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 مقدمة     

 بأنه المالكية عرفه وقد المنازعات وقطع الخصومة إنهاء مهمتها مؤسسة القضاء

 الحق ألزم أي القاضي قض قيل فإذا اإللزام سبيل على شرعي حكم عن اإلخبار"

 الحق دولة وبناء للديمقراطية وتحقيقا المجتمع واستقرار في أمن ألهميته ونظرا."أهله

 ببالدنا الجيدة للحكامة عمادا أصبح وبذلك دستوريا، مضمون  حقا اعتبر فقد  والقانون 

 هذه تنظيم تم فقد ولهذا المستويات،  مختلف على الفعال دوره باعتبار للتنمية والمحفز

 عالقتها في أو بينها فيما القضاء أسرة عالقة حيث من سواء دقيق بشكل المؤسسة

 سبب يكن لم ما األفراد،  لحقوق  فعالة حماية ضمان أجل من ذلك وكل بالمرتفقين

 أصبحت هذه الشروط التي إليها، الولوج لشروط احترامهم عدم عند أنفسهم هم ضياعها

 ضياع عنه ينتج قد مما وطولها لتعقيدها هؤالء المرتفقين نظرا أمام عائقا اليوم تقف

 والمهمة  الحساسة الحقوق  ببعض األمر تعلق إذا خاصة والمكاسب،  الحقوق  بعض

 الحقوق  إلحقاق مرفق من القضاء مؤسسة يحول قد الذي الشيء العقارية، الملكية كحق

 لضياعها ، وهو األمر الذي  أضحى معه لزاما على رجال القانون البحث عن مرفق إلى

افة األشكال لحماية الحقوق وسد ثغرات القضاء العادي قضاء مواكب للحياة وتطورها بك

 يخشى التي المنازعات في الفصل يهدف الى الذي االستعجالي، بالقضاء األمر ويتعلق

نما الحق أصل يمس ال مؤقتا فصال الوقت فوات من عليها  باتخاذ الحكم على يقتصر وا 
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 الحقوق  احترام و القائمة األوضاع على المحافظة بقصد للطرفين ملزم وقتي إجراء

 .المتنازعين الطرفين مصالح صيانة و الظاهرة

 العمل عن ومستقل متميز فرع :القضاء االستعجالي بأنه" هللا هداية اللطيف عبد ويعرف

 وسريعة واستثنائية مختصرة متميزة، مسطرة ذو وهو القضائي التنفيذ وعن القضائي

 األمور بقاضي يعرف قاض أمام استعجالية دعوى  برفع للمدعي تسمح قليلة ومصاريف

 يكتسي نزاع كل في بالموضوع المساس ودون  مؤقتة بصورة بالبث يختص المستعجلة

 .1االستعجال صبغة

 بعض حماية في المشرع  رغبة هو إحداث القضاء االستعجالي من الهدف كان وقد

 الوفاء في للتقاضي العادية المساطر تسعف ال والتي القانونية واألوضاع المراكز

 المصالح ببعض يضر قد بل ، مجدي وال منتج غير إليها اللجوء يجعل مما بحمايتها

 . األوان فوات بعد القضائية المقررات  بعض إلصدار نتيجة

 بالمزايا تحضى أن يجب التي القضايا ضمن من العقارية بالمادة المتصلة القضايا وتعد

 لمكانة وعنوانا ، للثروة موردا العقار أن اعتبار ،على اإلستعجالي القضاء يوفرها التي

 وخاصة القضائي، المستوى  على العقارية المادة بتنظيم االهتمام فان لذلك ،  األسرة

 ذلك اجل ومن ، واستقرارها ثباتها لضمان األهمية غاية في يعد منه االستعجالي الجانب
                                                             

 1998الدار البيضاء، عبد اللطيف هداية هللا "القضاء المستعجل في القانون المغربي " الطبعة األولى مطبعة النجاح الجديدة، 1

 10ص 
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 – قادر استعجالي قضائي نظام صياغة على المغرب بينها ومن الدول من العديد عملت

 بالثروة تم من والدفع التنمية مجال في تساهم يجعلها بما حمايتها على – ما حد إلى

 . األمام إلى االقتصادية

 وفي محفظة غير محفظة، عقارات على تشتمل التي- ببالدنا العقارية األنظمة وبتعدد

 -  والكيش واألوقاف الجموع وأراضي والخاصة العامة الدولة وأمالك التحفيظ طور

 لحق ومستعجل حال ضرر كل رفع اجل من االستعجالي القضاء تدخل مظاهر تتعدد

 بكل األمر وعموما ، إثباته أو قائم ضعو  على المحافظة أو ، العقارات بهذه يلحق قد أو

 األصلية منها سواء العينية والحقوق  العقارية الملكية حق صيانة إلى يرمي تحفظي إجراء

 إلى فيه النظر أمر يرجع الذي الحق بجوهر مساسه عدم حدود في ذلك كل ، التبعية أو

 . الموضوع قضاء

 في االستعجالي القضاء مسطرة تلعبه الذي الريادي بالدور التنويه إال يسعنا ال لهذا

 خالل من حدوده ومعرفة أغواره سبر على سنعمل الذي الدور هذا ، العقارية المادة

 والتنظيمية التشريعية النصوص بداخل المؤسسة هذه موقع على االطالع محاولتنا

 رقم العقاري  التحفيظ قانون  مواد حملتها التي تلك منها سواء ، العقارية للمادة الناظمة

 بها أتت التي  تلك أو عامين، نصين باعتبارهما العينية الحقوق  مدونة أو 07/14

 العقارية . بالمادة المهتمة الخاصة النصوص بعض

 :الموضوع اختيار دواعي •
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يبقى الهدف الرئيسي من هذا البحث هو خلق نافدة يطل من خاللها المتتبع للشأن 

 إحدىالفقهي والقانوني بصفة عامة  والقضائي بصفة خاصة في المادة العقارية على 

طور ، المواضيع التي حظيت باالهتمام لما تعرفه حياتنا المدنية المعاصرة من ت

مد جسور المعرفة بين كل المهتمين بالشأن الحقوقي من اجل تكريس  إلى باإلضافة

 ثقافة قانونية وقضائية رصينة وهادفة .

  الغاية العلمية والعملية من الموضوع •

في المادة العقارية لم يكن من باب العبث ،  االستعجالي القضاء بموضوع االهتمام إن

يتين ، األولى علمية تتجلى في تنوير الباحث من خالل بل دفعتني إلى البحث فيه غا

سرد مختلف النصوص القانونية التي عنيت بتنظيم القضاء االستعجالي سواء منها 

الخاصة أو العامة ، وذلك قصد مساعدته في اإلحاطة بها كلما اتجهت رغبته العلمية 

القانونية في البحث في هذا الموضوع خاصة في ظل الشتات التشريعي للنصوص 

المنظمة لهذا الموضوع، أما الغاية الثانية فهي عملية رغبت من خاللها الوقوف على 

الكيفية التي تعاملت معها المحاكم مع اإلشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع  من  جهة 

، وطريقتها في الرد على الدفوع التي تواجه بها من جهة ثانية ، خاصة وان بعض 

والتي يمكن أن  لم تسعف في اإلجابة على هذه اإلشكاليات و الدفوع  النصوص القانونية

البث في  ب مستقبال تولي منصب الجهة المعهود إليهاإذا ما كتب إلينا  نواجه بها 

 الطلبات االستعجالية .
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  للموضوع اإلشكال المحوري:  

 مدى : حول يتمحور الموضوع لهذا الرئيسي اإلشكال فان التصدير هذا من انطالقا

 أن علمنا إذا خاصة ، العقارية المادة في االستعجالي القضاء تدخل ونجاعة فعالية

 أن يمكن الذي الدور منطلق من وذلك كبيرين وهما انشغاال يشكل أضحى األمر

 تداول وتسهيل القضائي  األمن مبدأ تحقيق في القضاء االستعجالي به يضطلع

  ؟ العقارية الملكية

  :الدراسة منهج : ثالثا

  :التالي المنهج على دراسته في مدتسنع بالموضوع اإللمام اجل من 

 و القانونية النصوص محتوى  تفكيك على سنعمل إثره على والذي: تحليلي المنهج 

 . البحث هذا انجاز على المساعدة الوثائق وبعض القضائية المقررات
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 يةفي المادة العقار مة للقضاء االستعجالي ظالمن األحكام:  األولالفصل 

العامة للقضاء االستعجالي في المادة العقارية الوقوف  األحكاميقتضي منا البحث في 

أو تمييزه  ف بهذا القضاء سواء من حيث مفهومهالمقتضيات التي تهم التعري على مجمل

وط الشكلية عن القضاء العادي ) المبحث األول ( ، وكذا التعرف على مجمل الشر 

والموضوعية الخاصة بالطلب االستعجالي والتي تميزه عن الدعوى العادية ، دون أن 

صدار األوامر ديث عن الجهة المعهود لها بالبث في نغفل الح الطلبات االستعجالية وا 

 الوقتية بشأنها ) المبحث الثاني ( .

 : ماهية القضاء االستعجالي  األولالمبحث 

يتطلب ال محالة مسح  غير ذلك  أوأي موضوع سواء كان قانوني الكشف و معالجة  إن

مفهومه وتمييزه عن النظم المشابهة له ) المطلب  إلىالغبار عنه من خالل التطرق 

الشروط المتطلبة وبما أننا أمام مؤسسة قضائية فان البحث سيتسع ليشمل ( ،  األول

 ) المطلب الثاني ( . اللتقاضي أمامه

 تعجالي وتمييزه عن القضاء العادي: تعريف القضاء االس األولالمطلب 

إن االختالف بين القضاء االستعجالي والقضاء العادي كان الدافع وراء وقوفنا على 

تعريف هذه المؤسسة ومميزاتها وذلك قصد إجالء الغموض ، وتحديد الفرق الستخالص 
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المنازعات الوقتية المتعلقة  البث فيمهمة السبب وراء إسناد المشرع للقضاء االستعجالي 

 بالعقار.

 : تعريف القضاء االستعجالي  األولالفرع 

نمااالستعجالي ،  لم يعرف المشرع المغربي القضاء قد للفقه الذي نجده  األمرترك هذا  وا 

قضاء يقصد به الفصل  في  "  وهكذا فمنهم من عرفه بأنه، تعاريف متعددة أعطاه 

نما  المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصال مؤقتا ال يمس أصل الحق، وا 

يكتفي اتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للطرفين بقصد المحافظة على األوضاع القائمة أو 

 إال أن أهم تعريف هو، 2احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح األطراف المتنازعة

 "ينما عرفه بأنهحصبغة عملية محضة  أضفى على القضاء االستعجاليذلك الذي 

عاجلة ذات قوة  أوامر إصدارنوابهم وغايته  أوقضاء فردي يقضي به رؤساء المحاكم 

. الغرض منه هو الفصل في 3 "مسطرية خاصة إجراءاتتنفيذية مؤقتة بناء على 

 4القرار بدون حصول ضرر  إصدارفي  التأخيرالمسائل المتنازع عليها والتي ال تحتمل 

                                                             
عبد الباسط جميعي: نظرية االختصاص في قانون المرافعات الجديدة وتعديالته، دار الفكر العربي القاهرة  دون  2

 .123ذكر السنة ص:
وثمانين سنة  أربعالمستعجلة بالمغرب خالل  األمورو عبد اللطيف امسادر " القضاء الرئاسي وقضاء رشيد وهابي  3 

 . 14ص  2014( مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثانية  2013سنة  إلى 1929) من سنة 
الطائي " القضاء االستعجالي في المادة العقارية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص وحدة  عزيز 4 

  2014/2015الدراسات العقارية والتعمير كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات ، السنة الجامعية 
 2ص 
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القائمة التي  األوضاعفه المحافظة على إجراء مختصر واستثنائي هدوهو بهذا المعنى 

 دون الفصل في النزاع . التأخيريخشى عليها من 

 الفرع الثاني : تمييز القضاء االستعجالي عن القضاء العادي 

 فيما يلي :  إجمالهايتميز القضاء االستعجالي عن العادي بعدة خصائص يمكن 

 : السرعة  أوال

القضاء االستعجالي  إطاروتتجلى هذه الخاصية في خروج بعض القواعد المعول بها في 

المشرع في الفصل  أن إلى باإلضافةانه  إذعن تلك السائر عليها في قضاء الموضوع ، 

 األيامدعواهم في سائر تقديم  إمكانيةمن قانون المسطرة المدنية منح المتقاضين  150

يقدم الطلب في غير األيام والساعات المعينة للقضاء  يمكن أنبنصه على ما يلي "

المستعجل في حالة االستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجالت أو إلى مقر 

المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا 

 اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.

"، فان خاصية السرعة هذه تظهر اآلحاد وأيام العطليمكن له أن يبت حتى في أيام 

الوثائق المكونة االستعجالي ، ويتجلى ذلك من خل  طلباإلجرائي للكذلك على المستوى 

 لهذا الطلب والتي ال تخرج عن :
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  مقال افتتاحي مؤدى عنه 

  5الوثائق والحجج المبررة للمقال. 

إطار دعوى وهي الوثائق التي تختلف شيئا ما عن تلك المكونة للملف المقدم في 

ستدعاءات وشواهد التسليم ، هذا يشتمل على المقال االفتتاحي  واإلذي الموضوع وال

كما هو الشأن لبث في الطلب االستعجالي اثر ااالستدعاء الذي يمكن االستغناء عنه 

المرونة في التعامل مع هذه  إلى باإلضافة. هذا 6حالة االستعجال القصوى بالنسبة ل

حيث يتم البث في الطلبات من قبل قاضي فردي بمساعدة كاتب الضبط  7 اإلجراءات

سواء على مستوى محاكم الدرجة األولى أو الثانية وهو األمر الذي عاينه من خالل 

 حضور بعض الجلسات.

 إلى اإلشارةكما سبقت  -والدته ي مند لستعجااصية السرعة هذه تستتبع الملف اإلوخ

التقاضي  إطاروساعات الجلسات في  أيامكانت فإذا ، هكذا  التنفيذ نحيإلى  -ذلك

العادي تعين من طرف القاضي المقرر ، فان هذا التعيين يختص به رئيس المحكمة في 

 ظل القضاء االستعجالي .

                                                             

 90ص  2016المحاكم " مكتبة الرشاد سطات  أمامتقاضي ال إلجراءاتالشرقي حراث " الدليل العملي  5 
، 38، 37"يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول  151الفصل  6

 عدا إذا كانت هناك حالة االستعجال القصوى". 39
 2013سنة  3سند " مجلة محكمة االستئناف الدار البيضاء العدد  أوالوافي الفاطمي " الطرد لالحتالل حق  7 

 . 102ص  2013مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء تاريخ النشر 
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والذي يتطلب حين البث في الطلب االستعجالي  إلىوتبقى خاصية السرعة هذه مسترسلة 

ذلك مدة قصيرة جدا مقارنة مع المدة المتطلبة للبث في القضايا العادية والتي  ألجل

 المداولة. أو للتأمللتجهيزها وحجزها  أحياناتحتاج سنوات 

تالمس  بشكل جلي از بها القضاء االستعجالي تالسرعة التي يم أن إلى اإلشارةمع 

الممنوحة للطعن في هذه الطلبات االستعجالية ، كما هو الحال  خالل اآلجال كذلك من

االستعجالية طبقا لما هو منصوص عليه في  األوامر لألجل الممنوح الستئنافبالنسبة 

 .8من ق م م  153الفصل 

 ثانيا : الطابع الوقتي 

القضاء  أن إذلها ،  األساسياالستعجالية يظل المميز  لألوامروالطابع الوقتي 

يقضي  في الجوهر ، وهي  إنالوقتية وال يمكن  اإلجراءاتفي  إالاالستعجالي ال يبث 

المقض به ، على خالف  األمربذلك لها صبغة غير قطعية لكونها ال تحوز حجية 

التي  واألسبابرهينة بالوقائع  قيت هذهصادرة عن قضاء الموضوع. وصفة التأال األحكام

 .9طبيعتها االستعجالية  أملتهاواالعتبارات التي تصدر فيها والمبررات 

                                                             

من ق م م على ما يلي " يجب تقديم االستيناف داخل خمسة عشر يوما من  153تنص الفقرة الثالثة من الفصل  8 
 يها القانون خالف ذلك، ويفصل في االستيناف بصفة استعجالية..".تبليغ األمر عدا في الحاالت التي يقرر ف

سعاد سامع " القضاء االستعجالي والتشطيب على الحقوق المقيدة في السجالت العقارية الندوة الوطنية في موضوع  9 
 222ص  2015الرباط سنة  األمنيةمطبعة  26العقاري "   دفاتر محكمة النقض عدد  األمن" 
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قضاء الموضوع  أمامبها  األوامر االستعجالية ال يمكن االحتجاج  أنويترتب عن ذلك 

 إذاقاضي المستعجالت  أمامللدفع بسبقية البث في الدعوى ، ولكن يصلح االحتجاج بها 

 األولجالي عاالست األمر إصدارتتغير الظروف التي بررت م الطلب ول ما قدم له نفس
10 . 

 النظر  إعادة أواالستعجالية للطعن بالتعرض  األوامرثالثا :عدم قابلية 

من قانون المسطرة المدنية على انه " ال يطعن في  153تنص الفقرة الثالثة من الفصل 

والتي ال تقبل هذا النوع من  االستعجالية األوامربالتعرض " والمقصود  األوامرهذه 

ة علكونها مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون من جهة ، ونظرا للطبي الطعون 

 .من جهة ثانية تمس جوهر الحق  أنوالتي ال يمكن  األوامراالستعجالية لهذه 

ال تقبل  فإن األوامر الصادرة عنه، بحكم الطبيعة المؤقتة للقضاء االستعجالي انه و كما 

 القرار االستئنافي . أو األمرعليها  أسسالتي  األسبابالنظر لتغيير  إعادةطرة مس

إن وهكذا جاء في قرار لمحكمة االستئناف التجارية بمراكش ما يلي " في الشكل : حيث 

صادر  أمرالنظر هو قرار صدر في استئناف مرفوع ضد  بإعادةالمطعون فيه  القرار

 عن السيد قاضي المستعجالت .

                                                             

 15رشيد وهابي مرجع سابق ص  10 
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يطلب الرجوع  أنوقتية ويمكن للمتضرر منها  أوامراالستعجالية هي  األوامر إنوحيث 

صدورها وبالتالي فهي غير قابلة للطعن فيها  إلى أدتعليها كلما تغيرت الظروف التي 

 .11النظر ويكون بذلك الطلب غير مقبول "  بإعادة

 االستعجالي  لألمررابعا : الحجية الوقتية 

االستعجالية حجية وقتية في الوقائع التي سبق الفصل فيها . ويترتب عن  األوامرتحوز 

والوقائع على نفس الجهة من  األسبابيمنع طرح نفس  أنحجية الشيء المقضي به 

 الذي وقع رفضه . باألمرالمساس  أو اإلجراءاجل استصدار نفس 

اإلجراء تغيرت الظروف والوقائع التي بني عليا  إن األوامرن التراجع عن هذه كموي

، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " حقا لقد صح ما  المؤقت الذي تم اتخاذه

االستعجالية وان كانت لها حجية وقتية  األوامر أن، ذلك  أعالهنعاه الطاعن على القرار 

وكذلك الظروف  لألطرافنية انه يمكن التراجع عنها كلما تغيرت المراكز القانو  إال

 . 12" إصدارها إلىالتي دعت  واألسباب

تسب كي معيكون معه الحكم االستعجالي قط استثناءهذه القاعدة يرد عليها  أن إال

يتعلق بالحالة التي يعين فيه رئيس المحكمة االبتدائية  واألمرالمقضي به ،  األمرلحجية 

                                                             

مطبعة النجاح  األولىعبد العزيز وقيدي " دعوى الصعوبة الوقتية من خالل العمل القضائي " الطبعة  أوردهقرار  11 
 . 75ص  2013الجديدة الدار البيضاء سنة 

 . 72و  71عبد العزيز وقيدي م س ص  12 
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على العقار محل النزاع المعروض عليه ، متى استدعت الحالة 13خبرة فنية  إلجراءخبير 

وقتي  كإجراءحال  ذلك عن طريق رفع دعوى إثباتاالستعانة بخبير و  إثباتهاالمراد 

تغييرها  يتم تقتضي االستعجال ، كأن إثباتهاكانت طبيعة الحالة المراد  إذااستعجالي ، 

 أمامالنزاع  أصلما طرح  إذا آثارهاع تضي أنصانا مع فوات الوقت ، ويخشى قن أوزيادة 

 .14القاضي العادي 

 االستعجالية بالنفاد المعجل بقوة القانون  األوامرخامسا : شمول 

من قانون المسطرة المدنية نجدها  153من الفصل  األولىرة قبالرجوع لمقتضيات الف

بقوة القانون تكون األوامر االستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل تنص على ما يلي " 

القرارات  أن".  وهذا يعني مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة للقاضي ويمكن

ال تخضع لمقتضيات من ق م م  149الفصل  إطاراالستعجالية التي تصدر في  

غرفة المشورة  أمامال تقبل مسطرة وقف التنفيذ  أنها إذمن نفس القانون ،  147الفصل 

محكمة الرئيس ،  أمامتقبل مسطرة الصعوبة الوقتية للتنفيذ  اأنه إال،  15لمحكمة الطعن

لمحكمة االستئناف التجارية  األولونستدل على هذا القول بالقرار الصادر عن الرئيس 

                                                             

 .222سعاد سامع م س ص  13 
لخبرة القضائية في حل المنازعات العقارية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في نور الدين مرداس " دور ا 14 

بسطات ، كلية العلوم القانونية  األولالقانون الخاص ، تخصص الدراسات العقارية والتعمير ، جامعة الحسن 
 . 21و  20ص  2014/2015واالقتصادية واالجتماعية ، السنة الجامعية 

والمقصود بجهة الطعن غرفة المشورة بمحكمة االستئناف والتي تنظر في طلبات وقف التنفيذ وهي مشكلة  15 

 . تشكيلة جماعية
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تنفيذه مشمول بالتنفيذ  إيقافالحكم المطلوب  إنبالدار البيضاء والذي جاء فيه " حيث 

 . 16الصعوبة في التنفيذ" إطارفي  إالشة هذا الطلب قالمعجل بقوة القانون وال يمكن منا

، وتكون مشمولة بالنفاد المادة العقارية  إطارومن القرارات االستعجالية التي تصدر في 

من ق م م  ودونما حاجة للتنصيص  153و  149المعجل بقوة القانون طبقا للفصلين 

 أوالبناء في عقار ،  أشغال بإيقافعلى ذلك في نصوص خاصة نذكر ، تلك المتعلقة 

 أوصدور قرار بمنع التفويت في عقار مشاع  أووضع عقار تحت الحراسة القضائية ، 

صدور قرار بطرد محتل من عقار محفظ باعتبار المدعى عليه محتال  أومتنازع عليه ، 

االحتالل  أوقانون نزع الملكية  إطارصدور قرار بالترخيص بالحيازة في  أوبدون سند ، 

 .17ت المؤق

كل هذه الخصائص التي تميز القضاء االستعجالي  تجدر اإلشارة إلى أنخالصة القول و 

جعلت المشرع يتدخل من اجل وضع نصوص خاصة لتدخله في ،  عن قضاء الموضوع

سلسة لمساهمتها في تنمية االقتصاد  إجراءاتالتي تتطلب من طبيعتها بعض القضايا 

 أمامالتقاضي  إجراءات إذنالوطني كما هو الحال بالنسبة للقضايا العقارية . فما هي 

 القضاء االستعجالي ؟.

                                                             

  71و  70نفس المرجع السابق  ص  16 
طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السالم شارع طونكان عمارة  ةالثالثالعقارية " الطبعة  األحكام تنفيذباحماني "  إبراهيم 17 

 100ص  2012ديوان الجامع الرباط سنة  2رقم  23
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قاضي  أمام: الشروط الشكلية والموضوعية للتقاضي المطلب الثاني

 المستعجالت 

(  األولىقاضي المستعجالت البد من توفر شروط شكلية ) الفقرة  أماملرفع الطلب 

 موضوعية ) الفقرة الثانية ( . وأخرى 

 قاضي المستعجالت  أمام: الشروط الشكلية للتقاضي  الفرع األول

،  أخرى دعوى عادية  أيال تختلف الشروط الشكلية لرفع الدعوى االستعجالية كثيرا عن 

العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية  حيث يتطلب لتقديمها الشروط

 والتي نوردها كالتالي :من ق م م  31والفصل  األولوبالضبط تلك المضمنة بالفصل 

 : شرط الصفة  أوال

عالقة الشخص المدعي بالمدعى به ، والتي تعطيه الصالحية في االدعاء بالمطالبة به يقصد بالصفة 

عدم قبول الدعوى  إلىقاضي المستعجالت يؤدي ال محالة  أماموغياب شرط المصلحة  .18القضاء  أمام

المحكمة االبتدائية ببني مالل ما  رئيس استعجالي صادر عن أمرمن الناحية الشكلية وهكذا فقد جاء في 

 سند يثبت صفتها على المحل موضوع الدعوى. بأيالطالبة لم تدل  إنلكن حيث يلي " 

لرفع الدعوى، و هي من النظام العام تثار تلقائيا من طرف  األساسيةالصفة من الشروط  إنوحيث 

                                                             

مطبعة النجاح الجديدة الدار  األولعبد العزيز توفيق " شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي " الجزء  18 
 . 72ص  1998البيضاء الطبعة الثانية 
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 المحكمة.

