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ة م د ق  :م
جمموعة من أعمال تقنية "، 12/08/1913لعقاري الصادر مبوجب ظهري يقصد بنظام التحفيظ ا

وهندسية معلنة للعموم، تضبط هوية العقار، وتعطي للحقوق املقيدة برمسه القوة القانونية جتاه الكافة، بعد القيام 

  1".اص بهباإلشهار حلالته املدنية باجلريدة الرمسية، لتطهريه من كل ادعاء غري مسجل بالدفتر العقاري اخل

وهكذا يتضح أن مسطرة التحفيظ العقاري متر مبراحل عدة، يتعني إتباعها للحؤول دون الوقوع فيما 

من شأنه تعطيلها، وبالتايل عرقلة عملية التحفيظ، ومن مت عدم تأسيس الرسم العقاري، الذي هو هدف مطلب 

  2 .التحفيظ

 احملافظ العقاري، إمنا قد تتخللها مسطرة واألصل يف مسطرة التحفيظ أا مسطرة إدارية، يباشرها

قضائية، يف حالة التعرض على مطلب التحفيظ، أو يف حالة صدور قرار من احملافظ العقاري يرفض مطلب 

  .التحفيظ

الثاين، الذي  من الباب 61 إىل 9ولقد عاجل القانون العقاري املغريب هذه املسطرة يف الفصول من 

أصبحت حاليا تسمى الوكالة الوطنية للمحافظة (ل للمحافظة العقارية قسمه إىل ست فروع، خصص األو

، وتناول يف الفروع اخلمسة اتباعا، مطلب )58.00العقارية واملسح العقاري واخلرائطية مبوجب قانون 

 يف  التحفيظ من طرف احملافظ ويف البت اإلعالنات والتحديد ووضع اخلريطة، التعرضات،–التحفيظ 

  .أخريا الرسم العقاريالتعرضات، مث 

وارتباطا مبوضع العرض، فقد أوكل هذا القانون بالنيابة العامة صالحيات ومهام يف جمال مسطرة 

التحفيظ العقاري، ويشمل هذا التدخل إجراءات التبليغ، مباشرة التعرض العادي لفائدة األشخاص احملجورين 

 .والغائبني واملفقودين وغري احلاضرين

  

                                                 
� ا
	��دي - 1�� �� ��	
��� ا
�����:" ��� ا
�� ����	
��ق ا�
��ري وإ! �ر ا	
��-� ا
	���، ا
�ار ا
��,�ء، "()�م ا
&�%�$ ا.
، ا
�آ/ ا

 ،��)�.
  .13:، ص2003ا
��ب، ا
�1	� ا
��� ا���BC وا
&�	�� -� �Aء ا
&@�?< ا
����: "�ن ا
�/��ي�>�: ا()� -� ه:ا ا�89ر - 2�	
��ق ا�
��ري وا	
، ا
E/ء اCول، "ا
&�%�$ ا

��Eح ا
E�?�ة، ا
�ار ا
��,�ء، 
  .25:، ص1987ا
�1	� ا
.�(��، ��1	� ا



 3 

 الدور للنيابة العامة من طرف املشرع املغريب مرده رغبته يف محاية احلقوق من ولعل تكريس هذا

الضياع، وتفعيل املساطر، وتيسري إجناز اإلجراءات، بعد أن كانت الغاية يف عهد احلماية بسط املستعمر 

  3 .لنفوذه، من خالل وكيل مندوب احلكومة الذي كان سلطة تابعة له

مل يعرف نظام النيابة العامة كمؤسسة قائمة الذات إال عندما احتك ومن نافلة القول إن املغرب 

خالل مرحلة احلماية الفرنسية واإلسبانية اليت عايشها، وقد برزت معاملها بشكل واضح ضمن تشكيلة بأوروبا 

  4 .احملاكم الفرنسية واإلسبانية، والسيما ما اصطلح على تسميته احملاكم العصرية

ابة العامة يف مسطرة التحفيظ جيد أساسه يف تدخلها يف الدعاوى املدنية، حيث والواقع أن تدخل الني

  5 .تتدخل يف هذه األخرية بوجه عام إما كطرف منظم أو كطرف رئيسي

بيد أن موضوع دور النيابة يف مسطرة التحفيظ العقاري، مل ينل ما يستحقه من االهتمام، حبيث متت 

 يفي بالغرض املطلوب، وقد انعكس هذا الوضع على الواقع العملي، معاجلته بنوع من االقتضاب، وبشكل ال

العامة لدى حماكم اململكة يف هذا اال، والسيما على مستوى مؤسسة التعرض إذ تباين عمل النيابات 

  .االستثنائي

هلذه األسباب، ولغريها تنجلي للعيان أمهية املوضوع، إن على الصعيد النظري، أو على مستوى 

