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المملكة المغربية
المحكمة اإلدارية بالرباط
حكم رقم 3035 :
بتاريخ 2021/7/13 :
ملف رقم2021/7110/127 :

أصل ألحكم ألمحفوظ بك تابة
ألضبط بالمحكمة أ إلدأرية بالرباط

ألقاعدة
ألطعن في قرأر رئيس ك تابة ألضبط برفض ألتعريف إبامضاء ألمحامي طبقا للمادة ألرأبعة من مدونة ألحقوق
ألعينية.
إألزأم رئيس ك تابة ألضبط بالتاشير على ألتعريف إبامضاء ألمحامي على ألعقد ألمحرر من طرفه مع تعلقه بتصرف
يمنع ألقانون أبرأمه ،من شانه أن ُيحدث أثرأ قانونيا يفضي إألى مخالفة نص جنائي وهو ما ل يصح قانونا ألمر به ما
دأم يتعارض مع ألنصوص ألقانونية ألمنظمة لعمليات ألتعاقد ألتي من غاياتها حفظ ألمن ألعقاري وألقانوني،
فيكون من حق رئيس ك تابة ألضبط ألمتناع عن ألتاشير على أي عقد ثبتت مخالفته لنص قانوني ُيحتمل معه
أثارة مسؤوليته ألجنائية عن ألمشاركة في أعدأده .رفض طلب ألغاء ألقرأر ألمطعون فيه  ...نعم.

باس م ج اللة ألم لك وطبقا للقانون
بتاريخ الثالثاء  13يوليوز 2021
اصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
صالح لمزوغي  ...............................................رئيسا ومقررا
شوقي لعزيزي  ......................................................عضوا
فتح هللا الحمداني  .....................................................عضوا
بحضور السيد عبد الرحمان التزكيني ......................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة لبنى خرواع .............................كاتبة الضبط
ألحكم آألتي نصه:
بين ألط اعن :عبدد هللا بري،ممحدا عنوأن ه 8 :زنقدة امميرة عدائ د د د ددة القني رةم ينوب عن ه :امس د د د دتدا محمدد
....................من جهة
ال اهري المحامي بهيئة القني رة.
وبين ألمطلوبين في ألطعن :رئيس مصلحة كدتابة الضبط لدى المحكمة امبتدائية بالقني رة
رئيس المحكمة امبتدائية بالقني رة
وزارة العدل في شخ ،الوزير بمكاتبه بالرباط
الدولة في شخ ،رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
.....................من جهة أخرى
الوكيل القضائي للمملكة.

ألوقائع
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بناء على المقال امفتتاحي المسجل بكدتابة ضبط هذه المحكمة بدتاريددخ  8مارس 2021م
الدذي تقدد بده ال داعن بواسد د د د دة ندائبده عرض فيده انده قدا بتحرير عقدد بيب بمكدتبده غير ان رئيس
كدتدابدة الضد د د ددبط بدالمحكمدة امبتددائيدة بدالقني رة رف التعريف بدممضد د د ددائده دون مبررم رغم انده
يمارس عمله كمحا بهيئة القني رةم واس ددتيفاء العقد لل ددروط القانونية ومنها تلص المنص ددو
عليهدا في المدادة الرابعدة من مددوندة الحقول العينيدةم وان قراره يتسد د د ددم بعيدل انعددا التعليدل
لعد بيان موقفه ام بعد اجراء انذار اس د د ددتجوابيم وبعيل مخالفة القانون لتجاوزه مقتض د د دديات
المادة المذكورة التي تحص د ددر دوره في التعريف بممض د دداء المحامي بعد التاكد من ص د ددفته كمحا
ممارس ومقبول لدى محكمة النق م اما مض د ددمون العقد فمن محرره وا رافه هم المسد د د ولون
عنه؛ مجله يلتمس الحكم بملغاء القرار الم عون فيه مب ما يترتل عن لص قانونا من احقيته
في التعريف بممضائه على العقد المرفق .وارفق المقال بوثائق.
