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 1363القرار عدد  

 26/4/2006:الصادر بغرفتني بتاريخ 
 4165/1/3/04: امللف املدين عدد 

 
 عدم االختصاص –تها  مسطر– نسخة تنفيذية ثانية –مقرر حتكيمي 

 تعدد – مقال إعادة النظر – مربراته – جتريح – املقصود به –النوعي 
 )نعم( مصلحة مشرتكة –األطراف يف مقال واحد 

جيوز تقدمي عريضة الطعن بإعادة النظر مبقال واحد ضـد أطـراف            
الدعوى إذا كانت جتمعهما مصلحة مشرتكة، وصدر القرار يف مـواجهتهم           

 .م ومصلحتهم يف الدعوى قائمةمما جيعل صفته
مل جيعل املشرع الطعن بإعادة النظر موقوفا على القرارات القاضية          
برفض طلب النقض دون القرارات القاضية بالنقض، إذ أن مناط الطعن           
يف األحكام كلها هو مربراتها القانونية اليت تكون موجـودة يف كـل حالـة               

 .يتضرر فيها الطرف من احلكم املطعون فيه
يتعني قبول إعادة النظر إذا اكتفى القرار املطعون فيه باإلشـارة إىل            
مذكرة أحد األطراف دون التطرق إىل مضمون الوسائل والـدفوع املثـارة            

 .بها والوثائق املرفقة بها رغم ما هلا من تأثري يف القضية
يكفي يف صحة القرار املطعون فيه قول احملكمة بأن صفة املطلوبة           

قرر التحكيمي واألمر الصادر بتذييله بالصيغة التنفيذية لورود        ثابتة من امل  
 .امسها فيهما معا

املقصود بالقضايا املتعلقة بعدم االختصاص النوعي الواجب تبليغها        
 من قانون املسطرة املدنية هو القضـايا        9إىل النيابة العامة طبقا للفصل      

ابلـة للطعـن    اليت تصدر فيها عدة حماكم يف نزاع واحد قـرارات غـري ق            
 .صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها

جيوز ملن فقد حكم احملكمني احلصول على نسخة تنفيذيـة ثانيـة            
 .مبقتضى أمر يصدره قاضي املستعجالت

مل يبق أي مربر لتنحية املستشار ارح عن القضـية، إذا أصـدرت             
 . احملكمة قرارات برفض طلب التجريح
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 باسم جاللة امللك

 ملداولة طبقا للقانونبعد ا و

فيما خيص الدفع بعدم قبول الطلب املثار من طرف املطلوب ضده إعادة 
 جبميع فروعه 5/1/2006 و19/12/2005النظر مبقتضى مذكرتيه املؤرختني يف 

 :جمتمعة
حيث متسك املطلوب يف الطعن بإعادة النظر بعدم قبول الطلب لكونه 

ق بالنزاع احلايل وكونه قدم من  وهو ال يتعل2798انصب على القرار عدد 
شخصني اثنني مبقال واحد أديت عنه وجيبة قضائية واحدة وهما روجي 
كانطريل وشركة روجي كانطريل وشركاؤه دون أن تكون هلما مصلحة مشرتكة 
لتتمتع كل منهما بشخصية مستقلة عن اآلخر ولكون الطالب روجي كانطاريل 

 ويف القرار االستئنايف املنقوض القاضي مل حيكم له بشيء يف املقرر التحكيمي
بعدم قبول الطلب يف مواجهته ومل يتقدم بالطعن بالنقض ضده وكون شركة 
روجي كانطاريل وشركائه مل توضح يف عريضتها نوعها وطبيعتها ومقدار رأس 
ماهلا، وظلت بذلك جمهولة، عالوة على أن الطعن بإعادة النظر ال يكون إال ضد 

رة عن الس األعلى القاضية برفض الطلب ألن هذه احلالة القرارات الصاد
وحدها هي اليت يتضرر فيها طالب النقض أما يف حالة النقض كما يف نازلة احلال 
فإن من حق األطراف ممارسة حقوقهم أمام حمكمة اإلحالة مث أمام الس 

 .األعلى عن طريق طلب نقض جديد ضد القرار الذي ستصدره عند االقتضاء
لكن، من جهة أوىل، فعريضة الطعن بإعادة النظر انصبت على القرار 

 يف امللف املدين عدد 29/9/2004الصادر عن الس األعلى بتاريخ 
 القاضي يف منطوقه بنقض القرار االستئنايف الصادر عن حمكمة 3357/1/7/2003

