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 مقدمة : 

تلطاة عرفت الساحة التشريعية في السنوات األخيرة اهتماماا مححوااا لاالنوانيل المر

دولاة فاي الرساالة المحيياة لاعتلارهاا المرجعياة األسااا لسياساة ال جاءت تفاعال ما لالعنار، 

جااء فاي  لحتنمياة، حيا أساساية ، و التي تم التاكيير فيااا لمهمياة العناار يرافعاة مجال العنار

 فعاة أساسايةال يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاا  اساتراتيجيو ورا: " منتطف مناا 

الستثمار تحفيز اا. ومن ثمو فالعقار هو الوعاء الرئيسي لللتنمية المستدامة بمختلف أبعاده

ختلف ية في مالمنتجو المدر للدخل و الموفر لفرص الشغلو و النطالق المشاريع االستثمار

 ماتية و غيرها.دالمجاالت الصناعية و الفالحية و السياحية و الخ

ر األرضاية و باإلضافة إلى ذلكو فهو محرك ضروري لالقتصاد الوطنيو ألنا  ياوف

األساسية إلقامة مختلف البنيات التحتيةو و التجهيزات العمومية. كما تنبناي عليا  سياساة 

الدولاااة فاااي مجاااال التعميااار و التخطااايط العمرانااايو و هاااو ا لياااة األساساااية لضااامان حااا  

 ( 1)المواطنين في السكن."

ساواء عحا   ،توثيق التصرفات العنارياة لاههتماام التشاريعي و مل تم حايت مسملة

مستوى تنايم المال المتدخحاة فاي ميادال التوثياق أو عحا  مساتوى تصادار تشاريعات جديادة 

تروم تضييق الحجوء تل  العناد العرفاي، لحيا  أعحال المشارل لشايل واضاح و صاريح عال 

نيته في ضمال المانية و اهحترافية في الفئات التاي تتاول  تحريار التصارفات العنارياة مماا 

همة يلياارة فااي التطليااق الفعااال لمختحااف النااوانيل الصااادرة فااي المجااال فااي كلاا  ماال مسااا

العناري، و كل  مل خالل تلني التوثيق يخيار استراتيجي كي ألعاد و مضاميل اجتماعياة و 

 (2)اقتصادية و تنموية و قانونية.

                                                             
:منتطف مل الرسالة المحيية التي وجات مل طرف جاللة المح  محمد السادا تل  المشارييل في المناارة الوطنية التي أقيمت لالصخيرات    1

 ، حول موضول : " السياسة العنارية لحدولة و دورها في التنمية اهقتصادية و اهجتماعية".2015دجنلر  9و  8يومي 

  01.12الساعة      12/3/2018تاريخ الولوج :      www.maroc.ma                                                الموق  الرسمي لحممحية :  -
مثار جدل نارية، مل ق.ل.ل  لإعتلاره أول فصل أقر اليتالة يشيحية إلثلات لعض المعامالت الع 489: قلل هكا اههتمام التشريعي يال الفصل  2

لتي د لاليتالة ا، فسيوت المشرل عل تحديد المنصو وجب أن يجري البيع كتابة"ليل رجال الفنه و النانول و النضاء، وكل  خاصة حول علارة "
 ناوال العناودأف يعنياا تر  المجال واسعا و مفتوحا أمام يل الجاات و الفئات المختصة و غير المختصاة ،المانياة و غيار المانياة لتحريار مختحا
خاالل عاقاديل و اإلالعنارية. و يانت النتيجة يثرة النزاعات التي تثيرها تح  العنود العرفية المحررة مل طرف غير المانييل، وضيال حناوق المت

وني، ا األمل النانتيري تلراهيم قادم، رسمية العنود في التصرفات العنارية و دورها في-   لاألمل التعاقدي و النانوني في مجال حيوي يالعنار.
 309. ص: 7/2013منشورات مجحة الحنوق، سحسحة األعداد الخاصة  

http://www.maroc.ma/
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تنااايم مسااملة توثيااق التصاارفات العناريااة فااي المداارح تاام علاار عاادة محطااات تل 

علر فياا المشرل عل تدرجه في تعمايم رسامية المحاررات المثلتاة لحتصارفات  ( 3)تشريعية 

أهام محطاة تشاريعية  ( 4)المتعحق لمدونة الحنوق العينياة 39.08ليل يلن  النانول  ،العنارية

حاول المشرل مل خاللاا جم  شاتات النواعاد النانونياة المطلناة عحا  العناارات و توحيادها 

ماال هااكا  4توثيااق فااي مجااال العنااار، خاصااة ماال خااالل المااادة لااالمدرح، و تعزيااز ميانااة ال

 النانول و التي تعد مل األحيام العامة لتوثيق التصرفات العنارية، و مما جاء فياا : 

لملكياة اجميع التصرفات المتعلقة بنقال  –تحت طائلة البطالن  –يجب أن تحرر " 

ت الوكااااال أو إساااقاطهاو و كاااذاأو بإنشااااء الحقاااوق العينياااة األخااارو أو نقلهاااا أو تعاااديلها 

حاامي الخاصة بها بموجب محرر رسميو أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طارف م

 مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون على خالف ذلك.

يجااب أن يااتم توقيااع العقااد المحاارر ماان طاارف المحااامي و الت شااير علااى جميااع 

 لتي حررت .صفحات  من األطراف و من الجهة ا

ف تصحح إمضاءات األطاراف مان لادن السالطات المحلياة المختصاة و ياتم التعريا

 يااة التاايبإمضاااء المحااامي المحاارر للعقااد ماان لاادن رئاايب كتابااة الضاابط بالمحكمااة االبتدائ

 يمارب بدائرتها. "

يتضاح أل توثياق التصارفات العنارياة ياتم تماا فاي المنتض  الناانوني هكا مل خالل 

أو محرر ثالت التاريخ يتم تحريره مل طرف محامي منلاول لحترافا  أماام  ( 5)محرر رسمي

                                                             
ااير شريف رقم ال-و كل  علر 2002انطحق التوجه التشري  نحو تلني الرسمية في تثلات التصرفات العنارية م  اهحتفاا لالعند العرفي سنة  - 3

غير و تمم  المتعحق لناام المحيية المشترية لحعنارات الملنية، يما 18.00يك النانول ( لتنف2002ايتولر 3) 1423رجح  25صادر  1.02.298
ية ( المتعحق لناام المحي2016الريل  27) 1437رجح  19لتاريخ 1.16.49الصادر لتنفيكه الااير الشريف رقم  106.12لالنانول رقم 

 .3781( ، ص : 2016ماي 16) 1437شعلال  9لتاريخ  6465المشترية لحعنارات الملنية، الجريدة الرسمية عدد 
يير و لتد 107.12( لتنفيك النانول 2016فلراير  3) 1437رلي  األول  23صادر لتاريخ  1.16.05 ااير شريف رقمثم تاله لعد كال    -

( 1913اغسطا 12) 1331رمضال  9لشمل لي  العنار في طور اإلنجاز المتمم لموجله الااير الشريف الصادر في  44.00تتميم النانول 
 .932( ص : 2016فلراير  18)1437جمادى األول   6440 :لمثالة قانول اهلتزامات و العنود، الجريدة الرسمية عدد

المتعحق لاإليجار  51.00النانول  لتنفيك( 2003نوفملر  11)1424رمضال  16صادر في  1.03.202ااير شريف رقم و أخيرا نجد  -
 .4375( ص:2003ديسملر  25)1424، لفاتح كي النعدة 7172: ار، الجريدة الرسمية عدد المفضي تل  تمح  العن

 1432مل كي حجة  25صادر في  1.11.178المتعحق لمدونة الحنوق العينية الصادر لتنفيكه الااير الشريف رقم  39.08: النانول رقم  4

  96.16.، المتمم لالنانول 5587(، ص:2011نوفملر  24) 1432الحجة كو  27، لتاريخ  5998(، الجريدة الرسمية عدد:2011نوفملر22)

 .2017سلتملر  27لتاريخ  6604الصادر لالجريدة الرسمية عدد : 
الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم مل ق.ل.ل :"  418عرف المشرل المدرلي المحرر الرسمي في الفصل  - 5

في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون..." و عموما  فهي إما صادرة عن الموثقين وفقا لما بنص علي  صالحية التوثي  
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جساد لوضاور رغلاة المشارل المدرلاي فاي تشارا  ي ، هاكا المنتضا  األخيارمحيمة الاننض

في مسحسل اإلصاالر الاكي تشااده مناوماة توثياق التصارفات العنارياة،   ( 6)مانة المحاماة 

فمل ليل الموثق و العدل و المحامي المنلول لحترافا  أماام محيماة الاننض، اخترناا هاكا  كل ل

األخير لييول محور الدراسة، رغلاة فاي تحويال دفاة النناار المرياز الاكي عرفاه موضاول 

توثيق التصرفات العنارية و الاكي ساحط فياه الضاوء عحا  الموثاق و العادل، و توجيااه نحاو 

لحا  حوالمحارر الثالات التااريخ الصاادر عناه لأمام محيمة الاننض المحامي المنلول لحتراف  

 فاي تحنياق األهاداف المساطرة  الصاادرة فاي هاكا الشامل الضامانات النانونياة فعاليةمدى في 

مل طرف المشارل المدرلاي و المتمثحاة  أساساا فاي ضامال تثلاات حناوق المتعاقاديل و دعام 

 .عناريةمسؤولية المحرر تحنينا هستنرار المعامالت ال

 تجد ملررتاا عح  عدة مستويات:و مل تم فاألهمية النارية لحموضول 

المستوى التشريعي : لما أل الموضول حضي لتنايم قانوني، فإل كل  يستدعي  -

ساتحزماا المشارل اهم المنتضيات النانونية المحددة لحضوالط التي ألجرد النيام ل

وفاي محارر العناد مال جااة الثالتاة التااريخ مال جااة يحد أدن  فاي المحاررات 

للحا  مادى المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض،  أخرى و الاكي هاو

مال م.ر.ل   4مال خاالل الماادة خاصاة تمثير المستجدات التي جاء لااا المشارل 

مااواطل النصااور و عاادم الوضااور و  فااي تحنيااق الدايااات المنشااودة، و تنصااي

التعارض ليل النصوص المتداخحة فاي تامطير ماماة توثياق التصارفات العنارياة 

  (7).مل طرف المحامي خاصة في ال تعددها

                                                                                                                                                                                              
المتعل  بخطة العدالةو مع اإلشارة إلى أن هذه المحررات ال  16.03المنظم لمهنة التوثي و أو صادرة عن العدل طب  للقانون  32.09القانون 

 كانت مذيلة بخطاب قاضي التوثي .تعد رسمية إال إذا 
المتعحق لتعديل النانول  28.08( لتنفيك النانول رقم 2008ايتولر  20)  1429شوال  20صادر في صادر  1.08.101: ااير الشريف رقم  6

 .2008نونلر  6، لتاريخ 5680المنام لمانة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد : 
ط  فيه مجموعة مل المنتضيات النانونية، لدأً لنانول اهلتزامات و العنود، مرورا لمدونة الحنوق العينية و فالموضول الكي نحل لصدده تتنا - 7

خرى ل التوثيق األالنوانيل العنارية الخاصة،  وصوه تل  مدونة التممينات و المدونة العامة لحضرائح،  و مل دول تغفال لحنونيل المنامة لما
نوفملر  24)1432كي الحجة  25الصادر في  1.11.179الصادر لتنفيكه الااير الشريف  32.09ليناا : النانول رقم قصد المنارنة و التي مل 

كه الااير الصادر لتنفي 16.03، يما نجد أيضا النانول رقم 1432كي الحجة  27الصادر لتاريخ  5998المنشور لالجريدة الرسمية عدد  2011
 1427لتاريخ فاتح صفر  5400( و المنشور لالجريدة الرسمية عدد 2006فلراير  14) 1427محرم  15الصادر في  1.06.56الشريف رقم 

 (.2006مارا  2)
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المستوى اهجتمااعي: تل الوثيناة التاي نحال لصادد الحادي  عنااا تثلات الحناوق  -

التالي فمي خحل في الوثينة ل ( 8)العينية العنارية ألفراد، و التي أهماا حق المحيية

ياادد حاق الفارد فاي الصادرة عل المحامي النلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض 

السيل و اهستنرار ليل طممنينة و أمال، لعيادا عال أي تعاد و اساتيالء مال قلال 

 الدير.

نارية، المستوى التنموي: التنايم و التنيل الكي شاده مجال تثلات المعامالت الع -

فعاال ماال المشاارل المدرلااي اتجاااه ااااهرة انتشااار المحااررات العرفيااة يااال رد 

خحااق دولااة مااداخيل ماليااة هامااة، و لااكل  تاام المعيلاة و التااي ياناات تفااوت عحاا  ال

يااة الضارورية لحتنم تادالير و تجاراءات تضاامل اساتيفاء الدولاة لمسااتحناتاا مالياة

لات العرفياة طا يما أل سحليات المحاررات العنارية و اهقتصادية و اهجتماعية.

حت  عمل المحافاة العنارية لحي  ترتح عنااا ماا أصالح يسام  لإشايالية عادم 

 تحييل الرسوم العنارية مما عرقل دور ناام التحفيا العناري التنموي. 

 ،النضاائي الفناي و  جانحأما لخصوص األهمية العمحية لموضوعنا و المرتلطة لال

ات جساايدا لواقاا  الاانص النااانوني فااي رصااد التوجااالاعتلاااره تفااتيمل لالنساالة لاااكا األخياار 

تمثاال فتحجانااح الفناااي أمااا لالنساالة ل مال م.ر.ل. 4تطليااق المااادة  ترتلاات عاالالنضاائية التااي 

 لاآلراء الفنايااة حااول مجموعااة ماافااي المواقااف وخااتالف  و اهتعاادد ال تلاارازاألهميااة فااي 

يييااف ي يااال ماال ألرزهااا التو العمحيااة التااي أثارهااا الموضااول و التاا اإلشااياليات النانونيااة

 الننض. النانوني لحمحرر الثالت التاريخ الصادر عل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة

غياااح ألحااا  و دراسااات معمنااة و شااله يمااا أل أهميااة الموضااول تيماال أيضااا فااي 

لعض المناهت التي تناولت الموضاول لشايل متيارر لاستثناء   ( 9)تتناول الموضول،شامحة 

و منتضااح و جزئااي علاار صاافحات معاادودة فااي معاارض الحاادي  عاال توثيااق التصاارفات 

العنارية لصفة عامة ، مماا يجعال مال هاكه المناسالة فرصاة لوضا  دليال عمحاي يساتمنا لاه 

                                                             
يخول ح  الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعمال  و استغالل  و التصرف في و وال يقيده في ذلك إال مل م.ر.ل : " 14نصت المادة  - 8

 القانون  أو االتفاق".
يلحغ تل  عحمنا وجود أية رسالة أو أطروحة تناولت الموضول لشيل ملاشر، الحام أطروحة لنيل شاادة الديتوراه في النانول الخاص ه  فحم - 9

  زالت قيد اإلنجاز في جامعة مراير و التي تحمل نفا العنوال تنريلا،
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فاختيارناا  و عحياه المحامي لمناسلة توثياق التصارفات العنارياة فاي محاررات ثالتاة التااريخ.

لحموضاول يااال دافعاه لاألساااا الرغلاة فااي تغنااء الميتلااة النانونياة المدرليااة لمرجا  يعااال  

الموضول لشيل ملاشر، ينحل و لو لشيل طفيف مل الصعولات التي سايواجااا اللااحثول و 

الماتمول في الموضول و التي ندرياا تماما، أو عح  األقل يفتح نافكة صديرة في موضاول 

المشارل تلا  التادخل لضالط قواعاده و لتاج تلا  دراساات متعاددة و منااارات تادف  يلير يح

 أحيامه.

ميانياة قلل التطرق لإلشيالية الموضول  هلد مل اإلشارة تل  أننا عح  وعي تام  لإ

الخطاام فااي التححياال أو اهسااتنتاج نااارا لخصوصااية الموضااول و دقتااه و صااعولة تسااناط 

 م يمنعنالشله لمحاولة تمصيحية في لعض الجزئيات ، ليل هكا الحاهت المشالاة فاألمر يال أ

فنايااة ماال اهجتااااد و تلااداء أرائنااا فااي الموضااول لااالرغم ماال مخالفتاااا أحيانااا لحتوجاااات ال

للحاو  االسائدة و مل تميانية مجانلتاا لحصواح، عح  أمال أل ياتم تنويمااا و تحسايناا علار 

 المستنلحية.

التااي حاااول ماال م.ر.ل  4دة هااو المااالصاادد معالجتاااا التااي نحاال منطحااق اإلشاايالية 

و  (10)مال ق.ل.ل مال جااة، 489تجاوز الدماوض الاكي خحفاه الفصال المشرل مل خاللاا 

ثالتة التاريخ المحررات خاصة في جزئاا المتعحق لالتنايم مسملة توثيق التصرفات العنارية 

دخل المشارل ، فتامال جااة ثانياة صادرة عل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننضال

الشروط الواجح لتوثيق التصرفات العنارية و يكا حديد  الجاة المؤهحة المدرلي عل طريق 

 –اساتنرار المعاامالت  -التالياة :  لحاو  األهادافاحتراماا تحت طائحة اللطالل، يال ياادف 

م مسااؤولية دعاا –الحفاااا عحاا  مصااالح الخزينااة العامااة  –ضاامال اثلااات حنااوق المتعاقااديل 

شااياليات اإلتنصااي ماادى تحنااق هااكه األهااداف يتطحااح اإلجالااة عاال لااكل  فو  .محاارر العنااد

 فرعية التالية :ال

                                                             
 ضائي أنار: مل ق.ل.ل ليل العمل الن 489ف الكي أثاره الفصل لحتوس  أيثر في الخال:  10

،السانة  5 أمينة ناعمي، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينياة و اجتااادات محيماة الاننض، مجحاة قالا ، العادد -
 و ما يحياا. 55، ص :  2013

سات لمنارة لحدراجحة االحسيل الدلا ، شيحية انتنال محيية العنار غير المحفا )دراسة في ضوء الفنه و اهجتااد النضائي المدرلي(، م -
 و ما يحياا. 119. ص : 2015، يناير  8النانونية و اإلدارية، العدد 

و  33: ص،  2001ألريل  -، مارا 87الطيح اللواح، وسائل اإلثلات في مجال التصرفات العنارية، مجحة المحايم المدرلية، عدد  -
 ما لعدها
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ر العند و الاكي هاو المحاامي المنلاول لحترافا  رح  ة لم  طماهي األحيام النانونية المرتل -

األساا النانوني لصاالحية  أمام محيمة الننض؟ و ننصد لكل  عح  وجه الخصوص

 المحامي و حدود اختصاصاته و التزاماته لشمل توثيق التصرفات العنارية؟ 

 لماااكا المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض و لاايا المحااامي غياار المنلااول -

 ؟)الموصوف مل طرف اللعض لالعادي(

الفنارة الثانياة و واردة فاي التااريخ الاما الجدوى مل شروط صحة المحررات الثالتاة  -

الثالثة مل مدونة الحنوق العينية؟ و أي دور لاا في الرف  مال النيماة الثلوتياة لحورقاة 

 العرفية؟

تل  أي مدى يميل اعتلار النواعد النانونية المنرة لمسؤولية المحامي المنلول لحتراف   -

العنارياة أمام محيمة الننض عل أخطائه المانية المرتيلة لمناسالة توثياق المعاامالت 

يفيحة لحماية حنوق المتعاقديل مل خاالل ضالط الماناي مال جااة و الماناة مال جااة 

 أخرى؟

 يمياال اختاازال هااكه اإلشااياليات الفرعيااة فااي تشاايالية أساسااية و كلاا  وفااق الصاايدة 

المقتضايات القانونياة التاي جااء بهاا فاي  من خالل" هل توف  المشرع المغربي  اآلتية :  

 ة التاريخ الصادر عن المحامي المقباول للترافاع أماام محكماة الانقضباب المحررات الثابت

في تحقي  األهداف المرجاوة منا  و المتمثلاة فاي ضامان إثباات حقاوق المتعاقادين و دعام 

 ؟مسؤولية محرر العقد و الحفاظ على مصالح الخزينة العامة

فااي تنظاايم مساا لة توثياا  المغربااي بعبااارة أخاارو إلااى أي ماادو توفاا  المشاارع 

التصاارفات العقاريااة فااي محااررات صااادرة عاان المحااامي المقبااول للترافااع أمااام محكمااة 

 النقض؟

 يحاا أسئحة و أخرى سنحاول اإلجالة عناا ، لاهعتماد عح  المناه  اآلتية  : 

المنا  الوصفي، إللراز واق  النصوص النانونية مال حيا  العياوح فاي الصاياغة و  -

 عل اإلشياهت. اإلجالةالنصور في 
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لماانا  اهسااتنرائي، وكلاا  لتححياال الاانص النااانوني واللحاا  فااي روحااه أو الفحساافة و ا -

 الداية التي يادف تحنيناا، دول التنيد لحرفية النص.

المنا  التاريخي، مل خالل جرد المحطات التاريخية لتدخل المشرل في تنايم مجال  -

 توثيق التصرفات العنارية.

ة و منزلااة المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام الماانا  المنااارل، كلاا  لديااة معرفااة مياناا -

 محيمة الننض منارنة م  نارائه العدول و الموثنيل.

المنا  النندي، وكل  علر التفاعل م  التدخل التشريعي و اآلراء الفناية و التوجاات  -

 النضائية، تما لتلنياا و اهعتراف لوجاهتاا أو محاججتاا مت  تطحح األمر كل .

إلشايالية األساساية و لاادف مالمساة و اساتيعاح يافاة العناصار قصد اإلجالاة عال ا

التي نعتند أناا ميول أساسي في الموضاول، ارتميات تنسايمه تلا  فصاحيل سنخصاص األول 

فيه لإلجالة عل سؤال : ما هي ضوالط توثيق التصرفات العنارية في محررات صادرة عل 

عاقاديل ى يفايتاا في تثلات حناوق المتالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض؟ و ما مد

 و ضمال استنرار المعامالت؟ 

و هو ما يستدعي  جرد النصوص النانونية التي تسند لحمحامي المنلول لحتراف  أمام 

محيمة الننض مامة توثيق التصرفات العنارية، و تنصي اهختالف الموجود ليناا، ثم رسم 

هاااكا لاإلضاااافة تلااا  تحدياااد لعاااض مااال أهااام حااادود هختصاصاااه الناااوعي و اإلقحيماااي، يااال 

اهلتزامااات النانونيااة التااي يتعاايل عحاا  المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض أل 

يحترماااا و هااو لصاادد توثيااق التصاارفات العناريااة، ماا  اإلشااارة تلاا  النصااور التشااريعي 

حاا  فااي الموجااود عحاا  هااكا المسااتوى. تل اإلجالااة عاال السااؤال المطاارور تنتضااي أيضااا الل

األوضال النانونية لحمحرر الثالت التاريخ و تجحي أثرها في الرف  مل النوة الثلوتية لحمحرر 

 الصادر عل المحامي و لالتلعية ضمال تثلات حنوق المتعاقديل.

أمااا فيمااا يتعحااق لالفصاال الثاااني و الااكي سنخصصااه لإلجالااة عاال سااؤال: ماادي يفايااة 

لجنائياة لحمحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض النواعد المنرة لحمساؤولية المدنياة و ا
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تحنااق  متاا ضاامال حنااوق المتعاقااديل فااي التعااويض فااي لشاامل توثيااق التصاارفات العناريااة 

 اإلضرار لمصالحام، و ردل المحامي عند مخالفته لحناام العام؟

اإلجالااة عاال هااكا السااؤال تنتضااي اللحاا  أوه فااي خصوصاايات المسااؤولية المدنيااة 

لشاامل توثيااق التصاارفات العناريااة سااواء تعحااق األماار لطليعااة هااكه المسااؤولية أو لحمحااامي 

أساسااا الناانوني أو ييفياة متالعااة المحاامي المخال لالتزاماتاه و ييفيااة تادخل التامميل لحححااول 

مححه في أداء التعويض، يما تنتضي في مرححة ثانية اإلشارة تل  لعض الجرائم التي يميال 

لصاادد توثيااق التصاارفات العناريااة، لتجحااي ماادى اسااتيعاح النااانول  لحمحااامي ارتيالاااا و هااو

الجنائي لمسملة توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتاة التااريخ صاادرة عال المحاامي 

 المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض.و لاكا سييول التصميم وفق الشيل التالي :

ضوابط توثي  التصرفات العقارية في محررات ثابتة التاريخ صادرة  : الفصل األول

 عن المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

المسؤولية القانونية للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض بش ن  الفصل الثاني:

 توثي  التصرفات العقارية.
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التاريخ ة ثابت اتمحررضوابط توثي  التصرفات العقارية في الفصل األول: 

 : عن المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض ةصادر

قد يحتار المتعاقدال  تعدد الجاات المخول لاا قانونا توثيق التصرفات العنارية ، أمام

مل خالل عنارية ، الجاة التي فياا مل الضمانات ما ييفل حماية حنوقام العينية ال اختيارفي 

المضاامول يعلاار لشايل واضااح و دقياق عاال ترادة المتعاقااديل، عناد سااحيم مال حياا  الشايل و

النزاعااات التااي قااد تثااور لشاامناا فااي  تاللااويضاامل تثلاتاااا أمااام النضاااء و ييساار عمحااه فااي 

 مستنلال.

ماال لاايل المخااول لااام هااكه  لمحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننضولمااا أل ا

 فاي تلراز الضمانات التي يوفرها المحارر الثالات التااريخ و التاي هاي سنحاول،  الصالحية

المنالل تشيل ضوالط و التزامات يتعيل عح  المحامي المنلول لحترافا  أماام محيماة الاننض 

 و عحياه ،  مراعاتاا و أخدها لعايل اهعتلاار أثنااء ممارساة ماماة توثياق التصارفات العنارياة

حاارر مخصااص لحأولامااا : ننساام هااكا الفصاال تلاا  جاازأيل س لحاا  فيااه األوضااال النانونيااة لم 

العند، أي الشروط التي تطحلاا المشرل في المحامي المنلول لحترافا  أماام محيماة الاننض و 

اهلتزامات المحناة عح  عاتنه لمناسلة توثيق المعاامالت العنارياة)الملح  األول(،  فاي حايل 

الجزء الثاني لتنصي األوضال النانونية الخاصة لالمحرر الثالت التاريخ، و كل   صصسنخ

مل م.ر.ل لاعتلارها الشريعة العامة  4مل خالل اللح  في دور الشروط الواردة في المادة 

ل المحااامي عاال النااوة الثلوتيااة لحمحاارر الصااادر لتوثيااق التصاارفات العناريااة فااي الرفاا  ماا

 محيمة الننض )الملح  الثاني(. المنلول لحتراف  أمام

صالحيت  و حدود اختصاص  المبحث األول : المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

 :توثي  التصرفات العقارية و التزامات  بش ن

المشرل المدرلي لحجاة المخول لاا تحرير المحررات الثالتة التااريخ فاي  تحديدأثار 

ميدال المعامالت العنارية ، نناشا فنايا واسعا في صفوف الماتميل ، انصح لاألساا حاول 

يول تسناد مامة توثيق التصرفات العنارية لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الاننض لام 
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يل دقيق اهلتزامات التي ينلدي احتراماا مل طارف المحاامي يوايله عمل تشريعي يحدد لش

 محرر العند عح  غرار ما هو عحيه األمر لالنسلة لحموثنيل و العدول.

و لكل  سنحاول مل خالل هكا الملح  جرد لعض أهام اهلتزاماات التاي يتعايل عحا  

ماااة توثياااق المحاااامي المنلاااول لحترافااا  أماااام محيماااة الاااننض احترامااااا لمناسااالة مزاولاااة ما

لاللتزامااات وجلااة المعااامالت العناريااة، وكلاا  لتنصااي ماادى يفايااة النصااوص التشااريعية الم

المحااامي لشاامل توثيااق التصاارفات العناريااة فااي ضاامال تثلااات حنااوق المتعاقااديل و اسااتنرار 

المعامالت مل جاة و الحفاا عح  مصالح الدولة مل جاة أخرى. )المطحح الثاني( ليل قلل 

ح  أوه في األساا النانوني لصالحية المحامي المنلول لحترافا  أماام محيماة كل  ينلدي الل

الااااااننض، وحاااااادود اختصاصااااااه النااااااوعي و اإلقحيمااااااي لخصااااااوص توثيااااااق التصاااااارفات 

 العنارية)المطحح األول(.

المطلب األول: صالحية المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض و حدود 

 :ريةاختصاص  بش ن توثي  التصرفات العقا

تسناد مامة توثيق التصرفات العنارية مل طرف المشرل المدرلاي ، و وضاعه الثناة 

تام علار   في المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لتوثيق المحاررات الثالتاة التااريخ

عدة محطات تشريعية ، والتي علر فياا المشرل عل تلنيه لمناجية التدرج في تقرار رسمية 

األول (، و هو ما ياار أيضا مل خاالل حادود اختصااص المحاامي المنلاول  العنود) الفنرة

لحتراف  أمام محيمة الننض)الفنرة الثانية(، فحيست جمي  المعامالت العنارية يحق لاه تحريار 

 عنودها.

الفقرة األولى: األساب القانوني لصالحية المحامي المقبول للترافع أمام محكمة 

 :قاريةتوثي  التصرفات العلالنقض 

تل الرغلة في لح  األساا النانوني لصاالحية المحاامي فاي تحريار العناود العرفياة 

ة لالمعامالت العنارية عح  وجه الخصوص تجد ملررها في أهمياة طلصفة عامة، أو المرتل

التمصاايل النااانوني، و دوره فااي تلااراز النصااوص النانونيااة التااي تماانح الصااالحية لحمحااامي 
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، يمااا تمياال ماال تثااارة ةمحيمااة الااننض لتوثيااق التصاارفات العنارياا المنلااول لحترافاا  أمااام

مسااؤوليته فااي حالااة اإلخااالل لاااا. فاااي لااكل  تااوفر أرضااية لمناقشااة الشااروط المتطحلااة فااي 

المحامي المؤهل، هكا لاإلضافة تل  أناا تعطينا لمحة عل المناجية أو الخاصية التاي ميازت 

صارفات العنارياة لحمحاامي المنلاول لحترافا  أماام التشريعي في تسناد مامة توثيق الت لتدخلا

 محيمة الننض.

حرير العنود لصفة عاماة تجاد ساندها فاي الناانول تو تل يانت صالحية المحامي في 

فإل ارتلاط صالحية تحرير العنود لالمعاامالت العنارياة، يجعال  ( 11)المنام لمانة المحاماة،

المرجعيااة النانونيااة لاااكه الصااالحية متعااددة، فمناااا مااا يناادرج فااي تطااار النااوانيل العناريااة 

                                                                               الخاصة)أوه(، و مناا ما يندرج في تطار مدونة الحنوق العينية )ثانيا(.

وانين أوال: صالحية المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض من خالل الق

 :العقارية الخاصة

في تجاوز الدموض و اهخاتالف فاي التمويال الاكي خحفاه المدرلي مل المشرل رغلة 

أقارت اليتالاة يعاد مال أول النصاوص النانونياة التاي والاكي   ( 12)مال ق.ل.ل  489الفصل 

مجموعاة مال النصاوص النانونياة  مال خاالل التادخل تم  ،يوسيحة لإلثلات لعض التصرفات

أهمياة مؤسساة التوثياق فاي مجاال العناار و التصارفات التاي أيادت عحا  والعنارية الخاصاة 

فااي مناومااة توثيااق التصاارفات  ا أساساايامانااة المحاماااة شاارييجعحاات ماال ، و عحيااهالااواردة 

 (13) ا مل اليفاءة و الخلرة.العنارية لما لا

                                                             
 المحاماةالمنام لمانة  28.08مل النانول  30الفصل  - 11
 مل ق.ل.ل ليل العمل النضائي أنار:  489ف الكي أثاره الفصل : لحتوس  أيثر في الخال  12

،السانة  5 أمينة ناعمي، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينياة و اجتااادات محيماة الاننض، مجحاة قالا ، العادد -
 و ما يحياا. 55، ص :  2013

ات لمنارة لحدراساانتنال محيية العنار غير المحفا )دراسة في ضوء الفنه و اهجتااد النضائي المدرلي(، مجحة الحسيل الدلا ، شيحية  -
 و ما يحياا. 119. ص : 2015، يناير  8النانونية و اإلدارية، العدد 

و  33: ص،  2001ألريل  - ، مارا87الطيح اللواح، وسائل اإلثلات في مجال التصرفات العنارية، مجحة المحايم المدرلية، عدد  -
 ما لعدها

، ميتلااة 0152، ألريال  7/8: نجايم أهتاوت، توثياق التصارفات العنارياة و دورهاا فااي تحنياق األمال العنااري، مجحاة المنلار الناانوني، العادد  13
 25، ص:  2015الرشاد،، 
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و لكل  أصلح لإمياال المحاامي تحريار العناود التاي يياول موضاوعاا ليا  عناار فاي 

أو موضاوعاا يتعحاق لنااام المحيياة  ( 14)اهلتدائي أو النااائي،عند طور اإلنجاز سواء مناا ال

العناار وفاق أو يال موضوعاا عند اإليجار المفضي لتمح   (15) المشترية لحعنارات الملنية.

 ( 16). المتعحق لاإليجار المفضي لتمح  العنار 51.00ما جاء في النانول 

 مل قانول اهلتزامات و العنود يما غير و تمم لموجح 618/3في الفصل  حي  جاء

البتادائي :" يجب أن يارد عقاد البياع ا، و الكي جاء فيه 107.12المادة الفريدة مل النانول 

ف   مان طارما في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم توثيقللعقار في طور االنجاز إ

ائلاة تحت ط و و ذلكدمهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقو

 " البطالن.

مل النانول المتعحق لالمحيية المشترية  12ويكل  هو األمر حت  عح  مستوى المادة 

"  :، و التااي ورد فياااا106.12ياار و تماام لالنااانول يمااا غ 18.00 رقاام  لحعنااارات الملنيااة

بإنشاء الحقوق العينية يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو 

بموجب محرر رسمي أو محرر ثابات التااريخ ياتم  إسقاطهااألخرو أو نقلها أو تعديلها أو 

تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخولهاا قانونهاا تحريار العقاود و 

 (17)ذلك تحت طائلة البطالن".

 2002قلل التطرق لألحيام التي تامنا و تخدم موضوعنا، هلاد مال الناول لامل سانة 

شااايحت محطاااة تاريخياااة ماماااة، لاعتلارهاااا منطحناااا لتااادخل المشااارل المدرلاااي لتنيياااد حرياااة 

                                                             
لتدييار و تتمايم الناانول  107.12ياك الناانول ( لتنف2016فلرايار  3) 1437رليا  األول  23صاادر لتااريخ  1.16.05 : اايار شاريف رقام 14

ل ( لمثالاة قاانو1913اغساطا 12) 1331رمضاال  9لشمل لي  العنار في طور اإلنجاز المتمم لموجله الاايار الشاريف الصاادر فاي  44.00
 .932( ص : 2016فلراير  18)1437جمادى األول   6440 :اهلتزامات و العنود، الجريدة الرسمية عدد

المتعحق لناام المحيية المشترية لحعنارات  18.00( لتنفيك النانول 2002ايتولر 3) 1423رجح  25صادر  1.02.298شريف رقم ااير :  15
( 2016الريال  27) 1437رجاح  19لتااريخ 1.16.49الصاادر لتنفياكه الاايار الشاريف رقام  106.12الملنية، يما غير و تمم لالناانول رقام 

 .3781( ، ص : 2016ماي 16) 1437شعلال  9لتاريخ  6465رية لحعنارات الملنية، الجريدة الرسمية عدد المتعحق لناام المحيية المشت
المتعحاق لاإليجاار المفضاي تلا   51.00الناانول  لتنفياك( 2003نوفملر  11)1424رمضال  16صادر في  1.03.202: ااير شريف رقم  16

 .4375( ص:2003ديسملر  25)1424النعدة ، لفاتح كي 7172: تمح  العنار، الجريدة الرسمية عدد 
جااءت مخيلاة ألماال و  107.12لاة ح دو حت  لعاد صايدتاا المع 18.00مل النانول  12تليه هو أل منتضيات المادة  اإلشارةو مما تجدر  - 17

ل  احتيار تحرير مانة المحاماة، تالمنام ل 1979تطحعات هيئات المحاميل لالمدرح و التي ترمي منك مشرول النانول الرامي تل  تلداء النانول 
بال للتقيياد بالساجل للمحامي وحده صالحية تحرير كل عقاد عرفاي قامنه والتي جاء فياا : "  32 المادة المحررات العرفية، و هو ما يستنت  مل 

 العقارية" التجاري أو بالمحافظة
از لمطالاح لنااامي المحيياة المشاترية و ليا  عناار فاي طاور اإلنجا محمد لحااشمي التساولي، مادى اساتجالة ماا ورد لاالنص التشاريعي المتعحاق -

 و ما لعدها 33، ص: 42المحاميل لتوسي  ماامام، مجحة المحامي، العدد 
 22، ص : 1994، دجنلر  10،  مجحة رسالة المحاماة ، العدد القانون الجديد للمحاماة تدارك أن تراجع؟محمد الصديني،  -
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لمتعاقديل، والاكيل سااهموا ا إلرادة اتري األمرالمتعاقديل في اختيار محرر العند. لعدما يال 

فاي المعاامالت العنارياة ناارا ليساره و انخفااض تيحفتاه و سارعة  في انادماج العناد العرفاي

انجازه، لشيل انعيا سحلا عح  عدة مستويات لحيم أنه وفر المرت  الخصح للعض الفئاات 

تعلار ه الكيل ه تتوفر فيام اليفاءة الالزمة، و التياويل المناساح، و الاكيل يحاررول عناودا 

المشرل  شترطااراعي لعض األوضال النانونية التي يعل اإلرادة الحنينية ألطرافاا، و ه ت

لصااحة لعاااض العناااود األمااار الاااكي ترتاااح عناااه تماااا لطاااالل المحااارر، و تماااا تثاااارة لعاااض 

الصعولات خالل مرححاة التنفياك لايا لسالح تخاالل أطاراف العالقاة التعاقدياة لالتزامااتام و 

المشاارل يتاادخل فااي مجااال فاااكه الملااررات جعحاات  ( 18)تنمااا لعيااوح صااياغة وثااائق التعاقااد.

لحصر  التصرفات العنارية لتلني الرسمية في اإلثلات م  تلناء المجال لحعنود العرفية و كل 

 (19).الجاات المخول لاا تحريرها

 و لالرجول تل  النصوص النانونية التي سلنت اإلشارة تلياا، نجادها نصات صاراحة

تماا فاي عناد رسامي أو محارر عح  وجاوح تحريار المعاامالت الملرماة لشامل موضاوعاتاا 

ا وزيار ثالت التاريخ م  اإلشارة تل  اهيتفاء لمحرريل مانييل تحددهم هئحة سانوية يضاعا

ل  و لاك  ض.العدل، والتي ينيد فياا لنوة النانول المحامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة الانن

المؤهال لتحريار التمعل في هكه النصوص يوضح أل المشرل استحزم شروطا في الشخص ف

ه هااكه العنااود، لاادءا لاهنتماااء تلاا  مانااة قانونيااة تساامح لااكل  وصااوه تلاا  ضاارورة تدراجاا

 لالالئحة السنوية التي يعدها وزير العدل المتضمنة ألسماء المنلوليل لتحريرها.

لمانة قانونية فيفتح عحح األقالم و ينشر  محررلخصوص أول شرط، و هو امتاال ال

مااال المانيااايل ليتالاااة المحااارر الثالااات التااااريخ، يالمحاااامي، المستشاااار  األوراق أماااام يثيااار

النانوني، لاإلضافة تل  اليتاح العمومييل، , أما لالنسلة لشرط تنييد المانة النانونية لتخويحاا 

                                                             
توثيق التصرفات العنارية في ال النوانيل الخاصة، منال منشور فاي سحساحة المنازعاات العنارياة مال خاالل اجتااادات :علد الحفيا مشمشي،  18

 396ص:  2007المجحا األعح ، مطلعة األمنية، الرلاط،، طلعة 
توثيق التصرفات العنارية، كلا  و ما يميز عمل المشرل في هكا المستوى هو خاصية التدرج  التي طلعت مسملة تحديد الجاات المخول لاا  - 19

يل في رية المتعاقدأل اإللناء عح  العنود العرفية فيه تدرج أول  و محسوح مل المشرل حت  ه يتنير لكوي اليفاءة و الخلرة في سعيه لححد مل ح
 اختيار محرر العند.
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المنلااوليل ليتالااة  خانااةلصاااحلاا تميانيااة تحرياار العنااود، فيخاارج اليثيااريل مماال كيااروا ماال 

   ( 20)ألل مانام ه تصرر لإميانية تحرير العنود. المحرر الثالت التاريخ،

اماااة المانام لماناة المح 28.08وهناا تتنااط  الناوانيل العناريااة الخاصاة ما  النااانول 

ارات لاعتلاره مل أوضح النوانيل التي تصرر لاكه اإلميانية، و هو ما نجده في صاريح علا

ساتثناء ملكاةو ماع مراعااة اال"يمارب المحامي مهام  بمجموع تاراب الممنه :  30المادة 

 أعالهو من غير اإلدالء بوكالة. 23المنصوص علي  في المادة 

 و تشمل هذه المهام :

تحرير العقودو غير أن  يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفي   -7

 ( 21) في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب العقد."

لإميانياة تحريار العناود، لداض الناار عماا تل عمومية هكا المنتض  تسمح لحمحامي 

تكا يال متمرنا أو قد فر  مل التمريل ليستنل لنفساه أو ليياول مسااعدا أو شارييا لزميال لاه 

غيار  (22)في المانة، و لصرف النار عما تكا يال منلوه لحتراف  أمام محيمة الاننض أو ه،

" يقياااااد بالالئحاااااة حينماااااا اساااااتعمحت علاااااارة  51.00و  44.00و  18.00أل الناااااوانيل 

"، 28.08مان القاانون  34ض طبقا للفصل قالمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة الن

منحت لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننض و لصافة اساتثنائية تميانياة تحريار هاكه 

العنااود ليساات لصاافتام يمحاااميل ، و تنمااا يمانياايل منلااوليل لتحرياار هااكه العنااود، مااادام أل 

لنااوة النااانول، دول اهلتفااات تلاا   يااتم يياادهم لالالئحااة التااي يحااددها وزياار العاادل ياال ساانةتن

 (23) .تنايميشروط التنييد التي ستحدد لنص 

                                                             
المتعلا  باإليجاار المفضاي إلاى تملاك  51.00القاانون فاي ضاوء  عقارقراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك : محمد الشيحح،  20

لرايار ف 12و  11مي ر،أشدال الندوة العحمية الوطنية المنامة مل طرف مريز الدراسات النانونية المدنية العنارية ليحية الحنوق مراير يوالعقا
 132و  131( ، ص :،الطلعة الثانية )لم تكير السنة 23، سحسحة الندوات و األيام الدراسية، العدد 2005

يمكان للمحاامي تحريار أي عقاد عرفاي يالتاالي : " 30يانت صالاغة الماادة  1993سلتملر  10الصادر لتاريخ  1.162.93: في ااير رقم  21
 "كيفما كان نوع 

دلحاوم ماساتر فاي الناانول ، رسالة لنيل -عقد البيع نموذجا -توثي  التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية: علد الرحيم محويي،  22
 43ية العحوم النانونية و اهقتصادية و اهجتماعية، جامعة سيدي محمد لل علد هللا ، فاا ، ص: حالخاص ، ي

، جمعية هيئات المحاميل لاالمدرح ، وجادة الساعيدية  28، المواضي  المطروحة عح  المؤتمر دور المحامي في توثي  العقود: هند اجنيي ،  23
 .398:  ، اليتاح الثاني ،ص  2013يونيو  6/7/8األيام 
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ماال النااانول  12و مااا تجاادر اإلشااارة تليااه عحاا  هااكا المسااتوى أنااه و لاادخول المااادة 

الننض عائنا حاال دول أمام محيمة  ل لحتراف وحيز التطليق وجد المحامول المنلول 18.00

تحريرهم لحمحررات الثالتة التاريخ، لسلح ارتلاط كل  لتنييادهم لناوة الناانول لالالئحاة التاي 

سيصدرها وزير العدل مل أجال تحدياد أساماء المانيايل المنلاوليل لتحريار هاكه المحاررات، 

و  (24)فايل،مما جعل محرراتام غير قالحة لحتنييد لالسجالت العنارية مل طرف السادة المحا

الصادرة عل السايد المادير العاام لحويالاة الوطنياة   62الكيل تنيدوا لما ورد في المكيرة عدد 

 ( 25) .2004يناير  13لحمحافاة العنارية و المسح العناري و الخرائطية لتاريخ 

لند أثار هكا الموضول نناشا يليرا في الساحة النانونية لحي  لم يلق المعنيول لاألمر 

هااكا العااائق، و هااو مااا تااوج لالنجااار لحياا  صاادر  عحاا  تجاااوز عمحااواي األياادي، لاال ميتااوف

و  ( 26)،18.00مال الناانول  12المرسوم المتعحاق لتطلياق الماادة  2004يونيو  17لتاريخ 

ق.ل.ل المضاافتيل  مال618/16و  618/3يكا المرسوم المتعحاق لتطلياق  أحياام الفصاحيل 

لحااكال تلعامااا صاادور المرسااوم المتعحااق لتطليااق أحيااام او  ( 27)، 0044.لموجااح النااانول 

 ( 28)المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح  العنار. 51.00مل النانول  16و  4المادتيل 

 حي  نصت المراسيم التطلينية أعاله عح  نفا المنتضيات :

المانيايل الاكيل يميانام تلاارام عناود التصارفات العنارياة دول انتااار صاادور  حاددت

لتنايمي الكي يليل المال المنامة التي يسمح قانوناا لتحرير العنود، و هم الموثنول النص ا

و العدول، و المحاميل المنلوليل لحتراف  أمام محيمة الننض، و كل  لالرغم مال أل الناوانيل 

العنارياة الخاصااة تاانص عحاا  أل ينيااد هااكا األخيار فااي الالئحااة اهساامية الساانوية المعاادة ماال 

 دل.طرف وزير الع
                                                             

، أشادال النادوة العحمياة الوطنياة المتعل  بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 18.00من القانون  12و قراءة في المادة : حسل زرداني  24
و األياام  ، سحساحة النادوات2005فلرايار  12و  11المنامة مل طرف مريز الدراسات النانونياة المدنياة العنارياة ليحياة الحناوق ماراير ياومي 

 .171ص :  ،،الطلعة الثانية )لم تكير السنة(  23الدراسية، العدد 
الصادرة عل السيد المدير العام لحويالة الوطنية  لحمحافاة العنارية و المسح العناري و الخرائطية لتاريخ  62المكيرة عدد ي ف، و مما جاء  : 25
تعاين علايكم تاة التااريخو يهذا و تجدر اإلشارة إلى أن  في انتظار صدور الئحة  األشخاص الماؤهلين لتحريار العقاود الثاب"...  :2004يناير  13

 االقتصار على البث في الطلبات المدعمة بمحررات رسمية دون غيرها."
، منشاور لالجريادة  18.00مال الناانول  12ادة ( لتطلياق أحياام الما2004يونياو  7رليا  األول ) 18الصاادر   2.03.852: المرساوم رقام  26

 17/06/2004لتاريخ  5222 : الرسمية عدد
، منشااور لالجرياادة  16-618و  3-618( لتطليااق أحيااام الفصااحيل 2004يونيااو  7رلياا  األول ) 18الصااادر  2.03.853: المرسااوم رقاام  27

 . 17/6/2004، لتاريخ 5222 :الرسمية عدد
المتعحق لاإليجار  51.00 النانولمل  16و  4( لتطليق المادتيل 2004 ديسملر 27كي النعدة)  14الصادر في  2.04.757: المرسوم رقم  28

 .26/01/2005، لتاريخ 5280المفضي تل  تمح  العنار. الجريدة الرسمية عدد 
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سامح ييما حدد طليعة النص التنايمي المحدد لحمال النانونية المناماة األخارى التاي 

دل، وزير العالاا قانوناا لتحرير العنود، و يكا شروط  تنييدها في الالئحة اهسمية السنوية ل

تادح كل  سيتم لنرار مشتر  لوزير العدل و وزير الفالحاة و الاوزير المن نصت عح  أل تك

 لاإلسيال و التعمير.الميحف 

ى الصادرة عال المادير العاام، والتاي يانات محال دعااو 62لالعودة تل  المكيرة رقم 

الصاااادر لتااااريخ  187يميااال تجسااايده علااار النااارار رقااام  النضااااءل موقاااف إقضاااائية، فااا

و الكي  62عل محيمة الننض في تطار دعوى الطعل لإلداء المكيرة رقم  11/03/2011

دور بعاد صا حالتهااوعلاى  18.00من  12تطبي  مقتضيات المادة  "... حيث إنجاء فيه: 

نون مان القاا 12)المقصود با  المرساوم المتعلا  بتطبيا  الماادة  07/06/2004مرسوم 

ال  و قبلهاااوذكور ة هااي ناسااخة لمااا ماا( ال يتوقااف علااى صاادور القاارار المشااترك ال18.00

 نتقالياةي غيااب مقتضايات ايجدي تمسك الطاعنة باستمرار العمال بالمقتضايات الساابقة فا

 ."تسمح بذلكو بالتالي تكون الوسيلة على غير أساب

:  09/05/2013الصادر عل محيمة الننض لتاريخ  446نرار عدد اليما جاء في  

"حيث صح ما عابت  الطالبةو ذلك أن القرار المطعون في  لماا علال قضااؤه ب نا  ماادام لام 

و 12  في مادت 18.00وقف علي  سريان القانون يصدر بعد القرار الوزاري المشترك المت

ف ن المست نف علي  يبقى ل  الح  في االستمرار في تحرير العقودو يكون قاد علا  تطبيا  

على شرطو و الحال أن هذه المقتضيات ال يتوقف على صدور القارار الاوزاري  12المادة 

ماان التمسااك باسااتمرار المشااترك المااذكورو ألن هااذه المااادة ناسااخة لمااا قبلهااا و ال جاادوو 

غياااب مقتضاايات انتقاليااة تساامح بااذلكو ممااا يجعاال  فاايالعماال بالمقتضاايات السااابقة عليهااا 

 ( 29)القرار المطعون في  فاسد التعليل و يعرض  للنقض."

ولإلشااارة فااإل هااكه المشااايل تاام تجاوزهااا لعااد صاادور المراساايم النانونيااة المنامااة 

، و يكا صادور مدوناة الحناوق العينياة والتاي اشاترطت أل يياول  لحنوانيل العنارية الخاصة

                                                             
، ى ضوء مدونة الحقوق العينية و الظهير المتعل  بالتحفيظ العقااريتوثي  التصرفات العقارية علعلد الرحيم حزيير، قرارات أشار تلياا :   29

ماي  30و  29الندوة الوطنية المنامة مل طرف الويالة الوطنية لحمحافاة العنارية و محيمة الننض في موضول األمل العناري المنامة يومي 
 161، ص: 2015، الرلاط، مطلعة األمنية 26لنصر المؤتمرات مراير، دفاتر محيمة الننض، العدد  2015
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المحامي منلوه لحتراف  أمام محيمة الننض فنط، دول الحاجة لتنييده في الالئحة التي يعادها 

مال م.ر.ل ،  4تعارض النوانيل العنارية الخاصاة ما  الماادة  و هو ما يوضحوزير العدل، 

 ( 30) لنصوص لما يتالءم م  م.ر.ل.تعديل هكه ال محزما  المشرل مما يجعل

وماال لاايل األساائحة التااي تمخضاات عاال غمااوض المنتضاايات النانونيااة التااي تضاامنتاا 

 12، نجد ما نصت عحيه الفنرة الثانية مل الماادة ة ألفااااالنوانيل العنارية الخاصة وعمومي

المقباولين لتحريار "يحدد وزير العدل سنويا الئحة ب سماء المهنيين :  18.00مل النانول 

 المهنياين المقباولين لتحريار." لحي  لو أل صياغتاا يانات عحا  النحاو التاالي "هذه العقود

، لوفرت عناء التفيير ومداد اليتالة لعديد مل الماتميل، و يازداد المحررات الثابتة التاريخ"

لاوليل لحترافا  هكا الدموض حينما نص المشرل في الفنرة الثالثة عح  أل تنييد المحاميل المن

 ( 31) .أمام محيمة الننض لالالئحة السنوية التي يعدها وزير العدل لنوة النانول

زياار العاادل قااد الالئحااة اهسامية الساانوية التااي يعادها و ماا تجاادر اإلشااارة تلياه هااو أل

محددة لكل  أسماء المحاميل المنلاوليل لتحريار التصارفات  ( 32)،2017صدرت لرسم سنة 

و يلن  السؤال هو ما المعاايير المعتمادة مال طارف وزيار العادل لتحدياد الماؤهحيل  العنارية.

 لتحرير هكه العنود؟

يميال الناول أل هااجا التطايار و و ارتلاطاا لإشايالية الموضاول  ه الفنارةولختام هك

تك تام العمال عحا  تحسايل  الحسم في الخالفات يال راسخا في أكهاال واضاعي هاكه الناوانيل

نصوص النانونية و تعزيزها لمراسيم تنايمية تتفادى منا  المحااميل المعنيايل صياغة هكه ال

فاإعالل المشارل عال موقفاه الراماي تلا  اهساتناد ولالتالي ، مل ممارسة هكا الحق الميتسح

                                                             
رساالة لنيال دلحاوم ماساتر فاي الناانول الخااص ، يحياة العحاوم  و التزام المحافظ العقاري بمراقبة صاحة الرساوم شاكال و جاوهراو:صفاء الاداج 30

 48، ص: 2016/2017النانونية و اهقتصادية و اهجتماعية، جامعة اار الماراز، فاا ، السنة الجامعية 
تل اإلجالة عل هكا  هل هكا يعني أنه تقصاء تام لحمحاميل غير المنلوليل لحتراف  أمام محيمة الننض؟ لحي  عح  هكا المستوى طرر سؤال:  : 31

ل لوليلمحاميل المنالسؤال تستدعي حسح أحد اللاحثيل اعتماد الفنرتيل معا في التححيل، لحي  لجمعاما يتليل أل وزير العدل محزم لتسجيل جمي  ا
ادا تاه، أو اعتمالحتراف  في الالئحة  التي يعدها، فضال عح  أي محامي أخر غير منلول لكل ، تما لناء عح  طحح مل هاكا اهخيار يحادد فياه مؤهال

الاننض  عح  معطيات مسلنة يتوفر عحياا وزير العدل، كلا   أل المشارل لاو أراد حصار اهختصااص و جعحاه فناط لحمنلاول لحترافا  أماام محيماة
يؤيد هكا الطرر  و ما و ون": "المحامون المقبولون للترافع هم وحدهم المؤهلون لتحرير العقود المتعلقة بهذا القانتعمل صيدة تفيد كل  مثلألس
ض ماؤهال ما جاء في الفنرة األخيرة و التي تضمنت علارة المحامي لدول مخصص، مما يجعل حتا  غيار المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننهو 
و لصدور مدونة الحنوق العينية تم حصر المحرر المؤهل لتحرير المحرر الثالت التاريخ في المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة  31العنود. توثيق

 ونوق العينية الننض دول غيره مما يجعل مل افتراضات هكا اللاح  مجانلة لحصواح.لإلشارة فحند يال لاكا السؤال ملرره قلل صدور مدونة الح
 دور الالئحة اهسمية المعدة مل طرف وزير العدل. ص
عناارات الملنياة، المتعحق لناام المحيياة المشاترية لح 18.00مل النانول  12عمر اإلسيرمي، دور المحامي في تحرير العنود: قراءة في المادة  -

 74، ص:  2004ماي،  5المجحة المدرلية لنانول األعمال و المناوهت، العدد 
  1051الصفحة:   (2018فلراير  15)1439لتاريخ جمادى األول   6648لالجريدة الرسمية عدد : وكل   32
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يخياار اسااتراتيجي فاي مجااال  و التاي أصاالحت المحامااة جازءا مناااا، عحا  مؤسساة التوثيااق

حيوي لالنسلة لحدولة و لألفراد، مل خالل التوجه نحو تعميم الرسمية دول التنير ألصاحاح 

و الكيل يندرج ضمنام المحامي المنلول لحتراف  أماام محيماة الاننض،  (33)اليفاءة و الخلرة،

المحاامي  هقتنااعي لياول ناارا المشرل مصادف لحصاواح عحا  األقال فاي اعتناادي يجعل 

فااي تجويااد مناومااة توثيااق لااه ماال الخلاارة مااا يمينااه ماال المساااهمة فاعاال  أساسااي و شااري 

المانام مال الناانول  30لماادة الكي عرفتاه ا أما فيما يتعحق لالتخصيص .التصرفات العنارية

يجااد ملاارره فااي الصاالدة فلااالرغم ماال أنااه  عموميتاااا،  لمانااة المحاماااة ماال خااالل الحااد ماال

قتصااادية لاااكه النااوانيل و التااي جعحاات المشاارل يخرجاااا ماال دائاارة النشاااط اهجتماعيااة و اه

الماناااي الخااااص لالمحااااميل عاماااة و جعحااااا حيااارا عحااا  المنلاااوليل لحترافااا  أماااام محيماااة 

نااارا لمااا يتطحلااه توثيااق  نااه و فااي اعتنااادي يجعاال المشاارل مجانلااا لحصااواحإف ( 34).الااننض

ساانة ماال مزاولااة  15ضاامناا أحيانااا ماارور يه التصاارفات العناريااة ماال خلاارة و يفاااءة قااد 

التيويل و التخصص و الشواهد العحمية و هو ما سنؤجل الحدي  عنه يضمناا و تنما  المانة

التنليااه تلاا  ضاارورة مالئماة النااوانيل العناريااة الخاصااة ماا   و فااي األخياار ينلداي .تلا  حاايل

السانوية المعادة مال طارف  اهسامية ةمل م.ر.ل خاصة فيماا يتعحاق لالتنيياد لالالئحا 4المادة 

 وزير العدل.

دونة من م 4 ثانيا: صالحية المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض من خالل المادة

 :الحقوق العينية

مل م.ر.ل أصلح ينتصر عح   4تل توثيق التصرفات العنارية وفنا لمنتضيات المادة 

المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة المحرر الرسمي و المحرر الثالت التاريخ الصادر عل 

الننض،  وتعتلر هكه المادة مل األحيام العاماة لتوثياق التصارفات العنارياة حيا  أل غيرهاا 

في قوانيل أخرى يشايل اساتثناءا عحا   ومل المواد النانونية سواء الواردة في نفا المدونة أ

" يجب أن تحررو تحت طائلة البطالن و جميع و مما جاء في هكه المادة :  ( 35)هكه األحيام،

                                                             
، ندوة المنازعات العنارية، منشورات 44.00:محمد الخضراوي، تشياليات توثيق التصرفات العنارية و متطحلات التنمية : قراءة في النانول  33

 و ما لعدها 145ص:  2005،الطلعة الثانية  7المدنية و العنارية،  العدد يحية الحنوق لمراير و مريزالدراسات النانونية و 
 .22/08/2018تاريخ الولوج   comwww.marocdroit. : العرلي مياد، صالحية المحامي لتحرير العنود، منشور لالموق  اهليتروني :  34
الحنوق العينياة، رساالة لنيال دلحاوم ماساتر فاي الناانول الخااص، يحياة : علد المنعم الدريسي، تثلات محيية العنار غير المحفا في ضوء مدونة  35

 84، ص : 2013/2014العحوم  النانونية اهقتصادية و اهجتماعية ، جامعة سيدي محمد لل علد هللا، فاا ، السنة الجامعية : 
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التصرفات المتعلقة بنقل ملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخاروو أو نقلهاا أو تعاديلها أو 

إسااقاطها بموجااب محاارر رسااميو أو بمحاارر ثاباات التاااريخ يااتم تحريااره ماان طاارف محااام 

 ذلك."مقبول للترافع أمام محكمة النقضو ما لم ينص قانون خاص على خالف 

مال م.ر.ل وكلا   4و ما تجدر اإلشارة تليه هنا، هو التعديل الاكي طارأ عحا  الماادة 

حيا  أصالحت الصايدة   ( 36)مال م.ر.ل، 4الناضي لتتمايم الماادة  69.16لمنتض  النانول 

و بموجاب كاذا الوكااالت الخاصاة بهاا ... و-تحت طائلة البطالن–"يجب أن تحرر يما يحي: 

هاكا التعاديل يامتي فاي ساياق التجااوح ما  الرساالة ( 37) ..."،اريخمحرر رسامي أو ثابات التا

التااي نلااات تلاا  ضاارورة تلنااي خطااة عماال  ( 38)،30/12/2016المحييااة المؤرخااة فااي 

 ( 39)مستعجحة لحتصدي لما أصلح يعرف لااهرة السطو و اهستيالء عح  عنارات الدير.

  أماام لحمحامي المنلول لحترافالالرجول تل  األحيام الخاصة لإسناد صالحية التوثيق 

ما   مال م.ر.ل، يتضاح مال خاالل منارنتااا 4محيمة الاننض، ولعاد الناراءة المتمنياة لحماادة 

 النوانيل العنارية الخاصة أنه يميل تسجيل مالحاات مل قليل :

تل ما اشترطه المشارل فيماا يتعحاق لاالماني المؤهال لتوثياق التصارفات العنارياة فاي 

هاو أل يياول محامياا منلاوه لحترافا  أماام محيماة الاننض. فااكا ( 40)اريخ،محررات ثالتة التا

الشارط الوحياد ييفاي تحنناه هيتسااح صاالحية توثياق العناود الماؤطرة فاي م.ر.ل، يماا أل 

المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض أصاالح ماال خااالل هااكه المااادة يحتياار هااكه الصااالحية 

و فااي كلاا  تمييااد لمااا ورد فااي المراساايم التااي صاادرت لتطليااق مااواد النااوانيل  (41)وحااده.

                                                             
 4الناضااي لتتماايم المااادة  96.16انول ( لتنفيااك الناا2018اغسااطا 30)1438كي الحجااة  8الصااادر لتاااريخ  1.17.50: الااياار الشااريف  36

 (.2017سلتملر  11) 1438، لتاريخ كي الحجة 6604مل م.ر.ل ، الجديرة الرسمية عدد  38.09
:" و بنااءا عليا  و ابتاداء مان تااريخ  2017سالتملر  21الصاادرة عال المحاافا العاام لتااريخ  20: و في نفا الصدد جاء في المكيرة عدد  37

يجاب أن  4ليهاا فاي الماادة و دخول  حيز التنفيذ فإن جميع الوكاالت التي ترمي إلاى إبارام التصارفات العقارياة المشاار إ 96.16صدور القانون 
 .."تحرر بموجب محرر رسمي أو ثابت التاريخ.