طبقا للقانون الشيء  إنذارهاالمدعية تخلفت عن الحضور رغم التوصل الشيء الذي تعذر معه  إنو حيث 

 .19الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها"

من ق م م  452و  149و  148الفصل  إطارمة االبتدائية في رئيس المحك إلىلذلك يشترط لرفع طلب 

المنفعة  ألجلمن قانون نزع الملكية  18الفصل  أو 07/14من قانون  87و  86و  85الفصول  أو

 أويكون رافع الطلب  أنمن مدونة الحقوق العينية ،  218و  173المادتين  أوالمؤقت ،  لالعامة واالحتال

من يقوم مقامه قانونا كالممثل  أوالعيني المراد حمايته  آوالدعوى هو نفسه صاحب الحق الشخصي 

 .القانوني للشركة

تكون له الصفة خاص  أووهكذا مثال فان المستفيد من تقييد احتياطي بالرسم العقاري سواء كان خلف عام 

الصادر عن المحكمة  باألمر الشأن في رفع الحجز العقاري السابق له في الرتبة . ونستدل في هذا

في ملك  أصبحاالبتدائية بمكناس والذي جاء فيه " وحيث انه ولئن كان الرسم العقاري موضوع الطلب قد 

الغير المسمى عبد اللطيف الجوهري فان المدعيين باعتبار التقييد االحتياطي مقيد في مواجهتهما تكون 

 .20لهما الصفة في تقديم دعوى التشطيب على هذا التقييد "

حال  ألنهوالمصلحة في تقديم طلب رفع الحجز  " المدعي له الصفة أنمحكمة النقض اعتبرت  أنكما 

                                                             

 غير منشور  28/07/2011بتاريخ  115/2011صادر في الملف رقم  أمر 19 
الرباط  األمنيةيراجع في ذلك حميد بلمكي " سلطات رئيس المحكمة في التقييد االحتياطي " مطبعة  أكثرلالطالع  20 

 . 99 إلى 96ص  2016توزيع مكتبة الرشاد بسطات نشر بتاريخ 
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 .21يل شرائه في الرسم العقاري " بينه وبين تسج

  األهليةثانيا : شرط 

لممارسة حق التقاضي بشان الطلبات و الدعاوى  اإللزاميةمن الشروط  األهلية

 ة بالمادة العقارية .قالمستعجلة المتعل

ذا كما هو مقرر تشريعا فقها وقضاء الزما في طرفي الدعوى وقت  األهليةكان شرط  وا 

الرفعها  الدعوى االستعجالية من  يستثنيتم التصريح بعدم القبول ، فان الفقه المهتم  وا 

مستندا في ذلك على حالة  األهليةمن ق م م ، وبذلك ال يشترط فيها  األولالفصل 

 أناالستعجال وما ينطوي على ذلك من خطر محدق بالحق المراد المحافظة عليه ، كما 

قيت وعدم المساس بالموضوع ، وبذلك فال يخشى األوامر االستعجالية تتصف بصفة التأ

مفتوحا كلما اقتضى الحال  األمريبقى باب العدول عن  إذ األصلية األطرافعلى حقوق 

 ذلك .

ال ينصاع له التوجه القضائي و ، مجانب للصواب  هذا التوجه الفقهي  أننرى  أننا إال

قانون المسطرة المدنية  من األولالمغربي لسبب واحد فقط هو تعلق مقتضيات الفصل 

االستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة  باألمرونستدل في ذلك بالنظام العام . 
                                                             

 أورده 4352/86في الملف المدني عدد   05/08/1989صادر عن محكمة النقض بتاريخ   888قرار عدد  21 
لنيل الدكتوراه في  أطروحةله بعنوان " دور القضاء االستعجالي في مادة العقار المحفظ "  أطروحةفي عمر عمر 

القانون الخاص ، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 .  205ص  2015/2016بوجدة السنة الجامعية 
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االبتدائية  بسطات والذي جاء فيه " حيث رجع االستدعاء الموجه إليه بمالحظة أنه 

 متوفي.

وحيث إن التقاضي ال يصح إال ممن له األهلية التي هي شرط من شروط قبول الدعوى 

 .22المحكمة تثيرها تلقائيا"وأن 

كان نتيجة للقياس المستنبط من قرار محكمة النقض  أعالهالتوجه الفقهي  أن أظنلذلك 

القضايا االستعجالية تبليغ النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها في  إلزاميةفيما يتعلق بعدم 

سطرة من قانون الم 9الحاالت المنصوص عليها في الفصل  بإحدى األمرولو تعلق 

 .23المدنية 

 ثالثا : شرط المصلحة 

، 24ال دعوى بدون مصلحة  إذالشروط التي تقوم عليها الدعوى ،  أهمشرط المصلحة 

وهي شرط الزم لقبول الدعوى االستعجالية من الناحية الشكلية ، وهكذا مثال نجد 

عدم قبول الطلب باستعجالي قضت فيه  أمر أصدرتالمحكمة االبتدائية بمكناس 

                                                             

 غير منشور  22/02/2011بتاريخ  2133/10/4ادر في الملف االستعجالي عدد ص 24عدد  أمر 22 
عمر  أورده 57513في الملف االجتماعي عدد  61عدد  24/05/1977قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  23 

 . 209عمر م س ص 
ية مراكش ، نشر وتوزيع عبد الكريم الطالب " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية " المطبعة الوراقة الوطن24 

 .166ص  2009مطبوعات المعرفة مراكش الطبعة الخامسة ابريل 



 

 

19 

االستعجالي بعلة عدم توفره على المصلحة حيث جاء فيه ما يلي " حيث يهدف  الفريق 

 المدعي من طلبه الحكم له بما هو مفصل أعاله؛

أن الرسم العقاري  30/10/2012حيث الثابت من ظاهر شهادة الملكية المؤرخة في و 

 هو ملكية السيد محمد الكدي العمراني بن أحمد ؛ 55637/05عدد  

الحال كذلك التصريح بذلك تكون مصلحة المدعية منتفية في الدعوى ، فيتيعن و حيث و 

 .25" بعدم قبولها 

وقاضي المستعجالت وهو يبحث في وجود هذا الشرط من عدمه ، فانه يكتفي فقط 

بالتثبت من ظاهر الوثائق والمستندات دون التعمق في صميم الموضوع الن اختصاصه 

ذاالوقتي فقط ،  اإلجراءهو البث في  لم يسعفه الفحص العرضي في تكوين قناعته  وا 

 .26بخصوص توفر شرط المصلحة من عدمه قضى بعدم االختصاص 

هذه الشروط الشكلية التي ينبغي توفرها في الدعوى االستعجالية ، فان هناك  وأمام

رفع  بإجراءاتمن ق م م والمتعلقة  31منصوص عليها في الفصل  أخرى شروط 

والتي لم يرتب المشرع في بعض الدعاوى عن عدم نوفرها أي اثر  ى بصفة عامة .الدعو 

 كما هو الحال بالنسبة لدعوى اإلذن بالحيازة كما سنرى ذلك الحقا .

                                                             

 غير منشور  05/03/2013صادر بتاريخ  1146/8/2012ملف عدد  25 
 . 212و   211عمر عمر م س ص 26 
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 : الشروط الموضوعية الخاصة بالدعوى االستعجالية  الفرع الثاني

قد وضع شرطين من ق م م نجد المشرع  15228و 27 149بالرجوع للفصلين 

 أوالاالستعجال )  يموضوعيين لكي ينعقد االختصاص للقضاء االستعجالي ، وهما شرط

 ( وعدم المساس بالجوهر ) ثانيا ( .

 : شرط االستعجال  أوال

في الفقرة  إليه باإلشارةلم يعرف المشرع المغربي عنصر االستعجال ، واكتفى فقط 

قضاء لمن ق م م باعتباره شرط جوهري الختصاص ا 149من الفصل  األولى

 . أمامهالوقتية التي تعرض  اإلجراءاتالمستعجل بالحكم في 

هذا الفراغ نجد الفقه يعرفه على انه " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد  وأمام

تتحقق عن  أنوال يمكن سريعة ال تحتمل االنتظار  إجراءات باتخاذالمحافظة عليه وذلك 

 . 29طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد "

                                                             

بالبت بصفته قاضيا  من ق م م على ما يلي " يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده 149ينص الفصل   27
للمستعجالت كلما توفر عنصر االستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة 
القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ال، باإلضافة إلى الحاالت 

 المحكمة االبتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت..". المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس

من ق م م على ما يلي " ال تبت األوامر االستعجالية إال في اإلجراءات الوقتية وال تمس  152ولقد نص الفصل   28
 بما يمكن أن يقضى به في الجوهر".
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عنصر االستعجال من قبل  لمطروح يتمحور حول مدى وجوب إثباتا اإلشكال أن إال

البحث في وجود االستعجال من عدمه يدخل في صميم التعليل  أن اإلجراء ، أم طالب 

 الذي يقوم به رئيس المحكمة ؟ 

اكم االبتدائية ساء المحقضائية الصادر عن بعض رؤ تهادات البالرجوع لبعض االج

 اإلجراءطالب  أنبعلة عدم االختصاص  أوالوقتي  اإلجراءطلب نجدها تقضي برفض 

 ةالصادر  ةاالستعجالي األوامر بأحدستعجال ، ونستدل على هذا القول عنصر اال يثبتلم 

 :ا ما يليي جاء فيهاالبتدائية بسطات والتعن رئيس المحكمة 

طلب المدعي يهدف إلى وضع المحل المشار إليه أعاله تحت نظام الحراسة  إنحيث "

 القضائية.

وحيث إن الحراسة القضائية هي إجراء وقتي ينبغي األمر به كلما وجد نزاع جدي بين 

 الطرفين حول ملكية المال المشاع أو إدارته.

 طالب الحراسة القضائية لم يثبت عنصر الخطر العاجل الذي يهدد حقه. إنوحيث 

غير متوفرة مما ينبغي معه التصريح  إذنوحيث انه لما كان شروط الحراسة القضائية 

 .30برفض طلب المدعي"

                                                                                                                                                                                      

 . 107الوافي الفاطمي نفس المرجع ص   29
  30/03/2010بتاريخ  252/10/4الصادر في الملف رقم  47عدد  أمر  30
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التالي " حيث يهدف المدعي  األمر بإصدارهاوفي نفس المنحى اتجهت ابتدائية مكناس 

 المدعى عليهـا من العقار أعاله ؛ من طلبه الحكم  بإفراغ

قاضي المستعجالت توافر عنصر اإلستعجـال و عدم  اختصاصو حيث إن  مناط 

 المساس بما سيقضى به في الموضـوع؛

و حيث إن شرط اإلستعجـال ال يفترض وجوده بمجرد رفع طلب أمام قاضي األمـور 

 الوقتية ، بل ال بد للمدعي من إثباته و توضيح عناصره؛

عقار يرجـع أمر رفعه لقاضي المستعجالت ، و بخلو  احتاللو حيث إنه ليس كل 

فإن دعوى الحـال تبقى ذي صبغة مدنية صرفـة يرجع أمر   االستعجالالملف من شرط 

 البت فيها لقضـاء الموضـوع؛

 "31للبت في الطلب؛ اختصاصنايسعنا إال التصريــح بعدم  و حيث و الحال ما ذكر ال

العلة  أنفيما يخص منطوق الحكم بالرغم من  األمرينهو وجود اختالف في وما يالحظ 

الطلب  ففي الوقت التي قضى فيه رئيس المحكمة االبتدائية بسطات برفض، واحدة 

الطالب لعنصر االستعجال ، نجد رئيس المحكمة االبتدائية  االستعجالي بعلة عدم إثبات

على  نا بين الرفض الذي ال تكون شتبعدم االختصاص لنفس العلة ، و  بمكناس قضى

                                                             

 غير منشور  07/02/2012بتاريخ  02/08/2012في الملف االستعجالي عدد  صادر أمر 31 
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، وعدم االختصاص الذي يسحب  األمر الصادر بشأنهاستئناف  إال اإلجراءلطالب  أثره

 من قاضي المستعجالت والية النظر لفائدة محكمة الموضوع .

 رئيس المحكمة  أنتعتبر  تهاافي احد قرار  نجد محكمة النقض راألوام على خالف هذه

هو الملزم بالبحث عن درجة الخطر ، ونستدل في المستعجلة   لألموربصفته قاضي 

ملف مدني عدد   06/04/2005المؤرخ في  1008ذلك بالقرار عدد 

من ق م م  149والذي جاء فيه " لكن حيث انه بمقتضى الفصل  589/1/7/2002

تحفظي كلما توفر عنصر  إجراءفان قاضي المستعجالت مختص بالبث في أي 

وانه خالفا لما ورد  .ال أحيل على المحكمة أمقد كان النزاع في الجوهر  االستعجال سواء

برسمي الشراء  إدالئهافي الوسيلة فان المطلوبة لها الصفة في رفع هذه الدعوى بعدم 

ر الموصل و ولها المصلحة بدعائها التضرر من فتح الباب والمر  144وعدد  289عدد 

بناء  األشغال بإيقافاالبتدائي القاضي  األمر دتأيمنزلها والمحكمة المصدرة للقرار  إلى

بها ومعاينة العون القضائي المستدل بمحضرها ابتدائيا فثبت لها  أمرتعلى الخبرة التي 

حديثة العهد وال زالت في بدايتها كما تدل على  إيقافهاالمطلوب  األشغالعن صواب بان 

ذلك عنصر االستعجال الذي الناتجة عن الهدم ، فاستخلصت من  األحجارذلك بقايا 

قتي حتى ال تؤدي أو الو التحفظي  اإلجراءالقضاء االستعجالي لتقرير يستدعي تدخل 

خلق وضعية يصعب تداركها استقباال تكون قد استخلصت من  إلىفتح الباب  أشغال
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وعللته تعليال  يقانون أساسظاهر وثائق الملف توفر حالة االستعجال وبنت قرارها على 

 .32"  أساسكافيا وما بوسيلة على غير 

للمستعجالت هو الذي يستقل  على هذا القرار فان رئيس الحكمة بصفته قاضي وتأسيسا

وجود عنصر االستعجال من عدمه حسب كل واقعة ، ومقابل ذلك فانه ال  بإثبات

هذا  بإبرازلزم انه يكون م إاليخضع في تقديره لهذا العنصر لرقابة محكمة النقض ، 

من خالل العديد من القرارات االستعجالية الصادرة عن  اإللزامالعنصر ، ويظهر هذا 

نذكر منها و  تبين الوقائع التي استنبطت منها عنصر االستعجال ، محاكم المملكة والتي

وحيث االستعجالي الصادر عن رئيس الحكمة االبتدائية بسطات والذي جاء فيه "  األمر

 إلتمامل في حاجة المدعي إلى انجاز العمليات المذكورة االستعجال قائمة وتتمثإن حالة 

عملية التحفيظ وتنفيذ حكم نهائي قضى بطرد المدعى عليهم من العقار المذكور وأن 

 181هذه العملية قد أثيرت بشأنها صعوبة في التنفيذ حسب األمر االستعجالي عدد 

بنيت على عدم معرفة معالم  044/1131م في الملف رق 3/7/2008الصادر بتاريخ 

 العقار بعين المكان.

وحيث إن الطلب ليس فيه مساس بالموضوع ما دام أن المدعى عليهم ضد حكم بطردهم 

من العقار لالحتالل بدون سند كما أن رفع نفس الدعوى أما قضاء الموضوع ال يمنع 

 تدخله قائمة.المدعي من اللجوء إلى قاضي المستعجالت ما دامت شروط 
                                                             

 . 53و  52عبد العزيز وقيدي في م س ص  أورده  32
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العمليات  إلجراءوحيث ينبغي تبعا لذلك أمر المدعى عليهم برفع تعرضهم ومنعهم 

 .33"19219/15الهندسية لتحديد الرسم العقاري عدد 

فيما  -له محكمة النقض  أسستاالجتهاد القضائي الذي  أن إلىنشير  أننود  وأخيرا

ه من كل تعجال واستخالصبإبراز عنصر االسيتعلق باستقالل القاضي االستعجالي 

 أمام، يسير في اتجاه ترسيخ ميزة الليونة التي يمتاز بها التقاضي  -واقعة على حدة

غالبا ما يعوزه  اإلجراءالقضاء االستعجالي عن القضاء العادي ، خاصة وان طالب 

عنصر  ور قرار برفض طلبه بعلة عدم إثباتعنصر االستعجال ،ومن تم فان صد إثبات

 ينزع عن القضاء االستعجالي صفة الحماية الوقتية للحق . أنمن شانه  االستعجال

محاكم العمل القضائي االستعجالي في المادة العقارية نجد بعض ال إلىوبالرجوع 

وضوعها عقار محفظ ، ونستدل في الدعوى م أنلمجرد  تستنبط عنصر االستعجال 

البتدائية بمكناس والذي جاء فيه ااالستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة  باألمر هذا

" و حيث إن الحماية القانونية التي يضفيها التسجيل بالرسم العقاري وضرورة 

 يجعل حالة اإلستعجـال قائمة في الدعوى ؛ استمرارها

و حيث إن عدم إثبات المدعى عليه للسند المبرر لتواجده بالعقار أعاله بحجة عاملة 

ـل  بدون سند الموجب لتدخل قاضي المستعجالت قانونا ، ليجعله في حكم المحت

 ."34إلفراغــهما

                                                             

 غير منشور  15/03/2011بتاريخ  69/1101/11صادر في الملف رقم  40عدد  أمر  33
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للرسم  آخربتعبير أو لعقار المحفظ ، لوهذه الحماية الوقتية التي خصها القضاء 

العقاري لم يضفيها على العقار في طور التحفيظ ، أي موضوع مطلب تحفيظ ، هكذا 

ما يلي " حيث يهدف  أعالهستعجالي صادر رئيس نفس المحكمة ا أمرفقد جاء في 

 المدعي من طلبه الحكم  بإفراغ المدعى عليهما من العقار أعاله ؛

المدعاة ، فإنه بعد إحاطتنا  االحتاللثبوت واقعة  و حيث بغض النظر عن عدم

الظاهرية بواقع النزاع فقد ثبت لنا أن العقار المدعي ليس عقارا محفظا كما ورد في 

حسب ما تشهد به شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في المقال و إنما مطلبا للتحفيظ 

 اسمهو بالتالي فالمركز القانوني للمدعي قبل صدور رسم عقاري في  24/12/2012

يبقى غير محسوما في أمره ، مما يجعله خارجا عن الحماية الوقتية للقضاء اإلستعجالي  

األمر من مساس بجوهر  ، الذي ال يمكن له بحال أن يخوض أمر حيازة العقار لما في

 .35الحق"

وهذه الحماية التي منحها القضاء االستعجالي للرسم العقاري عندما اعتبر حالة 

محفظ ، لدليل على وعي العقار  أناالستعجال متوفر في دعوى االحتالل لمجرد 

القضاء االستعجالي بالقوة التطهيرية التي يمنحها الرسم العقاري للعقار المحفظ  ، والتي 

 احتالل من طرف الغير . أيمحمي من  األخيرتجعل مالك هذا 

 
                                                                                                                                                                                      

 غير منشور  28/02/2012بتاريخ  55/8/2012صدر في الملف عدد  أمر  34
 غير منشور . 13/01/2015بتاريخ  353/01/2015صادر في الملف عدد  أمر  35
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 ثانيا : شرط عدم المساس بالجوهر 

نمادم المساس بجوهر الحق علم يعرف المشرع المغربي شرط  في  إليه باإلشارةاكتفى  وا 

 القضاء االستعجالي . أماممن ق م م كشرط موضوعي للتقاضي  152الفصل 

الفقه فنجده قد اكتفى بوصف القضاء االستعجالي برمته على انه " قاضي الظاهر  أما

 . 36الخالية من النزاع الجدي " واألمور

االستعجالي في  القضاء أحقيةوقد عرفه القضاء على انه " ذلك الشرط الذي يعني عدم 

 .37المساس بالمراكز القانونية للطرفين"

لزوم توفر هذا الشرط للبث في بصراحة تقضي هكذا نجد بعض القرارات االستعجالية  و 

، ونمثل لذلك بالقرار االستعجالي الصادر عن  أمامهاالدعوى االستعجالية المقدمة 

بتاريخ  774/2/2012محكمة االستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 

الوقتية  اإلجراءاتفي  إالاالستعجالية  األوامروالذي جاء فيه " ال تبث  08/04/2013

ور على قاضي المستعجالت يقضى به في الجوهر، ومحظ أنوال تمس بما يمكن 

وان اآلخر ، بالسبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل  المساس

                                                             

 16ص  رشيد وهابي م س  36
 أورده 16/07/2003بتاريخ  687/3/1/01صادر في الملف التجاري عدد  891قرار محكمة النقض عدد   37

 . 76رشيد وهابي م س ص 
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عدم اختصاصه كلما تبين له  –الفصل في موضوع النزاع  إلىحكمه  أسباب يعرض في

  .38البث في الطلب يتوقف على الحكم في ثبوت الحق "  أن

الذي استوقفني يتعلق بطبيعة الدفع بانتفاء شرط عدم المساس بجوهر  اإلشكال أن إال

 بعدم االختصاص ؟ أمالحق .فهل هو دفع برفض الطلب 

الصادرة عن بعض محاكم المملكة نجدها تقضي بعدم  األوامربالرجوع لبعض 

بما لها من سلطة عدم  وارتأتلها دفع بالمساس بجوهر الحق ،  أثيراالختصاص كلما 

 هذا الشرط .توفر 

االستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات  باألمرونستدل في ذلك 

حيث يروم طلب المدعي أمر المدعى عليهما بتمكينه من استرداد والذي جاء فيه "  

 .األفعالحيازة الحمامين أعاله إثر اعتدائهما على هذه الحيازة باستبدال 

أية عالقة تربطهما بالمدعي وأن الوصل المحتج به وحيث إن المدعى عليهما ينفيان 

 غير صادر عن والدهما وينكران توقيعه.

وحيث إن البت في النزاع على الوجه المعروض به يقتضي الحسم برأي قاطع في 

األوضاع الحقوقية والمراكز القانونية لكال الطرفين وقول كلمة الفصل في الحجج 

 ن يقضي به ها كل ذلك من شأنه أن يمس بما يمكن أوالمستندات المدلى بها بعد تقييم

                                                             

مطبعة النجاح الجديدة  2014وفبراير  2013دجنبر  2/3قرار منشور بمجلة التواصل القضائي عدد مزدوج   38
 . 215الصفحة 
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 يتخذ إال إجراءات وقتية  ور على قاضي المستعجالت الذي الفي الجوهر الشيء المحظ

 ال تمس بأصل الحق.

وحيث إنه باإلضافة إلى ذلك فطلب استرداد الحيازة طلب موضوعي وردت أحكامه 

ده ونظره موكول إلى قضاء وما بع 166ضمن قواعد المسطرة المدنية في الفصول 

 الموضوع.

وحيث إنه تبعا لهذا وداك وجب التصريح بعدم االختصاص النتفاء شرط عدم المساس 

 .39"من ق م م 152بأصل الحق وفقا ألحكام الفصل 

بعدم االختصاص ، اس بالجوهر هو دفع برفض الطلب ال انتفاء شرط عدم المسإال أن 

الن الحديث عن االختصاص يقتضي وجود عدة محاكم تتنازع بينها ولها والية النظر ، 

ولم يعترف له القضاء المستعجل ليس محكمة بالمفهوم التقني القانوني ،  أنفي حين 

 التنظيم القضائي عندنا بهذا الوصف .

هناك مؤسسة  أند م االختصاص من قبل قاضي المستعجالت يفيدوبذلك فالحكم بع

 . 40القضاء االستعجالي جزء من المحكمة فقط أن إالقضائية يبقى لها والية النظر ، 

المنع المفروض على قاضي المستعجالت ، والمتعلق بعدم  أن إلى اإلشارةتجدر  وأخيرا

 أوالتدبير  التخاذمن تلمس ظاهر الوثائق  األخيرهذا  يمنع مساسه بجوهر الحق ال

ضفاءالمناسب ،  اإلجراء بالحماية ، مستحضرا في  األولىحمايته الوقتية على المركز  وا 
                                                             

 غير منشور  18/08/2015بتاريخ  214/1101/15صادر في الملف االستعجالي رقم  238عدد  أمر  39
 . 57و  56عبد العزيز وقيدي م س ص   40
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طره ، وهكذا فقد جاء في قرار لمحكمة النقض صادر عن مختلف القواعد التي تؤ  ذلك

ليست مغلولة عن االطالع على  الغرفة المدنية ما يلي " يد القضاء االستعجالي

 . 41بالحماية " أجدرالدعوى  أطرافمن المستندات وتلمس ظاهرها لمعرفة أي طرف 

وبالرجوع لبعض النصوص القانونية الخاصة الصادرة في المادة العقارية نجدها تعطي 

بصريح العبارة لقاضي المستعجالت سلطة للبحث في مستندات الملف ، ونستدل في 

للقاضي  أعطىالمتعلق بالتحفيظ العقاري والذي  07/14من قانون  86ذلك بالفصل 

تقييد  إيقاعفي المستند عليها  األسبابستعجالي صالحية البحث في جدية وصحة اال

يدل على خصوصية القضاء االستعجالي في المادة  فإنمادل  إناحتياطي . وهذا 

بصفة مؤقتة كلما نصت مقتضيات هذا القانون له  األوضاعيتدخل لحماية  إذ،  العقارية

 والتي يبقى توفرها مفترض.  أعالهبالتدخل ودون البحث في الشروط 

،  أمامهالدعوى  إقامةوقفنا وباقتضاب عن ماهية القضاء االستعجالي وشروط  أنوبعد 

القرارات  أو األوامر إصدارقانونا  لهانقف عن الجهة المعهود  أن أولىفانه من باب 

طلب ) الم األولىمحاكم الدرجة  أمامسواء  بحث الثاني (،) المالعقارية االستعجالية

، وهو الموضوع الذي سنعرج عليه  ) المطلب الثاني ( ةمحاكم الدرجة الثاني أو( ، األول

 في المبحث الثاني من هذا الفصل .