الذي شغفين رغبة يف حماولة البحث يف موضوع دور النيابة العامة يف مسطرة التحفيظ، ب التطبيقي، األمر اجلان

مدى تدخل النيابة العامة يف مسطرة التحفيظ، ومدى جناعة هذا : رتأيت حتديد إشكاليته احملورية يف والذي ا

  .التدخل

  :هذا، ما سوف أتناوله من خالل مبحثني اثنني 

  )املبحث األول(ابة العامة يف مسطرة التحفيظ خالل املرحلة اإلدارية  دور الني- 

  )املبحث الثاين( دور النيابة العامة يف مسطرة التحفيظ خالل املرحلة القضائية - 
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األول بحث  م ل طرة :  ا ة في مس م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا دور 
ة ي ر اإلدا ة  ل ح ر م ل ا يظ خالل  ف ح ت ل  ا

 من لدن احملافظ ومساعدوه، واليت تنتهي بإعالن حتفيظ إن إجراءات املسطرة اإلدارية للتحفيظ تسري

 هذه  حينما ال يتسىن إزالة6العقار، أو برفع امللف للقضاء، عند وجود تعرضات على مطلب التحفيظ،

الصلح بني التعرضات من قبل طالب التحفيظ، سواء بإثباته رفعها أو بقبوهلا، وعندما يفشل احملافظ يف إجراء 

  .، املتعلق بالتحفيظ العقاري)25/08/1954ظهري  (31فقا ملقتضيات الفصل أطراف الرتاع، و

وهكذا، سوف أعمل على معاجلة هذا البحث من خالل مطلبني اثنني، أخصص األول للحديث عن 

  .تدخل النيابة العامة يف إطار التعرضات على مطلب التحفيظ، على أن أفرد الثاين لتدخلها يف مسطرة التبليغ

طلب األ م ل ر : ولا ا ط ة في إ م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا ل  خ د ت
فيظ ح ت ل ا طلب  على م ات  ض ر ع ت ل  ا

ادعاء يتقدم به أحد من الغري ضد طالب التحفيظ، ينازع مبوجبه "عرف بعض الفقه التعرض بأنه 

املتعرض يف أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو يف حدود العقار  املطلوب حتفيظه، أو يطالب حبق عيين مترتب 

   7". ار وينكره عليه طالب التحفيظ الذي مل يشر إليه يف مطلبهله على هذا العق

، ميكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق )1954 غشت 25ظهري  (24وحسب مقتضيات الفصل 

التعرض يف أعمال التحفيظ خالل أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر اإلعالن عن انتهاء التحديد املؤقت يف 

  ....بذلك اإلجراء من قبلاجلريدة الرمسية إن مل يكن قد قام 

أما بالنسبة للنيابة العامة، فبإمكاا التدخل عن طريق التعرض على مطلب التحفيظ باسم األشخاص 

القيام بعملية التحفيظ، وال سيما احملجورين والغائبني واملفقودين، وأيضا األشخاص الغري احلاضرين يف وقت 

بة هلؤالء كل من القاضي املكلف بشؤون القاصرين، ساعة ويوم التحديد، كما ميكن أن يتدخل بالنس

  8.واألوصياء واملمثلني الشرعيني هلم واألقارب

والنيابة العامة عندما تتدخل يف مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ، يف األحوال اآلنفة الذكر، إمنا 

قدم كل  عليها، حيث تفإن عبئ اإلثبات يقعومن مث ،  املتعرضنيتتقمص شخصية هؤالء، فتكون مدعية كسائر
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 املتعرضني املعنيني تقدميها، وهلا متابعة الدعوى إىل أن يصدر بشأا حكم ب علىالبيانات واإلثباتات الواج

م، بعلة أا .م. من ق7 وهلا أيضا احلق يف الطعن يف احلكم الذي يصدر ضد طلباا، طبقا للفصل 9ائي،

  10. يف مثل هذه األحواللب التحفيظتعترب طرفا رئيسيا يف دعوى التعرض على مط

، استقر على الس األعلى يف  التحفيظمدعيا يف مسطرةواجلدير بالذكر أن قاعدة اعتبار املتعرض 

  :عدة قرارات نذكر منها

  : الذي مما جاء فيه 19/12/2000 بتاريخ 4921قرار عدد  �

 باعتباره يه، وأن حجج طلب التحفيظ يف مسطرة التحفيظ يعترب املتعرض مدعيا عليه إثبات ما يتعرض عل- 

