حك انعًرى
وفقا
ألحكاو يشروع يدونت انحقوق انعَنَت
دة :حميمة بن حفو

فرض الطمب المتزايد عمى العقار ضرورة ترشيد استعمالو واستغاللو
والتصرف بو .ومن أجل تمبية الحاجيات المتزايدة لممواطن وتوفير الوعاء
العقاري ومواكبة التطورات التي يعرفيا المجتمع .جاء مشروع مدونة الحقوق
العينية رقم  38.05بمقتضيات جديدة  ،إذ ألول مرة سيتم تنظيم أحكام الحيازة
من خالل تحديد شروطيا وكيفية توقفيا وانقطاعيا وآثارىا

 ،وكذلك تنظيم

دعوى اإلستحقاق ،وأيضا وضع نصوص قانونية منظمة ألحكام اليبة وغيرىا.
كما تمت إعادة النظر في تحديد أنواع الحقوق العينية ،فالمشرع المغربي
حاول إدخال نوع جديد من الحقوق العينية  ،ونخص بالذكر حق العمرى.
وحسنا فعل ،ألن تنظيم ىذا الحق من شأنو التيسير عمى المتعاممين بالعقار
والخروج بو من أزمتو التي عمرت طويال.
وىكذا فقد عالج المشروع حق العمرى في القسم األول من الكتاب األول،
وخصو في الباب الرابع بالمواد من  104إلى .107
وغني عن الذكر أن الفقو اإلسالمي كان سباقا إلى تحديد أحكام العمرى
وان كان قد تناوليا عند معالجتو أنواع اليبة التي حددىا في ىبة العين ،وىبة
المنفعة.
1

يقول ابن رشد 1في ىبة المنفعة:
"وأما ىبات المنافع فمنيا ما ىي مؤجمة  ،وىذه تسمى عارية ومنحة وما
أشبة ذلك .ومنيا ما يشترط فييا ما بقيت حياة الموىوب لو ،وىذه تسمى
العمرى ،مثل أن ييب رجل رجال سكنى دار حياتو ،وىذه اختمف العمماء فييا
عمى ثالثة أقوال  :أحدىما أنيا ىبة مبتوتة :أي أنيا ىبة لمرقبة ،وبو قال
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة .والقول الثاني أنو ليس لممعمر
فييا إال المنفعة ،فإذا مات عادت الرقبة لممعمر أو إلى ورثتو ،وبو قال مالك
وأصحابو ،وعنده أنو إذا ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو
إلى ورثتو .والقول الثالث أنو إذا قال :ىي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ممكا
لممعمر ،فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر لممعمر أو ورثتو،
وبو قال داود وأبو ثور".
و العمرى ثابتة بالسنة ،يقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:
"أيما رجل أعمر عمرى لو ولعقبو فإنيا لمذي

يعطاىا ،ال ترجع إلى
2

الذي أعطاىا أبدا ،ألنو أعطى عطاء وقعت فيو المواريث "

 _1القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي األندلسي الشيير بابن رشد الحفيد" :بداية
المجتيد ونياية المقتصد" الجزء الثاني .مطبعة دار الفكر .ص248 :ـ .249
 _2مالك بن أنس" :الموطأ" .تحقيق محمود بن الجميل .ط
440

2

. 2001 . 1القاىرة .مطابع دار البيان الحديثة .ص

وجاء في الموطأ " :عن نافع أن عبد اهلل بن عمر ورث من حفصة بنت
عمر دارىا .قال :وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت
فمما توفيت بنت زيد قبض عبد اهلل بن عمر المسكن ورأى أنو لو"

3

وعرف ابن منظور العمرى بما يمي :

الع ْم َرى أَن يدفع
" ما تجعمو لمرجل طو َل ُع ُم ِرك أَو ُع ُم ِره ،وقال ثعمب ُ
الرجل إِلى أَخيو دا اًر ،فيقول ىذه لك ُع ُم َرك أَو ُع ُم ِري أَُّينا مات ُد ِف َعت الدار

َع َم ْرتو جعمتُو لو
إلى أَىمو ،وكذلك كان فعمُيم في الجاىمية .وقد َع َم ْرتُو إياه وأ ْ
كالر ْج َعى .وفي الحديث ال
الع ْم َرى
المصدر من كل ذلك ُّ
ُع ُم َره أَو ُع ُم ِري .و ُ
ُ
ُع ِم َر دا اًر أَو أ ُْرِقَبيا فيي لو ولورثتو من بعده وىي
تُ ْع ِم ُروا وال تُْرِق ُبوا ،فمن أ ْ
عم َرى أَي جعمتيا لو يسكنيا مدة ُعمره فِإذا
الع ْم َرى و ُّ
الرْقَبى يقال أ ْ
ُ
َع َم ْرتُو الدار ْ
لي وكذلك كانوا يفعمون في الجاىمية فأَبطل ذلك وأَعمميم أَن من
مات عادت إِ َّ
4
ُع ِم َر شيئاً أَو أ ُْرِقَبو في حياتو فيو لورثتو ِمن بعده"
أْ
وقد عرفيا ابن عرفة بأنيا " :تمميك منفعة مدة حياة المعطي بغير
عوض " .
أما مشروع مدونة الحقوق العينية،فقد عرف حق العمرى في المادة 104
بما يمي:

 _3مالك بن أنس" :الموطأ" .المرجع السابق .ص 441
 _ 4محمد ابن منظور :لسان العرب .الطبعة األولى .الجزء . 4الناشر  :دار صادر – بيروت .ص  601وما بعدىا

3

" حق عيني قوامو تمميك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة
المعطى لو أو المعطي أو لمدة معمومة".
يتضح من خالل ىذا التعريف أن حق العمرى  ،يتميز بالخصائص
اآلتية:

ا ـ حق العمرى  :حق عيني عقاري ،إذ اليقع إال العقار . 5

ب ـ حق العمرى حق مؤقت:
يعتبر حق العمرى حقا مؤقتا ،ألنو يقرر طيمة حياة إما المعطي أو
المعطى لو واما لمدة معمومة ،وىذا معناه أن حق العمرى مقيد بأجل ينتيي
لزوما بحمولو ،وأنو كذلك يزول بوفاة المعطي أو المعطى لو حسب اتفاق
األطراف.
وحق العمرى ينبغي توثيقو في عقد شكمي  ،يتضمن األركان الالزمة في
التعاقد ،وأن يوثق من ذوي اإلختصاص ،وأن يقيد في الرسم العقاري في حالة
وروده عمى عقار محفظ( المبحث األول) .وذلك حتى يرتب آثاره بين المعطي
والمعطى لو (المبحث الثاني).
انًبحث األول :أحكاو انعًرى
يمزم في عقد العمرى توافر الرضا واألىمية والمحل والسبب( المطمب
األول) ،وأن يوثق وفقا لمشكميات القانونية.

 _5نشير إلى أن الفقو اإلسالمي أجاز العمرى كذلك في غير العقار مثل النبات والثياب والحيوان .موفق الدين أبو
محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامى":المغني" .تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحمو.
الجزء  .8ط . 1992 .2،م ط ،ىجر .ص .287

4

غير أن عقد العمرى المنصب عمى عقار محفظ ،ال يرتب حجيتو سواء
بين األطراف أو في مواجية الغير إال إذا تم تقييده في الرسم العقاري ،إذ ينشأ
حق العمرى ابتداء من تاريخ التقييد( .المطمب الثاني).
المطمب األول :أركان العمرى
انفقرة األوني :انتراضٌ واألههَت
أوال  :انتراضٌ
6
يقصد بالتراضي تطابق إرادتين  ،وتسري القواعد العامة عمى تطابق
اإليجاب والقبول في العمرى.
وقد تناول المشروع رقم  38.05التراضي في العمرى في الفقرة األولى
من المادة  105التي جا فييا:
" تنعقد العمرى باإليجاب والقبول"
وىكذا ،ينبغي أن يصدر اإليجاب من المعطي ،وأن يقبمو المعطى لو،
وأن يكون القبول مطابقا لإليجاب .كأن يقول المعطي مثال "أعمرتك ىذه
الدار"  ،ويصرح المعطى لو ،بقولو "قبمت ىذه العمرى).
أما لو أعطى المعطي عمى سبيل العمرى وقبل الطرف اآلخر عمى
سبيل الوصية ،لم تنعقد ال العمرى وال الوصية ،والعكس صحيح.
ويمزم أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من عيوب الرضا ،أي الغمط

والتدليس واإلكراه والغبن واإلستغالل .7واال تعرض العقد لقابمية اإلبطال.
6

ـ عبد الرزاق أحمد السنيوري":الوسيط في شرح القانون المدني" .الجزء األول مصادر اإللتزام.تنقيح أحمد مدحت

المراغي.2004.الناشر .منشأة المعارف اإلسكندرية .ص 143
 _7لممزيد من المعمومات حول عيوب الرضا يمكن الرجوع إلى:

5

غير أن التساؤل يطرح في حالة إبرام العمرى من طرف المعطي في
مرض الموت ،حول القواعد الواجبة التطبيق في ىذه الحالة؟
أغفل مشروع القانون رقم  38.05النص عمى حكم العمرى في مرض
الموت ،وىو ما يفرض ضرورة الرجوع إلى الفقو اإلسالمي الذي عالج ىذا
الموضوع ،فقد جاء في "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أىل
إفريقية واألندلس والمغرب": 8

" وسئل بعضيم عمن أمتع رجال في حظ لو في أمالك بينيما طول
حياتو والمعمر بحال مرض فيل تصح ىذه العمرى أم ال؟
فأجاب  :إن كان ىذا المعمر في مرضو رجال إن مات من مرضو ذلك
فإن تمك العمرى تخرج من الثمث ألن تبرعات المريض مخرجيا من الثمث
وصفة خروجيا من ثمث تركة المتبرع أن تقوم حظوظو في األمالك المذكورة
فإن كانت قيمتيا يسعيا ثمث تركتو نفذ تبرعو وأمضى اإلعمار المذكور ،وان
لم يحمل الثمث اإلعمار خير الورثة في إجازتيم العمرى المذكورة ،أو يقطع
لمرجل المعمر بثمث كل ما تخمفو اليالك المعمر".