                                                             

رشيد وهابي م س  أورده 17/12/2008بتاريخ  259/1/2008صادر في الملف المدني عدد  4312قرار عدد   41
 . 90ص 
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 المقررات االستعجالية العقارية  إصدارالمبحث الثاني : الجهة الموكول لها 

ونقصد الهيئة القضائية التي منحها المشرع صالحية البت في الطلبات االستعجالية 

 أمامالمطالب المقدمة  أكثرعلمنا انه من  إذاالمادة العقارية ،  خاصة  إطارالمقدمة في 

من ق م م ، هي تلك التي يكون موضوعها العقار سواء  149الفصل  إطارالمحاكم في 

 في طور التحفيظ .  أوغير محفظ  أوكان محفظ 

محاكم  أمامالجهة المختصة بالبث في القضايا االستعجالية العقارية :  األولالمطلب 

  األولىالدرجة 

إن الحديث عن الجهة المختصة بالبث في القضايا االستعجالية العقارية أمام محاكم 

الدرجة األولى ، يقتضي منا البحث عن الجهة المختصة بذلك أمام المحاكم العادية ) 

 المتخصصة ) الفرع الثاني ( .والمحاكم الفرع األول ( 

 المحاكم االبتدائية العادية  أمام: الجهة المختصة  األول الفرع

من قانون المسطرة المدنية للجهة المختصة بالنظر في القضايا  149الفصل  يؤصل

يتعلق برئيس المحكمة االبتدائية  واألمرالمحاكم االبتدائية العادية ،  أماماالستعجالية 

 القضاة بالمحكمة . أقدم إلىوحده كقاعدة ، واستثناء ينتقل هذا االختصاص 
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يختص رئيس المحكمة ينص على ما يلي "  أعالهوهكذا نجد المشرع في الفصل 

االبتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر عنصر االستعجال في 

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة القضائية أو أي 

الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ال، باإلضافة  إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في

إلى الحاالت المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية أن 

 يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت.

 إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجالت إلى أقدم القضاة" .

 أقدم إلىا هذه النيابة ال تسند هالصفة التي تتم في أننجد  انه على المستوى العملي إال

القضاة ، حيث ارتبطت بكفاءة القاضي وخبرته وليس قدمه المرتبط بمدة عمله ، ودليل 

شرط القدم المنصوص  مالمحاكم ينوب عنهم  قضاة لم يتوفر فيه رؤساءبعض  أنذلك 

هذا توجه صائب الن الكفاءة والمهارة مرتبطين  أنعتقد ، ون 42أعالهعليه في الفصل 

وليس بعدد سنوات  أعالهباجتهاد القاضي الذي ينوب على رئيس المحكمة بموجب المادة 

 ألقدمهذه النيابة  إلسنادمن ق م م اشترط  149فان الفصل  أخرى العمل ، ومن جهة 

                                                             

، المنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ  -افة إلى ما هو معمول به في بعض المحاكمضباإل-ولعل ما يؤكد ذلك 42 

من ق م م على أن  149حول القضايا االستعجالية والذي جاء فيه " ..نص الفصل  1024تحت عدد  28/12/1992

مانع قانوني عن  رئيس المحكمة االبتدائية يختص وحده بالبت بصفته قاضي المستعجالت ، وفي حالة ما إذا عاقه
من  أكثروالماما أقدم القضاة لما لديه من دراية  –وبصفة استثنائية  –ممارسة مهامه في هذا المجال ، أناب عنه 

 غيره بطبيعة هذه األوامر وخطورتها .
المجال  غير أننا الحظنا أن كثيرا من السادة رؤساء المحاكم االبتدائية ال يتقيدون باالختصاصات المخولة لهم في هذا

فيعهدون بتلك القضايا إلى قضاة حديثي العهد بولوج سلك القضاء ال  –بدعوى المهام اإلدارية التي يباشرونها  –
 ".تتوفر لديهم تجربة كافية 
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بوقوفنا على الواقع انه  إاليكون رئيس المحكمة قد عاقه عائق ما ،  أنالقضاة ضرورة 

ينظر في القضايا االستعجالية حتى في ظل غياب  النائب هذا القاضي أنالعملي نجد 

الجزاء القانوني المترتب عن تخلف شرطي النيابة حول طرح السؤال . وهنا يهذا الشرط 

االستعجالي الذي تخلف فيه هذين الشرطين  األمر لهو مآ وفي القضايا االستعجالية ،؟

 ؟ .

ذا القضاء  ألحكامدنية يعتبر القانون المسطري العام المنظم مكان قانون المسطرة ال وا 

االستعجالي ، فان هناك نصوص قانونية خاصة كرست والية القضاء االستعجالي 

لرئيس المحكمة االبتدائية ، ومن ضمن هذه النصوص تلك المتعلقة بالمادة العقارية 

 والتي نجد من بينها :

  07/14من قانون  التحفيظ العقاري رقم  87و 86الفصل 

  من مدونة الحقوق العيينة  218و 217و  173المواد 

  00/18من القانون المتعلق بالملكية المشتركة رق  40و  33و  25المواد  

  00/51تملك العقار رقم  إلىالمفضي  باإليجارمن القانون المتعلق  51المادة 

  فالحية ال االستثماراتمن قانون  24الفصل 
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  عدة مالمتعلق بكراء المحالت ال 67/12 من قانون  67و  59و 43الفصول

 . 43لالستعمال السكني 

، نجد  149قانون المسطرة المدنية والى جانب الفصل  إطارانه وفي  إلى اإلشارةمع 

 إلى التنفيذمن ق م م والذي يعطي الصالحية للبث في صعوبات  436كذلك الفصل 

رئيس المحكمة  وذلك بنصه على ما يلي " إذا أثار األطراف صعوبة واقعية أو قانونية 

إليقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو 

المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا 

بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس كانت االدعاءات المتعلقة 

ذا ظهر أن  بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وا 

 الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في األمر..." . 

فصل ، فانه يبث رئيس المحكمة وهو يبث في إطار هذا ال يرى أنان كان بعض الفقه و 

المستعجلة  لألموربصفته الوالئية وليس بصفته قاضي  أيفي الطلب بصفته تلك ، 

44. 

                                                             

 انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث   43
  215باحماني م س ص  إبراهيم  44
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فقد استقر على أن البث في الصعوبة الوقتية المنصوص عليها في العمل القضائي  أما

من ق م م يتم طبقا لقواعد المسطرة االستعجالية التواجهية ما لم يتقرر  436الفصل 

 . 45استدعاء األطرافاالستغناء عن 

الفرع الثاني: الجهة المختصة بالبث في القضايا االستعجالية لدى المحاكم 

 المتخصصة

 أوال: الجهة المختصة أمام المحاكم االبتدائية اإلدارية

 يختص رئيسعلى ما يلي "  اإلداريةالمحاكم  إحداثمن قانون  19تنص المادة 

تعجالت في األوامر القضائية بصفته قاضيا للمسالمحكمة اإلدارية أو من ينيبه عنه 

 في الطلبات الوقتية والتحفظية". بالنظر 

مختص  اإلداريةرئيس المحكمة  أنانطالقا من مقتضيات هذه المادة يمكن القول 

 بالبث

والبث في القضايا االستعجالية ، القضائية المنصوص عليه في ق م م األوامرفي 

 .46غير قيود غير التي تحدد نطاق اختصاص قاضي المستعجالت  من

                                                             

 . 89عبد العزيز وقيدي م س ص  45 

  177عمر عمر م س ص   46
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للمحكمة  األصلياالستعجالي مرتبط باالختصاص  اإلداري  واختصاص القضاء   

صوص عليه في المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم والمن اإلدارية

المجال الذي تختص به المحاكم  نأ إذقضاء تابع له ،  ألنه،  47اإلدارية

. ومن تم فان رئيس الوقتي  باإلجراءيختص به القضاء االستعجالي  إلداريةا

وقتي فانه يصرح بعدم  إجراءالمحكمة االبتدائية متى قدم له طلب الحصول على 

االختصاص متى كان الطلب المعروض عليه خارج عن اختصاصه النوعي 

                                                             

على ما يلي " تختص المحاكم اإلدارية، مع مراعاة  اإلداريةتنص المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم   47

من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز  11و 9أحكام المادتين 

السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاوي التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات 

مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من   انون العام، ماعدا األضرار التي تسببها في الطريق العامأشخاص الق

 أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم اإلدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

رافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في م

ن والتنظيمية  وعن تطبيق النصوص التشريعية 47إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشاري

المتعلقة باالنتخابات والضرائب ونزع الملكية ألجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل 

خزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة الديون المستحقة لل

والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين، وذلك كله 

 وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

من  44القرارات اإلدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  وتختص المحاكم اإلدارية أيضا بفحص شرعية
 هذا القانون."
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. ولعل هذا هو النهج اإلداريةويدخل في االختصاص الممنوح لرئيس المحكمة 

الصادر عن  األمرالذي سارت عليه المحكمة االبتدائية بسيدي بنور بموجب 

ستعجل المدني القضاء الم إنرئيس المحكمة االبتدائية والذي جاء فيه " حيث 

التي تحد من  واألوضاعهو يتقيد بنفس القيود  إذي نفرع من فروع القضاء المد

بالبث في الطلبات الوقتية والتدابير  اختصاصه ، وبذلك فهو غير مختص

وبالتالي فالطلب يخرج عن دائرة  اإلداريةالمادة  إطارالتحفظية التي تدخل في 

 .48اختصاصه " 

المحكمة االبتدائية بمكناس وهو ينظر في القضايا االستعجالية في كما اصدر رئيس 

كان الرهن الرسمي  التالي ذكره والذي جاء فيه " و حيث لما األمرالمادة العقارية 

موضوع الطلب  مرصود لتحصيل دين عمومي فإن أمر التشطيب عليه يرجع 

من مدونة تحصيل الديون  141و  117المحاكم اإلدارية  طبقا للمادتين  الختصاص

 العمومية ؛

 النوعي للبت في الطلب؛ اختصاصناو حيث و الحال كذلك يتعين التصريح بعدم 

 "49حكمة المختصة تكون بقوة القانون؛و حيث إن اإلحالة على الم

                                                             

منشور بمجلة التواصل القضائي م  100/2012في الملف عدد  07/08/2012بتاريخ  159/2012عدد  أمر  48
  504س ص 

 غير منشور  13/10/2015صادر بتاريخ  552/8/2015صادر في الملف عدد  أمر  49
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حيث إن المدعين بما يلي "  ءالتالي والذي جا األمر إصدارالمحكمة تم  نفس وعن

 من طلبهم الحكم لهم بما هو مفصل أعاله؛يهدفان 

تلقائيا طبقا  انتفائهالنوعي من النظام العام و يحق للقاضي إثارة  االختصاصو حيث إن 

 من ق.م.م ؛ 16للمادة 

و حيث لما كانت المحاكم اإلدارية هي المختصة في كل ما يخص النزاعات الناشئة عن 

شتنبر  10من ظهير  8تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بنزع الملكية طبقا للمادة 

يبقى غير مختص نوعيا  االبتدائية، فإن قاضي المستعجالت كفرع للمحكمة  1993

 للبت في الطلب؛

 .50لى المحكمة المختصة تكون بقوة القانون"و حيث إن اإلحالة ع

الذي يفرض تدخل رئيس  الرأينجدها تكرس  أعالهالصادرة  األوامرة لهذه بقراء و

بصفته قاضيا للمستعجالت في حدود االختصاص النوعي لهذه  اإلداريةالمحكمة 

ة ببالنس الشأنالمحكمة ، والذي نجد من ضمنه ما يتعلق بالمادة العقارية كما هو 

.والذي يرجع  التشطيب على مشروع نزع الملكية أوللتشطيب على رهن رسمي ، 

 إليهاالمشار  19مقتضيات المادة  إطارفي  اإلداريةالمحكمة  االختصاص فيه لرئيس

 . أعاله

                                                             

 غير منشور  29/01/2013صادر بتاريخ  116/8/2012ي الملف عدد صادر ف أمر  50
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 اإلداريةمن القانون المحدث للمحاكم  38هو نص المادة كذلك وما يعزز هذا القول 

في قضايا نزع الملكية   أمام المحاكم اإلداريةتطبق والتي نصت على ما يلي " 

، ويتولى 7.81القواعد اإلجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعاله رقم 

اختصاصات قاضي المستعجالت رئيس المحكمة اإلدارية أو القاضي الذي ينيبه 

 عنه لهذه الغاية".

 جارية الجهة المختصة أمام المحاكم االبتدائية الت: ثانيا

المحاكم التجارية لرئيس  إحداثمن قانون  21منح المشرع المغربي بموجب المادة 

تصاص استعجاليا لمحكمة االستئناف التجارية اخ األولالمحكمة التجارية والرئيس 

القضاء االستعجالي بالمحاكم  أمامالمتبعة  واإلجراءاتيقوم على نفس القواعد 

يمكن لرئيس المحكمة  االبتدائية ومحاكم االستئناف حينما نص على ما يلي " 

التجارية بصفته قاضيا لألمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر 

 بكل التدابير التي ال تمس أية منازعة جدية.

ارية، مارس هذه المهام رئيسها إذا كان النزاع معروضا على محكمة االستئناف التج

 األول.
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أن  -رغم وجود منازعة جدية -يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق 

يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو 

  لوضع حد الضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع" .

 االستعجالي في المادة التجارية اختصاص القاضي أنين بوانطالقا من هذا الفصل يت

مقيد بشرط ارتباط الطلبات االستعجالية بحدود االختصاص النوعي للمحاكم التجارية 

القضاء أن والمنصوص عليه في المادة الخامسة من نفس القانون ، بمعنى 

في في الطلبات االستعجالية والتي يكون موضوعها يدخل  إالاالستعجالي ال ينظر 

 االختصاص النوعي للمحاكم التجارية . إطار

وما يهمنا في هذا الشق هو اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته االستعجالية 

ن و انه في ظل ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب القان إذفي القضايا العقارية ، 

التقييد كانت المحاكم التجارية تختص بالبث في طلبات التشطيب على  07/14رقم 

وكان هذا  ،التجارية أعمالهمى كان النزاع يتعلق بتاجرين بخصوص تاالحتياطي م

الصادر عن رئيس  باألمرالمحاكم التجارية ، ونستدل في ذلك  أمامالنزاع معروض 

قاضي المستعجالت الذي قدمت  إنالمحكمة التجارية بالرباط والذي جاء فيه " حيث 

/ر و 18782د االحتياطي المثقل بهما الرسمين عدد برفع التقيي لألمرالدعوى  إليه

 . إليها/ر يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة التجارية التي ينتمي 20190
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المدعى عليه تاجر وان التقييد االحتياطي وقع  أنوحيث انه ال يوجد بالملف ما يفيد 

التجارية مما يبقى معه رئيس المحكمة  أعمالهانزاع بين تاجرين بخصوص  إطارفي 

 " .51التجارية غير مختص للبث في النازلة 

هذا االختصاص الممنوح لرئيس المحكمة التجارية بصفته االستعجالية تم  أن إال

 األخيرةوالذي نص في فقرته  07/14من القانون رقم  86سحبه منه بموجب الفصل 

كمة االبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها على ما يلي " يمكن اللجوء إلى رئيس المح

العقار، بصفته قاضيا للمستعجالت، لألمر بالتشطيب على التقييد االحتياطي كلما 

 إبقاء أراد" ، فالمشرع  لو كانت األسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.

 أوية االختصاص بشان التشطيب على التقييدات االحتياطية لرئيس المحكم التجار 

العقار  نفوذهالما استعمل عبارة " رئيس المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة  اإلدارية

طال  الذي، وفي هذا الصدد وبعد التعديل نجد القضاء التجاري واكب التعديل 

بعدم االختصاص للعلة التالية  ىمن قانون التحفيظ العقاري حينما قض أعالهالفصل 

الطلب الحالي منعقد لرئيس المحكمة االبتدائية التي يقع  االختصاص بالبث في إن" 

 .52من القانون العقاري الجديد " 86و  85العقار في دائرة نفوذها تطبيقا للفصلين 

                                                             

 90حميد بلمكي م س ص  أورده 10/03/161ف عدد في المل 22/03/2010صادر بتاريخ  250عدد  أمر  51
. 

عزيز الطائي في مرجعه  أورده 2012ماي  15صادر بتاريخ  1255عدد  بأَكادير التجارية المحكمة رئيس أمر  52
 . 27السابق ص 
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وذلك لوضع  األخيرهو ما ابتغاه المشرع في التعديل  األخيروهذا الموقف القضائي 

على األمالك العقارية فظ في التنفيذ قد يثيرها المحا  -مستقبلية-صعوبة  أليحد 

ما تم التشطيب على التقييد االحتياطي من لدن رئيس المحكمة التجارية  إذاالعقاري 

من قانون التحفيظ العقاري الذي جعل  86، وتكمن هذه الصعوبة في نص الفصل 

 إلىمن خالله االختصاص المكاني شرط لقبول الدعوى االستعجالية الرامية 

 االحتياطي . التشطيب على التقييد

رئيس المحكمة التجارية في ذا السحب التشريعي الصريح لسلطة ه أماملكن 

لهذه الجهة االختصاص بصفة  أبقىالتشطيب على التقييد االحتياطي ، نجد المشرع 

 التشطيب على الحجز العقاري و إلىاستعجالية بالبث في الطلبات الوقتية الرامية 

من  87من الفصل  األخيرةلرسم العقاري عندما نص في الفقرة امن  العقاري  اإلنذار

العقاري على انه " يشطب على الحجز واإلنذار بحجز المنصوص  ظهير التحفيظ

عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجالت يكون نهائيا 

 ونافذا فور صدوره" 
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إذا وقع التراخي في العينية على ما يلي "  من مدونة الحقوق  218كما نص في المادة   

 وز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيسمواصلة اإلجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحج

 المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجالت للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون 

 المسطرة المدنية.

 يكون األمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور".

االختصاص من رئيس المحكمة التجارية فيما يتعلق  سحبن با ازوكارويرى عمر 

من قانون  86المنصوص عليه في الفصل و  بالتشطيب على التقييد االحتياطي

المحكمة التجارية قد تنظر  أن اسأسجاء من منطلق معيب على التحفيظ العقاري 

بالنزاعات  األمرعدة كما لو تعلق  أحوالفي المنازعات العقارية بصفة مباشرة وفي 

في  أنجزتالوجوبي للتصرفات العقارية التي  أوالبطالن الجوازي  إلىالعقارية الهادفة 

لهادفة حاالت بطالن التصرفات العقارية ا أوفترة الريبة من طرف رئيس المقاولة ، 

حق عيني على عقار محفظ والمنجزة بعد الحكم  تأسيس أوتغيير  أوالتشطيب  إلى

 البيع العقاري  إجراءاتالت بطالن االقضائية ، وكذلك ح ةيالتصف أوبفتح التسوية 
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تحويل الحجز التحفظي  أون مسطرتي تحقيق الرهن الرسمي عبالمزاد العلني الناجم 

 .53قواعد التنفيذ الجبري العادية  إطارحجز تنفيذي في  إلى

      محاكم  أمامالجهة المختصة بالبث في القضايا االستعجالية العقارية المطلب الثاني : 

 الدرجة الثانية 

نقصد بمحاكم الدرجة الثانية الجهة التي اسند إليها المشرع صالحية النظر في القضايا 

يمكن أن تكون محاكم استئناف عادية )  النزاع  ، التي االستعجالية المعروضة أمامها

  أو محاكم استئناف متخصصة ) الفرع الثاني ( . الفرع األول ( ،

 لمحكمة االستئناف العادية  األول: الرئيس  األولالفرع 

من ق م م  على انه " إذا كان النزاع معروضا على  149من الفصل  الثالثةتنص الفقرة 

 محكمة االستيناف مارس هذه المهام رئيسها األول.".

وانطالقا من هذا المقتضى نجد المشرع قد وضع شرطين لكي ينعقد االختصاص 

يكون النزاع معروض  أنضرورة  لمحكمة االستئناف وهما،  األولئيس االستعجالي للر 

،  األخيرةبذات جوهر النزاع المعروض على هذه يتعلق ان كمة االستئناف ، و على مح

 أمامضرورة التحقق من عرض النزاع  األولوهو الشيء الذي يتطلب من الرئيس 

                                                             

محمد الطالبي " دور القضاء الرئاسي في حماية الملكية العقارية " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص   53
 60ص  2014/2015كلية العلوم  القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية  األولبجامعة محمد 

. 
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 إلىالطلب يرمي  أنذلك في قراره االستعجالي ، ومتى تبين له  إلىمحكمته ، وان يشير 

 .54ف يختص بالنظر فيه متعارض مع الطلب موضوع االستئنافي  إجراء

كان اختصاص  إذاما ب حول ينص السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الباب أن إال

ة في النصوص ستعجالت يستلزم التنصيص عليه صراحمبصفته قاضي ال األولالرئيس 

تلقائيا  األوليس ئعبارة الرئيس تجب مؤسسة الر  أن أممنظمة للقضاء االستعجالي ال

 ذلك بصريح العبارة ؟  إلى اإلشارة إلىودون حاجة 

كلمة الرئيس الواردة في  أنالفقهي الذي يرى "  الرأيما دفعنا لطرح هذا السؤال هو 

تعني رئيس المحكمة االبتدائية ، ولو كان المشرع يقصد  إنمامن ق م م  436الفصل 

 . 55لنص عليه " األولالرئيس 

اغلب اختصاصاته  األولبهذا التوجه الفقهي سنسحب من الرئيس  األخذتم  إذاونرى انه 

كما هو الحال بالنسبة ، والتي لم يتم التنصيص عليها بصريح العبارة االستعجالية 

من الفصل  الثالثةمقتضيات الفقرة  أنللنصوص الخاصة بالمادة العقارية . لذلك نرى 

كلما تم السكوت في  إذما ، من ق م م هي الواجبة التطبيق باعتباره نصا عا 149

إلى الشروط التي ، وجب الرجوع  األوليس ئالنصوص الخاصة عن اختصاص الر 

االستعجالية ، وهذا سيسعف في نظر في القضايا لل األخيرهذا وضعها المشرع لتدخل 

                                                             

 . 168مر م س ص عمر ع  54
  216باحماني م س ص  إبراهيم  55
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جانب  إلى، وعدم جعلها مقيدة بذكرها الصريح  األولتمديد اختصاصات الرئيس 

 االبتدائية . اختصاص رئيس المحكمة

وهكذا نجد رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس يقضي بعدم اختصاصه في التشطيب على 

 أعالهاالحتياطي بعلة توفر الشروط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل  التقييد

، حيث جاء فيه ما يلي " حيث يهدف الطرف المدعي من مقاله الحكم له بما هو 

 مفصل أعاله.

المطلوب التشطيب عليه معروضا  االحتياطيسبب التقييد بلما كان النزاع المتعلق حيث 

على محكمة اإلستئناف بمكناس حسب الظاهر من المقال اإلسئتنافي المؤشر عليه في 

، فإن الرئيس األول هو الذي يكون مختصا للبت في الطلب تطبيقا   13/01/2014

 من ق.م.م.3الفقرة  149للمادة 

 .56للبت في الطلب" اختصاصنالحال كذلك ال يسعنا  إال التصريـح بعدم حيث و او 

فما هي ادن الجهة المختصة للبث في الطلبات االستعجالية كدرجة ثانية أمام المحاكم 

 العادية والمتخصصة ؟

االستئناف  محاكم  ىلدالجهة المختصة بالبث في الطلبات االستعجالية الفرع الثاني : 

 .المتخصصة

                                                             

 غير منشور .  22/07/2014بتاريخ  317/1101/14صادر في الملف عدد  أمر  56
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 أوال : الرئيس األول لدى المحكمة اإلدارية 

لمحكمة االستئناف  األولللرئيس  اإلداريةالمحاكم  أماممهام قاضي المستعجالت أسندت 

القانون المحدث لمحاكم االستئناف نائبه وذلك بصريح المادة السادسة من  أو اإلدارية

والتي نصت على ما يلي " يمارس الرئيس األول لمحكمة  08.03رقم  اإلدارية

 االستئناف اإلدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجالت إذا كان النزاع معروضا عليها".

يكون النزاع  أنبهذه المحكمة وبهذه الصفة مشروط بضرورة  األولواختصاص الرئيس 

الطلب  أن، مما يعني  إلداري امعروضا على محكمته كدرجة ثانية لجهة القضاء 

ابتداء من وضع  اإلداريةمحكمة االستئناف  أماملنزاع المعروض لاالستعجالي تابع 

ما بعد صدور قرار قضائي من لدن المحكمة المذكورة في جوهر النزاع الذي  إلىالمقال 

  .57 أمامهاكان معروضا 

لرئيس المحكمة موكوال من ق م م  149وبعد ذلك يصبح االختصاص طبقا للفصل 

وال  اإلداريةلدى المحكمة  األول، ويسحب االختصاص في البث من الرئيس  اإلدارية

 إعادة أومة و كان هناك تعرض الغير الخارج عن الخص إذا إاليرجع له الحق في البث 

 . 58التعرض في حالة صدور قرار غيابي أوالنظر 

 لمحكمة االستئناف التجارية  األول: الرئيس  ثانيا
                                                             

 190عمر عمر م س ص   57
  60رشيد وهابي م س ص   58
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من القانون المحدث للمحاكم التجارية على ما يلي  21الفقرة الثانية من المادة تنص 

إذا كان النزاع معروضا على محكمة االستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها " 

 األول".

وبقراءة لهذه الفقرة نجد المشرع قد وضع شرطا جوهريا صريحا الختصاص الرئيس 

في تبعية القضاء  يتمثلالمستعجلة ،  لألمورته قاضيا لهذه المحكمة بصف األول

فانه ال  آخر، وبمعنى  إليهااالستعجالي الختصاص محكمة الموضوع التي ينتمي 

في الموضوعات  إالينعقد االختصاص للقضاء االستعجالي التخاذ التدابير المؤقتة 

 إماستئناف ، موضوعا ، وان يكون النزاع معروضا على محكمة اال إليهاالتي ينتمي 

تعرض الغير الخارج عن  أوقرار غيابي  أو تعرض ، أوبمقتضى استئناف 

 . 59الخصومة أو إعادة النظر

الذي يعد من النظام العام كما هو مستقر النوعي وبعد الحديث عن االختصاص 

وكما هو معلوم يخرج من دائرة  ، فان االختصاص المحليعليه تشريعا فقها وقضاء

العام لالختصاص المحلي ترد عليه بعض  المبدأهذا  أن إالالنظام العام ، 

القضاء االستعجالي ، بحيث يثير رئيس المحكمة وبشكل تلقائي  أمام االستثناءات

 أنفيها  ارتأىمسالة عدم االختصاص المحلي ، ويصرح بعدم القبول في كل حالة 

                                                             

 . 191عمر عمر م س ص   59
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اختصاصه المحلي ، معتبرا ذلك شرطا شكليا  إطارال يدخل في  امهأمالطلب المقدم 

 لقبول الطلب االستعجالي .