  .مدعى عليه، ال تناقش إال إذا أدىل املتعرض حبجج إلثبات تعرضه

ملا قضت احملكمة بعدم قبول تعرض املتعرض الذي مل يدل مبا يثبت تعرضه تكون قد صادفت 

  11 .الصواب

  :، جاء يف حيثياته17/4/1981 الصادر بتاريخ 132قرار رقم  �

تحفيظ يعترب مدعيا يقع عليه عبء اإلثبات، وحىت يف حالة عدم إنكار طالب املتعرض يف قضايا ال

التحفيظ ادعاءات املتعرض يتحتم على هذا األخري أن يديل تلقائيا مبا لديه من حجج متكن قضاة املوضوع من 

  12 .ممارسة سلطتهم وحق مراقبتهم على تلك احلجج

 أن طالب التحفيظ يعترب مدعى عليه يف 13يستشف من هذين القرارين، ومن غريها من القرارات

  14 .دعوى التعرض، وهلذا فهو غري ملزم بأن يديل أمام احملكمة باحلجة حىت يدعم املتعرض دعواه حبجة أقوى

اني ث ل ا طلب  م ل طرة :ا ة في مس م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا ل  خ د ت
غ ي ل ب ت ل راءات ا ج إ يظ من خالل  ف ح ت ل  ا

بط التفاصيل املتعلقة بتطبيق الضابط ، املتعلق بض3/6/1953 من قرار 26لقد جاء يف الفصل 

جيب على الطالب أو املتداخل أو املعترض أو كل شخص إذا طلب نيابة عنه :"العقاري الراجع للتقييد، ما يلي
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 كان حمل إقامته احلقيقي اتضمني ما يف الكنانيش العقارية أن يعني حمال مبركز إدارة احملافظة للمخابرة معه إذ

املوجهة إليه تعد كأا واصلة إليه مبجرد تسليمها ارة وإال فإن اإلعالمات والتنبيهات خارجا عن منطقة اإلد

  ".ملكتب وكيل الدولة

يالحظ على ضوء مضامني هذا الفصل أن املشرع ألزم طالب التحفيظ واملتدخل واملتعرض، بتعيني 

رة احملافظة املوجودة ا امللك، والغاية موطن للمخابرة معه مبقر احملافظة العقارية، إذا مل يكن له موطن قار بدائ

من ذلك إشراك هؤالء يف متابعة إجراءات املسطرة حىت تؤتى أكلها، وحتقق النتائج املرجوة منها، وإال فإن 

  . مبجرد تسليمها ملكتب وكيل امللكماإلعالمات والتنبيهات املوجهة إليهم تعد وكأا واصلة إليه

بة العامة حمال للمخابرات مع املعين باألمر، من نتائج بالغة اخلطورة، مع ما يترتب عن جعل مقر النيا

تتمثل يف إلغاء مطلب التحفيظ أو إلغاء التعرض حسب األحوال، يف حال عدم تلبية صاحب الشأن اإلنذار 

  15 .داخل األجل املضروب له

توجيه مراسالت إىل وكيل وعلى املستوى العملي درجت املمارسة اإلدارية ملرفق احملافظة العقارية على 

 السالف الذكر، مفادها بالنسبة لطلب 26امللك لدى احملكمة االبتدائية، يف احلاالت املنصوص عليها يف الفصل 

أنه رغم مجيع احملاوالت فقد تعذر االتصال باملتعرض من أجل إدالئه باحلجج املعضدة للتعرض،  "- التعرض

 من القرار الوزاري الذي حيدد كيفية تطبيق 26رافعة، لذا طبقا للفصل وكذا أداء الوجيبة القضائية، وحقوق امل

مث يضيف أنه . نظام التحفيظ العقاري، أوجه إليكم هذه اإلنذارات مع جعل حمل املخابرة املعين باألمر بنيابتكم

تاريخ تبليغكم عند عدم تلبية املتعرض هلذا اإلنذار داخل األجل املضروب له، والذي هو ثالثة أشهر ابتداء من 

 من الظهري األساسي للتحفيظ 32إياه اإلنذارات سأكون جمربا إللغاء التعرض، وذلك عمال مبقتضيات الفصل 

  16" من القرار الوزاري أعاله26العقاري والفصل 

 26، أفاد أن املطلوب يف إطار الفصل 17ويف لقاء استجوايب مع أحد أطر مصلحة مسطرة التحفيظ

 اآلنف الذكر، هو توجيه اإلنذار إىل مكتب وكيل امللك، دون حاجة إىل قيام النيابة العامة من القرار الوزاري،
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بالسهر على تبليغ اإلنذار إىل املعين باألمر، حيث إن هذا القصد هو ما عرب عنه املشرع حينما اعترب أن 

  18 ...ب وكيل امللكاإلعالمات والتنبيهات املوجهة إليه، تعد كأا واصلة إليه مبجرد تسليمها ملكت