مأمون الكزبري ":نظرية اإللتزامات في ضوء قانون اإللتزامات والعقود المغربي" .الجزء األول "مصادر اإللتزامات" ط
 1972 .2ص  72وما بعدىا.
أستاذنا الدكتور المختار عطار":الوسيط في القانون المدني مصادر اإللتزامات" .ط

. 1م ط .النجاح الجديدة

الدارالبيضاء .ص  110وما بعدىا
_8أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي":المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس والمغرب"
الجزء  1981 ، 9نشر و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية لممممكة المغربية ،ص  158ـ159

6

وتفاديا لكل نزاع قد يطرح مستقبال ،نقترح في ىذا اإلطار النص عمى
تطبيق أحكام الوصية عمى العمرى في مرض الموت .
ثانَا :األههَت
أغفل مشروع مدونة الحقوق العينية النص عمى األىمية عند تنظيمو لحق
العمرى ،رغم أنيا تعتبر ركنا أساسيا في التعاقد ،ونقترح في ىذا اإلطار
ضرورة النص عمى أنو يشترط لصحة العمرى أن يكون المعطي أىال
لمتصرف في العقار  ،أي بالغا سن الرشد القانوني

( )9

 ،ألن إبرامو لعقد

العمرى من شأنو حرمانو مؤقتا من ممكية منفعة العقار دون الحصول عمى أي
عوض.
وتجدر اإلشارة إلى أنو يصح إبرام عقد العمرى عن طريق الوكالة

.10

ولكن ىل يمزم توثيق الوكالة وفقا لمشكميات الالزمة في عقد العمرى؟
يقتضي الجواب عمى ىذا التساؤل ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة،
وخاصة الفصل  887من ق.ل.ع الذي جاء فيو:
" يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطمب إلجراء
التصرف الذي يكون محال ليا".

 -9نشير إلى أن المشرع المغربي حدد سن الرشد القانوني في  18سنة شمسية كاممة وذلك حسب المادة  209من مدونة
األسرة.
 _10عبد الرزاق أحمد السنيوري":الوسيط في شرح القانون المدني" .الجزء الخامس .الوكالة .تنقيح أحمد مدحت
المراغي.2004.الناشر .منشأة المعارف اإلسكندرية .ص .31
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يتضح من خالل ىذا الفصل أن الوكالة في العمرى تصح سواء تم
توثيقيا في وثيقة رسمية أو في وثيقة عرفية.
انفقرة انثانَت  :انًحم وانسبب
حدد مشروع مدونة الحقوق العينية ،محل العمرى في العقار فقط .غير
أنو لم يبين الشروط الواجب توفرىا في المحل ،وىنا يطرح التساؤل حول ما
إذا كان محل العمرى سيخضع لمقواعد العامة الواردة في ق.ل.ع

 ،11أم أنو

ينبغي النص عمى حكم ذلك صراحة؟
نعتقد أنو ينبغي النص عمى أن يكون محل العمرى موجودا أثناء إبرام
العقد ومعينا  ،وصالحا لمتعامل فيو ،وممموكا لممعطي ،وعمى أنو اليجوز إبرام
العمرى عمى عقار سيحصل عميو استقباال  ،وذلك تجنبا لكل إشكال قد يطرح
مستقبال عند تطبيق العمرى.
وال يكفي توافر العمرى عمى المحل ،بل يتعين كذلك أن تقوم عمى سبب
مشروع ،أي أن يكون الباعث الدافع إلى قيام المعطي بتمميك المعطى لو
منفعة العقار مشروعا .وذلك تحت طائمة بطالن العمرى استنادا إلى القواعد
العامة.
انًطهب انثانٌ :توثَك انعًرى وتقََدها فٌ انرسى انعقارً
نظ ار لسمبيات التوثيق العرفي والمشاكل التي أفرزىا ،جاء مشروع مدونة
الحقوق العينية رقم  38.08لينص صراحة عمى توثيق العمرى في وثيقة
 _11نشير إلى أن المشرع المغربي حدد في الفصول  57و 58و  59من ق.ل.ع الشروط الواجب توافرىا في محل
اإللتزامات التعاقدية وىي :أن يكون المحل معينا أو قابال لمتعيين ،وأن يكون موجودا أثنا إبرام العقد أو ممكن الوجود بعد ذلك
ومشروعا .