يكون موضوعه فقط بعض القضايا االستعجالية التي تكون  االستثناءهذا  أن إال

ال يمكن فصلها عنها كمسطرة الحجز لدى التي  و األخرى مرتبطة ببعض القضايا 

يصدر من طرف رئيس  األمرينفان كال مسطرة الحجز التحفظي ،  أوالغير 

يقدم  أنطلب رفعهما يجب  أن إال،  األطرافوفي غيبة  المحكمة بناء على طلب

، وبالتالي  تواجهيهمسطرة  إطاررئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت وفي  إلى

بالحجز  آمررئيس المحكمة الذي  أمامترفع  أنالدعوى يجب  أوالطلب  افان مثل هذ

رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه طبقا للقواعد  أماموليس 

صادر عن المحكمة االبتدائية  آمرالعامة لالختصاص المحلي ، كما جاء في 

بمكناس والذي جاء فيه  " وحيث انه لئن كان االختصاص المحلي ليس من النظام 

المساطر غير  إطارانه في  إالتثيره من تلقاء نفسها ،  إنالعام ال يمكن للمحكمة 

 الشأنالتواجهية والمساطر المرتبطة ، فانه يعتبر شرطا لقبول الطلب ، كما هو 

بالنسبة لمسطرة الحجز لدى الغير فان القاضي المختص في طلب المصادقة على 

بالحجز  األمر أنبالحجز ، وطالما  األمررفعه هو القاضي الذي اصدر  أوالحجز 
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 أمامهيقدم  أنقد صدر عن المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء فان طلب رفعه يجب 

 .60عدم قبوله "  ، الشيء الذي يكون معه الطلب معيب شكال ويتعين

المنظمة للقضاء االستعجالي ، والتي من خاللها تم النبش  األحكامبعد الحديث عن 

والتي تبقى لها خصوصية تميزها التي تهم المادة العقارية  األحكامفي العديد من 

خاصة في ظل التنصيصات الصريحة لبعض النصوص القانونية الخاصة بالعقار ، 

وهذا  -،  استثناءاتوالتي تدخل على بعض القواعد العامة للقضاء االستعجالي 

بالطبع غير غريب على الخصوصية التي تميز المنازعات العقارية في مجملها والتي 

 .-ستعجالي من الجهات المختصة بحلها يعد القضاء اال

واسترساال في البحث سنعرج من خالل الفصل الثاني على مظاهر تدخل فانه 

القضاء االستعجالي في المادة العقارية ، سواء منها تلك التي تحملها النصوص 

بها بعض النصوص الخاصة  أتتتلك التي  أو( ،  األولالعقارية العامة ) المبحث 

 لثاني ( .) المبحث ا

 مظاهر تدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية الفصل الثاني : 

تتعدد أوجه تدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية إذ ال يوجد لها حصر ،    

فكلما استدعت الظروف والوقائع تدخل استعجالي لخدمة العقار إال وكان القاضي 

                                                             

 . 93 حميد بلمكي م س ص أورده 361/01/14في الملف عدد  01/10/2014صادر بتاريخ  أمر  60
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النظر في الطلبات المقدمة له  وذلك بالبث فيها االستعجالي في الواجهة من اجل 

بصورة استعجالية حسب كل حالة على حدى ، ومن مظاهر هذا التدخل ما تم 

التنصيص عليه في النصوص العقارية العامة ) المبحث األول ( ، باإلضافة لما 

هو وارد في النصوص العقارية الخاصة ) المبحث الثاني ( . هذا دون أن ننسى 

 . حاالت أخرى خلقها االجتهاد القضائيوجود 

 : المظاهر العامة لتدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية  األولالمبحث 

الت انقصد بالمظاهر العامة لتدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية ، الح

قاري في قانون التحفيظ الع أساساالواردة في النصوص العقارية العامة ، والمتمثلة 

) المطلب  39/08( ، ومدونة الحقوق العينية رقم  األول) المطلب   07/14رقم 

حاالت معينة الختصاص القضاء االستعجالي  تالثاني ( . هذه النصوص التي حدد

دور في معالجة بعض  اآلخرفي المادة العقارية ، ليبقى لالجتهاد القضائي هو 

 .وني التي سكت عنها النص القان األخرى الحاالت 

 

 07/14: حاالت تدخل القضاء االستعجالي في ضوء قانون  األولالمطلب 

 المتعلق بالتحفيظ العقاري 
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تضمنت نصوص قانون التحفيظ العقاري بعض الحاالت الخاصة لتدخل القضاء 

سواء على مستوى االستعجالي  للنظر في الطلبات الوقتية المتعلقة بالعقار المحفظ 

  أن إال الحجوزات العقارية ) الفرع الثاني (  أو( ،  األولالفرع  تة )التقييدات المؤق

أخرى لم يخلق لها نص نظر في حاالت هذا لم يمنع االجتهاد القضائي من ال

 . خاص

 دور القضاء االستعجالي في التقييدات المؤقتة :  األولالفرع 

 فإننا المؤقتةفي التقييدات عندما نتحدث عن حاالت تدخل القضاء االستعجالي 

حماية  إلىالعمليات التي يتم تدوينها بالرسم العقاري والتي تهدف  باألساسنقصد 

 إماالتشطيب عليه . وتكون هذه التقييدات  أوحين تقييده نهائيا  إلىالحق مؤقتا 

 ) ثانيا ( . –التشطيب   -سلبية أو(  أوال)  - اإلنشاء –ايجابية 

 التقييد االحتياطي  إنشاءدور القضاء االستعجالي في :  أوال

اإلمكانية التي يخولها القانون لكل " تلك  بأنهييد االحتياطي قيعرف محمد خيري الت

عي حقا عينيا عقاريا على عقار محفظ قصد االحتفاظ المؤقت بهذا الحق ، من يد
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 إلىلتقييد االحتياطي هذا اتحويل في انتظار  ي في الرسم العقار  إليه باإلشارةوذلك 

 .61"التشطيب عليه  أوتقييد نهائي 

من قانون التحفيظ  8562من الفصل  األولىالفقرة نى عوهو تعريف يصب في م

  .العقاري 

محل التقييد االحتياطي هو العقار المحفظ دون  أننستنتج  أعالهوبقراءة لما هو وارد 

. فما هي ادن تجليات تدخل القضاء االستعجالي في التقييد األخرى  األنواعغيره من 

 االحتياطي ؟ 

نجد المشرع قد حدد الحاالت التي  من قانون التحفيظ العقاري 63 85بالرجوع للفصل 

 .تقييد احتياطي  بإجراءيسمح فيها 

                                                             
محمد خيري " مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي " مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 61

     504ص 2013
حيث نصت هذه المادة على ما يلي " " يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا 62

 لالحتفاظ به مؤقتا" .

 وذلك حينما نص على ما يلي  " يضمن طلب التقييد االحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما: 63 

 بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛ -

 بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها؛ -

 ى نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.بناء عل -

 إن تاريخ التقييد االحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد الالحق للحق المطلوب االحتفاظ به."
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والمتعلقة بالتقييد االحتياطي بناء على  أعالهوما يهمنا هو الحالة الثانية من الفصل 

 نتساءلمن منطلق هذه الحالة  إذدائية . تقضائي صادر عن رئيس المحكمة االبمر أ

 إطارالمحكمة يتم استصداره في  القضائي الصادر عن رئيس األمركان  إذاعن ما 

 من نفس القانون ؟ 149الفصل  إطارفي  أممن ق م م ،  148الفصل 

صالحية لرئيس ال أعطىمن قانون التحفيظ العقاري  86و  85المشرع في الفصلين

 األمرهذا  أن، مما يعني  تقييد احتياطي بإجراء أمرالستصدار  االبتدائيةالمحكمة 

 .ه قاضيا للمستعجالت تصفيصدره بهذه الصفة وليس ب

في هذا الطرح القائل باختصاص  وع لبعض المواقف الفقهية نجدها تسيروبالرج

وهكذا  من ق م م . 148ا للفصل اطي طبقالتقييد االحتي إنشاءرئيس المحكمة في 

المذكور في الفصل  األمر" استصدار  أننجد محمد خيري في مؤلفه السابق يرى 

. ونفس الموقف 64من ق م م " 148الفصل  إطارمن قانون التحفيظ يتم في  85

من قانون  85القضائي في مفهوم الفصل  األمر إننادى به العري مياد حينما قال " 

الصادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بهذه  األمرالتحفيظ العقاري يقصد به ذلك 

 .65الصفة ، وليس بصفته قاضي للمستعجالت "

                                                             

 512محمد خيري م س ص  64 
     ير والمتمم لقانون التحفيظ المغ 07/14على ضوء القانون رقم  العربي محمد مياد " مستجدات التقييد االحتياطي 65 

 . 30ص  2012لسنة  5والمنازعات العقارية العدد  األنظمةالعقاري " مجلة الحقوق سلسلة 
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ث جاء في حيوهذا الموقف الفقهي هو الذي سارت عليه محكمة االسثئناف بفاس ، 

 12من ظهير  85بمقتضى  الفصل  األمر المؤسس إنقرر صار عنها ما يلي " 

بشأن التحفيظ العقاري ليس أمرا استعجاليا، ولكنه قرار صادر في  1913غشت 

إطار مراقبة التقييدات االحتياطية غير تلك المطلوبة بموجب سند أو مقال افتتاحي 

 .66للدعوى"

 دور القضاء االستعجالي في التشطيب على التقييد االحتياطي ثانيا : 

قد المشرع من قانون التحفيظ العقاري نجد  8667من الفصل  األخيرةلفقرة لبقراءة 

اسند لرئيس المحكمة االبتدائية بكيفية صريحة وبصفته االستعجالية صالحية 

الجديد حدا  يالتشطيب على التقييد االحتياطي ، وقد وضع هذا المقتضى التشريع

والقضاء في ظل ظهير التحفيظ العقاري لسنة للنقاش الذي كان سائدا بين الفقه 

                                                             

غانم " دور القضاء االستعجالي في حماية الملكية العقارية "  إكرام أوردته،1964دجنبر  14قرار صادر بتاريخ 66 
قود والعقار ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة محمد لنيل دبلوم الماستر في قانون الع    رسالة 
 . 16ص  2012/2013سنة  وجدة األول

تنص هذه الفقرة على ما يلي " يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار،  67

بصفته قاضيا للمستعجالت، لألمر بالتشطيب على التقييد االحتياطي كلما كانت األسباب المستند عليها غير 

 جدية أو غير صحيحة".
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حول الصفة التي ينظر فيها قاضي المستعجالت في طلبات التشطيب على  1913

 .  68التقييد االحتياطي

هذا االختصاص الجديد لرئيس المحكمة االبتدائية وبصفته االستعجالية هذه  أن إال

اضي يكون الق م م ، والذي بموجبه ال من ق 149يتناقض ومقتضيات الفصل 

توفرت فيه بعض الشروط منها  إذا إالاالستعجالي مختصا نوعيا للنظر في الطلب ، 

 على الخصوص شرطي االستعجال وعدم المساس بالجوهر .

لكن السؤال الذي يمكن طرحه هو ، هل عندما يقوم قاضي المستعجالت بدراسة 

بر تدخله هذا مساسا من جديتها ، اال يعت التأكدمن اجل الوثائق المستدل بها 

 بالجوهر ؟

 الاختصاص قاضي المستعجالت في هذه الحالة  أنصراحة هذا النص نرى  أمام

نمامن ق م م ،  148يخضع للشروط الواردة في الفصل  مضمون  إلىيخضع  وا 

، والذي ال يعتبر مثل هذا نص خاص  ألنهمن قانون التحفيظ العقاري  86الفصل 

 .69يحميه إنمايمس بالحق  التصرف

                                                             

 .49 إلى 44عمر م س ص عن الموضوع يراجع عمر  أكثرلالطالع  68 
الحمائي للتقييد االحتياطي في ضوء مستجدات نظام التحفيظ العقاري " رسالة لنيل دبلوم  األثرالمعطي زديد "  69 

، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات  األولر في الدراسات العقارية والتعمير بجامعة الحسن تالماس
  114ص   2012/2013السنة الجامعية 
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من ق م م ،  152و  149وعليه فانه وخروجا عن الشروط الواردة في الفصلين      

وضع معيارين اثنين للتشطيب على التقييد االحتياطي ،  86المشرع في الفصل  نجد

، ومعيار عدم صحة هذه  في التقييد المستند عليها األسبابما معيار عدم جدية هو 

، مما تكون معه سلطة القاضي االستعجالي بخصوص طلب التشطيب على  األسباب

والوقائع المستند عليها في  األسبابالتقييد االحتياطي محصورة في ضرورة تمحيص 

جدية وصحيحة قضى برفض الطلب . وهكذا  أسبابالتقييد ، بحيث كلما تبين له وجود 

حيث بتدائية بسطات ما يلي " استعجالي صادر عن رئيس المحكمة اال أمرفقد جاء في 

إن طلب المدعي يروم األمر بالتشطيب على التقييد االحتياطي وتمديده المقيدين بالرسم 

د الكائن بسطات بعد أن بت في الدعوى التي على أساسها سجل  1920العقاري عدد 

 هذا التقييد االحتياطي.

الملكية المؤرخة في وحيث يستبان أخذا من ظاهر مستندات الدعوى السيما شهادة 

المتعلقة بالرسم العقاري المذكور أن المدعى عليها وفي سبيل ضمان  21/05/2015

رتبة التقييد لحقوقها موضوع دعوى رامية إلى التشطيب على بيع بالمزاد العلني أجرت 

في مواجهة  08/12/2014تقييدا احتياطيا بمقتضى مقال هذه الدعوى سجل بتاريخ 

 .17/12/2015م استصدرت أمرا بتمديد هذا التقييد سجل بتاريخ المدعي الحالي ث

الصادر عن هذه المحكمة  154وحيث إن النزاع المذكور بت فيه بموجب الحكم رقم 

 ...قاضيا برفض الطلب 208/1402/14في الملف رقم  04/03/2015بتاريخ 
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د من سنده وحيث ينتج عن ذلك أن أسباب ودواعي هذا اإلجراء أضحت غير قائمة وتجر 

من  86الجدي مما كان معه الطلب بالتشطيب عليه في محله وفقا ألحكام الفصل 

 القانون العقاري.

وحيث إن أمر المحافظ بتقييد هذا األمر من قبيل تحصيل الحاصل ويعد الغاية من 

 .70إصدار األحكام"

                                                             

 غير منشور . 30/06/2015بتاريخ  14/1101/2015صادر في الملف عدد  185عدد  أمر  70 

االستعجالية الصادرة عنها ما يلي " و  األوامرنفس المنوال صارت ابتدائية مكناس الذي جاء في احد وعلى 

حيث الثابت من وثائق الملف على أن التقييد اإلحتياطي المطلوب التشطيب عليه بني على مقال معروض 

الرابط بين مورثهم  1969ينـاير  10على محكمة الموضوع و يرمي إلى الحكم بإبطـال عقد البيع المؤرخ في 

البيع الرابط بين هذا األخيـر و المدعية ،مع التشطيب عليهما من الرسم وبين السيد محمد العمـال ،ثم عقد 

 /ك اعتبارا لكون العقد األول مزور و غير صادر عن مورثهم إدريس مقداد؛2239العقاري عدد 

و حيث إن هذا السبب ثابت عدم صحته حسب إقرار مورث المدعى عليهم القضائي في القضية التي صدر 

عن محكمة اإلستئناف بمكناس ،و الثابت  29/06/1976مكرر بتاريخ  1850جنحي عدد في شأنها القرار ال

بشكاية ضد زوجته و السيد محمد العمـال من أجل خيانة  21/06/1974من وقائعه على أنه تقدم بتاريخ 

من /ك بث5223األمانة و المشاركة فيها مضمنها أنه باع لهذا األخير العقار موضوع الرسم العقـاري عدد 

درهم تسلمه بواسطة شيك أمنه عند زوجته هنية بنت  20.000درهم و  30.000درهم حاز منه  50.000

 لحسن التي ثبت له أنها تسلمت قيمته من المشتري المذكور؛

/ك ، 2239و حيث بثبوت عدم صحة السبب الذي أسس عليه التقييد اإلحتياطي المدون بالرسم العقاري عدد 

 ه يكون مؤسسا و يتعين اإلستجابة إليه؛فإن طلب التشطيب علي



 

 

59 

في النص القديم  والتي كانت مثارة أعالهالخالفية  وبعد الحسم التشريعي في النقطة

كان التقدم بطلب  إذامثار حول ما يزال ال ، فان الخالف على مستوى القضاء 

المحافظ شرط شكلي لتقديم الطلب  أمامللتشطيب على التقييد االحتياطي 

 من قانون التحفيظ العقاري ؟  85الفصل  إطاراالستعجالي في 

طلب  أنختصاص بعلة دم االعاالستعجالية قد قضت ب األوامروهكذا نجد بعض 

االستعجالي الصادر  باألمرالمحافظ ، ونستدل في ذلك  إلى أوالالتشطيب لم يقدم 

والذي جاء فيه " وحيث انه تبعا لمقتضيات 71عن رئيس المحكمة االبتدائية بوجدة 

طلب للتشطيب على ما ضمن  أيع فان  من ظ ت 93والفصل  91الفصل 

العقارية  األمالكيقدم للمحافظ على  أن..يجب من تقييد احتياطي .بالرسم العقاري 

من القانون  96لكي يصدر قراره وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 

المحكمة االبتدائية فالطلب تبعا لذلك قدم لجهة  أمامالمذكور ، ليكون قابال للطعن 

 غير مختصة ".

                                                                                                                                                                                      

مكرر  من  86و حيث إن الطلب المتعلق بالحكم على المدعى عليهم بغرامة مدنية ، قد أسندت المادة   

صادر في الملف  260/12عدد  أمرأمر البت فيه لقضاء الموضوع ؛"  1913غشت  12ظهير 

 ور .غير منش 03/04/2012بتاريخ  157/8/2012االستعجالي عدد 

 
حميد بلمكي في مرجع سابق له  أورده 330/2015في الملف رقم  14/07/2015صادر بتاريخ  343رقم  أمر 71 

  108ص 
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 حيز التطبيق قانون التحفيظ العقاري محكمة النقض فقد استقرت وقبل دخول  أما

التشطيب قبل تقديم طلب بذلك  أوبطلب التقييد  أوالالمحافظ  إلىاللجوء  أنعلى 

عدم قبول  أوبطالن  وال يترتب عنه إجباري ختياري وليس ا أمرالمحكمة هو  أمام

بتاريخ  516الدعوى ، وهكذا فقد جاء في قرار صادر عنها بغرفتين تحت رقم 

من ظ ت ع لم  96ما يلي " الفصل  758/2006في الملف رقم  06/02/2008

 أمرجزاء بالبطالن للدعوى التي تسبق تقديم الطلب من اجل استصدار  أييرتب 

 . 72سلبي من المحافظ " أوايجابي 

به محكمة النقض يسير في الصواب ، على اعتبار  أتتالمنطق الذي  أنونعتقد 

من قانون التحفيظ العقاري  91 أو 86الفصل  إطارال في  طالمشرع لم يشتر  أن

المحافظ بطلب التشطيب على التقييد االحتياطي  إلىضرورة اللجوء على 

قاضي المستعجالت بطلب  إلىواستصدار قرار بالرفض ، ثم بعد دلك اللجوء 

رئيس المحكمة االبتدائية  إصدارالتشطيب  هذا من جهة . ومن جهة ثانية فان 

ال  أنناختصاص لم يكن في محله ، على اعتبار الذي قضى فيه بعدم اال لألمر

تكون هي  أخرى بجهة قضائية  األمرتعلق  إذا إالنتحدث عن عدم االختصاص 

وهي المحافظ العقاري ،  إداريةيتعلق بجهة  األمروالحالة هذه فان  أماالمختصة ، 

                                                             

 . 109حميد بلمكي بمرجعه السابق ص  أوردهقرار  72 
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ليست لها والية  بأنهاما قضت  إذايكون صائب في نظرنا  األمرومن تم فان 

 ر . النظ

انه لكي يختص قاضي المستعجالت بالتشطيب على  اإلشارة إليه هوتجدر ما و 

يكون هذا التقييد يهدف بطبيعته  أنالتقييد االحتياطي ، فان القضاء يشترط ضرورة 

استعجالي  أمرضمان رتبة حق عيني ، وهكذا فقد جاء في المحافظة على  إلى

و حيث الثابت من ظاهر يلي "  صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس ما

وثائق الملف و سيما من نسخة المقال ، أن الدعوى التي أسس عليها التقييد 

 تروم أداء مبلغ من المال ؛  االحتياطي...

 يهدف بطبيعته إلى ضمان رتبة على حق عيني ؛ االحتياطيو حيث إن التقييد 

الذي دونه المدعى عليه ال يروم المحافظة على  االحتياطيالتقييد و حيث لما كان 

بالتشطيب عليه  األمررتبة تتعلق بحق عيني ، فإنه يبقى غير مؤسس و يتعين 

 .73؛"

تدخل القضاء االستعجالي  إمكانيةالتي تطرح على المستوى العملي  اإلشكالياتومن 

احي للدعوى في في هذا التشطيبات على التقييدات االحتياطية المبنية على مقال افتت

 ؟  07/14الموضوع ، والمقيدة بالرسوم العقارية قبل دخول ق 
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، حيث نجد جانب  الشأنتضارب في هذا فعلى مستوى العمل القضائي وجدنا وهكذا 

قاضي المستعجالت بالتشطيب على التقييد االحتياطي  أحقيةمن القضاء يقضي بعدم 

 األمر. وينتصر لهذا االتجاه حيز التنفيذ  أعالهالصادر قبل دخول القانون 

ما دفع به  إناالستعجالي الصادر عن المحكمة االبتدائية ببرشيد والذي جاء فيه " 

تمسك المدعية بمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل  إمكانيةالمدعى عليهم من عدم 

صحيح الن التقييد  07/14من ظ ت ع كما نسخ وعوض بالقانون رقم  86

بينما المقتضيات  03/03/2010االحتياطي المطلوب التشطيب عليه رتب بتاريخ 

وبالتالي  24/11/2011الجديدة المطلوب تطبيقها تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 

رجعي الن  بأثر يمكن تطبيق القانون الصادر الحقا على التقيد االحتياطي فال

المقتضيات القانونية التي كانت سائدة وقت ترتيب التقييد هي الواجبة التطبيق ومنها 

نهاية النزاع القضائي الذي ال زال معروضا على  إلىالقانونية  أثارهانه يحتفظ بكل 

 .74قضاة الموضوع "

استعجالي  أمروعلى عكس هذا التوجه تذهب ابتدائية مكناس ، حيث صدر عنها 

في الموضوع جاء فيه ما يلي " حيث تهدف المدعية من طلبها الحكم بالتشطيب 

 1095عدد   46سجل   17/01/2011المدون بتاريخ  االحتياطيعلى التقييد 
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التفصيل الوارد  /ك و الرسوم المتفرعة منه وفق2239على الرسم العقاري عدد 

 أعاله؛

و حيث دفع الفريق المدعى عليه بكون المدعية سبق لها و أن تقدمت بنفس 

 72الطلب في إطار عارض أمام محكمة الموضوع و صدر في شأنه الحكم عدد

 الذي استجاب للطلب ؛13/02/2012الصادر بتاريخ 

وني استجده ال في إطار قانلكن حيث إن المدعية تقدمت بطلبــها في دعوى الح

، و الذي لم 1913غشت  12القاضي بتعديل ظهير  2011نونبر  22 ظهير

يكن ساري المفعـول وقت رفع الدعوى أمام قضاء الموضوع ، و تبقى مصلحة 

 المدعية قائمة في استصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل القانوني ؛

يحد منه  و حيث إن كان ممنوعا تطبيق قانون بصفة رجعية فإن هذا المبدأ

بالنسبة لألوضاع المستمرة ، كما هو الشأن بالنسبة للتقييد اإلحتياطي الذي يظل 

ضرره مستمرا باستمرار وجوده بالرسم العقاري فيكون ما أثاره السيد المحافظ على 

 األمالك العقارية في معرض جوابه غير مؤسس؛

" على أنه 1913غشت  12من ظهير  86حيث تنص الفقرة األخيرة من المادة و 

يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة اإلبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، 
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بصفته قاضيا للمستعجالت ، لألمر بالتشطيب على التقييد اإلحتياطي كلما كانت 

 األسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة"؛

دعاء حيث إن هذا المقتضى يفرض على قاضي المستعجالت مراقبـة اإلو 

 91المعروض على قضاء الموضوع إستثناء من اإلنتظارية التي تستلزمها المادة 

ليتأكد بشكل استباقي من جديته أو عدم صحته،  1913غشت  12من ظهير 

 ليتلمس مدى رجحان الحق المؤسس عليه التقييد اإلحتياطي؛

طيب حيث الثابت من وثائق الملف على أن التقييد اإلحتياطي المطلوب التشو 

عليه بني على مقال معروض على محكمة الموضوع و يرمي إلى الحكم بإبطـال 

الرابط بين مورثهم وبين السيد محمد  1969ينـاير  10عقد البيع المؤرخ في 

العمـال ،ثم عقد البيع الرابط بين هذا األخيـر و المدعية ،مع التشطيب عليهما من 

لعقد األول مزور و غير صادر عن /ك اعتبارا لكون ا2239الرسم العقاري عدد 

 مورثهم إدريس مقداد؛

ليهم حيث إن هذا السبب ثابت عدم صحته حسب إقرار مورث المدعى عو 

و حيث بثبوت عدم ...في شأنها القرار الجنحي القضائي في القضية التي صدر 
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المدون بالرسم العقاري عدد  االحتياطيصحة السبب الذي أسس عليه التقييد 

 .75"إليه؛ االستجابة/ك ، فإن طلب التشطيب عليه يكون مؤسسا و يتعين 2239

ذي تبنته ابتدائية بمكناس) بالرغم من االختالف وتساير محكمة النقض الموقف ال

والذي جاء  76القرار التالي 23/07/2013، حيث صدر عنها بتاريخ في التعليل (

عابه الطاعنون على القرار ذلك انه رد دفعهم المتعلق بعدم حيث صح ما فيه " 

 86فصل للتطبيق على النازلة الن الثابت من مقتضيات ال 07/14قابلية القانون 

االختصاص  أعطىتحفيظ العقاري الجديد انه المتعلق بال 07/14من قانون 

طية المستعجلة للبث في طلب التشطيب على التقييدات االحتيا األمورلقاضي 

المستأنف  األمر إليهالتعسفية متى توفرت الشروط المتطلبة ، وانه وخالفا لما ذهب 

ال بقاعدة موضوعة والتي تطبق عليها مقتضيات  إجرائيةيتعلق بقاعدة  األمرفان 

القانون الساري المفعول عند تقديم الدعوى بل تطبق عليها مقتضيات القانون الذي 

المستعجلة مختص في  األموروعليه فان قاضي  دخل حيز التنفيذ فور صدوره ،

 الطلب " .

