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  تقديــم

  
يقوم اجمللس األعلى خبطوات حثيثة لتطوير عمله وحتديثه من أجل االستعداد 
الستقبال األلفية الثالثة وذلك بإدخال أحدث الوسائل التقنية لتطوير اإلدارة القضائية 
وبتنمية املدارك القانونية والقضائية بعدة طرق وأساليب منها على اخلصوص تنظيم 

ناظرات واملوائد املستديرة، وحيق للمجلس األعلى بكافة قضاته الندوات وامل
وموظفيه أن يفتخر ويعتز مبا حظي به من رعاية سامية من املغفور له صاحب 
اجلاللة امللك احلسن الثاين تغمده اهللا خصوصا عند احتفاله بالذكرى األربعينية 

األعلى والتحوالت اجمللس . "إلنشاء اجمللس األعلى واليت كان موضوع ندوتها 
  .حيث وصفه باملؤسسة األعلى يف اململكة املغربية"االقتصادية واالجتماعية 

من شأن إنشاء مركز النشر والتوثيق القضائي اإلسهام يف تنمية البحث العلمي  و
القانوين والقضائي وتشجيع العاملني باجمللس األعلى على نشر إنتاجهم الفكري 

خرين إذ أنه يأخذ على عاتقه نشر كافة إصدارات اجمللس واالستفادة من جمهودات اآل
األعلى، والتقرير السنوي، وجمموعات االجتهاد القضائي، واألقراص املدجمة املتعلقة 
بها، إىل جانب دفاتر اجمللس األعلى اليت ستعىن بنشر خمتلف األنشطة العلمية 

  .علمية أو غريهاللمجلس سواء تعلقت مبحاضرات أو مبوائد مستديرة أو ندوات 
يسعدنا أن نقدم بني يدي القراء الكرام من قضاة وحمامني وأساتذة جامعيني  و

وكل املهتمني بشؤون القضاء والقانون، العدد األول من هذه الدفاتر والذي خصصناه 
لندوة أقيمت يف إطار التعاون بني اجمللس األعلى وحمكمة النقض بفرنسا حول موضوع 

آملني أن يكون لبنة من لبنات بناء صرح البحث العلمي والعملي " لكيةالتعمري ونزع امل"
القضائيني وأن يساهم يف تالقح وتبادل جتارب املهتمني مع ما تعرفه الساحة األكادميية 

  .من أحباث ودراسات
ما كان هلذا العدد أن يرى النور لوال املساهمات القيمة للقضاة واألساتذة  و

  .ىل هؤالء مجيعا نتقدم بشكرنا وامتناننا واهللا ويل التوفيقاملغاربة واألجانب، فإ
  

  إدريس الضحاك.ذ 
  الرئيس األول للمجلس األعلى
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  كلمة السيد الرئيس األول

  للمجلس األعلى يف اجللسة االفتتاحية للندوة
  

  السيد الوكيل العام لدى اجمللس األعلى
  لد دوفيل السيد نائب رئيس حمكمة النقض الفرنسية األستاذ جريا

  والسادة أعضاء الوفد الفرنسي
  السادة رؤساء الغرف واألقسام

  السادة املستشارون واحملامون العامون
  السادة رؤساء احملاكم اإلدارية

  حضرات السيدات والسادة،
  

يسعدنا أن نستقبل اليوم يف رحاب اجمللس السادة أعضاء وفد حمكمة النقض 
  .كمة النقض األستاذ جريالد دوفيلالفرنسية برئاسة السيد نائب رئيس حم

إذ نرحب بهم يف لقائنا العلمي هذا نتمىن هلم مقاما طيبا بيننا شاكرين هلم  و
مسبقا ما حتملوه من مشقة ملشاركتنا يف هذه الندوة العلمية اهلامة اليت تدخل يف إطار 

ية التوأمة التعاون القضائي بني اجمللس األعلى وحمكمة النقض الفرنسية تطبيقا التفاق
، واليت جتسد اإلدارة 1995 شتنرب 5والتعاون اليت تربط بني مؤسستنا واملوقع عليها يف 

  .املشرتكة للمؤسستني من أجل تقوية التعاون القضائي والقانوين يف بلدنا
تأيت هذه الندوة اليت خصصتم موضوعها إلشكالية التعمري ونزع امللكية تكملة  و

  .حول نفس املوضوع) 1997(فارطة للقاء أبريل من السنة ال
  

  حضرات السيدات والسادة،
إذا كان التعمري يعين يف مدلوله جمموعة اإلجراءات القانونية وخمتلف العمليات 

لفائدة التجمعات السكانية ويليب   املادية اليت تهدف إىل حتقيق تنمية معمارية منظمة
 قد يطرأ من حاجيات للمرافق خمتلف حاجياتها يف إطار احرتام حق امللكية، فإن ما

العامة قد حيد من ذلك احلق، مما ينتج عنه نزع ملكية بعض العقارات وفق إجراءات 
ومساطر حمددة تسمح للدولة وللجماعات احمللية واملؤسسات العمومية بأن جترب 
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اخلواص على التخلي عن عقاراتهم أو حقوقهم العينية من أجل املنفعة العامة وهذا ما 
يف كثري من األحيان إىل نزاعات بني اإلدارات املعنية وأصحاب احلق األصليني يؤدي 

مما جيعل دور القضاء يف حل هذه النزاعات أساسيا لضمان حقوق مجيع األطراف 
  .وحتقيق العدل فيما بينهم

وال ختفى عليكم أهمية العمل القضائي يف هذا املضمار سواء بفرنسا أو باملغرب             
م به السادة القضاة من عمل لتكريس توجهـات العمـل القـضائي             وما ميكن أن يساه   

وإجياد احللول املالئمة واملستجيبة حلاجيـات وتطلعـات خمتلـف املعنـيني بهـذا              
  .املوضوع يف القطاعني العام واخلاص

  
  حضرات السيدات والسادة،

إن أهمية هذه اللقاءات وما تثمره من تالقح التجارب وتبادل اخلـربات تـصب              
 الواقع يف الرفع من مستوى العمل القضائي يف البلدين كما أنها تعمل على تبادل               كلها يف 

التجارب اإلجيابية بينهما مما تكون له أحسن النتائج على عملنا القـضائي، وبـالنظر              
هلذه األهمية القصوى فإننا سنعمل على تشجيع انعقادها بصفة دورية ونشر خمتلـف             

  .اهللا املوفق أعماهلا و
  

  س األول  الرئي
  إدريس الضحاك
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  تقرير حول اجللسة األوىل لأليام الدراسية
  اجمللس األعلى بني حمكمة النقض الفرنسية و

  
  التعمري يف موضوع نزع امللكية و

  املنعقدة مبقر اجمللس األعلى بالرباط
  1998 أبريل 17‐16‐15أيام 

  
  أمحد الصائغ . ذ

  مستشار باجمللس األعلى
  

اوهلا السيد جريالددوفيل املستشار الـشريف مبحكمـة الـنقض          يف الكلمة اليت تن   
الفرنسية شكر السيد الرئيس األول للمجلس األعلى على االستقبال الذي حظي به وفد             
حمكمة النقض مذكرا باتفاقية التوأمة بني املؤسستني القضائيتني مؤكدا على الرغبة يف 

ا تكتـسيه مـن أهميـة قـصوى يف          مواصلة عقد لقاءات يف هذا النوع بينهما بالنظر مل        
  .مسايرة العمل القضائي ومستجداته تنفيدا لبنود االتفاقية املشار إليها

والـذي  " جريالد دوفيل "انطلقت أشغال اللقاء بالعرض األول الذي ألقاه السيد          و
  ".التعمري بفرنسا"كان موضوعه 

ـ             و ل املنفعـة   يف هذا اإلطار تعرض السيد املستشار إىل نظام نزع امللكيـة ألج
العامة وعالقاته بقانون التعمري مستشهدا بعدة قرارات صادرة عـن جملـس الدولـة              
الفرنسي يف ميدان نزع امللكية ألجل املنفعة العامـة وتعـرض إىل مـسطرة حتديـد                
التعويضات املقابلة لنقل امللكية وكيفية حتديد هـذه التعويـضات ودور القـضاء يف              

 موضوع التخلي عن مشروع نـزع امللكيـة وكيفيـة    حتديدها،  مث تعرض بعد ذلك إىل      
  .إرجاع العقارات املتخلى عنها ألصحابها

هكذا فبعد أن عرف نزع امللكية حسب املعايري املتعـارف عليـه يف ا أنظمـة                 و
خمتلفة واملراجع التارخيية اليت عرفها حق نقل امللكية بفرنسا يف عهد الثـورة سـنة               

 وكذا القيود الواردة على هذا احلق واملـضار        1804نة  س" نابوليون" مرورا مبدونة    1789
اليت تنتجها اخلالفات فيها بسبب اجلوار وإشكاليات حق امللكية مـن حيـث العمـق               
والعلو ومدى استعمال حق امللكية ما تتطلبه حاجيات اجملتمـع احلـديث يف جمـال               
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 وما اختذه   التصنيع واملواصالت، تعرض لبعض احلاالت املتعلقة بوضعية حق امللكية        
القضاء من مواقف بشأنها، فعرض حلالة اجتياح مياه األنهار لألراضي اجملاورة وبعـد             
مرور مدة من الزمن ورجوع املياه إىل مستواها األصلي حيث يطرح شكل معرفـة إىل               
أي حد يبقى للمالك قبل عملية االجتياح احلق يف املطالبة بأرضه الـيت مل تعـد مـن                  

ألنهار، مث تعرض لقضية جتاوز حق امللكية واقتطاع جزء من          ضفاف أو من مشتمالت ا    
ملكية الغري وكيفية حل اإلشكاليات املطروحة يف هذا اجملال فأوضح اجتهاد حمكمـة             
النقض يف هذا املوضوع الذي يسري يف اجتاه أساسه أن كل اعتداء على حـق امللكيـة                 

صرف وأن هـذا الـضرر      مهما كان مقداره جيعل من كان هدفا له متضررا من هذا الت           
 وقد جاء يف أحد أحكام حماكم الدرجـة الـدنيا           –يؤدي ال حمالة إىل احلكم بالتعويض       

الفرنسية بأنه رغم معاينة التعدي من طرف أحد اجلريان فإنه مل يشكل أي ضـرر لـه                 
  .مما ال يكون معه التعدي رغم وجوده أساسا لتحديد التعويض

التعدي على امللكية اجملاورة ال يتجاوز مقدارا       كما جاء يف قرار آخر بأنه ملا كان         
ميكن اعتباره مساحة قابلة لالستغالل فإن الضرر غري قائم وبالتايل فالتعويض عنـه ال              
جيد له أي أساس طاملا أن الضرر لتقرير املسؤولية غـري قـائم واعتـرب أن التجـاوز                  

 اجلزء البسيط، الشيء     ملمرتا فقط يعترب تعديا على حق امللكية ولو يف هذا          12مبسافة  
الذي يكون موجبا للتعويض طاملا أن الضرر قائم، وبعد هذا املـدخل املتعلـق حبـق       
امللكية والقيود الواردة عليها تعرض األستاذ احملاضر إىل قانون التعمري الذي تضمنته            

 وأن هذا القانون يطابق 1983وهو املعتمد يف ذلك حسب مقتضيات قانون L   11املادة 
و جاري به العمل يف الدول األخرى، وخصوصا األوربية منها، باعتبار ارتباط فرنسا             ما ه 

بدول السوق األوربية املشرتكة واليت حتكم توجهاتهـا يف ميـدان القـوانني، حمكمـة               
 إال أن هذا التشريع عرف تعديالت الحقة وذلك حبسب التوجهات اليت            –سطراسبورغ  

فرنسا والسياسات اليت كانت تشغل كل واحدة منها        كانت تراها احلكومات املتعاقبة يف      
  .يف هذا امليدان

قد وضع هذا التطور أساسا حمددا يف ميدان التعمري يتجلى يف العامل املشرتك              و
–الذي ميكن اعتماده يف أية سياسة قد تراها أية حكومة مسؤولة عن اجلهاز التنفيـذي       

 أن ذلـك يتعـارض مـع التطـور          وبذلك مل تبق حلق امللكية القدسية الكلية مـادام        
 اعترب القانون الفرنسي بأن التعمري من جمال        1980 فإىل حدود سنة     ‐االجتماعي بفرنسا 

املرفق العام للدولة مث تطور هذا النظام فأصبحت هناك جهتان متخصصتان أوكـل             
فاألوىل جعلـها مـن اختـصاص اجلهـاز     –أعمال التعمري . إليهما القانون مهمة مباشرة   

وكلفت بها وزارة التجهيز وعملها يقتصر على مراقبة أجهزة الدولة اليت هلا            – املركزي
صالحية هذه املراقبة والتخطيط ويتعلق األمر هنا بـوزارة الـسكىن، وزارة الفالحـة            
ووزارة الثقافة اليت يدخل يف اختصاصها مراقبة املتاحف واآلثار الثقافيـة والعمرانيـة             

و باإلضافة إىل مهام هذا     . وجه احلضاري لفرنسا احلديثة   للعهود السابقة واليت تعترب ال    
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 اجلهاز فإنه يكلف مبراقبة األجهزة األخرى وتقتضي هذه املراقبة وضـع دراسـات و             
  .توصيات بشأن التعمري

 متت املوافقة على تعديالت التـشريع املتعلـق بـالتعمري           83 و   82خالل سنيت    و
يما خيص التعمري ذلك أنه رغم توفرها       استهدفت باألساس توجيه اجلماعات احمللية ف     

على اإلمكانيات البشرية والتقنية الختاذ ما تراه مناسبا فيما خيص املنطقة اليت تقـع              
حتت نفوذها فإن ذلك ال ميكن مقارنته مبا تتوفر عليه اإلدارة املركزية من أجهزة أكثر               

 ضمانة وكل ذلـك مـن       أهمية، فإذا ما مت تظافر اإلمكانيات واجلهود كانت النتائج أكثر         
أجل املنفعة العامة اليت يتوخاها أصحاب احلقوق واألجهـزة صـاحبة مـشروع نـزع            

  .امللكية
قد عمدت الدولة مبصاحلها املركزية إىل التخلـي للجماعـات احملليـة عـن        و

االختصاصات يف دراسة مشاريع تهم مجاعاتها وذلك وفق احلاجيـات الـيت يتطلبهـا        
إحداث أماكن للسكىن أو مـشاريع اقتـصادية كجلـب أو           سكان هذه اجلماعات مثل     

 والـيت ال    Aصرف املياه و كل هذه املشاريع مت حتديدها يف مناطق مسيت باملنـاطق              
أمـا فيمـا    –خيضع نزع امللكية بشأنها ألية مراقبة مبدئية من طرف األجهزة املركزية            

 خـارج املـدار      وهي األماكن غري املبنية اليت تقـع       Uخيص األماكن احملددة حبرف     
احلضري للجماعة ميكن أن تنشأ بها مساكن اقتصادية أو تابعة ملشروع معني أو إلنشاء              

أمـا املنـاطق    . ‐ضـيعات لرتبيـة املواشـي     –غابات فالحية   –مشروعات اقتصادية   
 ، فيتعلق األمر مبناطق املشاريع الفالحية وهي املساحات اليت          Cاملخصص هلا حرف    

  .نايات أو منشآت إال ما تعلق به األمر يف امليدان الفالحيال ميكن أن تقوم عليها ب
لقد عرف قانون التعمري يف املرحلة احلديثة تطورا جديدا إذ أن مهمة النظـر يف               
التعمري وحتديد أبعاده مل تقتصر على الدولة وال علـى اجلماعـات بـل إن القـوانني                 

 التخطـيط   اجلديدة رخصت لبعض املؤسسات العمومية وأخرى خـصوصية مهمـة         
للتهيئة العامة وأنها بهذه الصفة تكتسب صفة املرفق أو املؤسسات العمومية وبالتايل            
يكون هلا تبعا لذلك الصالحية يف مباشرة مسطرة نزع امللكية، وقـد جتلـى ذلـك يف                 

، وقد لوحظ يف التطبيق أن مباشرة مسطرة نزع امللكيـة           1983 إىل سنة    1980سنوات  
ون موافقا للقانون ولو بين على القوانني املؤسسة هلـا،          من طرف هذه املؤسسات يك    

ويف ختام هذا العرض أشار األستاذ احملاضر إىل أن حق شخص عادي يف القيام بنـزع                
  .‐مؤسسات الكهرباء مثال–امللكية يرتبط مبا إذا كان له امتياز على املرفق العام 

 مهمـة النـزع     كما أضاف حالة قبول نزع امللكية من طرف خواص على اعتبـار           
  .املكلفني بها تهدف إىل نفع عام

كما استمع احلاضرون إىل مداخلة األستاذة السعدية بلمري رئيسة غرفة باجمللس           
مقتضيات التشريع املتعلقة بـالتعمري ونـزع امللكيـة يف       –األعلى واليت كان موضوعها     

لقـانون   الـذي يعتـرب ا  1914فبعد تعرضها إىل مقتـضيات ظهـري      . ‐اململكة املغربية 
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األساسي للتعمري الحظت بأن جمتمعا متطورا يعرف يف أحد اجلوانب تقدمه بـالتعمري             
. ومدى تقدم هذا األخري حسب املواصفات وما هو معمول به يف دول العـامل األخـرى               

وقانون التعمري قانون قدمي عرفته عدة حضارات والزالت آثاره بارزة يف العامل احلاضر             
 أخذ ومازال يأخذ الكثري يف هذا امليدان مـن جتـارب الـدول              واملغرب يف هذا اجملال   

األخرى وأن قوانني التعمري املتطورة أصبحت تزحف على املناطق القروية وتضع بها            
مناذج حلاضرة مصغرة أو ملدن منوذجية وتعرتض هذا القانون عدة إشـكاليات وهـي              

والتـدابري الالزمـة    باخلصوص اإلشكاليات اليت حتول دون التوازن بني حق امللكيـة           
والفعالة لتحقيق املنفعة العامة ولكن السؤال املطروح حاليا والذي تدور حوله مناقشة   

هل يتحمل املالك تبعا هلـذه  : قوية بني الفاعلني االقتصاديني والقانونيني واإلدارة وهو 
تفقد التغريات املس حبقه يف ملكيته املضمونة له بالدستور والقوانني العادية؟ وعندما            

الدولة الرصيد الالزم لتحقيق مشاريعها وخصوصا يف ميدان السكىن فإنهـا تلجـأ إىل              
احلواضر، وقد أدىل القضاء بدلوه يف هذا امليدان وقرر بأنه مدعو إىل اعتبار التـوازن               
للنظر يف هذه اإلشكاليات إذ أكدت القرارات القضائية بأن نزع امللكية مرهون بعـدم              

ثريا من املشروعات لعدم احرتام املساطر اإلدارية أو القضائية         املضاربة واستبعدت ك  
يف ميدان التعمري، وبعد أن اختتمت األستاذة بلمري موضوعها فتح باب املناقشة فتقدم             
السادة القضاة ببعض األسئلة حول ما مت عرضه وتبلورت هذه األسئلة حـول اقتنـاء               

ذ دوفيل بأن الرتاضـي هـو اإلجـراء         األراضي الالزمة للتعمري بالرتاضي وأجاب األستا     
الغالب يف عمليات االقتناء إذ قد تصل نسبة التصاحل إىل مثانني باملائة، وحول سـؤال               
حول التعويض املمنوح للمتخلي عن ملكيته أجاب األستاذ احملاضر بان اعتمـاد هـذا              
التعويض يكون يف الغالب على أساس ما مت منحه لبعض املنزوع ملكيتهم عن طريـق               

  .الرتاضي
طرحت املناقشة إمكانية إشراك املالك اللجنة املكلفة بتحديد التعويض ملـا            و

لذلك من ضمانات املنزوعة ملكيتهم ولتسهيل املسطرة لنقل امللكية وإسـراع نـازع             
امللكية يف الدخول إىل األرض قصد القيام باملشروع املزمع اعتماده إال أنه تـبني بـأن                

ساس من القانون وأن التشريع يف هـذه املـادة مل يتـضمنه،             هذا اإلجراء ليس به أي أ     
  .ويبقى األمر مطروحا
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  مراقبة مشروعية مقرر
  نزع امللكية للمنفعة العامة

  
  حممد منتصر الداودي. ذ 

  رئيس الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى
  
  

 مت التصريح   17تناولت أغلب القوانني موضوع تقييد حق امللكية فنص الفصل          
ملي حلقوق اإلنسان على قدسية هذا احلق وشدد على عدم إمكان حرمان أحد منه              العا

إال إذا اقتضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية وسار يف نفـس االجتـاه القـانون                
 كما أن الدستور املغريب كرس نفس القاعدة عندما أكد          545املدين الفرنسي يف الفصل     

 حيد من مداه واستعماله إذا دعت إىل ذلـك          أن حق امللك مضمون وللقانون وحده أن      
ضرورة النمو االقتصادي واالجتماعي وال ميكن نزع امللكيـة إال يف األحـوال وحـسب               

 يونيو  2اإلجراءات املنصوص عليها قانونا وصاغ نفس املبدأ الفصل العاشر من ظهري            
تخلـي   املطبق على العقارات احملفظة الذي نص على أنه ال جيرب أحد علـى ال              1915

  .عن ملكه إال ألجل املنفعة العامة ووفق القوانني اجلاري بها العمل يف نزع امللكية
تكاد جتمع كل القوانني على أن اهلدف من فرض مسطرة نزع امللكية هو القيام  و

بعمليات أو أشغال تكتسي طابع املنفعة العامة وهو املفهـوم الـذي مل يتعـرض لـه                 
 عدم دقته تاركـا هـذه املهمـة للفقـه واالجتهـاد             املشرع املغريب بالتحديد بسبب   

على أن اإلدارة يف خمتلف األنشطة اليت متارسها تسعى يف احلقيقـة أو مـن               . القضائي
املفروض أن تسعى إىل حتقيق هدفني أساسيني هما احملافظة علـى النظـام العـام               

لكيـة  وحتقيق  املصلحة العامة وأنها يف سعيها لتحقيقهما ميكـن أن متـس حبـق امل               
وباحلريات الفردية خصوصا عندما متارس ما يعرف بالسلطة التقديرية وهكذا يقـرتن            
حق ممارسة نزع امللكية بالسلطة العامة ممثلة يف الدولة اليت ميكنها أن ختـص بهـذا                
احلق أشخاصا آخرين أصال إال أن بروز أشخاص معنويني يشكل امتدادا لشخص الدولة          

ارسة نفس االمتياز نظرا لطبيعتهـا القانونيـة والـدور          نفسها اليت تعرف هلم حبق مم     
املنوط بها وأخص بها اجلماعات احمللية وإضافة إىل كل ذلك فـإن العناصـر الـيت                
تساهم يف تنمية احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية تتعدد أشـكاهلا وخصائـصها            

مل يستفيد منه الشخص    القانونية وذلك يعين أن تدخلها ال يقتصر على جمرد القيام بع          
نفسه بل ميتد إىل عمل قد يفيد اجلماعة والشخص يف آن واحد وإىل عمـل ينـدرج يف                  
إطار تسيري املرافق العامة أو األشغال العمومية، واستنادا إىل هـذا الواقـع وارتباطـا               
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بالنظام السياسي واالقتصادي القائم، أصبح املشرع جمربا على إتاحة إمكانية ممارسة           
مللكية إىل سائر األشخاص املعنويني ولو كانوا خاضـعني للقـانون اخلـاص وإىل              نزع ا 

  .األشخاص الطبيعيني بشرط أن يتسم العمل املقرر إجنازه بصبغة املنفعة العامة
إذا كن مما ال جدال فيه أن قصد املشرع من إجياد مسطرة نزع امللكيـة هـو                  و

 العامة، فإن هذا املفهوم قـد عـرف         تسهيل إجناز املشاريع اليت تتسم بطابع املنفعة      
تطورا مستمرا نتيجة تزايد تدخل الدولة إلنشاء مرافق عامة متعددة مل يكن هلا شـأن               

 حول نزع امللكية ألجل املنفعة      1914 غشت   31بها من فبل، وال شك أن واضعي ظهري         
ضائي العامة واالحتالل املؤقت قد تأثر وإىل حد بعيد باخلطوط العريضة لالجتهاد الق           

الفرنسي يف نهاية القرن التاسع عشر يف خصوص مفهوم املنفعة العامة ولذلك تفـادى              
املشرع تعريف هذا املفهوم واقتصر على اإلشارة إىل بعض العمليات أو األشغال مثـل              
إحداث الطرقات والسكك احلديدية واملراسي واألشغال احلضرية واألشغال العسكرية         

 حتتكر ممارستها الدولة، فبقي الباب مفتوحـا لتـتمكن          إىل غري ذلك من األنظمة اليت     
السلطة العامة أو من ختوله حق نزع امللكية إجناز أشـغال أو أعمـال معينـة دون أن              

