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 كلمة شكر

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم  

 )من لم يشكر الناس لم يشكر هللا (

 نتقدم بجزيل الشكر وبالغ االمتنان

 :إلى أستاذتنا الف اضلة  

 مباركة     دنيا  

 على إتاحتها لنا الفرصة إلنجاز هذا العرض  

وما تقدمه لنا من توجيهات ونصائح تنير لنا درب العلم   
 والمعرفة  
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 مقدمة :

تشكل الثورة العقارية إحدى الدعائم األساسية في البناء اإلقتصادي في 

اإلعتناء بتنظيمها و ضبط أحكامها غاية في األهمية، و ذلك  العالم، مما يجعل

تحريكها و إستثمارها. و ألجل ذلك عملت لضمان ثباتها و إستقرارها وتداولها و 

يكفل حمايتها، و يقوي دورها في مجال  مختلف التشريعات على صياغة نظام

اإلشهار العقاري أفضل ما كشفت  التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، و يعتبر نظام

عنه الصياغة القانونية ليحقق لها اإلستقرار ، و يعمل على دعم اإلئتمان بفضل ما 

وم به من إضفاء العالنية على التصرفات العقارية و إعالم الكافة ليكونوا على يق

ويعتبر قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز األساسية لتثبيت . بينة من أمرها

الملكية العقارية ، لذلك تسعى كل الدول إلى خلق نظام عقاري متكامل وذلك 

  1بواسطة تطوير قوانينها 

بين الدول التي أخدت بهذا النظام ، بعد إدخال تعديالت و كان المغرب من 

عليه تتالئم مع خصوصياته البيئية و الحضارية ، حيث جعل نظام  و إصالحات

قوانينه األساسية المنظمة للعقارات و الحقوق و التكاليف  التحفيظ العقاري أحد

غشت 11الموافق ل 1331رمضان 9ظهير  المترتبة عليها ، و ذلك بموجب

ومن تم فخضوع عقار معين لنظام العقارات المحفظة بعد استفاء  1319

اإلجراءات والمساطر القانونية لتحفيظه ، يستتبع بالضرورة تطويع التصرفات 

عليه ، وجعلها خاضعة لشكلية اإلشهار عن طريق  واألعمال و الحقوق الناشئة

أي أثر لهذه  تقييدها في السجل والرسم العقاريين ،وذلك تحت طائلة إنعدام

أطــرافهــا بــل واألغــيار  التصرفات و الحقوق وإنتفاء إمكانية اإلحتجاج بها بين

، إذ العــملية المذكــورة هي الكفيلة باإلعتـراف القـانونـي للحقــوق والتصرفات 

 .2الواردة على العقار المحفظ  

                                                           
  :3مطبعة دار الثقافة ص1993محمد خيري : التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي الطبعة األولى ،  1  

2
 66الفصال  حياث يانص الفصال 41.70كماا عادل وتمام بالقاانون   1913غشات11المتعلق باالتحفيظ العقااري الما ري فاي 67و 66طبقا للفصول  

ار محفظ يعتبار غيار موجاود بالنسابة للغيار إي بتقيياده، و ابتاداء مان ياوم التقيياد فاي الرسام العقااري مان طارف كل حق عيني متعلق بعق": على أنه 
 المحافظ على األمالك العقارية.

 "ي يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.

لتعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيناي أو نقلاه إلاى الغيار أو اإلقارار باه أو تغيياره أو إن األفعال اإلرادية وايتفاقات ا": على  61الفصل و

إسااقاطه، ي تناات  أي أثاار ولااو بااين األطااراف إي ماان تاااري  التقييااد بالرساام العقاااري، دون اإلضاارار بمااا لضطااراف ماان حقااوق فااي مواجهااة بعضااهم 
 "تنفيذ اتفاقاتهم. البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم
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انتفاء  بتاتاي يعني بيد أن اآلثار التأسيسي للتقييد وقوته وحجيته اإلنشائية ، 

إمكانية الطعن والمنازعة في هذه الحجية من قبل ذوي المصلحة ، طالما أن هذه 

الحجية تظل نسبية محضة ، فهي قرينة بسيطة ي ترقى إلى منزلة اإلطالق ، 

وبالتالي فإن إمكانية دحضها واإلتيان بما يخالفها تبقى قائمة ، كما أن مبدأ 

ليس من شأنها أن تحول  3التقييد في الرسم العقاريالمشروعية في التسجيل و

دون تقييد حقوق باطلة أو منعدمة فالحقوق المضمنة بالرسم العقاري تبقى محمية 

وقائمة إلى حين قيام ما يبرر انقضائها أو انعدامها أو بطالنها وعدم صحتها ، 

ام التحفيظ ويترجم ذلك عمليا عند تفعيل آلية قانونية يطلق عليها وفق مفهوم نظ

حيث يعتبر هذا األخير من المفاهيم  . وإشهار الحقوق العينية مصطلح التشطيب

بحكم نطاق تطبيقه، و بحكم  األكثر حساسية داخل منظومة التشريع المغربي،

 .التشريع العقاري محتواه السلبي و تأثيره على مختلف المساطر القانونية في

و دورها في إنهاء الحقوق  و على الرغم من أهمية م سسة التشطيب،

بالرسوم العقارية، و كذا اآلثار المترتبة عليها فالمشرع لم ينظمها  العينية المسجلة

 .على بعض المقتضيات المنظمة للتقييدات تنظيما دقيقا رغم اإلحالة

وعليه فإن موضوع التشطيب و كما سيظهر ، يكتسي أهمية خاصة تتجلى      

تباطا وثيقا بتحقيق األمن العقاري واستقرار في كون الموضوع يرتبط ار

المعامالت ، وعليه نتساءل إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم األحكام العامة 

 لم سسة التشطيب بما يكفل حماية حقوق األطراف عند تفعيلها؟ 

 : ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنحاول التطرق إلى الموضوع من خالل مبحثين

 ألطرافالوضع القانوني ل التشطيب على المبحث األول: آثار

 بحث الثاني: انعكاس التشطيب على حقوق بعض األطرافالم

 

 

                                                           
 يراجع للتوسع حول مبدأ مشروعية التقييد : كمال عونة ، سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية و الرقابة  3 

 قتصادية والقضائية ، رسالة لنيل د.د.ع.م القانون الخاص ، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ،كلية العلوم القانونية واإل

 1993-1994 . اإلجتماعية ، جامعة محمد األول ، وجدة ،السنة الجامعية
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 المبحث األول: آثار التشطيب على الوضع القانوني لألطراف

لقد رتب المشرع المغربي عن التقيد بالرسم العقاار  ثااارا مةماع تعتحار الار ال ا  اع 

في نظام التحفيظ العقار ، لكون هذه اآلاار تعطاي الشاعور باا من  ائنمن اان ساوان بال  احع 

العقار، فكل اق عي ي متعلق بعقار محفاظ ئ  كاون  فيمالك نف ه أ  بال  حع للمتعاملين معه لل

يد في الرسم العقار   هذا ما  طلق عليه ي في اتلاه الغير إئ بالتقأ له أار سوان بين ا نراف

يااع يااد لااه ثااوي احوتيااع تمكاان ماان إاحااا  ملكيإضااافع إلاا  أن التق  بمحاادأ ا ااار ائنشاااقي للتقييااد 

العقااارا  المحفظااع  الحقااون العي يااع المترتحااع عليةااا فيمااا  تعلااق ب اامان الحقااون سااوان بااين 

يادا سالحيا فهناه  ترتاب علياه يا نراف أ  لفاقدي الغير أ  فاي ماواتةتةم  التشاطيب باعتحااره تق

  ا ار ائاحااتي االمطلاب ا   ك اماا أن ينفس اآلاار الواردي أعاله فيما  خص ا ار التأسي 

  للتشطيب انعكاسا  عل  الوضع القانوني لألنراف االمطلب الثانيك

 المطلب األول: األثر التأسيسي واإلثباتي للتشطيب 

إذا كان تقييد الحقوق في الرسوم العقارية ي دي إلى إنشائها فإن التشطيب عليها ي دي 

ا ما يتعلق إلى زوالها، لذلك فإن م سسة التشطيب يترتب عنها مجموعة من األثار منه

 بالتأسيس) الفقرة األولى( ومنها ما هو مرتبط بالقوة الثبوتية لهذا التشطيب) الفقرة الثانية(.

 للتشطيب يالفقرة األولى: األثر التأسيس

المتعلااق بااالتحفيظ  2121غشاا   21ماان يةياار  66  66بااالرتوع إلاا  الف االين    

يد يأساسيا  هو محدأ ا ار ائنشاقي للتقالعقار  نلد أن المشرع المغربي ثد ارس محدأ ثانونيا 

 الااتحمال  العقار ااع علاا  الرساام العقااار   باعتحاااره ائتااران الوايااد ل اامان الحقااون العي يااع

  4يديمعتحرا عل  أن نشأتةا  نقلةا  تعد لةا لن  تأت  إئ بهتران التق

                                                           
 .67ص، 8442مراكش  7مطبعة الوراقة الوطنية الداوديات ط، ةيد ايحتياطي وعالقته بالحجوز واإلنذارات العقارييالتقحسن فتوح " -4 
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ةار الحااق د بالرساام العقااار  هااو  اااده الكفياال به ااياا بالتااالي  مكاان القااو  أن التقي    

فالرسام العقاار   5ما  طارأ علياه مان تغييار ل  ا غيار  طلعون عل  االته  عل العي ي   لع

، إذ أن ااال اااق عي ااي 6بمثابااع الماارثي التااي  عكااس د مااا الوضااعيع القانونيااع  الماد ااع للعقااار

  7د في الرسم العقار يالمحفظ إئ بالتقي عقار  ئ  عتحر موتودا في العقار

م الق اقيع التي  كون موضوعةا عقارا محفظا ئ تخو   صحابةا سوى فا اكا     

  8يد هو الذ    في عل  الحق صحغع الحق العي ييالتقفاق  خ ي، 

ااف ا من أتل ائسراع فاي تثحيا  الحقاون علا    عتحر يديلتقلذا فا ار ائنشاقي ل       

ماان أ   خااا   ؤاااد أن العقارالرساام العقااار  امااا   اامن الثقااع الكاملااع بمااا هااو م اامن بااه، 

  9تكاليف أخرى تثقله غير تلك التي   ص عليةا الرسم العقار 

العي اي لفاقادي مالكاه، فهناه  مكان  لتقييدا   اادها هاي التاي ت شاح الحاق إذا اان  ا    

د ثخار ئااق ب اان علا  اكام ث ااقي اات اب يأ  ا تغيير الحق أ  تقليص مداه عن نر ق تقي

  10به   رح بانق ان أ  انعدام الحق الذ   تعلق به التقييدثوي الشين المق ي 

مثلااع فااي ائعتااراف بااالوتود القااانوني للحقااون ذا اااان التقييااد ا تيلااع إ لابيااع مت إ    

المقيدي في مواتةع ا نراف من تةع  في مواتةع الغير من تةع اانيع، فاهن التشاطيب  كاون 

 اا  خ اع لمحادأ ا اار التأسي اي،  إن ااان  اؤد  د سلحي، فةو أ يا تيلع سلحيع أ  بمثابع تقي

                                                           
 .1، ص71والشكلية، مجلة المحامي عدد نور الدين الجزولي، عقد بيع العقار المحفظ بين الرضائية  -5 
شعبة  الحسن الفيداح: ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية، آثارها وسبل مواجهتها، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، -6 

دية وايجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية وايقتصا

 .0، ص8440-8442الجامعية 
،ص 24منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  84280في الملف المدني عدد  7828-40-41صادر بتاري   826قرار المجلس األعلى عدد  -7 

28. 

 الخاص، القانون في الدولة دكتوراه لنيل أطروحة بي،المغر العقاري التشريع في والتشطيب اإللغاء:  عبد العالي دقوقي -8 
-/8447 الجامعية السنة الرباط، اكدال الخامس، محمد جامعة وايجتماعية، وايقتصادية القانونية العلوم كلية

 .718ص،8448

، كلية الغلوم القانونية وايقتصادية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،حجية القيد في السجل العقاري ، فاطمة الحروف-9 

 .862ص:  ،7880-7882وايجتماعية ، جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 

 .761: ايقتصادي، م.س، صالحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين اإلشهار العقاري والتخطيط ايجتماعي  ابنمحمد -10 
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   من اام إذا لام  حاادر الشاخص الم اتفيد مان التشاطيب إلا  11إل  انق ان الحق المقيد  ز اله

فقد   لم عن ذلك مشاال ثانونياع  عملياع تارتحش بشاكل أساساي بالحلياع الثحوتياع التاي  إتراقه

  12تتمتع بةا التقييدا  الواردي بالرسم العقار 

ا اار أناه إذا اانا  ه ااع بعاح الحقاون التاي ت اتث   مان محادأ  إل   تلدر ائ اري   

اع اااائ   فقااد فيةااا   فااهن ه اا13لقواعااد الموضااوعيع التااي ت ظمةاااائنشاااقي إمااا لطحيعتةااا أ  ل

أاره ائنشاقي  بحيا  أناه  لاو فاي غياات أ  تشاطيب فاي ال الال  العقار اع  التشطيب بد ره

 ان الحق فهنه  مكن التشح  بانق 

 اأمثلع عل  فقدان التشطيب  اره ائنشاقي نلد االع التقييد ائاتياني الاوارد ب اانا   

أ اةر إذ لام  اتم تمد اده، فهناه بحلاو  هاذا ا تال  ث اقي  الذ    ق ي بمر ر االاع عل  أمر

  ااحا التقييااد ائاتياااني م ق اايا د ن ااتااع ئتااران أ  تشااطيب ث اااقي بالرساام العقااار ، 

 الي هذا التشطيب  فرغ من أاره ائنشاقي  بالت

نفس الشين بال  حع للكاران العااد   الاذ  تفاون مدتاه ااالت سا وا ،  اال الحقاون    

  احا  معين، فهنه ع د ان رام تلاك المادي المقيدي بالرسم العقار   التي تكون مربونع بأتل 

الي فالشاخص الم اتفيد مان ااق يد المتعلق به د ن فاقدي  لو لام  اتم التشاطيب علياه   بالتايالتق

  14الكران ئ  مك ه أن  تم ك بحقه هذا بدعوى عدم التشطيب عليه

 

                                                           
 274، ص: 8442المدني، الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة أمبريزار، مكناس الطبعة األولى إدريس السماحي، القانون -11 

 .822: 7881حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى سعاد عاشور، -12 

 د:ياألثر اإلنشائي للتقي راجع في هذه ايستثناءات الواردة على مبدأ-13 

 .272-277: ، م.س، صالتشريع المغربي ري: قضايا التحفيظ العقاري فيخيمحمد  -

 .16-28حسن فتوح، م.س: ص:  -

 .71-74داح: م.س، ص: يالحسن الف -

انون الخاص، قانون العقود والعقار كلية يد بالرسم العقاري بين الواقع العملي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القيرشيد غاي: التق -

 .21-24، ص: 8474/8477العلوم القانونية وايقتصادية وايجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

 .722-724للمزيد من اإليضاح يراجع عبد العالي الدقوقي. م.س، ص: -14 
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 الفقرة الثانية: األثر اإلثباتي للتشطيب

يقصد بالتشطيب إلغاء المحافظ ما ضمن بالسجل العقاري بإبطاله بناء على طلب 

، وهو إشهار الحق للعموم جديد يقدم إليه إلجراء تقييد نهائي عليه لموجب اقتضاه القانون

وتسجيله نهائيا بالرسم العقاري. ويقصد به كذلك نوع من التقييد السلبي، الغرض منه 

 15انقضاء وإبطال حق مفيد أو مفعول أي تقييد آخر على الرسم العقاري

أما بالنسبة لضثر اإلثباتي أو القوة الثبوتية لتلك التقييدات فهي تعني القيمة التي يعلن 

ها لها كإحدى وسائل إثبات ملكية العقارات المحفظة والحقوق العينية المترتبة عليها إعطائ

فيما يتعلق بضمان هذه الحقوق، فالرسم العقاري يعتبر حجة على ما نص عليه من حقوق 

عند إقامته ويتضمن ما قيد فيه بعد ذلك كما أنه يعتبر حجة على وضعية العقار المحفظ 

 16وحدوده ومساحته.

