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 الحمد والشكر هلل رب العالمين، الذي سهل لنا األمور كلها، وجعل لنا من بعد العسر يسرا.

 
 دكتور محمد األعرج، الذي  أتقدم ببالغ الشكر وف ائق التقدير وعظيم االمتنان ألستاذي المشرف ال

 مد لي يد العون والمساعدة، ولم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه، فكان لي بذلك أحسن مرشد وخير  

 دليل.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة وتقويم هذا العمل، وكذا  

العمومية على ما بذلوه من جهد وما قدموه من  أساتذتي األجالء في وحدة ماستر ق انون المنازعات  
 تضحيات.

ف لهم مني جميعا جزيل الشكر، وهللا أسأل، أن يجازيهم عني خير جزاء، وأن يمهدهم بالصحة والعافية، 
 وأن يرزقهم طول العمر إلنارة طريق العلم لكل طالب علم.

 

           عزيز بالمهدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
العقاري مكانة متميزة على رأس األنظمة القانونية األكثر يحتل نظام التحفيظ 

تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسيلة الفعالة لبناء المشروعات، ذلك أنها 

 (1)تدمج الملكية العقارية في الحياة االقتصادية وتساهم في استقرار المعامالت

 األفراد واالقتصاد الوطني.وتسهيل القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية 

ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب مزدوج في هيكله، ومتنوع في طبيعته، إذ 

يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة المستمد من مبادئ الشريعة اإلسالمية 

وبعض قواعد القانون المدني، وآخر خاص بالعقارات المحفظة المقتبس من نظام 

المحدد للتشريع المطبق على العقارات  1915نيو يو 2وظهير  1913غشت  12

 المحفظة.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام تم وضعه من طرف سلطات الحماية 

الفرنسية من أجل ضمان حقوق الرعايا الفرنسيين في التملك العقاري وتشجيع 

لم  .ألن المغرب كان منذ القديم مطمعا لكثير من البلدان، ولكن(2)الهجرة األوربية

يكن من الممكن تملك أراضي مغربية من طرف أجانب إال بعد معاهدة مدريد بتاريخ 

، ما عدا بعض االمتيازات التي كان يتمتع بها بعض الفرنسيين، 1880يوليوز  3

نظرا للعالقة التجارية التي كانت تربط المغرب بفرنسا، وطبقا لهذه المعاهدة أصبح 

ية شرط الحصول على رخصة من السلطات لألجانب الحق في تملك أراضي مغرب

                                                 
لعقاري في ضوء القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة  الدار "التحفيظ ا ،المختار بن أحمد عطار - 1

 .5ص 2008البيضاء، الطبعة األولى 

 ص 2000إدريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب "، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة األولى  - 2

2. 



المغربية، ولقد تم التأكيد على هذه الرخصة في معاهدة الجزيرة الخضراء المبرمة 

 .(1)06/04/1906بتاريخ 

وبما أن أغلب األجانب الذين حصلوا على أراضي مغربية قد استطاعوا 

التهرب من الحصول على هذه الرخصة فقد كان من الالزم عند وضع ظهير 

 التحفيظ العقاري مراعاة هذا األمر.

والتحفيظ العقاري هو مجموعة من اإلجراءات القانونية والتقنية، الهدف منها 

 .(2)تسجيل كل عقار على حدة

وفي ضوء النصوص القانونية المؤطرة لنظام التحفيظ العقاري بالمغرب 

ي تمثلت في نشأت هيئات إدارية مكلفة بإجراءات التحفيظ على كافة الصعيد الوطن

 (4). هذه المصالح اإلدارية يقف على رأسها موظفون(3)مصالح المحافظات العقارية

إداريون هم المحافظون على األمالك العقارية والرهون الذين يعهد إليهم تطبيق 

 . (5)نظام التحفيظ العقاري

                                                 
لتحفيظ"، مجلة القانون واالقتصاد، فاطمة الحروف، " دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب ا -1

 .45، ص 2002سنة  19العدد 

 .80ص 1986أبريل  5عبد الوهاب بن سعيد، "مسطرة التحفيظ العقاري وآثاره" رسالة المحاماة العدد  - 2

 13، ظهير شريف صادر في 58-00تسمى حاليا الوكالة العقارية للمسح العقاري والخرائطية طبقا لقانون -3

 .2002يونيو 

، المتعلق بالنظام األساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على أنه 1958فبراير  24من ظهير  2طبقا للمادة  -4

"يعد موظفا عموميا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأمالك اإلدارة التابعة 

 للدولة".

 فيظ العقارات.( المتعلق بتح1913غشت  12) 1331رمضان  9ظهير  - 5

 ( المنظم لمختلف التدابير االنتقالية.1915)فاتح يونيو  1933رجب  18ظهير  -

 ( المحدد الختصاصات المحافظ العقاري.  1953دجنبر  29) 1373ربيع الثاني  22ظهير  -

 ( المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.1915يونيو  2) 1933رجب  19ظهير  -

 ( المتضمن لتطبيق نظام التحفيظ.1915يونيو  3) 1333رجب  20وزيري المؤرخ في القرار ال -

 ( المنظم لمصلحة المحافظة العقاري.1915يونيو  4) 1333رجب  21القرار الوزيري المؤرخ في  - = 



والمحافظ العقاري هو الرئيس التسلسلي لجميع الخاليا والمكاتب التي تتكون 

الذي يعين بقرار من وزير الفالحة بناءا على  (1)ها مصلحة المحافظة العقاريةمن

 اقتراح من مدير إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

يونيو  4الموافق ل  1333رجب  21ولقد جاء القرار الوزيري المؤرخ في 

 .المنظم لمصالح المحافظات ليؤكد هذه الوضعية ويزكيها 1915

ويعهد إلى هذا الموظف القيام بعدة مهام تتمثل في إصدار قرارات سواء أثناء 

سريان مسطرة التحفيظ أو بعد تأسيس الرسم العقاري، فهل يمكن معه القول طبقا لما 

 سبق أن هذه القرارات هي قرارات ذات طبيعة إدارية؟.

نون عن فالقرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة في الشكل الذي يتطلبه القا

إرادتها الملزمة لما لها من سلطة عامة، بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد 

 . (2)إحداث مركز قانوني متى كان حائزا وممكنا قانونا إبتغاء تحقيق مصلحة عامة

فمن خالل هذا التعريف يمكن استنتاج أنه لكي يكون القرار إداري يجب توفر 

ن سلطة إدارية، وجود إرادة منفردة، ترتيب الخصائص التالية: أن يكون صادرا ع

آثار قانونية. مما يستخلص أن قرار المحافظ العقاري هو قرار ذو طبيعة إدارية 

وبالتالي قابليته للطعن في إطار دعوى اإللغاء ويدخل في اختصاص المحكمة 

اإلدارية انطالقا من االجتهاد المستقر للغرفة اإلدارية الذي يقوم على أساس أن 

المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة إدارية وأن القاعدة العامة هي جواز 

. وهو ما سارت عليه الغرفة (3)الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء اإلداري

                                                 
دة، محمد الحياني، "المحافظ العقاري بين متطلبات االختصاص وإكراهات المسؤولية"، مطبعة النجاح الجدي - 1

 .4،ص 2002الدار البيضاء، الطبعة األولى 

، 2009سعيد نكاوي، "القانون اإلداري والقضاء اإلداري"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة األولى  - 2

 .17ص

محمد األعرج، "اجتهادات المحاكم اإلدارية، تعاليق على أحكام المحكمة اإلدارية بالرباط"، منشورات خلية  - 3

، 2008حاث والدراسات اإلدارية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، الطبعة األولى األب

 .56ص



، لكن قبل هذا التاريخ كان 1957اإلدارية منذ إحداث المجلس األعلى سنة 

 االختصاص يرجع إلى المحاكم اإلقليمية. 

لخصوصيات نظام التحفيظ العقاري فقد أخضع المشرع المغربي  ونظرا

من ظهير  96بعض قرارات المحافظ استثناءا لرقابة القضاء العادي طبقا للفصل 

 .1913غشت  12التحفيظ العقاري 

والرقابة القضائية هي ما يحقق للمواطنين ضمانة أساسية لحقوقهم وحرياتهم 

يعون بمقتضاه االلتجاء إلى سلطة مستقلة من ألنها تعطيهم سالحا دستوريا، يستط

التي  (1)أجل إلغاء، أو تعديل، أو التعويض عن اإلجراءات واألعمال غير القانونية

 تتخذها السلطات العامة اتجاههم.

وإذا كان القضاء هو مالذ الناس في تأمين حقوقهم ومالذ المظلومين هذا 

ذه الثقة التامة في توزيع العدل األمل في الوصول إلى الحق عن طريق القضاء وه

. وجعل بابه مفتوحا (2)بين الناس، وضع القضاء موضوع المهابة والقدسية والجالل

 للجميع يلجه كل راغب في التماس الحق مهما كان مركزه.  

غير أن ما يتوخاه المتقاضي من رقابة القضاء لقرارات المحافظ سواء تلك 

تلك الصادرة بعد تأسيس الرسم العقاري هو الصادرة أثناء مسطرة التحفيظ أو 

صدور األحكام، وإنما ترجمة منطوقها على أرض الواقع، أي عن طريق تنفيذها 

دون أدنى شك من جانب اإلدارة سواء كان هذا المتقاضي شخص من أشخاص 

 القانون العام أو القانون الخاص.

 :دوافع اختيار الموضوع -

                                                 
حماد صابر، "حرية التعبير والمجتمع السياسي تساؤالت حول المعالم الفاصلة بين ثقافة الحوار وكالم  - 1

 .31، ص2002سنة  19الكراهية"، مجلة القانون واالقتصاد، عدد 

 14حة ـم، صف1988-هـ1409السنة الثامنة  14-13عبد الرزاق شبيب، "المحاماة"، مجلة المحامي عدد  - 2

 .15و



وضوع، هو الدور الكبير الذي يلعبه نظام كان من وراء اختيارنا لهذا الم

التحفيظ العقاري في حفظ استقرار صيانة الثروة العقارية وما يخلقه من اطمئنان 

واستقرار لدى المتعاملين في الميدان العقاري وتشجيع االستثمار وتنمية االقتصاد، 

 وذلك بإقامة الرسم العقاري وتقييد الحقوق المتفرعة عنه من طرف المحافظ

العقاري، وهذا لن يتأتى إال بوجود رقابة قضائية فعالة لحماية ذوي الحقوق، باعتبار 

أن القضاء مدعو أكثر لمعرفة النطاق الذي يمكنه أن يتحرك فيه وهو يبت في 

مشروعية عمل المحافظ أو عدمها، خاصة أن المشرع المغربي لم يعط لهذا 

وص قانونية جامدة وبين للموضوع ما يستحق وترك القضاء محاصرا بين نص

شعور لدى المهتمين بهذه المادة بوجوب بسط يد القضاء على قرارات المحافظ على 

األمالك العقارية والرهون من أجل التأكد من مشروعيتها والتعويض عنها في حالة 

 إلحاقها أضرارا بالغير.

 :أهمية الموضوع -

اع بعض تتجلى أهمية الموضوع في بحث مدى توفق المشرع في إخض

قرارات المحافظ على األمالك العقارية والرهون للرقابة القضائية، وتنزيه البعض 

اآلخر من تلك الرقابة، ومدى نجاحه في تنظيمه ألحكام المسؤولية التي تقابل اتخاذ 

 تلك القرارات مع ما ينتج عنها من حقوق المتضررين في التعويض.

طبقة فيما يخص بحثنا سواء كانت تنتمي تحديد المقتضيات القانونية الم -       

 79لمقتضيات القانون الخاص والمتمثلة في قانون االلتزامات والعقود في فصليه 

-41أو مقتضيات القانون العام والمتمثلة في ظهير التحفيظ العقاري والقانـون  80و

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية، كما سيمكننا هذا البحث من :  90

 قرارات التي تخضع لرقابة القضاء اإلداري وتلك التي معرفة ال

 تخضع لرقابة القضاء العادي.



  الوقوف على أنواع الدعاوى التي يمكن إقامتها من طرف

المتضرر من قرارات المحافظ العقاري وكذا الجهة التي يمكن 

 اللجوء إليها للمطالبة بالتعويض.

 االجتهاد الوقوف على مدى تمكن وإحاطة المشرع المغربي و

القضائي من هذا الموضوع، بحيث سيمكننا هذا البحث من 

 الوقوف على مكامن الضعف التي قد تعتري هذه الرقابة.

 : إشكالية الموضوع -

إن االزدواجية اإلجرائية بين مقتضيات القانون العام ومقتضيات القانون 

ارات الخاص، وكذا االزدواجية على مستوى األجهزة المتدخلة في مراقبة قر

 المحافظ العقاري شكلت منطلقا للعديد من التساؤالت:

 ما هي الجهة المختصة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟ 

  هل تمتد رقابة القضاء لجميع القرارات التي يصدرها المحافظ

 العقاري؟

  هل هناك إمكانية رفع دعوى التعويض عن األضرار التي تنتج

اب بنعم فما هي أنواع الدعاوى عن قرار المحافظ؟ وإن كان الجو

 المتاحة لذلك؟

 ما هي الجهة المختصة في دعاوى التعويض؟ 

  هل هناك حدود ال يمكن للقضاء أن يتجاوزها؟ وإن كان كذالك فما

 هي مظاهر هذه الحدود؟

وتتلخص اإلشكالية الجوهرية التي ستشكل الخيط الرابط بين مختلف عناصر 

 للقضاء مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟ هذا البحث في: إلى أي حد يمكن 



وللجواب على هذه اإلشكالية فقد تم اعتماد منهج تحليلي للنصوص القانونية 

المعتمدة في الموضوع إضافة إلى استقراء االجتهادات القضائية وذلك وفق التقسيم 

 التالي: 

 العقاري. الفصل األول : إمكانية رقابة القضاء لقرارات المحافظ

 ل الثاني : محدودية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري.الفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 إمكانية رقابة القضاء لقرارات

 المحافظ العقاري
 



إن اإللمام برقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري يقتضي النظر إلى دراسة  

درة أثناء سريان مختلف القرارات الصادرة عنه، سواء تعلق األمر بالقرارات الصا

 مسطرة التحفيظ أو تلك الالحقة لتأسيس الرسم العقاري.

وعليه فإن المشرع عندما فرض رقابة القضاء على القرارات التي يتخذها  

المحافظ العقاري فإنه كان حكيما متوخيا من ذلك المصلحة العامة للمجتمع 

 .(1)والمصلحة الخاصة لألفراد

وظفا إداريا، فإن ما يتخذه من قرارات فهي وباعتبار المحافظ العقاري م 

قرارات إدارية تبقى خاضعة للرقابة القضائية التي تتم بوسيلتين: األولى: رقابة 

المشروعية وذلك إن كانت هذه القرارات مطابقة للقانون أم ال، والثانية: هي 

رارات المسؤولية الناتج عنها التعويض عن األضرار الالحقة من جراء اتخاذ هذه الق

األمر الذي يستدعي تحديد الجهة المختصة في مراقبة مشروعية هذه القرارات 

 (.IIالمبحث( التي تستلزم تعويض المتضرر في حالة وجود ضرر )Iلمبحث)ا

 

 

                                                 
أحمد الشحيتي ومحمد صغير "الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي  واختصاص  - 1

 .103ص 2003، يونيو ،8القضاء اإلداري، مجلة المناظرة، العدد 



 المبحث األول:

 الجهة المختصة في إلغاء قرارات المحافظ العق اري
 

االختصاص  تتسم مراقبة مشروعية قرارات المحافظ العقاري بازدواجية

رغم أن المحافظ العقاري موظفا إداريا، فالمبدأ هو رقابة القضاء اإلداري العتبار 

قراراته قرارات إدارية، إال أن المشرع المغربي أخضع قرارات المحافظ العقاري 

حيث خص بعض قراراته بدعوى موازية لدعوى اإللغاء  (1)لنظام فريد للرقابة عليها

باقي القرارات التي يمكن للمحافظ أن يتخذها خاضعة بنصوص صريحة، فيما ظلت 

 وهو ما سيتم دراسته من خالل المطلبين التاليين:  (2)لرقابة قاضي اإللغاء

 المطلب األول: اختصاص المحاكم العادية 

 المطلب الثاني: اختصاص المحاكم اإلدارية 

                                                 
ج "قرارات المحافظ العقارية القابلة للطعن باإللغاء"، تعليق على قرار الغرفة اإلدارية عدد محمد األعر - 1

 .155ص  2005 4-3، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 9/10/1997في  1124

رة أحمد أجعون، "المحافظ العقاري اختصاصاته مسؤولياته ووضعيته اإلدارية"، المجلة المغربية لإلدا - 2

 .184، ص 2000-55-54المحلية والتنمية عدد 



 المطلـب األول: اختصاص المحاكم العادية 

العقاري موظفا إداريا وقراراته تعتبر قرارات إدارية بالرغم من أن المحافظ  

نافذة في حد ذاتها ومؤثرة في المركز القانوني للمعنيين بها فإن المشرع طبقا للفصل 

ترك االختصاص للقضاء العادي، قصد مراقبتها  (1)من ظهير التحفيظ العقاري 96

 بصفة استثنائية.

،  ولهذا وجب التمسك بحرفية (2)ومن المعلوم أن االستثناء ال يتوسع فيه 

النصوص التي تعطي االختصاص للمحاكم العادية دون التوسع في ذلك األمر الذي 

، مما يجب معه تحديد قرارات المحافظ (3)أكده المجلس األعلى في عدة قرارات له

التي يجوز الطعن فيها أمام القضاء العادي طبقا لهذا االستثناء، وذلك بالتطرق إلى 

(، والقرارات الالحقة الفرع األولات الصادرة أثناء سريان مسطرة التحفيظ )القرار

 (.الفرع الثانيللتحفيظ )

                                                 

"في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار،  1913غشت  12من ظهير التحفظ العقاري  96ينص الفصل  - 1

وتسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم  صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكون قابال 

ية التي تبت فيه مع الحق في االستئناف، واألحكام االستئنافية يمكن الطعن فيها عن للطعن أمام المحكمة االبتدائ

 طريق النقض وتبليغ األطراف...".

محمد النجاري "الطعن في قرارات المحافظ على األمالك العقارية بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم   - 2

 .83، ص2000يونيو  32مية عدد اإلدارية" المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتن

"إن المحافظ سلطة إدارية وإن كانت القاعدة العامة جواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء اإلداري  - 3

من قانون التحفيظ العقاري بشأن جواز الطعن في رفض التحفيظ أمام  96فإن االستثناء هو ما ورد في الفصل 

رسالة  13/6/2006صادر بتاريخ  205/4/1/2001ملف إداري رقم  384المحكمة العادية.." قرار عدد 

 179،  ص2003يوليوز 20المحاماة عدد 

"... أن المحافظ على األمالك العقارية سلطة إدارية ومن ثم إمكانية الطعن في قراراته أمام القضاء اإلداري  -

عقاري حيث يتم الطعن فيها أمام المحكمة من قانون التحفيظ ال 96واالستثناء هو ما ورد النص عليه في الفصل 

أورده محمد الحياني "المحافظ  1997)دون ذكر رقم الملف( صادر بتاريخ  1224/5/1/97العادية". قرار عدد 

 .84، ص2002العقاري بين متطلبات االختصاص وإكراهات المسؤولية مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى 



 الفرع األول: القرارات الصادرة أثناء سريان مسطرة التحفيظ

إن مسطرة التحفيظ تعتبر ذات صبغة وقائية ألنها تحاول تطهير العقار من  

حق التعرض تفاديا إلضفاء  الحقوق المشكوك في صحتها عن طريق ممارسة

 .(1)المشروعية على الحقوق الغير المشروعة واالعتراف بوجودها القانوني

فمسطرة التحفيظ تقي العقار من الترامي والتملك غير المشروع من جهة،  

كما تؤدي إلى االعتراف بالوجود القانوني  للحقوق المعلنة والموجودة وقت التحفيظ 

حق صاحبها في المطالبة بتحقيقها، وتبدأ مسطرة التحفيظ ولو كانت مشروعة يضيع 

 مقابل وصل يسلم من طرف هذا األخير. (2)بتقديم مطلب التحفيظ أمام المحافظ

وهذا المطلب قد يقدم بصفة كتابية، كما يمكن أن يقدم من طرف المعني  

 وذلك عن طريق تصريح شفوي. (3)باألمر شخصيا

ات المتعلقة بالطالب وكذا بالعقار المراد ويتضمن مطلب التحفيظ المعلوم 

 تحفيظه.

وبعد التأكد من المعلومات والوثائق التي يحتوي عليها مطلب التحفيظ من  

طرف المحافظ يتخذ هذا األخير قرارا بهذا الشأن، وذلك إما بقبول الطلب وهذا ال 

يعطي  يطرح أي إشكال بالنسبة لطالب التحفيظ، وإما برفض أو إلغاء الطلب مما

معه الحق لطالب التحفيظ الطعن أمام المحاكم االبتدائية، إضافة إلى قبول أو رفض 

مطلب التحفيظ يمكن للمحافظ العقاري أن يصدر قرارات خالل هذه المرحلة وتتمثل 

 في إلغاء التعرض.

