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بسم اهلل الرحمان الرحيم
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
يشرفني أن أعرض على مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة
العدل و التشريع و حقوق إلانسان ،بمناسبة دراستها ملشرو قانون رق
 33.81يقض ي بتغيير وتتمي مجموعة القانون الجنائي.
تدارست اللجنة مشرو هذا القانون في اجتماعها املنعقد بتاريخ
فبراير  ،9182برئاسة السيد عبد السلم بلقشور رئيس اللجنة ،وبحضور
السيد محمد أوجار وزير العدل ،الذي تقدم بعرض مفصل أبرز من خلله
أن هذا مشرو القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية املتخدة لتفعيل
الرسالة امللكية التي وجهها جللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى وزير
العدل ،بشأن التصدي الفوري والحازم ألفعال الاستيلء على عقارات
الغير ،ملا فيها من مساس باألمن القانوني والعقاري وبحق امللكية الذي
يضمنه دستور اململكة ،وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية
القانون ،ودوره في صيانة الحقوق ،فضل عن زعزعة ثقة الفاعلين
الاقتصاديين ،بحيث دعا جللته إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل
عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة ،وأن تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية.
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وأوضح أنه تماشيا مع التشخيص الذي قامت به اللجنة املتعلقة بتتبع
موضو أفعال الاستيلء على عقارات الغير ،تبين أنه من بين ألاسباب التي
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تساه في تفش ي واستفحال هذه الظاهرة ،اعتماد الوكاالت العرفية أثناء
إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ،ووجود بعض أوجه القصور من
الناحية التشريعية فيما يخص عدد من املواضيع ،منها اختلف العقوبات
بين املهنيين املختصين في تحرير العقود ،لذلك ،ومن أجل سد هذه
الثغرات القانونية ،وتفعيل للقرارات املتخدة من طرف اللجنة املحدثة ههذا
الخصوص ،ت إعداد مشرو هذا القانون ،ههدف توحيد العقوبة
بخصوص جرائ التزوير بين جميع املهنيين املختصين بتحرير العقود من
موثقين وعدول ومحامين ههدف تحقيق الرد املطلوب.

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أكد السيدات والسادة املستشارون في إطار املناقشة العامة على ألاهمية
الحيوية ملضامين مشرو هذا القانون ،التي تدل على السعي الجماعي إلى
اعتماد جميع التدابير القانونية التي من شأنها صيانة وحماية حق امللكية
املنصبة على العقارات ،تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجللة
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وأشارت املداخلت إلى أن ألامن العقاري يشكل إحدى املداخل ألاساسية
لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ،ولتعزيز إلاقل الاقتصادي ،وهذا يقتض ي
املحاربة القانونية والتصدي العملي للشبكات املنظمة التي تستعمل الوسائل
الاحتيالية من أجل وضع اليد دون وجه حق على امللكيات العقارية ،ال سيما
تلك التي ترجع ملكيتها للجماعات السللية ،ومن هنا تمت املطالبة بضرورة
إخراج منظومة قانونية متكاملة تنظ ألاراض ي الجماعية والجمعيات
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السللية ،بشكل يسمح بتقدي ألاجوبة القانونية املناسبة عن جميع
إلاشكاليات القائمة عمليا ،والتي من شأنها تثمين هذه ألاراض ي وإدماجها في
صلب املتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ،مع التفكير ،بخصوص
موضو آخر ،في سحب مسؤولية املصادقة عن إلامضاء من الجماعات
املحلية.
وأجمع السيدات والسادة املستشارون على ضرورة إلاسرا بإخراج
مشرو هذا القانون ،الذي يهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائ
التزوير بين جميع املهنيين املتخصصين بتحرير العقود من موثقين وعدول
ومحامين في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة بغية تحقيق الرد املطلوب،

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أشاد السيد الوزير في مستهل جوابه باملداخلت البناءة للسيدات
والسادة املستشارين ،الدالة على رغبته ألاكيدة في حماية ألامن العقاري
ببلدنا.
وأكد أن هذه املقتضيات التعديلية تندرج في إطار التدابير الاستثنائية
املنصبة على العقود الناقلة للملكية العقارية ،وأن املقاربة الزجرية على
أهميتها ال تكفي لوحدها من أجل التصدي الشمولي والنهائي لظاهرة الاستيلء
على عقارات الغير ،مبرزا أن وزارته ستضع نص قانوني سيحدث بمقتضاه
صندوق لتعويض ضحايا هذه الظاهرة.
وفي سياق آخر ،أشار إلى كون إلادارات العمومية أضحت ملزمة
باملصادقة على الوثائق الصادرة عنها ،موضحا أن الحكومة بصدد الدراسة
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النهائية ملشرو قانون حول ألاراض ي السللية ،لتلعب أدوارها في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى السيد الوزير انفتاحه على جميع املبادرات التشريعية البرملانية
التي تتماش ى مع الفلسفة الحمائية للملكية العقارية.
وعند عرض مواد ومشرو قانون رق  33.81يقض ي بتغيير وتتمي
مجموعة القانون الجنائي برمته للتصويت  ،وافقت عليه اللجنة باإلجما .
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عرض السيد الوزير
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كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم
مشروع القانون رقم  33/81يقضي بتتميم
و تغيير بعض مقتضيات القانون الجنائي أمام
لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان
بمجلس المستشارين .
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بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلين .
السيد رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان املحترم .
السيدات و السادة املستشارون املحترمون.