 -لاح و سلل التصدياألس –: لحتوس  أيثر في الموضول يميل الرجول تل  منال: تدريا الفاخوري ، "ااهرة اهستيالء عح  عنارات الدير  38
لاالموق  اإلليتروناي لمر.ياز تدرياا  2017يولياوز  15، مناال منشاور  لتااريخ 30/12/2016قراء عح  ضوء الرساالة المحيياة المؤرخاة فاي 
  01.59الساعة  09/21/2017، تاريخ الولوج www.cieersjo.com الفاخوري لحدراسات و األلحا  النانونية وجدة، 

فاي الموقا   2017أيتاولر  15، مناال منشاور لتااريخ 20مل م.ر.ل و مكيرة السيد المحافا العاام عادد  4: المرالط عدنال، قراءة في المادة  39
 .22.00الساعة  09/17/2017تاريخ الولوج      http://aljami3a.com  اهليتروني لحجامعة النانونية المدرلية اهفتراضية : 

مل م.ر.ل لحي  أشاار تلا  أل  4: و في زيارة لميتح األستاك حاجي عزيز، محامي لايئة فاا، أيد فياا تتلعه لحسياق الكي جاءت فيه المادة  40
اء ه يميال تعطا عنارياة ، فياال رد الاوزير أناهجمعية المحاميل طاللت وزير العدل الرميد لإضفاء الصالدة الرسامية و لننال المحيياة و الرساوم ال

 .28.08مل النانول  30الصلدة الرسمية لحعنود المحررة مل طرف المحامي طلنا لحمادة 
ل الخاص نو: عمر أوتيل، التوثيق و دوره في استنرار المعامالت العنارية عح  ضوء مدونة الحنةق العينية ، رسالة لنيل دلحوم ماستر في النا 41

 39ص:  2012/2013الحنوق وجدة ، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية يحية 

http://www.cieersjo.com/
http://www.cieersjo.com/
http://aljami3a.com/
http://aljami3a.com/
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يؤهال لتحريار جمياع و التي جاءت لانفا الصايدة فاي الماادة األولا  منااا : "  (42)،العنارية

 ."التصرفات... الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض

تعحاق لماناة المحامااة ، ييفياة ايتسااح صافة الم مال الناانول 33ت الماادة ولند حادد

 ( 43).التراف  أمام محيمة الننض

ماال م.ر.ل هااو أنااه لاام ياارلط  4المااادة   لالتااالي فمااا يميااز تاادخل المشاارل لمنتضاا

الصالحية الممنوحة لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لالتنييد في الالئحة اهسمية 

زالاات تاارلط هااكه  ماااالساانوية، لخااالف منتضاايات النااوانيل العناريااة الخاصااة التااي ياناات و

هاكا األمار  4زت الماادة د اسم المحامي في الالئحة المكيورة، و لكل  تجااووالصالحية لوج

مانحة الصالحية لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لتحرير التصارفات العنارياة، 

الحاام التعرياف لإمضاائه لادى رئايا يتالاة الضالط المحيماة (  44)دول رلط كل  لمي تجراء،

 اهلتدائية المختصة و هو ما سنؤجل الحدي  عنه تل  حيل.

لعماومييل و الاكيل سااهموا و لشايل يليار فاي انتشاار المحارر تزايد فئة اليتاح اتل 

لحياام  ، أدىالعرفااي لفعاال ساااولة و ساارعة تنجااازه لاإلضااافة تلاا  انخفاااض تيحفتااه الماليااة

 ،  و أمااام هااكا عماال التاامثير لشاايل سااحلي عحاا  عاادة مسااتوياتافتنااارهم لحخلاارة و اليفاااءة 

ررات العرفياة المثلتاة لحمعاامالت المشرل المدرلي عحا  حصار الجااة الميحفاة لتوثياق المحا

                                                             
مل مدونة الحنوق العينية،  أشدال  4: ححيمة المداري ، تشيالية تحرير المحامي لحعنود المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة  42

ة الشاريعة ل لفاا و يحياستجدات النانونية الجديدة، المنامة لتنسيق ليل جامعة النروييالندوة : المعامالت العنارية و تشيالية توثيناا في ضوء الم
  252لميادير ، مطلعة أنفو لرانت، )لم لكير التاريخ(، ص: 

 و كل  في:  :43

 10 هاي 28.08يانات المادة قلال تعاديل الناانول )سنة عح  األقل. :  15المحامي الكي ييول مسجال لجدول هيئة المحاماة لمدة  -
لننض و اسنة، و في زيارة لميتح األستاك محمد لنزايور أميل وهو محامي منلول لحتراف  أمام محيمة  15سنوات لتصلح اآلل 

ي حاماة سواء فارتلاطا لاكه الننطة يرى اهستاك أل السلح في الرف  مل المدة هو ضعف اليفاءة المانية و تدني مستوى مانة الم
فتراض إلسنوات يضمانة تضافية  5مزاولة الماام ، فوعيا مل المشرل لاكه المعطيات تمت تضافة  التمريل أو لعد الشرول في

 (الخلرة و اليفاءة المانية لحمحامي التي تمينه مل التعامل م  أعح  سحطة قضائية في اللالد.
ل مة الننض، قلأو محاميا عاما لدى محيالمحامي الكي تم قلوله في الجدول لعد تناعده أو استنالته أو يال مستشار لصفة ناامية  -

 أل ييتسح صفة المحامي.

نرتيل ألمر حسح الفالمحامي الكي يال مل قدماء النضاة أو أساتكة التعحيم العالي المعفول مل شاادة األهحية و التمريل. و يتعحق ا -
لنضااء لعاد اسنوات عح  األقل في ممارساة لندماء النضاة الكيل قضوا ثمال  28.08مل النانول  18األول  و الثانية مل المادة 

ضااة الدرجاة الحصول عح  تجازة في الحنوق و قلول استنالتام أو تحالتام عح  التناعد ما لم ييال كلا  لسالح تامديلي، و قادماء ق
امساة الفنرة الخح الثانية أو مل درجة تفوقاا لعد قلول استنالتام أو تحالتام عح  التناعد ما لم ييل كل  لسلح تمديلي أيضا. وحس

 حيات الحنوق،ي لإحدىمل نفا الفصل نجد أيضا أساتكة التعحيم العالي الكيل زاولوا لعد ترسيمام مانة التدريا لمدة ثمال سنوات 
 وكل  لعد قلول استنالتام أو تحالتام عح  التناعد ما لم ييل كل  لسلح تمديلي

 170ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري، م ا، ص : : علد الرحيم حزيير، توثيق التصرفات العنارية عح   44
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عحا  ملادأيل  لاهساتنادكلا  العنارية، فاي المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض، و 

أساسيل : و هما اليفاءة و الخلرة لاإلضافة تل  الثنة، فالمحامي عند تحريره لحعناد ه محالاة 

محياه عحياه قواعاد العدالاة و أنه سيراعي المصالح المتعارضة لطرفيه، و سيحرر العند لماا ت

ل  كل  أل التجرلة و الممارسة أثلتت تأضف  ( 45).اإلنصاف، فاو تلعا لكل  في موق  محايد

أل المحامي عندما يتول  تحرير عند ما فإناه يتحارى ناارا إللماماه لاالنوانيل أل تياول هاكه 

  ثر مل الترييز عحالعنود وفق المنتضيات النانونية، في حيل يتشل  غيره لشيحيات العند أي

  ( 46)مة مضمول العند م  ترادة األطراف.ءمال

يستحسل تسناد مامة توثيق التصارفات العنارياة لحمحاامي، فاإل  هنال  ملو تل يال  

نتند هكه المسملة لملرر غياح تيويل متخصاص فاي مجاال تلارام العناود ا ( 47)األخراللعض 

الخصاوص، فاالتمريل الاكي يمار مناه لصفة عامة، و عناود التصارفات العنارياة عحا  وجاه 

 (48)هيل حسح رأي أحد المحاميلرزمه لتعحم ضوالط التوثيق فاألمر المحامي ليا فيه ما يح

لالميتح الكي يتمرل فيه المحامي و عماا تكا ياال يازاول ماماة توثياق التصارفات العنارياة، 

هكا لاإلضافة تل  غياح منتضيات قانونية يافياة لتامطير عمحياة تحريار العناود العرفياة، مماا 

 ل لصحتاا و لالتلعية هدم حجيتاا.ييسال تميانية الن

يياز الاكي أقاماه المشارل لايل المحااميل نجاد التم ه هكا المنتضا لعل أهم انتناد خحفو 

المنلااوليل، و المحاااميل الموصااوفيل لالعااادييل ) غياار المنلااوليل( و الااكي ينلنااي عحاا  أساااا 

الضاوالط العحمياة  عحا  اهساتنادعاوض ( 49)سانة، 15المدة، أو معياار األقدمياة المتمثال فاي 

ثيل اساتنلاط ححاول واقعياة المتمثحة في الشواهد  المانية و التخصص، و لند اقترر أحد اللاح

ماال التشااري  الفرنسااي الااكي ياارا تطااور مانااة المحاماااة نحااو التخصااص فااي النااانول رقاام 

                                                             
 : ساام فرر، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء النوانيل الخاصة، رسالة لنيل دلحوم ماستر في النانول الخاص، جامعة محمد األول ، وجدة 45

 49، ص:  2010/2011، السنة الجامعية : 
 44، ص:2000، أيتولر  15لرية، المحامي و تحرير العنود، مجحة رسالة المحاماة ، العدد : علد الرحيم لل  46
: و مل لينام األستاك مادي العزوزي لحي  صرر في لناء جرى ليننا حول الموضول لمل الجاة التي ينلدي أل تسند تلياا المامة هي مؤسسة 47

 التوثيق.
 لزيارة التي أجريت لميتله.في تطار ا محامي لايئة فاا  : حاجي عزيز، 48
ي : رضوال اعلالو ، تمثير مدونة الحنوق العينية عح  قانول اهلتزامات و العنود، رسالة لنيل دلحاوم ماساتر فاي الناانول الخااص، جامعاة سايد 49

 .45، ص :2013/2014محمد لل علد هللا، فاا، السنة الجامعية 
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 (50) .المتعحاق لتحادي  و عصارنة الماال النضاائية 2011ينااير  28الصادر  331/2011

ل الشلاح يتوفرول عح  ماؤهالت عحمياة نارياة يعديد مل المحام  ويضيف اللعض أل هنا

مجال التوثيق يصعح عحا  المنطاق فاام عادم السامار لاام لتحريار العناود لعحاة و عمحية في 

هاكا وقاد انتناد (51)سانة فاي مزاولاة الماناة. 15أنام غير منلوليل أو لمعن  أخر لم  يمضاوا 

و )اليتاح العموميول و الطحلاة الحاصاحيل عحا  الشاواهد( تقصاء لعض الفئات  أحد اللاحثيل

  ( 52).داعيات اهجتماعية التي تلعت كل حرمانام مل مصدر دخحام و الت

و عح  خالف كل  نعتناد أل المشارل صاادف الصاواح عنادما أقصا  هاكه الفئاة مال 

مناومااة توثيااق التصاارفات العناريااة و اسااتعاض لاادلاا لالمحااامي المنلااول لحترافاا  يشااري  

روناه جديد، فالملررات اهقتصادية و اهجتماعية تفرض اهستعانة لكوي التخصاص لماا يوف

مل ضمانات تحنق استنرار المعامالت و تثلات حناوق المتعاقاديل،  وفاي منالال كلا  فحرلماا  

 ( 53)ل األوال لينفتح المحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننض عحا  تجرلاة التخصاص أ

لاعتلار أل مستنلل المحاماة في األمد النرياح و  في تلرام العنود المثلتة لحمعامالت العنارية،

نجاحه متوقف عح  اهنخراط في التخصص مل اآلل و كل  لضمال وسائل المنافسة الملنياة 

و التي ستفرض فاي  ( 54)عح  الجودة و اإلتنال و موايلة المستجدات التي تفرضاا العولمة،

  ( 55)يوم مل األيام توجه مانة المحاماة نحو الممارسة اهفتراضية علر اهنترنيت.

لنقض د اختصاص المحامي المقبول للترافع أمام محكمة االفقرة الثانية : حدو

 :بش ن توثي  التصرفات العقارية

تاار أهمية تلراز حدود اختصاص المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في 

رسم اإلطار الكي ينلدي عحية عدم تجاوزه و ته عرض نفساه لحمسااءلة، فحيسات يال العناود 

                                                             
تااريخ   www.marocdroit.com منشاور لاالموق  اهليتروناي لمجحاة العحاوم النانونياة:  : عسيحة ياسيل، المحامي و تحريار العناود، مناال 50

 00.02الساعة  23/12/2017الولوج 
 55، ص: 2013: محمد لودهحة، حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشري  المدرلي،مجحة قلا، العدد يوليوز  51
 99: محمد ألو نلات، لي  العنار ليل حرية تختيار المحرر تل  تنييد هكا اهختيار، م ا ، ص :  52
 15،ص :2003، يناير 4:خالد خالص، المحامي ما فائدتة؟ دفاعا عل  مانة المحاماة، مجحة النصر، العدد  53
لمناسالة النادوة الدولياة المناماة مال طارف اتحااد الادولي لحمحااميل : يحمة السيد الوييل العام لحمح  لدى محيمة الننض، رئيا النيالاة العاماة  54

ااا دور لنصار الماؤتمرات لفااا، لحيا  أياد في 2018الريل  7لالتعاول م  هيئة المحاميل لفاا، حول موضول : تطور ماام المحامي، السلت 
 المحامي في الماام الجديدة و التي مل ضمناا تحرير العنود.

هفتراضية علر اهنترنيت ،مجحة مسارات ، العدد األول، دار األفاق المدرلية لحنشر و التوزي ، ص  المحاماة و الممارسةا : الخاميا فاضيحي، 55
 و ما لعدها. 185:

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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المحامي)ثانيا(، يما أل اهختصاص المياني لحمحامي المنلاول لاه مال تدخل ضمل صالحية 

 الخصوصية ما يجعحه مختحفا عل محرري العنود الرسمية)أوه(.

ش ن بأوال : االختصاص المكاني للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

 :توثي  التصرفات العقارية

مل م.ر.ل عحا  شارط التعرياف لإمضااء  4تل تنصيص المشرل المدرلي في المادة 

لعدياد االمحامي لدى رئيا يتالة ضلط المحيمة اهلتدائية التي يماارا لادائرتاا، ياال محال 

لعض ماال اهنتنااادات، وماال ليناااا نجااد التحجياار و التلعيااة و التااي هااي علااارات اسااتعمحاا الاا

ياة يماة اهلتدائرئيا يتالاة ضالط المحالناضي لتيحيف  يعيشرتالالعمل لوصف عدم وجاهة 

 لالتعريف لإمضاء المحامي. مختصةيجاة 

غياار أل مااا يامنااا فااي هااكا المنااام هااو تشاايال اهختصاااص المياااني الااكي خحفااه هااكا 

 :التي تنص عح  أنه 28.08مل النانول  30المنتض  النانوني، المتمثل في تعارض المادة 

ساتثناء المنصاوص عليا  " يمارب المحامي مهام  بمجموع تراب المملكة مع مراعاة اال

اللااحثيل عحا  هاكه المنتضايات لحناول لامل تخويال رئايا  احاد."، فند استند ..23في المادة 

يتالة الضالط التعرياف لإمضااء المحاامي فياه مخالفاة لحناانول المانام لحماناة، والاكي لادوره 

يساامح لحمحااامي لممارسااة ماامااه لجمااول أنحاااء الممحيااة خاصااة و أناااا تنااوم عحاا  اعتلااار 

 ( 56)شخصي.

المنام لمانة مل النانول  4عح  الملدأ الوارد في المادة  احد  اللاحثيل استندفي حيل 

يماارب المحاامون مهناتهم فاي إطاار هيئاة المحاامين المحدثاة والتي جااء فيااا :" المحاماة 

"، و كلا  و االساتقالل الماالي عنوياةلدو محكمة االستئنافو تتمتع كل هيئة بالشخصية الم

منعات  اااأن ( 57)هاكا اللاحا  يارى لحيا  ،مال م.ر.ل 4التعاارض الناائم ما  الماادة  لتلريار

تجاوز الحدود الترالياة لحمحيماة اهلتدائياة  مل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض 

التااي يمااارا لااداخحاا ماامااه، وكلاا  حتاا  فااي الحالااة التااي تحتااوي فياااا الاادائرة اهسااتئنافية 

                                                             
الملنية، المتعحق لناام المحيية المشترية لحعنارات  18.00مل النانول  12: عمر اهسيرمي، دور المحامي في تحرير العنود: قراءة في المادة  56

 74م ا ، ص: 
 34و  33:نجيم اهتوت، توثيق التصرفات العنارية و دورها في تحنيق األمل العناري، م ا ، ص : 57
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فااإل المشاارل  ( 58)عحاا  جاادول المحاااميل المنيااد فياااا. فحسااح أحااد اللاااحثيلالسااارية نفوكهااا 

يحاول وض  قيد مياني عح  المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الاننض عناد أدائاه لماماة 

تحريار العنااود، خاصااة العناريااة مناااا، وماال ثاام فااال يجااوز لحمحااامي تجاااوز هااكا النيااد و ته 

ماال م.ر.ل   4اء تلناا  مجانلاة لحصاواح ليااول الماادة .  يال هاكه اآلرعارض نفساه لحمساااءلة

نصت عح  ضرورة التعريف لإمضاء المحامي لدى رئيا يتالة ضالط المحيماة اهلتدائياة، 

 و لم تمنعه مل تحرير العنود في مجمول تراح الممحية. 

لمل العالم اليوم يتوجه نحو عولمة الخادمات و التاي تتطحاح مال  أحد اللاحثيل رىيو 

المحامي في مجال عمحه التننل م  زلنائاه ه سايما أل المحامااة تناوم عحا  اعتلاار شخصاي، 

المصاادقة لادى رئايا يتالاة الضالط يحاول دول تحنياق هاكا الداياة ألل محارر  اشتراطليل 

لط المحيماة اهلتدائياة ، ولاو حارر العناد لحرجول تل  رئيا يتالة الضا اطرضم يولالعند ي

 ( 59. ) في ميال لعيد عل المحيمة اهلتدائية المختصة

فااي  ( 60) و فاي اعتنادنااا و تسااناطا لفياارة أشااار تلياااا األسااتاك علااد الناادر اللااوليري 

معرض حديثه عل اهختصاص الميااني لحماوثنيل، فاإل هاكا النياد الميااني قاد يخادم مصاالح 

، فضاال عمحاهول المحامي ييول أيثر دراية لوضعية العناارات التالعاة لادائرة المتعاقديل، لي

عل يول هكا المنتضي لل يؤدي تل  احتيار التوثيق مل طرف فئة معينة مل المحاميل عح  

مل مدونة الحنوق  4الرأي النائل ليول المادة ليل هكا لل يمنعنا مل مخالفة  صعيد الممحية.

منلاااول لحترافااا  أماااام محيماااة الاااننض مااال تحريااار العناااود المثلتاااة العينياااة تمنااا  المحاااامي ال

لحتصاارفات العناريااة فااي جمياا  تااراح الممحيااة، كلاا  أل مااا اشااترطه المشاارل هااو التعريااف 

و، و هاو تجاراء و  لإمضاء المحامي و الكي يتم لدى المحيمة اهلتدائية التاي يماارا لادائرتاا

)سنتطرق تلا  هاكه الننطاة  ل الالزم إلنجازهاتل يال سيرف  مل تيحفة الوثينة يزيد مل الزم

فاو ه ينيد المحامي ميانياا، و   لتفصيل عح  مستوى شروط صحة المحرر الثالت التاريخ(

أال أل المشرل يال موفنا لالسمار لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننض لاالتحرير 

                                                             
  35، م ا ، ص : 44.00: : محمد الخضراوي، تشياليات توثيق التصرفات العنارية و متطحلات التنمية : قراءة في النانول  58
ص:  مل مدونة الحنوق العينية، م ا 4محامي لحعنود المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة : ححيمة المداري ، تشيالية تحرير ال59

263 
النسطاا ، عدد مزدوج ،  مجحة  39.08: علد النادر لوليري، توثيق التصرفات العنارية في محررات رسمية عح  ضوء مستجدات النانول  60
 .2015دجنلر  9و  8
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له دراياة لاألناماة العنارياة يانت خاصة تل  الموثنيلفي جمي  تراح الممحية تسوة لنارائه 

و كلا   اهلتدائياة التاي يماارا لادائرتاا،  السائدة في المدل الخارجة عل دائرة نفوك المحيمة

ليااول األماار يتعحااق  لإمضااائهلااالرغم ماال تلزامااه لااالعودة تلاا  هااكه األخياارة قصااد التعريااف 

مساؤولية محارر حناوق المتعاقاديل و دعام  تثلااتلإجراء جوهري استدعته ضرورة ضمال 

 العند و الحفاا عح  مصالح الدولة الضريلية.)الضريلة عح  دخل المحامي( 

 ن توثي قبول للترافع أمام محكمة النقض بش مثانيا : االختصاص النوعي للمحامي ال

 :التصرفات العقارية

محيماة الاننض يخاتص أماام مال م.ر.ل فاإل المحاامي المنلاول لحترافا   4تلعا لحمادة 

أو ننحااا أو ( 61)التصرفات المتعحناة لننال المحيياة أو لإنشااء الحناوق العينياة األخارى،لتوثيق 

تعديحاا أو تسناطاا، سواء تعحنت هكه التصرفات لالعنار المحفا أو العنار غير المحفا، هكا 

أدخل الوياهت تل  خاناة التصارفات التاي  4لاإلضافة تل  يول  التعديل الكي عرفته المادة 

 لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض توثيناا.يحق 

مل م.ر.ل تشمل حتا  العناود الملرماة مال طارف الدولاة المنصالة  4المادة يما أل  

عحاا  محياااا العام،لحياا  أل تطليااق المااادة يحاازم الدولااة عناادما يتعحااق األماار لمسااطرة اقتناااء 

أو عاادل أو محااامي منلااول  لالتراضااي أو عنااود التفوياات أو المعاوضااة لاهسااتعانة لموثااق

لحتراف  أمام محيمة الننض، و هو ما انتنده اللعض  لمناه ياؤدي تلا  تعناد و طاول المسااطر 

  (62)اإلدارية لاإلضافة تل  الرف  مل تيحفة اهقتناء.

حيياة اإلشارة فإل المحامي يختص ياكل  لتوثياق المعاامالت المتعحناة لالمتجدر ما مو 

 طور اإلنجاز، و يكا اإليجار المفضي تل  تمح  عنار.المشترية، و العنارات في 

                                                             
 مل م.ر.ل 10تما تلعية وردت عح  سليل الحصر في المادة  9ة هي تما أصحية حددتاا المادة : الحنوق العيني 61
مال م.ر.ل و تدخاال اساتثناء عحيااا يعفا   4: ونارا لخصوصية هكا النول مل األمال  يرى أحد اللاحثيل أنه يجح وض  حد لشامولية الماادة  62

 ئدة الدولة قتناءات العنارية لفاالمساطر المتعحنة لاإلمل م.ر.ل أو تعديل  4اهقتناءات العنارية لفائدة الصالح العام لحدولة ، و كل  تما لتعديل المادة 
ر المشااري  لدولاة فاي تطااو قانول نزل المحيية مل أجل المنفعة العامة، تفاديا هرتفال التيحفة المالية خاصة ما  تعادد اهقتنااءات التاي تناوم لااا اأ

ض    هكا المنتلمدرلي ماهستثمارية الضخمة، و يضيف هكا اللاح  أل هكه العنود لم تطرر أي تشيال يستدعي تلدائاا. و لرلما تجاوح المشرل ا
 مل األمال  العمومية الدولة. 12عندما استثن  تطليق المادة  18.00في النانول 

اءة فاي الناوانيل العنارياة مل م.ر.ل و تمثيرها عح  اهقتناءات العنارياة لفائادة المحا  العاام لحدولاة قار 4محمد أوزيال ، اإلشيالية العمحية لحمادة - 
 و ما لعدها. 149، ص: 2015ف النانونية ة النضائية، منشورات مجحة الحنوق، الرلاط، الجديدة، سحسحة المعار



 
27 

و تل يانت المنتضيات أعال ه توضح التوازل النائم ليل الموثنيل و العدول مال جااة 

و المحاميل مل جاة أخارى، وكلا  مال حيا  اختصاصاام فاي توثياق التصارفات العنارياة، 

شيل معيل و كل  عل طريق فإل الدولة تتدخل أحيانا و تنر تجلارية توثيق لعض العنود في 

ماال م.ر.ل ، وهااي التااي علاار عناااا  4وضاا  اسااتثناءات عحاا  األحيااام التااي تنرهااا المااادة 

و المنصود مل اهستثناءات  (63)على خالف ذلك"وخاص ما لن ينص قانون المشرل ح : "

  المكيورة يشمل يافة النوانيل السالنة أو المتزامنة أو الالحنة لتاريخ صدور المدونة.

التاي صادرت عال  2013ناوفملر  27المؤرخة فاي  395ند تضمنت الدورية عدد ل

ييفيااة تطليااق  وضاايحوكلاا  فااي تطااار ت ( 64)،اهسااتثناءاتلعااض هااكه  الساايد المحااافا العااام

و يميل تصنيف هكه اهستثناءات  ( 65). مل م.ر.ل مل طرف المحافايل 4منتضيات المادة 

 لحسح تاريخ صدورها تل  : 

من  م.ح.عو و 4المضمنة في القوانين السابقة لصدور المادة االستثناءات  -1

 بينها:

" يتلقاى العادول اإلشاهاد و التاي جااء فيااا :  ( 66) مل مدونة األوقااف 25المادة  -2

على الوقفو و إذا تعاذر تلقاي اإلشاهادو اكتفاى اساتثناء بوثيقاة الوقاف الموقعاة 

 "من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.

مل مدونة األوقاف و التي تنص صاراحة عحا   75و نفا األمر نجده في المادة 

 أل عند المعاوضة العينية لجح أل يحرر في محرر رسمي.

المتعحااق لناازل المحييااة ألجاال المنفعااة العامااة و  81.07ماال النااانول  42المااادة  -

رج و التي تنص عح  أل المحضار اهتفااقي لالتراضاي ياد ( 67)اهحتالل المؤقت،

                                                             
نناشاا حاول المنصاود لااا، لحيا  اال الالعض أنااا تعناي اهساتثناءات الالحناة  "ما لل ينص قاانول خااص عحا  خاالف كلا "  : أثارت علارة 63

تشااريل تلا  لحا  المساملة عحا  مساتوى تنريار مجحاا الناواح و مجحاا المسلصدور م.ر.ل و دخولاا حيز التنفياك، و هاو ماا دفا  أحاد اللااحثيل 
حالاة تلعاد ماالم يانص قاانون خااص علاى خاالف ذلاك"و و ليجد أل مشارول الناانول المصاادق عحياه تضامل علاارة "  39.08الخاصيل لالنانول 

مية عادد ي تسارح تلا  الانص المنشاور لالجريادة الرساالمشرول عح  مجحا المستشاريل قصد المصادقة عحيه تليل و لألسف أل هكا الخطم الماد
 2011نوفملر  24لتاريخ  5998

 180لالتحفيا العناري م ا ، ص :  علد الرحيم حزيير، التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق-
 و ما لعدها. 281، ص : 2014: مجحة النانول المدرلي، العدد األول  64
-168علد الرحيم حزيير، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحناوق العينياة و الاايار المتعحاق لاالتحفيا العنااري، م ا ، ص ::  65

169 
المؤرخاة  فاي  5847نشر لالجريادة الرسامية عادد  ، اهوقافالمتعحق لمدونة  2010فلراير  23لتاريخ  1.09.236: الااير الشريف رقم   66
 .2010يونيو  14

 1983يونيو  15لتاريخ  3685، الجريدة الرسمية عدد 1982ماي  6لتاريخ  1.81.254: الصادر لتنفيكه الااير الشريف رقم  67
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أمام السحطة المححية التال  لاا موق  العنار المنزوعة محييته  تكا يال ينيم لالمياال 

المااكيور، أمااا تكا يااال غياار مناايم فاهتفاااق يلاارم وفااق منتضاايات النااانول الخاااص 

 ( 68)لواسطة عند عرفي أو عدلي.

المتعحاااق لالتجزئاااات العنارياااة و المجموعاااات  25.90مااال الناااانول  29الماااادة  -

و التي تنص عحا  أل تلحااق الطارق و الشاليات  ( 69)و تنسييم العنارات، السينية

و المساحات غير الملنية , أو غير المدروسة لااألمال  العاماة لحجماعاات المعنياة 

يجاح أل ييااول لموجااح محضاار يااتم تنيياده مجانااا لاساام الجماعااة المعنيااة لالرساام 

 العناري األصحي موضول التجزئة

" يشترط فاي صاحة الوصاية أن يصادر تنص  (70)ألسرةمل مدونة ا 296المادة  -

بها إشهاد عدلي أو اشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثي  أو يحررها الموصي 

 بخط يده مع إمضائ ."

د اللي  مل المدونة العامة لحضرائح المتعحنة لالوعد لاللي  و عن  92.1.28المادة  -

و يكل  نجد  مل طرف موثق.المتعحق لالسيل اإلجتماعي والكي ينلدي أل تحرر 

تضاااامنت أل اللياااا  المنتااارل لاحتفاااااا المشااااتري لالتصااااريح  135.7أل الماااادة 

 رسمي.محرر لالمشتري الحنيني الكي يجح أل يلرم في شيل 

مل ق.ل.ل ينص عح  أل التزامات األمي يجح أل تحارر لموجاح  427الفصل  -

، فلاالرجول تلا  لاتمعل هيستدعي التوقاف لحتممال فيا  محرر رسمي، هكا المنتض

فحسفة المشرل و التي استدعت توثيق تصرفات األمييل في محررات رسمية نجد 

أل المشاارل افتاارض فااي الموثااق و العاادل نصااح األمااي و تفسااير لنااود العنااد و 

ي ضمانات يوفرهاا حتا  هالكي هو منلل عحيه، و  لاهلتزامتعالمه ليل ما يتعحق 

فاا  أمااام محيمااة الااننض، كلاا  أل مامااة المحااامي خاصااة تكا مااا يااال منلااوه لحترا

                                                                                                                                                                                              
مل هكا النانول انار : العرلي محمد مياد : الدليل العمحي في قضايا نازل المحيياة  42لحتوس  في التطلينات النضائية الصادرة لخصوص المادة -

 و ما لعدها. 72، مطلعة المعارف الجديدة لالرلاط، ص : 2012، طلعة 11عة العامة، سحسحة تعالم و تلصير المستاح ، تصدار مل أجل المنف
، مطلعاة 0132: محمد أوزيال، رسمية العنود مل اايار اهلتزاماات و العناود تلا  مدوناة الحناوق العينياة، التنريار السانوي لمحيماة الاننض  68

 172، م ا ، ص : 2014لاط المعارف الجديدة، الر
المتعحاااق لالتجزئاااات العنارياااة و  25.90لتنفيااك الناااانول  1992يونياااو  1412/17مااال كي الحجاااة  15الصااادر  1.92.7: الاايااار الشاااريف  69

 .1992يوليوز  1413/15محرم  14لتاريخ  4159، الجريدة الرسمية عدد المجموعات السينية و تنسييم العنارات
لتاريخ فاتح  5184، منشور لالجريدة الرسمية عدد 2004فلراير  3لتاريخ  1.04.22الصادر لتنفيكه الااير الشريف رقم  70.03: النانول  70

 418، ص : 2004فلراير 



 
29 

الدفال عل حنوق المواطنيل في هكه الحالة تتم علر تلارام عناد مساتوفي لحشاروط 

التي يتطحلاا الناانول و يتارجم ترادة األطاراف و الاكيل قاد يياول أحادهما أمياا. و 

 عحيه فالمشرل مدعو لتعديل الفصل المكيور ألنه أصلح متجاوزا.

 :بالمدونة بتاريخ صدورها )المتزامنة.(االستثناءات المضمنة  -3

ة لايل مل م.ر.ل أقرت ملدأ اهختيار في توثيق التصرفات العناريا 4تكا يانت المادة 

ت ة التاريخ، فإل نصوصا أخرى استثنت توثياق لعاض التصارفاثالتالمحررات الرسمية و ال

 العنارية مل هكا الملدأ و استحزمت تفراغاا في محرر رسمي.

مجموعاااة مااال  (71)قلااال التفصااايل فاااي هاااكه اهساااتثناءات،  فحناااد أثاااار أحاااد اللااااحثيل 

ل تقاارار المشاارل لاااكه ماال دول أل يجيااح عناااا، ماال قلياال : مااا الدايااة مااحولاااا التساااؤهت 

؟ و الخصوصاايات التااي تتساام لاااا هااكه التصاارفات العناريااة حتاا  يااتم حصااره اهسااتثناءات

عناي أل المحاررات التاي يحررهاا المحاامي طلناا توثيناا فاي محاررات رسامية؟ وهال هاكا ي

غيار قاادرة عحا  تحنياق الضامانات  4لحشروط المكيورة في الفنرتيل األخيارتيل مال الماادة 

النانونية التي يتوخاها المشرل مل توثيق هكه التصرفات العنارية؟ و هل يميل تفسير تقرار 

حررات الثالتاة التااريخ الصاادرة عال المشرل لاكه اهستثناءات لعدم اطمئنانه و اقتناعه لالم

المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض؟ هاال تعتلاار هااكه اهسااتثناءات تماياادا لتعماايم 

و هو ما سنجيح عنه عند  تجلارية رسمية العنود و تقصاء المحررات العرفية لشيل مطحق؟

 تلداء رأينا الشخصي.

 و عموما فإل هكه اهستثناءات تنحصر في :

"تنعقااد العماارو باإليجاااب و ماال م.ر.ل :  106لعماارى، جاااء فااي المااادة حااق ا -

 القبولو يجب تحت طائلة البطالن أن يبرم عقد العمرو في محرر رسمي"

"يشاترط لصاحة الارهن الحياازي أن مال م.ر.ل :  147الرهل الحيازي، الماادة  -

 ."يبرم في محرر رسمي و أن يكون لمدة معينة

                                                             
 85ص:   ، م ا: علد النادر لوليري، ضوالط توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتة التاريخ قراءة عح  ضوء مدونة الحنوق العينية،  71
 ما يحياا.و 
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 يجب أن يبرم عقاد المغارساة فايعح  أنه : " 268عند المدارسة، نصت المادة  -

 محرر رسمي"

 272و نفا األمر  لالنسلة لتحنق اإلطعاام فاي المدارساة لحيا  جااء فاي الماادة 

 أشهد ب  و"ال يرتب عقد المغارسة حقا عينيا إال إذا تحق  اإلطعام مل م.ر.ل : 

 ".الطرفان في محرر رسمي

أل يلاارم فااي محاارر رساامي، وماال عحاا   274عنااد الالااة، وهنااا نصاات المااادة  -

 12اإلشياهت النانونية التي ترتلات عال تنااط  هاكه الماادة ما  منتضايات الماادة 

نجااد تشايالية ماادى صاالحية المحاامي المنلااول لحترافا  أمااام  18.00مال الناانول 

الخاضااعة لناااام  محيمااة الااننض فااي تحرياار عنااود الالااة الواقعااة عحاا  العنااارات

 ؟المحيية المشترية

مال يارى أل لحمحاامي الحاق  لايل  م تعارض النصوص النانونياة اننسامت اآلراءفمما

مال الناانول  12في تحرير عند هلة جزء مفرز في تطار المحيية المشترية، لعحاة أل الماادة 

تعتلر نصا خاصا يسمح لحمحامي لكل  مل دول تحديد طليعة هكه التصرفات سواء  18.00

و عحا  العياا مال كلا  يارى  (72)ة و الصادقة و الحالا.أيانت لمنالل أو لدول منالل يالال

أل عند الالة و الصدقة يجح أل يفرغا في محرر رسمي طلنا لحمدونة و  ،( 73)اللعض األخر

مل م.ر.ل، و طالماا أل  4التي جاءت لمنتضيات خاصة منيدة لحملدأ العام الوارد في المادة 

فاإل اهساتثناءات  18.00مال الناانول  12هكه األخيرة ما هي ته تيارار لمنتضايات الماادة 

عحاا  الثانياة، أضااف تلا  كلا  أل مدونااة الحناوق العينيااة الاواردة عحا  األولاا  تساري أيضاا 

جاءت هحنة لمنتضيات النانول المتعحق لناام المحيية المشاترية، و مال المعحاوم أل الالحاق 

 ينسخ السالق. 

لالرغم مل أننا نشاار  اللاحا  نفاا الارأي النائال لوجاوح تفارا  عناد الالاة الاوارد 

رر رسامي، ته أنناا نختحااف معاه فاي التلرياار، عحا  عناار خاضا  لحمحييااة المشاترية فاي محاا

فاهستناد عح  يول الالحق ينسخ السالق لم يعد له أي أساا لعد التعديل الكي عرفه النانول 

                                                             
م ا ،  مل مدونة الحنوق العينياة، 4: ححيمة المداري ، تشيالية تحرير المحامي لحعنود المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة  72

 250ص: 
 79علد النادر لوليري، ضوالط توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتة التاريخ قراءة عح  ضوء مدونة الحنوق العينية، ص : : 73
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، ففاي نارناا ييفاي لتلريار الارأي 2017الصادر سانة  107.12لمنتضي النانول  18.00

يماة الاننض يلنا  محاررا النول لمل المحرر الصادر عل المحامي المنلاول لحترافا  أماام مح

المشرل نص صراحة عح  أل عند الالة لاعتلاره مل التصرفات المعينة أل عرفيا، في حيل 

 التي ارتمى المشرل لخصوصيتاا أل ينص عح  تلزامية تحريره في شيل محرر رسمي.

 579/8و لند يال لمحيمة الننض رأي في هكا الموضول لحي  جاء فاي قارار عادد

في قضية رفعت ضد المحافا عح  األمال  العنارية لميادير الاكي  16/12/2014المؤرخ 

رفض تنييد عند الالة لالرغم مل استيفائه لحشيحيات النانونية و أداء الرسوم المفروضة لعحة 

" لكان ردا علاى السابب أعاالهو فإنا  مل م.ر.ل، و مماا جااء فياه :  274أنه مخالف لحمادة 

و يجب تحت طائلة البطالن أن يبرم في محرر رسامي فإن عقد الهبة 274بمقتضى المادة 

من  نفب المدوناةو فاإن عقاد الهباة  4و إن  استنادا لمفهوم المخالفة المستفاد من المادة 

وب تقييده بالرسم العقاريو ليب محررا رسمياو و إنما هو مجرد محرر لالذي رفض المط

محكمة الانقضو بالتاالي فإنا  واقاع ثابت التاريخ مبرم من طرف محام مقبول للترافع لدو 

تحت طائلة البطالن المذكور مما يجعل قرار المحافظ برفض تقييده بالرسم العقاريو معلال 

من ظهير التحفيظ العقاري الاذي أوجاب  74في إطار السلطة المخولة ل  بمقتضى الفصل 

ليل المحكمة المنتقد علي  التحق  من أن الوثائ  المدلى بها أمام  تجيز ل  التقييد. و أن تع

من ق.ل.ع هو تعليل زائد يساتقيم القارار بدونا . و  418و المستند إلى مقتضيات الفصل 

لذلك يكون ما تمسك ب  المست نف عليهم لتساجيل عقاد الهباة فاي الرسام العقااري اساتنادا 

من م.ح.ع في غير محل  و مخالف للقانون الواجاب التطبيا  و المساتخلص  4إلى المادة 

 (74)و الذي توجب تحرير عقد الهبة في محرر رسمي ال غير...". 274لمادة من ا

، ينطلق عحا  عناد الصادقة الاكي تطلاق لشامنه أحياام أعالهو نفا التححيل المكيور 

و ييفي لتوضيح التوجه النضائي فاي  (75)عند الالة ما عدا لعض الخصوصيات الكي تميزه،

الصادر عل محيمة اهستئناف لالننيطرة عدد  هكا الموضول اإلشارة تل  ما ورد في النرار

ينص على  من م.ح.ع 4بدأ الوارد في المادة و حيث إن الم: " 13/01/2015المؤرخ  8

                                                             
 .قرار غير منشور،   3974/1/8/2014في المحف المدني عدد  16/12/2014المؤرخ  579/8قرار عدد:  74
ال يجاوز إرتجااع  –ال يجوز االعتصار فاي الهباة مطلفاا -الهبة مع مراعاة ما يلي : تسري  على الصدقة أحكام مل م.ر.ل : "  291: المادة  75

 الملك المتصدق ب  إال باإلرث. "
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أن التصرفات الرامية إلى نقال حا  عيناي أو تعديلا  أو إساقاط  يجاب إفراغهاا فاي محارر 

الاانقضو  رساامي أو محاارر ثاباات التاااريخ صااادر عاان محااامي مقبااول للترافااع أمااام محكمااة

من نفب القانون تنص علاى أنا  يجاب تحات  274وحيث إن  خالفا لهذا المبدأ فإن المادة 

من ذات القانون  290طائلة البطالن أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي و أضافت المادة 

على أن أحكام الهبة تسري على الصدقةو بمعناى أخار فاإن كاان للمحاامي صاالحية تحريار 

التاريخ فإن  ليب من صالحيت  تحرير العقود الرسمية الموكولة لجهات المحررات الثابتة 

أخرو محددة قانونا. و حيث لئن كان عقاد الصادقة مان عقاود التبرعاات و يخضاع ألحكاام 

اإلسااالمي و يثباات بالورقااة الرساامية أو العرفيااة فااإن ذلااك كااان قباال النطاااق الزمنااي  فقاا ال

 (76)."24/5/2015لسريان م.ح.ع المعمول بها منذ 

لاكي او لند تال  المشرل هكه اإلشيالية عل يثح، ليجد لااا حاال و كلا  علار التعاديل 

نول مل هكا النا 12لحي  أضيفت الفنرة األخيرة لحمادة  2016سنة  18.00عرفه النانول 

لتي "تطب  هذه المادة مع مراعاة المقتضيات او التي نصت لشيل واضح و صريح عح  : 

 ".ير بعض العقود في محرر رسميتنص على إلزامية تحر

 االستثناءات الالحقة لصدور المدونة: -4

فاال لاما لاإلشاارة تليااا و  ناا ه تخص المحااميوتل يانت ه تعنينا في هكا المنام لي

ماال م.ر.ل لمنتضاا  المااادة الفرياادة ماال  174التتماايم الااكي عرفتااه أحيااام المااادة  لاااا ينصااد

لحيا  أصالحت صاياغتاا و  (77)،39.08مال  174الناضاي لتتمايم الماادة  22.13النانول 

أعاله على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط  4" ال تسري أحكام المادة فق الشيل التالي : 

متاا  المبلاام المااالي المحاادد باانص يأداء الاادين ال تتجاااوز قالاارهن اإلتفاااقي المقاارر لضاامان 

 ".تنظيمي 

و في ختام هكه الفنرة نرى أل المشارل المدرلاي و علار مدوناة الحناوق العينياة ياال 

موفنا لما اشترط الرسمية في لعض العنود خاصة في ال الوضعية النانونياة النائماة، فاكل  

                                                             
 .289تل   285، ص: 2016، يونيو 44/45قرار منشور لمجحة اإلشعال عدد مزدوج 176/1402/2014: في المحف رقم  76
 (2015ألريل  30) 1436رجح  11تاريخ  6208:الجريدة الرسمية عدد  77
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صارف الاكيل سايندمول عحياه، يماا أناه يضامل مل شمنه تنليه أطاراف العناد تلا  خطاورة الت

التعلير عل اإلرادة لشيل صحيح و توثيق العند لييفية سحيمة مل الناحية النانونية، ما دام أنه 

لضاعف مال المشارل وأعتند أل  في كلا  اعتاراف ضامني  ل كوي اهختصاص.عسيصدر 

تااااريخ عحااا  وجاااه التناااايم الناااانوني لحوثيناااة العرفياااة لصااافة عاماااة أو لحمحااارر الثالااات ال

التخصيص، كل  أل الوضعية النانونية الحالية و خصوصيات لعض العنود جعحات المشارل 

غير مطمئل و منتن  لالمحرر الصادر عل المحامي ليونه غير قادر عح  تحنيق الضامانات 

اا توثيق لعض التصرفات العنارية، و عحيه أال أل المشرل و تل يال قاد تطحلاليافية التي ي

ما صرحت في لداياة الفنارة فاي اساتثناء لعاض التصارفات مال اختصااص المحاامي توفق ي

نااارا لخصوصاايتاا، فااإل كلاا  يااال حااال مؤقتااا فااي انتاااار تعماايم رساامية العنااود و تقصاااء 

المحااررات العرفيااة لشاايل مطحااق و الساامار لحمحااامي لتحرياار الوثينااة الرساامية لعااد تحديااد 

و أل جمي  األصوات تزيي الوثيناة الرسامية  تلتزاماته و مسؤوليته لاكا الخصوص، خاصة

 و استنرار المعامالت. عاقديو تراها السليل الوحيد لتحنيق األمل الت

المطلب الثاني: التزامات المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض بش ن توثي  

 :التصرفات العقارية

اهلتزامااات وضاا  المشاارل المدرلااي عحاا  عاااتق ياال ماال الموثااق والعاادل جمحااة ماال 

ينلداي احتراماااا وته يااال منصاارا مال الناحيااة المانيااة وتعاارض لحمسااءلة، ومااا يميااز عماال 

المشرل عح  هكا المستوى هو صراحته ودقته فاي اإلحاطاة لاهلتزاماات التاي عحا  الموثاق 

والعدل احتراماا سواء قلل تحرير اهتفاق أو لعده، هكه الدقة والصراحة نفتنادها متا  تعحاق 

لالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض أثناء تحريره لحتصرفات العنارية، حي   األمر

ماال م.ر.ل ماال ضاارورة التوقياا   4األخياارة ماال المااادة  رةأنااه ولاسااتثناء مااا تضاامنته الفناا

نجاد أل المشارل المدرلاي لام و ياكا لعاض الناوانيل األخارى،  والتعريف لإمضاء المحاامي 

التصارفات العنارياة لحمحاامي لالتنصايص عحا  اهلتزاماات التاي يوايح تساناد ماماة توثياق 

 ينلدي عحيه احتراماا.
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ات وعحيه سنحاول خالل هكه الفنرات الموالية جارد لعاض األساا النانونياة لاللتزاما

ق التااي ينلداااي عحاا  المحاااامي المنلااول لحترافااا  أماااام محيمااة الاااننض احتراماااا أثنااااء توثيااا

، ل النااانول الماانام لحمانااة أو ماال خااالل قااوانيل أخاارىالتصاارفات العناريااة سااواء ماال خااال

ضاح تثلات حناوق المتعاقاديل لشايل وا ساحيمةهستجالء مدى يفايتاا في ضمال تنتااج وثيناة 

فااي تنااايم التزامااات المحااامي لشاامل توثيااق  ، وتلااراز مااااهر النصااور التشااريعيمفاااومو

 . التصرفات العنارية 

 (78)المحاماة:  خالل القانون المنظم لمهنةالفقرة األولى: التزامات المحامي من 

هااو عاادم صااراحته فااي مخاطلااة  المحاماااة تل مااا يعاااح عحاا  النااانول الماانام لمانااة

لعنارية االمحامي أثناء ممارسته لمامة توثيق العنود لصفة عامة  أو مامة توثيق التصرفات 

عح  وجه الخصوص، ليل لالرغم مال كلا  فاإل هاكا ه يمنا  مال تساناط لعاض اهلتزاماات 

ولية مساؤالواردة في هكا النانول عحا  ماماة تحريار العناود العرفياة والتمسايا مال خاللااا ل

 المحامي في حالة التنصير، ومل ليل هكه اهلتزامات نجد: 

 :واجب النصح واإلرشاد -1

ا يحأساساا قانونياا صارنجاده قاد تضامل  النانول المانام لماناة المحامااة لالرجول تل 

فيااا:  والتاي جااء مناه 43وكل  مل خاالل الماادة  ،المحامي لتنديم النصح و اإلرشاد هلتزام

ة موكلاا  علااى فااض الناازاع عاان طرياا  الصاالح أو بواسااطة الطاارق البديلاايحااث المحااامي "

 األخروو قبل اللجوء إلى القضاء.

ن مم فيها يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكل  بمراحل سير الدعووو وما يت

 إجراءاتو إلى غاية التبليم والتنفيذ.

ى ظاره إلاو مع لفت نيقدم لموكل  النصح واإلرشاد فيها يتعل  بطرق الطعن الممكنة

 ".آجالها

                                                             
المتعحاق لتعاديل الناانول  28.08( لتنفياك الناانول رقام 2008ايتاولر  20)  1429شوال  20صادر في صادر  1.08.101: ااير الشريف رقم 78

 .2008نونلر  6، لتاريخ 5680المنام لمانة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد : 
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ولااالرغم ماال يااول هااكا الاانص يخاطااح المحااامي أثناااء ممارسااته لمامااة المااؤازرة 

ته أنه يميل اهستناد تل  هكا المنتض  إللزامه لالنصح واإلرشاد  (79)والتراف  أمام النضاء،

اليافيااة واإلعااالم فااي حالااة توثيااق التصاارفات العناريااة، كلاا  أل لحمحااامي الدرايااة النانونيااة 

والمعرفة لنرارات وأحيام النضاء في المجال مما يجعحه ماؤهال أيثار مال غياره لحنياام لااكا 

 ( 80) األمر.

ونجااد أل النضاااء الفرنسااي أيااد عحاا  التاازام المحااامي لالنصااح لحياا  ورد فااي قاارار 

لمحيمة الننض الفرنسية لمل المحامي الكي يحرر العناد محازم لامل ينادم لألطاراف النصاائح 

 ( 81) اليافية المتعحنة لالتعاقد المزم  تلرامه.

وفيما يتعحق لمضمول التزام المحامي لالنصح فيتمثل في اطالل المتعاقديل لمضمول 

العند وآثاره، وأل يليل لام لوضور التزاماتام وحنوقام، وعح  المحامي أه تياول نصاائحه 

والعمل عح  تنريح وجاات نار لمصححة طرف ضد اآلخر، لل عحيه اهلتزام لالحياد التام، 

المتعاقديل ولكل  فدور المحامي عح  هكا المستوى ينلدي أل يحنق توازنا عاده ليل مصالح 

 ( 82) الطرفيل، مما يؤدي تل  التنحيل مل المنازعات حول العنود.

ولعل أهم نصيحة يميال أل يوجاااا المحاامي لطرفاي العناد هاو تنلاياام لالمنتضايات 

فماثال لاو  (83)عحنة ليتمال أو تخفاء األصول أو التننيص في الثمل المتفاق عحياه،النانونية المت

درهم ثام اتفناا أل ينا  التنصايص صاحح العناد  5000اتفق الطرفال عح  أل ثمل الملي  هو 

ا حتا  ه يعرضاا نفساياما لمشاايل ما  مدرهام فاناا هلاد لحمحاامي أل ينصاحا 3000عح   

اإلدارة الماليااة خاصااة وأل النااانول الجلااائي خااول لااإلدارة حااق تنياايم العنااار لمعرفااة النيمااة 

                                                             
 صريحة في تلزام الموثق لالنصح.والتي يانت  32.09مل النانول  37عح  عيا المادة  - 79
أطروحة لنيل دلحاوم ديتاوراه الدولاة فاي الناانول الخااص، جامعاة محماد األول، ،خدمة التوثيق نموكجا-محمد يلوري، حماية مستاح  العنار  - 80

 .115، ص 2011/2012وجدة ، السنة الجامعية
81   -cass, civ 1 octobre 1986. Bull civ-1-n° 229. 

 .109الرليعي، ااهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحرر الرسمي،م ا، ص: أورده محمد 
المتعحاق لخطاة العدالاة  16.03ل والمحررات الصاادرة عانام، دراساة فاي ضاوء مساتجدات قاانول نيمحمد الرليعي، األحيام الخاصة لالموث - 82

 .52، ص 2017المتعحق لالتوثيق، الطلعة الثالثة  32.09والنانول 
يونياو  8-7-6اليتاح الثاني، وجادة، الساعيدية، األياام  28هند أجنيي، دور المحامي في توثيق العنود، المواضي  المعروضة عح  المؤتمر   - 83

 .495، ص 2013
 .602و 601العايدي يمال، مسؤولية المحامي في تلرام العنود، نفا المجحة، ص  -  
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مال المدوناة  139مال خاالل الفصال فالمحامي شمنه شمل الموثق محازم  ( 84)الحنينية لحملي .

يل نناص فاي النيماة  لمل يطح  األطراف عح  المنتضيات التي تعاقح عح  العامة لحضرائح

 أو تخفاء لححنينة تارلا مل أداء واجلات التسجيل.

 وفي األخير، نتسااءل عال حادود التازام المحاامي لتناديم النصاح، فاال هنالا  حااهت

 يعف  فياا مل هكا اهلتزام؟ 

يميال الناول أل هاكا الانص يعتلار مال  28.08مال الناانول  43لالرجول تلا  الماادة 

يجوز اهتفاق عح  مخالفته، ولعلارة أخرى ه يميل لحمحامي أل يتححل  الناام العام لحي  ه

  )85(.مل واجح تسداء النصح، وكل  لجعل عنودهم تتضمل لنودا تعفيام مل كل 

تل اهلتاازام لالنصااح يحماال المحااامي فااي المعااامالت العناريااة لواجااح آخاار، وهااو 

أنه غير مثنل لرهول أو تياليف، وتل ، والتميد مل ( 86)التحري مل الوضعية النانونية لحعنار

مال  37يال أساا التزام الموثق لالتميد مل الوضعية النانونية لحعناار يجاد سانده فاي الماادة 

، فإنااه ولااالرجول تلاا  المحااامي نجااد أل المشاارل المدرلااي لاام يحزمااه لاااكا 32.09النااانول 

هااكا الفاارا   اإلجااراء الجااوهري، وهااو مااا يجعحنااا نتساااءل عاال دور المحااامي فااي تدطيااة

 التشريعي؟

لامل المحاامي، ولحيام التجرلاة والممارساة، عنادما يتاول  تحريار  ( 87)هنا  مل يرى

عند فإنه يتحرى، نارا إللمامه لاالنوانيل، أل تياول هاكه العناود وفاق المنتضايات النانونياة، 

                                                             
ة في مدينة الدارالليضاء في انتاار تعميم التجرلة عح  مجمول تراح الممحية،و كل  لتفادي ما يسم  لإلشارة فند تم اعتماد األثمنة المرجعي - 84

 لااهرة "النوار"
"طالماا هاذا العقاد لايب مان عح  غرار ما يشفت عنه الممارسة التوثينية للعض الموثنيل والكيل يضيفول في عنودهم العلارة التالياة و كل    -85

نول مل النا 37ة غير مدرييل أل مصيرها اللطالل ألناا تخالف قاعدة آمرة المنصوص عحياا في الماد ،"بش ن  نص خاص النظام العام ولم يرد
الاكي حارره  مل نفا الناانول والتاي تمنا  عحا  الموثاق أل يضامل فاي العناد 34، يما تخالف لالتالي منتضيات الفنرة السالعة مل المادة 32.09

كو حاضااء المدرلاي واجله يدخل تحت طائحة هكه المادة ويعتلر لاطال، ونتمنا  أل يحاكو الن مشار تليه والكي يعفيه ملمنتضيات لصالحه، فاللند ال
لدور ف التوثيق واالنضاء الفرنسي وأه يعتد لاكه اللنود حت  ه يصلح عمل المحامي عمال آليا ينحصر في تحني اهتفاقات، مما يتعارض م  أهدا

 ه المحامي في المجتم  والمتمثل في تحنيق األمل التعاقدي. الكي ينلدي أل ينوم ل

أخك  ما تجدر اإلشارة تليه أل التحنق مل الوضعية النانونية يختحف لحسح ما تكا يال العنار محفا أو غير محفا، ففي الحالة األول  فال ييفي - 86
ة ل عحا  الشااادتلنا  قالحاة لحتدييار، ففاي الفتارة الفاصاحة لايل الحصاوشاادة عنارية تثلت خحو العنار مل الرهول والاتحمالت ألل وضاعية العناار 

ند اللي  لالرسم عنيام لتنييد وتحرير العند وتوقيعه، يميل أل يندم اللائ  عح  رهل العنار ولاكا فإل المحامي محزم لعدم تسحيم الثمل اللائ  ته لعد ال
ا سالق كياره ما، و لكل  فنحل نوضح ما ينلدي أل ييول عحيه األمار، ألل لت لحمشتري.العناري والحصول عح  شاادة عنارية تثلت لمل المحيية آ

 ليا له أي أساا قانوني لالنسلة لحمحامي.
 .16علد الرحيم لل لرية، المحامي و تحرير العنود،م ا، ص  - 87
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ال أل هكا اهلتزام ينلدي التنصيص عحياه قانوناا لضام (88)ليل في منالل كل  هنال  مل يرى

لالتاالي يجاح تقحاام  و حق مستاح  العنار في حالة خطم المحامي وعدم قيامه لاكا اإلجراء،

 هكا اهلتزام في صحح النانول المنام لحمانة.

وفاااي يااال األحاااوال فاااإل دور المحاااامي ه ينتصااار فحساااح عحااا  تعاااالم األطاااراف 

رم العناد أل يعحاام لالوضاعية النانونياة لحعناار أو األصاال التجااري، لال يجاح عحيااه قلال أل يلا

مت  تعحق األمر لالعناار المحفاا، أو الرسم العناري األطراف لما وجد مل معحومات سواء ل

لالسجل الممسو  مل طرف المحيمة اهلتدائية لالنسلة لحعنارات غير المحفااة، وأل يعطاي 

ري، رأيه فيما وجده وتل يال سيؤثر عح  صحة عمحية اللي  أو يعرقل تدراجاا لالرسم العنا

صحح العند أل المحرر أشعر األطراف لالحالة النانونياة الاواردة ساواء في ولعل التنصيص 

لالرسم العناري أو األصل التجاري يجعل المحامي قادرا عح  تجااوز هاكا الشارط لسااولة، 

فييفيه أل يكيره لالعند حت  تنتفي مسؤوليته في تشعار األطراف أو أحد الطرفيل لالوضعية 

وما عح  المتضرر ته أل يثلت أنه لم ين  تشعاره لالوضعية النانونية سواء لحرسام  النانونية.

العناري أو لألصل التجاري، وهكا أمر صعح تثلاته، لكل  فالمحامي مطالح لامل يياول فاي 

مستوى الثنة التي منحت له مل المشرل و يكل  مل طرفي العند خاصة عندما ين  اختيارهم 

 (89) المحاميل. عحيه دول لنية زمالئه

اهلتزام لالنصح واهلتزام لالتحنق مل الوضعية النانونية أل مل خالل ما سلق يتضح 

لحعنار هما وجاال لعمحة واحدة، فال نصح لدول التميد مل وضعية العناار والتمياد مال خحاوه 

ماال أيااة تياااليف أو رهااول أو أي شاايء يجعاال ماال المعامحااة المنصاالة عحاا  العنااار مخالفااة 

لحناانول، وعحيااه فالمحاامي محاازم لضارورة التنصاايص فاي العنااد الملارم عحاا  اهطاالل عحاا  

الرساام العناااري أو السااجل التجاااري حتاا  يتساان  لااه تعااالم األطااراف لالوضااعية النانونيااة 

، و لعال مساملة تثلاات المتعاقاديل تخاالل المحاامي لواجاح تناديم النصاح أو التمياد مال لحعنار

نار هي أهم ما قد يتساءل عنه، ولكل  فتحنق واقعة يول العنار التي تم الوضعية النانونية لحع

، أو واقعااة و لاام يااتم تشااعار المتعاقااديل لااكل   التعامال لااه غياار خااال ماال التياااليف أو رهاول
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تغفال المحامي كير معحومات أساسية و جوهرية في التعاقد يال يعحمااا و تعماد تخفاءهاا أو 

مسااءلة المحاامي محارر  لتاتمالمتعاقاديل  نلدي تثلاته مل طرفهو ما ييفترض له العحم لاا، 

ويلن  لحمحامي هنا الحق في التنصيص في صحح العند عحا  أناه نصاح المتعاقاديل و  العند.

 أشعرهم لالوضعية النانونية لحعنار لدف  مسؤوليته.

 واجب الحياد:  -2

فاو يلتعد لكل  عل تل أهم ما يتميز له المحامي عند تحرير العنود هو واجح الحياد، 

مامتااه األصااحية وهااي واجااح الاادفال والمرافعااة فالمحااامي لوصاافه محااررا لحعنااود مطالااح 

لمعامحة طرفي العند لنفا الطرينة، ه يميز ليناما وه يحاول أل يحمي مصححة طرف عح  

حساح طرف آخر لل عح  العيا مل كل  هو مطالح لحماية مصالح وحنوق طرفي العند، 

ساواة لشيل يجعل مل عمحية تحرير العند تنمى له عل ملدأ المواجااة والخصاام عح  قدم الم

 ( 90) الكي يطل  مامته األصحية.

"أنا   مال الناانول المانام لماناة المحامااة : 30لرلما تنصيص المشرل فاي الماادة  و

يمناع علاى المحاامي الاذي حارر العقاد أن يمثال أحاد طرفيا  فاي حالاة حادوث نازاع بينهمااا 

 (91) لتمييد عح  واجح حياد المحامي.ا العقد" بسبب هذ

وتل يال المشرل المدرلي لم ينص صراحة عح  منا  المحاامي مال أل يجحاح لنفساه 

نفعا ملاشرا مل الوثينة التي يحررها، أو يضمل فياا شرطا يجحح له المصححة، فإل هكا لال 

الناانول المانام لماناة المحامااة مال الناانول  45يمنعنا مل اهعتماد عح  ماا ورد فاي الماادة 

أن يقتني بطري  التفويتو حقوقا متنازعاا فيهاا قضاائياو أو أن والتي منعت المحامي مل: "

" فاكه يستفيد هو أو زوج  أو فروع  ب ي وج  كان من القضايا التي يتولى الدفاع بش نها

تالعاا لحعمال األصاحي المادة لالرغم مل أناا ه تخاطح مامة تحرير العنود والتاي تعاد عماال 
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المتمثل في المؤازرة أمام المحايم، ته أل الفرل فيه يححق حيم األصل لالتالي يميل اهستناد 

 (92) عح  هكه المادة لضمال حياد المحامي واستنالله وعدم اإلضرار لمستاح  العنار.

لالنسالة نافحة النول أنه ه يحق لحمحامي محرر العند أل ييول طرفاا فياه ونفاا الحيام 

ألحااد أقرلائااه أو أصااااره أو مماال يشااتدل عنااده، يمااا عحيااه أل يسااتعمل علااارات واضااحة 

حت  ه ينحاز ألي طرف عح  حساح اآلخر أو يضر لمحادهما وكلا  لتضاميل  ( 93)ودقينة،

 شروط تخدم مصالحه في العند.

