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قدم من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلـة           بناء على المقال االستئنافي الم    

 ضد الحكم الصادر عـن      17/11/2006بتاريخ  ................................. بواسطة نائبها األستاذ    

  . ت 476/2003 في الملف رقم 484 تحت عدد 24/04/2006المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ 

 من ط ف مؤسسة الراشـيدية بواسـطة         22/01/2007ى المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ       وبناء عل 

الرامية إلى رد دفوع المستأنفة، بعدما قضى المجلـس األعلـى           . ............................... نائبها ذ 

ـ               ه وكـذا   بإرجاع الملف إلى المحكمة اإلدارية بقصد إجراء بحث وأن المحكمة المذكورة أمـرت بإجرائ

بإجراء خبرة، وان العقد مبرم بين الوكالة المستأنفة والمستأنف عليها وأنه تم إدخال من يجب في الدعوى، 

(..........................)  فإن المستأنف عليهـا  137/06/6وأنه نظرا الرتباط هذا الملف بالملف رقم      

  .ت نفس الحكم تلتمس ضم الملفين إلى بعضهما خاصة وأنها هي األخرى استأنف

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف 

 المحدثة بموجبه محاكم اسـتئناف      03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم          

  .إدارية 

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية 

   .06/09/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

   .17/10/2007إلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على ا

وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم حضر نائب المؤسسة المـستأنف عليهـا وتخلـف                

  .الباقي، فاعتبرت القضية جاهزة 

، ...................يد وبعد االستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الس         

الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقـرر حجـز القـضية                   

  . قصد النطق بالقرار اآلتي بعده 31/10/2007للمداولة لجلسة 
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  للقانـون طبقـا المداولـة بعدو

  : الشكــــل في

لتوالي من طرف الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بتاريخ          حيث إن االستئنافين المقدمين على ا     

 ضـد   18/12/2006، ومن طرف مؤسسة الراشيدية بتاريخ       84/06/6 المفتوح له الملف رقم      17/11/2006

الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعاله قد جاءا مستوفيين لكافة الشروط             

  .الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبولهما 

   : الموضـوع فيو

 تقـدمت المدعيـة     18/06/2001حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتـاريخ            

بمقال افتتاحي أمام المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها  ) المستأنف عليها والمستأنفة في آن واحد     (

 بواسطة ممثلها من أجل إنجاز سكن للحارس ومخزن وحائط سياجي بأوالد عياد بني موسى لفائـدة                 تعاقدت

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهربـاء بتادلـة         ) المستأنفة والمستأنف عليها أيضا   (المدعى عليها   

ورة أنجزت ما تعهدت به،     ، وأن المدعية المذك   159/94 درهم بموجب الصفقة رقم      515.050,00مقابل مبلغ   

 درهم، وقد طولبت هذه األخيرة بأداء المبلغ المذكور من   447.996,80وبقي بذمة الوكالة المدعى عليها مبلغ       

، وأن المدعية تضررت من التماطل الذي فاق 22/12/2000دون جدوى، وكان آخر إنذار موجه إليها بتاريخ 

 درهم فضال عن المبلـغ المتبقـي        100.000,00ويض قدره   ثالث سنوات، لذلك فهي التمست الحكم لها بتع       

 أصـدرت   09/01/2002المذكور، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اإلنـذار، وبتـاريخ              

 حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيـة           847/2000المحكمة اإلدارية في الملف رقم      

 درهم كتعويض، وهو الحكم الذي استأنفته الوكالة المذكورة         5.000 كأصل الدين و      درهم 447.996,80مبلغ  

، بعلة أن المدعية لم تنه جميع ما تم االتفاق عليه في كناش             19/03/2002أعاله أمام المجلس األعلى بتاريخ      

مديرية الوكاالت   (التحمالت كما أن العقد الرابط بين الطرفين لم تتم المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية              

 في الملف   10/07/2003 وتاريخ   494، فقضى المجلس األعلى بموجب قراره عدد        )والمصالح ذات االمتياز  

 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء            469/4/1/2002اإلداري رقم   

أثبت تمسك الوكالة المدعى عليها بأن الصفقة المبرمة مع         للبث فيه طبقا للقانون، بعلة أن الحكم المطعون فيه          
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المدعية لم تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية غير أنه لم يجب عنه، وكان على قـضاة الدرجـة                    

األولى أن يجروا البحث الالزم للتأكد من تمام المصادقة على الصفقة، وما هو األساس الذي اعتمدت عليـه                  

ز األشغال المصادقة على الشروع فيها، وبعد إدالء الطـرفين بمـستنتجاتهما بعـد اإلحالـة              المدعية في إنجا  

 ت قضى بإجراء    476/2003 حكما تمهيديا في الملف رقم       17/11/2003أصدرت المحكمة اإلدارية بتاريخ     

 تم  25/03/2004بحث بمكتب القاضي المقرر للوقوف على الظروف والمالبسات المحيطة بالنازلة، وبتاريخ            

 233 أصدرت نفس المحكمة اإلدارية حكمها التمهيدي عـدد          21/06/2004إجراء البحث المذكور، وبتاريخ     

القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرفيع كندة من أجل تحديد نسبة ونوع األشغال المنجزة من طرف                 

 سبق لها تسلمه، فأدلت الوكالة المـدعى  المدعية، والمبلغ المستحق لها مقابل ذلك، مع األخذ بعين االعتبار ما          

عليها بمستنتجاتها بعد الخبرة، متمسكة بكون المشروع لم يصل إلى مرحلة التسليم، وإنما هـو مـازال فـي                   

بدايته، لذلك فالمطالبة باألداء سابقة ألوانها، فضال عن أن التعاقد مع المدعية متوقف على شرط واقف يتمثل                 

مشروع من طرف الوزارة الوصية ووزارة المالية التي يتعين إدخالها في الدعوى،       في المصادقة على إنجاز ال    

وهو شرط لم يتحقق، لذلك التمست عدم قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا، فتقدمت المدعية بمقال إضافي                

يخ  درهم مع الفوائد التي تم أداؤها منـذ تـار          15.460.00تلتمس من خالله استرجاع الضمانة البالغ قدرها        

اللجوء إلى المحكمة، كما التمست المصادقة على الخبرة، ثم تقدمت كذلك بمقال إضافي آخر التمـست مـن                  

 فـي حـدود مبلـغ       01/06/1948خالله أيضا الحكم على المدعى عليها بأداء فوائد التأخير طبقا لظهيـر             

 إلى  1995 دجنبر   عن مدة تسع سنوات من تاريخ انتهاء األشغال في        %  7 درهم على أساس     370.339,69

   .10/12/2004غاية تاريخ إنجاز الخبرة في 

 المشار إليه أعاله القاضي في الـشكل بقبـول الطلبـات            484وبعد استيفاء اإلجراءات صدر الحكم عدد       

األصلية واإلضافية، وفي الموضوع، باعتباره جزئيا، والحكم على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيـع المـاء               

دلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مقابل األشغال المنجزة في إطار الصفقة عدد والكهرباء بتا

 درهـم   50.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل في األداء قـدره           441.690,76 بحسب مبلغ    159/94

اعية لتوزيـع   ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، وهو الحكم المستأنف من طرف الوكالة المستقلة الجم            

  .الماء والكهرباء بتادلة، وكذا من طرف مؤسسة الراشيدية 
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  :بتادلة والكهرباء الماء لتوزيع الجماعية المستقلة الوكالة استئناف أسباب في

حيث تعيب الوكالة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الجواب عن دفوعها الرامية إلى عدم قبول الطلب شكال،      

تقدمت بدعواها من دون إدخال الوزارة الوصـية ووزارة الماليـة   ) المستأنف عليها(مدعية ذلك أن المقاولة ال 

والوزارة األولى باعتبار أن االتفاقية الرابطة بين الطرفين راعت هذه الشكليات، والتي من بين أهمهـا   أن                   

 الوزارة الوصية   إمضاء االتفاقية معلق على شرط واقف يتمثل في المصادقة على إنجاز المشروع من طرف             

فضال عن  ) مديرية المؤسسات العامة والمساهمات   (ومديرية الوكاالت والمصالح ذات االمتياز ووزارة المالية        

أن المشروع المتفق على إنجازه لم يصل إلى مرحلة التسليم، لذلك التمست الوكالة المـذكورة إلغـاء الحكـم                 

جراء بحث حولها ومطالبة المدعية بتـصحيح المـسطرة         المستأنف الذي تجاوز هذه الدفوع من دون األمر بإ        

  .تحت طائلة عدم القبول 

يتوقف على  ) الوكالة المدعى عليها والمدعية   (، حيث إنه ولئن كان تنفيذ الصفقة المبرمة بين الطرفين           لكن

شغال المتفق  الموافقة المبدئية للوزارة الوصية، فإن الثابت من أوراق الملف أن المدعية لم تشرع في إنجاز األ               

عليها بمقتضى عقد الصفقة إال بعدما توصلت باألمر ببدايتها من طرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء 

، )المستأنف عليهـا  (والكهرباء بتادلة، لذا فإن كان هناك خطا في إبرام الصفقة، فإن تبعاته ال تتحمله المقاولة                

 الثابت من تقرير خبرة السيد عبد الرفيع كندة يجعل المدعية محقة لذا فإن إنجاز جزء كبير من األشغال حسب     

 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، 90.41 من القانون رقم  8في المطالبة بالتعويض عنها عمال بمقتضيات المادة        

ا في  التي تقضي بإمكانية مطالبة اإلدارة المعنية بالتعويض عن األضرار التي تسببها للغير بسبب نشاطها، كم              

نازلة الحال، لذا تكون األسباب المثارة غير مرتكزة على أساس، ويكون الحكم المستأنف تبعا لـذلك واجـب                  

  .التأييد بهذه العلة 

  :في أسباب استئناف مؤسسة الراشيدية 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم االستجابة لكل طلباتها، ذلك أنه تم اسـتبعاد طلـب اسـترجاع         

 وفوائد التأخير بعلة عدم وجود صفقة بمفهومها القانوني، بينما األمر ليس كذلك مادام النزاع يتعلـق                 الضمانة

حرمت من استرجاع الضمانة بالرغم من تنفيذ ما التزمت         ) المستأنفة(بصفقة عمومية، فضال عن أن المدعية       
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مـن    % 90 وأنجزت   02/02/1995به، بدليل مبادرتها ببداية األشغال بمجرد توصلها باألمر بذلك بتاريخ           

المشروع، لذلك التمست تعديل الحكم المستأنف والحكم تصديا بتأييده في شقه األول وتعديله وذلـك بـالحكم                 

  .باسترجاع الضمانة وكذا بفوائد التأخير 

 لكن حيث إن كال من فوائد التأخير وإرجاع الضمانة مرتبطان بإعداد محضر التسليم النهائي لألشغال الذي               

يمكن من خالله التأكد من جهة من إنجاز األشغال حتى يمكن إرجاع الضمانة ومن جهة ثانية من تاريخ إنجاز 

تلك األشغال حتى يمكن تحديد فوائد التأخير انطالقا من التاريخ المحدد في عقد الصفقة، ونظرا لكون محضر                 

ه ضمن وثائق الملف، فإن األسـباب المثـارة   التسليم النهائي ال دليل على إنجازه في نازلة الحال وال وجود ل         

  .بهذا الصدد غير مرتكزة على أساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به وواجب التأييد 

  األسبـــاب هذهــل

  : انتهائيا حضوريا قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا

 و�)"ل وا&% �$#ار �"�! و� 84/06/6 ر�� ا���� إ�� 137/06/6 ر�� ا���� ��� :الشكـــل في

   .12  0/!�  ا.-,+* ف

  .بتأييد الحكم المستأنف : الموضـوع فيو

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

  :االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  ر2��1                  .................... ...ا�3/%             

3�را           ......................          ا�3/%�  
  

  

  ب.ر

        

        

  

  363:  القرار عدد   ..ا�3/%

  08-3-20:   المؤرخ في 

  119/07/6:  ملف عدد 

  137/07/6          و   

   ......................................:السيد 

  ضــد
  ..................................:السادة 

   

����  ا���� � ا���
  وزارة ا�#"ل

  �+ ��  ا*�()'�ف ا.دار,�
���ط���  



 7   137/06/6 و84/06/6: ��� ر�� 

        

        

        

        

        

        باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك
  

  03030303/2008200820082008 /26262626   بتاريخ

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

  

  ا�E72 E5 F ا��D �#ة A B�� C12@        , 2?ك ا�1$ ر=> و ا�#ه"ن �, زةا�3/% ا��7 60 �5� ا4ـ 1111   : : : :بين 

 G- Hرع 5?ل ا� I� <7�Jزة ,ا�� A  
  

�QD 2%=#ه  وأ�5 ء و اا�"آ �> ا�"L0 7��� </*M>  ا�1$ ر=>  ــ 2222 G0 </RSا#Dا�1$ ري و ا� U3��
.ي ا�Z37 ا4ول  و� رع 3�F2 �-""2!  اYداري ��$#ه  ا.V� G5 �,Wاو=> � رع 2".ي =

  .� �#� ط
  .                    =*"ب 5*!  ا4-, ذ 5 �% أG&"2 72 م �!/+> ا�#� ط

  

  المستأنف من جهة

   : ..............................................................................................  السادة : : : : وبين 

• ......................................................................................................  
• .....................................................................................................  
• .............................................................  
• .............................................................  
• .............................................................  
• ..............................................................  
• .............................................................  
• .............................................................  

  
   72 م �!/+> A زة................................................................................=*"ب 5*!� ا4-, ذ 

     

        المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ
االحتياطي بالرسم العقاري بعد أن ثبت له إن عدم قيام المحافظ على األمالك العقارية بتسجيل التقييد  

بأن رسم الشراء المشار إليه سابقا على تحفيظ العقار تجعل في هذا التقييد تصرفه مطابقا للقانون 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و ( وتنتفي معه مسؤولية المرفق العمومي

ستأنف عليهم ال ينجم عن عدم تسجيل التقييد خصوصا وأن الضرر الالحق بالم) الخرائطية 

االحتياطي الذي طالبو به أمام المحافظ وإنما من شراء مورثهم للعقار من غير مالكه الحقيقي المسجل 

  .    في المسح العقاري
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  ا��1(<=� >��; �: ��9 أ7�ى
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ا��ك ا	���ر�� و  6 �5� M Z2#ف ا��7 20070-02-�21* ء �5� ا��$ �/Z ا.-,+* Z/0 ا4ول 2$%م  �, ر=_ 
  ا	�ه�ن 

3 �0ف ا	�آ�	� ا	�0/.� 2007-02-28 و ا	*�() �'م ���ر�% 119/07/6���زة ا	����ح 	� ا	��� ر��  
<L0 7���   

ا	���ر�� وا	�=> ا	���ري و ا	:�ا98.� ��ا�95 (��678 ا���5ذ 
  � ا	�Eدر 3D ا	�@?�� اCدار��A' ا	@?.........................................................

  .2004/ تI104) ا	��� ر�� D G@H 761'د 2006.-08-11. ���ر�%. ���س

���ر�% �6� L	'�	ا  (D��	ف ا�/M�5Nا O �.�3 �0ف (�U8 ا	�=�T(� 16/05/2007و�/�ء L�D ا	�Qآ�ة ا	�Pا 
 �6.�D  

�?@	�� V	وذ ���'�H7'�8 و (I �)T�=�	@?� ا	ا '.�TH L	إ �.�آ.�� ا	�I �/�X)ا	�ا U	�9 (I ورد  � LE�T�   

 (I�ACو ا (Y���IN.3 ا	���	ا .  

 Z[��	ر\� ا U.���	3 اD زة���  .  و�/�ء H L�D:�� ا	�@�L�D ]I ا��ك ا	���ر�� 

�I �6) ا	��� L	'�	ا�وراق ا�_�ى ا L�D ء�/�  .و

@�آ� اM�5/�ف إدار��03-80و�/�ء L�D ا	��دH.3 ا	:�=� و ا	:�=� �aDة 3 ا	��(�ن ر��  �7c��� �d'@�	ا  .  

  .و�/�ء L�D ��(�ن ا	�=�9ة ا	�'(.�

��	�:�) ا	�Eدر ���ر�%  �  .2008-01-14و�/�ء L�D ا�

  .2008-02-20.و�/�ء L�D اDC�م ���..3 ا	�I �.X) ا	�P=� ا	��/.� ا	�/��'ة ���ر�%

D �6��:H�6 و/D 3 �/�ب  .3 ا	@�Xر ر\� ا	��]Z و�/�ء L�D ا	�/�داة L�D ا��0اف و

	�����I h) ا	�P=� وا���5Nع إ	L اfراء ا	6�a.�  ................................ و��' H�وة ا	�=��aر ا	���ر ا	=.' 
  	����ض ا	��?) 	�'�Iع 

=�/��H�P ا	?���.� ا	�ا.� إ	...................... 3D ا	��(�ن وا	@j ا	=.' (I ء�c � �6.I 'ي أآQ	اL. �?@	ا '.�TH
�)T�=�	ا,  

 �=�P	 �	او'��	 �.X�	ا mPY ر��H 05-03-2008 �=�P	 ه�'�'�H ر��H2008-03-26 و (Hfار ا��	�� j9/�	 
h'��  

.  
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        وبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانون
  :في الشكلفي الشكلفي الشكلفي الشكل

  ك M Z2#ف ا��7 60 �5� اb/&21-02-2007?24 إن آZ2 E ا.-,+* Z/0 اZ//�a4 ا4ول 2$%م �, ر=_ 

   M Z2#ف ا�"آ �> 2007-02-28 و ا�Gd e 2$%م �, ر=_ 119/07/6 ا�1$ ر=> و ا�#ه"ن �, زة ا��H,"ح �C ا���� ر�� 

  137/07/6ا�"L0 7��� </*M> ا�1$ ر=> و ا��U3 ا�1$ ري و ا�D#اRS/> �"ا-S d <R)!  ا��H,"ح �C ا���� ر�� 

M ............................................ %h#ف ورZ2  <g 2007-05-16 وآfا ا.-,+* ف ا�G5#H ا��$%م  �, ر=_ 

�B7ا�  

  d"d � <(�R,ا�� </�BIوط ا�#I0> ا� B� </0",32 ءت W %� j?5أ C1Wر ��#ا Iس ا�� H� <=دارYا <�B7ا�� Z5 در Jا� 

 !�"($� U=#J,ا� C12 Z/1,=  �2.  

��h <�B7 ا���Z/H إ�� ��1!�  وا�)b 0/!�  12  وLd#ا �"&%ة اM4#اف و ا��"h"ع و�Z37 -/# ا�1%ا�> A$#ر ا�

� �#ار وا&%�,$��.  

  في الموضوعفي الموضوعفي الموضوعفي الموضوع

تقدموا ) المستأنف عليهم (حيت يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المدعين 

   2003-04-22بتاريخ 

�!gر"�� l(- Cdأ C/0 ا"h#5 س H� <=دارYا <�B7أ2 م ا�� G& ,,0ل ا $�� �!(S d <R-ا"� ................................. 

  أن A$%م
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 Z=%/3ا� C!W2"ا G0 زة ,� </Sا.�,%ا <�B7و................... �%5"ى 5$ ر=>  أ2 م ا�� ................... ��5  n H& و 

  &$"�C � م 

�5� ا�#-� ا�1$ ري h"2"ع ا�*Vاع 5%د  GM /,&ا��$ ل ا.0,,�12.120,$//% ا � &G ��%5"ى  ف وذ�o �* ء �5

 G0 31/92 ا���� ا�1$ ري ر�� b7A 246/92 5%د 29/12/1992ا��fآ"رة و��  a%ر ا�G0  �B7 ا�* ز�> �, ر=_ 

U(aوأ  

   ��R@ إ�� ا�3/% ا��7 60 �5� ا24?ك ا�1$ ر=> S !d 23-08-1995/  �1%م ا�A C/0 Z1R$%م 2"روث ا��Z/5% �, ر=_ 

�B7�� <=f/H*A <D3*� l0#2 ـ أي 2"روث وا�#ه"ن �, زة CSا#� E/F3,� Gh $ا� �B7ا� %//$A � ا��fآ"ر =G2# إ�

  ا��Z/5% ـ 

�5� ا�#-� ا�1$ ري 5%د  C� qS (اء ا�#�إ. أCd , ف وأCd أرl0 ا��R@ أ=�  �#-�G ا�I#اء ا��fآ"ر=12.120Z و

 rW"0  

 ��5� ا�,$//% ا.&,/ GM ا�fي -)l أن � م �C و�5% إ� @R��#اء ا�3 دة �B"ن ا��7 60 ا�1$ ري �%  %$5 %//$A

 ...............  

�5� ا�#-� ا�1$ ري h"2"ع ا�*Vاع وا-,D#ج �!� C*2 ر-�  .......................و ................... و.............. 

  .         �G0 l(= �� t/7 ا�1$ ر G0 C�/F3A ZB�=  2 ا-� 2"روث ا��Z/5% و� �, �G0 G ا-�!� 58848/21$ ر=  5%د 

3  �5� ا�JH"ل /-uAا وf�91100و97و94و #/!n Z2 12-08-1913 <� و�/> ا�"آv32 #=#$A ا��%5"ن w�,ا� 

 ��5 �B7و�/> ا��7 60 ا�1$ ري �, زة و ا�v32 Z2  �?Rdا </RSا#Dا�1$ ري و ا� U3ا�1$ ر=> و ا�� <L0 7��� </*M"ا�

G0 <=ت ا�1$ ر L0 7��� Z/2u,وق ا�%*a C�72 G02%=# ا�"آ �> و  /d%2  �="1A �!� CSداu� Gd"d $ا� C�e�2 QD� 

 jر%�  ,�v25000 Z5 ي ه" 5) رةfوا� �!gة 2"رو%S H� C� م"B7ة �,7%=% �/�> ا�1$ ر ا��#(y اء#Wz� #24دره� و ا

  !,& 32 </h1> أرR�300 ا�#-� ا�1$ ري 5%د Z2 q�#2 #,212.120ا�#-� ا�1$ ري  !� w-أ G,ف و ا�   

 q�#2 #,2  و�� =�B7 ��"رg!� 0/!  ب 536ا�"ا�q �, زة ��3 &> .............. ا���3�  ا���o 8884/21 5%د 

300 E/�7Aو EF1ذ ا�� H*� � �B7ل ا�"�� q2 ة#(Dء ا�"h G0 </2 ,Dا� �!(� R2 �=%$A G0 �!$& 6H& q2 q�#2 #�,2

�J�4ا G0 ر (WY7%=% 2%ة اA و #S J�5/!� ا� �  .ا��5%
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ي �, زة �1%م اJ,y ص ا��G0 t(�� <�B7 ا��R@ وا-,/H ء اWY#اءات ا��R3#=> و�W %1"اب ا��7 60 ا�1$ ر

 ا�$ Gh �1%م 2003/ت G0 71 ا���� ر�� �B& 1754!  5%د 2003-12-10أa%رت ا���B7> اYدار=> �, ر=_ 

@�Rا� G0 b(��  /5"d ص J,y.ا.  

 Z/5%ف ا��#M Z2 �B7ا ا�f�5/!�(و�1% ا-,+* ف ه �du,3ا��(w�F5%د أ2 م ا�� jار#� #/y4ا اfر ه%aأ � ا�54

 ا�$ �z� Gh~ ء ا��B7 ا���du,3 وا�,J,y � U=#J ص G0 1232/4/1/2004 ا���� ر�� �30-06-2004, =_ 754

 l0و C/0 b(��  !/ع ا���� إ� Wرzو� C/�5 �ا���B7> اYدار=> �H س �*L# ا��R@ ا��"h CW% ا��l0# ا�G2"�1 ا��5%

G2#= Z إ�� v32 #=#$Aو�/> ا�"آ �> ا�"L0 7��� </*M> ا�1$ ر=> و ا��U3 ا�1$ ري أي ا�$ d"ن ��1> أن �M@ ا��5%/

v32و�/> ا��l0# ا�G2"�1 ا��fآ"ر وأن هjf ا��v3و�/> b(� � Q,DA 0/!  ا��7 آ� اYدار=> �* ء �5� Qd ا�� دة 

  .ا��7%ث ��"�B72 C(W> إدار=>90-41ا�Z2 <*2 e ا�$ d"ن ر�� 

 ا�$ Wz� Gh#اء �t7 و�g 173ا��B7 ا�,�!/%ي 5%د�B7�30-03-2005> اYدار=> �, ر=_ و�1% اY& �> أa%رت ا�

 G0 رخvا�� t7(3> ا��W #�72 G0 Z��2 "ا��$#ر &3)!  ه Gh $ا� @A B�� t7(ا ا�fز ه Fd2005-05-04إ 

t7(ت �$%ر ا� F,*,3�� � 0 ن#Rا� �  .وأد�

ا�$ Wz� Gh#اء y)#ة 5$ ر=> 5!% ��$/ م �!  ��D)/#  2005-12-30 �, ر=_ 2666و�a %1%ور ا��B7 ا�,�!/%ي 5%د

�# ..............................ا�fي �A ا-,)%ا�D� � C)/# ا�3/% ................................ ا�3/% vا�� j#=#$A VFdي أfا�

  .M Z2 C/�514-06-2006#ف آ, �> ا��)�  �, ر=_ 

,/H ء ا�Z//0#R 4وCW ا�%0 ع أa%رت ا���B7> اYدار=> &�B!  ا�$ Gh و�1% اYد.ء � ��F,*,3 ت �1% ا�D)#ة و ا-

 G5%ف ا��#Rة ا�%S H�  !Sداu� Gd"d $ا�  !�e�2 QD� G0 </RSا#Dا�1$ ر=> و ا� <L0 7��� </*M"ا�"آ �> ا� ��5

 jر%�  /� �W1"=�  إA300.0007ف ا��#M Z2  /�aأ �du,3ا�� �B7ا�%5"ى وه" ا� #S a  !�/�7,60  دره� و� 

�5� ا24?ك ا�1$ ر=> و ا�#ه"ن �, زة وآfا M Z2#ف ا�"آ �> ا�"L0 7���  </*M> ا�1$ ر=> و ا��U3 ا�1$ ري و 

 <gف ور#M Z2  /5#0و </RSا#Dا�..........................................................  
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     في أسباب االستئناف األصلية مشتركة لالرتباطفي أسباب االستئناف األصلية مشتركة لالرتباطفي أسباب االستئناف األصلية مشتركة لالرتباطفي أسباب االستئناف األصلية مشتركة لالرتباط •

��W Z2 Cdإ b/&E/�1,30 د ا� �du,3ا�� �B7ا5,)#ت أن ا� CAر%J2 <�B7ن أن ا�� Hdu,3ا�� C�  @/1=  2 <  ا��"ازي

 �!/�5 �du,3ف 2"روث ا��#M Z2 VF*ا�� GM /,&.ا�,$//% ا ��5 @/RI,� � uRyا��7 60 ا�1$ ري �% أ oذ� C2 1dY

Z5 t=%7ا� �*3,= �,& ?aأ �,A �� GM /,&.أن ��5/> ا�,$//% ا Z/& G0 أن ا��7 60 ا�1$ ري oذ� C/�5 @/RI,ا� 

 � م �J7# ا�$�/> و �,E="7 ا��)�� 1992-02-03وA G0 ر=_ �M �=%$A@ هfا ا�,$//% ا.&,/ GM ا�fي ه"

�5� ا�#-� ا�1$ ري  GM /,&.ا�,$//% ا E/F3,� �$= 6 و��H73 ب ا�& �ا��Z2 Q�D,3 أEW إ=%اع ا��R@ ا��fآ"ر إ�

  C� Z/(A أن ا�h"2 l7"ع �M@ ا�,$//% ا.&,/ C� M %� GM ا�,R!/# �1% أن w/-uA �A  ��1$ ر h"2"ع ا�*Vاع �%1 2

 C/�5 w-ي أf5"ى ا�%�� G& ,,0.ا��$ ل ا ��,$��  �!�/F3,� @� Rا�� q/(ع 5$%ي ا�"h"2 ر-� 5$ ري ��1$ ر

GM /,&.ا�,$//% ا @�M,�5 �du,3ا�� l7�  �5 ولv32 #/� ا��7 60 ا�1$ ري C12 ن"B=  �2 اf� ار#hأ Z2 �!/

@�R�0 ا�#�  =%JA �B7و ا� �du,3ا�� �B7ن إ�~ ء ا� Hdu,3ا�� w�,�=.  