أتشرف اليوم بتقدي مشرو القانون رق  33.81الذي يقض ي
بتغيير و تتمي الفصلين  359و 353من مجموعة القانون الجنائي ،وبتتمي
أحكامه بالفصل .8-352
وكما ال يخفى على أنظارك  ،فقد شكلت الرسالة امللكية التي وجهها
جللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده إلى وزير العدل بشأن
التصدي الفوري والحازم ألفعال الاستيلء على عقارات الغير ،نقطة تحول
مفصلي في التعامل مع هذا املوضو  ،حيث نبه جللته إلى خطورة هذه
الظاهرة وتواصل استفحالها ،وعلى مساسها باألمن القانوني والعقاري
وبحق امللكية الذي يضمنه دستور اململكة ،وهوما من شأنه التأثير سلبا
على مكانة وفعالية القانون ،ودوره في صيانة الحقوق ،فضل عن زعزعة
ثقة الفاعلين الاقتصاديين ،ودعا جللته إلى الانكباب الفوري على وضع
خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة ،تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه
الغاية .
وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ت إحداث لجنة عهد إليها بتتبع
موضو أفعال الاستيلء على عقارات الغير ،تحت إشراف وزارة العدل
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وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية
ومهنية ،حيث ضمت اللجنة في عضويتها :
* وزارة الداخلية؛
* وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
* وزارة ألاوقاف والشؤون الاسلمية؛
* ألامانة العامة للحكومة؛
* الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
* املديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح
العقاري والخرائطية؛
* املحافظة على ألاملك العقارية والرهون؛
* املديرية العامة للضرائب؛
* الوكالة القضائية للمملكة؛
* مجلس الجالية املغربية بالخارج؛
* جمعية هيئات املحامين باملغرب؛
* املجلس الوطني للموثقين؛
* الهيئة الوطنية للعدول.
وعقدت اللجنة املذكورة عدة اجتماعات لتدارس املوضو وإيجاد
الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلء على عقارات الغير،
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ملتزمة بالتوجيهات امللكية السامية املوجهة في هذا إلاطار  ،من خلل
اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسه في تنفيذها وفق منهجية
تشاركية كل الجهات واملؤسسات املعنية ،وذلك عن طريق معالجة قضائية
تقوم على تتبع القضايا املعروضة على املحاك وضمان التطبيق السلي
للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول ،مع إلاعمال الحازم للمساطر
القانونية والقضائية في مواجهة املتورطين ،وأيضا عن طريق معالجة
وقائية تقوم على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي
وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية.
وفي إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث
عن ألاسباب الكامنة وراءها  ،تبين أنه من بين ألاسباب التي تساه في
تفشيها و استفحالها ،اعتماد الوكاالت العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة
للملكية العقارية ،ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية
فيما يخص عدد من املواضيع  ،منها اختلف العقوبات بين املهنيين
املختصين في تحرير العقود .
لذلك ،و من أجل سد هذه الثغرات القانونية  ،و تفعيل للقرارات
املتخذة من طرف اللجنة املحدثة ههذا الخصوص  ،ت إعداد مشرو
القانون رق  33/81املعروض اليوم على أنظار لجنتك املوقرة ،و لذي
يقض ي بتغيير و تتمي الفصلين  359و  353من مجموعة القانون الجنائي،
و بتتمي أحكامه بالفصل  ،8-352ههدف توحيد العقوبة بخصوص جرائ
التزوير بين جميع املهنيين املختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول
ومحامين ههدف تحقيق الرد املطلوب.
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وأود أن ألفت عنايتك حضرات السيدات والسادة املستشارون
املحترمون أن مناقشة هذا التعديل بلجنة العدل والتشريع و حقوق
الانسان بمجلس النواب اتس بنقاش عميق ورصين  ،ت الوقوف من
خلله على كل الجوانب املرتبطة ههذا املقتض ى القانوني الجديد ،وخلص
النقاش إلى ضرورة إدخال تعديل على الصيغة ألاصلية التي تضمنها
مشرو القانون  ،و ذلك من أجل ضبط الصياغة و تحديد مجال التطبيق
بشكل دقيق  ،وهو ما تجاوبت معه الوزارة بكل تلقائية  ،حيث تمت إعادة
صياغة الفصل  352-8كما يلي " :استثناء من أحكام الفصل  351أعله ،
يعاقب بالعقوبات املقررة في الفصلين  359و  353من هذا القانون  ،كل
محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة طبقا للمادة  10من القانون رق
 32.11املتعلق بمدونة الحقوق العينية ،ارتكب أحد ألافعال املنصوص
عليها في الفصلين املذكورين " .
و بذلك ت تحديد مجال تطبيق املادة الجديدة فقط على املحامين
املؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ وه املحامون الذين مارسوا اكثر
من  81سنوات مهنة املحاماة  ،و على العقود الناقلة للملكية املنجزة في
إطار املادة  10من مدونة الحقوق العينية فقط دون غيرها من العقود
ألاخرى التي ينجزها السادة املحامون .
تلك  ،السيد الرئيس املحترم ،حضرات السيدات و السادة
املستشارون املحترمو ،نظرة موجزة عن مشرو القانون الجديد ،والذي
سيشكل بدون شك بعد املصادقة عليه من طرفك إن شاء هللا ،دفعة
قوية للجهود املبذولة للتصدي لظاهرة الاستيلء على عقارات الغير ،و هي
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الظاهرة التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني  ،و بمتابعة خاصة من
طرف جللة امللك محمد السادس نصره هللا و أيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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مشروع القـانون كما أحيل على
اللجنة ووافقت عليه
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الملحق:
أوراق إثبات الحضور
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