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        تقديرتقديرتقديرتقديروووو    شكرشكرشكرشكر

ه الباقة العطرةيشرفني عن إذنكم أن أتقدم بهذ  

التقدير للذين ورد ثناءهم في و إنه لمن دواعي سروري أن أعبر عن فائق إحرامي

 " الذين آتوا العلم درجاتو يرفع اهللا الذين آمنوا منكم:" محكم التنزيل لقول اهللا تعالى 

  . 11  ا
ية  المجادلة سورة

ولهذا أغتنم الفرصة ألتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان العميق إلى أستاذتي حليمة 

  .لمغاري التي أشرفت على إنجاز هدا البحث مند بدايته إلى نهايته 

فكانت نعم العون والسند،من خالل نصائحها النيرة وتوجيهاتها السديدة مما جعلني 

  .أتجاوز العديد من المعيقات

ثابرة علمتني روح العزيمة والمحسن المعاملة والتشجيع الدائمين،على كما أشكرها 

  .مبارك في علمها وعملهاو ،خير الجزاء عنيفجزاها اهللا 

الدكتورة الجليلة  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة 

ول مناقشة هذا الذين تفضلوا بقبالدكتور الفاضل كمال بالحركة ،و حليمة بن حفو

ودمتم قدوة جزاك اهللا عني خير الجزاء  وتوجهاتهم القيمة البحث،إلغنائه بمالحظاتهم 

 .لطلبة البحث العلمي



 

 

  

  

  

  

        إهداءإهداءإهداءإهداء

  

وقضى ربك أال " : ن قال فيهم اهللا عز وجلم علىأتقدم إلهداء ثمرات هدا البحث 
ا أوكالهما فال تقل الكبر أحدهم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكتعبدوا إال إياه 

لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي 

  .23-24سورة اإلسراء اآلية "أرحمهما كما ربياني صغيرا

وإلى اللذين لم يهدأ لهم البال ولم يسعد لهما حال إال إذا رأياني أتابع دراستي ،لدى 

أفراد أسرتي  كما أهدي ثمرة هدا العمل إلى. زاء الحسن أسأل الخبير أن يجزيهما الج

حب العمل وإلى كل و وإلى جميع السادة األساتذة وإلى كل من ذب في نفسي روح التحدي

  .من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث

  . وإلى كل باحث عن المعرفة ردا للجميل الذي أحمله لهم جميعا
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  التعريف بالموضوع : أوال 

و ،ءالرضـا  ورودهي التي يكفي فيهـا  و العقود بوجه عام إلى عقود رضائيةتنقسم 

نب الرضا تسليم شيء محل التعاقد،و إلى عقـود  التي يلزم فيها إلى جا هيو  عينية عقود

محدد كما هو الشـأن  و هي التي يلزم النعقادها ورود الرضا بها في شكل خاصشكلية و

الشكلية المنصـوص عليهـا بمقتضـى     فصناعة وثيقة الهبة تفترض وجوبافي عقد الهبة،

  .القانون

بل أكثر في اإلثبات إال إذا كانت موثقة،  ظهورالو ال وجود لهاو الهبة كسائر العقودف

الغايـة  و إال إذا كانت في قالب رسمي اإلثباتمن ذلك فهي ال تصلح أن تكون قرينة في 

و كثير مـا ضـاعت   النزاع،و حمايتها من الخالفو عمن ذلك ضمان الحقوق من الضيا

  .تعرضت لنزاع لعدم التوثيق أو للجهل فيهو الحقوق

إحكام لألمور الناس على القوانين و جليلة شريفة تحتوي على ضبطفالتوثيق صناعة 

ال يسـلك  و وبغير هذه الصناعة ال ينال أحد ذلكأموالهم،و المسلمينحفظ دماء و الشرعية

  .آخر التوثيق سالح ذو حدين إما لك أن أحسنته أو عليك إن أسأته ريتعببو ه المسالك،ذه

و جعله يدخل ضمن أقسـامه  أهمية خاصة، وره أول علم التوثيقالفقه اإلسالمي بدف

أشـرفها  و م الشـرعية منزلـة  و يعتبر من أهم العلـو فقه النوازل،و العقود إلى جانب فقه

  .1"وهيأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتب: " داقا لقوله تعالىصممكانة،

الـذي  و صة عقد الهبـة توثيق العقود خاية الكبيرة التي تكتسبها عملية ألهملنظرا   

القواعد القانونية و ط الشرعيةوفق الضوابقان،اإلتو أن يكون بأقصى درجات الضبط ينبغي

                                                           
1
  282سورة البقرة ا
ية   
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لبـاب   اسـد و االلتبـاس و حتمل التأويل وال يكتنفه الغمـوض ال يسليم،و واضح بأسلوب

  . المنازعات

ق وم دولة الحترسيخ لمفه ذاتهحد في سة ضمن المشهد القانوني ببالدنا،فوجود مؤس

إلى إصـدار نصـوص قانونيـة     المشرع المغربي يسعى جاهداو إذ منذ سنواتالقانون،و

ع مـن خاللـه   تهدف باألساس إلى الرقي بالوضعية التعاقدية إلى مستوى يسـتطي متنوعة،

على إصـدار    2011قدم المشرع المغربي في أواخر سنةو هكذا أتحقيق جميع الضمانات،

ثا بـارزا فـي   القانون حـد قوق العينية إذ يعتبر هذا نة الحوبمثابة مد 39.08قانون رقم 

و ناها المغرب في السنوات األخيرة،اف إلى الترسانة القانونية التي تبيضالعقاري، التشريع

التي يكون موضوع نزاعها العراقيل التي يواجهها القضاء،و ييل صعوباتذهذا من شأنه ت

  .توثيق التصرفات العقارية بوجه عام

يعطيه اإلنسـان مجانـا   هي كل ما و رعيةهبة باعتباره من العقود التبكما أن عقد ال

الهبة تمليك عقار أو حـق  " 273مدونة الحقوق العينية في المادة  و قد عرفتهبدون مقابل،

  ". ضموهوب له في حياة الواهب بدون عوعيني لوجه ال

ـ تختلف عن بعضها البعض، هذا العقد تحت مسمى العطايا التي ال لو يدخ دقة كص

  .القانونو التي حددها الفقه اتمن حيث األحكام إال في بعض الجزئيغيرها  و ىالعمرو

حيث تكمن في الرسـمية،  ة بقوة القانونمحدد ةعقد الهبة توفرها في جبو الشكلية الوا

أن يحرر في وثيقـة   اإلتقانو أوجب المشرع لكي يكون هذا العقد بأقصى درجات الضبط

ذه الموصفات يكـون  و إصدار عقد الهبة بدون هع،.ح.من م 427رسمية استنادا للفصل 

فالهبة المجردة مـن الشـكل ال   ،اإلثباتو ال يمكن أن يعتد به كحجية في هو العدم سواء،

    .ال تولد دعوىنشئ حق وت
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مجال المعـامالت التعاقديـة فقـد حـدد      يو نظرا لما لهذه الوثيقة من وزن ثقيل ف

التوثيق بشـقيها  لمتمثلة في مؤسسة او توثيقهابالمكلفة  الجهاتالمشرع على سبيل الحصر،

فهو يزاوج بين نظام  }أالزدواجية{و هو ما يميز نظام التوثيق بالمغرب العدلي،العصري و

الـذي   1925المطبق بظهير و التوثيق العصري الذي يستمد أصوله من القانون الفرنسي

بين نظام التوثيق العدلي الذي و يالمنظم لمهنة التوثيق العصر 32.09 نسخ بموجب قانون

المـنظم  و فقه المالكي على وجه الخصوصالو السنةو ه من الكتابئمبادو يستنبط قواعده

  .المتعلق بخطة العدالة  16.03بمقتضى قانون رقم 

و بطبيعة الحال هذا االمتياز لم يأتي من فراغ فقد جاء نتيجـة لترسـبات تاريخيـة    

و لكـي تكـون   ،لنزاع القائم أمام القضاءل اع حدتضمهمة ل اقطعت فيها وثيقة الهبة أشواط

  .حجة قاطعة ال يمكن الطعن فيها إال بالزور

ـ ع قد حسمت مسأل.ح.من م 274فإذا كانت المادة  ة فـي محـرر   ة تحرير عقد الهب

ملكية المشتركة لالمتعلق با 18.00 أخص بالذكر قانونو رسمي فإن هناك نصوص أخرى

 العقـد و مبدأ ازدواجية توثيق عقد الهبة بين المحـرر الرسـمي  على  12نص في المادة 

و عليه فإن وثيقـة  مقبول للترافع أمام محكمة النقض،محامي الذي يحرره  خ يالتار الثابت

المستوفية لجميع شروطها الشـكلية المنصـوص   و الهبة الخاضعة لنظام الملكية المشتركة

  .لتصرفا إلثباتعليها في القانون تصلح أن تكون محال 

ة الهبة كما يبدو لنا في ثيقالقول أنه ليس من السهل صناعة و و في هذا اإلطار يمكن

و هو الشيء لعقارية عموما،اة لكية لحماية المالدقو حيث تفترض كثير من الحذرظاهرها،

بعـض  ميدان التوثيق العقـاري علـى    حصرالذي أصبح يستجيب له المشرع من خالل 

المتعلـق   18.00العديد من القوانين نخـص بالـذكر قـانون    و هو ما يظهر في ،الجهات

  .المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون و بالملكية المشتركة
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الشكليات التي ال يقوم عقد الهبـة إال  و ين توفر العديد من البياناتنإذ تلزم هذه القوا

ـ  ا المجال،ذفي همن مجهود غم ما بدله المشرع رووجودها،ب وانين بـدورها  فإن هـذه الق

كيبـة  رة التيالشيء الذي يفـرض مراجعـة شـمول   رح إشكاليات قانونية أخرى عملية،تط

  .التوثيقية بالمغربالعقارية و

  وعأهمية الموض: ثانيا 

المتعلق بمدونة  39.08عقد الهبة في ضوء مستجدات قانون يكتسي موضوع توثيق 

ليس فقط باستقرار مجـال   الرتباطه ن الملكية المشتركة أهمية بالغةالحقوق العينية وقانو

  .بارتباطه كذلك بشكلية توثيق أحد أهم التصرفات التبرعيةوإنما التعاقد،

المتمثلة في عقد الهبة فقد أوجب له المشرع شكلية خاصة تختلف بين مـا إذا كـان   

ي تابت تاريخ أو بالمحرر عرفع،.ح.من م 274ادة األمر يتعلق بمحرر رسمي خاضع لم

حتى يعلم منشئها بالعمل الذي هو مقدم عليه إذ هي م، .م.من ق 12طق المادة مشمول بمن

  .غناء الموهوب لهله بدون مقابل مع اينقص أمواو تجعل الواهب يفتقر

و التي مة،ونظرا لخصوصية توثيق عقد الهبة فإنه يندرج في صفوف المواضيع الها

ى باهتمام الباحثين التي تحظو يالفقهو القضائيو عيشكلت نقطة تقاطع بين الجانب التشري

  .الممارسين في هذا المجالو

  إشكالية البحث: ثالثا 

ـ   لحا، يثير موضوع البحث إشكالية مركزية تتمحور حول ار ة الهبـة المتعلـق بعق

وما إذا كان يجوز توثيقها في محرر ثابت التاريخ يحـرره  خاضع لنظام الملكية المشتركة،

المتعلق  18.00من القانون رقم  12ة النقض طبقا للمادة محامي مقبول للترافع أمام محكم

التي نصت على حرية االختيار في توثيق جميع ، لكية المشتركة للعقارات المبنيةبنظام الم
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أم رسمي أو في محرر ثابت التاريخ؟، التصرفات العقارية المرتبطة بهذا النظام في محرر

  .؟ 74المذكورة في مدونة الحقوق المادة يقها في محرر رسمي طبقا لالستثناءات ثيجب تو

 ة أساسا حـول بمنصالالتساؤالت الفرعية ه اإلشكالية تتفرع عنها مجموعة من وهذ 

الخصوصية التـي  و غاية المشرع من إقرار رسمية عقد الهبة في مدونة الحقوق العينية:

ت التي جاءت ثم ما هي أهم مقتضيا؟  رسميةالعقود ال يتسم بها حتى يتم حصر توثيقه  في

  . ؟ فيما يخص توثيق عقد الهبة 18.00من قانون  12بها المادة 

  العدول؟و و ما الغاية من وراء حصر الجهات المكلفة لتوثيق عقد الهبة في الموثق

ها المحامي المقبول لدى محكمة النقض طبقا رهل هذا يعني أن المحررات التي يحر

على تحقيق الضمانات القانونية التي يتوخاهـا  غير قادرة  12لشروط المذكورة في المادة 

حددت المحـامين   18.00من القانون  12إذا كانت المادة و ؟ المشرع من توثيق هذا العقد

لها حق توثيق عقد الهبة فما هي  المقبولين للترافع أمام محكمة النقض كإحدى الفئات التي

عتبار أن قانونها يخول لها تحرير يحدد وزير العدل لوائحها سنويا على ا باقي الفئات التي

  .طرق الطعن فيها؟و العقود؟و ما مدى حجية الورقة الرسمية والعرفية في إثبات عقد الهبة

هـل نسـخت أو   و الفقه حول ازدواجية توثيق عقـد الهبـة؟  و و ما موقف القضاء

مـن قـانون    12من مدونة الحقوق العينية أحكام المـادة   274خصصت أو قيدت المادة 

  لكية المشتركة؟الم

  البحث يةمنهج: رابع 

الذي يهدف إلى تحليـل   يسأعمد في دراسة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليل

  .حيثياتهو مقاربة كافة أبعادهو الموضوع من مختلف جوانبه
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الجوانب المختلفـة بـين   و المالمح هج المقارن،بهدف استجالءنسأعتمد على الم كما

  .وع التوثيق في المجال العقاريالتشريعات المنظمة لموض

  خطة البحث: خامسا 

  :سأقوم بدراسة هذا البحث وفق تصميم ثنائي للموضوع كالتالي

قانون و عقد الهبة بين مدونة الحقوق العينيةاإلطار القانوني لتوثيق :  األول الفصل

  الملكية المشتركة

اآلراء حول توثيقها في تجاذب و ثار القانونية لتوثيق عقد الهبةاآل:  الفصل الثاني

  .العقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة
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صوصـيات التـي يتسـم بهـا هـذا      نظرا للخسي توثيق عقد الهبة أهمية كبرى،يكت

كما يثير مسألة أساسية التصرفات التبرعية، ه يندرج ضمنوالمتمثلة أساسا في اعتبارالعقد،

 39.08وبـالرجوع إلـى قـانون    ،تتعلق بطبيعة الشكلية التي يجب أن يتخذها هذا العقد 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية نجد المشرع المغربي قد حدد على سبيل الحصـر طبيعـة   

 الذي يجـب أن يتخـذ  من هذه المدونة و 274الشكلية التي يخضع لها هذا العقد في المادة 

المتعلـق   18.00خالفا لما عليه األمر بالنسبة لقـانون  طابعا رسميا تحت طائلة البطالن،

حيث جاءت هذه المادة في صورة عامة ،12للعقارات المبنية في المادة  بالملكية المشتركة

 إما في محـرر ،لملكية المشتركةلنظام التوثيق جميع التصرفات الواردة على عقار خاضع 

عقد الهبة طابعا مزدوجا  اتخاذمما يوحي لنا إمكانية ،رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ

المخول لهـا  أو من حيث الجهات العقد، الشكلية التي يخضع لها هذسواء من حيث طبيعة ا

وعليه فمسألة توثيق عقد الهبـة بـين مدونـة    العقود، ا النوع منالصالحية في توثيق هذ

وعليه سنتناول هـذا  مشتركة ال تخلو من هذه الفرضيات،ن الملكية الالحقوق العينية وقانو

  :الفصل عبر الشكل اآلتي

توثيق عقد الهبة في إطار مدونة الحقوق العينية وقـانون الملكيـة    : األول المبحث

  المشتركة

  بةعقد الهكلفة بتوثيق الجهات الم:  المبحث الثاني
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مدونة الحقوق مدونة الحقوق مدونة الحقوق مدونة الحقوق توثيق عقد الهبة في إطار توثيق عقد الهبة في إطار توثيق عقد الهبة في إطار توثيق عقد الهبة في إطار : : : :     المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

        العينية وقانون الملكية المشتركةالعينية وقانون الملكية المشتركةالعينية وقانون الملكية المشتركةالعينية وقانون الملكية المشتركة

شهدت المنظومة التشريعية في بالدنا مؤخرا تجديدا وإضافة في الترسانة القانونيـة،  

حيث جـاءت  ، العينية المتعلق بمدونة الحقوق 39.08وخير مثال على ذلك صدور قانون 

  .على العقارات هذه األخيرة كنسق قانوني متكامل منظم لجميع المعامالت المطبقة

وكما ال يخفى على المهتمين بمجال توثيق التصرفات العقارية ما ألهمية مثل هـذه  

مـن   274حيث أقرت المادة . القوانين من ضبط وتنظيم للمعامالت الواردة على العقارات

مدونة الحقوق العينية ضرورة صناعة وثيقة الهبة في قالب رسمي منضبط لكافة الشروط 

لكن بالرغم من التنصيص على إجبارية توثيـق  ،)المطلب األول(ورقة الرسمية بالالمتعلقة 

إال أن هناك نصوصا أخرى جعلتها تدخل لهبة في شكل رسمي بمقتضى نص خاص،عقد ا

من  12ضمن نطاق التصرفات العقارية بشكل عام وهو ما نجده منصوص عليه في المادة 

  . )المطلب الثاني(قانون الملكية المشتركة 

]]]]Ùæù]<g×Ş¹Ùæù]<g×Ş¹Ùæù]<g×Ş¹Ùæù]<g×Ş¹<<<<<V<V<V<VíéßéÃÖ]<ÑçÏ£]<íÞæ‚Ú<Ø¾<»<íf�]<‚ÏÂ<ÐémçiíéßéÃÖ]<ÑçÏ£]<íÞæ‚Ú<Ø¾<»<íf�]<‚ÏÂ<ÐémçiíéßéÃÖ]<ÑçÏ£]<íÞæ‚Ú<Ø¾<»<íf�]<‚ÏÂ<ÐémçiíéßéÃÖ]<ÑçÏ£]<íÞæ‚Ú<Ø¾<»<íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi< << << << <

لما تستوجبه هذه األخيرة من ية الميدان الخصب لنظام التوثيق،تعد المعامالت العقار

ضرورة صياغتها في قالب شكلي منضبط لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المفروضة 

  .قانونا

يـة قبـل صـدور مدونـة الحقـوق      والجدير بالذكر أن توثيق التصـرفات العقار 

فـي   3 489 فصلالااللتزامات والعقود بمقتضى  كانت تخضع في تنظيمها لقانون،2العينية

                                                           
ري2ة ل2م تك2ن منظم2ة تنظيم2ا محكم2ا ينتف2ي مع2ه ك2ل الغم2وض،إذا ،وجدنا مسألة تحرير العقود العقامدونة الحقوق العينيةإذا عدنا إلى ما قبل صدور -2

من قانون ا�لتزامات والعقود ھو الذي ينظم كيفية تحرير العقود والجھة المخولة لھ2ا ذل2ك،إ� أن2ه أث2ار ج2دا� ب2ين مختل2ف الجھ2ات  489كان الفصل 
والت2ي كان2ت تش2ترط أن يح2رر " يج2ب أن يج2ري البي2ع كتاب2ة :  " في2ه  قانونية كانت أو قضائية دون أن نستثني الج2دل الفقھ2ي ح2ول العب2ارة ال2واردة

" كتاب2ة"البيع العقاري وجوبا في محرر كتابي،وھو ما يعرف بالش2كلية ف2ي الق2انون،لكن اFش2كال الكبي2ر ك2ان يتمث2ل ف2ي س2كوت المش2رع ع2ن عب2ارة 
عا ومفتوح2ا أم2ام ك2ل الجھ2ات والفئ2ات المختص2ة وغي2ر المختص2ة دون تحديد ما المقص2ود منھ2ا ف2ي ھ2ذا الفص2ل،وھو اGم2ر ال2ذي ت2رك المج2ال واس2

ض2ياع للتصدي لمھمة تحرير مختلف أنواع العقود العقارية،مما أدى إلى كثرة النزاعات وإثقال كاھل القضاء بالقضايا وكان جل مواضيعھا م2رتبط ب
  .حقوق المتعاقدين واFخJل باGمن التعاقدي 



 

14 

 

 وعقد الهبة على وجـه الخصـوص خاضـع   حين تبقى التصرفات التبرعية بصفة عامة ،

ولـذلك يعتبـر    4لقواعد الفقه المالكي الذي يشترط لتحقيق صحة عقد الهبة اإلشهاد عليها

والتي يـدخل فـي حكمهـا عقـد      5هاد في الفقه المالكي شرطا في صحة التبرعاتاإلش

نظرا لعدم وجود تنظيم تشريعي خاص خيرة ينبغي أن ترد في محرر رسمي،هذه األالهبة،

األمر الذي كـان يثيـر   عرفي، بعقد فإنه وقع تجاوز في تحريرها،ولو 6بها في ذلك الوقت

بإقرار الهبة الموثقـة بعقـد   بعض المحاكم قضت فقهي والقضائي،العديد من التضارب الف

محكمـة  (والبعض اآلخر قضى ببطالنها، وفي هذا الصدد قضى المجلس األعلـى  عرفي،

 2/1/2008، 2010في الملف عـدد   33تحت عدد  2009يناير  21بتاريخ ) النقض حاليا

  :ما يلي

ي علـى  فإنه جرى العمـل القضـائ  إلشهاد شرطا في صحة عقود التبرع،لئن كان ا"

ن وعليه فـإ شهاد ويؤدي نفس الغرض المناط به،على كل ما يقوم مقام اإل االعتمادجواز 

قيامه بإجراءات المصادقة على توقيعه أمام السـلطات   وتوقيع المتبرع على عقد الصدقة،

وفي نفس السياق نجد قرار المجلـس   ،7"اإلدارية المختصة ينهض كإشهاد يصح به التبرع

في عقد عرفي المصحح  ةالذي اعتبر أن الهبة الموثق) كمة النقض حاليامح(األعلى سابقا 

                                                                                                                                                                                     
ي التصرفات العقارية ودورھ2ا ف2ي تك2ريس اGم2ن القانوني،ع2دد خ2اص بأش2غال الن2دوة الدولي2ة المنظم2ة بكلي2ة الش2ريعة إبراھيم قادم،رسمية العقود ف 

،منش22ورات مجل22ة 2013ين22اير  23وبني22ة البح22ث ف22ي الدراس22ات القض22ائية ي22وم "المھ22ن القانوني22ة والقض22ائية المنظم22ة"بف22اس ومجموع22ة البح22ث ف22ي 
 .309،صفحة 2013،سنة 7والتوزيع الدار البيضاء،العدد  الحقوق،دار ا
فاق المغربية للنشر

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رھنھا رھنا رسميا وج2ب أن يج2ري البي2ع كتاب2ة ف2ي :"ع .ل.من ق 489ينص الفصل -3
 ".بمقتضى القانون و� يكون له أثر في مواجھة الغير إ� إذا سجل في الشكل المحدد.محرر ثابت التاريخ 

