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 ةــدمــقــم

ن ارتباط االنسان بالعقار يعتبر ارتباطا فطريا مرتبطا بطبيعة االنسان فال  ياليو  ال ايالا  إ
وإذ قااار ر اام لكم ئنااة ا ااي :" اليالال  مالال صد ماالالعالا لقالالال  تعالالال  سالالى ب والالع ن يقالالار فق الال    قالال   ال

 .1خالق  شرا من صكصار من حمإ مسنون"

هو الذي خكقنم من تراب من  طفة ثم ": من االرض استقر مس سل الخ ق إص لال تعالالب

مان يتاوفم مان قلا  من عكقة ثم يخرجنم طف  ثام لتلكواوا دكادثم ثام لتنو اوا كايوخا وماننم 

  .2ولتلكووا اج  مسمم ولعكنم تعقكون"

ولقد منناثم فاي ارر  "نسان بعيعا ين االرض لال يز  جالل:ف  يقىن تاار ايا  اال

 .3وجعكنا لنم فيها معايش قكي  ما تشنرون"

 مع الالاا ان االنسالالان   الالق ملبالالاال ي الالب االالا االسالالتماار  التق الالل مقالالا جعالالل تق الالل العقالالارا  
ام   ضر ر  م حة ل حع من التطاان  الت ازع وين االفراد  التضب صلل  ضع ضالااب   ت ظيم القع

 لاايع لانانية تق ن اق التق ل  تلعالل االنسالان يطقالمن ي الب اقال  وتالافير الحقايالة  اااطالة التعامالل 
بشأنها بالضقان ال زا لعفع االيتعاء  االديالاء باالسالتحقاف فالالحق القلالرد يالن الحقايالة يعالع  العالعا 

 اء.سا 

ن الحقايالالالة القانانيالالالة التالالال  الرتهالالالا التشالالالريعا  الحع االالالة مالالالن  الالال ل سالالال ها لقالالالاانين تحقالالال  أال إ
الق كيالالة تبقالالب يالالاجز  يالالن تحقيالالق الشايالالا  الق شالالاد  فالال  ةيالالال اقايالالة لضالالا ية فعالالالة تبتشالال   الالان 

يالة الحقاف  ردع القعتع ن ي ب الق كية العقارية مقا  الافر اسالتقرار  امالن يقالاريين  اال ان االحد الحقا
القضا ية ل حقاف ال تكتقل بقلرد  ع ر االاىاا  الرار الحقاية القاضايية ول تظل االحد الحقايالة 
راي ة وتحقيق شالقها الاالان   االا الحقايالة الت ةيحيالة التال  تال در الالب ترجقالة م طالاف الحىالم الالب الاالالع 

 الخارج  ليابح ماافقا ل .

ن مشالالىل ت ةيالالح  قالالا كالالحلل بحيالال  إطا اال انالال  لالالي  دا اصا كالالان االمالالر  بالالع  ال ل  ا الالة بسالالي
االاىاا ف  ماد  التحةيظ العقارر يعالع ااالع القشالاال الخا الة باالاىالاا الاالادر  يالن القضالاء  يالعف 

                                                 
 .28سورة الحجر، االية    1
 .67سورة غافر، االية   2
 .25سورة االعراف، االية   3
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االمالالر اي قالالا  الالرفا القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة  الراالالان ت ةيالالح االاىالالاا القضالالا ية الاالالادر  فالال  
ملقالع  بالقحافظالة العقاريالة الشال ء الالحر ملال يق   بايتبارد س طة ادارية  بقبررا  مخت ةالة فتبقالب 

يحق  ا ي ب التساؤل ين معى الية االاىاا القضا ية ف  مااجهة القحافظ ي الب االمال ا العقاريالة 
 الراالالالالان ا  وتعبيالالالالر د الالالالر مالالالالا مالالالالعى ااقيالالالالة القحالالالالافظ فالالالال  رفالالالالا ت ةيالالالالح االاىالالالالاا القضالالالالا ية اسالالالالت ادا 

ر التحةاليظ العقالارر  بحلالة  اجبال  مالن ههيال 96ل ا اية القخالالة لال  و الاء ي الب مقتضاليا  الةاالل 
 االالل يعالالع امت الالاع القحالالافظ  2ا  التشالالطيا  1فالال  التحقالالق مالالن  الالحة الاؤالالا ق الق يالالع  لط الالا التسالالليل 

 ي ب االم ا العقارية ين ت ةيح اىم يقارر نها    سي ة يقىن من   لها اؤار  مس  ليت ؟

عاا فهالا لالي  ملالرد يالان ان مس  لية القحافظ ليست بالهي ة ازاء الحقالاف التال    بشال  تقييال
ت ةيح يىتة  وت ق  الاؤا ق  الس عا  مع تقييعاا ول يلا ي يال  أن  تحقالق مالن كالل يق يالة ي الب االع  
لبالالل اتخالالاص أر لالالرار  ليالالرى االالل الحقالالاف التالال  يط الالا تقييالالعاا مسالالتافية لكافالالة الشالالر ط التالال   تط بهالالا 

 القانان سااء من اي  الشىل ا  اللاار.

فالان  1913ةشالت  12عقارية يخضالع ل شالر ط الققالرر  فال  ههيالر  لقا كان ت ةيح االاىاا ال
مقتضيات  تكان ا لب بالتطبيق من ةيراا  فع ر القحافظ بق اسبة ت ةيالح االاىالاا القضالا ية االا امالاا 

فهالا والين مالا يحتقال  ي يال  القالانان العقالارر  القالاانين القرتبطالة بال   مالا والين مالا يحق ال    معادلة  عبة
حيالالة  مالالا يلسالالعد مالالن سالال طة القضالالاء فالال  اههالالار القسالال  لية الق قالالا  ي الالب الحىالالم القضالالا   مالالن لالالا  ت ةي

 ياتق القحافظ.

 انط لا من القس  لية الق قا  ي ب ياتق القحافظ  فان   تردد كايرا ول لع يقت ع ف  بعا 
االايالالان يالالن ت ةيالالح بعالالا االاىالالاا القضالالا ية  االالحا االمت الالاع ال يحقالالل فالال  طياتالال  الرةبالالة فالال  تحقيالالر 

والالل االالا راجالالع باالسالالاك الالالب االارااالالا  العع الالع  التالال   3  تهقيشالالها ا  تحلالاليم د راالالاسالال طة القضالالاء ا
تاادف القحافظ العقارر بق اسبة ت ةيالح االاىالاا العقاريالة  نظالر ا ل شالىالية التال  يطراهالا ماضالاع 
ت ةيح االاىاا الاادر  ف  ماد  التحةيظ العقارر  ما ل  من تأؤير ي ب ما حة اا زر احد االاىاا 

سالالالتقرار القعالالالام   العقاريالالالة ا ترتالالال  ماضالالالايا لقبحاالالالين فالالال  محا لالالالة لق مسالالالة مالالالعى سالالال طة  ي الالالب ا
القحالالالافظ فالالال  ت ةيالالالح االاىالالالاا القضالالالا ية الاالالالادر  فالالال  ملالالالال يق الالال   الاالالالعابا  التالالال  لالالالع تحالالالال د ن 

                                                 
 من ظ ت ع على انه:"يجب على المحافظ ان يتحقق من ان العملية التي اقيمت القاعة من اجلها ال تتعارض....". 74ينص الفصل   1
 .من ظهير التحفيظ العقاري 94الفصل   2
راجع كمال عونة: سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضاايية القضاايية، رورو اة لنيال ركتاورا    3

 .4ص  2004/2005الدولة في القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 
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  كالالالحا معرفالالالة الحقايالالالة التالالال   افراالالالا القشالالالرع ل حالالالا ز لحىالالالم يقالالالارر نهالالالا   )الةاالالالل ا( ل   ت ةيالالالحاا
 .)الةال الاان  

 ي يالالال  تقتضالالال  طبيعالالالة القاضالالالاع ان نسالالالته   بقبحالالال  تقهيالالالعر سالالال ت ا ل فيالالال  مةهالالالاا الت ةيالالالح 
 كالحا تحع الع الققاالاد بالالحىم العقالارر  شالر ط     اا يات  ف  القيعان العقالارر )القط الا اال ل 

ي الالب ان  الالتم بحالال  القاضالالاع مالالن  الال ل فاالال ين نخاالال  اال ل   لاو يتالال  ل ت ةيالالح )القط الالا الاالالان  
قانانيالالالة  نت الالالا ل فالالال  الةاالالالل الاالالالان  الحقايالالالة ال  لقحالالالافظ فالالال  ت ةيالالالح االاىالالالاا العقاريالالالةم هقالالالا لسالالال طة ا

 لل  فق التاقيم التال :صل حا ز لحىم يقارر نها     كل 

 : ما هية التنفيذ في الميدان العقاريملحث تمهيدي

  األور: سااكطة المحااافظ عكاام األماا ي العقاريااة فااي تنفيااذ األحنااا  العقاريااة ــااـصـالف

 و ات تنفيذها.وصع

  الثااا ي: يليااات حمايااة وناامان تنفيااذ ارحنااا  العقاريااة ماان طاار  المحااافظ ـالفصاا

 العقاري

 

 

 

 

 

 

 

 : ما هية التنفيذ في الميدان العقاريملحث تمهيدي

العقالالارر ماضالالاع متشالالعا  شالالا ل  لتحةالاليظان ماضالالاع ت ةيالالح القالالرارا  القضالالا ية فالال  مالالاد  ا
 طة ب    تحع ع ملقاية من القةاايم.سااء من اي  محتااد ا  من اي  االاا
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 ي يالالال  لسالالالقت االالالحا القبحالالال  الالالالب مط بالالالين اؤ الالالين  ااالالالت القط الالالا اال ل لقاايالالالة الت ةيالالالح 
  اا يات  ف  القيعان العقارر ف  االين ت ا لالت فال  القط الا الاالان  ماايالة الققالرر القضالا   فال  

 ماد  التحةيظ العقارر  شر ط لاو يت  ل ت ةيح.
 لتنفيذ وخصوصياته في الميدان العقـاريول : ماهية االمطلب األ

س قسالالالالم االالالالحا القط الالالالا الالالالالب فقالالالالرتين سالالالال ت ا ل فالالالال  اال لالالالالب ماايالالالالة الت ةيالالالالح  اناايالالالال   الاانيالالالالة 
  اا يا  الت ةيح ف  القيعان العقارر.

 نواعه :أولى : تعريف التنفيذ وبيان الفقرة األ

 تعريف التنفيذ: ــ دور

 التاالار الالب ملالال الاالالع الق قالاك فيقالال  لشة اا تحقيق الش ء  ا راج  من ايالز الةكالر
نةالالح القالالالأمار االمالالالر اجالالالراد  لضالالالاد  يط الالالا بقع الالالب االرسالالاء فيقالالالال انةالالالح الشالالال ء الالالالب فالالال ن ارسالالال   لالالال  

 .1 بقع ب الافاء  فيقال انةح يهعد أر امضاد   فب ب 

 مع ب الت ةيالح ا الط اا االا  سالي ة لانانيالة تقارسالها السال طة العامالة تحالت اشالراف القضالاء 
ر م الال  و الالاء ي الالب اىالالم  الالادر مالالن القحىقالالة ا  و الالاء ي الالب ط الالا الالالعا ن الالالحر  تالالافر ي الالب سالال ع  بالالام

 .2ت ةيحر

 

  واع التنفيذ:د ــ ثا يا

الت ةيالالح نايالالان امالالا ا تيالالارر ا  اجبالالارر  تحع الالع مضالالقان   لالالحلل ارتا الالت والالعأ االالحا القاضالالاع 
 وتحع ع ملقاية من القةاايم :

 : ـ التنفيذ ارختياري 1

                                                 
بآراء الفقه ور كام النقض، رار التوفيق النموذجياة للطباعاة، القاا،رة،  ر مد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليه 1

 .9، ص1994
 .8مرجع القاضي والمتقاضي في اشكاالت ومنازعات التنفيذ المدنية والتجارية ص   2
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وت ةيح الحىم ا تياريا بعع ان  عر الحىم ي ي  اما واضالع االع ل خاالامة لع يقاا الشخ  
 ا تاار الالت  القااريف  امالا اللت ايال  بقالا لضالب بال  الحىالم  امالا  افالا مالن اجبالارد ي الب الت ةيالح 

 ا  افا من العا ن  ف  احد الحاال  ك ها يعتبر الت ةيح ا تياريا.

 ةيالالح االلتالالزاا امالالاا القحىقالالة لبالالل  الالع ر  فالال  الت ةيالالح اال تيالالارر يقىالالن ل قالالع ن ان يعالالرض ت
الحىم  صلل بان يعرض ي ب العا ن مب غ القال الحر يطالبال  بال  ا  يضالع راالن اشالارت  العقالار الالحر 
يط ا م   التخ   ي    يط ا من القحىقالة ان تشالهع ي يال  والحلل ا  يط الا مالن القحىقالة ان تشالهع 

  صلل  ف  احد الحالة انقالا ياالعر الحىالم ي ي  بان  امت ع من القر ر بعقار القعي  الحر يط ا م 
باالشالالهاد ي الالب القالالعيب ي يالال  القالالع ن بانالال  لالالع لبالالل مطالالالا القالالعي   التالالزا وت ةيالالحاا  لكالالن اصا انقالالا 

 القعيب ي ي  التزام  بعع صلل فان  سيىان متععيا  يتحقل نتا ج افعال .

 التنفيذ الجلري : ـ  2

العامالالة تحالالت اشالالراف القضالالاء  رلاوتالال  و الالاء  الت ةيالالح اللبالالرر االالا الت ةيالالح الالالحر تلريالال  السالال طة
ي ب ط ا دا ن ويعد س ع مسالتاف لشالر ط  ا الة لاالع اسالتيةاء اقال  الااوالت فال  السال ع مالن القالع ن 

 .1لهرا 

 يىان احا ال اع من الت ةيح بط ا من القستةيع من الحىم  صلل تحت اشراف  رلابة ر ي  
ع يىالالالان مباشالالالرا ا  ةيالالالر مباشالالالر  فالت ةيالالالح القحىقالالالة  االالالحا ال الالالاع مالالالن الت ةيالالالح  تخالالالح  الالالارا متعالالالعد  فقالالال

القباشر اا الحر يحال في  العا ن ي ب يين ما التزا ب  القع ن ا  تحقيق يين ما امر بال  الحىالم 
 .2 سق  مباشرا الن  تقخا ين ت ةيح ما الزا ب  الحىم  ن  ي ي  باار  مباشر 

القالالع ن   ضالالعها والالين  مالالا الت ةيالالح ةيالالر القباشالالر فهالالا الت ةيالالح يالالن طريالالق الحلالالز ي الالب امالالاالأ
 الالعر القضالالاء لاالالع تقىالالين الالالعا ن مالالن اسالالتيةاء اقالال  م هالالا  يىالالان االالحا ال الالاع مالالن الت ةيالالح فالال  الحالالاال  
التال  يىالالان فيهالا ت ةيالالح االلتالالزاا اال ال    تط الالا تالع   شخاالاليا مالالن القالع ن  يقت الالع االحا اال يالالر يالالن 

 صلل.

                                                 
 .10ا مد مليجي، مرجع سابق، ص   1
 .4، ص 1978لمرافعات الجديد، الطبعة االولى، السنة عبد الباسط جميعي ومحمد ،اشم، المبارئ العامة في التنفيذ وبقا لقانون ا  2
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 الفقرة الثانية : خصوصيات التنفيذ في ميدان التحفيظ العقاري :

 تقيالالز ت ةيالالح الققالالررا  القضالالا ية فالال  ميالالعان التحةالاليظ العقالالارر يالالن ةيالالرد مالالن بالالال  االاىالالاا  
بعالالالالع   اا الالالالاليا  فالقشالالالالرع ااالالالالالاط القعالالالالالام   العقاريالالالالة  تةايالالالالالت العقالالالالارا   تحةيظهالالالالالا بشالالالالالى يا  
 اجالالراءا  معقالالع  اايانالالا  لك هالالا تهالالعف الالالب تاؤيالالق القعالالام   العقاريالالة  اااطالالة العقالالارا  بضالالقانا  

 متافر  ف  الق قاال .مقيز   ةير 

 قيز الت ةيح ف  ملال التحةيظ العقارر ف  ؤ ث نق  : نلقل أام الخاا   الت  ي

 :  1عد  تسكيم وثيقة تنفيذية ل طرا  ور ــد

ان الحىم الاالادر فال  مالاد  التحةاليظ العقالارر  اكالل امالر ت ةيالحد ت قا يالا ل قحالافظ العقالارر  ال 
ف  لانان القسطر  القعنية التال  يقالاا وهالا طالرف مالن طالرف د الر تطبق بشأن  مسطر  الت ةيح الققرر  

أر انالال  ال تسالال م نسالالخة ت ةيحيالالة كقالالا االالا الشالالأن فالال  االالالة الحاالالال ي الالب اىالالم فالال  القضالالايا القعنيالالة 
اال رى  لالي  مع الب االحا ان االطالراف لالي  لهالم االق االطال ع ا  الحاالال ي الب نسالخة مالن الحىالم 

التحةاليظ العقالارر نال  ي الب ضالر ر  تب يالغ االطالراف  اال فكيف  تقى الان مالن الطعالن فيال   ان ههيالر 
نسخة من الحىم  صلل وهعف مقارسة اق الطعن  ان ام ارتأ ا صلل  احا يةيالع ان تب يالغ الحىالم الالب 
االطراف يىان الب القحافظ فانال  يىالان بقاالع ت ةيالحد  مع الاا ان التب يالغ لهالحا اال يالر ال  التم اال بعالع 

 عن.انقضاء االجال القانانية لققارك الط

 تطبيقا لهحا فان كتابالة الضالب  بالقحىقالة التال   العر ي هالا الحىالم تقالاا بارسالال نسالخة مالن 
الحىالالم الاالالادر الالالب القحالالافظ العقالالارر ليعقالالل بققتضالالب لالالرار القحىقالالة فالال  ال ازلالالة ماضالالاع التعالالرض 
 لكالالالن االالالل يع الالال  االالالحا ان الحىالالالم الاالالالادر   حاالالالر اؤالالالرد فالالال  مط الالالا التحةالالاليظ الالالالحر كالالالان ماضالالالايا 

 عال  يسرر اتب بال سبة ل طراف؟ل تعرض اا ان مة

ن الحىم الاادر فال  ماضالاع التعالرض  هالعف فال  الحقيقالة الالب تاالةية ال الزاع مالن ال اايالة إ
 القانانية  من ال ااية الاالعية.

فها  هالعف الالب تاالةية ال الزاع بال سالبة لقط الا التحةاليظ ايال   تاجالا ي الب القحالافظ ا الرا  
التحةاليظ  تطبيالق مقتضاليا  الحىالم بشالأن   صلالل امالا  م ف التحةيظ من االالة الركالاد ا  االالة مالا لبالل

                                                 
محمااد ريااري، قضااايا التحفاايظ العقاااري فااي التشااريع الماربااي: المساااور امراريااة والقضااايية، مطبعااة المعااارف الجدياادة، الطبعااة   1

 .326-325ص  ،2009الخامسة، 
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وتأسي  الرسم العقارر ف  االة الحىم بععا  حة التعرض  اما وتاحيح القط ا فال  االالة الحىالم 
بقبالالال التعالالرض جز يالالا  امالالا بالشالالاء مط الالا التحةالاليظ فالال  االالالة الحىالالم باالالحة التعالالرض ي الالب القط الالا 

 ا  .

لالالحر  لالع التاالالريح باالحة تعرضالال  مالالن  االا  هالالعف مالن جهالالة ؤانيالة الالالب تقىالالين القتعالرض ا
ا الالعاع مط الالا ل تحةالاليظ  مالالن ا الالرا  طالالالا التحةالاليظ اال ل مالالن ت الالل القطعالالة التالال  يحت هالالا والالع ن االالق 
ايتقالالادا ي الالب نةالال  الحىالالم  د ن انتظالالار الحاالالال ي الالب الرسالالم العقالالارر الالالحر لالالع  تط الالا كايالالرا مالالن 

يق يالة  لانانيالة كبيالر  رةالم الالت اال ان االمر الاان  لي  بالش ء الهين  اي  تعترض   العابا  
التال  ت كالع بالان االاىالاا الاالادر  بشالأن التعرضالا  اؤ الاء  38ما  رد ف  العبالار  اال يالر  مالن الةاالل 

جريالالان الالالعياى يىالالان لهالالا فيقالالا والالين االطالالالراف مةعالالال الشالال ء الققضالال  بالال  فه الالاا اصن لالالا  الشالالال ء 
رض  متعالرض ا الر الن الققض  ب  والين طالالا التحةاليظ  القتعرضالين  ال يقىالن ان تكالان والين متعال

القحىقالالة ال تةاالالل فالال  ال الالزاع القالالا م والالين االال الء  السالال ال الالالحر يقىالالن طراالال  ا الالا االالا كيالالف  الالتقىن 
الطرف الحر اىم باحة تعرض  من ا را  الطرف الحر يحتل العقالار القت الازع بشالأن  بعالع  الع ر 

 الحىم؟

رضالال  ن القحتالالل االالا طالالالا التحةالاليظ  ههالالر ل قحىقالالة ان القتعالالرض محالالق فالال  تع ل ةالالرض أ
ن القحىقالة تكتةال  بالالحىم باالحة التعالرض  تحيالل االطالراف   عر الحىم لةا عت   ا بح نها يا  فال 

ي الالالب القحالالالافظ ل عقالالالل بقراراالالالا  االالال  ال تالالالأمر بالالالا را  القحتالالالل فالالال  اىقهالالالا كقالالالا ان الطالالالرف القحىالالالاا 
 لاالح  ليست ويعد  ؤيقة لت ةيح الحىم الاادر.

 ين : قع الطرياب الطرف الحر اىم لاالح  باتباع أ سيىان ي 

تقالالعيم ط الالا الالالب القحىقالالة االوتعا يالالة بالالاالفراى اسالالت ادا الالالب لالالرار القحىقالالة فالال  ماضالالاع  – 1
التعرض الش ء الحر سيتط ا من القعي  اتباع اجراءا  جع ع  ل حاال ي ب اىم جع ع باالفراى 
  االالحا  تط الالا استاالالعار اىالالم يقضالال  بالالاالفراى  فالالاصا كالالان طالالالا التحةالاليظ االالا الحالالا ز   الالعر اىالالم

يقض  باحة التعرض فيتعالين ي الب القتعالرض ط الا افالراى طالالا التحةاليظ  اصا كالان القتعالرض االا 
 الحا ز  لضت القحىقة بععا  حة تعرض  فيتعين ي ب طالا التحةيظ ط ا افراى القتعرض.
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 يتضالالح مالالن االالحا ان السالال طة القى ةالالة بالت ةيالالح تتقاالالل فالال  كتابالالة الضالالب  ل قحىقالالة القاالالعر  
الالالب يالالين القىالالان  تحريالالر محضالالر بالتسالال يم الةع الال  ا  االفالالراى   لالالع تتط الالا  ل حىالالم   صلالالل باالنتقالالال

 يق ية الت ةيح اايانا مسايع  القا  العامية.

فقع تتم يق ية الت ةيح وع ن أر يا ق ا  ايتراض اي  يىتة  يان الت ةيح وتحريالر محضالر 
صا اضالر القحىالاا ي يال  الت ةيالح  تسال يم نسالخة م ال  ل قحىالاا لال   كالحا ل قحىالاا ي يال  ان ط بهالا  امالا ا

 ايرل ين امت اع من ت ةيح الحىم فان يان الت ةيح يىتة  وتسليل تاريح  بالقحضر  اشعارد بان 
 الت ةيح لع تم فع   ان رجاي  الب العقار سيعرض  ل عقابة الل ا ية.

صا م عال  القحىالاا ي يال  فاليقىن تقالعيم شالىاية ان يشرع ف  ارث العقار  إ  يقىن ل قحىاا ل 
مالالالن  570ابالالة العامالالالة لاالالع متابعالالالة القعتالالالعر بلريقالالة االيتالالالعاء ي الالب ايالالالاز  الشيالالالر طبقالالا ل ةاالالالل ل  ي

 القانان الل ا  .

انتظالالار الحاالالال ي الالب الرسالالم العقالالارر لاالالع ط الالا ا الالرا  الشالالخ  القحتالالل  ال جالالعال  – 2
ر ف  جع ى  فعالية احا الطريق الاان   ا ة  ان االجتهاد القضا   لع استقر ي ب ان القالل لعقا

محةظ يقى   القطالبالة بطالرد كالل شالخ  يحالعث انزاياجالا لق كال  اصا كالان االحا الشالخ  ةيالر مساللل 
 بالرسم العقارر  محتل وع ن اق.

جالراءا  التحةاليظ  الحاالال ي الب الرسالم العقالارر  تط الا  ال شالل  لتالا إال أن انتظار إتقاا إ
سالالا  فالال  كالال  طالالاي  مقالالا يضالاليع ي الالب  الالااا الحالالق فر الالة االسالالتةاد  مالالن اقالال  فالال  الالالالت الق ا

 الح ين ضياع ل الت نظرا لععا  جاد  ؤيقة ت ةيحية وين  عر الطرف القستةيع من الحىم.

 ان  لي سف اقا لقال احد الاضعية الت  تةرضها ال ااص الحالية نظرا لقا ف  صلالل مالن 
ضالالياع ل الالالت  نظالالرا لكالالان ماالالل االالحد الح الالال تحقالالل القحىالالاا لالال  ماالالاريف بااضالالة  ال تقى الال  مالالن 

 اقال  مباشر  رةم الحىم الاادر.استعقال 

يالالاد  ال ظالالر فالال  ماالالل االالحد الحالالاال  مالالن طالالرف القشالالرع اتالالب يسالالهل  لعالالل الحالالل يىقالالن فالال  إ 
وحلل ي ب الطرف الحر ربح ديااد ف  ماضاع التحةيظ العقارر من استعقال اق  و اء ي ب الحىالم 

 الاادر  د ن ال لاء الب مسطر  ا رى.
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خاالالاص طريالالق القضالالاء االسالالتعلال  ي الالعما  تع الالق  يظهالالر انالال    بشالال  ان يةالالتح امامالال  بال
االمر باالفراى  لي  ا اا أر شل ف  ا تااص لاض  االمار القستعل ة ي عما     اىم ماد  
التحةاليظ نها يالالا ي الالب ان القحتالالل  اجالالع فالال  الق الل د ن سالال ع لالالانان  بال سالالبة لطالالالا االفالالراى  ال   حالالق 

را النهالالاء مسالالألة االسالالتحقاف بحىالالم ااتسالالا لالالرار لاضالال  االمالالار القسالالتعل ة أر ضالالرر بالقاضالالاع نظالال
 140لالالا  الشالال ء الققضالال  بالال    االالحا مالالا اسالالتقر  ي يالال  رار القل الال  االي الالب فالال  الحىالالم القالالعن  رلالالم 

   الحر جاء في  "من اق القالل الالحر ؤبالت م كال  1971اوريل  21) 1391 ةر  24الاادر ف  
ل تعقع يق  بحق   ان صلل تعوير ورسم يقارر ان  رفع امرد الب لاض  القستعل   ليلعل اعا لك

 م لت مستعلل تحتق  القيز  الخا ة ل رسم العقارر الحر   زا اللقيع مضقان ".

 الواء ارجراءات السا قة :  ثا يا ــ

ن الحىالالالم الالالالحر يقضالالال  باالالالحة التعرضالالالا  ضالالالع مط الالالا التحةالالاليظ اصا مالالالا ااتسالالالا العرجالالالة إ
ت ةيالالح الحىالالم الاالالادر يالالن القحىقالالة ا   القطعيالالة سالالي در اتقالالا الالالب الشالالاء القط الالا اال الال   كقالالا ان

 لب ال تا ج التالية :إت ةيح القرار من طرف القحافظ   در 

تعتبالالالر االجالالالراءا  القتخالالالح  بشالالالأن التحةالالاليظ م شالالالا   مالالالن وي هالالالا التحع الالالع الق لالالالت  يلبالالالر  – 1
 طالا التحةيظ ي ب محا اؤارد بعع انحار  اج  الي  من لبل القحافظ.

تل ب ف  ازالة ي ما  التحع الع التال  سالبق تابيتهالا ي الب العقالار  االؤار الت    بش  محااا ت
ماضاع مط ا التحةيظ  اصا امت ع طالا التحةيظ من ت ةيح احا العقل رةم االنحار القاج  الي  فالان 
محالالافظ الق كيالالة العقاريالالة يعقالالل ي الالب محالالا اؤالالار التحع الالع الق لالالت ي الالب نةقالالة طالالالا التحةالاليظ  يقىالالن 

 الةقر  الاانية . 38اصا التضب االمر صلل )الةال  االستعانة بالقا  العقامية

صا كالالان رفالالا ط الالا التحةالاليظ ال يشالالقل اال جالالزاء مالالن العقالالار القط الالال تحةيظالال  فالالان إ – 2
االلشالالاء يشالالقل صلالالل اللالالزء فقالال   بالال ة  الكيةيالالة السالالابقة  صلالالل اتالالب  تسالال ب ا الالرا  صلالالل اللالالزء مالالن 

 مط ا التحةيظ  تاحيح التحع ع بعع صلل.

حالالالالافظ االطالالالالراف القع يالالالالين بحسالالالالا الاؤالالالالا ق التالالالال  كالالالالاناا ا ديااالالالالا لالالالالعى يسالالالالتعي  الق – 3
  .49القحافظة العقارية مقاول   ل )الةال 
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يعاد طالا التحةيظ  جقيع االطراف الب الاضالع الالحر كالاناا ي يال  لبالل تالاري  مط الا  – 4
 ط ا.التحةيظ بال سبة لكل العقار القط ال تحةيظ  ا  فق  بال سبة ل جزاء القستخرجة من الق

ال يقىالالالن لطالالالالا التحةالالاليظ ان  تقالالالعا بط الالالا تحةالالاليظ د الالالر ي الالالب نةالالال  العقالالالار ا  اللالالالزء  – 5
القسالالتخر   ال يقى الال  كالالحلل ان  تعالالرض ي يالال  الن لالالا  الشالال ء الققضالال  تق عالال  مالالن صلالالل طبقالالا لةقالالر  

الحر     ي ب ان االاىاا الاادر  بشأن التعرضا  اؤ اء جريالان الالعياى  38ال ير  من الةال 
 يقا وين االطراف مةعال الش ء الققض .يىان لها ف

 :ا تهاء اختصاص محنمة التحفيظ ثالثا ـ

ان تب يغ الحىم الب القحافظ العقارر  ت ةيالحد  ترتالا ي ال   ال شالل انشالاء الرسالم العقالارر فال  
االة تافر الشر ط الققرر  لحلل  بهحا   تهال  ا تاالاص القحىقالة فال  ماضالاع ال الزاع  يأ الح العقالار 

اللع ع فيخر  من  ضعية )يقار ف  طار التحةاليظ  ليالع ل فال  اطالار جع الع ضالقن  ضع  القانان  
من  62   2العقارا  القحافظة بقرار من القحافظ  احد القايع  ا  ال تيلة الت  يىرسها الةا ن 

 ههير التحةيظ العقارر.

    ي ب ان   ترتا ي الب التحةاليظ الامالة رسالم  الق كيالة مساللل بى الا  يقالارر  2فالةال 
 ن مالالا يالالعاد مالالن الرسالالاا  تطهيالالر الق الالل مالالن جقيالالع الحقالالاف السالالالةة الشيالالر القضالالق ة بالك الالا   بطالال

 العقارر.

يقضالال  بالالان رسالالم الق الالل لالال   الالةة نها يالالة  ال يقبالالل الطعالالن  االالا يىشالالف نقطالالة  62 الةاالالل 
االنط ف ل حقاف العي يالة  التكالاليف العقاريالة الكا  الة ي الب العقالارا   لالت تحةيظال  د ن مالا يالعاد مالن 

 ف الشير القسل ة.الحقا 

 يست تج من اح ن الةا ين ان انشاء الرسم العقارر يطهر العقار مالن كالل الحقالاف السالالةة 
الحكر ةير القع  ة  ةير القطالا وها وااسطة تعرض  احا يةيع بان الحقالاف القع  الة  ال ل مسالطر  

ارر  العقالالل ي الالب التحةالاليظ  تعالالين ي الالب القحالالافظ ان يأ الالحاا بعالالين االيتبالالار اؤ الالاء تأسالالي  الرسالالم العقالال
مالالن القالالرار  29تقييالالعاا  ان االالا اةةالالل صلالالل فب مىانالال  اسالالتعقال الاالال ايا  القخالالالة لالال  فالال  الةاالالل 

 .1 القتع ق وتاحيح اال طاء القادية 1915 اني   3الازيرر 
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 .المطلب الثاني : ماهية المقرر القضائي العقـاري وشروط قـابليته للتنفيذ

عي  تقساليق  إلالب فقالرتين  نت الا ل فال  ا( لالب ماايالة إن التطرف إلب دراسة احا القط ا يست
   ي ب أن نت ا ل ف  الةقر  الاانية شر ط لاو ية احا الققرر ل ت ةيح.الققرر القضا     اا يات 

 الفقرة االولى : ماهية المقرر القضائي وخصوصياته :

ق حالال  إن أاالالم مالالا يقيالالز القققالالرر القضالالا   االالا  الالع رد يالالن ايمالالة لضالالا ية د ن ةيراالالا  مقالالا ي
 من  اا يا  تقيزد ين ةيرد من الققررا .

 : ـ ماهية المقرر القضائيور د

الحىم بقع اد الخاص ف  محاا الةق  الققارن اا القرار الاادر ين محىقة مشى ة يعتبر 
 الالالار  مختاالالالة بعالالالعا االيتالالالراض ي الالالب ا تاا الالالها فالالال  الالالالالت   أتشالالالىي   الالالحيحا  مختاالالالة )

لاايع القرافعا  سالااء أاالان  الادر فال  ماضالاع الخاالامة الق اسا  ف   اامة رفعت اليها  فق 
 .1ا  ف  شق م   ا  مسألة متةرية ي  

 مالالن تالالم فالالان القالالرار الاالالادر يالالن ايمالالة ةيالالر لضالالا ية ال يعالالع اىقالالا  لالالا كالالان والالين ايضالالا ها 
ااع القضا   القرار الاادر ين القحىقة بقا لها من س طة  ال ية ال يعع اىقا ما لم     القالانان 

 يخالف صلل.ي ب ما 

 لقا كان الحىم اا نتا  العياى فان الحىم العقارر اا الحىالم الاالادر فال  ديالاى يقاريالة 
 ا  ف  دياى لها ي لة بالعقار ؤم ان ا اا س عا  ايتبراا القشرع بقاابة ااىاا يقارية.

 الحىالالم الاالالادر فالال  ديالالاى يقاريالالة ا  لهالالا ي لالالة بالعقالالار االالا الحىالالم البالالا  فالال  نالالزاع  تع الالق 
  لع يىان احا ال زاع  تع ق بقسطر  التحةيظ ا  وتسليل اق يي   ا  التشطيا ي ي . بعقار

 مةهالالاا العقالالار يشالالقل العقالالار بطبيعتالال  كاالراضالال   االشالاللار الااوتالالة فيهالالا  يشالالقل العقالالارا  
بالتخاالالي   االال  الق قالالاال  القر الالع  لخعمالالة العقالالار  يشالالقل العقالالار بحسالالا القحالالل الالالحر   سالالحا 

 ي ي .
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الاىالاا الاالادر  فال  ديالاى لهالا ي لالة بالعقالار فانهالا  ان كانالت لالم تاالعر ما فيقالا يخال  اأ
ف  دياى يقارية فان   ي ع ت ةيحاا يقتالع االحا الت ةيالح الالب العقالار  يتع الق االمالر بالالحىم الاالادر فال  

 دياى مخت طة  الحىم الاادر ف  العياى القعنية التابعة.

  ليسالت ااىامالا بالالقع ب اال الط ا  اىالاا يقاريالة فهالال سبة ل سال عا  القعتبالر  بقاابالة أ ب
  مالالن ايالال  طالالرف هالالا االاىالالاا سالالااء مالالن ايالال  ا الالعاراا أالنهالالا تخضالالع ل جالالراءا  التالال  تخضالالع ل

 مالن االحد السال عا  شالهاد   1الطعن فيها   انقالا ايتبالر  سال عا  لاو الة ل ت ةيالح نظالرا لاالبشتها الخا الة
 الاىاا االج بية.التقييع الخا ة بالران  الس عا  القح  ة بالايشة الت ةيحية  ا

 :  كهادة التقييد الخاصة  الرهن الرسمي ـــ 1

تعتبالالر الشالالهاد  الخا الالة بالتقييالالع التالال  يسالال قها القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة بقاابالالة سالال ع 
ت ةيحر  اص تخال  اابها مباشر  ا جالراءا  الالز العقالار القراالان  بيعال  والع ن ااجالة الالب مراجعالة 

ع انيالة الن االحد اال يالر  ؤاوتالة بققتضالب يقالع الالران  يىةال  لترتالا القضاء الستاعار اىم مابالت ل ق
دؤاراا الت ةيحية االشار  فيها الب يبار  من اجل الت ةيح من ةير ااجة الب تح ي ها بالاشية الت ةيحية 

مالن لالالانان القسالطر  القعنيالة الن االالحا الشالرط  الالاص  433 فالق الحىالم الق االالاص ي يال  فال  الةاالالل 
 باالاىاا.

ان  فالال  ايطالاء الشالالهاد  الخا الالة بالتقييالع  الالبشة السالال ع الت ةيالحر االالا مقتضالاليا   السال ع القالالان
الحر     ي الب مالا   ال  :"ان الالعا ن القحالرز ي الب شالهاد   1915 انيا  2من ههير  204الةال 

بالتسالالليل مسالال قة مالالن طالالرف القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة طبقالالا ل شالالر ط الق االالاص ي يهالالا فالال  
التحةيظ يقى    ان لم يىن ويعد س ع ت ةيحر ط ا اجراء البيع ي ع من الظهير القتع ق ب 58الةال 

يالالعا االداء فالال  ابانالال   صلالالل يالالن طريالالق ال الالزع االجبالالارر لق كيالالة العقالالار ا  العقالالارا  التالال  سالاللل اقالال  
 ي يها.

 

  تبين الشهاد  الخا ة ؤ ؤة امار : 

 اطراف العقع  تحع ع العقار ؤم مب غ الع ن الااجا التضاؤد.
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ار  الالالالب انالالال  باالضالالالافة الالالالب القع امالالالا  التالالال  يلالالالا ان تشالالالقل ي يهالالالا الشالالالهاد   تلالالالا االشالالال
الخا ة فان  يلا ان يشار فيها الب انها شهاد   ا ة بالران الرسق  اما اصا كانالت ملالرد شالهاد  
يادية اشار فيها القحافظ الب ان العقار محقل وران رسق  لةا ع  دا الن معالين فانهالا ال تعتبالر سال عا 

نالال  ي الالب شالالالهاد   ا الالة  الشالالهاد  الخا الالالة  1915 انيالالا  2مالالن مرسالالالاا  58لةاالالل ت ةيالالحيا الن ا
يقىن ان تكان  ا ة بالقع اما  القحعد  فيها  ا  ليست الشالهاد  الق االاص ي يهالا فال  الةاالل 

 انقا يلا ان تكان معع  لتخاي  الران لتعتبر س عا ت ةيالحيا كقالا  ال   ي الب صلالل الةاالل  204
 .1915 انيا  2من مرساا  204

 : األحنا  األجنلية ـــ 2

ن االاىالاا االج بيالالة ال تقبالل الت ةيالالح فال  القشالالرل ي الالب االتهالا  انقالالا يلالا تالالح ي ها بالاالاليشة إ
الت ةيحية اما لبل صلل فه  ملرد س عا   لع ا ضالعها القشالرع القشربال  فال  لالانان القسالطر  القعنيالة 

اط  القالالالاهةين العقالالالاميين لالالال ة  االجالالالراءا  التالالال  تخضالالالع لهالالالا العقالالالاد القبرمالالالة بالخالالالار  امالالالاا الضالالالب
 القختاين.

 االاىاا االج بية تعتبر س عا ت ةيالحيا اصا  لالع تالح ي ها بالااليشة الت ةيحيالة   تالح ي ها بالااليشة 
 .1من لانان القسطر  القعنية 431   430الت ةيحية يست زا تطبيق مقتضيا  الةا ين 

فالتح شالركة فال  د لالة  ال  تاار  جاد اىم يقارر  ادر ين محىقة اج بيالة اال فال  االالة 
اج بية   ع ر اىم بشأنها  تع ق بعقار بالقشرل  بعقالارا  فال  و العان ا الرى  ا  تاالةية شالركة لهالا 
يقالالالارا  فالالال  و الالالعان مخت ةالالالة  م هالالالا القشالالالرل ا  فالالال  االالالالة الالالالعيا ى الشخاالالالية العقاريالالالة أر الالالالعيا ى 

 القخت طة.

 تعارض مع ال ظاا العاا  ف  جقيع االااال فان ت ةيح االاىاا االج بية بالقشرل يلا اال 
القشربالال  كقاايالالع االرث فالال  الةقالال  االسالال م  اصا كالالان االطالالراف مسالال قين  امالالا ان كالالاناا ةيالالر مسالال قين 

                                                 
ة عن المحاكم االجنبياة اال بعاد تاذييلها بالصاياة التنفيذياة من ق م م على  رنه:" ال تنفذ في المارب اال كام الصارر 430نص الفصل   1

من ورف المحكمة االبتدايية لموون او محل اقامة المدعى عليه او لمكان التنفيذ عند عدم وجور،ما ويجب على المحكمة التي يقدم اليها 

رتصااص المحكماة االجنبياة التاي اصادرته الطلب ان تتأكد من صحة الحكم وارتصاص المحكمة االجنبية التاي اصادرته وان الحكام وا

 وان تتحقق ايضا من عدم مساس ري محتوى من محتوياته بالنظام العام الماربي".

من نفس القانون على رنه:" يقدم الطلب اال اذا نصت مقتضيات مخالفة في االتفاقية الدبلوماسية على غير ذلك بمقال  431ونص الفصل 

لحكم، اصل التبليغ او كل وثيقة تقوم مقاماه، شاهارة مان كتاباة الضابط المخاتص تشاهد بعادم التعارض مرفق بمايلي : نسخة رسمية من ا

واالستئناف والطعن بالنقض، ترجمة تامة الى اللاة العربياة عناد االقتضااء للمساتندات المشاار اليهاا اعاا  المصاارق علاى صاحتها مان 

 في جلسة علنية". ورف ترجمان محلف ويصدر الحكم باعطاء الصياة التنفيذية
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القتع الق  12/08/1913فيطبق ي يهم لانان االااال الشخاية كقا اا م ااص ي ي  ف  ههيالر 
 بالاضعية القعنية ل ة رسيين  االجانا.

القشرل يخضالالالع ل قرالبالالالة مالالالن ايالالال  الشالالالىل كقالالالا تحىقالالال  ن ت ةيالالالح االاىالالالاا االج بيالالالة بالالالؤالالالم إ
 االتةاليا  الت   برمها القشرل مع الع ل.

 : السندات التنفيذية ـــ 3

باالضالالافة الالالب ا الاىالالاا الاط يالالة  االج بيالالة التالال  تحالالعؤ ا ي هالالا تاجالالع سالال عا  ت ةيحيالالة نالال  
ظرا النها ةالبا مالا تتضالقن ي يها القانان   احد الس عا  ك ها تتع ق بالعقارا  باةة مباشر   لكن ن

اداء مب الالغ مالالن القالالال فالالان ت ةيالالحاا لالالع  الال  ل الالالب الت ةيالالح ي الالب العقالالار ي الالع يالالعا  جالالاد م قالالاال  كافيالالة 
  نحكر من احد الس عا  :   الداء الع ان القسل ة وت ل الس عا 

 لرارا  التحىيم الاط ية القح  ة بالاشية الت ةيحية. •
الايشة الت ةيحية ف  اطار معااع  نيايارا لرارا  التحىيم االج بية القح  ة ب •

 .1960فبرا ر  19 القاادف ي يها بظهير  09/06/1959الق ر ة ف  

القرارا  الاادر  يالن نقيالا ايمالة القحالامين فال  ماضالاع تحع الع االتعالال اصا  •
اانالالت مح  الالة بالاالاليشة الت ةيحيالالة  لتالالح ي ها بالاالاليشة الت ةيحيالالة يلالالا ان ترفالالق بشالالهاد  بعالالعا 

 1اناراا اجل االستم اف. الطعن بععا
محاضالالالر الل سالالالا  القابتالالالة لعقالالالع الاالالال ح  محاضالالالر التاالالالالح فالالال  ال زايالالالا   •

 القتع قة باالماال الشخاية  القضايا االجتقايية.

محاضالالالالر القزا الالالالع  فالالالال  البيايالالالالا  اللبريالالالالة القط الالالالال ت ةيالالالالحاا فالالالال  مااجهالالالالة  •
ا رسالا بال  القالزاد القشترر القتخ ف ين اتقاا القزا ع  بحي  يلبر ي الب اداء الةالرف والين مال

اال ل  ما رسا ب  القالزاد الاالان  ان كالان الالل مالن اال ل  االحد القحاضالر م االاص ي يهالا 
 من مع نة التلار . 119من لانان القسطر  القعنية  الةال  487   480ف  الةا ين 
محاضالالر التسالالاية الاديالالة لتازيالالع ااالالي ة الت ةيالالح  االالحد القحاضالالر م االالاص  •

م    510القتع ق بقسطر  الحلز لعى الشير  الةال من ف ا ا  494ي يها ف  الةال 
 مالالا   يهالالا مالالن مع نالالة التلالالار  القتع قالالة وتازيالالع  145القتع الالق بالالالتازيع بالقحا الالة  القالالاد  

                                                 
ومعلوم رن ،ذ  القرارات انما تحدر اتعاب المحامي في مبلغ من المال ولكن كثيرا ما يعمد المحامون عناد تنفياذ،ا الاى  جاا عقاارات   1

 موكيلهم قصد اراء اتعابهم فتتابع مسطرة التنفيذ على العقار ببيعه بالماار العلني عند االقتضاء من اجل اراء اتعاب المحامي.



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 15 

ؤقن ويالع اال الل التلالارر  االحد القالااد تتع الق وبيالع الق قالال  العقالار  اال  لالع تطبالق ي يهالا 
  ةيحا لهحد القحاضر.اجراءا  الت ةيح ي ب العقار ي ع ما يقع الز العقار ت

العقالالاد القبرمالالة بالخالالار  امالالاا الضالالباط  القالالاهةين العقالالاميين القختاالالين اصا  •
 من ف ا ا. 432ص  ت بالايشة الت ةيحية طبقا ل ةال 

اال امالالالر  االنالالالحارا   جالالالعا ل اداء الضالالالرا ا  ةيراالالالا مالالالن الالالالع ان التالالال  يقالالالاا  •
 ها صلل.وتحاي ها اياان الخزي ة العامة  اياان الق سسا  القخال ل

 ثا يا : خصوصيات ارحنا  الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري :

تتقيالالالز االاىالالالاا الاالالالادر  يالالالن القحىقالالالة االوتعا يالالالة فالالال  لضالالالايا التعالالالرض بخا الالالية اساسالالالية 
 تتل الالب فالال  ايتبالالار اىقهالالا اوتالالعا يا  اضالالاريا سالالااء اضالالر االطالالراف ا  لالالم يحضالالر ا  سالالااء لالالعماا 

ف الحىالم  طالأ مالن طالرف القحىقالة بانال  انتهالا   فهالا د مالا محكرا  ا  لم يقالعمااا  فحتالب  لالا   ال
 1اوتعا  .

إص العبر  ف  معرفالة مالا اصا كالان الحىالم  العر باالار  ةيالر انتها يالة بالقاايالع الققالرر   ليسالت 
بالا ف الحر   ةت ب  من لبالل القحىقالة ماالعر  الحىالم  االحا مالا االعى بالقشالرع ان   كالع باالةة 

 2  التحةيظ العقارر ل ستم اف. ريحة لاو ية االاىاا الاادر  ف  ماد

 االالحد االاىالالاا االوتعا يالالة ال تاالالبح انتها يالالة اال اصا انتهالالب اجالالل االسالالتم اف  لالالم يقالالارك أر 
طالالالرف االالالحا الحالالالق ايالالال  تحالالالال نسالالالخة مالالالن الحىالالالم ي الالالب القحالالالافظ العقالالالارر لاالالالع ت ةيالالالح الحىالالالم  لهالالالحا 

  الن الحىالم يعتبالر د مالا فالتاريح بان الحىم  عر ةياويا ف  لضايا التحةيظ العقارر لالي  صا فا الع
 اضاريا ا  بقاابة اضارر.

ن القشالالرع لالالم يحالالعد اجالالل لتب يالالغ االاىالالاا فالال  لالالانان القسالالطر   فالال  االالحا الاالالعد نشالالير إلالالب أ
من ف ا ا واجال التب يغ بقلرد الط ا " تس م نسالخة ماالادف  53القعنية اي  ااتةب ف  الةال 

ضالالب  بقلالالرد ط بهالا" كقالالا اشالالار الةاالالل ي الب مطابقتهالالا ل  الالل مالن جقيالالع االاىالالاا وااسالالطة كاتالا ال
من نة  القالانان الالب انال  يلالا ي الب كاتالا الضالب  ان  ب الغ االاال ي الع  الع ر الحىالم اضالاريا  50

                                                 
عبد الرزاق ا مد السنهوري، الوسيط فاي شارا القاانون المادني، اساباب كساب الملكياة، المجلاد التاساع، عادر الطبعاة والتااري  غيار   1

 وما بعد،ا. 361مذكورين، ص 
 .65م.س، ص قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، محمد ريري،   2



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 16 

 معا  الالة اضالالار االطالالراف ا   ك  هالالم بالل سالالة  الحىالالم الالالحر  الالعر  تسالال م لهالالم نسالالخة مالالن م طالالاف 
 1الحىم  يشار ف  ا رد الب ان التب يغ  التس يم لع اعؤا.

لالالب مقتضالاليا  التحةالاليظ العقالالارر فان الالا نلالالعد اااالالر  ضالالااا  ضالالبطا ايالال  نالال   بالالالرجاع ا
م ال  ي الالب  جالال  الحىالالم االوتالعا   فال  مالالع  ال تتلالا ز مالالع  ؤقانيالة ايالاا مالالن  الع رد مالالع  40الةاالل 

ت بي  االطراف الب ان  ب مىانهم ط الا االسالتم اف دا الل االجالال العاديالة الققالرر  القتقا الة فال  ؤ ؤالين 
 2 اما.

غ فالال  لالالانان التحةالاليظ العقالالارر االال  ؤقانيالالة ايالالاا تقاالالل ااالالعى  اا الاليا  لضالالايا  مالالع  التب يالال
من ف   ع فان م خ  الحىم  ب غ  جابا الب طالا التحةيظ   40التحةيظ العقارر  اسا الةال 

 الب جقيع االطراف ف  ي ا ي هم القختار   فال  الققاوالل نلالع ان لالانان القسالطر  القعنيالة لالع التاالر 
من ف ا ا  ف  االة التعرض فالان القالانان الااجالا  32االلامة ف  الةال ي ب صكر ماطن  محل 

 1التطبيالالق االالا لالالانان التحةالاليظ العقالالارر  االالحا مالالا ااالالعد القل الال  االي الالب فالال  القالالرار الاالالادر وتالالاري  
 .1989مارك 

 :في مادة التحفيظ العقاري للتنفيذشروط قابلية الحكم الصادر الفقرة الثانية: 

ا  السالال ع القالالراد ت ةيالالحد ي الالب العقالالار ل ت ةيالالح الوالالع مالالن تالالافر شالالر ط  لكالال  يىالالان الحىالالم العقالالار
معي ة اعداا القانان  تت خ  احد الشر ط ف  التب يالغ  االدالء بشالهاد  بعالعا الطعالن ا  مالا يةيالع ان 
الحىالالم ا الالبح ةيالالر لاوالالل ل طعالالن بالالالطرف العاديالالة كقالالا اصا  الالعر لالالرار يالالن القل الال  االي الالب والالرفا 

   القرار مشقاال بال ةاص القعلل.ط ا ال قا ا  يىان الحىم ا

 االاىاا العقارية يقىن ان تتع ق بالعقالارا  ةيالر القحةظالة ا  بالعقالارا  فال  طالار التحةاليظ 
ن ا الالاا أا  بالعقالالارا   القحةظالالة  رةالالم ان لاايالالع التب يالالغ تطبالالق فالال  ملق هالالا ي الالب االالحد االاىالالاا اال 

ا  اا الاليا  ت ةيالالح االاىالالاا بعالالا الخاا الاليا  لكالالل نالالاع م هالالا  ل سالال عا   يهق الالا فالال  مبحا الالا االالح
 الاادر  ف  ماد  التحةيظ العقارر  الت  نلق ها ف  ال ق  التالية : 

                                                 
 65و  5التحفيظ العقاري رمام المحاكم، عن الندوة المشتركة  ول نظام التحفيظ العقاري بالمارب، الرباو يومي رصوصيات قضايا   1

 .12، ص 1992، وبع ونشر مديرية المحافظة العقارية واالشاال الطبوغرافية، غشت 1990ماي 
 .16، ص 3،ا، مجلة رسالة المحاماة، عدر الطيب بن المقدم، الطعن في قرارات المحافظ بشأن التحفيظ والتعرضات واثار  2
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مالالالالن ف ا ا القتع قالالالالة بالالالالالتب يغ  50ال تطبالالالالق ي الالالالب االالالالحد االاىالالالالاا مقتضالالالاليا  الةاالالالالل   - 1
بشالالأن التحةالاليظ  12/08/1913مالالن مرسالالاا  40بالل سالالة  انقالالا يخضالالع تب يشهالالا لققتضالاليا  الةاالالل 

م الالف  16/05/1990وتالالاري   1100 الالب صلالالل القل الال  االي الالب فالال  لالالرارد رلالالم العقالالارر  لالالع نالال  ي
 1 1140/84معن  

ان االاىالالالاا االوتعا يالالالة  ب الالالغ م خاالالالها الالالالب جقيالالالع االطالالالراف فالالال  ي الالالا ي هم القختالالالار    - 2
 ي   احا التب يغ ي ب ان ف  االمىان ط ا االستم اف دا ل اآلجالال الققالرر فال  القسالطر  القعنيالة 

 ر .القحكا  40)الةال 

ما االاىاا االستم افية فتب غ و االها الكامالل الالب جقيالع االطالراف فال  ي الا ي هم الحقيقيالة ا  أ
القختار  مع الت بي  ا لب ان ب مىانهم الطعن بال قا ف  اجل شهرين اوتعاء من  اا التب يغ )الةال 

 من القرساا القحكار . 47

 ةيراالالا مالالن االاىالالاا فاالاىالالاا  ا الالا يظهالالر الةالالرف والالين االاىالالاا الاالالادر  فالال  مالالاد  التحةالاليظ 
االستم افية القتع قة بالتحةيظ تب غ ف  القاطن الحقيق  ا  القختار وي قا االاىاا اال رى ال تب غ اال 

مالن ف ا ا   االاىالاا القتع قالة بالالتحةيظ اجالل  358ف  القاطن الحقيق  ا  ل شخ  نةس  )الةال 
مالن القرسالاا  وي قالا االاىالاا اال الرى  47االل الطعن فيها بال قا اا شهران من تاري  التب يالغ )الة

مالالن ف ا ا  االالحا مالالا الالالرد القل الال  االي الالب فالال  لالالرارد  358اجالالل الطعالالن فيهالالا ؤ ؤالالان  امالالا )الةاالالل 
112 2 . 

االاىاا الاادر  ف  ماد  التحةيظ العقارر القطعان فيها بال قا ال ت ةح اال اصا وت   - 3
ا ا  اما االاىاا اال رى فانها تابح لاو الة  من ف 361القل   االي ب ف  ط ا ال قا )الةال 

 ل ت ةيح بعع ان تابح نها ية.

ؤالر الطعالن بالال قا در  فال  مالاد  العقالار القحةالظ  مالعى أ لع ؤالار نقالا  االال االاىالاا الاالا
 . 3ي ب ت ةيحاا

                                                 
منشور في مجموعة قرارات المجلس االعلى في المارة المدنية، المعهد الووني للدراسات القضايية، الجاء الثاني، ص  1100القرار   1

589. 
 .150، ص 21منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، العدر  16/04/82بتاري   112القرار   2
 ا الخاف عند الحديث عن اشكاالت تنفيذ اال كام الصاررة في مارة التحفيظ العقاري.وسنتعرض لهذ  3
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 مع اا ان القرارا  االستم افية  االاىاا الت  تبالت فال  اجالراءا  تحةظيالة تسالبقها امالا   - 4
ي الالب الط الالا تاالالعر فالال  ةيبالالة القالالعيب ي يالال  ا  لالالرارا  اسالالتعلالية تهالالعف الالالب الحقايالالة  ا امالالر مب يالالة

 الق لتة لحقاف معي ة.

فاصا تبين ان ت ل اال امر لم تكن ف  مح ها كقا لالا  العر لالرار بحلالز تحةظال  ي الب يقالار 
 الن القعي   عي  ي ب ان ل  د  ا ي ب القحلاز  الن الع ن لالم  بالق ماجالادا ا  ان ا الاا م ازيالة

جعية يظهر م ها يعا  جادد كاالدالء بخبر  تق ية ما  فان بقاء الحلز ف  مال احد الحالة سيىان 
تعسالالةيا  تاليالالف لالالرار رفالالع الحلالالز ي الالب االدالء بشالالهاد  بعالالعا الطعالالن بالالال قا سالاليىان مضالالرا بحقالالاف 
القحلاز ي يال  الالحر  العر لالرار الحلالز  نةالح فال  ةيبتال  وي قالا لالرار رفالع الحلالز  العر فال  محضالر 

لا الحلز  لي  من الععل  ال من الق طق ا  ياعر لالرار فال  ةيبالة طالرف  ي ةالح ي يال   ياالعر طا
 لرار ف  محضر  اق  ين نةس  اللهة  ال   ةح.

الاادر ف  نزاع  تع ق ورفع  125 ب اء ي ب صلل فان ا نعتقع ان لرار القل   االي ب رلم 
  االسالالالتعلالية ال  تالالالالف ي الالالب االدالء الحلالالالز التحةظالالال  كالالالان مبالالالررا لانانيالالالا بايتبالالالار ت ةيالالالح القالالالرارا

مالالن ف ا ا  الال   واضالالاا ي الالب انهالالا مشالالقالة بالت ةيالالح  153بشالالهاد  بعالالعا الطعالالن فيهالالا الن الةاالالل 
القتع الالالق بالالالالتحةيظ  12/08/1913مالالالن مرسالالالاا  91القعلالالالل بقالالالا  القالالالانان امالالالا مالالالا  رد فالالال  الةاالالالل 

ر  صلالل الن التقييالع االاتيالاط  ال العقارر فان   تع ق بالتقييع االاتياط   الحىم الاالادر فال  اللالاا
يق الع القالالل القساللل مالالن التاالرف فال  م كالال   لالا بالتةايالت تحالت التقييالالع االاتيالاط   ي الب القةالالا  

 الي  ان يقبل التةايت تحت التقييع  مع اا ان  لن يقبل صلل اال بعع معرفة ما اا مقعا ي ي .

مالن  65ي الب الةاالل  الالحر يحيالل 02/06/1915من ههيالر  207ما ما  رد ف  الةال  أ
فانالالال   اضالالالح ان القشالالالرع يةالالالرف والالالين اشالالالهار الحلالالالز  فكالالال   بالالالين اشالالالهار  1913ةشالالالت  12مرسالالالاا 

االاىاا  اا الحر اشترط في  ان تكتسا االاىاا لا  الش ء الققض  بال    لك ال  سالىت يالن اشالهار 
الحلالالالاز  فكهالالالا  لقالالالا كانالالالت االالالحد الحلالالالاز تخضالالالع ل قسالالالاطر االسالالالتعلالية فانالالال   تعالالالين تطبيالالالق االالالحد 
القسالالاطر االسالالتعلالية ي يهالالا سالالااء فيقالالا  تع الالق با الالعاراا ا  ورفعهالالا ا  التشالالطيا ي يهالالا ا  تحاي هالالا 

 الب الاز ت ةيحية.

مالالالن  42ن الةاالالالل نيالالالة تقالالالعيم االسالالالتم اف والالالع ن محالالالاا (طر  التحةالالاليظ بامىاتتقيالالالز مسالالال  -5
لاالادر فالال  ا 655لالانان التحةاليظ ال  اجالا ت االيا محالالاا  االحا مالا ااالعد القل ال  االي الالب فال  لالرارد 
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ناالت ي الب ان  10/09/1993من لانان القحاما  الاادر ف   31 لكن القاد   1 03/11/1982
القحالالالامين االالالم  االالالعام الق ا الالالان لتقايالالالل االطالالالراف فالالال  جقيالالالع القضالالالايا  لالالالم تسالالالتان مالالالن صلالالالل لضالالالايا 

 التحةيظ العقارر.

تالالافب  ن متابعالة الالالعياى ال يقبالالل فال  مسالالطر  التحةالاليظ النهالا ال تالال   ي الالب صلالل ف الالاإ  - 6
طالالالا التحةالاليظ  كالالان شالالخ  لالالع اشالالترى م الال  العقالالار فالال  اياتالال  ا  جالالزءا م الال    ضالالع رسالالم شالالرا   
بالقحافظالالة فانالال  ال يقى الال  التالالع ل فالال  الالالعياى امالالاا القحىقالالة ليطالالالا بقالالا اشالالتراد  انقالالا  تعالالين ي يالال  

فيعتبالر ن التعرض ا  متابعة العياى ف  اسم البا ع ل  ان كان   كع صلالل البيالع  امالا بال سالبة ل ارؤالة 
امتالالعادا ل قالالار ث فهالالم   الالف يالالاا يالال  يحتالالاجان الالالب التالالع ل  انقالالا ي الاليهم االدالء باالراؤالالة الؤبالالا  
 الةتهم  متابعالالة الالالعياى بايتبالالارام  رؤالة طالالالا التحةالاليظ ا  القتعالالرض  االحا مالالا نالال  ي يالال  القل الال  

 .2 15/05/1968الاادر ف   2209االي ب ف  الحىم القعن  

  لضالالايا التحةالاليظ العقالالارر ال تكالالان مشالالقالة بال ةالالاص القعلالالل ن االاىالالاا الاالالادر  فالالإ  - 7
 اا امر وع ه  النها ا ال تبت ف  اللاار  ليست ملرد لرارا   لتية  النها ؤانيا ال تقبل الت ةيح اال 

 بعع االدالء بشهاد  بععا الطعن.

  الالالا ر  10فالالال   4128 فالال  االالالحا االطالالار  الالالعر لالالرار يالالالن محىقالالالة االسالالتم اف بالربالالالاط رلالالم 
يقىن التشطيا ي ب كالل  12/08/1913من ههير  91 ن  ي ب ان  بققتضب الةال  3 0195

ما ضالقن بالرسالم العقالارر مالن تسالليل  تقييالع بقاجالا يقالع ا  اىالم ااتسالا لالا  الشال ء الققضال  بال  
 لحلل ال يقىن الت ةيح القعلل لحىم  ادر بالتشطيا.

 انقا تب غ ت قا يا وااسطة كتابة االاىاا الاادر  ف  لضايا التحةيظ ال تب غ الب القيم   - 8
فالال  ضالالب  التةا الاليل القتع قالالة  03/06/1915مالالن القالالرار الالالازيرر القالال ر  فالال   10الضالالب  )الةاالالل 

 وتطبيق الضاب  العقارر .

مالن القالرار ي الب انال  ي الب كالل طالالا  كالل متالع ل ا  كالل متعالرض  كالل  26 ن  الةال 
العقاريالالة يلالالا ي يالال  لز مالالا تعيالالين شالالخ  يط الالا فالال  اسالالق  القيالالاا وتسالالليل ا  تقييالالع فالال  السالالل   

                                                 
 .19، ص 31منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، العدر  655القرار   1
 . 18،.ص 68منشور في مجلة قضاء المجلس االعلى، العدر الثاني، نونبر  2209الحكم   2
 .31، ص 1982،  وبعة 1956إلى  1949محكمة االستئناف بالرباو من  محمد العربي المجبور، مجموعة قرارات  3
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مالالاطن ل قخالالاور  بققالالر القحافظالالة اصا لالالم يىالالن ماط الال  الةع الال  والالعا ر  القحافظالالة القالالحكار   فالالاصا لالالم يقالالم 
 وحلل فان جقيع االي ما   التب يشا  تاج  ل  ال يابة العامة  يىة  صلل اليتباراا  حيحة.

ت الل التب يشالا   الحيحة   نعتقالع  الق اظ ان احا الةال لالم يحالعد االجالل الالحر تعتبالر فيال  
انالال    بشالال  ا الالا الرجالالاع الالالب القسالالطر  القعنيالالة  التقيالالع باالجالالال القحالالعد  فيهالالا بايتباراالالا االال  القالالانان  

من ف ا ا فانال   تعالين  441العاا الااجا التطبيق ي عما يسىت القانان الخاص  بققتضب الةال 
اىالالالاا القحالالالاام االوتعا يالالالة  اجالالالل شالالالهرين انقضالالالاء اجالالالل شالالالهر ي الالالب التب يالالالغ ل  يابالالالة العامالالالة بال سالالالبة ال

بال سبة ل قرارا  االستم افية بايتبار اجل الطعن بال قا ف  القالرارا  الاالادر  فال  العقالار فال  طالار 
 من مرساا التحةيظ العقارر. 47التحةيظ اا شهران كقا ن  ي ب صلل الةال 

باسالقهم جقيعالا اصا  مقا تتقيز ب  مسطر  التحةيظ ان  يقىن الاع الارؤة ان  تعالرض   - 9
 اانت ماالحهم متحع .

 يعتبالالر تب يالالغ االسالالتعياءا   القالالرارا  الالالب االالحا القتعالالرض الر يسالال   الالحيحا بايتبالالارد  تالالافر 
ي ب  كالة ضق ية ااار من صلل ان  برا   حا باسقهم  احا ما ن  ي ي  لرار محىقة االستم اف 

قالالرارا  الشريبالالة الخا الالة بقسالالطر   يعتبالالر االالحا القالالرار مالالن ال 23/01/1954فالال   4659بالربالالاط رلالالم 
التحةالالاليظ  لعالالالل طبيعالالالة االالالحد القسالالالطر  التالالال  تقتضالالال  القيالالالاا بالالالاجراءا  معي الالالة دا الالالل دجالالالال معي الالالة ال 

 1.يستطيع فيها ااع الارؤة جقع الارؤة  تاكي هم ل  تعتبر مبررا لهحا االتلاد

 

 سكطة المحافظ عكم األم ي العقارية :الفص  األور

 ية وصعو ات تنفيذهافي تنفيذ األحنا  العقار

ن كالالالل مهالالالتم ا  بااالالال  فالالال  القيالالالعان القالالالانان  باالالالةة يامالالالة  فالالال  ماضالالالاع ت ةيالالالح االاىالالالاا إ
العقاريالالالة باالالالةة  ا الالالة ي الالالع العامالالال  ل خالالالاض فالالال  ماالالالل االالالحا القاضالالالاع يضالالالع ناالالالا ايي الالال  ملقالالالاع 
االجالالالراءا   القسالالالاطر القانانيالالالة التالالال  تتبعهالالالا السالالال طة العامالالالة )ايالالالاان كتابالالالة الضالالالب   تحالالالت اشالالالراف 

اء  بامر م    بققتضب س ع ت ةيحر من اجالل ويعال  ا  افراةال  ا  نالزع م كيتال  مالن اجالل الق ةعالة القض
العامة  اا ما يعرف بالت ةيح اللبرر الحر  تم ال لاء الي  ي ع تعحر الت ةيح اال تيارر الحر يقاا ب  

                                                 
 .31، م.س، ص 1956إلى  1949محمد العربي المجبور، مجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباو من  1
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اا ةير احا  القحىاا ي ي  من ت قاء نةس   اال ان ماضاع الت ةيح الحر نحن باعد دراست   تح ي  
  ال صاا فها ت ةيح من ناع  اص  تظهر  اا يت  من ناايتين : 

من نااية اللهة القى ةة بالت ةيح  ا  القحافظ ي الب االمال ا العقاريالة  مالن ناايالة ماضالاع 
الت ةيح  االا تسالليل الحىالم القضالا   بالساللل العقالارر  فالقحالاف   كقالا مالر و الا لالي  بعالان ت ةيالح  التم 

لاالع تساللي ها ا  تب الغ اليال  االاىالاا  القالرارا  مالن اجالل ت ةيالح مقتضالياتها والل االا  ا عاع الاؤالا ق لعيال 
مالالالعيا ل تحقالالالق  تحالالالت مسالالال  ليت  مالالالن العق يالالالا  التالالال  يط الالالا م الالال  تقييالالالعاا تحقيقالالالا لقبالالالعأ مشالالالر يية 

 من ههير التحةيظ العقارر. 72التسليل طبقا ل ةال 

 ر يان الت ةيح  فاصا كان د ر  بحلل فع را لقحافظ ف  ت ةيح االاىاا العقارية يخت ف ين د
احا اال ير  تقال ف  القيالاا بالاالجراءا  القانانيالة مالن تب يشالا   تحريالر محاضالر الالب ةيالر صلالل مالن 
االجالالراءا  التالال  تسالالتهعف تهيالال  العقالالار ل بيالالع ا  االفالالراى ... الالال   فالالان د ر القحالالافظ العقالالارر  تقاالالل 

ا  نق ال  الالب القحىالالاا لال  ا  التشالالطيا  فقال  فال  تسالالليل الحىالم ا  القالرار القاضالال  بانشالاء االق يي الال 
 202مىالرر مالن ههيالر التحةاليظ العقالارر  الةاالل  65-65ي ي  ا  تعع  ال  ا  الشا ال  طبقالا ل ةاالال 

القتع ق بالتشريع القطبق ي ب العقارا  القحةظالة  االحا فضال  يالن كالان  1915 انيا  2من ههير 
م الالزا أر ت الالل االاىالالاا التالال  ت الالزا مقتضالاليا  الت ةيالالح اللبالالرر ي الالب العقالالار تقتضالال   جالالاد اىالالم نهالالا   

القحىاا ي ي  وتس يم ش ء ا  بالقياا بعقل ا  باالمت اع ين القياا بعقل د ن ةيرد فالان االحا الشالرط 
ةير مط ال بال سبة لت ةيح االاىاا العقارية من طرف القحافظ ا  الق شمة ا  االاىالاا ال ال الة  اال  

 االاىاا العقارية من طرف القحافظ.ا ها امار تعبر ين  اا ية  ااقية ماضاع ت ةيح 

ان االاىالالاا الاالالادر  فالال  القضالالايا العقاريالالة  القاجهالالة الالالب القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة 
بقاالالع ت ةيالالحاا ال تخالالر  يالالن اؤ الالين فهالال  امالالا ااىالالاا تخالال  الق ازيالالا  ال اشالالمة اؤ الالاء مرا الالة التحةالاليظ 

مالالن يعمالال   امالالا ااىالالاا   تخالال  التعرضالالا  القحالالالة ي الالب القحالالاام بقاالالع البالالت فالال  مالالعى  الالحتها
تخ  تسليل اقالا يي ية ي ب الرسم العقارر ا  التشطيا ي يها  اال ان ت ةيح احد االاىاا ال  تم 
دا قا وهحد السهالة اص لع تعترض  ملقاية مالن القعالالا  التال  لالع تالعفع القحالاف  الالب االمت الاع يالن 

 ت ةيحاا.

 ق  الب القبحاين التاليين :من ا ا تتضح ل ا  طة البح  ف  احا الةال  الحر س قس
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المبحث االول : دور المحـافظ فـي تنفيـذ المقـررات القضـائية الصـادرة فـي قضـايا  
 التحفيظ والتسجيل.

المبحث الثاني : صعوبات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في قضـايا التحفـيظ  
 العقـاري.

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث األول: دور المحافظ في تنفيذ المقررات القضائية

 الصادرة في قضايا التحفيظ والتسجيل.

ن الق ازيالالا  العقاريالالة ةالبالالا مالالا ال تخالالر  يالالن الق ازيالالا  القتع قالالة باالالحة التعرضالالا  فالال  إ
الحالة الت  يىان فيها العقار ف  طار التحةيظ ا  ت ل القتع قالة بالتساللي   فال  الحالالة التال  يىالان 

 ط بين :فيها العقار محةظ  ي ي  س ت ا ل احا القبح  من   ل م
 : تنفيذ االحكام القضائية على العقـارات في طور التحفيظ.المطلب األول

 المطلب الثاني : تنفيذ االحكام القضائية الصادرة في قضايا التسجيل بالتشطيب.
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 .ول: تنفيذ االحكام القضائية على العقـارات في طور التحفيظالمطلب األ

ارية ف  ت ةيح االاىاا القتع قة بالتعرضا  ان الحع   ين د ر القحافظ ي ب االم ا العق
بعع  ير رتها نها ية يقتض  م ا بادئ صر وعء ان نقيز والين نالايين مالن االحد ا(اىالاا أ لهقالا ت ةيالح 
ا(اىالالاا القتع قالالة بالالالطعن فالال  لالالرارا  القحالالافظ بشالالأن  الال ايات  فالال  لبالالال التعالالرض ا  رفضالال   ان 

او يتهالالا ل طعالالن مالالن يعمالال  امالالا ال الالاع الاالالان  اانالالت االالحد القالالرارا  االال  محالالل  الال ف فقهالال  االالال مالالعى ل
فيخ  ت ةيح االاىاا الاادر  ين لضالاء القاضالاع بخاالاص التعالرض صاتال  بعالع لبالال  مالن طالرف 

 القحافظ  ااالت  ي ب القحىقة ل بت ف  ماضاي .

  لالب لت ةيالح االاىالاا الاالادر  بشالأن ي ي  ستتم دراسة احا القط ا ف  فقرتين: نخا  ا(
ن نتطالالرف فالال  الةقالالر  الاانيالالة لت ةيالالح ا(اىالالاا أي الالب     رفضالال   لبالالال التعالالرض أ الال اية القحالالافظ فالال
 القتع قة بالتعرضا .

 :المحافظ في قبول التعرض أو رفضه ولى: تنفيذ االحكام الصادرة بشأن صالحيةالفقرة األ

 ال القشرع لكل شخ  تهق  مسطر  التحةيظ ان  تالع ل يالن طريالق التعالرض فال  ايقالال 
ة فالال   جالالاد االالق الق الالل لطالالالا التحةالاليظ ا  مالالعاد ا  االالع دد ان يقالالارك االالحا الحالالق التحةالاليظ ل ق ازيالال

 1دا ل اجل شهرين من تاري  نشر االي ن بانتهاء التحع ع الق لت ف  اللريع  الرسقية.

 يهالالالعف التعالالالرض وهالالالحا القع الالالب الالالالب تاليالالالف اجالالالراءا  التحةالالاليظ مالالالن طالالالرف القحالالالافظ  يالالالعا 
ضالالع االالع ل  الالزاع يالالن طريالالق القحىقالالة ا  اوالالراا  الال ح والالين االسالالتقرار فيهالالا الالالب ان  رفالالع التعالالرض  يا 

 2االطراف.

 اصا كانالالت االسالالتةاد  مالالن االالق التعالالرض راي الالة وتالالاافر شالالر ط شالالى ية  جااريالالة  تعالالين ي الالب 
القتعرض ااترامها تحت طا  ة الشاء تعرض  فان الا نتسالاءل يالن الحالاال  التال  يخالال فيهالا ل قحالافظ 

 نية  ضاع لرارات  ف  احا الشأن ل رلابة القضا ية؟العقارر رفا التعرض ا  الشا  ؟  معى امىا

                                                 
 من ظ ت ع على ما يلي:"يمكن لكل شخص ان يتدرل عن وريق التعرض في اعماال التحفايظ راال اجال شاهرين 24ينص الفصل   1

 يبتدئ من يوم نشر االعان اعن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية ان لم يكن قام بذلك االجراء من قبل..." .

ولتوسع في موضوع التعرضات يراجع االستاذ ارريس الفاروري، نظام التحفيظ العقاري بالمارب مطبعة رار النشر الجساور، الطبعاة 

 وما بعد،ا. 25، ص 2000الثانية، 
 .167محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م.س، ص   2

 .26راجع ايضا االستاذ ارريس الفاروري، مرجع سابق، ص 
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اصا كالالالان القحالالالافظ م زمالالالا بقبالالالال التعرضالالالا  التالالال  لالالالعمت لالالال  باالالالةة نظاميالالالة   فقالالالا ل جالالالال 
 الشالالر ط الققالالرر   فالالان القشالالرع  الالال  سالال طة تقع ريالالة  اسالالعة فالال  لبالالال التعالالرض ا  رفضالال   فالال  االالحد 

ايانالالا  ةيالالر لاو الالة اليالالة مراجعالالة لضالالا ية اايانالالا الحالالالة اال يالالر  يىالالان لالالرارا لالالاو  ل طعالالن باالسالالتم اف ا
ا الالرى  بالالحلل فالالان كالالل تعالالرض لالالم يسالالتاف شالالر ط  الالحت  ا  لالالم يحتالالرا االجالالال يىالالان ل قحالالافظ االالق 

  س اضح صلل من   ل ؤ ث ااال  : 1اتخاص لرار ورفض  ا  الشاءد

 لواء التعر  لعد  تقديم الحجج والمستندات : إ ــدور 

بالالالال التعرضالالالا  التالالال  لالالالعمت لالالال  باالالالةة نظاميالالالة   فقالالالا ل شالالالر ط اصا كالالالان القحالالالافظ م زمالالالا بق
الققرر  فان صلل   ق  ي ب ياتق القتعرض ان  رفق تعرض  بالاؤا ق  القست عا  الق يع  ل  بحيال  
ان امت اي  ين تقعيم ت ل الحلج  القست عا  ا  ما  ابت اسالتحالة تقالعيقها دا الل اجالل ؤ ؤالة اشالهر 

   التقاالالال  سالالال طة تقع ريالالالة  اسالالالعة فالالال  االبقالالالاء ي الالالب التعالالالرض ا  يخالالالال ل قحالالالافظ بعالالالع القيالالالاا بالبحالالال
 2الشا  .

 االالا مالالا ااالالالعد القل الال  االي الالب فالالال  لالالرار لالالال  جالالاء فيالال  :"لكالالالن ايالال   كقالالا ااالالالع صلالالل الحىالالالم 
مالالن ت   ع يخالالال ل قحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة سالال طة  32القسالالتأنف يالالن  الالاال فالالان الةاالالل 

  فالال  االالالة يالالعا االدالء بالاؤالالا ق القعيقالالة ل تعالالرض تقع ريالالة فالال  لبالالال التعرضالالا  ا  ايتباراالالا م شالالا
 3 يعا اؤبا  استحالة االدالء وها..."

مالن ت   ع يىالان لالرار القحالافظ بالشالاء التعالرض لعالعا  32 طبقا ل ةقر  الاالاة من الةاالل 
 االدالء بالحلج  القست عا  لاو  ل طعن القضا   طالقا ان لرارد ف  صلل يلا ان يىان مع  .

مالن القالرار الالازيرر القال ر   10االااال يىان القحافظ اسالت ادا لق طالاف الةاالل   ف  جقيع
م زمالالا وت ةيالالح الحىالالم الاالالادر يالالن القضالالاء متالالب  الالار نها يالالا بعالالع مراجعالالة لالالرارد  1915 انيالالا  3فالال  

                                                 
درول الاى نشير الى ضرورة عدم الخلط بين الرفض وااللااء، فاالول ،و موقف مبديي يتخذ  المحاافظ مان الطلاب المقادم لاه رون الا  1

موضوع الطلب، رما املااء فهو موقف ال ق لتقديم الطلب وبعد تمحيصه والنظر فاي موضاوعه. وبتعبيار ارار فاان  الاة الارفض تاتم 

 عند تقديم الطلب لوجور المبرر منذ البداية اما االلااء فيكون بعد تقديم الطلب وتسجيله لظهور سبب ،ذا االلااء.

ع يراجع محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المارباي: المسااور امرارياة والقضاايية، للمايد من التفصيل  ول الموضو

 .153م.س، ص 
من ظ ت ع ما يلي:"وفي ،ذ  الحالة االريرة يكون قرار المحافظ قابا لاساتئناف...". وفاي نفاس التوجاه نصات  32جاء في الفصل   2

المحااافظ علااى الملكيااة العقاريااة بعاادم قبااول التعاارض او الاايااه يقباال الطعاان امااام غرفااة  ماان م ظ ت علااى مااا يلااي:"ان قاارار 53المااارة 

 المشورة بمحكمة االستئناف".
اشار اليه عبد العايا توفيق، قضاء المجلس االعلاى فاي التحفايظ راال  1557/95ملف عدر  11/09/1995بتاري   480قرار عدر   3

 .303، ص 1999نجاا الجديدة، الطبعة االولى، الدار البيضاء اربعين سنة، المكتبة القانونية مطبعة ال
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ورفا التعرض لععا االدالء بالحلج  القست عا  الق يع  ل   يىالان االحا الت ةيالح اسالا صا  الةاالل 
ة مالالن تا الال   مالالن كاتالالا الضالالب  بالالالق ف القحتالالار ي الالب نسالالخة مالالن الحىقالالين سالالاي 48دا الالل اجالالل 

 االوتعا    االستم اف   ي ب شهاد  تابت ان الحىم ا بح نها يا.

لكن الاالع العق    ابت ان االاال  الشالاء التعالرض لعالعا االدالء بالالحلج  القسالت عا  نالادر  
رض ا  ابقا ال   اصا مالا لالرر االلشالاء  تعالين الالاع الن القشرع لع م ح ل قحافظ الخيار وين الشاء التع

ي ي  تع يل لرارد  تهربا من اشىالية احا التع يل  ما يقىن ان   تج ي   من ايتبالار القحالافظ مالعيب 
ي يالال  يضالالطر االالحا اال يالالر الالالب لبالالال التعالالرض  ااالالالة الق الالف ي الالب القضالالاء ل بالالت فالال  التعالالرض  لالالا 

 الاؤا ق  الحلج الق يع  ل تعرض اماا.وع ن  ؤا ق  مست عا  اي  يقبل القضاء ا ا تقعيم 

 رفض التعر  لتقديمه خارج ارج  القا و ي:  ــ ثا يا

مالالن ت   ع فالالان جقيالالع ط بالالا  التعالالرض ي الالب مسالالطر  التحةالاليظ العقالالارر  24طبقالالا ل ةاالالل 
يلالالا ان تقالالعا مالالن ا الالحاوها دا الالل اجالالل شالالهرين تبتالالعئ مالالن  الالاا نشالالر االيالال ن يالالن انتهالالاء التحع الالع 

 1الرسقية  من تالم فالان أر تعالرض يقالعا  الار  االحا االجالل يىالان مااليرد الالرفاالق لت ف  اللريع  
من ت   ع  صلل ي ع تقعيم التعالرض ل قحالافظ  29اال ف  االتين استا ا يتين ن  ي يهقا الةال 

 ار  اجل شهرين  لبل تاجي  الق ف الب كتابالة الضالب  بالقحىقالة االوتعا يالة  ايال  يقىالن ل قحالافظ 
الحالالالة كقالالا يقىالالن لاكيالالل الق الالل ان يالالأصن ل قتعالالرض تقالالعيم تعرضالال   الالار   ان يقبالالل التعالالرض فالال  االالحد

 االجل  لا بعع تاجي  م ف التعرض الب القحىقة.

 2 بخااص س طة القحافظ ف  لبال التعرض الققعا  ار  االجل القحالعد ي الق ااالالع الةقال 
ارا مقيالالع  بالالالقال ان سالال طة القحالالافظ لقبالالال التعالالرض  الالار  االجالالل القالالانان  االال  سالال طة لانانيالالة هالالا

والال   لالالانان   باط الالا سالال طة تقع ريالالة  اسالالعة ال تحتالالا  الالالب تبريالالر ا  تع يالالل  االالحد الاالال اية لهالالا مالالا 
  برراا من كان القحافظ اطار متععد التكاين   بير بخبايا ادةال التحةيظ العقارر.

                                                 
بعاد انصارام اجال قادر   23من ظ ت ععلى رنه:"ال يقبال ري تعارض باساتثناء ماا ،او منصاوص علياه فاي الفصال  27ينص الفصل   1

 من ،ذا الظهير فالجريدة الرسمية". 23شهرين يبتدئ من تاري  نشر االعان المذكور في الفصل 
الحياااني، قااراءة فااي مجااال ارتصاااص كاال ماان المحااافظ العقاااري وقاضااي التحفاايظ العقاااري علااى ضااوء مسااطرة التحفاايظ،  محمااد  2

 .61-60التعرضات نموذجا، ص 
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: "ان 1 لالالالع جالالالاء فالالال  لالالالرار لقحىقالالالة االسالالالتم اف بال الالالاهار تأايالالالع لهالالالحا الالالالرأر ايالالال   رد فيالالال 
 ال ل قحافظ باةة اسالتا ا ية لبالال التعالرض  الار  االجالل مالا داا لالم  اجال  ل قحىقالة  لالرارد  القشرع

 ف  احد الحالة نها    ال يقبل الطعن..."

