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 تـقـديـم

  
بكل سعادة وحبور أقدم هذا العدد المتخصص من جملة ملفات 
عقارية الذي يتضمن توجهات حمكمة النقض حول قضايا الشفعة يف 
ضوء مدونة احلقوق العينية، إضافة إلى دراسات وأحباث تتناول 

دعوى الشفعة على  التأصيل القانوني لبعض اإلشكاالت التي تطرحها
  .مستوى الممارسة العملية

ال شك أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية 
للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، ومن ثم فإن النهوض باالستثمار 
يف اال العقاري، ومواصلة االخنراط يف مواكبة دينامية التنمية 

عي لواقع هذا القطاع احليوي الشاملة، يقتضي القيام بتشخيص جما
واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة 
وناجعة، تروم ضمان الملكية العقارية كحق دستوري، وتوفر للسلطة 
القضائية الشروط الكفيلة بتكريس عدالة عقارية حتمي الممتلكات 

  .وجتسد األمن العقاري

األكثر شيوعا بالنظر  وإذا كانت الملكية العقارية الفردية هي
لما تتمتع به من مزايا، فإن هناك صورا أخرى من قبيل الملكية 
المشتركة، والملكية الشائعة، هذة األخيرة التي تثير العديد من 
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اإلشكاالت العملية بسبب تضارب مصاحل الشركاء حول ممارسة حق 
شفعة احلصة الشائعة المبيعة من يد المشتري، مما حيول دون 

  .لها بالشكل المطلوب، ويفقدها الفعالية يف مسلسل التنميةاستغال

وانطالقا من حرصها على التطبيق السليم للقانون وتوحيد 
االجتهاد القضائي بين حماكم المملكة، فإن حمكمة النقض تراعي من 
خالل قراراتها هذا التنوع العقاري والتعدد التشريعي بشأن قضايا 

وظيفتها األساسية ودورها يف موائمة الشفعة العقارية، بما جيسد 
النصوص القانونية مع واقع النزاع المعروض عليها، وحيقق االنسجام 
والتكامل بين خمتلف المقتضيات التشريعية،وفق رؤية اجتهادية تروم 
إقرار مبادئ قضائية إجرائية وموضوعية، وإرساء عدالة عقارية 

ن أجل حماية حق مواطنة تستلهم روح مدونة احلقوق العينية، م
الملكية العقارية كدعامة النطالق المشاريع االستثمارية يف 

والسياحية واخلدماتية  خمتلف ااالت الصناعية والفالحية
وغيرها، ورافعة أساسية لألوراش التنموية الكبرى التي يقودها عاهل 
البالد والعباد موالنا أمير المؤمنين صاحب اجلاللة الملك حممد 

  .دام له العز والتمكين والنصر والمبينالسادس 
  

  مصطفى فارس
  الرئيس األول حملكمة النقض

 الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية
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 41 القرار عدد

 2018 يناير 09الصادر بتاريخ 
 6986/1/4/2015يف امللف املدين عدد 

 
بإعادة النظر جواز قابليته للطعن بالنقض والطعن  - قرار استئنايف  - شفعة 

 .يف آن واحد
إن القرارات االستئنافية قد تكون يف ذات الوقت قابلة لكل من الطعن 
بالنقض والطعن بإعادة النظر، وملا كان الطعن بالنقض يف قرار استئنايف وصدور 
قرار برفضه غري مانع من الطعن فيه بإعادة النظر متى توفرت موجباته، فإن 

 . تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا ،نحت خالف ذلك املحكمة ملا
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
تقدموا لدى  الطاعنني ومن القرار املطعون فيه أن ،حيث يؤخذ من وثائق امللف

املحكمة االبتدائية بابن سليامن بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أهنم يملكون عىل الشياع 
، وأنه (...)مع الدولة املغربية امللك اخلاص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

باعت رشيكتهم املذكورة للمطلوبني جمموعة  22/8/1991بمقتىض عقد عريف مؤرخ يف 
ا حقوقها املشاعة يف الرسم العقاري أعاله، وأهنم رغبة يف شفعتها من األمالك من بينه

أودعوا الثمن واملصاريف لفائدهتام بصندوق املحكمة بعد رفضهام عرضها عليهام، 
والتمسوا احلكم باملصادقة عىل هذا العرض والقول بأهنم مارسوا حق الشفعة 

بيعة يف الرسم العقاري وأصبحوا بالتايل يملكون كل حسب حصته احلقوق املشاعة امل
، والقول بأن املحافظ عىل األمالك العقارية سيسجل هذا احلكم بنفس (...)عدد 

بأن الطاعنني مل يثبتوا أن املطلوبان الرسم العقاري ويشطب عىل املشرتين منه، وأجاب 
رشكتهم كانت سابقة لرشائهام، ثم أهنم مل يأخذوا بالشفعة يف جمموع احلصص، كام أن 
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ض العيني غري صحيح، وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة العر
بعدم قبول ": قىض 156/93يف امللف  20/02/1995بتاريخ  94االبتدائية حكام حتت عدد 

مصممني عىل طلبهم، وبعد األمر بإجراء خربة أنجزها  الطاعنون، واستأنفه "الدعوى
 23/4/2002االستئناف قرارا بتاريخ وتبادل املذكرات، أصدرت حمكمة ) ص.إ(اخلبري 

بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد باملصادقة عىل "قىض  8965/96يف امللف عدد 
العروض العينية حلق الشفعة من طرف املستأنفني للمستأنف عليهام وأهنم اكتسبوا 

) أ.ل(بالتايل ملكية احلقوق املبيعة من طرف امللك اخلاص للدولة للمستأنف عليهام 
، وعىل املحافظ عىل األمالك العقارية (...)يف امللك ذي الرسم العقاري عدد ) م.أ(و

بتامرة تسجيل هذا القرار بالرسم العقاري املذكور وبانتقال ملكية احلقوق املبيعة إىل 
، ونقضته "املستأنفني عوض املشرتيني والتشطيب عليهام من ذلك الرسم العقاري

يف امللف  23/10/2003الصادر بتاريخ  3070قرار عدد حمكمة النقض بمقتىض ال
حيث صح ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أنه من رشوط األخذ ": بعلة 3680/1/4/02

بالشفعة أن يؤدي الشفيع الثمن وتوابعه داخل األجل القانوين، والثابت من عقد البيع 
منه نصيبها يف جمموعة  أن الدولة امللك اخلاص باعت للمشفوع 22/8/1991املؤرخ يف 

درمها، والبني من وصل إيداع الثمن أن  333165من العقارات صفقة وبثمن قدره 
درمها اعتربته املحكمة مناسبا لثمن البيع، من غري أن تبني  62998الشفيع مل يودع سوى 

العنارص التي اعتمدهتا يف حتديد قيمة الشقص موضوع طلب الشفعة، وملا مل تفعل فقد 
وبعد اإلحالة وتبادل . "رارها فاسد التعليل املوازي النعدامه ومعرضا للنقضجاء ق

يف  08/12/2005بتاريخ  4112/1املذكرات، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا حتت عدد 
وطلب الطاعنون إعادة النظر فيه بمقال  "بتأييد احلكم املستأنف"، قىض 255/04امللف 

أن املحكمة مصدرته من جهة حكمت بام مل  ، عرضوا فيه09/5/2011مرفوع بتاريخ 
يطلب منها وأكثر مما طلب إذ مل تتقيد بالنقطة القانونية التي نقض من أجلها القرار 

وبصفة  - حيث كان يتعني أن تقترص عىل بيان  8965/96االستئنايف الصادر يف امللف 
العنارص التي جيب اعتامدها يف حتديد قيمة الشقص موضوع طلب  - أكثر وضوحا 

دون (...) الشفعة وأحقيتهم يف طلبهم ذلك أهنم ال يملكون سوى يف الرسم العقاري 
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غريه من باقي األمالك غري املشاعة التي شملها عقد البيع، وأن املبلغ املودع املحدد يف 
طلوب استشفاعها باعتبار أن مساحتها درهم يعد هو الثمن احلقيقي للحقوق امل 18700

درمها  1075وأن ثمن اهلكتار الواحد حدد قضائيا يف مبلغ  ،هكتارا تقريبا 16هي 
باإلضافة إىل باقي املصاريف املتعلقة بالتسجيل والتمرب والتحفيظ، ومن جهة أخرى، 

ه حمكمة فهناك تناقض بني أجزاء احلكم، ذلك أن القرار املطعون فيه تطرق إىل ما عابت
النقض عىل القرار املنقوض ومل يعمل عىل األخذ بعني االعتبار البت يف ذلك املقتىض 
أي النظر يف اخلطأ الذي وقع فيه هذا القرار، ذلك أنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه 

وذلك عندما قىض بتأييد احلكم االبتدائي القايض بعدم  ،يتضح جليا التناقض احلاصل
وحيث إن ما متسك به الطرف املستأنف من ": مع أنه جاء يف حيثية أوىل قبول الدعوى،

كونه غري مالك يف باقي العقارات التي تم تفويتها، وبالتايل ال حيق له طلب استشفاعها، 
، وهذا يؤكد "فقد أشار إىل ذلك املجلس األعىل يف قراره أعاله وأخذه بعني االعتبار

ا دون احلقوق املشاعة اخلاصة بالرسم العقاري عدم أحقية الطاعنني يف استشفاع م
حيث يتضح مما ذكر بأن الثمن املودع ال ": املبني أعاله، إال أنه ورد يف احليثية التالية

يساوي ثمن الصفقة احلقيقي، وبالتايل فإن إيداع الثمن املوجود بصفة كاملة بل البيع 
نة من تاريخ تقييد عقد البيع، بكامله ينبغي أن يكون داخل األجل القانوين وهو أجل س

وأنه طاملا أن املطلوبني مل يودعوا ثمن الصفقة احلقيقي بصندوق املحكمة داخل األجل 
، ويكون 02/6/1915من ظهري  32و 25القانوين يكونون قد خالفوا مقتضيات الفصلني 

 ، وهكذا من خالل استقراء هذه احليثية يتضح"الطلب الرامي إىل الشفعة غري مقبول
أهنا خمالفة متاما ومتناقضة مع احليثية السابقة التي يفيد حتليلها أن حمكمة النقض أخذت 
بعدم وجوب استشفاع الطاعنني العقارات األخرى لعدم ملكيتهم هلا، إال أن القرار 
املطعون فيه عاد ليقول أنه من الرضوري إيداع ثمن عقد البيع بكامله واملصاريف 

م ال يملكون جممل اليشء املبيع وال يمكنهم بالتايل استشفاع داخل األجل، واحلال أهن
غري ما يملكون فيه عىل الشياع، والتمسوا العدول عن القرار االستئنايف واحلكم من 
جديد بقبول االستئناف وباملصادقة عىل العروض العينية والترصيح باكتساب امللكية 

 فق املقال بصورة للقرار االستئنايفعن طريق الشفعة وترتيب كل اآلثار القانونية، وأر
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املطلوب إعادة النظر فيه ولعقد بيع املدعى فيه ولقرار حمكمة النقض عدد  4112/1عدد  
، وأجاب املطلوبان بأن القرار املطالب إعادة النظر فيه سبق البت فيه من طرف 3070

يف امللف  08/4/2009الصادر بتاريخ  1239حمكمة النقض برفضه بمقتىض القرار عدد 
، وبأنه ال جيوز تقديم طلب إعادة النظر أمام حمكمة االستئناف يف قرار 4451/1/4/2006

استئنايف صدر بشأنه قرار عن حمكمة النقض يقيض برفض الطلب، وبعد استنفاد أوجه 
، وهو القرار "بعدم قبول طلب إعادة النظر": الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف

 . بمقال تضمن سببني، أجاب عنه املطلوبان والتمسا رفض الطلب املطعون فيه بالنقض
  :يف شأن السبب الثاين

اعتمد  هالطاعنون القرار بنقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن حيث يعيب
يف تعليله عىل أن القرار املطعون فيه بإعادة النظر سبق الطعن فيه بالنقض من طرف 
نفس األطراف ولنفس األسباب، مع أن األسباب املعتمدة يف طلب إعادة النظر تتعلق 
بالتناقض بني أجزاء نفس احلكم وكذا إذا بت القايض يف ما مل يطلب منه أو حكم بأكثر 

ل البت يف أحد الطلبات، وهي حاالت منصوص عليها يف الفصل مما طلب أو إذا أغف
من قانون املسطرة املدنية الذي يفتح إمكانية الطعن املذكور أمام املحكمة مصدرة  402

القرار املطعون فيه متى توافرت رشوط ذلك، مما يعني أن هذا األخري ناقص التعليل 
بة حينام أكدت بأنه ال جيوز طلب املوازي النعدامه، واملحكمة مصدرته كانت غري صائ

إعادة النظر أمام حمكمة االستئناف يف قرار استئنايف صدر بشأنه قرار عن املجلس 
دام أن القرار االستئنايف املذكور قد حاز بموجبه قوة  األعىل يقيض برفض الطلب ما

نه أن اليشء املقيض به، وذلك ألنه ال وجود يف قانون املسطرة املدنية ملقتىض ينتج ع
وما يليه من فصول منظمة  402الطعن بالنقض يمنع الطعن بإعادة النظر، وأن الفصل 

لطلب إعادة النظر هبذا القانون ليس ضمنها ما يقيض بأن هذا الطعن ال يمكن تقديمه 
من ذات القانون ينص عىل احلاالت التي جيوز  379بعد الطعن بالنقض، كام أن الفصل 

ر أمام حمكمة النقض ومل يتطرق ألي مقتىض يمنع تقديم طلب فيها الطعن بإعادة النظ
 ه مل ـإعادة النظر أمام حمكمة املوضوع، وبالتايل فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون في
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 . تصب حينام خلقت قاعدة جديدة ورشعت حمل املرشع، مما يوجب نقض القرار
االستئنافية قد ما عابه الطاعنون يف الوسيلة، ذلك أن القرارات حيث صح 

تكون يف ذات الوقت قابلة لكل من الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر، وملا كان 
الطعن بالنقض يف قرار استئنايف وصدور قرار برفضه غري مانع من الطعن فيه بإعادة 
النظر متى توفرت موجباته، فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بعدم 

لنظر الذي تقدم به الطاعنون ضد القرار االستئنايف الصادر يف امللف قبول طلب إعادة ا
أنه ال جيوز تقديم طلب إعادة النظر أمام حمكمة االستئناف يف قرار ": بعلة 255/04عدد 

استئنايف صدر بشأنه قرار عن املجلس األعىل يقيض برفض الطلب، ما دام أن القرار 
يشء املقيض به بموجب قرار املجلس األعىل االستئنايف موضوع الطعن قد حاز قوة ال

، ومل تنظر يف "أعاله، اليشء الذي يتعني معه الترصيح بعدم قبول طلب إعادة النظر
موضوعه، تكون قد خرقت القاعدة أعاله، وعللت قرارها تعليال فاسدا، مما يوجب 

 . نقضه
   هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 

رئيس وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وعبد مقررااملصطفى النوري : رئيسا واملستشارين السادة حسن منصف السيد الغرفة

املحامي وبمحرض  أعضاءوعبد السالم بنزروع الواحد مجاىل اإلدرييس ومصطفى نعيم 
 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  112 القرار عدد
  2018فرباير  06 الصادر بتاريخ

 1930/1/4/2016عدد  دينامللف يف امل

 
 .أجل السنة كيفية احتساب -شفعة 

إن املحكمة ملا قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن املستأنف مل 
يتقدم بطلب الشفعة إال بعد ميض أكثر من سنة من تاريخ تقييد البيع باملحافظة 
العقارية، دون بيان تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري ومقارنته بتاريخ دعوى 

ون قد عللت قرارها تعليال ناقصا، وهو الشفعة بدءا من إجراءات طلبها، تك
 .بمثابة انعدامه

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال 
، عرض فيه أنه يملك مع 07/01/2014أمام املحكمة االبتدائية بمكناس بتاريخ 

، وأهنن اشرتين من أختهم (...)الطاعنات العقار املوصوف به ذا الرسم العقاري عدد 
املالكة معهم عىل الشياع كذلك حصصها، فاستشفعها منهن وسلك نحوهن ) ا.ن(

مسطرة العرض العيني واإليداع، والتمس احلكم باستحقاقه شفعة ما اشرتينه 
من الرسم العقاري بخصوص احلصص املشفوعة، وذلك بعد والتشطيب عىل أسامئهن 

أدائهن اليمني عىل أن ظاهر الثمن املرصح به يف عقد البيع كباطنه، وأرفق املقال بشهادة 
 30/10/2012مستخرجة من الرسم العقاري املذكور وصورة من عقد بيع مسجل بتاريخ 

وأجابت املطلوبات بأن . 07/01/2014وحمرض عرض وإيداع مؤرخ يف  235وإراثة عدد 
الشفعة مل متارس داخل أجل السنة من تقييد البيع بالرسم العقاري وأن العرض العيني 
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كان ناقصا وأهنن مالكات عىل الشياع كذلك بنسب أعىل من الطاعن فال حق له يف 
وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم . الشفعة

بعدم قبول الدعوى "قىض  15/1402/2014يف امللف رقم  14/07/2014 بتاريخ 672
، واستأنفه الطاعن مصمام عىل طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع "شكال

، وهو القرار املطعون فيه "بتأييد احلكم املستأنف"أصدرت حمكمة االستئناف قرارا 
 .، ومل جتب املطلوباتوسيلة وحيدةبمقال تضمن 

 :سيلة الوحيدةيف الو
من مدونة احلقوق العينية  306و 304حيث يعيب الطاعن القرار بخرق املادتني 

ونقصان التعليل، ذلك أن املحكمة اعتربت اقتصاره يف العرض العيني واإليداع عىل 
ثمن البيع دون املرصوفات الالزمة لتحرير العقد، خاصة منها أتعاب املوثق، جيعل 

من مدونة احلقوق العينية أنام تتحدث عن  306املادة  العرض ناقصا، واحلال أن
املرصوفات الظاهرة للعقد، والعقد التوثيقي قد نص عىل ثمن البيع ومصاريف 
التسجيل ومصاريف التحفيظ، وال إشارة فيه إىل أتعاب املوثق، واإلشارة إليها كانت 

لفت املادة درهم، وحمكمة االستئناف جارهتن فخا 3000بجواب املطلوبات بأهنا 
املذكورة، كام أنه ال دليل بامللف عىل تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري ليعترب الطاعن 

 .قد مارس الشفعة خارج األجل، مما يوجب نقض القرار
ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أن اإلمجال يف التعليل بمثابة  صح حيث

داخل أجلها، واملحكمة مصدرة انعدامه، والطاعن متسك بأنه أقام دعواه بالشفعة 
املستأنف مل ": القرار املطعون فيه ملا قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن

يتقدم بطلب الشفعة إال بعد ميض أكثر من سنة من تاريخ تقييد البيع باملحافظة 
 ، دون بيان تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري ومقارنته بتاريخ دعوى الشفعة"العقارية

بدءا من إجراءات طلبها، تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه، 
 .فعرضته للنقض



 8     16  

 

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . طاجللسات العادية بمحكمة النقض بالربا

، مقرراعبد السالم بنزروع : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
 املحامي العاموبمحرض  أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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  129القرار عدد 
  2018فرباير  13الصادر بتاريخ 

 87/1/4/2016د دع دينامللف يف امل

 
 .رشوط احلكم هبا - قيمة التحسينات  -شفعة 

لألخذ بالشفعة جيب أن يكون املشفوع به شامال لثمن البيع ومرصوفات 
العقد الالزمة وقيمة التحسينات عند االقتضاء، واملحكمة ملا اعتربت الطاعن 

النية، وغري حمق يف املطالبة بقيمة التحسينات، وردت طلبه بعلة أن األمر  يسء
االستعجايل يبقى حجة عىل ثبوت سوء نيته فيام أقدم عليه الحقا من تشييد البناء، 
وإجراء حتسينات أو جتديدات عىل الشقص املطلوب يف الشفعة، دون البحث فيام 

سينات عىل املدعى فيه خالل قد يكون خرج من يده من مصاريف يف إدخال حت
الفرتة السابقة ملقاضاته من أجل إيقاف البناء، وذلك بالنظر إىل اخلربتني املنجزتني 
عىل ذمة القضية، واللتني أثبتا أن أشغال البناء والغرس ابتدأت يف فرتة سابقة 
ملقاضاة الطاعن من أجل إيقاف البناء، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا، 

 .ثابة انعدامهوهو بم
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب تقدم بتاريخ 

لدى املحكمة االبتدائية بالناظور بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك  24/04/1996
يف البقعة األرضية ) ط.ف(ووالدته ) م.ز(حظا مشاعا مع املطلوب حضورمها أخيه 

املذكورة، حدودها باملقال، وأن والدته املذكورة قامت (...) الكائنة يف املكان املسمى 
ة الطاعن، والتمس احلكم باستحقاقه حلظه بتفويت واجبها يف األرض املذكورة لفائد

 يف املدعى فيه العائد له إرثا عن والده واستشفاع بقية احلظوظ املبيعة مع أداء الطاعن 
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وأخيه ووالدته املذكورين قبله اليمني عىل أن ظاهر الثمن كباطنه وتسجيل استعداده 
ملستحقة واحلصة ألداء ثمن البيع ومصاريفه، وإلزام الطاعن بالتخيل عن األرض ا

 1/9/1995وأمر استعجاىل صادر بتاريخ  107املستشفعة وأرفق املقال برسم رشاء عدد 
عن املحكمة االبتدائية بالناظور، وأجاب الطاعن واملطلوب األول  95-130حتت عدد 

 2743عدد  4/11/1996بأن الدعوى وجهت ضد ميت حسب شهادة الوفاة املؤرخة يف 
حالة الشياع وكذا نسبة امللك ملوروث الطرفني وان املدعى فيه وأن املطلوب مل يثبت 

وحسب اإلشهاد املصادق عليه وأرفقا اجلواب  500متت قسمته حسب املوجب عدد 
 16/11/1998بالوثائق املذكورة وبعد انتهاء األجوبة والردود أصدرت املحكمة بتاريخ 

 - 2قاق احلظ إرثا؛ بعدم قبول طلب استح - 1"حكام قىض  96- 384يف امللف عدد 
 167، واستأنفه املطلوب وأرفق مقاله بإراثة عدد "برفض طلب الشفعة عىل حالته

قرارا حتت  99-174يف امللف عدد  19/10/1999فأصدرت حمكمة االستئناف قرارا بتاريخ 
بإلغاء احلكم املستأنف فيام قىض به والترصيح بإرجاع امللف ": قىض 96-384عدد 

وبعد إرجاع امللف . "مصدرته للبت فيه يف املوضوع وطبقا للقانونوطرفيه للمحكمة 
للمحكمة االبتدائية، تقدم املطلوب بمقال إضايف وآخر إصالحي، التمس فيهام إدخال 
املطلوب حضورمها يف الدعوى وإصالح اسم الطاعن وإلزام هذا األخري هو ومن 

لنزاع، ومحل أنقاضه إرجاعا يقوم مقامه هبدم البناء الذي أنشأه عىل األرض موضوع ا
وأجاب . للحالة أو إلزامه بأدائه له تعويضا عن األرض يوازي رشاء قطعة أرضية مماثلة

هذا األخري بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، عرض فيه أن موضوع الشفعة 
واالستحقاق جاء عاما غري خمصص حلظ واحد وأن البيع انصب عىل حصة مفرزة، 

وأن احلدود الواردة برسم رشائه ختتلف عن احلدود املذكورة وحالة الشياع منتفية، 
بمقال املطلوب، وأن هذا األخري ال يرث يف احلصة موضوع طلب الشفعة، والتمس 
األمر بإيفاد خبري إىل عني املكان لتحديد قيمة العقار ومصاريف بنائه وما يدره عليه من 

موجبات الشفعة متوافرة وبعدما فوائد قصد تعويضه عام أنفقه متى تبني للمحكمة أن 
أمرت املحكمة بإجراء بحث وخربتني لتحديد قيمة التحسينات األوىل أنجزها اخلبري 

 وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة). ن.ك(والثانية أنجزها اخلبري ) س.ع(
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قبول : يف الشكل"قىض  523حكام حتت عدد  2000-53يف امللف  06/06/2011بتاريخ 
باستشفاع املدعي : يف الطلب األصيل: الطلبني األصيل واملقابل، ويف املوضوع

وتاريخ  7للحظوظ املبيعة بمقتىض رسم الرشاء املضمن بكناش األصول عدد 
، وذلك بعد أدائه الثمن ومرصوفات العقد الرضورية مع حتميله الصائر 9/2/1993

احلكم عىل املدعى عليه بمقتضاه بأدائه : ب املقابليف الطل. ورفض باقي الطلبات
درهم ) 635.508(قيمة التحسينات والبناء حسب مبلغ ) املشفوع منه(لفائدة املدعي 

ستامئة ومخسة وثالثون ألفا ومخسامئة وثامنية درهم مع حتميله الصائر واإلجبار يف احلد 
وبعد استنفاد كل دفع أو . بواستأنفه الطاعن واملطلو ،"األدنى وبرفض باقي الطلبات

يف . بقبول االستئنافني: يف الشكل"دفاع، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا قىض 
بإلغاء احلكم االبتدائي فيام قىض به من رفض طلب : يف الطلب األصيل. املوضوع

استحقاق املدعي حلظه الشائع يف املدعى فيه وفيام قىض به من رفض طلب هدم البناء 
س والتصدي له باحلكم من جديد باستحقاق املدعي حلظه الشائع من يد وقلع األغرا

وبإجبار هذا األخري عىل (...) وعدد (...) املدعى عليه وفق الفريضة الرشعية عدد 
هدم البناء املشيد وقلع األغراس املقامة إرجاعا للحالة إىل ما كانت عليه قبل تاريخ 

بتأييد احلكم فيام قىض به من استشفاع يوم رفع الدعوى املستعجلة، و 28/12/1994
املدعي لباقي العقار املبيع مع أدائه لثمن العقد وباقي مصاريفه األخرى الثابتة ومع 

بإلغاء احلكم فيام : يف الطلب الفرعي. يمني املشفوع منه عىل أن الثمن ظاهره كباطنه
يض املحكوم به قىض به من إلزام املدعى عليه الفرعي بأدائه للمدعي الفرعي التعو

، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن "والتصدي له باحلكم من جديد برفض الطلب
 . واستدعي املطلوب ومل جيب وسيلة وحيدة

 : يف شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الرد عن دفوعاته وخرق 

والده  واالستحقاق، ذلك أن املطلوب اقترص عىل إراثةالقواعد الفقهية املتعلقة باإلرث 
  دون إثبات نسبة امللك إىل موروثه، كام أن القرار املطعون فيه حرمه من التعويض
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واعتربه سيئ النية اعتامدا عىل األمر االستعجاىل القايض بإيقاف البناء بعلة أنه كان يعلم 
أن الشقص موضوع طلب الشفعة مشاعا وله شفيع وهو تعليل غري سليم ألن الدعوى 

يف حني أن دعوى االستحقاق والشفعة قدمت  28/12/1994االستعجالية قدمت بتاريخ 
مكنه العلم بوجود شفيع علام بأن املطلوب ساكن وحارض وأنه ال ي 24/4/1996بتاريخ 

وهو ما يؤكد وجود التقادم  1993بجواره ويعاين البناء والغرس والترصف منذ سنة 
من أرشف عىل أعامل البناء ) ش.ح(وأن ما يؤكد علم املطلوب بالبيع وسكوته أن ابنه 

كام أدىل  29/4/2003ة يف الذي أدىل به بمذكرته املؤرخ(...) حسب ما هو باملوجب عدد 
وهو املورث ) م.ح(يثبت إجراء قسمة بتية يف املدعى فيه بني أبناء  500برسم عديل عدد 

الذي باع حظه له ومع ذلك تم القول باستحقاق هذا احلظ ) ز.م(وكانت بني والده 
 .منه، إال أن املحكمة مل ترد عىل دفوعاته مما يعرض القرار للنقض

طاعن عىل القرار، ذلك أنه لألخذ بالشفعة جيب أن يكون ما عابه ال صح حيث
املشفوع به شامال لثمن البيع واملرصوفات العقد الالزمة وقيمة التحسينات عند 
االقتضاء، والطاعن دفع بأنه قام بغرس أشجار وتشييد أبنية فوق احلصة املطلوب 

طالب هبا لألخذ استشفاعها منه وطالب بقيمة تلك التحسينات باعتبار أن الشفيع م
بالشفعة، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربته يسء النية وغري حمق يف 

أن األمر االستعجاىل يبقى حجة عىل ثبوت سوء نيته فيام ": املطالبة هبا وردت طلبه بعلة
أقدم عليه الحقا من تشييد البناء وإجراء حتسينات أو جتديدات عىل الشقص املطلوب 

، وقضت "فعة، فعدم امتثاله ملا قىض به األمر االستعجاىل كاف إلثبات سوء نيتهيف الش
وفق ما جرى به منطوق قرارها، وذلك دون البحث فيام قد يكون خرج من يده من 
مصاريف يف إدخال حتسينات عىل املدعى فيه خالل الفرتة السابقة ملقاضاته من أجل 

املنجزتني عىل ذمة القضية واللتني أثبتا أن أشغال إيقاف البناء وذلك بالنظر إىل اخلربتني 
وهي فرتة سابقة ملقاضاة الطاعن من أجل إيقاف  1991البناء والغرس ابتدأت منذ سنة 

 .البناء، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
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وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
رئيس وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررامصطفى نعيم : رئيسا واملستشارين السادة حسن منصف السيد الغرفة
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجاىل اإلدرييس ونادية الكاعم وعبد السالم بنزروع 

 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  133القرار عدد 
  2018فرباير  13الصادر بتاريخ 

 997/1/4/2015عدد  دينامللف يف امل

 
 .أثره - بأمتار كالرشيك بأذرع الرشيك  -شفعة 

والرشيك بأمتار كالرشيك "ال تثبت الشفعة للرشيك بأذرع، ملا خلليل 
، واملحكمة ملا قضت باستحقاق الشفعة موضوع رسم املبادلة رغم أهنام "بأذرع

ليسا رشيكني عىل الشياع يف القطع املدعى فيها، وإنام خلطاء بأمتار، واخلليط ال 
عن طريق الرشاء من بعض اخللطاء ال يثبت به الشياع، تكون  شفعة له، وما انتقل

 .قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني تقدما بمقال 

االبتدائية بابن امحد، يعرضان فيه أهنام  أمام املحكمة 05/11/2007افتتاحي بتاريخ 
قطعتني أرضيتني األوىل ) خ.ع(و) خ.ص(و) خ.ع(يملكان عىل الشياع مع أعاممهام 

آلتا إليهم إرثا، حدودمها ومساحتهام باملقال، وأن (...) والثانية تسمى (...) تسمى 
التمسا احلكم رشكاءمها قاموا بمبادلة أجزاء منهام مع الطاعنني وموروثهم وآخرين، و

باستحقاقهام شفعة ما أنتقل مللكية هؤالء عن طريق املعاوضة مع اإلشهاد عىل 
استعدادمها ألداء قيمة عقد املبادلة وباقي مرصوفات العقد، وأرفقا مقاهلام بصورة 

ورسم  179عدد ) خ.ع(بن ) خ.م(ولرسم إراثة  41عدد ) خ.ع(لرسم إراثة اهلالك 
وأجاب الطاعنون ومن معهم بأن والد املطلوبني . يةورسوم أرش 457مبادلة عدد 

، نفذ باملحرض 24/08/1978بتاريخ  278وإخوانه الثالثة أجروا قسمة حسب احلكم عدد 



8   23  

 

، وبذلك تكون القسمة القضائية قد تم تنفيذها من أطرافها أعامم املطلوبني 34/79عدد 
ا فالقسمة من مسقطات الذين قاموا باملبادلة مع الطاعنني، وأنه حسب الثابت فقه

ونسخة عادية من حكم رقم  34/79الشفعة، وأرفقوا جواهبم بمحرض التنفيذ عدد 
 25/02/2008وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية بتاريخ . 278/78

، واستأنفه "برفض الطلب"قىض  2- 07-139يف امللف رقم  19/08حكام حتت عدد 
مر بإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة املطلوبان، وبعد األ

بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديد باستحقاق املستأنفني شفعة "االستئناف 
توثيق ابن امحد (...) كناش األمالك رقم (...) الشقص موضوع رسم املبادلة عدد 

املتبادل به أرض وحده شفعة الشقص ) خ.إ(، وباستحقاق املستأنف (...)وهو أرض 
مقابل أداء كل شفيع للمشفوع منهم ما يوازي نصيبه يف قيمة العقارين (...) 

وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال . "املشفوعني ومصاريف العقد ومتكينهام منهام
 .تضمن ثالث وسائل، والتمس املطلوبان رفض الطلب

 : يف الوسيلة األوىل
القرار خرق قواعد الفقه والقانون، ذلك أهنم حيث مما يعيبه الطاعنون عىل 

أثاروا أن طلب الشفعة غري مقبول لوقوع قسمة يف املدعى فيه أهنت حالة الشياع، وأن 
القرار املطعون فيه رد هذا الدفع دون أن يرد عىل ما أثاروه من أن املبادلة التي أبرمت 

قسمة وحمرض تنفيذه، وأن بينهم وبني املعنيني باألمر تأسست عىل احلكم القايض بال
الشفعة متت يف يشء مقسوم ومفرز وأن أحكام الفقه تعترب أن جمرد طلب اخلروج من 
الشياع يفيض إىل عدم قبول الشفعة فباألحرى احلكم هبا وتنفيذها، مما يوجب نقض 

 .القرار
ما عابه الطاعنون يف الوسيلة، ذلك أن الشفعة ال تثبت للرشيك  صح حيث 

بأذرع ملا خلليل والرشيك بأمتار كالرشيك بأذرع، والبني من حمرض التنفيذ املؤرخ يف 
  ةـأن قسمة وقعت بني األطراف يف بقع 34/79موضوع امللف التنفيذي رقم  27/09/1979
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يملك أمتارا معينة، واملحكمة مصدرة وأصبح كل من الرشيك والشفيع (...) و(...) 
رسم الرشاء عدد " :القرار املطعون فيه ملا قضت للمطلوبني بالشفعة بعلة أنه بمقتىض

مجيع ) خ.ح(فإن والد الشفيعني اشرتى من البائعة له أخته  01/3/89وتاريخ (...) 
ان برسم إراثة أي قبل إبرام عقد املبادلة وأدىل الطاعن(...) واجبها عىل الشياع يف أرض 

) خ.إ(اقتنى  16/5/1994وتاريخ (...) مورثهام املذكور، وبمقتىض رسم الرشاء عدد 
، وبمقتىض رسم الرشاء (...)يف جمموعة من البقع ومنها أرض ) ح.ع(مجيع واجب 

مجيع ) خ.م(اقتنى نفس الشخص من البائعة له عمته  13/11/1997وتاريخ (...) عدد 
، وتاريخ (...)، وبمقتىض رسم الرشاء عدد (...)قطع ومنها واجبها يف جمموعة من ال

مجيع ثامنية خداديم عىل ) خ.ب(اقتنى نفس الشخص من البائع له عمه  26/7/1996
(...) ، وبمقتىض رسم الرشاء عدد (...)الشياع يف جمموعة من البقع ومنها أرض 

مجيع واجبها يف  )خ.م(اقتنى نفس الشخص من البائعة له عمته  24/11/2001وتاريخ 
، واعتربت تبعا لذلك أن املطلوبني اكتسبا صفة الرشيك "(...)ثامن قطع و منه أرض 
يف حني اكتسب املطلوب (...) ، يف أرض )ص(و) ع(و ) ع(مع أصحاب املبادلة 

، وقضت تبعا لذلك بأحقيتهام يف الشفعة (...)هذه الصفة وحده يف أرض ) خ.إ(
ام ليسا رشيكني عىل الشياع يف القطع املذكورة وإنام موضوع رسم املبادلة رغم أهن

رشاء من بعض اخللطاء ال يثبت  "خلطاء بأمتار، واخلليط ال شفعة له، وما أنتقل إليهام
 .به الشياع، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض

 هلذه األسباب
 .فيهقضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون 

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
رئيس وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقرراعبد السالم بنزروع : رئيسا واملستشارين السادة حسن منصف السيد الغرفة
املحامي وبمحرض  أعضاءنادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الواحد مجاىل اإلدرييس و

  .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  205القرار عدد 
  2018مارس  13الصادر بتاريخ 

 3458/1/4/2015يف امللف املدين عدد 

 
وجوب  - إجراء من إجراءات التحقيق يف الدعوى  - يمني متممة  -شفعة 

 .إصدار حكم أو قرار متهيدي بشأهنا
إن اليمني املتممة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق حيب أن يصدر 
بشأهنا قرارا متهيديا ملا يرتتب عن النكول عنها من آثار، واملحكمة ملا قضت بتأييد 
احلكم املستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بشفعة املدعني كافة احلظوظ املبيعة 

 87قتىض العقود العرفية، دون مراعاة القاعدة أعاله، تكون قد خرقت الفصل بم
 .من قانون املسطرة املدنية

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

) ا.ا(حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني ورثة 
أمام املحكمة االبتدائية  1994نونرب  04تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ ) ا.ص(وكذا 

) ا.ع(و) ا.م(بنفس املدينة، عرضوا فيه أهنم يملكون عىل الشياع مع آخرين منهم 
واملوصوف  357/11موضوع املطلب  "..."عقارا يسمى ) ا.س(و) ا.ر(و) ا.ا(و

باملقال، وأن رشكاءهم باعوا واجباهتم فيه للطاعن بموجب العقود العرفية املؤرخة 
، والتمسوا احلكم بشفعة 8/9/1993واألربعة اآلخرين يف تاريخ  28/9/1993ا بتاريخ أوهل

املبيع مقابل ثمنه وبأداء الطاعن اليمني عىل أن ظاهر الثمن كباطنه وأرفقوا املقال برسم 
وأجاب . وبخمس صور مطابقة لألصل من عقود البيع املنوه عنها قبله 245إراثة عدد 

 ة قدم خارج األجل القانوين وأن املطلوبني كانوا عىل علمالطاعن بأن طلب الشفع
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برشائه وأهنم قاضوه بخصوص نفس العقار وناقشوه فيام استدل به من عقود البيع  
أوقع حجزا حتفظيا ) ا.م(والرشاء، ومن أخرى فالرشاء تم بحضورهم وأن املطلوب 

تصالحا بني بناء عىل حساب الطاعن الستيفاء باقي الثمن، وأنه من أخرى أنفق اس
درهم والتمس أساسا احلكم بعدم  3.200.000وغرس للمدعى فيه ما يزيد عىل مبلغ 

قبول الطلب واحتياطيا إجراء خربة لتحديد مقابل التحسينات التي أدخلها عىل العقار 
يف  10/04/2000وبعد تبادل املذكرات، قضت املحكمة االبتدائية بتاريخ . املدعى فيه
باستشفاع املدعني كل حسب ما نابه كافة احلظوظ املبيعة بمقتىض " 1102/94امللف رقم 

 28/9/1993واخلامس يف  8/9/1993العقود العرفية اخلمسة املدرجة بامللف أربع منها يف 
من يد املدعى عليه بعد إيداعهم بصندوق املحكمة ثمن تلك احلظوظ املبيعة الواردة يف 

، واستأنفه الطاعن أصليا كام "فات تلك العقودالعقود املذكورة بعد إيداعهم مرصو
استأنفه املطلوبون فرعيا مع طلب إضايف باحلكم عىل الطاعن باستشفاعه كافة احلقوق 

وبإزالة البنايات املحدثة  08/09/1993املبيعة بمقتىض العقود العرفية اخلمسة املؤرخة يف 
بخربة، وبعد تبادل فوق املدعى فيه أو متكينه من قيمته منقوضا بعد حتديده 
الصادر بتاريخ  188املستنتجات، قضت حمكمة االستئناف بموجب قرارها عدد 

بعدم قبول الطلب اإلضايف وبتأييد احلكم املستأنف " 465/00يف امللف رقم  26/4/2006
مبدئيا مع تعديله وذلك بشفعة املدعني كافة احلظوظ املبيعة بمقتىض العقود العرفية 

طعن فيه الطاعن بالنقض، فأصدرت حمكمة النقض  "8/9/1993يف اخلمسة املؤرخة 
برفض الطلب، فطعن فيه الطاعن أمام حمكمة النقض بإعادة  4394قرارا حتت عدد 

يف امللف عدد  31/01/2012الصادر بتاريخ  638النظر فقضت بموجب قرارها عدد 
يف  24/12/2008الصادر بتاريخ  4394بالرتاجع عن قرارها عدد ) 1" 2009- 4- 1- 1613

بنقض القرار االستئنايف الصادر عن حمكمة االستئناف ) 2.  2922/1/4/2006امللف عدد 
، وبإحالة القضية عىل نفس املحكمة 465/00يف امللف عدد  26/4/2006بالناظور بتاريخ 

للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد اإلحالة وانتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت 
بتأييد احلكم املستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا، وذلك باستشفاع "حمكمة اإلحالة 

بعد أدائهم  08/09/1993املدعني كافة احلظوظ املبيعة بمقتىض العقود العرفية املؤرخة يف 
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 وسيلتني، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن "اليمني عىل عدم العلم بالبيع
 .واستدعي املطلوبون ومل جييبوا

 : الوسيلة األوىل
حيث عاب الطاعن القرار بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أنه عمال بالفصل 

ائل اإلثبات وإجراءات التحقيق من قانون املسطرة املدنية، فاليمني املتممة من وس 87
يتوقف البت يف النزاع عىل استيفائها باعتبارها من أدلة اإلثبات، وال يمكن الفصل يف 
النزاع قبل استيفائها، وبالتايل جيب أن توجه إىل اخلصم قبل النطق باحلكم، وهو ما 

من  ذلك أن وفاة بعض املطلوبني ال حيول دون استيفاء اليمني. أكده قضاء النقض
األحياء منهم، ومن احلارضين من ورثة من تويف منهم، خصوصا وأن هؤالء كانوا 
حارضين خالل املسطرة الصادر فيها القرار املطعون فيه، مما جيعل ما جاء يف القرار 
املطعون فيه من أن وفاة بعض املستأنف عليهم يربر تأجيل اليمني، ال يشكل خمرجا 

 قبل احلكم، وبذلك يبقى القرار املطعون فيه خارقا قانونيا من عدم استيفاء اليمني
 .للقانون يف شأن هذه النقطة

ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلك أن اليمني املتممة باعتبارها إجراء  حيث صح
من إجراءات التحقيق حيب أن يصدر بشأهنا قرارا متهيديا ملا يرتتب عن النكول عنها 

بتأييد احلكم املستأنف مبدئيا "املطعون فيه ملا قضت من آثار، واملحكمة مصدرة القرار 
مع تعديله وذلك بشفعة املدعني كافة احلظوظ املبيعة بمقتىض العقود العرفية اخلمسة 

، دون مراعاة القاعدة أعاله، تكون قد خرقت الفصل املحتج به "8/9/1993املؤرخة يف 
 .وعرضت قرارها للنقض

 هلذه األسباب
 .قض القرار املطعون فيهقضت حمكمة النقض بن

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
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عبد الواحد مجاىل اإلدرييس : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاء، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري مقررا
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  217القرار عدد 
  2018مارس  13الصادر بتاريخ 

 1324/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
 .أثرها -مقاسمة الشفيع للمشرتي  -شفعة 

إن مقاسمة الشفيع للمشرتي هي سبب سقوط الشفعة، ال طلب مقاسمة 
وسقطت إن قاسم "الرشكاء للشفيع، واملحكمة ملا صارت إىل نص الشيخ خليل 

، دون أن تبني من أين استقت أن الشفيعة قاسمت املشرتي "أو اشرتى أو ساوم
فاسدا، وهو بمثابة يف ما تطلب شفعته أو دعته إىل ذلك، تكون قد عللت قرارها 

 .انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
تقدمت لدى  الطاعنة حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أهنا متلك حقوقا مشاعة يف 
ومن معه باعوا ) ر.ع(بدائرة قصبة تادلة، وبأن املالك معها (...) الرسم العقاري عدد 

، كام 2009فرباير  05للمطلوب األول أسهام يف هذا العقار بموجب عقد بيع مؤرخ يف 
) ر.ن(، وباعت له 2011شتنرب  13أسهام بموجب عقد البيع املؤرخ يف ) ر.ر(باعت له 

أسهام حمل عقد بيع حيمل نفس التاريخ، وأهنا أبدت رغبتها يف شفعة املبيع من يد 
املطلوب املذكور، وعرضت ثم أودعت لفائدته بعد رفض العرض ثمن املبيع 

ن تقييدها بالرسم العقاري حملها ، علام بأ20/5/2013ومرصوفات العقود الثالثة بتاريخ 
، والتمست احلكم باستحقاقها شفعة مجيع احلقوق املبيعة، 28/8/2012كان بتاريخ 

 وأرفق املقال بشهادة ملكية وبصور شمسية لعقود البيع وثالث شواهد إيداع وبمحرض 
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وأجاب املطلوب األول بأن العرض واإليداع مل . رفض عرض عيني ووصل إيداع
ة الثمن واملصاريف، ومل يتضمن واجب السمرسة، وجاء ناقصا بمبلغ يتضمن كاف

درمها، ثم أن العقار املدعى فيه صدر يف شأنه قرار عن حمكمة االستئناف ببني  83672
أي قبل تاريخ تقديم مقال طلب املصادقة عىل  14/11/2012بتاريخ  741مالل حتت عدد 

قطة للشفعة، علام أن الطاعنة أجابت العروض العينية، قىض بالقسمة العينية وهي مس
عن طلب القسمة أمام املحكمة االبتدائية بأهنا ال متانع فيها، وأرفق اجلواب بصورة 

 .وبأخرى للقرار االستئنايف املنوه عنه أعاله 50/7/07حلكم ابتدائي صادر يف امللف 
، طلبا لشفعة 05/9/2013وتدخل يف الدعوى املطلوبان الثاين والثالثة بمقال مؤرخ يف 

ذات املبيع باعتبارمها مالكني عىل الشياع يف املدعى فيه، وأوضحا بأهنام تقدما بطلب 
عرض مبلغ الشفعة عىل املطلوب األول، ال زال يف طور التنفيذ، وأُرفق املقال بصورة 

يف امللف  21/4لشهادة ملكية وأخرى لقرار صادر عن حمكمة النقض حتت عدد 
د انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت وبع .2937/1/4/2013
باملصادقة عىل : يف املقال األصيل": قىض 62/7/13يف امللف  05/12/2013بتاريخ  92عدد 

يف ملف التنفيذ عدد  20/5/2013العرض العيني واإليداع موضوع املحرض املؤرخ يف 
من أصل  "سهام 780"اعة املقدرة ب ، وباستحقاق املدعية مجيع احلقوق املش517/13

موضوع رسوم (...) ذي الرسم العقاري عدد  "..."من امللك املسمى  "سهام 2816"
، وبأمر السيد 13/9/2011و 13/09/2011و 05/02/2009األرشية املؤرخة عىل التواىل يف 

املحافظ عىل األمالك العقارية والرهون ببني مالل بتنفيذ منطوق هذا احلكم بعد 
، واستأنفه كل من املطلوب "برفضه: ، ويف مقال التدخل اإلرادي"صريورته هنائيا

األول واملطلوبني الثاين والثالثة، وبعد ضم ملفي االستئنافني معا يف ملف واحد وهو 
بإلغاء ": املنوه عنه أعاله، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف

 به من استحقاق املدعية مجيع احلقوق املشاعة احلكم املستأنف جزئيا يف ما قىض
يف الرسم العقاري عدد  13/9/2011و 05/02/2009موضوع رسوم األرشية املؤرخة يف 

، وهو القرار املطعون فيه بالنقض "واحلكم تصديا برفض الطلب يف ما ذكر(...) 
 . ، أجاب عنه املطلوب األول والتمس رفض الطلبوسيلتنيبمقال تضمن 
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 : يف شأن الوسيلة األوىل
الطاعنة عىل القرار خرق أحكام ومقتضيات الشفعة املنصوص حيث مما تعيبه 
من القانون  67املتعلق بمدونة احلقوق العينية مع الفصل  39.08عليها يف القانون رقم 

اجلديد للتحفيظ العقاري، ذلك أنه قىض بسقوط حقها يف الشفعة عىل الرغم من عدم 
من  311وجود أي سبب من أسباب سقوطه املنصوص عليها عىل سبيل احلرص يف املادة 

 . املدونة أعاله، مما يوجب نقضه
ي ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أن مقاسمة الشفيع للمشرتي هحيث صح 

سبب سقوط الشفعة ال طلب مقاسمة الرشكاء للشفيع، واملحكمة مصدرة القرار 
 "وسقطت أن قاسم أو اشرتى أو ساوم"املطعون فيه ملا صارت إىل نص الشيخ خليل 

دون أن تبني من أين استقت أن الشفيعة قاسمت املشرتي يف ما تطلب شفعته أو دعته 
 .بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقضإىل ذلك، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو 

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيساصف الغرفة السيد حسن من
املحامي العام  وبمحرض أعضاء السالم بنزروع ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد
 .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة 
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  262القرار عدد 
  2018أبريل  03الصادر بتاريخ 

 5194/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
 .أثره - طلب االستحقاق والشفعة 

من املقرر فقها ويف قضاء حمكمة النقض، أن من كمل له االستحقاق، جاز 
له األخذ بالشفعة ولو طالت ما بني زمان البيع وزمان االستحقاق، واملحكمة ملا 

للطاعن بمناب مشاع ثبت هلا أن املدعى فيه ال زال شياعا بني مالكيه، وقضت 
وفق ما أفصحت عنه يف منطوق قرارها، ثم ردت طلبه باستحقاق الباقي شفعة، 

 .تكون قد خالفت القاعدة أعاله، وعللت قرارها تعليال فاسدا
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم 

لدى املحكمة االبتدائية بشفشاون بمقال، افتتاحي أعقبه بآخر  2002يوليو  25خ بتاري
إصالحي وثالث رامي إىل إبطال رسم امللك عرض فيها أنه متلك نصيبا شياعا آل إليه 

التي كانت حال حياهتا متلك العقارات ) ع.أ(من أمه وأبيه فيام ورثاه من اهلالكة 
بعد املناسخة، وذلك حسب رسم  مورث املطلوبني) ع.أ(املوصوفة باملقال شياعا مع 

 "..."وثانيتها تسمى  "..."، منها ثالث قطع أرضية، أوالها تسمى 134امللك عدد 
) ع.م(وأن املطلوبني ورثة قاسم . ، الكل موصوف باملقال"..."وثالثتها تسمى 

املذكورين قاموا ببيع تلك القطع األرضية التي ال زالت عىل الشياع لباقي املطلوبني 
يف القطع ) ع.أ(استحقاقه لنصيب مورثته املرحومة  - 1: ، والتمس)ع.ع(و) ع.ع(

 وبأدائهام) ع.ع(و) ع.ع(األرضية املذكورة وباستحقاقه الباقي منها شفعة من املطلوبني 
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املذكور لتعارض  276إبطال رسم امللك عدد  - 2اليمني عىل أن الثمن ظاهره كباطنه، 
، وأرفق املقال برسم امللك 125عدد  134 مضمونه مع مضمون رسم التملك صحيفة

وأجاب املطلوبان املذكوران بأن الشياع غري . واإلراثاث املنوه عن مراجعها أعاله
املستدل به من الطاعن يتبني أهنام اشرتيا  196ثابت، إذ أنه بالرجوع إىل رسم الرشاء عدد 

، 276سم امللك عدد القطع األرضية املدعى فيها مفرزة وحمدودة حسب ما بيدمها من ر
وبعد تبادل املذكرات، أصدرت املحكمة . وأرفقا اجلواب بصورة من الرسم األخري

قضت  186/02/10يف امللف عدد  25/6/03الصادر بتاريخ  132/03االبتدائية حكام عدد 
فيه برفض الطلبني األصيل واإلضايف، واستأنفه الطاعن مصمام عىل طلبه ومتمسكا 

الذي خلص إىل انطباق حجج ) ت.ب(بخربة أنجزها اخلبري فأمرت . بذات حججه
وبعد تبادل املستنتجات، قضت حمكمة االستئناف . املطلوبني دون التي للطاعن

بتأييد احلكم " 176/03يف امللف عدد  28/3/2006الصادر بتاريخ  35بموجب القرار عدد 
أمرت املحكمة  وبعد اإلحالة،. 93نقضته حمكمة النقض بقرارها عدد . "املستأنف

. الذي انتهى إىل انطباق حجج الطرفني عىل عني النزاع) م.ع(بخربة عينت هلا اخلبري 
بإلغاء احلكم املستأنف جزئيا "وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت حمكمة اإلحالة 

فيام قىض به من رفض طلب االستحقاق وتصديا احلكم باستحقاق املستأنف لنصيبه 
ار املوصوف واملحدود يف املقال االفتتاحي وبتأييده يف ما قىض به من الشائع يف العق

، وهو القرار املطعون فيه بالنقض "رفض طلب الشفعة وطلب إبطال رسم امللكية
 .واستدعي املطلوبون ومل جييبوا وحيدة وسيلةبمقال تضمن 

 :يف شأن الوسيلة الوحيدة
 الناتج عن ضعف التعليل حيث عاب الطاعن القرار بانعدام األساس القانوين

املوازي النعدامه جزئيا، ذلك أن ما يثبت خالف ما أورده يف تعليله أنه قىض لفائدته 
باالستحقاق والذي يقتيض بالرضورة فقها وقضاء االستجابة لباقي طلباته بام فيها 
 الشفعة لتوفر رشوطها ولتوفر حالة الشياع، ورغم أن املحكمة مصدرته نصت عىل

 .بتفصيل يف تعليالته، فكان قرارها واحلال ما ذكر موجبا للنقضذلك 
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ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلك أنه من املقرر فقها ويف قضاء حمكمة  صح حيث
النقض أن من كمل له االستحقاق جاز له األخذ بالشفعة ولو طالت ما بني زمان البيع 
وزمان االستحقاق، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبتت أن املدعى فيه ال زال 

اب مشاع وفق ما أفصحت عنه يف منطوق شياعا بني مالكيه وقضت للطاعن بمن
قرارها ثم ردت طلبه باستحقاق الباقي شفعة، تكون قد خالفت القاعدة أعاله وعللت 

 .قرارها تعليال فاسدا، وعرضته بالتايل للنقض
 هلذه األسباب 

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
لتاريخ املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة با

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
عبد الواحد مجاىل اإلدرييس : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

املحامي وبمحرض  أعضاء، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري مقررا
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  267القرار عدد 
  2018أبريل  03الصادر بتاريخ 

 1363/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
 .أثرها - ثالثة عقود بيع خمتلفة  - شفعة 

ملا كانت الطاعنة قد دفعت بأن دعوى الشفعة تتعلق بثالثة عقود بيع خمتلفة 
وأهنا مارست املسطرة بشأن كل عقد عىل الوجه املطلوب، وأن ما عرضته 
وأودعته كان يف إبانه، وهو عني ما جيب قانونا لألخذ بالشفعة يف كل عقد بالنظر 
لثمنه ومرصوفاته الالزمة له، واملحكمة ملا اعتربت بأن العرض كان ناقصا وأن ما 

ض طلب الشفعة دون بيان ما تم إيداعه تكملة له تم خارج األجل، وقضت برف
كان جيب عىل الطاعنة أداؤه قانونا من ثمن كل عقد ومرصوفاته الالزمة له وبيان 
املبلغ الناقص فيه وهل هو من املرصوفات الظاهرة للعقد لرتتب آثارها عليه، 

 .تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه
 نقض وإحالة

 نباسم جاللة امللك وطبقا للقانو
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 

املحكمة االبتدائية بربشيد بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن رشكاء هلا  لدى 19/05/2011
باعوا حقوقهم املشاعة فيه للمطلوبة (...) يف امللك موضوع الرسم العقاري عدد 

وأرفق . بثالثة عقود وأهنا طلبا للشفعة عرضت وأودعت ما جيب والتمست الشفعة
طلب إجراء عرض عيني وبثالثة املقال بشهاديت ملكية وبثالثة عقود بيع توثيقية وب

وأجابت املطلوبة أن ما تم عرضه . حمارض إخبارية وبوصلني بإيداع مبلغ العرض
 درهم املؤدى 118.271,33درهم عن مصاريف العقد وبمبلغ  23.336,78ناقص بمبلغ 
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وأرفق اجلواب . عن السمرسة، وأن إيداع املبالغ الناقصة خارج األجل ال ينفعها 
صادرة عن املوثق بشأن مصاريف العقود املذكورة مع وصوالهتا بثالث شواهد 

وبعد أن أمرت املحكمة االبتدائية بإجراء بحث . وفاتورتني عن مصاريف السمرسة
يف امللف  07/01/2013بني الطرفني، وانتهاء األجوبة والردود، أصدرت حكام بتاريخ 

من يد املدعى عليها باستحقاق املدعية عن طريق الشفعة "قىض  2381/11/19عدد 
بمقتىض العقدين التوثيقيني املسجلني ) ب.أ(و) ب.أ(األسهم املبيعة من طرف كل من 

بمقتىض العقد التوثيقي املسجل بتاريخ ) ع.م(و) ع.ع(و 19/05/2010بتاريخ 
. "ورفض باقي الطلبات(...) يف امللك ذي الرسم العقاري عدد  15/10/2010

فوعاهتا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت حمكمة واستأنفته املطلوبة جمددة د
، وهو القرار "بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم جمددا برفض الطلب"االستئناف 

، أجابت عنه املطلوبة والتمست رفض وسيلتنياملطعون فيه بالنقض بمقال تضمن 
 .الطلب

نوين وفساد التعليل حيث مما تعيبه الطاعنة عىل القرار عدم ارتكازه عىل أساس قا
املوازي النعدامه وخرق القانون وخرق حق الدفاع لعدم اجلواب، ذلك أن املحكمة 
مصدرته مل تناقش دفوعاهتا أو ترد عليها، رغم إدالئها بوثائق سليمة وصحيحة طلبا 
للشفعة وممارستها داخل األجل القانوين، ووقفت عن حدود عقد البيع الثاين واعتربت 

ناقصا وأنه حتى وإن صح ذلك منها فإهنا مل تنظر يف العقدين األول  العرض بشأنه
والثالث ومل تعلل قرارها رفض الطلب بشأهنام، فالشفعة هتم عقود البيع الثالثة 
والعرض العيني شملها مجيعا وهي مستقلة من حيث األطراف والثمن وال عالقة هلا 

ها عدم إيداعها ملصاريف التسجيل ثم أن املحكمة يف تعليل قرارها عابت علي. ببعضها
كاملة داخل أجل الشفعة، واحلال أنه بالرجوع لعقد البيع الثاين املقيد باملحافظة 
العقارية واملوثق من طرف املوثق، فهو يتضمن رسم التسجيل املحدد يف مبلغ 

درهم وهو الذي تم عرضه من طرفها داخل األجل، كام أودعت املبلغ  3.536,30
درهم أثناء رسيان الدعوى والذي مل تكن عاملة به  23.336,00ناقص وهو  املدعى أنه
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وال وجود بامللف ملا يدل عليه، األمر الذي مل تنتبه له املحكمة يف قرارها املطعون فيه، 
 .مما يتعني نقضه

ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أهنا دفعت بأن دعوى الشفعة حيث صح 
تلفة وأهنا مارست املسطرة بشأن كل عقد عىل الوجه تتعلق بثالثة عقود بيع خم

املطلوب، وأن ما عرضته وأودعته كان يف إبانه وهو عني ما جيب قانونا لألخذ بالشفعة 
يف كل عقد بالنظر لثمنه ومرصوفاته الالزمة له، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه 

لة له تم خارج األجل، ملا اعتربت بأن العرض كان ناقصا وأن ما تم إيداعه تكم
وقضت برفض طلب الشفعة لذاك دون بيان ما كان جيب عىل الطاعنة أداؤه قانونا من 
ثمن كل عقد ومرصوفاته الالزمة له وبيان املبلغ الناقص فيه وهل هو من املرصوفات 
الظاهرة للعقد لرتتب آثارها عليه، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه 

 . ني نقضهمما يتع
 هلذه األسباب 

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجاىل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 
 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  325القرار عدد 
  2018أبريل  24الصادر بتاريخ 

 7062/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
 .أثره - بيع احلصة عدة مرات قبل انرصام أجل الشفعة  -شفعة 

من املقرر أنه إذا بيعت احلصة التي جتوز الشفعة فيها عدة مرات قبل 
انرصام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشرت بالثمن الذي اشرتى به، 

قة، واملحكمة ملا قضت للمطلوب بشفعة ويرتتب عىل ذلك بطالن البيوع الالح
ما اشرتاه الطاعنون، ملامرستها داخل أجلها، والستيفائه رشوطها، وحتقق 
موجباهتا لديه، ورتبت عىل ذلك بطالن البيع الالحق، تكون قد بنت قضاءها عىل 

 .أساس قانوين، وعللته تعليال كافيا
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
تقدم بتاريخ  يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبحيث 

لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضايف مع  06/05/2013
إدخال الغري يف الدعوى، عرض فيهام أن الطاعنني اشرتوا واجبات مشاعة لبعض 

وأنه طلبا للشفعة فقد سلك مسلكها ) (...املالكني معه يف الرسم العقاري عدد 
بالعرض يف إبانه واإليداع ملوجبها، إال أن الطاعنني ملنعه منها فوتوا ما شرتوه للمدخل 

وأنه يتمسك لذلك  2012أكتوبر  16و 15بعقد توثيقي مؤرخ يف ) ز.م(يف الدعوى 
الن والتمس بط. بدعواه يف مواجهة هذا األخري بجميع عنارصها التي أسست عليها

وأجاب الطاعنون . وأرفق املقال بوثائق. العقد التوثيقي املذكور وباستحقاقه الشفعة
  بأهنم ال يملكون أي حق عيني يف العقار حمل الشفعة بعد أن آلت ملكية حقوقهم
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وبعد جواب املدخل يف الدعوى بعدم ارتكاز الطلب عىل ). ز.م(املشاعة فيه للمسمى 
بة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ أساس قانوين، وانتهاء األجو

. ، واستأنفه املطلوب"بعدم قبول الطلب"قىض  177/404/13يف امللف عدد  12/12/2013
بإلغاء "وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا قىض 

اصلني واستحقاق احلكم املستأنف وبعد التصدي املصادقة عىل العرض واإليداع احل
 9شفعة مجيع احلقوق املبيعة موضوع الوثيقة التوثيقية املؤرخة يف ) ه.ه(املستأنف 

عدد  170كناش  06/08/2012بتاريخ (...) املدون بالرسم العقاري عدد  20/04/2012و
املدونة  2012أكتوبر  16و 15وإبطال البيع موضوع الوثيقة التوثيقية املؤرخة يف  725

، وهو القرار املطعون فيه "1511عدد  173كناش  20/11/2012قاري يف بالرسم الع
، أجاب عنه املطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكال سببنيبالنقض بمقال تضمن 

 .ورفضه موضوعا
 :السبب األوليف شأن 

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أرض بأحد األطراف، بخرق 
من قانون املسطرة املدنية، ذلك أن املحكمة مصدرته مل تستدع  344و 329الفصلني 

أو تشري له ضمن أطراف القرار كام بديباجته، ومع ذلك فقد ) ز.م(املستأنف عليه 
رتبت آثاره القانونية يف مواجهته، وأن من شأن ذلك اإلرضار هبم لغياب املستأنف 

حقوقه يف املرحلة االستئنافية لعدم عليه املذكور، باعتباره مشرتيا منهم، عن الدفاع عن 
استدعائه وإلمكانية رجوعه عليهم بالفرق يف الثمن حلظة صريورة القرار موضوع 

 .الطعن مكتسبا لقوة اليشء املقيض به، مما يتعني معه نقض القرار
ال يعيب القرار عدم ذكر أحد أطرافه بديباجته متى ذكر بمتنه،  حيث إنه لكن، 

باعتباره والد الطاعنني، ) ز.م(قد أشار يف تعليله للمسمى  والقرار حمل الطعن
ومستأنفا عليه إىل جانبهم وأن الدفع بعدم استدعائه وما أثري بشأنه من خرق مسطري 
ال حق هلم فيه طاملا وافق القرار نحوهم صحيح القانون، وقد كان، وما بالسبب لذلك 

 .غري جدير باالعتبار
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 :السبب الثاينيف شأن 
عيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه عىل أساس قانوين وانعدام التعليل، حيث ي

ذلك أن املحكمة مصدرته قد ارتكزت يف تعليلها عىل حصول البيع بضعف الثمن 
ونصف الضعف وعىل عدم معاينة املوثق لدفع الثمن للحكم بصورية العقد، وخالفت 

عقود وأطرها الفقه والقضاء، بذلك قواعد اإلثبات كام حددها قانون االلتزامات وال
وكان عليها أن تلجأ لوسائل إثبات قانونية كشهادة الشهود واخلربة التي يمكن أن 
حتسم املوضوع بصفة هنائية، وأن مسألة استكثار الثمن يف العقود قد عاجلها القضاء يف 

ثم أهنم دفعوا . قراراته من خالل وسائل اإلثبات وليس باالستدالل غري املنطقي
بأن شهادة امللكية املدىل هبا يف امللف ال تتضمن احلقوق العينية التي  04/07/2013جلسة ب

ترتبت ما بني تاريخ الشهادة وتاريخ املقال، وأهنم بعد رشائهم احلصة املطلوب شفعتها 
، إال أن املحكمة مل ترد عىل هذا الدفع ومل تناقشه مما أثر عىل )ز.م(قاموا ببيعها للسيد 

ارها، وأن اجتهاد حمكمة النقض اعترب أن عدم الرد عىل دفوع األطراف يرقى منطوق قر
كام أن من صوره أن يكون منطوق احلكم متناقضا مع أسبابه . إىل انعدام التعليل

وحمكمة االستئناف بعد ما ناقشت صورية العقد يف تعليلها قضت باستحقاق الشفعة 
ركه منتجا آلثاره القانونية، مما يتعني معه دون اإلشارة ملوقفها من العقد وإبطاله أو ت

 . نقض القرار
إذا بيعت احلصة التي «من مدونة احلقوق العينية  299بنص املادة  لكن، حيث إنه

جتوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انرصام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشرت 
، واملحكمة مصدرة »حقةبالثمن الذي اشرتى به ويرتتب عىل ذلك بطالن البيوع الال

القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا من شهادة امللكية ومن جواب املحافظ املضافني ألوراق 
امللف أن عقد رشاء الطاعنني للحصة حمل الشفعة قد قيد بالرسم العقاري حمل الدعوى 

ك ، وذل2012أكتوبر  16و 15، وأن بيعهم هلذه احلصة قد تم بتاريخ 06/08/2012بتاريخ 
، وقضت للمطلوب 06/05/2013قبل انرصام أجل الشفعة بالنظر لتاريخ طلبها املقدم يف 

بشفعة ما اشرتاه الطاعنون ملامرستها داخل أجلها والستيفائه رشوطها وحتقق موجباهتا 
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لديه، ورتبت عىل ذلك بطالن البيع الالحق، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس قانوين 
ا أثري بشأن شهادة امللكية لذلك خالف الواقع، وما أثري بشان وعللته تعليال كافيا، وم

تعليل صورية العقد الثاين جمرد تزيد يف التعليل يستقيم القرار بدونه، وأن ما بالسبب 
 .لذلك غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض

بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجاىل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي يدالس العام
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  327القرار عدد 
  2018أبريل  24الصادر بتاريخ 

 7651/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
 .إثبات متلك الشفيع وقت البيع -شفعة 

حمكمة املوضوع، وال رقابة عليها يف  تإن تقويم حجج األطراف من سلطا
ذلك إال من حيث التعليل، وإذ هي عللته يف أن صفة املطلوبة كرشيكة يف امللك 
حمل الشفعة ثابتة وقت البيع باالرتكاز عىل عقد رشائها املقيد بالرسم العقاري 
قبل رشاء الطاعن، وردت دفوعه لعدم إثباته خالف ذلك، وقضت للمطلوبة 

يدا للحكم االبتدائي، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس قانوين، بالشفعة تأي
 .والتزمت قاعدة اإلثبات فيه

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة تقدمت 
حي، عرضت فيه لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتا 28/09/2010بتاريخ 

باعوا حقوقهم املشاعة (...) (...) أن رشكاء هلا يف امللك موضوع الرسم العقاري عدد 
فيه للطاعن بستة عقود عدلية، وأهنا طلبا لشفعتها عرضت وأودعت ما جيب، 

وأجاب الطاعن بأن الدعوى قدمت جمردة  .والتمست احلكم هبا، وأرفق املقال بوثائق
األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ ء وبعد انتها. من اإلثبات

باستحقاق املدعية شفعة من يد املدعى "قىض  3044/21/2010يف امللف عدد  19/05/2011
(...) (...) عليه مجيع احلقوق املبيعة هلذا األخري يف امللك ذي الرسم العقاري عدد 

املضمن ه اليمني القانونية عىل أن الثمن وبتسجيلها بالرسم املذكور بعد أداء املدعى علي



8   43  

 

واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع . "بعقود األرشية الستة ظاهره كباطنه
، وهو القرار املطعون فيه "بتأييد احلكم املستأنف"والدفاع، قضت حمكمة االستئناف 

 .بالنقض بمقال تضمن وسيلتني، ومل جتب املطلوبة
 :األوىلالوسيلة يف شأن  

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه عىل أساس وقلب عبء اإلثبات، ذلك 
أنه دفع بأسباب استئنافه بأن املطلوبة باعتبارها مدعية هي امللزمة بإثبات صفتها 
كرشيكة عىل الشياع عند إبرام عقد البيع موضوع الشفعة، وأن جمرد إدالئها بشهادة 

كة وال يثبت تاريخ اكتساهبا هلذه الصفة وما إذا كان سابقا امللكية إنام يثبت صفتها كامل
عىل البيع موضوع الشفعة حتى يصح األخذ هبا، إال أن املحكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه قد اكتفت بشهادة امللكية واعتربت املطلوبة مالكة عىل الشياع عند طلب 

فر رشوط األخذ بالشفعة يقع الشفعة وأن إثبات خالفه يقع عليه، واحلال أن إثبات توا
عىل املطلوبة بام فيها صفة الرشيك عند إبرام وتسجيل البيع املشفوع فيه، مما يتعني معه 

 .نقض القرار
حمكمة املوضوع وال رقابة  تتقويم حجج األطراف من سلطالكن، حيث إن  

يف  عليها يف ذلك إال من حيث التعليل، وإذ هي عللته يف أن صفة املطلوبة كرشيكة
) م.ف(امللك حمل الشفعة ثابتة وقت البيع باالرتكاز عىل عقد رشائها املنعقد مع املسامة 

 19/08/2010واملقيد بالرسم العقاري قبل رشائه بالنظر لتاريخ شهادة امللكية املؤرخة يف 
وردت دفوع الطاعن لعدم إثباته خالف ذلك، وقضت للمطلوبة بالشفعة لذاك تأييدا 

ئي، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس قانوين والتزمت قاعدة اإلثبات للحكم االبتدا
 .فيه، والوسيلة لذلك غري جديرة باالعتبار

 :الوسيلة الثانيةيف شأن 
عدم االرتكاز عىل أساس وخرق تناقض التعليل وحيث يعيب الطاعن القرار ب

شفعة تقتيض خلو قواعد الشفعة املتعلقة باملتنازع فيه، ذلك أنه دفع بأن ممارسة حق ال
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العقار من أي حق أو حتمل يمكن أن جيعله حمل منازعة، واحلال أن العقار حمل النازلة 
مقيد به مخسة رهون رسمية ومثقل بتقييد احتياطي، إال أن املحكمة ردت دفعه بأن 
التحمالت املذكورة ال متنع من ممارسة حق الشفعة وأكدت يف نفس الوقت عىل أهنا 

احلكم الصادر باستحقاقها إال بعد تطهري العقار منها أو قبول املستحق  حتول دون تنفيذ
للشفعة هبا وهو ما يشكل تناقضا واضحا بني املوقفني إذ ال يصح منطقيا أن ال حتول 
تلك التحمالت من ممارسة دعوى الشفعة ولكنها يف نفس الوقت حتول دون تنفيذ 

 . راحلكم الصادر فيها، مما يتعني معه نقض القرا
التحمالت الواقعة عىل العقار، رهونا رسمية كانت أو تقييدا  حيث إن لكن،

احتياطيا، ليست مانعة من الشفعة، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربهتا 
كذلك وقضت بتأييد احلكم للمطلوبة بالشفعة تكون قد بنت قضاءها عىل أساس 

ليل يستقيم بدونه ومن تم فال وجه قانوين، وما أثري بشأن تنفيذ القرار جمرد تزيد يف التع
للتناقض فيه، وأن ما أثري بشأن خرق قواعد الشفعة جاء غامضا ومبهام ومن تم فهو 

 .غري مقبول، والوسيلة لذلك غري جديرة باالعتبار
 هلذه األسباب 

 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض
املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيساحسن منصف  الغرفة السيد

املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجاىل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 
  .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  دين الشطبينور ال السيد العام
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  343القرار عدد 
  2018أبريل  24الصادر بتاريخ 

 9262/1/4/2017يف امللف املدين عدد 

 
 .عدم جواز التبعيض إال إذا ريض املشرتي بذلك -  شفعة

من املقرر قانونا أنه إذا بيعت احلصة التي جتوز الشفعة فيها بأمجعها، أو 
أجزاء منها، أو عدة حصص شائعة بعقد واحد، وجب عىل الرشيك الراغب يف 
الشفعة أن يأخذ مجيع املبيع املشاع بينه وبني البائع من يد املشرتي، أو أن يرتك 
اجلميع للمشرتي، سواء تعلق العقد بملك واحد، أو بعدة أمالك مشاعة، وسواء 

يض الشفعة إال إذا ريض املشرتي احتد البائع أو املشرتي أو تعدد، فال جيوز تبع
واملحكمة ملا تبني هلا أن املطلوب اشرتى العقارين بعقد واحد، والطاعن . بذلك

وإن كان رشيكا يف العقارين، وأودع جمموع الثمن واملصاريف، فإنه اقترص يف 
مقاله عىل األخذ بالشفعة يف عقار دون اآلخر، وقضت بام جرى به منطوق قرارها 

از التبعيض عىل سند املادة أعاله، ولعدم ثبوت رىض املشرتي بعلة عدم جو
 .بذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال 
أعقبه بآخر إصالحي بتاريخ  27/10/2014أمام املحكمة االبتدائية باخلميسات بتاريخ 

املوصوف باألول عىل  "..."عرض فيهام أنه يملك يف العقار املسمى  18/03/2015
 "..."و "..."باعت نصيبها يف فداين ) د.ف(الشياع مع آخرين، وأن إحداهم وهي 

 وأبى عليه ذلك فسلك نحوه مسطرة العرض"..."للمطلوب، فاستشفع منه فدان 
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يف فدان  234، والتمس استحقاق شفعة ما اشرتاه بمقتىض رسم الرشاء عدد واإليداع 
 234ورشاء املطلوب عدد  219وإفراغه إياه، وأرفق املقال بنسخة من رشائه عدد  "..."

وأجاب املطلوب بأن الطاعن سبق له أن . 762وحمرض عرض عيني وأمر بإيداع رقم 
ن عليه متابعتها بدل رفع هذه الدعوى رفع دعوى بالشفعة قيض فيها بعدم القبول وكا

وبعد انتهاء . خارج أجل الشفعة، كام أن العرض كان ناقصا من حيث مصاريف العقد
 23/04/2015بتاريخ  137األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم 

من  شفعة ما تم تفويته) د.ج(باستحقاق املدعي "قىض  270/1401/2014يف امللف رقم 
، "وبتمكينه منه 20/12/2013وتاريخ  465صحيفة  234العقار وفق عقد البيع عدد 

واستأنفه املطلوب جمددا دفوعه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت حمكمة 
، وهو "بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا احلكم بعدم قبول الطلب"االستئناف قرارا 

 .يلتني ومل جيب املطلوبالقرار املطعون فيه بمقال تضمن وس
 :يف الوسيلتني جمتمعتني

بخرق القانون وعدم التطبيق  يف الوسيلة األوىلحيث يعيب الطاعن القرار 
من مدونة احلقوق العينية، ذلك أن املحكمة مصدرته اعتمدت  300السليم للامدة 

القاعدة التي تنص عىل عدم تبعيض الشفعة، والطاعن طلب الشفعة يف فدان واحد 
بينام الرشاء كان لفدانني، مع أنه التمس يف مقاله االفتتاحي شفعة ما اشرتاه املطلوب 

وعرض كامل ثمن الرشاء واملصاريف وفق ما يثبته حمرض  234حسب عقد الرشاء عدد 
العرض العيني، واملحكمة طبقت القاعدة املذكورة خالفا ملا يفرضه تكييف الوقائع، 

كان عىل صواب، كام يعيبه يف الوسيلة الثانية بانعدام وألغت احلكم االبتدائي الذي 
دون فدان  "..."التعليل، ذلك أنه اعترب الطاعن قد بعض الشفعة بطلب شفعة فدان 

ووضع  234، يف حني أنه طالب بكل ما اشرتاه املطلوب بموجب الرشاء عدد "..."
 .كامل الثمن واملصاريف، مما يوجب نقض القرار

من مدونة احلقوق العينية، إذا بيعت احلصة التي  300لكن، حيث إنه بنص املادة 
جتوز الشفعة فيها بأمجعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب عىل 
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الرشيك الراغب يف الشفعة أن يأخذ مجيع املبيع املشاع بينه وبني البائع من يد املشرتي 
سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أمالك مشاعة، أو أن يرتك اجلميع للمشرتي، 

وسواء احتد البائع أو املشرتي أو تعدد، فال جيوز تبعيض الشفعة إال إذا ريض املشرتي 
واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا تبني هلا أن املطلوب اشرتى العقارين . بذلك

عقارين وأودع جمموع الثمن بعقد واحد، والطاعن وإن كان رشيكا يف ال "..."و "..."
دون  "..."واملصاريف، فإنه اقترص يف مقاله عىل األخذ بالشفعة يف العقار املسمى 

اآلخر، وقضت بام جرى به منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض عىل سند املادة 
 .أعاله، ولعدم ثبوت رىض املشرتي بذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون

سباب هلذه األ  
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقررا عبد السالم بنزروع: واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءوعبد الواحد مجاىل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 

  .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  441القرار عدد 
  2018يونيو  12الصادر بتاريخ 

 57/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
 -ورشيكته بعقد واحد احلقوق املشاعة للبائعة رشاء املشفوع منه  -شفعة 

 .عدم جواز التبعيض
إن املحكمة ملا تبني هلا أن املشفوع منه اشرتى بعقد واحد احلقوق املشاعة 
للبائع للمطلوب يف الشفعة ورشيكته عىل الشياع صفقة واحدة، والشفيع حرص 

به منطوق  طلبه يف حصة البائع املذكور دون احلصة األخرى، وقضت بام جرى
قرارها، رغم أن البيع تم صفقة بعقد واحد وتعددت احلصص والبائع، تكون قد 

 .ركزت قضاءها عىل غري أساس
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني تقدما بمقال 

، عرضا فيه أهنام 24/03/1987افتتاحي أمام املحكمة االبتدائية بالقرص الكبري بتاريخ 
يملكان القطع األرضية والدار املوصوفات به، عىل الشياع مع آخر، وأن الطاعن 

والتمسا متكينهام من شفعة ما اشرتاه بعد إلزامه اشرتى من رشيكهم مجيع حظه فيها، 
باإلدالء برسم رشائه ملعرفة ثمنه وأداء اليمني عىل أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفق املقال 

، 151وبرسم رشاء الطاعن موضوع الشفعة عدد  474بموجب إثبات الشياع عدد 
جوبة والردود، وبعد انتهاء األ. وأجاب الطاعن بأن الدعوى تفتقر إىل ما يثبتها

يف امللف رقم  16/02/1988بتاريخ  112أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم 
بأن يمكن املدعيني من شفعة النصيب الذي آل ) ب.م(عىل املدعي عليه "قىض  182/87
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إليه عن طريق الرشاء من رشكائهم عىل الشياع مع أدائه اليمني عىل أن الثمن املذكور يف 
وعىل الطرف املدعي أن يؤدي للطرف املدعى عليه ثمن الرشاء . كباطنه العقد ظاهره

املشفوع مضافا إليه الصوائر التي حتملها النتقال امللكية إليه بعد إثباهتا بمختلف 
 480، واستأنفه الطاعن فأصدرت حمكمة االستئناف قرارا حتت رقم "احلجج املدعمة

، تم "بتأييد احلكم املستأنف"، قىض 185/1615/2017يف امللف عدد  22/05/2017بتاريخ 
 664/4الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته حمكمة النقض بقرارها عدد 

وبعد إحالة القضية عىل . بعلة 3913/1/4/2015يف امللف عدد  27/12/2016الصادر بتاريخ 
 بتأييد احلكم"حمكمة االستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا 

من شفعة املبيع الذي ) ب.ع(و) ب.ح(املستأنف مع تعديله وذلك بتمكني املدعيني 
بقدر نصيب كل منهام يف امللك املشاع، وبأداء كل ) ب.م(اشرتاه املستأنف من السيد 

واحد منهام ثمن الرشاء وباقي مرصوفات العقد الذي يوازي ما استشفعه كل واحد 
، وسيلة وحيدةطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ، وهو القرار امل"منهام بقدر نصيبه

 .واستدعي املطلوبان ومل جييبا
 :يف الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أن 
املحكمة خالفت قاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة وخالفت القاعدة الفقهية القائلة 

أقواله سقطت دعواه، وذهبت إىل جعل الشفعة حمدودة وقاعدة من تناقضت حجته مع 
، واحلال أن رسم الرشاء يتحدث كذلك عن بيع )ب.م(يف ما اشرتاه الطاعن من السيد 

السيدة آمنة بنت اهلاشمي نصيبها يف املدعى فيه، فأجازت للمطلوب أن يأخذ بعض 
 .احلصص ويرتك البعض اآلخر جربا عىل املشرتي، مما يوجب نقض القرار

وإن "حيث صح ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أن املقرر نصا كام خلليل يف خمترصه 
، واملحكمة مصدرة القرار "احتدت الصفقة وتعددت احلصص والبائع مل تبعض

املطعون فيه ملا تبني هلا أن املشفوع منه اشرتى بعقد واحد احلقوق املشاعة للبائع 
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صفقة واحدة حسب الرشاء عدد ) ب.آ(ياع للمطلوب يف الشفعة ورشيكته عىل الش
والشفيع حرص طلبه يف حصة البائع املذكور دون احلصة األخرى، وقضت بام  151

ملا كان طلب املستأنف عليهام بالشفعة املقدم ابتدائيا ": جرى به منطوق قرارها بعلة أنه
ب هذا يف حدود نصي) ب.م(حمدود فقط يف املبيع الذي اشرتاه املستأنف من السيد 

، فإن احلكم املستأنف ملا قىض )ب.آ(األخري، وذلك دون غريه الذي يعود إىل السيدة 
للمستأنف عليهام بشفعة مجيع املبيع من رشكائهم يكون قد جتاوز طلب املستأنف 
عليهام، ويتعني تعديل احلكم املستأنف يف هذا الشق أيضا، وذلك بجعل الشفعة 

، رغم أن البيع تم صفقة بعقد واحد ")ب.م(ن السيد حمدودة يف ما اشرتاه املستأنف م
 .وتعددت احلصص والبائع، تكون قد خالفت القاعدة أعاله فعرضت قرارها للنقض

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . العادية بمحكمة النقض بالرباطاجللسات 

، مقرراعبد السالم بنزروع : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءوعبد الواحد مجاىل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 

 .فاطنة القدوري ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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  555القرار عدد 
  2018يوليوز  24الصادر بتاريخ 

 1988/1/4/2018عدد  يف امللف املدين

 
 .أثرها -يمني متهوم  - ثمن البيع  -شفعة 

إن اليمني املقررة عىل املشرتي يف باب الشفعة، عىل أن ثمن البيع ظاهره 
التزمتها عىل الثمن املرصح به يف العقد، كباطنه هي يمني متهوم، واملحكمة ملا 

وألزمت املشفوع منه بأدائها دفعا للتهمة بطلب من الشفيع، تكون قد التزمت 
 .التطبيق السليم للقانون

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني تقدموا 
، عرضوا فيه أهنم يملكون 08/06/2016بمقال أمام املحكمة االبتدائية بالرماين بتاريخ 

التي باعت ) ب.ع(مع املسامة (...) العقار املوصوف به حمل الرسم العقاري عدد 
عليهم ذلك فسلكوا نحوه مسطرة العرض نصيبها للمطلوب، فاستشفعوه منه وأبى 

واإليداع، والتمسوا احلكم بصحة العرض واإليداع وشفعة املبيع من يده، وأمر 
املحافظ بتقييد مقتضيات احلكم بالرسم العقاري والتشطيب عىل املطلوب منه 

وأرفق املقال بشهاديت . وإحالهلم حمله، وأدائه اليمني عىل أن ظاهر ثمن البيع كباطنه
وأهنت املحكمة . 482كية وإيداع من الرسم العقاري املذكور، وبرسم الرشاء عدد مل

يف امللف رقم  20/01/2016بتاريخ  218اإلجراءات بإصدارها حكام حتت رقم 
باملصادقة عىل حمرض العرض العيني مع احليازة املؤرخ يف "قىض  104/1402/16

عة من يد املدعى عليه، موضوع ، وباستحقاق املدعني شفعة احلصة املبي01/06/2016
توثيق الرماين، واملؤرخ يف  238صحيفة  482رسم الرشاء العديل املضمن بعدد 
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، وذلك بعد أداء املدعى عليه اليمني عىل أن الثمن الوارد بعقد الرشاء هو 01/04/2015
 الثمن احلقيقي وأن ظاهره كباطنه، مع اإلذن للمحافظ عىل األمالك العقارية بالرماين

، واستأنفه الطاعن "بتقييد مقتضيات هذا احلكم بالرسم العقاري عند صريورته هنائيا
عىل أساس أن الثمن الوارد بعقد الرشاء هو الثمن احلقيقي، وإلزامه بأداء اليمني فيه 
خرق للقانون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت حمكمة االستئناف قرارا 

، وسيلة وحيدةوهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن ، "بتأييد احلكم املستأنف"
 .واستدعي املطلوبون ومل جييبوا

 :يف الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه، وانعدام 
األساس القانوين، ذلك أن املحكمة مل تلتفت إىل البيع املربم بني الطاعن واملشرتي ملا 

درهم وليس  20000د احلكم، فالبيع املذكور واضح يف أن ثمن البيع هو قضت بتأيي
 .درهم، مما يوجب نقض قرارها 2000

اليمني املقررة عىل املشرتي يف باب الشفعة عىل أن ثمن البيع  لكن، حيث إن
ظاهره كباطنه هي يمني متهوم، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا التزمتها عىل 

ح به يف العقد، وألزمت املشفوع منه بأدائها دفعا للتهمة بطلب من الشفيع، الثمن املرص
 .تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فكان ما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقرراعبد السالم بنزروع  :واملستشارين السادة رئيساحسن منصف  الغرفة السيد
 املحامي العاموبمحرض  أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

  .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبعدة وبمسا نور الدين الشطبي السيد
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  556القرار عدد 
  2018يوليوز  24الصادر بتاريخ 

 2034/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
 .أثره - استحقاقها  -شفعة 

إن ثبوت الشفعة للشفيع خيوله نقض حملها إذا فوته املشفوع منه بعد ثبوت 
مستحق لألخذ بالشفعة ضد الطاعنة موجبها، واملحكمة ملا تبني هلا أن املطلوب 

األوىل التي كان املدعى فيه مقيدا باسمها حلظة االستشفاع لثبوت موجباهتا 
وسلوك مسطرهتا، ونقضت ما فوتته لوالدها الطاعن معها عىل سبيل الصدقة، 

 .تكون قد التزمت القانون، وبنت قضاءها عىل صحيحه
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب تقدم بمقال 

أعقبه بآخر بتاريخ  01/03/2017أمام املحكمة االبتدائية بابن سليامن بتاريخ 
عرض فيه أنه يملك يف العقار املوصوف به حمل الرسم العقاري عدد ، 04/05/2017

، )خ.و(وا أنصبتهم للطاعنة األوىل ، مع آخرين، وأن بعض رشكائها باع(...) (...)
فاستشفعه منها وأبت عليه ذلك، فسلك نحوها مسطرة العرض واإليداع، وتصدقت 
عىل والدها الطاعن الثاين بام اشرتته، والتمس املصادقة عىل العروض العينية واإليداع 
 واحلكم تبعا لذلك باستحقاقه شفعة األجزاء املفوتة لفائدهتا، وأمر املحافظ عىل
األمالك العقارية والرهون بابن سليامن بالتشطيب عىل اسمها وإضافة النسبة موضوع 
البيع لفائدة املطلوب، وإلزامها بالتخيل عن احلصص املشفوعة وإفراغها العقار هي أو 

املربم منها لفائدة الطاعن  141من يقوم مقامها، واحلكم ببطالن رسم الصدقة عدد 
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وأرفق املقال بشواهد . بالتشطيب عليه من الرسم العقاري الثاين، وأمر نفس املحافظ
، ومقال رام إىل 57من الرسم العقاري املذكور، وبرسم رشاء الطاعنة األوىل عدد 

وأجاب الطاعنان بأن . 29العرض وحمرض إخباري ووصل إيداع، ورسم صدقة عدد 
اين مل متارس نحوه أوالمها فوتت ما اشرتته للثاين فيجب إخراجها من الدعوى، وأن الث

مسطرة العرض واإليداع، وأن عقد الصدقة املربم لفائدته استوىف كافة رشوطه 
وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم . القانوين

باملصادقة عىل العروض ": قىض 134/2017يف امللف رقم  18/07/2017بتاريخ  476/17
بتاريخ  29577واملودعة بصندوق هذه املحكمة حتت حساب العينية املرفوضة 

) م.م(، واحلكم تبعا لذلك باستحقاق املدعي 548/2017ملف تنفيذ رقم  24/02/2017
موضوع عقد الرشاء ) م.م(يف امللك املسمى ) خ.و(شفعة الشقص املبيع من يد املسامة 

وببطالن رسم الصدقة توثيق حمكمة املحمدية،  15/05/2015بتاريخ  57املضمن بعدد 
توثيق هذه  09/02/2017بتاريخ  141كناش األمالك عدد  29العديل املضمن بعدد 

، (...) (...)املحكمة، وأمر السيد املحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 
وإضافة النسبة املبيعة للمدعي وبإفراغ املدعى عليها تبعا لذلك هي أو من يقوم مقامها 

، واستأنفه الطاعنان جمددين دفوعهام، وبعد استنفاد "من احلصة املشفوعة أو بإذهنا
، وهو "بتأييد احلكم املستأنف"أوجه الدفع والدفاع، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا 

 .، والتمس املطلوب رفض الطلبوسيلتنيالقرار املطعون فيه بمقال تضمن 
 :يف الوسيلتني جمتمعتني

بنقصان التعليل املنزل منزلة  يف الوسيلة األوىلحيث يعيب الطاعنان القرار 
انعدامه، ذلك أن ركز فيه عىل نقطة واحدة هي التحايل، لكن وجه التحايل مل حتدده 

بخرق  يف الوسيلة الثانيةكام يعيبانه . املحكمة حتى تبني قرارها عىل ما اقتنعت به
وق العينية، ذلك أن املادة األوىل تنص عىل أن شفعة من مدونة احلق 303و 299املادتني 

احلصة املبيعة من عقار حمفظ، ال تؤخذ إال من يد من قيدت باسمه يف الرسم العقاري، 
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وتنص الثانية عىل أال شفعة فيم تم تفويته تربعا، واملدعى فيه تصدقت به الطاعنة 
لقرار املطعون فيه مل تلتفت إىل األوىل عىل الثاين ابتغاء مرضاة اهللا، واملحكمة مصدرة ا

 .ذلك، مما يوجب نقض القرار
ثبوت الشفعة للشفيع خيوله نقض حملها إذا فوته املشفوع منه بعد  لكن، حيث إن

، "وله نقض وقف كهبة وصدقة ": ثبوت موجبها لقول أيب الضياء خليل يف املخترص
واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا تبني هلا أن املطلوب مستحق لألخذ بالشفعة 

اسمها حلظة االستشفاع لثبوت ضد الطاعنة األوىل التي كان املدعى فيه مقيدا ب
موجباهتا وسلوك مسطرهتا، ونقضت ما فوتته لوالدها الطاعن معها عىل سبيل 

، تكون قد التزمت القانون املقرر أعاله، وبنت قضاءها عىل صحيحه، فكان "الصدقة
 .ما بالوسيلتني غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

لقرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر ا
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقرراعبد السالم بنزروع  :واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
 املحامي العاموبمحرض  ضاءأعونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

  .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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  768القرار عدد 
  2018دجنرب  11الصادر بتاريخ 

 2143/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
مراجعة ثمن البيع بحكم قضائي استنادا  - إيداع الشفيع للثمن  - شفعة 

 .أثره - للغبن والتدليس 
إن املحكمة ملا اعتربت أن البائعة للمشفوع منها راجعت ثمن البيع بمقتىض 
حكم صدر بناء عىل الدعوى التي أقامتها ضد املشفوع منه للغبن والتدليس يف 
الثمن، وأصبح زائدا عىل الثمن الوارد يف عقد بيع احلصة املشاعة، والذي تم 

مل يقم بإيداع الثمن احلقيقي  ريهذا األخإيداعه من طرف طالب الشفعة، وبأن 
للمبيع وفق ما قىض به احلكم املذكور رغم تبليغه به حسب الثابت من وثائق 
امللف، والذي أصبح ملزما للمشرتي وطالب الشفعة، وبأن عدم إيداع الثمن 
كامال ينزل منزلة عدم إيداعه، ويسقط احلق يف الشفعة، وقضت بام جرى به 

كم املستدل به كام تفصح عنه تعليالته املؤدية إىل منطوق قرارها رغم أن احل
منطوقه، هو تعويض عن عمل غري مرشوع منسوب للمطلوبة، يتمثل يف غبن 
البائعة هلا يف الثمن، وبالتايل ال ُيلزم الشفيع بأدائه عند األخذ بالشفعة متى 

 .توافرت رشوطها، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا، وهو بمثابة انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن الطاعن تقدم بتاريخ حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه 

لدى املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك  18/4/2016
 ) ك.ن(وبأن املطلوبة اشرتت من املسامة ، (...)عىل الشياع يف الرسم العقاري عدد 
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 حصتها املشاعة فيه، وبأنه استصدر أمرا أول عن رئيس املحكمة بالعرض عليها مبلغ
درمها ثمن البيع مع مصاريف التسجيل والتقييد باملحافظة، مل يتمكن  13.634.538,77

وقد  ،فاستصدر أمرا ثانيا بعرضه عىل ممثلها القانوين بمحل سكناه ،من تبليغه إليها
رفضت خادمته التوصل به حسب الثابت من املحرض موضوع امللف التنفيذي عدد 

، فبادر إىل إيداعه لفائدهتا بصندوق املحكمة، والتمس احلكم باستحقاقه 4110/2016
بيع وبمحرض إخباري ووصل شفعة املبيع، وأرفق املقال بشهادة ملكية وصورة لعقد 

بتاريخ  2630فأصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت عدد  ،إيداع، ومل جتب املطلوبة
باملصادقة عىل العروض العينية املقدمة من ": قىض 1122/1401/16يف امللف  23/11/2016

واحلكم باستحقاقه شفعة احلصة املبيعة للمدعى عليها رشكة ) ش.ع(طرف املدعي 
الكائن (...) بخصوص العقار عدد  16/12/2015مقتىض عقد البيع املؤرخ يف ب(...) 