ھوي2ة  وFشھاد معناه توج2ه المتعاق2دين إل2ى الع2دلين منتص2بين لMش2ھاد،تابعين لمحكم2ة توثي2ق مح2ل العق2د،ليقوما بتوثي2ق عق2د الھب2ة بع2د التأك2د م2ن -4
  .المتعاقدين وتوفى الشروط الJزمة فيھما

ثيق2ة و� ركن2ا إ� أوجب2ه،ليعطي لھ2ا مكانتھ2ا الJئق2ة بھ2ا، ويبقھ2ا بمن2أى ع2ن والجدير بالذكر أن الفقه اFسJمي لم يترك شرطا إ� وضعه في ھ2ذه الو
  .المنازعات والخJفات التي قد تنشأ بين المتعاقدين

  عبد الكريم شھبون،عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنة بمذاھب الفقه ا�سJمي اGخرى والقانون الوضعي، مطبعة النجاح الجديدة 
 .211،ص 2012لطبعة  الدار البيضاء،ا

اFش2ھاد ش2رط ف2ي ص2حة التبرع2ات م2ن حي2ث ھ2ي، وف2ي ك2ل م2ا ك2ان م2ن غي2ر ع2وض، كالتوكي2ل والض2مان :"في ھذا الصدد يقول الشيخ تسولي -5
أو حبس2ت أو تص2دقت : ونحوھا و� يختص اFشھاد بالتبرع عل2ى الص2غير فق2ط، إذ � معن2ى لكون2ه ش2رطا ف2ي الص2غير دون الكبير،وحينئ2ذ ف2إن ق2ال

وكلت أو وصيت ولم يقل أشھدوا علي بذلك ولم يفھ2م م2ن حال2ه أن2ه قص2دھم إ� اFش2ھاد عليه،فإن2ه � يص2ح ش2يء م2ن ذلك،كم2ا ص2رحوا ج2وازه ف2ي 
  "الوصية

 . 211عبد الكريم شھبون، م س، ص 
م أحكام عقد الھبة وبالخص2وص مس2ألة توثيقھ2ا المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيث نظ 39.08وھو ما تنبه إليه المشرع المغربي في إطار قانون  -6

 .كما سيأتي التفصيل فيه �حقا
مجل2ة  10ص  4ع2دد ) غرف2ة اGح2وال الشخص2ية والمي2راث(المتخصصة ) محكمة النقض حاليا(قرار منشور في نشرة قرارات المجلس اGعلى  -7

 .119ص  2012،مطبعة اGمنية الرباط 161القضاء والقانون عدد 
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حيث جاء في حيثيـات  العقارية في حياة الطرفين صحيحة،اإلمضاء والمسجل بالمحافظة 

  :ما يلي 04/02/2009الصادر بتاريخ  50القرار عدد 

عرفي اإلشهاد شرط في التبرعات فإنه جرى العمل على جواز قبول العقد ال كان لئن"

والمحكمة ى اعتبار أنه يقوم مقام اإلشهاد،في صحة التبرعات إذا كان مصحح اإلمضاء عل

بت عليه رفض الطلب الرامي إلى إبطاله تكون قد طبقـت العمـل   تلما اعتبرته كذلك ور

يم،ارتفعت وأمام هذا الوضع التشريعي غير السـل . 8القضائي وتكون الوسيلة بدون أساس

لوضع حد إلزدواجية التعاقدية في مجال العقود التبرعية والتـي  أصوات بعض المتدخلين،

يدخل في نطاقها توثيق عقد الهبة هذا الوضع يمكن تجسيده في صورتين لـوجهي عملـة   

  .9واحدة والتي يمكن تصورها في المحرر الرسمي والمحرر العرفي

 لعينيةوبالفعل إستجاب المشرع المغربي لهذه األصوات وما صدور مدونة الحقوق ا
10  

علـى   274دة إال خير برهان على صحة هذا الكالم، حيث نص صراحة في المـا 

،وبـالرجوع إلـى   11ب رسمي محدد علـى وجـه الدقـة   القفي  وجوب تحرير عقد الهبة

يجب تحت طائلة البطالن ان يبرم عقد الهبة فـي  "... نجدها تنص 274مقتضيات المادة 

  ..."محرر رسمي

المـادة الرابعـة    المادة المذكورة أعاله مـن  استثنىي والمالحظ أن المشرع المغرب

والتي تعد اإلطار العام لتوثيق التصرفات العقاريـة  ،12المنصوص عليها في نفس المدونة

                                                           
 .وما يليھا 339،ص  2012يم بحماني، عقود التبرع في الفقه والقانون والقضاء، مطبعة دار السJم الرباط ،ط إبراھ. -8
 .309إبراھيم قادم ،م س،ص  -9

،الجري2دة الرس2مية، 2011ن2ونبر  22بت2اريخ  1.11.178بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفي2ذ الظھي2ر الش2ريف رق2م المتعلق  39.08قانون رقم  -10
 .5587، ص 2011نونبر  24بتاريخ  5998عدد 

ع ،وھ2ي .ح.باFضافة إلى عقد الھبة فقد استثنى المشرع المغربي بعض التصرفات العقاري2ة م2ن مب2دأ ا�ختي2ار ال2ذي أقرت2ه الم2ادة الرابع2ة م2ن م -11
 .مذكورة على سبيل الحصر، والممثلة في عقد المغارسة وحق العمرى والرھن الحيازي وعقد الصدقة

جمي2ع التص22رفات المتعلق2ة بنق22ل الملكي2ة أو بإنش22اء   -تح22ت طائل2ة ال22بطJن –يج22ب أن تح2رر : "عل2ى م22ا يل2ي . ع.ح.نص2ت الم22ادة الرابع2ة م22ن م -12
اف2ع الحقوق العينية اGخرى أو نقلھا أو تعديلھا أو إسقاطھا بموجب محرر رسمي ،أو بمحرر ثابت الت2اريخ ي2تم تحري2ره م2ن ط2رف مح2ام مقب2ول للتر

 ".أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خJف ذلك
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وما تكريس رسمية عقد الهبة وإجبارية صدورها في محرر رسمي تحت طائلة الـبطالن  

ارية بين المحـررات الرسـمية   في توثيق التصرفات العق االختيارإال تقييدا لمبدأ أو مكنة 

مدونـة الحقـوق    والمحررات الثابتة التاريخ المنصوص عليها في المادة الرابعـة مـن  

  .13العينية

خاصة التشـريع  بي ساير بعض التشريعات المقارنة،تجدر اإلشارة أن المشرع المغر

في  االختصاصفي مسألة شكلية توثيق عقد الهبة غير أن المشرع الفرنسي أسند  الفرنسي

  .14تحرير هذا النوع من العقود للموثق دون غيره

بالرجوع إلى مدونة الحقوق العينية نجد أن المشرع رتب جزاء علـى مـن تعمـد    

  .15النعقادلاإلخالل بشكلية عقد الهبة التي تعد شكلية 

فيجـب تعنـي   " تحت طائلة الـبطالن "وكذلك عبارة " يجب"فالمشرع استعمل عبارة 

يام بالشيء الذي وجب القيام به يجعل الشيء كأن لم يكن، كذلك فـي  اإللزام وأن عدم الق

يفيد أن االلتزام لم يوجد أصال ولم تقم له قائمة، وفي هذا االتجاه ينص : اصطالح البطالن

االلتزام الباطل بقوة القانون ال يمكـن  :"من قانون االلتزامات والعقود على أن 306الفصل 

  .16..."ا دفع بغير حق تنفيذا لهأن ينتج أي أثر إال استرداد م

                                                           
 مدونة الحق2وق العيني2ةالمتعلق ب 39.08بوبكري عبد القادر، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية على ضوء مستجدات القانون رقم -13

مطبع22ة أنف22و بران22ت " ف22ي ض22وء المس22تجدات القانوني22ة الجدي22دةالمع22امJت العقاري22ة وإش22كاليات توثيقھ22ا :"والق22وانين الخاص22ة، مداخل22ة ألقي22ت بن22دوة
 .28ص  2014فاس،العدد غير مذكور،ط 

14 - L’aricle 931 dépose que : « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires , et il 

restera  minute à peine de nullité »Cette règle est directement empruntée à l’ordonnance d’aguesseau sur les 

donations , alors que la donation notariée est seule que le code civile prévoit /C'est-à-dire que la forme 

notariée est nécessaire pour « acte » de la donations car elle en est le fondement  nécessaire . Philipe 

Malaurie, les successions les libéralités, 2 édition de frénois, en 2006, page 199. 
،وبالت2الي  تعد شكلية ا�نعقاد من بين الشكليات الصارمة حيث � يعتد بعقد تخلف فيه أحد شروطه وأركانه كما ھو الحال  في رسمية عقد الھب2ة  -15

،ويع2ود الس2بب ف2ي اعتم2اد ھ2ذا المب2دأ خاص2ة ف2ي بع2ض العق2ود الت2ي  ته Gن م2ا بن2ي عل2ى باط2ل فھ2و باط2ليجد من فعاليته ويتعرض لخطر عدم إثبا
  .،� يطالھا النسيان أو سھو تكتسي طابعا رسميا نظرا لخطورتھا نموذج عقد الھبة أن الكتابة تشكل اليوم اقوى أدلة اFثبات وأكثرھا ضبطا للواقع

  .482 ،ص 2006الطبعة  ،، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،تكوين العقد لكتاب اGولعبد الحق صافي ،القانون المدني،ا
،منشورات مجلة الحقوق ،النظام القانوني الجدي2د للحق2وق العيني2ة ب2المغرب ف2ي  مدونة الحقوق العينيةكبوري محمد ،قراءة في المادة الرابعة من  -16

 .76،ص  2012يدة الرباط ،العدد السادس ،س ،مطبعة المعارف الجد39.08ضوء القانون رقم 
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عدم احتـرام شـكلية   على فإذا كان المشرع المغربي رتب صراحة جزاء البطالن 

،فهذا إن دل على  ،فالمشرع الفرنسي نص كذلك على نفس الجزاء الرسمية في عقد الهبة

 في حالة اإلخالل عليه شيء فإنما يدل على خطورة إبرام هذا العقد ومدى الجزاء المترتب

  .17اقانون امنصوص عليهال بأحد أركانه 

مـن   12دة ومن المالحظ أن المشرع المغربي وقع في تناقض مع مقتضـيات المـا  

على عقـار خاضـع لنظـام    الواقعة شكلية عقد الهبة  ،فيما يخصقانون الملكية المشتركة

  .ما سنتناوله في المطلب الموالي وهوة الملكية المشترك

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<<<VVVV<<<<‚ÏÂ<Ðémçi‚ÏÂ<Ðémçi‚ÏÂ<Ðémçi‚ÏÂ<Ðémçi<<<<íÒ��¹]<íéÓ×¹]<áçÞ^Î<Ø¾<»<íf�]íÒ��¹]<íéÓ×¹]<áçÞ^Î<Ø¾<»<íf�]íÒ��¹]<íéÓ×¹]<áçÞ^Î<Ø¾<»<íf�]íÒ��¹]<íéÓ×¹]<áçÞ^Î<Ø¾<»<íf�]VVVV< << << << <

المـنظم للملكيـة    1946بعد أن أصبحت الضرورة ملحة لتحيين مقتضيات ظهيـر  

 18.00المشتركة والذي صار متجاوزا في ظل التشريع الحالي،أي بعد صـدور قـانون   

 2002المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية سنة 
،فإرادة المشرع المغربـي فـي   18

تعديل وإلغاء النصـوص القانونيـة   جل أمن  تيألم ت راج هذا القانون إلى حيز الوجودإخ

بقدر ما هي تعبير عن مدى قناعته بأهمية وضع حد وقطيعة مع الوضع التشريعي الـذي  

  .1946كان سائدا في ظل ظهير 

ة بالرجوع إلى هذا األخير وجدنا أن مسألة تحرير العقود الناقلة للملكية لم تكن منظم

،إذ كان االضطراب يعتـري أغلـب المعـامالت     تنظيما محكما ينتفي معه كل الغموض

العقارية التعاقدية حيث كان العقد يبرم عادة من قبل الكتاب العموميين الذين يفتقدون فـي  

الغالب إلى تكوين الزم إلصدار وثيقة مستوفية لكافة الشروط الموضوعية والشكلية ،نظرا 
                                                           

اعتبر المشرع الفرنسي أن شروط وقواعد انعقاد الھبة في محرر رسمي تدخل ضمن القواعد اGمر والتي � يمكن لUطراف ا�تفاق على  -17
  :ن المدني في فرنسا بقولهمخالفتھا وبالتالي يترتب على ذلك العقد البطJن ،وھذا ما أكده أحد اGساتذة المھتمين بمجال القانو

" les régles de former sont impératives et sont considérées comme l’ordre public, il en va de méme pour les 

promises de la donation si elle n’est pas en formme authentique dans les termes de l’article 931 du code 

Civil …., plus de ca, l’action en nullité absolu sanctionnant le défaut de forme d’une donation seprescrit par 

trente ans”, 

 Ibrahim NAJJAR, Donation, édition Dalloz ,en 2008, p 25. 
 : لMطJع على تعاريف الملكية المشتركة والتوسع أكثر حول مقتضياتھا القانونية راجع -18

 .وما بعدھا 20، ص 2009،ط اGولى  ،مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء ،تنظيم الملكية المشتركة في التشريع المغربي يبانمصطفى أش-
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افي وعدم إلمامهم بقواعد تحرير العقود وجهلهم بالمعلومات القانونيـة  لتدني مستواهم الثق

  .19خصوصا تلك المتعلقة بالملكية المشتركة

قـرر المشـرع    20، فتالفيا لهذه الوضعية الشاذة كما وصفها بعض فقهاء القـانون 

من قانون الملكية المشتركة حصر التصرفات التي من شـأنها أن   12المغربي في المادة 

لى عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة بين المحررات الرسمية والمحررات الثابتة ترد ع

لى عهـد قريـب   إ،وإغالق الباب على العديد من األشخاص الذين كانوا  التاريخ من جهة

،لتقتصـر فقـط علـى     مؤهلين لتحرير جميع التصرفات العقارية بموجب محرر عرفي

المـؤهلين  محكمة النقض ،باإلضافة إلى مام أ ترافعللمقبول الالموثقين والعدول والمحامي 

  .21لتحرير العقود بموجب الالئحة التي سيصدرها وزير العدل سنويا

مسألة توثيق عقد الهبة في عقـار مشـمول بنظـام    ،ا اإلطار يبادر إلى ذهن هذفي 

فهم السياق القانوني لتوثيق عقد الهبة نجد مـن الضـروري    جلأومن 22الملكية المشتركة

تحضار النص القانوني المنظم لهذا النوع من العقود والذي يمكننا أن نستشف بطريقـة  اس

من قانون الملكية المشتركة التي تنص على مـا   12غير مباشرة باستقراء مضمون المادة 

  :يلي

يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشـاء حقـوق   " 

ها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ فيـتم  عينية أو نقلها أو تعديل

                                                           
،بل أكثر من ذلك قد يحررھ2ا أط2راف العق2د  حيث كانت أغلب ھذه العقود عرفية تحرر من قبل المحامين والوكJء العقاريين والكتاب العموميين -19

نظرا لكون ھذه اGخي2رة غي2ر خاض2عة Gي مب2دأ أو ش2رط ف2ي مس2ألة تحري2ر العق2ود حي2ث يمك2ن أن يكت2ب عق2د عرف2ي بخ2ط الي2د أو با
ل2ة  شخصيا،
 ، ويمكن أن يزاد عليه في الھامش أو في أسفل العقد وليس ممنوعا فيه الكشط والتحش2ير والكتاب2ة ب2ين الس2طور،و� يش2ترط في2ه ذك2ره للمب2الغ الكاتبة
،واGخط2ر م2ن ذل2ك يمك2ن توقي2ع ھ2ذه العق2ود عل2ى بي2اض وأحيان2ا يمك2ن الحص2ول عل2ى  ،ول2و ك2ان الموق2ع أمي2ا أو أعم2ى ف بعد تحرير العقدبالحرو

  .التصديق على التوقيع بسھولة إذا كان الموقع قد سجل توقيعه بكنانيش الجماعات المحلية
،  2009،ط  ،مطبع2ة النج2اح الجدي2دة ال2دار البيض2اء إل2ى ش2قق أو طبق2ات أو محJ2ت عبد الحق الصافي،الملكية المشتركة للعمارات والدور المقس2مة

  .83ص 
 .84ص . س ،م عبد الحق الصافي -20
المتعل22ق بنظ22ام الملكي22ة  18.00بتنفي22ذ الق22انون رق22م ) 2002أكت22وبر  3( 1423م22ن رج22ب  25ص22ادر ف22ي  1.02.298.الظھي22ر الش22ريف رق22م -21

 .2002نونبر  7/ ه 1423رمضان  5054/2 المشتركة،  الجريدة الرسمية عدد
المتعلق22ة بنظ22ام الملكي22ة المش22تركة للعق22ارات المبني22ة ،مداخل22ة ألقي22ت ف22ي ن22دوة توثي22ق  18.00م22ن ق22انون  12حس22ن زردان22ي ،ق22راءة ف22ي الم22ادة  -22

،منش2ورات 2005فبراي2ر  12و 11يومي  التصرفات العقارية ،المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش
 .172،المطبعة والوراقة الوظيفية الحي المحمدي الدوديات ،ص  23سلسلة الندوات واGيام الدراسية عدد 
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تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحريـر العقـود   

  ..."وذلك تحت طائلة البطالن

والمالحظ أن هذه المادة تولت تحديد التصرفات الواردة على عقار خاضع لنظام 

 24نت بعوض أو بغير عوض كما هو الحال في عقد الهبةسواء كا 23الملكية المشتركة

وبالتالي فإن جميع التصرفات الرامية إلى نقل الملكية المشتركة أو تأسيس حق عيني أو ،

،أصبحت بقوة القانون وتحت طائلة البطالن خاضعة ألحكام  نقله أو تعديله أو إسقاطه

مر بجزئه المفرز واألجزاء وذلك سواء قام بها أحد المالك حيث تعلق األ 12المادة 

مشتركا قابال للتصرف  اأو قام بها إتحاد المالك عندما تخص جزء المشتركة المرتبطة به،

  .فيه

وبناء على ما سبق بيانه يتضح أن شكلية توثيق عقد الهبة تختلف كلما تعلق األمـر    

رسمية والعرفيـة  بمدونة الحقوق العينية أو بقانون الملكية المشتركة، أي بين المحررات ال

الجهات المكلف بتوثيقها وهو ما سنتناوله في المبحث  ،وهذا ما يفسر اختالف ثابتة التاريخ

  .الموالي

                                                           
ل2م يتط2رق إل2ى تعري2ف نظ2ام الملكي2ة المش2تركة تارك2ا ذل2ك اGم2ر للفق2ه ،بخJ2ف  18.00المJحظ ان المش2رع المغرب2ي م2ن خJ2ل الق2انون رق2م  -23
  :من القانون المدني حيث نص على ما يلي 743شرع الجزائري ،حيث عرف الملكية المشتركة بمقتضى المادة الم
دة الملكية المشتركة ھي الحالة القانونية التي يكون عليھا العق2ارات المبني2ة والت2ي تك2ون ملكيتھ2ا مقس2مة حصص2ا ب2ين ع2دة أش2خاص تش2مل ك2ل واح2"

 ".المشتركة منھا على جزء خاص ونصيب في اGجزاء
  :حصر التصرفات التي ترد على العقار المشمول بنظام الملكية المشتركة والتي تھدف إما 18.00من  قانون  12تولت المادة  -24
  ...نقل الملكية وذلك عن طريق عقود التفويت الناقلة للملكية ،سواء كان ذلك بمقابل كالبيع والمقايضة أو بدون مقابل كالھبة والصدقة -أ 

   الحقوق العينيةللمالك المشترك حق إنشاء  12أعطيت المادة : إنشاء الحقوق العينية  -ب 
بع2وض أو بغي2ر ع2وض ،ويح2ق  الحق2وق العيني2ةأيض2ا للمال2ك  المش2ترك إب2رام العق2ود المش2تملة بتفوي2ت  12خولت الم2ادة :  الحقوق العينيةنقل  -ج 

  .هللشخص المستفيد كذلك أن ينقل بدوره ھذا الحق لغير
  .الواردة على عقار المشترك الحقوق العينيةيمكن للمالك المشترك التعاقد بخصوص تعديل :  الحقوق العينيةتعديل -د 

،بمعن2ى آخ2ر  الحق2وق العيني2ةمن نفس القانون يمكن للمالك المش2ترك إب2رام العق2ود المتعلق2ة بإس2قاط ھ2ذه  12طبقا للمادة :  الحقوق العينيةإسقاط  -ھـ 
  .لك وضع حد Gثار القانون لحق عيني وتخليص العقار من ثقله حتى يتمكن من التصرف في ملكه كيف شاءيمكن للما

  للمزيد من المعلومات أنظر 
،رس2الة لني2ل دبل2وم الماس2تر ف2ي الق2انون الخ2اص ،ماس2تر  32.09ـــ زكرياء الكداري ،توثيق المعامJت العقاري2ة وعJقت2ه بالتنمي2ة ف2ي إط2ار ق2انون 

 .وما بعدھا 26،ص  2013-2012والتنمية ،تحت إشراف وداد العيدوني ،جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية  العقار
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        توثيق عقد الهبةتوثيق عقد الهبةتوثيق عقد الهبةتوثيق عقد الهبةببببلمكلفة لمكلفة لمكلفة لمكلفة الجهات االجهات االجهات االجهات ا: : : : لثانيلثانيلثانيلثاني    المبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا

المتعلـق   18.00حدد المشرع المغربي في إطار مدونة الحقوق العينيـة وقـانون   

وإن كانت المـادة   المؤهلة لتوثيق عقد الهبة، بنية، الجهاتالمبالملكية المشتركة للعقارات 

ن والعدول باعتبار المحررات التي يقوق العينية قد حصرتهم في الموثقمن مدونة الح 274

المتعلقة بالملكيـة   18.00من قانون  12يتولون تحريرها تكتسي طابعا رسميا فإن المادة 

فا عنـدما نصـت علـى أن توثيـق جميـع      المشتركة للعقارات المبنية، تبنت نهجا مخال

،والتي يدخل في نطاقها توثيق عقد الهبة إما أن يكـون فـي محـرر     التصرفات القانونية

،وهذا  رسمي أو محرر ثابت التاريخ من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض

جهات لهـا   ،فقد تكون الطابع المزدوج يحيلنا على تعدد الجهات المؤهلة لتوثيق عقد الهبة

المطلـب  (أو جهات مؤهلة للتوثيـق العرفـي   ) المطلب األول(صالحية التوثيق الرسمي 

  ).الثاني
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االختيار التي منحها المشرع للمتعاقدين بين سلوك طريق الرسمية المتمثل  حرية نإ