8

رسمية ،وحسنا فعل .وىو ما من شأنو أوال تنبيو أطراف العقد إلى خطورة ما
يقدمان عميو .وثانيا ضمان التعبير عن اإلرادة بشكل صحيح وتوثيق العقد
بكيفية سميمة من الناحية القانونية ما دام سيصدر من ذوي اإلختصاص
(الفقرة األولى).
غير أن حق العمرى الوارد عمى عقار محفظ ،ينبغي تقييده بالرسم
الخاص بالعقار محل العمرى لدى المحافظة العقارية (الفقرة الثانية).
انفقرة األوني :توثَك انعًرى
أناط المشرع المغربي توثيق الوثيقة العدلية بالعدول ،وذلك طبقا لمقانون

رقم  03-06المنظم لخطة العدالة  .12وأيضا بالموثقين العصريين وفقا ألحكام
ظيير  4ماي .1925
أوال :انتوثَك انعدنٌ
ينعقد اإلختصاص في توثيق العمرى إلى العدول المزاولين الختصاصيم
بدائرة محكمة اإلستئناف الواقع بيا العقار موضوع العمرى،وفقا ألحكام المادة

 3من القانون المنظم لخطة العدالة  ،13ولذلك يتعين عمى المعطي والمعطى
لو ،أن يتقدما أمام عدالن منتصبان لإلشياد قصد توثيق العمرى مع اإلدالء

 _ 12ظيير منشور بالجريدة الرسمية رقم  ،5400الصادرة بتاريخ  2مارس  ،2006ص.566 :
 _13تنص المادة  3من القانون المنظم لخطة العدالة عمى مايمي:
" ينتظم جميع العدول في إطار ىيئة وطنية لمعدول ،ومجالس جيوية عمى صعيد محاكم اإلستئناف  ،تنظم وفق ىذا
القانون والنصوص التطبيقية لو".

9

إما بنسخة من الوثيقة العدلية المثبتة لممكية المعطي ،وذلك إذا وردت العمرى
عمى عقار غير محفظ  ،واما بشيادة الممكية الصادرة عن المحافظة العقارية،
إذا انصبت العمرى عمى عقار محفظ.
ثم يتولى العدالن تحرير وثيقة العمرى وفقا لمشكميات المحددة في القانون
المنظم لخطة العدالة  .وذلك بذكر اسم المعطي والمعطى لو وفي حالة إبرام
العمرى من طرف وكيل البد من التعريف بو مع ذكر رقم رسم الوكالة .وأيضا
تحديد تاريخ إبرام العمرى بالتقويمين اليجري والميالدي ووصف العقار
موضوع العمرى وصفا دقيقا ومفصال من حيث موقعو وما يجاوره من العقارات
ومن حيث مساحتو ،وىكذا فإن العمرى إذا وردت عمى عقار معد لمسكنى
وجب تحديد عدد طوابقو وغرفو ،أما إذا انصبت العمرى عمى أرض فالحية
وجب تحديد عدد مغروساتيا وأنواعيا والحالة التي توجد عمييا.مع ذكر رقم
رسم الممكية أو رقم الرسم العقاري.وبيان اسم العدلين.

ثم تذييل الوثيقة

بتوقيعىما عن طريق وضع عالمتييما المطابقة لمعالمة الذي وضعو ا كل
واحد منيما بكتابة الضبط التابعة لمقاضي المكمف بالتوثيق عند أداء اليمين .
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ويتعين عمى العدلين بعد تحرير وثيقة العمرى تقديميا إلى قاضي
التوثيق قصد الخطاب عمييا ،وبالتالي إضفاء صفة الرسمية عمى عقد العمرى
 ،وذلك وفقا ألحكام الفقرة  2من الفصل  418من ق.ل.ع التي جاء فييا:
" وتكون رسمية أيضا:
 _14لممزيد من المعمومات حول الوثيقة العدلية يمكن الرجوع إلى حميمة بن حفو  :نظرية اإلستحقاق في القانون
المغربي .ط  .1دجنبر  .2010م ط ،األمنية .الرباط .ص  69وما بعدىا.
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 1ـ األوراق المخاطب عمييا من القضاة في محاكميم".
وىكذا فإن عقد العمرى غير المخاطب عميو من طرف قاضي التوثيق،
يعتبر مجرد ورقة عرفية  ،ومعموم أن ىذه األخيرة القيمة ليا  ،نظ ار ألن
مشروع مدونة الحقوق العينية  ،اشترط توثيق العمرى في وثيقة رسمية فقط.
وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا انصبت العمرى عمى عقار محفظ ،ينبغي
عمى العدلين بعد خطاب قاضي التوثيق عمى الوثيقة العدلية ،الحرص عمى
تقديم طمب تقييدىا بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية.
ثانَا :انوثَقت انتوثَقَت
يختص الموثق الواقع بدائرة محكمة اإلستئناف التابع ليا العقار بتوثيق
15