، واستأنفته املطلوبة بدعوى أن "بعاملة إقليم النوارص بلدية بوعزة مجاعة أوالد عزوز
العرض ناقص بالنظر ملا عرفه ثمن البيع من تصحيح لفائدة البائع بمقتىض حكم صادر 

، 3119/1201/2016إطار دعوى موضوع امللف عدد يف  29/11/2016يف مواجهتها بتاريخ 
مع العلم أهنا بلغت الطاعن إنذارا مرفقا بنسخة هلذا احلكم ومنحته بمقتضاه أجال 

درمها،  18.226.650يوما ألداء ما زاد عن الثمن الذي أضحى حمددا يف مبلغ  15قدره 
احلكم املستأنف بإلغاء ": وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف

وسيلة ، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن "وتصديا برفض الطلب
 . ، أجابت عنه املطلوبة والتمست رفض الطلبوحيدة

الطاعن القرار بانعدام األساس القانوين والتعليل بفساد احليثيات  حيث يعيب
قانون املسطرة  من 50وعدم اجلواب عىل كل دفوعه وطعونه خرقا ملقتضيات الفصل 

املدنية وغريه، ذلك أن املحكمة مصدرته عللته بأن احلكم االبتدائي مل يأخذ بعني 
االعتبار دعوى مراجعة الثمن التي أقامتها البائعة ضد املطلوبة للغبن والتدليس وكذا 
احلكم الصادر يف شأهنا، واحلال أن واقعة هذه الدعوى التي مل يكن طرفا فيها واحلكم 

 مل تكن معلومة لدى قضاة املحكمة االبتدائية  29/11/2016 يصدر فيها إال بتاريخ الذي مل
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ومل تطرح أمامهم، علام أن احلكم املتعلق بالدعوى الراهنة القايض باستحقاقه الشفعة 
وهو تاريخ سابق عىل تاريخ صدور حكم مراجعة الثمن، ثم  23/11/2016صدر بتاريخ 

، واحلال أن احلكم (...)إنه دفع بعدم قبول االستئناف شكال لتقديمه من طرف رشكة 
، مما يكون معه مقدما من غري ذي صفة، كام دفع يف (...)صادر يف مواجهة رشكة 

وأن احلكم الصادر فيه  املوضوع بصورية النزاع القائم أصال بني البائعة واملطلوبة،
مؤسس عىل ما تم زعمه من تدليس، ومعلوم أن التدليس يكون مبنيا عىل اخلديعة وهي 
خطأ عمدي إن توافرت رشوطه وموجباته يستوجب التعويض طبقا لقواعد املسؤولية 

من قانون االلتزامات والعقود، واخلطأ والرضر  78و 77التقصريية يف إطار الفصلني 
مر شخيص يلزم من صدر عنه دون أن يتعداه لغريه، وال يتصور قانونا وال الناتج عنه أ

منطقا أن يرث نتائج أشباه جرم املطلوبة التي تبقى وحدها املسؤولة عنها وال يمكن أن 
يمتد أثرها إليه باعتبار أنه ال يمكن أن يعد خلفا خاصا هلا يف هذا النطاق، مع التذكري 

قائع التي تضمنها احلكم القايض باملراجعة لصوريتها بأنه ينازع وبشدة يف صحة الو
 . وللنية السيئة الفاضحة التي حتاول املطلوبة التعامل هبا، مما يوجب نقض القرار

أن األخذ بالشفعة يكون بعد أداء  ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلكحيث صح 
االقتضاء، وأنه الثمن ومرصوفات العقد الالزمة واملرصوفات الرضورية النافعة عند 

جيب عىل من يرغب يف األخذ بالشفعة عرض املرصوفات الظاهرة وإيداعها بصندوق 
املحكمة داخل األجل املقرر قانونا، والطاعن دفع بأنه سلك مسلكها بالعرض يف إبانه 
واإليداع ملوجبها وفق ما جيب قانونا، كام دفع بأن احلكم االبتدائي الصادر بتاريخ 

ذي قىض للبائعة للمطلوبة بتعويض عن دعواها الغبن يف الثمن جاء وال 29/11/2016
الحقا عن دعواه بالشفعة وال تأثري له عىل أحقيته يف األخذ هبا، واملحكمة مصدرة 

حيث إن الثابت قانونا أن لكل بائع احلق يف ": القرار املطعون فيه ملا عللت قرارها بأنه
البائعة للمشفوع منها راجعت ثمن البيع مراجعة ثمن البيع متى ظهر موجبه، وبأن 

بمقتىض حكم صدر بناء عىل الدعوى التي أقامتها ضد املشفوع منه للغبن والتدليس يف 
الثمن وأصبح زائدا عىل الثمن الوارد يف عقد بيع احلصة املشاعة والذي تم إيداعه من 
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لمبيع وفق ما طرف طالب الشفعة، وبأن طالب الشفعة مل يقم بإيداع الثمن احلقيقي ل
قىض به احلكم املذكور رغم تبليغه به حسب الثابت من وثائق امللف، والذي أصبح 
ملزما للمشرتي وطالب الشفعة، وبأن عدم إيداع الثمن كامال ينزل منزلة عدم إيداعه 

، وقضت بام جرى به منطوق قرارها رغم أن احلكم املستدل "ويسقط احلق يف الشفعة
الته املؤدية إىل منطوقه هو تعويض عن عمل غري مرشوع به كام تفصح عنه تعلي

منسوب للمطلوبة يتمثل يف غبن البائعة هلا يف الثمن، وبالتايل ال ُيلزم الشفيع بأدائه عند 
األخذ بالشفعة متى توافرت رشوطها، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة 

 . انعدامه، مما يوجب نقضه
 هلذه األسباب 

 .النقض بنقض القرار املطعون فيهقضت حمكمة 
وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيساحسن منصف  الغرفة السيد

 املحامي العاموبمحرض  أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السالم بنزروع 
 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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  769القرار عدد 
  2018دجنرب  11الصادر بتاريخ 

 4154/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
استيفاء إجراءات العرض  وجوب - شفعة مقرونة بطلب االستحقاق

 .واإليداع داخل األجل
من مدونة احلقوق العينية السارية املفعول زمان  306وفقا ألحكام املادة 

الدعوى، جيب عىل من يرغب يف األخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إىل رئيس املحكمة 
ه االبتدائية املختصة، يعرب فيه عن رغبته يف األخذ بالشفعة، ويطلب فيه اإلذن ل

بعرض الثمن واملرصوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم يقوم بإيداعهام يف 
صندوق املحكمة عند رفض املشفوع منه للعرض العيني احلقيقي، وأن يقوم بكل 
ذلك داخل األجل القانوين، وإال سقط حقه يف الشفعة، سواء كان طلبه يقترص 

شقص الذي يشفع به، عىل الشفعة وحدها، أو كان مقرونا بطلب استحقاق ال
واملحكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة مل تلتزم بمقتضيات النص القانوين املنوه عنه قبله، 

 .وقضت بام جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها عىل أساس
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
تقدمت بتاريخ  الطاعنةأن حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه 

لدى املحكمة االبتدائية بالناظور بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن املطلوب  11/02/2014
، والتي متلك "..."اشرتى نصيب رشيكيها يف اخلربة اآليلة للسقوط باملكان املدعو 

، والتمست احلكم باستحقاقها حلظها )ب.إ(فيها باعتبارها أحد ورثة مالكها األصيل 
 بعد أداء املشفوع منه اليمني 604عقار واستشفاعها للحصة املبيعة بالعقد عدد يف ال
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ولرسم  90القانونية عىل أن ظاهر الثمن كباطنه، وُأرفِق املقال بصورة لرسم إراثة عدد 
الرشاء، وأجاب املطلوب بعدم ممارسة حق الشفعة داخل األجل القانوين أي داخل 

اء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام وبعد انته. سنة من تاريخ الرشاء
قىض باستحقاق الطاعنة لنصيبها يف العقار  80/7/2014يف امللف عدد  07/7/2014بتاريخ 

املوصوف يف مقاهلا طبقا للفريضة الرشعية وبرفض طلب الشفعة، واستأنفته الطاعنة 
إلجراءات أصدرت مصممة عىل طلب الشفعة، وبعد أن أهنت حمكمة االستئناف ا

بإلغاء احلكم املستأنف يف ما قىض به من رفض طلب الشفعة واحلكم تصديا ": قرارا
، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن "بعدم قبول الدعوى يف هذا الشق

 .، واستدعي املطلوب ومل جيبوسيلة وحيدة
 :يف شأن الوسيلة الوحيدة

عليل وعدم االرتكاز عىل أساس، ذلك أن الطاعنة القرار بفساد الت حيث تعيب
العمل بأجل الشفعة بسنة بعد العلم بالبيع أو بأربع سنوات بعد البيع عند غياب علم 
الشفيع بالبيع يعمل به إذا كانت الشفعة جمردة عن طلب استحقاق الواجب الذي 

عة يف ُيشفع به، أما إذا تعلق األمر بطلب استحقاق الواجب األصيل ثم شفعة حصة مبي
نفس العقار موضوع االستحقاق، فإن أجل الشفعة يف هذه احلالة يبتدئ من يوم احلكم 
باالستحقاق للواجب األصيل وليس من تاريخ البيع أو العلم به ولو طال األمد بني 
تاريخ البيع وتاريخ الشفعة، وبذلك فإن اقرتان احلكم باالستحقاق باحلكم بالشفعة، 

قدمة داخل األجل القانوين وأن أجل العرض واإليداع تكون معه دعوى الشفعة م
يكون من تاريخ حيازة القرار القايض باالستحقاق لقوة اليشء املقيض به، خاصة وأنه 

من مدونة احلقوق العينية أن  293من رشوط طلب الشفعة حسب مقتضيات املادة 
فعلية، وبالتايل فإن يكون طالب الشفعة حائزا حلصته يف امللك املشاع حيازة قانونية أو 

أجل الشفعة بالنسبة إليها يبتدئ من تاريخ احليازة الفعلية حلصتها يف امللك املشاع، 
 . وهو عكس ما ذهب إليه القرار املطعون فيه، مما يوجب نقضه
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من مدونة احلقوق العينية السارية  306وفقا ألحكام املادة  لكن، حيث إنه 
املفعول زمان الدعوى جيب عىل من يرغب يف األخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إىل رئيس 
املحكمة االبتدائية املختصة يعرب فيه عن رغبته يف األخذ بالشفعة، ويطلب فيه اإلذن له 

دوق بعرض الثمن واملرصوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهام يف صن
املحكمة عند رفض املشفوع منه للعرض العيني احلقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل 
األجل القانوين وإال سقط حقه يف الشفعة، سواء كان طلبه يقترص عىل الشفعة وحدها 
أو كان مقرونا بطلب استحقاق الشقص الذي يشفع به، واملحكمة مصدرة القرار 

مل تلتزم مقتضيات النص القانوين املنوه عنه قبله، املطعون فيه ملا ثبت هلا أن الطاعنة 
وقضت بام جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها عىل ما حيمله، ويف هذا 

 .الرد عىل ما خيالف قضاءها، فكان ما بالوسيلة غري جدير باالعتبار
 هلذه األسباب 

 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

 العاماملحامي وبمحرض  أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السالم بنزروع 
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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  774القرار عدد 
  2018دجنرب  18الصادر بتاريخ 

 873/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
 .أثره - إيداع الثمن خارج األجل  -شفعة 

من املقرر قانونا أن من رشوط األخذ بالشفعة أن يتم كل من العرض 
العيني احلقيقي واإليداع داخل أجلها، وملا كان الطاعن قد تم تبليغه بالرشاء وفقا 

من مدونة احلقوق العينية، والذي توصل به شخصيا، ومل يقم  304ملقتضيات املادة 
الشهر املحدد بنص املادة  بإيداع ما جيب يف صندوق املحكمة بعد فوات أجل

املنوه عنها أعاله، فإن املحكمة التي ثبت هلا ذلك، وقضت برفض طلبه، تكون قد 
 .التزمت صحيح القانون، ومل خترق أي قاعدة مسطرية

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

 أن الطاعن تقدم بتاريخ حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه،
لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن  18/02/2016

(...) املطلوب حضوره املالك عىل الشياع معه يف امللك موضوع الرسم العقاري عدد 
باع حصته فيه للمطلوب، وأنه توصل من هذا األخري بنسخة من عقد رشائه إال أنه مل 

لشفعة فأودعه يف صندوق املحكمة، والتمس يتمكن من عرض ما جيب عليه طلبا ل
وأرفق املقال بشهادة امللكية وبعقد الرشاء وبمحرض بتعذر العرض العيني . احلكم هبا

وبوصل بإيداع مبلغه، ومل جيب املطلوب فأهنت املحكمة االبتدائية إجراءاهتا بإصدارها 
حقاق املدعي باست«: قىض 496/1401/2016يف امللف عدد  20/09/2016حكام بتاريخ 

سهم من امللك موضوع الرسم العقاري عدد  14/96جلميع احلقوق املشاعة املقدرة يف 
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واستأنفه املطلوب ناعيا عىل احلكم قضاءه بالشفعة للطاعن رغم سقوط حقه ، ».)..(
يوما من تاريخ توصله الشخيص بنسخة من عقد  30فيها لعدم ممارسته داخل أجل 

وبعد استنفاد . وأرفق اجلواب بمحرض تبليغ رسالة للطاعن. 08/04/2015رشائه يف 
بإلغاء احلكم املستأنف والتصدي «أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف 

 ثالث وسائل، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن »واحلكم برفض الطلب
 .واستدعي املطلوب ومل جيب

 :يف شأن الوسيلة األوىل
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن 

من مدونة احلقوق  304املحكمة مصدرته مل تنظر يف مدى تطبيق مقتضيات املادة 
العينية، إذ أن املشرتي مل يضمن رسالة التبليغ التي وجهها له عنوانه املضبوط ومل 

بري له عن رغبته يف األخذ بالشفعة، يتمكن املفوض القضائي لذلك من العثور عليه للتع
وأنه كان يتعني بالتايل معاملته بنقيض قصده الرامي إىل منعه من ممارسته حقه يف 

من قانون االلتزامات  381الشفعة، ثم إنه دفع بانقطاع التقادم استنادا ملقتضيات الفصل 
 . قراروالعقود إال أن املحكمة مل تلتفت للجواب عنه، مما يتعني معه نقض ال

من املقرر قانونا أن من رشوط األخذ بالشفعة أن يتم كل من  حيث إنه لكن،
العرض العيني احلقيقي واإليداع داخل أجلها، وملا كان ذلك، وكان الطاعن قد تم 

من مدونة احلقوق العينية، والذي توصل به  304تبليغه بالرشاء وفقا ملقتضيات املادة 
يقم بإيداع ما جيب يف صندوق املحكمة إال بتاريخ ومل  08/04/2015شخصيا بتاريخ 

، وذلك بعد فوات أجل الشهر املحدد بنص املادة املنوه عنها أعاله، فإن 07/07/2015
املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا ذلك وقضت برفض طلبه بعلة أن 

يوما ابتداء من تاريخ  30املستأنف عليه مل يامرس حقه يف الشفعة إال بعد فوات أجل «
، تكون قد التزمت صحيح القانون ومل خترق »التوصل بتبليغه نسخة من عقد الرشاء

أي قاعدة مسطرية، ومل تكن ملزمة باجلواب إال عىل الدفوع املنتجة والتي هلا تأثري عىل 
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 361قضائها، وما أثري بشأن عنوان املطلوب املضمن بالتبليغ املذكور وكذا بشأن الفصل 
 .من قانون االلتزامات والعقود ليس كذلك، والوسيلة لذلك غري جديرة باالعتبار

 :يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه عىل أساس قانوين، ذلك أن رشوط 
األخذ بالشفعة ثابتة يف حقه وأنه قام بالعرض واإليداع داخل األجل القانوين، مما يدل 

 شفعة ما اشرتاه املطلوب والذي تم عىل أرض مشاعة تشتمل عىل بنايات عىل أحقيته يف
وأغراس تستغل من طرف الورثة وأنه ليس ألحد منهم حق الترصف فيها منفردا 

بتاريخ  400بالبيع وغريه، ثم إنه وحسب ما ورد يف قرار ملحكمة النقض عدد 
بل يسأل الشفيع عن سبب ، فإنه ال يقىض بسقوط احلق يف الشفعة تلقائيا 27/03/1961

سكوته حتى يتبني وجه احلكم عليه إذ حيتمل أن يكون سكوته لعذر غري مسقط 
 .للشفعة، واملحكمة قد أغفلت هذا اإلجراء الشكيل، مما يتعني معه نقض القرار

املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت برفض طلب  حيث إن لكن،
املذكورة تكون قد بنت  304ألجل املقرر يف املادة الشفعة بعلة أن اإليداع تم خارج ا

قضاءها عىل أساس قانوين، وأن باقي ما أثري بالوسيلة مل يسبق التمسك به أمام حمكمة 
االستئناف للجواب عنه وإثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض غري مقبول، والوسيلة 

 .لذلك غري جديرة باالعتبار
 :يف شأن الوسيلة الثالثة

عيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن املحكمة مصدرته مل ترد عام حيث ي
أثاره من دفوع بشأن اخلروقات التي طالت اإلنذار من كونه بارش مسطرة العرض 
واإليداع داخل األجل القانوين، إال أنه تعذر عىل املفوض القضائي العثور عىل املشرتي 

ه وعللت قضاءها بسقوط حقه يف الشفعة إلدالئه بعنوان خاطئ بالتبليغ املوجه ل
بتقديمه للدعوى خارج أجلها دون استدعائه ملعرفة العذر الذي عاقه من ممارسة حقه 
 فيها استنادا لقرار حمكمة النقض املذكور بالوسيلة الثانية، وأن املحكمة بعدم جواهبا عام 
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ة، مما يتعني معه من قانون املسطرة املدني 359و 345أثاره خرقت مقتضيات الفصلني 
 .نقض القرار
ما ينعاه الطاعن يف الوسيلة هو جمرد تكرار للدفوع املثارة يف  حيث إن لكن،

 .الوسيلتني السابقتني والتي تم الرد عليها فكان ما بالوسيلة عىل غري أساس
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة  وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السيد  .اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
مصطفى مقررة ووالسادة املستشارين نادية الكاعم  رئيساحسن منصف  رئيس الغرفة

السيد  املحامي العام، وبمحرض أعضاءنعيم واملصطفى النوري وعبد السالم بنزروع 
 .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطلدين الشطبي وبمساعدة نور ا
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  779القرار عدد 
  2018دجنرب  18الصادر بتاريخ 

 2032/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
 .سلطة حمكمة اإلحالة - نقض وإحالة  -  شفعة

ليس ملحكمة اإلحالة أن تعلو أو تروغ عىل النقطة القانونية التي بتت فيها 
واملحكمة ملا راغت عن قرار حمكمة النقض املنوه عنه . حمكمة النقض إثباتا أو نفيا

قبله، وقضت بام جرى به منطوق قرارها بعلة أن الشفعة استحقت يف إطار 
وأن ما أدي فعليا هو جمموع املبلغ ، 1915يونيو  12القانون القديم املتعلق بظهري 

املودع من طرف اجلهة طالبة الشفعة، ورتبت عىل ذلك أن رشوط األخذ بالشفعة 
قد حتققت كاملة، دون أن تتعرض للنقطة التي بتت فيها حمكمة النقض باعتبارها 
قيدا عىل فهمها وتأويلها، وتوجيها لنظرها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 .من قانون املسطرة املدنية، وعللت قرارها تعليال فاسدا 369
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن املطلوبة تقدمت لدى  حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه،

املحكمة االبتدائية باملحمدية بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن رشكاء هلا يف امللك ذي 
، وأبرمت الطاعنة (...)باعوا حصصهم املشاعة فيه لرشكة (...) ري عدد الرسم العقا

معها عقد شفعة ودية يف ما اشرتته قيد بالرسم العقاري، وأهنا طلبا للشفعة سلكت 
مسلكها بالعرض يف إبانه وباإليداع ملوجبها، والتمست احلكم ببطالن عقد الشفعة 

تحقاقها شفعة احلصص املبيعة، وأرفق الودية والتشطيب عليه من الرسم العقاري وباس
وبعقد الشفعة الودية وبملحقه (...) املقال بشهادة امللكية وبعقد البيع املنجز مع رشكة 
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وأجابت الطاعنة أن الدعوى عىل . وبمحرض عرض مبلغ الشفعة مع وصل بإيداعه
لردود، حالتها غري مقبولة لتقديمها يف مواجهة غري ذي صفة، وبعد انتهاء األجوبة وا

: قىض 21/08يف امللف عدد  18/01/2010أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ 
(...) باملصادقة عىل العروض العينية واإليداع املقدمة من طرف املدعية لفائدة رشكة "

واملفوتة من (...) ومن معه لرشكة ) ح.ع(وباستحقاقها لشفعة احلصة املبيعة من طرف 
، 16/05/2006عى عليها بمقتىض عقد الشفعة الودي املؤرخ يف طرف هذه األخرية للمد

فقط، (...) وذلك يف حدود نصيب املدعية يف العقار ذي الرسم العقاري عدد 
واستأنفته . "وباسرتجاع املدعية للمبالغ الفائضة من مبلغ العروض العينية إن وجدت

عاهتا، وأضافت بأن املطلوبة مصممة عىل طلبها، كام استأنفته الطاعنة جمددة دفو
العرض جاء ناقصا، وأرفق املقال بعقد الشفعة الودية وبملحقه وبعقد البيع مع 
وصوالت بأداء رسوم التسجيل والتحفيظ، فأصدرت حمكمة االستئناف بتاريخ 

بتأييد احلكم ": قىض 1099/1/2011يف امللف رقم  1319/1قرارا حتت عدد  04/04/2013
يف  22/11/2016الصادر بتاريخ  592/4النقض بالقرار عدد ، ونقضته حمكمة "املستأنف

حيث صح ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أنه من ": بعلة 3426/1/4/2015امللف 
املقرر قانونا أنه من رشوط األخذ بالشفعة يف عقار حمفظ أداء ثمن الرشاء واملصاريف 

مقابل الثمن ومصاريف  الالزمة للعقد، والطاعنة دفعت بأن ما تم عرضه وإيداعه
العقد أقل مما جيب قانونا وأهنا مل تشمل مجيع رسوم تسجيله بالنظر لثمن الرشاء، والبني 
من عقد البيع وباقي وثائق امللف أن اإلعفاء اجلزئي من أداء رسوم التسجيل املذكورة 

العقار  مقابل التزامها ببناء(...) قد تقرر بصفة مؤقتة ملصلحة املشفوع من يدها رشكة 
حمل العقد يف أجل أقصاه سبع سنوات ومنِحها رهنا لفائدة إدارة التسجيل، واملحكمة 
مصدرة القرار املطعون فيه ملا مل تنظر يف دفع الطاعنة بالنظر إىل عقد رشائها وما 
يستوجبه من مصاريف الزمة له ومدى أثر امتياز اإلعفاء اجلزئي من رسوم التسجيل 

طه عىل ما جيب للمطلوبة أداؤه طلبا لألخذ بالشفعة، تكون قد الذي تستفيد منه لرش
، وبعد اإلحالة ".عللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعني نقضه
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، "بتأييد احلكم املستأنف": واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف
 .، ومل جتب املطلوبةوحيدةوسيلة وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن 

 :يف شأن الوسيلة الوحيدة
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه يتجىل من  

قرار النقض واإلحالة الصادر يف القضية أنه ركز قضاءه بنقض القرار االستئنايف السابق 
صاريف الالزمة للعقد عىل أهنا متسكت بعدم كفاية العروض لتغطية ثمن الرشاء وامل

 خاصة ما تعلق بالرسوم التكميلية للعقد التي أدهتا إلدارة الرضائب حمددة يف مبلغ
درمها، يف حني أن املطلوبة أدت رسوم التسجيل بالتعريفة املخفضة املقررة  42.178,13

ا هلا هي فقط، مقابل التزامها ببناء العقار حمل العقد يف أجل أقصاه سبع سنوات ومنِحه
رهنا بذلك لفائدة إدارة التسجيل، وقد أثارت أمام حمكمة اإلحالة بأن ثمن البيع حمدد 

درمها ضمنها  106.448,85 درمها ومصاريف العقد مبلغها 1.280.589,00 يف مبلغ
مصاريف تسجيل العقد التكميلية املحددة يف املبلغ أعاله، وأن املجموع بام فيه ثمن 

درمها يف حني أن املبلغ املودع من طرف  1.387.037,85 البيع ومصاريف العقد بلغ
درمها، والقرار املطعون فيه استند يف تعليله إىل نص  1.342.000,00 املطلوبة ال يتجاوز

ليخلص إىل أن ما أُدِّي فعليا هو جمموع املبلغ املودع  1915يونيو  12من ظهري  25الفصل 
حتققت كاملة لينتهي إىل تأييد احلكم من طرف املطلوبة وأن رشوط األخذ بالشفعة قد 

االبتدائي، وهو تعليل خمالف للقانون وغري منسجم مع النقطة التي وقع النقض بشأهنا 
من قانون املسطرة املدنية، والتي كان يتعني معها عىل  369وفق ما يستوجبه الفصل 

 باعتبارهااملحكمة مصدرته التثبت من دفع الطاعنة بشأن مصاريف التسجيل التكميلية 
من املصاريف الالزمة للعقد يلزم املطلوبَة أداُؤها لفائدهتا عند األخذ بالشفعة والتي مل 
تنازع فيها هذه األخرية وأقرت هبا يف مذكرهتا بعد النقض حينام دفعت بأهنا غري ملزمة 
بأداء مبلغ مل يكن ظاهرا هلا وقت تقديمها لعروضها، وهي بذلك مل تتقيد بالنقطة 

أعاله  25لنقض واعتربت بكيفية جمملة ومبهمة وخمترصة أن الفصل القانونية حمل ا
يرسي عىل الشفعة موضوع الدعوى، مع العلم أنه حتى بالنسبة لدفع املطلوبة، فإنه 
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مردود عليه بأن العقد امللحق لعقد الشفعة احلبي الذي عىل أساسه قامت املطلوبة 
مصاريف رفع اليد املتعلقة بالشفعة يتضمن نصا رصحيا بأن الطاعنة تتحمل مجيع 

بالرهن من الدرجة األوىل املمنوح لفائدة الدولة كواجبات تسجيل عند البيع بالتعريفة 
املخفضة، وعموما مجيع املصاريف املختلفة الالحقة للعقد، واملطلوبة ال يمكنها ادعاء 

سبق  عدم العلم بأداء رسوم تسجيل تكميلية ألهنا أدلت بملحق العقد الذي يتضمن ما
بيانه، هذا فضال عن أهنا وهي رشكة تعمل يف ميدان اإلنعاش العقاري ملا يزيد عن 
ثالثني سنة تعلم قبل غريها قوانني التحفيظ والتسجيل والتعريفة املتعلقة هبام، ثم إن 
مجيع الوثائق املثبتة ألداء رسوم التسجيل التكميلية التي أدهتا الطاعنة موجودة 

رهن إشارة العموم، مما تعترب معه ظاهرة وثابتة قانونا وواقعا، مما ال باملحافظة العقارية 
حيق معه ادعاء عدم العلم هبا، والقرار املطعون فيه الذي جتاهل كليا قرار حمكمة النقض 
ومل يناقش عىل األقل ما وقع التمسك به أو إجراء بحث أو حتقيق بشأنه يكون ناقص 

من قانون املسطرة املدنية، مما يوجب  369للفصل التعليل املوازي النعدامه وخارقا 
 . نقضه

أنه ليس ملحكمة اإلحالة أن تعلو  ما عابته الطاعنة يف الوسيلة، ذلكحيث صح 
واملحكمة . أو تروغ عىل النقطة القانونية التي بتت فيها حمكمة النقض إثباتا أو نفيا

املنوه عنه قبله وقضت بام  مصدرة القرار املطعون فيه ملا راغت عن قرار حمكمة النقض
أن الشفعة استحقت يف إطار القانون القديم املتعلق « :جرى به منطوق قرارها بعلة

الشفعة هي احلق الثابت لكل : منه نص عىل أن 25، وأن الفصل 1915يونيو  12بظهري 
من يملك مع آخرين عىل الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية يف أن يأخذ احلصة 

ة بدال من مشرتهيا بعد أدائه املبلغ املؤدى يف رشائها وكذا مبلغ ما أدخل عليها من املبيع
وحيث إن ما أدي فعليا هو جمموع . حتسينات وما أدى عنها من مصاريف الزمة للعقد

املبلغ املودع من طرف اجلهة طالبة الشفعة، وبالتايل فإن رشوط األخذ بالشفعة قد 
حلكم االبتدائي قد صادف الصواب عندما قىض حتققت كاملة، مما يكون معه ا

باملصادقة عىل العروض العينية واإليداع واستحقاق املدعية شفعة احلصة املبيعة ويتعني 
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، دون أن تتعرض للنقطة التي بتت فيها حمكمة النقض باعتبارها قيدا عىل فهمها »تأييده
من قانون املسطرة  369وتأويلها وتوجيها لنظرها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 .املدنية، وعللت قرارها تعليال فاسدا مما يتعني نقضه
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 

مرتكبة من السيد وكانت اهليئة احلاكمة  .اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
ومصطفى مقررة والسادة املستشارين نادية الكاعم  رئيساحسن منصف  رئيس الغرفة

السيد  املحامي العام، وبمحرض أعضاءنعيم واملصطفى النوري وعبد السالم بنزروع 
  .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطنور الدين الشطبي وبمساعدة 
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  785القرار عدد 
  2018دجنرب  18الصادر بتاريخ 

 6038/1/4/2018يف امللف املدين عدد 

 
 .وجوب تعدد الشفعاء وتزامحهم - مراتب الشفعاء  -شفعة 

ال يصار إىل مراتب الشفعة إال عند تعدد الشفعاء، وملا كانت الدعوى بني 
مشرت وشفيع واحد، فإنه ال حمل إلعامل املراتب املذكورة، واملحكمة ملا اعتربت 

الشفيعة واملشفوع منها تزامحا، فألغت احلكم االبتدائي، وقضت التنازع بني 
برفض طلب الشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن املشفوع منها رشيكا 
أخص للبائع، تقدم عىل الشفيعة باعتبارها رشيكا أعم، تكون قد خرقت القاعدة 

  .املذكورة النعدام حالة تزاحم الشفعاء
 نقض وإحالة

 لة امللك وطبقا للقانونباسم جال
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال 

، عرضت فيه أهنا متلك عىل الشياع مع 1/3/2017أمام املحكمة االبتدائية بتازة بتاريخ 
آخرين يف العقار املوصوف به، وأهنم باعوا حصصهم للمطلوبة فاستشفعته منها وأبت 
عليها ذلك فسلكت نحوها مسطرة العرض واإليداع، والتمست احلكم بشفعة املبيع 

 22/2/2016وإشهاد بتسليم مؤرخ يف  78من يدها، وأرفق املقال بنسخة إراثة عدد 
وأجابت املطلوبة بأن الدعوى مل تعزز بام . 1/2/2017رض عرض وإيداع مؤرخ يف وحم

وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت . يفيد ملكية الطاعنة للحصة التي تشفع هبا
قىض  115/17يف امللف رقم  15/6/2017بتاريخ  244املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم 

عدد  1/2/2017باملحرض املنجز بتاريخ  باملصادقة عىل عرض الشفعة املثبت"
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، وبشفعة املدعية لألرض املبيعة للمدعى عليها من قبل البائعني أعاله 345/6151/17
، واستأنفته املطلوبة جمددة دفوعها، وبعد "22/2/2016بمقتىض اإلشهاد املنجز بتاريخ 

حلكم املستأنف بإلغاء ا"استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت حمكمة االستئناف قرارا 
، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، "وتصديا احلكم برفض الطلب

 .واستدعيت املطلوبة ومل جتب
 :يف الوسيلة الوحيدة

من مدونة  296حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، ذلك أنه خرق الفصل 
احلقوق العينية التي تنص عىل أنه إذا كان املشرتي أحد الرشكاء، فلكل رشيك يف امللك 
أن يأخذ من يده بقدر حصته ويرتك للمشرتي نصيبه بقدر حصته، لكن القرار أورد يف 
تعليله قاعدة الرشيك األعم والرشيك األخص، وهي قاعدة ال وجود هلا يف الفقه، 

الشفعة جلامعة اقتسموا املشفوع منه عىل قدر حصصهم أو يسلم وفيه أنه إذا وجبت 
 .بعضهم حقه للبعض اآلخر، مما يوجب النقض

ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أنه ال يصار إىل مراتب الشفعة إال  حيث صح
عند تعدد الشفعاء، وملا كانت الدعوى بني مشرت وشفيع واحد، فإنه ال حمل إلعامل 

ورة، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربت التنازع بني الشفيعة املراتب املذك
واملشفوع منها تزامحا، فألغت احلكم االبتدائي وقضت برفض طلب الشفعة وفق ما 
جرى به منطوق قرارها بعلة أن املشفوع منها رشيكا أخص للبائع تقدم عىل الشفيعة 

دة املذكورة النعدام حالة تزاحم باعتبارها رشيكا أعم، تكون قد خرقت القاع
 . الشفعاء، وعرضت قرارها للنقض

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
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من رئيس  وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة. اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، مقرراعبد السالم بنزروع : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

 املحامي العاموبمحرض  ،أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 
 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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 60القرار عدد 

 2017 يناير  24 الصادر بتاريخ 

 3480/1/4/2015 يف امللف املدين عدد
 

 .أثرها –إثبات صفة الرشيك  –شفعة 
إن صفة الرشيك لألخذ بالشفعة متى حتققت للموروث بام جيب صحت 
لورثته لالستصحاب ما مل يثبت خالفها، وملا كان من شهادة مطلب حتفيظ امللك 

موروثة البائعني للطاعن، فإن حمل الشفعة أن من طالهبا موروث املطلوبني وكذا 
املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربت رشوط األخذ بالشفعة من يـد 

بعا تالطاعن متوفرة للسند املشرتك بني من تلقوا احلق منهم املثبت للشياع وقضت 
لذلك بتأييد احلكم بالشفعة، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس مـن القـانون 

 .وعللته تعليال سليام
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن املطلوبْني تقدما  حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه،

عرضا فيه  ،لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي 09/05/2011بتاريخ 
(...)  أهنام يملكان إرثا من والدمها عىل الشياع يف القطعة األرضية ذات املطلب عدد

والتمسا . باعوا حظوظهم املشاعة فيها للطاعن) ب.م(وأن رشكاء هلام وهم ورثة 
 700وبرسم البيع عدد  165وأخرى عدد  20وأرفق املقال برسم إراثة عدد  ،الشفعة

وأجاب الطاعن بأن املطلوبْني مل يثبتا الشياع معه يف . ملذكوروبشهادة مطلب التحفيظ ا
أصدرت  ،وبعد انتهاء األجوبة والردود. امللك املذكور وأن اإلراثة ليست حجة عليه

بشفعة «: قىض  204/7/11يف امللف عدد  18/06/2012املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ 
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بعد أدائهام الثمن املضمن بالعقد  700املدعيني للحظ املبيع بموجب رسم البيع عدد 
املذكور ومصاريف العقد الرضورية وأداء املدعى عليه اليمني بأن ظاهر الثمن 

وبعد استنفاد . ، واستأنفه الطاعن جمددا دفوعاته، وصمم املطلوبان عىل طلبهام»كباطنه
ار ، وهو القر»بتأييد احلكم املستأنف«أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف 

املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه  املطلوبان والتمسا رفض 
 .الطلب

 :يف شأن الوسيلة الوحيدة
يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل املوازي النعدامه وبخرق مقتضيات حيث 

خالفا ملا ذهبت إليه املحكمة مصدرته فالعقار حمل الشفعة عقار يف  قانونية، ذلك أنه
طور التحفيظ حسب الثابت من شهادة املطلب املذكور وليس هبا أو بامللف ما يفيد بأن 
املطلوبْني قد أثبتا باحلجة املعتربة قانونا بأهنام مالكني عىل الشياع  مع باقي املالكني 

وأن ما عللت به املحكمة قرارها من أن عدم إيداعهام لرسم إراثة  ،للمطالبة بالشفعة
ملطلب املذكور ال يسقط صفتهام كاملكني عىل الشياع حلظ موروثهم، هو موروثهام عىل ا

اجتاه خاطئ وخمالف للقانون إذ مل يثبتا بأهنام حيالن حمله يف متلك حظه املذكور ومن تم 
أن «وأن املحكمة فيام انتهت إليه خالفت قاعدة  ،فال جمال للحكم باستحقاقهام للشفعة
 . ، وأنه يتعني ملا ذكر نقض القرار»ه املبيعةالشفعة هي أخذ الرشيك حلصة رشيك

صفة الرشيك لألخذ بالشفعة متى حتققت للموروث بام جيب  حيث إن ،لكن
صحت لورثته لالستصحاب ما مل يثبت خالفها، والبني من شهادة مطلب حتفيظ امللك 

ة حمل الشفعة أن من طالهبا موروث املطلوبني وكذا موروثة البائعني للطاعن، واملحكم
مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربت رشوط األخذ بالشفعة من يد الطاعن متوفرة 
للسند املشرتك بني من تلقوا احلق منهم املثبت للشياع وقضت لذلك بتأييد احلكم 
بالشفعة، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس من القانون وعللته تعليال سليام والوسيلة 

 .غري جديرة باالعتبار
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سبابهلذه األ  
 .برفض الطلب، وعىل الطاعن املصاريف قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررةدية الكاعم نا: واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

 .فاطنة القدوري ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 346القرار عدد 
 2017يونيو  06الصادر بتاريخ 

 4006/1/4/2015يف امللف املدين عدد 
 

 .أثره -احلكم باستحقاقها  -شفعة 
من املقرر فقها أن احلكم باستحقاق الشفيع للشفعة ينقض ترصف املشفوع 
منه يف اليشء املشفوع، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت برفض 
طلب الطاعن استحقاق اليشء املشفوع لرشائه من املشفوع منها، تكون قد 

 .التزمت القانون
 رفض الطلب

 جاللة امللك وطبقا للقانونباسم 
أن املطلوبة تقدمت لدى حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه 

املحكمة االبتدائية باجلديدة بمقال افتتاحي عرضت فيه أهنا متلك حقوقا مشاعة يف 
باع ) د.ع(، وبأن أحد رشكائها املسمى (...)العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 

بعض حقوقه يف هذا العقار  19/9/2006املؤرخ يف  590ء عدد حسب عقد الرشا
، والتمست احلكم باستحقاقها شفعة مجيع احلصة )ب.ف(للمطلوب حضورها 

وأخرى لرسم الرشاء املنوه عنه أعاله  311املبيعة، وأرفق املقال بصورة لرسم رشاء عدد 
تحقاق الشفعة يف وأجابت املطلوب حضورها بأن اس ،وبشهادة من املحافظة العقارية

عقار يف طور التحفيظ يامرس عن طريق التعرض، وبأن دعوى الشفعة أقيمت خارج 
األجل القانوين، وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام 

قىض باستحقاق املطلوبة شفعة الشقص املبيع من  201/07يف امللف  26/02/2008بتاريخ 
واستأنفته املطلوب حضورها، وأصدرت حمكمة االستئناف قرارا  العقار املدعى فيه،
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بإلغاء احلكم املستأنف "قىض  03/148/2008يف امللف  141حتت عدد  24/10/2008بتاريخ 
، نقضته حمكمة النقض بطلب من "يف ما قىض به واحلكم تصديا بعدم قبول الطلب

، وبعد اإلحالة أصدرت حمكمة االستئناف بتاريخ 3526املطلوبة بمقتىض القرار عدد 
، "بتأييد احلكم املستأنف"قىض  03/186/2010يف امللف  75قرارا حتت عدد  30/5/2011

وتعرض عليه الطاعن تعرض اخلارج عن اخلصومة بمقال عرض فيه أنه اشرتى 
 من املطلوب حضورها واجبها عىل 23/6/2008املؤرخ يف  149حسب عقد الرشاء عدد 

الشياع يف امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله بعدما تبني له أن الشهادة املسلمة له من 
ال تظهر تسجيل أي تعرض من قبل املطلوبة  28/5/2008املحافظة العقارية بتاريخ 

ملامرسة حقها يف شفعة العقار املدعى فيه، والتي مل تقم بتسجيل هذا التعرض ) ب.خ(
حني أنه بادر إىل تسجيل رشائه باملطلب املذكور بتاريخ  يف 08/01/2009إال بتاريخ 

، وهو ما جعله مطمئنا عىل مشرتاه، والتمس احلكم بإلغاء القرار االستئنايف 04/7/2008
والقول باستحقاقه ملشرتاه من املطلوب  03/186/2010الصادر يف امللف عدد  75عدد 

برفض ": ة االستئنافحضورها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكم
تضمن وسيلة وحيدة، ومل جيب  وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال ،"الطعن

 .املطلوب
 : يف شأن الوسيلة الوحيدة

الطاعن القرار بفساد التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أن املحكمة  حيث يعيب
ب التحفيظ عدد مصدرته عللته يف ما خيص دفعه بأن املطلوبة مل تسجل تعرضا بمطل

، بأن طالبة الشفعة غري ملزمة بتقييد تعرضها باملطلب املذكور، وهذه العلة (...)
فاسدة، ذلك أن مسطرة التحفيظ برمتها الغاية منها هي إشهار احلقوق ومتكني الكافة 
من العلم هبا حتصينا وسالمة حلسن التعامل يف ما خيص األوعية العقارية اخلاصة هبا، 

عس عن سلوك اإلجراءات اخلاصة بالعقارات التي هي يف طور التحفيظ وأن من تقا
ومن بينها إشهار احلقوق عن طريق تعرض بمطلب التحفيظ يعد مفرطا واملفرط أوىل 
باخلسارة، أما الطاعن فقد بنى رشاءه عىل شهادة للمطلب تفيد عدم وجود أي نزاع، 
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ارسة اإلجراءات التي حتفظ هلا ولذلك يعد مشرتيا حسن النية، والشفيعة ختلت عن مم
حقها، وهو ال مسؤولية له يف ذلك، والقرار املطعون فيه اعتمد علة فاسدة، مما يوجب 

 . نقضه
املقرر فقها بالنص أن احلكم باستحقاق الشفيع للشفعة ينقض  لكن، حيث إن

ترصف املشفوع منه يف اليشء املشفوع، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت 
برفض طلب الطاعن استحقاق اليشء املشفوع لرشائه من املشفوع منها، تكون قد 

م القرار بدونه، والوسيلة التزمت القانون، وأن باقي ما هو منتقد يف الوسيلة يستقي
 .بذلك غري جديرة باالعتبار

 هلذه األسباب
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس وعبد السالم بنزروع وحممد ناجي شعيب 

ة ابتسام السيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد املحامي العام
   .الزواغي
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 398 القرار عدد

   2017يوليوز  04 الصادر بتاريخ

 2117/1/4/2016 يف امللف املدين عدد
 

 .إثباهتا –مصاريف السمرسة  –شفعة 
من املقرر أن مصاريف السمرسة تعترب من املصاريف غري الظاهرة التي 
يصح أداؤها ولو خارج أجل الشفعة، وملا كان الطاعنون قد قبلوا الشفعة مقابل 

صبحت حينئذ دينا يف أما عرض عليهم وحتفظوا بشأن مصاريف السمرسة التي 
يف احلجة املستدل هبا نازعت املطلوبة وأن ذمة الشفيع متى ثبتت بام يوجبها، 

عليها من طرفهم، فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استبعدهتا بعلة أنه مل 
يقع إثبات تلك املصاريف بحجة مقبولة، دون بيان ما يعرتي هذه احلجة من 

، تكون قد عللت م الأما إذا كانت تتعلق بالبيع حمل الشفعة ونقص أو فساد، 
 .قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة تقدمت بمقال 
عرضت فيه أهنا متلك عىل ، 04/08/2014أمام املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 

املوصوف (...)  موضوع الرسم العقاري عدد(...)  الشياع مع آخرين امللك املسمى
للطاعنني فطلبت شفعتها منهم وسلكت نحوهم باملقال، وأهنم باعوا حصصهم 

 والسمرسة، مسطرة العرض واإليداع، فقبلوه وحتفظوا بخصوص أجرة املوثق
والتمست احلكم بشفعتها وتقييد ذلك بالرسم العقاري، وأرفق املقال بشهادة 
مستخرجة من الرسم العقاري املذكور وبصورة طبق األصل من رشاء الطاعنني 
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من مدونة  306وأجاب الطاعنون بأن طلب الشفعة خمالف للامدة . وحمرض عرض عيني
احلقوق العينية لعدم شمول العرض العيني كافة مصاريف العقد، وأرفق اجلواب 

 )ف.ع( بمحرضين للعرض العيني وتواصيل أتعاب املوثقة وترصيح السمسارين
ام حتت رقم أصدرت املحكمة االبتدائية حك ،وبعد انتهاء األجوبة والردود. )ب.ه(و

. "برفض الطلب"قىض  2518/21/2014يف امللف رقم  20/01/2015بتاريخ  140/2015
أصدرت  ،واستأنفته املطلوبة مصممة عىل طلبها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع

بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد باملصادقة عىل "حمكمة االستئناف قرارا 
بتاريخ  )ب.س( نجزة من طرف املفوض القضائيالعروض العينية األصلية امل

والعرض  8174/14وعدد  3388/14وعدد  7387/14 يف امللفات التنفيذية عدد 25/07/2014
يف ملف  25/02/2015العيني التكمييل املنجز من طرف نفس املفوض القضائي بتاريخ 

ة للمستأنف واحلكم باستحقاق املستأنفة شفعة احلصص املبيع، 1681/15التنفيذ عدد 
مع ما يرتتب عن  2014ماي  14-13- 12عليهم بمقتىض عقد البيع التوثيقي املؤرخ يف 

ذلك قانونا، واإلذن للسيد املحافظ عىل األمالك العقارية والرهون بالفداء مرس 
السلطان بالدار البيضاء بتسجيل هذا القرار بعد صريورته هنائيا عىل الرسم العقاري 

، والتمست املطلوبة ثالث وسائلقرار املطعون فيه بمقال تضمن ، وهو ال"(...) عدد
 .رفض الطلب

 : يف الوسيلة الثانية
من قانون املسطرة املدنية وفساد  345حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 