"...صلل ان 2 اا نة  االتلاد الحر سبق  كرس  القل   االي ب  إص جاء ف  ااعى لرارات 
نانيالالالالة ا   ارجهالالالالا  الالالالع ل فالالالال  لبالالالالال التعرضالالالالا  ا  يالالالالعا لبالهالالالالا اسالالالالا تقالالالالعيقها دا الالالالل االجالالالالال القا

 ا تااص القحافظ ي ب االم ا العقارية الحر  تالب ت ق  احد التعرضا ..."

 اصا كالالان القشالالرع  الالال ل قحالالافظ  الال اية  اسالالعة فالال  ملالالال لبالالال التعالالرض الققالالعا  الالار  
االجالالل فان الالا نتسالالاءل االالل ب مىالالان طالالالا التحةالاليظ الطعالالن فالال  لالالرار القحالالافظ بقبالالال التعالالرض الققالالعا 

 الجل؟  ال ل قتعرض الطعن ف  لرار القحافظ الرافا لقط ب ؟ ار  ا

مالالن ت   ع نةسالال  بحيالال  ان طالالالا التحةالاليظ  29ان اللالالاال ي الالب السالال الين مالالردد الةاالالل 
 ان كان سيتضرر من لرار القحافظ بقبال التعرض  ار  االجل فان الةال القحكار لم يشالر بالار 

ر  اا نة  الحىم بال سبة لقرار القحالافظ والرفا شىل من االشىال الب امىانية الطعن ف  احا القرا
التعالالالالرض الققالالالالعا  الالالالار  االجالالالالل  لعالالالالل مالالالالا جالالالالاء فالالالال  اىالالالالم  الالالالادر فالالالال  اسالالالالتم افية مالالالالرااو مالالالالا   كالالالالع 
صلل:"... ايالال  انالالال  بالالالالرجاع الالالالب لالالرار القل الالال  االي الالالب القاضالالال  بالالال قا  االاالالالالة  تبالالالين ان ي الالالة 

ا ال تالع ل فال  ا تاالاص القضالاء ال قا تقا ت ف  كان البالت فال  لبالال التعرضالا  ا  يالعا لبالهال
مالالن لالالانان  29 انقالالا  رجالالع الالالب سالال طا  القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة طبقالالا لقالالا  رد فالال  الةاالالل 

التحةالاليظ العقالالارر  ان القحىقالالة يقتاالالر نظراالالا ي الالب ان ت الالالو مسالالألة لبالالال التعرضالالا  مالالن ايالال  
 .3االجل القانان 

حافظ من لبال احا التعالرض طالقالا ان  لع صاا ااع الباااين الب ان  ال  اجع ما يق ع الق
الرسالالم العقالالارر لالالم   سالال  بعالالع  مالالن تالالم ال والالع مالالن تالالرا القلالالال  اسالالعا امالالاا القتعالالرض لبالالل انتهالالاء 
مسالالالطر  تأسالالالي  الرسالالالم العقالالالارر  الالالال   ي الالالب اجباريالالالة لبالالالال التعالالالرض طالقالالالا ان الرسالالالم العقالالالارر لالالالم 

انتهالاء مسالالطر  تأسالي  الرسالالم   سال  بعالع  مالالن ؤالم الوالع مالالن تالرا القلالالال  اسالعا امالاا القتعالالرض لبالل 
                                                 

، اشاارت الياه ساعار ايات بلخيار، قارارات المحاافظ علاى 08/04/04بتااري   02/745ملاف رقام  308قرار اساتئنافية النااظور رقام   1

امكانية الطعن و ق التعويض، رسالة لنيال ربلاوم الدراساات العلياات المعمقاة فاي القاانون الخااص، و ادة التكاوين  الملكية العقارية بين

 .2الهامش  27ص  2004-2003والبحث في قانون العقور والعقار، كلية الحقوق وجدة السنة الجامعية 
، اورر  عباد العاياا توفياق، قضااء 1986فبرايار  13  بتااري 27/71فاي الملاف االراري عادر  30راجع قرار المجلس االعلى رقام   2

 .171-170المجلس االعلى على التحفيظ رال اربعين سنة، مرجع سابق، ص 
 .91-90، ص 24 23منشور بمجلة المحامي، عدر  28/05/1992قرار محكمة االستئناف بمراكش رون رقم بتاري    3
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العقارر  الال   ي الب اجباريالة لبالال التعالرض  الار  االجالل ي الب ايتبالار ان اجالل شالهرين ةيالر كالاف 
 .1لظهار متعرضين اس   ال ية

اال ان الرأر فيقا ايتقالع ان الالزاا القحالافظ بقبالال التعالرض الخالار  يالن االجالل  فالتح القلالال 
حل نظر إص من شالأن  ان يطالرا يالع   العابا  فال  ل قتعرض لتقعيم التعرض  ار  االجل اا اصا م

 الاالع العق   مست عا ف  رأ   ي ب الحلج اآلنية :

ن فالالالتح القلالالالال لتقالالالعيم التعالالالرض  الالالار  االجالالالل مالالالن شالالالأن  ان يةالالالرى الالالال   القالالالانان  إ -
 القحعد ل جل من كل ليقة لانانية.

 تخايل طالا التحةيظ امىانية الطعن ف  لرار القحافظ. -

لرأر من شأن  فتح البال اما تقاي  القتعرضين اتب فالاا  االجالل ن اال حر وهحا اإ -
 لع قهم القسبق بقبال القحافظ لها.

وتةاد هم كل ال قاشا  ين  1997 اس ا فعل  اضعاا مشر ع لانان التحةيظ العقارر لس ة 
 .2طريق تحع ع مه ة معي ة الجل تقعيم التعرضا   الشاء التعرضا  االستا ا ية

 : التعر  لعد  دداء الوجيلة القضائيةإلواء  – ثالثا

من شر ط لبال التعرض  االبقاء ي ي   اداء الرساا القضا ية الققرر  لانانالا  صلالل انال  مالن 
اال تاا الالالا  االساسالالالية ل قحالالالافظ العقالالالارر مباشالالالر  لالالالبا ت الالالل الاالالالاا ر مقالالالا يةالالالرض ي الالالب طالالالالا 

 سايع  القضا ية.التعرض اداء الرساا القضا ية  ف  االة يسرد يحق ل  ان يط ا الق

الب ان  مالن مسال  لية القحالافظ اال  ليالة ا بالار القع ال   3 ف  احا االطار  حاا ااع الةق 
باالمر بقسطر  القسايع  القضا ية  كيةية الحاال ي يها كقا   قب ي الب كااالل القضالاء االسالتلابة 

 الةارية لقال احد الط با  ف  االة تحقق العسر القادر ال حاوها.

                                                 
 .30العقارية، يبين امكانية الطعن و ق التعويض، مرجع سابق، ص سعار آيت بلخير، قرارات المحافظ على الملكية   1
مان م ظ ت ع ماا يلاي:"إذا تام انجااز عمليتاين التحدياد والمسام فاان المحاافظ علاى الملكياة العقارياة بعاد توصاله  37جاء في الفصال   2

الذي تم فيه اجراء العملية... يتضامن ،اذا االعاان بتصميم العقار يقوم بنشر االعان عن انتهاء بالجريدة الرسمية يشير فيه الى التاري  

 ايضا ان التعرضات على التحفيظ ال تقبل بعد انصرام اجا ربعة اشهر من تاري  نشر  في الجريدة الرسمية".
محمد الحياني، قراءة في مجال ارتصاص كل مان المحاافظ العقااري وقاضاي التحفايظ العقااري علاى ضاوء ا كاام مساطرة التحفايظ   3

 .62لعقاري، م س، ص ا
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ار القحافظ بالشاء التعرض لععا اداء الرساا القضا ية جعال فقهيا ااال ما معى  لع اؤار لر 
امىانيالالة  ضالالاع االالحا القالالرار ل طعالالن القضالالا   مالالن يعمالال  ايالال  انقسالالم الةقالال  االالال االالحد ال قطالالة الالالب 

    تار الب نها ية احا القرار الن في  ناع من الع ت بال سالبة ل قتعالرض 1اتلااين اؤ ين اتلاد ا ل
الب إيطاء الةقالر  الرابعالة مالن  2تطع اداء الاجيبة القضا ية ف  اين  حاا االتلاد الاان الحر لم يس

من ت   ع تةسيرا  اسعا يسقح بالالطعن فال  ماالل االحا القالرار مالعيقا رأيال  بقالرار  الادر  32الةال 
يالالن اسالالتم افية الربالالاط بحيالال  تالالم لبالالال االسالالتم اف رةالالم يالالعا لبالالال التعالالرض بسالالبا يالالعا اداء الرسالالاا 

 .3ةالقضا ي

ةير ان احا االساك القضا   الحر است ع الي  الرار الةقه  الساوق لتعييم رأي  اا اساك 
مرد د ي ب ايتبالار ان القالرار القشالار اليال  فقالع مالن ااقيتال  كالعليل يسالت ع اليال  طالقالا ان ااالم الةاالال 

مالالن ت   ع لالالع يالالعلت بققتضالالب ههيالالر  32-29-27الق ظقالالة ل تعالالرض  الشالالاءد   ا الالة الةاالالال 
 .1929وي قا نلع القرار القشار الي   ادر ف  س ة  1954 ةشت 25

مالالن مشالالر ع ت   ع مالالن  الال ل ايطالالاء  55 ال شالالل ان الققتضالالب الالالحر جالالاء بالال  الةاالالل 
القتعرض اال تيار ف  اداء الاجيبة القضا ية اما اماا   ع ف القحافظة ي ب الق كية العقارية  اما 

شالالأن  ان يخةالالا مالالن ال زايالالا  التالال  اؤارتهالالا  امالالاا  الال ع ف القحىقالالة بعالالع ااالالالة الق الالف ي يهالالا مالالن
 من ت   ع. 32 تايراا التطبيقا  العق ية ل ةال 

 الفقرة الثانية : تنفيذ االحكام المتعلقة بالتعرضات :

بعالالع اسالالتيةاء القرااالالل التالال  تقالالر م هالالا مسالالطر  تحةالاليظ القط الالا  يتأاالالع القحالالافظ العقالالارر مالالن 
تاافر جقيع الشر ط القط ابة  يتأاع من  حتها  يعا تقعيم أر تعرض دا ل االجال القحعد   من

 مالالالن سالالال مة القسالالالطر  فانالالال   الالالتم تأسالالالي  الرسالالالم العقالالالارر  فالالال  االالالالة مالالالا اصا ههالالالر  تعرضالالالا  فالالالان 
القحافظ العقارر ال  بع  م ف ال زاع ي ب القحىقة اال بعع فشل محا لة الا ح اص ف  االحد الحالالة 

  القختاالالة ل بالالت فالال  التعرضالالا   االالحد اال يالالر  يحالالال الق الالف ي الالب كتابالالة ضالالب  ا لقحىقالالة االوتعا يالالة
                                                 

، سانة 19يراجع فاومة الحروف، رور المحافظ بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ، مقال منشور بمجلة القانون واالقتصار، العدر   1

 وما بعد،ا. 5، ص 2002

 .197-196ـ محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م.س، ص 

ـ جمال النعيمي، رقاباة القضااء لقارارات المحاافظ العقااري، اورو اة لنيال ركتاورا  الدولاة فاي القاانون الخااص، كلياة الحقاوق جامعاة 

 .275، ص 2002-2001الحسن الثاني البيضاء، السنة الجامعية 
واثار،اا، مجلاة  1331رمضاان  9ظ  مان 32الطيب بن المقدم، الطعن في قرارات المحافظ على االماك العقارية في اواار الفصال   2

 .97، ص 1985، سنة 14الملحق القضايي، عدر 
 .98اشار اليه الطيب بن المقدم، م س، ص  13/02/1929بتاري   839قرار رقم   3
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ي يهالالا ان ترايالال  بعالالا الخاا الاليا   االال  تبالالت فالال  االالحد الالالعيا ى  م هالالا انهالالا ال تخالالت  وت ةيالالح 
الحىم الاادر بشأن احا التعرض صلل ان ت ةيح االاىاا القضا ية الاادر  ف  م ازيا  التحةيظ ال 

 انقالالا يخالالت  وت ةيالالحاا القحالالافظ  1ة ل ت ةيالالحيعالالاد ا تاالالاص ت ةيالالحاا ل قضالالاء  اسالالت ادا ل قاايالالع العامالال
القتعالالالرض  طالالالالا –العقالالالارر بعالالالع  الالالير ر  الحىالالالم نها يالالالا ايالالال  تحيالالالل القحىقالالالة القع يالالالة االطالالالراف 

نسخة من الحىم الاادر بشأن التعرض ي الب القحالافظ العقالارر لاالع العقالل بال  بايتبالارد  -التحةيظ
ادا لق طالاف الةقالر  الاانيالة مالن  ااا اال تااص اال يل ف  لبال ط الا التحةاليظ ا  رفضال  اسالت 

مالن ت   ع  التال  تال   ي الب ان "القحىقالة تحيالل االطالراف لاالع العقالل بقراراالا ي الب  37الةال 
السيع القحافظ الحر ل   اعد الحق ف  لبال التحةيظ ا  رفضال "  بالتالال  فالان االاىالاا الاالادر  فال  

الحالالالتين معالالا يحالالال  ملالالال التعرضالالا  ةالبالالا مالالا تقضالال  امالالا باالالحة التعالالرض ا  يالالعا  الالحت   فالال 
 االمر ي ب القحافظ لاع اتخاص القتعين.

فالقضاء ال يق ل سال طة ا العار اال امالر ل قحالافظ ا  االصن لال  فال  ماالل االحد الالعيا ى  االا 
مالالا ن قسالال  مالالن  الال ل يالالع  لالالرارا  لضالالا ية نبالالعأاا بقالالرار السالالتم افية  جالالع  جالالاء فيالال  :" ايالال   تعالالين 

 ااالالة الق الف ي الب الساليع القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة    ايتبارا لقا صكر التاالريح وتأ يالع الحىالم
 . الراان بعع اناراا اجل ال قا التخاص ما  راد م اسبا"

 ف  لالرار د الر السالتم افية ال الاهار جالاء فيال  :" ايال  ان الحىالم القسالتأنف لقالا لضالب بعالعا 
 الالب السالاليع  الالحة التعالالرض  الحالالالة االالحد يىالالان لالالع  الالادف الاالالاال  يتعالالين تأ يالالعد  ااالالالة الق الالف ي

 .القحافظ ي ب االم ا العقارية  الراان بال اهار التخاص القتعين بعع  ير ر  الحىم لاو  ل ت ةيح"

 الق االالالظ مالالالن  الالال ل االاىالالالاا القضالالالا ية القشالالالار اليهالالالا ايالالال د ان القحالالالاام بعالالالع وتهالالالا فالالال  
 الف مط الا التعرضا   بعع است ةاد طرف الطعن ف  االاىاا الاادر  بشأنها  تابح نها ية تعيع م

التحةيظ من جع ع الب القحافظ الجل ت ةيح االاىاا مطبقالا اجالراءا  معي الة تخت الف بالا ت ف ناييالة 
 التعرض  يقىن ان نقال لحلل من   ل الحاال  االتية : 

 :حنا  القانية  صحة التعر  النكي دو  عد  صحتهتنفيذ ار ـــور د

                                                 
 من ق م م على ما يلي:" تنفذ اال كام الصاررة من محاكم المملكة في مجموع التراب الووني... 429ينص الفصل   1

 ذ للمحكمة التي اصدرت الحكم غير انه يمكن لمحكمة االستئناف ان تعهد بتنفيذ قراراتها الى محكمة  ابتدايية".يرجع التنفي
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لرارا بالشالاء  1ض  باحة التعرض الك  ف  احد الحالة  تخح القحافظ و اء ي ب الحىم القا
مط الالا التحةالاليظ  يقالالاا بعالالع  اجالالراءا  ا الالرى ا لهالالا انالالحار طالالالا التحةالاليظ مالالن اجالالل ازالالالة كالالل اؤالالار 
التحع الالع الق لالالت   ا الالة ازالالالة ي مالالا  التحع الالع  فالال  االالالة امت ايالال  يالالن صلالالل بالالالرةم مالالن االنالالحار 

نةقة طالا التحةيظ  لا است زا االمر القاج  الي  يىان ل قحافظ العقارر محا مط ا التحةيظ ي ب 
 .2االستعانة بالقا  العقامية

اقا يعقل القحافظ ي ب استعياء طالا التحةيظ ل حضار لاع تس م الاؤا ق القادية من 
طرف   كحلل اسالتعياء القتعالرض القحىالاا لةا عتال  لحاال  ي الب تقالعيم مط الا التحةاليظ ل ق الل القحىالاا 

 .3ل  ب 

يقالالاا القحالالافظ  4يقضالال  فيهالالا الحىالالم بعالالعا  الالحة التعرضالالا  ك يالالة امالالا بال سالالبة ل حالالالة التالال 
بالشالالاء التعرضالالا  القسالالل ة لعيالال   يحةالالظ الق الالل فالال  اسالالم طالالالا التحةالاليظ  اصا لضالالب الحىالالم باالالحة 
التعرض ف  جزء  بععا  الحت  فال  جالزء ا الر يعقالل القحالافظ ي الب ا الرا  االحا اللالزء مالن الخريطالة 

نشالالالاء رسالالالم يقالالالارر يالالالن اللالالالزء البالالالال  لاالالالالح طالالالالا الق لتالالة بعالالالع اجالالالراء تحع الالالع تكقي الالال  ؤالالالم يقالالالاا با
 .5التحةيظ

 تنفيذ ارحنا  المتعكقة  التعرنات المتلادلة: ـــثا يا 

                                                 
كنموذج لهذ  اال كام نذكر قرار لمحكمة االستئناف بالناظور جاء فيه:" يث إن المتعرض يهدف مان وراء رعاوا  الاى اصادار  كام   1

ه علااى مطلااب التحفاايظ عاادر ليقامااه علااى اساااس قااانوني وتبعااا لااذلك ارجاااع الملااف فااي مواجهااة والااب التحفاايظ يقضااي بصااحة تعرضاا

للمحافظة العقارية والر،ون بالناظور لمواصلة تحفيظ االرض المتعرض عليها لفايدة المتعرض...و ياث اناه ولماا كاان االمار علاى ماا 

وز  بصفة قانونية فانه ال يبقى للمحكمة اال ان تصرا بصحة ذكر اعا  وكان البايع الى والب التحفيظ قد باع ما ال يملك وما لم يكن يح

التعرض الكلي الصارر عن السيد ...مع ا الة الملف على السيد المحافظ على االماك العقارية بالنااظور التخااذ المتعاين بعاد صايرورة 

 الحكم قابا للتنفيذ".

 )غير منشور(. 290/02ملف عدر  11/02/02بتاري   47/00 كم رقم 

وفي قرار ارر لنفس المحكمة جاء فيه:"و يث تعرض على التحفيظ المتعرضاات الماذكورات اعاا  تعرضاا كليا.. ياث إناه لماا كانات 

الحيازة الفعلية للعقار موضوع مطلب التحفيظ ثابتة للمتعرضين.. االمر الذي ينباي معه بالتالي التصريم بصحة التعرض الكلي المقادم 

ا الة الملف على السيد المحافظ على االماك العقارية بالناظور التخاذ المتعاين بعاد صايرورة الحكام قاابا من ورف المتعرضين.. مع 

 للتنفيذ..".

 )غير منشور(. 2124/02ملف عدر  30/09/02بتاري   09/00 كم رقم 
 من ظ ت ع. 49راجع الفصل   2
 من ظ ت ع. 49راجع الفصل   3
صارر عان اساتئنافية النااظور جااء فياه:"...و يث إن الحكام كاان علاى صاواب عنادما قضاى بعادم  كنموذج لهذ  اال كام نورر قرارا  4

صحة التعرض الكلي الواقع على مطلب التحفيظ...و يث انه يتعين واعتباارا لماا ذكار التصاريم بتأيياد الحكام المساتأنف وا الاة الملاف 

 عد انصرام اجل النقض التخاذ المناسب..".على السيد المحافظ على االماك العقارية والر،ون بالناظور ب

 )غير منشور(. 345/20ملف عدر  27/04/05بتاري   145 كم رقم 
 .53فاومة الحروف، م.س، ص   5
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ف  احد الحالة اصا لضب الحىم باحة التعرض القتبادل ك يا يعقل القحافظ العقارر ي الب 
بالالال  ايقالالالاال اسالالالتعياء القتعالالالرض القحىالالالاا لةا عتالالال  لحاالالال  ي الالالب تقالالالعيم ط الالالا تحةالالاليظ الق الالالل القحىالالالاا 

 من ت   ع. 37لققتضيا  الةال 

مالالالا اصا لضالالالب الحىالالالم باالالالحة التعرضالالالا  القتبادلالالالة جز يالالالا يقالالالاا القحالالالافظ وتحريالالالر محضالالالر أ
بقىتبالال  لا الالف الاضالالعية اللع الالع  و الالاء ي الالب مالالا لضالالب بالال  الحىالالم  ايالال  يحةالالظ الق الالل القحىالالاا بالال  

 .1لةا عت   يحةظ الق ل القحىاا احد ف  اع د القسااة القتبقية

 تنفيذ ارحنا  المتعكقة  التعرنات المنعنسة تكقائيا: ـــثالثا 

صا تع الالق االمالالر بحىالالم لضالالب باالالحة التعالالرض القالال عى  ك يالالا يقالالاا القحالالافظ العقالالارر ي الالب إ
الشاء القط بين  يستعي  ف  الققاول القتعرض ال عاع مط ا التحةيظ مستافيا ل جراءا   الشر ط 

 يظ العقارر.من ههير التحة 13الق ااص ي يها ف  الةال 

صا لضالالالب الحىالالالم بعالالالعا  الالالحة التعالالالرض القالالال عى  ك يالالالا بحةالالالظ الق الالالل القحىالالالاا لةا عتالالال  إمالالالا أ
  ي شب القط ا اال ر.

ن يقضالالال  الحىالالالم باالالالحة التعرضالالالا  الق عىسالالالة ت قا يالالالا ي الالالب  اجبالالالا  مشالالالاية اقالالالا يقىالالالن أ
قالالالعا  نقاالالالل لهالالالحد الحالالالالة بالقاالالالال االتالالال  : نتاالالالار القط الالالا "أ"  مط الالالا "ل" فالالال  تعالالالرض متبالالالادل فيت

شخ  وتعرض  مطالبا بحقاف مشاية ي ب القط ا "أ" الحر   عى  ت قا يا "ل" ي الب القط الا "أ" 
يقالالالاا القحالالالافظ العقالالالارر بالشالالالاء القط الالالا "ل"  ا الالالعار    الالالة ا الالال اية ل قط الالالا "أ" مالالالع اد الالالال 
القتعرض القحىاا ل  ف  اع د الحاة القحىاا باحتها  ا عار اي ن جع ع النتهاء التحع ع ف  

 الالتم التشالالطيا ي الالب التعالالرض فالال  االالالة الحىالالم بعالالعا  الالحت  مالالع الشالالاء القط الالا القحىالالاا بعالالعا االالين 
 .2 حة التعرض القتبادل الحر يشى   ضع القط ا اال ر اي   تم تحةيظ احا اال ير

صن ملقل االجراءا  الت   تخحاا القحافظ العقارر ف  ت ةيحد ل اىاا الاادر  بشأن احد إ
   التالال  اسالالت تل ا مالالن   لهالالا ان اسالال اد اال تاالالاص فالال  ت ةيالالح الحىالالم التعرضالالا  بعالالع ااالتهالالا ي يالال

القتع الالق بالتعرضالالا  ل قحالالافظ العقالالارر فيالال  نالالزع لسالال طة القضالالاء فالال  ت ةيالالح االاىالالاا  تأايالالع ل االالةة 
االدارية لقسطر  التحةيظ طالقا ان القحافظ  ف  جقيع االااال  تقتع بحق لبالال ط الا التحةاليظ ا  

                                                 
 .59، ص 2003، يونيو 8محمد صاير، تنفيذ المقررات القضايية في ميدان التحفيظ العقاري، مقال منشور بمجلة المناظرة، عدر   1
 .60، ص محمد صاير، م.س  2
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ن القحىقالالة الن القتعالالالرض الالالحر اىالالالم باالالالحة تعرضالال  مالالالا   م الالالزا رفضالال  رةالالالم الحىالالم الاالالالادر يالالال
وتقعيم مط ا تحةيظ تتافر في  الشر ط الق ااص ي يها ف  ت   ع اضافة الالب الحىالم القضالا   
الاادر لقا حت   من ؤم  تبين ان الس طة القضا ية ي ع وتها ف  التعرض مقيع  بضالر ر  الةاالل 

امالر ل قحالافظ وتحةاليظ العقالار محالل ال الزاع طالقالا ان صلالل ف  جاار ال زاع د ن تلا ز صلالل با العار 
من ت   ع  التال   37 ع ل ف  ا تااص القحافظ القخال ل  بققتضب الةقر  الاانية من الةال 

تخال  س طة  اسعة بال ظر الب معطيا  كل م ف ي ب اعى د ن ان يشىل مالة  االحا بالار شالىل 
 من االشىال شططا ف  استعقال الس طة.

 .ثاني: تنفيذ االحكام القضائية الصادرة في قضايا التسجيل والتشطيبالمطلب ال

ن القحالالالافظ ي الالالالب الق كيالالالالة العقاريالالالالة مالالالالن اللهالالالا  القع يالالالالة  القا قالالالالة ي الالالالب ت ةيالالالالح الققالالالالررا  إ
القضالالا ية الاالالادر  فالال  ملالالال يق الال   االالا فالال  صلالالل محىالالاا بقاايالالع القالالانان العقالالارر الالالحر الزمالال  ك قالالا 

ان  رالالا تحالت مسال  ليت  الشخاالية مالعى مطابقالة  يالعا مخالةالة يرض ي يال  مسالت ع لاالع التقييالع بال
ت ل القست عا  لققتضاليا  القالانان  العقالارر  القالاانين اال الرى صا  الاال ة بحقايالة الق كيالة العقاريالة 

   رفا أر ط ا تقييع.قاول صلل استق ال تاما ف  لبال أ م ح  ف  م

ازن والالين مالالا يق يالال  القالالانان العقالالارر ن  الالا ام الال  مالالع االاىالالاا العقاريالالة يحالالا ل أفالقحالافظ فالال  تع
 بالالين مالالا يحق الال  الحىالالم القضالالا   مالالن لالالا  ت ةيحيالالة  مالالا يلسالالعد مالالن سالال طة القضالالاء فالال  اههالالار الحالالق 

  حاب .إلب أ اياال  

ر  لقالالالالالالا كالالالالالالان تقييالالالالالالع االاىالالالالالالاا بالسالالالالالالل   العقاريالالالالالالة يخضالالالالالالع ل شالالالالالالر ط الققالالالالالالرر فالالالالالال  ههيالالالالالال
 لالالع  الالعر لالالرار ل قل الال  االي الالب    لالالب بالالالتطبيق مالالن ةيراالالافالالان مقتضالاليات  تكالالان أ 12/08/1913

ميز وين الت ةيح  التقييع بالسل   العقارية جاء في  ما  1027تحت يعد  06/07/2000م ر  ف  
   : 

نالال   مالالن الضالالر رر  جالالال التقييالالز والالين الت ةيالالح  التقييالالع الالالحر يلالالرر ي الالب الرسالالم " ايالال  إ
الحر  1913ةشت  12هير العقارر فالتقييع ي ب الرسم يخضع ل شر ط  الققتضيا  الت  لرراا ه

  زا القحافظ بالتحقق تحت مس  ليت  الشخاية مالن  الحة الاؤالا ق القالعلب وهالا شالى   جالاارا  مالن 
اان مضقانها ال  تعارض مع مضقان الرسم العقارر القع    من كانها ةير متالةة ي الب  ؤالا ق 

 .ا رى  من كانها تليز تقييع الحقاف الت  تتضق ها"
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حالالافظ  ان كالالان م زمالالا بالالالتحقق مالالن الاؤالالا ق  مالالن  الالحة االاىالالاا  مالالن جهالالة ا الالرى فالالان الق
القاضية وتسليل االق يي ال  ا  نق ال  الالب الشيالر فالان نةال  االلالزاا  بقالب ي الب ياتقال  فال  الحالالة التال  

 يىان فيها باعد التشطيا ي ب احا الحق.

  ي ي  س قسم االحا القط الا الالب فقالرتين نخاال  اال لالب لت ةيالح االاىالاا القتع قالة بالتسالليل
 ي ب ان نخا  الةقر  الاانية لت ةيح االاىاا القتع قة بالتشطيا.

 الفقرة االولى : تنفيذ االحكام الصادرة في قضايا التسجيل :

يقتضالال  م الالا الحالالع   يالالن ت ةيالالح االاىالالاا القضالالا ية القتع قالالة بالتسالالليل مالالن طالالرف القحالالافظ 
   ال السالل   العقاريالة )أشالأن التسالليل بتس ي  الضاء  باار  ماجز  ي ب   اية احا اال ير ب

 ؤم الحع   ين ت ةيح االاىاا القتع قة بالتسليل )ؤانيا .

 : لاكرة التسجي   السج ت العقاريةص حية المحافظ في م ـور د

يقاالالع بالتسالالليل اشالالهار الحقالالاف القىتسالالبة ي الالب العقالالارا  القحةظالالة  كالالحا االاالالعاث الطار الالة 
ة القع يالالة بالالاالمر   يعتبالالر االالحا االشالالهار اجالالراءا لانانيالالا ي يهالالا  ي الالب م ايهالالا  صلالالل بالرسالالاا العقاريالال

 1 شرطا اساسيا  جااريا ل يتراف وت ل الحقاف  االاعاث  ايطا ها اليتها  لاتها الاباتية

 نتيلالالة لهالالحد الحليالالة التالال  تتقتالالع وهالالا سالالا ر البيانالالا  القضالالق ة فالال  السالالل   العقاريالالة الالالزا 
راء دراسالالالة مسالالالبقة  دليقالالالة جالالالعا لكالالالل الاؤالالالا ق  الحلالالالج القشالالالرع القحالالالافظ ي الالالب االمالالال ا العقاريالالالة بالالالاج

القعيقالالة لط الالا تقييالالع االالق لاوالالل ل تقييالالع بالرسالالم العقالالارر ا  تعالالع ل ا  تشالالطيا االالق مقيالالع سالالابقا ا  
   فال  مقاوالل االحد السال طة التقع ريالة الااسالعة  تحقالل القحالافظ مسال  لية 2رفا الط بالا  الققعمالة اليال 

قيالالاا وهالالحد القرالبالالة لالالن يعتبالالر  طالالأ ماالال حيا تتحقالالل جسالاليقة بحيالال  ان أر تقاالالير مالالن جانبالال  فالال  ال
الع لة تبعات   ول ان  سيعتبر  طأ شخايا يسأل ي ال  مالن ايال  اال الل القحالافظ  االعد د ن ةيالرد 

مالالالن ههيالالالر التحةالالاليظ العقالالالارر  76   74-72 تتل الالالب مسالالال  لية القحالالالافظ االالالحد مالالالن  الالال ل الةاالالالال 

                                                 
فالتساجيل كماا عرفتاه الماارة  l inscriptionوالتقيياد  l enregistrementتجنبا لكل رلط اعتقد انه من المفيد التميياا باين التساجيل   1

منااه  13ماان رااال المااارة  2004للساانة الماليااة  48.03االولااى ماان القااانون الماانظم لواجبااات التسااجيل الماادما فااي قااانون الماليااة رقاام 

،و"...اجراء يخضع له االتفاقات والمحررات وتساتخلص بموجباه  2004بتاري  فاتم يناير  5174في الجريدة الرسمية عدر والمنشور 

 ضريبة تسمى )واجب التسجيل(..." ري ان التسجيل ،و واقعة جبايية تتم امام مصلحة التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية.

ت العقارية ويتم لدى مصلحة المحافظة على االمااك العقارياة، ،اذا وان مشاروع القاانون المتعلاق اما التقييد فهو اجراء مرتبط بالسجا

انظار البااب االول مان القسام الثالاث  l inscriptionيتبنى مصطلم التقيد كمقابل لمصاطلم  1997بالتحفيظ العقاري المؤرخ في نونبر 

 من المشروع.
 من قانون االلتاامات والعقور. 80العقاري والفصل  من ظهير التحفيظ 97و  72انظر الفصلين   2
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ا  احد الةاال بايشة دمر   ا  تةيع  الكيةية الت   اطا وها القشرع القحافظ اي  جاء  يبار 
معى التشعد الحر  ريعد القشرع من  راء يق ية التسليل من جهة  لت بي  القحافظ الالب  طالار  االحد 

 .1العق ية من جهة ؤانية

 شة االمر من   ل يبارا  الةاال اآلتية :ي  تتل ب 

ا  الالحة الاؤالالا ق : " يحقالالق القحالالافظ تحالالت مسالال  ليت  اايالالة القةالالا   اا يتالال   كالالح 72الةاالالل 
 القعلب وها تأ يعا ل قط ا شى   جاارا".

: " يلالالالالا ي الالالالب القحالالالالافظ ان  تحقالالالالق مالالالالن ان التقييالالالالع القط الالالالال القيالالالالاا بالالالال  ال  74الةاالالالالل 
 تعالالالارض مالالالع التقييالالالعا  القضالالالق ة فالالال  السالالاللل العقالالالارر  مالالالع مقتضالالاليا  االالالحا الظهيالالالر  ان الاؤالالالا ق 

 القعلب وها تليز التسليل".

ان  تخح سالل  ل  العاع  ابالت فيال  القطالالا بايلالاز االجالراءا   : "  زا القحافظ 76الةال 
 .2 الاؤا ق القس قة الي  بارلاا ترتيبية  اسا  ر داا ي ي 

 ب الالاء ي الالب االالحد الةاالالال فالالان القحالالافظ م الالزا بالتأاالالع مالالن كالالل ط الالا ي الالب االالعى فالالان كالالان 
 مستافيا لكل الشر ط فان   رفا التسليل.

يالالر التحةالاليظ العقالالارر  تبالالين بالالان ااقيالالة التسالالليل مالالن هه 67   66 بالالالرجاع الالالب الةاالال ين 
تكقن ف  كان جل التارفا  الاارد  ي ب الحقاف العي ية ال يىان لها أر اؤر سالااء والين االطالراف 
ا  ف  مااجهة الشير اال وتسلي ها ف  الرسم العقارر  اوتعاء من تاري  احا التسالليل  القضالاء والع رد 

ل ال  االي الب مالا   ال  :"االل االق يي ال   تع الق بعقالار محةالظ   كع احا الطرا اي  جاء ف  لالرار الق
 .3يلا اشهارد وااسطة التسليل ف  السلل العقارر"

                                                 
 .391محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية،  م.س، ص   1
ع يثبات تمت اعارة صياغة ،ذا الفصل في مشروع التعديل كالتالي:"يجب على المحافظ على االمااك العقارياة ان يتخاذ ساجا لايادا  2

فيه  اال االجراءات المطلوبة والوثايق المسلمة اليه بارقام ترتيبية و سب ورور،ا عليه رون ترك ري بياض وال ا ادا  ري اقحاام باين 

 السطور".
، مجموعة قرارات المجلس االعلى، المارة المدنية، الجاء الثاني، 94383ملف عدر  1985بتاري   1122قرار المجلس االعلى عدر   3

 .230، ص 1983/1993
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 ف  لرار اع   ل قل   ا الي ب جاء في  :"...ان تسليل يقع الاعلة ف  الرسم العقارر 
يحقق الشاية القحكار   ياتق بشىل اضقن اقاف القتاالعف ي يال  النال  بقلالرد تسالليل يقالع الاالعلة 

 1يابح القتاعف ي ي  مالكا  اا زا..."

مالالن ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر تبيالالان االيقالالال  التاالالرفا  التالال   65   65 لالع تالالالب الةاالالل 
يلالالا تسالاللي ها فالال  الرسالالم العقالالارر  االال  ت الالل ال اشالالمة والالين االايالالاء بعالالاض ا  وع نالال  فالال  االالين سالال ل 

يتل الالب صلالل مالالن  الال ل القشالرع مسالال ل اال تياريالة بخاالالاص تسالالليل الحقالاف ال اشالالمة يالن االرؤالالا    
من ههير التحةيظ العقالارر لعبالار  "اصا رةالا الارؤالة"  االا مسال ل م تقالع بالال ظر  82استعقال الةال 

 .2الاقية التسليل  ما  ترتا ي ب تخ ة  من اشىالية يعا تقايم الرساا العقارية

من  70   69 ي ب الراةا ف  التسليل ان  تقيع بالشر ط القانانية الت   رد  بالةا ين 
ههير التحةيظ العقارر  بعع تقاا صلل فان القحافظ يقالاا بقهقتال  فال  التسالليل القط الال م ال  ل حالق 
العي الال  الالالاارد ي الالب العقالالار القحةالالظ بعالالع ان يقالالاا بالرلابالالة االداريالالة ل اؤالالا ق  الحلالالج القالالعلب وهالالا مالالن 

ن القحالافظ طرف طالا التسليل  بعع ان  تحقق من اايت   اا يت   اصا لم يحترا ش ء مالن صلالل فالا
  رفا التسليل  يرد لطالب  الاؤا ق القعلب وها.

فقا مضقان االسبال الت  يست ع اليها القحافظ ف  رفض  ل تسليل؟  ما مالعى لاو يالة لالرارد 
 ف  احا الشأن ل طعن؟

من   ل استقراء نااص ههير التحةيظ العقارر يقىن اسالتخ ص بعالا االسالبال التال  
 ف  تسليل الحقاف العي ية ن خاها ف  الع ا ر االتية: تقف د ن اتخاص القحافظ لقرارد

مالالالن ت   ع يقىالالالن ل قحالالالافظ ي الالالب الق كيالالالة العقاريالالالة رفالالالا  70انط لالالالا مالالالن الةاالالالل  - 1
التسليل اصا لم تكن القا قة مشتق ة ي ب تاليع الطرفين متالب تع الق االمالر واؤيقالة اتةاليالة ا  لالم يىالن 

 التسليل  الت بر رةم  جال احا االجراء. العقع القعلب ب  لتأ يع القط ا مسل  بقا حة

                                                 
،  8، منشاور بمجلاة الملاف، عادر 5/2/2/95ملاف عقااري رقام  18/08/2003بتااري   555قرار المجلس االعلى بجميع غرفه رقام   1

 .254، ص 2006ابريل 
ورياث وان كان يصعب عمليا على الوريث مباشرة  قوقه والتصرف فيها بدون تسجيلها ولقد ررب االجتهاار القضاايي علاى اعتباار ال  2

 الذي لم يقيد  ق بالسجل العقاري ال صفة له في الدعوى.
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من ت   ع  تعالين ي الب القحالافظ التأاالع مالن اايالة االطالراف  72انط لا من الةال  - 2
كقالالا  1  ا الالة القةالالا  مالالن  الال ل الرسالالم العقالالارر  اايتالال  مالالن  الال ل يقالالع التةايالالت القط الالال تسالاللي  

ا شى   جالاارا  فالاصا كانالت االحد  تأاع من ااي ة القةا   كحا  حة الاؤاف القعلب وها تأ يعا ل قط 
الاؤالالا ق يبالالار  يالالن يقالالاد رسالالقية فالالان مهقالالة القحالالافظ فالال  الرلابالالة تكالالان اي الالة اصا مالالا لارنالالت بقاي تهالالا 

 ي ب العقاد العرفية بال ظر الب ما يشال احد اال ير  من اة ط  اةةاال  كاير .

اد مخالةالالة لالالحلل نلالالع القحالالافظ ال  تالالردد فالال  رفالالا كالالل تسالالليل يسالالت ع الالالب محالالررا  ا  يقالال
كالأن تالأت  البيانالا  القط ابالة  1915 انيالا  3من القرار الازيرر الق ر  فال   24لققتضيا  الةال 

 .2نالاة ا  تكان تاليعا  االطراف ةير ماادف ي يها

 سااء كانت يقادا رسقية ا  يرفية فالان مسال  لية القحالافظ بشالأن يق يالا  تساللي ها ليسالت 
مالالالا   الالال :  3جالالالاء فالالال  لالالالرار لقحىقالالالة االسالالالتم اف واجالالالع  بالهي الالالة  لالالالع ااالالالع القضالالالاء ي الالالب صلالالالل ايالالال  

"...فضالال  ي الالب يقالالاد البيالالع التالال  تالالم تسالاللي ها بالقحافظالالة العقاريالالة... تعتبالالر سالال يقة  ال يشالالابها أر 
ييا  لا كانت ةير س يقة لقا لاا السيع القحالافظ وتسالل يها بالرسالم العقالارر بايتبالارد االا القسال  ل 

 سليل...". القى ف بقرالبة  حة العقاد لبل الت

من ت   ع بان ااية االطراف تعتبر محققة اصا كانت التاليعا   73يقض  الةال  - 3
القاضالالاية اسالالةل القا قالالة  اسالالةل العقالالاد القالالعلب وهالالا تأ يالالعا ل قط الالا معرفالالا وهالالا مالالن ااالالعى السالال طا  
التال  جالاء فيهالا الةاالل القالحكار ا  يقالع التعريالالف القالحكار امالاا اللهالا  القالحكار  بقحضالر شالالااع ن 
صكالالالالرين اصا كالالالالان القتعالالالالالعان ال يعرفالالالالان التاليالالالالع ا  ال يسالالالالتطيعان  مالالالالع ضالالالالر ر  اشالالالالهاد القاضالالالال  ا  
القاهف باحة التعريف القالحكار  ي الع يالعا ت ةيالح االحد الققتضاليا  فالان القحالافظ  الرفا التسالليل 
 يالالرد لطالبالال  الاؤالالا ق القالالعلب وهالالا  ياالالحبها وتاالالريح كتالالاو   بالالين فيالال  اسالالبال الالالرفا  لالالع  رد وهالالحا 

الحر لضب بالشاء لالرار القحالافظ  5نقا في  لرار استم افية  جع  4د لرار ين القل   االي بالاع

                                                 
 .360محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م.س، ص   1
لنيال ركتاورا  محمد الربيعي، المعامات العقارية بين ظا،رة انتشاار المحاررات العرفياة وضامانات المحاررات الرسامية، اورو اة   2

 .183، ص 2000-1999الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء 
 )غير منشور(. 1708/02ملف رقم  10/04/2003بتاري   1129قرار عدر   3
بين )غير منشور( ورر به ما يلي: "... يث ت 616/1/1/99ملف مدني عدر  08/03/2000بتاري   1031قرار المجلس االعلى عدر   4

صحة ما عابته الوسيلة على القرار فالطاعن رفض تقييد عقد البيع... لعادم المصاارقة علاى توقيعاات ورفياه وتمساك باذلك اماام محكماة 

االساتئناف وان القارار المطعااون فياه الااذي اياد الحكام االبتاادايي القاضاي بتسااجيل العقاد الماذكور فااي الرسام العقاااري رون ان يتأكاد ماان 

بشاأن  12/08/1913مان ظ  73يعات ورفياه ويارر علاى ماا تمساك باه الطااعن بشاأنه فقاد رارق مقتضايات الفصال المصارقة على توق

 التحفيظ العقاري وتعرض للنقض واالبطال...".
 )غير منشور(. 112/97ملف رقم  24/11/1998بتاري   2346قرار رقم   5
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مالالن القالالرار  24مالالن ت   ع  الةاالالل  73فالال  رفالالا تسالالليل يقالالع يرفالال  لخرلالال  مقتضالاليا  الةاالالل 
أر ان العقالالع العرفالال  كالالان يةتقالالع الالالب التعريالالف وهايالالة اطرافالال  بالقاالالادلة  03/06/1915الالالازيرر ل 

 فقا لقا صاا اليال  القل ال   1 بعع ااالة العياى ي ب نة  القحىقة ا عر  لرارااي ب تاليعاتهم 
 االي ب ف  لرارد.

مالالن ت   ع  74اقالالا يحالالق ل قحالالافظ ايضالالا ان  الالرفا التسالالليل اسالالت ادا الالالب الةاالالل  - 4
أر متالالب تبالالين لالال  ان العق يالالة التالال  اليقالالت القا قالالة مالالن اج هالالا تتعالالارض مالالع التقييالالعا  القضالالق ة فالال  

 ا  مع مقتضيا  ت   ع ا  ان الاؤا ق القعلب وها ال تليز التسليل. 2ارر السلل العق

 مالالن االما الالة لقالالرارا  القحالالافظ فالال  رفالالا التسالالليل لقخالةالالة االالحا اال يالالر مقتضالاليا  القالالانان 
لضالالب والالرفا ط الالا الشالالاء لالالرار القحالالافظ فالال   3العقالالارر مالالا  رد فالال  اىالالم  الالادر ع ن اوتعا يالالة  جالالع 

من القالرار  28م العقارر لقخالةة احا الط ا لققتضيا  الةال رفا تسليل يقع ويع العقار بالرس
ا لقتع الالق بضالالب  التةا الاليل القتع قالالة وتطبيالالق الضالالاب  العقالالارر  1915 انيالالا  3الالالازيرر القالال ر  فالال  

 الراجع ل تحةيظ.

اقالالا  تخالالح القحالالافظ نةالال  القالالرار اصا  الالالف ط الالا التسالالليل بعالالا القالالاانين التالال  لهالالا ي لالالة 
ا   4حالالع مالالن تلز الالة االراضالال  الاالعالالة والالع ا ر الالالرر  االسالالتاقار الة االال وتطبيالالق ت   ع كقالالانان ال

 5لالانان التلز الا  العقاريالالة  القلايالا  السالالى ية  تقساليم العقالالارا  ا  لالانان مرالبالالة العق يالا  العقاريالالة
لضب ورفا ط ا الشاء لالرار  6 لع  عر ف  احا الاعد ايضا اىم ين القحىقة االوتعا ية واجع 

                                                 
ورر به ما يلي: "...و يث ان المحكمة بعاد اواعهاا علاى )غير منشور(  1217/00لف رقم  13/03/2001بتاري   511قرار عدر   1

الوثايق المعتمدة راصة العقد العرفي المذكور موضوع النااع تبين لهاا باناه فضاا عان كوناه مجارر صاورة ال يحمال ماا يفياد تصاحيم 

فاان ذلاك يقتضاي  03/06/1915مان القارار الاوزيري الماؤرخ فاي  24مان ظ ت ع وكاذا الفصال  73عاقديه وبقاا لمقتضايات الفصال 

امضاءات االوراف بالعقور العرفية يجب التعريف بها و يث انه امام ثبوت عدم توفر ماا يشاتروه الفصاان الماذكورين علاى نحاو ماا 

ذكر في العقد العرفي المذكور يكون ما عابه المستأنف على العقد المذكور وعلى الحكم المستأنف مؤساس وان المحكماة مصادرته  اين 

 لك واغفلت اعمال المقتضيات القانونية بشأن العقد العرفي تكون قد جانبت الصواب ما يتعين الااء  كمها...".لم تراع ذ
وقد ذ،بت محكمة االستئناف بوجدة في ر د قراراتها الى تأييد ما ذ،بت اليه المحكمة االبتدايية برفضها الااء قرار المحاافظ العقااري   2

عقاري  يث جاء في قرار،ا ما يلي:"... يث انه  تى يتسنى تسجيل البيع البد من تطابق البياناات فاي برفضه تسجيل عقد بيع بالرسم ال

 عقد البيع مع البيانات المتعلقة بالرسم العقاري للتسجيل به...".

 )غير منشور(. 1201/00ملف رقم  20/02/2001بتاري   365قرار عدر 
 )غير منشور(. 272/3/99رقم ملف  27/06/2000بتاري   1948/2000 كم رقم   3
مثال ذلك قرار السيد المحافظ على الملكية بابركان الذي رفض تسجيل عقد الصدقة بالرسام العقااري لمخالفاة ،اذا الطلاب لمقتضايات   4

المتعلااق بضاام االراضااي واستصااا ها وتوزيعهااا اذ لاام تاادلي والبااة ،ااذا التسااجيل بشااهارة المكتااب الجهااوي   25/07/1969مرسااوم 

بتاااري   454سااتثمار الفا ااي، غياار ان قاارار المحااافظ السااابق تعاارض لالااااء بواسااطة  كاام المحكمااة االبتداييااة ببركااان عاادر لا

ملاف  20/03/2001بتااري   552)غير منشور(، والذي تأيد بقرار محكمة االستئناف بوجدة عادرر  506/99ملف رقم  29/05/2000

 )غير منشور(. 1727/00رقم 
، 8ي، الطعن في قرارات المحافظ بين ارتصااص القضااء العااري وارتصااص القضااء االراري، مجلاة المنااظرة، عادر ا مد الشحيت  5

 .16، ص 2003يونيو 
 . )غير منشور(.2906/99ملف رقم  28/03/2000بتاري   948 كم عدر   6



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 38 

ليل لسالالقة بققتضالالب اىالالم االالا ز لقالالا  االمالالر الققضالال  بالال  ي الالب اسالالاك يالالعا القحالالافظ فالال  رفالالا تسالال
 21ادالء القالالعي  بقالالا  ابالالت ان العقالالار ماضالالاع ط الالا القسالالقة لالالي  طبقالالا لقالالا يقضالال  بالال  الةاالالل 

الالالحر   الالزا كالالل طالالالا تلز الالة ا  ادمالالا  ا  تافيالالق والالين التاالالقيم  11/11/1972مىالالرر مالالن مرسالالاا 
  الب القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة التاالقيم القالانان  القعقارر  االة االماان ان يقعا ي ب نةقت

الالالال زا ل عق يالالالا  القط ابالالالة... ايضالالالا مالالالا لضالالالت بالالال  محىقالالالة االسالالالتم اف بال الالالاهار وتأ يالالالعاا الحىالالالم 
 .1القستأنف الحر رفا ط ا الشاء لرار القحافظ ي ب الق كية العقارية ورفا التسليل

الق كيالالالالة العقاريالالالالة ان  الالالالرفا مالالالالن ت   ع يلالالالالاز ل قحالالالالافظ ي الالالالب  76طبقالالالالا ل ةاالالالالل  - 5
التسالالليل اصا ت الالافب االالحا اال يالالر مالالع مالالا االالا  ارد بسالاللل اال الالعاع القتخالالح مالالن طرفالال   الالالحر  ابالالت فيالال  

 القطالا بانلاز االجراءا   الاؤا ق القس قة الي  بارلاا ترتيبية  اسا  ر داا ي ي .

فالال  رفالالا   االالين لضالالت باالالاال لالالرار القحالالافظ 2 االالحا مالالا ااعتالال  محىقالالة االسالالتم اف واجالالع 
تسالالليل يقالالالع   الالالية  اراؤالالة لق افالالالا  االالالحا الط الالالا مالالع يقالالالعر شالالالراء بشالالالأن نةالال  الحالالالق ايالالال   رد فالالال  
تع ي ت  ما     :"... اي  ان  بشا ال ظر ين ي ل محىقة ا ل درجة فان لالرار ا لساليع القحالافظ 

مالالالن ههيالالالر التحةالالاليظ العقالالالارر  الالالالحر  تالالاليح لالالال  رفالالالا التقييالالالعا   76اسالالالت ع الالالالب مقتضالالاليا  الةاالالالل 
 ...". 18   17رضة بالرسم العقارر  بي قا ان القط ال تقييعد يعارض يقعر الشراء القتعا

ن نضالاليف الالالب االسالالبال القالالحكار  سالالابقا اسالالبال ا الالرى تحالالال د ن اتخالالاص القحالالافظ أ يقىالالن 
لقرارد ف  تسليل الحق العي   م ها يعا ارفاف ط ا التسليل  العقع الق شال  ل حالق والبعا الشالاااع 

  االالة  جالاد الالز تحةظال  ي الب العقالار ا   الع ر لالرار ت الزع بقاجبال  م كيالالة أ  3 الالر   االداريالة
العقار الجل الق ةعة العامة  اصا تع ق االمر بط ا تسليل يقع ران احا اال ير لع  رفا متالب لالم 

                                                 
عن القطعة االررى... فان العقار راضع لمساطرة  يث جاء في قرار،ا ما يلي:"...و يث انه بالرغم من ان القطعة المشتراة مستقلة   1

المتعلاق بالحاد مان تقسايم االراضاي الفا ياة الواقعاة رارال  11/08/95...فضاا عان ان ظهيار 30/06/62ضم االراضي وفق ظهيار 

يرة المناع مان رواير الري... ورواير االستثمار باالراضي غير المسقية...اورر القطع االرضية موضوع لها رسم عقاري وا د ضمن را

التفتيت الى ما رون المسا ة المذكور و يث كان يتعين تبعا لذلك على الطرف المادعي ان يلاتمس تساجيل مشاترا  علاى الشاياع بالرسام 

العقاري االم اما وان ولبه يرمي الى تسجيل شرايه اسميا و سب ما يؤكد علياه مان اساتاال القطعاة التاي اشاترا،ا عان القطعاة الثانياة 

لة بالرسام العقاااري الماذكور فااان ولباه تبعااا لاذلك يبقااى معيباا ويتعااين تبعاا لااذلك تأيياد الحكاام المساتأنف فيمااا قضاى بااه مان عاادم المشامو

 قبوله...".

 )غير منشور(. 651/02ملف عدر  20/05/2003بتاري   448قرار رقم 
 )غير منشور(. 588/02ملف رقم  22/04/2003بتاري   1222قرار رقم   2
 .18شحيتي، م.س، ص ا مد ال  3

ومن امثلة ذلك ما قضت به استنئافية وجدة من تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض ولب المدعي في الااء قارار المحاافظ القاضاي 

برفض تسجيل عقد مخارجة بالرسم العقاري وكان اسااس رفاض الحاافظ ،او عادم تقاديم المادعي المساتأنف الوثاايق المطلوباة لتضامين 

 )غير منشور(. 1905/2000ملف رقم  26/06/2001بتاري   1345جة بالرسم العقاري قرار عدر رسم المخار
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رجالالا  19مالالن ههيالالر  179 الالتم تعيالالين القب الالغ الالالحر ايطالالب الالالران مالالن اج الال  فالال  العقالالع طبقالالا ل ةاالالل 
   القحةظة.القطبق ي ب العقارا 1333

احلل يحق ل قحافظ رفا تسليل اق يي   تطهر بةعل انشاء الرسم العقارر  ماالال صلالل 
رفالالالا ط الالالا القالالالعي  بالشالالالاء لالالالرار القحالالالافظ والالالرفا  1اىالالالم  الالالادر يالالالن القحىقالالالة االوتعا يالالالة واجالالالع 

 تسليل يقع شراء يعل  لكان لرار القحافظ ف  رفا احا التسليل كان م سسا  لانانيا.

يست ع القحافظ ي ب اسبال ةير لانانية ف  اتخالاصد لقالرار رفالا التسالليل   اايانا ا رى لع
الالحر لضالب بالشالاء  2مقا يلعل لرارد ا ا معرضالا ل لشالاء مالن صلالل اىالم  الادر يالن اوتعا يالة الربالاط

لرار القحافظ ي ب االم ا العقارية القاض  والرفا تسالليل لالرار الحلالز التحةظال  بالرسالم العقالارر 
 ساك لانان   الزم  باجراء التسليل القحكار.لكان  ةير مب   ي ب ا

الالحر تأ الع بقالرار  3نة  الش ء يقال بخااص اىم  ادر ين القحىقة االوتعا يالة واجالع  
 الالالحر لضالالب بالشالالاء لالالرار القحالالافظ ي الالب الق كيالالة العقاريالالة القاضالال  والالرفا ط الالا  4اسالالتم افية  جالالع  

 .5تسليل يقع شراء  الزام  باجراء التسليل القحكار

ل كالالل مالالا سالالبق  تضالالح بالالان لالالرار القحالالافظ فالال  رفالالا التسالالليل االالا لالالرار  اضالالع مالالن  الال 
مالن القالرار الالازيرر القال ر   7 10 الةاالل  6من ت   ع 96ل رلابة القضا ية  صلل ما ااعد الةال 

                                                 
)غيار منشاور( ورر فاي تعلايات ،اذا الحكام ماا يلي:"... ياث ان  1589/97ملاف رقام  11/05/1999بتااري   1630/99 كم رقام   1

العقارية بوجادة... واعطاياه االمار لتقيياد عقاد شارايهما العادلي المدعين يهدفان من رعوا،ما الى الااء قرار السيد المحافظ على االماك 

...و يث اشار السيد المحاافظ فاي معارض تعلياتاه للقارار القاضاي بارفض 19527فيا لرسم العقاري عدر  04/09/1964المؤرخ في 

علاى الحقاوق المشااعة الراجعاة  وانصاب 04/09/76التقييد والذي ،و موضوع الطعن يكون عقد البيع المطلوب تقييد  قد ابرم بتااري  

والحالة ان ،ذا المطلب كان عناد تااري  ابارام العقاد قاد  12775للبايعين في عدة قطع ارضية من ضمنها القطعة موضوع المطلب عدر 

 و يث انه والحالة ما ذكر فان البياع المنصاب علاى 15/7/68وكان ذلك بتاري   19527سبق ان تم تحفيظه وله رسم عقاري تحت عد 

مان ظهيار التحفايظ و،او ماا يساتدعي استصادار موافقاة  64-62-2مطلب التحفظاي يكاون قاد واوا  التحفايظ وبقاا لمقتضايات الفصاول 

اماا مطلاب التحفايظ عادر  19527البايعين بابرام عقد جديد يصحم المراجع العقارية ويؤكد ان البيع منصاب علاى الرسام العقااري عادر 

محل العقد. و يث انه للعلل اعا  فان عقد البيع يكون غير قابل للتقييد على  الته ويكون بالتالي قارار فقد اعدم وانعدام بالتالي  12775

من ظهير التحفيظ مماا يكاون معاه  72وايضا  64-62-2المحافظ القاضي برفض التقييد قرارا مؤسسا يجد سند  في مقتضيات الفصول 

 ولب المدعين الرامي الى الاايه مررورا...".
 .354ص  1995، رجنبر 11/12، رسالة المحاماة، عدر 218/94/7ملف رقم  23/11/1994بتاري   304كم رقم    2
، اشاار الياه رالاد يشاوتي، الطعان فاي قارارات المحاافظ، بحاث نهاياة التادريب بالمعهاد 13/07/1993بتااري   2477/93 كام عادر   3

 .2001-2000ات القضايية، الووني للدراس
 ، اشار اليه رالد يشوتي، م.س، بالملحق.1995يونيو  27بتاري   1611قرار عدر   4
الاذي الااى قارار  1777/95ملف رقام  15/10/1996بتاري   3300ايضا في نفس االتجا  يسير  كم المحكمة االبتدايية بوجدة عدر   5

 المحافظ في رفض التسجيل، اشار اليه رالد يشوتي، م.س، بالملحق.
"في  الة ما اذا رفض المحافظ تحفيظ العقار او تسجيل  ق عيني او التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب او الذي ورر به ما يلي:  6

 عدم كفاية الرسوم فان قرار  يكون قابا للطعن امام المحكمة االبتدايية التي ثبت فيه مع الحق في االستئناف...".
محافظ ان يحفاظ عقاارا كاا او بعضاا ان يساجل  قاا عينياا او يشاطب علياه جاء في الفصل المذكور ما يلي:"في  الة ما اذا رفض ال  7

بالسجات العقارية فان قرار  يجب ان يكون معلا وان يبلغ للطالب بدون تأرير ويكون ،اذا القارار قاابا للطعان القضاايي المنصاوص 

 ....". 1331رمضان  9من ظهير  96عليه في الفصل 
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 مالا كرسال  القضالاء والع رد مالن  ال ل الشا ال  لقالرار القحالافظ والرفا التسالليل فال   1915 انيا  3ف  
 1العع ع من الق اسبا .

ان االمالر اصا كالالان كالالحلل فال  الحالالاال  العاديالالة فقالع  تعالالحر تسالالليل بعالا الحقالالاف بسالالبا  اال
 ار  ين اراد  طرفال  االتةالاف  التال  تشالىل مخالاطر تهالعد اقالاف الطالرف القسالتةيع مالن االحا االتةالاف 
 يقىن ت خي  احد االسبال ف   فا  القالل ل حق العي   لبل تسليل انتقال الحالق الالب القتاالرف 

ن القتارف لم يسلل الحق الحر نق   ل شير  الحالة الت    لالأ فيهالا دا  الا البالا ع الالب الي   االة كا 
الحلز ي ب العقار  فة  االة  فا   الااا الحالق القتاالرف  تسالليل الارؤالة لحقالالهم لبالل تسالليل 
 الااا الحالق لحقال  فالان القشالرع كةالالل لال  اقال  بق حال  را الا جبريالا  فقالالا لقالا االا م االاص ي يال  فالال  

رجالالالا الالالالحر يلالالالرر سالالاليال  ي الالالب مالالالا   الالال  : "الالالالران  19مالالالن ههيالالالر  163مالالالن الةاالالالل الةقالالالر  الرابعالالالة 
االجبارر اا القخال بحىم لضا   وع ن رضب القالع ن  ال يخالال اال فال  الحالاال  اآلتيالة: ...رابعالا 
ل عا  ين  القا ب لهم ف  متر ا ي ب ام ا التركة لاع ضقان الةال وين اماال الهالل  اماال 

 التركة"

الحالالالة  تعالالين ي الالب القشالالترر لاالالع القحافظالالة ي الالب اقالال  ان  تقالالعا ل قحىقالالة   فالال  ماالالل االالحد
والعياى فال  القاضالالاع ل ا الال الالالب اقال   اةاهالا ي الالب االحد الحقالالاف  تقالعا بط الا راا الالالب الحىالم لالال  
وران جبرر كقا يحق ل  ان   تق  من ر ي  القحىقة االوتعا ية القختاة اجراء الز تحةظ  ا  

 .2تقييع ااتياط  لاع ضقان اق 

مالالالا بال سالالالبة ل حالالالالة التالالال  يىالالالان فيهالالالا البالالالا ع ةيالالالر مسالالاللل لحقالالال  ي الالالب الرسالالالم العقالالالارر  لالالالاا أ
وتةايت اقال  الالب الشيالر فالان االحا اال يالر لالن يساللل اقال  الن القتاالرف الالحر نقالل اليال  الحالق ةيالر 
مسالالالاللل  مالالالالن تالالالالم لالالالالن يقبالالالالل ط بالالالال  اال اصا لالالالالاا القتاالالالالرف وتسالالالالليل اقالالالال   صلالالالالل تطبيقالالالالا لقبالالالالعأ تتالالالالابع 

حر يق الالع انقطالالاع التسالالليل الن كالالل االالق يي الال  يقالالارر  الالراد تقييالالعد بالسالاللل العقالالارر التسالاللي   الالال
 تعين ان يىان  ادرا بىيةية مباشر  من  ااا الحق الحر سبق تسلي    كل تاالرف ال االق ال 

 .3يقىن تسلي   اال اصا سلل ما سبق  من تارفا 

                                                 
 ها اعا .اال كام والقرارات المستدل ب  1
، السانة 1المختار عطار، المخاور المهدرة لمشتري العقار عند عدم تقييد  قه بالرسم العقااري، مقاال منشاور بمجلاة االمااك، العادر   2

 .67، ص 2006
 .68المختار عطار، م.س، ص   3
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لقحالالافظ ال يقىالالن ان  بال سالالبة ل حالالالة التالال  يىالالان فيهالالا العقالالار مالالاق  بحلالالز تحةظالال  فالالان ا
  باشر أر تقييع ي ب العقار اال بعع االدالء ورفع اليع ين الحلز.

 باالضالالالافة الالالالب الحالالالاال  السالالالالةة الالالالحكر التالالال  تشالالالىل اسالالالبابا تحالالالال د ن تسالالالليل الحقالالالاف 
العي يالة  التالال  ال  الالع الطالالراف االتةالالاف فيهالالا فالالان ا الالاا االالاال  ا الالرى  تعالالحر فيهالالا تسالالليل الحالالق ي الالب 

الت  تترا الب اراد  اطراف الع لة القانانيالة  م هالا التاالرف فال  العقالار القبيالع مالر  الرسم العقارر   
 ؤانية  ترتيا تكاليف ا  اقاف يقارية جع ع .

فة  الحالة اال لب أر اصا تارف البا ع ل عقار القحةظ بالبيع لشالخ  معالين فيترا الب االحا 
الن االمالر مشالترا معال  فيال  بالا ع  اال ير فال  تسالليل اقال  بالرسالم العقالارر امالا لسالبا يعالزر اليال  ا 

العقار  يرفا احا اال ير رفالع القحالح ر الالحر يق الع مالن انتقالال الحالق  ال  راجالع القشالترر القحىقالة 
ل حاالالال ي الالب اىالالم ب لزامالال  وت ةيالالح التزامالال  و قالالل العقالالار باسالالق  ي الالب الاالالل العقالالارر  لالالع  تاالالرف 

اقال   يىالان االحا القشالترر اسالن ال يالة  البا ع مر  ؤانية وبيع العقار الب مشتر ؤان  تيسالر لال  تسالليل
ي ع ح ال يحق ل قشترر اال ل الحر فرط فال  فال  تقييالع اقال  اال مطالبالة البالا ع باسالترداد مالا دفعال  لال  
د ن  ج  مع التعايا ين الضرر الحر لحق  نتيلة يعا تقييعد لحق  احا اصا كان القشترر الاان  

اع فقاداا اشترى العقار  اا يالم واجالاد يقالع اسن ال ية اما اصا كان س ء ال ية فيعامل و قيا ل
ويالالع سالالاوق لالال  فع ع الالح يحالالق ل قشالالترر اال ل رفالالع ديالالاى فالال  مااجهتالال  بحضالالار البالالا ع بايتبالالارد طالبالالا 
ليطالالا بالتشالطيا ي الب التسالليل القب ال  ي الب الشالو  ي التق  مالن القحىقالة امالر القحالافظ وتسالالليل 

االالحا مالالن جهالالة  مالالن  1لاالالان  سالال ء ال يالالة بالالاط يقالالعد بالرسالالم العقالالارر  الحىالالم بايتبالالار يقالالع القشالالترر ا
جهة ا رى فان القالل البا ع ل عقار لع يضر بحقاف القشترر اصا انشالأ ي الب العقالار بعالع ويعال   لبالل 
تسالالاللي   يقالالالع الشالالالراء اقالالالالا يي يالالالة ا  اقالالالالا شخاالالالية ل شيالالالر كحالالالق االرتةالالالاف  االنتةالالالاع  السالالالطحية 

سال اا  ا  اوالالراء ا  ااالالالة لقالالعر مالالال   الالاازر كالالراء  الكالراء الطايالالل االمالالع ا  الكالالراء لقالالع  تةالالاف ؤالال ث 
 ارض لقع  تزيع ين الس ة.

 تسالالليل االالحد الحقالالاف بالرسالالم العقالالارر  اقالالل االالق القشالالترر الالالحر ترا الالب فالال  تسالالليل اقالال   
رداالالا مالالن الالالزمن اتالالب  جالالع العقالالار ي الالب ماالالل االالحد الحالالالة  ال  بقالالب امامالال  سالالاى القبالالال بالاضالالعية 

قالالل ماالالل االالحد التكالالاليف النهالالا سالالابقة فالال  التقييالالع ي الالب تسالالليل اقالال  اللع الالع  ل عقالالار  يتعالالين ي يالال   تح
 الن العبر  ف  نظاا التحةاليظ العقالارر اال  ل سالبقية فال  التسالليل ال لتالاري  تحريالر العقالع  لالع  رتالا 
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با ع العقار القحةظ ي ب العقار بعع ويع  الزا تحةظيا فاصا كالان القشالترر سالبق  اشالترى مالن البالا ع 
يق كها فال  العقالار  لك ال  ترا الب فال  تسالليل اقال   التالزا البالا ع فال  يقالع البيالع ل  جقيع الحقاف الت  

ان الحقالالالاف القبيعالالالة مطهالالالر  مالالالن كالالالل د الالالن ا  راالالالن كيةقالالالا كالالالان نايالالال  فانالالال  يقالالالع ي يالالال  التالالالزاا وتقىالالالين 
القشترر من تقييع الحق العي   بالرسم العقارر  يق ع ي ي  القياا بار تارف من شأن  يرل ة اق 

ن اق احا اال ير اصا رفا القحالافظ تقييالع شالرا   لكالان البالا ع رتالا ي الب العقالار القشترر  يىان م
الزا تحةظيا  ان الشراء ةير لاوالل ل تسالليل اال بعالع رفالع اليالع يالن الحلالز ان   تلال  الالب القحىقالة 
ل قطالبالالة وتطهيالالر العقالالار القحةالالظ مالالن الحلالالز القضالالر ل ي يالال   الالالزاا البالالا ع باتقالالاا الشالالهر العقالالارر 

الشراء  امر القحافظ ي ب الق كية العقارية وتقييع رسم الشراء مطهرا بالرسم العقالارر بعالع  تقييع يقع 
  ير ر  الحىم نها يا.

 : تنفيذ ارحنا  المتعكقة  التسجي  ــثا يا 

من ههير التحةيظ العقالارر الالب انال  يلالا ان تشالهر وااسالطة تسالليل فال   65ن  الةال 
با لحلز العقارر  جقيع االاىاا الت  تكتسا لالا  الشال ء السلل العقارر جقيع القحاضر القتع قة 

الققض  ب  متب كان ماضاع جقيع ما صكر تأسي  اق يي   يقارر ا  نق   الالب الشيالر ا  الالرارد 
 ا  تشييرد ا  اسقاط .

 يتبالالالين مالالالن مةهالالالاا االالالحا الالالال   ان كالالالل االاىالالالاا القتع قالالالة بالالالالحقاف العي يالالالة العقاريالالالة يلالالالا 
يلا تساللي ها اال  االاىالاا التال  تال در الالب انشالاء مركالز لالانان   ال تكالان تسلي ها   االاىاا الت  

لاو الالة ل ت ةيالالح اال اصا  ااتسالالبت لالالا  الشالال ء الققضالال  بالال  أر ا الالبحت نها يالالة ال تقبالالل أر طريالالق مالالن 
طرف الطعن العادية  ا  التعرض ا  االستم اف  يستار فال  صلالل ان يىالان الحىالم نها يالا لاالع رد 

ةالالاا  ميعالالاد الطعالالن فيالال  وهالالحا الطريالالق د ن ان يطعالالن فيالال  فالال  القرا الالة فالال  مرا الالة االسالالتم اف ا  ب
االوتعا يالالة  يشالالترط لتسالالليل الحىالالم الالالحر ااتسالالا لالالا  الشالال ء الققضالال  بالال  ان يىالالان متع قالالا بحالالق تالالم 
انشاؤد بعع التحةيظ  اما الحقاف الت  نشأ  لبل التحةيظ ا    ل مسطر  التحةيظ د ن تسليل أر 

بة وتسلي ها ي ب الرسم العقارر لكان يق ية التحةيظ تطهر العقار من تعرض ف  سبيل الب القطال
 ي يالالع االالحا االتلالالاد اجتهالالاد محىقالالة  1االالل الحقالالاف التالال  لالالم تالالتم القطالبالالة وهالالا  الال ل مسالالطر  التحةالاليظ

مالن ههيالر التحةاليظ العقالارر  ال   ي الب  65االسالتم اف بالربالاط ايال  لضالت بقالا   ال  :"ان الةاالل 
ن يىالان الحالق القط الال تساللي   لالع ا  الشال ء الققضال  بال  شالريطة أتسالا لالتسليل االاىاا الت  تك
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تم انشاؤد بعع تحةيظ العقار  اما الحقاف الت  نشأ  لبل التحةيظ ف  سبيل الالب القطالبالة وتساللي ها 
اتب  لالا  العر اىالم بشالأنها  ااتسالب الاالبشة ال ها يالة النال  كالان  تحالتم ي الب طالالا الحالق مقارسالة 

ا  القطالبالالالالة وتسالالالالليل الحالالالالق بالسالالالاللل الخالالالالاص  24فقالالالالا ل ةاالالالالل مسالالالالطر  ا الالالالرى تتع الالالالق بالالالالالتعرض   
 .1"84بالعق يا  السابقة ين التحةيظ طبقا ل ةال 

 التسالالاؤل القطالالر ا االالل القحالالافظ بايتبالالارد القى الالف وت ةيالالح االاىالالاا  العقاريالالة م الالزا بالتابيالالت 
  فح  االاىاا القضا ية من اي  اللاار اا ان رلاوت  ت حار ي ب ال ااية الشى ية؟

مالالن ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر نلالالعد  الال   ي الالب مالالا   الال  :" يحقالالق  72بالالالرجاع الالالب الةاالالل   
القحافظ تحت مس  ليت  ااية القةا   اا يت   كحا  الحة الاؤالا ق القالعلب وهالا تأ يالعا ل قط الا شالى  

القالحكار ان ماالط ح الاؤالا ق  72 جاارا"  بحلل  تضح من   ل الااليشة التال  جالاء فيهالا الةاالل 
ة  بشىل يلع   يشقل كل  ؤيقالة ادلالب وهالا تأ يالعا ل قط الا  يقاميالة االحا القاالط ح  رد بايشة يام

االال  التالال  كانالالت  راء ال قالالا  الالالعا ر بشالالأن االاىالالاا القضالالا ية  مالالعى كانهالالا مشالالقالة بالرلابالالة شالالى  
يعطالال  تةسالاليرا  اسالالعا لققتضالاليا   2 جالالاارا ايالال  افالالرز االالحا ال قالالا  اتلالالااين اؤ الالين : االتلالالاد اال ل:

را ان  الالالرااة الالالال     ضالالالاا مع الالالاد  اط ليالالالة الةاهالالال  تقتضالالال  بالالالان الرلابالالالة كقالالالا معتبالالال 72الةاالالالل 
ت ارف الب الشىل فه  تطال اتب القاضاع  بالتال  يىالان ل قحالافظ ي الب الق كيالة العقاريالة بسال  

 رلاوت  ي ب االاىاا القضا ية سااء من اي  الشىل ا  من اي  اللاار.

تةسالاليرا ضاليقا معتبالرا ان القحالالافظ  72ةاالل الالالب ايطالاء ال 3فال  االين  الالحاا االتلالاد الاالان :
ةير م زا بالتابت من  الحة االاىالاا القضالا ية مالن ايال  اللالاار مالا يالعا مالن ايال  كانهالا  الادر  
يالالن جهالالة لضالالا ية مختاالالة  مالالن ايالال   الالير رتها نها يالالة  بالتالالال  ال يسالالاى ل قحالالافظ ي الالب الق كيالالة 

 ة بال سبة ل لاار.العقارية بار شىل من االشىال التحقق من  حة االاىاا القضا ي

لكن ي ي  ان يقتار ف  تعليق  ي ب الاةة ال ها ية  الت ةيحية ل حىم  لع ديم االحا االتلالاد 
راي  بقرار لقحىقالة االسالتم اف بالربالاط جالاء فيال  : " امالا مالن ايال  اللالاار فيقتاالر  اجالا القحالافظ 

  ال ها يالة  بعبالار  ا الرى ي ب التحقق من تقتع القالرار القضالا   ا لقط الال تساللي   بالالقا  الت ةيحيالة ا
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فان د رد ف  احا القلال ملرد د ر س ب  أر انال  ال  ال اية لال  فال  تالعليق  الحة اسالبال  الحىالم 
 ال مالالا لالالع يشالالابها مالالن اسالالبال الالالبط ن  فالال  نةالال  التاجالال  تالالم تاجيالال  رسالالالة مالالن السالاليع الكاتالالا العالالاا 

جالاء فيهالا "انال   بعالع استشالار   1989فبرا الر  15ل حىامة الب القحافظ العاا ل ق كية العقاريالة وتالاري  
 زير الععل ايتبر ان   يق  بقبعأ فال الس طتين االداريالة  القضالا ية لالي  مالن  ال اية القحالافظ 
ي الالب االمالال ا  العقاريالالة بالالار شالالىل مالالن االشالالىال التحقالالق مالالن نظاميالالة االاىالالاا القضالالا ية مالالن ايالال  

مالالالا سالالالالار ي يالالال  العقالالالالل االدارر اللالالالاار  ي يالالال  فقالالالال  التحقالالالق مالالالالن  الالالةتها الت ةيحيالالالالة  ال ها يالالالة  االالالالحا 
 1996 انيالالا  5ل قحالالافظين ي الالب الق كيالالة العقاريالالة فةالال  د ريالالة  الالادر  ي الالب القحالالافظ العالالاا وتالالاري  

ايتبالالر فيهالالا ان القحالالافظ العقالالارر يقتاالالر د رد ي الالب تطبيالالق م طالالاف الحىالالم القضالالا    لالالي  لالال  ان 
يالق االاىالاا القضالا ية كقالا  تع ل ف  مضقان  ين طريق م الشت   التع يالق ي يال  تالم انال    تالزا وتطب

 ا .

من ههيالر التحةاليظ العقالارر  72 نحن تعتقع ورجااة االتلاد اال ل ي ب ايتبار ان الةال 
جاء   يشت  يامة بشىل يلع هالا تسالتايا اتالب االاىالاا القضالا ية اضالافة الالب ان الاالالع العق ال  

رض ي يهالا  بالتالالال  فانهالالا  ابالت ان ادار  القحافظالالة العقاريالة تعتبالالر الحىالم ماالالل أر  ؤيقالالة ا  يقالع يعالال
مالالن  72تخضالالعا ل قرالبالالة شالالأنها شالالأن أر سالال ع تالالم ان االتلالالاد الاالالان  فيالال  لةالالز ي الالب يقاميالالة الةاالالل 

 ههير التحةيظ العقارر اصا نظرنا ل  من زا ية القس  لية الشخاية ل قحافظ.

  نقال لحلل بحالة الخطأ القالادر فالاصا كالان الحىالم مشالابا بخطالأ مالادر كحالالة الت الالا والين
ايايا  الحىم  م طال   ط ا من القحافظ تسلي   بالرسم العقارر الن  اا ز لقا  الش ء الققض  

 ب  سيلع القحافظ نةس  اماا  يارين اؤ ين فاما يسلل الحىم القشال بالخطأ القادر.

 احا سيعرض  ل قس  لية الشخاية ف  مااجهة القتضرر   اما ان يقت ع ين ت ةيالح الحىالم 
ة اصا لالم يىالن ل قسالتةيع ماال حة فال  تاالحيح الخطالأ القالادر  تقسالل وت ةيالحد يحالق لال   ف  االحد الحالال

مراجعالالة القضالالاء  مطالبتالال  بالالالزاا القحالالافظ وت ةيالالح الحىالالم بسالالبا الشالالط  فالال  اسالالتعقال السالال طة والالل لالالع 
ياالالل االمالالر الالالب االالع امالالر القحالالافظ بالالاجراء التسالالليل تحالالت طا  الالة ةرامالالة تهع عيالالة  مالالن تالالم فامت الالاع 

اىم سيعرض  امالا لشرامالة تهع عيالة  امالا الالب اؤالار  مسال  ليت  الشخاالية اسالت ادا  القحافظ ين تسليل
مالالن ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر  ةيالالر ان التسالالاؤل القطالالر ا االالا مالالا العقالالل فالال  الحالالالة  97الالالب الةاالالل 

 الت   رفا فيها القحافظ ت ةيح اىم لضا   نها   ا   تأ ر ف  ت ةيحد؟
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 اجالالع مالالا يق الالع القحىالالاا لالال  مالالن ال لالالاء الالالب ط الالا   الالرى االسالالتاص اوالالراايم بحقالالان  الالالب انالال  ال
 428الت ةيالح يالن طريالق القحىقالة اص  تعالين تسالال يق  ال سالخة الت ةيحيالة الق االاص ي يهالا فال  الةاالالل 

مالالن ف ا ا ؤالالم  تقالالعا الالالب  الال ع ف القحىقالالة الداء ماالالاريف الت ةيالالح اتالالب يةالالتح م الالف الت ةيالالح  ي تقالالل 
ح الحىالالم ا  ويالالان سالالبا يالالعا الت ةيالالح ايالال  يحالالرر يالالان الت ةيالالح الالالب القحافظالالة ليشالالعر القحالالافظ وت ةيالال

محضالالرا والالحلل تسالال م نسالالخة م الال  الالالب القع الال  بالالاالمر ليسالالتعق ها فيقالالا يخالالال  القالالانان  م هالالا مقاضالالا  
 .1القحافظ بسبا االمت اع ين الت ةيح

مالن ههيالر  96 نعتقع بان االحا الالرأر االا الالرأر الاالا ا  العق ال  الن القشالرع فال  الةاالل 
ب ل قتضالالرر مالالن امت الالاع القحالالافظ يالالن تسالالليل االالق يي الال  ا  اىالالم لضالالا   التحةالاليظ العقالالارر ايطالال

الحالق فال  الطعالن فالال  لالرار القحالافظ امالاا القحىقالالة التال  يقالع والعا رتها العقالالار دا الل شالهر مالن تالالاري  
 التا ل بلاال القحافظ  لي  ف  صلل أر يرل ة لعقل ادار  القحافظة العقارية.

وتسالليل االق يي ال  بالساللل العقالارر ال يقىالن اقا ان تأجيل القحافظ ت ةيح الحىم القاض  
ايتبارد بار شىل من االشىال امت اع ين الت ةيح  ال يعتبر لرارا اداريا  اضعا ل لشاء الن  لالم  ال ؤر 
ي ب القركز القانان  لقن  عر الحىم لقا حت   اا ما الرت  القحىقة االداريالة بقالرااو فال  اىالم 

ر امر ت ةيح اىم لضا   الب االين اتقالاا االجالراءا  التق يالة لها جاء في :" ان تأجيل القحافظ العقار 
لتسالاللي   بالسالاللل العقالالارر ال يعتبالالر لالالرارا اداريالالا لالالاو  ل طعالالن فيالال  والالعياى االلشالالاء  صلالالل لعالالعا ااعاؤالال  

 2الر اؤر لانان   لععا تأؤيرد ي ب القركز القانان  ل طاين".

قالارر لالم يساللل فال  الرسالم ي ب لضب بقا     :"ان كل االق يي ال  ي ف  لرار ل قل   ا(
العقالالارر يعتبالالر ةيالالر ماجالالاد  ال يقىالالن االاتلالالا  بالال  بال سالالبة ل طالالراف ا  الشيالالر  انالال   امالالاا يلالالز 
الطالاي ين يالن تقالالعيم شالهاد  مالن القحالالافظ ي الب االمال ا العقاريالالة فالان العقالار القالالعيب فيال  الزال فالال  

ة القىتالالرر القالالعيب ي يالال  بانالال  االالالة الشالالياع  ال يقىالالن القالالال بالالان اناالالباء الطالالالبين مةالالرز   ال مااجهالال
يحتل ال ايا القةرز لهقا بققتضب اىم  محضر ت ةيح بقا ان القحافظ رفا تسليل القسقة الب 

مالالالن  54ان  الالعل  الطالبالالان بالاؤالالا ق التالال   تالالالف ي يهالالا التسالالليل  الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 
نطالالالاف العقالالالار  بشالالالأن تاسالالاليع  1960 اليالالالاز  25مالالالن ههيالالالر  10ههيالالالر التحةالالاليظ العقالالالارر  الةاالالالل 
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القر ية فان القحىقة ماعر  القرار القطعان في  ي عما لضت فال  م طالال  وتأ يالع الحىالم القسالتأنف 
 1القاض  ورفا الط بين اال     االضاف  لع ركز  لضاءاا ي ب اساك  ي ت  تع ي  س يقا".