 في م تعد قائمةل، هة أخرىفي التوثيق العصري والعدلي من جهة والطريق العرفي من ج

في توثيق هذا النـوع   االختصاص 274حيث حصرت المادة ، مدونة الحقوق العينية لظ

،فبالرغم من اشتراكهما في الورقة الرسمية ،إال أن لكل واحد  من العقود للموثق والعدول

صدورها مـن   ولما كانت شروط صحة عقد الهبة، منهما خصوصية ينفرد بها عن اآلخر

عدالن منتصبان لإلشهاد وضرورة خطاب القاضي عليها لتكتسي الطابع الرسـمي  طرف 

  الفقرة(

نجد في مقابل ذلك اختصاص الموثق انفراديا بتوثيق هذا العقد الـذي يعـد   ) األولى

  .)الفقرة الثانية(حجة قاطعة في مواجهة الغير بمجرد التوقيع عليه من لدنه 



 

21 

 

  التوثيق العدلي: الفقرة األولى

مسندا للقاضـي   االختصاص،ولما كان  علم التوثيق مع بداية الدولة اإلسالميةظهر 

في ذلك الحين، أصبحت المهمة اآلن موكولـة  25اإلسالمي في صناعة الوثائق دون غيره

للعدول تحت إشراف القضاة وذلك باعتماد الوثائق التي يقوم العدول بتحريرها بما يعرف 

،والتأكـد  االطالع عليها الخطاب على الوثيقة بعد  يتمحيث بخطاب القاضي على الوثائق 

من كونها تامة وصحيحة ومتوفرة على كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي تجعلهـا  

 24،وقد قنن هذا النظام في العصر الحالي الظهير المؤرخ فـي   مقبولة في االحتجاج بها

العدالـة وبـين شـروط    الذي نظم خطة  1938يوليو  23الموافق ل  1357ربيع الثاني 

،كما عملت عدة منشورات مـن   المنتصبين لها وطريقة تعيينهم وقواعد تأديبهم وأجورهم

التضـمين وكيفيـة    سـجل و }مذكرة الحفظ حاليا{ وزارة العدل على تنظيم كناش الجيب

 ومهنة التوثيق العدلي خاضعة تخضع.26الخطاب على الرسوم من قضاة مختصين بالتوثيق

اعتبر هذا القانون خطة العدالة مهنة حـرة   2006فبراير  14المنفذ بظهير  16.03قانون ل

 ،وحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح لهـذه الخطـة   والعدول من مساعدي القضاء

  .27المراسيم والقرارات  كما تخضع لمجموعة من،

                                                           
اGصل في كتابة الوثائق أنھا من اختصاص القاض2ي ح2ين يق2وم بھ2ا مباش2رة فھ2و الموث2ق ف2ي بداي2ة الدول2ة ا�سJ2مية ،وق2د ورد ف2ي بع2ض كت2ب  -25

Gن الوث2ائق الت2ي ك2ان يب2ر مھ2ا ) المح2افظ الع2ام للحق2وق(في أي بلد صاحب الوثائق ،ويمكن أن نطلق عليه بمفھ2وم الح2الي التاريخ أن القضي يعتبر 
  .شاملة لكل الحقوق الشخصية والعينية ،وقد ذكرھا ابن خلدون تحت تسمية العدالة

مطبع22ة غي22ر و توثي22ق وآث22اره عل22ى التنمي22ة العقاري22ة ،الع22ددجمع22ة محم22ود الزريق22ي ،نش22أة الع22دول وتط22وره ف22ي المغ22رب ،مداخل22ة ألقي22ت ف22ي ن22دوة ال
 .33،ص  1986مذكورين ،الجديدة سنة 

 : لMطJع اكثر على تطور نظام التوثيق العدلي، راجع -26

،ص  1986ة س2نة م الجدي2د.غ.م،م.غ.بو معز الطيب، تطور نظام العدول بالمغرب،مداخلة ألقيت في ندوة التوثيق وآثاره على التنمية العقاري2ة ، ع.-
 .وما بعدھا 23

  :المتعلق بخطة العدالة إلى مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية من ضمنه 16.03يخضع العدول في تنظيم مھنتھم باFضافة إلى قانون  -27
  .16.03بتطبيق أحكام القانون رقم  2008أكتوبر  28/1429شوال  28صادر في  2.03.378المرسوم -1
  :2009أبريل  8العدل بتاريخ  قرارات وزير-2
  .حدد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بھا مكتب العدول/ 09.977: قرار 2-1
  .يحدد شكل مذكرة الحفظ/ 09.978: قرار.2-2
  .يحدد شكل سجJت التضمين/ 09.979: قرار.2-3
  .حدد معايير انتقال العدول/ 09.980: قرار.2-4
 .دد المكاتب العدلية ومقارھا وعدد العدول بھا في دوائر المحاكم ا�بتدائية والمراكز التابعة لھاحدد ع/ 09.981: قرار.2-5
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فـي  ونظرا لما لهذه الوثيقة من ثقل ووزن في مجال المعامالت التعاقدية ومساهمتها 

خص لها المشرع المغربي قانونا ينظم شـكليتها  ، 28وتعزيز األمن التعاقدي تحقيق العدالة

،وكذا الشروط الواجب توفرها ونذكر من ضمنها على سـبيل   والجهات المؤهلة لتحريرها

سنة وأن ال يزيد على خمـس   25المثال أن يكون المترشح مسلما مغربيا بالغا من العمر 

يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليهـا فـي    ،وأن ال وأربعين سنة

فيما يخـص   16.03ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها قانون  ،29...القانون التجاري

اختصاص المكاني للعدول نجد أن المشرع عمل على توسيع دائرة اختصاصهم من دائرة 

 14اف كما هو منصوص عليه في المادة إلى نفوذ دائرة محكمة االستئن االبتدائيةالمحكمة 

من نفس القانون غير أن إعمال هذه القاعدة علـى إطالقهـا يصـطدم بمجموعـة مـن      

  ،30االستثناءات وردت على سبيل الحصر

وبناء على ما ذكر يمنع على العدول تلقي الشهادات الخارجة عـن دائـرة نفـوذهم    

  .حسب ما نص عليه قانونهم الخاص

كل العقود والتصرفات وإثبات كل الوقائع والنـوازل إال مـا    ويختص العدول بتلقي

غيـر أن مـن هـذه    31، كان موضوعه خارجا عن دائرة التعامل الشـرعي والقـانوني  

 شهاد وتوثيق العـدول ا ،ويشترط فيها االختصاصات ما هو حكر عليهم وحدهم دون غيره
                                                           

ثيقھ2ا مبارك رخيص ،أھمية الوثائق العدلية في دراسة المكون البشري بالمغرب ا�سJمي ،مداخلة ألقيت بندوة المعامJت العقارية وإش2كاليات تو-28
 .وما بعدھا 35،ص  2014م،س .غ.ديدة ،مطبعة آنفو برانت فاس ،عفي ضوء المستجدات القانونية الج

  :من ضمنھا 16.03يمارس العدول بصفته مھنة حرة مھامه إذا توفرت فيه مجوع من الشروط المقررة قانونا أي المنصوص عليھا في  -29
  .أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن-1
  .البدنية المطلوبة لممارسة المھنةأن يكون متوفرا على القدرة -2
  .أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري-3
  .أ� يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المھنة أو الوظيفة المشطب عليه منھا -4
  .أن ينجح في مباراة تنظيم ولوج الخطة ما لم يعفه القانون منھا-5
 .5م ،ص .غ.م ،م.غ.كة ، مكمال بلحر 

  :ومن بين ھذه ا�ستثناءات-30
من مدون2ة اGس2رة يك2ون ا�ختص2اص فيھم2ا لع2دول دائ2رة المحكم2ة ا�بتدائي2ة المحف2وظ بھ2ا مل2ف  87و 65عقدي الطJق والزواج  وفق المادتين -1

  .العقد بالنسبة للزواج أو التي أدنت بتوثيق الطJق
  .ه كما يتعلق اGمر بشھادات خارجة عن دائرة نفود المحكمة ا�بتدائية المحدث مكتبه بدائرتھاأن يتلقى العدل اFشھاد بمكتب-2
  .إشھاد العدلين على من ھو حال لديھما وقت ا�شھاد ولو كان يسكن بدائرة محكمة استئناف أخرى ما لم يتعلق اGمر بعقار أو تركة-3
  .روث سواء كان عقارا أو منقو�إذا تعلق اGمر بتركة فا�ختصاص لعدل موطن المو-4
  .تلقي الوصية يكون بمكان وجود اموصي -5
 .22و 21،ص  2008كمال بلحركة ،محاضرات في توثيق العقود مطبعة أشرف تاسيJ ،الطبعة اGولى ،س .و محمد البشواري-

  . 78،ص  2009العلمي الحراق ،الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة ،مطبعة الرباط ،س .-31
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ها الشـهادة علـى عقـود    ،ومن بواسطتهم عن طريق شهادتهم العلمية واللفيفية ا،أو إثباته

،وما يهمنا في دراسة هذا الموضـوع تلقـي العـدول    ...الزواج واتفاقات األزواج المالية

حصري في اإلشهاد وتوثيق عقد  اختصاص،كما هو معلوم كان للعدول  لتحرير عقد الهبة

،غير أن بعد صدور هذه األخيرة أبقـى المشـرع    الهبة قبل صدور مدونة الحقوق العينية

لتحـوالت  فـي دلـك يرجـع ل   ،والسبب  صاص للعدول ولكن مناصفة مع الموثقيناالخت

السياسية الواقعة بعد دخول سلطات الحماية إلى المغرب حيث فرضـت علـى مغاربـة    

الخضوع إلى نظام التوثيق العصري وكذلك العرفي في صـناعة وثـائق التـي تخـص     

وثيق التصرفات القانونيـة بـل   العدول في ت ةمعامالتهم اليومية مما أدى إلى تراجع مكان

الحـال فـي    أكثر من ذلك ثم سحب مجموعة من اختصاصاتهم ومنحها للموثقين كما هو

  .توثيق التصرفات الواردة على السكن االجتماعي

أن لكل مؤسسة خصوصيتها والتي انفرد بها عن األخرى بالرغم من  يثير النتباهوما 

ث إذا عدنا إلى الوثيقة العدلية وجدنا أنهـا ال  بحي. أي الرسمية اشتراكهما في نفس الجهة

فباإلضـافة إلـى هـذا    لإلشهاد،ن منتصبان يعليها من طرف عدل اإلشهادتصح إال إذا تم 

طابع الرسمي إال بعد خطـاب قاضـي   الكتسي التأن الوثيقة العدلية  التلقي المزدوج نجد

أثارها منذ تاريخ التلقي بمعنى  ما تجدر اإلشارة إليه الوثيقة العدلية ترتب 32.عليها التوثيق

أدق العبرة في تاريخ التلقي وما خطاب القاضي سوى إجراء شكلي يضفي عليها الطـابع  

  .الرسمي

،نظرا لكونها  لنا في ظاهرها ا،كما يبدو ليس من السهل صناعة هذه الوثيقة نهغير أ

ا أن ينضبط ،إم والتي تعد كالتزامات على عاتق العدول33خاضعة لمجموعة من الضوابط

                                                           
وھو ما سنعمل على دراسته بش2كل مس2تفيض ف2ي الفص2ل الث2اني عن2دما نك2ون بص2دد الح2ديث ع2ن مكان2ة عق2دا الھب2ة ف2ي اFثب2ات م2ا ب2ين الوثيق2ة  -32

  .الرسمية والعرفية
قق من ھويتھم والتأكد م2ن ت2وفر العدول ملزم باحترام مجموعة من الضوابط وا�لتزامات من بينھا تلك المتعلقة باGطراف المتعاقدة عليه أن يتح -33

المطل2وب البيانات اGساسية للوثيقة العدلية واستيفائھا لمجموع2ة م2ن المراح2ل ب2دأ م2ن مرحل2ة التلق2ي ف2ي م2ذكرة الحف2ظ والتحري2ر الوثيق2ة ف2ي الش2كل 
التوثي2ق ليعط2ي الوثيق2ة العدلي2ة الص2فة قانونا ثم التسجيل لدى إدارة التسجيل والتنبر والتضمين في سجل التضمين وصو� إلى مرحلة خطاب قاضي 

  .الرسمية، وبالتالي القوة القانونية لتصبح مبدئيا حجة قانونية قاطعة يمكن ا�حتجاج بھا وبكل مضامينھا سواء بين أطرافھا أو الغير
 .وما بعدھا 60ص . كمال بلحركة ،م س.محمد البشواري ود
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تختلف هذه األخيـرة حسـب   ته ،وبها أو يقع ضحية إلهماله وهو ما يترتب عنه مسؤولي

وإذا بحثنا حول ،درجة خطورة األفعال المرتكبة ،وحسب الحاالت المنصوص عليها قانونا

م لالمـنظم لخطـة العدالـة،    16.03األساس القانوني لمسؤولية العدول وجدنا أن قـانون  

فـإن ضـرورة    34ؤولية المدنية للعدل عن الضرر الذي يتسبب فيـه يتعرض إطالقا للمس

بخـالف  35،نا الرجوع إلى قانون االلتزامـات والعقـود  مالبحث في هذه المسألة تفرض 

،والتي تنتج عن  16.03المسؤولية التأديبية التي تضم أحكامها في القسم الثالث من قانون 

لف بين اإلنـذار والتـوبيخ واإلقصـاء    إخالل بالواجب المهني والمعاقب عليه بعقوبة تخت

،دون أن نستثني قيام المسؤولية الجنائيـة   المؤقت عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة ثم العزل

،ويتم تحريك  ب العدالن أفعال جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائيافي حالة ارتك

ئناف المعـين بـدائرة   الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة االسـت 

  .36نفوذها العدالن

العدلي،فان التوثيق العصري لـه   التوثيقنت هده المقتضيات تتعلق بمؤسسة وإذا كا

  .مقتضيات خاصة تحكمه،وهو ما سنتناوله في الفقرة الثانية

   العصري التوثيق:  رة الثانيةالفق

جدها عن حق  بعين اإلنصاف ي 1925ي لسنة من يتناول مضامين التوثيق العصر إن

مضامين متهالكة لم تعد تتماشى مطلقا وما وصل إليه مغرب اليوم سواء على المسـتوى  

  .التشريعي أو على المستوى االقتصادي

                                                           
 محم2د  المھ2دي رم2ح.رس2الة لني2ل دبل2وم الماس2تر ف2ي القض2اء والتوثي2ق ،تح2ت إش2راف دالمغرب2ي ،محمد الكامل ،المس2ؤولية المدني2ة ف2ي التقن2ين  -34
 .20، ص  2009وفاء عيسي جقاوة، جامعة القروين كلية الشريعة فاس ،السنة الجامعية .دو

المتم2رن ،دون اFش2ارة إل2ى اGخط2اء  نص في مادته التاس2عة عل2ى مس2ؤولية  الع2دل 2-08-378وجدير باFشارة إلى أن المرسوم التطبيقي رقم  -35
يشارك الع2دل المتم2رن تح2ت مس2ؤولية الع2دلين : "... التي قد يرتكبھا العدل المتمرن خارج المكتب،والتي لھا عJقة بأعمال التدريب حيث جاء فيھا 

 .."في نشاط المكتب غير أنه � يجوز له أن يلقي اFشھاد
 .18وثيق العدلي ،م س ،ص كمال بلحركة ، محاضرات في مادة الت -36
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وضرورة البـد  و ةولذلك فإن تحيين مقتضيات هذا الظهير شكل مند مدة حاجة ملح

ـ تم وهيمنها والسيما وأن هذه المقتضيات ذات أصول فرنسية  مقتضـيات  مـع   ةناقض

  37.مقتضيات الدستور المغربي معالشريعة اإلسالمية و

المنظم لمهنة  32.09ل ما يمكن أن يقال عنه أنه طويل،صدر القانون قبعد مخاض أ

في حلة جديدة،وقد شكل قفزة نوعية في إطار المقاربة الشمولية إلصالح  38التوثيق

ن أجل عصرنة المهنة وإدماجها منظومة العدالة،كل هذا يشكل استمرارا للجهود المبذولة م

التي جاء بها  المستجدات همأ ضمن ذلك المسار التنموي الذي اختاره المغرب،ولعل من

إلغاء صفة الموظف العمومي،وهذا ما يمكن فهمه عند قراءة متأنية  32.09قانون 

ي أن المشرع أقر ألول مرة أن مهنة التوثيق ه 39من هدا القانون ، لمضمون المادة األولى

مهنة حرة، وبذلك لم تعد لصفة الموظف العمومي مكانة في ظل هذا القانون بالرغم من 

مهنة ير بالذكر أن المشرع حدد شروطا لولوج والجد 40، تمسك الموثقين بهذا المصطلح

وأوجب توفرها في كل من أراد الترشح  32.09التوثيق من خالل المادة الثالثة من قانون 

  .جهة أخر لممارسة هذه المهنة من

                                                           
،منشورات مجلة الق2بس المغربي2ة،نظام التوثي2ق ب2المغرب ف2ي ض2وء 32.09محمد المھدي ،أھلية الترشح لمزاولة مھنة التوثيق في ضوء القانون  -37

 .21،ص 2013،والقوانين ذات الصلة،مطبعة اGورومتوسطية للمغرب فاس،العدد الخامس، س 32.09مستجدات القانون 
المتعلق بتنظيم  39.08بتنفيذ القانون رقم ) 2011نونبر  22( 1432من ذي الحجة  25الصادر في  1.11.179جع الظھير الشريف رقم را -38

 .5611ص ) 2011نونبر  24( 1432ذي الحجة  27،بتاريخ  5998منشور في الجريدة الرسمية عدد مھنة التوثيق، 
  :على ما يلي 39.08قانون من   18تنص المادة  -39
 "التوثيق مھنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب ا�ختصاصات المقررة في ھذا القانون وفي النصوص الخاصة" 
" officier Ministériel" في ظل القانون القديم كان الموثق يكتسب صفة ضابط عمومي،وھي ترجمة غير سليمة لما ورد في النص الفرنسي-40

ر أنه مفوض من طرف السلطة العمومية Fعطاء طابع الرسمية للعقود ولكن في ظل تشريع الحالي أي وأسند له ھذه الصفة في ذلك الحين باعتبا
الذي جرد صفة الموظف العمومي من الموثق واعتبره ممارسا لمھنة حرة وھو ما كان محط جدل ونقاش بين من  39.08قانون بعد صدور 

  : ضمنھا يطالب بإبقائھا ومن يناضل لتجريدھا لعدة أسباب نذكر من
مية،نجد فالموثق � يخضع عند تعيينه Gية رتبة إدارية حسبما ھو معمول به في أسJك اFدارة العمومية بمعناه المضبوط في قانون الوظيفة العمو-

إرادة اGشخاص الموظف العمومي مرسم في إحدى درجات السلم الخاص بأسJك اFدارة التابعة للدولة والحال أن التوثيق الذي ھواFشھاد على 
  .فيما له عJقة بتصرفاتھم وتضمين ما انصرفت إليه نواياھم للرجوع إليه شأن يمارس بكل حرية

  ...الموثق � يتقاضى راتبه من الخزينة العامة التابعة للدولة كباقي الموظفين وإنما يأخذ أتعابه من حيث المبدأ من الطراف المتعاقدة-
  :خطأ من المشرع المغربي حيث قال 1925محمد الكشبور أن لفظة موظف عمومي في ظھير وأكثر من ذلك إعتبر ا�ستاذ  -
تكييف عمل الموثق وصفته Gن الواقع العملي من جھة والنصوص التي تعرف الموظف وتحكم عJقته بالدولة � تجعJن من الموثق موظفا "

ثق وفي عJقته بزبائنه وفي الرقابة التي تمارس عليه بأنه يمارس عمJ عموميا من جھة اخرى ضمن الناحية الواقعية،فكل شيء في عمل المو
  ".حرا، ومن الناحية القانونية فإن النصوص التي تعرف الموظف وتحدد عJقته بالدولة � تنطبق على الموثق

  : راجع
 .48و 47،ص  2010عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي ، مطبعة دار السJم ، ط -
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فمن حيث الجنسية فقد اشترط المشرع أن يكون المترشح مغربيـا مصـححا بـذلك    

 حيث اشترط ضرورة توفر الجنسية الفرنسـية  1925الوضع القانوني الذي كرسه  ظهير 

وعالوة على ذلك اشترط المشرع المغربي سن المترشـح  41،  على المترشح دون غيرها

مع مراعاة الفئات المستثناة بمقتضى المادة الثامنة  45سنة كاملة على أال يتجاوز  23في 

  42.من نفس القانون،وهو يطرح إشكاال على واقع المستوى العملي

كما اشترط المشرع توفر مؤهالت علمية المتمثلة في الحصول على اإلجـازة فـي   

إحدى كليات الحقوق،كل هذه الشروط وأخرى تستلزم ضرورة توفرها في المرشح ليكون 

ختصاص النـوعي للموثـق فقـد نـص     االفيما يخص  ماأ،لممارسة مهنة التوثيق مؤهال 

35المشرع في المادة 
المنظم لمهنة التوثيق،على أنه يتلقـى الموثـق    32.09قانون  من 43

العقود التي يفرض القانون إعطائها الصفة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو 

الطابع عليها،ويجب أن يكون الموثق مختصا نوعيـا  األطراف في إضفاء هذا  غبالتي ير

من حيث المبدأ فإن كل تصرف يشترط فيه الورقـة الرسـمية   وتوثيقه، التصرف المراد ب

،يختص الموثق في تحريره بقوة القانون بخالف ما كان عليه الوضع التشـريعي القـديم   

1925السائد في ظل ظهير 
44.  