 الفقرة األولى: رفض طلب التحفيظ

                                                 

م التحفيظ العقاري في المغرب، مطبعة المعارف الدار البيضاء، الطبعة الثانية محمد خيري، "الملكية ونظا - 1

 .157، ص 2002

األشخاص الذين يحق لهم تقديم  12/8/1913من ظهير التحفيظ العقاري 10قد حدد المشرع في الفصل  - 2

 مطلب التحفيظ.

 .83ص 1988أبريل  2ماة، عدد عبد الوهاب بن سعيد، "مسطرة التحفيظ العقاري وآثاره" مجلة المحا - 3



ل طلب التحفيظ ال كما تمت اإلشارة سابقا أن قرار المحافظ العقاري في قبو 

 يطرح أي إشكال إال أن األمر يختلف بخصوص قرار الرفض أو اإللغاء.

ومن أبرز األسباب التي تجعل المحافظ العقاري يتخذ قراره في رفض طلب  

التحفيظ عدم صحة هذا األخير، أو أن المرسوم والوثائق المفروض أن ترفق به غير 

 .(1)فيظ العقاركافية لتأكيد أحقية طالب التحفيظ في تح

ويكون مطلب التحفيظ غير صحيح إذا لم تتوفر فيه الشروط الواردة بالفصل  

من نفس الظهير إرفاق مطلب  14من ظهير التحفيظ العقاري كما تطلب الفصل  13

التحفيظ بالحجج والرسوم والوثائق المؤيدة ألحقية طالب التحفيظ في تحفيظ العقار أو 

 مقررة له على العقار.تعريف بالحقوق العينية ال

فالمحافظ العقاري ملزم بالتأكد من البيانات الشكلية والجوهرية التي يتضمنها  

 هذا المطلب والتي  تخص كل من طالب التحفيظ والعقار المراد تحفيظه.

وفي هذا اإلطار إذا اكتشف المحافظ أن طلب التحفيظ يعتريه بعض النقص،  

لمتطلبة قانـونا ال يـقبل أي إيداع إلى حين تـدارك أو الحظ أنه ال يستوفي الشروط ا

القصور الحاصل فـي البيانات من جهة واسـتكمال النقص المنصب على الملف من 

المجلس األعلى  (3). وذلك بإنـذار طالب التحفيظ، وهذا مـا أكـده قرار(2)جهة أخرى

لم تكن إال إذا  أنه "ال يجوز للمحافظ أن يصدر مقررا باعتبار عملية التحفيظ كأن

 وجه إلى طالب التحفيظ إنذار بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ".

فالمحافظ العقاري ملزم بإنذار طالب التحفيظ بإصالح النقص الحاصل في  

 مطلبه برسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التوصل وإال كان قراره عرضة لإللغاء.

                                                 

سعاد أيت بلخير، "قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض"، رسالة لنيل  - 1

 .8، ص2004-2003دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية، 

قرارات المحافظ على الملكية العقارية بعد إحداث المحاكم اإلدارية"  أوخيا هشامي المحمدي، "الطعن في - 2

 .90، ص2003سنة  27مجلة اإلشعاع، عدد 

مجلة قضاء المجلس األعلى عدد  85، ملف مدني عدد 1984يوليوز  18، الصادر بتاريخ 1411قرار عدد  - 3

 .11، ص1986سنة  39



عدم صحة الطلب فإنه في حاالت وإذا كان قرار رفض مطلب التحفيظ سببه  

 (2)السيما وأنه بعد صدور مذكرة المحافظ العام (1)عدة قد تعود لعدم كفاية الحجج

أصبح من الضروري إجراء مراقبة دقيقة لجميع السندات المودعة تأييدا لمطلب 

التحفيظ ومراقبة السندات والتأكد منها أمر ال ينبغي تأجيله إلى نهاية المسطرة لما 

كما أن  (3)ذلك من آثار سلبية تتجلى في ضياع كثير من الوقت والجهد والمالفي 

 .(4)اإلدارة قد تفقد مصداقيتها لعدم وضوح طريقة عملها واستقرار رأيها

وإن كانت قرارات المحافظ العقاري في هذا اإلطار قرارات إدارية فإن  

ة العقارية ترك المشرع مراعاة لخصوصية أعمال المحافظ التي ترتبط بالملكي

في  (5)االختصاص فيها للمحاكم العادية وهو ما أكدته إدارية فاس في عدة أحكام

غشت  12من ظهير التحفيظ العقاري  96قرار لها جاء فيه: " حيث ينص الفصل 

، أنه  في حالة ما إذا رفض المحافظ العقاري تحفيظ العقار أو تسجيل حق 1913

صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره  عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم

يكون قابال للطعن أمام المحكمة االبتدائية التي تبت فيه مع الحق في االستئناف، 

وحيث أنه لما كان طلب الطاعن يستهدف الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد 

ي المحافظ والقاضي برفض تحفيظ عقاره فإن ذلك يعني وعمال بالمقتضى القانون

                                                 
ئي في تطوير نظام التحفيظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم سعاد بن جاني، "مدى مساهمة االجتهاد القضا - 1

 .17، ص2005-2004الدراسات العليا، جامعة محمد األول، وجدة، 

، كان موضوعها مراقبة العقود المودعة تأييدا لطالب 1988دجنبر  16، صادرة بتاريخ 2704مذكرة عدد  - 2

الملكية العقارية بين القابلية وعدم القابلية للطعن"  التحفيظ "أشار إليها أحمد الشحيتي، "قرارات المحافظ على

 .17، ص2000سنة  7مجلة التحفيظ العقاري، العدد 

 .17سعاد بن جاني، المرجع السابق، ص - 3

أحمد الشحيتي ومحمد صغير، "الطعن في قرارات المحافظ العقاري بين اختصاص القضاء العادي  - 4

 .110ق، صواختصاص القضاء اإلداري" . مرجع ساب

، بين السيد المنيعي لحسن والمحافظ 58/5/2008، ملف رقم 23/2/2008، صادر بتاريخ 728حكم عدد - 5

 على األمالك العقارية والرهون بتازة )غير منشور(.

بين محمد مغاري بن حمو والمحافظ  59/5/2008، ملف رقم 23/12/2008، صادر بتاريخ 729حكم عدد -

                                  الرهون بتازة.)غير منشور(.                                                                                                    على األمالك العقارية و



اآلنف الذكر أن الجهة القضائية المختصة للبت في طلبه هي المحكمة االبتدائية 

وليس هذه المحكمة...". وقرار المحافظ في هذا الشأن يجب أن يكون معلال تعليال 

كافيا حتى يتمكن أصحاب الحقوق الطعن فيه، بمعنى آخر فإن قرار المحافظ في 

ية الرسوم المرفقة به هو قرار خاضع رفض مطلب التحفيظ لعدم صحته أو عدم كفا

 .(1)للرقابة القضائية

وإذا كان قرار الرفض يتم في الوهلة األولى بعد أن يقوم المحافظ بدراسة  

الوثائق فإن قرار اإللغاء ال يتم إال بعد قبول مطلب التحفيظ وبعد أن تتخذ المسطرة 

 مجراها الطبيعي.

 الفقرة الثانية: إلغاء طلب التحفيظ
 

ن إلغاء طلب التحفيظ ال يرجع إلى عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج إ 

المدلى بها كما هو الحال بالنسبة لقرار رفض مطلب التحفيظ، وإنما يعود إلى 

تراخي طالب التحفيظ لعدم حضوره عمليات التحديد أو عدم رغبته في متابعة 

لب التحفيظ إلى إلغاء إجراءات المسطرة. فيعمد المحافظ تبعا إلهمال وتماطل طا

مطلبه وذلك داخل أجل ستة أشهر من يوم تقديم الطلب بعد تبليغه إنذار بواسطة 

، وهو ما عللته ابتدائية الحسيمة في (2)رسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التوصل

القاضي بإلغاء قرار المحافظ المطعون فيه والذي جاء فيه: "وحيث ثبت  (3)حكمها

على أوراق الدعوى أن قرار السيد المحافظ المطعون فيه طبقا  للمحكمة بعد اطالعها

من ظهير التحفيظ العقاري وإن استند في حيثياته على حكم قضائي فإن  96للمادة 

                                                 
يل سعاد أيت بلخير، "قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض"، رسالة لن - 1

 .10ص 2004-2003دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وجدة 

 .111أحمد الشحيتي ومحمد صغير، المرجع السابق، ص  - 2

، دون ذكر العدد، أورده محمد خيري " العمل القضائي في نزاعات 23/06/2003حكم صادر بتاريخ  - 3

 .41، ص2009، 1التحفيظ العقاري"، مطبعة األمنية الرباط، عدد 



من الظهير المومأ عليه التي  50ذلك ال يعفيه البثة من التقيد بمقتضيات الفصل 

 المطلب وإنذارهم..".تفرض عليه قبل إلغاء مطلب التحفيظ إشعار ذوي العالقة ب

وما دام قرار المحافظ العقاري في إلغاء مطلب التحفيظ يندرج ضمن حاالت 

من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يفترض  96رفض التحفيظ الواردة في الفصل 

 (1)22فيه أن يكون معلال وهو خاضع للطعن القضائي، إضافة إلى الفصول 

القاضي بإلغاء  ار المحافظ العقاريمن نفس الظهير. أي أن قر (3)50و (2)23و

من الظهير المذكور من  50مطلب التحفيظ دون احترام ما تم النص عليه في الفصل 

شكليات أي دون إنذار صاحب الطلب داخل األجل القانوني المقرر، يكون محل 

طعن وخاضع للرقابة القضائية. وباستثناء هذه الحالة فالمشرع منح صالحية واسعة 

العقاري في إلغاء مطلب التحفيظ حسب سلطته التقديرية، بحيث يحفظ ملف للمحافظ 

اإلجراءات وتبلغ نسخة منه إلى صاحبه، وهكذا يصبح المطلب في حكم العدم مع 

، ومن هنا نستنتج أن (4)العلم أن قراره نهائي ال تخضع مشروعيته لمراجعة القضاء

ن طرف المحافظ تجد أساسها رقابة القضاء لقرار إلغاء مطلب التحفيظ المتخذ م

من نفس الظهير الذي يمنح الحق لطالب التحفيظ الطعن أمام  50القانوني في الفصل 

 القضاء لخرق مقتضيات النص المذكور.

 الفقرة الثالثة: إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والمستندات

                                                 
" إذا لم يحضر طالب التحفيظ وال نائبه عنه للتحديد فال تنجز أية عملية ويقتصر في  22نص الفصل  - 1

 المحضر على إثبات هذا التغيب".

" نص المحضر على تغييب طالب التحفيظ فإن طلب التحفيظ يعتبر ملغى ويحفظ ملف  23نص الفصل  - 2

 اإلجراءات....".

ي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به تعتبر كأنها ملغاة إذا لم يقم طالب " إن الطلب الرام 50نص الفصل  - 3

التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة وذلك داخل ستة أشهر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه إنذار من المحافظ 

 بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التوصل.".

وعية أعمال المحافظ" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، إبتسام حرار "الرقابة القضائية على مشر - 4

 .12، ص 2000-1999الدار البيضاء   IIجامعة الحسن 



أن  ال يمكن للمحافظ العقاري (1)من ظهير التحفيظ العقاري 32طبقا للفصل  

أو المؤيدة لتعرضهم،  يقرر إلغاء التعرض إذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق

أشهر من إنذارهم من طرف المحافظ.  3لم يثبتوا استحالة تقديمها بعد انقضاء مدة 

فقد منح المشرع الفرصة لمن يدعي ملكية عقارية تقديم طلب التحفيظ سعيا وراء 

يقبل الطعن، فإنه وعيا منه وخوفا من أن تكون  الحصول على رسم عقاري نهائي ال

هناك حقوق تترتب للغير على العقار المراد تحفيظه قد أوجد وسيلة تتجلى في 

التعرض تمكن هذا الغير وكل من ينازع طالب التحفيظ في حق ملكية العقار، أو في 

 .(2)مدى هذا الحق أو في حدوده

عرض مراعاة مجموعة من وإقامة التعرض وقبوله أمر يقتضي من المت 

أشهر،  3المقتضيات من بينها اإلدالء بالحجج والمستندات المؤيدة لطلبه داخل أجل 

، وهو ما (3)وفي حالة عدم القيام بذلك يمكن للمحافظ أن يتخذ قرارا بإلغاء التعرض

حيث أن المتعرض لم يدل بالحجج  لها: " (4)أكدته محكمة االستئناف بطنجة في قرار

أشهر من توصله برسالة السيد المحافظ وأن المستأنف لم  3ة داخل أجل المطلوب

يثبت أنه في وضعية يستحيل عليه تقديم هذه الوثائق الشيء الذي يبقى معه المحافظ 

 مختصا بإلغاء التعرض أو قبوله".

                                                 
من ظهير التحفيظ العقاري " إذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق  32نص الفقرة الثانية من الفصل  - 1

قديمها فيمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر اإلبقاء على المؤيدة لتعرضهم، أو لم يثبتوا أنهم استحال عليهم ت
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فإن عدم تقديم هذه الوثائق  (1)وبما أن طلب التحفيظ هو افتراض للملكية 

لحق للمحافظ بإلغاء التعرض إذا لم يتمكن المتعرض من تقديم والمستندات يعطي ا

المذكور.إن هذا  32الحجج المؤيدة لتعرضه وبالتالي ضياع حقوقه طبقا للفصل 

الفصل ال يستسيغه القضاء، إذ يحد من حريته في الفصل في التعرضات، كذلك 

 أمام  القاضي تم إبعاد وثائقهم الشأن بالنسبة للمتقاضين الذين ال يدركون لماذا

لمجرد عدم اإلدالء بها أمام المحافظ العقاري؟ هذا األخير الذي تنحصر مهمته في 

 .(2)تأسيس الصك العقاري وليس النطق بالحكم

فالمشرع أعطى سلطة شبه قضائية للمحافظ فيما يخص مراقبة مدى صحة  

ري وليس الحجج والوثائق المقدمة أمامه. رغم أن المحافظ العقاري هو موظف إدا

 .(3)سلطة قضائية للتأكد من صحة الوثائق

ومما يزيد األمر صرامة أن كل وثيقة لم تقدم أمام هذا الموظف اإلداري فإنها  

تقبل أمام القضاء مع العلم أن منع القضاء من قبول أية وثيقة من التعرض لم يدل  ال

 والتقدير. بها سابقا أمام المحافظ قد ينزع من القضاء جزءا من سلطة البحث

ووعيا بخطورة الفصل المذكور أعاله، فقد أصبح المحافظ العقاري يفضل  

اإلبقاء على التعرض وإحالته على القضاء المختص للبت فيه ولو بدون وثائق 

ومستندات على اعتبار أنه كان القضاء إلى فترة غير بعيدة يتمسك بحرفية 

أدى إلى ضياع عدة حقوق  النصوص، حيث كان يرفض كل مستند جديد أمامه مما
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l’obtention du  diplôme des études supérieure. Rabat 1985. P 154.  

جمال النعيمي "رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري". أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص  - 2

 .55، ص 2002-2001جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
   2002يدة، الطبعة الثانيةمحمد خيري "الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب"، مطبعة المعارف الجد - 3

 .169ص 



، وهو ما يستفاد من (1)لم يكن أصحابها يتوفرون على الوثائق التي تثبت حقوقهم

من ظهير التحفيظ العقاري التي خولت سلطات  (2)34نص الفقرة الثانية من الفصل 

 .32واسعة للقضاء للوصول إلى الحقيقة رغم وجود تناقض بينها وبين الفصل

وقضى قرار المحكمة بإلغاء قرار المحافظ العقاري  وإذا تم قبول التعرض 

فإن التعرض يصبح قائما من جديد نتيجة لهذا الحكم منذ تاريخ تقديم التعرض المن 

 .(3)تاريخ صدور الحكم ويتحتم على المحافظ العمل بقرار المحكمة

وإذا قضت بتأييد قرار المحافظ العقاري القاضي بإلغاء التعرض فإنه اليحق  

عرض الطعن من جديد في هذا القرار ويبادر المحافظ إلى إتمام إجراءات للمت

 التحفيظ في حالة عدم وجود تعرضات أخرى.

لكن مشروع التحفيظ العقاري ذهب أبعد من ذلك حيث اعتبر التعرض الغيا  

من ظهير  25كان لم يكن إذا لم يدلي المتعرض داخل األجل المنصوص عليه في 

 .(4)رسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه أو لم يؤدي الرسوم القضائيةالتحفيظ العقاري ال

 :  القرارات الالحقة لتأسيس الرسم العقاريالفرع الثاني

القرارات الالحقة لتأسيس الرسم العقاري هي تلك الصادرة عن المحافظ  

العقاري والمتمثلة في رفض كل طلب تسجيل أو تقييد أو التشطيب على حق عيني 

ى هذا يمكن للمحافظ أن يصدر قرارات خالل هذه المرحلة وتتمثل في إضافة إل

قرارات رفض التصحيح سواء من طرف األطراف أو قرارات التصحيح التي 
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يتخذها المحافظ من تلقاء نفسه، كما يمكن للمحافظ العقاري أن يمتنع عن تسليم 

تكون محل نظائر الرسوم العقارية أو شواهد خاصة كل هذه القرارات يمكن أن 

 طعن أمام المحاكم العادية.

 الفقرة األولى: رفض التسجيل أو التشطيب

السالف الذكر فإنه متى رفض المحافظ تسجيل حق  96طبقا ألحكام الفصل  

وهذا  (1)عيني أو التشطيب عليه، فإن قراره هذا قابل للطعن أمام المحكمة االبتدائية

اية الحجج كما تم اإلشارة إليه االختصاص مشروط بعدم صحة الطلب أو عدم كف

فيما يخص مطلب التحفيظ.وأنه متى تعلق األمر بسبب آخر أصبح االختصاص 

والذي جاء فيه:  (2)منعقدا للقضاء اإلداري. وهو ما أكده المجلس األعلى في قراره

"...، حيث أنه كان المبدأ العام أن المحاكم اإلدارية هي المختصة بالنظر في طلبات 

المرفوعة ضد المقررات اإلدارية وله استثناء فيما يرجع للمحافظ على  اإللغاء

من ظهير التحفيظ العقاري  96األمالك العقارية، وهو االستثناء الوارد في الفصل 

وينحصر في حالتين وهي حالة ما إذا رفض المحافظ مبررا بعدم صحة الطلب أو 

التي ينبغي الرجوع فيها إلى  بعدم كفاية الرسوم فإنه ال ينطبق في باقي األحوال

وهي اختصاص  41-90من قانون  8القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

 المحاكم اإلدارية....".

من القانون المتعلق  96قرر أنه: "عمال بمقتضيات الفصل  (3)وفي قرار آخر 

تقييد بالتحفيظ العقاري والتي تنص على أنه عندما يرفض محافظ األمالك العقارية 
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حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن 

قراره يكون قابال للطعن أمام المحكمة االبتدائية المختصة، واالختصاص المسند 

للمحاكم العادية يقتضي بمقتضى النص المذكور الغاية منه أن يتولى مراقبة المحافظ 

لذلك فإن المحاكم اإلدارية غير مختصة للطلب  العقاري في تقديم المستندات، وتبعا

 نوعيا".