وبندداء على المددذكرة الجوابيددة المدددلى بهددا من وزارة العدددل بتدداريخ  26ابريددل  2021الراميددة
الى عدد قبول ال لدل شد د د ددكال لتعلقده بدمجراء مدادي م تتوفر فيده مقومدات القرار اإلداري القدابدل
لل عن باإللغاءم وفي الموض د ددوع برف ال لل لكون العقد الم لو التص د ددديق على امض د دداء
المحامي محرره يتعلق ببيب بقة ارض د ددية ليس د ددل مملوكة للبائب ب د ددكل نهائي حس د ددل ال د ددهادة
اإلد اريدة الصد د د ددادرة عن مجموعدة العمران والمسد د د ددجلدة تحدل عددد  13/5621بتداريخ 213/9/27
والتي جاءت مذيلة بعبارة تفيد ان تلص ال د ددهادة م تقو مقا الملكية التي م تص د ددبح نهائية م
بعد الحص د ددول على الرس د ددم العقاري من المحافظ على اممالك العقاريةموان العقد المحرر من
قبدل المحدامي المددعي م ينددرض ضد د د ددمن العقود المنصد د د ددو عليهدا في المدادة الرابعدة من مددونة
دتابة الضددبط في حالة
الحقول العينيةم منه ليس عقدا ناقال للملكيةم ولقيا مس د ولية رئيس ك
ت
عد مراقبة وتصدفح المحررات وان ملكية البقعة امرضدية موضدوع عقد البيب الل الى موكله من
وي حقول الجمداعدة السد د د ددالليدة عن ريق امسد د د ددتفدادة من مجموعدة العمران ممدا يجعلده ملزما
بمراقبة صحة العقد شكال وجوهرا.
وبن دداء على تعقي ددل ن ددائ ددل ال دداعن بت دداريخ  2021/6/21الرامي الى رد ال دددفوع المث ددارة
والحكم وفق ال لل.
وبناء على اممر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/6/22
وبناء على دراض القض ددية بجلس ددة 2021/7/6م اعتبرت خاللها المحكمة القض ددية جاهزةم
واع يل الكلمة لى ال تسد د د دديد المفوض الملكي الذي اكد تقريرهم فتقرر حجز القضد د د ددية للمداولة
قصد الن ق بالحكم امتي بعده.
وبعد ألمدأولة طبقا للقانون
في ألشكل:
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حيث دفعل الجهة الم لوبة في ال عن بعد قبول ال لل شكال لتعلقه بمجراء مادي م
تتوفر فيه مقومات القرار اإلداري القابل لل عن باإللغاء.
لكن حيث ن ال عن انصل على رف رئيس مصلحة كدتابة الضبط بالمحكمة امبتدائية
بالقني رة التعريف بممض د دداء المحامي محرر عقد البيب كاختص د ددا قانوني منحه الم د ددرع ياهم
ممددا يجعددل من هددذا الرف قرارا داريددا سد د د ددلبيددا وم ثرا في المركز القددانوني للمعني بدده ووجددل
بالتالي رد ما جاء بهذا الدفب لعد ارتكازه على اساس.
وحيث قد ال لل من ي صددفة ومصددلحة ومسددتوفيا لسددائر ال ددروط ال ددكلية المت لبة
قانونا مما يتعين معه قبوله.
في ألموضوع:
حيث يس د د ددت د د ددف من ال لل انه يرو الحكم بملغاء قرار الس د د دديد رئيس مص د د ددلحة كدتابة
الض د د ددبط بالمحكمة امبتدائية بالقني رة القاض د د ددي برف التعريف بممض د د دداء ال اعن محرر عقد
البيب بصفته محاميا مقبوم اما محكمة النق مب ما يترتل عن لص قانونا.
وحيث اسد د د ددس ال عن على عد م د د د ددروعية القرار الم عون فيه واتسد د د ددامه بعيل انعدا
التعليل ومخالفة القانون.
وحيث اجابل الجهة الم لوبة في ال عن م كدة م د د د ددروعية رف رئيس كدتابة الضد د د ددبط
التعريف بممض د دداء المحامي محرر العقد بعلة ان العقد المحرر من قبل ال اعن م يندرض ض د ددمن
العقود المنصو عليها في المادة الرابعة من مدونة الحقول العينية.