                                                           
 : لتعمق أكثر حول شروط ا�نخراط في مھنة التوثيق راجعل -41

 .وما بعدھا 21، م س، ص  32.09محمد المھدي ، أھلية الترشيح لمزاولة مھنة التوثيق في ضوء القانون -
ج2اء معاكس2ا لتطلع2ات  إن تخفيض المشرع لسن الترشيح لمھنة التوثيق وإن كان يبدو إيجابيا مقارن2ة بمقتض2يات الظھي2ر الس2ابق،إ� أن2ه م2ع ذل2ك -42

يھ2ا م2ع العديد من خريجي الجامعات المغربية،والراغبين في ولوج ھذه المھنة،بإلزامھم للخضوع لبطالة إجبارية لسنوات على اGقل قب2ل ا�نخ2راط ف
ف2ي الفق2رة الثاني2ة م2ن س2نة وھ2وة م2ا أخ2ذ ب2ه المش2رع ف2ي تنظيم2ه لمھن2ة المحام2اة بتنصيص2ه  21العلم أن معدل سن الحصول على اFجازة ھ2و س2ن 

  .سنة 21المادة الخامسة أن المترشح يشترط أن يكون بالغا من العمر 
 .51ص . عبد المجيد بوكير، مس

  :على ما يلي 39.08من قانون  35تنص مادة  -43
يرغ2ب اGط2راف ف2ي إض2فاء ھ2ذا يتلقى الموثق العقود التي يفرض القانون إعطاءھ2ا الص2بغة الرس2مية المرتبط2ة بأعم2ال الس2لطة العمومي2ة أو الت2ي "

 ..."الطابع عليھا
نجده ينص على أن ا�ختصاص النوعي للموثق ينصب باGساس عل2ى العق2ار المحف2ظ  1925بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الخامس من ظھير  -44

  :أو في طور التحفيظ متى تعلق اGمر بالتصرفات التالية
  .لكية العقاريةتحرير جميع العقود المشتملة على إقرار بالم-
  تحرير جميع العقود المشتملة على الحقوق العقارية-
  .تحرير جميع العقود المثبتة لJلتزامات والمضمونة بامJك عقارية أو المغيرة أو المزيلة لتلك ا�لتزامات-
  .كما يمكن للموثق أن يوثق بعض الوصايا والھبات المتعلقة بالعقار العادي استثناءً -

 .وما بعدھا 34،ص  2005انون التوثيق العصري ، المطبعة غير مذكورة  وجدة ،س أحمد خرطة ، ق
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ال واسعا الشتغال الموثق، غيـر أن هـذه   عموما يمكن القول أن المشرع ترك المج

  45 .القاعدة ال يعني خلوها من االستثناءات

وال يكفي لكي يكون المحرر رسميا أن يتم بواسطة موثق متمتع باألهليـة لمزاولـة   

مهامه، بل البد باإلضافة إلى ذلك من أن يكون مختصين بكتابة هذا المحرر مـن حيـث   

  .مكان تحريره

،  تحديد النطاق المكاني للموثق في تحرير العقود 32.09انون من ق 12تولت المادة 

  ". يمارس الموثق في مجموعة التراب الوطني مهامه " : حيث جاء في حيثياتها ما يلي

،الذي حدد اختصاصات الموثق في دائرة 1925وهذا ما لم يكن ممكنا في ظل ظهير 

ق الموثـق مجموعـة مـن    لقى علـى عـات  أ المشرع المغربي نأ،كما 46دةاحاستئنافية و

بإعالم وإخبار المتعاقدين لمدى مالئمة التصـرف الـذي    الموثق حيث يلتزم  االلتزامات،

يريدون القيام به،لما يطمحون إلى تحقيقه كنتيجة،ويجب أن يكون هذا النصح سابقا لتعاقـد  

  .لتبصيرهم وليكونوا على بينة مما سيقدمون عليه من إلتزام

32.09من قانون  37وهو ما نص عليه الفصل 
إضافة لهـذه االلتزامـات جـاء     47

المشرع بمقتضيات قانونية أخرى،تمنح الموثق القيام بمجموعة من األفعال كامتناع الموثق 

  48...بها مقابل فوائد واالحتفاظعن تسليم األموال 

                                                           
الج22دير بال22ذكر أن ھن22اك ح22ا�ت تج22اوز فيھ22ا الموث22ق اختصاص22ه الن22وعي ن22ذكر تل22ك القض22ية الت22ي عرض22ت عل22ى أنظ22ار المحكم22ة ا�بتدائي22ة  -45

تمت المصادقة على ص2حة توقيع2ه م2ن قب2ل أح2د الم2وثقين متج2اوزا ب2ذلك  بالدارالبيضاء حيث تقدم أحد اGطراف بمحرر عرفي Fثبات ما يدعيه وقد
نطاق اختصاصه النوعي والمحكمة لم تنتبه إل2ى ذل2ك م2ع العل2م أن مھم2ة اFش2ھاد عل2ى ص2حة اFمض2اءات أناطھ2ا المش2رع بم2وظفين معين2ين ، حك2م 

أورده محم22د الربيع22ي مح22ررات  421608رق22م الق22رار  29/11/1985بت22اريخ  4931/85/المحكم22ة ا�بتدائي22ة بال22دار البيض22اء مل22ف اس22تعجالي رق22م
رس2الة لني2ل دبل2وم الماس2تر ف2ي الق2انون الخ2اص ، جامع2ة الحس2ن الث2اني كلي2ة العل2وم القانوني2ة الموثقين وحجتھا ف2ي ا�ثب2ات ف2ي التش2ريع المغرب2ي ، 
 .57،ص 1987وا�قتصادية وا�جتماعية الدار البيضاء،السنة الجامعية 

الت2ي تمن2ع ف2ي فقرتھ2ا الثاني2ة عل2ى الموث2ق أن يتلق2ى العق2ود وتوقي2ع  12ن ھذا المستجد � يلب2ث أن يفق2د أھميت2ه بمج2رد إتم2ام ق2راءة الم2ادة غير أ -46
 : اGطراف خارج مقر مكتبه،إ� Gسباب استثنائية وھو ما يدل من جديد على جدلية الحرية والتقييد في تنظيم ممارسة مھنة التوثيق ،راجع

 .35و 34س، ص  ، م المنظم لمھنة التوثيق 39.08قراءة في القانون رقم  التوثيق، مھنة  د اليديديمحم
  :من القانون المنظم لمھنة التوثيق على ما يلي 37نص الفصل  -47
  .يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من ھوية اGطراف وصفتھم وأھليتھم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بھا إليه للقانون"

يجب على الموثق إسداء النصح Gطراف،كما يجب عليه أن يبني لھم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودھم،وأن يوضح لھم اGبع2اد وا
ث2ار الت2ي ق2د 
 ".تترتب عن العقود التي يتلقاھا

 .وما بعدھا 54ص . ،محمد اليديدي ،م س34إلى  30من : راجع قراءة الفصول التالية -48
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والجدير بالذكر أن مسألة التزام الموثق بمجموعة من الضوابط الملقاة علـى عاتقـه   

بل كانت محطة تنظيم دقيق من طرف المشرع ،32.09شيء الجديد في ظل قانون الليس ب

1925من خالل تنصيصه على مجموعة من المقتضيات في ظهير 
49.  

وقد رتب المشرع المغربي مسؤولية على الموثق سواء تعلـق األمـر بالمسـؤولية    

لى عاتقه والمحـددة  قاة عجنائية في حالة إخالله بااللتزامات الملالمدنية وكذا الالتأديبية أو 

بحيث تثار المسؤولية التأديبية للموثق العصري عند إخالل بواجباته المهنيـة  بقوة القانون،

فإنه يتعرض للعقوبات التأديبيـة  ،خطيرة بياناتعقود غير قانونية أو أهمل واغفل  روأصد

تثـار   فـي حـين   50إما أن تكون من الدرجة األولى أو الثانيـة . المنصوص عليها قانونا

بالغي،وتتخـذ هـذه    المسؤولية المدنية في حالة اإلخالل بالتزام قانوني ينتج عنه ضـرر 

  :ينالمسؤولية شكل

مسـؤولية   أن إال، 52اموقد حدد المشرع شـروطه  51ةتقصيريأو إما عقدية تترتب  

الموثق تزداد خطورة كلما تعلق األمر بارتكابه أخطاء مهنية يعاقب عليها بمقتضى القانون 

أو  اعمدي يكون الذير قد،الجزائي التوثيقي نائي،والتي ال يمكن إثارتها إال بوجود الخطأالج

    .غير عمدي

على العموم فإن قيام المسؤولية الجنائيـة يسـتوجب تـوفر أركـان الجريمـة         

نذكر على سبيل المثال جرائم االختالس، الغدر، النصب، جريمة . المنصوص عليها قانونا

  53...ء السر المهنيالتزوير، وإفشا

                                                           
ات الع22دول والم22وثقين ف22ي ق22انون التس22جيل الجديد،مداخل22ة القي22ت ف22ي ن22دوة توثي22ق التص22رفات العقارية،المطبع22ة والوراق22ة إب22راھيم أحطاب،التزام22 -49

 .وما بعدھا 353،ص 2005م،س .غ.الوطنية الحي المحمدي الداوديات مراكش،ع
 .وما بعدھا 204عبد المجيد بوكير ،م س، ص  -50

51  - Saad LAHRICHI - la responsabilité du notaire en droit français et en droit marocain édition non préciser , p 

19 et 20. 
 .وما بعدھا 100م س ، ص ، محمد الكامل -52
ي2ع، محمد اGمين، المسؤولية الجنائية للموثق، مقال منشور منشورات مجلة القبس المغربية،العدد الخامس،مطبعة اGورو متوس2طية للنش2ر والتوز-53

 .وما بعدھا 36، ص 2013س 
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المتعلق بالملكيـة المشـتركة    18.00من قانون  12بقراءة جد متأنية لمنطوق المادة 

للعقارات المبنية، نجد المشرع قد كرس مبدأ اإلزدواجية فـي تحريـر العقـود، والمـادة     

ات العرفية الثابتة التاريخ، والتي المذكورة أعاله حصرت الجهات المؤهلة لتوثيق المحرر

يـر  تشترط فيها أن تكون محددة ضمن الالئحة السنوية المحددة من طرف وزير العدل، غ

ن بالالئحة بقوة القانون، توثيق هـذه التصـرفات دون   يأن المشرع سمح لألشخاص المقيد

األشخاص الذين باإلضافة إلى ) الفقرة األولى(التقيد بالشروط المحددة في النص التنظيمي 

  ).القفرة الثانية(يتم تقييدهم بالالئحة بناء على شروط يحددها النص التنظيمي 

 المقيدون بالالئحة بقوة القانون: الفقرة األولى

المحامين المقبولين للترافع أمام ،18.00من القانون  12في المادة  حدد المشرع

لفقرة السادسة من الفصل ثم ا 10/09/1993من ظهير  34محكمة النقض طبقا للفصل 

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كفئة مهنية لها  28.08من القانون رقم  30

في حق توثيق المحررات العرفية في إطار نظام الملكية المشتركة، حيث يتم تقيدهم 

  . 54الالئحة بقوة القانون دون الحاجة إلى إلزامهم بالشروط التي ستحدد بنص تنظيمي

، إذ يعاب على 12إلى انتقاد هذا التحديد الوارد في المادة  55وقد ذهب البعض

 ،المشرع التمييز بين المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وغيرهم من المحامين

أساس ذا التمييز الذي أتت به المادة المذكورة أعاله، ال يستقيم وال يقوم على أي وه

  .ون مخصصمنطقي، وهو تخصيص بد

بل أكثر من ذلك فاألقدمية ال تعني الكفاءة المهنية في تحرير العقود، فقد نجد  

محامين مبتدئين ومع ذلك قد يكون لهم من الكفاءة ما يضاهون به أشقاءهم المقبولين 

                                                           
 .599محمد الوكاري ،م س،ص - 54
  599س ، ص .م محمد الوكاري، نفسه - 55
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نجد المشرع يتناقض مع نفسه، وال يعمل  أخرىللترافع أمام محكمة النقض، ومن جهة 

من قانون  30الفصل نصوص القانونية تكمل بعضها البعض، إذ نجد المبدأ القائل بأن ال

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تعطي للمحامي بصفة عامة إمكانية  28.08

تحصر المحامين  18.00من القانون  12تحرير العقود كيفما كان نوعها، والمادة 

  .56لة لتوثيق العقودالمقبولين للترافع أمام محكمة النقض كجهة مؤه

عند دخولها  18.00من القانون  12وما تجدر اإلشارة إليه هو صعوبة تفعيل المادة 

أمام عـائق   أنفسهمحيز التطبيق، فالمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض وجدوا 

بسبب ارتباط ذلك بتقييدهم بقوة القانون بالالئحـة  ل دون تحريرهم للمحررات العرفية،يحو

  .57التي سيصدرها وزير العدل من أجل تحديد المهنيين المقبولين لتوثيق هذه المحررات

محكمة الـنقض مكتـوفي    أماموأمام هذا الوضع لم يبق المحامون المقبولون للترافع 

  .األيدي، حيث سارعوا من اجل الضغط في اتجاه تحريرهم من هذا العائق القانوني

ل إصداره لمرسوم يتعلق بتطبيـق مقتضـيات   وهو ما استجاب إليه المشرع من خال

، والذي يؤهل المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض إلى جانب الموثقين 12المادة 

  .58والعدول، وذلك دون االلتفات إلى الالئحة التي سيحددها السيد وزير العدل

مـن قـانون    12لروح المـادة   ان هذا المرسوم جاء مخالفاوما تجدر االشارة إليه،

مـؤهلين لتحريـر   فقد اعتبر المحامين المقبولين للترافع أمام محكمـة الـنقض   ،18.00

نجـدها   12وبالرجوع إلى مقتضـيات المـادة   ،المحررات العرفية،دون أي قيد أو شرط
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 2009طارق عزوز، توثيق التصرفات العقارية على ضوء التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية  - 
  .57جتماعية  بطنجة، ص ا�و ا�قتصاديةو ، كلية العلوم القانونية2010 –

57
  .599س، ص .محمد الوكاري، م - 

58
  : على مايلي 18.00من قانون  12حيث نصت الفقرة ا�ولى من المادة اGولى من المرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  - 

المح2امون و الع2دول،و أو تع2ديلھا الموثق2ون،!نقلھا  يؤھل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليھا أو"...
  ". المقبولون للترافع أمام المجلس اGعلى
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مع العلـم أن  التي سيصدرها السيد وزير العدل، اشترطت تقييدهم بقوة القانون في الالئحة

  .إلى غاية يومذه الالئحة لم تصدر ه

وحماية لمصالح طرفي المعاملة،فقد نص المشرع على وجوب توقيع العقد والتأشير 

كما يصار إلـى تصـحيح   ل األطراف والقائمين على تحريره،على جميع صفحاته من قب

اإلمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من قبل المحامين المؤهلين لدى رئيس كتابة الضـبط  

  .59التي يمارس المحامي داخل دائرة نفوذهامحكمة االبتدائية بال

وبالتالي فالمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض ملزم بالتقيد بمجموعـة مـن   

  .الشروط الموضوعية والشكلية على حد سواء

نجد المشرع اشترط في العقد المحـرر مـن   ،60فباإلضافة إلى الشروط الموضوعية

حيث ينبغي ان يكون المحرر الذي يتـولى  ة،محامي مجموعة من الشروط الشكليطرف ال

، وأن يتم اإلشهاد 62، وأن يكون مؤشرا على جميع صفحاته61ثابت التاريخ توثيقه المحامي

  .63على صحة اإلمضاء
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  .86، ص 2013سنة  1434عام  الوراقة الوطنية، ، الطبعة الثانيةو تحرير العقود، المطبعةو محمد بلھاشمي تسولي، المحامي - 
، وأن ي2ودع ال2نقض محكم2ة أم2ام للتراف2عھنة تخول له تحرير العقود، وأن يك2ون مقب2و� والمتمثلة أساسا في ضرورة ان يكون المحامي منتميا لم -60

  :توقيعه بمصلحة كتابة الضبط راجع في ذلك
  .  253 – 252: حليمة لمغاري، م س، ص.  -    

ة الثاني2ة م2ن الم2ادة اGول2ى م2ن يكون المحرر الصادر عن المحامي ثابت التاريخ عن طريق تسجيله بمكتب التسجيل، وھو م2ا نص2ت علي2ه الفق2ر -61
  :القانون المتعلق بواجبات التسجيل والتنبر، حيث نصت على ما يلي

  "يترتب عن إجراء التسجيل، اكتساب ا�تفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن طريق تسجيلھا في سجل اFيداع كما يضمن حفظ المحررات "    
  :وفقا لMجراءات المنصوص عليھا قانونا، راجع في ذلكباFضافة إلى ضرورة المصادقة على التوقيع    
  .254: حليمة لمغاري، م س، ص.  -

يشترط ضرورة توقيع العقد، باFضافة إلى التأشير على جمي2ع ص2فحاته م2ن اGط2راف وم2ن الجھ2ة الت2ي حررت2ه، وبالت2الي فل2م يع2د يكف2ي توقي2ع  -62
  :التي حررته أيضا، راجع في ذلكا�طراف فقط، بل �بد من توقيع العقد من طرف الجھة 

  .182: س، ص.حسن زرداني، م -   
بتخويل المشرع لرئيس كتابة الضبط المصادقة على اFمضاءات أضاف جھة أخرى مؤھلة لھ2ذا ا�ختص2اص بع2د أن خ2ول ھ2ذه المھم2ة لجھ2ات  -63

ك ا�ع22وان الدبلوماس22يون والقناص22ل بالنس22بة للمغارب22ة رئ22يس المجل22س الجم22اعي، وك22ذلك رئ22يس مجل22س المقاطع22ة أو نواب22ه، وك22ذل: مح22ددة م22ن بينھ22ا
  : المقيمين بالخارج بخصوص تصحيح اFمضاءات، الموفين العموميين التابعين لدوائر نفوذھم، راجع في ذلك

  .255: س، ص.حليمة لمغاري، م  -   
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العقـود المتعلقـة    أتعابوما يثير االنتباه هو أن المشرع ترك للمحامي حرية تحديد 

ويكون بـذلك قـد   حامي وأطراف العقد،ها التفاق المبنظام الملكية المشتركة بحيث أخضع

  .64ساير القانون المنظم لمهنة المحاماة

الخاصة  إبرام المحامي للعقودلتي قد تطرح من الناحية العملية،ومن بين اإلشكاالت ا

خـرج عـن اإلطـار التقليـدي     فالتعاقـد اإللكترونـي ال ي  بواسطة وسـائل إلكترونية، 

فأصدر بذلك قـانون  وجه الحديث في المعامالت،هذا التوالمشرع المغربي قد ساير للتعاقد،

حيث جعل للوثيقة المحررة ،65المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية 53.05رقم 

وبذلك فالمشـرع  ي تتمتع بها المحررات التقليدية،بطريقة إلكترونية نفس القوة الثبوتية الت

مخـول للمحـامي توثيقهـا،غير أن    المغربي لم يستثني العقود الخاصة من نطاق العقود ال

،لمجموعـة مـن    المسألة إن كانت مقبولة نظريا، فإنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع

  :األسباب من بينها

 إغراق المشرع هذه العقود في الشكلية واعتداده بالكتابة في شكلها التقليدي -

 اشتراط تصحيح اإلمضاءات لدى رئيس هيأة كتابة الضبط مما يصعب معـه مـن   -

 .66الناحية العملية إبرام هذه العقود بطريقة إلكترونية

إذا كانت هذه مجموعة اإلشكاالت يطرحها تحرير المحـامي للعقـود، فمـاذا عـن     

  اإلشكاالت المرتبطة باألشخاص الذين يقيدون بالالئحة بناء على شروط محددة ؟ 

  على شروط محددة ابالالئحة بناء المقيدون: الفقرة الثانية

يحدد وزير العدل : "على ما يلي 18.00من قانون  12قرة الثانية من المادة نصت الف

  ".سنويا الئحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود

                                                           
  :المنظم لمھنة المحاماة عل ما يلي 28.08من القانون  44تنص المادة  -64
  ... " �تعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منھا تحدد ا"    
بتنفي2ذ الق2انون رق2م )  2007نونبر  30(  1428من ذي القعدة  19الصادر في  1.07.129تم إصدار ھذا القانون بمقتضى الظھير الشريف رقم  -65

  . 3879: ، ص2007بتاريخ  5584ة الرسمية عدد المتعلق بالتبادل اFلكتروني للمعطيات القانونية، الجريد 53.05
  .266: أستاذتنا حليمة المغاري، م  س، ص -66



 

33 

 

، كما نصت الفقرة الرابعة من 67والمالحظ في هذه الفقرة أنها جاءت عامة وغامضة

هنيين المقبولين لتحرير يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي الم"على ما يلي  12المادة 

من قانون  12المتعلق بتطبيق أحكام المادة  2004يونيو  7وبالرجوع لمرسوم " العقود

نجدها تتحدث عن الئحة المهن القانونية والمنظمة األخرى، المقبولة لتحرير  18.00

  .68العقود، يتم تحديدها بقرار مشترك

لاله تتحدث عن الئحة تحديد المهن والجدير بالذكر هو أن المقتضيات المشار إليها أع

،بمعنى آخر أن مهنة الموثقون  ،المقبولة لتحرير العقود القانونية والمنظمة األخرى

والعدول الذين يختصون بالعقود الرسمية أو المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة 

  .69النقض يخرجون من نطاق المقتضيات السالفة الذكر

ولى من هذا القرار المشترك حددت الئحة المهن القانونية وبالتالي فالمادة األ

  :والمنظمة األخرى المقبولة لتحرير العقود ثابتة التاريخ كاآلتي

وكالء األعمال الذين يمارسون اعتياديا تحرير العقود طبقا للفقرة الثالثة من الفصل  -

مهنة وكيل المتعلق بتنظيم  1945يناير  12األول من الظهير الشريف المؤرخ في 

 .األعمال

الخبراء الذين يمارسون اعتياديا تحرير العقود في حدود األعمال ذات الطابع  -

القانوني المتعلقة بنشاط المنشآت والهيئات التي يتولون محاسبتها، كما أن المادة الثانية من 

القرار المشترك حددت مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشح من وكالء 

 .70لاألعما

                                                           
  .177حسن زداني، م س، ص  -67
تح2دد بق2رار مش2ترك ل2وزير : "عل2ى م2ا يل2ي 18.00من ق2انون  12المتعلق بتطبيق أحكام المادة  2004يونيو  7نصت المادة اGولى من مرسوم  -68

لتنمي22ة القروي22ة والص22يد البح22ري وال22وزير المنت22دب ل22دى ال22وزير اGول المكل22ف باFس22كان والتعمي22ر �ئح22ة المھ22ن القانوني22ة الع22دل ووزي22ر الفJح22ة وا
  ...".والمنظمة اGخرى، المقبولة لتحرير العقود 

م2ة ال2نقض م2ؤھلين لتحري2ر العق2ود اعتبرت المحامين المقبولين للترافع أمام محك 2004يونيو  7تجدر اFشارة إلى أن المادة اGولى من مرسوم  -69
  .ثابتة التاريخ بدون تقييد بالJئحة

  :وھذه الشروط  يمكن إجمالھا فيما يلي -70
ف التنفي2ذ الجنسية المغربية، التمتع بالحقوق الوطنية والمروءة والسلوك الحسن،وأ� يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منف2ذ أو موق2و

ناء الجنح غير العمدي2ة أو بغرام2ة ول2و موقوف2ة التنفي2ذ م2ن أج2ل جنح2ة تتعل2ق ب2اGموال م2ا ل2م ي2رد إلي2ه اعتب2اره، وحص2وله عل2ى من أجل جنحة باستث
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ر المقبول يوما يثير االنتباه هو أن القرار المشترك أغفل التنصيص على المحامي غ

للترافع أمام محكمة النقض، مع العلم أنه ينتمي لمهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها 

 .71من قانون المحاماة 30تحريرا العقود وفقا للمادة 

النور بعد، ولم يتم  ىترك لم ترغير أن هذه المقتضيات التي نص عليها القرار المش

وعليه فإن تحرير التصرفات القانونية والتي يدخل في نطاقها  الوجودإخراجه إلى حيز 

توثيق عقد الهبة المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات  المبينة ينحصر في الموثقين 

  .72والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض

اإلدارية بالرباط اتجهت إلى إعطاء الصالحية في توثيق عقد الهبة غير أن المحكمة 

  :إلى وكيل أعمال، حيث جاء في حيثيات الحكم ما يلي

 هي مهنة قانونيةو حيث إن الطاعنة تزاول مهنة وكيلة أعمال في مجال العقار "