بعض التقييدات لال أن يعطي حوالموقف الذي تبنته محكمة النقض من شأنه 

االحتياطية التي تظل قائمة لمدة طويلة ، والتي لم يعرف مصير للدعاوى التي 
                                                             

 غير منشور 03/04/2012بتاريخ  157/8/2012صادر في الملف  260/12عدد  أمر75 
مرجعه السابق ص  يعمر عمر ف أورده 5022/08/2012صادر في الملف المدني عدد  422/8قرار عدد  76 
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عي استمر سيعوق التداول العادي والطبي إذاالذي  األمركانت محال لها ، وهو 

 للعقار .

 : تدخل القضاء االستعجالي في الحجوزات العقارية  الفرع الثاني

المحافظة  إلىالدائن  إلى قسمين ، حجز يهدف من خاللهتنقسم الحجوز العقارية 

الهدف منه نزع  وآخر( ، أوالضد المدين ويسمى الحجز التحفظي )على حقوقه 

ملكية العقار من المدين ببيعه بالمزاد العلني بغية استخالص الدائن لديونه ويسمى  

عن مدى تدخل القضاء االستعجالي في  نتساءل( .وهنا ثانياالحجز التنفيذي )

 .؟  أثارهالحجز العقاري والحد من 

 دور القضاء االستعجالي في الحجز التحفظي العقاري : أوال

 الحجز التحفظي  إيقاع( 1

جز التحفظي صورة من صور الحماية القضائية للحق ، وقد عرفه حيعتبر ال

منعا لتهريبه والتصرف فيه تصرفا يضر  الفقه على انه " ضبط مال المدين

 . وهو77على سند تحققه "  األخيربحقوق الدائن في انتظار حصول هذا 

                                                             

عبد هللا بوجيدة " مسطرة الحجز التحفظي " مقال له منشور بمجلة محكمة االستئناف بالدار البيضاء م س ص  77 
29  
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ويبقى الهدف من هذا  .78من ق م م  453تعريف يتماشى ومقتضيات الفصل 

 الحجز هو ضمان حق شخصي وليس حق عيني .

الحجز التحفظي يتم بناء على  أنمن ق م م يتضح  452وبالرجوع للفصل 

. وعليه فان السؤال المطروح ينسحب إلى رئيس المحكمة االبتدائيةطلب يقدم 

الفصل  إطار، بمعنى هل يصدر في  األمرحول الصفة التي يصدر بها هذا 

 .؟  149الفصل  آممن ق م م  148

 أناتجاهات ، احدهم يرى  ثالث إلىجوابا على هذا السؤال انقسم الفقه 

حجز تحفظي يؤسس على  بإجراءاختصاص رئيس المحكمة االبتدائية 

 148تطبيق الفصل  أنمن ق م م ، وسندهم في ذلك  149مقتضيات الفصل 

 بإيقاعاختصاص رئيس المحكمة  أنمشروط بعدم وجود نص ، في حين 

 أنمن نفس القانون ، كما  452لفصل وهو االحجز التحفظي هو نص خاص 

في الحق المهدد  يثمتلالذي  الحجز تكتسي صبغة االستعجال إيقاع أوامر

 . 79بالضياع 

                                                             

" ال يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقوالت والعقارات وينص هذا الفصل على ما يلي  78 
ائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بد

 مع وجود الحجز باطال وعديم األثر".
  69عمر عمر م س ص  79 
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 148الفصل  إطارطلب الحجز التحفظي يقدم في  أناالتجاه الثاني فيرى  أما

ن اجل مفاجأة المحجوز عليه مبني على طلب م أمرمن ق م م للحصول على 

هي دعوى رفع الحجز والتي يحضرها كل  149الفصل  إطارما يرفع في ، وان

 .80من الحاجز والمحجوز عليه لبسط وسائل دفاعهم 

يايقاع  آمر بإصداراختصاص رئيس المحكمة  أنفيرى  الثالثاالتجاه  أما

الحجز التحفظي على عقار محفظ هو اختصاص اسند بمقتضى نص خاص 

 من ق م م . 452هو الفصل 

صدرت عن بعض  أوامروالنقاش الدائر بين الفقه ، يسود حتى القضاء فهذا نجد 

من ق م م ، ونستدل في  149الفصل  إلىحجز تحفظي مستندين  بإيقاعالمحاكم بناء 

حكمة االستئناف بالرباط والذي جاء فيه " الحجز التحفظي ذلك بقرار قديم صادر عن م

من طرف قاضي المستعجالت  ه إالب األمرال يمكن  آخرتحفظي  إجراء أيشأنه شأن 

الحجز  إيقاع إلىفي حين ذهبت بعض المحاكم من ق م م " ،  149الفصل  إطارفي 

ما هو الحال من ق م م لوحده ك 452مقتضيات الفصل  إلىالتحفظي مستندة في ذلك 

الصادر عن ابتدائية الناظور والذي جاء فيه " .... وبناء على الفصل  لألمربالنسبة 

مقال، من خالل االطالع على الوثائق المرفقة  بال م،   وحيث يظهرمن ق.م. 452

 أن الطلب مبرر.واألسباب المبنية فيه 
                                                             

 44عبد هللا بوحيدة م س ص  80 
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  ....". 685نأمر بإجراء حجز تحفظي.... على العقار ذي المساحة 

من رئيس  بأمر  الحجز التحفظي إيقاعفتسير نحو القول بان  81محكمة النقض أما

 .من ق م م  148مقتضيات  إطارفي يتم المحكمة 

 بإيقاع  أمر إصداريتم  أنوالقرارات فالرأي فيما اعتقد هو  األوامرانطالقا من هذه 

من ق م م باعتباره نص خاص والخاص يقدم  452الحجز التحفظي وفقا للفصل 

يعلل  أنعلى العام ، لذا فان رئيس المحكمة وهو يبث في هذا الطلب يجب عليه 

 من ق م م . 452الصادر عنه بناء على الفصل  اآلمر

 رفع الحجز التحفظي العقاري  (2

فان  82من قانون التحفيظ العقاري  87الثانية من الفصل   على مقتضيات الفقرة تأسيسا

 لألمورصفته قاضيا برئيس المحكمة المختصة  أمامدعوى رفع الحجز التحفظي تقدم 

 أمردفاعهم ، وهكذا فقد جاء في  بأوجه واإلدالءالمستعجلة بعد استدعاء طرفي النزاع 

ما يلي " حيث إن طلب المدعي يهدف  بسطات صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية

                                                             

  37، أوردته إكرام غانم في م س ص 17/06/1987بتاريخ  1433صادر عن محكمة النقض، رقم 81    
يشطب على الحجز واإلنذار تحفيظ العقاري على ما يلي " من قانون ال 87تنص الفقرة الثانية من الفصل 82

بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجالت يكون نهائيا ونافذا 

 ."فور صدوره
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إلى رفع الحجز التحفظي المضروب من طرف المدعى عليه على حقوقه في الرسمين 

د بمقتضى األمر الصادر في الملف رقم  4098د و 1267العقاريين عدد 

1089/00/5. 

وحيث إن البادي من األمر القاضي بالحجز ان هذا االجراء اتخذ لضمان حقوق عينية 

 د. 4098د و  1267رسمين العقاريين عدد في ال

وحيث إن مطالبة الحاجز بهذه الحقوق قد انتهت برفض طلبه بشأنها حسب القرار 

في  30/6/2009بتاريخ  522/2009الصادر عن محكمة االستئناف بسطات عدد 

ومن تم فإن ما دفع به المدعى عليه من عدم تنفيذ المدعي  240/08/1الملف رقم 

 يعد له مبرر ألن القضاء قال كلمته فيه. اللتزامه لم

 وحيث إن الحجز هو إجراء وقتي يزول بزوال سببه.

يعود لقاضي األمور المستعجلة ألنه يدخل  اإلجراءوحيث إن االختصاص في رفع هذا 

رد األوضاع إلى ما كانت عليه وتطهير العقار من التحمالت التي تثقله والتي  إطارفي 

حالة االستعجال متوفرة ألن في بقاءها حد حرية المالك في  لم يعد لها موجب وأن

دارة ملكه.  التصرف وا 

 83الطلب له ما يبرره ويتعين االستجابة له." إنوحيث 

                                                             

 غير منشور   06/12/2010بتاريخ   1367/10/4صادر في الملف االستعجالي عدد 224عدد أمر 83 
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ومن الحاالت العملية التي يتدخل فيها القضاء االستعجالي لرفع الحجز التحفظي 

 الواقع على عقار نذكر :

 ذمته من الدين موضوع الحجز التحفظي ، وهكذا  إبراءالمدين بما يفيد  إدالء

استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس ما  أمرفقد جاء في 

 حيث يهدف المدعي من طلبه الحكم بما هو مفصل أعاله؛ يلي "

    إن إبراء المدعي ذمته من الدين موضوع الحجز التحفظي المضروب  وحيث

 .84غير ذي موضوع و يتعين األمر برفعه."، فإنه يبقى ..على  الدار 

  استعجالي  أمرتنازل الدائن عن الحجز التحفظي ، وفي هذا الصدد نجد

والذي جاء فيه " حيث يهدف  صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس

 الطرف

 المدعي من مقاله الحكم له بما هو مفصل أعاله.

     استمراره غير مبرر فيتعين األمر يجعلحيث إن تنازل المدعى عليه عن حجزه ،        

 85برفعه "

  باألمرانعدام سبب المديونية بين الدائن والمدين ، ونستدل على هذه الحالة 

 هذي جاء فيلاالستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات وا

                                                             

 غير منشور  14/05/2013بتاريخ  162/8/2013صادر في الملف عدد  أمر 84 
 غير منشور  17/12/2013بتاريخ  905/08/2013الي صادر في الملف عدد جاستع أمر 85 
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الحقوق حيث إن طلب المدعي يهدف في حقيقته إلى رفع الحجز التحفظي الموقع على "

 .../د1920المشاعة للمدعي في الرسم العقاري عدد 

       حيث يستبان أخذا من ظاهر عقد الوعد بالبيع المنجز من لدن الموثقة ببرشيد منير و  

المستند إليه في قيام الدين الذي بسببه رخص بالحجز  11/06/2009هدى بتاريخ 

عليه الحالي نيابة ولمصلحة المدعوة أن المدعي الحالي إنما أبرمه مع المدعى  أعاله 

نعيمة الجامعي وهو األمر الذي لم يجب على خالفه المدعى عليه بل أقر به قضائيا 

 في جوابه.

أن المدعي ليس بالملف ما يفيد مديونيته للمدعي عليه وفي غياب قيام هذه ...وحيث 

ر مؤسس قانونا المديونية يكون الحجز الموقع على حقوقه بالرسم العقاري أعاله غي

 وفاقدا لشرعيته مما بات معه الطلب برفعه في محله ويتعين االستجابة إليه.

 .86"وحيث إن أمر المحافظ بالتشطيب على الحجز يندرج ضمن اآلثار القانونية للتنفيذ

  الدين المتنازع فيه ، ونستدل في  أداءغير كافية لضمان  أخرى وجود حجوز

االستعجالي الصادر عن ابتدائية سطات والذي جاء فيه "  باألمرهذه الحالة 

حيث يروم طلب المدعي تقصير الحجوز أعاله بجعلها منصبة ومقتصرة على 

 /أ تأسيسا على أن1435الحجز الموقع على العقار ذي الرسم العقاري عدد 

 ذلك كافيا لضمان وحفظ تأدية مبالغ الديون التي بسببها رخص بتلك الحجوزات.

                                                             

 غير منشور  18/08/2015بتاريخ  162/1101/2015صادر في الملف رقم  236عدد  أمر 86 
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وحيث يستبان أخدا من ظاهر مستندات الدعوى أن المدعى عليهم ولضمان تأدية دين 

درهم أجروا حجزين تحفظين  717.800,00لهم بذمة المدعي بلغ في مجموعه 

 .C/19974أنصب على حقوق المدعي بالرسم العقاري عدد ...

سيلة لذلك وحيث إنه لئن كانت أموال الدين ضمانا عاما للدائنين والحجز التحفظي و 

 فينبغي أن ال يمارس بشكل يضر بمصلحة المدين طالما أن الحجز يغل يده.

أن قيمة العقار المحجوز ذي الرسم العقاري ...وحيث إن البين من ظاهر تقرير خبرة 

درهم وبذلك فهي تفوق مبلغ الدين المضمون  1.195.740,00/أ قدرت بـ 1435عدد 

العقار يبقى كافيا لضمان وحفظ تأدية الدين  بالحجزين بكثير وتبعا لذلك فإن هذا

 .87المذكور والطلب بتقصيره عليه في محله ومؤسسا قانونا المتعين لذلك القضاء وفقه"

 باألمرالقرار المعتمد في الحجز ، ونستدل بخصوص هذه الحالة  إبطال 

االستعجالي الصادر عن ابتدائية سطات والذي جاء فيه " حيث إن طلب 

المدعي يهدف إلى رفع الحجز التحفظي المسجل على الرسمين العقاريين 

لكون القرار الذي بني عليه الحجز تم نقضه من طرف محكمة ..المملوكين له 

 ...النقض 

يهما ولضمان تأدية وحيث يستبان أخذا من ظاهر مستندات الدعوى أن المدعى عل

استصدرت أمرا عن هذه المحكمة ...المبلغ المقضي به لمصلحتهما في مواجهة المدعي 
                                                             

 غير منشور  25/08/2015بتاريخ  1101/5201/ 216صادر في الملف رقم  246رقم  أمر 87 
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بإجراء  قضى 811/1103/2011ف المختلف عدد في المل 16/09/2011بتاريخ 

 حجز تحفظي على العقارين موضوع الرسمين العقاريين أعاله.

بطال القرار ال  ...معتمد في الحجز أعالهوحيث إن محكمة النقض قضت بنقض وا 

 بالحجز أعاله أضحى متجردا عن أي وحيث ينتج عن ذلك أن الدين الذي بسببه رخص

 .88سند والحجز المبني عليه أصبح تبعا لذلك فاقدا لشرعيته مما يبرر األمر برفعه"

ا طبقينفذ رغم الطعن فيه  أنوالمفروض انه متى صدر قرار استعجالي برفع الحجز 

العقارية ال يزالون  األمالكبعض المحافظين على  أن إالمن ق م م ،  153للفصل 

المتعلق بالتحفيظ العقاري  12/08/2013من ظهير  9189بتطبيق الفصل يتمسكون 

في الوقت الذي نجد فيه مقتضيات  90.من ق م م  437لفصل وكذا بمقتضيات ا

االستعجالية والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة  باألوامر اكال الفصلين ال تتعلق

نما، القانون  تبقى االستعجالية  األوامر إذفي الموضوع ،  الباتة األحكامموضوعها  وا 

                                                             

 غير منشور  14/07/2015بتاريخ  181/1101/2015صادر  في الملف رقم  203عدد  أمر 88 
أعاله، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من  86ينص على انه " مع مراعاة أحكام الفصل و   89

مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم 
 ،الحق موضوع التضمين، في مواجهة األشخاص الذين يعنيهم هذا الحق"

ينص هذا الفصل على انه" ال يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من  90
لغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو االستيناف إال بعد تقديم قبل الغير أو على حسابه، قابال للتنفيذ من قبل ا

شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي 
 تعرض أو استيناف ضده"
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لذلك  .91ر ما يستلزم ذلك تغييرها كلما ظه أو، يمكن رفعها  وقتية إجراءاتمجرد 

يونيو  22في  393رقم  نجده اصدر دورية اإلشكالووعيا من المحافظ العام بهذا 

ضرورة  إلىالعقارية ينبههم من خاللها  األمالكالمحافظين على  إلى 2012

االستجابة لطلبات التشطيب على الحجوزات واالندارات العقارية كلما استند الطلب 

 .92الى امر استعجالي دون المطالبة باالدالء بشهادة عدم االستئناف 

 على الحجز التنفيذي واالندار بالحجز التشطيب : دور قاضي المستعجالت في ثانيا

على ما يلي " يشطب على  07/14من قانون  87من الفصل  األخيرةالفقرة تنص 

الحجز واإلنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر 

 من قاضي المستعجالت يكون نهائيا ونافذا فور صدوره".

هذه الفقرة جاءت عامة ، بحيث يقصد بها الحجز التحفظي  والصيغة التي جاءت بها

قاضي المستعجالت بالمحكمة  هو ما أكدهكما سبق الحديث عنه والحجز التنفيذي، و 

القضاء  إنصادر عنه ما يلي " ... حيث  أمرية بالناظور حيث جاء في ئاالبتدا

ن التحفيظ من قانو  87الفقرة الثانية من الفصل  إلىالمستعجل مختص استنادا 

كان لذلك موجب ، ولما كان  إنالعقاري بالتشطيب على الحجز التحفظي والتنفيذي 

الحاجز ) ...( تنازل عن الحجز التحفظي والتنفيذي المقررين لفائدته على العقار 
                                                             

  انتهائه " مجلة محكمة االستئناف بالدار البيضاء  م  وأسباب إيقاعهبشرى العلوي " الحجز التحفظي بين مسطرة  91 
 . 68س ص 

 . 91باحماني م س ص  إبراهيم 92 
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مضمونه  أكدالمؤرخ في ...الذي  رسم العقاري ) ...( حسب العقد ألتوثيقيموضوع ال

 . 93ب يكون مبررا ويتعين االستجابة له.."المحكمة ، فان الطل أمام

من ظهير التحفيظ  87عمومية اللفظ الوارد في الفصل  أنويرى احد الباحثين 

يسمع التشطيب  أنرئيس المحكمة ال يمكنه  أنالعقاري غير سليمة على اعتبار 

الذي يجري  للسندعلى الحجز التنفيذي على العقار دون المساس بالقوة التنفيذية 

بالتنفيذ على عقار لطرف لم يكن طرفا في  األمر، ما لم يتعلق أساسهفيذ على التن

 .94 أساسهالمقرر القضائي الذي يجري التنفيذ على 

وعموما يبقى القاضي االستعجالي مختص في رفع الحجز التنفيذي وما يعضد هذا 

عنها القول هو االجتهادات القضائية الصادرة عن بعض محاكم المملكة والتي سنقف 

اثر تسليط الضوء على بعض الحاالت العملية ، والتي تدخل من  خاللها قاضي 

المستعجالت في رفع الحجز التنفيذي على العقار .وسأقتصر هنا على ذكر بعض 

الحاالت العملية لمحكمة التدريب ) المحكمة االبتدائية بسطات ( والتي وجدت من 

 بينها:

  هذا  انقضاء السبب الذي من اجله اتخذ بعلى عقار بسب التنفيذيرفع الحجز

 الوقتي  اإلجراء
                                                             

نجيم اهتوت " دور القضاء المستعجل في  أورده 29/05/2014بتاريخ  565/1/2014صادر في الملف رقم  أمر93 
  194ص   الثانيارية " الجزء ضوء مستجدات ظهير التحفيظ العقاري " مجلة القضاء المدني " المنازعات العق

  194نجيم اهتوث م س ص  94 



 

 

77 

االستعجالي التالي " حيث إن  األمر الشأنفي هذا  أعالهوقد صدر عن رئيس المحكمة  

طلب المدعي يهدف إلى رفع الحجز المضروب على عقاره المشار إليه أعاله بمقتضى 

 .866/2009محضر التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 

قضائي الستيفاء دين لفائدة  أمرمسطرة تنفيذ  إطارهذا الحجز قد اتخذ في  إنوحيث 

 المدعى عليه.

المدعي قد تحلل من هذا الدين حسب ما جاء في محضر التنفيذ المؤرخ في  إنوحيث 

 ووصل األداء الصادر عن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ. 01/12/2009

وحيث إنه بهذا األداء فإن التزام المدعي قد انقضى ومن تم فإن السبب الذي من أجله 

 ما كان عليه وذلك إلىالوضع  إعادةالتنفيذي المذكور لم يعد قائما وينبغي  اإلجراءاتخذ 

 بتطهير عقار المدعي من هذا الحجز.

من  قاضي المستعجالت مختص بذلك  ألن في بقاء الحجز عرقلة وحد إنوحيث 

 .95"حرية المالك في التصرف في ملكيته وهو ما يبرر حالة االستعجال

  التنفيذ على العقار  إجراءاتتنازل الحاجز عن 

االستعجالي التالي " حيث إن طلب المدعية يهدف إلى  باألمرونستدل عن هذه الحالة 

رفع الحجز التنفيذي المقيد لفائدة المدعى عليها على الرسم العقاري المذكور أعاله 

 لتنازلها عنه بسبب الصلح المبرم بينهما.
                                                             

 غير منشور  26/01/2010بتاريخ  1947/09/4صادر في الملف االستعجالي عدد  13عدد  أمر 95 
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التنفيذ على العقار المحجوز حسب الطلب  إجراءاتالحاجزة قد تنازلت عن  إنوحيث 

 ا المدلى به في الملف التنفيذي لوقوع صلح.الصادر عن محاميه

ما كان عليه  إلىالوضع  إرجاعفإنه ينبغي  اإلجراءوحيث إنه بتنازل المدعية عن هذا 

وأن ذلك يدخل في اختصاص قاضي المستعجالت ألن بقاء عقار المدعية مثقال به 

 يشكل تشويشا على ملكها وحقها في التصرف فيه كيف ما شاءت.

 .96ب له إذن ما يبرره ويتعين االستجابة إليه"الطل إنوحيث 

 الستعجالي في التشطيب على الحجوزوبناء على ما سبق فان تدخل القضاء ا

العقارية ، سيساهم ال محالة في تطهير العقار المحجوز ،  اإلنذاراتوكذالك  العقارية

حد من حريته في وت الحجوزات تشكل تشويش على المالك  أنعلمنا  إذاخاصة 

 التصرف في عقاره.

لم  07/14قانون  إطارتدخل القضاء االستعجالي في  أن إلى اإلشارةتجدر  وفي األخير

أوامر وقتية  إصداريقف في حدود هذه الحاالت ، بحيث كلما سمحت له الفرصة في 

                                                             

 غير منشور  10/05/2011بتاريخ  757/10/4صادر في الملف االستعجالي رقم  75عدد  أمر 96 
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لعقار فانه تصدر عنه اجتهادات حسب نوع الطلب المقدم من جهة ، من اجل حماية ا

  97.لوقائع المستند عليها من جهة ثانية وا األسبابوطبيعة 

 

                                                             

 إجراء نائية بسطات في شان رفع التعرض عاالستعجالي الصادر عن المحكمة االبتد األمروما يعزز هذا القول 97 

للمهندس التابع  اإلذنالعمليات الهندسية لتحديد الرسم العقاري والذي جاء فيه " حيث إن طلب المدعي يهدف إلى 

 الكائن بسطات... المسمى دار عائشة 19219/15الرسم العقاري عدد  إلىللمحافظة العقارية بسطات بالدخول 

وحيث إن وقائع القضية وفق ما هو ظاهر من المستندات أن األمر يتعلق بتعرض المدعى عليهم على عملية تحديد 

رسم عقاري تم تأسيسه لفائدة المدعي  ومن معه من شركاءه ومنع المصلحة التقنية بالمحافظة العقارية سطات من 

 القيام بمهامها بعين المكان.

ء المدعي لقاضي المستعجالت لرفع هذا المنع له ما يبرره طالما أن حقه في استكمال االجراءات وحيث إن لجو 

الهندسية لعقاره هو حق مشروع وينبغي أن يتمتع بالحماية القضائية ألن الفعل الموجب لهذا التدخل ثابت من خالل 

 ليهم.محاضر عدم القيام بعمليات التحديد التي أدلى بها بسبب تعرض المدعى ع

عملية التحفيظ وتنفيذ  إلتماموحيث إن حالة االستعجال قائمة وتثمتل في حاجة المدعي إلى انجاز العمليات المذكورة 

حكم نهائي قضى بطرد المدعى عليهم من العقار المذكور وأن هذه العملية قد أثيرت بشأنها صعوبة في التنفيذ حسب 

بنيت على عدم معرفة معالم  044/1131في الملف رقم  3/7/2008الصادر بتاريخ  181األمر االستعجالي عدد 

 العقار بعين المكان.

وحيث إن الطلب ليس فيه مساس بالموضوع ما دام أن المدعى عليهم ضد حكم بطردهم من العقار لالحتالل بدون 

الت ما دامت سند كما أن رفع نفس الدعوى أما قضاء الموضوع ال يمنع المدعي من اللجوء إلى قاضي المستعج

 شروط تدخله قائمة.

العمليات الهندسية لتحديد الرسم العقاري  إلجراءوحيث ينبغي تبعا لذلك أمر المدعى عليهم برفع تعرضهم ومنعهم 

 غير منشور  15/03/2011صادر بتاريخ  69/1101/11في الملف االستعجالي   40عدد  أمر "/19219عدد 
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 حاالت تدخل القضاء االستعجالي في ضوء مدونة الحقوق العينية  المطلب الثاني :

تعداد وعمل على ،  98المادة الثامنة من م ح ع ، الحق العيني المشرع في عرف

المطروح من نفس القانون . ويبقى السؤال  10و  9الحقوق العينية بموجب المادتين 

في هذا الباب هو مجاالت تدخل القضاء االستعجالي في مدونة الحقوق العينية 

 وحدود هذا التدخل ؟

 : تطبيقات تدخل القضاء االستعجالي في مدونة الحقوق العينية  األولالفرع 

معينة  لتدخل  بالرجوع لنصوص مدونة الحقوق العينية نجد المشرع حدد حاالت

المستعجلة ، ومن ضمن هذه الحاالت نذكر  لألموراضيا رئيس المحكمة بصفته ق

 إطاربرفع الحجز في متعلقة  وأخرى ( ،  أوالتلك المتعلقة بالرهن الرسمي الجبري ) 

 مسطرة تحقيق الرهن الرسمي ) ثانيا ( .