 :واجب المحافظة على السر المهني -3

الواجلات التي هلد لحمحامي أل يحتزم لااا واجح المحافاة عح  السر الماني مل أهم 

نجااد أنااه نام لحمانااة منااك اليااوم األول لملاشاارته لمانااة المحاماااة، حياا  لااالرجول لحنااانول الماا

تاتم أماام   في جحسة خاصاة (94)يشترط عح  المحامي وقلل ملاشرته لمانته أل يؤدي اليميل 

الماناي وهاكا النسام ه ينتصار فالمحامي أقسم عح  أل يحافا عح  السار  ،محيمة اهستئناف

عح  دور المحامي عندما ينوح في قضية ما لل يتسا  ليشامل جميا  مااام المحاامي الاواردة 

، لما فاي كلا  تلارام العناود، لعلاارة أخارى  المنام لمانة المحاماةمل النانول  30في المادة 

التزام المحامي لاكا الواجح  تم تمييدو لند  ،( 95)فالمحامي مطالح لالمحافاة عح  سر العند

 3هنالا  مال يضايف حتا  الماادة لال  ( 96)مل النانول المنام لمانة المحامااة. 36في المادة 

"يتقياد المحاامي فاي سالوك  المهناي بمباادق االساتقالل  التاي جااء فيااا :  مل نفا النانول

وتقاليااد والتجاارد والنزاهااة والكرامااة والشاارفو ومااا تقتضااي األخااالق الحمياادة وأعااراف 

تحزم المحاامي لحفاا أسارار النااا خاصاة ما  عحماام الجياد لالعنولاات  لحنول لمناا المهنة"

الجنائية المترتلاة عال جريماة تفشااء السار الماناي وهاو ماا سنفصال فياه فاي الملحا  الثااني 

 لحفصل الثاني.
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 واجب تحرير العقد بالمكتب  -4

يتضح أل المحامي محزم  ( 97)،المحاماةل النانول اامنام لمانة م 42مل خالل المادة 

لتحنااي العنااود داخاال ميتلااه، وفااي حالااة انتنالااه خااارج دائاارة ميتلااه فيتوجااح عحيااه اسااتنلال 

المتعاقديل لميتح أحد زمالئه في الماناة، وكلا  لضامال ساير العمحياة التوثينياة فاي ااروف 

جمتااا عحا  شايل وثيناة تالئم مجحا العند ويكا لتمييل األطراف مل تلداء رغلاتام لدقة لتر

 ( 98)محترمة لحضوالط النانونية.

 واجب المحافظة على أصول العقد: -5

طلاة نجد أل المشرل لم ييل صريحا في مخا لمانة المحاماةالنانول المنام  مل خالل

ل أ لحيا المحامي وتثارة مسؤوليته في حالة اإلخاالل لواجاح الحفااا عحا  أصاول العناود، 

خماب  بقى المحامي مسؤوال عان الوثاائ  المسالمة إليا  طيلاةي: "تضمنت منه  50المادة 

ة وم تصفييسنواتو اعتبار من تاريخ انتهاء القضيةو أو آخر إجراء في المسطرةو أو من 

يمنا  ماال  فااكا هته أناه فاي اعتنادنااا  . "الحسااب ماع الموكال فااي حالاة اساتبدال  لمحامياا 

ورة عحا  أصاول العناود علار الماادة الماكيالمحامي في حالة تخالله لواجاح الحفااا  مساءلة

لاا أعاله، ضمانا لحناوق المتعاقاديل مال جااة وتفادياا ألي نازال مساتنلحي مماا يجعال أصاحا

مطمئناايل لمناااا فااي مااممل ماال الضاايال، وأل لاسااتطاعتام الحصااول عحاا  نسااخ مناااا عنااد 

 اهقتضاء.

أل المحامي يجح أل يعمل عح  مس  ساجل  ( 99)يرى أحد اللاحثيلو في هكا الصدد 

مرقم ومختوم تما مل طرف يتالة الضلط المحيمة اهلتدائية الموجودة لدائرتاا ميتله أو مل 

                                                             
غير أن  عندما ينتقل خار  دائرة  يستقبل المحامي موكلي  ويعطي استشارات  بمكتب .: "مل النانول المنام لمانة المحاماة  42المادة نصت  - 97

روف استثنائيةو لظاتمت ذلك مكتب و يستقبل موكل  بمكتب أحد المحامين ال يسوغ في نطاق نشاط  المهنيو أن يتوج  إلى مقر موكل و إال إذا اح
 ة إشعار النقيب مسبقا باألمرو والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخالق المهنة".شريط

لحي  صدرت  مل طرف المحامي لإلشارة فإل هكا الواجح قد يخدم التوجه نحو استعمال تننية التسجيل السمعي اللصري عند توثيق العنود - 98

جايز نيل لضرورة تلحمح  لدى محايم اهستئناف طحح منام فياا تشعار الموثعل وزير العدل و الحريات مكيرة موجاة تل  السادة الويالء العاميل 
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أو المحامااة طرف الننيح وكل  عح  غرار دفتر الحسالات اليومياة الاكي يعاده مجحاا هيئاة 

 (  100) الكي وافق عح  نموكجه والمؤشر عحيه مل لدل الننيح.

فلراياار  21المؤرخااة  2ا  18عاادد  ل يالحااا ماال خااالل مااكيرة وزياار العاادل لياا

و التي جاءت في موضول مس  سجل لحتحصيل خااص لاالمحررات ثالتاة التااريخ   2017

لالمحيمااة أل هااكه الماماة قاد أساندت تلاا  رئايا يتالاة الضالط و حفاا نااائر مال أصاولاا، 

  لحتحصيل خاص لاكه المحررات تارقم جميامس  سجل الكي عحيه أل يعمل عح  اهلتدائية 

يا صفحاته و يؤشر في صفحته األول  و األخيرة رئايا المحيماة اهلتدائياة، يماا عحاي رئا

يال  حفاا نايار ماليتالة الضلط الكي قام لالتعريف لإمضاء المحامي الكي أنجاز العناد أل ي

 .اهقتضاءحرر لحرجول تليه عند م

 حساب الودائع:  -6

 يؤسب على صعيد كالعح  أنه "لنانول المنام لمانة المحاماة مل ا 57نص الفصل 

بااالم هيئااة حساااب ودائااع وأداءات المحااامين يااديره مجلااب الهيئااةو تااودع باا  لزومااا الم

طت  كال المسلمة للمحاامين المساجلين بجادول هاذه الهيئاة علاى سابيل الوديعاة وتاتم بواسا

 .  أو الغير..."األداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكلي

طاار مل خالل هكه المادة والتي استعمحت علاارة عاماة تساتدرق حتا  الودائا  المساحمة فاي ت

عحا   "، لحي  عح  المحامي أل يعمال"ثمن البيعتوثيق التصرفات العنارية ولعلارة أخرى 

، ةالمانيا تيدال هكه األموال المندمة له في هكا الحساح والكي مل خالله يناوم ليال األداءات

 حمايااة ألمااوال المتعاقااديل ماال ياال تالعااح. هااكا وقااد أضااافت نفااا المااادة عحاا  أنااه يتحماال

ي ي اعتناادلالتاالي ففاومرتيح المخالفة عند اهقتضاء مسؤولية أداء الملالغ العائادة لحمويال، 

تخاللاه  اهستناد عح  هاكه الماادة إلثاارة مساؤولية المحاامي فاي حالاة ملليا هنال  ما يمن  

 حفاا عح  الودائ  المودعة لديه في تطار مامة توثيق التصرفات العنارية.لواجح ال
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 المتعاقدين:واجب تحديد األتعاب باتفاق بين المحامي و -7

جعال المشارل مساملة تحدياد األتعااح أمارا متروياا هتفااق المحاامي وأطاراف العنااد، 

، قد ساير منتضيات النانول المنام لمانة المحامااة، الاكي ينضاي (أي المشرل)ولكل  ييول 

فلكل   لتحديد أتعاح المحامي لاتفاق ليل هكا األخير ومويحه لما في كل  ملحغ التسليق مناا، 

ما  وهو، أيضافإل حرية تحديد األتعاح ه تشمل النضايا فنط لل تتس  لتشمل تحرير العنود 

والتااي نصاات  ماال النااانول الماانام لمانااة المحاماااة 44ة يستشااف ماال خااالل منتضاايات الماااد

 (101) تحديد األتعاب باتفاق بين المحامي وموكل  بما في ذلك المبلم المسب  منها."

اق تم اإلتفافيما يتعحق لالمتعاقد المحزم لمداء أتعاح المحامي فااو المشاتري ماا لام يا أما

 عح  غير كل .

ا لاام يياال واضااح اةيتضااح لنااا أل النااانول الماانام لمانااة المحاماا ه الفناارةولختااام هااك

يااق وصاريحا شااامال فاي اإلحاطااة لاهلتزاماات التااي يتعاايل عحا  المحااامي احترامااا عنااد توث

منلاول التصرفات العنارية، األمر الكي يستدعي تدخل تشريعي لتحديد التزاماات المحاامي ال

يل لاعنه مال أجال تحنياق اهنساجام المطحاوح لحتراف  ومسؤوليته اتجاه المحررات الصادرة 

زيااد ماال النااوانيل المنامااة لحمانياايل الميحفاايل لتوثيااق التصاارفات العناريااة ولااادف تااوفير الم

 الضمانات لألطراف المعنية لالمحررات الصادرة عل المحاميل.

ردة وتل  كل  الحيل نرى أنه مل األول  اساتدالل ماا تاوفره النصاوص النانونياة الاوا

ت نانول المنام لحماناة لاالرغم مال عادم صاراحتاا فاي مخاطلاة ماماة توثياق التصارفافي ال

 العنارية عح  وجه الخصاوص أو تحريار العناود لصافة عاماة، فاالفرا  التشاريعي الموجاود

المحااامي فااي حالااة تخاللااه لإحاادى مساااءلة يلاارر اهسااتناد عحاا  هااكه النصااوص ماال أجاال 

 العنارية.الواجلات األساسية في توثيق التصرفات 

 

                                                             
 مل ق.ل.ل حماية لحق المحامي في منالل خدمته. 1248ويإضافة فإل أتعاح المحامي تستفيد مل اهمتياز المنرر في الفصل  :101
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ل ض من خال: التزامات المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقالفقرة الثانية 

 :قوانين ذات الصلة بتوثي  التصرفات العقارية

تتااداخل العديااد ماال النصااوص النانونيااة فااي تحديااد التزامااات المحااامي فااي توثيااق 

 التصرفات العنارية، ومل هكه النوانيل نجد عح  سليل المثال:

 ( 102) التزامات المحامي من خالل المدونة الت مينات -1

 والتاي تخاطاح محارري 157-17المادة ما جاء في هو  النانولما يامنا في هكا تل 

 تفاع منيجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية أو انالعنود لحي  تضمنت هكه المادة ما يحي: "

نوات ساانتهاااء أجاال عشاار منشاا ة تشااملها إجباريااة تاا مين المسااؤولية العشاارية أباارم قباال ا

لعقاود من الظهيار الشاريف بمثاباة قاانون االلتزاماات وا 769المنصوص علي  في الفصل 

 ".السالف الذكرو اإلشارة إلى وجود أو غياب هذا الت مين

لعلارة أخرى فالمحاامي الاكي يحارر عناد مححاه عناار خاضا  إلجلارياة التامميل عال 

لاالتحنق مال وجاود هاكا التامميل أو غيالاه وتعاالم الطارف المسؤولية المدنية العشرية، محزم 

 (103)الكي له المصححة وته اعتلر مسؤوه في حالة عدم قيامه لاكا اهلتزام.

 (104). الملاني والمنشآت الخاضعة إلجلارية التمميل 157-18ولند حدد المادة 

                                                             
المتعحاق لمدوناة التمميناات،  17.99( لتنفياك الناانول رقام 2002أيتاولر  3) 1423رجاح  25صاادر  1.02.238الاايار الشاريف رقام  - 102

ساالتملر  19فااي صاايدتاا المحينااة لتاااريخ  .3105( ص 2002نااوفملر  7) 1423رمضااال  2رة لتاااريخ الصاااد 5054الجرياادة الرساامية عاادد 
2016. 

"يجب أن يرفا  كال طلاب رخصاة ساكن أو شاهادة مطابقاة يخاص منشا ة تشاملها مل مدونة التممينات عح  ما يحي:  15-157نصت المادة  :103
لتا مين وإعاادة التا مين أشاهرو مسالمة مان طارف مقاولاة ل 3ت مينو مؤرخة ب قل مان إجبارية الت مين عن المسؤولية المدنية العشريةو بشهادة 
وجاح عحا  يند التامميل، وأضافت الفنرة الموالية لنفا المادة أل عدم ترفاق الرخصة لعيفترض منها أن إجبارية الت مين المذكورة قد استوفيت".

ساتيفاء هاكه فند حددت العنولة في حالة عدم ا 157-16ييل المح ، أما المادة رئيا مجحا الجماعة تحرير محضر في هكا الشمل وتحالته عح  و
 اإلجلارية.

 على كل بناء مخصص:  157-10و 157-1تطب  إجبارية الت مينات المنصوص عليها في المادتين " :104

 تر مربع.م 800ة للسكن عندما يت لف هذا البناء من أزيد من ثالثة طواب  أو عندما تفوق مساحت  اإلجمالية المغطا -1
رةو عندما يتا لف هاذا من هذه الفق 7إلى  3للسكن وفي نفب الوقت لواحد أو أكثر من االستعماالت المشار إليها في البنود من  -2

غطااة المخصصاة متار مرباعو أو عنادما تفاوق المسااحة الم 800البناء من أكثر مان ثالثاة طوابا  أو تفاوق مسااحت  اإلجمالياة 
 متر مربع. 400من هذه الفقرة  7إلى  3إليها في البنود من لالستعماالت المشار 

 لغرض فندقي أو لإليواء أو كمركز لالصطياف.  -3
 لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرائب للسيارات. -4
مؤسساة يمياةو أو كساة تعلإلقامة الشعائر الدينية أو إلقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقادم خادمات طبياة أو شاب  طبياةو أو كمؤس -5

 ذات طابع ثقافي أو اجتماعي.
 ألنشطة رياضية.  -6
 كمدرجات أو منظمات نهائية لملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت. -7
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ليااا تلمشاار ما فمت  تعحق األمر لعند تفويت أو انتفال منصح عح  تحدى األلنية ااخت

أل  أمااام محيمااة الااننضفعحاا  محاارر العنااد والااكي قااد ييااول محاميااا منلااوه لحترافاا   ،أعاااله

ناسالا ميتحنق مل وجود عند التمميل وتعالم الطرف الكي له المصححة لكل  هتخاك ماا ياراه 

 في األمر.

ية رين العقاالتزامات المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض في إطار القوان -2

 الخاصة

 (105)المتعل  ببيع عقار في طور اإلنجاز 44.00القانون  -أ

رغلة مل المشرل في خحق نول مل التوازل في العالقة ليل المنعر العناري صاحح 

ناص المشارل  (106)المشرول لوصفه لائعا وليل المنتنيل لحشنق التي توجاد فاي طاور اللنااء،

والكي أيد عح  وجاوح  618-3عح  مجموعة مل الضمانات، مل ليناا ما ورد في الفصل 

تلرام عند التدائي لواسطة محارر رسامي أو محارر ثالات التااريخ يحارره ماناي ينتماي تلا  

مانة منامة قانونا، ومل ليل التعديالت التي أدخحت عح  هكا الفصل نجد أل الفنرة األخيارة 

اإلمضاءات في العند المحرر مل طرف المحامي والتي ياتم  جميع"لياا علارة "قد أضيفت ت

تصحيحاا لدى رئيا يتالة ضلط لحمحيمة اهلتدائية، فاكه اإلضافة تثير السؤال التالي، هال 

جمياا  اإلمضاااءات تعنااي توقياا  وتمشااير المحااامي ويااكا توقياا  وتمشااير األطااراف، أم تعنااي 

 المحامي فنط؟

سؤال ينول األستاك محمد الشايحح أناه وحساح المناقشاات التاي دارت تجالة عل هكا ال

عند تعداد المشرول األول ، فإل اإلجمال انعند عح  يول جمي  التوقيعاات وتمشايرات العناد 

                                                                                                                                                                                              
و عنادما 7إلاى  3بناود مان ال تطب  إجبارية الت مينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحد أو أكثر من االستعماالت المشار إليها في ال

 ".متر مربع 400تفوق المساحة اإلجمالية المغطاة 

لتااريخ  1.02.309الصادر لتنفياك الاايار الشاريف  44.00تممت منتضيات الفرل الرال  مل ق.ل.ل لمنتض  المادة األول  مل النانول  - 105
تم تديير وتتمايم  .3183(، ص 2002نونلر  3) 1423رمضال  2لتاريخ  5054( الجريدة الرسمية عدد 2002أيتولر  3) 1423رجح  25

ادر لتنفياك لشامل ليا  عناار فاي طاور اإلنجااز، الصا 44.00لتدييار وتتمايم الناانول  107.12لمنتض  الماادة الفريادة مال الناانول  618-1المادة 
ولا  جماادى األ 9لتااريخ  6440الرسامية عادد ( الجريدة 2016فلراير  3) 1437مل رلي  اآلخر  23لتاريخ  1.16.05الااير الشريف رقم 

 932( ص 2016فلراير  18) 1437
مل ق.ل.ل، ليل سننتصر عح  التعريف لالماهية لاعتلاره يوضح  618-1عرف المشرل المدرلي لي  العنار في طور اإلنجاز في الفصل  - 106

لباائع زم بمقتضااه ا"هاو عقاد ابتادائي يلتاي  العنار في طاول اإلنجااز ولشيل دقيق ما المنصود مل هكا النول مل الليول، ولكل  يميننا النول أل ل
 ،"شاغال )أقساااط(عااا لتقادم األبإنجااز البنااء المارخص باا  خاالل أجالو ونقاال ملكيتا  باإبرام البيااع النهاائيو مقابال التازام المشااتري با داء الاثمن تب

 ، غير مطلوعة. 2016/2017العينية،  ، السنة األول  ماستر العنار و الحنوقمحاضرات األستاك محمد الشيحح.
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المحرر مل طارف المحاامي ياتم تصاحيحاا لادى رئايا يتالاة الضالط، ليال الدالاح أل هاكا 

 ( 107) ص.اإلجمال لل يمخك لعيل اهعتلار عند فام الن

سااجل خاااص يحاادد بمقتضااى قاارار صااادر عاان وزياار أمااا اإلضااافة الثانيااة فتمثحاات "

صاادرت مااكيرة ماال وزياار العاادل والحريااات  2017نااونلر  21". ولالفعاال ولتاااريخ العاادل

موجاة تل  رؤساء المحايم ورؤساء يتالة الضلط لالمحايم اهلتدائية تحثام عح  مس  سجل 

ماال أصااولاا، هااكه المااكيرة جاااءت تميياادا  ناااائرخاااص لااالمحررات الثالتااة التاااريخ وحفااا 

الناضااي لتحديااد نمااوكج سااجل  2016يونيااو  24يخ لحناارار الصااادر عاال وزياار العاادل لتااار

 ( 108) اإليدال وتسجيل الوثائق الخاصة لالعنارات غير المحفاة.

هكه اإلضافات مل شمناا الزيادة في ضالط عناود ليا  العناار فاي طاور اإلنجااز، يماا 

 اختالفه م  أحيام مدونة الحنوق العينية في مادتاااى أناا توضح الفرق ليل هكا النانول ومد

 ( 109)الرالعة.

ميرر احتارام الحاد األدنا  مال اللياناات الاوارد  618-3يما ألزم المشرل في المادة 

ومماا يجاح  ( 110) .لادف  المساؤولية عناهلار فياا، وهو ما عح  المحامي أل يمخكه لعيل اهعت

                                                             
 ، غير مطلوعة. 2016/2017السنة األول  ماستر العنار و الحنوق العينية،  محاضرات األستاك الشيحح. - 107
ى ضبط لوائح المحامين المقبولين للترافع أمام محكماة الانقض علا -أطلب منكم الحرص على التقيد بالتوجهات التالية : مما جاء فياا : "  - 108

المحامي  ءلتعريف بإمضااعلى أطراف العقد تصحيح إمضاءاتهم لدو السلطة المحلية أوال ثم  –ضوء الجداول المحالة من قبل هيئات المحامين 
وع ن كل محرر للرجمعلى رئيب كتابة الضبط أن يحفظ نظيرا  –مسك سجل ورقي للتحصين خاص بالمحررات الثابتة التاريخ  –كمرحلة ثانية 

 د االقتضاء.إلي  عن
جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقاوق العينياة األخارو  –تحت طائلة البطالن  –يجب أن تحرر  مل م.ر.ل : " 4: المادة  109

حكماة الانقض رافاع أماام مأو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسميو أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره  من طرف محام مقباول للت
 ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك.

 رر من طرف المحامي و الت شير على جميع صفحات  من األطراف و الجهة التي حررت .يجب أن يتم توقيع االعقد المح
ط كتاباة الضااب تصاحح إمضااءات األطااراف مان لاادن السالطات المحليااة المختصاة و يااتم التعرياف بإمضاااء المحاامي محاارر العقاد ماان لادن رئاايب

 بالمحكمة االبتدائية التي يمارب بدائرتها". 
 ويتعحق األمر: -110

 األطراف. هوية  -1
 محل المخابرة  -2
ت يااة والااتحمالرقاام الرساام العقاااري األصاالي للعقااار المحفااظو أو مراجااع ملكيااة العقااار غياار المحفااظ مااع تحديااد الحقااوق العين -3

 واالرتفاقات الواردة على العقار.
 تاريخ ورقم رخصة البناء. -4
 موقع العقار محل البيع ووصف  ومساحت  التقريبية. -5
 عي.سكن االجتمار المربع وكيفية األداء أو الثمن اإلجمالي بالنسبة للبيع الواقع في إطار الثمن البيع النهائي للمت -6
 أجل التسليم.  -7
  مراجع ضمانة استرجاع األقساط في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضمانة إنهاء األشغال أو الت مين -8

وف لالمخااطر والتي ه تخدم مصاالح اللاائ ، ألل توقا  آجاال األشادال محفالتجديد الحاصل عح  هكا المستوى هو تضافة ضمانة تنااء األشدال، ا
لا  السنة األو .محاضرات األستاك الشيحح ،وكل  حسح ما صرر له ممثل الفدرالية الوطنية لحمنعشيل العنارييل في جحسة تعداد المشرول األول .

 ، غير مطلوعة. 2016/2017ماستر العنار و الحنوق العينية، 
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تصاميم المعمارية لحألصل االمطالنة نجد عح  المحامي اهطالل عحيه تحت طائحة المسؤولية 

وتصااميم اإلسامنت المساحح ونساخة مال دفتار الاتحمالت  "غير قابل للتغيير"الحامحة لعلارة 

 ونسخة مل الضمانة اللنيية أو أي ضمانة أخرى مماثحة أو التمميل.

ميرر مرتيل، فند يسلق تحرير العناد اهلتادائي تلارام عناد  618-3ولموجح الفصل 

احتراماه فاي هاكا الصادد هاو التمياد مال الحصاول عحا   تخصيص، وما يجح عح  المحامي

رخصة اللناء، ونفا األمر لالنسلة لحعند اهلتدائي لحيا  ه يجاوز تلراماه ته لعاد الحصاول 

 (111) .618-5عح  رخصة اللناء حسح الفصل 

ألزمت اللاائ  لوضا  دفتار لحاتحمالت يتضامل ميوناات المشارول  618-4أما المادة 

ئ  الخادمات والتجاياازات، وأجال تنجازهااا وتساحيماا، ويوقا  ياال مال اللاااوماا أعاد لااه وناول 

والمشتري عحا  دفتار الاتحمالت ما  تصاحيح تمضاائاما، والجدياد هناا هاو ضارورة اطاالل 

تصحيح  الماندا المعماري أو التمشير عح  دفتر التحمالت لما يفيد اطالعه عحيه وكل  قلل

لل اللائ  تحمالت للطاقة تننية موجزة موقعة مل قترفاق دفتر التل  هكا لاإلضافة  اإلمضاء.

 تتضمل وصفا لميونات المحل النموكجي.

عح  المحامي محرر العند أل يتميد في حالة يول العنار محفاا مل تيدال نساخة  يما

مل دفتر التحمالت ومل التصاميم المعمارية وتصاميم اإلسمنت ومل ناام المحيية المشترية 

لادى يتالاة  (112)، أما تكا يال غير محفاا فاإليادال هناا ياتم لساجل خااصلالمحافاة العنارية

 الضلط لالمحيمة اهلتدائية الواق  لدائرتاا العنار.

ر نجاد ومل ليل اهلتزامات التي يتعيل عح  المحامي محرر العند أخكها لعيل اهعتلاا

قااد علااى العيعااد باااطال كاال أداء كيفمااا كااان قباال التوقيااع ":  618-8مااا ورد فااي الفصاال 

 ".االبتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرام 

                                                                                                                                                                                              
 

 ل التعديل، لعد اهنتااء مل أشدال األساسات عح  مستوى الطالق األرضي.قل - 111
الناضي لتحديد نموكج سجل تيدال وتسجيل الوثائق الخاصة لالعناارات  2016يونيو  24لتاريخ  1848-16أنار النرار وزير العدل رقم  - 112

رايار فل 21الصاادرة  كا لاإلضافة تل  مكيرة وزير العادل ، ه7789ص  2016نوفملر  21لتاريخ  6519غير المحفاة، جريدة الرسمية عدد 
 و التي سلق تشارة تلياا. 2ا18عدد  2017
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ام وفي اعتنادي فإل أهم ضمانة جااء لااا المشارل فاي هاكا الناانول والتاي تشايل التاز

  والاكي ألازم اللاائ 618-9عح  يال مال اللاائ  والمحاامي محارر العناد، تتمثال فاي الفصال 

 العند. األقساط المؤداة في حالة عدم تنفيكلتنديم ضمانة تنااء األشدال وضمانة استرجال 

رج ليل ما يامنا هنا هو صراحة الفنرة اآلتية في مخاطلاة محارري العناد والاكي يناد

 ر العقدال يجوز لمحرالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض ضمنام لحي  جاء فياا: "

نة لاى ضاماعكاد مان حصاول  اإلفرا  عن األقساط المودعاة لديا  لفائادة الباائع إال بعاد الت 

مان  فاي حالاة تحلال الباائع" هاكا وقاد أضاافت نفاا الماادة "تغطي كل قسط يؤدي  المشتري

ع بمجرد ين للبائإرجاع سند الضمانة أو الت م على محرر العقد االبتدائيالتزام  بالضمانةو 

 هذامن  توصل  بطلب خطي من  مرف  بالوثائ  التي تثبت حصول  على الضمانة أو تحلل 

ننض لالتااالي فاااكا الفصاال يخاطااح المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااو ".االلتاازام

 صراحة ويحني عح  عاتنه التزامات واضحة عحيه احتراماا وته أثيرت مسؤوليته.

يات وفيمااا يتعحااق لااإلرام العنااد الناااائي فعحاا  المحااامي، أوه التميااد ماال تحنااق منتضاا

صااول عحاا  رخصااة الساايل أو شاااادة المطالنااة هعتلااار زم الححااوالااكي ي 618-15الفصاال 

ل العنااار محاال اللياا  منجاازا، هااكا لاإلضااافة تلاا  التحنااق ماال وضاا  اللااائ  شاااادة مسااحمة ماا

ا هاو ماالماندا المعماري تثلت نااية األشدال ومطالنة اللناء لدفتر الاتحمالت وكلا  حساح 

 .618-16منصوص عحيه في الفصل 

فاإل  احترامااا  يجاح عحياه التزاماات تشايل وط والتاي فالمشرل لإدراجاه لااكه الشار

هدفاه يتوجااه نحااو تااوفير الحمايااة النانونيااة لحمشااتري مخافااة ضاايال حنوقااه، ولالنساالة لحعماال 

تخحفات تحادى الشاروط أو تمات مخالفاة  تا النضائي فنجده ه يتوان  فاي حماياة المشاتري م

 (113).المنتضيات النانونية الواردة في هكا النانول

 

                                                             
 ر أوردتاه اللاحثاة سااام فارر، م ا،غير منشو 2003-1-1-820محف مدني عدد  23/2/2005لتاريخ  544عدد محيمة الننض  قرار  - 113
 .41ص 



 
48 

 (114)المتعل  باإليجار المفضي إلى تملك عقار 51.00القانون  -ب

محااا  يجاااار المفضاااي تلااا  تتعريفاااا لإل 51.00الماااادة الثانياااة مااال الناااانول  تضااامنت

عاح عحيه األساتاك محماد الشايحح لعادم الدقاة ولاكل  اقتارر الصايدة التالياة فاي  (115)،عناري

يقاع علاى بنااء منجاز مخصاص هاو عقاد خياار بمقابال تطار ما يسام  لاالتعريف لالماهياة "

للسكنو بمقتضاه يلتازم المكاري الباائع بعاد انتفااع المكتاري المشاتري باالعين محال العقادو 

خالل الفترة الفاصلة بين إبراما و والبياع النهاائي باإبرام هاذا البياع مقابال التازام المكتاري 

يمياز تعرياف وماا  " المشتري ب داء وجيبة مركبةو والتمتع بح  الرجوع في العقاد بمقابال

هو أنه حدد مفاوم العنار في تطار هكا النانول والكي له معنا  خااص يتمثال الشيحح األستاك 

 (116) .في لناء منجز فعال معد لدرض السين  والكي يطحق عحيه وصف )الرل (

مال  7وما ينلدي أل يمخكه المحامي محرر العند لعيل اهعتلار هو ما ورد في المادة 

 (117).هكا النانول والتي حددت الحد األدن  مل الليانات التي يتعيل تدراجاا في العند 

ماال نفااا النااانول نجاادها قااد نصاات عحاا  أنااه تكا يااال العنااار  6و 5لااالرجول لحمااادة 

المحااافا العناااري تجااراء تنييااد احتياااطي عحاا  الرساام محفااا عحاا  الميتااري أل يطحااح ماال 

العناري، تما تكا تعحق األمر لالعنار غير محفا، تسجل نسخة مل العند لسجل خاص تمسيه 

يتالة الضلط المحيمة اهلتدائية التي ين  لدائرة نفوكها العناار، ولماا أل الماواد الماكيورة لام 

تمح ، فإل هكا األخير قد يفوض هكه الماام تخاطح محرر العند لحل تحدثت عل الميتري الم

                                                             
لتااريخ فااتح كي  5172(، الجريادة الرسامية عادد 2003ناوفملر  11) 1424ميال رمضاال  16صاادر  1.03.202ااير شاريف رقام  - 114

  .4375( ص 2003ديسملر  25) 1424النعدة 
يعتبر اإليجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري ما يحي :"  51.00مل النانول  2جاء في المادة  - 115

لقانون و ذلك إلى من هذا ا 8 جزء من  بعد فترة االنتفاع ب  بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة المتملك بنقل ملكية عقار أو
 حلول تاريخ ح  الخيار". 

 ، غير مطلوعة. 2016/2017العينية، السنة األول  ماستر العنار و الحنوق  محاضرات األستاك الشيحح. - 116

 ويتعحق األمر:   -117

 ـ مراجع العقار محل العقد ـ موقع العقار ووصف  كليا وجزئيا. هوية األطراف -
 مبلم التسبي  عند االقتضاء وتحديد الوجيبة وفترات وكيفية أداؤها وكيفية خصمها من الوجيبة. -
 ثمن البيع المحدد غير القابل للمراجعة. -
 اريخ ممارسة ح  الخيار.تخويل المكري المتملك إمكانية التسبي  أداء الثمن كليا أو جزئيا قبل حلول ت -
 مراجع عقد الت مين لضمان العقار. -
 شروط مزاولة ح  الخيار وفسخ . -
لفساخ المساب  التمدياد وا تاريخ البدء االنتفاع من العقار واألجل المحدد المكتري المتملك لممارسة حق  في تملك العقار وكذا شاروط -

 للعقد.
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تل  المحامي محرر العند وهو ما يجح أل يتم التنصيص عحيه في العند وكل  لضمال تثاارة 

مسؤولية المحامي في حالة تخالله لاكا اهلتزام العندي، ونفا هكا الحيم ينطلق عح  الماادة 

 ى عند الفسخ.والتي توجح النيام لمعاينة أثناء تلرام العند وأخر 12

مشرل اليميل النول أل و ترتلاطا لإشيالية الموضول انطالقا مل المنتضيات السالنة 

ته يال موفنا لتنايمه للعض جوانح عند اإليجار المفضي تل  تمح  العنار ناارا لخصوصاي

ال ل استعميما أ و لتطحله لليانات خاصة و تجراءات معينة تتالئم م  الطليعة المريلة لحعند،

مشرل علارات فضفاضاة تخاطاح محارر العناد لداض الناار عال صافته هاو أمار ايجاالي ال

و  راهيجاار المفضاي تلا  تمحا  عنااالتي يتطحلااا عناد  شروطلضلط المعحومات و احترام ال

يمااة هااو ماا ماادى تلماام المحااامي المنلاول لحترافاا  أماام محعحا  هااكا المساتوى يلنا  السااؤال 

 .احترامه لاا؟وما مدى  ؟الننض لاكه المنتضيات

 (118) المتعل  بنظام الملكية المشتركة 18.00القانون رقم  - 

مل خالل هكا النانول حسم المشرل في الجاات المؤهحاة لتحريار التصارفات الواقعاة 

وهاو ماا أياده العمال النضاائي  (119)مناه، 12عح  هكا النول مل العناارات وكلا  فاي الماادة 

باالرجوع إلاى ما يحاي: " 14/10/2009حي  جاء في حيم صادر عل التدائية فاا لتاريخ 

القانون المتعل  بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تباث منا  با ن جمياع التصارفات 

و أو خاضااع لنظااام الملكيااة المشااتركة أو إنشاااء حقااوق عينيااة عليهااا.المتعلقااة بنقاال عقااار

تعديلها أو إسقاطها ال تتم إال بواساطة عقاد رسامي أو ومحارر ثابات التااريخو والكال وفقاا 

من هذا القانونو وحيث أن العقد المساتدل با  والمبارم باين أطاراف الادعوو ال  12للمادة 

يكتسااي صاافة عقااد رساامي وإنمااا هااو عقااد ثاباات التاااريخ حاارره أطرافاا  بصاافة شخصاايةو 

                                                             
 1423رمضاال  2لتاريخ  5054( الجريدة الرسمية عدد 2002أيتولر  3) 3142رجح  25صادر في  1.02.298ااير شريف رقم  - 118
 1437رجاح  19لتااريخ  1.16.49الصادر لتنفيك الااير الشريف رقم  106.12المدير لمنتض  النانول   - .3175( ص 2002نوفملر  7)
 .3781( ص 2015لتاريخ  6465( المتعحق لناام المحيية المشترية جريدة الرسمية عدد 2016ألريل  27)

بإنشااء الحقاوق العينياة " يجاب أن تحارر جمياع التصارفات المتعلقاة بنقال الملكياة المشاتركة أو  :: 18.00مل الناانول  12جاء في المادة  -119
ياة انونإلاى مهناة ق بموجاب محارر رسامي أو محارر ثابات التااريخ ياتم تحرياره مان طارف مهناي ينتماي األخرو أو نقلها أو تعاديلها أو أساقاطها

 منظمة يخولها قانونها تحرير العقود و ذلك تحت طائلة البطالن"
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ماان قااانون  12رف الجهااات المحااددة قانونااا طبقااا للفصاال وبالتااالي لاايب محااررا ماان طاا

 (120)"لذلك يعد باطال أصال.... 18.00

هو أناا ميزت ما ليل تصاحيح تمضااءات األطاراف  12والجديد الكي أتت له المادة 

وليل التعريف لإمضاء المحامي، يما أعفت العنارات التالعة لحمح  الخاص لحدولة مل أحيام 

أهاام تضااافة فاي اعتنااادي هااي التاي وردت فااي آخاار فنارة وكلاا  وفااق  هاكا النااانول، غيار أل

تطباا  مقتضاايات هااذه المااادةو مااع مراعاااة المقتضاايات التااي تاانص علااى الصاايدة التاليااة "

" وتمتي هكه اإلضافة يرد عح  المواقف الفناية شكل رسمي فيإلزامية تحرير بعض العقود 

ة الواقعااة عحاا  عنااار قالالااة والصاادوالتااي طرحاات فااي موضااول  (121)النضااائية المختحفااة 

والاكي أياد  (122)خاض  لناام المحيية المشترية، وتيريسا لحتوجاه النضاائي لمحيماة الاننض

عحاا  أل الالااة والصاادقة فااي هااكا النااول ماال العنااارات ينلدااي أل يااتم وفااق منتضاايات مدونااة 

يتاوخ   رر رسمي، وهكا ما عحا  المحاامي ألحالحنوق العينية والتي توجح تحريرها في م

 الحكر منه ليي ه تثار مسؤوليته. 

ومما ينلدي احترامه مال طارف المحاامي عحا  هاكا المساتوى هاو ماا ورد فاي الماادة 

والتي استعمحت صيدة الحزوم تخاطح محرر العند والكي قد ييول  (123)مل هكا النانول  11

ه وته تعاارض المحااامي المنلااول لحترافاا ، لحياا  عحيااه التميااد ماال النيااام لمااا هااو مطحااوح مناا

الماادة عحا  ضارورة تيادال وتنيياد  نفاا هاكا و أضاافت لحمساءلة في حالة تضرر المشاتري

ناام المحيية المشترية لالسجل العناري لحمحافاة العنارية، أما في حالة العنار غير المحفا 

 فاإليدال هنا ييول لدى يتالة ضلط المحيمة اهلتدائية الواق  لدائرة نفوكها العنار. 

                                                             
 غير منشور. 09/147محف عناري  14/10/2009حيم صادر لتاريخ  -120

  .36منشور ساام فرر، ص  09-1401-633محف عناري  14/10/2010في نفا السياق حيم التدائية فاا لتاريخ 
 91مل الطليعة النانونية لحمحرر الثالت التاريخ، الملح  الثاني المطحح الثاني، ص :أنار فنرة موفق الفنه و النضاء المدرلي  - 121
 91ص : انار نفا الفنرة. - 122

على البائع تمكين المشتري من نسخة من نظام الملكية المشتركة ونسخ مان التصااميم المعمارياة الحاملاة لعباارة "غيار قابال والتي توجح "-123
 افية المتعلقة بالجزء الذي تم استثناؤهو وباقي الوثائ  المرفقة ب . للتغيير" والتصاميم الطبوغر

لااى علاام افيااة وأناا  عيشااار لزومااا فااي عقااد التفوياات إلااى أن المشااتري قااد اطلااع علااى نظااام الملكيااة المشااتركة والتصاااميم المعماريااة والطبوغر
 ".بمقتضيات 
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مل األمور التي يتعيل عح  المحاامي أخاكها لعايل اهعتلاار ليونااا تادخل فاي تطاار و

واجح النصح واإلرشاد المحناة عح  عاتناه نجاد ضارورة تعاالم المشاتري لاهلتزاماات التاي 

يجااح أل يتنيااد لاااا لاعتلااار مالاا  مشااتر  محتماال يالمساااهمة فااي التياااليف المشااترية التااي 

لحي  يحاق لاتخااك الماال  ممارساة دعاوى  (124)يية المشترية ،يستحزماا تسيير وتدلير المح

 .استخالص الديول المتحننة عح  المفوت تليه وفنا لحمساطر المنصوص 

 تحريار دااكه لعاض اهلتزاماات التاي يجاح عحا  المحاامي أل يتنياد لااا عناف ولالتالي

حناوق ل، وضامانا يمحرر لحعند مساءلتهالعنود المنصلة عح  المحيية المشترية وكل  لتفادي 

ل أل المشار يميال الناول عحياه، و المتعاقديل مل جاة وحنوق اتحاد المال  مل جااة أخارى

 الجوانح العند الواقا  عحا  محيياة مشاترية، مساتعم لعضالمدرلي توفق مل خالل تنايمه ل

علااارات تخاطااح و لصاافة عامااة محاارر العنااد و ياال ماال ساااهم فيااه، والااكي ياادخل ضاامنام 

ح  ناام عالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لصفته مؤهال لتحرير العنود الواقعة 

  .المحيية المشترية

نارياة في ختام هكه الفنرة و تفاعال م  تشايالية الموضاول يميال الناول أل قاوانيل الع

ة صريح واضحة و أحياناالتزامات  تتضمنالخاصة و عح  خالف مدونة الحنوق العينية قد 

وج عال عند تحرير العنود، فلالخرالمنلول لحتراف  أمام محيمة الننض المحامي في مخاطلة 

ة تزياااد ضااالالية و تااننص صاااراحة العلاااارات النانونياااة الموجلاااخاصاااة الالنااوانيل العنارياااة 

 مي لشااامل توثياااق التصااارفات العنارياااة، و لالتلعياااة تتضااااءل الضاااماناتلاللتزاماااات المحاااا

ة الاننض النانونية لحمحرر الثالت التاريخ الصادر عال المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيما

 عامالت.لشيل يادد مصححة المتعاقديل و استنرار الم

 

 

                                                             
زء مفرز يبقى المفوت ل  مساؤوال متضاامنا ماع المفاوت اتجااه اتحااد الماالك في حالة تفويت جمل هكا النانول عح  أنه " 42نصت المادة  - 124

 "وذلك لضمان أداء الديون المترتبة في ذمة العضو المفوت
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من خالل مدونة الحقوق التزامات المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض  -3

 العينية:

تعحاق األمار لاالرهل الرسامي  تا مالمنلول لحتراف  أمام محيمة الننض المحامي عح  

"ال يجااوز لاااب واألم أو الوصااي أو المقاادم رهاان أمااوال والتااي تاانص  178احتارام المااادة 

فإل يانت مدوناة األسارة قاد  المحجوز عليها رهنا رسميا إال بإذن من القاضي"القاصر أو 

نصت عح  أل تنديم محف النيالة الشرعية يدني عل استصدار تكل قضائي، فإنه وفاي حالتناا 

هكه ولما أل النص الخاص يعنل العام فإل المحامي محزم مل التحناق مال ياول األح أو األم 

محاف النيالاة الشارعية، تكل مال طارف  فاتحصدر لاإلضاافة تلا  أو الوصي أو المندم قد است

ليااي يياول تصاارفه محترماا لحمنتضاايات النانونياة التااي الميحاف لشااؤول الناصاريل الناضاي 

  يستحزماا المشرل لصحة عند الرهل الرسمي الوارد عح  أموال الناصر.

يااق لمسااملة المحااامي و توث فااي اإلحاطااةوماال تاام يتضااح ماادى النصااور التشااريعي 

و المارتلط لنفااك الارهل الرسامي ألماوال الناصار أو  التصرفات العنارية، فالفصال الماكيور

مثاال يؤياد تشاتت النصاوص الموجلاة لاللتزاماات المحاامي المنلاول لحترافا  المحجوز عحيه 

أمام محيمة الننض وصعولة اإللمام لاا جميعاا، هاكا لاإلضاافة تلا  عادم صاراحة العلاارات 

و هاو لصادد  ا يصعح مامة المحامي و يحني عح  عاتنه  مسؤولية جسايمة . ممالواردة فياا

 توثيق التصرفات العنارية.

التزامات المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض من خالل المدونة العامة  -4

 للضرائب

فاوت عحا  الدولاة  اليتاح العمومييل أناه الكي مارسهمل ليل سحليات التوثيق العرفي 

، لكل  عمل المشرل عح  حصر الجاات المؤهحة لتوثياق التصارفات  هامة ضريليةمداخيل 

و هناا نارى  .العنارية حرصا منه عح  استخالص الضرائح والرسوم لفائدة خزيناة الممحياة

عياااا الماااوثنيل والعااادول والحاااكال تااام التنصااايص عحااا  التزاماتااااا اتجااااه تدارة عحااا  أناااه و
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نجد أل النانول المانام لماناة المحامااة ه يتضامل أي  ،اماالضرائح في النانول المنام لمان

 لدى تدارة الضرائح. منتض  يتحد  عل اهلتزام لالتسجيل

والتاي تحادثت عال  مال هاكا الناانول  127ماا ورد فاي الماادة  لاالرجول تلا  ليل و 

تخضاع وجوباا إلجاراء ، حيا  نصات: "ساجللاهتفاقات والمحررات الخاضاعة إلجلارياة الت

   (125) لتسجيلو ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي عديمة القيمة.واجبات ا

جميع االتفاقات المكتوبة أو الشافوية وكيفماا كاان شاكل المحارر المثبات  -البند ألف

لهاو عرفيا أو ثابت التاريخ بماا فاي ذلاك العقاود المحاررة مان طارف المحاامين المقباولين 

لالنسالة لحمحاامي، فإناه  التزامااو تل ياال هاكا ه يشايل  (126)".للترافع أماام محكماة الانقض

 يوضح تدخل الدولة لضمال مستحناتاا الضريلية.

ا ماانجااد فااي تطااار هااكا النااانول اللتزامااات المحناااة عحاا  عاااتق المحااامي ل أمااا لالنساالة

دول يجاب علاى العاوالتي جاء في فنرتاا الثانية: " مل مدونة الضرائح 139تضمنته المادة 

مااالك والمحااافظين علااى األ ين يزاولااون مهااام التوثياا وذوجميااع األشااخاص الااقين والمااوث

لقي ير أو تالعقارية والرهونو وكذا مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيلو أن يرفضوا تحر

 1.63.288أو تسجيل جميع العقود المثبتاة للعملياات المشاار إليهاا فاي الظهيار الشاريف 

ات ( المتعلاا  بمراقبااة العملياا1963ساابتمبر  26) 1383جمااادو األولااى  7الصااادر فااي 

يةو أو ة القروالعقارية التي يقوم بإنجازها بعض األشخاصو والواقعة على األمالك الفالحي

 باانفب التاااريخ 1.63.289ماان الظهياار الشااريف رقاام  10المنصااوص عليهااا فااي المااادة 

لاك تكان ت مار ماا لامالمتعل  بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضاي االساتع

 .العقود المذكورة مشفوعة بالرخصة اإلدارية"

                                                             
الملدأ المعتمد ← وهو ما ينصد لكل  النالض ليا قاضيا عح  العند وليا مل حنه أه يستخحص الضريلة لعدم احتراماا الشيحيات المتطحلة   - 125

    Le receveur n’est pas juge de l’acte qu’il enregistre   التسجيل الجلائي. في مادة

مال قاانول المالياة لسانة  6مال الماادة  1ولكل  تم تدراج هكا التدلير المتعحق لالمحاميل المنلوليل لحتراف  أمام محيماة الاننض لمنتضا  اللناد  -126

2017. 
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أو أي شخص يحظر على العدول والموثقين يما جاء في الفنرة الرالعة لنفا المادة "

أن يحارر أي عقاد يتعلا  بتفويات أو تخال فاي عقاارو ماا لام آخر يماارب المهاام التوثيقياة 

تثبت أداء الضرائب والرسوم المستحقة تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائبو 

على العقار برسام السانة التاي تام فيهاا انتقاال ملكيتا  أو تفويتا و وكاذا السانوات الساابقةو 

وذلااك تحاات طائلااة إلاازامهم علااى وجاا  التضااامن مااع الخاضااع للضااريبة باا داء الضاارائب 

 (127) والرسوم المثقل بها العقار.

قاال الااذي ياادلي باا  رفقااة عقااد نرائب الضاا كمااا يجااب أن يضاامنوا فااي نمااوذ  إدارة 

لخدمة اجل رسم الملكيةو أو عقد التفويت رقم التعريف الموحد للمقاولة أو رقم القيد في س

 الجماعيااة وذلااك تحاات طائلااة رفااض تسااجيل العقااد ماان طاارف مفتشااي الضاارائب المكلفااين

 .بالتسجيل"

فااي الفناارة  وآخاار التاازام عحاا  المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض نجااده

يتعااين علااى المااوثقين والمااوظفين الااذين والتااي جاااء فياااا: "139ماال نفااا المااادة السادسااة 

كل شخص حرر أو ساهم في تحريار يزاولون مهام التوثي  والعدول والموثقين العبريين و

وكااذا أحكااام المااواد  186أن يطلعااوا األطااراف علااى أحكااام المااادة  عقااد خاضااع للتسااجيل

 ."217و 208و (128)178

تضمنت التزامات الموثنيل والعادول  137وعح  مستوى نفا النانول نجد أل المادة 

والنضاة الميحفيل لالتوثيق ويتاح الضلط، غير أناا لم تشر تل  المحااميل المنلاوليل لحترافا  

 (129)أحد اللاحثيل أمام محيمة الننض واهلتزامات التي يتعيل عحيام احتراماا، وهو ما دف  

                                                             
 .2016نول المالية لسنة مل قا 8تعديل هكا اللند لمنتض  المادة  - 127
من مبلام الضاريبة المساتخلص منهاا علاى كال شاخص ثبات أنا   %100  غرامة تساوي تطب: مل المدونة العامة لحضرائح  178المادة  - 128

لنظار ورةو بصارف اساهم في أعمال من ش نها التملص من الضريبةو أو ساعد الخاضع للضريبة أو أشار عليا  بخصاوص تنفياذ األعماال الماذك
 عن العقوبة الت ديبية إذا كان يمارب وظيفة عمومية.

 .175م ا، ص ، لعنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناريتوثيق التصرفات اعلد الرحيم حزيير،  - 129
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المشاارل لتاادخل تشااريعي يطااال هااكه المااادة والتااي نصاات عحاا  التزامااات يتالااة تلاا  مطاللااة 

 (130).الضلط في عالقتاا لالمحاميل المنلوليل لحتراف  أمام محيمة الننض

وغيارهم ممال أ:  المحامي المنلاول لحترافا  يادخل فاي تطاار العلاارة التالياةولالتالي ف 

أو يال شاخص حارر أو سااهم  ،توثينياةو يل شخص يماارا مااام أ ،يزاولول ماام التوثيق

تثاار مساؤوليته في تحرير العند، ومنه يتعيل عحيام اهلتزام لما ورد في هكه الماواد حتا  ه 

يميال الناول أل المشارل المدرلاي ياال حريصاا عحا  ضامال  لالتالي، ولصفته محررا لحعند

حنااوق الدولااة وكلاا  لموايلتااه علاار العديااد ماال التعااديالت المدخحااة لموجااح قااوانيل الماليااة 

لاللتزامااات التااي يتعاايل احتراماااا لضاامال اسااتخالص الضاارائح المسااتحنة، غياار أنااه عحاا  

موعاااات الساااينية و تنساااييم المتعحاااق لالتجزئاااات العنارياااة و المج 25.90مساااتوى الناااانول 

ما زلنا نسجل قصورا تشريعيا وهي نفا المالحاة التاي يساجحاا الناانول المتعحاق  العنارات

لالحد مل تنسيم األراضي الفالحية الواقعة داخال المنااطق المسانية أو تنمياة األراضاي غيار 

 و هو ما سنؤجل الحدي  عنه تل  نااية الفنرة. (131)،المسنية

المتعل  بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من  1963شتنبر  26ظهير  -5

 (132) طرف بعض األشخاص والمتعلقة باألمالك الفالحية القروية.

إن العملياات العقارياة بماا فيهاا البيوعاات عان مناه " 1نص هكا الااير في الفصال 

طري  السمسرة وكذا إبرام جميع عقود اإليجار المتجاوزة مدتها ثالث سنواتو والمتعلقاة 

باألمالك الفالحية أو المعدة للفالحة الواقعة خار  الدوائر الحضريةو يتوقف إجراؤهاا ماع 

إدارياةو إذا كاان الطارف على رخصاة  1.63.289مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 

                                                             

يجاب علاى كتااب الضابط لادو المحااكم أن يوجهاوا لمفاتب الضارائب المكلاف بالتساجيل الاذي يماارب ما يحاي: " 137المادة  لحي  جاء في -130
ابقتهاا لاصال مان و نساخة مصاادق علاى مط128هر المنصوص علي  فاي الماادة بدائرة اختصاصاتهم القضائية وذلك قبل انقضاء أجل ثالثة أش

.داخال أجال ثالثاين يوماا مان 127األحكام والقرارات واألوامر وأحكام المحكمين المثبتة إلحادو التفويتاات أو االتفاقاات المشاار إليهاا فاي الماادة 
التاي يحررهاا  بتاة التااريخاالبتدائية المختصةو نساخة مان المحاررات الثا تاريخ التعريف بإمضاء المحامي من لدن رئيب كتابة الضبط بالمحكمة

فنارة ضاافة هاكه الت".تمات المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض والتي تخضاع بحكام طبيعتهاا أو حساب مضامونها لواجباات التساجيل
منلاول لترافا  الادف مل تسناد مامة تعريف اإلمضاء لحمحامي ال وهي تؤيد عح  أل 2017مل قانول المالية لسنة  6مل المادة  1لمنتض  اللند 

خول التاي أمام محيمة الننض هو هدف جلائي لاألساا يتمثل في ضمال استخالص الواجلات الضريلية التي يتعيل عح  المحاامي أدائااا عال الاد
 مال مادول 4دة شارل التاي حااول مال خاللااا خحاق انساجام المااتحناها منالل المحرر الثالت التاريخ الصادر عنه، مما يااار الناارة الشامولية لحم

 الحنوق العينية م  لاقي النوانيل كات الصحة والتي مل ليناا المدونة العامة لحضرائح.

 (1995أغسطا  11) 1416رلي  األول  13لتاريخ  1.95.152الصادر لتنفيك الااير الشريف  - 131
 .2251ص  1963/9/27لتاريخ  2637الجريدة الرسمية عدد  - 132
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أو الطرفاااان المعنياااان بااااألمر شخصاااا أو شخصاااين ذاتياااين غيااار مغاااربيينو أو شخصاااين 

مال هاكا الاايار مال طارف  4وتسحيم الرخص المطحولاة ياتم وحساح الفصال  ".معنويين...

وزير الداخحية لعد موافنة وزيري الفالحة والمالية، غير أل ما يامنا عح  هكا المساتوى هاو 

يجب على العدول والموثقين وجمياع مل هكا الااير والكي جاء فيه " 9في الفصل ما ورد 

الموظفين العموميين والمحافظين على األمالك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل أن 

يرفضااوا تحرياار أو تلقااي أو تسااجيل العقااود المثبتااة للعمليااات المشااار إليهااا فااي ظهيرنااا 

 ".خصة اإلداريةالشريف ما لم تكن مصحوبة بالر

فاااكا الفصاال أشاار  فيااه المشاارل مؤسسااة التوثيااق فااي الرقالااة عحاا  تمحاا  األجانااح 

مل هكا النانول عح  لطالل جميا   10لألراضي الفالحية لالمدرح، لحي  نص في الفصل 

العمحيااات المنجاازة خالفااا لمنتضاايات الااياار الشااريف، ته أل المحااررات العرفيااة شاايحت 

تمح  األراضي المدرلية نارا ليول الفصل الماكيور محاولة اللعض لالمدخل الكي استعمحه 

و هو ، محزما لحمحافا العناريلالرغم مل كل  لينه يال  ه يخاطح محرري العنود العرفية

قضية عرضت عح  محيمة اهستئناف لمراير، تتحخص وقائعاا في أل ما ياار مل خالل 

السماسارة لشاراء قطعاة أرضاية، ولماا اتفاق  أجنليا أراد تقامة مشرول سياحي، فاتصل لمحد

ِرر العناد مال طارف عادليل دول اهنتلااه تلا  أل المشاتري أجنلاي، مماا جعال  عح  الثمل، ح 

تدارة التسجيل ترفض تسجيحه، فتدخل السمسار واقترر عح  األجنلي أل يتم الشراء لمحرر 

دم لارفض المحاافا طعرفي دول اإلشارة تلا  جنسايته، وتام كلا  وساجل العناد، ته أناه اصا

تحفاايا العنااار ليااول العنااار لاادول الرخصااة المطحولااة، األماار الااكي جعاال األجنلااي يطالااح 

لالملالغ المدفوعة، فتادخل السمساار مال جدياد لينتارر ليعاا صاوريا لفائدتاه حتا  ياتميل مال 

تعااادة ليعاااا ماال جديااد وتسااحيمه ثمناااا، وقااد تاام كلاا  لواسااطة محااررات عرفيااة، غياار أل 

م يف لوعده حي  استول  عح  األرض ولاعاا عحا  شايل أجازاء، لييتشاف فيماا السمسار ل

 (133).لعد األجنلي أنه يال ضحية عمحية نصح واحتيال مل طرف السمسار

                                                             
غير منشور ـ أورده محماد  320/97ـ محف عدد  1975تحت عدد  25/2/1997محيمة اهستئناف لمراير ـ حيم جنحي صادر لتاريخ  - 133

 .209الرليعي، م ا، ص 



 
57 

لاه ياال ولالتالي فدياح نص قانوني يحزم تدراج جنساية المتعاقاديل فاي العناد العرفاي 

األجانااح لحعنااار الفالحااي داخاال الرقالااة التااي تفرضاااا الدولااة عحاا  تمحاا  دور تاامثير عحاا  

ألل ،  حاضارة علار المحاافا العنااريهاكه الرقالاة احات لالرغم مال كلا  فناد  ليل المدرح

يجعل الشراء لاطال وعديم األثر وهاو ماا أياده قارار صاادر عال  الرخصة المكيورة غياح 

راءات العقد المدلى ب  غير كامل لعادم خضاوع  إلجاالمجحا األعح  سالنا والكي جاء فيه "

  (134)لتسجيل والتنبر لكون  غير مقرون بالرخص اإلدارية القانونية..."ا

تحات  1981يما جاء في قرار آخر صادر عل المجحا األعح  لتاريخ فاتح يولياوز 

ال يح  لاجنبي غير المواطن المغربي أن يتملك العقار إال بعاد الحصاول أنه : " 751عدد 

للعقار ال تفياده مهماا طالاتو وتكاون المحكماة علاى على إذن خاص بذلك لهذا فإن حيازت  

صواب لما اعتبرت أن حيازة األجنبي ال تكسب  ملكية العقار داخال المغارب إال إذا اقترنات 

 (135) بالشراء وترخيص من الجهات المختصة".

هاكا و تل يااال ماال الصااعح تصااور تمحا  األجنلااي ماال دول رخصااة نااارا لحضااور 

 139تلا  الفصال ، فإناه و لاالرجول يما سالنت اإلشاارة العناريرقالة الدولة علر المحافا 

ة علاار لاساتعمالالمحاامي صاراحة  ألازم سد هكه الثدرة لحي  قدلضرائح نجده ا مدونةمل 

ن الذين الموظفين العموميي"علارة " عوض ع األشخاص الذين يزاولون مهام التوثي يجم"

 .تمويل الخاطئليل  ياتفاد "يزاولون مهام التوثي 
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 ت المحااامي المنلااولالتزاماااو لإلجالااة عاال تشاايالية الموضااول فااي جزئاااا الماارتلط ل

 قااد قمنااا لجاارد لاالعض أهاام لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض، و تل ينااا و يمااا ساالنت اإلشااارة

نالاا  اهلتزاماات التااي تجاد سااندها فاي النااانول لاالرغم ماال عادم صااراحة علاراتاه أحيانااا، فا

يجعحناا  ، مماا قانونا لم يتم التنصيص عحيااالتزامات جوهرية في توثيق التصرفات العنارية 

ت . معاامالأمام قصور تشريعي ينلدي تدطيته لضمال تثلات حنوق المتعاقاديل و اساتنرار ال

 و يتعحق األمر : 

  الت كد من الوضعية القانونية للعقار: 

يما سلنت اإلشارة فالتميد مل الوضاعية النانونياة لحعناار هاو تلتازام جاوهري أساساي 

ينلدي أل ياتم التنصايص عحا  هاكا اهلتازام لشايل  لحمتعاقديل، لكل لتنديم اإلرشاد و النصح 

عاادم عناد ، ضامانا لحناوق المتعاقااديل فاي حالاة خطاام المحاامي فاي النااانول صاريح وواضاح

عحاا   الموجااود لتفااادي الفاارا  التشااريعي وو تلاا  كلاا  الحاايل  . (136)قيامااه لاااكا اإلجااراء

المتعاقااديل التنصاايص فااي العنااد الملاارم عحاا  تلاازام المحااامي لالنيااام لاااكا اإلجااراء حمايااة 

 العنارية. لحنوقام خاصة م  أهمية هكا اإلجراء في المعامالت

 التحق  من هوية وأهلية المتعاقدين: 

عح  هكا المستوى يكل  نسجل غياح نص قانوني يحزم المحامي المنلول لحتراف  أمام 

محيمة الننض لالتحنق مل هوياة وأهحياة المتعاقاديل عحا  عياا ماا هاو عحياه األمار لالنسالة 

ااير التحفيا العناري مل  73لحي  أنه ولالرجول تل  الفصل  (138)والموثنيل (137)لحعدول

والتااي تاانص عحاا  أل هويااة وصاافة وأهحيااة ياال طاارف تعتلاار محننااة تكا اسااتند الطحااح تلاا  

المحررات الرسمية، وتعتلر هوية يل طارف محنناة ياكل  تكا يانات التوقيعاات الموضاوعة 

 لالطحح أو لالعنود المدل  لاا مصادق عحياا مل طرف السحطات المختصة. 

                                                             
ميناا، السنة الجامعية  ل، جامعة موهي تسماعياألعمال تدريا اليحياوي، حماية مستاح  العنار، رسالة لنيل دلحوم ماستر في المنازعات - 136

 26ص: .2016-2017
يتعاين أن تشامل الشاهادة علاى الهوياة الكاملاة للمشاهود عليا  وحقا  فاي التصارف فاي ": 16.03المتعحاق لخطاة العدالاة  مال  31المادة  - 137

 "المشهود في  وكون  يتمتع باألهلية القانونية لهذا التصرف.
المادلى يتحق  الموث  تحت مسؤوليت  من هوية األطراف وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائ  " المتعحق لالتوثيق : 32.03مل  37المادة  - 138

 "بها للقانون.
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قااانول التحفاايا ماا  النااوانيل المنامااة لحمااال الميحفااة لااالتوثيق  تناااط ولااكل  ياااار 

التصرفات العنارية، لحي  أل يل مل الموثاق والعادل ياتحمالل مساؤولية التحناق مال هوياة 

وصفة وأهحية المتعاقديل الواردة في المحرر الرسمي مما يخفف مل المسؤولية المحنااة عحا  

لعرفي يالكي يصدر عل المحاامي فاإل الاوياة لمحرر اا عح  عياعاتق المحافا العناري، 

وكلاا  علاار تجااراء تصااحيح اإلمضاااء لاادى السااحطات ( 139)وحاادها هااي التااي تعتلاار محننااة، 

المححياااة المختصاااة والتعرياااف لإمضااااء المحاااامي لااادى يتالاااة الضااالط المحيماااة اهلتدائياااة 

المحاامي  المختصة. ولكل  فتفاديا ألي نزال عح  األطراف التنصيص فاي العناد عحا  تلازام

 لالنيام لاكا اإلجراء حماية لحنوقام.

