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  77 القرار عدد

  2011يناير  13 الصادر بتاريخ 
  684/3/3/2009 عدد  التجاريلفيف امل

 

  
  تسوية قضائية

 القاضي املنتدب  غري خمـتص مبعاينـة سـقوط           ‐ حتقيق الديون    ‐ 
  . الدين العمومي

وجب إن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي مؤسسة عمومية وأنه مب        
املادة التاسعة من مدونة التحصيل العمومية فإن أوامر املداخيل الصادرة          
عنه تذيل بصيغة التنفيذ مبجرد إصدارها من لدن اآلمر بالصرف للهيئـة            
املعنية وبالتايل فإنها تسلك يف حتصيل ديونها املسطرة املنصوص عليهـا           

عنـد حتقيـق    يف مدونة التحصيل العمومية مما يعين أن القاضي املنتدب          
الدين املتعلق بها وكذا حمكمة االستئناف اليت تبـت يف الطعـن املرفـوع              
بشأنه ال متلك سوى قبول الدين املصرح بـه وال ميكنها ختفيـضه مـا مل               
يدل املدين مبا يفيد منازعته يف الـدين املـذكور ويف الـسند املعتمـد يف                

ليهمـا يف هـذه     حتديده أمام اجلهة املختصة وهي احملكمة اإلدارية إذ ع        
احلالة التصريح بعدم االختصاص ، واحملكمة اليت أيدت األمر املـستأنف           
الذي قبل الدين املصرح به جزئيا على اساس سـقوط البـاقي بالتقـادم              
تكون قد خرقت قواعد االختصاص النوعي ببتهـا يف نقطـة يرجـع أمـر               

ـ             صوص النظر فيها إىل احملكمة اإلدارية مما يتعني معه نقض قرارهـا خب
  ذلك 

   نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 9حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيـه بـالنقض عـدد               

 يف امللف عدد    2009‐02‐04الصادر عن حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ        
 صدر عن احملكمة التجارية بفاس احلكم عدد        2005 يناير   5 أنه بتاريخ    2008‐37
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 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائي يف حق        8/2004/10 رقم    يف امللف  1/05
، 29130املقيـد بالـسجل التجـاري حتـت عـدد           " عبد الكرمي قازوز    " التاجر  

   ، 4816 حتت عدد 16/02/2005واملنشور باجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 
وبناء على التصريح بالدين املوجه من لـدن الـصندوق الـوطين للـضمان              

 12عي بواسطة دفاعه إىل سنديك املسطرة السيد حسن خلويف بتـاريخ            االجتما
 درهم يف   251. 390،  19 والذي التمس فيه تقييد دينه واملقدر يف مبلغ          2005أبريل  

مواجهة التاجر عبد اهللا كرمي قازوز مرفقا التصريح جبدول حـسايب للمديونيـة             
ل املذكرات أصـدر     ، وبعد جواب املدعى عليه وتباد      2005 مارس   17حمصور يف   

السيد القاضي املنتدب أمره بقبول الدين املصرح به يف مواجهة املقـاول عبـد              
 درهمـا واعتبـاره دينـا امتيازيـا          105. 848،  46اهللا كرمي قازوز يف حدود مبلـغ        

 حمكمـة االسـتئناف     أيدتـه فاستأنفه الصندوق الوطين للـضمان االجتمـاعي و       
  .بالنقض التجارية مبوجب قرارها املطعون فيه 

  .يف شأن الوسيلة األوىل
 76حيث يعيب الطاعن القرار خبرق القانون وخصوصا مقتضيات الفـصل           

 41/90 من القـانون رقـم       8من الظهري املنظم للضمان الجتماعي وكذا الفصل        
 املذكور علـى    76احملدث للمحاكم اإلدارية ، ذلك أنه اعتمد مقتضيات الفصل          

لبيانات احلسابية اخلاصة بالتحصيل قبل أجل      اساس أن الطاعن مل يكن يوجه ا      
 دجنرب من كل سنة للمقاول السيد عبد الكـرمي قـازوز ، يف حـني أن هـذه                   31

املقتضيات الميكن أن يواجه بها الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ألن الدين           
املصرح به ناتج عن عمليات التفتيش واملراقبة اليت يقوم بها الطاعن يف مواجهة             

قاول وهي ديون مل يكن على علم بها قبل إجراء عملية املراقبـة ، وال ميكـن                 امل
فاملقاول هو من أخـل بالتزاماتـه     " إخضاعها للمقتضيات املسطرية للتحصيل     

 1972‐7‐27 من ظهـري     75 و   73 و   72 و   28 إىل   21وخرق مقتضيات الفصول من     
ملطعـون فيـه    ومن جهة ثانية فقد خـرق القـرار ا        . بشأن الضمان االجتماعي    