  .تكون متوفرة بالضرورة على خصائص األمثلة املشار إليها
 حمتفظا بنفس االجتاه، أما القانون اجلديد لنزع امللكية         1951 أبريل   3جاء ظهري    و

قد اكتفى يف الفصل الثالث بذكر أشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامـة دون    ف
  .سرد أمثلة هلا وهو بذلك تفادى عن قصد تقييد مفهوم املنفعة العامة

إذا كان القانون الفرنسي قد أجاز نزع امللكية لتحقيق أهداف مل تكن معهودة يف              و
 1965 يونيو   29ع املنفعة العامة كقانون     املاضي ومل يكن من السهل تصور اتسامها بطاب       

املتعلق بنزع امللكية إلقامة املنشآت الضرورية لتنظـيم األلعـاب األوملبيـة مبدينـة              
 يف ميدان التوجه العقـاري يف شـأن إمكانيـة تكـوين             1967 دجنرب   30كرونوبل وقانون   

مـشروع  احتياطات عقارية من أجل توسيع الكتل املعمارية وإنشاء مدن جديدة، فإن            
 يونيـو  30  املتعلق بالتهيئة احلضرية والقروية املـؤرخ يف  LOI CADRE القانون اإلطار

  منه على الـسماح للدولـة و       52 الذي كان قيد الدرس باملغرب ينص يف الفصل          1971
اجلماعات احمللية وبعض املؤسسات بتكوين احتياطات عقارية لتحقيق عدة أهـداف        

كن القول بأن مفهوم املنفعة العامة قد جتـاوز جمـرد           منها تهيئات سياحية، وهكذا مي    
تكوين األمالك العمومية وتنفيذ األشغال العامة بل جتاوز حىت مفهوم املرفق العمومي            
خصوصا بعد األزمات اليت عرفتها بعض املرافق وأخص بالـذكر مرفـق التعلـيم إذا               

يم احلر تـسري    أصبح اخلواص يقومون بتسيري مرافق عمومية وأصبحت مؤسسات التعل        
 املتعلـق   7.81 من القانون رقـم      40جنبا إىل جنب مع مؤسسات التعليم ولعل الفصل         

بنزع امللكية يسري يف نفس اجتاه تطوير مفهوم املنفعة العامة عنـدما أجـاز تفويـت                
العقارات املنزوعة ملكيتها إىل أشخاص ذاتيني أو معنـويني حتـت شـرط إلـزامهم               

يه يف مقرر إعالن املنفعة العامة، ومن مث فإن مفهوم          بتخصيصها للغرض املنصوص عل   



  

11 ص    مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع امللكية  ‐  2009يرباير   ‐  اإلصدار  الرقمي ‐ األعلى   اجمللس  دفاتر

املنفعة العامة مل يعد يعرف قيودا حمددة مسبقا أمام تـدخل عـدة عوامـل أبرزهـا                 
التطور الذي تعرفه اجملتمعات احلديثة والذي أفرز تلبية حاجـات جديـدة تتطلبهـا              

سـعي املـواطنني    حياة السكان كال أو جزءا والدور الذي يلعبه اخلواص يف التنميـة و            
والقانون نفسه إىل مزيد من الرقابة على األموال العامة وتزايد عمق الرقابة القـضائية              

  .ألعمال اإلدارة
كل هذه العوامل تؤدي إىل صعوبة تعريف مفهوم املنفعة العامة تعريفا دقيقا وهو             

  .أخذ يف اتساع واالمتداد
نفعة العامة فقد قرر إعالنها     إذا كان املشرع املغريب مل حيدد بدوره مفهوم امل         و

عن طريق مرسوم من اختصاص الوزير األول، ومن شأن هـذا االختـصاص ممارسـة               
احلكومة للرقابة على األشخاص الذين خول هلم حق نزع امللكية مبناسبة جلـوئهم إىل              
استعمال هذا احلق، وإذا كانت مسطرة نزع امللكية منوطة بتحقيـق املنفعـة العامـة               

يع مقتضياتها والتقييد جبميع اإلجراءات املرسومة قانونـا فقـد حتيـد            وباحرتام مج 
السلطة العامة اليت تعلن املنفعة العامة أو نازع امللكية عن هذه األهداف املرسـومة              
هلا واستنادا إىل مبادئ القانون اإلداري، فإن مقرر إعالن املنفعة العامة يعتـرب قـرارا               

  . الشطط يف استعمال السلطة، إذا توفرت شروطهإداريا قابال للطعن باإللغاء بسبب
إذا كان األمر يتعلق فعال بقرار إداري، فما هي طبيعة هذا القرار هل هو قـرار                 و

فردي أو تنظيمي؟ مث ما هي اآلثار اليت ترتتب على إلغاء مقرر إعالن املنفعـة العامـة                 
لكية للمنفعة العامـة    وكيف يتم احنراف اإلدارة عن اخلط املرسوم هلا يف إطار نزع امل           

وأخريا ما هي الضمانات املتوفرة لتنفيذ األحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية للمنفعة             
  العامة؟ 

تلكم هي اليت سأتناوهلا من منطلق االجتهادات القضائية الصادرة عـن الغرفـة             
  .اإلدارية

  :الطعن يف قرار إعالن املنفعة العامة: أوال 
ملنفعة العامة خاضـعة للطعـن بـسبب الـشطط يف           مل تكن مقرارات إعالن ا    

 مـن  8استعمال السلطة قبل إحداث اجمللس األعلى عمال بالقاعدة اليت سنها الفصل   
 بشأن التنظيم القضائي على اعتبار أن دور القضاء كان مقتصرا           1913 غشت   12ظهري  

على مراقبة صحة القرارات دون إمكان إلغائها وذلك عـن طريـق التمـسك بعـدم                
ملشروعية، وكان هذا االجتاه جيد سنده يف موضوع نزع امللكية إذ كان الفصل الثـاين               ا

 ينص على أنه ال حيق للحاكم أن تأمر بنزع امللكية إال إذا وقع 1914 غشت 31من ظهري 
التصريح باملنفعة العامة وثبت وجودها على الكيفية املقررة يف هـذا الظهـري وعنـد               

بحت احملاكم ملزمة قبل اإلذن بنزع امللكية بالتأكيد من          أص 1951 أبريل   3صدور ظهري   
  .أن التصريح باملنفعة العامة جاء حسب الكيفيات املقررة يف القانون
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أما القانون اجلديد املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة واالحتالل املؤقت الساري           
اكم حق مراقبة   املفعول حاليا فيستلخص من تنصيصاته أن املشرع ال يزال خيول احمل          

 احملـاكم   41‐90اإلجراءات اإلدارية لنزع امللكية واليت أصبحت بعد صـدور قـانون            
اإلدارية اليت أسند إليها املشرع االختصاصات اليت كانـت موكولـة يف هـذا اجملـال                

وإذا كانت هذه الرقابة تقتصر على اإلجراءات اليت تواكب مقرر إعالن           . للقضاء العادي 
واليت ميارسها نازع امللكية وال متس أسباب نزع  امللكية وهي املنفعـة             املنفعة العامة   

العامة، فإن االجتهاد القضائي قد تطور يف السنوات األخرية إذ أصبحت املراقبة متتـد            
إىل جوهر أساس نزع امللكية حيث أصدرت الغرفة اإلدارية بعض القرارات اليت قضت             

ض القرارات اليت قضت بإجراء خربة للتعرف       من خالهلا بإلغاء مرسوم نزع امللكية بع      
بكل دقة وتفصيل على األهداف املتوخاة من نزع امللكية ومقارنتها مبشاريع اخلواص            
وهي القرارات اليت سأعود إليها بتفصيل فيما بعـد، وقبـل اخلـوض يف التوجهـات                

ار اجلديدة للغرفة اإلدارية يف جمال نزع امللكيـة للمنفعـة العامـة، أتعـرض باختـص            
للطبيعة القانونية ملقرر إعالن املنفعة العامة فتقدمي الطعن باإللغاء ضد مرسوم نزع            
امللكية يتطلب احرتام شروط هذا الطعن اليت وإن كانت عامة بالنسبة جلميع أنـواع              
الطعون املقدمة ضد القرارات اإلدارية إال أن موضوع نزع امللكية يطـرح اإلشـكالية              

ل الذي ميكن خالله تقدمي هذا الطعن وهو األمر الذي يـرتبط            املتمثلة يف حتديد األج   
بالطبيعة القانونية ملقرر إعالن املنفعة العامة فإذا كنا فعال أمام قرار إداري فهل األمر              

  يتعلق بقرار فردي أم بقرار تنظيمي؟ 
القرار التنظيمي كما تعرفون يتضمن قواعد تنفيذية تكتسي العموم والتجرد كما            و
  .مر بالنسبة لقرار بلدي مينع مرور السيارات يف طريق معينةهو األ

أما القرار الفردي فيهم شخصا أو أكثر أو جمموعة أشخاص مميزين كجدول ترقية 
  .فئة معينة من املوظفني أو األعوان

فإذا نظرنا إىل مقررات إعالن املنفعة العامة على أساس أنها ذات صبغة تنظيمية     
ارها تتضمن قواعد عامة وجمردة تهدف إىل ترتيب آثار قانونية          فإن ذلك يؤدي إىل اعتب    

  .معينة
إال أن الصعوبة القائمة أحيانا تتمثل يف أن هذه املقررات قد تنصب على قطعـة               
أرضية واحدة حمفظة يعرف مالكها منذ البداية الـشئ الـذي يتنـاىف مـع العموميـة              

  .والتجريد
 كذلك أن اإلرادة ميكنها أن تنسجم        كما أن وصف هذه القرارات بالتنظيمية يعين      

 من 43مع عدم التزام نازع امللكية باالستمرار يف متابعة املسطرة كما أشار إليه الفصل              
قانون نزع امللكية، ومع ذلك يبقى التساؤل املطروح هو مدى إمكانية الطعن فيها عن              

نفعـة العامـة    طريق الدفع بعدم املشروعية، وما من شك أن اعتبار قرارات إعالن امل           
قرارات إدارية تنظيمية يعين أنه ال ميكن االحتجاج بها إال بعد نشرها وهذا إذا نظرنـا                
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إىل هذه املقررات على أنها قرارات إدارية فردية فإن ذلك ميكننا من التعـرف علـى                
  .أصحاب احلقوق الذين ختضع عقاراتهم ملسطرة نزع امللكية

 اعتبار املقرر املذكور تنظيميـا أو فرديـا   إذا كان القضاء الفرنسي يتأرجح بني    و
على عكس الفقه الذي ظل ينادي بأن األصل وجوب تبليغ هذه املقررات ألن إعـالن               
املنفعة العامة يهم بالدرجة األوىل األشخاص الذين هلم حقوق يف العقارات املزمع نزع             

م نـزع امللكيـة     ملكيتها، فإن اجتهاد الغرفة اإلدارية أصبح مستقرا على اعتبار مراسي         
للمنفعة العامة قرارات فردية ولو كانت تتناول عدة عقارات خمتلفـة تعـود ملكيتهـا         
لعدة أشخاص الشيء الذي يعين أن أجل الطعن يف هذه القـرارات ال يبتـدئ إال مـن                  

  .تاريخ التبليغ
  :آثار إلغاء مقرر إعالن املنفعة العامة

 جيب أن نتطرق أوال إىل احلـاالت        قبل احلديث عن آثار ونتائج إلغاء هذا املقرر       
اليت يطعن فيها يف مرسوم نزع امللكية الصادرة عن الوزير األول أمام الغرفة اإلداريـة               
بسبب الشطط يف استعمال السلطة، فإذا كان القـضاء اإلداري بـاملغرب حيـرص يف               

نني مراقبته لألعمال والقرارات الصادرة عن اإلدارة على التأكيد من مطابقتهـا للقـوا            
والتنظيمات اجلاري بها العمل، فإنه يقدر حاجة اإلدارة امللحة إىل استغالل سـلطتها             
التقديرية لضمان سري املرافق العامة املوضوعة حتت إدارتها سريا حسنا مبا يستجيب            

  .حلاجات املواطنني
إال أن سالح السلطة التقديرية املوكول لإلدارة قد اتسع نطاقه فشمل كثريا مـن              

ت بل إن اإلدارة أصبحت حتتمـي يف أغلـب األحيـان وراء عنـصر الـسلطة                 اجملاال
  .التقديرية وتتوسع يف مفهومه

وإذا أخدنا موضوع نزع امللكية الذي حنن بصدد دراسته نلمـس إىل حـد كـبري                
السلطة التقديرية الواسعة اليت يتوفر عليها نازع امللكية الختيار العقـارات املناسـبة             

هداف املتوخى حتقيقها من قرار نزع امللكية ويف نفس الوقت حتديد           املالئمة إلجناز األ  
وإذا كان هذا املفهوم فـضفاضا وال ميكـن حـصره           . عناصر املنفعة العامة ودواعيها   

وحتديده بصورة دقيقة، فإن هناك أمثلة كثرية وعريضة أهمها على اخلصوص حماربة            
تشفيات واملدارس وبنـاء    مدن الصفيح وحل مشكل السكن بصورة عامة وإنشاء املس        

السدود والطرق واملنتزهات العمومية إىل غري ذلك من املرافق الـيت يعـود احلـق يف                
  .تقديرها لإلدارة نفسها

ويف أغلب األحوال تتمسك اإلدارة بوجوب توفرها على رصيد عقاري معني قبـل             
غرية حتقيق املشروع املزمع إنشاؤه، وقد يتطلب ذلك نزع ملكية عدة قطع أرضية ص            

ميلكها اخلواص ومن هنا تنشأ عدة نزاعات بني نازع امللكية ومالكي هذه القطع سواء              
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من حيث تقيد اإلدارة باإلجراءات احملددة يف قانون نزع امللكية أو من حيث التعويض              
  .املالئم جلرب الضرر

من جهة أخرى ونظرا للمضاربات العقارية اليت تصاحب عملية نزع امللكية يف             و
ملناطق حيث يعمد أصحاب هذه األراضي إىل تهيئ مشاريع خاصة وقد يعمدون    بعض ا 

إىل جتهيز هذه القطع وإعدادها لالستغالل قبل أن تلجأ اإلدارة إىل إصدار مقرر نـزع               
امللكية للمنفعة العامة، ونظرا هلذه الظروف واملعطيات واملصاحل املتـضاربة يلجـأ            

ة للمنفعة العامة بـدعوى احنـراف اإلدارة يف   اخلواص إىل الطعن يف مرسوم نزع امللكي    
  .استعمال سلطتها التقديرية

وقد عرضت يف هذا اإلطار على الغرفة اإلداريـة عـدة طعـون موجهـة ضـد                 
املراسيم الصادرة عن الوزير األول لعل أهمها يف السنوات األخرية الطعن الذي تقدمت         

رض الصاحلة للبنـاء وقـد        اليت كانت متلك مساحة مهمة من األ        ‐ميموزة–به شركة   
حصلت على موافقة اإلدارة املسبقة إلجناز مشروع سكىن ضخم بهدف املـساهمة يف             
حل مشكل السكن، وقامت بأشغال التهيئة الضرورية وجتهيز البنية التحتية وحـصلت            
من مجيع اجلهات املسؤولة على املوافقة الضرورية للمـشروع يف  إجنـاز املـشروع               

  .جئت للمرة األوىل مبشروع مرسوم نزع امللكيةاملذكور إىل أن فو
وبسبب أن هذا املقرر تعدى نطاق إشعار املعنيني باألمر بنية اإلدارة يف نزع ملكية       
األرض املذكورة، فقد طعنت مالكة هذا العقار باإللغاء أمام اجمللس األعلى الذي ألغى          

يت أعطتها له اإلدارة رغم أنه      املقرر املذكور للتجاوزات اليت شابته وللقوة التنفيذية ال       
  .مل يكن سوى جمرد مشروع مرسوم

مبا أن اإلدارة يف إمكانها أن تتخذ مقررا جديدا تتالىف فيه العيوب الـيت شـابت                 و
املقرر السابق فقد أصدرت مرسوما آخر يقضي بنزع ملكية األرض املـذكورة والـذي          

املـذكورة مـن طـرف      صادف تاريخ إصداره وصول إجراءات جتهيز وإعداد األرض         
مالكها إىل مرحلة متقدمة، فطعنت الشركة املذكورة باإللغاء مرة أخرى ضـد املقـرر         
املذكور مدلية بعدة وثائق تؤكد طابع املضاربة الذي توخته اإلدارة يف نـزع امللكيـة               
وانطواء العملية يف حد ذاتها على توفر الربح والكسب، ومـن أهـم مظـاهر احنـراف              

النازلة عن مقاصد نزع امللكية للمنفعة العامة إقدامها على تفويت عدة           اإلدارة يف هذه    
بقع أرضية من األرض املنزوع ملكيتها إىل اخلواص بعد جتهيزها من طـرف مالكتهـا               
بأمثان باهضة جدا يف الوقت الذي اقتصرت فيه على تقدمي عروض منخفـضة جـدا               

 اإلداريـة تـوفر عناصـر       كتعويض للمالكة املنزوع ملكيتها وقد استخلـصت الغرفـة        
االحنراف يف النازلة على اعتبار أن نازع امللكية قد خرج عن حدود املنفعـة العامـة                
املتوخاة وهي حماربة مدن الصفيح وحل مشكل الـسكن وأصـبحت اإلدارة نازعـة              
امللكية تهدف بالدرجة األوىل إىل املضاربة على الفرق بني مثن تفويتها وهو أمر حمرم              

همتها األوىل واألخرية هي ضمان السكن لفئات عريضة من اجملتمع بأمثان           عليها ألن م  
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مناسبة وأن حتقيق الربح وإن كان  قائما فإنه مل يكن مقصودا وإمنـا جـاء عرضـيا يف                   
الوقت الذي كان من املفروض أن يرتك اخلواص يساهمون بإمكانياتهم يف حل مـشكل              

لس الذي ألغـى مرسـوم نـزع امللكيـة          وإذا كان لنا من تعليق على قرار اجمل       . السكن
للمنفعة العامة بعد ثبوت عنصر االحنراف فإنه يكرس الضمانات اليت يقدمها القـضاء             
اإلداري حلماية املنزوع ملكيتهم ويشرح التوجهات اجلديدة للغرفة اإلداريـة يف جمـال             
مراقبة السلطة التقديرية لإلدارة خصوصا وأن عيب االحنـراف هـو عيـب متعلـق               

داف اإلدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية، وهذا يعين أن القـرار اإلداري املـشوب               بأه
بعيب االحنراف هو قرار سليم يف عناصره األخرى اليت ال تتعلق بالبواعث واألهداف هو    
قد صدر من شخص خمتص واستوىف اإلجراءات الشكلية وجاء مطابقا للقـانون مـن              

حنراف ألن رجـل اإلدارة يف محايتـه مـن          حيث حمله ومن هنا كانت خطورة عيب اال       
مظهر املشروعية حياول أن حيقق أغراضا غري مشروعة، وهلذا فإن عيب االحنـراف             
من أدق العيوب ومهمة القاضي اإلداري فيه شاقة وحساسة ألنه ال يقتصر على الرقابة              

محلـت  الشكلية بل ميتد بتلك الرقابة إىل البواعث اخلفية والدوافع املستورة  الـيت              
رجل اإلدارة على التصرف وعيب االحنراف خبصائصه هذه ميثل إىل أي مدى وصـل              

  إليه مبدأ مشروعية أعمال اإلدارة 
من مث ميكن القول بأن هذا العيب كان من أحدث العيوب اليت ظهرت يف قضاء                و

جملس الدولة الفرنسي الذي أضفى عليه صفة االحتياطية مبعىن أنه لو طعن يف قـرار         
  .ي بعيب آخر مع عيب االحنراف فإن القضاء اإلداري يبدأ بفحص العيوب األخرىإدار

يف جمال مراقبة مشروعية مقرر نزع امللكية للمنفعة العامة وضمان عدم            دائما و  و
احنراف اإلدارة يف استعمال سلطتها التقديرية نشري إىل بعـض اإلجتهـادات احلديثـة              

بإجراء خربة متديدية لتحديد طبيعة املـشروع       للغرف اإلدارية واليت قضت من خالهلا       
الذي تنوي اإلدارة حتقيقه طبقا ألغراض املنفعة العامـة احملـددة يف مرسـوم نـزع                
امللكية وحتديد طبيعة املشروع الذي كان الطاعنون املنزوع ملكيتهم ينوون حتقيقـه            

نافع اليت  على األرض مع إجراء مقارنة بني تكاليف املشروعني املذكورين وحتديد امل          
ميكن احلصول عليها بالنسبة لكل واحد من الطرفني مع رصد اإلمكانيات احلقيقيـة             
اليت يتوفر عليها الطاعنون واملبالغ املرصودة من  جـانبهم إلجنـاز هـذا املـشروع                

ونقـرأ  . ومقارنة ذلك كله بالغالف املايل املخصص من طرف اإلدارة إلجناز مشروعها          
رات أن االجتاه احلـديث يف القـضاء اإلداري ال يكتفـي            على اخلصوص يف أحد القرا    

بالنظر إىل حتقيق املنفعة العامة نظرة جمردة وإمنا يتجاوز ذلك إىل النظر فيما يعـود               
به القرار من فائدة حتقيق أكرب قدر من املصلحة العامة وذلك عن طريق املوازنة بني               

 اخلاصة اليت سيمس بها وبالتايل      الفوائد اليت حيققها املشروع املزمع إنشاؤه واملصاحل      
تقييم قرار نزع امللكية على ضوء مزاياه وسلبياته واملقارنة بني املـصاحل املتعارضـة              
لإلدارة واخلواص املنزوع ملكيتهم كل ذلك يف نطاق املـشروعية املخولـة لقاضـي              

  .اإللغاء
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توفرة يف  قد ختم اجمللس األعلى قراره بالتأكيد على أن أرضية هذه املقارنة م            و
النازلة باعرتاف اإلدارة نفسها اليت أكدت أن الطاعنون أعدوا بدورهم مشروعا مسـوه             

   .30/07/1992جتزئة البيضاء بتاريخ 
نقرأ يف قرار آخر حديث للغرفة اإلدارية يف جمال مراقبة عدم احنـراف اإلدارة               و

ر نزع ملكيتها لفائدة بالنسبة لنزع امللكية أن استغناءها عن أجزاء من األراضي اليت تقر   
بعض املنزوع ملكيتهم واحتفاظها بأراضي مالك آخرين ال يعين أنها قد خرقـت مبـدأ           
املساواة بني املواطنني بل إنها مارسـت سـلطتها التقديريـة يف حتديـد حاجياتهـا                
احلقيقية من األراضي الضرورية لتنفيذ أغراض املنفعة العامة، وأنه ال ميكن إلغاء قرار             

 يف هذا اجملال إال إذا تبث احنرافها يف اسـتعمال سـلطتها التقديريـة كمـا إذا                  اإلدارة
قصدت اإلضرار مبصاحل املنزوع ملكيتهم بسبب عدم حاجياتها مثال للقطع األرضـية            
اليت احتفظت بها يف الوقت الذي تراجعت فيه عن قطع أرضية كانت يف أمس احلاجة               

غم من أن املنفعة العامة تعترب فكرة نسبية ال         وعلى الر . إليها إلجناز مشروعها املرتقب   
ـ                 ةميكن تقديرها بكل موضوعية إال إذا أخذنا بعني االعتبـار كافـة العناصـر اإلجيابي

والسلبية للمشروع املزمع حتقيقه من طرف اإلدارة فإن رقابة املشروعية قد تطورت            
وعية إىل رقابـة    بشكل كبري وأصبح القاضي اإلداري ملزما باالنتقال من رقابـة املـشر           

املالءمة ذلك أن ثبوت عناصر املنفعة العامة ال تكفي وحدها إلضفاء  املشروعية على 
قرار نزع امللكية إذ على القاضي اإلداري أن يتحرى لضمان حقوق املنزوعة ملكيـتهم              
خصوصا وأن أغلب قرارات نزع امللكية جتد أساسها حسب نازع امللكيـة يف حماربـة               

ومدن الصفيح وإنشاء جتزئات سكنية على نطاق واسع إلجياد حـل           السكن العشوائي   
  .جذري للمشكل املزمن

إذا كان القانون قد منح اإلدارة سلطة نزع ملكية العقارات إذا كانـت حاجتهـا                و
إليها دائمة ومستمرة وسلطة االستيالء املؤقت عليها إذا كانت حاجتها إليها مؤقتة فإن             

 املؤقت وهي تقصد يف احلقيقـة االسـتيالء الـدائم           ءاالستيالاإلدارة كثريا ما تلجأ إىل      
والذي وسيلته نزع امللكية وجتري الغرفة اإلدارية على غرار جملس الدولة الفرنسي يف             