وحيث نه بعد دراس ددة المحكمة لكافة مع يات القض ددية تبين لها ان جوهر النزاع يتعلق
بمدى م ددروعية قرار رئيس مصددلحة كدتا الضددبط بالمحكمة امبتدائية رف التعريف بممضدداء
المحامي بمناسبة تحرير عقد بيب.

في ألوسيلة ألمستمدة من عيب أنعدأم ألتعليل:
حيث تمس ددص ال اعن بكون القرار الم عون فيه م ددو بعيل انعدا التعليل بعلة ان
رئيس كدتابة الضد ددبط رف تبرير قرار امتناعه عن التعريف بممضد ددائه كمحا م بعد اجراء انذار
استجوابي.
لكن حيث نه لما كان ال عن قد انصدل على قرار ضدمني برف التعريف باإلمضداء وكان
رئيس كدتابة الض د ددبط قد برر قرار الرف وفق ما ورد بجوابه المض د ددمن في المحض د ددر المحرر اثر
اإلنذار امس د د ددتجوابي الموجه له فمن ما اثير بهذا الص د د دددد يبقى غير مرتكز على اس د د دداس ويتعين
استبعاده.
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في ألوسيلة ألمستمدة من عيب مخالفة ألقانون:
حيث تمسدص ال اعن بعد م دروعية القرار الم عون فيه لكون دور رئيس كدتابة الضدبط
يقتص د ددر على التعريف بص د ددفة المحامي المقبول لدى محكمة النق اما مض د ددمون العقد المحرر
من رفه فمن محرره وا رافه هم المس د د ولون عنهم وان العقد يس د ددتوفي كافة ال د ددروط المقررة
في المادة الرابعة من مدونة الحقول العينية.
وحيددث اجدابدل الجهددة الم لوبدة في ال عن مالحأددة ان العقددد المحرر من قبددل المحددامي
ال اعن م يندرض ضدمن العقود المنصدو عليها في المادة الرابعة من مدونة الحقول العينيةم
منده ليس عقددا نداقال للملكيدةم ولقيدا مسد د د د وليدة رئيس كدتدا بدة الضد د د د تدبط في حدالدة عدد مراقبدة
وتصد د د ددفح المحررات وان ملكيدة البقعدة امرضد د د ديدة موضد د د ددوع عقدد البيب الدل الى موكلده من وي
حقول الجماعة الس د دداللية عن ريق امس د ددتفادة من مجموعة العمران مما يجعله ملزما بمراقبة
صحة العقد شكال وجوهرا.
وحيث نص د د ددل المادة الرابعة من مدونة الحقول العينية على انه":يجب أن تحرر -تحت
ط ائل ة ألبطالن  -جميع ألتص رف ات ألمتعلق ة بنق ل ألملكي ة أو ب إانش اء ألحقوق ألعيني ة
ألخرى أو نقلها أو تعديلها أو إأس قاطها وكذأ ألوكالت ألخاص ة بها بموجب محرر رس مي ،أو
بمحرر ث اب ت ألت اريت يتم تحريره من طرف مح ام مقبوت للترأفع أم ام محكم ة ألنقض م ا لن
ينص قانون خاص على خالف ذلك.
يجب أن يتم توقيع ألعقد ألمحرر من طرف ألمحامي وألتاش ير على جميع ص فحاته
من ألطرأف ومن ألجهة ألتي حررته.
تص حح إأمض اءأت ألطرأف من لدن ألس لطات ألمحلية ألمختص ة ويتم ألتعريف
ب إامض اء ألمح امي ألمحرر للعق د من ل دن رئيس ك ت اب ة ألض بط ب المحكم ة ألبتدأئي ة ألتي
يمارس بدأئرتها".