 يف امللف 25/1/2000 وتاريخ 574االستئناف بالدار البيضاء حتت عدد 
 وبالتايل فاإلشارة يف عريضة الطعن بإعادة النظر إىل 2944/99االستعجايل عدد 

 هو جمرد 2748 بدال من الرقم الصحيح عدد 2798القرار املطعون فيه  برقم 
 .خطأ مادي ال تأثري له وال يرتتب عنه القول بعدم تعلقها بالقرار، موضوع النزاع

ون يتبني منه أن املطلوب ضده  املطعرومن جهة ثانية فبالرجوع إىل القرا
كان قد وجه طلب النقض مبقال واحد ضد طاليب إعادة النظر احلاليني يف 
امسهما وعنوانهما املبينني بالقرار وبصفتهما طرفا خصما واحدا جتمعهما 
مصلحة مشرتكة وصدر القرار ضدهما مما جيعل صفتهما ومصلحتهما بتقدمي 

س البيانات الواردة بالقرار ومبقال النقض عريضة الطعن بإعادة النظر ضده بنف
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الذي كان تقدم به املطلوب ضده يف مواجهتهما قائمة وبذلك تزول كل جهالة 
ولبس يف معرفتهما عنده ويبقى ما متسك به من عدم توضيح الطالبة شركة 

 .روجي كانطاريل وشركائه نوعها وطبيعتها ورأس ماهلا غري ذي جدوى
 من قانون املسطرة املدنية الذي 379يف الفصل ومن جهة ثالثة فاملشرع 
 الطعن بإعادة النظر يف القرارات اليت يصدرها احدد األحوال اليت حيوز فيه

الس األعلى مل جيعل الطعن املذكور موقوفا على القرارات القاضية برفض 
طلب النقض دون القرارات القاضية بالنقض ألن مناط الطعن يف األحكام كلها 

 موجودة يف كل حالة يتضرر فيها الطرف من نراته القانونية اليت تكوهو مرب
 فيه ناحلكم املطعون فيه ويف النازلة فإن الطالبني تضررا من القرار املطعو

القاضي ضدهما بنقض القرار االستئنايف القاضي بتسليم نسخة تنفيذية ثانية 
 التحكيمي مما يكون للمدعية األوىل وعدم قبول طلب املدعى الثاين من املقرر

 وتكون مجيع الفروع املثارة من ه غري حملمعه ما تسمك به املطلوب ضده يف
 .طرفه على غري أساس

 :فيما خيص قبول طلب إعادة النظر
 : من قانون املسطرة املدنية375يف شأن الفرع األول املتعلق خبرق الفصل 

أمام الس حيث تقدم الطالبان املذكوران أعاله بطلب إعادة النظر 
 بواسطة حماميهما األستاذ أمحد احلضري، مؤدى عنه 8/12/2004األعلى بتاريخ 

الرسوم القضائية ومرفق بوصل يثبت إيداع مبلغ الغرامة بكتابة الضبط ضد 
، ملف 29/9/2004 وتاريخ 2748القرار الصادر عن الس األعلى حتت عدد 

م ألنه صدر .م. من ق379فصل  بعدة أسباب منها خرقه لل3357/1/7/2003عدد 
 من نفس القانون ذلك أن القرار 375‐372‐371دون مراعاة ملقتضيات الفصول 

املطعون فيه ذكر بأن املطلوب ضدهما أدليا مبذكرة جوابية بتاريخ 
 امحد احلضري دون اإلشارة إىل الوسائل ذ بواسطة حماميهما األستا10/11/2003

 .ضمنة بهذه املذكرةوالدفوع املثارة واملستنتجات امل
، ذلك أنه ومبقتضى رحيث صح ما عابه الطالبان يف الوسيلة على القرا

م فإنه جيوز الطعن بإعادة النظر يف .م. من ق379الفقرة الرابعة من الفصل 
القرارات الصادرة عن الس األعلى إذا صدرت دون مراعاة ملقتضيات    

م .م. من ق375 ومبقتضى الفصل  من نفس القانون وأنه375‐372‐371الفصول 
 املدىل بها تفإنه يلزم أن تتضمن القرارات الصادرة عن الس األعلى املذكرا

يف ملف النازلة وكذا الوسائل املثارة ومستنتجات األطراف، وأن القرار املطعون 
 فإنه مل يتطرق إىل مضمون هذه رفيه، وإن أشار إىل مذكرة طاليب إعادة النظ