  .مثل هذه احلاالت على إلغاء قرارات االستيالء بناء على عيب االحنراف
األعلى إللغاء  إذا كان سبب بطالن املسطرة هو األساس الذي اعتمده اجمللس            و

مقرر إعالن املنفعة العامة فال يوجد هناك أي إشـكال ألن القاضـي سـريفض اإلذن                
باحليازة مث يرفض احلكم بنقل امللكية على أساس عدم وجودها فهل ميكن القول بأن              
القاضي مينع عليه رفض اإلذن باحليازة ما دام ال يوجد هنـاك سـبب يـربر بطـالن                  

  املسطرة؟
 من قانون نزع امللكية مـن أنـه ال          24 من ظاهر نص الفصل      رغم ما يستخلص   و

جيوز لقاضي املستعجالت رفض اإلذن باحليازة إال لسبب بطالن املسطرة، فإنه ميكنه 
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 رفض األمر باحليازة بناء على أن أساس املسطرة هو مقرر إعالن املنفعـة العامـة و               
  .لمسطرةمادام هذا املقرر أصبح غري مشروع فلم يعد هناك أي سند ل

ويف حالة صدور قرار إلغاء مرسوم نزع امللكية بعد األمر باحليـازة فإنـه ميكـن                
القول باالستناد إىل املبادئ العامة اليت حتكـم القـضاء االسـتعجايل بـأن لقاضـي                
املستعجالت أن يعدل عن األمر باحليازة الذي أصدره، أما الفرضية الثالثة فتتمثـل يف              

ن املنفعة العامة بعد صدور احلكم بنقل امللكية وحتديـد          صدور قرار إلغاء مقرر إعال    
التعويض قبل أن يصري نهائيا فهل ميكن للجهة القضائية اليت تبت يف الطعن املوجـه               
ضد احلكم بنقل امللكية أن ترفض تطبيق قرار صرح بإلغائه تطبيقا للمبـادئ العامـة               

لكية ملزما بإرجاع األمـالك     لدعوى اإللغاء؟ ويستتبع ذلك بالضرورة أن يصبح نازع امل        
املعنية إىل أصحابها القضاء اإلداري قد قرر عدم مـشروعية مرسـوم نـزع امللكيـة                
للمنفعة العامة مع العلم بأن لنازع امللكية احلق يف تصحيح املسطرة من العيب الـذي            
شابها حيث يشرع فيها من جديد ما مل يكن سبب اإللغاء هو عدم توفر املنفعة العامة                

  . ما خيول نازع امللكية إصدار مقرر جديد بإعالن املنفعة العامةوهو
مع ذلك فإن إرجاع األمالك املنزوع ملكيتها ال يكون دائما متيسرا إذ قد يعمـد                و

نازع امللكية إىل حتقيق مشروعه كال أو جزءا أو يكون قد قام بهدم ما كان مبنيا أو قلع                  
بىن العمومي فال حيق للحاكم أن تـأمر بهدمـه   ما كان مغروسا فإذا مت بالفعل إجناز امل 

وبالتايل يتعذر إرجاع األمالك إىل أصحابها بناء على نظرية عـدم املـساس بـاملرفق               
العمومي كما استقر عليه االجتهاد القضائي الفرنسي استنادا إىل ضرورة تغلب الصاحل            

ى احلالة هو أنهـا     العام على قواعد الشرعية القانونية وكل ما رتبه الفقه والقضاء عل          
تؤدي إىل ما اصطلح عليه بنزع امللكية غري املباشر، فمادامت مسطرة نـزع امللكيـة               
اليت توبعت ظهرت عدم مشروعيتها وأن األمالك ضرورية لنازع امللكيـة السـتجابتها             
للصاحل العام فقد أصبح االحتفاظ بها يسند إىل نزع ملكية غري مباشر مـادام النـزع                

  . له موضوعاملباشر مل يعد
واجلدير بالذكر أن هذه النظرية جتد تطبيقها أيضا يف حالة احتالل عقـار قبـل               

  .الشروع يف مسطرة نزع امللكية
قد تعاملت احملاكم اإلدارية مع هذه الوضعية اليت أصبحت واردة على نطـاق              و

مر واسع خصوصا وأن احملرومني من أمالكهم نتيجة االعتداء املادي لإلدارة والذي است 
مدة طويلة قد شجع املعنيني باألمر على اللجوء إىل احملاكم اإلداريـة الـيت كانـت                
تقضي من جهة بتعويض عن املدة اليت استمر فيها االحتالل بتعويض عن رقبة امللك              
خصوصا بعدما يتضح أن اإلدارة قد استغلت االحتالل املؤقت املـرخص بـه قانونـا               

ك اخلواص، ولعل مما يعزز هذا االجتاه مقتـضيات         خللق حالة النزع غري املباشر ألمال     
 من قانون املسطرة املدنية اليت نصت على أنه مينع علـى            25الفقرة األوىل يف الفصل     
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احلاكم أن تنظر ولو بصفة تبعية يف مجيع الطلبات اليت من شـأنها أن تعرقـل عمـل                  
  .ي أحد قراراتهااإلدارات العمومية للدولة أو اجلماعات العمومية األخرى أو أن تلغ

هكذا ميكن القول إن حيازة نازع امللكية لألمالك موضوع املرسوم امللغـى أو              و
استمرار هذه احليازة ال تعترب اعتداء ماديا باملعىن الدقيق هلذا املصطلح وإمنا استيالء             

  .معيبا حيق للمتضرر طلب التعويض عنه
زع امللكية بعد صـريورة     تبقى الفرضية األخرية هي صدور قرار إلغاء مرسوم ن         و

احلكم القضائي بنقل امللكية نهائيا وقطعيا ولعل من القواعد العامة الراسخة يف هـذا              
اجملال أن احلكم لكي حيوز قوة الشيء املقضي به جيـب أن يـصبح قطعيـا أي أن                  
يفصل يف جوهر النزاع كال أو جزءا بعد استنفاذ طرق الطعن املقررة قانونـا وبـذلك                

  .مللكية مالكا للعقارات اليت نقلت إليه ملكيتهايصبح نازع ا
إذا كان الوضع كذلك فما هو أثر إلغاء مرسوم نزع امللكية على احلكم املذكور               و

  وعلى مصري العقارات املنزوع ملكيتها؟
إذا كان هذا املوضوع قد أثار جدال حادا يف الفقه والقضاء الفرنسيني خبصوص              و

تعويض إضايف للمنزوع ملكيته الذي حيـصل علـى قـرار      إمكانية أو عدم إمكانية منح      
قضائي بإلغاء مقرر إعالن املنفعة العامة بعد صدور احلكم القاضـي بنقـل امللكيـة               
وصريورته حكما قطعيا فإن االجتهاد القضائي املغريب مل تتح له الفرصة بعد الختـاذ              

أن يتحرر مـن    موقف معني يف هذا املوضوع ومع ذلك ميكن القول بأن القاضي جيب             
القواعد الواردة يف قانون نزع امللكية للمنفعة العامة واملتعلقة بتحديد التعويض يف نزع             
امللكية حبيث ال يشمل هذا التعويض الضرر الغري املباشر والضرر املعنوي وأن ميـنح              
تعويضا عن الضرر املعنوي اعتمادا على خطأ اإلدارة املتمثل يف اختاذها لقـرار غـري               

  .مشروع
  

  :طرق تنفيذ األحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية
 املنشئ للمحاكم اإلدارية قد نقل إىل هـذه األخـرية           90/41من املعلوم أن قانون     

االختصاصات اليت كانت مسندة إىل احملاكم العادية يف خصوص اإلذن باحليازة ونقل            
لت الغرفة اإلداريـة    امللكية والتعويض عن األضرار الناجتة عن نزع امللكية يف حني ظ          

خمتصة للنظر يف طلبات إلغاء مقررات إعالن املنفعة العامة الصادرة يف شكل مراسيم             
  .عن الوزير األول سبب الشطط يف استعمال السلطة

إذا كان قاضي اإللغاء يقتصر على مراقبة مـشروعية املقـرر املطعـون فيـه                و
مبقرر آخر الشيء الذي يعلـق  فيقضي بإلغائه إذا ثبت عدم مشروعيته دون أن يعوضه        

تنفيذ قرار اإللغاء على مدى استجابة اإلدارة للنتائج املرتتبة عن دعوى اإللغـاء فـإن               
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احلكم بتعويض للمنزوع ملكيته يصبح نهائيا بعد استئنافه أمام الغرفة اإلداريـة طبقـا              
ص  املذكور يدخل يف نطاق القضاء الشامل رغم إسناد االختـصا          90/91ألحكام قانون   

بالبت فيه جلهة القضاء اإلداري وقد كان من املفروض أن تنفـذ األحكـام القاضـية                
بتغطية األضرار الناجتة عن نزع امللكية يف إطار املسطرة املتعلقة بتنفيـذ األحكـام              

إال : الواردة يف قانون املسطرة املدنية وأن تعطى الصيغة التنفيذية لألحكام املذكورة            
هولة بسبب أن األحكام القاضية بالتعويض عـن نـزع امللكيـة            أن األمر ليس بهذه الس    

تصدر عادة على اإلدارة نازعة امللكية أو على اجلهة املستفيدة مـن نـزع امللكيـة                
وتكون أحد األجهزة التابعة لإلدارة وهي يف غالب األحيان الوكالة الوطنيـة حملاربـة              

تعلقـة بتحديـد التعـويض      السكن غري الالئق اليت كانت ماثلة يف أغلب الـدعاوي امل          
املناسب عن نزع امللكية وغالبا ما تتملص اإلدارة أو نازع امللكية بـصفة عامـة مـن                 
تنفيذ األحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية بدعوى أنها أودعـت التعـويض املؤقـت               
املتعلق بنزع امللكية قبل صدور األمر باحليازة وأن ما زاد عن هذا التعـويض جيـب                

  .ور امليزانية املرصودة لنزع امللكية للحصول عليهانتظار صد
عندما يثار النقاش حول إمكانية إجبار نازع امللكية علـى أداء التعـويض مـن                و

األموال املخصصة له فإنه يتمسك بأن األمر يتعلق بأموال عموميـة ال ميكـن احلجـز                
د اإلدارة يف مـادة     عليها أو التنفيذ عليها إال بضمانة ومن مت تبقى األحكام الصادرة ض           

نزع امللكية حربا على ورق إال أن القضاء اإلداري قد أحس خبطورة املوقف وأدرك أن               
موقف اإلدارة وعنادها يف خصوص االسـتجابة ألحكـام القـضاء النهائيـة القاضـية             
بالتعويض عن نزع امللكية من شأنه أن يفرغ هذه األحكام مـن حمتواهـا ويـشكك يف                 

حكامه وهكذا جاء القرار الصادر عن الغرفـة اإلداريـة بتـاريخ            سلطة القضاء ونفاذ أ   
 ليكرس التوجه اجلديد للغرفة اإلداريـة يف جمـال          1334/1996 يف امللف    22/05/1997

  .تنفيذ األحكام الصادرة يف مادة التعويض عن نزع امللكية
  :تلخيص املبادئ اليت اعتمدها القرار املذكور فيما يلي

رة يف مادة التعويض عن نزع امللكية تكون قابلة للتنفيذ ولـو  األحكام الصاد: أوال  
طعن فيها باالستئناف مادامت اإلدارة نازعة امللكية مل تطلب إيقـاف تنفيـذها أمـام          

  .الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى
اإلدارة يف جمال نزع امللكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أمـواال لتغطيـة             : ثانيا  

ة عن نزع ملكية أراضي اخلواص وهي بذلك خترج بإرادتهـا هـذه             التعويضات الناجت 
األموال من ذمتها املالية لتخصصها للتعويض عن نزع امللكية وبالتايل فإنهـا تـضفي              

  .عليها صبغة خصوصية وجتعلها قابلة للتنفيذ عليها
حيق للمنزوعة ملكيتهم القيام بكل اإلجراءات القانونية للتنفيذ على هـذه           : ثالثا  

  .ألموال مبا يف ذلك مسطرة احلجز لدى الغريا
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نقرأ على اخلصوص يف القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية املشار إليه أنه على              و
فرض أن األموال املخصصة للوكالة الوطنية حملاربة السكن الغري الالئق واليت تعتـرب             

اربة السكن الغري   جهازا تابعا لإلدارة ومنفذا ملشاريعها املختلفة خصوصا يف ميدان حم         
الالئق واقتناء أراضي اخلواص عن طريق نزع امللكية للمنفعة العامة تعترب جـزءا مـن               

 هي املستفيدة من نزع امللكية      ‐الوكالة الوطنية –األموال العامة فإن الطالبة املذكورة      
يف النازلة احلالية وهي اليت عرضت وأدت التعويض املـسبق وإذا كانـت اإلدارة قـد                

يزانيتها مبالغ معينة إلجناز مشاريعها وبراجمها السكنية فإن هـذه املبـالغ            رصدت مل 
  .تشمل ال حمالة التعويضات اليت قد حيكم بها لصاحل املنزوعة ملكيتهم

بعد، فإن اإلدارة بعد صدور القرار املذكور املشار إىل بعض عناصره أصبحت             و
وصا بالنسبة جلانب التعـويض     تتعامل مع األحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية وخص        

بروح جديدة تسري يف اجتاه تنفيذ األحكام املذكورة خصوصا وأنهـا تـصدر يف نطـاق      
  .القضاء الشامل للمحاكم اإلدارية
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  ملخص مداخلة األستاذ فرانسوا كاشلو
  مسطرة نزع امللكية بفرنسا حول موضوع

  
  مصطفى الرتاب. ذ : املقرر 

  باطرئيس احملكمة اإلدارية بالر
  

أشار السيد احملاضر يف البداية إىل أن هناك مرحلة انتقاليـة تـسبق املـرحلتني     
اإلدارية والقضائية وتتعلق بإجراء حتقيق حول القطع املزمع نزع ملكيتها مـستعرضا            

  .املرحلة اإلدارية والقضائية
م يف هذه املرحلة يوجه نازع امللكية إىل ممثل السلطة بـاإلقلي          : املرحلة اإلدارية   

امللف متضمنا التصميم والئحة األمالك بيانا عن املسح الطوبوغرايف للقطع األرضـية            
 15املرغوب يف نزع ملكيتها وبعد ذلك يأمر ممثل السلطة بإجراء حبـث إداري يـدوم                

يوما تنشر نتيجته مبقر اجلماعة ويبلغه إىل املالك املعـين بـاألمر بواسـطة رسـالة                
  .مضمونة

 يقوم املفوض الباحث بإعداد تقرير، ويصدر على إثره         وبناء على حمضر البحث   
مقرر نقل امللكية فيما بعد يشار فيه إىل املالكني وإىل العقارات وتكون مدة صـالحيته        

  . أشهر6
  :متر هذه املرحلة بدورها مبرحلتني: املرحلة القضائية

  :مرحلة نقل امللكية •
ول حملكمـة   يبت فيها من طرف قاض فرد يعـني مـن طـرف الـرئيس األ               و ‐

االستئناف التابع للجهة أو املقاطعة واليت يقع يف دائرة نفوذها العقار املنزوع ملكيتـه،              
حيث يوجه امللف إىل القاضي املذكور من طرف ممثل السلطة مبجرد رسالة يشرتط             

  . أشهر من تاريخ مقرر التخلي6أن تقدم داخل أجل 
لعامة والرسالة املوجهـة إىل     يتضمن امللف حمضر البحث والتصريح باملنفعة ا       و

  .املنزوعة ملكيته وثائق اإليداع والنشر
يكون األمر الصادر عن قاضي نزع امللكية مبثابـة تأشـرية، وهـو غـري قابـل             و

  .لالستئناف بل للنقض
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  : مث تطرق السيد احملاضر إىل سلطة قاضي نزع امللكية وتتجلى يف
  .ل السلطةمراقبة مجيع الوثائق احملالة إليه من طرف ممث

 .مراقبة مجيع اإلجراءات اإلدارية لنزع امللكية

غري أن قاضي نزع امللكية ال يراقب تقدير مشروعية قرار املنفعـة العامـة بـل                
الناحية الشكلية فقط للسلطة، وأن القاضي اإلداري هو الذي يرجع إليه النظر للبـث              

 .يف مشروعية القرار املذكور

أيام من تاريخ توصله بامللف من اجلهة اإلدارية     8يصدر القاضي أمره داخل أجل      
 . ويبت بدون حضور األطراف‐ممثل السلطة–

 .مث تطرق السيد احملاضر إىل آثار األمر الصادر عن قاضي نزع امللكية

    وهنا جتدر اإلشارة إىل مالحظة هامة تتجلى يف أن هذا األمر قابـل للطعـن               
  .بالنقض مع إمكان تقدميه بدون حمام

  : أما أسباب النقض فهي ثالثة   
  . عدم االختصاص– 1
  . عيب الشكل– 2
  . جتاوز السلطة– 3
تطرق األستاذ احملاضر يف األخري إىل املرحلة القضائية الثانيـة وهـي مرحلـة         و

  .التعويض عن نزع امللكية
مرحلة التعويض عن نزع امللكية وطبيعة هذه الدعوى فوضح أن قاضي نـزع             * 

 بصفة ابتدائية ويكون احلكم الصادر فيها قابال لالستئناف مث للنقض،           امللكية يبت فيه  
وتتميز املسطرة يف هذه الدعوى بأنها مسطرة كتابية، بسيطة، مستعجلة، مـع إمكـان     

  .تقدميها بدون حمام
مث أشار السيد احملاضر يف األخري إىل مسألة أساسية تتجلـى يف أن قاضـي نـزع                 

لزم بأن ينتقـل إىل عـني املكـان ملعاينـة العقـارات            امللكية وهو يبت يف التعويض م     
املنزوعة ملكيتها مبعية مندوب احلكومة التابع لـوزارة املاليـة قـصد تقيـيم هـذه                
العقارات، وقد أشار السيد احملاضر إىل أن مندوب احلكومة له احلق أيضا يف الطعـن               

  .باالستئناف ضد احلكم يف نزع امللكية احملدد للتعويض
لعرض عدة مناقشات انصبت حول الفرق بـني القـانونني املغـريب            وتلت هذا ا  

  .والفرنسي خبصوص مسطرة نزع امللكية
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  اختصاص احملاكم املغربية
  نقل امللكية والتعويض: يف موضوع نزع امللكية 

  
  مصطفى مدرع. ذ 

  رئيس احملكمة اإلدارية بالرباط
  

 الذي صدر مرسوم    81 – 7رقم  ينظم نزع امللكية للمنفعة العامة باملغرب القانون        
 ‐وهو القانون الثالث بعد أن كان ينظم املوضوع الظهري        ( 16.4.1983تطبيقي له بتاريخ    
   ).3.4.1951 وبعده الظهري القانون الصادر يف 31.8.1914القانون الصادر يف 

 املذكور فإن القضاء يراقب عملية نزع امللكيـة مـن           81‐7وحسب القانون رقم    
اوى أساسية هي دعوى الطعن باإللغاء للشطط ضد املرسوم املعلـن           خالل ثالث دع  

عن املنفعة العامة والذي يكون متضمنا يف نفس الوقت مقـرر التخلـي الـذي يعـني                 
مل أعثر على أي مقرر للتخلي صـدر    (مباشرة ذات العقارات الالزمة لتحقيق املشروع       

كما يـسميه القـانون املـذكور       والدعوى الثانية هي اليت يقيمها نازع امللكية        ) منفصال
ولو أن الذي ينزع امللكية هو القضاء حسب الـنص العـريب         ( منه   18خاصة يف الفصل    

ويطلب نازع امللكية يف هـذه الـدعوى اإلذن لـه يف            ) للفصل الثاين من نفس القانون    
 من القانون رقم    19ف  (احليازة من طرف رئيس احملكمة اإلدارية كقاض للمستعجالت         

أمـا  )  املتعلق بتأسيس احملـاكم اإلداريـة      90‐41 من القانون رقم     19لفصل   وا 81 – 7
الدعوى الثالثة وهي موضوع تدخلي فيقيمها نازع امللكية بنقل امللكية إليه ويف نفـس              

  .الوقت حتديد التعويض وتكون أمام احملكمة اإلدارية
األعلى تنظر  أشري يف هذه املقدمة بصفة عامة إىل أن الغرفة اإلدارية باجمللس             و

يف مجيع الدعاوي املذكورة وتراقبها إما كمحكمة طعن أو قضاء إلغاء ابتدائيا ونهائيـا              
فيما خيص املراسيم أو القرارات اليت يتعدى نطـاق تنفيـذها االختـصاص املكـاين               
حملكمة إدارية واحدة وإما كمحكمة االستئناف خبصوص شق الدعوى الثالثة املتعلـق            

 45 و   9يرجع خاصة إىل املادتني     (  كمحكمة نقض فيما عدا ذلك       بتحديد التعويض وإما  
  ).90‐41من القانون رقم 
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  نقل امللكية: العنصراألول
: إن احملكمة اإلدارية لكي حتكم بنقل امللكية ال بد أن تتأكد أساسا مـن أمـرين                 

 والثـاين إمتـام نـازع امللكيـة       ) 17الفصل  (األول تقدمي الطلب داخل األجل القانوين       
  ) .18الفصل ( لإلجراءات اإلدارية الواجبة 

ذلك أن نازع امللكية ملزم بأن يقدم طلب نقل امللكية وحتديد التعويض خـالل              
أجل سنتني من تاريخ نشر مقرر التخلي باجلريدة الرمسية وإما من تـاريخ تبليغـه إذا                

ـ              زع امللكيـة إال    كان األمر يتعلق بأشغال تهم الدفاع الوطين وإال فإنه ال ميكن احلكم بن
مبوجب إعالن جديد للمنفعة العامة وقد اعتربت الغرفة اإلدارية هـذا األجـل أجـل               

  ).95‐202امللف عدد   (1997‐7‐24سقوط حسب قرارها بتاريخ 
وجيب على احملكمة بعد ذلك أن تتأكد من إمتام مجيع اإلجراءات اإلدارية لنـزع              

 نـشر   – ونورد بني قوسـني      16 إىل   8ول   يف الفص  81‐7امللكية كما حددها القانون رقم      
مشروع املرسوم املعلن عن املنفعة العامة ومشروع مقرر التخلي باجلريدة الرمسيـة            
وببعض اجلرائد العامة وإيداع ملف املشروع باجلماعة احمللية ملوقع العقـار وتعليـق             

الل أجل املشروع مبكاتب تلك اجلماعة ومتكني املعنيني باألمر من تقدمي مالحظاتهم خ
شهرين من تاريخ النشر يف اجلريدة الرمسية باستثناء حالة األشغال اليت تهـم الـدفاع               
الوطين فتكون اإلجراءات السابقة اختيارية ويكفي التبليغ إىل املظنون أنهم املالك غري 
أنه جيب بصفة مطلقة ويف مجيع األحوال أن يتم مجيع األحوال أن يتم إيداع مـشروع                

دى احملافظ على األمالك العقارية ملوقع العقار إذا كان حمفظـا أو يف             مقرر التخلي ل  
طور التحفيظ، وإذا كان العقار عاديا فيسجل مشروع مقرر التخلي باحملكمة اإلدارية،            

  .‐وأخريا إصدار املرسوم النهائي ومقرر التخلي ونشرهما باجلريدة الرمسية
ي للعقار بواسطة اللجنة الـيت      ويبقى السؤال مطروحا حول عملية التقييد اإلدار      

 مـن   7 منه وحـدد تكوينهـا الفـصل         42 املذكور بالفصل    81‐7أحدثها القانون رقم    
  .؟1986‐4‐16املرسوم التطبيقي الصادر يف 

حماولة للجواب عن هذا السؤال أقول إنه إذا كان التقييم الذي يصدر عنه تلـك               
 فال ميكـن    ‐42 ف   –لطرفني معا   اللجنة هو جمرد اقرتاح يتوقف نفاذه على قبوله من ا         

تفسري ذلك بأنه ترك اخليار للجهة املختصة يف أن تستدعي أو ال تـستدعي اللجنـة                
االستشارية املذكورة ألن املشرع ال ميكن أن يكون قد أحدث تلك اللجنة إال من أجـل                
إعطاء إحدى الضمانات للوصول إىل التعويض احلقيقي كما أن املشرع يف نفس القانون          

 14دما أراد أن يعطي لإلرادة صالحية اخليار نص عليها صراحة كما جاء يف الفصل               عن
من نفس القانون خبصوص بعض اإلجراءات اإلدارية اليت تتعلق بأشغال تهـم الـدفاع              
الوطين فضال عن أن قاضي نزع امللكية يف املغرب غري ملزم باالنتقال إىل مكان العقار               