 : الرهن الرسمي الجبري  أوال

 39.08من القانون  171لقد عرف المشرع المغربي الرهن الرسمي الجبري في المادة 

 بأنه هو: "الذي يكون بدون رضى المدين"، 

                                                             

وقد تم تعريفه على انه "هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني  98 
 أصليا أو تبعيا"
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" الذي يتقرر بموجب حكم عيني ذلك الحق الالرهن الجبري بأنه عرف بعض الفقه وقد 

ختصة ، ويصدر في غرفة المشورة بطلب من الدائنين مقضائي صادر عن المحكمة ال

 .99النيابة العامة " إلىالموصى لهم بدون رضا المدين وبعد االستماع  أو

ويكون لقاضي المستعجالت تقرير وجود رهن إجباري في حالة واحدة وهي المنصوص 

يها ، والتي جاء ف1969100يوليوز  25من ظهير  24عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 

ما يلي: "وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي فإن مدير المكتب اإلقليمي لالستثمار الفالحي 

المعني باألمر أو رئيس المصالح اإلقليمية المختصة التابعة لوزارة الفالحة واإلصالح 

الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة االبتدائية إلصدار األحكام المستعجلة قصد 

رهن إجباري ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه األمر بتقييد 

 والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه".

يونيو  2من ظ  163وهذه الحالة من بين حاالت الرهن اإلجباري التي كان الفصل 

ل 1915 .ولعل الغاية من إسناد االختصاص 102تعديله وتغييره 101ينص عليها قب

                                                             

محمادي لمعكشاوي " المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية على ضوء التشريع والفقه والقضاء ) قانون رقم  99 
 . 294ص  2013الدار البيضاء سنة مطبعة النجاح الجديدة   األولى( الطبعة 08/39
( بمثابة ميثاق االستثمار 1969يوليوز  25) 1389الصادر  في  جمادى األولى  1.69.25ظهير شريف رقم  -100

 الفالحي.
المخول بحكم قضائي بدون  وينص على ما يلي: "الرهن اإلجباري ه 1915يونيو  2من ظ  163الفصل  -101

 ت اآلتية:رضى المدين وال يخول إال في الحاال
.... 
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هذه الحالة هي الرغبة في حماية حقوق وأموال الدولة باعتبارها للقضاء االستعجالي في 

أمواال عامة وذلك عن طريق أوامر مستعجلة والتي بطبيعتها ال تحتمل التأخير، يؤمر 

ة ووقاية لها من خطر دهدر ضمانا لحماية وقتية للحقوق المبتنفيذها على أصل األم

 .103التأخير إذا ما رجح وجودها للطالب

السالف الذكر، يتضح أن المشرع افترض في حالة الرهن  24لفصل فمن خالل ا

اإلجباري المقرر لفائدة الدولة وجود االستعجال، حيث إن هناك بعض الدعاوى 

المستعجلة بنص القانون ال تتطلب توافر هذا الشرط إذ يكون القاضي في هذه الحالة في 

 .104حكماغنى عن البحث عن عنصر االستعجال ألن الدعوى مستعجلة 

بالتقييد  أمر إصداركما نجد قاضي المستعجالت يتدخل في الرهن الجبري عن طريق 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية  39.08من القانون  173االحتياطي وهكذا نجد المادة 

تنص على انه:"عند االستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن اإلجباري أن 

                                                                                                                                                                                      

ثاني عشر: للدولة فيما يخص أمالك المدين بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة األراضي السقوية المنصوص عليها في 
( بمثابة ميثاق االستثمار 1969يوليوز  25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.25الظهير الشريف رقم  

 الفالحي"
نوفمبر  22/ )1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ريف رقم غير وعدل بمقتضى الظهير الش - 102

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 39.08( بتنفيذه القانون رقم 2011
سناء الترابي، حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  - 103

-2007قود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة السنة الجامعية وحدة التكوين والبحث في قانون الع
 .291، ص 2008

 .291سناء ترابي: م س، ص  - 104
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تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم يأمر بناء على طلب بإجراء 

 النهائي".

وعليه فإنه يكون لرئيس المحكمة في حالة االستعجال المتعلقة بالرهون الجبرية اإلذن 

يصدر في هذا الشأن على إثر طلب استعجالي  أمرباتخاذ التقييد االحتياطي بناء على 

الحكم بالرهن الجبري يقيد في السجل على  يرفع إليه من طرف الدائن ، وعند ما يصدر

 .105أن تكون رتبته من تاريخ إجراء القيد االحتياطي

 من مدونة الحقوق العينية  218رفع الحجز في ضوء المادة  ثانيا :

وذلك تحت طائلة بيع  يستوفي دينه في اجل استحقاقه ، أنكان من حق الدائن  إذا

 215القانونية كما تنص على ذلك المادة  اإلجراءاتالملك المرهون رهنا رسميا وفق 

اعتداء على المحجوز  ألي، فان المشرع وفي مقابل ذلك ودرءا 106من م ح ع 

                                                             
المتعلق بمدونة الحقوق، العينية على أنه:"يأخذ الحكم  39.08ن ق  م 173تنص الفقرة الثانية من المادة   -105

 الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد االحتياطي"
تنص هذه المادة على ما يلي " للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع  106

ون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ الملك المرهون وفق اإلجراءات المنصوص عليها في القان

سة عشر يوما من تاريخ التوصل للمدين األصلي وللحائز، ألداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خم

 به.
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عليه من طرف الحاجز خالل مسطرة تحقيق الرهن الرسمي ، نجده قد اوجد حماية 

 . 107من مدونة الحقوق العينية 218خاصة للمدين من خالل الفصل 

 أمرع قد نظم حالة خاصة للتشطيب على الحجز بناء على وبذلك يكون المشر 

 اإلضرارالحجز ، من شأنه  إجراءاتالتراخي في مواصلة  أناستعجالي ،حينما قرر 

الصالحية في يبقى لقاضي المستعجالت  األحوالبالمحجوز عليه . وفي جميع 

الحجز  يبرر التشطيب على إجراءاتالحاصل في مواصلة  التأخيركان  إذاتقدير ما 

 .108في التنفيذ ال مجال للتشطيب عليه  تناتج عن صعوبا تأخيرانه  أم

والتي كانت من م ح ع  218قائما حول نطاق المادة التساؤل المطروح  أن إال

طبق عل العقارات مالمتعلق بالتشريع ال 1915من ظهير  208السابق م  ها فيلتقاب

محصورة  أنها أمشمل الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري ؟ تمتد لت فهل، المحفظة

 فقط في الحجز الناجم عن مسطرة تحقيق الرهن ؟

  خاص  208أن الفصل اتجاهين احدهم يرى  إلىجوابا عن هذا السؤال انقسم الفقه   

لق باإلنذار والحجز العقاريين المرتبطين بالرهن الرسمي، وال يمكن اللجوء إليه عندما يتع
                                                             

حجز، أمكن للمحجوز عليه أن نص على ما يلي " إذا وقع التراخي في مواصلة اإلجراءات التي تتلو الت 107

ى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجالت للمطالبة برفع اليد عن الحجز تبلغ بمقال إلم يتقد

 نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 .يكون األمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور"  

  195نجيم اهتوت م س ص  108 
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األمر بحجز تحفظي أو تنفيذي تم تسجيلها على الرسم العقاري الستخالص ديون غير 

 .109مضمونة برهن

جاء عاما ولم يشر مطلقا إلى الرهن  208، يرى أن الفصل 110وفي المقابل هناك اتجاه

الرسمي، ولو أراد المشرع ذلك ألورد هذا الفصل في القسم العاشر المتعلق بالرهون 

نجده ورد في القسم الثالث عشر الخاص بالحجز والبيع عن طريق نزع الرسمية بينما 

 الملكية اإلجباري وفي البيع بالمزاد العلني وفي التطهير".

نصت  إذ 208وهو ما سارت عليه محكمة النقض ،حيث وسعت من نطاق الفصل 

، يشير إلى اإلجراءات التي 1915-6-2، من ظهير 208على أنه: "إن هذا الفصل 

 .111الحجز ومنها الحجز التحفظي ..."تتلو 

 08/39من القانون رقم  218وهذا التوجه األخير هو ما تم تكريسه من خالل الفصل 

من ظهير يونيو  208حيث تم حذف كلمة "األعذار" الوارد النص عليها في الفصل 

1915. 

                                                             

 .93 ص.2002، 1، مطبعة الجديدة، البيضاء ط"تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي" محمد سالم، " 109 

،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق فرع " اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي" عبد العالي الدقوقي -110

 .231 ص2002/2001الحقوق،أكدال ،الرباط،القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني،كلية 
، عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض في الملف المدني 2002نونبر  27، الصادر بتاريخ 3614قرار عدد   -111 

، أشارت إليه رشيدة مزوغ، اإلشكاالت العملية في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، رسالة لنيل 97-11-1-2702رقم 
 .70،ص: 2008-2007لعقود والعقار كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة، دبلوم الماستر في قانون ا
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خي في وعليه فان رئيس المحكمة االبتدائية يتدخل بصفته االستعجالية  في حالة الترا

التي تتلو تحيق الرهن الرسمي ،  اإلجراءاتالتي تتلو الحجز ، وليس  اإلجراءاتمواصلة 

 نهائي بالتشطيب على الحجز . أمرحيث يصدر والحالة هذه 

تدخل القضاء االستعجالي في الحقوق العينية ال يحد من  أن إلى اإلشارةتجدر  وأخيرا

غير تلك المضمنة بمدونة الحقوق العينية ، بحيث كلما  أخرى  أوامر إصدارسلطته في 

مساس في  آوهناك صعوبة استعجالية  أن أمامهمن خالل الطلب المقدم له  ارتأى

استعجالي في الموضوع من اجل وضع حد  أمر إلصدارتدخل  إالممارسة هذه الحقوق 

ق تجسيدا لحماية القاضي بفتح طري باألمرلالعتداء على العقار المحفظ ، ونمثل لذلك 

حق االرتفاق بالمرور باعتباره حق عيني ، وهكذا فقد جاء في قرار صادر عن محكمة 

الحق مادام  بأصلوضع حد لالعتداء على عقار محفظ ال يعد مسا  إنالنقض ما يلي " 

 في دائرة اختصاص قاضي المستعجالت . تي تبتالقائمة ال األوضاعالهدف منه حماية 

فتحها ب األمرالطريق التي كانت موجودة يشكل خطرا محدقا بالمطلوب ، وان  إغالقوان 

 .112من طرف القضاء االستعجالي ال يعد منشأ لحق االرتفاق وال يمس بالجوهر "

 الفرع الثاني : حدود تدخل القضاء االستعجالي في الحقوق العينية 

                                                             

رشيد وهابي في  أورده 08/06/2005بتاريخ  4367/1/7/00صادر في الملف المدني عدد   1737قرار عدد  112 
 .100م س ص 



 

 

87 

تدخل القضاء االستعجالي في الحقوق العينية مشروط بعدم مساسه بجوهر هذه  إن

 أنقاضي المستعجالت اثر بحثه في الطلب االستعجالي يجب  أنالحقوق ، مما يعني 

دعي ، وهكذا فقد جاء في قرار ميتوقف على طبيعة الحقوق العينية التي يتوفر عليها ال

ث في النزاع يتوقف على طبيعة الحقوق الب إنصادر عن محكمة النقض ما يلي " 

انجاز العينية التي يتوفر عليها المدعون والوضعية التي كانت عليها عقاراتهم قبل 

 الطريق السيار ، مما سيؤدي

 .113المساس بجوهر الحق وبالتالي عدم اختصاص القضاء المستعجل "  إلىال محالة 

استعجالي صادر عنها بعدم  أمرولقد صرحت المحكمة االبتدائية بمكناس في 

ذلك يشكل مساس  أناالختصاص في طلب التشطيب على الحقوق العينية بعلة 

حيث يهدف الفريق المدعي من طلبه الحكم له بما هو   بالجوهر، حيث جاء فيه ما يلي "

 مفصل أعاله أعاله؛

قاضي المستعجالت توافر عنصر اإلستعجــال و عدم  اختصاصحيث إن مناط و 

 اس بما سيقضى به في الموضــوع .المســ

                                                             

وهابي رشيد  أورده 14/02/2002بتاريخ  2319/1/4/2004عدد  اإلداري صادر في الملف  255قرار عدد 113 
 76في مرجعه السابق ص 
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حيث إنه ليس من اختصاص قاضي المستعجالت التشطيب على الحقوق العينية في و 

الرسوم العقارية لما في األمر من تغيير للمراكز القانونية و هو أمر فيه مساس 

 بالموضوع؛

 .114"للبت في الطلب اختصاصناحيث و الحال كذلك ال يسعنا إال التصريــح بعدم و 

طلب التشطيب عليها  ال  إنومن بين الحقوق العينية التي دأبت بعض محاكم المملكة 

بجوهر الحق نجد حق الرهن الرسمي ، حيث  عقد لقاضي المستعجالت لكونها تمسين

لهذا الغرض قضت بعدم االختصاص لهذه العلة . ونستدل في ذلك  أمامهاكلما قدم طلبا 

المحكمة االبتدائية بسطات والذي جاء فيه " حيث  در عن رئيسااالستعجالي الص باألمر

لكونه  24327/15إن طلب المدعي يهدف إلى رفع الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 

 تحلل من الدين الذي كان سببا له وحصوله على شهادة برفع اليد من الدائن.

عقار لكن حيث إنه بقطع النظر عن باقي المآخذ األخرى فطلب رفع رهن رسمي على 

محفظ والتشطيب عليه ال يتم إال بتراضي طرفيه أو بناء على حكم حائز لقوة الشيء 

المقضي به صادر عن قضاء الموضوع وبذلك فهو طلب موضوعي ال يختص بنظره 

قاضي المستعجالت لما فيه من مساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وألن البت 

                                                             

 غير منشور  07/11/2012بتاريخ  467/8/2012صادر في الملف عدد  أمر 114 
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من ق  152موضوع وعمال بأحكام الفصل فيه لن يبقى شيئا يمكن عرضه على قضاء ال

 . 115م م يتوجب التصريح بعدم االختصاص "

تكريس لموقف محكمة النقض والذي  إالهذه المحاكم ما هو عليه والتوجه الذي سارت 

 . األخير األمربه في هذا  لتم االستدال

 المبحث الثاني : الحاالت الخاصة لتدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية 

تتعدد الحاالت التي يتدخل فيها القضاء االستعجالي في المادة العقارية بتعدد النصوص 

القانونية المنظمة للعقار من جهة ، واختالف الحاالت التي تتطلب تدخال قضائيا 

                                                             

 األمرغير منشور . وهو نفس  62/04/2016بتاريخ  90/1101/2016صادر في الملف  عدد  أمر 115 

االستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة االبتدائية  بمكناس والذي جاء فيه " حيث يهدف المدعي من طلبه الحكم 

 /ك ؛8288بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 

ما و حيث إن الرهن الرسمي هو حق عيني و قاضي المستعجالت غير مختص للتشطيب على الحقوق العينية و هو 

من  2المنشور بالعدد  568/98ملف عدد  19/01/2000الصادر بتاريخ  86أكده المجلس األعلى في قراره عدد 

مجلة المحاكمة  الذي جاء فيه :" ... وضع حد للرهن العقاري ال يمكن النظر فيه إال في إطار دعوى موضوعية ال 

 في إطار دعوى استعجالية"

صادر في الملف االستعجالي  أمرللبت في الطلب"  اختصاصناالتصريح بعدم  و حيث و الحال كذلك فال يسعنا إال

 غير منشور. 19/03/2013بتاريخ  180/8/2013رقم 
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قانونية العقارية ، كل ذلك من اجل إفراد حماية قوية استعجاليا خارج عن النصوص ال

 للملكية العقارية .

و  00/51: تدخل القضاء االستعجالي في ضوء القانونين رقم  األولالمطلب 

00/18  

ما تضمنه القانون نذكر من أهم تجليات تدخل القضاء االستعجالي في المادة العقارية 

العقار) الفرع األول ( ، والقانون المتعلق بنظام المتعلق اإليجار المفضي إلى تملك 

 الملكية المشتركة للعقارات المبنية ) الفرع الثاني ( .

 إلىالمفضي  المتعلق بإاليجار 00/51ستعجالت وقانون : قاضي الم األولالفرع 

 تملك العقار 

 أعالهتملك العقار بموجب المادة الثانية من القانون  إلىالمفضي  اإليجاريعرف عقد 

على انه " كل عقد بيع يلتـزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو 

 8جزء منه بعد فترة االنتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار".

ليعطي لرئيس المحكمة االبتدائية وقد تدخل المشرع المغربي بنص قانوني صريح 

بناء  المتخذت الصالحية بالتشطيب على التقييد االحتياطي البصفته قاضيا للمستعج

تملك العقار ، وذلك في حالة عدم تنفيذ المكتري  إلىالمفضي  اإليجارعلى عقد 
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الوجيبة وذلك حفاظا على حقوق  المتملك اللتزاماته التعاقدية المتعلقة بالتسبيق و

في يلي "على ما  أعالهمن القانون  23البائع . وهكذا نجد المشرع نص في المادة 

حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك لاللتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق، عند 

االقتضاء، والوجيبة وكذا التحمالت المستحقة، يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية 

قاضي المستعجالت إصدار أمر بفسخ عقد اإليجار المفضي إلى تملك بوصفه 

فراغ المكتري المتملك بوصفه محتال للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب  العقار وا 

 من هذا القانون" . 5التقييد االحتياطي المشار إليه في المادة 

الملكية  نظام 00/18الفرع الثاني : تدخل القضاء االستعجالي في ضوء قانون 

 المشتركة للعقارات المبنية

تدخل الحاالت التي ي حدد نجد المشرع قد أعاله 00/18بالرجوع لمقتضيات قانون 

بشأن  تثار أنرئيس المحكمة االبتدائية للبث في المنازعات الوقتية التي يمكن فيها 

 30و 25و  19ما حملته المواد ذلك العقار المشترك الملكية ، ومن  إدارة أوتسيير 

ما يهمنا في هذا الباب هو الحاالت التي يتدخل فيها  أن إال،  40و  38و  33و 

 المستعجلة . لألموررئيس المحكمة بصفته قاضيا 
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عجالت التدخل بكيفية ومن بين المواد التي تم تعدادها والتي اسند فيه لقاضي المست

ل نقاش فقهي مح األخرى المواد لتبقى ،  40و 33و 30و 28المواد  مباشرة نجد

 حول الصفة التي يتدخل فيها رئيس المحكمة بشأنها .

االستعجالي الصادر تجاه الوكيل السابق بتسليمه للوكيل الجديد  األمر:  أوال

 . المستندات والوثائق التي يمتلكها بصفته نائبا لالتحاد

نجدها تنص على ما يلي " يتعين على  00/18من قانون  28المادة  إلىبالعودة 

وكيل االتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خـالل أجل خمسة عشر 

( يوما يبتدئ من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا األخير جميع الوثـائق 15)

ار وبيان الوضعية المالية وكل أموال والربائد والسجـالت الخاصة باالتحاد والعـقـ

 االتحـاد بما فيها المبالغ النقدية. 

يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام األجل المذكور أعاله إذا لم يقع التسليم المذكور أن 

يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية وهو يبت في شكل استعجالي أن يأمر الوكيل 

 ة".السابق بذلك تحت طائلة غرامة تهديدي

نائبه الذي انتهت مهامه يتعين عليه  أواالتحاد  مأموروانطالقا من هذه المادة فان 

د كل المستندات والربائد والسجالت المتعلقة باالتحاد يالجد المأموريسلم  أناثر ذلك 
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االتحاد بما يشمله من مبالغ نقدية ،  أموالوالعقار ، مع بيان الوضعية المالية وكل 

 مسة عشر يوما من تاريخ تعيين الوكيل الجديد .وذلك خالل مدة خ

اوجد المشرع المادة بشأن هذا التسليم القديم  المأمور إليهوتالفيا لكل تماطل قد يعهد 

قانونا المحدد  األجلالجديد عقب انصرام  للمأموريمكن  اي بموجبهالت، و  أعاله

قاضيا  يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية بصفته أنبموجب نفس المادة 

السابق بذلك ، تحت  المأموراستعجالي يأمر بموجبه  أمران يصدر للمستعجالت 

 طائلة فرض غرامة تهديدية بحقه.

من  149يقدم وفق مقتضيات الفصل الطلب االستعجالي هذا  أن إلى اإلشارةوتجدر 

 نتيجة وخيمة يصعب تسويتها أي ق م م ، وقد توخى المشرع من وراء ذلك تفادي

تحريف  أوالوثائق والربائد والسجالت  إتالفالقديم على  المأمورن يقدم د ، كأفيما بع

نحو ذلك مما يستعصي تداركه  أواالتحاد ،  أموالتبديد  أوالوقائع المضمنة فيها 

  ويؤثر سلبيا على التدبير الجماعي للعقار .

في بحث سلطة تقديرية للقاضي المستعجالت منح لوالمشرع من خالل هذا الفصل 

ألنه وكما سبق فان ، عنصر وجود هذا الافترض  االستعجال، بالرغم من انه حالة 

عدم تحقق  آومقنعة توضح مدى تحقق  بأسباب آمرهيعلل  أنيعفيه من هذا النص 

 عنصر الخطر .
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فان قاضي المستعجالت  أعالهلم يقع التسليم المذكور  إذاانه  إلى اإلشارةوتجدر 

 إذاد المأمور القديم الممتنع عن التسليم غرامة تهديدية يفرض بموجبه ض أمرصدر ي

 . 116يلة تنفيذ غير مباشرةوس األخيرةهذه  أنلم يسبق الحكم بها ، باعتبار 

 ارات المتخذة من طرف الجمع العامثانيا : اختصاصه بالنظر في الطعن ضد القر 

 منهم متضرر ضمانا من المشرع للحقوق الفردية للمالك المشتركين نجده قد مكن كل

 االبتدائية رئيس المحكمة أمام المشروعة، غير العام الجمع قرارات في الطعن من

في هو األمر الذي نص عليه  ، و المستعجلة لألمور قاضيا بصفته العقار لموقع

 .117 00/18من ق  30المادة 

                                                             

      محالت " شرح لنصوص  أوطبقات  أوشقق  إلىعبد الحق صافي " الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة   116 
 . 151الى  147ص  2009الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثانية ، مطبعة النجاح  00/18القانون رقم 

  وقد نصت هذه المادة على ما يلي "" يجب على وكيل االتحاد أو وكيل مجلس االتحاد أن يقوم بتبليغ جميع  117

القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر االجتماعات إلى كافة المالك داخل أجل ال يتعدى 

 أيام من تاريخ اتخاذها.  ية ثمان

 يتم التبليغ برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بواسطة عون قضائي.  