بيد أن عمل النيابة العامة استقر على تبليغ مثل هذه اإلنذارات واإلعالمات للمعين باألمر، وإعالم 

احملافظ على األمالك العقارية باملآل، وهو نفس املسلك الذي يسلكه معظم احملافظون على األمالك العقارية، 

  .درج بامللحقكما يتضح من مضمن الكتاب املشار إليه آنفا، وامل

ولعل هذا التوجه حممود لكونه يروم صيانة حقوق املالك من الفقدان والضياع، بالنظر ملا ينجم عن 

  .مثل هذه اإلنذارات من نتائج يف غاية اخلطورة، إذا أسفر البحث عن إفادة سلبية
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اني ث ل ا حث  ب م ل ة في : ا م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا دور 
ح ر م ل ا فيظ خالل  ح ت ل ا طرة  ةمس ي ئ ا قض ل ا ة   ل

، إال أنه قد تتخللها مرحلة قضائية، واليت تتجلى يف إدارية التحفيظ أا مسطرة األصل يف مسطرة

  :إحدى احلاالت التالية

أما األوىل والثانية، فتكمن يف الطعن يف قرار احملافظ على األمالك العقارية املتضمن رفض التحفيظ، أو 

  .املتضمن اعتبار التعرض الغيا

الة الثالثة فتتمثل يف الفصل يف التعرضات املقدمات ضد مطلب التحفيظ، مل يستطع طالب أما احل

التحفيظ رفعها، ومل يتمكن احملافظ من إصالح ذات البني، وتنطلق هذه املسطرة أمام احملكمة االبتدائية إثر 

  19 .توصل كتابة الضبط بامللف احملال عليها من احملافظ

ل هذه املرحلة، من خالل دورها يف التعرض على مطلب التحفيظ املقدم تدخل النيابة العامة خالتو

  ).املطلب الثاين(، وكذا يف تدخلها يف دعاوى التحفيظ العقاري )املطلب األول(خارج األجل 

األول طلب  م ل رض : ا ع ت ل ا في  ة  م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا ل  خ د ت
ل ج أل ا رج  ا خ دم  ق م ل ا فيظ  ح ت ل ا طلب   على م

جزئيتني اثنتني، صالحيات وكيل امللك املتخذة بشأن التعرض سوف أعاجل هذا املطلب من خالل 

  ).البند الثاين(، وطبيعة قرارات وكيل امللك املتخذة بشأن التعرض االستثنائي )البند األول(االستثنائي 

ألول ا د  ن ب ل ن : ا أ ش ب ذة  خ ت م ل ا ملك  ل ا ل  ي ك ات و ي ح صال
ائي ن ث ت االس رض  ع ت ل  ا

يد مدة التعرض على مطلب التحفيظ يف شهرين ، مت حتد)25/8/1954ظهري  (24مبقتضى الفصل 

تبتدئ من يوم نشر اإلعالن عن انتهاء التحديد املؤقت يف اجلريدة الرمسية، وبالتايل فال يقبل أي تعرض بعد 

، باستثناء احلالتني االستثنائيتني الوارد ذكرمها يف )25/8/1954ظهري  (27انقضاء هذا األجل، طبقا للفصل 

  .لظهري من نفس ا29الفصل 

احملافظ على األمالك العقارية، إمكانية قبول التعرض شريطة أن أما احلالة األوىل، فتكمن يف ختويل 

  .يكون ملف التحفيظ مل يوجه بعد إىل كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية

                                                 
19 - >Nري، ?�ا��	

�&�%�$ ا ��b�,�
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لف إىل أما احلالة الثانية، فتتجسد يف منح وكيل امللك إمكانية اختاذ قرار بقبول التعرض بعد توجيه امل

  .كتابة الضبط بنفس احملكمة

وعلى ضوء هذه املقتضيات القانونية، وتبعا ملا استقر عليه الفقه والقضاء املغريب، خبصوص الصالحيات 

املمنوحة لوكيل امللك يف باب التعرض املقدم خارج األجل األصلي، ومن خالل الواقع العملي، ميكن إبداء 

  :املالحظات التالية

لك لدى احملكمة االبتدائية، طلب تسجيل التعرض االستثنائي، حيث يتم يتلقى وكيل امل �

تسجيله يف سجل املراسالت العامة املمسوك من قبل مكتب الضبط اإلداري، يسلم نظري منه 

  .للطالب يف حينه

 .يتم إشعار طالب التحفيظ، وكل من يعنيه األمر، ذه الواقعة �

محافظ يف هذا الشأن، وميكن له االستماع إىل تكون لوكيل امللك نفس الصالحيات اليت لل �

األطراف قبل أن يبت يف األمر، وذلك مبوجب حماضر قانونية، تتضمن بيانات خمتلفة، تتعلق 