لها والذي جاء فيه "... ولئن  (1)نفس المسلك سلكته إدارية وجدة في حكم 

كانت قرارات المحافظ على األمالك العقارية هي بطبيعتها قرارات إدارية باعتبارها 

ري من خالل صادرة عن سلطة إدارية تملك حق إصدارها، فإن ظهير التحفيظ العقا

حدد الحاالت التي تكون فيها قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام  96المادة 

المحكمة االبتدائية. والمتمثلة في رفض تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو 

التشطيب عليه لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج، وحيث لما كان قرار 

الجهة الطاعنة على مطلب التحفيظ عدد المحافظ المطعون فيه قضى برفض تعرض 

وأن مثل هذا التحفيظ العقاري يهدف إلى تسجيل حق عيني على قرار  14031/02

من ظهير التحفيظ العقاري،  96في طور التحفيظ وهو ما يدخل في إطار الفصل 

فإن اختصاص البت في مثل هذا الطلب يرجع للقضاء العادي".كما وجب األمر الذي 

لها جاء فيه: " وحيث أن قرارات رفض تسجيل حق  (2)ة وجدة في حكمأكدته إداري

عيني لعدم صحة الطلب أو لعدم كفاية الرسوم الصادرة عن السيد المحافظ على 

األمالك العقارية يعود أمر البت فيها للقضاء العادي استنادا إلى مقتضيات الفصل 

 من قانون التحفيظ العقاري".  96

لقضائي السابق نستنتج أن مراقبة قرارات المحافظ من خالل االجتهاد ا 

العقاري فيما يخص رفض التسجيل أو التشطيب تبقى من اختصاص القضاء العادي 
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رغم اعتبارها قرارات إدارية. ففي حالة رفض المحافظ لقيد حق عيني أو التشطيب 

شر هذا عليه، يكون من حق الطالب تقديم دعوى قضائية إللغاء هذا القرار، حيث يبا

الطعن بواسطة عريضة كتابية تقدم أمام كتابة ضبط المحكمة االبتدائية الواقع ضمن 

دائرة نفوذها العقار موضوع النزاع يبين فيها بكيفية مختصرة وقائع القضية 

، وبمجرد (1)واألسباب المستند عليها قصد الوصول إلى مراجعة القرار المطعون فيه

عن، يبلغ المحافظ بهذه العريضة داخل أجل ال توصل رئيس المحكمة بعريضة الط

 يوما يدلي بمذكرة يبين فيها األسباب المبررة للقرار المطعون فيه.  15يقل عن 

وبعد تبادل المذكرات بين األطراف )الطاعن والمحافظ العقاري( تبت  

المحكمة في النزاع معتمدة على الوثائق المتوفرة في الملف وتصدر حكما يكون 

 لالستئناف داخل أجل ثالثين يوما.قابال 

الفقرة الثانية: رفض التصحيحات بطلب من األطراف أو عدم قبولها 

 من طرف األطراف

 03/06/1915من القرار الوزيري المؤرخ في  29طبقا لمقتضيات الفصل  

يجوز في جميع األحوال تصحيح األخطاء وتدارك اإلغفاالت التي تطال الرسم 

من المعني باألمر أو بمبادرة من المحافظ الذي يقوم باستدعاء العقاري سواء بطلب 

 المعني باألمر لتضمينه التصحيح بالنظير الذي يحمله.

ويستفاد من هذا أن مبادرة إجراء تصحيح اإلغفاالت قد تصدر من المعني 

باألمر أو تتم من طرف المحافظ العقاري الذي يتوجب عليه أن يبلغ ذوي الحقوق 

وتطبيق هذا  (2)به من تصحيحات في هذا الشأن على الرسم العقاريبكل ما قام 

الفصل يثير عدة مشاكل بين المحافظ وحامل نظير الرسم العقاري، فقد يعمد هذا 

األخير إدخال تصحيحات على الرسم كأن ينبه المحافظ بوجود أخطاء أو إغفاالت 
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ي هذه الحالة يمكن أن  ويرفض المحافظ طلبه، أو أن يقوم بهذا اإلجراء تلقائيا وف

 يتعرض قراره للرفض من طرف المعني باألمر.

من القرار  30ولحل هذا اإلشكال تطرق المشرع صراحة في الفصل  

فنص بوضوح على أنه: "إذا رفض المحافظ  03/06/1915الوزيري المؤرخ في 

 القيام بالتصحيحات المطالب بها، أو لم يقبل األطراف التصحيحات المنجزة فإن

المحكمة تبت في األمر بحكم تصدره بغرفة المشورة"، أي أن المشرع أقر إمكانية 

طعن األطراف في قرار المحافظ القاضي برفض إجراءات التصحيحات التي 

 .(1)طلبوها منه أو في حالة عدم قبولهم التصحيحات التي أجراها المحافظ تلقائيا

رد به ما يلي: "... فإذا الذي و (2)وقد أكد ذلك المجلس األعلى في قراره

رفض القيام بهذا اإلصالح أو لم يقبل األطراف وجهة نظره فإن قراره بهذا الشأن 

 يعرض على المحكمة المختصة التي تبت في األمر بحكم تصدره غرفة المشورة.

لها جاء فيه: " حيث أنه  لما  (3)وصارت في هذا االتجاه إدارية فاس في حكم

من  96يه من ضمن القرارات المندرجة ضمن حاالت الفصل كان القرار المطعون ف

من القرار الوزيري المؤرخ في  30الفصل  1913ظهير التحفيظ العقاري لـ 

فإن االختصاص بالبت في الدعوى ال ينعقد للمحكمة اإلدارية ويتعين  3/6/1915

 التصريح بعدم االختصاص النوعي للبت في الدعوى".

من  29و  30لمحافظ العقاري في إطار الفصل فالقرارات التي يتخذها ا

القرار الوزيري والرامية إلى تصحيح اإلغفاالت واألخطاء في الرسم العقاري يمكن 

الطعن  فيها أمام المحكمة التي تنظر في غرفة المشورة علما بأنه وإن  كان الفصل 
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، فإن (1)يذكر المحكمة دون أن يشير إلى ما إذا كانت محكمة عادية أو إدارية 30

 السياق الذي وضعت فيه هاته النصوص تعني المحكمة العادية.

 الفقرة الثالثة: رفض تسليم نظير الرسم العقاري أو شهادة خاصة

من ظهير التحفيظ العقاري على أنه إذا وقع تعرض على  103ينص الفصل 

 102و 101تسليم نسخة من الرسم، أو شهادة التسجيل المتحدث عنهما في الفصلين 

أو رأى المحافظ أنه الداعي لتلبية الطلب المقدم له، فيمكن للطالب أن يرفع األمر 

إلى المحكمة االبتدائية التي تبت وفق الشروط الشكلية المقررة في الظهير المتعلق 

 بالمسطرة المدنية".

وكما هو معلوم أن من حق المالك أخذ نسخة من الرسم العقاري، ومن 

، وإذا امتنع المحافظ عن تسليم النسخة أو الشهادات الخريطة المضافة إليه

المشار إليه أعاله  103المذكورتين سابقا أو وقع تعرض على تسليمهما، فإن الفصل 

يخول المعني باألمر أن يرفع األمر إلى المحكمة المختصة التي تفصل في 

انون ، والمسطرة المتبعة في هذا الصدد هي تلك المنصوص عليها في ق(2)النزاع

 المسطرة المدنية.

ولم يحدد المشرع المغربي تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا للبت في 

النزاع المرتبط برفض المحافظ تسليم نظير الصك العقاري، غير أن السائد قضاءا 

وهو ما ذهبت إليه جل المحاكم اإلدارية في  (3)أن االختصاص ينعقد للقضاء العادي

لى القول بعدم اختصاصها بالطعن المنصوص عليه في الفصل إ (4)عدد من األحكام
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وعلى هذا المقتضى صارت المحاكم العادية صاحبة االختصاص فيما يخص 

 الطعن في قرار المحافظ برفض تسليم نظير الرسم العقاري".

صاحبه أو إرجاعه إليه بعد انتهاء التقيدات التي وتسليم نظير الرسم العقاري ل

استلزمت وضعه في المحافظة العقارية، يقتضي بعض الوقت سواء إلعداد الخريطة 

العقارية الملحقة به من طرف مصلحة المسح العقاري أو لمطابقته مع الرسم 

األصلي، مما يجعل رفض أو تأخر إدارة المحافظة العقارية تسليم هذا النظير 

بررا، فآجال التسليم تدخل في مجال األعمال الموكولة لإلدارة والتي يمنع على م

 من قانون المسطرة المدنية. (1)25القضاء التدخل فيها طبقا للفصل 

وقد سلك مشروع قانون التحفيظ العقاري إمكانية الطعن في القرار الرافض 

بخصوص تسليم تلك لتسليم نسخ من الرسم العقاري، ولكنه سلك مسلك اإللزامية 

 .114النسخ حيث استعمل صيغة تفيد الوجوب وذلك في المادة 

من ظهير التحفيظ العقاري قد جعلها  101بينما نجد المشرع في إطار الفصل 

مجرد إمكانية "... ويمكن للمحافظ العقاري إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم 

 للمصرح نسخة من الرسم أو شهادة بالتسجيل...".

عن الحاالت التي يمكن  (2)إضافة إلى هذا لم يتحدث مشروع التحفيظ العقاري

أن يطلب فيها المعني باألمر نسخة أو نظير آخر للرسم العقاري كما فعل في الفصل 

، وهي حالة ضياع أو تلف نسخة الرسم العقاري أو 12/08/1913من ظهير  101

 شهادة التسجيل.

                                                                                                                                            

، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد 2004-11-4بتاريخ  3/2004/96حكم إدارية مكناس، رقم  -

جاء فيه "... إن طلب الحكم بتسليم شهادة رفع اليد وأمر المحافظ العقاري بتغيير  144، ص 76-77/2007

 تشطيب على الرسم العقاري للمدعي، يخراج عن والية قاضي اإللغاء...".

لمسطرة المدنية "يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة من قانون ا 25نص الفصل - 1

و تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة أو الجماعات 

 القوانين.العمومية األخرى أو تلغي أحد قراراتها وال يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية 

 .14-07مشروع التحفيظ العقاري رقم  - 2



ضية برفض تسليم نسخة الرسم العقاري أو وعموما فإن قرارات المحافظ القا

وما دأب عليه االجتهاد القضائي تبقى  103شهادة خاصة حسب منطوق الفصل 

 رقابتها من صالحية المحاكم العادية.

 المطلب الثاني: اختصاص المحاكم اإلدارية

المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية وبما أن  41/90من قانون  8حسب المادة 

األمالك العقارية والرهون يعتبر موظفا إداريا وبالتالي فإن قراراته المحافظ على 

تعتبر قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام القضاء اإلداري، ونظرا لالستثناء الذي 

الذي أسند  1913غشت  12من ظهير التحفيظ العقاري ل  96جاء به الفصل 

ة كما تمت اإلشارة إليه االختصاص للنظر في بعض القرارات إلى المحاكم العادي

سابقا، ومن تم فالقرارات التي تخرج عن هذا االستثناء تدخل في اختصاص المحاكم 

 اإلدارية.األمر الذي يستدعي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

 الفرع األول : القرارات السابقة والالحقة للتحفيظ.

 فيذ.الفرع الثاني : الشطط في استعمال السلطة لالمتناع عن التن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول: القرارات السابقة والالحقة للتحفيظ



هذه القرارات تتمثل في قرارات إلغاء التعرض خارج األجل وهو ما يسمى 

 بالتعرضات اإلستثنائية، وكذلك قرارات إلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية.

 الفقرة األولى: إلغاء التعرض خارج اآلجال

 (1)رض مقبوال يجب تقديمه داخل األجل القانوني المحددلكي يكون التع

من ظهير التحفيظ العقاري في شهرين يبتدئ من يوم نشر  24بمقتضى الفصل 

اإلعالن عن إنهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية، وإن كان في الواقع أن هذه 

 .ل الشهرينالتعرضات تقبل ابتداء من تاريخ رفع مطلب التحفيظ إلى أن ينقضي أج

من ظهير التحفيظ العقاري يتبين بوضوح أن  29وبالرجوع إلى المادة  

المشرع قد وضع استثناءا لهذا األجل يتمثل في إمكانية قبول التعرض من طرف 

 المحافظ متى قدم قبل توجيه الملف إلى كتابة الضبط.

وبما أن قرار المحافظ بقبول أو رفض التعرض خارج األجل القانوني 

لتعرض اإلستثنائي( هو قرار إداري يحمل مقومات القرارات اإلدارية المتمثلة في )ا

المحدث  90/41من قانون  8إصداره من طرف سلطة عامة، وبالرجوع إلى المادة 

بموجبه المحاكم اإلدارية، أعطت لهذه المحاكم اختصاص النظر في جميع الطعون 

أن هذه المحاكم صاحبة الوالية العامة الموجهة ضد القرارات اإلدارية وهو ما يعتبر 

في مثل هذه الطعون إال ما استثني صراحة بنص خاص وهو ما أكدته إدارية فاس 

-32"وإن كان المشرع المغربي قد أسند االختصاص بمقتضى المواد  (2)في حكمها

من القرار الوزيري المؤرخ في  10وكذا الفصل  12/8/1913ظهير  من. 96-103

تعلق بالتحفيظ العقاري للمحاكم االبتدائية قصد النظر في الطعون الم 3/6/1915

                                                 
1-Said Irhboula «  Immatriculation foncière et protection des droits des tièrs » 

Mémoire pour l’obtention de diplôme des études supérieures  en droit privé 

université Hassan II Casablanca 1987, p 221. 

، أورده محمد خيري، 49/2002، ملف إداري عدد 23/7/2002، صادر بتاريخ 558/2002عدد حكم  - 2
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الموجهة ضد قرارات المحافظ على األمالك العقارية المتعلقة بعدم قبول التعرض أو 

تحفيظ العقار أو تسجيله أو التشطيب عليه من الرسم أو نهاية التسجيل والذي لم 

ثناء" األمر الذي أكده المجلس األعلى يلغيه قانون المحاكم اإلدارية فإن ذلك يبقى است

: "حيث أنه بالنسبة لنقطة االختصاص النوعي، فإن األمر وكما (1)في عدة قرارات

أشار إلى ذلك الحكم المستأنف يتعلق بقرار صادر عن المحافظ بصفته سلطة إدارية 

ارات وأن المبدأ العام حسب االجتهاد القضائي المستقر للغرفة اإلدارية يقضي بأن قر

المحافظ على الملكية العقارية تكون قابلة للطعن باإللغاء وأن االستثناء هو قبولها 

 للطعن أمام المحاكم العادية. 

وبالرجوع إلى الكتابات الفقهية في هذا الصدد نجد أن هناك موقفين 

يرى أن قرار المحافظ بشأن التعرضات االستثنائية  (2)بخصوص هذه النقطة، فاألول

يقبل أي طعن سواء أمام المحاكم العادية أو اإلدارية، أما  نهائي ال هو قرار

: يرى أنه باستثناء الحاالت التي يعطي فيها المشرع صراحة االختصاص (3)الثاني

بالنظر في الطعن في قرارات المحافظ العقاري للمحاكم العادية فإن االختصاص 

أن المحافظ موظفا عموميا  يعود إلى أصله الذي هو القضاء اإلداري على اعتبار

                                                 

. بين 2003-10-1، صادر بتاريخ 2752/1/1/2002، ملف مددني رقم 2752قرار المجلس األعلى، عدد  - 1
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وتعتبر قراراته قرارات إدارية تقبل الطعن باإللغاء اعتمادا على المعيار العضوي 

 .(1)الذي يأخذ به المجلس األعلى

وإذا ما تم وضع تقييم لهذين الموقفين فإنه يبقى الموقف الثاني الذي يعطي 

افظ بشأن االختصاص للمحاكم اإلدارية للنظر في مشروعية قرارات المح

التعرضات خارج األجل هو األقرب إلى الصواب وذلك اعتمادا على االجتهادات 

من ظهير  29والتي تتقيد بمنطوق الفصل  (2)القضائية الصادرة في هذا الصدد

 التحفيظ العقاري.

وباعتبار أن دعوى اإللغاء تحاط بمجموعة من الشروط يستلزم القانون 

، (3)دي إلى رفض الطعن دون النظر في جوهرهتوافرها وإغفال أي شرط عنها يؤ

وتتعلق هذه الشروط بالطاعن وبالقرار محل الطعن وبالمسطرة باإلضافة إلى انعدام 

 .(4)الدعوى الموازية وعدم وجود نص قانوني يحصن القرار من أي إمكانية للطعن

والدعوى الموازية هي دعوة قضائية تمارس لدى جهات قضائية أخرى غير 

من  23التي تجد أساسها القانوني في المادة  (5)المألوفة لممارسة دعوى اإللغاءالجهة 

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية. 90/41قانون 

وعليه فالقضاء العادي يبقى قاصرا على مراقبة سلطة المحافظ بشأن 

 :(6)التعرضات االستثنائية دون إلغائه وهو ما ذهبت إليه ابتدائية الرباط في حكمها

                                                 

الرباط، الطبعة الثانية  PUMAGأمينة جبران البخاري، "القانون اإلداري"، المنشورات الجامعية المغربية، - 1

 .304، ص1994
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"ال يمكن للمحكمة الحكم بإلغاء قرار المحافظ القاضي بقبول التعرض االستثنائي" 

ليبقى معه القضاء اإلداري المتمثل في المحاكم اإلدارية صالحية االختصاص  في 

 النظر في الطعن في قرارات المحافظ بشأن التعرضات خارج األجل وإلغاؤها.

 الوجيبة القضائيةالفقرة الثانية: إلغاء التعرض لعدم أداء 

يدفع المتعرض مصاريف تعرضه، وهي الوجيبة القضائية ورسوم الدفاع 

لدى مصلحة المحافظة العقارية وذلك خالل ثالثة أشهر ابتداءا من إعالن طالب 

 .(1)التحفيظ

وعدم أداء الوجيبة القضائية من طرف المتعرض رغم اإلنذار الموجه إليه 

 ثة أشهر يؤدي حتما إلى إلغاء التعرض.من طرف المحافظ وانتهاء أجل ثال

كما أن التعرض يعتبر الغيا بالنسبة للمتعرض الذي طلب المساعدة القضائية 

، ويمكن للمحافظ تخفيض الوجيبة القضائية بطلب من المتعرض (2)ولم يحصل عليها

وذلك حسب سلطته التقديرية ألهمية النزاع، وكل متعرض لم يؤدي الرسوم 

ررة يعتبر تعرضه كأن لم يكن وذلك بعد توصله بإنذار من المحافظ. القضائية المق

 1913غشت  12من ظهير  32المغير للفصل  1954غشت  25ومنذ صدور ظهير 

أصبح المحافظ هو المكلف باستخالص هذه الرسوم لفائدته عوض كتابة ضبط 

 المحكمة.

ة إلى قابلية أو أعاله يتبين أنه ال توجد أي إشار 32ومن خالل قراءتنا للمادة 

 عدم قابلية قرار المحافظ في هذا اإلطار للطعن القضائي.

نستنتج أن قرارات المحافظ في هذا  96إال أنه من خالل استقرائنا للفصل 

الشأن تدخل في اختصاص المحاكم اإلدارية وهو ما أكدته إدارية فاس في حكم 

                                                 

في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في محمد أحمد بونبات، " نظام التحفيظ العقاري، دراسة  - 1

 . 47، ص 2005سنة  2المغرب". المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة 

محمد خيري، " قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة  - 2

 .222، ص 2009الخامسة 



مستنداته فإن رفض المحافظ جاء فيه:" حيث أنه بالرجوع إلى وقائع النزاع و (1)لها

تقييد عقد شراء لفائدة الملك العام السككي مجانا يعتبر قرارا إداريا مستجمعا 

لمقوماته نافذا في حد ذاته ومؤثرا في المركز القانوني للطاعن وال عالقة له 

من ظهير التحفيظ العقاري التصاله بمسألة  96بالحاالت المشار إليها في الفصل 

بتحديد تعريف  2-97-358ات قضائية مستحقة طبقا للمرسوم رقم استخالص واجب

من القانون  8رسوم المحافظة، ومعلوم أن المحاكم اإلدارية وبمقتضى المادة 

 المؤسس لها هي صاحبة الوالية العامة بالنظر في مقررات السلطات العامة":

ه األول كما أن الفقه انقسم بدوره إلى اتجاهين متعارضين، حيث ذهب االتجا

إلى القول بعدم قابلية قرارات المحافظ بإلغاء التعرض لعدم أداء  (2)وهو الغالب

 .(3)الوجيبة القضائية

فقد انفرد بموقف معارض وخرج عن الرأي السائد فقها  (4)أما االتجاه الثاني

حول عدم قابلية قرار المحافظ إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية للطعن 

من ظهير التحفيظ العقاري تفسيرا يسمح بالطعن  32رة الرابعة من الفصل وفسر الفق

في مثل هذه الحاالت، معتبرا أن هذه الحالة جاءت كسابقتها فيما يخص الطعن 

باالستيناف الوارد النص عليه في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ودعم هذا الفقه 
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 (1)محكمة االستئناف بالرباطموقفه بما ذهب إليه االجتهاد القضائي الصادر عن 

حيث تم قبول االستيناف رغم عدم قبول التعرض بسبب عدم إيداع الرسوم"، وكذا 

فإنه: "ال يجوز إلغاء تعرض المستأنف لعدم أداء  (2)ما جاء عن نفس المحكمة

 الرسوم بسبب وقوع التبليغ غير صحيح".

فظ القاضي وإن كان المشرع قد سكت عن إمكانية الطعن في قرار المحا

بإلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية، فإننا نعتقد مع ذلك أن الرقابة القضائية 

يجب أن تنصب على الناحية الشكلية لهذا القرار، إذ يجب على القضاء التأكد من 

 كون المحافظ قد انذر المتعرض وأن هذا األخير لم يستجيب ألداء الوجيبة القضائية.

 

الشطط في استعمال السلطة لالمتناع عن  الفرع الثاني: 

 التنفيذ

يعتبر تنفيذ األحكام القضائية من أبرز المشاكل التي تعترض األحكام 

الصادرة عن القضاء ويزيد هذا األمر حين تكون اإلدارة طرفا في عملية التنفيذ إذ 

، أو يثار التساؤل حول إمكانية إلزامها من طرف القضاء بتنفيذ الحكم الصادر ضدها

 كما قيل حول إكراه من يحتكر سلطة اإلكراه.