العمرى

وذلك حسب الفصل  2من ظيير  4ماي  .1925ويعتبر العقد

الصادر عنو وثيقة رسمية ،وذلك حسب الفقرة األولى من الفصل

 418من

قانون اإللتزامات والعقود ،وبالتالي اليجوز الطعن فييا إال بالزور ،استنادا
لمقتضيات الفصل  419من قانون اإللتزامات والعقود.
وينبغي عمى الموثق توثيق العمرى ،وذلك بتضمين العقد جميع البيانات
المعرفة بيوية المعطي والمعطى لو والوكيل ،عند اإلقتضاء ،مع تحديد تاريخ
إبرام العقد  ،وكذلك بيان ىوية العقار بكيفية واضحة ومفصمة.
ويتعين عمى الموثق فور توثيق العقد السير عمى أداء واجبات التسجيل
والتنبر .وفي حالة ورود العقد عمى عقار محفظ يجب عميو تقديم طمب تقييده
 _15ينص الفصل  2من ظيير  4ماي  1925عمى مايمي:
" إن الموثقين الذين يقيمون بالرباط يمكنيم مباشرة التوثيق في دائرة نفوذ محكمة اإلستئناف كميا"...
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بالرسم الخاص بالعقار موضوع العمرى ،وذلك حتى ينتج العقد أثره سواء بين
المتعاقدين أو في مواجية الغير.
وتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة إبرام عقد العمرى خارج المغرب ،فإنو
ينبغي إفراغو في وثيقة رسمية ،وذلك استنادا إلى أحكام قانون الوضعية
المدنية لمفرنسيين واألجانب بالمغرب وخاصة المادة

 1716التي تعد تطبيقا

لقاعدة عامة في القانون الدولي الخاص مفادىا أن األموال تخضع لقانون
البالد التي توجد فييا.
واذا كانت العمرى من عقود التبرع الشكمية  ،فيل يمزم فييا معاينة
الحوز؟
لم يشترط المشروع رقم  39.08معاينة الحوز لصحة العمرى ،وحسنا
فعل ألن توثيقيا في وثيقة رسمية كفيل بضمان حقوق المعطي والمعطى لو.
وىكذا فإن تخمف الشكمية في عقد العمرى يترتب عميو بطالن العقد
بطالنا مطمقا .مما يمزم معو عمى األطراف أن يعيدا إبرام العمرى من جديد
في وثيقة رسمية.

 _16تنص المادة  17من ظيير الوضعية المدنية لمفرنسيين واألجانب بالمغرب عمى مايمي:
"تخضع األموال الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب عقارات كانت أو منقوالت لتشريع المنطقة المذكورة "
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انفقرة انثانَت :تقََد انعًرى
ينشأ حق العمرى الوارد عمى عقار محفظ بمجرد تقييده بالرسم
الخاص بالعقار محل العمرى .وذلك وفقا لمقتضيات الفصل  65من ق
ت ع الذي جاء فيو:
" يجب أن تشير بواسطة التقييد في الرسم العقاري ،جميع
الوقائع والتصرفات واإلتفاقات الناشئة بين األحياء سواء كانت مجانية
أو بعوض ،وجميع المحاضر واألوامر المتعمقة بالحجز القانوني،
وجميع األحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي بو .متى كان
موضوع جميع ماذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقمو إلى الغير أو
اإلقرار بو أو تغييره أو إسقاطو ،وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة
ثالث سنوات ،وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد عمى
السنة غير مستحقة األداء أو اإلبراء منو".
انًبحث انثانٌ :آثار حك انعًرى وانقضاؤه