 Z/�JHا� Q*�  $/(RA Cdإ b/&62و2و G0 رخvا�� �=#Iا� #/!Lا� Z2 12-08-1913 6 ا�1$ ري/H7,� � l�1,ا�� 

"h"ع ا�,H7/6 و=B"ن Z5 @A#,= Cdz0 ��5/> ا�,7A 6/H7#=# و إId ء ر-� G0 </B�2 آ* ش 5$ ري y ص � �1$ ر 2

 ��5 <(A#,ت ا�7$"ق ا�1/*/> و ا4داءات ا�� �/> ا��"(g G0 %/&"و=1,)# ا��)%أ ا� C/0 Z1Rا� UJ= .  /S !d �-#ا ا�fه

 E(� <+�� أن ا�1$ ر =S - Z2 #!R# ا�7$"ق ا�* *1�� C/0 ا�7$"ق �/# ا��$/%ة Eا�#-"م ا�$%=�> وآ #S - �~�Aا�1$ ر و

CL/H7A _=ر A.  

 wHd Z2 ا�$ d"ن ZB�= . Cd 0 ا�#W"ع � �%رك �5� ا�1$ ر �3)@ ا��#ر ا�* �EJH��  $/(RA Cd64 Z5 r آ�  ا

 #/� Z(~ا� @BA#2 و إذا آ ن C� <$&?3 رة ا�D1"=� ا�,� C(BA#2 @� R= أن Z(� C� aأ Z�� ZB�=  �d6 وإ/H7,ا�

 ��,$�� w-vا�� ل ا��1% ���� ن ا�� Z2 <2ا�~#ا q0%,0  <2fء ا�G�2#/!Lا ا�fه.  

 ��3� 1961-03-�24 ع �, ر=_ ...........................  و&/t إن ا�Z2 b� e أوراق ا���� أن ا���3��� 

.................................. .................  !,& 32 </h6 �300$1> أر/H7,ا� @�R2 ع"h"2 ا�1$ ر Z2 q�#2 #,2 

-1R$�06-04-0> ا4رh/> ا��fآ"رة ��"روث ا���du,3 �5/!� �, ر=_  ف و� ن هfا اy4/# � ع  ا59391%د 

 أي A G0 ر=_ .&l �, ر=_ ا�I#اء ا4ول و- �A Z5 l ر=_ �#اء 2"روث 1961-06-14 وأCd �, ر=_ 1967

  . ف12.120ا��H7A �A  �!/�5 �du,3/6 ا�1$ ر ا��fآ"ر وأ-C� w ا�#-� ا�1$ ر=1%د
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d $ت ا� /�,$���  $/(RA Cdإ t/&ر=_ و ,� CL/H7,� اعV*ع ا�"h"2 ن ا�1$ ر"B= j?5ر إ�/!  أ Iا�� </d"14-06-

1961 G0 رخvاء ا4ول ا��#Iو2*!  5$% ا� CL/H7A _=ا�7$"ق وا�1$"د ا�3 �$> �, ر #S - Z2 j#/!RA �A %�  24-

03-1961L0 7ت ا���3"آ>  �%ى ا��?F3� � CSا#�> ا�1$ ر=> �!fا  ذ�o أن ا��I,#ي ا4ول �,#اG0 C/y إ=%اع %$5 

و.W"2@ , ا�~#ض &,� =Z/1� fyv ا.5,) ر �%ى ��5/> ا�,B=  6/H7"ن &$C� M %� C ا�,F�� #/!R#د H7A/6 ا�1$ ر

�#اء 2"روث ا���du,3 �5/!� ا�fي أA G0 VFd ر=_ A Z5 l&. %W ر=_ ا�,H7/6 و  %$5 E/F3,� <(� Rل ا��"($�

�QD 1967-04-06ا�fي ه"  Z2و   

  

  

  ).ا�) I��� qS,#ي ا4ول(�� �o ا�G$/$7 ��1$ ر و ا��EF3 ا�#-� ا�1$ ري G0  ا-�C �/# ا�QDI ا

 C� م%$A يfا� GM /,&.ا�,$//% ا @�M E/F3,� �$= ��  �*/& ن ا��7 60 ا�1$ ري"B= #2  ذآ ��5  3/-uA Cdأ t/&و

 �% ا&,#م ا��$,�/ ت  �5� ا�#-� ا�1$ ري ��1$ ر h"2"ع ا�*Vاع1992-02-203"روث ا���du,3 �5/!� �, ر=_ 

 GM /,&ا %//$A أي ��5 @/RI,� � �$= �� Cdن آ�  أuIا ا�fه G0 uRy أي @BA#= و�� j?5ر إ�/!  أ Iا�� </d"d $ا�

�!/�5 �du,3اد5 ء ا�� G0 ء W  �(3& , ل"$�� G� ,� � ل F2 .ز�> ا�7 ل و d G0 �S � #/� G$0#ا�� uRDن ا�"B=و

�#اء 2"روg!� �1$ ر Z2 وأن ا��#ر, � ��v3و�/> اYدار=> Z5 �A d Cdz0 E72 C� �5/!� إن آ ن �du,3�� � l&?ا� 

وBA"ن ا���B7> اYدار=> ��  ��v3�� bو�/> ا�"آ �> ا�"CB� 2 #/�, </*M ا�G$/$7 ا��G0 EF3 ا�#-� ا�1$ ري

ب وL0 7���  !�B& bh#5> ا�1$ ر=> و ا��U3 ا�1$ ري و ا�D#اRS/> ر�� اH,d ء ا�uRD ا��b(d W %� G$0# ا�J"ا

  .���~ ء

@�R�0 ا�#�  =%JA �B7ا� Z/1,= t/&و   .  

        

        ::::في االستئناف الفرعي  في االستئناف الفرعي  في االستئناف الفرعي  في االستئناف الفرعي  

  

 �="1,� � �!A%S H� �B7A �� CAر%J2 <�B7أن ا�� oذ� E/�1,1%ام ا�d � �du,3ا�� �B7ن ا�"Hdu,31/@ ا��= b/&

 ��5 %=VA ا.-,~?ل ��%ة Z2 ا�7#2 ن Z517<*-  , �B7ا� %/=uA  ا =�,�3"نf� C�=%1Aو CS%(2 G0 �du,3ا��
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  .� ��B7 ��  ورد G0 ا��$ �/Z ا.G& ,,0 و اh G0    G0 hY"ء ا�D)#ة

G5#Hأ-) ب ا.-,+* ف ا� <I� *2 7"ل  دونA Z//�a4ا Z/0 *+,-.أ-) ب ا <I� *2 إن t/&و             .      

                  

  

  
  
  
  
  
  

        لهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسباب

  

   :اS !,d/  &�"ر= �B72 b�� :  /*�5> ا.-,+* ف

 و��I"�!�  �$#ار وا&% 119/07/6 إ�� ا���� ر�� ���137/07/6 ا���� ر�� : : : :  في الشكلفي الشكلفي الشكلفي الشكل

G5#H0/!�  12  و �$)"ل ا.-,+* ف ا� Z//�a4ا Z/0 *+,-.و�$)"ل   ا.  

  .  ��z~ ء ا��B7 ا���du,3 وJA%=  �#�0 ا��R@:  في الموضوعفي الموضوعفي الموضوعفي الموضوع

ا��*1$%ة � �, ر=_ ا��fآ"ر أj?5 �$ 5> ا�3�F ت ا�1 د=> و�a C%ر ا�$#ار وG0 G�A ا�3�F> ا��1*/> 

Z2 <(ا�!/+> 2,#آ bd دار=> � �#� ط وآYا.-,+* ف ا <�B7�� :  

  ر����     ........................ا���� 


را   .......................ا���� ��      

ا........................ا���� ��      

  .......................................دفاع عن القانون والحق السيدبحضور المفوض الملكي لل



 16   137/06/6 و84/06/6: ��� ر�� 

   ...................................ةوبمساعدة كاتبة الضبط السيد

  الرئيس                        المقرر                                    كاتب الضبط

  

  

  

  

  



 17   137/06/6 و84/06/6: ��� ر�� 

  >@?ا           ...................             

  . ..................ا�1�" بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  . ..................................ا�1�"ةوبمساعدة كاتبة الضبط 

 

B�2�  ا�@FC آ��CD                              ا��3�ر                          ا�
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      V         

  

    

    

                                                                  
  ���ـ� ���ــ� ا���ــ�

  ا��ـCــ"أ     
إن مطلب التحفيظ المثقل بتعرضات من قبل الغير، يجعل دعوى التعويض عن االعتداء المادي المقامة مـن لـدن                   

طالب التحفيظ، سابقة ألوانها ومآلها عدم القبول النعدام صفته في االدعاء طالما أن النزاع حول العقار مازال قائما          

  .لم تنته بعد مسطرة التحفيظ لفائدتهو

  2008 نونبر 12 بتاريـخ  

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

  .......................................   السيد     : بين

   .طنجة .................................. الساكن    

، محام بهيئة طنجة الجاعل محـل المخـابرة معـه           ........................األستاذ   :ينوب عنه   

  .محام بهيئة الرباط................................بمكتب األستاذ 

  المستأنـــف مـن جهـــة

  

  .المدينة في شخص رئيسها الكائن بمقرها) الجماعة الحضرية(بلدية طنجة ) 1  : وبين

  .، محام بهيئة طنجة.........................اذ األست: ينوب عنها 

  . وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط)2    

  .السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط) 3    

  

  من جهة أخرىعليهم  المستأنف

  

        المغربيةالمغربيةالمغربيةالمغربية    المملكةالمملكةالمملكةالمملكة

        العــــدلالعــــدلالعــــدلالعــــدل    وزارةوزارةوزارةوزارة

        اإلداريـةاإلداريـةاإلداريـةاإلداريـة    االستئنـافاالستئنـافاالستئنـافاالستئنـاف    محكمةمحكمةمحكمةمحكمة

        بالربـــــاطبالربـــــاطبالربـــــاطبالربـــــاط

        

 

  1262: القرار عدد

  12/11/2008 :المؤرخ في

  406/08/6: ملـف عدد

 

..........................: السيـد   

  hــ%

  : .............................السيد 

  1م .ص
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................ ............. طرف من 16/6/2008 بتاريخ المقدم االستئنافي المقال على بناء

 بتاريخ بالرباط اإلدارية المحكمة عن الصادر الحكم ضد .......................األستاذ   نائبه بواسطة

  .ت ش 1075/03 عدد الملف في 216 عدد تحت 29/1/2008

 طـرف  مـن  15/10/2008 بتاريخ بها المدلى فرعي استئناف مع الجوابية المذكرة على بناء و

 النعدام الطلب برفض الحكم وتصديا المستأنف الحكم إلغاء إلى الرامية لطنجة حضريةال الجماعة نائب

  .الدعوى قبول بعدم الحكم واحتياطيا الحجة

  . الملف في بها المدلى األخرى األوراق على وبناء

 محـاكم  بموجبـه  المحدثة 03. 80 رقم القانون من عشر والخامسة الخامسة المادتين على وبناء  

  . إدارية استئناف

  .المدنية المسطرة قانون على وبناء

 نائبـا  حضر 15/10/2008 بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء

 الجوابية المذكرة من نسخة المستأنف نائب تسلم وبعد التوصل رغم عليهم المستأنف باقي وتخلف الطرفين

 إلعـداد  29/10/2008 لجلسة القضية تأخير فتم للمحكمة النظر دأسن عليها واطالعه فرعي استئناف مع

  .لتقريره الملكي المفوض السيد

 الـسيد  والحـق  القـانون  عـن  للـدفاع  الملكـي  للمفـوض  الشفهية اآلراء إلى االستماع وبعد

ـ  الحكم تأييد إلى الرامية الكتابية مستنتجاته في جاء ما فيها أكد الذي ......................  ستأنف،الم

  .بعده اآلتي بالقرار النطق قصد 12/11/2008 لجلسة للمداولة القضية حجز تقرر
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  و بعد المداولة طبقا للقانون

  

  :فـي الشـكـل 
وا�G5#H ا��$%م  C(S d �"ا-M Z2  .....................<R#ف t/&16/6/2008 إن آZ2 E ا.-,+* Z/0 اG�a4 ا��$%م �, ر=_ 

 � �#� ط اYدار=> M Z2#ف ا��F 5> ا�F*R� <=#�7> �"ا-h  !(S d <R% ا��B7 ا�J در Z5 ا���B7> �15/10/2008, ر=_ 
  .�$)"�!�  ا�,d"d �  �2 Z/1,= C12 U=#J  ا��,�R)> ا��BI/> ا�I#وط �W Z//0",32 <0 B ءا �% أj?5، 2#اC1W إ�� ا��I ر

  

  :فـي المـوضوع 

تقـدم  ) المستأنف أصليا (م المستأنف أن المدعي     حيث يستفاد من أوراق الملف ومن مضمن الحك       

 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة اإلدارية عرض فيه أنه يملـك قطعـة               17/9/2003بتاريخ  

 متر مربع تقع بمحل يعرف بعزيب الحاج قدور طريق          17.000أرضية عارية غير محفظة مساحتها      

 وجنوبا بالرسم  5112Gفايلة ذا الرسم العقاري عدد طنجة الرباط تحد شماال وغربا بالملك المسمى ر

وأنه منذ بضع سنوات خلت قامت بلدية . 10218 وشرقا بالملك المسمى كريريا رقم 106العقاري عدد 

 متر مربـع حـسب      8446طنجة بشق طريق وسط القطعة األرضية المذكورة وعلى مساحة تقدر ب            

وهو األمر الذي حرمه من استغالل أرضـه        . فقين بالمقال الثابت من تقرير الخبرة والرسم البياني المر      

وإلتمس المدعي الحكم على بلدية طنجة بأدائها لفائدته التعويض المـستحق عـن الجـزء               . المذكورة

المستولى عليه من أرضه حسبما ستسفر عليه الخبرة القضائية التي ستأمر بها المحكمة وبحفظ حقه في       

  .الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائرتقديم مطالبه الختامية في ضوء 

 الحكـم  24/11/2005وبعد تبادل مذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة اإلدارية بتـاريخ    

 القاضي بإجراء خبرة عقارية عهد للقيام بها إلى الخبير الـسيد عبـد الرحمـان                1186التمهيدي عدد   

 8/5/2006 طرف كتابة الـضبط بتـاريخ        وبعد إنجاز هذا األخير لتقريره المؤشر عليه من       . الرمال

 الحكم التمهيدي القاضي    19/12/2006وإدالء الطرفين بمستنتجاتها أصدرت المحكمة اإلدارية بتاريخ        

  .بإجراء خبرة ثانية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد األندلسي

 19/3/2007ريخ  وبعد إنجاز الخبير المذكور لتقريره المؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتـا            

وإدالء نائبا الطرفين بمستنتجاتهما واستنفادهما ألوجه الدفاع أصدرت المحكمة اإلدارية الحكم المـشار             
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على بلدية طنجة المدينة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا قـدره             إلى مراجعه أعاله القاضي   

د عن القطعة األرضية الكائنة  درهم للمتر المربع الواح1000,00 درهم على أساس 10.950.000,00

بعزيب الحاج قدور طريق طنجة الرباط وبتحميلها المصاريف ورفض الباقي، وهو الحكم المـستأنف              

   .أصليا من طرف محمد المرابط وفرعيا من طرف الجماعة الحضرية لطنجة

  

  في أسبـاب اإلستئنـــــاف

  

  :في سبب اإلستئناف األصلي الوحيد 

لحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي إلنعدامه ذلك أن المحكمة مـصدرته           حيث يعيب المستأنف ا   

الـذي  ........................ أمرت تمهيديا بإجراء خبرتين األولى عهد للقيام بها إلى الخبير السيد            

 درهم للمتر المربع الواحد والخبرة الثانية       3000 و   2000حدد قيمة العقار موضوع النزاع في ما بين         

 3000الذي حدد القيمة المذكورة في مبلغ       ........................... هد للقيام بها إلى الخبير السيد       ع

 درهـم   1000,00درهم للمتر المربع الواحد، إال أن المحكمة قضت بمبلغ تعويض على أساس قيمـة               

في ذلك على مجـرد    للمتر المربع الواحد والتي تقل بكثير عما خلص إليه الخبيرين المذكورين معتمدة             

  .سلطتها التقديرية دون بيان المعطيات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في هذا الشان

  

  :في أسباب اإلستئناف الفرعي 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي إلنعدامه وبمجانبة الصواب ذلك أن     

 درهم للمتر المربع الواحـد      1000,00 المحددة في    المحكمة مصدرته من جهة قضت بقيمة التعويض      

اعتمادا فقط على مجرد سلطتها التقديرية دون بيان المعطيات التي اعتمدتها في ذلك، وأن المحكمة من                

جهة أخرى قضت لفائدة المستأنف عليه محمد المرابط بالتعويض بالرغم من أنه لم يثبت تملكه للعقار                

 موضوع مطلب تحفيظ مثقل بعدة تعرضات لـم تثبـت ملكيتـه بعـد               المحدثة فوقه الطريق الذي هو    

  .للمستأنف عليه، وأن المحكمة تغاضت عن مناقشة الدفع المثار في هذا الشأن
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  :في مناقشة أسباب اإلستئناف

  :في مناقشة أسباب اإلستئناف الفرعي ألسبقيتها

نجز من طرف الخبير السيد  حيث إن الثابت من أوراق الملف ووثائقه وخصوصا تقرير الخبرة الم          

ومرفقاته أن العقار موضوع النزاع مجزأ إلى أربع بقع، كل واحدة منها    .............................. 

موضوع مطلب تحفيظ مقدم من طرف المستأنف عليه محمد المرابط ومثقل بعدة تعرضـات وذلـك                

 مـاي   24 و   7 و   1اري بطنجة في    حسب الثابت أيضا من شهادات الملكية الصادرة عن المحافظ العق         

 في المرحلة االبتدائية من طرف نائب       5/6/2007 المرفقة بالمذكرة اإلضافية المدلى بها بتاريخ        2007

  .المستأنفة

ال يصح التقاضي إال ممـن      : "وحيث ينص الفصل األول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي            

  ".إلثبات حقوقه.... له الصفة 

الة ما ذكر تكون ملكية المستأنف عليه للعقار موضوع النزاع منازع فيها من لدن              وحيث إنه والح  

األغيار وغير ثابتة وتكون صفته في اإلدعاء غير قائمة وتبقى معه بالتالي دعواه سابقة ألوانها وغير                

رعـي  مقبولة مادام لم يدل بما يفيد انتهاء مسطرة التحفيظ لفائدته مما يكون معه سبب اإلسـتئناف الف                

المثار في هذا الشأن متسما بالجدية والحكم المستأنف لما نحا غير هذا المنحى مجانبا للصواب ويتعين                

  .التصريح بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى

وحيث إن النتيجة التي آلت إليها مناقشة أسباب اإلستئناف الفرعي تحـول دون مناقـشة أسـباب          

  .  اإلستئناف األصلي

  

  

  

   األسبـــــــابلهـذه
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  ���B72 b> ا.-,+* ف اYدار=> � �#� ط �5*/  اS !,d/  &�"ر= 

  .بقبول االستئنافين األصلي والفرعي : في الشكــل

    .بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى : في الموضوع 

  

 أعاله بقاعـة  الجلـسات العاديـة    وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور      

   : بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط و كانت الهيئة متركبة من

  رئيســا    ...................... السيد 

  مـقـررا     ......................السيد 

  عضــوا    .....................السيد 

  .........................بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد 

  .......................وبمساعدة كاتب الضبط السيدة 

  

  الرئيس                                    المقرر                           كاتبة الضبط 

   
 



   ب/ مasmae  7  112/06/6عدد ملف

  

  186القرار عدد    المملكة المغربية                                            

  18/04/2007رة ا�#"ل                                                ا��Oرخ LM      وزا
          �112/06/6+ �� ا*�()'�ف ا.دار,�                                       ��� >"د

   ........: ...................السيد       بالرباط                                                    

                          

           ضد                        

  : .............................                                                                 السيد 
                

  

                                باسم جاللة الملك                        باسم جاللة الملك                        باسم جاللة الملك                        باسم جاللة الملك
  

  

  

  .18/04/2007الموافق 1428األول ربيع 29بتاريخ  
  .بالربــاط اإلداريـة االستـئناف محكمة نإ  
  :نصه اآلتي القرار أصدرت العلنية جلستها في  

  .بالرباط األول الوزير السيد شخص في المغربية الدولة-:بين  
  .بالرباط الصحة بوزارة بمكاتبه الصحة وزير السيد-      

  .بالحسيمة الخامس محمد مستشفى مدير السيد-         
  . بالحسيمة الخامس محمد بمستشفى طبيب .…………… كتورالد-           

  .بفاس المحامي .................................. األستاذ:ينوب عنهم        

  

  عليهم ومستأنف مستأنفون                         

  

   : ...............................................السيد:وبين  

  .الحسيمة إقليم .................................................:....................الساكن  

  .بالحسيمة المحامي ......................................................... األستاذ:عنه ينوب  

  

   أخرى جهة من عليه ومستأنف مستأنف                       

  

  



   ب/ مasmae  8  112/06/6عدد ملف

  

  

  
  
  

 في المغربية الدولة طرف من 24/11/2006بتاريخ مالمقد األصلي االستئنافي المقال على بناء  
 الصادر الحكم ضد ............................ األستاذ نائبها بواسطة معها ومن األول الوزير السيد شخص

 بتحميل القاضي 05/ت 69رقم الملف في 587 عدد تحت 20/09/2006بتاريخ بفاس اإلدارية المحكمة عن
 لفائدته بأدائها عليها لذلك تبعا والحكم بالمدعي الالحقة األضرار مسؤولية) لصحةا وزارة (المغربية الدولة

  . درهم 200.000,00قدره صافيا مدنيا تعويضا
 ............................ طرف من 07/03/2007بتاريخ المقدم الفرعي االستئناف على وبناء  
  ................ .............................األستاذ نائبه بواسطة
  إلى الرامية المغربية الدولة طرف من 21/03/2007بتاريخ بها المدلى الجوابية المذكرة على وبناء  

  .االستئنافي مقالها في جاء ما وفق الحكم
 ......................... طرف من 07/02/2007بتاريخ بها المدلى الجوابية المذكرة على وبناء  
  .المستأنف الحكم تأييد إلى ةالرامي نائبه بواسطة
 األستاذ طرف من 21/03/2007بتاريخ بها المدلى التعقيبية المذكرة على وبناء  

  .أصليا المستأنف الطرف عن.......................................... 
  .الملف في بها المدلى األخرى األوراق على وبناء  
 محاكم بموجبه المحدثة 03. 80 رقم القانون من عشر والخامسة الخامسة المادتين على وبناء  
   .إدارية استئناف
  .المدنية المسطرة قانون على وبناء  
 اعتبرت حيث 21/03/2007بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء  
  .النازلة في لتقريره الملكي المفوض العداد 04/04/2007لجلسة تأخيرها وتقرر جاهزة القضية

 .................. السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي للمفوض الشفهية اآلراء إلى اإلستماع وبعد  
 للمداولة الملف حجز تقرر المستأنف الحكم تأييد إلى الرامية الكتابية مستنتجاته في جاء ما فيها أكد الذي

  .18/04/2007لجلسة

  

  للقانون طبقا المداولة بعد

   :لشكلا في  
 السيد شخص في المغربية الدولة طرف من 12/12/2006بتاريخ المقدم األصلي االستئناف إن حيث  
 بمكناس اإلدارية المحكمة عن الصادر 587عدد الحكم ضد نائبها بواسطة معها ومن األول الوزير
  .انوناق المتطلبة القبول موجبات على لتوفره مقبول 05/ت 69رقم الملف في 20/09/2006بتاريخ

 .............................. طرف من 07/03/2007بتاريخ المقدم الفرعي االستئناف إن وحيث  
  .قانونا المتطلبة الشكلية الموجبات على لتوفره بدوره مقبول الحكم نفس ضد نائبه بواسطة

  :الموضوع في  
  المدعي تقدم 13/04/2005بتاريخ أنه المستأنف الحكم ومحتوى الملف أوراق من يستفاد حيث  

 القضائية الرسوم أداء من معفى افتتاحي بمقال بفاس اإلدارية المحكمة أمام............................ 
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 تعرض 08/12/2002بتاريخ أنه فيه يعرض 10/03/2005بتاريخ 13رقم المساعدة منح قرار بمقتضى
 الخامس محمد مستشفى إلى إثرها لىع نقل األيسر فخده في كسور بعدة إثرها على أصيب سير لحادثة

 المستشفى نفس إلى جديد من  عاد ثم فتوح جمال الدكتور بواسطة األولية العالجات تلقى حيث بالحسيمة
 الدكتور طرف من للفحص وخضع العظام طب قسم على أحيل حيث 13/12/2002بتاريخ

 حالته أن ،غير"بروفنيد "أقراص منحه الذي العظام طب في األخصائي".............................. " 
بالرباط حيث سلمت له شهادة طبية مؤرخة ..............................مستشفى إلى نقله فتم تفاقمت الصحية

 يوما، وظل يتردد على مستشفى ابن سينا إلى أن تبين أنه شفي 180 حددت مدة الراحة في27/01/2003في
بالحسيمة الدكتور .......................... ب المعالج بمستشفى بإعاقة بسبب إهماله من طرف الطبي

لم يعمد على إخضاعه للعالج الصحيح وعند الضرورة توجيهه إلى مستشفى الذي "........................." 
 26/06/2004سلمه شهادة طبية مؤرخة في.............................. التخصصات بالرباط وأن الدكتور 

بت أنه تعرض لإلهمال في العالج منذ البداية نتج عنه تعفن في الرأس العلوي لعظم الورك األيسر مما أدى تث
إلى إصابته بإعاقة حركية،ملتمسا تحميل الدولة المغربية مسؤولية األضرار الحاصلة له نتيجة األخطاء 

