انممهكت انمغزبٍـت
وسارة انعذل
محكمت االسخئنبف انخجبرٌت بفبس
انمحكمت انخجبرٌت بفبس
حكم رلـم 1678:
بخبرٌخ1:ـ11ـ5115
مهف545ـ5ـ5114

أصل الحكم المحفـــوظ بكتابــت الضبــط
بالمحكمة التجارية بفاس

باسم جاللة الملك وطبق ا للق انون
بتاريخ 1ـ11ـ 5112أصدرت المحكمـة التجارية بفاس بجمستها العمنية الحكم اآلتي نصه وهي
مؤلفة من السادة:

ذ يوسف الزيداني

رئيسا .

مقررا
ذ  /هشام العماري
عضوة
ذ /نعيمت النيت
بمساعدة السيد رشيد جريفة  ..........كاتب الضبط
/////////////////

الوقائــع
-بناء عمى المقال االفتتاحي المودع من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 5114-5-11

والمؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه بأنه زبون الشركة البنكية المدعى عميها التي ارتكبت قي حقه مجموعة

من الخروقات كالتالي )1 :رفع سعر الفائدة من  5,5الى  ٪15بصورة أحادية وخارج القانون كما رفع مدة تسديد
القرض من  9سنوات الى عشرين سنة  )5اقتطاع واحتساب عموالت وهمية  )3 .احتساب فوائد قرض سكن
وقيدها عمى حساب المدعي رغم صدور أمر قضائي بشأنها بتاريخ  5113-7-3ممف استعجالي عدد -359

 5113-1بايقاف الفوائد وباالمهال القضائي مشمول بالنفاذ المعجل .
 ) 4الحرمان من الكشوف الحسابية ابتداء من ماي  5115الى يوم  5113-11-31تاريخ صدور

القرار االستئنافي عدد  1711القاضي بتمكين المدعي من الكشوفات الحسابية عن المدة المذكورة .
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 )5الغاااء االعتماااد الااذي يسااتفيد منااه الماادعي فااي حاادود  )5111درهاام شااهريا بااارادة منفااردة وباادون اع ا م
خ فااا لممااادة 555م ت لااذا فانااه يمااتمس التص ارير باابط ن رفااع سااعر الفائاادة س واالبقاااء عمااى السااعر المحاادد وفقااا
لمعقااد  )./.5,5س وبااالزام الماادعى عميااه بارجاااع االسااتحقاقات وكااذا المبااالا المقتطعااة ماان الحساااب بنساابة ./.15
والمبالا المقتطعة خ ل مدة االمهال القضائي لمدة سنة ابتداء من  5113-7-3وبارجاع المبالا المقيدة بحسابه

دون أماار صااادر عنااه أو متعمقااة بعماوالت أو فوائااد عمااى حسااابه رغاام االمهااال القضااائي س وبعاادم احتساااب الفوائااد

والحكاام بااأداء تعااويض مؤقاات قاادر  3111 :درهاام مااع االماار تمهيااديا باااجراء خبارة قصااد تحديااد قيمااة الضاارر عاان
امتناع المدعى عميه عن تمكينه من الكشاوف الحساابية موضاوع القارار االساتئنافي أعا

س وتحدياد قيماة الضارر

الناتج عن الغاء تسهي ت ممنوحة لمحساب دون اع م س وقيمة الضرر الناتج عان اساتعمال وديعاة تحات الطماب
لتسديد استحقاقات عرفت تغييرات بارادة منفردة وبسوء نية س ولتحديد االقتطاعات التي قام بها المادعى عمياه مناذ

طرد المدعي من العمل س وتكميف الخبيار بحصار قيماة المديونياة مناذ تااريخ فا القارض الاى غاياة تااريخ الحكام

باالمه ااال القض ااائي بت اااريخ  5113-7-3س وبالت اادقيف ف ااي العممي ااات المدرج ااة ف ااي حس اااب الم اادعي من ااذ ت اااريخ
االمتناع من تمكينه من كشوفات حساب ماي  5115بما في ذل تواريخ الحف ورموز العمميات وبياناتها وتحدياد

القيمااة االجماليااة لهااذ العمميااات وتحديااد الضاارر الناااتج عاان حرمااان الماادعي منهااا س وحفااظ حقااه فااي تقااديم طمباتااه
النهائية بعد الخبرة .
 -وبجمسة  5114-4-3أدلى دفاع المدعي بعدة وثائف عبارة عن عقود ومراس ت ومحاضر تبمياا ونساخة

من قرار قضائي .