 :قيام المحامي بإجراءات نقل الملكية 

منتضا  قاانوني يحازم المحاامي لالنياام لاإجراء ننال  عح  هاكا المساتوى نساجل غيااح

لاسااتثناء ه عحاا  مسااتوى م.ر.ل  و الماانام لمانااة المحاماااةالمحييااة ه عحاا  مسااتوى النااانول 

، وهو ما ه يخدم في شيء مصاححة المتعاقاديل وه يحماي النااام  النوانيل العنارية الخاصة

العام الكي يادف تل  استنرار المعامالت، كل  أل حماية مصالح المتعاقديل ينتضي أل ينوم 

محرر العند لاإجراءات ننال المحيياة، خاصاة فاي الحالاة التاي يناوم لااا المحاامي فيااا ليتالاة 

زم المحامي لإجراء ننل المحيية عحا  عياا ماا هاو فدياح نص قانوني صريح يح (140)العند،

لاه تلعاتااه الساحلية والتااي تااار لشاايل جحاي عحاا  مسااتوى  (141)عحياه األماار لالنسالة لحموثااق،

تحييل مطالح التحفايا وياكا عحا  مساتوى تحيايل الرساوم العنارياة عحماا لامل المعاامالت ه 

ماال  67و 66لفصاال تسااري فااي مواجاااة المتعاقااديل وه فااي مواجاااة الدياار يمااا ياانص ا

ته لعد التنييد في الرسم العناري. وهو ما تؤيده العديد مل األعمال النضائية والتي  14.07

 (142)."اخترنا مناا النرار الصادر عل محيمة اهستئناف لالرلاط

                                                             
-177م ا، ص  توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينياة و الاايار المتعحاق لاالتحفيا العنااري،  علد الرحيم حزيير، - 139
176. 

 .60تدريا اليحياوي، حماية مستاح  العنار،م ا،  ص  - 140
المحررات والعقود بعد اإلشهاد بمطابقتها لاصل من طرف و لمكتب التسجيل يجب على الموث  أن يقدم نسخا من : "32.09مل  47المادة  - 141

لعقارية وغيرهاا ي السجالت االمختص الستيفاء إجراءات التسجيل وأداء الواجب في األجل المحدد قانونا وإنجاز اإلجراءات الضرورية للتقييد ف
 ..".لضمان فعاليتهاو ويقوم بإجراءات النشر والتبليم عند االقتضاء.

حياث أن المسات نف ال ، والكي جاء فيه ماا يحاي: "53/2007/13الدرفة العنارية ـ محف رقم  2008-7-4الصادر لتاريخ  166قرار رقم  - 142
راءو وإن من التزامات البائع تجااه المشاتري /34672ينازع في عقد البيع المبرم مع المست نف علي  بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 
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جراءات لزام المحامي لالنيام لاإلالتدخل إلوعح  العموم ينلدي عح  المشرل المدرلي 

 دى يتالااةيااة سااواء لتنييااد العنااد لاادى المحافاااة العناريااة أو لاإلياادال لااالضاارورية لنناال المحي

 عناار محالالضلط لالمحيمة اهلتدائية الموجود العنار غير المحفا لادائرتاا، عنادما يياول ال

لا  كلا  مال م.ر.ل، وت 4العند خاضعا لحنوانيل العنارية الخاصة أو يندرج في تطار الماادة 

جراءات نصيص في العند الملرم عح  التزام المحامي لالنياام لاإالحيل فإل عح  األطراف الت

 آلل.اننل المحيية وكل  لمساءلته في حالة تخالله لاكا اهلتزام الكي هو عندي تل  حد 

  المتعل  بالحد من تقسيم األراضي الفالحية  1995أغسطب  11الظهير الشريف

 (143) الفالحية غير المسقيةالواقعة داخل دوائر الري ودوائر االستثمار باألراضي 

الرقالة عح  التصرفات المنصالة فرض يمتي هكا الااير في سياق أرادت فيه الدولة 

اا، عح  هكا النول مل األراضي ولداية ضمال احترام األحيام التي سناا المشرل لخصوص

مخالفة ألزم المشرل المدرلي مل خالل هكا الااير يل مل العدول والموثنيل التميد مل عدم 

أمام هكا المنتض  لم يجاد المتارلاول ( 144).العمحيات المنجزة مل طرفام ألحيام هكا الااير

مل هكه الرقالة سوى المحرر العرفي يمالك لام لتفادي لطاالل عناودهم لناوة الناانول، وفاي 

اعتنادنا يال يميل تفادي هكا الوض  لو أل المشرل تدخل وأضاف المحامي المنلول لحتراف  

محيمة الننض يجاة محزمة لالتميد مال عادم مخالفاة أحياام هاكا الاايار، أو تلعااده مال  أمام

ميدال المعامالت المنصلة عح  هكا النول مل األراضي، وكل  لتفادي خحق أوضاال تانعيا 

مااال المدوناااة العاماااة  139الماااادة ف (145) عحااا  المصاااالح اهجتماعياااة واهقتصاااادية لحااالالد.

ل المنلول لحتراف  يجاة يحار عحياا تحرير العناد الواقا  عحا  لحضرائح ه تتضمل المحامي

                                                                                                                                                                                              
ل الح  المبيع وأن ذلك ال يت تى في إطار العقارات المحفظة إال بتساجيل البياع بالرسام العقااري وذلاك بالقياام بكافاة اإلجاراءات الكفيلاة ضمان نق

،  10الورقة العرفية وتشايالية عادم التحيايل مجحاة األماال ، العادد غير منشور، أوردته اللاحثة حنال السعيدي، بتحويل الملكية في اسم المشتري
 .149، ص 2011لسنة ا

الجريدة الرسامية  34.94( لتنفيك النانول رقم 1995أغسطا  11) 1416رلي  األول  13صادر لتاريخ  1.95.152ااير شريف رقم  - 143
 .2441، ص 1995/9/6لتاريخ  4323عدد 

على األمالك العقارياة تلقاي أو تحريار أو يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين منه " 9وهكا ما نصت عحيه المادة  - 144
 ".ل لهااطلة وال عمتسجيل أو تقييد أي عقد يتعل  بعملية مخالفة ألحكام هذا القانون.وتعتبر العقود المبرمة خالفا لهذه األحكام ب

 .210-211م ا، ص والمعامالت العنارية ليل ااهرة انتشار المحررات العرفية و ضمانات المحررات الرسميةمحمد الرليعي،  - 145
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ممااا يسااتدعي معااه تاادخل تشااريعيا إلضااافة المحااامي ضاامانا  (146)هااكا النااول ماال العنااارات،

 لحرقالة التي يفرضاا المشرل عح  التصرفات الواردة عح  هكا النول مل العنارات.

  م ات السكنية وتقسيالمتعل  بالتجزئات العقارية والمجموع 90-25القانون

 :العقارات

قصد محارلاة التجزئاات السارية واأللنياة العشاوائية التاي تتخاك شايال جماعياا يتسا  

 (147)، دول التوفر عح  اللنية التحتية الالزمة، تدخل المشارل ليحادد ييفياة تنشااء التجزئاات

إبارام العقاود  ال يمكنمل نفا النانول لاستعمالاا الصيدة اآلتية: " 33هكا وقد منعت المادة 

المتعلقة العقود بعمليات البيع واإليجار والقسمة المشار إليها فاي الماادة أعااله إال بعاد أن 

، "تقااوم الجماعااة الحضاارية أو القرويااة بااإجراء التسااليم المؤقاات ألشااغال تجهيااز التجزئااة

ضمال فرض الرقالاة الالزماة عحا  هاكا الميادال، والاكي يشايل جازءا أساسايا فاي المشااد حف

لعمراني المدرلي أشر  المشرل مؤسسة التوثيق لنوعياا في محارلاة ليا  النطا  األرضاية ا

ماااال هااااكا  35فااااي التجزئااااات غياااار النانونيااااة، وهااااو مااااا يستشااااف ماااال خااااالل الفصاااال 

وعحيه، فالعدل والموثق محزمال مت  تعحق األمر للي  منصح عح  عنار خاض  (148)النانول.

عااد تدهء اللااائ  لإحاادى الشاااادتيل المطحااولتيل، غياار أل لاااكا النااانول لعاادم توثيااق العنااد ته ل

المشرل يلدو أنه أغفال لااقي المانيايل الاكيل يحاق لاام تحريار العناد، والاكي ينادرج ضامنام 

 المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض.

                                                             
يحظر على العدول والموثقين ومفتشي الضارائب والمكلفاين بالتساجيل جاءت عح  الشيل التالي: " 139تل العلارات المستعمحة في المادة  - 146

ن رقااام وتضااايات القاااانوالمحااافظين علاااى األماااالك العقارياااة أن يحااارروا أو يتلقاااوا أو أن يساااجلوا ويقيااادوا أي عقاااد يتعلااا  بعملياااة مخالفاااة لمق
 المتعل  بالحد من تقسيم األراضي الفالحية داخل األراضي المسقية أو تنمية األراضي الغير المسقية".34.94

يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سااب  ياتم تساليم  وفا  الشاروط مل هكا النانول " 2حي  نص في المادة  - 147
 ".المنصوص عليها في هذا الباب

ال يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على األمالك العقارية وم موري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يساجلوا والكي جاء فيه: "  - 148
 العقود المتعلقة بعمليات البيع واإليجار والقسمة المشار إليها في المادة األولى إذا لم يقع اإلدالء.

 ل في محضر التسلم المؤقت.إما بنسخة مشهود بمطابقتها لاص

دخل لعملياة ال تااوإما بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل من شهادة مسلمة من رئيب مجلب الجماعة الحضرية أو القروياةو تثبات أن 
 .في نطاق هذا القانون"
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ماال نفااا النااانول والااكي  61وهااي نفااا المالحاااة نسااجحاا عحاا  مسااتوى الفصاال 

 راضي عح  الشيال داخل المدار الحضاري لحيا  جااء فياه ماا يحاي:يخاطح عمحيات لي  األ

حة "ال يجاااوز للعااادول والماااوثقين والمحاااافظين علاااى األماااالك العقارياااة ومااا موري مصااال

 لبيااع أوالتسااجيل أن يحاارروا أو يتلقااوا أن يسااجلوا أي عقااد يتعلاا  بعمليااة ماان عمليااات ا

وص علي  في مصحوبا باإلذن المنصأعالهو ما لم يكن  58القسمة المشار إليها في المادة 

ة العمليا نفب المادة أو شهادة من رئيب المجلب الجماعة الحضرية أو القروية تثبات أن

 ال تدخل في نطاق تطبي  هذا القانون".

ولكل  تضعف فعالية هاكه الرقالاة ماا دام أل المحاامي لايا محزماا لانص صاريح مال 

لادول  ، مماا ياؤدي تلا  لطاالل يال عمحياة تماتالتميد عح  توافر اإلكل أو الشاادة المطحولاة

لااكل  وجااح عحاا  المشاارل التاادخل ، النااانولهااكا ماال  72عمااال لالفصاال احتاارام المطحااوح، 

ااة لحتنصيص صراحة عح  التزام المحامي المنلول لحتراف  حماياة لحناوق الماواطنيل مال ج

مال  ى هكا الننضوضمانا هحترام النوانيل مل جاة أخرى.ولند يال يميل لحمشرل أل يتفاد

التااي  ماال المدونااة العامااة لحضاارائح ته أنااه لاام يسااتدل هااكه المااادة 139خااالل تعااديل المااادة 

 تتحد  عل اهلتزامات المشترية هلتزام المحامي لحنيام لاكه الرقالة. 

يتنيااايم لماااا مااار لناااا عحااا  مساااتوى التزاماااات المحاااامي لشااامل توثياااق التصااارفات و  

كلا  أل الماادة  (149)فرا  التشريعي الموجود عح  هكا المساتوى،العنارية، يتضح لنا مدى ال

مل م.ر.ل حصرت عمل المحامي في اليتالة والتحرير دول اإلشااد عح  األطراف، يما  4

لماناة المحامااة يانص فناط عحا  أل مااام المحاامي تشامل تحريار العناود المنام  أل النانول 

عحاا  غاارار  تحديااد التزاماتااه وواجلاتااه دول ليااال مسااؤولية المحااامي فااي هااكا المجااال ودول

الموجلااة لاللتزامااات النانونيااة و حتاا  و تل وجاادت لعااض النصااوص ، المااوثنيل والعاادول

أماارا غياار  اإلحاطااة لاااايجعاال وعاادم صااراحة العلااارات الااواردة فياااا  ااتشااتتفااإل  المحااامي

                                                             
الرقي لمستوى المانة سواء تح   جسامة األدوار والصالحيات المخولة لايئة المحاميل مل أجلأيضا عح  هكا المستوى وجح عحينا أل ناار  -149

ضحا في وض  أو اإلدارة وتدلير شؤول الايئة الداخحية. فعح  المستوى التنايمي نسجل تمخرا وا -يسل الناام الداخحي -المتعحنة لالتشري 
مي  الايئات اما تعمل له جمنتضيات متعحنة لتحرير العنود في تطار الناام الداخحي الكي تضعه، عح  عيا نايرتنا تونا والتي وضعت ناام ع

صيم أو شروط  "يجذر بالمحامي أن يتجنب في تحرير العقود استعمال عبارات أوما يحي :  9الكي تضمل في فصحه   29/07/1980منك تاريخ 
تياثر أخطاء الايئة  . أما عح  مستوى تدلير الشؤول المالية واهجتماعية فيالحا149من ش نها إن كانت ملتوية أن تثير نزاعا بين أطراف العقد"

 .وتواترها خاصة تح  المتعحنة لالتلكير والتصرف لالمداخل، األمر الكي يجح معه أل تفير في التمميل عل أخطائاا يايئة
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وهو ما ه يخدم مصالح مستاح  العنار وه يوفر حماية لحناام العام الكي ياادف تلا   يسير،

هو مجرد اجتااد حاولنا مل خالله جارد لعاض تكل ، فما قمنا له تحنيق استنرار المعامالت 

النصااوص النانونيااة التااي يمياال اهسااتناد عحياااا إلثااارة مسااؤولية المحااامي لااالرغم ماال عاادم 

 مخاطلة مامة تحرير العنود.صراحة منتضياتاا في 

أعتنااد أل هااكه الوضااعية تسااتدعي ماال المشاارل التاادخل لتحديااد التزامااات المحااامي 

ومسؤولياته اتجاه المحررات والعنود التي تصادر عناه  ،المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض

رفات مل أجل تحنيق اهنسجام المطحوح في النوانيل المنامة لحمانييل الميحفيل لتوثيق التص

العنارية ولادف تاوفير المزياد مال الضامانات لألطاراف المعنياة لاالمحررات الصاادرة عال 

المحاااميل، ففااي منالاال التنصاايص ولشاايل دقيااق وواضااح عحاا  التزامااات المحااامي المنلااول 

لحتراف  أمام محيمة الننض لشمل توثيق التصرفات العنارياة ينلداي عحا  المشارل أل يمنحاه 

ية عحاا  العنااود الصااادرة عناه، ممااا يشاايل خطااوة أخاارى فااي مسااار الثناة فااي تضاافاء الرساام

المشرل اإلصالحي لمناومة توثيق التصارفات العنارياة، والتاي يجما  العدياد مال الماتمايل 

لالميدال أل فعالية هكه المناومة رهينة لتوحيد المنتضايات النانونياة والجااة الميحفاة لتوثياق 

 التصرفات العنارية. 

  أل التاادخل التشااريعي المااممول ه يجااح أل يطااال فنااط النااانول وتجاادر اإلشااارة تلاا

لال ينلداي أل يشامل العدياد مال النصاوص النانونياة التاي تانص عحا   المنام لمانة المحامااة

 25.90ماال الناااانول  61و 35ومثااال كلااا  الفصااالل ، التزامااات العاادول والماااوثنيل فنااط

المدونة العاماة لحضارائح والتاي جعحات يتااح مل  137المتعحق لالتجزئات العنارية والمادة 

 .الضلط وسيطا ما ليل اإلدارة الجلائية والمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض
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 :المبحث الثاني: شروط صحة المحرر الثابت التاريخ و قوت  الثبوتية

مل مل م.ر.ل مجموعة مل الشيحيات و اإلجراءات التي تتيا 4حدد المشرل في المادة 

قااديل، فيمااا ليناااا لتحنيااق الدايااات التااي سااطرها المشاارل، والمتمثحااة فااي تثلااات حنااوق المتعا

 ند. الحفاا عح  حنوق الخزينة العامة، و دعم مسؤولية محرر العواستنرار المعامالت، و

 هاكا الملحاا  مادى يفاياة التنااايم الناانوني لحمحارر الثالاات وعحياه سنتنصا  ماال خاالل

تححيال شاروط صاحة المحارر الثالات  مال خااللالتاريخ فاي تحنياق غاياات المشارل، وكلا  

رهاا التاريخ الصادر عل المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة)المطحح األول(، ليشاف دو

 في الرف  مل النيمة الثلوتية لحمحرر الصادر عل هكا المحامي)المطحح الثاني(.

مقبول المطلب األول : شروط صحة المحرر الثابت التاريخ الصادر عن المحامي ال

 ترافع أمام محكمة النقض.لل

لعااد حصاار الجاااة المؤهحااة لتوثيااق التصاارفات العناريااة فااي محااررات ثالتااة التاااريخ 

شايل مال م.ر.ل ال 4وكل  في المحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننض، حاددت الماادة 

ت الكي ينلدي أل يفر  فيه هكا التصرف، يما نصت عح  مجموعة مل الشيحيات واإلجراءا

  سية في تيويل العند والتي يرتح تخحفاا لطالل العند.األسا

، و ماادى فعاليتاااا فااي تثلااات حنااوق أثرهاااوعحيااه ساانحاول جاارد هااكه الشااروط لتنياايم 

 المتعاقديل مل جاة وضمال استنرار المعامالت العنارية مل جاة ثانية. 

 لي .ت شير عالو و أن يتم التوقيع و الفقرة األولى : أن يكون المحرر ثابت التاريخ

 (150) .أن يكون المحرر ثابت التاريخأوال :

مااال م.ر.ل أل يياااول المحااارر موضاااول التصااارف  4اشاااترط المشااارل فاااي الماااادة 

النانوني المنجز مل طارف المحاامي ثالات التااريخ، وقاد اعتلار المشارل فاي الفصال 

                                                             
الوطنياة لحتوس  في ثلوت الورقة العرفية انار محمد اليشلور، ثلوت التاريخ في الورقة العرفية، التوثيق المدرلي واق  وآفاق أشدال النادوة  -150

، تنسيق 2008ألريل  25و 24المنامة مل طرف مسح  النانول الخاص، لاليحية متعددة التخصصات لتازة، جامعة سيدي محمد لل علد هللا يومي 

 وما لعدها. 14، ص: 2010علد المجيد لويير، طلعة 
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على تاريخها بين المتعاقدين  دليل ":( 151)مل ق.ل.ل عح  أل األوراق العرفية 425

وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدين و كما ال تكون دليال علاى 

 تاريخها في مواجهة الغيرو إال: 

 من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في المغرب أم في الخار  -

 من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف عمومي.  -

صاافت  بلثاباات إذا كااان الااذي وقااع علااى الورقااة ماان يااوم الوفاااة أو ماان يااوم العجااز ا -

 متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا.

 من يوم الت شير على الورقة من طرف موظف م ذون ل  باذلك أو مان طارف قااض -

 سواء في المغرب أو في الخار . 

 عن أدلة أخرو لها نفب القوة القاطعة. إذا كان التاريخ ناتجا -

 ين ".ويعتبر الخلف الخاص من الغير في حكم الفصلو إذا كان ال يعمل باسم مد

تل الاتمعل فاي هاكا الفصال يلايل الييفياة التاي ناام لااا المشارل حجياة تااريخ الورقااة 

العرفية، وكل  مل خالل قاعادة كات شاطريل، أحادهما يفياد أل تااريخ الورقاة العرفياة حجاة 

التاريخ ه ييول حجة عح  الدير ته تكا يال ثالتا، ولمنارناة ليل المتعاقديل، وثانياما أل هكا 

 نجد أل المشرل المدرلي حاول الحسم في مسملة حجياة مل م.ر.ل  4هكا الفصل م  المادة 

سااواء لالنساالة لحمتعاقااديل أو لحدياار وكلاا  ماال خااالل  تاااريخ المحاارر الصااادر عاال المحااامي

ق.ل.ل  425مال الفصال  4تتناط  م  اللند  والتي 4تنصيصه في الفنرة األخيرة في المادة 

عحاا  الييفيااة التااي يثلاات لاااا تاااريخ المحاارر الصااادر عحاا  المحااامي، وكلاا  عاال طريااق 

المصاادقة عحاا  توقيعااات األطااراف ماال لادل السااحطة المححيااة المختصااة والتعريااف لإمضاااء 

، ومال اللاادياي عحا  هااكا المساتوى أل يناوم المواااف العماومي الااكي أنااط لااه (152)المحاامي

                                                             
هاو كلا  المحارر الاكي ه ييتلاه أشاخاص أو موافاول لم يعرف المشرل المدرلي، الورقة العرفية وهو ما دفا  لعاض الفناه تلا  الناول لمناه  -151

ومي أو ميالياتح الع عموميول لام صالحية التوثيق قانونا وهيكا فالمحرر العرفي قد ييتله الطرفال أنفسام وقد ينوح عنام الدير في تح  اليتالة،
 المحامي مثال.

 .52، ص 2013رلي، مجحة قلا، عدد يوليوز محمد لودهحة، حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشري  المد -
المحارر العرفاي يكاون ثابات التااريخو وبالتاالي دلايال علاى : "1934دجنلار  12جاء في قرار صادر عل محيمة اهساتئناف لالرلااط لتااريخ  -152

  جياةميتودولو راءةقا، الشايحح، أشاار تلياه األساتاك محمادتاريخ  فيء مواجهاة األغياار بحصاول واقعاة اإلشاهاد علاى نسابة التوقياع إلاى صااحب " 

 .133م ا، ص:  المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح  العنار 51.00لصيدة اليراء المفضي تل  تمح  رل  ملني في ضوء النانول 
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المشرل اإلشااد عح  اإلمضاءات لوض  التاريخ الكي قام فيه لكل  وهو تاريخ ثالت لطليعة 

ال تعتبار الوثااائ  : ":ماا يحاي 1454 جااء فاي قارار لمحيماة الاننض عادد حيا  (153) الحاال.

ير أو المصاادقة عليهاا مان شامتعاقادين إال مان تااريخ الت العرفية دليال على تاريخها بين ال

 (154)...".طرف موظف عمومي

تم لإجراء آخر له أهمية قصوى، يتل تثلات تاريخ المحرر الصادر عل المحامي قد 

وتاااار  (155) ويتعحاق األماار لتسااجيل العنااد لاادى ميتاح التسااجيل التااال  لمصااححة الضاارائح.

ويتوقف عحيه تنييد العند الواق  عح  العنار المحفاا فاي  أهمية هكا اإلجراء في يونه تجلاريا

وينضااااف تلااا  اآلثاااار المنجااازة عااال  (156)السااجل العنااااري لمصاااححة المحافااااة العنارياااة ،

 (157)التسجيل تضفاؤه عح  المحرر ثلوت التاريخ.

وفي اعتنادنا فإل اشتراط المشرل إلفرا  المحرر الصاادر عال المحاامي فاي محارر 

ت الداياة مال ورائاه حماياة المتعاقاديل وحماياة الديار والاكي ينصاد لاه يال ثالت التاريخ يانا

شخص عدا العاقديل وخحفائاما ودائنياما والكيل يسري عحيام تاريخ الورقة العرفياة لالشايل 

الكي سلنت اإلشارة تليه، كل  أل ثلوت التاريخ يمن  اللائ  مل التالعح لالتاريخ لشيل يضر 

المعامالت لشيل عام، فماثال لاو أل شخصاا لاال عناارا، مارتيل  لحنوق المشتري ولاستنرار

لشخصيل مختحفايل دول أل يساحمه تلا  أي مناماا ه يياول عناد الليا  الثااني سااريا فاي حاق 

المشتري األول، ألل هكا األخير أصلح ماليا لمجرد العند، وعنده سالق عح  عند المشاتري 

الاكي يدوناه العاقادال فاي الورقاة، وتنماا لتااريخ  الثاني، وليل هكه األسلنية ه تتحاد لالتااريخ

تعززه واقعة تؤيد صدقه ، وهكا هاو التااريخ الثالات، وته أميال لحشاخص لعاد أل يتصارف 

في الشيء أل يعند لشمنه تصرفات أخرى و يندم تاريخاا غشا تلا  ماا قلال التصارف األول 

لحيم الااكي نحاال حتاا  تيااول سااارية  فااي حااق ماال حصاال لااه التصاارف أول ماارة، ولااكل  فااا

لصدده والمتعحق لثلوت التاريخ ييفل حماية لحدير، وهو في هكا المثال المشتري األول، مال 
                                                             

 .26محمد يشلور، ثلوت التاريخ في الورقة العرفية م ا، ص:  -153
 2407/1/3/2010مدني عدد محف 23/03/2011المؤرخ في  1454قرار محيمة الننض عدد  - 154
 .41عمر أوتيل، توثيق التصرفات العنارية في ضوء مدونة الحنوق العينية، م ا، ص:  -155
 وما لعدها. 26، ص: 2011، سنة 9محمد مومل، منارنة ليل لطالل العنود وتلطالاا في ضوء ق.ل.ل، مجحة اهمال ، عدد   -156
يترتب عن إجراء التسجيل اكتساب االتفاقات العرفية تاريخا ثابتا لعامة لحضرائح التي نصت: "مل المدونة ا 126وهكا ما يستفاد مل المادة  -157

ل صاحيحا عتبر التساجيعن طري  تسجيلها في سجل اإليداع كما يضمن حفظ المحررات. يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخ و وي
 ما لم يثبت عكب ذلك" فيما يخص األطراف المذكورة في المحرر وتحليل بنوده
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أل يتواطاام اللااائ  ماا  المشااتري الثاااني، فيناادم تاااريخ اللياا  الثاااني يااي ييااول نافااكا فااي حااق 

دير أل المشتري األول. ولو تر  أمر التاريخ في حالة الدر هكه لحناعدة العامة ليال عح  ال

يتمساا  ضااده لالورقااة، وأل يثلاات يااكح التاااريخ الماادول فيااه وهياااات أل يتيساار لااه كلاا ، 

وعموما فإل الميزة األول  لاكا الحيم يدرأ عح  الدير خطر غر يصعح تثلاتاه، أماا الميازة 

األخرى فتتمثل في أنه يرد أمر التاريخ تل  حد معحوم يسال التحنق مناه، األمار الاكي ياوفر 

 (158) م صعولات يثيرة، ويلسط عمل الناضي تل  درجة تنمى له عل يل تحيم.عح  الخصو

ولختام الفنرة ننول تل المشرل المدرلي لتنصيصه عحا  الشايل الاكي ينلداي أل يفار  

فيه المحرر الصادر عل المحامي قد خط  خطوة نحو تعزيز النوة الثلوتية لاكه الوثينة مال 

في المحررات العرفية هو مال صان  المتعاقاديل وياتم  حي  تاريخاا، كل  أل التاريخ الوارد

ومال  (160)ولااكا فمال الساال التالعاح فياه ساواء لتنديماه أو تامخيره، (159)خارج أياة رقالاة،

وتقرار المشارل لمثال هاكا المنتضا  يرفا   (161).الصعح عح  الدير المتضرر أل يثلت كل 

مل حجية هكه الوثينة ويحمي حنوق المتعاقديل مل جااة واألغياار مال جااة أخارى، ماا دام 

، وتنماا ينلداي الطعال أنه ه يميال تنياار التااريخ الاوارد فاي الوثيناة المصاادق عحا  توقيعااا

 : 5317لاننض عادد لالزور في شاادة المواف العماومي وفاق ماا جااء فاي قارار لمحيماة ا

تعتبر المصادقة على توقيع الملزم بورقة عرفية أمام السالطة اإلدارياة المختصاة إشاهادا "

من الموظف العمومي على صحة التوقيعو وال يمكان إنكاار الورقاة إال باالطعن باالزور فاي 

 وهنا يميل أل ننيا تنيار التوقي  لإنيار تاريخ الورقة التاي (162)"شهادة الموظف العمومي

قام الموااف العماومي لاإلشاااد عحيااا، لحيا  يصالح تاريخااا ثالتاا ه يميال الطعال فياه ته 

 .لالزور

 

                                                             
 .22محمد يشلور، ثلوت التاريخ في الورقة العرفية،م ا، ص:  -158
 ، دار اآلفاق المدرلية لحنشر والتوزي .2011حنال سعيدي، الورقة العرفية وتشيالية عدم التحييل، مجحة األمال  عدد العاشر سنة  -159
 . 88، ص: 1977مدرلي، الطلعة األول ، العلدهوي العحوي، وسائل اإلثلات في التشري  المدني ال -160
محمد رليعي، المعامالت العنارية ليل ااهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحررات الرسمية، أطروحاة لنيال ديتاوراه الدولاة فاي  -161

 .604، ص: 1999/2000النانول الخاص، الدار الليضاء، 
دجنلر  -نونلر 143مجحة المحايم المدرلية، العدد  4150/24/2009محف مدني  21/12/1020المؤرخ في  5317قرار محيمة الننض عدد  -162

 .174و 173، ص: 2013
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 لتوقيع والت شير على صفحات العقد:ثانيا : ا

"يجب أن يتم توقيع العقد المحارر مان مل م.ر.ل في فنرتاا الثانية:  4نصت المادة 

". ومان الجهاة التاي حررتا  طرف المحاميو والت شاير علاى جمياع صافحات  مان األطاراف

ماال  12ولمنارنااة هااكا المنتضاا  ماا  مااا ورد فااي النااوانيل العناريااة الخاصااة ومناااا المااادة 

أيثر جاءت   مل م.ر.ل 4نجد أل صيدة المادة  (163)قلل أل يشمحاا التعديل  18.00النانول 

ي يتولي الك لحمحامي حت دقة لتؤيد أل توقي  العند والتمشير عح  صفحاته هو خطاح موجه 

 لالتالي فاكا المنتض  ه يعني يل مل العدول أو الموثنيل.وتوثيق المحرر الثالت التاريخ، 

164) مل ق.ل 426لالرجول الفصل 
يتضح أل التوقي  ضروري لالنسلة لحمحررات  ( 

 عحاا نصاات  العرفيااة، وهااو مااا أقرتااه أيضااا مدونااة الحنااوق العينيااة، غياار أل هااكه األخياارة

منتض  جديد هو توقي  العند لاإلضافة تل  التمشير عح  جمي  صفحاته مال األطاراف ومال 

لال هلاد مال توقيا  العناد مال طارف  طالجاة التي حررته، فحم يعد ييفي توقي  األطاراف فنا

حررته أيضا، ولكل  يحزم المحامي واألطراف لتوقي  العند والتمشير عح  جميا   الجاة التي

  (165)   عح  الصفحة األخيرة فنط.صفحاته ه التوقي

وفي اعتنادنا التنصيص عح  ضارورة توقيا  العناد مال طارف المحاامي فياه ضامانة 

لحمتعاقديل ما دام أل التوقي  هو أساا نسلة اليتالة أو مضموناا تل  صاحح التوقي  ولو لام 

و عحيه  فاو ينسح العند تل  المحامي الكي حرره، مماا يساال  (166) . تيل ميتولة لخط يده 

معرفة المحامي الكي تول  تنجاز العند، لل وحت  متالعته في حالة تخاللاه لالضاوالط وعادم 

احتراماااه لاللتزاماااات النانونياااة التاااي اساااتحزماا المشااارل فاااي توثياااق التصااارفات العنارياااة، 

 ولالتلعية يدعم مسؤولية المحرر. 

                                                             
 يجب أن يتم توقيع العقد والت شير على جميع صفحات  من األطراف ومن الجهة التي حررت ".والتي تضمنت ما يحي:" -163

ويلازم أن يكاون  "يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوباة بياد غيار الشاخص الملتازم بهاا بشارط أن تكاون موقعاة منا . نص عح  ما يحي : -164
  ".التوقيع بيد الملتزم نفس  وأن يرد في أسفل الورقة وال يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدم

، م ا،  مل مدوناة الحناوق العينياة 4لمتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة تشيالية تحرير المحامي لحعنود اححيمة المداري،  -165

 .255ص: 
 . 77،م ا، ص:  ضوالط توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتة التاريخ قراءة عح  ضوء مدونة الحنوق العينيةعلد النادر لوليري،  -166
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ميل تعرياف التوقيا  لمناه أثار يطلا  لاه الشاخص المتعاقاد هويتاه فاي أسافل وعموما ي

ويشترط في التوقيا  أل  (167)المحرر لخط يده لحدهلة عح  العحم لالرض  ولالتالي إلمضائه،

ماال  426يياول لخاط ياد الموقا  حيا  ه يناوم الطاال  أو الخاتم مناام التوقيا  عماال لالفصال 

حلصمة والتي استنر العمل النضاائي عحا  عادم اهعتاداد ق.ل.ل، ونفا األمر حت  لالنسلة ل

التوقياع بالبصاامة ال لااا فاي مجاال اإلثلاات، لحيا  جااء فاي قارار لحمجحاا األعحا  ساالنا: "

 .  168يعتبر إمضاء وال تلزم صاحبها طالما أن المشرع لم ينص عليها"

توقياا  وتجاادر اإلشااارة تلاا  أل منتضاايات قااانول التوثيااق تجيااز لحمااوثنيل اعتماااد ال

وهو ما ه ينطلق عح  المحررات الصادرة  (169)لاللصمة تكا يال الشخص ه يحسل التوقي ،

لكاان حيااث أن البصاامة حياا  جاااء فااي قاارار المجحااا األعحاا  سااالنا: " (170) عاال المحااامي.

بالتوقيع وأن إنكار المحامي للبصمة ليب بإنكار اإلمضاء وأن العقاد لام يحمال أي إمضااء 

 (171)فهو باطل".

ضااا ، يااال التوقياا  ييتسااي أهميااة فااي التعاقااد، لاعتلاااره التعلياار المااادي عاال الروتكا 

 لرغم كل ويمنح لالتالي الحجية والنوة لحمحررات العرفية، فإل المشرل المدرلي لم يحطه لا

 اق العنادلما يستحق مل ضمانات ورقالة، فالمالحا أنه لم يليل ميال التوقي  تكا تعددت أور

تا  ياال اشتراط المشرل ورود التوقي  فاي أسافل الورقاة ه يثيار تشاياه مالعرفي، فإكا يال 

لفناارة االعناد ميتولاا فاي ورقاة واحادة، لحيا  أل التوقياا  يارد فاي أسافل الورقاة اساتنادا تلا  

د حارر مل ق.ل.ل، فإل اإلشيال يثور في الحالة التي يياول العناد قا 426الثانية مل الفصل 

 ض  توقي  واحد آخر يل ورقة مل أوراقه؟في عدة أوراق، فال ينصد لاا و

                                                             
المتعحاق لاإليجاار المفضاي تلا   51.00اليراء المفضي تل  تمح  رل  ملني في ضوء الناانول  لصيدة  ميتودولوجية ، قراءة،محمد الشيحح، -167

 .135م ا، ص:  ،تمح  العنار
 .55، ص: 25/10/1991قضاء المجحا األعح  عدد  2679/84محف مدني عدد  6/3/1989لتاريخ  1786قرار  -168
 مل قانول التوثيق. 5فنرة  43المادة  -169
 .57،م ا، ص:  حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشري  المدرليمحمد لودهحة،  -170
 .182أشار تليه حسل الزرداني، م ا، ص:  1980يونيو  11لتاريخ  534قرار لحمجحا األعح  عدد  -171
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هكا وقد طارر سايوت المشارل المدرلاي فاي ق.ل.ل عال وقات التوقيا  فاي المحارر 

العرفي تشياه آخر، حي  تم اهختالف حول ما تكا يال التوقي  يجح أل ييول سالنا لحيتالاة 

 (172)أم يجح أل ييول هحنا لاا؟

لااادف هااو التميااد ماال عحاام األطااراف ويإجالااة عاال هااكا السااؤال األخياار، أعتنااد أل ا

ل لمضاامول الوثينااة الموقعااة، وعحيااه وجااح أل ييااول التوقياا  لعااد اليتالااة والتميااد ماال يااو

 األطراف عح  عحم لما هم مندمول عحيه مل التزامات وحنوق.

أما لخصوص السؤال األول و المتعحق لحالة تعادد أوراق العناد فيارى أساتاكنا محماد 

لما قد يحصل مل نزال حول المضمول األصحي ليل صفحة وما يميل أل الشيحح أنه وتفاديا 

يضاف تلياا لدول عحام أحاد المتعاقاديل، ينتضاي أل يتعادد التوقيا  المصاطحح عحياه لالتمشاير 

عح  آخر الصفحة، لتعدد الصفحات السالنة عل الصفحة األخيرة المتضمنة لحتوقي  المعرف 

 (173) له قلحه.

يحيحنا تل  تشيال آخر، ه ينال أهمياة، فاإكا ياال توقيا  األطاراف الحدي  عل التوقي  

 (174)عح  المحرر العرفي ينتضي عحم األطراف لمضموناا فيشترط فايام أه ييوناوا أميايل،

علااى أن المحااررات المتضاامنة اللتزامااات ق.ل.ل " 427فحمايااة لاااكه الفئااة نااص الفصاال 

ثقون أو موظفون عموميون م ذون لهام أشخاص أميين ال تكون لها قيمة إال إذا تلقاها مو

وه يتسااهل العماال النضاائي فيمااا يواجاه لاه الشااخص األماي، تك صاادرت عناه عاادة باذلك"و 

ويلناا  السااؤال هااو هاال يحااد هااكا المنتضاا  النااانوني ماال صااالحية المحااامي  (175) .قاارارات

 المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في توثيق التصرفات العنارية؟

مل تقرار هكا المنتض  هو رغلة المشرل في حماية هكه الفئاة والتاي  تكا يال الادف

ه تساتطي  العحاام لمضاامول الوثينااة ته ماال خااالل تادخل الدياار، وماال األغيااار الااكيل جعحااتام 

                                                             
 .145و 144،م ا، ص:  الورقة العرفية وتشيالية عدم التحييلحنال السعيدي،  -172
المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح   51.00لصيدة اليراء المفضي تل  تمح  رل  ملني في ضوء النانول   يةميتودولوج قراءةمحمد الشيحح،  -173

 135م ا، ص:  العنار
يال موقف العمل النضائي يعتلر األمي هو الشخص الكي ه يحسل التوقي ، وهو ما تم التراج  عل هكا الموقف لمنتض  النرار الصادر عل  -174

 777قرار عادد  "تنازع في األمي ليب هو الذي ال يحسن التوقيعو وإنما هو الذي يعرف اللغة التي حرر بها العقد المء فيه: "المجحا األعح  جا

 .39، ص: 1980أيتولر  26، مجحة قضاء المجحا اهعح ، عدد 1976دجنلر  12تاريخ 
تزامااات الصااادرة ماان األشااخاص األميااين الااذين يعترفااون االلالااكي تضاامل مااا يحااي: " 1969يوليااوز  4الصااادر لتاااريخ  349الناارار عاادد  -175

 بمضمونها ال تكون لها قيمة إال إذا حررت بواسطة موث  أو موظف عمومي مختص"
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فماا الاكي يجعال المحاامي غيار جادير لااكه  (176)الدولة جاديريل لالثناة نجاد الموثاق والعادل،

تااه نااص عحاا  مجموعااة ماال اهلتزامااات والتااي يعااد الثنااة، خاصااة وأل النااانول الماانام لمان

أصالح متجااوزا  427النصح واإلرشااد فاي هاكا اللااح مال أهمااا، ولاكل  أعتناد أل الفصال 

اليااوم فالحنلااة التاريخيااة والاادواعي التااي جعحاات المشاارل يحصاار الجاااة المؤهحااة فااي توثيااق 

ه مانياا مخاتص لالادفال التصرفات األمييل في الموثنيل قد تديرت، ولرلما المحاامي لاعتلاار

عل مصالح مويحيه هو األجدر لاكه المامة ما دام أل النانول المنام لمانته تضمل التزامات 

 لصدد النيام لاا.  التي هو  يجح عح  المحامي احتراماا لدض النار عل المامة

لالسااام  التوقيااا  وتعااارف عاااادة ليتالاااة األحااارف األولااا  أماااا التمشاااير فااااو مختصااار

ولالرجول تل  الصيدة المعتمدة  (177).زء مل توقي  المعني لاألمرلعائحي أو جالشخصي أو ا

هناا هاي واو العطاف  و"والتمشاير" نجاد أل الاوا مال م.ر.ل 4مل طرف المشرل في الماادة 

عحاا  اهلتاازام لااالتوقي ، ممااا يعنااي أل ياال ماال المحااامي والمتعاقااديل محاازميل لالتمشااير عحاا  

افة تل  التوقي  يعد مل الشيحيات األساسية الميونة لحعناد جمي  صفحات العند، فاو لكل  تض

ويعد التمشير مال المنتضايات النانونياة الجديادة الاادفاة (178).والتي يرتح تخحفاا لطالل العند

لتفادي النازال حاول المضامول األصاحي ليال صافحة، فالمزياد مال الحيطاة والحاكر وتفاادي 

المتعاقاديل تحاايال عحا  اآلخار إلجلااره عحا  اإلقحام واإلضافات لعد التعاقد مل طرف أحاد 

يحاااا ملااررات جعحاات المشاارل يحاازم المحااامي  ،تنفيااك لعااض الشااروط غياار المتفااق عحياااا 

 (179) واألطراف لالتمشير.

مال  4مل خالل هكه الفنرة يتضاح لناا مادى أهمياة المساتجدات التاي تضامنتاا الماادة 

ر.م.ل لااادف الرفاا  ماال قيمااة المحاارر الثالاات التاااريخ وضاامال فعاليتااه فااي تثلااات حنااوق 

المتعاقديل، فاشتراط توقي  المحامي تل  جانح توقيعاات األطاراف تخفاي غاياة المشارل فاي 

ينتضايه التشاري  المدرلاي، ومال ثام فااكا التوقيا  يساال  دعم مسؤولية محرر العند وفاق ماا

معرفاااة محااارر العناااد وتيساااير متالعتاااه فاااي حالاااة تخاللاااه لالضاااوالط التاااي ينتضاااياا توثياااق 

                                                             
 .135محمد الشيحح، م ا، ص:  -176
 .182، م ا، ص: 18.00مل النانول  12حسل الزرداني، قراءة في المادة  -177
 .43عمر أوتيل، م ا، ص:  -178
 .44، ص: 2012-2011حويي، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء م.ر.ل، عند اللي  نموكجا، رسالة فاا، سنة علد الرحيم م -179
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التصرفات العنارية في محاررات ثالتاة التااريخ، يماا أل اشاتراط المشارل لتوقيا  األطاراف 

انتلاه األطاراف ألهمياة معرفاة  لحعند والتمشير عح  جمي  صفحاته يادف مل خالله تل  لفت

مضمول العند وتفادي أية تالعلاات أو تجااوزات خاصاة فاي حالاة تعادد الصافحات الميوناة 

 لحعند.

فع ل للتراألطراف والتعريف بإمضاء المحامي المقبوالفقرة الثانية : تصحيح إمضاءات ا

 أمام محكمة النقض

 أوال : تصحيح إمضاءات األطراف :

تصاحح إمضااءات االطاراف مان لادن .ر.ل في فنرتاا الثالثاة: "مل م 4نصت المادة 

السلطات المحلية المختصةو ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئايب 

عحاا  هااكا المنتضاا  فااإل  الناااء كتابااة الضاابط بالمحكمااة االبتدائيااة التااي يمااارب باادائرتها".

التوقي  والتمشاير ه يجعال مال المحارر دلايال تاام، لحيا  ه يميال أل ينياد لالساجل العنااري 

لحمحافاة العنارية، يما أل تاريخه ه ييول ثالتاا فاي مواجااة الديار، ولتفاادي هاكه العراقيال 

 (180).الجدية أوجلت المادة المكيورة ما أسمته لتصحيح اإلمضاءات

ماال م.ر.ل ماا  منتضاايات النااوانيل العناريااة الخاصااة قلاال تعااديل  4المااادة ولمنارنااة 

لعضاا، نجد أل المشرل ميز فاي مساملة المصاادقة عحا  صاحة اإلمضااءات لايل تمضااءات 

األطااراف التااي يجااح أل تااتم المصااادقة عحاا  صااحتاا لاادى السااحطات المححيااة المختصااة، 

ط لالمحيماة اهلتدائياة التاي يماارا والمحامي الكي يجح التعريف لإمضائه لدى ياتح الضل

لايل ، لحيا  مال  107.12معادل لالناانول  44.00لدائرتاا . هكا لخالف منتضيات النانول 

نجد أل الفنرة األخيرة قد أضيفت  مل ق.ل.ل 618/3التعديالت التي أدخحت عح  هكا الفصل

ياتم تصاحيحاا  في العند المحرر مل طرف المحامي والتي جميع" اإلمضاءاتتلياا علارة "

الساؤال التاالي،  أثاارت، فاكه اإلضاافة المختصة لدى رئيا يتالة الضلط لحمحيمة اهلتدائية

                                                             
انتنااد أسااتاكنا محمااد الشاايحح هااكه التساامية لعحااة أل اإلمضاااء لاايا مشااوح لدحااط مااادي ولااكل  فضاال اسااتعمال تساامية "اإلشااااد عحاا  صااحة  -180

 اإلمضاءات".
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هل جمي  اإلمضاءات تعني توقي  وتمشير المحامي وياكا توقيا  وتمشاير األطاراف، أم تعناي 

 المحامي فنط؟

دارت  تجالة عل هكا السؤال ينول األستاك محمد الشايحح أناه وحساح المناقشاات التاي

العناد عند تعداد المشرول األول ، فإل اإلجمال انعند عح  يول جمي  التوقيعاات وتمشايرات 

المحرر مل طارف المحاامي ياتم تصاحيحاا لادى رئايا يتالاة الضالط، ليال الدالاح أل هاكا 

 (181) اإلجمال لل يمخك لعيل اهعتلار عند فام النص.

مال م.ر.ل فاي التميياز لايل المحاامي و األطاراف فيماا يتعحاق  4فنلل وضاور الماادة 

لمسملة تصحيح اإلمضاءات، أثير ننار قانوني في لداية تطليق منتضيات الناوانيل العنارياة 

الخاصة، حي  أل لعض المحافايل تمسيوا لحرفية النص النانوني الكي ياال يشاير تلا  أل 

 اهلتدائيااةادقة عحاا  صااحتاا لاادى يتالااة الضاالط المحيمااة تمضاااءات األطااراف تااتم المصاا

المختصة. ليل المحافا العام حسم هكا الننار اساتنادا تلا  نياة المشارل و مفااوم المصاادقة 

مااا لاايل  2006ماااا  17لتاااريخ  353عحاا  صااحة التوقياا ، حياا  ميااز فااي الدوريااة عاادد 

مال تجال المصاادقة عحاا  المحاامي الاكي عحياة تصاحيح تمضاائه لادى يتالااة الضالط، و كلا  

صحة توقيعه و مراقلة توفره عح  األقدمية التي تسمح لاه لاالتراف   أماام محيماة الاننض، و 

ما ليل األطراف الكيل يمينام النيام لاكا اإلجراء تما أمام يتالة الضالط لالمحيماة المختصاة 

ل أل يتم أمام أية أو أي جاة أخرى، ما دام أل الداية منه هو التعريف لاويتام ، وهو ما يمي

  (182)المتعحق لالتحفيا العناري. 14.07مل النانول  73جاة مختصة وفنا لحفصل 

، الشاادة  légalisationتل المنصود مل اإلشااد أو المصادقة عح  صحة اإلمضاء 

التي تدلي لاا السحطة المختصة لصحة اإلمضاء المثلات عحا  وثيناة معيناة، والاكي يفياد فاي 

شخص المعني لتح  الوثينة لييفية صريحة عل ترادته وقلولاه لماا هاو مضامل معناه تعلير ال

تل السحطة الميحفة تشاد عح  صحة اإلمضااء وه تشااد عحا    (183)لالوثينة التي وق  عحياا،

صحة مضمول الوثينة، فالراغح في اإلشاااد عحا  صاحة تمضاائه ينلداي أل يتنادم شخصايا 
                                                             

 محاضرات األستاك الشيحح. - 181
 171ص :  ،م ا  علد الرحيم حزيير، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري، : 182
محمد لوجيدة، اإلشااد عح  صحة اإلمضاء و مطالنة النسخ ألصولاا، منشورات المجحاة المدرلياة لاالدارة المححياة والتنمياة، سحساحة دهئال  - 183

 13،ص : 1996،التسيير 
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طنيااااة، ويوقاااا  عحاااا  الوثينااااة أمااااام المواااااف لاااادى الجاااااة المختصااااة، وياااادلي لاويتااااه الو

فاي لكل  تجراءات الداية مناا التثلت مل هوية الموق  واإلشااد عح  صحة  (184)المختص،

تمضائه، مما يرفا  مال حجياة المحارر الثالات التااريخ وليال هاكه المارة مال حيا  توقيعاات 

 المواف العمومي.األطراف والتي تصير رسمية ه يميل الطعل فياا ته لالزور في شاادة 

و فيمااا يتعحااق لاااألثر المترتااح عاال هااكا اإلجااراء، لاإلضااافة تلاا  تضاافاء صاافة ثلااوت 

فإنااه ه يمياال تنيااار التوقياا  متاا  تماات المصااادقة أمااام  (185)التاااريخ عحاا  الورقااة العرفيااة،

السحطات اإلدارية المختصة، لحي  ه تاتم المنازعاة فياه ته لساحو  مساطرة الطعال لاالزور 

في شاادة المواف العماومي، و لايا الطعال لاالزور فاي الورقاة لحاد كاتااا. و هام ماا أياده  

إن الغاياة  و الكي جاء فياه : " 14/06/2010المؤرخ في  2785قرار محيمة الننض عدد 

من المصادقة على التوقياع لادو السالطات المختصاة هاي ثباوت صادور التوقياع و إنجاازه 

 (186)". ممن صدر عن 

فيما يخص الجاات اإلدارية المختصة لاإلشااد عح  صحة اإلمضاءات ومطالناة  أما

لعلااارة السااحطة النسااخ ألصااولاا هااي جااد متعااددة، ففضااال عاال المعنياايل لاااألمر المنصااوديل 

المححية المختصة والمتمثحاة فاي رئايا المجحاا الجمااعي فاي جادود اختصاصاه اإلقحيماي و 

لتنفيك النانول  2015يوليوز  7الصادر  1.15.85كل  وفنا لما جاء في الااير الشريف وقم 

منااه. ورجااال  102فااي المااادة   (187)المتعحااق لالجماعااات المححيااة 113.14التنايمااي رقاام 

الساحطة )العاماال أو اللاشاا أو النائااد( . هنالا  أيضااا لعاض الجماعااات اإلدارياة التااي تخضاا  

لناام تداري خاص ويتعحق األمر لالتوارية والرلاط حسال ومشور الدار الليضااء، ومشاور 

                                                             
 .44،م ا، ص:  توثيق التصرفات العنارية و دورها في تحنيق األمل العنارينجيم أهتوت،  -184
 : صدرت عل النضاء المدرلي خاصة في عاد الحماية قرارات تجعل تاريخ اإلشااد عح  التوقي  هو تاريخ ثالت :  185

- « … légalisation des signatures constitue a sa date, la date certaine… »  c.a.r, 19 november 1924 , R.A.C.R.T,  
3éme edition, p : 49 
- « l’acte sous seing privé a date certaine le rendant opposable aux tiers du fait a sa légalisation ou de son 
enregistrement… »  c.a.r 12 decembre 1934 , , R.A.C.R.T,  3éme edition, p : 235 

 .25أشار تليام محمد اليشلور، هامر الصفحة: 
 .176و  175، ص : ص : 2013دجنلر  –، نونلر  143مجحة المحايم المدرلية، عدد  3788/1/2/2010في المحف المدني عدد  -:  186
 . 6660( ، ص:2015يوليوز 23)  1436شوال  6في  6380: الصادر لالجريدة الرسمية ، عدد  187
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ؤول الننصاحية فاا الجديد ومشور النصلة لمراير، ثم هنال  فئة النناصل أو الميحفايل لالشا

 (188لالسفارات المدرلية في الدول األجنلية.)

نجااز المتعحق للي  عنار فاي طاور اإل 44.00مل م.ر.ل لالنانول  4و لمنارنة المادة 

نجاد أل المشارل ياال صاريحا فاي تحدياد  4في مادته  51.00و النانول  618/3في الفصل 

 ة ضالط المحيماة اهلتدائياةالجاة المختصة لتصحيح تمضااءات األطاراف و كلا  لادى يتالا

ق المتعحاا 106.12المعاادل لالنااانول  18.00ماال النااانول  12المختصااة، فااي حاايل أل المااادة 

هاو والسالطات المختصاة"و لناام المحيية المشترية لام تحادد هاكه الجااة مساتعمحة علاارة " 

المتعحااق لااالتحفيا  14.07ماال النااانول  73نفااا األماار الااكي سااحيه المشاارل فااي الفصاال 

 عناري.ال

المتعحاااق  113.14مااال هناااا يلااارز التنااااقض الحاصااال لااايل هاااكه الناااوانيل و الناااانول 

و لكل  نعتند أل الجاة المختصة لتصحيح تمضاءات األطراف هاي رئايا  (189)لالجماعات،

المجحا الجماعي وليا رئاسة يتالة الضلط المحيمة اهلتدائياة، ألل المشارل و تل ياال قاد 

لضلط فند يال كل  استثناءا مرتلط لخصوصية الوضعية النانونية أضاف هكه المامة ليتالة ا

لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض، و رغلة منه في تيجاد الجاة المالئمة لحتعريف 

لإمضاء المحامي و التميد مل توفره عح  صفة المنلول لحتراف ، و يكا الحفاا عحا  مصاالح 

 هو معحوم ه يجوز التوس  في تعماله.الخزينة العامة. و اهستثناء يما 

دائما في تطار مسملة المصادقة عح  صحة التوقيعات المضمنة لالمحرر الصادر عل 

مال م.ر.ل يانص عحا  أل األطاراف تصاحح  4المحامي، نجد أل المشرل و لموجح الماادة 

 مال الاايار المتعحاق 73تمضاءاتام لدى الساحطات المححياة المختصاة، فاي حايل أل الفصال 

لالتحفيا العناري يشير تل  أل هوية يل طرف تعتلر محننة تكا يانت التوقيعات الموضوعة 

لالطحح والعنود المدل  لاا مصادق عحيااا مال طارف الساحطات المختصاة، وأيياد أل الفارق 

                                                             
د مل اإليضار حول هكا الموضول، أناار: محماد لوجيادة، اإلشاااد عحا  صاحة اإلمضااء ولطاقاة النساخ ألصاولاا، منشاورات المجحاة لحمزي -188

 وما لعدها.  110، ص: 1996المدرلية لإلدارة المححية والتنمية، سحسحة دهئل التسيير، العدد األول 

 . 155، م ا، ص: علد اليريم لوطالح، توثيق اإليجار المفضي تل  تمح  عنار
صفاء الاداج،التزام المحافا العناري لمراقلة صحة الرسوم شيال و جوهرا، رسالة لنيل دلحوم ماستر في النانول الخاص ، جامعة سايدي  -:  189

 .47. ص : 2016/2017محمد، فاا ، السنة الجامعية 
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.فالعلااارة الساالطات المحليااة المختصااة"" وعلااارة "الساالطات المختصااةشاساا  لاايل علااارة "

طات التي أويل لاا المشرل صالحية المصاادقة عحا  صاحة التوقيا  األخيرة تعني يافة السح

لما فياا السفارات والننصحيات المدرلية لالخارج، وهكا ما أشار تليه السيد المحافا العام في 

الساالطات المحليااة ، حياا  أل علااارة "2006مااارا  17المؤرخااة فااي  353دورتااه عاادد 

ل فيسااتفاد مناااا أل السااحطات التااي لاااا ماال م.ر. 4" المنصااوص عحياااا فااي المااادة المختصااة

صالحية المصادقة عح  صحة اإلمضااءات هاي الساحطات المححياة الموجاودة داخال التاراح 

لاال  (190)الااوطني، لالتااالي ه ياادخل فااي تطارهااا الساافارات والننصااحيات المدرليااة لالخااارج،

هنال  مل يرى أل علارة السحطات المححية المختصة تعني السحطة المختصة التي تن  داخال 

 دائرتاا العنار المعني لالتصرف. 

تند ولند طرر سؤال عح  المحافا العام حول مدى تميانية اهستجالة لطحاح تنيياد يسا

ئه تعريف لإمضامحررة مل طرف محامي منلول لحتراف  أمام محيمة الننض تم ال وثينةتل  

أحاد  لدى يتالة ضلط المحيمة اهلتدائية التي يمارا لدائرتاا، في حايل تام تصاحيح تمضااء

 األطراف لدى السفارة أو قنصحية مدرلية لالخارج؟ 

 ى علمكامجوابا عن هذا السؤالو ومن أجل توحيد العمل بينكم يشرفني أن أنهي إلا"

 ع علاى أن إمضااءات األطاراف فايمان م.ح. 4ب ن المشرع نص صاراحة بموجاب الماادة 

هاذا العقد المحرر من طرف المحامي يجاب أن تصاحح لادو السالطة المحلياة المختصاةو و

ات السافار يستفاد من  السلطات الموجودة داخل التراب الوطني التاي ال تادخل فاي إطارهاا

 والقنصليات المغربية بالخار ...

التقيياااد بالساااجالت العقارياااة  وبنااااء عليااا و فإنااا  يتعاااذر علااايكم االساااتجابة لطلباااات

المستندة إلى وكاالت أو عقود بصافة عاماة محاررة مان طارف محاام مقباول للترافاع أماام 

                                                             
ماال المرسااوم المااؤرخ فااي  27التوقياا  وفنااا لمنتضاالات الفصاال يتمتاا  األعااوال الدلحوماساايول والنناصاال لصااالحية المصااادقة عحاا  صااحة  -190

 واهختصاصات األعوال الدلحوماسيول والنناصل العامحيل لالخارج. 10/10/1969المتعحق لتطليق الااير المؤرخ في  29/01/1970
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محكمة النقض إذا تمت المصادقة على صحة اإلمضاءات أطرافها أو أكثار لادو السافارات 

  (191).والقنصليات المغربية بالخار  أو لدو سلطات دولة أجنبية

ر عاال محااامي منلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض تماات ولالتااالي ياال محاارر صاااد

المصاادقة عحاا  صااحة تمضاااء أحاد أطرافااه أو أيثاار لاادى ساحطات غياار السااحطات التااي يناا  

العنااار المعنااي لاادائرة نفوكهااا يعتلاار عناادا لاااطال و لالتلعيااة غياار قالاال لحتنييااد لالسااجالت 

 (192)العنارية.

ومل ليل األسئحة التاي طرحتااا مساملة تصاحيح اإلمضااء، هال يصالغ هاكا التصاحيح 

 عح  الورقة العرفية صلدة الورقة الرسمية؟ 

لمااا يحااي:   4697-4-87عاادد  فااي الناارار  هااكا السااؤال أجاااح عنااه المجحااا األعحاا 

"تصحيح التوقيع من لدن السلطة المختصة ال يضافي علاى الورقاة الحاملاة لاذلك التوقياع 

الصبغة الرسمية إذ المصادق على التوقيع من طرف المصالح المختصة ال يعدو أن يكاون 

 (193).إجراءا إداريا"

 -8وارتلاطا دائما لمسملة تصحيح اإلمضااءات جااء فاي النارار محيماة الاننض عادد 

تصحيح اإلمضاء ليب من شروط قيام عقاد البياع وإنماا هاو : " 16/01/2018لتاريخ  29

من المدونة العاماة للضارائب ال تشاترط أن تكاون العقاود  126إلثبات التاريخو المادة  طفق

العرفياة مصاححة اإلمضااء حتاى يمكان تقاديمها للتساجيل الاذي يضافي علاى العقاود ثباوت 

ماان ظهيار التحفاايظ العقااري ال ياانص هاو ا خاار إال علاى تقااديم  14وأن الفصال و التااريخ 

أن تكااون مصااححة اإلمضاااءو وألن ذلااك مطلااوب طبقااا  العقااود رفقااة المطلااب وال يشااترط

 "من القانون المذكور في تقييد العقود الواقعة على عقارات محفظة ليب إال. 73للفصل 

                                                             
م.ر.ل والتاي تممات لمنتضا  الناانول  مال 4التي جاءت موايلاة لحتعاديل الاكي شاادته الماادة  2017لتاريخ  414مكيرة المحافا العام  عدد -191

 إنشاء الحنوقل، والكي معه أصلحت صيدة المادة يالتالي: "يجح أل تحرر تحت طائحة اللطالل جمي  التصرفات المتعحنة لننل المحيية أو 69.16

 ت التاريخ...العينية األخرى، أو ننحاا أو تعديحاا أو تسناطاا ويكا الوياهت الخاصة لاا، لموجح محرر رسمي أو ثال
مال  4الخااص لتسامية الماادة  69.16( لتنفياك الناانول 2017أغساطا  30) 1438كي الحجاة  8الصادر لتااريخ  1.17.50الااير الشريف رقم 

 ( 2011سلتملر  21) 1438كي الحجة  23 66.04م.ر.ل، الجريدة الرسمية عدد 

:  2018يناااير  07العرلااي محمااد مياااد ، قااراءة فااي دويااة المحااافا العااام، منااال منشااور لااالموق  اهليترونااي لجرياادة هساالرا لتاااريخ األحااد  -

  http://www.hespress.com   25الصفحة:  أشار تليام محمد اليشلور، هامر17.17الساعة    30/03/2018تاريخ الولوج. 
 .192م ا، ص:  ،توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري علد الرحيم حزيير، -192
 .874،م ا، ص:  دور المحامي في توثيق العنودهند أجنيي،  ،  أشارت تليه 19/11/1986الصادر لتاريخ  4697-4-87النرار عدد    -193

http://www.hespress.com/
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ولرلما  ما يعنيه هكا النرار هو أل لطاالل المحارر لعادم المصاادقة عحياه مال طارف 

ثياره تدارة المحافااة السحطة المححية المختصة أو لعدم تحريره مال محارر معتماد هاو أمار ت

العناريااة تطلينااا لملاادأ شاارعية التنيياادات، ولياال ه يثيااره قااالض التسااجيل لااإدارة الضاارائح 

تطلينا لحملدأ المعتمد في مادة التسجيل الجلائي والنائل لمل قالض التسجيل ليا قاضيا لححجة 

 (194) التي يسجحاا.