 احملدث للمحاكم اإلدارية،  ذلـك أن        41/90 من القانون رقم     8مقتضيات املادة   
الدفع بالتقادم ليس من اختصاص احملاكم التجاريـة وأن اختـصاص القاضـي             
املنتدب للبت يف املنازعة يف دين ضرييب هو اختصاص استثنائي يقتـصر علـى              

 أن األصل أن املنازعة يف الـدين        النظر يف التصريح بالدين وحتقيقه الغري مادام      
الضرييب يرجع االختصاص بشأنه للقضاء اإلداري ، وأن إثارة التقادم أمام السيد            
القاضي املنتدب واعتماده يف أمره اليستند علـى اسـاس ، ألنـه يـتعني إثـارة             
املنازعة أمام احملاكم اإلدارية وفقا للمادة املذكورة ويكون القرار غري مستند إىل            

  . ساس قانوين صحيح ومعرضا للنقض أي أ
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حيث استندت احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه فيما قضت به من تأييد            
األمر املستأنف فيما قضى به مـن قبـول ديـن الـصندوق الـوطين للـضمان                 

لـئن  "  درهما إىل ما جاءت به من أنـه          105. 848،  46االجتماعي يف حدود مبلـغ     
 املتعلق بنظـام الـضمان      72‐7‐27 من ظهري    76 كانت الفقرة األوىل من الفصل    

 حتدد أجل تقادم التحصيل املقدمة من طـرف         1984االجتماعي كما عدل سنة     
هذه املؤسسة العمومية مبضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم األول مـن الـشهر              
الذي يلي شهر صدور البيان احلسايب السنوي الذي يوجهه الـصندوق الـوطين             

إىل املدين ، إال أن الفقرة الثانية من ذات الفـصل أوجبـت             للضمان االجتماعي   
 دجنرب من كل سنة وإال      31على الصندوق املذكور أن يوجه إىل املدين قبل أجل          

سقط حقه بيانا حسابيا يتضمن العمليات املتعلقة مبا له وما عليه فيما خيـص              
 وليس أجـل    السنة املالية السابقة ، مما يفهم منه أن هذا األجل هو أجل سقوط            

وأن من حق القاضي املنتدب ومن واجبه أن يتمسك مبدد االسقاط من            .. تقادم  
 1996وأن القاضي املنتدب بتعليله بأن الديون الناشئة عن سنوات        ... تلقاء نفسه   

 قد طاهلا السقوط وانقضت لعدم توجيه الصندوق للمدين بيانـا           1998 و   1997و  
" اله وما عليه فيما خيص هـذه الـسنوات          حسابيا يتضمن العمليات املتعلقة مب    

ورتبت على ذلك تأييد األمر املستأنف فيما قضى به من ختفيض الدين املصرح             
 درهما يف حني أن الطالب مؤسـسة        105. 848،  40 درهما إىل    251. 391،  19به من   

عمومية وأنه مبوجب املادة التاسعة من مدونة التحصيل العمومية فـإن أوامـر             
صادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ مبجرد إصدارها مـن لـدن اآلمـر             املداخيل ال 

بالصرف للهيئة املعنية وبالتايل فإنهـا تـسلك يف حتـصيل ديونهـا املـسطرة               
املنصوص عليها يف مدونة التحصيل العمومية مما يعين أن القاضـي املنتـدب             
عند حتقيق الدين املتعلق بها وكذا حمكمة االسـتئناف الـيت تبـت يف الطعـن                
املرفوع بشأنه ال متلك سوى قبول الدين املصرح بـه وال ميكنها ختفيضه ما مل              
يدل املدين مبا يفيد منازعته يف الدين املذكور ويف السند املعتمد يف حتديده أمام              
اجلهة املختصة وهي احملكمة اإلدارية إذ عليهما يف هذه احلالة التصريح بعـدم             

ر املستأنف الذي قبل الدين املصرح بـه        االختصاص ، واحملكمة اليت أيدت األم     
جزئيا على اساس سقوط الباقي بالتقادم تكون قد خرقت قواعـد االختـصاص             
النوعي ببتها يف نقطة يرجع أمر النظر فيها إىل احملكمة اإلدارية مما يتعني معـه               

  . نقض قرارها خبصوص ذلك 
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  هلذه األسباب

  . فيه  بنقض القرار املطعون األعلىاجمللس قضى
 أمحد ملجاوي عـضوا     :نواملستشار السادة    والسيدة زبيدة تكالنيت رئيسة     

 مبحـضر  و  و بهيجة رشـد أعـضاءا       لطيفة أيدي  مقررا وعبد السالم الوهايب و    
 مـنري   ومبساعدة كاتـب الـضبط الـسيد       رشيد بناين    ام السيد ـي الع ـاحملام
   العفاط