 -وبتاااريخ  5ماااي  5114أدل اى دفاااع الماادعى عميهااا بج اواب الااتمس فيااه أساسااا عاادم اختصااام المحكمااة

مكانيا لمبت في الطمب عمى أساس أن مقر المدعى عميها يوجد بالدار البيضاء حساب الثابات مان شاهادة الساجل
التجاااري المرفقااة س فض ا عمااى أن الطرفااان اتفقااا عمااى احالااة الن ازاع عمااى المحكمااة المااذكورة .واحتياطيااا رفااض

الطماب لعادم قياماه عماى أسااسس ففيمااا يخام طماب الحكام بابط ن رفااع ساعر الفائادة و إرجااع المباالا المقتطعااة
فإن العقد األصمي الذي تام تجدياد عبار ممحقاين نام عماى أن معادل الفائادة هاو  5.5بالمائاة قابال لمتغييار ...و

يحف لمبن تمقائيا و دون الحاجة ألي إشعار مسبف أن يعدل سعر الفائدة .و بذل فإن الطرفين أعطيا لمبن حف

تعاديل الفائاادة دون الحاجااة ألي إشاعار طبقااا لمباادأ العقااد شاريعة المتعاقاادين .و أنااه يتعاين التااذكير بااأن سااعر 5.5
بالمائااة هااو سااعر تفضاايمي أقرتااه الماادعى عميهااا لمعاااممين لااديها و قااد اسااتفاد منااه الماادعي بصاافته أجي ارا .و هااذ

األفضمية تنقطع بانتهاء ع قة الشغل باتفاف الطرفين و هو ما أكد الممحف التعديمي األول بتاريخ  55ا 8ا5113

الااذي ناام عمااى أنااه و فااي حالااة مغااادرة المقتاارض لمعماال بالبنا يطبااف عميااه سااعر الفائاادة المطبااف عمااى العما ء
العاديين و يخول لمبن ص حية تعديل اسعار الفائدة الذي ي ار مناسبا و ذل دون حاجاة لمحصاول عماى موافقتاه
المسبقة عمى التعديل .و هو نفس المبدأ الذي أقر الممحف التعديمي الثاني بتاريخ  11و  53فبراير  .5114و أن
المدعي يعتارف فاي مقالاه بأناه طارد مان طارف البنا مماا جعماه يتقادم فاي مواجهتاه بادعوى التعاويض عان الطارد

التعسفي .و أن المدعى عميها لما أخبرها المدعي بكتاب مؤرخ فاي فب اريار  5115برفعاه دعاوى قضاائية مان أجال
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الفصل عن العمل و انط قا من انقطاع ع قة الشغل أعممت شروط العقد بتعاديل نسابة الفائادة و بالتاالي تعاديل
أقساط القرض الذي كانت مدته  19سنة و أخبرت المدعي بذل بكتاب مؤرخ في  14ا 3ا .5113و أن الفصال 4
مان عقاد القارض ناام عماى أناه يااتم تساديد القارض إماا نقاادا بصاناديف البنا أو بالقيااد عماى الحسااب البنكااي. ...
يعطااي المقتاارض بمقتضااى هااذا العقااد أم ا ار بالتحوياال ال رجعااة فيااه لفائاادة البن ا يبقااى ساااري المفعااول إلااى أن يااتم
تسديد مجموع القرض .و هو نفس المبدأ الذي أكد الممحقان التعديميان .و بذل فإن االقتطاعات التي قامت بهاا

المدعى عميها تعتبر قانونية بناء عمى التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليسات بساوء نياة أ باإرادة منفاردة .و
بخصااوم الكشااوفات الحسااابية و اامهااال القضااائي فااإن االدعاااء بخصوصااها باطاال ذل ا أن الحكاام االبتاادائي

القاضااي باامهااال صاادر بتاااريخ  3ا 7ا 5113و أن آخاار اقتطاااع قااام بااه البنا تاام بتاااريخ  58ا 6ا 5113و قااد نفذتااه
المدعى عميها بمجرد عممها به حسب الثابت من كشف الحساب المرفف .كما أنها قامت بتنفياذ القارار االساتئنافي
بمجاارد تبمغااه إليهااا بتاااريخ 31ا ا11ا ا 5113بتسااميم الماادعي الكشااوفات الحسااابية إلااى الماادعي حسااب الثاباات ماان