وإذا كانت أعمال المحافظ إدارية فإن السلطة المختصة للنظر في مشروعية 

 .(3)هذه األعمال هي الغرفة اإلدارية أو المحاكم اإلدارية

وباعتبار المحافظ على الملكية العقارية موظفا عموميا في إطار إدارة 

يعد جهة تنفيذية يناط بها تنفيذ األحكام العقارية بمختلف  المحافظة العقارية، فإنه

 إال أنه قد ال ينفذ ذلك مثيرا صعوبات دون ذلك. (4)أنواعها
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وعموما فإن المحافظ على األمالك العقارية والرهون يلزم بتنفيذ األحكام 

القضائية متى كانت واضحة وال صعوبة تعتريها بحيث أن امتناعه غير المبرر عن 

للشطط  -باعتباره موظفا إداريا –ذها يعرض قراره للطعن أمام القضاء اإلداري تنفي

: (2)وهذا ما جسده القضاء، إذ جاء في قرار المجلس األعلى (1)في استعمال السلطة

"أن امتناع المحافظ عن تسجيل قرار المجلس األعلى على الرسم العقاري يعد 

ويشكل شططا في استعمال السلطة تجاهال لقرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، 

 وخرقا للقوانين األساسية للمسطرة والتنظيم القضائي".

من خالل االجتهاد القضائي يتبين أن قرارات المحافظ العقاري لالمتناع عن 

تنفيذ األحكام تدخل في اختصاص المحاكم اإلدارية وهو ما صارت عليه المحاكم 

ه: "... إن رفض المحافظ تقييد عقد شراء إدارية فاس جاء في (3)اإلدارية في حكم

يعتبر قرارا إداريا مستجمعا لمقوماته نافذا في حد ذاته ومؤثر في المركز القانوني 

من ظهير التحفيظ  96للطاعن، وال عالقة له بالحاالت المشار إليها في الفصل 

ؤسس لها من القانون الم 8العقاري... ومعلوم أن المحاكم اإلدارية وبمقتضى المادة 

هي صاحبة الوالية العامة في الطعون الموجة ضد مقررات السلطات العامة بسبب 

 تجاوز السلطة".
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لها جاء فيه: "أن رفض  (1)كما سلكت إدارية مراكش نفس المسلك في حكم

المحافظ تنفيذ القرار المكتسب لقوة الشيء المقضي به بدعوى عدم اإلدالء بشهادة 

 الشطط في استعمال السلطة مما يعرض مقرره لإللغاء".عدم الطعن بالنقض يتسم ب

لكن إذا أثار المحافظ العقاري صعوبات في التنفيذ فهل يمكن معه القول أن 

 قراره متسم بالشطط في السلطة؟

بالرجوع إلى بعض األحكام يظهر أنه ال وجود لموقف واضح في المسألة إذ 

ليس للمحافظ على األمالك  قضى بأنه (2)أن حكما صادرا عن ابتدائية بركان

العقارية والرهون الحق في إثارة صعوبة التنفيذ إذ جاء فيه "حيث أحال السيد 

المحافظ على األمالك العقارية والرهون بابركان على هذه المحكمة ملف مطلبي 

للبت في صعوبة تنفيذ الحكم الصادر بشأنها  2-12994و  2-12992التحفيظ عدد 

ين كما جاء في منطوق الحكم... وأن الصعوبة في التنفيذ طبقا فيما يخص أداء اليم

من قانون المسطرة المدنية يثيرها أطراف النزاع وأن السيد المحافظ  436للفصل 

 ليس طرفا في النزاع حتى يستطيع أن يثير صعوبة في التنفيذ".

ويمكن القول أن صعوبات تنفيذ األحكام ال مفر منها سواء كانت هذه 

ت عائدة إلى المحافظ العقاري ذاته أو إلى األطراف أو إلى القضاء وفي الصعوبا

حالة عدم وجود صعوبات تحول دون التنفيذ، فإن المحافظ يقوم بتنفيذه دون أي 

ساعة من توصله من كاتب الضبط بالملف  48تراخ، ويكون هذا التنفيذ داخل أجل 

ي وعلى شهادة تثبت أن الحكم المحتوي على نسخة من الحكمين االبتدائي واإلستئناف

 .(3)أصبح نهائيا
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ولتقديم الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري بسبب تجاوز السلطة يتعين أن 

تكون طلبات اإللغاء مصحوبة بنسخة من قرار المحافظ المراد إلغاءه وهو ما أكدته 

نسخة في حكم لها جاء فيه " حيث أن الطاعن لم يدلوا رفقة مقالهم ب (1)إدارية فاس

من القرار المطلوب إلغاؤه، مما يبقى معه طلبهم غير مستوف ألوضاعه الشكلية 

 المتطلبة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله لهذه العلة...".

                                                 
، بين ورثة إدريس 82/01/2009، صادر بتاريخ 61/5/2008، في الملف اإلداري عدد 77/2009حكم عدد  -1

 بن محمد مجاد والمحافظ على األمالك العقارية بفاس، )غير منشور(.



 المبحث الثاني:
دعاوى تعويض المتضرر من قرارات المحافظ  

 العق اري
من  62و 2إن قاعدة التطهير المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 

ير التحفيظ العقاري ال تفيد مطلقا أنه من حفظ العقار بإسمه واكتسب نتيجة لذلك ظه

حقوق عينية في ملكية الغير تبرأ ذمته بكيفية نهائية من الحقوق التي اكتسبها في 

مواجهة أصحابها، وإنما تبقى لهم حقوق شخصية يتحملها المالك أو المحافظ متى 

 .(1)تثبت مسؤوليته 

ر التحفيظ، ال يبقى أمام المتضرر سوى سلوك طريق القضاء فبعد اتخاذ قرا

لمطالبة مرتكب الخطأ بالتعويض.فما هي الدعاوى التي تسمح للمتضرر رفعها؟ وما 

هي الجهة القضائية التي يمكن اللجوء إليها؟ هذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث 

الثاني: الجهة  وذلك في مطلبين: المطلب األول: صور دعاوي التعويض والمطلب

 المختصة في التعويض وضماناته.

صور دعاوى تعويض المتضرر من قرارات المحافظ : المطلب األول

 العقاري

خول المشرع للمتضرر في حالة التدليس اللجوء إلى مطالبة المدلس 

 بالتعويض، سواء كان المدلس هو المستفيد من التحفيظ أو كان هو المحافظ العقاري.

 

 : دعاوى التعويض ضد المستفيد من التحفيظالفرع األول
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حماية لحقوق المتضررين من آثار التحفيظ العقاري المتمثل في تطهير العقار 

من جميع الحقوق، يمكن مقاضاة المستفيد من التحفيظ متى ثبت ذلك عن طريق 

 دعوى المسؤولية التقصيرية أو دعوى اإلثراء بال سبب ورد الثمن.

 المسؤولية التقصيرية الفقرة األولى :دعوى

المسؤولية المدنية يمكن أن تكون عقدية كما يمكن أن تكون تقصيرية، 

فالمسؤولية التقصيرية هي القيام بعمل غير مشروع يخالف القانون ويصيب األفراد 

، سواء كان هذا العمل عمدي أو غير عمدي، (1)بالضرر عن طريق العمد أو الخطأ

 يعوض كامال دون تفريق بين الحالتين. فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن

الذي نص على أن "كل فعل  (2)من ق ل ع 77وأكد ذلك المشرع في الفصل 

ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا 

أو معنويا بالغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو 

 اشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر.السبب المب

وتتحقق المسؤولية التقصيرية بتحقق ثالث أركان: الخطأ والضرر والعالقة 

السببية، فإذا توفرت هذه األركان وتمكن المتضرر من إثبات ذلك قام حقه في 

 العيني. التعويض، هذا األخير يتمثل في نزاعات التحفيظ في التعويض النقدي دون

ويتعين على المتضرر أن يثبت حقه في ملكية العقار موضوع الرسم العقاري 

أو أي حق عيني عليه تطهر بفعل التحفيظ، وأن يثبت التدليس من جانب المستفيد من 

 62: "عمال بمقتضيات الفصل (3)التحفيظ، وهو ما أكدته استئنافية الرباط في قرارها

فإن الحق العيني الذي لم يحتفظ به صاحبه وقت  من ظهير التحفيظ العقاري، 63و

 جريان مسطرة التحفيظ ال يخول له إال حق التعويض وفي حالة التدليس فقط".
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والتدليس هنا ال يقتصر على وسائل إحتيالية فقط، بل إنه يتحقق حتى بمجرد 

إخفاء المتضرر رغم العلم بوجوده، كأن يعمد مالك العقار دون التنصيص في  

على وجود حق الغير مترتب عليه رغم علمه بوجوده، أو أن يدلي بتصريح  الرسم

. وهذا ما أقره المجلس األعلى في قرار (1)كاذب يؤدي إلي اإلضرار بحق الغير

 : "تحفيظ العقار بعد بيعه يعد تدليسا ضد المشتري موجبا للتعويض".(2)له

ذي يقع عليه إال أنه يصعب إثبات التدليس من طرف المتضرر ألنه هو ال

 عبئ اإلثبات وبالتالي ضياع حقه في التعويض.

 الفقرة الثانية: دعوى االسترداد واإلثراء بال سبب

باإلضافة إلى دعوى المسؤولية التقصيرية يمكن للمتضرر المطالبة 

 بالتعويض عن طريق دعوى االسترداد أو دعوى اإلثراء بال سبب.

 أوال: دعوى االسترداد

و دعوى رد الثمن هي الدعوى التي يقيمها المتضرر دعوى االسترداد أ

السترجاع قيمة ما ضاع منه أي حالة تعذر استرجاعه عينا، ويمكن إعمالها في حالة 

مشتري العقار الذي دفع الثمن، لكن البائع حفظ العقار على اسمه ففقد المشتري حق 

 المطالبة بملكية العقار.

نون االلتزام والعقود يحق للشخص من قا 70واستنادا إلى مقتضيات الفصل 

الذي اشترى عقارا أو اكتسب بعوض حقا عينيا على عقار، لكن فقد هذا الحق نتيجة 

تحفيظ هذا األخير باسم شخص آخر مشتركان أو مكتسب حق عيني أن يطالب 
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األمر الذي أكدته محكمة  (1)باسترداد ما دفعه وكذا التعويض عنه عند االقتضاء

لها  جاء فيه: "ونظرا ألن التحفيظ العقاري وإنشاء  (2)اظور في قراراالستئناف بالن

الرسم العقاري يعني التطهير فإنه ال يتأتى إلغاء الرسم العقاري أو إدراج اسم 

 المطالب بالحق العيني به".

من قانون االلتزامات والعقود نجده يقضي بما يلي  70وبالرجوع إلى الفصل 

 ب مستقبل لم يتحقق أو كان موجودا ولكن زال"."يجوز استرداد ما دفع لسب

يمكن للمتضرر إقامة دعوى استرجاع الثمن الذي دفعه دون المطالبة بالحق  

العيني الذي هو موضوع النزاع، وعلى العكس من ذلك ال يحق للمتضرر المطالبة 

إذ  (3)بالتعويض في حالة كون السبب في ضياع حقه مرده خطأ منه أو إهماله

من حضوره رغم علمه بجريان مسطرة التحفيظ إال أنه لم يتقدم بأي تعرض  بالرغم

أنه: "ال يجوز للمشتري الذي  (4)للمطالبة وهو ما أكدته محكمة االستئناف بالرباط

من  70كانت له الصفة دون القيام بهذا اإليداع ولم يفعل أن يطالب بناءا على الفصل 

ما سدده من أصل والصوائر الالزمة الخاصة  ظهير االلتزامات والعقود إال باسترداد

بالعقود التي أصبحت عديمة األصل" وعليه يقتصر المستفيد من دعوى استرجاع 

 الثمن المتضرر حسن النية دون غيره.

 ثانيا: دعوى اإلثراء بال سبب

قد ال يستطيع المتضرر من القرار التطهيري للتحفيظ والذي فقد حقه إثر 

ي ال يقبل الطعن أن يثبت تدليس طالب التحفيظ ولو كان هذا صدور هذا القرار الذ
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األخير حسن النية، أو لم يستطع إثبات خطأ من جانب المحافظ العقاري أو موظفي 

لن تتأتى له دعوى االسترداد في الحالة األولى وال متابعة  (1)المحافظة العقارية

مكن له سلوك طريق آخر الدولة أو موظفي المحافظة في الحالة الثانية، لكن هل ي

 للمطالبة بالتعويض وحصوله على حقوقه؟.

من ق.ل.ع على أنه "من  66لحل هذا اإلشكال فقد نص المشرع في الفصل 

تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا 

 اإلثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه ".

القانون يؤكد أن "من استخلص بحسن نية نفعا من نفس  67كما أن الفصل 

من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على 

 حسابه في حدود ما أثرى به ممن فعله أو شيئه ".

يتبين من هذه الفصول أنه لرفع دعوة اإلثراء بال سبب يجب توفر ثالثة 

 شخص آخر ثم انعدام السبب القانوني.شروط: إثراء شخص، افتقار مقابل وقع ل

ودعوى اإلثراء بال سبب هي دعوى احتياطية ألنها غير مستعملة من طرف 

، ذلك بأن شروطها ليست (2)المتضرر من التحفيظ العقاري في كل حاالت التدليس

محددة بكيفية واضحة، وأنها عبارة عن طعن ال يجأ إليه إال بعد ممارسة الطعون 

 من ظهير التحفيظ العقاري. 64في الفصل المنصوص عليها 

أن دعوى اإلثراء بال سبب هي دعوى أصلية يمكن للمفتقر  (3)ويرى البعض

ممارستها سواء كان لديه دعوى أخرى يستطيع اللجوء إليها أم أنها هي الوسيلة 

أنها دعوى أصلية  (4)الوحيدة لديه للوصول إلى حقه، في حين أن هناك من يرى 
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مشرع قد خصها بالتنظيم من خالل عدد من الفصول إضافة إلى أنه لم وذلك ألن ال

يتطرق إلى أي منها إلى الصفة االحتياطية، وبالتالي فهي تعتبر دعوى أصلية يمكن 

اللجوء إليها بصرف النظر عن وجود أو انتفاء وسيلة أخرى يستطيع المتضرر 

 بموجبها الوصول إلى حقه.

 ضد المحافظ العقاري الفرع الثاني: دعاوى التعويض 

يخضع إلى جميع  (1)إن المحافظ على األمالك العقارية كموظف عمومي

 .(2)المقتضيات القانونية والتنظيمية المهنية التي توجبها ممارسة الوظيفة العمومية

من ظهير االلتزامات  80و  79وتخضع هذه المسؤولية لمقتضيات الفصلين 

الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة على أن :" 79والعقود إذ نص الفصل 

على أن  80عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها" ونص الفصل 

مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو 

بلديات األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم وال تجوز مطالبة الدولة وال

 .(3)بسبب هذه األضرار إال عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها

من ظهير التحفيظ العقاري فقد نص على أن:" المحافظ  97أما الفصل 

.ومن هنا يتبين أن مسؤولية المحافظ قد تكون (4)مسؤوال شخصيا عن الضرر الناتج

 .(1)مبنية على خطأ شخصي أو مرفقي

                                                 
ولية محافظ الملكية العقارية في التشريع المغربي"، مجلة الملحق القضائي. أقلعي دريوش عبد القادر، "مسؤ - 1
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 ويض بناءا على الخطأ الشخصيالفقرة األولى: دعوى التع

الخطأ الشخصي هو الذي ينفصل ماديا ووظيفيا ومعنويا عن المصلحة أو 

 الدولة بصفة عامة.

مـن ق ل  80من ظهير التحفيظ العقاري والفـصل  97وبالرجوع إلى الفصل 

ع يتبين أن مسؤولية المحافظ الشخصية تثبت بصدور خطأ جسيم عنه أو تدليس ناتج 

 قييد في السجالت أو عدم صحتها أو خطأ في التشطيب أو عدم صحته.عن إغفال ت

جاء فيه: " المحافظ العقاري قد ارتكب خطأ  (2)ففي قرار المجلس األعلى

جسم عندما اقتطع جزءا كبيرا من مساحة العقار موضوع الرسم العقاري دون أن 

 قد الهبة".يتأكد من أن هذا الرسم ال يزال يشمل المساحة المشار إليها في ع

ولقد حدد المشرع معيارين لمسؤولية المحافظ الشخصية التي يتحمل فيها 

 أعباء التعويض، وهما التدليس والخطأ الجسيم.

فالتدليس هو استعمال الحيل والخدع إليقاع المتعاقد في غلط يحمله على 

موظفا، ، والتدليس يشمل كل التصرفات التي تستتبع عند المحافظ باعتباره (3)التعاقد

توافر القصد الجرمي مما يدل على سوء نيته حتى وإن كانت التصرفات صادرة 

أثناء أداء وظيفته، ويدخل في هذا المجال كل األضرار العمدية التي يرتكبها المحافظ 

                                                                                                                                            

من طرفه لكل تسجيل  عن إغفال التضمين بالشهادات أو النسخ من الكناش العقاري المسلمة أو الموقعة .2

 أو تقييد احتياطي أو التشطيب من الكناش العقاري.

عن فساد وبطالن ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الحالة  .3

 .73اإلستثنائية المذكورة في الفصل 

1- Nouffissa Bellamine » l’immobilier, propriétaire et locataire. Edition EDDIF, 

imprimerie Fedala, Mohammedia 1994.page 22.  

 .249، أشار إليه محمد األعرج، المرجع السابق، ص 96-2-29، بتاريخ 148قرار الغرفة اإلدارية رقم  - 2

 .125أحمد احجون، مرجع سابق، ص  - 3



عن بينة واختيار فيحدث ضررا للغير، فال يجوز للمحافظ مثال استغالل الوظيفة 

 .(1)إلشباع نزواته وإرضاء حقده

من ق.ل.ع إنما جاءت شاملة  80وعبارة التدليس التي جاء بها الفصل 

وعادية تشمل مجموعة من التصرفات كالتي تنم عن سوء نية المحافظ وقصده 

السيئ ويقابل هذا النص العام، نصا خاصا من ظهير التحفيظ العقاري وهو الفقرة 

ينسب للمحافظ بوسائل  . وتطبيقا لهذه المادة فإن كل تدليس(2)64األولى من الفصل 

اإلثبات القانونية وفي إطار المسؤولية الشخصية بعناصرها من ضرر وخطأ وعالقة 

تؤدي إلى تعويضات عن طريق دعوى قضائية، وهو  (3)سببية مباشرة ووحيدة بينها

لها جاء فيه" حيث أنه أمام عدم  (4)ما أكدته محكمة اإلستئناف بالحسيمة في قرار

من ظهير التحفيظ العقاري وبغض  64نصوص عليه في الفصل ثبوت التدليس الم

النظر عن باقي الدفوع المثارة ضد الحكم المستأنف يكون الحكم المستأنف غير 

 مؤسس ويتعين إلغاؤه ورفض الطلب".

وكما قلنا فمسؤولية المحافظ تتحقق بوجود تدليس أو خطأ جسيم فالخطأ 

ي ال يتصور وقوعه إال عن شخص عديم بأنه الخطأ الذ (5)الجسيم حسب بعض الفقه

 اإلكثرات أو الخطأ الذي ال يرتكبه إال أقل الناس حيطة. 
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وهكذا فكل خطأ جسيم يقع من الموظف أثناء قيامه بواجبات الوظيفة يشكل 

 .(1)خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف من ماله الخاص

الذي  (2)لىوقد أقر القضاء المغربي بدوره هذا المبدأ في قرار المجلس األع

جاء فيه" حيث أن المحكمة خلصت في دراستها لوثائق الملف عن صواب إال أن 

المحافظ على الملكية العقارية قد ارتكب خطأ جسيما... وبذلك يعتبر مسؤوال عن 

من ق ل ع الواجب  80الضرر الناتج للمدعي األصلي طبقا لمقتضيات الفصل 

 التطبيق على النازلة".

صادر عن ابتدائية البيضاء "أن المحافظ  (3)إلطار حكمكما جاء في نفس ا

العقاري مسؤوال عن األخطاء التي أدت إلى إلغاء الرسم العقاري عدد..... وبالتالي 

درهم  20000درهم كمبلغ لشراء العقار، ومبلغ  2454250فهو مطالب بأداء مبلغ 

 كتعويض عن األضرار الالحقة من جراء إلغاء الرسم المذكور...".