 306التعليل املنزل منزلة انعدامه وعدم االرتكاز عىل أساس، ذلك أنه بموجب املادة 
من مدونة احلقوق العينية، يلزم الشفيع بعرض املصاريف الظاهرة التي علمها والتي 
كان بإمكانه العلم هبا، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه قضت بالشفعة للمطلوبة 
مع أهنم أثبتوا أداءهم أتعاب السمرسة ومل يشملها اإليداع الذي سلكته نحوهم، مما 

 .يوجب نقض القرار



8   83  

 

ما عابه الطاعنون عىل القرار، ذلك أن مصاريف السمرسة من  حيث صح
املصاريف غري الظاهرة التي يصح أداؤها ولو خارج أجل الشفعة، وملا كان الطاعنون 
قد قبلوا الشفعة مقابل ما عرض عليهم وحتفظوا بشأن مصاريف السمرسة التي 

زعت املطلوبة يف احلجة صبحت حينئذ دينا يف ذمة الشفيع متى ثبتت بام يوجبها، وقد ناأ
املستدل هبا عليها من طرفهم، فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استبعدهتا 
بعلة أنه مل يقع إثبات تلك املصاريف بحجة مقبولة، دون بيان ما يعتور هذه احلجة من 

ن نقص أو فساد، ودون بيان ما إذا كانت تتعلق بالبيع حمل الشفعة أو بأخرى معه، تكو
 .قد عللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
كبة من رئيس وكانت اهليئة احلاكمة مرت. اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقرراعبد السالم بنزروع : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
وبمحرض  أعضاءواملصطفى النوري  وعبد الواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم

ابتسام  ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد املحامي العام
 .الزواغي
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 436 القرار عدد

  2017يوليوز  25 الصادر بتاريخ

 4568/1/4/2015 يف امللف املدين عدد
 

 .أثره –جتديد إقامة الدعوى داخل األجل   – شفعة
قامة دعوى الشفعة داخل أجل السنة من تاريخ صدور إمن املقرر أن جتديد 

 .جيعلها يف إباهنا ،حكم قىض بعدم قبوهلا لعيب غري األجل
 نقض وإحالة

 امللك وطبقا للقانونباسم جاللة 
ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم  ،حيث يؤخذ من مستندات امللف

لدى املحكمة االبتدائية بأكادير بمقال افتتاحي عرض فيه أنه مالك  12/4/2010  بتاريخ
وأن رشيكه املذكور قام  ،بجامعة ازيار (...)بـ مالك الكائنة األ) ا.ح(عىل الشياع مع 

بتفويت واجبه املشاع يف األمالك املذكورة للمطلوبني بموجب عقد تسليم حمرر بتاريخ 
وأنه فور علمه بذلك بادر إىل ممارسة إجراءات  23/2/2006ومسجل بتاريخ  10/2/2006

وبعد . 08-2571العرض العيني للثمن ومصاريف العقد حسب ملف األوامر عدد 
والتمس احلكم باستحقاق األمالك املشمولة بعقد  ،ا بصندوق املحكمةأودعه ،رفضها

واحلكم عىل  23/2/2006واملسجل بتاريخ  10/2/2006التسليم العريف املحرر بتاريخ 
 35وإراثة عدد  177حصاء عدد إاملطلوبني برفع اليد والتخيل عنها وأرفق املقال برسم 

قبله وحمرض رفض عرض عيني ووصل  وعقد التسليم املشار إليه 232وملحقها عدد 
درهم ومل جيب املطلوبان فأصدرت املحكمة االبتدائية بتاريخ  19100بإيداع مبلغ 

باستحقاق املدعي شفعة "قىض  50حكام حتت عدد  2010- 56يف امللف عدد  25/5/2010
 املسجل بتاريخ 10/2/2006األمالك املحددة بعقد التسليم العريف املحرر بتاريخ 



8   85  

 

واستأنفه املطلوبان  ."واحلكم عىل املدعى عليهام برفع يدمها والتخيل عنها 23/2/2006
من قانون  976وحرصا أوجه استئنافهام يف سقوط أجل الشفعة طبقا ملقتضيات الفصل 

االلتزامات والعقود وعدم إدالء الطاعن بتنازل الرشكاء عن حق الشفعة وحالة 
قرارا  2010-208يف امللف عدد  22/2/2011خ فأصدرت حمكمة االستئناف بتاري ،الشياع

، تم الطعن فيه بالنقض من طرف "بتأييد احلكم املستأنف"قىض  54حتت عدد 
 26/2/2013الصادر بتاريخ  4-53املطلوبني فنقضته حمكمة النقض بمقتىض قرارها عدد 

 ،حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة عىل القرار" :بعلة 2012- 4-1- 209يف امللف عدد 
ذلك أن الطاعنني أثارا أمام املحكمة بأن القرائن دلت عىل أن املطلوب يف النقض كان 

أي  12/4/2010ومل ترفع الدعوى منه إال بتاريخ  10/2/2006عىل علم بالرشاء الواقع يف 
خارج أربع سنوات علام بأن بعض فقهاء املالكية كابن عبد احلكم وابن املواز وغريمها 

خارج السنة فيام إذا كان القيام خارج  "وصدق إن أنكر علمه" :نصوا عىل قول خليل
أربعة أعوام من تاريخ البيع وهي مدة كافية حلصول العلم للرشيك بظهور رشيك 

وأن القرار جاء خمالفا هلذا الرأي الفقهي وبام جرى به العمل من طرف حمكمة  ،جديد
وبعد إحالة القضية  ."إلبطالاألمر الذي يعرض القرار املطعون فيه للنقض وا ،النقض

بإلغاء احلكم "أصدرت قرارا قىض  ،عىل حمكمة االستئناف واستنفاد كل دفع أو دفاع
، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن "املستأنف وبعد التصدي احلكم برفض الطلب

 .واستدعي املطلوبان ومل جييبا وسيلة وحيدة
 : يف شأن الوسيلة  الوحيدة

عن القرار بعدم االرتكاز عىل أساس قانوين وخرق القانون حيث يعيب الطا
ذلك أن املطلوبني أبرما خلسة رسم التسليم  ،ونقصان التعليل املوازي النعدامه
وأنه مل يعلم بذلك إال بعد تقديم شكاية ضدمها  ،وصادقا عليه بجامعة حرضية بعيدة

إىل إجراء العرض العيني ورفع  13/11/2008وأنه فور علمه بالتسليم بادر بتاريخ 
ثم  23/6/2009 انتهت بصدور حكم بعدم القبول بتاريخ، 20/1/2009الدعوى بتاريخ 
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وأن املقرر فقها وقضاء أن أجل الشفعة ال يسقط ، 12/4/2010قام بتجديد دعواه بتاريخ 
 يدن جدـإال إذا كانت املدة الفاصلة بني تاريخ احلكم األول وتاريخ تسجيل الدعوى م

تفوق السنة مستدال بقرارات صادرة عن حمكمة النقض، كام يعيب القرار بخرق 
من قانون االلتزامات والعقود وبكونه أثار عدة دفوعات مل ترد  381مقتضيات الفصل 

عليها املحكمة، مما جاء معه القرار املطعون فيه ناقص التعليل املنزل منزلة انعدامه 
 .ومعرضا للنقض

قامة دعوى الشفعة إالطاعن عىل القرار، ذلك أن جتديد  ما عابه حيث صح
داخل أجل السنة من تاريخ صدور حكم قىض بعدم قبوهلا لعيب غري األجل جيعلها يف 

وأن الطاعن  10/02/2006والبني من أوراق امللف أن تفويت حمل الشفعة تم يف . إباهنا
وأودعه بتاريخ  04/09/2008بادر إىل عرض موجب الشفعة عىل املطلوبني بتاريخ 

انتهت بعدم قبوهلا لعيب غري األجل ، 20/01/2009وأقام دعوى الشفعة يف  08/09/2008
، ودفع بأن دعواه متت 12/04/2010وعاود دعوى الشفعة بتاريخ ، 23/06/2009بتاريخ 

أنه " :لذلك داخل أجلها، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ردت دفعه بعلة
استتباعا لذلك فإن الشفيع املستأنف عليه مل يبادر إىل تقديم دعواه بمامرسة حق الشفعة 
داخل األجل القانوين اعتبارا إىل أن عقد التسليم موضوع طلب الشفعة مؤرخ يف 

يف حني تاريخ علم الشفيع بالبيع ثبت من خالل وثائق امللف املدىل هبا  10/02/2006
ا سلوك مسطرة العرض العيني للثمن والواقع بتاريخ والتي أثبت من خالهل

 2916ومسطرة إيداع الثمن بموجب الوصل عدد  13/09/2008وبتاريخ  04/09/2008
، مما 12/04/2010، يف حني أنه مل يتقدم بدعوى الشفعة إال بتاريخ 08/09/2008بتاريخ 

والذي ال يتأثر بأي  ،يبقى طلب الشفعة واقع خارج األجل القانوين املسموح به قانونا
انقطاع أو توقف ناتج عن رفع دعوى سابقة هتدف إىل نفس املوضوع وبني نفس 

من قانون  381األطراف، كام أثار املستأنف عليه لعدم رسيان مقتضيات املادة 
وأنه من . االلتزامات والعقود عىل رسيان آجال الشفعة باعتبارها آجال سقوط ال تقادم

ملامرسة حقه يف  12/04/2010ىل رفع دعواه بتاريخ إرة املستأنف عليه ن مبادإف ،جهة ثانية
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جاء  10/02/2006شفعة ما باعه رشيكه للمستأنفني بموجب عقد رشاء واقع بتاريخ 
متأخرا ومرتاخيا خارج األربع سنوات املعتربة مدة كافية حلصول العلم للحارض 

لشفعة يف العقار غري املحفظ هو سنة بالبيع، ذلك أنه ملا كان األجل املقرر للمطالبة با
من تاريخ علم الشفيع بواقعة البيع، فإن هذا األخري ال يمكنه رفع دعوى الشفعة 
خارج أربع سنوات من تاريخ عقد البيع باعتباره مدة كافية حلصول العلم للحارض 

وقضت ، "وضامنا لثبات األوضاع واستقرار املعامالت ومحاية للمراكز القانونية ،بالبيع
وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة 

 . انعدامه مما يعرضه للنقض
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . النقض بالرباطاجللسات العادية بمحكمة 
، وعبد مقررامصطفى نعيم : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم واملصطفى النوري 
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 438القرار عدد 

  2017يوليوز  25 الصادر بتاريخ

 7362/1/4/2015 يف امللف املدين عدد
 

من ظ ت ع  84إيداع الرشاء وفق الفصل  –عقار يف طور التحفيظ  –شفعة 
 .القانون الواجب التطبيق –نزاع سابق عىل صدور مدونة احلقوق العينية  - 

من قانون  84ملا كان املشرتي جمرد مودع لرشائه وفق أحكام الفصل 
التحفيظ العقاري والشفيع كذلك، فإنه مل يكن هلذا األخري من سبيل قانوين يف 
ظل القانون الساري زمان الوقائع لتضمني تعرضه بمطلب التحفيظ، واملحكمة 

حلقوق املدعى هبا عىل عقار يف طور التحفيظ ال بأن البت يف صحة ا" ا اعتربتمل
بام جرى به منطوق قرارها، تكون قد  ت، وقض"يستقيم إال بواسطة التعرض

 .فاسدا وهو بمثابة انعدامه تعليال عللته
 نقض وإحالة

 :من حيث الشكل
حيث دفع املطلوب بعدم قبول طلب النقض لعدم تضمينه وقائع القضية وفق 

 .7363/1/4/2015ص عليها قانونا، والتمس ضم هذا امللف للملف عدد الشكليات املنصو
وحيث خالفا ملا جاء بالدفع، فإن مقال النقض قدم وفقا ملا يوجبه نص الفصل 

من قانون املسطرة املدنية، فكان بذلك غري جدير باالعتبار، وأن املحكمة ال ترى  355
 . موجبا لضم امللفني

 :ومن حيث املوضوع
 ) ح.م( أن كال منومن القرار املطعون فيه  ،من وثائق امللفحيث يؤخذ 
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موروث كل من الطاعن واملطلوب حضورهم باقي ورثته، واملطلوب حضورها 
بمقال افتتاحي  ،لدى املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء 23/6/2008تقدما بتاريخ ) ك.خ(

وآخرين إصالحي مع إدخال الغري، عرضا فيها أهنام  17/10/2008وآخر إضايف بتاريخ 
، (...) يملكان حقوقا مشاعة يف بقعة أرض فالحية موضوع مطلب التحفيظ عدد

 05/5/2003مرفق بملحق عريف مؤرخ يف  18/4/2003واستنادا إىل عقد عريف مؤرخ يف 
إيداع هذه  بكافة حقوقه املشاعة يف هذا العقار، وقد تم )ح.م( عىل ابنه )ح.أ( تصدق

باع املتصدق عليه مجيع واجبه  11/6/2007، وبتاريخ 13/5/2003الصدقة باملطلب يوم 
عىل الشياع الذي آل إليه عن طريق الصدقة للمطلوب وذلك حسب رسم البيع عدد 

، والتمسا احلكم باستحقاقهام شفعة الشقص 23/7/2007الذي أودع باملطلب يوم  286
نهام منه وذلك بعد أدائهام ثمن البيع ومصاريفه، مع توجيه املبيع وعىل املطلوب بتمكي

األمر للمطلوب من أجل أداء اليمني القانونية حول الثمن احلقيقي للواجب موضوع 
الشفعة، وأرفق املقال بصورة لعقد البيع وبشهادة من املحافظة العقارية، وأجاب 

دام أنه مل يبت بعد يف  املطلوب بأن ملكية موروث الطاعن ومن معه ليست قطعية ما
يتعني عليهام  12/8/1913من ظهري  85التعرضات املقيدة باملطلب، وبأنه طبقا للفصل 

تقديم دعوامها عىل شكل تعرض أمام املحافظ العقاري وتقييد تعرضهام بمطلب 
التحفيظ، كام أنه يتعني إيقاف البت يف الدعوى إىل حني البت يف كافة التعرضات، 

يع انصب عىل واجب مفرز وحمدد حسب العقد امللحق املرفقة صورة وأضاف بأن الب
منه، وبعد األمر بإجراء بحث بني الطرفني، وانتهاء األجوبة والردود، أصدرت 

 3233/21/12يف امللف  09/12/2013بتاريخ  4019املحكمة االبتدائية حكام حتت عدد 
مصمام عىل طلبه، وبعد استنفاد أوجه  الطاعن، واستأنفه "بعدم قبول الطلب": قىض

، وهو القرار "بتأييد احلكم املستأنف": الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف
، أجاب عنه املطلوب والتمس احلكم وحيدة وسيلةاملطعون فيه بالنقض بمقال تضمن 

 .بعدم قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا
 : يف شأن الوسيلة الوحيدة

  لقرار بعدم االرتكاز عىل أساس قانوين أو انعدام التعليلحيث يعيب الطاعن ا
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ذلك أن املحكمة مصدرته قضت بتأييد احلكم املستأنف معتمدة عىل كون ما 
 84و 24من مدونة احلقوق العينية يتامشى ومقتضيات الفصلني  305نصت عليه املادة 

رجعية القانون، فإنه  الفقهي القائل بعدم أ، يف حني أنه تبعا للمبد12/8/1913من ظهري 
يتعني االعتامد يف تعليل كل من احلكم االبتدائي والقرار االستئنايف عىل مقتضيات 

إذا  :من املدونة التي تنص عىل أنه 305الفصلني املذكورين وعدم ذكر مقتضيات املادة 
كان العقار يف طور التحفيظ فال يعتد بطلب الشفعة إال إذا ضمن الشفيع تعرضا 

 12بمطلب التحفيظ املتعلق به، وذلك عىل اعتبار أن املدونة مل تلغ ومل تنسخ قانون 
املطبق عىل العقارات املحفظة، كام  1915يونيو  02وكل ما ألغت هو قانون  1913غشت 

نها، وبالتايل فإن مقتضيات الفصلني املذكورين الزالت م 333نصت عىل ذلك املادة 
من مدونة احلقوق العينية أو التمسك هبا،  305قائمة ومعمول هبا وال جمال لتطبيق املادة 

والقرار املطعون فيه الذي يشري يف حيثياته إىل هذه املادة، يكون قد جانب الصواب 
وهو بذلك منعدم التعليل واألساس لتمسكه بمقتضيات قانونية ال ترسي عىل النازلة، 

 . القانوين، مما يوجب نقضه
ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أنه ملا كان املشرتي جمرد مودع  حيث صح

من قانون التحفيظ العقاري والشفيع كذلك، فإنه مل يكن  84لرشائه وفق أحكام الفصل 
لوقائع لتضمني تعرضه هلذا األخري من سبيل قانوين يف ظل القانون الساري زمان ا

بأن البت يف " :بمطلب التحفيظ، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه بتعليلها له
، "صحة احلقوق املدعى هبا عىل عقار يف طور التحفيظ ال يستقيم إال بواسطة التعرض

فاسدا وهو بمثابة انعدامه،  تعليال وقضائها بام جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته
 .عرضه للنقضمما ي

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
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وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وعبد مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

 املحامي العاموبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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 622القرار عدد 

 2017نونرب  14الصادر بتاريخ 

 1392/1/4/2016يف امللف املدين عدد 
 

 .أثره -شموله لعقار حمفظ وآخر غري حمفظ  - بيع الصفقة 
وإن احتدت ": املقرر نصا كام أليب الضياء خليل يف باب الشفعة أنه من

، واملحكمة ملا ثبت هلا أن البيع تم "الصفقة وتعدد ت احلصص والبائع مل تبعض
حق الشفيع يف  صفقة واحدة شملت عقارا حمفظا وآخر غري حمفظ، اعتربت أن

شفعة العقار غري املحفظ قد سقط لفوات األجل وقضت تبعا لذلك برفض الطلب 
برمته بام يف ذلك الرامي إىل شفعة العقار املحفظ الحتاد الصفقة والبائع وتعدد 

 .احلصص، تكون قد التزمت القاعدة أعاله وعللت قرارها تعليال كافيا
 رفض الطلب

 انونباسم جاللة امللك وطبقا للق
تقدمت بتاريخ  الطاعنةأن حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه 

لدى املحكمة االبتدائية بتامرة بمقال افتتاحي عرضت فيه أهنا متلك إرثا يف  13/5/2013
األول حمفظ : متارة - حظا مشاعا يف عقارين بعاملة الصخريات ) ه(والدها املرحوم 

، والثاين غري حمفظ يتكون من جزأين حمددين، (...)موضوع الرسم العقاري عدد 
مجيع واجبه يف ) ه.ب(مساحتهام وحدودمها باملقال، وأن املطلوب اشرتى من رشيكها 

، 12/11/1991واملسجل بالرباط بتاريخ  401العقار املذكور بموجب رسم رشاء عدد 
وأهنا عرضت عليه ثمن الرشاء وتوابعه ثم أودعتها لفائدته بصندوق املحكمة بعد 
رفضه هذا العرض، والتمست احلكم باستحقاقها املبيع شفعة وبإخالء املطلوب منه، 

 املطلوبوأرفق املقال بصورة لشهادة ملكية ولرسم الرشاء ولوصل اإليداع، وأجاب 
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ار، فإن الطاعنة عىل علم بالبيع منذ انعقاده هذه مدة بأنه بالنسبة للجزء املحفظ من العق
من اثنتني وعرشين سنة، وأن أقىص مدة للشفعة هي أربع سنوات، ونفس اليشء 
بالنسبة للجزء غري املحفظ من العقار، فالطاعنة عىل علم به منذ املدة املذكورة، وهناك 

، وهو إقرار منها بالعلم أرفقتها بعقد البيع 06/12/2010مذكرة صادرة عنها مؤرخة يف 
تؤكد علمها باقتناء الطاعنة  14/11/1996به، إضافة إىل وثيقة صادرة عنها مؤرخة يف 

للعقار من أجل إحداث جتزئة به، وأرفق اجلواب بام ذكر من وثائق، وبعد انتهاء 
يف  02/4/2014بتاريخ  98األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت عدد 

مصممة عىل طلبها،  الطاعنة واستأنفته، "برفض الطلب": قىض 219/2013/1402لف امل
، "بتأييد احلكم املستأنف": وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف

 .تضمن وسيلة وحيدة، ومل جيب املطلوب وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال
 : يف شأن الوسيلة الوحيدة

الطاعنة القرار بنقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنه جاء  حيث تعيب
بإحدى حيثياته أنه وإن كان البيع موضوع العقار غري مسجل بالرسم العقاري املعني به 

راء وعمال بقاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة للمبيع صفقة واحدة، وأنه  12987عدد 
الوارد أعاله، فإنه يكون ما قىض به مادامت شفعة العقار غري املحفظ مل تتأت للسبب 

احلكم املستأنف مصادفا للصواب، واحلال أن املحكمة االبتدائية مصدرة هذا احلكم 
وهي تقيض برفض طلب الشفعة مل تربز من خالل تعليلها إن كان العقار حمل الشفعة 

ا حمفظا أو غري حمفظ، ومل تبني تاريخ بداية احتساب األجل املسقط حيث ظل تعليله
مبهام وغامضا مع العلم أن احلصة املراد استشفاعها جزء منها حمفظ وآخر غري حمفظ 

من مدونة  300وأن عقد البيع شملهام معا، وبالتايل ال جيوز تبعيض الشفعة طبقا للامدة 
احلقوق العينية، كام أن اإلذن الذي منحته الطاعنة للمطلوب مل يكن إال جمرد موافقة 

 "..."بسحب وتسليم الوثائق التي ختص التجزئة لألرض املسامة شكلية بالسامح هلا 
، وأن املحكمة مصدرة احلكم مل تربز عنارص (...)و(...) ذات الرسمني العقاريني 
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العلم وكيفية حصوله وتاريخ بداية احتسابه، مع العلم أن هذه املوافقة الكتابية ال 
د أن عقد البيع غري مسجل بالرسم عالقة هلا بموضوع البيع، وأن الطاعنة ال زالت تؤك

من  67العقاري وال يمكن أن ينتج آثاره وفق ما هو منصوص عىل ذلك بنص الفصل 
غشت بشأن التحفيظ العقاري، وأن أجل الشفعة يظل قائام ومفتوحا يف  12ظهري 

وجهها طاملا مل يبادر املشرتي إىل تقييد مشرتاه وفق ما جرى عىل ذلك قضاء حمكمة 
 . ا يوجب نقض القرارالنقض، مم

وإن ": من املقرر نصا كام أليب الضياء خليل يف باب الشفعة أنه لكن، حيث إنه
واملحكمة مصدرة القرار  ،"احتدت الصفقة وتعدد ت احلصص والبائع مل تبعض

املطعون فيه ملا ثبت هلا أن البيع تم صفقة واحدة شملت عقارا حمفظا وآخر غري حمفظ 
، وبذلك يكون حق 2013ودعوى الشفعة مل ترفع إال يف سنة  1991وأنه كان بتاريخ 

الشفيع يف شفعة العقار غري املحفظ قد سقط لفوات األجل وقضت تبعا لذلك برفض 
الطلب برمته بام يف ذلك الرامي إىل شفعة العقار املحفظ الحتاد الصفقة والبائع وتعدد 

كافيا، وأن باقي ما أثري يف  احلصص، تكون قد التزمت القاعدة أعاله وعللت قرارها
 .الوسيلة غري منتج، وهي بذلك غري جديرة باالعتبار

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
مرتكبة من رئيس وكانت اهليئة احلاكمة . بالرباطاجللسات العادية بمحكمة النقض 

، مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
 املحامي العاموبمحرض  أعضاءونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السالم بنزروع 

  .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد
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 637القرار عدد 

 2017نونرب  21الصادر بتاريخ 

 6634/1/4/2015يف امللف املدين عدد 
 

التزام املشرتي بأداء الرضائب املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من  -شفعة 
  .أثره - الثمن 

إن التزام املشرتي بأداء الرضائب املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من الثمن، 
مصاريف غري ظاهرة، فإنه ولئن كان ال جيب عىل الشفيع عرضها ابتداء باعتبارها 

ملزم بأداء مبلغها انتهاء لألخذ بالشفعة باعتبارها جزءا من الثمن الزم لألخذ 
 .بالشفعة متى توفرت باقي رشوطها

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه، أن املطلوب تقدم لدى 
رشيكته يف ) ع.ف(بابن سليامن بمقال افتتاحي، عرض فيه أن املسامة  املحكمة االبتدائية

باعت نصيبها فيه للطاعنة، وأنه طلبا للشفعة (...) امللك موضوع الرسم العقاري عدد 
وأرفق املقال . والتمس الشفعة. فقد سلك مسلكها بالعرض يف إبانه وباإليداع ملوجبها

امتناع التوصل بمبلغ العرض العيني وبوصل بشهادة امللكية وبعقد بيع عريف وبمحرض 
وأجابت الطاعنة بأنه مل يتم عرض وإيداع ثمن البيع كامال، ذلك أهنا التزمت . بإيداعه

بموجب عقده بأن تتحمل كافة الرضائب السابقة والالحقة لتاريخ الرشاء املتعلقة 
ى اجلهة بالعقار موضوع الدعوى وأنه كان باستطاعة املطلوب االطالع عليها لد

وبعد . وأرفق اجلواب بنسخ مصادق عىل صحة توقيعها لوصوالت رضيبية. املختصة
أصدرت حكام بتاريخ أن أجرت املحكمة بحثا بني الطرفني، وانتهاء األجوبة والردود، 
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، واستأنفه املطلوب "برفض الدعوى": قىض 197/2008يف امللف عدد  28/05/2012
ىل طلبه، وجددت الطاعنة دفوعاهتا، وبعد بمقال أعقبه بآخر إصالحي مصمام ع

بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم "استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف 
للحصة املبيعة للمستأنف عليها بموجب العقد ) ك.م(من جديد باستحقاق الطاعن 

فيه  ، وهو القرار املطعون")ع.ف(من طرف البائعة هلا  2006يوليوز  24املؤرخ يف 
 .بالنقض بمقال تضمن ثالث وسائل، أجاب عنه املطلوب والتمس رفض الطلب

مما تعيبه الطاعنة عىل القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه وخرق  حيث
القانون وعدم ارتكاز القرار عىل أساس قانوين، ذلك أن إحدى رشوط عقد البيع 

كان مثقال هبا املبيع مما يعني أهنا  تلزمها بأداء الرضائب التي 24/07/2006املؤرخ يف 
اشرتت بالثمن املسطر بالعقد املذكور مضاف له الرضائب التي كانت مفروضة عىل 
العقار قبل تفويته، وقد أدلت بام يفيد أداءها، وأن عدم عرض الشفيع للثمن الظاهر 

لقرار بالعقد وما أدته من رضائب كانت كدين عىل البائع جيعل حقه قد سقط، إال أن ا
املطلوب نقضه قد اعترب مبالغ الرضيبة املؤداة غري ثابتة وأن صور الوصوالت ال تفيد 

ثم إنه . شيئا، ومل تستجب مللتمسها إجراء خربة حسابية للتحقق من مصاريف الرشاء
مهام كان التكييف القانوين الذي أعطته املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ألدائها 

حمل البائع هلا بأنه حلول فضويل فإن سندها يف ذلك ضعيف وأنه للتكاليف الرضيبية 
من القانوين العقاري فإنه يتعني عىل الشفيع طلبا للشفعة أداء الثمن  292طبقا للامدة 

ومرصوفات العقد الالزمة واملرصوفات الرضورية النافعة عند االقتضاء، وأن 
ما دام البائع قد اشرتط أداءها  الرضائب املؤداة من طرفها تعترب جزءا من ثمن البيع

بموجب عقده، مما يفيد أن البيع مل يكن ليتم دون أداء مبلغ هذه الرضائب، مما يتعني 
 .معه نقض القرار

ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أن التزام املشرتي بأداء الرضائب  حيث صح
ىل الشفيع عرضها ابتداء املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من الثمن، ولئن كان ال جيب ع

باعتبارها مصاريف غري ظاهرة فإنه ملزم بأداء مبلغها انتهاء لألخذ بالشفعة باعتبارها 
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واملحكمة مصدرة . جزءا من الثمن الزم لألخذ بالشفعة متى توفرت باقي رشوطها
وعىل فرض أهنا تتعلق بمخلفات رضيبية ": القرار املطعون فيه ملا عللت قرارها بأنه

عىل العقار برمته فإهنا ليست من املرصوفات الظاهرة واملعلومة واملفروض يف  كانت
الشفيع العلم هبا، وأن أداء املشرتية هلا بدعوى أهنا ملزمة من خالل عقد البيع بذلك 
بالرغم من أهنا ليست ملزمة قانونا بأدائها ويعترب حلوال اختياريا وفضوليا من طرفها 

مواجهة الشفيع بذلك أو بأن عرضه وإيداعه كانا ناقصني ما حمل امللزم هبا وال يمكن 
دام أنه بإمكاهنا الرجوع عىل امللزم قانونا بأدائها ويبقى معه طلبها الغري املؤدى عنه 

، تكون قد خالفت القاعدة أعاله، "بإجراء خربة حسابية غري موضوع نازلة احلال
 . نقضهوعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعني
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة  باجللسةوهبذا صدر القرار وتيل 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 
  .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 659القرار عدد 

 2017نونرب  28الصادر بتاريخ 

 131/1/4/2016يف امللف املدين عدد 
 

 .أثره - ل إراثةعدم تسجي - شفعة
من ظهري التحفيظ العقاري، فإن احلقوق الناشئة عن  65بمفهوم الفصل 

اإلرث ترتب آثارها حتى قبل إشهارها بالرسم العقاري، وملا كان الطاعن قد دفع 
بأنه رشيك مع الشفيعة باعتباره وارثا يف والدته املسجلة بالرسم العقاري وأدىل 

اله إليه إرثا غري مقيد بإراثتها، فإن املحكمة ملا ردت دفعه بعلة أن احلق املزعوم انتق
بالرسم العقاري وأن العربة يف العقار املحفظ بتقييد احلق العيني لرتتيب أثره بني 
األطراف، ومل تبحث يف ما هو مثبت بشهاديت امللكية واإلراثة املستدل هبام لرتتيب 
آثارمها عىل دعوى الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة 

 .انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن املطلوبة تقدمت حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه، 

لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه  24/12/2010بتاريخ 
باعا (...) وعدد (...) أن رشيكني معها يف امللكني ذوي الرسمني العقاريني عدد 

. نصيبهام فيهام للطاعن وأهنا طلبا للشفعة عرضت وأودعت ما جيب والتمست الشفعة
وأرفق املقال بشهاديت امللكية وبعقدين عرفيني بالرشاء وبمحرضي رفض العرض 

ومل جيب الطاعن، فأهنت املحكمة االبتدائية . العيني مع وصلني بإيداع مبلغهام
بشفعة ": قىض 718/7/10يف امللف عدد  17/09/2012إجراءاهتا بإصدارها حكام بتاريخ 
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املدعية للحظوظ املبيعة للمدعى عليه بموجب العقدين العرفيني موضوع الدعوى 
كذا ورد (...) (واملسجلني يف الرسم العقاري عدد  31/3/2010و 9/3/2010املؤرخني يف 

ناعيا عىل  ، واستأنفه الطاعن"مقابل ثمن البيع ومرصوفات العقد الرضورية) باحلكم
احلكم كون احلق بالشفعة مقرر لدفع رضر الرشيك األجنبي وهو ليس بمشرت أجنبي 
عن العقارين حمل طلب الشفعة حتى يقوم احلق للمطلوبة يف طلب الشفعة وأن سنده 

وأرفق املقال . املقيدة بالرسمني العقاريني املذكورين) ع.م(يف ذلك إرثه من والدته 
: قضت حمكمة االستئناف، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع .138برسم إراثتها عدد 

 وسيلةتضمن  ، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال"بتأييد احلكم املستأنف"
 .، أجابت عنه املطلوبة والتمست رفض الطلبوحيدة

 : يف شأن الوسيلة الوحيدة
 النعدامه، ذلك أنحيث يعيب الطاعن القرار ببطالن وفساد التعليل املوازي 

املحكمة مصدرته اعتربت أن مدخله الوحيد إىل العقارين املدعى فيهام هو الرشاء 
وحرفت بذلك وقائع القضية، ومل جتب عام أثاره بكونه ليس أجنبيا عن العقارين حمل 
الشفعة حتى يقوم للمطلوبة احلق يف ممارستها، وإنام هو رشيك فيهام ومدخله يف ذلك 

 . دته، وأنه يتعني لذلك نقض القراراإلرث من وال
من ظهري  65ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أنه بمفهوم الفصل  صح حيث

التحفيظ العقاري أن احلقوق الناشئة عن اإلرث ترتب آثارها حتى قبل إشهارها 
بالرسم العقاري، وملا كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بأنه رشيك مع الشفيعة باعتباره 

املسجلة بالرسم العقاري وأدىل بإراثتها، فإن املحكمة مصدرة ) ع.م(يف والدته وارثا 
القرار املطعون فيه ملا ردت دفعه بعلة أن احلق املزعوم انتقاله إليه إرثا غري مقيد بالرسم 
العقاري وأن العربة يف العقار املحفظ بتقييد احلق العيني لرتتيب أثره بني األطراف، ومل 

و مثبت بشهاديت امللكية واإلراثة املستدل هبام لرتتيب آثارمها عىل دعوى تبحث يف ما ه
الشفعة عىل سند القاعدة أعاله، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما 

 .يتعني نقضه
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 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحاميوبمحرض  أعضاءواملصطفى النوري  الواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم

 .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة  العام
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 669القرار عدد 

 2017نونرب  28الصادر بتاريخ 
  2285/1/4/2016يف امللف املدين عدد 

 
من مدونة احلقوق  297رشوط تطبيق قواعد األولوية وفقا للامدة  -شفعة 

 .العينية
من مدونة احلقوق العينية، يكون  297إن تطبيق قواعد األولوية وفقا للامدة 

عند التزاحم بني الشفعاء لألخذ بالشفعة، واملحكمة ملا التزمت ذلك وقضت 
للطاعنة بالشفعة يف حدود نصيبها باعتبار املطلوب رشيكا معها قبل البيع، تكون 

 .أساس من القانون وعللته تعليال كافياقد بنت قرارها عىل 
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال  حيث

عرضت فيه أهنا متلك عىل  13/01/2014أمام املحكمة االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 
وأن رشكاءها ، (...)و(...) و(...) الشياع مع آخرين العقارات ذات الرسوم العقارية 

فاستشفعته منهام بعرض الثمن واملصاريف وأبيا فسلكت باعوا نصيبهم للمطلوَبني 
نحوها مسطرة اإليداع، والتمست احلكم بشفعة املبيع منهام بعد أدائهام اليمني عىل أن 

وثالث شواهد  366اهر ثمن الرشاء كباطنه، وأرفق املقال بإراثة والدهتا عدد ظ
وحمرض عرض عيني  134مستخرجة من الرسم العقاري املذكور ورشاء املطلوبني عدد 

وأجاب املطلوبان بأن أجل الشفعة قد فات وأهنام . 09/01/2014وإيداع مؤرخ يف 
الطاعنة التي ليست هلا الشفعة إال بقدر  يملكان عىل الشياع بالرسم العقاري إىل جانب

 وبعد انتهاء األجوبة والردود أصدرت املحكمة االبتدائية حكام حتت رقم . نصيبها
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كافة ) ع.م(باستحقاق املدعية "قىض  25/14يف امللف رقم  24/06/2014بتاريخ  253/14
سم الرشاء موضوع ر(...) و(...) و(...) األسهم املبيعة يف الرسوم العقارية عدد 

توثيق  2012دجنرب  12بتاريخ  22كناش األمالك  104صحيفة  134املضمن بعدد 
العونات من يد املدعى عليهام عن طريق الشفعة، واإلذن للسيد املحافظ عىل األمالك 

، واستأنفه "العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد احلكم بالرسوم العقارية املذكورة
م والطاعنة مصممة عىل إلزامهم باليمني، وبعد استنفاد أوجه املطلوبون جمددين دفوعه

بتأييد احلكم املستأنف مبدئيا مع "الدفع والدفاع أصدرت حمكمة االستئناف قرارا 
تعديله بالقول باستحقاق الشفيعة شفعة الشقص املبيع يف حدود نصيبها الذي متلكه 

، وهو "ىل أن ظاهر الثمن كباطنهقبل الرشاء وتتميمه بأداء املستأنفني أصليا اليمني ع
 .ومل جيب املطلوبان وسيلة وحيدةالقرار املطعون فيه بمقال تضمن 

 : يف الوسيلة الوحيدة
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم االرتكاز عىل أساس قانوين وانعدام التعليل 

من مدونة احلقوق  297من قانون املسطرة املدنية وخرق املادة  345و 50وخرق الفصل 
العينية، ذلك أن املحكمة عللت قرارها بأن الطاعنة ليست رشيكة يف السهم مع 
البائعني للمطلوبني حتى حيق هلا أخذ مجيع املبيع بالشفعة، يف حني أن الطاعنة هي فعال 

، لذلك فإن هلا )م(رشيكة بالسهم مع البائعني املذكورين حسب إراثة والدهتم فاطنة 
عة كامل املبيع دون املطلوبني، لكن املحكمة قضت هلا بالشفعة يف حدود األخذ بشف

 .نصيبها مما يوجب نقض القرار
من مدونة احلقوق العينية،  297تطبيق قواعد األولوية وفقا للامدة لكن، حيث إن 

يكون عند التزاحم بني الشفعاء لألخذ بالشفعة، والقضية ليست حمله النتفاء التزاحم، 
مصدرة القرار املطعون فيه ملا التزمت ذلك وقضت للطاعنة بالشفعة يف واملحكمة 

حدود نصيبها باعتبار املطلوب رشيكا معها قبل البيع، تكون قد بنت قرارها عىل 
أساس من القانون وعللته تعليال كافيا ومل خترق أيا من املقتضيات املحتج هبا، فكان ما 

 .بالوسيلة غري جدير باالعتبار
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 سبابهلذه األ
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، مقررا عبد السالم بنزروع: واملستشارين السادة رئيساحسن منصف  الغرفة السيد
 املحاميوبمحرض  أعضاءوعبد الواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 

 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 341القرار عدد 

 2016يونيو  21الصادر بتاريخ 

 2015/1/4/2015يف امللف املدين عدد 

 
 .أحكام الشفعة عىل حق الضمعدم جواز تطبيق  - بيع الصفقة 

إن إسباغ الوصف القانوين عىل الوقائع املعروضة عىل حمكمة املوضوع 
خيضع لرقابة حمكمة النقض، وملا ثبت احتاد مدخل متلك البائع والطاعن 
كرشيكني يف العقار املبيع، وأن البائع قد باع كل العقار للمطلوب، والطاعن 

يه، فإن املحكمة ملا أعملت قواعد الشفعة يرغب يف أخذ كل املبيع من يد مشرت
وقضت للطاعن بشفعة املبيع يف حدود منابه اإلرثي فقط، رغم أن النازلة حتكمها 

 .قواعد بيع الصفقة، تكون قد أساءت تطبيق القانون
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 
ن الطاعن تقدم حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أ

عرض فيه أنه  ،لدى املحكمة االبتدائية باجلديدة بمقال افتتاحي 10/10/2005بتاريخ 
يطالب باألخذ بالشفعة يف البقعة األرضية الكائنة برتاب دوار العبيدات املسامة أرض 

، مساحتها وحدودها مذكورة باملقال، والتي اشرتاها املطلوب حسب ما هو "..."
درهم، والتمس احلكم له  3000بمبلغ قدره  10/05/2005بالتزام بإمتام البيع املؤرخ يف 

عة املذكورة مع اإلذن له بإيداع مبلغ الشفعة، وأرفق املقال بإراثة عدد بحق شفعة البق
، ومل جيب املطلوب، 09/05/2005، والتزام بإمتام البيع حمرر يف 68ورسم إحصاء عدد  52

حكام حتت عدد  201/05يف امللف عدد  24/01/2005فأصدرت املحكمة االبتدائية بتاريخ 
 ، "الشقص املبيع يف القطعة املشار ملراجعها أعاله باستحقاق املدعي شفعة"قىض  21/06



8   105  

 

وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت حمكمة االستئناف . واستأنفه املطلوب
بتأييد احلكم املستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بالقول باستحقاق "قرارا قىض 

رار املطعون فيه ، وهو الق"املستأنف عليه شفعة الشقص املبيع يف حدود نصيبه اإلرثي
 .، أجاب عنه املطلوب والتمس رفض الطلبوسيلتنيبمقال تضمن 

 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني
بنقصان التعليل املوازي النعدامه،  األوىل يف الوسيلةحيث يعيب الطاعن القرار 

أنه ما دام وذلك عندما أوردت املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه يف إحدى حيثياهتا ب
أن القطعة األرضية موضوع البيع بني الورثة، وأن الشفيع يملك فقط نصيبه فيها 
وليس كلها، ومن تم وجب حرص طلب الشفعة يف حدود نصيبه اإلرثي وليس يف مجيع 
القطعة األرضية، وهو تعليل غري سليم ألن املشفوع منه أجنبي عن العقار، وأن باقي 

من  296بخرق املادة  يف الوسيلة الثانية كام يعيبه. الشفعة الرشكاء تنازلوا له عن حق
القانون العقاري، ذلك أنه أثبت أنه كان رشيكا عىل الشياع يف امللك وحائزا للبقعة 
موضوع الشفعة، وأن املشرتي أجنبي عن امللك، وأن نازلة احلال انتفى فيها تعدد 

 .املها، مما يوجب نقض القرارالشفعاء، وأن القانون أعطاه أخذ احلصة املبيعة بك
ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أن إسباغ الوصف القانوين عىل  حيث صح

الوقائع املعروضة عىل حمكمة املوضوع خيضع لرقابة حمكمة النقض، وملا كان البائع 
والطاعن رشيكني يف العقار املبيع وكان مدخلهام متحدا، وكان البائع قد باع كل العقار 

وب، وكان الطاعن يريد أخذ كل املبيع من يد مشرتيه، فإن املحكمة مصدرة للمطل
القرار املطعون فيه ملا سارت إىل قواعد الشفعة وقضت للطاعن بشفعة املبيع يف حدود 
منابه اإلرثي فقط، رغم أن النازلة حتكمها قواعد الصفقة، تكون قد أساءت تطبيق 

 . القانون، مما يوجب نقض القرار
 األسبابهلذه 

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه



 8     106  

 

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررامصطفى نعيم : واملستشارين السادة رئيساحسن منصف  الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم واملصطفى النوري 

 .ة ابتسام الزواغيالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 438القرار عدد 

 2016أكتوبر  25الصادر بتاريخ 

 3904/1/1/2015يف امللف املدين عدد 
 

 .أجل سقوطها -  عقار حمفظ شفعة
ملا كان أجل الشفعة يف العقار املحفظ ال يرسي إال بتقييد الرشاء يف السجل 

وابتداء من تاريخ التقييد، وأن أجل الشفعة يف العقار غري املحفظ مرتبط العقاري 
يوما من  30بالعلم وحتققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع يف العقار املحفظ أجل 

تاريخ تبليغه من طرف املشرتي، ويف حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من 
تاريخ تقييد بيع الشقص املطلوب استشفاعه يف السجل العقاري، أما أجل األربع 
سنوات الذي إذا مل يتحقق العلم خالله بالرشاء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنام 

حكمة ملا مل تراع هذا التمييز جاء قرارها فاسد خيص العقار غري املحفظ، وأن امل
من مدونة احلقوق  304التعليل املنزل منزلة انعدامه وخارقا ملقتضيات الفصل 

 .العينية
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 
تقدمت املدعية نفيسة  05/02/2013حيث يستفاد من مستندات امللف، أنه بتاريخ 

عرضت فيه أهنا كانت قد اشرتت مع  ،املحكمة االبتدائية بطنجةأمام  بمقال) س(
) ع(و )ح(حظها الذي آل إليها إرثا من شقيقيها ) غ(من والدهتام فاطمة  )خ(شقيقتها 

، إال أنه بعد وفاة الوالدة املذكورة تقدم شقيقها (...)يف العقار ذي الرسم العقاري عدد 
ثتها بالرسم العقاري املذكور فكان له ذلك، بطلب تقييد إرا) غ(املدعى عليه الصادق 

 بالرسم ) غ.ف(مع أهنا فوتت حظها فيه، ملتمسة لذلك التشطيب عىل إراثة اهلالكة 
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واإلذن للمحافظ بتقييد رشائها وشقيقتها جلميع حظ والدهتام (...) العقاري عدد 
وأرفقت طلبها لتصبح بذلك املالكة الوحيدة، ) س.خ(وأيضا تقييد إراثة اهلالكة أختها 

) س.خ(وبإراثة اهلالكة  11/05/1994وتاريخ (...) ص (...) برسم رشاء ضمن بعدد 
(...). وبصورة نظري الرسم العقاري عدد  20/04/2006وتاريخ (...) ص (...) عدد 

ويف مذكرة جوابية مع مقال مضاد دفع املدعى عليهام بصورية عقد الرشاء املذكور 
وبعد مالحظة أن احلظ املبيع جزء من عقار يف الشياع التمسا  باعتباره ظل طي الكتامن،

أصدرت املحكمة املذكورة  17/06/2014احلكم بأحقيتهام يف استشفاعه، وبتاريخ 
يف الطلب األصيل بتعديل التقييدات  522/1201/13يف امللف عدد  1739حكمها رقم 

) غ.ف(راثة املرحومة وذلك بالتشطيب عىل إ(...) املسجلة عىل الرسم العقاري عدد 
وأمر املحافظ بتقييد رشاء املدعية وأختها خدجية وبعد ذلك تقييد إراثة هذه األخرية، 

املدعى عليهام، وأيدته حمكمة االستئناف املذكورة  ويف الطلب املقابل برفضه، فاستأنفه
بخرق يف الوسيلة األوىل بمقتىض قرارها املطعون فيه بالنقض من الطاعنني أعاله 

اعدة أرضت بأحد األطراف ذلك أنه متت مواجهتهام برسم ظل يف اخلفاء، وبأهنام مل ق
يعلام بتفويت شقيقتهام لنصيبها يف العقار املدعى فيه إال بعد توصلهام باالستدعاء 

بانعدام التعليل وبعدم ويف الوسيلة الثالثة  وبالتايل ال يمكن مواجهتهام بسقوط احلق
بصفة نظامية، ذلك أهنام دفعا أمام حمكمة االستئناف  اجلواب عىل دفوعات أثريت

بكون املطعون ضدها مل تسلك اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 
من مدونة احلقوق العينية، وأضافا بأن أجل الشفعة يبتدئ من تاريخ التسجيل  304

النهائي يف الرسم العقاري، إال أن املحكمة مل تناقش ذلك ومل ترد عليه بمربر مقبول 
من الترشيع املطبق عىل  32املذكورة وكذا أحكام الفصل  304خارقة بذلك أحكام املادة 

 .العقارات املحفظة
ما عابه الطاعنان عىل القرار، ذلك أنه رد دفعهام بشأن بداية رسيان  حيث صح

بمرور أزيد من أربع سنوات عىل إبرام عقد ": أجل الشفعة يف العقار املحفظ بأنه
الرشاء املستدل به من طرف املستأنف عليها، فإن احلق يف استشفاع الشقص املبيع 
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يف . "من مدونة احلقوق العينية 304ادة يكون قد سقط بمرور املدة استنادا ملقتضيات امل
ه ملا كان أجل الشفعة يف العقار املحفظ ال يرسي إال بتقييد الرشاء يف السجل أن حني

وابتداء من تاريخ التقييد، وأن أجل الشفعة يف العقار غري املحفظ مرتبط العقاري 
يوما من تاريخ  30أجل  بالعلم وحتققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع يف العقار املحفظ