أن الحجة التي تتمتع بها هذه التقييدات ليست مطلقة في كافة األحوال، فبالنسبة إي 

لحجة التقييد بين األطراف هي حجة مطلقة ونسبية في آن واحد، فهي مطلقة عندما يكون 

التقييد صحيحا أي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، حيث يصبح التقييد في 

 .17األطراف ي يمكن دحضها هذه الحالة قرينة قوية بين

وبالتالي فإن المستفيد من التقييد بدون حق ي يمكن له التذرع بالقوة التي تتمتع بها 

بيانات السجل العقاري، ألنه إذا ما تم إبطال أو بطالن ما ضمن بهذا األخير فإنه سيتم 

 18للتقييد التشطيب عليه، وبالتالي فالتشطيب يشكل الوجه اآلخر لمبدأ الحجية التسبب 

                                                           
 .780-782ص:  8472، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة  41/70القانون  أدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات -15 

  18ص:  -8444إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة دار الجسور وجدة، الطبعة األولى  -16 

ص:  8442ة الدار البيضاء ، الطبعة األولى، المختار بن أحمد العطار: التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديد -17 

724-727. 

سهيلة الطاهري: التشطيب القضائي وفق التشريع العقاري المغربي بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  -18 

 .64ص: -8477-8474قانونية وايقتصادية وايجتماعية وحدة البحث والتكوين في قانون العقود والعقار ، جامعة محمد ايول، كلية العلوم ال
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أما فيما يتعلق بحجية التقييد في مواجهة الغير فيجب التمييز بين الغير حسن النية 

والغير سيء النية، فبالنسبة لحجية التقييد في مواجهة الغير الحسن النية فهي حجية مطلقة 

بحيث ي يمكن التمسك بأي حال من األحوال باإلبطال أو التغيير الالحق للتقييد في مواجهة 

فك ما هو مفيد في السجل العقاري يبقى فإنها وصحيحا بالنبسة لهذا الغير وهذا الوجه 

اإليجابي بالنسبة لحجية القيد للغير حسن النية، أما الوجه غير موجود بالنسبة للغير الذي 

  19اكتسب حقه فيه باإلسناد إلى هذا السجل

ظل التشريع العقاري  وبالتالي يمكن القول أن حجية التقييد بالرسم العقاري في

المغربي هي حجية نسبية عندما يتعلق األمر بالغير سيء النية، وحجية مطلقة وقاطعة حينما 

 20يتعلق بالغير حسن النية

 القانوني لألطراف المطلب الثاني: انعكاس التشطيب على الوضع

ذا كان يترتب عن التشطيب آثار هامة على بعض المراكز القانونية والفعلية، ذلك انه إ
نظام التحفيظ العقاري ككل يعتبر أن الشخص المقيد بالرسم العقاري هو المالك القانوني 

ن التشطيب خاصة على اللعقار، وان الحقوق المقيدة هي فعال الحقوق الموجودة قانونا، ف
العقود الناقلة لحق الملكية، يترتب عنه الطرد من العقار إذا كان الشخص المستفيد من 

 المشطب عليه هو الحائز الفعلي )الفقرة األولى(.التقييد 

ن التشطيب يؤثر أيضا على بعض المراكز القانونية عندما تكون له آثارا رجعية، هذا وا  
مما يدفعنا إلى التساؤل التالي: متى تكون للتشطيب آثار رجعية، وكيف تتأثر المراكز 

 القانونية لألشخاص باألثر الرجعي؟ )الفقرة الثانية(.

 

                                                           
ار مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدة الد -19 

 ص: . 7821البيضاء ، الطبعة الثانية 

 .67سهيلة الطاهري: م.س، ص:  -20 
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الفقرة األولى: الطرد من العقار المحفظ كإحدى أهم آثار التشطيب على العقود الناقلة لحق 

 الملكية.

ثار مهمة خاصة في التشطيب على العقود آإن التشطيب كآلية إلنهاء التقييد، له 
العقار، وبالتالي فإن المشرع والفقه أجمعوا على ان  الناقلة والتي يترتب عنها الطرد من

المستعجالت طرد كل شخص يحتل عقار محفظا بدون سند يبرره ومن غير وجه للقاضي 
حق، وذلك على الحجية التي يتمتع بها الرسم العقاري بصفة عامة، بالرغم من كون أن 

يسير في اتجاه عدم تقييد قاضي المستعجالت بهذا الشرط، حتى يتمكن  مسألة الطرد أصبح
على  21د جاء في حكم للمحكمة االبتدائية بالصويرة، فقمن مواجهة جميع الحاالت المعقدة 

أن "احتالل عقار بدون سند وال قانون يستوجب طرد المحتل استعجاليا" وهو حكم سابق 
 . 22لمحكمة النقض أن حسمت فيه

ويبقى اإلشكال المثار عندما يتعلق االمر بطرد حائز من عقار محفظ يحمل سند أو 
يرتكز على سبب قانوني يجعله يحتل هذا العقار، ففي كان مستفيدا من تقييد احتياطي، و 

 هذه الحالة هل يمكن لقاضي المستعجالت طرد هذا الحائز .

 إن هذا اإلشكال موضع اختالف بين وجهتي نظر.

تساند مسألة الطرد ولوكان المحل يحمل بالفعل سندا يوجد في طور التسجيل  األولى -
ائية للمجلس األعلى، والذي ذهب في أحد قراراته ، وهو ما نجده في بعض االجتهادات القض

إلى ضرورة طرد المحتل بالرغم من كون هذا األخير استند إلى عقد شراء يثبت ملكيته لهذا 
 . 23العقار كما يثبت احتالله له العتبار أن هذا العقد لم يكن مسجال بالرسم العقاري 

                                                           

  764/70 رقم استعجالي ملف 8470 دجنبر 82 بتاري  الصادر بالصويرة ايبتدائية حكمةم حكم -21 

 م س الطاهيري سهيلة أوردته الملف( عدد ذكر )دون 41/74/7827 بتاري  صادر ، 8 عدداألعلى  المجلس قرار -22 

 .726ص.

 70عدد  المحاماة بمجلة ورمنش ،808/66عدد  ملف 76/40/7812 بتاري  صادر 8عدد األعلى  المجلس قرار -23 

 .842ص ،7818 مارس
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مسألة الطرد من العقار إذا أما وجهت النظر الثانية فتذهب عكس ذلك، إذ ال تساند 
ن كانت االجتهادات الفضائية الصادرة بهذا الخصوص تبقى  كان الحائز يحمل سندا، وا 

جاء فيه "إن كل حق على مدعي به، يعتبر غير  25، ومنها قرار المحكمة النقض24قليلة
بقا موجود سواء بالنسبة للغير أو بين طرفى العقد إال من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري ط

لماك المحل على الشياع الحق في طرد  -من ظهير التحفيظ العقاري"  16و  66للفصلين 
كل محتل له عن طريق دعوى دون حاجة إلى إذن باقي المالكين على الشياع حفاظا على 

 من ق.ل.ع". 861الشيء المشاع وتماشيا مع مقتضيات الفصل 

هو الصائب ، إذ ال يعقل ان يكون وفي األمر الواقع ، فإن هذا التوجه األخير يبقى 
الشخص حائزا لعقد بيع عقار محفظ، أو لحكم نهائي قضى بصحة البيع وبتسجيله على 

حيث يبقى التقييد فقط هو مسألة إجراءات ، يأمر قاض المستعجالت  -الرسم العقاري 
يع تام بطرده من العقار، بحيث ال يمكن أن نبرر ذلك بحالة االستعجال، مادام هناك عقد ب

األركان او حكم نهائي بث في موضوع النزاع ، بل إن ذلك قد يتعارض مع خصائص 
 . 26القضاء المستعجل ، إذ من شأنه أن يمس بما قد يحكم به في الجوهر 

 الفقرة الثانية: األثر الرجعي للتشطيب

من بين االنعكاسات األخرى للتشطيب على المراكز القانونية نجد األثر الرجعي 
الذي أعطى للتشطيب صفة  27طيب، إذ جاء في قرار لمحكمة االستئناف بالدار البيضاءللتش

األثر الرجعي عندما اعتبر أن الحكم القاضي بإبطال عقد البيع وبالتالي التشطيب عليه من 
دام االرسم العقاري إلى حكم جنائي سبق له أن قضى بزورية الوكالة وهو حكم كاشف م

كاشف ألنه كشف واقعة التزوير، ومن تم فإن الحكم القاضي الحكم الجنائي هو أيضا 
بإبطال عقد البيع ينسحب إلى ما قبل عقد الشراء، وال يمكن اعتبار الشخص الذي تم 

                                                           

 .242ص م س ،  الدقوقي، العالي عبد -24 

 . 7702/2/8442ملف  مدني   عدد     77/24/ 8472،   الم ري   في  2704قرار  المجلس  األعلى عدد  -25 

 .067ص ،م.س الحروف، فاطمة -26 
 .722ص 7884فبراير  64منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  7828-74-78 صادر بتاري  8780قرار إستئنافية الدار البيضاء عدد  -27 



11 
 

التشطيب على عقده من السند العقاري مالكا في أي وقت ما للعقار الذي أنشئت عليه 
التالي ال يمكنه االستفادة من حق األبنية، ويجب اعتباره غيرا بالنسبة لملكية العقار وب

 السطحية الذي ال يكتسب إال بالتقادم أو االتفاق.

في تعليقه على هذا القرار إلى أن األثر الرجعي لم يكتفي فقط  28ولقد أكد أحد الدارسين
بهدم األثر اإلنشائي واإلثباتي للتشطيب بل إنه أيضا أطاح كذالك بمبدأ استقرار المعامالت 

 الهدف األسمى بالنسبة لنظام التحفيظ العقاري.الذي يعتبر 

بحيث ال يعقل أن يبقى المالك صاحب الحقوق المقيدة مهددا في أي وقت باآلثار 
الرجعية للتشطيب على حقوقه الواردة على البناءات والمنشآت التي أقامها، والتي صرف من 

نا أو السطحية. أجلها مبالغ ضخمة خاصة عندما رفض القضاء تمتيع الشخص بحق الز 
 إلنعدام وجود اتفاق بين الطرفين.

ويرى أحد الباحثين أن هذا القرار عندما أعطى األثر الرجعي للتشطيب فإنه أحاط   
بمبدأ آخر وهو مبدأ حسن النية خاصة وأن القرار اعتبر الشخص المشطب على حقوقه 

م بناءات ومنشآت عن أقاغيرا، وبالتالي كان يجب معاملة هذا األخير معاملة الغير الذي 
وبالتالي فإنه احتراما لمبدأ حسن النية واألثر بين التأسيسي واإلثباتي وحفاظا على حسن نية 

 .29ضرورة استقرار المعامالت يجب أال يعطي للتشطيب أي أثر رجعي

وتطرح مسألة األثر الرجعي بقوة أيضا عند الحديث عن التشطيب على التقييد 
ا يكون موضوع التقييد االحتياطي ليس هو موضوع التقييد النهائي، االحتياطي خاصة عندم

ألن األثر الرجعي كما يقر بذالك أحد الفقهاء لن يعود إلى تاريخ اتخاذ التقييد االحتياطي  
باعتبار موضوع هذا األخير والتقييد النهائي مختلف، فمثال حالة التقييد االحتياطي للوعد 

                                                           
لمنظمة من عبد العالي الدقوقي، التشريعات المنظمة لمراقبة العمليات العقارية وتأثيرها على ايستثمار، مداخلة في هذا اإلطار الندوة الوطنية ا-28 

سات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة طرفي وحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدرا

 81ص  .8441، مطبعة دار النشر الجسور وجدة، الطبعة األولى، 8446ماي -84-78بعنوان" العقار وايستثمار" الجهة الشرقية نموذجا يومي 

 62. ص: س .سهيلة الطاهري، م  -29 
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وكما هو  30وحدة موضوع التقييد االحتياطي مع التقييد النهائيبالبيع يعتبر نموذجا لعدم 
معروف فإن الوعد بالبيع يعتبر حقا شخصيا وبالتالي فهو ال يتحول من تلقاء نفسه إلى بيع 

 نهائي، بل البد أن تتدخل اإلدارة التعاقدية لألفراد من جديد قصد إبرام العقد النهائي.