ك باالستئناس برأي جلنة إدارية متخصصة وسـأعود        ملعاينة وحتديد قيمته فيعوض ذل    
  .ملسألة ضمان التعويض احلقيقي عند مناقشة العنصر الثاين
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وكل اإلجراءات اإلدارية اليت سبق بيانها تراقبها احملكمة اإلدارية باجمللس األعلى           
إىل جانب مراقبة تلك اإلجراءات من طرف قاضي املستعجالت باحملكمة اإلداريـة يف             

طلب اإلذن يف احليازة غري أنه إذا سبق أن بت يف شأن إخالل معني أثري أمامه قبل                إطار  
أن تبت احملكمة اإلدارية يف طلب نقل امللكية فيجب على هذه األخرية أن تتقيد مبـا                
سبق البت فيه ألن القاضي املذكور ليس قاضي املستعجالت الذي يأمر بإجراء وقـيت              

احلقيقة قاض للموضوع ينظر علـى وجـه الـسرعة يف      ميكنه العدول عنه وإمنا هو يف       
  .طلب موضوعي هو نقل حيازة عقار إىل من مل يسبق أن كان حائزا له

باستثناء حالة اإللغاء الكلي للمرسوم املعلن عن املنفعة العامة فـإن اإلخـالل              و
ستفيد بأحد اإلجراءات اإلدارية السابقة له أثر نسيب فال ميكن أن يثريه اجلميع وال أن ي              

من احلكم به اجلميع وأورد يف هذا الشأن اجتهادا للغرفة اإلدارية باجمللس األعلـى يف               
إذا كـان مـشروع    ... "نزاع حول نقل امللكية والتعويض عنها جاء يف إحدى حيثياتـه  

قد سبق أن ألغاه اجمللـس األعلـى         ... 3983املرسوم املنشور باجلريدة الرمسية عدد      
 فإن هذا اإللغاء كان لفائدة أشخاص ليـسوا         88‐8199 ملفه عدد     يف 1989‐6‐29بتاريخ  

‐10 بتاريخ   51‐95 قرار غري منشور صدر يف امللف عدد         ". . أطرافا يف هذه الدعوى       
وإذا كان هذا االجتاه قابال للنقاش فإنه ميكن الدفاع عنه بأنـه الشـيء يـربر                 .1996‐4

يـع اإلجـراءات اإلداريـة بـشكل        عرقلة مشروع ذي نفع عام بكامله متت يف شأنه مج         
  ).االنعكاس على املالية العامة(صحيح إال ما كان من إخالل جزئي حمدود 

  حتديد التعويض عن نقل امللكية: العنصر الثاين
إن من اجلدير باإلشارة إليه أن تأسيس احملاكم اإلدارية باملغرب كان مـن بـني               

 90‐ 41عامة ذلك أن القـانون رقـم   أسبابه مسألة التعويض عن نزع امللكية للمنفعة ال    
 وقـد سـبق كـل ذلـك         1993‐9‐10املؤسس للمحاكم املذكورة صدر بتنفيذه ظهري       

 مبناسبة إنشاء اجمللس االستـشاري      1990‐5‐8خطاب جاللة امللك نصره اهللا بتاريخ       
 إذن على الدولة أن تضع حـدا  " …حلقوق اإلنسان ومما جاء يف هذا اخلطاب العظيم 

 عامـا أو    20إنه ملا ميكن للشخص أن يتوصل مباله تكون قد مرت عليه            .. .لتصرفاتها  
 عاما ومل يأخذ إال عشرة يف املائة  أو اثنني يف املائة نظرا الخنفاض القدرة الشرائية                 15

 وهذا اخلطاب منشور مبجلة احملاكم اإلداريـة والقـانون اإلداري العـدد             ". . . للمال  
   :61. كذلك ترمجته من نفس اجمللة ص  وانتقل 141 ص 1995 – 1األول 

L'Etat se doit de mettre un terme à certains agissement, de l'autorité … or ce 
qui arrive, c'est que l'homme dépossédé peut être indemnisé quinze ou vingt ans plus 
tard, et que peut être il n'a obtenu que 10 ou même 2% de la valeur réelle à la quelle il 

a droit, le pouvoir libératoire de la monnaie ayant considérablement chuté…" 
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النتائج مباشـرة    و‐certain  ‐ واحملقق actuel – االعتماد على الضرر احلايل – 1
  .directement causé par l'expropriation عن نزع امللكية 

  .ييم هو أساس تاريخ نشر مقرر التخلي أو تاريخ تبليغه تاريخ التق– 2
 يكون لنازع امللكية احلق يف التمسك بتاريخ النشر أو بتاريخ التبليغ إذا كان قد          – 3

من أحد هذين التارخيني    . بادر إىل تقدير طلب حتديد التعويض داخل أجل ستة أشهر         
اع ألحد املقالني باإلذن يف احليازة      وإال فإن احملكمة حتدد القيمة باعتبار تاريخ  آخر إيد         

  .أو بنقل امللكية وحتديد التعويض
وميكن أن يقع الرتاضي حول الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية املنصوص عليها            

 بعد نشر مقرر التخلي فيضع هذا الرتاضي حدا لطلب حتديد التعويض            42يف الفصل   
ستعني احملكمـة بـإجراء اخلـربة       غري أن القاعدة يف هذا الباب هي عدم الرتاضي فت         

وتكتسي املسألة صعوبة خاصة عندما يتعلق األمر بأرض عارية غـري فالحيـة وغـري               
جمهزة للبناء فهل ميكن أن تكتسب قيمتها احلالية واحلقيقية مما يوجـد حوهلـا مـن                

  بناءات وجتهيزات وطرق؟
يف كتابة حـول    لقد آثر انتباهي حكم ابتدائي غري منشور أو رده األستاذ الكشبور            

 عن احملكمـة االبتدائيـة      – 1989مطبعة النجاح بالبيضاء    –نزع امللكية للمنفعة العامة     
 أنه بعد   ": بالبيضاء قبل إنشاء احملاكم اإلدارية وجاء يف تنصيصاته عند عرض الوقائع            

تبني أنه يوجد بالقرب من منطقـة عمرانيـة         . . . الوقوف على احملل موضوع النزاع      
وأن العقار ميتـاز بـسهولة      ...  بها مبان من طابق أرضي وثالث مستويات         هامة شيدت 

 حسب تنصيصات احلكـم     "...املواصالت إليه ذلك أنه يتمركز بالقرب من طريق كذا          
اليت كانت إىل هذا احلد كافية لصياغتها يف شكل تعليل يربر مبا فيه الكفاية القيمة اليت     

 حيـث   ": جتاهها وأوردت احليثية الرئيسية اآلتية    توصلت إليها احملكمة إال أنها غريت ا      
يستلخص من تقرير اخلربة ومن قرار نزع امللكية أن األرض موضوع النزاع تعترب أرضا              

 وهـو   ". . . قابلة للتجزئة سواء بقيت بيد املدعي أو تسلمها الطرف املـدعى عليـه              
تؤول إليـه وهـو     تعليل يعتمد على عنصر االستغالل املستقبلي لألرض وما ميكن أن           

 مـن   20تعليل مبين على املستقبل احملتمل الذي مينع االعتماد عليه مبقتضى الفصل            
قانون نزع امللكية غري أن الشيء املؤكد أن األرض العاريـة غـري اجملهـزة ميكـن أن              

  .تكتسب قيمتها احلالية واحلقيقية مما حييط بها أي من مزايا أو عيوب موقعها
القانونية املنظمة لدعاوى نزع امللكية الثالث كما أشـري         من استقراء النصوص     و

 املتعلق بنـزع امللكيـة      81 – 7إليها يف املقدمة وبالذات باستقراء نصوص القانون رقم         
 املتعلق بإحداث احملاكم اإلدارية ميكن القول إنه ال يتـصور أن            90 – 41والقانون رقم   

باستثناء إمكان تعارض حكم احملكمة     يكون بني األحكام الصادرة يف هذا الباب تعارض         
اإلدارية بنقل امللكية والتعويض عنها مع قرار الغرفة اإلدارية  الذي يصدر بعد ذلـك               
بإلغاء مقرر اإلعالن عن املنفعة العامة، فيصبح احلكم بنقل امللكية فاقدا ألساسه وإذا             
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ن الغرفـة   مل يستأنف هذا احلكم فال سبيل للتخلص من أثـره وإذا أمكـن افـرتاض أ               
اإلدارية باجمللس األعلى أيدت حكم نقل امللكية فيصبح قرارها األخري متعارضا مـع             
قرارها األول بإلغاء املقرر املعلن عن املنفعة العامة ونكون أمام حكمني متناقضني من             
نفس الغرفة اإلدارية فهل ميكن أن يكون ذلك سببا للطعن بإعادة النظر عمال بالفصل              

من قانون املسطرة املدنية ورغم أن هذه احلالة مل تقـع وال أعتقـد يف                6 احلالة   402
  .إمكان وقوعها فإنها قابلة للمناقشة
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  " ليان كوبريت"ملخص مداخلة األستاذة 
  حول موضوع 

  حتديد التعويض املمنوح للمنزوع ملكيته
  

  أمحد حنني. ذ 
  مستشار باجمللس األعلى

  
حتديد التعويض املمنوح للمنزوع ملكيتـه مـن         موضوع   " كوبري "تناولت األستاذة   

  :جانبني
  .أسس تقدير التعويض: أوال 
  .وضعيتها املادية أنواع التعويضات املمنوحة للعقارات حبسب طبيعتها و: ثانيا 

بالنسبة للمحور األول ذكرت األستاذة احملاضرة أن املبدأ األول الذي يسود تقدير 
 عند حتديد طبيعة العقار السنة ما قبل تاريخ فتح          التعويض هو أن يؤخذ بعني االعتبار     

 فتحدد طبيعة العقار هل هو مبين أو أرض عارية أو           ‐منعا للمضاربة –البحث اإلداري   
يستثمر فيه أصل جتاري اعتبارا بهذا التاريخ، واملبدأ الثاين هو أن التعويض ينبغـي أن               

 األضرار املعنوية وال األضرار     يكون كامال غري أنه ال ميكن لقاضي نزع امللكية أن يعوض          
املستقبلية بل يأخذ بعني االعتبار الضرر املباشر الناجم عنه نزع امللكيـة، غـري أنـه              
يستثين من هذا املبدأ األخري ثبوت سوء نية نازع امللكية وهو أمر ال يتعلق باملوضـوع                

  .وال يراقبه قضاة النقض إال من حيث التعليل
رة إىل جرد ملختلف العقارات وكيفية التعويض عنها        مث انتقلت األستاذة احملاض   

  :وأفاضت يف حتليل األراضي املعدة للبناء والشروط هي
  توفرها على ممرات تسمح بالوصول إىل طريق عام: أوال 
  توفرها على شبكة كهربائية وأخريا على شبكة مائية: ثانيا 

كون إمـا إزاء عقـار      معتربة أن هذه العناصر يتعني اجتماعها ويف حالة معاكسة ن         
 أي يوجد قرب املدينـة، مـثرية        – حسب تعبريها    –فالحي أو عقار يف وضعية ممتازة       

االنتباه إىل عدم األخذ بعني االعتبار االستعمال املستقبلي للعقار، واألصـل أن حتـدد        
قيمة العقار على ضوء املقارنة بني العقار املنزوع ملكيته والعقارات األخرى اسـتنادا             
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ني يدي املوثقني من عقود واحملالت املتخصصة وأحكـام قـضائية صـادرة يف              ملا ب 
قضايا مماثلة شرط أال تكون قدمية كما يتم التقدير استنادا لبيوع أخرى وقعت، غري أنه               

  .يستثىن من هذه البيوع قد جرت بأمثنة جد منخفضة
وص إىل  مث تطرقت األستاذة كوبريت إىل العقارات املبنية، مشرية يف هذا اخلـص           

أنه يف بعض املدن الفرنسية وخاصة باريز تكون قيمة البناء معادلـة لقيمـة األرض أو                
تفوقها فهناك من يرى أنه ال حاجة للتعويض عن قيمة األرض، ووقفت األستاذة طويال              
عند التعويض عن فقدان األصل التجاري الذي يتكون كما هو معـروف مـن عناصـر                

 وحيدد  1953 شتنرب   30 بالنسبة هلذه األخرية لقانون      مادية وعناصر معنوية حيث يرجع    
التعويض الذي خيتلف حسب النشاطات التجارية املمارسة وحسب املناطق اعتبـارا           

  :ملعايري ثالثة
  .رقم األعمال: أوال 
  .الربح السنوي: ثانيا 
  .الدخل اليومي: ثالثا 

ال لفقدانـه   مضيفة أن بعض احلاالت يقتصر فيها التعويض على مصاريف االنتق         
  .املوقع لألصل التجاري

هذا وقد عرضت األستاذة لبعض االجتهادات القضائية الصادرة عـن القـضاء            
  .الفرنسي يف احلاالت املختلفة املعروضة عليه

وبعد ذلك فتح باب املناقشة اليت متحـورت حـول حتديـد تـاريخ التعـويض                
 من العقار يصبح معه     والتعويض ااملعنوي والتعويض عن فائض القيمة وعن جزء معني        

  .هذا األخري فاقدا قيمته األصلية
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  40‐32‐24‐19شروط تطبيق الفصول 
  من قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

  
  أمحد الصائغ . ذ 

  مستشار باجمللس األعلى 
  

نزع امللكية ألجل املنفعة العامة هو نظام قانوين يعترب من القيود اليت ترد علـى               
 وهو بيع إجباري للعقارات العائـدة ملكيتهـا لألشـخاص الطبيعـيني أو              حق امللكية 

املعنويني إىل الدولة أو إحدى املرافق التابعة هلا أو املؤسسات ذات املنفعـة العامـة               
مقابل تعويض يدفع إىل املنزوع منه ملكيته وال ميكن أن يتم هذا النزع للملكية يف حالة                

 بواسطة حكم تصدره احملكمة اإلدارية الواقـع        عدم الرتاضي على التعويض بشأنه إال     
  .بدائرتها الرتابية العقار املنزوعة ملكيته

إن نزع امللكية حسب القانون املغريب ال ينصب إال علـى العقـارات واحلقـوق               
العينية والشخصية املتفرعة عنها وال ميكن أن ميتد إىل املنقول وبراءة االخرتاع خالف             

 30 املرسوم املـؤرخ يف   –انني أخرى كالقانون الفرنسي مثال      ما هو منصوص عليه يف قو     
  .‐1935أكتوبر 

إن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة خيتلف عن بعض األنظمة املشابهة له، فهـو              
خيتلف عن نظام التأميم الذي يتخذ من طرف اجلهاز التشريعي وحده وذلـك وفـق               

در بشأنه مرسوم عن احلكومة يف       من الدستور والذي ال ميكن أن يص       54أحكام الفصل   
إطار اجملال التنظيمي وهو خيتلف عن نظام املصادرة وهو متلك الدولة للعقار ونزع             
ملكيته كتدبري وقائي أو كعقوبة يصدر بشأنه حكم وفق ما هو منصوص عليه يف الفصل             

ق  وما يليه من القانون اجلنائي، وخيتلف عن نظام الشفعة الضريبية املعمول به وف             42
 وهو متلك الدولة بواسطة 1973 يناير 24 من القانون املايل الصادر يف 32أحكام الفصل  

وزير املالية أو الشخص املفوض له يف ذلك العقار املبيع عن طريق الـشفعة بـالثمن                
 50املصرح به يف العقد وخيتلف أخريا عن نظام االحتالل املؤقت للعقار طبق الفصل              

مللكية مبقتضاه توضع اليد على العقار اململوك للغري وحيازته         وما يليه من قانون نزع ا     
  .دون االلتجاء إىل مسطرة معينة

 1914 غـشت    21إن أول قانون مت تطبيقه بشأن نزع امللكية باململكة هو ظهـري             
باعتباره نظاما متكامال، وإن كان هذا النظام قد عرف تطبيقات سابقة لـه كمـا هـو                 
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 1908 والقانون الدبلوماسي سـنة      1906اخلضراء املربمة سنة    احلال يف اتفاقية اجلزيرة     
 الذي  1914 مارس   26، وظهري   1912ودورية الصدر األعظم املؤرخة يف فاتح نونرب سنة         

  .صدر بشأنه مشروع إنشاء السكة احلديدية للربط بني مدينيت طنجة وفاس
در ظهري   سنة إىل أن ص    37 ما يقرب من     1914 غشت   21قد استمر العمل بظهري      و

 املوافق  1403 رمضان   3 بتاريخ   3385 وبعده صدر باجلريدة الرمسية عدد       1951 أبريل   3
 6 املوافق   1402 رجب عام    11 بتاريخ   1. 81 .254 الظهري الشريف رقم     1983 ماي سنة    6

 املتعلق بنزع امللكية ألجـل      7 .81 الذي مت مبقتضاه تنفيذ القانون رقم        1983ماي سنة   
 2 .82 .382وباالحتالل املؤقت كما صدر يف نفس اجلريدة املرسوم رقم          املنفعة العامة   

 بتطبيق القانون املـذكور ويتعلـق   1983 أبريل 16 املوافق 1403 رجب عام    2املؤرخ يف   
 والنصوص القانونية امللحقة    1951  أبريل    3األمر هنا بتشريع جديد نسخ وعوض ظهري        
 القانون األخري ال يستجيب جلميع متطلبات       به، وذلك بعدما أثبتت التجربة العملية أن      

األطراف ويف نفس الوقت كان البحث جاريا لوضع تشريع يضمن منه ملكيـة العقـار               
ويوفر لنازع امللكية مسطرة سريعة وغري معقدة يهدف بها إىل احلصول علـى عقـار               

ـ                 ة وإقامة املشروع الذي يرمي إىل حتقيق املنفعة العامة وذلـك كلـه يف إطـار التنمي
  .االقتصادية واإلجتماعية

إن إعالن املنفعة العامة يتم مبقتضى مرسـوم يـصدرعن الـوزير األول يعـني               
املنطقة اليت يشملها املشروع وجيب أن يتضمن املقرر كون نزع امللكيـة يهـدف إىل               

 وكل مقرر مل ينص على املنفعـة        81 .7املنفعة العامة طبقا للفصل األول من القانون        
 غـشت   23عرضا لإللغاء وقد جاء يف قرار اجمللس األعلـى الـصادر يف             العامة يكون م  

 إنه ليس من بني أوراق امللف ما مـن شـأنه   "   8171/90 يف امللف اإلداري عدد 1990
إثبات حصول التصريح باملصلحة العامة وبه يكون القرار املطعون فيه قد جاء خرقا             

   " يتعني معه التصريح بإلغائهملقتضيات الفصل األول من قانون نزع امللكية مما
على أن جمرد صدور املقرر واقرتانه باملنفعة ال يكفي لنزع امللكية إال إذا اختذت              
بشأنه املسطرة املنصوص عليها يف القانون وكانت إجراءاتها غري مشوبة بـأي عيـب              
يبطلها ففيما خيص عدم إعمال مسطرة نزع امللكية، جاء يف قرار حملكمة االسـتئناف              

 إن جمرد صدور مرسوم نزع امللكية ونشره باجلريدة الرمسية ال ينقـل ملكيـة               "اس  بف
 "هذه األراضي إىل الدولة بل ال بد من إتباع املسطرة اليت حددها القانون

  .‐691القرار رقم ‐
حول بطالن املسطرة صرحت حمكمة االستئناف بالدار البيضاء برفض طلـب            و

ص للدولة، فجاء يف تعليلها أن املسطرة اليت جلأ إليها          نقل امللكية عقار إىل امللك اخلا     
 يف امللـف املـدين عـدد        1980 مارس   4القرار املؤرخ يف    (امللك اخلاص للدولة معيبة     

498.(  
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 من قانون نزع امللكية يتبني بأن القانون ألزم         18بالرجوع إىل مقتضيات الفصل      و
 أن  12‐10‐9‐8 يف الفـصول     نازع امللكية بعد استيفاء اإلجراءات املنـصوص عليهـا        

ويالحظ يف التطبيق أن البت يف      . يتقدم مبقالني األول بنقل امللكية والثاين بنقل احليازة       
نقل احليازة سبق طلب نقل امللكية بناء على ما يتوفر يف مسطرة نقل احليـازة مـن                 
سرعة يف البت واختصار يف اإلجراءات، وطبقا هلـذه املقتـضيات ال ميكـن لقاضـي                

تعجالت وهو ينظر يف طلب اإلذن باحليازة رفضه إال إذا تبني له بطالن املسطرة              املس
ومهمته يف هذا اإلطار تقتصر على النظر فيما        )  من املقتضيات املذكورة     24الفصل  ( 

 12‐10‐9‐8إذا كان نازع امللكية قد مارس اإلجراءات املنصوص عليهـا يف الفـصول              
طة الوثائق اليت يقـدمها إىل احملكمـة مرفقـة          وممارسته هلذه اإلجراءات تكون بواس    

باملقال االفتتاحي للدعوى والوثائق اليت يديل بها ال تعدو أن تكون جمرد صور مأخوذة              
من أصوهلا الن أصل الوثائق يودع مبصاحل األمانة العامة للحكومة عندما يتقدم نـازع              

 لكن الصور مـن الوثـائق       .امللكية باالقرتاح الستصدار املرسوم املعلن للمنفعة العامة      
املقبولة من طرف احملكمة هي املأخوذة بالتصوير الفتوغرايف ألصلها واملصادق على           

 من قانون   440صحتها من طرف اجلهات اإلدارية املختصة بذلك وفق أحكام الفصل           
االلتزامات والعقود، وال يكفي لقبول إعمال صور وثائق مصادق عليها من طرف نـازع              

 األثر القانوين ال ينسحب إال على صور الوثائق املستوفية لشروط الفصل            امللكية، ألن 
 املذكور ونظرا ألن نازع امللكية قد يضطر يف كثري من األحيان إىل تقـدمي عـدة                 440

طلبات بشأن نقل احليازة أو نقل امللكية يف حالة تعدد املنزوع ملكيتهم، فإنـه حيـق                
 من قانون املسطرة املدنيـة      32يه يف الفصل    لنازع امللكية وخالفا ملا هو منصوص عل      

بشأن تقدمي املقاالت االفتتاحية، تقدمي ملف واحد بشأن الوثـائق املعـززة للطلـب              
ويسري بذلك أثره على مجيـع الطلبـات األخـرى إذ أن هـذه هـي إرادة املـشرع                   

  ).18الفصل(
ب  تطبق على طل   18بغض النظر عن هذا االستثناء املنصوص عليه يف الفصل           و

اإلذن بإجنازه املرفوع من طرف نازع امللكية اإلجراءات املسطرية األخرى املنصوص           
 بشأن إحـداث احملـاكم اإلداريـة        90‐41 و ما يليها من القانون رقم        3عليها يف املادة    

ويعفى نازع امللكية من عدم تضمني املقال مجيع البيانات املنصوص عليها يف الفصل             
وأن على القاضي وهـو     . نية إذا تعذر عليه احلصول عليها      من قانون املسطرة املد    32

ينظر يف الدعوى املقدمة أمامه أن يتحقق من قيام حالة التعذر بعدم اإلدالء بالبيانات              
الالزمة أن يعلل ذلك يف القرار وإال تعرض قراره هذا للنقض، وأنه ال يكفي نازع امللكية                

  .نات الالزمة دون إثباته ذلكالتصريح بأنه قد تعذرعليه احلصول على البيا
بعد مراقبة قاضي املستعجالت للمقال والتأكد مـن تـوفره علـى الـشروط               و

املتطلبة لقبوله ينظر يف ظاهر الوثائق املدىل بها للتأكـد ممـا إذا كانـت املـسطرة                 
وهو يقوم بهذا العمل يبحث فيمـا إذا        . اإلدارية لنزع امللكية قد أجريت بصفة صحيحة      

جراءات اجلوهرية قد متت بالفعل أو مل تتم، و ال يرتتب عند مالحظتـه              كانت بعض اإل  
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أي إغفال يف بعض اجلزئيات الصغرية البطالن عليها إال إذا الحظ أن ختلف ذلك قـد                
 533قرار اجمللـس األعلـى عـدد       (أثري يف مركز املنزوع ملكيته وأضربه ضررا حقيقيا         

ويف قرار آخر صـدر     ) 187/5/1/96ي رقم    يف امللف اإلدار   1997 ماي   22الصادر بتاريخ   
عن الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى قضى برفض طلب الطعن بالنقض ضد أمر يأذن             

  .باحليازة صادر عن قاضي األمور املستعجلة باحملكمة اإلدارية بالدار البيضاء
قد اعتمد الطاعن يف أ سباب النقض بأن قاضي املستعجالت مل جيعل لقضائه              و