تبليغه من طرف املشرتي، ويف حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من تاريخ تقييد 
أما أجل األربع سنوات الذي إذا  بيع الشقص املطلوب استشفاعه يف السجل العقاري،

مل يتحقق العلم خالله بالرشاء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنام خيص العقار غري املحفظ، 
املحكمة ملا مل تراع هذا التمييز جاء قرارها فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه وأن 

 .املذكور، مما عرضه بالتايل للنقض واإلبطال 304وخارقا ملقتضيات الفصل 
 هلذه األسباب

 .ت املحكمة بنقض القرار املطعون فيهقض
أعاله بقاعة  القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور صدروبه 

: وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة. بمحكمة النقض بالرباط اجللسات العادية
وحممد طاهري  .مقررا - حممد ناجي شعيب : واملستشارين. رئيسا - حممد ارساج 

السيد حممد  املحامي العاموبمحرض . عضاءأ - جوطي، وحممد بوزيان، وحممد شايف 
   .السيدة برشى راجي الضبطكاتبة وبمساعدة . فاكر
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 1القرار عدد 

 2016يناير  05الصادر بتاريخ 

 5298/1/4/2014يف امللف املدين عدد 

 
 .رشوط ممارستها -شفعة 

ليس للقارص الذي بلغ سن الرشد أن يامرس الشفعة داخل السنة من رشده 
بدعوى أنه كان زمان بيع حقوق مشاعة يف العقار الذي هو رشيك فيه حتت 
الوالية، وذلك ألن عدم ممارسة الشفعة بعد أن قام له سببها من طرف وليه يف 

 .إباهنا مسقط هلا
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال 

ملدينة، عرض فيه أنه لدى املحكمة االبتدائية بنفس ا 2011أبريل  11افتتاحي بتاريخ 
وصفه باملقال وأن املطلوب (...) يملك حصة مشاعة يف امللك موضوع املطلب عدد 

حسب حمرض إرساء  26/6/2003اشرتى حقوقا مشاعة فيه بموجب املزاد العلني بتاريخ 
م ع، وأنه كان وقت الرشاء قارصا ما حال دون  34/02املزاد املنجز يف ملف التنفيذ عدد 

ه يف الشفعة، والتمس شفعة املبيع، وأرفق مقاله بصورة ملحرض إرساء املزاد ممارسة حق
ونسخة موجزة من رسم (...) وأخرى لشهادة امللكية للمدعى فيه، ولرسم إراثة عدد 

بعدم " 5/144/11يف امللف عدد  25/04/2013والدته، فقضت املحكمة االبتدائية بتاريخ 
انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت املحكمة  وبعد. ، واستأنفه الطاعن"قبول الطلب

، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة "بتأييد احلكم املستأنف"
 .أجاب عنه املطلوب والتمس رفض الطلب
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 :يف شأن الوسيلة الوحيدة
حيث عاب الطاعن القرار بخرق القانون الداخيل وعدم ارتكاز احلكم عىل 
أساس قانوين ونقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك حني اعترب والدته هي وليته 
الرشعية بعد وفاة والده، واحلال أنه ال يمكنها ممارسة الشفعة إال بإذن خاص من 

ة أخرى فليس للويل أن يتنازل عن القايض طاملا أن للشفعة حكم الرشاء، ومن جه
الشفعة التي للقارص باعتباره الراعي ملصلحته، وإن أخل بذلك فحق املحجور فيها ال 
يسقط باعتباره استحقاقا، وأن إسقاط الويل حلق املحجور فيها ال يلزمه ألن غرضها هو 
رفع الرضر، وباإلضافة إىل توقف ممارستها عىل إذن من قايض شؤون القارصين 
وبالتايل ال حيرم منها الطاعن وقد بلغ سن الرشد باعتبارها متوقفة عىل التعبري عن 
الرغبة فيها وهو ما مل يكن متوفرا له حينها لكونه كان ناقص اإلرادة واألهلية، وأن 
حتميل والدته مسؤولية االستشفاع هو تكليف بغري املستطاع خاصة أهنا أمية، ومعلوم 

لتزامات والعقود جييز الطعن يف االلتزام من الويص أو من من قانون اال 6أن الفصل 
من نفس القانون كام أن  11القارص بعد بلوغه سن الرشد، ونفس احلامية وفرها الفصل 

منه جعل مدة رسيان التقادم بالنسبة للترصفات املربمة من القارصين من  312الفصل 
لشفعة املرفوعة من الطاعن يوم بلوغ سن الرشد، واملحكمة ملا اعتربت أن دعوى ا

جاءت خارج األجل لعدم ممارستها بواسطة والدته داخل أجلها بالرغم من كونه كان 
قارصا دون سن الرشد القانوين مل تركز قضاءها عىل أساس قانوين وكان ناقص التعليل 

 .املوازي النعدامه ويتعني نقضه
ضت بتأييد احلكم املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ق لكن، حيث إن

االبتدائي القايض برد دعوى الطاعن بعلة أنه كان حارضا زمان بيع حقوق مشاعة يف 
استحالال للشفعة ملامرستها داخل أجل السنة من  2003العقار الذي هو رشيك فيه سنة 

بأنه كان حتت والية أبيه بعد أن قام له سبب الشفعة، وأنه عدم ممارستها ": رشده بعلة
، وقضت تبعا لذلك بتأييد احلكم االبتدائي يف "ليه يف إباهنا مسقط هلامن طرف و

منطوقه بعدم قبول الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليال سائغا قانونا والتزمت 
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التطبيق السليم للقانون ومل خترق الفصول املحتج هبا، وما بالوسيلة غري مبني عىل 
 .أساس

 هلذه األسباب
 . لطلببرفض ا قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

عبد الواحد مجايل اإلدرييس : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحاميوبمحرض  أعضاءفى نعيم واملصطفى النوري ، ونادية الكاعم ومصطمقررا
 .السيدة ابتسام الزواغي الضبط كاتبةالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة  العام
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 17القرار عدد 

 2016يناير  12الصادر بتاريخ 

 2757/1/4/2014يف امللف املدين عدد 

 
ال يمنع من إقامة دعوى  -تعرض عىل مطلب التحفيظ طلبا للشفعة 

 .مبتدأة هبا أمام املحكمة ذات الوالية العامة
التعرض عىل مطلب التحفيظ طلبا للشفعة ال يمنع من إقامة دعوى مبتدأة 
هبا أمام املحكمة ذات الوالية العامة، والطاعن وإن صاغ طلبه يف شكل تعرض 
فإن ذلك غري مانع له بأن يطالب بعني ما تعرض عليه بدعوى مبتدأة، واملحكمة 

القرار املطعون فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض بعدم قبول الطلب مصدرة 
النظر يف دعوى الشفعة ال يصح دون النظر يف دعوى التعرض وأن ": بعلة أن

، تكون قد خالفت القاعدة املذكورة "...االختصاص فيها لقايض التحفيظ 
 .وعللت قرارها تعليال فاسدا

 نقض وإحالة
 وطبقا للقانونباسم جاللة امللك 

أن الطاعن تقدم لدى  حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه،
املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن رشكاء له عىل الشياع يف 

باعوا أنصبتهم فيه للمطلوبْني، وأنه سلك (...) امللك موضوع مطلب التحفيظ عدد 
وأرفق مقاله بشهادة من املحافظة العقارية . مسطريت العرض واإليداع والتمس الشفعة

. للمطلب املذكور وبأربعة وعرشين عقد بيع عريف وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة
العينية  وأجاب املطلوبان بأن الدعوى ختضع لقواعد الفقه املالكي وليس ملدونة احلقوق

من هذه املدونة ليست واجبة التطبيق وأهنام يملكان املدعى فيه قبل  306وأن املادة 
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وبعد انتهاء األجوبة والردود، . الطاعن وأن رشوط الشفعة غري قائمة يف النازلة
 :قىض 1253/21/13يف امللف عدد  06/05/2013أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ 

. واستأنفه الطاعن مصمام عىل طلبه وجدد املطلوبان دفوعاهتام ،»بعدم قبول الطلب«
، »بتأييد احلكم املستأنف«: وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف

وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي املطلوبان ومل 
 .جييبا

 :يف شأن الوسيلة الوحيدة
الطاعن عىل القرار فساد التعليل املوازي النعدامه وعدم ارتكازه  حيث مما يعيبه

من مدونة احلقوق  305عىل أساس قانوين، ذلك أن التعرض املنصوص عليه يف الفصل 
من ظهري التحفيظ العقاري  24العينية ليس مفهومه التعرض املنصوص عليه يف الفصل 

املذكور واعتربه مرشع املدونة من الظهري  84بل إنه يأخذ شكل إيداع طبقا للفصل 
رشطا شكليا لقبول دعوى الشفيع بغض النظر عن مآل مطلب التحفيظ وأن املشفوع 
منه والشفيع ال عالقة هلام بمسطرة التحفيظ التي تبقى جارية حسب قواعدها 
ومسطرهتا بمنأى عن دعوى الشفعة وأن األحكام الصادرة فيها ال تؤثر عىل حقوق 

واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا عللته بأنه يتعني عليه باعتباره طالبي التحفيظ، 
ممارسا لدعوى الشفعة يف مطلب التحفيظ سلوك مسطرة وإجراءات التعرض بمفهوم 
التعرض احلقيقي الذي يرد عىل مسطرة التحفيظ بسبب منازعة حول العقار لدى قضاء 

ه وغري مرتكز عىل أساس قانوين سليم التحفيظ جاء تعليلها فاسدا وهو بمثابة انعدام
 . مما يتعني نقضه

ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أن التعرض عىل مطلب التحفيظ  حيث صح
طلبا للشفعة ال يمنع من إقامة دعوى مبتدأة هبا أمام املحكمة ذات الوالية العامة، 
والطاعن وإن صاغ طلبه يف شكل تعرض فإن ذلك غري مانع له بأن يطالب بعني ما 

مة مصدرة القرار املطعون تعرض عليه بدعوى مبتدأة، وإذ هو سلك ذلك فإن املحك
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النظر يف دعوى ": فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض بعدم قبول الطلب بعلة أن
الشفعة ال يصح دون النظر يف دعوى التعرض وأن االختصاص فيها لقايض التحفيظ 

، تكون قد خالفت القاعدة املذكورة "وقضت بتأييد احلكم القايض بعدم قبول الطلب
 . ا تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعني نقضهوعللت قراره

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررةنادية الكاعم : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

 .السيدة فاطنة القدوري كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة  العام
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 23القرار عدد 

 2016يناير  12الصادر بتاريخ 

 5854/1/4/2014يف امللف املدين عدد 

 
 .الشفيع مصدق يف نفيه العلم بيمينه -شفعة 

الشفيع مصدق يف نفيه العلم بيمينه متى كان القيام بعد السنة وداخل أربع 
، واملحكمة مصدرة "وصدق إن أنكر علمه بيمينه": سنوات لقول الشيخ خليل

العلم بالبيع بعد مرور سنة عىل عقده  القرار املطعون فيه ملا صدقت الشفيع يف نفيه
ودون أن توجه إليه اليمني، تكون قد خالفت القاعدة الفقهية أعاله وهي بمثابة 

 .قانون
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن املطلوبة الثانية تقدمت حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه 

لدى املحكمة االبتدائية بفاس بمقال افتتاحي، عرضت فيه أهنا  31/12/2009بتاريخ 
يف البالد احلراثية (...) متلك عىل الشياع جزءا من العقار موضوع عقد الرشاء عدد 

إقليم موالي يعقوب، املبينة مواصفاهتا باملقال، وبأن الطاعن اشرتى من السيد بالكائنة 
جزءا من العقار املدعى فيه، والتمست أربعة عرش جزءا من أصل ستة ومخسني ) م.م(

(...) احلكم باستحقاقها شفعة اجلزء املبيع، وأرفق املقال بصورة لنسخة إراثة عدد 
وبنسخة لرسم هبة وأخرى لرسم الرشاء، كام تقدم املطلوب األول بمقال بتاريخ 

لبائع عرض فيه بدوره واقعة البيع كام هي مسطورة أعاله ومضيفا بأنه أخ ا 17/01/2011
وفقا لإلراثة املضمن أصلها ) م.ع(وأوىل من غريه باستشفاع احلصة املبيعة باعتباره ابن 

يف ورثته اللذين يظهر هو ) م.ع( لـالتي تشهد بحرص اخللف العام (...) حتت عدد 
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والبائع كابنني له، والتمس احلكم له باستحقاق املبيع شفعة، وأرفق املقال بصورة 
وأجاب الطاعن بأن صفة املطلوبة الثانية غري ثابتة . لرسم الرشاء لرسم اإلراثة وأخرى

كام أهنا مل تثبت متلكها للواجب الذي تشفع به مع أنه رشط لقبول الشفعة، كام التمس 
ضم ملفي املقالني معا للبت فيهام بحكم واحد وأضاف بأنه واملطلوب األول وبصفته 

وبعد انتهاء األجوبة والردود، . قانونهو أخ البائع املهدي أوىل من غريه طبقا لل
 33/1401/11يف امللفني املضمومني  23/01/2012أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ 

باألخذ بشفعة ) م.ع(لفائدة املدعي خليل بن عبد السالم بن ": قىض 743/1401/09و
البالد جزء من  56جزء من أصل  14واملتمثل واملقدر يف ) ب.م(واجب أخيه لألب  

 "..."وأرض  "..."إقليم موالي يعقوب وهي عبارة عن جنان ... احلراثية الكائنة ب
 "..."والغابة  "..."والغابة  "..."وجنان  "..."وغابة  "..."وجنان  "..."وجنان 
وكذلك معرصة الزيتون، وذلك بعد أداء املدعي املذكور الثمن املحدد يف  "..."وجنان 

. "ورفض باقي الطلبات) م.م(قي املرصوفات لفائدة املشرتي وبا) درهم 60.000,00(
واستأنفه الطاعن كام استأنفته املطلوبة األوىل، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، 

، وهو القرار املطعون فيه بالنقض "بتأييد احلكم املستأنف": قضت حمكمة االستئناف
 . تضمن وسيلتني، واستدعي املطلوبان ومل جييبا بمقال

 : يف شأن الوسيلة األوىل
الطاعن القرار باخلرق اجلوهري للقانون ونقصان التعليل الذي  حيث يعيب

يوازي انعدامه، ذلك أنه اعترب أن املطلوب مصدق يف إنكار علمه بالبيع وبأنه مل يمر 
عىل تاريخ البيع وتاريخ إقامة الدعوى أكثر من أربع سنوات، مع أن خليل هو عمه 

عمه أي أهنام من عائلة واحدة وحارضان لواقعة البيع بحكم هاته الرابطة  وخدجية بنت
وبالتايل غري غائبني عن البلد وهو ما يشكل قرينة قاطعة عىل علمهام بالبيع  ،العائلية

وبذلك فحقهام يف ممارسة الشفعة قد سقط لوقوعه خارج األجل املحدد يف سنة من 
املطعون فيه الذي غض الطرف عن إجراء بحث يف تاريخ علمهام بالبيع، إال أن القرار 
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وكذا أخته خدجية، يكون قد أساء تقدير ) م.خ(النازلة وعن توجيه يمني إىل املطلوب 
الوقائع وأخطأ يف إعامل القواعد الفقهية الواجبة التطبيق وخرق القانون وجاء ناقص 

 .ضهالتعليل املوازي النعدامه متشيا مع قول ابن عاصم، مما يوجب نق
أن الشفيع مصدق يف نفيه العلم  ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلكحيث صح 

: بالبيع بيمينه متى كان القيام بعد السنة وداخل أربع سنوات لقول الشيخ خليل
، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا صدقت "وصدق إن أنكر علمه بيمينه"

عىل عقده ودون أن توجه إليه اليمني، تكون الشفيع يف نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة 
 .قد خالفت القاعدة الفقهية أعاله وهي بمثابة قانون، مما يوجب نقض القرار

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . بمحكمة النقض بالرباط اجللسات العادية

، وعبد مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة  رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحامي العاموبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 

  .سيدة فاطنة القدوريال كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة 
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 48القرار عدد 

 2016يناير  26الصادر بتاريخ 

 4001/1/4/2014يف امللف املدين عدد 

 
 .حجيتهام -حمرضي العرض واإليداع  -شفعة 

ملا كان الطاعنون قد دفعوا بأنه تم إيداع املبلغ الواجب مقابل الشفعة 
بصندوق املحكمة وأن حمرض العرض واإليداع يدل عليه، فإن املحكمة مصدرة 

ال يتضمن ": القرار املطعون فيه عندما اعتربته غري كاف العتبار اإليداع بعلة أنه
املصاريف بصندوق املحكمة، ومل أي إشارة إىل البيانات املتعلقة بإيداع الثمن و

يعززوه بوصل اإليداع املثبت للمبلغ املودع ورقم احلساب وتارخيه لتتمكن 
املحكمة يف طور االستئناف من مراقبة توافر رشط اإليداع داخل أجل السنة من 

، رغم ما للمحرض املذكور من حجية ودون "يوم تسجيل البيع بالرسوم العقارية
تقديم املستند املذكور بمحرض العرض إذ رأته رضوريا أن تكلف الطاعنني ب

 . للتحقيق يف الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
أن الطاعنني تقدموا  يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه، حيث

عرضوا فيه أن  ،لدى املحكمة االبتدائية بابن سليامن بمقال افتتاحي 14/02/2006بتاريخ 
(...) و(...) و(...)  رشيكة هلم عىل الشياع يف األمالك ذات الرسوم العقارية عدد

وأرفقوا مقاهلم بشواهد امللكية . والتمسوا الشفعة. باعت حظوظها فيها للمطلوب
رض عيني وإيداع موضوع مع رسم إصالحه وبمحرض ع 418وبرسم الرشاء عدد 

وأجاب املطلوب بأن الطاعنني مل . 26/01/2006بتاريخ  163/2006ملف التنفيذ عدد 
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وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة . يثبتوا صفتهم لألخذ بالشفعة
بعدم قبول الدعوى « :قىض 20/2006يف امللف عدد  22/06/2006االبتدائية حكام بتاريخ 

واستأنفه الطاعنون بمقال أعقبوه بآخر إصالحي مصممني عىل طلبهم ، »شكال
وبعد استنفاد أوجه . وأرفقوه بثالث شواهد للملكية مع حمرض العرض العيني املذكور

، وهو القرار املطعون »بتأييد احلكم املستأنف« :الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف
 .طلوب والتمس رفض الطلبفيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتني أجاب عنه امل

 :يف شأن الوسيلة األوىل
يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن  حيث

املحكمة مصدرته عللته بأنه ال وجود بامللف لوصل اإليداع وأن حمرض العرض 
واإليداع غري كاف لكونه ال حيمل رقم احلساب، واحلال أن هذا املحرض يعترب حجة 

سمية وقد ورد فيه بأنه تم إيداع املبالغ بصندوق املحكمة وأن تاريخ اإليداع هو نفسه ر
تاريخ املحرض ومن تم فال جمال العتبار اإليداع غري موجود خاصة وأن املطلوب مل 

 .يناقشه واعرتف به مما يتعني معه نقض القرار
من قانون  334ما عابه الطاعنون عىل القرار، ذلك أنه بنص الفصل  حيث صح

املسطرة املدنية فإنه عىل املستشار املقرر أن يتخذ اإلجراءات جلعل القضية جاهزة 
للحكم ويأمر بتقديم املستندات التي يرى رضورهتا للتحقيق يف الدعوى، والطاعنون 
دفعوا بأنه تم إيداع املبلغ الواجب مقابل الشفعة بصندوق املحكمة وأن حمرض العرض 

واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربته غري كاف العتبار  واإليداع يدل عليه،
ال يتضمن أي إشارة إىل البيانات املتعلقة بإيداع الثمن واملصاريف ": اإليداع بعلة أنه

بصندوق املحكمة، ومل يعززوه بوصل اإليداع املثبت للمبلغ املودع ورقم احلساب 
ف من مراقبة توافر رشط اإليداع داخل أجل وتارخيه لتتمكن املحكمة يف طور االستئنا

، رغم ما للمحرض املذكور من حجية "السنة من يوم تسجيل البيع بالرسوم العقارية
ودون أن تكلف الطاعنني بتقديم املستند املذكور بمحرض العرض إذ رأته رضوريا 
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ني للتحقيق يف الدعوى، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتع
 . نقضه

 هلذه األسباب 
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . النقض بالرباط بمحكمةاجللسات العادية 

، وعبد مقررةنادية الكاعم : لسادةواملستشارين ا رئيسا حسن منصف الغرفة السيد
املحامي وبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ومصطفى نعيم واملصطفى النوري 

 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 380القرار عدد 

 2016يوليوز  05الصادر بتاريخ 

 1931/1/4/2014يف امللف املدين عدد 
 

 .العربة بتاريخ التقييد وليس تاريخ اإليداع - شفعة عقار حمفظ
من القواعد املقررة أن من انعقد له سبب التمليك ال يعد مالكا إال بام 
يتحقق معه امللك، وملا كان اإليداع طلبا لتقييد احلقوق بالرسوم العقارية حملها، ال 
يعدو أن يكون سببا للتمليك، وال يتحقق امللك إال بالتقييد ابتداء من تارخيه، فإن 

املطلوب لعقد رشائه بسجل اإليداع بداية اعتربت تاريخ إيداع  حنياملحكمة 
، وقضت تبعا الحق لهانطالق أجل الشفعة رغم أن تقييد الرشاء مل يتم إال بتاريخ 

 .لذلك بعدم قبوهلا لفوات أجلها، تكون قد بنت قرارها عىل غري أساس
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 
 :من حيث الشكل

قبول الطلب شكال لعدم إدخال املحافظ عىل األمالك حيث دفع املطلوب بعدم 
 .العقارية لتعلق موضوعه بعقار حمفظ

ال وجه قانونا إلدخال املحافظ عىل األمالك العقارية يف دعوى  وحيث إنه
 .شفعة، وإن تعلقت بعقار حمفظ، لذلك يبقى الدفع غري مؤسس

 :من حيث املوضوع
طعون فيه أن الطاعن تقدم أمام حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار امل

، بمقال عرض فيه أنه من املالكني عىل 13/06/2007املحكمة االبتدائية بمراكش بتاريخ 
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، )ر.م: (، وأن إحدى املالكات معه(...)الشياع يف العقار حمل الرسم العقاري عدد 
نه ، وأ28/06/1989باعت للمطلوب مجيع أسهمها، بمقتىض عقد مصادق عىل توقيعه يف 

طلبا للشفعة، سلك مسلكها بالعرض يف إبانه واإليداع بموجبه، لذلك التمس احلكم 
له بشفعة مجيع األسهم التي اشرتاها املطلوب، بعد املصادقة عىل العرض العيني، وأمر 
املحافظ بتسجيل ذلك بالرسم العقاري، فأجاب املطلوب بأنه اشرتى العقار بتاريخ 

س السنة، لذلك فإن طلب الشفعة كان خارج األجل، وسجل الرشاء بنف 28/06/1989
وإنام سجله عىل سبيل  1989وعقب الطاعن بأن املطلوب مل يقيد رشاءه هنائيا سنة 

اإليداع إىل حني حتقق املحافظ من وضعية العقار، وأن التقييد الفعيل كان يف 
حكام بتاريخ  وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية. 19/07/2006
؛ استأنفه "بعدم قبول الدعوى" 908/09/07يف امللف رقم  700حتت رقم  25/05/2009

الطاعن مصمام عىل طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف 
، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن مخس وسائل، فأجاب "بتأييد احلكم املستأنف"

 .عدم قبول الطلب شكال وبرفضه موضوعا عنه املطلوب بملتمس
 :يف الوسيلة األوىل

حيث إن مما يعيبه الطاعن عىل القرار انعدام األساس القانوين، ذلك أن الفصل 
من قانون التحفيظ العقاري يقيض بأن غرض إيداع الرشاء باملحافظة العقارية هو  76

اعتبار تارخيه بعد أن يتحقق املحافظ العقاري من وضعية العقار والوثائق املربرة لطلب 
التقييد وعدم معارضتها ملا ضمن بالرسم العقاري من تقييدات سابقة، واملطلوب مل 

، لوجود تقييد احتياطي كان يمنعه 09/07/2006ه قبل تاريخ يثبت التقييد النهائي لرشائ
من ذلك، ومن هذا التاريخ بدأ رسيان أجل الشفعة، لذلك فالقرار حاد عن هذا 

 .املقتىض فاستوجب النقض
ما عابه الطاعن عىل القرار، ذلك أنه من القواعد املقررة أن من انعقد  حيث صح

يتحقق معه امللك، وملا كان اإليداع طلبا لتقييد له سبب التمليك ال يعد مالكا إال بام 
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احلقوق بالرسوم العقارية حملها، ال يعدو أن يكون سببا للتمليك، وال يتحقق امللك إال 
بالتقييد ابتداء من تارخيه، فإن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا اعتربت تاريخ 

بداية انطالق أجل  28/06/1989إيداع املطلوب لعقد رشائه بسجل اإليداع بتاريخ 
، وقضت تبعا لذلك بعدم 19/07/2006الشفعة رغم أن تقييد الرشاء مل يتم إال بتاريخ 

 .قبوهلا لفوات أجلها، تكون قد بنت قرارها عىل غري أساس، فعرضته للنقض
   هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
، مقرراعبد السالم بنزروع : واملستشارين السادة رئيسا حسن منصف الغرفة السيد

املحامي رض وبمح أعضاءوعبد الواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم ومصطفى نعيم 
 .ابتسام الزواغي ةالسيد الضبط ةكاتبوبمساعدة  نور الدين الشطبي السيد العام
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 145القرار عدد 

 2015فرباير  24الصادر بتاريخ 

 5049/1/3/2014يف امللف املدين عدد 
 

 .إثباته - احتاد املدخل  - رشكة عىل الشياع  - شفعة 
يف املال الذي يطلب شفعته الشفيع أن يثبت رشكته عىل الشياع  يتعني عىل

وقت بيع رشيكه حلصته فيه وبقائه رشيكاً إىل حني تقديمه طلب الشفعة، ويمكن 
إثبات ذلك ولو بشهادة عدلني أو ما يقوم مقامهام أو بوثيقة مرياث تثبت الشياع 

 .يف املال العقاري باإلرث عن موروثه مع البائع للمشفوع منه
 نقض وإحالة

 طبقا للقانونباسم جاللة امللك و
الصادر عن حمكمة  428حيث يستفاد من وثائق امللف، والقرار املطعون فيه عدد 

أن املدعني ورثة  182/1615/2013يف امللف عدد  16/07/2014االستئناف بالناظور بتاريخ 
ادعوا يف مقاهلم أمام املحكمة االبتدائية بنفس املدينة أهنم يملكون يف الشياع ) أ.ب(

سنتيار، آل إليهم  98آر و 12هكتار  34ئن بدائرة قلعية البالغ مساحته العقار الكا
، وأن املدعى عليها 4163/11باإلرث عن والدهم وهو موضوع مطلب حتفيظ حتت عدد 

اشرتت حظوظ بعض الورثة املالكني معهم عىل الشياع، وذلك حسب ) ...(رشكة 
خليها عن حظوظهم يف طالبني احلكم عليها بت 299صحيفة  472عقد رشائها عدد 

العقار املذكور وبشفعة احلظوظ املبيعة هلا من رشكائهم بحسب عقد رشائها املذكور، 
وبعد جواب املدعى عليها وطلبها احلكم بعدم قبول الدعوى ملا اعرتى مقاهلا من 
إخالالت شكلية وتقديم املدعيني مقاالً تصحيحياً للدعوى وطلباً إضافياً يرمي املقال 

وحدمها دون بقية املدعني ) أ.ل(و) أ.م(ي إىل رفع الدعوى يف اسم كل من التصحيح
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يف املقال االفتتاحي للدعوى، ويرمي مقال الطلب اإلضايف إىل احلكم عىل املدعى عليها 
، وجواب املدعى عليها بأن )ب.ص(بشفعة احلظوظ التي اقتنتها من البائعني هلا ورثة 

املدعيني مل يدليا بإراثة موروثهام ومل يبينا وجه الشياع بينهام وبني البائعني هلا، وأن 
الرشكاء يف الشياع الواردين يف مطلب التحفيظ كثر يزيد عددهم عن مائة شخص ومل 

وأن دعوى  يدخل كافة املالكني يف الشياع ليسلموا بالشفعة للمدعيني أو يشفعوا معهام،
الشفعة مقامة يف مجيع عقود البيع ومل خيصص هبا كل مبيع، طالبة احلكم بعدم قبول كل 

وبعد متام املناقشة، قضت املحكمة عىل املدعى عليها . من الطلب األصيل واإلضايف
بشفعة املدعيني منها احلظوظ املبيعة هلا بمقتىض عقدي رشائها هلا األول املؤرخ يف 

وأداء املدعيني هلا الثمن واملرصوفات بعد  29/07/2007ثاين املؤرخ يف وال 15/08/2006
حلفها اليمني عىل أن ظاهر الثمن كباطنه، فاستأنفت املحكوم عليها احلكم االبتدائي 
مثرية أن العقار الذي اشرتت فيه ال يزال يف طور التحفيظ، وأنه قابل ألن ترد عليه 

ه وال تتوفر للمستأنف عليهام احلجة الكافية يف خمتلف املساطر للمنازعة يف امللك في
ملكهام فيه واستحقاقهام الشفعة من يدها، وأن الدعوى جيب أن تكون حمققة ويبني 
املدعى فيه بياناً كافيًا وال يكفي يف ذلك إيراد رقم مطلب التحفيظ ومل يبني املستأنف 

عى فيه مع البائعني هلا، عليهام وجه استحقاقهام الشفعة من حيث شياع ملكهام يف املد
وفضالً عن ذلك فقد اختلت الدعوى من حيث الصفة ألهنا وجهت يف املقال األصيل 

من دون ) ج.أ(ضدها بصفتها رشكة ويف املقال التصحيحي ضد الشخص الطبيعي 
بيان السبب يف ذلك، وأن امللك واالستحقاق والشفعة كل ذلك ال يمكن األخذ فيه 

فيظ ألن الشفعة تقتيض أن يملك الشفيع اجلزء الذي يشفع به بمجرد شهادة بمطلب حت
يف الشياع، وبالنظر إىل أن العقار املراد شفعة املبيع فيه جتري فيه مسطرة التحفيظ فإن 
مجيع احلقوق الواردة عليه تستوجب املنازعة فيها استحقاقًا أو شفعة أن متر عرب مسطرة 

دعوى مستقلة بمعزل عن إجراءات التعرض عىل مطلب التحفيظ وال جيوز رفع 
التحفيظ، وأنه إذا كانت الشفعة تستحق بملكية الشفيع جلزء شائع مع املبيع فإن 
املستأنف عليهام بطلبهام استحقاق حظيهام إنام يعني ذلك أهنام ال حيوزانه وال حيق هلام 
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د لذلك الشفعة طالبة إلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد برفض الدعوى، وبع
اجلواب الرامي إىل التأييد ومتام املناقشة، قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم 

 .املستأنف، وهذا هو القرار املطلوب نقضه
 :يف شأن الشق الثاين من الفرع األول من الوسيلة األوىل

حيث تعيب الطالبة عىل القرار يف شق فرع الوسيلة املنوه عنه أعاله نقصان 
م االرتكاز عىل أساس، ذلك أهنا أثارت أمام قضاة املوضوع أن التعليل وفساده وعد

استحقاق املطلوبني لشفعة املبيع هلا يقتيض ثبوت شياعهام يف امللك يف املبيع إليها مع 
البائعني هلا وجيب لذلك أن يقوم اإلثبات الصحيح هلذا الشياع وردت املحكمة دفعها 

أصل امللك فيه، يف حني أهنام وارثان يف  بأن الطالبني يملكان يف أصل العقار باحتاد
وهم ليسوا وارثني يف ) ب.م(وورثة ) ب.م(وهي إنام اشرتت من ورثة ) أ.ب(والدمها 

موروثهام، إذ مل يثبت للمحكمة اجتامعهام مع البائعني هلا يف حق موروث، مما جيعل ما 
 .عللت به قرارها لرد دفعها ناقصًا ويعرضه ذلك للنقض

به الفرع من الوسيلة عىل القرار، ذلك أن الشفيع يتعني أن يثبت ما عا حيث صح
أنه رشيك عىل الشياع يف املال الذي يطلب شفعته وذلك حني بيع رشيكه حلصته فيه 
وبقائه رشيكاً إىل حني تقديمه طلب الشفعة ويملك أن يثبت رشكته عىل الشياع مع 

يقوم مقامهام أو بوثيقة مرياث  البائع للمطلوب الشفعة منه ولو بشهادة عدلني أو ما
وملا كان . تثبت الشياع يف املال العقاري باإلرث عن موروثه مع البائع للمشفوع منه

البني من وقائع الدعوى وأدلتها املعروضة عىل قضاة املوضوع أن البائعني إىل الطالبة ال 
ك عىل الشياع مع يوجد بني وثائق القضية إراثة باجتامع املطلوبني أو موروثهام يف املل

البائعني هلا وال مع موروثيهم املنجر منهم األجزاء املبيعة هلا باإلرث ليصح ثبوت 
الرشكة عىل الشياع، فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اكتفت يف ثبوت هذه 
الرشكة للقول باستحقاق املطلوبني لشفعة املبيع من يد الطالبة يف تعليل قرارها بأن 

املحافظة العقارية كافية يف إثبات حالة الشياع وأن أصل متلك العقار يتحد فيه  شهادة
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والبائعان إىل الطالبة باإلرث عن موروثيهم املالكني عىل ) املطلوبان(املستأنف عليهام 
الشياع من دون إبراز أصل هذا االحتاد الذي اجتمع فيه سائر الورثة وأدى إىل احتاد 

شأنه أن يثبت الشياع بني املطلوبني والبائعني للطالبة الذي  املدخل باإلرث الذي من
يستحقان به شفعة املبيع هلا يف ذلك الشياع تكون قد عللت قرارها تعليالً ناقصًا 

 .وعرضته للنقض
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
املذكور أعاله بقاعة وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
 - مـقـرراحممد بن يعيش : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد احلنايف املساعدي 

 حامياملبحضور  أعضاءمصطفى بركاشة   - عبد اهلادي األمني –سمية يعقويب خبيزة 
 .السيـدة يامنة بنكميل الضبط كاتبةالسيد سعيد زياد و بمساعدة  العام
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 135القرار عدد 

 2015مارس  03الصادر بتاريخ 

 4604/1/4/2012يف امللف املدين عدد 
 

عدم التوفر عىل املؤونة املغطية  - شيك بنكي  - عرض عيني  - شفعة 
  .عرض ناقص - ملقابل الشفعة بتاريخ إنشائه 

العيني لألخذ بالشفعة ولئن صح بواسطة الشيك باعتباره أداة إن العرض 
وفاء، فإن رشطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك املسحوب عليه 
بتاريخ إنشاء الشيك وبتاريخ عرضه عىل املشفوع منه، واملحكمة ملا قضت 
بسقوط حق الشفيع يف األخذ بالشفعة بعلة عدم صحة العرض العيني للشفعة 

تباره عرضا ناقصا لعدم توفر الشيك عىل املؤونة املغطية ملقابل الشفعة، تكون باع
 .قد بنت قضاءها عىل أساس من القانون ومل خترق أي مقتىض قانوين

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

عن الصادر  24حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم 
أن الطاعن تقدم  97/11/16 يف امللف عدد 14/03/2012بتاريخ  االستئناف بآسفيحمكمة 
لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه  13/11/2007بتاريخ 

وأن (...)  موضوع الرسم العقاري عدد "..."مالك عىل الشياع يف العقار املسمى 
بالصويرة، بحيث باع هلا ) ...(جبهم لفائدة رشكة رشكاءه عىل الشياع قاموا ببيع وا

بثمن  2007أكتوبر  15و 11سهام بمقتىض عقد توثيقي بتاريخ  16من  8نسبة ) ب.ل(
سهام بمبلغ  16من  4نسبة ) ا.ب(و) د.ك(درمها وباعت  6.693.500,00قدره 

درمها بمقتىض عقد حيمل نفس تاريخ العقد األول وأنه أبلغ املشرتية  3.346.750,00
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برغبته يف ممارسة حق الشفعة عن طريق العرض العيني والتمس املصادقة عىل العرض 
العيني واستحقاقه للملكية عن طريق الشفعة حمل املشرتية يف الرسم العقاري املذكور، 

لكيته وأمر املحافظ عىل األمالك العقارية والقول بأن احلكم الذي سيصدر يعترب سندا مل
بآسفي بتقييد األنصبة موضوع البيع بالرسم العقاري املشار إليه يف اسمه، وأرفق املقال 

 2007أكتوبر  15و 11وعقدي بيع مؤرخني يف  (...) بشهادة امللكية للرسم العقاري
صورة من مقال ، و(...) وصورة من إشعار رشاء حصة مشاعة يف الرسم العقاري عدد

رام إىل عرض عيني وحمرض امتناع من قبول عرض عيني وصورة من طلب فتح حساب 
وبتاريخ . درهم 11.044.275,00من أجل اإليداع، وصورة من وصل إيداع مبلغ 

، أدلت املطلوبة بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أشارت فيه إىل كون الشيك 19/02/2008
طاعن وأنه غري قابل للتظهري وأن حساب ذلك الشيك املعروض عليها مل يكن يف اسم ال

مل يكن يتوفر حتى عىل نصف املبلغ وقت العرض، والتمست احلكم بإبطال العرض 
، (...) والذي تاله الشيك عدد (...) العيني الذي تقدم به الطاعن بواسطة الشيك عدد

ذار وصورة واحلكم تبعا لذلك برفض طلب الشفعة، وأرفقت جواهبا بمحرض تبليغ إن
من شهادة تسليم وصورة من شيك، وبعد أن أمرت املحكمة االبتدائية بإجراء بحث 

 299/2007/10يف امللف عدد  08/07/2008وانتهاء األجوبة والردود، أصدرت بتاريخ 
باستحقاق املدعي شفعة احلصة املبيعة للمدعى : بالنسبة للطلب األصيل": حكام قىض

) ب.ل(من قبل رشكائه  16سهام من  12املحددة يف (...)  دعليها يف الرسم العقاري عد
بموجب العقدين  16أسهم من  4ب ) ل.ا( - ) ا.ب( -) د.ك(و 16أسهم من  8

مقابل ثمن البيع  2007أكتوبر  15و 11بتاريخ ) م.ن(التوثيقيني املنجزين من قبل املوثق 
وما لزم العقد من مصاريف املودعة بحساب املحكمة االبتدائية بالعيون املفتوح لدى 

مع حتميل املدعى  23/11/2007بتاريخ  453214صندوق اإليداع والتدبري بوصل عدد 
برفض الطلب وإبقاء : بالنسبة للطلب املضاد. عليها الصائر ورفض باقي الطلبات

واستأنفته املطلوبة، فأصدرت حمكمة االستئناف بتاريخ . "الصائر عىل رافعه
 بإلغاء احلكم : يف الطلب املضاد": قرارا قىض 191/08/16يف امللف عدد  08/07/2009
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االبتدائي فيام قىض به من رفض الطلب املضاد واحلكم تصديا بعدم صحة العرض 
فيام قىض به من استحقاق  بإلغاء احلكم االبتدائي املستأنف: العيني، ويف الطلب األصيل

 16سهام من  12املحددة يف (...)  املدعي شفعة احلصة املبيعة يف الرسم العقاري عدد
سهام واحلكم تصديا برفض الطلب هبذا اخلصوص وحتميل املستأنف عليه السيد 

تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن، فنقضته حمكمة النقض . "الصائر) ب.س(
يف امللف عدد  2606حتت عدد  31/05/2011ادر بتاريخ بمقتىض القرار الص

من ظهري  31أن أجل الثالثة أيام املنصوص عليها يف الفصل ": بعلة 4353/1/5/2009
ملامرسة حق الشفعة ال يرسي إال إذا وقع التبليغ إىل الشفيع شخصيا فال  02/06/1915

يكفي التبليغ الذي يتم إىل أحد أقاربه، كام أن مبادرة الشفيع غري املبلغ إليه شخصيا إىل 
استصدار أمر استعجايل بإعالن رغبته يف الشفعة وعرض الثمن وإن حتقق به العلم 

مه عن طريق اإلنذار الشخيص حتى تتحقق مقتضيات بالرشاء، فإنه ال يقوم مقام إعال
من قانون  974أعاله، وأجل ثالثة أيام املنصوص عليها يف الفصل  31الفصل 

االلتزامات والعقود الذي يتعلق فقط بحالة امتناع أحد املالكني عىل الشياع من األخذ 
شفعة الكل  بشفعة حصته مع متسك الباقي من الرشكاء بحقهم يف الشفعة، مما يلزمه

، وبعد إدراج القضية أمام حمكمة االستئناف واستنفاد أوجه الدفع "دون تبعيض
بإلغاء احلكم االبتدائي فيام قىض به من استحقاق املستأنف عليه ": والدفاع، قضت

سهام  16سهام من أصل  12املحددة يف (...)  احلصة املبيعة يف الرسم العقاري عدد
، وهذا هو القرار املطعون "وحتميل املستأنف عليه الصائرواحلكم تصديا برفض الطلب 

 .فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتني أجابت عنه املطلوبة والتمست رفض الطلب
 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني 

 369حيث يعيب الطاعن القرار يف الوسيلة األوىل بخرق القانون وخمالفة الفصل 
دنية، ذلك أن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه اعتربت التبليغ من قانون املسطرة امل

تم له شخصيا بواسطة وكيله وأن األجل الذي رسى عليه هو أجل الثالثة أيام ومل 
 تتقيد بالنقط القانونية التي بتت فيها حمكمة النقض من كون التبليغ مل يكن له شخصيا 



 8     132  

 

، وأن حمكمة االستئناف أعطت وأن أجل الشفعة هو أجل كامل وهو أجل السنة
لنفسها حق خمالفة ما بتت فيه حمكمة النقض من حيث التبليغ واألجل بعلة أنه ليس 
هناك ما يمنعها من دراسة الوسائل األخرى التي يستدل هبا يف هذه املرحلة من مراحل 
اخلصومة، واعتمدت عىل الوكالة التي استدل هبا والده نيابة عنه خالل جلسة البحث 

، وهو حتريف للواقع والوثائق إذ أن الوكالة 24/06/2004أمام املحكمة االبتدائية بتاريخ 
كانت من بني وثائق امللف ومتت مناقشتها يف املرحلة االستئنافية قبل النقض، وبذلك 
ال تعترب وسيلة جديدة جديرة باملناقشة وبذلك تكون املحكمة قد جتاوزت 

. نونية سبق البت فيها من طرف حمكمة النقضاختصاصاهتا ومست عن خطأ نقط قا
كام يعيبه يف الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن املحكمة مصدرته 
اعتربت أن التبليغ وقع له شخصيا عىل اعتبار أن لوالده وكالة عامة عنه تعطيه مجيع 

ث املنعقدة الصالحيات واستدلت عىل ذلك بكون والده ناب عنه خالل جلسة البح
، مع أن ممارسة حق الشفعة التي تنظمها 24/06/2008أمام املحكمة االبتدائية بتاريخ 

جاءت دقيقة وعىل سبيل احلرص، وأن الفصل املتعلق بتبليغ  02/06/1915نصوص ظهري 
الرشاء إىل الشفيع نص عىل أنه جيب التبليغ إىل املعني باألمر شخصيا وأن قرار حمكمة 
النقض اعترب أن التبليغ مل يتم له شخصيا كام اعترب أن حمكمة املوضوع أساءت تطبيق 

ن قانون االلتزامات والعقود، كام م 974و 02/06/1915من ظهري  31مقتضيات الفصلني 
وأن هذا األخري مل يدل بالوكالة إال  09/11/2007أن تبليغ الرشاء لوالده تم بتاريخ 

وأن الوكالة ال يمكن أن يرتتب عنها آثار إال من  24/06/2008بجلسة البحث بتاريخ 
ع بحامية خالل استعامهلا، وأن حق الشفعة يعترب من احلقوق العينية التي خصها املرش

من  894خاصة وال يمكن أن يوكل فيها بواسطة وكالة عامة كام ينص عىل ذلك الفصل 
قانون االلتزامات والعقود وال تتضمن التبليغ باإلعالم بالرشاء للعقار موضوع طلب 
الشفعة، وأنه ليس للوكيل أن جيري أي عمل يتجاوز أو خيرج عن حدود وكالته حسب 

ن وأنه حسب عنوانه، فإنه يعيش خارج املغرب وأن التبليغ من نفس القانو 895الفصل 
تم لوالده باعتباره يقطن معه وليس باعتباره وكيال عنه، كام أن املحكمة مصدرة القرار 
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املطعون فيه اعتربت أن مبادرته إىل استصدار أمر استعجايل باإلعالم عن الرغبة يف 
التي بتت فيها حمكمة النقض الشفعة قرينة عىل علمه بالرشاء وهو مس بالنقطة 

وأصبحت هنائية، كام أن العربة بتوفر الشيك عىل رصيد من عدمه ال يمكن األخذ به 
إال بعد تقديمه للبنك املسحوب عليه ورده إذ أن الشهادة املستدل هبا من طرف 
املطلوبة ال تعني أن الشيك تم تقديمه للبنك وامتنعت عن أدائه، ذلك أنه بعد تقديمه 

رف كتابة الضبط تم استخالصه حسب الشهادة الضبطية الصادرة عن وكيل من ط
احلسابات، وأن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربت الشيك بدون رصيد 

 .تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض
العرض العيني لألخذ بالشفعة بواسطة الشيك باعتباره  لكن، حيث إنه لئن صح

فإن رشطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك املسحوب عليه بتاريخ  أداة وفاء
إنشاء الشيك وبتاريخ عرضه عىل املشفوع منه، وملا ثبت للمحكمة أن الطاعن عرض 

املسحوب عىل البنك املغريب  (...) بواسطة الشيك رقم 12/11/2007عىل املطلوبة بتاريخ 
درمها، وأن ساحبه الطاعن مل يكن يتوفر بتاريخ  11.044.275,00للتجارة اخلارجية بمبلغ 

دراهم بحساب رصيده  5.227.206,16سحبه وعرضه عىل املشفوع منه إال عىل مبلغ 
الذي تم إيداعه بصندوق (...)  املفتوح لدى البنك املسحوب عليه، وأن الشيك عدد

 13/11/2007يف املحكمة وفاء مقابل الشفعة هو أيضا مل تكن مؤونته كافية بتاريخ سحبه 
درمها يف حني أن مقابل  6.727.261,00وال بتاريخ إيداعه حيث مل تتجاوز مؤونته مبلغ 

درمها حسب ما هو ثابت من شهادة البنك  11.044.275,00الشفعة يصل إىل مبلغ 
وحمرض استجواب مدير البنك املسحوب عليه،  04/02/2008املسحوب عليه املؤرخة يف 

ار املطعون فيه ملا اعتربت ذلك وقضت بسقوط حق الشفيع يف واملحكمة مصدرة القر
األخذ بالشفعة لعدم ممارستها عىل الوجه املطلوب، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس 
من القانون لعدم صحة العرض العيني للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم توفر 

قانوين، وأن اعتامد  الشيك عىل املؤونة املغطية ملقابل الشفعة ومل خترق أي مقتىض
املحكمة زيادة عىل ذلك عىل صحة التبليغ لوكيل الطاعن والذي ينرصف إليه باقي ما 
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بالوسيلتني ينسجم مع بنود الوكالة التي تضمنت بكل دقة صالحيات الوكيل ومن 
ذلك النص رصاحة عىل قبوله التبليغات املوجهة إليه، ومن تم فال جناح عىل املحكمة 