المحضر رفقته .و بخصوم إلغاء االعتماد في حدود  5111.11درهم بإرادة منفاردة و دون إعا م خ فاا لمماادة
 555م ت فإن األمر ال يتعمف بعقد فتر اعتماد و إنما بتسبيف عمى الراتب يستفيد مناه كال العااممين لادى البنا .
و إذا كان المدعي يازعم العكاس فماا عمياه ساوى أن يادلي بعقاد االعتمااد .و بخصاوم طماب الخبارة لتحدياد قيماة

األضرار فإنه عديم األساس بناء عمى االعتبارات السالفة .و أرفاف الجاواب بصاور م ارسا ت و شاكايات و نساخة
من مذكرة جوابية و كشوفات حسابية وصورة لمحضر تبميا.

عقااب دفاااع الماادعي بااأن نمااوذج  7ماان السااجل التجاااري لمماادعى عميهااا يشااير إلااى أن مقاار الماادعى

عميها بالدار البيضاء هو مجرد فارع  .و أن نشااط البنا العرباي باالمغرب هاو مجارد فارع لبنا فاي األردن حساب
الثابت من قارار لاوزير االقتصااد و المالياة بتااريخ  4مااي  .1998و أن البنا العرباي ال زال يتاوفر عماى فارع لاه
بمدينة فاس و التمس رد الدفع بعدم االختصام .و في الموضوع فإن النزاع الحاالي ال ع قاة لاه بع قاة الشاغل

بين الطرفين و إنما بالع قة بين المدعي كزبون مع البن ال غير .و بأن االقتطاع داخال مادة اامهاال القضاائي
ثاباات ماان خ ا ل كشااوفات الحساااب المرفقااة .و أن ادعاااء البنا تااوفر عمااى أماار بالتحوياال ال أساااس لااه و لاام يااتم

إثباتااه .و أكااد مااا ساابف .و أرفااف التعقيااب بشااهادات لمسااجل التجاااري و صااورتين ماان الجرياادة الرساامية .و كشااف

حسابي و إشعارين باقتطاع.

عقبت المدعى عميها بأنها لم تقم باأي اقتطااع خا ل شاهري فب اريار و ماارس مان سانة  5114و أن المادعي

يخمط بين ااشعار باالقتطاع و ااشعار بالسحب و أن ما أدلى به مجرد إشعار طبقا لممادة  8من قاانون حماياة

المستهم و التي تمزم المقرض بأن يوجه لممقترض و داخل أجل  11أيام قبل تاريخ األداء بيانا محيناا عان تنفياذ
عقد القرض .أما ااشعار بالسحب فهو ااشعار باأن البنا قاام فعا بالساحب و أن المادعى عميهاا تادلي بإشاعار

بالسااحب مااؤرخ فااي  58ا 6ا 5113يبااين آخاار اقتطاااع قاماات بااه ماان قباال القاارض مان حساااة انمددذ .ً.و دتددذث مددب
سبك.
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عقب المدعي بأن تعديل الفائدة يجب أن يتم باتفاف موقع عميه من طرف البن و الزبون وفف ما نم عميه
قارار وزيار االقتصااد و المالياة رقام  11ا .947و أن التعاديل فاي نازلاة الحاال تام مان طارف واحاد .و أناه ال يجااوز
طبقا لمقواعد العامة استفادة أي شخم من الفعل المخاالف لمقاانون أو االساتناد إلياه لممطالباة بفوائاد ناجماة عناه.