باهلوية الكاملة، ومبراجع القضية العقارية، وموضوع طلب التعرض، وكذا إيضاحات يديل ا 

20 .طالب التحفيظ، عند اإلقتضاء
 

 أعاله، مل 29لى مسألة قانونية على جانب من األمهية، أال وهي إن مشرع الفصل ويف هذا املقام، تتج

سطرة التعرض العادي بيد أنه ليس هناك ما مينع من تطبيق مينظم طريقة خاصة لتقدمي التعرض االستثنائي 

ختصة ال خيتلف نظريه العادي إال من حيث أجل تقدميها والسلطة املن التعرض اإلستثنائي خبصوصه، ذلك ا

  . يف كل منهمابالبت

االستثنائي املقدم لوكيل امللك، حيرر يف ثالث رسائل، تضمن فيها ومن الناحية العملية فإن التعرض 

البيانات املطلوبة، وتسجل مبكتب الضبط بكتابة النيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية، يسلم نظري منها 

  .اقي األطراف املعنية باملوضوعللمتعرض، يف حني يتم إخطار طالب التحفيظ وب

                                                 
20 - %
��ة ا
.�(�� �� ا%
  ) ML29)  �� k25 w@� 1954 ا

{��
��i ه:ا ا� �

&	�ض، وذ�� i�	&? ،�A��

.M ه:v ا �Nذ�  ._o إدراج (
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إن نفس املشرع أغفل إيراد شروط قبول هذا النوع من التعرض، حيث يتمتع وكيل امللك  �

بسلطة تقديرية واسعة يف هذا الشأن، إال أن مشروع ظهري التحفيظ العقاري حاول تدارك 

 : ما يلي29هذا اإلغفال، بعدما أورد يف الفقرة الثانية من مشروع الفصل 

  :جيب أن يستند القرار الذي مبقتضاه يتم قبول هذا التعرض على..".

  .سبب جدي منع املتعرض من التدخل خالل األجل القانوين .1

21"مستندات ووثائق يظهر فيها أن ادعاءات املتعرض مربرة مبا فيه الكفاية .2
 

 واجلدي الذي لكن من الناحية العملية درج وكالء امللك على تكليف املتعرض بتبيان السبب الواقعي

حال دون تقدمي التعرض داخل األجل القانوين العادي، وكذا إدالئه باملستندات والوثائق املؤيدة الدعائه، تكون 

  .مربرة بشكل كاف

إن االختصاص يف قبول أو رفض طلب التعرض االستثنائي، ينعقد لوكيل امللك حينما يتم توجيه امللف 

ة من طرف احملافظ، ومل يصدر فيه من حكم ابتدائي بعد، أما إذا قدم إىل كتابة الضبط باحملكمة االبتدائي

، فيتعني على وكيل امللك رفضه، وعليه فإن هذا االختصاص مشروط بتوفر شرطني التعرض بعد صدور احلكم

  :اثنني

 يف تعرض من  إىل احملكمة االبتدائية قصد البتأن يكون امللف قد أرسل من طرف احملافظ العقاري) 1

  .عرضاتالت

  أن يكون امللف الزال رائجا أمام احملكمة االبتدائية) 2

ولعل، هذا ما استقر عليه الفقه والقضاء املغريب، من خالل نظريات ومواقف عدة وقرارات خمتلفة، 

  :وفيما يلي ذكر البعض منها 

  :فيما خيص املوقف الفقهي

ال ملف التعرضات إىل احملكمة  إن قبول التعرض خارج األجل من طرف وكيل امللك مشروط بإرس- 

االبتدائية، ليتسىن له اإلطالع على امللف، للتأكد مما إذا كان طالب فتح التعرض االستثنائي مل يطلع على 

أو أنه مل يتمكن لسبب من األسباب من تسجيل التعرض داخل األجل اإلشهار، وعلى وجود مطلب التحفيظ، 

                                                 
��م �Pرج اMNC : راN< -� ه:ا ا
@>ن - 21
8� ��آ�?�، ا
&	�ض ��Q�8 R ا
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��} وا
&��?� -� ا�� �	��N ،ص�\
��(�ن ا
i، !	�� ا	
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 ال مينح  يفرض على وكيل امللك أحيانا أنة ومعقولة مث إن الواقعالعادي، ومما إذا كانت هذه األسباب جدي

 إال بعد أن يأخذ رأي رئيس الغرفة العقارية أو القاضي املكلف 29الترخيص املنصوص عليه يف الفصل 

، لكن يبدو يل أن جلوء وكيل امللك إىل استشارة قضاة 22الشروط املذكورة  بالقضية، بغية التأكد من توفر