يمكن للمتضرر من القرارات السالفة الذكر أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة االبتدائية الواقع العقار في دائرة   

 ل بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.وذلك بسبب مخالفتها للقوانين واألنظمة المعمو     نفوذها 

 دائية لتنفيذ قرارات الجمع العاميمكن التحاد المالك ووكيله عند االقتضاء استصدار أمر من رئيس المحكمة االبت 

 وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية".
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 موضوع العام الجمع قرار تعلق لو كما االستعجال والحالة هذه  يتحقق عنصر  و

 أو تخصيصه، تغيير أو جزئه المفرز في التصرف المشترك من المالك بمنع الطعن

 الموصوفة، باألغلبية العقار تعلية تقرير الخاصة،أو أجزائه على تحسينات بإدخال إلزامه

 يترتب والتي بها المعمول األنظمة و المخالفة للقوانين القرارات من كثير ذلك شابه وما

 فيما بعد . تداركها يصعب فادحة أضرار تنفيذها على

 التي والوثائق الحجج على االطالع في هنا المستعجالت قاضي اختصاص وينحصر

 االتحاد، عن نيابة عليه المدعى والمأمور المدعي المتضرر المشترك بها المالك أدلى

 أحد عن المستعجالت قاضي أمر يخرج ، وال العام الجمع قرار تتعلق بشرعية والتي

 تبين إذا تأييده وثانيهما األنظمة،  أو للقوانين لمخالفته نظرا إلغاء القرار أولهما احتمالين

 بانعدام تنعدم مؤقتة حجية المتخذ القضائي لإلجراء أيضا تكون  وهنا ذلك، خالف

 .أسبابها

ذا  الملكية قانون  من 30 المادة إطار في المستعجالت قاضي اختصاص كان وا 

 ال المشتركة

 إصدار في يستند أن وال بالدعوى  ترفق التي الموضوعية الطلبات في النظر له يجيز

 قراره
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هذه  إلىعرضي  بشكل ينظر أن له فإن بالجوهر، العالقة ذات األسباب إلى االستعجالي

 بسبب الحقوق  ممارسة تعطل التي األحوال في سيما إلى الحقيقة توصال  األسباب

 طابعا استعجاليا. تكتسي صعوبات

 لتنفيذ اإلسراع يجب الملكية مشتركة عقارات إطار في الجماعي السكن فكرة ولنجاح

دارة العقار بحفظ المتعلقة العام الجمع قرارات كل  المشرع أجاز لذلك المشتركة األجزاء وا 

 من أمر استصدار تحاداال لوكيل المشتركة الملكية قانون  من 30 المادة في المغربي

 ةعرقلم يت عندما وذلك التنفيذية بالصيغة القرارات هذه بتذييل االبتدائية رئيس المحكمة

 .118من المالك المشركين  أكثر أوتماطل واحد  أو لمعارضة تنفيذها نظرا

 

 المشتركة  باألجزاءالمتعلقة  األشغالاالستعجالي بانجاز  األمرثالثا : 

ة للمالك ينوع من التوازن بين المصلحة الجماع إقامةرغبة من المشرع في 

من قانون 119 30، نجده يلزم من خالل المادة المشتركين ، وبين مصالحهم الفردية 

                                                             

 . 88و  87عزيز الطائي م س ص  118 
على ما يلي " يجب على وكيل  00/18من ق  30وقد نصت هذه المادة على ما يلي " نص في المادة  119

االتحاد أو وكيل مجلس االتحاد أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر 

 اذها.إلى كافة المالك داخل أجل ال يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخ  االجتماعات 

 ار بالتوصل أو بواسطة عون قضائي.يتم التبليغ برسالة مضمونة مع اإلشع 
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ة قالمتعل األشغالتسهيل مهمة انجاز بكل واحد من المالك المشتركين  00/18

 اإلدارة بأعمال األشغالالمشتركة ولو داخل جزئه المفرز ، سواء تعلقت هذه  باألجزاء

هذه القررات يشترط  أن إالتطوير العقار ،  إلىغير العادية التي تهدف  أوالعادية 

 لألنظمةمن قبل الجمع العام ، وان تكون غير مخالفة  اتخاذهالصحتها ضرورة 

المعمول بها . وفي مقابل ذلك منح المشرع لكل واحد من هؤالء المالك حق 

 أمام بشأنها، وذلك عن طريق عرض النزاع  األشغالاالعتراض على القيام بهذه 

الواجبة لرفع  األعمالبانجاز  أمرقاضي المستعجالت الذي يصدر عند االقتضاء 

 .120الضرر 

 

 

رفع الرهن الجبري المنصب على شقة المالك االستعجالي بشأن تقييد و  األمر: رابعا 

 المشترك 

لقاضي المستعجالت اثر تدخله في الرهن الجبري المنصب على شقة المالك المشترك 

بتقييد الحق في الرهن الجبري تقييدا احتياطيا  آمريصدر  أنيمكن  إذدور مزدوج ، 

                                                                                                                                                                                      

ة ة الواقع العقار في دائر يمكن للمتضرر من القرارات السالفة الذكر أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة االبتدائي

 الطعن بإجراءات استعجالية..." . وذلك بسبب مخالفتها للقوانين واألنظمة المعمول بها ويبت في  نفوذه

  90 إلى 88عزيز الطائي م س ص من  120 
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في تفويته قبل  اإلسراعوذلك بناء على طلب االتحاد لمنع المالك المشترك المدين من 

 األمرمشتركة ، ويصدر رئيس المحكمة االبتدائية هذا سداد كامل حصته في التكاليف ال

 من مدونة الحقوق العينية كما سبق تناول ذلك . 172طبقا للمادة 

 إيداعه أوالدين  بأداءالمالك المدين قد قام  أنوفي مقابل هذا الدور فانه متى ثبت 

ق ، فانه يبقى من ح 00/18من ق  40بصندوق المحكمة كما تنص على ذلك المادة 

شقته ، وذلك عن طريق استصدار أن يطلب فك الرهن الجبري المقرر على ين دهذا الم

من ق م م ، وذلك قصد تمكينه من انتهاز  149من رئيس المحكمة طبقا للفصل  أمر

 فرصة سانحة لتفويت محله بشروط تفضيلية .

مالك وسلطة قاضي المستعجالت في فك الرهن الجبري في هذه الحالة رهينة بقيام ال

لفائدة االتحاد من جهة ، وعدم حصته المتخلفة من التكاليف المشتركة  بأداءالمشترك 

بمدى  أواختصاصه بالبث في الخالف المتعلق بمدى سداد هذه التكاليف المشتركة ، 

  . 121مشروعية قرار الجمع العام المتعلق باعتمادها و تقادمها 

 المطلب الثاني : دور قاضي المستعجالت في حماية الملكية العقارية 

حق الملكية حق عيني عقاري محمي دستوريا ، ويعتبر القضاء االستعجالي من بين 

آليات حماية هذا الحق ، وتظهر أهم تجليات تدخل هذا األخير للقيام بهذا الدور 

                                                             

  197عبد الحق صافي م س ص  121 
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حق ) الفرع األول ( ، وكذا في الحمائي من خالله تدخله في طرد محتل بدون سند أو 

 القانون المتعلق بنزع الملكية ورفع االعتداء المادي ) الفرع الثاني ( .

 : دور قاضي المستعجالت في البث في طلبات الطرد من عقار لالحتالل  األولالفرع 

لم يسند المشرع لقاضي المستعجالت حق النظر في طلبات الطرد لالحتالل بدون سند 

نما، 122قانوني   .123كان لالجتهاد القضائي السبق في هذا المجال  وا 

صورة من صور االعتداء على الحقوق " بأنهويعرف بعض الفقه احتالل عقار بدون حق 

والتي تحظى بجانب من الحماية في مختلف  المترتبة لشخص ما على هذا العقار ،

 التشريعات .

 أنالدليل على  أقيمعجالي متى القضاء االست أماموتثبت واقعة االحتالل بغير سند 

 . 124حق أوواضع اليد يحوز العين بغير صفة 

                                                             

قد نص على بعض الحاالت التي اسند فيها لقاضي المستعجالت  وكاستثناءالمشرع  أن إلى اإلشارةتجدر  122 

 باإليجار المتعلق 00/51صالحية النظر في دعوى طرد محتل بدون سند كما هو الحال بالنسبة لقانون 

 12/67من القانون رقم  43، والمادة  إليها اإلشارةكما سبقت  23تملك العقار في مادته  إلىالمفضي 

االستعمال المهني  أوبين المكري و المكتري للمحالت المعدة للسكن  ةالتعاقديالعالقات  متنظيبالمتعلق 

له  والتي تنص على ما يلي " في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولى أو المتخلى

محتال للمحل دون حق وال سند. وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة إصدار 

 مقامهما..."أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم 

    قاضي المستعجالت في  إثرهاقف على هذا السبق من خالل سرد العديد من الحاالت التي يتدخل على سن     123 
 طرد محتل عقار بدون سند ، وذلك في هذا الفرع من البحث .
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القضاء االستعجالي يكون مختصا بطرد "  أنفي هذا الصدد هو  إليه اإلشارةوما تجدر 

في طور التحفيظ فان قاضي  أوكان غير محفظ  إذا أمامحتل متى كان العقار محفظ ، 

االستعجالي  دأب الفقه والقضاء على اعتبار القضاء إذالمستعجالت ال يكون مختصا ، 

النزاع في طور التحفيظ  في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع باإلخالءغير مختص 

مادام طالب التحفيظ والمتعرض لهما صفة االدعاء في حق الملكية في غياب مسطرة 

في هذه الحالة هي دعوى  التحفيظ لفائدة احد منهما ، وتبقى الطريقة الوحيدة المفتوحة

 .125الحيازة "

غير يكون محل دعوى للحيازة ، وان كل شخص  أنالعقار المحفظ يستبعد  أنمما يعني 

زعاجا على هذا العقار يعتبر محتال بدون سند يوجب رفع مقيد بالرسم العقاري ويحدث ا

بالقرار الصادر عن محكمة النقض  اإلطارطلب استعجالي لطرده .ونستدل في هذا 

االنزعاج الحاصل بالنسبة للملك المحفظ ال يبيح رفع دعوى حيازته  إنوالذي جاء فيه " 

المحفظة تمنع اعتبار كل وضع يخالف  األمالك، الن النصوص القانونية التي تنظم 

الجتهاد ا أنبيانات الرسم العقاري الذي يتضمن الحجة القاطعة على حق الملكية ، كما 

                                                                                                                                                                                      

 106سند " مجلة محكمة االستئناف بالدار البيضاء م س ص  أوالوافي الفاطمي " الطرد لالحتالل بدون حق  124 
  108 إلى

 .166القضاء االستعجالي "مجلة محكمة االستئناف م س ص  إطارلالحتالل في  اإلفراغمليكة شكورة "   125 
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ث انزعاجا لملكه دالمالك يمكنه المطالبة بطرد كل شخص يح أنالقضائي استقر على 

 .126كان هذا الشخص غير مسجل بالرسم العقاري ومحتال بدون سند "  إذا

عن الحاالت العملية التي يتدخل فيها القضاء  نتساءل أنوبناء على ما سبق حق لنا 

قاضي  أمام إثارتهاواهم الدفوعات التي يمكن  االستعجالي لطرد محتل من عقار محفظ؟ 

 النظر في دعاوى الطرد لالحتالل المتعلقة بالعقار المحفظ ؟. أثناءالمستعجالت 

: الحاالت العملية لتدخل القضاء االستعجالي للنظر في طلبات طرد محتل من  أوال

 عقار محفظ 

طرد محتل العقارات بدون سند تتعدد صورها و ال  إلىالدعاوى االستعجالية الرامية  إن

تتعلق بالعقارات المحفظة لكونها  فقط األولى، وسنقتصر على حالتين 127يكن حصرها 

، والثانية واردة على  07/14تستفيد من المقتضيات الحمائية التي يقررها لها قانون 

 . إفراغها إلىالمساكن الوظيفية والرامية 

 دعوى طرد محتل لعقار محفظ  (1
                                                             

 . 94رشيد وهابي في م س ص  أورده  10/01/1968مؤرخ ب  95قرار مدني رقم  126 
 ومن ذلك نذكر : 127 

 االحتالل بسبب التولية  -
  الطالق إيقاعطرد المحضون والحاضنة من بيت الزوجية بعد  -
ية و نطرد محتل ملك الدولة الخاص ) وينظر لهذه الحالة رسالة ل : خديجة قبالوي " الحماية القانو  -

الدولة الخاصة " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص الدراسات العقارية  ألمالكالقضائية 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السنة الجامعية ، بسطات  األولوالتعمير ، جامعة الحسن 

 . 144 إلى 134ص من  2014/2015
طرد الدولة من العقار المحفظ ، وهذه الحال كانت محل جدل فقهي وقضائي حول مدى اختصاص قاضي  -

 من ق م م  25المستعجالت في طرد الدولة ، خاصة في ظل المقتضيات الحمائية للفصل 
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اعتبار ما هو مدون بالرسم  إلىصادرة عنه  أوامرالقضاء االستعجالي في عدة  يذهب

لطرد محتل العقار بدون سند ، وهكذا فقد جاء في  كأساس ويتخذهالعقاري عنوانا للحقيقة 

استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات ما يلي " حيث إن طلب  أمر

المدعيين يهدف إلى طرد المدعى عليه  هو أو من يقوم مقامه من العقار موضوع الرسم 

 تحت طائلة غرامة تهديدية. 13591/15العقاري عدد 

في اسم وحيث إن العقار وحسب شهادة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مسجل 

 المدعين كمالكين وحيدين له.

الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيالت تحفظ الحق الذي تنص عليه وهي  إنوحيث 

 حجة على الغير على أن الشخص المسجل فيها هو فعال صاحب الحق فيها.

 المدعى عليه ال ينفي عدم تواجد بالعقار المدعى فيه. إنوحيث 

لتي يضفيها التسجيل في السجل العقاري تقتضي منع أي الحماية القانونية ا إنوحيث 

مبرر قانوني  إلىاعتداء على العقار موضوع التسجيل وأن كل تواجد به دون االستناد 

يشكل تواجدا بدون سند يبرر حالة االستعجال التي تخول لقاضي المستعجالت التدخل 

 .128لوضع حد له"

                                                             

غير   22/2/2011صادر بتاريخ  44/1101/2011صادر في الملف االستعجالي عدد  25عدد  أمر 128 

صادر عنها ما يلي " و حيث ال مراألوا احد منشور .وعلى نفس التوجه تسير ابتدائية مكناس والتي جاء في
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 إرساءوهذه الحجية التي كرسها االجتهاد القضائي للرسم العقاري متع بها محضر 

المزايدة العلنية  حينما اعتبره سند مبرر للطرد بعد خروج العقار من يد المدعى عليه 

االستعجالي الصادر عن رئس  باألمربفعل البيع الجبري ، ونستدل على هذا القول 

ي جاء فيه " حيث يهدف المدعي من طلبه الحكم له المحكمة االبتدائية بمكناس والذ

 بما هو مفصل أعاله؛

و   25/09/2014و حيث الثابت من ظاهر محضر إرســاء المزاد العلني المؤرخ في 

 اشترياأن المدعيان   -م  م. من ق. 480الذي يعتبر سندا للملكية بموجب المادة 

 هللا مكناس؛  ن س.م.ب عبددرب قاع مزود حيث إ 212زينة العقار الكائن برقم 

و حيث إن خروج هذا العقار من ملك المدعى عليه بفعل البيع الجبري، ليجعله في حكم 

 .129المحتل بدون سند مما يوجب تدخل قاضي المستعجالت إلفراغــه"

                                                                                                                                                                                      

ين مالكين على الشياع العقارية بالحاجب أن المدع  األمالكالثابت من ظاهر شهادة الملكية الصادرة عن محافظ 

 ؛  75299/05في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

يجعل حالة اإلستعجـال قائمة  استمرارهاحيث إن الحماية القانونية التي يضفيها التسجيل بالرسم العقاري وضرورة و 

 في الدعوى ؛

حيث إن عدم إثبات المدعى عليه للسند المبرر لتواجده بالعقار أعاله بحجة عاملة قانونا ، ليجعله في حكم المحتـل  و 
 55/8/2012صادر في الملف االستعجالي عدد  أمربدون سند الموجب لتدخل قاضي المستعجالت إلفراغــهما؛" 

 غير منشور . 25/2/2012بتاريخ 
 غير منشور  03/02/2015بتاريخ  22/1101/2015تعجالي عدد صادر في الملف االس أمر 129 
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واقعة االحتالل لرفع  إثباتشرط منصب حول المطروح في هذا الباب  التساؤلليبقى 

صالحية لقاضي المستعجالت من طرف المدعي ، فهل بدون سند دعوى االحتالل 

هل بحث قاضي المستعجالت في هذا  آخرهذا الشرط ؟ وبمعنى توفر ن التحقق م

يعد عدم توافره  أن أمالشرط يعد مساس بالجوهر يترتب عليه الحكم بعدم االختصاص ؟ 

 ؟عدم قبول الدعوى ب أمر إلصدارمبرر 

 واقعة االحتالل شرط  إثباتالمحاكم يعتبرون  رؤساءد بعض جوابا على هذا السؤال نج

االستعجالي الصادر عن  األمر، ومن ذلك 130لقبول دعوى طرد محتل بدون سند 

" حيث يهدف المدعين من طلبهم رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس والذي جاء فيه 

 ك ؛ 5338عدد الحكم  بإفراغ المدعى عليه  من احتالل العقار ذي الرسم العقاري 

ليجعل الطلب ناقص اإلثبات و حليفه  االحتالللواقعة و حيث إن عدم إثبات المدعي 

 .131عدم القبـول"

واقعة االحتالل يمس موضوع  إثباتيعتبر الخوض في البحث في  اآلخروالبعض 

 أنبعدم اختصاص ، معتبر  بأمرقاضي المستعجالت   إصدارالدعوى مما يبرر 

واقعة االحتالل التي  األهم لتدخله لطرد محتل دون حاجة إلثباتعنصر الخطر هو 

                                                             

    أمر إلصدار رعدم توفر هذا الشرط في الحالة التي يكون فيها الزما لرفع الدعوى هو مبر أن  أرى وان كنت  130 
 واقعة االحتالل من  إثباتتعجالي عندما دخل للبحث في مدى برفض الدعوى وليس عدم قبولها ، الن القاضي االس

 يناقش موضوع  الدعوى .  أصبحبل المدعي من عدمها فهو ق
 غير منشور 26/05/2015بتاريخ  06/1101/15 صادر في الملف االستعجالي عدد أمر131 
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 أمرتبقى واقعة مادية يختص بالنظر فيها قضاء الموضوع ، وهكذا فقد جاء في 

استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات ما يلي " حيث إن طلب المدعي 

ذنهما من العقار موضوع هما ومن يقوم مقامهما أو بإالمدعى عليهما  يهدف إلى طرد

  C/67536الرسم العقاري عدد 

وحيث إن قاضي المستعجالت ال يختص باتخاذ اإلجراءات الوقتية التي تقضيها حالة 

االستعجال لحماية الجانب المعرض للخطر إال إذا كان التعدي على الحق المعتدى عليه 

 واضحا.

تحقيق ميداني وهو ما ال يمكن وحيث إن هاته الواقعة المادية تقتضي إجراء بحث أو 

 لقاضي المستعجالت صالحية القيام به لما فيه من مساس بالموضوع.

 .132وحيث ينبغي بناء على ما ذكر التصريح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب

وذاك نجد بعض الفقه يتجه نحو القول بضرورة " تأكد قاضي  األمروبين هذا 

، وانه ال يمكن  ثبوتهاعة مادية ، وتقديرها حالة المستعجالت من وجود واقعة الطرد كواق

وهنا تثبت نجاعة  األطرافمناقشة هذه الواقعة بمنأى عن وثائق الملف وتصريحات 

 أناطقاضي المستعجالت من عدمه لحماية الحق المهدد بالخطر هذا القاضي الذي 

 .133المشرع اختصاصه بعنصري االستعجال وعدم المساس بالجوهر "

                                                             

 غير منشور  26/04/2016بتاريخ  92/1101/16في الملف االستعجالي عدد  صادر أمر 132 
 . 108الوافي الفاطمي م س ص  133 
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القضائي  واألمراالتجاه الفقهي  إلى نميلالفقه  ورأياهين القضائيين جاالتوبين كال 

شرط عدم المساس بجوهر الحق ال ينزع عن  أنبعلة ، الصادر عن ابتدائية مكناس 

 أيفحصا عرضيا وتلمس ظاهرها لمعرفة قاضي المستعجالت صالحية تفحص الوثائق 

 بالحماية . أجدرالفريقين 

  134الوظيفيةطرد محتل المساكن  (2

لموظفيها من اجل تقريب الموظف  اإلدارةالسكن الوظيفي هو ذلك السكن الذي تمنحه 

 وذلك حرصا على حسن سير المرفق العمومي . إدارتهمن مقر 

الضمانات  أهموتدخل القضاء االستعجالي بطرد محتل من السكن الوظيفي من 

لوقوف على الواقع العملي داخل التشريعية و القضائية لحماية الملكية العقارية ، وبا

الطلبات المقدمة للقضاء االستعجالي في هذا الشأن تشكل نسبة  أنبعض المحاكم نجد 

،  اإلدارةهذه المطالب التي تظهر على السطح عند انقطاع الموظف عن  مهمة ،

                                                             

 ألجيراة التي ينتهي فيها عقد شغل بين قاضي المستعجالت يتدخل كذلك والحال أن إلى اإلشارةتجدر 134 
صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس  في الملف  أمر، وهكذا فقد جاء في  األسبابوالمشغل لسبب من 
م  ما يلي " حيث يهدف الفريق المدعي من طلبه الحك 15/07/2014بتاريخ  165/1101/14االستعجالي عدد 

 بإفراغ المدعى عليهم من العقار أعاله ؛
 و حيث أجاب المدعى عليهما بكونهما يتواجدان بالعقار المطلوب إفراغه بناء على عالقة شغل؛ 

و حيث إن عالقة الشغل و على فرض ثبوتها ال ترتب إال حقوق شخصية  تجاه المشغل ال حقوق عينية على 
 عليهما المطالبة بها لدى قضاء الموضوع بعد إثبات موجباتها؛العقار المطلوب إفراغه ، التي للمدعى 

ينطبق عليه وصف  هاء السند الذي يبرر لــهما ذلكو حيث إن استمرار احتالل المدعــى عليهما لعقار المدعين رغم انت
 ..  غير منشور أمرالغير المشروع الموجب لتدخل قاضي المستعجالت إلفراغه".  االحتالل
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في استرجاع  اإلدارةذوي حقوقه ، ورغبة  أوواستمراره في احتالل ذلك السكن هو 

 .عقارها

ه هذا االختصاص كما ورد لعلى كاه أخدتدخل القضاء المستعجل الذي  يأتيومن هنا 

الصادر  340في مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض ومنها القرار عدد 

 إحالة إنوالذي ورد فيه "  1743/91في الملف المدني عدد  22/06/1995بتاريخ 

وبالتالي فان  اإلداري وله استغالل المسكن تفقده الصفة التي تخالطالب على التقاعد 

 أنيعتبر محتال بدون حق ال سند ويتعين على قاضي المستعجالت  باألمرالمعني 

  .135يتدخل ليضع حدا لهذا االحتالل " 

 17استعجالي لها عدد  أمرة بسطات في وعلى نفس المنحى ذهبت المحكمة االبتدائي

والذي جاء فيه  1911/09/4في الملف االستعجالي رقم  02/02/2010بتاريخ  صادر

بإذنه  أومن يقوم مقامه  أوطلب المدعي يهدف إلى طرد المدعى عليه هو  إن" حيث 

 من السكن الوظيفي المشار إليه أعاله تحت طائلة غرامة تهديدية.

ما فقد شاغل العين وضع االحتالل دون سند يتحقق كل أنوحيث إنه من المقرر قضاء 

 المسوغ القانوني الذي كان يخول له البقاء فيها.

بشأن النظام الخاص  1951شتنبر  19من قرار  13وحيث انه بمقتضى الفصل 

فإن األعوان المسكنين في أمالك الدولة يفقدون في  اإلدارةبالموظفين المسكنين من قبل 

                                                             

  112الوافي الفاطمي م س ص  أوردهقرار  135 
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ق في السكنى ويجب عليهم حالة االنقطاع عن العمل ألي سبب من األسباب كل ح

 األماكن في ظرف ستة أشهر بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد. إفراغ

المؤرخ في  00 8464وحيث إنه من الثابت من خالل كتاب السيد وزير الصحة عدد 

وأنه  01/01/2007على المعاش منذ  أحيلالمدعى عليه قد  أن 2006مارس  20

الكائن  3/482نه كان يستفيد من السكن الوظيفي رقم فإ 4رقم  اإلسكانحسب بطاقة 

 بسطات.

على تاريخ  أشهرمن ستة  أكثراستمراره في شغل هذا المسكن رغم انقضاء  إنوحيث 

 على التقاعد يجعله في وضع المحل دون سند. إحالته

المدعى عليه  بإفراغثبوت االحتالل يبرر تدخل قاضي المستعجالت لألمر  إنوحيث 

موظفين  إلسكان اإلدارةلفقدانه سند تواجده ولثبوت حالة االستعجال المتمثلة في حاجة 

 .136آخرين"

تبقى حالة االستعجال في طلب طرد موظف من السكن الوظيفي  أن إلى اإلشارةوتجدر 

أو حتى في الحالة التي االنقطاع عن العمل ،  قائمة بمجرد تحقق سبب من أسباب

 .137جبها الموظف يتوفر على سكن شخصي بمو  يكون 

                                                             

 غير منشور  136 
الطاعن  أنجاء في احد القرارات الصادرة عن محكمة النقض ما يلي " يكون عنصر االستعجال قائما باعتبار  137 

صادر  212سكن " قرار عدد  إلىالموظفين المحتاجين  إلسكانفي حاجة   واإلدارةيتوفر على سكنى شخصية  أصبح
 . 112الوافي الفاطمي في م س ص  أورده 27/11/1986بتاريخ 
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هذه الحماية التي يوليها القضاء االستعجالي للعقار في  أنهو  إليه اإلشارةوما تجدر 

 . كاألتيهاتين الحالتين تكون موضوع العديد من الدفوع والتي نذكرها 

النظر في دعوى طرد محتل  أثناءقاضي المستعجالت  أمامالدفوعات المثارة ثانيا : 

 العقار بدون سند 

قد يواجه قاضي المستعجالت وهو يبث في هذا النوع من الدعاوى بعدة دفوعات من 

حائزا على سند مبرر لتواجده  األخيرخاصة عندما يكون هذا  طرف المدعى عليه ،

 . أعالهبالعقار . وتختلف هذه الدفوع بحسب نوع الدعوى كما هو مفصل 

الدفع الدفوع المثارة نذكر ،  أهمبطرد محتل من عقار محفظ فان  األمرتعلق  إذافوهكذا 

 إلى باإلضافة، 139، والدفع بالتمسك بالتقييد االحتياطي 138بعدم االختصاص النوعي 

غير مقيدة  باشريهالدفع بالتمسك  وأخيرا 140الدفع بوجود عالقة كرائية بين الطرفين 

  .بالرسم العقاري 

                                                             

ونقصد بهذا الدفع حالة المنازعة في الصبغة التي يكتسيها محل النزاع والتي تتطلب من قاض المستعجالت  138 
 بعدم االختصاص الن من شأن البث في هذا الدفع  المساس بالجوهر . أمر إصدار

منه بعلة  إفراغهر المراد ايدفع صاحب الحق المقيد احتياطيا بان له سند يبرر تواجده بالعق أنومن صور ذلك  139 
التقييد االحتياطي مجرد وسيلة  أنمحكمة النقض اعتبرت  يد تقييد احتياطي ، وكجوابا على هذا الدفع فانانه مق

االمتناع  إلىالمستعجلة  األموركافيا لدفع قاضي  لالحتفاظ المؤقت بالحق في عقار محفظ ، وال يمكن اعتباره سندا
 على صاحب هذا التقييد االحتياطي . باإلفراغمن الحكم 

استعجالي لطرده باعتباره  أمر إصداريدفع المدعى عليه بتوفره على عقد كراء يبرر عدم  أنومن تجليات ذلك  140 
القاضي بعدم االختصاص ، بكون البث  أمرهمحتل بدون سند ، وكجواب على هذا الدفع يعلل قاضي المستعجالت 

الحق ويخرج النزاع من دائرة  أصلتمسكهم بعقد كراء العقار يمس  أمامفي شرعية تواجد المدعى عليهم  بالمدعى فيه 
 اختصاصه .
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 باشريهقضاء ذلك المتعلق بالتمسك ال على مستوى الجد أثارتالدفوع التي  أكثرومن 

واحد فيما يخص  رأيغير مقيدة بالرسم العقاري . حيث لم يستقر القضاء على 

 كان يحمل سندا قانونيا . إذااختصاص قاضي المستعجالت بطرد محتل العقار المحفظ 

من قانون  66مقتضيات الفصل وهكذا نجد محكمة النقض مرة تتشدد في تطبيق 

ختصاص القضاء ، وتسير في اتجاه القول بعدم ا التحفيظ العقاري وذلك بشكل حرفي

 األخيرهذا  أنالعقار المحفظ وان كان حامال لسند ، مادام  االستعجالي بطرد محتل

عدم تقييد عقد  إنما يلي " 141غير مقيد بالرسم العقاري ، هكذا فقد جاء في احد قرارتها 

الشراء لعقار محفظ بالسجل العقاري ال ينفي عن المشتري المحتل له صفة المحتل 

 األخيرقاضي المستعجالت دفعا جديا يجعل هذا  أمامبموجب فال يشكل الدفع بالشراء 

 غير مختص ".