  .درهم) 600.000,00(درهالمصلحية لممستخدميها ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا ماديا ق
الرمال التي ضمت ................................ وبناء على األمر بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة   

تقريرها أن المدعي قد يكون في حاجة إلى مواصلة العالج طول حياته محددة نسبة العجز الدائم في 
  %.40نسبة

 له الحكم المدعي خاللها من التمس الخبرة عقب بها مدلى مذكرة على وبناء  
 الدولة بتحميل المحكمة قضت الدفاع أوجه واستيفاء القضية تجهيز وبعد درهم2.000.000,00بمبلغ

 المدعي لفائدة بأدائها لذلك تبعا عليها والحكم بالمدعي الالحقة األضرار مسؤولية) الصحة وزارة (المغربية
     درهم200.000,00بمبلغ

  

  :األصلي افاالستئن أسباب في        

  :ألسبقيته بالخبرة المتعلق الثاني السبب في  
 الدكتورة خبرة على باعتماده المستأنف الحكم أصليا المستأنف يعيب حيث  

 لعدم وذلك المدنية المسطرة قانون من 63الفصل لمقتضيات احترامها عدم رغم........................... 
 الحكم في اعتمدها حينما المستأنف الحكم وأن الخبرة انجاز ةعملي لحضور المستأنف الطرف دفاع استدعاء

  .القاؤه ويتعين أساس من به قضى لما يجعل لم بالتعويض
 قد األول الوزير السيد أن يتبين فإنه بالخبرة المرفق" استالم اشعار "إلى بالرجوع إنه حيث لكن  
 الخبرة بذلك الحضور،فكانت عن لفوتخ الخبرة إجراءات لحضور 06/02/2006بتاريخ باإلستدعاء توصل

 بخرقها،مادامت المحتج م.م.ق من 63الفصل مقتضيات فيها روعيت قد المحكمة قبل من والمعتمدة المنجزة
 هذا في أثير ما فكان ضمنهم من القضائي الوكيل يعتبر الذي األطراف وكالء استدعت قد المنتدبة الخبيرة

  .أساس على مرتكز غير الشق

  :والمسؤولية الدعوى قبول حول األول السبب في   
 يجب ممن قدم الطلب أن اعتبرت المحكمة بأن المستأنف الحكم أصليا المستأنف الطرف يعيب حيث  

 تعرض أنه ادعى التي سير حادثة محضر خاصة يدعيها التي الوقائع بإثبات عليه المستأنف يطالب أن دون
في هذا  التعويض على وحصل الجنحية المسطرة سلك قد محالة ال معه يكون مما 08/12/2002بتاريخ لها

االطار وأن ما تعرض له المستأنف عليه من مضاعفات البد للطبيب المعالج فيها لعدم ارتكابه ألي تقصير 
 بالحسيمة الخامس محمد بمستشفى 08/12/2002من جانبه ذلك أنه بعد خضوعه للفحوصات األولية بتاريخ

 أنه غير المناسب اإلجراء واتخاذ اإلصابة نوع من للتأكد" الراديو "بواسطة إشعاعي فحص إجراء منه طلب
 نتيجة على الطبيب اطالع بعد وأنه 13/12/2002بتاريخ إال المعالج الطبيب على جديد من نفسه يعرض لم
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 الراحة التزام ضرورة على له وأكد المناسبة األدوية له ووصف المرض بتشخيص قام اإلشعاعي الفحص
 منه تقصير عن محالة ال ناتجا يكون قد الصحية حالته انتكاس من له تعرض ما وأن شهر لمدة الحركة موعد
   الخامس محمد مستشفى إدارة مسؤولية عن الحديث يمكن ال المعالج،وأنه الطبيب بتعليمات التقيد عدم في

   على اطالعه بعد المعالج يبالطب عليه،وأن المستأنف أجراها التي األشعة صور عن االطالع دون بالحسيمة
 بتعليمات تقيده لعدم عليه المستأنف يتحملها المسؤولية من األوفر القسط وأن كسر أي يالحظ لم الراديو صور

 المستأنف (المدعي لدى المتخلف العجز عالقة تبرز لم المحكمة قبل من المقدمة الخبرة تقرير وأن الطبيب
  .المذكور ىبالمستشف تلقاه الذي بالعالج) عليه

 من الطبي الخطأ عن التعويض على حصوله هو عليه المستأنف إليه يرمي ما إن حيث جهة من لكن  
 بالتعويض له شأن وال للتعويض موجبا مرفقيا خطأ يعد ما وهو العالج في تقصيره نتيجة المعالج الطبيب قبل

 بين الجمع إمكانية يجعل مما الدعوتين كال في المسؤولية أوجه وتباين الختالف سير حادثة إطار في الممنوح
  .مؤسس غير الشق هذا في أشير ما فكان ممكنة التعويضين

 الدكتورة الخبيرة أن يالحظ فإنه المعتمدة الخبرة إلى بالرجوع فإنه أخرى جهة من إنه وحيث  
...................)  (.....فرعيا المستأنف الطبي الملف على اطالعها بعد تؤكد  .........................ّ

 أن بعد للعالج األولى المراحل في اهمال عن أساسا ناتج الصحية حالنه تفاقم من األخير هذا له تعرض ما أن
 سير لحادثة تعرضه إثر 08/12/2002بتاريخ بالحسيمة الخامس محمد بمستشفى الطبيب على نفسه عرض

 لها خضع التي التشخيص عملية وبعد 13/12/2002بتاريخ أخرى مرة المستشفى بنفس الطبيب راجع ثم
 أن دون" بروفينيك "نوع من دواء خاللها يتناول واحد شهر في الراحة مدة له حددت طبية شهادة له صحت
 حدوث إلى أدى الذي األمر الشهر هذا خالل المذكور المستشفى طرف من المستمرة الطبية للمراقبة يخضع

 تفاقم مرد أن من ....................................... الدكتور ككذل استخلصه ما وهو العظم في تعفن
 مما للعالج األولى المراحل في الالزمة العناية بدل عدم إلى ترجع المذكور باألمر بالمعني الالحقة اإلصابة

    :في أثير وما قائمة بالحسيمة الخامس محمد مستشفى إدارة في الممثلة المرفق مسؤولية يجعل
   

  :األصلي لالستئناف الثالث السبب في
 تخفيضه ملتمسا فيه مبالغ جد به المحكوم التعويض بأن المستأنف الحكم أصليا المستأنف يعيب حيث  

  .السير حوادث ظهير مع قياسيا المناسب للحد
   

  : والمسؤولية الدعوى بقبول المتعلق السبب في
  .الطرف يعيب حيث   
  .تعويضبال الخاصة المدنية القواعد أو  
 الثابثة العناصر على بناء للمحكمة التقديرية السلطة إلى استنادا احتسابه يتعين التعويض إن حيث لكن  

 محرك ذات عربات فيها تسبيق حوادث في للمصابين الممنوح 02/10/1984ظهير وفق وليس الملف في
 من 79للفصل طبقا المستأنفة هةللج المنسوب المرفقي الخطأ على تقوم الحال نازلة في المسؤولية أن طالما

  .أساس على مرتكز غير األصلي االستئناف أسباب في أثير ما فكان ع.ل.ق
    

  : الفرعي االستئناف أسباب في
 يغطي وال زهيد به المحكوم التعويض بأن المستأنف الحكم فرعيا المستأنف الطرف يعيب حيث  
 دائم بعجز شفي أن بعد خاصة مصحة في حياته طيلة العالج لمتابعة بحاجة باعتباره له تعرض الذي الضرر

  .ابتدائيا المطلوب الحد إلى به المحكوم التعويض رفع مع المستأنف الحكم تأييد ملتمسا% 40في محدد
 منها لالستئناف،مراعاة الناشر األثر إطار وفي للمحكمة الموكولة التقديرية السلطة إطار في إنه حيث  

 من الثابت حسب سنة 26العمر من البالغ......................................)  (...فرعيا المستأنف لسن
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 في وتحديدا به المحكوم التعويض تراجع به عالقا ظل الذي الدائم الجزئي العجز ولنسبة الخبرة تقرير
  .درهم 400.000,00مبلغ

  
  

  

   االسبــــاب لهذه
  : حضوريا انتهائيا علنيا اإلدارية االستئناف محكمة قضت  

  :الشكل في  
  .والفرعي األصلي االستئنافين بقبول    

  :الموضوع وفي  
) 400.000,00 (مبلغ إلى به المحكوم التعويض برفع تعديله مع المستأنف الحكم بتأييد    
  . درهم ألف أربعمائة
 العادية الجلسات بقاعة أعاله المذكور بالتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في وتلي القرار صدر بهذا  
  : السادة من متركبة الهيئة وكانت بالرباط اإلدارية االستئناف بمحكمة
  .رئيسا      ............................  
  .مقررا      ............................  
  .عضوا      ............................  

  ................  .........السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي المفوض بحضور  
  ..................................السيد الضبط كاتب وبمساعدة  

 
  

              الضبط كاتب                          المقرر                              الرئيس        
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  - ع ز-   المملكة المغربية                          

                                                           ة ا�#"لوزار     
  �+ �� ا*�()'�ف ا.دار,�                                              

   بالرباط        

                                                            

                                                                              

                                                                     

        باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك
***  

  

  

 2007 يناير 10بتاريخ

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

أكدال ................ …يدة في شخص ممثله القانوني، الكائن المكتب الوطني للسكك الحد: بيــن  

  .الرباط

  .المحامي بهيئة الرباط........................... …الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ 

                                                                

  .مستأنف من جهة                                                                  

  

  

                .ا القنيطرة................................…، الساكنة .........................…السيدة  :  وبيــن

  .المحامي بهيئة القنيطرة.................................. …الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب األستاذ 

                                                    

                                                             مستأنف عليها من جهة أخرى

  

  

  

  

  

 5: لقرار عددا

LM رخO10/1/2007: ا�� 

 26/06/6: ملف عدد 

  ......................…: السيد 

ضد                                        

  .......................…: السيد 
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 13/10/2006 بتاريخ الحديدية للسكك الوطني المكتب طرف من المقدم االستئنافي المقال على بناء
 اإلدارية المحكمة عن الصادر الحكم ضد............................ ..… األستاذ نائبه بواسطة
 المكتب بأداء القاضي ت ش 1366/03 رقم الملف في 707 عدد تحت 11/5/2006 بتاريخ بالرباط
 تاريخ من القانونية الفوائد مع درهم15.000 قدره تعويضا المدعية لفائدة الحديدية للسكك الوطني
  .الحكم
  .الملف في بها المدلى األخرى وراقاأل على وبناء

  .إدارية استئناف محاكم بموجبه المحدثة 03.80 رقم القانون من 15و 5 المادتين على وبناء 
  .المدنية المسطرة قانون على وبناء
   .2006//6/12 بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء
 المستأنف وتخلفت المستأنف دفاع حضر حيث عنهم ينوب ومن طرافاأل على المناداة على وبناء
 لجلسة تأخيرها مع جاهزة القضية اعتبار فتقرر دفاعها توصل وكذا توصلها رغم عليها

  .الملكي المفوض للسيد الكتابية بالمستنتجات لإلدالء 20/12/2006
 األستاذ والحق نونالقا عن للدفاع الملكي للمفوض الشفهية اآلراء إلى االستماع وبعد
 إلى الرامية الكتابية مستنتجاته في جاء ما فيها أكد الذي ،.................................... …

  .10/1/2007 لجلسة للمداولة الملف حجز تقرر المستأنف الحكم تأييد
  

  للقانون طبقا المداولة وبعد 
  :الشكـل في
 الحديدية للسكك الوطني المكتب طرف من 13/10/2006 بتاريح المقدم اإلستئناف إن حيث-

  .قانونا المتطلبة الشكلية الشروط على لتوفره مقبول نائبه بواسطة
 

  :الجوهـر وفي
 المدعية تقدمت 22/10/2003 بتاريخ أنه المستأنف الحكم ومحتوى الملف أوراق من يستفاد حيث -

 بالرباط اإلدارية المحكمة أمام.......... .................................… السيدة عليها المستأنف
 البيضاء الدار بين الرابط القطار متن على كانت 2/3/1999 بتاريخ أنها فيه تعرض بمقال

 على أصيبت الحجارة، بواسطة لكسر النافدة زجاج تعرض المحمدية مدينة مستوى وعلى والقنيطرة،
 الحادث مسؤولية وأن المستشفى، إلى نقلها تم حيث وبرأسها بعينها بليغة جسمانية بأضرار إثره

 مسبق كتعويض درهم 5000 بمبلغ لها الحكم ملتمسة الحديدية، للسكك الوطني المكتب يتحملها
 األمر ويعد بها، عالقا مازال الذي العجز نسبة لتحديد خبرة إجراء مع الطبية المصاريف لتغطية
 التي المؤقت العجز نسبة حددت التي لوزانيا كلثوم أم الدكتورة الخبيرة بواسطة خبرة بإجراء

 قضت الدفاع أوجه استفاء وبعد% 5 في الدائم العجز ونسبة يوما 90 في الضحية له تعرضت
 قدره تعويضا المدعية لفائدة بأدائه الحديدية للسكك الوطني المكتب على بالحكم اإلدارية المحكمة

  .المستأنف الحكم وهو الحكم يختار من ابتداء القانونية الفوائد مع درهم15.000
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  :اإلستئناف أسباب في
 أن ذلك القانون وبخرق النعدامه الموازي التعليل بنقصان المستأنف الحكم المستأنف يعيب حيث-

 المستأنف لها تعرضت التي األضرار أن اعتبرت حينما سليم أساس على قضاءها تؤسس لم المحكمة
 اليد الخارج من بالحجارة القطار قدف فإن ذلك من العكس لىع بل المرفقي الخطأ على تقوم عليها

 مسؤولية معه تنتفي مما توقعها اليمكن قاهرة وقوة فجائيا حادثا يعد وهو المستأنف للمكتب فيه
 بعد تقديمها تم الدعوى أن عن فضال والعقود، االلتزامات قانون من 95 الفصل بصريح المكتب
 مبنية عقدية المسؤولية أن دام ما التقادم طالها قد بذلك فتكون ثالحاد وقوع على سنة أجل انصرام

 لم التي عليها المستأنف إلى مرده يرجع الخطأ وأن والمسافرين المكتب بين المبرم النقل عقد على
 إلى استنادا احتسابه يتعين التعويض فإن جدا احتياطيا اإلصابة، لتفادي الستائر إنزال على تعمل
 أن واليمكن محرك ذات عربات فيها تسببت حوادث في للمصابين الممنوح 2/10/1984 ظهير

 برفض والتصريح به قضى فيما المستأنف الحكم إلغاء ملتمسا درهم 5.553,65 مبلغ يتجاوز
  .الطلب

 األمر أن ذلك النازلة، في له المحل فإنه سنة في والمحدد به المتمسك بالتقادم الدفع إن حيث لكن -
 تخضع والتي المستأنف إليه ذهب لما خالفا.ع.ل.ق من 79 للفصل طبقا إدارية يةبمسؤول يتعلق

 ابتداء سنوات خمس في التقادم أمد يحدد الذي والعقود االلتزامات قانون من 106 الفصل لمقتضيات
 تاريخ 2/3/99 من يبتدئ الحال نازلة في وأنه عنه، المسؤولة والجهة بالضرر العلم تاريخ من

 أي 22/10/2003 بتاريخ الدعوى رفع إلى بادرت عليها المستأنف أن طالما وأنه ادث،الح ارتكاب
  .مؤسس غير الشق هذا في اثير وما بعد ينصرم لم التقادم أمد يكون سنوات خمس أجل انصرام قبل
 ولوبدون قائمة تكون النازلة هذه في المستأنف المكتب مسؤولية فإن أخرى جهة من إنه وحيث-

 خطيرة أشياء استعمال عن المخاطرالناتجة فكرة إلى استنادا جانبه من خطأ يأل ارتكابه
 أثاره ما معه ممايبقى الضحية، لخطأ راجع الضرر أن مايثبت بالملف ليس وأنه كالقطارخاصة

 غير الشق هذا في أثير وما جدوى ذي غير الفجائي والحادث القاهرة، القوة بخصوص المستأنف
  .منتج

 على بناء للمحكمة التقديرية السلطة إلى استنادا احتسابه يتعين ضالتعوي أن وحيث −
 تسببت حوادث في للمصابين الممنوح 2/10/1984 ظهير وفق وليس الملف في التابثة العناصر

 إحدى داخل وقعت عليها المستأنف لها تعرضت التي الحادثة أن طالما محرك ذان عربات فيها
  .عبورها أثناء وقع الصطدام نتيجة الحديدية السكة خط فوق وليس القطار عربات
 بالموضوعية يتسم به المحكوم التعويض أن ترى االدارية االستئناف محكمة إن وحيث  −
 المستأنف الحكم بذلك فكان بالضحية عالقا زال ما الذي الدائم العجز لنسبة اعتبارا المغاالة وعدم

  .التأييد وواجب مؤسسا
  

  األسبــاب لهذه
   :  وحضوريا انتهائيا علنيا اإلدارية  اإلستئناف محكمة قضت

  .اإلستئناف بقبول : الشكـل في
  .المستأنف الحكم بتأييد :الموضوع وفي
 العادية الجلسات بقاعة أعاله المذكور بالتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في وتلي صدرالقرار بهذا

   :من بةمترك الهيئة وكانت بالرباط، االدارية االستئناف بمحكمة
  رئيسا   .................… السيد
  مقررا   .................… السيد
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  عضوا   ...............… ة السيد
  .......................… السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي المفوض بحضور

  .……………………… السيدة الضبط كتابة وبمساعدة
  
 الضبط كاتبة                                     المقرر                                 لرئيسا 
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   .31/10/2007 الموافق 1428 شوال 19بتاريخ 

  .إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 

  :في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

ع الماء والكهرباء بتادلة في شخص ممثلها  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي: بين

  .بني مالل ....................... القانوني، الكائن مقرها االجتماعي 

  .محام ببني مالل ........................................ ذ : نائبها

 فةمستأنال  

  جهة من عليها والمستأنف

 

ثلها الكائن مقرها مؤسسة الراشيدية، شركة مجهولة، في شخص مم:  نوبي

ناحية ................................................................ االجتماعي 

  .الدار البيضاء 

  .محام بالدار البيضاء . ...................................... ذ: نائبها 

 والمستأنفة عليها المستأنف                                                     

  أخرى جهة من
 
 
 
 

����  ا���� � ا���
  ـ"لوزارة ا�#ـــ

�+ �� ا*�()'ـــ�ف 
  ا.دار,ـــــ�

��ــــــــــــ�ط���  
 

   .806 : قـــرار عددال

   .31/10/2007 : المــــؤرخ في 

  137/06/6 و84/06/6: لـف عـدد م

  : ............................السيد 

  دــــض                 

  : ............................ السيد 
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بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة              

 ضد الحكم الصادر عن     17/11/2006بتاريخ  ................................. بواسطة نائبها األستاذ    

 ت 476/2003 في الملف رقم 484 تحت عدد 24/04/2006 المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ    

.  

 من ط ف مؤسسة الراشيدية بواسطة       22/01/2007وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ        

الرامية إلى رد دفوع المستأنفة، بعدما قضى المجلس األعلى         . ............................... نائبها ذ 

ة اإلدارية بقصد إجراء بحث وأن المحكمة المذكورة أمرت بإجرائـه وكـذا    بإرجاع الملف إلى المحكم   

بإجراء خبرة، وان العقد مبرم بين الوكالة المستأنفة والمستأنف عليها وأنه تم إدخال مـن يجـب فـي       

 فـإن المـستأنف عليهـا       137/06/6الدعوى، وأنه نظـرا الرتبـاط هـذا الملـف بـالملف رقـم               

تلتمس ضم الملفين إلى بعضهما خاصة وأنها هي األخرى استأنفت نفس           .) (.........................

  .الحكم 

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف 

 المحدثـة بموجبـه محـاكم       03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقـم           

  .استئناف إدارية 

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية 

   .06/09/2007ء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ وبنا

   .17/10/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم حضر نائب المؤسسة المستأنف عليها وتخلـف               

  .الباقي، فاعتبرت القضية جاهزة 

ـ    ى اآلراء الـشفهية للمفـوض الملكـي للـدفاع عـن القـانون والحـق الـسيد         وبعد االستماع إل

، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكـم المـستأنف،    ...................

  . قصد النطق بالقرار اآلتي بعده 31/10/2007فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 
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  للقانـون طبقـا المداولـة بعدو

  : الشكــــل في

حيث إن االستئنافين المقدمين على التوالي من طرف الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهربـاء بتادلـة                

، ومـن طـرف مؤسـسة الراشـيدية بتـاريخ           84/06/6 المفتوح له الملف رقـم       17/11/2006بتاريخ  

ضاء المشار إلى مراجعه أعاله قد جاءا        ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالدار البي        18/12/2006

  .مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبولهما 

   : الموضـوع فيو

 تقـدمت المدعيـة     18/06/2001حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ           

 أمام المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تعرض فيه        بمقال افتتاحي ) المستأنف عليها والمستأنفة في آن واحد     (

أنها تعاقدت بواسطة ممثلها من أجل إنجاز سكن للحارس ومخزن وحائط سياجي بأوالد عياد بني موسـى                 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهربـاء       ) المستأنفة والمستأنف عليها أيضا   (لفائدة المدعى عليها    

، وأن المدعية المذكورة أنجزت مـا       159/94 درهم بموجب الصفقة رقم      515.050,00بتادلة مقابل مبلغ    

 درهم، وقد طولبت هذه األخيـرة بـأداء         447.996,80تعهدت به، وبقي بذمة الوكالة المدعى عليها مبلغ         

، وأن المدعية تضررت 22/12/2000المبلغ المذكور من دون جدوى، وكان آخر إنذار موجه إليها بتاريخ 

 درهـم   100.000,00التماطل الذي فاق ثالث سنوات، لذلك فهي التمست الحكم لها بتعويض قـدره              من  

فضال عن المبلغ المتبقي المذكور، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اإلنذار، وبتـاريخ                

حكم على المدعى    حكمها القاضي بال   847/2000 أصدرت المحكمة اإلدارية في الملف رقم        09/01/2002

 درهم كتعويض، وهو الحكـم      5.000 درهم كأصل الدين و      447.996,80عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ      

، بعلة أن المدعية لم تنـه      19/03/2002الذي استأنفته الوكالة المذكورة أعاله أمام المجلس األعلى بتاريخ          

ابط بين الطرفين لم تتم المصادقة عليه مـن         جميع ما تم االتفاق عليه في كناش التحمالت كما أن العقد الر           
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، فقضى المجلس األعلى بموجب قـراره       )مديرية الوكاالت والمصالح ذات االمتياز    (طرف وزارة الداخلية    

 بإلغاء الحكم المطعـون فيـه       469/4/1/2002 في الملف اإلداري رقم      10/07/2003 وتاريخ   494عدد  

 البيضاء للبث فيه طبقا للقانون، بعلة أن الحكم المطعـون فيـه   وإرجاع الملف إلى المحكمة اإلدارية بالدار 

أثبت تمسك الوكالة المدعى عليها بأن الصفقة المبرمة مع المدعية لم تتم المصادقة عليها من طرف السلطة     

الوصية غير أنه لم يجب عنه، وكان على قضاة الدرجة األولى أن يجروا البحث الالزم للتأكد مـن تمـام                    

على الصفقة، وما هو األساس الذي اعتمدت عليه المدعية في إنجاز األشغال المـصادقة علـى                المصادقة  

الشروع فيها، وبعد إدالء الطرفين بمستنتجاتهما بعـد اإلحالـة أصـدرت المحكمـة اإلداريـة بتـاريخ                  

 ت قضى بإجراء بحث بمكتب القاضي المقـرر         476/2003 حكما تمهيديا في الملف رقم       17/11/2003

 تم إجراء البحث المـذكور،      25/03/2004ف على الظروف والمالبسات المحيطة بالنازلة، وبتاريخ        للوقو

 القاضي بإجراء خبرة    233 أصدرت نفس المحكمة اإلدارية حكمها التمهيدي عدد         21/06/2004وبتاريخ  

، والمبلـغ   بواسطة الخبير عبد الرفيع كندة من أجل تحديد نسبة ونوع األشغال المنجزة من طرف المدعية              

المستحق لها مقابل ذلك، مع األخذ بعين االعتبار ما سبق لها تـسلمه، فأدلـت الوكالـة المـدعى عليهـا          

بمستنتجاتها بعد الخبرة، متمسكة بكون المشروع لم يصل إلى مرحلة التسليم، وإنما هو مازال في بدايتـه،             

 المدعية متوقف على شرط واقف يتمثل في        لذلك فالمطالبة باألداء سابقة ألوانها، فضال عن أن التعاقد مع         

المصادقة على إنجاز المشروع من طرف الوزارة الوصية ووزارة المالية التي يتعين إدخالها في الدعوى،               

وهو شرط لم يتحقق، لذلك التمست عدم قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا، فتقـدمت المدعيـة بمقـال      

 درهم مع الفوائد التي تم أداؤها منذ        15.460.00الغ قدرها   إضافي تلتمس من خالله استرجاع الضمانة الب      

تاريخ اللجوء إلى المحكمة، كما التمست المصادقة على الخبرة، ثم تقدمت كذلك بمقال إضافي آخر التمست  

 في حدود مبلـغ     01/06/1948من خالله أيضا الحكم على المدعى عليها بأداء فوائد التأخير طبقا لظهير             

 1995عن مدة تسع سنوات من تاريخ انتهاء األشغال في دجنبـر            %  7م على أساس     دره 370.339,69

   .10/12/2004إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة في 

 المشار إليه أعاله القاضي في الشكل بقبـول الطلبـات           484وبعد استيفاء اإلجراءات صدر الحكم عدد       

م على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء       األصلية واإلضافية، وفي الموضوع، باعتباره جزئيا، والحك      
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والكهرباء بتادلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مقابل األشغال المنجزة في إطار الصفقة               

 50.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل في األداء قـدره           441.690,76 بحسب مبلغ    159/94عدد  

ها الصائر، وهو الحكم المستأنف من طرف الوكالة المستقلة الجماعيـة           درهم ورفض باقي الطلبات وتحميل    

  .لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، وكذا من طرف مؤسسة الراشيدية 

 

 والكهرباء الماء لتوزيع الجماعية المستقلة الوكالة استئناف أسباب في

  :بتادلة

دفوعها الرامية إلى عدم قبول الطلـب       حيث تعيب الوكالة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الجواب عن          

تقدمت بدعواها من دون إدخال الوزارة الوصية ووزارة        ) المستأنف عليها (شكال، ذلك أن المقاولة المدعية      

المالية والوزارة األولى باعتبار أن االتفاقية الرابطة بين الطرفين راعت هذه الشكليات، والتي مـن بـين                 

لق على شرط واقف يتمثل في المصادقة على إنجاز المشروع من طـرف             أهمها   أن إمضاء االتفاقية مع      

مديرية المؤسـسات العامـة     (الوزارة الوصية ومديرية الوكاالت والمصالح ذات االمتياز ووزارة المالية          

فضال عن أن المشروع المتفق على إنجازه لم يصل إلى مرحلة التسليم، لذلك التمست الوكالة       ) والمساهمات

إلغاء الحكم المستأنف الذي تجاوز هذه الدفوع من دون األمر بإجراء بحـث حولهـا ومطالبـة                 المذكورة  

  .المدعية بتصحيح المسطرة تحت طائلة عدم القبول 

يتوقـف  ) الوكالة المدعى عليها والمدعية   (، حيث إنه ولئن كان تنفيذ الصفقة المبرمة بين الطرفين           لكن

، فإن الثابت من أوراق الملف أن المدعية لم تـشرع فـي إنجـاز               على الموافقة المبدئية للوزارة الوصية    

األشغال المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة إال بعدما توصلت باألمر ببدايتها من طرف الوكالة الجماعيـة                

المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، لذا فإن كان هناك خطا في إبرام الصفقة، فإن تبعاتـه ال تتحملـه                   

، لذا فإن إنجاز جزء كبير من األشغال حسب الثابت من تقرير خبرة السيد عبـد  )المستأنف عليها (لة  المقاو

 من القـانون رقـم   8الرفيع كندة يجعل المدعية محقة في المطالبة بالتعويض عنها عمال بمقتضيات المادة    

عنية بالتعويض عن األضرار  المحدثة بموجبه محاكم إدارية، التي تقضي بإمكانية مطالبة اإلدارة الم90.41
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التي تسببها للغير بسبب نشاطها، كما في نازلة الحال، لذا تكون األسباب المثارة غير مرتكزة على أساس،                 

  .ويكون الحكم المستأنف تبعا لذلك واجب التأييد بهذه العلة 

  :في أسباب استئناف مؤسسة الراشيدية 

ستجابة لكل طلباتها، ذلك أنه تم استبعاد طلب اسـترجاع          حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم اال      

الضمانة وفوائد التأخير بعلة عدم وجود صفقة بمفهومها القانوني، بينما األمر ليس كذلك مادام النزاع يتعلق 

حرمت من استرجاع الضمانة بالرغم مـن تنفيـذ مـا           ) المستأنفة(بصفقة عمومية، فضال عن أن المدعية       

   90 وأنجزت 02/02/1995 مبادرتها ببداية األشغال بمجرد توصلها باألمر بذلك بتاريخ        التزمت به، بدليل  

من المشروع، لذلك التمست تعديل الحكم المستأنف والحكم تصديا بتأييده في شقه األول وتعديله وذلـك                %

  .بالحكم باسترجاع الضمانة وكذا بفوائد التأخير 

ع الضمانة مرتبطان بإعداد محضر التسليم النهائي لألشـغال         لكن حيث إن كال من فوائد التأخير وإرجا       

الذي يمكن من خالله التأكد من جهة من إنجاز األشغال حتى يمكن إرجاع الضمانة ومن جهة ثانيـة مـن         

تاريخ إنجاز تلك األشغال حتى يمكن تحديد فوائد التأخير انطالقا من التاريخ المحدد فـي عقـد الـصفقة،       

تسليم النهائي ال دليل على إنجازه في نازلة الحال وال وجود له ضمن وثائق الملف،               ونظرا لكون محضر ال   

فإن األسباب المثارة بهذا الصدد غير مرتكزة على أساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قـضى بـه                  

  .وواجب التأييد 

  األسبـــاب هذهــل

  : انتهائيا حضوريا قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا

 و�)"ل وا&% �$#ار و��"�!  84/06/6 ر�� ا���� إ�� 137/06/6 ر�� ا���� ��� :الشكـــل في

   .12  0/!�  ا.-,+* ف

  .بتأييد الحكم المستأنف : الموضـوع فيو

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية 

  :ية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من بمحكمة االستئناف اإلدار
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  ر2��1                   .......................ا�3/%             

3�را           ......................          ا�3/%�  

  >@?ا            .....................             ا�3/%

 ا�1�" بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

...................  