العقاري يف املوضوع، أمر جمانب للصواب، ملا فيه من مساس مببدأ حياد قاضي احلكم، الذي حني التحفيظ 

يقدم فتوة قانونية يف مدى تربير طلب التعرض اإلستثنائي، يكون قد خرج عن حياده، مما قد يؤثر سلبا على 

  .مسار القضية

ك مبكاتبة احملافظ العقاري، يطلب منه وأرى أنه بإمكان وكيل امللك اإلستعاضة عن مثل هذا اإلجراء، وذل

 اليت قطعها مطلب التحفيظ، ومدى حضور أو علم املتعرض مبوجب مراسلة رمسية موافاته باإلجراءات

باملسطرة، على أن ترفق اإلفادة بالوثائق الالزمة اليت تستخرج من ملف مطلب التحفيظ العقاري، وعلى ضوء 

  .فر شروط التعرض اإلستثنائيذلك قد يتأتى لوكيل امللك استنباط تو

ختاذ قرار يف طلب التعرض املقدم خارج األجل العادي، خول بصفة استثنائية لوكيل امللك اإن املشرع 

لعام للملك لدى حمكمة والقاعدة أن اإلستثناء ال يتوسع وال يقاس عليه، والنتيجة أنه ال يكون من حق الوكيل ا

  : لسببنيختاذ مثل هذا القرار وذلكاإلستئناف ا

أما األول، فيكمن يف أن املشرع قصر هذا احلق على وكيل امللك، ومن املعلوم أن قصر عمل قضائي على جهة 

  .معينة يرتع اإلختصاص عن غريها من اجلهات

أما الثاين فيتجسد يف أن تدخل الوكيل العام للملك يف مسطرة التعرض اإلستثنائي خالل املرحلة اإلستئنافية، 

 أشخاصا جددا يف الرتاع، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتني الذي يعترب من صميم يعين إدخال

  .23النظام العام

وإن كان بعض املمارسني ال يرى مانعا من قبول التعرض اإلستثنائي حىت بعد توجيه امللف إىل احملكمة 

تنشر من جديد أمام حمكمة اإلستئناف، مادام أن موضوع الرتاع سيناقش من جديد باعتبار أن الدعوى 

ختاذ هذا القرار، أو توجيه أمر إىل وكيل امللك باختاذ القرار ااإلستئناف، ومن مث حيق للوكيل العام للملك 

  .     24املالئم بشأن الطلب، وذلك يف إطار سلطته اإلدارية، باعتباره رئيسه املباشر ورئيس النيابة 

  :موقف القضاء

 ق ت ع هو الذي يتخذ من وكيل امللك لدى احملكمة 29املنصوص عليه يف الفصل إن التعرض اإلستثنائي  "- 

اإلبتدائية، وبالتايل فإن مثل هذا القرار ال ميكن قبوله إذا اختذ من طرف الوكيل العام للملك لدى حمكمة 

                                                 
��ري ��
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أنه خرق إن التعرض على مطلب التحفيظ ال يقبل ألول مرة أمام حمكمة اإلستئناف ألن من ش... اإلستئناف 

  .25" نظام التقاضي على درجتني

فإنه حيق لوكيل امللك أن يفتح أجال ) 12/8/1913( من ظهري التحفيظ العقاري 29مبقتضى الفصل  "- 

أن يرد امللف إىل احملافظ إلمتام إجراءات التحفيظ، إال وجديدا للتعرض، إذا أحيل ملف التحفيظ على احملكمة، 

  .ارجع امللف إىل احملافظ بعد أن تبت فيه احملكمة حبكم ائيأنه ليست له هذه الصالحية إذا 

احملكمة اليت قبلت التعرض املذكور، رغم حكم ائي يف القضية وإرجاع امللف إىل احملافظة إلمتام إجراءات 

  .26 املذكور وعرضت قرارها للنقض 29التحفيظ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

قد على مطلب التحفيظ املعين باألمر كيل امللك بفتح أجل جديد للتعرض إن املقرر الذي اختذه و " ... - 

 من الظهري السالف الذكر الذي قيد صالحية وكيل امللك بفتح أجل جديد للتعرض 29خرق مقتضيات املادة 

قدمة حالته عليه من طرف احملافظ للبت يف التعرضات املها امللف رائجا أمام القضاء بعد إباحلالة اليت يكون في

رفض قبول ن احملافظ على األمالك العقارية ببشأن مطلب التحفيظ، مما يكون معه القرار املطعون فيه الصادر ع

املقرر املتخذ من قبل وكيل امللك، معلال تعليال مطابقا للقانون، ويبقى بالتايل الطعن احلايل غري مرتكز على 