ن موضوع تقييد نهائي كما أكدت على ذلك عدة ألن الوعد بالبيع ال يمكن أن يكو   
 62اجتهادات قضائية مادام األمر يتعلق بحق شخصي والحقوق الشخصية ذكرتها المادة 

 .31من ظ.ت.ع على سبيل الحصر

فالوعد بالبيع يتم تقييده احتياطيا ما دام ينطوي على حق قابل للتقييد النهائي لكن 
رة إلى ذلك، تدخل إرادة األطراف من جديد إلبرام عقد تقييده نهائيا، يتطلب كما سبق اإلشا

نهائي وهو عقد البيع، وهذا هو أصل المشكل بحيث مادام موضوع التقييد االحتياطي ليس 
هو موضوع التقييد النهائي، فهنا تطرح مسألة "األثر الرجعي" الذي لن يعود إلى تاريخ اتخاذ 

حتياطي والتقييد النهائي مختلف ومن تم فالهدف التقييد االحتياطي مادام موضوع التقييد اال
الرئيسي الذي وضعت من أجله مؤسسة التقييد االحتياطي والمتمثل في الحفاظ على مرتبة 
الحق لن يتحقق ألن التقييد النهائي لن يعود بكافة آثاره القانونية بشكل رجعي إلى تاريخ 

 التقييد االحتياطي، بل تاريخ العقد النهائي

 

 

 

 

                                                           
 وما يليها. 61ص .سهيلة الطاهري م.س -30 

 ما يلي: 62جاء في الفصل -31 

 يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري العقاري جميع الوقائع والتصرفات وايتفاقات-
قضي مالناشئة بين األحياء مجانية كانت أو بعض وجميع المحاضر واألوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع األحكام التي اكتسبت قوة الشيء ال -

 به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى ال... أو اإلقرار به أو تغييره أو إسقاطه..."
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 بحث الثاني: انعكاس التشطيب على حقوق بعض األطرافالم

 

يناات  عاان التشااطيب زوال الحااق وانقضااائه، وهااو مااا يتعااارض مااع حجيااة التقييااد 

ويمس باستقرار قوته الثبوتية ويعمل على زعزعة الثقاة فاي المعاامالت العقارياة، 

ياة، رغام اي ان المبدأ العام المتفق عليه فقها وقضاء يقضي بحماية الغير حسان الن

ايسااتثناءات التااي ي تعتااد بهااده الحمايااة.كما ان التشااطيب يمااس حقااوق األطااراف 

 نتحدث عاناألخرى كالورثة ودوي عوارض ايهلية. ولدراسة هده اينعكاسات،س

مسالة محدودية تأثر الغير حسن النياة مان التشاطيب )مطلاب األول(، ثام الخاوض 

 لية )مطلب ثاني(.وي عوارض ايهذفي حدود حماية حقوق الورثة و

 

 المطلب األول: محدودية تأثر الغير حسن النية من التشطيب

 

من  6632لك طبقا للفصل ذا كان المشرع يكرس مبدا حماية الغير حسن النية، وذا

المتعلااق بااالتحفيظ العقاااري الاادي عاادل و تماام بموجااب  7872غشاات  78ظهياار 

تعلااق بمدونااة الحقااوق الم 28-42ماان قااانون رقاام  33 8, والمااادة  41 -70قااانون 

العينيااة فااان القضاااء باادوره تقيااد بهااذا المباادأ رغاام بعااض ايجتهااادات القضااائية 

ا المباادأ تحقيقااا يسااتقرار المعااامالت ذجمااع علااى تبنااي هااأالمضااطربة.اي ان الفقااه 

وتشجيع ايئتمان العقاري، وبالتالي يجب تساليط الضاوء علاى مفهاوم الغيار حسان 

ه ذالمغربي)الفقرة األولى(, وكيف تعامال القضااء ماع ها النية في التشريع العقاري

 الحماية)الفقرة الثانية(.

 

 

 

                                                           
على ان:".... ي يمكن في أي  41 -70 قانون بموجب تمم و عدل الدي العقاري بالتحفيظ المتعلق 7872 غشت 78ظهير من 66 الفصل نص32 

 يد في مواجهة الغير دي النية الحسنة."حال التمسك بابطال هدا التقي
على انه:"....ان ما يقع على التقييدات من ابطال او تغيير او تشطيب من  العينية الحقوق بمدونة المتعلق 28-42 رقم قانون من 8 المادةتنص 33

   الرسم العقاري ي يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية......"
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 الفقرة األولى: مفهوم الغير حسن النية في التشريع العقاري المغربي

هاام المبااادت التااي يقااوم عليهااا التشااريع العقاااري المغربااي تلااك المتعلقااة بعاادم أماان 

لكن من هاو الغيار حسان ، النية الحسنةي ذإمكانية ابطال التقييد في مواجهة الغير 

 النية؟ وما معيار اثبات حسن النية او سوئها؟

 78ماان ظهياار  66المشاارع لاام يعطااي تعريفااا للغياار حساان النيااة سااواء فااي الفصاال

 41 -70 قاانون بموجاب تمم و عدل الدي العقاري بالتحفيظ المتعلق 7872 غشت

, لكان الفقااه العينيااة الحقاوق بمدوناة المتعلااق 28-42 رقام قااانون مان 8 الماادة وا, 

خلص الى قاعدة عامة مفادها ان كل الحقوق العينياة الغيار مقيادة بالرسام العقااري 

تعتبر غير موجودة بالنسبة للغير, فالعبرة بما هو مقيد بالرسم العقاري ألنه يشاكل 

 . 34القرينة القانونية التي تضفي حسن النية على الغير

ة هااو" الجهاال بااالعيوب والشااوائب التااي تعيااب او ومنااه يمكاان القااول ان حساان النياا

تشوب سند او رسام مان كاان تلقاى الحاق مناه ياوم تلقاي هادا الحاق وتساجيله علاى 

 35اسمه في السجل العقاري."

ي ي يمكن ان تضار حقوقه بواسطة ذوقد عرفه الفقيه دوكرو بانه الشخص ال

عينيا على العقار. التشطيب، بعد ان يكون قد اكتسب بواسطة تقييد لفائدته حقا 

 .36الى حين تقييده هوالدي يجهل

ومنه يمكن القول ان كل مان اعتماد علاى تساجيل او تشاطيب فاي الساجل العقااري 

فانااه يتمتااع بحمايااة القااانون الااى ان تثباات سااوء نيتااه، أي علمااه بعيااب التسااجيل او 

 التشطيب الدي اعتمد عليه عند تقييد حقه.

هااي الحاادود الفاصاالة بااين مفهااوم حساان النيااة ا يمكاان طاارح الساا ال التااالي: مااا ذلاا

 وسو ها؟

 

                                                           
 860ص: ،م س .لدقوقيوعبد العالي ا34 

 8 ط, البيضاء الدار,الجديدة النجاح مطبعة 7ج"المغربي التشريع ضوء في والتبعية ايصلية العينية والحقوق العقاري التحفيظ,"الكزبري مأمون35 
 ,7821. 

36 Paul decraux « droit foncier marocain »édition la port Imp/el jadida SDE Rabat P:243 
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عموما القواعد العامة تفترض حسن النية في كال شاخص يتلقاى حقاا، ومان يادعي 

ي الفقهااي فااي محاولااة اإلجابااة علااى الساا ال والاارأ ثبااات.سااوء نيتااه يقااع عليااه اي

 : 37السابق يتجاذبه اتجاهان

لمقيااد بالسااجل العقاااري ن علاام الغياار اأساااس أايتجاااه الموضااوعي: ويقااوم علااى 

للتشااطيب علااى حقااوق الغياار  سساااأبوجااود حااق اخاار قبلااه غياار مقيااد ي يقااوم ك

 ن العبرة فقط بما هو مقيد بالرسم العقاري.أ ذالمقيدة,ا

 تجاه يخضع يستثناءين اثنين:ن هدا اإلأي إ

ي يطالااب بتقييااد ذيتعلااق بالحالااة التااي يقباال فيهااا الغياار المقيااد بحقااوق الشااخص الاا-

 ه.حقوق

يتعلااق بوجااود تواطاا  بااين الغياار المقيااد وبااين الشااخص المفااوت قصااد ايضاارار -

 بحقوق الغير غير المقيد.

ن تنطاوي أي ينبغاي ذا فأنصار هدا ايتجاه ي كدون علاى ضارورة ايساتقرار الاذل

 عليه المعامالت العقارية.

الااك ناه حتاى فاي غيااب أي تواطا  باين الغيار المساجل والمأايتجااه الاذاتي: مفااده 

و بعياوب الساند أن مجرد علام الغيار بوجاود حاق ساابق لاه غيار مقياد، إالمفوت، ف

السااابق لااه يجعلااه سااي  النيااة، ويواجااه بالتااالي بوثااار التشااطيب. وبالتااالي فمجاارد 

 المعرفة تقوم كقرينة على سوء النية.

لااى غمااوض النصااوص القانونيااة التشااريعية العقاريااة إوكاال هاادا التجاااذب راجااع 

 تفسير مفهوم الغير حسن النية.المغربية ل

التااي اكتفاات  العقااارين كيااف تعاماال القضاااء المغربااي مااع نصااوص التشااريع ذإ

  بتحديد المبدأ العام؟  

 

 

                                                           
 861-866لتفاصيل عبد العالي الدقوقي , م س ص: راجع با37 
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 تعامل القضاء مع حماية الغير حسن النية   الفقرة الثانية

ماان بااين القواعااد القانونيااة التااي أقرهااا المشاارع العقاااري, و التااي تكتسااي أهميااة 

ية التقييد حيث أن كل ما لم يقيد بالرسم العقاري من حقوق عينياة قصوى, هي حج

ي يمكن ايحتجاج بها في مواجهة الغير و ي يعتد  به إي عند تقييده, و ابتداءا من 

 يوم التقييد.

كما أنه ي يمكن المطالبة بإبطاال هاذا التقيياد فاي مواجهاة الغيار حسان النياة طبقاا  

, وكاذا الفقارة الثانياة 38مان ظهيار التحفايظ العقااري  66للفقرة الثانية من  الفصل 

ماان المااادة الثانيااة ماان مدونااة الحقااوق العينيااة, و التااي جاااء فيهااا إن مااا يقااع علااى 

  التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشاطيب مان الرسام العقااري ي يمكان التمساك باه

إي إذا كااان إذ ي يشااطب علاى المقيااد فاي الرساام فاي مواجهااة الغيار حساان النياة ...

تعامال القضااء   و التسا ل الذي يطرح نفسه في هذا الشأن, هو كيفية سيء النية .

 وما مدى اعتداده به ؟مع هذا المبدأ ؟ 

إن اإلجابة على هذا التسا ل تفترض الرجوع إلاى بعاض األحكاام القضاائية 

ر ناونب 16في هذا الشأن, ومن ذلاك القارار الصاادر عان المجلاس األعلاى بتااري  

, إذ أن وقائع النازلة تبين أن غيرا حسن النية تم تقييده بالرسم العقااري, 139139

وهااو ي يعلاام بااأن الوكالااة التااي تصاارف بمقتضاااها الشااخص المفااوت لااه, بصاافته 

وكيال عن المالك, مزورة, وثبتت زوريتها بحكم جنائي, و بالرغم مان ذلاك صادر 

, قضااى  40ئناف بالاادار البيضاااءحكاام ابتاادائي و قاارار اسااتئنافي عاان محكمااة ايساات

بالتشطيب عل عقد البيع من الرسم العقاري, بالرغم من أن الغير المقيد أثار حسن 

 نيته.

و قد زكى المجلس األعلى موقاف محكماة ايساتئناف, حياث اعتبار أن مبادأ حسان 

النية وحده ي يكفي للقول بنفااذ التصارف الاذي أبرماه الوكيال المزعاوم, وأكاد أناه 

من أن قاضي الموضوع لم يناقش بتاتا مسألة حسن النياة,فان هاذه المساألة بالرغم 

طالما أن ذلك لن ي ثر على النتيجة ’ حسب قرار المجلس األعلى دائما غير مجدية

التااي أقرهااا القاارار ايسااتئنافي, وهااي طبعااا التشااطيب ماان الرساام العقاااري علااى 

                                                           
  38 تنص الفقرة الثانية من الفصل 66 على أنه  ... ي يمكن في أي حال التمسك بابطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.

 7822, يناير فبراير 22لمغربية, العدد , مجلة المحاكم ا2147, ملف عدد 7617717821الصادر عن المجلس األعلى بتاري   8044القرار عدد  

  39ص84, منشور أيضا بمجلة القضاء و القانون, العدد 728, السنة 86 دجنبر 7822 ص 21.
 40 يتعلق األمر بالقرار ايستئنافي الصادر بتاري  78, 1, 7826, عدد 7822 ,82. 
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هاو زورياة الوكالاة, ومان تام  الحقوق الغير مقيدة, ما دام أن الثابات أماام المحكماة

فلقااد اعتباار هااذا القاارار أن علااة حساان النيااة تبقااى زائاادة ي يتوقااف عليهااا منطااوق 

 41الحكم.

ومن خالل هذا القارار يتباين  باان المجلاس األعلاى لام يأخاذ بعاين ايعتباار المبادأ 

مان ظهيار التحفايظ العقااري. و الماادة  66الذي قرره المشرع في كل من الفصال 

لكان قضااء المجلاس  عينية كما سبقت اإلشارة إلى ذلاك.من مدونة الحقوق الالثانية 

األعلاااى عااادل عااان هاااذا الموقاااف, حياااث صااادر فاااي هاااذا الصااادد قااارار بتااااري  

لكن خالفا لماا ياراه الطااعن فاان المحكماة لماا عللات جاء فيه "   11,1,122942

قرارهااا و عاان صااواب بأنااه مااا دام المسااتأنف لاام يسااجل عقااد القساامة فااي الرساام 

د... قبل انتقال الحق في العقار إلى المستأنف عليه الذي اكتسب هاذا الحاق عان عد

حسن نية فإنها تقصد بذلك أن كل ما ليس مسجال فاي الساجل العقااري يعتبار غيار 

موجود بالنسبة للغير الذي اكتسب حقاه بحسان نياة ولايس ضامن أوراق الملاف أن 

 "المطلوب في النقض كان عالما بوقوع القسمة 

طالقااا ماان هااذا القاارار يظهاار بشااكل واضااح ماادى تغياار توجااه موقااف المجلااس ان

األعلى بخصوص هذا الموضوع, وهو التوجه الذي كانات  تتبنااه المحااكم األدناى 

درجااة, حيااث أكاادت محكمااة ايسااتئناف بالرباااط فااي إحاادى القاارارات الصااادرة 

يس بااين حساان نيااة المشااتري األول فااي تقييااد حقااه وذلااك لوجااود اتفاااق تاادل 43عنهااا

 شخصين تجمعهما عالقة شغل يهدف إلى حرمان هذا األول من تقييد حقه.

إذن و باسااتقرائنا لاابعض األحكااام القضااائية فااي هااذا الموضااوع يمكننااا إن 

نلمس تطاور ايجتهااد القضاائي الصاادر عان المجلاس األعلاى فاي ماا يخاص هاذا 

عماال بالمقتضايات المبدأ هادفا من خالل ذلك إلى حماية هذا الطرف الحسان النياة 

القانونية, كل ذلك من أجل تدعيم الثقة التي أحاط بهاا المشارع الساجالت التجارياة 

 وعدم إفراغها من أهميتها. 

                                                           
  41 عبد العالي دقوقي, م س نفسه. 

  42 فرار المجلس ايعلى رقم 828 صادر بتاري  881718442 في الملف المدني عدد 84881718188 .
, أورده عبد العالي دقوقي, 820بالرباط, ص  فمجموعة قرارات محكمة ايستئنا 71.4817827صادر بتاري   0276قرار استئنافية الرباط رقم  

  43م س, ص 810.
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مدى تأثير التشطيب على حقوق الورثة وذوي عوارض األهليةالمطلب الثاني:   

النية  إن آثار التشطيب وكما سبق أن رأينا ي يكون لها مفعول في مواجهة الغير حسن

نظرا لخصوصية هذه الوضعية والحماية المقررة لها من طرف المشرع، وعليه نتساءل 

عما إذا كان األمر نفسه يسري على حقوق الورثة المقيدين بالنظر إلى مدى إمكانية 

اعتبارهم غيرا يسري عليهم مبدأ حسن النية وسوء النية ) الفقرة األولى( كما نتساءل أيضا 

هلية الذين ليست لهم األهلية الكاملة للحفاظ على حقوقهم ومدى تأثير عن ذوي عوارض األ

 التشطيب على هذه الحقوق) الفقرة الثانية (

 الفقرة األولى: مدى إمكانية اعتبار الورثة أغيارا بالنظر لنصوص التشريع المغربي

إن تحديد أثر التشطيب على حقوق الورثة يقتضي منا التسا ل حول مدى سريان 

وخاصة  70.41بادت التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم الم

المبدأ التأسيسي على هذه الفئة؟ ويستمد هذا التسا ل مشروعيته من كون القول بإمكانية 

 انطباق مبدأ األثر التأسيسي على فئة الورثة سي دي إلى نتائ  قاسية.