وباستقراء هذا القرار يتضح انه يساند مسألة الطرد من العقار المحفظ ولو كان بيد 

جده به ، بل وان كان حكما قضائيا يعترف للمحتل بحقه على العقار توا يثبتالمحتل ما 

نفاذه ال يعفيه من ضرورة التقييد في  أو، فحصول المشتري على حكم بصحة العقد 

بمقتضى واقعة التقييد وابتدءا من تاريخه ال من  إالالرسم العقاري الن حقوقه ال تنشأ 

 .142العقد  إبرام أوتاريخ صدور الحكم 
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111 

يثار هنا حول حجية المقررات القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به  لساؤ والت

 والغير مقيدة بالرسم العقاري ؟

من خالل تتبع عمل محكمة النقض  التساؤلسمير ايت ارجدال عن هذا  األستاذيجيب 

كانت تسير نحو القول بان عدم تقييد هذه المقررات في الرسم بقوله أن هذه األخيرة ، 

فقد تراجعت  اآلن أماالغير ،  أو لألطرافقاري يجعلها غير ذات اثر سواء بالنسبة الع

 و األطرافبين  ألثارهاهذه المقررات تظل منتجة  أنعن موقفها المتشدد هذا معتبرة 

التقييد يبقى فقط شكلية نفاذ ال  أنغيار ولو لم يتم تقييدها بالرسم العقاري ، معتبرة األ

 . 143شكلية انعقاد 

قاضي وهو التراجع الذي عرفته نفس الجهة القضائية فيما يتعلق باختصاص 

مستنذة في ذلك على ، بالرسم العقاري المستعجالت في طرد الخلف الخاص غير المقيد 

من قانون التحفيظ العقاري ، وهكذا فقد جاء فيه ما يلي "  67من الفصل  األخيرةلفقرة ا

ال  إسقاطه أوتغييره  أو هأو االعتراف بنقل حق عيني  ىإلاالتفاقات التعاقدية الرامية  إن

 .من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري  إال األطرافاثر ولو بين  أيتنتج 

دعاوى  إقامة وبإمكانيةبعضهم على بعض  األطرافهذه القاعدة ال تضر بحقوق  إن

 اتفاقاتهم . لتنفيذفيما بينهم 

                                                             

مداخلة له ألقاها بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع " الحماية القانونية والقضائية للعقار في القانون المغربي "  143 
 .  2017ماي  17والمنعقدة بجامعة الحسن األول بسطات بتاريخ 
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المشتري لحقوق مشاعة في عقار محفظ الذي لم ينازعه البائع له فيما باعه له يعتبر  إن

خلفا خاصا للبائع . وبناء على ذلك ال يحق لباقي الشركاء المطالبة بطرده من العقار 

قد حل محل البائع له المالك قانونا ، وان عدم تسجيل رسم شرائه ال يجعله محتال  ألنه

نمابدون سند  يسجل عقد  أن إلى لحقوق البائع له على الشياع وبإذنه محتال يبقى وا 

 شرائه .

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت طلب طرد هذا المشتري يمس بالجوهر ويخرج 

 .144عن اختصاص القضاء االستعجالي "

 الثابتةعن القاعدة الوافي الفاطمي على هذا القرار بالقول بان فيه شرود  األستاذويعلق 

المتمثلة في حجية الرسوم العقارية والتي تجعل االجتهاد القضائي يوكل حق النظر في 

 .145المستعجلة  األمورالطلبات المذكورة لقاضي 

مسألة  أنالصواب على اعتبار  إلىاالتجاه القضائي الثاني اقرب  أنفيما اعتقد  والرأي

، طرد الحائز لسند ما من عقار محفظ من قبل قاضي المستعجالت مسألة غير منطقية 

حكم نهائي يقضي بصحة الشراء  أويكون الشخص مثال حائزا لعقد شراء  أنال يعقل  إذ

 قاضي المستعجالت بطرده . ويأمر، 

                                                             

في الملف المدني عدد  05/6/2003الصادر بتاريخ  1729قرار صادر عن محكمة النقض عدد  144 
 . 22محمد الطالبي م س ص    أورده 3178/1/2/02

 . 120الوافي الفاطمي م س ص  145 
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الدفوع قصد  مجموعة من إثارةفيما يتعلق بمحتل المساكن الوظيفة فانه  يتردد في  أما

 اإلدارةغالبا ما يدفع بعدم قبول هذه الدعوى النعدام صفة  إذ،  اإلفراغرفض دعوى 

المخزنية والوكيل  األمالكمديرية  إدخالالدفع بعدم  أو،  إقامتهاالمنتفعة من المحل في 

 القضائي للملكة في الدعوى .

، وتمسكهم  إليهالتي ينتمون ا اإلدارةوفيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى النعدام صفة 

 باإلفراغالمخزية هي صاحبة الصفة في التقاضي والمؤهلة لمطالبتهم  األمالك إدارةبكون 

لها الحق في مقاضاة  اإلدارة أناستقر محكمة النقض على رد هذه الدفوع معتبرة ، فقد 

القرارات  إلى استنادا إفراغهممن اجل  اإلداريةموظفيها المستمرين في اعتمار المحالت 

القضاء ومباشرة  إلىالمنظمة للسكن الوظيفي والتي تعطي لها حق اللجوء  الوزارية 

حكمة لما اعتمدت هذه مقراراتها ما يلي " .. وان ال احد ، وهكذا جاء في اإلفراغدعوى 

الطاعن من  إفراغ إلىالمعطيات لالستجابة للطلب المقدم من طرف وزارة الصحة الرامي 

الدعوى الن المحل مخصص لها  إقامةفي  ثابتةبرت وعن صواب بان صفتها المحل اعت

انقطاع صلة العمل الرابطة بينها  بعد بإفراغهمموظفيها ولها الحق في المطالبة  إلسكان

 .146وبينهم " 

 دور القضاء االستعجالي في مادة نزع الملكية واالعتداء المادي  الفرع الثاني : 

                                                             
لبي في م امحمد الط أورده 5156/91في الملف المدني عدد  11/03/1997صادر بتاريخ  1487قرار عدد  146

 . 26س ص 
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نجد تدخله في جالي للملكية عالمؤقتة التي يوليها القضاء االستماية صور الح أهممن 

 ( ، و كذا االعتداء المادي ) ثانيا ( . أوالنزع الملكية ) 

 : دور القضاء االستعجالي في مادة نزع الملكية  أوال

 دة نزع الملكية من خالل دعوى اإلذنفي ما اإلداري يتجلى دور القضاء االستعجالي 

 لنزع الملكية . اإلداريةبالحيازة ، وكذا من خالل تدخله في مراقبة المسطرة 

 بالحيازة  دعوى اإلذن (1

بالحيازة المادة  قضاء االستعجالي فيما يتعلق باإلذنتؤصل لهذا الدور الذي يلعبه ال

المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل  7.81من القانون رقم  19

 147المؤقت

وحده لإلذن بواسطة أمر  148والتي جاءت بما يلي " يختص قاضي المستعجالت

في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه 

 نازع الملكية.".

االستعجالي في مادة نزع  اإلداري المسطري لتدخل القاضي  اإلطاروتعد هذه الدعوى 

المدعى عليه،  يها دائما هي المدعية والمنزوع ملكيته هوف اإلدارةالملكية ، وتكون 

استغنائها األخرى هو بالحيازة عن باقي الدعاوى االستعجالية  وما يميز دعوى اإلذن

                                                             

 .980(،ص 1983يونيه  15) 1403رمضان  3بتاريخ  3685عدد  الرسمية الجريدة -147
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تبقى استعجالية بحكم القانون مما يكون معه القاضي  إذعلى شرط االستعجال ، 

المنزوعة  شخاصلألوال يمكن ، االستعجالي في غنى في البحث عن هذا العنصر 

،   بإثباتهكما ال يمكن مطالبة نازع الملكية  يتهم التمسك بانتفاء هذا العنصر ملك

 ينتظر أنوالعلة في ذلك كما يرى بعض الفقه تكمن في كون نازع الملكية ال يمكن 

 التي تقرر من اجلها نزع الملكية . األشغالفي  الحكم القاضي بنقل الملكية للبدء

  أوبحيازتها  لإلدارة اإلشهاد دعلى مجر  اإلداري القضاء االستعجالي وال يقتصر دور 

وعة ملكيتها للمنفعة العامة ، بل هو الذي يرخص لها األموال المنز وضع يدها على 

الذي  األمرذلك ، كونه يتمتع بسلطة تقديرية لفحص حالة الضرورة من عدمها، 

لتدخل القضاء  اس بالجوهرالتساؤل حول مدى اشتراط عنصر عدم المس إلىيدفعنا 

 بالحيازة . لي  في دعوى اإلذناالستعجا

بالحيازة  اآلراء الفقهية بين قائل بان دعوى اإلذن تجوابا على هذا التساؤل اختلف

يرى  وآخرباقي الدعاوى االستعجالية ال يحق للقاضي خاللها المس بجوهر الحق .ك

نماالعدول عنه ، وقتي يمكن  بإجراء يأمربان قاضي المستعجالت ال  في الحقيقة  وا 
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هو قاضي الموضوع ينظر على وجه السرعة في طلب موضوعي هو نقل حيازة 

 .149كان حائزا له  أنمن لم يسبق  إلىعقار  

 أمر استعجالي في دعوى اإلذنالفقهي الثاني الن مجرد صدور  الرأيونميل لهذا 

نهائيا ، وهذا بالطبع يمس حقوقهم في تملك العقار  األرضبالحيازة يفقد المالك 

 موضوع النزاع .

من  الثالثةومن خصوصيات هذه الدعوى كذلك نذكر ما نصت عليه مقتضيات الفقرة 

من قانون نزع الملكية والتي جاءت بما يلي " واستثناء من أحكام الفصل  18المادة 

ورة، ولو لم ينص فيها على أحد تقبل الطلبات المذك من قانون المسطرة المدنية 32

البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية اإلدالء به..". وهو 

 المسطرة بموجب هذه الدعوى  إصالحالذي اعفي من خالله نازع الملكية من  اإلجراء

 لنزع الملكية  اإلداريةمراقبة المسطرة  (2

ة مظاهر الحماية المؤقت أهمسطرة من الموتعتبر مراقبة قاضي المستعجالت لهذه 

من تقديم طلب نزع  بالتأكدلحق الملكية التي اقرها القانون ، وتبدأ هذه المراقبة 

الملكية خالل اجل السنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية طبقا لما 

                                                             

في حماية الملكية العقارية الخاصة " مقال منشور في  اإلداري المستعجلة  األمورمحمد الحيان " دور قاضي  149  
العقاري بالمغرب "  واألمنالندوة العلمية الثانية " العدالة العقارية  أعمال"  وأبحاث تلة المنبر القانوني سلسلة " ندوامج

 . 97و  96و  95العدد الثاني ص 
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 األجللهذا  اإلدارة. وان عدم احترام 150من قانون نزع الملكية  17جاء في المادة 

صادر عن المحكمة  أمرالطلب شكال ، هكذا فقد جاء في  عدم قبول إلىيؤدي حتما 

ما يلي " عدم تقديم دعوى نقل الملكية داخل اجل سنتين من 151بالرباط  اإلدارية

، يجعل الطلب غير مؤسس وبالتالي  أعالهتاريخ نشر المرسوم وفق الكيفية المحددة 

  غير مقبول " .

 إالالمشرع لقاضي المستعجالت ال يمكن القيام به طبعا  أسندهوهذا الدور الذي 

 األسبابوذلك في حدود عدم البحث في  ،بالخوض في جوهر المستندات وتفحصها 

، كما انه غير مختص في رقابة شرط  األطرافالقانونية التي تحدد حقوق والتزامات 

فعها ومضارها . كما انه من شأن منع المنفعة العامة من خالل الموازنة بين منا

                                                             

 نصت هذه المادة على ما يلي " يحدد األجل الذي يمكن أن تبقى خالله األمالك المعينة في "مقرر 150

الجريدة الرسمية أو عند االقتضاء  خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر فيالتخلي"

 من تاريخ تبليغه.

ذا لم يودع نازع الملكية خالل هذا األجل المقال المنصوص عليه في المقطع األول من الفصل   فإنه ال  18وا 

 الحكم بنزع الملكية إال بموجب إعالن جديد للمنفعة العامة".  يمكن 

المتوسط ضد  األبيضلة الخاصة طنجة البحر ابين الوك 15/11/50بتاريخ  69906ملف رقم  1014رقم  أمر 151 
 .99محمد الحيان في م ص س ص  أوردهالرابط عبد الحنين 
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المنزوعة ملكيتهم  األطرافبحقوق  اإلضرارالصادرة في نزع الملكية  أوامرهاستئناف 

152. 

 أطرافاالستعجالي في مسطرة نزع الملكية في صالح وعموما يبقى تدخل القضاء 

غالبا يتطلب تي الملكية ، وال إليهاال تنتظر الحكم القضائي لتنتقل  فاإلدارةالدعوى ، 

العمومية  وبالتالي المصلحة العامة  اإلداراتيرا ، مما يعرقل عمل هذا الحكم وقتا كب

فهو يستفيد من مبلغ  األقلعلى  إذوفي الوقت نفسه فهو في صالح المنزوع ملكيته ، 

 .153التعويض المؤقت في انتظار الحكم له بالتعويض النهائي 

 في رفع االعتداء المادي  اري اإلدثانيا : دور القضاء االستعجالي 

قيامها بنشاط  أثناء اإلدارةيعرف بعض الفقه االعتداء المادي على انه " ارتكاب 

ن اعتداء على حق ميتض أنمادي تنفيذي عمل غير مشروع جسيم ظاهر من شأنه 

االعتداء  أنمساسا بحرية من الحريات المادية" . وقد اعتبر القضاء  أوالملكية 

 األساسيةضدا على كل الضمانات  اإلدارةفادح لحق الملكية ترتكبه ق المادي هو خر 

 التي نص عليها القانون .

                                                             

 . 81محمد الطالبي م س ص  152 
  103محمد الحيان م س ص  153 
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،  أساسينلفعل االعتداء المادي عنصرين  أنوانطالقا من هذين التعريفين نستنتج 

، والثاني يتعلق بالعمل الجسيم والظاهر الذي يتسم بعدم يتعلق بالتنفيذ المادي  األول

 . اإلدارةالمشروعية من قبل 

من القانون  8من قانون نزع الملكية ، والمادة  19و  18وبالرجوع للمادتين  

المستعجلة  األمورالمحدث للمحاكم  نجد المشرع لم يعطي بكيفية صريحة لقاضي 

العتداء المادي ، الشيء الذي احدث صالحية البث في طلبات رفع ا اإلداري 

تضاربا فقهيا وقضائيا ، بين قائل بان رفع االعتداء المادي يدخل ضمن صالحيات 

لقاضي المستعجالت  أصيلهذا االختصاص يبقى  أنيرى  وآخرالقضاء العادي ، 

 ما دام لم يوجد نص صريح يمنع ذلك . اإلداري 

تقرار في الوقت الراهن على سوعلى مستوى القضاء فبعد هذا التضارب تم اال

رفع االعتداء المادي ،  إلىبالطلبات الوقتية الرامية  اإلداريةاختصاص المحاكم 

بتاريخ  09بالرباط عدد  اإلداريةصادر عن المحكمة  أمروهكذا فقد جاء في 

كان من المقرر دستورا  إذاما يلي " حيث  1419/04في الملف رقم  18/1/2006

 اإلجراءات إطارفي  إالن وال يجوز نزعه من يد صاحبه و محق الملك مض أن

المقررة بقانون نزع الملكية ، وان القضاء االستعجالي يملك حق رفع كل اعتداء مادي 

 غصوب ..." .مواقع على العقار ال
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ومن مظاهر الحماية المؤقتة لحق الملكية من االعتداء المادي من طرف القضاء 

 االستعجالي نذكر :

 من ملك الغير بسبب االحتالل بدون سبب  اإلدارة فراغبإ األمر 

 عن قواعد نزع الملكية  اإلدارةنتيجة خروج  األشغال بإيقاف األمر 

 ما كانت عليه  إلىالحالة  بإرجاع أمر إصدار 

  القضائية الصادرة  األوامرفي حالة عدم تنفيذ  اإلدارةفرض غرامة تهديدية على

 تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون  ألنهاعنه 

دور القضاء االستعجالي يبقى محدود ،  كل ما قيل بخصوص هذه النقطة فان رغم

 اإلدارةالتي ترتبط بالمنفعة العامة بعد القيام بها من قبل  األشغال إزالةال يمكن له  إذ

ذه الحالة هو نظرية نازعة الملكية ، وما يحد من دوره في رفع االعتداء المادي في ه

الموازنة بين المنفعة العامة والخاصة، حيث يبقى ملزم بعدم المساس بالجوهر، كما 

  اإلدارةعند قيام اعتداء مادي على ارض الواقع ، وان مجرد مبادرة  إالانه ال يتدخل 

 .154للقيام به ال يملك معه الحق في التدخل 

القضاء االستعجالي في المادة تبقى هذه فقط بعض الحاالت التي يتدخل فيها 

العقارية ، وقد وقفت على بعضها لكونها األكثر عرضة أمام المحاكم لتبقى مجاالت 

                                                             

  114 إلى 110محمد حيان م س ص  154 
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تدخل هذا القضاء متشعبة وال تقع تحت حصر أو عد بل ويتطلب البحث في كل 

 تدخل اطاريح نظر لها العديد من الباحثين والمهتمين. 
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  خاتمة                                 

القضاء االستعجالي  أنخالصة مفادها  إلىعلى امتداد محاور هذا البحث توصلت 

له دور مهم في حماية الملكية العقارية واستقرار المعامالت ، وهذا الدور نابع من 

نه الخصائص التي تميز هذا النوع من القضاء على القضاء العادي والتي جعلت م

العقاري الذي ما  األمنمن ذلك فهو يخدم  واألكثرقضاء متميز مرن فعال وناجع ، 

فتئت التطورات االقتصادية تتطلبه خاصة في ظل المناخ االستثماري القوي 

خلق بنية تشريعية وقضائية أصبحت تعرفه بالدنا ، والذي فرض والتنافسي الذي 

 طني .مواكبة للوثيرة التي يسير بها اقتصادنا الو 

في المادة العقارية لم هذا الدور الذي يلعبه القضاء االستعجالي  أنوغني عن البيان 

نستطع جمع شتاته في هذا البحث ، نظرا لكون حاالت تدخله  تدخل تحت حصر 

 آخرمن نوع  إشكاليةعلى  لإلطاللةالبحث فيه يفتح باب  أنوال يجمعها عدد . كما 

الصادرة عن قاضي المستعجالت في المادة تتعلق بطرق الطعن في المقررات 

بعض النصوص  أنعلمنا  إذاالعقارية ومدى حمايتها لحق الملكية العقارية ن خاصة 

العقارية ال تسعف في ممارسة بعض طرق الطعن المنصوص عليها قانونا ، الشيء 

 درجات التقاضي .إحدى الذي قد يحرم صاحب حق الملكية من 
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 الئحة المراجع                                   

 مؤلفات العامةال

 الدليل العملي إلجراءات التقاضي أمام المحاكم " مكتبة الرشاد سطات  الشرقي حراث "

2016  

 تنفيذاألحكام العقارية " الطبعة الثالثة طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار  إبراهيم باحماني "

 . 2012ديوان الجامع الرباط سنة  2رقم  23السالم شارع طونكان عمارة 

 سلطات رئيس المحكمة في التقييد االحتياطي " مطبعة األمنية الرباط  حميد بلمكي "

 . 2016بسطات نشر بتاريخ  توزيع مكتبة الرشاد

 القضاء الرئاسي وقضاء األمور المستعجلة و عبد اللطيف امسادر  وهابي رشيد "

( مطبعة النجاح  2013إلى سنة  1929بالمغرب خالل أربع وثمانين سنة ) من سنة 

 . 2014الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثانية 

 القضاء المستعجل في القانون المغربي " الطبعة األولى مطبعة  عبد اللطيف هداية هللا"

 .1998النجاح الجديدة،الدار البيضاء، 

 دار "نظرية االختصاص في قانون المرافعات الجديدة وتعديالته" عبد الباسط جميعي ،

 الفكر العربي القاهرة  دون ذكر السنة.
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 دعوى الصعوبة الوقتية من خالل العمل القضائي " الطبعة األولى  عبد العزيز وقيدي "

 . 2013مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 

  شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي " الجزء األول  عبد العزيز توفيق "

 . 1998مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثانية 

 الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية " المطبعة الوراقة الوطنية  البعبد الكريم الط "

 . 2009مراكش ، نشر وتوزيع مطبوعات المعرفة مراكش الطبعة الخامسة ابريل 

 الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو  عبد الحق صافي "

ة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، مطبع 00/18محالت " شرح لنصوص القانون رقم 

  2009الطبعة الثانية 

  مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي " مطبعة المعارف  محمد خيري "

 . 2013الجديدة الرباط طبعة 

  المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية على ضوء التشريع  محمادي لمعكشاوي "

( الطبعة األولى  مطبعة النجاح الجديدة الدار 08/39والفقه والقضاء ) قانون رقم 

  2013البيضاء سنة 

  تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي"، مطبعة الجديدة، البيضاء  محمد سالم "

 .2002، 1ط
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 ح و الرسائل:ارياالط

 دور القضاء االستعجالي في مادة العقار المحفظ " أطروحة لنيل الدكتوراه  عمر عمر "

في القانون الخاص ، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم 

 . 2015/2016القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة السنة الجامعية 

 لتشريع العقاري المغربي" ،أطروحة لنيل "اإللغاء والتشطيب في ا عبد العالي الدقوقي

الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية 

 .2002/2001الحقوق، أكدال،الرباط،

 حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري" أطروحة لنيل الدكتوراه  "،سناء الترابي

التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق،  في القانون الخاص، وحدة

 . 2008-2007جامعة محمد األول، وجدة السنة الجامعية 

 األثر الحمائي للتقييد االحتياطي في ضوء مستجدات نظام التحفيظ  المعطي زديد "

العقاري " رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العقارية والتعمير بجامعة الحسن 

األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات السنة الجامعية 

2012/2013 . 

 عجالي في حماية الملكية العقارية " رسالة لنيل دبلوم " دور القضاء االست إكرام غانم

الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، 

 . 2012/2013جامعة محمد األول وجدة ، سنة 
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  الحماية القانونية و القضائية ألمالك الدولة الخاصة " رسالة لنيل دبلوم  خديجة قبالوي "

الماستر في القانون الخاص تخصص الدراسات العقارية والتعمير، جامعة الحسن األول 

 . 2014/2015بسطات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السنة الجامعية، 

 رسالة لنيل دبلوم  "اإلشكاالت العملية في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي"، رشيدة مزوغ

-2007والعقار كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة،  الماستر في قانون العقود

2008  

 القضاء االستعجالي في المادة العقارية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات  الطائي عزيز "

العليا في القانون الخاص وحدة الدراسات العقارية والتعمير كلية العلوم القانونية 

 .  2014/2015واالقتصادية واالجتماعية بسطات ، السنة الجامعية 

  العقارية " رسالة لنيل دبلوم  " دور القضاء الرئاسي في حماية الملكيةمحمد الطالبي

الماستر في القانون الخاص بجامعة محمد األول كلية العلوم  القانونية واالقتصادية 

 . 2014/2015واالجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 

 دور الخبرة القضائية في حل المنازعات العقارية " رسالة لنيل دبلوم  نور الدين مرداس "

لقانون الخاص، تخصص الدراسات العقارية والتعمير، جامعة الدراسات العليا في ا

اعية، السنة الجامعية الحسن األول بسطات، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتم

2014/2015  

 المقاالت:



 

 

127 

  المغير  07/14" مستجدات التقييد االحتياطي على ضوء القانون رقم العربي محمد مياد

العقاري " مجلة الحقوق سلسلة األنظمة والمنازعات العقارية العدد والمتمم لقانون التحفيظ 

 . 2012لسنة  5

  القضاء االستعجالي والتشطيب على الحقوق المقيدة في السجالت العقارية سعاد سامع "

مطبعة  26الندوة الوطنية في موضوع " األمن العقاري "   دفاتر محكمة النقض عدد 

 . 2015األمنية الرباط سنة 

 مطبعة النجاح  2014وفبراير  2013دجنبر  2/3جلة التواصل القضائي عدد مزدوج م

 الجديدة .

  سند " مجلة محكمة االستئناف الدار البيضاء  أو" الطرد لالحتالل حق الوافي الفاطمي

 . 2013مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء تاريخ النشر  2013سنة  3العدد 

 دور قاضي األمور المستعجلة اإلداري في حماية الملكية العقارية  محمد الحيان "

وأبحاث " أعمال الندوة  الخاصة " مقال منشور في مجلة المنبر القانوني سلسلة " ندوات

 العلمية الثانية " العدالة العقارية واألمن العقاري بالمغرب " العدد الثاني .

  ء مستجدات ظهير التحفيظ العقاري " " دور القضاء المستعجل في ضو نجيم اهتوت

 مجلة القضاء المدني " المنازعات العقارية " الجزء الثاني  .
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