وحيث ن البين من هذه المقتضديات ان الم درع خول للمحامي حق ابرا محررات ثابتة
التاريخ تنصدل على جميب التصدرفات المتعلقة بنقل الملكية او بمن داء الحقول العينية امخرى
او نقلها او تعديلها او سددقا ها وكذا الوكامت الخاصددة بهام ون ،على شددروط شددكلية منعقادها
بددان يتم تحريره دا من رف محددا مقبول للترافب امددا محكمددة النق م وان يتم توقيب العقددد
المحرر من رف المحامي والتاش ددير على جميب ص ددفحاته من ام راف ومن الجهة التي حررتهم
وبان تص د ددحح مض د دداءات ام راف من لدن الس د ددل ات المحلية المختص د ددة على ان يتم التعريف
بممض د دداء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كدتابة الض د ددبط بالمحكمة امبتدائية التي يمارس
بدائرتها.
وحيث لئن كان الأاهر من صدياغة مقتضديات المادة الرابعة من مدونة الحقول العينية
ان الم د ددرع لم يخول لرئيس كدتابة ض د ددبط المحكمة امبتدائية س د ددل ة مراقبة مض د ددمون العقد
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المحرر من رف المحاميم وقص د ددرت مهمته على مراقبة ال د ددرط ال د ددكلي المتمثل في التحقق
من صد د د دفدة المحدامي الممدارس والمقبول للترافب امدا محكمدة النق م فدمنهدا لمدا حدددت انواع
التص د د ددرفات الجائز ابرامها بمحرر ثابل التاريخ من رف المحاميم ونص د د ددل على اس د د ددتثناء ما
يمنب قدانون خدا ابرامده سد د د ددواء بمحرر ثدابدل التداريخ او بغيره وفق مدا فيفهم من عبدارة "مدا لم
ين ،قدانون خدا على خالف لدص" والتي يسد د د ددري مددلول القدانون الخدا الوارد بهدا على مدا
يتعلق باش د ددتراط الرس د ددمية ك د ددكلية انعقاد كما في عقود العمرى والهبة والص د دددقة والمغارس د ددة
والرهن الحيازي والمعاوضدة العينيةم او على ما يمنب القانون التصدرف فيه او برا عقود ب دانه
كبع التصدرفات الواردة على العقارات السدال لية او التي تخالف النأا العا ؛ وكان من شدان
تاش د دديره على هذه المحررات ان يجعل منه م د دداركا بمعدادها مما يحتمل معه اثارة مس د د وليته
القانونية ب ان مضمونها؛ فمن مراعاة قواعد الم روعية عند بسط الرقابة القضائية على حامت
رفضد د دده التعريف بممضد د دداء المحامي بعلة مخالفة المحرر للقانون تسد د ددتوجل تقديم المصد د ددلحة
المعتبرة قانونا وتكريس س د دديادة القانون بما يحفظ اممن العقاري باعتباره اس د دداس كل تقد او
تنميةم وبالتالي يتعين تقدير وجه مش روعية قرأر ألمتناع عن ألتعريف ب إامض اء ألمحامي في
ض وء مبرر ألرفض وألنص وص ألقانونية ألمنظمة للتص رف موض وع ألعقد مع أس تحض ار
ألحفاظ على مبدأ ألمن ألتعاقدي.
توحيدث ن البين من وثدائق الملف ان العقدد المددلى بده من ال داعن يتعلق بعقدد بيب بقعدة
ارضدية الل الى بائعها باعتباره من وي حقول الجماعة السداللية اومد موسدى بمقتضدى شدهادة
داريةم على ان يقو الم د ددتري مقا البائب بمواص د ددلة جميب اإلجراءات اإلدارية والقانونية من
تس د ددجيل وتحفيظ وكل ما يتعلق بتس د ددوية الوض د ددعية اإلدارية والقانونية للبقعة امرض د ددية تجاه
اإلدارات العمومية والخاصة وفق ما جاء بمضمون العقد المذكورم المكون من صفحتين موقب
على امولى من المحامي مب ختمه الى جانل توقيب البائب والم د ددتري وتحمل الص د ددفحة الثانية
منه ختم المحامي فقط وتوقيب البائب والم د ددتري مب المص د ددادقة على توقيعهما في الص د ددفحتين
المذكورتين؛ واثر لل التعريف باإلمض د دداء الموجه لرئيس كدتابة الض د ددبط بالمحكمة امبتدائية
بالقني رة وعد جوابه اس د ددتص د دددر امرا يا ن بموجبه رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط للمفوض
القضددائي بمجراء انذار اسددتجوابي اكد فيه رئيس كدتابة الضددبط ان رف التعريف باإلمضدداء نات
عن كون العقدد المددلى بده م ينددرض ضد د د ددمن المحررات المنصد د د ددو عليهدا في المدادة الرابعدة من
مدونة الحقول العينية وكون ال لل جاء مرفقا ب دهادة صدادرة عن شدركة العمران مذيلة بعبارة
ان ال ددهادة م تقو مقا الملكية والتي م تصددبح تامة م بعد حصددول المعني باممر على الرسددم
العقاري المخص ،لهذه البقعة امرضية.