لقحةظالالالة  اللالالالع ر بالالالالحكر ان ت ةيالالالح االاىالالالاا القضالالالا ية ال ها يالالالة  الاالالالادر  بشالالالأن العقالالالارا  ا
يطالالرا اااالالر مالالن اشالالىال ي الالالب  الالعيع القحافظالالا  العقاريالالة مالالن جهالالالة  ي الالب  الالعيع القضالالاء  الةقالالال  

مالالن ف ا ا الزالالالت محالالل جالالعل  361القشربالال  مالالن جهالالة ا الالرى ي الالب ايتبالالار ان مقتضالاليا  الةاالالل 
 .2لانان  لحع االن  اا   د ن ت ةيح ا(اىاا القضا ية من طرف القحافظين العقاريين 

 : تنفيذ األحكام الصادرة في قضايا التشطيب :الفقرة الثانية 

ن دراسالالة ت ةيالالح القحالالافظ ل اىالالاا القاضالالية بالتشالالطيا ي الالب االالق يي الال  يقالالارر مالالن الرسالالم إ
العقارر يقتض  م ا وعاية دراسة   ايا  القحافظ ف  التشطيا ي الب الحقالاف القسالل ة )ا ال  ؤالم 

 لعي ية )ؤانيا .يا ي ب القحقاف ات ةيح القحافظ ل اىاا القاضية بالتشط

 

 :لحقوق المسجكة عكم الرسم العقاريص حيات المحافظ في التشطيب عكم ا دور ـ

التشالالالطيا االالالا نالالالاع مالالالن التقييالالالع الالالالحر يىتسالالال  طبيعالالالة مزد جالالالة ا ال اقالالالا سالالال بية تتقاالالالل فالالال  
انقضاء ا  ابطال اق مسلل ا   ضع اع لقةعال أر تقييالع ا الر  لالا كالان م لتالا  ؤانيهقالا ايلاويالة 

استةاد  الطرف طالا التشطيا من الحق القشطا ي ي  من اسم الشيالر بالرسالم العقالارر  تتل ب ف 
النالال  ال يقىالالن تاالالار رسالالم العقالالارر والالع ن  3 جع الال  فالال  اسالالق  الشخاالال  بايتبالالارد القالالالل الحقيقالال   

مالل  الس ال القطر ا اا مالا اال  الحقالاف القاو يالة ل تشالطيا مالن الرسالم العقالارر فهالل االمالر يشالقل 
التالال  يقالالع تحةيظهالالا مالالع العقالالار اا انالال  يقتاالالر ي الالب الحقالالاف التالال  يقالالع تسالاللي ها بعالالع اتالالب الحقالالاف 

 تأسي  الرسم العقارر؟

يليب الالا القل الال  االي الالب مالالن  الال ل ااالالع لراراتالال  بقالالا   الال  :"الحقالالاف التالال  يقىالالن ان يشالالطا 
ي يهالالالا بققتضالالالب يقالالالع ا  اىالالالم  ابالالالت انقضالالالاؤاا ا  يالالالعا  الالالحتها االالال  التالالال  يقالالالع  اشالالالهاراا بالرسالالالم 

                                                 
، المنازعات العقارية مان راال 3، منشور في كتاب راليل عملية، العدر 04/05/2005مؤرخ في  1334قرار المجلس االعلى عدر   1

 في القضايا المدنية التجارية الجنايية واالرارية. 2005-2000قضاء المجلس االعلى لسنوات 
االرتصااص واكرا،اات لاواع على الجدل الفقهي والقضايي في ،ذا االتجا  راجع محمد الحياني، المحافظ العقااري باين متطلباات   2

 .107الى  101، ص 2002المسؤولية، الطبعة األولى، 
 .337، ص 2008 سن فتوا، التقييد اال تياوي وعاقته بالحجوز واالنذارات العقارية، الطبعة االولى،   3
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بعالالع ان يىالالان العقالالار لالالع اةالالظ امالالا الحقالالاف التالال  يحةالالظ وهالالا العقالالار فهالال  محقيالالة بققتضالالب العقالالارر 
القانان من يق ية التشطيا الن التحةيظ يطهر العقار من كافة الحقاف الت  لع  عيب وها من لبل 

 التحةيظ  ال تكان مسل ة بالرسم العقارر.

لا قالة  لالت يق يالة التحةاليظ لالم ال يقىن ان تقاا دياى يي ية يقارية بالقخارجة الت  كانت 
 .1صا ؤبت التعلي  من يق ية التحةيظيقع وها التعرض  انقا يقىن ان تقاا وها دياى تعايا ا

مالالن ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر ي الالب ان كالالل مالالا  91 الق االالظ ان القشالالرع نالال  فالال  الةاالالل 
 ضالالالقن بالرسالالالم مالالالن تسالالالليل ا  تقييالالالع ااتيالالالاط  يقىالالالن ان يشالالالطا ي يالالال  بقاجالالالا كالالالل يقالالالع ا  اىالالالم

ااتسا لا  الش ء الققض  ب   ابت انععاا ا  انقضاء الاالع ا  الحق الحر  تع الق بال  مالا صكالر مالن 
 التضقين  صلل بال سبة للقيع االشخاص الح ن يع يهم اق  لع اشهارد ل عقاا باةة لانانية.

 يعتبالالالر التشالالالطيا ي الالالب الحقالالالاف القسالالالل ة دلالالالي  لاطعالالالا ي الالالب نسالالالبية اليالالالة التقييالالالعا  والالالين 
اء ؤم صلل اتةالا وي هقا ا  لضاء بقاجا اىم لضا   ااتسا لالا  الشال ء الققضال  بال  االطراف سا 

الالالالحر  1915 انيالالالا  2مالالالن ههيالالالر  3 امىانيالالالة التشالالالطيا تسالالالتةاد  الالالرااة مالالالن مقتضالالاليا  الةاالالالل  2
 الال   ي الالب مالالا   الال  :"ان الرسالالاا العقاريالالة  مالالا تتضالالق   مالالن تسالاللي   تابعالالة النشالالا ها تحةالالظ الحالالق 

طالالل ا  يشالالطا ي يهالالا ا  تشيالالر  االال  الالالة فالال  مااجهالالة الشيالالر ي الالب ان الالالحر تالال   ي يالال  مالالا لالالم تب
 الشخ  القعين وها فع  اا  ااا الحقاف القبي ة فيها".

 نحالالن باالالعد دراسالالة  الال ايا  القحالالافظ فالال  التشالالطيا ي الالب الحقالالاف القسالالل ة الوالالع مالالن 
 التشالالطيا التقييالالز والالين التشالالطيا الالالحر يقالالاا بالال  القحالالافظ ت قا يالالا  االالا مالالا يسالالقب بالتشالالطيا االدارر 

ةشالالت  12مالالن ههيالالر  91الالالحر  الالتم و الالاء ي الالب اىالالم االالا ز لقالالا  الشالال ء الققضالال  بالال  طبقالالا ل ةاالالل 
 التشطيا االدارر اا الحر يقاا ب  القحافظ ت قا يا و اء ي الب ناالاص  ا الة تخالال  االحد  1913

 .3الا اية ا  بعبار  ا رى اا التشطيا الت قا   ل قحافظ متب كان لحلل ماجا لانان 

                                                 
 .1982سنة  41 ، منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، عدر1987يونيو  17صارر بتاري   219/99ملف مدني  1401قرار رقم   1
 .337 سن فتوا، م.س، ص   2
 .338 سن فتوا، م.س، ص   3

على ما يلي:"تنقضي االرتفاقات عندما تصير االشياء في  الة ال يمكن معهاا اساتعمالها".  1915يونيو  2من ظهير  153ينص الفصل 

 المخترقة الماك الخواص؟وقد اثير بصدر تطبيق ،ذا الفصل تساؤل بشأن الطبيعة القانونية للخطارات القديمة 

اناه اذا كانات الخطاارات تادرل فاي  ادور الملاك المعناي بهاا  2007ابريال  7وجوابا على ذلك فقد ورر في رسالة للمحافظ العام بتاري  

عناد ومحسوبة ضمن مسا ته فهي تعتبر ارتفاقات تنقضي عندما تصير في  الة ال يمكن معها استعمالها وبالتالي يمكن التشطيب عليهاا 

االرالء اليكم بوثيقة صاررة عن السلطة المختصة تفيد انها اصبحت في  الة ال يمكن استعمالها او استصدار  كم قضايي نهاايي يقضاي 

 بالتشطيب على ،ذا االرتفاق في مواجهة من له الحق.
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فهالالا   ن القحالالافظ ةيالالر م الالزا وتب يالالغ الشالالخ  القع الال  بالالالحق محالالل التشالالطيا الالاا أمالالن القع  
يقالالاا با تاا الالات  االداريالالة والالع ن أر ط الالا  بالالع ن اداء الرسالالاا القانانيالالة الااجبالالة فالال  االالحا الشالالأن 
 نظرا ل ؤار الت  يقىن ان ترتا يالن االحا التشالطيا االدارر بال سالبة لاضالعية العقالار  بياناتال  فالان 

اال  الت   تم فيها احا ال اع من التشطيبا  من لبالل القحالافظ ي الب سالبيل الحاالر القشرع اعد الح
 ال يقىالالن بالتالالال  لهالالحا اال يالالر تلا زاالالا تحالالت طا  الالة مسالال  ليت  الشخاالالية اتلالالاد ا الالحال الحقالالاف 

 .1القشطا ي يها

 تتم يق ية التشطيا يق يا وااسطة التأشير ي ب اامو التقييع ف   حيةة الرسم العقارر 
ةيع ان التقييع لم يعع ماجادا بالتأشير و شة القانان العقارر ا  بعبالار  ا الرى فانال  ال  التم محالا الحر ي

التسالاللي   الق لالالز  ماديالالا  انقالالا بالتشالالير بلانالالا ا  اسالالةل التقييالالع القسالاللل ي الالب انقضالالا   مالالع تحع الالع 
 تالع ل فيهالالا   بيالان طبيعالة السالال ع القالانان  القعتقالع فالال  اجرا ال   تلالعر االشالالار  الالب ان الحالاال  التالال 

 د  ي ب سبيل الحار  ا  كالتال :القحافظ ل تشطيا ت قا يا ي ب بعا التقييعا  الق لتة محع

 
 : التقييد ارحتياطي  ناء عكم سند ج  ص حيةء دحالة ا قضا ــ 1

 تم التشطيا ي ب احا التقييع ت قا يا من طرف القحافظ بقلرد اناراا اجل يشر  اياا من 
اسالالتكقال الشالالر ط ال زمالالة لتسالالليل العقالالع مالالا لالالم يقالالع تلع الالعد بققتضالالب امالالر مالالن تالالاري  اجرا الال  د ن 

 ر ي  القحىقة ا  مقال العياى.

 : يد ارحتياطي  ناء عكم امر قضائيحالة ا قضاء اج  ص حية التقي ــ 2

مالن  92 تم التشطيا ي ب احا ال اع من التقييعا  الق لتالة اسالت ادا الالب مقتضاليا  الةاالل 
الالالالالحر  الالالال   ي الالالالب ان التقييالالالالع االاتيالالالالاط  القضالالالالقن بالسالالالاللل العقالالالالارر  1913ةشالالالالت  12ههيالالالالر 

بققتضب اىم يلا ان يشطا ي يال  ت قا يالا بعالع اناالراا االجالال القالحكار  القشالار اليهالا فال  الةاالل 
ال هالالم اال اصا تالالم تلع الالعد بققالالالال ل الالعياى دا الالل اجالالل الشالالالهر اال ل اسالالا ا اسالالتقر ي يالال  العقالالالل  86

 االدارر بالقحافظا  العقارية.

 :  1913يو يو  3من القرار الوزيري المؤرخ في  29الحالة الواردة في الفص   ــ 3

                                                 
 .339 سن فتوا، م.س، ص   1
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ي الالب مالالا   الال  :"اصا  لعالالت  1915 انيالالا  3مالالن الالالازيرر الاالالادر وتالالاري   29 الال   الةاالالل 
اةةاال  ا  اة ط ا  مخالةا  ف  الرسم العقارر ا  ف  التقييعا  ال اقالة القضالق ة بال  ف اطالراف 

وتاالالالحيحها  فضالالال  يالالالن صلالالالل فالالالان القحالالالافظ يقى الالال  دا قالالالا ان ياالالالحح ت قا يالالالا الحالالالق فالالال  القطالبالالالة 
القخالةالالالالا   االةةالالالالالاال   ا(ةالالالال ط التالالالالال  يشالالالالااعاا فالالالالال  الرسالالالالاا العقاريالالالالالة ا  تترتالالالالا يالالالالالن الاؤالالالالالا ق 
 بالخااص ين التاقيقا   ي ع االلتضاء اامل نظير الرسالم مالع إنالحارد لاتيالان بال  لاالع جع ال  

تبقالالب التسالاللي   ا( لالالب ي الالب االهالالا  ال تسالاللل التاالالحيحا  مطابقالالا ل رسالالم  فالال  جقيالالع الحالالاال  
 وتاري  إنلازاا".

 يعتبالالالر االالالحا الةاالالالل صا  طالالالار  بالشالالالة  اا الالالا بال سالالالبة ل شيالالالر الالالالحر  تعامالالالل ي الالالب ضالالالاء 
البيانالالا  القضالالق ة بالرسالالم العقالالارر ؤالالم يةالالاج  بالالان تقييالالعد الق لالالت لالالع تالالم التشالالطيا ي يالال  مالالن طالالرف 

 .1القحكار أي د 29ة القخالة اياد بققتضب الةال القحافظ و اء ي ب س طت  التقع ري

شانن مانأ درانام   06-01منارر مان القاا ون رقام  22الحالة المنصاوص عكيهاا فاي الماادة  ــ 4

 و قا كة لكف حة من مكم الدولة الخاص: ف حية د

ت   االحد القالاد  ي الب سالقاط االلتزامالا   القاانالع الق قالا  ي الب القسالتةيع مالن لطعالة أرضالية 
ل  اصا تم اإلدما  الك   ا  اللز   ل قطعة القع ية ف  القعار الحضرر لب عية ا  مركز محعد  مس ة

من القانان أي د الت  تةالرض الحاالال ي الب إوالراء مالن اإلدار   3 صلل مع مرايا  مقتضيا  القاد  
 ال.القختاة  كحا ورفع اليع الاادر ين احد اإلدار  الضر رية لقياا القحافظ بالتشطيا القط 

 حالة التطهير التكقائي ثنثر تقييد محضر إرساء المزاد العكني: ــ 5

من القع اا ان امالاال القالع ن ضالقانا يالاا لعا  يال   يالازع ؤق هالا ي اليهم و سالبة د الن كالل  ااالع 
 من ف ل ع . 1241م هم ما لم تاجع وي هم اسبال لانانية ل  لاية )الةال 

ع البيالالع اللبالالرر ل عقالالارا  اال ي الالع يالالعا مالالن ف ا ا ي الالب انالال  ال يقالال 469 لالالع نالال  الةاالالل 
اةاية الق قاال  يعا اصا كان القع ن مستةيعا من ضقان يي    لع يقالع الالز العقالارا  تحةظيالا لبالل 

                                                 
"ان الحقوق غير القابلة للتقييد النهايي ال تصلم ان تكون موضاوع :2006يونيو  29بتاري   3580جاء في رسالة للمحافظ العام رقم   1

ماان ظهياار االصاااا الاراعااي المااؤرخ فااي  14تقييااد ا تياااوي كمااا ،ااو الشااأن بالنساابة لعقااد البيااع المبرمااة رافااا لمقتضاايات الفصاال 

 29لمحافظين اعمال مقتضيات الفصال التي تعتبر باولة مارامت ،ذ  االراضي غير قابلة للقسمة والتفويت وولبت من ا 29/12/1972

لاة اعا  للتشطيب تلقاييا على التقييدات اال تياوية الواررة عليها مع اربار المستفيدين منها مضيفا باان العقاارات المعنياة تكاون غيار قاب

 للحجا ويتعين بالتالي رفض كل امر بالحجا يخصها ماعدا اذا تم رفع اليد عن التحمات التي تثقلها".
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 ع ر الحىم  بعع ان ياعر الحىم  يابح لاو  ل ت ةيح يحال الحلز التحةظ  الب الالز ت ةيالحر 
  ةيح.بقلرد ط ا يقعا الب مأمار الت ةيح بعع فتح م ف الت

 اىالالالحا ياالالالبح الحىالالالم القاضالالال  بالالالاداء مب الالالغ مالالالن القالالالال م ةالالالحا ي الالالب العقالالالار  ياالالالبح العقالالالار 
 معر ضا ل بيع بالقزاد الع   .

 تعقع مرا ة ويع العقار بالقزاد الع    من وين اام القراال التال  تقالر م هالا مسالطر  الحلالز 
يلسالع الشايالة التال   رمال  اليهالا  الت ةيحر العقارر  ؤان  ااقية صلل مالن ان ويالع العقالار بالالقزاد الع  ال 

الحلز فعق ية الحلز ليست مقااد  ف  صاتها ول اال  ملالرد  سالي ة لاضالع يقالار الق ةالح ي يال  والين 
  اال ان يق يالة البيالع االحد  ان كانالت تعالع 1 عر القضالاء تقهيالعا لبيعال  جبالرا يالن طريالق القالزاد الع  ال 

قالن البيالع فانال  بال سالبة لقالن رسالا ي يال  اام مرا ة بال سبة ل عا ن الحر ياالل الالب اسالتيةاء د  ال  مالن ؤ
القالالزاد تعالالع مرا الالة ااسالالقة  إص ان يق يالالة الشالالراء ال تكالالان تامالالة بال سالالبة اليالال  اال بعالالع تقييالالع محضالالر 

 انيالا  2مالن ههيالر  211ارساء القزا ع  ي ع  ير رت  نها يا من طرف القحافظ  لالع نال  الةاالل 
ما يابح احا اال ير نها يا  التسليل ي ب ما     : يقع تسليل محضر ارساء القزا ع  ي ع 1915

 القحكار يطهر العقار من جقيع االمتيازيا   الراان  ال  بقب ل عا  ين من اق اال ي ب الاقن".

ةير ان االشىال الحر يطرا ف  احا الشأن  تع ق بطبيعالة القالرار الت قالا   ل قحالافظ والرفا 
 بالقزاد؟ التشطيا ي ب التقييع االاتياط  ل حلز الحر انتهب بالبيع

ي ب بق اسبة الطعن ف  لالرار القحالافظ والرفا التشالطيا الت قالا   ي الب  لع أاع القل   ا(
التقييالالع االاتيالالاط  و الالاء ي الالب مقالالال ل الالعياى كالالأؤر لتقييالالع محضالالر ارسالالاء القالالزاد ان لالالرارا  القحالالافظ 

قالالالال ي الالالب االمالالال ا العقاريالالالة القتع قالالالة بالتقييالالالع االاتيالالالاط  القضالالالقن فالالال  الرسالالالم العقالالالارر بققتضالالالب م
ةشالت  12مالن ههيالر  96افتتاا  ل عياى ال ت عر  ضالقن القالرارا  الق االاص ي يهالا فال  الةاالل 

القتع ق بالتحةيظ العقارر  تعتبالر لالرارا  اداريالة  اضالعة لقرالبالة القضالاء االدارر فيىالان مالا  1913
 .2انتهب الي  الحىم القستأنف وع ن اساك لانان 

 حالة الرهن المؤج :  ــ 6

                                                 
يونس الا،ري، الحجا التنفيذي على العقار في القانون الماربي، المطبعة والوراقة الوونية، مراكش، الطبعة األولى، الجاء الثاني،   1

 .176،  ص 2007
، ص 66، منشور بمجلسة قضاء المجلس االعلى، عدر 1811/4/05في الملف االراري عدر  2005شتنبر  7بتاري   635قرار عدر   2

262. 
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التقييالالالالع الق لالالالالت ت قا يالالالالا بانتهالالالالاء االجالالالالل القحالالالالعد تشالالالالريعيا فالالالال  تعيالالالالين    قضالالالال  مةعالالالالال االالالالحا
 ***** مالع االشالالار  الالب ان القحالالافظ ال يقالالاا بالاجراء أر تشالالطيا الن تقييالالع الالران الق جالالل ال يقالالع

بالرسالالالم العقالالالارر  انقالالالا  الالالتم ا رجالالالاع الاؤالالالا ق  نظيالالالر الرسالالالم ل طالالالراف مالالالا لالالالم يقالالالع تحاي الالال  الالالالب راالالالن 
اال ير  يع ال ها   ل ران الرسق  الرضا    لي  الق جل طالقا ان احا***** اي حاا   لز التقي

 .1ال يقىن تلع عد من ال ااية القانانية

 ة الالال  يالالالن البيالالالان ان تقسالالاليم يقالالالار ماالالالل وراالالالان  تأسالالالي  رسالالالاا يقاريالالالة  ا الالالة بالالالاالجزاء 
 الال ية القسالتخرجة م الال  يطالالرا اشالالىاال  تع الالق بقالالعى امىانيالالة نقالل االالحد الراالالان مالالن الرسالالاا العقاريالالة اال

 الب الرساا القستخرجة م ها؟

نعتقالالع انالال  لالالي  ا الالاا أر مالالانع لالالانان  يحالالال د ن امىانيالالة نقالالل الراالالان مالالن الرسالالم العقالالارر 
االا الب كل رسم يقارر مالن الرسالاا الخا الة القسالتخرجة م ال  شالريطة ماافقالة الالعا ن القالرتهن ي الب 

ا االا ملالرد تحايالل لهالا ي الب يالع  اجراء احد العق ية  إص ان صلل ال يعتبر تشطيبا ي الب الراالان  انقال
رساا يقارية فريية مسالتخرجة مالن نةال  الرسالم العقالارر اال ال   الالحر كالان مالاق  وهالا  مالن تالم فالان 
القالالا  الت ةيحيالالة لشالالهاد  التقييالالع الخا الالة التالال  تاجالالع بحالالاز  الالالعا  ين القالالرته ين بشالالأن الرسالالم اال الال   

الرسالاا العقاريالة القسالتخرجة م ال  الشال ء  تقتار ي ب احا اال ير فق   ال  تععى نطالها ت قا يا الب
الحر يةيع بان نقل احد الراان  فق ما اشير الي  اي د يقتض  لز ما تحيين شهاد  التقييع الخا ة 

 .2بالران  جع ها لاو ة ل ت ةيح ي ب الرساا الةريية د ن الرسم اال   

 : نية المسجكةشطيب عكم الحقوق العيتنفيذ المحافظ ل حنا  القانية  الت ثا يا ـ

ان االاىاا القاضية بالتشالطيا ي الب الحقالاف القسالل ة لهالا طبيعالة مزد جالة  فهال  ةالبالا مالا 
تقضالال  بالتشالالطيا ي الالب االالق  تالالأمر وتقييالالع االالق د الالر والالعال ي الال   فقالالع  الالتم ادرا  اراؤالالة   قاالالها ااالالع 

الاالحيحة الارؤة  يطعن احا اال ير ف  احد االراؤة اماا القحىقة القختاة  يالعل  امامهالا باالراؤالة 
فتقضالال  القحىقالالة بالتشالالطيا ي الالب االراؤالالة ال الاالالة  نالالأمر القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة وتقييالالع 

 االراؤة الاحيحة ي ع  ير ر  الحىم نها يا.

 لع يعقع بعا االشخاص الب تسليل يقع ويع مز ر بالرسم العقارر  ي عما تابالت ز ريالة 
لالالب القحالالافظ بقاالالع مطالبتالال  بالتشالالطيا ي الالب االالحا العقالالع بققتضالالب اىالالم ج الالا   مبالالرا يقىالالن ال لالالاء ا

                                                 
 .344ن فتوا، م.س، ص  س  1
 .345 سن فتوا ، م.س، ص   2
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الشالالخ  الالالحر سالاللل اسالالالق  كقالالالل ي الالب الرسالالالم العقالالارر اسالالت ادا الالالب العقالالالع القالالز ر  تسالالليل اسالالالم 
 القالل الساوق.

 لكن السال ال القطالر ا فال  االحد الحالالة االل يقالاا القحالافظ وهالحا التشالطيا  التسالليل بقلالرد 
ار اىالم مالعن  بالتشالطيا ي الب العقالع القالز ر االدالء و سخة من الحىم الل حال  اا الوالع مالن استاالع

 من الرسم العقارر  انتظار  ير رت  نها يا؟ 

 ل جابة ين احا الس ال الوع من طرا الةرضيا  التالية :

فةالالال  الحالالالالة التالالال  يقضالالال  فيهالالالا الحىالالالم الل الالالا   بالالالات ف العقالالالع القالالالز ر فالالالان القحالالالافظ ي الالالب 
لتقيع رية ان يشطا ي ب العقع القز ر  يعر  اسم االم ا العقارية يقى   ت قا يا  ف  اطار س طت  ا

 انيالالا  3مالالن القالالرار الالالازيرر القالال ر  فالال   29القالالالل الحقيقالال  بالرسالالم العقالالارر  اسالالت ادا الالالب الةاالالل 
1913 . 

اما ف  الحالة التال  ال  ال   فيهالا الحىالم الل حال  ي الب االحا االتال ف فالان القحالافظين ي الب 
ستاالالالعار كالالالم لضالالالا   بالتشالالالطيا ي الالالب العقالالالع القالالالز ر االمالالال ا العقاريالالالة يط بالالالان مالالالن ص ر الشالالالأن ا

  انتظار  ير ر  احا الحىم نها يا.

 نحالالالن نعتقالالالالع بالالالان السالالالال طا  الااسالالالعة القخالالالالالة ل قحالالالافظ فالالالال  اطالالالار تقييالالالالع الحقالالالاف القاو الالالالة 
ل تسليل تعطي  كامل الا اية ل تشطيا ي ب العقع القز ر  ارجاع االمار الالب ناالاوها ساليقا ان 

يعطيالال  الحالالق ت قا يالالا فالال  تاالالحيح  1915 ايالالا  3الالالازيرر الاالالادر وتالالاري  مالالن القالالرار  29الةاالالل 
 القخالةا   االةةاال   االة ط الت  يشااعاا ف  الرساا...

 ال شالالل ان رفالالا القحالالافظ التشالالطيا ي الالب االالق يي الال  بالسالاللل العقالالارر يخالالال ل قتضالالرر 
اتقالالالين اؤ الالين: امالالا امىانيالالة الطعالالن فالال  االالحا القالالرار امالالاا القحىقالالة القختاالالة  االمالالر ال يخ الالا مالالن ا

رفالالا الطعالالن متالالب تبالالين ل قحىقالالة ان لالالرار القحالالافظ كالالان مب يالالا ي الالب اسالالاك لالالانان  سالال يم ا  لبالالال 
الطعالالن اصا اتضالالح ل قحىقالالة ان لالالرار القحالالافظ ةيالالر مرتكالالز ي الالب اسالالاك لالالانان   إص فالال  االالحد الحالالالة 

 48ا الالل اجالالل اال يالالر  يىالالان م زمالالا وتطبيالالق الحىالالم الاالالادر يالالن القضالالاء متالالب  الالار لالالاو  ل ت ةيالالح د
سالالالالاية مالالالالن تا الالالال   يالالالالن طريالالالالق كتابالالالالة الضالالالالب  بالالالالالق ف القحتالالالالار ي الالالالب نسالالالالخة الحىالالالالم االوتالالالالعا   
 االستم اف   كل ما يشترط  القحافظ لت ةيح احا الحىم اا االدالء بشهاد  بععا الطعن بالال قا أر 
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ل  مالالا يةيالالع انالال  ا الالبح نها يالالا  االالا فالال  صلالالل يحالالرص ي الالب التطبيالالق السالال يم ل قالالانان اللالالارر بالال  العقالال
بحي  ان فتح القلال لت ةيح ااىاا لضا ية الزالت لاو ة ل طعن بال قا من شأن  ان يخ الق مشالاال 
يق يالالة ي الالب القسالالتاى العق الال   لالالع ياالالعا تالالعاركها مالالن صلالالل االالالة تةايالالت يقالالار بعالالع ت ةيالالح القالالالرار 

يالح االستم اف  ؤم ياعر لرار ل قل   االي الب لي قضال  اص فال  االحد الحالالة ساليتعحر ي الب القحالافظ ت ة
 االالا مالالا ت كالالعد الع ريالالة الاالالادر  يالالن  1االالحا الحىالالم لقساسالال  بحقالالاف الشيالالر القىتسالالبة يالالن اسالالن نيالالة

 التال  جالاء فيهالا ان اقالاف الشيالر الققيالع يالن اسالن نيالة ال  1998 اليالاز  16القحافظ العالاا وتالاري  
يقىالن االضالرار وهالا مالن جالراء مالا يطالالرأ ي الب الرسالم العقالارر مالن تعالع ل ا  تاالحيح ا  تشالالطيا  ان 

 .2ياى الت  لم يىن القالل الحال  طرفا فيها  ال تسرل مقتضياتها ف  مااجهت  الع

 الق االالظ مالالن  الال ل االاىالالاا القضالالا ية التالال  ت الالزا القحالالافظ بالالاجراء تشالالطيا معالالين  التالال  
يىان م زا وت ةيحاا  ةالبا ما يستعقل فيها اس ال االمر بشية الزاا القحافظ باتخالاص االجالراء القتعالين 

  ب  الحىم ف  االين نلالع بعالا القحالاام تقيالل الالب اسالتعقال يبالار  االصن والعل االمالر  فقا لقا يقض
  احا ان دل ي ب ش ء فانقا  عل ف  الحقيقة ي ب التردد الحر طبع ماالف القضاء باةة يامة.

 فالال  االالحا االطالالار ي الالق ااالالع الةقالال  ي الالب االالحا التضالالارل بالالالقال بانالال  ال  اجالالع فالال  التشالالريع 
ان القتقاضالال    لالالأ الالالب القضالالاء مالالن اجالالل االصن لالال  بالقيالالاا بالعقالالل امالالا القشربالال  مالالا  بالالررد  بحيالال  

ي الالعما  تع الالق االمالالر بالالالطعن فالال  لالالرار ادارر فيتعالالين ان ياالالعر الالالب اللهالالة القع يالالة بالالاالمر بالالالتراجع 
ين لراراا  من تم فالقضاء بايتبارد س طة مختاالة يىالان ي يال  ا العار اال امالر التال   رااالا م اسالبة 

كل متقاض  ا ل بالتزام   ال   بش  التردد ف  استعقال العبارا  القاية الت  ال  لتحقيق الععالة الب
تتحقق الععالة اال وااسطتها  بالتال  فان االصن ال يىة  لحقل القحافظ ل تراجع يالن مالةال  لضالعف 

 ف  نة  التاج   رى ااالع الةقال  ان ا العار االمالر الالب  3محتاى العبار  من كل فكر  ترتب  بااللزاا 
لقحافظ العقارر  ع ل ضقن الا ايا  الحقيقيالة ل قضالاء بايتبالارد القطالالا وتكالري  االحا الالع ر  ا

اي  ال تاجع نااص لانانية تق ع  من صلل  ان ما   بشال  ان يسالتا ب فعال  مالن دا الر  ا تاالاص 
 .4القضاء اا ا عار ا امر ل قحافظ باتخاص لرار التحةيظ

                                                 
امال جداوي، التشطيب على التقييد في نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل ربلوم الدراسات العليا المعمقة في و دة التكوين والبحث ـ   1

 .81وجدة،  ص  قانون العقور والعقار، جامعة محمد االول كلية العلوم القانونية واالقتصارية واالجتماعية
 .1985يناير  20بتاري   234رورية عدر   2
 وما بعد،ا. 75، ص 1986، يوليوز 44الماربية، العدر  يمجلة المحام ،عبد اللطيف الحاتمي، تعليق على  كم  3
خااص، كلياة الحقاوق عبد العالي الدقوقي، االلااء والتشطيب في التشاريع العقااري المارباي، اورو اة لنيال الادكتورا  فاي القاانون ال  4

 .203و  202ص  2001/2002جامعة محمد الخامس الرباو، السنة الجامعية 
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القحالافظ فال  لبالال ط الا التشالطيا ا  رفضال   لعل التساؤل القطر ا ف  اطار   ايا  
اا معى الزامية ال لاء الب القحافظ الجراء التشطيا لبل مراجعة القضاء  الحر لع ياعر ااىاما 

 لع ال تعرض طريقها الب الت ةيح؟

 تتلاصل االجابة ين احا التساؤل اتخاصاا ف  اؤ ان :

ا التشطيا اال بعع تقالعيم ط الا  رى يعا جااز ال لاء مباشر  الب القضاء لط  1 لاتلاد أ
 وحلل الب القحافظ  برفا احا اال ير.

الالالب امىانيالالة ال لالالاء مباشالالر  الالالب القضالالاء لط الالا التشالالطيا  2فالال  االالين  الالحاا االتلالالاد الاالالان 
 من تم  ف  هل ةيال مالف  اضح من القشالرع فان الا   د نقا ااجة الب مراجعة القحافظ العقارر 

 من احد القسألة؟ نتساءل ين مالف االجتهاد القضا  

شالالت بر  27لقالالع طبالالع االجتهالالادا  القضالالا ية الاالالادر  فالال  القاضالالاع ت الالالا والالين  إص وتالالاري  
امالر القل الال  االي الالب فال  لالالرارد ي الالب انال  "ال يقىالالن ل قحالالاام ان تةاالل فالال  مسالالألة التقييالالع ا   1978

السالتم افية كقالا جالاء فال  لالرار ا الر  3التشطيا لبل ان  تخح القحافظ مالةا من الط ا الحر يقعا لال 
 ايال   الالح الالعفع القاالار مالالن لالعن السالاليع القحالافظ ي الب االمالال ا العقاريالة اص ان الققتضالاليا   4 جالع 

القتقسل وها ت زا الراةا ف  التقييع ا  التشطيا ي الب مالا ضالقن بالرسالم العقالارر تقالعيم ط الا والحلل 
تأنف مالالن االالحد لقعرفالالة مالةالال  لبالالل سالال اا القسالالطر  القضالالا ية...  بالتالالال   تعالالين تاالالحيح الحىالالم القسالال

 الزا ية  تحقيل القستأنف ي ي  الاا ر ماداا الط ا ساوق ال ان .

ةير ان   بالالرجاع الالب اجتهالادا  ا الرى نلالعاا الالر  بامىانيالة ال لالاء مباشالر  الالب القضالاء 
لط ا التشطيا د نقا ااجة الب مراجعة القحالافظ العقالارر  نالحكر م هالا لالرار ل قل ال  االي الب جالاء 

 رمان من ديااام الحاال ي ب ماالل االحا الحىالم  ابالت انعالعاا الحالق القضالقن  في  "ماداا القعيان 
بالعقالالع ن القالالراد التشالالطيا ي يهقالالا فانالال  ال ملالالال ل الالعفع بعالالعا ال لالالاء الالالب القحالالافظ لبالالل ال لالالاء الالالب 

 .5القحىقة  بحلل فان القرار بقبال العياى  البت ف  ماضايها لم يخرف الةاال القحتج وها"
                                                 

راجع عبد العلي العبوي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكاة الماربياة، المركاا الثقاافي العرباي، الطبعاة األولاى،  1

 .179، ص 2003
اته مسؤولياته ووضعيته االرارية، المجلاة المارباة لاارارة المحلياة والتنمياة، عادر مااروج ا مد اجعون، المحافظ العقاري ارتصاص  2

 .185، ص 2004، بتاري  يناير ابريل 54/55
 )غير منشور(. 456/81ملف عدر  12/03/1983بتاري   296قرار رقم   3
 غير منشور. 156/01ملف رقم  14/04/2002قرار الستئنافية وجدة بتاري    4
 غير منشور. 3998/1/1/2001ملف عدر  11/02/2004المؤرخ في  436رار المجلس االعلى عدر ق  5
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تلالالاد اال ل ي الالب ايتبالالار ان ال لالالاء الالالب القحالالافظ لط الالا التشالالطيا لبالالل  نحالالن نقيالالل الالالب اال
مراجعالالة القضالالاء مالالن شالالأن  الحي الالالة د ن  الالع ر ااىالالاا لالالع ال تعالالرف طريقهالالا الالالب الت ةيالالح  فالقحالالافظ 
يىان ادرى بالاضعية القانانية  التق ية ل عقالار  مالن تالم فرفضال  التقييالع ا  التشالطيا لالع يىالان لال  مالا 

مالن ههيالر التحةاليظ العقالارر الالر لايالع  الطعالن فال   96لتق يالة  القانانيالة  الةاالل  بررد مالن ال اايالة ا
لرارا  القحافظ  بالتال  فكيف ل قضالاء ان  بالت فال  الطعالن فال  لالرار لالم ياالعر ا ال   لالم  تا الل 

 ب  ص   الشأن.

المبحث الثاني: اشكاالت تنفيذ المقررات القضائية 
 الصادرة في ميدان التحفيظ العقاري

لةقالال  يالالاد  ملقايالالة مالالن القاالالط حا  ل عاللالالة ي الالب الق ازيالالا  التالال  تطالالرأ اؤ الالاء يسالالتعقل ا
ت ةيح االاىاا باةة يامة فها يستعقل تار   عابا  الت ةيح  تار  يستعقل م ازيالا  الت ةيالح  ا الرى 

 يستعقل يبار  اشىاال  الت ةيح.

يالالح اىالالم  اصا كالالان ا الالاا تقالالارل فالال  القع الالب والالين االالحد القاالالط حا  ك قالالا تع الالق االمالالر وت ة
  ادر ف  نزاع وين طرف  الخاامة اال ان  ف  القيعان العقارر فان االمر يخت ف.

فالالاصا كانالالت الاالالبشة الر يسالالية التالال  تاالالطبغ وهالالا  الالعابا  الت ةيالالح ا  م ازيالالا  الت ةيالالح االال  
 التاليت  بقع ب انها ترفع وز ال اسباوها ا  وتعليل الاعابة.

ىالاا الاالادر  فال  ميالعان التحةاليظ العقالارر مالاال فان من االشىاليا  الت  تعتالرض ت ةيالح االا
تلالالالع طريقهالالالا الالالالب الحالالالل ا  الالالالز ال  تظالالالل االاىالالالاا ابالالالرا ي الالالب  رف ال يسالالالعف معالالال  أر اجالالالراء مالالالن 
االجالالالراءا  متالالالب تع الالالت القحالالالافظ فالالال  مالةالالال   ايتبراالالالا مخالةالالالة ل االالالاص ههيالالالر التحةالالاليظ العقالالالارر 

 ال من   ل القطالا التالية : انط لا من احا اال ت ف نرى من جانب ا ان تعرض لهحا الة

 : مفهوم صعوبات التنفيذ وبيان طبيعتها.المطلب األول

الحق في اثارة الصعوبات في التنفيذ والجهة المخولـة لهـا    من له: المطلب الثاني
 البت فيها.
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شـكاليات تنفيـذ االحكـام الصـادرة فـي ميـدان التحفـيظ  : نمـاذ  إالمطلب الثالث
 العقـاري.

 

 
 .ل: مفهوم الصعوبات في التنفيذ وبيان طبيعتهاو المطلب األ

تعريالف  العابا  ت ةيالح  لالب س ت ا ل احا القط الا مالن  ال ل فقالرتين اؤ تالين  نت الا ل فال  ا(
 القانانية. االاىاا العقارية  ي ب أن نت ا ل ف  فقر  ؤانية طبيعة احد الاعابا 

 : تعريف صعوبات تنفيذ االحكام. الفقرة االولى

مالن  436-149القشربال  الاالعابة فال  الت ةيالح  انقالا ت ا لهالا فال  الةاالال  لم يعرف القشالرع
م ال   لالع يرفهالالا الالعكتار فتحال   الال  بانهالا ديالاى امالاا القضالالاء  26لالانان القسالطر  القعنيالة  الةاالل 

تتع الالق بالت ةيالالح اللبالالرر سالالااء تع قالالت بالالالحق القاضالالاي  الالالحر   كالالعد السالال ع الت ةيالالحر ا  بالالالحق فالال  
حالل الت ةيالح اللبالرر ا  بالاجراء مالن إجراءاتال  ا  رفعهالا  يال در الحىالم وهالا بقبالهالا الت ةيح اللبرر ا  بق

الب التأؤير ف  الت ةيح اللبرر ا  ف  سير إجراءات  ف صا لم تتاافر ف  العياى مقاما  االحا التعريالف 
بالالان كانالالت الالالعياى ةيالالر متع قالالة بالت ةيالالح اللبالالرر ا  ةيالالر مالال ؤر  فيالال  ا  فالال  اجراءاتالال  فانهالالا ال تعتبالالر 

  1م ازية ف  الت ةيح  ال تسرر ي يها لاايعد.

فالالال  االالالين يرفهالالالا االسالالالتاص يبالالالع ل درمالالاليو بانهالالالا كالالالل م ازيالالالة لانانيالالالة ا   العيالالالة  تقالالالعا وهالالالا 
الشخ  القحىاا ي ي  لق ع الت ةيح ا  الحي الالة د ن تقامال  ا  الشالخ  القحىالاا لال  القتضالرر مالن 

 2ةيح ي ب اماال .يعا الت ةيح ا  من تقام  ا  الشير القتضرر من الت 

ن الاالالعابة فالال  الت ةيالالح االال  ت الالل الق ازيالالا  القاديالالة  القانانيالالة التالال  تاالالار بعالالع  نحالالن نالالرى أ
 الع ر الحىالم القستشالىل ا مالالا ت الل التال  اؤيالالر  لب ال  فال  تعالع  الالعابة فال  الت ةيالح الن القةالالر ض ان 

 الحىم القراد ايقاف  لع وت فيها  رااة ا  ضق يا.

                                                 
، ص 1995فتحي والي، فتحي والي، التنفيذ الجبري في الموار المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القا،رة والكتاب الجامعي، القا،رة،   1

 .620و  619
 .554ص  1986فبراير الرباو  7-5جل ليومي انظر عبد هللا ررميش، ندوة القضاء المستع  2
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 صعوبة التنفيذ.: طبيعة  الفقرة الثانية

 انقسم الةق  اال الطبيعة القانانية لاعابة الت ةيح الب ؤ ث اتلااا .

يعبتالالر ان  الالعابة الت ةيالالح تعالالع  سالالي ة م حهالالا القالالانان لتعزيالالز مركالالز الق ةالالح  1:االتجاااا اال  
 .ي ي  ف  مااجهة الق ةح ل  الحا ز لحىم لضا    تقتع بالقا  الت ةيحية

الالب ايتباراالا ديالاى ياديالة ترمال  الالب الحاالال ي الب اىالم  نياالتجاا الثاف  اين  حاا  
 بقضقان معين.

 لالالع كالالان ل سالالتاص اوالالراايم بحقالالان  رار ؤالالال  بحيالال  ايتبالالر ان طبيعالالة الق ازيالالة فالال  الت ةيالالح 
تحعد و اء ي ب س ع الت ةيح نةسال   فقالع تهالم الق ازيالة محالل سال ع الت ةيالح متالب كالان ةيالر شالامل للقيالع 

قاف الشير اسن ال يالة  االا االمالر الالحر يةسالر اجالاز  القشالرع ل طالراف ا  اطراف ال زاع ا  تتع ق بح
 2ل شير ب ؤار   عابا  الت ةيح.

المطلب الثاني: من له الحق في اثارة الصعوبات في التنفيذ والجهة المخولة لها  
 البت فيها.

س قسالالم االالحا القط الالا الالالب فقالالرتين نت الالا ل فالال  اال لالالب مالالن لالال  الحالالق فالال  اؤالالار  الاالالعابة  فالال  
 الاانية اللهة القخال لها اؤار  الاعابة ف  الت ةيح.

 الفقرة االولى : من له الحق في اثارة الصعوبة في التنفيذ : 

تتعالالالعد اللهالالالا  التالالال  يحالالالق لهالالالا اؤالالالار  الاالالالعابة فالالال  ت ةيالالالح االاىالالالاا العقاريالالالة  بحيالالال  ايطالالالب 
لت ةيالح  الالب مالأمار من ف ا ا الطراف الت ةيالح امىانيالة اؤالار  الاالعابة فال  ا 436القشرع ف  الةال 

                                                 
 .624فتحي والي، م.س، ص   1
 .160ابرا،يم بحماني، م.س، ص   2
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الت ةيالالح كقالالا انالال  يقىالالن ان ترفالالع مالالن طالالرف الشيالالر اصا مالالا تضالالرر  ماالالالح  مالالن اسالالتقرار اجالالراءا  
 الت ةيح.

  لع اؤير نقا  اال معى امىانية اؤار  الاعابة من طرف القحافظ العقارر.
 

  ل احد الةقر  من   ل ال ق  التالية : ت ا ي ي  س
 محكوم عليه.وال : اثارة الصعوبة من طرف الأ

 ثانيا : اثارة الصعوبة من طرف المحكوم له.
 ثالثا : اثارة الصعوبة من طرف الغير.

 .رابعا : اثارة الصعوبة من طرف المحافظ على االمالك العقـارية

 : ارة الصعو ة من طر  المحنو  عكيهاث ــور د

  الت ةيالح مالاداا اال ل ان القحىاا ي ي  اا الحر تكان ل  القاال حة فال  اؤالار  الاالعابة فال
 ان الحىم اللارر ت ةيحد سيق  ماالح .

 القحىالالاا ي يالال  االالا مالالن   زمالال  القالالانان بالالاالداء الااوالالت بالسالال ع الت ةيالالحر  يط الالق ي يالال  الق ةالالح 
ضع  اا يىان باةة يامالة مالع  ا ل العا ن سالااء كالان مالع  ا ا ال يا ا  تابعالا كىةيالل الالحر   الزا بالالع ن 

ياما كالاارث ا   ا ة كالقا ب لال  بالالع ن متالب انتق الت اليال  مع  ا    ةا ل قع ن سااء كان   ةا 
 م كية العقار القراان.

 :اثارة الصعو ة من طر  المحنو  له ـثا يا 

القحىاا ل  اا الشخ  القحىاا لةا عت  لانانا  يط ا اجراء الت ةيالح باسالق   فال  ماال حت  
 الالحر يضالق   لال  السال ع القاوالل اص بايتبارد  ااا الحق فانال   تقتالع فال  اال الل بحالق ط الا الت ةيالح 

 ل ت ةيح.

 لع  ال القشرع ل قحىاا ل  اق اؤالار  الاالعابة فال  الت ةيالح متالب تبالين لال  ان الحىالم سالي ةح 
بشىل يق  بقاالح  كأن يىان م طال  م الضا لتع ي ت  ا  ان ت ةيحد سالي در الالب ااالال  ي الب 

 ما الل مقا يستحق.

 اثارة الصعو ة من طر  الوير:  ــ ثالثا
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ا ت ف الرأر اال ما صا كان مالن االق الشيالر الالحر لالم يىالن طرفالا فال  الحىالم اؤالار  الاالعابة 
ف  الت ةيح  فحاا رأر الب ان الشير ال يلاز ل  تقعيم ط ا والف الت ةيح لاعابة  ان ي ب لاض  
القستعل   ف  اىق  ان يقض  ورفا الط ا  احا فع  ما سار  ي ي  بعا القحاام القشربيالة 

بة مهقة من الزمن لك ها يعلت ين احا الرأر فيقا بعع  انتق ت الب لبال الاعابة القاار    ل اق
 كان الرأر الحر  رفا لبال الاعابة القاار  مقن  1من طرف الشير اي  الت عت بالرأر الققاول 

ص لم يىن طرفا ف  العياى  تحرع  يستشهع بىان القشرع م ح امىانية اؤار  الاعابة  ا رد االشخا
 .2القسقاا لهم وحلل ي ب سبيل الحار ف  الق ةح ل   القحىاا ي ي   يان الت ةيح 

مالا الالرأر الققاوالل فانال  ي الب العىال  يقبالل اؤالار  الاالعابة القاالار  مالن الشيالر  يالحاا الالالب ان أ
مالالن ف ا ا الالالحر يعتقالالعد اناالالار فكالالر  رفالالا الاالالعابة القرفايالالة مالالن الشيالالر لالالم يحالالرا  436الةاالالل 

مالالن سالال اا االالحد القسالالطر   ال يقىالالن بالالار االالال ان يسالالت تج الق الالع مالالن يباراتالال  االال الء باالالةة  الالريحة 
 صلل كيةقا كانت الطريقة القعتقع  فال  تةساليرد فعبالارا  الال   ليسالت بالعالالة العاللالة الااضالحة ي الب 

 الحار.

ن مايالالر الاالالعابة الالالحر لالالم يىالالن طرفالالا فالال    نحالالن نالالرى انالال   ايقالالاال لقبالالعأ نسالالبية االاىالالاا فالال
مااجهت  ليست ل  الاةة فال  اؤالار  الاالعابة التال  اناطهالا القشالرع فال  الةاالل الحىم  لم ياعر ف  

من لانان القسطر  القعنية باالطراف د ن ةيرام  ان السبيل الاايع الاتسال احد الاةة اا  436
 س اا مسطر  تعرض الشير الخار  ين الخاامة.

 ب الالاء ي الالب مبالالعأ   االالحا االتلالالاد االالا الالالحر سالالار ي يالال  القل الال  االي الالب ي الالعما ااالالع ي الالب انالال 
نسبية االاىاا فالقط ابة لالم تكالن طرفالا فال  االمالر الالحر لالم ياالعر فال  مااجهتهالا  بالحلل لالم تكالن لهالا 

من ف ا ا بالاالطراف د ن ةيالرام  كالان السالبيل  436الاةة ف  اؤار  الاعابة الت  اناطها الةال 
 .3الخاامةالاايع ل قط ابة ل عفاع ين اقالها اا س اا مسطر  تعرض الشير الخار  ين 

 اثارة الصعو ة في التنفيذ من طر  المحافظ عكم ارم ي العقارية: ــ را عا

                                                 
محمد ليديدي، ،ل يجوز لاير اوراف الحكم اثارة الصعوبة فاي التنفياذ، بحاث منشاور بمجلاة رساالة المحامااة، العادر الثااني، فبرايار   1

 .142، ص 1985
 .143محمد ليديدي، م.س، ص   2
، 45منشاور بمجلاة قضااء المجلاس االعلاى، عادر  1271/86الصارر في الملف المادني عادر  06/03/1991بتاري   615قرار عدر   3

 .36، ص 1991نونبر 
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اصا كالالان مشالالىل الت ةيالالح ااالالعى العراليالالل التالال  تعتالالرض االاىالالاا الاالالادر  يالالن القضالالاء باالالةة 
يامة فان   زداد  عابة اي قا تكالان االدار  طرفالا فال  يق يالة الت ةيالح  فالان ل قضالاء ان   زمهالا وت ةيالح 

 در ضعاا.اىم  ا

 القحالالافظ العقالالارر والالع رد ال يشالالع يالالن االالحد القايالالع   إص بايتبالالارد جهالالة ت ةيحيالالة فانالال  م الالزا بالالان 
  ةح االاىاا القضا ية الاادر  ف  ملال يق   د ن ترا  ا  ت كال   متالب ا البحت نها يالة  ةيالر انال  

ب  الالالعابا  فالالال  الت ةيالالالح مقالالالا يلع  الالالا نتسالالالاءل االالالل يحالالالق ل قحالالالافظ ي الالال -أر القحالالالافظ–لالالالع تعترضالالال  
القى يالالة العقاريالالة  الراالالان اؤالالار   الالعابة فالال  ت ةيالالح االاىالالاا العقاريالالة اا ان االمالالر يقتاالالر ي الالب ت الالل 

 اللها  الت  سبق صكراا؟

بالالالرجاع الالالالب بعالالا االجتهالالالادا  القضالالا ية الاالالالادر  فالال  القاضالالالاع  تضالالح ل الالالا يالالعا  جالالالاد 
اىقالا  الادرا  مالف  اضالح  مااالع االال مسالألة اؤالار  الاالعابة مالن طالرف القحالافظ العقالارر  إص ان

يالالن محىقالالة االسالالتم اف بالربالالاط لضالالب بعالالعا ااقيالالة القحالالافظ فالال  اؤالالار   الالعابة الت ةيالالح اص جالالاء فالال  
ااعى ايايات  " ب اء ي ي  فقاداا أر ااع من اطراف الحىم القط ال ت ةيحد لم  ار اية  عابة فال  

 .1الت ةيح فان  ال  ةة ل سيع القحافظ ف  اؤارتها اساسا" 

" ايالال  ان الاالالعابة فالال  الت ةيالالح طبقالالا  2ء فالال  اىالالم الوتعا يالالة وركالالان  فالال  نةالال  التاجالال  جالالا
مالالن لالالانان  القسالالطر  القعنيالالة  ايراالالا اطالالراف ال الالزاع  ان القراجعالالة  الطعالالان تكالالان فيهالالا  436ل ةاالالل 

وي هقا  ان السيع القحافظ لي  طرفا ف  ال الزاع القالا م اتالب يسالتطيع ان  ايالر  العابة الت ةيالح...  ان 
ابة فالال  الحىالالم القاضالال  باالالحة التعالالرض ا  يالالعا  الالحت  ان  الالرفا الت ةيالالح القحالالافظ االالين يلالالع  الالع

 اي حاا ست شأ الاعابة  يستطيع الق تةع مالن لالرار القحىقالة ... ان يطعالن فال  لالرار الالرفا طبقالا 
 من ت   ع ..." 96ل ةال 

 من   ل ايايا  احا الحىالم  تبالين ل الا ان القحىقالة لالم تكتالف بال لرار يالعا ااقيالة القحالافظ 
 عابة الت ةيح  ول  الت إمىانية ا رى ل قستةيع من الحىم القضا    القتقتع ا   بحق  ف  اؤار 

مالن ف ا ا  تتقاالل فال  الطعالن فال  لالرار القحالافظ و الاء  436اؤار  الاعابة فال  الت ةيالح طبقالا ل ةاالل 
 الزمتالال  كالالحلل فالال  االالالة  جالالاد الاالالعابة فالال  ت ةيالالح الحىالالم الاالالادر فالال   96ي الالب مقتضالاليا  الةاالالل 

مالن  96ان يقت ع ين ت ةيحد اتب يخالال ل قتضالرر ان يطعالن فال  لالرارد اسالت ادا ل ةاالل  ملال يق  
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ت   ع  الشالالل ان االالحا التاجالال  الالالحر سالالار  فيالال  القحىقالالة االالا محالالل انتقالالاد مالالن  جهالالة نظالالرر النالال  
يخالالال امىانيالالة ا الالرى ل قسالالتةيع مالالن الحىالالم القضالالا    القتقتالالع ا الال  بحالالق اؤالالار  الاالالعابة فالال  الت ةيالالح 

من ف ا ا  تتقال فال  الطعالن فال  لالرار القحالافظ ي الب اسالاك مقتضاليا  الةاالل  436طبقا ل ةال 
لع االعد بشالىل  اضالح الحالاال  التال  يقبالل فيهالا لالرار  96من ت   ع مت اسية وحلل ان الةال  96

القحافظ الطعالن امالاا القحىقالة االوتعا يالة  لالم تالرد ضالقن االحد الحالاال  لالرار القحالافظ الالرافا لت ةيالح 
سيلعل القحىقة االوتعا ية تعفع بععا ا تاا الها كقالا ان للالاء القتضالرر اىم يقارر نها    مقا 

الب الطعن بااللشاء ضع لرار القحافظ بسبا الشط  ف  استعقال السال طة لالي  لال  ايتبالار فال  االحد 
الحالة طالقا ان االمر  تع ق باعابة ف  الت ةيح  ال  تع ق بشط  فال  اسالتعقال السال طة مقالا يلعالل 

ر مختاة ي ب ايتبار ان القحىقة ماعر  الحىم اال  القختاالة ا ال  بالبالت القحىقة االدارية ةي
 من ف ا ا. 26ف  الاعابا  القاار  بشأن  ايقاال لققتضيا  الةال 

 ي الالب  الال ف االاىالالاا القشالالار اليهالالا ايالال د صابالالت القحىقالالة االوتعا يالالة بقالالرااو الالالب االلالالرار 
اي  جاء ف  اىم لها "...  ايال   ان كالان  بااقية القحافظ العقارر ف  اؤار  الاعابة ف  الت ةيح 

القحالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة يق الالل الاالالةة الؤالار  الاالالعابة التالال  تعتالالرض ت ةيالالح االاىالالاا الاالالادر  
ف  القضايا العقارية القأمار وت ةيحاا  فان مالا  ايالرد مالن  العابة يلالا ان ت طبالق ي يال  القاا الةا  

تية تقتض  ي ار االستعلال  تشترط يعا القساك القانانية ل اعابة   ي  انها يلا ان تكان  ل
مختاالالالة ل ال ظالالالر فالالال  الاالالالعابا   149بلالالاار الحالالالق...  تبقالالالب كالالالل محىقالالالة مالالالع مرايالالالا  الةاالالالل 

 اا ما يستشف ايضا اسا رأ   من   ل لرار ل قل   االي ب  1القتع قة وتأ يل  ت ةيح ااىامها"
اد القضالالا   ل شرفالالة االداريالالة بالالالقل   : "ايالال  انالال  مالالن الااضالالح ان االجتهالال 2 الالالحر جالالاء فيالال  مالالا   

االي الالب اصا كالالان لالالع اسالالتقر فعالال  ي الالب امىانيالالة الطعالالن بااللشالالاء ضالالع القالالرارا  الاالالادر  يالالن القحالالافظ 
ي ب الق كية العقارية  الت   رفا بققتضااا االستلابة لت ةيح االاىاا القضا ية ال ها ية الحا ز  لقا  

ن ا الالاا  الالعابا  لانانيالالة ا  ماديالالة تحالالال د ن ت ةيالالح الشالال ء الققضالال  بالال  فالالان صلالالل راالالين بالالاال تكالالا 
االاىالالالاا القالالالحكار  الشالالال ء الالالالحر يةالالالرض يالالالرض ال الالالزاع امالالالاا القحىقالالالة التالالال  ا الالالعر  الحىالالالم لرفالالالع 
الاالالعابة القا قالالة  ايالال  انالال  فالال  ال ازلالالة الحاليالالة فالالان القحالالافظ  تقسالالل بعالالع   الالعابا  االالعداا فالال  

يالة لبالل ان تبال  فال  ط الا االلشالاء ان تتأاالع مالن اجابت   مقال  االستم اف  فكان ي ب القحىقة االدار 
 معى تافر الاعابا  القاار  من طرف القحافظ الش ء الحر  تعين مع  الشاء الحىم القستأنف".
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 لعالالالل االالالحا التاجالالال  اال يالالالر جالالالع ر بالتأ يالالالع اص القالالالال بالالالان القحالالالافظ ال يق الالالل الاالالالةة الؤالالالار  
 كالرا  تلالا زا لقالا االا  الالع  اا الل ي الب الاعابة ف  ت ةيح االاىاا الاادر  فال  ملالال يق ال  يعالع ت

مالالن ف ا ا  ان لالالم يشالالر الالالب امىانيالالة اؤالالار  الاالالعابة مالالن  436القسالالتاى العق الال   صلالالل ان الةاالالل 
طالالرف القحالالافظ   الهالالا الطالالراف ال الالزاع ي الالب ايتبالالار ان القحالالافظ لالالي  طرفالالا فالال  الالالعياى فانالال   مالالع 

ا ما يخال  الحالق فال  اؤالار   العابة صلل يابح طرفا فيها ف  االة الطعن ف  لرارد اماا القضاء  ا
الت ةيالالالح  لعالالالل مالالالا جالالالاء فالالال  ا الالالر د ريالالالة  الالالادر  فالالال  القاضالالالاع  جههالالالا السالالاليع القحالالالافظ العالالالاا ل سالالالاد  

".... يشرف   ان الةالت انتبالااىم الالب ان القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة  1القحافظين ما   كع صلل 
الرةم مالالن مشالالاركت  فالال  اجالالراءا   االالامة باالالةت  االداريالالة يعتبرةيالالرا فالال  ت ةيالالح االاىالالاا العقاريالالة بالال

الت ةيح فهالا ال يعتبالر طرفالا مالن اطالراف الالعياى اتالب يقى ال  ط الا ايقالاف ت ةيالح اىالم لاجالاد  العابة 
ف  صلل فالقحافظ ليست ل  ما حة شخاية ف  ماضاع الحالق القالراد التضالاؤد  ال يعالاد ي يال  نةالع 

ة فالال  الت ةيالالح امالالاا القضالالاء  مالالع صلالالل ا  ضالالرر مالالن جالالراء الت ةيالالح  بالتالالال  ال  الالةة لالال  الؤالالار  الاالالعاب
فانالال   فالال  بعالالا الحالالاال  ياالالبح القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة طرفالالا فالال  الحىالالم  لالالي  ةيالالرا فالال  
الت ةيح كقا اا االمر ف  االة الطعن ف  لرارد اماا القضاء فالحىم الاالادر فال  االحد الالعياى يىالان 

ن من اق  ان  رفالع ديالاى  العابة الت ةيالح ف  مااجهة القحافظة ي ب االم ا العقارية  بالتال  يىا 
 من نة  القانان اماا لضاء القاضاع..." 26ف  اطار الةال 

 بعع ان تعرض ا لقسألة اؤار  الاعابة من طرف القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة  الراالان 
ىالاا فان ا نتساءل ين مااية اللهة القضا ية القختاة بال ظر ف  الاعابة القاالار  بشالأن ت ةيالح االا

 العقارية.

  الجهة المختصة للبت في الصعوبة. :الفقرة الثانية

ن تحع الالالع اللهالالالة القختاالالالة ل بالالالت فالالال  الاالالالعابة يطالالالرا معالالال  يالالالع  اشالالالىاال  ا ت الالالف رجالالالال إ
مالن ف ا ا يحالعد اللهالة القختاالة ل  ظالر  436القضاء  القانان ف  معاللتها فالاصا ك الا نلالع الةاالل 

 الع مالا اصا كالان االمالر  تع الق والر ي  القحىقالة االوتعا يالة ف   عابة ت ةيح الحىم ف  الر ي  د ن تحع
مالن  149ا  ر ي  محىقة االستم اف ي عما يىان ال زاع ف  اللاار معر ضا ي ي  است ادا ل ةال 

ف ا ا فالالان االشالالىال الالالحر  بقالالب مطر االالا االالا تحع الالع التازيالالع فالال  اال تاالالاص والالين الالالر ي  اال ل 
ية ي عما  تع الق االمالر بالبالت فال  الاالعابة الالتيالة التال  لقحىقة االستم اف  ر ي  القحىقة االوتعا 
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تحالالالال د ن الت ةيالالالح امالالالا بال سالالالبة ل االالالعابة القاضالالالايية فالالال   الالال ف فالالال  انهالالالا تالالالع ل فالالال  ا تاالالالاص 
 من ف ا ا  اا ما س اضح ي ب الشىل اآلت  ويان  : 26محىقة القاضاع ايقاال ل ةال 

  ة التنفيذ: اختصاص رئيس المحنمة ار تدائية لكلت في صعو ــ دور

اال ل ف  الت ةيح ان   رجع ل قحىقة الت  ا عر  الحىم القراد ت ةيحد  اا ما لررد الةال 
التال  جالاء فيهالا :"  ةالح الحىالم ي الع تاالحيح   145من ف ا ا  كحلل الةقر  اال لب من الةاالل  429

ح الحىالالم مالن طالرف القحىقالة التال  ا العر  الحىالم القسالالتأنف"  بالحلل تكالان القحىقالة التال  تقالاا وت ةيال
ا  القى ةة ا   بال ظر فال  الاالعابا  الالتيالة التال  تعتالرض ت ةيالح االحا الحىالم  ةيالر ان مالا نال  

من ف ا ا من ان  اصا كان ال زاع معر ضا ي الب محىقالة االسالتم اف فالان الالر ي   149ي ي  الةال 
ل الحالالالة اال ل االالا الالالحر يقالالارك القهالالاا القخالالالة لالالر ي  القحىقالالة االوتعا يالالة  اؤالالار   فالالا فقهيالالا االالا 

 الت  يعتبر فيها الر ي  اال ل مختاا ؟

الالب ضالر ر  التةرلالة والين الاالعابة القاالار  فال  هالل  1اعايالة ل يبالع ال طيالف  هحل االستاص 
امالا الاالعابة   من ف ا ا  ا  تعتبر مالن ا تاالاص ر الي  القحىقالة االوتعا يالة  االعد 436الةال 

القحىقالالة االوتعا يالالة االالين  الالحاا فتالالع ل فالال  ا تاالالاص ر الالي   149الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 
الالالالالب ان ر الالالالي  القحىقالالالالة االوتعا يالالالالة االالالالا القخالالالالت  ا الالالال  ل بالالالالت فالالالال   2االسالالالالتاص يبالالالالع ل الشالالالالرلا ر 

 الالعابا  ت ةيالالح الحىالالم وعا رتالال   بالتالالال  فا تاالالاص الالالر ي  اال ل ال  تا الالر اال فالال  االالالة  ااالالع  
ع مقالال اسالتم اف الحىالم  ا  االة شالقال الحىالم بال ةالاص القعلالل  االحا اال تاالاص  بالعأ بقلالرد  ضال

 القشقال بال افح القعلل ف  كتابة الضب  بالقحىقة االوتعا ية.

من ف ا ا  اضحا اص الققااد بى قة الر ي  الالاارد فيال   436 الرأر فيقا ايتقع ان الةال 
اا ر ي  القحىقة االوتعا ية  من ؤالم يعالع االحا اال يالر االا القخالت  ل بالت فال  الاالعابة القاالار  فال  

من ف ا ا اصا لم يىن ال زاع لع يرض يل محىقة االسالتم اف  لالا كالان القشالرع  149ل اطار الةا
 يقاع الر ي  اال ل لقحىقة االستم اف ل   ي ب صلل  رااة.

 

 ور لمحنمة ارستئنا  : اختصاص الرئيس األ ــثا يا 
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صا كالالان الالالر ي  اال ل لقحىقالالة االسالالتم اف مختاالالا بالبالالت فالال  الاالالعابا  الالتيالالة القتاالال ة إ
بال زاع بقلرد ما يط ا ااالة ال زاع ي ب محىقالة االسالتم اف فالان الةقال  لالع ا ت الف فال  تحع الع الالالت 

الالالب القالالال بالالان الالال    1الالالحر   تهالال  فيالال  االالحا اال تاالالاص فقالالع صاالالا االسالالتاص يبالالع الاااالالع اللالالرارر 
 اضالالالح  يحالالالعد وتالالالعليق الةتالالالر  الزم يالالالة التالالال  يخالالالت    لهالالالا الالالالر ي  اال ل بققارسالالالة جقيالالالع القهالالالاا 

مالالالن ف ا ا الالالالب ر الالالي  القحىقالالالة  149االسالالالتعلالية القاكالالالالة بققتضالالالب الةقالالالر  اال لالالالب مالالالن الةاالالالل 
االوتعا ية  م ها ا تااص ال ظر ف   عابة ت ةيح اىم  الحر  بتعأ ف  الةتر  االستم افية من اياز  

الالب  2طال ازلة  ت ته  باع ر القرار االست ماف  ف  جاار ال زاع  ف  اين  رى االستاص ادلالاف ريالا 
ان ا تاالالاص الالالر ي  اال ل لقحىقالالة االسالالتم اف يقتالالع الالالالب مالالا بعالالع  الالع ر القالالرار االسالالتم اف  فالالال  
ماضالالاع ال الالزاع ليشالالقل اتالالب مرا الالة الطعالالن بالالال قا مع الال  صلالالل بالالان الالالر ي  اال ل  بالالت فالال  اطالالار 

مالالن ف ا ا فالال  الاالالعابا  القتع قالالة وت ةيالالح لالالرار محىقالالة االسالالتم اف  ال يعقالالل ان ترفالالع  149الةاالالل 
 لب القحىقة العادية.ا

ان ا تاالالالاص الالالالر ي  اال ل لقحىقالالالة  3 ا الالالاا رار ؤالالالال  ل سالالالتاص محقالالالع العربالالال  القلبالالالاد
االسالالتم اف ل بالالت فالال   الالعابة ت ةيالالح الحىالالم  بتالالعئ وت ةيالالح الحىالالم مالالن تالالاري  رفالالع الالالعياى الالالب محىقالالة 

 االستم اف يقتع الب نهاية الت ةيح.

رل الب الاالع العق    الق طق القانان  االا  من ج ل جرد احد االراء  تبين ان الرأر االل
الالالحر يعطالال  اال تاالالاص ل بالالت فالال  ط بالالا  الاالالعابة فالال  الت ةيالالح ي الالب ر الالي  القحىقالالة القعالالر ض 
ي يهالالا ال الالزاع سالالااء محىقالالة االسالالتم اف فالال  شالالخ  ر يسالالها اال ل ا  ل قحىقالالة االوتعا يالالة فالال  شالالخ  

قا   تابعا لها  لم يال الب مرا تال  ر يسها ك قا هل ال زاع لايقا بالقحىقة الر سبا من اسبال ب
 ال ها ية.

 

 

 اختصاص محنمة المونوع  اللت في صعو ة التنفيذ:  ــ ثالثا

                                                 
، ابريال 16نشاور بمجلاة الملحاق القضاايي،عدر عبد الوا د الجراري، تعقيب على ابحا  في العمل القضايي للارييس االول، مقاال م  1

 .35، ص 1986
ارولف ريوو، المسطرة المدنية في شروا، تعريف ارريس ،لين، منشورات المعهد الووني للدراساات الققضاايية، نقاا عان ابارا،يم   2

 .179بحماني، م س، ص 
 .30، ص 1982، وبعة 1956إلى  9194محمد العربي المجبور، مجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباو من   3
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مالالالن ف ا ا تخالالالت  كالالالل محىقالالالة بالالالال ظر فالالال  الاالالالعابا   26ايقالالالاال لققتضالالاليا  الةاالالالل 
 القتع قة وتأ يل ا  ت ةيح ااىامها.

القاضالالاع  االال  تهالالعف الالالب فالاالالعابة القاضالالايية اصن االال  التالال  يقالالع اؤارتهالالا امالالاا محىقالالة 
تةسير الحىالم ا  الطعالن فال  الت ةيالح لقخالةتال  مقتضالب الحىالم ا  تاالحيح اال طالاء القاديالة التال  يقالع 

التالال  1فالال  الحىالالم  االالحد الاالالعابة ترفالالع لبالالل البالالعء فالال  الت ةيالالح  اؤ الالاء الت ةيالالح  بعالالع تقامالال  امالالاا القحىقالالة
 بت فيها.ا عر  الحىم ماضاع الت ةيح  ال   ف ف  انها ا  القختاة ل 

شكاليات تنفيذ االحكام الصادرة في ميـدان التحفـيظ  نماذ  إالمطلب الثالث: 
 .العقـاري

يقىن ارجاع احد الاعابا  اساسا الب اال ت ف ف  تأ يل بعالا القاالط حا  القانانيالة 
عيالالالة ا  لانانيالالالة )الةقالالر  الاانيالالالة    كالالحا اإلشالالالىاال  التالالال  )الةقالالر  اال لالالالب  ا  الالالب  جالالالاد  الالعابا   ال

 طرا ي ب مستاى ت ةيح ا( امر االستعلالية )الةقر  الاالاة .ت

 ولى: االختالف في تأويل بعض المصطلحات القانونية : الفقرة األ

اال الالل ان الطعالالن بالالال قا ال  الالالف الت ةيالالح اال فالال  االالاال  اسالالتا ا ية االالعداا القشالالرع فالال  
ضالالالالايا التحةالالالاليظ مالالالالن ف ا ا  مالالالالن ضالالالالقن االالالالحد الحالالالالاال  الق االالالالاص ي يهالالالالا ل 361اطالالالالار القالالالالانان 

اي  جاء في "ال  الف الطعن اماا القل   االي ب الت ةيح اال ف  االااال االتية: االاالاال 2العقارر 
 الشخاية  الز ر الةري   التحةيظ العقارر"

 لالالالع اؤالالالار االالالحا الةاالالالل الكايالالالر مالالالن اللالالالعل االالالال مةهالالالاا بعالالالا مقتضالالاليات   يتع الالالق االمالالالر 
التحةاليظ العقالارر ايال  اؤالار االحا اال يالر جالعال  با ت ف  جها  ال ظر فيقا يخ  مةهاا ماالط ح

 فقهيا تلسع ي ب مستاى االجتهاد القضا   ل قق كة فبرز نتيلة لحلل اتلااان اؤ ان:

                                                 
 .183ابرا،يم بحماني، م س، ص   1
جاء في  كم البتدايية وزانما يلي:"لكن  يث انه فيما يتعلق بالسبب االول الذي استند علياه الطالاب الثاارة الصاعوبة فاناه مان الثابات   2

عان محكماة االساتئناف باالقنيطرة فاناه يتعاين بالتاالي  من ظا،ر السند التنفيذي موضوع ملف التنفيذ...انه عبارة عن قرار نهاايي صاارر

عدم االلتفات اليه واالقارار باان الطعان باالنقض ال يوقاف التنفياذ ا ال فاي قضاايا التحفايظ العقارياة وقضاايا اال اوال الشخصاية والااور 

 الفرعي".

 وما بعد،ا. 231، ص 2000، رجنبر 22منشور بمجلة االشعار، عدر  02/02/1999بتاري   10/99 كم رقم 
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اتلاد ا ل : يعط  لعبار  التحةيظ العقارر تةساليرا ضاليقا يلع هالا تقتاالر فقال  ي الب القضالايا 
ظ العقارر ت طبق ي ب ديا ى مسطر  القتع قة بالعقارا  ف  طار التحةيظ  يعتبر ان ديا ى التحةي

التحةالالاليظ القا الالال ة الالالالب تأسالالالي  الرسالالالم العقالالالارر )ا ال  فالالال  االالالين  الالالحاا االتلالالالاد الاالالالان  الالالالب ايطالالالاء 
ماالالط ح التحةالاليظ العقالالارر تةسالاليرا  اسالالعا ليشالالقل كالالل القضالالايا القتع قالالة بالالالحةيظ العقالالارر سالالااء تع الالق 

 يا .االمر بعقار ال  زال ف  طار التحةيظ ا  ا بح محةظا )ؤان

 التفسير الضيق لعلارة التحفيظ العقاري :  ــور د

مالن ف ا ا تةساليرا ضاليقا  361يةسر احا االتلاد يبار  التحةيظ العقارر الالاارد  فال  الةاالل 
يلع هالالا تقتاالالر ي الالب اجالالراءا  مسالالطر  التحةالاليظ القا الال ة الالالب تأسالالي  الرسالالم العقالالارر  االالا التةسالالير 

ت  كقا  تبين من  ال ل القالرارا  القضالا ية الاالادر  ي ال  الحر تب اد االجتهاد القضا   بقخت ف درجا
 اىالالحا جالالاء فالال  لالالرار ل قل الال  االي الالب مالالا   الال  :"ان الققاالالاد والالعياى التحةالاليظ العقالالارر فالال  الةاالالل 

مالالن ف ا ا التالال   الال در الطعالالن بالالال قا فيهالالا الالالب  لالالف الت ةيالالح االال  ملقايالالة االجالالراءا  التالال   361
 1ه  بانشاء الال العقارر لها..."يقاا وها بال سبة ل ق ل الشير القحةظ  ت ت

  باع ر احا القرار دأل العقل القضا   بقخت ف درجات  ي ب تكري  احا االتلاد.

" اي  انالالال  بخاالالالاص تطبيالالالق جالالالاء فيالالال : 22/07/1999لاالالالادر وتالالالاري  القالالالرار ا -
مالالن ف ا ا فالالان اجتهالالاد الشرفالالة االداريالالة لالالع اسالالتقر فالال  يالالع  لالالرارا   361مقتضالاليا  الةاالالل 

اد بالالتحةيظ العقالارر الالحر  ال در ال الزاع فيال  الالب ايقالاف ت ةيالح االاىالاا ل طعالن ي الب ان الققاال
بال قا ف  ال زايا  القتا ة بقسالطر  التحةاليظ العقاريالة  الققعمالة فال  شالىل تعرضالا  ت فيالا 

 .2ل تعقيعا  الت  يسببها ت ةيح القرارا  الاادر  ف  ماد  التحةيظ العقارر.."
جالالالاء في :" بعالالالع القعا لالالالة طبقالالالا ل قالالالانان  2002اوريالالالل  11القالالالرار الاالالالادر وتالالالاري   -

ايالال  ان جالالاار ال الالزاع االالا معرفالالة االالل ماالالط ح التحةالاليظ العقالالارر   االالرف فقالال  الالالب  ضالالعية 
العقار ف  طار التحةيظ  لبل انشاء الرسم العقالارر اا ان االمالر يشالقل كالحلل العقالار القحةالظ 

  .أر الحر  تافر فع  ي ب رسم العقارر 

                                                 
نقا عن عبد العايا توفيق، قضاء المجلس االعلى في التحفيظ راال اربعاين  06/06/1988بتاري   125قرار المجلس االعلى رقم   1

 .179-178، ص، 1999سنة، مطبعة النجاا الجديدة الدار البيضاء، الطبعة االولى 
 )غير منشور(. 328/99لف عدر في الم 22/07/1999بتاري   973قرار المجلس االعلى رقم   2
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دارية بالقل   االي ب ان فا ت ف  يع  لرارا   اسقت ال زاع ن  سبق ل شرفة االإ اي  
ف  احا القاضاع ي عما الاظت يبر لراراتها ان الققاالاد بالالتحةيظ العقاريالة القسالطر  التال  تتع الق 

 .1بالعقار ف  طار التحةيظ أر ي عما يىان ا اا تعرضا  مقعمة ضع مط ا الحةيظ"

:"  اي  ان  تبعالا لالحلل...فان الةاالل  2ر البيضاءاقا جاء ف  لرار لقحىقة االستم اف بالعا
من ف ا الحر لض  بان الطعالن بالال قا االا مالالف لت ةيالح االاىالاا الاالادر  فال  مالاد  التحةاليظ  361

العقارر اا ن   اص يسالتا ب مالن اال الل السالالف الالحكر  ت الل االاىالاا لالحا يلالا ان تةسالر تةساليرا 
ر داللتها  مع ااا ي ب مرا ة مالا لبالل التحةاليظ  التال  ضيقا  بالتال  فان يبار  التحةيظ العقارر تقتا

 ت ته  بانشاء الرك العقارر فق  د ن القرا ة الت  يابح فيها العقار محةظا..."

 ف  لرار ا ر الوتعا ية العار البيضاء جاء في  :" ايال  ان االحد القبالادئ القانانيالة لالع اسالتقر 
يبار  التحةيظ العقارر جقيالع القضالايا القرتبطالة ي يها العقل القضا    ان  لا كان القشرع يقاع من 

بالعقالالالارا   لالالالي  التحةالالاليظ العقالالالارر بقةهامالالال  الق االالالاص ي يالالال  فالالال  ت   ع لكالالالان نالالال  ي الالالب صلالالالل 
مالن ف ا ا  التال  مالن وي هالا التحةاليظ العقالارر ال يقىالن  361 رااة  ان االسالتا اء الالاارد فال  الةاالل 

ل   حار فيقا  تع ق بالالتحةيظ العقالارر  التعالرض التاسع ف  تةسيرد  ي بش  تةسيرد تةسيرا ضيقا  بحل
  3ي ي ..."

 فالال  نةالال  التاجالال  صابالالت القحىقالالة االداريالالة بقالالرااو فالال  اىالالم لهالالا :"انالال  اسالالتا اءا مالالن القبالالعأ 
القاضالالال  بقاو يالالالة االاىالالالاا القضالالالا ية ل ت ةيالالالح بقلالالالرد  الالالير رتها نها يالالالة... فالالالان القشالالالرع االالالعد فالالال  نالالال  

قارر  الف االاىاا الاادر  فيها باةة ت قا ية بقلرد الطعن مااد من وي ها التحةيظ الع 361الةال 
فيهالا بالال قا...  ايال  ان االسالالتا اء ال  تاسالع فال  تةسالاليرد فانال    بشال  تةسالالير يبالار  التحةاليظ العقالالارر 
تةسالاليرا ضالاليقا  بالالحلل ت حاالالر فيقالالا  تع الالق بالالالتحةيظ العقالالارر  التعالالرض ي يالال   ال تشالالقل التسالالليل ي الالب 

 .4الال العقارر"

تلاد الحر س ك  االجتهاد القضا   ا عد االستاص يبع القادر الرافع  مست عا ف  رأي   احا اال
 361ي ب ملقايالة مالن القعالا ير ل تأاالع ي الب ان ماالط ح التحةاليظ الالاارد الال   ي يال  فال  الةاالل 

                                                 
 )غير منشور(. 24/4/1/99ملف اراري عدر  11/04/2002بتاري   420قرار المجلس االعلى عدر   1
 )غير منشور(. 1196/98ملف عدر  07/01/1999بتاري   161قرار استئنافية البيضاء رقم   2
 شور(.)غير من 2223/98ملف عدر  1999يوليوز  3بتاري   845/98قرار رقم   3
 )غير منشور(. 192/94ملف رقم  11/05/1995بتاري   19 كم رقم   4
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مالالن ف ا ا ال   سالالحا اال ي الالب القسالالاطر التالال  تهالالم مرا الالة مالالا لبالالل التحةالاليظ  ال يقىالالن ان   سالالحا 
 القحةظة ل سبال التالية :ي ب العقارا  

ميل القشرع ف  العع ع من الققتضيا  التشريعية الب التقييز والين ماالط ح  التحةاليظ  –أ 
 العقالالارا  القحةظالالة  فك قالالة تحةالاليظ تع الال  فالال  ال ظالالاا العقالالارر القشربالال  ملقايالالة مالالن القسالالاطر التالال  

لقحالافظ ي الب ان تبتعئ من تاري   ضع مط ا التحةاليظ  ت تهال  باالع ر لالرار التحةاليظ مالن طالرف ا
   ي  ماط ح ا ر اا العقار القحةظ.

ن القشالالرع فالال  ت   ع  االال  لسالالقين ر يسالاليين لكالالل ماالالط ح م هقالالا فع الالان القسالالم اقالالا أ
اال ل ف  التحةيظ  ي اان القسم الاان  ف  اشهار التحقاف العقارية الققامة ي ب العقارا  القحةظالة 

 ح معلال   ال تعا ل وي هقا نها يا. ف  تسلي ها بالسل   العقارية  ي ي  فان لكل ماط 

شالار الالب القاالالط حين معالا  ميالز وي هقالا ايال  نال  فالال   اتالب بالالرجاع الالب ف ا ا نلالعد أ
"اصا تع الالالالالق الحلالالالالالز بعقالالالالالار محةالالالالالظ ا  فالالالالال  طالالالالالار :مالالالالالن ف ا ا فالالالالال  فقرتالالالالال  الخامسالالالالالة 455الةاالالالالالل 

 .التحةيظ..."

مشالالالرع  مالالالن تالالالم  تضالالالح ان ماالالالط ح  التحةالالاليظ  العقالالالارا  القحةظالالالة معر فالالالان مالالالن طالالالرف 
 ل فالالالالال  القسالالالالالطر  القعنيالالالالالة  يقيزاقالالالالالا يالالالالالن بعضالالالالالهقا الالالالالالبعا  ال يقىالالالالالن ان   سالالالالالا اليالالالالال  أر تالالالالالعا

 القاط حا  ا  أر ارتباط.

ان الحالالالالالاال  الالالالالالا ث القالالالالالحكار  ااالالالالالرا  ي الالالالالب سالالالالالبيل االسالالالالالتا اء مالالالالالن القبالالالالالعأ العالالالالالاا  –ب 
 من ف ا ا لهالا لاسالم مشالترا يلقالع وي هقالا  االا اسالتحالة الرجالاع 361الق ااص ي ي  ف  الةال 

 الب الاضع الحقال  الحر كان لا قا لبل ت ةيح القرار االستم اف .

مالالن ف ا ا تضالالقن مبالالعأ لالالانان   هالالم القرافعالالا  القعنيالالة  اسالالتا اءا   361ان الةاالالل  –ج 
لهالالالحا القبالالالعأ فالقبالالالعأ االالالا الطعالالالن بالالالال قا  بايتبالالالارد طعالالالن ةيالالالر يالالالادر فانالالال  ال  الالالالف الت ةيالالالح امالالالا 

القاو ية ال ال ا اال ضالاا بعالع  الع ر لالرار بالال قا  اال   االستا اءا  فقع ر ي  فيها ضرر يعا
لالالحلل  رد  ي الالب سالالبيل الحاالالر  مالالن ضالالق ها لضالالايا التحةالاليظ  مالالن ؤالالم فقالالا دم الالا امالالاا مقتضالاليا  

 1استا ا ية فانها تقتض  م ها ا ال التطبيق  ؤانيا التةسير الضيق الحارر ال التاسع .
                                                 

من ق م م ومصاطلم التحفايظ العقااري، مجلاة المحااكم الماربياة، العادر  361للمايد من التفصيل يراجع عبد القارر الرافعي، الفصل   1

 وما بعد،ا. 51، ص 87
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لقةهالالاا الضالاليق لقاالالط ح التحةالاليظ  رةالالم الحلالالج التالال  ايتقالالعاا االالحا االتلالالاد فالالان تطبيالالق ا
مالالن ف ا ا اضالالافة الالالب مالالا   تلالال  مالالن مشالالاال فالال  التطبيالالق  361العقالالارر الالالاارد صكالالرد فالال  الةاالالل 

 .1  عابا  لانانية  مادية فها   ؤر ي ب اقاف االطراف اس   ال ية  ي ب استقرار القعام  

يظ العقالارر صاالا اتلالاد  اماا اات  الس بيا  التال  يعالان  م هالا القةهالاا الضاليق لعبالار  التحةال
 فقه  ا ر الب ايطاء احا اال ير تسةيرا  اسعا  ااما س تالب ويان .

 :ر الواسع لعلارة التحفيظ العقاريالتفسي ثا يا ــ

يةسر احا االتلاد يبار  التحةيظ العقالارر تةساليرا  اسالعا يلع هالا تشالقل كالل القضالايا القتع قالة 
جالراءا  مسالطر  التحةاليظ السالابقة ي الب تأسالي  الرسالم و ظاا التحةيظ العقارر سااء كان ماضالايها ا

العقارر ا  ت ل ال اقة ل   القتع قة بالتقييع  اشالهار الحقالاف القترتبالة ي الب العقالارا  القحةظالة  االحا 
فال   2التةسير لال ب  جل القهتقين بقاضيا التحةيظ العقارر  اي  صاا االستاص اون الحا  السال ق 

ال يقىالالن االيتقالالاد ي الالب ارفيالالة الالال    مضالالقان  الشالالى   بقالالعر مالالا معالالرض تأ يالالعد لهالالحا التةسالالير انالال  
 لقاضاي  مع   مالة  بعع  الج ا :يلا البح  ين ر ا   مضقان  ا

ان نظالالالاا التحةالالاليظ العقالالالارر االالالا نظالالالاا لالالالانان  يقالالالارر يطبالالالق ي الالالب مالالالرا تين ااالالالعاام  -1
تكالالان ملالالرد  سالالابقة ل تحةالاليظ  الاانيالالة ال اقالالة لالال   مالالن تالالم فالالان مسالالألة تقسالاليم ت   ع ال تعالالع  ان

مسالالألة شالالى ية تتع الالق بق هليالالة الاالالياةة  ال تالال ؤر ي الالب القضالالقان  اللالالاار  بالالحلل فالالان القشالالرع 
وت اياالال  فالال  الةاالالل اال ل مالالن ت    ع ي الالب انالال  "يقضالالع مالالن التحةالاليظ جعالالل العقالالار القحةالالظ 
 اضعا ل ظاا احا الظهير" انقا كان يقاع ب  صلل ال سق مالن القبالادئ القترا الة  القترااقالة  مالا 

ق   من اجراءا  تهعف الب تلسيها  تطبيقها بعيعا ين أر تقييز وين أر م هالا سالااء تع الق تتض
 االمر باجراءا  اد ال العقار لهحا ال ظاا ا  باجراءا  ايازت  القانانية  القادية.