و أن العقد تم إبرامه بين أطراف غير متساوية و أن المدعى عميها تمم قوة اقتصادية و اجتماعية ذا تأثير عمى

إبرام العقد باعتبارها مشغ في مقابل ذل تمم دو ار كبي ار في فرض شاروط تعسافية  .و أن المادعي هاو الطارف

الضعيف و أنه وضع ثقته في مشغمه و أنه طبقا لممادة  59من قانون حماية المساتهم  :يقاع بااط بقاوة القاانون
كل التزام نشأ بفعل استغ ل أو ضعف أو جهل المستهم ماع حفاظ حقاه فاي اساترجاع المباالا الماؤداة مان طرفاه
و تعويضااه عاان األضارار ال حقااة .و أنااه فااي نازلااة الحااال فااإن تعااديل سااعر الفائاادة عمااى فاارض وجوبااه لاايس حقااا
مطمقا  .و أنه ال وجود في العقد ألي بند يفيد بأن االستفادة من سعر فائدة في حدود  5.5بالمائة ناتج عن صفة

المدعي كأجير لدى المدعى عميها .و أن تطبيف سعر الفوائد عمى عمميات القروض تحكمه مقتضيات منشاورات

بن المغرب رقم  4ج  5111و  31ج  5111و أن الرفاع مان ساعر الفائادة إلاى  15.5بالمائاة غيار مطباف لادى
زبناء المدعى عميها و غير موجود إط قا بقطاع األبنا بالمغرب و أن األبنا تطبف فاي أقصاى األحاوال ساعر

 4.75بالمائة مع عم ئها .و بخصوم إلغاء االعتماد في حدود  5111.11درهم فإن المدعي يؤكاد باأن األمار
يتعمف باعتماد و ليس بتسبيف عمى الراتب الذي يكون اساثنائيا و بنااء عماى طماب المساتفيد الاذي يساتفيد مناه مارة

واحدة و وفف نسبة معينة من الراتب ال يمكن تجاوزها .في حين أن مبما  5111.11درهم الذي كاان يساتفيد مناه

المدعي لمادة فاقات  11سانوات مبماا قاار .و أناه يساتند إلاى عقاد ضامني غيار مكتاوب  .و أن المادعى عميهاا قاد
ألغت هذا االعتمااد و المادعي ال زال أجيا ار لاديها حساب الثابات مان الكتاابين المارفقين .و بخصاوم تنفياذ القارار

االستئنافي بتمكينه من الكشوفات الحسابية فإن المدعى عميها لم تنفذ التزامها ما دام أن الوثائف المعروضة عمياه
ال تتوفر عمى صفة الكشف الحسابي لمخالفتها منشور بن المغارب رقام 11ج 3الصاادر بتااريخ  3مااي .5111

و أن تعم ااد حج ااب المعموم ااة رغ اام المطالب ااة به ااا و رغ اام ص اادور قا ارار قض ااائي يعتب اار تعس اافا يب اارر إجا اراء خبا ارة

لتحديدحجم الضرر المادي و المعناوي المترتاب عناه .و أكاد ماا سابف .و أرفاف التعقياب بشاهادة عقارياة و نساخة
من قرار تجاري و نسخ من مراس ت و كشف حسابي و شهادة عمل.

و بناء عمى الحكم التمهيدي الصاادر بتااريخ  55ا 9ا 5114باإجراء خبارة كماف بهاا الخبيار محماد عثمااني مان

أجل معاينة مفردات حساب المدعي الممسو من طرف المدعى عميها و تحديد المبالا المقتطعة بدون وجه حف
إن وجدت تنفيذا لعقد القرض السكني الارابط بينهماا بحساب نسابة فائادة  5.51بالمائاة بادال مان  15بالمائاة و كاذا

مختمف االقتطاعات و العموالت المحتسبة دون وجه حف خ فا لألمر القضائي القاضي باامهال الصادر بتاريخ
3ا7ا 5113و تحديد التعويض عن الضرر النااتج عان كال ماا ذكار .فاأودع الخبيار تقريا ار فاي الموضاوع لادى هاذ

المحكمة بتاريخ 13ا4ا 5115خمم فيه أن البن أعاد تقييم استحقاقات القرض عمى أساس  15بالمائاة بادال مان
 %5.5بالمائة األمر الذي جعل مبما االستحقاف يرتفع إلى 4311.5بدال من  5711.51درهم و أن االقتطاعات

الشااهرية نتيجااة لااذل أزماات وضااعية الحساااب البنكااي و أدت إلااى عجااز عاان مواجهااة أداء األقساااط ممااا اسااتوجب
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احتساااب فوائااد التااأخير و إسااقاط األجاال و فسااخ العقااد و إحالااة الممااف عمااى المنازعااات .و أنااه فااي فت ارة اامهااال
القضائي كان البن يقتطع فوائد التأخير ثم ما لبث أن قام بإلغاء ماا اقتطعاه .و أناه بخصاوم اقتطاعاات فااتورة
الهاتف فقد سجل الخبير االط ع عمى إرساليات صادرة عن شبكة الهاتف عبر المنظومة المعموماتياة تشاير إلاى