واعتبار مسؤولية المحافظ نفس مسؤولية باقي الموظفين العموميين وفق 

من ق ل ع الذي ينص على أنه ال يكون الموظف مسؤوال عن أخطائه  80الفصل 

المتصلة إال في حالة ارتكابه تدليسا أو خطأ جسيما، أما أخطاءه البسيطة أو الخالية 

من  79ا الدولة وفقا للفصل من عنصر سوء النية تعتبر أخطاء مصلحية تسأل عنه

 . (4)ق.ل.ع

الفقرة الثانية: دعوى التعويـض بنـاءا علـى المسؤوليـة المرفقيـة أو 

 المصلحية
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إذا كان الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يرتكبه الموظف قصد تحقيق 

أغراض ال عالقة لها بالوظيفة أو باألهداف اإلدارية إلشباع رغبات خاصة، فإنه 

ذلك يمكن تعريف الخطأ المصلحي بأنه هو الخطأ الذي ينسب إلى  على العكس من

 حتى لو كان هذا الخطأ مرتكب من طرف أحد موظفيها. (1)اإلدارة

بأنه الخطأ الذي ينسب إلى اإلدارة وليس إلى الموظف  (2)ويعرفه أحد الفقهاء

شخصيا ويتسبب في إحداث الضرر سواء تمثل الفعل الضار في تصرف قانوني أو 

 ي عمل عادي.ف

يعرف المتسبب فيه كأن يكون   ويتخذ الخطأ المرفقي إحدى صورتين: فقد

مصدر الفعل الضار أحد الموظفين دون أن يرقى هذا الخطأ الصادر عنه إلى درجة 

الخطأ الجسيم ينسب خطأه إلى المرفق ذاته، كما قد يحصل مصدر الخطأ أو مرتكب 

دارة حيث ينسب الخطأ في هذه الحالة إلى الفعل الضار الذي ينتج عنه مسؤولية اإل

 . (3)اإلدارة ذاتها

وعليه فالخطأ المصلحي في هذا النطاق يمكن أن يتحقق نتيجة التسيير السيئ 

لمرفق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أو نتيجة خطأ صادر عن المحافظ أو عن 

 أحد موظفي اإلدارة دون أن يرقى إلى درجة الجسامة.

ا يمكن االستنتاج أن خطأ المحافظ المرفقي يمكن القول بشأنه بأنه ومن هن

خطأ يمكن تصوره في كل الحاالت التي ال يكون فيها الفعل الضار الصادر عنه 

خطأ شخصيا أو بعبارة أخرى فخطأ المحافظ يكون مصلحيا عندما ال يكون مطبوعا 

 بطابع شخصي.

قارية وليس إلى المحافظ فإذا كان الخطأ يمكن نسبه إلى المحافظة الع

العقاري، فمن تم يمكن مطالبة الدولة بالتعويض وليس المحافظ وهذا ما أقره 

                                                 
1  -Jean Rivero, droit administratif, 7ème édition DALLOZ 1975, page 175. 
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من قانون  79. حيث جاء فيه " بمقتضى الفصل (1)المجلس األعلى في قرار له

االلتزامات والعقود فإن الدولة تكون مسؤولة إذا نتج الضرر عن الخطأ المصلحي 

يها بأن كان هذا الخطأ غير مطبوع بالطابع الشخصي ألحد موظفيها أو مستخدم

 للموظف".

ففي حالة ثبوت الفعل المرتكب الذي نتج عنه الخطأ، سواء كان هذا الفعل 

من طرف المحافظة العقارية  (2)إيجابيا أو سلبيا وسواء كان عمدي أو غير عمدي

تعويض في يتحلل المحافظ من المسؤولية وتكون آنذاك الدولة هي المطالبة بال

 شخص الوزير األول.

إال أن اإلشكال المطروح هو ما هي الجهة القضائية التي يرجع إليها 

 االختصاص في المطالبة بالتعويض؟ هل المحاكم اإلدارية أم العادية؟.

المطلب الثاني: االختصاص القضائي في دعوى التعويض وضمانات الحصول 

 عليه

ول أن قرارات المحافظ العقاري تخضع كما تمت اإلشارة إليه في المبحث األ

الزدواجية الرقابة، فهناك من تخضع لرقابة القضاء العادي وهناك من تخضع 

للرقابة القضاء اإلداري، فهل دعاوى التعويض تعرف هذه االزدواجية؟ وإذا كان 

األمر كذلك فما هي الضمانات المقدمة للمتضرر في حالة ثبوت الضرر؟ هذا ما 

الفرع من خالل دراسة االختصاص القضائي في دعاوى التعويض )سيتم تبيانه 

 (. الفرع الثاني( وضمانات التعويض ) األول

 الفرع األول: االختصاص القضائي في دعاوى التعويض
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إذا كان الخطأ الناتج عنه الضرر خطأ شخص مبني على تدليس أو خطأ 

التحفيظ أو المحافظ جسيم، سواء كان الخطأ أو التدليس صادر عن المستفيد من 

العقاري. فإن المحكمة المختصة نوعيا هي المحاكم العادية ألن األمر يتعلق 

بمسؤولية تقصيرية ركنها الخطأ الشخصي لكن في حالة نسبة الخطأ إلى المرفق 

 فهل تكون مختصة كذلك أم أن األمر يرجع إلى القضاء اإلداري؟

 الفقرة األولى: اختصاص المحاكم العادية

ا كان خطأ المحافظ الناتج عنه الضرر خطأ شخصي مبني على تدليس أو إذ

خطأ جسيم وسواء كان الخطأ ينسب للمستفيد من التحفيظ أو المحافظ نفسه 

فاالختصاص يرجع للمحاكم العادية صاحبة الوالية العامة ألن األمر يتعلق 

دارية بالرباط بمسؤولية تقصيرية ركنها الخطأ الشخصي وهو ما أكدته المحكمة اإل

من ق.ل.ع على أن المحافظ يسأل  79لها جاء فيه: "وحيث تنص المادة  (1)في حكم

شخصيا عن فساد وبطالن ما ضمن بالكناش من تسجيل أو تقييد وحيث تنص المادة 

المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية على أنها تختص في النظر  41/90من القانون  8

ا نشاطات أشخاص القانون العام في حين أن طلب في دعاوى التعويض التي تسببه

المدعي مؤسس على المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري لكونه أسس دعواه على 

فساد إجراءات التحفيظ مما يتعين معه التصريح بعدم االختصاص النوعي لهذه 

ئم السئنافية الرباط جاء فيه: "يكون الخطأ المرفقي غير قا (2)المحكمة"، وفي قرار

في نازلة الحال وال مجال بالتالي القول بالمسؤولية اإلدارية وأن الضرر الالحق 

بالمستأنف عليهم إن كان له محل فإنه ناتج عن شراء مورثهم لعقار من غير مالكه 

الحقيقي المسجل في الرسم العقاري، وتكون المحكمة اإلدارية لما قضت بمسؤولية 
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ية والمسح العقاري والخرائطية رغم انتفاء الخطأ الوكالة الوطنية للمحافظة العقار

 المرفقي قد جانبت الصواب وعرضت حكما لإللغاء".

من هذا يمكن االستنتاج أن المحاكم العادية تختص نوعيا في النظر في 

دعاوى التعويض إن كان المتسبب في الضرر غير الوكالة الوطنية للمحافظة 

 ى األخطاء الشخصية.العقارية أي تلك الدعاوى المبنية عل

من ق.ل.ع فإن دعوى  28أما االختصاص المكاني فوفقا لما جاء به الفصل 

التعويض يمكن أن تقام حسب اختيار المدعي، إما أمام محكمة المحل الذي وقع فيه 

، إال أنه وقع خالف (1)الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه

إلى أن للمدعي الخيار في رفع الدعوى  (2)ذهببخصوص هذه النقطة، فهناك من 

سواء أمام المحكمة االبتدائية التي يوجد في دائرتها الموطن القانوني للمحافظ، أو 

أمام المحكمة االبتدائية التي يوجد في دائرتها الموطن الحقيقي للمحافظ أو لذوي 

 حقوقه في حالة الوفاة.

أن للمدعي الخيار في رفع  يضع قاعدة عامة مفادها (3)وهناك رأي آخر

 الدعوى إما أمام محكمة محل وقوع الفعل الضار أو أمام محكمة موطن المحافظ.

 اختصاص المحاكم اإلداريةالفقرة الثانية: 

الواقع أنه قبل إنشاء المحاكم اإلدارية كانت المحاكم العادية هي المختصة 

طرف المسؤول في نوعيا للبت في دعاوى التعويض بصفة عامة كيفما كان ال

 الدعوى، شخصا ذاتيا أو اعتباريا، خاصا أو عاما.
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أما بعد إنشاء المحاكم اإلدارية فقد أصبح البت في دعاوى التعويض المقامة ضد 

 .(1)90-41من ق  8الدولة من اختصاص هذه المحاكم بصريح المادة 

 وقد أكد القضاء بدوره على هذا االختصاص حيث ذهبت المحكمة اإلدارية

لها جاء فيه: "... تقدم الدعوى ضد أشخاص القانون العام في  (2)بوجدة في حكم

من قانون  8إطار المسؤولية اإلدارية يجعل المحكمة اإلدارية مختصة طبقا للفصل 

41-90."... 

ولقيام مسؤولية المحافظة العقارية البد من إثبات الخطأ المصلحي في حق 

الة ثبوت الخطأ المصلحي توجه دعوى التعويض المحافظ العقاري، بمعنى أنه في ح

له: "وحيث أنه  (3)إلى المحاكم اإلدارية. وهذا ما ذهب إليه المجلس األعلى في قرار

إذا كانت مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية بسبب األخطاء المحددة في الفصل 

ؤولية من قانون التحفيظ العقاري تختص بالبت فيها المحاكم العادية فإن مس 97

المرفق العمومي المذكور المطلوب الحكم ضده. تختص بالبت فيها المحاكم اإلدارية 

المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية التي  90-41من قانون  8بناءا على نص المادة 

 تسند إليها االختصاص بالبث في دعوى التعويض".

مصلحي فإذا كانت مسؤولية المحافظ العقاري عن األضرار ناتجة عن خطأ 

 8فإن االختصاص يعود إلى المحاكم اإلدارية فيما يخص التعويض بصريح الفصل 

 وحسب ما استقر عليه االجتهاد القضائي. 90-41من ق 

لكن المشكل يطرح عادة بهذا الخصوص، هو صعوبة تكييف الخطأ الصادر 

 عن المحافظ فيما إذا كان خطأ مصلحيا أو شخصيا وبالتالي صعوبة تحديد الجهة
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المختصة نوعيا، وفي هذه الحالة فإن المحكمة المعروض أمامها النزاع تكون ملزمة 

 بالبت في قرار مستقل في مسألة اختصاصها.

 الفـــرع  الثــانـــي : ضــمـــانـــات التــعـــويــــض

إذا كان المبدأ هو أن كل شخص مسؤول عن تصرفاته فإن المحافظ هو 

لشخصية وجب عليه أداء التعويض من ماله الخاص وال اآلخر إذا ثبتت مسؤوليته ا

يطالب به صندوق التأمين وال الدولة إال في حالة اعساره، هذا ما جاء به الفصل 

من ق.ل.ع فكال النصين الخاص  80من ظهير التحفيظ العقاري وكذا الفصل  100

ء والعام ينصان على أن صندوق التأمين والدولة يحالن محل المحافظ في أدا

التعويض مثل هذه االزدواجية في النصوص تؤدي إلى التساؤل عن الجهة المكلفة 

من ق.ل.ع أم  80و  79فعال بالحلول في النصوص هل الدولة بموجب الفصول 

 من ظهير التحفيظ العقاري؟. 100صندوق التأمين بموجب الفصل 

 الفقرة األولى: صندوق التأمينات

فيظ العقاري، أن صندوق التأمين لم من ظهير التح 100يتضح من الفصل 

ينشأ لتغطية مسؤولية المحافظ العقاري، وإنما لتغطية عسره إذ يعتبر هذا الصندوق 

بمثابة ضمان احتياطي يحل محل المحافظ العقاري في األداء مع إمكانية الرجوع 

عليه. وهكذا عند تقديم المقال االفتتاحي لرفع الدعوى ضد المحافظ العقاري يجب 

دخال صندوق التأمينات بصفة احتياطية. كما أنه من مصلحة للمحافظ تنبيه صاحب إ

المقال بذلك ألن سقوط الدعوى ضد صندوق التأمين يبقي المحافظ وحده في مواجهة 

 المدعي في حالة عسره.

من  24ودعوى التعويض في مواجهة صندوق التأمين حسب نص الفصل 

قبل إذا قدمت خارج أجل السنة من تاريخ ، ال ت1915يونيو  4القرار الوزيري 

التقييد الذي تسبب في الضرر، إال أن هذا األجل قصير وال ينسجم مع دعوى 



وهو ما يترتب عنه تفويت فرصة الحصول على التعويض من طرف  (1)التعويض

 . (2)154المتضرر، األمر الذي تداركه مشروع التحفيظ العقاري في الفصل 

ين بأداء التعويضات الناتجة عن األضرار التي لحقت ومطالبة صندوق التأم

صاحب الحق أو أصحاب الحقوق العينية األخرى نتيجة دخول العقار تحت نظام 

التحفيظ تكون في حالة إعسار المحافظ العقاري في حالة الحكم عليه واكتساب الحكم 

خة أصلية حجية األمر المقضي به، هكذا يجب على طالب التحفيظ أن يدعم طلبه بنس

 .(3)وشهادة من كتابة الضبط تفيد عدم قابلية الحكم ألي طعن

ومبالغ التعويض المحكوم بها ضد الصندوق ال تؤدى من قبل هذا األخير إال 

 .(4)في حدود ثلثي المبالغ الموجودة يوم صدور الحكم

لكن إذا صدرت عدة أحكام في نفس اليوم فكيف سيتعامل صندوق التأمين 

ة ما إذا تجاوز مجموعها ثلثي المبالغ الموجودة بالصندوق؟ وحال لهذا معها في حال

، أن المحكوم لهم 1915يونيو  4من قرار  62اإلشكال تطرق المشرع في الفصل 

 يتحاصون تلك المبالغ في حدود ثلثي تلك الموجودات.

وتحديد سقف أقصى إللزام صندوق التأمين بالتعويض ربما كان الدافع إليه 

مشرع من كثرة األخطاء التي يمكن أن تنجم عن تطبيق نظام التحفيظ تخوف ال

العقاري بالمغرب وكذا كثرة اللجوء إلى صندوق التأمين في حالة إعساره، فحاول 

ضمان استمرارية لحماية ثلث أمواله، إال أن شيئا من ذلك لم يحصل حيث ضل 

 .(1)ال لفقر يشكو منه ولكن لغنى ال ينتج (5)الصندوق شبه معطل
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وبصفة عامة لمطالبة صندوق التأمين يتعين أن تسير الدعوى ضد المحافظ 

وبصفة أصلية وبكيفية متزامنة مع دعوى صندوق التأمين احتياطيا وكل ذلك في 

 .1915يونيو  4إطار المقتضيات واآلجال المنصوص عليها في القرار الوزيري 

ة للمسؤولية طبقا أما إذا قدمت دعوى التعويض في إطار القواعد العام

من قانون االلتزامات والعقود فلربما تأخذ الدعوى منحى آخر  80و  79للفصل 

 بإدخال الدولة وبالتالي الخازن العام وليس صندوق التأمين.

 الفقرة الثانية: الدولـــة 

إن الدولة تتحمل المسؤولية عن أخطاء وموظفيها في حالة إعسارهم كما  

من ق.ل.ع، إذا كان الخطأ الشخصي  80ثانية من الفصل تنص على ذلك الفقرة ال

هو السبب الوحيد في الضرر فإن الموظف هو الذي تتم إدانته لوحده دون اإلدارة، 

وال تثار مسؤولية اإلدارة إال بصورة احتياطية وعند ثبوت عسر الموظف وال يطلب 

، كما ينبغي اإلشارة (2)من اإلدارة أن تؤدي عنه إال إذا تعذر إجراء هذا التنفيذ ضده

إلى أن حلول الدولة محل الموظف في أداء التعويض هو حلول مؤقت إذ يمكن 

لإلدارة أن ترجع على الموظف الستعادة مادفعته من تعويض عن خطأه 

 .(3)الشخصي

فالمحافظ العقاري باعتباره موظفا إداريا يبقى مسؤوال عن أخطائه في إطار  

يث أن منطق األشياء يقضي بأن يتحمل كل ذي وزر ممارسته لمهامه اإلدارية، ح

 وزره وعليه فالمبدأ أن يؤدي المحافظ من ماله الخاص.
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وتفعيال للضمانات المقدمة للمتضررين من أعمال المحافظ فقد جعل المشرع  

مسؤولية الدولة مسؤولية موضوعية حيث تكون ملزمة بالتعويض ولو بدون ارتكاب 

 .(1)حصول ضرر للغير ناتج عن تسيير مصالحها أي خطأ مصلحي وذلك بمجرد

فمطالبة الدولة بالتعويض عن األضرار الالحقة من جراء أخطاء المحافظ  

العقاري كما سبق الذكر هي دعوى احتياطية تأتي في الدرجة الثانية بعد استنفاذ 

الدرجة األولى ضد المحافظ على األمالك العقارية والرهون، وظهور عدم جدواها 

، فإدخال الدولة ممثلة في شخص الوزير األول لضمان التعويض (2)بب إعسارهبس

كلما تعلق األمر بخطأ مصلحي، وذلك لجبر الضرر الالحق بالمتضرر، ألن األمر 

يقتضي مساءلة المرفق أو الدولة عن كل ضرر نتج عن سوء تسييره أو عن خطأ 

 مستخدميها المصلحية.

اطات التي أخذها المشرع لحماية حقوق المعني والواقع أنه بالرغم من االحتي 

وجعل الدولة ضامنة ألداء  (3)باألمر والمتمثلة في تقوية مسؤولية المحافظ

التعويضات بصفة احتياطية في حالة إعساره وبصفة مباشرة في حالة الخطأ 

المصلحي، أو إلزام الدولة بالتعويض ولو بدون ارتكاب المحافظ أي خطأ مصلحي 

ول ضرر ناتج عن تسيير مصالحها في إطار المسؤولية الموضوعية، بمجرد حص

 فإنها تبقى مسؤولية مكثفة من الناحية النظرية فقط، أما الواقع يظهر خالف ذلك.

ألن المتضرر يلجأ إلى مطالبة المستفيد من أخطاء المحافظ العقاري وليس هذا 

أو اللجوء إلى دعوى من ظهير التحفيظ العقاري،  64األخير، وذلك طبقا للفصل 

من قانون  79اإلثراء بال سبب، أو اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل 

 االلتزامات والعقود لالستفادة من مسؤولية الدولة الموضوعية.

                                                 
سعاد بن جاني، "مدى مساهمة االجتهاد القضائي في تطوير نظام التحفيظ العقاري "رسالة لنيل دبلوم  - 1

 .106ص 2005-2004الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

لتقصيرية، واقع وآفاق، مؤسسة النخلة للكتاب وجدة، طبعة محمد الحياني، "المحافظ العقاري والمسؤولية ا - 2

 .69، ص2003

 .69ابتسام حرار، مرجع سابق، ص - 3



 الفصل الثاني:

 محدودية الرقابة القضائية على قرارات 

 المحافظ العقاري
 

ية الحقوق، وخصوصا فيما يتعلق بالرغم من اعتبار القضاء هو المكلف بحما 

بحماية الملكية العقارية فإن دوره هذا تتخلله مجموعة من العراقيل والصعوبات 

تحول دون الوصول إلى الحماية المسندة إليه، نظرا ألن مسطرة التحفيظ هي في 

األصل مسطرة إدارية، حيث يلعب فيها المحافظ دورا رئيسيا ويمارس اختصاصات 

اختصاص القضاء، حيث يعتبر هو المختص الوحيد في اتخاذ قرار تدخل عادة في 

 التحفيظ وهذا القرار يخرج عن رقابة القضاء.

كما أن للمحافظ على الملكية العقارية والرهون سلطة واسعة في رفض  

التعرضات، ومادام أن قداسة الصفة القضائية للرسم العقارية تبررها الضمانات التي 

ظ، إضافة إلى أن القضاة هم أحسن المدافعين عن الملكية تحيط بعملية التحفي

وبما أن الحلول القضائية ترضي الجميع فيجب حصر دور المحافظ  (1)الخاصة

 العقاري في تنفيذ هذه الحلول.

 ولتوضيح هذه النقطة سيتم تقسيم هذا الفصل كالتالي: 

 المبحث األول: الخصوصيات المقيدة لتدخل القضاء.

 ي: مظاهر محدودية الرقابة القضائية.المبحث الثان

 

                                                 
1-Ahmed EL Batouli, le rôle du conservateur dans l’immatriculation foncier, Mémoire 
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 المبحث األول:

 الخصوصيات المقيدة لتدخل القضاء
 

إن حالة قبول التعرضات تبقى الحالة األهم التي تستدعي تدخل القضاء في  

مسطرة التحفيظ العقاري، ومع ذلك فإن هذا التدخل ال يكون مطلقا كما هو الحال 

ن هذا التدخل مقيدا ببعض خصوصيات المسطرة بالنسبة للحاالت العادية وإنما يكو

القضائية التي ترمي في أغلب الحاالت إلى تحقيق مصلحة طالب التحفيظ على 

حساب المتعرض التي تحمله المحكمة عبئ اإلثبات ولو كان حائز للعقار المتنازع 

بشأنه. إذن أين تتجلى هذه الخصوصيات؟ للجواب على هذا السؤال يمكن التطرق 

مل القضاء أثناء تقييمه لوسائل اإلثبات من حجج ومستندات، وكذلك أثناء البت إلى ع

 في التعرضات.