 والمتمم المعدل العقاري التحفيظ ظهير من 61 و 66 و 62 الفصول إلى بالرجوع

 بالعقارات المتعلقة العينية بالحقوق للتمسك يوجب المشرع أن نجد 70.41 رقم بالقانون

 على وي كد العقارية بالسجالت تقييدها ضرورة الغير مواجهة في بها وايحتجاج المحفظة

 حول التسا ل إلى يدفعنا الذي ألمرا. الحق وجود بإثبات الكفيلة وحدها هي التقييد واقعة أن

وبعبارة أخرى هل  ؟أم ي الورثة حقوق على أيضا تسري المقتضيات هذه كانت إذا ما

 الحقوق اإلرثية تنتقل إلى الورثة بفعل الوفاة أم بفعل التقييد؟

 و 28244 المادتان أكدته والذي ،(المالكي الفقه)  اإلسالمي الفقه في العام المبدأإن 

 46الوفاة. بفعل الورثة إلى تنتقل اإلرثية الحقوق أن في يتمثل األسرة، مدونة من 28045

يحق لورثة مالك "جاء فيه أنه  47وهو ما أكده القضاء أيضا في قرار للمجلس األعلى 

على الشياع في عقار محفظ استئناف الحكم ايبتدائي الماس بمصالح موروثهم ولو لم يكن 

 ."م كوارثين على الرسم العقاريه يء الورثة قد سجلوا أسماءه

أن اإلرث يستحق بموت الموروث حقيقة  "اعتبر فيه 48وفي قرارا آخر للمجلس األعلى

أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده وإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن ملكية التركة 

                                                           
 استحقه شرعا بال تبرع وي معاوضة" تنص على أنه" اإلرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن -44 

 تنص على أنه " يستحق اإلرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده " -45 

 812ص:  -مرجع سابق -عبد العالي دقوقي -46 

أبريل  78-72معيار عدد منشور بمجلة ال 20/217في الملف المدني عدد  72/48/7887صادر بتاري   8788/87قرار المجلس األعلى عدد  -47 

 وما بعدها. 727ص:  7882

منشور بمجلة قضاء المجلس  21/41في الملف المدني عدد  82/74/8441صادر بتاري   2214قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  -48 

 وما بعدها. 00ص  86األعلى عدد 
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صاحب  انتقلت إلى الورثة بمجرد الوفاة وقبل تسجيلهم في الصك العقاري، إنه إذا توفي

الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشرة إلى الورثة، وأن بقاء موروثهم مسجال 

بالرسم العقاري ي يخرج عن كونه وضعية مادية ألغى الموت مفعولها القانوني. ألن الميت 

عدم والعدم ي يملك حقوقا والمحكمة لما صرحت بأن الطالبين احتلوا الرسم العقاري 

ه قبل تسجيل إراثتهم فيه، واعتبرتهم محتيلن بدون موجب قانوني فإنها لم ترتكز المدعى في

 ."قضائها على أساس

في نفس التوجه، حيث اعتبر أن انتقال الحقوق اإلرثية يتم  49ويسير أحد الباحثين

من ظ ت ع التي ي تحمل أي إلزام في  28بمجرد الوفاة وذلك اعتمادا على صياغة الفصل 

 حقوق، وبالتالي عدم سريان المبدأ التأسيسي عليها.تقييد هذه ال

وفي هذا اإلطار يطرح التسا ل حول التصرف في الحقوق اإلرثية بجميع أنواع 

 التصرف بالبيع أو الرهن مثال على الرغم من عدم تقييدها؟

جوابا على هذا التسا ل أكد األستاذ دوكرو أن الحقوق اإلرثية غير المقيدة تصبح قانونا 

دة، وأن تقييدها بالرسم العقاري هو الذي يخرجها من حالة الجمود هذه حماية للورثة مجم

أنفسهم، وحجة على الغير، وإن كان األستاذ دوكرو يستدرك في نفس الوقت وي كد أن تقييد 

من ظ ت ع يهم فقط تقييد  62الحقوق اإلرثية ي يسري عليها األثر التأسيس ما دام الفصل 

 50ئة بين األحياء.ايتفاقات الناش

، ألنه ينطوي على نوع من التضارب، إذ كيف 51وهذا التوجه منتقد حسب أحد الباحثين

يمكن اعتبار عدم التقييد يجمد الحقوق اإلرثية، وفي نفس الوقت عدم ايعتراف باألثر 

 التأسيسي لهذه الحقوق، فهذا األمر يعتبر غير مقبول.

اإلرثية تنتقل بمجرد الوفاة، فإنه بالمقابل نجد ما وإذا كان ما سبق ي كد على أن الحقوق 

صادر عنه اعتبر أن الحقوق العينية  52ي كد عكس ذلك، إذ أن المجلس األعلى في قرار

المنجزة باإلرث من شريك في عقار محفظ، تعتبر غير موجودة إن لم تسجل بالرسم العقار،  

عندما ذهب إلى أن قبول طلب سيسي، وبذلك أخضع هذا القرار تقييد اإلرث بمبدأ األثر التأ

القسمة ينبغي أن يكون مقدما من طرف شريك مقيد بالرسم العقاري، وموجها ضد كل 

الشركاء المقيدين بالرسم العقاري دون سواهم، وأنه في حالة ادعاء وفاة شريك من ه يء، 

يه دعواه ضده، دون أن تكون وفاته مسجلة بالرسم العقاري يتعين على طالب القسمة توج

                                                           
 824عبد العلي الدقوقي، مرجع سابق، ص:  -49 

50 - decroux (paul)  - le régime successoral en droit internatinal privé marocain , revue juridique et politique 
d’outremer1 tome xiv 1 78681 p 828 

 824عبد العالي دقوقي، المرجع نفسه، ص :  -51 

،ص 7868السنة األولى، أبريل ، 1، قضاء المجلس األعلى، العدد70/8/7868الصادر عن المجلس األعلى بتاري   772القرار عدد رقم  -52 
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أي ضد الهالك ي ضد غيره ممن يدعون إرثه دون تسجيل لحقوقهم، وأنه إذا رجعت ورقة 

التسليم مشيرة إلى تعذر التبليغ بسبب الوفاة، فعلى القاضي أن يعتبر المدعى عليه غائبا، 

 وأن يعين وكيال عنه، ويكفي عند إنجاز القسمة أن يخصه بحصة معينة.

تى على مستوى محاكم الموضوع، ونستحضر في هذا اإلطار قرار وهذا التوجه امتد ح

اعتبرت فيه أنه إذا كان اإلرث من أسباب انتقال  53صادر عن استئنافية الدار البيضاء

الملكية من الموروث إلى الوارث، فإنه بالنسبة للعقارات المحفظة ي تعتبر الوارث مالكا إي 

 من ظ ت ع. 61و  66ب مقتضيات الفصلين من يوم التقييد بالمحافظة العقارية حس

ويتضح من خالل القرارين أعاله أنهما تعامال مع الحقوق اإلرثية كأي حق آخر وهو ما 

يعني خضوعها لمبدأ األثر التأسيسي وإخضاع  الوارث المقيد كذلك لمبدأ حسن النية 

ثية خلفا عاما بالشكل وبالتالي هذا سي دي إلى عدم اعتبار الورثة هند تقييدهم  لحقوقهم اإلر

الوارث أساسا في قانون ايلتزامات والعقود، واعتبارهم غيرا يطبق عليهم مبدأ حسن النية 

وسوء النية عندما يبادرون إلى تقييد حقوقهم اإلرثية، في الوقت الذي ي يعمل فيه الشخص 

ار، على الذي استمد حقوقه من المورث، والذي تكون له حقوق غير مقيدة على نفس العق

 تقييد حقوقه قبل ذلك.

إن التحليل المعتمد لإلجابة عن التسا ل الجوهري المتمثل في هل الحقوق اإلرثية تنتقل 

بالوفاة أم بالتقييد أوصلنا إلى نتائ  غير عادلة، حيث قد يعتبر الوارث الذي قيد حقوقه 

يث إذا كان اإلرثية على عقار محفظ غيرا، يخضع لمنطق حسن النية وسوء النية، بح

الوارث حسن النية ي يمكن التشطيب على حقوقه اإلرثية، أما إذا كان سيء النية، فإنه 

يواجه بوثار التشطيب، على أن معيار التمييز لن يكون كبعا هو التواط  الذي ي يمكن أن 

 نتصوره في هذه الحالة، ما دام المالك المقيد قد توفي، بل إن مجرد علم الوارث بوجود بيع

 54صادر من مورثه لفائدة شخص آخر يكون قرينة على سوء النية.

وعموما فايجتهاد القضائي عامة وعلى رأسه المجلس األعلى يعتبر الورثة خلفا عاما، 

 مطالبين بتنفيذ التزامات مورثهم.

وخالصة القول أنه من المخالف للمنطق السليم اعتبار الورثة غيرا يسري عليهم مبدأ 

ية من خالل تطبيق مبادت ظ ت ع بشكل حرفي، ألن ذلك سيجعل الغير حسن وسوء الن

 يتساوى مع الغير في المركز المقرر لهم قانونا وهذا أمر غير مستساغ.

                                                           
 07منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  78/20في الملف العقاري عدد  72/77/22صادر بتاري   7707قرار استئنافية الدار البيضاء عدد  -53 

 وما بعدها. 778ص 

 .822و  820ص:  -مرجع سابق –عبد العالي دقوقي  -54 



21 
 

 الفقرة الثانية: مدى حماية التشطيب لحقوق فاقد أو ناقص األهلية

يع الاذ ن إن أهم فنع تتأار اقوثةا بفعل التشطيب هي فنع ا  خاص ناثص أ  فاثد ا هل

لاايس لةاام ا هليااع الكاملااع للحفاااي عليةااا، خاصااع فااي االااع عاادم تقييااد عااوار  هااذه ا هليااع 

بال الل العقاار ،  بالتاالي  مكاان نارح الت اال  التاالير هاال ا اار التأسي اي  القاوي الثحوتيااع 

   ر ان أ  ا عل  معطيا  الحالع المدنيع اما هو الشأن بال  حع لتقييد الحقون  العي يع؟

ن ا ار التأسي ي  القوي الثحوتيع المتعلقاع بالحالاع المدنياع أااار  باد رها ت ااربا فاي إ

اآلران  ائتتةادا   إن بقي  مختلفع المواثف بشكل عام تتله إل  تكر س هذه القاوي الثحوتياع 

بمع   أنه إذا اان  عوار  ا هليع غير مقيدي بالرسام العقاار ، فاهن الغيار المقياد ب اان علا  

 الذ  استمد اقاون مان نااثص أ  فاثاد ا هلياع ئ  مكان التشاطيب علا  اقوثاه   هاو ماا ذلك 

سحق لمحكمع ائستن اف بالربان أن أادتاه صارااع إذا اعتحار  أناه ع ادما ئ تكاون عاوار  

ا هليع مقيدي بالرسم العقار  فهن للغير المقيد ب ان عل  ذلاك  الاذ    اتمد اقوثاه مان نااثص 

 55  مكن التشطيب عل  اقوثهأ  فاثد ا هليع ئ

ممااا  ع اا  أنااه ئ  مكاان التشااطيب علاا  اقااون المقياادي بالرساام العقااار  الم ااتمدي ماان 

الشخص القاصر،  ذلك لعدم   تاوده ماا  فياد االاع الق ار بال الال  العقار اع الشاين الاذ  

عاوى إبطاا   ؤاد بال  حع للغير أن المالك  تمتع بكامل ا هليع،  بالتالي ئ مكن ممارسع أ اع د

إئ أن هاادا الموثااف تعاار  لالنتقاااد،  56أ  بطااالن اتلاهااه باادعوى فقاادان  نق ااان ا هليااع 

 يةاار اتلاااه أخاارى   اااد  ب اار ري اما ااع الشااخص الفاثااد أ  ناااثص ا هليااع  لااو لاام تكاان 

   هو ما أاده اكم ابتداقي بمك اس إذاعتحر أناه علاي 57عوار  ا هليع مقيدي بالرسم العقار 

عادم تقيياد اكام صاادر بت افيه المالاك بالرسام العقاار  ،ا ثادم المالاك علا  تفو ا  الارغم مان 

                                                           
 .821اورده عبد العالي دقوقي م،س ،ص  72/42/7801صادر بتاري   8886قرار استئنافية الرباط عدد  -55 

  20،22ص. م س سهيلة الطاهري،  -56 

 882عبد العالي دقوقي ايلغاء والتشطيب في التشريع المغربي م س ص  -57 
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عقاااره،  بعااد ذلااك نالحااه ناقحااه القااانوني بهبطااا  العقااود  التشااطيب عليااه ماان الرساام العقااار  

  58فهستلاب  المحكع لذلك

 اضااا إذن أنااه  مكاان نلااب التشااطيب علاا  ااال عقااد ااام تقييااده بالرساام العقااار ، ثااام 

 ااخص ثاصاار أ  ناااثص ا هليااع  بااالرغم ماان عاادم احااو  عااوار  ا هليااع بال االل بهبرامااه 

 العقار  

أما فيما  خص التفو   الذ   قوم به الولي أ  ال اقب الشرعي د ن الح و  علا  إذن 

 من القاضي في هذه الحالع هل  مكن للقاصر للمطالحع بالتشطيب عل  هذه الحقون 

خال  ن   ع  مد نع ا سري رغم الت ارت  عدم هذا ائ كا   مكن ائتابع ع ه من 

 ائن لام بين ال  وص القانونيع التي ت ظم موضوعا موادا 

م ااه  شااترن ضاار ري الح ااو  علاا  إذن خاااص ماان  22بال  ااحع   ن   ع للف اال 

القاضي المكلف بشؤ ن القاصر ن ،أما مد ناع ا ساري فحياع أماالع العقار اع للقاصار مان ثحال 

ماان مد نااع ا سااري أمااا ا ت  تعااين عليااه الح ااو   162إذن نحقااا للمااادي  ا م ئ  خ ااع   

 ن   ع  22عل  إذن من القاضي للمختص للت رف في أموا  القاصر الف ل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .887قوقي ص س ص أورده عبد العالي د 2470في الملف المدني.   88/40/7886صادر بتاري   12/0حكم ابتدائي مكناس س عدد  -58 
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 خاتمة : 

أثرها على التقييدات و م سسة التشطيببالرغم من أهمية ، هختاما نخلص إلى أن

المغربي لم ينظم بشكل دقيق م سسة إي أننا نجد المشرع  ،العقاري رسمبال ضمنة الم

لم سسة التقييد، و ذلك من خالل تنظيم  فقد أولى اهتماما التشطيب على غرار عملية التقييد،

المترتبة عنها، أما بالنسبة لم سسة  إجراءاتها المسطرية المتعلقة بها، و اآلثار القانونية

 فلم يتم 21.10بالقانون ظ .ت.ع كما عدل وتمم من 91التشطيب و استنادا إلى الفصل 

القانونية ي سيما في حالة اللجوء إلى القضاء يستصدار حكم  التنصيص على اإلجراءات

  وعليه نبدي المالحظات التالية:  .قضائي بذلك

ن النصوص القانونية المنظمة للتشطيب سواء التشطيب التلقائي أو التشطيبإ 

 جاءت ناقصة و هي في حاجة إلى استكمال مقتضياتها، أو أمر ائيبناء على حكم قض

 . أو غامضة في حاجة إلى تفسير أهدافها

إن الغير المقيد عن حسن نية ي يجب أن تضار حقوقه بالتشطيب.  