وى مشارل المدرلاي عحا  مساتولختام هكه الفنرة ويتنييم لحمستجدات التاي جااء لااا ال

لناوة  ةتجااوز اإلشاياهت المطروحاة ياال حاضار نؤيد أل الرغلة فيتصحيح اإلمضاءات، 

لمختصااة لمااا ميااز المشاارل لاايل الجاااة المختصااة لتصااحيح تمضاااءات األطااراف والجاااة ا

و فيمااا يتعحااق لمسااملة الجاااة المختصااة لتصااحيح تمضاااءات  لااالتعريف لإمضاااء المحااامي،

 عح  الصعيد المححي فحرلماا فحسافة المشارل مال وراء هاكا المنتضا  تصالواألطراف وكل  

الاة حنحو تسايل عمحية الرجول تل  السجالت اإلدارية لحتميد مل هوية الشخص الموق  فاي 

نشوح نزال وهو األمر الكي يصعح ويطول تكا ما تمت المصاادقة لادى جااات تنا  خاارج 

 كا اإلجاراء يعياا رغلتاه فاي تعزياز الناوةتراح الممحية، يما أل تنصيص المشارل عحا  ها

الل خاالثلوتية لحمحرر الصادر عل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيماة الاننض وكلا  مال 

 نما يعملتثلات تاريخاا والكي ييول دليال رسميا ليل المتعاقديل وورثتام وخحفام الخاص حي

ا، ونفاا مدينه، فانا يعاد غيار يل مناما لاسم مدينه، ما لم ييل الخحف الخاص ه يعمل لاسم

 األمر نجده لالنسلة لحتوقي  والكي ييتسي الطال  الرسمي لعد تصحيحه.

 المقبول للترافع أمام محكمة النقض: التعريف بإمضاء المحاميثانيا : 

ألزم المشرل يل محام مؤهل لتحرير العنود العنارية، تصحيح تمضائه والتعريف  

له لدى رئيا يتالة الضلط لالمحيمة اهلتدائية التي يمارا عمحاه لادائرتاا، وكلا  لمنتضا  

الناااوانيل المناماااة لحمحيياااة المشاااترية لحعناااارات الملنياااة، وليااا  العناااار فاااي طاااور اإلنجااااز، 

مااال م.ر.ل فناااد اساااتعمحت مصاااطحح  4حااا  العناااار، أماااا الماااادة واإليجاااار المنضاااي تلااا  تم

                                                             
 .99محمد أحمد ألو نلات، م ا، ص:  -194
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"... تصااحح إمضاااءات األطااراف ماان لاادن الساالطة المحليااة لنصاااا عحاا   (195)التعريااف

المختصااة ويااتم التعريااف بإمضاااء المحااامي المحاارر للعقااد ماان لاادن رئاايب كتابااة الضاابط 

 بالمحكمة االبتدائية التي يمارب بدائرتها".

تلياااه أوه هاااو أل تجاااراء التعرياااف لإمضااااء المحاااامي  و مماااا هلاااد مااال اإلشاااارة

و يجااح أل يساالنه  196جااوهري، لدونااه ييااول العنااد لاااطال ه يعتااد لااه ماال الناحيااة النانونيااة.

 2ا  18عدد  وجولا تصحيح تمضاءات األطراف لحسح ما ورد في مكيرة ووزير العدل 

وزيار الداخحياة  عال ، نفاا هاكا األمار أيدتاه ماكيرة صاادرة2017فلراير  21المؤرخة في 

مل م.ر.ل والتي تحاثام عحا   4المادة موجاة لحسحطات المححية المختصة المعنية مل خالل 

عدم اهمتنال عل تصحيح تمضاءات المتعاقديل ليول العند لم يتم التعريف لإمضاء المحامي 

 الكي حرره.

ل ولند طرحت تحدى اللاحثات تساؤه حاول هاكا المصاطحح الاكي اساتعمحه المشار

لتوضايح اختصااص رئاايا هيئاة يتالااة الضالط فااي تصاحيح تمضاااءات المحااميل المنلااوليل 

ال لحتراف  أمام محيمة الاننض، فاال المنصاود لاه تصاحيح اإلمضااء مماا يحازم المحاامي تياد

 تعريف لهتوقيعه لدى هيمة يتالة الضلط أم ينصد له معن  آخر،  مما يطرر تشيالية ييفية ال

 ضلط، فماكا أعدت وزارة العدل في هكا الصدد ؟مل طرف هيمة يتالة ال

تنطحق اإلجراءات المسطرية لحتعريف لإمضاء المحامي، لإيداعه نموكج إلمضاائه 

و نموكج التمشير عح  الصفحات  لمصححة رئاسة يتالة الضلط، عح  أساساه تاتم المصاادقة 

لااكه الداياة اساتجالة  (197)والتعريف لإمضاء المحامي، ومل الناحية العمحية ثم تحادا  ساجل

التاي حاثام فيااا  2017فلرايار   21لحمكيرة الصادرة عال وزيار العادل و الحرياات لتااريخ 

عح  ضرورة مسا  ساجل لحتحصايل خااص لاالمحررات الثالتاة التااريخ و حفاا نااائر مال 

                                                             
 271ححيمة المداري، المحامي و تحرير العنود ،م  ا ص - 195
 .255ححيمة المداري م  ا ص 196
لترتيلي يحمل اسم " سجل تيدال تمضاءات المحامول المنلوليل لتحرير العنود ويضم الليانات التالية الرقم الترتيلي تاريخ تيدال اإلمضاء، رقم ا 197

 الالئحة الصادرة عل وزير العدل، اسم المحامي ، عنوال ميتله، ثم خانة مخصصة لتوقي  المحامي .لحمحامي ل
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أصولاا، يتضمل هوية وعناويل المحاميل المسجحيل وأيضا أرقام نشرهم لالجريادة الرسامية 

 198.يعاتامثم توق

تل هكا اإلجراء يطارر تشايالية غيااح أي ناص  قاانوني يحازم   (199)ويضيف أحد اللاحثيل  

المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الاننض لوضا  اسامه وتوقيعاه لايل  يادي رئاساة يتالاة 

 الضلط المختصة قصد مراقلة الوثائق المحررة مل طرفه .

يااة قااد حساامت تلاا  حااد مااا ماال لعااض ماال مدونااة الحنااوق العين 4تكا ياناات المااادة 

اإلشياهت التي يانت مطروحة في ال النصوص الخاصة، والتاي مال لينااا مساملة التميياز 

لايل الجاااة المختصاة لتصااحيح تمضااءات األطااراف والجااة المختصااة  لاالتعريف لإمضاااء 

مال  فاإل الالعض  (200)،المحامي والتي يانت محط انتنادات ليل العديد مل الماتميل لالميدال

هكه اإلشياهت واهنتنادات والتناقضاات ه يازال يطفاو عحا  ساطح المعاامالت والتصارفات 

العنارياة، وهاو مااا مال شاامنه أل ياؤثر سااحلا عحا  تحنيااق األمال النااانوني والنضاائي المنشااود 

 (201)وضمال اهستنرار في المعامالت العنارية. 

 فنجد لاإلضافة تل  ومل جمحة اإلشياهت التي يطرحاا التعريف لإمضاء المحامي 

ثنل ياهال يتالاة الضالط  لماماة ه يخولااا أكل  أل  ، المياني اختصاص المحاميل تعحقما ي

تصاااص لاايا لاه سااند قااانوني فااي قاانول المانااة ،  خاصااة وأل هناا  ماال ياارى أل هاكا اهخ

ال هكا اإلشايال لام يعاد قائماا لعاد  (203)تحدى اللاحثات،و عح  عيا كل  ترى  (202).ق.م.م

                                                             
مداخحة األستاك محمد الشريي رئيا مصححة يتالاة الضالط لالمحيماة اهلتدائياة لالرشايدية، لعناوال دور يتالاة الضالط فاي مساطرة التعرياف -198

ية" المنامة لتاريخ وة : مستجدات توثيق العنود العنارية و المنصلة عح  الحنوق العينية العنارندمل م.ر.ل. في  4لامضاء المحامي وفق المادة، 

 مل طرف الحجنة العحمية لمحيمة اهستئناف لالراشدية، لناعة الندوات لنفا المحيمة. 2014ماي  21

 45عمر أوتيل ، توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتة التاريخ ،م  ا ص 199
األستاك خيري تل  أل يتاح الضلط ه يميانام النياام ليال هاكه المااام وته أل األمار سايطحح تنشااء مصاححة جديادة داخال يتالاة الضالط، كهح 200

الحية نسخ تخولام ص 348و  533لاإلضافة تل  أل نصوص قانول المسطرة المدنية ه تخول يتالة الضلط ممارسة مثل هكا اهختصاص فالمادة  

مل هاكا ضاطالنتاا لألصل مل األحيام الصادرة عل المحيمة التي يعمحول لاا وه يميل اعتلار المصاادقة عحا  صاحة اإلمضااء مصادق عحياا م
 اهختصاص.

لمنامة ر واإلسيال االجاات المؤهحة لتحرير العنود المتعحنة لالمحيية المشترية ولالعنارات في طور اإلنجاز مداخحة في ندوة العنا -محمد خيري-
اهقتصاادية النانونياة و ة العحوم النانونية واهقتصادية واهجتماعية في طور اإلنجاز مداخحة فاي نادوة العناار واإلسايال  المناماة ليحياة العحاومليحي

 .138ص  2003منشور مل طرف اليحية، الطلعة األول   2003ألريل  24واهجتماعية لمراير يوم الخميا 
  34نجيم أهتوت م ا ص 201
 139، الجاات المؤهحة لتحرير العنود المتعحنة لالمحيية المشترية ولالعنارات في طور اإلنجاز م  ا ص  محمد خيري202
م  ا ص  مل مدونة الحنوق العينية 4تشيالية تحرير المحامي لحعنود المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة ححيمة المداري ،  203

267. 
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والاكي يانص فاي مادتاه  (204)صدور  المرسوم الخاص لالناام األساسي لايئة يتالة الضلط 

:" يمااارب الموظفااون المنتمااون لهيئاة كتابااة الضاابط تحاات ساالطة رئاايب الثالثاة عحاا  أنااه 

التشاريعية والتنظيمياة  اإلدارة المهام التي تدخل في مجال اختصاصاهم بموجاب النصاوص

. فاكا النص يجعل ليتاح الضلط الجاري بها العمل ويساعدون القضاء على أداء رسالت "

ماام مزدوجة تتعحق مل جاة أول  لمساعدة النضاء ومل جاة ثانية ممارسة اهختصاصاات 

 التي تخولاا لام النصوص النانونية والتي  مل ليناا تصحيح تمضاءات المحاميل.

أل تعطاء هكا اهختصاص ليتالة الضلط هو مسملة تتعحق  حد اللاحثيليرى آفيما  

لالضرائح، كل  أل المعيار سييول حساليا أيثر منه قانونيا وستخض  جمي  العنود المحررة 

مال المدوناة  136وهاو ماا أيدتاه الماادة  (205)مل طرف المحامي لحضريلة عحا  المعاامالت.

 العامة لحضرائح.

ساانا المنتضاا  النااانوني الااكي جعاال المصااادقة عحاا  اإلمضاااءات وتل ينااا قااد استح

لخصااوص المحاارر الااكي يحاارره المحااامي ماال اختصاااص مؤسسااتيل مختحفتاايل  السااحطة 

نتشار  ه المححية لالنسلة لألطراف ورئيا يتالة الضلط لالنسلة لحمحامي محرر العند فإننا 

كي مل شمنه ترهاق األطراف التناقض الما وصفه لنفا الرأي لخصوص  (206)أحد اللاحثيل

المتعاقدة لل وضيال حنوقام أحيانا، خاصة تكا ما أخكنا لعيل اهعتلار طاول المادة  التاي قاد 

أو ى الساحطة المححياة، ولايل التعرياف تيول ليل فترة المصادقة عح  تمضاءات األطراف لد

صاوص لام المصادقة عح  تمضاء المحامي لدى رئيا يتالة الضالط مادامات أل صاياغة الن

 (207) تحغ او تمن  الحجوء تلياا.

مااا نعتنااده عحاا  هااكا المسااتوى  هااو أل المحااامي يجااح أه يتضااايق ماال مسااملة ف

التعريف لإمضائه لدى رئاسة يتالة الضلط، فاو لكل  يمارا مامته تل  جانح زميل له في 

المانة، لل و األيثر مل كل  أرى أل في هكا النيد المياني فائدة لحمتعاقديل كل  أل المحاامي 

                                                             
، لشمل الناام األساسي الخاص لايئة يتالة الضلط، والمنشاور لالجريادة الرسامية عادد 2011شتنلر  14در في الصا 2.11.473المرسوم رقم 204

 4760ص  2011شتنلر  26لتاريخ  5981
 75عمر اهسيرمي م  ا 205
 468م ا ص  توثيق التصرفات العنارية و دورها في تحنيق األمل العنارينجيم أهتوت  206
 هكا الراي يال قلل صدور مدونة الحنوق العينية  100محمد ألو نلات م  ا ص  207
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ضااعية النانونيااة والماديااة لحعنااارات الواقعااة دخاال دائاارة نفااوك ييااول عحاا  عحاام ودرايااة لالو

 المحيمة اهلتدائية التي يمارا لدائرتاا.

م و مل األسئحة المطروحة في نفا السياق ، هل يحق لحمحاامي تيحياف غياره لحنياا

لمساطرة التعريااف لإمضاائه؟  و هاال يمياال تفاويض اختصاااص التعرياف لإمضاااء المحااامي 

  م ه يحق كل ؟لحموافيل األخريل أ

ثل مل ليل التساؤهت التي تفرعت عل هكا المنتض  تشيال آخر يتميما أنه و مل 

اال ف  .انونيةحناام العام أو سالمته النمخالفة العند ل رئيا يتالة الضلطيرى في الحالة التي 

 يحق له فحص مضمونه و مراقلته؟

المشارل التعرياف تجالة عل هاكا الساؤال نارى أل رئايا يتالاة الضالط  خاول لاه 

 (208)ل فحااص مضاامونهولإمضاااء المحااامي  عحاا  غاارار الجاااات األخاارى المؤهحااة لااكل  د

فلااالرجول تلاا  النااانول الااكي يعطااي اختصاااص اإلشااااد عحاا  صااحة اإلمضاااءات لرؤساااء 

الجماعات المححية نجده ه يتضمل ما يفيد الحق في مراقلاة  مضامول  اإلشاااد عحا  صاحة 

وقد أيدت الوزارة الوصية هكا الدور في منشور لاا جاء فيه  التوقي  وليا صحة المضمول

على الت كيد من الهوياات والحارص أن ال تكاون التوقيعاات دور العون المختص يقتصر ": 

 (209)."أو الوثائ  التعريفية يعتريها تزوير أو تشطيب

شمنه شمل الجااات األخارى ه يحاق لاه تمدياد رقالتاه رئيا يتالة الضلط ولكل   ف

تل  مضمول العند، ماادام أل المحاامي يتحمال مساؤولية المانياة يمحارر العناد لالتاالي عحياه 

تصار عح  اإلشااد لتصحيح اإلمضاءات، وهو ما أيده النضاء الفرنسي في حالة تحرير اهق

 (210)المحامي لعند مخالف لحواجلات المانية.

محارر ثالاات ومناه يميال  الناول أل ماا عحاا  رئايا يتالاة الضالط فااي حالاة تناديم 

لحتعريااف لإمضاااء محااام منلااول لحترافاا  أمااام محيمااة الااننض هااو التميااد ماال لعااض  التاااريخ

                                                             
 186محمد خيري ، الجاات المؤهحة لتحرير العنود المتعحنة لالمحيية المشترية ولالعنارات في طور اإلنجاز ،م  ا  ص  208
مارا  21عنار والتعمير والتجزئة العنارية منعندة لتاريخ محمد هومير، التوثيق والتجزئات العنارية، مداخحة منشور في مؤلف جماعي لندوة ال209

 41ص  2002-2001لمراير الطلعة األول   يحية الحنوق مراير  2001
210412: p:50 casscio DEC 1988.sem.jun.n7/89/p  183أشار تليه حسل الزرداني م  ا ص 
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الشيحيات والتي مل ليناا صافة المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض وكلا  لحتمياد مال مادى 

لحمااؤهحيل لتوثيااق  (211) اهسااميةالالئحااة  ف العناااري، وماا  صاادورصااالحية لتوثيااق التصاار

مال  ق.ل.ل، و  618-3، و الفصال  18.00مال  12ادة التصرفات العنارية الواردة في الم

يجاح عحاا  ياتااح ، 2017ساانة  الصااادر لرسام 39.08ماال  4والماادة  51.00ماال  4الماادة 

الضلط التحنق مل ورود اسم المحامي فياا ومل رقمه الترتيلي وهاو ماا يستشاف مال خاالل 

محيماة الاننض وكلا  اطالعنا عح  سجل تيدال تمضاءات المحامول المنلولاول لترافا  أماام 

لالمحيماة اهلتدائياة، يماا أل الرقالاة يجاح أل تشامل التمياد مال التوقيا  المنساوح لحمحااامي، 

ولكل  تتحنق واقعاة اإلشاااد عحا  صاحة اإلمضااء، وتتعازز حجياة المحارر الثالات التااريخ 

لياال هااكه الماارة عحاا  مسااتوى توقياا  المحااامي الااكي أصاالح رسااميا ه يجااوز الطعاال فيااه ته 

 زور في شاادة رئيا يتالة الضلط.لال

هااكا ويثااار أيضااا سااؤال حااول الطليعااة النانونيااة لناارار رئاايا هيئااة يتالااة الضاالط 

لاارفض التعريااف لإمضاااء أحااد المحاااميل ألي ساالح يجااده منطنيااا فااال يعتلاار قاارارا تداريااا 

 (212)يطعل فيه أمام محيمة تدارية أم ه؟

نه يتعيل عح  رئيا يتالة الضالط أ (213)جوالا عح  هكا السؤال يرى أحد اللاحثيل

تعحياال قااراره لاااكا الخصااوص تعحاايال خاصااا، انسااجاما ماا  النااانول المتعحااق لااالتزام اإلدارة 

العمومية لتعحيل قراراتاا السحلية، م  قالحيته قراره لحطعال أماام المحيماة اإلدارياة المختصاة 

 .(214) روطه.سواء يال قراره صريحا أو ضمني، مادام هكا النرار متوفرا عح  ش

                                                             
 1051ص  2018فلراير  15)  1439جمادى األول   286648جريدة الرسمية عدد  211
 45و  44عمر أو تيل ، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية،م ا ص 212
علد الحفيا المشيشي، توثيق التصرفات العنارية في اال الناوانيل الخااص، مناال منشاور ليتااح المنازعاات العنارياة مال خاالل اهجتااادات  213

 410المجحا األعح ، مطلعة األمنية، الرلاط ص : 
مال م.ر.ل نجاد: هال يجاوز  4ومل ليل األسئحة التي طرحت عحا  هاكا المساتوى وارتلاطاا لمساالة لياال التصارفات العنارياة المعيناة لالماادة  214

أنه ورد عح  ولحمحامي التعريف لإمضائه لدى يتالة الضلط المختصة لالنسلة لحمحررات المثلتة لتصرفات غير تح  الملنية في المادة، خصوصا 
اإلداري  وحسح رئيا قطال توحيد العمل   افايل عح  األمال  العنارية محررات مل هكا النليل يسندات رف  اليد عل المحجوزات؟لعض المح

مي المنلاول لمؤسسة المحافا العام فإل الجواح هو  لالنفي لطليعة الحال، ألل المشرل منح اهختصاص لياتاح الضالط لاالتعريف لإمضااء المحاا
تاي تحادد الساحطات و النصوص النانونية األخرى التي سلنتاا، ياستثناء مال المنتضايات النانونياة ال 4محيمة الننض، لموجح المادة لحتراف  أمام 

يرتاه عادد لمسملة فاي مكالمعنية لالمصادقة عح  صحة التوقي ، ولالتالي ه يميل التوس  في هكا اهستناء ولند أشار السيد المحافا العام تل  هكه ا
ة لااكه المساملة والنصوص النانونية كات الصحة والتي ه تختحف لالنسل 18.00مل النانول  12المتعحنة لتطليق المادة  16/11/2004لتاريخ  392

 مل المدونة. 4عل منتضيات المادة 

م  ا ص  ،العنااريتوثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحناوق العينياة و الاايار المتعحاق لاالتحفيا  علد الرحيم حزيير، -

174 



 
84 

، و عحا  ويتنييم لمستجدات المشرل المدرلي فيما يتعحق لمسملة تعريف اإلمضاء 

عيا مل يعتند لمل المشرل قد أرهق المتعاقديل لاكا اإلجراء المنيد مل حي  المياال ، فاال 

مهمياة هاكا اإلجاراء الاكي ينساجم ما  منتضايات الفنارة الثانياة لقارار اإلمال  أرى ما يمنعناي

مل م.ر.ل والتاي تحازم حتا  المحاامي لتوقيا  العناد الاكي تيحاف لتحرياره، كلا  أل  4لحمادة 

التعريااف لإمضااائه يمياال ماال التميااد ماال صاافة المحااامي و صااالحيته لحنيااام لالمامااة، هااكا و 

ينضاااف اثاار آخاار ه يناال أهميااة يتمثاال فااي يااول التعريااف لإمضاااء المحااامي ولفعاال واقعااة 

مي يجعل مل توقيعاه رساميا ه يميال الطعال فياه ته اإلشااد التي اشرف عحياا مواف عمو

 لالزور في شاادة ياتح الضلط.

وأخيرا هلد مل اإلشاارة تلا  أل الشاروط الساالنة والتاي ناص عحيااا المشارل مال 

ماال م.ر.ل  تشاايل اهلتزامااات الوحياادة التااي خاطااح لاااا المشاارل صااراحة  4خااالل المااادة 

لتصااارفات العنارياااة، لالتاااالي أي تخاااالل لااااكه  المحاااامي لمناسااالة تحرياااره لحعناااود المثلتاااة

 اهلتزامات يميل لحمتضرر متالعته والحصول عح  تعويض في حالة ثلوت مسؤولية.

المقبول للترافع  المطلب الثاني: القوة الثبوتية للمحرر الثابت التاريخ الصادر عن المحامي

 أمام محكمة النقض:

لحتراف  أمام محيمة الاننض صاالحية تحريار طرحت مسملة تخويل المحامي المنلول 

-51/00-18/00-00التصاارفات العناريااة لمنتضاا  لعااض النصااوص النانونيااة الخاصااة )

ه لإلجالااة عاال تشاايالية تحديااد الطليعااة النانونيااة ؤ(، نناشااا لاايل الفنااه والااكي اننساامت أرا41

يال معرفاة مادى لحمحرر الثالت التاريخ، )الفنارة األولا ( حيا  عحا  أسااا هاكه اإلجالاة يم

حجياة المحااررات الصااادرة عاال المحااامي المنلااول أمااام محيمااة الااننض وماادى فعاليتاااا فااي 

 تثلات حنوق المتعاقديل )الفنرة الثانية(.

الفقرة األولى: الطبيعة القانونية للمحرر الثابت التاريخ الصادر عن المحامي 

 :مام محكمة النقضالمقبول للترافع أ

ت التاريخ ضمل المحاررات العرفياة أو فاي فئاة المحاررات تل تصنيف المحرر الثال

الرسمية يستدعي تعريف المحرر العرفي وشروطه ويكا حجيته، وكل  لتمييزه عل المحرر 
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الرسمي )أوه(، حي  أل الفرق ما ليل المحررات العرفية والرسمية مل حيا  الحجياة ياال 

 حمحرر الثالت التاريخ )ثانيا(.هو سلح اننسام آراء الفنااء حول الطليعة النانونية ل

 تمييز المحرر العرفي عن المحرر الرسمي :أوال: 

قلل التطرق لتعريف المحرر العرفي هلد مل تعريف المحرر الرسمي، والمرج  هنا 

يتضااح أنااه ( 215)،418الفصاال  وماال خاااللهااو منتضاايات قااانول اهلتزامااات والعنااود الااكي 

 توافر مجموعة مل الشروط األساسية: وإلضفاء الرسمية عح  المحرر، هلد مل

 أل يتم تحريره مل مواف عمومي، أو شخص ميحف لخدمة عمومية. -

أل ييول المواف الكي حرره مختصا لكل  وله صاالحية التوثياق، أي أل يادخل  -

كلاا  فااي عمحااه ماال حياا  نااول المحاارر، تك أل ياال نااول ماال المحااررات تخااتص 

 (216) لتحريره فئة معينة مل األشخاص والموافيل.

مراعاة الشيل الكي يحدده النانول في تحرير المحرر، فالنانول قرر ليل نول مل  -

المحررات الرسمية ضوالط هلد مل مراعاتاا، يما فرض مجموعة مال اللياناات 

 (217) الالزم تدراجاا فياا حت  ييول المحرر رسميا صحيحا.

العاادل فااي الشاايل وماال المعحااوم أل حجيااة الورقااة الرساامية الصااادرة عاال الموثااق أو 

الصحيح هي حجة ه يميل دحضاا تل  لالطعل لالزور وأل الورقة الرسمية يميل التنيد لاا 

ناهي  أل التاريخ الكي تكيل لاه الورقاة الرسامية  ( 218)،ملاشرة دول حاجة تل  حيم قضائي

الورقاة الرسامية حجاة مال ق.ل.ل " 419حي  يانص الفصال  (219)له حجية لالنسلة ليافة،

لااى الغياار فااي الوقااائع واالتفاقااات التااي يشااهد الموظااف الااذي حررهااا بحصااولها قاطعااة ع

                                                             
المحررات الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صاالحية التوثيا  فاي مكاان تحريار "مل ق.ل.ل :  418نص الفصل  -215

 العقدو وذلك وف  الشكل الذي يحدده القانونو وتكون رسمية: 

 األوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم .1
 المحاكم المغربية واألجنبية...".  األحكام الصادرة من .2

 13المجحاة المدرلياة لحدراساات النانونياة والنضاائية / العادد  –اشرف حنوي، خصوصيات توثيق الوقف وتثلاته في ضوء مدوناة األوقااف  - 216
 .150، ص 2016أيتولر 

 مل مدونة األوقاف(. 25فعح  سليل المثال ه الحصر يختص العدول وحدهم لصالحية اإلشااد عح  الوقف )المادة      
 وما لعدها. 50، ص 2013محمد لودهحة، حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشري  المدرلي مجحة قلا، عدد يوليوز  - 217
 ة وطرق الطعل فيه يميل الرجول: لحتوس  أيثر في حجية الوثينة الرسمي - 218
د قاانول العناو عمر أوتيل، التوثيق ودوره فاي اساتنرار المعاامالت العنارياة عحا  ضاوء مدوناة الحناوق العينياة، رساالة لنيال دلحاوم الماساتر فاي -

 . 99،ص 2013-2012والعنار، جامعة محمد األول وجدة السنة الدراسية 
 .106م.ا، ص  ،حرية تختيار المحرر تل  تنييد هكا اهختيارمحمد ألونلات،، لي  العنار ليل  - 219
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". هكه العلارات لنفساا يررتاا محيمة اهستئناف بمحضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور

مؤياادة عحاا  حجيااة المحاارر  1992يناااير  27لااالننيطرة فااي قاارار صااادر عناااا لتاااريخ 

الرسام العادلي هاو ورقاة رسامية وللورقاة يحاي: "الرسمي، وقد جاء فاي حيثياات النارار ماا 

الرسمية حجة قاطعاة حتاى علاى الغيار فاي الوقاائع واالتفاقاات المشاهود بهاا طبقاا للفصال 

 (220)."من ق.ل.ع 419و 418

عحاا  مااا يحااي:  423وتميياازا لحمحاارر العرفااي عاال المحاارر الرساامي نااص الفصاال 

أو  عادم أهلياة الموظافو الورقة التاي ال تصالح لتكاون رسامية بسابب عادم اختصااص أو"

ن رق الذيبسبب عيب في الشكل تصلح العتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من ط

 ".يلزم رضاهم لصحة الورقة

المحرر العرفي وتل لم يعرفه المشرل المدرلي فاإل لعاض الفناه كهاح تلا  أناه هاو ف

نوناا، وهياكا فاالمحرر الكي ه ييتله أشخاص أو موافول عموميول لام صالحية التوثياق قا

العرفي قد ييتله الطرفال، أنفسام وقد ينوح عنام الدير في تح  اليتالة يالياتح العمومي أو 

الديتور علد الحق الصافي ياكل  لمناه "الوثيناة المحاررة مال قلال  هعرفيما  ( 221).المحامي

". المتعاقديل، أو مل أحدهما أو الدير الكي ه يتوفر عح  صفة الرسمية
222 

 مل 424عرفي فند نص الفصل حرر الوفيما يتعحق لالشروط الواجح توافرها في الم

كلا  ق.ل.ل عح  أل لحعنود العرفية نفا حجية الورقة الرسمية مت  توفرت عح  ما يحاي، و

 فيما عدا التاريخ يما سيكير مل لعد:

 تحررها يتالة -

جاااء فااي  ( ماا  مراعاااة مااا426توقيعاااا ماال طاارف عاقاادياا فااي أساافحاا )الفصاال  -

الكي نص عح  أل المحررات المتضمنة لاللتزامات األشخاص أمييل ه تيول  427الفصل 

فالمشارل مال خاالل  لاا قيمة ته تكا تحناها الموثنول أو موافول عموميول ممكول لاام لاكل 

ل مال أي اساتدالل أو تادليا قاد ينعاول فياه لمناسالة يهكه المنتضيات يرمي تل  حماية األمي

                                                             
 .130الصفحة  7منشور لمجحة اإلشعال عدد  11339/1990محف عدد  - 220
 .77-76ص  63محمد يشلور، لي  العنار ليل الرضائية والشيحية، هامر رقم  - 221

يساوغ أن تكاون الورقاة العرفياةو ل.ل والتاي جااء فيااا : "مال ق. 426ولرلما التعريفيل السالنيل وضعا عح  أساا ما ناص عحياه الفصال  -222
 مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة من ".
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 لثناة ولرلماا المحاامي الجادير لثناة الدولاة هاو جادير أيضاا ( 223)التي يلرروناا،التصرفات 

لماواطنيل تل  مامته الشريفة والرسالة النليحة التي يؤدياا لالادفال عال حناوق ا ااألمييل نار

 .ومؤازرتام أمام النضاء

ل فااي الشاايل دوماال المعحااوم أل حجيااة الورقااة الرساامية صااادرة عاال الموثااق أو العاا

هي حجة ه يميل دحضااا ته لاالطعل لاالزور، وأل الورقاة الرسامية يميال التنيياد الصحيح 

لاا ملاشرة دول ما حاجة تل  حيم قضائي، لاإلضافة تل  أل التااريخ الاكي تاكيل لاه الورقاة 

الرسمية له حجية لالنسلة لحيافة، أما الورقاة العرفياة فحيسات لااا هاكه المميازات حيا  يميال 

مل ق.ل.ل  431ة العرفية أل ينير ما ورد لاا حي  جاء في الفصل لمل يحت  ضده لالورق

يجب على من ال يريد االعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليا  أن ينكار صاراحة : "

 يحات ". فضال عح  أل التاريخ الكي يوجد في أسافل الورقاة العرفياة فإناه ه خط  أو توثيق 

 (224) ق.ل.ل. 425ريخا ثالتا وفنا لحفصل له في مواجاة األغيار ته تكا يال تا

اريخ ابت التموقف الفق  والقضاء المغربي من الطبيعة القانونية للمحرر الث :ثانيا

 :لمقبول للترافع أمام محكمة النقضالصادر عن المحامي ا

أدت لعااض المنتضاايات المنصااوص عحياااا فااي النااوانيل العناريااة الخاصااة المتعحنااة 

التااريخ الاكي يحارره المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة الاننض، لفعال لالمحرر الثالت 

لالنيمة الثلوتية لوثينة المحامي المحررة  ( 225)حد اللاحثيل صياغتاا التي ه تصرر حسح ا

 .في نطاقاا تل  اننسام اآلراء حول الطليعة النانونية لاكا المحرر فال هو عرفي أو رسمي

يرى أل هكه المحررات تيتسي حجة المحررات الرسامية حيا  ه يجاوز  انال  ملف

الطعل فياا ته لالزور، لتوفرها عح  الشروط الشيحية والموضوعية. فاي محررات رسمية، 

اسااتنادا عحاا  مرجعيااة المصااححة والمتمثحااة فااي نااارهم فااي اعتلااار تاادخل الدولااة فااي تحديااد 

 (226).ملرر تضفاء الرسميةالجاات الميحفة لتحريره وتزييتاا لام هي 

                                                             
جامعة محمد الخاما يحية عحوم اهقتصادية واهجتماعية الرلاط أيدال السنة الجامعية  -الورقة العرفية  رسالة دلحوم ماستر -فدوى العزوزي - 223

 .14، ص 2006-2007
 .106و 105م.ا، ص ،أحمد ألونيات، ، لي  العنار ليل حرية تختيار المحرر تل  تنييد هكا اهختيار  - 224
جامعة النروييل يحية الشريعة النانول الخاص  في ماسترلنيل دلحوم رسالة ،توثيق التصرفات العنارية في ضوء مدونة حنوق  -محمد ياسيل - 225

 .70، ص 2013سايا سنة  -فاا
 .68و 67، ص 2006ة األول  عمحمد لحااشمي التولي، المحامي وتحرير العنود، الطل - 226
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ما ليل العنود التي يحررها المحامي استنادا تل  الماادة  ( 227)يما ميز لعض اللاحثيل

لحياا  تعتلاار عنااودا عرفيااة يسااري عحياااا  الماانام لمانااة المحاماااة 28-08ماال النااانول  30

ماال ق.ل.ل، ليال لالنساالة لحعنااود المحاررة ماال طاارف المحاامي اسااتنادا عحاا   424الفصال 

 :و  سلاح التاليةألنيل العنارية الخاصة فإل الوض  يختحف وكل  لالنوا

الموثنااول والعاادول  مالمحااامي ورد ضاامل المااؤهحيل لتحرياار العنااود الرساامية وهاا -

 وهو أمر مجانح لحصواح.

اشااتراط المشاارل فااي المااؤهحيل لتحرياار العنااود ماال غياار المااوثنيل والعاادول وأل  -

ط تخاول لاام تحريار العناود، وهاكا الشارييونوا منتميل تل  ماناة قانونياة مناماة 

 متوفر في المحامي.

 توقي  العند والتمشير عح  صفحاته مل األطراف والمحامي الكي حرره.  -

 تصحيح اإلمضاءات.  -

 أل ييول المحرر ثالت التاريخ. -

يول المحررات مرتلطة لالعنار وتخصايص الناوانيل العنارياة صاالحية المحاامي  -

 دليل عح  أهمية الموضول.لتحرير التصرفات العنارية 

لاننض اه يميل لدير الموثنيل والعدول والمحاميل المنلاوليل لحترافا  أماام محيماة  -

 ومل ينضاف تليام في الحاوائح أل يحارروا عناود تتعحاق لالمواضاي  التاي تنامااا

 النوانيل العنارية الخاصة، وكل  تحت طائحة اللطالل.

ماال المحاارر الصااادر عاال المحااامي فحسااح هااكه اللاحثااة فااإل هااكه الشااروط تجعاال 

صحيحا سحيما مما يدخحه في خانة المحررات الرسمية التي لاا الناوة الثلوتياة مثحااا مثال أي 

مال  419محرر صادر عل موثق أو عدليل، ينطلاق عحياه ماا ورد الانص عحياه فاي الفصال 

 ليننا نخالف هكا الرأي طلعا يما سنوضح هحنا. (228).ق.ل.ل

محمااد الشاايحح فااي الموضااول فناارى أنااه لاام يعحاال عاال أي  ولخصااوص رأي أسااتاكنا

موقف لخصوص الطليعة النانونياة لحمحارر متنااوه المساملة وفاق فرضايتيل لينار فاي نااياة 

                                                             
 .97، ص 2007مجحة أمال  العدد الثاني سنة  -فعالية ناام التوثيق التصرفات العنارية ليل التوحيد والتنول -تدريا فجر - 227
 .492م.ا، ص  ،، دور المحامي في توثيق العنودهند أجنيي، - 228
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فمال زاوياة التنالال الاكي طلا  ، يف هي عمل النضااء لالدرجاة األولا األمر لمل مسملة التيي

العنارياة، فاإل كلا  يجعال مال المحاارر صاياغة المشارل لحماواد المتعحناة لتوثياق التصاارفات 

الثالت التاريخ محررا عرفيا لاعتلاره هو الكي ينالل المحارر الرسامي، وماا يزياد فاي تميياد 

هااكا الوصااف أل المشاارل لاام يضاا  ياماال الثنااة فااي المحااامي ليجعاال المحاارر ثالاات التاااريخ 

لاإلشاااد عحياه، لنفسه، والشاهد عح  ننصال الثناة هاو أل توقيعاه أيضاا يحتااج تلا  تصاديق 

لالتالي فحسح مرجعية المنطق النانوني فإل األمر ينتضي أل يييف المحرر الثالات التااريخ 

محااررا عرفيااا لمفاااوم ق.ل.ل أمااا لاهسااتناد عحاا  مرجعيااة المصااححة المتمثحااة فااي يااول 

المحامي مل ليل الاكيل يحضاول لتزيياة الدولاة يجعال مال المحارر ثالات التااريخ ويميال لاه 

 .229لاره محررا رسميانحو اعت

يتجااه تلاا  النااول لاامل الوثينااة  ( 230)لياال وعحاا  خااالف كلاا  فااإل الدالااح ماال اآلراء

الصادرة عل المحامي تعتلار محاررا عرفياا يساري عحيااا ماا يساري عحا  األوراق العرفياة 

التي ورد النص عحياا في ق.ل.ل مل حي  حجيتاا وقالحيتاا لحطعال لاالزور، فحساح تحادى 

فحو أراد المشرل منحه الصيدة الرسمية لنص عح  كلا  صاراحة لاساتعمال  ( 231) اللاحثات

جمياا  التصاارفات المتعحنااة لنناال  -تحاات طائحااة الاالطالل -الصااياغة التاليااة: "يجااح أل تحاارر

المحيياة أو لاساتناد الحناوق العينياة األخارى، أو ننحااا، أو تعاديحاا وتساناطاا لموجاح محارر 

والمحااااميل المنلاااوليل لحترافااا  أماااام محيماااة رسااامي محااارر مااال طااارف الموثاااق والعااادول 

 الننض..."

أما لخصوص ما نعتنده فاي مساملة الطليعاة النانونياة لحمحارر الصاادر عال المحاامي 

فحند آثرنا عدم اإلفصار عل رأينا الشخصي لحموضول وأه ننحاز تل  اهتجاه الثاني لالرغم 

                                                             
المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح   51.00قراءة ميتودولوجية لصيدة اليراء المفضي تل  تمح  رل  ملني في ضوء النانول شيحح محمد ال - 229

 .139ص  -م.االعنار،
 م.ا ص -0132مريز وضماناته/ مجحة قيا عدد الخاما يوليوز  -توثيق التصرفات العنارية في التشري  المدرلي -يتانياليد مجعلد ال -  230

128. 
 .173-172م.ا ص  توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري،  ريعلد الرحيم حزي -
النادوة  التوثياق المدرلاي : واقا  و افااق ، أشادال 44.00و 80/51.00ر، حجية المحررات الصادرة عل المحاامي فاي تطاار ييعلد المحيد لو -

ألريل  25 و 24لاليحية متعددة التخصصات لتازة، جامعة سيدي محمد لل علد هللا يومي ، الوطنية المنامة مل طرف مسح  النانول الخاص
 وما لعدها. 27ص .2010، الطلعة األول  2008

ص  –م.ا  لعينياةمل مدونة الحنوق ا 4 تشيالية تحرير المحامي لحعنود المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح  ضوء المادة ،ححيمة المداري -
270. 

 .59ص  -م.ا،حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشري  المدرلي  ،محمد لودهحة  -
 .42ص  -م.ا -عمر أوتيل -

 . 270ححيمة المداري، م.ا، ص - 231
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حارر الثالات التااريخ ته لعاد التمياد مال مل تعدد الفنااء الكيل تلنوا الارأي النائال لعرفياة الم

مال ق.ل.ل والتاي لتوفرهاا مجتمعاة  419رية التي نص عحياا الفصال وهتوفر الشروط الج

تحريرهاا مال طارف موااف عماومي ليضف  الطال  الرسمي عح  الوثيناة، ويتعحاق األمار: 

تنطلق هكه فإل  أي حد  وأل ييول مختصا لتحريرها، وأل يحررها في الشيل المحدد قانونا.

الشروط في الوثينة الصادرة عال المحاامي والمثلتاة لحتصارفات العنارياة المنصاوص عحيااا 

 ؟ مل م ر ل والنوانيل العنارية الخاصة 4في المادة 

 مل م.ر.ل يتضح ما يحي: 4مل خالل النراءة المتمنية لحمادة 

تل المشاارل ياانص عحاا  أل التصاارفات العناريااة يجااح أل تحاارر لموجااح محاارر  -

رساامي أو محاارر ثالاات التاااريخ صااادر عاال محااامي منلااول لترافاا  أمااام محيمااة الااننض، 

ه ولالتالي يتليل أل المشرل لم يصنف المحرر الصادر عل المحاامي لمناه رسامي، لال وصاف

 صراحة لمنه ثالت التاريخ.

مااال مدوناااة الحناااوق العينياااة حصااارت عمااال المحاااامي فاااي اليتالاااة  4تل الماااادة  -

د عح  األطراف، وه عح  اتفاقاتام المضمنة لالمحرر لل نصت عحا  والتحرير دول اإلشاا

أل األطااراف تصااحح تمضاااءاتام لاادى السااحطات المختصااة يمااا هااو الشاامل لالنساالة ليافااة 

 (232) األوراق العرفية.

نااه، م 30وتحدياادا الفناارة السادسااة ماال المااادة الماانام لمانااة المحاماااة تل النااانول  -

فياد تحريار العناود دول تحدياد طليعاة هاكه العناود، مماا ي تنص عح  أل ماام المحامي تشمل

 أناا تستمد طليعتاا مل محررها الكي ليا موافا عموميا لل ينتمي تل  مانة حرة.

يحااا  (233) المنام لماناة المحامااةم.ر.ل والنوانيل العنارية الخاصة ويكا النانول  -

قوانيل نصت عح  أل ماام المحامي تشمل تحريار العناود دول لياال مساؤولية المحاامي فاي 

هكا المجال، ودول تحديد التزاماته وواجلاته لمناسلة تحرير العنود وكل  عيا ما هو عحياه 

 235.والعدول 234األمر لالنسلة لحموثنيل

                                                             
 . 246، ص 2014يوليوز  6د الحسيل مسؤول، تقرار رسمية العنود وأثره عح  استنرار المعامالت، مجحة قلا، العد - 232
 تل النانول المنام لمانة المحاماة اقتصر عح  تحديد واجلات المحامي في حادود األماور المتعحناة لالادفال عال زلنائاه دول األماور المتعحناة - 233

 لتحرير العنود.
عنه ويتحنق تحت مسؤوليته مل هوياة األطاراف المتعحق لتنايم مانة التوثيق مسؤول عل المحرر الصادر  32.09تل الموثق وفنا لحنانول  - 234

 ية...وصفتام وأهحيتام ومطالنة الوثائق لحنانول يما ين  عح  عاتنه واجح النيام لإجراءات التسجيل والتنييد لالسجالت العنار
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لرسامية يماا تل المحرر الصادر عل المحامي ه يستجيح تلا  خصاائص الورقاة ا -

مل ق.ل.ل وننصد لاكل  صافة الموااف العماومي، فالمحاامي مال  418نص عحياا الفصل 

الناحية النانونية الصرفة يمارا ماناة حارة مساتنحة تسااعد النضااء فاي تحنياق العدالاة وفناا 

مل نفا النانول تتناف  يحياا ما  ممارساة أي 7يما أضافت المادة  28-08لحمادة األول  مل 

وهااااو لاااااكا التحديااااد التشااااريعي لطليعااااة مانتااااه ه يعتلاااار موافااااا   (236)ة،وايفااااة ماااامجور

لااالمعن  اهصااطالحي المضاالوط. وفااي هااكا اإلطااار ساالق لمحيمااة الرلاااط أل  (237)عموميااا

هنالااك أيااة مقتضاايات قانونيااة تقلااد المحااامين أنااه ليساات " 12/07/1926قااررت لتاااريخ 

م مسااعدتهم لاطاراف ال يكاون إال بالهيئات المغربية تفويضا أو سلطة عموميةو وأن تقدي

ألجل الادفاع عان المصاالح الخاصاة وبموجاب الصاالحيات التاي تعطاى لهام مان قبال أفاراد 

 .238"عاديين. وعلي  فال يمكنهم اعتبارهم موظفين مكلفين بالمصلحة العمومية

د تل هاكا التلرياار نجااده غياار منناا  تك نجاد أل الموثنااول يضاافول الرساامية عحاا  العنااو

ة، لالرغم مل أل وصف المواف العمومي ه ينطلق عحيام لاعتلار أنام يمارسول مانة حار

لة مخاط ملد أل رسمية الوثينة العدلية تستمأما لالنسلة لحعدول فاألمر ه يطرر تشيال مادام 

 وثيق عحياا والكي يتمت  لصفة المواف العمومي.الناضي الميحف لالت

وحتااا  تكا ماااا استصاااحلنا المفااااوم الواسااا  الاااكي يعطياااه الناااانول الجناااائي المدرلاااي 

لحمواف العمومي تل  الحد الكي يشمل يل شخص ينوم لخدمة عامة، وتل لم ييل معينا مل 

فإننا سنصطدم  (239) لحناا.قلل الدولة ليي يدخل في نطاقه المحامي ليونه يندم خدمة عامة 

                                                                                                                                                                                              
وياة وأهحياة األطاراف لادوره مساؤول عال المحارر الصاادر عناه، ويتحمال مساؤولية التحناق مال ه 16.03فالعدل وفنا لمنتضايات الناانول  - 235

 ووضعية العنار، والشاادة الصادرة عنه تحرر لالعرلية.
 تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من ش ن  أن يمب باستقالل المحامي والطبيعة الحرة للمهنة وخاصة:: 28.08مل  7المادة  - 236

 .... جميع الوظائف الم جورة.
 يتحد  عل المواف العمومي وتنما تحد  عل صفة الضالط العمومي، تنول الفنرة األول  منه:في صيدته الفرنسية لم  418تل الفصل  - 237

« L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics 
ayant le droit d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé…. ». 

فيك عحنة لاا لتني هكا الصدد كهح الفنه المصري والحلناني تل  أل المواف العمومي هو يل شخص عينته الدولة إلجراء يل مل األعمال المتوف
 شادحاا لمنتضا يأمر مل أوامرها سواء أجرئه عح  هكا العمل أو لم تؤاجره يالعمدة وسواء أيانت هكه الوايفة دائمة أو مؤقتاة، ساواء أياال 

 داري أو لعند.قرار ت
 .32-31م.ا، هامر الصفحة  44.00و 80/51.00حجية المحررات الصادرة عل المحامي في تطار علد المجيد لويير،  -

 .33علد المجيد لويير، م.ا، ص - 238
يستشاف مال النارار  أل مفاوم المواف العمومي في العمل النضائي يستلعد مل نطاقه المحامي لاعتلار انتماءه لمانة حرة مستنحة و هو ما - 239

، غير 2018/8/6/15490في المحف جنحي عدد 8/1331تحت عدد 16/08/2016الكي وصف لالملدئي و الصادر عل محيمة الننض لتاريخ
 منشور.
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حينئاك لواقا  ياول المحاامي غياار مخاتص لإضافاء الرسامية عحاا  عناود األطاراف، وهاو مااا 

 علر عنه لالسؤال التالي.نيححينا عح  شرط آخر إلضفاء الرسمية، 

تكا ثلااات أل المحااااامي ه يتمتاااا  لوصاااف المواااااف العمااااومي شااامنه شاااامل العاااادول 

التي يحررها المحامي وثينة رسمية. ماادام يحتارم فاي والموثنول، فال يميل اعتلار الوثينة 

 240كل  حدود اختصاصه النوعي والمححي؟

" يي تعتلر رسمية وتنماا موظف عموميه ييفي في الوثينة الرسمية صدورها عل "

يجااح تصاادارها فااي حاادود اختصاصااه، أي أل تيااول لااه الوهيااة أثناااء تحريرهااا ماال حياا  

مل ق.ل.ل  418الزمال وهو ما علر عنه الفصل  الموضول، ومل حي  الميال ومل حي 

" ولالرجول تل  المحامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة صالحية التوثي  في مكان التحرير"

الننض نجد أل وهيته مل حي  الزمال والميال ه تشير أي تشيال مادامت النوانيل العنارية 

أل وهيته مال حيا  الموضاول تثيار مل م.ر.ل قد منحته الصالحية، ته  4الخاصة والمادة 

حددت ماام المحاامي ليال ضالط ولام  28.08مل النانول  30تشياه حنينيا، كل  أل المادة 

تخوله صالحية تضفاء الرسمية عح  عنود األطراف، يما أل تلزام المحامي لالمصادقة عح  

احتاجات لاااكا توقيعاه لادى رئاايا يتالاة الضالط يؤيااد كلا ، فحاو أل هااكه الوثيناة رسامية لمااا 

اإلجراء كل  أل الليال المتعحاق لتااريخ المحارر الرسامي والاكي ياتم تحات مساؤولية الموثاق 

ماال  35وهااكا ماا أيدتااه الماادة  (241)يححناه وصاف الرساامية دول الحاجاة لمصااادقة أي جااة

 .32.09النانول 

ل لايل الوثاائق المحارر ما (242)أما التمييز الكي أقامه األستاك محمد لحااشمي التسولي

والتاي هاي عرفياة لعادم حمحااا  ،28.08 الناانول مال 30فاي تطاار الماادة ،طرف المحامي 

لتوقي  المحامي والمحررات الصادرة عنه في نطاق النوانيل العنارية والخاصة والتي تاكيل 

لتوقي  المحامي المصادق عحيه لدى رئيا يتالة الضلط والتي في نااره محاررات رسامية، 

 عدم وجود أساا قانوني يمنح المحامي صالحية تصفاء الرسمية.هو تمييز ه يستنيم ل

                                                             
 ..42م.ا، ص توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية، يل، أوتعمر  - 240
 .37م.ا، ص  44.00و 80/51.00رة عل المحامي في تطار علد المجيد لويير، حجية المحررات الصاد - 241
 .66م.ا، ص المحامي و تحرير العنود، حااشمي التسولي، لمحمد  - 242
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ماال ق.ل.ل  418الشاارط الثالاا  والااكي علاار عنااه المشاارل فااي الفصاال  لخصااوص

" فنجد أل قانول المحاماة لم ينام األوضال النانونية التاي "وف  الشكل الذي يحدده القانون

هاو عحياه األمار فاي الناانول يجح عح  المحامي مراعاتاا عند تحرير العنود عح  عيا ماا 

ل والماوثنيل. فاال يوجاد هناا  ناص قاانوني المناميل لماناة العاد 32.09نانول وال 16.03

يضااالط اللياناااات العاماااة الواجاااح عحااا  المحاااامي تدراجااااا تحااات طائحاااة الااالطالل، يمساااماء 

 األطراف والشاود والترجماة عناد اهقتضااء. وييفياة اإللحااق عناد النسايال. وه توجاد لااكا

مثحما تنعدم فيه قواعد التحني مال األليام  (243). كل  غيرالنانول أحيام تنام اللشر واليشط و

واألمااي والناااطق لدياار العرليااة ومااا تليااه، هااكا وتل ياناات لعااض هااكه األوضااال النانونيااة 

وحتا  مدوناة  44.00و 51.00و 18.00واألحيام قد ورد التنصايص عحيااا فاي الناوانيل 

ل أغحلااا لاام يانام ه فاي هاكه النااوانيل وه فاي قاانول المحامااة عحمااا أل الحناوق العينياة ته أ

 مراعاتاا يشيل الريل الثال  لنيام الوثينة الرسمية.

عنارياة ولناء عحيه فاإل الفاام الراشاد لحناوانيل العنارياة الخاصاة لتوثياق التصارفات ال

ة ة المحارريح لامل الوثيناوأخكا لعيل اهعتلار لنانول اهلتزامات والعنود، ينتضي منا التصر

يخ هاكه مل طرف المحامي في ال هكه النام التشريعية تلن  وثينة عرفياة لينااا ثالتاة التاار

 المرة. وهكا التيييف أنسح لطليعتاا.

عال  وتل يال هكا رأيناا ورأي الفناااء فاي مساملة الطليعاة النانونياة لحمحارر الصاادر

 المحامي فماكا عل موقف النضاء؟

صادر عل المحيمة اهلتدائياة  12/02/2013لتاريخ  32التدائي عدد جاء في حيم 

أل العند المحرر مل طرف المحامي يعتلر محررا رسميا مادام أناه حارر وفناا  (244)لميادير

مال م.ر.ل، لياتم اساتئناف الادعوى أماام محيماة اهساتئناف  4لحشايحيات المناررة فاي الماادة 

إن خلااو العقااد : "(245) 12/11/2013ريخ لتااا 393لميااادير والتااي قضاات فااي قاارار رقاام 

موضوع الدعوو المنجز من قبل المحامي من هذه األوصاف )والشروط المقصود شاروط 

                                                             
 .143.ا، ص الورقة العرفية وتشيالية عدم التحييل، محنال السعيدي،  - 243
توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري،  ،حيم أشار تليه األستاك علد الرحيم حزيير  - 244

 .172ص  -م.ا
 .173أشار تليه علد الرحيم حزيير، م.ا، ص  - 245
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من ق.ل.ع المتعلقة بالمحرر الرسمي(و يجعلا  محاررا ثابات التااريخ بحساب  418الفص 

 ".يسري علي  ما يسري على األوراق العرفية 4تعريف المادة 

لتااااريخ  8عااال محيماااة اهساااتئناف لاااالننيطرة عااادد يماااا جااااء فاااي قااارار صاااادر 

إن كان للمحامي صالحية تحرير المحررات الثابتة التاريخ فإن ليب من " 13/01/2015

صااالحيت  تحرياار العقااود الرساامية الموكولااة لجهااات أخاارو محااددة قانوناااو وبااذلك لاايب 

حيث اشتراط  للمحامي صالحية تحرير عقد الصدقة الذي تسري علي  أحكام عقد الهبة من

 246".إبرام  في محرر رسمي تحت طائلة البطالن

صااادر عاال محيمااة الااننض لتاااريخ  579/8ولتمييااد مااا ساالق جاااء فااي قاارار عاادد 

إن العقااد الااذي رفااض المطلااوب تقييااده بالرساام وهااو قاارار غياار منشااور " 16/12/2014

امي العقاااري لاايب محااررا رسااميا وإنمااا هااو مجاارد محاارر ثاباات التاااريخ صااادر عاان المحاا

 247.المقبول للترافع أمام محكمة النقض"

الات ثوانطالقا مما سلق فإل المحرر الكي يحرره المحامي يلن  عرفيا، والناول لمناه 

التاريخ، م  وجوح تصحيح تمضاءات األطراف ه يؤثر مل عرفية مضموناا وتل يال مل 

ل وضالط لاده ماشانه تضفاء الرسمية عح  تاريخ وتوقي  المحارر وكلا  لماا فياه مال تننايل 

ل التسيح الكي يانت تعرفاه ساوق توثياق التصارفات العنارياة، تك يميال مال معرفاة المساؤو

ي ل النضاائعل تحرير العند، وه يسعنا لدورنا ته أل نتلن  هكا التوجه الاكي أياد عحياه العما

 المدرلي.

مة محكمام الفقرة الثانية: حجية الوثيقة الصادرة عن المحامي المقبول للترافع أ

 :النقض

مل المعحوم أل حجية الورقة الرسمية صادرة عال موثاق أو عادل فاي الشايل المحادد 

قانونا هي حجة ه يميل دحضاا ته لالطعل لالزور، يما أل الورقة الرسمية يميل التنيد لاا 

ملاشرة دول ما حاجة تل  حيم قضائي، هكا لاإلضافة تل  أل التاريخ الاكي تاكيل لاه الورقاة 

ية ويكا التوقيعات واهتفاقاات التاي ه يشااد عحيااا الموثاق أو العادل تياول حجاة عحا  الرسم

                                                             
 وما لعدها. 285، 2016، يوليوز 44/45منشور لمجحة اإلشعال عدد مزدوج  176/1402/2014محف المدني عدد  - 246
 قرار غير منشور. 3974/1/8/2014المدني المحف - 247
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اليافة، فاستجمال المحررات الصادر عل الموثنيل والعدول ليافة الشروط واألريال، يجعل 

توثيااق عحاا  الوثينااة العدليااة مناااا لعااد توقيعاااا ماال طاارف الموثااق ولعااد مخاطلااة قاضااي ال

اساتلعادها ته   لاكاتاا دول الحاجاة تلا  اإلقارار لااا، وه يميال وعحيه تصلح حجاة،  رسمية

 248.عل طريق اهدعاء لالزور

أماا الورقااة العرفيااة فحيساات لاااا هااكه المميازات كلاا  أل المشاارل المدرلااي لاام يمنحاااا 

صفة الرسمية، الحام ما تم أمام مواف عمومي مختص، وتلعا لكل  فاإل هاكه الوثاائق يميال 

ق الراغح في تنحيتاا مل النزال، لإنيار التوقي  أو الحا ومل تم يتعيل تيناف سرياناا في ح

 249.سحو  لعض اإلجراءات لتمييد أو نفي هكا األمر

نجادها تضامنت لعاض الشايحيات  4ولالرجول تل  المادة مل م.ر.ل ولالضلط المادة 

ه والتااي تتياماال ماا  اإلجااراءات التااي نااص عحياااا المشاارل فااي نفااا المااادة، فاامي وقاا  لاااك

اإلجراءات عح  حجية الوثيناة المحاررة مال طارف المحاامي؟ وأي دور لااا فاي الرفا  مال 

 النيمة النانونية لحمحرر الصادر عنه؟

ي ولتوضيح هكه الحجية سننسم هكه الفنرة تل  حجية المحررات الصادرة عل المحام

 مل حي  المضمول )أوه( وحجيتاا مل حي  التاريخ والتوقيعات )ثانيا(.

 :حجية المحررات الثابتة التاريخ من حيث المضمون أوال:

"المحاررات العرفياة المعتارف بهاا  مل ق.ل.ل والعنود عحا  أل 424ينص الفصل 

ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منا و يكاون لهاا نفاب 

هدات والبيانات التي قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة األشخاص على التع

عدا ماا يتعلا  بالتااريخ كماا  420و 419تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 

                                                             
: "إن عقد البيع الذي تطالب الطالبة بإبطال  هو وثيقة جاء فيه ألوالكي  92 /2409محف مدني عدد  28/5/1996لتاريخ  3434قرار  - 248

ذكور مما يجعل دفعها الم ق.ل.ع إال بالزور والطالبة لم تسلك مسطرة الزور في ش ن العقد 418/419رسمية ال يطعن منها طبقا للفصلين 
 .183و 179قرارات المجحا األعح ، م.ا ص مجموعة  ببطالن  غير قائم على أساب قانوني".

، 2012-2011أطروحة لنيل ديتوراه الدولة في النانول الخاص، يحية الحنوق وجدة السنة الجامعية  –محمد يلور، حماية مستاح  العنار  - 249
 .277ص 



 
96 

التيل لمعرفاة حجياة المحارر في هكا الفصل يميل التميياز ماا لايل حا (250) سيذكر فيما بعد"

 : العرفي

 عترف بالورقة العرفية أو تعتبر في حكم المعترف بهاي  أن  -أ

حي  في يحتا الحالتيل تعتلر وثينة رسمية ه يجوز الطعل فياا ته لالزور ليل هكا األمر ه  

 (251) .1977ألريل  22لتاريخ  138يطال التاريخ وهو ما أيده لحمجحا األعح  سالنا رقم 

وقااد طاارر سااؤال حااول ييااف يمياال اعتلااار الورقااة العرفيااة فااي حياام المعتاارف لاااا 

 قانونا؟

تصدى المشرل لاكا اإلشيال فموجد حال له، سدا ليل تمويل خاطئ أو غير صحيح،  

يجب على من ال يريد االعتاراف بالورقاة العرفياة التاي يحاتج " 431حي  جاء في الفصل 

". بها عليا  أن ينكار صاراحة خطاة أو توقيعا و فاإن لام يفعال اعتبارت الورقاة معتارف بهاا

نضاء وجح عح  مال فاي مصاححته تنحياة الورقاة أل وعحيه فإكا وجد نزال معروض عح  ال

ينياار توقيعااه أو خطااه وته اعتلاارت فااي حياام المعتاارف لاااا ممااا يجعحاااا تيتسااي نفااا النااوة 

اإلثلاتية لحمحارر الرسامي، لمعنا  أناه ه يميال رد ماا فيااا ته عال طرياق الازور، ويسارى 

 (252).نفا الحيم في حالة اعتراف اللائ 

 مصادق عحيه أيضا في خاناة ماا وصافه المشارل المدرلاي فايولرلما يدخل التوقي  ال

ياة طعل لزورخانة المعترف له قانونا" مادام أنه ه يميل تنياره وتنما ينلدي اتلال مسطرة ال

 شاادة المواف العمومي.

 )دون التوقيع( خطب ـ في حالة إنكار ال

                                                             

مل ق.ل.ل أاار تمثره الواضح لمصدره التاريخي حي  جاءت صيدة الفصل المكيور مطالنة تنريلا  424مل الفصل  تل المشرل المدرلي -250

 مل النانول المدني الفرنسي والكي جاء فيه: 1322لصيدة الفصل 

« L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel ou l’oppose ou légalement tenu 
pour reconnu a entre ceux qui l’on souscrit et entre leurs héritiers et ayant cause, la même foi 
que l’acte authentique ». 

مجموعة قرارات المجحا األعح  منشورات جمعياة تنمياة اللحاو  والدراساات النضاائية،  1977ألريل  22لتاريخ  45171محف المدني  - 251
 .526، ص 1966-1982

 مل قانول اإلثلات المصري أل مناقشة الوثينة العرفية دول اهعتراف لاا أو تنيارها يجعحاا في حيم المعترف لاا قانونا. 148 تنص المادة - 252
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ه ورقة ما هدعاءاتتلدأ تجراءات تنيار التوقي  أو الخط عندما يندم أحد الخصوم تدعي

عرفية يزعم أناا صادرة عل خصمه أو عال الديار، فتناوم المحيماة لعرضااا عحا  الخصام 

لادليل اآلخر ليلدي موقفه مناا، فإكا اعترف لاا ولاو ضامنيا أصالحت لحورقاة العرفياة نفاا ا

كلا  لحورقة الرسمية في مواجاة يافة األشاخاص عحا  التعاادات واللياناات التاي تتضامناا و

حفصل مل ق.ل.م عدا ما يتعحق لالتاريخ طلنا ل 420و 419لحدود المنررة في الفصحيل في ا

لا  مل ق.ل.ل، أما تكا أنير الخصم صدور الورقة العرفية عناه أو عال الديار، فاإل ك 424

 89يعتلار تياكانا للداياة مساطرة تحنياق الخطاوط وفاق ماا هاو منصاوص عحياه فاي الفصاول 

  دعوى تحنيق الخطوط أل يياول اإلنياار صاريحا مل ق.م.م ومل شروط سحو 91و 90و

ماال ق.ل.ل يجااح عحاا  ماال ه يريااد اهعتااراف لالورقااة  431وهااو مااا أشااار تليااه الفصاال 

لورقاة االعرفية التي يحت  لاا عحيه أل ينير صراحة خطه أو توقيعه، فإل لام يفعال اعتلارت 

 معترفا لاا. 