 

 المطلب األول: الخصوصيات المقيدة لتدخل القضاء أثناء تقييم وسائل اإلثبات 

من قانون التحفيظ العقاري بأن  37انطالقا من الفقرة الثانية من الفصل  

الفرع نزاع وبالتالي يقع عليه عبئ اإلثبات )المتعرض يعتبر طرفا مدعيا في ال

األمر الذي تشبث به القضاء في عدة قرارات له باعتبار المتعرض مدعى   األول(

الذي تجب عليه البينة، لكن هل يمكن لهذا األخير أن يوسع من ادعاءاته وذلك بتقديم 

ملف المحال حجج ومستندات جديدة أم أن األمر يبقى محدودا في الحجج المتوفرة بال

 (.الفرع الثانيعلى المحكمة من طرف المحافظ العقاري)

 

  



 الفرع األول: اعتبـــار الـمتـــعرض مـــدعــــي  

على اعتبار  )2(استقر القضاء (1)37استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل  

المتعرض مدعيا ملزما باإلثبات ولو كان حائزا، أما طالب التحفيظ فيكون مدعى 

ليه معفى من اإلثبات وال تنظر المحكمة في حججه إال بعد إدالء المتعرض بحجج ع

حيث  (3)أقوى، وهو ما كرسه االجتهاد القضائي من خالل قرارات المجلس األعلى

: "أن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه وال يجب (4)جاء في قرار له

حجة قوية كما جاء في قرار عليه اإلدالء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه ب

: "عبئ اإلثبات يقع على المتعرض وأن حجج طالب التحفيظ ال تناقش إال إذا (5)آخر

أدلي المتعرض بحجج كافية إلثبات تعرضه"، أما طالب التحفيظ فيكون في موقع 

المدعى عليه وهكذا ال يكون ملزما بتقديم أية أدلة من شأنها أن تشكك في إدعاءات 

له جاء فيه: "يعتبر ( 6)تعرض، وهذا ما أكده المجلس األعلى في قرارومزاعم الم

                                                 
على أنه تبت المحكمة في وجود الحق  1954غشت  25من ظهير  37تنص الفقرة الثانية من الفصل   - 1

المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل األطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي 

رفضه كال أو بعضا مع االحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ أو 

 ".96الفصل 

"أن المتعرض في  134/04، ملف عدد 14/3/2006بتاريخ  32/06جاء في قرار استئنافية تطوان عدد  - 2

إطار مسطرة التحفيظ يأخذ صفة المدعي وعليه يقع عبئ تحديد المدعى فيه شكل اللبس فيه وال غموض"، أورده 

موسى "الدعاوي الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ "رسالة لنيل دبلول الدراسات العليا المعمقة في القانون  عمر

 .37ص 2007-2006الخاص، جامعة محمد األول، وجدة السنة الجامعية 

 ، )غير منشور(1088/1/1/2004، ملف مدني عدد 9/2/2005، بتاريخ 433قرار عدد  - 3

، دون ذكر رقم الملف منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد 1968مارس  20، بتاريخ 165قرار عدد  - 4

 .18ص  2000، دجنبر 1

 ، غير منشور.920/1/1/2004، ملف مدني عدد 26/10/2005، بتاريخ 2850قرار عدد  - 5

، أوردته بن حسون سليمة، 1088/1/1/2004، ملف مدني عدد 9/2/2005، صادر بتاريخ 433قرار عدد - 6

 .11ص 



طالب التحفيظ مدعى عليه في دعوى التعرض، ولهذا فهو غير ملزم بأن يدلي أمام 

 المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة أقوى".

من ظهير التحفيظ العقاري لم يأت من أجل  37فالتعديل الذي لحق الفصل 

أو تعديل عبئ اإلثبات الشرعي، بل جاء فقط لحصر اختصاص محكمة تنظيم 

 التحفيظ عند النظر في النزاع المثار بين طالبي التحفيظ والمتعرضين.

فإن العمل القضائي لم يخل من مبادرات لتوسيع  (1)ورغم إجحاف النص 

سلطات القاضي وبسط يده في تفحص الحجج المدلى بها عن طريق طالب التحفيظ 

قارنتها مع تلك المدلى بها من طرف المتعرض قصد الترجيح بينهما سعيا وراء وم

 (3)، حيث جاء في قرار المجلس األعلى(2)تصور كامل ورؤية شاملة لجوهر النزاع

أنه: "إذا كانت الحجتان صحيحتين من حيث الشكل ومنسجمتين في الدعوى فإنه 

وأنه بما ذكر واعتمادا على كون  يلجأ إلى الترجيح بينهما اعتمادا على األقدمية،

شراء المتعرض أقدم تاريخا من شراء طالب التحفيظ فإن حجة طالب المتعرضة 

 مرجحة االعتبار على حجة طالب التحفيظ".

وعموما فإن االجتهاد القضائي لم يطبق تطبيقا آليا للنص القانوني بل ذهب 

الب التحفيظ وتقدير إلى أبعد من ذلك حينما خول للمحكمة سلطة دراسة حجج ط

                                                 
محمد ناجي شعيب" قاضي التحفيظ بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع"، المجلة المغربية لالقتصاد  - 1

 101، ص 2000، دجنبر 2والقانون، عدد

عبد الرحمان دريوش، "قواعد الترجيح بين األدلة المتعارضة بشأن النزاعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ"،  - 2

لى أين" منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، كلية الحقوق، ندوة العقار غير المحفظ إ

 .201ص  2004مراكش، المكتبة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، 

)غير منشور(. بين محمد لوكيلي 1345/1/1/2004. ملف مدني عدد 2005-11-1، بتاريخ 2913قرار عدد - 3

 والمحافظ العقاري لمكناس.



درجتها الثبوتية بمعاملة األطراف على قدم المساواة حتى يتم معرفة المالك الحقيقي 

 .(1)للحق، وهو بذلك مساهم بشكل فعال وملفت في ترتيب األثر التطهيري

والحقيقة أن اعتبار المتعرض في مركز المدعي وتحميله عبئ اإلثبات ال 

مطلقة وغير قابلة لرقابة القضاء، وهكذا أصبح  يبرر إعطاء الرسم العقاري حجية

من الالزم إبعاد تطبيق هذا النص الذي زالت دوافع تطبيقه بعد حصول المغرب 

. نظرا للسياق التاريخي الذي جاء فيه ظهير التحفيظ العقاري الذي (2)على االستقالل

 هو صنع سلطة الحماية لحماية مصالحها.

ه كلمة تحقيق العدالة المتمثلة هنا في عدم وبما أن القضاء يحمل على عاتق

ضياع حقوق الغير بحجة عدم قدرته على إثباتها، فإن االجتهاد القضائي خفف من 

مقتضى هذا النص، إذ أصبح يقبل من المتعرض الوثائق واألدلة أثناء سريان 

من ظهير التحفيظ العقاري الذي  32المسطرة القضائية دون تطبيق روح الفصل 

لى المحاكم قبول أي رسم أو وثيقة بعد إحالة التعرض عليها، ولعل هذا ما يمنع ع

، في حكم لها جاء فيه: "وحيث أن المحافظ (3)ذهبت إليه المحكمة اإلدارية بمراكش

في حيثياته استبعد الوثيقة المدلى بها من طرف المتعرضين )أصل الملكية( على 

البيع  التحفيظ نفسه والمؤسس عليها عقداعتبار أنها الوثيقة المعتمدة من قبل طالب 

المبرم بينه وبين الطاعنين يكون قد رجع بالمعترضين إلى حالة عدم اإلدالء بالوثائق 

والذي جاء فيه "ليس هناك ما  (4)أصال"، كما أكد ذلك المجلس األعلى في قرار له

                                                 
ألطاف الوكيلي "األثر التطهيري للتحفيظ العقاري بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع"،  - 1

-2006رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

 .66، ص 2007

لقرار التحفيظ" الندوة المشتركة حول التحفيظ العقاري بالمغرب  محمد شنان "حبثية اإلبقاء على األثر المطلق - 2

 .98، ص 1992، طبع مديرية المحافظة العقارية 1990ماي  5-4المنظمة بكلية الحقوق بالرباط يوم 

، أورده جمال النعيمي في مرجعه 97/64قسم دعاوى اإللغاء، ملف  27/2/97، صادر بتاريخ 11حكم عدد  - 3

 . 55السابق، ص

، أورده عادل العشابي "مدى فعالية المرحلة الفضائية لمسطرة 3090/1/1/2002، ملف عدد 797قرار عدد  - 4

ظهير التحفيظ العقاري.  من 37و  32التحفيظ العقارية وتحقق العدالة وتشجيع االستثمار دراسة نقدية للفصلين 



ي قضائها يمنع المحكمة من قبل الحجج المدلى بها من األطراف أمامها واعتمادها ف

 32ولذلك فهي لما اعتمدت الحجج المدلى بها ألول مرة لم تخرق مقتضيات الفصل 

 المذكور".

الفرع الثاني: تقيد المحكمة بالنظر في ملف التحفيظ كما أحيل  

 عليها

في قضايا التحفيظ العقاري، ال نجد مقاال افتتاحيا للدعوى كما هو الشأن في 

ألف ملف الدعوى من مطلب التحفيظ والتعرضات القضايا المدنية األخرى، بل يت

المقدمة بشأنه مع الوثائق والمستندات التي تقدم بها كل طرف إلى المحافظ على 

وكما سبق القول أن المشرع المغربي قد منح  (1)الملكية العقارية تعزيزا إلدعائه

سم المحافظ العقاري اختصاصات واسعة تتعدى أحيانا حدود العمل اإلداري، لتت

بالطابع القضائي، فهو المكلف بتحصيل الرسوم القضائية وهو الذي يحيل ملف 

القضية على كتابة الضبط، ويحيل كذلك جميع الوثائق والمستندات التي أدلى بها 

األطراف، وفي مقابل هذا اإلطالق فإنه ليس لمحكمة التحفيظ أن تقرر للمتعرض 

بالوضع الذي قدمت فيه إلى المحافظة حقوقا إال في نطاق العقار المزمع تحفيظه و

: " فإن المحكمة ال تبت إال في (3)وهكذا جاء في قرار المجلس األعلى (2)العقارية

التعرضات المحالة عليها من المحافظ والمسطرة بشهادة التعرض وال تملك حق 

                                                                                                                                            

المنظمة من طرف وحدة البحث والتكوين لنيل  العقار واالستثمار الجهة الشرقية نموذجا أشغال الندوة الوطنية

، 2007الدكتوراه في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق  وجدة، مطبعة دار النشر الجسور. الطبعة األولى، 

 .81ص

 .93محمد ناجي شعيب " المرجع السابق، ص  - 1

 .208 محمد خيري" التعرضات أثناء التحفيظ العقاري" دار الثقافة البيضاء. ص - 2

، عبد العزيز توفيق، 279/1/1/97، ملف مدني عدد 1999أبريل  21، صادر بتاريخ 1847قرار رقم  - 3

 .37، ص2003، الطبعة األولى 2001إلى سنة  1991قضاء المجلس األعلى من سنة 



أكد على أن التدخل أمام محكمة  (1)النظر في سالمة المسطرة، وفي قرار آخر

للمطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ يعتبر غير مقبول إال في التحفيظ 

 12/08/1913من ظهير  29إلى  24شكل تعرض طبقا لمقتضيات الفصول من 

 بحكم أنها مرتبطة بما يحال عليها من طرف المحافظ.

وإذا كان بإمكان المتعرض أن يوسع من نطاق التعرض استنادا إلى الفصل 

يظ العقاري العتبار أن هذا التوسع هو تعرض جديد مقدم داخل من ظهير التحف 29

األجل االستثنائي حيث يقبل بقرار من ممثل النيابة العامة. فهل يمكن للقضاء أن 

يقبل هذا التعرض االستثنائي؟ وهل يمكن له أن يقبل حجج جديدة لم يتم اإلدالء بها 

 أمام المحافظ العقاري؟.

التحفيظ العقاري الذي يحيل على الفصل  من ظهير 43بمقتضى الفصل   

من قانون المسطرة المدنية الذي يسمح بالتدخل بمقتضى من لهم الحق في  144

ممارسة تعرض الخارج عن الخصومة، لكن هذه الحالة تبقى بدون جدوى ألن 

تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مقبول في قضايا التحفيظ العقاري، فإن 

قاري سكت في إجازة التدخل أمام المحكمة االبتدائية على اعتبار ظهير التحفيظ الع

أن المحكمة مرتبطة بما يحال عليها من طرف المحافظ وأن أطراف الدعوى تتحدد 

أمام المحافظ ويتضح المدعي من المدعى عليه، لكن يالحظ في بعض قرارات 

لتدخل إذا كان المجلس األعلى أنه ميز بيـن نـوعين مـن التـدخل، وأصبح يقبل ا

: "أن (4). إذ جـاء في قرار المجلس األعلى(3)وال يقبل إذا كـان هجـوميا (2)انضماميا

أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض أمام المحافظة العقارية 

                                                 
ق، ، عبد العزيز توفيق المرجع الساب423/1/1/99ملف مدني عدد  2000يناير  4، بتاريخ 12قرار عدد  - 1
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 تدخل هجومي: عبارة عن دعوى جديدة تقدم في صورة طلب عارض. - 3

، 43بدون ذكر رقم الملف، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد  13/11/1985، بتاريخ 2639قرار عدد  - 4

 .73، ص1989يناير 



حيث يتضح المدعي من المدعى عليه وأن التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح 

 أحد أطراف الدعوى". به إال إذا كان لتأييد

من ظهير التحفيظ  32أما فيما يخص اإلدالء بوثائق جديدة فإنه طبقا للفصل 

العقاري ال يجوز قبول أية وثيقة جديدة وذلك بعد توجيه المحافظ إنذار إلى 

أشهر بإشعارهم بأن المحكمة لن تقبل منهم أي مستند جديد  3المتعرضين داخل أجل 

، غير أن هذا الحضر إلبطال طالب التحفيظ الذي يبقى لم يتم اإلدالء به أمامه

 بإمكانه اإلدالء بما شاء من الحجج واألدلة المدعمة لمطلبه.

 34ومع ذلك فقد جرى العرف القضائي استنادا إلى الفقرة األخيرة من الفصل

من نفس القانون أن يقبل قاضي التحفيظ العقاري ما يقدم لـه من وثائـق جديدة 

الذي نص  (2)حيث جاء في قرار المجلـس األعلـى (1)مرحلة التحقيق والسيما في

على أن: "عدم مناقشة حجة أدلى بها إلى المحكمة ولها تأثير على قضائها وعدم 

تقييمها يعد نقصا في التعليل يوازيه انعدامه"، وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين 

 وضمانها ومساواتهم أمام القضاء.

 خصوصيات المقيدة لتدخل القضاء أثناء البت في التعرضــات.المطلب الثاني: ال

إضافة إلى الحدود التي رسمها المشرع والتي ال يمكن أن يتجاوزها القضاء 

في تقييمه لوسائل اإلثبات التي تبقى عبئا على المتعرض دون طالب التحفيظ وكذلك 

العقاري حيث  التقيد بالبت في حدود مطالب المتعرضين وفي نطاق مطلب التحفيظ

 تبت إال في وجود الحق المدعى من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه.

هناك حدود كذلك على مستوى البت في التعرضات حيث أن الحكم الذي 

 تصدره المحكمة ال يجوز أن يخرج عن: 

 البت في طلب التعرض دون طلب التحفيظ -

                                                 
 . 26محمد المهدي الجم، "التحفيظ العقاري في المغرب" الطبعة الثالثة، دار الثقافة الدار البيضاء، ص - 1

، أورده عبد العزيز توفيق، 1996/97، ملف مدني عدد 1999دجنبر  1، صادر بتاريخ 5421قرار عدد - 2

 .48مرجع سابق، ص



 عدم البت في حقوق المتعرضين بعضهم البعض -

 ق بالحكم في طلب التحفيظ.عدم النط -

الفرع األول: التقيد بالبت في طلب التعرض دون طلب  

 التحفيظ

من ظهير  37لقد استخلص االجتهاد القضائي من الفقرة الثانية من الفصل  

التحفيظ العقاري بأن محكمة التحفيظ ال يمكنها البت إال في حدود ادعاءات 

الي ليس من اختصاص القضاء النظر المعترضين في مواجهة طالب التحفيظ وبالت

في الحقوق المزعومة من طرف طالب التحفيظ والتقرير بشأنها، ألن ذلك يدخل في 

 صالحية المحافظ على األمالك العقارية التي تبقى له صالحية التقرير في ذلك.

ومؤدى ذلك أن صالحية محكمة التحفيظ تقتصر على البت في التعرضات  

وهو ما  (1)ه وال تمتد إلى التحري عن صحة مطلب التحفيظوتقرير صحتها من عدم

إذ جاء فيه: "إن قضاة الموضوع كانوا على  (2)قرره المجلس األعلى في قراره

صواب عندما لم يحكموا بحجة مطلب التحفيظ التي ال تدخل في اختصاصاتهم... 

 والتي هي من اختصاص المحافظ ".

لتدقيق من طرف المحافظ العقاري فحجج طالب التحفيظ تخضع للمراقبة وا 

من الظهير المذكور، مما يعني أن رقابة القضاء ال تمتد  37حسب ما جاء به الفصل 

إلى الحق المدعى به من طرف طالب التحفيظ بل تبقى مقتصرة على الحق المدعى 

 به من طرف المتعرضين.
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 (1)تئنافوقد سار االجتهاد القضائي في هذا االتجاه حيث قررت محكمة االس 

أنه: " إذا لم تكن حقوق المتعرض مؤسسة قضت المحكمة بعدم صحة التعرض دون 

أن تتطرق إلى البت في المطلب في حد ذاته، حتى لو أن نفس دواعي تفحص األول 

 تدعو إلى تفحص الثاني".

: "ليس للمحكمة أن تفحص حجج طالب (2)كما جاء في قرار للمجلس األعلى

 ها ".التحفيظ أو تقرر بشأن

لكن سرعان ما تجرأ االجتهاد القضائي على منح قضاء التحفيظ سلطة واسعة 

لدراسة وتقييم حجج طالب التحفيظ وتقدير قوتها الثبوتية وهذا ما نلمسه من عدد من 

جاء ضمن حيثياته: " إذا كان  (3)القرارات واألحكام. ومن ذلك قرار المجلس األعلى

نص على أن المحكمة تبت فيما يخص مدى ي 1913غشت  12من ظهير  37الفصل 

وجود الحق المدعى من طرف المتعرضين.إال أن هذا النص ال يمنع قضاة 

الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من لدن األطراف ليقارنو بين قوة إثبات 

 كل رسم أو حجة وذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا الشأن".

أن المحكمة يمكنها أن تفحص الحجج المستدل جاء فيه: "  (4)وفي قرار آخر

 بها قصد المقارنة بين قوة ثبوت كل حجة".

: "... حيث تبين (1)كما جاء في حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالحسيمة

 للمحكمة عند تفحصها لحجج الطرفين..."
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وتواتر هذه االجتهادات هو كفيل بتحقيق التوازن والمساواة بين المتقاضين 

شك أن صدورها من أعلى هيئة قضائية يعتبر حافزا على توحيد تطبيقها وجعل  وال

أطراف الدعوى متساوون للترجيح بين حجج كل منهما وبالتالي الحفاظ على حقوق 

 المتعرض والتقليص من االمتيازات الممنوحة لطالب التحفيظ.

يبقى  وهذا يدعو إلى تدخل تشريعي لحسم األمر بشكل صريح، إذ ال يعقل أن

الطرف السباق إلى تقديم مطلب التحفيظ هو المستفيد الوحيد من مسطرة التحفيظ 

بعيدا عن تقدير إدعائه والتأكد من مدى مشروعيته، كما أنها ال تبرر إعطاء الرسم 

 العقاري حجية مطلقة غير قابلة لرقابة القضاء.

 

الفرع الثاني: التقيد بعدم البت في حقوق المتعرضين بعضهم  

 لبعضا

من المبادئ القارة التي استقر عليها االجتهاد القضائي في مادة التحفيظ 

العقاري أن القضاء يبت في كل تعرض على حدة في مواجهة مطلب التحفيظ وال 

 .(2)يبت نهائيا في التعرضات فيما بينها

وانطالقا من هذه القاعدة نستنتج أنه عندما تكون هناك تعرضات مختلفة في 

س مطلب التحفيظ وتتم إحالتها على المحكمة المختصة فإنه في واقع مواجهة نف

األمر ال يوجد نزاع واحد بل هناك عدة نزاعات حسب عدد التعرضات حتى لو كان 

لها موضوع واحد، باعتبار أن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب 

التحفيظ وبمقتضى  : "إن محكمة(3)التحفيظ وهكذا فقد جاء في قرار المجلس األعلى

من ظهير التحفيظ العقاري ال تنظر في النزاعات القائمة بين المتعرضين  37الفصل 
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ولكن في النزاعات القائمة بين طالب التحفيظ من جهة والمتعرض من جهة أخرى"، 

وصار االجتهاد القضائي في هذا النحو في امتناع المحاكم من النظر في النزاعات 

ضين األمر الذي استنتجناه من خالل عدة قرارات للمجلس الناشئة بين المتعر

الذي أكد على أن: "إن المحاكم ال تفصل بين المتعرضين في  النزاع  (1)األعلى

: "أن المحكمة إنما تبت في الحقوق المدلى (2)المثار بصدد التحفيظ" وفي قرار آخر

بت في حقوق هؤالء بها من المتعرضين اتجاه طالب التحفيظ وال يمتد نظرها إلى ال

 المتعرضين فيما بينهم".