من قانون املسطرة  369وهي يف قضائها بذلك مل خترق مقتضيات الفصل  إن اعتمدهتا،
 .املدنية وال الفصول املشار إليها بالوسيلتني، فكان ما هبا غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب
 .بغرفتني برفض الطلب قضت حمكمة النقض

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السيد . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

للجلسة، ورئيس القسم املدين  رئيسابحامين ابراهيم رئيس غرفة األحوال الشخصية 
، وعبد الواحد مقررامصطفى نعيم : رين السادةالرابع السيد حسن منصف، واملستشا

وحممد بنزهة وعمر ملني وعبد الغني  مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم واملصطفى النوري
نور الدين الشطبي  السيد العام املحاميوبمحرض  أعضاءالعيذر وحممد دغرب 

 .السيدة ابتسام الزواغي الضبط كاتبةوبمساعدة 
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 226القرار عدد 

 2015أبريل  21الصادر بتاريخ 

 3073/1/4/2014يف امللف املدين عدد 
 

 -عدم مناقشته  - منازعة فيه  - إشهاد بأداء واجب السمرسة  - شفعة 
 .أثره

ملا كان الشفيع قد نازع يف اإلشهاد املستدل به من طرف املشفوع منه إلثبات 
لعدم توفره عىل  أنه أدى واجب السمرسة، ودفع بأن اإلشهاد املذكور غري عامل

الرشوط املتطلبة قانونا، فإن املحكمة عندما التفتت عن هذا الدفع ومل تعمل عىل 
تقويم احلجة إعامال أو إمهاال وبيان قيمتها القانونية، وقضت بتأييد احلكم 
االبتدائي القايض برفض طلب الشفعة لعدم أداء واجب السمرسة رغم ما للدفع 

الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا وهو املذكور من تأثري عىل سري 
 . بمثابة انعدامه

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم 
عرض فيه أنه  ،لدى املحكمة االبتدائية بنفس املدينة بمقال افتتاحي 25/10/2010بتاريخ 

وأن شقيقته (...) و(...)  مالك عىل الشياع مع آخرين يف الرسمني العقاريني عددي
 10.000,00باعت واجبها يف الرسمني العقاريني املذكورين للمطلوب بمبلغ ) ب.ف(

تم املقيد بالرسمني العقاريني أعاله  253درهم، وذلك بمقتىض رسم الرشاء عدد 
من أجل استشفاع ما اشرتاه املطلوب عرض عليه ما جمموعه وأنه  25/03/2010بتاريخ 

درهم الذي يمثل ثمن البيع ومصاريف التسجيل وواجب التحفيظ وأجرة  11580,00
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حترير العقد والتنرب، وبعد رفضه أودعه بصندوق املحكمة، والتمس احلكم باستحقاقه 
مع  253اء عدد شفعة الشقص املبيع بالرسمني العقاريني أعاله بمقتىض رسم الرش

متكينه منه واإلذن للمحافظ عىل األمالك العقارية والرهون بسطات بتسجيل احلكم 
الذي سيصدر بالرسمني العقاريني املشار إليهام، وأرفق مقاله بشهاديت امللكية للرسمني 

وحمرض عيني ووصل بإيداع مبلغ، وأجاب  253العقاريني املذكورين ورسم رشاء عدد 
لغ الطاعن بعقد الرشاء ومنحه أجل ثالثة أيام ملامرسة حق الشفعة وأن املطلوب بأنه ب

ما عرضه عليه الطاعن وأودعه كان ناقصا ومل يتضمن أجرة السمسار كام أنه بدوره 
مالك عىل الشياع يف العقار املدعى فيه قبل إبرام عقد الرشاء موضوع طلب الشفعة، 

الشفعة وإشهاد مصادق عليه بتاريخ وأرفق جوابه بمحرض تبليغ رسالة إشعار بأجل 
وبعد انتهاء األجوبة . درهم 11.000,00يتعلق بتوصل السمسار بمبلغ  27/05/2011

يف امللف  258حكام حتت عدد  27/07/2011والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية بتاريخ 
واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع  ."برفض الطلب" 7/10/1524عدد 

، وهو القرار "بتأييد احلكم االبتدائي"فاع، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا والد
 .املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتني واستدعي املطلوب ومل جيب

 :يف شأن الوسيلة األوىل
حيث مما يعيبه الطاعن يف الوسيلة اعتامد القرار املطعون فيه عىل اإلشهاد 

للقول بأنه مل يؤد واجب ) ن.م(من طرف املسمى  27/05/2011املصحح اإلمضاء بتاريخ 
السمرسة علام أنه عرب رصاحة أنه مستعد لتتميم واجب السمرسة، كام أن اإلشهاد 
املذكور ال يتضمن البيانات القانونية الكافية والتعريف بصاحبه وغري ذي قيمة قانونية 

 .ب نقض القراروموقع من طرف شخص ال صلة له بعملية البيع، مما يوج
ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلك أن عدم اجلواب عىل الدفوع  صح حيث

اجلوهرية يشكل حالة من حاالت انعدام التعليل املوجبة للنقض، والطاعن نازع يف 
اإلشهاد املستدل به من طرف املطلوب إلثبات أنه أدى واجب السمرسة ودفع بأن 
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ه عىل الرشوط املتطلبة يف مثله، واملحكمة مصدرة اإلشهاد املذكور غري عامل لعدم توفر
القرار املطعون فيه ملا التفتت عن دفعه هذا ومل تعمل عىل تقويم احلجة إعامال أو إمهاال 
وبيان قيمتها القانونية، وقضت بتأييد احلكم االبتدائي القايض برفض طلب الشفعة 

 عىل سري الدعوى، تكون قد لعدم أداء واجب السمرسة رغم ما للدفع املذكور من تأثري
 . عللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس  .اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررامصطفى نعيم : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحاميوبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم واملصطفى النوري 

 .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة  العام
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 257القرار عدد 

 2015ماي  05الصادر بتاريخ 

 2993/1/4/2014يف امللف املدين عدد 

 
 .تبليغه بعنوان املشفوع منه الوارد بعقد الرشاء - عرض عيني  -شفعة 

من رشوط األخذ بالشفعة عرض ما جيب مقابلها عىل املشفوع منه يف 
التبليغ، واملحكمة ملا ثبت هلا العنوان املبني بعقد رشائه وال يعفى منه إال عند تعذر 

عدم قيام الشفيعة بتبليغ املشفوع منه بالعرض العيني يف حمل سكناه الوارد يف عقد 
الرشاء، ورتبت عىل ذلك عدم صحة العرض املذكور الذي تعذر تبليغه إليه بمقر 

 .عمله بسبب عدم العثور عليه، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام وكافيا
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعنة تقدمت 

عرضت فيه أهنا  ،لدى املحكمة االبتدائية بتارودانت بمقال افتتاحي 28/12/2012بتاريخ 
أن  ، وأنه بلغ إىل علمها(...) مالكة عىل الشياع يف العقار موضوع الرسم العقاري عدد

يف امللك املذكور وأهنا من أجل استشفاع ) ح.م(املطلوب اشرتى كافة حقوق رشيكها 
درهم، والتمست احلكم  140875,00احلصة املبيعة قامت بعرض وإيداع مبلغ 

يف الرسم ) ح.م(باستحقاقها شفعة كافة األسهم املشاعة التي اشرتاها املطلوب من 
مالك العقارية بالتشطيب عىل اسم املطلوب العقاري املذكور وأمر املحافظ عىل األ

وتسجيل اسمها بالرسم العقاري، وأرفقت مقاهلا بشهادة امللكية وشهادة اإليداع 
وأمر بالعرض العيني وأمر  165املتعلقني بالرسم العقاري املدعى فيه ورسم رشاء عدد 

 بأنه  درهم، وأجاب املطلوب 1429درهم و 140875باإليداع ووصلني إليداع مبلغي 
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حسب عقد الرشاء فإن موطنه االعتيادي هو مقر سكناه الواقع بمدينة أكادير، وأنه كان 
لزاما عىل مأمور اإلجراء تبليغه بالعرض بالعنوان املذكور بعدما مل يتم العثور عليه 
باجلامعة التي هو رئيسا هلا، كام أنه يف حالة عدم العثور عليه وكان عنوانه حسب عقد 

من قانون  278مركز اجلامعة فإنه يمكن اللجوء إىل مقتضيات الفصل الرشاء هو 
 275االلتزامات والعقود، وأنه باستثناء ذلك فإنه ال حميد من تطبيق مقتضيات الفصل 

من نفس القانون حسب ما كرسته حمكمة النقض يف عدة قرارات، وأرفق جوابه 
بإجراء بحث وانتهاء األجوبة بشهادتني إداريتني، وبعدما أمرت املحكمة االبتدائية 

باستحقاق "حكام  149/2012يف امللف عدد  13/06/2013والردود، أصدرت بتاريخ 
الطرف املدعي للمدعى فيه شفعة مع أمر املحافظ بتسجيل اسم املدعية كاملكة لألسهم 

، واستأنفه املطلوب، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت حمكمة "املبيعة
، وهو "بإلغاء احلكم املستأنف والتصدي واحلكم برفض الطلب"قرارا  االستئناف

 . القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتني واستدعي املطلوب ومل جيب
 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

حيث تعيب الطاعنة القرار يف الوسيلة األوىل بفساد التعليل املوازي النعدامه، 
ذلك أن املحكمة مصدرته عللت قرارها بكون العرض العيني مل يتم إنجازه وفق ما 
يتحتم قانونا لكون العنوان االعتيادي للمطلوب هو مقر إقامته بمدينة أكادير يف حني 

عة سيدي موسى احلمري، يف حني أن عدم العثور أن حماولة عرض الثمن متت يف مجا
عليه بمقر اجلامعة ال يعني بالرضورة غيبته عن مقر عمله غيبة اتصال، وأنه أقر خالل 
جلسة البحث بأنه انتخب كرئيس للجامعة القروية لسيدي موسى والنتيجة املنطقية 

ستدعاء لذلك أنه يقيض جل أوقاته بمقر العمل، وما يزكي ذلك أنه توصل باال
للجلسة أمام املحكمة االبتدائية بنفس العنوان، وأهنا لو اختارت عنوانه املتواجد 
بمدينة أكادير ملا متكن للمفوض القضائي من إنجاز مهمته لكونه ال يكون متواجدا به 
إال خارج أوقات العمل بحكم عمله كرئيس للجامعة، كام أنه أقر خالل جلسة البحث 

 الرباط بتاريخ إجراء مسطرة العرض العيني، كام تعيبه يف الوسيلة بأنه كان مسافرا إىل 
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الثانية بنقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أهنا أثارت أمام املحكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه بأن ثبوت غياب املشفوع منه بمكان بعيد يفوق مسافة القرص املحددة فقها 

كلم يغني عن مسطرة العرض احلقيقي واالكتفاء بإيداع مبلغ الشفعة، كام أن  84يف 
من قانون االلتزامات والعقود ينص عىل أن املدين يعفى من واجب القيام  278الفصل 

بالعرض احلقيقي يف مجيع األحوال التي ال يستطيع فيها أداء التزامه لسبب يرجع 
ال التي كان فيها املطلوب مسافرا إىل مدينة لشخص الدائن كام هو األمر يف نازلة احل

الرباط بإقراره، وأن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه مل ترد عىل دفوعاهتا واكتفت يف 
تعليل قرارها عىل أن ما أثارته غري مؤسس وغري مؤثر عىل ما متسك به املطلوب، مما 

 .يوجب نقضهجاء معه القرار معلال تعليال ناقصا يوازي انعدامه، مما 
من رشوط األخذ بالشفعة عرض ما جيب مقابلها عىل املشفوع  حيث إنه لكن،

منه يف العنوان املبني بعقد رشائه وال يعفى منه إال عند تعذر التبليغ، والبني من وثائق 
امللف أن الطاعنة مل تبلغ العرض مقابل الشفعة عىل املطلوب بعنوانه املبني بعقد رشائه 

 مقر عمله وتم حترير حمرض بعدم وجوده لتنتهي إىل اإليداع، واملحكمة وإنام صارت إىل
مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا عدم قيام الطاعنة بتبليغ املطلوب يف حمل سكناه 

العرض املزعوم مل يتم إنجازه وفق ما يتحتم قانونا، ذلك أن عنوانه ": معللة قرارها بأن
دينة أكادير حسب الثابت من عقد الرشاء نفسه وأن حماولة االعتيادي هو مقر إقامته بم

عرض الثمن واملرصوفات يف مقر مجاعة سيدي موسى احلمري مل يثمر أية نتيجة، وأن 
عدم العثور عىل املستأنف بمقر اجلامعة املذكورة ال يعني بالرضورة غيبته عن مقر عمله 

كادير ومل يثبت أن العرض أنجز غيبة اتصال ما دام عنوانه احلقيقي يتواجد بمدينة أ
، تكون قد عللت قرارها "بعنوان املستأنف احلقيقي وأن اإليداع ال يغني عن العرض

تعليال سليام وكافيا، كام أهنا مل تكن ملزمة بالرد عن الدفوع إال ما كان منها منتجا، 
 . وباقي ما أثري يف الوسيلتني ليس كذلك، فكان ما بالوسيلتني عىل غري أساس

 هلذه األسباب
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض
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وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررامصطفى نعيم : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحاميوبمحرض  أعضاءالواحد مجايل اإلدرييس ونادية الكاعم واملصطفى النوري 

 .السيدة ابتسام الزواغي كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة  العام
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 471القرار عدد 
 2015شتنرب  29الصادر بتاريخ 

 673/1/4/2015يف امللف املدين عدد 

 
بيعه احلصة املشاعة  - هو مقيد بالرسم العقاري ممارستها ضد من  -شفعة 

 .أثره -بعد رفع الدعوى 
من املقرر قانونا أنه ال تؤخذ احلصة املشفوعة إال من يد املشرتي املقيد 
بالرسم العقاري، وملا كان الطاعن قد أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا 

فويتات، فإن املحكمة بالرسم العقاري وقت تقديمها بغض النظر عام حلق به من ت
عندما ردت طلبه بالنظر إىل تفويت املشفوع منه للشقص املشفوع بعد إقامة 

 .دعوى الشفعة عليه، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليال فاسدا
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
 دم بتاريخ أن الطاعن تقحيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه 

لدى مركز القايض املقيم بسوق السبت بمقال افتتاحي يف مواجهة  21/01/2013
ذي  "…"املطلوب األول، عرض فيه أنه يملك عىل الشياع نصيبا يف امللك املسمى

املبني موقعه ومساحته باملقال، وبأن رشيكه عىل الشياع   (…) الرسم العقاري عدد
باع مجيع واجبه املشاع للمطلوب األول، وبمجرد علمه بالبيع عرض عليه مبلغ ) غ.ا(

درهم ثمن الرشاء واملرصوفات الرضورية، ثم أودعه لفائدته بصندوق  347600
املحكمة بعد رفضه العرض العيني، والتمس احلكم باستحقاقه شفعة احلصة املبيعة يف 

ا، وأرفق املقال بصورة لرسم رشاء وبإخالئه منه) ب.م(مواجهة املطلوب األول 
وملحرض رفض   12/12/2012 وألمر بالعرض واإليداع مؤرخ يف 13/05/2011 مؤرخ يف
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عيني مع اإليداع وبوصيل إيداع وبثالث شواهد ملكية مستخرجة من الرسم العقاري 
وألمر بالعرض العيني   29/01/2013و 04/12/2012و 14/12/2011 مؤرخة عىل التوايل يف

) ا.ا(بمقال إدخال املطلوبني  11/03/2013 حرض رفضه، كام تقدم الطاعن بتاريخومل
يف الدعوى، والذي عرض فيه بأنه بلغ إىل ) ا.ع(و) ا.خ(و) ا.ر(و) ا.ش(و) ا.ن(و

علمه بأن املطلوب األول باع احلصة موضوع طلب الشفعة هلؤالء بمقتىض عقد بيع تم 
أي بعد صدور األمر بعرض مبلغ الشفعة   14/12/2012 إيداعه بالرسم العقاري بتاريخ

، والتمس الترصيح بذلك وأمر املحافظ العقاري بالتشطيب عىل 12/12/2012 بتاريخ
 22هذا البيع من الرسم العقاري، وأرفق املقال بصورة لعقد رشاء موثق بتاريخ 

األول  وأجاب املطلوب. وشهادة ملكية مستخرجة من الرسم العقاري 28/03/2012و
بكون العرض العيني ناقصا وبأن اإليداع معزز فقط بمحرض إخباري من املفوض 
القضائي وليس بوصل يثبت حصوله، كام أجاب باقي املطلوبني بأهنم أودعوا عقد 
رشائهم باملحافظة العقارية وانتقلت إليهم بذلك ملكية املبيع، ولذلك فالطاعن جيب 

سجل بالرسم العقاري وبالثمن الذي اشرتى به، عليه ممارسة الشفعة ضد املشرتي امل
وبعد انتهاء . هذا مع العلم أن دعاوى الشفعة خاضعة إلجراء التقييد االحتياطي

- 03يف امللف  08/07/2013 األجوبة والردود، أصدرت املحكمة االبتدائية حكام بتاريخ

االبتدائية باملصادقة عىل العروض العينية املودعة بصندوق املحكمة ": قىض 2013
 15/01/2013 املؤرخ يف 13-08ملف  1682حساب رقم  12بالفقيه بن صالح وصل عدد 

ذي الرسم العقاري  "..."وباستحقاق املدعي شفعة احلصة املبيعة يف امللك املسمى 
 بتاريخ 16سجل رقم  12ص  42بمقتىض رسم الرشاء املضمن بعدد (...)  عدد

ومتكينه منه مع أداء هذا ) ب.م(يد املدعى عليه من  (...)، توثيق مركز 31/05/2011
األخري اليمني القانونية عىل أن ظاهر الثمن كباطنه، وببطالن البيع املربم بني املدعى 

ببني مالل ) و.ح(واملدخلني يف الدعوى واملنجز من طرف املوثقة ) ب.م(عليه أعاله 
كذا باقي املطلوبني كل واستأنفه املطلوب األول و. "2012مارس  28و 22املؤرخ يف 

بإلغاء ": بمقال مستقل، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف
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احلكم املستأنف يف ما قىض به من استحقاق املدعي شفعة املدعى فيه ويف ما قىض به من 
واملدخلني يف الدعوى واملنجز من طرف ) ب.م(بطالن البيع املربم بني املدعى عليه 

وتصديا احلكم برفض املقال االفتتاحي  2012مارس  28و 22املؤرخ يف ) و.ح(املوثقة 
، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن "واإلصالحي وكذا مقال اإلدخال

 . ، واستدعي املطلوبون ومل جييبواوسيلة وحيدة
 : يف شأن الوسيلة الوحيدة

من مدونة احلقوق  299يات املادة الطاعن عىل القرار خرق مقتض حيث مما يعيبه
العينية خاصة أنه عمد إىل القيام بإجراء تقييد االحتياطي، وإن كان هذا األخري إجراء 

 . ثانويا هيدف إىل محاية احلق ال إىل تأسيسه، مما يوجب نقضه
من مدونة  299أنه بنص املادة  ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلكحيث صح 

إذا كان العقار حمفظا، ال تؤخذ احلصة املشفوعة إال من يد املشرتي احلقوق العينية فإنه 
املقيد بالرسم العقاري، والطاعن وقد أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا بالرسم 
العقاري ابتداء بغض النظر عام حلق به من تفويتات، وذلك بالنظر إىل تاريخ حمرض 

ورشاء املشفوع  15/01/2013 الذي تم يفواإليداع  12/12/2012 العرض العيني املنجز يف
 املقيد بالرسم العقاري حسب ما هو ثابت من الشهادة املؤرخة يف) ب.م(منه األول 

 ، وبالنظر أيضا إىل مقال الشفعة املقدم يف مواجهة هذا األخري بتاريخ04/12/2012
زمان ، فإنه يكون أقام دعوى الشفعة ضد من هو مقيد بالرسم العقاري 21/01/2013

تقديمها، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ردت طلب الطاعن بالنظر إىل 
تفويت املشفوع منه للشقص املشفوع بعد إقامة دعوى الشفعة عليه تكون قد خرقت 

 .الفصل املذكور وعللت قرارها تعليال فاسدا، مما يعرضه للنقض
 هلذه األسباب
 .فيه قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون
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وهبذا صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

، وعبد مقررااملصطفى النوري : واملستشارين السادة رئيساالغرفة السيد حسن منصف 
 املحامي العاموبمحرض  أعضاءدية الكاعم ومصطفى نعيم الواحد مجايل اإلدرييس ونا

 .السيدة فاطنة القدوري كاتبة الضبطالسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة 
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 66القرار عدد 

 2016يونيو  23الصادر بتاريخ 

 2514/1/9/2016يف امللف املدين عدد 

 
تضمني التعرض بمطلب التحفيظ يف  - شفعة عقار يف طور التحفيظ 

 .أثره -املرحلة االستئنافية 
إن تضمني التعرض بمطلب التحفيظ مل حيدد بأجل ويكون معتربا ما دام مل 
يبت يف طلب الشفعة، واملحكمة ملا ثبت هلا أن املستأنف قدم دعوى الشفعة وقام 
بتقييدها يف شكل تعرض بمطلب التحفيظ، واعتربت أن تضمني التعرض قبل 

عوى من جديد، صدور قرارها إصالحا للمسطرة باعتبار االستئناف ينرش الد
من مدونة احلقوق العينية تطبيقا  306و 305، 304تكون قد طبقت مقتضيات املواد 

 .سليام، وعللت قرارها بام فيه الكفاية
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 
الصادر عن  6522حيث يستفاد من أوراق امللف، والقرار املطعون فيه رقم 

أن  2399/2014يف امللف رقم  29/6/2015حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
، 18/3/2013قدم إىل املحكمة االبتدائية بذات املدينة مقاال بتاريخ ) ع(املطلوب امحد 

وأشخاص آخرين العقار ) ص.م(جاء فيه أنه يملك عىل الشياع رفقة املدعى عليه 
الدار بوهو عبارة عن أرض فالحية الكائن  "..."املطلب عدد موضوع  "..."املسمى 

) م.م(البيضاء وأن املدعى عليه اشرتى مجيع احلقوق املشاعة اململوكة للمسميتني 
بموجب عقد عريف تم إيداعه باملحافظة العقارية بسيدي عثامن بتاريخ ) ن.ر(و

 املشرتي املدعى عليه درهم، وأنه بلغ  400000، وذلك بثمن إمجايل مبلغه 19/3/2012
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برغبته يف ممارسة حق الشفعة يف حدود احلصة التي يملكها يف احلقوق املشاعة املبيعة له 
درهم الذي يمثل ثمن الرشاء ورسوم تسجيل  430575وقام بالعرض احلقيقي ملبلغ 

العقد األصيل ورسوم التحفيظ وشهادة امللكية وواجب كتابة العقد وواجبات 
وبعد رفض املدعى عليه ملبلغ العرض، أودعه . دية ومصاريف أخرىالطوابيع الربي

بصندوق املحكمة ليكون رهن إشارته معلنا استعداده ألداء أية مصاريف إضافية 
رشيطة إثباهتا، ملتمسا احلكم باستحقاقه شفعة العقار املبيع للمدعى عليه وبنقل 

ط مليل بتقييده باملطلب عدد ملكيته إليه، مع أمر املحافظ عىل األمالك العقارية بتي
، وأجاب املدعى عليه بأن املقال أرفق بصور شمسية لوثائق ال تستجيب (...)

من قانون االلتزامات والعقود، وأن املدعي مل يرشك باقي  440ملقتضيات الفصل 
الرشكاء يف الدعوى ليعربوا عن رغيتهم يف ممارسة حقهم يف الشفعة هم أيضا، اليشء 

من مدونة احلقوق العينية، ومل يثبت تضمني  296رقا ملقتضيات املادة الذي يعترب خ
من نفس املدونة املذكورة وقدم  305تعرضه بمطلب التحفيظ وفق ما تنص عليه املادة 

دعواه بعد فوات أجل السنة من تقييد عقد البيع باملحافظة العقارية حيث قيدت 
، ملتمسا احلكم بعدم 18/3/2013وقدمت الدعوى بتاريخ  28/2/2012باملطلب بتاريخ 

بتاريخ  3456وبعد انتهاء اإلجراءات، أصدرت املحكمة احلكم رقم . قبول الطلب
قىض بعدم قبول الطلب شكال، فاستأنفه  1094/21/2013يف امللف رقم  29/10/2013

ت حمكمة وبعد جواب املستأنف عليه وانتهاء اإلجراءات، أصدر. املدعي املطلوب
االستئناف قرارها القايض بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد باستحقاق 
املستأنف شفعة مجيع احلقوق املشاعة موضوع عقد البيع املودع باملحافظة العقارية بتيط 

واإلذن للمحافظ عىل األمالك العقارية بتيط مليل بتقييد احلكم  19/3/2013مليل بتاريخ 
، وهو القرار املطعون فيه بالنقض من املستأنف عليه الطالب 42134/12باملطلب عدد 
 .مل جيب عنه املطلوب وسيلتنيبمقال تضمن 

حيث يعيب الطالب عىل القرار املطعون  بشأن الفرع األول من الوسيلة األوىل
 من مدونة احلقوق العينية، ذلك أنه دفع بكون املطلوب مل يدخل يف  296فيه بخرق املادة 
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الدعوى مجيع الرشكاء حتى يتمكن كل واحد منهم من أخذ نصيبه بقدر حصته أو 
التخيل عنه، واملحكمة مل جتب عىل الدفع املذكور مما يعترب خرقا ملقتضيات الفقرتني 

 . الثانية والثالثة للامدة املذكورة
عىل ما جاء يف الفرع فإن ما متسك به الطالب يتعلق بحقوق  ردا لكن، حيث إنه

 . غري وال مصلحة له يف ذلك مما جيعل مضمن الفرع غري مقبولال
 جمتمعني يف الفرع الثاين من الوسيلة األوىل ويف الوسيلة الثانيةويعيب عليه  

من مدونة احلقوق العينية وبانعدام التعليل، ذلك أن عقد  304لالرتباط، بخرق املادة 
 19/3/2012تقييده باملطلب بتاريخ تم  20/9/2011التفويت املصادق عىل إمضائه بتاريخ 
 19أي بعد مرور أكثر من سنة وشهر و 8/5/2013يف حني مل يتم التعرض عليه إال بتاريخ 

من مدونة احلقوق العينية لرفع مثل  304يوما وهو خارج أجل السنة املحدد يف املادة 
املطالبة من أجل  18/3/2013هذه الدعوى، ولئن كان املطلوب قد أقام دعواه بتاريخ 

بالشفعة فإن هذا الطلب ال يعتد به ألنه حتى التاريخ املذكور ما زال مل يضمن تعرضه 
من نفس املدونة املذكورة وبالتايل فإن  305بمطلب التحفيظ طبقا ملا تنص عليه املادة 

الدعوى غري مقبولة شكال، ثم إن املطلوب أدىل خالل املرحلة االبتدائية بشهادة ملكية 
ل املرحلة االستئنافية بشهادة ملكية أخرى واملحكمة املطعون يف قرارها وأدىل خال

استبعدت الشهادة األوىل واعتمدت الشهادة الثانية بدون أي تعليل رغم أهنام خمتلفتان، 
من مدونة  305وأن الدعوى رفعت قبل تعرض املدعي خمالفا بذلك ما تنص عليه املادة 

من  304ذلك داخل األجل املنصوص عليه يف املادة  احلقوق العينية التي توجب أن يتم
 . نفس املدونة املذكورة وهو أجل سقوط، ملتمسا لذلك نقض القرار املطعون فيه

وكذا ما جاء يف  الفرع الثاين من الوسيلة األوىلعىل ما جاء  لكن، حيث إنه ردا
من مدونة احلقوق العينية  306، 305، 304، فإنه بمقتىض املواد الوسيلة الثانية جمتمعني

فإن حق الشفعة يسقط يف مجيع األحوال بميض سنة كاملة من تاريخ اإليداع إذا كان 
العقار يف طور التحفيظ وال يعتد بطلب الشفعة إال إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب 
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وجيب عىل من يرغب يف األخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إىل رئيس  ،التحفيظ املتعلق به
ة االبتدائية املختصة يعرب فيه عن رغبته يف األخذ بالشفعة ويطلب فيه اإلذن له املحكم

ام يف صندوق هثم بإيداع ،بعرض الثمن واملرصوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا
وأن يقوم بكل ذلك داخل  ،املحكمة عند رفض املشفوع منه للعرض العيني احلقيقي

وبذلك يتضح من املواد املذكورة أن تضمني  األجل القانوين وإال سقط حقه يف الشفعة،
التعرض بمطلب التحفيظ مل حيدد بأجل ويكون معتربا ما دام مل يبت يف طلب الشفعة 
واملحكمة ملا ثبت هلا من أوراق امللف وخاصة شهادة امللكية املدىل هبا رفقة املقال 

ملطلب بتاريخ وضمن تعرضه با 18/3/2013االستئنايف أن املطلوب قدم دعواه بتاريخ 
، أي بعد تقديم دعواه وقضت عىل النحو الوارد يف منطوق قرارها، بعلة أن 8/5/2013

الثابت من أوراق امللف وخاصة شهادة امللكية املدىل هبا رفقة املقال االستئنايف بأن 
، 42134/12املستأنف قدم دعواه وقام بتقييدها يف شكل تعرض بمطلب التحفيظ عدد 

من مدونة احلقوق العينية وبشكل سليم  305مها وفق مقتضيات املادة مما يكون قد قد
واعتربت أن تضمني التعرض قبل صدور قرارها إصالحا للمسطرة باعتبار االستئناف 
ينرش الدعوى من جديد، تكون قد طبقت مقتضيات املواد املذكورة تطبيقا سليام ومل 

اية، مما جيعل ما جاء يف الوسيلتني ال خترق أي مقتىض قانوين وعللت قرارها بام فيه الكف
 .يرتكز عىل أي أساس ويتعني رفض الطلب

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
رئيسة  وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من. اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

 -ا مقرراحممد لفطح : واملستشارين السادةرئيسة الغرفة السيدة سمية يعقويب خبيزة 
 املحامي العامبحضور  أعضاء وردة املكنوزي -حممد صواليح  -عبد اهلادي األمني 

  .السيدة فاحتة آيت عمي حدو كاتبة الضبطالسيد عبد اإلله مستقيم وبمساعدة 
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 91القرار عدد 

 2016يوليوز  14الصادر بتاريخ 

 2701/1/9/2016يف امللف املدين عدد 
 

 .أثره -تعدد الشفعاء  -شفعة 
من املقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء وكان املشرتي أحدهم فلكل منهم 
األخذ بالشفعة عىل قدر األنصباء ال عىل الرؤوس، وأن اعتبار مراتب الشفعة 

ق لكل رشيك وإن كان املشرتي رشيكا غري يكون بني طالبيها وأن الشفعة ح
واملحكمة ملا تبني هلا أن املشرتي رشيك وقضت للطالبني . أجنبي ترتك له حصته

يف حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنيا برد دفوعهم بخصوص ما متسكوا به 
من أرشية، وجاء قرارها غري خارق لقاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة ومعلال 

 .تعليال كافيا
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 
حيث يؤخذ من حمتويات امللف، والقرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 50/07/3يف امللف عدد  2007يوليو  25وتاريخ  202/2007االستئناف بسطات حتت عدد 
ومن معه ادعوا أمام املحكمة االبتدائية بابن أمحد بأهنم رشكاء عىل الشياع ) س.م(أن 

 )م(و) س.ف(وأن  "..."املشتملة عىل حمل للسكنى وأرض  "..."يف العقارين أرض 
باعتا ما قدره خدامان ونصف وأثنى عرش مرتا من العقارين املذكورين للمدعى عليها 

باستحقاق الشقص املبيع مع أداء اليمني  ، وطلبوا احلكم هلم) س.أ(وابنها ) ت.ف(
عىل أن الثمن ظاهره كباطنه ومتكينهم من اجلزء املشفوع، واسند نائب املدعى عليها 
النظر فأصدرت املحكمة حكمها باستحقاق املدعني شفعة املبيع واحلكم عىل املدعى 
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تأنفه املدعى عليهام بأداء اليمني عىل أن الثمن الوارد برسم البيع ظاهره كباطنه، اس
إنام اشرتت بالنيابة عن ولدها وأن إدخاهلا يف ) ت(عليهام وأسسا استئنافهام عىل أن 

الدعوى جمرد حشو وأن املحكمة خرقت قواعد الشفعة املنصوص عليها يف الفقه 
اإلسالمي، باعتبار أن املستأنف عليهم ال حق هلم يف الشفعة، باعتبار أن القعدد 

) س.أ(والد املستأنف  )ص(وأوالده منها ومنهم ) ب.ز(تويف عن زوجته ) س.م(
وخلف ) ص(وعن أحفاده ثم توفيت الزوجة املذكورة وكذلك والد املستأنف املسمى 

املستأنف أيضا والبيع تم بني العصبة أي بني أبناء  )أ(زوجته املستأنفة وأوالده ومنهم 
بن الصلب اهام الذي هو بن شقيقاوتم البيع لفائدة ) م(و) ف(اهلالك القعدد ومها 

كذلك واجلميع ورثة بالتعصيب، أما طالبوا الشفعة فليسوا ورثة بالتعصيب وال 
بالفرض وإنام بحكم القانون ألهنم أصحاب الوصية الواجبة، والوارث بالتعصيب 

وبعد . مقدم عىل املوىص له كام هو ثابت من أقوال الفقهاء الشيخ خليل وابن معجوز
جراءات، أصدرت املحكمة قرارها بتأييد احلكم املستأنف مع تعديله اجلواب ومتام اإل

باستحقاق املدعني املستأنف عليهم شفعة الشقص املبيع إال بقدر نسبة متلك املشفوع 
منه يف العقار املشاع حمل البيع مقابل ما يوازي ذلك من ثمن البيع ومرصوفات العقد 

 .وهو القرار املطعون فيه بالنقض
 :وسيلة األوىل بفرعيهايف شأن ال

حيث يعيب الطاعنون عىل القرار انعدام التعليل وخرق الفقرة اخلامسة من 
من قانون املسطرة املدنية، ذلك أن الشفعة حيكم باستحقاقها لطالبها غري  359الفصل 

جمزأة مقابل إيداع ثمن املبيع واملرصوفات إن وجدت واملحكمة ملا عدلت احلكم 
 )م(من ) س.م(قضاءها تعليال كافيا كام أهنا مل تعر رشاءات كل من املستأنف مل تعلل 

والد املطلوب ضده التي جتعلهام يف وضع ) س.ص(من ) س.م(وال ما اشرتاه ) ف(و
متقدم فيام يتعلق باالستفادة من مزايا الشفعة وما يرتتب عنها مما يعرض قرارها 

 .للنقض
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فإن املقرر فقها أنه إذا كان املشرتي وطالبي الشفعة  من جهة أوىل لكن، حيث إنه
مالكون عىل الشياع، فإن األخذ بالشفعة يكون عىل قدر األنصبة بام فيها نصيب 

وترك  ***وهي عىل األنصباء : املشرتي يف املال املطلوب شفعته، لقول الشيخ خليل
أن يشفعوا  ***والرشكاء للشفيع وجبا : وكذلك لقول صاحب التحفة. للرشيك حصته

، وملا كان البني من أوراق امللف املعروضة عىل قضاة املوضوع، أن معه بقدر األنصبا
من ضمن الورثة وأنه اشرتى نصيبا يف املال املوروث من ) س.أ(املطلوب يف النقض 

عمتيه، فإن استحقاق الشفعة جيب أن ينصب عىل املال املشفوع مع خصم حصته منه، 
ن صواب أنه إذا تعدد الشفعاء وكان املشرتي أحدهم فلكل منهم واملحكمة اعتربت ع

األخذ بالشفعة عىل قدر األنصباء ال عىل الرؤوس واستدلت استدالال صحيحا 
بالقواعد الفقهية املشار إليها ومل خترق قاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة ومن جهة ثانية 

ة حق لكل رشيك وإن كان فإن اعتبار مراتب الشفعة يكون بني طالبيها وأن الشفع
املشرتي رشيكا غري أجنبي ترتك له حصته واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا تبني 
هلا أن املشرتي رشيك وقضت للطالبني يف حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنا برد 
دفوع الطالبني بخصوص ما متسكوا به من أرشية، فجاء قرارها معلال تعليال كافيا وما 

 .لوسيلة بفرعيها عىل غري أساسبا
 : وفيام خيص الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون عىل القرار أن املحكمة اعتربت املطلوبني وارثني رشعيني 
مع أن درجة العارضني أقوى من درجتهم ألهنم كانوا يرثون شياعا ورشاء إىل جانب 

ال يعترب وارثا أصليا ومل ) س.أ(أعاممهم وعامهتم، بواسطة الوصية الواجبة يف حني أن 
يرث عن طريق جده مبارشة كام هو احلال بالنسبة للعارضني وإنام يرث عن طريق أبيه 

وبالرجوع إىل الرتكة سوف يتبني بأن العارضني أقرب درجة من املطعون ) ب.ص(
 .ضدهم باعتبارهم يرثون بالوصية الواجبة مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض

من قانون املسطرة املدنية، فإن طلبات  359بمقتىض الفصل  نهلكن، حيث إ
النقض جيب أن تبنى عىل أحد األسباب املبينة يف نفس الفصل وهي خرق القانون أو 
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خرق قاعدة مسطرية أرض بأحد األطراف أو عدم االختصاص أو الشطط يف استعامل 
، والوسيلة املعتمدة السلطة أو عدم االرتكاز عىل أساس قانوين أو انعدام التعليل

لطلب النقض مل تبن عىل أي من األسباب املذكورة واكتفى الطاعنون فيها برسد 
 .الوقائع مما تكون معه غري مقبولة

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيسة . محكمة النقض بالرباطاجللسات العادية ب

ا مقرر عبد اهلادي األمني: واملستشارين السادةرئيسة الغرفة السيدة سمية يعقويب خبيزة 
السيد  املحامي العامبحضور  أعضاء وردة املكنوزي -حممد صواليح  - احممد لفطح  -

 .السيدة فاحتة آيت عمي حدو كاتبة الضبطعبد اإلله مستقيم وبمساعدة 
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 223  القرار عدد 

   2016أكتوبر  20 الصادر بتاريخ

 3066/1/9/2016  يف امللف املدين عدد
 

 .أثرها –قسمة مهايأة  –شفعة 
من مدونة احلقوق العينية فإن قسـمة  313بمقتىض مفهوم املخالفة للامدة 

املهايأة تقترص عىل املنافع وهي إما زمانية وإما مكانية وال ينقيض هبـا الشـياع، 
واملقرر فقها أن األصل بني الورثة هو الشياع وعىل من يدعي خالف ذلك إثباته، 
واملحكمة املطعون يف قرارها ملا قضت بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد 

استحقاق املستأنف شفعة احلصة املبيعة، بعلة أن القطعة األرضـية مملوكـة يف ب
األصل ملورث املستأنف والبائع للمستأنف عليه، وأن حالة الشياع ال زالت قائمة 

 .ركزت قضاءها عىل أساسبني الرشكاء، تكون قد 
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
الصادر عن  8324والقرار املطعون فيه رقم  ،حيث يستفاد من أوراق امللف

أن  7736/1404/2013يف امللف رقم  20/10/2015حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
، جاء 28/10/2010قدم إىل املحكمة االبتدائية بابن سليامن مقاال بتاريخ  )ك.م( املسمى

يملك عىل الشياع عن  36كناش الرتكات عدد  11فيه أنه بناء عىل رسم الرتكة عدد 
طريق اإلرث من والده كرامي الشيخ يف القطعة األرضية الفالحية الغري املحفظة املسامة 

إقليم ابن سليامن واملوصوفة مساحة وحدودا باملقال، ومن  (...)الكائنة بدوار  (...)
، )ك.س(ني معه عىل الشياع عن طريق اإلرث من والده أيضا أخوه املسمى بني املالك

 وبلغ إىل علمه أن أخاه املذكور قد فوت مجيع واجبه املشاع يف األرض املذكورة 
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كناش  82درهم حسب رسم الرشاء عدد  400000بثمن ) ن.ا(للمدعى عليه امحد 
ليه ملامرسة حقه يف الشفعة ، وأنه بذل عدة مساعي حبية مع املدعى ع82األمالك عدد 

ولكن بدون جدوى، ملتمسا احلكم باستحقاقه شفعة الشقص الذي اشرتاه املدعى 
يف األرض املذكورة، واإلشهاد عىل استعداده ألداء  )ك.س( عليه من البائع له املسمى

ثمن البيع ومصاريف العقد، واحلكم عىل املدعى عليه بتسليم احلصة املشفوعة له 
 1000ها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، حتت طائلة غرامة هتديدية قدرها وإفراغه من

درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ، واحلكم عىل املدعى عليه بأداء اليمني بكون ظاهر 
 ،الثمن كباطنه، وأجاب املدعى عليه بأن املبيع انصب عىل حصة مفرزة وحمددة املساحة

ملتمسا  .ملبينة يف رسم حيازته وأن حالة الشياع منتفيةوأن البائع كان حيوزها بحدودها ا
احلكم برفض الطلب، وأجرت املحكمة بحثا يف املوضوع استمعت خالله لطريف 
الدعوى، حيث رصح املدعي بأنه يملك عىل الشياع يف القطعة األرضية موضوع طلب 

بأن ما اشرتاه هو  الشفعة وأهنا مل تقع فيها أي قسمة أو خمارجة، بينام رصح املدعى عليه
أصدرت املحكمة احلكم رقم  ،حصة مفرزة وحمددة، وبعد انتهاء الردود واإلجراءات

فاستأنفه  .قىض برفض الدعوى 113/2010/05يف امللف رقم  1/4/2013بتاريخ  32/13
أصدرت حمكمة  ،املدعي، وبعد جواب املستأنف عليه وانتهاء الردود واإلجراءات

االستئناف قرارها القايض بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد باستحقاق 
بتاريخ  82كناش األمالك عدد  82املستأنف احلصة املبيعة بموجب رسم الرشاء عدد 

توثيق ابن سليامن بعد إيداع ثمن الرشاء ورسوم التسجيل وأجرة التحرير،  9/12/2009
يم احلصة املشفوعة للشفيع، حتت طائلة غرامة هتديدية قدرها وعىل املستأنف عليه تسل

درهم عن كل يوم تأخري، وعىل املستأنف عليه أداء اليمني عىل أن ظاهر الثمن  200
كباطنه، وهو القرار املطعون فيه بالنقض من املستأنف عليه الطالب بمقال تضمن 

 .وسيلتني
ط  الوسيلتني جمتمعتني لالرتبايف وحيث يعيب الطالب عىل القرار املطعون فيه

 من مدونة احلقوق العينية وعدم ارتكازه عىل أساس قانوين،  293 – 292خرق املادتني 
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أن ورثة  236ذلك أن الثابت من اإلشهاد املدىل به من طرفه واملضمن حتت عدد 
نفسهم أهنم يوافقون عىل ترصف كل ومن ضمنهم املطلوب أشهدوا عىل أ )ك.ش(

 ،وذلك حسب القسمة االستغاللية املجراة بينهم ،واحد منهم يف نصيبه املعلوم احلدود
وأن اإلشهاد املذكور يدل ضمنيا عىل إجراء القسمة بينهم وعىل أن القطعة األرضية 

فيها، موضوع طلب الشفعة أصبحت أرضا مفرزة وأن حالة الشياع منتفية (...)  املسامة
وأن البيع موضوع طلب الشفعة أبرم بعد اإلشهاد املذكور، والقرار املطعون فيه اعتمد 

، واحلال أن 36كناش الرتكات عدد  11يف قضائه عىل رسم الرتكة املضمن حتت عدد 
 اإلشهاد املذكور يعترب دليال قاطعا عىل انتفاء حالة الشياع يف القطعة األرضية املسامة

 .الشفعة، ملتمسا لذلك نقض القرار املطعون فيه موضوع طلب(...) 
ردا عىل ما جاء يف الوسيلتني، فبمقتىض مفهوم املخالفة للامدة  حيث إنه ،لكن

من مدونة احلقوق العينية الواجبة التطبيق عىل نازلة احلال فإن قسمة املهايأة تقترص  313
عىل املنافع وهي إما زمانية وإما مكانية وال ينقيض هبا الشياع، واملقرر فقها أن األصل 
بني الورثة هو الشياع وعىل من يدعي خالف ذلك إثباته، واملحكمة املطعون يف قرارها 

احلكم املستأنف واحلكم من جديد باستحقاق املستأنف شفعة احلصة  ملا قضت بإلغاء
مملوكة يف األصل ملورث املستأنف والبائع  (...)املبيعة، بعلة أن القطعة األرضية املسامة 

وأن نفس احلدود اإلمجالية للقطعة املذكورة بعقد الرشاء هي نفس  عليه للمستأنف
لرتكة املحتج من طرف املستأنف املضمن حدود القطعة األرضية املذكورة يف رسم ا

وبالتايل فإن حالة الشياع ال زالت قائمة يف ، 36كناش الرتكات عدد  11حتت عدد 
القطعة األرضية املذكورة، تكون قد طبقت مقتضيات املادة املذكورة تطبيقا سليام ومل 

يلتني ال خترق أي مقتىض قانوين وركزت قضاءها عىل أساس، مما جيعل ما جاء يف الوس
 .يرتكز عىل أي أساس ويتعني رفض الطلب 

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
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 اله بقاعة ـوبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
رئيسة وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

 –ا مقرراحممد لفطح : واملستشارين السادةرئيسا يعقويب خبيزة  السيدة سمية الغرفة
 املحامي العامبحضور  أعضاء وردة املكنوزي –حممد صواليح  –عبد اهلادي األمني 

 .السيدة فاحتة آيت عمي حدو كاتبة الضبطالسيد عبد اإلله مستقيم وبمساعدة 
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 250 القرار عدد

  2016نونرب  03 الصادر بتاريخ

 2954/1/9/2016 امللف املدين عدديف 
 

مدونة  قبل صدور نزاع – عقارات غري حمفظة أو يف طور التحفيظ –شفعة 
 .القانون الواجب التطبيق – احلقوق العينية

إن الشفعة يف العقارات غري املحفظة أو يف طور التحفيظ، قبل صدور 
وقواعد الفقه اإلسالمي، مدونة احلقوق العينية إنام تطبق بشأهنا القواعد العامة 

واملحكمة ملا . وال حتتاج إىل شكل معني ويكفي تقديم الدعوى داخل األجل
استبعدت تلك القواعد وأعملت مقتضيات ظهري التحفيظ العقاري والنصوص 
املعدلة منه بمقتىض قوانني الحقة عن تقديم الدعوى، تكون قد بنت قضاءها عىل 

 .غري أساس وأساءت التعليل
 إحالةنقض و

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
والقرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة  ،حيث يؤخذ من حمتويات امللف

يف امللفني  2015يونيه  10وتاريخ  5798و 5797بالدار البيضاء حتت عدد  االستئناف
ادعوا أمام ) ن.م(و )ن.ت( أن ورثة 2973/1401/2011و 2972/1401/2011املضمومني 

يملك العقار  )ب.ب( االبتدائية بنفس املدينة بأن موروثهم القعدد األعىل املحكمة
ت املشتمل عىل ثالث بقع كائنة بعاملة النوارص والذي تويف /3438موضوع املطلب عدد 