فاااتورة فااي اساام الماادعي بقيمااة  559درهاام .أمااا مبمااا  511درهاام المقتطااع و الااذي يقااول عنااه البن ا أنااه يتعمااف
بتدريب فهو غير مبرر و يتعين استثناؤ مان مدينياة الحسااب .كماا ساجل الخبيار و أناه عماى إثار توصال حسااب

المدعي بتحويل قدر  8197.44درهم بتاريخ 4ا11ا 5114قام البنا باساتخ م اساتحقاقين حاالين عان شاهري
يوليااوز و غشاات  5114بتاااريخ  5و  11ا 11ا 5114اعتمااادا عمااى نساابة فائاادة  15بالمائااة و توقااف بعااد ذلا عاان

االقتطاع ألن وضعية الحساب لم تعد تسمر بذل .و أنه بعد التسويات بتاريخ حصر الحساب بتااريخ  5ا 1ا5115
يتبااين أن حساااب الماادعي دائاان ب  9311.71درهاام  .و أن الماادعي لحقتااه عاادة أضارار منهااا فقدانااه لرصاايد و
تخمخل نظامية تسديد القرض و دخوله فاي ن ازعاات قضاائية مكمفاة مالياا و زمنياا بااضاافة إلاى عوامال نفساية .و
أنه يتر تحديد التعويضات لمسمطة التقديرية لممحكمة لصعوبة تحديدها محاسبيا.

و بتاريخ  17يونيو  5115أدلى دفاع المدعى بتعقيب عمى الخبرة مع طمب إضافي ماؤدى عناه أوضار فياه

بااأن تقرياار الخبارة ارعااى إلااى حااد كبياار عناصاار الخب ارة ساواء ماان خا ل اعتماااد سااعر الفائاادة  5.5بالمائااة او ماان
خ ل عدم احتساب فوائد التأخير و اعتبار أن الحساب كان دائما دائنا كما أرجعت بعض المبالا المقتطعاة دون

أساس .إال أنها أغفمت بعض النقط من قبيل بعض القيودات المتعمقة بفواتير الهاتف دون اادالء بماا يفياد أوامار

التحويل لذا يتعين إرجاع مبما إجمالي قدر  1633.11درهم بااضافة إلى اقتطاعات مجموعهاا  195.5درهام ال
أساس لها .فيكون رصيد الحساب الدائن هو  11141.45درهم .و التمس فاي الطماب األصامي التصارير بابط ن

الرفا ااع ما اان سا ااعر الفائا اادة إلا ااى  15.5بالمائا ااة و اابقا اااء عما ااى السا ااعر العقا اادي  5.5بالمائا ااة و التص ا ارير بإرجا اااع
االساتحقاقات المقتطعااة بنساابة  15.5بالمائااة و كاال المبااالا المقتطعااة كمااا حااددتها الخبارة الحسااابية .و فااي الطمااب
ااض ااافي الحكااام عما ااى المااادعى عميا ااه بأدائاااه لمما اادعي و بإرجاعاااه لا ااه وديعت ااه المحا ااددة فا ااي رصا اايد دائااان قا اادر

 11141.45درهم مع الفوائد عنها بسعر  15.5بالمائة و غرامة تأخير عن عدم وضع وديعة تحات الطماب رهان
إشااارة الماادعي ماان حساااب  15.5بالمائااة ابتااداء ماان ماااي  5115و الحكاام عمااى الماادعى عميااه بأدائااه لااه مبمااا
 111111.11درهم عن األضرار المادية و المعنوية التي حصمت نتيجة ساوء تادبير القارض العقااري و الحسااب

البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميمه الصائر .و أرفف الطمب ااضافي بصورة كشف حساب.