وهكذا يمكن للحكم أن ال يكسب حجية األمر المقضي به إن سارت المحاكم 

على هذا الشكل حيث يصبح المتعرض الذي صدر الحكم لصالحه يلعب دور طالب 

التحفيظ الذي سينازعه المتعرضون اآلخرون وهكذا سيأخذ النزاع وقتا طويال حول 

فما الفائدة إذن من إحالة الملف على القضاء في حال وجود تعرضات  نفس القرار،

لم يتمكن المحافظ من تصفيتها مادام أن المحكمة ال تملك حق الفصل بين 

 .(3)المتعرضين

إال أن تطورا مهما أخذ يطبع العمل القضائي الذي تنبه بخطورة آثار هذا 

مر المقضي به اتجاه باقي االتجاه الذي يؤدي إلى عدم اكتساب الحكم حجية األ

، وقد أكد المجلس األعلى ذلك في قرار له حين جاء فيه: " إذا كانت (4)المتعرضين

محكمة التحفيظ غير مؤهلة للبت إال فيما يدعي به المتعرضون فيما بينهم، فليس في 

هذه القاعدة ما يتخذ كأساس إللغاء التقاضي على درجتين والقول بأنه ال يجوز ألحد 
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عرضين أن يستأنف الحكم االبتدائي ضد المتعرض اآلخر ضد طالب التحفيظ المت

  .(1)الذي قبل الحكم االبتدائي

 الفرع الثالث: تــقيـــد المحكمـــة بـعـــدم النطـــق بالحــكـــم

ارات التي يمكن أن تتخذ خالل مسطرة إذا كان قرار التحفيظ هو أخطر القر

التحفيظ العقاري، فإنه يمكن أن تنشأ عنه حقوق في حين يمكن أن تهدر حقوق 

 أخرى.

فالمشرع منح هذه الصالحية للمحافظ العقاري إلصدار قرار التحفيظ وذلك 

في حالة عدم وجود أي نزاع بشأن مطلب التحفيظ، فلماذا أعطى المشرع صالحية 

 لقرار لسلطة إدارية حتى في الحالة التي يكون فيها نزاع؟إصدار هذا ا

فالشك أن الجواب يكمن في رغبة المشرع في جعل مسطرة التحفيظ مسطرة 

إدارية بالدرجة األولى، وذلك بجعل المحافظ على الملكية العقارية والرهون وهو 

 مجرد موظف إداري وهو المختص الوحيد في اتخاذ هذا القرار.

طالب التحفيظ ال يمكن للمحكمة أن تحكم بصحة طلبه أو عدم فبالنسبة ل

صحته ألن النظر في شأن المطلب يدخل في اختصاص المحافظ العقاري كما تم 

ذكره، وستكون المحكمة قد تجاوزت اختصاصها إن هي حكمت بذلك حيث سيصبح 

حكمها عرضة للطعن، بل يمكن للمحافظ رفض التحفيظ رغم الحكم الصادر بصحة 

، إذا كان هذا األخير ال يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا، وال يمكن (2)لمطلبا

 للمحكمة أن تصدر أمرا بتحفيظ العقار موضوع التعرض.
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إذ جاء فيه: " يكون قضاة  (1)وهذا ما أكده المجلس األعلى في أحد قراراته

الموضوع على صواب عندما ال يحكمون بصحة التحفيظ التي ال تدخل في 

ختصاصهم والتي هي من اختصاص المحافظ العقاري، بل بصحة التعرض تاركين ا

للمحافظ أن ينظر فيما بعد في المطلب ويتخذ في شأنه ما يجب قبوله جزئيا أو 

 رفضه كليا ".

ومن هنا كان على القضاء أن يبت في قرار التحفيظ وينطق بالحكم وأال يبقى 

إلشهاد على طرفي النزاع بالصلح مقتصرا على البت في حدود التعرضات أو ا

بينهما أثناء سريان الدعوى وذلك لعدم تكرار عبارة "وبإحالة الملف على السيد 

 المحافظ للقيام بالمتعين" التي تتكرر في جميع األحكام.

وعليه يمكن أن نتساءل ألم يحن الوقت للتفكير في حل النزاع بين 

دوران في حلقة مفرغة، ومعه يبقى المتعرضين للحيلولة دون إطالة المسطرة وال

مجال الدعوى الشخصية مفتوحا والتي تعني طالب التحفيظ والمتعرضين لحسم 

النزاع في األخير والنطق بالحكم قبل إرجاع الملف إلى المحافظ لتنفيذه واستكمال 

اإلجراءات اإلدارية، ألن دور المحافظ العقاري هو تأسيس الرسم العقاري وليس 

أما المحكمة فمهمتها الكشف عن الحق، ولهذا فهي األولى بتقويته عن  إنشاء الحق

، أي تغليب السلطة القضائية على السلطة اإلدارية في (2)طريق اتخاذ قرار بتحفيظه

 هذا المجال.
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 المبحث الثاني:

مظاهر محدودية الرق ابة القضائية على قرارات المحافظ  
 العق اري

 
حظ أن المشرع المغربي قد منح القضاء من خالل ما تم ذكره سابقا، نال

سلطة في بعض الحاالت ليبسط على قرارات المحافظ على األمالك العقارية 

 والرهون نوعا من الرقابة القضائية بشقيها اإلداري والعادي.

غير أن هذه الرقابة الزالت تعتريها الكثير من أوجه المحدودية التي تحتاج  

 ها.إلى إجراءات مهمة لتفعيل دور

ويمكن عموما أن نبرز مظاهر محدودية الرقابة القضائية من حيث سريانها  

 (.المطلب الثاني(، ومن حيث نطاقها وأهدافها )المطلب األول)

 المطلب األول: مظاهر محدودية الرقابة القضائية من حيث سريانها

ن لكي تخضع القرارات التي يتخذها المحافظ العقاري لرقابة القضاء، البد م 

اتخاذ عدة إجراءات وذلك ابتداء من تقديم طلب أو تصريح كتابي أمام كتابة الضبط، 

(، بل تحتاج إلى تصريح مكتوب من الفرع األولأي أن هذه الرقابة ليست تلقائية )

(، الفرع الثانيصاحب المطلب بالحق من هنا نستنتج أنها رقابة الحقة أو بعدية )

 ( تحد من فعاليتها.الفرع الثالثها عدة مساطر )كما أن تفعيل هذه الرقابة تتخلل



 الفرع األول: رقابـــــة ليســـت تلقائيــة 

إن تدخل القضاء لمراقبة القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري يتطلب 

تقديم  تصريح مكتوب من الطالب إلى كتابة الضبط لدى المحكمة يبين فيه وقائع 

قصد الحصول على مراجعة القرار المطعون فيه، النزاع واألسباب المستند عليها 

لها جاء فيه: "...ويباشر هذا الطعن بمجرد  (1)وهو ما أكدته إدارية فاس في حكم

 عريضة كتابية يقدمها الطالب إلى كتابة الضبط...".

وتطلب الكتابة ربما ال يتالءم مع متطلبات تبسيط المساطر مما يسفر عن  

غيار الجديرين بالحماية إما لنقص ناتج عن الوعي أو محدودية في حماية حقوق األ

يطال الذمة المالية، فحبذا لو تطلب األمر تصريح شفوي أمام كتابة الضبط كما هو 

الشأن بالنسبة للدعاوى المدنية التي ال تحتاج إلى تقديم عريضة كتابية حسب نص 

 من قانون المسطرة المدنية. (2)31الفصل

ن يتوجب على المشرع ولتفادي طول اإلجراءات كما أنه في الواقع كا 

وضياع الوقت بسبب تبادل المذكرات ودفوعات األطراف، أن ينص على أجل محدد 

للمحكمة للبت في النزاع بغية تحقق السرعة المتوخاة كما هو الشأن بالنسبة إليقاف 

ا في التنفيذ، ليتوج ذلك تحمل المدعي المصاريف القضائية في جميع الحاالت ماعد

حالة األخطاء الجسيمة للمحافظ العقاري إذا ثبتت والذي يجب تبيانه من طرف 

 المحكمة، مما يعرقل السير العادي للتقاضي واستيفاء الناس لحقوقهم. 
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المدنية " ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من  من قانون المسطرة 31الفصل  -  2

طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين 

 محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع".

 



إضافة إلى هذا فإن للمحافظ العقاري صالحية إلغاء التعرضات لعدم أداء  

وض المحاكم والمشرع خول الوجيبة القضائية التي تستخلص بالمحافظة العقارية ع

إمكانية منح المساعدة القضائية وتخفيضها  -شأنه في ذلك شأن القاضي–له 

فقرار المحافظ في هذا الصدد ال تطاله  (1)للمتعرض الذي يتبث أنه في حاجة إليها

الرقابة إذا قام بتوجيه إنذار الطرف المتعرض بأداء الوجيبة القضائية وأن هذا 

 نذاره.األخير لم يستجب إل

فالرقابة القضائية ألعمال المحافظ تبقى مرهونة بتحقيق عدة شروط وإذا  

 اختلت هذه األخيرة انتقت معه مراقبة هذه األعمال وبالتالي ضياع حقوق طالبيها.

 الفرع الثاني: رقابة متعــددة الـمـساطــــــر

إن تقديم تعرض على مطلب التحفيظ وإحالته على المحكمة يطرح بعض 

لتساؤالت حول القواعد الشكلية، واإلجراءات المسطرية الواجب تطبيقها فأمام تعدد ا

 المساطر المتضمنة في ظهير التحفيظ العقاري والمتمثلة في: 

  12من ظهير  32مسطرة التعرضات المنصوص عليها في الفصل 

 .1913غشت 

  96مسطرة الرفض المنصوص عليها في الفصل. 

 64ليها في الفصل مسطرة التعويض المنصوص ع. 

  مسطرة التعرض على تسليم النسخ من الرسم العقاري المنصوص

 .-من هذا الظهير 103عليها في الفصل 

يجعل الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري محدودة الفعالية وذلك 

لتنوع المساطر وكثرتها التي تحد من تدخل القضاء، إضافة إلى هذا هناك استبعاد 

                                                 
1-Paul decroux, « Droit foncière marocain, Edition la porte-imprimerie El Maârif Al 

Jadida, Rabat 1977، page88. 



( 1)مهمة واردة في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في التدخل اإلرادي تقنيات

 ، وإدخال الغير في الدعوى.(2)وتعرض الغير الخارج عن الخصومة

فسكوت ظهير التحفيظ العقاري عن إمكانية إدخال هذه التقنيات فسره 

ه حيث ل (3)االجتهاد القضائي بالمنع وهو ما أكده المجلس األعلى في عدة قرارات

نص على أنه: "ال يقبل التدخل في مسطرة التحفيظ لطريق التعرض أمام محكمة 

التحفيظ ماعدا في حالة التدخل الذي ال يلتمس فيه المتدخل سوى الحكم وفق طلبات 

 ومستنتجات طالب التحفيظ أو أحد المتعرضين".

ي آخر عن محكمة االستئناف بالرباط جاء فيه:"... التدخل ف (4)وفي قرار

مسطرة التحفيظ غير مسموح به إال إذا كان لتأييد أحد أطراف الدعوى" لكن بعض 

فسر هذا السكوت بأنه يفيد الجواز واإلباحة ال المنع والتحريم وأشاطر هذا  (5)الفقه

الرأي ألن استبعاد تطبيق قواعد المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ، قد يحرم 

قوقهم، لذلك فإننا ندعو إلى تدخل تشريعي لحل عددا من المتقاضين من إستيفاء ح

هذا اإلشكال والحد من تعدد المساطر التي تحول دون وجود رقابة ذات فعالية 

 لضمان حقوق المتقاضين عامة وحق الملكية خاصة.

 

 الفرع الثالث: رقابـــــة بعديــــة أو الحـــــقــــة

                                                 
 : " يقبل التدخل ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح".111الفصل  - 1

ينص على أنه: " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم  303الفصل  - 2
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لمحافظ العقاري لقراره، هذا تأتي رقابة القضاء في المرحلة الالحقة التخاذ ا

له جاء فيه: "ال يمكن للمحاكم أن تفصل في  (1)ما أكده المجلس األعلى في قرار

التسجيل قبل أن يتخذ المحافظ موقفا من الطلب الذي يتقدم له به"، وأكده كذلك 

صادر عن المحكمة االبتدائية للدار البيضاء"  (2)االجتهاد القضائي إذ جاء في حكم

ه فيما يخص طلبي التسجيل والتشطيب فإن المحافظ على الملكية العقارية "حيث أن

هو المختص للنظر في ذلك مع قابلية قراره للطعن أمام المحكمة االبتدائية"، وجاء 

: "إن طلب التشطيب على العقود المضمنة (3)في قرار المحكمة االستئناف بوجدة

مام المحافظ وعند رفض هذا األخير بالرسم العقاري ينبغي أن يتم تقديمه ابتداء أ

 القيام بذلك يتم الطعن في قراره أمام المحكمة االبتدائية". 

فالتدخل القضائي يأتي بعد صدور قرار المحافظ العقاري، وهذا خالف لما 

هو سائد في التشريع التونسي حيث أن نظام التحفيظ العقاري يتيح للقضاء التدخل 

 .(4)وقفه منها ولو قبل اتخاذ المحافظ قرارهفي كل مراحل المسطرة ومدى م

هو عمل قضائي بحت من اختصاص  (5)فالتحفيظ وفقا ألحكام م.ح.ت.ع

محاكم عقارية موكول إليها مهمة تفحص مطالب التسجيل وتتبعه في نطاق 

اختصاصها إلى حين صيرورته أمرا ممكنا، وليس عمل التحفيظ موكول إلى جهة 

لمحكمة العقارية الوضوح ويبعدها عن التحيز أو أي إدارية مما يكسب لقرار ا
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، عكس ما هو عليه األمر في المغرب الذي (1)تصرف يتنافى مع مصداقية العدالة

اسند هذه المهمة لسلطة إدارية على الرغم من أن قراراتها غاية الخطورة يمكن أن 

 تمس بحق منصوص عليه دستوريا.

 ة القضائية من حيث نطاقها وأهدافهاالمطلب الثاني: مظاهر محدودية الرقاب

إن  كانت مسطرة التحفيظ مسطرة قضائية في كل من سوريا وتونس ولبنان، 

، فإنها في المغرب تعتبر (2)حيث أن تحفيظ العقار يتم بقرار يصدر عن القضاء

مسطرة إدارية كأصل يتوالها المحافظ العقاري الذي تبقى له كامل الصالحية في 

 ثناء هذه المسطرة.اتخاذ قرارات أ

وفي حالة وجود تعرضات تحال على القضاء المختص، غير أن رقابة هذا 

 األخير ال تشمل جميع األعمال التي يقوم بها المحافظ حيث أنها تبقى: 

 ال تطال جميع أعمال المحافظ. -

 محدودة األثر والنطاق. -

 ال تصل إلى الهدف المتوخى منها. -

 ـطــــال جميـــع أعمـــال الــمحافــــظالفرع األول: رقابـــــة ال تـ

إن السلطات الممنوحة للمحافظ العقاري على حساب القضاء كما سبق الذكر 

فإن أعمال المحافظ على األمالك العقارية والرهون تعتبر أعماال شبه قضائية 

وبالتالي فإن بعض أعماله تخرج عن الرقابة القضائية، فهذه الصالحية جعلت عدة 

التحفيظ معروضة على المحافظات العقارية بالمملكة دون أن تجد طريقا مطالب 

للبت فيها رغم عدم وجود تعرضات، كما لم يتخذوا المحافظين قرارات برفض 

التحفيظ بشأنها، في مثل هذه الحاالت نتساءل عن ما هي اإلمكانيات المخولة 
                                                 

محمد بن أحمد بونبات "نظام التحفيظ العقاري في المغرب تونس والجزائر" المطبعة والوراقة الوطنية،  - 1

 .150، ص2009مراكش، طبعة 

ون سليمة: " التعرضات على مطلب التحفيظ خالل المرحلة القضائية" رسالة لنيل دبلوم الماستر في بن حس -2
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ا هذه المطالب  معروضة للمعنيين باألمر للحد من طول الفترة الزمنية التي تظل فيه

على المحافظة العقارية؟ خاصة مع غياب نص صريح يلزم المحافظ باتخاذ قراره 

 داخل أجل محدد.

لذا يتعين على المشرع أن يتدخل لتحديد فترة زمنية معينة تحتم على المحافظ 

العقاري أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المطالب وهذا ما تطرق إليه مشروع 

الذي حدد آجال اتخاذ المحافظ قراره بخصوص مطلب التحفيظ  (1)العقاريالتحفيظ 

 أشهر. 3في 

من ظهير التحفيظ العقاري قد نص في بدايته على: "أن قرار  (2)30فالفصل 

المحافظ يتم اتخاذه عند انصرام اآلجال المحددة في الفصول السابقة وبعد التحقق من 

 سطرة..."جميع المقتضيات الرامية إلى إشهار الم

، حيث نجد أن مطالب (3)لكن عمليا يالحظ أن هذا الفصل أصبح معطال

التحفيظ ال تزال منذ سنوات بالمحافظة العقارية دون اتخاذ أي قرار حول مصيرها، 

ربما ذلك راجع إلى تخوف المحافظين من المسؤولية الشخصية التي قد تمس ذمتها 

طل بمصالح أصحاب الحقوق التي تبقى المالية، فيقابل ذلك نوع من البطئ والتما

معلقة دون البت فيها وذلك ألسباب بسيطة كعدم القيام باإلجراءات اإلدارية 

 كالتوصل بالتبليغ.

فهل يمكن اللجوء إلى المحكمة في مثل هذه األحوال الستصدار قرار يقضي 

 بالتحفيظ؟ أم أن األمر كله يبقى من صالحية المحافظ العقاري؟.

                                                 
در ، يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصا14-07من مشروع قانون التحفيظ العقاري رقم  69الفصل  - 1
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قول فإن المحكمة ال يمكن أن تنظر في صحة مطالب التحفيظ أو كما سبق ال

من ظهير التحفيظ  37: "إن الفصل (1)عم صحتها وهذا ما أكده المجلس األعلى

العقاري ينص على أن المحافظ العقاري له وحده حق النظر في قبول طلب التحفيظ 

لى النظر والبت أو رفضه كال أو بعضا"، يستنتج من هذا أن القضاء يبقى مقتصرا ع

في التعرضات وتقرير صحتها من عدمه وال تمتد إلى التحري عن صحة مطلب 

، الذي (2)التحفيظ، وهكذا أصبح القضاء ممنوعا من النظر في صحة مطلب التحفيظ

يرجع االختصاص للنظر فيه إلى المحافظ العقاري، مما يؤدي إلى تراكم مطالب 

ن تجد حال لها، وهذا يستوجب في اعتقادي التحفيظ بالمحافظات العقارية  دون أ

على المعنيين باألمر في مثل هذه الحاالت المطالبة بحقوقهم وذلك بمراسلة المحافظ 

ومطالبته بتعليل األسباب التي دفعته إلى عدم اتخاذ أي قرار حول مطلب التحفيظ 

وفي  ،3/06/1915من القرار الوزيري المؤرخ في  10الذي تقدموا به طبقا للفصل 

، وأن عدم احترام إجراءات (3)هذه الحالة يتعين على المحافظ أن يجيب بدون تأخير

من  23التعليل يمكن ألصحاب الحقوق اللجوء إلى القضاء اإلداري في إطار الفصل 

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية. 41/90قانون 

 الفرع الثاني: رقابة محدودة األثر والنـــــطــــاق 

محكمة صالحية النظر في مشروعية أو عدم مشروعية قرارات تمتلك ال

المحافظ، وإلزامه بالتراجع عنها في حالة عدم المشروعية كما جاء في إحدى 

أنه: "عندما تعتبر المحكمة أن قرار المحافظ على  (4)قرارات المجلس األعلى
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 94فصل األمالك العقارية بالتشطيب على رسم عقاري  قد اتخذ خرقا لمقتضيات ال

من ظهير التحفيظ العقاري فإنها تكن محقة بأمره بالتراجع عن قراره المذكور" فإن 

هذه الرقابة تفتقد ألي طابع إلزامي تجبر المحافظ على التراجع عن قراره الذي يبقى 

له كامل الصالحية لتطبيق هذا الحكم أو عدم تطبيقه، وهذا يدل على تأكيد الصفة 

يظ ونزع سلطة القضاء في تنفيذ األحكام الصادرة عنه بشأن اإلدارية لمسطرة التحف

من ظ.ت.ع بأن المحكمة  37التعرضات، وهو ما كرسته الفقرة الثانية من الفصل 

تحيل األطراف قصد العمل بقرارها...."، فتنفيذ األحكام يعود إلى المحافظ العقاري 

: "... (1)ائية بركانوهذا ما صار عليه االجتهاد القضائي حيث جاء في حكم البتد

ويتم إرجاع الملف للمحافظ على األمالك العقارية ببركان التخاذ ما يراه مناسبا بعد 

 صيرورة الحكم نهائيا".