ركة من قانون الملكية المشت 12بالتالي فإنها تندرج ضمن األشخاص المحددين بالمادة و

المتعلق بتطبيق أحكام نفس المادة الذي ينص على  2004يونيو  7مرسوم و الواردة أعاله

الوزير المنتدب و التنمية القروية و أنه يحدد القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفالحة

التعمير الئحة المهن القانونية المنظمة األخرى  و لدى الوزير األول المكلف باإلسكان

 كذا شروط تقييد أعضائها في الالئحة المحددة سنويا،و لتحرير العقود المشار إليهاالمقبولة 

بالتالي فإنه أمام عدم صدور القرار الوزاري المشترك المتوقف عليه سريان القانون رقم و

فإن الطاعنة يكون لها الحق في االستمرار في تحرير العقود طالما  12في مادته  18.00

 يه سريان القانون الجديد لم يزل بصدور القرار الوزاري المشتركأن الشرط المعلق عل

الالئحة السنوية، األمر الذي يكون معه قرار رفض المحافظ تسجيل عقد الهبة المحرر و

                                                                                                                                                                                     

إثباته بأنه ينتمي إلى مھنة وكيل أعمال، يمارس اعتياديا تحرير العقود مدة ثJ2ث س2نوات كامل2ة عل2ى اGق2ل و شھادة اFجازة في الحقوق أو مايعادلھا
وكJ2ء اGعم2ال ال2ذين  –يعفى من شرط الحص2ول عل2ى ش2ھادة اFج2ازة ف2ي الحق2وق أو م2ا يعادلھ2ا طبق2ا للم2ادة الثالث2ة م2ن الق2رار المش2ترك  على أنه

  .مارسوا اعتياديا تحرير العقود مدة عشر سنوات كاملة على اGقل عند دخول ھذا القرار حيز التنفيذ
  .179حسن زرداني ،م س،ص  -71
  .602م س، ص  محمد الوكاري، -72
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  .73"من طرف الطاعنة غير جدير باالنتباه

 14ية الصادر بتاريخ و هذا الحكم تم تأييده ة بموجب قرار محكمة االستئناف اإلدار

بعلة أنه ما دام أن القرار الوزاري المشترك المتوقف عليه سريان القانون ،2009ر يناي

، فإن المستأنف عليه يبقى له الحق في االستمرار في تحرير 12في مادته  18.00رقم 

العقود طالما أن الشرط المعلق عليه سريان القانون الجديد لم يزل بصدور الوزاري 

مر الذي يجعل قرار المحافظ الرامي إلى رفض تسجيل الالئحة السنوية، األو المشترك

  .74الهبة المحرر من طرف المستأنف مخالفة للقانون

سارت في نفس االتجاه ) محكمة النقض حاليا(في  نفس السياق نجد المجلس األعلى  

من  12حيث أعطت الصالحية لوكيل األعمال توثيق التصرفات العقارية وفق المادة 

  : جاء في حيثيات القرار ما يلي حيث 18.00قانون 

ما دام لم يصدر بعد القرار الوزاري المشترك المتوقف عليه سريان القانون في "

، فإن المستأنف عليه يبقى له الحق في االستمرار في تحرير العقود طالما أن 12مادته 

 المشتركالشرط المعلق عليه سريان القانون الجديد لم يتم زواله بصدور القرار الوزاري 

75..."الالئحة السنوية و
 

وعموما فإن توثيق عقد الهبة في القانون الخاضع لنظام الملكية المشتركة سواء تعلق 

األمر بتحريره في محرر رسمي من طرف عدل أو موثق أو في محرر عرفي من طرف 

محامي مقبول للترافع أمام المحكمة النقض، يثير مجموعة من اإلشكاالت ترتبط أساسا 

الفقهية  بين لق مجموعة من التضارباتهو ما خو اآلثار الناجمة عن توثيق هذا العقد،ب

  .هو ما سنتناوله في الفصل الثانيوالقضائية و

                                                           
73

غي22ر منش22ور، أورده عم22ر أزوك22ار، . 2006/  161، مل22ف رق22م 04/12/2006بت22اريخ  111حك22م المحكم22ة اFداري22ة بال22دار البيض22اء، رق22م  - 
  .72، ص  2014التشطيبات في الرسم العقاري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة اGولى و التقييدات

74
غي2ر منش2ور، أوردت2ه أمين2ة النعيم2ي، توثي2ق التص2رفات العقاري2ة  2009يناير  14الصادر بتاريخ  5 – 7 – 25في الملف عدد  50قرار عدد  - 

، ص 2012اجتھ2ادات محكم2ة ال2نقض، منش2ورات مجل2ة الحق2وق، مطبع2ة المع2ارف الجدي2دة، اFص2دار الخ2امس و على ضوء مدونة الحقوق العيني2ة
67.  
75

  .، غير منشور111/4/1/2012إداري عدد  ، ملف19/06/2014المؤرخ في  656/2القرار عدد  - 
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المتمثلة في رسمية هذا و لمشرع المغربي على الشكلية المتطلبة في عقد الهبةنص ا

من مدونة الحقوق  274العقد تتولى جهات مؤهلة توثيقه وفق ما جاء في منطوق المادة 

في و ة مطلقة في مواجهة األطرافيالتي من خاللها يكتسب معه عقد الهبة حجو العينية

المتعلق بالعقارات الخاضعة  18.00من قانون  12ة بالرجوع إلى المادو مواجهة الغير

فيها  لنظام الملكية المشتركة نجد هذه األخيرة تبنت ازدواجية توثيق جميع التصرفات بما

من حرر مما يحمل على القول بأن عقد الهبة يمكن أن يرد في محرر عرفي معقد الهبة،

ل الحديث ينتقل من الحجية و هو ما يجعمقبول للترافع أمام محكمة النقض،قبل محامي 

و نظرا ألهمية اآلثار المترتبة عن هذا إلى الحجية العرفية لهذا اآلخر، الرسمية لعقد الهبة

 نظم طرقا قانونيةأحكاما تضفي عليه قوة إثباتية وو العقد فقد خص له المشرع شروطا

الطعن في غير أن مسألة قانون اإلجرائي لهدم هذه الحجية،مساطر منصوص عليها في الو

كما أن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي،عقد الهبة ال يمكن تصورها إال عن طريق 

خلقت مجموعة من التضاربات في اآلراء سواء  18.00من قانون  12عمومية المادة 

على مستوى القضاء أو على مستوى الجانب الفقهي، فرأي انحاز إلى ضرورة توثيق عقد 

و رأي ال يجد مانعا من توثيق عقد الهبة ع،.ح.م 274لمادة قالب رسمي وفق االهبة في 

  .18.00من قانون  12طبقا للمادة 

  :و لمعالجة هذه اإلشكاالت سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي

  اآلثار القانونية لتوثيق عقد الهبة:  المبحث األول

 قـوق العينيـة  تجاذب اآلراء حول توثيق عقد الهبة بين مدونـة الح :  المبحث الثاني

  .قانون الملكية المشتركةو
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        اآلثار القانونية لتوثيق عقد الهبةاآلثار القانونية لتوثيق عقد الهبةاآلثار القانونية لتوثيق عقد الهبةاآلثار القانونية لتوثيق عقد الهبة: : : :     المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

يعد عقد الهبة الموثق بطرق سليمة وفق اإلجراءات الشكلية المتطلبة قانونـا ،حجـة   

 تحريرهوقرينة قاطعة في اإلثبات غير أن حجية هدا العقد تختلف حسب الجهة التي تولت 

مقبول لترافع محامي  العرفي بواسطة أو الرسميبمؤسسة التوثيق بشقيه  سواء تعلق األمر

الحقوق العينية نصت على رسمية  من مدونة 274فإذا كانت المادة . أمام محكمة النقض 

المتعلـق   18.00من قـانون   12فإن المادة ا العقد وضرورة وروده في محرر رسمي،هذ

توثيق عقد الهبـة بـين المحـرر الرسـمي     بالملكية المشتركة نصت على مبدأ ازدواجية 

وعليه فإن عقد الهبة الموثق في إطار الفصلين المذكورين أعاله يترتب .والمحرر العرفي

المطلـب  (عنه مجموعة من اآلثار من حيث الحجية في اإلثبات متى استكمل شروط قيامه 

عـن طريـق    غير أن انعدام هده األخيرة يترتب عنه الطعن في حجية هدا العقـد ) األول

  ).المطلب الثاني( سلوك مسطرة  الزور

Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]<<<<<V<V<V<V‚ÏÂ<íÞ^ÓÚ‚ÏÂ<íÞ^ÓÚ‚ÏÂ<íÞ^ÓÚ‚ÏÂ<íÞ^ÓÚ<<<<íf�]íf�]íf�]íf�]<<<<íé�†Ö]<íÏémçÖ]<°e<^Ú<l^fmý]<»íé�†Ö]<íÏémçÖ]<°e<^Ú<l^fmý]<»íé�†Ö]<íÏémçÖ]<°e<^Ú<l^fmý]<»íé�†Ö]<íÏémçÖ]<°e<^Ú<l^fmý]<»<<<<ææææíéÊ†ÃÖ]íéÊ†ÃÖ]íéÊ†ÃÖ]íéÊ†ÃÖ]JJJJ< << << << <

و لما كان األمر يتعلق بعقد الهبة،أوجب المشرع المغربي ضرورة الورقة الرسمية ك

ما سبق بيانـه  ع ك.ح.من م 274ذلك بمقتضى المادة و لم يشترط أي شكلية أخرى دونها

ال يجوز الطعن فيها إال بـالزور  حجة إثباتية مطلقة،و تكتسي قوة و بذلكفي الفصل األول،

غير أن وثيقة الهبة ال تقف حجيتها على المحرر الرسمي فقط بل قد تـرد  ،)الفقرة األولى(

متعلـق بالملكيـة    18.00مـن قـانون    12في وثيقة عرفية ثابتة التاريخ بمقتضى المادة 

  ).الفقرة الثانية(بذلك تكون لها حجية المحرر العرفي في اإلثبات و ركةالمشت
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  حجة الكتابة الرسمية في إثبات عقد الهبة:  الفقرة األولى

مـن قـانون    418الفصـل  شروطها من خـالل  و 76يظهر تعريف الورقة الرسمية

الموظفـون   الورقة الرسمية هي التي يتلقاهـا : "العقود الذي جاء فيه ما يلياإللتزامات و

ذلك في الشكل الذي يحدده و العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحرير العقد،

  ".القانون

هو نتيجـة لتحريرهـا مـن    ، 77و يتضح من هذا النص أن وصف الورقة بالرسمية

  .طرف شخص له الصفة الرسمية أي موظف عام أو شخص له صالحية التوثيق

 البحث عن حجية المحرر الرسمي في إثبات عقد الهبةما يهمنا في هذه الدراسة هو 

الواردة على المادة الرابعـة مـن    االستثناءاتعقد الهبة يدخل ضمن ، كما تم بيانه سابقاو

و بالرجوع إلى التشريع الفرنسـي  وثقة من طرف عدالن أو موثق عصري،الموع، .ج.م

ـ  ذا النـوع مـن العقـود    نجده قد خول الموثقون المعتمدون من الدولة صالحية تحرير ه
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المحررات الرسمية ھي التي يثبت فيھا موظف ع2ام أو ش2خص مكل2ف بخدم2ة عام2ة م2ا : "من قانون اFثبات المصري على أن 10نصت المادة  - 
ل2م تكتس2ب ھ2ذه المح2ررات الص2فة اختصاص2ه، ف2إذا و ف2ي ح2دود س2لطتهو ب2ذلك طبق2ا لUوض2اع القانوني2ة،و تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن،

  ".رسمية فJ يكون لھا إ� قيمة المحررات العرفية، متى كان ذوو الشأن قد وقعوھا بإمضاءاتھم أو  بأختامھم أو ببصمات أصابعھم
انون الم2دني الفرنس2ي م2ن الق2 1317غة الفرنسية وج2دنا أن الفق2رة اGول2ى من2ه نس2خة طب2ق اGص2ل للم2ادة رجعنا إلى مفھوم الرسمية في الصي إذاو -

  .الذي ألقى ھذه الصفة 32.09ھذا اGمر كان سائدا قبل أن يتم تعديل قانون المنظم لمھنة التوثيق العصري و التي تسند التوثيق للضباط العموميين
"l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les délimités requises par des officies publics ayant le droit 

d’instrumenter  dans le lieu ou l’acte a été rédigé" . 
  :الفصل نجدھا تنص على ما يليأما الفقرة الثانية من ھذا 

" sont également authentiques : 

1- les actes reçus officiellement par les cadis au leur tribunal. 

2- Les jugements rendus pas les tribunaux marocains et étrangers" . 
ن قض2اة التوثي2ق راج2ع ر أن ب2المغرب توثي2ق ع2دلي مراق2ب م2و الجدير بالمJحظة أن ھذه الفقرة � مثيل لھا في القانون المدني الفرنسي على اعتب2ا

  .94و 93عبد المجيد بوكير، م س ، ص 
  

77
  .بين أداة إثباتهو حيث يجب التمييز بين العقد عابير بالعربيةالواقع في الت ينبغي التنبيه في البداية إلى الخلط - 

ھ2ي إم2ا أن تك2ون رس2مية و فعبارة محرر أو رسم يقص2د بھ2ا أداة إثب2ات العق2د) contrat( ن العقد بيو )acte(الفرنسية يميز بين المحرر ففي اللغة 
يا، لھذا يستحسن استعمال عب2ارة مح2ررات رس2مية أو أو شفويمكن أن يكون كتابيا و Gطراف،أو عرفية، أما عبارة عقد، فتقيد ا�تفاق الحاصل بين ا

  .عرفية بدل عقود رسمية أوعرفية
  .كما ينبغي التميز ثانيا بين أنواع المحررات الرسمية فJ يعتبر كل محرر رسمي محررا موثقا، Gن المحرر الرسمي � يوثق في كل الحا�ت

   غيره واء كانت عقد أورة عن جھة رسمية سفالمحرر الرسمي ھو كل وثيقة صاد
ھ2ي الوث2ائق و )actes adulaires(ي2دخل ض2من ھ2ذا الن2وع المح2ررات العدلي2ة و أما المحرر الموثق فھو كل وثيق2ة ص2ادرة ع2ن م2وثقين مختص2ين

  .المخاطب عليھا من طرف القاضي التوثيقو المحررة من طرف العدل
  محررة من طرف الجھات التي تمارس مھنة التوثيق  ھي الوثائق الو )actes notaires(و كذا المحررات الموثقة 

  :راجع 
أثاره على التنمي2ة العقاري2ة، مطبع2ة الجدي2دة، أي2ام و نظام التحفيظ العقاري، مداخلة ألقيت بندوة التوثيقو محمد خيري، المحررات الرسمية والعرفية 

  .83، ص 1986ديسمبر  14 – 13 – 12
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و كل إجراء يخرج عن نطاق رسمية هذا العقد يكون مآلـه  ، التبرعية في مكاتبهم الخاصة

  .78البطالن

و بناء على ما سبق يمكن التمييز في التشريع المغربي في إطار توثيق عقـد الهبـة   

االشخاص الـذين  محررات و المحررات العدليةسب المصدر،بين نوعين من المحررات ح

  .رسون مهنة التوثيقيما

مـن   419أما فيما يخص حجية إثبات عقد الهبة فهي تستمد قوتهـا مـن الفصـل    

  :ع.ل.ق

االتفاقات التـي يشـهد   و الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع" 

  .ذلك إلى أن يطعن فيها بالزورو الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره

بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صـورية أو  و طعن في الورقةإال أنه إذا وقع ال

حتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة و خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود

  .المتالئمة دون احتجاج إلى القيام بدعوى الزور

و يمكن أن يقوم باإلثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي لـه مصـلحة   

  ".شروعةم

الورقة الرسمية حجة في االتفاقـات  : " من نفس القانون 420و كما جاء في الفصل 

في غير ذلك مـن الوقـائع   و في األسباب المذكورة فيهاو والشروط الواقعة بين المتعاقدين

و هي أيضا حجة في األمور التي يثبـت الموظـف   تي لها اتصال مباشر بجوهر العقد ،ال
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 -  la donation entre vifs m’engagera le donateur. Et ne produira aucun effet, est il ni pas dans la forme 

authentique passé par devant notaires. Les exigences formelles pour la validité de la conclusion des donations 

ont peu évalué. En dépit es progrès et des techniques. 

La validité de la donation est subordonnée par l’article 931 du code civil à la rédaction d’un acte notaire : 

« dans la forme ordinaire des contrats : et il en restera minutes, 5 ans peine de nullité ». les articles 923 et 

suivants de ce code exigent une acceptation expresse et authentique, suivant un parfait parallélisme de forme. 

IBRAHIM NAJJARI, donation, dalloz, janvier 2008, page 24.  
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و كل ما عدا ذلك من البيانات ال يكـون  .كر كيفية وصوله لمعرفتهاا إذا ذالعمومي وقوعه

  ".له أثر

يتبين من الفصول اآلتي ذكرها أن عقد الهبة باعتباره من ضمن المحررات الموثقة 

ريقة سليمة ينتفي معها كل الغموض الجامع الكافة إذا حرر بط "التقليدية-العصرية "

 لبياناته القانونية تثبت له صفة الرسمية و المستكمل79الموضوعية،شروطه الشكلية و

إلى إقرار الطرف الملتزم بنسبته  االلتفاتدون  اإلثباتويصبح بذلك حجة قاطعة في ،

  .81ال يمكن الطعن في توثيقه أو مضمونه أو حتى شكله إال بسلوك مسطرة الزورو 80إليه،

حجة  عقد الهبة على وجه الخصوص فيو و عليه فالورقة الرسمية بصفة عامة

ال و كذلك بسالمته المادية أي بعدم حصول تغير في محتوياته التي دونت فيه  وقت إنشاءه

الشك في و 82يشترط في ذلك إال أن يكون مظهره الخارجي غير باعث على االرتياب 

عندئذ ال يكون للمحكمة السلطة ما شابه ذلك من العيوب المادية، في سالمته أوو مصدره

مصير هذا العقد ألننا بصدد الحديث عن عقد الهبة الذي إذا اختل أحد التقديرية في تحديد 

  .83شروط صار باطال بقوة القانون

 420و 419حجية عقد الهبة من الفصلين  ذمن خالل مجموع هذه الفقرات تستفا

 األطرافتجاه  ةإثباتيع إذا توفرت فيه جميع الشروط القانونية اكتسب بدوره قوة .ل.ق
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  . 2015القانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة جديدة و عبد الرحمان بلعكيد، الھبة في المذھب:للمزيد من المعلومات انظر - 
80

  :راجع  - 
  .73، ص 1977 – 1397إدريس العلوي العبد�وي، وسائل اFثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة اGولى 

81
  .سنتطرق بشكل مفصل عن كيفية الطعن في عقد الھبة في المطلب الثاني من ھذا المبحث - 

82
  .103عبد المجيد بوكير، م س ، ص  - 

83
م22ن إثب22ات  28لمب22دأ للمحكم22ة أن تس2قط قيم22ة الوثيق22ة أو ت22نقص منھ22ا إذا ك22ان فيھ22ا كش22ط أو مح2وا أو تحش22ير كم22ا نص22ت علي22ه م22ادة م22ن حي22ث ا - 

المصري لكن إعمال ھذه القاعدة على إطJقھا يصطدم بمجموعة من ا�ستثناءات بحي2ث ليس2ت ك2ل العق2ود تص2لح أن تك2ون محJ2 لMثب2ات إذا اخت2ل 
غيرھ2ا م2ن العق2ود الت2ي ن2ص فيھ2ا المش2رع  وج2وب و الص2دقةو من منزلة عقد الرسمي إلى عقد عرفي، ھو الحال في عق2د الھب2ةأحد بياناتھا  نزلت 

  .صدورھا في محرر رسمي بمقتضى نصوص خاصة
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ا أيضو االتفاقات التي يستمد الموثق الذي  حررها في محضرهو الوقائعالغير في حدود و

  .84ظيفتهفي األمور التي قام بها بحكم و

المدونة في وثيقة الهبة إما أن يقوم بها الموثق سواء كان موثق عصـري  و األمور 

فمدار تدوين البيانـات كلـه   ها ذوي الشأن  بحضور هذا الموثق،إما أن يدلي بو أو عدلي،

إال أصبح الغيا ال قيمة لـه  و البد أن يكون ما قام به في حدود مهمتهو ى الموثق وحدهعل

  85.في اإلثبات

غير أن البيانات التي ال يمكن الطعن فيها إال بالتزوير هي تلك التي يدونها الموثـق  

مكان توثيقها وأسـماء المتعاقـدين   و كتاريخ الوثيقةناء على مشاهدته أو سماعه شخصيا،ب

 ، فهذه البيانات يوكل إثباتها إلى الثقة86التوقيعاتو حضور الشهودو له الموهوبو الواهب

و لذلك ال يسمح ألحـد أن يمسـها إال أن يـدعي أن    التي وضعتها السلطات في الموثق،

  االسـتئناف ، وفي هذا الصدد نجد محكمـة  87المحرر من أصله مزور على لسان الموثق

تؤكد على أن المحررات الموثقة تكتسي  1936ماي  5بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 
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�ي2ة تحري2ر يقص2د ب2ذلك أن تك2ون ل2ه وو اختصاص2ه،و يجب أن يكون الشخص المكلف بخدمة التوثيق قد قام بتحرير المحرر في ح2دود س2لطته - 
  :من حيث المكان، للتوسع أكثر راجعو من حيث الزمانو المحرر من حيث الموضوع

  .ما بعدھاو 60م، ص .محمد حسين منصور، قانون اFثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، اFسكندرية س،غ -
85

وض2عي، مطبع2ة النج2اح الجدي2دة ال2دار البيض2اء، الطبع2ة اGول2ى القانون الو اFثبات بالكتابة في الفقه اFسJميو محمد جميل بن مبارك، التوثيق - 
  .304م ،ص 2000/ھـ 1421

86
وثيق22ة الھب22ة كس22ائر الوث22ائق اGخ22رى، يج22ب أن يع22رف فيھ22ا ب22اGطراف، تعريف22ا جامع22ا لUوص22اف مانع22ا ل22دخول الغي22ر علي22ه، وف22ي التعري22ف  - 

الح2ق � ينتق2ل إ� م2ن ش2خص مع2رف و .الخJ2ف ف2ي أس2مائھم وألق2ابھمو أو ا�ضطراب، حتى � يقع الغلط في ذواتھم ...باGطراف يتم بيان ھويتھم
  .به يملك حق التصرف فيه إلى شخص آخر معرف به كذلك

  :ما في حكمھا راجعو للتوسع أكثر حول أحكام توثيق الھبة
  .ما بعدھاو 442عبد الرحمان بلعكيد، مرجع سابق، ص  

87
: الت2ي ج2اء فيھ2ا م2ا يل2يو م2ن ق2انون اFثب2ات 11التش2ريعات العربي2ة المقارن2ة كالتش2ريع المص2ري ف2ي الم2ادة  و تجدر اFشارة إلى أن العديد من- 
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيھا من أمور قام بھا محررھا في ح2دود مھمت2ه أو وقع2ت م2ن ذوي الش2أن ف2ي حض2وره، م2ا ل2م "