دفوع املثارة هلا والوثائق املرفقة بها رغم ماهلا من تأثري مما جيعله الوسائل وال
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م املستدل به ويتعني قبول طلب إعادة .م. من ق375خارقا ملقتضيات الفصل 
النظر فيه شكال وتبعا لذلك الرجوع يف القرار املطلوب إعادة النظر فيه ورد 

 .املبلغ املودع للطالبني
 :فيما خيص طلب النقض

الوسيلة املستدل بها على نقص القرار التمهيدي الصادر  بتاريخ يف شأن 
 .1458 و1457 حتت عدد 7/12/1999

حيث يؤخذ من وثائق امللف والقرارين التمهيدي والبات املطعون فيهما 
 25/1/2000 و7/12/1999الصادرين عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

أن شركة روجي كانطاريل وشركاءه وروجي  6228/99 و2944/99يف امللفني عدد 
كانطاريل ادعيا أمام قاضي املستعجالت باحملكمة االبتدائية بأنفا بنفس املدينة 

 قرارا حتكيميا قضى على املدعى عليه صاحل 12/1/1986أنهما استصدرا بتاريخ 
 درهما مع الفوائد القانونية ومت تذييله 1. 627865الساسي بأدائه هلما مبلغ 

 املؤيد بالقرار 10/12/1986صيغة التنفيذية مبوجب األمر الصادر بتاريخ بال
 األعلى الصادر بتاريخ س املربم بقرار ال23/6/1987 خاالستئنايف الصادر بتاري

 وفتح له ملف التنفيذ ملتمسني احلكم بتسليمهما نسخة تنفيذية ثانية 7/7/92
أنفه الطرفان فقضت حمكمة فأصدر القاضي االبتدائي أمره برفض الطلب واست

االستئناف متهيديا بإجراء حبث مث أصدرت قرارها البات القاضي بعدم قبول 
استئناف املدعى عليه وإلغاء األمر املستأنف واحلكم تصديا بتسليم نسخة 
تنفيذية ثانية من املقرر التحكيمي للمدعية األوىل وعدم قبول طلب املدعي 

 .ملطعون فيهما بالنقضالثاين، وهذان هما القراران ا
 املطعون فيه خرقه ملقتضيات يوحيث يعيب الطالب على القرار التمهيد

م لصدوره عن اهليئة القضائية مبجموع أعضائها دون .م. من ق334الفصل 
 .املستشار املقرر وحده وعدم إشارته إىل نقط البحث وعدم تبليغه إليه

جراءات التحقيق تقرر م فإن إ.م. من ق336لكن حيث إنه مبقتضى الفصل 
 احملكمة جمتمعة والقرار املطعون ن املقرر وحده أو بقرار مر بأمر املستشااإم

فيه بصدوره من هذه األخرية يكون موافقا للقانون والثابت من وثائق امللف أن 
البحث املأمور به أجري حبضور الطالب شخصيا وتقدم دفاعه مبذكرة 

الغاية من تبليغه إليه وبيان نقط البحث مستنتجات على ضوئه مما كانت معه 
 . فيه قد حتققت ولذلك فالوسيلة على غري أساس

 فيما خيص الوسيلتني املستدل بهما على نقض القرار البات الصادر ‐
 .25/1/2000بتاريخ 
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يف شأن الفرع األول والثاين من الوسيلة األوىل واملتخذين من خرق الفصلني 
 يعد أي تقرير  املدنية، ذلك أن املستشار املقرر مل من قانون املسطرة335‐ 342

 . إجرائه حبثا فيهام عنه رغيمكتوب يف النازلة ومل يصدر أي أمر بالتخل
، رلكن حيث إن القرار املطعون فيه قد نص على تقرير املستشار املقر

وأنه أعفى من تالوته دون معارضة الطرفني مث إن تنصيصات القرار يوثق بها ما 
بت ما خيالفها أما فيما يتعلق بعدم صدور أمر بالتخلي فإمنا يرتك الباب مل يث

 .مفتوحا ليديل الطرفان مبستنتجاتهما، وقد أدليا بها
 يف شأن الفرع السابع من الوسيلة األوىل والفرع الثالث والرابع واخلامس ‐

 435‐92 –89والسادس والسابع من الوسيلة الثانية، واملتخذة من خرق الفصول 
م، ذلك أن املطلوبة يف النقض قدمت استئنافها بصفتها شركة مساهمة .م.من ق