يعتبر حق العمرى الموثق في وثيقة رسمية مستوفية لمشكميات
القانونية،حجة رسمية .يترتب عمييا حقوق والتزامات في جانب المعطي
والمعطى لو( المطمب األول).
غير أن حق العمرى وباعتباره حقا مؤقتا فإنو ينقضي إما بحمول أجمو
واما بوفاة المعطي أو المعطى لو حسب المتفق عميو في العقد( ،المطمب
الثاني).
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انًطهب األول :آثار حك انعًرى
انفقرة األوني  :حقوق وانتزاياث انًعطٌ
يرتب عقد العمرى في ذمة المعطي التزاما بنقل ممكية منفعة العقار محل
العمرى إلى المعطى لو .وكذلك تسميمو العقار بالمواصفات التي كان عمييا
وقت إبرام العمرى والمحددة أساسا في العقد ،تفاديا لكل نزاع قد يطرح مستقبال
حول حالة العقار.
ويتم التسميم فور إبرام العقد أو في الوقت المتفق عميو بين األطراف
وبعين مكان العقار .فإذا انصبت العمرى عمى عقار معد لمسكنى فإن إخالء
المعطي لمعقار وتسميمو مفاتيح الدار مثال ،يعتبر تنفيذا اللتزامو بالتسميم .أما
إذا وردت العمرى عمى أرض فالحية ،وجب قيام المعطي بسحب جميع آالتو
الفالحية مثل الج اررات وشاحنات المنتجات والمواشي والتوقف عن زراعتيا.
أما إذا نكل المعطي عن الوفاء بالتسميم فإن لممعطى لو الحق في المجوء
إلى القضاء قصد إجبار المعطي عمى تنفيذ التزامو ،وذلك عن طريق دعوى
إتمام العمرى.
أما طمب فسخ العمرى ،فنرى أنو ليس في مصمحة المعطى لو  ،ولكن
ليس ىناك ما يمنع من طمبو.
انفقرة انثانَت :حقوق وانتزاياث انًعطي نه
نظ ار ألن العمرى من العقود الممزمة لمجانبين فإنيا ترتب أيضا التزامات
في جانب المعطى لو .وىكذا فإنو يجب عمى ىذا األخير تعمير العقار بنفسو.
وكذلك المحافظة عميو وصيانتو .وأيضا تحمل التكاليف العادية ،وذلك تطبيقا
لمقتضيات المادة  106والمادة  107من مشروع مدونة الحقوق العينية .
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أوال :تعًَر انعقار
ينبغي عمى المعطى لو اإللتزام بتعمير العقار ،وذلك بأن يقيم فيو بنفسو
أو يأخذ غمتو ،فمو كان عبارة عن منزل سكنو .أما لو كان عبارة عن أرض
فالحية ،فإن لو أن يأخذ غمتيا أي ما تنتجو عن طريق زراعتيا ،أو قطف
ثمار األشجار المقامة عمييا.
ولكن ىل يجوز لممعطى لو نقل العمرى إلى الغير؟
إن حق العمرى مرتبط بشخص المعطى لو ولذلك ال يجوز لو نقل ىذا
الحق إال إلى المعطي أو لوارث ىذا األخير.
ثانَا :تحًم نفقاث انصَانت
يتعين عمى المعطى لو أن يبذل في المحافظة عمى العقار موضوع
العمرى العناية التي يبذليا الشخص الحريص عمى ممكو .وأن يمتزم بأداء
مصروفات الصيانة الالزمة لممحافظة عمى العقار ،وذلك باعتباره المستفيد من
منفعة ىذا األخير ،مثل مصروفات صيانة أنابيب المياه.
وعميو فإذا قصر المعطى لو في العناية ،جاز لممعطي المجوء إلى
القضاء وطمب فسخ العمرى.
واذا حدث أن ىمك العقار نتيجة تقصير المعطى لو ،فإن لممعطي
الرجوع عميو بالتعويض طبقا لمقواعد العامة.
ثانثا :تحًم انتكانَف انعادٍت انًفروضت عهي انعقار
يمتزم المعطى لو بتحمل التكاليف العادية ،أما التكاليف غير العادية
فإنيا تقع عمى المعطي .غير أن التساؤل يثار حول المعيار المعتمد لمتمييز
بينيما.
15

نعتقد أنو تعتبر تكاليف عادية تمك المتعمقة بمصروفات صيانة العقار
وتكاليف إدارتو ،ألنيا ضرورية لحصول المعطى لو عمى الثمار أو الغمة.
وأيضا التكاليف المتعمقة بالضرائب المفروضة عمى العقار مثل ضريبة
النظافة.
أما التكاليف غير العادية ،أي المصروفات الالزمة لمقيام باإلصالحات
الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المعطى لو ،فإنيا تقع عمى المعطي .وكذلك
مصروفات مثال فك الرىن في حالة ما إذا كان العقار محل العمرى موضوع

رىن رسمي.17
انًطهب انثانٌ :انقضاء حك انعًرى
ينقضي حق العمرى بانتياء المدة التي أعطي ليا .وكذلك بوفاة المعطي
أو المعطى لو في حالة ما إذا أعطيت لمدة حياة أحدىما.

غير أن التساؤل

 _17عرف المشرع المغربي الرىن الرسمي في الفصل  157من ظيير  19رجب  1333بما يمي:
" الرىن الرسمي حق عيني عقاري عمى العقارات المخصصة ألداء التزام ،وىو بطبيعتو اليتج أز ويبقى بكاممو عمى
العقارات المخصصة لو وعمى كل واحد ،وعمى كل جزء منيا ويتبعيا في أي يد انتقمت إلييا".
لممزيد من المعمومات حول الرىن الرسمي يمكن الرجوع إلى :
ـ المختار بن أحمد عطار":الوجيز في القانون العقاري المغربي والموريتاني".ط