  . ..................................ا�1�"ةوبمساعدة كاتبة الضبط 

 

B�2� آ��CD                              ا��3�ر                          ا�

FC@ا�  
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        فففف....جججج       

  

  

  

  

  
  باسم جاللـة الملــك

  
  2007 مــاي 30 بتاريـخ 

  :إلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه إن محكمة االستئناف ا

  

بفاس في شخص مديرها وأعضاء -الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء:بين 

  .فاس..…………………………………مجلسها اإلداري، مقرها االجتماعي زنقة 

  .  المحامي بهيئة فاس..…………………………………نائبها األستاذ   

  

نـف من المستأ

  جهـــة

    

شركة مساهمة في شخص …………………الشركة المغربية للهندسة المدينة :وبين 

  ممثلها القانوني،

  . الدار البيضاء.…………………………………مقرها زاوية     

�� ا���� ���  ا���
  "لا�#ــــ وزارة

 ا*�()'ـــ�ف �+ ��
  ا.دار,ـــــ�

��ـــــــــــــــــ�ط���  
    

  338 : ا�3ـــ�ار >ــ"د
  

 LM رخO30/05/2007:ا��ــــ   
  

    49/06/6 :  �ـ�ــــ� >ـ"د

  75/06/6  ضم للملف 
  

  : ....................ا�3/% 

 ضــد
  

  : .......................ا�3/% 
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المحامي بهيئة الدار ................................................ نائبها األستاذ     

  البيضاء 

  بية في شخص السيد الوزير األول الدولة المغر:بحضور 

  مدير الوكاالت بالرباط-  السيد وزير الداخلية    

    السيد الوالي لمدينة فاس    

  .  السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط    

      

  المستأنف عليهم من جهة أخرى                 

   

لتوزيع الماء  بناء على المقال اإلستئنافي المقدم من طرف الوكالة المستقلة الجماعية           

 بواســـــطة نائبهـــــا األســـــتاذ 26/10/2006والكهربـــــاء بتـــــاريخ 

ضد الحكم الصادر عن المحكمة     .............................................................  

  .04ت/27 في الملف رقم 498 تحت عدد 18/07/2006اإلدارية بفاس، بتاريخ 

 مـن طـرف نائـب       13/02/2007 بتاريخ   وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها     

  .المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف

وبناء على المذكرة التعزيزية المقدمة من طرف السيد الوكيـل القـضائي بتـاريخ              

  . الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب19/02/2007

 مـن طـرف نائـب       17/04/2007 بتاريخ   وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها     

  .المستأنفة الرامية إلى إسناد النظر للمحكمة

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثـة   03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القـانون رقـم             

  .بموجبه محاكم استئناف إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

  .02/05/2007ء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبنا
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وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم و تخلفهم، فـاعتبرت المحكمـة              

  .القضية جاهزة

وبعد االستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الـسيد             

الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الراميـة          ...................... ....................

  قـصد النطـق      30/05/2007إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة            

  :بالقرار اآلتي بعده 

        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون
الوكالة الجماعيـة    حيث إن االستئنافين المقدمين من طرف         :في الشكــــل 

ــتاذ    ــا األس ــطة نائبه ــديرها بواس ــخص م ــي ش ــاس ف ــاء بف ــاء والكهرب ــع الم لتوزي

 فتح لـه الملـف رقـم        26/10/2006بتاريخ  ............................................... 

ــة    49/06/6 ــة المدني ــة للهندس ــشركة المغربي ــرف ال ــن ط ــدم م ــتئناف المق ، واالس

 بواســـطة نائبهـــا األســـتاذ 08/11/2006بتـــاريخ >> ..……………………<<

، ضد الحكم الـصادر     75/06/6فتح له الملف    ................................................ 

 ت جـاءا  27/04 ملف رقـم  498 حكم عدد 18/07/2006عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ    

  .على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما

ه نظرا لوحدة األطراف والموضوع، ولحسن سير العدالة ارتأت المحكمـة           وحيث إن 

  .ضم الملفين إلى بعضهما والبت فيهما بقرار واحد

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومـن ضـمنها            :وفي الموضـوع 

تقدمت بمقال افتتـاحي    " ..……………"الحكم المستأنف أن الشركة المغربية للهندسة المدنية        

ــاري ــتاذ  12/02/2004خ بتـــــ ــا األســـــ ــطة نائبهـــــ  بواســـــ

أمــام المحكمــة اإلداريــة بفــاس ............................................................ 

تعرض فيه أنها أبرمت صفقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للتطهير ومعالجة المياه    
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لذلك قامت المدعية بتعبئة جميـع وسـائلها الماديـة          المستعملة قصد إعادة استعمالها وأنه تنفيذا       

 25/10/1999والبشرية و الضرورية، وأصدرت الوكالة المدعى عليها أمرا بالخدمـة بتـاريخ         

 شهرا للمشروع لـم تكـن كافيـة إلنجـاز           12قصد البدء في األشغال إال أن المدة المحددة في          

ذي جعلها تمدد األجل التعاقدي األصلي لمدة       المشروع وذلك ألسباب تعود للوكالة المعنية األمر ال       

إضافية منها ما يتعلق بالصعوبة المتمثلة في الوصول إلى موقع زنجفور للبـدء فـي األشـغال                 

 أسـبوعا بواسـطة     39المتعاقد عليها في هذه المنطقة، مما أدى بالوكالة إلى تمديد األجل مدته             

ـ    15/02/2001 المؤرخة في    3433/1رسالتها رقم    صبح معـه األجـل محـددا فـي          مما  ي

 بوضع ملحق تعديلي    15/01/2002، وأنه بعد قرار التمديد قامت الوكالة بتاريخ         22/11/2001

 ألجل تنفيذ الصفقة إال أن الوكالة تأخرت في توقيع الملحق بينما كانـت األشـغال                2تحت رقم   

ها مـن   ضرورية  لمشروع الوكالة، و المدعية عملـت علـى تعبئـة تجهيزاتهـا ومـستخدمي               

 ، ألجلـه    04/10/2000 بيد أن األجل كان مقررا أصال في         15/04/2002 إلى   01/01/2002

 درهـم   27.308.719,48تلتمس المدعية الحكم على الوكالة المدعى عليها بأدائها تعويضا قدره           

كمصاريف صرفتها وتعويضات أدتها وخسائر لحقتها مع الفوائد القانونية ابتـداء مـن تـاريخ               

 مع  تحديدها للتعويضات في ساعات العمل للمستخدمين والعمال وأعوان التأطير، أيام             االستحقاق

الراحة للتجهيزات،  مصاريف المحروقات والمستحقات واآلليات والكل أثناء فترة التمديد، وبعد            

الرامي إلى رفض الطلب لكون التأخير كان ناتجا عن صـعوبات           ) المدعى عليها (جواب الوكالة   

لتأخير في التوقيع على الملحق، وتعليق البنك الدولي للقرض، ووجود قنطرة قديمـة             تجلت في ا  

وعدم تجانس مستويات القنوات، وبعد األمر تمهيديا بـإجراء خبـرة بواسـطة الخبيـر الـسيد              

 وتبادل المستنتجات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعاله والقاضـي           ……………………

اء والكهرباء بفاس في شخص مديريها لفائدة المدعية تعويـضا          بأداء الوكالة المستقلة لتوزيع الم    

 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلـى تـاريخ            9.146.430,00إجماليا ونهائيا مبلغه    

التنفيذ وتحميلها ثلث الصائر وإبقاء الثلثين منه على  عاتق المدعية وبرفض باقي الطلبات وهـو              

  .الحكم المستأنف
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         االستئنــــاف االستئنــــاف االستئنــــاف االستئنــــاففي أسبــابفي أسبــابفي أسبــابفي أسبــاب

  :في أسباب استئناف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 

  :في السبب األول 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكونه غير سليم لتجاوزه الدفع بعـدم قبـول              

  .الدعوى لعدم لجوء المستأنف عليها إلى مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى القضاء

الرامية إلى الصلح قبل اللجوء إلى القضاء ال تكون ملزمـة           لكن حيث إن اإلتفاقات     

  .ألي طرفي في النزاع إال إذا نص عليها القانون صراحة

وحيث إن القوانين الخاصة لشروط واستكمال وإبرام الصفقات العمومية ومراقبتهـا           

 أنه  وتدبيرها ال ينص عن إلزامية سلوك مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى القضاء هذا فضال عن                

من  الثابت من أوراق الملف، خاصة الكتاب الموجه من الشركة المستأنف عليهـا تحـت عـدد       

 إلى الوكالة المستأنفة مفاده أنها لم تتلق أي جواب عـن            20/11/2000 المؤرخ في    760/2000

عاليـة  "طلباتها المتعلقة بتمديد األجل، وتوقيف األداء من طرف البنك الدولي وكذلك مـشروع              

 ملتمسا تسوية هذه المشاكل بطريقة حبيـة،        R 32 و   R 35  واجتياز الجسرين     R 32"  الطويق

مما يعني أن اللجوء إلى التسويات الحبية في المشاكل األولية للمشروع لم تأت بنتيجة، وبالتـالي           

  .بكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس

  

 :في السبب الثاني 

لحكم المستأنف بكونه لم يأخذ بعين االعتبار الدفوع والوسائل         حيث تعيب المستأنفة ا   

  .القانونية التي أثارتها في مذكرتها الكتابية ومرافعتها الشفهية

لكن حيث لم تحدد المستأنفة بدقة ماهية الدفوع التي لم يتم الجواب عنها من طـرف                

 الشفهية، التي هي توضيح لما هو       المحكمة اإلدارية، كما لم يتبين نوعها، أما ما  يتعلق بالمرافعة          



   ب/ مasmae  28  112/06/6عدد ملف

مدون في المذكرات الكتابية فال يؤخذ بها إذا كانت تتضمن أسباب جديدة مـا دامـت المـسطرة      

كتابية وأن العبرة في الجواب على الدفوع المقدمة في المذكرات وليست المرافعات ممـا يبقـى                

  .السبب المعتمد في هذا الصدد غير جدير باالعتبار

  

  :ثالث في السبب ال

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكونه حملها المسؤولية فـي تـأخير إنجـاز              

  .الصفقة رغم أن التمديد كان بموافقة المستأنف عليها وللمشاكل التي طرأت

لكن حيث إنه من الثابـت مـن أوراق الملـف، أن أشـغال الـصفقة بـدأت فـي                

، وأن األشغال تعطلـت     2000.10.24 شهرا أي    12 وكان مقررا أن تنتهي بعد       25/10/1999

لوجود قنطرة مدفونة لم تكن معروفة لدى المستأنفة ولم ترد إشارة عن وجودها فـي تـصاميم                 

التطبيق، ولتعليق البنك الدولي للقرض الذي سيمنح للمشروع، وللعثور على مسار األشغال لقناة             

ى بالمستأنفة إلى تمديد األجل     التجميع بمستوى غير مالئم ولم تكن مرموزة في التصاميم، مما أد          

 أشـهر  3 أشهر مع تعطيل الوكالـة  4 أيام ثم ملحق ثاني مدته  5 شهر و  14عبر ملحق أول في     

  .ونصف في أخذ قرار حل مشكل القنطرة

وحيث إن التزامات األطراف في عقد الصفقة كانت قد رتبت وقت التعاقد بطريقـة              

تقابالت فيما بينها منسقة ومنسجمة مع  بعضها مسبقا         تجعلها متوازنة من الناحية المالية، أي لها        

إال أن الصعوبات التي طرأت وأدت إلى تمديد اآلجال عبر ملحقين وفترة انتظار لتسوية مـشكل                

القنطرة أدى إلى الزيادة في األعباء المالية للمستأنف عليها إذ لها الحق فـي المحافظـة علـى                  

عليه وذلك عن طريق تعويضه عما يلحقه مـن ضـرر           التوازن المالي للعقد في حدود ما اتفق        

نتيجة لممارسة المستأنفة سلطتها في تعديل العقد عن طريق تمديد أجله، والذي يجـب أن يبقـى             

معه عقد الصفقة قائما على وجود تناسب بين االلتزامات الجديدة التي تفرضها المستأنفة والفوائد              

لها المسؤولية في محله، وبالتالي يكون السبب المعتمد        التي يجنيها المتعاقد معها، مما يكون تحمي      

  .في هذا الصدد غير مرتكز على أساس
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        في أسبــاب استئنــاف شركة صوماجيكفي أسبــاب استئنــاف شركة صوماجيكفي أسبــاب استئنــاف شركة صوماجيكفي أسبــاب استئنــاف شركة صوماجيك
  :في السبب األول 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه القانون، خاصة الفقرة السابعة من المادة      

  .ومية المتعلق بالصفقات العم482-98-2 من مرسوم 69

 من المرسوم أعاله يتبين أنها تتعلق بحـاالت         69لكن حيث إنه بالرجوع إلى المادة       

اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، وأن الفقرة السابعة منه تتعلق باألعمال اإلضافية التي يعهد بها              

إلى المقاول أما في نازلة الحال فليس هناك أعمال إضافية وإنما صعوبات طارئة نتجـت أثنـاء                 

تنفيذ الصفقة ولم تكن متوقعة من  منجز الصفقة وأدت إلى حدوث تغييرات في الصفقة تمثلت في 

تمديد أجلها، وأدى هذا التمديد إلى اختالل في التوازن المالي لعقد الصفقة مما يكون معه تطبيق                

ر جدير  مقتضيات المادة المحتج بخرقها ال ينطبق على النازلة، وبالتالي يكون السبب المعتمد غي            

  .باالعتبار

  

  :في السبب الثاني 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل لكونه لم يأخذ بعين االعتبـار             

  .جميع المصاريف المتعلقة باألجور واآلالت والمعدات

لكن حيث إنه لئن كانت الصفقة موضوع النزاع، تدخل ضمن األعمال االقتـصادية             

صة التي تتطلب معدات بشرية وآالت ترصد لهـا إال أن التعـويض             الضخمة ذات األهمية الخا   

سيتحدد استنادا إلى طلب المستأنف المتمثل في األضرار الناتجة عن  فترة تمديد أجـل الـصفقة      

  .بالنسبة ألجور العمال إذا كانت تصرف لهم واآلالت والمعدات رغم عدم العمل

والنفقات في فترة التمديد أي الفتـرة      وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء هذه األجور          

التي كان الورش فيها متوقفا، وأن الخبير نفسه في خبرته اعتبر ذلك مجرد تصريح مضمن فـي   
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دفاتيرها وتحل هذه العلة محل التعليل المنتقد مما  يكون معه  السبب المعتمد بهذا الصدد غيـر                  

  .مرتكز على أساس

  

  :في السبب الثالث 

فة الحكم المستأنف بعدم إنصافه لها لما حملها ثلثي الصائر رغـم            حيث تعيب المستأن  

  .أن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة

 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحكم بالمـصاريف           124حيث إن الفصل    

على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية، ويجوز الحكم بحـسب                

  .م المصاريف بين األطراف كال أو بعضاظروف القضية بتقسي

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف، خاصة المقال االفتتاحي للدعوى أن المدعية             

 درهم، في حين لم يستجب لطلبها إال في حـدود           27.308.719,48المستأنفة طالبت بأداء مبلغ     

يكون الحكم عليها بتحمل  درهم الذي يمثل حوالي ثلث المبلغ المطلوب، لذا 9.146.430,00مبلغ 

  .ثلثي المصاريف في محله، وبكون السبب المعتمد غير مرتكز على أساس

وحيث إنه  أمام استبعاد جميع األسباب المعتمدة في االستئناف يبقى الحكم المستأنف             

  .صائبا وواجب التأييد

  

        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب
  

  :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا 

 وشـمولهما  49/06/6 إلى الملـف  75/06/6 بضم الملف    :  في الشكـــل

  .فيهما معا  بقرار واحد وقبول االستئناف 

  . بتأييد الحكم المستأنف:  في الموضـوع
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وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـاله بقاعـة              

  :لرباط وكانت الهيئة متركبة من الجلسات العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية با

  رئيسا ومقررا      .................. السيدة 

  عضوا      ...................السيد 

  عضوا      ...................السيد 

ــق     ــانون والح ــن الق ــدفاع ع ــي لل ــوض الملك ــضور المف ــسيد  بح ال

...............................  

  ................................السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة

  

                          رئيسا ومقررا

  كاتب الضبط
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        فففف....جججج       

  

  

  

  

  
  باسم جاللـة الملــك

  

  
  .2007 أكتوبر 10 الموافق 1428 رمضان 27 بتاريـخ 

  :اآلتي نصه إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار 

وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني وزير التجهيز بمكاتبه بوزارة : بين 

  .التجهيز بالحي اإلداري شالة الرباط

  .المحامي بهيئة الدار البيضاء.............................. األستاذ :النائب عنها 

  

 مستأنـفة من 

  جهــة

�� ا���� ���  ا���
  ا�1ــــ%ل وزارة
<�B72 ا.-,+*ـــ ف 

  اYدار=ـــــ>
  � �#�ـــــــــــــــــ ط

    

  694 : ا�3ـــ�ار >ــ"د
  

 LM رخO10/10/2007 :ا��ــــ  
  

  41/07/6 :  �ـ�ــــ� >ـ"د
  

  : ....................السيد 

 ضــد

  : ..................  السيد 
 

  املبــدأ
) التبليغ(إن تبليغ اإلدارة املستأنفة باحلكم املستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع هلا يعترب تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم                    

ستقبال املراسالت على اختالف أنواعها     تتضمن تأشرية هذا املكتب ومذيلة بتوقيع املوظف املسؤول عن هذه املصلحة املوكول هلا ا             

مبا فيها الطيات القضائية الواردة على اإلدارة ما مل يرد استثناء على ذلك يف التنظيم اهليكلي لإلدارة املعنية وهو ما ال دليل عليـه يف                         

 .امللف مما جيعل استئناف هذه األخرية غري مقبول لتقدميه خارج  األجل القانوين
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  .الدار البيضاء....................................... ......................: وبين   

  .الدين المحامي بالدار البيضاء.................................... األستاذ : ينوب عنها 

  

  مستأنف عليها من جهة أخرى                 

  

  

ذ بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف وزارة التجهيـز بواسـطة نائبهـا األسـتا               

 25/09/2006ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بـالدار البيضاء بتاريخ       ................. 

  . ت01/2004 في الملف رقم 736تحت عدد 

 والمدلى بها من طرف شركة      22/02/2007وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة بتاريخ       

  .اف لوقوعه خارج األجل القانونيالفرش اإلفريقية الرامية إلى التصريح بعدم قبول االستئن

 من طرف وزارة التجهيـز      13/04/2007وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ        

بواسطة نائبها مؤكدة أنها لم تتبلغ إطالقا بالحكم المستأنف مبرزة أن شهادة التسليم التي أدلت بها ال     

ذي توصل بـالحكم وال باسـم المـصلحة         تفيد أي تبليغ قانوني ذلك أنها ال تحمل اسم الشخص ال          

  .اإلدارية التي توصلت بشهادة التسليم

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثـة بموجبـه     03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم           

  .محاكم استئناف إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

  .08/08/2007األمر بالتخلي الصادر بتاريخ وبناء على 

  .26/09/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

  .وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور
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ريـره فـي    لتق..................................... وبعد تالوة المستشار المقرر الـسيد       

الجلسة، واالستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكـي للـدفاع عـن القـانون والحـق الـسيد                  

، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث فـي               ......................

للمداولـة  النازلة لمعرفة مآل الحكم الصادر في إطار دعوى نزع الملكية، فتقرر حجـز القـضية                

  . قصد النطق بالقرار اآلتي بعده10/10/2007لجلسة 

  

  

  

  

  

        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون

  

المحال عليه  ( من قانون المسطرة المدنية      134بناء على الفصل      :في الشكــــل 

 المحدثة بموجبـه محـاكم اسـتئناف        03.80 من القانون رقم     9بمقتضى الفقرة األولى من المادة      

 يوما مـن تـاريخ      30لذي يحدد أجل استئناف الحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية في           ا) إدارية

  .التبليغ

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن وزارة التجهيز تقدمت بواسطة نائبها بمقـال اسـتئنافي               

 تستأنف بمقتضاه   27/12/2006مؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ          

 736 القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم البات عـدد   31/10/2005التمهيدي الصادر بترايخ    الحكم  

 القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجـزة       1/2004 في الملف رقم     25/09/2006الصادر بترايخ   

، والحكم على وزارة التجهيز بأدائهـا للمـدعي       .................................من طرف الخبير  
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 قـدره   1 ..……………… س الملك المسمى     24.230 حيازة الرسم العقاري عدد      تعويضا عن 

  .درهم وتحميلها الصائر) 1.917.200,00(

وحيث إنه يتبين من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية المـدلى بهـا مـن طـرف                 

 بتـاريخ   توصلت بالحكم المـستأنف   ) المستأنفة(المستأنف عليها بواسطة نائبها، أن وزارة التجهيز        

 بواسطة مكتب الضبط الذي وضع خاتم اإلدارة المذكورة على شهادة التسليم، ممـا              08/11/2006

يجعل التبليغ الذي تم لمصلحة مكتب الضبط يعد تبليغا قانونيا منتجا آلثاره، طالما أن هذه المصلحة             

ن اإلشارة إلـى    تندرج ضمن المصالح اإلدارية التابعة لإلدارة وليس لشخص ذاتي بعينه حتى يتعي           

اسم الشخص المتسلم لطي التبليغ، وأن وضع التأشيرة على شهادة التسليم من طـرف المـصلحة                

والمذيلة بتوقيع المسؤول عن هذه المصلحة يعد دليال قاطعـا علـى أن             ) مكتب الضبط (المذكورة  

 الموكولة  الجهة التي توصلت بالحكم المستأنف هي وزارة التجهيز، ما دام مكتب الضبط هو الجهة             

لها ا استقبال المراسالت على اختالف أنواعها بما فيها الطيات القضائية الواردة على اإلدارة ما لم                

يرد استثناء على ذلك في التنظيم الهيكلي لإلدارة وهو ما ال دليل عليه بالملف مما يجعل االستئناف                 

 عليه في المقتضى القانوني      قد جاء خارج األجل القانوني المنصوص      24/12/2006المقدم بترايخ   

  .المشار إليه أعاله مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله

  

  

        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب
  

  :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا 

  . بعدم قبول االستئناف:  في الشكـــل

قاعة الجلـسات   وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله ب           

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 
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  رئيسا    ..................... السيد 

  مقررا     .....................السيد 

  عضوا     .....................السيد 

  .......................السيد  بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  ....................................السيدة  وبمساعدة كاتبة الضبط

  

ــب         المقرر        الرئيس كاتـ

  الضبط



   ب/ مasmae  37  112/06/6عدد ملف

        فففف....جججج       

  

  

  

  

  
  باسم جاللـة الملــك

    
  30/05/2007 الموافق 1428 جمادى األولى 12 بتاريـخ 

  :ار اآلتي نصه إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القر

  

، ................................، القاطن : ................................لسيد ابين 

  .إقليم  سطات

  . محام بسطات…………………………. ذ: نائبه     

المستأنـف من 

  جهـــة

    

د،  بلدية األوالد في شخص رئيسها، الكائن مقرها بسوق ثالثاء األوالد دائرة ابن أحم:وبين 

  .إقليم سطات

  .محام بابن أحمد. .................... ذ: نائبها 

  .عمالة إقليم سطات في شخص السيد العامل -

 .وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط -

�� ا���� ���  ا���
  ا�#ــــ"ل وزارة

 ا*�()'ـــ�ف �+ ��
  ا.دار,ـــــ�

��ـــــــــــــــــ�ط���  
    

  .350 : ا�3ـــ�ار >ــ"د
  

 LM رخO30/05/2007 :ا��ــــ.  
  