وأغفلت يف مقاهلا االفتتاحي بيان نوعها ورأس ماهلا مما يكون معه هذا األخري 
م ويكون استئنافها مقدما من شخص غري .م. من ق32خمالفا ملقتضيات الفصل 

 لتأسيسها باسم أحد الشركاء طرف باملرحلة االبتدائية عالوة على كونها باطلة
وغري موجودة وقت صدور املقرر التحكيمي وأن الشركة الصادر لفائدتها املقرر 

 خيتلف امسها عن اسم املطلوبة وأنه طعن بالزور الفرعي يف الوثيقتني راملذكو
املدىل بهما من طرفهما إلثبات تقييدها بالسجل التجاري وقت صدور املقرر 

ة يف إثبات صفتها ال يكون إال مبا هو مدون بالسجل املذكور التحكيمي وأن العرب
 .وأن الصفة من النظام العام ميكن إثارتها يف مجيع مراحل التقاضي

لكن حيث إنه يكفي يف صحة القرار املطعون فيه قول احملكمة بأن صفة 
 بالصيغة التنفيذية هاملطلوبة ثابتة من املقرر التحكيمي واألمر الصادر بتذييل

ورود امسها فيهما وأن الثابت من وثائق امللف أن املطلوبة هي نفسها املدعية ل
 واحملكمة حينما قضت بقبول استئنافها تكون قد رفضت ةباملرحلة االبتدائي

 .ضمنيا الدفوع املثارة أعاله
 ماهلا يف س اعتربت عدم ذكر نوع الشركة ورأاومن جهة أخرى فإنها عندم

رر منه مصاحل الطالب الذي يتقاضى معها يف املساطر املقال االفتتاحي مل تتض
السابقة باالسم املذكور تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا وما بالفروع على غري 

 .أساس
يف شأن الفرع الثالث من الوسيلة األوىل والفقرة الثانية من الفرع العاشر من 

م ذلك أن .م.من ق 306الوسيلة الثانية جمتمعتني واملتخذتني من خرق الفصل 
 أكد أن املقرر التحكيمي 692/92الس األعلى يف قراره الصادر يف امللف عدد 

بت يف تصفية الشركة وحلها وجتاهل حقوق ورثة عبد اهللا الساسي من عائداتها 
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مما جيعله باطال خلرقه مقتضيات الفصل املستدل به الذي يقضى بعدم جوار 
 .ت املتعلقة ببطالن الشركاتاالتفاق على التحكيم يف النزاعا

لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب نسخة تنفيذية ثانية لضياع 
 ةاألوىل من املقرر التحكيمي أعاله وطالب النقض يف دعوى تذييل املقرر بالصيغ

التنفيذية سبق أن طعن بالبطالن بنفس السبب ورفض طلبه مما أصبح معه 
املساس حبجيته بتجديد ذات الدفوع؛ القرار طاهرا من كل عيب وال جيوز 

 فيه بقضائه وفق الطلب يكون قد رفض ضمنيا ما نولذلك فإن القرار املطعو
 نمتسك به الطاعن ما دام ال تأثري له على ما انتهى إليه مما كان معه الفرعا

 .على غري أساس
 فيما خيص الفرع الرابع واخلامس والسادس من الوسيلة األوىل والفقرة ‐

ىل من الفرع العاشر من الوسيلة الثانية جمتمعة واملتخذة من خرق  الفصول األو
 احملدث 10/9/1993 من ظهري 13 من قانون املسطرة املدنية و435‐ 152‐9

للمحاكم اإلدارية؛ ذلك أن الطالب متسك بعدم اختصاص قاضي املستعجالت 
تسليم نسخ م والذي ينص على .م. من ق435بالنظر يف الطلب يف إطار الفصل 

األحكام القضائية دون أحكام احملكمني، طالبا البت يف دفعه حبكم مستقل 
م .م. من ق9وإحالته على حمكمة املوضوع لالختصاص النوعي طبقا للفصل 

غري أن القرار مل يلتفت إىل ذلك ومس جبوهر احلق واملراكز القانونية لألطراف 
صبح منعدم األثر رغم عدم ممارسة  أ6036/95بتعليله أن القرار االستئنايف عدد 

 .أي طعن ضد هذا القرار
لكن حيث من جهة فاملقصود بالقضايا املتعلقة بعدم االختصاص النوعي 

م هو القضايا اليت .م. من ق9الواجب تبليغها إىل النيابة العامة طبقا للفصل 
تصدر فيها عدة حماكم يف نزاع واحد قرارات غري قابلة للطعن صرحت فيها 