.1999 .1م ط.فضاء اإليداع

والطباعة .مراكش
ـ محمد بونبات":في الحقوق العينية" ،دراسة مقاربة لمحقوق العينية وجدواىا االقتصادية//االجتماعية ،ط ،2002 ،1 .م
ط .المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش.
ـ جالل محمد إبراىيم وأحمد محمود سعد".الحقوق العينية التبعية".ج .1الرىن الرسمي.
ـ مصطفى جدوع كريم السعد":آثار الرىن الرسمي بالنسبة لمدائن المرتين والحائز في التشريع المغربي".رسالة لنيل
دبموم الدراسات العميا.نوقشت بجامعة محمد الخامس.الرباط1980 .
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يطرح في حالة وفاة المعطى لو قبل حمول األجل المتفق عميو ،وكذلك في
حالة وفاة المعطي ،وكان حق العمرى قد أعطي لحياة المعطى لو ،حول
مصير حق العمرى  ،فيل ينتيي أم يبقى مستم ار ويستفيد منو ورثة المعطى لو
إلى حين حمول األجل .أو إلى حين وفاة المعطى لو حسب المتفق عميو في
العقد؟
نعتقد أنو مادامت المادة  106من مشروع مدونة الحقوق العينية ،قد
أكدت عمى أن المعطى لو يجب أن يعمر العقار بنفسو ،إذ تعد شخصية
المعطى لو محل اعتبار ،ىذا من جية .ومن جية أخرى ،مادام حق العمرى
الينتقل إال إلى المعطي أو ورثتو ،فإنو ينتيي بوفاة المعطى لو .أما إذا توفي
المعطي وكانت العمرى مؤقتة بحياة المعطى لو ،فإنيا تبقى مستمرة إلى حين
وفاة ىذا األخير ،إذ بمجرد وفاتو تنتيي العمرى وتنتقل ممكية منفعة العقار إلى
ورثة المعطي.
وكذلك ينقضي حق العمرى بيالك العقار ىالكا كميا ،ألن محل العمرى
يصبح غير موجود .كما لو كان محميا عبارة عن عقار معد لمسكنى وحدث
أن تعرض لميدم مثال أو أرضا فالحية واجتاحتيا الفيضانات ،فأصبحت غير
قابمة لمفالحة ،أو كانت قريبة من مجرى الواد وحدث أن غير ىذا األخير
مجراه.
واذا كان اليالك راجعا إلى خطأ المعطى لو فإن ىذا األخير يمزم
بإعادة العقار إلى أصمو .واذا ىمك العقار بفعل الغير جاز لو مطالبة ىذا
األخير بالتعويض عن الضرر من جراء تفويت فرصة ممكية منفعة العقار ،
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عمى أن ىذا التعويض اليحول دون طمب المعطي باعتباره مالك الرقبة
لمتعويض عن قيمة العقار الذي تعرض لميالك.
وقد يرجع انقضاء العمرى إلى سبب قانوني  ،كما لو تم نزع ممكية

العقار لممنفعة العامة  ،18إذ يحق لمالك الرقبة أي المعطي الحصول عمى
التعويض عن قيمة العقار .أما مالك منفعة العقار أي المعطى لو ،فإن لو
الحق في طمب التعويض عن الضرر الالحق بو حرمانو منم تممك منفعة
العقار.
واذا كان حق العمرى ينتيي بأحد األسباب السالفة الذكر ،فإن التساؤل
يطرح حول مدى انتيائو في حالة عدم اإلستعمال؟
الواقع أن مشروع مدونة الحقوق العينية لم يعرض لمموضوع بنص
صريح ،وحبذا لو تم النص صراحة عمى أن حق العمرى ينقضي بعدم
اإلستعمال .ألن اليدف من إعطاء العمرى ىو تعمير المعطى لو لمعقار وىو
ما يستحيل تحققو في حالة بقائو دون استعمال.
وأيضا ينقضي حق العمرى باتحاد الذمة كما لو تمكن المعطى لو من
شراء العقار موضوع العمرى  ،إذ يصبح مالكا لمرقبة.
وقد ينتيي حق العمرى بنزول المعطى لو عنو .وتعود ممكية العقار
كاممة إلى المعطي .ولكن ىل يمزم أن يوثق ىذا النزول بنفس الشكمية التي
أبرم بيا.
 _18أستاذنا الدكتور محمد الكشبور ":نزع الممكية ألجل المنفعة العامة".ط
الدارالبيضاء.
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.2007 .2م ط .النجاح الجديدة

نعتقد أنو مادام مشروع مدونة الحقوق العينية قد اشترط توثيق العمرى
في وثيقة رسمية ،فإنو ينبغي احترام نفس الشكمية في توثيق النزول عن
العمرى.وذلك استنادا لمبدأ توازي الشكميات.
واذا كان لممعطي حق النزول عن العمرى .فيل يجوز لممعطي الرجوع
في العمرى؟
بالرجوع إلى مشروع مدونة الحقوق العينية ،يتضح أنو لم يعالج ىذه
المسألة ،ونقترح في ىذا اإلطار النص عمى عدم جواز الرجوع في العمرى.
ألن ذلك اليتعارض مع طبيعة اإلنتفاع بمحل العمرى الذي يبقى مؤقتا ،ىذا
من جية .ومن جية أخرى ،أن العمرى نوع خاص من اليبة ،ومعموم أن ىذه
األخيرة اليجوز الرجوع فييا.
وتجدر اإلشار إلى أن حق العمرى الوارد عمى عقار محفظ ينبغي
التشطيب عميو من الرسم العقاري بمجرد تحقق إحدى أسباب انقضائو.
الخاتمة:
يشكل تنظيم أحكام حق العمرى في مشروع مدونة الحقوق العينية ،ثورة
في القانون المغربي ،غير أن اإلستفادة من ىذا الحق وجعمو أكثر فعالية ،
يقتضي إعادة النظر في النصوص المقترحة لتنظيمو ،وذلك بإدخال مجموعة
من التعديالت نعتقد أنيا ستساعد عمى تحقيق اليدف من تنظيم ىذا الحق.
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وفي األخير ندعو جميع الباحثين والميتمين بالميدان القانوني إلى
مساعدة المشرع المغربي عمى وضع نصوص قانونية سميمة شكال
وموضوعا ،وذلك من خالل القيام بدراسة مشروع مدونة الحقوق العينية
ومحاولة تقديم اقتراحاتيم ،ألنو مشروع طموح يستحق فعال كل تشجيع.
وبالمقابل ندعو المشرع المغربي إلى اإلنفتاح عمى البحوث المنجزة بمختمف
الجامعات المغربية واإلطالع عمى التوصيات واإلقتراحات المضمنة بيا.
ومحاولة اإلستفادة منيا عن طرق تفعيميا في مشروع مدونة الحقوق العينية.