و بناء عمى المذكرتين التعقيبيتين المدلى بهما من طرف دفااع المادعى عمياه أوضار فيهماا باأن ماا توصامت

إليه الخبرة من أضرار مزعومة كان سببها االستناد إلى نقطة قانونية غير محسوم فيها بمقتضاى الحكام التمهيادي
و هااي نساابة الفائاادة الواجبااة التطبيااف فااي عقااد القاارض السااكني ال ارابط بااين الط ارفين و أن الماادعى عميااه يتمس ا

بسااابف مسااتنتجاته بهااذا الخصااوم .كمااا يؤكااد الاادفع بعاادم االختصااام المكاااني .و بااأن اقتطاعااات اشااتراكات
الهاتف مبررة و أن مبما  511درهم المقتطع كان نظير استفادة المدعي من إقامة االصطياف حسب الثابات مان
موافقتااه و توقيعااه لاادى مركااز االصااطياف رفقتااه .و الااتمس صاارف النظاار عاان الحكاام التمهياادي و عاان الخب ارة
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المنجزة و بصفة احتياطية إجراء خبرة مضادة تنجز عمى أساس العقود المبرمة بين الطرفين .و أرفف التعقيب ب
صورة من حجز.

و بناء عمى عرض الممف بعادة جمساات آخرهاا فاي  11ا 9ا 5115حضارها دفااع المادعى عمياه و أكاد ماا

سابف و تخماف نائاب الماادعي رغام ساابف ااعا مس فتقاارر باذل حجاز المماف لممداولااة لجمساة  17ا 9ا 5115مااددت
لفائدة القانون لجمسة 1ا11ا.5115

وبعد المداولة طبقا لمقانون
التعميل

في الدفع بعدم االختصام المكاني:

حيث دفعت المدعى عميها بأن االختصام المكاني ينعقد لمحاكم الدار البيضاء باعتبار أن مقرها يوجد

بها طبقا لممادة  58من قانون المسطرة المدنية.

لكن و حيث إن الثابت من وثائف الممف أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقد قرض عقاري استه كي

ما دام أن الغاية منه تمويل المدعي من أجل شراء شقة ل ستعمال السكني.

و حيث إن مقتضيات االختصام المكاني في قانون حماية المستهم

تعتبر من النظام العام الذي ال

يجوز االتفاف عمى مخالفته.

و حيث إنه ما دام أن المدعي يعتبر مستهمكا فإن االختصام المكاني طبقا لممادة  515من قانون حماية

المستهم ينعقد لممحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي و هي المحكمة التجارية بفاس مما يكون معه الدفع
بعدم االختصام المكاني غير مؤسس و يتعين رد .
في الشكل:

حيث إن المقالين األصمي و ااضافي قدما عمى الوجه المتطمب قانونا مما يتعين معه التصرير بقبولهما.
في الموضوع:
حيث التمس المدعي بمقتضى مذكراته أع

التصرير ببط ن الرفع من سعر الفائدة إلى  15.5بالمائة و

اابقاء عمى السعر العقدي  5.5بالمائة و التصرير بإرجاع االستحقاقات المقتطعة بنسبة  15.5بالمائة و كل
المبالا المقتطعة كما حددتها الخبرة الحسابية .و الحكم أيضا عمى المدعى عميه بأدائه لممدعي و بإرجاعه له

وديعته المحددة في رصيد دائن قدر  11141.45درهم مع الفوائد عنها بسعر  15.5بالمائة و غرامة تأخير عن
عدم وضع وديعة تحت الطمب رهن إشارة المدعي من حساب  15.5بالمائة ابتداء من ماي  5115و الحكم

عمى المدعى عميه بأدائه له مبما  111111.11درهم عن األضرار المادية و المعنوية التي حصمت نتيجة سوء

تدبير القرض العقاري و الحساب البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميمه الصائر.
أوال :فيما يخم طمب بط ن الرفع من سعر الفائدة.
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حيث دفعت المدعى عميها بأن الرفع من سعر الفائدة من  5.5إلى  15.5بالمائة كان بناء عمى ما تم
االتفاف عميه في العقد األصمي و الممحقين التعديميين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
لكن حيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستفادة من الفصل  531ف ل ع ليست مطمقة و أن القانون
يقيدها في العديد من الحاالت .و أنه من الثابت في نازلة الحال أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقدا

استه كيا .و لما كان قانون حماية المستهم يمغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها ااخ ل بالتوازن العقدي

أو استغ ل حاجة و ضعف المستهم فإن المحكمة ارتأت بأن الشرط المتفف عميه بين الطرفين و الذي يسمر
لممدعى عميها بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت و دون الحاجة إلى موافقة المقترض أو إخبار يعتبر