شمل يالمحررة مل طرف المحامي  وما تجدر اإلشارة تليه هو أل اإلنيار في الوثينة 

 الخط دول التوقي  والكي ييول رسميا ه يطعل فيه ته لالزور.

وتكا ياناات حجيااة المحااررات العرفيااة تزاء المتعاقااديل ماال السااال النياال مناااا وكلاا  

لمجرد تنيار التوقي  أو الخط الموجود، ولكل  ه تسري في حنام ته لعد أل تثلات المحيماة 

 (253) و الخط، فال يسري نفا األمر تزاء األغيار؟صحة التوقي  أ

محارر هكه المسملة تستدعي التمييز ليل حالتيل في اإلنيار: ففي حالة نسالة صادور ال

ل أط ماادام تل  الشخص كاته هلد مل أل ينير اليتالة والتوقي ، وفي وضعنا تنيار اليتالة فن

لة في في حاالتوقي  ه يميل تنياره، وه ييفي أل يدعي عدم تميده أو عحمه لصحتاا، لينما يي

دم و الخحف أل ينرر عدم عحمه لصدور المحرر مل المورو  أو المخحف عنه أو عالوار  أ

 معرفته خطه. 

يسااوغ للورقااة ماال ق.ل.ل لنصااه عحاا  أنااه " 431/2ولنااد أشااار تلاا  كلاا  الفصاال 

"، والخلفاء أي يقتصروا على التصريح ب نهم ال يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الح  من 

                                                             
 .279م.ا، ص حماية مستاح  العنار،محمد يلور،  - 253
 والدير هنا هو الخحف الخاص والخحف العام والدائل. -
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صاااادر عااال الدرفاااة المدنياااة لمحيماااة الاااننض لتااااريخ ال 4712وفاااي نازلاااة النااارار عااادد 

اعتلر أل الورثة لعدم اعتارافام لصادور الورقاة العرفياة عال ماورثام وكلا   9/10/2010

لاهقتصااار عحاا  التصااريح لمعرفااة خااط مااورثام دول توقيعااه المصااادق عحيااه يوجااح عحاا  

قدية، ملاشرة مسطرة المحيمة لما لم تصرف النار عل تعمال الوثينة في تثلات العالقة التعا

 (254).تحنيق الخطوط

تل اإلنيااار يااإجراء يضااعف ماال حجيااة المحاارر الصااادر عاال المحااامي ماال حياا  

يااا مضمونه، ويصعح عمل النضاء الكي ه يسح  هكه المسطرة ته في الحالة التاي يياول ف

ا لعاطالعند العرفي أساسيا لحفصل في النزال. وفي حالة المحرر الصادر عال المحاامي فااو 

عتاراف أساسي فاي النازال ماادام أناه هاو وسايحة اإلثلاات الوحيادة الاكي يعتاد لااا الناانول لال

 لإجراء تصرف قانوني معيل.

ومما تجدر اإلشارة تليه أنه وحت  وتل تم اهعتراف لالمحرر العرفاي أو اعتلار فاي  

حيم المعترف له، فإل له الحق في الطعل لجمي  الوسائل في كات المحرر سواء تعحق األمر 

مل ق.ل.ل حي   432لالشيل أو لموضول المحرر، وهو ما نص عحيه المشرل في الفصل 

  أو بتوقيع  ال يفقده ح  الطعن في الورقاة بماا عسااه أن اعتراف الخصم بخطجاء فيه: "

ويعناي كلا  أل مال حاق  ".يكون من وسائل الطعن األخرو المتعلقاة بالموضاوع أو الشاكل

مال لااه المصاححة فااي أل ياادف  لزورياة المحاارر وكلاا  لاادم حجيااة فااي تطاار دعااوى الاازور 

المنصاود لتزويار األوراق فاي  الفرعية والتي لم يعرفاا المشرل المدرلي ته أنه تطرق تلا 

والاكي اعتلاار فياه التزوياار يال تديياار لححنيناة فياااا  351فصاول النااانول الجناائي ولالضاالط 

لسوء نية تدييرا مل شمنه أل يسلح ضررا مت  وق  في محرر لإحدى الوساائل المنصاوص 

 (255)عحياا في النانول.

فااي  همضاامون ياا تااه ماال حفااي الختااام ويتنياايم لحمحاارر الصااادر عاال المحااامي وحجي

محارر تتوقاف عحا  أطاراف العناد، فماادام حتثلات حنوق المتعاقديل، نجاد أل الناوة الثلوتياة ل

المتعاقد الكي يواجه لالوثينة ه ينير خطه فياا، فإل حجية المحارر ترقاي تلا  الرسامية مماا 

                                                             
 وما لعدها. 13، ص: 2012الننض الدرفة المدنية نشر قرارات محيمة 131/1/2010في محف عدد  - 254

255  
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نياة يجعل الطعل فياا ه يتم ته لالزور. وهاكا ماا مال شامنه أل يضاعف مال الضامانات النانو

عح  اإلقلال عح  المحرر الرسمي الصادر  المتعاقديللحمحرر الصادر عل المحامي ويشج  

عل الموثق أو حت  عل العدول نارا لعدم توقف نفاكه في حق أطاراف العناد أو حتا  عحا  

 الدير عح  ترادة األطراف التي قد تسوء نيتاا أحيانا.

للترافع أمام محكمة النقض من ثانيا: حجية المحرر الصادر عن المحامي المقبول 

 :حيث التاريخ والتوقيع

 4التي طالت المحرر العرفاي فاي تطاار الماادة  حسينيةتل تضافة المشرل ولمسته الت

مل م.ر.ل تمثحت في لعض الشيحيات واإلجراءات التي تتيامال فيماا لينااا لحرفا  مال حجياة 

المحرر الصادر عل المحامي تشجيعا لمستاح  العنار هعتماد المنلاول لحترافا  أماام محيماة 

جد تنصيص المشرل عح  مسملة الننض يمحرر لعنوده، ومل ليل هكه المنتضيات النانونية ن

ثلوت التاريخ يشرط في المحرر الصادر عل المحامي )أ( يما نجد أنه أتلا  تنصايص عحا  

توقي  العند مل أطرافه والتمشير عحيه ونفا األمر لالنسالة لمحارر العناد، لاساتحزام تصاحيح 

ى رئيا تمضاءات األطراف لدى السحطات المححية المختصة والتعريف لإمضاء المحامي لد

يتالة الضلط لالمحيمة اهلتدائية المختصاة )ح( فامي وقا  لااكه الشاروط؟ وأي دور لااا فاي 

الرف  مل حجية المحرر الثالات التااريخ؟ ولالتاالي ضامال تثلاات حناوق المتعاقاديل الاكي لاه 

 يتحنق األمل العناري عح  جمي  مستوياته.

من أمام محكمة النقض  المقبول للترافعأ ـ حجية المحرر الصادر عن المحامي 

 :حيث التاريخ

مااال ق.ل.ل يتضاااح أل المشااارل  425و 424مااال خاااالل اهساااتناد عحااا  الفصاااحيل 

المدرلي نام حجية تااريخ الورقاة العرفياة مال خاالل قاعادة كات شاطريل، أحادهما يفياد أل 

تاااريخ الورقااة العرفيااة حجااة لاايل المتعاقااديل، وثانيامااا أل هااكا التاااريخ ه ييااول حجااة عحاا  

 لدير، ته تكا يال ثالتا.ا

ولكل  فحجية المحرر العرفي تزاء المتعاقديل مل حي  تاريخه تتحدد لما هو مضمل 

مال ق.ل.ل "األوراق العرفياة دليال عحا   425لالعند، وهاو ماا أشاار تلياه صاراحة الفصال 
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ته  تاريخاا ليل المتعاقديل..." ولكل  ه يجوز أثلات ما يخالف التاريخ الموجود في المحرر

مال ق.ل.ل، ونفاا األمار يساري  444و 22عل طريق اليتالة عماال لمنتضايات الفصاحيل 

 (256).حت  عح  ورثة المستاح  وخحفه الخاص حينما يعمل يل لاسم مدينه

فينلداي  (257)أما لالنسالة لحجياة المحارر الصاادر عال المحاامي فاي مواجااة األغياار

مال م.ر.ل ياتم  4لتااريخ وفناا لحماادة . فثلاوت ا425الرجول فياا تل  ما نص عحيه الفصال 

لالمصادقة عح  تمضاءات األطراف مل لدل الساحطة المححياة المختصاة والتعرياف لإمضااء 

المحامي لدى رئيا يتالة الضلط يما ياتم لالتساجيل لادى تدارة الضارائح. فياال اإلجاراءيل 

نيااام لااإجراء ونااارا ليااول الجاااات التااي تنااوم لاااا تضاا  تاريخااا عحاا  المحاارر، يفيااد يااوم ال

المصاااادقة وهاااكا التااااريخ يعتلااار ثالتاااا وه يميااال تثلاااات ماااا يخالفاااه ته عااال طرياااق دعاااوى 

 (258).الزور

 (259)تل مصااطحح األغيااار الااكي اسااتعمحه المشاارل هااو لااالطل  ه يشاامل الخحااف العااام

، النول األول هو الخحف الخااص تكا لام 425وتنما يعني له نوعيل وكل  حسح فام الفصل 

فالخحف الخاص هو ما يتحن  مل ساحفه محيياة  ييل يعمل لاسم مدينه والنول الثاني هو الدائل.

شيء محدد لكاته أو أي حق عيني آخر عح  كل  الشيء، ويكل  مل ينتنل تليه حاق شاخص 

مل قلل، وهيكا فمل يشتري ماثال عناارا يعتلار خحفاا خاصاا لحلاائ  لالنسالة يال سحفه دائنا له 

لححق الكي انتنل تليه، ويكل  يعتلر الموهوح له، ومل الملادئ العامة التي تاايمل عحا  هاكا 

المستوى أنه هلد أل ييول العند الكي أنشم الحنوق أو اهلتزامات التي ينا  فيااا اهساتخالف 

 (260) انتنال الحق مل السحف تل  الخحف.سالنا في تاريخه عح  

وعح  العموم، فإنه يعتلر مل الدير يل شخص ليا مل الخحف العام، أو الخاص ما  

مراعاة ما أشرنا تليه في الحالة أعاله، وه دائنا عاديا، فيسري في حنه التااريخ الثالات عحا  
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كلاا  أل ثلااوت  ماال م.ر.ل. 4ماال ق.ل.ل، وأيدتااه المااادة  425الوجااه الااكي حاادده الفصاال 

التاريخ تنما هو حيم يرمي لاألساا تل  حماية هكا الدير، وهو ما يستفاد صراحة مل خالل 

"ال تكاون الورقاة العرفياة مال الناانول المادني المصاري  395حتا  ماا نصات عحياه الماادة 

 261.حجة على الغير في تاريخها إال منذ أن يكون لها تاريخ ثابت"

المشارل عحا  ثلااوت تااريخ المحارر الصااادر عال المحااامي لالتاالي فمهمياة تنصاايص 

ي فااالمنلااول لحترافاا  تاااار فااي يونااه يحمااي األغيااار عاال العالقااة التعاقديااة ماال ياال تحاياال 

ت التااريخ مال شامنه أل يحارم أحاد المتعاقااديل مال حنوقاه، كلا  أل المصاادقة عحا  تمضاااءا

سامي، ويضفي عحيه الطال  الراألطراف والتعريف لإمضاء المحامي يجعل مل التاريخ ثالتا 

ز مماا ه يمياال معااه الطعال فيااه ته لااالزور، ولاكل  يتضااح دور المشاارل المدرلاي فااي تعزياا

ر ضامانات المحارر العرفاي فاي مجاال توثيااق التصارفات العنارياة، ناارا لحيوياة هاكا العنااا

 وأهميته لاعتلاره رافعة أساسية لحتنمية.

رافع المقبول للت الصادر عن المحاميب ـ حجية التوقيعات المضمنة في المحرر 

 أمام محكمة النقض:

اشااترط المشاارل المدرلااي المصااادقة عحيااه وكلاا  حتاا   (262)لاإلضااافة تلاا  التوقياا ،

 اايار التحفايا العنااري: مال  73يتسن  لحمحافا العناري تنييد العناد. لاالرجول تلا  الماادة 

الطلاب علاى محاررات رساميةو "تعتبر هوية كل طارف وصافت  وأهليتا  محققاة إذا اساتند 

وتعتبر هوية محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المادلى بهاا مصاادق 

. ونفاا هاكا المنتضا  أياده المشارل المدرلاي لالنسالة عليها من طرف السالطة المختصاة"

وهو  مل م.ر.ل والنوانيل العنارية الخاصة، 4لحعنود الصادرة عل المحامي في تطار المادة 

 مل م.ر.ل م  قانول التحفيا العناري وتيامحاما.  4ما ياار تناط  مادة 
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الصادر عنه سنة  1697وفي هكا الصدد كهح المجحا األعح  سالنا في النرار رقم 

أل تصحيح اإلمضاء مل لدل السحطة المختصة ه يضفي عح  الورقة الحامحاة  (263)،1987

ة عح  التوقي  ه يعدو أل تيول تجراءا تداريا، وفي لكل  التوقي  الصلدة الرسمية، فالمصادق

قرار آخرجاء فيه أل المحيمة ه يجوز لاا أل تعتلر عدم المصادقة عحا  التوقيا  ينازل عال 

 (264) العند النوة الثلوتية.

الكي اعتلر المجحا األعح  جانح الصواح حينما  (265)وتل ينا نشاطر الرأي الفناي

اعتلر المصادقة عح  التوقي  مجرد تداري ه أيثار وه يضايف لحمحارر العرفاي شايئا، كلا  

أل هكا اإلجراء يتم أمام مواف عمومي مويول له هكا اهختصاص لمنتض  النانول وينوم 

ا نفا الارأي وهاو ماا يتجحا  لكل  لعد التميد مل هوية األطراف، فإل موقف النضاء يشارين

 مل خحل عدد مل النرارات اخترنا ليم مناا عح  النحو التالي:

"لم يعتبر القرار والكي جاء فيه:  17/09/2003الصادر لتاريخ  2563قرار رقم 

عقد التنازل بمضمون  ورقة رسمية وإنماا اعتبار توقياع ماوروث الطااعنين  -المطعون في 

ة ألناا  مشااهود بصااحت  ماان طاارف الموظااف العمااومي هااو الااذي يكتسااي الصاافة الرساامي

 (266) المختص بذلك.

مياز فياه لايل واقعاة التصاديق عحا   (267) يما جاء في النارار لحمجحاا األعحا  ساالنا

اإلمضاء مل طرف المواف العمومي والتاي تيتساي طالناا رساميا يتوجاح معاه الطعال فياه 

لالزور لدحض صحتاا، وتوقي  الطرف عح  الورقة العرفية، الكي ييفي فيه مجرد اإلنيار، 

إليا  مان  "ال يقبل إنكاره ما نسابويميل أل تفعل لشمنه مسطرة تحنيق الخطوط، مما يحي: 

توقياع علاى الورقااة العرفياة بعادما شااهدت المصاالح الرسامية المختصااة بنسابة إليا و عاان 

طري  الزور في واقعة المصاادقة علاى التصادي  ولايب فاي التوقياع الاذي شاهد الموظاف 

 "المختص في إطار الصالحيات المخولة ل  بنسبت  ل .
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ادقة عح  تمضاء الورقة اعتلر فيه أل المص (268)وفي نفا السياق جاء في قرار عدد

العرفية يشيل اعترافا لاا مما يرقا  لااا تلا  درجاة الناوة الثلوتياة لحورقاة الرسامية، ويتعايل 

لالتااالي الطعاال فياااا لااالزور لاادحض صااحتاا وه ييفااي فااي كلاا  تنيارهااا ولااو ماال طاارف 

ديقا مادام بيع العقار المحفظ ثم بموجب ورقة عرفية تحمل تصاالوار ، فند جاء فيه أنه: "

على توقيع البائع المتوفى من جهة رسمية فإن  يعتبر نافذاو وال يطعان فيا  إال باالزورو إذ 

أن الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة في حكام المعتارف 

بها من و يكون لها نفب قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة األشخاص على 

ت والبياناااات التاااي تتضااامنهاو وال يكفاااي الطعااان فيهاااا عااان طريااا  الااادفع بعااادم التعهااادا

 (269).صحتها"

ولكل  تتضح أهمية اإلجراء المنصوص عحيه في م.ر.ل والكي يضف  عح  توقيعات 

ومي، األطراف الصلدة الرسمية التي ه يميل الطعل فيااا ته لزورياة شااادة الموااف العما

مال  المحررة مل طرف المحامي في تثلات التصرفات العنارياة،مما يرف  مل حجية الوثينة 

لساحطة ا محي  التوقيعات الواردة فياا سواء تعحق األمر لتوقيعات األطراف التي تصحح أما

ط المححيااة المختصااة أو تعحااق األماار لتوقياا  المحااامي الااكي يعاارف أمااام رئاايا يتالااة الضاال

 المحيمة اهلتدائية المختصة.

ماال م.ر.ل لاعتلارهااا  4ولعااد الااتمعل فااي منتضاايات المااادة هااكا الملحاا  ختااام  فااي 

الانص العاام الاكي يانام مساملة توثياق التصاارفات العنارياة، يتجحا  لناا لوضاور الرغلاة فااي 

تعزيز الضمانات النانونية لحمحاررات الصاادرة عال المحاامي المنلاول لحترافا  أماام محيماة 

لشايحية المحارر الصاادر عال المشارل  حصر الننض هي حاضرة ولشدة وهو ما يتجسد في

المحامي في المحرر الثالت التاريخ والكي فياه حماياة لألغياار وألطاراف العالقاة التعاقدياة، 

فمادام التاريخ والتوقي  ه يميال المنازعاة فياماا فاإل فاي كلا  اساتنرار لحمعاامالت وضامانة 

م المشاارل المحااامي المنلااول إلثلااات حنااوق المتعاقااديل فااي حالااة نشااوح ناازال، يمااا أل تلاازا
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لحتراف  أمام محيمة الاننض وضا  توقيعاه تلا  جاناح توقيعاات األطاراف يشايل تضاافة مال 

طرف المشرل تعزز المحرر العرفاي ليونااا تميال مال معرفاة محارر العناد ولالتاالي تادعم 

ير عحا  جميا  صافحات العناد شمسؤوليته. وفي نفا السياق فإل تنصيص المشرل عح  التم

 مانة أخرى لحمتعاقديل لتفادي أية تضافات أو تدييرات مل شمناا أل تما حنوقام.فيه ض

ل أما فيما يتعحق لمسملة تصحيح تمضاءات األطراف والتعريف لإمضاء المحامي، فاإ

دقة تقرار المشارل لااكا اإلجاراء والاكي وايلاه العمال النضاائي الاكي اساتنر عحا  أل المصاا

يشيل ضامانة أخارى تنضااف تلا  خاناة الضامانات التاي عح  التوقي  طال  الرسمية  تضفي

لنلارة ايوفرها المحرر الصادر عل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض،  ليال هاكه 

 مل قليل: اإليجالية لل تدنينا عل اتاام المشرل تل لم ننل مساءلته حول العديد مل النناط،

لم ييال شاامال، حيا  نساجل غيااح  نتلاه المشرل لحشيحيات المعززة لحمحرر العرفيا

تحادد األوضااال  الماانام لماناة المحاماااة منتضايات قانونيااة عحا  مسااتوى م.ر.ل أو الناانول 

النانونية لحمحرر الصادر عل المحامي لدقة، فال يوجد ما يشير تل  ييفية التعامل م  اليشط 

أو اإلضااافات أو واليتالااة لاايل األسااطر، ونفااا األماار نسااجحه لالنساالة ألحيااام التشااطيلات 

اإلحاهت عح  عيا ما هو عحيه األمر لالنسالة لحماوثنيل والعادول، فضالط هاكه األماور مال 

شمنه تفادي النزاعات، فند يدعي أحدهم أل ما ورد لالمحرر مل تحالة أو تضافة قد تام لعادم 

ياال هااكا تلاا  جانااح أل المشاارل  تلاارام العنااد وتوقيعااه فااي حاايل ياادعي اآلخاار عيااا كلاا .

ي لم يشترط اإلشارة تل  أل تيتح الملالغ المالية أو أثمنة اللي  لالحروف لحي  يسال المدرل

نفاا الديااح نساجحه حتا   في حالة اهيتفاء لاألرقام تضافة رقم أو تعديحه لعد تحريار العناد.

عح  مستوى تعدد الناائر في مجال التعاقد لواسطة المحاررات العرفياة لاالرغم مال أهميتاه 

 (270).الخاصة

تل التعامل لالمحررات العرفية لصفة عاماة، وفاي ميادال المعاامالت العنارياة لصافة 

خاصة لم يحطه المشرل المدرلي لالضمانات اليافياة لضالط هوياة األطاراف وهاو أهحياتام، 

فاوية األطراف في المحررات العرفية غاللا ماه تيول محددة لييفية دقينة، مماا ياؤدي تلا  

ائحياة والشخصاية، يماا أل أهحياتام ه ياتم تحديادها لالييفياة المطحولاة، التشاله في األساماء الع
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مما يجعحنا أمام عنود ملرمة مل قلل أشخاص ه يتوفرول عح  أهحية التعاقد، وهاكا ماا أثلتاه 

لاإلضافة تل  كل  نسجل أيضا غيااح ماا يحازم المحاامي لاإلشاارة ( 271).لالفعل الواق  العمحي

م مل أهمية هكا الليال في الرقالة التي تفرضاا الدولاة عحا  تمحا  تل  جنسية المتعاقد، لالرغ

 .األجانح لحعنار الفالحي داخل المدرح

هكا وقد طرحت قضايا أخرى مل قليل المحرر الصادر عل المحامي ه يتضمل فاي 

أعح  الصفحة األول : اسم المحاامي، صافته، الايئاة التاي ينتماي تليااا، حيا  طارر الالعض 

هكا األمر، وأعتند أنه ه يجاح التمسا  ته لالشاروط التاي حاددها المشارل فاي مدى تلزامية 

مل م.ر.ل والتي لايا مال لينااا ضارورة تاوفر المعحوماات المتعحناة لالمحاامي فاي  4المادة 

األعحاا  الصاافحة األولاا  لحمحاارر، حياا  ييفااي اإلشااارة تلاا  كلاا  فااي سااجل تياادال توقيعااات 

 (272).ئيا يتالة الضلطالمحامي عند التعريف لإمضائه لدى ر

تلاا  جانااح عاماال الفاارا  التشااريعي عحاا  مسااتوى الضاامانات الشاايحية والموضااوعية 

لحمحاارر الصااادر عاال المحااامي نضاايف أيضااا ضااعف النااوة الثلوتيااة لحمحاارر الصااادر عاال 

المحامي عح  مستوى المضامول الاكي ييفاي تنياار الخاط الاوارد فياه لاادم حجيتاه، و أيضاا 

محارر العناد تماا لحيفااءة أو الضامير الحاي أولاماا معاا، يحااا عوامال  عامل افتناار المحاامي 

يافية لتاديد حق المحيية العنارية وتعريضه لحضيال، خاصة وأل هكه الناواقص أو الساحليات 

التي سلنت لاا اإلشارة لاا أثرت عح  عمل مؤسسة التحفيا العناري لشيل تمثل فيما أصلح 

 (274)ويكا الرسوم العنارية. (273)حفيايسم  لااهرة عدم تحييل مطالح الت

                                                             
المناماة لتااريخ  -محمد الل الحاج السحمي، المحررات العرفية ليل اهستمرارية والزوال، ندوة حاول التوثياق وآثااره عحا  التنمياة العنارياة - 271

 .106 :ص ،1986دجنلر  12/13/2014
 .177ا، ص م. توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير المتعحق لالتحفيا العناري،  علد الرحيم حزيير، - 272
عح  مستوى مشيل تحييل مطالح التحفيا فيجح عح  المحاافا العنااري تكا قادم تلياه عناد عرفاي إليداعاه لمطحاح التحفايا، أل يناوم للساط ف - 273

لمسطرة ما استمرت ا ضيال الحنوق خاصة تكاه ه خحال معينا سيرفض النيام لعمحية تيدال المطحح، مما ينت  عنرقالته عحيه، فإكا تليل له أل في
طالح في هكه لالرغم مل وجود الخطم وصدور قرار التحفيا والكي لالطل  ييتسي قوة قاطعة سواء في مواجاة حسل النية أو سيئاا، والكي ي

ا علاى وثاائ  حيث إن المحكمة وبعاد إطالعهاجاء في قرار صادر عل محيمة اهستئناف لوجدة: "هنا  . والحالة لالتعويض وليا لرد العنار
ندا فاي مساطرة بطالا  كاان ساالملف ودراستها للعلل الحكم المست نف ال من حيث الوقائع وال من حيث التقليل تبين لها ب ن العقد المطلاوب إ

حفايظ مهماا ن عملياة التأالسند المذكور بات معدما بإنشااء الرسام العقااريو علاى اعتباار التحفيظ التي انتهت بإنشاء رسم عقاريو وعلي  ف
االطالع علاى ة التحفيظ بشابها من قصور وعيوب فإن نهايتها بإنشاء الرسم العقاري تجب ما قد يثار حول الوثائ  المستند عليها في عملي

لام رهاا"و ى مهماة تحريي( لهذه الوثيقة وليب فقط بمساتوو الفئاات التاي تتاولحيثيات القرار اتضح أن السند المطلوب إبطال  هو عقد عرف
 .148، أشارت تليه حنال السعيدي، م.ا، ص 4/4/2007يكير رقم النرار صدر لتاريخ 

ة الوضعية الواقعية المادية لحعنار لما لنأما عح  مستوى ييفية خحق األوراق العرفية لمشيل عدم تحييل الرسوم العنارية فتتمثل في عدم مطا - 274

 الت العناريةهو وارد في الرسم العناري، كل  أل المحررات العرفية قد تتضمل أخطاءا تجعل مل المحافا يرفض تنييدها، مما يجعل مل المعام
تحفيا العناري. المتعحق لال 14.07نانول مل ال 67و 66غير سارية المفعول اتجاه المتعاقديل وه في مواجاة الدير يما ينص عح  كل  الفصحيل 

يول سلح عدم يأضف تل  كل  أل المشرل المدرلي يرفض تسجيل آخر انتنال لحق عيني عناري قلل تسجيل اهنتناهت أو اهتفاقات السالنة، وقد 
 .فاقال صاحح آخر تفويت أو اتحتفويتات السالنة ما تعاني منه المحررات العرفية مل عيوح، وييول نتيجة كل  ضيلالتسجيل المحافا 
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لناءا عح  ما سلق يتضح أل المحارر العرفاي وتل ياال ثالتاا التااريخ يعارف قصاورا 

وعجزا كاتيا فاو ه يحتاج تل  محارريل كوي اهختصااص لحرفا  مال قيمتاه، فاإلشايال هاو 

التاي تتاول  مرتلط لاالتنايم الناانوني غيار المحيام لااكه الوثيناة ولايا فناط لمساتوى الفئاات 

 مامة تحريرها.

وأعتنااد أل هااكه الوضااعية تنتضااي ماال المشاارل التاادخل لتنااايم األوضااال النانونيااة 

لحمحااررات الثالتااة التاااريخ  و لتحديااد التزامااات ومسااؤولية المحااامي المنلااول لحترافاا  أمااام 

محيمة الننض اتجاه المحررات والعنود التي تصدر عنه مل أجل تحنيق اهنسجام المطحوح 

في النوانيل المنامة لحمانييل الميحفيل لتوثيق التصرفات العنارية ولادف تاوفير المزياد مال 

الضمانات لألطراف المعنية لالمحررات الصادرة عل المحامي ونرى أل التدخل المممول ه 

لالتنصايص عحا  التزاماات المحاامي واألوضاال  المانام لحماناةيجح أل يطاال فناط الناانول 

صاة لاالمحرر، لال ينلداي أل يشامل العدياد مال النصاوص النانونياة ومال ليناااا النانونياة الخا

ماال ق.ل.ل ويااكا المااواد التااي تاانام توثيااق التصاارفات العناريااة وكلاا  لماانح  418الفصاال 

المحاامي صاالحية تضافاء الرسامية عحا  العناود وكلا  لعاد تننايل جميا  التزاماه التاي يجااح 

ياة، فاميل الجادوى مال تجاااد المشارل فاي اللحا  احتراماا لمناسلة توثيق التصارفات العنار

عل تطار قانوني هلتزامات المحامي المنلول لمناسلة تحرير عناود المعاامالت العنارياة، تل 

يمياال ماال ي واجااه لالوثينااة العرفيااة ماال تنيااار خطااه. فااإكا يااال المشاارل  431يااال الفصاال 

يحزماه الرفا  مال مساتوى المدرلي حريصا عح  اهحتفاا لالمحامي يمحرر لحعناد فاإل كلا  

المحرر الصادر عنه تل  مصاف الرسمية ليي نياول أماام نااام واحاد وموحاد لحتعاقاد وهاو 

رسمية العنود في المعامالت العنارية ولالتالي توحيد ضوالط توثيق التصرفات العنارية فاي 

تطار قاانوني موحاد يخاطاح يافاة المانيايل مال محااميل و عادول و ماوثنيل و يجما  شاتات 

النصوص النانونية و يستثمر في رصيد العمل النضائي الصادر في هكا الموضول، يل هكا 

الناانوني و تتفاادي اخاتالف العمال النضاائي و  اإلطاارفي تطار مدوناة شاامحة جامعاة توحاد 

 الفناي، ليل لاألساا تحمي حنوق المتعاقديل. 

 



 
107 

  ن توثي محكمة النقض بشالفصل الثاني: المسؤولية القانونية للمحامي للترافع أمام 

 :التصرفات العقارية

تل المحامي في تطار مزاولته لماامه يسائر اللشر، قد يصيح وهو ما يعمل جاهد 

تنشم عناا  المانيلتحنينه وقد يخطم وهو ماه يتمناه ويعمل جاهدا لتجنله، وخطم المحامي 

 (277)ومدنية، هكا وتل يال اللعض (276) جنائية (275)مسؤوليته لملعادها الثالثية، تمديلية،

نارا لسمو هكه الرسالة النليحة وأيضا لما لاا مل  (278)يولي أهمية أيلر لحمسؤولية األخالقية

 (279).وق  خاصة لكوي الضمير المتند والنفا األلية التي ه ترض  لالضيم

والتي تمثل وتكا يانت المسؤولية الجنائية لحمحامي تنام لدعوى تحرياا النيالة العامة 

المجتم  لتوقي  العناح عح  الشخص المسؤول جنائيا لادف زجره وردل غيره، فإل دعوى 

المسؤولية المدنية، فتنوم لمناسلة تخالل المحامي لالتزاماته اهتفاقية أو النانونية ـ عندية أو 

 تنصيرية ـ وييول هكا اإلخالل قد ألحق ضررا لالطرف اآلخر أو لديره، ويتمثل الادف

 (280).مناا في جلر الضرر عل طريق التعويض

وعحيه سنحاول مل خالل هكا الفصل توضيح حدود المسؤولية الجنائية لحمحامي 

المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لشمل توثيق التصرفات العنارية )الملح  الثاني( ، في 

مام محيمة الننض محاولة لجرد لعض الجرائم التي قد يرتيلاا المحامي المنلول لحتراف  أ

ا ره عح  مستوى النانول الجنائي ناوأساساا النانوني، الكي وتل يال ه يطرر تشيا

لعمومية األلفاا المستعمحة مل طرف المشرل الجنائي والتي تستدرق مانة المحاماة 

لاعتلارها مل المال الحرة. فإل الصعولة تيمل عح  مستوى توضيح حدود المسؤولية 

ي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لشمل توثيق التصرفات العنارية المدنية لحمحام

 )الملح  األول(
                                                             

 "يعاقب المحامي ت ديبهاو المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية..."النانول المنام لمانة المحاماة : مل  61الفصل  - 275
 " ال تحول المتابعة الت ديبية دون تحريك الدعوو العمومية...". :النانول المنام لمانة المحاماةو  65المادة  - 276
محمد لحااشمي التسولي ، مسؤولية رسالة المحامي علر التاريخ "الجزء الثاني، مسؤولية المحامي، النانول في خدمة المجتم " الطلعة  - 277

 .175ص .2011، السنة األول  مطلعة الوراقة الوطنية، حي المحمدي الداوديات، مراير
 .254، ص: 2015، شتنلر 3العدد  -امعة اليويتج -حمحامي ، مجحة الحنوقل رايا محمد ، المسؤولية المدنية -

 يرساا المشرل ضمل قانول المحاماة وكل  مل خالل المادة الثالثة منه. - 278
 .176محامي م.ا، صلحالمسؤولية المدنية ، محمد لحااشمي التسولي  - 279
، ص 6/1120المدرلية لحدراسات النانونية والنضائية العدد محمد لولمال، تناط  مسؤوليات المحامي التمديلية والزجرية والمدنية، المجحة  - 280

105. 
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توثي   المبحث األول: حدود المسؤولية المدنية للمحامي المقبول للترافع بش ن

 :التصرفات العقارية

المسؤولية المدنية لحمحامي حينما يخل لما التزم له، اتجاه زلونه قانونا أو اتفاقا، تنوم 

و عح  هكا المستوى  (281) وييول الجزاء فياا هو تعويض الضرر الناشئ عل هكا اإلخالل.

، حمحامي عل أخطائه المانية المسؤولية المدنية ل صريح إلقرارأي  يصخصيتم تلم أنه نجد 

ولكل  فاي تخض  لحنواعد العامة التي تتطحح توافر ثالثة أريال: الخطم والضرر والعالقة 

والتي هي نفا الشروط التي يتوقف عحياا طحح التعويض سواء أيال األمر  (282)السللية،

حم يتضمل أي قانول مل قوانيل ف (283) يتعحق لالمسؤولية التنصيرية أو المسؤولية التعاقدية.

وليول ورد ضمل  (284)المحاماة لالمدرح نصا صريحا يتعحق لالمسؤولية المدنية لحمحامي،

ماام مجحا الايئة تلرام عنود التمميل عل المسؤولية المانية ألعضائاا م  مؤسسة منلولة 

، يما أل مل النانول المنام لمانة المحاماة 91لحتمميل، وكل  في المنط  الرال  في المادة 

المدنية  فياا تشارة وتحميح تل  المسؤوليةالمنام لمانة المحاماة مل النانول  28المادة 

المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وج  التضامن إزاء لحمحامي والتي جاء فياا :"

 موكليهم".

وارتلاطا لموضوعنا فحند يال هتسال أوجه نشاط المحامي أل ازدادت حاهت 

المسؤولية وتنوعت، واارت عادات وتناليد مانية مستحدثة تحزم المحامي لالتححي لصفات 

يرامة والنزاهة والشرف، يما أل ماامه تعددت لتتجاوز مامة المؤازرة أمام اهستنامة وال

النضاء تل  تنديم اهستشارات النانونية وتحرير العنود، مما جعل المسؤولية المدنية 

لحمحامي يموضول في تحول دائم شمنه شال يل النام النانونية المرتلطة لواق  المجتم  وما 

التحول الكي جم  ليل مانة المحاماة م  مناومة التوثيق لخيط مل تحوهت.هكا  ايطرأ عحيا

في تحرير عنود التصرفات العنارية، هو نفسه الكي دفعنا لحتساؤل عل مدى  ناام يتمثل

                                                             
281 -  SAVATIER. Traité de la responsabilité civile en droit français 2éme édition., p : 01. 

تئناف لالدار محمد مومل، مسؤولية المحامي عل تفويت الفرصة عح  ضوء اهجتااد النضائي المدرلي )تعحيق عح  قرار محيمة اهس - 282
دد (. المجحة المدرلية لالقتصاد والنانول المنارل ع235/93-1740/91محف تجاري  29/3/1994المؤرخ في  779و 778الليضاء رقم 

 .12، ص 47
 .12، ص 1987 السنة،9محمد لححو، المسؤولية التنصيرية والمسؤولية المدنية، مجحة المحامي العدد  - 283
 المحاماة لمانة  مل النانول المنام.64ويكا المادة  35األمر لالنسلة لحمشرل التونسي في المادة عح  عيا ما هو عحيه  - 284
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خصوصية المسؤولية المدنية المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لشمل توثيق 

لتعويض هو مرلط فرا المسؤولية التصرفات العنارية؟ )المطحح األول(، وتل يال ا

مناطاا، فإننا خصصنا له )المطحح الثاني( متسائحيل فيه عل دور  التعويض و  المدنية و

 ؟.انية لحمحامي فيه في تدطية الضررالتمميل عل المسؤولية المدنية الم

مام المطلب األول: خصوصيات المسؤولية المدنية للمحامي المقبول للترافع أ

 :صرفات العقارية وأساسها القانونيبش ن توثي  التمحكمة النقض 

، يعد مل أدق وأصعح ما المدنية حمسؤوليةالنانونية ل طليعة حتل التيييف النانوني ل

يجاله رجال النانول عامة، قضاة يانوا أو فنااء، أو حت  محاميل، ألل كل  يتطحح تليال 

الكي لاهستناد تليه نتال  المحامي الطليعة و التي علرها يميننا تحديد األساا النانوني 

 (285) المخل لالتزاماته التي قد تيول عندية أو تنصيرية.

يال، وتل يال تحديد الطليعة النانونية لحمسؤولية المدنية لحمحامي مل األهمية لم

لعنارية اويال لاللتزام المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لشمل توثيق التصرفات 

حه مل حي  مضمونه يندرج ضمل تصنيف اهلتزام لتحنيق نتيجة، فند خصوصية تجع

خصصنا )الفنرة األول ( لاكا الدرض، عح  أساا تخصيص )الفنرة الثانية( للح  

 نارية.المرجعية النانونية لحمسؤولية المدنية لحمحامي المنلول لشمل توثق التصرفات الع

وثي  بش ن ت مدنيةمسؤوليت  الالفقرة األولى: مضمون التزام المحامي وطبيعة 

 :التصرفات العقارية

أي صنف يندرج التزام المحامي في : نجدالتي يطرحاا موضوعنا  مل التساؤهت

طليعة ؛ وما ال المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لشال توثيق التصرفات العنارية )أوه(

ات النانونية لحمسؤولية لاكا الشمل؟ وهل لمامة توثيق التصرفات العنارية أية خصوصي

 )ثانيا(.؟تؤثر في تحديد هكه الطليعة 

                                                             
 .240رايا محمد، مسؤولية المحامي المدنية، م.ا، ص  - 285
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وثي  بش ن ت المقبول للترافع أمام محكمة النقض أوال: مضمون التزام المحامي

 التصرفات العقارية:

عامة هي تما التزامات للكل غاية ويسمياا تل التزامات المحامي اتجاه عمحيه لصفة 

فالمحامي قد يطحح منه   (287) وتما التزامات لتحنيق نتيجة. (286)اللعض لالتزامات الحيطة،

أحيانا مزاولة نشاط معيل يادف مل ورائه تحنيق نتيجة معينة، فإل لم تتحنق النتيجة 

المممولة فإل الدائل يصيله ضرر يميل الزلول مل متالعته لجلر الضرر النات  عل عدم 

 تيجة.تنفيك اهلتزام المحدد تما لمنتض  العند أو النانول وهو ما يطحق عحيه اهلتزام لن

وأحيانا أخرى قد يتعاد فياا المحامي أو يطحح منه النانول لكل ما في استطاعته مل أجل 

تحنيق فائدة معينة لحدائل، أو تجنح فعل ضار لمصالحه، وفي هكا اإلطار يتصرف المحامي 

لحرص ويلكل الرعاية الالزمة لتحنيق النتيجة المنتارة، حي  هنا ه تنوم مسؤولية 

 ( 288).كا أثلت زلونه واقعة عدم الحرص واإلهمالالمحامي ته ت

والناعدة أل المحامي ه يحتزم تجاه مويحه لتحنيق نتيجة ألنه ه يتصور أل يحزمه 

صاحح الدعوى لتحمل يسلاا لصالحه، أو حتمية الحصول عح  اللراءة، ألل كل  ليا في 

يم والدفال في وجاة يد المحامي وحده، لل تتداخل فيه عناصر يثيرة مناا اختالف المحا

ل ينيم دعوى التعويض عح  النار وتنحح اهجتااد النضائي، ومل ثم فال يجوز لحمويل أ

رته دعواه، طالما أل المحامي قد لكل يل الحرص والعناية المعتاديل، احال خسفي  المحامي

والمويل عح  غير أنه استثناءا عل هكه الناعدة يجوز اهتفاق في العند الرالط ليل المحامي 

تحنيق نتيجة معينة يما هو األمر في حالة التزام المحامي لتنديم الطعل لاهستئناف أو 

 (289).لالننض أو التزامه لحضور الجحسات شخصيا

ولخصوص تصنيف التزام المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لتوثيق 

التي ينوم لاا المحامي والتي  النضائية التصرفات العنارية، فاو يندرج ضمل األعمال غير

                                                             
286 - Obligation déterminée ou de Résultat. 
287 - Obligation de prudence ou de diligence – obligation de moyen.  

سنة  -جامعة وجدة -التجاني عنجاف،المسؤولية المدنية لحمحامي اتجاه عميحه، رسالة لنيل دلحوم الدراسات العحيا المعمنة في النانول الخاص - 288
 .26، ص: 2001-2002

 .13محمد مومل، مسؤولية المحامي عل تفويت الفرصة، م.ا، ص  - 289
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ييول فياا محزما لتحنيق نتيجة معينة تتمثل في صياغة عند صحيح مل الناحية الشيحية، فاو 

لكل  يضمل صحتاا مل هكه الزاوية، وه يسعنا ته أل نام رأينا تل  هكا التوجه 

ل المحامي النائل لمل صحة العند مل الناحية الشيحية هي التزام لنتيجة يضم (290)الفناي

تحنناا. وعحيه فالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض محزم لصياغة عند محترم 

مل م.ر.ل والمتمثحة  4لحشيحيات التي اشترطاا المشرل في الفنرة الثانية والثالثة مل المادة 

في التوقي  والتمشير عح  المحرر الثالت التاريخ مل طرف المحامي والمتعاقديل، هكا 

ضافة تل  تصحيح تمضاءات األطراف والتعريف لإمضاء المحامي لدى الجاات لاإل

 المختصة.

حعمل النضائي المدرلي وموقفه فيما موضول التزامات المحامي فند جاء ل أما لالنسلة

تتحخص وقائعه  ( 291)،2012دجنلر  11مؤرخ في  5564في قرار لمحيمة الننض عدد 

صفة اعتيادية لشخص معيل وكل  في قضايا في يول محام يحف لالدفال عل حنوق ل

الحجوزات لحي  تخحف هكا المحامي عل الحضور لجحسة التوزي  الحلي إللال  المحيمة 

لعدم وجود أموال لدى مويحته واإلدهء لتصريح سحلي، مما ترتح عنه صدور حيم لعدم 

ل مراسحته اتفاق األطراف تاله عدم قيام المحامي للعض اإلجراءات الالزمة لالرغم م

وتوسعا في تححيل هكا النرار فإل توجه أطراف  .وترفاق الرسائل لمناهت تصحيح الحجز

العالقة التعاقدية نحو المحامي المنلول و وضعام الثنة واطمئنانام له لالنيام لعمل معيل 

فإنه يحتزم  صرف عناري يدخل ضمل اختصاصه،ل في تلرام عند ينصح حول تيتمث

ضوالط والشيحيات النانونية التي تطحلاا المشرل المدرلي لصحة حل لصياغة عند محترم

المحرر الثالت التاريخ وكل  تحت طائحة اللطالل، مما يجعل مل التزام المحامي المنلول 

ي فيه لألطراف فوهو لمناسلة توثيق التصرفات العنارية التزاما لتحنيق نتيجة معينة، يي

 لمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض.تثلات عدم تحنناا إلثارة مسؤولية ا
                                                             

 علد هللا األحمدي، مسؤولية المحامي، مدونة النانول والنضاء المدرلي الموق  اإلليتروني:  - 290
http:// mofawad.blogspot.com/2013/10/blog port_5996 

 .00.00الساعة  2017/11/16تاريخ الولوج:  6/3ص: 

على أساب ثبوت أركان المسؤولية من خط  وضرر وعالقة إن مسؤولية المحامي تقوم ومما اعتمدته المحيمة لتححيل قضائاا ما يحي: " -291
غايةو وحين يطلب بكل التزاما سببية... إن التزامات المحامي تختلف وف  ما تتطلب  ظروف كل قضية فمنها ما يشكل التزاما بعنايةو ومنها ما يش

ل األمر إلى نزاع باشر في تحوبهذا التصريح كان السبب الم الموكل من محامي  القيام بعمل معين كاإلدالء بالتصريح السلبي إذ أن عدم اإلدالء
 اخل األجل".داإلجراءات  قضائي أدو إلى فتح مساطر قضائيةو وبذلك فالتزام المحامي هو التزام بغاية نتجت عن  مسؤوليت  لعدم قيام  ببعض

 )غير منشور( . 2074/1/3/2011في محف مدني عدد  
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شان بالنقض  ثانيا: طبيعة المسؤولية المدنية للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة

 :توثي  التصرفات العقارية

هش  فيه هو أل المحامي يتحمل مسؤولية مدنية تكا ما هو أخل لالتزاماته مما 

حل تجمال ليل الفنه والنضاء والحكال ينرال التعاقدية أو النانونية، فاكا األمر أصلح م

لمسؤولية المحامي المدنية لما في ك  مسؤوليته يمحرر لحعنود نتيجة األخطاء التي قد 

يرتيلاا، والتي قد تححق ضررا لمطراف العند أو الدير. ليل يلن  اختالفام قائما حول تحديد 

 (292)أساا وطليعة هكه المسؤولية.

اإلشارة تليه قلل اهسترسال أل هكا الخالف الفناي النائم حول طليعة  تجدروما 

مسؤولية المحامي، لم ييل لييول أو ليلن  قائما لو أل النضاء أعاره اههتمام واهعتناء 

و    أنااره عدة نوازل مل هكا النولالالزميل له. وهيكا فإل النضاء الفرنسي عرضت عح

ة، لل ريل تل  استعمال علارات فضفاضة عامة ومطحنة، لم يحسم في المسملة لصفة قطعي

، ؟ ينمى لاا عل نفسه الولوج تل  تحديد نول المسؤولية المنصودة هل العندية أم  التنصيرية

األقضية الصادرة عنه ه تشفي غحيل الفنااء المختحفيل، وه تحسم النزال  فجاءت األحيام و

تك غاللا ما نجد علارة أل مسؤولية  (293)ف.لينام وه تليل موقف النضاء مل هكا الخال

المحامي تخض  لحنواعد العامة لحمسؤولية التي تتطحح وجوح الخطم والضرر والعالقة 

النضائي  لعض اهجتاادوهي نفا المالحاة نسجحاا حت  عح  مستوى  (294)السللية ليناما،

مل أل موضول النزال  المدرلي والكي يتفادى حت  استعمال يحمة المسؤولية المدنية لالرغم

هو تنرير المسؤولية المدنية لحمحامي ليستعمحاا فيما يخص تحالل شرية التمميل محل 

طليعة المسؤولية و هل هي عندية  (295)المحامي يمسؤولية مدنية، حي  لم يليل هكا النرار

 (296).4201مارا  18الصادر لتاريخ  174أم تنصيرية, شمنه في كل  شمل النرار عدد 

                                                             
التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية،رسالة لنيل دلحوم ماستر في الشريعة و النانول، سنة محمد ياسيل، توثيق  - 292

 .56، ص  2013/2014
293  -Y. AVRIL, la responsabilité de l’avocat. DALLOZ, 1981, p : 23. 

 .249رايا محمد، المسؤولية المدنية لحمحامي، م.ا، ص  - 294
قرارات الدرفة التجارية، سحسحة نشرات محيمة الننض سنة  1441/3/2/2007في المحف عدد  2008يناير  16خ لتاري 64قرار عدد  - 295

 )مححق(. 127، ص 2012
 .2014سنة  15العدد  -الدرفة المدنية -نشرة قرارات محيمة الننض -1881/1/3/2012قرار محيمة الننض محف مدني عدد  - 296



 
113 

أهمية اللح  في الطليعة النانونية لاللتزام المحامي لشمل توثيق التصرفات تل 

العنارية لدض النار عل الصعولات التي تطرحاا، تاار عح  مستوى أوجه اهختالف ما 

ليل المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التنصيرية مل حي  اإلثلات والتنادم والنواعد 

هي معطيات لو أحسل المتضرر استداللاا  والتي (297)،المسطرية وحدود التعويض

واستثمارها لالشيل الكي يتالئم م  مصالحه فإناا تمينه مل اقتضاء حنه في التعويض الكي 

لملادئ يجلر ضرره، لالتالي فالتساؤل الكي يطرر عح  هكا المستوى هل يميل التمس  

ة ليل الطرفيل؟ هل يميل التنصيرية أم ه في حالة ما تكا يانت توجد روالط عندي المسؤولية

 الجم  أو اهختيار ليل هاتيل المسؤوليتيل؟ 

يرى أل المسؤولية المدنية لحمحامي عل أخطائه المانية والتي  (298) تل أغحح الفنه

يندرج ضمناا طلعا تحرير العنود لصفة عامة والتصرفات العنارية عح  وجه التخصيص، 

عندي، كل  أل طحح شخص ما مل المحامي هي مسؤولية عندية أساساا اإلخالل لالتزام 

خدمة تتعحق لمانته لناء أتعاح يتفق عحياا، يوحي في ااهره عح  وجود رالطة قانونية كات 

 (299)ة هكا العند،لالرغم مل اختالفام حول طليع عاقدية ليل المحامي وزلونه وهكاطليعة ت

ينشئ التزامات في كمة الطرفيل عح  وجه التلادل، فإكا قصر أحد الطرفيل لعدم قيامه 

لالتنفيك أو تمخره فيه، أو قام لتنفيكه لصورة معيلة، فإنه ييول قد خرق لنود العند، ويترتح 

 (300).عح  كل  تعمال قواعد المسؤولية العندية

غليل في الحصول عح  محرر وهيكا فإكا تضمل العند الرالط ليل المتعاقديل الرا

ثالت التاريخ صادر عل محامي منلول لحتراف  شرطا ينضي لالتحنق مل الوضعية النانونية 

والمادية لحعنار أو النيام لإجراءات ننل المحيية، فإل تخالله لاكا اهلتزامات والتي أنشمتاا 

                                                             
 .13التنصيرية والعندية، م.ا، ص محمد الححو، المسؤولية  - 297
 .930علد الرزاق السناوري، الوسيط في شرر النانول المدني، الجزء األول، دار الناضة العرلية، الطلعة الثانية، ص  - 298
، 1991ة السن 25لعدد انطلاعات حول المسؤولية والتمميل، المجحة المدرلية لنانول واهقتصاد التنمية، ا -محمد يشلور , المال النانونية الحرة -

 .126ص 
 .50، ص: 1994موح  الحمزاوي، مسؤولية المحامي في التشري  المدرلي، ميتلة تديال المدرح، الدار الليضاء الطلعة األول ،  -

- MASTER. Conditions de la responsabilité R.T.D civil Mars 1998, p 81. 
 .12ص: م ا،رصة عح  ضوء اهجتااد النضائي المدرلي، محمد مومل، مسؤولية المحامي عل تفويت الف - 299

300 VINEY .traité de droit civile, les obligation, la responsabilité. LGDJ Paris, 1998, p : 301  
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فياا المسؤولية ناشئة  ترادة األطراف يرتح مسؤوليتة العندية، لاستثناء الحاهت التي تيول

 (301).عل نص النانول

غير أل هنا  رأيا آخر ه ينر لاهتجاه األول ويزعم أل مسؤولية المحامي هي 

تنصيرية، أساساا اإلخالل لواجح قانوني أي عدم احترام المنتضيات المنامة ألصول مانة 

 (302).المحاماة

لمناسلة الحدي  عل في حيل يرى اللعض اآلخر وجوح التمييز ليل المسؤوليتيل 

مسؤولية المحامي لشمل توثيق التصرفات العنارية وهما المسؤولية العندية اتجاه الزلائل، 

وهو نفا اهتجاه  (303).وتنصيرية لالنسلة لحدير نارا لدياح رالطة عندية تجمعه لالمحامي

الكي تلناه المشرل التونسي مضيفا المسؤولية المانية يحما تعحق األمر لإفشاء السر 

 (304).الماني

يعتلر أل مسؤولية المحامي هي مانية مل  (305)وعح  خالل ما سلق هنال  اتجاه آخر

نول خاص تتداخل فياا المنتضيات النانونية العامة والخاصة واألنامة واألعراف المتواترة 

التنسيم التنحيدي ف م  اتفاقات األطراف، لتجعل مناا مسؤولية تنفرد لكاتياا المستنحة خاصة. 

في التنصيرية, ه يسعف النضاء المعروف لحمسؤولية المتمثل في المسؤولية العندية و

خضال الماني لاا عح  وجه التفرد والتوحد، كل  أل اإلرادة التعاقدية في مجال مانة ت

المحاماة ه تيفي وحدها لتحديد مضمول التزامات المحامي، ألل التزامات هكا اآلخر تتصل 

ا يجعل فيرة الناام لالمانة لحد كاتاا والتي لدورها تتصل لالناام العام اتصاه ملاشرا مم

العام مسملة ضرورية، وهكا ما لرر يول قواعد التنايم الداخحي لمانة المحاماة وقانول 

المحاماة قواعد قانونية آمرة تنفي يول العند مصدرا وملاشرا وواحدا هلتزامات 

                                                             
 12محمد مومل، مسؤولية المحامي عل تفويت الفرصة, م ا, ص :  - 301
 .101أخطائه المدنية، دار الثنافة، األردل، ص  اللاقي محمود سوداي ـ مسؤولية المحامي المدنية في - 302
 .149، ص 1994مارا  28محمد محجولي، المسؤولية المدنية لحمحامي عل أخطائنا المانية ـ مجحة المححق النضائي العدد  - 303
 .56توثيق التصرفات عح  ضوء مدونة حنوق عينية، م.ا، ص  -محمد ياسيل -

تاريخ الولوج  infohttp://www.CHAWKITABIB :الموق  اإلليتروني ، محمد حليح منداد، مسؤولية المحامي في تلرام العنود  - 304
 .00: 14الساعة  11/05/2018

 .334محمد لحااشمي التولي، مسؤولية المحامي، م.ا، ص  - 305
 .21ية المدنية لحمحامي اتجاه عمحية، م.ا، ص التجاني عنجاف، المسؤول -
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وينلدي احتراماا واهلتزام لاا سواء كيرت في لنود العند أو لم تكير  (306)المحامي,

يما أنه ليا مل حق األطراف تعديل التزامات المنصوص عحياا في قانول  (307)،فيه

 المحاماة أو الناام الداخحي لمانة سواء لالننصال أو لالزيادة.

مة لصفة عا م رأينا تل  النائحيل لتفرد المسؤولية المدنية لحمحاميضوه يسعنا ته أل ن

فياا  ص, كل  أل هكه المامة تتداخلوالمتعحنة لتوثيق التصرفات العنارية عح  وجه الخصو

مرة النصوص النانونية المنامة لحمانة لاإلضافة تل  مجموعة مل النواعد النانونية اآل

رية و النوانيل العنامل م.ر.ل ومواد المدونة العامة لحضرائح  4ويمثال نورد المادة 

رادة لتي تحددها توغيرها مل النصوص النانونية، هكا لاإلضافة تل  اهلتزامات ا الخاصة

لط األطراف وتليل النطاق الكي يدور في فحيه هكا اهتفاق انطالقا مل العند الكي ير

حامي مل المحامي لزلونه لدض النار عل طليعة هكا العند وييفما يال التفسير ما يؤديه الم

 فسير أيضا لعالقته م  مويحيه.توييفما يال ال ،خدمات

فنيه الفرنسي تيف ألريل جاعال مل مسؤولية المحامي وهو نفا التوجه الكي تلناه ال

أل هكا الموقف  (309)ويرى أحد اللاحثيل (308)،ثنائية، تارة تنصيرية وتارة أخرى عندية

المعول عحيه واألقرح تل  المنطق النانوني يجعل مل أساا خطم المحامي يناا لمعيار 

كل  أل  (310)،محد  الضررالماني الحريص مل نفا الطائفة والدرجة التي ينتمي تلياا 

خطم المحامي في هكه الحالة لل يناا عح  أساا معيار رجل األسرة العادي يما هو الشمل 

في المسؤولية العندية أو معيار السحو  المملوف لحرجل العادي يما هو الشمل في المسؤولية 

لدرجة التنصيرية وتنما عح  أساا قياا سحو  المحامي لزميل له في المانة مل نفا ا

 والخلرة.

                                                             
 .256المسؤولية المدنية لحمحامي، م.ا، ص  -رايا محمد - 306

307 - Cass. ASSPLEN 14 mars 1971, bull civ.Ass plen, p 3 : " il ne dérange pas à gagner le procès 
et ne contracte aucune obligation quant au résultat judiciaire à obtenir. " 

 .256أشار تليه رايا محمد، م.ا، ص 
308 - Y AVRIL, op.cit, p 4. 

 .250و 249رايا محمد، المسؤولية المدنية لحمحامي، م.ا، ص  - 309
 .. 102و ص محمود سوداي ـ مسؤولية المحامي المدنية في أخطائه المدنية، دار الثنافة، األردل - 310
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هكا وتل يال النضاء الفرنسي والجزائري اتخك موقفا صريحا لخصوص مسؤولية 

المحامي معتلرا تياها كات طال  عندي وهو ما أشار تليه عح  سليل المثال النرار المؤرخ 

يتعل  القرار المطعون ضده بضرر الصادر عل المحيمة العحيا في الجزائر " 21/5/2008

 311.مسؤولية تعاقدية بين المحامي وزبون "ناتج عن 

ع أمام للتراف الفقرة الثانية: األساب القانوني للمسؤولية المدنية للمحامي المقبول

 :محكمة النقض بش ن توثي  التصرفات العقارية

تل ما يضفي الخصوصية عح  مسؤولية المحامي المنلول المنلول لحتراف  أمام 

فات العنارية هو تداخل النصوص النانونية المحددة محيمة الننض لشمل توثيق التصر

هلتزاماته وتعدد المرجعيات النانونية التي يميل اهستناد عحياا يمساا لحمسؤولية المدنية 

لحمحامي المنلول لمناسلة ممارسة مامة توثيق التصرفات العنارية، فلاإلضافة تل  النانول 

لتزامات ننر مسلنا لعدم صراحتاا في والكي تضمل االمنام لمانة المحاماة  28.08

ته أننا نرى فياا مدخال لتنرير مسؤولية  (312)،مخاطلة مامة توثيق التصرفات العنارية

مل ر ل  4المحامي المنلول في ال غياح نصوص قانونية في هكا الشمل، نجد أل المادة 

العينية نصت عح  التزامات هي في المنالل تشيل أساسا لمسؤولية محرر العند المدنية في 

ومدونة التممينات والمدونة  حالة تخالله لاا، شمناا في كل  شال النوانيل العنارية الخاصة

العامة لحضرائح )أوه( وما تجكر اإلشارة تليه هو أل هكه اهلتزامات سلق لنا التطرق لاا 

عح  مستوى الملح  األول مل الفصل األول ولالتالي فما سننوم له هو جرد مختصر  ألهم 

فة غير ملاشرة النصوص النانونية التي تخاطح المحامي المنلول تما لصفة ملاشرة، أو لص

لاستعمال علارات فضفاضة تستدرقه مثل "عح  محرر العند" "عح  مل يزاولول الماام 

 التوثينية".

                                                             
 .121، ص 1عدد  2009مجحة المحيمة العحيا الجزائر، سنة  21/5/2008قرار المحيمة العحيا  - 311
أيد لعض المحاميل في تطار الزيارات التي أجريت أثناء تعداد هكا اللح  عح  أنام يعارضول اهستناد عح  قانول المحاماة لتمسا  - 312

ثام لحرفة مؤازرة، ولكل  فام يعلرول لتشلمسؤولية المحامي المدنية لشال توثيق التصرفات العنارية لعحة أناا تخاطح صراحة مامة ال
 والكي هو في النص، في حيل أل الوض  النانوني النائم يستدعي استنلاط رور وفحسفة النانول المتمثحة في حماية الطرف الجدير لالحماية

 نازلتنا المتعاقديل.
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وتكا يانت النوانيل المنامة لمايني التوثيق يسعف لعضاا في مساءلة محرر العند 

عل الخطم الكي يترتح عنه أضرار لالنسلة لحمستاح  في حيل ه يعطينا اللعض اهخر 

لاكه المساءلة، فإنه ولداية حماية مستاح  العنار لاعتلاره الطرف الجدير  السلل

خاصة في ال الوضعية النانونية الحالية ينلدي اللح  في الشريعة العامة  (313)لالحماية

نوعي المسؤولية  مل خالللحنوانيل للح  ما يميل تيجاده لتدطية الننص التشريعي وكل  

المسؤولية التنصيرية وفق ما هو مؤطر في قانول اهلتزامات المدنية، المسؤولية العندية و

 والعنود )ثانيا(.

هنة أوال: األساب القانوني لمسؤولية المحامي من خالل القانون المنظم للم

 :الصلة بتوثي  التصرفات العقارية والقوانين ذات

ل األساب القانوني للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض من خال -1

 :بتوثي  التصرفات العقارية انين ذات الصلةالقو

 :من م.ح.ع  4المادة  من خاللأ ـ

تاريخ أوجلت عح  المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننص محرر العند الثالت ال

ية ة الموالأل يوق  العند ويمشر عحيه هو واألطراف وكل  في الفنرة الثانية، ثم أضافت الفنر

األطراف لدى السحطة المححية المختصة والتعريف لإمضاء التزام تصحيح تمضاءات 

محامي المحامي لدى رئيا يتالة الضلط المحيمة اهلتدائية المختصة، وعحيه فإل تخالل ال

ؤوليته لاكه اهلتزامات والكي يترتح عنه ضرر لحنوق المتعاقديل يوجح لالتلعية تثارة مس

كه هطائحة اللطالل لحتمييد عح  أهمية  المدنية، خاصة وأل المشرل استعمال علارة تحت

 لحتراف  اهلتزامات في الرف  مل قيمة المحرر الثالت التاريخ الصادر عل المحامي المنلول

 في تثلات التصرفات العنارية.