 عندما قضى باإلذن باحليازة رغم وجود إخالالت يف مسطرة نـزع امللكيـة              أي أساس 
واملتمثلة يف كون دعوى نقل امللكية وقعت خارج أجل السنتني املنـصوص عليهـا يف               

 وأن حالة االستعجال غري متوفرة يف النازلـة واعتمـد الطـاعن يف ذلـك                17الفصل  
اإلداريـة باعتبارهـا مرجعـا       من قانون املسطرة أمام الغرفة       149مقتضيات الفصل   

استئنافيا ألحكام احملاكم اإلدارية وأن اجمللس األعلى عندما رفض طلب النقض علل            
  :ذلك مبا يلي

   من قانون املسطرة املدنية،149فيما خيص تطبيق الفصل 
إن هذه املقتضيات ال تطبق أمام الغرفة اإلدارية وهي تنظر يف استئناف أحكـام              

ن املشرع حدد الفصول الواجب تطبيقها مـن قـانون املـسطرة            احملاكم اإلدارية أل  
املدنية أمام اجمللس األعلى يف مثل هذه احلاالت على سبيل احلصر وليس من بينهـا               

 املذكور إضافة إىل أن رئيس الغرفة اإلدارية وإن كان يزاول اختـصاصات             149الفصل  
وال حملكمـة االسـتئناف حـىت       الرئيس األول حملكمة االستئناف إال أنه ال يعترب رئيسا أ         

 املشار إليه أمامه واليت ختول الرئيس األول        149ميكن القول بتطبيق مقتضيات الفصل      
املذكور البت كقاضي املستعجالت على غرار رئيس احملكمة االبتدائية املسند إليـه            

  .ذلك االختصاص مبقتضى نفس الفصل
فيما خيص عدم توفر حالة االستعجال فإن مسطرة اإلذن باحليازة تعترب يف حد              و

ذاتها مسطرة استعجالية بقوة القانون وحالة االستعجال مفرتضة وبالتايل ال جمـال يف             
هذه احلالة للحديث عن مسطرة االستعجال ومناقشة النـصوص الـواردة يف قـانون              

ع بكون دعوى نقل امللكيـة مل ترفـع         املسطرة املدنية خبصوصها، وفيما خيص الدف     
 من القانون   17داخل أجل السنتني فقد جاء يف القرار املذكور أنه بالرجوع إىل الفصل             

 املتعلق بنزع امللكية فإن أجل السنتني يتعلق بدعوى نقل امللكية وأن الـدعوى              81‐ 7
ع خيـرج   احلالية هي دعوى نقل احليازة وأن البت يف سقوط احلق بناء على هذا الدف             

 مـاي   22 بتاريخ   554قرار اجمللس األعلى عدد     ( عن اإلطار املخصص هلذه الدعوى      
  ).5/1/96 /188 ملف إداري رقم 1997

‐6املسطرة اليت يراقبها قاضي املستعجالت هي املنصوص عليها يف الفصول            و
  بشأن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، وتنص هذه        7‐81 من القانون رقم     12‐10‐9‐7

املقتضيات على أن املنفعة العامة تعلن مبقرر إداري حيدد املنطقة اخلاضـعة لنـزع              
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امللكية وميكن أن يعني هذه املقرر باإلضافة إىل املنطقة، األمالك اليت يـشملها نـزع               
يف هذا احلال يعترب املقرر مقررا للتخلي وهي املسطرة اجلاري بهـا العمـل               امللكية و 

 ومقرر التخلي هذا حيدد املشروع املزمع إنشاؤه – Procédure de blocage –وتسمى ب 
القانون ال يلزم نازع امللكية بتحديد أجل معني إلنشاء املشروع بل إنه مل يرتتـب أي                 و

أما القانون الفرنسي فقد أوجب أن      . جزاء على عدم إجنازه يف مواجهة املنزوع ملكيتهم       
وإذا مل يتضمن مقـرر التخلـي هـذا         ينص يف مقرر التخلي على أجل إلجناز املشروع         

األجل وجب اإلجناز داخل مخس سنوات من تاريخ النشر وأن هذه املدة تضاعف إىل              
  . سنوات يف حالة تصاميم التهيئة العامة10

كما أن األمالك اليت تضمنها مقرر التخلي هي وحـدها الـيت تـشغل يف إنـشاء                 
ن اإلجراءات بأنها الزمة لتنفيـذ      املشروع وال ميكن أن تضاف إليها أراض أخرى تبني م         

 قد اعتربت 1951 أبريل 3املشروع، فإذا كانت حمكمة االستئناف بالرباط ويف ظل قانون 
بأن إضافة أراض أخرى ضرورة ملحة لتنفيذ مشروع املنفعـة العامـة ال يـؤثر علـى                 

ربـاط  املسطرة وال يلزم نازع امللكية بالقيام بإعالن جديد وقرار حمكمة االستئناف بال           
هذا مل يركز على نص مقتضيات قانون نزع امللكية السابق، إال أن هذه الوضعية قـد                 

 منه الذي حدد شروط اقتناء األراضي اجملاورة        6حسم فيها القانون احلايل يف الفصل       
  .الالزمة لتنفيذ املشروع واليت مل يتضمنها قرار إعالن املنفعة العامة

ثل يف كون نازع امللكية يتخلى عن بعض األمالك         أما يف احلالة املعاكسة واليت تتم     
اليت تضمنها إعالن املنفعة العامة فهذا جائز وعليه أن يتقدم بهذا اخلصوص بطلـب              
أمام قاضي نقل امللكية ويبقى للمنزوع ملكيته احلق يف طلب التعويض إن كان له حمل               

 23ضيه املـادة    شرط عدم تقدمي املنزوع ملكيته طلب تبعي لنقل امللكية حسبما تقت          
  .من القانون

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نازع امللكية جيب عليه التقيد باملشروع الذي مت إعالن  
املنفعة بشأنه وال ميكنه تغيري موضوعه إال مبقتضى مرسوم يصدر عـن الـوزير األول               

 مـن املرسـوم     4 والفـصل    32باقرتاح من الوزير املعين وفق ما ينص عليه الفـصل           
  . لقانون نزع امللكيةالتطبيقي

إن مقرر إعالن املنفعة العامة الذي يصدر عن الوزير األول ال ميكن الطعن فيـه               
 بشأن إحداث احملاكم اإلدارية وذلك      90 – 41 من القانون    9إال وفق مقتضيات الفصل     

  .فيما خيص تقدير املنفعة العامة اليت تضمنها املقرر املذكور
ء أي مرسوم تـضمن إعـالن املنفعـة العامـة إال أن     وإنه إىل حد اآلن مل يتم إلغا 

 50الغرفة اإلدارية ألغت قرارا صدر عن وزير السكىن يف إطـار مقتـضيات الفـصل                
املتعلقة باالحتالل املؤقت بعلة أن اإلدارة املستفيدة من قرار االحتالل املؤقـت قـد              

  .جتاوزت نطاق مستلزمات هذا النظام
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سي فإن الطعن يف مقرر إعالن املنفعة العامـة         يالحظ أن حسب القانون الفرن      و
، فـإن   1995 فربايـر    2جيب أن يوازي طعنا يف قرار نقل امللكية وأنـه طبقـا لقـانون               

املنزوعة ملكيته حيق له أن يراجع القاضي املصدر لقرار نقل امللكية من أجل املنفعة         
ر التخلي ال يـستند     العامة وذلك من أجل معاينة أن مقرر إعالن املنفعة العامة أو مقر           

 وأنه يوجد حاليا مشروع يرمي إىل رفع كـل          ‐5/12املادة  –على أي أسس من القانون      
الصعوبات حول النزاعات يف هذا الشأن بني القضاء اإلداري والقضاء العادي ورجوعا            
إىل التشريع املغريب فقد ألزم القانون نازع امللكية بعد اختاذ الوزير األول مقرر إعالن              

 ومـا يليـه وهـي النـشر      10فعة بالقيام باإلجراءات املنصوص عليها يف الفـصل         املن
باجلريدة الرمسية أو بواحدة أو بعدة جرائد وطنية مـأذون هلـا يف نـشر اإلعالنـات                 
القانونية كما ألزمه بإيداع املرسوم مع التصميم املرفق به لدى اجلماعـة الـيت يقـع                

باحملافظة العقارية إذا كان العقار حمفظـا أو يف         بدائرة نفوذها العقار املنزوع ملكيته و     
طور التحفيظ أو بكتابة ضبط احملكمة اإلدارية التابع هلا موقع العقار، إذا كان العقار              

  .غري حمفظ وليس يف طور التحفيظ
جتدر اإلشارة إىل أن القانون اجلديد ألغى تبليغ مقرر التخلي الذي كان يـشكل               و

ته، فقد يبدو أن اإلشـهار والتقييـد باحملافظـة العقاريـة            ضمانة أكثر للمنزوعة ملكي   
واإليداع باجلماعة أكثر ضمانة للمنزوع ملكيته إال أنه ال ميكن ألي من هذه اإلجـراءات               
املذكورة من عيوب، فالنشر مثال قلما يكون وسيلة فعالة إذا علمنا بأن األغلبيـة مـن                

ـ         دة الرمسيـة وحـىت النـشر يف        الناس ال تستطيع بصفة منتظمة اإلطالع على اجلري
  .اجلرائد اليومية والصعوبات املالية القتنائها

يبقى تبليغ مقرر التخلي هو الوسيلة الناجعة والضامنة حلقوق املنزوع ملكيتهم            و
 على أن تبليغ مقـرر التخلـي        1953 أبريل   3وقد دأب االجتهاد القضائي يف ظل قانون        

العلم مبقرر إعالن املنفعـة العامـة، وقـد أكـد           وسيلة قانونية ال غىن عنها يف اعتبار        
اجمللس األعلى ذلك فقد نقض قرارا حملكمة االستئناف بالرباط الذي أيد حكم قاضي             
الدرجة األوىل بنقل ملكية عقار خاضع لنظام نزع امللكية دون أن تتأكد مـن واقعـة                

قرر التخلي قائما   تبليغ مقرر التخلي بصفة قانونية ويف ظل القانون اجلديد بقي تبليغ م           
يف حالة تعلق األمر بنزع امللكية من أجل عمليات أو أشغال تهم الدفاع الـوطين إذ أن                 

 ينص على هذا اإلجراء ويربطه حبالة عدم إتباع نازع امللكيـة للمـسطرة              14الفصل  
 واليت تعترب اختيارية يف أشـغال أو عمليـات          12‐10‐9‐8املنصوص عليها يف الفصول     

  .وطين وهي حاالت كثريا ما تكون استعجاليةختص الدفاع ال
: يالحظ يف هذه احلالة أن القانون الفرنسي يفرق بني نوعني مـن االسـتعجال                و

حالة االستعجال العادي وحيق لنازع امللكية يف هذه احلالة إتباع املسطرة املختـصرة             
ته ويـصدر   أي تقدمي الطلب بشأن اإلذن يف احليازة ودون انتظار جواب املنزوعة ملكي           

يف هذه احلالة اإلذن باحليازة مقابل التعويض الـذي جيـب أداؤه أو إيداعـه، وحالـة                 
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االستعجال االستثنائي حيث تباشر احليازة من طرف نازع امللكية بعد حيازته املباشرة            
  (articles : L 15-6 et suivants)للعقار أو املنقول الصادر بهما مقرر إعالن املنفعة العامة 

ا أن مقرر إعالن املنفعة العامة يتخذ دون اللجوء إىل البحث اإلداري املطلوب يف              ، كم 
   .( art : L 11-3)الظروف العادية 

ينص التشريع املغريب املتعلق بنزع امللكية فيما خيص التعويض املقابل لنقـل             و
ـ           . هاحليازة على وجوب التنصيص يف األمر القاضي باإلذن باحليازة على دفعه أو إيداع

 فإن إيداعه لصاحب احلق فيه أو لفائدته يكـون          24 و   19وحسب مقتضيات الفصلني    
مقابل نقل احليازة، وذلك أثناء عملية التنفيذ اليت تباشرها كتابـة ضـبط احملكمـة               

  .اإلدارية طبق قواعد التنفيذ اجلربي لألحكام
 أداء أما يف القانون الفرنسي فيالحظ بأن نقل احليازة يباشر بغـض النظـر عـن       

التعويض إذ يتم إخالء األماكن املنزوعة ملكيتها مبجرد احلكم، ويبقى للمنزوعة ملكيته            
يف حالة عدم أداء التعويض أو إيداعه داخل أجل سنة من تاريخ القرار النهـائي لنقـل                 

 ويف حالـة عـدم   (art L 13-9)امللكية أن يلجأ إىل احملكمة لتحكم بالتعويض من جديد 
احلكم حيق للمنزوع ملكيته أن يطلب تسجيل مستحقاته يف ميزانية نازع           األداء بعد هذا    

  .حسب األحوال) املنطقة–اجلماعة –اجلهة (امللكية 
بعد مراقبة هذه اإلجراءات من طرف قاضي املستعجالت والتأكد مـن اآلجـال             

 مـن   49 ،   48املنجزة فيها وتعترب آجاال كاملة وفق ما تنص عليه مقتضيات الفـصلني             
 من قانون املـسطرة     512ن نزع امللكية وكذا القواعد بشأن اآلجال حسب الفصل          قانو

املدنية، يصدر األمر بنقل احليازة بعد حتديد التعويض االحتياطي الذي يقرتحه نـازع             
امللكية وهو الذي يقع حتديده من طرف اللجنة اإلدارية التقنية املنصوص عليهـا يف              

  . من املرسوم التطبيقي لقانون نزع امللكية6 وعلى تكوينها يف الفصل 41الفصل 
وال يقبل هذا القرار التعرض وال االستئناف خالف القرار القاضي بنقـل امللكيـة              

وقـد نقـض     ) . 32الفـصل   (الذي يقبل االستئناف يف اجلزء املتعلق بالتعويض فقط         
أن اجمللس األعلى قرارا صدر عن حمكمة االستئناف عندما بتت يف طلب استئناف بش            

  :مسطرة نقل امللكية وقد جاء يف هذا القرار
 من قانون نـزع امللكيـة حـددت اختـصاص           32إن الفقرة األخرية من الفصل      "

حمكمة الدرجة الثانية للنظر على وجه االستئناف فيما يتعلق بتحديد التعـويض عـن              
 نزع امللكية فقط، عندما نصت على أن احلكم الصادر بنقل امللكية وحتديد التعويض            

 وحيث إن القرار املطعـون فيـه        ".ميكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط        
حني قبل قضاته النظر جمددا يف موضوع نزع امللكية وألغوا احلكم القاضي بنزع ملكية              
قطعة أرض املطلوبني مقابل تعويض حمدد وصرحوا بعدم قبـول الطلـب، يكونـون              

 من قانون نزع امللكية وعرضوا بـذلك        32ل  بذلك قد خرقوا الفقرة األخرية من الفص      
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 ملـف إداري رقـم      1996 ماي   9 بتاريخ   331قرار اجمللس األعلى عدد     (قرارهم للنقض   
46/5/1/95(.   

إال أن الطعن يف اجلزء املتعلق بنقل امللكية يكون قابال للطعن بالنقض وقد أكـد               
  .اجمللس األعلى ذلك يف قرارات متواترة

إلذن باحليازة والذي غالبا ما يسبق صـدور قـرار نقـل            خبصوص تنفيذ قرار ا    و
امللكية نظرا لطبيعة دعوى نقل احليازة ولرغبة نازع امللكية  يف إجناز املشروع، فـإن               
القانون مل ينص على شكل معني هلذا التنفيذ الذي يبقى وبالتايل خاضعا ملقتـضيات              

ن قانون املسطرة املدنيـة      وما يليه م   428إجراء التنفيذ اجلربي لألحكام وفق الفصل       
خالفا ملا هو منصوص عليه يف القانون الفرنسي إذ أخضع تنفيذ قرار نقـل احليـازة                
لقواعد خاصة تشرتط إيداع التعويض احملدد وبعد ذلك يتعني إخالء األماكن املنزوع            
ملكيتها داخل أجل شهر من تاريخ اإليداع أو األداء وهذا األجل ال ميكن تعديله ولو من                

 وأنه بعد مروره يشرع يف اإلفراغ من طرف نـازع امللكيـة   (art 1 15 – 1)رف القضاء ط
بصفته هاته، ويف حالة قيام أية صعوبات حيق لنازع امللكية االلتجاء إىل قاضـي نـزع                
امللكية الذي له االختصاص اخلاص يف هذه احلالة بالنظر يف الصعوبات ويصدر بعـد              

  .(art R 13-39)وضوع عرض النزاع أمامه قرارا يف امل
جيوز لنازع امللكية الذي حيصل على األمالك املنزوع ملكيتها ويضع يده عليها           و

بصفة قانونية ويعدل عن إجناز املشروع الذي تضمنه مقرر إعالن املنفعة العامة بيـع              
 من قـانون نـزع امللكيـة        40ما اقتناه من عقارات وذلك كله وفق مقتضيات الفصل          

رسوم التطبيقي له بالرجوع إىل هذه املقتـضيات يتـبني بـأن بيـع      من امل  5والفصل  
العقارات املقتناة جيب أن يتم خالل أجل يفوق مخس سنوات على تـاريخ احلـصول               
عليها وأن يتم وفق مسطرة السمسرة العمومية فأجل اخلمس سنوات يبتدئ كما أشـري              

حليازة أو وفـق مـسطرة      إليه أعاله من تاريخ حيازة العقار وذلك مبقتضى قرار نقل ا          
الرتاضي ال من تاريخ إعالن املنفعة العامة ومسطرة البيع تتم حسب املرسـوم رقـم               

 املتعلـق بـصفقات     1976 أكتـوبر    14 املوافق   1396 شوال عام    19 املؤرخ يف    479.73.2
األشغال واألدوات واخلدمات املربمة لفائدة الدولة والذي ينص يف فصله الرابع علـى             

 منـه   9ات وكيفية البيع بالسمسرة العمومية، إال أن مقتضيات الفـصل           شروط وإجراء 
 40والذي ينص على كيفية الدخول يف السمسرة العمومية، إال أن مقتـضيات الفـصل               

أجازت للمالك أو املالكني السابقني أو الذين حلوا حملهم حلوال عاما احلق يف اسرتداد              
 20لعقار شرط رفع الثمن داخـل أجـل         ما انتزع منهم داخل األجل وبالثمن األصلي ل       

يوما، إن رغبة املالك يف اسرتجاع ملكيته ال تكون إال بعد إعالن بيع العقار املقتين مـن     
 املـشار   9طرف نازع امللكية أن ذلك ال يتحقق إال بإشهار الرغبة يف البيع وفق الفصل               

ـ            لي للعقـار أي    إليه أعاله وقد حددت هذه املقتضيات مثن االسرتداد وهو الثمن األص
  .مبلغ التعويض الذي كان قد تسلمه املنزوع ملكيته
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قد نص القانون الفرنسي على هذه احلالة وربط عمليـة البيـع أو اسـرتجاع                و
املنزوع ملكية للعقار بعد إجناز نازع امللكية للمشرع الذي تضمنه إعالن املنفعة العامة 

 ويف هذه احلالة يدفع املنـزوع       داخل أجل مخس سنوات من تاريخ نشر املقرر املذكور        
ملكيته مثن ما مت نزعه منه حسب القيمة التجارية له يوم طلـب االسـرتجاع ولـيس                 

  .( Art – L – 12-6)املبلغ الذي كان قد تسلمه مقابل نقل امللكية 
تنص املقتضيات أعاله من قانون نزع امللكية املغريب على أن نازع امللكية عند  و

ع ليس له احلق بعد مرور مخس سنوات من تاريخ مقرر التخلـي             تقدمي طلب االسرتجا  
وعدم إجناز املشروع أي حق يف مباشرة املشروع الذي تضمنه مقرر التخلي املـذكور              
وال ميكنه يف هذه احلالة عند رغبته االستمرار يف اإلجناز إال إصدار مقرر جديد بإعالن               

 امللكية يف املقطع األول من الفـصل        وجتدر اإلشارة إىل أن قانون نزع     . املنفعة العامة 
 املشار إليه مل يقرن مرور مخس سنوات بعدم إجناز املشروع ولكن أحكام املقطع              40

أي املقطع – ال تطبق أحكام املقطع السابق  " تنص على أنه 40الثاين من هذا الفصل 
هم من   عندما يتحقق الغرض املنصوص عليه يف مقرر إعالن املنفعة العامة ويف           ‐األول

اجلزء األول من هذا املقطع بأن بيع العقار املنزوع ملكيته ال يكـون يف حالـة إجنـاز                  
املشروع، وباملفهوم املخالف أن التخلي عن العقار بالبيع يكـون عنـد عـدم إجنـاز              

  .املشروع
كما أن اجلزء الثاين من هذا املقطع البيع غري ممكن يف حالة بيع العقار مع التزام                

  .ز املشروع الذي تضمنه مقرر إعالن املنفعة العامةمشرتيه بإجنا
قد عرضت على احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء نازلة هلا عالقة بتطبيق اجلزء             و

، ويتعلق األمر بالشركة الوطنية للتجهيز والبناء       40الثاين من املقطع الثاين من الفصل       
را موضوع مرسـوم نـزع      للمنطقة الوسطى ضد شركة أناسي للبناء واليت اشرتت عقا        

حتليل  و. امللكية فوتته الشركة املذكورة هلذه األخرية قبل إمتام مسطرة نقل احليازة          
 يقتضي حبثـا مـستقال الرتباطـه بعـدة          40هذا النزاع على ضوء مقتضيات الفصل       

مقتضيات قانونية ال يسع اجملال للتطرق إليها يف هذا البحث يبقى أن أشري يف األخـري                
 ينص على أن البيع ال جيوز كذلك عندما يتعلـق           40قطع األخري من الفصل     إىل أن امل  

 فعندما تقضي املصلحة العامة ضم مـوارد        41نزع امللكية حبقوق مائية وفق الفصل       
 41مائية تقع بأراضي اخلواص فإن املسطرة املطبقة بشأنها هي ما ينص عليه الفصل  

وارد املائية ملكا للدولة فيطبق عليهـا       وعند االقتناء تصبح األمالك اليت تضم هذه امل       
 املتعلـق باملـاء املـصادق عليـه     10‐95نظام املياه املنصوص عليه يف القانون رقم     

 16 املوافـق ب     1416 ربيع الثـاين     18 بتاريخ   1‐95‐154مبقتضى الظهري الشريف رقم     
  .1995غشت 
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  تقرير حتليلي
  

  حممد املنتصر الداودي . ذ 
  رية باجمللس األعلى رئيس الغرفة اإلدا

  
متيزت األيام الدراسية حول نزع امللكية والـتعمري مبناقـشة وحتليـل خمتلـف              
اجلوانب القانونية والواقعية اليت حتظى باهتمام الباحثني والدارسني والقضاة العاملني          
يف هذا امليدان من منطلق أن هذه األقضية تتجدد باستمرار وجتد تطبيقات كـثرية يف               

عملية وتؤدي إىل خلق املزيد من املشاكل يف العالقات ما بـني نـازع امللكيـة     احلياة ال 
واخلواص املنزوعة ملكيتهم إضافة إىل تداخل مشكل التعمري بكل مواصفاته وتعقيداته           

  .مع موضوع نزع امللكية
إذا كانت اإلدارة تتوفر على سلطات تقديرية واسعة يف اجملـالني املـذكورين              و

د األهداف واألغراض املتوخاة من نزع امللكية أو من حيث وضع           سواء من حيث حتدي   
تصاميم التهيئة العمرانية فإن القضاء حيتفظ بكل سلطاته وإمكانياته ملراقبـة مـدى             
تقيد اإلدارة بالشروط والشكليات املتعلقة بنزع امللكية للمنفعـة العامـة واألهـداف             

 مراقبة مدى احرتام قرار نزع امللكية املختلفة اليت ترمي إىل حتقيقها، ومن زاوية أخرى
للمنفعة العامة لضوابط التعمري املطبقة كمظهر آخر للمنفعة العامة وال يتأتى ذلك إال             

  .باحرتام مضمون التصميم املديري للمنطقة وعدم املساس بالبيئة
ولعل ما يثري االنتباه يف هذه األيام الدراسية هـو تطـور القـضاء يف نظرتـه إىل                  

زع امللكية والتعمري فقد أفرزت التجربة القضائية لكل مـن القـضاء اإلداري             موضوع ن 
باملغرب واجلهة القضائية املختصة يف فرنسا عدة اجتاهات حديثة ميكـن أ، خنـص              
منها بالذكر اجتاه القاضي إىل مراقبة دقيقة ملفهوم املنفعة العامة يف قرار نزع امللكية              

جوء إىل هذه املسطرة إلبطاهلا كلما تبني أن اإلدارة         وحماسبة اإلدارة عن تطرفها يف الل     
قد خرجت عن تقاليدها وأعرافها كضامنة للمصلحة العامة إىل مضاربة عقارية على            