ان استعقال القشرع لعبار  العقار القحةظ فال  الةاالل اال ل مالن ت   ع  العل ي الب  -2
ا التحةاليظ  يسالتعقل معيالار القالتل لتحع الع االحا القةهالاا فهالا يةالرض ان القشرع يا الح بحركيالة مةهالا 

 م الالح البعايالالة ان يخضالالع العقالالار اتقالالا ل قاايالالع القانانيالالة التالال    ظقهالالا ضالالقن الةاالالال التالال  تشالالتقل 

                                                 
اص واكرا،اات المساؤولية، مطبعاة النجااا الجديادة الادار البيضااء، الطبعاة محمد الحياني، المحافظ العقااري باين متطلباات االرتصا  1

 .100ص 2002االولى، 
راجع بتفصيل محمد بن الحاج السلمي، مقاالت وربحاا  فاي التحفايظ العقااري ـ رراساات مان القاانون المارباي والمقاارن، رار القلام   2

 .74، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مارس 
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ي يهالالا االلسالالاا االربعالالة القىانالالة لظهيالالر التحةالاليظ العقالالارر بايتبالالارد  االالع  متقاسالالىة ال يقىالالن فاالالل 
 بعضها ين البعا اال ر.

ان اال الالالح بالالالالقةهاا الااسالالالع لعبالالالار  التحةالالاليظ العقالالالارر االالالا  1رى االسالالالتاص محقالالالع  يالالالرر اقالالالا  الالال
االتلالالاد السالال يم  اال الالال  الالالحر   بشالال  ا الالحد بعالالين االيتبالالار بايتبالالارد يشالالىل االسالالاك الالالحر سالاليعتقع 
ي ي  القحافظان العقاريان اي قا  تشرطان شالهاد  بعالعا الطعالن لت ةيالح االاىالاا الاالادر  فال  لضالايا 

د نقا تقييز وين العقار الحر ال  زال ف  طار التحةيظ ا  القحةالظ الالحر اسال  بشالأن  رسالم التحةيظ 
 يقارر.

الالالالب ان القةهالالالاا الضالالاليق الالالالحر ا الالالح بالالال  االجتهالالالاد  2فالالال  االالالين صاالالالا االسالالالتاص رشالالاليع مشالالالقال 
القضالا   تترتالا ي الال  يالع   العابا   بالتالالال  ال سالبيل سالالاى تب ال  القةهالاا الااسالالع بحيال  ان القالالال 

اط ح التحةيظ يشقل العيا ى القتع قة بالعقارا  ف  طار التحةيظ فق  ساليترتا ي ال  بان مةهاا م
اؤار س بية من شانها القساك باستقرار القعام   فالقةا  الي  بققتضب تسليل ؤالم لةا الع  القةالا  
بققتضب لرار استم اف  ال يعرف ال ااتسا اق  فع  ماداا ان القل   االي ب لم يقل ك قت  بعع 

ن القالالع  التالال  يسالالتشرلها القل الال  االي الالب ل بالالت فالال  الالالعياى ليسالالت باليسالالير   بالتالالال  تقالالع ي الالب اقالالا ا
 العقار القحةظ يع  تشييرا  ال يقىن معها تابيتا.

اما بال سبة لقالف ادار  القحافظة العقارية من ماط ح التحةيظ العقارر الاارد ف  الةال 
ضالاليق  بالالين التةسالالير الااسالالع لالال  اص ان الق شالالار مالالن ف ا ا فقالالع تالالأرجح والالين اال الالح بالتةسالالير ال 361

مالالن ف ا ا  االال  ل قحالالافظين  361يطالالب مةهامالالا ضالاليقا ل ةاالالل  3 27/05/1980الاالالادر وتالالاري  
ي الالب ايتبالالار يريضالالة الالال قا  الالالحة اللامالالة تقييالالع ااتيالالاط  تةاديالالا ل قشالالاال التالال  لالالع تحالالعث ي الالع 

 نقا القرار االستم اف  من طرف القل   االي ب.

تراجعالالالالت القحافظالالالالة العامالالالالة يالالالالن رأ هالالالالا االالالالحا  ا الالالالح   4 16/03/1980ي  ةيالالالالر انالالالال   بتالالالالار 
بالقةهاا الااسع  ا بحت تشالترط االدالء بشالهاد  تابالت يالعا الطعالن بالال قا  صلالل تطبيقالا لقالا افالاد 

الالالحر لالالال بانالال  "مايالالعا فالال  االالالة تالالع ل القضالالاء القخالالت   09/06/1980بالال   زيالالر العالالعل وتالالاري  

                                                 
 .19-18، ص 1995، اكتوبر 5محمد ريري، الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ العقاري، مجلة التحفيظ العقاري، عدر   1
 وما بعد،ا. 35، ص 1997راجع رشيد اشقاقة، وجهة نظر قانونية، نشر رار جابل للطباعة والنشر والتوزيع، سنة   2

 .56على اعمال المحافظ العقاري بعد ا دا  المحاكم االرارية، ص  راجع ايضا ا مد اجعون، رصوصية الرقابة القضايية
 .1980ماي  27بتاري   278منشور عدر   3
 .1981مارس  16بتاري   280منشور عدر   4
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ن ف ا ا فان  زار  الععل ترى بان الطعن بال قا صر االؤر م 361وتةسير ال   القحكار الةال 
 القالف ل ت ةيح بخااص التحةيظ يلا ان يةسر تةسيرا  اسعا يشقل كحلل العقارا  القحةظة".

القشار الي  سابقا ا عر القحالافظ العالاا وتاريخال   125 باع ر لرار القل   االي ب يعد 
ان التةسالير القاسالع الالحر كانالت تأ الح بال  ادار   ايتبالر فيال  314م شارا تحت يالعد  19/05/11989

القحافظة العقارية كان مشر طا وتع ل القضاء الحر يخت   اعد وتةسير ال ااص القانانية  من 
تم ا بحت القرارا  االسم افية القتع قة بالعقارا  القحةظة لاو ة ل ت ةيح من طرف القحافظ العقارر 

ا  بالالحلل كالالرك القحالالافظ العالالاا بق شالالارد االالحا االتلالالاد الالالحر  بالالالرةم مالالن الطعالالن بالالال قا القاجالال  اليهالال
س ك  القل   االي ب مزي  كل ا ت ف وين مالف االجتهاد القضا    ادار  القحافظة العقارية اال 

 الالعر  د ريالالة ل قحالالافظين تحالالاهم ي الالب العالالع ل يالالن تطبيالالق القةهالالاا  21995  الالا ر  20انالال  وتالالاري  
 طالالار ي يالال  اال الالح بالالالقةهاا الضالاليق مالالن مشالالاال   الالعابا  الضالاليق  اال الالح بالالالقةهاا الااسالالع لقالالا  

تقالال  اسالالتقرار القعالالالام    الاقالالة فالالال  نظالالاا التحةالالاليظ  القضالالاء ي الالالب السالالااء اضالالالافة الالالب ان القالالالراء  
القتأنيالالة  القعققالالة لقخت الالف ال االالاص القانانيالالة القتع قالالة بالقاضالالاع سالالااء م هالالا العامالالة ا  الخا الالة 

التالالال  ترسالالالب ي يهالالالا تبالالالين لاالالالار القةهالالالاا الضالالاليق لعبالالالار  بقيالالالعان التحةالالاليظ العقالالالارر  كالالالحا االاالالالعاف 
 التحةيظ العقارر.

 اسالالت ادا لقالالا سالالبق ارجالالح الالالرار الالالحر يأ الالح بالتةسالالير الااسالالع لعبالالار  التحةالاليظ العقالالارر الالالاارد  
 ست عا ف  را   ي ب الحلج االتية:ن ف ا ا م 361ف  الةال 

بالال ظر الالب مالعلالها ان مشرع القسطر  القعنية استعقل يبالار  التحةاليظ العقالارر  -1
العاا بشىل يلع ها تشقل العقارا  ف  طار التحةيظ  العقار القحةظ معا فالعبر  بعقاا ال ةظ 

 ال بخااص السبا.
ان القسالالالت ع العالالالاا ل جتهالالالاد القضالالالا   فالالال  ايتبالالالار ماالالالط ح التحةالالاليظ العقالالالارر  -2

يقالالارر لا الالرا ي الالب مسالالطر  التحةالاليظ فقالال  يىقالالن فالال  ان القسالالطر   ترتالالا ي يهالالا تأسالالي  رسالالم 
 نها    ةير لاول ل طعن  بالتال  ال يىان اؤر الطعن بال قا ف  مادتها اال مالةا ل ت ةيح.

 بحلل نست تج ان القضاء لم يةسر ماط ح التحةيظ العقارر و اء ي ب مالا يقىالن اسالت تاج  
 من نااص ت   ع ول ايتقع ف  تةسيرد ي ب ال تيلة الت  تسةر ي ها مسطر  التحةيظ.

                                                 
 .1989ماي  19بتاري   314منشور عدر   1
 . 1995يناير  20بتاري   324رورية رقم   2
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لتةسالالير الضالاليق لعبالالار  التحةالاليظ العقالالارر يلعالالل القحالالافظ امالالاا  يالالار ان اال الالح با -3
 العا فامالا ان يعقالل ي الب ت ةيالح االاىالاا القضالالا ية د ن اسالت زاا شالهاد  يالعا الطعالن  االا مالالا 
يقىالالن ان يعرضالال  ل قسالال  لية يالالن الت ةيالالح  امالالا ان يقت الالع يالالن الت ةيالالح اال بعالالع االدالء بشالالهاد  

ة سيشالىل لالرارد شالططا فال  اسالتعقال السال طة يىالان تابت يعا الطعن بال قا  فال  االحد الحالال
لالالالاو  ل طعالالالن فيالالال  بااللشالالالاء  لالالالحلل فالالال  سالالالبيل ل خالالالر   مالالالن االالالحا الاضالالالع اال يالالالن طريالالالق اسالالالم 
القسالالألة تشالالريعيا بققتضالالب نالال   الالريح يحالالعد الققاالالاد بعبالالار  التحةالاليظ العقالالارر الق االالاص 

 من ف ا ا. 361ي يها ف  الةال 

 والقانونية التي تحول دون تنفيذ االحكام العقارية : الفقرة الثانية : الصعوبات الواقعية

 ال   القاناي الالالة )ؤانيالالالا  التالالال    ل قالالالاص  مالالالن الاالالالعابا  الاالعيالالالة )أسالالال تعرض فالالال  االالالحد الةقالالالر 
 تعترض القحافظ العقارر ف  ت ةيحد ل اىاا العقارية.

 : ور ــ الصعو ات الواقعيةد

مالالن ف ا ا د ن ان يضالالع  436تعالالرض القشالالرع القشربالال  ل االالعابا  الاالعيالالة فالال  الةاالالل 
تعريف لها تاركا امر صلل ل ةقال   اىالحا يرفهالا االسالتاص اوالراايم بلقالان  بانال  الالالا ع التال  تحالعث بعالع 
 الالع ر الحىالالم  لالالم يسالالبق يرضالالها ي الالب القحىقالالالة اؤ الالاء م الشالالة الالالعياى  االال  نالالايين :  الالالعابا  

الال  مالع اياياتال  ا  لاجالاد تتع ق بس ع الت ةيح نةسال  كالالطعن فال   الحة تب يالغ السال ع ا  لت الالا م ط
 طالأ فال  الحىالم  ا الاا  العابا   العيالة ناتلالة مالالن افعالال ماديالة االعؤت بعالع  الع ر الحىالم  االا مالالا 

 س تالب ويان  كاالت  "

 الصعو ات التي ينون مردها الحنم القضائي  فسه:  –1

ان االالاال  الاالالعابا  الاالعيالالة التالال  تعتالالرض القحالالافظ فالال  ت ةيالالح االاىالالاا القضالالا ية كايالالر  
االالالالا ااالالالالراا ةيالالالالر ان اة بهالالالالا يىالالالالان مالالالالردد الحىالالالالم القضالالالالا   نةسالالالال   اليطالالالالاء اما الالالالة مالالالالن االالالالحد  ي

 الاعابا  الترا الحاال  االتية :

 حالة وجود خطن مادي في الحنم: -د
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لضب بالتشطيا ي ب االراؤة الققيع  1نقال لهحد الحالة بحىم  ادر من اوتعا ية يين الشق
 تقييالع مىانهالا اراؤالة  07/02/86الق ر الة وتالاري   3ك الا   127 الحيةة  119بالرسم العقارر يالعد 

 الحالالالال ان  3ك الالالا   127 الالالحيةة  119تتضالالالقن رسالالالم الا الالالية بالا الالال  تحقالالالل نةالالال  القرجالالالع يالالالعد 
 3بى الالا   113ص  1944االراؤالالة القط الالال التشالالطيا ي يهالالا مالالن الرسالالم العقالالارر االال  االراؤالالة يالالعد 

ن ين ت ةيح احا الحىم لاجاد الخطأ  لع امت ع السيع القحافظ لسيعر ياقا 01/02/86الق ر ة ف  
القالالادر  ايالال  ط الالا تاالالحيح  مالالن طالالرف القحىقالالة القاالالعر  ل حىالالم  فعالال   الالعر لالالرار ا الالر لالال ة  
القحىقالالالالالة جالالالالالاء تاالالالالالحيحا لقالالالالالا  رد فالالالالال  القالالالالالرار اال ل مالالالالالن  طالالالالالأ مالالالالالادر ايالالالالال  جالالالالالاء فالالالالال  ااالالالالالعى 

ا   لكانالالال  :" ايالالال  ان السالالاليع القحالالالافظ اجالالالال ان الت ةيالالالح  تالالالالف ي الالالب تعالالالع ل الحىالالالم االوتالالالع2اياياتالالال 
الق ر الالة فالال   3ك الالا   127ص  119لضالالب بالتشالالطيا ي الالب االراؤالالة الققيالالع  بالرسالالم العقالالارر يالالعد 

ص  119 تقييالالع مىانهالالا اراؤالالة تتضالالقن رسالالم الا الالية بالا الال  تحقالالل نةالال  القراجالالع يالالعد  07/02/86
 119 ان االراؤة القحىاا وتقييعاا ف  الرسم العقارر ا  يعد  1.2.86الق ر ة ف   3ك ا   113
 "26/01/86الق ر ة ف   41يعد  3ك ا   127ص 

لضالب 3 ف  نة  االطار امت ع السيع القحافظ العقارر واجع  ين ت ةيح اىم الوتعا ية  جالع 
باالالالحة شالالالراء بسالالالبا  جالالالاد ا الالالت ف فالالال  اسالالالم القشالالالترر والالالين مالالالا  رد فالالال  يقالالالع الشالالالراء  مالالالا  رد فالالال  

لقحىقالالة ماالعر  الحىالالم رد  القحىقالالة االاىالاا القط الالال ت ةيالالحاا ةيرانال  ي الالع اتارتالال  الاالعابة امالالاا ا
"فضالال  ي الالب شالالهاد  القطابقالالة القالالعلب وهالالا إلزالالالة الشقالالاض... فالالان السالاليع القحالالافظ امالالاا ت ةيالالح 4بانالال 

ااىاا لضا ية  لهحا فالعبر  لققتضياتها اما العقع فا بحت مرالبت  متلالا ز  الن القحىقالة سالبق  ان 
   الش ء الققض  ب "نالشت   اضط عت ي ي   ا بح اىقها بشأن  اا زا لقا 

 تبين   ل ايايا  احا الحىم ان القحىقة تضع القحافظ العقارر اماا  يار  العا فامالا 
ان يعقل ي ب ت ةيح الحىم القضا    ف  احد الحالالة يقىالن ان تاالار مسال  ليت  الشخاالية و الاء ي الب 

بالشالط  فال   من ت   ع  اما ان يقت ع ين الت ةيح مقا يلعالل لالرارد متسالقا 97الققتضيا  الةال 
اسالتعقال السال طة  لالاو  ل طعالن بااللشالاء امالاا القضالاء االدارر  مالن تالم  تضالح ل الا ان القحىقالة والالعل 
ان تاعر اىقا وتاحيح الخطأ القادر الر  بان مرالبة القحافظ ل عقالع ا البحت متلالا ز  مت اسالية 

 من ت   ع. 72مقتضيا  الةال 
                                                 

 )غير منشور(. 671/96ر في الملف عد 08/01/98بتاري   111قرار عدر   1
 )غير منشور(. 434/1/04ملف عدر  13/01/2005بتاري   228قرار رقم   2
 .95على  1777في الملف رقم  15/10/1996بتاري   3300 كم رقم   3
 .2716/97في الملف رقم  11/11/97بتاري   3992 كم رقم   4
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 43536/02م مالا  الرسالم العقالارر يالعد  من اما ة اال طاء القادية كحلل ان  رد ف  الحىال
 ي ع ط الا تقييالع الحىالم مالن طالرف القحالافظ العقالارر  تبالين ان العقالار القع ال  رسالق  العقالارر يحقالل 

 احا مالا  لالع فعال  ي الب مسالتاى محافظالة  جالع  اؤالر رفالا القحالافظ العقالارر تقييالع  11418/02رلم 
ير ان ماالل االحد اال طالاء تاالحح مالن  اشال 1لرارين ااعاقا الستم افية  جع   اال ر ل قل ال  االي الب

طرف القضاء ال من طرف القحافظ العقارر بحي  تكان القحىقة القاعر  ل قرار القتضقن ل خطأ 
 21/03/2001وتالالاري   2القالالادر االال  القختاالالة وتةسالاليرد  االالا مالالا نستشالالة  مالالن لالالرار ل قل الال  االي الالب

ار الاالادر ي ال  تحالت يالعد جاء في :"...لضب القل   االي ب وتاحيح الخطأ القادر االاق بالقر 
بالقال بان رلم الرسم العقالارر الاالحيح االا  985/93ف  الق ف لقعن   13/05/98وتاري   2798

  "/18963  وعال من الرلم الخاط  /18968

:"... ايال  انال  مالن القع الاا 08/06/32005احلل جاء ف  لرار الستم افية البيضاء وتاري  
كالالالل محىقالالالة تخالالالت  بالالالال ظر فالالال  الاالالالعابا  القتع قالالالة مالالالن ف ا ا فالالالان  26 يقالالال  بااىالالالاا الةاالالالل 

من القالانان نةسال   ايال  انال   لقالا كانالت  149وتأ يل  تةسير ااىامها مع مرايا  مقتضيا  الةال 
الطالبة ترم  من ط بها تةسير الحىم االوتعا   لع وي ت ف  االسالتم اف الحىالم القط الال تأ ي ال  فانال  

 كان ي ب الطالبة  ال لالاء الالب ماالعر  الحىالم القط الال ال يساى لها ان ت ظر ف  ط ا التأ يل... 
 .تةسيرد لرفع االوهاا الحر تعيي ..."

 

 حالة عد  الحسم في مونوع النزاع :  – ب

فة  ملال التعرضا  القتبادلة ما  ةالبا مالا تاالعر ااىامالا تقضال  وال ة  الايالاء العقالارر 
لحىالالم بحيالال  ال  بقالالب امامالال  سالالاى لشخاالالين ا  اااالالر مقالالا يلعالالل القحالالافظ امالالاا  الالعابة فالال  ت ةيالالح ا

ااالة الق ف ي ب القحىقة من جع ع لتةسيرد بشىل يلع   لالاو  ل ت ةيالح اسالت ادا الالب م طالاف الةاالل 
 نقال لهحد الحالة بقرار  الادر يالن اسالتم افية البيضالاء جالاء فيال  :"... ايال  ااالال  4من ف ا ا 26

بسالبا تالعا ل  1636/33   193/33 القحافظ ي ب القحىقة التعرضين القتبادلين بشأن القط بالين
                                                 

 969وكاذا قارار المجلاس االعلاى رقام  1242/98الملف المدني رقم في  2/03/1999صارر بتاري   532قرار استئنافية وجدة رقم   1

 .67القرارين المذكورين اورر،ما كمال عونة، م س، ص  1860/1/1/4/99في الملف المدني عدر  14/03/01بتاري  
 .94/1/1/1999في الملف المدني عدر  21/03/01بتاري   1088قرار عدر   2
 )غير منشور(. 87/04ملف رقم  09/06/2005بتاري   456قرار رقم   3
باالنظر فاي الصاعوبات المتعلقاة  149مان ق م م علاى ماا يلاي:"تختص كال محكماة ماع مراعااة مقتضايات الفصال  26ينص الفصل   4

رة بتأويل او تنفيذ ا كامها او قراراتها وراصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤراة امامها، ال تستأنف االكام الصاررة وبق الفقا

 السالفة اال اذا كانت اال كام في الدعاوى االصلية قابلة ،ي نفسها لاستئناف".
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القسااتين لكل م هقا  اي  ؤبت ل قحىقة من  ؤا ق القط بين ان السيع اشالترى بققتضالب يقالع ويالع 
 58م ر  ف  مساات  ما ة متر مربع  اؤ اء يق يا  التحع ع اال ليالة ههالر  ان القسالااة ال تتعالعى 

ع  اؤ الاء يق يالة التحع الع ههالر  ا مربال 432ا مربع  اي  اشتر  السيع  ف  نة  القط ا مسالاات  
مربالالع  ايالال  اديالالب كالالل م هقالالا تالالعا ل مشالالتراد فيقالالا دل الالالب الطالالرف الاالالان   236ان القسالالااة االال  

ا مربعا نالاا  260ال تتععى ف  اقيقة االمر  444 اي  ابانت الخبر  الق لز  ان مسااة العقار 
اراا الحر لم  ابت والع رد انال  فع  كقا اا محكار ف  يقع شراءاا اال ان القس  ل ي ب صلل لي  ج

اضالاف الالب ارضال  مالا االا مق الاا لال  كقالا ان يقالالارد ايضالا يقالل مسالااة لقالا االا مشالار اليال  فال  يقالالع 
شالالراءد  ايالال   الحالالالة االالحد فتعالالرض كالالل م هقالالا ةيالالر  الالحيح والالعليل ان ك اقالالا ااالالل ا يالالرا ي الالب 

 مسااة تقل ين القسااة الت  ادى ؤق ها..."

ا الحىم  تضالح ان القحىقالة  اال  ت ظالر فال  التعالرض  من   ل استعراض اام ايايا  اح
القتبادل وين القط بين القحكارين لم تبت بىيةية لطعيالة  نها يالة فال  التعالرض القتبالادل الشال ء الالحر 
يستعا  مع  ت ةيالح االحا الحىالم لكانال  لالم  بالين التعالرض الالحر لضالب باالحت  فال  مااجهالة التعالرض 

قطعة الت   عي  م كيتها امالاا القحالافظ الشال ء اال ر  اا ا  ان ك  طالب  التحةيظ متقسل بال
الالحر االعا وهالحا اال يالر الالب ارجالاع الق الف الالب القحىقالة ل بالت مالن جع الع فال  التعالرض القتبالادل والالين 

 .1القط بين  الحر ال  زال لا قا  يتعين البت ف  مع   حت 

 

 

 حالة تناقض منطوق الحنم مع حيثياته :  – ج

قضاء بق اسالبة ال ظالر فال  التعالرض القتبالادل والين مط بالين  نقال لهحد الحالة بقضية اتل  ال
 جهة شاص  تخت ف يقا دأل ي ي  ف  ميعان التحةيظ العقالارر ايال  تالت خ   لالا ع القضالية فال  ان 

وتالالالالاري   1276/33متالالالالر مربالالالالع رلالالالالم  95الطالالالالرف أ تقالالالالعا بقطالالالالا تحةالالالاليظ لطعالالالالة ارضالالالالية مسالالالالااتها 
ء اجالالراء يق يالالة التحع الالع ههالالر  مسالالااة مسالالتافيا لكالالل الشالالر ط القتط بالالة ةيرانالال  اؤ الالا 06/08/1990

مقالا ادى  1453/33متر مربع  تعا ل االعد القطعالة مالع لطعالة صا  مط الا تحةاليظ رلالم  105لعراا 
تقالعا الطالرف ل بقط الا تحةاليظ لطعالة ارضالية مسالااتها  06/08/1991الب تعارضها ك يا  بتالاري  

                                                 
 .47م ع  343رقم  27/02/05انظر المذكرة الجوابية للسيد المحافظ بتاري   1
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التحع الالالالالع وتالالالالالاري  مسالالالالالتافيا لكافالالالالالة الشالالالالالر ط  ي الالالالالع اجالالالالالراء يق يالالالالالة  1453/33متالالالالالر مربالالالالالع رلالالالالالم  135
متالالالر مربالالالع  تالالالعا ل جز الالال  مالالالع القطعالالالة صا  القط الالالا  112اههالالالر  مسالالالااة لالالالعراا  06/07/1992

 اي  تم تع ين احا التعرض القتبادل الحر يرفت  القسطر . 1276/33

 بعالالالالع ااالالالالالة م ةالالالال  القط بالالالالين القالالالالحكارين ي الالالالب كتابالالالالة ضالالالالب  القحىقالالالالة االوتعا يالالالالة وتالالالالاري  
جالاء  29/03/1996القتبادل وي هقا ا عر  اىقا وتاري  لاع البت ف  التعرض  31/01/1995

فيالالالال :"اي  ان ماضالالالالاع ال ازلالالالالة االالالالا البالالالالت فالالالال   الالالالحة التعرضالالالالا  القتبادلالالالالة والالالالين القط بالالالالين يالالالالعد 
...  ايالالال  ان القحىقالالالة بعالالالع اط يهالالالا ي الالالب  ؤالالالا ق الق الالالف   ا الالالة الحىالالالم 453/33   1276/33

 الالالالحر  لالالالع تأ يالالالعد  1324/92 فالالال  الق الالالف القالالالعن  يالالالعد 24/01/1994االوتالالالعا   الاالالالادر وتالالالاري  
 1650/94فالالال  الق الالالف القالالالعن  يالالالعد  01/11/1995بققتضالالالب القالالالرار االسالالالتم اف  الاالالالادر وتالالالاري  

 الحر ا ضح ان االمر  تع ق وبقعتين مخت ةتين لكل  ااع  م هقالا  اا االها الخا الة  يالعا  جالاد 
 أر تطاوق وين البقعتين...".

 تبالالين  1عقالارر رفقالة م ةالال  القط بالين القالحكارين بعالع دراسالة االاىالالاا الالاارد  ي الب القحالالافظ ال
لم تبت ف  التعرض القتبادل الحر اههرت  يق يالا  التحع الع  الالحر تالم تضالقي   بشالهاد   ان القحىقة

التعالالرض القحالالالة ي يهالالا مالالع الق ةالالين االمالالر الالالحر االالعى بالال  الالالب ارجايهالالا ي الالب القحىقالالة مالالن جع الالع 
لقطعتين احا التعا ل ال اتج ين يق ية التحع ع طالبا البت ف  التعا ل وين ا 27/01/1997وتاري  

بعالع  الحة التعالرض الاالادر يالن الشالخ  أ  يالعا  الحة التعالرض  16/06/1997الق لز  وتالاري  
الاالالادر يالالن الشالالخ  ل  ااالالالة الق الالف ي الالب القحالالافظ التخالالاص االجالالراءا  القانانيالالة ال زمالالة مع  الالة 

 القالالرار االسالالتم اف  الاالالادر وتالالاري   24/01/1994لضالالاءااا باالسالالت اد الالالب الحىالالم الاالالادر وتالالاري  
بايتباراالالالا لالالالرا ن اجقعالالالت ي الالالب ان االمالالالر  28/03/1999 الحىالالالم الاالالالادر وتالالالاري   01/11/1995

 تع ق بقطعتين ارضيتين مخت ةتين ين بعضالهقا الالبعا مقالا  بقالب معال  تعالرض كال  الطالرفين ةيالر 
 جع ر بااليتبار  بالتال  ةير  حيح.

ان الحىالالم القتخالالح لالالم يحالالل اشالالىالية التعالالرض القتبالالادل  االالحا الحىالالم اسالالتأنة  الشالالخ  ل بع الالة
والرد االسالتم اف ماضالايا  14/06/21999وين القط بين فا عر  محىقة االسالتم اف لراراالا وتالاري  

بع ة سبقية البت ف  القضالية بققتضالب اىقالين ا البحا نهالا يين  ان القحىقالة لالم  بالق لهالا أر ملالال 

                                                 
 اولعت على ملف ،ذ  القضية بمحافظة عين الشق بالدار البيضاء.  1
 .2214/97ملف رقم  14/60/1999بتاري   1189قرار الستئنافية البيضاء رقم   2
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القتعارضالة  اايالل م ةالا القط بالين مالن جع الع ي الب ل  ظر ف  البالت فال   الحة التعرضالا  القتعا  الة   
القحافظ رفقة الحىم  القرار االستم اف  القشار اليهقا ايال د مشالةايين بشالهاد  بعالعا الطعالن بالال قا 

 .15/10/1995وتاري  

ةير ان الق اظ ي ب القرار االستم اف  اال ير ان تع ي   ةيالر م ساللم مالع م طالال  اي قالا 
الق يالالع  24/01/1994بالالت لاجالالاد اىقالالين نهالالا يين اال ل  الالادر وتالالاري  اسالالت ع الالالب لايالالع  سالالبقية ال

القاضالالالال  بارجالالالالاع الق ةالالالالين الالالالالب القحالالالالافظ التخالالالالاص  28/03/1996اسالالالالتم افيا  الاالالالالان   الالالالادر وتالالالالاري  
 يالالاض ان  01/11/1996وتالالاري   1650االجالالراءا  القانانيالالة ي الالب ضالالاء القالالرار االسالالتم اف  يالالعد 

 البت من جع ع ورد االستم اف  16/06/1997الاادر وتاري   يقض  القرار بالشاء الحىم االوتعا  
 ااتةب القرار بقبال االستم اف شى   بردد ماضايا.

 لع اايل م ةا القط بين من جع ع ي ب القحىقة بععما تأاع لعى القحالافظ العقالارر  العابة 
ان كالالل ت ةيالالح مالالا لضالالت بالال  االاىالالاا القالالحكار  فالال  ةيالالال والالت  الالريح فالال  التعالالرض القتبالالادل طالقالالا 

طالا تحةيظ  تقسل باحة ما  عيي   ا الرارد ي الب ااقيتال  بالقطعالة التال  ط الا تحةيظهالا  تأسيسالا 
ي الالب مالالا سالالبق  تضالالح ل الالا اتلالالاد القضالالاء  جهالالة شالالاص  اد  الالالب  الالعابة ايلالالاد مخالالر  مسالالطرر سالال يم 
 ا الة امالاا تشالالبت كالل طالالرف بالقطعالة التالال  افرزاالا تحع الع مط بالال   ايتبالارد ان االاىالالاا الاالادر  فالال  

ال زاع لالع  العر  لةا عتال   ان ي الب الطالرف اال الر التخ ال  يالن القطعالة ماضالاع ال الزاع  ال شالل  شأن
ان كالل صلالالل سالي ق  بضالال ل  ي الالب القحالافظ العقالالارر الالالحر ساليلع  الالعابة فالال  ت ةيالح االالحد االاىالالاا  ال 

  بقب امام  من  جهة نظرر ل خر   من احا القأزف ساى ااع االلترااين االتيين :

فال  اسالم الشالخ  ل  229القتع الق بالقطعالة رلالم  1453/33حةاليظ رلالم الشاء مط ا الت -أ
 لععا  حت .

لطالب  الشخ  أ بعع انحارد وتعييم يقع  1276/33 شطا التعرض القتبادل من القط ا 
شالراءد بقالالا يةيالالع ايازتال  ل قطعالالة االرضالالية ماضالاع مط الالا لاالالع اسالتم اف القسالالطر  وااسالالطة    الالة 

  التق الالل ايالال   تضالالح مالالن  الال ل االطالال ع ي الالب الق الالف ان ا الال اية لكالالان الحيالالاز  ركالالن اساسالال  فالال
 اياز  القطعة ةير متافر  سااء لعى أ ا  الطرف ل.

 1626/97ا ي الالب مالالا لضالالب بالال  الحىالالم رلالالم دالشالالاء القط بالالين معالالا بىالالل بسالالاطة ايتقالالا –ل 
 اي قا  را بععا  حة التعرضين معا. 16/06/1996الاادر وتاري  
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نظالرا  1فظ يالن ت ةيالح اىالم  الادر يالن اوتعا يالة مالرااو ف  لضالية ا الرى امت الع الساليع القحالا
لاالالعابة ت ةيالالحد القتقا الالة فالال   جالالاد ت الالالا والالين ايايالالا  الحىالالم  م طالالال  فالالالتق  مالالن القحىقالالة ان 
تاعر اىقا  اضحا  مةسرا الن الت الا  اضح اص ان   ين  طأ تم نقل تعالرض مالن مط الا ا الر 

تعالالرض مالالن طالالرف القتعرضالالين ي الالب  بالالالرةم مالالن كالالان ااالالع القطالالالا لالالم يسالالبق لالال  ان كالالان ماضالالاع
 القط ا اال ر.

 تالالت خ   لالالا ع االالحد القضالالية اسالالا مالالا جالالاء فالال  الط الالا القرفالالاع مالالن طالالرف القحالالافظ ي الالب 
ل سيع ر ي  القحىقة االوتعا ية ل بت ف  الاعابا  القاالار  12/12/1994االم ا العقارية وتاري  

 من طرف   الحر يرض ف  ما     :

لالالالع ط الالالا  10327الطالالالالا ماضالالالاع مط الالالا التحةالالاليظ يالالالعد ان الق الالالل القسالالالقب نا الالالت  – 1
تحةيظ  اوراايم اون م اار نا ت الطالا سعيع الحر تاف  فيقا بعع فاستأنةت مسطر  تحةيظ الق ل 

 القحكار ف  اسم  رؤت   ام ارم ت   عيلة و ت وريل  او اؤد محقع اون اوراايم  طاما و ت اوراايم.

ع تعالرض ضالع مسالطر  التحةاليظ القالحكار فال  اسالم ا العا  08/08/1945انال   لالع وتالاري   – 2
 السيع الحسين ون ااقع ون م اار.

ط الالا  10328ان الق الالل القسالالقب نا الالت الطالالالا سالالعيع ماضالالاع مط الالا التحةالاليظ يالالعد  – 3
تحةيظ  كحلل السيع اوالراايم اوالن م االار والن اقالا نا الت الطالالا سالعيع الالحر بقيالت مسالطر  التحةاليظ 

 تتابع ف  اسق   اعد.

ا العاع تعالرض ضالع مط الا تحةاليظ الق الل القالحكار فال   20/12/1955وتالاري  انال   لالع  – 4
 اسم السيع الحسين ون ااقع ون م اار.

 10328 م الف القط الا يالعد  10327ان  ي ع ما اايالل كالل مالن م الف الق طالا يالعد  – 5
ي ب القحىقة االوتعا ية ل بت ف  التعرض الققاا ضع مسطر  التحةيظ لكل  ااع م هقا لضالب بضالم 

نظالالرا ل تالالراب  وي هالالا  باالالحة التعالرض الاالالالع مالالن طالالرف الحسالالين والن ااقالالع والالن م االالار  مالالن  الق ةالين
 الشريالالالالا فالالالال  االمالالالالر ان االالالالحا الحىالالالالم ا الالالالع اسالالالالتم افيا  10328   10327معالالالال  ضالالالالع القط بالالالالين يالالالالعد 
وتالالالالالالالالالاري   653 لالالالالالالالالالرار القل الالالالالالالالال  االي الالالالالالالالالب  31/03/1978وتالالالالالالالالالاري   05بققتضالالالالالالالالالب القالالالالالالالالالرار يالالالالالالالالالعد 

                                                 
، اورر  جمال النعيمي رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقااري، 22/03/1995بتاري   12/94 كم صارر عن ابتدايية مراكش رقم   1

 .275م.س، ص 
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ماق  وتعرض ف  اسم السيع الحسالين  10327لتحةيظ يعد اال ان  لقا كان مط ا ا 12/12/1978
ماقالل وتعالرض فال  اسالم الحسالين  10328ون ااقع ون م االار  مالن معال   ان مط الا التحةاليظ يالعد 

ون م اار  اعد فق  فان  لالم يىالن باالمىالان ضالم الق ةالين الالب بعضالهقا نظالرا لعالعا  جالاد تالراب  أر 
عالالرض الحسالالين والالن ااقالالع والالن م االالار  االالع  االطالالراف  بالالحلل  تضالالح ان القحىقالالة لضالالت باالالحة ت

  االالا كالالحلل ي الالب  10327ا الالالة يالالن نةسالال   نيايالالة يالالن شالالقيق   امالال  ضالالع مط الالا التحةالاليظ يالالعد 
 بقا ان االمر لي  كحلل  ان  ال يقىن لانانا نقالل تعالرض مقالاا ي الب  10328مط ا التحةيظ يعد 

  ل.مط ا معين الب مط ا تحةيظ ا ر د ن ان يىان احا اال ير ماضاع تعرض ف  اال

 لعل الط ا القاج  من القحافظ العقارر الب اللهاز القضا   يحقل فال  طياتال  اااالر مالن 
تسالالاءل اص كيالالف يسالالق  القضالالاء فالال  االالحا الخطالالأ؟ امالالا كالالان مالالن الالال زا ان  الالتةح  القضالالا  مطالالالا 

ليسالا االم القتعرضالين ي الب القط الا  10327التحةيظ اتب  تبين لهم ان القتعرضين ي ب القط الا 
الققالالرر الالالحر يةتالالرض فيالال  انالال  اسالالتقع الالالب االطالالراف  لالالاا وتحضالالير القضالالية الالالم  القاضالال   10328

 تبالالين لالال  ان  االالع  االطالالراف ةا بالالة يالالن الق ةالالين؟ الالالم يىالالن مالالن القةيالالع ان نل الالا االطالالراف معالالا د  
 القضاء مرا   مرا  باستاعار ااىاا  اضحة لاو ة ل ت ةيح د ن أر  عابة؟

 يالن طريالق   الق محالاام يقاريالة متخااالة  مالع ان االجابة ي ب احد التساؤال  ال  تم اال
جسالالار التعالالا ن والالين القحالالافظ  القاضالال  العقالالارر بشالالىل يخالالعا ماالالالح القالالاد  العقاريالالة فالال  محا لالالة 

 لتةادر االسبال  العفايا  الكام ة  راء امت اع القحافظ ين الت ةيح.

 حالة التناقض في منطوق الحنم : – د

الضالالة مالالع م طالهالالا  تحالالال ي الالب القحالالافظ الجالالل والالل انالال  اايانالالا تاالالعر ااىامالالا لضالالا ية مت 
ت ةيالالحاا  تسالاللي ها ي الالب السالالل   كالالأن يقضالال  م طالالاف الحىالالم مالالا  باتقالالاا اجالالراءا  البيالالع  ايتبالالار 

 . 1الحىم س عا ل ق كية يستحيل ي ب القحافظ العقارر ت ةيح احا الحىم بشقي  معا

القالعيب ي اليهم باتقالاا  لضالب فال  م طالال  بالالزاا 2 ااما ن قسال  مالن اىالم الوتعا يالة الحساليقة
اجالالراءا  البيالالع  ايتبالالار الحىالالم سالال ع الق كيالالة فقالالا االالا يالالا تالالرى الشالالق مالالن الحىالالم الالالحر سالال ةحد القحالالافظ 
العقارر؟ ال اا اال ل ا ا الوع من القياا وبال  االجراءا  التقاا البيع ا  الاان  أر ايتبار الحىالم 

حيل ت ةيالح االحا الحىالم بشالقي  معالا  االا مالا س عا ل ق كية يسلل ي ب الرسالم العقالارر  بالتالال  فانال  يسالت
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يةسر امت اع القحافظ ين تسليل احا ال اع من االاىاا ي ب ايتبار ان ت ةيح ما يخا  من الحىالم 
متالالالف ي الالالب اتقالالاا اجالالالراءا  البيالالع اتالالالب يخالالال ل قشالالالترر تقييالالعد بالسالالالل   العقاريالالة  مالالالن تالالم فالالالان 

انالال  متالالالف ي الالب اتقالالاا اجالالراءا  البيالالع لالالحلل مطالبالالة القحالالافظ بالالاجراء التسالالليل بعالالع اجالالراء سالالابقا ال  
صاا بعا الباااين ان يقع الت اي  ف  مضالقان الحىالم ي الب يبالار  " ايتبالار االحا الحىالم بقاابالة 

 يقع  تسلي   بالسل   العقارية".

 ال شالالالل ان صلالالالل سالالاليرفع يالالالن القحالالالافظين الكايالالالر مالالالن الحالالالر   يسالالالهل مالالالأماريتهم فالالال  ت ةيالالالح 
ملالال يق هالم كقالا ان صلالل ساليحق  القشالترر مالن تع الت البالا ع الالحر االاىاا القضالا ية الاالادر  فال  

  رفا اتقاا اجراءا  البيع وع ن سبا رةم امر القضاء وحلل.

 الصعو ات الناتجة عن افعار مادية وقعت  عد صدور الحنم:  ــ 2

 صلالالل كقالالا اصا اىالالم ي الالب شالالخ  وتسالال يم يقالالار محالالعد القسالالااة  اؤ الالاء الت ةيالالح تبالالين ان ةيالالر 
 الالف صلالالل العقالالار ك يالالا ا  جز يالالا ا  الحالالالة التالال  يشالالترر فيهالالا شالالخ  ارضالالا ماضالالاع رسالالم ملالالراد  ات

ما   ياعر اىم ي ب القالل يقض  باحة صلل البيع  بامر القحافظ ي الب الق كيالة  7يقارر رلم 
العقارية وت ةيح الحىم ي ب الرسم العقارر القع ال  اال انال   تضالح ان القحالافظ الالعا ي الب الشالاء الرسالم 

القالالحكار معتبالالرا ن ا الالرا  االرض ماضالالاع ال الالزاع مالالن الرسالالم العقالالارر االا كالالان ملالالرد  طالالأ  العقالالارر 
 مادر مقا يحال مع  تسليل الحىم ي ب الرسم العقارر القع   الن  ا بح معع ما بعع الشا  .

 نقال لهالحد الحالالة بحىالم اوتعا يالة ساليعر سال يقان امت الع القحالافظ يالن ت ةيالحد لاجالاد  العابة 
ا باجراءا  الت ةيح  تتقاالل االحد الاالعابة فال  تشييالر االالة القطعالة االرضالية ماضالاع تحال د ن القيا

الت ةيح بعع  ع ر الحىم اي  يقالل القحالافظ الالب اؤالار  الاالعابة فال  الت ةيالح امالاا القحىقالة ماالعر  
من ف ا ا  اا ما تقت االستلابة ل  فع  من لعن القحىقة احد اال يالر   26الحىم است ادا ل ةال 

ر  اىقا تاحيحيا جاء ف  ايايات  " اي  ان الحر يقاالع باالعابة الت ةيالح ي الع اؤارتهالا الت  ا ع
مالالالالن ف ا ا الاالالالالعابا  القتالالالالالع  بعالالالالع  الالالالع ر الحىالالالالم ماالالالالار  436اسالالالالت ادا الالالالالب مقتضالالالاليا  الةاالالالالل 

الاعابة  ال سيقا اؤ اء مباشر  اجراءا  الت ةيح ال ت ل العاالا الت  كانت لا قة لبالل  الع رد  التال  
 سباى طابع الاعابة ي يها.ال يقىن ا

 ايالال  تبالالين مالالن هالالاار الاؤالالا ق القسالالتعل وهالالا  بعالالع االضالالط ع ي الالب الق الالف الت ةيالالحر يالالعد 
 الحر ضم ل ق ف اللارر تسهي  ل بحال  فال  االشالىال   ا الة تقريالر الخبيالر القع ال  فال   286/99
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يالالالح يالالالعد ان اللالالالزء ماضالالالاع الت ةيالالالح اللالالالارر... فالالال  م الالالف الت ة XXXاطالالالار مسالالالطر  الت ةيالالالح السالالاليع 
 القسالقب )...  ا البح م االبا فالاف  قال   17800 القراد استخراج  مالن الرسالم العقالارر  286/99

رساا يقاريالة ي الب الشالىل القةاالل الالاارد وتقريالر الخبيالر القالحكار  الالحر افالاد ايضالا بالان اجالزاء ت الل 
 البقعة مب ية من طرف مالكين ا رين لت ل الرساا ف  سى ب مىان من طابقين.

ا  عابة جعية ف   ج  يق ية الت ةيح يقا  ع ر القرار االستم اف  القراد  اي  نشأ  اص
ت ةيالحد اص انال  ال يقىالن تقىالين القحىالاا لال  مالن بقعتال  االرضالية القةالرز  بالرسالم العقالارر سالالف البيالالان 
د ن القسالالاك با الالحال الحقالالاف  مالالالل اجالالزاء بالالال  الرسالالاا العقاريالالة القلالالا ر   االالعا الق الالازل القب يالالة 

   اجزاء م ها ي ب االلل.بالبقعة ا

 ايالالالال  ان ط الالالالا الاالالالالعابة القاالالالالار   رتكالالالالز ي الالالالب اسالالالالاك لالالالالانان    العالالالال  سالالالال يم  يسالالالالتعي  
 التاريح اصا من طرف ا واجاد  عابة جعية ف  الت ةيح".

 فالال  االالحا االطالالار رفالالا القحالالافظ العقالالارر ت ةيالالح اىالالم لضالالا   لضالالب بالتشالالطيا ي الالب اراؤالالة 
ك ان الرسالم العقالارر القالراد تسالليل ا لحىالم يضالق   بقط ا تحةيظ  تسالليل ا الرى مح هالا ي الب اسالا

يشتقل ي ب تقييعا  لةا ع  اشخاص لم يىاناا طرفا ف  العياى الن الحىم  عر فال  مااجالة بعالا 
الارؤة الح ن تارفاا ف  اقالهم بقا  ترتا ي ها من راالان لةا الع  م سسالا  و كيالة ضالقانا ل قالر ض 

 .1ة احد الق سسسا  من تم تقييع الحىم القحكار متالف ي ب ماافق

 الصعو ات القا و ية:  ثا يا ــ

باالضافة الب الاعابا  الاالعية السالةة الحكر لع تعترض القحافظ ي ب االم ا العقارية 
 العابا  لانانيالة تحالال د ن ت ةيالح االاىالاا الاالالادر  فال  ملالال يق ال   يقاالع بالاالعابا  القانانيالالة 

ة معي الالة اص القةالالر ض فالال  االاىالالاا القضالالا ية ان ا الالا ان  تعالالارض الحىالالم مالالع نالال  القالالانان فالال  لضالالي
تاعر دا قا مطابقة ل قانان  من تم فالقحافظ م زا ف  تعام   مع االاىالاا القضالا ية ان  الاازن والين 
مالالالا يق يالالال  ي يالالال  القالالالانان العقالالالارر  بالالالين مالالالا يقتضالالالي  الحىالالالم القتقتالالالع بالالالالقا  الت ةيحيالالالة  بالتالالالال  يىالالالان 

لضا   مخالف لققتضيا  القانان العقارر  القاانين القىق الة ل قحافظ ان يقت ع ي ب ت ةيح كل اىم 
 ل  ا  مخالف ل   لانان  يقض  وت ظيم يقارا  معي ة بىيةية  ا ة.
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 الاعابا  القانانية الت  تحال د ن ت ةيح االاىاا  العقارية كايالر   مت ايالة لكالن سألتاالر 
 ي ب اوراز نقاص  م ها :

 ملدد تسكس  التقييدات :حالة معارنة ارحنا  القضائية ل – 1

 الالالحر  1915 انيالالا  3مالالن القالالرار الالالازيرر القالال ر  فالال   28 الق االالاص ي يالال  فالال  الةاالالل 
يق ع أر انقطالاع فال  التساللي   القت اقالة اال انال  لالع تاالعر اايانالا ااىامالا لضالا ية يطالرا ت ةيالحاا 

الرسالالاا العقاريالالة اشالالىاال  ي الالب لالالع كبيالالر مالالن الخطالالار  لهالالا  الال ة  ارتبالالاط بقبالالعأ اسالالتقرارية التسالالليل ب
بحيالالال  ان القحالالالافظ ةالبالالالا مالالالا يقت الالالع يالالالن ت ةيالالالحاا لاجالالالاد تعالالالارض والالالين مالالالا يقتضالالالي  الحىالالالم العقالالالارر 
 مضالالقان الايالالاء العقالالارر  فالال  االالحا السالالياف نستحاالالر  العالالة تالالت خ  فالال  كالالان سالاليع  اشالالتر  مالالن 
شالالخ  لطعةارضالالية ةيالالر ان االالحا اال يالالر امت الالع يالالن اتقالالاا اجالالراءا  البيالالع مقالالا تعالالحر معالال  تسالالليل 

لبيع بالسل   العقارية نظرا لكان البا ع ةير مقيع بعالع فيال   ان القالالل الققيالع االا الشالركة القةاتالة ا
ل  فاضطر  لققاضات  اماا القحىقة  االوتعا ية بالرباط احد اال ير  رفضت دياااا لكالان البالا ع ال 

ت اف لط بهالالا فاسالالتلاوت محىقالالة االسالال 1يق الالل  الالةة مالالالل القطعالالة االرضالالية  اسالالتأنةت القعييالالة الحىالالم
بايتبالالالار الحىالالالم بقاابالالالة يقالالالع ويالالالع  االصن ل قحالالالافظ وتسالالاللي   بالرسالالالم العقالالالارر ةيالالالر ان االالالحا  2 لضالالالت

اال ير امت ع ين التسليل بحلة ان طالبة التسليل الت   عر القرار لةا عتها لم تعل بالعقع القبالرا 
قالالرار القعتبالالر بقاابالالة يقالالع والالين الشالالركة القةاتالالة  البالالا ع اتالالب  تسالال ب ل قحالالافظ تقييالالع االالحا الحالالق ا ال  ال

 ؤانيا  صلل ااتراما لقبعأ تس سل التقييعا   ل حع من هاار  يعا تحيين الرساا العقارية.

 ف  نة  االطار جاء ف  لرار ل قل   االي ب ان :"االفعال االدارية  االتةاليا  التعالعية 
ا  تشييالالرد ا  اسالالقاط  ال  الراميالالة الالالب تأسالالي  االالق يي الال  يقالالارر ا  نق الال  الالالب الشيالالر ا  االيتالالراف بالال 

ت الالتج أر اؤالالر  لالالا والالين الطالالرفين اال مالالن تالالاري  التسالالليل بالرسالالم العقالالارر بالقضالالاء ل شالالريل بالشالالةع ة 
 .02/06/1915من ههير  25يىان لع  رف مقتضيا  الةال 

 .3 ف  لضية ا رى امت ع السيع القحافظ بقحافظة الرباط ااعال ين ت ةيح اىم لضا  

                                                 
 غير منشور. 315/89ملف رقم  22/12/90صارر بتاري   201 كم صارر عن ابتدايية الرباو رقم   1
 غير منشور. 23/02/93بتاري   637 كم عن استئنافية الرباو رقم   2
غيار منشاور ،اذا الحكام اياد اساتئنافيا  07/11/1996بتااري   957ملاف رقام  17/06/1997بتااري   197 كم البتدايية الرباو رقام   3

غير منشور كما ايدت من ورف المجلس االعلى بمقتضاى قارار رقام  367ملف رقم  09/03/1999بتاري   1813بمقتضى قرار رقم 

 غير منشور. 1693ملف مدني عدر  20/06/01بتاري   2356
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القبالالرا لةا الالع  شالالخ  أ لاجالالاد  الالعابة فالال  تقييالالعد بالرسالالم العقالالارر لضالالب باالالحة يقالالع البيالالع 
الالالالحر يق كالالال  شالالالخ  ل ةيالالالر البالالالا ع الالالالحر االالالا مطالالالالا اسالالالا الحىالالالم باتقالالالاا اجالالالراءا  البيالالالع مالالالع 
الشخ  أ  بالتال  فتقييع الحىم راين بحاال البا ع ي ب يقع شراء من الشالخ  ل اتالب  التقىن 

 ييعا .من تةايت  ل شخ  أ تطبيقا لقبعأ تس سل التق

 حالة مخالفة ارحنا  القضائية للعض المقتضيات القا و ية :  – 2

يقاالالالع وهالالالحد الحالالالالة ت الالالل التالالال   تعالالالارض فيهالالالا الحىالالالم مالالالع نالالال  القالالالانان فالالال  لضالالالية معي الالالة 
  نعرض من ضقن احد الحاال  الحاال  الست التالية : 

 ال تق الل بالتقالادا  1ان االماال العامة ةير لاو ة ل تارف  ال ل حلز االمالك العامة : – 1
 مالالن االمالال ا العامالالة شالالاط  البحالالر  اال  لالالة  01/07/1914مالالن  4 لالالع نالال  ي الالب صلالالل الةاالالل 

 القراسالالالال   االمالالالالاال الق حقالالالالة وهالالالالا  الق الالالالارا   القيالالالالاد اللاريالالالالة ي الالالالب  جالالالال  االرض  االبالالالالار القعر فالالالالة 
ل  السالالىل الحع عيالالة باالرتاازيالالة  البحيالالرا   التالالرع  الحالالااجز  السالالع د  الق الالاا   الطالالرف  االزلالالة  السالالب

  التحاي ا  القتع قة بالقاالع الحربية  القرااز العسىرية...

ف ا  عر اىم وين شخاين  تع ق وهالحد االمال ا فانال  ال يقىالن ت ةيالحد لتعارضال  مالع نال  
القانان الحر ال  بيح التارف ف  االم ا العامة  ال تق كها بالتقادا  ال الحلز ي يها لبيعها بالقزاد 

 مالا   يهالا كيةيالة ااتسالال اقالاف االنتةالاع  االسالالتعقال  6فال  القالاد   10/95 لالع نظالم لالانان  2الع  ال 
 من   يها اقاف   اجبا  الق ا ف  استعقال مياد  25ي ب الق ل العاا القا   كقا وين ف  القاد  

العالاا  مالا   يهالا التر ياالا   االمتيالازا  القتع قالة بالق الل  36االمطار  اةر االبار  بين فال  القالاد  
 القا  .

ي الالب ان القحالالاام الةرنسالالية  االالعاا تبالالت فالال   01/07/31914مالالن ههيالالر  8 نالال  الةاالالل 
ال زايالا  القتع قالة بالق الل العالاا  لعالل الهالعف مالن االحا الال   االا ابعالاد البالت فال  االحد ال زايالا  يالالن 

لعالاا محاام القضالا  التال  تطبالق لاايالع الةقال  االسال م  بايتبالار البالت فال  ال زايالا  القتع قالة بالق الل ا

                                                 
وماا يليهاا، فيماا يتعلاق بكيفياة اكتسااب الماال  317، ص 1998بتفصايل: مليكاة الصاروخ، القاانون االراري، وبعاة انظر الموضاوع   1

الذي ينص علاى  16/04/1951للصفة العمومية و ق الدولة والجماعات واالفرار في استعمال الملك العام وضوابط ذلك وكذلك ظهير 

 من ظ المذكور(. 5رة في باونها وتعتبر من اماك الدولة)الفصل ان المناجم تشكل ملكية مستقلة عن االرض الموجو
ينظر في ،ذا الموضوع بتفصيل: الكتاب الصارر عن الوزير االول، وزارة الشؤون االرارية تحت عنوان: تمثيل الدولة امام القضااء   2

 .105، ص 1997وكيفية تنفيذ اال كام والقرارات االرارية، وبعة 
3  Art.8 Les contestations relatives au domaine public ressortissent exclusivement à la juridiction des 

tribunaux français. 
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 تط الالالا لضالالالا  يالالالارفين بالالالالقاانين الق ظقالالالة لهالالالحد القالالالاد  الق ظقالالالة بقالالالانان  ضالالالع   تعتبالالالر القحالالالاام 
 االدارية ا  القختاة االيا ل بت ف  ال زايا  القتع قة بالق ل العاا.

ال تقبالالالالل  1919اوريالالالالل  27ان اراضالالالال  اللقالالالالاع الق ظقالالالالة بظهيالالالالر اراضااااي الج:اااا   :  -2
ةالع افالراد اللقايالة اسالا االيالراف الق ظقالة و االاص تشالريعية  يالتم التةايت  ال التق الل بالتقالادا  ي ت

تازيعهالالا الجالالل االسالالتش ل مالالن طالالرف مل الال  الا الالاية  صلالالل ال  تاالالار  الالع ر اىالالم لةا الالع  شالالخ  
معالالالين وتق كهالالالا ا  بقسالالالقتها  اصا  الالالعر صلالالالل الحىالالالم فالالاليقىن لقالالالن يع يالالال  االمالالالر ان  ايالالالر  الالالعابة فالالال  

سالالالبق ل قل الالال  االي الالالب ان ااالالالع يالالالعا لاو يالالالة االمالالال ا   يط الالالا ايقافالالال  لقخالةتالالال  ل قالالالانان  لالالالع 1ت ةيالالالحد
اللقايية ل تةايت  التق ل بالتقالادا كقالا ااالع يالعا ا تاالاص القحالاام بقالا فيهالا القحالاام االداريالة فال  

 .2البت ف  لسقتها  ف  الطعن ف  لرار مل   الا ا ق امامها

 ال ل قسالقة تعتبالر اراضال  االابالاك ةيالر لاو الة ل تاالرف  التةايالت اراضي االحباا  :  – 3
البتية  اصا  عر اىم وتةايتهالا لشالخ   الار  اطالار مسالطر  التةايالت الق االاص ي يهالا فال  القالانان 
ا  لضب بقسقتها لسقة وتية فان  ال   ةح  يقىن لم يع ي  االمر ان  اير  العابة فال  ت ةيالحد  يط الا 

بعالالالعا تق الالالل القتع الالالق  1918  الالالا ر  11ايقالالالاف ت ةيالالالحد لقخالةتالالال  ل قالالالانان )الةاالالالل اال ل مالالالن ههيالالالر 
القحالال   الع  يالالة االسالال مية كالقسالالاجع  اللاامالالع  الز ايالالا  االضالالراة  مالالا   حالالق وهالالا القاجالالاد   التالال  

 83سيحعؤها االفراد  جقايا  ال اك ف  القستقبل   لالع سالبق ل قل ال  االي الب ان ا العر لالرارا رلالم 
 .3لسقت  ن  في  ي ب ان  اص ؤبت التحبي  فان الحب  ال يقىن تةايت   ال 10/02/98ف  

 االاىالالالاا العقاريالالالالة القاضالالالية بقسالالالالقة االراضالالال  الة ايالالالالة الخاضالالالعة لققتضالالالاليا  ههيالالالالر – 4
القتع الالق بالحالالع مالالن تلز الالة االراضالال  الاالعالالة دا الالل د ا الالر الالالرر كقالالا االالعداا ههيالالر  11/08/1995
فقالالع  22/02/1995 د ا الالر االسالالتاقار باالراضالال  ةيالالر القسالالقية القحالالعد  فالال  ههيالالر  25/07/1969

هيالالر اال تقالالل القطالالع القلالالزأ  يالالن  قسالالة اىتالالارا    ب الالاء ي يالال  فالالاصا لضالالت القحىقالالة ا جالالا االالحا الظ
بقسقة يقالار لسالقة يي يالة سالي تج ي هالا مسالااة الالل مالن  قال  اىتالارا  فالان ي الب مالن يع يال  االمالر 

 10/07/1991ف   1795اؤار   عابة ف  ت ةيح الحىم الن القل   االي ب ان ن  ف  لرارد رلم 
                                                 

:"ان رعاوى  129، ص 54-53،مجلاة قضااء المجلاس االعلاى، عادر 27/05/1998فاي  3518جاء في قارار المجلاس االعلاى رقام   1

وما يليه من ق م م بل للظهاير المنظمة لاراضاي الجماعياة ولماا اساتبعدت  166استررار ارض جماعية ال تخضع لمقتضيات الفصول 

وما يليه و جة الطاعنين المتعلقة بالحيازة المكسبة للملك واعتمدت الشهارتين االراريتين اللتين تفيدان ان االرض  166المحكمة الفصل 

،اذ  الجماعاة وصار ت ان اال كاام الجماعياة ال يمكان قطعهاا سلمت للجماعة المدعية الساتاالها وال  اق للطااعنين النهام ليساوا فاي 

 بالتقارم فقد وبقت القانون الواجب التطبيق".
 .144انظر ابرا،يم بحماني، م.س، ص   2
 .120انظر ابرا،يم بحماني، م.س، ص   3
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القالالحكار القانعالالة مالالن تةتيالالت االراضالال  الة ايالالة دمالالر   تطبقهالالا القحىقالالة  ي الالب ان مقتضالاليا  الظهيالالر
 .1 لا لم يط بها االطراف

ي الب  الالحر يحالرا 1975اوريالل  23اصا  عر الحىم العقارر مخالةا لققتضيا  ههيالر  – 5
 .2االجانا تق ل العقارا  الة اية ا  القاو ة ل ة اة الكا  ة ك  ا  بعضا  ار  الع ا ر الحضرية

القط الالالال ت ةيالالالحد كالالالالقرار و الالالزع   الالالع ر لالالالرارا  اداريالالالة بشالالالأن العقالالالار ماضالالالاع الحىالالالم – 6
 الق كية الك   ا  اللز    اي   تالف ت ةيح الحىم  ياار الب التعايا.

 :اليات تنفيذ االوامر االستعجاليةاشك الفقرة الثالثة:

 س ت ا ل احد االشىاليا  من   ل القحارين التاليين :
  ةيح اال امر االستعلالية القاضية ورفع الحلز  التشطيا ي ب االنحار العقارر.اشىالية ت -1
 اشىالية ت ةيح اال امر االستعلالية القاضية بالتشطيا ي ب التقييع االاتياط . -2

التشاطيب اكنالية تنفيذ اروامر ارستعجالية القاناية  رفاع الحجاز التحفواي و دور ـ

 :عكم الرسم العقاري قاري المسجكينار ذار الععكم 

 اكنالية تنفيذ اروامر ارستعجالية القانية  رفع الحجز التحفوي : ــ 1

يقىالن القالال بالان اال امالر االسالتعلالية االال  ت الل القالرارا  الاالادر  يالن القضالاء االسالالتعلال  
  الت  ال تب  اال ف  االجراءا  الالتية الت  لي  لها مساك بلاار الحق.

لالية مشقالة بال ةاص القعلل بقا  القانان يعا ف  ااال  االستعلال  تكان اال امر االستع
القاالالالالاى ايالالالال  يىالالالالان ال ةالالالالاص القعلالالالالل ي الالالالب اال الالالالل  تتسالالالالم اال امالالالالر االسالالالالتعلالية يالالالالاد  باالالالالةتين 
اساسالالاليتين اقالالالا ي االالالر االسالالالتعلال  يالالالعا القسالالالاك بلالالالاار الحالالالق  يضالالاليف بعالالالا الةقالالال  ي االالالر 

 التاليت.

 الالع القالالالل  م عالال  مالالن التاالالرف فالال  م كالال  فالالان   لقالالا كالالان مالالن شالالأن الحلالالز ي الالب يقالالار ةالالل
انععاا االساك الحر است ع ي ي  اليقاع الحلز امالا بانتهالاء ال الزاع لاالالح القالع ن القحلالاز ي يال  ا  

                                                 
 .127ابرا،يم بحماني، ص   1
الاى صادور ظهيار  1880يولياوز  30مناذ اتفاقياة مدرياد فاي  انظار القاوانين المنظماة لتملاك االجاناب لاراضاي الفا ياة باالمارب  2

 وما يليها. 155في كتاب الوجيا في القانون الدولي الخاص للدكتور موسى عبور ص  23/04/1975
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باوراء احا اال ير لحمت  مالن مب الغ الالع ن القضالقان بالالحلز يخالال  ال لالاء الالب القضالاء االسالتعلال  
 ل قطالبة ورفع الحلز.

الستعلال  ورفع الحلز يىان مشقاال بال ةالاص القعلالل بقالا  القالانان يقال   مع اا ان االمر ا
مالالن ف ا ا بحيالال  تكالالان لاو الالة ل ت ةيالالح رةالالم الطعالالن فيهالالا باالسالالتم اف والالل انالال  ال يقىالالن  153بالةاالالل 

 من ف ا ا. 147ايقاف ت ةيحاا من طرف ةرفة القشار  اسا مقتضيا  الةال 

 الالالالالي  القحىقالالالالالة االوتعا يالالالالالة باالالالالالةت  لاضالالالالاليا اقالالالالالا ان اال امالالالالالر االسالالالالالتعلالية الاالالالالالادر  يالالالالالن ر 
 القاضالية ورفالع الحلالز التحةظال  تكالان  1915 انيالا  2مالن ههيالر  208ل قستعل   طبقا ل ةال 

نها يالالالة  نافالالالح  ي الالالب الةالالالار  اال ان الق االالالظ ان القحالالالافظين ي الالالب الق كيالالالة العقاريالالالة  رفضالالالان ت ةيالالالح 
 من ف ا ا. 149ال اال امر االستعلالية القاضية ورفع الحلز است ادا الب الة

 11988اوريالالل  18وتالالاري   310 يسالت ع ن فالال  صلالالل الالب م شالالار السالاليع القحالالافظ العالاا يالالعد 
 الالحر   الالق والالع رد  ضالالعية لانانيالة متقيالالز  فالال  التعامالالل مالالع ت ةيالح اال امالالر االسالالتعلالية القاضالالية ورفالالع 

مالن  208مالن ف ا ا ا  الةاالل  149الحلز التحةظ  وين ما اصا كانالت  الادر  فال  نطالاف الةاالل 
اص ا كالالع ي الالب ان اال امالالر ورفالالع الحلالز التحةظالال  الاالالادر  و الالاء ي الالب الةاالالل  1915 انيالالا  2ههيالر 

من ف ا ا ا  ا امر استعلالية مشقالة بالت ةيح القعلل بقا  القالانان  اال انهالا ال تكالان لاو الة  149
من  437لةال ل ت ةيح اال بعع االدالء بشهاد  بععا التعرض ا  االست ماف اسبقا     ي ب صلل ا

 .2ف ا ا

مالالن ف ا ا لالالز ا االدالء بشالالهاد  مالالن كتابالالة ضالالب   437 لالالع اشالالترطت مقتضالاليا  الةاالالل 
القحىقالة القاالالعر  ل حىالالم القالالراد انلالالاز ت ةيالالحد مالالن لبالل الشيالالر ا  ي الالب اسالالاب  تشالالهع بانالال  لالالم يقالالع أر 

 تعرض ا  استم اف ضع احا الحىم.

مالن طالرف القضالاء ك االعى االاال   كقا اا مع اا فان  ف  االة رفالع الحلالز باالةة يامالة 
أر اشالالىال مالالاداا انالال  سالالتطبق  3القالالحكار  فالالاصا كانالالت الةرضالالية اال لالالب ال تطالالرا مبالالع يا 437الةاالالل 

                                                 
ا الاذي مان رالهاا ما 2005يونياو  1بتاري   350يجدر التنبيه الى ان ،ذا المنشور قد وقع تتميمه بمقتضى رورية المحافظ العام عدر   1

  ول تقييد اوامر برفع الحجا التحفظي...". 310تحت عدر  1988ابريل  18يلي:"فتتميما لما جاء في الدورية الموجهة اليكم بتاري  
من ق م م على ما يلي :"ال يكون الحكم الذي يقضي برفع يد او رر او وفاء او ري عمل ارر يجب انجااز  مان قبال  437ينص الفصل  2

قاابا للتنفياذ مان قبال الايار او بيانهم ولاو بعاد اجال التعارض او االساتئناف اال بعاد تقاديم شاهارة مان كتاباة الضابط الاير او على  سابه 

 المحكمة التي اصدرته تحتوي على تاري  تبلياه للطرف المحكوم عليه وتشهد بانه ل يقع ري تعرض او استئناف ضد ".
 من ق م م. 437النفاذ المعجل و،و ما ستعترض تنفيذ  مقتضيات الفصلقلنا مبدييا النه يمكن تصور  كم ابتدايي مشمول ب  3
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من ف ا ا  428-134-132بشأنها القبادئ العامة بخااص االاىاا القاو ة ل ت ةيح  فقا ل ةاال 
 أر بعع ان ياير الحىم اا زا لقا  الش ء الققض  ب .

ة ل ةرضية الاانية  بقالب االشالىال مطر االا: فهالل ل قحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة فان  بال سب
بايتبارد ةيرا ان يست زا شهاد  من كاتبة ضب  القحىقة الت  ا العر  االمالر القاضال  ورفالع الحلالز 

 يعتبر مشقاال بال ةاص القعلل ؟

ال  الا با لقع اؤار ماضاع رفع الحلز وااسطة امالر اسالتعلال  مشالقال بال ةالاص القعلالل جالع
  لقع انقسم الةق   القضاء بشأن القسألة الب اتلااين :

  كالالالر جانالالالا مالالالن الةقالالال  القشربالالال  ي الالالب االمالالالر االسالالالتعلال  القاضالالال  ورفالالالع :  االتجااااا اال  
الحلز  ةة القا  الت ةيحية ف  مااجهة االةيار  ي ب راسهم القحافظ ي ب االم ا العقارية فالت ةيح 

 .1 بال سبة الطراف ال زاعالقعلل ف  نظرام ال يطبق اال

من اابر الق يالع ن لهالحا االتلالاد فهالا  الرى انال  مالاداا الشيالر لالي  طرفالا  2 يعتبر الطيا وراد 
ف  العياى الت ةيحية فان  تاجع  طار  ي ب ما حة الق ةح ي ي  اصا لاا الشير بالافاء لطالا الت ةيح 

 شيالالالر ان  الالال در بقاجالالالا الحىالالالم مالالالن ف ا ا اص ال يلالالالاز ل 437د ن مرايالالالا  مالالالا نالالال  ي يالالال  الةاالالالل 
الت ةيحر  ال ان يلبر ي ب ادا    لا بعالع اجالل التعالرض  االسالتم اف اال بعالع تقالعيم شالهاد  مالن كتابالة 
الضالالالب  بالقحىقالالالة التالالال  ا الالالعر  الحىالالالم القعلالالالل القالالالراد ت ةيالالالحد يحتالالالار ي الالالب تالالالاري  تب يشالالال  ل طالالالرف 

ا الالبح الحىالالالم نها يالالا لالالالاو  القحىالالاا ي يالال   شالالالهاد  ا الالرى بانالال  لالالالم يقالالع أر تعالالالرض ا  اسالالتم اف أر 
ل ت ةيالالح ي يالال   لالالم يعالالع لالالاو  ل طعالالن فيالال  بالالار طريقالالة مالالن طالالرف الطعالالن ا  االسالالتم اف  ي كالالع البااالال  
القحكار ان الحىقة ف  صلل ا  ان القشرع يخشب ااال ضالرر ال يقىالن ت فيال  اصا ااالل ت ةيالح 

و الاء ي الب الطعالن الققالعا  الحىم  بعد العا ن ما است ق  ؤالم الشالت القحىقالة الحىالم الالحر ااالل ت ةيالحد
فعفعا لهحا الضرر الحر  تالع ااال  اصا الش  الحىم االوتعا   ايطالب القالانان الحالق ل شيالر فال  ان 

 .3من ف ا ا 437يطالا بقا ن  ي ي  الةال 

                                                 
 .102محمد لديدي، م.س، ص   1
، 1988الطيب برارة، التنفيذ الجبري في التشريع الماربي بين النظرية والتطبيق، ، شركة بابل للطباعاة والنشار والتوزياع، الربااو،   2

 .70ص 
انون الماربي، رسالة لنيل ربلوم الدراسات العليا المعمقة في القاانون المادني، نوقشات بكلياة يونس الا،ري، الحجا لدى الاير في الق  3

 .252، ص 2004الحقوق مراكش، مطبعة النجاا الجديدة الدار البيضاء،
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ايال   1953  الا ر  16 لع سبق لقحىقة االسالتم اف بالربالاط ان الالر  االحا االتلالاد وتالاري  
مالن ف ا ا يطبالالق اتالب  لالالا كالان القالرار القضالالا   مشالقاال بالت ةيالالح  437جالاء فال  لراراالالا "ان الةاالل 

القعلل سااء بقا  القانان اا ال  ان احد القايالع  تحالال د ن القال  والبعا الحقالاف التال  لالع يعتالرف 
وها لضا يا بعع الت ةيالح ال ساليقا اصا كالان االحا اال يالر يىتسال  طالابع القلام الة ا   بسالاء نيالة فالقايالع  

 .1 ق االمر بقرار استعلال "تطبق اصن اتب  لا تع

 .2 اا االتلاد الةرنس  الحر الرد القضاء الةرنس 

 بال سبة ل ةق  االدارر فان القحافظ العاا يعتبر من اابر الق ا رين لهالحا االتلالاد فقالع جالاء 
ما     :"ان اال امالر ورفالع الحلالز التحةظال   1988اوريل  18الاادر وتاري   310ف  د ريت  يعد 

مالالالن لالالالانان القسالالالطر  القعنيالالالة االالال  ا امالالالر اسالالالتعلالية  149ء ي الالالب مقتضالالاليا  الةاالالالل الاالالالادر  و الالالا
مالالن نةالال  القسالالطر  باسالالتا اء  153مشالالقالة بالت ةيالالح القعلالالل بقالالا  القالالانان اسالالا مقتضالاليا  الةاالالل 

القالالرار الالالحر يقضالال  ورفالالع اليالالع كرفالالع اليالالع يالالن الحلالالز التحةظالال  فانالال  ال يىالالان لالالاو  ل ت ةيالالح اال بعالالع 
 .3من ف ا ا" 437ا التعرض ا  االستم اف اسا ما     ي ي  الةال االدالء بشهاد  يع

 الالالحاا ا الالالحال االالالحا االتلالالالاد الالالالب ان اسالالالت زاا شالالالهاد  مالالالن كتابالالالة ضالالالب   : االتجااااا الثااااني
القحىقة ماعر  االمر االستعلال القاض  ورفالع الحلالز تشالهع بانال  لالم يقالع أر تعالرض ا  اسالتم اف 

التال  تقضال  بالان  134   132ص ي يهالا فال  الةاال ين ضعد يعتبر مخالةا ل قبالادئ العامالة الق االا 
 .4استم اف الحىم ا  التعرض ي ي  ال  الةان ت ةيحد اصا كان مشقاال بال ةاص القعلل

 يرى بعا الةق  ف  احا الاعد "ان اال امر االستعلالية الاادر  ورفع الحلز لالعى الشيالر 
 437يلاز االاتلا  بققتضيا  الةاالل  تكان مشقالة بال ةاص القعلل بقا  القانان  من تم فان  ال

من ف ا ا لتعطيل ت ةيحاا الب اين ارفالها بشهاد   ادر  ين كتابة ضب  القحىقة بععا التعرض 
ا  االستم اف  الت ا ف  صلل ان الةال القحكار  رد صكرد ضقن القاايالع الخا الة بالت ةيالح اللبالرر 

بعالالع اسالالت ةاصاا لطالالرف الطعالالن العاديالالة مالالن ل اىالالاا ايالال  اال الالل فالال  االالحد االاىالالاا يالالعا نةاصاالالا اال 
                                                 

واب اورر  محمااد العربااي المحبااور محاضاارة القا،ااا امااام المستشااارين والناا 107ص  1953قاارار منشااور بمجلااة المحاااكم الماربيااة   1

منشورة بكتاب محاضرات ضيوف الشهر الصارر عن المعهد الووني للدراسات القضاايية ص  11/10/1975العامين بمراكش بتاري  

 .253و  252للمايد من االيضاا  ول ،ذا االتجا  القضايي انظر: يونس الا،ري، م س، ،امش الصحفتين  30
 .55انظر تفصيل ذلك عند الطيب برارة، م س، ص   2
راجع بهذا الخصوص محمد الحياني، المحاافظ العقااري باين متطلباات االرتصااص واكرا،اات المساؤولية، مطبعاة النجااا الجديادة،   3

 وما بعد،ا. 110، ص 2002الدار البيضاء، 
القاانون الخااص، الوالي المفضل، المبارئ العامة للتنفيذ في ضوء التشريع المادني المارباي، رساالة لنيال ربلاوم الدراساات العلياا فاي   4

 .67، ص 1982/1983جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق بالدار البيضاء عين الشق، 
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تعرض  استم اف  بالتال  تخر  من نطالها اال امر الت  افرد لها القشرع امتياز ال ةاص القعلل لبالل 
 .1اال ان  م ها اال امر االستعلالية"

 يسير بعا العقل القضا   ف  احا االتلاد من صلل االمالر الاالادر يالن ر الي  القحىقالة 
  الحر جاء في  : االوتعا ية وبرشيع

من ف ا ا ال  رتكز ي ب اساك لانان  بايتبالار  437ن العفع بققتضيا  الةال إ" اي  
ان ت الالل الققتضالاليا  تتع الالق بالت ةيالالح اللبالالرر ل اىالالاا امالالا اال امالالر االسالالتعلالية فقالالع  االالها القشالالرع 

كالالان مالالن ف ا ا انهالالا ت 152بالالاجراءا   ا الالة تت اسالالا مالالع طبيعتهالالا القسالالتعل ة  ا رد فالال  الةاالالل 
مشالالالقالة بالت ةيالالالح القعلالالالل بقالالالا  القالالالانان  انالالال  يقىالالالن ل قاضالالال  فالالال  االالالالة الضالالالر ر  القاالالالاى ان يالالالأمر 

 .2بالت ةيح ي ب ا ل االمر"

 لع ايتبر ر ي  القحىقة االدارية بالعار البيضاء ان يعا االدالء بشهاد  يعا التعرض ا  
 االستم اف ال يشىل  عابة لانانية ف  الت ةيح.

ا امرد ما     "اي  ان الط ا القعتقع ي ب كان ت ةيح االمر االستعلال  فقع جاء ف  ااع 
مالالالن ف ا ا ةيالالالر مب الالال  ي الالالب اسالالالاك لكالالالان  437يىالالالان  الالالعابة لانانيالالالة لتالالالافر مقتضالالاليا  الةاالالالل 

اال امر االستعلالية  اها القشرع بقيز  ال ةاص القعلل الق ااص ي ي  فال  الةاالال القالحكار  فال  
 .3بعة من لانان القسطر  القعنية"البال الاان  من الةقر  الرا

                                                 
 .253يونس الا،ري، م س، ص   1
غياار  2001/4/1204فااي الملااف عاادر  01/03/04صااارر عاان المحكمااة االبتداييااة ببرشاايد بتاااري   2004/56اماار اسااتعجالي عاادر   2

 منشور.
، اورر  ياونس الا،اري، م س، 206/97فاي الملاف عادر  1997شتنبر  16ة االرارية بالبيضاء بتاري  امر صارر عن رييس المحكم  3

مان ق م م تخاص تنفياذ اال كاام ولايس االوامار االساتعجالية التاي تعتبار اساتثناء راصاا مان  437،  يث ان مقتضيات الفصل 2،امش 

 نفيذ.اال كام القضايية العارية الخاضعة لاجراءات المسطرية في الت

 غير منشور. 3/412/2004في الملف رقم  2004شتنبر  13صارر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاري   1082امر عدر 

 .254للمايد  ول ،ذا االتجا  القضايي انظر يونس الا،ري، م.س،

ر ان البناك المادعى علياه ملاام بتنفياذ وقد جاء في امر صارر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي:" و ياث يساتخلص مماا ذكا 

 االمر االستعجالي المشار اليه رغم وجور تعرض او استئناف".

 44وفي نفس االتجا  انظر: عمر ازوكار، رعوى رفع الحجا واالستحقاق، تعليق على قرار محكمة االستئناف التجارية بمراكش، عدر 

 .151، ص 97عدر ، منشور بمجلة المحاكم الماربية، ال11/03/99بتاري  

ويقول مصطفى عفيري في ،ذا الصدر:"قد يتطلب تنفيذ بعض اال كام تدرل الاير في اجراءات التنفيذ اما من قبله او على  سابه وذلك 

كأمين المستورع او المؤسسات البنكية او المحافظ على االماك العقارية وبذلك يخارج الخلاف العاام والخلاف الخااص مان مفهاوم الايار 

 المتدرل في الدعوى الذي تكون له مصلحة فيها صلة بالمال محل التنفيذ تفرض عليه االشتراك في التنفيذ رون ان يكون ورفا فيه. وكذا

من ق م م على ان اال كام تكون قابلة للتنفيذ من قبل الاير او على  سابه اال بعاد االرالء بشاهارة تحتاوي علاى  437وقد ورر في المارة 

لطرف المحكاوم علياه وتشاهد باناه لام يقاع ري تعارض او اساتئناف ضاد  وواضام مان ناص الفصال الماذكور ان المشارع تاري  تبلياه ل

استعمل كلمة  كام وباذلك تخارج االوامار االساتعجالية والقارارات الواليياة مان مفهاوم اال كاام المنصاوص عليهاا فاي الماارة الماذكورة 

 149موضوعية والحال ان االمر الرياسي موضوع التعليق صدر في اوار المارة وفضا عن ذلك فان اال كام ال تصدر اال في رعوى 

 المتعلقة بقضاء االستعجال...".
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اي  جاء  2001نانبر  14 لقع ااع القل   االي ب احا االتلاد ف  لرارد الاادر وتاري  
مالن ف ا  437في  : " من جهة ا رى فان االمر  ادف الااال اي قا ااع ان مقتضيا  الةاالل 

قها الن االمر  تع ق وت ةيح ا الت  تستاجا االدالء بشهاد  يعا التعرض  االستم اف ال ملال لتطبي
امالالر اسالالتعلال  لضالالب وت ةيالالحد ي الالب اال الالل  لبالالل التسالالليل  الالالحر يىالالان لالالاو  ل ت ةيالالح بقالالا  القالالانان 

 .1ساية  ع رد  يىان ما وهحا اللانا ي ب ةير اساك"

ةير ان ا ال نقيل الب احا الرار بالرةم من  جااة تبريرات  فاحيح ان اال امر االستعلالية 
مالالن ف ا ا  134   132ة بال ةالالاص القعلالالل  يتعالالين ت ةيالالحاا   فالالا لققتضالاليا  الةاالالل تكالالان مشالالقال

 ةير ان   تعين استحضار القبعأ القا ل بان ال ااص القانانية تكقل  تةسر بعضها البعا.

مالالالن ف ا ا  الالال   ي الالالب ان اال امالالالر االسالالالتعلالية تكالالالان مشالالالقالة  153فالالالاصا كالالالان الةاالالالل 
ا الالاا ؤقالالة اسالالتا اء مالالن االالحد القايالالع   االالا الق االالاص ي يالال  فالال   بالت ةيالالح القعلالالل بقالالا  القالالانان فالالان

مالالن ف ا ا  الالالحر يسالالت زا االدالء بشالالهاد  يالالعا الطعالالن بالالالتعرض ا  االسالالتم اف متالالب  437الةاالالل 
 تع ق االمر بالت ةيح ف  مااجهة االةيار  ي ب راسهم القحافظ ي ب االم ا العقارية.

بيق  ان كالالالالان الالالالالبعا  الالالالرى ان القالالالالحكار نالالالال   الالالالاص  االالالالا اال لالالالالب بالالالالالتط 437فالةاالالالالل 
مقتضالالاليات  تطبالالالق فقالالال  ي الالالب االاىالالالاا د ن اال امالالالر ي الالالب ايتبالالالار انالالال  جالالالاء ضالالالقن القاايالالالع الخا الالالة 
بالت ةيح اللبرر ل اىاا اي  اال ل ف  احد االاىالاا يالعا نةاصاالا اال بعالع اسالت ةاصاا لطالرف الطعالن 

 العادية من تعرض ا  استم اف.

 د د ي ي  من يع   جاد : ف  اقيقة االمر فان احا التبرير مر 

ان لاايالالالالع الت ةيالالالالح اللبالالالالرر تهالالالالم االاىالالالالاا باالالالالةة يامالالالالة سالالالالااء ااانالالالالت ااىالالالالاا لضالالالالاء  -1
القاضاع ا  ا امر لضاء االستعلال  بالتال  فال  يقىالن اسالتا اء اال امالر االسالتعلالية مالن االحد 

 .2القاايع
مالن ف ا ا يشالقل ايضالا اال امالر  437ان مةهاا الحىم الق ااص ي يال  فال  الةاالل  -2

ستعلالية فالحىم ا ا جاء بقةهام  الااسع  لي  بالالقةهاا الضاليق   يالر دليالل ي الب صلالل ان اال

                                                                                                                                                         
 .16ص  1999، شتنبر 15مصطفى عفيري، القرارات االستعجالية والنفاذ المعجل، مجلة الحد  القانوني، العدر 

منشاور بمجلاة  771/6/1/2001فاي الملاف التجااري رقام  1200ناوفمبر  14صارر عان المجلاس االعلاى بتااري   2229قرار عدر   1

 وما بعد،ا. 152، ص 2002، 92المحاكم الماربية، عدر 
 وما بعد،ا. 577انظر عبد اللطيف ،داية هللا م.س، ص   2
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" والالل اسالالتعقل ماالالالط ح Jugementباالاليشة الةرنسالالية لالالم  الالحكر ماالالط ح " 437نالال  الةاالالل 
"décision.احا يع   ان القشرع ا ح بالقةهاا القساع ل حىم  " 

صا نالالال  ي الالالب ضالالالر ر  االدالء لالالا اراد القشالالالرع ان يأ الالالح بالالالالقةهاا الضالالاليق ل حىالالم ف قالالالا -3
بالان  134   132بشهاد  يعا التعرض ا  االستم اف ماداا ان القشرع نةس  الر ف  الةا ين 

 استم اف الحىم ا  التعرض ي ي  ال  الةان ت ةيحد اصا كاا مشقاال بال ةاص القعلل.