اء العادي،تكريس قاعدة الطعن في قرارات المحافظ برفض التشطيب أمام القض 

 ذلك أن الطعن فيها أمام القضاء اإلداري نات  عن التفسير الضيق لمقتضيات

 من ظهير التحفيظ، حيث ي يمكننا تصور قرارات برفض التشطيب96المادة 

  . .عدم صحة الطلب و عدم كفاية الرسوم أو التقييد خارج إطار السببين التاليين؛

 و عليه فإنه ي بد من اإلسراع لتدارك هذه ايختاليت و سد هذه الثغرات من أجل

 لعصر وإخراج إلى الوجود قانون عقاري جديد بصياغة تأخذ بعين ايعتبار متطلبات ا

 .مسايرته للتطورات القانونية التي شهدتها الفروع القانونية األخرى
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وطبق ا للق انون   كباس  م جالل ة المل  

س   تها  أص   درت المةكم   ة االبتدائي   ة بمكن   اس بجل  42/46/8472بت   اري           
 العلنية وهي تبت في قضايا العق ار وهي مؤلفة من السادة:

رئيسا.     الهاشمي البوعزاويذ/                           

. مقررا         مبارك باحمادذ/                           

.عضوا          حميد بلمكيذ/                            

كاتبة للضبط.   ادريسية عالميلسيد)ة(   ا  ةو بمساعد   

 الةك     م  اآلت     ي نص          ه:

دم حدو.بين: ق ا      

ة ف اس.بهيئ  المةامي  / عبد هللا المرنيسيذالجاعل مةل المخابرة معه بمكتب        

من جهة.  مدعيا  بصفته .  

/ السيد المةافظ على األمالك العق ارية بإيفران.7ن: وبي  

/ الهاللي موحا أعق ا.8          

أحداف أزرو.  2الساكن بةي التاج الزنقة        

ةامي بهيئة مكناس.ينوب عنه ذ/ حميد بلق اضي الم    

من جهة أخرى.  مامدعى عليه  مابصفته  

وبةضور النيابة العامة لدى هذه المةكمة.     

 

 

 المملكة المغربية

******* 

فمةكمة االستئنا  

بمكن   اس   

 المةكمة االبتدائية

بمكن   اس   

 

**** 

 

 

 

 

:ملف عدد           

         770/0/8474.…  

حكم عدد:           

42/46/8472: بتاري         
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 الوق ائ    ع :

ل  دى كتاب  ة    مق   اا االفتت  احي لل  دعوى ال  ذي تق  دم ب  ه الم  دعي بواس   ة نائب  هبن  اع عل  ى ال           
ع  رض في  ه  وال  ذي يائية  الرس  وم القض    والم  ؤداة عن  ه 82/48/8474: الض  بط به  ذه المةكم  ة بت  اري 

ق ع   ة   46/74/7868ه اش   ترى م   ن الس   يد أوعم   اليى مةم   د بمقتض   ى عق   د عرف   ي م   ؤر  ف   ي  بأن   
س  نتيار المس  تخرجة ع  ن طري  ة التجزئ  ة م  ن المل  ك المس  مى   84أرض  ية مس  احتها التقريبي  ة در واح  د و  

عق  اري  /ك، وأن ه ت م تقيي د ه ذا الش راع عل ى الرس م ال71.714ذي الرس م العق  اري ع دد   2ميدلت  
وأص     بح موض     و  المل     ك مق      ادمم ذي الرس     م العق      اري ع     دد   48/74/7868الم     ذكور بت     اري   

/ك، وأنه عند حضوره للمغرب لتفقد عق اره فوجئ باالستيالع عليه م ن ط رف الم دعى علي ه  78.207
وش  روعه ف  ي إح  داة بناي  ة فوقه  ا مس  تدال بش  هادة م  ن المةافف  ة العق اري  ة ب  إيفران تفي  د أن الق ع  ة  

/ك وه   و م   ا دع   اه إل   ى استص   دار أم   ر  86.211مس   جلة باس   مه بالرس   م العق    اري ع   دد    الم   ذكورة
ع   ن الس   يد رئ   يح ه   ذه المةكم   ة إليق    اف عملي   ات البن   اع، وأن   ه تق   دم   624/12اس   تعجالي ع   دد  

بت اري    722بدعوى أمام هذه المةكمة صدر في ش أنها حك م بإلغائه ا عل ى الةال ة ف ي المل ف ع دد  
قض     ى ب     احتالا   6/74/7821بت     اري    8420ق     رار تة     ت ع     دد    ، ت     م اس     تئنافه فص     در81/8/26

/ك بدون ح ة أو س ند ق  انوني وإفرا  ه  78.207المدعى عليه للعق ار موضو  الرسم العق اري عدد  
هو ومن يق وم مق ام ه أو بإذن ه، وأن م أمور التنفي ذ تق دم ب ل ب إيق  اف التنفي ذ لوج ود ص عوبة ف ي  

ض  ى بع  دم وج  ود ص  عوبة ف  ي تنفي  ذ الق  رار  ق 270/22التنفي  ذ ص  در ف  ي ش  أنه أم  را تة  ت ع  دد  
، وأن المدعى علي ه احت ل م ن  821/88االستئنافي أعاله، ليتم إفرا ه من حسب مةضر التنفيذ عدد  

 76/1/8448بت   اري    082جدي   د الق ع   ة موض   و  الن   زا ، ف استص   در أم   را اس   تعجاليا تة   ت ع   دد  
لعق   ار، إال أن مةكم  ة االس   تئناف  قض  ى بإرج  ا  الةال  ة إل  ى م  ا كان  ت علي   ه وإف  را  ه  ذا األخي  ر م  ن ا

قض ى   8222/8448/74في المل ف ع دد   7842قرارا تةت عدد   81/2/8442أصدرت بتاري   
بإلغ   اع األم   ر االس   تعجالي والةك   م م   ن جدي   د بع   دم االختص   اى بعل   ة أن م   ا يش   غله الم   دعى علي   ه ه   و  

 727ع   دد  /ك، وأن ه   ذا األخي   ر استص   در أم   را اس   تعجاليا تة   ت  86.211الس   ند العق    اري ع   دد  
قض   ى بإرج   ا  الةال   ة إل   ى م   ا كان   ت علي   ه قب   ل تنفي   ذ الةك   م   264/2/8442موض   و  المل   ف ع   دد  

، وأن ه ت م تأيي ده اس تئنافيا بمقتض ى الق رار ع دد  888/42/8442االستعجالي موضو  الملف عدد  
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، وأن  ه طع  ن ب  النقذ ض  د ه  ذا الق  رار ف أص  در المجل  ح األعل  ى ق  رارا  77/2/8442وت  اري    7086
قض   ى ب   رفذ ال ل   ب   2202/6/8442ف   ي المل   ف ع   دد   0/0/8441وت   اري    7704تة   ت ع   دد  

/ك  78.207بعل  ة أن الق  رار المؤي  د لسم  ر االس  تعجالي ل  م يق  ذ بان ب  ار الرس  مين العق   اريين ع  دد  
/ك العائ  د للم  دعى علي  ه، وأن ش  راع ه  ذا األخي  ر  86.211العائ  د للم  دعي والرس  م العق   اري ع  دد  

مت  ر مرب  ع المس  تخرجة ه  ي األخ  رى م  ن المل  ك المس  مى ممي  دلت   784الت  ي مس  احتها    21للق ع  ة رق  م  
والت      ي أنش      ئ له      ا رس      م عق       اري ع      دد   42/42/7812م موض      و  رس      م الش      راع الم      ؤر  ف      ي  2

/ك تةت اسم مدار الهالليم يمكن أن يكون سجل خ أ عل ى الق ع ة الت ي يملكه ا بموج ب  86.211
س  ن الني  ة ب  أي إب   اا أو تغيي  ر الح  ة كم  ا ال  الرس  م أع  اله، وأن  ه ال يمك  ن التمس  ك ف  ي مواجه  ة الغي  ر ح

يمكن أن يلةة به أي ضرر، وأن شراع الم دعى علي ه الح ة لت اري  ش رائه بأم د طوي ل، وأن مس تخدمو  
الدول  ة والبل  ديات مس  ؤولون شخص  يا ع  ن األض  رار الناتج  ة ع  ن تدليس  هم أو األخ   اع الجس  يمة الواقع  ة  

 ، وأن مسةا للعق ار بواس  ة مهن دس طب و رافي  من ر.ا. 24منهم في أداع وظائفهم طبق ا للفصل  
من شأنه أن يعيد األمور إلى نصابها، ألجل ه يل تمح الةك م تمهي ديا بانت داب مهن دس طب و رافي أو  

موض   و    /ك71.714المس   تخرجة م   ن الرس   م العق    اري ع   دد    26أكث   ر للوق   وف عل   ى الق ع   ة رق   م  
بش رائه وتةدي  د ق عت ه وموقعه  ا    /ك، والمتعل  ة78.207المل ك مق   ادمم ذي الرس م العق   اري ع دد  

وتأكي  د م  ا إذا كان  ت تن ب  ة عل  ى الق ع  ة الت  ي بي  د الم  دعى علي  ه أم ال، والةك  م تبع  ا ل  ذلك عل  ى  
/ك  86.211الس  يد المة  افظ عل  ى األم  الك العق اري  ة ب  إيفران بالتش   يب عل  ى الرس  م العق   اري ع  دد  

د طلبات  ه بع  د وض  ع التقري  ر،، والواق ع عل  ى ق عت  ه أع  اله حس  ب تص  ميم التجزئ  ة، وحف  ظ حق  ه ف  ي تةدي  
 مع النف اذ المعجل وتةميل المدعى عليهما الصائر.

المدلى بها من طرف نائب    72/74/8474وبناع على المذكرة المرفقة المؤرخة في         
، ولقرارين  727/40وعدد   722المدعي والمرفقة بصورة شمسية ألمرين استعجاليين عدد  

لتقرير خبرة العلوشي عبد الواحد، ولقرارين للمجلح األعلى  ، و 7842وعدد   2استئنافيين رقم  
 .76/74/7882، ولمةضر تنفيذ مؤر  في  7704وعدد   8687عدد  

المدلى بها من طرف المدعى عليه    47/42/8477وبناع على المذكرة الجوابية المؤرخة في       
إلداري لكونه سجل رسم  بواس ة نائبه والتي دفع فيها بعدم االختصاى النوعي لف ائدة القضاع ا
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/ك  86.211/ك المستخرج منه الرسم العق اري عدد  71714شرائه على الرسم العق اري عدد  
من   2باعتراف المدعي، وأنه ال يمكن التمسك بأي إب اا أو تغيير الحة في مواجهته طبق ا للفصل  

الجسيم    ، وأن المدعي ينسب للمةافظ على األمالك العق ارية بإفران الخ أ8/6/7872ظهير  
ر.ا. ، وأن طلب التش يب   24والتدليح وتةميل الدولة المسؤولية عما ذكر في إطار الفصل  

من ظهير التةفيظ العق اري وذلك بمراسلة   86على رسمه العق اري لم يةترم مقتضيات الفصل  
المةافظ وانتفار أجل الجواب لتقديم دعوى ال عن في مةتوى الجواب أمام القضاع المختص مما  

من   68ن معه الدعوى  ير مقبولة، وأن ق عته األرضية لها رسم عق اري مستق ل، وأن المادة  تكو 
يعتبران التسجيل بالرسم العق اري مةط ان الر   8/6/7872من ظهير   8الفهير أعاله والمادة  

كافة الةقور المتعلقة بالملك المةفظ وأنه ال يمكن التش يب عن هذا التسجيل في مواجهة المالك  
ال مق اضاة المةافظ العق اري أمام القضاع المختص، والبائع في إطار  النية، وما على المدعي إ  الةسن

تخوا لكل متضرر من مس رة التةفيظ الةة   60دعوى ضمان االستةق ار أو التعويذ، وأن المادة  
في التعويذ ضد مصدر التعويذ، وأن القضاع سبة أن بت خالا جميع مراحل التق اضي بأن العق ار  

دون باسمه بالمةاففة العق ارية وأن الرسم العق اري عدد  المدعى فيه هو ملك خالص له م
/ك الذي يتمسك به المدعي ال ين بة عليه، واستعرض مختلف هذه المراحل وما صدر  78.207

خاللها من أحكام وقرارات قضائية وما قضى بها من وقها كما سبة أن بينها المدعي، ملتمسا الةكم  
ةكمة االدارية واحتياطيا الةكم بعدم قبوا الدعوى  أساسا بعدم االختصاى النوعي لف ائدة الم

، واستدراكا جدا الةكم برفذ ال لب  78/2/7872من ظهير   86لعدم مراعاة مقتضيات المادة  
مع تةميل المدعي المصاريف. وأرفة مذكرته بنسخة من تقرير خبرة، نسخة من مق اا استعجالي، 

، نسخة  687/42من حكم مدني عدد  ، نسخة  888/8448نسخة طبة األصل لمةضر تنفيذ عدد  
، نسخة أمر استعجالي  7820وعدد   7086وعدد   7402وعدد   7842قرارات مدنية عدد   40

 2411،  نسخة قرارين للمجلح األعلى عدد  27/8440، نسخة مةضر تنفيذي رقم  727عدد  
 ، وصورة اجتهاد قضائي.7704وعدد  

والمدلى بها من طرف نائب المدعي   78/0/8477وبناع على المذكرة الجوابية المؤرخة في       
والتي أكد فيها ما جاع في مق اله بخصوى كون شرائه سابة لشراع المدعى عليه وأنه هو المسجل  
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األوا بالرسم العق اري وأن عدم إمكانية مواجهته بأي تغيير هو المستفيد منه،وأن المةاكم  
ي جميع القضايا المدنية، وأن طلبه  من ر.م.م للبت ف 72االبتدائية هي المختصة طبق ا للفصل  

من   78/2/7872من ظهير   60يدخل في هذا اإلطار، وأن دعاوى التعويذ طبق ا للفصل  
اختصاى القضاع العادي، وهذا ما استقر عليه المجلح األعلى في عدة قرارات له، وأن الدعوى  

رة وأن المشر  لم يرتب  أعاله وأن صيغة هذا الفصل ليست بآم  86الةالية ال تدخل في إطار الفصل  
أي جزاع عن عدم اللجوع إليها قبل رفع الدعوى، وأنه راسل المةافظ العق اري بواس ة خ اب  
مضمون مع شهادة استالم إال أنه ظل بدون جواب، وأن المةافظ كان حاضرا في جميع القضايا التي  

ةكمة في ملف  صادر عن رئيح هذه الم 0082رفعها ال رفين، وأنه يدلي بأمر قضائي عدد  
ونسخة من المق اا ومةضر تبليغ يفيدان بعلم المةافظ بهذه الوضعية   0018/41األوامر عدد  

الشاذة، وأكد ما صدر من أحكام قضت بإفرا  المدعى عليه، وأن األوامر االستعجالية التي أدلى  
في الجوهر، بها هذا األخير ال تبت إال في اإلجراعات الوقتية وال تمح بما يمكن أن يقضى بها  

ملتمسا الةكم باالستجابة لل لب، وأرفة مذكرته بمةضر تبليغ وإشعار بالتوصل، ونسخة من أمر  
 بتقييد احتياطي، ول لب تش يب على رسم عق اري، ومق اا افتتاحي.