عن  )ف( ، ثم توفيت)م( وحفيده )ا(و )ت(و )ا(وأبناؤه  )ف( فأحاط بإرثه زوجه
وتويف  )ر(و )خ(و )ب(و )ف(وأبنائه  )ن.س( عن ورثته) ن.ت(نفس الورثة ثم تويف 

عمد إىل  )ن.م( وأن )ح(و) م(و) أ(و) ط(و) آ(وأوالده  )ب.س( عن ورثته )ن.أ(
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 وبموجب عقد ثان )ا.ن( إىل رشيد) ب.ب(تفويت حقوقه املنجرة له من موروثه 
 باع احلقوق التي )ن.ر( ، كام أن)ب.ف(فوت له حقوقه التي ورثها عن اهلالكة 

البائع فإهنم ) ن.م(، واعتبارا لكوهنم مالكني عىل الشياع مع )ر.ب( اشرتاها إىل
، من حقوق مشاعة وذلك مقابل إيداع )ن.ر(يلتمسون استحقاقهم للشفعة فيام اشرتاه 

هو  )ر.ب( الثمن ومصاريف التحرير والتسجيل وتقييد العقود عند التنفيذ وبإفراغ
شفوعة إىل ملكيتهم مع التشطيب عىل ومن يقوم مقامه من املدعى فيه ونقل احلصة امل

من املطلب بخصوص احلقوق املذكورة واإلذن للمحافظ ) ر.ب(و) م(و) ن.ر(
وبعد جواب املدعى . بعد صريورته هنائيا (...)بتسجيل منطوق احلكم باملطلب عدد 

من قانون االلتزامات والعقود النعدام الصفة  440عليهم كون الدعوى خمالفة للفصل 
إىل (...)  باع قيد حياته مجيع حقوقه املشاعة موضوع الطلب عدد )ن.ت( لككون اهلا

جل السنة لكون أوالشفعة مورست خارج  1985غشت  12بتاريخ ) ن.ا(أخيه اهلالك 
بينام الدعوى قدمت  13/08/2009والثاين بتاريخ  08/04/2009البيع األول تم بتاريخ 

وبعد التعقيب وتبادل . الثمن مع املصاريفو مل يقوموا بعرض ، 27/09/2010بتاريخ 
أصدرت املحكمة حكمها باستحقاق املدعني للشفعة يف مجيع احلظوظ التي  ،املذكرات

ومتكينهم منها  150و 94بمقتىض عقدي الرشاء عدد ) ن.م(من البائع له  )ن.ر( اشرتاها
) ر.ب(راغ مع تسجيل استعداد طالبي الشفعة بأداء ثمن الرشاء ومرصوفات العقد وإف

ومن يقوم مقامه من املدعى فيه، واإلذن للمحافظ بتسجيل احلكم بعد صريورته هنائيا 
بمقالني  )ر.ب(و )ن.ر( استأنف احلكم. ورفض باقي الطلبات(...)  باملطلب عدد

أسس األول استئنافه عىل عدم احرتام املحكمة إلجراءات مسطرة القيم  ،مستقلني
) ر.ب(وسقوط احلق يف الشفعة ومل يقدم الدعوى ضد  وانعدام صفة املستأنف عليهم
 ،وأن عرض الثمن واملصاريف مل يامرس داخل األجل ،الذي اشرتى منه بعض حقوقه

وأسس الثاين استئنافه عىل أن العقار خيضع ملقتضيات قانون التحفيظ العقاري لكونه 
املطعون يف يف طور التحفيظ وليس لقواعد الفقه املالكي كام نحت ذلك املحكمة 

نه مشرت بحسن نية فال أو )ن.ا( حكمها والذي أغفل اإلشارة إىل رشاء العارض من
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وبعد اجلواب  .مركز له يف إطار الشفعة  فضال عن اإلخالل بمسطرة العرض العيني
أصدرت املحكمة قرارها بعد ضم امللفني املتعلقني  ،واستيفاء اإلجراءات املسطرية

إلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب باالستئنافني املذكورين ب
من قانون  84و 24بعلة أن املستأنف عليهم مل يبارشوا املسطرة يف إطار الفصلني 

 .التحفيظ وعدم سلوكهم مسطرة التعرض، وهو القرار املطعون فيه بالنقض
 :يف شأن الوسيلتني جمتمعتني املستدل هبام عىل النقض

من الدستور وتطبيق القانون بأثر  6حيث يعيب الطاعنون عىل القرار خرق املادة 
رجعي وانعدام األساس القانوين، ذلك أن املحكمة قضت بعدم قبول طلبهم بعلة أهنم 

علام ، 07/14من القانون رقم  24مل يامرسوا التعرض عىل مطلب التحفيظ عمال بالفصل 
و الذي جاء به التعديل احلاصل بمقتىض القانون أن النص املذكور مل يكن عىل النح

 24بينام التعديل الذي طال الفصل ، 2010شتنرب  16أثناء رفع الدعوى والذي هو  07/14
فخرقت املحكمة بذلك نصا ، 2011نونرب  24بتاريخ  5995نرش باجلريدة الرسمية عدد 

ى ال جتوز ممارستها يف ن الدعوأدستوريا بعدم رجعية القوانني كام أهنا عللت قضاءها ب
إطار القواعد العامة وإنام يف نطاق مسطرة التحفيظ دون تربير لذلك، مع أن املحافظ 
عىل األمالك العقارية ضمن إشارة إىل كون العارضني يامرسون دعوى الشفعة حسب 

والتي جاء يف صفحتها الثانية وجود مسطرة للشفعة  ،البيانات املسطرة بشهادة املطلب
مما يعرض  ،وهو ما مل جتر املحكمة بشأنه بحثا ومل جتب عنه ،حيال املطلوبنيمقامة 

 .قرارها للنقض
ما عابه الطاعنون عىل القرار، ذلك أن الشفعة يف العقارات غري  حيث صح

املحفظة أو يف طور التحفيظ، قبل صدور مدونة احلقوق العينية إنام تطبق بشأهنا 
سالمي، وال حتتاج إىل شكل معني ويكفي تقديم القواعد العامة وقواعد الفقه اإل

واملحكمة ملا استبعدت تلك القواعد وأعملت مقتضيات . الدعوى داخل األجل 
ظهري التحفيظ العقاري والنصوص املعدلة منه بمقتىض قوانني الحقة عن تقديم 
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نام تكون قد بنت قضاءها عىل غري أساس وأساءت التعليل وهو ما يعرض إالدعوى 
 .ر املطعون فيه للنقضالقرا

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
رئيسة وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط

ا مقرر عبد اهلادي األمني: واملستشارين السادةرئيسا السيدة سمية يعقويب خبيزة  الغرفة
السيد  املحامي العامبحضور  أعضاء وردة املكنوزي - حممد صواليح  -احممد لفطح  - 

 .السيدة فاحتة آيت عمي حدو كاتبة الضبطعبد اإلله مستقيم وبمساعدة 
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 293 القرار عدد

  2016نونرب  17 الصادر بتاريخ

 4142/1/9/2016  يف امللف املدين عدد
 

 .عدم جواز تبعيضها -شفعة 
وأن الشفيع يأخذ الشقص املشفوع  ،ال جيوز تبعيض الشفعةمن املقرر أنه 

، كام أن قاعدة الرشيكبكامله إذا كان املشرتي أجنبيا خالف املشرتي 
االستصحاب تقتيض بقاء الشياع عىل حاله إىل حني إثبات القسمة بموجب 

ملا تبني هلا من الوثائق املعروضة أمامها أن عقد البيع قانوين معتمد، واملحكمة 
أشار إىل أن أصل امللك هو اإلرث وأن املطلوب أدىل برسم اإلراثة ورسم امللكية 
ورسم إثبات الشياع فاستنتجت من ذلك قيام حالة الشياع، وأنه ليس بامللف ما 

م االبتدائي فيام يفيد أن أحد الورثة تقدم بطلب الشفعة غري الطالب، فأيدت احلك
 .قىض به من استحقاق الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا

 رفض الطلب 
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة  ،حيث يستفاد من مستندات امللف
أن  2014-1401-267يف امللف رقم  2/12/2015بتاريخ  566/15االستئناف بفاس حتت عدد 

تقدم بمقال أمام ابتدائية تاونات يعرض فيه أنه يملك القطعة األرضية  )ب.أ( املدعي
وباقي  )ب.ا( املحدودة حسب املقال عىل الشياع مع املطلوب حضوره(...) املسامة 

وأن املدعى عليه اشرتى من ، 410واإلراثة عدد  147الورثة بموجب رسم التنزيل عدد 
نصيبا مفرزا والتمس احلكم باستحقاقه األجزاء املشاعة املبيعة موضوع  )ب.ا( رشيكه

وشفعة الباقي من يد املدعى عليه مقابل ما  11/11/2011عقد البيع العريف املؤرخ يف 
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 وأرفق مقاله ،خرج من يده من الثمن واملصاريف بعد يمينه عىل أن ظاهر الثمن كباطنه
وأجاب املدعى عليه بأن املدعي مل يدخل . 173ورسم رشكة عدد  285برسم ملكية عدد 

البائع ويبني قرابته منه وأنه اشرتى مفرزا بعد إجراء قسمة بتية بحضور جمموعة من 
 ،والتمس إجراء بحث ،وأن أجل الشفعة مىض وسقطت الدعوى بشأهنا ،األشخاص

وذلك بعد أدائه  ،(...)وإثر ذلك صدر احلكم باستحقاق املدعي شفعة القطعة املسامة 
الثمن ومرصوفات العقد الالزمة ويمني املدعى عليه عىل أن ظاهر الثمن كباطنه 

طعن فيه املدعى عليه أصليا واملدعي فرعيا وركز األول استئنافه  .ورفض باقي الطلب
عىل أن القطعة املبيعة هي قطعة مفرزة بعد إجراء قسمة رضائية منذ عدة سنوات 

ن موجب ألك ككل متعددة ومتتالية يف علم املستأنف عليه ووجرت بيوعات عىل امل
إثبات الشياع هو موجب صوري وركز الثاين أسباب استئنافه عىل إغفال البت يف 

أصدرت حمكمة االستئناف قرارها  ،وبعد املناقشة. طلب استحقاقه لواجبه يف املبيع
تأنف الفرعي لواجبه بإلغاء احلكم املستأنف فيام قىض به من رفض طلب استحقاق املس

يف القطعة األرضية املبيعة واحلكم باستحقاقه هلذا الواجب حسب الفريضة املستمدة 
 .وهو القرار املطلوب نقضه ،وبتأييده يف الباقي 410من اإلراثة عدد 

 :يف شأن وسيلتي النقض األوىل والثانية جمتمعتني لتداخلهام
ملوازي النعدامه وعدم ارتكازه حيث يعيب الطاعن عىل القرار فساد التعليل ا

عىل أساس وانعدام التعليل وعدم كفايته، ذلك أن املطلوب ذكر بمقاله أنه ورث من 
املحدودة حسب املقال، وبأن عمه  (...)جده الذي أنزله منزلة ولده يف األرض املسامة 

لب الذي هو بمثابة أخيه حسب رسم التنزيل باع واجبه يف القطعة املذكورة للطا) ا(
واستدل برسوم التنزيل واإلراثة وثبوت الرشكة وامللكية، وأن القرار املطعون فيه اعترب 
أن القطعة األرضية مشاعة عىل أساس أن البائع رصح بأن القطعة إرث له من والده 

من مدونة احلقوق العينية للقول بصحة  312إىل  292وطبقت املواد من  )ب.ع( اهلالك
والقانون املشار إليه مل يصدر إال بتاريخ  11/11/2011عقد بتاريخ الشفعة مع أن البيع ان



 8     164  

 

وبالتايل فإن أحكام الفقه والتحفة هي الواجبة التطبيق وأن الواضح من ، 22/11/2011
خلف عدة ورثة آخرين الذين خلفوا بدورهم ورثتهم ) ب.ع(رسم اإلراثة أن املرحوم 

 فكان لزاما عليه )ب.ا( شاع مع رشكةدام أن املطلوب يطالب باستحقاق اجلزء امل وما
إدخال مجيع الورثة، وبخصوص طلب شفعة األجزاء املشاعة من يد الطالب فإن 

وأن القضاء باستحقاق  ،صبتهم ال عىل الرؤوسنالرشكاء يف الشفعة إنام يشفعون بقدر أ
ومن أنصبتهم يف الشياع  )ب.ع( شفعة نصيب البائع دون التحقق من ورثة اهلالك

يعرض القرار للنقض، وأنه يتجىل من العقد العريف للرشاء أنه يتعلق بعقار مفرز باسمه 
وحدوده ومساحته، فإن املحكمة مل تعتد سوى بترصيح البائع بخصوص أصل ملكيته 

 .للمبيع دون أن تتحقق من القسمة املزعومة والبيوعات السابقة
ه اإلسالمي بعدم جواز تبعيض الشفعة وأن تقيض قواعد الفق حيث ،لكن

الشفيع يأخذ الشقص املشفوع بكامله إذا كان املشرتي أجنبيا خالف املشرتي الرشيك، 
كام أن قاعدة االستصحاب تقتيض بقاء الشياع عىل حاله إىل حني إثبات القسمة 

الوثائق بموجب قانوين معتمد، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا تبني هلا من 
املعروضة أمامها أن عقد البيع أشار إىل أن أصل امللك هو اإلرث وأن املطلوب أدىل 

فاستنتجت من ذلك قيام حالة  ،برسم اإلراثة ورسم امللكية ورسم إثبات الشياع
 ،الشياع وأنه ليس بامللف ما يفيد أن أحد الورثة تقدم بطلب الشفعة غري الطالب

قىض به من استحقاق الشفعة، تكون قد طبقت القواعد  فأيدت احلكم االبتدائي فيام
أعاله وجاء قرارها معلال بام فيه الكفاية وال تأثري لإلشارة إىل فصول مدونة احلقوق 

ويبقى ما  ،العينية باحلكم االبتدائي عىل ما انتهى إليه القرار االستئنايف بعلل جديدة
 .بالوسيلتني عىل غري أساس

 هلذه األسباب
 .ة النقض برفض الطلبقضت حمكم

 وبه صدر القرار وتيل باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
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رئيسة وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من . اجللسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
 -ا مقررحممد صواليح : واملستشارين السادةرئيسا السيدة سمية يعقويب خبيزة  الغرفة

 املحامي العامبحضور  أعضاء وردة املكنوزي - احممد لفطح  -  اهلادي األمنيعبد 
 .السيدة فاحتة آيت عمي حدو كاتبة الضبطالسيد عبد اإلله مستقيم وبمساعدة 



 

   



 

 
 

 

  
     

  دراســــــــات
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  إشكالية الوجود القانوني حلق الشفعة
  يف ضوء توجهات حمكمة النقض 

 
 حسن فتوخ. د

 مستشار بمحكمة النقض
رئيس قسم التوثيق والدراسات 

 والبحث العلمي
 

 :تقديم
كرس املرشع املغريب رصاحة الوجود القانوين حلق الشفعة من خالل مقتضيات 

 1من مدونة احلقوق العينية التي اعتربته بأنه احلق الثابت للاملكني عىل الشياع 292املادة 
يف اسرتداد احلصة املبيعة، دون املالكني يف امللكية املشرتكة الذين حيق هلم ممارسة حق 

 قـاملتعلق بملكية الشق 00-18من قانون  39األفضلية بشأن الشقة املفرزة املبيعة وفق املادة 
                                                

جدير بالذكر أن عدم ممارسة النائب الشرعي حلق الشفعة لفائدة الشفيع القاصر داخل األجل القانوين  - 1
يترتب عنه سقوط حق هذا األخري يف رفع دعوى الشفعة بعد بلوغه سن الرشد القانوين حسب قرار 

غري منشور  5298/1/4/2014 :ملف مدين عدد 05/01/2016: يف مؤرخ 1/4 :حمكمة النقض القرار عدد
  :الذي جاء فيه

لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بتأييد احلكم االبتدائي القاضي برد دعوى "
استحالال  2003الطاعن بعلة أنه كان حاضرا زمان بيع حقوق مشاعة يف العقار الذي هو شريك فيه سنة 

نه كان حتت والية أبيه بعد أن قام له سبب الشفعة، بأ"للشفعة ملمارستها داخل أجل السنة من رشده بعلة 
، وقضت تبعا لذلك بتأييد احلكم االبتدائي يف "وأن عدم ممارستها من طرف وليه يف إباا مسقط هلا

منطوقه بعدم قبول الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليال سائغا قانونا والتزمت التطبيق السليم للقانون ومل 
  ".ا، وما بالوسيلة غري مبين على أساس خترق الفصول احملتج
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  .2والطبقات
ومعلوم أن ممارسة حق الشفعة جيب أن تتم عن طريق إعالن الرغبة وعرض 

وإيداعه بصندوق املحكمة داخل األجل القانوين، مما جيعل دعوى الشفعة يف  3الثمن
مواجهة املشفوع منه دعوى عينية لكوهنا ترمي إىل استحقاق حق عيني عقاري وحلول 

 .4من نفس املدونة 12يات املادة الشفيع حمل املشرتي املشفوع منه عمال بمقتض
ولعل تناول هذا املوضوع يقتيض منا احلديث عن بعض اإلشكاالت املتعلقة 

الطبيعة العقارية للمياه ، ثم الوقوف عىل )املحور األول( بصحة إجراءات الشفعة
 ). املحور الثاين(مدى حسن نية املشفوع منه و

                                                
  :جاء يف قرار حملكمة النقض ما يلي -2

ال ميكن ممارسته إال إذا كان املالك املشتركون قد اتفقوا على  03/10/2002حق األفضلية يف نظام قانون "
إذا مل  1946ممارسته، وال جمال إلعمال قواعد األفضلية وفق املقتضيات العامة حلق الشفعة من خالل ظهري 

 ". املتعلق بامللكية املشتركة على ذلك 2002ينص ظهري 
أشار إليه التقرير السنوي حملكمة النقض  - 3721/1/4/2010ملف عدد  03/01/2012بتاريخ  79قرار عدد  -

  .2012لسنة 
  طرح السؤال يف حالة مراجعة مثن البيع حبكم قضائي استنادا للغنب والتدليس ومدى إلزام الشفيع بإيداعه؟  -3

 أن احملكمة ملا اعتربت أن البائعة للمشفوع منها راجعت مثن"جتيبنا حمكمة النقض معتربة يف أحد قراراا 
البيع مبقتضى حكم صدر بناء على الدعوى اليت أقامتها ضد املشفوع منه للغنب والتدليس يف الثمن وأصبح 
زائدا على الثمن الوارد يف عقد بيع احلصة املشاعة والذي مت إيداعه من طرف طالب الشفعة، وبأن طالب 

كور رغم تبليغه به حسب الثابت الشفعة مل يقم بإيداع الثمن احلقيقي للمبيع وفق ما قضى به احلكم املذ
من وثائق امللف، والذي أصبح ملزما للمشتري وطالب الشفعة، وبأن عدم إيداع الثمن كامال يرتل مرتلة 
عدم إيداعه ويسقط احلق يف الشفعة، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها رغم أن احلكم املستدل به كما 

ض عن عمل غري مشروع منسوب للمطلوبة يتمثل يف غنب تفصح عنه تعليالته املؤدية إىل منطوقه هو تعوي
البائعة هلا يف الثمن، وبالتايل ال يلزم الشفيع بأدائه عند األخذ بالشفعة مىت توافرت شروطها، تكون قد 

  .عللت قرارها فاسدا وهو مبثابة انعدامه
ليه ضمن إمشار  2143/1/4/2018يف امللف املدين عدد  2018دجنرب  11الصادر بتاريخ  768القرار عدد (

  )2018التقرير السنوي حملكمة النقض لسنة 
من مدونة احلقوق العينية السارية املفعول زمان  306وفقا ألحكام املادة  جاء يف قرار حملكمة النقض أنه -4

 الدعوى جيب على من يرغب يف األخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إىل رئيس احملكمة االبتدائية املختصة يعرب فيه
عن رغبته يف األخذ بالشفعة، ويطلب فيه اإلذن له بعرض الثمن واملصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا 
مث بإيداعهما يف صندوق احملكمة عند رفض املشفوع منه للعرض العيين احلقيقي، وأن يقوم بكل ذلك 

عة وحدها أو كان داخل األجل القانوين وإال سقط حقه يف الشفعة، سواء كان طلبه يقتصر على الشف
مقرونا بطلب استحقاق الشقص الذي يشفع به، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة مل تلتزم مقتضيات النص 

  .القانوين املنوه عنه قبله، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس
ليه ضمن إمشار  4154/1/4/2018 عدد يف امللف املدين 2018دجنرب  11الصادر بتاريخ  769القرار عدد  -

  .2018التقرير السنوي حملكمة النقض لسنة 
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  : املحور األول
 إجراءات الشفعة بعض اإلشكاالت املتعلقة بصحة

 خصوصيات الشفعة يف العقار يف طور التحفيظ: الفقرة األوىل

حيق للشفيع التعرض إما عىل مطلب التحفيظ، وإما عىل اإليداع حسبام إذا كان 
ومن ثم . املشفوع منه قد اختار مسطرة نرش اخلالصة اإلصالحية، أو مسطرة اإليداع

للتوصل إىل كسب حق امللكية برشوط نخلص إىل القول بأن الشفعة هي جمرد رخصة 
يف أحوال خمصوصة، وهذه اإلباحة ال تنتج حقا إال إذا استعملت، وحينئذ فال يتولد 
حق عيني للشفيع بمجرد البيع، وإنام يتولد هذا احلق عن طلب الشفيع باألخذ بالشفعة 

ىل الشفيع من مدونة احلقوق العينية التي أوجبت ع 306والقضاء له به عمال بنص املادة 
بإجراءات العرض العيني للثمن ومرصوفات العقد  5القيام داخل اآلجال القانونية

الظاهرة واملرصوفات النافعة واإليداع بصندوق املحكمة يف حالة رفض املشفوع منه 
للعرض العيني حتت طائلة سقوط احلق، هذا مع العلم أن حمكمة النقض اعتربت يف 

ني بواسطة شيك بنكي بدون مؤونة يقوم مقام العرض أن العرض العي أحد قراراهتا
 :الناقض حسبام هو واضح من خالل احليثيات التالية

العرض العيني لألخذ بالشفعة ولئن صح بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، " 
فإن رشطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك املسحوب عليه بتاريخ إنشاء 

                                                
غري  5854/1/4/2014: ملف مدين عدد 12/01/2016: يف املؤرخ 23/4 :جاء يف قرار حملكمة النقض عدد -5

  :منشور ما يلي
يمينه مىت كان القيام حيث صح ما عابه الطاعن يف الوسيلة ، ذلك أن الشفيع مصدق يف نفيه العلم بالبيع ب"

واحملكمة مصدرة القرار " وصدق إن أنكر علمه بيمينه: "بعد السنة وداخل أربع سنوات لقول الشيخ خليل
 ،املطعون فيه ملا صدقت الشفيع يف نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة على عقده ودون أن توجه إليه اليمني

  ".، مما يوجب نقض القرارنة قانوتكون قد خالفت القاعدة الفقهية أعاله وهي مبثاب
ملف مدين  12/01/2016 :يف مؤرخ 22/4: انظر كذلك قرار حملكمة النقض يف نفس السياق حتت عدد -

  .غري منشور 5853/1/4/2014 :عدد
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عىل املشفوع منه، واملحكمة ملا قضت بسقوط حق الشفيع يف الشيك وبتاريخ عرضه 
األخذ بالشفعة بعلة عدم صحة العرض العيني للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم 
توفر الشيك عىل املؤونة املغطية ملقابل الشفعة، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس من 

 .6"القانون ومل خترق أي مقتىض قانوين
إجراءات املطالبة بحق الشفعة الوارد عىل عقار يف طور  فام هي إذن خصوصيات

التحفيظ؟ وكيف يمكن تفسري أجل السنة من تاريخ اإليداع؟ وهل الشفيع ملزم 
بمامرسة حق الشفعة داخل األجل العام وهو أجل السنة أم داخل األجل اخلاص وهو 

املشفوع  أجل شهرين للتعرض أم داخل أجل الشهر يف حالة تبليغه شخصيا من طرف
منه؟ وهل هناك ما يمنع قانونا من اختيار املشرتي حلصة مشاعة سلوك مسطرة نرش 
اخلالصة اإلصالحية؟ وما هو األثر القانوين الذي يرتتب عن اإليداع الذي ينجزه 
املحافظ العقاري بشأن بيع وقع من طرف أحد الرشكاء بعد إحالة امللف عىل املحكمة 

 7للبت يف التعرضات؟
اجلواب عىل ذلك يدفعنا إىل القول، بأنه إذا كان املرشع قد حدد طريقة ولعل 

التدخل يف مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض، فإنه أضاف نوعا جديدا من 
من ظهري  84التعرضات وهو ما يسمى بالتعرض عىل اإليداع الذي يتم وفق الفصل 

تتوقف عىل املسطرة  أي ما مفاده أن حتديد مظاهر تعرض الشفيع. التحفيظ العقاري
ومن ثم . التي وقع اختيارها من طرف املشفوع منه إلشهار عقد رشائه للحصة املشاعة

                                                
منشور بالنشرة  4604/1/4/2012يف امللف املدين عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  135القرار عدد  -6

  .2015سنة  - 79املتخصصة حملكمة النقض العدد 
غري  3792/1/8/2015:ملف مدين عدد 12/01/2016: املؤرخ يف 21/8: جاء يف قرار حملكمة النقض عدد -7

  :منشور ما يلي
وحيث يعيب الطاعن القرار فيها خبرق مقتضيات القانون العقاري، ذلك أن طلب التعرض قدم مباشرة "

احملكمة دون اللجوء إىل املسطرة اإلدارية اليت تقتضي وجوبا عرض التعرضات على احملافظ على إىل 
  .األمالك العقارية الذي حييل بدوره امللف على احملكمة

ردا على هذه الوسيلة وخالفا ملا ورد فيها، فإنه يتجلى من مستندات امللف أن التعرض مل يقدم ، لكن
ئية بتاونات وإمنا أمام احملافظ على األمالك العقارية والرهون وأن هذا األخري هو مباشرة إىل احملكمة االبتدا

  ".الذي أحال ملف املطلب على احملكمة املذكورة مما يبقى معه النعي املذكور على غري أساس أيضا
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من ظهري  83فإذا تم سلوك مسطرة نرش اخلالصة اإلصالحية الواردة يف الفصل 
أما إذا وقع . التحفيظ العقاري، فإن تعرض الشفيع سينصب عىل مطلب التحفيظ

فإن تعرض الشفيع سيكون ضد اإليداع وليس ضد مطلب أعاله،  84اختيار الفصل 
التحفيظ، علام أن حمكمة النقض اعتربت أن التعرض عىل اإليداع ال يمنع املحافظ من 

 .8اختاذ قرار التحفيظ
أعاله واملقرر لفائدة املفوت له  83ومعلوم أن االختيار املتحدث عنه يف الفصل 

أي أن اخليار املمنوح للمفوت . رهني بوجود ملف مطلب التحفيظ يف مرحلته اإلدارية
له يف سلوك مسطرة نرش اخلالصة اإلصالحية أو مسطرة اإليداع يتوقف عىل عدم 
إحالة ملف مطلب التحفيظ من طرف املحافظ عىل حمكمة التحفيظ للبت يف 

بمجرد حصول هذه اإلحالة التي تبتدئ من تاريخ توقيع املراسلة من إذ . 9التعرضات
                                                

بالتحفيظ املتعلق  12/08/1913من ظهري  30التعرض املشار إليه يف الفصل " :جاء يف حيثيات قراراا أن -8
العقاري والذي مينع احملافظ من اختاذ قرار بالتحفيظ إال بعد استنفاذ مجيع طرق الطعن بشأنه يهم فقط 

من نفس القانون واللتان تتعلقان حبالة املنازعة يف وجود حق امللكية  24احلالتني األوىل والثانية من الفصل 
ار، وحبالة االدعاء باستحقاق حق عيين قابل لطالب التحفيظ أو يف مدى هذا احلق أو بشأن حدود العق

للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه، ألما وحدمها متسان حقوق امللكية اليت يدعيها طالب 
من هذا القانون، فال تأثري هلا على  84التحفيظ، أما حالة املنازعة يف حق وقع اإلعالن عنه طبقا للفصل 

ني املودع واملتعرض على اإليداع، وألن ما قد يصدر بشأا من قرارات هذا احلق وم فقط العالقة ب
  ".قضائية ميكن تقييده بالرسم العقاري بعد إنشائه

غري  5794/1/8/2015 :ملف مدين عدد 12/01/2016: مؤرخ يف 23/8: جاء يف قرار حملكمة النقض عدد - 9
  :منشور ما يلي

لكن، ردا على الوسيلتني معا لتداخلهما، فإن إجراء التحقيق موكول للمحكمة ال تقوم به إال إذا كان "
الزما للفصل يف الدعوى، وأن االستئناف وإن كان ينشر الدعوى من جديد، فإن ذلك ال مينع احملكمة من 

لوسيلة األوىل، فإن حمكمة اعتماد معاينة أجريت خالل املرحلة االبتدائية، وأنه وخالفا ملا ورد يف ا
التحفيظ، تصبح ملزمة باالنتقال إىل مناقشة حجة طالب التحفيظ بعدما يديل املتعرض حبجة مقبولة إلثبات 
تعرضه، وأا يف نازلة احلال ملا اعتمدت وباألساس يف قضائها كون العقار املدعى فيه يرجع ملكه يف 

الصادر عن حمكمة االستئناف بأگادير،  266االستئنايف عدد  األصل إىل موروث الطرفني استنادا إىل القرار
الصادر عن احملكمة االبتدائية بتيزنيت، املنجز بشأنه حمضر تنفيذ ملف  119املؤيد للحكم االبتدائي عدد 

تنفع  إىل مناقشة حجة الطاعن، وأن احليازة بني الورثة ال وعن صواب ، انتقلت347/1989التنفيذ عدد 
 ==عض اآلخر وإن طالت ألن احلائز منهم، حيوز لنفسه ولغريه، ولذلك، وملا للمحكمة منبعضهم ضد الب
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طرف املحافظ وتسجليها يف السجل املعد لذلك وإعطائها رقام ترتيبيا، تغل صالحية 
 املحافظ املوكولة إليه قانونا يف فتح التعرضات عىل مطلب التحفيظ أو عىل اإليداع

 . من ظ ت ع 84الذي تم يف إطار الفصل 
 ن األمر كذلك، فإن أي تفويت يقع بعد إحالة ملف املطلب عىل حمكمةوإذا كا

، يسد باب اخليار املقرر للمفوت له بني املسطرتني أعاله، وجيعله حمقا فقط يف 10التحفيظ
مبارشة مسطرة واحدة وهي مسطرة اإليداع دون مسطرة نرش اخلالصة اإلصالحية 

م بإجراءات اإلشهار والنرش يف اجلريدة التي تقتيض وجود امللف بني يدي املحافظ للقيا
ومن ثم فإن حصول هذا النوع من اإليداع يف املرحلة للقضائية للتحفيظ، . الرسمية

                                                                                                                        
استندت (...) البائعة " :فإا حني عللت قرارها بأن سلطة يف تقدير األدلة واستخالص قضائها منها،== 

نفسه وإلخوانه الذي اشترى منها ل(...) وأن طالب التحفيظ (...) فيتملكها للمبيع إىل اإلرث من والدها 
باقي طالب التحفيظ ملا أقر مبحضر املعاينة بأن امللك موضوع مطلب التحفيظ هو نفسه امللك املشار إليه 

واملوايل جلهة القبلة واملشتمل على بنايات شيد البعض منها والده قيد  347/1990مبحضر التنفيذ ملف عدد 
جته ال ينتفع ا، والثابت من حمضر التنفيذ املؤرخ حياته، فإن شراءه أصبح فاقدا حلجيته ألنه من أكذب ح

موضوع القسمة بني موروث الطرفني وشقيقيه  119/83واملنبثق عن احلكم العقاري عدد  19/10/1990يف 
أن املدعى فيه كان من نصيب والد  06/02/1990الصادر بتاريخ  266واملؤيد بالقرار االستئنايف عدد (....) 

التنفيذ، وأن حيازة األقارب الشركاء باملرياث ال تفيد، وإذا كان األصل مشاعا، فإن  طريف هذا الرتاع بعد
ادعاء  األصل هو االستصحاب أي بقاء حالة الشياع إىل حني ثبوت القسمة الشرعية بني الورثة وال يصح

فيه باإلرث فإن  االختصاص باملدعى فيه بالتصرف واحليازة غري ادية، وأنه أمام ثبوت االشتراك يف املدعى
املستأنف عليهم حيوزون املتروك ألنفسهم ولشريكهم أخيهم املستأنف عليه لذلك فإنه ال تأثري حليازم 

فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معلال تعليال سليما ومرتكزا على أساس ، "على ما قضى به احلكم املستأنف
  ". قانوين وما بالوسيلتني غري جدير باالعتبار

: نازلة تتعلق برتاع حتفيظ عقاري أحيل عليها من طرف احملافظ، اعتربت حمكمة النقض يف قرارها عدد يف - 10
  :غري منشور ما يلي 5206/1/8/2015 :ملف مدين عدد 19/01/2016: املؤرخ يف 34/8
من أنه يتجلى من وثائق امللف أن الطاعنة متسكت يف مقاهلا االستئنايف بأن طالب اإلحصاء هو سلف كل "

، وأن هذين األخريين مها شقيقني، فكان على احملكمة تبعا (...) البائع لطاليب التحفيظ ولزوجها اهلالك 
وإذا ثبت هلا ذلك أن تتخذ اإلجراءات التكميلية  لذلك أن تتأكد مما متسكت به الطاعنة ذا اخلصوص

إلحصاء املذكور، وإذ مل تفعل فقد للتحقيق للتأكد أيضا من كون العقار موضوع الرتاع هو نفسه الوارد با
جاء قرارها غري مرتكز على أساس قانوين وفاسد التعليل املرتل مرتلة انعدامه ومعرضا بالتايل للنقض 

   ".واإلبطال
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يرتتب عنه ال حمالة حرمان الشفيع من التعرض عىل اإليداع املذكور، بدليل أن املحافظ 
تم حذفه  ، وأن اختصاص وكيل امللك قد11غري خمتص وامللف بني يدي حمكمة التحفيظ

، وبالتايل نخلص إىل القول بأنه ليست 14/07املعدل بمقتىض قانون  29بنص الفصل 
هناك أية جهة إدارية أو قضائية خمتصة لقبول التعرض عىل اإليداع يف هذه املرحلة، مما 
ينتج عنه حتام ضياع حقوق الشفيع بقوة القانون الذي أقر له حق الشفعة يف مدونة 

 .14/07نتزع منه بمقتىض قانون احلقوق العينية وا
وترتيبا عىل ذلك، فإن املسوغ الذي كان معتمدا من قبل املحافظني قبل التعديل، 

لذا . 14/07بمقتىض قانون  24/11/2013مل يعد مالئام بعد التعديل الذي حصل بتاريخ 
 يتعني عىل اجلهات املعنية بقطاع التحفيظ العقاري التدخل رصاحة حلث املحافظني عىل

                                                
جدير بالذكر أن احملافظ العقاري هو جهة إحالة على حمكمة التحفيظ املختصة للبت يف التعرضات على  -11

اع، وهو جهة حمددة ألطراف الرتاع وللقانون الواجب التطبيق، وهو ما مطلب التحفيظ أو على اإليد
 :ملف مدين عدد 26/01/2016: املؤرخ يف 41/8: أكدته حمكمة النقض يف قرارها القرار عدد

  :غري منشور الذي جاء فيه ما يلي 1762/1/8/2013
 حمتويات امللف اإلداري، وباقي بالرجوع إىل" :حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنه"

أوراق امللف مل تلف احملكمة ما يفيد فعال أن الدولة املغربية امللك اخلاص قامت بالتعرض على التحديد 
، ألنه مبقتضى الظهري 18/02/1924اإلداري وفق املنصوص عليه يف الفصلني اخلامس والسادس من ظهري 

ضية يشملها حتديد مجاعي أن يتقدم بتعرض داخل أجل الستة املذكور جيب على من يطالب مبلكية قطعة أر
أشهر املوالية لتاريخ إيداع احملضر، وأن يقدم مطلبا للتحفيظ داخل الثالثة أشهر املوالية النتهاء األجل 

يف حني أنه يتجلى من مستندات امللف أن مطلب التحفيظ قيد باحملافظة العقارية  ،"املخصص للتعرض
، بينما مسطرة التحديد اإلداري شرع فيها بتاريخ الحق مبقتضى املرسوم رقم 27/03/1963بتاريخ 

، وأما دام مطلب التحفيظ قد قدم قبل الشروع يف عملية التحديد 01/04/1991الصادر بتاريخ  220/91/2
، وليس ظهري 12/08/1913اإلداري، فإن املسطرة الواجبة التطبيق هي املنصوص عليها يف ظهري 

، وتعترب صاحبة التحديد اإلداري هي املتعرضة على مطلب التحفيظ، وهي امللزمة باإلثبات، 18/02/1924
خاصة أن الرتاع مل حيل على احملكمة يف إطار مسطرة التعرض على التحديد اإلداري، وبالتايل فإن الطاعنة 

م أن مطلبها كان مقيدا كطالبة للتحفيظ مل تكن ملزمة بسلوك مسطرة التعرض على التحديد اإلداري ما دا
قبل الشروع يف مسطرة التحديد اإلداري، وأن القرار املطعون فيه ملا قلب املراكز القانونية لألطراف واعترب 
طالبة التحفيظ هي املتعرضة على التحديد اإلداري يكون غري مرتكز على أساس قانوين مما عرضه للنقض 

  ".واإلبطال
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عدم تلقي أي إيداع أثناء املرحلة القضائية للتحفيظ، وذلك لضامن حقوق املتعرضني 
إذ أنه من غري املقبول أن يقبل املحافظ إجراء اإليداع . الذين تنشأ هلم يف تلك املرحلة

لفائدة املفوت له، ويرفض التعرض عىل ذلك اإليداع بعلة عدم اختصاص املحافظ 
 .هري التحفيظ العقاريمن ظ 29و 24طبقا للفصلني 

 2016يناير  12وجدير بالذكر أن حمكمة النقض اعتربت يف قرارها الصادر بتاريخ 
أن التعرض عىل مطلب التحفيظ طلبا للشفعة ال يمنع من إقامة دعوى مبتدأة هبا أمام 

 :املحكمة ذات الوالية العامة كام هو واضح من خالل حيثياته كالتايل
ن عىل القرار، ذلك أن التعرض عىل مطلب التحفيظ حيث صح ما عابه الطاع"

طلبا للشفعة ال يمنع من إقامة دعوى مبتدأة هبا أمام املحكمة ذات الوالية العامة، 
والطاعن وإن صاغ طلبه يف شكل تعرض فإن ذلك غري مانع له بأن يطالب بعني ما 

ر املطعون تعرض عليه بدعوى مبتدأة، وإذ هو سلك ذلك فإن املحكمة مصدرة القرا
أن النظر يف دعوى ": فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض بعدم قبول الطلب بعلة

الشفعة ال يصح دون النظر يف دعوى التعرض وأن االختصاص فيها لقايض التحفيظ 
، تكون قد خالفت القاعدة املذكورة "وقضت بتأييد احلكم القايض بعدم قبول الطلب

 . 12"بمثابة انعدامه مما يتعني نقضهوعللت قرارها فاسدا وهو 
أن تضمني التعرض بمطلب التحفيظ " :ويف نازلة أخرى اعتربت نفس املحكمة

مل حيدد بأجل ويكون معتربا ما دام مل يبت يف طلب الشفعة، واملحكمة ملا ثبت هلا أن 
املستأنف قدم دعوى الشفعة وقام بتقييدها يف شكل تعرض بمطلب التحفيظ، 

تضمني التعرض قبل صدور قرارها إصالحا للمسطرة باعتبار االستئناف واعتربت أن 
من  306و 305، 304ينرش الدعوى من جديد، تكون قد طبقت مقتضيات املادة املواد 

 .13"مدونة احلقوق العينية تطبيقا سليام، وعللت قرارها بام فيه الكفاية
                                                

  .غري منشور 2757/1/4/2014 :ملف مدين عدد 12/01/2016 :يف مؤرخ 17/4 :قرار عدد - 12
مشار إليه ضمن جملة  2514/1/9/2016يف امللف املدين عدد  2016يونيو  23الصادر بتاريخ  66القرار عدد  - 13

  .8العدد  -حملكمة النقض  ملفات عقارية
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التقييد وليس من تاريخ من تاريخ  إشكالية نشأة حق الشفعة :الفقرة الثانية
 اإليداع

، وإنام جيب عىل املعني 14ال شك أن عملية التقييد ال تتم من طرف املحافظ تلقائيا
، بطلب خطي إىل املحافظة العقارية املختصة، 15باألمر أن يتقدم شخصيا، أو بواسطة نائبه

  ع.ت.ظ من 69يف شكل قائمة تتضمن وجوبا البيانات املنصوص عليها يف الفصل 
مرفقة بالعقود واملحررات املطلوب تقييدها، والتأكد من استخالص واجبات 

                                                
نشري إىل أنه ميكن مباشرة التقييد التلقائي من طرف احملافظ حينما يتعلق األمر بنظام امللكية املشتركة  -14

يقيد تلقائيا الرسم العقاري األصلي : "على ما يلي 25.90من القانون رقم  53للعقارات املبنية طبقا للمادة 
مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية اخلاصة  إذا صار ال خيص إال األجزاء املشتركة يف اسم احتاد املالك،

  ". باألجزاء املفرزة
جتدر املالحظة أن املشرع األسري جسد مبدأ املساواة بني األب واألم عند ممارسة أي منهما مهام الويل،  -15

  : من مدونة األسرة على ما يلي 240حيث نصت املادة 
موال احملجور، وال يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إال ال خيضع الويل لرقابة القضاء القبلية يف إدارته أل"

وللقاضي املكلف بشؤون القاصرين ). درهم 200.000(إذا تعدت قيمة أموال احملجور مائيت ألف درهم 
وميكن الزيادة يف . الرتول عن هذا احلد واألمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة احملجور يف ذلك

  ".ة مبوجب نص تنظيميهذه القيم
ولذلك، فإن التصرفات املنجزة من طرف الويل، أبا كان أو أما، بالنيابة عن ولده القاصر ال تتوقف على 

من  241إذن من القاضي املكلف بشؤون القاصرين ولو جتاوزت املبلغ املشار إليه أعاله، بدليل أن املادة 
أثناء ) درهم 200.000( موال احملجور مائيت ألف درهمإذا تعدت قيمة أ: "مدونة األسرة تنص على ما يلي

إدارا، وجب على الويل إبالغ القاضي بذلك فتح ملف النيابة الشرعية، كما جيوز للمحجور أو أمه القيام 
  ".بنفس األمر

أما بالنسبة لوجوب تقييد التصرفات أعاله من طرف احملافظني، فقد جاء يف دورية للمحافظ العام حتت 
  : ما يلي 2004يونيو  16بتاريخ  1314عدد 
، فكان جواب "الويل"لقد طرح سؤال على وزارة العدل حول توقف التصرفات اليت تنجزها األم ".. 