  .04/06/6 :  �ـ�ــــ� >ـ"د
  
  

  : ................... ا�1�ــ" 

 ضــد

  : .................السيد 
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 .الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط -

  

  المستأنف عليهم من جهة أخرى                 
  

  

  

  

  

  

، ...........................................بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف الـسيد          

 ضـد الحكـم     21/09/2006بتـاريخ   ....................................... بواسطة نائبه األستاذ    

 في الملـف رقـم      25 تحت عدد    18/01/2006الصادر عن المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، بتاريخ        

  . ت1786/2005

 من طرف بلديـة ثالثـاء األوالد        29/11/2006وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ          

  .بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثـة بموجبـه محـاكم    03.80ن رقم وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القانو      

  . المحدثة بموجبه محاكم إدارية90.41 من القانون رقم 12استئناف إدارية، والمادة 

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

  .09/04/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

  .09/05/2007يخ وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتار

  .وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، اعتبرت القضية جاهزة

لتقريره فـي الجلـسة     ....................................... وبعد تالوة المستشار المقرر السيد      

ــسي   ــق ال ــانون والح ــن الق ــدفاع ع ــي لل ــوض الملك ــشفهية للمف ــى اآلراء ال ــتماع إل د واالس
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الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلـى تأييـد             .................................... 

  .   قصد النطق بالقرار اآلتي بعده30/05/2007الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 

  

        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون
  

حمادي قاسم بن أحمد بواسطة      لمقدم من طرف السيد    حيث إن االستئناف ا     :في الشكــــل 

 ضد الحكم المشار إلى مراجعه  أعاله، قد  جاء مـستوفيا             21/09/2006محمد حلبي بتاريخ    . نائبه ذ 

  .لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول

    نه بتاريخ حيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أ            :وفي الموضـوع 
أمام المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يعـرض         ) لمستأنف( تقدم المدعي    13/07/2005

، إال أنها أنجـزت مـشروعا       1990محال تجاريا يستغله كمقهى منذ      " األوالد"فيه أنه يكتري من بلدية      

لرؤيا عنها والحيلولة دونهـا     تجاريا من عدة دكاكين في الواجهة المقابلة للمقهى، مما نتج عنه حجب ا            

والطريق الرئيسي مما أثر على رواج المقهى المذكورة وعلى مردوديتها، خاصة وأنه يـؤدي سـومة                

 درهم شهريا، وأن المجلس البلدي وعده بأن يخـصص لـه            2900,00كرائية مرتفعة محدده في مبلغ      

لحكم عليه بأدائه له  تعويضا إجماليـا  محال تجاريا من المحالت الجديدة، إال أنه لم يفعل، لذلك التمس ا           

 درهم مع النفاذ المعجل، واحتياطيا إجـراء خبـرة          900.000,00عما لحقه من ضرر محدد في مبلغ        

لتحديد التعويض المستحق، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستفاء اإلجراءات صدر الحكم المشار             

  .م المستأنفإلى مراجعه أعاله، القاضي برفض الطلب، وهو الحك

        في أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاف
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حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم االرتكاز على أساس، ذلك أنه قضى برفض الطلب بعلة 

، في حين أن الضرر الالحق به  حال وثابت ومحقق وغير            )المستأنف(عدم إلحاق أي ضرر بالمدعي      

  . سوء تسيير مرفق عموميمألوف، وال يمكن إدخاله ضمن مضار الجوار، ويتمثل في

�ف ا��+ �� �(�R'��� ;3�#م ا�#�مS :� ��2�3�D ر�Tا�� UC1ا� LM:   

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف، وخصوصا منها عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه انصب                

اره على أحد األمالك الخاصة للجماعة المحلية المكرية وال يتعلق بشغل ملك جماعي، حتى يمكن اعتب              

عقدا إداريا، هذا فضال عن أن عقد الكراء المذكور يندرج ضمن عقود الكراء العادية التي تطبق بشأنها            

قواعد القانون الخاص، باإلضافة إلى أن النزاع ينصب حول مدى تنفيذ الجماعـة المحليـة المكريـة                 

للمكتري المنصوص  اللتزاماتها الناتجة عن عقد الكراء، خصوصا في مجال ضمان االستحقاق المخول            

 من قانون االلتزامات والعقود، مادام قد ورد في ادعائه أنه حـرم مـن               644 و 643عليه في الفصلين    

امتيازات استغالل عقد الكراء من جراء ما قام به الطرف المكري من إحداث مشروع تجـاري حـال                  

ي ال ينعقـد للمحكمـة      دون استغالل العين المكراة على الوجه األكمل، مما  يجعل االختصاص النوع           

اإلدارية للبت في الطلب، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم االختصاص النوعي 

  .للبت في الطلب

        

        

        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب
  

  :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا 

  . الطلببإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم االختصاص النوعي للبت في
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وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات العاديـة               

  :بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  رئيسا     .................. السيد 

  مقررا      ..................السيد 

  عضوا      ................السيدة 

  ...............................السيد  بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  ................................. السيدة الضبط وبمساعدة كاتبة

        المقرر        الرئيس

  كاتب الضبط  
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        فففف....جججج       

  

  

  

  
  باسم جاللـة الملــك

  

  .2007 أكتوبر 10 الموافق 1428رمضان  27 بتاريـخ

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني، بمقره : بين 

  .أكدال الرباط...................... 

  .، المحامية بهيئة الرباط...............................ينوب عنه األستاذة 

مستأنف ومستأنف عليه من                  

  جهة

  ا��Cــــ"أ
لقطار من جراء الرشق باحلجارة من خارج العربة يرتب املسؤولية على املكتب            إن إصابة الضحية جبروح أثناء ركوبه ا       -

الوطين للسكك احلديدية ولو بدون خطأ استنادا إىل نظرية املخاطر الناجتة عن أشياء خطرية، والقطار مـن ضـمنها                   

  .وبالتايل ال موجب للدفع بكون احلادث ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة

عويض الناتج عن الضرر الالحق بالضحية استنادا إىل السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر              يتعني احتساب الت   -

 املمنوح للمصابني يف حوادث تسببت فيها عربات ذات حمرك طاملا           02/10/1984الثابتة يف امللف وليس وفق ظهري       

وق خـط الـسكة احلديديـة نتيجـة         أن احلادثة اليت تعرض هلا الضحية وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس ف            

 .الصطدام وقع أثناء عبورها

�� ا���� ���  ا���
  ا�1ــــ%ل وزارة
<�B72 ا.-,+*ـــ ف 

  اYدار=ـــــ>
  � �#�ـــــــــــــــــ ط

    

  693 : ا�3ـــ�ار >ــ"د
  

  LM : 10/10/2007 ا��ــــOرخ
  

  43/06/6 :  �ـ�ــــ� >ـ"د
  

  : ......................ا�3/% 

 ضــد
  : .......................ا�3/% 
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............................. ، بعنوانه  ...........................:وبين السيد   

  .الرباط

  .، المحامي بالرباط............................................ األستاذ :ينوب عنه 

  .لقضائي للمملكة العون ا:بحضـور 

  مستأنف ومستأنف عليه من جهة أخرى                 

 من طرف المكتـب الـوطني       27/10/2006بناء على االستئناف األصلي المقدم بتاريخ       

ضد الحكـم الـصادر عـن       ............................. للسكك الحديدية بواسطة نائبته األستاذة      

 ش  1367/03 في الملف رقم     902 تحت عدد    20/06/2006المحكمة اإلدارية بـالرباط بتاريخ       

  .ب

 من طـرف أحمـد سـباطي        20/03/2007وبناء على االستئناف الفرعي المقدم بتاريخ       

  ...............................بواسطة نائبه األستاذ 

 من طرف المكتب الـوطني      20/04/2007وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ        

  .دية بواسطة نائبته الرامية إلى الحكم وفق مقاله االستئنافيللسكك الحدي

 مــن طــرف 19/06/2007وبنـاء علــى المــذكرة التعقيبيـة المــدلى بهــا بتـاريخ    

بواسطة نائبه التي التمس من خاللها االستجابة لجميع مطالبـه موضـوع            ....................... 

  .االستئناف الفرعي

  .لى بها في الملفوبناء على األوراق األخرى المد

 المحدثـة بموجبـه     03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم           

  .محاكم استئناف إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية
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  08/08/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

  .26/09/2007 بتاريخ وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة

وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم حيث حضر نائب المستأنف وتخلـف              

  .نائب المستأنف عليه عن الحضور

لتقريره فـي الجلـسة،     .............................. وبعد تالوة المستشار المقرر السيد      

عــن القــانون والحــق الــسيد واالســتماع إلــى اآلراء الــشفهية للمفــوض الملكــي للــدفاع 

الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلـى تأييـد الحكـم            ......................... 

  .  قصد النطق بالقرار اآلتي بعده10/10/2007المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 

  

        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون

  

 مـن  27/10/2006ستئناف األصلي المقدم بتـرايخ    حيث إن اال    :في الشكــــل 

 الصادر عن المحكمـة     902طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبته ضد الحكم رقم           

 ش ت مقبـول لتـوفره علـى         1367/03 في الملف رقم     20/06/2006اإلدارية بالرباط بتاريخ    

  .موجبات القبول المتطلبة قانونا

ــتئناف الفرعــ  ــث إن االس ــرايخ  وحي ــدم بت ــرف  20/03/2007ي المق ــن ط  م

بواسطة نائبه ضد نفس الحكم مقبول بدوره لتوفره على الشروط الشكلية           ......................... 

 .المنصوص عليها قانونا



   ب/ مasmae  45  112/06/6عدد ملف

  

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المـستأنف، أنـه             :وفي الموضـوع 

أمام المحكمة اإلدارية بالرباط بمقال يعرض      ) رعياالمستأنف ف ( تقدم المدعي    22/10/2003بتاريخ  

 كان على متن القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية فـإذا  بـه               9/10/98فيه أنه بترايخ    

يتعرض لحجارة أصابته في رأسه وعينه تسببت له في عدة أضرار جسمانية مثبتة في المحـضر                

، ملتمـسا   )المستأنف أصليا (طني للسكك الحديدية    المحرر من طرف المصلحة القانونية للمكتب الو      

درهم مـع إجـراء     ) 3000(تحميل هذا  األخير مسؤولية الحادث والحكم له بتعويض مسبق قدره            

خبرة، وبعد المناقشة وإجراء خبرة واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بـالحكم علـى المكتـب                

 درهم مع الفوائد القانونية وهو الحكـم        15.000الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعي مبلغ        

  .المستأنف أصليا  من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وفرعيا من طرف أحمد سباطي

     

        

        في أسبــاب االستئنــاف األصلــيفي أسبــاب االستئنــاف األصلــيفي أسبــاب االستئنــاف األصلــيفي أسبــاب االستئنــاف األصلــي

الحكم المـستأنف بخـرق     ) المستأنف أصليا (حيث يعيب المكتب الوطني للسكك الحديدية       

لذي تعرض له المستأنف عليه ال يد للمكتب المستأنف في وقوعه وبالتالي            القانون ذلك أن الحادث ا    

 من قانون االلتزامات والعقود بأنها كل فعل       269اهرة التي عرفها الفصل     فهو يدخل ضمن القوة الق    

ت الذي ينص علـى  . من م485ال يمكن دفعه يعد قوة قاهرة، وهو نفس المنحى الذي أكده الفصل        

يسأل الناقل عن األضرار الالحقة بشخص المسافر خالل التنقل وال يمكن إعفاؤه مـن هـذه   : "أنه  
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احتياطيـا فـإن التعـويض الممنـوح        "  حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر      المسؤولية إال بإثبات  

 باعتبار أن أحكام هذا     02/10/84 من ظهير    26للمستأنف عليه يجب احتسابه استنادا إلى الفصل        

الظهير تطبق على العربات المتعلقة بالسكة الحديدية ال على السلطة التقديرية للمحكمـة، ملتمـسا               

أنف وتصديا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية لما يكتسيه  إلغاء الحكم المست  

الحادث من قوة قاهرة واحتياطيا اعتماد الحد األدنى لألجر باعتبار أن الضحية لم يدل بمـا يفيـد                  

  .02/10/1984دخله طبقا لظهير 

رف رئيس  لكن من جهة حيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة المحضر المنجز من ط             

تعرض ألضـرار   ) أحمد سباطي (محطة الرباط أكدال الذي يقر فيه هذا األخير أن المستأنف عليه            

، وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخـل         131 على مثن القطار رقم      09/10/1998جسمانية بتاريخ   

بـدون  في نازلة الحال تكون قائمة ولـو        ) المستأنف(القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب        

ألي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشـياء  ) أي المكتب(ارتكابه  

خطيرة كالقطار، خاصة وأنه ليس بالملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية، مما يبقى معه                

  .سما أثاره المستأنف بخصوص القوة القاهرة غير ذي جدوى وما أثير في هذا الشق غير مؤس

قد وقـع  ) المستأنف فرعيا(حيث إنه من  جهة أخرى فإن الحادث الذي تعرض له المدعي          

داخل إحدى عربات القطار، وليس فوق خط السكة الحديدية مما يتعين معه احتـساب التعـويض                

استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف ولـيس وفقـا لظهيـر                 

 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، مما يكون             02/10/1984

  .معه السبب المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده
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  في أسبــاب االستئنــاف الفرعيفي أسبــاب االستئنــاف الفرعيفي أسبــاب االستئنــاف الفرعيفي أسبــاب االستئنــاف الفرعي

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف باعتماده على خبرة غير موضوعية وال تعكس عن             

لتي أصابته من جراء الحادث، ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر          حق جسامة األضرار ا   

إنصافا وتحدد بدقة نسبة األضرار التي الزالت عالقة به، وبصفة احتياطية احتساب التعويـضات              

 على أساس نسبة العجز التي خلصت إليهـا الخبيـرة الـدكتورة     02/10/84المستحقة وفق ظهير    

 32.050.00من العجز الجزئي الدائم وهو ما يمثل مبلغ         % 10س  صباح بنيس بوخريس على أسا    

 درهم عن العجـز الكلـي المؤقـت ومبلـغ           11.000,00درهم عن العجز الجزئي الدائم، ومبلغ       

  . درهم50.915,00 درهم كتعويض عن اآلالم أي ما مجموعه 7.865.00

رف الدكتورة  \من ط لكن من جهة فإن محكمة االستئناف اإلدارية ترى أن الخبرة المنجزة            

قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية والموضوعية ومراعيـة        ................................... 

لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائه، مما ترى معه هذه المحكمة أنها موضـوعية بعـد أن           

حـق بالـضحية    وهي نسبة مالئمة للـضرر الال     % 10حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة        

  .الشيء الذي ال يستدعي إجراء خبرة مضادة فكان ما أثير في هذا الشق غير منتج

وحيث إنه من جهة ثانية فإن الثابت من اإلطالع على تقرير الخبرة المنجز مـن طـرف                 

بنيس والمعتمد من قبل المحكمة اإلدارية يتبـين أن         ..................................... الخبيرة  

من العجز الجزئي الدائم، خالفا لمـا خلـصت إليـه           % 5عويض المحكوم به على أساس نسبة       الت

يتسم باإلجحاف وعدم الموضوعية في التقدير مما ترى        % 10الدكتورة أعاله التي حددته في نسبة       

 30.000,00وبالتالي رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ        % 10معه المحكمة رفع هذه النسبة إلى       
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، فكان االستئناف مؤسـسا     )المستأنف فرعيا (شمل كافة األضرار التي تعرض لها المدعي        درهم لي 

  .جزئيا في هذا الشق

 الحتـساب   02/10/1984وبخصوص ما أثاره المستأنف من وجـوب تطبيـق ظهيـر            

  .التعويض، ال موجب لمناقشته من جديد بعد أن تمت اإلجابة عنه عند مناقشة االستئناف األصلي

  

        ـــابـــابـــابـــابلهذه األسبلهذه األسبلهذه األسبلهذه األسب

  :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا 

  . بقبول االستئنافين األصلي والفرعي:  في الشكـــل

 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلـى            :  في الموضـوع

  . ثالثين ألف درهم30.000,00مبلغ 

قدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلـسات       وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنع       

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  رئيسا      ...................... السيد 

  مقررا      ......................السيد 

  عضوا      .....................السيدة 

  ......................السيد   والحقبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون

  ...................................السيدة  وبمساعدة كاتبة الضبط
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ــب         المقرر        الرئيس كاتـ

  الضبط
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        ف.ع

        

        

        

        

        

  باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك

  
  

  .21212121/05050505/2008200820082008 : بتاريخ

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  : في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

  

   شركة مارينا أصيلة:     بين

   الرباط....………………شركة مساهمة يمثلها السادة الرئيس وأعضاء مجلسها اإلداري مقرها 

  المحامي بهيئة الرباط............................................ نائبها األستاذ 

              

  المستأنف من جهة                                            
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  السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط 

          
  

  

المستأنف عليه من جهة 

  أخرى

  

  

  …………كة  من طرف شر29/12/2006بناء على المقال االستئنافي المقدم بتاريخ 

  ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط …………………بواسطة نائبها األستاذ  

القاضي بأداء المدعى . ت.  ش1006/02  في الملف رقم 1335 تحت عدد31/10/2006بتاريخ 

 تعويضا إجماليا قدره ..………………عليها الجماعة الحضرية لألصيلة لفائدة  المدعية شركة 

   مع الصائر حسب النسبة  ورفض ما عدا ذالك 43.797.812,47

 المقدمة 14/03/2007بناء على المذكرة الجوابية مع االستئناف الفرضي  المدلى بها بتاريخ 

  ف نائب المجلس البلدي لألصيلة رمن ط

وبناء على تخلف األطراف المستأنف عليها عن الجواب رغم التوصل ومرور األجل الممنوح 

  .لها من اجل الجواب

  .       وبناءا على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

  .المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. 8.3.وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون 

  .بناء على قانون المسطرة المدنيةو

  . 28/05/2008..وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
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  وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم  وتخلفهم عن الحضور رغم التوصل  

وبعد االستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد 

نف الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأ..................... 

فيما قضى به من أداء قيمة األشغال المنجزة وإلغائه في الشق المتعلق بأداء الفوائد القانونية لعدم ثبوت 

 للنطق بالقرار 11/06/2008تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة , تاريخ تسليم األشغال المذكورة 

  .اآلتي نصه

        

        وبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانون
  

  :       في الشكل

بواسطة نائبها بتاريخ ..................  ستئناف األصلي  المقدم  من طرف  شركة حيث أن اال

  ولالستئناف الفرعي المقدم من طرف المجلس البلدي لمدينة أصيلة بتاريخ 29/12/2006

  بواسطة نائبها 14/03/2007

مستوفيين لكافة الشروط قد جاء , ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعاله

  .الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما 

  :في الموضوع

)  المستأنفة (  تقدم المدعي 5/11/2002حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف ألنه  بتاريخ 

روع ضخم بمقال افتتاحي أمام المحكمة اإلدارية بالرباط يعرض فيه أنها حصلت على رخصت إقامة مش

وأنها أدت , 1995  مارس 8 المؤرخة في19عمراني وسياحي بمدينة أصيلة حسب الرخصة البلدية رقم 

إال أن رئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة أصدر . جميع الواجبات وقدمت التصاميم وقامت بأشغال البناء 

خذ قرارا بهدم كل ما سبق  كما ات10/09/1997 وتاريخ 161قرارا يقضي بإلغاء رخصة البناء تحت عدد 

بناؤه استنادا إلى وقائع غير صحيحة في حين أن الرخصة محصل عليها قانونا وان المدعية أدت عنها ما 

 درهم كما أن إعداد الدراسات والموقع والبناء والتشيد لمدة تفوق سنتين من العمل 1.368.661,50مجموعه 
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 وأنه ليجوز فسخ الرخصة المسلمة طبقا للقانون إال .وهي استثمارات تجاوزت عدة ماليين من الدرهم 

باللجوء للمسطرة القانونية المتعلقة بمخالفات البناء عن وجدت ولإلحالة إلى القضاء وأن ما قام به المجلس 

 من 35البلدي المدعى عليه من هدم للبناء القائم وإرجاع المشروع إلى نقطة الصفر مخالف لمقتضيات المادة 

  .جماعيالتنظيم ال

 موضحة أن مسؤولية الجهة المدعى عليها ثابتة وملتمسة الحكم عليهم بالتضامن عن األضرار التي تعرضت 

لها نتيجة إلغاء تراخيصها والهدم وما فاتهما من كسب مشروع والحكم عليهم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 

بعد .......وحفظ حقها في تقديم مطالبها  درهم واألمر بتعيين خبير أو أكثر لتقويم حجم تلك األضرار 5000

التقني ....إنجاز الخبرة وأجاب المجلس البلدي أن مهندس المدينة لم يقدم داخل أجل ثالثة أشهر تبعا لاللتزام  

بصفة متوازية مع تقدم المشروع حين يمكن مطابقتها مع ) 1/50سلم(والملفات الهندسية حسب كل عمارة 

 أشغال البناء من دون تنفيذ المدعية لإلتزاماتها مما جعل رئيس المجلس البلدي ضوابط البناء واستمرت في

  كما عقدت لجنة 6/12/1996 و كتابا إلى عامل اإلقليم في 16/08/1996يوجه لها إنذارا بتاريخ 

 عاينت من خالله الخروقات التي تشوب المشروع 15/08/1997التجهيزات واألشغال البلدية اجتماعا بتاريخ 

وان كل المحاوالت الحبية مع صاحب المشروع باءت بالفشل فالتخد مقرر يقضي برفض المشروع رمته و 

  إلغاء رخصة البناء لذالك والتمس رفض الطلب 

 وكذا 28/10/2004وبعد إجراء البحث بمكتب القاضي المقرر بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 

 26/07/2005ي برادة بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ إجراء الخبرة بواسطة الخبير محمد زك

وتقام اإلجراءات صدر الحكم المشار إلى منطوقه ومراجعه أعاله وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف 

  .وفرعيا من طرف المجلس المذكور ............ شركة 

        في أسباب االستئناف الفرعي ألسبقيته في أسباب االستئناف الفرعي ألسبقيته في أسباب االستئناف الفرعي ألسبقيته في أسباب االستئناف الفرعي ألسبقيته 

بكونه يطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث ) المجلس البلدي بأصيلة (حيث دفع المستأنف الفرعي 

وكذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة باعتباره المستأنف يتمسك برد دعوى المدعية أصال دونما حاجة 

  .ألي إجراء من إجراءات التحقيق 

ي الحكمين التمهيديين المذكورتين ولكن كان لكن حيث لم يبين المستأنف أوجه االستئناف التي يطعن بموجبه ف

مبرره في هذا الطعن هو عدم ارتكاز الدعوى على أساس فإن المحكمة أقرت بإجراء بحت ثم بإجراء خبرة 

في إطار إجراءات التحقيق التي تستهدف منها الوصول إلى الحقيقة وذالك من أجل التأكد من مدي صحة 

لتالي يبقى الطعن في الحكمين التمهيديين المذكورين ال ينبني على أساس وا, االدعاءات الواردة في المقال 

  .سليم

وحيث ركز المستأنف فرعيا استئنافه بخصوص الحكم القطعي على كون المحكمة اإلدارية ال تكون مختصة 
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 عادية في فحص شرعية قرار إداري إال إذا رفع إليها الطلب بإلغائه أو في الحالة التي فيها قضية من محكمة

 المحدث للمحاكم اإلدارية ومع ذالك 41/90 من  القانون رقم 44طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 موضوع الرخصة مما جعلها قد 161قضت المحكمة اإلدارية في حكمها المستأنف بعدم شرعية القرار رقم 

  .تجاوزت اختصاصها الوارد في المادة الثامنة من القانون المذكور

 حيث أن مناط الدعوى في نازلة الحال هو الحكم بالتعويض لفائدة المدعية في إطار المسؤولية اإلدارية لكن

ع  الناتجة عن الضرر الالحق بها من جراء القرار اإلداري القاضي بسحب .ل. من ق79طبقا للفصل 

ى فحص شرعية القرار الرخصة وبالهدم المشار إليه أعاله في حق الجهة المدعى عليها إال إذا أقدمت عل

إلداري الصادر عن الجماعة الحضرية المذكورة وما أعقبه من تصرفات و أعمال تدخل في إطار تنفيذ 

مقتضياته بحيث أن  فرض الضرر حسب اإلدعاء هو القرار اإلداري الذي يختص القاضي اداري في إطار 

  .والخارجيةالقضاء الشامل بتسليط رقابته عليه من حيث المشروعية الداخلية 

وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل اجل دعوى اإللغاء ألن القاضي اإلداري في 

وبذالك , هذه الحالة يرتب المسؤولية  في مواجهة اإلدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه 

القرار اإلداري وهي ثبت في دعوى المسؤولية  تكون المحكمة اإلدارية عندما مارست رقابتها على مشروعية 

 من نفس 44محاكم تخرق المادة ,  من القانون أعاله 8اإلدارية لم تتجاوز اختصاصها المحدد في المادة 

 من 3كما لم تخرق الفصل , القانون مادامت مقتضياتها ال عالقة لها بالنازلة وبالتالي فال مجال لمناقشتها 

ة ألن المحكمة اإلدارية ال تحتاج من أجل ممارسة صالحيتها في الرقابة أن يتم ذالك قانون المسطرة المدني

, بناء على طلب االدعاء بل إن عملها هذا موكول لها بحكم القانون والحاجة لتذكيرها به من قبل اإلطراف 

  .مما يجعل هذا السبب غير مرتكز على سبب

كون القرار القاضي بإلغاء الرخصة لم يطعن فيه باإللغاء وحيث ركز المستأنف فرعيا استئنافه كذالك على 

............. ولم يصدر أي حكم يقضي بإلغائه وأنه بنى على مبررات واقعية وقانونية منها عدم تنفيد شركة 

 و الذي تعمد فيه بتقديم الملف 07/03/1995بتاريخ )المهندس المعماري(لاللتزام الموقع من طرف ممثليها 

, ي مدة أقصاها ثالثة أشهر وتكون الشركة المذكورة انطلقت في عملية البيع قبل التسليم المؤقت التقني ف

مضيف أنه أثبت , ولعدم استجابتها لإلنذارات الموجهة إليها ولتجاهلها لاللتزامات الملقاة على عاتقها 

وض المارنيا والتجهيزات المخالفات الكثيرة المرتكبة من قبل الشركة المذكورة في عدم قيامها ببناء ح

األخرى بموازاة مع بناء المجموعات السكنية وعدم التزامها بضوابط البناء المتطلبة بخصوص تجانس 

  .الجانب المعماري والعمرا ني لهذا المشروع مع  خصوصيات مدينة أصيلة  بما في ذالك االرتفاع العمراني

 القاضي 10/09/1997 بتاريخ 161ا القرار رقم لكن حيث  أنه من الثابت من أوراق الملف و من ضمنه