ختصاصها أو عدم اختصاصها، ويف النازلة ال يتعلق األمر مبا ذكر حىت تكون با
 .احملكمة ملزمة بتبليغ امللف إىل النيابة العامة

م فحكم .م. من ق320ومن جهة ثانية فإنه طبقا ملقتضيات الفصل 
احملكمني يودع أصله بكتابة الضبط خالل ثالثة أيام من صدوره ويقوم كاتب 

 نخة تنفيذية منه بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وجيوز ملالضبط بإعطاء نس
فقدها احلصول على نسخة تنفيذية ثانية مبقتضى أمر يصدره قاضي 

 . من قانون املسطرة املدنية435املستعجالت يف إطار الفصل 
 من القانون احملدث 13ومن جهة ثالثة فإن االحتجاج خبرق الفصل 

 النازلة لتعلق مقتضياته بقواعد االختصاص للمحاكم اإلدارية ال حمل له يف
 جهة قضائية عادية أو إدارية واحملكمة مالنوعي للمحاكم اإلدارية املثار أما
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بقضائها تسليم النسخة التنفيذية الثانية للمقرر التحكيمي تكون قد رفضت 
ضمنيا دفوع الطالب املشار إليها أعاله ما دامت ليست صحيحة مما كان معه 

معلال تعليال كافيا وغري خارق ملقتضيات الفصول املستدل بها ويبقى ما القرار 
 . بالفروع أعاله على غري أساس

 435فيما خيص الفرع الثاين من الوسيلة الثانية واملتخذة من خرق الفصل 
من قانون املسطرة املدنية ذلك أنه أثار أن املطلوبة مل تدخل يف مقاهلا 

 .  ة الضبط رغم كونه طرفا أصليا يف الدعوىاالستئنايف رئيس مصلحة كتاب
لكن حيث إن احملكمة أجابت بشكل صحيح على الدفع املثار بقوهلا إن 
إدخال رئيس مصلحة كتابة الضبط ال مربر له لكونه غري حمكوم عليه مبقتضى 

 .األمر املستأنف مما كان معه ما أثري على غري أساس
ر من الوسيلة الثانية؛ ذلك أنه فيما خيص الفرع احلادي عشر والثاين عش

 السيد عبد الكبري وريع ورغم ذلك رتقدم مبقال يرمي إىل جتريح املستشار املقر
ظل هذا األخري مصرا على البت يف القضية وكان عليه أن يتنحى مبجرد إثارة 

 .رالتجريح يف القضية والقرار مل يأخذ ذلك بعني االعتبا
ف أن احملكمة أصدرت يف ملف التجريح لكن حيث إن الثابت من وثائق املل

 برفض الطلب مما مل يبق معه أي مربر 7/8/1999 وتاريخ 293/1999قرارها عدد 
 ويكون القرار ‐ موضوع التجريح ‐ فيه عن القضية حلتنحية املستشار ار

 املطعون فيه صدر موافقا للقانون ويبقى ما بالفرعني على غري أساس
. 

 هلذه األسباب
لس األعلى بغرفتني قضى ا: 

 وتاريخ 2748بقبول طلب إعادة النظر يف قراره الصادر حتت عدد  : أوال
 وبرد ر وبالرجوع عن القرار املذكو3357/1/7/2001 ملف مدين عدد 29/9/2004

 . ‐ طالب إعادة النظر ‐املبلغ املودع إىل الطرف 
 .برفض طلب النقض وحتميل طالب النقض املصاريف : ثانيا
 بقاعة ه باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعالر صدر القراوبه
 من  مرتكبةة احلاكمةوكانت اهليئ. بالس األعلى بالرباط العادية اجللسات

 غرفة األحوال الشخصية واملرياث برئاسة السيد إبراهيم ‐غرفتني جمتمعتني 
محد اليوسفي العلوي  ورئيس الغرفة املدنية القسم الثالث السيد أ‐حبماين 

 حممد ‐ احلسن أوجموض ‐ مقررا ‐احلسن فايدي : األعضاء  واملستشارين



 

313 ص  مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي©    ‐ 67  العدد  ‐  2007ماي   اإلصدار الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 حممد ‐ عبد الرحيم شكري ‐ عبد الكبري فريد ‐ احلنايف املساعدي ‐وايف 
 ومبساعـدة ‐ ومبحضر احملامي العام السيد حممد عنرب ‐ حممد ترايب ‐بنزهة 

 .كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي
 

 الكاتبة                          املقررةاملستشار                      يسالرئ