شرطا تعسفيا وجب إلغاؤ استنادا إلى المادة  11من القانون رقم 31ا 00التي نصت عمى أنه " يعتبر
شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهم كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عميه
اخت ل كبير بين حقوف وواجبات طرفي العقد عمى حساب المستهم " .و كذا البند  11من المادة
 10الذي نم اعتبر من قبيل الشروط التعسفية الشرط الذي يأذن لممورد في أن يغير من جانب
واحد بنود العقد دون سبب مقبول و منصوم عميه في العقد و دون إخبار المستهم بذل  .و أن
المدعى عميها في نازلة الحال هي الممزمة بإثبات أن الشرط المذكور ال يتسم بالتعسفية طبقا
لممادة  10من نفس القانون التي نصت عمى أنه " في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا
تعسفيا س يجب عمى المورد اادالء بما يثبت الطابع غير التعسفي لمشرط موضوع النزاع.
و حيث ينتج عن ذل

أن قرار المدعى عميها المعدل لمعقد الرابط بين الطرفين بالرفع من

سعر الفائدة إلى من  2.1إلى  12.1بالمائة باطل و يتعين إلغاؤ مع إلغاء جميع آثار و نتائجه
من قبيل القسط الشهري المستحف و مدة سداد القرض.
ثانيا :فيما يخم طمب إرجاع المبالا المقتطعة بدون وجه حف و أداء الرصيد الدائن لمحساب البنكي.

حيث دفعت المدعى عميها بأن المبالا المقتطعة من حساب المدعي تعتبر قانونية بناء عمى التزامات

تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة.

و حيث إن كل اقتطاع قامت به المدعى عميها استنادا إلى سعر الفائدة المعدل يعتبر باط كأثر لبط ن

تعديل سعر الفائدة وفقا لمتعميل أع

و يتعين بالتالي عدم االعتداد به في تحديد وضعية الحساب البنكي

لمطرف المدعي.

و حيث إن الخبرة استندت إلى الحكم التمهيدي الذي أمر بتحديد المديونية بناء عمى سعر الفائدة المتفف

عميه عقدا و بذل فإنها احترمت النقط موضوع المأمورية.

و حيث ثبت من خ ل الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من المحكمة من طرف الخبير محمد عثماني بأن

المدعى عميها د.بدث حمٍٍم اسخحمبلبث انمزض .هى دسبس  15ببنمبئت بذال من  %5.5ببنمبئت األمز انذي جعم
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مبهغ االسخحمبق ٌزحفع إنى  4311.5بذال من  5711.51درهم و أنه قام ببسخخالص اسخحمبلٍن حبنٍن .ن
شهزي ٌىنٍىس و غشج  5114بخبرٌخ  5و 11ـ11ـ 5114ا.خمبدا .هى نسبت فبئذة  15ببنمبئت.

و حيث خمصت الخبرة نتيجة لما ذكر أنه بعد التسويات الحاصمة عمى أساس اعتماد سعر الفائدة 5.5

بالمائة بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 5ا1ا 5115يتبين أن حساب المدعي دائن ب  9311.71درهم و بأن

المدعى عميها ألغت اقتطاعات الفوائد خ ل فترة اامهال القضائي.

و حيث تبين لممحكمة بعد منازعة المدعى عميها في استثناء مبما  511درهم من مدينية الحساب أن

اقتطاع المبما المذكور مبرر و أنه كان نظير استفادة المدعي من مركز ل صطياف حسب الثابت من صورة

الطمب الموقع عميه من طرف المستفيد و بذل يتعين خصم المبما المذكور من الجانب الدائن لحساب المدعي
فيكون رصيد الحساب الواجب إرجاعه لممدعي هو  8811.71درهم.

و حيث إن باقي المبالا ااضافية التي طمبها المدعي من قبيل اقتطاعات اشت ار الهاتف و غيرها ال تستند

إلى أساس ما دام أن الخبرة المحاسبية كانت واضحة في تحديد رصيد الحساب الدائن بعد استثناء مفردات
المديونية و من بينها اقتطاعات الهاتف التي تستند إلى اشت ار هاتفي في اسم المدعي مما يتعين معه رفضها.