لم  1955يونيو  3من القرار الوزيري ل  10وكما هو معلوم فإن الفصل 

يحدد الجزاء المترتب عن عدم انصياع المحافظ لهذا الحكم القضائي الذي أصبح 

هائيا مما يجعل هذه الرقابة محدودة اآلثار وبالتالي ال ترقى إلى الهدف المنشود، ن

إضافة إلى اآلجال المحددة والتي تنم صياغة الفصل المذكور على كونها ليست من 

 النظام العام وإنما هي آجال نظامية ال يترتب على عدم احترامها أي جزاء.

 

المحكمة بتسجيل الحق الذي حكمت  مما يجعل المحافظ غير ملزم بتنفيذ أمر

بصحته ألن التسجيل في الرسم العقاري يخضع لسلطة المحافظ وحده وقبوله أو 

: "...ال تكون المحكمة على صواب (2)رفضه وكما جاء في قرار المجلس األعلى

عندما تأمر المحافظ بتسجيل البيع الذي حكمت بصحته ألن التسجيل في الرسم 
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المحافظ وحده في قبوله أو رفضه مع قابلية قراره في حالة  العقاري يخضع لسلطة

 الرفض للطعن فيه أمام المحكمة االبتدائية".

إضافة إلى هذا فإن رقابة القضاء لقرارات المحافظ تعتبر محدودة في نطاقها، 

حيث نجد المشرع لم يفصح أو ينص صراحة على مصير الحاالت األخرى غير 

من ظهير التحفيظ العقاري كحالة رفض التقييد  86المنصوص عليها في الفصل 

االحتياطي مثال والذي ينتهي مفعوله خالل ستة أشهر إن لم ينجز التسجيل النهائي أو 

 لم تقيد دعوى بالمحكمة.

إن المحافظ ال يقوم بتسجيل التقيد االحتياطي على الصك العقاري إال إذا تبين 

فهو إن صح التعبير يمارس رقابة بعدية  له عدم تعارضه مع البيانات المسجلة فيه،

 .(1)على القرارات القضائية في هذا المجال

وبالرجوع إلى النصوص المنظمة للتقيد االحتياطي، ال نجد جوابا عن ذلك 

مما يجعل المحافظين يشتطون في استعمال سلطاتهم بهذا الخصوص فأحيانا 

ا غير مسجل بالسجل يرفضون تسجيل التقييد االحتياطي ألن من صدر ضده هذ

 .(2)العقاري وأحيانا أخرى ينصبون أنفسهم قضاة يرجحون تقييدا على آخر

 

 الفرع الثالث: رقابة ال تصل إلى الهدف المتوخى منــــها

إذ تقف هذه الرقابة عند مجرد إصدار األحكام دون العمل على إقرار تنفيذها 

المحافظ عن تنفيذ األحكام  فتصبح إزاء حق ال نفاذ له، مما تطرح مشكلة امتناع

المجلس األعلى الذي جاء فيه: "لما كان  (3)القضائية ويمكن أن نمثل ذلك بقرار

القرار القاضي برفع الحجز على عقار محفظ قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وفقا 
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من ظهير التحفيظ العقاري، فقد كان على المحافظ أن  91لما ينص عليه الفصل 

ه لهذا التنفيذ بدعوى عدم اإلدالء بشهادة عدم النقض يتسم بالشطط ينفذه، وأن رفض

 في استعمال السلطة، مما عرض مقرره اإللغاء".

وهذا يجعلنا نطرح التساؤل حول موقف المحافظ من األحكام القضائية، 

(، الفقرة األولىالشيء الذي يتطلب منا التطرق إلى تصحيح األحكام القضائية )

 (.الفقرة الثانية) وإشكالية تنفيذها

 الفقرة األولى: تصحيح األحكام القضائية

إن إشكالية تصحيح األحكام القضائية يمكن أن تطرح تساؤال عما إذا كانت 

من ظهير  72القرارات واألحكام القضائية هي بدورها معنية بمقتضيات الفصل 

ة مراقة ؟ أو بعبارة أخرى هل للمحافظ إمكاني1913غشت  12التحفيظ العقاري ل 

 صحة الحكم في الجوهر؟.

إن إشكالية تصحيح األحكام القضائية تضل مطروحة حتى على مستوى 

من ظهير التحفيظ  97الشكل باعتبار المحافظ العقاري حسب مقتضيات الفصل 

العقاري يتحمل مسؤولية شخصية عن كل إغفال أو فساد أو بطالن لما ضمن 

ناع عن تنفيذ الحكم المشوب بالخطأ المادي بالكناش، مما يوجب على المحافظ االمت

واللجوء إلى القضاء لطلب تصحيح الخطأ الذي من شأنه أن يعيق عمله على الوجه 

الصحيح وليس من صالحيته تصحيح الحكم القضائي متى شابه خطأ مادي أثر في 

تنفيذه، بل إن المحافظ إذا اتضح له في متن الحكم وجود غلط مادي، وبعد القيام 

سجيل الحكم عند االقتضاء يجب عليه إخطار المعنيين بهذا الخطأ ودعوتهم بت

 .(1)لمراجعة الجهة القضائية المصدرة للحكم بقصد تصحيح ذلك الخطأ المادي

وبناءا على ذلك فإن واجب المحافظ العقاري في التحقق من األحكام القضائية 

 يست قضائية مكلفة بالتنفيذ.قبل تسجيلها بالصك العقاري، العتباره سلطة إدارية ول
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كما يتاح للمتضرر من عدم تنفيذ حكم اللجوء إلى القضاء في إطار الفصل 

من قانون المسطرة المدنية قصد تعديل الحكم أو القرار مثبتا وجود خطأ مادي  379

 أتى في حكم المحكمة قد أثر في تنفيذه.

فيذ األحكام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى طرح إشكالية أخرى تتعلق بتن

 القضائية.

 الفقرة الثانية: إشكالية تنفيذ األحكام القضائية

إن إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري على عكس 

ال يعود إلى القضاء طبقا للقواعد العامة في التنفيذ، حيث تختص بذلك  -تصحيحها

األمر إلى المحافظ على  كتابة الضبط بالمحكمة، بل يرجع االختصاص في هذا

األمالك العقارية والرهون بعد إحالة المحكمة لألطراف مع بعث نسخة من الحكم 

إلى المحافظ قصد التنفيذ ألن له وحده الحق في قبول طلب التحفيظ شكال وجوهرا 

 من ظهير التحفيظ العقاري. 37طبقا للمادة 

المادة المدنية، فال يستطيع  وتبقى اإلشارة إلى أنه خالفا لما هو عليه األمر في

من قانون  361األطراف في قضايا التحفيظ طلب التنفيذ المؤقت، ذلك أن الفصل 

المسطرة المدنية إستثنى من تنفيذه األحكام االستئنافية المطعون فيها بطريق النقض 

 أمام المجلس األعلى قضايا التحفيظ العقاري، األمر الذي يؤكد أن األحكام االبتدائية

 . (1)ال يمكن أن تكون محال للتنفيذ

كما أن المحاكم ال تمنح الصيغة التنفيذية لألطراف على اعتبار أن تنفيذه 

يعود إلى المحافظ، وللتذكير فإن كتابة الضبط بالمحكمة ال تقوم بإرجاع الملف إلى 

 المحافظ إال بعد صيرورته نهائيا.
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المة استفهام أن بعض ولعل ما يدعو إلى االستغراب، ويطرح أكثر من ع

السادة المحافظين العقاريين اعتبر بأن القرار اإلستئنافي محل التنفيذ قد تم الطعن فيه 

 .(1)بالنقض وأن مصير ما يأمر به متوقف على ما سيقرره المجلس األعلى

وال تقتصر إشكالية عدم التنفيذ من قبل المحافظ على األحكام القضائية فقط 

وامر القضائية االستعجالية سواء منها الصادرة في إطار الفصل وإنما تشمل حتى األ

من نفس  148من قانون المسطرة المدنية أو تلك الصادرة في إطار الفصل  149

 القانون.

وعموما قد يعتري تنفيذ األحكام صعوبات كثيرة ومتنوعة يمكن إجمالها في 

 االستحالة القانونية أو االستحالة المادية.

يقصد بها تعارض الحكم مع نص قانوني في قضية : ة القانونيةاالستحال -أ

معينة، وبما أن المحافظ على األمالك العقارية والرهون يحاول أن يوازن بين 

مقتضيات الحكم المتمتع بالقوة التنفيذية وبين النصوص القانونية المتعلقة بالتحفيظ 

ض، ألنه يظهر له مخالفة العقاري عند تطبيق الحكم إال أن ذلك ال يسير كما يفتر

الحكم للنصوص القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري أو القوانين التي تنظم عقارات 

 (2)المتعلق بضم األراضي الفالحية 1961يونيو  30معينة بكيفية خاصة كظهير 

المتعلق  1992يونيو  17. أو ظهير (3)1969يوليوز  25والمعدل بمقتضى ظهير 
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، وهناك العديد من النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة (1)ةبالتجزئات السكني

العمليات العقارية وهذا ما يميز نظام التحفيظ العقاري الذي يجعله عرضة للتعقيدات 

 سواء على مستوى النصوص القانونية أو على مستوى الواقع العملي.

فعند تطبيق حكم قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية من طرف المحافظ في 

التعرضات ينشأ عنه صعوبة تحول دون التنفيذ، خاصة اتجاه الظهير المنظم لضم 

من نفس الظهير أعاله تؤكد على أن  22األراضي الفالحية، من قبيل ذلك أن المادة 

القطع تخضع لهذا النظام غير قابلة للتقسيم إال بموافقة لجنة ضم األراضي 

ية تحكم بقطع مفرزة في مناطق للضم ، ورغم ذلك فبعض األحكام القضائ(2)الفالحية

حتى وإن كان الملف المحال عليها يتضمن تعرضات جزئية، بل يتعلق األمر 

 بتعرضات على واجبات مشاعة.

وهو ما يظهر جليا في حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بمكناس بتاريخ 

م الذي قضى بقطعة أرضية مفرزة في منطقة ضم األراضي الفالحية رغ 13/2/95

وهناك أيضا أحكام  (3)أن التعرض انصب على واجبات مشاعة وتم تأييده إستئنافيا

أخرى تذهب في نفس االتجاه حيث تناقض منطوقها للنصوص القانونية الواجبة 
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. ولهذا يجب على القضاء تدارك (1)التطبيق وتقضي بأجزاء مفرزة وعلى الشياع

ونا حتى يتمكن المحافظ من التنفيذ هذه المسألة والحكم وفق ما هو منصوص عليه قان

بسرعة دون إشكال وال صعوبة قد تمنعه من ذلك، وذلك بالتزام القضاء بما هو 

إضافة  من طرف المحافظ مضمن في ملف التحفيظ وشكل التعرض كما أحيل عليه

إلى هذا يمكن للقاضي أن يحكم دون مراعاة بعض المقتضيات القانونية الخاصة 

تعلق بالتجزئات العقاري، والذي يربط تقسيم األراضي بعدة الم 90/25كقانون 

إجراءات منصوص عليها في هذا القانون قد يمتنع المحافظ عن تنفيذ الحكم لمخالفة 

الذي قضى بتأييد الحكم  (2)هذه النصوص كما جاء في قرار استئنافية الرباط

جزء المفرز المبيع االبتدائي القاضي على المدعى عليه بإنشاء رسم عقاري مستقل لل

للمدعي وتسجيل شرائه به تحت طائلة غرامة تهديدية، على الرغم من أن تنفيذ هذا 

القرار ال يتوقف على إرادة المحكوم عليه وإنما له ارتباط بمجموعة من اإلجراءات 

القانونية والتقنية التي يتعين على الطرفين احترامها إلمكانية تأسيس رسم عقاري 

 عقد البيع به. مستقل وتقييد

: كما هو الشأن بالنسبة للصعوبات القانونية فإن االستحالة المادية -ب

الصعوبات المادية بدورها متعددة، فاألحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري غالبا 

ما تتضمن بعض األخطاء المادية فيما يرجع ألرقام أحجار المحافظة التي تحدد 

إلغفاالت أو التناقضات الواضحة بين الحيثيات ومنطوق القطع المتنازع عليها أو ا

األحكام والقرارات، ولهذا ينبغي العثور على وسيلة تحل هذه الصعوبات سيما وأن 
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استحالة تنفيذ حكم قضائي من طرف المحافظ على األمالك العقارية يشكل في واقع 

 .(1)األمر إنكارا صارخا للعدالة

الحكم نجد أن الرسم العقاري عدد  وكمثال على وجود خطأ مادي في 

وعند طلب تقييد الحكم من طرف المحافظ العقاري يتبين أن العقار  43536/02

وهذا ما حصل في وكالة   43535/02المعني باألمر رسمه العقاري يحمل رقم 

المحافظة العقارية بوجدة حيث رفض المحافظ تقييد قرارين أحدهما إلستئنافية 

 .(3)مجلس األعلىواآلخر لل (2)وجدة

فهل المحافظ العقاري رغم وجود هذه الصعوبات يعتبر ممتنعا عن تنفيذ 

حكما قضائي وبالتالي نكون أمام قرار إداري قابل للطعن باإللغاء كما أكد ذلك 

، مع العلم على أنه إمتنع عن التقييد وليس عن التنفيذ وذلك كان (4)المجلس األعلى

ات التي أثارها المحافظ وتمسك بها اتجاه الطلبات من المفروض أمام هذه الصعوب

أن يلجأ المعنيين باألمر إلى القاضي الذي أصدر الحكم المذكور لرفع الصعوبات 

 .(5)والعراقيل حول طبيعة الحق المراد تقيده
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فالمحافظ يتمتع بسلطات واسعة بشأن تنفيذ األحكام القضائية أو عدم تنفيذها 

وبات أو مشاكل، مما قد يثير تساؤال حول ما إذا كان في حالة عدم وجود أية صع

 موقفه هذا يمكن أن تحصل بشأنه متابعة جنائية؟.

وعلى اعتبار أن المحافظ ليس كباقي السلطات اإلدارية األخرى فعمله 

ينحصر في إطار مادة خاصة هي القانون الخاص، ثم إن النص التشريعي يعطيه 

له بتقدير تنفيذ ما يتعلق بالعقود أو القرارات  جملة من الصالحيات وبالتالي يسمح

. وهكذا يصعب أمام إعطاء 1913غشت  12من ظهير  72القضائية طبقا للفصل 

هذه الصالحيات الواسعة التقدير أن نقول أن عدم تنفيذه لقرار قضائي ربما يشكل 

انوني موضوع المتابعة الجنائية، ويبقى الجواب على هذا التساؤل يكمن في النص الق

نفسه الذي هو أعلى درجة من القرار القضائي بحيث يجعل المحافظ العقاري يتمتع 

 بالتزام معنوي.

إذن فما جدوى األحكام القضائية ضد المحافظ مادامت ال تحظى بأية قوة 

إلزامية تجبره على تنفيذها؟ وما مدى حجية األحكام القضائية في مواجهة المحافظ؟ 

اسعة في االستجابة أو عدم االستجابة لهذا القرار؟ أال يشكل مادام يتمتع بصالحية و

امتناعه عن االستجابة لمقتضيات حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به خرقا للقانون 

نفسه وتحقيرا لمقرر قضائي؟ وكذا الشطط في استعمال السلطة يستوجب البحث عن 

 وسائل اإللزام ال معاودة القضاء؟.

البين لألحكام القضائية والذي ينقص من فعالية إال أنه رغم هذا الخرق 

الرقابة على أعمال المحافظ فإن هذا المشكل يظل جزءا من إشكالية عامة، هي 

إشكالية عدم امتثال اإلدارة عموما والمحافظ باعتباره جزءا من هذا الجهاز اإلداري 

ئية وتسخير القوة ألحكام القضاء، باعتبار اإلدارة هي التي تتولى تنفيذ األحكام القضا

العمومية في هذا التنفيذ، فهل من سبيل إلى إكراه من يمتلك سلطة اإلكراه؟.لتفعيل 

دور الرقابة القضائية وإعطاء أحكام القضاء إلزامية التنفيذ وذلك حماية ألصحاب 



الحقوق عامة وحماية الملكية بصفة خاصة باعتبارها أساس االستقرار االقتصادي 

 واالجتماعي.



 
من خالل دراستنا لهذا الموضوع نعترف بكل موضوعية بأن الرقابة 

القضائية تضيق وتتسع تبعا الختالف سلطات واختصاصات المحافظ على األمالك 

العقارية والرهون التي منحه إياها المشرع، والتي تجمع في طياتها العديد من 

نونية باعتباره موظفا الواجبات والمسؤوليات، فهي مزيج من األعمال اإلدارية والقا

 إداريا ورئيس مصلحة.

فسلطات المحافظ العقاري جعلته يلعب دورا شبه قضائيا حيث يظهر ذلك 

جليا من خالل إصداره لقرارات يمكن أن تكون أحيانا نهائية وفاصلة تخرج عن 

رقابة القضاء، هذا األخير الذي تقلص دوره في مواجهة الطابع اإلداري لمسطرة 

لرغم من أن االجتهاد القضائي يحاول جادا أن يتخلص من جمود التحفيظ با

 النصوص القانونية.

ومن خالل ما تم التطرق إليه في الموضوع نجد أن األمر يستدعي 

بالضرورة مراجعة وتفعيل قواعد وآليات الرقابة القضائية لفسح المجال أمام القضاء 

ري لقراراته من أجل وضع حد ليلعب دوره الحمائي قبل وبعد إصدار المحافظ العقا

لمعانات المتعاملين في الحقل العقاري وتشجيع المستثمرين والمنعشين العقاريين 

 وذلك عبر االقتراحات التالية:

 1917شتنبر  24تفعيل الرقابة القضائية بالعودة إلى ما كان سائدا قبل تعديل  -

، وصالحية الذي كان يعطي للمحكمة صالحية النظر في حقوق طالب التحفيظ

 تقرير التحفيظ أو إلغائه كال أو بعضا.

 إخضاع جميع قرارات المحافظ العقاري للرقابة القضائية -

التنصيص بموجب نص تشريعي على ضرورة احترام المحافظين لألحكام  -

 القضائية تحت طائلة عقوبات مدنية وجنائية.



اإلداري خلق قضاء عقاري متخصص كما هو الحال بالنسبة للقضاء التجاري و -

 وما هو معمول به في تونس.

فتح المجال أمام االستفادة من اإلجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون  -

المسطرة المدنية، كالتصريح الشفوي وإدخال الغير وتعرض الغير الخارج عن  

 الخصومة، والسماح بتوسيع نطاق الخصومة.

ري نظرا لتشعب العمليات التي تحديد الحاالت التي تثير مسؤولية المحافظ العقا -

يقوم بها، والتي تلقي بعبئ اإلثبات على المتضرر مما يكون مستحيال في أغلب 

األحيان. فتأكيد المشرع لهذه المسؤولية ما هو إال محاولة تحسيسية بخطورة 

 وأهمية الميدان الذي يعمل به.

 تفعيل دور صندوق التأمينات في حاالت التعويض. -

اعد دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة لتصبح أكثر فعالية ألن إعادة تنظيم قو -

قاضي اإللغاء يقتصر فقط على إلغاء القرار إذا تبت لديه عدم مشروعيته، وليس 

له أن يوجه إلى المحافظ تعليمات أو أوامر بما ينبغي عمله، كما هو الحال 

ظ الذي يحل محل المحاف 96بالنسبة لقاضي الموضوع في نطاق الفصل 

 العقاري في تقييمه ألعماله والوقائع في مشروعية القرار المتخذ.

منح المحكمة صالحية البت في مطلب التحفيظ والنزاع القائم بين المتعرضين  -

 فيما بينهم.

خلق مؤسسة قاضي التنفيذ على غرار المحاكم التجارية فتكون المرجع الذي  -

تعترض تنفيذ األحكام  يعود إليه المحافظ العقاري في حالة وجود صعوبات

 القضائية.

إلغاء ازدواجية االختصاص في تطبيق نظام التحفيظ ألن هذه االزدواجية تؤدي  -

 إلى عدم قيام هذا النظام بالدور المرجو منه.

ضرورة إيجاد تشريع عقاري متكامل يتجاوز الثغرات السابقة، ويتدارك  -

 الغموض والقصور الذي يشوب نصوص القانون العقاري.
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 .2000، 19مجلة القانون واالقتصاد: عدد  -

 .2002دجنبر  26مجلة اإلشعاع: عدد  -
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 قانون اإللتزامات والعقود. -

 قانون المسطرة المدنية. -
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