أنه صدر عن رئيس ,  وبهدم كل بنايات المشروع القائمة 08/03/1995 بتاريخ 19بإلغاء رخصة البناء عدد
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  .المجلس البلدي لألصيلة

وحيث أنه كان من اختصاص رئيس المجلس الجماعي التراجع عن رخصة البناء أو سحبها لسبب من 

س من اختصاصه إصدار قرار الهدم إذا ما ثبت له وجود مخالفات في البناء ذالك أن هذا األسباب فإنه لي

االختصاص نظرا لخطورته ووجود عدم ارتباطه بحساسيات سياسية أو قبلية أو عرقية قد أوكله المشرع إلى 

ق بالتعمير ولم  المتعل90/12 من القانون رقم 68العامل بطلب من رئيس المجلس الجماعة وذالك طبقا للمادة 

  .يمنحه باألصالة إلى رئيس المجلس المذكور 

وأن إصدار رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أصيلة لقرار الهدم طبقا للقرار المشار إليه أعاله يجعله صادرا 

عن جهة غير مختصة وبالتالي فهو قرار ال يتسم بالمشروعية لإلخالله بقاعدة قانونية آمرة تتعلق 

 فضال عن أن المخالفات على فرض وجودها والتي استند إليها القرار المذكور ومنها عدم باالختصاص هذا

التزام شركة مارينا أصيلة بتمكين المصالح المختصة بالبلدية من الملفات التقنية داخل األجل الذي التزم بها 

ثرات باإلنذارات الموجهة المهندس المعماري وبانطالق عملية البيع قبل التسليم المؤقت لألشغال وعدم اإلك

من قبل المجلس الجماعي إلى الشركة كل ذالك ال يبرر إصدار قرار الهدم مادامت حاالته واردة على سبيل 

 من القانون المذكور وليست من ضمنها أي حالة من الحاالت التي استند إليها هذا 68الحصر في المادة 

  .الخطأ قائما في مواجهة الجماعة الحضرية ألصيلة القرار وان ثبوت عدم مشروعية قرار الهدم يجعل 

وحيث ركز المستأنف فرعيا أيضا استئنافه على عدم وجود عالقة سببية بين الفعل والضرر على اعتبار أن 

جاء نتيجة لخطئها وليس لخطأ المجلس الجماعي ........................) شركة (الضرر الالحق بالضحية 

  .لألصيلة 

اإلشارة إلى أن خطأ المجلس المذكور قائم بعد ثبوت عدم مشروعية قرار الهدم الصادر عنه أما وحيث سبقت 

قد .................. عن الضرر الالحق بالشركة المذكورة فإن تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد 

ف المشروع  ونس41إلى 32أوضحت بشكل واضح وجلي ويتمثل أساسا في هدم العمارات العشر من 

االستثماري المرتبط به والمتمثل في البنايات السكنية والمحالت التجارية والفنادق والمناطق الخضراء وهذا 

الضرر قد مس بالوجهة السياحية للمنطقة ككل وأثر بشكل سلبي على إرادة الشركة المدعية وعزمها للنهوض 

حرى من القرار الصادر عن رئيس جماعتها باالستثمار السياحي في هذه المدينة التي تضررت هي األ

  .الحضرية

وحيث ركز المستأنف فرعيا من جهة أخرى استئنافه على كون الخبير المنتدب قد اعتمد في التعويض على 

حسابات مقاولة مارينا أصيال كما أعدتها بدون رقيب وال حسيب وبدون اطالع العارض عليها وإبداء رأيه 

 اعتمد في احتسابه للخسارة الالحقة بالشركة المذكورة على الوثائق المسلمة له من بشأنها لكن حيث أن الخبير

قبل هذه األخير والتي لم يطعن فيها المستأنف فرعيا بأي طعن جدي بعد أن بلغ بتقرير الخبرة المرفقة معه 
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لمهندس هذة الوثائق والتي من ضمنها ما يثبت المصاريف المتعلقة بالدراسات الهندسية ومصاريف ا

المعماري ومصاريف مكتب الدراسات ومصاريف مكتب المراقبة ومصاريف المكتب الطبوغرافي  

ومصاريف رخصة البناء   ) Maquettes(ومصاريف المختبر ومصاريف إنجاز مجسمين للمشروع 

ومصاريف بناء مكاتب بيع الشقق ومصاريف اإلشهار ومصاريف تحضير مكاتب البيع ومصاريف األشغال 

برى للعمارات التي بنيت ثم هدمت ومصاريف تمرير األسالك الكهربائية والبالغة هذه المصاريف الك

 درهم 5.580.000,00:  درهم باإلضافة القيمة اإلجمالية للعمارات التي تم هدمها والبالغة 15.260.209,57

  .مما يجعل السبب المثار بهذا الصدد غير مرتكز على أساس

ئناف األصيل لشركة مارينا أصيلة والسبب السبع لالستئناف الفرعي للجماعة في السبب األول لالست

الحضرية لألصيلة  لالرتباط حيث أثار كل من المستأنفين األصلي  والفرعي بأن الحكم بالتعويض صدر في 

وصده دون أن يكون هذا الحكم بالتضامن فيما بين ) الجماعة الحضرية لألصيلة (مواجهة المجلس البلدي 

  .جميع األطراف المدعى عليها

 1وحيث صح ما عابه به المستأنفان الحكم المستأنف ذالك أنه تبين للمحكمة من اإلطالع على التقرير رقم

 من طرف المهندس رئيس مصلحة الدراسات أنه تم تفعيل قرار الهدم الصادر 27/10/1997المحرر بتاريخ 

 صدر عن والي طنجة إلى 26/10/1997شفوي بتاريخ عن رئيس المجلس البلدي لألصيلة بناء على أمر 

قائد باشوية أصيلة من أجل مباشرة عملية الهدم طبقا لقرار وزير الداخلية الرامي إلى إخضاع علو العمارات 

 أمتار فاستمرت األشغال بواسطة العمال التابعين للمجلس البلدي المذكور إلى يوم 6المشيدة إلى 

 المحرر بنفس التاريخ وان عملية تنفيد قرار الهدم قد تمت 3التقرير رقم  حسب ما تضمنه 29/10/1997

بحضور السلطة المحلية بأمر من السيد العامل الذي ما كان عليه أن يشرف على هذه العملية ما دام قرار 

الهدم لم يصدر عنه وإنما صدر عن رئيس المجلس البلدي الذي سلب منه هذا االختصاص المنصوص عليه 

) وزارة الداخلية( المتعلق بالتعمير مما يجعل مسؤولية الدولة المغربية 90/12 من القانون رقم 68لمادة في ا

قائمة من خالل تنفيذ قرار الهدم غير المشروع هذا فضال عن أن المجلس البلدي ألصيلة قد كاتب الشركة 

 طلب 02/01/1998  بتاريخ  والثانية20/11/1997صاحبة المشروع من خالل رسالتين األولى مؤرخة في 

إال أنه على إثر تنفيذه لقرار الهدم قام بتحطيم المنشآت برمتها , منها  فيها تكليف مقاولة للقيام بعملية الهدم 

الذي ( وليس االقتصار على ما تجاوز فيه البناء العلو المسموح به حسب األمر الشفوي الصادر عن العامل

صدر عن , كون هذا األخير صدر عن رئيس المجلس البلدي واألمر بتنفيد جاء غير متجانس مع قرار الهدم ي

وأن المحكمة اإلدارية حينما حملت في حكمها المستأنف مسؤولية خطأ قرار الهدم غير المشروع ) العامل

لرئيس المجلس البلدي لوحده تكون قد جانبت الصواب مما يتعين إلغاءه جزئيا في هذا الشق مع الحكم تصديا 

في أداء ) وزارة الداخلية(عل المسؤولية تضامنية بين كل من المجلس البلدي لألصيلة والدولة المغربية بج

  .التعويض المستحق لشركة مارينا أصيلة
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  :في باقي أسباب لإلستأناف األصلي 

 حيث تعيب المستأنفة أصليا لحكم المستأنف بعدم ارتكازه جزئيا على أساس لما قضى بتعويض عن حرمانها

 درهم بدال من المبلغ الذي حدده الخبير وهو 22.957.602,90:من إنجاز المشروع في مبلغ 

 درهم عمال بسلطة المحكمة التقديرية الذي لم الذي لم تبين فيه ما دعاها إلى اعتماد نسبة 68.596.570,00

   . آ�  أن ا��B7 . ا�,G &%ده  ا�D)/# آ3*% ��ر� ح8,9% عوض 3 %

  .�H� �  !A%S H� �$= �� �du,3"اS% ا�$ d"d/> ر�� I2#و5/,!  وا-,* ده  إ�� أ- س � Gd"d آ�  أن ا��B7 ا�

 l$72 Uر� Z2 �du,31"=� �5  0 ت ا��,� � �B7ا.5,) ر 5*% ا� Z/1� j%yأ @F= يfا� U�#ا� wW أن ه t/&و
  �/w ه"

  

ا5� �A�2 j%=%7A G0 إZ2 C� Hd  ا�#�U ا�E2 B ا��H,#ض C$/$7A �" أن ا��I#وع �% �A إFd زE� j .�% أن =#
 <H�B,ر=� آ J2  

  .وa E(� Z2 %1� C0#a �,= �� 2 &@ ا��I#وع

 دره� وا�fي W%دCA 765.253.430,00و&/t أCd و�+Z آ ن ا��)�� اG� �WY ا�fي آ ن -/EJ إ�/C ا��I#وع 
&3@ 2#0$ ت (=� �C ��,1#...... وزارة ا4�~ ل ا�3Hd </2"�1!  آ$/�> إI��� </� �W#وع &/Id Z#ه  �B, ب 

 #/(Dا� #=%$A(  �S ا و�VF*2 وع#Iر ا��"JA Z2 l�R*= . أن @F= ض#,Hا�� U�#ن ا�z0غ.  

وبعد استنفاد الطرفين ألوجه الدفاع أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعاله القاضي 

  .وهو الحكم المستأنف , برفض الطلب

Z2  d"d � q*�= qd 2 . Cdأ t/&وC/�5 �du,3ف ا��#Rا� Z2 1#ضA E72 ZB= �� يfا ا�,* زل ا�fه ��! د �5Yا .  

  

  في أسباب االستئناف مجتمعة لالرتباط                    

حيث يعيب المستأنف الحكم بعدم االرتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل لما قضى برفض 

 جاء 30/09/1997 وإلى غاية 31/12/1996الطلب بعلة أن االحتفاظ  بالمستأنف إلى ما بعد 

 المستأنف أثبت بأنه كان يتمتع بنفس الحقوق -أي–خارج العالقة النظامية  وذالك بالرغم من أنه 

واالمتيازات و خاضعا لنفس االلتزامات التي يخضع لها زمالءه والتي كان يتمتع بها قبل إحالته إلى 

مومية والنظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية المعاش مما يجعله خاضعا لنظام الوظيفة الع
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 ويكون معه بالتالي الحق في االستفادة 30/09/1997الوطنية إلى غاية انتهاء مدة االحتفاظ به بتاريخ 

لذا يلمس المستأنف إلغاء الحكم  , 25/01/1997من الترقية المطالب بها الستفائه شروطها بتاريخ 

  .ق مطالبه المضمنة في مقاله االفتتاحي للدعوىالمستأنف والحكم تصديا وف

لكن حيث أن الثابت من أوراق الملف وبإقرار المستأنف نفسه  أنه تمت إحالته إلى التقاعد 

 والذي يتطلب قضاءه لمدة 11 و أن شرط األقدمية الالزم لترقيته إلى السلم 31/12/1996بتاريخ 

 أي في تاريخ الحق لتاريخ إحالته إلى 25/01/1997 لن يتحقق إال بتاريخ 10عشر سنوات في السلم 

المعاش و في وقت لم تعد تربطه باإلدارة أي عالقة وظيفية مما يكون معه هذا الشرط غير محقق وأن 

 المستأنف بأنه أتم مدة األقدمية المطلوبة أثناء االحتفاظ به خارج العالقة النظامية وعلى -أي–تمسكه 

ء هذا فضال عن أن الترقية المطالب بها ال تتوقف فقط على شرط األقدمية  فرض ثبوته لن يفيده في شي

بل  يلزم لالستفادة منها شروط أخرى كالحصيص                    المالي والكفاءة المهنية واإلنتاجية 

مجال مما ال يبقى معه , والسلوك و التنقيط إلى غير ذالك  من الشروط لالزمة للتمتع بالترقية باالختيار

لمطالبة المستأنف بهذه الترقية  المذكورة  ويكون الحكم  المستأنف لما قضى برفض الطلب صائبا 

  .وواجب التأييد

  
  

  لهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسباب

  

   غيابيا –قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا  انتهائيا  

  . بقبول االستئناف :    في الشكل
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  . بتأييد الحكم المستأنف: في الموضوع

القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات وبه صدر 

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  ر2��1          ...................: السيد

  مقررا                 ..............: ..... السيد

  عضوا              ........................:دالسي

  ...................... بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد    

  ..................................         الضبط السيدة  ةوبمساعدة كاتب

        الرئيس                                          المقرر                           

  كاتب الضبط                              
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  - ع ز-   المملكة المغربية                                    

                                                           وزارة ا�#"ل     
             �+ �� ا*�()'�ف ا.دار,�                                   

                                                             بالربــاط    

                                                                             

                                                                       

        اسم جاللة الملكاسم جاللة الملكاسم جاللة الملكاسم جاللة الملك                        ب                        ب                        ب                        ب
***                                                                  

  

  

  .2006 دجنبر 27بتاريخ

  . إن محكمة اال ستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه-

  .لسيد الوكيل القضائي للمملكةا: بيــن 

  .شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباطالدولة المغربية في -          

  . السيد وزير الصحة بمكاتبه بالرباط-          

  

  

  مستأنفين من جهة                                                      ال

  

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية باعتباره قيما على األحباس العامة الكائن مقره -: وبيــن

  .         األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط    رة  بوزا

  

  .مستأنف عليه من جهة أخرى                                    ال

  

  

  

  

  

  

  

 28: لقرار عددا

LM رخO2006-12 – 27: ا�� 
                                                                                            21/06/6: ��� >"د 

  .........................…: ا�1�" ا

  ضد   

                                             .........................…: السيد  
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 عن ونائبا هاته بصفته للمملكة القضائي الوكيل السيد  طرف من المقدم االستئنافي المقال على بناء 
 عن الصادر الحكم ضد الصحة وزير السيد وعن األول الوزير السيد شخص في المغربية الدولة

   .2005/ت83 رقم الملف في 367 عدد تحت 31/5/2006 بتاريخ بفاس االدارية المحكمة
  .الملف في بها المدلى األخرى األوراق على وبناء  −
 بموجبه المحدثة 03.80 رقم القانون من عشر والخامسة الخامسة المادتين على وبناء  −
  .ريةإدا استئناف محاكم
  .المدنية المسطرة قانون على وبناء  −
   .29/11/2006 بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء  −
 وعدم الحضور عن وتخلفهم عنهم ينوب ومن األطراف على المناداة على وبناء  −
   .قانونية بصورة التوصل رغم  عليه المستأنف جواب
 السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي للمفوض الشفهية راءاآل إلى االستماع وبعد −

 المستأنف الحكم تأييد إلى الرامية الكتابية مستنتجاته في ماجاء فيها أكد الذي................. …
   .27/12/2006 لجلسة للمداولة القضية حجز فتم
  

  للقانون طبقا المداولة بعد
  

  :الشكـل في
 هاته بصفته للمملكة القضائي الوكيل السيد طرف من المقدم االستئناف إن حيث  −
 بتاريخ الصحة وزير السيد وعن األول الوزير السيد شخص في المغربية الدولة نائباعن

 في 31/05/2006 بتاريخ بفاس اإلدارية المحكمة عن الصادر 367 عدد الحكم ضد4/10/2006
   .بقبوله التصريح معه يتعين امم قانونا المتطلب الشكل على جاء ،2005/ت83 عدد الملف

  :الجوهر في
 أعاله مراجعه إلى المشار المستأنف الحكم ضمنها ومن الملف وثائق من يستفاد حيث  −

 بمقال  17/09/2001 بتاريخ نائبها بواسطة تقدمت االسالمية والشؤون األوقاف وزارة أن
 عن تعويضا لها بأدائها المغربية ةالدول على الحكم فيه تلتمس بفاس اإلدارية المحكمة أمام افتتاحي
 الكائن......................." …" المسمى عقارها من الصحة وزارة اقتطعته الذي الجزء

 فوقه شيدت والذي مربعا مترا 195 في مساحته المحددة الجزء وهو الحسيمة، إقليم..….……
 عن بتعويض أيضا لفائدتها الحكم تلتمس كما الملكية نزع إلجراءات سلوكها دون وذلك مستوصفا
  .عقارها من المقتطع الجزء استغالل من حرمانها
 عهد خبرة بإجراء تمهيديا االدارية المحكمة أمرت الدفاع ألوجه الطرفين تبادل وبعد  −

 في المربع المتر قيمة تحديد إلى تقريره في خلص الذي المسعودي أحمد السيد الخبير إلى بها للقيام
 إنجاز تاريخ إلى 17/09/2001 من المدة عن االستغالل من الحرمان عن والتعويض درهم 400

 المدعية أدلت الخبرة تقرير ضوء وفي درهم، 900 مبلغ في 12/01/2002   هو الذي الخبرة
 والمحددة عقارها من المقتطعة الحقيقية المساحة عن بتعويضها الحكم فيه تلتمس إصالحي بمقال

 اإلفتتاحي، مقالها في الواردة فقط مربعا مترا 195عوض مربع متر 2000 في الخبير طرف من
 للمدعية قضى 05/11/2002 بتاريخ 722 عدد حكمها االدارية المحكمة أصدرت المناقشة وبعد

 وبتعويض عقارها من مربع متر 2000 لمساحة الجبري الفقد عن درهم 400.000 قدره بتعويض
 هذا واستؤنف ، درهم 900 قدره الخبرة تقرير في ةالمحدد المدة عن اإلستغالل من الحرمان عن

 بتاريخ 657 عدد القرار أصدرت التي     األعلى بالمجلس اإلدارية الغرفة أمام الحكم
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 بإلغاء قضى الذي 123/4/2/2003        و 50/4/2/2003 عدد الملف في 17/11/2004
 أن بعلة للقانون طبقا جديد من هفي للبت اإلدارية المحكمة إلى الملف وبإرجاع المستأنف الحكم

 ولم بالعموميات اتسم الذي الخبرة تقرير على اعتمدت الرقبة عن بالتعويض الحكم في المحكمة
 الحكم وألن الحضري، المدار داخل واقعا أو فالحيا العقار كان ماإذا يبين ولم للمقارنة أمثلة يسق
 المرفق إنشاء على الحقة فترة عن اإلستغالل من الحرمان عن بالتعويض قضى أخرى جهة من

  .عنها بالتعويض الحكم اليمكن العمومي
 ضوء وفي الموضوع في بحث بإجراء تمهيديا اإلدارية المحكمة أمرت اإلحالة وبعد  −
 مؤرخة األولى كتابيتين بإفادتين أدلى بحيث النقط، بعض بإيضاح المنتدب الخبير كلفت عنه ماأسفر

  .22/03/2006 يف والثانية 18/01/2006 في
 القاضي المستأنف الحكم االدارية المحكمة أصدرت الدفاع ألوجه الطرفين استنفاد وبعد −

 لمساحة الجبري النقل عن درهم 800.000 قدره تعويضا للمدعية بأدائها المغربية الدولة على
 ابينم المتراوحة المدة عن درهم 900 قدره اإلستغالل من الحرمان وتعويضاعن مربع متر 2000

  .المستأنف الحكم وهو 2001 وسنة 1998 سنة
   اإلستئناف أسباب في −
 يحترم لم خبرة تقرير على اعتماده المستأنف الحكم المستأنف الطرف يعيب حيث  −
 بعناصر يدعمه ولم المدنية المسطرة قانون من 63 الفصل مقتضيات إنجازه في المنتدب الخبير

 كما للعقار، الحقيقية للقيمة مناسب وغير فيه مبالغ طرفه من المقترح التعويض جعل مما للمقارنة
 إثبات عدم رغم اإلستغالل من الحرمان عن بالتعويض قضاؤه المستأنف الحكم المستأنف يعيب

 لملكية فقده أن ورغم اإلستغالل أوجه من وجه بأي اإلستغالل من حرمانه مايفيد عليه المستأنف
  .العامة المنفعة إطار في إنجازه المقرر روعالمش أشغال بدء بمجرد تم قد العقار

 القانونية النقط بمناقشة فقط اكتفى أنه المستأنف الحكم على اإلطالع من يتبين وحيث  −
 17/11/2004 بتاريخ الصادر 657 عدد قراره في األعلى المجلس إرتكزعليها التي أعاله المشار

 القضية جوانب كافة الى طرقالت دون 123/4/2/2003و 50/4/2/2003    عدد الملف في
  .العدم حكم في وأصبح ألغي قد األول الحكم وأن خصوصا
 مسؤولية ومنها بالتعويض للحكم الموجبة األسباب إلى المحكمة تتطرق لم وحيث −
 ينص بما المقصود أن حين في أعاله إليها المشار بالنقط مكتفية المشروع غير العمل عن اإلدارة

 األعلى المجلس بقرار اإلحالة محكمة تقيد وجوب من المدنية المسطرة ونقان من 369 الفصل عليه
 مادام القضية جوانب باقي في البت عدم وليس فيها بت التي القانونية النقطة مخالفة عدم هو

 بتاريخ 5239 عدد األعلى المجلس قرار  ( اإلحالة محكمة أمام جديد من الدعوى ينشر االستئناف
  ) .5175/1/1/97 رقم المدني فالمل في 17/11/1999

 المحكمة مادامت حالتها على فيها للبت جاهزة غير القضية تكون لذلك تبعا إنه وحيث  −
 عن النظر بقطع ويتعين. بالنزاع المتعلقة الجوانب جميع في للنظر واليتها تستنفد لم اإلدارية
 جديد من فيه للبت المحكمة نفس إلى القضية ملف وإرجاع المستأنف الحكم إلغاء االستئناف أسباب
  .للقانون طبقا

  

  
  األسبـــاب لهذه
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  . غيابيا -انتهائيا ـعلنيا اإلدارية االستئناف محكمة قضت
  .االستئناف بقبول  :الشكـل في  
 من فيه للبت بفاس اإلدارية المحكمة إلى القضية ملف وإرجاع المستأنف الحكم بإلغاء :الجوهر في 

  .للقانون طبقا جديد
 العادية الجلسات بقاعة أعاله المذكور بالتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في تلي و القرار صدر هوب

  .بالرباط اإلدارية االستئناف بمحكمة
  :السادة من متركبة الهيئة وكانت

  رئيسا   ......................…  −
   .مقررا   .....................…  −
  .عضوا   .....................…  −

 وبمساعدة......................... … السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي المفوض وربحض
  .....................… السيدة      الضبط كاتبة

  
  

  الضبط كاتبة                                   المقرر                          لرئيسا
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  62 : القرار عدد                المملكة المغربية

  21/02/2007: المؤرخ في                    وزارة العدل

  30/06/6: ملف عدد           محكمة االستئناف اإلدارية

  : ........................السيد                   بالرباط         

  ضد

  : .........................السيد 

  

  

        باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك
  

  

  21/02/2007 الموافق لـ 1428 صفر 3بتاريخ 

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  : في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

  

   الجماعة القروية أليت ألمان في شخص رئيسها، الكائن مقرها بإيموزار مرمونة :بين 

  .       إقليم بولمان

  .المحاميان بصفرو............. و.....................  األستاذان :نائباها 

  المستأنفة من جهة                  

  

  إيمور المركز، .................................. ،  .......................- :وبين السيد 

  .                  ميدلت

  .المحامي بالرباط..................................  األستاذ :نائبه 

  . بالرباط الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول-  

  . وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط-  

  . عمالة إقليم بولمان في شخص السيد عامل اإلقليم بميسور-  

  . الوكيل القضائي للمملكة بالرباط-  

  المستأنف عليهم من جهة أخرى              
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ان بواسطة نائبيها بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف الجماعة القروية أليت ألم
ضد الحكم الصادر عن ................................ و.......................... األستاذين 

 ت القاضي 238/2005 في الملف رقم 428 تحت عدد 21/6/2006المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 
 – 1767 –1766 - 1765بقبول الطلب في شقه المتعلق بمبالغ الدين موضوع سندات التسليم عدد 

:  وبعدم قبول الطلب فيما يتعلق بباقي مبلغ الدين، وفي الموضوع5/02/1996 المؤرخة في 1768
مبلغ ) المستأنف عليه(على المجلس القروي أليت ألمان في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المدعي 

 1766 – 1765قام  درهم مقابل التجهيزات المكتبية موضوع سندات التسليم ذات األر 96.904,00
  .5/02/1996 وتاريخ 1768 – 1767 –

 من طرف 7/12/2006وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها بتاريخ 
المستأنف عليه السيد عبد اهللا السباعي بواسطة نائبه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي 

 إلى القدر المطالب به في المرحلة االبتدائية، وهومبلغ باألداء مع رفع مبلغ الدين المستحق
  . درهم176.594,00

 22/01/2007وبناء على المذكرة التعقيبية والجواب عن االستئناف الفرعي المدلى بها بتاريخ 
من طرف الجماعة المستأنفة بواسطة نائبيها، الرامية إلى عدم قبول االستئناف الفرعي واحتياطيا 

  .بة للمقال األصلي تأييد الحكم المستأنف وفق ما جاء في االستئناف األصليرفضه، وبالنس

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف  

 المحدثة بموجبه محاكم 03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم   
  .استئناف إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية  

  .7/02/2007 على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء  

  .وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فاعتبرت القضية جاهزة  

وبعد االستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد     
الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى .................. .......................