  "يتبين تزويرھا بالطرق المقررة قانونا
ھ2و حج2ة عل2ى الكاف2ة و السند الرس2مي ق2وة تنفيذي2ة: "من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت على أن  146و كذا التشريع اللبناني في مادة 

أن المJحظ أنھا سارت في نفس ا�تج2اه ب2و ...".بما دون فيه من أمور قام بھا الموظف العام او وقعت من ذوي العJقة حضوره ضمن حدود سلطته
ات اعتبرت البيانات المتعلق2ة ب2اGمور الت2ي ق2ام الموث2ق بإثباتھ2ا ف2ي الوثيق2ة الت2ي حررھ2ا ف2ي ح2دود مھمت2ه أو وقع2ت م2ن ذوي الش2أن ف2ي حض2وره ذ

  . حجية قاطعة في اFثبات إلى حد الطعن فيھا بالزور
المص2ري، وب2ين اGوراق الت2ي اعتم2دھا المش2رع المغرب2ي، و الجدير بالذكر أنه يجب التميز ب2ين مص2طلح المح2ررات ال2ذي عب2ر ب2ه ق2انون اFثب2ات 

  ).ما بعدھاو 450المادة (ثم السندات الرسمية عبر عنھا القانون العراقي ) 440الفصل (وبين الحجج الواردة في القانون التونسي 
  .82س، ص .طارق عزوز، توثيق التصرفات العقارية على ضوء التشريع المغربين م
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االتفاقات التي يشـهد الموثـق   و حجية قاطعة لحد الطعن فيها بالزور فيما يخص الوقائع

  .88بصرهو تحث سمعهو بحصرها في محضره

  :أما البيانات التي يدلي بها أصحاب الشأن فينظر إليها من ناحيتين

هـذه  بصـر الموثـق،و   و البيانات أمام سمعب يتعلق األمر باإلدالء :الناحية األولى

أمانـة  و ألن إنكار اإلدالء بها إخـالل بصـدق  إال بالتزوير،الناحية ال  يسمح الطعن فيها 

  .الموثق

بحيث يمكن الطعن فيهـا  لبيانات التي ال تحوز حجة قاطعة،تتعلق با:  الناحية الثانية

  .مساس في ذلك بأمانة الموثق و الإثباتها بجميع وسائل اإلثبات،و بجميع وسائل الطعن

ع حيـث أبـاح الطعـن    .ل.ق 419و هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصـل  

  .التدليس إلى غيرها من العيوب التي تشوب التصرفات القانونيةو باإلكراه أو باالحتيال

بـالقرائن القانونيـة دون الحاجـة إلـى الطعـن      و و أجاز إثبات ذلك كله بالشهادة

خاصة مـا  ألطراف دون أن يتم بحضور الموثق،نخص بالذكر ما صرح به ا، و89بالزور

  .يتعلق بموضوع العقد

هو يعتقد أنها في ملكية بينما هي في ملـك الغيـر أو أن   و كأن يهب الواهب أرضا

أو في الحالة التي يهب فيها الواهب نصيه فـي اإلرث  يتها انتزعت منه للمنفعة العامة،ملك

نظرا لكون و ،90فتبين له خالف ذلك حسب الفرائضه ليس بالكثير،منه أن حظه في اعتقادا

الغلط أحد العيوب التي تصيب التصرف القانوني فإنه يمكن لمن له المصلحة أن يطعن في 

  .يثبت العكس ذلك بجميع وسائل اإلثباتو هذا العقد
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  .2م،ص .غ.م  طنجة، س.غ.في التنفيذ ،مو ج، حجية التوثيق الرسمي في اFثباتنور الدين لعر - 
89

  .304و 304محمد جميل بن مبارك، م س، ص  - 
90

  .448عبد الرحمان بلعكيد، م س، ص  - 
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و اكتفى بتحريـر  لع على صحة هذه األمور من عدمها،على اعتبار أن الموثق لم يط

  .ا صرح به األطرافم

و ما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع لم يمنح الحجية المنصوص علها فـي الفصـل   

متى ألصول المحررات الرسمية ال فحسب،بل جعل هذه الحجة تمتد لنسخها،ع .ل.ق 419

هذا المقتضى أخذ به المشرع المصري أيضا فيمـا  و ،91جاءت مستوفية لشروط المطلوبة

  .93كذا التشريع الليبيو 92رافيةيتعلق بالنسخ الفوتوغ

و تسري النسخ كذلك على عقد الهبة بحيث ال تكتسب حجية في اإلثبات إال بالقـدر  

ألن الموثق يتحقق من مطابقة الصورة الموثقة ألصل فقد و لألصلالذي يكون فيه مطابقة 

ريـر  وعليه يتم تح 94جعل المشرع من هذه المطابقة قرينة ما لم ينازع فيها أحد الطرفين

لعل الذي حمل القانون على اإلكثار من تفاصيل مسـألة  و عقد الهبة من األصل والصورة

إن ما تظـل فـي مكتـب الموثـق     و الصور ألن أغلب الوثائق ال تعطي ألصحاب الشأن

حجية الصـورة أقـل مـن حجيـة      و القاعدة أنيعطى لذوي الشأن صورا رسمية منه،و

ة إال باعتبارها قرينة على مطابقتها لألصل لهذا فالصورة الرسمية ال تكون لها حجاألصل،
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اFثب2ات الت2ي Gص2ولھا النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لھا نفس ق2وة :  "ع، على أن.ل.من ق 440: نص الفصل - 
يسري نفس الحكم على النسخ الم2أخوذة ع2ن اGص2ول و إذا شھد بمطابقتھا لھا الموظفون الرسميون المختصون بذلك في بJد التي أخذت فيھا النسخ،

  ".بالتصوير الفوتوغرافي
اص2ة أو العام2ة المودع2ة ف2ي خ2زائن المس22تندات ع2ن المح2ررات الخ. النس2خ الم2أخوذة وفق2ا للقواع2د المعم22ول بھ2ا: "عل2ى أن 441كم2ا ن2ص الفص2ل  

يس2ري نف2س الحك2م عل2ى نس2خ الوث2ائق المض2منة ف2ي س2جJت و بواسطة أمين ھذه لخ2زائن تك2ون لھ2ا نف2س ق2وة اFثب2ات الت2ي Gص2ولھا،) اGرشيف (
  ".القضاة إذا شھد ھؤ�ء القضاة بمطابقتھا Gصولھما

Gح22وال المنص22وص عليھ22ا ف22ي الفص22لين الس22ابقين أن يط22البوا بتق22ديم الوثيق22ة المودع22ة ف22ي � يس22وغ للخص22وم، ف22ي ا"عل22ى أن22ه  442و ن22ص الفص22ل 
إن لم يوجد اGصل فبالنسخة المودعة في اGرش2يف، ويج2وز لھ2م و لكن لھم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلھاو اGرشيف إلى المحكمة،

  ".ا ھو مودع في اGرشيف من أصل أو نسخةأيضا أن يطلبوا على نفقتھم تصويرا فوتوغرافيا لم
92

  :من التقنين المدني المصري على ما يلي 392تنص المادة  - 
  ". إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورتھا الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة اGصل" 

93
  :الليبي على أنهمن القانون المدني  379تنص المادة  - 
تعتب2ر و إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورتھا الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لUص2ل،"

  ".الصورة مطابقة لUصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي ھذه الحالة تراجع الصورة على اGصل
94

  .76بد�وي، م س ص إدريس العلوي الع - 
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لـذلك فـإن حجـة    و ،95فإن حجية هذه الصورة تتوقف على عدم منازعة أحد الطـرفين 

  96.الصورة تختلف في القوة بحسب ما إذا كان األصل موجودا أو غير موجودا

 تدور وجود أن شروط الموضوعية لعقد الهبةامتداد هذه الفقرات يمكن القول، و على

عزل عـن الثانيـة كالهمـا    حيث ال يمكن الحديث عن األولى بموعدما مع شروط شكلية،

و يكتسب بذلك حجية قاطعـة بقـوة   عا شكال عقدا صحيحا جامعا مانعا،إن اجتممتالزمان،

قابال لإلبطال أي منعدما ال يصلح أن يكـون محـال   و إن تفرقا صار عقدا مختالو القانون

  . لإلثبات

من قـانون الملكيـة المشـتركة     18.00من قانون  12لى المادة غير أنه بالرجوع إ

وجدنا أن عقد الهبة قد ال يرد فقط في محرر رسمي بل يتعداه ليشـمل كـذلك المحـرر    

  .هو ما سنتطرق إليه في الفقرة المواليةو العرفي

  حجية الكتابة العرفية في إثبات عقد الهبة:  الفقرة الثانية

الورقة الرسمية ال تكون حجة بما فيها قبل اإلقـرار   على خالف 97الورقة العرفية 

  .عليه فالورقة العرفية تكون حجة ما لم ينكرها الشخص المنسوب إليهو بها،

و السبب في ذلك يرجع إلى عدم تدخل شخص له الصفة الرسمية في تحريـر هـذه   

حين أقر بأن اعتـراف المتمسـك    98ع.ل.من ق 426هو ما نص عليه فصل واألوراق، 
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الموث2ق أم2ا الص2ورة � تحم2ل و الش2ھودو الصورة في التشريع المصري، ، بأن اGصل ھو الذي يحمل توقيعات ذوي الشأنو الفرق بين اGصل - 
ية فJ2 تك2ون لھ2ا يشھد عليھا موظف رسمي آخر، أما ما يصنعه اGفراد من ص2ور فوتوغرافي2ة لU2وراق الرس2مو يقوم بھذه المطابقةو ھذه التوقيعات

  :حجية الصورة الرسمية، راجع 
  .67محمد حسين منصور م، س ص  -

96
اس2تحال و التبدي2دو في حال2ة ض2ياع الوثيق2ة المثبت2ة للھب2ة بالح2ادث الفج2ائي أو الق2وة الق2اھرة أو الس2رقة أو خيان2ة لUمان2ة أو ا�نت2زاع أو اFتJ2ف - 

  الحذر و و العدلين أو الغير أو لدى مصلحة تسجيل أو إحياء رسمھا، فإنه يصح إثباتھا بشھادةإيجاد نظير لھا أو نسخة عن اGصل عند الموثق أ
  : و التحري، على أن تتبث أو� واقعة الضياع ، راجع في ذلك

  .227عبد الرحمان بلعكيد، م س، ص   -
97

  .قانونا الورقة العرفية ھي التي � يكتبھا أشخاص أو موظفون عموميون لھم صJحية التوثيق - 
  .قد ينوب عنھم الغير في تلك الكتابة كالكاتب العمومي أو المحامي مثJو فالورقة العرفية قد يكتبھا الطرفان أنفسھم

  : راجع في ذلك. إما أن تكون موقعة في المعنيين باGمر مباشرة
لتوثي2ق المغرب2ي واق2ع Gنظم2ة والمنازع2ات العقاري2ة ،القواع2د محمد الكشبور، ثب2وت الت2اريخ ف2ي الوثيق2ة العرفي2ة، مداخل2ة ألقي2ت بالن2دوة الوطني2ة ا -

  .14، ص 2010م، الطبعة اGولى .غ.الموضوعية والشكلية  في مساطر المنازعات العقارية ،الجزء اGول منشورات مجلة الحقوق المغربية ،م



 

46 

 

 ه بالورقة العرفية تكون له نفس حجية التي تكتسيها الورقة الرسمية من حيث اإلثبـات ضد

أي مـن  منه أن يطعن في سالمتها الماديـة، التي ال يجوز لمن اعترف بصدور الورقة و

  .خالل إدعاء تغير في الكتابة المدونة فوق توقيعه

رار تضـمن أن  ق) محكمة النقض حاليا(جلس األعلى و في هذا الصدد صدر عن الم

و هـي حجـة   طلوب في النقض يعتبر ورقة عرفيـة، عقد الصلح المدلى به من طرف الم

الشروط الواقعة بين المتعاقدين ما دام لم يطعن فيها بـالزور كمـا   و قاطعة في االتفاقات

  .99ع.ل.من ق 424يقضي بذلك الفصل 

لالحتجـاج   يجعلها غير صـالحة  و مجرد إنكار الخصم توقيع الورقة المنسوبة إليه

مما يتعين على المتمسك بهذه الورقة إقامة الدليل على صحة صدورها مـن خصـمه   بها،

  .100باتباع اإلجراءات الخاصة لتحقيق الخطوط

غير أن إثبات صحة التوقيع سواء بإقرار الخصم أو بإثبات هذه الصحة من طـرف  

و التي بمقتضـاها يـتم   ت الورقة  حجة بسالمتها المادية،المتمسك بالورقة بعد اإلنكار كان

فليس هناك ما إعمالها في مسألة إنكار المضمون،و هذه اآلثار ال يمكن بالزور، الطعن فيها

يمنع الشخص المتمسك ضده بالورقة العرفية من أن يطعن في مضمونها دون أن  يسـلك  

  101.مسطرة الطعن بالزور لوحدها

علـق بالملكيـة   المت 18.00مـن قـانون    12و بالرجوع إلى مقتضـيات المـادة   

نجدها أقرت مبدأ االزدواجية في توثيق التصرفات العقارية بما فيها تحرير عقد المشتركة،

مة النقض في توثيـق  بذلك تكون قد فتحت الباب للمحامي المقبول لترافع لدى محكو الهبة

                                                                                                                                                                                     
98

لمعت2رف بھ2ا مم2ن يق2ع التمس2ك بھ2ا ض2ده او المعتب2رة قانون2ا ف2ي الورقة العرفية ا: "العقود تقضي بأنهو من قانون ا�لتزامات 424جاءت المادة  - 
ذل2ك ف2ي و البيان2ات الت2ي تتض2منھاو حكم المعترف بھا منه،يكون لھا نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجھة كافة اGشخاص على التعھ2دات

  ".فيما بعد عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر) 420و )419(الحدود المقررة في الفصلين 
99

  .74، ص25، منشور بمجلة قضاء المجلس اGعلى عدد 1977 4 – 22بتاريخ  54171في الملف المدني عدد  38: قرار عدد رقم - 
100

  .86إدريس العلوي العبد�وي، م س، ص  - 
101

  .86نفسه، ص  - 
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العقد الذي يتولى هذا األخير تحريره ال يخرج عن نطـاق المحـررات   هذه التصرفات،و

، من يعتبر أن المحرر الصادر عن المحامي يكتسـي  102غير أن هناك من الفقه العرفية،

التي ال يجوز الطعن فيها إال و طابع الرسمي بمعنى أنه يرقى إلى مصاف الورقة الرسمية

  .103بزور

من قانون المنتظم لمهنـة   30و ما تجدر اإلشارة إليه أن وثائق المحامي وفق المادة 

إليها لم تخـول   المشار، كما أن المادة 104عرفية ثابتة التأريخهي  وثائق  28.08المحاماة 

إنما أهلتها حصـرا لتحريـر   و األطرافو للمحامي صالحية إضفاء الرسمية على العقود

  105.تمثيل األطراف بموجب توكيل خاصو العقود

و عليه فإن توثيق المحامي لعقد الهبة ال يعدو أن يكون سوى عقد عرفيا لـه نفـس   

  .يتمتع بها المحرر العرفيالحجية التي 

نجده قد سوى بين المحرر الرسمي ع،.ل.من ق 424وع لمقتضيات الفصل و بالرج

مـع مراعـاة الخصوصـية     106والمحرر العرفي إذا توفرت مجموعة مـن الشـروط،  

الذي أقر بـأن المحـررات المنظمـة     107ع،.ل.من ق 427المنصوص عليها في الفصل 

ها إال إذا صدرت من طـرف مـوثقين أو مـوظفين    تد بلاللتزامات أشخاص أميين ال يع

  .ن مخول لهم قانونا تلقي هذا النوع من االلتزاماتعموميي
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  .86محمد بلھاشمي تسولي، م س، ص - 
103

التي تقتضي وفق لما ھ2و منص2وص و إذا ما رجعنا إلى اGحكام العامة المنتظمة للورقة الرسمية،غير أن اGخذ بھذا التوجه سرعان ما يتقلص  - 
أن يحررھا في الش2كل المح2دد و أن يكون مختصا في توثيقھاو ان يكون الشخص مؤھJ لتوثيق اGوراق له صفة الموظف العمومي 418في الفصل 

  .قانونا
  .نة حرة، كما أن المحامات تنتفى مع أي وظيفة مأجورةو المحامي من الناحية القانونية يمارس مھ

  :راجع في ذلك
 ، مق2ال منش2ور51.00و 44.00و 18.00عبد المجيد بوكير، مدى حجية وثيقة المح2امي الدال2ة عل2ى التص2رفات العقاري2ة المش2مولة ب2النظم القانوني2ة 

، 2010م،الطبع2ة اGول2ى س2نة .غ.عات العقارية، مطبعة اGمني2ة الرب2اط، عالشكلية في مساطر المنازو بمجلة الحقوق المغربية القواعد الموضوعيةو
  .64ص 
104

غير أن الخصوصية التي يتمتع بھا المحرر الصادر من المحامي ھ2و أن � يض2في علي2ه ص2فة ثاب2ت الت2اريخ إ� بع2د المص2ادقة علي2ه م2ن ل2دن  - 
  .رئيس مصلحة كتابة الضبط راجع الفصل اGول من ھذا البحث

105
  .70بد المجيد بوكير، م س ، ص ع - 

106
  .كذلك بتوقيع أطراف العقد أسفل المحررو من بينھا أن يتم تحريرھا كتابة بيد الملتزم نفسه أو بيد غيره - 

107
المح22ررات المتض22منة �لتزام22ات أش22خاص أمي22ين � تك22ون لھ22ا قيم22ة إ� إذا تلقاھ22ا موثق22ون أو موظف22ون "ع  .ل.م22ن ق 427ي22نص الفص22ل  - 

  ".مأذون لھم بذلكعموميون 
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غير أن  108فالمحرر العرفي يكون حجة بمضمونه عل الكافة دون تاريخه بالتاليو 

بمجرد مصادقة رئـيس  ) ثبوت التاريخ(المحرر الصادر عن المحامي يكتسب هذه الصفة 

مـن   425ص عليها فـي الفصـل   دون إغفال اإلجراءات المنصو، مصلحة كتابة الضبط

  .الذي يعتبر إطارا عاما إلضفاء صفة ثبوت التاريخ على العقود العرفيةع و.ل.ق

و عليه فإن تاريخ المحرر العرفي يكون حجة بين المتعاقدين غير أن هذا التاريخ ال 

  .يكون حجة على الغير إال إذا كان ثابت التاريخ

ال تكتسب حجة في اإلثبات لكونها 109االنتباه أن صور المحررات العرفية و ما يثير

ال يمكن أن تضاهي حجية صور المحررات الرسـمية  و ال تحمل توقيع من صدرت عنه

  .110لكونها تتوفر على قوة في اإلثبات

و يتضح من خالل ما سبق أن المحررات العرفية تضفي عليها صفة ثبوت التـاريخ  

  .كليات المتطلبة قانونابمجرد استفاءها لش

نجدها حسـمت الخـالف    18.00من قانون  12و بعد قراءة متأنية لمنطوق المادة 

الدائر حول طبيعة حجية التي يكتسبها المحرر الصادر عن المحـامي عنـدما أقـرت أن    

المحررات التي يحررها المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض تعتبـر محـررات   
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محم22د بود�ح22ة، حجي22ة المح22ررات الص22ادرة ع22ن المح22امي ف22ي التش22ريع المغرب22ي، مق22ال منش22ور ف22ي مجل22ة الق22بس المغربي22ة نظ22ام التوثي22ق  - 
 50،ص 2013بالمغرب،مطبع22ة اGورو متوس22طية للمغ22رب، نظ22ام التوثي22ق ب22المغرب، مطبع22ة اGورومتوس22طية للمغ22رب، الع22دد الخ22امس يولي22وز 

  .عدھاوماب
109

غالب2ا م2ا يك2ون توقيع2ه منق2و� و � تحم2ل توقي2ع م2ن ينس2ب إلي2ه المح2رر،و صورة المحرر العرفي ھي ورق2ة منقول2ة عن2ه، كتاب2ة أو تص2ويرا، - 
  .بطريقة التصوير

  : راجع
  .93محمد حسين منصور، م س، ص 

110
  .مة في اFثباتإذا كان ھذا ھو المبدأ فإن ھناك حا�ت تكون فيھا صور المحررات العرفية قي - 

ھذا التوجيه ثبتته محكم2ة ال2نقض و و ھي الحالة التي يكون فيھا اGصل غير موجود فJ سبيل لJحتجاج بصور إ� إذا لم ينازع الخصوم في صحتھا
  .المصرية

ى ب2نفس الق2وى اFثباتي2ة الت2ي ع أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق العرفية تحض2.ل.من ق 440و بخJف ما جاء به التشريع المغربي في المادة 
يس2ري نف2س الحك2م عل22ى و Gص2ولھا، وذل2ك مش2روط بض2رورة إش2ھاد بمطابق2ة النس2خة لUص2ل م2ن ط2رف الموظف2ون الرس2ميون المختص2ون ب2ذلك،

  :النسخ المأخوذة من اGصول بالتصوير الفوتوغرافي، راجع 
  .ما بعدھاو 75العلولي العبد�وي، م س، ص -

  :راجع في ذلك
  .94سين منصور، مس، ص محمد ح
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واء كان األمر يتعلق بنقل الملكية أو بإنشاء حقوق عينية أخرى على عقار ثابتة التاريخ س

  111.خاضع لنظام الملكية المشتركة

رفية على حد سواء يعتد بها كحجية في عالو و عموما فإذا كانت المحررات الرسمية

 الموضوعية فإن اختالل هـذه الشـروط  و اإلثبات إال إذا كانت مستوفية لشروطها الشكلية

و هـو مـا سـنتناوله فـي     متمثلة في إمكانية الطعن فيهما، يات يرتب آثار قانونيةالشكلو

  .المطلب الثاني

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<<<<V<V<V<V<íf�]<‚ÏÂ<»<…æˆÖ^e<àÃŞÖ]<íf�]<‚ÏÂ<»<…æˆÖ^e<àÃŞÖ]<íf�]<‚ÏÂ<»<…æˆÖ^e<àÃŞÖ]<íf�]<‚ÏÂ<»<…æˆÖ^e<àÃŞÖ]< << << << <

سواء كانت اإلجرائية لنقض حجية عقد الهبة، من بين الوسائل 112يعد الزور الفرعي

 12عليها في المـادة   صادرة عن جهة رسمية أو جهة عرفية وفق المقتضيات المنصوص

مسـطرة الـزور   و المتعلق بالعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة 18.00من قانون 

نظمها عقد الهبة بصـفة خاصـة،  و صفة عامةباعتبارها وسيلة لهدم حجية جميع العقود ب

التـي خصـها   و من قانون المسطرة المدنية 102إلى  92المشرع المغربي في الفصول 

كما رتب عليها مجموعة مـن اآلثـار   ) الفقرة األولى(اإلجراءات و لشروطبمجموعة من ا

  ).الفقرة الثانية(

  إجراءات دعوى الزور الفرعيو شروط:  الفقرة األولى

نظرا للخصوصية التي يحظى بها عقد الهبة من حيث توثيقها فإن الطعن فـي هـذا   

قى هذه العقـود ال يمكـن   النوع من المحررات الصادرة عن الجهات المخول لها قانونا تل