 :ب ـ األساب القانوني من خالل القوانين العقارية الخاصة
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ما ورد في النانول  (314)ر وننصد عح  وجه الخصوص ولنول مل اهختصا

والكي  106.12المتعحق لناام المحيية المشترية لحعنارات الملنية المعدل لالنانول  18.00

لاستعمال صيدة الوجوح، تيدال وتنييد ناام المحيية المشترية الخاص  11نصت المادة 

ة لالعنارات المحفاة لالسجل العناري لدى المحافاة العنارية، وتمييل المشتري مل نسخ

" دييرمل ناام المحيية المشترية، ونسخ التصاميم المعمارية الحامحة لعلارة "غير قالل لحت

والتصاميم الطلوغرافية المتعحنة لالجزء الكي تم اقتناءه حي  يشار لزوما في عند التفويت 

 تل  أل المشتري قد اطح  عحياا.

يمة تالة الضلط المحوتكا يال العنار غير محفا فتودل الوثائق المشار تليه لدى ي

غير  العناراتاهلتدائية الواقعة لدائرة نفوكها العنار، ويإضافة فإل هكا المنتض  والمتعحق ل

 المحفاة لرلما استحضره المشرل عند تسناد مامة التعريف لإمضاء المحامي لدى رئيا

سايل تنية في ال يتالة الضلط المحيمة اهلتدائية الواقعة لدائرة نفوكها العنار. فند يخفي هكا

 العودة تل  مراج  العنار المحفا.

ؤسا فإل تخالل المحامي المنلول لاكه اهلتزامات يميل لحمتضرر أل ي العموموعح  

ت التصرفا دعواه لناءا عح  المواد المكيورة إلثارة المسؤولية المدنية لحمحامي لشمل توثيق

إليجار المتعحق لا 51.00مل النانول  7العنارية ونفا هكا األمر ينطلق يكل  عح  المادة 

لعند لي   ميرر المتعحنة لالليانات اإللزامية 618-3المفضي تل  تمح  العنار، ويكا المواد 

 ، غير أل أهم منتض  في هكا النانول107.12عنار في طور اإلنجاز المعدل لالنانول 

 ي المادةنض هو ما ورد فوالكي فيه علارة تستدرق المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الن

د د الت كأال يفر  عن األقساط المودعة لدي  إال بع على محرر العقدوالتي نصت " 618-9

 ".من تقديم ما يضمن أداء هذه األقساط

ولالتالي فالفصل المكيور صريح في مخاطلة المحامي المنلول المنلول لحتراف  أمام 

حالة تفراجه عل األقساط المؤداة مل طرف  محيمة الننض والتمسيا لمسؤوليته المدنية في

المشتري دول التميد مل تنديم اللائ  الضمانات التي تيفل أدائه لاكه األقساط في حالة عدم 
                                                             

تحدثنا عل هكه اهلتزامات مسلنا في الملح  األول مل الفصل األول وأشرنا تل  أناا تمثل في المنالل أساسا قانوني لحمساءلة عح  أساا أننا  - 314
 المدنية لحمحامي لشمل توثيق التصرفات العنارية.
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ه الحصر إلثارة  (315)تنفيكه هلتزامه أو نسخه، وقد أوردنا هكه المواد عح  سليل المثال

تي يميل عح  أساساا مساءلة المنلول اهنتلاه تل  اللاحثيل تل  تنصي النصوص النانونية ال

 لحتراف  أمام محيمة الننض مدنيا في حالة تخالله لالتزاماته النانونية.

خالل  محامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض منلل المدنية مسؤوليةال  ـ 

 :المدونة العامة للضرائب

علارات  التزامات مشتركةالنانول والتي حمحت عنوال  هكامل  139جاء في 

ثلتة " لحعنود الملتوثيقيةاألشخاص الذين يزاولون المهام افضفاضة مل قليل "جمي  

نوم لاا المتعحق لمراقلة العمحيات العنارية التي ي 1963لحعمحيات المشار تلياا في ااير 

شخص  أية تدارية, وعلارة "رخصلعض األشخاص والتي وجح فياا المشرل استصدار 

يل مل هكه المادة والتي هي علارات يم 4" وكل  في اللند  قيةيمارب المهام التوثي

عدم  التمسيا مل خاللاا لمسؤولية المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في حالة

ء للة لإدهتضميل النموكج الكي تعده اإلدارة لالمعحومات التي يستحزماا النانول وعدم المطا

أداء حصص الضرائح والرسوم المستدل لاا شاادة مسحمة مل مصالح التحصيل تلت 

 قالعنار، لحي  أل المحامي في هكه الحالة ييول متضامنا م  الخاض  تل  الضريلة وف

موكج ، هكا لاإلضافة تل  يول العند الكي ه يرفق لالن2016تعديل قانول المالية لسنة 

ل وكل  وفق تعديالسالف الكير هو تحت طائحة رفض تسجيحه مل طرف الميحفيل لالتسجيل 

 .2018 قانول المالية لسنة

خالل  لمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض منل المدنيةمسؤولية الـ  2

 :المنظم لمهنة المحاماة 28.08القانون 

جاء صريحا لتنرير مسؤولية الموثق المنام لمانة التوثيق   32.09تل يال النانول 

يس ل الموث  مدنيا منه " 28المانية حي  جاء في المادة  المدنية في حالة تخالله لالتزاماته

، فإل هكه الصراحة نفتندها إذا قضت المحكمة ببطالن عقد أنجزه بسبب خطئ  المهني"

                                                             
اائي فتحدد حسح ثمل اللي  درهم واللي  الن 500والكي حدد تعرفة العند اهلتدائي في  27/12/2004الصادر  2-041-143المرسوم  - 315

 اإلجمالي وعح  محرر العند أل يحترم هكه التعريفات.
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عل المسؤولية  61عح  مستوى النانول المنام لمانة المحاماة والكي تحد  في المادة 

 عل المسؤولية الجنائية. 65التمديلية والمادة 

هكا النانول تضمل تشارات تل  ضرورة احترام المحامي لحمنتضيات  غير أل

لل تعن  يكل  احترام  28.08النانونية الجاري لاا العمل ليا فنط الموجودة في قانول 

خاصة وأل الدرض مل تلزام  (316).حت  المنتضيات المتعحنة لتحرير العنود والتعاقد

المحامي المنلول لحتراف  لتوقي  العند تل  جانح األطراف هو تسايل مامة متالعته في حالة 

 تخالله لالتزاماته المانية رغلة مل المشرل في دعم مسؤولية محرر العند.

 توضح مدى الننص التشريعي المنام لمانة المحاماةتل التممل في نصوص النانول 

عح  مستوى مامة توثيق التصرفات العنارية عح  وجه الخصوص، وتحرير  الموجود

تي قمنا العنود لشيل عام، ليل وتل يال أغحلية المحاميل، عح  األقل في حدود الزيارات ال

نانول لاا تل  مياتلام حت  ه نعمم، يتحفاول لل ويمتنعول عل اهستناد عح  منتضيات ال

عحة عنارية للمسؤوليتام المدنية لمناسلة توثيق المعامالت ال المنام لمانة المحاماة لحتمسيا

أناا ه تخاطح مامة تحرير العنود صراحة، فإننا نرى عيا كل ، حي  أل الوضعية 

وروحاا  النانونية النائمة تنتضي استدالل النصوص النانونية الموجودة واللح  في فحسفتاا

 نونية المنامة لتوثيق التصرفاتفي النصوص النا موجودمل أجل تدطية الخصاص ال

 .العنارية

نارا لعموميتاا وليول  28.08ولعل أهم مادة يميل اهستناد عحياا في قانول 

المشرل استعمل فياا علارات فضفاضة تستدرق حت  مامة توثيق التصرفات العنارية، نجد 

الستقالل يتقيد المحامي في سلوك  المهني بمبادق امنه والكي جاء فياا: " 3المادة 

واألعراف وتقاليد  ةوالتجرد والنزاهة والكرامة والشرفو وما تقتضي  األخالق الحميد

التمعل في هكه المادة نجد أل المشرل استعمل علارة سحويه الماني والكي ، فل المهنة"

يشمل حت  تحرير العنود، وتل ينا لم نجد أي عمل قضائي يستند عح  هكه المادة لتنرير 

محرر ثالت اللمدنية لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لمناسلة توثيق المسؤولية ا
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التاريخ المتعحق لإحدى التصرفات العنارية، فإننا وجدنا أل النضاء ه يتوان  عل تطليق 

الصادر لتاريخ  110عدد رنراالالمادة المكيورة عح  ماام أخرى ويمثال عح  كل  جاء في 

قتراض المحلي مبلغا من أحد الخصوم وتقاعب عن تنفيذ األمر إن ا: "2014يناير  23

باألداء موضوع عقد القرض بدون مبرر رغم عدم ثبوت عوزه يشكل مخالفة مهنية 

تمثلت في عدم تقيده في سلوك  المهني بمبادق االستقالل والتجرد والنزاهة والكرامة 

نة المنصوص عليها وعلى والشرف وما تقتضي  األخالق الحميدة وأعراف وتقاليد المه

 317من النظام الداخلي للهيئة التي ينتمي إليها". 11عقوبتها في قانون المحاماة والمادة 

 2014يناير  23الصادر عل محيمة الننض لتاريخ  109يما جاء في قرار عدد 

"استيفاء المحامي لمبلم التنفيذ واالحتفاظ ب  ألكثر من شهرين من غير إيداع  أو أل 

 .318من قانون المهنة" 3صاحب الح  من  يشكل مخالفة مهنية لمادة تمكين 

شتري ونرى أل نفا األمر ينطلق في حالة عدم أداء المحامي المنلول لثمل اللي  لحم

 واحتفااه له لمدة تفوق المعنول.

ولخصوص مسؤولية المحامي المشار  أو الشري  في شرية مدنية مانية فيما يتعحق 

مل  28في توثيق التصرفات العنارية، فإنه ييفي الرجول تل  المادة لاألخطاء المرتيلة 

"المحامون الشركاء المنام لحشريات المدنية المانية في فنرته األول    28.08النانول 

"، ليل تكا يال المحامي المنلول لحتراف  مسؤولون مدنيا على وج  التضامن إزاء موكليهم

لوثينة المحررة مل طرفه لاسمه الخاص فإنه يسمل أمام محيمة الننض يوق  شخصيا عح  ا

وته ينلدي أل يتضمل المحرر الثالت التاريخ تمضاء المحاميل  (319).عح  كل  وحده

 المنلوليل الشرياء حت  تنوم مسؤوليتام لالتضامل.

ومل المخالفات الموجلة لمسؤولية المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض 

ي نجد مخالفته لاللتزام لاهحتفاا لالوديعة التي تسحماا في تطار العند خاصة في شناا المدن
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أل:  2014فلراير  27صادر لتاريخ  262عدد  (320)الملرم مل طرفه، حي  جاء في قرار

دأب االجتهاد القضائي على أن مخالفة االحتفاظ بالوديعة من المخالفات المستمرة التي ال "

  من تاريخ ارتكابها.تتقادم إال من تاريخ اكتشافها ال

ة تفوق احتفاظ المحامي بالمبالم المالية المودعة لدي  والمستحقة لموكل  لمد

ات خمب سنوات بدون مبرر قانوني يعتبر مخالفة مهنيةو وال مجال للتمسك بمقتضي

ي  ة التطبقانون االلتزامات والعقود على أساب أن مقتضيات قانون المحاماة هي الواجب

ول المحاماة مل قان 54وفي هكه النازلة استند الناضي عح  المادة نونا خاصا " باعتبارها قا

 .1993شتنلر  10المؤرخ في 

ا ورد ومما يتحمل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض المسؤولية عنه نجد م

ائ  يبقى المحامي مسؤوال عن الوثوالتي جاء فياا: " 28.08مل النانول  50في المادة 

 المسلمة إلي  طيلة خمب سنوات..."

ومل األخطاء المرتيلة مل طرف المحامي ما يرتلط لاإلخالل لواجح النصح 

 الثنافيةواإلرشاد والكي يرتلط ارتلاطا وثينا لشخص الزلول ومدى خلرته وقدراته العحمية و

صادر عل المحيمة العحيا لالجزائر لتاريخ النرار الوالنانونية، حي  جاء في 

ره تقوم مسؤولية الموث  ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيام  بدو: " 13/12/2006

ين بما د الطرفالقانوني اإليجابي المتمثل في الت كد من صحة العقود الموثقةو ونصح وإرشا

 ، ."يحق  انسجام اتفاقهما والقوانين السارية

يؤسا لمسؤولية   (321)احد اللاحثيل إل يال فيما يتعحق لالتميد مل وضعية العنار فو 

" الغنم بالغرمالمحامي عند تخالله لاكا اهلتزام لما تنضي له الناعدة األصولية النائحة "

والتي تعني أل المحامي يستفيد مل توثيق التصرفات العنارية لحصوله عح  منالل خدمته، 

لالتالي عحيه أل يتحمل تلعات خطإه وعواقح عدم تتنانه لعمحه، ته أننا نرى وفي تطار دولة 

                                                             
وما 149، ص 2014السنة  18منشور لنشرة قرارات المجحا األعح  الدرفة اإلدارية، العدد  2266/4/1/2013المحف اإلداري عدد  - 320

 ا.يحيا
في المحف اإلداري عدد  2014فلراير  13الصادر لتاريخ  175وفي نفا الصدد نورد النرار الصادر عل محيمة الننض عدد  -

 . 147، ص 2014السنة  18، نشرة قرارات محيمة الننض الدرفة اإلدارية العدد 2619/4/1/2012
 .193محمد يلوري،حماية مستاح  العنار، م ا، ص  - 321
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الحق والنانول أنه ينلدي التنصيص صراحة عح  هكا اهلتزام لضمال تعويض المتضرر 

 (322).نق المحامي مل الوضعية النانونية لحعنارفي حالة عدم تح

مل ليل األخطاء التي قد يرتيلاا المحامي  (323)يما أل اإلخالل لواجح السر الماني

المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض  ولاا ارتلاط وثيق لمامة توثيق التصرفات 

المشرل أقحمه ضمل تاار أهمية هكا اهلتزام لالنسلة لحمحامي في يول أل  (324)العنارية،

، ثم عاد ليكير لكل  في 28.08مل النانول  12المادة  مل خالل يؤديه المحامي  الكي النسم

شيء يمب بالسر المهني في أي  يال يجوز للمحامي أن يفشى أمنه : " 36المادة 

؛ تل األخك لعلارات المشرل يجعل مل المحامي مسؤوه عل تفشاء السر الماني قضية"

في  لعند الكي تيحف لإنجازه، فالمادة المكيورة تسعف لكل  لو لم تتضمل علارةالمرتلط لا

لو اقتصرت المادة عح  الصيدة أنه  و اعتندوالتي تحيل تل  مامة المؤازرة.   أية قضية

" ليال كل  أفضل خاصة "ال يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمب السر المهنيالتالية 

اتسعت لتشتمل تنديم اهستشارات وتمثيل األطراف في العنود  وأدوارهوأل ماام المحامي 

  وتحريرها.

أل تخالل المحامي لالتزاماته المانية ه يرتح مسؤولية  ،اإلشارة تليه تجدرما تل 

اتجاه زلنائه فحسح لل قد يرتح مسؤوليته اتجاه الدير أيضا، ومل أمثحة كل  المحامي الكي 

  حيم صادر في هكا الشمل دول مراعاة والتميد مل شار  في الحجز العناري لناء عح

صحة رقم الشارل الكي ين  فيه العنار المحجوز عحيه، وه رقم العنار والعنوال الصحيح، 

فاكا اهلتلاا في عنوال العنار ورقمه، والخطم فيه يدل لما ه يدل الش  عح  قحة حيطة 

ل تصرف المحامي الكي ه ترلطه له وحكر المحامي، ولالتالي فإل هكا الدير الكي تضرر م

                                                             
اإلشارة تليه أل التحنق مل الوضعية النانونية يختحف لحسح ما تكا يال العنار محفا أو غير محفا، ففي الحالة األول  فال ييفي ما تجدر  - 322

شاادة لحصول عح  الأخك شاادة عنارية تثلت خحو العنار مل الرهول والتحمالت ألل وضعية العنار تلن  قالحة لحتديير، ففي الفترة الفاصحة ليل ا
ند اللي  لالرسم عنيام لتنييد العند وتوقيعه، يميل أل يندم اللائ  عح  رهل العنار ولاكا فإل المحامي محزم لعدم تسحيم الثمل اللائ  ته لعد ال وتحرير

لة ما محاوو تن ، تل ما نشير تليه في هكا المنام ليست تلتزامات قانونيةالعناري والحصول عح  شاادة عنارية تثلت لمل المحيية آلت لحمشتري
 لتوضيح ما ينلدي أل ييول عحيه األمر.

323 - L’obligation du secret professionnel. 
 .288رايا محمد، مسؤولية المحامي المدنية، م.ا، ص  - 324
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أية عالقة قانونية يحق له الرجول لمنتض  اإلخالل لواجح قانوني وله أل يطالح 

 (325).لالتعويض عل األضرار التي لحنت له

تند النصوص النانونية التي نع أمثحةو لعض مل تليه هوعحيه فإل ما سلنت اإلشارة 

ا  لننض نارأنه يميل اهستناد عحياا لتمسيا مسؤولية المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة ا

حاميل لنالحتاا لإلسناط عح  مامة توثيق التصرفات العنارية، هكا ما العحم أل أغحح الم

ير ة المحاماة لتنريخالفول هكا الرأي و يمانعول اهستناد عح  النانول المنام لمان

ل مسؤوليتام، لل يرول أناا تخض  لحنواعد العامة لحمسؤولية المدنية. وهو ما سنحاو

 توضيحه في الفنرة الموالية.

من  ة النقضثانيا: األساب القانوني لمسؤولية المحامي المقبول للترافع أمام محكم

 لمدنية(:. )القواعد العامة للمسؤولية اخالل قانون االلتزامات والعقود

عندما يكير المحامي محرر العند يتالة هويته يامحة فيه ويمضي أسفحه فاو في 

عل عمحه وخاصة تسايل  الحنينة تشعار ضمني تل  هكا الٌمحرر أنه طرف فيه وأنه مسؤول

المحامي لمطاللته لجلر عح  المتضرر مل العند حت  يتميل مل الرجول  المامة عح 

أنه يميل اهستناد عح  قانول اهلتزامات  (327)لحديتي العحويويرى األستاك  (326).الضرر

نارا لخصوصية عمل المدنية و والعنود لاعتلاره الشريعة العامة وهيكا نجد أل المسؤولية 

المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض قد تيول ثارة تنصيرية وتارة أخرى 

 (328).عندية

 :ل للترافع أمام محكمة النقضالمقبو ـ المسؤولية العقدية للمحامي1

لئل يال المنطق النانوني والرأي الفناي يتفق عح  اعتلار مسؤولية المحامي تكا ما 

فالتوجه نحو ميتح المحامي المنلول لحتراف   329حرر عندا هي عندية تجاه أطراف العند،

                                                             
325 - Y- AVRIL, la responsabilité l’avocat, op, cit, p 23. 

 .610العالدي يمال ـ مسؤولية المحامي في تلرام العنود، م.ا، ص  - 326
 محامي منلول لحتراف  أمام محيمة الننض لايئة فاا. - 327
، ترى أل مسؤولية المحامي اتجاه األطراف عندية واتجاه الدير تنصيرية تكا 499هند الجنيي، دور المحامي في توثيق العنود، م.ا، ص  - 328

 ما تعحق األمر لتحرير العنود.
 .607عنود، م.ا، ص العالدي يمال، مسؤولية المحامي في تلرام ال - 329
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هو تحرير وطحح منه تحرير عند لعنار معيل، فإل كل  يشيل عندا، ييول فيه التزام الماني 

العند وفق الشيل النانوني وقيامه لاإلجراءات النانونية مل التميد مل وضعية العنار ويكا 

اهلتزام لاإلعالم، هكا لاإلضافة تل  اإلجراءات الضرورية هنتنال المحيية تل  المشتري، 

النانول وكل  منالل األتعاح المتفق عحياا والتي ه ينلدي أل تتعدى التعرفة المحدد في تطار 

 (330).المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح  عنار 44.00

ولكل  قد يتضمل العند التنصيص عح  لعض اهلتزامات التي ارتمى األطراف 

انونية تدراجاا مثل تضمل العند شرطا ينضي ليول المحامي المنلول قد تحنق مل الحالة الن

مي وجده ولكل  يتعيل عح  المحالحرسم العناري أو األصل التجاري وأعحم األطراف لما 

سؤولية المنلول لحتراف  أل يضمل تنفيك ما قلل أل يتحمحه في العند وته ترتلت عحيه الم

 العندية.

ر اإلشارة تليه هو أل اهلتزام العندي يننسم تل  نوعيل: التزام للكل عناية دوما تج

لمحامي لوصفه محررا لحعند والتزام لتحنيق نتيجة، ولند سلق أل أشرنا تل  أل التزامات ا

 (331)،تيول لتحنيق نتيجة يما تعحق األمر لاحترام الشيحيات الواجلة قانونا لصحة العند

فانا  ليانات تلزامية عح  المحامي كيرها صحح العند الكي يحرره يالتنصيص عح  هوية 

ل األطراف يامحة وعح  عدد الرسم العناري موضول العند ومساحته واسم العنار موضو

العمحية العنارية تل  غير كل  مل الليانات اإللزامية، ولعل ألرز العنود التي ييول فياا 

 محزما لتحنيق نتيجة هي تح  المتعحنة لاألصل التجاري والعنارات المحفاة.

يستحق التعويض في حالة عدم تنفيك المحامي المنلول لحتراف  هلتزاماته و عموما 

هي حالة التمخر في الوفاء لاا وكل  ولو انتفت سوء النية وهو ما التعاقدية أو النانونية أو 

هكا وقد تضمل الفصل  (332).مل ق.ل.ل وأيده العمل النضائي 263نص عحيه الفصل 

مل ق.ل.ل أل اهلتزام لعمل يتحول عنه عدم الوفاء له تل  تعويض، ولما أل عمل  261

                                                             
درهم أما  500جاء في المادة األول  مل المرسوم المحدد لتعرفة تلرام عنود اللي  اهلتدائية والناائي ألنه لالنسلة لحعند اهلتدائي فتحدد في  - 330

 الناائي فلناءا عح  الثمل اإلجمالي.
 .609العايدي يمال، مسؤولية المحامي في تلرام العنود، م.ا، ص  - 331
 .168، ص 142منشور لمجحة المحايم المدرلية عدد  1164/1/3/10محف عدد  5245عدد  06/12/11قرار محيمة الننض  - 332
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عتلارات شخصية فإل عدم تحرير العند المحامي المنلول لحتراف  في هكه الحالة ملني عح  ا

المثلت لحتصرف العناري وفق الشيل النانوني يشيل ضررا يميل المتعاقد مل طحح 

مل ق.ل.ل أل الضرر هو ما لحق الدائل مل  264التعويض عنه، وهنا فند جاء في الفصل 

 خسارة حنينية وما فاته مل يسح.

هو ، ومام، عح  األقل في اعتنادناتل هكه العلارة األخيرة تحيحنا عح  تساءل جد 

المتعحق لمدى مسؤولية المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لخصوص تفويت 

 الفرصة لمناسلة تحرير العند؟

لند أجاز النضاء منك زمل لعيد سمال دعوى مل أجل المطاللة لتعويض عل تفويت 

والمنصود لتفويت  333المحاميالفرصة الضائعة، في مجاهت متعددة مناا مجال مسؤولية 

الفرصة هو احتمال اليسح وتميانيته، فاو فوات اليسح، وقد عرفاا النضاء الدرلي أناا 

. 334اختفاء لفعل جرم، احتمال وقول حد  مناسح وتل يال تحنق الفرصة غير مؤيد

ويتمثل الضرر فياا في فندال هكا اهحتمال والحرمال منه أي فندال فرصة اليسح المممول 

 و تجنح الخسارة.أ

ومل األعمال النضائية المنرة لمسؤولية المحامي عل تفويت الفرصة نجد النرار 

لتاريخ  779و 778الصادر عل الدرفة التجارية لمحيمة اهستئناف لالدار الليضاء رقم 

أن اإلغفال الشكلي الذي وقع في  المحامي يقدم ذكر جاء فيه : " 29/04/1994335

منها الذي  142د إخالال بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل الوقائع في مقال  يع

يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها ويعد خط  مهنيا يعرض  للمسؤولية 

من ظهير االلتزامات والعقودو ذلك أن الضرر تمثل في  78استنادا إلى مقتضيات الفصل 

لة االستئنافية وبالتالي فمن ح  هذا تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل خالل المرح

 األخير المطالبة بالتعويض كما لحق  من ضرر جراء الخط  المذكور".

                                                             
لتوس  ايثر في الموضول يميل الرجول ل محمد مومل، مسؤولية المحامي عل تفويت الفرصة في ضوء اهجتااد النضائي المدرلي،المجحة  - 333

 و ما يحياا 7ص  47ال، عدد المدرلية لالقتصاد و قانول اهعم
 .346محمد لحااشمي التسولي، مسؤولية المحامي، م.ا، ص  - 334
 .35، ص 47منشور مجحة المدرلية لالقتصاد والنانول المنارل العدد 235/93-1740/91في المحف التجاري  - 335
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إل هكا فونارا ليول اإلخالل الوارد في النازلة هو مرتلط لشيحيات المنال اهفتتاحي 

 يجعحهما مالخطم قد ين  فيه المحامي المنلول لتراف  أمام محيمة الننض أثناء تحرير العند 

هكا  لاطال لنوة النانول األمر الكي قد تترتح عنه فوات فرصة لحلائ  أو المشتري، وفي

الصدد نرى أل المحامي المنلول يتحمل الضرر النات  عل تفويت الفرصة مت  توافرت 

اا شروطاا مجتمعة مل جدية الفرصة وحنينتاا ومشروعيتاا وتميانية تحنناا ه استحالت

 ا ناائية.لاإلضافة ال  يونا

 ـ المسؤولية التقصيرية للمحامي المقبول  للترافع أمام محكمة النقض 2

ن كل فعل يرتكب  اإلنسان عن بنية واختيارو وممل ق.ل.ل: " 77جاء في الفصل 

عويض ب  بالتغير أن يسمح ل  ب  القانونو ف حدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتك

 عل هو السبب المباشر في حصول الضرر.هذا الضرر إذا أثبت أن ذلك الف

ولكل  يحزم توافر ثالثة أريال لنيام  وكل شرط مخالف بذلك يكون عديم األثر".

 (336).المسؤولية التنصيرية وهو الخطم والضرر والعالقة السللية

هو ترك ما يجب فعل  أو فعل ما كان ق.ل.ل " 78فالخطم حسح تعريف الفصل 

لول تنوم "، ومل تم فإل المحامي المنغير قصد إحداث الضرريجب اإلمساك عن و وذلك من 

ش  السر مسؤولية المدنية التنصيرية في حالة فعحه لما يال يجح اإلمسا  عنه تكا ما هو أف

ام الماني، يما أل حالة تر  ما يجح فعحه تتحنق في يول المحامي المنلول لحتراف  أم

لتعريف أغفل النيام لإجراءات التسجيل أو ا محيمة الننض أغفل كير أسماء المتعاقديل، أو

اا ولو للإمضائه لدى يتالة الضلط، فاكه التزامات تدخل في تطار هكا الفصل، وعدم الوفاء 

كي لم تيل مل ورائه نية مليتة إلحدا  الضرر، فإل المحامي ييول مسؤوه عل الضرر ال

 أحدثه.

                                                             
قانول  -لفنير رئيا غرفة لمحيمة اهستئنافأشار تليه محمد  2676/1/11في المحف عدد  348عدد  28/08/2012قرار محيمة الننض  - 336

ول والعمل سحسحة النان -منشورات دراسات قضائية -اليتاح األول لاللتزامات لوجه عام -اهلتزامات والعنود والعمل النضائي المدرلي
 .52ص  2015الطلعة الرالعة مزيدة و محينة ،  النضائي المدرلي،
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لضرر المعنوي أو مل ق.ل.ل أنه يل شخص مسؤول عل ا 78وأضافت المادة 

المادي الكي يحدثه ه يفعحه فنط، وليل لخطئه أيضا وكل  عندما تثلت العالقة اللينة ليل 

ومل األعمال النضائية التي استندت عح  الفصل المكيور لتنرير  الخطم والضرر.

إهمال يناير " 16الصادر لتاريخ  64المسؤولية المدنية التنصيرية لحمحامي نجد النرار 

مي القيام بإجراء أفضى إلى فقدان المالك ألصل  التجاري وإدانة المحامي من أجل المحا

 337ذلك تجعل  مسؤوال اتجاه موكل  ومن ح  هذا األخير مطالبت  بالتعويض"

وينلدي اإلشارة في آخر هكه الفنرة أل الفرق ليل المسؤولية العندية والتنصيرية هو 

ناما سيختار المتضرر مل العند المنجز مل مل الصعولة لميال، مما يطرر تشيال أي م

تجعل اهختيار السحيم  (338)طرف المحامي المسؤول؟ كل  أل ليل مل النناتيل خصوصيات

لما يتالئم مل مصالح المتضرر قد ييول ننطة الحسم لضمال تعويض يناسح الضرر الكي 

 339تيلد خسارته، يما طرر سؤال آخر حول تميانية الجم  ليناما؟

هكا السؤال يرى احد اللاحثيل أل النضاء يثيرا ما يرفض قلول دعوى  تجالة عل

توض  في اإلطار التنصيري عندما تيول شروط المسؤولية العندية متوافرة ويمثال عح  

إن األطراف " 1959ألريل  10محيمة اهستئناف لالرلاط  الصادر عل نرارالكل  أورد 

ن يتمسكوا بخطإ تعاقديو فإن كان هذا الخط  المتعاقدين هم الذي لهم الصالحية وحدهم ب 

يكتسي بالنسبة للغير صيغة شب  تقصيرية فذلك على شرط أن يكون ل  وجود مستقل عن 

 340 العقدة بنفسها.

وتدريا  (341)وفي هكا اإلطار نشاطر ما كهح تليه يل مل اللاح  محمد يلوري

الفاخوري والحكال أيدا عح  تميانية الخيرة ليل المسؤوليتيل لمتالعة المحامي المنلول لحتراف  

أمام محيمة الننض مدنيا قصد التعويض جلرا لحضرر، ألل في كل  حماية لحمتعاقديل وألنه 

                                                             
  58قانول ل.ل والعمل النضائي المدرلي، م.ا، ص  -منشور في مؤلف محمد لفنير 1441/3/2/2007في المحف عدد  2008 - 337
 التعويض وييفية احتساله... -اهختصاص النضائي التضامل -التنادم -خصوصيات تاار لشيل جحي: عحء اإلثلات - 338
 .43المسؤولية التنصيرية والمسؤولية العندية، م.ا، ص  -محمد لححو - 339
 .44، أورده محمد لححو، م.ا، ص 284، ص 1966محيمة اهستئناف لالرلاط سنة مجموعة قرارات  - 340
 .377محمد يلوري، م.ا، ص  - 341



 
129 

سيوفر له اختيار الطريق السال ليي ييول هنال  جلر لحضرر الكي لحق له، وكل  

 .342رة م  محاميه، هكا وتلن  لحنضاء يحمة الحسم في هكا الموضوللاستشا

حكمة مع أمام المطلب الثاني: آثار قيام المسؤولية المدنية للمحامي المقبول للتراف

 :النقض

 تل المنصود لدعوى التعويض هو المنالل الكي يطالح له المتضرر قضائيا لترميم

ويض الضرر الكي لحنه مل جراء عدم تنفيك اهلتزام، وارتلاطا لموضوعنا فإل دعوى التع

ال تل  المنامة ضد المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض يادف مل خاللاا المتعاقد

رفات ل جراء تخالل المحامي لالتزاماته المتعحنة لتوثيق التصالضرر الالحق لاما م جلر

ي ضايا التالعنارية )الفنرة األول ( يما أنه وأمام اتسال عمل المحامي وتعنيده وأهمية الن

 يالية ملخيميل أل ينوح فياا مل جاة والعنود التي يتول  تلراماا والتي قد تصل تل  ملالغ 

 ح  مسؤوليته المدنية المانية ضرورة مححة تصل تل جاة أخرى أصلح تمميل المحامي ع

 مستوى اإلجلارية )الفنرة الثانية(.

 :النقض الفقرة األولى: دعوو التعويض ضد المحامي المقبول للترافع أمام محكمة

ال يصح التقاضي إال ممن ل  الصفة واألهلية ينص الفصل األول مل ق.م.م" 

  مالمتضرر هنا هي أنه زلول ترلطه عالقة تعاقدية فصفة  والمصلحة إلثبات حقوق ".

اريخ لتالمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض لمنتضاها التزم لتحرير محرر ثالت ا

 ححة تتمثلوتل يانت األهحية ه تامنا في هكا المنام، فإل المص. وفق الشيل المتطحح قانونا

والكي  ته لمامة توثيق التصرفات العناريةفي الضرر الكي أحدثه هكا المحامي أثناء ممارس

 يستدعي التعويض عنه.

ولكل  فمطراف دعوى التعويض هما المتضرر شخصيا أو لواسطة وييل أو مل 

لمعن   (343)،طرف ورثته مت  يانت الدعوى غير متنادمة وتوافرت شروط الخحف الخاص

                                                             
 .69، ص 1999يونيو  4الخلرة وعدم الخلرة في المسؤولية المدنية، مجحة المناارة، العدد  -تدريا الفاخوري - 342
 .369م.ا، ص مسؤولية المحامي،محمد لحااشمي التسولي،  - 343
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لمدع  عحيه فاو المحامي آخر أل المدعي في الدعوى هو أحد أطراف العند أو يالهما، أما ا

 المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض.

مل  264أما فيما يخص تندير التعويض فاو أمر مترو  حسح علارة الفصل 

ق.ل.ل تل  فطنة المحيمة، هكه العلارة التي تحمل في طياتاا دههت تجعل مل الناضي 

خصوصيات التي تميز يمخك لعيل اهعتلار في تنديم التعويض الاروف والماللسات وال

أنه ه يميل تصور التعويض الكي  344ويرى أحد اللاحثيل النازلة التي هو لصدد الل  فياا.

يا، لمعن  أنه ه يميل ئقد يتحصل عحيه المتضرر مل خطإ المحامي يمحرر لحعند ته قضا

اهتفاق عح  تحديد شرط جزائي متمثل في اهتفاق مسلنا عح  ملحغ التعويض الكي عح  

لمحامي المنلول أدائه في حالة عدم امتثاله مثال تل  منتضيات الفنرة الثانية والثالثة مل ا

 مل م.ر.ل. 4المادة 

يميل لحناضي وفي سليل تندير النيمة الحنينية لحتعويض أل يحجم لتيحيف أحد الخلراء 

هنا اعتمد  ليل هلد مل التمييد عح  أل نتيجة اهختلار ه تحزم الناضي مل حي  الملدأ، مل

النضاة عدة معايير أهماا معيار الخطم الجسيم والخطم اللسيط واعتمد لمعيار الخطم الجسيم 

ماي  22لتحديد قيمة التعويض المحيوم له حي  في قرار صادر عل محيمة لاريا لتاريخ 

اعتلرت أل خطم المحامي يعتلر فادحا طالما أنه يحف لإلرام وعد لي  مند سنة  1974

ي هكا المحامي يياتح مويحته موهما تياها أنه سع  لحنيام لجمي  اإلجراءات ولن 1953

 (345).مل حيل أنه لم يتول  النيام لمي تجراء 1970الالزمة إلتمام الوعد تل  غاية سنة 

بول المق اميالمهنية للمح المدنية المسؤولية عنالفقرة الثانية: إجبارية الت مين 

 للترافع أمام محكمة النقض:

حرصا مل المشرل المدرلي عح  ضمال حنوق المتناضيل تجاه محاميام، مما قد 

يعتري عمحام مل خطم أو تهمال أو قضاء وقدر. فند أورد منتضيات تنص عح  واجح 

اهنخراط في مؤسسات لحتمميل عل مسؤوليتام المانية وكل  لواسطة مجالا هيئاتام، لدءا 

                                                             
 .504م.ا، ص دور المحامي في تحرير العنود،هند أجنيي،  - 344
 .504نفا المرج ، ص  - 345
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 28.08ؤول مانة المحاماة وصوه تل  النانول المتعحق لتنايم ش 1924يناير  24لااير 

 2008.346المنام لحمانة والصادر سنة 

المنام لمانة المحاماة م  النانول  تاالمنارنو  (347) لجرد لسيط للعض هكه الااائر

والكي نص فيه في معرض الحدي  عل ماام منه  91مل الفصل  4المنط  في خاصة 

وتحديد واجبات االشتراك وإبرام عقود الت مين عن "إدارة أموال الهيئة مجحا الايئة: 

فإل أول ما نالحاه هو أل هكا  المسؤولية المهنية ألعضائها مع مؤسسة مقبولة للت مين".

الفصل أشار فنط تل  تلرام الايئة عند التمميل م  شرية منلولة، مستدنيا لكل  عما يال 

 :خيارات وهي 3معموه له في السالق لحي  يال لحايئة 

 تحدا  صندوق لحتمميل لضمال مسؤولية األعضاء. .1

ل تحدا  صندوق لحتمميل المتلادل يضم جمي  الايئات، ولعل السلح في التخحي ع .2

راط النخلهكه اإلميانية هو صعولة خحق التوافق والتنسيق ليل الايئات لالتحاد و

 في صندوق واحد.

 تلرام عنود التمميل م  شريات منلولة. .3

م ضفحلكا لو تم اهحتفاا لإميانية تحدا  التمميل المتلادل والكي ي مناورناوفي 

مختحف الايئات نارا لحفوائد المادية والمعنوية المترتلة عل تيتل الايئات في صندوق واحد 

قادر لالستجالة لشيل فعال لما قد ينجم عل المحامي مل أخطاء، فاكا التيتل سيسمح أيضا 

                                                             
، 0112محمد لحااشمي التسولي، رسالة المحامي علر التاريخ "الجزء الثاني، مسؤولية المحامي، النانول في خدمة المجتم " الطلعة األول   - 346

 مطلعة الوراقة الوطنية، حي المحمدي الداوديات، مراير.

فلراير  18والكي عدل في  1924يناير  10ااير  ألمل ليناا نجد :  يحاا ااائر أو قوانيل جاءت لتنايم مانة المحاماة - 347
ود األموال يتعين على مجلب الهيئة أن يحدث صندوقا للت مين لضمان مسؤولية أعضائها إلى غاية حدمنه: " 30الفصل  تضمل في 1950

لة في ت مين المقبواالستغناء عن هذا الصندوق شريطة إبرام ت مين ضد األخطار المذكورة مع إحدو شركات الالمتوفرة لدي ...و ويمكن 
 المغرب".

أل  5اللند  منه ولالضلط في 19حي  جاء في الفصل  1959ماي  18هكا لالنسلة لحفترة السالنة لالستنالل، أما لعده فند صدر ااير 
رجول تل  هكا مل نفا الااير، ولال 72وكل  عند اهقتضاء تدارة صندوق التمميل المنصوص عحيه في الفصل مل ماام مجحا الايئة )المحاماة(، 

تي ستحدد في النظام و والشروط ال19من الفصل  5يتعين على هيئات المحامين أن تحدث طبقا للشروط المقررة في المقطع الفصل نجده ينص: "
 المتوفرة لدي . قا للت مين يعد لضمان مسؤولية أعضائها المهنية إلى غاية حدود األموالصندو 59الداخلي المنصوص علي  في الفصل 

لمذكورة مع ويمكن لهيئات المحامين أن تستغني عما يدفع لهذا الصندوق من الحصص على شرط أن يبرم ت مين ضد األخطار ا
 ".يضم جميع هيئات المحامينشركة للت مين مقبولة في المغربو أو أن تحدث صندوقا للت مين المتبادل 

 والتي صدرت يحاا لدرض 1993وحت  ااير  1979و قانول  19في المادة  1968نفا هكه المنتضيات تم اهحتفاا لاا سواء في مرسوم 
 تنايم وتحسيل تدارة شؤول المانة
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لمرتيلة وفي أي مجال تتيرر لشيل متواتر األمر الكي يميل لإجراء تحصاء لعدد األخطاء ا

مل تجراء تنييم لاكه المعطيات، ولالتالي العمل عح  تيجاد ححول لتجاوز األخطاء الموجلة 

لحمسؤولية المانية المدنية، تما لتيثيف التيوينات المستمرة أو اقترار نصوص قانونية تشدد 

 تي يميل تدارياا.المسؤولية عح  األخطاء المتيررة وال

أل صياغته لحمنتضيات المتضمنة  المنام لمانة المحاماةوما يعاح عح  قانول 

لرام لمشرل إللحتمميل، ه تنيد اإللزام أو اإلجلارية في تلرام عنود التمميل، حي  أل تشارة ا

عند لحتمميل جاءت في معرض حديثه عل ماام مجحا الايئة. وهي نفا المؤاخكة التي 

نيل امة أو النواليل لالرجول تل  األن المنام لخطة العدالة. 16.03نسجحاا عح  قانول 

ا يخص الداخحية لايئات المحاميل للعض مدل الممحية، نجدها قد اعتمدت صيدة اإللزام فيم

ايئات الناام الداخحي الموحد لمشرول تلرام عنود التمميل. وهنا نشير عح  سليل المثال 

"يتعين على كل محام أن يؤد في  منه: 106المحاميل لالمدرح حي  جاء في المادة 

ن يؤدي الهيئة واجب االنخراط الذي ال يقبل أي إعفاء أو تجزئةو كما علي  أ صندوق

ة أو واجب االشتراك وجميع الواجبات التي يقررها المجلب من أجل مشاريع اجتماعي

فض أو من القانون األساسي وكل محامي ر 91تمويل التقاعد أو الت مين وف  المادة 

 ة في التكاليف يعرض نفس  للتقاضي."تقاعب عن أداء واجب االشتراك والمساهم

المسؤولية، هو عند لموجله يؤمل المؤمل له األضرار التي  علولما أل التمميل 

فإل الادف مل هكه العمحية هو تحالل  (348)،تححق مل جراء رجول الدير عحيه لالمسؤولية

شرية التمميل محل المحامي مل أجل أداء التعويضات المحيوم لاا عحيه في دعوى 

ومنه فإل أهم ما تجدر اإلشارة تليه هو نطاق التمميل الكي  (349).المسؤولية المرفوعة ضده

تدطيه الشرية المؤمنة، والكي يجح تحديده لدقة في العند. لمعن  آخر فإل ما يدطيه هكا 

التمميل هو األخطاء المانية فنط والمرتيلة مل طرف المحامي في تطار مزاولته لماامه أما 

تي تخرج عل هكا اإلطار فال تعني شرية التمميل. وهو ما نستشفه مل خالل األخطاء ال

                                                             
، ص 6419تحياء الترا  العرلي، ليروت، للنال، سنة علد الرزاق السناوري "عنود الدرر وعند التمميل" المجحد الثاني، العدد السال ، دار  - 348

1337. 
لالمجحة المدرلية لحنانول واقتصاد التنمية )العدد غير  1991أيتولر  28محمد يشلور "التمميل عح  المسؤولية المانية" منال منشور لتاريخ  - 349

 مكيور(.
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الكي  2002أيتولر  13الصادرة لتاريخ  (350)مل مدونة التممينات 17منتضيات الفصل 

"يتحمل المؤمن الخسائر واألضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن جاء فيه: 

يتحمل رغم كل اتفاق مخالف الخسائر واألضرار خط  المؤمن ل  غير أن المؤمن ال 

. ولالتالي فألخطاء الشخصية لحمحامي الناتجة عن خط  متعمد أو تدليسي للمؤمن ل "

 ليست المنصودة هنا.

وعموما األخطاء المانية المشمولة لالتمميل هي محددة سحفا مل طرف المشرل 

أل  تل ما يجح أل نشير تليه هوسنفصل فياا في معرض اإلشارة لنموكج لعند تمميل. ته 

 ل النااممشرية التمميل تضمل جمي  األخطاء المانية لدول استثناء ألل األمر يتعحق لناعدة 

لحفاا االعام فال يحق لاا مثال استثناء األضرار الناجمة عل عدم احترام المحامي لواجح 

في  خطار التي تدخلألعح  السر الماني مل نطاق التمميل، فتمميناا هو شامل يضمل يل ا

ومما  يما أل عند التمميل هو مل العنود الزمنية لكل  يجح أل تحدد مدته،، تطار المانة

و يجح تحديده أيضا مل طرف الايئة لاعتلارها الوسيط ليل المحامي ومؤسسة التمميل ه

 .هئحة لمسماء المانييل الكيل يشمحام عند التمميل

جزءا مل عند التمميل الملرم ليل  ا أل ننتلام أيثر مل الصورة أثرنوحت  ننرلي

هيئة الدار الليضاء وشرية لحتمميل عل المسؤولية المانية وهو عند طويل جدا تمت صياغته 

اخترنا منه الفصل الرال   (351).لالفرنسية ثم ترجم لالعرلية لينشر لمجحة المحايم المدرلية

الشركة المؤمن ل  ضد العواقب  "تضمن الكي جاء لعنوال المسؤولية المدنية المانية:

المالية للمسؤولية المدنية التي قد تعزو إلي  بموجب تطبي  القانون والتنظيمات المعمول 

بهاو على إثر أخطاء مهنية فعلية أو قانونيةو إهمال أو إغفال أو تقصير يرتكب  المؤمن ل  

ارية فال يح  أو معاونوه السيما المحامون المتدربون)بخصوص تحرير العقود العق

 للمتدرب ذلك طالما أن المشرع أقصى المحامي غير المقبول للترافع أمام محكمة النقض(.

تطب  الضمانة على الخصوص عندما يقوم المؤمن ل  أو األشخاص الذين هو 

 مسؤول عنهم مدنيا ب:
                                                             

 .2002أيتولر  1423/3رجح  25تعحق لمدونة التممينات لتاريخ الم 17.99الصادر لتنفيكه النانول  1.02.238الااير الشريف رقم  - 350
 .216، ص: 104لمجحة المحايم المدرلية، العدد  - 351
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 .إعطاء نصائح وإعطاء استشارات في ميدان القانون 

 دالة أو اإلدارات العمومية.مؤازرة أو تمثيل األطراف أمام الع 

 .متابعة تنفيذ األحكام القضائية 

  تحرير العقود العرفية وجميع العقود في إطار ممارستهم لمهنتهم. 

 أو قيم كما تطب  الضمانة في حالة فقدان أو إتالف غير متعمد لسندات أو وثائ 

 مختلفة في عهدت  بموجب وظيفت ".

لمحيمة الننض إللراز العمل النضائي في مسملة  وقلل الختام هلد مل أل نورد قرارا

التمميل عل المسؤولية المدنية لحمحامي والكي أحل شرية التمميل محل المحامي لحتعويض 

ضمن هيئة مهام   يمارب حيث أن المحاميجاء فيه : " ،عل مسؤوليته المدنية المانية

و التي تحل محل  الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدو شركة الت مين

 (352)".المسؤول مدنيا  في أداء التعويض

قض كمة النالمبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للمحامي المقبول للترافع أمام مح

 :بش ن توثي  التصرفات العقارية

لة ي نتيجة مترتيخض  الماني لحمسؤولية الجنائية، شمنه شمل غيره مل األفراد، فا

 لل تل ثلوت ،تنطوي عح  عنصر اإلخالل لالواجلات المتعاقد عحياا  عل ارتياح جرائم

ء السر عح  كل  جريمة تفشاصفة الماني يعد أحيانا رينا أساسيا في قيام الجرائم ويمثال 

 .الماني

مل الملادئ التي ، ود حماية المجتم  والمصححة العامةتل المسؤولية الجنائية تنش

والعنولات، والكي علر عنه  (353)رف لملدأ شرعية الجرائمتحيم الميدال الجنائي نجد ما يع

مل النانول الجنائي لال جريمة وه عنولة ته لنص، ولكل  نص  3المشرل في الفصل 

 ."ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي" : مل نفا النانول عح  2الفصل 

                                                             
 .1441/3/2/2007في المحف عدد  2008يناير  16الصادر لتاريخ  64النرار الصادر عل محيمة الننض عدد  - 352
، منشور لمجموعة قرارات المجحا األعح  ـ المادة 12ا  526عدد  تحت 17/4/1969قرار صادر عل المجحا األعح  سالنا لتاريخ  - 353

 وما لعدها. 18ـ ص 66/86الجنائية ـ 
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أمام محيمة الننض تنتضي عح  العموم فالمسؤولية الجنائية لحمحامي المنلول لحتراف  

ارتياح جريمة والتي لدورها تتطحح لوجودها توافر ثالثة أريال أساسية الريل المادي، 

 (354).والريل المعنوي، والريل النانوني

ييد ومل الواضح أل هكه الجرائم تجد أساساا في النانول المنام لحمانة، ليل التم

يل الكيل التي يتعامل لاا المشرل م  المانيعحياا مل خالل النانول الجنائي يعيا الطرينة 

ة يحاول لثنة الدولة لتسيير قطاعات حيوية لاا ارتلاط وثيق لالمصالح العامة لحدول

حتنمية لوالمجتم ، يما هو الشمل لالنسلة لنطال العنار و الكي يعول عحيه المدرح يرافعة 

 المستدامة.

دمات عمومية تجعل مل المحامي كل  أل األمانة ورعاية مصالح المجتم  وتنديم خ

مل النانول الجنائي, وفام العمل النضائي الكي أقر أل  224موافا عموميا لمفاوم الفصل 

فيها إلى الجهة المشغلة  عاستنباط الصفة العمومية للموظف وف  القانون الجنائي يرج"

قانون المتضررة من الجريمةو إما بحسب النشاط التي تقدم  للمرتفقين أو بحسب ال

المنظم لهاو أو خضوعها لرقابة الدولةو أو إذا رخصت لها الدولة القيام بتنفيذ أعمال ذات 

مما يلرر يول المشرل المدرلي الجنائي ارتمى أل الجزاء المدني أو  المصلحة العامة".

التمديلي ه ييفي لردل هكه الجرائم الصادرة عل المحامي، فتدخل لعنولات صارمة تضمل 

لنانول، هكا وتل يال الواق  أثلت أنه قحيل ما تعرض عح  النضاء متالعات ضد احترام ا

 (355).المحامي في تطار النانول الزجري استنادا عح  تصرفات تندرج في الممارسة المانية

و تل ينا نساير اهتجاه الكي يدخل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في 

مل ق.ج فإل موقف العمل النضائي يتسم لعدم اهستنرار، ففي نازلة  224مفاوم الفصل 

عرضت عح  محيمة الننض عح  اثر صدور قراريل مختحفيل لشمل المحيمة المختصة 
                                                             

 فلالنسلة لحريل المادي فينصد له يول الفعل المادي لحجريمة ين  تحت نص يجرمه النانول وقت ارتياله، وهكا الفصل قد يتخك صورة تيجالية - 354

قة ضافة تل  عالنه، وهلد لحريل المادي لحجريمة مل أل يفترض لوجود أثر لاكا الفعل شيل ضررا هكا لاإليالنيام لعمل أو سحلية ياهمتنال ع
وفيما  لفعل المجرم.سللية تجم  ليناما.وأما الريل المعنوي والكي يطحق عحيه لالنصد الجنائي، فيتمثل في عحم الجاني وتوجيه ترادته هرتياله ا

فال ة، يحالة الدفي يول الفعل الجرمي غير واق  تحت سلح مل أسلاح اإللاحة التي تمن  قيام المسؤولية الجنائي يتعحق لالريل النانوني فييمل
 الشرعي.

 اختيار الحجوء لحنضاء المدني مل اللعض لححصول عح  تعويض  -ومل أسلاح كل  :  - 355
 صعولة اإلثلات أمام النضاء الزجري. -
 تالعات لعدة اعتلارات.تحاشي النيالة العامة تحري  الم -

 .355، ص: 2011محمد لحااشمي التسولي، رسالة المحامي علر التاريخ، الجزء الثاني، مسؤولية المحامي، الطلعة اهول ، سنة 
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ة لاختالا ملحغ ضخم وصل ال  محيار سنتيم صندوق لحنار في األفعال الجرمية المتعحن

ودائ  المحاميل لايئة الننيطرة، لحي  خحص الحيم الصادر عل اهلتدائية لالننيطرة لعدم 

اهختصاص نوعيا ليوناا تعد جناية تدخل في اختصاص قسم جرائم األموال لمحيمة 

رب في تدبيرها للودائع غين بالمهيئات المحاماهستئناف لالرلاط معتمدا الحيثيات التالية : "

تقوم بتحقي  مصلحة عامةو كما أن االجتهاد القضائي يجعل المحامي  مساعدا للقضاء 

يساهم بدوره في تدبير مرف  العدالة كقطاع عام. ة الذي يستفيد في إطاره من الحماية 

و لعد تحالة المحف من ق.  ".  263و يعاقب عليها بالفصل  المقررة للموظف العمومي

عح  غرفة جرائم األموال لعدم اهختصاص  ألل األمر يتعحق لجنحة معححة قضائاا لنفا 

فردا على الوسائل المشار إليهاو ما يحي : "  تعحيل محيمة الننض والكي جاء في قرارها 

سواء المشرع حدد الطبيعة القانونية لمهنة المحاماةو و المتجلية في الحرية و االستقاللو 

للمؤسسات المهنية أو بالنسبة للمحامينو و هي الطبيعة التي تتنافى و ضوابط الوظيفة 

 356 السلطة العموميةو القائمة على السلطة الرئاسية و التسلسل االداري."

 65ولالرجول تل  قانول المحاماة نجد أل المسؤولية الجنائية تجد سندها في الفصل 

بعة الت ديبية دون تحريك الدعوو العمومية من طرف ال تحول المتاوالكي جاء فيه: "

" دول المخالفات والتي لم تنص النيابة العامة أو المتضررين التي تكون جنحا أو جنايات

 (357).عحياا المادة المكيورة

حامي وعحيه فإل هنال  ثالثة أنوال مل الجرائم تتحنق لاا المسؤولية الجنائية لحم

جرائم  الننض، فإما أل تيول جرائم تما الوثائق المحررة أو المنلول لحتراف  أمام محيمة

ر تطرق لجريمة التزويو مل سن منصلة عح  األموال وتما أل تيول ماسة لمخالق المانة.

 لثاني(.وتفشاء السر الماني )المطحح األول(,  ثم لجريمة النصح وخيانة األمانة)المطحح ا

مام محكمة النقض و جريمة التزوير المطلب األول: المحامي المقبول للترافع أ

 :وإفشاء السر المهني

                                                             
 ، غير منشور2018/8/6/15490في محف جنحي عدد  18/08/2016المؤرخ في  8/1331قرار محيمة الننض عدد - 356
تحت  0082أيتولر  20مل النانول  59و 58وجح عح  النيالة العامة استحضار وتطليق ما جاء في المادتيل وماما ييل نول المتالعة  - 357

 طائحة لطالل اإلجراءات
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ي، مل النانول الجنائ 224تل المفاوم الواس  الكي وضعه المشرل مل خالل المادة 

د يحني عاتق المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض مسؤولية جنائية متشددة تج

 ندم خدمة عمومية مرتلطةملررها في الثنة التي منحاا المشرل لحمحامي لاعتلارها ي

 لالمصححة العامة. 

وه( ثم ولكل  سننسم هكه الفنرة تل  مسؤولية المحامي الجنائية في جرائم التزوير )أ

 مسؤولية المحامي عل جريمة تفشاء السر الماني )ثانيا(.

افع ول للترالفقرة األولى: جريمة التزوير في المحررات الصادرة عن المحامي المقب

 مة النقضأمام محك

تل يال جوهر الجرائم المخحة لالثنة لصفة عامة هو اليكح، فإل الجرائم المتعحنة 

لالتزوير تتميز لمل اليكح فياا ميتوح، ولاكا فال يتصور وقول أي جريمة مل جرائم 

التزوير عح  غير ميتوح، فالمحل الكي يرد عحيه التزوير يجح أل ييول ميتولا، ويجح أل 

 (358).ييول محررا

تغيير الحقيقة بقصد الغب بإحدو الطرق المنارل التزوير " (359) ويعرف الفنه

تزييف في الحقيقة من "، يما عرفه اللعض "المقررة بالقانون في محرر يحمي  القانون

أما  360".ش ن  اإلضرار بسبب الغب الواقع في المحرر بإحدو الوسائل المبنية في القانون

مل أل مسملة وض  التعريفات هي مل اختصاص الفنه ته  لالنسلة لحمشرل المدرلي فلالرغم

تزوير األوراق هو تغيير الحقيقة عح : " 351أنه وتالفيا ألي خالف، فند نص في الفصل 

فيها بسوء نيةو تغييرا من ش ن  أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدو الوسائل 

 ".المنصوص عليها قانونا

                                                             
، عحي علد النادر الناوجي، قانول العنولات النسم الخاص: جرائم اهعتداء عح  المصححة العامة، الطلعة األول ، منشورات الححلي الحنوقية - 358

 .136-135، ص: 2010
أحمد فنحي سرور، الوسيط في شرر قانول العنولات النسم الخاص لالجرائم المضرة لالمصححة العامة وجرائم األشخاص، الشرية المتحدة  - 359

 .406، ص: 1979لحنشر والتوزي / الناهرة 
مد خيضر لسيرة يحية الحنوق والعحوم لححو نسيم، المسؤولية النانونية لحموثق، أطروحة لنيل ديتوراه تخصص جنائي، ، جامعة مح - 360

 .254ص: 2014/2015السياسية، قسم الحنوق، الجزائر , السنة الجامعية، 
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لمشرل استعمل علارة تزوير األوراق والتي هي انطالقا مل التعريف أعاله، فإل ا

علارة تعني أل أنوال المحررات التي يميل أل يرد عحياا التزوير هي تما رسمية طلنا 

مل ق.ج، وتما عرفية أو متعحنة لالتجارة واللنو  وفق ما جاء في الفصل     354لحفصل 

 (361)مل ق.ج. 357

ي فإل العناصر األساسية ولدض النار عل المحرر وهل هو عرفي أم هو رسم

لجريمة التزوير هي أوه التديير في الحنينة الكي ينلدي أل يما ليال جوهريا في العند 

وييفي أل ييول في المحرر ليال واحد جوهري مخالف لححنينة، هكا لاإلضافة تل  توجه 

 (362).النية نحو تحدا  الضرر والمعلر عناا لالنصد الجنائي

 فإنه مستنر عح  مجموعة مل التوجاات مل ليناا:ولخصوص العمل النضائي 

 (363)جرائم التزوير والنصح وخيانة األمانة ه تتسم عناصرها ته لحدو  ضرر -

 (364).العنصر األساسي في تزوير األوراق هو تديير الحنينة لسوء نية -

تميانية حدو  ضرر في جرائم التزوير المحررات الرسمية والعرفية ييفي  -

ومعاقلة الفاعل، وليا مل الضروري لمعاقلة المزور حدو   لتحميل المسؤولية

 (365).ضرر محنق لل ييفي الضرر اهحتمالي

سنوات  5مل ق.م.ج  يتم لمرور  5التنادم في الدعوى العمومية طلنا لحمادة  -

 351يامحة مل يوم ارتياح الجنحة، في جريمة التزوير طلنا لمنتضيات الفصل 

م مل تاريخ حصول الضرر وايتشاف فعل مل ق.ج فلدء سريال أمد التناد

 (366).التزوير

                                                             
 .25جواد لويالطة اإلدريسي، جريمة التزوير في المحررات في نطاق التشري  المدرلي، ميتلة الرشاد السطات، دول كير الطلعة، ص:  -361
 .132، ص: 2009ماي  23المحررات، مجحة النصر، العدد أحمد لل عجيلة، التزوير في  -362
 60و 59، منشور لمجحة قضاء المجحا األعح  عدد 41900في المحف عدد  745تحت عدد  1/5/77قرار المجحا األعح  سالنا لتاريخ  - 363

 وما لعدها. 451ص: 
، منشور لمجحة النضاء والنانول عدد 26330/87 في المحف الجنحي عدد 6768تحت عدد  14/9/89قرار المجحا األعح  سالنا في  - 364
 وما يحياا. 148، ص: 142

ص  60و 59منشور لمجحة قضاء المجحا األعح  عدد  17641/99المحف عدد  259عدد  2/2/2000قرار المجحا األعح  سالنا في  - 365
 وما يحياا. 455

 131، ص: 119منشور لمجحة المحايم المدرلية عدد  198/07عدد في المحف  4431عدد  16/5/2008حيم التدائية الدار الليضاء في  - 366
 وما لعدها.
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فا نالعنولة المنررة لحتزوير الواق  لإحدى الوسائل المنررة في  352ولند حدد الفصل 

ي يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومالفصل، وكل  علر الصيدة التالية: "

 : وكل موث  أو عدل ارتكب أثناء قيام  بوظيفت  تزويرا بإحدو الوسائل ا تية

 وضع توقيعات مزورة. -

 تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع. -

 وضع أشخاص موهومينو أو استبدال أشخاص بآخرين. -

حريرها تالعمومية بعد تمام  كتابة إضافية أو مقحمة في السجالت أو المحررات -

 أو اختتامها".

و أيعاقب بالسجل المؤبد كل واحد من رجال القضاء : "353وهكا وتضيف المادة 

قة قة متعلالموظفين العموميين أو الموثقين والعدول ارتكب بسوء نية أثناء تحريره ور

لف ما تخا بوظيفت و تغييرا في جوهرها أو ظروف تحريرهاو وذلك إما بكتابة اتفاقات

ت التي رسم  أو أماله األطراف المعنيون... وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحا

 يتلقاها".

هو ما يميز الفصالل المكيورال أناما يخاطلال المحرر الرسمي والمحرر العرفي، و

 "، ولرلما مصطحح المواف العمومي يشملورقة متعلقة بوظيفت ما يستشف مل علارة "

ئل المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض والكي تكا ما استعمل تحدى الوساحت  المحامي 

 المكيورة في التزوير فإل عنولته هي السجل المؤلد.

تختحف عل تح  المنررة في  (367)وتل يانت العنولة المنررة لتزوير محرر رسمي

مل  358الوثينة العرفية والتي تعنينا في هكا المستوى لحي  يعاقح عحياا لحسح الفصل 

 بالحبب من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.ق.ج : "

ويجوز عالوة على ذلكو الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

 5وبالمنع من اإلقامة لمدة ال تزيد على  40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

                                                             
 .سنة حلسا  20سنوات تل   10مل  ق.ج : 354الفصل   - 367
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 354عح  نفا الوسائل التي نص عحياا في الفصل ، ولند أحال الفصل المكيور سنوات"

 المتعحق لالمحررات الرسمية ليعاقح مرتيح التزوير أو مل يحاول كل ، وهكه الوسائل هي: 

 التزوير أو التحريف في اليتالة أو التوقي . -

اصطنال اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو تلراء أو لإضافتاا في تح   -

 المحررات لعد تحريرها. 