الئحت انًراجع:
ـ القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
األندلسي الشيير بابن رشد الحفيد" :بداية المجتيد ونياية المقتصد" الجزء الثاني
.مطبعة دار الفكر .ص248 :ـ .249
ـ مالك بن أنس" :الموطأ" .تحقيق محمود بن الجميل .ط

2001 . 1

.القاىرة .مطابع دار البيان الحديثة .ص 440
ـ محمد ابن منظور :لسان العرب .الطبعة األولى .الجزء . 4الناشر  :دار
صادر – بيروت .ص  601وما بعدىا
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ـ موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامى":المغني".
.8

تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحمو .الجزء
ط . 1992 .2،م ط ،ىجر.
ـ عبد الرزاق أحمد السنيوري":الوسيط في شرح القانون المدني" .الجزء
األول مصادر اإللتزام.تنقيح أحمد مدحت المراغي.

.2004الناشر .منشأة

المعارف اإلسكندرية.
ـ مأمون الكزبري ":نظرية اإللتزامات في ضوء قانون اإللتزامات والعقود
المغربي" .الجزء األول "مصادر اإللتزامات" ط  1972 .2ص  72وما بعدىا.
ـ المختار عطار":الوسيط في القانون المدني مصادر اإللتزامات" .ط

. 1م

ط .النجاح الجديدة الدارالبيضاء .ص  110وما بعدىا
ـ أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي":المعيار المعرب والجامع المغرب
عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس والمغرب" الجزء

 1981 ، 9نشر و ازرة

األوقاف والشؤون اإلسالمية لممممكة المغربية.
ـ عبد الرزاق أحمد السنيوري":الوسيط في شرح القانون المدني" .الجزء
الخامس .الوكالة .تنقيح أحمد مدحت المراغي.2004 .الناشر .منشأة المعارف
اإلسكندرية
ـ حميمة بن حفو  :نظرية اإلستحقاق في القانون المغربي .ط
 .2010م ط ،األمنية .الرباط
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 .1دجنبر

ـ المختار بن أحمد عطار":الوجيز في القانون العقاري المغربي
والموريتاني".ط .1999 .1م ط.فضاء اإليداع والطباعة .مراكش
ـ محمد بونبات":في الحقوق العينية" ،دراسة مقاربة لمحقوق العينية وجدواىا
االقتصادية//االجتماعية ،ط ،2002 ،1 .م ط .المطبعة والوراقة الوطنية،
مراكش.
ـ مصطفى جدوع كريم السعد":آثار الرىن الرسمي بالنسبة لمدائن المرتين
والحائز في التشريع المغربي".رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا.نوقشت بجامعة
محمد الخامس.الرباط1980.
ـ محمد الكشبور ":نزع الممكية ألجل المنفعة العامة".ط .2007 .2م ط.
النجاح الجديدة الدارالبيضاء.
الـفـي ــرس
انًقــذيـت:

Erreur ! Signet
.............................
non défini.

انًبحث األول :أحكاو انعًرى

.................
................................
4

انفقرة األوني :انتراضٌ واألههَت

................................
............
5

أوال  :انتراضٌ

.......................
5.. ................................

ثانَا :األههَت

...........................
......
7
................................

انفقرة انثانَت  :انًحم وانسبب

.................
................................
8

انًطهب انثانٌ :توثَك انعًرى وتقََذها فٌ انرسى انعقارً
انفقرة األوني :توثَك انعًرى

..............
8

..................
................................
9
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أوال :انتوثَك انعذنٌ

.....................
................................
9

ثانَا :انوثَقت انتوثَقَت

.......................
................................
11

انفقرة انثانَت :تقََذ انعًرى

..................
................................
13

انًبحث انثانٌ :آثار حك انعًرى وانقضاؤه

.......................
13

انًطهب األول :آثار حك انعًرى

................................
...........
14

انفقرة األوني  :حقوق وانتزاياث انًعطٌ

........................
14.

انفقرة انثانَت :حقوق وانتزاياث انًعطي نه

.......................
14

أوال :تعًَر انعقار

.......................
15
................................

ثانَا :تحًم نفقاث انصَانت

...................
................................
15

ثانثا :تحًم انتكانَف انعادٍت انًفروضت عهي انعقار
انًطهب انثانٌ :انقضاء حك انعًرى
انخاتًت:

..............................
.......
16
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19
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الئحت انًراجع:
الـفـي ــرس
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