القحالالالعد  1915 انيالالالا  2مالالالن ههيالالالر  208اقالالالا انالالال  بالالالالرجاع الالالالب مقتضالالاليا  الةاالالالل  -4
القطبالالق ي الالب العقالالارا  القحةظالالة نلالالعد  الال   ي الالب ان االمالالر القضالالا   القاضالال  ورفالالع ل تشالالريع 

الحلز الاادر ين لاض  القستعل    الحر  بت فال  مسالألة الترا ال  فال  ماا ال ة اجالراءا  
الحلز يىان نها يا  نافحا ي ب الةالار  بالحلل يىالان القشالرع لالع اسالتا ب  الرااة االحد الحالالة مالن 

 .من ف ا ا 437مقتضيا  الةال 

 صلالل باالاتةالاء فقال  بالاالمر  437 ف  ايتقادنالا انال  يقىالن الت طيالف مالن مقتضاليا  الةاالل 
االوتالالالعا   الرامالالال  الالالالب رفالالالع الحلالالالز د ن اسالالالت زاا شالالالهاد  بعالالالعا الطعالالالن باالسالالالتم اف فالالال  الحالالالالة التالالال  
يستليا فيها القحلالاز ي يال  لكالل مطالالا الحالاجز يالن طريالق ا العاع القبالالغ الق االاص ي يهالا فال  

در بالحلز لعى   ع ف القحىقة ا  االة  ع ر ااىالاا مىتسالبة لقالا  الشال ء الققضال  االمر الاا
ب  ف  مااجهة الحاجز تابت انععاا سبب  االمالر بالالحلز الن رفالع الحلالز فال  االحد الحالاال  ال  الالع 

 أر ضرر بحقاف االطراف.

 12الالالالحر يشيالالالر  يالالالتقم واجبالالال  ههيالالالر  14.07 تلالالالعر االشالالالار  الالالالب ان مشالالالر ع لالالالانان رلالالالم 
القتع ق وتحةيظ العقارا  اسم القسألة وتب ي  نة  الققتضيا  الق ااص ي يها ف   1913ت ةش

ي الب مالا   ال   87اي  ن  فال  الةقالر  الاانيالة مالن الةاالل  1915 انيا  2من ههير  208الةال 
"يشطا ي ب الحلز  االنحار بالحلز الق ااص ي يهقا ف  الةقالر  السالابقة و الاء ي الب يقالع ا  امالر 

 ستعل   يىان نها يا  نافحا فار  ع رد"من لاض  الق

  تخ ياا لقا سبق فان االمر ال يخال من لايع  يامة  استا اءا  من احد القايع .

 القاعدة العامة:  ــد 

اقا اا مع اا فانال  فال  االالة رفالع الحلالز باالةة يامالة مالن طالرف القضالاء كااالعى االاال  
 مالالا ان  الالتم رفالالع الحلالالز وااسالالطة امالالالر القالالحكار فالالان االمالالر ال يخ الالا مالالن فرضالاليتين  ف 437الةاالالل 
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اسالالالالتعلال   امالالالالا ان  الالالالتم بققتضالالالالب اىالالالالم بقةهامالالالال  الضالالالاليق أر صلالالالالل الحىالالالالم الاالالالالادر يالالالالن لضالالالالاء 
 القاضاع.

فبال سبة ل ةرضية اال لب فان اال امر ورفع الحلالز التحةظال  الاالادر  و الاء ي الب مقتضاليا  
بقالالالالا  القالالالالانان اسالالالالا مالالالالن ف ا ا االالالال  ا امالالالالر اسالالالالتعلالية مشالالالالقالة بالت ةيالالالالح القعلالالالالل  149الةاالالالالل 

ةيالالالر ان اال امالالالر  -أر انهالالالا ااتسالالالبت القالالالا  الت ةيحيالالالة–مالالالن نةالالال  القسالالالطر   153مقتضالالاليا  الةاالالالل 
االسالالتعلالية التالال  تقضالال  ورفالالع اليالالع كرفالالع اليالالع يالالن الحلالالز التحةظالال  فالالان لاتهالالا الت ةيحيالالة تعطالالل  ال 

 الال   ي يالال  الةاالالل تكالالان لاو الالة ل ت ةيالالح اال بعالالع االدالء بشالالهاد  يالالعا الطعالالن  االسالالتم اف اسالالا مالالا 
مالالالالن ف ا ا ا  بقالالالالرار اسالالالالتم اف  م يالالالالع لهالالالالا د ن اسالالالالت زاا شالالالالهاد  يالالالالعا الطعالالالالن بالالالالال قا   فالالالالا  437

 من نة  القانان. 361لققتضيا  الةال 

 ي ي  فان  تاجع  طار  ي ب ما حة الق ةالح ي يال  اصا لالاا القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة 
مالن ف ا ا اص ال يلالاز ل قحالالافظ ان  437الةاالالل بالافالاء لطالالا التقييالع د ن مرايالالا  مالا نال  ي يال  

يقيع بقاجا امر استعلال  رفع الحلز التحةظ   ال بان يلبر ي ب صلالل  لالا بعالع اجالل االسالت ماف 
اال بعع تقعيم شهاد  يالعا االسالتم اف مالن كتابالة الضالب  بالقحىقالة التال  ا العر  االمالر االسالتعلال  

لقحىالالاا ي يالال   ان لالالم يقالالع أر اسالالتم اف أر ا الالبح القالالراد تقييالالعد يحتالالار ي الالب تالالاري  تب يشالال  ل طالالرف ا
 االمر االستعلال  نها يا لاو  ل تقييع  لم يعع لاو  ل طعن في  باالستم اف.

 الخ  ة بال سبة لهالحد الةرضالية انال   تعالين ي الب السالاد  القحالافظين ي الب الق كيالة العقاريالة 
  بشالهاد  يالعا االسالالتم اف أية ماالحابة التشالطيا ي الب الحلالاز التحةظيالة بققتضالب ا امالر اسالتعلال

 بقرار استم اف  م يع لها د ن است زاا شهاد  يعا الطعن بال قا.

اوريالالالل  18الاالالالادر وتالالالاري   310 االالالا مالالالا ااالالالعد القحالالالافظ العالالالاا فقالالالع جالالالاء فالالال  د ريتالالال  يالالالعد 
من ف ا ا تشىل لايع   ا الة  437ما     " ي ي   بال ظر ايضا لكان مقتضيا  الةال  1988

من نة  القانان  بال ظر لكان الخاص يعقل العاا فان    فا لقالا  361الةال بال سبة لققتضيا  
القالالالحكار  تعالالالين ي الالالب القحالالالافظين ي الالالب الق كيالالالة العقاريالالالة التشالالالطيا ي الالالب  280جالالالاء فالالال  الق شالالالار 

الحلالالاز التحةظيالالة بققتضالالب لالالالرارا  اسالالتعلالية ماالالحابة بشالالالهاد  يالالعا التعالالرض ا  االسالالالتم اف ا  
 ن اسالالت زاا شالالهاد  يالالعا الطعالالن بالالال قا  صلالالل فالال  الحالالاال  التالال  ترتكالالز بقالالرار اسالالتم اف  م يالالع لهالالا د

 من ف ا ا " 149فيها لرارا  رفع الحلز ي ب مقتضيا  الةال 
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الق ر الة فال   12878 اا نةال  القالالف الالحر ا الح بال  الساليع  زيالر العالعل فال  رسالالت  يالعد 
  جاء فيها ايال  جالاء  القاجهة الب السيع  زير الة اة  اال  ا الزراي  اي 1993دج بر  22

فيهالالا :" تلالالعر االشالالار  فالال  االالحا الاالالعد ان القسالالطر  القتبعالالة فالال  رفالالع الحلالالاز التحةظيالالة بايتباراالالا 
 من ف ا ا" 361اجراءا  مستعل ة ال تق  ماضاع الحق فه  ةير  اضعة لققتضيا  الةال 

ال  االالحا بخالال ف مالالا جالالاء بالال  اىالالم القحىقالالة االداريالالة بقى الالاك  الالالحر جالالاء فيالال  :" ان االسالالب
الت   برر وها القحافظ لرار الرفا تت خ  ف  ان القرار االستم اف  محالل الت ةيالح نهالا   فال  االين 
ان ماالالالير مالالالا يالالالأمر بالالال  مالالالن تشالالالطيا ي الالالب الحلالالالز مالالالن الاالالالل العقالالالارر متالالالالف ي الالالب مالالالا سالالاليقررد 

مالالن ف ا ا  361القل ال  االي الب فال  شالأن   لالع تقالت االالحد االجالراءا  ايالادا ي الب مقتضالب الةاالل 
قالالالاف ت ةيالالالح االاىالالالاا الاالالالادر  فالالال  مالالالاد  التحةالالاليظ باالالالةة ت قا يالالالة بقلالالالرد الطعالالالن فيهالالالا التالالال  تقضالالال  اي

 .1بال قا..."

اما بال سالبة ل ةرضالية الاانيالة فانال  يقىالن ان  التم رفالع الحلالز التحةظال  وااسالطة اىالم  الادر 
يالالالن لضالالالاء القاضالالالاع بايتبالالالار ان االالالحا اال يالالالر لالالال  الااليالالالة العامالالالة  ي يالالال   كقالالالا االالالا الحالالالال بال سالالالبة 

االسالالالتعلالية  تعالالالين االدالء بشالالالهاد  يالالالعا التعالالالرض ا  االسالالالتم اف ا  بقالالالرار اسالالالتم اف  م يالالالع ل  امالالالر 
 ل حىم االوتعا   القاض  ورفع اليع  د ن است زاا االدالء بشهاد  بععا الطعن بال قا".

 ارستثناءات:  ــ ب

 * األمر الصادر عن قاني المستعج ت:

القحالالعد ل تشالالريع القطبالالق  1915انيالالا   2مالالن ههيالالر  208بالالرجاع الالالب مقتضالاليا  الةاالالل 
ي الالب العقالالارا  القحةظالالة نلالالعد  الال   ي الالب ان االمالالر القضالالا   القاضالال  ورفالالع الحلالالز الاالالادر يالالن 
لاض  القستعل    الحر  بت ف  مسألة الترا   ف  ماا  ة اجراءا  الحلز يىان نها يا  نافالحا 

مالن ف  437قتضاليا  الةاالل ي ب الةار  بحلل يىان القشرع لع استا ب  الرااة االحد الحالالة مالن م
ا ا  بالتالالالال   تعالالالين ي الالالب السالالالاد  القحالالالافظين التشالالالطيا ي الالالب الحلالالالاز التحةظيالالالة بققتضالالالب ا امالالالر 
اسالتعلالية د ن اسالت زاا شالالهاد  يالعا الطعالالن باالسالتم اف شالريطة ان تشالالير االحد اال امالالر  الرااة الالالب 

ال يالالالر  تكقالالالل القالالالحكار فالالال  م طالهالالالا ا  ي الالالب االلالالالل فالالال  الحيايالالالا  مالالالاداا ان االالالحد ا 208الةاالالالل 
 الق طاف.

                                                 
 ر.عن المحكمة االرارية بمكناس غير منشو 2003فبراير  6غ صارر بتاري  70/2002/3غ في الملف رقم 24/2003/3 كم عدر   1
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  :وامر الصادرة عن السادة الرؤساء ارولين لمحاثم ارستئنا * األ

اصا كالالالالان اال تاالالالالاص العالالالالاا  رجالالالالع الالالالالب ر الالالالي  القحىقالالالالة االوتعا يالالالالة بخاالالالالاص اال امالالالالر 
مالالن ف ا ا  149االسالتعلالية التالال  تاالعر فالال  رفالالع الحلالز التحةظالال  فالان الةقالالر  الاالاالالة مالن الةاالالل 

"اصا كالالان ال الالزاع معر ضالالا ي الالب محىقالالة االسالالتم اف مالالارك االالحد القهالالاا ر يسالالها  القعنيالالة تقضالال  بانالال 
 اال ل"

 بالتالالال  فالالالان الالالر ي  اال ل لالالالعى محىقالالة االسالالالتم اف العاديالالة  تالالالالب مهقالالة لاضالالال  االمالالالار 
القسالالتعل ة طبقالالا ل ققتضالاليا  القالالحكار   يتالالالب نةالال  القهقالالة الالالر ي  اال ل لالالعى محىقالالة االسالالتم اف 

القاضالال  بااالالعاث القحالالاام التلاريالالة  95.53مالالن القالالانان  21الاانيالالة مالالن القالالاد   التلاريالالة طبقالالا ل ةقالالر 
التالالال  جالالالاء فيهالالالا : "اصا كالالالان ال الالالزاع معر ضالالالا ي الالالب محىقالالالة االسالالالتم اف التلاريالالالة مالالالارك االالالحد القهالالالاا 

 ر يسها اال ل"

مالالن  6 نةالال  الشالال ء يقالالاا بالال  الالالر ي  اال ل لالالعى محىقالالة االسالالتم اف االداريالالة طبقالالا ل قالالاد  
القاضالال  بااالعاث محالالاام االسالتم اف االداريالة  التالال  جالاء فيهالالا :"يقالارك الالالر ي   80.03م القالانان رلال

اال لالالالب لقحىقالالالة االسالالالتم اف االداريالالالة ا  نا بالالال  مهالالالاا لاضالالال  القسالالالتعل   اصا كالالالان ال الالالزاع معر ضالالالا 
 ي يها".

ان اسالالال اد اال تاالالالاص االسالالالتعلال  ل الالالر ي  اال لالالالب لقحىقالالالة االسالالالتم اف   ب الالال  ي الالالب فكالالالر  
االرتباط وين جاار ال زاع  ما  تع ق ب  من اجراءا  استعلالية  لتية فقتب كان ال زاع اساسية  ا  

معر ضالالا ي الالب محىقالالة االسالالتم اف مالالارك االالحد القهالالاا ر يسالالها اال ل والالعال مالالن ر الالي  محىقالالة العرجالالة 
 اال لب  تكان لرارا  الرؤساء اال لين اوتعا ية  انتها ية.

اال امالالر الاالالادر  يالالن السالالاد  رؤسالالاء محالالاام   ي يالال  فالالان التشالالطيا ي الالب الحلالالاز و الالاء ي الالب
االستم اف باةتهم لضا  ل قستعل   ال  تط ا االدالء بقا يةيع نها يتها بخ ف اال امر الاالادر  

مالن ف ا ا فانهالالا تخضالع ل قايالالع  العامالالة  149يالن رؤسالالاء محالاام العرجالالة اال لالب فالال  اطالار الةاالالل 
 سبق ويان . من نة  القانان كقا 437الق ااص ي يها ف  الةال 
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ايداع ملكغ الدين  صندوق المحنمة او صدور احنا  منتسلة لقوة الشيء المقضي  ه  *

 :تثلت ا عدا  الدين الذي صدر  سلله ارمر  الحجز

اقا اا مع اا فان االمر بالحلز التحةظ  يعتبر اجراء  لتيا  رم  الب ضقان استخ ص 
مااجهة القحلالاز ي يال   االا وهالحد الاالةة يحقال  اقالا الحاجز لقب غ الع ن الحر  عي  استحقال  ف  

 شخايا ل عا ن   قض  بانقضاء الع ن ا  وبراء  صمة القع ن م   ويقين.

 ي الالب االالحا االسالالاك  مالالاداا القحلالالاز ي يالال  لالالع اسالالتلال لكالالل مطالالالا الحالالاجز يالالن طريالالق 
ااىالاا  ا عاع القبالغ الق ااص ي يها ف  االمر الاادر بالحلز لعى   ع ف القحىقة ا   عر 

مىتسالبة لقالالا  الشال ء الققضالال  بال  فالال  مااجهالة الحالالاجز تابالت انعالالعاا الالع ن الالالحر  العر بسالالبب  االمالالر 
بالالالحلز  مالالا داا  الالعر اسالالت ادا ي الالب مالالا سالالبق امالالر اسالالتعلال  بالتشالالطيا ي الالب الحلالالز الققيالالع فالال  

 مااجهة الحاجز فان  يقىن تقييعد رةم استم اف   ا ة  ان  ال يضر بحقاف االطراف.

الزال يطالرا اااالر مالن  1915 انيالا  2من ههيالر  208ان نطاف تطبيق الةال  الق اظ 
اشىال فهل  تع ق باجراءا  الحلز الت ةيحر العقارر اا انها تقتع الب الحلالاز التحةظيالة  التال  تقالع 

 ي ب العقار القحةظ.

ا اا   ف فقه  اال احد القسألة وين تلالاد  تقسالل بالان ملالال تطبيالق الةاالل القالحكار 
ءا  الحلز الت ةيحر ي ب العقار القحةظ  د ر يحا ل اارد ف  ملال الحلالاز التحةظيالة اا اجرا

 الاالعة ي ب العقارا  القحةظة  الققيع  بالسلل العقارر.

لكن لضاء القل   االي ب االي ب ف  احا السياف لع  ضالع االعا لهالحا الخال ف معتبالرا فال  
راءا  الت  تت ا الحلز امىالن ل قحلالاز ي يال  ان ان  "اصا  لع الترا   ف  ماا  ة االج 1ااع لرارات 

يحال ي ب االنحار  جقيع الاؤا ق...  صلل بققال مع ل يقعم  لقاض  القسالتعل    يب الغ... الالب 
 1915 انيالا  2من ههيالر  208طالا البيع  يىان االمر الاادر نها يا  نافحا ي ب الةار الةال 

الالالحر يةيالالع ان امالالر لاضالال  القسالالتعل   ال يقبالالل القطبالالق ي الالب العقالالارا  القحةظالالة  ان االالحا الةاالالل 
االسالتم اف انقالالا يطبالالق فالال  االالالة الراالالان الرسالالقية التال  تعطالال  ل الالعا ن القالالرتهن الحالالق فالال  اتخالالاص كافالالة 
اجالالراءا  الت ةيالالح اللبالالرر بقالالا فيالال  ويالالع العقالالار القراالالان يالالن طريالالق القالالزاد الع  الال  كقالالا تعطالال  ل قالالع ن 

                                                 
 .88و  87، ذكر  محمد اكرام، التنفيذ على االصل التجاري واالنذار العقاري، ص 1987يونيو  17بتاري   1433قرار عدر  737  1
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ا  ان يستاالالعر امالالرا ال يقبالالل االسالالتم اف بالحاالالال الالالراان فالال  االالالة الترا الال  فالال  ماا الال ة االجالالراء
ي الالالب االيالالالحار  جقيالالالع الاؤالالالا ق اال الالالرى  ال يطبالالالق ي الالالب الحلالالالاز التالالال  تتخالالالح فالالال  الحالالالاال  اال الالالرى 

 ا جراء تحةظ  ف  انتظار الحاال ي ب الس ع الت ةيحر ضع القع ن"

الالران  ترتيبا ي ب صلل يقىن القال ان مقتضيا  الةال اي د تطبق ي ب مسطر  تحقيالق 
 س اا العا ن القرتهن اجراءا  الت ةيح اللبرر ف  االة الترا ال  فال  ماا ال ة االجالراءا  استاالعار 
امر استعلال  ورفع الحلز الت ةيحر اما رفع بال  الحلاز التال  تتخالح فال  الحالاال  اال الرى كال جراء 

  الةاالالل تحةظالال  فالال  انتظالالار الحاالالال ي الالب السالال ع الت ةيالالحر ضالالع القالالع ن فانهالالا تالالتم طبقالالا لققتضالاليا
 من ف ا ا ك قا تاافر  شر ط ا تااص القضاء االستعلال . 149

 اكنالية تنفيذ اروامر ارستعجالية القانية  التشطيب عكم ار ذار العقاري: ــ 2

ان سالال اا مسالالطر  االنالالحار العقالالارر مالالن لبالالل الالالعا ن القالالرتهن تالالتم بققتضالالب مقالالال  رمالال  الالالب 
ف ا ا يىالالان مرفالالالا با الالل شالالهاد  التقييالالع الخا الالة  مالالن 148تب يالالغ انالالحار يقالالارر فالال  اطالالار الةاالالل 

 ب سخة من يقالع الالران  تب يالغ نسالخة مالن االمالر القضالا   وتب يالغ انالحار يقالارر الالب كالل مالن القالع ن 
 الراان  القحافظ ي ب االم ا العقارية لقالع العقار.

 ا الالا يطالالرا االشالالىال االالال مالالعى  الال اية االالحا اال يالالر فالال  رفالالا تسالالليل االمالالر القضالالا   
يغ انحار يقارر بالال العقارر من جهة  ما ا  اللهة القضالا ية القختاالة ل  ظالر فال  الطعالن وتب 

 ف  لرار القحافظ ورفا التسليل من جهة ا رى؟

 لعل اللاال ين احا التساؤل لع  رد ف  االاىاا الاادر  يالن القحىقالة االداريالة بقالرااو 
ضالا كضالقان لتسالع ع الالع ن ةيالر ان  يتع ق االمر بان م سسة القالرض العقالارر  السالياا  م حالت لر 

القع ن القحكار ا ل بالتزامات  فاستاعر  امرا وتاجي  انحار يقارر و غ الب القحافظ لاع تساللي   
بالال العقارر القراان لةا العتها اال انال  رفالا التسالليل بع الة ان الق الل ماقالل بحلالز ت ةيالحر لةا الع  

لشاء بسبا الشط  ف  استعقال الس طة لكان الب ل الشعب  بقرااو فطع ت ف  القرار القحكار باال
العقار من جهة مراان لةا عتها را ا ايازيا ف  اين ان الحلز الاالع ي ب نة  العقار لةا ع  الب ل 
الشعب  يأت  ف  القرتبة الاالاة مقا يلع ها تتقتع بحق االسبقية  اال لاية ي ب جقيالع الالعا  ين  مالن 

دج بالالر  17مالالن القرسالالاا الق كالال  القالال ر  فالال   61الةقاالالل  جهالالة ا الالرى فانالال  جالالاء  ارلالالا لققتضالاليا 
 تقسالالل القحالالافظ فالال  معالالرض جاابالال  ان  ضالالعية الرسالالم العقالالارر يلالالا ان تظالالل ي الالب االهالالا  1968
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الب اين تحريىها بسع  مالن العالان القى الف بالت ةيالح  1913ةشت  12من ههير  87طبقا ل ةال 
ان  يقىن لطالا التسليل ان يطعن من ف ا ا ماضحا  470من الةال  3طبقا لققتضيا  الةقر  

فقضالالالت القحىقالالالالة  1913ةشالالالت  12مالالالن ههيالالالر  96فالالال  لالالالرار الالالالرفا طبقالالالا لققتضالالاليا  الةاالالالالل 
 .1االدارية ورفا الط ا

ةيالالالر ان الشرفالالالة االداريالالالة بالالالالقل   االي الالالب لضالالالت بالتاالالالريح بعالالالعا ا تاالالالاص القحىقالالالة 
ا الالاا لالالرارا  الالادرا يالالن  ي الالب فالالرض ان –االداريالالة ل بالالت فالال  الط الالا ي الالب ايتبالالار ان جالالاار ال الالزاع 

اا معرفة ال القرار القالحكار يخضالع ل طعالن  -القحافظ ورفا تسليل االنحار العقارر القشار الي 
القتع الق بالالتحةيظ العقالارر اا ان االمالر  تع الق  1913ةشالت  12من ت  96في  لققتضيا  الةال 

عر  فال  اطالار الةاالل بقرار  ادر ين س طة ادارية لاول ل طعن بااللشاء مادامالت الحالاال  التال  ت ال
القشالالالار اليالالال  محالالالعد  ي الالالب سالالالبيل االسالالالتا اء  اا الالالا  ان ط الالالا تسالالالليل االنالالالحار العقالالالارر و الالال   96

الالالحر  1995نالالانبر  28اساسالالا ي الالب االمالالر الاالالادر يالالن ر الالي  القحىقالالة االوتعا يالالة بقالالرااو وتالالاري  
 .2يأمر القحافظ وهحا التسليل

ماضالالاع ط الالا التسالالليل ي الالب   لالالع اضالالاف نةالال  القالالرار ماضالالحا انالال   ي الالب الالالرةم مالالن كالالان 
الرسم العقارر اا االنحار العقارر القشار الي  اال ان االحا التسالليل  الرتب  واجالاد االق يي ال   بحالق 
اال لاية ا  االسالبقية التال  تبالرر االحا التسالليل مقالا يع ال  ان م الشالة االسالبال  الع الل التال  تالعرع وهالا 

قستأنةة بالالحق الالحر  تالافر ي يال  الب الل القحافظ تتالف ي ب تحع ع نايية الحق الحر تتافر ي ي  ال
الشالالعب  الالالحر سالاللل االنالالحار العقالالارر لةا عتالال   فضالال  يالالن كالالان تسالالليل االنالالحار العقالالارر القط الالال 
 تالف ي ب التشالطيا ي الب االنالحار العقالارر القساللل لةا الع  الب الل الشالعب   مقالا يسالتخ   معال  ان 

 12مالالن ههيالالر  96اطالالار الةاالالل ا الالاا ديالالاى ماازيالالة امالالاا القضالالاء العالالادر ل بالالت فالال  الط الالا فالال  
 القشار الي . 1913ةشت 

ةيالالر ان مسالالألة ازدا جيالالة اال تاالالاص مالالن ايالال  اللهالالة القضالالا ية الزالالالت تطالالرا اااالالر مالالن 
اشالالىال فالال  ةيالالال تاايالالع ل عقالالل القضالالا   مالالن طالالرف القل الال  االي الالب  صلالالل ان القحالالاام االوتعا يالالة 

ريح بالشالاء لالالرار القحالالافظ فال  التاالال 1913ةشالالت  12مالن ههيالالر  96تسالت ع الالالب مقتضاليا  الةاالالل 
العقارر القاض  ورفا تقييع لرار استم اف   امرد وت ةيح القرار القحكار بع ة ان القرارا  االسالتم افية 

                                                 
 غير منشور. 1/98في الملف رقم  24/03/98 كم صارر عن المحكمة االرارية بمراكش بتاري    1
 غير منشور. 795عدر  1027/4/1/99ملف اراري  18/05/00قرار صارر عن الارفة االرارية بالمجلس االعلى بتاري    2
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 ان  1913ةشالالت  12مالالن ههيالالر  91الاالالادر  بشالالأن العقالالارا  القحةظالالة لاو الالة ل ت ةيالالح طبقالالا ل ةاالالل 
بالقرارا  الاادر  فال  مالاد  التحةاليظ  من ف ا ا  تع ق 361ال قا الحر  الف الت ةيح طبقا ل ةال 

 .1العقارر 

 اكنالية تنفيذ اروامر ارستعجالية القانية  التشطيب عكم التقييد ارحتياطي:ثا يا ــ 

ان التقييع االاتياط  تاالف بطالابع التاليالت  لالحلل فال  يقىالن ان  بقالب مسالل  باالةة اوعيالة 
 ي ة.ول الوع ان  تم الشاؤد ا  التشطيا ي ي    ل مع  مع

 اصا كانالالت االالاال  التشالالطيا ي الالب التقييالالع االاتيالالاط  القسالاللل ي الالب الرسالالم العقالالارر محالالعد  
م الال  فالالان التشالالطيا ي الالب  91   86فالال  الةاالالال  1913ةشالالت  12مالالن طالالرف القشالالرع فالال  ههيالالر 

قضاء اي  ورز الالب التقييع االاتياط  من طرف لاض  القستعل   اؤار جعال كبيرا وين الةق   ال
اال ل القضاء القشرب  اي   العر يالن لاضال  القسالتعل   بالقحىقالة االوتعا يالة  :الاجاد اتلااين

بالرباط امر استعلال  لضب بقالا   ال  :"ايال  ان القعتقالع بال  فقهالا  لضالاء ان لاضال  القسالتعل   
يخت  بال ظر ف  التشطيا ي ب التقييع االاتياط  كل ما تراءى ل  من هاار االمار ان االجراء 

اء ةيالالر مرتكالالز ي الالب اسالالاك  ك قالالا اسالالتبان لالال  ان االجالالراء  تسالالم و الالاع مالالن القتخالالح اسالال  ي الالب اديالال
القالف اا الحر ا ح  ب  التعسف  بالرةم من  جاد نزاع ف  القاضاع اص ل  ان يقعر جع ت   احا 

                                                 
غيار منشاور ماا  445/9/05في الملف العقاري رقام  19/09/05جاء في  كم ابتدايي صارر عن المحكمة االبتدايية بمراكس بتاري    1

والمطلاوب  636/7/02عادر فاي الملاف  04يونياو  17الصاارر بتااري   599الصاارر بتااري   599يلي:"وعليه فالقرار االستئنافي رقم 

ولام يصادر فاي  1913غشات  12من ظهيار  91تسجيله بالرسم العقاري ،و قرار ا رز قوة الشيء المقضي به التي يشير اليها الفصل 

ة مارة التحفيظ العقاري وبالتالي كان على المحافظ على الملكية العقارية ان يستجيب لطلب تنفيذ  بالرسم العقاري رون  اجاة الاى مطالبا

ماع ام السايد  04يوليوز  1المؤرخ في  04م ع//783المعني باالمر بشهارة عدم ولب النقض وبناء عليه يتعين الااء قرار المحافظ عدر 

 المحافظ بتنفيذ مقتضيات القرار االستئنافي المشار اليه اعا ...".

قااري مان النا ياة القانونياة بتساجيل الحكام القاضاي بالاااء غير ان ما يسترعي االنتبا  في ،ذا السياق يتعلاق بمادى الاامياة المحاافظ الع

قرار  الرافض لتسجيل قرار استئنافي وامر  من جديد بتقيي القرار الماذكور والماا اناه يعتبار رصاما و كماا فاي نفاس النازلاة وسايظل 

 متشبتا بموقفه السابق رغم صدور  كم قضايي يأمر  بالتسجيل؟

كن ورفا في القرار االستئنافي الذي رفض تسجيله بعلاة عادم االرالء بشاهارة عادم الانقض اال اناه يعتبار ونعتقد ان المحافظ العقاري لم ي

ورفا مدعى عليه في الحكم القاضي بالاااء قارار  باالرفض وامار  مان جدياد بتساجيل القارار االساتئنافي بوالتاالي فاا يوجاد ري مساوغ 

ييد والما ان العلة التي تذرع بها ال تستند الى القانون  سب الحكام القضاايي الاذي قانوني يخول للمحافظ التماري في التمسك برفض التق

من ق  361والفصل  1913غشت  12من ظهير  96-91قال كلمته بشأنها والاى قرار المحافظ العقاري استنارا الى مقتضيات الفصول 

 م م.

سجيل الحقوق العينية بعقار محفاظ تقادم الاى المحاافظ العقااري الاذي و،ذا ما اكد  المجلس االعلى في ا د قراراته معتبرا :"ان ولبات ت

يقوم بالتسجيل تحت مساؤوليته او يقارر رفضاه ماع قابلياة قارار  للطعان اماام المحكماة االبتدايياة وان المحااكم ال يمكنهاا ان تفصال فاي 

 التسجيل قل ان يتخذ المحافظ موقفا من الطلب الذي يتقدم به اليه".

، يوليااوز غشاات شااتنبر 16، العاادر 12، منشااور بمجلااة المحاماااة، الساانة 1978شااتنبر  27بتاااري   51984ملااف ماادني  662قارار رقاام 

1979. 

، ابرياال 24-23للتوسااع فااي الموضااوع انظاار: ا مااد الصااايغ، اشااكاليات تنفيااذ اال كااام االراريااة، مقااال منشااور برسااالة المحاماااة، عاادر 

2005.. 

 .66، ص 2003رية والحقوق التي تحجا ارارية القتضايها، مطبعة االمنية الرباو الطيب برارة، تنفيذ اال كام االرا

 .95، ص 2000، يونيو 1محمد الوزاني، تنفيذ اال كام في المجال االراري، مقال منشور بالمجلة الماربية لاقتصار والقانون، عدر 
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محىقالة االسالالتم اف فالال  يالالع  لالالرارا  نالالحكر م هالا القالالرار يالالعد **** الاالالادر وتالالاري  *****  الالالحر 
 لضب *************

قالف تب اد االستاص  يالرر فال  كتابال  لضالايا التحةاليظ العقالارر فال  التشالريع القشربال   نة  ال
ايالال  لالالال "...والالل  يقىالالن لقاضالال  القسالالتعل   اايانالالا ان يالالأمر بالتشالالطيا ي الالب التقييالالع االاتيالالاط  

 1التعسة ..."

امالالالا االتلالالالاد الاالالالان  فيالالالرى  الالال ف صلالالالل  يالالالحاا الالالالب ان التشالالالطيا ي الالالب مالالالا ضالالالقن بالرسالالالم 
 من ههير التحةيظ العقارر. 91بقا ل ةال العقارر  تم ط

مالالالالالالن ههيالالالالالالر  91ان التشالالالالالالطيا ي الالالالالالب مالالالالالالا ضالالالالالالقن بالرسالالالالالالم العقالالالالالالارر  الالالالالالتم طبقالالالالالالا ل ةاالالالالالالل 
و اء ي ب يقع ا  اىالم مىتسالا لقالا  الشال ء الققضال  بال  فال  مااجهالة القسالتةيع مالن  12/08/1913

 التقييع القراد التشطيا ي ي .

ي االالالر االسالالالتعلال  ي االالالر يالالالعا ن لاضالالال  القسالالالتعل    تخالالالح تالالالعاوير  لتيالالالة اصا تالالالافر إ
من لانان القسطر  القعنية   من احا الق ط ق يىان  152   149القساك بلاار ال زاع )الةا ين 

لاض  القستعل   ةير مخت  اين يأمر بالتشطيا ي ب تقييع ااتياط  م لز و الاء ي الب مقالال 
 دياى معر ضة ي ب لضاء القاضاع.

 الالالب مقالالالال افتتالالالاا  لالالالعياى فالالال  القاضالالالاع ال يقىالالالن  لهالالالحا فالالالان التقييالالالع االاتيالالالاط  و الالالاءا ي
لقاض  القستعل   ان يأمر بالتشالطيا ي يال  مادامالت الالعياى جاريالة  ال الزاع الزال لا قالا الن صلالل 
يةقع الحق رتبتال   يضالر بقالا سياالعر فال  شالأن  مالن اىالم  فقالع جالاء فال  امالر اسالتعلال   الادر يالن 

مالن ههيالر التحةاليظ  91  انال  بقاجالا الةاالل القحىقة االوتعا ية بالعار البيضاء ما     :"لكالن ايال
فكالالل مالالا ضالالقن بالسالاللل العقالالارر مالالن تسالالليل  تقييالالع ااتيالالاط   12/08/1913العقالالارر الاالالادر فالال  

 يقىن ان يشطا ي ي  بقاجا كل يقع ا  ال ااتسا لا  الش ء الققض  ب .

 اي   تل ب من الةال القحكار ضر ر  استاعار اىم مىتسا لقا  الش ء الققضال  بال  
 2 ادر ين لضاء القاضاع  صلل ليتأتب التشطيا ي ب التقييع االاتياط ماضاع الط ا".أر 
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اال ان الالالالالا نالالالالالرى ان االتلالالالالالاد اال ل االالالالالا االلالالالالالرل الالالالالالب تحقيالالالالالق الععالالالالالالة  االناالالالالالاف  صلالالالالالل ان 
مالالالن لالالالانان القسالالالطر  القعنيالالالة  القحالالالعد  ل طالالالار العالالالاا ال تاالالالاص لاضالالال   149مقتضالالاليا  الةاالالالل 

لقحىقة يخت   اعد بالبت باةت  لاضيا ل قستعل   ك قا تافر القستعل   يقض  بان ر ي  ا
ي االالالر االسالالالتعلال فالالال  الاالالالعابا  القتع قالالالة وت ةيالالالح اىالالالم ا  سالالال ع لاوالالالل ل ت ةيالالالح ا  االمالالالر بالحراسالالالة 
القضا ية ا  أر اجالراء ا الر تحةظال   التقييالع االاتيالاط  التعسالة  ا  الكيالعر يقتضال  مااجهتال  بىالل 

 عقارية.اجراء مستعلل اقاية ل ق كية ال

 لقع لااظ ف  الس اا  اال ير  تزا ع  ؤير  التقييالعا  االاتياطيالة التعسالةية  التال   تخالح م هالا 
 ا حاوها  سي ة ل وتزاز لعفع القالكين الب التةا ض معهم لاع الت ازل ين التقييع االاتياط .

نان  لاضع االع لهالحد الظالاار  التال  تال ؤر  تشالا  ي الب القالالكين فقالع اتالب مشالر ع تعالع ل لالا
التحةالاليظ العقالالارر بققتضالالاليا  جع الالع  راديالالة لحالالالاال  التقييالالعا  االاتياطيالالة التعسالالالةية  تالالم اسالالالتحعاث 

مىرر  رد في  ما     :"ال تقييالع ااتيالاط  و الاء ي الب مقالال مرفالاع الالب  86فال جع ع اا الةال 
ة القضاء تب   الع رد يالن تعسالف ا كيالع ا  سالاء نيالة  اجالا ضالع القسالتةيع م ال  ةرامالة لةا الع  الاكالال

الاط ية ل قحافظة العقارية ال يقل مب شها ين يشر  ف  القا ة من ليقة العقار ا  الحق القالعيب بال  
  الكل د ن مساك بحق االطراف القتضرر  ف  التعايا".

 االالالالحا الققتضالالالالب سالالالاليتط ا مالالالالن الاكالالالالالة الاط يالالالالة ل قحافظالالالالة العقاريالالالالة وااسالالالالطة القحالالالالافظين 
ياطية القب ية ي ب مقال  تتبع متلها  ف  االة التأاع من العقاريين التع ل ف  جقيع التقييعا  االات

االة التعسف ف  استعقال التقييالع االاتيالاط  مطالبالة القحىقالة مالن تطبيالق الشرامالة الققالرر   بالتالال  
 تتبع االجراءا  القانانية لتحاي ها  فقها لقسطر  تحايل الع ان العقامية.

فخال لخطار  التقييعا  االاتياطية التعسةية  لع ت ب  مشرع مشر ع لانان القسطر  القعنية 
التقييالالالعا   ع الحالالالق فالالال  التشالالالطيا ي الالالب مالالالن مشالالالر ع ف   183 لقاضالالال  القسالالالتعل   فالالال  القالالالاد 

 االاتياطية التعسةية  الكيعية  الت  من شأ اا الحاف ضرر جسيم بالقالل.

ماا   208هااي وجاا ت الب ااىيا تقااد البتيياا  االحبيااامي ضناااا تقااد متب اايا  ال  ااي ااا 
 ؟11915ي ني   2ظهير 
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 انيالالا  2مالالن ههيالالر  208سالالاف نعالالرض بشالالىل مةاالالل ل شالالىاال  التالال  يطراهالالا الةاالالل 
 من   ل العقل القضا    استعراض مخت ف القاالف الةقهية الت  تطرلت لهحا القاضاع. 1915

 :1915يو يو  2من ظهير  208الفص   الموقف القضائي من  طاق – 1

 اء ي ب سال ع ا  امالر لضالا   يلالا التشالطيا ي يال  ت قا يالا مالن اصا كان التقييع االاتياط  و
طالالرف القحالالافظ فالالان االشالالىال  بقالالب مطر االالا بال سالالبة ل قسالالتةيع مالالن تقييالالع ااتيالالاط  و الالاء ي الالب مقالالال 
ل العياى  لالم تاا الل اجراءاتهالا مالن اجالل االضالالرار بالقالالل ا  باالااا التقييالع ال هالا   ل حالق القاقالالل 

يقىن لهحا اال ير ط ا الحىم بالتشطيا ي ي  من الرسم العقارر بالتقييع االاتياط  القحكار  فهل 
 انيالالا  2مالالن ههيالالر  208بسالالبا الترا الال  فالال  ماا الال ة االجالالراءا  اسالالت ادا الالالب مقتضالاليا  الةاالالل 

 ؟  ال القحافظ م زا وتقييع االمر االستعلال  اي د من طرف القحافظ؟1915

العقاريالة التال   ترا الب الالعا  ان ايال د االا رفالع الحلالاز  208نعتقع ان نطاف ايقال الةال 
الحاجز ن ف  ماا  ة اجراءا  ويعهالا بالالقزاد الع  ال   تضالرر القالع  ين القالالكين لهالحد العقالارا  مالن 
االالحد الاضالالعية القانانيالالة االسالالتا ا ية التالال  تعرلالالل اريالالة القالالالل مالالن التاالالرف فالال  م كالال   تحالالال د ن 

   مالن ؤالم 1ب يالغ بقحضالر الحلالز الت ةيالحراستةادت  مالن ؤقالار العقالار القحلالاز يالن القالع  ال اقالة ل ت
فان مقتضيات  ال تسقح اط لا وتطبيقها لرفع التقييع االاتياط   التشطيا ي يال  مالن الرسالم العقالارر 
طالقا ان   ع ر  جادا  يعما مع مالتل الققالال االفتتالاا  الالحر اجالرر و الاء ي يال   إص ال يقىالن ايتبالار 

 ية لقلرد ااال  ي ب التقييع القحكار  يعا ماا ال ت  القستةيع من التقييع االاتياط  ةير س ء ال
الجالراءا  الالعياى  والعليل ان سالير الالعياى القضالا ية  الع ل ضالقن ا تاالاص القحىقالة القعر ضالة 
ي يها الت  تاعر لز ما اىقا بشالأنها  ال د الل بالتالال  ل قسالتةيع مالن التقييالع االاتيالاط  اتالب يقىالن 

 ايتبارد مترا يا ف  ماا  ة اجراءاتها.

صاالا  ال ف صلالل معتبالرا ان لاضال  القسالتعل   مخالت   2ع صلل فان العقالل القضالا   م
ل تشالالطيا ي الالب التقييالالع االاتيالالاط  و الالاء ي الالب مقالالال الالالعياى بسالالبا الترا الال  فالال  ماا الال ة اجالالراءا  

                                                 
مداريله عان المادة الا قاة للتبلياغ وتاوزع بانفس من ق م م على ما يلي:"وتعلق ثمار ،ذا العقار و 475تنص الفقرة الثانية من الفصل  1

 المرتبة مع ثمن العقار نفسه".
منشور بمجلاة المنازعاات العقارياة،  4129/1/1/02في الملف المدني عدر  17/09/2003المؤرخ في  2561قرار  المجلس االعلى  2

و مان القارار المطعاون فياه ان المسامى )..( قاد تام  جاء فيه ما يلي:" ياث يساتفار مان مساتندات الملاف  94، ص 3راليل عملية، العدر 

بتاري  مقاال الى قاضاي المساتعجاب بابتدايياة المحمدياة عارض فياه اناه يملاك االرض الفا ياة ذات الرسام  1991بتاري  فاتم غشت 

ونظرا لتراريها في مواصلة بناء على مقال لفايدة السيدة...  28/05/1948س وانه وقع عليها تقييد ا تياوي منذ /16315العقاري عدر 

ولب الحكم عليها بالتشاطيب علاى التقيياد اال تيااوي مان الرسام العقااري  02/06/1915من ظهير  208االجراءات وبمقتضى الفصل 

 المذكور.
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ايالال د   فالال  االالحا الاالالعد تالالم تأ يالالع االمالالر االسالالتعلال  مالالن  208الالالعياى تطبيقالالا لققتضالاليا  الةاالالل 
لالالعار البيضالالاء بع الالة يالالعا ادالء القسالالتةيع  مالالن التقييالالع القالالحكار بقالالا يةيالالع طالالرف محىقالالة االسالالتم اف با

رفعهالالالا لالالالعياى  يالالالعا البالالالت فيهالالالا  والالالل ان القل الالال  االي الالالب رفالالالا ط الالالا الالالال قا الققالالالعا مالالالن طالالالرف 
كقالا  1القستةيع  من التقييع االاتيالاط  متب يالا نةال  الع الة الالاارد  فال  القالرار االسالتم اف  القطعالان فيال 

لال  لضالالب بالتشالالطيا ي الالب الالالران الرسالالق  الققيالالع بالرسالالم العقالالارر  ي الالب ان بعالا القضالالاء االسالالتع
 .2الرةم من ان االمر  تع ق بحق يي   تبع    يخر  ا   ين ا تااص احا ال اع من القضاء

 208 ي ب   ف صلل فان لضاء القاضاع لع ايتبر ان نطالاف ايقالال مقتضاليا  الةاالل 
العا  ان الحاجز ن فال  ماا ال ة اجالراءا  ويعهالا بالالقزاد  اي د اا رفع الحلاز العقارية الت   ترا ب

الع    ف  اطار مسطر  تحقيق الران  ااال ضرر ل قع  ين الراا ين مالن االحد الاضالعية القانانيالة 
 .3االستا ا ية الت  تعرلل ارية القالل من التارف ف  م ك 

                                                                                                                                                         
فاي الملاف  1246االمار عادر  16/10/1991وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم  اراليهاا باالجواب اصادر قاضاي المساتعجات بتااري  

بالتشطيب على التقييد اال تيااو اساتأنفته السايدة ...فايدتاه محكماة االساتئناف بمقتضاى قرار،اا المطعاون فياه مان ورفهاا  866/91عدر 

 بوسيلتين.

 ... يث تعيب الطاعنة القرار فيها انعدام التعليل، ذلك انه رافا لما جاء في تعليله انه بتصفم محتويات الملف يتضم عدم وجور ما يفياد

الزال لام ياتم البات فيهاا" فاان الطاعناة تقادمت فعاا بادعوى للمطالباة بحقوقهاا  1945،ناك رعوى رفعات مان وارف الطاعناة سانة  ان

 28/05/1948الشرعية كاوجاة ثانياة للهالاك المسامى ...مالاك العقاار اناذاك موضاوع الناااع الحاالي وتقادمت بتقيياد ا تيااوي بتااري  

القاضاي بعادم االرتصااص وا الاة الملاف علاى  1/01/1949الراثة ونسخة الحكم الماؤرخ فاي لضمان  قوقها  سب رسم الاوجية وا

من الظهير المنظم للقضاء انذاك ومذ تاري  الحكم تنتظر مال رعوا،ا الاى الياوم ورفقاو ،اذا  4المحكمة الشريفة وبقا لمقتضيات الصفل 

ساامى ...مالااك العقااار الااذي قااام بتفويتااه باااقي الورثااة لمااورو  فهااي وارثااة شاارعية فااي العقااار موضااوع النااااع ماان زوجهااا الهالااك الم

 المطلوبين الذي قبله و،و مثقل بتقييد ا تياوي الذي يبقى قايما مدامت االسباب التي ارت الى استصدار  قايمة لم يطرر عليها ري تاييار،

 تفااظ المؤقات علاى الحاق فاي العقاار محال الادعوى لكن  يث ان التقييد اال تياوي بناء على المقال االفتتا ي للدعوى يكون بقصاد اال

بعدم االرتصااص ولاذلك  17/01/1949وان الطاعنة صر ت في مقال استئنافها ان رعوا،ا موضوع التقييد اال تياوي  كمت بتاري  

ماا يفياد ان ،نااك فالقرار المطعون فيه عندما اورر الدفوع المثارة من الطاعنة وعلال اناه "بتصافم محتوياات الملاف يتضام عادم وجاور 

الزال لم يتم البت فيها االمر الذي يجعل ما تمسكت به بهذا الخصوص غير قاايم علاى اسااس فاناه  1948رعوى رفعت من ورفها سنة 

 نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معلا تعليا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة باالعتبار".
تدايية بمكناس قضى بالتشطيب على التقييد اال تياوي المنجا بناء على مقال الدعوى مستندا كما ان قاضي المستعجات بالمحكمة االب 1

)مشاار الياه ضامن رساالة للمحاافظ  1915يونيو  2من ظهير  208من ق م م والفصل  154الى  149في ذلك على مقتضيات الفصول 

 (.2005سنة  22العام رقم 
 )غير منشور(. 28/04/04بتاري   878ابتدايية البيضاء تحت عدر امر استعجالي صارر عن قاضي المستعجات ب 2
غيار منشاور جااء فاي معارض  177/9/2008في الملف رقم  24/02/08 كم ابتدايي صارر عن المحكمة االبتدايية بمراكش بتاري   3

لي التقييد اال تياوي المنجا بناء اعا  تو ي صرا ة بتعذر تطبيقها للقول ب التشطيب ع 208 يثياته ما يلي:"...ان مقتضيات الفصل 

على مقال الدعوى من الرسم العقاري والما ان التقييد المذكور يدور وجورا وعدما مع مآل المقال االفتتا ي الذي اجري بناء عليه وبقا 

نهاييا ومكتساب وان مفعوله يظل ساريا الى  ين صدور  كم  1915يونيو  2من ظهير  202من ظهير التحفيظ العقاري و 85للفصلين 

ياد لقوة الشيء المقضي به ايجابا او سلبا بالنسبة للمستفيد مان التقيياد اعاا ، ذلاك اناه ال يمكان مان النا ياة القانونياة اعتباار صاا ب التقي

اال تياوي غيرا سيء النية لمجرر  صوله على التقييد الماذكور وعادم مواصالته الجاراءات الادعوى الن اجاراءات ساريان الخصاومة 

قضايية تعتبر من صميم النظام العام وتدرل ضمن ارتصاص المحكمة المعروض عليها مقال الدعوى المقيد ا تياويا بالرسم العقاري ال

إذ ان ،ذ  االريرة ملامة با ترام االجراءات المسطرية لضمان  قوق الدفاع بدءا باالستدعاء واجالها ومارورا بااجراءات التحقياق فاي 

ر  كم في موضوع الناالة وذلك تجسيدا للحق في  صول الطرف المتقاضاي علاى المحاكماة العارلاة ومان ثماة الدعوى وانتهاءا بصدو

فان المدعى عليه في نازلة الحال مستفيد من تقييد ا تياوي بناء على مقال الدعوى  سب الشهارة العقارية المستدل بها من قبل الطارف 

ى المستفيد المذكور تكون سابقة ل اوانها والما ان مقال الادعوى الحاياة غيار معااز مباآل المدعي وبالتالي فان اية مطالبة بالتشطيب عل

المقاال المقيااد ا تياوياا وعليااه فاان الماادعى علياه فااي ملاف النازلااة ال ررال لااه فاي اجااراءات المحكماة المعااروض عليهاا مقااال الاادعوى 

 جراءاتها.موضوع التقييد اال تياوي  تى يمكن اعتبار  متراريا في مواصلة ا
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 :دات الفقهية لموقف العم  القضائيار تقا – 2

 لقرار القضا   اي د كالتال  :لع  ا م اظتان ي ب ا

:  تتع الالالالالق با تاالالالالالاص القضالالالالالاء القسالالالالالتعلل ل تشالالالالالطيا ي الالالالالب التقييالالالالالع  ال:الحظاااااة اال لاااااد
ان لاضال  القسالتعل   ةيالر مخالت   1االاتياط  الق لز و اء ي ب مقال ل العياى اص  الرى الالبعا

 لالم يق حال  بالتشطيا ي ب التقييع االاتياط  و اء ي ب مقال ل عياى  الن  لالي  لاضاليا ل قاضالاع  
القالانان االالحد الاال اية  مالالاداا امالرد سالاليىان ةيالر مب الال   ي الب أر اسالالاك لالانان  سالال يم  اضالافة الالالب 
اانالال  يخالالالف القاايالالع التالال  تالال ظم م سسالالة التقييالالع االاتيالالاط   مقالالا يلعالالل القحالالافظ محقالالا فالال  رفالالا 

مالالالن  72  ا الالالة الةاالالالل  92   86-85ت ةيالالالح االالالحا االمالالالر يقالالال  بالققتضالالاليا  الاالالالريحة ل ةاالالالال 
ر التحةالاليظ العقالالارر الالالحر  الال   ي الالب مالالا   الال  :"يحقالالق القحالالافظ تحالالت مسالال  ليت  اايالالة القةالالا  ههيالال

 .2 اا يت   كحا  حة الاؤا ق القعلب وها تأ يعا ل قط ا شى   جاارا"

 ان االتلاد اي د ةير س يم ل سبال التالية : 3ف  اين  رى البعا اال ر

فقهالال  يسالالقح الر جهالالة كانالالت  ان  يالالعا  جالالاد نالال  لالالانان  ا  اجتهالالاد لضالالا   ا  رأر –أ 
تعفع بععا ت ةيح اىم نها   لاول ل ت ةيح وعياى مخالةتال  ل قالانان ا   الع رد يالن جهالة ةيالر مختاالة 

  انقا يقىن ل لهة الت  تضرر  م   االلتلاء  الب استعقال طرف الطعن القسقاا وها لانانا.

بهالا القضالاء نةسال  وااسالطة ل قحالافظ   رال 72ان الس طة التقع رية الت  م حها الةاالل  –ب 
 ااالعد الةاالل العاشالر  1331رضالقان  9من ههير  96الطعن ف  لرارات  اسبقا اشار الي  الةال 

القطبالالق ل ظالالاا التحةالاليظ بالالالقشرل ماضالالحا انالال   1915 انيالالا  3مالالن القالالرار  الالالازيرر الاالالادر وتالالاري  
االادر فال  القاضالاع ف  االة مراجعة القرار ماضاع الطعن يلا ي ب القحافظ ان يطبق الحىالم ال

متب ا بح نها يا دا ل اجل ؤقان  اربعين ساية  مع الع م ان القشرع استعقل ك قالة "يلالا"  االعد 
 اج  لايرا ل ت ةيح لرفع أر التباك ف  القاضاع.

                                                 
 وما بعد،ا. 209انظر محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص  1
غيار  10752/1/04في الملاف رقام  2005فبراير  1بتاري   513امر استعجالي صارر عن قاضي المستعجات بالبيضاء تحت عدر  2

 منشور قضى بعدم االرتصاص للبت في ولب التشطيب على تقييد ا تياوي بناء على مقال الدعوى.

الاذي اكاد ان التقيياد اال تيااوي المتخاذ  2005لسانة  220نشير الى ان ،ذا الرري يعاز  توجه المحاافظ العاام مان راال رساالته عادر و

بمقتضى مقاال  افتتاا ي للادعوى يحاتفظ بكال اثاار  القانونياة الاى نهاياة الناااع وصادور  كام اكتساب قاوة الشايء المقضاي باه يصارا 

بشاأن التحفايظ وعلياه  1913غشت  12من ظهير  91يتعلق به التقييد اال تياوي عما بمقتضيات الفصل  بانقضاء او انعدام الحق الذي

 ال يمكن التشطيب على التقييد اال تياوي المضمن بناء على القرار االستعجالي المذكور اعا .
 .41، ص 12لة االشعاع، عدر الحسين بوريقين، التقييد اال تياو والحجا التحفظي على عقار محفظ، مقال منشور بمج 3
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 لالالالع   الالال  الةقالالال  القالالالحكار الالالالب القالالالال با تاالالالاص لاضالالال  القسالالالتعل   بالتشالالالطيا ي الالالب 
اد ن  لالانان  يق الع صلالل   ان  اليالة القضالاء القسالتعلل التقييع االاتياط  و اء ي ب مقال لععا  ج

ليست مقيع   ال محاار   تشقل  الية القضاء القعن  الت  تع ل فيها لضايا التحةيظ العقارر  فال  
تعالالالارض والالالين اال تاا الالالين   اص ان يالالالرض ا الالالل ال الالالزاع ي الالالب القضالالالاء القالالالعن  ال يق الالالع القضالالالاء 

التيالة التال  لهالا ي لالة والحلل ال الزاع شالريطة تالاافر االالة القستعلل من البت ف  القسا ل التحةظيالة  ال
االستعلال   ج  الخطر القبرر ال تاا ال   مالع ضالر ر  تحاشال  القسالاك بالاللاار  مالع الع الم ان 

 .1احا الرأر   يعد بعا العقل القضا   لق سسة القضاء االستعلال 

ن مةعال التقييع  نعتقع ين اق ما صاا الي  الرار اال ل  ي ب ايتبار ان  ضع اع لسريا
االاتياط  متالالف ي الب نتيلالة الحىالم القضالا   الالحر سياالعر بشالأن الققالال االفتتالاا  الالحر اسال  

 من ؤالم  1913-08-13من ههير التحةيظ العقارر الق ر  ف   86ي ي  يق  بققتضيا  الةال 
ل قاايع فان  لي  ا اا أر مساى لانان  ل قال با تااص القضاء القستعلل ف  احا االطار طبقا 

مالالن ف ا ا  طالقالالا ان ا الالاا ناالالاص  ا الالة م ظقالالة  149العامالالة الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 
 الاىاا التقييع القحكار  اؤارد ي ب اةظ الحقاف بأؤر رجع  من تاري  اجراءد.

  م يعنا ف  تب   الرار القا ل بععا ا تااص لاض  القستعل   يست ع ي ب سببين :

لقستعل   من شأن  القساك بلاار ال الزاع الن تكييةال  ان القال با تااص لاض  ا –أ 
لقانانيالة التقييالالع االاتيالالاط  مالالن يعمالال  يسالالت زا االطال ع ي الالب الققالالال االفتتالالاا  ل الالعياى القرفالالاع الالالب 
محىقة القاضاع  تقع ر الحقالاف القط ابالة  مالا اصا كانالت االسالبال الق سسالة ي يهالا  الحيحة اا ال  

 من ف ا ا. 152ل  اا ما يخر  ين ا تاا   طبقا ل ةا

مالالالن  91ان القالالالال با تاالالالاص لاضالالال  القسالالالتعل    ت الالالافب مالالالع مقتضالالاليا  الةاالالالل  –ب 
ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر الالالحر  الال   ي الالب مالالا   الال  :"ان كالالل مالالا ضالالقن بالسالاللل العقالالارر مالالن تسالالليل 
 تقييالالع ااتيالالاط  يقىالالن ان يشالالطا ي يالال  بقاجالالا كالالل يقالالع ا  اىالالم ااتسالالا لالالا  الشالال ء الققضالال  بالال  

انقضاء الاالع ا  الحق الحر  تع الق بال  مالا صكالر مالن التضالقين  صلالل بال سالبة للقيالع   ابت انععاا ا 
 االشخاص الح ن يع يهم اق  يق اشهارد ل عقاا باةة لانانية".

                                                 
فااي الملااف االسااتعجالي عاادر  1984غشاات  21صااارر عاان رياايس المحكمااة االبتداييااة بالرباااو بتاااري   278اماار اسااتعجالي عاادر  1

جاء فيه ما يلي :"ان قاضاي المساتعجات مخاتص بالتشاطيب علاى  119، ص 19-18منشور بمجلة رابطة القضاة، العدر  6/742/84

متى تبين لاه ان تساجيله تام بصافة غيار قانونياة وررقاا للقواعاد العاماة باعتباار ان ،اذا االريار يشاكل عرقلاة بالنسابة  كل تقييد ا تياوي

 لحرية التصرف والتفويت".
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صلل ان التشطيا القضا   ل تقييع االاتياط  و اء ي ب مقال ال يقىن ان  تم اال و اء ي ب 
  الشال ء الققضال  بال   لالي  و الاء ي الب امالر اىم لضا    ادر ين محىقة القاضاع  مىتسا لقا 

استعلال   ادر ين لاض  القسالتعل    والعليل ان اليالة االحا اال يالر تكالان م لتالة  راي الة وبقالاء 
االسالالبال الالالحر اسالال  ي يهالالا  فالال  االالين ان اليالالة االاىالالاا القاضالالايية تكالالان نها يالالة  ااسالالقة ل  الالزاع 

ع التقييالع االاتيالاط  يعتالرف بالالحق  من تم فان  ال يعقل ان ياعر اىم نها   بشأن الققالال ماضالا 
لةا الالع  القسالالتةيع مالالن التقييالالع القشالالطا ي يالال   فيةاجالالأ االالحا اال يالالر بىالالان القحالالافظ  الالرفا تقييالالعد بالالاؤر 
رجع  بع ة ان تقييعد االاتياط  لع  لالع التشالطيا ي يال  الن االحد ال تيلالة تت الافب فال  االع صاتهالا مالع 

ياط  القتل ية ف  ضقان القحافظة ي ب الحالق الشاية الت  تا ااا القشرع من م سسة التقييع االات
العي الال  م لتالالا بالالاؤر رجعالال  م الالح تالالاري  انلالالازد لةا الالع  القسالالتةيع م الال    لةا الالع  القسالالتةيع ن مالالن التقييالالعا  
االاتياطيالالة التاليالالة لالال   القتع قالالة بالال   إص يقىالالن لاالالااا التقييالالع االاتيالالاط  ان  بالالرا  يالالعا وبيالالع الحالالق 

قشترر الب اجراء تقييع ااتيالاط  ال االق لال  فالاصا اسالتحق الاايالع القضقان وتقييع ااتياط   فيعقع ال
بالبيع الحق نها يا فان   بادر الب اتقاا اجراءا  البيالع ال هالا   مالع القايالاد لال   يسالتةيع االحا اال يالر 

 من رتبة التقييع االاتياط  بأؤر رجع  ي ع التقييع ال ها   لعقع شراءد.

 يالالل القالالرار االسالالتم اف   القطعالالان فيالال  القسالالت ع ي الالب :  تتع الالق وتب يالال  لتع ال:الحظااة الثانيااة
1915 انيا  2من ههير  208الةال 

1. 

صلالالل ان االالحا القالالرار القضالالا   لالالع اسالالت ع ي الالب مقتضالاليا  الةاالالل القالالحكار ايالال د ل تشالالطيا 
ي الالب تقييالالع ااتيالالاط  تالالم و الالاء ي الالب مقالالال الالالعياى  بع الالة ان القسالالتةيع  م الال  لالالع ترا الالت فالال  ماا الال ة 

عياى  فالالالال  االالالالين ان مقتضالالالاليات  ال تقالالالالت بايالالالالة  الالالال ة ل تشالالالالطيا ي الالالالب التقييالالالالع اجالالالالراءا  ماا الالالال ة الالالالال
االاتياط  بالرسم العقارر  انقا تتع ق فق  ورفع الحلز العقارر ي عما  ترا ب الحاجز ف  ماا  ة 
اجالالالراءا  الحلالالالز الت ةيالالالحر لبيالالالع العقالالالار القحلالالالاز بالالالالقزاد الع  الالال    مالالالن تالالالم فالالالان يالالالعا الامالالالة القالالالرار 

والالين طبيعالالة التقييالالع الق لالالت القط الالال رفعالال  بققتضالالب الةاالالل ايالال د مالالن شالالأن  القالالحكار الر تقييالالز 
 القساك بحلية االةيار سااء كاناا ا حال اقاف ةير مسل ة ا  مستةيع ن من تقييعا  الاقة.

                                                 
على ما يلي:"اذا وقاع التراراي فاي مواصالة االجاراءات التاي تتلاو الحجاا امكان للمحجاوز  2/6/1915من ظهير  208ينص الفصل  1

االعذار وجميع الوثايق المسجلة تبعا له وذلك بمقال معلل يقدماه لقاضاي المساتعجات ويبلاغ كاتاب الضابط نساخة عليه ان يحصل على 

منه الى والب البيع في عنوانه المختار ثاثة ايام على االقل قبل تاري  جلسة االستعجال الذي يعينه الرييس اسافل المقاال ويكاون االمار 

 على الفور". القضايي الصارر عنه نهاييا ونافذا
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 تأسيسا ي ب ما صكر فان  شتان مالا والين الحلالز العقالارر القط الال رفعال  فال  اطالار الةاالل 
ي الالب مقالالال الالالحر  تالالالف سالالريان مةعالالال  مالالن يعمالال  ي الالب مالالتل   بالالين التقييالالع االاتيالالاط  و الالاء 208

الالالالعياى الق سالالال  ي يهالالالا  نتيلالالالة الحىالالالم الاالالالادر بشالالالأن   مالالالا اصا كانالالالت ايلاويالالالة ا  سالالال بية بال سالالالبة 
 ل قستةيع من التقييع القحكار.

 لعل ما يعزز  جهة نظرنا احد ان القل   االي ب لع ايتبر ان لاضال  القسالتعل    لالع 
الالحر  تع الق ورفالع اليالع يالن  208فال  امالرد ورفالع الالران ي الب مقتضاليا  الةاالل  ف   طأ اين است ع

 .1االنحار بالحلز  ما  ت اد من الز ت ةيحر  ال  تع ق اط لا بالتشطيا ي ب الران الرسق 

  معتبرا ان الران الرسق  اق يي    تط الا 2اقا ان القحافظ العاا ااع وع رد نة  االتلاد
 91ع ا  اىم مىتسا لقا  الش ء الققض  ب   ت ةيحا لققتضيا  الةال التشطيا ي ي  االدالء بعق

 مالالاداا االمالالر القالالراد تقييالالعد  الالادرا يالالن  1913ةشالالت  12مالالن ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر القالال ر  فالال  
مالالن  208ر الالي  القحىقالالة االوتعا يالالة بالالالعار البيضالالاء باالالةت  لاضالاليا ل قسالالتعل   فالال  اطالالار الةاالالل 

 العقارا  القحةظة فان    بش  م اظة ما     :القطبق ي ب  1915 انيا  2ههير 

ان لاضالالالالال  القسالالالالالتعل   مخالالالالالت  فالالالالال  اتخالالالالالاص التالالالالالعاوير التحةظيالالالالالة التالالالالال  تقتضالالالالاليها االالالالالالة 
االسالالتعلال د ن القسالالاك بالالاللاار  ان التشالالطيا ي الالب الالالران مةالالادد انهالالاء االلتالالزاا بالالالع ن القضالالقن 

أمر بالتشالالطيا ي الالب الالالران فالال  يقالالع مبالالرا والالين الطالالرفين   مالالن تالالم فالالان لاضالال  القسالالتعل   االالين يالال
ايال د    ال  بالتالال  الالب القالال ان  91يىان لع وت فال  نقطالة جااريالة   الالف مقتضاليا  الةاالل 

االستلابة لط ا التشطيا ي ب الران الرسق  يقتض  االدالء الالب القحالافظ بعقالع ا  اىالم مىتسالا 
 يع.لقا  الش ء الققض  ب  ف  مااجهة العا ن القرتهن  بين انقضاء الران القق

 ؟الذي و:بنع ت  تن يذ حكم ق ائي هي وج ت فرض غرامة ته ي وة تقد ال:حافظا 

مالالالالن لالالالالانان  448ان االجابالالالالة يالالالالن االالالالحا التسالالالالاؤل تقتضالالالال  م الالالالا يالالالالرض مقتضالالالاليا  الةاالالالالل 
 القسطر  القعنية  تبيان ما اصا كانت تتع ق بالقحافظ ي ب االم ا العقارية اا ال.

                                                 
 غير منشور. 86تحت عدر  2000يناير  19قرار صارر بتاري   1
 .2005يناير  7بتاري   89رسالة المحافظ العام عدر  2
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ق ةالالح ي يالال  اداء التالالزاا بعقالالل ا   الالالف التزامالالا القالالحكار:"اصا رفالالا ال 448جالالاء فالال  الةاالالل 
باالمت اع ين يقل اؤبت يان الت ةيح صلل ف  محضرد  ا بر الر ي  الحر يحىم بشرامة تهع عية ما 

 لم يىن سبق الحىم وها"

ان الشاية من الشرامة التهع عية ا  اجبار القحىاا ي ي  ليقاا وت ةيح ما يقتض  تع  ال  مالن 
ت الالاع يالن يقالالل  االا مالالا يةتالرض ان يىالالان العقالل القط الالال م ال   الالع ل فال  دا الالر  القيالاا بعقالل ا  االم

االمىان  لهالحا فال  يقىالن الكالم ي يال  وتاالةية االحد الشرامالة كتعالايا اال اصا كالان امت ايال  يالن الت ةيالح 
لي  لال  مالا  بالررد  انال  ملالرد ي الاد  اصا كالان االمالر كالحلل بال سالبة ل طالراف فيقالا وي هقالا فهالل ت طبالق 

 ي ب القحافظ ي ب االم ا العقارية؟ 448قشار اليها ف  الةال الققتضيا  ال

 نشالالالير انالالال  اصا كالالالان القل الالال  االي الالالب لالالالع اسالالالم الخالالال ف الالالالحر كالالالان لا قالالالا فالقشالالالىل بقالالال  
مطر اا و ة  الحع  اتب بعع  ع ر القرار القشار الي  ايال د  السالبا االا ان لانان الا الاضالع  لالم 

لقحالاام اتخاصاالا لحقالل االدار  باالةة يامالة  القحالافظين يضع االجراءا  القانانية الت  يلالا ي الب ا
 باةة  ا ة ي ب ااتراا ت ةيح  االاىاا القضا ية تحت طا  ة االجبار.

 لالالع اا لالالالت القحىقالالالة االداريالالالة بالربالالالاط تلالالالا ز االالحا الاضالالالع  معاللتالالال  بالالالالتراا  سالالالي ة ت الالالزا 
ر الالي  االالحد القحىقالالة  االدار  وت ةيالالح االاىالالاا الاالالادر  ضالالعاا فةالال  لضالالية  رؤالالة العشالاليرر  الالعر يالالن

لضالالالالب بايقالالالالاف اشالالالالشال الب الالالالاء  83/95م الالالالف  18امالالالالر اسالالالالتعلال  يالالالالعد  1995دج بالالالالر  20وتالالالالاري  
اللارية ي ب لطعة تعاد م كيتها ل قعيين  ال ت تم االستي ء ي يها مالن طالرف االدار    بالالرةم مالن 

قر  الشالالالركة ان االالالحا االمالالالر لالالال  طبيعالالالة اسالالالتعلالية فانالالال  ا الالالطعا بامت الالالاع االدار  يالالالن ت ةيالالالحد  اسالالالت
 القتعالع  مع االدار  ف  يق ية الب اء.

 امالالالاا االالالحا الالالالرفا الالالالحر لالالالم   ةالالالع معالالال  أر شالالال ء للالالالأ القالالالعيان الالالالب نةالالال  القحىقالالالة ؤانيالالالة 
م تقسالالين الحىالالم ي الالب االدار  بالالاداء ةرامالالة تهع عيالالة مقعرمالالة فالال  الالالف دراالالم يالالن كالالل  الالاا تالالأ ير فالال  

االالع اجباراالالا ي الالب ااتالالراا مقتضالاليا  االمالالر    صلالالل ل1996اوريالالل  22الت ةيالالح م الالح تالالاري  االمت الالاع )
القشالالالار اليالالال  ايالالال د  ت ةيالالالحد ت ةيالالالحا كالالالام  اتالالالب  تالالالالف االيتالالالعاء القالالالادر ال الالالاتج يالالالن اسالالالتي ء ةيالالالر 
مشالر ع ي الالب م كيالتهم فاسالالتلال القاضال  لهالالحا الط الا  اىالالم ي الب االداريالالة بشرامالة تهع عيالالة اللتزامهالالا 

 وت ةيح الحىم الاادر ف  مااجهتها.
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  22/98م الالف رلالالم  15/10/98قحىقالالة االوتعا يالالة بسالاليعر سالال يقان وتالالاري   لالالع  الالعر يالالن ال
ايالال   رمالال  الط الالا الالالب الحىالالم ي الالب السالاليع القحالالافظ ي الالب االمالال ا ":امالالر اسالالتعلال  لضالالب بقالالا    

العقارية  الراان بالق يطر  تحت مس  ليت  الشخاالية بشرامالة تهع عيالة المت ايال  مالن االناالياع لت ةيالح 
 الحم القشار الي   عرد.

 اي  تبت مالن الالتةح  الظالاارر ل اؤالا ق  القسالت عا  القالعلب وهالا ان االمالر  تع الق وت ةيالح 
 164تحالالت يالالعد  06/08/95يي الال  متقاالالل فالال  تسالالليل الحىالالم الاالالادر يالالن االالحد القحىقالالة وتالالاري  

 القشالالالقال بال ةالالالاص القعلالالالل اسالالالا مالالالا افالالالادد القحضالالالران اال باريالالالان القحالالالرران ي الالالب التالالالاال  وتالالالاري  
 باوتعا ية الق يطر . 97/973ف  الق ف الت ةيحر يعد  26/08/97   07/11/97

 ايالال  لالالم  الالعل  السالاليع القحالالافظ العقالالارر بالالار مسالالت تلا  اص تالالم رفالالا التا الالل باالسالالتعياء 
مالن طالرف كتابالة ضالب  القحافظالة العقاريالة بالالق يطر   ايال  انال  امالاا االمت الاع ةيالر القبالرر ل قالعيب 

علالالل كقالالا سالال ف  فالالان الاسالالي ة الق  قالالة الجبالالار ي يالال  يالالن تسالالليل اىالالم لضالالا   مشالالقال بال ةالالاص الق
القحىالاا ي يالال  ي الالب ت ةيالالح مالا امالالر بالال   االالا جعالل الحىالالم القالالراد ت ةيالالحد مقر نالا بالشرامالالة طابعالالا تهع الالعيا 
 رفا  م لتا فانهالا تالع ل ضالقن ا تاالاص لاضال  القسالتعل   النهالا ال تقال  جالاار الحالق  انقالا 

هالا والحلل مسالتق ة يالن االحا القالرار  ان لاضال  من جهة ا الرى تسالتهعف ت ةيالح لالرار لضالا   بسالرية  ان
 .1القستعل   ب مىان  ان يأمر وها ي عما ال يشق ها الحىم ماضاع الت ةيح

اسالالاك لالالانان  سالال يم ي الالب   تعالالين االسالالتلابة ل ط الالا الرتكالالازد  ايالال  انالال  تبعالالا لكالالل مالالا سالال ف
 .2"لحىم القراد ت ةيحد بشرامة تهع عية كقا سيحعد بالق طاف ادناد االمر بشقال ا

يليات حماية ونمان تنفيذ ارحنا  : الفص  الثا ي

 العقارية من طر  المحافظ العقاري

اايرا ما  ااج  اا ز اىم يقارر نها   بامت اع القحافظ ي ب االم ا العقاريالة يالن ت ةيالحد 
لسالالبا ا  ال الالر  ال شالالل  ان صلالالل  الال عى  سالال با سالالااء ي الالب القع الال  بالالاالمر ا  ي الالب  ضالالعية العقالالار 

ملقالالع   بعيالالالع  يالالن دا الالر  التعامالالل العقالالالارر بشالالىل يقالال  بالالالع ر الق الالالاط بالال  فالال  تحريالالالل التالال  تظالالل 

                                                 
 1950/1930منشاور بمجموعاة قارارات محكماة االساتئناف بالرباااو  3072ملاف ماادني  23/11/48قارار اساتئنافية الربااو بتااري   1

 .316ص تعريب االستاذ العربي المجبور 
 .188، ص 21الصارر عن المحكمة االبتدايية بسيدي سليمان.مجلة االشعاع، العدر  15/10/98بتاري   224/98ملف رقم  2
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: مالا فع ا الب طرا يع  تسالاؤال  كالاالت د اليا الع ر  االلتاادية الشام ة ل ب د  اا االمر الحر  ع
 اا جع ى االاىاا القضا ية مادامت ال تحظب باية لا  الزامية تلبرد ي ب ت ةيحاا؟

ي  ين االستلابة لققتضيا  اىم نها    رلالا ل قالانان نةسال   تحقيالرا لققالرر اال يشىل امت ا
لضالالا  ؟ اال يعالالع امت الالاع القحالالافظ يالالن ت ةيالالح اىالالم لضالالا   شالالططا فالال  اسالالتعقال السالال طة يسالالتاجا 
الحالالق يالالن دليالالة ل لالالزاا ال معالالا د  القضالالاء مالالرا   مالالرا ؟ االالل يقىالالن القالالال ان رفالالا القحالالافظ ت ةيالالح 

يعيم الاجاد اا يعع  سي ة يقىن من   لها اؤار  مس  ليت  ين يعا  اىم يقارر يلعل احا اال ير
 الت ةيح؟

اصا كالالالالان القشالالالالرع القشربالالالال  اسالالالال ع ل قحالالالالافظ ملقايالالالالة مالالالالن القهالالالالاا  اال تاا الالالالا    الالالالال  
  ايا   اسعة ف  اتخاص لرارات  فانال  فال  الققاوالل طالاف ي قال  بقسال  لية مشالعد  ار الا م ال  ي الب 

ا  القحافظ ارتباطا  ؤيقا  كحا تةاديا ل ضرار الت  لع ت لم يالن صلالل اقاف االفراد الت  ترتب  بقرار 
 الت  لع تال  الب اع ضياع الحقاف لحلل ا ضع القشرع القحافظ كشيرد من القاهةين االداريين 
 اضعا ل س طة التس س ية الت  تع اد مباشر  اتب  ان كان مستق  فال  اتخالاص لراراتال  الق االبة ي الب 

لالحلل  الال القشالرع ل قتضالرر مالن لالرار القحالافظ ي الب  1ماداا مس  ال ي ها شخااليا الق كية العقارية
 االم ا العقارية  الراان امىانية الطعن في  اماا الس طة الر اسية لقاعر احا القرار.

مالالالا ي الالالب القسالالالتاى القضالالالا    فقالالالع مالالال ح القشالالالرع ل قتضالالالرر مالالالن لالالالرار ا لقحالالالافظ الحالالالق فالالال  أ
مالالالن ت   ع كقالالالا انالالال   بايتبالالالار  96ت ادا لققتضالالاليا  الةاالالالل الطعالالالن فيالالال  امالالالاا القضالالالاء العالالالادر اسالالال

القحالالافظ سالال طة اداريالالة فقراراتالال  تعالالع لالالرارا  اداريالالة لاو الالة ل طعالالن فيهالالا امالالاا القضالالاء االدارر كقايالالع  
 يامة.

ن االالق القتضالالرر مالالن لالالرارا  القحالالافظ الالالرافا لت ةيالالح اىالالم نهالالا   ال يقتاالالر إلالالب أ نشالالير 
والالل يقتالالع الالالب اقالال  فالال  القطالبالالة بالالالتعايا يقالالا لحقالال  مالالن  فقالال  ي الالب ملالالرد اؤالالار  مسالال  لية القحالالافظ

 ضرر من جراء امت اع القحافظ ين الت ةيح.

  ب اء ي ي  س قاا وعراسة احا الةال من   ل مبحاين اؤ ين :

                                                 
 .130ا مد اجعون، المحافظ العقاري ارتصاصاته مسؤوليته ووضعيته االرارية، م.س، ص   1
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: الطعــن فــي قــرار المحــافظ الــرافك لتســجيل حكــم عقـــاري  ولالمبحــث األ
 نهائي.

رات المحـــافظ علـــى  : حقـــوال االطـــراف المتضـــررة مـــن قـــراالمبحـــث الثـــاني
 الملكية العقـارية.

 

 

 

 

 

 

 

: الطعن في قرار المحافظ الرافض لتسجيل المبحث األول
 .حكم عقاري نهائي

لقالالع طراالالت مسالالألة تحع الالع الطبيعالالة القانانيالالة لقالالرار القحالالافظ الالالرافا لتسالالليل اىالالم يقالالارر 
يالالر مالالن ال قالالا   بالتالالال  تحع الالع اللهالالة القضالالا ية القختاالالة بالالال ظر فالال  الطعالالان القاجهالالة ضالالعد الكا

    قت نايا من االزد اجية ف  احا اال تااص وين القضاء العادر  القضاء االدارر.

  1 اصا كالان القحالافظ ي الب االمال ا العقاريالة يعتبالر سال طة اداريالة  لراراتال  تعالع لالرارا  اداريالالة
شالالرع   ةيالالر ان الق1فالالان االالحد اال يالالر  تكالالان لاو الالة ل طعالالن بااللشالالاء ايتقالالادا ع لالالب القعيالالار العضالالار 

                                                 
اذ يعتبار   1915يونياو  4مان القارار الاوزيري الماؤرخ فاي  9فصال تعد قراراته ارارية باعتبار  موظفا عموميا استندا الى منطاوق ال  1

 القرار االراري بمثابة افصاا عن ارارة االرارة ويتمثل ،ذا االفصاا في امر ايجابي كما قد يستفار من موقف سلبي.
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 مرايا  م   لخاا يا  لضايا التحةيظ العقارر جاء باستا اءا  لهحد القايع   اسال ع اال تاالاص 
ف  بعا الحاال  ل قحاام االوتعا ية بققتضالب ناالاص  الريحة فال  ت   ع  ال االاص القىق الة 
ل   كقا  ال القشرع ل قتضرر من لرار القحافظ  الرافا لت ةيح اىم يقارر نها   امىانية الطعن 

 .ي  اماا الس طة الر اسية لقاعر احا القرارف

نخا  اال ل لتحع ع اللهة القضا ية القختاة   قسم احا القبح  الب مط بين  ي ي  س 
فالال  االالين نخاالال    بالبالالت فالال  الطعالالن القاجالال  ضالالع لالالرار القحالالافظ الققت الالع يالالن ت ةيالالح اىالالم نهالالا  

ر القحافظ العقالارر اال  اال  الالتظ م القط ا الاان  ل مىانية الت   الها القانان ل قتضررين من لرا
 االدارر  اماا القحافظ العقار.

 .ول: ازدواجية االختصاص القضائيالمطلب األ

اشالالرنا سالالابقا الالالب ان القحالالافظ العقالالارر  تقتالالع فالال  نطالالاف االيقالالال التالال  يقالالاا وهالالا بسالال طا  
مسال  ليت   اسعة  الت لال  مالن طالرف القشالرع فال  اطالار ت   ع  القالاانين القىق الة لال   صلالل مقاوالل 

الشخاالالية يالالالن كالالل  طالالالأ ا  اةةالالالال ياالالعر ي الالال   لتحقيالالالق نالالاع مالالالن التالالالاازن والالين سالالال طا  القحالالالافظ 
 ما حة من تضرر من لرار القحافظ م ح القشرع لهحا اال ير امىانية الطعن ف  االحا القالرار امالاا 

ا من ت   ع  الحر جاء فيال  "فال  االالة اصا مالا رفال 96القحىقة االوتعا ية ايقاال لق طاف الةال 
القحافظ تسليل اق يي   ا  التشطيا ي ي  بسبا يالعا  الحة الط الا ا  يالعا كةايالة الرسالاا فالان 
لالالالرارد يىالالالان لالالالاو  ل طعالالالن امالالالاا القحىقالالالة االوتعا يالالالة التالالال  تبالالالت مالالالع الحالالالق فالالال  االسالالالتم اف  االاىالالالاا 

 االستم افية يقىن الطعن فيها ين طريق ال قا..."

