
  ) 1(القاعدة 

 – عدم استدعاء أحد األطراف للحضور –الخربة  –إجراءات التحقيق  –املسطرة 

التي ستجري  عىل الخب7 إشعار األطراف ووكالئهم باليوم والساعة واملكان -). نعم(بطالنها   –خربة غيابية 

  - عىل األقل قبل امليعاد بخمسة أيامفيها الخربة ويدعوهم للحضور فيها 

  

  اململكة املغربية

 الحمد � وحده
  

  باسم جاللة امللك

  2849القرار عدد 

  06/10/2004: املؤرخ يف 

  3233/1/7/2003:  ملف مد& عدد

  ................ومن معه   ضد   ................

 

  06/10/2004: بتاريخ 

   املجلس األعىلالقسم الثالث  من : إن الغرفة املدنية 

  العلنية أصدرت القرار اآل= نصهيف جلستها 

 Cاملدعية : ب................   

  ورزازات  ................الساكنان   

  نائبهW األستاذ عبد العزيز النظيفي املحامي بهيئة مراكش واملقبول للرتافع أمام املجلس األعىل    

                    Cالطالب  

 Cلعنوان أعاله الساكن بنفس ا –: ................ وب  

  املطلوب         

  

من طرف الطالبC املذكورين حوله بواسطة نائبهW األستاذ عبد  29/07/2003بناء عىل العريضة املرفوعة بتاريخ 

: يف امللف عدد  22/01/2003العزيز النظيفي والرامية إىل نقض القرار محكمة االستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 

57/2002.  

  .وراق األخرى املدىل بها يف امللفوبناء عىل األ   

  .1974شتنرب  28وبناء عىل قانون املسطرة املدنية املؤرخ يف   

  .13/07/2004وبناء عىل األمر بالتخيل واإلبالغ الصادر يف   

  .06/10/2004وبناء عىل اإلعالم بتعيC القضية يف الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ   

  .وبناء عىل املناداة عىل الطرفC ومن ينوب عنهW وعدم حضورهم  

وبعد تالوة التقرير من طرف املستشار املقرر السيد فؤاد هاليل واالستWع إىل مالحظات املحامي العام   

 السيد أحمد املوساوي

  

  .وبعد املداولة طبقا للقانون

      .فيW يخص الوسيلة األوىل املستدل بها  

  من قانون املسطرة املدنية  63بناء عىل مقتضيات الفصل   



حيث إنه ~قتىض الفصل املذكور فإنه يجب عىل الخبz إشعار األطراف ووكالئهم باليوم والساعة واملكان   

التي ستجري فيها الخربة ويدعوهم للحضور فيها قبل امليعاد بخمسة أيام عىل األقل وأن ال يقوم ~همته إال بحضور 

  .طراف ووكالئهم أو بعد التأكد من توصلهم باالستدعاء بصفة قانونيةاأل 

الصادر عن محكمة االستئناف  09وحيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه عدد   

تقدم أمام املحكمة االبتدائية ................ ، أن املدعي 57/2002يف امللف عدد  22/01/2003بورزازات بتاريخ 

~قال افتتاحي يعرض فيه أنه واملدعى عليهW رشكاء يف بنائه ................ املدينة يف مواجهة املدعى عليهW  بنفس

من طابقC وعدة مرافق أخرى ومحالت تجارية بحسب الثلث لكل واحد منهم وأنه ال يرغب يف البقاء عىل الشياع 

الحال األمر بخربة لتعيC نصيب كل رشيك وأدىل بعقد  ملتمسا الحكم بقسمة املدعى فيه وفرز نصيبه وإن اقتىض

، وأجاب املدعى 15/08/1989ووكالة عرفية وصورة طبق األصل من إشهاد مؤرخ يف  56/31الرشكة وصل عدد 

عليهW بأن الرشكة انصبت عىل األرض دون البناء وقد رفض املدعي املساهمة معهW يف مصاريف البناء كW تقدما 

لتمسا من خالله قبل البت يف طلب القسمة بإجراء خربة حسابية ملعرفة قيمة املدعى فيه ومساهمة ~قال مضاد ا

وإدالء ................ كل واحد يف إنشائه الحكم بفسخ الرشكة، وبعد أن أمرت املحكمة بخربة أنجزت من طرف 

وذلك ................ املنجز من طرف  الطرفC ~ستنتجاتهW قضت يف املقال األصيل باإلشهاد عىل مرشوع القسمة