أن " م  - 23ق م ق م ق ق ملف رقم  2-10967رقم  2004مايو  24الوزارة بواسطة كتاا املؤرخ يف 
تتوقف على إذن من القاضي املكلف بشؤون القاصرين يف أموال ابنها القاصر، ال " الويل"تصرفات األم 

  ".طبقا ملقتضيات مدونة األسرة
وحرصا على توحيد العمل اإلداري يف ميدان التحفيظ العقاري، يشرفين أن ..... وانطالقا من هذا املوقف

 أطلب منكم عدم استلزام اإلذن املذكور حينما يعرض عليكم من أجل التقييد، تصرف صادر من الويل
من مدونة األسرة املتعلقة حباالت تعارض  269نيابة عن ولده القاصر، شريطة مراعاة أحكام املادة 

   ...".املصاحل
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التسجيل والتنرب، ووجوب أداء رسوم املحافظة العقارية، بصندوق الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية، بعد قبول الطلب من املحافظ 

 .العقاري
املسطري اإلداري املتمثل يف القائمة أعاله ومعنى ذلك، أن توافر هذا الرشط 

يشء رضوري، إذ أن أمهيته تتجىل يف موافقة البائع عىل إجراء تقييد العقد املرفق 
، باعتباره الطرف امللزم قانونا بضامن نقل امللكية إىل املشرتي سواء كان 16بالطلب

 إلشهاره بالرسم ، وباألخص قيامه بجميع اإلجراءات اإلدارية17شخصا طبيعيا أو معنويا
                                                

وأن . نشري إىل أن كل حق يطلب تقييده جيب تلقيه مباشرة ممن يكون العقار أو احلق مسجال على امسه -16
األخري حىت يتأتى تقييد شراء املشتري، وحصوله البائع هو امللزم بنقل امللكية بالرسم العقاري وحتيني هذا 

  .على النتائج املترتبة عن هذا اإلجراء اإلداري
 6وجدير بالذكر أن تقييد كل شركة مدنية عقارية متارس أحد األنشطة التجارية املنصوص عليها يف املواد  -17

ادة تثبت تسجيلها بالسجل من مدونة التجارة، يف الرسم العقاري يتوقف على ضرورة اإلدالء بشه 8و 7و
"...  :اليت جاء فيها ما يلي 2002يونيو  13بتاريخ  335التجاري حسب دورية السيد احملافظ العام عدد 

لقد ورد علي أكثر من مرة تساؤل حول ضرورة إخضاع الشركات املدنية العقارية للتقييد يف السجل 
املتضمن ملدونة التجارة، واليت تقضي  95/15م من القانون رق 37إىل أن مقتضيات املادة ... التجاري 

بإلزامية التقييد يف السجل التجاري لكل شخص معنوي أو طبيعي مغريب أو أجنيب يزاول فوق تراب 
من نفس القانون، ومن خالل  8و 7و 6اململكة نشاطا من بني األنشطة التجارية املنصوص عليها يف املواد 

ألشخاص املزاولني لنشاط جتاري باملغرب خاضعني للتسجيل بالسجل هذه املادة، يتضح جليا أن مجيع ا
التجاري سواء اختذ هذا الشخص شكل شركة جتارية أو شركة مدنية كالشركة املدنية العقارية اليت تزاول 
نشاطاا بشراء العقارات بنية بيعها على حاهلا أو بعد تغيريها أو اليت تعمل يف جمال التنقيب عن املناجم 

لذا يتعني عليكم كلما حتقق لديكم أن هذه الشركات تزاول نشطا من األنشطة احملددة . قالع واستغالهلاوامل
  ."السابقة الذكر أن تطلبوا اإلدالء إليكم بشهادة تثبت تسجيلها بالسجل التجاري 8و 7و 6يف املواد 

يداع وثائق لتحيني ملف ومن جهة أخرى، فقد طرح سؤال على احملافظ العام بشأن مدى إمكانية قبول إ
  شركة رغم عيوا إىل حني تقدمي طلب للتقييد يستند عليها ؟

وكان جوابه أن احملافظة العقارية ال حتتفظ يف ملفاا إال بالوثائق اليت استند عليها احملافظ بالقيام بإحدى 
، مؤكدا أن ملفات 1915يونيو  04من القرار الوزيري املؤرخ يف  4املهام املوكولة إليه مبقتضى الفصل 

الشركات تفتح فقط لضم الوثائق املثبتة لوجود الشخص املعنوي وألهلية التصرف بامسه واليت استند عليها 
التدخل يف مسطرة  -مسطرة حتفيظ  -تشطيب  -تقييد (احملافظ يف إجراء من اإلجراءات اليت أجنزها 

ع وثائق يف ملف مودع لديه إال إذا ارتبط حيث ال يقبل فتح ملف شخص معنوي جديد أو إيدا) التحفيظ
ذلك بطلب إجراء من اإلجراءات الداخلة يف نطاق اختصاصه، وكان هذا الطلب والوثائق املودعة تدعيما 

  .له مستوفية للشروط الشكلية واجلوهرية املطلوبة
   .2004نونرب  16بتاريخ  2518جواب احملافظ العام رقم  -
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بل يسوغ ألصحاب . من ظهري التحفيظ العقاري 65العقاري وفق مقتضيات الفصل  
احلقوق املسجلة أن يطلبوا من املحافظ إصالح ما وقع من إغفاالت أو أخطاء مادية قد 

كام يمكن له أن يبادر تلقائيا إىل القيام . تكون طالت البيانات الواردة بالرسم العقاري
ك، رشيطة إعالم حائز النظري باإلصالحات املنجزة، وإلزامه بإحضاره بتدارك ذل

 .18لتحيينه مع الرسم العقاري
وانسجاما مع ما ذكر، فإن العقد، أو احلكم، أو األمر املطلوب تقييده، جيب أن 
تكون البيانات الواردة هبا متطابقة مع ما هو مدون بالرسم العقاري، عىل اعتبار أن 

وأهليته وكذا صحة الوثائق املدىل 19حيقق حتت مسؤوليته هوية املفوت املحافظ ملزم أن
 .20هبا تأييدا للمطلب شكال وجوهرا

وعليه، فإن القيام بإجراء التقييد من طرف املحافظني يستلزم بالرضورة استيفاء 
إجراءات سابقة تتمثل يف تدوين طلبات التقييد يف سجل خاص يسمى سجل اإليداع، 

                                                
ملقتضيات الفصل أعاله عدة إشكاالت من ضمنها مدى إمكانية تقدمي مقال  وقد أثار التطبيق العملي -18

افتتاحي للدعوى قصد احلكم على احملافظ على األمالك العقارية بتصحيح األخطاء املادية اليت تسربت إىل 
  الرسوم العقارية؟

تكب من طرف احملافظ طلب إصالح اخلطأ املادي املر" :جتيبنا حمكمة النقض يف أحد قراراا، معتربة أن -
ال يصحح مبقال افتتاحي للدعوى، وإمنا بطلب يقدم هلذا األخري أو مببادرة يقوم ا من تلقاء نفسه، وإذا 
رفض احملافظ الطلب أو مل يقبل األطراف مبادرته فإن قراره يكون قابال للطعن أمام القضاء الذي يبت فيه 

  ".حبكم تصدره غرفة املشورة
جملة قضاء حمكمة  3097/1/1/2003يف امللف املدين عدد  1026عدد  2005أبريل  6يخ قرار صادر بتار -

   .62ص  ،65- 64النقض عدد 
وبالنسبة هلوية الشخص املعنوي فقد أكد احملافظ العام على ضرورة فتح ملفات خاصة تودع ا مجيع  -19

له من طرف شخص طبيعي، كما الوثائق املثبتة للوجود القانوين للشخص املعنوي وهلويته ولصحة متثي
تودع ا مجيع الوثائق املتعلقة مبا يطرأ من تغيري على البيانات املثبتة يف الرسم العقاري بشأن الشخص 
املعنوي املقيد، وهي إمسه وشكله القانوين، مبلغ رأمساله، مقره االجتماعي، واسم ممثله القانوين، مع العلم 

انات جيب أن يكون حمل تقييد بالرسم العقاري وفقا ما يتم به العمل أن ما يطرأ من تغيري على هذه البي
  .بالنسبة هلوية الشخص الطبيعي

  . 2006يونيو  10مؤرخ يف  3794كتاب احملافظ العام عدد  -
إىل هوية املفوت  1913غشت  12من ظهري  72جدير بالذكر أن املشرع قد اقتصر على اإلشارة يف الفصل  -20

فوت إليه، وهذا من شأنه خلق صعوبات عملية على مستوى التقييدات الالحقة اليت ترد فقط دون هوية امل
  .على الرسم العقاري
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التقييد بعد ذلك يف الرسم العقاري، فام هو إذن الفرق بني هذين ثم تبارش عملية 
 اإلجرائني ؟

وجوابا عن ذلك، فإن أمهية إجراء اإليداع يف ترتيب األولوية عند تقييد احلقوق 
بالرسم العقاري، جعلت املرشع يلزم املحافظ أن يتخذ سجال لإليداع قصد إثبات 
مطالب التقييد والوثائق املرفقة هبا حسب تواريخ إيداعها لدى مصلحة املحافظة 

س رقم الرتتيب الذي أودع به مع بيان العقارية، مقابل وصل يتضمن اإلشارة لنف
 .07/14من قانون  76تاريخ اإليداع، والساعة بالضبط كذلك عمال بالفصل 

ومعلوم أن سجل اإليداع يعترب حجة للمحافظ والغري عىل البيانات املضمنة 
من ظهري التحفيظ العقاري  77لرتتيب األولوية يف اإليداع عمال بمقتضيات الفصل 

ترتيب األولوية بني احلقوق املثبتة عىل العقار الواحد تابع لرتتيب "ن التي اعتربت أ
 ."التقييدات

ومعنى ذلك، أن األولوية يف اإليداع ال ختول دائام لصاحب الطلب حق األولوية 
يف التقييد، عىل أساس أن هذا األخري لن يتم إال بعد مراقبة املحافظ وتأكده من استيفاء 

فإذا ثبت له العكس فإنه يرفض . القانونية الالزمة لذلكمطلب التقييد للشكليات 
التقييد بالرسم العقاري، وال يستفيد بالتايل طالب التقييد من أولويته يف سجل اإليداع، 
ومن ثم فإننا نخلص إىل القول إن جمرد إيداع مطلب التقييد بمصلحة املحافظة العقارية 

م العقاري، بدليل أن إيقاع حجز حتفظي ال يعترب إشهارا للحق املطلوب تقييده بالرس
عىل حصص الرشيك يف رشكة مدنية ال يمكن تقييده من طرف املحافظ، ألنه ينصب 

 ع.ت.ظ  من 87و 65عىل أموال منقولة مملوكة لشخص ذايت خالفا ملقتضيات الفصلني 
بل إنه ال يمكن إيداع . التي توجب إشهار احلجوز العقارية املنصبة عىل حقوق عينية

األمر باحلجز العقاري بامللف اخلاص بالرشكة املالكة والذي يمسكه املحافظ فقط للتحقق 
  .21من هويتها ومن صحة متثيلها وبالتايل لن يرتب إيداعه هبذا امللف أي أثر قانوين

                                                
البيضاء آنفا، املوجه إىل احملافظ العام بشأن الرسم  كتاب احملافظ على األمالك العقارية بالدار -: راجع -21

  .194حتت عدد  2002أبريل  17س، ورسالة هذا األخري يف  24423العقاري عدد 
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وقد كرست حمكمة النقض هذه التفرقة بني إجراء اإليداع والتقييد بمناسبة نزاع 
ع، .ل.من ق 974عتمد الحتساب أجل الشفعة املحدد يف الفصل يتعلق بامهية التاريخ امل

التقييد يف العقار املحفظ الذي يقع به إشهار احلق الذي جيعله املرشع قرينة " :معتربة أن
 75عىل افرتاض العلم به يف مواجهة الكافة هو الذي يقع وفق ما هو حمدد يف الفصل 

العقاري البيانات املوجزة عن احلق  من التحفيظ العقاري بتقييد املحافظ يف الرسم
وأن تاريخ بداية األجل املنصوص عليه . املراد إشهاره مؤرخة وممىض عليها من طرفه

ع حيتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الشفيع بالرشاء بعد تقييده .ل.من ق 974يف الفصل 
ل بالرسم العقاري، ال من تاريخ إيداعه فقط، لكون إيداع املطلب والوثائق بسج

 .22"اإليداع باملحافظة ال يرقى إىل درجة إشهار احلق بتقييد الرسم العقاري
وبذلك يتضح أن إجراء اإليداع ولئن كانت تنتج عنه ترتيب حقوق األولوية 

يعترب مرحلة سابقة عن التقييد املنشئ للحقوق بالرسم  - ومع ذلك  - عند التقييد، فإنه 
بمقتضاه مجيع اآلجال املسقطة للحق من  العقاري، وأن هذا األخري هو الذي تنطلق

 .تاريخ اإلشهار الفعيل، وحتقق قرينة العلم بالتقييد قانونا وواقعا
غري أن بعض العمل القضائي، اعترب أن تاريخ إيداع عقد الرشاء بمصلحة 

                                                
السنة  ،38- 37منشور مبجلة قضاء حمكمة النقض عدد مزدوج  1985يناير  30صادر بتاريخ  270قرار عدد  -22

  ).1986يونيو ( ،11
طبق أجل الشفعة " :وقد أشار كذلك هذا القرار إىل مسألة مهمة تتعلق حبالة تعدد الشفعاء، حيث اعترب أنه

لكل واحد منهم أن يشارك يف شفعة اجلزء املبيع بنسبة حصته  حىت يف حالة تعدد الشركاء حيث يكون
فإذا مل ميارس أحدهم هذا احلق داخل األجل القانوين وجب على الشريك اآلخر أن يشفع مجيع اجلزء املبيع 
حىت ال تتجزأ الشفعة ويكون عليه يف هذه احلالة أن يدفع ما ينوب حصة من مل ميارس حق الشفعة يف 

  ...".األجل الثمن داخل نفس
ومعلوم أن مدونة احلقوق العينية نظمت حق الشفعة وخولت للشفيع أجل ثالثون يوما كاملة من  - 

وأن ما كرسه . امللغى 1915يونيو  2تاريخ توصله الشخصي بدال من ثالثة أيام اليت كان ينص عليها ظهري 
  :العينية كما يليمن مدونة احلقوق  296مضمون القرار أعاله نصت عليه صراحة املادة 

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم األخذ بالشفعة بقدر حصته يف امللك املشاع يوم املطالبة ا، فإذا "
  ".تركها البعض، وجب على من رغب يف الشفعة من الشركاء أخذ احلصة املبيعة بكاملها
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املحافظة وسجلها املعد لذلك، هو تاريخ رسيان أجل السنة املنصوص عليه يف املادة 
حلقوق العينية للمطالبة بالشفعة، ورتب عىل ذلك سقوط حق الشفيع، من مدونة ا 304

إال أن حمكمة النقض تواترت يف . والترصيح بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية
املراد  " :اجتهادها عىل تكريس التفرقة بني إجراء اإليداع، وإجراء التقييد، معتربة أن

م العقاري من طرف املحافظ كام هو مستفاد من هو تقييد عقد الرشاء بالرس... بالتقييد 
من ظهري التحفيظ العقاري بشأن التحفيظ العقاري ال جمرد إيداع  75مقتضيات الفصل 

 - 74 - 72العقد الذي إنام يعترب جزءا من مرحلة سابقة عن التقييد التي تنظمها الفصول 
من نفس الظهري، ومن ثم فإن التقييد الفعيل بالرسم العقاري هو وحده الذي  78

يكتيس طابع اإلشهار والعالنية يف مواجهة الكافة ويفرتض العلم به من طرف اجلميع، 
املشار إليه أعاله بأجل السنة ابتداء من  32وبالنتيجة فإن الشفيع إنام يتقيد طبقا للفصل 

الرسم العقاري من طرف املحافظ ال بإيداعه بني يدي هذا تاريخ تقييد عقد الرشاء ب
األخري الذي ال يفرتض العلم به من طرف الغري وبالتايل ال يشكل بالنسبة للشفيع 

: وخلصت حمكمة النقض يف النتيجة إىل القول. 23"انطالق بداية احتساب أجل الشفعة
نه يف شفعة العقار إن قضاة االستئناف ملا عللوا قضاءهم برفض طلب الطاعنني أ"

املحفظ يعترب تاريخ إيداع عقد الرشاء باملحافظة العقارية وسجلها املعد لذلك هو 
تاريخ انطالق احتساب أجل املطالبة بالشفعة، وأنه بمرور سنة من تاريخ اإليداع 

فإهنم يكونون ... املذكور ينقيض حق الشفيع وليس تاريخ تقييد املبيع بالرسم العقاري
تطبيقا خاطئا ومل يركزوا قضاءهم عىل  1915يونيو  2من ظهري  32الفصل قد طبقوا 

 ."أساس قانوين مما يعرضه للنقض
التقييد الذي حيرك أجل الشفعة هو " :أن 24كام أكدت نفس املحكمة يف قرار آخر

                                                
التقرير السنوي حملكمة النقض ( 2598/1/6/97يف امللف عدد  2003ماي  21صادر بتاريخ  1465قرار عدد  -23

  . 106ص  ،)2003لسنة 
العزيز  منشور مبؤلف عبد 783/85يف امللف املدين عدد  1987 يوليوز 15صادر بتاريخ  1703قرار رقم  -24

مطبعة النجاح اجلديدة  ،1999 ،طبعة أوىل ،"قضاء حمكمة النقض يف الشفعة خالل أربعني سنة: "توفيق
  ==                                    : وقد علل حمكمة النقض هذا املوقف مبا يلي. 63ص  ،البيضاء الدار
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من ظهري التحفيظ  75التقييد النهائي للحق الذي يتخذه املحافظ بمقتىض نص الفصل 
أما التقييد االحتياطي للحق فال يعطي لصاحبه إال حقا . احلق العينيالعقاري إلشهار 

حمتمال وهلذا فال يلزم الشفيع بمامرسة حق الشفعة ضده، وال أن يستصدر تقييدا 
 ."احتياطيا بحق الشفعة

القائم حول هذا االجتاه القضائي، فإننا  25وبرصف النظر عن اجلدل الفقهي
هو املعترب قانونا لرسيان أجل الشفعة يف مواجهة الشفيع نعتقد أن التقييد النهائي للحق 

من ظهري التحفيظ  32استنادا إىل قرينة العلم بالتقييد املنصوص عليها يف الفصل 
العقاري، وأن احلكم النهائي الصادر بشأن املقال موضوع التقييد االحتياطي واملعرتف 
باحلق لفائدة املستفيد من التقييد املذكور ال حيتج به ضد الشفيع إال من تاريخ تقييده 

من ظهري التحفيظ العقاري، ألن األثر الرجعي للتقييد  65وفقا ملقتضيات الفصل 
                                                                                                                        

من الظهري  32لكن خالفا ملا يدعيه الطاعن فإن التقييد احملرك ألجل الشفعة الذي يعنيه الفصل "... == 
 الذي يتخذه احملافظهو التقييد النهائي للحق  1915يونيو  2املطبق على العقارات احملفظة الصادر بتاريخ 

املتعلق بالتحفيظ إلشهار احلق العيين العقاري باعتباره  1913 غشت 12من ظهري  75مبقتضى نص الفصل 
أما التقييد االحتياطي فال يعطي لصاحبه . اإلجراء الوحيد الذي يعطي للمستفيد منه حقا عينيا على العقار

وهلذا فال يلزم الشفيع أن ميارس حق الشفعة ضد شخص . إال حقا حمتمال قد ال يعترف به القضاء فيما بعد
مل تتأكد بعد ملكيته للحصة املشاعة، وال يوجد يف القانون ما يلزمه كذلك أن يستصدر قيدا احتياطيا حبق 

وأن احملكمة بتصرحيها أن الشفعة وقعت ممارستها داخل األجل تكون قد أجابت ضمنا على هذا . الشفعة
  ".ت املتعلقة بالشفعة تطبيقا سليماالدفع وطبقت املقتضيا

  :كما أكدت حمكمة النقض يف قرار آخر نفس االجتاه ما يلي
لكن، حيث يتجلى من القرار املطعون فيه، أن احملكمة، عندما أجابت عما أثاره الطالب يف هذا "... 

للشفعة، والذي أن الدفع بكون املستأنف عليه، مارس حقه خارج األجل القانوين " الفرع من الوسيلة، 
باعتبار أن التقييد االحتياطي ما هو إال إجراء لضمان ... ابتدأ سريانه من تاريخ التقييد االحتياطي مردود

رتبة حقوق حمتملة، ال يسري من تاريخ إجرائه مدة األخذ بالشفعة، ألن هذه األخرية، ال تؤخذ يف حق ال 
فهو لذلك وكسابقه غري جدير . املثار يف الفرع 85ل ، فإا مل خترق مقتضيات الفص"زال يف طي االحتمال

  ".باالعتبار
   ).م.غ( 4886/1/6/97يف امللف املدين عدد  2000شتنرب  27بتاريخ  3568قرار عدد  -

  :لالطالع على املواقف الفقهية حول هذا اإلشكال القانوين راجع يف هذا الشأن -25
منشور مبجلة امللحق  ،"طلب الشفعة يف عقار حمفظآثار التقييد االحتياطي على : "حممد حمجويب -

  .87ص  ،1995أكتوبر  ،30العدد  ،القضائي
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ياطي قد رشع لصالح املستفيد منه، يف مواجهة أصحاب التقييدات االحتياطية، االحت
وال يمكن أن يمتد هذا األثر إىل إسقاط حق الشفعة عن الشفيع الذي ال ينشأ قانونا إال 
بعد صريورة احلكم القايض بإمتام إجراءات البيع بني املشرتي والرشيك مكتسبا لقوة 

 .سم العقاري عمال بمبدأ األثر اإلنشائي للتقييداليشء املقيض به وتقييده بالر

   :املحور الثاين
 الطبيعة العقارية للمياه ومدى اعتبار املشفوع منه غريا حسن النية

 الطبيعة العقارية للمياه: الفقرة األوىل 
نظرا للطبيعة العقارية للمياه طرح اإلشكال حول مدى جواز ممارسة حق 

 الشفعة يف حقوق املاء؟
 : جييبنا العمل لقضائي يف هذا السياق بام ييل

حيث إن املدعي يطلب احلكم باستحقاقه للشفعة يف النصف من حق املاء "
وحيث إن املدعي مل . وعىل املدعى عليه بتمكينه منه (...)جنان  (...)الطالع من ساقية 

لذي تنازل يدل بأية حجة تثبت أن العني املطلوب استحقاقها بالشفعة توجد بالعقار ا
له عنه أخوه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشفعة تنصب عىل األصول واحلال 

وحيث . أن املدعي ال يملك سوى الترصف يف العقار دون حق الرقبة الذي هو األصل
إنه مادام أن املاء موضوع طلب الشفعة هو تابع، ومادام أن الشفعة ال جتوز يف املتبوع 

ليست بحقوق تنصب عىل حقوق الرقبة فإنه ال يمكن شفعته لتعلقه بحقوق ترصفية و
 .26"ألن التابع يتبع املتبوع وجودا وعدما

ويالحظ أن حيثيات هذا احلكم، قد اعتربت أن ملكية املاء تابعة مللكية للعقار، 
                                                

 499/94ملف رقم  1165عدد  1994يونيو  1حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية مبراكش بتاريخ  - 26
  .163ص  ،29جملة احملامي عدد 
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 وتدور وجودا وعدما مع هذا األخري، لذلك تم رفض طلب استحقاق الشفعة عىل أساس
أن املدعي ال يملك سوى حق الترصف يف العقار دون حق الرقبة الذي هو األصل، 

 .وبالتايل فام دامت الشفعة ال جتوز يف املتبوع فمن باب أوىل وأحرى أهنا ال جتوز يف التابع
كام أن الشفعة يف حق املاء جيوز ممارستها من طرف الرشكاء يف املاء ولو قام 

اء وحده دون األرض، طاملا أن هذه األخرية التي يتم الرشيك بتفويت نصيبه يف امل
سقيها بذلك املاء مشرتكة، عىل اعتبار أن حق املاء وحده حق عقاري، وأن بيع حصة 
مشاعة منه من طرف مالكها عىل الشياع خيول لباقي الرشكاء ممارسة حق الشفعة يف 

 .احلصة املذكورة
 :د قراراهتا الذي جاء فيه ما ييلوقد أكدت حمكمة االستئناف بمراكش ذلك يف أح

الشفعة تثبت للرشكاء يف املاء سواء باع الرشيك نصيبه يف املاء وحده دون "
األرض، مادامت األرض التي تسقى بذلك املاء مشرتكة، وال خالف بني املالكية يف 

 .27"هذا احلكم
عامة ويتضح من خالل ما ذكر أعاله، أن احلقوق اخلاصة املكتسبة عىل املياه ال

تشكل استثناء من مبدأ األثر اإلنشائي للتقييد، إذ إن وجودها القانوين يثبت باعرتاف 
اإلدارة هبا بمقتىض قرار إداري برصف النظر عن القيام بإجراء تقييدها بالرسم 

 .العقاري أو عدمه
 مدى اعتبار املشفوع منه غريا حسن النية: الفقرة الثانية

جتدر املالحظة يف البداية، أن هناك غيابا لالنسجام بني احلق يف ممارسة الشفعة 
                                                

منشور مبجلة احملامي  121/15يف امللف العقاري رقم  276حتت عدد  1995مارس  14قرار صادر بتاريخ  - 27
  .166ص  29عدد 

  :لالطالع على موقف الفقه املالكي بتفصيل يف هذا الشأن راجع -
  .1985، الطبعة األوىل ،"أحكام الشفعة يف الفقه اإلسالمي والتقنني املغريب املقارن: "حممد ابن معجوز -
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إذ إن الشخص الذي . 28وبني احلجية املطلقة للتقييد يف مواجهة الغري حسن النية
يشرتي حصة مشاعة يف عقار حمفظ يعلم علم اليقني أن العقار هو مملوك عىل الشياع، 

لباقي الرشكاء احلق يف استشفاعها وانتزاعها وأن ترصف أي رشيك يف حصته يعطي 
 .29من املشرتي، وبالتايل فال يمكن القول إن هذا األخري هو حسن النية

ولكن ما احلكم إذا ما بادر املشفوع منه إىل الترصف يف حصته إىل شخص آخر 
 من الغري ؟

فهل يمكن هلذا األخري أن يواجه الشفيع بحسن نيته، وبالتايل التمسك بحقه 
املسجل عىل الرسم العقاري، ويمنعه من ممارسة حق الشفعة بدعوى أن رشاءه قد 
حصل من مالك مسجل قانونا يف الرسم العقاري الذي مل يتضمن أي إشارة تفيد أن 

 الشفيع قد عرب عن نيته يف ممارسة حق الشفعة ضد هذا البائع له ؟
ارسة الشفعة ضد يف مم جوابا عن ذلك، اعترب حمكمة النقض أن للشفيع احلق

املشرتي ولو باع احلصة املبيعة، وسجل البيع عىل الرسم العقاري، إذ يكون له يف هذه 
بل وحتى ولو قام . 30احلالة اخليار يف األخذ بالشفعة من يد املشرتي األول أو الثاين

                                                
 ،1ط  ،1972 ،رسالة من جامعة بغداد ،"حسن النية يف تنفيذ العقود مبدأ: "عبد اجلبار ناجي املال صاحل -28

 .وما بعدها 6ص  ،مطبعة الريموك ،دار الرسالة للطبع ،1975
. نشري إىل أن حمكمة النقض قد اعتربت أن البيع بثمن رمزي يكتسي طابع التربع، وال يكون حمال للشفعة -29

  :وقد جاء يف حيثيات القرار ما يلي
حيث يتجلى من عقد التفويت موضوع طلب الشفعة ومن مقال الطالبة نفسها نصا على أن  لكن،"... 

جلميع واجبها يف العقار ) امللك اخلاص(دراهم، يف مقابل تفويت الدولة املغربية  10الثمن الرمزي هو 
نونية موضوع الدعوى ويف عقارات أخرى، وبذلك فإن العقد هو تربع ال شفعة فيه، وأن هذه العلة القا

املستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع، تؤدي إىل نفس منطوق القرار املطعون فيه، وأن الوسيلة بالتايل 
  ".غري مؤسسة

منشور مبجلة قضاء حمكمة النقض  ،1166/4/2001ملف مدين عدد  28/4/2004بتاريخ  1340قرار عدد  -
  .70ص  ،25السنة  ،62عدد 

  .24ص  -32منشور مبجلة قضاء حمكمة النقض عدد  13/4/1983ريخ صادر بتا 694قرار عدد  -30
ونشري يف هذا الصدد أنه إذا تعلق األمر ببيع حصة مشاعة بعقار يف طور التحفيظ ومت إيداعه بسجل  -

 ==، ومل يبادر الشريك على الشياع إىل ممارسة حقه1913غشت  12من ظهري  84التعرضات طبقا للفصل 
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املشرتي الثاين بإعالم الرشيك عىل الشياع برشائه، فإن ذلك ال حيول دون سقوط احلق 
خذ بالشفعة ضد املشرتي داخل األجل القانوين، تكريسا حلق اخليار املخول يف األ

 ؟31إياه
ويتضح من خالل مضمون القرار أعاله، أن املشرتي الثاين حلصة شائعة ال 
يمكنه مواجهة الشفيع بحسن نيته لرد دعوى ممارسة الشفعة، األمر الذي يتعارض مع 

احلقوق يف الرسم العقاري، والتي  نصوص القانون العقاري اخلاصة بحجية تقييد
تقتيض عدم التمسك بإبطال هذا التقييد يف مواجهة الغري حسن النية الذي اكتسب حقه 

ومن ثم فإن الغري حسن النية الذي اكتسب . 32باالستناد عىل مضمون الرسم العقاري
حقوقا عىل عقار شائع يكون معرضا لزوال حقه وحيل حمله الشفيع الذي يصبح هو 

شرتي وينتج البيع الذي كان سببا يف ممارسة الشفعة كل آثاره فيام بني البائع والشفيع امل
                                                                                                                        

يف الشفعة قبل تأسيس الرسم العقاري، فإن حقه يسقط بعد ذلك نتيجة لتغري الوضعية القانونية للعقار == 
من  62و 2، وعمال بقاعدة التطهري املنصوص عليها يف الفصلني 1915يونيو  2وخضوعه ملقتضيات ظهري 

  .من جهة أخرى 1913غشت  12ظهري 
 :بنقض قرار حمكمة االستئناف بالرباط معتربا أنوقد أكدت حمكمة النقض هذا االجتاه حينما قضى 

الرسم العقاري له صفة ائية، وال يقبل أي طعن وهو يكون نقطة االنطالق الوحيدة يف التملك لكافة "
احلقوق العينية، والتكاليف العقارية على العقار وقت حتفيظه، دون ما عداه من احلقوق غري املسجلة فيه، 

ولذلك فإن الطلب املقدم لألخذ بشفعة شراء سابق عليه . املذكور طليعته 62عمال مبقتضيات الفصل 
ومسجل يف هذا الرسم عند تأسيسه ال ميكن قبوله قانونا لعدم مصادفته أي حمل، وال ميكن أن إذن أن 

اليت اعتمدت عليها حمكمة املوضوع  1915يونيو  2من ظهري  34إىل  25تنطبق عليه مقتضيات الفصول من 
ذا الظهري ال يطبق إال على عقار حمفظ فعال، وعلى تلك احلقوق العينية والتكاليف العقارية اليت تنشأ ألن ه

  ".بعد اختاذ قرار التحفيظ وحترير رمسه العقاري
   ).م.غ( 999/3/3يف امللف املدين  3/10/1980مؤرخ يف  302قرار عدد  -

منشور كذلك بسلسلة . (4العدد  ،منشور مبجلة رسالة احملاماة 10/04/1985صادر بتاريخ  914قرار عدد  -31
  :جاء فيه ما يلي ،)81ص  ،1990نونرب  ،مديرية احملافظة العقارية ،2اجلزء  ،القضاء العقاري

وحيث إن إعالم املشتري الثاين الشريك الشفيع بشرائه ال يقيد هذا األخري بأجل ممارسة حق الشفعة ضد "
ات الشفعة والعرض العيين واإليداع اليت جيريها الشفيع داخل السنة من تاريخ تسجيل طلب. املشتري األول

  ". البيع األول بالرسم العقاري رغم إعالم املشتري الثاين إياه بشرائه تعترب مقبولة
رسالة لنيل دبلوم ، "األثر اإلنشائي والقوة الثبوتية للتسجيالت يف السجالت العقارية": عزامي حممد -32

  .116ص  ،1987سنة  ،كلية احلقوق بالرباط ،دراسات العلياال
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 .ويلتزمان يف مواجهة بعضهام
وترتيبا عىل ذلك، يطرح التساؤل عام إذا كان يمكن االعتامد عىل مقتضيات 

من مدونة احلقوق العينية من أجل إلزام الشفيع بتقييد الدعوى الرامية إىل  13الفصل 
 استحقاقه الشفعة تقييدا احتياطيا ؟

نعتقد أن الغاية التي رشع من أجلها التقييد االحتياطي منتفية يف ممارسة حق 
الشفعة من طرف الرشيك عىل الشياع طاملا أن هذا األخري له اخليار يف األخذ بالشفعة 

عة أن طالب الشف33وعليه فقد اعترب حمكمة النقض. من أي مشرت ضمن األجل القانوين
غري ملزم بأي تقييد احتياطي حلفظ حقوقه إذ إن حقه يف ممارسة الشفعة ينشأ عند البيع 

ومن ثم فإن هذا القرار قد أطلق . ويمكنه أن يامرسه ضمن اآلجال التي حددها القانون
يد الشفيع يف ممارسة الشفعة من يد املشرتي دون تقييده بأي إجراء حتفظي طاملا أنه حق 

بل إن حمكمة النقض قد اعترب موافقة الرشيك عىل عملية تقسيم . نونمقرر بحكم القا
العقار املشاع، وقيام أحد الرشكاء بتفويت حصته، ومبادرة املشرتي إىل استخراج رسم 
عقاري فرعي من الرسم األم، ال حيول دون مطالبة املحافظ قضائيا بإلغاء الرسم 

لرشيك من ممارسة حقه يف الفرعي املستخرج من الرسم األصيل حتى يتمكن ا
 .34الشفعة

                                                
  .74ص  - 35العدد  -منشور مبجلة احملاكم املغربية  1984يناير  24صادر بتاريخ  20قرار عدد  -33
منشور  - 4423/1/1/2002يف امللف املدين عدد  2003شتنرب  10بتاريخ  2470قرار حملكمة النقض عدد  -34

  . 101ص  -3عدد  -دالئل عملية  -رية مبجلة املنازعات العقا
تقدم أمام احملكمة االبتدائية بسوق أربعاء (...)  وتتلخص وقائع النازلة موضوع هذا القرار يف أن املدعي

، (...) عرض فيه أنه مالك على الشياع يف العقار موضوع الرسم العقاري عدد، 12/7/1996الغرب بتاريخ 
مترا مربعا تقريبا مبوجب عقد مؤرخ يف  145اشترى نصيبا من هذا العقار مساحته (...) وأن املسمى 

وذلك عن طريق الغلط ، 12/1/1996بتاريخ  5210وأنشأ له رمسا عقاريا مستقال به حتت عدد  23/10/1964
ض طلبه الرامي إىل وبكيفية أضرت بالعارض الذي يرغب يف طلب شفعة احلصة املبيعة، وأن احملافظ رف

(...)  التراجع عن هذا اإلجراء بناء على أسباب واهية، طالبا احلكم عليه بإلغاء الرسم اجلديد عدد
يف  23/10/1964، واالكتفاء بتسجيل عقد الشراء املؤرخ يف (...) املستخرج من الرسم العقاري األم عدد

  ==                                                                                       .هذا الرسم األصلي
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قضت فيه وفق  165/96يف امللف رقم  145أصدرت احملكمة املذكورة حكما عدد  18/9/1996وبتاريخ == 

املقال، فاستأنفه احملافظ على األمالك العقارية والرهون بسوق أربعاء الغرب موضحا أن الرسم العقاري 
املالك للرسم العقاري ... (وليس هناك أي خطأ ميكن إصالحه، كما تقدم املسمىأسس طبقا للقانون 

مبقال تدخل إرادي يف الدعوى أوضح فيه أن شراءه يتعلق مبساحة حمددة ومعينة، وإن طلب إلغاء ) الفرعي
للفصل  الرسم العقاري، الذي له صفة ائية وال يقبل الطعن، الذي له صفة ائية وال يقبل الطعن، خمالف

 988/96أصدرت حمكمة االستئناف قرارها يف امللف عدد  2/3/1998وبتاريخ . 12/08/1913من ظهري  62
وهو القرار الذي نقضه حمكمة النقض مبوجب . قضت فيه بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم برفض الدعوى

الرسوم اليت ال تقبل : "لة أنبع 99/2/3/751يف امللف املدين  2000 نونرب 15الصادر بتاريخ  1800قراره عدد 
الطعن هي اليت تترتب عن إجراءات التحفيظ العقاري، أما جتزئة الرسم العقاري واستخراج فروع منه بعد 

  .جتزئته بسبب قسمة أو غريها فإا تكون قابلة للطعن
فيه  فطعن. وبعد اإلحالة من جديد على حمكمة االستئناف قضت هذه األخرية بتأييد احلكم املستأنف

  :املتدخل يف الدعوى بالنقض لسببني كالتايل
حيث يعيب الطاعن القرار يف السبب األول بفساد ونقصان التعليل وعدم االرتكاز على أساس قانوين 

ففي الفرع األول، فإن احملكمة اعتربت شراءه ينصب على حقوق مشاعة بناء على العقد : وذلك يف فرعني
عة تقتطع من الرسم العقاري وسيعني هلا رقم معني، مع أن هذا العقد حدد الذي يشري إىل أن القطعة املبي

القطعة مبعامل معينة وأن اقتطاع جزء من الرسم العقاري هو إجراء جاري به العمل يف حالة تفويت جزء 
 البائع للطاعن مل يسجل(...) ويف الفرع الثاين فإن ما جاء يف تعليل القرار من كون شراء املسمى . حمدد

يف الرسم العقاري يف أنه يفيد أن للتسجيل أجال حمددا والقانون ال حيدد ذلك وأن حتويل أجزاء مفرزة إىل 
أجزاء مشاعة ال سبيل إليه ومن اخلطأ افتراضه وأن احملكمة إذا كانت قد اعتقدت أن احملافظ قام ذا 

ة على الرسم األصلي قبل إقامة التحويل فهي مل تفهم مذكراته، وأن ما ذكره من تسجيل احلقوق املبيع
رسم عقاري خاص ا ال يتطلب هذا التحويل، وأن افتراض وجود خطأ من احملافظ يف هذا الصدد ال 

  .يؤدي إىل حرمان الطاعن من حقوقه وال يسمح للمطلوب بطلب إلغاء الرسم العقاري وال بطلب الشفعة
للعقد املذكور باعتباره يتعلق حبقوق مشاعة رغم أنه  ويعيبه يف السبب الثاين خبرق القانون ذلك أن بتأويله

من قانون االلتزامات  463و 462و 461واضح يف كون املبيع معينا وحمدد املساحة يكون خارقا للفصول 
والعقود واليت تنص على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صرحية امتنع البحث عن قصد صاحبها، وأنه عندما 

لبحث عن قصد املتعاقدين دون الوقوف عند املعىن احلريف لأللفاظ وال عند يكون للتأويل موجب يلزم ا
تركيب اجلمل، وعلى أن بنود العقد يؤول بعضها بعضا أن يعطى لكل منها املدلول الذي يظهر من جمموع 

  .العقد وكل هذه مقتضيات تفيد أن املبيع مفرز
إن عملية تقسيم : "... ورة مبا يليعلى األسباب املذك تحمكمة النقض طلب النقض ورد توقد رفض

عقار، واستخراج جزء منه وختصيصه برسم عقاري فرعي من الرسم العقاري األم، تستوجب بالضرورة 
اتفاق مجيع املالكني على الشياع، وأنه ملا كان املطلوب يف النقض موافق على استخراج الرسم العقاري 

مل يقم ... املسمى" :القرار املطعون فيه حني علل أنفإن (...)  من الرسم العقاري عدد(...)  عدد
مالكا على ) نفس املطلوب(يف وقت كان فيه  12/1/1996بتسجيل شرائه على العقار املذكور إال بتاريخ 

ويكون نتيجة ملا ". ، مما يتعني معه االستجابة لطلب املستأنف عليه(...)الشياع ذات الرسم العقاري بنسبة 
مبا يكفي ومرتكزا على أساس قانوين وغري خارق للفصول احملتج ا، وتبقى علله األخرى ذكر أعاله معلال 

ن بابشأن ما إذا كان شراء الطاعن يتعلق حبقوق مشاعة أو مفرزة زائدة يستقيم القضاء بدوا، والسب
  ==                                                                           ". بالتايل غري جديرين باالعتبار
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وجتدر اإلشارة إىل أن الشفيع املدعي الذي يرغب يف ممارسة الشفعة جيب أن يوجه دعواه ضد == 

املشفوع منه، بعد قيامه بإجراءات العرض العيين واإليداع الفعلي للثمن واملصاريف الظاهرة للعقد 
يف هذه النازلة اقتصر على جمرد تقدمي طلب إىل بصندوق احملكمة داخل األجل القانوين، يف حني أن املدعي 

وبعد رفض طلبه طعن فيه أمام . احملافظ من أجل إلغاء الرسم العقاري الفرعي املستخرج يف اسم املشتري
احملكمة االبتدائية مطالبا بإلغاء قراره بالرفض واحلكم عليه بإلغاء الرسم الفرعي واالكتفاء بتسجيل عقد 

صلي حىت يتمكن من ممارسة حقه يف الشفعة، واستجابت احملكمة للطلب دون أن الرسم األ الشراء يف
يكون مالك الرسم املطلوب إلغاؤه ممثال يف الدعوى للدفاع عن حقوقه اليت اكتسبها على الرسم اجلديد يف 

لتدخل مجيع املراحل القضائية للدعوى، خالفا ملا عليه األمر يف نازلة احلال حيث بادر هذا األخري إىل ا
إراديا يف الدعوى اجلارية أطوارها ضد احملافظ يف املرحلة االستئنافية فقط، أي أنه حرم من درجة من 

  .درجات التقاضي املتمثلة يف عدم متثيله أمام احملكمة االبتدائية
حقوق  وإذا كنا نتفق مبدئيا مع النتيجة اليت انتهى إليها حمكمة النقض يف القرار أعاله، فإن احملافظة على

الشفيع تقتضي إجراء تقييد احتياطي ملقال الدعوى املذكورة بالرسم العقاري الفرعي حىت ال يكتسب عليه 
الغري حبسن نية حقوقا عينية، على اعتبار أن التصرفات اليت جتري بشأن هذا األخري تكون مستقلة عن 

بقة على استخراجه، وغري املشار الرسم األصلي، وال ميكن جلميع التحفظات أو احلقوق املدعى ا السا
   .إليها يف الرسم اجلديد أن تطال هذا األخري، ويتعذر بالتايل مواجهة الغري حسن النية ا
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 جملة ملفات عقارية

 
 7   ............................................  ل وتقدمي السيد الرئيس األ

  

 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة

 –قرار استئنايف  - 
قابليته للطعن  جواز

بالنقض والطعن 
بإعادة النظر يف آن 

 .واحد

41  09/01/2018  6986/1/4/2015  9  

 شفعة
كيفية احتساب  - 

 14 1930/1/4/2016 06/02/2018 112 .أجل السنة

 شفعة
قيمة التحسينات  - 
رشوط احلكم  - 

 .هبا
129 13/02/2018 87/1/4/2016 17 

 شفعة
الرشيك بأمتار  - 

 - كالرشيك بأذرع 
 .أثره

133 13/02/2018 997/1/4/2015 22 
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة

 - يمني متممة  - 
إجراء من إجراءات 

الدعوى التحقيق يف 
وجوب إصدار  - 

حكم أو قرار 
 .متهيدي بشأهنا

205 13/03/2018 3458/1/4/2015 25 

 شفعة
مقاسمة الشفيع  - 

 29 1324/1/4/2016 13/03/2018 217 .أثرها - للمشرتي 

طلب 
االستحقاق 

 والشفعة
 32 5194/1/4/2016 03/04/2018 262 .أثره - 

 شفعة
ثالثة عقود بيع  - 

 35 1363/1/4/2016 03/04/2018 267 .أثرها - خمتلفة 

 شفعة

بيع احلصة عدة  - 
مرات قبل انرصام 

 - أجل الشفعة 
 .أثره

325 24/04/2018 7062/1/4/2016 38 

 شفعة
إثبات متلك  - 

 42 7651/1/4/2016 24/04/2018 327 .الشفيع وقت البيع
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة

عدم جواز  - 
التبعيض إال إذا 
ريض املشرتي 

 .بذلك
343 24/04/2018 9262/1/4/2017 45 

 شفعة

رشاء املشفوع منه  - 
ورشيكته بعقد 
واحد احلقوق 

 - املشاعة للبائعة 
عدم جواز 

 .التبعيض

441 12/06/2018 57/1/4/2018 48 

 شفعة
يمني  - ثمن البيع  - 

 51 1988/1/4/2018 24/07/2018 555 .أثرها - متهوم 

 شفعة
 - استحقاقها  - 

 .أثره
556 24/07/2018 2034/1/4/2018 53 

 شفعة

إيداع الشفيع  - 
مراجعة  - للثمن 

ثمن البيع بحكم 
قضائي استنادا 

 - للغبن والتدليس 
 .أثره

768 11/12/2018 2143/1/4/2018 56 
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

شفعة 
مقرونة 
بطلب 

 االستحقاق

وجوب استيفاء  - 
إجراءات العرض 
واإليداع داخل 

 .األجل
769 11/12/2018 4154/1/4/2018 60 

 شفعة
إيداع الثمن  - 

 - خارج األجل 
 .أثره

774 18/12/2018 873/1/4/2018 63 

 شفعة
 - نقض وإحالة  - 

سلطة حمكمة 
 .اإلحالة

779 18/12/2018 2032/1/4/2018 67 

 شفعة
 - مراتب الشفعاء  - 

وجوب تعدد 
 .الشفعاء وتزامحهم

785 18/12/2018 6038/1/4/2018 72 

إثبات صفة  – شفعة
  75  3480/1/4/2015  24/01/2017  60 .أثرها –الرشيك 

 شفعة
احلكم  -

 .أثره -باستحقاقها 
346 06/06/2017 4006/1/4/2015 78 

مصاريف  – شفعة
  81  2117/1/4/2016  04/07/2017  398 .إثباهتا –السمرسة 
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة
جتديد إقامة   –

الدعوى داخل 
 .أثره –األجل 

436  25/07/2017  4568/1/4/2015  84  

 شفعة

عقار يف طور  –
إيداع  –التحفيظ 

الرشاء وفق الفصل 
 - من ظ ت ع  84

نزاع سابق عىل 
صدور مدونة 

 –احلقوق العينية 
القانون الواجب 

 .التطبيق

438  25/07/2017  7362/1/4/2015  88  

 بيع الصفقة
شموله لعقار  - 

حمفظ وآخر غري 
 .أثره - حمفظ 

622 14/11/2017 1392/1/4/2016 92 

 شفعة

التزام املشرتي  - 
بأداء الرضائب 
املرتتبة عىل املبيع 
يعترب جزءا من 

 . أثره - الثمن 

637 21/11/2017 6634/1/4/2015 95 
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة
 عدم تسجيل - 

 98 131/1/4/2016 28/11/2017 659 .أثره -  إراثة 

 شفعة

رشوط تطبيق  - 
قواعد األولوية 

من  297وفقا للامدة 
مدونة احلقوق 

 .العينية

669 28/11/2017 2285/1/4/2016 101 

 بيع الصفقة
عدم جواز تطبيق  - 

أحكام الشفعة عىل 
 .حق الضم

341 21/06/2016 2015/1/4/2015 104 

شفعة عقار 
 حمفظ

 107 3904/1/1/2015 25/10/2016 438 .أجل سقوطها  - 

 110 5298/1/4/2014 05/01/2016 1 .رشوط ممارستها -  شفعة

تعرض عىل 
مطلب 

التحفيظ 
 طلبا للشفعة

ال يمنع من إقامة  - 
دعوى مبتدأة هبا 
أمام املحكمة ذات 

 .الوالية العامة
17 12/01/2016 2757/1/4/2014 113 

 شفعة
الشفيع مصدق  - 

 116 5854/1/4/2014 12/01/2016 23 .يف نفيه العلم بيمينه
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة
حمرضي العرض  - 

 - واإليداع 
 .حجيتهام

48 26/01/2016 4001/1/4/2014 119 

شفعة عقار 
 حمفظ

العربة بتاريخ  - 
التقييد وليس تاريخ 

 .اإليداع
380 05/07/2016 1931/1/4/2014 122 

 شفعة
رشكة عىل الشياع  - 
 - احتاد املدخل  - 

 .إثباته
145 24/02/2015 5049/1/3/2014 125 

 شفعة

 - عرض عيني  - 
عدم  - شيك بنكي 

التوفر عىل املؤونة 
املغطية ملقابل 
الشفعة بتاريخ 

عرض  - إنشائه 
 . ناقص

135 03/03/2015 4604/1/4/2012 129 

 شفعة

إشهاد بأداء  - 
 - واجب السمرسة 

عدم  - منازعة فيه 
 .أثره - مناقشته 

226 21/04/2015 3073/1/4/2014 135 
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة
 - عرض عيني  - 

بعنوان تبليغه 
املشفوع منه الوارد 

 .بعقد الرشاء
257 05/05/2015 2993/1/4/2014 138 

 شفعة

ممارستها ضد من  - 
هو مقيد بالرسم 

بيعه  - العقاري 
احلصة املشاعة بعد 

 - رفع الدعوى 
 .أثره

471 29/09/2015 673/1/4/2015 142 

شفعة عقار 
يف طور 
 التحفيظ

تضمني التعرض  - 
بمطلب التحفيظ يف 
املرحلة االستئنافية 

 .أثره  - 
66 23/06/2016 2514/1/9/2016 146 

 - تعدد الشفعاء  -  شفعة
 150 2701/1/9/2016 14/07/2016 91 .أثره

 –قسمة مهايأة  – شفعة
  154  3066/1/9/2016  20/10/2016  223 .أثرها
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 عناصر تبويبال
  رقم

 القرار

  تاريخ
 القرار

  مراجع
 امللف

 الصفحة

 شفعة

عقارات غري  –
حمفظة أو يف طور 

نزاعات  –التحفيظ 
قبل صدور مدونة 

 –احلقوق العينية 
القانون الواجب 

 .التطبيق

250  03/11/2016  2954/1/9/2016  158  

عدم جواز  -  شفعة
  162  4142/1/9/2016  17/11/2016  293 .تبعيضها
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  دراسات
  

 صفحةال املؤلف املوضوع

 إشكالية الوجود القانوين حلق الشفعة
 يف ضوء توجهات حمكمة النقض

 حسن فتوخ. د
 النقضمستشار بمحكمة 

 رئيس قسم التوثيق والدراسات 
 والبحث العلمي

169 
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 والبحث العلمي بمحكمة النقض قسم التوثيق والدراساتفريق عمل 
 مرصد االجتهاد القضائي

 الدكتور حسن فتوخ الرئيس
 حممد العالوي -خدجية أوسليامن  -رشيدة الدقاقي  األطر

حي الرياض  - شـارع الـنخـيـل - حمـكمة النـقـض  البـريـد الـعادي
 )املغرب(الرباط  -

 Rev.cour.cassation@gmail.com الربيد االلكرتوين

 www.courdecassation.ma املوقع اإللكرتوين

 0537.28.70.28 اهلـاتف

 0537.71.78.20 الفاكـس

 
  

 



 



 

 

الرباط - حسان  –زنقة موالي رشيد ، 8  
05 37 72 48 39 :اهلاتف  

05 37 20 04 37 الفاكس   