لاإلضافة أو حكف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائ  التي خصصت  -

 تح  المحررات إلثلاتاا أو اإلدهء لاا.

 لخحق أشخاص وهمييل أو استلدال أشخاص لآخريل. -

ا من يستعمل ورقة مزورة في الحاالت المشار إليهمل ق.ج: " 359هكا ويضيف الفصل 

ت لتفصيالاقب بالعقوبات المقررة للتزويرو حسب في هذا الفرعو مع علم  بتزويرهاو يعا

 المنصوص عليها في الفصول السابقة.

فيما يخص العمل النضائي الصادر في موضول تزوير المحررات العرفية فنجد أنه  أما

 استنر عح  مجموعة مل األمور مل ليناا:

إن مجرد تصحيح اإلمضاء والمصادقة علي  من طرف السلطات المختصةو ال  -

يجعل المحرر العرفي يرقى إلى درجة المحرر الرسميو بالتالي ال تطب  علي  

 (368).من ق.  354العقوبة المقررة في الفصل 

جريمة التزوير في محرر عرفي تعتبر من الجرائم الفوريةو يبتدق أمد التقادم  -

فيها من يوم ارتكاب الجرمو ال تعتبر من الجرائم االستمرارية التي يطول أمد 

 (369).ابها أو يتجددارتك

                                                             
 :ص، 40، منشور لمجحة قضاء المجحا األعح  عدد 12969/85في المحف  5669عدد  22/9/83قرار المجحا األعح  سالنا لتاريخ  - 368
 وما يحياا. 263

، أشار تليه محمد لفنير، مجموعة النانول الجنائي والعمل النضائي المدرلي، منشورات دراسات قضائية، 9988عدد  5/10/94خ لتاري - 369
 .2013سحسحة النانول والعمل النضائي المدرلييل، طلعة ثالثة فريدة سنة 
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المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة خطية ما دام قد تبث لها من خالل البحث  -

الذي أجرت  بش ن العقد العرفي مزور بالمشاهدة والمقارنة بين التوقيعات 

 (370)العديدة

من ق.  من الجرائم  359تعتبر جنحة استعمال الورقة المزورة طبقا للفصل  -

ة المزورة من طرف الجاني لدو المحافظة العقارية المستمرة وإن إيداع الوثيق

تتابع متجدد إلرادة الجاني في التمسك بها هو استعمال مستمر لهذه الوثيقة و

وال ينتهي إال من تاريخ انتهاء التمسك بالوثيقة في الغرض والذي استعملت من 

 (371)أجل 

م استعمال وثيقة مزورة يتطلب لتحققها ثبوت عنصر العلم لدو المته -

 (372).بزوريتها

وفيما يتعحق لالمحايم األدن  درجة، جاء في حيم صادر عل المحيمة اهلتدائية 

وحيث أن الضنين قام بتوقيع الوثيقة المسلمة ل  من قبل شركة... والخاصة لالرلاط: "

من القانون الجنائي المتعل   358بإذن المالكو فإن ذلك يعتبر كافيا لتطبي  الفصل 

رر عرفيو وذلك باستبدال شخص بآخر واإلشهاد علي  ب ن  ذلك الشخصو بالتزوير في مح

إذ أن الشهادة الموقعة من قبل الضنين تخص المالك والحال أن الضنين لم يعد مالكاو ألن 

بعد الضنين ملكية العقد الذي تم بين  وبين المالك األصلي هو مجرد وعد بالبيع ولم يكسب 

من القانون من ق.ح  359تكون مع  العناصر التكوينية للفصل المبيعةو األمر التي  الفيال

 (373).قائمة في نازلة الحال يتعين مؤاخذة الضنين من أجلها..."

انطالقا مما سلق فإل التشديد في العنولة المنررة لجريمة التزوير في المحرر 

ثنة العرفي وتل يانت أقل مل العنولة المنررة في المحرر الرسمي يجد ملرره في ال

الممنوحة لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض مل طرف الدولة واألطراف 

                                                             
 156، ص: 16منشور لمجحة اإلشعال عدد  10059/96في المحف الجنحي عدد  742تحت عدد  29/7/97قرار المجحا األعح  سالنا  - 370

 وما يحياا. 
منشور ليتاح قضاء محيمة الننض في المادة  9562/06في المحف  289/12عدد  18/3/2009 قرار مجحا اهعح  سالنا المؤرخ في- 371

 وما يحياا. 251الجنائية لعمر ازويا ، ص: 
 .199أشار تليه محمد لفنير، م ا، ص: 

 .197أشار تليه محمد لفنير، م ا، ص  1998/08محف عدد  372/10، عدد 25/20/2009قرار لتاريخ  - 372
 .93)غير منشور( أشارت تليه ساام فرر، م ا، ص:  148/23/08محف جنحي رقم  17/12/2008صادر لتاريخ  - 373
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، ولكل  يال هلد مل أل ينالل هكه الثنة ويل محاولة لادرها أو اهستخفاف لاا (374)المتعاقدة

لعنولات رادعة لضرح عح  أيدي المتالعليل وردعام قصد النيام لماامام لالشيل 

 (375).المطحوح

فإل ما تجدر اإلشارة تليه هو مصادقة مجحا الحيومة عح  مشرول قانول وأخيرا 

والكي ينضي لتديير وتتميم  18-33تندم له وزير العدل محمد أوجار الحامل لرقم 

مجموعة النانول الجنائي، هكا المشرول يادف تل  توحيد العنولة المنررة لجرائم التزوير 

نود مل موثنيل وعدول ومحاميل، وكل  لداية ليل جمي  المانييل المختصيل لتحرير الع

تحنيق الردل المطحوح والتصدي لحاهت اهستيالء عح  العنارات التي تليل أل غالليتاا يتم 

علر استعمال وسائل احتيالية وتدليسية مختحفة، تتمثل أساسا في تزوير ييول مححه عنود 

ئق هوياتام، وكل  لحتميل مل ومحررات ووياهت لمسماء المال  الحنينييل وأحيانا للطا

تلرام عنود تفويت تيتسي الشرعية وتننل المحيية ألشخاص آخريل قد ييول مل لينام 

ضحايا آخرول وق  التدليا عحيام، فاقتنوا تح  العنارات لمثمال السوق، لعدما تميدوا مل 

  التعحيمات تسجيحاا في أسماء اللائعيل الملاشريل وتمتي هكه الملادرة في تطار التفاعل م

 2016دجنلر  30السامية لجاللة المح  المضمنة في الرسالة الموجاة لوزير العدل لتاريخ 

لشمل اهنيلاح عح  وض  خطة عمل عاجحة لحتصدي لااهرة اهستيالء عح  عنارات 

 (376).الدير

مام ترافع أالفقرة الثانية: جريمة إفشاء السر المهني من طرف المحامي المقبول لل

 :النقضمحكمة 

مل النانول المنام  36ميد عح  اهلتزام لالمحافاة عح  السر الماني في المادة التم ت

لمانة المحاماة مرة أخرى، مما يعيا أهمية الحق في السرية في الحاهت التي تستدعي 

كل ، فحجوء الزلناء تل  المحامي المنلول لحتراف  لدية التعاقد قد يترتح عنه اليشف أحد 

أو يالهما عل لعض األسرار والخصوصيات التي ه يعحم لاا أحد ولو مل األطراف 

                                                             
 .96م ا، ص توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء النوانيل العنارية الخاصة،ساام فرر،  - 374
 .95م ا، ص ،  توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينيةاسيل، محمد ي - 375
 .4، ص: 2018يونيو  18اهثنيل  1717جريدة األخلار، العدد  - 376
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فاكه الحاهت ييول فياا المحامي مؤتمنا عح  أسرار ومصالح  (377)،محيطه العائحي أحيانا

 (378).الزلول، ووسيحة حماية هكه المصالح واألسرار، هي أل تلن  طي اليتمال

سيت عل تحديد العنولة التي وتل يال المشرل قد نص عح  هكا اهلتزام فإنه 

يتحمحاا المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في حالة تفشاء السر الماني، ليل 

األطباء منه نجد أنه ينص عح : " 446لالرجول تل  النانول الجنائي ولالضلط تل  الفصل 

مناء والجراحون ومالحظو الصحةو وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من األ

و أو وظيفت  الدائمة أو المؤقتةو إذا أفشى سرا أودع  لدي و 379على األسرار بحكم مهنت 

وذلك في غير األحوال التي يجيز ل  فيها القانون أو يوجب عليها فيها التبليم عن و يعاقب 

 بالحبب من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم".

كيور لم يليل الشيل الكي يجح أل يتخكه اإلفشاء، فإل وتل يال الفصل الم

يرى أنه ه يشترط أل ييول اإلفشاء عحنيا لل ييفي أل ييول لشخص واحد،  (380)اللعض

ودول ما أهمية تل  صحته لصاحح السر أو صاحح المانة، يما أنه ومل الناحية الزمنية 

 ممارسته لحمانة.فإل األميل عح  السر يلن  محزما لالحفاا عحيه طيحة مدة 

ومما ينلدي اإلشارة تليه عح  هكا المستوى هو أل اهلتزام لالحفاا عح  السر الماني 

هو التزام ه يمخك عح  تطالقه، حي  هنال  حاهت محددة يعف  فياا صاحح المانة مل هكا 

مسؤوليته اهلتزام وييول تفشاؤه له أمرا ملاحا لملرر المصححة العامة التي تنف  عنه تحنق 

 (382).مل النانول الجنائي هكه الحاهت 446ولند حدد الفصل  (381).المدنية والجنائية

                                                             
ص:  ، 2003عادل جلري محمد حليح، مدى المسؤولية المدنية عل اإلخالل لالسر الماني أو الوايفي، اإلسيندرية، دار الفير الجامعي،  - 377
5-6. 

 .299م ا، ص: ،لححو نسيم، المسؤولية النانونية لحموثق  - 378
 ويدخل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في زمرة األمناء عح  األسرار لحيم مانته. - 379
 .304م ا، ص: ، المسؤولية النانونية لحموثق، نسيملححو - 380

 المذكورين أعاله ال يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:غير أن األشخاص وكل  علر الصيدة اآلتية: " - 381

 ليم.إذا بلغوا عن إجهاضو علموا ب  بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم وإن كانوا غير ملزمين بهذا التب -
فل دون ن في ح  الطإذا بلغوا السلطات القضائية أو اإلدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء معاملة أو الحرما -

 و وظيفتهم. الثامنة عشر أو من طرف أحد الزوجين في ح  الزو  األخر أو في ح  امرأة علموا بها بممارستهم منتهم أ

ي اإلدالء فإنهم أحرار فمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعالهو إذا استدعى األشخاص المذكورين للشهادة أ
 بشهادتهم أو عدم اإلدالء بها".
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ت وارتلاطا لمامة المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض ولتوثيق التصرفا

نينية نيمة الحالعنارية فإنه محزم لالتلحيغ لالرغم مل يونه سيفشي سرا أودل لديه ليل تخفاء لح

ل فشاء ليالعنار أو ليل ليال تتحدد له الضريلة المؤداة، لالتالي فاو محزم لاإل أو لمساحة

ل  جريمة تارح ضريلي، أو تيراه وتدليا ارتيح قصد تفويت أموال غير قالحة لحتفويت ك

إذا ة: "والكي استعمل فيه المشرل العلارات التالي 2أل هكه الحاهت تدخل في تطار اللند 

 ئية أو اإلدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية".بلغوا السلطات القضا

ولخصوص موقف النضاء مل تفشاء السر الماني فند جاء في قرار لمحيمة الننض 

من مجموعة القانون  446لم يستثني الفصل " 705/1تحت عدد  29/7/2008لتاريخ 

حكم مهنت  أو الجنائي الذي يعاقب بالحبب... وكل شخص يعتبر من األمناء على األسرار ب

وظيفت  سرا أودع لدي ... ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم طبيعة الوثائ  

 (383)موضوع المتابعة وما إذا كان تسريبها إفشاء ألسرار مهنية أم ال".

ل المقبو من طرف المحامي المطلب الثاني: جريمة النصب وخيانة األمانة المرتكبة

 :توثي  التصرفات العقارية بمناسبة للترافع أمام محكمة النقض

حيم مل ليل الجرائم المرتيلة مل طرف المحامي لحيم أدائه لمانته لصفة عامة أو ل

 لمتالعاتاتحرير العنود نجد جريمتي النصح وخيانة األمانة، اك تعتلر هكه األخيرة مل أيثر 

هي  ني لاما؟ وماالتي تتم في حق المحامي ، فما تعريف الجريمتيل؟ وما األساا النانو

كا هالعنولة التي قررها المشرل لردل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض في 

وعحيه سنخصص الفنرة األول  لجريمة النصح في حسل سنؤجل الحدي  عل  الصدد؟

لفنرة اجريمة خيانة األمانة لاعتلارها مل أيثر الجرائم المرتلية مل طرف المحاميل تل  

 الثانية.

 

                                                                                                                                                                                              
 

 
 .249م ا، ص:  ،مجموعة النانول الجنائي والعمل النضائي المدرلي أورده األستاك محمد لفنير، 14557/07في المحف عدد  - 383
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ع أمام المرتكبة من طرف المحامي المقبول للتراف الفقرة األولى: جريمة النصب

 محكمة النقض

عرف الفنه الفرنسي النصح ليونه استيالء عح  مال الدير لاستعمال وسائل الخدال 

المؤدية تل  تينال المجني عحيه في الدحط، يؤدي تل  تسحيم ماله تل  الجاني عل طريق 

حتيال لمنه مل الجرائم التي يعتدي فياا الجاني عح  محيية العنار أو اهحتيال، ويعرف اه

المننول ويتوصل لمساليح الحيحة التي حددها النانول مما يحمل الضحية عح  تسحيم المال 

 (384)لنية تمحيه.

 يعد مرتكبا لجريمةمل النانول الجنائي نجده ينص: " 540ولالرجول تل  الفصل 

و النصبو ويعاقب بالحبب من سنة إلى خمب سنوات وغرامة من خمسمائة آالف درهم

 حيحة أوصمن استعمل االحتيال ليوقع شخصا في الغلط بت كيدات خادعة أو إخفاء وقائع 

صالح استغالل ماكر لخط  وقع في  غيره ويدفع  بذلك إلى أعمال تمب مصالح و أو م

 قصد الحصول على منفعة مالية ل  أو لشخص آخر. الغير المالية ب

 ائة ألفموترفع العقوبة المتعلقة بالحبب إلى الضعف والحد األقصى للغرامة إلى 

 درهم...".

وفي اعتنادنا وهللا أعحم فإل جريمة النصح وارتلاطا لمامة توثيق التصرفات 

لول لحتراف  أمام محيمة العنارية مل طرف المحامي قد تتم علر انتحال صفة المحامي المن

الننض مل طرف محام عاد، و لالرغم مل صعولة تصور هكه الحالة ما دامت الداية مل 

التعريف لإمضاء المحامي لدى يتالة الضلط لالمحيمة اهلتدائية المختصة هو التميد مل 

صفة المحامي محرر العند ومل توفره عح  صفة المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض 

وليل  (385)،2017ده لالالئحة اإلسمية لحمنلوليل لتحرير العنود الصادرة لرسم سنة وورو

من مل النانول الجنائي والكي جاء فيه: " 381ه لما لاإلشارة تل  ما تضمنه الفصل 

استعمل أو ادعى لقبا متعلقا لمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت 

                                                             
 .322النانونية لحموثق م ا، ص:  لححو نسيم، المسؤولية - 384
 .1051( ص: 2017فلراير  15) 1439جمادى األول   18لتاريخ  6648الجريدة الرسمية عدد  - 385
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ن أن يستوفي الشروط الالزمة لحمل ذلك اللقب أو تلك السلطة العامة شروط اكتسابها دو

الشهادة أو تلك الصفةو يعاقب بالحبب من ثالثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى 

خمسة آالف درهمو أو بإحدو هاتين العقوبتين فقطو ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة 

 أشد"ّ.

 ولخصوص موقف قضاء محيمة الننض في مسملة انتحال الصفة: 

ممارسة النشاط الماني مل طرف محام أثناء فترة التوقيف التمديلي يعرضه  -

 (386)مل مجموعة النانول الجنائي 381لحمتالعة لانتحال صفة محام طلنا لحفصل 

 األعمال النضائية الصادرة في موضول النصح نجد أل: أما لخصوص 

لمتهم على بيع المنزل رغم أن  مثقل بعدة رهون والتزامات دون إشعار إقدام ا -

الضحية بذلكو وأخذ الثمن وإنكارهو لذلك وتقاعب عن إتمام إجراءات البيع 

 (387).يجعل  مقترفا لجنحة النصب

من ق.  استعمال االحتيال  540يشترط لقيام جريمة النصب حسب الفصل  -

علي  قصد اإلضرار ب  واالستفادة المالية بإخفاء وقائع صحيحة من المحتال 

من ذلكو وال يعتبر عدم تنفيذ االلتزام ب داء الثمن المتف  علي  وحده احتياال 

والقرار الذي لم يبرر وقائع االحتيال يكون عديم التعليل مما يعرض  

 (388).للنقض

قيام المتهمة ببيع عقار محفظ على حالة للمشتري واكتشاف نقصان في  -

بسبب نزع الملكية ال يشكل إخفاء من جانب البائعة ما دام بإمكان مساحت  

المشتري االطالع على ذلك بالمحافظة العقارية وعدم قيام  بذلك ال يعتبر شراء 

 (389) من  بحسن نية ويجعل جريمة النصب غير قائمة في مواجهة البائعة

                                                             
منشور لمجحة قضاء المجحا األعح   18583/07في المحف عدد  272/10تحت عدد  11/2/09قرار صادر عل المجحا األعح  لتاريخ  - 386
 وما يحياا. 422، ص: 71عدد 

 .149، ص: 9منشور لمجحة اإلشعال عدد  24381/90محف جنحي  21/1/83قرار مجحا أعح  سالنا  - 387
، مجموعة النانول الجنائي والعمل أورده األستاك محمد لفنير، 4656/95في المحف  338/3عدد  19/3/96قرار مجحا أعح  سالنا  388-

 .308ص:  ،النضائي المدرلي
 .341، ص: 19منشور لمجحة المحف عدد  8895/08في المحف عدد  1921/10تحت عدد  9/12/09قرار مجحا أعح  سالنا - 389
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الي قصد تكون تهمة النصب ثابتة في ح  المحامي الذي تثبت تسلم  لمبلم م -

التدخل لتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها مستغال مهنت  كمحام إليقاع 

المشتكي في غلط بت كيدات خادعة دفعت ب  إلى تسليم المبلم المالي 

 (390).المذكور

 أما عح  مستوى محايم اهستئناف فمل األعمال الصادرة نجد: 

ص مبالم مالية من إن اإلدالء بوثائ  مزورة مع العلم بذلك من أجل استخال -

 (391). الغير يعد نصبا

 ولخصوص المحايم اهلتدائية فند اخترنا ليم:

إلحاق العقد بكشط وتغيير في اسم مانحي الرهن وإقرار المشتكى ب  بهذا  -

الكشط والتغيير من خالل عدة قرائن يجعل  متعمدا إلى إضافة التزامات في 

أطراف  ويجعل من عناصر  العقد موضوع الدعوو بعد تحريره بشكل صحيح مع

من ق.  ثابتة في ح  المشتكى ب  ويتعين إدانت   540و 360و 357الفصول 

 (392).من أجلها

 مل ق.ج والكي جاء فيه:  542ومما ينلدي اإلشارة تليه هو ما ورد في الفصل 

ب من يرتك 540يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة األولى من الفصل "

 ال التالية: بسوء نية أحد األفع

 التصرف في أموال غير قابلة للتفويت -1

أن يتصرف في مال يرهن  أو إعطاء ح  انتفاع )كراء أو أي تصرف آخر إضرارا  -2

 (393).بمن سب  ل  التعاقد مع  بش ن "

                                                             
، 20منشور لمجحة المحف عدد  15472/11في المحف الجنائي عدد  249/10تحت عدد  29/2/2012قرار صادر عل محيمة الننض  - 390

 وما يحياا. 165ص: 
 .145، ص: 22منشور لمجحة النصر عدد  8/06في المحف عدد  20/5/2008قرار محيمة اهستئناف لالرلاط  - 391
وما  131، ص: 119منشور لمجحة المحايم المدرلية عدد  198/7في المحف عدد  4431تحت عدد  16/5/2008حيم التدائية الليضاء  - 392

 يحياا. 
 ر )مححق(. ، غير منشو16124/6/11/2013محف جنائي عدد  13/11/2014المؤرخ في  1034/11قرار محيمة الننض عدد  - 393



 
148 

 أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد".  -3

غير قالحة لحتفويت انطالقا مل الفصل المكيور فيمن  عح  المحامي تفويت أموال 

 2017أيتولر  23وفي هكا الصدد نشير تل  مكيرة صادرة عل وزارة الداخحية لتاريخ 

والكي جاء فياا في تطار تتل  وحماية الرصيد العناري لحجماعات الساللية لفاا مل 

الترامي والتفويتات غير النانونية عح  شيل ليوعات وتنازهت لواسطة عنود عرفية 

والتي تتخك صورة عند تنازل عل حق التصرف، أو حت  اهنتفال أو سطحية مصادق عحياا 

 27أو هلة أو وصية...، فاكه الممارسة منافية لحنانول المنام ألراضي الجمول الصادر ح 

حسح ما وق  تتميمه وتدييره الكي ه يجيز تفويت األراضي التالعة  1919ألريل 

لمؤسسات العمومية أو الجماعات الترالية، وكل  لحجماعات الساللية ته لفائدة الدولة وا

مل م.ر.ل،  4، يما أناا منافية لمنتضيات المادة 1919مل ااير  4حسح الفصل  

واعتلارا لما سلق طحلت وزارة الداخحية اهمتنال عل المصادقة عح  صحة اإلمضاءات 

 (394).المتعحنة لالعنود العرفية كات الصحة لمراضي الجمول

موقف النضاء مل هكا التصرف، فند جاء في قرار لمحيمة الننض أما لخصوص 

التكييف السليم ألفعال المرتكبة من ما يحي: "  2483/6تحت عدد  24/12/1997لتاريخ 

المعدل بظهير  27/4/1919من ظهير  4طرف األضناء وإن كانت تخضع للفصل 

تسيير شؤون  المتعل  بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط 6/2/1963

األمالك الجماعية الذي يمنع تفويت األراضي الجماعية فإن إدانتهم من أجل التصرف في 

من ق.  يدخل في زمرة جرائم األموال التي  542مال غير قابل للتفويت بمقتضى الفصل 

 (395)تنتمي إليها الجنحة التي توبع من أجلها األضناء".

إن التصرف في : "1251تحت عدد  3/5/2001لتاريخ  (396)يما جاء في قرار

أجزاء عقار مرهون خالفا لعقد الرهن و اإلضرار المادي بالمرتهن وذلك بتفويت أصول 

                                                             
 .29/10/2017المؤرخة لـ  8052مكيرة وزارة الداخحية عدد  - 394
 وما يحياا.  429، ص: 54و 53منشور لمجحة قضاء المجحا األعح  عدد  2732/95في المحف عدد  - 395
 وما يحياا. 182، ص: 2001منشور لالتنرير السنوي لحمجحا األعح  لسنة  10437/00في المحف عدد  - 396
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أو إكرائها يشكل جنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سب  ل  التعاقد مع  حسب  تجارية

 من القانون الجنائي". 542الفصل 

ي مال غير قالل لحتفويت تال  لألوقاف العامة لميل وفيما يتعحق لجنحة التصرف ف

محف  5/6/2013المؤرخ في  593/5الرجول تل  النرار الصادر عل محيمة الننض عدد 

 (397) .2012-5-76-17660جنحي عدد 

المرتكبة من طرف المحامي المقبول  (398) الفقرة الثانية: جريمة خيانة األمانة

 للترافع أمام محكمة النقض

األستاك محمد لحااشمي التسولي مل خالل مؤلفه عل أسفه الشديد هنتشار لند علر 

وشيول جريمة خيانة األمانة في وسط يفترض فيه الصدق واألمانة واهستنامة،ويعزي نفا 

اللاح  أسلاح تفاقم هكه الااهرة غياح دور مجالا الايئات وتناعساا عل النيام لواجلاا 

جلاتام، وحماية المانة مل تصرفات مل ه يشرفاا أل النانوني والكي هو السار عح  وا

 (399).ينتسلوا لاا أو تتفاخر لام

أما فيما يتعحق لالصورة التي يميل أل يرتيح فياا المحامي المنلول لحتراف  أمام 

محيمة الننض جريمة خيانة األمانة أثناء ممارسة مامة توثيق التصرفات العنارية فيه في 

اللي  واختالسه أو استعماله لمصالح شخصية، فلالرجول تل  الموثق فنجد حالة تسحمه لملحغ 

ليل ييول محزما  (400)،يسمح لمخك ملالغ وتسحماا مل أطراف العند 32.09أل النانول 

لوضعاا فور تسحيماا لصندوق اإليدال والتدلير، وعدم احترامه لكل  يجعحه عرضة لتحمل 

جاء في هكا  الكيو (401) ل النانول الجنائي.م 547العنولة المنصوص عحياا في الفصل 

من اختلب أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد والحائزو الفصل ما يحي: "

                                                             
 .قرار غير منشور  - 397
لحتوس  أيثر في جريمة خيانة األمانة المرتيلة مل طرف المحامي يميل الرجول: تدريا النوازلي، منال منشور لالمجحة المدرلية لحدراسات  - 398

 .130، ص: 2010، سنة 4النانونية والنضائية عدد 
لقضاة والمواطنين عامة كثرة القضايا المعروضة على قضاء ومما تشمئز من سماع  وشيوع  بين المحامين واحي  اقتلا منه : " - 399

مستحقاتهم عن  يم الموكلينالتحقي  وعلى المحاكمو والتي صدرت بش نها أحكام بالحبب النافذ وكلها تتعل  بخيانة األمانة مجسمة في عدم تسل
  "نهاتعويضات غالبا في قضايا حوادث الشغل والسير أو االستمرار في عدم إبراء ذممهم م

 .357ص: م ا ،ي التسولي، رسالة المحامي علر التاريخ،،مسؤولية المحامي، شممحمد لحاا-
 .32.09مل النانول  53المادة  - 400
الموث  المحتفظ ب موال مودعة لدي  " 114/2008، محف عدد 19/11/2009جاء في قرار عل محيمة اهستئناف لالرلاط، والمؤرخ في  - 401

 .187"، أشار تليه عمر أوتيل، م ا، ص: إعالم وترخيص من ذوي المصلحة مرتكبا لجريمة خيانة األمانةألكثر من شهر دون 
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أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصوالت أو أوراق على أي نوع تتضمن أو تنشئ 

تعمالها واستخدامها التزاماو أو إبراء كانت سلمت إلي  على أن يردها أو سلمت إلي  الس

لغرض معينو يعد خائنا لامانة ويعاقب بالحبب من ستة أشهر إلى ثالثة سنوات وغرامة 

 درهم...". 2000إلى  200من 

وما استنر عحيه العمل النضائي أل جريمة خيانة األمانة ه تتم عناصرها ته لحدو  

حشخص هستعماله في ضرر معتلرا تياها اختالا لسوء نية تضرار لالدير لمال سحم ل

وهو ما ينطلق عح  الصورة التي أوردناها سالنا لالنسلة لحمحامي  (402)غرض معيل

المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض، يما أل جنحة خيانة األمانة ه تتصور ته لالنسلة 

ولكل   (403)،لحمننول وه تنوم تكا تعحق األمر لعنار لحي  في هكه الحالة تمخك تيييفا آخر

مل ق.ج عندما اعتلرت تفويت عنار جنحة خيانة  547ول المحيمة قد خرقت الفصل تي

 األمانة.

ولخصوص نطاق جريمة خيانة األمانة فاي ه تتعحق فنط لالتسحيم قصد الرد، لل 

تشمل حت  اهستعمال و اهستخدام لألموال المودعة مل طرف المحامي المنلول لحتراف  

رض المخصصة له، وهو ما يشيل الريل المادي لحجريمة، أمام محيمة الننض في غير الد

 (404).أما لالنسلة لحريل المعنوي فيتمثل في النيام لالتلديد م  العحم لمل كل  مخالف لحنانول

تول  فيه محامي  24/3/2011صادر عل محيمة الننض لتاريخ (405)وفي قرار 

المعطون في  على المتهم اعتراف  في الوقت الذي سجل في  إقرار لخيانة األمانة جاء فيه: "

ب ن  ناب بصفت  محاميا عن المشتكي في قضية حوادث السير وأن  توصل فعال بالمبالم 

المحكوم بها لموكل  وأن  لم يسلم ل  تلك المبالمو يعود ليقول أن  لم يتبين من وثائ  

و مما يعد الملف ومن تصريحات المتهم والمشتكي ب ن المتهم المذكور هو من قام بذلك

 نقصانا في التعليل ينزل  منزلة انعدام  مما يعرض  للنقض".

                                                             
 وما لعدها. 94، ص: 81/95مجموعة قرارات المجحا األعح  المادة الجنائية  3284عدد  11/4/85قرار المجحا األعح  سالنا  - 402
، 62منشور لمجحة المحايم المدرلية عدد  22605/88المحف الجنحي عدد  8578عدد  16/11/89قرار المجحا اهعح  المؤرخ في  - 403

 .107ص: 
م ا، ص:  ،أورده لفنير محمد، مجموعة النانول الجنائي والعمل النضائي المدرلي 507/11في المحف عدد  256عدد  17/3/11قرار  - 404
326. 

 .273م ا، ص:  ،وعة النانول الجنائي والعمل النضائي المدرليأورده لفنير محمد، مجم 709/11في المحف عدد  274/10قرار عدد  - 405
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المتعحق لالمسؤولية المحناة عح  عاتق المحامي أثناء ممارسة  الملح اكا لوختاما 

ماامه لصفة عامة، أو مامة توثيق التصرفات العنارية عح  وجه التخصيص ونارا 

خاصة لالنسلة لحتزوير وتفشاء السر الماني لجسامة العنولات المنررة في النانول الجنائي 

والنصح وخيانة األمانة، وفي ال ساولة النيل مل صحة المحررات العرفية فإل العديد مل 

المحاميل المنلوليل لحتراف  أمام محيمة الننض والمنتميل تل  هيئة المحاميل لفاا يتفادول 

انات النانونية وساولة وقول أو يمتنعول عل توثيق التصرفات العنارية لعحة قحة الضم

المحامي في أخطاء لالرغم مل حسل نيته قد تؤدي له لحمتالعة الجنائية ، األمر الكي يجعحام 

 ييتفول لمامة المؤازرة أمام النضاء، ومل ليل هؤهء المحاميل نجد: 

 األستاك محمد العحوي لحديتي -

 األستاكة العحوي لشرى -

 األستاك محمد لنزايور أميل  -

أل هنال  محاميل ه يتوفرول عح  صفة التراف  أمام محيمة الننض يرول أل يما 

مامة توثيق التصرفات العنارية ه ينلدي أل تيول مل ماام المحامي، فحسح هؤهء فإل 

المصدر الوحيد لحوثائق المتعحنة لإثلات التصرفات العنارية، ينلدي أل ييول الموثق 

 الموثق فنط، ومل ليل هؤهء المحاميل:والعدول وتل يال اللعض يحصرها في 

 األستاك المادي العزوزي. -

 األستاك حاجي عزيز. -

محيمة لونفا هكا الرأي تلناه أيضا السيد سمير العيوشي رئيا يتالة الضلط 

الننض، وتل يال األستاك لوشارح رئيا يتالة الضلط لمحيمة اهستئناف لفاا لم يعحل 

لشيل واضح عل موقفه لالموضول ته أنه علر عل ارتياحه نحو المحرر الصادر عل 

 الموثق في تثلات التصرفات العنارية. 
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يه فيالهما أما فيما يخص أراء الموثق و العدول فال تختحف عل ما سلنت اإلشارة تل

يزعمال يونام هم الفئة األجدر لتوثيق المعامالت العنارية لحيم التيويل المتخصص في 

 (406)المجال و الكي ينطحق منك فترة التمريل. 

عح  توجه مانة المحاماة نحو التخصص، نرى أل عح   او عح  خالف كل ، ولناء

ل غمار مامة توثيق المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض أل يتشج  و يدخ

كل   والتصرفات العنارية لإعتلاره فاعال أساسيا في مناومة توثيق المعامالت العنارية 

تطار  لحيم خلرته و يفاءته النانونية، و لالنار تل  احتيايه الدائم لمؤسسة النضاء في

لمرة االدفال عل الحنوق، فاكه الداية األخيرة سيحنناا المحامي علر توثيق العنود هكه 

ص عوضا عل التراف  و الخصام،  و ما عح  المشرل النيام له في هكا الصدد هو التنصي

هكا في  عح  التزاماته و التدقيق في حدود مسؤولياته لشمل توثيق التصرفات العنارية ، يل

ل تطار الدف  لمانة المحاماة نحو التخصص، فحرلما في المستنلل النريح سنشاد محامي

 العنود.مختصيل لتحرير 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

اء في تل هكه اآلراء استنيناها مل الزيارات التي قمنا لاا في تطار هكا اللح  والتي حاولنا خاللاا تنصي وجاات آراء يافة المتدخحيل والفرق -406

 مناومة توثيق التصرفات العنارية.
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 الخاتمة : 

مل  4لند حاولت مل خالل هكا اللح  المتواض  و لعد قراءة متمنية و متمعنة لحمادة 

م.ر.ل و النوانيل العنارية الخاصة، الوقوف عند مجموعة مل المالحاات المتعحنة لتوثيق 

التاريخ الصادرة التصرفات العنارية في جزئاا أو شناا الدقيق المرتلط لالمحررات الثالتة 

عل المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض، م  الترييز عح  لعض اإلشياهت المثارة 

عح  المستوى النانوني و العمحي. يما أل هكا اللح  شيل فرصة لجرد لعض أهم 

اهلتزامات الواردة في النوانيل كات الصحة لالموضول التي ينلدي احتراماا مل طرف 

 نلول لحتراف  أمام محيمة الننض لمناسلة توثيق التصرفات العنارية.المحامي الم

و قد يال الادف األساسي مل استعراض كل  هو وض  دليل عمحي يستمنا له 

المحامي لمناسلة تحرير العنود المرتلطة لالمعامالت العنارية، ثم تنصي مدى توفق 

عل المحامي المنلول لحتراف   المشرل مل خالل الشروط التي استحزماا في المحرر الصادر

أمام محيمة الننض، في تحنيق األهداف و الدايات التي أعحل عناا،والمتمثحة أساسا في 

 والحفاا عح  مصالح الخزينة العامة. دعم مسؤولية محرر العند، رار المعامالت ناست

عنارية، لادف اللح  عل ححول مالئمة لتجويد النص النانوني المنام لتوثيق التصرفات ال

 الرقي له و توجياه لخدمة األهداف و تحنيق الدايات التي يطمح تلياا المشرل.

و تل يال هكا األخير قد توفق و لشيل واضح في ضمال مصالح الخزينة العامة، وهو 

ما يتجح  في التعديالت التي شادتاا المدونة العامة لحضرائح في سياق موايلة التحوهت 

ثيق التصرفات العنارية المدرلية، فإل استنرار المعامالت ه زال التي تعرفاا مناومة تو

ماددا لفعل غياح تنايم قانوني لألوضال النانونية التي ينلدي احتراماا في المحرر الثالت 

التاريخ، فال يوجد هنال  ما يشير تل  أحيام اإلضافات و المححنات، و اليشط و المحو، 

وثينة سحيمة شيال و مضمونا. فالعيح مصدره الوثينة  وغيرها مل األمور األساسية لضمال

" المحرر الثالت التاريخ" التي تعرف عجزا كاتيا في التنايم النانوني، و الكي ه ييفي 

لتدطيته اسناد توثيق هكه المحررات لجاة كات اليفاءة و الخلرة.  وم  كل  ه يميل  أل 

الرف  مل النيمة الثلوتية لحمحرر الثالت ننير اإليجاليات التي جاء لاا المشرل في سليل 
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التاريخ، و كل  علر مجموعة مل الشيحيات و اإلجراءات المتيامحة فيما ليناا لتوفير 

 الضمانات النانونية التي تتطحلاا المعامالت العنارية.

يما نسجل نفا هكا النصور التشريعي عح  مستوى غياح ما يدعم مسؤولية محرر 

ه ننير أهمية تنصيص المشرل عح  ضرورة توقي  المحامي عح  العند العند، فرغم أننا 

المحرر مل طرفه، لاعتلاره ضمانة تميل مل معرفة محرر العند و لالتالي متالعته في حالة 

تخالله لاحدى الشروط التي أوجلاا المشرل، فإل هكا التفاؤل سرعال ما يخلو لفعل غياح 

رفات العنارية مل طرف المحاميل تليل التزاماتام ، منتضيات قانونية منامة لتحرير التص

واجلاتام و تحدد مسؤوليتام عح  غرار العدول و الموثنيل.  فملفاا المشرل في النانول 

المنام لمانة المحاماة صريحة في مخاطلة مامة المؤازرة أمام النضاء، يما أل هيئات 

الجاة الميحفة لتجويد المانة و الرقي  المحاميل لم تتحمل مسؤوليتاا في هكا الشمل لاعتلارها

لاا  . ففي اعتنادنا لاا مل الصالحيات ما يميناا، و لو عح  األقل، مل تنجاز دليل عمحي 

يحدد أهم اهلتزامات و الضوالط الجوهرية في توثيق التصرفات العنارية في محررات ثالتة 

 التاريخ.

ي اآلونة األخيرة عح  تعديل و مل خالل ما سلق، يتضح أل المشرل المدرلي عمل ف 

مراجعة الترسانة النانونية المنامة لميدال التوثيق، لادف تقرار األمل النانوني و العناري، 

وهو تعديل حنق له المشرل العديد مل اإليجاليات، التي ساهمت في حل العديد مل 

لمشرل المدرلي تل اإلشياليات المطروحة، ليل هكه النلرة اإليجالية لل تنسينا عل مساءلة ا

 لم ننل نتامه، حول مجموعة مل األمور مل قليل :

حالة التردد و الحيرة و اهرتلا  التي يتسم لاا العمل التشريعي في التعامل م   -

قضية توثيق التصرفات العنارية، فمنك وقت طويل و المشرل يتجاهل األصوات 

ا في تثلات التي نادت وه زالت تنادي لتلني المحررات الرسمية حصر

التصرفات العنارية ، ألم يحل األوال لاليتفاء مل سياسة التدرج و اهنخراط مل 

اآلل  في تعميم الرسمية  المنشودة، التي لل تتحنق ته لالتخحي عل تزدواجية 
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األنامة التوثينة، و العمل عح  توحيد مناومة توثيق التصرفات العنارية و الحد 

 مل المتدخحيل فياا؟

ل المشرل حريصا عح  اهحتفاا لالمحامي يمحرر لحعنود، فحماكا لم يس  تكا يا -

لحرقي لمحرره تل  مستوى المحرر الرسمي و يجعحه ضمل المعنييل في المادة 

 مل ق.ل.ل؟ 418

لماكا لم يعمل المشرل عح  موايلة اسناد مامة توثيق التصرفات العنارية  -

لوض  منتضيات قانونية لتحديد لحمحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض، 

التزامات و مسؤوليات المحامي المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض تجاه 

 المحررات و العنود التي تصدر عنه؟

مل خالل هكه المالحاات يتليل أل المشرل المدرلي لم يوايح التعديالت التي 

حتوثيق، م  لاقي أجراها لما يصطحح عحيه لالمالئمة، أي مالئمة النصوص المنامة ل

المؤسسات النانونية األخرى التي لاا عالقة ملاشرة أو غير ملاشرة لميدال التوثيق، و التي 

مل م.ر.ل  4مل ليناا مانة المحاماة ممثحة في المنلول لحتراف  أمام محيمة الننض، فالمادة 

النانول حصرت عمل المحامي في اليتالة و التحرير دول اإلشااد عح  األطراف، يما أل 

المنام لمانة المحاماة ينص فنط عح  أل ماام المحامي تشمل تحرير العنود، دول  28.08

ليال مسؤولية المحامي في هكا المجال و دول تحديد التزاماته و واجلاته، هكا لاإلضافة أنه 

ه يوجد أي نص قانوني اخر ينام مسؤولية المحامي و يحدد التزاماته وواجلاته لمناسلة 

مل م.ر.ل  النوانيل العنارية الخاصة عح  غرار الموثق و  4ر العنود وفنا لحمادة تحري

 العدل.

تل ما نحتمسه مل المشرل المدرلي هو واضح و صريح و مختصر، نال  مل الرغلة 

العمينة في تر  لمسة شخصية فعالة، تصن  الفرق وتدير واق  مناومة توثيق التصرفات 

األهداف التنموية، و عحيه فما ننترحه في الموضول يختحف وفق  العنارية، و تدف  لاا لخدمة

 فرضيتيل :
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تما أل تستمر الوضعية النانونية النائمة، وهنا عح  المشرل المدرلي التدخل  -

لتخحي عل خدمات السادة المحاميل المنلوليل لحتراف  أمام محيمة الننض، و لا

وثيق التصرفات العنارية، اعتماد مؤسسة التوثيق لشنياا يجاة مؤهحة حصرا لت

لالنار لما توفره هكه الجاة مل ضمانات قانونية هامة ه تخف  عل يل ماتم 

 لالموضول.

و تما أل يتدخل المشرل المدرلي لتحديد التزامات و مسؤوليات المحامي المنلول  -

لحتراف  أمام محيمة الننض تجاه المحررات التي تصدر عنه، مل أجل تحنيق 

حوح في النوانيل المنامة لحمانييل المتدخحيل في مناومة توثيق اهنسجام المط

التصرفات العنارية، و لادف توفير المزيد مل الضمانات لألطراف المعنية 

التدخل التشريعي لالمحررات الصادرة عل المحاميل و تجدر اإلشارة تل  أل 

 28.08ل فإما أل يطال النانو -ينلدي أل يتم لدوره وفق فرضيتيل :  الم مول

المنام لحمانة و النوانيل كات الصحة و التي تنص عح  التزامات العدول و 

المتعحق  25.90مل النانول  61و  35الموثنيل، ومثال كل  الفصالل 

مل  137لالتجزئات العنارية و المجموعات السينية و تنسيم العنارات، والمادة 

وتما أل يتم هكا التدخل علر مدونة موحدة لحتوثيق  –المدونة العامة لحضرائح.  

تجم  شتات النصوص النانونية تمايدا لمنح الثنة لحمحامي المنلول لحتراف  أمام 

محيمة الننض و مده صالحية تضفاء الصلدة الرسمية شمنه شمل العدول و 

 الموثنيل.

أفاق مانة المحاماة  ألاستشرافا  تندو تل ينا نميل تل  هكا التوجه األخير، فإنني أع

في مناومة توثيق التصرفات العنارية هي واعدة، و لرلما في مشرول النانول الناضي 

لتوحيد العنولات الجنائية لجرائم التزوير المرتيلة مل طرف محرري العنود، تشارات تؤيد 

أمام  أل الخطوة المنلحة لحمشرل ستيول في هكا اهتجاه، نحو منح المحامي المنلول لحتراف 

محيمة الننض صالحية تحرير محررات رسمية، وكل  لعد تمطير  اهلتزامات و الضوالط 

التي تخاطح يل مل الموثنيل و العدول و المحاميل في مدونة توثيق وطنية واحدة تجم  

 شتات النصوص النانونية و توحد العمل التوثيني المدرلي لما يخدم األمل العناري. 
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ار عما تكا يال المحامي محررا لحعند أو لم ييل يكل ، فإننا و لدض الن األخيرفي 

نؤمل أل المحاماة ستال شرييا استراتيجيا في مناومة توثيق التصرفات العنارية، خاصة 

مل خالل خاصية التراف  و التي تميل المحامي و لحيم احتيايه لالنضاء لصفته جزءا مل 

عاقديل و التراف  نيالة عنام في النضية أسرتاا، مل الدفال عل مصالح المواطنيل المت

إليجاد الصيدة النانونية أتحد ،و كل   الوطنية، عل قضية توثيق التصرفات العنارية

نية في المالئمة التي توايح تحوهت و مستجدات العولمة و تراعي الخصوصيات الوط

 .تدلير محف "مسملة العنار"
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  18.00ماال النااانول  12عماار اإلساايرمي، دور المحااامي فااي تحرياار العنااود: قااراءة فااي المااادة 

المجحاة المدرلياة لناانول األعماال و المنااوهت، المتعحق لناام المحيية المشترية لحعنارات الملنياة، 

 .2004ماي  5العدد 

  علااد الحفاايا مشمشااي، توثيااق التصاارفات العناريااة فااي ااال النااوانيل الخاصااة، منااال منشااور فااي

سحسحة المنازعات العنارية مل خالل اجتاادات المجحا األعحا ، مطلعاة األمنياة، الرلااط،، طلعاة 

2007. 

 مريااز وضاماناته/ مجحااة  -يااق التصارفات العناريااة فاي التشااري  المدرلايتوث -علاد المجيااد اليتااني

 39.08و الناانول  32.09قلا ،محف العدد، ناام التوثيق المدرلي في ضوء مستجدات الناانول 

 2013و النوانيل كات الصحة،عدد الخاما، يوليوز 

 اريخ قاراءة عحا  علد النادر لوليري، ضاوالط توثياق التصارفات العنارياة فاي محاررات ثالتاة التا

 .2013، السنة  147ضوء مدونة الحنوق العينية، مجحة المحايم المدرلية، العدد 

  علااد النااادر لااوليري، توثيااق التصاارفات العناريااة فااي محااررات رساامية عحاا  ضااوء مسااتجدات

  2015دجنلر  9و  8،  مجحة النسطاا ، عدد مزدوج  39.08النانول 

 يااة و دورهااا فااي تحنيااق األماال العناااري، مجحااة المنلاار نجاايم أهتااوت، توثيااق التصاارفات العنار

 .2015، ميتلة الرشاد، السطات، 2015، ألريل  7/8النانوني، العدد 

  أمينة ناعمي، توثياق التصارفات العنارياة عحا  ضاوء مدوناة الحناوق العينياة و اجتااادات محيماة

 . 2013،السنة  5الننض، مجحة قلا ، العدد 
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 ى اساااتجالة ماااا ورد لاااالنص التشاااريعي المتعحاااق لنااااامي المحيياااة محماااد لحااشااامي التساااولي، ماااد

المشترية و لي  عنار في طور اإلنجاز لمطالح المحاميل لتوسي  مااامام، مجحاة المحاامي، العادد 

 . 2006،السنة 42

  مال م.ر.ل و تمثيرهاا عحا  اهقتنااءات العنارياة لفائادة  4محمد أوزيال ، اإلشايالية العمحياة لحماادة

العنارياة الجدياادة، سحساحة المعاارف النانونياة و النضااائية، -عاام لحدولاة قااراءة فاي الناوانيل المحا  ال

 .2015منشورات مجحة الحنوق، الرلاط، 

  محمد أوزيال، رسمية العنود مل ااير اهلتزاماات و العناود تلا  مدوناة الحناوق العينياة، التنريار

 .2014الرلاط ، مطلعة المعارف الجديدة، 2013السنوي لمحيمة الننض 

  محمد لودهحة، حجية المحررات الصادرة عل المحامي في التشاري  المدرلي،مجحاة قالا، العادد

 . 2013يوليوز 

  لالمجحاة  1991أيتاولر  28محمد يشلور "التمميل عح  المسؤولية المانياة" مناال منشاور لتااريخ

 المدرلية لحنانول واقتصاد التنمية )العدد غير مكيور(.

  انطلاعااات حااول المسااؤولية والتاامميل، المجحااة المدرليااة  -, المااال النانونيااة الحاارةمحمااد يشاالور

 . 1991السنة  25لنانول واهقتصاد التنمية، العدد 

  تنيار الخط أو التوقي  وتجراءات تحنياق الخطاوط والازور الفرعاي -محمد المجكولي اهدريسي- 

 ،2011 –الدرفة المدنية  -نشرة قرارات محيمة الننض

 مد لولمال، تناط  مسؤوليات المحامي التمديلية والزجرية والمدنية، المجحة المدرلياة لحدراساات مح

 .6/2011النانونية والنضائية العدد 

  سانة 9محمد مومل، منارنة ليل لطالل العنود وتلطالاا في ضوء ق.ل.ل، مجحاة اهماال ، عادد ،

2011. 

 ضااوء اهجتااااد النضااائي المدرلااي محمااد مااومل، مسااؤولية المحااامي عاال تفوياات الفرصااة عحاا  

 29/3/1994الماؤرخ فاي  779و 778)تعحيق عح  قرار محيمة اهستئناف لالدار الليضاء رقم 

 . 47(. المجحة المدرلية لالقتصاد والنانول المنارل عدد 235/93-1740/91محف تجاري 

 1987،سنة 9دد محمد لححو، المسؤولية التنصيرية والمسؤولية المدنية، مجحة المحامي الع. 

  10محمد الصديني، النانول الجديد لحمحاماة تدار  أل تراج ؟،  مجحة رساالة المحامااة ، العادد  ،

 ،1994دجنلر 

  محمد محجولي، المسؤولية المدنية لحمحامي عال أخطائناا المانياة ـ مجحاة المححاق النضاائي العادد

  1994مارا  28
 طالنااة النساااخ ألصااولاا، منشاااورات المجحاااة محمااد لوجيااادة، اإلشااااد عحااا  صااحة اإلمضااااء و م

 . 1996المدرلية لالدارة المححية والتنمية، سحسحة دهئل التسيير ،
  6الحساال مسااؤول، تقاارار رساامية العنااود وأثااره عحاا  اسااتنرار المعااامالت، مجحااة قاالا، العاادد ،

 -.2014يوليوز 

 - الساانة  10 ، العاادد حنااال السااعيدي، الورقااة العرفيااة وتشاايالية عاادم التحياايل، مجحااة األمااال ،

2011. 

  ،تلااراهيم قااادم، رساامية العنااود فااي التصاارفات العناريااة و دورهااا فااي تيااريا األماال النااانوني

 .7/2013منشورات مجحة الحنوق، سحسحة األعداد الخاصة  
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  المجحاة المدرلياة  –اشرف جنوي، خصوصيات توثياق الوقاف وتثلاتاه فاي ضاوء مدوناة األوقااف

 2016أيتولر 13والنضائية / العدد لحدراسات النانونية 

  2009ماي  23أحمد لل عجيلة، التزوير في المحررات، مجحة النصر، العدد. 

 - مجحااة األمااال ،  -فعاليااة ناااام التوثيااق التصاارفات العناريااة لاايل التوحيااد والتنااول -تدريااا فجاار

 .2007العدد الثاني سنة 

 يونياو  4المدنياة، مجحاة المنااارة، العادد الخيارة وعادم الخيارة فاي المساؤولية  -تدريا الفااخوري

1999. 

  قااراء  -األساالاح و ساالل التصاادي –تدريااا الفاااخوري ، "ااااهرة اهسااتيالء عحاا  عنااارات الدياار

يوليااوز   15، منااال منشااور  لتاااريخ 30/12/2016عحاا  ضااوء الرسااالة المحييااة المؤرخااة فااي 

و األلحااا  النانونيااة وجاادة، لااالموق  اإلليترونااي لمر.يااز تدريااا الفاااخوري لحدراسااات  2017

www.cieersjo.com      

  الحساايل الاادلا ، شاايحية انتنااال محييااة العنااار غياار المحفااا )دراسااة فااي ضااوء الفنااه و اهجتااااد

 .2015، يناير  8النضائي المدرلي(، مجحة المنارة لحدراسات النانونية و اإلدارية، العدد 

 شااتنلر 3العاادد  -جامعااة اليوياات -ايااا محمااد ، المسااؤولية المدنيااة لحمحااامي ، مجحااة الحنااوقر ،

2015. 

  87الطيح اللواح، وسائل اإلثلات في مجال التصرفات العنارية، مجحاة المحاايم المدرلياة، عادد ،

 2001ألريل  -مارا 

 ة مسااارات ، العاادد الخاااميا فاضاايحي، المحاماااة و الممارسااة اهفتراضااية علاار اهنترنياات ،مجحاا

 األول، دار األفاق المدرلية لحنشر و التوزي  )لم تكير السنة(. 

  28العايدي يمال، مسؤولية المحامي في تلارام العناود، المواضاي  المعروضاة عحا  الماؤتمر  ، ،

 في  السعيدية، اليتاح الثاني. 2013يونيو  8-7-6جمعية هيئات المحاميل لالمدرح، األيام 

 ساانة 4زلي، منااال منشااور لالمجحااة المدرليااة لحدراسااات النانونيااة والنضااائية عاادد تدريااا النااوا ،

2010 . 

   4خالاااد خاااالص، المحاااامي ماااا فائدتاااة ؟ دفاعاااا عااال  ماناااة المحامااااة، مجحاااة النصااار، العااادد  ،

 .2003يناير

  ايتاولر  61عحي الزيور، المحاماة صانو النضااء و مشاياته، مجحاة المحاايم المدرلياة، العادد ،– 

 .1990ونلر ن

 :المجالت  

  ،مجموعة قرارات المجحا األعح  منشورات جمعية تنمية اللحو  والدراسات النضائية

1966-1982.  

  2016، يونيو 44/45لمجحة اإلشعال عدد مزدوج. 

  2لمجحة اإلشعال العدد. 

   16لمجحة اإلشعال عدد. 

  2011نشرة قرارات محيمة الننض ، الدرفة المدنية. 

 2012سنة  9محيمة الننض، الدرفة المدنية، الجزء  نشرة قرارات. 

http://www.cieersjo.com/
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  2012سحسحة نشرات محيمة الننض، قرارات الدرفة التجارية، سنة. 

  2014. السنة 15نشرة قرارات محيمة الننض، الدرفة المدنية عدد. 

  2014، 183نشرة قرارات محيمة الننض ،الدرفة اإلدارية، العدد. 

  66/86المادة الجنائية ـ مجموعة قرارات المجحا األعح  ـ . 

  81/95مجموعة قرارات المجحا األعح  المادة الجنائية . 

  25مجحة قضاء المجحا األعح ، عدد.  

 ، 1980أيتولر  26مجحة قضاء المجحا اهعح ، عدد. 
  40مجحة قضاء المجحا األعح  عدد. 

  55مجحة قضاء المجحا األعح  ,عدد. 

  60و 59مجحة قضاء المجحا األعح  عدد . 

  71لمجحة قضاء المجحا األعح  عدد.  

  15مجحة المحامي، العدد ، 

  1983، السنة 27مجحة المحايم المدرلية عدد. 

   1991،السنة 62مجحة المحايم المدرلية عدد. 

  2002، السنة  93لمجحة المحايم المدرلية عدد. 

  2006،السنة 104مجحة المحايم المدرلية، العدد. 

 119ة عدد مجحة المحايم المدرلي، 

  2013، السنة 142مجحة المحايم المدرلية عدد. 

  2013دجنلر  –نونلر  -143مجحة المحايم المدرلية عدد . 

  2008، السنة 49مجحة المدرلية لالقتصاد والنانول المنارل، العدد. 

  1990، السنة 142مجحة النضاء والنانول عدد. 

  2009ماي  23مجحة النصر، العدد. 

  ،2014، يوليوز 6العدد مجحة قلا. 

  19لمجحة المحف عدد. 

  2013، سنة  20منشور لمجحة المحف عدد 

 ، 1996المجحة المدرلية لالدارة المححية والتنمية، سحسحة دهئل التسيير . 
  2018يونيو  18اهثنيل  1717جريدة األخلار، العدد. 

 الندوات :

  اهستمرارية والزوال، ندوة حول التوثيق محمد لححاج السحمي، المحررات العرفية ليل

 .1986دجنلر  14-13-18وآثاره عح  التنمية العنارية ـ المنامة لتاريخ 

  محمد هومير، التوثيق والتجزئات العنارية، مداخحة منشور في مؤلف جماعي لندوة العنار

ل   يحية لمراير الطلعة األو 2001مارا  21والتعمير والتجزئة العنارية منعندة لتاريخ 

 2002-2001الحنوق مراير 
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 الجاات المؤهحة لتحرير العنود المتعحنة لالمحيية المشترية ولالعنارات في  -محمد خيري

طور اإلنجاز، مداخحة في ندوة العنار واإلسيال المنامة ليحية العحوم النانونية واهقتصادية 

اليحية، الطلعة  منشور مل طرف 2003ألريل  24واهجتماعية لمراير يوم الخميا 

 . 2003األول  

  محمد الخضراوي، تشياليات توثيق التصرفات العنارية و متطحلات التنمية : قراءة في

، ندوة المنازعات العنارية، منشورات يحية الحنوق لمراير و مريز 44.00النانول 

 .2005،الطلعة الثانية  7الدراسات النانونية و المدنية و العنارية،  العدد 

  محمد ألو نلات، لي  العنار ليل حرية تختيار المحرر تل  تنييد هكا اهختيار، أشدال الندوة

العحمية الوطنية المنامة مل طرف مريز الدراسات النانونية المدنية العنارية ليحية الحنوق 

 23، سحسحة الندوات و األيام الدراسية، العدد 2005فلراير  12و  11مراير يومي 

 2010انية ،الطلعة الث

  المتعحق لناام المحيية المشترية  18.00مل النانول  12حسل زرداني ، قراءة في المادة

لحعنارات الملنية، أشدال الندوة العحمية الوطنية المنامة مل طرف مريز الدراسات النانونية 

، سحسحة الندوات و 2005فلراير  12و  11المدنية العنارية ليحية الحنوق مراير يومي 

 2010،الطلعة الثانية السنة  23يام الدراسية، العدد األ

  51.00و 18.00علد المجيد لويير،حجية المحررات الصادرة عل المحامي في تطار 

، التوثيق المدرلي : واق  و افاق ، أشدال الندوة الوطنية المنامة مل طرف مسح   44.00و

سيدي محمد لل علد هللا يومي لاليحية متعددة التخصصات لتازة، جامعة ، النانول الخاص

 .2010، الطلعة األول  2008ألريل  25و  24

  محمد يشلور ، ثلوت التاريخ في الورقة العرفية،، التوثيق المدرلي : واق  و افاق ، أشدال

لاليحية متعددة التخصصات لتازة، ، الندوة الوطنية المنامة مل طرف مسح  النانول الخاص

 .2010، الطلعة األول  2008ألريل  25و  24 يومي جامعة سيدي محمد لل علد هللا

  محمد الشيحح، قراءة  ميتودولوجية  لصيدة اليراء المفضي تل  تمح  رل  ملني في ضوء

المتعحق لاإليجار المفضي تل  تمح  العنار،أشدال الندوة العحمية الوطنية  51.00النانول 

العنارية ليحية الحنوق مراير يومي  المنامة مل طرف مريز الدراسات النانونية المدنية

،الطلعة الثانية ،  23، سحسحة الندوات و األيام الدراسية، العدد 2005فلراير  12و  11

 .2010السنة 

  28هند اجنيي ، دور المحامي في توثيق العنود، المواضي  المعروضة عح  المؤتمر  ،

لمؤتمر الوطني الثامل و جمعية هيئات المحاميل لالمدرح ، المواضي  المطروحة في ا

 ، وجدة ، اليتاح الثاني.2013يونيو  6/7/8العشريل ، السعيدية األيام 

  ،مداخحة األستاك محمد الشريي رئيا مصححة يتالة الضلط لالمحيمة اهلتدائية لالرشيدية .

مل م.ر.ل،  4لعنوال دور يتالة الضلط في مسطرة التعريف لامضاء المحامي وفق المادة، 

وة :" مستجدات توثيق العنود العنارية و المنصلة عح  الحنوق العينية العنارية" ند في

مل طرف الحجنة العحمية لمحيمة اهستئناف لالراشدية،  2014ماي  21المنامة لتاريخ 

 لناعة الندوات لنفا المحيمة.
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 لي حول : علد المجيد غميجة ، ألعاد األمل التعاقدي و ارتلاطاته، عرض مندم في الحناء الدو

 18األمل التعاقدي و تحديات التنمية، المنام مل قلل الايئة الوطنية لحموثنيل، الصخيرات، 

 .2014ألريل  19و 

  علد الرحيم حزيير، توثيق التصرفات العنارية عح  ضوء مدونة الحنوق العينية و الااير

لوطنية لحمحافاة المتعحق لالتحفيا العناري، الندوة الوطنية المنامة مل طرف الويالة ا

ماي  30و  29العنارية و محيمة الننض في موضول األمل العناري المنامة يومي 

مطلعة األمنية، الرلاط،  26لنصر المؤتمرات مراير، دفاتر محيمة الننض، العدد  2015

2015. 

  ،علد النادر لوليري، توثيق التصرفات العنارية مل قلل المحامي ليل اإلطالق و التنييد

حة في تطار الندوة المنامة مل طرف مختلر الدراسات و األلحا ، الطفل والتوثيق يوم مداخ

 )غير منشور( ليحية الحنوق فاا. 2015ألريل  30

  الندوة الوطنية لعنوال : التصرفات العنارية وتشياهتاا العمحية، المنامة مل طرف جمعية

 ناعة دار الثنافة لالنصر اليلير.ل 2016فلراير  6المحامييل الشلاح لالنصر اليلير، يوم 

  ندوة : اهمل التعاقدي ليل تعدد أنامة التوثيق و تحديات التنمية، المنامة مل طرف مريز

ليحية الحنوق  2017ماي  6و  5الدراسات و األلحا  في قضايا الاجرة و التوثيق، يومي 

 فاا )غير منشورة(.

 المتعحنة لالتصرفات العنارية قراءة عح   ححيمة المداري ، تشيالية تحرير المحامي لحعنود

مل مدونة الحنوق العينية،  أشدال الندوة : المعامالت العنارية و تشيالية  4ضوء المادة 

توثيناا في ضوء المستجدات النانونية الجديدة، المنامة لتنسيق ليل جامعة النروييل لفاا و 

 التاريخ( يحية الشريعة لميادير ، مطلعة أنفو لرانت، )لم يكير

  يحمة السيد الوييل العام لحمح  لدى محيمة الننض، رئيا النيالة العامة لمناسلة الندوة الدولية

المنامة مل طرف اتحاد الدولي لحمحاميل لالتعاول م  هيئة المحاميل لفاا، حول موضول 

 لنصر المؤتمرات لفاا. 2018الريل  7: تطور ماام المحامي، السلت 
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o MASTER. Conditions de la responsabilité R.T.D civil Mars 1998 . 

o VINEY .traité de droit civile, les obligation, la responsabilité. LGDJ Paris, 

1998. 

o Y- AVRIL, la responsabilité de l’avocat. 1er edition. 

o SAVATIER. Traité de la responsabilité civile en droit français 2éme édition. 
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