شالالالرع القشربالالال   الالالال ل قضالالالاء العالالالادر  انط لالالالا مالالالن مقتضالالاليا  االالالحا الةاالالالل  تضالالالح ان الق
امىانية بس  رلاوت  ي ب ايقال القحافظ يالن طريالق البالت فال  الطعالن بق اسالبة رفضال  تحةاليظ يقالار 
ا  تسالليل االالق يي الال  ا  التشالالطيا ي يالال  بسالالبا يالالعا  الالحة الط الالا ا  يالالعا كةايالالة الرسالالاا ةيالالر ان 

ت   ع أر االالل   مالالن 96االشالالىال الالالحر يطالالرا فالال  االالحا االطالالار االالا تحع الالع  نطالالاف ايقالالال الةاالالل 
يقتار فق  ي ب السببين القحكارين ف  اطارد أر الرفا القب   ي الب يالعا  الحة الط الا ا  يالعا 

                                                                                                                                                         
عوى االلاااء بسابب تجااوز للتوسع  ول مفهوم القارار االراري وانواعاه يراجاع: محماد قصاري، القارارات االرارياة  القابلاة للطعان باد

 .13/14، ص 38، السنة 192السلطة، مجلة االمن الووني، عدر 
1  Voir dans ce sens M Rousset Ineidence du critère organique sur le contentieux administratifs Route 

juridique p 39. 
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اةاية الحلج  الرساا؟ اا ان الرفا القب   ي ب ةير احد االسبال يخر  من نطالاف االحد القسالطر  
 مالالن ت   ع 96 يالالع ل فالال  ا تاالالاص القضالالاء االدارر؟  بتعبيالالر ا الالر االالل يقىالالن تةسالالير الةاالالل 

ي الب انالال   تحع الع مالالن القشالرع ل قالالرارا  التال  يلالالاز الطعالن فيهالالا ااالرا امالالاا القحىقالة العاديالالة بشالالا 
 ال ظر ين اسبال رفضها  ان بال  القرارا  اال رى تع ل ف  ا تااص القحاام االدارية؟

ر  الاانيالالالة  تقتضالالال  االجابالالالة ي الالالب االالالحا السالالال ال م الشالالالت  ي الالالب ضالالالاء االجتهالالالاد الةقهالالال  )الةقالالال
  لب .قر  ا( القضا   )الة

 األولى: موقف االجتهاد القضائي.الفقرة 

من ت   ع يس ع اال تااص ل قحاام االوتعا ية ل  ظر ف  مشر يية  96اصا كان الةال 
لالالالرارا  القحالالالافظ الالالالرافا لتحةالالاليظ يقالالالار ا  تسالالالليل االالالق يي الالال  ا  التشالالالطيا ي يالالال  فالالالان االجتهالالالاد 

رد يشالالىل اسالالتا اءا ل قايالالع  العامالالة الالالاارد القضالالا   دأل الالالب ايطالالاء االالحا الالال   تالالأ ي  ضالاليقا بايتبالالا
 .1من ف ا ا 353الت اي  ي يها ف  الةال 

مالن ت   ع مع  الة  96  فقا لهحا التةسير يلا ان تكان لرارا  القحافظ ف  هالل الةاالل 
بععا  حة الط ا ا  بععا كةاية الرساا اتب تكان لاو ة ل طعن فيها اماا القضاء العادر  مالن تالم 

 ل بقا سبق صكرد يخر  مالن نطالاف االحد القسالطر   يالع ل فال  اطالار ديالاى الشالط  فكل لرار ةير مع
 ف  استعقل الس طة  اا االتلاد  الحر كرس  القل   االي ب من   ل يع  لرارا  نحكر م ها :

 الحر جاء في  :" ايال  انال  مالن  2001فبرا ر  15لرار القل   االي ب الاادر وتاري   -
دارية بالقل   االي ب لالع اسالتقر فال  يالع  اجتهالادا  لضالا ية ي الب ان الااضح ان اجتهاد الشرفة اال

القبعأ اا كان القالرارا  الاالادر  يالن القحالافظ ي الب الق كيالة العقاريالة   الراالان تعتبالر لالرارا  اداريالة 
لاو ة ل لشاء بحىم كان القحافظ يعتبر س طة ادارية اال ان ا اا استا اءا  محعد    الريحة ي الب 

بقاابة نظالاا التحةاليظ العقالارر  12/08/1913من ههير  96ما ن   ي ي  الةال احا القبعأ م ها 
 الالرااة مالالن انالال  فالال  االالالة مالالا اصا رفالالا القحالالافظ تحةالاليظ يقالالار ا  تسالالليل االالق يي الال  ي الالب الرسالالم 

                                                 
م م فاان المجلاس االعلاى ،او المخاتص باالنظر فاي الطعاون  مان ق 353جاء في قارار المجلاس االعلاى ماا يلي:"وبنااء علاى الفصال  1

الرامية الى الااء المقررات الصاررة عن السلطات االرارية ما لم يوج نص فاصل يقضي بخاف ذلك وان ،ذا المبدر يساري  تاى علاى 

 جب تأويله تأويا ضيقا".من ظ ت ع ي 96المقررات الصاررة عن المحافظ والمحافظ العام وان ،ذا االستثناء الوارر في الفصل 

 .132، ص 1983، سنة 31منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، عدر  1981نونبر  13بتاري   337قرار رقم 
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العقالالارر ا  التشالالطيا ي يالال  بسالالبا يالالعا  الالحة الط الالا ا  يالالعا كةايالالة الرسالالاا فالالان لالالرارد يىالالان لالالاو  
 .1 ية"ل طعن اماا القحىقة االوتعا

:" اي  ان  اصا كان القبعأ العاا ان  2004مار  5لرار القل   االي ب الاادر وتاري   -
القحالالاام االداريالالة االال  القختاالالة بالالال ظر فالال  ط بالالا  االلشالالاء القرفايالالة ضالالع الققالالررا  االداريالالة   لالال  

ن ت   ع م 96استا اء فيقا  رجع ل قحافظ ي ب االم ا العقارية  اا االستا اء الاارد ف  الةال 
 ي حار ف  االتين  ا  االة ما اصا كان رفا القحافظ مبررا بععا  الحة الط الا ا  بعالعا كةايالة 
الرسالالاا فانالال  ال   طبالالق فالال  بالالال  االاالالاال التالال    بشالال  الرجالالاع فيهالالا الالالب القايالالع  العامالالة الق االالاص 

 .2 ا  ا تااص القحاام االدارية..." 41-90من لانان  8ي يها ف  القاد  

 ل القرارين القشار اليهقا اي د ان رلابالة القضالاء العالادر تظالل جز يالة نظالرا  يتضح من  
لحاراا ف  نطاف ضيق ال  تلا ز البت ف  مشالر يية لالرارا  القحالافظ القتخالح  فال  اطالار الةاالل 

  ةيالر ان التسالاؤل الالحر 3من ت   ع  القب ية ي ب يعا  الحة الط الا ا   يالعا كةايالة الرسالاا 96
بالالار امت الالاع القحالالافظ يالالن ت ةيالالح اىالالم يقالالارر نهالالا   بقاابالالة امت الالاع لعالالعا يطالالرا نةسالال  االالل يقىالالن ايت

  حة الط ا؟  ال يخال صلل ل قحىقة االوتعا ية ا تااص ال ظر ف  الطعن القاج  ضعد؟

فال  هالل ةيالالال تاايالع ل عقالالل القضالا   مالالن طالرف القل الال  االي الب نلالالع القحالاام االوتعا يالالة 
لقاجهالة ضالع لالرارا  القحالافظ الالرافا لت ةيالح اىالم متقسىة دا قا با تاا ها بالال ظر فال  الطعالان ا

من ت   ع  ال  96يقارر ااتسا لا  الش ء الققض  ب  مست ع  ف  صلل ي ب مقتضيا  الةال 
 4ادل ي ب صلل القرارا  الاادر  ي ها اي  جاء ف  اىم  ادر يالن القحىقالة  االوتعا يالة بقالرااو

 17/06/2004الاادر وتاري    544اف  رلم  رد في  " ي ي  فالقرار االستم  19/09/2005وتاري  
 القط ال تسلي   بالرسم العقارر اا لالرار ااالرز لالا  الشال ء الققضال   636/7/02ف  الق ف يعد 

بالالالالالال   بالتالالالالالالال  كالالالالالالان ي الالالالالالب القحالالالالالالافظ ي الالالالالالب الق كيالالالالالالة العقاريالالالالالالة ان يسالالالالالالتليا لط الالالالالالا ت ةيالالالالالالحد بالرسالالالالالالم 
مالع  01/07/04القال ر  فال   04ع /ا  1783العقارر... ب اء ي ي   تعين الشاء لرار القحافظ يعد 

 امر السيع القحافظ وت ةيح مقتضيا  القرار االستم اف  القشار الي  اي د"

                                                 
 غير منشور. 04/01/2000. 676ملف اراري عدر  15/02/2001بتاري   250قرار رقم  1
 ور.غير منش 2004-1-41 873ملف اراري عدر  05/05/04بتاري   506قرار رقم   2

، 20منشااور بمجلااة رسااالة المحاماااة، عاادر  2001-1-4-2305ملااف اراري عاادر  13/06/2002بتاااري   384راجااع ايضااا قاارار رقاام 

 .179، ص 2003يوليوز 
 غير منشور. 150/2002ملف عدر  16/10/2002بتاري   178قرار رقم  3
 غير منشور. 445/05ملف رقم  19/09/2005بتاري   345 كم رقم   4
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 فالالال  اىالالالم ا الالالر  الالالادر يالالالن القحىقالالالة االوتعا يالالالة بسالالاليعر سالالال يقان لالالالم يىتالالالف والالالرفا لالالالرار 
القحافظ وتسليل اىم اوتعا   مشقال بال ةاص القعلل ول صابت الب اع فرض ةرامة تهع عيالة ي الب 

:"اي  لم  العل الساليع القحالافظ 1حافظ الققت ع ين الت ةيح  من وين ما جاء ف  ايايا  احا الحىمالق
العقارر بار مست تلا  اص تم رفا التا ل باالستعياء من طرف كتابة ضالب  القحافظالة العقاريالة 

 بالق يطر .

 ايالال  انالال  امالالاا االمت الالاع الشيالالر القبالالرر ل قالالعيب ي يالال  مالالن تسالالليل اىالالم لضالالا   مشالالقال 
ل ةالالاص القعلالالل كقالالا سالال ف فالالان الاسالالي ة الق  قالالة الجبالالار القحىالالاا ي يالال  ي الالب ت ةيالالح مالالا امالالر بالال  االالا با

 من ف ا ا". 448جعل الحىم القراد ت ةيحد مقر نا بالشرامة التهع عية يق  بالةال 

بالشاء لرار القحافظ الحر امت ع في  من تسليل اىم  2اقا لضت القحىقة االوتعا ية واجع 
ب لضب باحة شراء  لع كان القحافظ لع دفع والاع ا ت ف ف  اسالم القشالترر والين ل قل   االي 

 ما  رد ف  يقع الشراء  ما  رد ف  االاىاا القط ال ت ةيحاا.

 من   ل ما سبق ارى من  جهة نظر ان االشىال يىقن ف  تةسالير سالبب  لالرفا التقييالع 
برد القحافظ بععا  حة الط ا من ت   ع فقا يعت 96ا  التشطيا الق ااص ي هقا ف  الةال 

ا  يالالعا كةايالالة الرسالالاا يعتبالالرد القضالالاء امت ايالالا يالالن ت ةيالالح ااىالالاا يقاريالالة مقالالا يشالالىل معالال  شالالططا فالال  
 استعقال الس طة.

 بعع ان تعرض ا لقالف القضاء العادر يحق ل ا طرا التساؤل ين ما االا مالالف القضالاء 
 ؟االدارر بشأن لرار القحافظ ورفا تقييع اىم يقارر نها  

اصا كانالالت لالالررا  القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة تعتبالالر لالالرارا  اداريالالة  الالادر  يالالن سالال طة 
بسالبا  3ادارية فان القشرع  ال ل طراف القتضرر  من احد القرارا   امىانية الطعالن فيهالا بااللشالاء

                                                 
 .85، ص 1999، يناير مارس 26منشور بالمجلة الماربية لارارة المحلية والتنمية، عدر  24/06/1998بتاري   164رقم قرار  1
 .103، ص 21منشور بمجلة االشعار، عدر  22/98في الملف رقم  10/5/1998بتاري   425قرار رقم  2
كام بالاااء قارار اراري غيار مشاروع تعارض لمصالحة مان يقصد بدعوى االلااء تلك الدعاوي التي يهادف رافعهاا الحصاول علاى    3

مصالحه او مس له مركاا قانونيا وبتعبير ا رر ،ي مخاصمة قضايية تنعقد بين الطرفين االرارة ا د،ما ولكونها رعوى يعنب ضرورة 

 ان تصب في القالب القانوني وان تستوفي الشروو  الشكلية والموضوعية التي اشتروها القانون لقبولها.

 .193، ص 1981راجع محمد الشافعي ابو راس، القضاء االراري، رار الهنا للطباعة، سنة 
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اماا اللهة القختاة ل  ظر ف  مشر يية احد االيقال  ا  القحاام  1الشط  ف  استعقال الس طة
8الدارية ايقاال لق طاف القادتين ا

2   44
 .4من لانان ااعاث القحاام االدارية 3

 نشير الب ان  لبل ااعاث احد القحاام كالان ا تاالاص ال ظالر فال  الطعالان القاجهالة ضالع 
لالالالالرارا  القحالالالالافظ العقالالالالارر  رجالالالالع ل شرفالالالالة االداريالالالالة بالالالالالقل   االي الالالالب مالالالالع اسالالالالتا اء مالالالالا االالالالا مخالالالالال 

بققتضالالب ناالالاص  الالريحة  االالا مالالا ااالالعد القل الال  االي الالب فالال  يالالع   5ال تاالالاص القضالالاء العالالادر
مالن ف ا ا  353 الحر جاء في  " ب اء ي الب الةاالل  13/11/1981لرارا  نحكر م ها لرار وتاري  

فان القل   االي ب االا القخالت  فال  الطعالان الراميالة الالب الشالاء الققالررا  الاالادر  يالن السال طا  
ف صلالالل  ان االالحا القبالالعأ يسالالرر اتالالب ي الالب الققالالررا  االداريالالة مالالا لالالم  اجالالع نالال   الالاص يقضالال  بخالال 

 الاادر  من القحافظ  القحافظ العاا.

 .6من ت   ع يلا تأ ي   تأ ي  ضيقا..." 96 ان االستا اء  الاارد ف  الةال 

 بحلل يىان القضاء االدارر ايتقع معيارا ل  تااص  تقال فال  مالعى  جالاد نال   الاص 
ر فالال  الق ازيالالة ال اشالالمة يالالن تطبيالالق االالحا الالال    فالالاصا مالالا يسالال ع  الالرااة للهالالة لضالالا ية معي الالة ال ظالال

 جع  م ازية ادارية بقيت ت ل اللهة مختاالة  لالا كانالت جهالة لضالا ية ياديالة  االمالر  تع الق بقالرار 
 ادارر.

 ال شل ان القتتبع ل قرارا  الاادر  ين القضاء االدارر   االظ ان االحا اال يالر لالع اجتهالع 
ا من الرلابة ي الب ايقالال القحالافظ العقالارر بحيال  ا العر ف  هل ةيال ال   التشريع   بس  ناي

فالال  االالحا الشالالأن يالالع  لالالرارا  اداريالالة ت ا لهالالا االجتهالالاد القضالالا   ل شرفالالة االداريالالة  اسالالتخ   م هالالا ان 

                                                 
يقصد بالشطط في استعمال السلطة اصدار جهة ارارية قرار اراريا رارا فاي ارتصاصاها لتحقياق ،ادف مخاالف للهادف الاذي رسامه  1

 القانون و،و مشوبا بعين االنحراف في استعمال السلطة.

  دار، القضاء االراري الماربي على ضوء القانون المحد  للمحاكم االرارية بالارب، مطابع منشورات عكاظ، الربااو، راجع: عبد هللا

 .125، ص 1995الطبعة الثانية، 
ون من ،اذا القاان 11و  9من قانون ا دا  المحاكم االرارية على رنه:"تختص المحاكم االرارية مراعاة ال كام المارتين  8تنص المارة  2

 بالبت ابتداييا في ولبات الااء قرارات السلطات االرارية بسبب تجاوز السلطة".
مان ق م ع علاى ماا يلاي:"اذا كاان الحكام فاي قضاية معروضاة علاى محكماة عارياة غيار زجرياة يتوقاف علاى تقادير  44تنص المارة  3

ر ذلك امامها ان تأجل الحكم في القضية وتحيل تقرير شرعية قرار اراري وكان النااع في شرعية القرار جديا يجب على المحكمة المثا

شرعية القرار االراري محل النااع الى المحكمة االرارية او الى المجلس االعلى بحسب ارتصاص كل ،اتين الجهتاين القضااييتين كماا 

 اعا ". 9-8،و محدر في المارتين 
المحاد   41-90بتنفياذ القاانون رقام  1993سبتمبر  10موافق ال 1414من ربيع االول  22صارر في  1-91-225ظهير شريف رقم  4

 .2168نوفمبر ص  1414/3جماري االولى  4227/18بموجبه محاكم ارارية جريدة رسمية عدر 
 من ظ ت ع. 96راجع الفصل  5
محمااد ، اورر  132، ص 31منشااور بمجلااة قضاااء المجلااس االعلااى، عاادر  13/11/81بتاااري   337قاارار المجلااس االعلااى عاادر  6

 .124. ايضا محمد صاير، م س، ص 20الشحيتي، م.س، ص 
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االمر  تع ق بقرارا  اداريالة لاو الة ل طعالن بااللشالاء  لالي  بقالرارا   الادر  فال  هالل مقتضاليا  الةاالل 
لالرار القحالافظ والرفا ت ةيالح اىالم يقالارر نهالا    لالع تلسالع  من ت   ع  مالن والين االحد القالرارا  96

االحا القالالف سالالااء مالن  الال ل القالرارا  الاالالادر  يالن الشرفالالة االداريالة بالالالقل   االي الب )ا ال  ا  مالالن 
   ل القرارا  الاادر  ين القحاام االدارية ل قق كة )ؤانيا .

 :حنم عقاري  هائيموقف الورفة اردارية من قرار المحافظ الرافض لتسجي   دور ــ

لقع  ال القشرع ل قتضررين مالن االاىالاا الاالادر  يالن القحالاام االداريالة امىانيالة اسالتم افها 
اماا الشرفة االدارية بالالقل   االي الب ااتال  اال يالر  لالم تشالع يالن القايالع  العامالة التال  سالبق التا الل 

لقضالالا    التالال  مةاداالالا اليهالالا مالالن  الال ل االالحا البحالال   القسالالتقا  مالالن لاايالالع التحةالاليظ العقالالارر  العقالالل ا
من  96جااز الطعن ف  لرارا  القحافظ اماا القضاء االدارر  ان االستا اء اا ما  رد ف  الةال 

 ت   ع  اا ما ن قس  من   ل القرارا  االتية :

:"ان امت اع القحافظ ين تسليل لالرارا  القل ال   06/07/2000القرار الاادر وتاري   -
عالالع تلالالاا  لقالالرار ااتسالالا لالالا  الشالال ء الققضالال  بالال   يشالالىل شالالططا فالال  االي الالب ي الالب الرسالالم العقالالارر ي

استعقال الس طة   رلا ل قاانين االساسية ل قسطر   الت ظيم القضا   مقا يةتح القلال لتقعيم دياى 
 .1االلشاء اماا القل   االي ب  دياى اماا القحىقة القختاة"

كالان االجتهالاد القضالا   ل شرفالة  :" ايال  انال  اصا 2001اوريالل  15القرار الاالادر وتالاري   -
االدارية لع استقر فال  يالع  نالاازل سالابقة ي الب ان اال الل االا لاو يالة القالرارا  الاالادر  يالن القحالافظ 
لط الالا االلشالالاء ي الالب اسالالاك ان القحالالافظ يعتبالالر سالال طة اداريالالة.. اي  انالال  اصا كالالان االمالالر  تع الالق فالال  

عف الالالالب الشالالالاء القالالالرار القطعالالالان فيالالال  ال ازلالالالة الحاليالالالة كقالالالا اشالالالار  اليالالال  القحىقالالالة االداريالالالة بط الالالا  هالالال
الاادر ين القحافظ ورفا تقييع اىم لضا   اا ز لقا  الشال ء الققضال  بال  ي الب الرسالم العقالارر 
القشالالار اليالال   ان االالحا االلشالالاء ال يقىالالن البالالت فيالال  اال مالالن طالالرف القاضالال  االدارر فالال  اطالالار ديالالاى 

 ان القحالافظ م الزا بايتبالارد يقسالل االلشاء ماداا االمالر  تع الق وتقييالع مقتضاليا  اىالم لضالا   نهالا   
سل   القحافظة العقارية  يسالهر ي يهالا وت ةيالح االاىالاا القضالا ية ال ها يالة الاالادر  وتسالليل اقالاف 

 .2يي ية ا  التشطيا ي يها من الرساا العقارية..."

                                                 
 غير منشور. 747/114/99ملف عدر  2000-7-6بتاري   1027قرار عدر  1
 غير منشور. 590/10/1/2000ملف اراري عدر  05/06/2002بتاري   98قرار عدر  2
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" اي  من الااضالح ان االجتهالاد القضالا   ل شرفالة  04/01/2001القرار الاادر وتاري   -
لقل   االي الب لالع اسالتقر فعال  ي الالب امىانيالة الطعالن بااللشالاء ضالع القالرارا  الاالادر  يالالن االداريالة بالا

القحافظ ي الب الق كيالة العقاريالة  التال   الرفا بققتضالااا االسالتلابة لت ةيالح االاىالاا القضالا ية ال ها يالة 
 .1الحا ز  لقا  الش ء الققض  ب .."

  انالالال  مالالاداا ا تاالالالاص ... ايالال2جالالاء فيالالال : " 2003مالالالارك  20القالالرار الاالالالادر وتالالاري   -
مالالن ف   ع   حاالالر فالال  االالالتين اقالالا االالالة مالالا اصا  96القحىقالالة االوتعا يالالة اسالالا م طالالاف الةاالالل 

اان رفا القحافظ مبررا بععا  حة الط ا ا  يعا كةاية الرساا  بقا انال    بشال  تأ يالل االسالتا اء 
ت ةيالالح اىالالم لاوالالل  تالالأ ي  ضالاليقا فالالان بالالال  االاالالاال اال الالرى  مالالن وي هالالا االالالة رفالالا القحالالافظ العقالالارر 

ل ت ةيح كقا اا الشأن فال  ال ازلالة ال يقىالن اد الهالا ضالقن االحا االسالتا اء  بالتالال  فانال  يلالا الرجالاع 
ي ب القايع  العامة  ا  ايتبار لرارا  القحافظ  ار  االستا اء القحكار لرارا  ادارية لاو ة ل طعن 

 أنف يعيم االساك"بااللشاء اماا القضاء االدارر  يىان ما اؤير من طرف القست

جاء في :"... اي  اعد القسالتأنف القحالافظ ي الب  04/02/2004القرار الاادر وتاري   -
االم ا العقارية وبرشيع تقسى  بالعفع بععا ا تااص القضاء االدارر بايتبار ان ما لاا ب   ع ل 

مالن ت    96ف   انة اال تاا ا  القخالة ل  الخاضالعة لرلابالة القضالاء العالادر تطبيقالا ل ةاالل 
 ع  لي  القضاء االدارر.

لكن اي  ان القرار القطعان في  ي ل بان القرار القضا   القط ال مالن القحالافظ العقالارر 
تسلي    اا لرار استم اف  وتسليل اق يي   ةيالر لاوالل ل ت ةيالح فال  نظالرد  ان االمت الاع يالن الت ةيالح 

اامالا تخالت  بال  القحىقالة االداريالة لرار لضا   يىان لالرار اداريالا يخضالع ل طعالن بااللشالاء ل شالط    
 القتع ق بااعاث القحافظ االدارية". 90-41من القانان رلم  8يق  بالقاد  

 موقف المحاثم اردارية من قرار المحافظ الرافض لتنفيذ حنم عقاري  هائي: ثا يا ــ

يالالة فالال  هالالل التشييالالرا  التالال  يرفهالالا القضالالاء القشربالال  بانشالالاء القالالانان القحالالعث ل قحالالاام االدار 
تااتر يقل احد اال ير  ي ب الرار القايع  العامة الت  سبق ل قل   االي الب ان الراالا  90-41رلم 

التالالال  تخالالالال الطعالالالن فالالال  لالالالرارا  القحالالالافظ امالالالاا القضالالالاء االدارر مالالالع التأايالالالع ي الالالب ضالالالر ر  مرايالالالا  

                                                 
 غير منشور. 721/00ملف اراري عدر  04/01/2001بتاري   380قرار عدر  1
 غير منشور. 2233ملف عدر  04/01/2002بتاري   150ر عدر قرا 2
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 من ت   ع  الحر يلا ان تةسر تةسيرا ضيقا  يقىن ان ن ق  96االشىاال  الاارد  ف  الةال 
 :ا  الاادر  ي ها  الت  نحكر م هاصلل من   ل ملقل القرار 

 الالحر جالاء فيال  :"... ايال  ان  18/01/1998القرار الاادر ين ادارية الربالاط وتالاري   -
لرار رفا القحافظ  ي ب االم ا العقارية  الراالان لط بالا  التسالليل ل حقالاف العي يالة ا  التشالطيا 

 96 طعالالن فيالال  امالالاا القحىقالالة االوتعا يالالة يقالال  بققتضالاليا  الةاالالل ي يهالالا الققعمالالة اليالال  مباشالالر  لالالاو  ل
بشالالالأن التحةالالاليظ العقالالالارر امالالالا اي قالالالا  الالالرفا القحالالالافظ الر سالالالبا مالالالن  1913ةشالالالت  12مالالالن هيالالالر 

االسالالبال ت ةيالالح اىالالم لضالالا   االالا ز لقالالا  الشالال ء الققضالال  بالال  تسالالليل االالق يي الال  ا  التشالالطيا ي يالال  
 .1ياى االلشاء اماا القحىقة االدارية..."فرفض  احا يعتبر لرار لاو  ل طعن في  ين طريق د

 الحر جاء فيال   24/06/98القرار الاادر ين القحىقة االدارية بالعار البيضاء وتاري   -
 347/95:"... ايالال  ان امت الالاع السالاليع القحالالافظ العقالالارر ت ةيالالح االاىالالاا ماضالالاع م الالف الت ةيالالح يالالعد 

لقةعال مقا يشىل ف  مالا يالعا هالر ف اسالتا ا ية يعتبر تلاا  من االدار  ل اىاا القضا ية ال افح  ا
شالالططا فالال  اسالالتعقال السالال طة لخرلالال  ل قاايالالع االساسالالية ل ت ظالاليم القضالالا    االجالالراءا  التالال  بااترامهالالا 

 .يحترا ال ظاا العاا..."

 الالالحر جالالاء فيالال :"ان ال امالالر  11/04/1995القالالرار الاالالادر يالالن اداريالالة مالالرااو وتالالاري   -
 الالالب االمالالال ا العقاريالالالة وتسالالالليل اىالالالم لضالالالا   االالالا ز لقالالالا  الشالالال ء  تع الالالق والالالرفا القحالالالافظ العقالالالارر ي

الققضالال  بالال   الالالحر ال يق الالل ازاءد ايالالة سالال طة تقع ريالالة   فالالا لقالالا االالا ي يالال  الحالالال بال سالالبة ل ط بالالا  
 .2من لانان التحةيظ العقارر  96القرفاية الي  ف  اطار مقتضيا  القاد  

 ايال  دفالع الساليع القحالافظ 3لهالا :" القرار الاادر ين القحىقة  االدارية واجع  فال  اىالم -
ي ب االم ا العقارية دفع بععا ا تااص احد القحىقة ل  ظر ف  القضية...لكن اي   ان القالرار 

 26/09/1995وتالالاري   3020الاالالادر يالالن القحالالافظ  القاضالال  رفالالا تسالالليل الحىالالم ال هالالا   يالالعد 
مالن ت   ع  32 ةاالل  عر ين احا اال يالر باالةت  ماهةالا اداريالا يعالين مالن طالرف الع لالة طبقالا ل

 ايالال  ان لالالرار رفالالا القحالالافظ لتسالالليل الحىالالم االالا لالالرار ادارر يحقالالل كالالل مقامالالا  القالالرار االدارر 
القتقا الالة فالال  ا الالعارد مالالن طالالرف سالال طة تسالالهر ي الالب تطبيالالق القاانين... ايالال  انالال   مالالن القع الالاا ان 

                                                 
 غير منشور. 462/97ملف عدر  18/01/98بتاري   34 كم رقم  1
 .283،  ص 24-23منشور بمجلة المحامي، عدر  92/94ملف رقم  11/04/1995بتاري   16 كم رقم  2
 ر منشور.غي 23/98ملف عدر  13/81بتاري   753قرار صارر عن ارارية وجدة رقم  3
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اليالة العامالة القحعؤالة ضالع القالرارا  االداريالة مقالا تعتبالر معال   الاابة الا  41-90مالن لالانان  8القاد  
فالال  ماالالل االالحد الطعان... ايالال  انالال  فالال  نازلالالة الحالالال فالالان االمالالر  تع الالق بقالالرار رفالالا تسالالليل اىالالم 

القحكار ايال د  يعالاد فيال  القالرار الالب ا ال   الالحر االا ا تاالاص  96لضا   مقا ال يشق   الةال 
 القحاام االدارية بال ظر ف  الطعن القتع ق ب ...".

مالف  ا ر  ا  ت ظالر فال  الطعالن القاجال  ضالع لالرار  1 لع كان ل قحىقة االدارية بقى اك
القحافظ العقارر الرافا تسليل اىم نها    بحي  صابالت الالب ان لالرارا   القحالافظ ليسالت لالرارا  

 90/41لضالالالا ية  ال اداريالالالة والالالل االالال  لالالالرارا  مالالالن نالالالاع  الالالاص  ان القالالالاد  الاام الالالة مالالالن القالالالانان رلالالالم 
عالالن فيهالالا ل قحىقالالة االوتعا يالالة اسالالت ادا الالالب القحالالعث ل قحالالاام االداريالالة االالعد  ا تاالالاص بشالالأن  الط

 من ت   ع. 96الةال 

االالحا الحىالالم معتبالالرا ان ديالالاى االلشالالاء االال  ديالالاى القالالانان  2 لالالع انتقالالع االسالالتاص محقالالع لاالالرر 
العالالاا  بالتالالال  يقىالالن تاجيههالالا ضالالع أر لالالرار ادارر متالالب تالالافر  فيالال  مقامالالا  القالالرار االدارر د نقالالا 

 7قاالالعر  ل قالالرار  لعالالل االالحا مالالا يستشالالف مالالن  الال ل القالالاد  الحاجالالة الالالب تحع الالع والال    الالاص اللهالالة ال
 الت  اس ع  اال تااص ل قحاام االدارية بالبت اوتعا يا ف  ط بالا  الشالاء لالرارا  السال طة االداريالة 
 مالالن ؤالالم فالالال   جالالاء يامالالا  لالالم يحالالعد ال القالالرارا   ال السالال طا   االالحا التاجالال  كرسالال  القل الال  االي الالب 

رر مسالت عا فال  صلالل ي الب القعيالار العضالر ر مالن ايال  كالان اي  اس ع اال تااص ل قضالاء  االدا
القرار  ادر ين س طة ادارية  ترتيبا ي ب صلل فقالرار القحالافظ يعالع لالرارا اداريالا مسالتلقعا لققامالا  

اعد  اال تااص ال اي  ي ب سبيل  8القرار االدارر  بحلل فقال القحىقة ف  تع يقها ان القاد  
 حافظ اا لال مرد د.الحار بشىل لم تعر  في  لرار الق

 مالالالن  الالال ل اط ي الالالا ي الالالب مالالالالف كالالالل مالالالن االجتهالالالاد القضالالالا    الةقالالال  االالالال تحع الالالع اللهالالالة 
القختاالالالة ل  ظالالالر فالالالال  الطعالالالن القاجالالالال  ضالالالع لالالالالرار القحالالالافظ الالالالالرافا لتسالالالليل اىالالالالم يقالالالارر نهالالالالا   
نستخ   ان القحافظ العقارر االا ماهالف يقالام   لراراتال  والرفا ت ةيالح االل يقالارر نهالا   تعتبالر 

دارية لاو ة ل طعن بااللشاء اماا القضاء االدارر متب اتسقت بالتلا ز ف  استعقال السال طة لرارا  ا
اقبعأ ياا ف  اين تبقالب القالرارا  اال الرى القاسالة بحالق الق كيالة  التال  يقت الع القحالافظ  يالن ت ةيالحاا 
لاجالالالاد  الالالعابا  تحالالالال د ن االالالحا الت ةيالالالح سالالالااء كانالالالت ماديالالالة ا  لانانيالالالة مالالالن اال تاالالالاص القضالالالاء 

                                                 
 .2/3194في الملف رقم  26/07/1994بتاري   7/94 كم ارارية مكناس الملف االراري رقم  1
 .20محمد قصري، م.س، ص 2
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ادر بايتباراالالا  الالااا الااليالالة العامالالة اضالالافة الالالب ان القحىقالالة القاالالعر  ل قالالرار االال  القختاالالة العالال
 من ف ا ا. 26بال ظر ف  الاعابا  الت  تعترض ت ةيحد اسا الةال 

  .هــف الفقــوقـ: مالفقرة الثانية

انقسالالالم الةقالالال  االالالال مسالالالألة تحع الالالع اللهالالالة القختاالالالة بالبالالالت فالالال  الطعالالالن القاجالالال  ضالالالع لالالالرار 
مالن ت   ع  96رفا ت ةيح اىم يقارر نها   الب اتلالااين اؤ الين اتلالاد يعطال  ل ةاالل القحافظ و

تةسيرا ضيقا  بعع لرار القحافظ ورفا ت ةيح الحىم نهالا   مالن  انالة القالرارا  الق االاص ي يهالا فال  
د ن ان يعيالالر صلالالل لقالالا اصا كالالان القالالرار مع الال  بعالالع  الالحة الط الالا ا  بعالالعا كةايالالة الرسالالاا  96الةاالالل 

مالالالن ت   ع تةسالالاليرا  اسالالالعا يلع الالال   96ين صاالالالا االتلالالالاد الاالالالان  الالالالب ايطالالالاء الةاالالالل )ا ال  فالالال  االالال
يسالالتايا كالالل لالالرارا  الالالرفا القتخالالح  مالالن طالالرف القحالالافظ التالال   الالع ل ضالالقن اطاراالالا لالالرار القحالالافظ 

 ورفا اىم يقارر نها   )ؤانيا .

 

 

 من ظ ت ع : 96المفهو  الضيق لكفص   دور ــ

لعقالالالارر الالالالب القالالالال با تاالالالاص القضالالالالاء االدارر  الالالحاا جالالالل القهتقالالالين بقيالالالعان التحةالالالاليظ ا
بالال ظر فال  الطعالالان القاجهالة ضالع لالالرار القحالافظ المت ايال  يالالن ت ةيالح االاىالاا العقاريالالة الاالادر  فالال  

الالالب القالالال بالالان لالالرارا  القحالالافظ القتخالالح   الالار  اطالالار  1ملالالال يق الال  فقالالع صاالالا االسالالتاص محقالالع  يالالرر 
عالالين الطعالالن فيهالالا امالالاا القحالالاام االداريالالة مالالن ت   ع  ت 96الحالاال  الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 

 ي ب ايتبار ان  ماهف ادارر  ان بعا لرارات  تتسم اايانا بالشط  ف  استعقال الس طة.

ان امت اع القحافظ ين ت ةيح االاىالاا الاالادر  فال  ملالال  2اقا  رى االستاص محقع ال لارر 
االدارر مختاالالا بقرالبالالة يق الال  د ن يالالحر مقبالالال يشالالىل شالالط  فالال  اسالالتعقال السالال طة يلعالالل القضالالاء 

 معى شريية ت ل القرارا .

                                                 
-14محمد ريري،رصوصيات قضايا التحفيظ العقاري امام المحاكم، الندوة المشتركة  ول نظام التحفيظ العقااري باالمارب، الربااو  1

 .239ص  1990ماي،  15
النجاري، الطعن في قرارات المحافظ علاى االمااك العقارياة باين ارتصااص المحااكم االرارياة والمارياة، مقاال منشاور بمجلاة محمد  2

 .69، ص 2000، يونيو 21االشعاع، عدر 
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الالالالب ان القالالالرارا  التالالال   تخالالالحاا القحالالالافظ  1 فالالال  نةالالال  التاجالالال  صاالالالا  االسالالالتاص ااقالالالع اجعالالالان 
من ت   ع  الت   اها القشرع وعياى  96العقارر  ار  الحاال  الق ااص ي يها ف  الةال 

اا القحىقالة االداريالة  م هالا االمت الاع ماازية تعع لاو ة ل طعن بسالبا الشالط  فال  اسالتعقال السال طة امال
 ين ت ةيح االاىاا القضا ية الاادر  ف  ملال يق  .

مالةالالا محالالل نظالالالر  2 ي الالب  الال ف االراء القشالالالار اليالال  ايالال د اتخالالالح  االسالالتاص  امي الالة جبالالالران
بحي  ايتبر  ان القضاء االدارر مخالت  فال  الطعالان القاجهالة ضالع لالرارا  القحالافظ العقالارر فال  

مالالن ت   ع م كالالع  ان االالحا  96قالالا فيهالالا الحالالاال  الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل جقيالالع الحالالاال  ب
القةهاا  تطاوق تقاما مع مةهاا القضاء الشامل االدارر بقع اد الالعليق لالحلل تالرى نقالل اال تاالاص 

 من القحاام االوتعا ية الب القحاام االدارية.

ر الب   ةين الا ف  لع اتخح ااع الةق  مالةا  سطا بحي    ف لرارا  القحافظ العقار 
اال ل   عى  مباشر  ي ب اق الق كية  من تالم ال يلالاز الطعالن فيال  والعياى االلشالاء بسالبا الشالط  
ف  استعقال الس طة  انقا  ع ل ف  ا تااص ا لقضاء العادر اما الا ف الاالان  فيىتسال  طابعالا 

 .3اداريا ال يق  بحق الق كية  يقبل الطعن بااللشاء اما القضاء االدارر 

ر انالالال  بالالالالرجاع الالالالب مالالالالف ادار  القحافظالالالة العقاريالالالة نلالالالعد  تقسالالالل دا قالالالا با تاالالالاص ةيالالال
القضاء العادر ل  ظالر فال  جقيالع الطعالان القاجهالة ضالع القحالافظ العقالارر بايتباراالا  الاابة الااليالة 

 .4من ت   ع 96العامة بقا ف  صلل لرارد ورفا ت ةيح اىم نها يا ماسعا وحلل من مةهاا الةال 

 اع القحافظ يالن ت ةيالح اىالم يقالارر نهالا   يعالع تلالا زا ل سال طة  االا مالا يعطال   اصا كان امت
ل قحىاا ل  الحق ف  رفع دياى جع ع  بالشاء لرار القحافظ فان الةق  اجقع ي ب ان دياى االلشالاء 
ضع القحافظ يلا ان تستلقع يع  شر ط شى ية  ا  ف  الشالا ال تخت الف يالن ديالاى الشالاء أر 

 لرار ادارر ا ر.

                                                 
 .135ا مد اجعون، م س، ص  1

 .183راجع ايضا: محمد شنان، رصوصية الرقابة القضايية على مشروعية اعمال المحافظ، م س ص 
امينة جبران البخاري، رعوى القضاء الشامل، منشور في الجامعة الماربية، مطبعة النجاا الجديدة،  الدار البيضااء، الطبعاة االولاى،  2

 .305، ص 1994سنة 
 .9محمد قصري، م س، ص  3
 اولعت على ،ذا الرري من رال لقايي بالسيد المحافظ للمحافظة العقارية لعين الشق الدار البيضاء. 4
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تالالم فالالان لالالرارا  القحالالافظ التالال  تقبالالل  الطعالالن بااللشالالاء يلالالا ان تسالالتلقع يالالع  شالالر ط  مالالن 
 نحكر م ها :

 تتقاالل االحد الشالر ط فال   شر ط خاصة بترار االمبنا  ت  البن يذ ال:ىعا   فيا: : •
 ان يىان القرار نها يا  بالتالال   1ضر ر  كان القرار  ادر ين س طة ادارية مختاة با عارد

بسالالبا الشالالط  فالال  اسالالتعقال السالال طة فالال  االيقالالال التحضالالرية التالال  سالالبقت يالالعا امىانيالالة الطعالالن 
 .2القرار  ال ف  االيقال الت  ت حق  ال تضيف جع عا الي 

يشترط ف  رفع دياى الشاء القالرار االدارر باالمت الاع يالن شر ط خاصة بالىات  :  •
ماالال حة كقالالا يلالالا ان تكالالان لالال   4فالال  رفالالع الالالعياى  امالالا ل تقاضالال  3الت ةيالالح ان يىالالان صا  الالةة

شخاية  مباشر  ف  االبطالال لالرار االمت الاع فال  الت ةيالح محالل الالعياى ايال  ان القبالعأ  5لانانية
الققرر ان  ال دياى بشير ماال حة  االا مالا يسالتاجا ي الب رافالع ديالاى االلشالاء ان  ابالت ان لال  

 ما حة ف  الشاء لرار االمت اع القطعان في .

ء الالالعياى القاازيالالة ان ال يىالالان يقاالالع بشالالرط انتةالالا شاارط انب اااا الاا ت ا ال: ات ااة : •
القشرع لالع  الال ل قتضالرر طريقالا لضالا يا ا الر ايال  يسالتطيع ان  التخ   مالن مقتضاليا  لالرار 

مالن لالانان القحالاام االداريالالة  التال  جالاء فيهالالا "ال  23االمت الاع يالن الت ةيالح  االالا مالا ااعتال  القالالاد  
ن بالاالمر ان يطالالباا بقالا يقبل الط ا الهادف الب الشاء لرارا  ادارية اصا كالان فال   سالع القع يالي

 عيان  من اقاف بطريالق الطعالن العالادر امالاا القضالاء الشالامل"  يتضالح مالن  ال ل االحد القالاد  
ان شرط انتةالاء الالعياى القاازيالة يعالع رك الا مالن االركالان االساسالية التال   التم ي يهالا تأسالي  لبالال 

 .6الطعن بااللشاء بسبا تلا ز الس طة

                                                 
و،و ما اكد  قرار للمجلس االعلى جاء فيه:"انطاقا من واقع النااع ومابساته فاننا امام قارار اراري قابال لادعوى االلاااء يادرل فاي  1

ارتصاص المحكمة االرارية انطاقا من االجتهار المستقر للارفة االرارية الذي يقوم على اساس انا لمحافظ على الملكية العقارياة يعتبار 

مان  96رية وان القاعدة ،ي جواز  الطعن في قارارات المحاافظ اماام القضااء االراري وان االساتثناء ،او ماا ورر فاي الفصال سلطة ارا

 وجوب الطعن في ،ذ  الحاالت في قرار  امام المحكمة العارية".
 .545، ص 1984ني، القا،رة، للتوسع في الموضوع راجع:  سني عبد الوا د، تنفيذ اال كام االرارية، مطابع مجالس الدفاع الوو 2

 .287، ص 1988ايضا ابو زيد فهمي، القضاء االراري ومجلس الدولة، منشأة المعارف باالسكندرية، الطبعة الثالثة، 
يقصد بالصفة توافر سلطة لمباشرة الدعوى ري اثبات سند المدعي باعتبار  ورفا في الناااع وقياام عاقاة تربطاه باالنااع المعاروض  3

 اء كمدعي  ق لنفسه.على القض

 .142، ص 1992للمايد من التفصيل في الموضوع يراجع: الفصايلي الطيب، الوجيا في القانون القضايي الخاص، الجاء االول، 
تعتبر المصلحة الشرو االساسي للدعوى بل ،ي منااو الادعوى وجو،ر،اا  تاى عبار ذلاك باالقول الماأثور باناه  ياث ال مصالحة فاا  4

مصلحة الفايدة الفعلية التي تعور على المدعي من عرض ارعايه على القضاء فالمحاكم ليست رارا للفتاوى  او لمعرفاة رعوى ويقصد بال

  كم القانون في قضايا معينة وانما لرفع االضرار والتهديد الذي تتعرض له الحقوق والمراكا القانونية.

 .174م س، ص  راجع استاذنا عبد العايا  ضري، القانون القضايي الخاص،= 
عبد اللطيف المتوكل، شروو قبول رعوى االلااء على ضوء اجتهارات المحاكم االرارية، المجلاة الماربياة لاارارة المحلياة والتنمياة،  5

 .14، ص 2000رجنبر  –نونبر  35عدر 
،  6بية لارارة المحلية والتنمية، العدر الجيالي امايد، شرو انتفاء الدعوى الموازية في المنازعات االرارية، منشورات المجلة المار 6

 وما بعد،ا. 257، ص 1996
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ان القضاء االدارر الزالت تشاب  العع ع من ال الاال  ايتبر   1 ف  تع يق للانا ف  الةق 
  طرا العع ع من االشىاليا  فيقا  تع ق با تاا   ال اي   تتل ب احد االشىاليا  فيقا    :

القحعث ل قحاام االداريالة تةتقالر الالب الاالياةة   90/41ان القاد  الاام ة من القانان  – 1
القحاام ل  ظر ف  كافة الق ازيالا  االداريالة بقالا فيهالا العليقة  الاريحة ف  اس اد اال تااص لهحد 

لالالرارا  القحالالافظ لالالم تالالرد ضالالقن تعالالعاد القالالاد  السالالابقة مقالالا يطالالرا التسالالاؤل االالال طبيعالالة ا تاالالاص 
القحالالاام االداريالالة االالل االالا ا تاالالاص يالالادر اا اسالالتا ا    االالل يقىالالن تةسالالير الحالالاال  الق االالاص 

 لقاال.انها جاء  ي ب سبيل الحار ال ا 8ي يها ف  القاد  

ان ديالاى االلشالالاء االال  ديالالاى تهالالعف الالب الشالالاء لالالرار ادارر  بالتالالال  فالالان د ر لاضالال   – 2
االلشاء يقتار ي ب ملرد الشاء مقرر القحافظ متب تبت لعي  يعا مشر ييت  د ن ان يق الل الحالق 

 فيا ن  اج  لهحا اال ير اية تع يقا  ا  ا امر يقا   بش  فع  .

يالالع ى االلشالالاء بسالالبا تلالالا ز السالال طة لتاالالبح اااالالر فعاليالالة ضالالر ر  ايالالاد  ت ظالاليم لاايالالع  – 3
 فه  الب اع االن بسيطة  ملانية.

 من ظ ت ع :  96المفهو  الواسع لكفص   ــ ثا يا

مالن ت   ع تةساليرا  96بقيالعان التحةاليظ العقالارر يعطال  ل ةاالل  2اصا كان ةالبية القهتقين
من ف ا ا فان االحد  353ي ي  ف  الةال ضيقا بايتبارد استا اء من القبعأ العاا الاارد الت اي  

الالحر تب الب القةهالالاا  3ال ظريالة القا  الة وتلز الة الرلابالالة القضالا ية كانالت محالل انتقالالاد مالن لالعن ااالع الةقالال 
 من ت   ع معتقعا ف  صلل ي ب يع  مبررا  ا  : 96الااسع ل ةال 

لطعالان نلالع القحالاام العاديالة تتقسالل دا قالا با تاا الها بالال ظر فال  ا : م  حيث البىبيق
مالالن ت   ع د ن تأ يالالل االالحا الالال    96القاجهالالة ضالالع لالالرارا  القحالالافظ القتخالالح فالال  اطالالار الةاالالل 

القانان  تأ ي  ضيقا ايتبالارا السالبال الالرفا  االا مالا ااالعد القل ال  االي الب   الار ي يال  اص لضالب 
من ت   ع اي  جاء ف  لالرار  96با تاا ات  ل بت ف  الطعان الق ااص ي يها ف  الةال 

:"انالال  ال يلالالاز ل قحالالافظ ان ياالالعر مقالالررا بايتبالالار يق يالالا  التحةالاليظ  1984 اليالالاز  18لالال  وتالالاري  
                                                 

 .399راجع بهذا الخصوص رشيد مشقافة، وجهة نظر قانونية، م س، ص  1
، 39منشور بمجلة قضاء المجلس االعلاى، عادر  26/85ملف  مدني رقم  1844يوليوز  18بتاري   1411قرار المجلس االعلى رقم  2

 .11-10، ص 1986نونبر  11
 وما بعد،ا. 183محمد شنان، م س، ص  3
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اأنها لم تكن اال اصا  جال  الالب طالالا التحةاليظ انالحارا بالقيالاا بالاجراءا  متابعالة مسالطر  التحةاليظ طبقالا 
   بحلل فحتب  ان كانت احد الحالة ال تع ل ضقن الحالتين الق ااص 1من ت   ع 50ل ةال 

بال سالالالبة السالالالبال الالالالرفا فقالالالع الالالالر القل الالال  االي الالالب با تاالالالاص القضالالالاء  96الةاالالالل ي يهقالالالا فالالال  
 العادر.

من ت   ع يلا ان ال  تم بقعالزل يالن  96ان لراء   تةسير الةال :  م  حيث التان   
 1915 انيالالا  3مالن القالالرار الالازيرر القال ر  فال   10مقتضاليا  الةقالرتين اال لالب  الاانيالالة مالن الةاالل 

القالالحكار جالالاء  مةسالالر   10 الالة  متققالالة لالال  بحيالال  ان مقتضالاليا  الةاالالل  انقالالا يلالالا ان تكالالان مىق
من ت   ع  اشار  الب امىانية الطعن ف  لرار القحافظ د ن االشار  الالب أر نالاع مالن  96ل ةال 

 التع يل القعتقع من احا اال ير.

 تبالين ان مرالبالة مشالر يية ايقالال االدار  يالن طريالق ديالاى االلشالاء لالم  : م  حيث الباار  
مالن ت    8 لبل احا التاري  فان الةاالل  1957شت بر  27اال ف  الةال اال ل من ههير  ت ظم

 ع كان يق ع ي ب القحاام ال ظر ف  دياى االلشاء ضع الققررا  القضا ية.

الالب ان دراسالة االسالبال التال  ت سال  ي يهالا القالرارا   2 ف  نة  التاج  صاا ااع الباااين
قالالار ا  تقييالالع االالق يي الال  ا  التشالالطيا ي يالال  ال تخالالر  يالالن التالال   تخالالحاا القحالالافظ والالرفا تحةالاليظ ي

 من ت   ع. 96السببين القحكارين ف  الةال 

 .اسي من قرار المحافظ لتنفيذ حكم عقـاري نهائيئالمطلب الثاني: التظلم الر 

التالال  تع الالاد  3يعالع القحالالافظ العقالالارر كشيالالرد مالن القالالاهةين االداريالالين  اضالالع ل سال طة الر اسالالية
 يالالال  االنضالالالباط للقيالالالع اال امالالالر الر اسالالالية الاالالالادر  يالالالن ر يسالالال  القباشالالالر لكالالالن مباشالالالر  مقالالالا تةالالالرض ي

بالققاوالالل  تقتالالع القحالالافظ باسالالتق ليت  كام الالة فالال  اتخالالاص لراراتالال  الق االالبة ي الالب الق كيالالة العقاريالالة االالحا 
فال  الهالرا االدارر الدار  القحافظالة  4االستا اء فرض ي ب القشرع اسالتحعاث م االا القحالافظ العالاا

عالالع الالالر ي  التس سالال   ل قحالالافظين  االالا باالضالالافة الالالب مرالبتالال  ل قحالالافظين  تز يالالعام العقاريالالة ايالال  ي
                                                 

، 39منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، عدر  026/85ملف مدني رقم  1984يوليوز  18بتاري   1411قرار المجلس االعلى رقم  1

 .11-10، ص 1986نونبر  11
 .98-88م س، ص  عبد العالي الدقوقي، بعض مظا،ر اضطراب االجتهار القضايي في مارة التحفيظ العقاري، 2
السلطة الرياسية تعني تلك السلطة التي يمارسها الرييس على المساؤولين وتخاول االول رقاباة واساعة علاى الثااني ساواء تعلاق االمار  3

 بشخصه او اعماله.
 .1953رجنبر  29المعدل بظهير  1942يونيو  24ا د  منصب المحافظ العام بمقتضى ظهير  4
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بالالاال امر  الق شالالارا   االشالالراف ي الالب اسالالن سالالير ال ظالالاا العقالالارر  تالالالب تاايالالع الالال هج االدارر فالال  
ميالالالعان التحةالالاليظ العقالالالارر كقالالالا  تالالالالب فالالالا ال زايالالالا  والالالين القحالالالافظين  القتعالالالام ين مالالالع القحافظالالالا  

 الال القشالرع ل قتضالرر مالن لالرار القحالافظ الالرافا لتسالليل اىالم يقالارر نهالا   االق لهالحا  1العقارية
 الطعن ف  احا القرار اماا القحافظ العاا.

 يعتبالالر االالحا الطريالالق بقاابالالة تظ الالم ر اسالال  ايالال  يىالالان ل قحالالافظ العالالاا اصا تبالالين لالال  ان لالالرار 
  امالالرا يط الالا االل يقالال  ةيالالر م سالال  ي الالب اسالالبال معقالالالة ا  كالالان ةيالالر مشالالر ع ان  اجالال  لالال القحالالافظ

 م   في  التراجع ين لرارد بالرفا.

اال ان تالالع ل القحالالافظ العالالاا يحقالالل فالال  طياتالال  تسالالاؤال االالال االالع د  امىانياتالال  فالال  تعالالع ل ا  
الشاء لرار القحافظ فهل تقتار س طت  ف  امر القحافظ فال  التراجالع يالن لالرارد اا ان سال طت  تتسالع 

 اا ا؟ تقتع الب الح ال محل القحافظ التخاص القرار ال

بقيالالعان التحةالاليظ العقالالارر ان القحالالافظ العالالاا تقتاالالر  2فالال  االالحا االطالالار  الالرى جالالل القهتقالالين
س طت  ي الب اقالل القحالافظ ل تراجالع يالن لالرارد بالالرفا د ن ان تتعالعى سال طت  الالب امىانيالة الح الال 

 مح   ف  اتخاص القرارا  القرتبطة بقيعان يق  .

ا ال يقى   ان يقارك ايالة سال طة ر اسالية الب ان القحافظ العا 3ف  اين صاا ااع الباااين
ي الب القحالافظ فيقالا يخال  القالرارا  التال  يقىالن لهالحا اال يالر ان  تخالحاا  كالل مالا يق كال  مالن ال اايالالة 
القانانية الارفة اا اق التاعر أر ان يحل محل القحافظ ف  اتخاص لالرار التحةاليظ ا  التقييالع ا  

 التشطيا  تحت مس  ليت  الشخاية.

لقتضالالرر مالالن لالالرار القحالالافظ ل الالتظ م امالالاا القحالالافظ العالالاا امالالر ا تيالالارر فالالان  اصا كالالان للالالاء ا
بضالالر ر  تقريالالر اجباريالالة الالالتظ م االدارر امالالاا القحالالافظ العالالاا لبالالل مباشالالر   4ا الالاا مالالن الةقالال  مالالن نالالادى

 الطعان القضا ية ضع لرار القحافظ مست عا ف  صلل ي ب يعد اسبال ااقها :

                                                 
 .186محمد اجعون،  م.س، ص  1
 .124-123، ص  1997راجع سعار عاشور،  جية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري الماربي، المطبعة والوراقة الوونية، وبعة  2

 .206ايضا محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م س، ص 

العقااري فاي الماارب باين االشاعار العقااري والتحفايظ االجتمااعي االقتصااري، رساالة ريضا محمد بن الحااج السالمي، سياساة التحفايظ 

 .78-77، ص 2002السلك العالي بالمدرسة الوونية لارارة العمومية، منشور عكاظ،  الرباو و 
 .185محمد شنان، م س، ص  3
 .60-59  المحاكم االرارية، م س، ص محمد اجعون، رصوصية الرقابة القضايية على اعمال المحافظ العقاري بعد ا دا 4
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اتها  العفع وهالم الالب سال اا الطالرف الحبيالة لتسالاية  اف القتعالام ين مالع القحافظالة مالن مقاضال
نزايالالاتهم مالالع االدار  كقالالا ان الطعالالن فالال  لالالرار القحالالافظ امالالاا ر يسالال  التس سالال   يعالالع اسالال ابا اضالالاريا 

 يحقل االدار  ي ب التراجع ين لراراا  يعة  القتضرر من القااريف القضا ية.

فظين  اا الالا فحتالالب  اا الالية الالالعيا ى العقاريالالة  الطعالالان القاجهالالة ضالالع لالالرارا  القحالالا
رجال القانان يلع ن  عابة ف  مقاضا  م سسة القحافظ اضف الب صلل طال اجراءا  القسطر  

 القضا ية  تعقعاا.

ان سالالال اا مسالالالالطر  الطعالالالالن ا  الالالالالتظ م االدارر ا ال ال يحالالالرا القتضالالالالرر مالالالالن سالالالال اا مسالالالالطر  
شالالأن  ايقالالاف سالالريان  الطعالالن القضالالا   بحيالال  ان ا تيالالار القع الال  بالالاالمر رفالالع الالالتظ م االدارر اال مالالن

 امالالا اوتالالعاء مالالن تب يالالغ لالالرار  60اجالالال ديالالاى االلشالالاء  يقى الال  ط الالا االلشالالاء باالالةة  الالحيحة  الال ل 
 رفا التظ م االدارر  رااة ا  ضق يا.

المبحث الثاني: حقوق االطراف المتضررة من قرارات 
 .المحافظ على الملكية العقارية

ى يسال كها القتضالرر ل حاالال ي الب اقال  بايتبار دياى القس  لية التقايرية تعالع ااالم ديالا 
فالال  التعالالايا فالال  بالالأك مالالن القالالاء نظالالر   لالالا مالالاجز  يالالن اماايالالة القسالال  لية التقاالاليرية  مضالالقانها 

 باةة يامة.

يقىالالن تعريالالف القسالالال  لية التقاالاليرية بانهالالالا صلالالل االلتالالزاا بالالالالتعايا الالالحر يقالالالع ي الالب يالالالاتق 
ض لهالالا القشالالرع القشربالال   لقخت الالف القخالالل بالالالتزاا لالالانان  مضالالقان  يالالعا االضالالرار بالالالشير  لالالع تعالالر 

 من ف ل ع. 106الب   77ااىامها ف  الةاال من 

 .1 تقاا القس  لية التقايرية ي ب ؤ ؤة اركان

 االالا العقالالل الضالالار ةيالالر القشالالر ع أر العقالالل الضالالار القخالالالف ل قالالانان  يقالالاا  2الخطالالأ -أ 
ا االدراا  لالالع يالالرف الخطالالأ فالال  القسالال  لية التقاالاليرية ي الالب رك الالين مالالادر  االالا التعالالعر  مع الالار  االال

                                                 
راجع بخصوص ،ذ  االركان عبد الرزاق ا مد السنهوري، الوسيط في شرا القانون المدني الجديد، نظرية االلتااام بوجاه عاام، رار  1

 وما بعد،ا. 775، ص 1952النشر للجامعات المصرية، 
لخطأ في المسؤولية التقصيرية في المارب، مجلة الملحق القضاايي، راجع مقال محمد محجوبي، االجتهار القضايي في تفسير مفهوم ا 2

 وما بعد،ا. 118، ص 1994، رجنبر 29عدر 
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مالن ف ل ع بانال  "االا تالرا مالا كالان يلالا  78القشرع القشرب  الخطأ ف  الةقر  اال ير  مالن الةاالل 
 فع   ا  فعل ما كان يلا االمساا ي    صلل من ةير لاع الاعاث الضرر"

الضالالرر  إص ال يىةالال  لتحقالالق القسالال  لية التقاالاليرية ان يقالالع  طالالأ والالل يلالالا ان يحالالعث  –ب 
القضالالر ر اؤبالالا   لالالاع الضالالرر بالال   يىالالان االالحا االؤبالالا  بلقيالالع الاسالالا ل مالالاداا  الخطالالأ ضالالررا  ي الالب

 االمر  تع ق واالعة مادية  سااء كان الضرر ماديا ا  مع ايا.

ي لة سببية ما وين الخطأ  الضرر أر ان تاجالع ي لالة مباشالر  مالا والين الخطالأ الالحر  –ج 
بية ركالالن مسالالتقل  يالالن الخطالالأ إص لالالع ارتكبالال  القسالال  ل  الضالالرر الالالحر ا الالال القضالالر ر  الع لالالة السالالب

تاجالالالع  ال  اجالالالع الخطالالالأ كقالالالا اصا ااالالالعث شالالالخ  ضالالالررا بةعالالالل  الالالعر م الالال  ال يعتبالالالر  طالالالأ  تتحقالالالق 
 مس  ليت  ي ب اساك تحقل التبعة فالع لة السببية ماجاد  ا ا  الخطأ ةير ماجاد.

ةتهالا اص ال  ال يلاز االتةالاف ي الب مخال 1 القس  لية التقايرية تعع لاايعاا من ال ظاا العاا
يلالالالاز االتةالالالاف ي الالالب التخةيالالالف ا  االيةالالالاء م هالالالا يىالالال  مالالالا االالالا ي يالالال  االمالالالر بخاالالالاص القسالالال  لية 

 العقعية.

 تتقادا دياى القس  لية التقايرية بقض   ق  س اا  تبتعئ مالن الالالت الالحر  ب الغ فيال  
الب ي م الةريالق القتضالرر  مالن االا القسال  ل ي ال   تتقالادا فال  جقيالع االاالاال بقضال  يشالرين سال ة 

 .2تبتعئ من  لت اع ث الضرر

 ف  ملال التحةيظ العقارر يقاا القحافظ  ي ب االمال ا العقاريالة والع ر ر يسال  فال  اطالاار 
مسطر  التحةيظ لت تهال  االحد القسالطر  بانشالاء الرسالم العقالارر ا  رفالا التحةاليظ  االا فال  اطالار صلالل 

يظ صاتال  ا  القتعالام ين مالع  تخح جق ة من القرارا  لع تكان لها اؤار س بية ف  مااجهالة طالالا التحةال
احا اال ير ا  االةيار الح ن لع تكان لهم ما حة متع قة بالعقار ماضالاع التحةاليظ ا  بحالق يي ال  

  ارد ي ي .

 ي ي  فان لرارا  القحافظ لع تسبا ضررا ل شير سااء الترنت احد القرارا  با ضاء اا لالم 
قرتبالالالة ل حالالالق فالالال  التعالالالايا  ةيالالالر ان االالالحد تقتالالالرن فةالالال  الحالالالالة اال لالالالب تاالالالار القسالالال  لية التقاالالاليرية ال

                                                 
 من ق ل ع وكل شرو مخالف لذلك يكون عديم االثر. 77و،و ما يستخلص من الفقرة االريرة من الفصل  1
 من ق ل ع. 106الفصل  2
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اال يالالر  لالالع ت حاالالر فالال  شالالخ  القحالالافظ متالالب كالالان  طالال د شخاالاليا  لالالع ت سالالحا ي الالب الع لالالة متالالب 
 اان  طأ القحافظ ما حيا.

اقالالا يقىالالن مقاضالالا  القسالالتةيع مالالن التحةالاليظ مالالن طالالرف القتضالالرر مالالن لالالرار القحالالافظ بانشالالاء 
اى االؤالالرار والال  سالالببا زيالالاد  ي الالب ديالالاى الرسالالم العقالالارر  صلالالل مالالن  الال ل ديالالاى رد الالالاقن  كالالحا ديالال

 القس  لية التقايرية )القط ا اال ل .

 ل قتضالالالرر ان يسالالال ل فالالال  اطالالالار الالالالعيا ى السالالالابقة مسالالالطر  معي الالالة تحالالالت طا  الالالة يالالالعا لبالالالال 
 اديا  .

 فالال  جقيالالع االاالالاال  رةبالالة مالالن القشالالرع لضالالقان اقالالاف االطالالراف القتضالالرر  فالال  ااالالالهم 
تالالالأمين  تالالالع ل الداء االالالحا التعالالالايا فالالال  االالالاال  معي الالالة ي الالالب التعالالالايا الق اسالالالا انشالالالأ  الالال ع لا ل 

 )القط ا الاان  .
 .ول: دعاوى المتضرر من قرارات المحافظ على االمالك العقـاريةالمطلب األ

ن القحالالالالافظ ي الالالالب االمالالالال ا العقاريالالالالة  اؤ الالالالاء مزا لتالالالال  لقهامالالالال  لالالالالع  رتكالالالالا ا طالالالالاء  اةالالالالاا  إ
سالل   العقاريالة  تسال يم مخت الف ال سال   إةةاال   ا ة ي ب مسالتاى التقييالعا   التشالطيبا  فال  ال

  مقالالا لالالع   حالالق اضالالرارا 1 الشالالهادا  العقاريالالة الخا الالة م هالالا  العامالالة   كالالحا نظالالا ر الرسالالاا العقاريالالة
وزب الالاء الاكالالالالة  يلعالالل القحالالالافظ ي الالب االمالالال ا العقاريالالة محالالال  ل قسالالا  ة متالالالب كانالالت االالالحد اال طالالالاء 

  فالالان الع لالالة االال  تتحقالالل القسالال  لية شخاالالية  امالالا اصا اتاالالةت االالحد اال طالالاء بطالالابع ماالال ح /مرفق
  من تم تعايا القتضرر )الةقر  اال لب .

اقالالالا يق الالالل القتضالالالرر الحالالالق فالالال  سالالال اا ديالالالا ى ا الالالرى ل حاالالالال ي الالالب اقالالال  يقيقهالالالا ضالالالع 
 القستةيع من التحةيظ )الةقر  الاانية .

 الفقرة االولى : دعوى المتضرر في مواجهة المحافظ على االمالك العقارية :

لالعيااد و الاء ي الب الخطالأ  ؤانيالا ؤم  عياى القتضرر و اء ي ب الخطأ الشخا نتطرف ا ال ل
 القا ح .

                                                 
 .10، ص 2003تقصيرية واقع وافاق، مؤسسة النخلة للكتاب، محمد الحياني، المحافظ العقاري والمسؤولية ال  1



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 129 

 :المسؤولية  ناء عكم الخطن الشخصيدعوى  دور ــ

ان الحالع   يالن ديالاى القسال  لية التقااليرية و الالاء ي الب الخطالأ الشخاال  ل قحالافظ  تط الالا 
عرض لحاال  اال طاء الشخاية ان نبح  ا ال مااية الخطأ الشخا   معا يرد تقييزد )ا ال  ؤم نت

 الت  لع  رتكبها القحافظ  تكان مح  لقساءلت  )ؤانيا .

 : هية الخطن الشخصي ومعايير تمييزهما ــ 1

  .لؤم معا ير تقييزد )   أمااية الخطأ الشخا  )  قطةس ت ا ل ف  احد ال

 ماهية الخطن الشخصي :  –د 

ا فال  اماالال  الخا الة امالاا القاضال  الخطأ الشخا  اا الحر يسالأل ي ال  القاهالف شخاالي
 .1القعن    فقا لقاايع القانان الخاص بايتبارد  طأ م ةا  ين مقارسة الاهيةة

 احا التعريف ةير دليق  ي ب اساك ان الخطأ لع يعتبالر شخااليا اتالب  لالا كالان متاال  
ضالالرار لالالحلل بالاهيةالالة  كقالالا اصا التالالرن بالتالالعلي  ا  كالالان  طالالأ جسالاليقا  مقترنالالا بسالالاء القاالالع  نيالالة اال

الب تقسيم الخطأ الشخا  الالب نالايين: نالاع  رتكالا  الار  نطالاف الاهيةالة  نالاع  2صاا بعا الةق 
 رتكالالا اؤ الالاء مزا لتهالالا فالخطالالأ الالالحر  رتكالالا  الالار  نطالالاف الاطيةالالة التالال   زا لهالالا القاهالالف  ب الالق  طالالأ 

  تسالالرر ياديالالا ال ي لالالة لالال  بالالاالدار  اط لالالا  تسالالرر ي الالب القاهالالف القرتكالالا لالال  سالالا ر االاىالالاا التالال
ي الالب الخالالااص  ال يقىالالن ان تالالع ل الع لالالة ا  تطالالالا بالالاداء أر تعالالايا نتيلالالة  طالالأ ارتكبالال  ماهالالف 
 الالالالار  نطالالالالاف  هيةتالالالال   ال الالالالاع الاالالالالان  االالالالا الالالالالحر  رتكالالالالا اؤ الالالالاء مزا لالالالالة الاهيةالالالالة  يىالالالالان شخاالالالاليا 
ااال ت سالالالا  الالالالت يقالالالاا وهالالالا القاهالالالف المالالالاال الع لالالالة ا  الخالالالااص  االالالحا الخطالالالأ  الالالع ل فالالال  بالالالال 

ا يعع كحلل شخايا اصا اتخاص  ار  الخطأ اللسيم الحر  رتكب  القاهف اؤ الاء مزا لتال  التعلي   كق
 لقهام .

 : ز الخطن الشخصي عن الخطن المرفقيمعايير تميي ــب 

                                                 
ابرا،يم زعيم، المسؤولية االرارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، منشورات المجلة الماربية لارارة المحلية والتنمية، سلسالة   1

 .292، ص 1996، السنة 6سنة من االرارة، عدر  40مواضيع الساعة، 
، مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع الماربي، المطبعة والوراقة الوونية، ماراكش، الطبعاة االولاى، عبد الو،اب رافع  2

 .57-56. ص 1987
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تتععد القعا ير التال  ليالل وهالا مالن اجالل تحع الع مةهالاا الخطالأ الشخاال   تقييالزد بالتالال  يالن 
 1الخطأ القرفق   س ارداا بايلاز فيقا    :

الالالحر لالالاا بالال  الةقيالال  "الفرييالالر"  مضالالقان  ان الخطالالأ يىالالان  معيااار الناا  ا  ال   ااية – 1
شخاالاليا اصا كالالالان التاالالرف الضالالالار مطبايالالا بطالالالابع شخاالالال  يىشالالف ي الالالب ضالالعف االنسالالالان  يالالالعا 
تباالالالرد  أر اصا كالالالان الخطالالالأ يقالالالاا ي الالالب سالالالاء ال يالالالة ا  البحالالال  يالالالن الةا الالالع  الشخاالالالية  اال ان االالالحا 

اك ارتكالالازد ع لالب ي االالر نةسال  دا الالل ياالعا اؤباتالال   يقىالن ان  الال در القعيالار تالالم انتقالادد ي الالب اسال
 .2الب ايةاء القاهف من  طم  اللسيم الةادا ان تم بحسن نية ا  تعحر اؤبا  ساء نيت 

:  نالالادى بالال  الةقيال  "جيالالز"  مضالالقان ان الخطالأ يعتبالالر شخاالاليا  معياار سسااامة ال ىاا  – 2
اال طالالاء العاديالالة التالال  يقىالالن ان  تعالالرض لهالالا اصا و الالغ االالعا مالالن اللسالالامة ال يقىالالن معالال  ايتبالالارد مالالن 

القاهف اؤ اء ليام  وااجبات   لع انتقع احا القعيار وع رد ي ب اساك ان تقة ا طأ تعتبر شخاالية 
رةم يعا جسامتها  صلل اصا كانت م ةا ة ين  اجبالا  الاهيةالة  مالن ناايالة ؤانيالة لالع يىالان الخطالأ 

 .3مرفقيا ورةم جسامت  ف  بعا الحاال 

:  لال ب  الةقي  "د ج "  اا يقاا ي ب اسالاك الشايالة التال   هالعف اليهالا  ار الغاوةمعي – 3
القاهالالف مالالالن تاالالالرف  الالالالحر ربالالالت الضالالالرر   ي يالال  فالالالاصا تاالالالرفالقاهف بحالالال  نيالالالة لتحقيالالالق اةالالالراض 
الاهيةالالة فالالان  طالالأد فالال  االالحد الحالالالة يعالالع  طالالأ مرفقيالالا  امالالا اصا كالالان لاالالعد مالالن التاالالرف االالا تحقيالالق 

ا بالاهيةة  فان الخطأ يىان شخايا  رةم سهالة احا القعيان اال انال  ااعاف شخاية ال ي لة له
م تقع والع رد ي الب اسالاك انال  ال يلعالل الخطالأ اللساليم  طالأ مرفقيالا مهقالا كانالت درجالة جسالامت  مالاداا 
انالال  ةيالالر مقتالالرن بسالالاء ال يالالة رةالالم ان القسالالقر ي يالال  لضالالاء االالا ايتبالالار الخطالالأ اللسالاليم  طالالأ شخاالاليا 

 .4ق ايا كانت نية القاهفيسأل ي   القاهف د ن القرف

: لالالال بالال  الةقيالال  "ااريالالا"  مقتضالالاد ان الخطالالأ يىالالان  معيااار االن  ااا  تاا  ال ظي ااة – 4
شخاالالاليا  تحق الالال  القاهالالالف اصا امىالالالن فاالالالل الخطالالالأ يالالالن  اجبالالالا  الاهيةالالالة اال انالالال  يعالالالال ي الالالب االالالحا 

                                                 
 .175، ص 1997راجع بخصوص ،ذ  المعايير ثورية العيوني، القضاء االراري، رار النشر الجسور، الطبعة االولى،   1

 وما بعد،ا. 48ؤولية المدنية واالرارية، م.س، ص ريضا رضوان رزاري، المحافظ بين المس

 وما بعد،ا. 328ايضا راجع محمد الشافعي ابو راس، م س، ص 
 .48رضوان رزاري، المحافظ بين المسؤولية المدنية واالرارية، م.س، ص   2
 .176ثورية العيوني، م س، ص   3

 محمد الشافعي ابو راس، م س، نفس الصفحة.

 .50، ص  2004-2000د عثمان، القضاء االراري، الكتاب الثاني، رار المطبوعات الجديدة ريضا  سين عثمان محم
 .189ثورية العيوني، م س، ص   4
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 لالا  القعيار ان  يسالتبعع مالن اطالار الخطالأ الشخاال  كالل اال طالاء القتاال ة وااجبالا  الاهيةالة اتالب
اانالالت ا طالالاء جسالاليقة   االالا مالالا يشالالىل تضالالييقا شالالع عا لالالعا ر  الخطالالأ الشخاالال  ال تاافالالق ي يالال  ااىالالاا 

 .1القضاء االدارر 

 اصا كان احا ين معا ير الخطأ الشخا   معالا ير تقييالزد فالار مالن القعالا ير السالابقة يأ الح 
 ب  القشرع  القضاء القشرب ؟

   ي ب ما     : "مستخعما الع لالة من ف ل ع القشرب  نلعد   80بالرجاع الب الةال 
 الب العيا  مسال  لان شخااليا يالالن االضالرار ال اتلالة يالن تعليسالالهم ا  يالن اال طالاء اللساليقة الاالعالالة 

 م هم ف  اداء  ها ةهم..."

 ي ي  فقالع االعد االحا الةاالل معيالارين لقسال  لية القسالتخعا الشخاالية  يتع الق االمالر بقعيالار 
 التعلي   معيار الخطأ اللسيم.

من ف ل ع  يتل الب صلالل  80اء القشرب  فيبع  ان  وع رد يسير ف  م حب الةال اما القض
الالحر  رد بال  مالا   ال  : "...اصا كالان  طالأ القاهالف شخااليا  2ما  من  ال ل لالرار القل ال  االي الب

بان كان ال ي لة لال  اط لالا بعق ال  الالاهية  ا  كالان الةعالل الضالار   العر  ضالقن  اجبالا  القاهالف 
يقالرر  80للسالقامة ا   العر ي ال  يقالعا ا  و يالة االضالرار بالالشير ان الةاالل اال ان  ي ب لعر من ا

 مس  لية القاهف ين الضرر الحر تسبا في   ال تطالا الع لة اال ف  االة ايسار القاهف...".

 اصا كان احا ين مةهاا الخطأ الشخا   معا ير تأسيس  فةيقا تتقال اال طاء الشخاية 
العقاريالالةان  رتكبهالالا  تايالالر مسالال  ليت  الشخاالالية؟ االالحا مالالا سالال ليا  التالال  يقىالالن ل قحالالافظ ي الالب الق كيالالة

 ي   ف  الع ار القاال .

 : اء الشخصية التي يرتنلها المحافظارخط ــ 2

را  ا ان الخطأ الشخا  ل قاهف  القسالتخعا يقالاا ي الب معيالارين التالعلي   الخطالأ اللساليم 
 من ف ل ع. 80طبقا ل ةال 

                                                 
 ثورية العيوني، م س، نفس الصفحة.  1

 .189 سين عثمان، م س، ص 
، ص 138والقاانون، عادر منشاور بمجلاة القضااء  95676ملف مدني عادر  17/09/1986بتاري   3055قرار المجلس االعلى عدر   2

 وما بعد،ا. 143
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ل ع لالالة فالالان  طالالأد الشخاالال  يقالالاا ي الالب نةالال  االسالالاك    بايتبالالار القحالالافظ مسالالتخعما تابعالالا
القتع الالالق وت ظالالاليم  1915 انيالالالا  4مالالالن القالالالرار الالالالازيرر القالالال ر  فالالال   15 مالالالا   كالالالع صلالالالل ان الةاالالالل 

من ف ل ع بشأن مس  لية القحافظ  80   79ما حة القحافظة العقارية  لع ااال ي ب الةا ين 
 ي ب الق كية العقارية.

مالن ت   ع مالاداا االحا اال يالر لالع  97 ب مقتضاليا  الةاالل لكن الةال القحكار لالع اسالتا
ن  بشىل مباشر ي ب اال طاء الشخاية الت  يقىن ل قحافظ ي الب االمال ا العقاريالة ان  رتكبهالا 

 اؤ اء مسطر  التقييعا   التشطيبا .

بقع ب د ر ان مس  لية القحافظ الشخاية ا  مبع يا نة  مس  لية القاهةين العقاميين 
من ف ل ع اص تطبق ي يهالا مقتضاليا  الةاالل اال يالر ك قالا كالان  طالأد جساليقا ا   80 فقا ل ةال 

مالن  97الترن بالتعلي  مايعا اصا كان  طأد  ع ل ضقن اال طاء الشخاالية التال  االعداا الةاالل 
 .2ت   ع اص تقاا ا ا مس  ليت  ي ب اساك الةال القحكار

مالن ت   ع اص  97ل مالن ف ل ع   طبالق كالحلل ي الب الةاال 80 مع صلل نرى ان الةال 
يقىن القال بان اال طاء الشخاية الت  يعداا الةال اال ير تتأس  ي ب معيالار جسالامة الخطالأ 

 من ف ل ع. 80الحر جاء ب  الةال 

 انط لا مقا سبق س ت ا ل مس  لية القحافظ الشخاية القا قة ي ب معيار التعلي  )أ  ؤم 
 لسيم )ل .مس  ليت  الشخاية القا قة ي ب معيار الخطأ ال

 مسؤولية المحافظ الشخصية القائمة عكم معيار التدليس :  –د 

من ت   ع نلعد     ي ب ما     :"ال يقىن الامالة ديالاى فال   64بالرجاع الب الةال 
العقار بسبا اق  لالع االضالرار بال  مالن جالراء تحةاليظ  يقىالن لقالن  هقهالم االمالر  فال  االالة التالعلي  

صلالل مالع مرايالا  تطبيالق القاايالع الخا الة بقسال  لية الع لالة دياى شخاالية بالاداء تعايضالا ...  كالل 
مالن الظهيالر القتع الق بقالانان االلتزامالا  81الالب  79 ماهةيها كقا اا م ااص ي يهالا فال  الةاالال 

  العقاد"
                                                 

مان ظهيار  80-79ماا يلاي:"ان مساؤولية المحاافظ ينظمهاا الفصاان  1915يونيو  4من القرار الوزيري المؤرخ في  5جاء بالفصل   1

 الخاص بتحفيظ العقارات(". 1913غشت  12) 1331رمضان  9من ظهير  97االلتاامات والعقور باستثناء ما ورر في الفصل
ابااو الصاابر عبااد الحفاايظ، الخطااا الشخصااي للمحااافظ بااين الخصوصااية والخضااوع للمبااارئ العامااة، مجلااة التحفاايظ العقاااري، العاادر   2

 .14، ص 1995الخامس، اكتوبر 
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انطالال ف مالالن االالحا الةاالالل يقىالالن القالالال بانالال  متالالب ارتكالالا القحالالافظ ي الالب االمالال ا العقاريالالة 
تالال   تخالالالحاا ي الالع مزا لتالالال  لقهامالال  يقىالالالن مسالالاءلت  تقاالالاليريا تعليسالالا ي الالالع اتخالالاصد لالالالرارا مالالن القالالالرارا  ال

  مطالبت  بالتعايا.

اا كل تارف يست زا  ع رد يالن 1 التعلي  الققااد اقا كقا صاا الب صلل بعا الةق 
ساء نية  بقاع االضرار بالشير مالن طالرف القحالافظ اص ال يشالقل مةهالاا التالعلي  الق االاص ي يال  

 52يال د  التالعلي  فال  ميالعان التعالالع  الق االاص ي يال  بالةاالل الساوق االشار  اليال  ا  64بالةال 
  إص ال يشالالترط لتحققالال  اسالالتعقال 2بقةهامالال  الااسالالع -اقالالا يقالالال والالال ديىالالر –مالالن ف ل ع والالل    الالح 

 سا ل ااتيالية  ول يشقل كل يقل يىان من نتيلت  ليع يقار ا  االق يي ال  د الر ي الب اسالم ةيالر 
 .3لقا حت  بان احا الحق لي  م كا ل مالك  الحقيق  مع ي م من اجرر التحةيظ 

مالالن ت   ع انالال  لالالم يحالالعد بشالالىل  الالريح الطالالرف  64 مالالا    الالح ي الالب القشالالرع فالال  الةاالالل 
مالالالن انالالال  يقاالالالع بالالال   4القالالالعل  الالالالحر يقىالالالن مطالبتالالال  بالالالالتعايا  نسالالالير مالالالع مالالالا صاالالالا اليالالال  الالالالبعا

ق تين الشخ  القسالتةيع مالن التحةاليظ  صلالل الن القشالرع فال  االحا الةاالل لالع نال  ي الب االالتين مسالت
لقطالبالة القتضالالرر بالالالتعايا اال لالب االالالة ارتكالالال التالعلي  مالالن طالالرف القسالتةيع مالالن التحةالاليظ  االال  
الق االالاص ي يهالالا بالالالةقر  الاانيالالة  الاالاالالة مالالن الةاالالل السالالاوق  الاانيالالة االال  االالالة مطالبالالة الع لالالة ا  

 مالالن ف ل ع  االال  الق االالاص ي يهالالا بالالالةقر  اال يالالر  مالالن 81الالالب  79القحالالافظ طبقالالا ل ةاالالال مالالن 
من ف ل ع  ف  االالة  80الةال الساوق  بقع ب مطالبة القحافظ ي ع ارتكاب  تعليسا  فقا ل ةال 

ايسالالارد مطالبالالة الع لالالة ا  مطالبالالة االالحد اال يالالر  متالالب لالالم  الالرف  طالالأ القحالالافظ الالالب مرتبالالة التالالعلي  ا  
 الخطأ اللسيم أر لم  رف ليشىل  طأ شخايا.

                                                 
 . 128سعار عاشور  جية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري الماربي، م.س، ص   1

2  Paul Decroux, Droit foncier Marocain, imp El Maarif Al Jadida, Rabat 2002, P 254. 
 .195، ص 1978مأمون الكابري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية االصلية والتبعية، مطبعة النجاا الجديدة،   3

4  Lyazidi Khalid, La responsabilité du conservateur.Colloque organisé sur le régime de l 

immatriculation foncière au Maroc.Rabat. le 4 et 5 Mai, 1990, P 17. 

Paul Dcroux.Op.cit.P 130. 

مان ظ ت ع بشاكل يجعال المادلس يشامل كال مان  64غير اناه يوجاد اتجاا  فقهاي ارار يميال الاى تفساير الفقارة الثانياة مان الفصال 

 المحافظ والمستفيد من التحفيظ.

، رجنبار 29ة العقارية في التشريع الماربي، مجلة الملحق القضاايي، عادر راجع اقلعي رريوش عبد القارر، مسؤولية محافظ الملكي

 .105، ص 1994

 .74يهم المحافظ العقاري فقط، محمد الحيان م س ص  64بينما ذ،ب اتجا  ارر الى اعتبار المدلس المنصوص عليه بالفصل 
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التال  تاالار فيهالا مسال  لية القحالافظ الشخاالية لك   من ال ااية العق ية يساللل نالعر  الحالاال  
 االالا مالالا يةسالالر شالالح القالالرارا  القضالالا ية  1و الالاء ي الالب تعليسالال   صلالالل راجالالع لاالالعابة اؤبالالا  االالحا التالالعلي 

 .2الت  اىقت بقس  لية القحافظ لةا ع  بعا القتضررن من التحةيظ بسبا تعلي  القحافظ

طا   اللساليقة التال  تأسال  احا كان بخااص التعلي  الحر  رتكب  القحافظ فقاصا ين ا 
 ايضا مس  ليت  التقايرية؟ احا ما س ليا ي   ف  الع ار القاال .

 مسؤولية المحافظ القائمة عكم الخطن الجسيم :  –ب 

الخطالالأ اللسالاليم بانالال  "الخطالالأ الالالحر ال  تاالالار  لايالال  اال مالالن شالالخ   3يالالرف بعالالا الةقالال 
 يطة..."يعيم االاتراث ا  الخطأ الحر ال  رتكب  اال الل ال اك ا

ي الب معيالار  -الالب جانالا معيالار التالعلي – لع اس  القشرع مسال  لية القحالافظ الشخاالية 
 .4جسامة الخطأ

 يعع معيار جسامة الخطأ من القعا ير الت  نادى وها الةقي  "جيز" لتقيز الخطأ الشخا  
 .5ين الخطأ القرفق 

خطالأ الشخاال   ك قالا فك قا كان الخطأ الحر  رتكب  القحافظ جسيقا  فان  يىتسالا  الةة ال
 اان بسيطا ياديا اال  ااتسا  ةة الخطأ القا ح .

 6 لع ااع القضاء القشرب  ي ب احا القعيالار  ايال  صاالا القل ال  االي الب فال  ااالع لراراتال 
مالالن ف ل ع ي الالب مسالال  لية القاهالالف متالالب كالالان  طالالأد شخاالاليا ال  80الالالب االلالالرار وتطبيالالق الةاالالل 

 من اللسامة.ي لة ل  بعق   الاهية  ا  كن ي ب لعر 

                                                 
 .75محمد الحياني، م س، ص   1
 .137محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص   2
ارريس العلوي العبدالوي، شرا القانون المدني، النظرية العامة لالتاام، االرارة المنفررة، االثراء با سبب، المساؤولية التقصايرية،   3

 .154، ص 2000القانون، الجاء الثاني، مطبعة النجاا الجديدة، الطبعة االولى، 
 من ق ل ع. 80الفصل   4
 الثاني من الفقرة االولى من ،ذا المطلب.سبقت رراسة ،ذا المعيار في العنصر   5
سبقت االشارة الياه فاي العنصار الثااني مان الفقارة االولاى مان ،اذا  95676ملف مدني عدر  17/09/1986بتاري   3035قرار عدر   6

 المطلب.
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اصن ف  جعال اال ايتبار الخطأ اللسيم القرتكا من طرف القحافظ  طأ شخايا  رتا 
مسال  ليت  التقااليرية بالالرةم مالن ان الا نعتبالرد معيالارا ةيالر ااسالم ي الب اسالاك انال  ؤقالة ا طالاء جسالاليقة 

  رتكبها القحافظ  تكيف من طرف القضاء ي ب انها ا طاء ما حية.