  . 27"ويتعني تبعا لذلك التصريح برفضهأساس سليم 

لطالب هذا النوع من التعرض تح أجل استثنائي للتعرض ال خيول جلدير بالذكر أن رفض وكيل امللك ف وا

  .28إمكانية التدخل مبقال مباشر يف التعرض الرائج أما احملكمة

ملا كان أجل التعرضات قد "...  جاء فيه 1/4/1998  ويف هذا اإلطار صدر قرار عن الس االعلى بتاريخ 

حملافظ مطلب التحفيظ على احملكمة للنظر يف التعرض كان قد سجل عليه ومل حيصل عليه انتهى وأحال ا

الطاعنون على قرار من وكيل امللك بفتح أجل استثنائي لتعرضهم على املطلب، وإمنا تقدموا مباشرة أما احملكمة 

مة كانت على صواب مبقال تدخل التمسوا فيه اإلشهاد عليهم بالتعرض واحلكم باستحقاق امللك فإن احملك

  .29" 12/8/1913 من ظهري 29 إىل 24قا ملقتضيات الفصول من ندما صرحت بعدم قبول تعرضهم تطبيع

 حينما 29/6/2005وهو نفس اإلجتاه الذي سارت فيه حمكمة اإلستئناف بطنجة يف قرارها الصادر بتاريخ 

 عدمي األساس القانوين وخرقا للفقرة القرار املتخذ من طرف وكيل امللك بقبول التعرض يعترب"اعتربت أن 

 من القانون العقاري ذلك أنه صدر يف وقت كان امللف ال زال باحملافظة العقارية ويف 29األوىل من الفصل 
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وقت مل تتم فيه إحالته على احملكمة اإلبتدائية حىت ميكنه استعمال هذا احلق املناط به قانونا مما تعترب معه دفوع 

  .30 ترتكز على اساس قانوينالطرف املستأنف ال

بيد أن حمدودية تدخل وكيل امللك يف مسطرة التعرض اإلستثنائي ال تشمل فقط املرحلة اليت يوجد عليها 

امللف، وإمنا جتد تطبيقها أيضا حىت على مستوى ماهية وطبيعة العقار موضوع طلب التعرض وهذا ما ينطبق 

كما هو الشأن بالنسبة .  خصها املشرع مبساطر حتفيظ خاصةعلى بعض األنواع من األمالك العقارية، اليت

  .لألراضي الواقعة ضمن منطقة ضم األراضي

أنه ال  "31 املتعلق بضم األراضي القروية 25/7/1962 من املرسوم امللكي الؤرخ يف 20فقد جاء يف الفصل 

 باملصادقة على ضم األراضي يقبل أي تعرض بعد انتهاء أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نشر املرسوم املتعلق

  ..."باجلريدة الرمسية 

يستفاد من فحوى هذا املقتضى القانوين أن منطقة ضم األراضي ختضع لقواعد خاصة مبا فيها قواعد التعرض 

  .32 1913 من ظهري 29 و24الشيء الذي يفيد عدم تطبيق حمتويات الفصلني 

ضاء الذي علل رفضه للتعرض الذي تقدم به رئيس وعلى املستوى العملي جند، صدى هلذا التوجه لدى الق

 يقضي بأنه ال يقبل أي 1962 من ظهري 20األمالك املخزنية بآجال يرضي طالب التحفيظ، بكون الفصل 

وجبه على تصميم  أشهر ابتداء من تاريخ نشر املرسوم الذي صودق مب6تعرض أو طلب للتقييد بعد مضي 

 29الضم، وبكون هذا النص يعترب نصا خاصا ومل ينص على اي أجال استثنائية كما هو احلال بالنسبة للفصل 

  . 33، وبالتايل فإن اخلاص يقيد العام 25/8/1954من ظهري 

جزءا من يف حني يقول اجتاه آخر بإمكانية قبول التعرض اإلستثنائي يف أراضي الضم، بعلة إن هذا التعرض يعد 

 املتعلق بأراضي الضم، ما مينع من قبول التعرض 25/7/1969التعرض العادي، كما أنه ال يوجد يف ظهري 

  .34بصفة استثنائية، الذي يعترب ماخذ عام، ويهم العقار بغض النظر عن موقعه 

اني ث ل ا د  ن ب ل ع: ا ي ب ذة ط خ ت م ل ا لك  م ل ا ل  ي ك رات و را ق ة 
ن أ ش ائيب ن ث ت س رض اإل ع ت ل ا  . 