هذه االخيرة تستلزم توفر مجموعـة  ن طريق سلوك مسطرة الزور الفرعي،تصوره إال ع

  : من الشروط من قبيل

                                                           
111

  .59محمد بود�حة، م س، ص - 
112

عرفھا اGستاذ إدريس العلوي العبد�وي ،على أنھا مجموع اFجراءات التي يقتضي اتباعھا Fثبات التزوير في اGوراق س2واء كان2ت رس2مية    - 
  .أو عادية

  .78س، ص .إدريس العلوي العبد�وي، م  -
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فهي دعوى ى مستند مقدم في الدعوى األصلية،أن ينصب الطعن بالزور عل )1

ليست دعوى مستقلة لذلك يشترط لقبولهـا أن تنصـب علـى    و مرتبطة بالدعوى األصلية

جاء في قرار المجلس األعلـى   االتجاهفي هذا و ، 113مقدم في دعوى أصلية قائمةمستند 

المحكمة ال تكون ملزمة بإيقاف البث في القضـية بسـبب   : "ما يلي) محكمة النقض حاليا(

، 114"بالتزوير بشأن العقد المطعون فيـه  االتهامالزور األصلي إال إذا كان قد صدر قرار 

مسك به في أية مرحلة كانت عليهـا الـدعوى ابتـدائيا أو    كما أن الطعن بالزور يمكن الت

استئنافيا، إال أنه ال يمكن الطعن في محرر بالزور كان قد استعمل مـن طـرف محكمـة    

 .115الموضوع أمام محكمة النقض

عي فالمحكمة ال تستجيب إلى طلب مـد جديا،و يجب أن يكون الطعن منتجا )2

حسب ما جـاء  لدعوى،ا السند أساسيا في اإال إذا كان هذالزور الفرعي في سند قدم ضده،

هو ما كرسه القضاء بحيث ذهب المجلس و 116من قانون المسطرة المدنية، 92في الفصل 

يمكن للقاضـي أن يصـرف    : "على ما يلي 117في قرار له) محكمة النقض حاليا(األعلى 

ـ  تند النظر من الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى ال يتوقف على المس

 ...".المطعون فيه

من قانون اإلثبات حيـث   52و المشرع المصري بدوره تبنى نفس الشرط في المادة 

اشترط لقبول اإلدعاء بالزور أن يكون منتجا في النزاع، فإن كـان غيـر ذي أثـر فـي     

                                                           
113

عي ھناك مس2طرة أخ2رى تتعل2ق بتحقي2ق الخط2وط غي2ر أن ھ2ذه اGخي2رة تخ2ص الطع2ن ف2ي المح2ررات العرفي2ة، إلى جانب مسطرة الزور الفر - 
يھ2ا وھي إجراء من إجراءات التحقيق العادي2ة تس2لكھا المحكم2ة للتأك2د م2ن ص2حة المح2ررات العرفي2ة الت2ي ي2تم إنكارھ2ا للتأك2د م2ن ص2حتھا فتعتم2د عل

م2ن ق2انون المس2طرة  91إل2ى  89ق2د نظمھ2ا المش2رع المغرب2ي ف2ي الفص2ول م2ن و دھا من وث2ائق المل2ف،للفصل في النزاع أو تثبت عدم صحتھا لتبع
  :المدنية، راجع في ذلك

   .86طارق عزوز، م س، ص  -
114

  .48زكرياء الكداري، م س ، ص  - 
115

  :أشار إليه ، االغرفة المدنية، غير منشور582/1/3/2008ملف مدني عدد  21/10/2009المؤرخ في  3732قرار عدد  - 
  .97طارق عزوز، م س ، ص   -

116
� تقبل أمام المجلس اGعلى باعتباره وسيلة جديدة دع2وى ال2زور الموجھ2ة ض2د : "ما يلي) محكمة النقض حاليا(جاء في قرار للمجلس اGعلى  - 

يف2تح المج2ال ل2دعوى ال2زور أم2ام المجل2س وثيقة سبق عرضھا أمام محكمة الموضوع ول2م يطع2ن فيھ2ا أمامھ2ا، وأن الطع2ن ب2النقض حك2م انتھ2ائي � 
  ".اGعلى  في مستند استعمل كأساس لصدور القرار المطعون فيه

  .5، ص 36 – 35، قضاء المجلس اGعلى العدد 1984فبراير  17صادر بتاريخ  375قرار عدد  -
117

  :م في الفقرة اGتي على ما يلي.م.من ق 92ينص الفصل  - 
سريان الدعوى ف2ي أح2د المس2تندات المقدم2ة ب2الزور الفرع2ي ص2رف القاض2ي النظ2ر ع2ن ذل2ك إذا رأى أن الفص2ل ف2ي إذا طعن أحد اGطراف أثناء "

  ".الدعوى � يتوقف على ھذا المستند
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إن تقدير كـون الـدليل   و هذاعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبوله،موضوع الدعوى تعين 

لتزوير من عدمه متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إال أن هـذا  منتجا في إثبات ا

وباإلضافة إلى ما سبق هناك شرط آخـر   118مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة

هو الذي يستوجب أن يتمسك الطاعن بطعنـه بـالزور   و يعد بمثابة تطبيق لشرط الجدية،

  .119بصيغة صريحة

ق الزور الفرعي يستوجب توفر مجموعة مـن  كما أن الطعن في عقد الهبة عن طري

اإلجراءات، هذه األخيرة تقدم بنفس الطريقة التي تقدم بها الطلبات العارضة أمام المحكمة 

ويمكـن  ، من قانون المسطرة المدنية 32و 31وفق الشكل المنصوص عليه في الفصالن 

عوى الزور الفرعي كما ال يمكن قبول دفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى،الطعن بالزور 

يأذن له بإقامة هذه الدعوى فـي سـند   إذا أدلى بتوكيل خاص من  نائبه، من المحامي إال

إذا كان المستند المطعون فيه له أهمية في الفصل في الدعوى فإن المحكمـة  و ،120خاص

عمـال  ما إذا كان يريد استعماله أم ال،تندر الطرف الذي قدم المحرر المتمسك به ليصرح 

فـي أيـة   يمكن الطعن بـالزور  و ،121من قانون المسطرة المدنية 92ات الفصل بمقتضي

 إذا كما ال يمكن قبول دعوى الزور الفرعي من المحـامي إال مرحلة تكون عليها الدعوى،

و إذا كـان  ،122يأذن له بإقامة هذه الدعوى في سند خـاص أدلى بتوكيل خاص من نائبه،

الدعوى فإن المحكمة تندر الطرف الذي قدم  المستند المطعون فيه له أهمية في الفصل في

                                                           
118

، يولي2وز 62، مجل2ة قض2اء المجل2س اGعل2ى ع2دد 00/4/1/2539في الملف عدد  14/4/2003صادر بتاريخ  1086قرار المجلس العلى عدد  - 
  .59، ص 2003

119
  .76محمد حسن منصور، م س، ص  - 

120
  .98طارق عزور، م س ، ص  - 

121
جھاد النظ2ر ف2ي ھ2ذه النقط2ة اختJف2ا أف2رز رأي2ين متعارض2ين رأي ي2رى بأنھ2ا طل2ب و بخصوص الطبيعة القانونية للزور الفرعي نجد اختJف - 

ت، أما المش2رع المغرب2ي فل2م ي2نص ص2راحة عل2ى الطبيع2ة القانوني2ة من قانون اFثبا 49ھو ا�تجاه الذي تبناه المشرع المصري في المادة و عارض
  .اعتبرت الطعن عن طريق الزور الفرعي طلبا عارضا) محكمة النقض حاليا(للزور الفرعي إ� أن المجلس اGعلى 

، ص 3المق2او�ت ع2ددو عم2المنش2ور بالمجل2ة المغربي2ة الق2انون اG 98/99في الملف التجاري عدد  10/11/1999المؤرخ في  1601قرار عدد  -
  :أشار إليه 138

محكم2ة (ھذا ا�تجاه تبناه المجلس اGعلى و في حين الرأي الثاني بأن الزور الفرعي ھو عبارة عن دفع موضوعي، 95طارق عزوز، م س، ص  -
ف2ي المل2ف  3713مة ا�ستئناف قرار عدد في أحد قراراته حين اعتبر الزور الفرعي دفعا موضوعيا يمكن إثارته Gول مرة أمام محك) النقض حاليا
  .148، ص 2001، 89مجلة المحاكم المغربية عدد  5/6/1996بتاريخ  27/90/ 17المدني عدد 

122
  .98طارق عزوز، م س، ص - 
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 92عمال بمقتضيات الفصـل  ما إذا كان يريد استعماله أم ال،المحرر المتمسك به ليصرح 

  .123من قانون  المسطرة المدنية

  :وعموما فإن موقف صاحب المحرر ال يخرج عن ثالث حاالت

فيـه   فإما أن يصرح بعد إنذاره أنه تخلى عن استعمال المسـتند المطعـون   -

حيث يفسر سكوته بأنـه تخلـى   أيام من اإلنذار، 8صرح بشيء بعد بالزور الفرعي أوال ي

فـي  ) محكمة النقض حاليـا (هذا االتجاه تبناه المجلس األعلى و 124عن استعمال المستند،

125.قرار له
 

أو يتنازل مال المستند المطعون فيه بالزور،و إما أن يصرح بأنه ينوي استع -

حيـث تـأمر   لة وجب وقف المرافعـة فـي التزوير،  و في هذه الحاعن استعمال المستند،

126.المحكمة بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة
 

داخـل األجـل    و وبعد وضع المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضـبط  -

األطراف و و تحرير محضر بحضور النيابة العامةددة، يقوم القاضي بالتأشير عليه ،المح

ما به من شطب أو إقحام أو كتابـة  و يبين فيه حالة المستندو بعد استدعائهم بشكل قانوني

 .ما شابه ذلكو بين السطور

بعـد  و األطرافو كذلك ممثل النيابة العامةو و يؤشر القاضي على المستند -

كـذلك  و 59ذلك يتم الشروع في إثبات الزور وفق ما هو منصوص عليه فـي الفصـل   

  127.م.م.ق 90الفصل 

و لما كان البث في دعوى الزور الفرعية يتم بمقتضى حكم تمهيـدي فـإن    -

  .الطعن فيه ال يمكن أن يتم بكيفية مستقلة عن الحكم الفاصل في الموضوع

                                                           
123

  ".إذا كان اGمر بخJف ذلك أنذر القاضي  الطرف الذي قدمھا ليصرح بما إذا كان يريد استعمالھا أم �: "2الفقرة  92الفصل  - 
124

  99طارق عزوز ، م س، ص - 
125

  .50، ص 47مجلة قضاء المجلس اGعلى، عدد  ، 2810/89في الملف عدد  13/9/1993مؤرخ في  2284قرار عدد  - 
126

  .327محمد جميل بن مبارك، م س ،ص - 
127

  .99طارق عزوز، م س، ص  - 
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 آثار الطعن بالزور الفرعي:  الفقرة الثانية

يترتب على استنفاد جميع إجراءات الزور الفرعي مجموعة من اآلثار تختلف بـين  

ففي الحالة األولى يجرد الحكم القاضـي بوجـود   اء المحكمة بوجود الزور من عدمه،قض

حيث خـول المشـرع للمحكمـة أن تـأمر بالتـدبير      لزور المستند من كل قوة إثباتيـة، ا

وقد ذهب األستاذ جواد بوكالطة أن البيانات التي تقررهـا المحكمـة فـي     128المناسب،

بعلة أنه ال يمكن حرمان  129ا التوجه أيده البعضو هذا األثر،زوريتها هي التي يلحقها هذ

هو ما يستشف و كانت الوحيدة من أحد البيانات، المستدل بذلك من وسيلة دفاعه خاصة إذا

  .م الذي يمنح للمحكمة حذف أو تمزيق المستند كال أو بعضا.م.ق 99من خالل الفصل 

ض عما لحقه مـن  تجدر اإلشارة إلى أن مدعي الزور يمكنه رفع دعوى التعويو هذا

  .131، كما يتحمل المدعى عليه مصاريف الدعوى130ضرر

دون إغفال إمكانية المتابعة عن طريق تقديم شكاية إلى النيابة العامة لمتابعة مرتكب 

  .132التزوير إذا كان معروفا أو يقوم باإلدعاء المباشر أمام المحكمة

 تعتبر السند صحيحاو كفإنها تقضي بذلر،أما إذا انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الزو

لكون الجهة التي تكتسيها األحكام في لمـادة   133ال يبقى لمدعي الزور أن يثيره بعد ذلك،و

  .134المدنية لها آثار نسبية

                                                           
128

فيذ الحكم الفاص2ل ف2ي ال2زور الفرع2ي بح2ف أو تمزي2ق المس2تند كJ2 يوقف تن: "الذي ينص على ما يليو من قانون المسطرة المدنية 99الفصل  - 
ك2ذا أثن2اء س2ريان ھ2ذه المس2اطر ع2دا إذا وق2ع التص2ريح و أو بعضا أو تصحيحه أو إعادت2ه إل2ى أص2له داخ2ل أج2ل ا�س2تئناف أو إع2ادة النظ2ر أو النق2د

  .بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن
129

  .50، ص زكرياء الكداري، م س - 
130

  .من قانون المسطرة المدنية 89كذلك الفصل و العقودو من قانون اFلتزامات 77يمكن المطالبة  بالتعويض استنادا إلى الفصل  - 
131

يحك2م بالمص2اريف عل2ى ك2ل ط2رف خس2ر ال2دعوى س2واء ك2ان م2ن الخ2واص أو :" من قانون المسطرة المدنية عل2ى م2ا يل2ي 124ينص الفصل  - 
  ".إدارة عمومية

132
  .100طارق عزوز، م س، ص  - 

133
  50زكرياء الكداري، م س، ص  - 

134
  .100طارق عزوز، م س، ص  - 
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و مدعي الزور الذي يخسر الدعوى تحكم عليه المحكمة بالغرامة المنصوص عليها 

هم دون المسـاس  در 1500و درهم 500من قانون المسطرة المدنية بين  98في الفصل 

  .بحق المدعى عليه بالتعويضات التي يطلبها

و نفس التوجه تبناه المشرع المصري حينما نص على أنه إذا حكم بسقوط دعـوى  

 جنيـه  100ال تتجاوز و جنيه 25الزور أو برفضها حكم على المدعي بغرامة ال تقل عن 

  .135ال يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاهو

كما هو األمر  يجب الحكم فيها بغرامة الزور، أن هناك حاالت الو هناك من يرى ب

حالة التنازل عـن  و حالة عدم قبول اإلدعاء بالزورو بالنسبة لتزوير بعض أجزاء المحرر

وحالة إنهاء إجراءات اإلدعاء بـالزور بسـبب تنـازل    بالزور أو ترك الخصوم،اإلدعاء 

قـوع الصـلح بـين    و و أخيرا حالة،تمسك بالمحرر موضوع اإلدعاءالمدعى عليه عن ال

  .136طرفي الدعوى

و الجدير باالنتباه هو أنه إذا صدر الحكم بزورية المحرر يتم سحب هذا األخير من 

  .137إذا لم يثبت يعتبر سليما في الدعوى األصليةو الملف

و يتعين على القاضي المدني في حالة رفعت دعوى أصلية بالزور إلـى المحكمـة   

بمعنى آخر يجب عليه أن يوقف القائل بأن الجنائي يعقل المدني،المبدأ الزجرية بأن يعمل 

البث في دعوى الزور الفرعي إلى حين بـث القاضـي الجنـائي فـي دعـوى الـزور       

  .138األصلية

                                                           
135

  .327محمد جميل بن مبارك، م س، ص  - 
136

، أورده ، ط2ارق ع2زوز، م 682، منش2أة المع2ارف اFس2كندرية، ص 1991، 9، طبع2ة "نظري2ة ال2دفوع ف2ي ق2انون المرافع2ات: "أحمد أبو الوفا - 
  .100س، ص 

137
  .51زكرياء الكداري، م س، ص  - 

138
مراقب2ة الموث2ق م2ن ط2رف الوكي2ل الع2ام للمل2ك، راج2ع ف2ي ل2ك و المتعلق2ة بتأدي2ب 32.09دون إغفال المقتضيات المنص2وص عليھ2ا ف2ي ق2انون  - 

  .الفصل اGول من ھذا البحث
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و عموما فقد حاولنا على امتداد هذا المبحث التطرق إلى حجية عقـد الهبـة بـين    

غير أن ما كلمـا وجـد مسـوغ لـذلك،    الطعن فيهإمكانية و العرفيةو المحررات الرسمية

خصوصية توثيق عقد الهبة أفضى إلى مجموعة من اآلراء المختلفة سواء على مسـتوى  

هو ما سنحاول مقاربتـه فـي المبحـث    و القضائي أو على مستوى الجانب الفقهيالعمل 

  .الثاني

تجاذب اآلراء حول توثيق عقد الهبة بين مدونة تجاذب اآلراء حول توثيق عقد الهبة بين مدونة تجاذب اآلراء حول توثيق عقد الهبة بين مدونة تجاذب اآلراء حول توثيق عقد الهبة بين مدونة : : : :     المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        قانون الملكية المشتركةقانون الملكية المشتركةقانون الملكية المشتركةقانون الملكية المشتركةوووو    الحقوق العينيةالحقوق العينيةالحقوق العينيةالحقوق العينية

إذا كان المشرع قد رتب صراحة جزاء البطالن على عدم احترام رسمية توثيق عقد 

كذا و الهبة، فيبدو أنه وقع في تناقض مع مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق لعينية

هذه فالخاضعة لنظام الملكيـة المشـتركة،  المتعلق بالعقارات  18.00من قانون  12المادة 

إنما أجازت  و األخيرة لم تحصر تحرير التصرفات الناقلة للملكية في المحررات الرسمية

وهنـا تثـار إشـكالية    مقبول للترافع أمام محكمة النقض،كذلك تحريرها من طرف محام 

رئيسية نتج عنها مجموعة من اختالفات في اآلراء، فهناك من أقـر بالرسـمية كشـكلية    

مـن   12هناك من نص على شمولية المـادة  و )المطلب األول(خاصة لتوقيف عقد الهبة 

  ).المطلب الثاني(لتوثيق هذا العقد  18.00قانون 

Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]<<<<<V<V<V<Víf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íé�†e<Øñ^ÏÖ]<å^Ÿ÷]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íé�†e<Øñ^ÏÖ]<å^Ÿ÷]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íé�†e<Øñ^ÏÖ]<å^Ÿ÷]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íé�†e<Øñ^ÏÖ]<å^Ÿ÷]< << << << <

عقد الهبـة باعتبـار   و العرفيةو تتأرجح الشكلية المتطلبة قانونا بين الورقة الرسمية

القـول  و بتنظيم خاص فالبد من ورده في ورقة رسمية،الشكلية فيه ركنا، خصه المشرع 

 العدم سواء بمعنى أدق فإن الرسمية كشكلية تعد عنصـرا جوهريـا  و يغير ذلك يجعله هو

  .139عدماو جزا ال يتجزأ من عقد الهبة تدور معه أينما حل وجوداو
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م2ن الق2انون الم2دني الفرنس2ي  931خJ2ل الم2ادة  س2ن لھ2ا مقتض2يات خاص2ة م2نو المشرع الفرنسي بدوره تبنى الرسمية في صناعة عق2د الھب2ة - 
  :ھو ما جاء مضمونه ما يليو حيث يتعين تحرير عقد الھبة من طرف موثق فقط
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و المشرع عندما نص على رسمية عقد الهبة توخى من وراء ذلك تالفي النزاعـات  

إلـى   اإلبهام من خالل افتقارهاو التي غالبا ما يكتنفها اللبسو تثيرها العقود العرفية ، التي

لشيء الموهوب وصف كذكر مدخل تملك الواهب ووصف اتعداد عناصر العقد األساسي،

النزاعات التي أثقلت كاهل القضـاء بسـبب   و فيصبح ذلك مدعاة للمشاحنةمانعا للجهالة،

ن طرف أشخاص غير مؤهلين لتوثيق هذا النوع من التصرفات العقود العرفية المحررة م

  .140القانونية

ذلك من خالل القرار الصادر عـن محكمـة   و و هذا التوجه كرسه العمل القضائي

  :حيث جاء في حيثياته ما يلي 12/11/2013االستئناف بأكادير بتاريخ 

مـن   4ق الفصل تمسك المحكمة االبتدائية بتطبي أنمن  المستأنفعابه  ما أنوحيث "

وان المشرع حينما وضع   النازلة ال تطبق على ألنهامدونة الحقوق العينية ليس في محله 

كل ما يرد على العقار من معامالت ترمـي   توثيقيخضع له   كنص عام المذكورالفصل 

فانـه قيـد    إسـقاطها  أوتعـديلها   أونقلها أو  األخرىالحقوق العينية  أونقل الملكية  إلى

ن الهبة التي نظم تحريرهـا  أو  من نفس القانون 274ا بنص خاص وهو المادة عموميته

  . تحــرر فــي محــرر رســمي ال غيــر أن أوجبــت حيــت، ع.ح.م 274المــادة 

 

ما نصت عليـه   أنصحت ما عابته وسيلة االستئناف على الحكم المطعون فيه دلك  ثحي 

التصرفات العقارية كقاعدة عامة  ثيقبتويتعلق  إنماالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية 

  المتعلق بمدونة الحقوق العينية في فصله التمهيـدي  39-08بدليل ورودها ضمن قانون 

حينما فصلت القواعد المنظمـة  ،ع.ح.م 274وهو ما قيدته المادة   العامة األحكامفي خانة 

البطالن فوقـع  تبرم في محرر رسمي تحت طائلة  أن  توثيقهافي  ألزمتلعقد الهبة حيت 

                                                                                                                                                                                     

L’article 931 dépose que : « tous actes portons  donation entre vifs seront passés devant  notaire, et il restera 

mainte  à peine de nullité ». 
140

الق2انون، مطبع2ة اGمني2ة الرب2اط، و سلمى التزنيتي، الھبة في أحكام الفقه المالكي إلى مقتضيات التشريع الوض2عي، مق2ال منش2ور بمجل2ة القض2اء- 
  .119،ص  2012،سنة  161العدد 
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ومخصصا لشكلية خاصة بتحرير عقد الهبة تخالف ما نصت عليه المادة  هدا الفصل مقيدا

مقتضياتها ما تـم   فاستثنتعليه حينما نصت  بدورها أحالتوالتي  أعاله المذكورةالرابعة 

ما لم ينص قانون خاص على خالف ( عقد الهبة   تنظيمه بمقتضيات خاصة ومن ضمنها

وحيت انه مـن   كلذلم ينص قانون خاص على خالف  مااألولى فقرتها  خرآ يف...) ذلك

يستلزم القانون فيها   ق ل ع 418طبقا للمادة   فان العقود والمحررات الرسمية ثانيةجهة 

لك في عمله من حيـت  ذيدخل  أن أي التوثيقله صالحية من  يتم تحريرها من طرف أن

ن الموظف شخص مكلف بخدمة عمومية في أن يكوو إذا حرره مختصا بذلكنوع المحرر 

كل نوع مـن المحـررات الرسـمية    مراعاة الشكل الذي حدده القانون،و تحرير المحرر

حـدده   الـذي ومراعـاة الشـكل     والموظفين األشخاصتختص بتحريره فئة معينة من 

فالقانون قرر لكل نوع من المحررات الرسمية ضوابط ال بـد    في تحرير المحرر القانون

فيها حتى يكـون المحـرر    إدراجهامراعاتها كما فرض مجموعة من البيانات الالزم من 

  .صحيحا رسميا

منطق المقارنة القانونية على العقد المـدلى بـه مـن طـرف      وبإعماللك ذوحيت ب

عليهم فان خلو عقد الهبة موضوع الدعوى المنجز من قبل المحامي مـن هـده    المستأنف

م ح ع  4التاريخ بحسب تعريف المـادة    تابت  عرفيا والشروط يجعله محررا األوصاف

النص عليها في قانون االلتزامات  أوردالعرفية التي  األوراقما يسري على  يسري عليه 

للطعن بالزور الفرعي ويكون بدلك ما تمسـك   والعقود من حيت الطبيعة والحجية والقابلية

قاري استنادا على المادة الرابعة من م لتسجيل عقد الهبة في الرسم الع  عليهم المستأنفبه 

ح ع في غير محله ومخالف للقانون الواجب التطبيق على النازلة والمستخلص من المادة 

م ح ع والتي توجب تحرير عقد الهبة في محرر رسمي ال غير وهـو مـا يخـول     274

ما له من اختصـاص   إطارالحق المطلوب تسجيله في  يثبتصالحية فحص ما  للمستأنف

قانون التحفيظ العقاري كمـا   75-74-72-69للتحقق من شروط التسجيل طبقا للفصول 
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ا ما تبت بطالنه لعـدم  إذورفض تسجيله بالرسم العقاري  07/14تم تعديله بالقانون رقم 

وقع معلال  مقرر رفض م ح ع بموجب 274استجابته للمقتضى القانوني المنظم له بالمادة 

عليه المحافظ العقاري مقرره معلال بمـا يكفـي    أسسفكان ما  أعاله المذكورةالعلة  بنفس

  وصحيح قانونا

جانـب  مو لدلك يكون الحكم االبتدائي المطعون فيه في غير محله استتبعاحيت و . 