  .الفرق بني االقتناء ومثن التفويت
يف هذا اجملال ميكن أن نشد حبرارة على االجتهادات احلديثة للغرفة اإلداريـة              و

ت متد رقابتها من خالل الطعون املوجهة لقـرارات نـزع           باجمللس األعلى اليت ما فتئ    
امللكية إىل جتلية املوقف حول األهداف املتوخاة من نزع امللكية والبحث عن عنصر             
املالءمة الذي أصبح القضاء الفرنسي يتوسع يف مفهومه ومضمونه إىل حد أنه يعتمـد              
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د تلحق نازع امللكية نفسه     إىل إلغاء بعض قرارات نزع امللكية كلما ملس األضرار اليت ق          
من جرائها فضال عن املقارنة بني مشاريع اخلواص واملشروع الذي ترمـي اإلدارة إىل              
حتقيقه وهي املقارنة اليت أخذ يتجه إليها قضاء الغرفة اإلدارية مؤخرا عندما أصدرت           

ومن زاوية أخـرى    . عدة قرارات متهيدية بواسطة خرباء للتعرف على حقيقة املوقف        
هذه األيام الدراسية قد مكنت املشاركني فيها من تبـادل الـرأي حـول بعـض                فإن  

اجلوانب اليت تأخذ باهتماماتهم كموضوع توقيت تنازل نازع امللكية عن عقار املنـزوع             
ملكيته وأثر ذلك على وضعية املنزوع ملكيته ونزع امللكية اجلربي ومضاعفته وطـرق             

اضي يف هذه العملية، ومن جانب آخر القـوة         حتديد التعويض عن نزع امللكية ودور الق      
امللزمة لألحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية واليت تندرج يف القانون املغريب يف نطـاق       
القضاء الشامل للمحاكم اإلدارية على خالف القرارات الصادرة يف شأن إلغـاء بعـض              

ه هـذا املوضـوع مـن       مراسيم نزع امللكية واليت تندرج يف إطار دعوى اإللغاء وما يثري          
  .إشكاليات تنفيذ األحكام الصادرة يف املادة اإلدارية

من خالل استعراض دفاتر اجمللس األعلى على هامش هذه األيـام الدراسـية              و
تبدو جلية اجلهود املوفقة اليت واكبت هذه التظاهرة القانونية اليت كان هلـا صـدى               

مات القانونية والتجربة القضائية لكل     طيب وأمثرت تعارفا حقيقيا وتبادال مفيدا للمعلو      
وحمكمة النقض الفرنسية يف موضوع كان وال يزال        ) الغرفة اإلدارية (من اجمللس األعلى    

يستأثر باالهتمام على أساس أن اإلدارة ماضية يف خمططاتها الرامية إىل نـزع امللكيـة               
ايا هذه املساطر   ومحاية ضوابط التعمري والتهيئة العمرانية يف الوقت الذي يتمسك ضح         

حبقوقهم عندما يلتمسون من القضاء محايتها ومراقبة مـدى تقيـد اإلدارة بـالقوانني              
  .والتنظيمات اجلاري بها العمل تالفيا لكل شطط أو تعسف

من جهة أخرى فقد أفرزت هذه األيام الدراسية علـى هـامش موضـوع نـزع        و
ن الناحيـة التـشريعية أو مـن        امللكية والتعمري وجود بعض التباين واالختالف سواء م       

الناحية التطبيقية لنظرة كل من القضاء اإلداري املغريب والقضاء الفرنسي املخـتص            
يف هذه املادة وكيفية التعامل مع اإلشكاليات اليت تطرحها وخصوصا يف مادة معاجلة             

ـ            ن املراقبة القضائية ملفهوم املنفعة العامة وطريقة حتديد وتقييم األضرار الناجتة ع
ومـع ذلـك ميكـن    . قرار نزع امللكية والتعويضات املناسبة لألضرار الناجتة عن ذلك        

اخلروج بنتيجة أساسية هي أن األهداف واملرامي واحدة وأن التوجه احلديث ينمـو إىل              
تشديد املراقبة على قرارات نزع امللكية وفسح اجملال أمام املـشاريع الـيت ترمـي               

وبقطع النظر عن هذه املالحظات ميكـن       .صلحة العامة اإلدارة إىل حتقيقها لفائدة امل    
القول بأن القضاء اإلداري املغريب من خالل هذه األيام الدراسية الـيت كانـت غنيـة                
بالعطاء واملناقشة الصرحية واملفيدة قد برهن عن إمكانيتـه وقدراتـه مـن خـالل               

ـ             سطرة املواضيع اليت طرحت للدرس والبحث سواء على صعيد التشريع املـنظم مل
نزع امللكية للمنفعة العامة أو املقتضيات اليت تتنـاول موضـوع الـتعمري وضـوابطه               
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يف هـذا اجملـال     ) الغرفـة اإلداريـة   (واالختصاص املوكول للمحاكم واجمللس األعلى      
  .اخلصب
من خالل مقارنة كل هذه العناصر واملعطيات على صعيد العمل القـضائي يف              و

أليام الدراسية أن يتعرفوا عن كثـب       \شاركني يف هذه    كل من فرنسا واملغرب أمكن للم     
على كل من التجربتني سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية ممـا زاد يف                

  .إغناء هذه الندوة وتعميق املناقشة وتبادل الرأي
أخريا فإن التعاون القائم بني مؤسسيت اجمللس األعلى باملغرب وحمكمة النقض            و

بباريس كفيل بأن ميد مزيدا من اجلسور يف عدة جماالت قانونية الشئ الـذي              الفرنسية  
أكد عليه وركز على مضامينه الوفد الفرنسي الذي ملس مدى عمق التجربة القضائية             

  .املغربية واإلمكانيات اليت يتوفر عليها التشريع املغريب يف كثري من اجملاالت القانونية
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  التقرير العام للندوة
  

   إدريس بلمحجوب.ذ 
  رئيس غرفة باجمللس األعلى

  
تنفيذا لبنود اتفاقية التوأمة بني حمكمة الـنقض الفرنـسية واجمللـس األعلـى              

 مبقر اجمللـس األعلـى أشـغال األيـام          1998 أبريل   15انطلقت صبيحة يوم األربعاء     
الدراسية حول مادة التعمري ونزع امللكية شارك فيها عدد كبري مـن قـضاة اجمللـس     

ألعلى واحملاكم اإلدارية وأعضاء الوفد الفرنسي مبـداخالت قيمـة أغنـت النـدوة              ا
مبناقشتها اليت تبلورت من خالهلا أفكار قيمة حـول االجتهـاد القـضائي يف فرنـسا                
واملغرب وقدمت بشأنها مقرتحات وحلول تهدف إىل تسليط األضـواء علـى بعـض              

ا يالئـم هـذه التحـوالت حبيـث         املقتضيات التشريعية وتطوير االجتهاد القضائي مب     
  .انتظمت هذه الندوة يف شكل جلسة افتتاحية عامة وثالث موائد مستديرة

قد متيزت جلسة االفتتاح بكلمة الرئيس األول للمجلس األعلى الدكتور إدريـس             و
الضحاك شكر يف مستهلها أعضاء الوفد الفرنسي والقـضاة علـى تلبيـتهم الـدعوة               

لعلمي الذي يعقد سنويا بني املؤسستني القـضائيتني مـشيدا          للمشاركة يف هذا اللقاء ا    
بالعالقات املتميزة اليت تربطهما وباألهمية اليت يكتسيها موضوع الـتعمري والنـصوص            

  .املتعددة اليت تنظمه واإلجتهادات القضائية اليت تواكبه يف هذا اجملال
ستاذ جريالد دوفيل   يف الكلمة اليت ألقاها نائب رئيس حمكمة النقض الفرنسية األ          و

عرب باسم الوفد الفرنسي عن سعادته ومشاركته يف هذه األيام الدراسية وعن رغبـة يف     
  .مواصلة هذه اللقاءات اهلامة

وبعد ذلك استهلت جلسات األيام الدراسية جبلسة عامة ترأسها األستاذ جريالـد           
 يف فرنسا تطرق    دوفيل مبوضوع حول مقتضيات التشريع املتعلق بالتعمري ونزع امللكية        

 1789فيه إىل املراجع التارخيية اليت عرفها حق امللكية يف فرنسا منذ عهد الثورة سنة               
إىل اآلن والقيود اليت وردت على هذا احلق وإشكاليته من حيث العمق والعلـو ومـدى                
استعماله وفق ما تتطلبه حاجيات اجملتمع احلديث يف التصنيع واملواصالت وغريهـا            

 احلاالت اليت فصل فيها القضاء واألساس القانوين املعتمـد حـسب            مستعرضا بعض 
 وما حلقه من تعديالت مسايرة من فرنسا للتشريع اجلاري بـه            1983مقتضيات قانون   

العمل يف دول السوق األوربية املشرتكة من جهة والتوجهات اليت كانت تعكسها الربامج             
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مللكية القدسية مؤكدا مـن جهـة       السياسية للحكومات املتعاقبة حبيث مل يبق حلق ا       
 كان التعمري مرفقا عاما للدولة مث طرأ على هـذا           1980أخرى على أنه إىل حدود سنة       

اجلهـاز  : النظام تغيري أو كل القانون فيه جلهتني متخصصتني مباشرة أعمال التعمري            
واجلماعات احمللية وفق معايري حمـددة حبـسب املنـاطق          ) وزارة التجهيز (املركزي  

مبينا التطور احلديث الذي طرأ على قانون التعمري بفرنسا والـذي  ) A – C – U(الثة الث
خصص لبعض املؤسسات العمومية واخلصوصية مهمة التخطـيط للتهيئـة العامـة            
وأصبغ عليها صفة املرفق العمومي مما مكنها من مباشرة مسطرة نزع امللكية للمنفعة             

  .العامة
 بلمري بالتحليل مقتـضيات التـشريع املغـريب         مث تناول عرض األستاذة السعدية    

 وما طرأ عليه من     1914املتعلق بالتعمري ونزع امللكية وتطوره التارخيي بدءا من ظهري          
 املتعلـق حبـق     1992 املتعلق بنزع امللكية وظهـري       1983تعديل أو تغيري مرورا بظهري      

ى اإلجابة عـن الـسؤال      امللكية والتدابري الالزمة والفعالة لتحقيق املنفعة العامة ومد       
الذي يطرحه الفاعلون القانونيون واالقتصاديون حول األعباء الـيت يتحملـها املالـك        
نتيجة هذه املتغريات اليت مست حبقه يف ملكيتـه املـضمونة بالدسـتور وبـالقوانني               
العادية، وجلوء الدولة نتيجة فقدها لرصيدها العقـاري الـالزم خـصوصا يف ميـدان               

اص موضحة دور القضاء وما لعبه من دور بارز يف هذا امليدان خللـق              السكىن إىل اخلو  
  .التوازن وفرض احرتام املساطر اإلدارية والقانونية يف ميدان التعمري

مت تلت هذين العرضني مناقشات مستفيضة رفيعة املـستوى وقـدمت بـشأنها             
  .مقرتحات تهم اجلانب التشريعي واالجتهاد القضائي

 ترأستها األستاذة ليان كوبرت متحـورت حـول التـصريح           احلصة الزوالية اليت  
  .باملنفعة العامة

التـصريح باملنفعـة العامـة      : "دوفيل موضوعا حتت عنوان     . تناول احملاضر ذ    
حيث تعرض أوال للمسطرة اليت يتم بها هذا التصريح وإىل          " واالجتهاد القضائي اإلداري  

هم االجتهادات الـصادرة عـن      شكليات البحث الذي يسبق هذا التصريح مستعرضا أ       
جملس الدولة خبصوص كل ما ذكر مث تناول بعد ذلـك بالـدرس والتحليـل مفهـوم                 
املنفعة العامة وخمتلف املظاهر اليت أصبحت تتجلى فيهـا هـذه املنفعـة يف وقتنـا                

 وكل ما فيه فائدة للمجتمع مستـشهدا        ياحلاضر كاحرتام قواعد التعمري واجملال البيئ     
  .واعد اليت رسخها القضاء اإلداري الفرنسي يف هذا الباببالعديد من الق

مراقبـة نـزع    " أما احملاضر األستاذ منتصر الداودي فقد ساهم مبداخلة عنوانها          
مفهوم احنراف اإلدارة عن األهداف     : امللكية للمنفعة العامة يف إطار مراقبة املشروعية      

حيث تطـرق لطبيعـة     "  املادة املتوخاة من نزع امللكية وتنفيذ القرارات القضائية يف       
القرار املعلن عن املنفعة العامة وإىل اآلثار اليت ترتتب عن إلغائه وأخريا إىل الضمانات              
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املتوفرة لتنفيذ األحكام الصادرة يف مادة نزع امللكية للمنفعة العامة معززا كل ذلـك              
  .بأحدث االجتهادات اليت أصدرتها الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى

ولت األستاذة كوبريت موضوع حتديد التعويض املمنوح للمنزوع ملكيتـه مـن            تنا
  :جانبني

  أسس تقدير التعويض: أوال 
  أنواع التعويضات : ثانيا 

بالنسبة للجانب األول ذكرت األستاذة أن األصل يف التعويض كونه ال مينح إال عن              
عتبار السنة مـا قبـل      الضرر املباشر دون املستقبلي واملعنوي وأن يؤخذ فيه بعني اال         

مث انتقلت للحديث عن خمتلف أنواع العقارات      . البحث اإلداري يف حتديد طبيعة العقار     
حيث أعطت وصفا للعقارات املعدة للبناء والشروط اليت جيب توفرها لكـي ميكـن              
إطالق هذا الوصف عليها وإذا اختل أحد الشروط نكون إزاء عقار فالحـي وخيتلـف               

. عن العقار املعد للفالحة   ) الذي يكون مرتفعا  ( عقار قابل للبناء    حتديد التعويض من    
كما أعطت بيانا عن األسس اليت يعتمدها القضاء لتحديد قيمة العقار مث وقفت عنـد               
التعويض فيه إما استنادا إىل رقم األعمال أو الربح السنوي أو الدخل اليومي موضـحة               

  .ة الصادرة يف املوضوعبعض االستثناءات على قاعدة التعويض القضائي
مث أعلن السيد الرئيس فتح باب املناقشة اليت متحورت حول التـاريخ املعتمـد              
لتحديد التعويض والتساؤل حول معىن استعباد التعويض املعنوي ومـشاركة املـالك            

  .اجملاورين يف أداء التعويض وبدائل عن نزع امللكية
مي وعلى جناح هذه املبادرة اليت      لقد أمجع املشاركون على أهمية هذا للقاء العل       

مكنت من فتح حوار بناء وتنسيق حمكم بني الكفاءات اليت تزخر بها احملاكم اإلداريـة               
... واجمللس األعلى واحتكاكها بالتجارب املماثلة لدى املؤسسات القضائية األجنبيـة           

تبعا هلـا   وكذا إبراز احلاجة املاسة لتطوير بعض املقتضيات التشريعية لتتطور معها و          
االجتهادات القضائية مبا يالئم روح العصر واملستجدات الدوليـة واالرتقـاء بالعمـل             
القضائي إىل املستوى الذي ورد يف الكلمة التوجيهية جلاللة امللك احلسن الثاين نصره             

والذي أكد فيها   : 1998 أبريل   14اهللا عند استقباله ألعضاء اجمللس األعلى للقضاء يوم         
خنلق من أسرة القضاء أسرة شريفة كرمية مرفوعـة الـرأس عـضوا             : " أنه جيب أن    

  ".نشيطا يف جمتمعنا
برنامج اليوم الثاين من األيام الدراسية متحور حول مسطرة نـزع امللكيـة الـيت             
ترأس أشغاهلا رئيس الغرفة اإلدارية األستاذ حممد املنتصر الداودي وتناول فيها األستاذ           

 مسطرة نزع امللكية بفرنسا واملراحل اليت متر بها بدءا مـن            فرانسوا كاشلوا بالتحليل  
املرحلة االنتقالية اليت تسبق املرحلتني اإلدارية والقضائية مركزا حديثه على املرحلة           

مرحلة نقل امللكية اليت يبت فيهـا مـن طـرف    : القضائية اليت متر بدورها مبرحلتني    
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حلة ثانية تتعلق بتحديد التعـويض      ومر. قاضي منفرد مبقتضى أمر نهائي قابل للنقض      
ويبت فيها القاضي املذكور حبكم قابل لالستئناف وللنقض مشريا إىل ضرورة انتقـال             
قاضي نزع امللكية إىل عني املكان ملعاينة العقارات املنزوعة ملكيتها حىت يتم حتديد             

ـ            ويض التعويض على ضوء العديد من املعطيات اليت يتوفر عليها حىت يتم حتديد التع
على ضوء العديد من املعطيات اليت يتوفر عليها مستشهدا باإلجتهادات القـضائية يف     

  .املوضوع
استهل األستاذ مصطفى مدرع املستشار باجمللس األعلى مداخلته باسـتعراض          
اجلانب التشريعي لقوانني نزع امللكية وإىل مراقبة القضاء لنزع امللكية من خالل ثالث             

 ودعـوى   –اء ضد مرسوم نزع امللكية ودعوى اإلذن يف احليـازة           الطعن باإللغ : دعاوى  
نقل امللكية وحتديد التعويض مشريا إىل أن القاضي غري ملزم باالنتقال إىل عني املكان              

بل أنه يستعني خبـبري أو      ) كما هو احلال بفرنسا   (لوضع تقييم لألرض املنزوع ملكيتها      
نا العناصر املقيدة يف التحديد مبينا أنـه        مبحضر اللجنة اإلدارية للتقييم إذا كان متضم      

من النادر ما يقع التقاضي الرتاضي يف التعويض عكس ما هو عليه األمر يف فرنسا حيث          
  . يف املائة تقريبا من النزاعات يتم حلها عن طريق الرتاضي يف هذا اجملال80أن 

 حـول   إثر ذلك مت إغناء العرضني بعديد من التساؤالت وتبادل لوجهات النظـر           
  .االجتهادات القضائية والتشريعات يف كال البلدين

يف احلصة الزوالية ألقى األستاذ أمحد الـصائغ املستـشار بـاجمللس األعلـى          و
 من قانون نزع امللكية وتطـرق       40 و 32 و 24 و 19مداخلته حول شروط تطبيق الفصول      

ية تطرق يف بدايتـه     يف بدايته إىل تعريف هلذا النظام مربزا اخلالف بني نظام نزع امللك           
إىل تعريف هلذا النظام مربزا اخلالف بني نظام نزع امللكية ونظام التأميم واملـصادر              
والقوانني املتعلقة بها مستعرضا املراحل املسطرية لنزع امللكية اليت تعقـب صـدور     
مرسوم إعالن املنفعة العامة ومقرر التخلي وإمكانية الطعن يف ذلك املقرر أمام الغرفة             

دارية باجمللس األعلى، ودور القاضي االستعجايل يف مراقبة احـرتام نـازع امللكيـة              اإل
  .للمقتضيات القانونية وأمره بنقل احليازة



  

46 ص    مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع امللكية  ‐  2009يرباير   ‐  اإلصدار  الرقمي ‐ األعلى   اجمللس  دفاتر

  
  
  

   يتعلق بنزع امللكية7.81قانون رقم 
  باالحتالل املؤقت ألجل املنفعة العامة و
  

  اجلزء األول
  نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

  الباب األول
  عامةأحكام 

  1الفصل 
إن نزع ملكية العقارات كال أو بعضا أو ملكية احلقوق العينية العقاريـة ال جيـوز                
احلكم به إال إذا أعلنت املنفعة العامة، وال ميكن إجراؤه إال طبق الكيفيات املقـررة يف                
هذا القانون مع مراعاة االستثناءات الداخلة عليه كال أو بعـضا مبوجـب تـشريعات               

  .خاصة

  2الفصل 
  .يتم نزع امللكية ألجل املنفعة العامة حبكم قضائي

  3الفصل 
إىل األشخاص املعنويني    اجلماعات احمللية و   خيول حق نزع امللكية إىل الدولة و      

اآلخرين اجلارية عليهم أحكام القانون العام أو اخلاص أو األشخاص الطبيعيني الـذين             
أو عمليات معلن أنها ذات منفعـة       تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال        

  .عامة

  4الفصل 
ال جيوز نزع ملكية املباين ذات الصبغة الدينية املعدة إلقامة خمتلـف الـشعائر              

  .وكذا املقابر والعقارات التابعة للملك العام واملنشآت العسكرية
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  5الفصل 
بنقـل  يباشر طبق الشروط املقررة يف هذا القانون إعالن املنفعة العامة واحلكم            

  .امللكية إىل نازعها وحتديد التعويض عن نزع امللكية

  الباب الثاين 
  التخلي إعالن املنفعة العامة و

  6الفصل 
  .تعلن املنفعة العامة مبقرر إداري يعني املنطقة اليت ميكن نزع ملكيتها

ميكن أن تشمل هذه املنطقة باإلضافة إىل العقارات الالزمة إلجناز املنشآت أو             و
ات املعلن أنها ذات منفعة عامة على اجلزء الباقي من هذه العقـارات وعلـى               العملي

العقارات اجملاورة هلا إذا تبني أن نزع ملكيتهـا ضـروري لتحقيـق هـدف املنفعـة                 
املنشودة أو إذا كان إجناز األشغال يؤدي إىل زيادة ملحوظة يف قيمة ملحوظة يف قيمـة                

  .العقارات املذكورة
 ميكن يف هذه احلالة أن حتـدد بـاملقرر اإلداري           40لفصل  بالرغم عن أحكام ا    و

املشار إليه يف املقطع األول مبقرر إداري الحق كيفية استعمال العقارات غري املدجمة             
  .بالفعل يف املنشآت أو شروط إعادة بيع تلك العقارات

  7الفصل 
ها نـزع   ميكن للمقرر املصرح باملنفعة العامة أن يعني مباشرة األمالك اليت يشمل          

  ".مقرر التخلي"امللكية وإال فإن هذا التعيني يقع مبوجب مقرر إداري يدعي 
وجيب أن يصدر هذا املقرر يف أجل سنتني يبتدئ من تاريخ نشر املقرر القاضـي               

وإذا انصرم هذا األجل دون أن يـتم ذلـك          . بإعالن املنفعة العامة يف اجلريدة الرمسية     
  .تعني جتديد إعالن املنفعة العامة

  8الفصل 
  :تتخذ بشأن املقرر القاضي بإعالن املنفعة العامة تدابري اإلشارة اآلتية

ونشر إعالن بـشأنه يف     " اجلزء األول " نشر املقرر بكامله يف اجلريدة الرمسية        – 1
  جريدة أو عدة جرائد مأذون هلا يف نشره بها،

قـرر نـزع     تعليق نصه الكامل مبكاتب اجلماعة اليت تقع فيهـا املنطقـة امل            ‐2
  .ملكيتها
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  .ميكن أن تتم التدابري املذكورة جبميع وسائل اإلشهار األخرى املالئمة و

  9الفصل 
إذا عني يف نفس الوقت املقرر القاضي بإعالن املنفعة العامة األمالك املقرر نزع             
ملكيتها اعترب املقرر من جراء ذلك مبثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهـذه               

  .12 و11 و10راءات املقررة يف الفصول الصفة اإلج

  10الفصل 
  .جيب إجراء حبث إداري قبل اختاذ مقرر التخلي

  :وألجل ذلك فإن مشروع املقرر املذكور
ويف جريدة أو عدة جرائد مأذون هلا يف        " اجلزء الثاين "ينشر باجلريدة الرمسية     ‐ 

  نشر اإلعالنات القانونية،
اجلماعة حيـث ميكـن للمعنـيني بـاألمر         يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب       ‐ 

اإلطالع عليه وإبداء مالحظاتهم بشأنه خالل أجل شهرين يبتدئ من تـاريخ نـشره يف               
 .اجلريدة الرمسية

  11الفصل 
 أن يعرفـوا جبميـع      10جيب على املعنيني باألمر خالل األجل احملدد يف الفصل          
قوق يف العقارات وإال بقوا مستأجري األراضي الزراعية واملكرتين وغريهم ممن بيدهم ح

وحدهم مدينني هلؤالء األشخاص بالتعويضات اليت قد يطالبون بها، كما جيب، داخـل             
  .نفس األجل، على مجيع األشخاص اآلخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإال سقط كل حق هلم

يتعني على نازع امللكية أن يطلب من احملافظ على األمالك العقارية تـسليمه              و
ن قائمة األشخاص املوجودة بأيديهم حقوق عينية مقيـدة يف الـسجالت            شهادة تتضم 

  .العقارية، وميكن أن تكون هذه الشهادة مجاعية

  12الفصل 
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى احملافظة على األمالك العقارية التابعـة            