القالالال بالالان القضالالاء لالالم يسالالبق لالال  ان اؤالالار مسالال  لية القحالالافظ الالالب  1 فالال  صلالالل  الالحاا الالالبعا
الشخاية و اء ي ب  طم  اللسيم لاعابة اؤبا  ارتكابال  لالحلل الخطالأ  لالحلل فالان القتضالررين مالن 
 طأ القحافظ اللسيم لي  ي اليهم سالاى مقاضالا  الع لالة مالن اجالل  طالأ القحالافظ القرفقال  ا  متابعالة 

 من ت   ع. 97كانت م عرجة ضقن تععاد الةال القحافظ ي ب اساك ا طا   الشخاية اصا 

لالالع الالالر مسالال  لية القحالالافظ  يىالال  مالالا صاالالا اليالال  االتلالالاد السالالاوق ال  ي الالبال ةيالالر ان القضالالاء 
 رد بال  مالا   ال   2الشخاية القا قة ي ب الخطأ اللسيم  صلالل فال  لالرار  الادر يالن القل ال  االي الب

رسالقا يقاريالا يىالان لالع ارتكالا  طالأ  "القحافظ العقارر الحر   شأ رسقا يقاريا لقسااة تحقالل ا ال 
جسالاليقا النالال  ال يقىالالن تخاالالي  رسالالقين يقالالاريين لعقالالار  ااع...مسالال  لية القحالالافظ فالال  االالحد الحالالالة 

 من ف ل ع". 80تكان ي ب اساك الةال 

 الب جانا مس  لية القحالافظ الشخاالية القا قالة ي الب الخطالأ اللساليم  التال  يقىالن ان تاالار 
ن ف ل ع  فان  تااجع فال  ههيالر التحةاليظ العقالارر االاال  ا الرى م 80 فقا ل قاايع العامة )الةال 

الالب  97لقس  لية القحافظ الشخاية ي ب اساك الخطأ اللسيم تضالق ها ي الب الخاالاص الةاالل 
 من نة  الظهير. 98-94-72جانا فاال ا رى كالةال 

مسال  لية القحالافظ الشخاالية يالن كالل ضالرر نالتج فال   3من ت   ع 97 اىحا الر الةال 
 حاال  اآلتية :ااعى ال

                                                 
1  Lyazidi Khalid, La responsabilité du conserteur Colloque organize sur le regime de l 

immatricutation foncière au Maroc, Rabat le 4 et 5 mai 1990; P 18. 
منشاور بمجلاة قضااء المجلاس االعلاى، الماارة  1/5/95ملاف اراري عادر  1996فبرايار  29بتاري   148قرار المجلس االعلى عدر   2

 .461، ص 1997-1958االرارية، 
 رر الناتا :جاء في ،ذا الفصل ما يلي:"ان المحافظ مسئول شخصيا عن الض  3

 عن اغفال التضمين بسجاته لكل تسجيل او تقييد ا تياوي او تشطيب ولب بصفة قانونية.-1

عن اغفال التضمين بالشهارات او النس  من الكناش العقاري المسلمة والموقعه من ورفاه لكال تساجيل او تقيياد ا تيااوي او تشاطيب -2

 ضمن بالكناش العقاري.

الكناش العقاري من تسجيل او تقييد ا تياوي او تشطيب ما عدا الحالة االساتثنايية الماذكورة فاي الفصال عن فسار وبطان ما ضمن ب-3

73." 

في القانون اللبناني والتي جاء بها ما يلي:"ان امين السجل مسؤول شخصيا عان االضارار الناتجاة  188من القرار رقم  95يقابله المارة 

 عما يلي:

 د ا تياوي او ترقين في السجل اذا ولب من رواير  اجراؤ  بصورة قانونية.عن ا،مال تدوين قيد او قي-1
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يىان القحافظ مس  ال مسال  لية شخاالية يالن الضالرر ال االق بىالل مالن طالبال  باالةة  – 1
   ا الا يقىالن 1لانانية باجراء تسليل ا  تقييع ااتياط  ا  تشطيا بالسل   العقارية  لم يقالم والحلل

با ان نشير الب ان القشرع ميز وين االة رفا القحافظ تسليل اق يي   ا  التشطيا ي ي  بسال
مالن نةال  الظهيالر  الالحر فالتح البالال  96يعا كةايالة الرسالاا ا  يالعا  الحة الط الا  الالاارد  بالةاالل 

اماا القع   ل طعن ف  احا القالرار امالاا القحىقالة االوتعا يالة  بالين االالة اةةالال  الالاارد  بالالةقر  اال لالب 
تياط  ا  ط الا الساوق االشار  اليها  اي  يىان ا ا ط ا التسليل ا  التقييع االا 97من الةال 

التشالالطيا م سسالالا ي الالب رسالالاا  الالالج  اامالالا يبالالر  ي الال  الةقالالر  السالالابقة "باالالةة لانانيالالة"  الالالحر مالال ح 
ل قتضالالرر مطالبالالة القحالالافظ بالالالتعايا  ان كانالالت االالحد االمىانيالالة لا قالالة ايضالالا بال سالالبة لحالالالة الةاالالل 

 القحكار متب تبت يعا  اال لرار القحافظ ف  الرفا. 96

س  ال مس  لية شخاية ين الضرر ال اتج ين اةةال  تضقين يىان القحافظ ايضا م – 2
الشهادا  ا  ال س  من الك ا  العقارر القسق ة  القالع  من طرف  لكل تسليل ا  تقييالع ااتيالاط  

 .2ا  تشطيا

 لعل ن  القشرع ي ب مس  لية القحافظ ف  احد الحالة ليبرر ااقية  د ر الرسم العقارر 
القانانيالالالة  صلالالالل ان كالالالل تشييالالالر مالالالادر يطالالالرأ ي الالالب العقالالالار ا  كالالالل  مالالالن ايالالال  يىسالالال  لاضالالالعية العقالالالار

تاالالرف  الالرد ي يالال  يلالالا ان يسالاللل بالرسالالم العقالالارر لضالالقان التطالالاوق والالين  ضالالعية العقالالار القاديالالة 
 3  ضالالعيت  القانانيالالة  مالالا االالا مسالاللل بالرسالالم العقالالارر يقاؤالالل مالالا االالا مضالالقن و ظيالالر الرسالالم العقالالارر 

افظ تضالالقين نظيالر الرسالم العقالالارر  شالهادا  التسالالليل  بشالهادا  التسالليل  مالالن تالم فالان اةةالالال القحال
لكالالل تسالالليل ا  تقييالالع ا  تقييالالع ااتيالالاط  ا  تشالالطيا يشالالىل ا الال ال بالالالع ر الالالحر تا الالاد القشالالرع مالالن 
 الال ل تأايالالعد ي الالب مطابقالالة ال ظالالا ر  الشالالهادا  لقالالا االالا مضالالقن بالرسالالم العقالالارر  صلالالل اتالالب  الالتقىن 

لاضالالعيت  القانانيالالة بشالالىل يقاؤالالل مالالا االالا مضالالقن اامالالل ال ظيالالر مالالن مطابقالالة  ضالالعية العقالالار القاديالالة 
 بالرسم العقارر.

                                                                                                                                                         
عن ا،مال االشارة الى قيد او جملة قيور او قيور ا تياوية او تقرينات مدونة بالسجل العقاري في الشاهارات او الخاصاات الماأروذة -2

 عن السجل العقاري والتي يعطينها موقعة بإمضايه.

 عن بطان القيور والقيور اال تياوية او التقرينات المدونة في السجل العقاري".عن عدم قانونية او -3

 .265، ص 2003اورر،ا  سين عبد اللطيف  مدان: ا كام الشهر العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 من ظ ت ع. 97الفقرة االولى من الفصل   1
 .من ظهير التحفيظ العقاري 97الفقرة الثانية من الفصل   2
من ظ ت ع على ما يلي:"كل ما يقيد  المحافظ في السجل العقاري فانه يعبء تقييد  على نظير الرسم الذي يقادم لاه  60ينص الفصل   3

 ويشهد كلما ولب منه ذلك في نظير الرسم بموافقته للسجل العقاري".

سم الملكية فانه يجب ان يضمن في نفس الوقت من ظ ت ع على ما يلي :"كلما ضمن تسجيل او تقييا ا تياوي بر 88كما ينص الفصل 

 بنسخة الرسم".



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 137 

 اصا كان االشىال ال يطرا ف  االة ما اصا كان اامالل ال ظيالر االا مالالل العقالار الالحر انشالأ 
لال  الرسالالم العقالالارر اص يىةال  ان  الالعل  بالال  االالحا القالالل ل قحالالافظ ي الالب الق كيالة العقاريالالة ليلالالرر التطالالاوق 

ؤر كل تسليل ا  تقييالع ا  تقييالع ااتيالاط  ا  تشالطيا فالان االشالىال وي    بين الرسم العقارر ي ب ا
 .1 اار ف  االة مالك  العقار ي ب الشياع  إص لي  اال لاااع م هم ان يحاز ال ظيالر

 ي ي  فقتب تارف ما  ااع الشركاء فال  نااليب  فانال  ال يق الل اجبالار االا ز ال ظيالر ي الب 
بالالالين الرسالالالم العقالالالارر  ا الالالا يقىالالالن القالالالال بانالالال  مالالالن االدالء بالالال  ل قحالالالافظ اتالالالب يحالالالعث التطالالالاوق وي الالال    

التعسف مساءلة القحالافظ يالن اةةالال  تضالقين ال ظيالر ل تقييالع ا  التشالطيا  ةيالر ان االحا ال   طبالق 
بخاالاص شالهادا  التسالليل الن االحد اال يالالر  تاالعر يالن القحالافظ و الاء ي الالب مالا االا مساللل لعيالال  

 الالع ليامالال  وهالالحا اال تاالالاص  اال ترتبالالت فالال  الرسالالم العقالالارر  ي يالال  بالتالالال  ان  تةالالادى كالالل اةةالالال ي
 مس  ليت  الشخاية.

كقا يىان القحافظ مس  ال مس  لية شخاية ين تضقين الك الا  العقالارر تساللي    – 3
ا  تقييالالعا  ااتياطيالالة ا  اتشالالطيبا  فاسالالع  ا  باط الالة مايالالعا الحالالالة االسالالتا ا ية القالالحكار  فالال  الةاالالل 

273. 

التسالالالليل ا  التشالالالطيا ا  التقييالالالع االاتيالالالاط  صلالالالل ان القحالالالافظ م الالالزا بالالالالتحقق مالالالن  الالالحة 
تحالالت طا  الالة مسالالاءلت  شخاالاليا  تتل الالب االالحد القسالال  لية بشالالىل  اضالالح مالالن  الال ل الاالالياةة االمالالر  

 .94   76-74-72لبعا الةاال الاارد  ف  بال التسلي    التشطيبا  كالةاال 

ت ع ي الالب  ي يالال  يىالالان القحالالافظ مسالال  ال شخاالاليا اصا مالالا ضالالقن الك الالا  العقالالارر تسالاللي  اسالال
مالن ت   ع مالن مالعى  الحت  شالى   جالاارا  لالالاا  72يقالع باطالل لالم  تحقالق القحالافظ طبقالا ل ةاالالل 

وتضالالقي   الرسالالم العقالالارر ا  لالالاا بالالاجراء تشالالطيا ي الالب االالق يي الال  ا  تقييالالع ااتيالالاط  رةالالم ان الحىالالم 
 القعلب ب  لم يابح بعع اا ز  لقا  الش ء الققض  ب .

فظ مالن القسالال  لية اصا لالالاا وتسالالليل ا  تشالالطيا معالالين لالالع ايةالالت القحالالا 3ن الةقالر  السالالابقةأال إ
 اتضالالح فيقالالا بعالالع ان اايالالة االطالالراف ةيالالر محققالالة  مسالال ل القشالالرع ا الالاا لالال  مالالا  بالالررد مادامالالت اايالالة 

                                                 
من ظ ت ع على ما يلي: "اذا كان شخصيان فاكثر يملكون عقارا مشاعا فان نسخة وا دة فقط تسلم لمان كاان مانهم  59ينص الفصل   1

 مكلفا بارارة ،ذا العقار من قبل شركايه او لمن جعلو  قيما لهذ  الااية...".
 من ظهير التحفيظ العقاري. 97الثة من الفصل الفقرة الث  2
 من ظ ت ع. 97الفقرة الثالثة من الفصل   3
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اصا كانالالالالت التاليعالالالالا   -مالالالالن ت   ع 73اسالالالالا مالالالالا جالالالالاء فالالالال  الةاالالالالل –االطالالالالراف تعتبالالالالر محققالالالالة 
ا معرفالا وهالا مالن طالرف ااالعى السال طا  القاضاية اسةل القمامة ا  العقاد القعلب وها تأ يعا ل قط 

التالال  جالالاء وهالالا الةاالالل القالالحكار بقع الالب ان القحالالافظ يسالالىتة  بقرالبالالة مالالعى تالالاافر ط الالا التسالالليل ا  
التشالالطيا ي الالب شالالى ية التعريالالف وهايالالة االطالالراف التالال  لامالالت وهالالا السالال طا  القع يالالة د ن ان تتعالالعى 

ال يالالر تسالالاءل ي يالال  السالال طة القع يالالة رلاوتالال  الالالب التأاالالع فعالال  مالالن ت الالل الهايالالة  والالل ان االالحا االجالالراء ا
  لي  القحافظ.

مالالن ت   ع ان القشالالرع لالالع لالالرن والالين اال طالالاء  االةةالالاال   97 ي االالظ مالالن االالحا الةاالالل 
 بالالالين الضالالالالرر ال الالالالاتج ي هالالالا  ايالالالال  ان انتةالالالالاء الضالالالرر يالالالالن االالالالحد االيقالالالال ال  رتالالالالا ايالالالالة مسالالالال  لية 

رية ضالالالر ر  ااالالالال ضالالالرر  االالالحا امالالالر طبيعالالال  طالقالالالا انالالال  مالالالن اركالالالان القسالالال  لية التقاالالالي 1ل قحالالالافظ
 محقق.

 الالالب جانالالا االالحا الةاالالل تاجالالع فاالالال ا الالرى فالال  ههيالالر التحةالاليظ العقالالارر ياللالالت والالع راا 
 .498   394  272مس  لية القحافظ الشخاية م ها الةاال 

مالالن ف  80    الة القالال ان مسالال  لية القحالافظ الشخاالالية م ظقالة بقاايالع يامالالة )الةاالل 
مالالن ت   ع   مالالن تالالم ف  قتضالالرر مالالن لالالرارا   98-94-72-97ل ع   ا الالرى  ا الالة )الةاالالال 

 ايقال القحافظ ان يست ع ي ب أر اساك مالن االساسالين السالابقين لقسالاءلة االحا اال يالر  الالحر نالتج 
ي الال  الضالالرر  فالالاصا كالالان  طالالأ جسالاليقا ا  نالالتج يالالن تالالعلي  فع الال   القتضالالرر االسالالت اد الالالب مقتضالاليا  

مالالالن ت   ع ا   97داا الةاالالالل مالالالن ف ل ع  اصا كالالالان الخطالالالأ مالالالن اال طالالالاء التالالال  االالالع 80الةاالالل 
يشىل تطبيقا الاع الةاال الت  نظقت مس  لية القحافظ ف  اطاار مسطرت  التسالليل  التشالطيا 

 فان   تم االست اد الب ااع ت ل الةاال.

 دعوى المسؤولية  ناء عكم الخطن المصكحي:  ثا يا ــ
                                                 

من ذلك قرار المجلس االعلى الاذي ورر باه ماا يلاي:"ان المحاافظ العقااري مساؤول شخصايا عان الضارر النااتا عان نسايان تساجيل   1

لة ال يمكن متابعتها اال في  الة اعسار الموظف او ورثته وبقاا سجاته وعن االرطاء والتشطيبات الواقعة في السجل العقاري وان الدو

فااي قضاية روجااي صانكن ضااد المحااافظ العقااري، منشااور بمجلااة  22/12/1965...". قاارار لام يااذكر عاادر  صاارر بتاااري  80للفصال 

 .58،اشار اليه عبد الو،اب رافع، م س، ص  313، ص 1965-1961قرارات المجلس االعلى، المارة االرارية 
جاء بهذا الفصل ما يلي:"يحقق المحافظ تحت مساؤوليته ،وياة المفاوت وا،ليتاه وكاذا صاحة الوثاايق المادلى باه تأييادا للمطلاب شاكا   2

 وجو،را".
جاء في ،ذا الفصل ما يلي":ان المحافظ ملام تحت مسؤوليته بان يتحقق ن ان الوثايق المدلى بها تسامم بالتطشايب واناه ال يوجاد ماا   3

 ال فيما ،و منصوص عليه في السجل العقاري وال فيما ،و مذكور في مقتضيات ،ذا الظهير". يعارضه
جاء في ،ذا الفصل ما يلي:"اذا اغفل المحافظ التنصايص فاي نساخة رسام الملاك او الشاهارات علاى  اق او عادة  قاوق مساجلة كاان   4

يبقاى فاي ياد الحاايا الجدياد محاررا مان تلاك الحقاوق ويتحمال المحاافظ واجب بيانها قانونا فيما ذكر فان العقار المتعلق باه ،اذا االغفاال 

 مسؤولية ،ذا االغفال ان اقتضى الحال...".
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اا مس  لية الع لة نتيلة ؤم ؤانيا لقي  نتعرض ا ال لقااية الخطأ القا ح   اساس  القانان 
 الخطأ القا ح  ل قحافظ ي ب الق كية العقارية.

 ماهية الخطن المصكحي واساسه القا و ي: ــ 1

 نتعرض لقااية الخطأ القا ح  )أ  ؤم الساس  القانان  )ل .

 :ماهية الخطن المصكحي –د 

ار  اتب  لا الخطأ القا ح  بان :"...صلل الخطأ الحر   سا الب االد 1يرف بعا الةق 
اان الحر لاا ب  ااالع القالاهةين  يعالرف ايضالا والحلل التقاالير الالحر يحالعث فال  ماال حة اداريالة فال  
القياا بالتزاماتها   ان الخطأ القا ح  احا اما ان ياعر م   بسبا  هةيتال   أمالا اصا  لالع بق اسالبة 

 الاهيةة ف  تسأل ي   الع لة"

القس  لية مباشالر  الالب الشالخ  العقالام  فالخطأ القا ح  اا صلل الخطأ الحر تعاد في  
الالالحر  تبعالال  القاهالالف د ن الالالحر  الالعر ي الال  صلالالل الخطالالأ القرفقالال   الالالحر ت قحالال  شخاالاليت   بالتالالال  
ت عالالعا مسالال  ليت   يعالالاد ا الالل االالحا الحالالل الالالب القالالرار الشالالهير لقحىقالالة الت الالازع الةرنسالالية الاالالادر فالال  

 .2الخطأ القرفق  الحر ميز ال ل مر  وين الخطأ الشخا   بين Pelletierلضية 

 القاضال  ي الع تقالالع رد لهالحا الخطالالأ ال يعتقالع فال  صلالالل ي الب ضالالاب  ملالرد لكال  يقالالرر فال  كالالل 
 العة ما اصا كان ا اا  طأ اا ال  ول اا  تساءل ف  احد الحالة ين الااجا الق تظر من القرفالق 

قاديالة  البشالرية بايتبار معى  عابة مهقة احا القرفق  الظر ف الزم ية  القىانية  ايضالا القالاارد ال
 .3الت   تافر ي يها

  الالالالتج يالالالالن االالالالحا ان مةهالالالالاا الخطالالالالأ القرفقالالالال  ص  طبيعالالالالة نسالالالالبية فالالالال ة  الةعالالالالل يقىالالالالن اسالالالالا 
الظالالر ف ان يعتبالالر  طالالأ ا  ال يعتبالالر  كقالالا ان االالحا القةهالالاا  تسالالم بطالالابع االسالالتق لية فهالالا ال  الالرتب  

  يالن الطبيعالة القاديالة بالضر ر  بقخت الف الخاالا   القانانيالة التال  تحالعد الةعالل فيىالان اصن مسالتق
ا  القانانيالة ل ةعالالل الضالالار ايالال  يقىالالن ل يقالال القاديالالة ا  القالالرارا  الةرديالالة ا  الت ظيقيالالة ان تشالالىل 

 .4ايضا  طاء مرفقية
                                                 

 .60عبد الو،اب رافع، م.س، ص   1
 .276ابرا،يم زعيم ، م.س،   2

3  J.Rivero J.Waline, Droit administratif.14 éd Dalloz 1992.p 237. 
 .277ابرا،يم زعيم، م س، ص   4



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 140 

 ارساس القا و ي لكخطن المصكحي: ــب 

مالالالن ف ل ع الالالالحر جالالالاء فيالالال  مالالالا  79ان االسالالالاك القالالالا ن  ل خطالالالأ القاالالال ح  االالالا الةاالالالل 
ا  مسالالال  لة يالالالن االضالالالرار ال اتلالالالة مباشالالالر  يالالالن تسالالاليير ادارتهالالالا  يالالالن اال طالالالاء    :"الع لالالالة  الب الالالعي

 القا حية لقستخعميها".

االالحا الةاالالل وتلزيمالال  الالالب شالالقين يشالالقل اال ل مسالال  لية الع لالالة  1 لالالع فسالالر القل الال  االي الالب
مالن ف ل ع :"الع لالالة  الب الالعيا  مسالال  لية  79والع ن  طالالأ  االالا الالاارد فالال  العبالالار  اال لالب مالالن الةاالالل 

رار ال اتلة مباشر  ين تسيير ادارتها" يشقل الاان  مس  لية الع لة و اء ي ب الخطأ  االا ين االض
الاارد ف  العبار  الاانية ل ة  الةال " ين اال طاء القا حية لقستخعميها"  اا الالرأر الالحر يبالر 

مالالن ف ل ع بحيالال  كالالاناا  الالر ن ان القشالالرع القشربالال  لالالع  79ل ةاالالل  2ي الال  بعالالا القةسالالرين اال ا الالل
ر مسالالال  لية االدارا  العقاميالالالة فالالال  االالالالتين: مسالالال  لية والالالع ن  طالالالأ االضالالالرار ال اتلالالالة مباشالالالر  يالالالن الالالال

تسالالالاليير ادارتهالالالالا  مسالالالال  لية و الالالالاء ي الالالالب الخطالالالالأ القرفقالالالال  لقالالالالاهةين معالالالالر فين "اال طالالالالاء الق االالالالحية 
 لقاهةيها".

يقالالف مالةالا معارضالا ل تلالاد السالالاوق معتبالرا ان التأ يالل الالحر ايطالالاء  3ةيالر ان بعالا الةقال 
يعتبر ةير س يم مالن ال اايالة القانانيالة النال   تلااالل القةالاايم االساسالية  79   االي ب ل ةال القل

ل قس  لية االدارية   ا ة مةهاا الخطأ االدارر  يرى ان  من ال ااية العق ية  تخالح الخطالأ االدارر 
 ااالالع الشالالى ين : فهالالا امالالا فالالردر نالالاتج يالالن فعالالل ماهالالف معالالين  معالالر ف وحاتالال   االالا الخطالالأ القرفقالال 

                                                 
مان ق ل ع فاان الدولاة والبلاديات تكاون مساؤولة عان االضارار الناتجاة مباشارة عان تسايير  79جاء فيه ما يلي:"وبمقتضاى الفصال   1

 ارارتها وعن االرطاء المصلحية لمستخدميها في  التين اثنتين:

لضارر قاد نشاأ مباشارة عان تسايير اذا كان الضرر ال يمكن نسبته الى شخص معين او اشخاص معينين و،ي الحالة التي يكون فيهاا ا-1

مرفق من مرافق الدولة فالمسؤولية في ،ذ  الحالة تقوم على نظرياة للمخااور ال يشاترو لقيامهاا وجاور رطاأ بال يكفاي  ادو  الضارر 

 والعاقة السببية بينه وبين نشاو مرفق من مرافق االرارة.

ميها بان كان الخطأغير مطبوع بالطابع الشخصاي للموظاف، اماا اذا نتا الضرر عن الخطأ المصلحي ال د موظفي الدولة او مستخد-2

اذا كان رطأ الموظف شخصيا بان كان ال عاقة له اواقا بعمله الوظيفي او كان الفعل الضار ينادرج ضامن واجباات الموظاف اال اناه 

مسؤولية الموظف عن الضرر الذي  من ق ل ع يقرر 80على قدر من الجسامة او صدر عنه عمدا او بنية االضرار بالاير فان الفصل 

 تسبب فيه وال تطالب الدولة اال في  الة اعسار الموظف".

 وما بعد،ا. 143، ص 138منشور بمجلة القضاء والقانون، عدر  95676ملف مدني عدر  17/09/1986بتاري   3035قرار عدر 
2  Busquet La responsabilité de l Etat.Contribution à l étude de droit public au Maroc GTM 1925 N° 

179 p185 et N° 180 p193. 

Rivera La responsabilité de l Etat et des municipalités GTM 1927 N° 261 p 73. 

مان ق ل ع مان وارف المجلاس االعلاى، مدارلاة منشاورة باشااال نادوة عمال المجلاس  79اشار اليهما عبد هللا  ارسي، تطبيق الفصل 

 .454، ص 1999، وبعة 1997رجنبر  20-18تحوالت االقتصارية واالجتماعية، الرباو االعلى وال
عبد هللا  ارسي، االرتصاص القضايي في مجال مسؤولية االرارة وموظفيها بعد انشاء المحاكم االرارية، مجلاة الدراساات االرارياة،   3

 .450-449، ص 1999العدر الثاني، رجنبر 
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ل قاهف  اما ان  تخح شى  جقاييا  اا  طأ القاال حة ا  القرفالق العقالام   االا الالحر   التج يالن 
 ساء سير القرفق ورمت .

مالالن ف ل ع  تع الالق و الالاع مالالن  79 نسالالير مالالع االالحا االتلالالاد اال يالالر ي الالب اسالالاك ان الةاالالل 
لب العيا   انااع القس  لية التقايرية الت  يىان فيها الطالرف القسال  ل االا شالخ  مع الار )الع لالة  ا

الق سسا  العقامية...   احد القسال  لية تقالاا ي الب ؤال ث اركالان: الخطالأ  الضالرر  الع لالة السالببية 
السالاوق فيال  نالاع مالن التعسالف فال   79وي هقا  القال واجاد مس  لية وع ن  طأ ي ب اساك الةال 

 طالالالأ مالالالن د ن أر  1التأ يالالالل  ان ك الالالا ال ن كالالالر واجالالالاد االالالالة لقسالالال  لية الع لالالالة و الالالاء ي الالالب القخالالالاطر
القرفق  اال ان احد الحالة اال ير  تشىل استا اء من اال ل العاا الااجالا التطبيالق  االا القسال  لية 

 و اء ي ب الخطأ  االستا اء  بقب استا اء  ال يلا التاسع ف  تةسيرد  ال القياك ي ي .

 ي ي  فقس  لية الع لة تكان من اي  اال ل نتيلالة  طالأ مرفقال  سالااء كالان فرديالا  الادرا 
يالالن ماهالالف ا  مسالالتخعا بعي الال  ا  كالالان جقاييالالا لالالم يعالالرف ي الالب  جالال  التحع الالع مرتكبالالة  كقالالا تكالالان 

 استا اء نتيلة القخاطر ال اتلة ين نشاط القرفق.

 لتقريا الاار  ااار نةترض ان اريقا شا ف  محافظة يقارية ما  مقالا ادى الالب اتال ف 
الحقالالاف القرتبطالالة وهالالحد الرسالالاا   العع الالع مالالن الرسالالاا العقاريالالة   مالالن تالالم تضالالرر الكايالالر مالالن ا الالحال

اال اصا ؤبت يعا  جاد أر  طأ  - اا االستا اء–فه ا ال يقىن متابعة الع لة ي ب اساك القخاطر 
 مرفق  كان اا السبا القباشر ف  اع ث الضرر سااء كان الخطأ فرديا ا  جقاييا.

 :ة الدولة  تيجة الخطن المصكحيحارت قيا  مسؤولي ــ 2

أ القاالال ح  لالالع  تخالالح شالالىل  طالالأ  الالادر يالالن القاهالالف مباشالالر  كقالالا لالالع  تخالالح را  الالا ان الخطالال
 شىل  طأ جقاي   ادر ين القرفق العقام  باةة يامة نتيلة التسيير الس ء لهحا اال ير.

 ي يالالال  بايتبالالالار القحالالالافظ مسالالالتخعما تابعالالالا ل ع لالالالة فانالالال   اؤ الالالاء مباشالالالرت  لقهامالالال  فالالال  اطالالالار 
خاالالية أر ةيالالر مقر نالالة بسالالاء القاالالع  نيالالة االضالالرار القحافظالالة العقاريالالة لالالع  رتكالالا ا طالالاء ةيالالر ش

 من تم فهالا  تح الل مالن مسال  لية تعالايا القتضالرر ي هالا لتبقالب الع لالة مسال  لة يالن االحد اال طالاء 
  تتحقل ياء تعايا القتضرر.

                                                 
ل مساؤولية الدولاة علاى اسااس المخااور يراجاع  ساين عثماان محماد عثماان، القضااء االراري، م.س، ص للمايد من التفاصيل  او  1

454. 
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 لك  تتحقل الع لة مس  لية التعايا ين اال طاء القاال حية الوالع مالن ؤبالا  الخطالأ فال  
 تالالزا نها يالالا بالالالتعايا يلالا ان يقالالاا الالالعليل ي الالب ان الع لالالة ا  االق مسالالتخعميها بقع الالب انالال   اتالب ت

صلالل انال  طبقالا ل ةاالل  1القرفق ا  االدار  لع ارتكا الخطأ القسبا ل ضرر القط ال التعايا ي  
مالالن ف ل ع فالالان مسالال  لية الع لالالة يالالن تسالاليير ادارتهالالا  يالالن اال طالالاء القاالال يحة لقسالالتخعميها ال  79

لقاالالالال ح  الق سالالالالال الالالالالب ماهةيهالالالالا النهالالالالا مالالالالن القسالالالال  لية تةتالالالالرض والالالالل الوالالالالع مالالالالن اؤبالالالالا  الخطالالالالأ ا
 .2التقايرية

اقا لع ت تج مس  لية الع لة ين التساليير السال ء لقرفالق القحافظالة العقاريالة أر كالان الخطالأ 
القرفق  جقاييا بشىل ياعا نسبت  ل قحافظ ا  لشيرد من القستخعمين  من تم  العابة اؤباتال  فال  

 القحافظة العقارية.اق مستخعا معين من مستخعم   كالة 

 صاالالا بعالالا الةقالال  الالالب انالال  فالال  االالحد الحالالالة ال يىالالان مهقالالا معرفالالة ا  البحالال  يالالن ماالالعر 
الخطأ النال  يقىالن ال تقالف ي العد فاكالالة القحافظالة العقاريالة اال  التال  تتحقالل القسال  لية ي ال   يىةال  

 ن ااجالة مالن ف ل ع اؤبالا  ي لالة السالببية والين الةعالل  الضالرر د 79لقياا مس  ليتها  فقا ل ةاالل 
ةيالالر ان االالحا الطالالرا ةيالالر  الالحيح ف ؤبالالا  الخطالالأ القرفقالال  ضالالر رر ل شالالاء  3الؤبالالا   طالالأ القحالالافظ

د ن ان يقيالالز والالين الخطالالأ  4مسالال  لية القرفالالق  الع لالالة  االالا مالالا ااالالعد القل الال  االي الالب فالال  ااالالع لراراتالال 
القا ح  الاادر مباشر  ين القحافظ )القستخعا   بالين الخطالأ القاال ح  الالحر   التج يالن تساليير 
 كالة القحافظة العقاريالة )الق سسالة العقاميالة  اص ايتبالر ك تالا الحالالتين تقالا ن القسال  لية التقااليرية 

 الت  تتاس  ي ب ؤ ؤة اركان  اجبة االؤبا  الخطأ  الضرر الع لة السببية وي هقا.

 - كالالالالة القحافظالالالة العقاريالالالة– ي الالالب الالالالرةم مالالالن  الالالعابة تاالالالار ارتكالالالال القرفالالالق العقالالالام  
اك انالال  شالالخ  مع الالار  اال طالاء ال  تاالالار ارتكاوهالالا اال مالالن شالالخ  طبيعالال   االالا ل خطالأ ي الالب اسالال

الشالالخ  ا  االشالالخاص الالالح ن يعق الالان فالال  اطالالار االالحا القرفالالق فانالال  لالالع جالالرى العقالالل فقهالالا ي الالب نسالالبة 
الخطالأ الالب القرفالق الالحر  تحقالل يالاء التعالايا يالن الضالرر ال الاتج يالن تقاالير القسالتخعمين فال  

 التسيير.

                                                 
 .325محمد الشافعي ابو راس، م س، ص   1
، رجنبار 48مجلاة قضااء المجلاس االعلاى، عادر  903804ملف مدني عدر  1994ماي  26بتاري   2391قرار المجلس االعلى رقم   2

 ا.وما بعد، 51، ص 2000
الارويقي محمد بوجمعة، رور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية، ورراسة مقارنة بين النظام العقاري في المارب وليبيا، اورو اة   3

 .76ص  1992لنيل الدكتورا ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 
 يه في اوار ،ذ  الفقرة.سبقت االشارة ال 903804ملف مدني عدر  1994ماي  26بتاري   2391قرار عدر   4
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ان  لم ياالعر مالن القسالتخعا مالا يلعالل  طالأد  تكيالف ليشالىل  طالأ  اا الحل االنلع طالقا 
شخايا من تعلي  ا   طالأ جساليم أر ةيالال ي االر سالاء القاالع  نيالة االضالرار  مالن تالم فساليىان 

 من الظ م تحقيل القستخعا الحر ا طأ  طأ مرفقيا مس  لية التعايا ين احا الخطأ.

ي الالالب الق كيالالالة العقاريالالالة  التالالال  لكالالالن مالالالاصا يقىالالالن ان تكالالالان اال طالالالاء التالالال   رتكبهالالالا القحالالالافظ 
تكتسالال   الالبشة اال طالالاء القاالال حية التالال  ت قالال  مسالال  لية التعالالايا يالالن الضالالرر ال الالاتج ي هالالا ي الالب 

 ياتق الع لة؟

ال تاجع نااص لانانية  ال  ا ة تعرضت ل  طاء القا يحة ل قحافظ ي الب يىال  مالا 
ء يالالن طريالق اسالالتبعاد االا ي يال  االمالالر بال سالبة ال طا ال  الشخاالالية لكالن يقىالن اسالالت تا  االحد اال طالا

اال طاء الشخاية  معا ير تأسيسها )التعلي   الخطأ اللسيم  مالن جهالة  يالن طريالق القيالاك ي الب 
 اال طاء القا حية ل قاهف  القستخعا باةة يامة ف  اطار االدار  ا  القرفق  العقام .

 مالالع االيتالالعاد دا قالالا باسالالتبعاد ي االالر سالالاء ال يالالة– ي يالال  يقىالالن ان تعتبالالر ا طالالاء ماالال حية 
يالعا التالزاا القحالافظ بتجالال بعالا مرااالل مسالطر  التحةاليظ العقالارر  كالأن ال يقالالاا  - لاالع االضالرار

ب رسال االستعياءا  لحضار يق يالا  التحع الع الالب القع يالين بالاالمر دا الل االجالل القالانان  الققالرر 
مقا  رتا ضررا بطالا التحةيظ الالحر لالم يحضالر يق يالة التحع الع فال  الالالت الق اسالا الشال ءا لالحر 

 رتا ي   الشاء مط ا تحةيظ .ت

االالحلل يالالعا ااتالالراا القحالالافظ اجالالراءا  التحةالاليظ  ماالالال صلالالل ان يقالالاا القحالالافظ و شالالر م خالال  
ط ا التحةيظ  اي ن يق يا  التحع ع باللريع  الرسقية  ااقل ارسال نسخة من احا الق خ   احا 

قالا يي يالا ي يال  تطهالر االي ن الب اللها  القتعرضين بان  ؤقة مط ا تحةيظ ي الب العقالار يق الل ا
 االالرا م الال  بالالع تأسالالي  الرسالالم العقالالارر فالال  سالالبيل امالالاا االالحا القتعالالرض القتضالالرر سالالاى مطالبالالة الع لالالة 
بالتعايا الق اسا ل ضرر الحر لحق  من جراء ضالياع اقال  بسالبا الخطالأ القاال ح  لقسالتخعميها 

 ف  القحافظة  العقارية.

ل قطالبالالة بالالالتعايا مالالن جالالراء   مالالن االما الالة الاالعيالالة التالال  يرضالالت ي الالب القضالالاء االداريالالة
 الالحر تقالعمت فيال  اللهالة القعييالة  1 طأ مرفق القحافظة العقارية نلع اىم القحىقة االدارية واجع 

بط ا تعايا ين االضرار ال اقة وها من جراء ارمانها من العقار الحر كان ف  ايازتها  صلالل 
                                                 

 غير منشور. 42/97ملف رقم  14/10/1998بتاري   29/98 كم المحكمة االرارية بوجدة رقم   1
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انلالالالاز االجالالالراءا  القسالالالطرية التالالال   د ن –ي الالالب اؤالالالر ليالالالاا القحافظالالالة العقاريالالالة وتحةالالاليظ االالالحا العقالالالار 
لاالالح ادار  االمال ا القخزنيالة بال الالاهار  -يةرضالها ههيالرالتحةيظ العقالارر مالن نشالر  تع يالق  تحع الع

 مالن الااوالت فقهالا  لضالاء انال  بعالع انشالاء الرسالقا لعقالارر ال يقىالن ل قتضالرر مالن يق يالة التحةالاليظ ان 
صلالالالل الحرمالالالان...  لالالالع انتهالالالت   الالالازع فالالال  ااتسالالالال الحالالالق العالالالين  انقالالالا لالالال  االالالق ط الالالا العالالالايا يالالالن 

القحىقة ف  تع ي لتها الب ان  ف  ةيال  جاد ما يةيع لياا القحالافظ بالاالجراءا  القانانيالة القتع قالة 
بقسالالطر  التحةالاليظ يىالالان مرفالالق القحافظالالة  االالا مرفالالق مالالن القرافالالق العامالالة لالالم  الال د الخعمالالة م الال  بشالالىل 

ةيالالالر ان القحىقالالالة رفضالالالت ط الالالا  ال الالق مقالالالا تكالالالان مسالالال  ليت  فالال  االالالحا االطالالالار لا قالالالة نتيلالالالة  طمالال 
التعالالايا لكانالال  سالالاوق ال انالال  مالالاداا الحىالالم االسالالتم اف  الالالحر ادلالالب بالال  القتضالالرر ن لتالالعييم مط الالبهم 
 ااقيتهم ف  م كية االرض ماضاع ال زاع لع تم نقض  من طرف القل ال  االي الب  ااي الت القضالية 

 ي ب ايمة لضا ية ا رى الت  لم تبت بعع فيها.

يالالن اال طالالاء القاالال حية لقسالالتخعميها انقالالا يىقالالن فالال  سالالاء ا تيالالار   اسالالاك مسالالاءلة الع لالالة
 مرالبالالالة مسالالالتخعميها  ماهةيهالالالا  صلالالالل ان اال الالالل فالالال  القسالالالاءلة االالالا مرايالالالا  معالالالا ير معي الالالة  ؤاوتالالالة 
 معر سة ف  العق ية االدارية ورمتها ا تيارا  تعيي ا  مرالبالة لالحلل ي الب الع لالة ان تتحقالل  زر سالاء 

 .1داريةاال تيار  يعا القرالبة اال

 ما تلعر االشار  الي  ي ب سبيل الققارنة ان القشرع اليابان  لع  ر  ين القس ل السالاوق 
 صاالا  فقالا لقالانان مسال  لية الع لالة الالب  ضالع شالرطين  -مس  لية الع لة ين اال طاء القاال حية–

شالر يية اساسيين ل قال بقس  لية احد اال ير  متب تاافرا معا  اقا لاع ا  ااقال القاهف  يعا م
العقالالالل الضالالالار فالالالاصا لالالالم يقالالالم الالالالعليل ي الالالب نيالالالة القاهالالالف ا  ااقالالالال  فالالال  االالالحد الحالالالالة  فانالالال  ال يحالالالق 

 .2ل قضر ر مطالبة الع لة بالتعايا اتب لا لحق  ضرر ناتج ين يقل ةير مشر ع

 بعع تحقالق  ؤبالا  الخطالأ القاال ح   فانال  ال يىالان ماجبالا لقسال  لية الع لالة فال  التعالايا 
ضرر مرتب  مباشر  وهحا الخطأ كقا ان الضالرر الالحر يحالق القطالبالة بالالتعايا اال اصا كان ا  اا 

                                                 
 .69محمد الحياني، المحافظ العقاري بين متطلبات االرتصاص واكرا،ات المسؤولية،م.س، ص   1
 .155رار النهضة العربية، رون ذكر تاري  الطبع، ص ابرا،يم محمد علي، المسؤولية االرارية في اليابان، رراسة مقارنة،   2

ويبدو ان توجه المشرع يناقض ما ،و عليه الحال في الماارب  ياث اناه كلماا كاان رطاأ الموظاف مطبوعاا بساوء القصاد والجساامة او 

ظاف كلماا كاان مصالحيا تدليس كلما كان شخصيا يتحمل مسؤولية التعويض عنه وكلما انتفت ،ذ  العناصر في الخطأ الاذي يرتكباه المو

 تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عه.

والراي فيما نعتقد ان مسلك المشرع اليابان السابق يمكن تقييمه من زاويتين فقد يؤري من زاوية الى تحفيا وتشجيع موظفي الدولة على 

ء التعاويض فاي النهاياة وقاد تكاون نياة ارتكاب االرطاء وعدم الحيطة والتبصر في انجاز مهامهم مارامت الدولاة ،اي التاي تتحمال عاب

 المشرع من زاوية ثانية ،ي رلق روا المباررة وااليداع لدى موظفيها بعدم تقييد،م بارطايهم التي قد يرتكبونها اثناء مااولتهم لمهاامهم

 ل سنة للمقتضى السابق. تى ولو كانت قصدية و،ذا التأويل االرير ،و االقرب في اعتقارنا من غاية المشرع الياباني و،دفه من را
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االحا فضال   2ا  الحر  لعت اسباب   ترامت اؤالارد الالب القسالتقبل 1ي  اا الضرر القحقق الاالع فع 
يالالن تالالاافر الع لالالة السالالببية والالين الخطالالأ القاالال ح   الضالالرر ال االالق بالقتضالالرر مالالاداا االمالالر  تع الالق 

ل ع لالالالة  صلالالل ان االالالحد القسالال  لية ت تةالال  اصا انعالالالعمت رابطالالة السالالالببية والالين الخطالالالأ  بقسالال  لية تقاالاليرية
القاالال ح   الضالالرر لاجالالاد ياامالالل ا الالرى سالالااقت فالال   لالالاع الضالالرر  كالالالقا  القالالاار    طالالأ الشيالالر 
  طأ القضر  صات   ي ي  فان   لتحع ع مس  لية الع لالة فال  االالة  جالاد سالبا اج بال  يلالا التقييالز 

 وين االتين :

كانالت القالا  القالالاار  ا   طالأ الشيالر ا   طالالأ القضالر ر صاتال  لالالع سالااقت فال  ااالالعاث  اصا –أ 
الضرر الب جانا الخطأ القا ح  ل قاهف ا  القستخعا فان ي لة السببية تقالاا فال  االحد الحالالة 
ي ب اساك الخطأ القشترا  الضرر القااع الحر لحق القتضرر  ف  احد الحالة فالان الع لالة ت تالزا 

 تعايا  ت اسا مع د راا ف  ااعاث الضرر.وعفع لعر من ال

اما اصا كانت القا  القاار   ا   طالأ الشيالر ا   طالأ القضالر ر اال   االعاا السالبا فال   –ب 
 .3 لاع الضرر فع ع ح تعةب الع لة من التعايا

 نة  القايع  السابقة ف  تحقل ا  تازيالع يالاء التعالايا ت طبالق ي الب مالا سالبق ان را  الاد 
 ظ و اء ي ب الخطأ الشخا .بخااص مس  لية القحاف

 .: دعاوى المتضرر في مواجهة المستفيد من التحفيظةالثاني فقرةال

ي عما   ش  القحافظ الرسم العقالارر باسالم طالالا التحةاليظ فالان لايالع  التطهيالر الق االاص 
من ت   ع ال تةيع مط قا ان مالن اةالظ العقالار باسالق   ااتسالا نتيلالة  62   2ي يها ف  الةا ين 

يي يالالة فالال  م كيالة الشيالالر تبالالرأ صمتالال  بىيةيالة نها يالالة مالالن الحقالالاف التال  ااتسالالبها فالال  مااجهالالة  لالحلل اقالالالا
ا حاوها ول يحتةظ ا الء بحقالهم الشخاية القتقا ة ف  التعايضا  تحق هالا القسالتةيع مالن التحةاليظ 

 ايال  ان االالة مطالبالة القحالافظ  4ا  القحافظ اصا ؤبتت مس  لية ااعاقا ا  ك اقا اسا االاالاال
سالال  ل شخاالاليا بالالالتعايا لالالع سالالبقت دراسالالتها فانالال  سالاليتم التركيالالز ا الالا ي الالب االالق القتضالالررين فالال  الق

                                                 
1  Jurisprudence du conseil d Etat pour en savoir plus Analyse de la jurisprudence de 1991-1999 

wwwleconseil d Etat Responsabilité. 
 .65عبد الو،اب رافع، م س، ص   2
 .186ثورية لعيوني، م س، ص   3
لرضاايية والشاكلية، سلسالة الدراساات القانونياة المعاصارة، مطبعاة النجااا الجديادة، الطبعاة رستاذنا محمد الكشبور، بيع العقار باين ا  4

 .119، ص 1997االولى، 
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 ديالاى    أ المقاضا  القسالتةيع مالن التحةاليظ مالن  ال ل ديالاى رد الالاقن  ديالاى االؤالراء وال  سالبا )
  .ؤانياالقس  لية التقايرية )

 ارثراء    سلب :دعوى الثمن ورد دعاوى  دور ــ

 اقن ا ال ؤم دياى االؤراء و  سببا ؤانيا.نت ا ل دياى رد ال

 : دعوى رد الثمن ــ 1

مالالن مبالالادئ نظالالاا التحةالاليظ العقالالارر اشالالهار الحقالالاف العي يالالة  االيتالالراف بشالالرييتها فالتسالالليل 
 الالافر ضالالقانة ل حالالق العي الال   يحقيالال  مالالن أر اديالالاء ا  مطالبالالة  صلالالل ي الالب  الالااب  ان  بالالادر الالالب 

يي الالا بعالالع تأسالالي  الرسالالم العقالالارر الن مالالن اؤالالار التحةالاليظ  تسالاللي    ال فقالالع كالالل االالق فالال  القطالبالالة بالال 
انشاء الرسم العقارر تطهير العقار من كل الحقاف العي ية  التكاليف العقارية القسالىا  ي هالا اؤ الاء 

   نظالرا الن التحةاليظ العقالارر  انشالاء الرسالم العقالارر يع ال  التطهيالر فانال  ال 1جريان مسطر  التحةيظ
 .2ر ا  ادرا  اسم القطالا بالحق العي   ب  تأتب الشاء الرسم العقار 

 ي ي  فقتب فا  مالل العقار القط ال تحةيظ  يقارد ا  اقا يي يا ي ي  ل شير  لبل اتقاا 
اجالراءا  التحةالاليظ العقالالارر   تقالالاي  االالحا القشالالترر يالن ا الالعاع رسالالم شالالرا   بالقحافظالالة العقاريالالة  فانالال  

اع البيع من أر االق يي ال   ال يسالتطيع القشالترر  بقلرد انشاء الرسم العقارر وتطهير العقار ماض
اياز  العقار ا  أر االق يي ال   ارد ي يال   الن يق يالة التحةاليظ تقالت لاالالح  لةا الع  البالا ع  ايطالت 

 لهحا اال ير د ن ةيرد اقا ي ب صلل العقار.

 صلالل  الار  االالة التالعلي  –لحلل نتساءل  الحالة احد ين اق القشترر ازاء لرار التحةيظ 
مالالن ت   ع  التالال  تشالالىل ديالالاى مسالالتق ة يقىالالن ل قتضالالرر سالال اكها  64ص ي يهالالا بالةاالالل الق االالا 

االل يةقالع كالل االق ي الب صلالل العقالار القحةالظ؟ اا  -لققاضا  القستةيع من التحةاليظ القرتكالا ل تالعلي 
 تقة امىانية النااف ؟

من ف ل ع نلالعد يقضال  بقالا   ال  :"يلالاز اسالترداد مالا دفالع لسالبا  70بالرجاع الب الةال 
 ل لم  تحقق ا  لسبا كان ماجادا  لك   زال".مستقب

                                                 
 من ظ ت ع. 62و  2الفصلين   1
 غير منشور. 853/2001ملف رقم  15/04/2003بتاري   334قرار محكمة االستئناف بالناظور عدر   2
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 ي ي  فان ل قشترر الحق ف  س اا دياى استرداد الاقن الحر دفع  ل با ع  فالقشالترر دفالع 
–اققاول ل حاال ي ب م كية العقارر ا  الحالق العي ال  الالاارد ي يال  ؤق الا معي الا  مالاداا االحا السالبا 

ة فالال  االالاز  البالالا ع التالال  تأ الالع  بالرسالالم العقالالارر لالالم  تحقالالق  ه الالت الق كيالال -نقالالل الق كيالالة الالالب القشالالترر 
الق س  ل عقار ماضاع البيع  فان  يلاز ل قشترر مطالبة احا البا ع بان  الرد لال  الالاقن الالحر دفعال  
طالقالالا ان القطالبالالة بق كيالالة العقالالار ا  الحالالق العي الال  لالالع اضالالحب مسالالتحي  بعالالع انشالالاء الرسالالم العقالالارر 

جالالاء فيالال  :"... انالال  طبقالالا  1سالالتم اف واجالالع  فالال  ااالالع لرارتهالالالاالالالح البالالا ع  االالحا مالالا ااعتالال  محىقالالة اال
مالالالن ههيالالالر التحةالالاليظ ال يقىالالالن الامالالالة الالالالعياى ل قطالبالالالة بحالالالق الق كيالالالة التالالال   لالالالع  64   62ل ةاالالالل 

 االضرار وها من جراء التحةيظ...".

 يقتار اق القشترر ا ا فق  ي ب استرداد الاقن  ال يقتع الب مطالبة البا ع القستةيع من 
بالالالتعايا  طالقالالا انالال  كالالان سالال ء ال يالالة  أر انالال  كالالان يالقالالا بالالأطاار مسالالطر  التحةالاليظ  مالالع  التحةالاليظ

ا  لالالم  تقالالعا بالالار تعالالرض ل تقسالالل بحقالال   2صلالالل تقالالاي   ااقالالل ا الالعاع رسالالم شالالرا   بالقحافظالالة العقاريالالة
اؤ اء احد القسطر   فة  احد الحالالة ال  بقالب ل قشالترر سالاى مطالبالة باسالترداد مالا دفالع د ن اقال  فال  

  النال  ي الب كالل االال مسال  ل يالن يالعا ا العاع رسالم شالرا   3لبة بالتعايا يقا لحق  مالن ضالررالقطا
: "ان يقالع البيالع  تقسالل بال  القالعييان مالن 5 لع لضت محىقة االستم اف واجع  4بالقحافظة العقارية

لبالالل تحةالاليظ القطعالالة االرضالالية القشالالترا  مالالن  03/10/1991اجالالل االسالالتلابة لط باتهقالالا اوالالرا وتالالاري  
ان واسالالع الطالبالالان ان يحتاطالالا لضالالقان اقالهقالالا ي الالب مشالالترااقا بالقبالالادر  ي الالب التعالالرض لب هقالالا  كالال

ي ب مط ا التحةيظ الققعا ا  باستاعار امر وتقييع ااتياط  ي ب الرسم العقارر الحر انتهب اليال  
مط الالالالا التحةالالالاليظ القالالالالحكار اال انالالالال  وتقايسالالالالهقا يالالالالن صلالالالالل  انتهالالالالاء مسالالالالطر  تحةالالالاليظ الق الالالالل القشالالالالقال 

ظير الرسم العقارر...فان  طبقا لقبعأ التطهير الالحر تكتسالي  الرسالاا العقاريالة يىانالان لالع بقشترااقا و 
فاتا ين نةسهقا فر ة التقييع  لم  بق امامهقا ساى س اا دياى التعايا..." ةير ان الا نعتقالع ان 

االا  -فال   القالرار السالاوق–لضاء القحىقة بسال اا ديالاى التعالايا كقسال ل  ايالع امالاا القتضالررين 
                                                 

 غير منشور. 729/01رقم ملف  02/04/2002بتاري   330قرار رقم   1
جاء في قارار لمحكماة االساتئناف بالربااو ماا يلاي:"ان تأسايس الرسام العقااري يبطال جمياع العقاور التاي لام ياتم اياداعها مان قبال فاي  2

 ال تقبل اية مخالفة لهذ  القاعدة المطلقة. 1913غشت  12من ظهير  62و  2المحافظة العقارية وان االلفاظ الصريحة للفصلين 

مان االلتااماات  70يه فا يجوز للمشتري الذي كانت له الصفة رون سواء للقيام بهذا االيداع ولم يفعل ان يطالب بنااء علاى الفصال وعل

 والعقور اال باستررار ما سدر  من اصل والصواير الازمة الخاصة بالعقور التي اصبحت قانونا عديمة الوجور...".

-1953-1952-1951-1949منشاااور بمجموعاااة قااارارات محكماااة االساااتئناف بالربااااو  1950ناااونبر  4بتااااري   4252قااارار عااادر 

 .162،تعريب محمد العربي المجبور، م.س، ص 1956
 .103مأمون الكابري، م س، ص  3
م.س، ص ، محمد ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري فاي الماارب باين االشاهار العقااري والتحفايظ االجتمااعي واالقتصااري 4

86. 
 غير منشور. 729/01ملف رقم  2/4/2002بتاري   330قرار رقم  5
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ل تلااالالل مسالال ل ديالالاى رد الالالاقن التالال  يقىالالن لهالال الء سالال اكها  ا الالة فالال  االالالة كالالانهم سالالي  مالالن بالالا
ال ية  اما  يار التعايا ف عتقع ان  ال يىان اال ف  االة ارتكال التالعلي  مالن جانالا القسالتةيع مالن 
التحةالاليظ ا  القحالالافظ ا  االالالة ارتكالالالال االالحا اال يالالر لخطالالالأ جسالاليم  االالا مالالا لالالالم يسالالتخ   مالالن  الالال ل 

 ر الساوق.ايايا  القرا

احا اصا كان القشترر س ء ال ية  اما اصا كان اسن ال ية  أر ةيالر يالالم بالان العقالار الالحر 
 ريع شراءد يخضع لقسطر  تحةيظ بط ا من الشخ  الحر  ريع ويع   تعالع مع  ي ب اساك الاقة 

ن التالال   ضالالعها فيالال  ا  ان االالحا البالالا ع كالالان سالال ء ال يالالة  اسالالتعقل  سالالا ل تعليسالال  ل حاالالال ي الالب ؤقالال
 العقار د ن التخ   ي     صلل بط ا تحةيظ  بعع ويع   الحاال ي ب رسم يقارر ف  اسق .

فة  مال االحد الحالاال  يسالاى ل قشالترر القطالبالة والرد الالاقن  بالالتعايا يالن االضالرار التال  
 لحقت  من جراء احد الاسا ل التعليسية القستعق ة من جانا القستةيع من التحةيظ.

لةرضية اال يالر  اال ان الا نعتقالع انهالا مسالتبعع  مالن ال اايالة الاالعيالة ةير ان   مع  حة احد ا
ي الالب اسالالاك ان مسالالطر  التحةالاليظ تسالالتشرف  لتالالا طالالاي  لالالع يقتالالع لسالال اا  يع الالع   زيالالاد  ي الالب يق يالالا  
االشالالهار التالال  تتخ الالل االالحد القسالالطر   االالا مالالا ال يقىالالن ان نتاالالار معالال  تقالالاي  القشالالترر طالالاال ت الالل 

 الب القحافظة العقارية. الةتر  ين االدالء ورسم شرا  

سال عد  -الالب جانالا اقال  فال  اسالترداد الالاقن– يلع اق القشالترر اسالن ال يالة فال  التعالايا 
مالالن ف ل ع أر انالال  يسالالت ع الالالب لاايالالع القسالال  لية التقاالاليرية متالالب  78   77القالالانان  فالال  الةاالال ين 

 تحققت اركانها من  طأ  ضرر  ي لة سببية وي هقا.

 الح القشالرع القشربال  باالسالتا اءا  ي الب اؤالر التطهيالر  ي الب الحر يحبالح ا 1 نحاا مع الةق 
ةالالرار االنظقالالة القعقالالال وهالالا فالال  افريقيالالا الشربيالالة  الطاةالالا  معةشالالقر...  بحيالال  يظالالل اؤالالر التطهيالالر 
لا الرا ي الب الشيالر د ن القتعالالع ن مالع القسالتةيع مالن التحةاليظ   ا الة  ان االحا القسال ل تترتالا ي ال  

الحقاف القالأ اص  مالن القسالتةيع مالن التحةاليظ مالن ي الاء مطالبالة نتا ج ايلاوية من   ل ايةاء مالك  

                                                 
 .134محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص  1

Boubker El fassi, Effets de la décidion d immatriculation à l égard des avants cause du requérant. 

Colloque organisé sur le Régime de l immatriculation Foncière au Maroc.Op cit p 48. 

La purge des drois non révélés au cours de la procédure d accord pour cette régle mais pas à l encontre 

des ayants cause du reqérrant c est à dire lorsque les drois purgés ont été conférés pas ce même 

requérrant… 



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 149 

احا اال ير ورد الاقن مع التعايا ا  وع ن   من تالم ايةالاء القضالاء مالن ي الاء البحال  يقالا اصا كالان 
القتضرر يالقا ا  ةير يالم بسريان مسطر  التحةيظ  ين استعقال  سا ل تعليسية من يعم   االا 

لتق الالي  مالالن الالالم ال زايالالا  التالال  تعالالرض ي الالب القضالالاء فالال  االالحا مالالا  الال در فالال  نهايالالة القطالالالا الالالب ا
االطار  لعل  اضع مشر ع لانان التحةيظ العقالارر لالع  ت بال  لهالحا االمالر اي قالا  ضالع اسالتا اء ي الب 

م   الت   رد وها: "ال تقبل أر دياى ترم  الالب القطالبالة  88القبعأ التطهيرر  صلل م خ ل القاد  
 تطهيرد بةعل التحةيظ مايعا ف  الحاال  االتية :بحق يي   ا  تحقل يقارر  لع 

... اصا كالالالالالالالان االالالالالالالحا الحالالالالالالالق لالالالالالالالع تالالالالالالالم ت قيالالالالالالال  مالالالالالالالن  الالالالالالالع القسالالالالالالالتةيع مالالالالالالالن - 3... - 2... - 1
التحةيظ...اي  يقىن ل قتضرر من لرار التحةيظ ا اا سااء كان مشتريا ا  مااابا لال  ا  ما الب 

ةالالاليظ  متالالالب تعالالالحر صلالالالل فالالالتح بالالالال ل ...اسالالالترداد العقالالالار ا  الحالالالق العي الالال  مالالالن  الالالع القسالالالتةيع مالالالن التح
 من نة  القشر ع. 89القطالبة بالتعايا اسا ما جاء ف  القاد  

 : ــ عن ارثراء    سلب 2

مالالالن ف ل ع :"مالالالن تسالالال م ا  االالالاز شالالاليما ا  ايالالالة ليقالالالة ا الالالرى مقالالالا االالالا  66جالالالاء فالالال  الةاالالالل 
 مق اا ل شير وع ن سبا  برر احا االؤراء التزا وردد لقن اؤرى ي ب اساب ".

من نة  القانان :"من استخ   بحسن نيالة نةعالا مالن شالشل الشيالر  67اء ف  الةال اقا ج
ا  شيم  وع ن سبا  برر احا ال ةع التزا وتعايا من اؤرى ي ب اساب  ف  اع د مالا اؤالرى بال  مالن 

 فع   ا  شيم ".

نظالالم الةاالال ن السالالابقان ديالالاى االؤالالراء والال  سالالبا كسالالبيل امالالاا القتضالالرر القةتقالالر المىانيالالة 
ق  مع التعايا ي ع االلتضاء ا  االاتةاء وهحا الخير متب تعحر االسترداد شريطة تحقق استرداد ا

   اصا طبق ا احد القايع  ف  ميعان التحةيظ العقارر فان القتضرر مالن لالرار 1اركان االؤراء و  سبا
تةيع القحافظ وتأسي  الرسم العقارر  يقىن ل  ال لاء الب دياى االؤراء وال  سالبا فال  مااجهالة القسال

طالقا ان استرداد احا اال ير اضحب مستحي  –من التحةيظ  مطالبت  بان  رد ل  ليقة اق  العي   
ا  ان  عفع ل  تعايضا م اسبا ليلبر الضرر ال اق ب  من جالراء فقالعد  -بعع تأسي  الرسم العقارر 

 لهحا الحق.

                                                 
اجع : ارريس العلوي العبدالوي، الوسيط في شرا القانون المادني الجدياد، نظرياة االلتااام بوجاه عاام، رار بخصوص ،ذ  االركان ر 1

 .1952النشر المصرية، 



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 150 

ديالالالالاى   التسالالالالاؤل الالالالالحر يطالالالالرا ا الالالالا االالالالا االالالالل ديالالالالاى االؤالالالالراء والالالال  سالالالالبا ديالالالالاى ا الالالال ية اا
 ااتياطية؟

 ل جابة ين احا التساؤل يلا التقييز وين  اتلااين ف  الةق  :

 الحاا الالب ان ديالاى االؤالراء وال  سالبا اال  ديالاى ااتياطيالة الن االحد الالعياى  1اتجاا ا  
ةيالالالر مسالالالتعق ة مالالالن طالالالرف القتضالالالرر مالالالن التحةالالاليظ العقالالالارر فالالال  كالالالل االالالاال  التالالالعلي   بايتبالالالار ان 

ضالالحة   انهالالا يبالالار  يالالن طعالالن ا يالالر ال يقالالارك فالال  الاالالالع اال بعالالع شالالر طها ليسالالت محالالعد  بىيةيالالة  ا
مالالن ت   ع  يسالالير االالحا االتلالالاد مالالع القشالالرع  64مقارسالالة الطعالالان الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 

 من القانان القعن  االيطال  . 2042الةرنس   االيطال  )القاد  

ةتقالر مقارسالتها  الرى  ان ديالاى االؤالراء وال  سالبا اال  ديالاى ا ال ية يقىالن ل ق 2اتجاا ثااني
سالالااء كالالان لعيالال  ديالالاى ا الالرى يسالالتطيع ال لالالاء اليهالالا اا انهالالا االال  الاسالالي ة الاايالالع  لعيالال  ل ا الالال الالالب 
اق   اا ما كانت ت كعد محىقالة الال قا الةرنسالية فال  يهالع الحقايالة  صلالل بققتضالب لراراالا الاالادر 

ها بالقشرل  الةة الحر ايتبر ان العياى الق سسة ي ب االؤراء و  سبا ل 1951نانبر  14وتاري  
لالالالم  -اقالالالا يقالالالال االسالالالتاص العبالالالعال ر –الالالالعياى اال الالال ية  لالالالي  االاتياطيالالالة  فضالالال  يالالالن ان القشالالالرع 

 تطالالرف فالال  أر مالالاد  مالالن مالالاادد الق ظقالالة ل ؤالالراء والال  سالالبا الالالب الاالالةة االاتياطيالالة لالالعياى االؤالالراء 
 ال ية يلالاز  بحلل يىالان القشالرع القشربال  لالع نةالب االحد الاالةة يالن ديالاى االؤالراء  ايتبراالا ديالاى ا

ال لاء اليها بارف ال ظر ين  جاد ا  انتةاء  سي ة لانانية ا رى يستطيع القتضرر الا ال من 
   لها الب اق .

 الاالع ان احا االتلاد اال ير اا اال ال  اا مالا  تقاشالب مالع لاالع القشالرع بايتبالار ان 
ت ةاص الاسالالالا ل اال الالالرى جعالالالل االؤالالالراء والالال  سالالالبا ديالالالاى ااتياطيالالالة ال يقىالالالن ال لالالالاء اليهالالالا اال بعالالالع اسالالال

مالن ت   ع لالع يحالرا القضالر ر مالن  64القتااة ل قضالر ر بقالا فيهالا طالرف الطعالن الالاارد  بالةاالل 
اريالة ا تيالار الاسالالي ة االنلالع فالال  نظالرد لب الاى مالالرادد  اقال  ا  لالالع يطيالل ي يال  امالالع القسالطر  ل حاالالال 

ل قالالا   لالالأ الالالب   كالالع ي الالب ان القضالالر ر  3ي الالب التعالالايا بالالالرةم مالالن ان الاالالالع اسالالا بعالالا الةقالال 
مالن  64دياى االؤراء و  سبا باالةة مباشالر   ا ال ية الن الالعيا ى الق االاص ي يهالا فال  الةاالل 

                                                 
 .138محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص  1
 .109مأمون الكابري، م س، ص  2
 .091ارريس العلوي العبدالوي، النظرية  العامة لالتاام الجاء الثاني، م.س، ص  3

  Paul Decroux-Op-Cit-P 134. 
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ت   ع  كالالحا ديالالاى اسالالترداد مالالا دفالالع مالالع التعالالايا ي الالع االلتضالالاء  الق االالاص ي يهالالا فالال  الةاالالل 
 من ف ل ع كةي ة باياال القضر ر الب اق  د نقا ااجة لس اا دياى االؤراء و  سبا. 70

 :دعوى المسؤولية التقصيرية  يا ــثا

مالن ت   يقىالن ل قتضالرر مالن لالرار التحةاليظ ان يقاضال  القسالتةيع  64انط لا من الةاالل 
من احا القرار من   ل دياى القس  لية التقايرية ف  االة ارتكاب  الشو  التعلي  ل سيطر  ي ب 

 اق القتضرر ف  م كية العقار ا  ف  اق يي    ارد ي ي .

ان تتحقق دياى القسال  لية االحد فال  فرضاليا  ا الرى   م هالا انال  لالع   التج اايانالا  اقا يقىن
 نتيلة ةو ا  تعلي  انقضاء االة الشياع اي  يضيع الشريل فيحق  ا  االجهاز ي ب اق يي   
ل شير كععا االشار  الب اق ارتةاف ا  اق سطحية ا  ااعى الحقاف العرفية  االس مية كالزي ة ا  

 .1اللزاء

ين ي ب القتضرر ف  ديالاى القسال  لية التقااليرية ضالع القسالتةيع مالن التحةاليظ ا  يقاليم  يتع
العليل من ناايتين :  اال لب اؤبا  اق  ف  م كية العقار ماضاع الرسم العقارر ا  أر االق يي ال  

 االا مالا ااعتال   2ي ي  تطهر بةعالل التحةاليظ  الاانيالة اؤبالا  التالعلي  مالن جانالا القسالتةيع مالن التحةاليظ
 رد بالال   4كقالالا  الالعر يالالن نةالال  القحىقالالة لالالرار االالع   3االسالالتم اف بالربالالاط فالال  ااالالع لراراتهالالامحىقالالة 

فالالان الحالالق العي الال   1913مالالن ههيالالر التحةالاليظ  63   62"...ايالال  انالال  يقالال  بققتضالاليا  الةاالال ين 
الالالحر لالالم يحالالتةظ بالال   الالااب   لالالت جريالالان مسالالطر  التحةالاليظ ال يخالالال  اال االالق التعالالايا  فالال  االالالة 

أنف ي يها مادامت لالم تقالم بقالا مالن شالأن  الحةالات بحقهالا فال  ت الل الةتالر  تكالان التعلي  فق   ان القست
 لع فقع  كل الحق ف  ادراا اقها ف  الرسم العقارر القحعث..."

 التالالعلي     الالح ا الالا بقةهامالال  الااسالالع  ال يشالالترط ان يقتالالرن واسالالا ل ااتياليالالة والالل يىةالال  تالالاافر 
اف بالربالاط  التالال  ايتبالر  ان مالن بالالاع ي االر سالاء القاالالع مالن صلالل مالالا صابالت اليال  محىقالالة االسالتم 

                                                 
 .122محمد الكشبور بيع العقار بين الرضايية والشكلية، م.س، ص  1

2 Paul Decroux, op cit, p 130. 
3 Arrét de la cour d appel de rabat du 13 octobre 1934 GTM, 1934 p 309,Recueil marocain pendant 

1936 II p 29 J C RC.1935.p309.cité par Paul Décroux, op cit, p130. 
 وما بعد،ا. 244ص  2002رجنبر  26منشور بمجلة االشعار العدر  19/3/1996صارر بتاري   1711قرار رقم  4



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 152 

مالن  64ناف يقار يق ك  ؤم اةظ فيقا بعع جقيع العقار باسق  يعتبالر معلسالا مسال  ال  فقالا ل ةاالل 
 .1ت   ع يقىن ل قشترر مطالبت  بالتعايا

 ي ب مستاى التشريعا  الققارنة  نلع ان القشرع ال ب ان  يسير وع رد نحالا الالرار مسال  لية 
ايالال  يقىالالن لاالالااا العقالالار ا  الحالالق  2مالالن التحةالاليظ ا  كقالالا يبالالر ي الال  بالخالالادعالقالالعل  القسالالتةيع 

العي   الالحر ساللل ي الب اسالم شالخ  ا الر بطريالق التالعلي  ان يقاليم ديالاى التعالايا ي الب القالعل  
اماا القحاام العادية ي ب ان تتاافر شر ط احد القس  لية من ضرر  تالعلي   ي لالة سالببية وي هقالا 

عي  لحق  العي   بسبا تسلي   )تحةيظ   ي ب اسالم سالااد  يقالع ي الب  يقاع بالضرر ا اا فقع الق
القعي  ياء اؤبا  احا الضرر  يقاع بالتعلي  كل فعل   در الب تسليل )تحةيظ  العقار ي الب 
اسم ةير مالك   اتب  لا كان احا الةعل ملرد تاريح كاصل ا  افالاد  ةيالر  الحيحة  كقالا  تحقالق 

ظ  العقار ي الب اسالق  مالع ي قال  بانال  لالي  مالكالا لال   يقالع بقلرد سىا  الشخ  ين تسليل )تحةي
ياء اؤبا  التعلي   ي ب ياتق القعي  الحر ل  ان  ابت  بلقيع  سا ل االؤبا  الن االمر  تع ق 
واالعالة ماديالالة  باالضالافة الالالب تحقالق التالالعلي   الضالرر فانالال  يلالا  ان   الالتج االحا اال يالالر مباشالر  يالالن 

 3السببية وين التعلي   التسليل )التحةيظ  ت تة  مس  لية القعل التعلي  فاصا انععمت احد الع لة 
اأن يىان التحةيظ لع نتج ين  طأ القحافظ الشخا  ا   القا ح  بحي  تقالع القسال  لية  ي الب 

 ياتق القحافظ ا  الع لة.

 ي االالالظ ان مسالالال  لية القالالالعل  ا  الخالالالادع فالالال  القالالالانان ال ب الالالان  مقاؤ الالالة لقسالالال  لية القالالالعل  
مالن ت   ع  اال  ي الب أر االال تطبيالق مالن تطبيقالا   64التحةاليظ فال  اطالار الةاالل  القستةيع من

 القس  لية التقايرية.

لحلل فان دياى القس  لية التقايرية ضالع القسالتةيع مالن القالعل  تخضالع فال  اجراءاتهالا لقالا 
 4سبق صكرد بشأن القس  لية التقااليرية ل قحالافظ  كقالا تخضالع ل قاايالع العامالة سالااء القتع قالة بالتقالادا

                                                 
1 Arrêt du 24 nouvembre 1944 GTM 1945, p 21 cité par Paul Decroux, Op cit, p 131. 

 746ار باسم البايع بعد بيعه بعد تدليسا ضد المشاتري موجباا للتعاويض، قارار عادر ايضا ما ذ،ب اليه المجلس االعلى بقوله تحفيظ العق

، م س، 1982-1966منشور بمجموعة قرارات المجلس االعلاى، الماارة المدنياة  66838في الملف المدني رقم  21/10/1978بتاري  

 .294ص 
القانون اللبناني ما يلي:"يمكن لذوي الشاأن انماا فاي  الاة الخاداع من  1926لسنة  188من القرار  17جاء في الفقرة الثانية من المارة  2

فقط ان يقيموا رعوى التعويض على الخارع وذلك مع اال تفاظ بان تطبق عند االقتضاء القواعاد المختصاة بمساؤولية الدولاة وموظفيهاا 

 كما ،و منصوص عليه في القوانين المرعية".
العقاري واشهار الحقوق العينية بالمملكة الماربية، المركا الثقافي العرباي، الطبعاة االولاى،  سن عبد اللطيف  مدان، ا كام الشهر   3

 .139، ص 2003
مان القاانون العقااري تفتارض تدليساا وبالتاالي تتقاارم  64جاء في قرار للمجلس االعلى ما يلي:"ان رعوى التعويض بناء على الفصل  4

منشاور بمجموعاة قارارات المجلاس  1968ماارس  27الصارر في  178كم المدني عدر من ق ل ع". الح 106وبقا لمقتضيات الفصل 
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ا  من اي  انقضا ها ا  من اي  انتقالها الب الارؤة  من اي  الا ح الحر لع  تم بشأنها ا  من 
 .1اي  معى اتاالها بال ظاا العاا

 بعع تحع ع طبيعة الخطأ  من اا القس  ل ي    تعين ي ب القتضرر ان   لأ الالب اللهالة 
يا ي الب انال  اصا ؤبالت مسال  لية القضا ية القختاة الت  تس ل مسطر  معي ة ل بت ف  ديالاى التعالا 

القحالالافظ ا  القسالالتةيع مالالن التحةالاليظ لك الال  ؤبالالت ايسالالاراقا فالالان  الال ع ف التالالأمين الق سالال   فقالالا ل قالالاد  
 .2من ت   ع الحر  تالب اداء التعايا ل قتضرر 100

 .: مسطرة طلب التعويك وضمانات الحصول عليهالمطلب الثاني

ر يقىالالالن ان يلبالالالر مالالالا لحقالالال  مالالالن الالالالح–ن سالالالع  القتضالالالرر نحالالالا الحاالالالال ي الالالب التعالالالايا إ
ضالالرر جالالراء لالالرارا  القحالالافظ ي الالب الق كيالالة العقاريالالة  سالالااء ت الالل التالال  الترنالالت با طالالاء شخاالالية ا  

راين بس اا  -ما حية ا  ت ل الت  لم تقترن وها لت قب القس  لية ي ب ياتق القستةيع من التحةيظ
اللهالة القسال  لة يالن الضالرر مسطر  لضا ية ميع ة اماا جهة لضا ية محعد  اسا طبيعة الخطالأ   

 ال اتج ي   )الةقر  اال لب .

ي ب ان يحرص القتضرر ي الب اد الال  ال ع ف التالأمين فال  جقيالع االاالاال التال  ااالع فيهالا 
القشالالالرع ي الالالب االالالحا االجالالالراء  صلالالالل  فالالالق مسالالالطر  معي الالالة  دا الالالل دجالالالال محالالالعد  تحالالالت طا  الالالة ارمالالالان 

افظ ا  القسالالتةيع مالالن التحةالاليظ القتضالالرر مالالن الحاالالال ي الالب التعالالايا فالال  االالالة ؤبالالا  ايسالالار القحالال
 )الةقر  الاانية .

 ولى : مسطرة المطالبة بالتعويض.الفقرة األ

بعالالع ارتكالالال القحالالافظ ي الالب الق كيالالة العقاريالالة ل خطالالأ سالالااء كالالان شخاالاليا ا  مرفقيالالا  االالع ث 
الضرر نتيلة لحلل فان   تعين ي ب القتضرر ان  بالادر الالب تحريالل ديالاى التعالايا دا الل دجالهالا 

  فقا الجراءاتها  اماا القحىقة القختاة ناييا  مح يا. القانانية

 ي ي   تعين ي ب القضترر من لرار القحافظ القشال بالتالعلي  ا  القطبالاع بطالابع الخطالأ 
اللسيم ف  اتخاصد ان   لأ الب القحىقالة االوتعا يالة القختاالة تراويالا  طالقالا ان االمالر  تع الق والعياى 
                                                                                                                                                         

فاي  21/10/1978، بتااري  746وما بعاد،ا. ايضاا قارار المجلاس االعلاى عادر  167، م س، ص 1982-1966االعلى، المارة المدنية 

 .294-293منشور ص  66838الملف المدني عدر 
 .124-123محمد الكشبور، م س، ص  1
 ع المطلب الثاني من المبحث الثاني من ،ذا الفصل.راج 2
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 هالالا الخطالالأ الشخاالال  ل قحالالافظ القب الال  ي الالب الخطالالأ اللسالاليم ا  تهالالعف اؤالالار  القسالال  لية التقاالاليرية رك
 التعلي .

امالالالا اصا اتاالالالف  طالالالأ القحالالالافظ بطالالالابع مرفقالالال   فالالالان ديالالالاى التعالالالايا ترفالالالع امالالالاا القحىقالالالة 
 االدارية  صلل ك   دا ل اجال محعد   اال سقطت العياى )ا ال    فق اجراءا  محعد  )ؤانيا .

 :عويض واج  تقادمهائي في دعوى التارختصاص القضا ــور د

نتطرف ا ال ل لهة القضا ية الت    عقع لهالا ا تاالاص الحىالم فال  ديالاى التعالايا ؤالم ؤانيالا 
 الجل تقادا احد العياى.

 ارختصاص القضائي في دعوى التعويض :  – 1

اصا كان  طأ القحافظ ي ب الق كية العقارية  طأ شخايا مب يا ي ب تعلي  ا   طأ جسيم 
تاالالة ناييالالا االال  القحىقالالة االوتعا يالالة الن االمالالر  تع الالق بقسالال  لية تقاالاليرية رك هالالا فالالان القحىقالالة القخ

الخطأ الشخا  ل قحافظ  ةيالر انال   تعالين ايضالا ااتالراا اال تاالاص القح ال   الالحر   عقالع ا الا امالا 
ل قحىقة الت   لع وعا رتها الةعل القسبا ل ضرر   اما لقحىقة ماطن القعيب ي ي   بالالرجاع الالب 

القتع الالق وت ظالاليم القحافظالالة العقاريالالة نلالالعد  1915 انيالالا  4قالالرار الالالازيرر القالال ر  فالال  مالالن ال 8الةاالالل 
يعتبر الققر الحر  زا ل القحافظ ب  مهام  بقاابة ماطن ل  فيقا  تع الق باؤالار  مسال  ليت   يىالان االحا 
القالالاطن محالالعدا بقالالا  القالالانان   االالا القالالاطن صاتالال  الالالحر تحالالعد ي الالب اساسالال  القحىقالالة القختاالالة اتالالب 

  القحالالافظ القسالال  ل شخاالاليا يالالن  ها ةالال   صلالالل ي الالب امتالالعاد يشالالر سالال اا  مالالن  الالاا االالحا بعالالع تخ الال
 التخ  .

لكن ال   عقع اال تااص ايضا ل قضاء العادر فال  االالة الخطالأ القاال ح  الالحر تتحقالل 
الع لالالالة مسالالال  ليت  بايتبالالالار اللهالالالة القختاالالالة ناييالالالا فالالال  ديالالالا ى التعالالالايا ال اتلالالالة يالالالن القسالالال  لية 

  قحاام االدارية بايتبار القعيب ي ي  شخاا من اشخاص القانان العاا؟التقايرية؟ اا   عقع ل

كانالت القحالاام العاديالة اال   90-41الاالع انال  لبالل انشالاء القحالاام االداريالة بقاجالا لالانان 
كيةقالالالا كالالالان الطالالالرف القسالالال  ل فالالال   1القختاالالة ناييالالالا فالالال  البالالالت فالالال  ديالالالا ى التعالالالايا باالالةة يامالالالة

                                                 
ويعني ذلك ان نفس القاضاي كاان يبات فاي  الاة مساؤولية الدولاة عان الخطاأ المصالحي وكاذا فاي  الاة مساؤولية المحاافظ فاي  الاة   1

ت باين االفارار بينماا يطباق مسؤوليته الشخصية،  يث تطبق في ،ذ  الحالة االريرة قواعد المسؤولية المدنية الموضوعة بالنسبة للعاقا

 في الحالة االولى قواعد المسؤولية االرارية التي تشكل نظرية مستقلة.

 .7 ارسي عبد هللا، االرتصاص القضايي في مجال مسؤولية االرارة وموظفيها بعد انشاء المحاكم االرارية، م.س، ص 
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ا ا اا ياما  اما بعع انشاء ت الل القحالاام االداريالة فقالع ا البح العياى  شخايا صاتيا اا ايتباريا   
 18البت ف  ديا ى التعايا الققامة ضع الع لة من ا تااص احد القحاام  صلل باالريح القالاد  

 لع ااع القضاء وع رد ي ب احا اال تااص من   ل مالا صابالت اليال  القحىقالة  90-41من لانان 
حر جاء في  ما     "...تقعيم العياى ضع اشخاص القانان العالاا ف  ااع لراراتها ال 2االدارية واجع 

-41مالالن لالالالانان  8فالال  اطالالار القسالالال  لية االداريالالة يلعالالل القحىقالالالة االداريالالة مختاالالة طبالالالق ل ةاالالل 
90."... 

 احا اال تااص القضار ال نلع ل  ماي  ف  اليابان ما   فال ظاا القضا   ف  احا الب ع 
جهالة لضالا ية  ااالع  تقالاا بالبالت فال  الالعيا ى التال  لهالا طالابع القالانان مااع  بقع ب ان  ال  اجالع اال 

بقالالا فيهالالا ديالالا ى التعالالايا  3العالالاا  الخالالاص معالالا  ال تاجالالع محىقالالة متخااالالة ل ظالالر لضالالايا االدار 
 القرفاية ضعاا.

 ج  تقاد  دعوى التعويض : د – 2

نتاجال  ان لقع طرات مسالألة تقالادا ديالاى التعالايا الققامالة ضالع القحالافظ جالعال فقهيالا كالان 
 تبا  ت االراء الةقهية بخااص اجل صلل التقادا.

الالالب القالالال باجالالل  قسالالة يشالالر  سالال ة مالالن  4 سالال كتة  والالحكر اتلالالااين اساسالاليين  صاالالا اال ل
مالالالن ف ل ع  ا الالالع رأيالالال  بقالالالا صابالالالت اليالالال  محىقالالالة  387تالالالاري   لالالالاع الضالالالرر ايتقالالالادا ي الالالب الةاالالالل 
جالاء بال  مالا   ال  :"ان التقالادا القحتقالل  1956 انيالا  27االستم اف بالربالاط فال  ااالع لراراتهالا وتالاري  

 س ة  ان القشرع القشرب  ال يعرف من اي  القبعأ التقادا الرباي ..." 15تطبيق  اا القحعد ف  

مالن القالرار الالازيرر  8الب االيتعاد باجل يشر س اا  ايتقادا ي الب الةاالل  5 صاا الاان 
القحالافظ لقالع  يشالر سال اا  اوتالعاء مالن الالحر يلعالل الضالقان باليالا ي الب  1915 انيا  4الق ر  ف  

  اا تخ ي  ين  ها ة .

                                                 
من ،ذا القانون بالبت ابتداييا في رعااوى التعاويض عان  11و  9رتين جاء بها ما يلي:"تختص المحاكم االرارية مع مراعاة ا كام الما  1

 االضرار التي تسببها اعمال ونشاوات القانون العام".
 غير منشور. 14/10/97بتاري   29/89 كم رقم   2
 .71ابرا،يم محمد علي، م س، ص   3
 .746، ص 1989ن الثاني الدار البيضاء،  مدي  ماري، المسؤولية االرارية، اورو ة لنيل الدكتورا ، جامعة الحس  4
. وايضاا 94، ص 1915، السنة السابعة، يونيو 12اقلعي رريوش عبد القارر، مسؤولية محافظ الملكية العقارية، مجلة االشعاع، عدر   5

 .109-108عن نفس المؤلف ونفس المقال منشور بمجلة الملحق القضايي، م.س، ص 
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مالن ف  387 الرأر فيقا نعتقالع ان االتلالاد اال ل ال  الت ءا  مسال  لية القحالافظ الن الةاالل 
ل ع  تحعث ين اجل تقادا العيا ى ال اشمة يالن االلتالزاا العقالعر  الن مسال  لية القحالافظ فال  اطالار 

من ف ل ع  اقا فا ن  اردان ضقن بال االلتزامالا   80   79القاايع العامة م ظقة بالةا ين 
من نةال  القالانان االا الالحر  ال ظم تقالادا ديالاى  1106ال اشمة ين اللرا م  اشباد اللرا م  ان الةال 

التعالالايا مالالن جالالراء جريقالالة ا  شالالب  جريقالالة  أر ان  الال ظم تقالالادا ديالالاى القسالال  لية التقاالاليرية وي قالالا 
 القس  لية العقعية. من ف ل ع تقادا دياى  387  ظم الةال 

امالالا االتلالالاد الاالالان  فهالالا والالع رد م تقالالع  ايالال  ال تتع الالق مالالع  العشالالر سالال اا  بقالالع  تقالالادا  انقالالا 
 .2تتع ق بقع  االاتةات بالكةالة

    الالة القالالال ان االجالالالل الالالحر ن يالالعد االالالا الالالحر سالالالار ي يالال  القل الال  االي الالالب فالال  بعالالالا 
اى التعالالايا مالالن جالالراء جريقالالة ا  شالالب  لراراتالال  م هالالا لالالرارد الالالحر جالالاء بالال  مالالا   الال  :"...ايالال  ان ديالال

مالن  387مالن لالانان العقالاد  االلتزامالا  ال فال  نطالاف الةاالل  106جريقة تتقادا ف  نطالاف الةاالل 
نة  القانان  تعتبر دياى التعايا ال اتلة ين التعلي  القرتكا اؤ اء يق ية التحةيظ اللامة رسم 

سالالرر التقالادا اوتالالعاء مالالن تالالاري  الع الالم يقالارر ديالالاى شخاالالية ناتلالالة يالن اللريقالالة ا  شالالب  اللريقالالة  ي
   االالا 3الخالاص الةع الال  بالضالرر  بالقسالال  ل ي الال  ال مالن تالالاري  االشالهار الالالحر يعتبالالر ي قالا يامالالا..."