وحيث نص د ددل الفقرة الثانية من ألمادة  15من ألقانون رقم  17-62المتعلق بالوص د دداية
اإلداريدة على الجمداعدات السد د د ددالليدة وتددبير امالكهدا على ع دم جوأ تفوي ت أمالا ألجم اع ات
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ألس اللية إأل في ألحالت ووفق ألش روط ألوأردة في هذأ ألقانون ونص وص ه ألتطبيقية وذلك
تحت ط ائل ة بطالن ألتفويتم كمدا نصد د د ددل ألم ادة  36من نفس القدانون على عقوب ة ألحبس
من سنة إألى خمس سنوأت وغرأمة من  10.000درهم إألى  100.000درهم لكل من قام أو
ش ارا باي ص فة في أعدأد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنا ت عن عقار أو بالنتفاع بعقار
مملوا لجماعة ساللية خالفا للمقتضيات ألقانونية ألجاري بها ألعمل.
وحيث نه لما ثبل ان المحرر المبر من رف ال اعن بص ددفته محاميا انص ددل على عقار
تالل ملكيتده للبدائب باعتبداره من وي حقول جمداعة سد د د ددالليدةم وكان القدانون يمنب تفويل هذه
العقارات ويعاقل كل من قا او ش ددارك باي ص ددفة في اعداد وثائق تتعلق بالتفويل او بالتنازل
عن عقار او بامنتفاع بعقار مملوك لجماعة س د د ددالليةم وبالنأر ايض د د ددا لما اص د د ددبحل تمثله هذه
النازلة من ظاهرة استوجبل التصدي لها واسترعل انتباه الجهات اإلدارية المعنيةم اشارت
رس د ددالة الس د دديد وزير العدل الموجهة الى نقيل هيئة المحامين لى الخروقات التي تم تس د ددجيلها
بس د ددبل توثيق بع المحامين لهذه العمليات العقارية خالفا للقانونم وكذا الرس د ددالة الدورية
لوزير الدداخليدة في هدذا ال د د د ددان؛ لدذا و لكدل هدذه امعتبدارات فدمن مس ايرة ألطاعن في أدعائه
بعدم مش روعية ألقرأر ألمطعون فيه و إألزأم رئيس ك تابة ألض بط بالتاش ير على ألتعريف
ب إامض اء ألمحامي على ألعقد ألمحرر من طرفه ،من ش انه أن ُيحدث أثرأ قانونيا يفض ي إألى
مخالفة نص جنائي وهو ما ل يص ح قانونا ألمر به ما دأم يتعارض مع ألنص وص ألقانونية
ألمنظمة لعمليات ألتعاقد ألمس تدت بها ألتي من غاياتها حفظ ألمن ألعقاري وألقانوني،
فيكون من حق رئيس ك تابة ألض بط ألمتناع عن ألتاش ير عن أي عقد ثبتت مخالفته لنص
قانوني ُيحتمل معه أثارة مسؤوليته ألجنائية عن ألمشاركة في أعدأده ،مما وجل معه اعتبار
ال عن غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين الحكم برفضه.
ألمنطوق
وت بيقددا للقددانون رقم  90-41المحدددل للمحدداكم اإلداريددة والقددانون رقم  17-62المتعلق
بالوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير امالكها.
لهذه ألسباب
حكمل المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في ألشكل :بقبول ال للم وفي ألموضوع :برفضه.
بهذأ صدر ألحكم في أليوم وألشهر وألسنة أعاله .................................
ألرئيس وألمقرر
كاتب ألضبط