بالطابق  1من الطابق الثا& واملحل التجاري رقم  6بالطابق األول واملسكن رقم  2بقسمة املدعى فيه املسكن رقم 

بالطابق  2بالطابق الثا& واملحل التجاري رقم  5بالطابق األول واملسكن رقم  1واملسكن رقم ................السفيل ل 

بالطابق السفيل ومحل  4و  2واملتمثل يف املحل التجاري رقم ................ والثلث الباقي ل ................ يل السف

بالطابق الثا& ورفض الطلب املضاد بناء عىل أن تقرير الخربة مستوف للرشوط القانونية  4و 3السكنى رقم 

 Wيف أسباب استئنافه Cمبني Wاملضاد باعتبار فاستأنفه املدعى عليه Wبأن الحكم املستأنف � يأخذ ~ا ورد يف مقاله

 63الخربة جاءت مخالفة ملقتضيات الفصل أنهW تكلف بأشغال البناء وتحمال مصاريفه دون املستأنف عليه، وأن 

عد ملتمسC إلغاء الحكم املستأنف وتصديا الحكم بتمكينهW من املبلغ الذي قاما برصفه والحكم ب م.م.من ق

ذلك بقسمة املدعى فيه، وبعد جواب املستأنف عليه أيدت محكمة االستئناف الحكم االبتدا�، بناء عىل أنه 

بالرجوع إىل اإلشهاد العريف املصادق عىل صحة توقيعه يتجىل أنهم يشهدون عىل أنفسهم أنهم رشكاء يف املدعى 

ييد وبناء املدعى فيه من مالهW الخاص وأن الحكم فيه وأن املستأنفC � يدليا ~ا يفيد أنهW فعال قاما بتش

  .االبتدا� يف محله وهذا هو القرار املطعون فيه بالنقض

من قانون املسطرة املدنية ذلك أن الفصل   63وحيث يعيب الطالبان القرار بخرق مقنضيات الفصل   

الخب7 املنتدب قام بإنجاز وأن الخربة،  املذكور يوجب عىل الخبz إشعار األطراف باليوم والساعة التي ستجري فيها

Tودون استدعائه Tالخربة يف غيابه.  

   Cيف ح Wحيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالبان عىل القرار املطعون فيه ذلك أن الخربة أنجزت يف غيبته

توصلهT  منفإن استدعاء الخبz األطراف لحضور الخربة وعدم قيامه بالخربة إال بعد حضورهW أو التأكد 

آمرة ال من إجرائها وأن يتجىل من وثائق امللف أنه وإن كان  باالستدعاء بصفة قانونية تعترب قاعدة مسطرية

وحسب الثابت من اإلشعار باستالم لالستدعاء املوجه إليه من طرف الخبz قد توصل بتاريخ ................ الطالب 

قبل التوصل الثا& فإنه ليس بامللف وال من  04/03/2002اريخ والخربة أنجزت بت 06/03/2002و  01/10/2001

وال توصله باالستدعاء وال ................ تقرير الخربة والحكم االبتدا� والقرار املطعون فيه ما يفيد استدعاء الخبz ل 

قد أنجزت خالفا ملا توجبه إنجاز الخربة بحضوره، مW تبقى معه الخربة التي اعتمدها القرار املطعون فيه يف قضائه 

  .من قانون املسطرة املدنية مW يعرض القرار للنقض 63مقتضيات الفصل 



  .وحيث إن حسن سz العدالة تقتيض إحالة القضية عىل نفس املحكمة

 

  لــهــــذه األسبــــاب

 من جديدوإحالة القضية عىل نفس املحكمة للبت فيه قىض املجلس األعىل بنقض القرار املطعون فيه، 

  .بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلوب الصائر

  . كW قرر إثباب قراره هذا يف سجالت محكمة االستئناف بورزازات  إثر القرار املطعون فيه أو بطرته  

وبه صدر القرار وتيل بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية باملجلس   

: واملستشارين السادة  –وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة السيد أحمد القسطيط . بالرباطاألعىل 

و~حرض املحامي العام السيد  –الحسن فايدي  –محمد عصبة  –أحمد العلوي اليوسفي  –مقررا  –فؤاد هاليل 

  .أحمد املوساوي و~ساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي

  

  الكاتب        املستشار املقرر         الرئيس  

 