و حيث إن طمب الفوائد عن الرصيد الدائن لمحساب بنسبة  15.5بالمائة و كذا طمب غرامة التأخير بنسبة

 15.5بالمائة عن عدم وضع وديعة رهن إشارة الزبون ال يستندان عمى أساس من القانون ذل

أن حساب

المدعي هو حساب باالط ع و ليس ألجل حتى تنتج عنه الفوائد لصالحه و أن غرامة التأخير لم يتم اشتراطها

في االتفاف الرابط بين الطرفين مما يتعين معه رفضهما.

ثالثا :فيما يخم طمب التعويض عن األضرار المادية و المعنوية.

حيث التمس المدعي الحكم بأداء تعويض عن األضرار الناتجة عن فقدانه لرصيد و تخمخل نظامية تسديد
القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكمفة ماليا و زمنيا بااضافة إلى عوامل نفسية نتيجة أخطاء المدعى

عميها قدر  111111.11درهم.

و حيث ثبت من خ ل التعميل أع

أن قرار المدعى عميها بتعديل سعر الفائدة من جانب واحد و بشكل

تعسفي يعتبر خطأ نتجت عنه عدة أضرار حددت الخبرة مظاهرها في فقدان الرصيد و تخمخل نظامية تسديد

القرض و دخول المدعي في نزاعات قضائية مكمفة ماليا و زمنيا بااضافة إلى عوامل نفسية.

و حيث بذل تكون عناصر المسؤولية البنك ية من خطأ و ضرر و ع قة سببية بينهما قائمة و أنه بالنظر

إلى صعوبة تحديد هذ األضرار محاسبيا خاصة فقد ارتأت المحكمة إعماال لسمطتها التقديرية و بالنظر إلى

ظروف الواقعة تحديد مبما التعويض الجابر لمضرر المباشر في  51111.11درهم.

و حيث يستثنى من التعويض األضرار الناتجة عن عدم تسميم الكشوفات الحسابية و خرف اامهال

القضائي و إنهاء االعتماد لعدم ثبوت األخطاء المذكورة ما دام أن المدعى عميها أدلت بمحضر تنفيذ يفيد
عرض الكشوفات الحسابية موضوع القرار االستئنافي عدد  1711و تاريخ  5113-11-31ممف عدد -1556

 -13المرفف صورة منه بالممف -عمى المدعي و أن تحفظه عمى محتوياتها و مضامينها ال يقوم دلي عمى
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عدم تنفيذ القرار القضائي القاضي بها .و أن الخبرة المحاسبية أع

أثبتت أن المدعى عميها أغمت جميع الفوائد

المقتطعة خ فا لألمر باامهال القضائي في حين أن فسخ أو إنهاء االعتماد بصورة مخافة لممادة  575م ت
غير ثابت لعدم تمكن المدعي من إثبات عقد فتر االعتماد سيما و أنه هو المكمف بإثبات ما يدعيه طبقا لمفصل

 399ف ل ع .و بذل

شام فقط لألضرار المباشرة الناتجة عن الرفع من سعر

يكون مبما التعويض أع

الفائدة بشكل تعسفي و حرمان المدعي من استعمال رصيد حسابه الدائن.
و حيث إن طمب التنفيذ المعجل ليس له ما يبرر و يتعين رفضه.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بنسبة المبالا المحكوم بها.
ل اها ااذ األسب اااب

حكمت المحكمة بجمستها العمنية ابتدائيا و حضوريا:

و بعد التصرير برفض الدفع بعدم االختصام المكاني.

في الشكل :بقبول الطمبين األصمي و ااضافي.

في الموضوع :ببط ن الرفع من سعر الفائدة إلى  15.5بالمائة موضوع عقد القرض العقاري المبرم بين
الطرفين بتاريخ 54ا9ا 5115و اابقاء عمى السعر التعاقدي  5.5بالمائة و بأداء المدعى عميها شركة البن

العربي في شخم ممثمها القانوني لفائدة المدعي ادريس طالب رصيد حسابه الدائن و قدر  8811.71درهم

هكذا ثمانية آالف و ثمانمائة درهم و واحد و سبعون سنتيما و تعويضا عن الضرر قدر  51111.11درهم هكذا
عشرون ألف درهم و بتحميمها الصائر و برفض باقي الطمبات.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أع .
الرئيس

القاضي المقرر
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كاتب الضبط