  .هلا موقع العقارات
العقارية تسليم نـازع    بناء على هذا اإليداع يتعني على احملافظ على األمالك           و

  :امللكية شهادة تثبت أن مشروع املقرر املذكور قد قيد
 من الظهـري الـشريف      85إما يف الرسوم العقارية املعنية باألمر عمال بالفصل          ‐

  بشأن التحفيظ العقاري،" 1913 غشت 12 "1331 رمضان 9الصادر يف 
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جل التعرضات عمـال    أما إذا كان األمر يتعلق بعقارات يف طور التحفيظ، يف س           ‐
 من الظهري الشريف املذكور، ويف هذه احلالة جيب أن تتـضمن الـشهادة              84بالفصل  

باإلضافة إىل ذلك عند االقتضاء أمساء املتعرضـني ونـوع احلقـوق واملطالـب بهـا        
بالضبط وأهلية األشخاص احلائزين هلا وحمل املخابرة معهم وكذا مجيـع الـتحمالت        

 .قوق العينية العقارية املقصودةاملثقل بها العقار أو احل

إذا كان األمر يتعلق بعقارات غري حمفظة وال يف طور التحفيظ فـإن مـشروع                 و
مقرر التخلي يودع لدى كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية التابع هلا موقـع العقـارات              

 من قـانون املـسطرة      455ألجل تقييده يف السجل اخلاص املنصوص عليه يف الفصل          
  .ويسلم كاتب الضبط إىل نازع امللكية شهادة تثبت هذا التقييد. ةاملدني

  13الفصل 
 بالنسبة للمقرر   8تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابري اإلشارة املقررة يف الفصل           

  .القاضي بإعالن املنفعة العامة

   14الفصل 
ـ      10 و 9 و 8تكون اإلجراءات املقررة يف الفصول       ي  اختيارية إذا كان املقرر القاض

  .بإعالن املنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطين
إذا وقع العدول عن اإلجراءات املذكورة وجب أن يتضمن املقرر بيان األمـالك    و

املطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إىل املظنون أنهم املالك طبق الـشروط املنـصوص              
  .46عليها يف الفصل 

 خـالل أجـل     11بااللتزام املنصوص عليه يف الفصل      يتعني على املالك الوفاء      و
  .شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ

  الباب الثالث 
  آثار مقررات إعالن املنفعة العامة والتخلي

   15الفصل 
 خالل أجل سنتني يبتدئ من تاريخ نشر املقرر القاضي بإعالن املنفعـة             زال جيو 

 أو حتسني يف العقارات الواقعة داخل       العامة يف اجلريدة الرمسية إقامة أي بناء أو غرس        
  .املنطقة احملددة يف املقرر املذكور دون موافقة نازع امللكية
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  16الفصل 
إن األمالك املعنية يف مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس االرتفاقـات املقـررة يف              
 الفصل السابق ملدة سنتني تبتدئ من تاريخ نشر املقرر املذكور يف اجلريدة الرمسية أو             

  .عند االقتضاء من تاريخ تبليغه

  17الفصل 
خاضعة " مقرر التخلي"حيدد األجل الذي ميكن أن تبقى خالله األمالك املعينة يف 

لنزع امللكية يف سنتني ابتداء من تاريخ نشر هذا املقرر يف اجلريدة الرمسيـة أو عنـد                 
  .االقتضاء من تاريخ تبليغه

ألجل املقال املنصوص عليـه يف املقطـع        إذا مل يودع نازع امللكية خالل هذا ا        و
 فإنه ال ميكن احلكم بنزع امللكية إال مبوجب إعالن جديد للمنفعة            18األول من الفصل    

  .العامة

  الباب الرابع 
  احليازة واحلكم بنزع امللكية وحتديد التعويضات

  18الفصل 
وذهـا طلبـا   يودع نازع امللكية لدى احملكمة االبتدائية الواقع العقار يف دائـرة نف           

يرمي إىل احلكم بنقل امللكية وحتديد التعويضات وذلك مبجرد اسـتيفاء اإلجـراءات             
 أو مبجـرد تبليـغ   12 و10  و  9 و 8املتعلقة مبقرر التخلي واملنصوص عليها يف الفصول        
  . من الفصل املذكور3املقرر املذكور يف حالة املنصوص عليها يف املقطع 

احملكمة املذكورة اليت تبت يف األمر هذه املرة يف         يودع نازع امللكية كذلك لدى       و
شكل حمكمة للمستعجالت طلبا ألجل احلكم له حبيازة العقار مقابل إيـداع أو دفـع               

  .مبلغ التعويض املقرتح
 من قانون املـسطرة املدنيـة تقبـل الطلبـات           32استثناء من أحكام الفصل      و

رة يف الفصل املذكور إذا تعذر على      املذكورة ولو مل ينص فيها على أحد البيانات املقر        
  .نازع امللكية اإلدالء به

تشفع الطلبات املشار إليها أعاله اليت جيب أن حيدد فيها مبلغ التعويض الذي              و
 الستيفاء اإلجراءات املذكورة وال سـيما       ةيقرتحه نازع امللكية جبميع املستندات املثبت     

سلمة من لدن احملافظ على األمـالك        امل 12 و   11الشهادات املشار إليها يف الفصلني      
  .العقارية عند االقتضاء
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يف حالة ما إذا كانت العملية أو األشغال املعلن أنها ذات منفعة عامة تـؤدي إىل                 و
إيداع طلبني أو عدة طلبات بشأن اجلوهر أو بشأن احليازة فإن املـستندات املثبتـة               

رة واحدة وقت إيـداع الطلـب األول        املشار إليها يف املقطع السابق ميكن اإلدالء بها م        
  .وتعترب كافية بالنسبة جلميع الطلبات

  19الفصل 
خيص قاضي املستعجالت وحده لإلذن بواسطة أمر يف احليازة مقابـل دفـع أو              

  .إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقرتحه نازع امللكية
 ينظر يف القضية بصفة     كما أن رئيس احملكمة أو القاضي املفوض من قبله الذي         

قاضي نزع امللكية خيتص وحده باحلكم بواسطة حكم لفائدة نازع امللكية بنقل ملكية             
  .العقارات أو احلقوق العينية املطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويض

  20الفصل 
  :حيدد التعويض عن نزع امللكية طبق القواعد اآلتية

 واحملقق الناشئ مباشرة عن نزع امللكية وال         جيب أال يشمل إال الضرر احلايل      – 1
  ميكن أن ميتد إىل ضرر غري حمقق أو حمتمل أو غري مباشر،

 حيدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع امللكيـة دون أن       – 2
تراعى يف حتديد هذه القيمة البناءات واألغراس والتحسينات املنجزة دون موافقة نازع            

نشر أو تبليغ مقرر إعالن املنفعة العامة املعـني لألمـالك املقـرر نـزع               امللكية منذ   
  ملكيتها،

 جيب أال يتجاوز التعويض املقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نـشر مقـرر               ‐3
التخلي، أو تبليغ مقرر إعالن املنفعة العامة املعينة لألمالك اليت ستنزع ملكيتهـا، وال              

اصر الزيادات بسبب املضاربات اليت تظهر منذ صدور        تراعى يف حتديد هذه القيمة عن     
مقرر التصريح باملنفعة العامة، غري أنه يف حالة ما إذا مل يودع نازع امللكية يف ظـرف                 

أو تبليغ مقرر إعالن املنفعـة العامـة        " مقرر التخلي "أجل ستة أشهر ابتداءا من نشر       
ىل طلب األمـر باحليـازة، فـإن        املعني للعقارات اليت ستنزع ملكيتها، املقال الرامي إ       

القيمة اليت جيب أال يتجاوزها تعويض نزع امللكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع ألحد               
  .هذه املقاالت بكتابة الضبط لدى احملكمة االبتدائية

 يغري التعويض، عند االقتضاء، باعتبار ما حيدثه اإلعـالن عـن األشـغال أو               ‐4
ئض القيمة أو ناقصها بالنسبة جلزء العقار الذي مل تنزع          العملية املزمع إجنازها من فا    

 3 و 2ملكيته وحيدد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر املشار إليها يف الفقـرات               
  . أعاله4و
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  21الفصل 
حيدد قاضي نزع امللكية يف حالة وجود حقوق انتفـاع أو اسـتعمال أو سـكىن أو                 

 تعويضا واحدا بـالنظر جملمـوع قيمـة         غريها من احلقوق املماثلة أو من نفس النوع،       
  .ميارس خمتلف املعنيني باألمر حقوقهم يف مبلغ التعويض العقار، و

  22الفصل 
إذا كان يشغل العقارات املنزوعة ملكيتها مكرتون بصفة قانونية مصرح بهم على            

 أو مقيـدون بـصفة قانونيـة يف         10إثر البحث اإلداري املنصوص عليـه يف الفـصل          
قارية فإن نازع امللكية يتحمل منح التعويـضات الواجبـة هلـم أو عنـد          السجالت الع 

  .االقتضاء متكينهم من عقار آخر إذا كان من املمكن

  23الفصل 
جيوز ملالك بناية مشل نزع امللكية جزءا منهـا أن يطالـب باقتنـاء جمموعهـا                

يف بتصريح خاص يوجه إىل نازع امللكية قبل انصرام أجل الشهرين املنصوص عليـه              
  .10الفصل 
كذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات اآلتية، فيما خيص املالك الذي ال حيتفظ             و

على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إال بقطعة اعرتف بأنها غري قابلة لالستعمال بالنظر               
  .ألنظمة التعمري وال ألي استغالل مفيد

  :غري أنه
 كان من شأن ذلك اإلخالل      من جهة ال ميكن االستفادة من هذه املقتضيات إذا         ‐

 من الظهري   89 من الفصل    4مببدأ عدم التعويض عن االتفاقات املشار إليها يف املقطع          
بـشأن الـتعمري ويف املقطـع       ) 1952يوليوز  30 (1371 ذي القعدة    7الشريف الصادر يف    

 1379 ذي احلجـة     30 الصادر يف    1.60.063 من الظهري الشريف رقم      5الثاين من الفصل    
  بتوسيع نطاق اجملموعات العمرانية القروية،) 1960ونيه  ي25(

من جهة أخرى يتعني على القاضي إذا كان من شأن الطلـب أن يـؤدي إىل                 و ‐
تأخري إجراء نزع امللكية، أن يبت بأحكام منفصلة يف نقل امللكية وحتديـد التعـويض               

يض عن جزء العقار    املتعلق بالعقار موضوع نزع امللكية ويف نقل امللكية وحتديد التعو         
  .املعرتف بعدم قابليته لالستعمال

  24الفصل 
عندما يلتمس نازع امللكية احليازة ال جيوز لقاضي املستعجالت رفـض اإلذن يف             

  .ذلك إال بسبب بطالن املسطرة
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ينص األمر باإلذن يف احليازة على دفع التعويض االحتياطي املنصوص عليه يف             و
  .على إيداعه إىل ذوي احلقوق أو 19الفصل 
حيدد يف احلكم الصادر بنقل امللكية التعويض عن نزع امللكية بعـد التـذكري               و

وجوبا مببلغ التعويض الذي اقرتحه نازع امللكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض             
  .أو إيداعه

يباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيني املشار إليهما يف املقطعـني الـسابقني              و
 ويودعان كذلك لدى احملافظـة علـى األمـالك          26املقررة يف الفصل    طبق الشروط   

العقارية، وعندما يتعلق األمر بعقار غري حمفظ وال يف طور التحفيظ، يقيـد القـراران               
املذكوران من لدن كاتب الضبط باحملكمة االبتدائية يف السجل املنـصوص عليـه يف              

  . من قانون املسطرة املدنية455الفصل 

  25الفصل 
ا كان العقار حمفظا أو كانت احلقوق العينية تتعلق بعقار حمفظ جـاز لنـازع               إذ

امللكية طلب تسجيل تقييد أويل يف الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقـه مـع               
  .24تدعيم طلبه باألمر الصادر باإلذن يف احليازة املنصوص عليه يف الفصل 

 9ار إليه أعـاله املـؤرخ يف         من الظهري الشريف املش    86تتميما ألحكام الفصل     و
فإن أثر التقييد األويل ال ينتهي إال وقـت تقييـد نقـل             ) 1913 غشت   12 (1331رمضان  

  .امللكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إىل تاريخ التقييد األويل املذكور
إذا كان العقار يف طور التحفيظ أو كانت احلقوق العينية تتعلق بعقار يف طـور                و

صيص على إيداع األمر الصادر باإلذن يف احليازة لدى احملافظـة           التحفيظ وجب التن  
 مـن الظهـري الـشريف       84على األمالك العقارية يف سجل التعرضات طبقا للفـصل          

  ) .1913 غشت 12 (1331 رمضان 9املشار إليه أعاله املؤرخ يف 
ال حيتج على نازع امللكية برسم أي تفويت أو تأسيس حقوق عينية يهم عقـارا                و

 حمفظ يف طور نزع امللكية إذا مل يكن هلذا الرسم تاريخ ثابت قبـل تـاريخ األمـر         غري
الصادر باإلذن له يف احليازة أو تاريخ املراضاة املنصوص عليها يف املقطع الثاين مـن               

  .42الفصل 

  26الفصل 
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع امللكية أو باإلذن يف احليازة تبلغ تلقائيا مـن              

 كاتب الضبط إىل نازع امللكية وإىل املنزوعة ملكيتهم الذين عرفـوا بأنفـسهم              طرف
 وكـذا إذا كـان األمـر يتعلـق          10 و 9 و 8على إثر اإلشهار املنصوص عليه يف الفصول        

بعقارات حمفظة أو يف طور التحفظ إىل خمتلـف ذوي احلقـوق كمـا هـو مثبتـون                  
  .ضاء إىل شاغل العقار وعند االقتIIبالشهادات املنصوص عليها يف الفصل 
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وإذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية املنزوعة ملكيتها تغيري 
بعد البحث أو خالل الدعوى وال سيما على إثر وفاة، فإن القـرارت املـشار إليهـا يف                  
املقطع السابق حيتج بها على مجيع ذوي احلقوق الذين مل يعرفـوا بأنفـسهم بـصفة        

أو اللذين عملوا على تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو مبلف مطلب التحفيظ            قانونية  
املعنيني لكنهم مل يتداخلوا يف الدعوى بصفة متداخلني إراديني، وجيب على احملافظ            
على األمالك العقارية يف حالة احلكم بنقل امللكية أن يباشر تقييد هذا النقـل لفائـدة                

 مع العلم بأن حقوق املعنيني بـاألمر        37 يف الفصل    نازع امللكية طبق الشروط احملدد    
  .حتول إىل حقوق يف التعويض

إذا مل يعرف املنزوع ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار املقصود غري حمفـظ أو يف               و
طور التحفيظ أو كانت احلقوق العينية ال تتعلق بعقار حمفظ أو يف طور التحفيظ فإن               

ألول تنشر يف شكل ملخصات من طرف نازع امللكية         القرارات املشار إليها يف املقطع ا     
  .يف جريدة أو عدة جرائد مأذون هلا بنشر اإلعالنات القانونية

  27الفصل 
إن حيازة نازع امللكية للعقارات أو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها ال ميكـن أن              

 ودفـع   26تتم إال بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر املنصوص عليها يف الفـصل              
  التعويض االحتياطي أو إيداعه

  28الفصل 
  .حيدد قاضي نزع امللكية املصاريف ويتحملها نازع امللكية

  الباب اخلامس
  دفع التعويضات أو إيداعها

  29الفصل 
يدفع التعويض املؤقت والتعويض احملدد يف احلكم مبجرد اسـتيفاء اإلجـراءات            

   .26املنصوص عليها يف الفصل 

  30الفصل 
أنه إذا مل يعرف ذوو حقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات املستحقة لدى            غري  

  .صندوق اإليداع والتدبري
ويتخذ نفس اإلجراء إذا مل يدل بالوثائق املثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غري        

كافية، ويف هذه احلالة يعمل نازع امللكية علـى تعليـق إعالنـات مبكتـب اجلماعـة                 
ألمالك العقارية املعنيتني باألمر تعرف بالعقارات وبأمساء األشخاص        واحملافظة على ا  
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املظنون أنهم ذوو احلقوق، وإذا مل يقدم أي تعرض خالل أجل ستة أشهر ابتـداء مـن                 
تاريخ هذا التعليق فإن التعويضات تدفع إىل األشخاص املظنون أنهم ذوو احلقوق، ويف             

 يصدر قرار قضائي بتعيني املستفيد      حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا إىل أن       
النهائي من التعويض أو إىل أن يديل األشخاص املظنون أنهم ذوو احلقـوق برفـع يـد                 

  .صحيح ومقبول عن التعرض املقدم
فيما خيص العقارات املوجودة يف طور التحفيظ املعرتض عليها أو العقـارات             و

تعويض يبقـى مودعـا إىل أن يـتم       غري احملفظة املتنازع يف شأنها أمام احملاكم فإن ال        
  .تعيني ذوي احلقوق احلقيقيني على إثر إجراءات التحفيظ أو الدعوى اجلارية

   31الفصل 
إذا مل يتم دفع املبالغ الواجبة أو إيداعها خالل أجل شهر ابتداء من يوم تبليـغ أو         

ون لـصاحل   نشر احلكم الصادر باألمر باحليازة أو بنزع امللكية ترتبت بذلك حبكم القان           
املعنيني باألمر مبجرد انتهاء هذا األجل فوائد حسب السعر القانوين املعمـول بـه يف               

  .املعامالت املدنية
ترتتب كذلك حبكم القانون فوائد لصاحل املعنيني باألمر إذا مل يرفع احلظر عن              و

املبالغ املودعة يف أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيـه برسـوم صـحيحة أو     
  .رفع اليد عن التعويضاتب

  الباب الســـــادس
  طرق الطعــن

  32الفصل 
  . أعاله24ال ميكن التعرض على القرارين القضائيني املنصوص عليهما يف الفصل 

  .وال ميكن استئناف األمر الصادر باإلذن يف احليازة
أما احلكم الصادر بنقل امللكية وحتديد التعويض فيمكن استئنافه فيمـا يتعلـق             

  .حديد التعويض فقطبت

   33الفصل 
 من الفصل السابق جيب طلبه خالل       3إن االستئناف املنصوص عليه يف املقطع       

الثالثني يوما التالية ليوم التبليغ لدى كتابة الضبط باحملكمـة االبتدائيـة وال يوقـف               
  .التنفيذ
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   34الفصل 
ئناف أو ينـشره    إن احلكم االستئنايف يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى حمكمة االست         

  .26نازع امللكية طبق الشروط املقررة يف الفصل 

  35الفصل 
إن دفع الفرق احملتمل بني مبلغ التعويض املعروض ومبلغ  التعويض عـن نـزع               
امللكية أو بني هذا التعويض عن نزع امللكية أو بني هذا التعويض والتعويض احملـدد               

النقض، مع مراعاة أحكام الفـصلني      حبكم استئنايف يتوقف يف حالة استئناف أو طلب         
  .، وعلى تقدمي ذوي احلقوق لكفالة بنكية31 و30

يف حالة عدم تقدمي الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إىل أن تنتهـي املـسطرة                و
  .القضائية

  36الفصل 
  . على مصاريف االستئناف والنقض28تطبق أحكام الفصل 

  الباب السابــــع
  أثر نزع امللكية

  37الفصل 
بالرغم عن كل املقتضيات املنافية الواردة يف التشريع املتعلق بنظام التحفـيظ            

الـذي مـدد    ) 1966 أكتـوبر    24 (1386 رجب   9واملرسوم امللكي مبثابة قانون صادر يف       
مبوجبه نظام التحفيظ العقاري إىل املنطقة السابقة للحماية اإلسبانية كما وقع تغيريه،  

ية لدى احملافظة على األمالك العقارية يرتتـب عليـه، يف           فإن ايداع احلكم بنقل امللك    
تاريخ اإليداع املذكور، ختليص العقارات املعنية من مجيع احلقوق والتحمالت اليت قد            

  :تكون مثقلة بها وذلك طبق الشروط اآلتية
فيما خيص العقارات احملفظة، يرتتب عليه حبكم القانون نقل امللكيـة إىل             ‐ 1

زعة للملكية ويشطب تلقائيا على مجيع التقييدات املوضوعة لفائدة         اسم السلطة النا  
  الغري، كيفما كان نوعها وحتول حقوق املستفيدين إىل حقوق يف التعويضات،

فيما خيص العقارارت املوجودة يف طور التحفـيظ والعقـارات اخلاضـعة             ‐ 2
يه أعاله الـصادر    للمسطرة املنصوص عليها يف املرسوم امللكي مبثابة قانون املشار إل         

، يرتتب عليه وضع رسوم خالصة من كـل حتمـل           )1966 أكتوبر   24 (1386 رجب   9يف  
لفائدة السلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من احلدود وإعداد التصميم العقـاري،            
مع العلم بأن احلقوق احملتملة للمتعرضني اليت يـتعني حتديـدها يف إطـار مـسطرة               
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نطاق املسطرة املقررة يف املرسوم امللكي مبثابة قانون املشار         التحفيظ العادية أو يف     
حتـول تلقائيـا إىل حقـوق       ) 1966 أكتـوبر    24 (1386 رجـب    9إليه أعاله الصادرة يف     

 التعويض،

فيما خيص العقارات غري احملفظة وغري املوجودة يف طور التحفيظ، خيلص  ‐ 3
عة ملكيتهـا مـن مجيـع احلقـوق         احلكم املذكور العقارات أو احلقوق العينية املنزو      

 .والتحمالت اليت قد تكون مثقلة بها

يقوم احملافظ على األمالك العقارية بناء على هذا احلكم بوضع رسوم نهائيـة       و
يف اسم السلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من احلدود وإعداد التصميم العقـاري،             

رسة احلقوق احملتملة لفائدة الغري     مع العلم بأنه ال ميكن قبول أي تعرض وال ميكن مما          
  .كيفما كان نوعها إال خبصوص التعويض

  38الفصل 
ال ميكن لدعاوي الفسخ أو االستحقاق ومجيع الدعاوي العينية األخرى أن توقـف             
نزع امللكية أو أن حتول دون إنتاج آثاره وحتول حقوق املطالبني إىل حقوق يف التعويض               

  .ويبقى العقار خالصا منها

   39صل الف
إذا أراد نازع امللكية استعمال عقار مت اقتناؤه عن طريق نـزع امللكيـة إلجنـاز                
أشغال أو عمليات ختتلف عن األشغال أو العمليات اليت بررت نزع ملكيته فإنه ال جيوز               

  .له القيام بذلك إال بعد اإلذن بتغيري هذا التخصيص مبوجب مقرر إداري

   40الفصل 
 بيع العقارات املقتناة عن طريق نزع امللكية منذ أقل مـن            ال جيوز لنازع امللكية   

مخس سنوات إال بااللتجاء إىل مسطرة السمسرة العمومية وجيوز للمـالك الـسابقني             
خالل نفس األجل أن يسرتدوا عقاراتهم بثمنها األصلي بشرط دفـع الـثمن يف ظـرف                

  .العشرين يوما
 الغرض املنـصوص عليـه يف       ال تطبق أحكام املقطع السابق عندما يتم حتقي        و

إعالن املنفعة العامة أو عندما يباع العقار إىل شخص ذايت أو معنوي أخر مـع إلزامـه                
  .بتخصيصه للغرض املنصوص عليه يف مقرر إعالن املنفعة العامة

ال تطبق أحكام املقطع األول من هذا الفصل على حقوق املاء املنزوعة ملكيته  و
لإلدارة التصرف يف هذه احلقوق طبقا لتشريع املعمـول       وجيوز   41وفق أحكام الفصل    

  .به يف نظام املياه
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  الباب الثامـــن
  أحكام خمتلفة

  41الفصل 
إذا كان االستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض املوارد املائيـة قـصد              
القيام بإعداد شامل نص مقرر إعالن املنفعة العامة على هذا االسـتعجال وعـني يف               

  .وقت احلقوق املائية اليت يقضي بالتخلي عنهانفس ال
ميكن اإلذن مبوجب هذا املقرر من حيازة احلقوق املائية املذكورة حاال أو آجال،  و

ويف هذه احلالة جيب على اللجنة املكلفة عند تعذر االتفاق باملراضاة أن تقوم بتقدير              
. ملنفعـة العامـة   التعويضات داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر مقرر إعـالن ا           

  . وما يليه18وتطبق بعد ذلك املسطرة املنصوص عليها يف الفصل 
 وما يليه بعد أن يـسقط       29يدفع التعويض عن نزع امللكية طبقا ألحكام الفصل         

  .املبلغ الذي قبضه املنزوعة ملكيته
غري أنه استثناء من أحكام الفصول املشار إليها أعاله فإن التعويض ال يـدفع إذا               