 .4ايضا االتلاد الحر سار ي ي  بعا الةق 

 

 : التعويض اجراءات دعوى ثا يا ــ

ي الب القاايالع  5ي ب الرةم من ان لانان ااعاث القحالاام االداريالة يحيالل فال  بعالا الحالاال 
القسالالطرية فالال  لالالانان القسالالطر  القعنيالالة  مقالالا لالالع  الالاا  بالالان اجالالراءا  ديالالاى التعالالايا ال اتلالالة يالالن 
الخطأ القا ح  ال تخت ف كايرا ين ماي تها فال  ديالاى التعالايا ال اتلالة يالن الخطالأ الشخاال   

                                                 
يلي:"ان رعوى التعويض من جراء جريمة او شبه جريمة تتقارمة بمضي رمس سنوات تبتادئ مان  من ق ل ع ما 106جاء بالفصل   1

الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر الضرر ومن ،و المسؤول عنه وتتقارم في جميع اال وال بمضي عشرين سانة تبتادئ مان 

 وقت  دو  الضرر".
2  Lyazidi Khalid.Op.cit.p25. 

منشور بمجلة مجموعة قرارات المجلس االعلى،  66838الملف المدني عدر  21/10/1978بتاري   746س االعلى عدر قرار المجل  3

 وما بعد،ا. 293، منشورات جمعية تنمية البحو  والدراسات القضايية، ص 1982-1966المارة المدنية 

 وما بعد،ا. 167نشور بنفس المرجع السابق ص رون رقم الملف م 1968مارس  27بتاري   178ايضا قرار المجلس االعلى عدر 
4  Lyazidi Khalid, Op cit, p35. 

 .90-41من قانون ا دا  المحاكم االرارية رقم  7-6-4-3مثال ذلك الموار   5
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أ الشخا  فان  مع صلل تاجع فاارف وين القسطرتين  صلل س ت ا ل القسطر  القتبعة ف  االة الخط
  .2  ؤم لت ل الت  تخ  الخطأ القرفق  )1)

 دعوى التعويض الناتجة عن الخطن الشخصي: ــ 1

امالالالالاا القحىقالالالالة االوتعا يالالالالة  1ان ا ل  طالالالا  يقالالالالاا وهالالالالا القتضالالالالرر االالالالا تقعيقالالال  لط الالالالا ا الالالال  
 يلالالالا ان  2القختاالالالة تراويالالالا ي الالالب شالالالىل مقالالالال مىتالالالال مالالالالع ي يالالال  مالالالن طالالالرف القالالالعي  ا   كي الالال 

 من ف ا ا. 32الفتتاا  ل عياى البيانا   القع اما  الت  اعدتها القاد   تضقن الققال ا

 ي يالالالال  يلالالالالا ان  تضالالالالقن مقالالالالال الالالالالعياى م خالالالال  الالالالالالا ع  االسالالالالبال القسالالالالت ع ي يهالالالالا فالالالال  
الالالالعفايا   ان ال تخالالالر  االالالحد الالالالالا ع  االسالالالبال يالالالن اطالالالار ال االالالاص القانانيالالالة الق ظقالالالة لقسالالال  لية 

من ت   ع فض  يالن  جالال  97   64ف ل ع    من 80القحافظ الشخاية   ا ة الةاال 
االشالالار  الالالب نالالاع االضالالرار القط الالال التعالالايا ي هالالا  انهالالا كانالالت ال تيلالالة القباشالالر  لخطالالأ القحالالافظ 

 .3الشخا 

بعبالالار  ا الالرى فع الالب القالالعي  القتضالالرر اؤبالالا  ي ا الالر القسالال  لية التقاالاليرية ل قحالالافظ مالالن 
  طأ جسيم ا  تعلي   ضرر  ي لة سببية وي هقا.

 -الالالب جانالالا القحالالافظ– يالالن صلالالل فانالال  يلالالا تحع الالع الطالالرف القالالعيب ي يالال  ب د الالال فضالال 
   ع ف التأمين الحر  تحقل التعايا ف  االة ؤبا  ايسار القحافظ.

 يقالالاا ر الالي  القحىقالالة وتب يالالغ القحالالافظ يريضالالة الطعالالن التالال  رفعهالالا القضالالر ر  يضالالرل لالال  
الكام الالة  راء يق الال  ا  لالالرارد  4القانانيالالة  امالالا ليالالعل  بقالالحكر   بالالين فيهالالا االسالالبال 15اجالال  ال يقالالل يالالن 

 الحر الحق ضررا بالقعي .

 من جهة ا رى  فان الققال االفتتاا  يقر يبر   ع ف القحىقة الداء الرسالاا القضالا ية 
 ا  ارفال  بقرار م ح القسايع  القضا ية.

                                                 
 الطلب االصلي ،و الطلب الذي تفتم به الدعوى اول االمر ويسمى ايضا بالطلب او المقال االفتتا ي للدعوى.  1

 .183العايا  ضري، م س، ص استاذنا عبد 
 من ق م م. 31المارة   2
 .84محمد الحياني، م س، ص   3
 .62ص  1990عبد العايا توفيق، اجال االجراءات في التشريع الماربي، مطبعة النجاا الجديدة،   4



 ـــــــــــــــــــــالعقاري في مادة التحفيظ  الصادرة تنفيذ المقررات القضائيةـــــــــــــــــــ 

 158 

 ي الالالب القحىقالالالة ان تتقيالالالع بع ا الالالر الط الالالا القعالالالر ض ي يهالالالا  د ن ان تتعالالالعى االالالع د االالالحا 
 الالا فتةاالالل فيالالامار لالالم تط الالا م هالالا ا  تشيالالر فالال  ماضالالاع الط الالا ا  تقضالال  بالالأاار مقالالا ط الالا الط

 .1م ها

فاصا كانت العيا   اضحة ج ية  ا  اصا الر القعيب ي ي  ما جاء فيها فان القاضال  ياالعر 
اىق  وع ن اتخاص أر اجراء من اجراءا  التحقيق  اما اصا كانت العياى ةامضالة ا  انكالر القالعيب 

ادياء القعي  ك   ا  بعضال  فالان القاضال  ال يسالتطيع فال  االحد الحالالة الحىالم بقالا  -حافظالق–ي ي  
والالل  الالتم التحقيالالق فالال  الالالعياى يالالن طريالالق مخت الالف  سالالا ل االؤبالالا  الق االالاص ي يهالالا  2لالالم  ابالالت لعيالال 

 فالق  3مالن ف ل ع  يتحقالل القحالافظ ماالاريف الالعياى  404من ف ا ا  كالحا الةاالل  55بالةال 
 1915 انيالالا  3 يالالر  مالالن الةاالالل العاشالالر مالالن القالالرار الالالازيرر القالال ر  فالال  مالالا تالال   ي يالال  الةقالالر  اال

بقالها :"... تقالع جقيالع القاالاريف القضالا ية ي الب كااالل الطالرف القع ال  بالاالمر اال اصا  العر يالن 
القحالالافظ  طالالأ جسالاليم الالالحر يلالالا تبيانالال  مالالن طالالرف القحىقالالة  فالال  االالحد الحالالالة تحالالعد القحىقالالة لالالعر 

 الااا ر الت   تحق ها القحافظ".

من استبعادد تطبيق الققتضب السالاوق ي الب ديالا ى  4 صلل يى  ما صاا الي  بعا الةق 
مسالال  لية القحالالافظ الشخاالالية الن الةاالالل القالالحكار انقالالا  تع الالق بالالالطعن فالال  لالالرارا  القحالالافظ  االالحد 

 اال ير  ال تست تج بالضر ر  مس  ليت .

القحكار اي د  ان   10ل ةير ان ا نسير مع االتلاد اال ل لارااة الةقر  اال ير  من الةا
بالالالرةم مالالن تع الالق الةاالالل القالالحكار بالالالطعن فالال  لالالرارا  القحالالافظ اال ان الةقالالر  اال يالالر   الالريحة فالال  
ناها ي ب تحقيل القحافظ  اا ر العياى متب كان القرار القطعان في  لع  عر و اء ي ب  طالأ 

 جسيم ل قحافظ.

 دعوى التعويض الناتجة عن الخطن المصكحي: ــ 2

نت دياى التعايا نتيلة الخطأ القا ح  ترفع و ة  الشالىل الالحر ترفالع بال  ديالاى اصا كا
التعايا ال اتلة ين الخطأ الشخا  أر وااسطة مقال افتتاا  فان  يضاف الب صلالل ضالر ر  ان 

                                                 
 .189االستاذ عبد العايا  ضري، م.س،   1
 .128رضوان رزاري، م س، ص   2
، ص 1999ي القاانون العقااري المارباي والموريتااني، مطبعاة فضااء االباداع والطباعاة، الطبعاة االولاى، المختار عطار، الوجيا ف  3

279. 
 .129رضوان رزاري، م س، ص   4
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يىان صلل الققال االفتتاا  القرفاع اماا القحىقة االدارية مالعا من طرف محاا مسلل ف  جالع ل 
 .1حامين بالقشرلايمة من ايما  الق

 يعتبالالر تاليالالع القحالالام  ي الالب الققالالال القرفالالاع الالالب القحىقالالة امالالرا ضالالر ريا تحالالت طا  الالة يالالعا 
لبالالالال الققالالالال  ي الالالب القحالالالاا ان  بالالالين وعلالالالة مت اايالالالة الطالالالرف القالالالعيب ي يالالال   اال كالالالان ط بالالال  معرضالالالا 

قتسالبا من ف ا ا  القالانان القال ظم ل قرفالق العقالام  ال 515ل رفا  صلل ي ي  الرجاع الب الةال 
 .2ف  الضرر  بعا القاانين الخا ة لقعرفة من يقال القرفق العقام  اماا القضاء

لالالالحلل يلالالالا ان ترايالالالب ايضالالالا فالالال  الققالالالال االفتتالالالاا  ا الالالا البيانالالالا   القع امالالالا  الق االالالاص 
من ف ا ا سااء من اي  اطراف الالعياى  بيانالاتهم ا  مالن ايال  ماضالايها  32ي يها ف  الةال 
   لا عها  سببها.

  فاصا كانالت القسال  لية ؤاوتالة فال  االق مرفالق القحافظالة العقاريالة فالان الالعياى تقالاا ضالع  ي ي
الالحر لال  ان يى الف مالن يقا ال  يالعد االلتضالاء مالن الالازراء  3الع لة القشربيالة فال  شالخ  الالازير اال ل

  يتع ق االمر بخااص مرفق القحافظة العقارية بشخ   زير الة اة.

قق كالالالة فالالال  الالالالعياى ك قالالالا كانالالالت الط بالالالا  تسالالالتهعف اقالالالا  تعالالالين اد الالالال الاكيالالالل القضالالالا   ل 
ف د الال االحا الطالرف  4التاريح بقع انية الع لة ا  ادار  يامية ا  مىتا ا  م سسالة يقاميالة ل ع لالة

يعالالع الزامالالا فالال  ماالالل االالحد الحالالالة تحالالت طا  الالة يالالعا القبالالال  النالال  يقالالاا بالالالعفاع يالالن القاالالالح القاليالالة 
 .5د ان الع لة  القىاتا  الق سسا  العقاميةل ع لة من   ل لبا ما بق  ي ب الشير من 

  ار  القسايع  القضالا ية التال  يقىالن لالر ي  القحىقالة م حهالا ل قالعي   فانال  يلالا    فالا 
لالالعياى االلشالالاء بسالالبا الشالالط  فالال  اسالالتعقال السالال طة تأديالالة الرسالالاا القضالالا ية تخت الالف ليقتهالالا اسالالا 

بال   لالالا فال  دراالم رمالزر م لتالالا ليقالة الط الا  كقالا يلالالا ي الب القتضالرر مالن جهالالة ا الرى ان يحالعد ط 
 .6 اال تعرض ط ب  لععا القبال

                                                 
 .90-41من قانون  3المارة   1
 .40-39، ص 2003، يوليوز 20رالد رالص، االجراءات المتبعة في رعوى التعويض االراري، رسالة المحاماة، عدر   2
جاء في قرار المجلس االعلى ما يلي:" يث ان الوزير االول و د  الذي يتمتع بصا ية تمثيل الدولة امام القضاء ماا لام يوجاد ناص   3

، ماارس 8، السانة 9منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى، عدر  1981ماي  29بتاري   175صريم يقضي بخاف ذلك...". قرار عدر 

 .125، ص 1983
 ن ق م م.م 514الفصل   4
 .41-40رالد رالص، م س، ص   5
 .41-40رالد رالص، م.س، ص   6
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يحيالل ر الي  القحىقالة االداريالة الق الف  1 بعع تسليل مقال الالعياى  تأديالة الرسالاا القضالا ية
ااال الب لاض مقرر يقاا وتعيي    الب القةاض الق ك  ل عفاع ين القانان  الحق القشالار اليال  فال  

 329ب االجالالراءا  التال  يقالاا وهالالا القاضال  الققالرر الةاالالل  تطبالق ي ال 90-41مالن لالالانان  2القالاد  
 .2من ف ا ا..." 336 ما   ي  الب الةال  333 الةال 

 تعقالالع القحىقالالة االداريالالة ج سالالتها  تاالالعر اىقهالالا بشالالىل ي  الال   كقالالا يلالالا ي الالب القةالالاض 
الق كالال  ل الالعفاع يالالن القالالانان  الحالالق اضالالار الل سالالا   يالالرض درا الال  القىتابالالة  الشالالةاية ي الالب ايمالالة 

ىم بىامل االستق ل سااء فيقا  تع ق بظر ف الالا ع ا  القاايع القانانية القط بة ي يها  لك   ال الح
 .3يشارا ف  ا عار الحىم

 يحالالق اسالالتم اف االاىالالاا الاالالادر  يالالن القحالالاام االداريالالة فالال  ديالالاى التعالالايا  صلالالل طبقالالا 
ا ان يقالعا االسالتم اف اماا القل ال  االي الب )الشرفالة االداريالة    يلال 90-41من لانان  45ل ةال 

من ف ا  139 ما   ي  الب الةال  134 فق االجراءا   دا ل االجال الق ااص ي يها بالةال 
ا  كقا يحق ل قستأنف ي ي  رفالع اسالتم اف فريال  فال  جقيالع االاالاال  لالا كالان لالع ط الا د ن تحةالظ 

 .4تب يغ الحىم  تعةب االستم افا  من اداء الرسم القضا  

 مان الحصول على التعويض.نية : ضالفقرة الثا

اال الالل فالال  االالالة ؤبالالا  مسالال  لية القحالالافظ الشخاالالية ان  الال در االالحا اال يالالر التعالالايا مالالن 
مالالال  الخالالاص  ال يطالالالا بالال   الال ع ف التالالأمين اال فالال  االالالة ؤبالالا  ايسالالار القحالالافظ  االالا مالالا   كالالعد 

مالالن ت   ع ةيالالر ان االالحا الالال   القالالانان  الخالالاص ياالالطعا والال   ا الالر يالالاا  االالا  5100الةاالالل 
من ف ل ع الالحر يقضال  بح الال الع لالة محالل القاهالف ا  القسالتخعا القعسالر فال  اداء  680ل الةا

                                                 
على انه يمكن تأرية الرسوم القضايية عن الدعوى في تاري  ال ق لتقديمها وقبل البت فيها ،ذا ما اكدته المحكمة االرارياة بوجادة فاي   1

 غير منشور. 50/96ملف رقم  08/10/1997بتاري   16/97قرار،ا عدر 
 .90-41من قانون  4ارة الم  2
 .90-41من قانون  5المارة   3
 .44. رالد رالص، م س، ص 111االستاذ عبد العايا  ضري، م س، ص   4
من ظ ت ع ما يلي:"يؤسس صندوق للتأمين الااية مناه ان يضامن فاي  الاة عسار المحاافظ اراء المباالغ المالياة  100جاء في الفصل   5

المتضرر وان يعوض عند االقتضاء من يكون قد  رم من  ق فيا لملك او من  اق عيناي نتيجاة قباول  التي قد يحكم بها لصالم الطرف

 عقار تدرل تحت النظام المقرر في ،ذا الظهير".

 ويؤسس ،ذا الصندوق باستقطاع يباشر على مجموع الحقوق المتحصلة لمحافظة الماك العقارية.
ل ع ماا يلاي:"وال تجاوز مطالباة الدولاة والبلاديات بساببهذ  االضارار اال عناد اعساار مان ق  80جاء في الفقارة االريارة مان الفصال   6

 الموظفين المسؤولين عنها.
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التعالالايا يالالن الضالالرر ال الالاتج يالالن القسالال  لية الشخاالالية فيهالالل يع الال  االالحا ازد اجيالالة اللهالالة لتالال  تحالالل 
 محل القحافظ ف  االة ايسارد  ل قتضرر الخيار وي هقا؟

  يالاا جالاء بال  القشالرع ليطبالق من ف ا ا االا نال 80ال نعتقع صلل ي ب اساك ان الةال 
مالن ت   ع لالع جالاء  100ي ب جقيع الحاال  الت  تةتقر الب ن   اص   ظقها  مالاداا الةاالل 

باللهة الت  تحل محل القحافظ ف  اداء التعايا ف  االة ايسارد فان  يلا  طبقالا لقايالع  الال   
مسالال  لية القحالالافظ  الخالالاص ا لالالب بالالالتطبيق مالالن الالال   العالالاا  تطبيالالق االالحا الةاالالل اال يالالر فالال  االالالة

 الشخاية.

 انط لالالالا مقالالالا سالالالبق نتسالالالاءل يالالالن ت ظالالاليم  الالال ع ف التالالالأمين الالالالحر ااعؤالالال  القشالالالرع بققتضالالالب 
مالالالن ت   ع؟  كيالالالف تالالالتم مطالبتالالال  بالالالالتعايا؟  متالالالب  تالالالع ل االالالحا الاالالال ع ف الداء  100الةاالالالل 

 التعايا ل قتضرر؟  ما معى فعاليت  من ال ااية العق ية؟

لب إؤم   التطرف لت ظيم   ع ف التأمين  تسييرد )ا ال  س حا ل االجابة ين صلل من   ل
 مسطر  مطالبت  بالتعايا )ؤانيا .

 تنويم صندوق التنمين وحارت تدخكه: ــور د

مالالن ت   ع السالالاوق االشالالار  اليالال  الالال   التأسيسالال  لاالال ع ف التالالأمين  100يشالالىل الةاالالل 
الالال    نظالالرا لعقاميتالال  لالالم يىالالن ليةالال   االطالالار العالالاا لقلالالال تع  الال   كالالحا لشا تالال   مالالااردد اال ان االالحا 

بالالالشرض الت ظيقالال  لهالالحا الاالال ع ف ل الالحلل اردفالال  القشالالرع وتالالع ل الاالالق االالا ل مالالن   لالال  بسالال   طالالة 
 انيالالالا  4 كالالالان صلالالالل بققتضالالالب القالالالرار الالالالازيرر القالالال ر  فالالال   1ت ظيقيالالالة  مسالالالطر مطالبتالالال  بالالالالتعايا

 من احا القرار. 66 الب 58بشأن ت ظيم ماالح القحافظة العقارية   ا ة القااد من  1915

من احا القرار ان   ع ف التأمين ااعث ل تع ل باالضافة الب االة  58اي  ااع الةال 
ايسالالار القحالالافظ ليعالالاض الخسالالار  التالال  تكبالالعاا مالالن االالرا اقالالا مالالن اقالالال  بسالالبا ايقالالال التحةالاليظ اصا 

 اانت القس  لية ف  صلل ةير ماجهة الب القحافظ.

من القرار الساوق االشار  الي  يحعد نسبة  59ن الةال  ين ماارد   ع ف التأمين  فقع كا
مالالالن مب الالالغ االداءا  القتحاالالال ة لةا الالالع  القحافظالالالة  % 15االلتطايالالالا  الخا الالالة وهالالالحا الاالالال ع ف فالالال  

                                                 
 .144-143رضوان رزاري، م س، ص   1
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 تحع ع احد ال سبة ف   1933مارك  13العقارية  الب ان يعل بققتضب القرار الازيرر الق ر  ف  
االال ع ف الخالالازن العامالالل ل ع لالالة  لك الال   بعالالع تقيالالع فالال  ا الالر كالالل شالالهر فالال  اسالالال  اا الال  ب 2%

ا البح االحا اال يالر االا القى الف  1959فبرا الر  10ااعاث   ع ف اال عاع  التعوير بققتضالب لالانان 
أر لالالالعى  الالال ع ف اال الالالعاع –وت قالال  مالالالاارد  الالال ع ف التالالأمين  صلالالالل با الالالعايها فالال  اسالالالال  الالالاص لعيالال  

القى الالف وت قالال  مالالاارد  الال ع ف ا الالبح االالحا اال يالالر االالا  1959فبرا الالر  10 التالالعوير بققتضالالب لالالانان 
مالالالن طالالالرف  -أر لالالالعى  الالال ع ف اال الالالعاع  التالالالعوير -التالالالأمين  صلالالالل با الالالعايها فالالال  اسالالالال  الالالاص لعيالالال 

مالالن لالالانان ااالالعاث  14الخزي الالة العامالالة  لالالع ايطالالب االالحد الاالال اية لاالال ع ف اال الالعاع  التالالعوير الةاالالل
 .1 1959فبرا ر  10)لانان 

الالالالحر يعتبالالالر االالالحد ال سالالالبة  2الةقالالال السالالالاوق االشالالالار  اليهالالالا نالالالحاا مالالالع  %2 بخاالالالاص نسالالالبة 
مرتةعة يلا مراجعتها نظالرا الرتةالاع مالعا يل رسالاا القحافظالة العقاريالة  نظالرا الن االحد ال سالبة تبقالب 

يالالالن  الالال ع ف مالالالال  % 1مرتةعالالة مقارنالالالة مالالالع بعالالالا ال سالالالا القخااالالالة لالالالبعا الاالالال اد ق ك سالالالبة 
اال القلقعالة فال  االحا الضقان القتع ق وتعايا القااوين بحاادث السالير  االحا زيالاد  ي الب ان االمال

الا ع ف لع ترااقت م الح يقالاد الرتةالاع نسالبة االلتطالاع  نالعر  ت ةيالح االاىالاا الاالادر  باا لال  محالل 
 .3القحافظين

بقع ب ا ر ان ت ظيم   ع ف التأمين ي ب شاا ت  الحالية يستعي  تع   تشالريعيا اليالاد  
 تةعيل احا الت ظيم بشىل يحقق الشاية من انشا  .

مالن  100 ف التأمين لتعايا القتضررين ف  االالتين اؤ تالين صكراقالا الةاالل  يتع ل   ع
 : 1915 انيا  4من القرار الازيرر الق   ف   58ت   ع كقا ااع ي ب الحالة الاانية الةال 

 :  تع ل فيها الا ع ف الداء التعايا ف  االة يسر القحافظ القس  ل شخايا.اال لد 

فالال  االالالة مالالا اصا كانالالت القسالال  لية ةيالالر  –داء التعالالايا :  تالالع ل فيهالالا الاالال ع ف الالثانيااة 
 لكل من ارا من اق من الحقاف بسبا ايقال التحةيظ. –ؤاوتة ف  اق الحافظ 

                                                 
 وما بعد،ا. 122راجع بهذا الخصوص محمد الحياني، م س، ص   1

 .560رية والقضايية،  م س، ص ـ محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرا
 .560-559محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م.س، ص   2
وان  % 2منه اذ  افظ على نسابة االقتطااع فاي  152ويبدو ان مشروع التحفيظ العقاري لم ينوي الخروج عن ،ذ  القاعدة في المارة   3

 م المجال امام امكانية تعديل ،ذ  النسبة والتعديل قد يكون بالرفع من ،ذ  النسبة او بتخفيظها وليس تخفيظها فقط.كان قد فت
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 مع صلالل فالان الةاال ين السالابقين يطراالان اشالىاال بخاالاص الحالاال  اال الرى التال   الع ل 
ية الشخاية ل قحالافظ ال فيها   ع ف التأمين كضامن ااتياط   فاصا كان اد ال  ف  االة القس  ل

يطرا اشىاال  فان احا اال ير ي ب العى   اار ف  الحاال  اال رى الت  ال تكان فيهالا القسال  لية 
 ؤاوتة ف  اق القحافظ ي ب االم ا العقارية.

مالالن ت   ع بالالال   ي الالب ان  الال ع ف التالالأمين   سالال  ليعالالاض  100اىالالحا ااتةالالب الةاالالل 
  الق الل ا  مالن االق يي ال  نتيلالة لبالال يقالار ل الع ال ي ع االلتضالاء مالن يىالان لالع االرا مالن االق فال

تحت ال ظاا الققرر ف  احا الظهير د ن ان يحعد الطرف القعيب ي يال  فال  ديالاى التعالايا التال  
مالالن القالالرار  58 الالع ل فيهالالا  الال ع ف التالالأمين فالال  ماالالل االالحد الحالالالة  نةالال  الشالال ء يقالالال يالالن الةاالالل 

ل ضالالامن يقىالالن ان يسالالتعقل فالال  تعالالايا الالالازيرر القالالحكار سالالابقا االالين نالال  ي الالب ان القالالال القعالالع 
الخسار  الت  تكبعاا من االرا اقالا مالن الحقالاف بسالبا ايقالال التحةاليظ اصا كانالت القسال  لية فال  صلالل 

 ةير ماجهة الب القحافظ.

فهالالل االالحا يع الال  ان  الال ع ف التالالأمين  الالع ل فالال  جقيالالع ديالالا ى التعالالايا ايالالا كالالان الطالالرف 
ظ ا  كان القرفالق مالن  ال ل الخطالأ القاال ح  القس  ل ين الضرر  سااء كان القستةيع من التحةي

 ل قحافظ ا  الخطأ القا ح  ال اتج ين ساء تسيير القرفق؟

مالالن ت   ع يقىالالن القالالال ان  64بخاالالاص االاتقالالال اال ل  فانالال  ايتقالالادا ي الالب الةاالالل 
االمالالالر  تع الالالق فعالالال  بالقسالالالتةيع مالالالن التحةالالاليظ القالالالعل  القسالالال  ل شخاالالاليا اص ناالالالت الةقالالالر  الاالاالالالة مالالالن 

كار ي الالالب انالالال  فالالال  االالالالة ايسالالالار القالالالعل  تالالال دى التعايضالالالا  مالالالن  الالال ع ف التأمي الالالا  الةاالالالل القالالالح
 القحعث.

اما ين االاتقال الاان   فان الق طق يقض  بان  تحقل القرفق صات  التعايا من مااردد 
الخا ة  إص ان  اصا كان من القس م ب  ان ةرض القشالرع فال  اد الال  ال ع ف التالأمين لضالقان اداء 

لقحافظ ا  القستةيع من التحةيظ القعسر  ل  ما  بررد  اا اال ح بعين االيتبار التعايا وعال ين ا
القالالع ال القه الال  ل قحالالافظ الالالحر لالالع ال يىةالال  والالل لالالع ال يشطالال  مب الالغ التعالالايا القحىالالاا بالال  ي يالال   
 باالارى القستةيع من التحةيظ الحر لع يىان من بسطاء القااط ين  فان  من الاعا تطبيق نة  

رفق القحافظة العقارية الت  تتافر ي ب ماارداالا الكافيالة  التال  يحتقالل ان تتزا الع مالع الةرضية ي ب م
 د الها ف  نظاا الاكالة.
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اقا ان   تم اد ال الع لة مقا ة ف  شخ  الالازير اال ل ك قالا تع الق االمالر بخطالأ ماال ح  
 انال  اصا كالالان مقالا يع ال  ان االحد اال يالالر  لالع تتحقالل مسال  لية التعالالايا والعال يالن القرفالق التالالابع لهالا  

من القتاار ان  عفع القرفق بعلزد ين اداء مب غ التعايا فان صلل ال  تاار بخاالاص الع لالة 
 مقا يستبعع مع  امىانية اد ال   ع ف التأمين.

 مالالالع صلالالالل فان الالالا نسالالاللل ان  الالال ع ف التالالالأمين ةالبالالالا مالالالا  الالالتم اد الالالال  اتالالالب فالالال  االالالالة الخطالالالأ 
  فر  مااردد  الت  تةاف ماارد القرفق صات .    لعل صلل راجع باالساك الب1القا ح  ل قرفق

 ي ي  يقىن القال ان   ع ف التأمين   عا د رد كضامن ااتيالاط  الداء التعايضالا  فال  
جقيع ديا ى القس  لية سااء كانت شخاية ضع القحالافظ ا  ضالع القسالتةيع مالن التحةاليظ ا  كانالت 

مالن ان االحد الحالالة اال يالر  لالي  لهالا ما حية ضع مرفق القحافظة العقاريالة ا  ضالع الع لالة  بالالرةم 
أر س ع لانان   انقالا افرزاالا ةقالاض ال االاص التشالريعية القالحكار  سالابقا مالن جهالة  الاالالع العق ال  

 من   ل الرةبة ف  االستةاد  من مااردد القترااقة م ح انشا   من جهة ؤانية.

ا لاا ان  اصا كالالالان االمالالالر كالالالحلل بخاالالالاص التشالالالريع الحالالالال   فالالالان  اضالالالع  القشالالالر ع لالالالع االالال
مالالن ت   ع و االالها ي الالب االطالالراف القالالعيب  2155 تلالالا ز ا نايالالا مالالا ت الالل الاشالالر  مالالن  الال ل القالالاد  

ي يها الت  يقىن ان  ع ل   ع ف التأمين لضقان اداء التعايا والعال ي هالا   اىالحا جالاء فال  ت الل 
ييالع ا  القاد  انال  يقىالن ل قتضالرر الالحر الالاا ديالاى التعالايا ضالع القسالتةيع مالن لالرار التحةاليظ ا  تق

من تشطيا ا  من تاحيح ان  ع ل فيها   ع ف التأمين اصا كان الضالرر ناتلالا يالن سالاء تساليير 
 ما حة القحافظة ي ب الق كية العقارية ا  ين اال طاء القا حية لقستخعميها.

 ا ا نتساءل كيف تقاا العياى ضع القسالتةيع مالن القالرارا  السالابقة فال  االين يىالان الضالرر 
 ماح ة القحافظة العقارية ا  ين اال طاء القا حية لقستخعميها؟ناتلا ين ساء تسيير 

                                                 
غير منشور )سبقت االشارة اليه(  يث تم  42/97ملف رقم  14/10/98بتاري   29/98مثال ذلك قرار المحكمة االرارية بوجدة عدر   1

 ن الى جانب عدة اوراف مدعى عليهم على الشكل االتي :اررال في ،ذ  الدعوى صندوق التأمي

 الدولة الماربية في شخص الوزير االول بالرباو.

 السيد وزير الفا ة بالرباو.

 السيد المحافظ العام بالرباو.

 السيد المحافظ على االماك العقارية والر،ون بالرباو.

 السيد رييس االماك المخانية بالناظور.

 قضايي للمملكة بالرباو.السيد العون ال
من مشروع التحفيظ العقاري ما يلي:" يمكن للمتضرر الذي اقام رعوى التعويض ضاد المساتفيد مان قارار التحفايظ  155جاء بالمارة   2

او من تقييد او من تشطيب او من تصحيم ان يدرل فيها صندوق التأمين اذا كان الضرر ناتجا عن سوء تسيير مصالحة المحافظاة علاى 

 لملكية العقارية او عن االرطاء المصلحية لمستخدميها.ا

 تبت للمحكمة في  دور ما قد ينسب الى المصلحة من مسؤولية وتقدر مبلغ التعويض المستحق على صندوق التأمين تبعا لذلك".
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فقع اا ان دياى التعالايا ال تقالاا اال ضالع القسال  ل  االحا اال يالر ال يىالان مسال  ال اال اصا 
تاافر  اركان القس  لية التقايرية من  طأ  ضرر  ي لة سببية وي هقا  وي قا نلع القالاد  السالابقة 

لالالالرارا  القحالالالافظ يالالالن ضالالالرر نالالالتج يالالالن سالالالاء تسالالاليير القرفالالالق ا  يالالالن تقضالالال  بقسالالالاءلة القسالالالتةيع مالالالن 
اال طالاء القاال حية لقسالالتخعمي   الق طالق يقتضال  ان يسالالاءل القرفالق ا  الع لالة يالالن كالل ضالرر نالالتج 

 ين ساء تسييرد ا  ين ا طاء مستخعمي  القاح ية.

 والالن ةالالرض  اضالالع  القشالالر ع االالا الالالرار اصا تب ي الالا تةسالاليرا د الالر ل قالالاد  السالالابقة يقىالالن القالالال 
لقس  لية ال اتلة ين الخطأ القشترا  الضرر القااع   صلل متب كالان الخطالأ يشالترا فيال  كالل مالن ا

القستةيع من لرارا  القحافظ  القرفق صات  ا  مستخعمي   بحي  كان الخطالأ مالن جانالا االحا اال يالر 
 ما حيا  كان من جانا القستةيع من لرارات  شخايا.

ل  : تقالعا طالالا التحةاليظ بط بال  الالب القحافظالة القاالال التالا ل لتاضيح االحد الةرضالية نضالر 
العقارية مست عا الب الة مز ر  ام  ف  الحاال ي الب تحةاليظ العقالار باسالق   مالن  اجالا القحالافظ 
ان  تأاالالع مالالن  الالحة الاؤالالا ق الققعمالالة اليالال  تالالعييقا لقط الالا التحةالاليظ   االالا مالالا فع الال  فعالال    ااتشالالف 

 تحالالالالت ضالالالالش   تالالالالراام القط الالالالا  –يظ االالالالحا ز ريالالالالة ت الالالالل الاؤيقالالالالة  بالالالالعال مالالالالن ان   شالالالال  مط الالالالا التحةالالالال
لاا بالشاء مط ا د ر   تم تحةيظ العقار ماضاع القط ا اال ل  مقالا يع ال  ان  -القعر ضة ي ي 

 طأ القحافظ ا ا كان ما حيا لم يقترن بساء القاع  نية االضرار  ان القرفق ا  الع لة اا الحر 
الالالب كالالان الضالالرر الالالحر لحالالق القالالالل   تحقالالل القسالال  لية ي الال  مالالن ايالال  القبالالعأ  ةيالالر انالال   بالالال ظر

اال    ل عقار الحر اةظ باسم ةير لع نالتج ايضالا يالن تالعلي  القسالتةيع مالن التحةاليظ فالان مسال  لية 
التعايا ا ا تتالازع والين كالل مالن القسالتةيع مالن التحةاليظ  القرفالق ا  الع لالة  صلالل بقالعر مسالااقة كالل 

 م هقا ف  اع ث الضرر.

 :اطي لجلر الضررلتنمين ثضمان احتيصندوق ا ثا يا ــ

اال الالل ان التعالالايا يقالالع ي الالب القسالال  ل الالالحر ارتكالالا الخطالالأ   تبعالالا لالالحلل فانالال  فالال  االالالة 
ااالالال ارتكالالال القحالالافظ العقالالارر لخطالالأ  فانالال   تحقالالل مسالال  ليت   اال انالال  فالال  االالالة ايسالالارد تتحقالالل 

ل الخزي ة العامة اداء التعايا ي   ين طريق ما يعرف باال ع ف التالأمين  صلالل سال حا ل مالن  ال 
  يالن اجالراءا  مقاضالا  2  ؤم نتحالعث )1احد الةقر  الحع   ين ال ظاا القانان  لا ع ف التأمين )

   ع ف التأمين.
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 التنطير القا و ي لصندوق التنمين:  ــ 1

ان التأطير القانان  لا ع ف التأمين ال يخر  ين نااص لالانان التحةاليظ العقالارر  ي يال  
  ال  :"  سال   ال ع ف ل تالأمين الشايالة م ال  ان يضالقن فال  م   لتال   ي الب مالا  100جاء ف  القاد  

االالالة يسالالالر القحالالافظ اداء القبالالالالغ القاليالالة التالالال  لالالع يحىالالالم وهالالا ي يالالال  لاالالالح الطالالالرف القتضالالالرر  ان 
يعاض ي ع االلتضاء من ان يىان لع ارا من اق  ف  الق ل ا  مالن االق يالين نتيلالة لبالال يقالار 

 ك .ل ع ال تحت ال ظاا الققرر ف  احا القرساا الق 

 ي سالال  االالحا الاالال ع ف بالتطالالاع  باشالالر يالالن ملقالالاع الحقالالاف القتحاالال ة لقحافظالالة االمالال ا 
 العقارر".

 بالالحلل   االالظ مالالن  الال ل االالحا الالال    ي الالب ان  الال ع ف التالالأمين لالالم يشالالأ لتشطيالالة مسالال  ل 
القحافظ  انقا لضقان اداء مبالغ مالية ل قتضرر كتعالايا فال  االالة ايسالار القحالافظ بحيال  يعتبالر 

 ة ضامن ااتياط .الا ع ف بقااب

ال  تع ل اال بعالع ؤبالا  ايسالار القحالافظ  الالعياى التال  تقالاا ضالعد اال  ديالاى ااتياطيالة ال 
 .1دياى ا  ية

اردفالال  القشالالرع وتالالع ل الاالالق بققتضالالب القالالرار  2ان الةاالالل القالالحكار ايالال د  نظالالرا لعقاميتالال 
 .66ب ال 58 الحر تضقن طريقة ت ظيق  من   ل الةاال  1915 انيا  4الازارر وتاري  

 بخاالالاص مالالاارد الاالال ع ف فانهالالا تتشالالىل مالالن االلتطايالالا  مالالن الرسالالاا القتحاالال ة لةا الالع  
مالن القالرار الالازارر القشالار اليال  ايال د الالحر تالم  59القحافظة العقارية الق ااص ي يها ف  الةال 
الالحر االعد نسالبة االلتطايالا  فال   1933مالارك  13تعع    بققتضب القرار الازارر الاالادر وتالاري  

 .15 من وعال 2

أر تالاري  ااالعاث  ال ع ف  1959فبرا الر  10 ما   بش  االشار  الي  ان  انط لا من تاري  
 اال عاع  التعوير ا بحت القاارد القحكار  تادع وهحا الا ع ف  لي  الخزي ة العامالة.

  الس ال الحر يطرا ا ا اا اللهة الت  تقال   ع ف التأمين ؟
                                                 

 .558محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م س، ص   1
 .144عبد الباسط عااوي، تنفيذ اال كام القضايية من ورف المحافظ على االماك العقارية، م س ص   2
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لعالالالاا ل خزي الالالة العامالالالة الالالالب القالالالابا العالالالاا  لاالالال ع ف ان انتقالالالال اال تاالالالاص مالالالن الخالالالازن ا
اال الالالعاع  التالالالعوير فانالالال  تبعالالالا لالالالحلل فالالالان القالالالابا العالالالاا ا الالالبح االالالا اللهالالالة القختاالالالة لتقايالالالل  الالال ع ف 

 .1التأمين

 اجراءات مقاناة صندوق التنمين: ــ 2

ي الالالب مالالالا   الالال  :"امالالالا  1915 انيالالالا  4مالالالن القالالالرار الالالالازيرر الاالالالادر فالالال   60 الالال   الةاالالالل 
عالالايا مالالن  الال ع ف مالالال الضالالقان القالالحكار فتقالالع امالالاا القحىقالالة االوتعا يالالة القاجالالاد  فالال  القطالبالالة وت

دا رتها العقار  ال تقبل ت ل القطالبة اال بعع رفالع الالعياى بقركتالا الضالرر اصا ؤبالت ي يال  القسال  لية 
 ا  اصا اؤبتت اف س "

ية التال  اصن انط لا من احا الةال القحكار نلعد     ي ب يعد مالن االجالراءا  القسالطر 
مقا لع تضيع مع   -ف  اطار القااع العامة– تعين التقيع وها لت ف  تاجي  العياى ف  م حب د ر 

اقاف القتضررين  مطالبة الا ع ف بالتعايا يلالا ان ترفالع امالاا القحىقالة االوتعا يالة التال   اجالع 
ل اال اصا تقالالالعا دا الالالل دا رتهالالالا العقالالالار  القع الالال  بالالالاالمر  تلالالالعر االشالالالار  الالالالب ان االالالحد الالالالعياى لالالالن تقبالالال

القالالعي  والالعياى ا الال ية يقاضالال  فيهالالا القحالالافظ العقالالارر بايتبالالارد القسالال  ل يالالن افعالالال  فالال  االالين  الالتم 
 القطالبة باد ال الا ع ف كضامن ااتياط  أر ف  االة ايسار القحافظ العقارر ين االداء.

 ف  يلاز متابعة الا ع ف د ن متابعة القحافظ العقارر مرتكا الخطأ.

طار جاء ف  لالرار ل قحىقالة االوتعا يالة بالبيضالاء مالا   ال  :" ايال    بشال  الحىالم  ف  احا اال
دراالالالم  ايالالال    بشالالال  الحىالالالم بالالالاا ل  الالال ع ف  1.594.250,00ي الالالب القالالالعيب ي يالالال  وتعالالالايا لالالالعرد 

التالالأمين محالالل القحالالافظ القاالالعر ل قالالرار وتأسالالي  الرسالالق  الةريالال  فالال  االداء االالال ؤبالالا  يسالالر االالحا 
 .2اال ير..."

 3عين التقيع بالققتضيا  التالية :اضافة الب صلل ت

                                                 
 .562محمد ريري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع الماربي: المساور امرارية والقضايية، م س، ص   1
 غير منشور. 90/04لف رقم م 25/03/2008 كم محكمة االبتدايية بالبيضاء رون ذكر الرقم بتاري    2
عبد الكريم  ضرة، المسؤولية الشخصية للمحافظ على االماك العقارياة، مقاال منشاور بالمجلاة الماربياة لاارارة المحلياة والتنمياة،   3

 .96، ص 2005، اكتوبر 64عدر 
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* اصا لالالم ترفالالع ديالالاى اتعالالايا دا الالل دجالالل سالال ة مالالن تالالاري  التحةالاليظ ا  التقييالالع الالالحر   سالالا 
 الي  اع ث الضرر تسق  العياى.

*  يلا ان تكان القطالبة بالتعايا دا الل اجالل سالتة اشالهر مالن تالاري  ايالاز  الحىالم لقالا  
 .1915نيا  ا  4من لرار  64الش  الققض  ب  اسا الةال 

 * ضر ر  اؤبا  ايسار القحافظ العقارر المىانية ا ال الا ع ف مح   ف  التعايا.

 * االشار  ف  العياى االاتياطية الب مقال   ع ف التأمين.

اضالاف  1915 انيالا  4اضافة الب الشر ط القحكار  ايال د فالان القالرار الالازارر القال ر  فال  
قتضالالرر مالالن فعالالل القحالالافظ تعايضالال  كالالام  اال اصا كالالان شالالرطا ا الالر لهالالحا التعالالايا  إص ال يسالالتحق ال

مب غ التعايا ال  تلا ز ؤ ا  االماال القتااجع  لعى الا ع ف  اصا تلا زاا ال يسقح لال  اال بقب الغ 
مالالالن القالالالرار الالالالازارر القالالالحكار الالالالحر يضالالاليف  فالالال  االالالالة تعالالالعد  62ال  تلالالالا ز الا االالالين اسالالالا الةاالالالل 

 ف كل اسا  حت  ك قالا تلالا ز ملقالاع تعايضالهم مستحق  التعايا يقسم ؤ   ماجادا  الا ع
 ؤ ا  االماال القتااجع  لا ع ف التأمين.
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 ةـمـاتــــخ

حد الاالالةحا   اا ل الالا أن نسالال   الضالالاء ي الالب ماضالالاع شالالا ل  لالال  أاقيالالة إن ي الالب امتالالعاد االال
 ي ب مستاى العقل القضا   أ  ي ب مستاى العقل لعى القحافظا  العقارية.

ن لع  فقت ف  اإللقاا بال   إؤالار  االنتبالاد إلالب مخت الف اإلشالىاليا  التال  تاالار  اسب  أن أاا 
  اميا لعى القحافظا  العقارية.

 لمن كانت اإلشىاليا  القاار  لع وي ت بقا في  الكةاية معى التبايالع والين مالا االا معقالال بال  
مالع صلالل سال حا ل أن لعى القحاام   ما يسير ب  العقل لعى مخت ف القحافظا  العقارية  إال أن الا   

 نقترا بعا الح ال لبعا اإلشىاليا :

ال فيقا يخ  تب يغ ا(اىاا الاادر  ف  ماد  التحةيظ العقارر بقةهام  الااسع  أر سااء  1
فالألترا   تسليل أ  تشطيا ي ب اقاف يي يالة  أاانت احد ا(اىاا لع وتت ف  م ةا  التعرضا  أ

ال مالن تالاري  تب يشال  إصا كالان      فيال  ااضالرا  الاا  أن يحتسا أجل الطعن من تاري   ع ر الحىالم
فال  مرا الة الت ةيالح والين  تا هالاال طق بالحىم أر بالت ر ج سالة  اتالب ال  بقالب القسالتةيع مالن االحا الحىالم 

لةا الالع  الخزي الالة  البحالال  يالالن ي الالاان الق ةالالح ضالالعد  رفالالا محاميالال  التب يالالغ  فضالال  يالالن فالالرض ةرامالالا 
ان الاالالحيح سالالااء لطالالالا الت ةيالالح أ  الق ةالالح ي يالال   العامالالة يالالن كالالل تحا الالل أ  تالالعلي  فالال  صكالالر الع الالا 

 اتب  تم الحع من الت يبا  الت  تش ا ي ب يق ية تب يغ ا(اىاا.

ال ألترا إيطاء القحافظ ي ب ا(م ا العقارية س طة  اسعة لقرالبة معى مطابقة ا(اىاا  2
انانيالة الق ظقالة ل عقالار الاادر  ف  ملال التحةاليظ العقالارر أ  التسالليل أ  التشالطيا ل ققتضاليا  الق
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القحةالالظ  ةيالالر القحةالالظ  رفالالا كالالل تسالالليل أ  تشالالطيا  تبالالين مالالن   لالال  أنالال  ال  تقاشالالب مالالع االالحد 
الققتضيا   مع التخةيف من احد الرلابة ي ب أيقال القحافظ  إؤار  مس  ليت  الشخاالية طالقالا أن 

  والل أصاالا أااالر مالن االا اقايالة الق كيالة العقاريالة  الحةالات ي الب مسالت عاتها اعف  ف  جقيالع الحالاال 
ل  طالأ ةيالر متعقالع أؤ الاء ظين العقاريين  لالا فال  االالة ارتكالاصلل  ألترا تع ل الع لة لحقاية القحاف
ار لم   تخحاا بعا ص ر ال يا  السيمة  بعا سقاسر  العقالتسليل أ  التشطيا ي ب اق يي   

ل لبعا القةسع ن الالح ن  ين  إزااتهم من مرااز يق هم  ترا القلالايقاع وبعا القحافظين اللع
ال  تاريان ف  التعامل مع مال ا الء السقاسر   سيقا  أن ا أ بح ا ن ق  صلل من   ل ما ت شرد 
الاالالحف مالالالن تالالالارط ملقايالالالة مالالالن االالال الء السقاسالالالر  مالالالع محالالالافظين يقالالالاريين  مالالالاؤقين يةتالالالرض فالالاليهم 

هالالالا بالالالأم ا العقالالالل ي الالالب اقايالالالة أ الالالحال الحقالالالاف الشالالالريية لهالالالحد العقالالالارا   اا الالالا مالالالا  تع الالالق م 
 ا(جانا.

مالالن لالالانان القسالالطر  القعنيالالة   جع الال  شالالام   361ألتالالرا تالالع   تشالالريعيا لتعالالع ل الةاالالل ال  3
للقيع ال زايا  العقارية  سااء مالا تع الق م هالا بالعقالار القحةالظ أ  العقالار ةيالر القحةالظ أ  الالحر فال  

بالال  الالالحر نعتالالز طالالار التحةالاليظ  لقالالا فالال  صلالالل مالالن تل الالا لالالالاع أاالالعاث ال تشالالرف  جالال  القضالالاء القشر 
 باإلنتقاء إلي   نسعب لتطايرد  جع   أدا  ل ت قية.

القتع الالالق بالالالالتحةيظ العقالالالارر اتالالالب  1913مالالالن ههيالالالر ةشالالالت  91الةاالالالل ال ألتالالالرا تعالالالع ل  4
مالالن مشالالر ع لالالانان القسالالطر  القعنيالالة الالالحر أيطالالب اال تاالالاص  183  سالاللم مالالع مقتضالاليا  القالالاد  

الاتيالالاط  ك قالالا تبالالين أنالال  ةيالالر مرتكالالز ي الالب لقاضالال  القسالالتعل   لامالالر بالتشالالطيا ي الالب التقييالالع ا
 أساك أ  و   ي ب أسبال ةير جعية.

فالةاالالل القالالحكار ال  تبالالين م الال  اللهالالة القخاطبالالة  االالل القحالالافظ ي الالب ا(مالال ا العقاريالالة أا 
 القتضرر من التقييع.

فهالالل يقاالالالع م الال  أن القحالالالافظ ي الالب ا(مالالال ا العقاريالالالة م الالزا ت قا يالالالا بالتشالالطيا ي الالالب التقييالالالع 
الحر تم و اء ي الب مقالال بعالع اإلدالء بالالحىم ال هالا   الحالا ز لحليالة الشال ء الققضال  بال   االاتياط 

 الحر لضب بععا أاقية  ااا التقييع فيقا  عيي  أا أن  ال والع بعالع  الع ر الحىالم مالن ال لالاء إلالب 
لاضال  القاضالاع مالالن جع الع  استاالعار اىالالم بالتشالطيا ي الب التقييالالع االاتيالاط   انتظالار  الالير رت  

 ق التةسير القعطب لقضايا التحةيظ العقارر نها يا  ف
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إن فال  صلالل لحيالف  ه الالم ال نسالقح باالسالتقرار فال  التشاضالال  ي ال   ن الادر بضالر ر  التالالع ل 
 ع فال  االحد ال قطالة التشالريعية ساليقا إصا ي ق الا مالعى الضالرر الالالحر سالاتشالريعيا لاضالع االع ل تضالارل ال

لتعسةية  الت  أضالحت سالبي  ل ةت الاء أ بح  تكبعد الق عشان العقاريان من التقييعا  االاتياطية ا
 من طرف سقاسر  العقار

ر  تط الا اإلدالء حمالن لالانان القسالطر  القعنيالة  الال 437ال ألترا إلشالاء مقتضاليا  الةاالل  5
مشالقاال  أمالرا اسالتعلاليا حبشهاد  بعالعا الطعالن باالسالتم اف فال  الحالالة التال  يىالان فيهالا ماضالاع الت ةيال

تطبيق الةال القحكار ي ب ا( امر االستعلالية من شأن  ضالرل  بال ةاص القعلل بقا  القانان  (ن
 لقةهاا  ال ةاص القعلل بقا  القانان ف  الاقيم  تحقيل الةال القحكار أاار مقا يطاف.

 لهحا فقاداا القضاء االستعلال  ةالبا ما  اكل أمر القياا ب  إلب السيع ر ي  القحىقالة أ  
ل أن ياعر ا(مر بالحلز التحةظ  فال  ةيبالة ا(طالراف  فال  من   ال ي    بالتال  ف ن  كيف يعق

دلا ق معع د    يتبين بعع صلل أن احا ا(مر لم يىن مرتكزا ي ب أساك  فيعقع القحلاز ي ي  إلب 
مالن لالانان القسالطر  القعنيالة  أر فال  إطالار مسالطر   149تقعيم ط ا ورفع الحلز فال  إطالار الةاالل 

بعع  ع ر ا(مر بالحلز يطالا باإلدالء بشهاد  بعالعا الطعالن تااجهية لع تع ا مع  ليست بالهي ة   
 باالستم اف.

إن تعالعد مسال  لية القحالافظ العقالارر مالن مسال  لية إداريالة إلالب مسال  لية شخاالية  ماليالالة ال  6
إيلالالاد الاسالالا ل حالالافظين العقالالاريين  مسالال  لياتهم     الالعفع إلالالب إيالالاد  ال ظالالر فالال  الاضالالعية ال ظاميالالة ل ق

ال االالالق والالالبعا القتضالالالررين مالالالن أ طالالالاء القحالالالافظين العقالالالاريين  ت طيالالالف البع  الالالة إل الالال ا الضالالالرر 
 وبال  ماهة  الع لة الح ن ال يسألان إال ف  ااال  الخطأ اللسيم.مس  ليت  الشخاية إسا  

ال إن القط الالال فالال  الالالالت الالالراان االالا تكايالالف اللهالالاد والالين  زار  العالالعل مالالن جهالالة  الاكالالالة  7
عقارر  الخرا طية من جهة أ رى  لاع إيلاد الح ال الق اسبة الاط ية ل قحافظة العقارية  القسح ال

لكالالل اإلشالالىاال  التالال  تاالالادف القحالالافظ العقالالارر أؤ الالاء تطبيقالال  لااىالالاا العقاريالالة   صلالالل مالالن  الال ل 
إنشالالاء لل الالة مشالالتركة ت االالا جهاداالالا ي الالب تالالعليل كالالل الاالالعابا  القرتبطالالة بعق يالالة ت ةيالالح ا(اىالالاا 

لقخت ةة ف  احا اإلطار من   ل ت ظيم نع ا  مشالتركة والين يقاما  محا لة تاايع  جها  ال ظر ا
القضالالالا   القحالالالافظين ي الالالب ا(مالالال ا العقاريالالالة فالالال  ملالالالال تطبيالالالق ا(اىالالالاا العقاريالالالة واضالالالع د ريالالالا  

  م اشير مشتركة تهم احا التطبيق.
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أتق ب أن أاان لع  فقت ف  احا القاضاع  أن تكان احد العراسة وعايالة لعراسالا  مسالتقب ية 
 ا(مر  تع ق ب شىالية لها أاقيتها ف  ملال الت قية العقارية  ول الهادر إلب الااال. سيقا  أن

 المراجـــع المعتمدة
 

 القرين النريم. ــ 
 

 النتب: دور ـ 
   2001اوراايم بحقان   ت ةيح االاىاا العقارية  مىتبة إ  اك  الطبعة ا( لب.   
  اليابالالالالان  دراسالالالالة مقارنالالالالة  دار ال هضالالالالة  اوالالالالراايم محقالالالالع ي الالالال   القسالالالال  لية االداريالالالالة فالالالال

 .العربية  د ن صكر تاري  الطبع
  اوالالالالا الاالالالالبر يبالالالالع الحةالالالاليظ  الخطالالالالا الشخاالالالال  ل قحالالالالافظ والالالالين الخاا الالالالية  الخضالالالالاع

 .1995ل قبادئ العامة  مل ة التحةيظ العقارر  الععد الخام   ااتابر 
 ى عرية  الطبعالة اوا زيع فهق   القضالاء االدارر  مل ال  الع لالة  م شالأ  القعالارف باالسال

 .1988الاالاة  

 ااقع اوا الافاء  نظرية االاىاا ف  لانان القرافعا   م شأ  القعارف. 
  أاقالالع م يلالال   الت ةيالالح  فقالالا ل االالاص لالالانان القرافعالالا  مع قالالا ي يالال  بالالتراء الةقالال   أاىالالاا

 .1994ال قا  دار التافيق ال قاصجية ل طباية  القاار   
  فالالال  شالالالرا القالالالانان القالالالعن  اللع الالالع  نظريالالالة االلتالالالزاا  ادريالالال  الع الالالار العبالالالعال ر  الاسالالالي

 .1952واج  ياا  دار ال شر القارية  

   ادريالالالال  الع الالالالار العبالالالالعال ر  شالالالالرا القالالالالالانان القالالالالعن   ال ظريالالالالة العامالالالالة ل لتالالالالالزاا  االراد
الق ةرد   االؤراء و  سبا  القس  لية التقايرية  القالانان  اللالزء الاالان   مطبعالة ال لالاا 

 .2000ة اال لب  اللع ع   الطبع
  ادري  الةا ارر  نظاا التحةيظ العقارر بالالقشرل مطبعالة دار ال شالر اللسالار  الطبعالة

 .2000الاانية  
  امي الالة جبالالران البخالالارر  ديالالاى القضالالاء الشالالامل  م شالالار فالال  اللامعالالة القشربيالالة  مطبعالالة

 .1994ال لاا اللع ع    العار البيضاء  الطبعة اال لب  س ة 
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 1997ضاء االدارر  دار ال شر اللسار  الطبعة اال لب  ؤارية العيان   الق. 
  اسالالن يبالالع ال طيالالف اقالالعان  ااىالالاا الشالالهر  العقالالارر  اشالالهار الحقالالاف العي يالالة بالقق كالالة

 .2003القشربية  القركز الاقاف  العرب   الطبعة اال لب  

   لالب  اسن فتاا  التقييالع االاتيالاط   ي لتال  بالالحلاز  االنالحارا  العقاريالة  الطبعالة اال
2008. 

    اسالال   يبالالع الاااالالع  ت ةيالالح االاىالالاا االداريالالة  مطالالابع ملالالال  الالالعفاع الالالاط    القالالاار
1984. 

  م شالالالالارا  الح بالالالال  الحقاليالالالالة  اسالالالالين يبالالالالع ال طيالالالالف اقالالالالعان: ااىالالالالاا الشالالالالهر العقالالالالارر  
2003. 

   اسالالالالالين ياقالالالالالان محقالالالالالع ياقالالالالالان  القضالالالالالاء االدارر  الكتالالالالالال الاالالالالالان   دار القطبايالالالالالا
 .2004-2000اللع ع  

  شالالاليع اشالالالقالة   جهالالالة نظالالالر لانانيالالالة  نشالالالر دار جاوالالالل ل طبايالالالة  ال شالالالر  التازيالالالع  سالالال ة ر
1997. 

  سعاد ياشار  اليالة التسالليل  فالق نظالاا التحةاليظ العقالارر القشربال   القطبعالة  الارالالة
 .1997الاط ية  طبعة 

 شالالركة باوالالل ع القشربالال  والالين ال ظريالالة  التطبيالالقالطيالا والالراد   الت ةيالالح اللبالالرر فالال  التشالالري  
 .1988باية  ال شر  التازيع  الرباط  ل ط
  الطيالالا والالراد   ت ةيالالح االاىالالاا االداريالالة  الحقالالاف التالال  تحلالالز اداريالالة اللتضالالا ها  مطبعالالة

 .2003الرباط   االم ية
   يبع الباسال  جقيعال  ومحقالع ااشالم  القبالادئ العامالة فال  الت ةيالح طبقالا لقالانان القرافعالا

 .1978اللع ع  الطبعة اال لب  الس ة 
 سالالالال  يالالالالزا ر  ت ةيالالالالح االاىالالالالاا القضالالالالا ية مالالالالن طالالالالرف القحالالالالافظ ي الالالالب االمالالالال ا يبالالالالع البا

 .العقارية
  يبالع الالرزاف ااقالع السال هارر  الاسالي  فال  شالرا القالانان القالعن  اللع الع  نظريالة االلتالالزاا

 .1952واج  ياا  دار ال شر ل لامعا  القارية  
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 ا الق كيالة  يبع الرزاف ااقع الس هارر  الاسي  فال  شالرا القالانان القالعن   اسالبال كسال
 القل ع التاسع  يعد الطبعة  التاري  ةير محكارين.

    يبالالع العزيالالز تافيالالق  دجالالال اإلجالالراءا  فالال  التشالالريع القشربالال   مطبعالالة ال لالالاا اللع الالع
1990. 

  يبالالع العزيالالز تافيالالق  لضالالاء القل الال  االي الالب فالال  التحةالاليظ  الال ل اربعالالين سالال ة  القىتبالالة
 .1999لب  العار البيضاء القانانية مطبعة ال لاا اللع ع   الطبعة اال  

   يبالع الع الال  العبالار  نظالالاا التحةالاليظ العقالارر  إشالالهار الحقالالاف العي يالة بالقق كالالة القشربيالالة
 .2003القركز الاقاف  العرب   الطبعة ا( لب  

  يبالالالالع ال طيالالالالف اعايالالالالة ل  القضالالالالاء القسالالالالتعلل فالالالال  القالالالالانان القشربالالالال   مطبعالالالالة ال لالالالالاا
 . 1998اللع ع   العار البيضاء  

 اعاد  القضاء االدارر القشربال  ي الب ضالاء القالانان القحالعث ل قحالاام االداريالة يبع ل 
 .1995ت  الرباط  الطبعة الاانية  بالشرل  مطابع م شارا  يىا

  يبع الااال رافع  مقاضا  الع لة  الق سسا  العقامية ف  التشريع القشربال   القطبعالة
 .1987 الارالة الاط ية  مرااو  الطبعة اال لب  

 تحالال   الالال   فتحالال   الالال   الت ةيالالح اللبالالرر فالال  القالالااد القعنيالالة  التلاريالالة  مطبعالالة جامعالالة ف
 .1995القاار   الكتال اللامع   القاار   

 1992لةاا    الطيا  الاجيز ف  القانان القضا   الخاص  اللزء اال ل  ا. 

  ال لالالاا مالالأمان الكزبالالرر  التحةالاليظ العقالالارر  الحقالالاف العي يالالة اال الال ية  التبعيالالة  مطبعالالة
 .1978اللع ع   

   محقالالالع الحيالالالان   القحالالالافظ العقالالالارر والالالين متط بالالالا  اال تاالالالاص  اارااالالالا  القسالالال  لية
 .2002 الطبعة ا( لب  مطبعة ال لاا اللع ع   العار البيضاء 

  محقالالع الحيالالان   القحالالافظ العقالالارر  القسالال  لية التقاالاليرية  الالالع  افالالاف  م سسالالة ال خ الالة
 .2003ل كتال  

 راء  ف  ملال ا تااص كل مالن القحالافظ العقالارر  لاضال  التحةاليظ محقع الحيان   ل
   التعرضا  نقاصجا.العقارر  العقارر ي ب ضاء مسطر  التحةيظ

  1981محقع الشافع  اوا راك  القضاء االدارر  دار اله ا ل طباية  س ة. 
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  إلالالب  1949محقالالع العربالال  القلبالالاد  ملقايالالة لالالرارا  محىقالالة االسالالتم اف بالربالالاط مالالن
 .1982طبعة    1956

  محقالالالالالع الكشالالالالالبار  ويالالالالالع العقالالالالالار والالالالالين الرضالالالالالا ية  الشالالالالالى ية  س سالالالالال ة العراسالالالالالا  القانانيالالالالالة
 .1997القعا ر   مطبعة ال لاا اللع ع   الطبعة اال لب  

  محقع ون الحا  السال ق   مقالاال   أبحالاث فال  التحةاليظ العقالارر ال دراسالا  مالن القالانان
 .2004 التازيع  الطبعة ا( لب  مارك القشرب   الققارن  دار الق م ل طباية  ال شر 

  محقالالالالع  يالالالالرر  لضالالالالالايا التحةالالالاليظ العقالالالالالارر فالالالال  التشالالالالريع القشربالالالالال : القسالالالالاطر اإلداريالالالالالة
 .2009 القضا ية  مطبعة القعارف اللع ع   الطبعة الخامسة  

  القختالالالار يطالالالار  الالالالاجيز فالالالال  القالالالانان العقالالالارر القشربالالالال   القاريتالالالان   مطبعالالالة فضالالالالاء
 .1999عة اال لب  االوعاع  الطباية  الطب

 لت ةيح القعنية  التلارية.مرجع القاض   القتقاض  ف  اشىاال   م ازيا  ا 
  1998م يىة الار    القانان االدارر  طبعة. 
  الالان  الزاالالرر  الحلالالز الت ةيالالحر ي الالب العقالالار فالال  القالالانان القشربالال   القطبعالالة  الارالالالة 

 .2007الاط ية  مرااو  الطبعة ا( لب  اللزء الاان   
 

 ثا يا ـ الرسائ  واألطروحات:
  امالالالال جالالالعا ر  التشالالالطيا ي الالالب التقييالالالع فالالال  نظالالالاا التحةالالاليظ العقالالالارر  رسالالالالة ل يالالالل دو الالالاا

لالانان العقالاد  العقالار  جامعالة محقالع القعققة ف   اع  التكاين  البحال   العراسا  الع يا 
 .اال ل ك ية الع اا القانانية  االلتاادية  االجتقايية  جع 

  لابالة القضالالاء لقالالرارا  القحالافظ العقالالارر  اطر االالة ل يالل دكتالالاراد الع لالالة جقالال ال عيقالال   ر
فالالال  القالالالانان الخالالالاص  ك يالالالة الحقالالالاف جامعالالالة الحسالالالن الاالالالان  البيضالالالاء  السالالال ة اللامعيالالالة 

2001-2002. 
  اقالالعر اقالالادر  القسالال  لية االداريالالة  اطر االالة ل يالالل الالالعكتاراد  جامعالالة الحسالالن الاالالان  

 .1989 الس ة اللامعية العار البيضاء   االجتقايية ا ية الع اا القانانية  االلتاادية
    الالالالالع يشالالالالات   الطعالالالالن فالالالال  لالالالالرارا  القحالالالالافظ  بحالالالال  نهايالالالالة التالالالالعريا بالقعهالالالالع الالالالالاط 

 .2001-2000ل عراسا  القضا ية  
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  القحافظ وين القسال  لية القعنيالة  االداريالة  بحيال  ل يالل دو الاا العراسالا  رضاان دزارر  
ان مالعن   جامعالة الحسالن الاالان  ك يالة الحقالاف يالين الشالق لان  الع يا ف  القانان الخاص

 .2002-2001العار البيضاء  الس ة اللامعية 
  الزر يقالال  محقالالع واجقعالالالة  د ر القحالالافظ العقالالالارر فالال  تحقيالالق الق كيالالالة   دراسالالة مقارنالالالة

لحسالالن الاالالان  والالين ال ظالالاا العقالالارر فالال  القشالالرل  ليبيالالا  اطر االالة ل يالالل الالالعكتاراد  جامعالالة ا
 .1992  العار البيضاء

  سالالعاد ا الالت و خيالالالر  لالالرارا  القحالالافظ ي الالالب الق كيالالة العقاريالالة والالالين امىانيالالة الطعالالن  االالالق
التعالالالايا  رسالالالالة ل يالالالل دو الالالاا العراسالالالا  الع يالالالا  القعققالالالة فالالال  القالالالانان الخالالالاص   االالالع  

-2003ف  جالع  السال ة اللامعيالة التكاين  البحال  فال  لالانان العقالاد  العقالار  ك يالة الحقالا 
2004. 

 االالبر  مسال  لية القحالافظ ي الب االمالال ا العقاريالة  الراالان بالالالقشرل  يبالع الحةاليظ اوالا ال
رسالالالة ل يالالل دو الالالاا العراسالالا  الع يالالالا بالقعرسالالة الاط يالالالة لالال دار  العقاميالالالة السالال ة اللامعيالالالة 

1992-1993. 
  يبالالع العالالال  الالالعلال   االلشالالاء  التشالالطيا فالال  التشالالريع العقالالارر القشربالال   اطر االالة ل يالالل

ك يالالالالة الحقالالالالاف جامعالالالالة محقالالالالع الخالالالالام  الربالالالالاط  السالالالال ة  الالالالالعكتاراد فالالالال  القالالالالانان الخالالالالاص 
 .2001/2002اللامعية 

  سالالال طا  القحالالالافظ فالالال  مرالبالالالة مسالالالت عا  التقييالالالع والالالين القشالالالر يية  الرلابالالالة  اقالالالال يانالالالة
القضالالالا ية القضالالالا ية  أطر االالالة ل يالالالل دكتالالالاراد الع لالالالة فالالال  القالالالانان الخالالالاص بى يالالالة الحقالالالاف 

 .2004/2005واجع   الس ة اللامعية 
  بيعالال   القعالالام   العقاريالالة والالين هالالاار  انتشالالار القحالالررا  العرفيالالة  ضالالقانا  محقالالع الر

القحالالالررا  الرسالالالقية  اطر االالالة ل يالالالل دكتالالالاراد الع لالالالة فالالال  القالالالانان الخالالالاص  ك يالالالة الحقالالالاف 
 .2000-1999بالعار البيضاء 

  محقالالع والالن الحالالا  السالال ق   سياسالالة التحةالاليظ العقالالارر فالال  القشالالرل والالين االشالالعار العقالالارر
قالالالالالاي  االلتاالالالالالادر  رسالالالالالالة السالالالالال ل العالالالالالال  بالقعرسالالالالالة الاط يالالالالالة لالالالالال دار   التحةالالالالاليظ االجت

 .2002  العقامية  م شار يىات   الرباط
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  الاال  القةضل  القبادئ العامة ل ت ةيح ف  ضاء التشريع القعن  القشربال   رسالالة ل يالل
دو الالاا العراسالالا  الع يالالا فالال  القالالانان الخالالاص  جامعالالة الحسالالن الاالالان  ك يالالة الحقالالاف بالالالعار 

 .1982/1983الس ة اللامعية  لبيضاء يين الشق ا
   الالان  الزاالالرر  الحلالالز لالالعى الشيالالر فالال  القالالانان القشربالال   رسالالالة ل يالالل دو الالاا العراسالالا 

الع يا القعققة ف  القانان القعن   نالشت بى ية الحقاف مرااو  مطبعة ال لاا اللع الع  
 .2004الس ة اللامعية  العار البيضاء 

 
 ثالثا ـ المج ت:

 .القعهالالع  لالالف ريالالاط  القسالالطر  القعنيالالة فالال  شالالر ا  تعريالالف ادريالال  ا الالين  م شالالارا  اد
 .ضا يةالاط   ل عراسا  الق

   اوالالالراايم زيالالاليم  القسالالال  لية االداريالالالة والالالين الخطالالالأ الشخاالالال   الخطالالالأ القرفقالالال   م شالالالارا
سال ة مالن االدار    40القل ة القشربية ل دار  القح ية  الت قيالة  س سال ة مااضاليع السالاية  

 .1996الس ة   6يعد 
  ااقالالع اجعالالان  القحالالافظ العقالالارر ا تاا الالالات  مسالال  ليات    ضالالعيت  االداريالالة  القل الالالة

 .2004  وتاري    ا ر اوريل 54/55القشربة ل دار  القح ية  الت قية  يعد مزد   
  ااقالع اجعالالان   اا الية الرلابالالة القضالالا ية ي الب ايقالالال القحالالافظ العقالارر بعالالع ااالالعاث

 القحاام االدارية.
 الشالالالالالالحيت   الطعالالالالالالن فالالالالالال  لالالالالالالرارا  القحالالالالالالافظ والالالالالالين ا تاالالالالالالاص القضالالالالالالاء العالالالالالالادر  ااقالالالالالالع

 .2003   انيا 8 ا تااص القضاء االدارر  مل ة الق اهر   يعد 
  ااقالالع الاالالايغ  اشالالىاليا  ت ةيالالح االاىالالاا االداريالالة  مقالالال م شالالار ورسالالالة القحامالالا   يالالعد

 .2005  اوريل 23-24
  كيالالالة العقاريالالالة فالالال  التشالالالريع القشربالالال   ال عالالال  دريالالالا  يبالالالع القالالالادر  مسالالال  لية محالالالافظ الق

 .1994  دج بر 29مل ة الق حق القضا    يعد 
  ال عالال  دريالالالا  يبالالالع القالالالادر  مسالالال  لية محالالالافظ الق كيالالالة العقاريالالالة  مل الالالة االشالالالعاع  يالالالعد

 .1915  الس ة السابعة   انيا 12
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 ل الة اللي ل  امزيع  شرط انتةاء العياى القاازية ف  الق ازيا  االدارية  م شارا  الق
 .1996   6القشربية ل دار  القح ية  الت قية  الععد 

  الحسالين والالاريقين  التقييالع االاتيالالاط  الحلالز التحةظالال  ي الب يقالالار محةالظ  مقالالال م شالالار
 .12بقل ة االشعاع  يعد 

  الع  ال   االجالراءا  القتبعالة فال  ديالاى التعالايا االدارر  رسالالة القحامالا   يالعد 
 .2003   الياز 20
 التحةالاليظ العقالالارر أمالالاا القحالالاام  يالالن ال الالع   القشالالتركة االالال نظالالاا   اا الاليا  لضالالايا

  طبالالالالع  نشالالالالر مع ريالالالالة 1990مالالالالار  65   5التحةالالالاليظ العقالالالالارر بالالالالالقشرل  الربالالالالاط  الالالالام  
 .1992القحافظة العقارية  االششال الطباةرافية  ةشت 

  الق ازيا  العقاريالة مالن  ال ل لضالاء القل ال  االي الب لسال اا  3دال ل يق ية  الععد  
 ف  القضايا القعنية التلارية الل ا ية  االدارية. 2000-2005

   الطيالالالا والالالن الققالالالعا  الطعالالالن فالالال  لالالالرارا  القحالالالافظ بشالالالأن التحةالالاليظ  التعرضالالالا   اؤاراالالالا
 .3مل ة رسالة القحاما   يعد 

  الطيا ون الققعا  الطعن ف  لرارا  القحافظ ي ب االم ا العقارية ف  اطالار الةاالل
 .1985  س ة 14ؤاراا  مل ة الق حق القضا    يعد  ا 1331رمضان  9من ت  32
  يبالالع العالالال  الالالعلال   بعالالا مظالالاار اضالالطرال االجتهالالاد القضالالا   فالال  مالالاد  التحةالاليظ

 العقارر.

  مل الالالالة مالالالالن ف ا ا  ماالالالالط ح التحةالالالاليظ العقالالالالارر   361يبالالالالع القالالالالادر الرافعالالالال   الةاالالالالل
 .87القحاام القشربية  الععد 

  ل قحافظ ي ب االم ا العقارية  مقال م شالار يبع الكريم اضر   القس  لية الشخاية
 .2005  ااتابر 64بالقل ة القشربية ل دار  القح ية  الت قية  يعد 

 اليالاز 44القشربيالة  العالعد   مل الة القحالام  يبع ال طيف الحالاتق   تع يالق ي الب اىالم   
1986. 

  يبالالالع ال طيالالالف القتاكالالالل  شالالالر ط لبالالالال ديالالالاى االلشالالالاء ي الالالب ضالالالاء اجتهالالالادا  القحالالالاام
 .2000دج بر  –نانبر  35دارية  القل ة القشربية ل دار  القح ية  الت قية  يعد اال
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  يبالالالع ل الشالالالرلا ر   الالالعابة ت ةيالالالح االاىالالالاا  القالالالرارا   مل الالالة القضالالالاء  القالالالانان  العالالالعد
128. 
  يبالالالع ل اارسالالال   اال تاالالالاص القضالالالا   فالالال  ملالالالال مسالالال  لية االدار   ماهةيهالالالا بعالالالع

 .1999 ة العراسا  االدارية  الععد الاان   دج بر انشاء القحاام االدارية  مل
  مالن ف ل ع مالن طالرف القل ال  االي الب  معا  الة  79يبع ل اارس   تطبيق الةال

م شالالار  باشالالشال نالالع   يقالالل القل الال  االي الالب  التحالالاال  االلتاالالادية  االجتقاييالالة  الربالالاط 
 .1999  طبعة 1997دج بر  18-20

 1986فبرا ر الرباط  7-5لل ليام  تعيبع ل درميو  نع   القضاء القس. 
  يبالالع الاااالالع اللالالرارر  تعقيالالا ي الالب ابحالالاث فالال  العقالالل القضالالا   ل الالر ي  اال ل  مل الالة

 .1986  اوريل 16الق حق القضا   يعد 
  فاطقالة الحالر ف  د ر القحالافظ بشالأن التعرضالالا  ي الب مط الا التحةاليظ  مل الة القالالانان

 .2002  س ة 19 االلتااد  الععد 
  الطعالالالن فالال  لالالالرارا  القحالالافظ ي الالالب االمالال ا العقاريالالالة والالين ا تاالالالاص محقالالع ال لالالارر  

 .2000   انيا 21ل ة االشعاع  يعد القحاام االدارية  القادية  م

   قل ة القشربيالة ل لتاالاد  القالانان  المحقع الازان   ت ةيح االاىاا ف  القلال االدارر
 .2000   انيا 1يعد 
 حةالاليظ العقالالارر  مل الالة التحةالاليظ العقالالارر  محقالالع  يالالرر  الطعالالن بالالال قا فالال  لضالالايا الت

 .1995  ااتابر 5يعد 
  اا الالاليا  لضالالالايا التحةالالاليظ العقالالالارر امالالالاا القحالالالاام  ال الالالع   القشالالالتركة  محقالالالع  يالالالرر 

 .1990مار   15-14اال نظاا التحةيظ العقارر بالقشرل  الرباط 

 محقع ش ان   اا ية الرلابة القضا ية ي ب مشر يية ايقال القحافظ. 
 ت ةيالالح الققالالررا  القضالالا ية فالال  ميالالعان التحةالاليظ العقالالارر  مل الالة الق الالاهر   محقالالع  الالشير  

 .2003   انيا 8يعد 
   محقع لارر  القرارا  االدارية  القاو الة ل طعالن والعياى االلشالاء بسالبا تلالا ز السال طة

 .38  الس ة 192مل ة االمن الاط    يعد 
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   الت ةيالح  بحال  م شالار محقع ليع عر  ال يلاز لشير اطالراف الحىالم اؤالار  الاالعابة فال
 .1985بقل ة رسالة القحاما   الععد الاان   فبرا ر 

  محقع محلاب   االجتهاد القضا   فال  تةسالير مةهالاا الخطالأ فال  القسال  لية التقااليرية
 .1994  دج بر 29 حق القضا    يعد ف  القشرل  مل ة الق

   بالرسالم العقالارر  القختار يطار  القخاطر القهعد  لقشترر العقار ي ع يعا تقييع اق
 .2006  الس ة 1مل ة االم ا  الععد 

  ماطةب يةيرر  القالرارا  االسالتعلالية  ال ةالاص القعلالل  مل الة الحالعث القالانان   العالعد
 .1999  شت بر 15

 
 را عا ـ المناكير والدوريات:

  2005 انيا  1وتاري   350د رية القحافظ العاا يعد. 

  1988اوريل  18وتاري   310الع رية يعد. 
  1995  ا ر  20وتاري   324د رية رلم . 
  30/08/2005وتاري   348د رية  ادر  ين القحافظ العاا تحت يعد. 

  1985  ا ر  20وتاري   234د رية يعد. 
  2005  ا ر  7وتاري   89رسالة القحافظ العاا يعد. 

 لع لالالة الكتالالال الاالالادر يالالن الالالازير اال ل   زار  الشالال  ن االداريالالة تحالالت ي الالاان: تقايالالل ا
 .1997اماا القضاء  كيةية ت ةيح االاىاا  القرارا  االدارية  طبعة 

   47ا ع  343رلم  27/02/05محكر  اللااوية ل سيع القحافظ وتاري. 
  1980مار  27وتاري   278م شار يعد. 
  1981مارك  16وتاري   280م شار يعد. 
  1989مار  19وتاري   314م شار يعد. 

 
 

 

 جنلية:المراجع األخامسا ـ 
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 93 ........................................................................... ب ــ ارستثناءات:

 93 .............................................. * األمر الصادر عن قاني المستعج ت:

 94 ............. * األوامر الصادرة عن السادة الرؤساء ارولين لمحاثم ارستئنا :

* ايداع ملكغ الدين  صندوق المحنمة او صدور احنا  منتسلة لقوة الشيء 

 95 .................... المقضي  ه تثلت ا عدا  الدين الذي صدر  سلله ارمر  الحجز:

 96 .... ية القاضية بالتشطيب على االنذار العقاري:ــ اشكالية تنفيذ االوامر االستعجال 2

 98 .. ثانيا ــ اشكالية تنفيذ االوامر االستعجالية القاضية بالتشطيب على التقييد اال تياوي:

 101 ........... :1915يونيو  2من ظهير  208الموقف القضايي من نطاق الفصل  – 1

 103 ............................................. االنتقارات الفقهية لموقف العمل القضايي: – 2

 

 

 108 .......: يليات حماية ونمان تنفيذ ارحنا  العقارية من طر  المحافظ العقاريالفص  الثا ي

 110 ................ المبحث األول: الطعن في قرار المحافظ الرافض لتسجيل حكم عقاري نهائي.

 111 ........................................................ المطلب األول: ازدواجية االختصاص القضائي.

 112 ......................................................... الفقرة األولى: موقف االجتهاد القضائي.

 116 ...... من قرار المحافظ الرافض لتسجيل  كم عقاري نهايي: روال ــ موقف الارفة االرارية

 117 ثانيا ــ موقف المحاكم االرارية من قرار المحافظ الرافض لتنفيذ  كم عقاري نهايي:

 120 ...................................................................... الفقرة الثانية: مـوقــف الفقــه.

 120 ............................................... من ظ ت ع : 96روال ــ المفهوم الضيق للفصل 

 123 ............................................... ع : من ظ ت 96ثانيا ــ المفهوم الواسع للفصل 

 124 .................... المطلب الثاني: التظلم الرئاسي من قرار المحافظ لتنفيذ حكم عقـاري نهائي.

 126 ...... ت المحافظ على الملكية العقارية.المبحث الثاني: حقوق االطراف المتضررة من قرارا

 128 ...................... المطلب األول: دعاوى المتضرر من قرارات المحافظ على االمالك العقـارية.

 128 .......... المتضرر في مواجهة المحافظ على االمالك العقارية : الفقرة االولى : دعوى

 129 .......................................... روال ــ رعوى المسؤولية بناء على الخطأ الشخصي:

 129 ................................................ ومعايير تمييا :ــ ما،ية الخطأ الشخصي  1
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 129 ............................................................ ماهية الخطن الشخصي : –د 

 129 ...........................ب ــ معايير تمييز الخطن الشخصي عن الخطن المرفقي:

 131 ............................................. ــ االرطاء الشخصية التي يرتكبها المحافظ: 2

 132 ................. مسؤولية المحافظ الشخصية القائمة عكم معيار التدليس : –د 

 134 .............................. مسؤولية المحافظ القائمة عكم الخطن الجسيم : –ب 

 138 ......................................... ثانيا ــ رعوى المسؤولية بناء على الخطأ المصلحي:

 139 .............................................. ية الخطأ المصلحي واساسه القانوني:ــ ما، 1

 139 ............................................................. ماهية الخطن المصكحي: –د 

 140 ............................................. ب ــ ارساس القا و ي لكخطن المصكحي:

 141 .................................ــ  االت قيام مسؤولية الدولة نتيجة الخطأ المصلحي: 2

 145 ........................... .الفقرة الثانية: دعاوى المتضرر في مواجهة المستفيد من التحفيظ

 146 ........................................... روال ــ رعاوى رر الثمن ورعوى االثراء با سبب :

 146 .............................................................................. ــ رعوى رر الثمن: 1

 149 ........................................................................ ا سبب:ــ عن االثراء ب 2

 151 .............................................................. ثانيا ــ رعوى المسؤولية التقصيرية:

 153 ................................... المطلب الثاني: مسطرة طلب التعويك وضمانات الحصول عليه.

 153 ........................................................ .الفقرة األولى : مسطرة المطالبة بالتعويض

 154 ......................... روال ــ االرتصاص القضايي في رعوى التعويض واجل تقارمها:

 154 .......................................... االرتصاص القضايي في رعوى التعويض : – 1

 155 .............................................................. رجل تقارم رعوى التعويض : – 2

 156 ................................................................. ثانيا ــ اجراءات رعوى التعويض:

 157 ....................................... ــ رعوى التعويض الناتجة عن الخطأ الشخصي: 1

 158 ....................................... ــ رعوى التعويض الناتجة عن الخطأ المصلحي: 2

 160 ................................................... الفقرة الثانية : ضمان الحصول على التعويض.

 161 ...................................................روال ــ تنظيم صندوق التأمين و االت تدرله:

 165 ..................................... انيا ــ صندوق التأمين كضمان ا تياوي لجبر الضرر:ث
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 166 ....................................................... ــ التأوير القانوني لصندوق التأمين: 1

 167 ...................................................... ــ اجراءات مقاضاة صندوق التأمين: 2

 169 ............................................................................................... خــــاتـمـة

 172 .................................................................................... المراجـــع المعتمدة

 181 .............................................................................................. الـفـهــرس