والت  ي أض   اف   81/2/8477وبن  اع عل  ى الم   ذكرة المرفق  ة لنائ   ب الم  دعى علي   ه والمؤرخ  ة ف   ي      
خرا عل  ى وقيقت  ين حاس  متين تتمث  ل ف  ي بي  ع ص  احب التجزئ  ة عم  اليى مةم  د  فيه  ا ب  أن موكل  ه عث  ر م  ؤ 

، والثاني  ة للمس  مى م  وراد  6/74/7868م  رتين: األول  ى للم  دعي بعق  د م  ؤر  ف  ي   26الق ع  ة رق  م  
، وأن ه  ذا األخي  ر س  بة الم  دعي إلج  راعات تةف  يظ ه  ذه  70/2/7817عس  و بعق  د عرف  ي م  ؤر  ف  ي  

/ك، ف  ي ح  ين أن إج  راعات تةف  يظ الرس  م  82072دد  الق ع  ة ف  ي اس  مه وأس  ح له  ا رس  م عق   اري ع  
/ك  ير مكتملة، وما على المدعي إال رفع دعوى التع ويذ ض د الب ائع ف ي  78.207العق اري عدد  
من ظهير التةفيظ العق اري، ملتمسا الةك م وف ة مكتوبات ه. وأرف ة مذكرت ه بص ورة   60إطار الفصل  

 شمسية لشهادتين، ولعقدي بيع عرفي.

لنائ  ب الم  دعي والت  ي ج  اع فيه  ا ب  أن   1/74/8477الم  ذكرة التعقيبي  ة المؤرخ  ة ف  ي    وبن  اع عل  ى     
تمل ك موكل  ه والس يد م  وراد عس  و ل نفح الق ع  ة عل ى ف  رض ص  ةته ال يب رر اس  تيالع الم دعى علي  ه له  ا، 

وه   و األم   ر الثاب   ت م   ن خ   الا   26وأن ه   ذا األخي   ر ال ينك   ر ك   ون الق ع   ة الت   ي يةتله   ا ه   ي الق ع   ة  
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المود  بالمةاففة العق اري ة الم دلى بنس خة من ه، وال ذي يوض ح ك ذلك ك ون الق ع ة  تصميم التجزئة  
/ك الت ي تخ ص الم دعى علي ه أنش ئت عل ى الق ع ة رق م  86221ذات الرسم العق اري ع دد   21رقم  
وأن الخب    رة م    ن ش    أنها   21/ك أنش    ئ عل    ى الق ع    ة رق    م  82072، وأن الرس    م العق     اري ع    دد  26

 جابة لما جاع في المق اا. كشف حقيقة األمر، ملتمسا االست

والق اض ي ب إعالن االختص اى الن وعي   82/0/8478الصادر بتاري     882وبناع على الةكم عدد       
 لهذه المةكمة للبت في االدعاع وحفظ البت في الجوهر والصائر إلى حين صيرورة الةكم نهائيا.

والت   ي   70/77/8478ي  وبن   اع عل   ى الش   هادة بع   دم التع   رض واالس   تئناف وال   نقذ المؤرخ   ة ف       
 تفيد كون الةكم باالختصاى أعاله لم يتم ال عن فيه باالستئناف من األطراف. 

تخل    ف عنه    ا ذ/   84/42/8472وبن    اع عل    ى إدراج المل    ف بع    دة جلس    ات كان    ت دخره    ا جلس    ة       
ة  المرنيسي ر م التوصل بكتاب ة الض بط به ذه المةكم ة، فتق رر اعتب ار القض ية ج اهزة وحجزه ا للمداول 

 .42/46/8472لجلسة  

 بعد المداولة طبق ا للق انون***و 

 :في الشكل

 .قبولهالكافة الشروط الشكلية المت لبة ق انونا مما يتعين معه    حيث إن الدعوى قدمت مستوفية        

 :في الموضو 

أساس    ا بالتش     يب عل    ى التقيي    د االحتي    اطي  يه    دف إل    ى الةك    م    حي    ث إن طل    ب الم    دعين         
لف ائ    دة الم    دعى عليهم    ا   7788ع    دد   767س    جل   1/2/8448ا المقي    د بت    اري   بمقتض    ى المق     ا

، واحتياطي  ا  282كن  اع ع  دد   86/1/8444بت  اري    21621/42والمقي  د بالرس  م العق   اري ع  دد  
المش    ار إليه    ا    24و   28-82-82االقتص    ار عل    ى التقيي    د االحتي    اطي عل    ى الق     ع األرض    ية أرق     ام: 

 حفظ الصائر.  وألرق ام رسومها العق ارية أعاله، مع

 ما عن الجواب ر م التوصل. المدعى عليه  تخلفوحيث          
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المرفق   ة بالمق    اا    81/0/7888وحي   ث إن   ه وب   الرجو  إل   ى عق   ود البي   ع العرفي   ة المؤرخ   ة ف   ي         
، 82و 82-28-24يتب  ين ب  أن هات  ه العق  ود انص  بت عل  ى أرب  ع ق   ع أرض  ية مرقم  ة تة  ت أع  داد: 

حس    ب الثاب    ت م    ن خ    الا    21621/42الرس    م العق     اري األم ع    دد  وأن هات   ه الق     ع اس    تخرجت م    ن  
 .81/2/8472شهادة الموقة مةمد عربي المؤرخة في  

وحيث إنه من الثابت م ن خ الا ج واب المة افظ أع اله ب أن التقيي د االحتي اطي الم دون عل ى الرس م       
ن  انتق       ل إل      ى كاف      ة الرس      وم العق اري      ة م        86/1/8444بت      اري    21621/42العق       اري ع      دد  

م  ن أج  ل مواص  لة الةف   او عل  ى حق  ور   1/2/8448بت  اري    772002/42إل  ى  اي  ة    772886/42
 المدعى عليهما في أربع ق ع أرضية في مواجهة المدعين.

إل  ى  اي  ة    772886/42ي  ث ان  ه م  ن ش  أن إبق   اع التقيي  د االحتي  اطي م  دونا عل  ى الرس  وم م  ن  حو 
، 772202/42ع أع         داد: بم         ا فيه         ا الرس         وم األربع         ة موض         و  عق         ود البي          772002/42
أن يره      ة الم      دعى عليهم      ا ويغ      ل ي      دهما ف      ي   772284/42، 772222/42، 772220/42

التص  رف ف  ي العق   ارات الت  ي ل  م ينص  ب عليه  ا البي  ع، وأن التقيي  د االحتي  اطي الم  دون عل  ى الرس  وم  
مم ا  ع ة، العق ارية األربعة أعاله م ن ش أنه الةف  او عل ى حق ور الم دعى عليهم ا ف ي الق  ع األرض ية المبي

مؤسس ا ق انون ا    المدعين بالتش يب على التقيي د االحتي اطي فيم ا ع داها م ن الرس وميكون معه طلب  
 .  يتعين االستجابة إليهو  

 حيث إن خاسر الدعوى يتةمل صائرها.و   

 من ق انون المس رة المدنية. وظهير التةفيظ العق اري. 780-24-28-7وت بيق ا للفصوا  

 لهذه األسب   اب:

 :و يابياكمة علنيا ابتدائيا  حكمت المة

 الدعوى.قبوا  ب :في الشكل
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بالتش يب على التقييد االحتياطي بمقتضى المق اا المقيد لف ائدة المدعى عليهما   :في الموضو 
 77687/05والمقيد سابق ا بالرسم العق اري عدد   2221عدد   262سجل   07/5/1002بتاري   
ى التقييد االحتياطي على الق ع األرضية  واالقتصار عل، 718كناع عدد   16/7/1000بتاري   

، 225788/05، 225781/05، 225715/05موضو  الرسوم العق ارية أعداد: 
 .الصائر ماوتةميل المدعى عليه ،225720/05

، بق اع  ة الجلس  ات االعتيادي  ة للمةكم  ة  به  ذا ص  در الةك  م ب  نفح الي  وم و الش  هر و الس  نة أع  اله       
 االبتدائية بمكناس. 

 

 الضبط كاتبة                              المقرر                                 لرئيحا     
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 وطبق ا للق انون  باس  م جالل  ة المل  ك       

أص  درت المةكم  ة االبتدائي  ة بمكن  اس بجلس  تها    47/41/8472بت  اري                
 مؤلفة من السادة:العلنية وهي تبت في قضايا العق ار وهي  

 رئيسا.     الهاشمي البوعزاويذ/                             

 . مقررا          مبارك باحمادذ/                         

 .عضوا           حميد بلمكيذ/                          

 كاتبة للضبط.   ادريسية عالميلسيد)ة(   ا  ةو بمساعد 

                   ت     ي نص          ه:اآل  الةك     م  

 السليماني سيدي مةمد بن عبد هللا.بين:      

  .الزرهونية مكناس.  21الساكن بدرب الرحمة رقم      

 ة القني رة.المةامي بهيئ  أحمد بن الشي ذ/    ينوب عنه 

م     ن    م     دعيا  ص     فتهب                                                                        .
 جهة.

 ن: ورقة ادريح الرتبي بن المفضل بن الجياللي، وهم:وبي

/ أرملته األولى فضيلة قسوس بنت ادريح المتوف اة بعده عن أبنائها من  7
 الهالك ادريح الرتبي؛ وهم:

حي كيى الوداية    67/عبد الل يف الرتبي. الساكن بتعاونية النجاح رقم  8 
 الرباط.

      

 

المغربية  المملكة  

******* 

فمةكمة االستئنا  

بمكن   اس   

 المةكمة االبتدائية

بمكن   اس   

  

**** 

 

 

 

   

:ملف عدد        

         227/0/8474  

: حكم عدد       

47/41/8472:  بتاري       
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 البرنوصي الدار البيضاع.  02الرقم    0المدخل    6لساكنة بأنسي الشقة  /عائشة الرتبي. ا2 

 مةمد الرتبي المتوفى عن أرملته: /0 

/ زهراع بنت عبد هللا باز. الساكنة بالعمارة االدارية مة ة تربية الدواجن جنان بن حليمة  2
 مكناس. وابنه من  يرها:

 ميل مكناس./ نوف ل الرتبي. الساكن ب رية األدارسة المنفر الج6 

 82/ أرملته الثانية خديجة الشهبوني بنت الخياط. الساكنة بةي تازكة درب الق ايد عمر رقم  1  
 موالي ادريح. وابنه منها:

 البساتين مكناس. ومن  يرهما:  2الشقة    714/ عبد الةميد الرتبي. الساكن بالعمارة  2  

 البيضاع. 8الشقة    74/ خديجة الرتبي. الساكنة بةي بالطو عمارة  8 

البساتين مكناس. ينوب عنها ذ/    2الشقة    714/ رحمة الرتبي. الساكنة بالعمارة  74            
 المجدوبي طارر المةامي بهيئة القني رة.

 أحفير.  74/ تورية الرتبي. الساكنة بةي عواطف طرية أ مات رقم  77

 78رقم   1رية  / أمينة الرتبي. الساكنة بشار  الةسن الثاني تجزئة بن ميمون ط78
 وجدة.

/ مةمد موخي. الساكن بدرب مجم خيبر موالي ادريح زرهون مكناس. ينوب عنه  72           
 ذ/ المهدي بن الصالح المةامي بهيئة مكناس.

 / ف اطمة عزوز. الساكنة بدرب مجم خيبر موالي ادريح زرهون مكناس.70

 ن مكناس./ رشيد موخي. الساكن بدرب مجم خيبر موالي ادريح زرهو 72

 ينوب عنهم ذ/ لعتية رشيد المةامي بهيئة مكناس. 
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/ مةمد المرزوقي بن الةاج ادريح الساكن بدوار عين بزيز جماعة وليلي دائرة  76            
 زرهون مكناس. تنوب عنه ذة/ نبيلة سمراد المةامية بهيئة القني رة.

 من جهة أخرى.  ممدعى عليه  مبصفته                                                                

 وبةضور السيد المةافظ على األمالك العق ارية والرهون بمكناس المنزه.          