  .املنزوعة ملكيتهم ميلكون أراض كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيهكان 
حينئذ تسلم ملن يهمهم األمر دون حبث رخصة بأخذ املاء وفق مقاييس سـقي               و

العقارات املعنية وال يلزم املنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال املـاء             
  .لكيةما مل يبلغ جمموع الوجبات مبلغ التعويض عن نزع امل

إذا أوقف قبل األداء التام للتعويض التزويد باملاء طيلة موسم فالحـي بكاملـه               و
دفع للمالك املعنيني مبجرد انتهاء املوسم تعويض يعادل مبلغ الوجيبة عن اسـتعمال             
املاء برسم الفالحي السابق، وإذا مل تكن قد فرضت على املالك بتاريخ إيقاف التزويد              

 استعمال املاء فإن التعويض يعادل عشرة يف املائة من التعويض           باملاء أية وجيبة على   
  .عن نزع امللكية

يف مجيع احلاالت فإن التعويض املؤدى خالل مدة إيقاف التزويد باملاء يـسقط         و
  .من التعويض عن نزع امللكية

  42الفصل 
 إذا اتفق نازع امللكية  واملنزوعة ملكيته على مثن الذي حددته اللجنة بعد نـشر              
مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتهـا، فـإن              
هذا االتفاق الذي جيب أن يربم طبقا ملقرر التخلي، يدرج يف حمـضر أمـام الـسلطة                 
. اإلدارية احمللية التابع هلا موقع العقار إذا كان املنزوعة ملكيته يقيم باملكان املذكور            
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ة ملكيته غري مقيم بذلك املكان فـإن هـذا االتفـاق يـربم وفـق                أما إذا كان املنزوع   
مقتضيات القانون اخلاص بواسطة عقد عريف أو عديل ويبلـغ إىل الـسلطة اإلداريـة               
احمللية وترتتب عليه ابتداءا من تاريخ إيداعه لدى احملافظة على األمـالك العقاريـة              

وى عند االقتـضاء مـن       وكذا سحب الدع   37مجيع اآلثار املنصوص عليها يف الفصل       
  .قاضي نزع امللكية أو حمكمة االستئناف أو اجمللس األعلى

جيوز كذلك إبرام اتفاق طبق نفس الشروط بني نازع امللكية واملنزوعة ملكيته             و
فيما يتعلق باحليازة، ويف هذه احلالة يسقط مبلغ التعويض االحتيـاطي املمنـوح مـن        

 التعويض االحتياطي حقوق من يهمهم األمـر        التعويض عن نزع امللكية، وال ميس قبض      
  .يف إثبات كافة مطالبهم فيما بعد أمام القضاء

إذا أبرم االتفاق بشأن احليازة قبل تبليغ أو نشر احلكم بنقل امللكية وكان األمر               و
يتعلق إما بعقار حمفظ أو يف طور التحفيظ وإما حبقوق عينية تتعلق بعقار حمفـظ أو                

 لنازع امللكية ألجل احملافظة املؤقتة على حقـه االلتجـاء إىل            يف طور التحفيظ جاز   
، ويقوم االتفـاق عنـد      25 من الفصل    3 إىل   1اإلجراءات املنصوص عليها يف املقاطع      

  .االقتضاء مقام األمر باحليازة املشار إليه يف الفصل املذكور

   43الفصل 
ـ             ة مـن مراحـل     إذا تراجع نازع امللكية ألي سبب من األسباب خالل أيـة مرحل

املسطرة اإلدارية أو القضائية قبل احلكم بنقل امللكية عن نزع ملكيـة عقـار كـال أو     
بعضا وكان العقار املذكور واقعا يف املنطقة املطلوب نزع ملكيتها أو معينـا يف مقـرر                

، استـصدار نـازع     23التخلي ترتب على هذا الرتاجع، بشرط مراعاة أحكام الفـصل           
  .لمقرر القاضي بإعالن املنفعة العامة أو ملقرر التخليامللكية ملقرر معد ل

 8تتخذ بشأن هذا املقرر املعدل تدابري اإلشهار املنصوص عليهـا يف الفـصل               و
ويرتتب على نشره يف اجلريدة الرمسية حبكم القانون حسب احلالة، رفع االرتفاقـات             

امللكيـة   وسحب الدعوى من قاضـي نـزع         17 و 16 و 15املنصوص عليها يف الفصول     
وإعادة احليازة للمالك املعنيني باألمر فيما خيص العقار أو جزء العقار املسقط مـن              

  .نزع امللكية

  44الفصل 
جيوز ألوصياء وممثلي القاصرين أو احملاجري أو املتغيبني بعد اإلذن من القاضـي           

ضـاة  املختص عند االقتضاء وبالرغم من مجيع األحكام املنافية، إبرام اتفاقات باملرا          
تتعلق بالعقارات واحلقوق العينية املنزوعة ملكيتها الـيت ميلكهـا األشـخاص الـذين              

  .ميثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض االحتياطي عن احليازة
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يأذن القاضي باالتفاق باملراضاة بناء على اخلربة حتدد مبوجبها القيمة التجارية            و
  .وضوع االتفاق املذكورللعقار أو للحقوق العينية م

   45الفصل 
يتعني على األطراف اختيار حمل للمخابرة معهم عنـد بدايـة املـسطرة مبقـر               
احملكمة االبتدائية التابع هلا موقع العقار وميكن أن تبلغ إىل حمل املخـابرة املـذكور               

  .مجيع الوثائق املسطرية االبتدائية االستئنافية

  46الفصل 
 من هذا اجلـزء     14ات اإلدارية املنصوص عليها يف الفصل       إذا تعذر تسليم التبليغ   

إىل املعنيني باألمر اكتفي بتوجيهها إىل وكيل امللك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمـد              
  .على ذلك باخلصوص يف حساب آجال الطعن عند االقتضاء

 فيما خيص األحكام القضائية املبلغة إىل القيم فإن آجال الطعـن ال تبتـدئ إال              و
بعد أن يعلق خالل أجل ثالثني يوما احلكم الصادر بلوحة معدة هلذا الغرض لدى كتابة               
الضبط باحملكمة وينشر اإلعالنات القانونية يعينهما القاضي، وجيب أن يتم اإلجراءان           
املذكوران مبجرد توجيه التبليغ إىل القيم ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين اإلجرائني            

  .كم الصيغة النهائية اليت تسمح بتنفيذهوشهادته بهما على احل

  47الفصل 
إذا أمر القاضي بإجراء خربة توىل كاتب الضبط على الفور استثناء مـن أحكـام               

 من قانون املسطرة املدنية، تبليغ النص الكامل لتقريـر          60املقطع الثاين من الفصل     
  .اخلربة إىل نازع امللكية وإىل املنزوعة منهم امللكية

   48الفصل 
  .اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون آجال كاملة

   49الفصل 
تطبق على قضايا نزع امللكية مجيع قواعد االختصاص واملـسطرة املقـررة يف             

  .قانون املسطرة املدنية ما عدا يف حالة االستثناءات املنصوص عليها يف هذا القانون
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  اجلزء الثاين
  االحتالل املؤقت

  50الفصل 
تالل املؤقت اإلذن يف احليازة املؤقتة ألرض لفائـدة كـل منفـذ             خيول حق االح  

  .ألشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام باألشغال العامة املعهودة إليه بها
  إما بأن يقوم يف تلك األرض بالدراسات واألعمال التحضريية لألشغال العامة، ‐ 1
 أن يقيم فيهـا أوراشـا أو طرقـا          وإما بأن يودع فيها مِِؤقتا اآلالت واملواد أو        ‐ 2

 ضرورية إلجناز األشغال أو منشآت أخرى،

 .إما بأن يستخرج منها بعض املواد ‐ 3

  .وميارس حق االحتالل املوقت طبق الشروط املبنية بعده

  51الفصل 
جيوز ألعوان اإلدارة أو األشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يـدخلوا ألجـل    

 إىل األمـالك اخلاصـة      50 من الفـصل     1 عليها يف الفقرة     القيام بالعمليات املنصوص  
باستثناء دور السكىن بناء على مقرر إداري يبني فيه نوع العمليات املـذكورة واجلهـة               

  .الواجب إجناز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع  إجنازها
تسلم إىل املستفيدين من هذا احلق نسخة مطابقة للمقرر يتعني عليهم تقدميها             و

إىل مالك العقارات أو شاغليها كلما طلبوا ذلك، وميكن هلؤالء املـالك أو الـشاغلني               
  .احلصول بطلب منهم على نسخة من املقرر املذكور

عند انتهاء العمليات إذا مل حيصل اتفاق بني املالك أو الشاغلني وبـني اإلدارة               و
ت حيدد التعـويض    بشأن التعويض عن الضرر الذي يكون  قد نتج عن االحتالل اِملؤق           

  .56وفقا للمسطرة املقررة يف الفصل 

  52الفصل 
 مـن   3 و   2إن االحتالل املؤقت ألجل القيام بالعمليات املشار إليها يف الفقـرتني            

 يؤذن فيه مبقرر إداري تعني فيه العمليات الصادر األمر باالحتالل من أجلها             50الفصل  
  .وعه ومدته احملتملةواملساحة اليت جيب أن يشملها هذا االحتالل ون

ويبلغ رئيس اجمللس اجلماعي نسخة من املقـرر املـذكور إىل املالـك وعنـد               
  .االقتضاء إىل الشاغل
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  53الفصل 
ال ميكن أن يشمل االحتالل املؤقت دور السكىن والساحات والبساتني واحلـدائق            

  .اجملاورة هلذه الدور واحمليطة بها سياجات وكذا املباين الدينية واملقابر
 

  54الفصل  
إذا مل حيصل اتفاق بني املستفيد من االحتالل املؤقت وبني املالك املعين باألمر             
بوشرت حضورها معاينة حلالة األماكن على يد خبريين، وهلذا الغرض خيرب املستفيد            
املذكور الشخص املعين باألمر بتاريخ إجراء هذه املعاينة ويطلب منه يف نفس الوقـت              

  .تعيني خبريه

  55صل الف
حيرر اخلبريان يف اليوم احملدد حمضرا للعملية يتضمن العناصر الالزمة لتقـدير            

  .الضرر
  .وإذا مل يعني املالك من ميثله قام خبري اإلدارة وحده مبعاينة حالة األماكن

ويف هذه احلالة األخرية أو عندما حيصل اتفاق بني الطرفني جيـوز الـشروع يف               
  .األشغال على الفور

 خالف بشأن األماكن فإن الطرف املستعجل يعرض القضية على قاضي           ويف حالة 
  .نزع امللكية

  56الفصل 
جيب خالل الشهر التايل النتهاء االحتالل أو خالل الشهر األخري مـن كـل سـنة                
لالحتالل إذا كانت األشغال تستغرق عدة سنوات ويف حال عدم احلصول اتفاق بـشأن              

عجل القضية على قاضي نزع امللكيـة الـذي         مبلغ التعويض،أن يعرض الطرف املست    
  :حيدد مبلغ التعويض باالستناد عند االقتضاء إىل

  الضرر الالحق بسطح األرض  ‐ 1
 قيمة املواد املستخرجة ‐ 2

زائد القيمة الذي قد يطرأ على األرض بفضل إجناز األشغال أمـا البنـاءات               ‐ 3
ة يف األرض احملتلة فـال يـدفع        واألغراس والتحسينات املختلفة اليت قد تكون موجود      

عنها أي تعويض إذا ثبت نظرا لتاريخ إجنازها أو ألي وجه من الوجوه أنها أجنزت ألجل 
 .احلصول على التعويض أكثر ارتفاعا
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  57الفصل 
 ملـدة تتجـاوز     52ال ميكن اإلذن يف االحتالل املؤقت املنصوص عليه يف الفصل           

  .مخس سنوات
 فوق املدة املذكورة ومل حيصل اتفـاق وجـب علـى            إذا امتد االحتالل إىل ما     و

  .اإلدارة القيام بنزع امللكية طبق الكيفيات املقررة يف هذا القانون
كيفما كان احلال جيب أن يعمل املستفيد من االحتالل على تبليغ انتهـاء هـذا                و

ىل االحتالل من لدن رئيس اجمللس اجلماعي إىل املالك املعين باألمر وعند االقتضاء إ            
  .الشاغل

  58الفصل 
 على التبليغات املنـصوص عليهـا يف        46تطبق أحكام املقطع األول من الفصل       

  .57 و 52الفصلني 

  اجلزء الثالث
  التعويض عن زائد القيمة 

  59الفصل 
إذا كان إعالن أو تنفيذ األشغال أو العمليات العامة يـدخل علـى قيمـة بعـض                 

ئة فإن املستفيدين من هـذه الزيـادة أو ذوي           يف املا  20األمالك اخلاصة زيادة تتجاوز     
حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف جمموع زائـد القيمـة              

  .الطارئ بهذه الكيفية إىل اجلماعة املعنية باألمر
خيفض عند االقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية ال ميكن أن يقل معها يف               و

  . املائة مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم يف20أي حال من األحوال عن 

  60الفصل 
 مبوجب مقرر   59حتدد املناطق اليت تشمل األمالك اجلارية عليها أحكام الفصل          

إداري خالل أجل سنتني يبتدئ من تاريخ املقرر املعينة فيه األمالك املطلـوب نـزع               
  .عمليات العامةملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع يف األشغال أو ال

  61الفصل 
إن املعنيني باألمر الذين ال يقبلون االتفاق املنصوص عليـه يف الفـصل الـسابق               
يستدعون بطلب من اإلدارة إىل احملكمة االبتدائية اليت تبت يف القضايا املدنية ألجـل              

وجيب . تقدير زائد القيمة املكتسب يوم تقدمي الطلب وحتديد التعويض الواجب دفعه          
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دع طلب اإلدارة يف أجل ال يتجاوز مثاين سنوات ابتداء من تاريخ نـشر املقـررين                أن يو 
  .60اإلداريني املنصوص عليهما يف الفصل 

 مـن   47 و   45تطبق على هذه الدعاوي قواعد املسطرة احملددة يف الفصلني           و
  .اجلزء األول من هذا القانون

  .جيوز دائما طلب االستئناف و

  62الفصل 
 الـصادر بتنفيـذه الظهـري       41‐90 من القانون رقـم      40لفصل  عوض با  نسخ و (

إذا مل يقبـل    )): 1993 شـتنرب  10 (1414 ربيـع األول     22 بتاريخ   1‐91‐225الشريف رقم   
طلب اإلدارة من احملكمـة     تاملعنيون باألمر االتفاق املنصوص عليه يف الفصل السابق         

يد التعويض ملستحق وجيب    حتد اإلدارية تقدير زائد القيمة املكتسب يف يوم الطلب و        
أن تقدم اإلدارة طلبها هذا خالل أجل أقصاه مثاين سنوات من تاريخ نـشر القـرارات                

تطبق يف هذا اجملال القواعد اإلجرائية  و.  أعاله60اإلدارية املنصوص عليها يف الفصل 
  . من هذا القانون47  و45احملددة يف الفصلني 

 .د قابلة دائما لالستئنافتكون األحكام الصادرة يف هذا الصد و

  63الفصل 
  :حتدد احملكمة ألجل تقدير مبلغ التعويض

  قيمة العقار قبل إعالن األشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها،
 قيمة العقار يوم تقدمي الطلب

عند االقتضاء الزيادة يف القيمة الناجتة عن عوامل زائد القيمة اليت ال عالقة هلـا               
 .لعمليات العامةباألشغال أو ا

 1وجيب حتديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر املشار إليها يف الفقرات              
  . أعاله3 و2و

  64الفصل 
إن التعويض احملدد باالتفاق أو على يد احملاكم يباشر حتصيله كما هو الشأن يف              

اء الضرائب املباشرة، غري أنه جيوز للقاضي أو للطرفني يف حالة االتفاق تقـسيط األد             
على أعقاب عشر سنوات على األكثر، ويف هذه احلالة خيول احلكم أو االتفاق اجلماعة              
املعنية باألمر حق رهن يف أمالك امللزم احملفظة اليت استفادت من الزيادة يف القيمـة               

  .اليت ترتب عليها منح التعويض
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نـد  ويف حالة عـدم أداء قـسط ع       . وال تدفع فوائد عن املبالغ غري املؤذاة نقدا       
  .حلول أجله يفقد امللزم حبكم القانون االستفادة من تأجيل األداء

  65الفصل 
ميكن لكل ملزم بالتعويض أن يربئ ذمته برتك جمموعة أو بعض العقـارات الـيت    

  .استفادت من زائد القيمة
أما العقارات املقدمة يف مقابل األداء فال ميكن قبوهلـا بقيمـة تتجـاوز القيمـة                

  .يف تاريخ االتفاق وإما يف تاريخ تقدمي الطلب ألجل حتديد التعويضاحملددة هلا إما 
  

  66الفصل 
إذا كان زائد القيمة يتعلق مبلك نزعت ملكية جزء منه وجـب أن يـسقط مـن                 

 4التعويض عن زائد القيمة املبلغ املقتطع من التعويض عن نزع امللكية وفقا للفقـرة    
  . أعاله20من الفصل 

  اجلزء الرابع 
  نتقالية وتطبيقيةأحكام ا

  67الفصل 
تطبيق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع امللكية اليت اختذ بشأنها ونشر قبل             
صدور هذا القانون مقرر بإعالن املنفعة العامة واليت مل يرتتب عليها يف هـذا التـاريخ         

 من الظهري الشريف الصادر     14األخري إيداع مقال الدعوى املنصوص عليه يف الفصل         
بنزع امللكيـة ألجـل املنفعـة العامـة         ) 1951 أبريل   3 (1370 من مجادى اآلخرة     26 يف

  .واالحتالل الوقت، كما وقع تغيريه وتتميمه

  68الفصل 
تطبيق أحكام هذا القانون على مجيع الدعاوى اجلارية لدى احملاكم دون جتسيد            

 العمـل بهـذا     الرسوم أو اإلجراءات أو املقررات املتخذة بصفة قانونية قبـل تـاريخ           
  .القانون

   69الفصل 
إن احلاالت الواردة يف النصوص التشريعية والتنظيمية من الظهرييـن الـشريفني            

 أبريـل   3 (1370 من مجادى اآلخرة     26و  ) 1914 غشت   21 (1332 شوال   9الصادرين يف   
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بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل املوقت تنصرف حبكم القـانون إىل            ) 1951
  .حكام املقابلة املنصوص عليها يف هذا القانوناأل

  70الفصل 
  :تنسخ النصوص اآلتية

بنـزع  ) 1951 أبريـل    3 (1370 من مجادى األخـرى      26الظهري الشريف الصادر يف     
 امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل الوقت، كما وقع تغيريه وتتميمه،

بشأن حتفـيظ    ) 1927يونيه   25 (1345 ذي احلجة    25الظهري الشريف الصادر يف     
  .العقارات املنزوعة ملكيتها ألجل املنفعة العامة

حتديد املـساحة   ) 1954 أكتوبر   20 (1374 من صفر    21القرار الوزيري الصادر يف     
 مـن   19القصوى للقطع األرضية اليت حيق ملالكها املطالبة باقتنائها وفقـا للفـصل             

 أبريـل   3 (1370 من مجـادى اآلخـرة       26  الظهري الشريف املشار إليه أعاله املؤرخ يف      
1951.(  
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بتطبيـق القـانون    ) 1983 أبريل   16 (1403 رجب   2 صادر يف    382.82.2مرسوم رقم   
 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املوقت الصادر بتنفيذه           81.7رقم  

  ).1982 مايو 6 (1402 من رجب 11 املؤرخ ب 254.81.1الظهري الشريف رقم 
  إن الوزير األول، 

 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وبـاالحتالل         7.81بناء على القانون رقم     
 من رجب   11 الصادر يف    254.81.1املوقت املتضمن األمر بتنفيذه الظهري الشريف رقم        

 60 و 52 و 51 و 43 و 42 و 41 و 40 و 39 و 10 و 7 و 6وال سيما الفـصول     ) 1982 مايو   6 (1402
  : منه60و

 نـونرب   24 (1403 صـفر    8بعد دراسة املشروع يف اجمللس الوزاري املنعقـد يف           و
1982.(  

  :يرسم ما يلي

  1الفصل 
 املشار إليه أعاله تعلـن املنفعـة العامـة          81.7تطبيقا للفصل من القانون رقم      

  .مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعين باألمر

  2الفصل 
 من القـانون رقـم      7 من الفصل    2يه يف الفقرة    يتخذ مقرر التخلي املنصوص عل    

  : املومأ إليه أعاله7.81
رئيس اجمللس اجلماعي إذا كان القائم بنزع امللكية مجاعة جضرية أو قروية أو              ‐

 .أي شخص تفوض إليه هذا احلق

عامل اإلقليم أوالعمالة إذا كان القائم بنزع امللكية إقليم أو عمالـة أو شـخص                ‐
  حلق،يفوض إليه هذا ا

الوزير املعين باألمر بعد استشارة وزير الداخلية يف احلاالت غري املشار إليهـا              ‐
 .أعاله

  3الفصل 
 10تلزم السلطة اإلدارية احمللية بنشر إعالن اإليداع املنصوص عليه يف الفـصل             

  . اآلنف الذكر81.7من القانون رقم 
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  4الفصل 
ليه أعاله، يغري الغرض املعد لـه        املومأ إ  7.81 من القانون رقم     39تطبيقا للفصل   

  .العقار املتملك عن طريق نزع امللكية مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعين باألمر

  5الفصل 
 اآلنف الذكر مبلغ التعويض عن نـزع        7.81يراد بالثمن يف الفصل من القانون رقم        

  .امللكية املمنوح للمالك

  6الفصل 
 اآلنـف الـذكر     7.81 من القـانون رقـم       41صل  تتألف اللجنة املشار إليها يف الف     

واملكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات املتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية 
  :من 

  السلطة اإلدارية احمللية أو ممثلها، رئيسا، ‐
 رئيس دائر أمالك الدولة املوجودة بها احلقوق املائية أو منتدبة، ‐

 ممثل وزارة التجهيز كاتبا، ‐

 ممثل املصاحل اإلقليمية لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعي ‐

  7الفصل 
 اآلنـف الـذكر     7.81 من القـانون رقـم       42تتألف اللجنة املشار إليها يف الفصل       

واملكلفة بتحديد مثن العقارات أو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتهـا مـن األعـضاء              
  :الدائمني التايل بيانهم

  لية أو ممثلها، رئيساالسلطة اإلدارية احمل ‐
 رئيس دائرة أمالك الدولة أو منتدبه، ‐

 قابض التسجيل والتنرب أو منتدبه، ‐

 .ممثل طالب نزع امللكية أو اإلدارة اليت جيري نزع امللكية لفائدتها ‐

مفـتش  : يضاف إىل اللجنة أعضاء غري دائمني، وهم حبسب طبيعـة العقـار              و
التعمري أو منتدبه، إذا تعلق األمر بأراض حـضرية         الضرائب احلضرية أو منتدبه مفتش      

  .مبنية أو غري مبنية
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املمثل اإلقليمي لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعي أو منتدبه، مفـتش الـضرائب            
القروية أو منتدبه إذا تعلق األمر بأرض قروية وتتوىل السلطة القائمـة بنـزع امللكيـة                

  .أعمال الكتابة

  8الفصل 
 اآلنف الذكر   7.81 من القانون رقم     43دل املشار إليه يف الفصل      يتخذ املقرر املع  

وفق ما هو منصوص عليه يف الفصل األول أعاله إذا تعلق األمر مبقرر إعالن املنفعـة                
العامة وحبسب ما هو وارد يف الفصل الثاين من هذا املرسوم إذا تعلـق األمـر مبقـرر                  

 .التخلي

  9الفصل 
 51قررين اإلداريني املنصوص عليهما يف الفـصلني        يتخذ الوزير املعين باألمر امل    

  . اآلنف الذكر7.81 من القانون رقم 52و

  10الفصل 
 املوما إليه أعـاله     7.81 من القانون رقم     60حتدد املناطق املشار إليها يف الفصل       

  .مبرسوم يتخذ باقرتاح من وزير املالية والوزير املعين باألمر

   11الفصل 
 املـشار   7.81 من القانون رقم     62يف الفقرة األوىل من الفصل      " إدارة"يراد بلفظة   

  :إليه أعاله
  وزير املالية إذا تعلق األمر بأشغال أجنزتها الدولة ‐
 عامل اإلقليم أو العمالة إذا أجنز األشغال إقليم أو عمالة ‐

 .رئيس اجمللس اجلماعي إذا قامت باألشغال مجاعة حضرية أو قروية ‐

  12الفصل 
  ا املرسوم يف اجلريدة الرمسيةينشر هذ

  )1983 أبريل 16 (1403 رجب 2حرر بالرباط يف  و
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