  .تأييد الحكم المستأنف

  

  وبعد المداولة طبقا للقانون

 حيث إن االستئناف األصلي المقدم من طرف الجماعة القروية أليت ألمان :في الشكل   
 السيد ، والفرعي المقدم من طرف10/10/2006بواسطة نائبيها بتاريخ 

 ضد الحكم الصادر عن 7/12/2006بواسطة نائبه بتاريخ ....................................... 
المحكمة اإلدارية بفاس المشار إلى مراجعه أعاله، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا فهما لذلك 

  .مقبوالن
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 الحكم المستأنف، أن حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها:  وفي الموضوع   
تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة ) المستأنف عليه.......................................... (السيد 

المستأنفة ( بمقال يرمي إلى الحكم على الجماعة المدعى عليها 23/11/2005اإلدارية بفاس بتاريخ 
يمثل قيمة التجهيزات والمواد موضوع فواتير  درهم الذي 176.594,00بأدائها لفائدته مبلغ ) األصلية

وسندات الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم إلى تاريخ التنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد 
المبلغ المستحق لفائدته برسم المعاملة التي تمت بينه وبين الجماعة المذكورة، وبعد تبادل المذكرات 

  .حكم أعاله وهو الحكم المستأنفانتهت المسطرة بإصدار ال

  :في االستئناف األصلي 

حيث تعيب الجماعة المستأنفة الحكم المستأنف بأن المحكمة : في السبب األول لالستئناف   
األول يتعلق بعدم بيان المطلوب الحكم عليه، خاصة وأن : اإلدارية لم تجب على دفعيين شكليين 

 يتمثل في عدم توجيه الدعوى ضد وزارة المالية التي هي االدعاء موجه ضد خمسة أطراف، والثاني
  .طرف رئيسي في النزاع

، حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومن منطوق الحكم المستأنف أن طرفي النزاع لكن  
 والجماعة المستأنفة، فضال عن أن وزارة ..……………الرئيسيين هما المستأنف عليه السيد 

 دامت الجماعة المحكوم عليها تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، المالية ليست طرفا فيه، ما
الجماعات : " المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن 00.78طبقا للمادة األولى من القانون رقم 

مما ، ..."هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 
  .يبقى معه السبب المثار غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين استبعاده

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف باالستجابة لطلبات : في السبب الثاني لالستئناف   
المدعي المتعلقة بسندات التسليم المشار إلى أرقامها أعاله، بينما ال وجود ألي سندات تسليم محررة 

، كما أن المدعي لم يطالب بأي شيء يخصها، مما يجعل الحكم المستأنف قد 5/02/2006بتاريخ 
قضى بما لم يطلب من المحكمة، ويكون بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة 
المدنية، هذا فضال عن أن تلك السندات تحمل توقيعا غير مفتوح، ولم تعزز بسندات الطلب، حتى يتم 

  .ون الجماعة المحكوم عليها قد طالبت فعال بتزويدها بالمواد المزعوم تزويدها بهاالتأكد من ك

حيث إنه من جهة، فإنه من الثابت من أوراق الملف، وخاصة سندات الطلب موضوع لكن،   
، وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، مما يجعل هذا 5/02/1996النزاع أنها مؤرخة في 

  .لفا للواقعالشق من السبب مخا

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن سندات التسليم السالفة الذكر تحمل خاتم الجماعة المحكوم   
عليها ومذيلة بتوقيع لم تطعن فيه المستأنفة بأي مطعن، مما يجعله صادرا عن الجماعة المعنية، 

  .س كذلكالشيء الذي يؤكد واقعة التسليم، لذا يكون هذا الشق من السبب غير مرتكز على أسا

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف باستجابته للطلب موضوع : في السبب الثالث لالستئناف   
  .سندات التسليم  أعاله، في حين أن التقاضي بشأنها تقادم
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، حيث إنه يجب على من يثير التقادم أن يحدد نوع التقادم الذي يتمسك به وسنده في ذلك، لكن  
 المؤرخ في 98/5/1/98 في الملف اإلداري رقم 33األعلى عدد كما جاء في قرار المجلس 

9/01/1997.  

وحيث اكتفت المستأنفة بإثارة التقادم من دون أن تبين نوعه وال السند القانوني الذي ينظمه،   
  .مما يجعل هذا السبب بدون أساس

جابة لطلبه في حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بعدم االست: في االستئناف الفرعي   
  . درهم176.594,00حدود مبلغ 

، حيث اكتفى المستأنف الفرعي بالمطالبة بالمبلغ المذكور، من دون إثبات واقعة التسليم لكن  
  فيما يتعلق بالسلع موضوع الفواتير وسندات الطلب، التي نفت الجماعة المستأنف عليها فرع

دفا للصواب حينما لم يستجب للطلب إال في حدود يا توصلها بها، مما يكون معه الحكم المستأنف مصا
  .ما ثبتت واقعة التسليم بشأنه

وحيث إنه أمام استبعاد جميع أسباب االستئنافين األصلي والفرعي، يكون الحكم المستأنف   
  .موجبا للتأييد

  

  لهذه األسباب

  : قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا   

  . االستئنافين األصلي والفرعي بقبول:في الشكل   

  . بتأييد الحكم المستأنف:وفي الموضوع   

  

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات   
  : العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من 

  رئيسا   .............................  السيد  

  مقررا    ..............................السيد  

  عضوا  .................................السيد  

  .............................بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد   

  ....................................وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة   

  

  كاتبة الضبط             المقرر         الرئيس
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  62: القرار عدد                 المملكة المغربيةر

  21/02/2007: المؤرخ في                    وزارة العدل

  30/06/6: ملف عدد           محكمة االستئناف اإلدارية

  : ........................السيد                   بالرباط         

  ضد

  ...........: ..............السيد 

  

  

        باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك
  

  

  21/02/2007 الموافق لـ 1428 صفر 3بتاريخ 

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  : في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

  

   الجماعة القروية أليت ألمان في شخص رئيسها، الكائن مقرها بإيموزار مرمونة :بين 

  .       إقليم بولمان

  .المحاميان بصفرو............. و.....................  األستاذان :باها نائ

  المستأنفة من جهة                  

  

  إيمور المركز، .................................. ،  .......................- :وبين السيد 

  .                  ميدلت

  .المحامي بالرباط....... ........................... األستاذ :نائبه 

  . الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بالرباط-  

  . وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط-  

  . عمالة إقليم بولمان في شخص السيد عامل اإلقليم بميسور-  

  . الوكيل القضائي للمملكة بالرباط-  

  ىالمستأنف عليهم من جهة أخر              
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بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف الجماعة القروية أليت ألمان بواسطة نائبيها 
ضد الحكم الصادر عن ................................ و.......................... األستاذين 

ضي  ت القا238/2005 في الملف رقم 428 تحت عدد 21/6/2006المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 
 – 1767 –1766 - 1765بقبول الطلب في شقه المتعلق بمبالغ الدين موضوع سندات التسليم عدد 

:  وبعدم قبول الطلب فيما يتعلق بباقي مبلغ الدين، وفي الموضوع5/02/1996 المؤرخة في 1768
مبلغ ) المستأنف عليه(على المجلس القروي أليت ألمان في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المدعي 

 1766 – 1765 درهم مقابل التجهيزات المكتبية موضوع سندات التسليم ذات األرقام  96.904,00
  .5/02/1996 وتاريخ 1768 – 1767 –

 من طرف 7/12/2006وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها بتاريخ 
 تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي المستأنف عليه السيد عبد اهللا السباعي بواسطة نائبه الرامية إلى

باألداء مع رفع مبلغ الدين المستحق إلى القدر المطالب به في المرحلة االبتدائية، وهومبلغ 
  . درهم176.594,00

 22/01/2007وبناء على المذكرة التعقيبية والجواب عن االستئناف الفرعي المدلى بها بتاريخ 
نائبيها، الرامية إلى عدم قبول االستئناف الفرعي واحتياطيا من طرف الجماعة المستأنفة بواسطة 

  .رفضه، وبالنسبة للمقال األصلي تأييد الحكم المستأنف وفق ما جاء في االستئناف األصلي

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف  

بموجبه محاكم  المحدثة 03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم   
  .استئناف إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية  

  .7/02/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  .وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فاعتبرت القضية جاهزة  

للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد   وبعد االستماع إلى اآلراء الشفهية   
الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى ......................................... 

  .تأييد الحكم المستأنف

  

  وبعد المداولة طبقا للقانون

ية أليت ألمان  حيث إن االستئناف األصلي المقدم من طرف الجماعة القرو:في الشكل   
، والفرعي المقدم من طرف السيد 10/10/2006بواسطة نائبيها بتاريخ 

 ضد الحكم الصادر عن 7/12/2006بواسطة نائبه بتاريخ ....................................... 
المحكمة اإلدارية بفاس المشار إلى مراجعه أعاله، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا فهما لذلك 

  .بوالنمق
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حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن :  وفي الموضوع   
تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة ) المستأنف عليه.......................................... (السيد 

المستأنفة ( عليها  بمقال يرمي إلى الحكم على الجماعة المدعى23/11/2005اإلدارية بفاس بتاريخ 
 درهم الذي يمثل قيمة التجهيزات والمواد موضوع فواتير 176.594,00بأدائها لفائدته مبلغ ) األصلية

وسندات الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم إلى تاريخ التنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد 
نه وبين الجماعة المذكورة، وبعد تبادل المذكرات المبلغ المستحق لفائدته برسم المعاملة التي تمت بي

  .انتهت المسطرة بإصدار الحكم أعاله وهو الحكم المستأنف

  :في االستئناف األصلي 

حيث تعيب الجماعة المستأنفة الحكم المستأنف بأن المحكمة : في السبب األول لالستئناف   
بيان المطلوب الحكم عليه، خاصة وأن األول يتعلق بعدم : اإلدارية لم تجب على دفعيين شكليين 

االدعاء موجه ضد خمسة أطراف، والثاني يتمثل في عدم توجيه الدعوى ضد وزارة المالية التي هي 
  .طرف رئيسي في النزاع

، حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومن منطوق الحكم المستأنف أن طرفي النزاع لكن  
 والجماعة المستأنفة، فضال عن أن وزارة ..……………الرئيسيين هما المستأنف عليه السيد 

المالية ليست طرفا فيه، ما دامت الجماعة المحكوم عليها تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
الجماعات : " المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن 00.78طبقا للمادة األولى من القانون رقم 

، مما ..."ي حكم القانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي هي وحدات ترابية داخلة ف
  .يبقى معه السبب المثار غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين استبعاده

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف باالستجابة لطلبات : في السبب الثاني لالستئناف   
 إلى أرقامها أعاله، بينما ال وجود ألي سندات تسليم محررة المدعي المتعلقة بسندات التسليم المشار

، كما أن المدعي لم يطالب بأي شيء يخصها، مما يجعل الحكم المستأنف قد 5/02/2006بتاريخ 
قضى بما لم يطلب من المحكمة، ويكون بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة 

دات تحمل توقيعا غير مفتوح، ولم تعزز بسندات الطلب، حتى يتم المدنية، هذا فضال عن أن تلك السن
  .التأكد من كون الجماعة المحكوم عليها قد طالبت فعال بتزويدها بالمواد المزعوم تزويدها بها

حيث إنه من جهة، فإنه من الثابت من أوراق الملف، وخاصة سندات الطلب موضوع لكن،   
هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، مما يجعل هذا ، و5/02/1996النزاع أنها مؤرخة في 

  .الشق من السبب مخالفا للواقع

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن سندات التسليم السالفة الذكر تحمل خاتم الجماعة المحكوم   
عليها ومذيلة بتوقيع لم تطعن فيه المستأنفة بأي مطعن، مما يجعله صادرا عن الجماعة المعنية، 

  .الذي يؤكد واقعة التسليم، لذا يكون هذا الشق من السبب غير مرتكز على أساس كذلكالشيء 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف باستجابته للطلب موضوع : في السبب الثالث لالستئناف   
  .سندات التسليم  أعاله، في حين أن التقاضي بشأنها تقادم
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 يحدد نوع التقادم الذي يتمسك به وسنده في ذلك، ، حيث إنه يجب على من يثير التقادم أنلكن  
 المؤرخ في 98/5/1/98 في الملف اإلداري رقم 33كما جاء في قرار المجلس األعلى عدد 

9/01/1997.  

وحيث اكتفت المستأنفة بإثارة التقادم من دون أن تبين نوعه وال السند القانوني الذي ينظمه،   
  .مما يجعل هذا السبب بدون أساس

حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بعدم االستجابة لطلبه في :  االستئناف الفرعي في  
  . درهم176.594,00حدود مبلغ 

، حيث اكتفى المستأنف الفرعي بالمطالبة بالمبلغ المذكور، من دون إثبات واقعة التسليم لكن  
  اعة المستأنف عليها فرعفيما يتعلق بالسلع موضوع الفواتير وسندات الطلب، التي نفت الجم

يا توصلها بها، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب حينما لم يستجب للطلب إال في حدود 
  .ما ثبتت واقعة التسليم بشأنه

وحيث إنه أمام استبعاد جميع أسباب االستئنافين األصلي والفرعي، يكون الحكم المستأنف   
  .موجبا للتأييد

  

  لهذه األسباب

  : ت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا قض  

  . بقبول االستئنافين األصلي والفرعي:في الشكل   

  . بتأييد الحكم المستأنف:وفي الموضوع   

  

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات   
  : بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية 

  رئيسا   .............................  السيد  

  مقررا    ..............................السيد  

  عضوا  .................................السيد  

  .............................بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد   

  ....................................دة كاتبة الضبط السيدة وبمساع  

  

  كاتبة الضبط             المقرر         الرئيس
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من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد       12/12/2006بناء على المقال االستئنافي األصلي المقدم بتاريخ        

فـي الملـف رقـم       316تحـت عـدد      27/2/2006إلدارية بالرباط بتـاريخ     الحكم الصادر عن المحكمة ا    

978/7/2005.   

من طـرف شـركة      29/1/2007وبناء على المذكرة الجوابية مع االستئناف الفرعي المدلى بها بتاريخ           

  في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المـستأنف مـع              .........................

درهم الذي يمثل الصوائر واألتعاب بلغت نسخة منه للـسيد الوكيـل             14500تعديله وذلك بالحكم لها بمبلغ      

  .ولم يدل بتعقيبه 1/3/2007الذي توصل بتاريخ ) المستأنف أصليا(القضائي

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف 

  .المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية  03.80نون وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القا

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية 

  25/7/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

  12/9/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

  .هم عن الحضور وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وتخلف

 لتقريره في الجلسة واالستماع إلـى       .................................وبعد تالوة المستشار المقرر السيد      

 الذي أكد فيها مـا      ..........................اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد          

   .26/9/2007أييد الحكم المستأنف تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية الى ت

  

 

 

 

  وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون
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   : في الشكـــل

من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة ضـد         12/12/2006حيث إن االستئناف األصلي المقدم بتاريخ       

مقبول  978/7/05في الملف رقم  27/2/2006الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  316الحكم عدد 

  .لتوفره على موجباته الشكلية المتطلبة قانونا

 فـي   ...................من طـرف شـركة       29/1/2007وحيث إن االستئناف الفرعي المقدم بتاريخ       

 . شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها مقبول بدوره الستيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا

  

   : في الموضـوع

تقـدمت   1/7/2007حيث يستفاد مـن أوراق الملـف ومحتـوى الحكـم المـستأنف أنـه بتـاريخ                  

 25/6/2003إلـى    22أمام المحكمة اإلدارية بالرباط بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ          ) المستأنفة فرعيا (المدعية

موسيقيين الذين أحيوا سهرات عبر      بميناء طنجة وعلى مثنها مجموعة من ال       ...................رست سفينة   

موانيء متوسطية في إطار مهرجان ثقافي متوسطي، وطلبت وزارة الثقافة في شخص كاتبها العام من شركة                

ـ        ر هاتفيا بالتكفل بأو   .....................  60.000 فـي    هاق السفينة ثم كتابة بتزويدها بالكازوال حدد مبلغ

، فقامت المدعية آنذاك بتزويد الباخرة المذكورة بما تحتاجه من          24/6/2003درهم حسب الفاكس المؤرخ في      

 ووقع ربان باخرة كونسطانطا على الفاتورة بعد أن وضع عليهـا  كعبمتر م 10مادة الكازوال وهو ما يمثل   

مة خاتم الباخرة، غير أنه بعد أن طالبتها بقيمة الفاتورة أخذت تتملص من األداء ملتمسة الحكم عليها بأداء قي                 

درهم التي تمثل عدة صوائر مختلفة مع الفوائد القانونية والصائر حـسب             14.500الفاتورة إضافة الى مبلغ     

درهم، وبعد المناقشة وتجهيز القضية صدر الحكم على وزارة الثقافة في شخص ممثلها القانوني               3000مبلغ  

 التماطل محدد في مبلـغ      ن مع تعويض ع   درهم 60.000بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ الدين المحدد في         

  .درهم وبعدم قبول باقي الطلبات 3000

  

  

  في السبب األول لالستئناف األصليفي السبب األول لالستئناف األصليفي السبب األول لالستئناف األصليفي السبب األول لالستئناف األصلي
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حيث يعيب الطرف المستأنف أصليا الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أنه ال وجـود ألي تعاقـد بـين                   

ة الثقافة بأداء المبلغ المذكور يكـون       اإلدارة والمستأنف عليها كما أن الحكم المستأنف حينما قضى على وزار          

 من وثـائق الملـف أن   ثابتقد خرق قواعد اإلثبات والنصوص المنظمة للصفقات العمومية، فمن جهة فإن ال  

المحكمة أسست قضاءها اعتمادا على الفاكس المستدل به والموقع من طرف السيد الكاتـب العـام لـوزارة                  

وصفه عقدا إداريا النتفاء مقوماته الثالث التي هـي الرضـا المحـل    الثقافة، في حين أن هذا السند ال يمكن        

 وأن العالقـة  ،والسبب، والذي تشترط فيه أساسا مصادقة مصالح المراقبة العامة لاللتـزام بنفقـات الدولـة            

التعاقدية تثبت عن طريق اإلدالء بعقد الصفقة المبرم بين اإلدارة والطرف المتعاقد معها أو اإلدالء بـسندات                 

الطلب، وأن أي عالقة تخرج عن هذا اإلطار تكون في حكم العدم حسب ما ذهب إليه العقد وكرسه العمـل                    

القضائي وأنه في غياب ذلك يجعل الفاكس المذكور معدوما من الناحية القانونية حسب ما نص عليه المرسوم                 

كاتب العام للوزارة لـيس هـو       بشأن مراقبة االلتزامات بنفقات الدولة، وان ال       30/12/1975الصادر بتاريخ   

 هذا  ئاآلمر بالصرف بل إن الذي يحمل هذه الصفة هو الوزير الذي يوجد على رأس هذه الوزارة ما لم يرت                  

نه في غياب ذلك يكون الـوزير هـو وحـده           أاألخير تفويض هذه الصالحية لشخص أو أكثر من أتباعه، و         

  .ينتمي إليه المؤهل قانونا باإللتزام كآمر بالصرف بالقطاع الذي 

نه من جهة فإن مما ال تنازع فيه اإلدارة المستأنفة هو أن الفاكس المعتمد إلثبـات المديونيـة              إلكن حيث   

صادر عن وزارة الثقافة في شخص كاتبها العام والمذيل بتوقيعه واسمه المفتوح باعتباره من عقود التوريـد                 

 مطابقة ألمر التوريد وللمواصفات أو العينـات        ،ليهاالتي تعد عقودا فورية تنقضي بتسليم البضاعة المتفق ع        

المعتمدة ويترتب على ذلك أداء اإلدارة لمقابل ما تسلمته من توريدات سيما بعد أن استظهرت المستأنف عليها 

عن محطة البنزين شال المتواجدة بساحة الجامعة العربية بطنجة يفيد تزويـد        27/1/2004بإشهاد مؤرخ في    

درهم والمذيل   60.000بمادة الوقود بما قدره      .........................)......................(رة  الباخرة المذكو 

كذلك بتوقيع وخاتم المهندس الرئيسي للباخرة وهو ما يؤكد أن الدين المطالب به مـازال عالقـا فـي ذمـة                     

) المـستأنف عليهـا   (لمبلغ لفائدة المدعية  طالما أنها لم تدل بما يفيد تسديد هذا ا        ) وزارة الثقافة (المستأنف عليها 

  .فكان ما أثير في هذا الشق غير مؤسس 
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 أن اآلمر بالصرف للوزارة هو السيد الـوزير وأن          مننه من جهة ثانية فإنه بخصوص ما أثير         إوحيث  

فـإن  . المصادقة على صرف أي مبلغ تقتضي الموافقة المسبقة لمصالح المراقبة العامة لاللتزام بنفقات الدولة             

النابت من أوراق الملف أن الفاكس المدلى به قد تم توقيعه من طرف الكاتب العام لوزارة الثقافة وأن األصل                   

المـؤرخ فـي     2.93.44من المرسـوم رقـم       5هو أن الكاتب العام ال يقوم بالمهام المسندة إليه طبقا للمادة            

ة بالتأشير نيابة عن الـوزير علـى جميـع          المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، المتعلق      29/4/1993

ويض من الوزير، وهو ما يؤكد على أن ما قام به الكاتب العـام              فالتصرفات والوثائق الداخلية إال بناء على ت      

المومأ إليها أعاله فكان ما أثير في أسباب اإلستئناف غير جدير باالعتبار  5لوزارة الثقافة جاء مطابقا للفصل   

.  

   لالستئناف األصلي لالستئناف األصلي لالستئناف األصلي لالستئناف األصليفي السبب الثانيفي السبب الثانيفي السبب الثانيفي السبب الثاني

حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة الحكم المستأنف بأن التعويض المحكوم بـه علـى التماطـل                 

 طالما أن هذا التعـويض ال يـستحق إال بعـد ثبـوت     ،درهم فاقدا ألساسه القانوني  3000والمحدد في مبلغ    

و عقد الصفقة يبقى طلب التعويض بالتبعية       واستحقاق الدين األصلي، وأنه في غياب اإلدالء بسندات الطلب أ         

غير مرتكز على أساس، فضال عن أن التماطل ال يثبت إال بقيام الدائن بتوجيه إنذار الى المدين بااللتزام وفق 

  .من ق ل ع ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب 225الشكليات المنصوص عليها في الفصل 

سـبق لهـا أن بعثـت بتـاريخ     ) المـستأنف عليهـا  (راق الملف أن المدعية لكن حيث إن الثابت من أو  

درهم تلتمس منه فيها تسديد قيمتها، كما وجهت         74.500للسيد وزير الثقافة بفاتورة تحمل مبلغ        14/7/2003

 توصـلت بـه اإلدارة      ،من أجل حثهـا علـى األداء       10/11/2003لها إنذارا عن طريق الفاكس مؤرخ في        

والذي لم تنازع فيه هذه األخيرة بمقبول ممـا يؤكـد أن             fax اإلشعار بالتوصل عن طريق      المذكورة حسب 

واقعة التماطل في تسديد المبالغ المطالب بها ثابتة في حق الوزارة المعنية فكان ما أثير في أسباب االستئناف                  

 .غير منتج ويتعين رده 

  

  في السبب الثاني لالستئناف األصليفي السبب الثاني لالستئناف األصليفي السبب الثاني لالستئناف األصليفي السبب الثاني لالستئناف األصلي
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ستأنف فرعيا الحكم المستأنف بأن ما قضى به من عدم قبول الحكـم لـه بمبلـغ                 حيث يعيب الطرف الم   

 درهم الذي يمثل مصاريف رسو السفينة وصوائر التنقل وما تحملتـه مـن مبـالغ ماليـة للقيـام                    14.500

اء بما يثبـت أد   ) ........................(باإلجراءات اإلدارية ال يستقيم على أساس، بعد أن أدلت المستأنفة           

  .هذه المصاريف

 درهم مقابل   60.000لكن حيث أن وزارة الثقافة في شخص كاتبها العام لئن كانت قد تعهدت بأداء مبلغ                

مادة الوقود الذي تم تزويد الباخرة به، فإنه ليس بالملف ما يفيد التزامها بأداء أي مصاريف إضافية أخـرى                   

 60.000غير محقة في استيفاء أي مبلغ إضافي يتجاوز          ......................زائدة، مما تكون معه شركة      

درهم وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، فيكون بذلك مؤسسا وواجب التأييد وما أثير في أسباب                  

  .االستئنافين معا غير جدير باالعتبار

  لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب

  قضت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا

  .بقبول االستئنافين األصلي والفرعي  :الشكـــلفي 

  .بتأييد الحكم المستأنف  :في الموضـوع

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات 

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

   رئيسا  ......................السيد 

   مقررا  ......................السيد 

  عضوا   ......................السيد 

  ....................السيد بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق 

  ........................ السيدة وبمساعدة كاتبة الضبط 

  كاتبة الضبط                          المقرر                       الرئيس
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        دددد....حححح
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  .....2008 يونيو 11 الموافق 1429 جمادى الثانية 7 خـبتاري

  :في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط
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  :::: ....................................أحفاده 

  ...............-69 ,طالبة ................. -68 , ...................-67 

  . الناظور- ..................................: عنوانهم جميعا

  .ي المحامي بهيئة الرباط............................األستاذ  : نائبهم جميعا

  �9 ا��Z=>)1?ن �: �                                            

  .الجماعة الحضرية لبلدية الناظور في شخص رئيسها الكائن مقرها ببلدية الناظور) 1:وبين

  ................................... .األستاذ : ينوب عنها

  .وزير الداخلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط) 2     

  .ة األولى الرباط الدولة المغربية في شخص السيد وزير األول بمقره الوزار)3     

  .السيد الوكيل القضائي للمملكة بمقره الكائن بوزارة المالية الرباط) 4     

  

 من جهة   مالمستأنف عليه 

  أخرى

  

 من طرف فائز عمرو ميمون ومن معـه         6/3/2007 بتاريخ    بناء على المقال االستئنافي المقدم    

 بتـاريخ   بوجـدة محكمة اإلدارية   ضد الحكم الصادر عن ال    بواسطة  نائبهم األستاذ محمد طاهري       

  .ت  ش71/2003 في الملف رقم300تحت  عدد  12/12/2006

 من طـرف الجماعـة الحـضرية        13/6/2007 المدلى بها بتاريخ     وبناء على المذكرة الجوابية        

  . بالناظور بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف

   من طرف المستأنفين 28/6/2007بها بتاريخ     وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى 
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   الرامية  إلى الحكم وفق مقالهم  اإلستئنافي     

  وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف 

المحدثـة بموجبـه محـاكم       03.80 من القانون رقم      والخامسة عشر   الخامسة تينوبناء على الماد    

  استئناف 

                    إدارية           

  .بناء على قانون المسطرة المدنية            و

  .26/3/2008            و�* ء �5� اG�D,� � #24 ا�J در �, ر=_ 

   .14/5/2008وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ             

   .و عدم حضورهم نهم            وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب ع

 لتقريـره فـي الجلـسة       .................................  وبعد تالوة المستشار المقرر الـسيد       

لمفــوض الملكــي للــدفاع عــن القــانون والحــق الــسيد اآلراء الــشفهية لاالســتماع إلــى و

 تأييـد   رامية إلـى     الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية ال         ...............................

 يونيـو   11 تم مددت لجلـسة      28/5/2008الحكم المستأنف تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة        

2008.  

