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 637 عـدد  القـرار
 7/9/2005: يف املؤرخ

 1941/4/1/2005:  عدد   اإلداريلفامل
 

 جتاهل تسجيل حقوق على –ويض  تع– دعوى اإللغاء –حمافظ 
 ) نعم( اختصاص القضاء اإلداري –الرسم العقاري 

إذا كانت الدعوى ال تتعلق بإجراءات التحفيظ وإمنا أقيمت يف مواجهة           
الدولة وضد احملافظ العقاري من أجل حتديد املسؤولية عـن األضـرار            
الناجتة عن عملية جتاهـل تسـجيل حقـوق علـى الرسـم العقـاري أو                

 .طيب عليها، فإن القضاء اإلداري هو املختص للبت فيهاالتش
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
حيث يؤخذ من وثائق امللف وتنصيصات احلكم املسـتأنف الصـادر عـن             

 أن أوصاحل   23/7/2005 يف امللف رقم     28/4/05احملكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ     
دولة يف شخص الوزير األول واحملافظ على       توفيق بن أمحد تقدم بطلب ضد ال      

األمالك العقارية بطنجة والسماليل احممد ومـن معـه يرمـي إىل إلغـاء قـرار                
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بتسجيل حقوق شريكه السماليل احممـد        

 85بنسبة  ) أي املدعي ( باملائة من جمموع عقارين دون اعتبار حلقوقه         15بنسبة  
كم بالتشطيب على مجيع التسجيالت الناقلة حلق امللكية واحلكـم          باملائة واحل 

بإصدار أمر للمحافظ على األمالك العقارية بطنجـة قصـد تسـجيل حقـوق              
الطرفني معا واحلكم على املدعي عليهم على وجه التضامن بأدائهم لـه مبلـغ              

 درهم يف إطار املسؤولية كتعويض مؤقت وذلـك بسـبب جتاهـل             1.000.000,00
افظ على األمالك العقارية املدعى عليه حلقوق املـدعي الثابتـة بقـرار             احمل

اللجنة الوزارية املشرتكة الذي يعلم به حبكـم عضـويته يف اللجنـة اإلقليميـة               
املكلفة بدراسة املنازعات حول األمالك الفالحية وأنه كان عليه رفـض طلـب       

 كمالـك وحيـد     السماليل احممد الرامي إىل تسجيل جمموع العقـارين يف امسـه          
لالستحواذ على حقوق املدعي عن طريق إخفاء العقود املربمة بينهما وأجـاب            
احملافظ على األمـالك العقاريـة بطنجـة وبـاقي األطـراف بالـدفع بعـدم                

 مـن قـانون التحفـيظ       96االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية عمال بالفصل       
عـدم اختصاصـها    العقاري وبعد املناقشة أصدرت احملكمة حكمها العـارض ب        

 مـن   96نوعيا بعلة أن طلبات املدعي تندرج يف جوهرها ضمن أحكـام املـادة              
القانون املذكور اليت تعطي االختصاص للبت فيها للمحاكم العادية وهو احلكـم            
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املستأنف من طرف املدعي ناعيا عليه اخلطأ يف التكييف ذلك أن الـدعوى ال              
ضه تسجيل حق عيين أو التشطيب      ترمي إىل الطعن يف قرار احملافظ بسبب رف       

 . من القانون العقاري74عليه وإمنا إلغاء قراره املشوب خبرق مقتضيات الفصل 
حيث إن الدعوى موجهة ضد الدولة وضد احملافظ العقـاري مـن أجـل              
التعويض عن أضرار يتمسك املدعي بأنها نتجت عن تسجيل حقوق على الرسم            

سبما يستند عليه من وثائق وال تتعلـق        ح) املدعي(العقاري وجتاهل حقوقه أي     
الدعوى بإجراءات التحفيظ وأن املختص بتحديد مسؤولية الدولة عن األضرار          
الناجتة عن عملية التسجيل أو التشطيب هو القضاء اإلداري فيكون مـا انتهـى              

 .إليه احلكم املستأنف بدون أساس قانوين

 هلذه األسباب
سـتأنف والتصـريح باختصـاص      قضى الس األعلى بإلغاء احلكـم امل      

 .احملكمة اإلدارية بالرباط نوعيا وإرجاع امللف إليها ملواصلة النظر فيه
وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

السيد مصطفى مـدرع واملستشـارين      ) القسم األول (رية  من رئيس الغرفة اإلدا   
 إبراهيم  ‐ فاطمة احلجاجي    ‐ عبد احلميد سبيال     ‐حسن مرشان مقررا    : السادة  

الزعيم ومبحضر احملامي العام السيد أمحد املوساوي ومبساعدة كاتبة الضبط          
 .السيدة نفيسة احلراق

 

             كاتبة الضبطرئيس الغرفة                املستشار املقرر      