 :الوق ائ    ع

ل  دى كتاب  ة    بواس   ة نائب  ه مق   اا االفتت  احي لل  دعوى ال  ذي تق  دم ب  ه الم  دعيبن  اع عل  ى ال           
ع  رض في  ه  وال  ذي يالرس  وم القض  ائية    الم  ؤداة عن  هو  86/74/8477: الض  بط به  ذه المةكم  ة بت  اري 

ه س  بة أن اش  ترى م  ن الب  ائع ل  ه مةم  د المرزوق  ي ب  ن الة  اج ادري  ح نس  بة الثل  ث  بالرس  م العق   اري  بأن  
س   نتيار، وذل   ك بمقتض   ى رس   م   06در و    72هكت   ارات   2/ك المة   ددة مس   احته ب  84287ع   دد  

، وأن  27/2/8448وت  اري    012تة  ت ع  دد   014ص  ةيفة   88ع  دلي مض  من بكن  اع األم  الك رق  م  
البيع مؤس ح عل ى ش راع الب ائع ل ه م ن ي د المال ك األص لي للثل ث الم ذكور الس يد ادري ح الرتب ي ب ن  

توقي ة مكن اس،  68كن اع األم الك   808ص ةيفة   228المفضل بن الجياللي حسب رسم الشراع ع دد  
الب  ائع األوا )الم  دعى    وأن  ه ف  وجئ وه  و بص  دد تق  ديم ش  رائه لمص  الح المةافف  ة العق اري  ة بقي  ام ورق  ة

( ببي  ع م  ا س  بة لم  وروقهم ادري  ح الرتب  ي أن فوت  ه للب  ائع ل  ه وذل  ك  78إل  ى رق  م    7عل  يهم م  ن رق  م  
للم  دعى عليهم  ا مةم  د م  وخي وزوجت  ه ف اطم  ة ع  زوز بمقتض  ى العق  ود الموقق  ة بواس   ة الموق  ة ناص  ر  

ن إل   ى اإلراق   ات  ال   دين مشيش   و، وأن ه   ذين األخي   رين عم   دا إل   ى تس   جيل مش   تراهم الباط   ل مس   تندي
الم  دلى به  ا م  ن ط  رف الب  ائعين، األم  ر ال  ذي أض  ر بةقوق  ه وه  و الة  ائز والمتص  رف والمال  ك م  ن ي  د  
موروقهم، وأن البيع المجرى م ن ط رفهم ق د انص ب عل ى مل ك الغي ر وبالت الي فه و باط ل وأن ك ل م ا  

نهم ا م وخي  نتج عنه فهو باطل كذلك وخاص ة عق د الص دقة المج رى م ن ط رف المش تريين لف ائ دة اب
رش  يد. ألجل  ه يل  تمح الةك  م باس  تةق اقه للم  دعى في  ه والتش   يب عل  ى ك  ل تس  جيل ج  رى لف ائ  دة الس  يد  

/ك  84287م   وخي مةم   د وزوجت   ه ف اطم   ة ع   زوز وابنهم   ا رش   يد م   وخي عل   ى الص   ك العق    اري ع   دد  
ناص ر ال دين مشيش و، والةك م تبع ا ل ذلك ب إقرار   بمقتض ى عق ود األش رية الموقق ة م ن ط رف الموق ة

يل إراقة الهالك ادريح الرتبي بن المفضل ومناسخاتها على الرس م العق  اري الم ذكور م ع تس جيل  تسج
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رس  مي ش  رائه والب  ائع ل  ه الس  يد مةم  د المرزوق  ي حس  ب التت  ابع المن  تج، م  ع أم  ر للس  يد المة  افظ عل  ى  
ض   يات  األم   الك العق اري   ة بمكن   اس اإلس   ماعيلية بالقي   ام بالتش    يبات والتس   جيالت الم لوب   ة عم   ال بمقت

من ظهير التةفيظ العق اري، وتةميل الم دعى عل يهم الص ائر تض امنا. وأرف ة مق ال ه بخم ح   87الفصل  
ص   ور طب   ة األص   ل لعق   ود أش   رية، ول   ثالة إراق   ات، ولرس   مي ش   راع، ولعق   د ص   دقة وص   ورة شمس   ية  

 لشهادة الملكية.

الم دعي  المدلى بها من طرف نائ ب    80/42/8477وبناع على المذكرة المرفقة المؤرخة في  
 والمرفقة بترجمة لعقود الشراع الموققة والمرفقة بالمق اا.

 80/2/8477وبناع على جواب المةافظ على األمالك العق ارية بمكناس اإلس ماعيلية الم ؤر  ف ي  
/ك  84287وال   ذي ج   اع في   ه ب   أن المل   ك المس   مى مب   الد عب   د الغن   يم ذي الرس   م العق    اري ع   دد  

س    نتيار ق    د تأس    ح ف    ي اس    م   04در    06هكت    ار   72احته  الك    ائن بك    روان الش    مالية والبالغ    ة مس    
السيدين ادريح بن المفضل الرتبي وعبد الرحمان بن الة اج الجيالل ي الرتب ي، وأن ه ت م ت دوين ع دة  

 88/6/8474إراق    ات وبيوع    ات لواجب    ات مش    اعة بالرس    م العق     اري الم    ذكور ك    ان دخره    ا بت    اري   
مةم د لف ائ دة رش يد م وخي ب ن مةم د، وأص بح    ويتضمن صدقة جميع الواجبات المشاعة للس يد م وخي

ت م ت دوين   86/74/8474الملك على الشيا  في اس م ه ذين األخي رين وف اطم ة ع زوز، وأن ه بت اري   
تقيي  د احتي  اطي بن  اع عل  ى مق   اا افتت  احي لف ائ  دة الم  دعي ف  ي مواجه  ة ه  ؤالع األخي  رين، وأن إراق  ة  

مي ع واجب اتهم للم الكين الم ذكورين، وأن ه  ، وأن الورقة فوت وا ج80/77/8448البائع سجلت بتاري   
م  ن ظهي  ر التةف  يظ العق   اري ف   إن ك  ل ح  ة ل  م يق  ع إش  هاره بتس  جيله بالص  ك   61و   66طبق   ا للفص  لين  

العق    اري ال يمك   ن التمس   ك ب   ه ف   ي مواجه   ة الغي   ر حس   ن الني   ة، وبم   ا أن التفويت   ات الت   ي تمل   ك به   ا  
ف إن  ه م  ن المس  تقر فقه  ا وقض  اع أن األس  بة  المش  ترون س  ابة عل  ى التقيي  د االحتي  اطي موض  و  االدع  اع  

تقييدا ه و األس بة حق  ا، وأن دوره يقتص ر عل ى تنفي ذ الةك م عن د ص يرورته نهائي ا م ا ل م يوج د م انع  
 ق انوني.

وبناع على المذكرة الجوابية المدلى بها من ط رف الم دعى عل يهم م ن األوا إل ى الخ امح عش ر  
ي جاع فيها بأن الدعوى معيب ة ش كال لع دم اإلدالع  والت 42/42/8477بواس ة نائبهم والمؤرخة في  
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بش   هادة الملكي   ة باعتب   ار العق    ار موض   و  الن   زا  مةف   ظ، ولع   دم تق   ديمها ف   ي مواجه   ة جمي   ع ورق   ة  
الهالك ادريح الرتبي وفضيلة قسوس، وأن الق عة األرضية المذكورة كانت مةففة ف ي اس م ورق ة  

ش  يد م  وخي اش  تروا ه  ذه الق ع  ة م  ن مالكيه  ا  الرتب  ي وأن مةم  د م  وخي وزوجت  ه ف اطم  ة بنع  زوز ور 
بص  فة ق انوني  ة وس  جلوا ش  رائهم بالمةافف  ة العق اري  ة كم  ا ه  و مب  ين م  ن ش  هادة الملكي  ة، وأن ش  راع  

 66الم دعي ك  ان بمج رد رس  وم عدلي ة، وأن  ه  ي ر مس  جل بالمةافف ة العق اري  ة، وأن ه بمقتض  ى الم  ادة  
ق    ار مةف   ظ يعتب   ر  ي   ر موج   ود  ي   نص عل   ى أن ك   ل ح   ة عين   ي متعل   ة بع 78/2/7872م   ن ظهي   ر  

بالنسبة للغير إال بتسجيله في الرسم العق اري، وأن التةفيظ ي هر العق ار من ك ل منازع ة طبق  ا للم ادة  
من الفهير المذكور، وأنه ال يمك ن الم الب ة أو التمس ك بإب  اا تس جيل ح ة عين ي برس م عق  اري   68

من نف ح الق  انون أع اله، وأن ه   66المادة  على عق ار مةفظ استنادا إلى مقتضيات الفقرة األخيرة من  
س  بة للمش  تريين مةم  د م  وخي وزوجت  ه وابنهم  ا رش  يد م  وخي أن استص  دروا م  ن الس  يد رئ  يح ه  ذه  
المةكم   ة أم   را اس   تعجاليا قض   ى ب    رد الم   دعي م   ن العق    ار موض   و  الن   زا  ر    م ادع   اع ه   ذا األخي   ر  

ك م ب رفذ ال ل ب. وأرفق وا م ذكرتهم  استةق اقه له وإدالئ ه بالرس وم العدلي ة المزعوم ة، ملتمس ين الة
 بصورة شمسية لشهادة الملكية، ولصفةتين ألمر استعجالي ولصفةتين من مةضر الضاب ة القضائية.

وبن  اع عل  ى الم  ذكرة الجوابي  ة الم  دلى به  ا م  ن ط  رف الم  دعى علي  ه الس  ادس عش  ر بواس   ة           
ه الثل ث الواح د م ن الرس م العق  اري  والتي عرض فيها بأن ه دا إلي  24/46/8477نائبه والمؤرخة في  

/ك بموجب رسم شراع عدلي يتضمن رقم الرسم العق اري من البائع له ادري ح الرتب ي، 84287عدد  
س نة تقريب ا، وأن ه ب ا    04وأنه حاز مشتراه وتصرف فيه تصرف المالك في ملك ه ب دون من از  طيل ة  

المش تري ح از مش تراه بم ا تة از ب ه    ملكه للمدعي بموجب رسم شراع متض من ل رقم الرس م العق  اري وأن
األمالك شرعا وق انونا، وأنه أقناع عملية البيع تقدم السيد مةمد م وخي ور  ب ف ي ش راع م ا اتف ة علي ه  

دره  م ف  ي الهكت  ار إال أن  ه رف  ذ، وأن ه  ذا األخي  ر عم  د إل  ى االتص  اا   74.444م  ع الم  دعي بزي  ادة  
رس  م العق   اري م  نهم، وبالت  الي ف العق   ار بي  ع  بورق  ة ادري  ح الرتب  ي وأع  اد ش  راع الثل  ث الواح  د ف  ي ال

مرتين، لذا ف البيع الثاني باطل، وأن الورق ة ملزم ون بم ا الت زم ب ه م وروقهم، وأن العق  ار المع اد بيع ه  
ال يدخل ضمن التركة، وأنه مستعد لتسهيل عملي ة الش راع للم دعي م ن الناحي ة الق انوني ة بع د أن نق  ل  

ن لهذا األخير الةة في طلب التش يب على رس وم م وخي وم ن مع ه  له المبيع من الناحية المادية، وأ
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من    ه تتعل    ة   61و   66م    ن ظهي    ر التةف    يظ العق     اري، وأن مقتض    يات الم    ادتين   87طبق     ا للم    ادة  
م  ن الق  رار ال  وزيري الم  ؤر  ف  ي   82بالتس  جيل ال ب  الت هير، ملتمس  ا الةك  م بإعم  اا مقتض  يات الفص  ل  

جيل رس   مه وبع   ده رس   م الم   دعي عل   ى الص   ك العق    اري  وبع   د التش    يب القي   ام بتس    42/46/7872
 /ك وبالتتابع المنتج.84287

وبناع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائ ب الم دعى عل يهم م ن األوا إل ى الخ امح       
والتي أكد فيها م ا ج اع ف ي مذكرت ه الس ابقة مض يف ا ب أن ملكي ة   47/77/8477عشر والمؤرخة في  
زا  وحيازت  ه م  ن ط  رف موكلي  ه س  نده رس  م الملكي  ة المكتس  ب للص  فة الت هيري  ة، العق   ار موض  و  الن  

 ملتمسا الةكم وفة ما جاع في مكتوباته السابقة.

وبن      اع عل      ى الم      ذكرة التعقيبي      ة الم      دلى به      ا م      ن ط      رف نائ      ب الم      دعي والمؤرخ      ة ف      ي  
مع ه اش تروا  والتي أكد فيها ما جاع في مق اله مضيف ا بأن الم دعى علي ه م وخي وم ن   47/77/8477

، وأن الثل  ث اآلخ  ر بي  ع م  رتين، وأن م  ا ورد عل  ى الرس  م  7828قلث  ي العق   ار الم  دعى في  ه من  ذ س  نة  
م  ن   87العق   اري ل  يح ل  ه ط  ابع س  رمدي ب  ل يخض  ع للتش   يب وإال فم  ا ف ائ  دة التنص  يص عل  ى الفص  ل  

رة  ظهي  ر التةف  يظ، ملتمس  ا رد دفوع  ات الم  دعى عل  يهم والةك  م وف  ة المق   اا. وأرف  ة مذكرت  ه بص  و 
 طبة األصل لرسم شراع ولرسم إصالحي وموافقة.

وبناع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عل يهم م ن األوا إل ى الخ امح  
والتي أكد فيها بأن رس م الش راع والرس م اإلص الحي الم دلى بهم ا   76/47/8478عشر والمؤرخة في  

ةفظ وبالتالي تبقى شهادة المةافف ة العق اري ة ه ي   ير عامالن لكون العق ار المدعى فيه هو عق ار م
الوسيلة الوحيدة إلقبات التملك، وأنه م ن المعل وم فقه ا وق انون ا أن رس وم األش رية المس جلة بالمةافف ة  

 العق ارية تكتسب الصفة الت هيرية التي ال تقبل أية منازعة، ملتمسا الةكم وفة مكتوباته السابقة.

ة م  ع المق   اا المض  اد الم  دلى بهم  ا م  ن ط  رف نائ  ب الم  دعى علي  ه  وبن  اع عل  ى الم  ذكرة التعقيبي  
وال  ذي أك  د   78/42/8478الس  ادس عش  ر والم  ؤداة الرس  وم القض  ائية ع  ن المق   اا المض  اد بت  اري   

فيهما ما جاع في مذكرته السابقة من وق ائع مض يف ا ب أن المجل ح األعل ى ذه ب ف ي  ي ر م ا ق رار إل ى  
انونا ومنها تسهيل تسجيل الشراع على الرسم العق اري ك القرار ع دد  التزام البائع بنق ل ملكية المبيع ق 
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، وأن ط   رد الم   دعي م   ن العق    ار  2712/7/0/48مل   ف م   دني ع   دد   2/6/8442وت   اري    7188
باعتباره مةتال بدون سند يعتبر طردا لخلف خ اى يتواج د ف ي العق  ار طبق  ا للق  انون، ملتمس ا الةك م  

لف ائ  دة مةم  د م  وخي وف اطم  ة ع  زوز ورش  يد م  وخي عل  ى  بالتش   يب عل  ى ك  ل التس  جيالت الت  ي ج  رت  
ناص ر ال دين   عق ود األش رية الموقق ة م ن ط رف الموق ة /ك بمقتض ى84287الصك العق اري ع دد  

مشيشو، والةكم بتس جيل إراق ة الهال ك ادري ح الرتب ي ومناس خاتها عل ى الرس م العق  اري الم ذكور م ع  
س م ش  راع الم  دعي األص لي بالتت  ابع المن  تج. تس جيل رس  م ش رائه م  ن أب الم  دعى عل يهم وك  ذا تس  جيل ر 

لرس م ش  راع ولرس م إص الحي وموافق  ة وإتم ام ص فقة، ولق  رارين   وأرف ة مذكرت ه ومق ال ه بص  ورة شمس ية
 للمجلح األعلى )مةكمة النقذ حاليا(.

وبن اع عل ى الم ذكرة التأكيدي ة الم دلى به ا م ن ط رف نائ ب الم دعى عل يهم باس تثناع الس  ادس  
والت  ي أك  د فيه  ا م  ا س  بة مض  يف ا ب  أن األم  ر االس  تعجالي ال  ذي   71/42/8478عش  ر والمؤرخ  ة ف  ي  

قض  ى ب   رد الم  دعي وم  ن مع  ه م  ن الق ع  ة موض  و  الن  زا  ت  م تأيي  ده بمقتض  ى الق  رار االس  تئنافي  
المرف  ة، وه  و ق  رار ح  ائز لق  وة الش  ئ المقض  ي ب  ه ويجع  ل ح  دا للن  زا ، ملتمس  ا الةك  م وف  ة م  ا ج  اع ف  ي  

لمق      الين األص     لي والمض     اد. وأرف     ة مذكرت     ه بص     ورة شمس     ية لق     رار  مكتوبات     ه الس     ابقة ورف     ذ ا
 استئنافي.