  
  

  

        وبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانونوبعد المداولة طبقا للقانون                                                            

  :في الشكل         

 فائز عمرو ميمون ومن معه  من طرف6/3/2007 بتاريخ  إن االستئناف المقدمحيث
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 الصادر عن المحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ 300لحكم عدد بواسطة نائبهم ضد  ا

   في الملف12/12/2006

  . ش ت مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا71/2003 رقم            

  : في الموضوع         

 تقـدم   24/3/2003 الحكم المستأنف أنه بتـاريخ        يستفاد من أوراق الملف ومحتوى     حيث

مستأنفون أمام المحكمة اإلدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعـة            المدعون ال 

 سنتيار الحاملة إلسم الراشيدية ذات      69-أر36أرضية تقع بمدينة الناظور البالغة مساحتها       

قامـت الجماعـة    , وأنه من أجل تهيئة الطريـق العـام       , ن6931/11الرسم العقاري عدد    

من القطعـة المـذكورة دون احتـرام        ,  م م  316ع مساحة   الحضرية لمدينة الناظور باقتطا   

الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ملتمسين الحكم لهـم بتعـويض              

مع إجراء خبرة لتقدير التعويض عـن فقـد الملكيـة وعـن             ,  درهم 30.000مسبق قدره   

 على الحكـم التمهيـدي      وبناء, الحرمان من اإلستغالل مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه         

وبناء على , ...............بإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد بيجو الذي تم استبداله بالخبير 

الرامي إلى إدخال ورثة    , 10/9/2004المقال اإلصالحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ        

فيـه أن   القاضي عمرو في الدعوى وكذا المقال اإلضافي الذي تقدم به المدعون أوضـحوا              

 م 760الجماعة اقتطعت جزءين أخرين من عقارهم المذكور ليصل مجموع ما اقتطعته إلى    

  .م

وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة      ,  وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث      
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وبناء على المقـال اإلصـالحي المقـدم بتـاريخ          , ثانية بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة     

ــة    17/8/2006 ــالل  ورث ــى إح ــي إل ــة .......................... الرام وورث

محل مورثهم وبعد استنفاد أوجه الـدفاع صـدر الحكـم           ................................. 

  .برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الحكم المستأنف

  .في أسباب االستئناف مجتمعة لالرتباطفي أسباب االستئناف مجتمعة لالرتباطفي أسباب االستئناف مجتمعة لالرتباطفي أسباب االستئناف مجتمعة لالرتباط

كم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الثابت من  يعيب الطرف المستأنف الححيث    

وثائق الملف أن الخبرتين المأمور بهما قد أكدتا أن الطرق الثالث المحدثة بملك المستأنفين 

هي طرق عمومية ومرصفة ومبلطة وتتوفر فيها جميع مواصفات الطرق العمومية من مد 

, ي واألرصفة وخطوط األسالك الكهربائيةقنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والحواش

إضافة إلى أن جميع , مما يؤكد بشكل قطعي بأن الجماعة هي التي قامت بشق تلك الطرق

وأنه اليمكن للخواص إحداث , تلك الطرق تقع داخل المجال الحضري لتراب الجماعة

 بانعدام كما يعيبه, الطرق داخل المدار الحضري تتوفر فيها جميع شروط الطرق العامة

التعليل ذلك أنه على الرغم من المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد حسن 

الحفظ الذي جاء فيه بأنه عاين تسوية جزء من الملك موضوع الدعوى وتحديد جوانبه 

وتهيئته كطريق العام وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني فاصلة الذي أكد أن 

المحدثة بملك المدعين قد تمت بإرادة منفردة للمدعى عليهم وتحت أعين الطرق الثالث 

كما يعيبه بخرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن عدة دفوع وجيهة , الجماعة المدعى عليها

ذلك أن العمل القضائي قد استقر على أن البلدية مسؤولة عن إحداث الطرق داخل المدار 
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لمستأنف غير أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يعرض الحضري خالفا لما ذهب إليه الحكم ا

 1.013.333ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا لفائدته بمبلغ , حكمها لإللغاء

مع الفوائد ,  م م760مقابل المساحة المقتطعة من العقار المذكور والمحددة في , درهم

  .القانونية ابتداء من تاريخ الحكم

يملكون حقوقا مشاعة في العقار ) المستأنفين(من وثائق الملف أن المدعين     حيث إن الثابت 

الكائن بالناظور حي ترقاع موضوع الرسم العقاري عدد " الراشيدية"الحامل إلسم 

 وأن هذا الملك غير مثقل بأي ارتفاق أو تحمل ألي حق عيني أو عقاري حسب 6931/11

  .بها في الملفالثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى 

 إنه لئن كانت المجالس الجماعية تتولى إلى جانب اإلدارات العمومية المعنية إعداد  وحيث

 من القانون رقم 10تصميم التهيئة وإخراجه إلى الوجود لكي يصبح نافذ المفعول فإن المادة 

كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو « المتعلق بالتعمير قد نصت على أن 12/90

وع بناء ال يمكن اإلذن في إنجازه إال إذا كان ال يتنافى و األحكام المقررة في مخطط مشر

وهو ما يؤكد على أن الجماعة المحلية مقيدة بعدم الترخيص » .....توجيه التهيئة العمرانية

  .بتشييد أي بناء إال بعد التأكد التام من مطابقته لضوابط البناء المنصوص عليها قانونا

إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الغني فاصلة أن       وحيث

حسبما يتبين من ,  مترا مربعا760شقته ثالث طرق بلغ مجموع مساحتها , عقار المستأنفين

وأن عدة , وأن الطرق المذكورة مرصفة , الصور الفتوغرافية المعززة بتقرير الخبرة

ضافة إلى طابقين علويين قد شيدت على جنبات هذه بناءات تتكون من طابق أرضي إ
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كما أنها موصولة باألحبال الكهربائية حسب , الطرق بها عدة نوافذ مطلة على الطريق العام

مما يحمل معه على القول أنها موصولة كذلك بالماء , ما يظهر للعيان من الصور المذكورة

التجزئة توجد بحي سكني حيث الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرهما طالما أن هذه 

  .أصبحت المنازل المشيدة تملك حق اإلرتفاق المتعلق بالمرور على عقار المستأنفين

 إنه لما كانت األزقة والطرق تدخل في عداد األمالك العامة البلدية حسب ما نص وحيث   

  المتعلق باألمالك19/10/1921عليه الفصل  الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 

باعتبار أنه ال يجوز , أي أنها بحسب مآلها تندرج ضمن األمالك البلدية, الخاصة بالبلديات

فتح أي شرفة أو إدخال أي تعديل على أي مبنى مطل على الشارع العام إال بعد الحصول 

وأداء الرسوم المفروضة لفائدة المجلس الجماعي الواقع بدائرة ذلك , على الموافقة المسبقة

تقع على الجماعة ) المستأنفين( هو ما يجعل مسؤولية الضرر الالحق بالمالكينو, العقار

طالما أنها تغاضت عن , وأن تصرفها هذا يشكل اعتداء ماديا غير مباشر, المستأنف عليها

وهي الواقعة التي أقرت بها , إقامة تجزئة بكاملها بدون رخصة مخالفة بذلك قانون التعمير

مما ,  حينما صرحت بأن التجزئة المقامة شيدت بدون ترخيص منهاالجماعة المستأنف عليها

  .يجعل هذه الطريق أصبحت بحكم الواقع ملكا جماعيا

 إن تنصل الجماعة السالفة الذكر من التزاماتها عن طريق اإلدعاء بأنها لم تصادق وحيث

داخل نفوذها مادام أن تلك الدور السكنية قد تمت , لن يفيدها في شيء, على تصميم التهيئة

وفي غياب الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير التي , الترابي وعلى مرأى ومسمع منها

  .لوعملت على احترامها لما وقع اإلستيالء على ملكية المستأنفين
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 إن هناك عالقة سببية بين الفعل والضرر الالحق بالمدعين المستأنفين حسب الخبرة وحيث     

خلص من خاللها الخبير المنتدب عبد الغني فاصلة إلى تحديد المساحة والتي , المأمور بها

وهو ما يجعل ,  م م760المقتطعة من عقار المستأنفين لبناء الطرق الثالث المذكورة في 

 درهم للمتر المربع الواحد 2000التعويض المقترح من طرف الخبير المذكور على أساس 

م المستأنف حينما قضى برفض الطلب مجانبا يتسم بالموضوعية واإلعتدال ويكون الحك

والحكم تصديا بتحديد التعويض لفائدة المستأنفين في ضوء , للصواب مما يتعين إلغاؤه

  .الخبرة

  .   إن خاسر الدعوى يتحمل صائرهاوحيث             

  

     
  ابابابابــــــــــــذه األسبذه األسبذه األسبذه األسبــــــــلهلهلهله

  

  .قضت محكمة االستئناف باإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا

  . بقبول اإلستئناف    :شكلفي ال

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الحضرية لبلدية  :في الموضوع

مليون (  درهم1.520.000.00الناظور في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 

  .مع تحميلها الصائر ) وخمسمائة وعشرين ألف درهم

جلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلي في ال

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 
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  ر2��1       ....................السيد 

  مقررا     ....................  السيد

  عضوا       ................... ة السيد

  ......................  لملكي للدفاع عن القانون والحق السيدبحضور المفوض ا

  ...............................ة  الضبط السيدةوبمساعدة كاتب

  

 ةالرئيس                         المقرر                     كاتب

  الضبط
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        فففف....جججج       

  

  

  

  
  

  باسم جاللـة الملــك

   

  

  

  .07/11/2007 الموافق 1428 شوال 26 بتاريـخ

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

: .................................. ، محام، عنوانه ..........................السيد : بين 

  .الرباط 

  محام بالرباط............................ ........... األستاذ :نائبـه
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 LM رخO07/11/2007 :ا��ــــ.  
  

    144/06/6 :  �ـ�ــــ� >ـ"د
  .138/07/6                   و 

  

  ...........................: السيد 

 ضــد
  : ...............................ا�3/% 

 

ضع للقانون اخلاص،   لئن كان من حق الس اجلماعي تفويض تدبري مرفق عمومي مجاعي إىل شخص معنوي خا              

إما عن طريق عقد االمتياز أو الوكالة املستقلة أو املباشرة وغريها من طرق التدبري املفوض، فإن هذا التفويض جيب                   

أن ينصب على خدمة هذا املرفق اجلماعي ملا فيه مصلحة املرتفقني وإرضاء حلاجيام، ال على ما ميكن اإلضـرار                   

  .حبقوقهم

خ من قبل الشركة صاحبة االمتياز، وفرض مبلغ مايل لقاء رفع هذا العقل أو احلجز يشكل         إن عقل السيارات بأفخا   

عمال غري مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إىل بند من عقد االمتياز الذي يسمح هلا بذلك، ما دام هذا البنـد       

، وال  )شرطة اإلدارية مـن ضـمنها     وعمل ال (خمالفا للقواعد القانونية وللنظام العام الذي ال جييز تفويض السلطة،           

التنازل عنها للغري، وبالتايل فهي تتحمل مسؤولية الضرر الالحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل بواسـطة                

 . الفخ الذي وضع عليها
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                                                   المستأنـف و المستأنف 

  عليه من جهة

ــين  ...............................................................................  :وبـــ

  .الرباط

  .محام بالرباط.................... ................. األستاذ :نائبها  

المستأنف عليها و المستأنفة من جهة                  

  أخرى

  

و بواسطة نائبـه    ..............................بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف السيد         

المحكمـة   ضد الحكم الـصادر عـن        26/12/2006بتاريخ  ................................ األستاذ  

  .875/7/05 في الملف رقم 1418 تحت عدد 20/11/2006اإلدارية بـالرباط بتاريخ 

 مـن طـرف شـركة مـستودع     2007 فبراير   18وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة        

، الرامية إلى إلغـاء الحكـم       ............................... الرباط بواسطة نائبها األستاذ      -السيارات

  .مستأنف و تصديا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساسال

 مــن طــرف الــسيد 19/04/2007وبنــاء علــى المــذكرة التعقيبيــة المــدلى بهــا بتــاريخ 

 إلـى الملـف     138/07/6و وبواسطة نائبه الرامية إلى ضـم الملـف          ..............................

موضوع واألطراف والحكم، وأكد ما جاء  وشمولهما بقرار واحد نظرا لالرتباط من حيث ال144/06/6

  .144/06/6في مقاله االستئنافي المفتوح له الملف رقم 

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثـة بموجبـه محـاكم    03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم       

  .استئناف إدارية
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  .لمدنيةوبناء على قانون المسطرة ا

  .06/09/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

  .17/10/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

.............................. وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم حضر األستاذان           

  .   الرباط-عن شركة  مستودع السيارات................... ......................عن السيد

وبعد االستماع إلى اآلراء الـشفهية للمفـوض الملكـي للـدفاع عـن القـانون والحـق الـسيد                    

، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابيـة الراميـة إلـى تأييـد الحكـم               ........................

 قـصد   07/11/2007  ومددت لجلـسة      31/10/2007اولة لجلسة   المستأنف، تقرر حجز القضية للمد    

  :النطق بالقرار اآلتي بعده 

  

        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون

  

    :في الشكــــل

و ...................................حيث إن االستئنافين المقدمين على التوالي من طرف الـسيد           

 المفتوح له الملف رقـم      26/12/2006بتاريخ  ............ . .........................بواسطة نائبه ذ  

 المفتوح له الملف    22/02/2007 بالرباط بتاريخ    -، ومن طرف شركة مستودع السيارات     144/06/6

، ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعاله قد جاءا              138/07/6رقم  

  .لمتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبولهمامستوفيين لكافة الشروط الشكلية ا
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وحيث إنه نظرا لوحدة الموضوع واألطراف ولما يقتضيه حسن سير العدالة يتعين ضم الملفين إلى               

  .بعضهما وشمولهما بقرار واحد

   :وفي الموضـوع

 تقـدم   13/12/2002 حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه، أنـه بتـاريخ              

بمقال افتتاحي أمام المحكمة االبتدائية بالرباط يعرض فيه أنـه يمـارس   ) المستأنف عليه    (المدعي   

 بالرباط، وأنه توصل بإعالن صادر عن المستأنفة 10مهنة المحاماة بعنوانه الكائن بساحة العلويين رقم 

داء يعطيها الحق في    يستفاد منه أن سيارته متوقفة بمكان يجب األداء عنه، وأن عدم األ           ) المدعى عليها (

 درهما، و أنه رفع     40 و 20حبس سيارته بواسطة فخ ال يمكن سحبه إال بعد أداء مبلغ يتراوح ما بين               

دعوى ترمي إلى بطالن اإلعالن المذكور لعدم ارتكازه على أساس قانوني يخول للشركة المذكورة حق 

الي، ولعدم وجـود نـص قـانوني        استيفاء مبالغ معينة على وقوف سيارة المدعي تحت طائلة جزاء م          

يفوض للشركة المذكورة القيام بمهام الشرطة القضائية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقـوف الـسيارة               

 أصدرت المحكمـة االبتدائيـة      25/07/2002ووضع الفخ واستخالص الجزاءات المالية، وأنه بتاريخ        

لطلب، وأنه بعد صدور هـذا الحكـم،         قضى بعدم قبول ا    1/1122/01بالرباط في الملف المدني رقم      

 دقيقة صباحا بالقرب من مكتب المدعي وضع أعوان 40 على الساعة التاسعة و10/12/2002وبتاريخ 

 مـن   3135-19-1الشركة المدعى عليها الفخ على عجلة سيارة المدعي  من  نوع مرسيدس رقـم                

 إلى وضع الفـخ علـى عجلـة          يشير 24632 وتركوا على واجهتها الزجاجية التنبيه رقم        190طراز  

 دقيقة صباحا من نفس اليوم، وذلك بعد أداء ذعيـرة           15و11السيارة، و لم يتم سحبه إال على الساعة         

 درهما، وهو عمل غير مشروع، لذلك التمس الحكم علـى الـشركة المـذكورة بمبلـغ          40.00قدرها  

طيـل نـشاطه المهنـي       درهم تعويضا عما لحقه من ضرر من جراء إيقاف سيارته وتع           10.000,00



   ب/ مasmae  92  112/06/6عدد ملف

وإهانته، فأجابت الشركة المدعى عليها بكون جميع الرسوم والجزاءات مفروضة من طـرف جماعـة          

 واسـتنادا إلـى     21/11/1998و06/10/1993حسان بالرباط بصفتها صاحبة الحق طبقا لظهيـري         

 17/02/2004، و بتـاريخ     29/05/1997 من عقد االمتياز المبرم بين الطـرفين بتـاريخ           8الفصل

 حكمهـا القاضـي بـرفض       1/1396/02أصدرت المحكمة االبتدائية المذكورة في الملف المدني رقم         

 بواسطة نائبه أمام محكمـة االسـتئناف        …………………الطلب، وهو الحكم الذي استأنفه السيد       

، بعلة عدم االرتكاز على أساس قانوني وواقعي وضعف التعليل وعـدم            29/09/2004بالرباط بتاريخ   

  أصدرت محكمة االستئناف المذكورة فـي        06/04/2005عن جميع الدفوع المثارة، وبتاريخ      الجواب  

 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي التصريح بعدم 129 قرارها عدد  537/04/6الملف رقم   

االختصاص النوعي، وبإحالة القضية وبدون مصاريف على المحكمة اإلدارية بالرباط وبحفظ البت في             

لمصاريف، وبعد إدالء الطرفين بمستنتجاتهما بعد اإلحالة أمام المحكمة اإلدارية بالرباط، بعدما فـتح              ا

، وبعد استيفاء اإلجراءات، صدر الحكم المشار إلـى مراجعـة أعـاله             875/7/05أمامها الملف رقم    

 درهـم   3040,00القاضي على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليـا قـدره              

ورفض طلب شمول الحكم  بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وهو الحكم المستأنف من طـرف الـسيد    

  . الرباط- وشركة مستودع السيارات.…………………………

  

الربـاط مجتمعـة    الربـاط مجتمعـة    الربـاط مجتمعـة    الربـاط مجتمعـة    ----في أسباب استئناف شركة مستودع السيارات     في أسباب استئناف شركة مستودع السيارات     في أسباب استئناف شركة مستودع السيارات     في أسباب استئناف شركة مستودع السيارات     

        ::::لالرتباط لالرتباط لالرتباط لالرتباط 

 القانون، ذلك أنه لم يبين المقتـضيات        حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل ومخالفة       

ذات الطابع التنظيمي في عقد االمتياز التي يمكن الطعن فيها عن طريق الطعن باإللغاء أو عن طريق                 
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الدفع بانعدام المشروعية، حتى يتسنى لمحكمة أعلى درجة مراقبة مدى سالمة تكييف المحكمة اإلدارية              

ة الشرطة اإلدارية التي تمارسها الـشركة صـاحبة االمتيـاز           لبنود عقد االمتياز، كما لم يحدد صالحي      

خالفا للقانون، وأنه بالرجوع إلى عقد االمتياز المبرم بين الجماعة المحلية والعارضة، فإنه ليس مـن                

ضمن مقتضياته ما يفيد تفويض الجهة اإلدارية للشركة صاحبة االمتياز الصالحيات التي تـدخل فـي                

 للجماعة المحلية أو لرئيسها، وأنه بقراءة المادة األولى من عقد االمتيـاز             اختصاص الشرطة اإلدارية  

يتبين أن موضوع العقد هو منح امتياز الخدمة العمومية البلدية المتعلقة بتنظيم الوقوف المؤدى عنـه،                

كما نص على حق الشركة صاحبة االمتياز في تثبيت كابالت توضع في عجالت كل سـيارة دخلـت                  

نطقة العدادات دون دفع رسوم الوقوف، تجاوزت المدة المبينة في الوصـل، وأن يـسدد               وتوقفت في م  

ممـا  ...  درهمـا  40صاحبها، باإلضافة إلى الغرامة الواجبة للسلطات، تعويضا للشركة حدد في مبلغ            

يؤكد أن  نشاط العارضة ال يتعدى تسيير مجال الوقوف المؤدى عنه، الشيء الذي يجعل ما ذهبت إليه                  

حكمة اإلدارية من كون الجماعة المحلية قد فوضت للشركة العارضة صالحيات الشرطة اإلدارية ال              الم

  .يستند إلى أي أساس

وحيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف أيضا بعدم االرتكاز على أساس، ذلك أن الميثاق الجمـاعي             

ت الطرق العموميـة ومواقـف     ليس فيه ما يمنع الجهة اإلدارية من إحداث مواقف للسيارات على جنبا           

وأنـه  ... خاصة خارج الطرق العمومية وتدبير شؤونها عن طريق االمتياز بواسطة شـركة خاصـة             

بالرجوع إلى عقد االمتياز ومستندات الملف، فليس فيهما ما يفيد أن الشركة العارضة تقوم في إطـار                 

فات وتحريـر المحاضـر ومـا       المهمة الموكولة إليها، وهي استخالص مقابل الوقوف، بضبط المخال        

شابهها، وأن القاضي اإلداري كان عليه أن يجري موازنة بين أضرار القرار إن وجدت وبين مزايـاه                 

  . العديدة ومساهمته في نمو المدينة ومؤسساتها
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 مـن عقـد     8كما تعيب المستأنفة الحكم المستأنف كذلك بعدم أخذه بعين االعتبار مقتضيات المادة             

 أعطت للشركة العارضة الحق  في توقيف السيارات التي ال تـسدد رسـم الوقـوف أو             االمتياز، التي 

 درهما مقابل سحب    40تجاوزت الوقت المحدد في الوصل بواسطة الفخ، كما أذنت لها في استخالص             

) المعنية بـاألداء  (ويتبين أن المدعي أقر صراحة أنه كان يستوقف سيارته في المنطقة الزرقاء             ... الفخ

 درهما وطلب التعـويض غيـر       40داء مقابل التوقف، مما يجعل طلبه المتعلق باسترجاع مبلغ          دون أ 

مبررين، وأن الشركة لم ترتكب أي خطأ من شأنه أن يترتب عنه ضرر مباشر للمدعي، ألجـل ذلـك     

  .تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

لجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص لكن، حيث إنه لئن كان من حق المجلس ا       

معنوي خاضع للقانون الخاص، إما عن طريق عقد االمتياز أو الوكالة المستقلة أو المباشرة وغيرهـا                

من طرق التدبير المفوض، فإن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه                 

  . على ما من شأنه اإلضرار بحقوقهممصلحة المرتفقين وإرضاء لحاجياتهم، ال

 حـسان وشـركة مـستودع       -وحيث يتضح من استقراء عقد االمتياز الرابط بين بلديـة الربـاط           

 أنه عهد لهذه األخيرة حق استخالص 29/05/1997المؤرخ في ) Rabat parking(الرباط -السيارات

وبأثمان ترتفع بمرور وقت التوقف،     مبالغ مالية من  أصحاب السيارات مقابل توقيفها في منطقة محددة            

كما سمح لها هذا العقد، طبقا للفصل الثامن منه، بتركيب فخ للسيارة يمنعها من الحركة في حالة عـدم                 

 40أداء صاحبها مقابل التوقف، أو إذا كان األداء غير مناسب لوقت التوقف، وأنه يجـب أداء مبلـغ                   

  . الشركة المذكورة لقاء فك هذا الفخدرهما من جانب صاحب السيارة المخالفة لفائدة

مقابل الخدمة، وهـو    ) صاحب السيارة (وحيث إن مناط النزاع ليس هو أداء أو عدم أداء المرتفق            

توقيف سيارته في منطقة محددة خاضعة لعقد االمتياز المتحدث عنه، وإنما هو مناقشة مدى مشروعية               
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رة بفخ ومنعها من الحركة، وعدم فك أسرها إال بعد          ما تقوم به الشركة صاحبة االمتياز من تثبيت السيا        

  .أداء مقابل مادي

المملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلـغ      ) والسيارات من ضمنها  (وحيث إن عقل األموال المنقولة      

مالي على أصحابها لقاء رفع أو فك هذا العقل أو الحجز، هو عمل يدخل في إطار ضبط األمن العام،                    

ات الموكولة إلى الشخص العام، التي ال يجوز لهذا األخير تفويضها أو االتفاق            وهو من ضمن الصالحي   

على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص، وهي تصرفات تمارس فقط من قبل السلطات العامة،               

  .لما لها من عالقة وطيدة بالمحافظة على حقوق عموم الناس وحماية ممتلكاتهم

ياز في نازلة الحال من السماح للشركة المتعاقدة بممارسة حق عقل           وحيث إن ما ورد في عقد االمت      

السيارات بأفخاخ كجزاء على عدم أداء أصحابها لواجب التوقف، أو إذا كان األداء غير متناسب مـع                 

وقت التوقف والعمل على استخالص مبلغ مالي محدد لفك هذا القيد، يعتبر مقتضى مخالفا للـضوابط                

لعام، ألنه تفويض لفائدة شخص القانون الخاص للقيام بمهام الشرطة اإلدارية، التي            وللقوانين وللنظام ا  

ال يجوز تفويضها أو التنازل عنها للغير، وأن قيام الشركة المذكورة بوضع الفخ على عجلـة سـيارة                  

يعتبر عمال غير مشروع ولو استندت فيه إلى بند عقـد           ) السيد عبد الرحمن بن عمرو    (المستأنف عليه   

 كما أشير إلـى     -المتياز الذي يسمح لها بذلك، ما دام  هذا البند مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام              ا

وكما الحظـت   ( ومن ثم فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتيسر مرفق عام              -ذلك من قبل  

 عن توقيف سيارته مسؤولية الضرر الالحق بالمستأنف عليه، الناتج     ) ذلك المحكمة اإلدارية عن صواب    

واستخالص مبلغ محدد منه لقاء إزالة الفخ الذي وضع عليها، وتكون بـذلك األسـباب الـواردة فـي                  

  .استئناف الشركة المذكورة غير مرتكزة على أساس

        ............................................ :............................................ :............................................ :............................................ :في أسباب استئناف السيد في أسباب استئناف السيد في أسباب استئناف السيد في أسباب استئناف السيد 
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  : يف السبب األول 

كم المستأنف بعدم االستجابة إلى تحديد التعويض في القدر المطلوب          حيث يعيب المستأنف الح   

 درهم فقـط،    3.000,00 درهم، واكتفى باالستجابة للطلب في حدود        10.000,00ابتدائيا، وهو   

، والتـي   )المـستأنف (وهو مبلغ ال يتناسب مع األضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي            

غير المهني لمدة معينة، وأنه لذلك التمس تعديل الحكم المذكور          تتجلى في تعطيل نشاطه المهني و     

  .برفع التعويض المحكوم به إلى القدر المذكور أعاله

لكن، حيث إنه على عكس ما دفع به المستأنف، فإن التعويض المحكوم به يعتبر كافيا لجبـر          

  .ن استبعادهالضرر الالحق به، مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أساس ويتعي

  :يف السبب الثاين 

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف باستجابته لطلب الفوائد القانونية في تعليله، بينما لـم              

  .يشملها منطوقه

وحيث إن الثابت من تعليل الحكم المستأنف أنه فعال استجاب للطلب المذكور ابتداء من تاريخ 

 القانونية في منطوقه خطأ، مما يتعين معه اعتبـاره          صدوره، إال أنه لم يشر إلى شموله بالفوائد       

  . مشموال بها على الوجه المذكور

  .وحيث إنه أمام استبعاد أسباب االستئنافين معا، يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد
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        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب

  

  :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا 

  

 وشـمولهما   144/06/6 إلى الملف رقـم      138/07/6 الملف رقم     بضم :  في الشكـــل

  .بقرار واحد وقبول االستئناف فيهما معا

  . بتأييد الحكم المستأنف:  وفي الموضـوع

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات العاديـة               

  :كانت الهيئة متركبة من بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، و

  رئيسا     .................. السيد 

  مقررا      ..................السيد 

  عضوا      .................السيد 

  ............................السيد  بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  ..................................السيدة  وبمساعدة كاتب الضبط

  

        المقرر        الرئيس

  كاتب الضبط  
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