 المسـتأنف وتحميل   وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بإلغائهللصواب يتعين التصريح 

  .141"عليهم الصائر

ع، إال أن .ح.مـن م  274مية عقد الهبة في المادة ورغم أن المشرع نص على رس

هو ما يتضح فـي بعـض األحكـام    و االزدواجيةو القضاء ال يزال متأرجحا بين الرسمية

التي تزداد حدة عندما يتعلق األمر بتوثق عقـد الهبـة وفـق المـادة     و ،142الصادرة عنه

  .ت المبنيةالمتعلق بالعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة للعقارا 18.00

و في هذا الصدد يرى األستاذ عبد القادر بوبكري، على أنه يجب توثيق عقد الهبـة  

لو تعلق األمر بعقار خاضـع  و ع،.ح.من م 274في محرر رسمي طبقا لمقتضيات المادة 

ع، .ح.لنظام الملكية المشتركة، استند في تدعيم موقفه إلى كون االستثناءات الواردة فـي م 

وص خاصة مقيدة لمبدأ العام الوارد في المادة الرابعـة مـن نفـس    جاءت بمقتضى نص

من قانون  12طالما أن مقتضيات هذه المادة ما هي إال تكرار لمقتضيات المادة و المدونة،

ل منزلة ملكية المشتركة فإن االستثناءات الواردة على األولى المذكورة أعاله تنز 18.00
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بالموقع اFلكتروني العلوم ، منشور 170-12، رقمه بمحكمة ا�ستئناف 12/11/2013بتاريخ " الغرفة العقارية"قرار محكمة ا�ستئناف  - 
  :القانونية

www.Maroc Droit.com 
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  .ھو ما سنفصل فيه في مطلب المواليو حيث أن المحكمة ا�بتدائية بأكادير قد سارت في اتجاه تبني ازدواجية عقد الھبة - 
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مقتضـيات  ع، الحقـة ل .ح.لى ذلك فإن مقتضـيات م باإلضافة إع،.ح.المادة الرابعة من م

  143".األحق ينسخ السابق"و هنا يتم إعمال المبدأ القائل أن قانون الملكية المشتركة،

ينبغـي أن يتخـذ شـكلية     بـأن عقـد الهبـة   144و في نفس السياق يرى الـبعض، 

هبـة  كما أن عقد الدرءا كل ما قد يشوبه من نزاعات،المتمثلة في رسمية هذا العقد،خاصة،

و هذه الضـمانات ال  ونية لحماية حقوق المتعاملين به،ينبغي إحاطته بكافة الضمانات القان

يمكن تصورها إل في محرر رسمي تتولى جهات مؤهلة لتحريره الحرص على سـالمة  

  .مضمونا وفق ما يتطلبه القانونو شكال

ار الخاضع ع لتوثيق عقد الهبة على عق.ح.من م 274كما يمكن االستناد على المادة 

  .لنظام الملكية المشتركة

فإن تخلف شكلية توثيق عقد الهبة على هذا النوع من العقارات يكون بمفهوم مخالفة،

  .مآله البطالن

تسير في اتجاه تأييد رسمية عقد الهبة المهتمين،و ينعموما فإن أغلب اتجاهات الباحث

سنحاول مقاربته في المطلب هو ما و اآلراء تبين موقفا مخالفاو غير أن بعض التوجيهات

 .الموالي

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<<<<VVVV<<<<å^Ÿ÷]å^Ÿ÷]å^Ÿ÷]å^Ÿ÷]<<<<íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íéq]æ�‡^e<Øñ^ÏÖ]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íéq]æ�‡^e<Øñ^ÏÖ]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íéq]æ�‡^e<Øñ^ÏÖ]íf�]<‚ÏÂ<Ðémçi<íéq]æ�‡^e<Øñ^ÏÖ]< << << << <

حيـث اسـتلزم   د توثيق عقد الهبة في محـرر عرفي، جاء المشرع المغربي ليستبع

ضرورة إبرام هذا العقد في محرر رسمي بعد أن كان االجتهاد القضائي قـد أقـر مبـدأ    

هبة إذ جرى العمل القضائي على جواز االعتماد على كل ما يقوم االزدواجية توثيق عقد ال
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ف2ي مدون2ة الحق2وق العيني2ة،مقال منش2ور ف2ي مجل2ة عبد القادر بوبكري، ضوابط توثيق التصرفات العقارية ف المحررات الثابتة التاريخ ق2راءة  - 
  .ما بعدھاو 79، ص 2012، س136 – 135المحاكم المغربية، العدد المزدوج 
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  .على الساعة العاشرة صباحا 13/04/2015مقابلة أجريت مع أحد الموثقين، عثمان بن منصور حي الداخلة أكادير، أجريت بتاريخ  - 
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الصـدقة مـع تصـحيح هـذه     و الكتفاء بتوقيع المشرع على عقـد الهبـة  و مقام اإلشهاد

  145.اإلمضاءات أمام الجهات المختصة

نجد المشـرع المغربـي سـلك طريـق        18.00من قانون  12و بالرجوع للمادة 

فهم لم ت خاضعة لنظام الملكية المشتركة،ردة على عقارااالزدواجية توثيق التصرفات الوا

التـي   274يخص توثيق عقد الهبة بمقتضيات خاصة على غرار ما ذهب إليه في المادة  

  .ع.ح.من م 4استثنت من أحكام المادة 

إال أن بعض التوجهات على مستوى العمل  القضائي ال زالت تتبنى مبدأ االزدواجية 

هو ما يتضح في حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بأكادير حيـث  و في توثيق عقد الهبة

  :قضت بما يلي

يستفاد من وثائق الملـف ومستنداته انه بناءا على المقال االفتتاحي مـؤدى عنـه   "

السيد الودي  أنيعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم  7/11/2012الرسم القضائي بتاريخ 

الرسـم العقـاري عـدد     ذيعة مـن ملكـه   مشـا   الحسين وهب لباقي المدعين حقوقا

وبعدما استوفى جميـع    وان عقد الهبة حرر طبقا للمادة الرابعة من م ح ع 09/35999

بصفة نظامية قصد   المحافظ لدى المحافظة العقارية باكادير إلىالشكليات القانونية تقدموا 

عقد الهبـة بالرسـم   مالك العقارية يرفض تقييد  إالبالسيد المحافظ على  اوئجوفو تسجيله

المؤرخ في  581حسب كتابه عدد   م ح ع 274بعلة انه مخالف لمقتضيات ف   العقاري

  ع.ح.ممـن   4علة الرفض فان العقد حرر وفق ف   ونظرا لعدم قانونية 5/10/2012

التـاريخ   الثابـت وصالحية المحرر الرسمي وقوة وصالحية العقد   التي ساوت بين قوة

-65والفصلين  4محكمة النقض وفق المادة  إماممقبول للترافع  المحرر من طرف محام

  صـحيحا   عقد الهبة ال يعتبر عقدا أنفهده المادة لم تنص  07/14مكرر من قانون  65

                                                           
145

، منش22ور ف22ي نش2اط ق22رارات المجل2س اGعل22ى المتخصص22ة 210/2/1/2008ف2ي مل22ف ع2دد  2009ين22اير  21 الص2ادر بت22اريخ 33ق2رار ع22دد  - 
  . 10ص  4عدد ) غرفة اGحوال الشخصية(
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ممن له المصلحة بمقتضى المواد  لإلبطالجعله قابال  وإنما  ا لم يبرم في محرر رسميإذ

فض المحافظ تقييد الهبـة سـبب   فان سبب ر  وبالتالي  م ح ع 275-276-277-278

كما  12/8/1913مكرر من ظ  65صريحا لمقتضيات ف يشكل خرقا ألنه  قانوني  غير

  أشـهر  ثالثةتقييدها خالل   العقود ينجز أننص على   المذكور  وان الفصل  تم تعديله

ـ مـن تـاريخ     والعقود العرفية ابتداء  والعقود الرسمية  بالنسبة للقرارات القضائية  رأخ

مـن    المحرر  فانه مهما كان التكييف القانوني لعقد الهبة ولذلك  عليها  إمضاءتصحيح 

قانونـا بتقييـده بالرسـم     مأمورعقد   بأنهمحكمة النقض  أمامطرف محام مقبول للترافع 

مـن   96الحقوق العينية ملتمسا وبناءا على ف  إشهاراشهر من اجل  03العقاري خالل 

السـيد   وأمر 5/10/2012المؤرخ في   م ع581ر المحافظ عدد قرا إلغاء 07/14قانون 

  بتقييـد عقـد الهبـة     كاديرألدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ب  المحافظ العقاري

 2000وكالته تحت غرامة تهديدية قدرها   لدى  فيه إيداعه  تم الذيالمودع لديه بالتاريخ 

المقـال بكتـاب السـيد     وأرفـق   يله الصائروتحم  التنفيذعن   تأخيردرهم عن كل يوم 

  146".المحافظ

و المالحظ أن الحكم المومإ إليه أعاله يتعلق بتطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق 

 12ع، فإن الحديث عن المـادة  .ح.من م 274العينية، حيث شكل خرقا للمقتضيات المادة 

ة توثيق التصـرفات الـواردة   باعتبارها مرتعا خصبا لتكريس ازدواجي 18.00من قانون 

على العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة تحيل ضمنيا على إمكانيـة توثيـق هـذا    

النوع من التصرفات في محرر ثابت التاريخ يتولى المحامي المقبول لدى محكمة الـنقض  

 18.00تحرره وهذا التوجه تبناه األستاذ هشام البصري حيث اعتبر أن مقتضيات القانون 

العقار المتعلقة بنظام المكية المشتركة أخص من مقتضيات مدونة الحقوق العينية المتعلقة ب

                                                           
146

  :منشور بالموقع اFلكتروني العلوم القانونية 2012/10/5، صادر بتاريخ 266 – 2012حكم صادر عن المحكمة ا�بتدائية أكادير، رقم  - 
oit.comwww.Maroc Dr   



 

62 

 

و أولى بالتطبيق إعماال للقاعدة التي تقول بأن الخـاص يعقـل   طبيعته،و كيفما كان نوعه

  .147العام

هـي   18.00من قـانون   12بأن مقتضيات المادة و في نفس السياق يرى البعض،

التي اعتبرت ،148ع.ح.ذلك إعماال للفقرة األولى من المادة األولى من مو األولى بالتطبيق

أن مقتضيات هذه األخيرة تسري شريطة أال تتعارض مع تشريعات أخرى خاصة بالعقار 

   149.والتي يدخل من ضمنها قانون الملكية المشتركة

ـ   39.08و عليه فما جاء في المادة األولى من القانون  ة يفهم منها أن أحكـام مدون

ما ينشأ عنها و الحقوق العينية تبسط رداءها على مختلف أشكال الملكية العقارية بالمغرب

و يؤكد هذا القول هو صة،من حقوق عينية، طالما أنها ال تتعارض مع أحكام تشريعات خا

على أنه تطبق علـى الحـبس األحكـام    من مدونة الحقوق العينية، 130دة ما جاءت الما

قياسا عليه يمكن القول أن عقد الهبة المنصب على عقار و 150وقاف،الواردة في مدونة األ

ال يخضع لمقتضيات المنصوص عليه أحكام في المادة الرابعة من  18.00خاضع للقانون 

18.00.151إنما تسري عليه أحكام قانون و 39.08قانون 
 

ـ   و   ة إعماال لمنطوق المادة األولى من مدونة الحقوق العينية فإن توثيـق عقـد الهب

مـن   12الوارد على عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة تسري عليه مقتضيات المـادة  

    .، وبالتالي يجوز توثيقها من قبل محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض18.00قانون 

                                                           
147

  .39، ص 2013م ،الطبعة اGولى .غ.إشكا�تھا العملية، طو ھشام البصري، مسطرة التحفيظ - 
148
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عل2ى الس2اعة  2/03/2015مقابل2ة أجري2ت م2ع اGس2تاذ س2عيد اGش2قر،محام مقب2ول ل2دى محكم2ة ال2نقض، ش2ارع الحس2ن الث2اني أك2ادير، بت2اريخ  - 

  .الرابعة زوا�
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من خالل دراستنا لهذا البحث،الحظت جنوح المشرع المغربي نحوى رسمية توثيـق  

من مدونة الحقوق العينية ،حيث اعتبر ان كل ما يخـرج   274مادة عقد الهبة من خالل ال

  .بطالن التصرفن نطاق الرسمية هذا العقد مآله ع

وعمل كذلك على ضبط الجهات المخول لها صالحية توثيق عقد الهبة والمحصـورة  

في مؤسسة التوثيق بشقيه ،نظرا لدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة في صناعة وثيقـة  

ع  عندما نص علـى  جامعة ومانعة لكافة شروطها الشكلية  المتطلبة قانونا ،فالمشر الهبة

من خالل ذلك تالفي النزعات التي تثيرها العقود العرفية والتي غالبـا   هذه الرسمية توخى

ه الجهة من قوة وحجيـة قاطعـة ال   ،ونظرا لما تضفيه هذما يكتنفها الغموض وااللتباس 

  .لوك مسطرة الزورلطعن فيها إال بسيمكن ا

 18.00مـن قـانون    12ه المعطيات سرعان ما تبنت نهجا مخالفا في المادة لكن هذ

المتعلق بالملكية المشتركة وذلك من خالل التنصيص على فكرة مفادها أن توثيـق عقـد   

إنما يتعداه  ليشمل كـذلك المحـررات   و الهبة ال يظل حبيسا للمحررات الرسمية  فحسب

  .تاريخ الصادرة من محامي مقبول لترافع أمام محكمة النقض العرفية ثابتة ال

ع وهـو مـا   .ح.من م 274الشيء الذي جعله يقع في تناقض مع مقتضيات المادة 

،المنصبة أساسا حول رفض القضايا و الملفاتبخلف إشكاالت عملية وأتقل كاهل القضاء 

  ...العقاريةالمحافظ العقاري تقيد عقد هبة موثق في محرر عرفي  بالسجالت 

القرارات  الصـادرة عنـه دون أن   و وهو ما أدى كذلك إلى اختالف في األحكام  

نستثني تباين موقف الفقه بخصوص حجية عقد الهبة الصادر في شـكل محـرر عرفـي    

،حيث انقسمت المواقف  إلى قسمين  بين من اتخذ الرسمية كمسلك وحيد لصـحة عقـد   

  .في سلوك الطريق الرسمي أو العرفيالهبة  وبين من كرس مبدأ االختيار 
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،إن لم أقل يستفز األفكار واألقـالم ويالمـس عـدة     بهذه األهمية اموضوعأرى أن 

ال يزال لم ينل ما يستحقه من دراسة وتقيـيم  ،جوانب وأصناف عديدة  من المهن المختلفة 

  . ولم يحظى بالعناية الضرورية  لفك رموزه وسبر أغواره

جوانبـه  على مختلف  البد من انتهازها لتسليط ضوء حث فرصةا البلهذا أعتبر هذو

،لغاية تقديم اقتراحات وتوصيات بناءة من شئنها سـد البـاب المنازعـات وقفـل بـاب      

ألن القاضـي  .المرافعات  في وجه كل من يدعي حق لم ينشئه القانون ولم تكن له قائمة 

ـ  ليس سوى مطبق لنص التشريعي وكلما كان هذا النص واضحا و ع اإلطـار  منسـجما م

مواكبا لمستجدات التي يعرفها المجتمع ،كلما حقق الغاية المرجوة القانوني الذي جاء فيه ،

 ترسـانة منه وهي إرساء قواعد العدالة واإلنصاف ،فاألمن القضائي رهين بمدى نجاعـة  

  .القانونية لفض الخصومات 

األشـخاص   صـر وفي رأي المتواضع ،أجد ان المشرع قد أحسن صنعا حينمـا ح 

عقد الهبة في هيئة رسمية منظمة قانونا والمخولـة بمقتضـى    يررالموكول لهم مهمة تح

ضع لنظام الملكية قانونها توثيق هذا النوع من العقود ،بغض النظر ما إذا كان هذا العقد خا

،ألن مؤسسة التوثيق العصري والعدلي لها من المؤهالت الكافيـة لتحقيـق   المشتركة أم ال

ت القانونية في مجال توثيق العقود أكثر من غيـرهم إلدراك مـدلول العبـارات    الضمانا

القانونية وإتقان علم وفن صناعة العقود ،خاصة ونحن أمام عقد هبـة  يفقـر مـن مـال     

فالعمل على سد الباب في وجه كل من ليست لـه  . الواهب ويغني من نصيب الموهوب له

عد خطوة محمودة  فـي إطـار إصـالح الترسـانة     الدراية والكفاءة القانونية المطلوبة ،ي

  .القانونية 

ـ  ة الخاضـع لنظـام الملكيـة    لكن في ظل غياب نص خاص ينظم توثيق عقد الهب

،يدفعنا بالقول أنه قد حان الوقت ليتدخل المشرع بنص صـريح العبـارة لكـي    المشتركة

وما نرجـوه   ،18.00من قانون  12يستثني عقد الهبة من مبدأ االختيار الوارد في المادة 
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ا التدخل هو حسم إشكالية ازدواجية توثيق عقد الهبة بين المحرر الرسمي والعرفي من هذ

ألن مـن شـأن   .،وجعل فن صناعة عقد الهبة  حكرا على الموثقين والعدول دون غيرهم 

ذلك أن يضمن مهنة التوثيق أوال وحقوق المتعاقدين ثانيا ،ويضع حدا لما عبر عنه الفقـه  

العقارية بصفة عامة  ف  في الرأي والتسيب الذي عرفه ميدان توثيق التصرفاتمن اختال

  .هبة على وجه الخصوص وعقد ال
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 .2013 يناير 3-2يومي 

لتصرفات العقارية في المحررات الرسمية على ضوء توثيق ابوبكري عبد القادر، �

مداخلة ألقيت القوانين الخاصة،و حقوق العينيةالمتعلق بمدونة ال 39.08مستجدات القانون 

الجديدة،منظمة  إشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونيةو بندوة المعامالت العقارية

 .2014دير،مطبعة أنفو برانت فاس،أكا-فاس وكلية الشريعة  -من طرف جامعة القرويين

لقيت بندوة المعامالت العقارية مداخلة أالعدول بالمغرب،تطور نظام بومعز الطبيب، �

منظمة من طرف جامعة ،  وء المستجدات القانونية الجديدة،إشكاليات توثيقها في ضو

 .2014،مطبعة أنفو برانت فاس أكادير،–فاس وكلية الشريعة  -القرويين

مداخلة ألقيت في ندوة تطوره في المغرب،و الزريقي،نشأة العدول جمعة محمود �

 .1986، يق  آثاره على التنمية العقارية،العدد والمطبعة غير مذكورينالتوث
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المتعلق بنظام المكية  18.00من قانون  12حسن زرداني، قراءة في المادة  �

 المطبعةات العقارية،ي ندوة توثيق التصرفالمشتركة للعقارات المبنية، مداخلة ألقيت ف

 .2005دوديات مراكش،الورقة الوظيفية الحي لمحمدي الو

إشكالية تحرير المحامي للعقود المتعلقة بالتصرفات العقارية قراءة حليمة لمغاري، �

 مداخلة ألقيت بندوة المعامالت العقاريةلرابعة من مدونة الحقوق العينية،في ضوء المادة ا

منظمة من طرف جامعة  دة،لمستجدات القانونية الجديإشكاليات توثيقها في ضوء او

 .2014مطبعة أنفو برانت فاس، أكادير،–فاس وكلية الشريعة  -القرويين

ثبوت التاريخ في الوثيقة العرفية، مداخلة ألقيت بالندوة الوطنية محمد الكشبور، �

  .2010مطبعة غير مذكورة،و األفاق،العددو التوثيق المغربي واقع

مداخلة ألقيت نظام التحفيظ العقاري،و العرفيةو المحررات الرسميةمحمد خيري،  �

ية العقارية،العدد والمطبعة غير مذكورين ،مطبعة الجديدة، آثاره على التنمو بندوة التوثيق

198. 

  :خامسا المقابالت

بتاريخ أجريت مع توثيق عثمان بن منصور،حي لداخلة اكادير، مقابلة �

 .شرة صباحاعلى الساعة  العا 13/04/2014

مقابلة أجريت مع األستاذ سعيد األشقر، محامي مقبول لدى محكمة النقض، شارع  �

  .على الساعة الرابعة زواال،03/2015/  02الحسن الثاني أكادير، بتاريخ 

  :سادسا المواقع االلكترونية

� www.MarocDroit.com 
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� PHILIPE MALAURIE, les successions les libéralités, 2
ème

 

édition de frénois Paris, en 2006. 

� IBRAHIM NAJJAR, Donation, édition Dalloz, en 2005. 

 

� Saad LAHRICHI, la responsabilité du notaire en droit 

français et en droit marocain, édition et l’année non précisé.  
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