وبن   اع عل   ى المق    اا اإلض   افي المق   دم م   ن ط   رف الم   دعي بواس    ة نائب   ه والم   ؤداة عن   ه الرس   وم  
وال   ذي أك   د في   ه م   ا ج   اع ف   ي مق ال   ه مض   يف ا ب   أن الس   يد مةم   د    78/77/8478القض   ائية بت   اري   

ملتمس  ه األص  لي بص  فة أساس  ية واحتياطي  ا الةك  م عل  ى ه  ذا  المرزوق  ي ض  امن للش  ئ المبي  ع، مؤك  دا  
 درهم ومصاريف التسجيل مع تةميله الصائر. 244.444.44األخير بإرجا  مبلغ الشراع وقدره  

حض  ر خالله  ا ذ/ ب  ن    71/46/8472وبن  اع عل  ى إدراج المل  ف بع  دة جلس  ات كان  ت دخره  ا جلس  ة        
الح وأك  دوا م  ا س  بة، وتخل  ف ذ/ المج  دوبي  ر   م  الش ي  و ذ/ لعتي  ة وذ/ العبي  دي ع  ن ذ/ ب  ن الص  

 .47/41/8472التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة  

 بعد المداولة طبق ا للق انونو 

  / في المق الين األصلي والمضاد:2    
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 :في الشكل  

  لذاروط الشكلية المت لبة ق انونا  لكافة الش  المق الين األصلي والمضاد قدما مستوفيانحيث إن      
 ا.ميتعين قبوله

 في الموضو :  

بالتش  يب عل ى ك ل التس جيالت  يهدف إلى الةك م    حيث إن طلب المدعي األصلي والفرعي           
الت  ي ج   رت لف ائ  دة مةم   د م   وخي وف اطم  ة ع   زوز وابنهم   ا رش  يد م   وخي عل   ى الص  ك العق    اري ع   دد  

ناص   ر ال   دين مشيش   و، والةك   م   ة م   ن ط   رف الموق   ةعق   ود األش   رية الموقق    /ك بمقتض   ى84287
بتس   جيل إراق   ة الهال   ك ادري   ح الرتب   ي ومناس   خاتها عل   ى الرس   م العق    اري الم   ذكور م   ع تس   جيل رس   م  

 شرائهما من موروة المدعى عليهم بالتتابع المنتج مع الصائر. 

الن زا  ك  ان    م م  ن األوا إل ى  اي  ة الخ امح عش ر ب  أن العق  ار موض  و وحي ث أج اب الم  دعى عل يه      
مةفف  ا ف  ي اس  م م  وروقهم وأن مةم  د م  وخي وزوجت  ه ف اطم  ة بنع  زوز اش  تريا ه  ذه الق ع  ة م  نهم بص  فة  
ق انوني  ة وس  جال ش  رائهما بالمةافف  ة العق اري  ة كم  ا ه  و مب  ين م  ن ش  هادة الملكي  ة، وأن ش  راع الم  دعي  

عل  ة بعق   ار  ك  ان بمج  رد رس  وم عدلي  ة، وأن  ه  ي  ر مس  جل بالمةافف  ة العق اري  ة، و أن ك  ل ح  ة عين  ي مت
مةف  ظ يعتب  ر  ي  ر موج  ود بالنس  بة للغي  ر إال بتس  جيله ف  ي الرس  م العق   اري، وأن التةف  يظ ي ه  ر العق   ار  
من كل منازعة طبق ا، وأن ه ال يمك ن الم الب ة أو التمس ك بإب  اا تس جيل ح ة عين ي برس م عق  اري عل ى  

 برفذ ال لب.، من الق انون العق اري، ملتمسين الةكم  66، و  68عق ار مةفظ، ت بيق ا للفصلين  

إن  ه م  ن الثاب  ت م  ن خ  الا ص  ورة ش  هادة الملكي  ة الم  دلى به  ا ب  أن الم  دعى عليهم  ا  حي  ث  و            
مةم  د م  وخي وف اطم  ة ع  زوز ورش  يد م  وخي يملك  ون عل  ى الش  يا  المل  ك المس  مى مب  الد الغن  يم ذي  

ر  /ك والك    ائن بك    روان الش    مالية، وأن    ه ال يوج    د لة    د ت    اري  تةري    84287الرس    م العق     اري ع    دد  
 الشهادة أي تقييد لةة عيني أو لتةمل عق اري بالرسم المذكور. 

وحي   ث إن الرس   م العق    اري نه   ائي وال يقب   ل ال ع   ن، ويعتب   ر نق    ة االن    الر الوحي   دة للةق   ور         
العيني  ة وال  تةمالت العق اري   ة المترتب  ة عل   ى العق   ار وق   ت تةفيف  ه دون م   ا ع  داها م   ن الةق  ور  ي   ر  
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متعل ة بعق  ار  ي ر مةف ظ يعتب ر  ي ر موج ود بالنس بة للغي ر إال بتقيي ده، المقيدة، وأن ك ل ح ة عين ي  
وابتداع من يوم التقييد في الرسم العق اري من طرف المةافظ على األم الك العق اري ة، وال يمك ن ف ي  

 66و   68أي ح اا التمس  ك بإب   اا ه ذا التقيي  د ف  ي مواجه ة الغي  ر ذي الني  ة الةس نة طبق   ا للفص  لين  
 .70-41بشأن التةفيظ العق اري كما تم تعديله وتتميمه بالق انون رقم   78/2/7872من ظهير  

وحيث إنه وأمام كون المدعى عليهم مةم د م وخي وف اطم ة ع زوز ورش يد م وخي ه م المقي دين        
بالرس  م العق   اري أع  اله كم  الكين عل  ى الش  يا  للعق   ار الم  دعى في  ه، وع  دم إقب  ات الم  دعيين األص  لي  

مذكورين كانوا سيئي النية، وذلك بإقبات علمهم كون العق  ار موض و   والفرعي كون المالكين ال
الن  زا  ك  ان ق  د س  بة لم  وروة الم  دعى عل  يهم أن باع  ه للم  دعي الفرع  ي وأن  ه ق  د خ  رج م  ن تركت  ه،  
خصوصا وأن المدعيين األصلي والفرع ي ل م يس جال أي تقيي د احتي اطي لض مان حقهم ا، وإلع الم األ ي ار  

 وضو  نزا . بكون العق ار المدعى فيه م

وحيث إنه وأمام عدم إقبات سوع نية المدعى عليهم مةمد موخي وف اطمة عزوز ورشيد         
ف إنه ال يمكن في أي حاا   موخي، وما دام أن األصل هو حسن النية إلى حين إقبات العكح،

ح  من نف 66و   68التمسك بإب اا التقييد الذي جرى لف ائدة المدعى عليهم أعاله طبق ا للفصلين  
الق انون أعاله، مما يبقى معه ال لبين األصلي والمضاد  ير مؤسسين على أساس ق انوني سليم  

 وحري برفضهما.

 وحيث يتعين يتةمل المدعيين األصلي والفرعي صائر طلبيهما.    

 / في المق اا اإلضافي:1   

زوقي  حيث إن طلب المدعي الرامي إلى الةكم على المدعى عليه مةمد المر  في الشكل:   
بإرجاعه له مصاريف التسجيل جاع  ير مةدد من حيث المبلغ الم لوب، مما يجعل المق اا بخصوى  

 هذا ال لب معيب شكال ويتعين التصريح بعدم قبوله في هذا الشأن.

باقي المق اا اإلضافي جاع وفة الشكليات المت لبة ق انونا مما يتعين معه التصريح  وحيث إن      
 بقبوله.
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بإرجاع ه ل ه  المدعى عليه مةمد المرزوق ي  على  حيث إن طلب المدعي يرمي إلى   : الموضو   في   
 درهم مع تةميله الصائر. 244.444.44مبلغ الشراع وقدره  

وحيث إنه إذا استةة المبيع كله من يد المشتري من  ير أن يقع من جانبه اعتراف بةة      
من ق انون االلتزامات   222للفصل    المستةة كان له أن ي لب استرداد الثمن الذي دفعه طبق ا

 والعقود.

توقية   82كناع األمالك عدد   722صةيفة   782وحيث إنه بالرجو  إلى رسم الشراع عدد         
زرهون يتضح بأن المدعي اشترى من المدعى عليه مةمد المرزوقي العق ار موضو  النزا  بثمن  

 درهم. 244.444144قدره  

المدعي تسجيل رسم شرائه بالرسم العق اري للعلل أعاله، ف إنه يبقى  وحيث إنه وأمام رفذ طلب        
من نفح الق انون   222مةق ا في استرجا  قمن الشراع من يد البائع له طبق ا لمقتضيات الفصل  

 أعاله،

 وحيث يتعين تةميل المدعى عليه المةكوم عليه صائر المق اا اإلضافي.     

م    ن ق     انون   222والفص    ل: المس     رة المدني    ة  م    ن ق     انون   780-24-28-7وت بيق     ا للفص    وا    

 .من الق انون العق اري 66و   68االلتزامات والعقود والفصلين: 

 لهذه األسب   اب:

 :حضورياو حكمت المةكمة علنيا ابتدائيا    

بع  دم قب  وا المق   اا اإلض  افي بخص  وى اس  ترجا  مص  اريف التس  جيل وبقبول  ه ف  ي   :الش  كلف  ي       
 .صلي والمضادالمق الين األبقبوا  الباقي و 

 .إبق اع صائرهما على رافعيهماو  برفضهما  في ال لبين األصلي والمضاد:  /2 :في الموضو      
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على المدعى عليه مةمد المرزوقي بإرجاعه لف ائدة المدعي مبلغ   / في المق اا اإلضافي:1  
 ( درهم، مع تةميله الصائر.244.444144الشراع وقدره خمسمائة ألف )

  

 .  بنفح اليوم و الشهر و السنة أعالهوتلي في الجلسة العلنية المنعقدة  الةكم    بهذا صدر       

 

 الضبط كاتبة                                    المقرر                           الرئيح          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 فهرس المراجع

 أوال : المراجع العامة:

،  21/10عقاري وفق مستجدات القانون أدريس الفاخوري: نظام التحفيظ ال -

 1212مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 

محمااد خيااري : التعرضااات أثناااء التحفاايظ العقاااري فااي التشااريع المغربااي  -

 مطبعة دار الثقافة1993الطبعة األولى ، 

حساان فتااوح "التقييااد ايحتياااطي وعالقتااه بااالحجوز واإلنااذارات العقاريااة،  -

 ،1229مراكش  1طنية الداوديات طمطبعة الوراقة الو

إدريس السماحي، القانون المدني، الحقوق العينية ونظاام التحفايظ العقااري،  -

 ،1229مطبعة أمبريزار، مكناس الطبعة األولى 

ساااعاد عاشاااور، حجياااة التساااجيل وفاااق نظاااام التحفااايظ العقااااري المغرباااي،  -

 :1331المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى 

غاااي: التقييااد بالرساام العقاااري بااين الواقااع العملااي والعماال القضااائي، رشاايد  -

رسالة لنيل دبلوم الماستر فاي القاانون الخااص، قاانون العقاود والعقاار كلياة 

العلااوم القانونيااة وايقتصااادية وايجتماعيااة، جامعااة محمااد األول، وجاادة، 

 .1212/1211السنة الجامعية 

لعقاااري فااي ضااوء القااانون المغربااي، المختااار باان أحمااد العطااار: التحفاايظ ا -

 1229مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة األولى، 

ماأمون الكزباري: التحفايظ العقااري والحقاوق العينياة األصالية والتبعياة فااي  -

ضاااوء التشاااريع المغرباااي، الجااازء األول، مطبعاااة النجااااح الجديااادة الااادار 

 1391البيضاء ، الطبعة الثانية 

 مراجع الخاصة:ثانيا : ال

:التقييد و التشطيب بالسجالت العقارياة علاى ضاوء محمد بن الحاج السلمي -

 مطبعااااااااااااااااااااااة 21.10مسااااااااااااااااااااااتجدات القااااااااااااااااااااااانون رقاااااااااااااااااااااام ، 

 دار القلم، الرباط .
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 ثالثا : األطروحات: 

اإللغاااء والتشااطيب فااي التشااريع العقاااري المغربااي، :  عبااد العااالي دقااوقي -

الخاااص، كليااة العلااوم القانونيااة  أطروحااة لنياال دكتااوراه الدولااة فااي القااانون

وايقتصااادية وايجتماعيااة، جامعااة محمااد الخااامس، اكاادال الرباااط، الساانة 

 .1221-/1221الجامعية 

 رابعا: الرسائل :
كمال عونة ، سلطات المحافظ في مراقبة مساتندات التقيياد باين المشاروعية  -

 و الرقابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
دة التكوين والبحث في القضائية ، رسالة لنيل د.د.ع.م القانون الخاص ، وح

 قاااااااانون العقاااااااود والعقاااااااار ،كلياااااااة العلاااااااوم القانونياااااااة واإلقتصاااااااادية و
-1994 .  اإلجتماعية ، جامعة محمد األول ، وجدة ،السنة الجامعية

1993 
الحسااان الفياااداح: ظااااهرة عااادم تحياااين الرساااوم العقارياااة، آثارهاااا وسااابل  -

لعليا المعمقة، شاعبة مواجهتها، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ا
القانون الخاص وحادة التكاوين والبحاث قاانون العقاود والعقاار، كلياة العلاوم 
القانونياااة وايقتصاااادية وايجتماعياااة، جامعاااة محماااد األول وجااادة، السااانة 

 .1220-1229الجامعية 
فاطماااة الحاااروف، حجياااة القياااد فاااي الساااجل العقااااري ،رساااالة لنيااال دبلاااوم  -

ون الخاااص، كليااة الغلااوم القانونيااة وايقتصااادية الدراسااات العليااا فااي القااان
-1339وايجتماعياااة ، جامعاااة محماااد الخاااامس الربااااط السااانة الجامعياااة 

1330. 
ساهيلة الطاااهري: التشااطيب القضااائي وفااق التشااريع العقاااري المغربااي بااين  -

النظرية والتطبياق، رساالة لنيال دبلاوم الماساتر فاي القاانون الخااص، وحادة 
قانون العقود والعقار ، جامعة محمد ايول، كلية العلوم البحث والتكوين في 

 1211-1212القانونية وايقتصادية وايجتماعية 
 خامسا : المقاالت والندوات: 

نور الدين الجزولي، عقد بيع العقار المحفظ بين الرضاائية والشاكلية، مجلاة  -

 ،11المحامي عدد 

العمليات العقارية عبد العالي الدقوقي، التشريعات المنظمة لمراقبة  -
وتأثيرها على ايستثمار، مداخلة في هذا اإلطار الندوة الوطنية المنظمة من 

طرفي وحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا 
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المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة 
ماي -12-13قية نموذجا يومي بعنوان" العقار وايستثمار" الجهة الشر

 .1221، مطبعة دار النشر الجسور وجدة، الطبعة األولى، 1226
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