، صالحيات قبول أو رفض التعرض )25/8/1954طهري  (29كيل امللك مبوجب الفصل لقد مت ختويل و

  .املنصوص عليه يف هذا الفصل، ومل يقيدها إال بضرورة اإلستثناء، والتماس احلقيقة عن طريق التقصي والتحري
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لطبيعة شف عن إحدى أهم خصائص امر الذي يك، األ)كل ابن آدم خطاء وخري اخلطاءين التوابني(وملا كان 

البشرية الالزمة لإلنسان، مهما كان مركزه وصفته، ومهما بلغت درجة حكمته وتبصره وحذره، من هنا تبدو 

  .شرعية تدارس ومعاجلة طبيعة مقررات وكيل امللك الصادرة يف هذا الشأن، ومدى قابليتها للطعن

خارج األجل العادي يرتكز على حتديد إن منطق حتديد طبيعة قرار النيابة العامة، الصادر بشأن التعرض املقدم 

ويف دورها أمام القضاء . دورها يف التنظيم القضائي املغريب، والذي يتجسد يف دورها أمام القضاء اجلنائي

  .املدين

ستمده من ئي توبصرف النظر عما للنيابة العامة من دور أمام احملاكم املدنية، فإن هلا دورا آخر غري قضا

لحة العامة تابعة مباشرة للسلطة التنفيذية املمثلة يف وزير العدل، أال وهو الدور الوالئي وضعيتها كممثلة للمص

، وهو غري الدور القضائي األعم الذي تضطلع به النيابة العامة، 35واإلداري تباشره حتت إشراف وزير العدل

  .ومن مث أمكن تصنيف قراراا إىل قرارات قضائية وإدارية أو والئية

ن القرارات اليت يتخذها وكيل امللك يف جمال التعرض اإلستثنائي، هي قرارات إدارية، اليت مل يكن يف والراجح أ

 وبالتايل التظلم لدى الرئيس املباشر ملتخذ القرار ها إال بالشطط يف استعمال السلطة،اإلمكان الطعن في

  .اإلداري، موضوع التظلم

حى بإمكان املتضرر من قرار وكيل امللك بشأن التعرض املقدم بيد أنه بعد إحداث احملاكم اإلدارية، فقد أض

 .36خارج األجل العادي أن يطعن فيه أمام احملكمة اإلدارية املختصة مكانيا

وهذا هو اإلجتاه الذي تتبناه معظم احملاكم اإلدارية باململكة املغربية، واليت كتب هلا أن عرضت عليها مثل هذه 

(... ، والذي من بني ما قرره إن 23/6/1999مبراكش اليت أصدرت بتاريخ  ريةالطعون، منها احملكمة اإلدا

 جديد استثنائي للتعرض إال بعد توجيه ملف التحفيظ من طرف لك ال ميكنه اختاذ قرار بفتح أجلوكيل امل

  ).احملافظ العقاري إىل كتابة الضبط باحملكمة اإلبتدائية

داري، يقدم يف األصل إىل احملافظة العقارية باعتبارها اجلهة إن تقدمي التعرض على مطلب التحفيظ عمل إ"

اإلدارية ذات اإلختصاص، الشيء الذي يبقى معه قرار وكيل امللك املذكور قرارا إداريا، ومن مجلة التدابري 

  .اإلدارية اليت ال تتخذها النيابة العامة كسلطة قضائية

نائية واإلستثناء ال يتوسع فيه، إن قرار وكيل امللك املطعون هذه اإلمكانيات املمنوحة لوكيل امللك هي استثن إ

فيه عندما قضى بفتح أجل جديد للتعرض رغم البت يف التعرضات املقدمة ضد مطلب التحفيظ ابتدائيا 

واستئنافيا ونقضا وإحالة ملف املطلب على احملافظ العقاري، هو قرار مشوب بعيب خمالفة القانون ويشكل 

  37 ...مال السلطة جتاوزا يف استع
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 ويف قرار آخر اعترب القضاء اإلداري املغريب إن قرار النيابة العامة املتخذ يف طلب التعرض اإلشتثنائي قرار - 

  38 ...إداري، ينعقد الغختصاص يف مدى مشروعيته للمحاكم اإلدارية 

ذه وكيل امللك بفتح ، إن املقرر الذي اخت10/10/2005 كما اعتربت احملكمة اإلدارية مبراكش بتاريخ - 

 الذي قيد 12/8/1913 من ظهري 29أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ، قد خرق مقتضيات املادة 

صالحية وكيل امللك لفتح أجل جديد للتعرض باحلالة اليت يكون فيه امللفرائجا أمام القضاء بعد إحالته عليه من 

  39... ن مطلب التحفيظطرف احملافظ العقاري للبت يف التعرضات املقدمة بشأ

وصفوة ما سبق تبيانه إن مسطرة التعرض اليت يباشرها وكيل امللك عمليا تتضمن مجلة من اإلجراءات جنملها 

  : يف اآليت

تسجيل طلب فتح التعرض يف السجل املمسوك من لدن مكتب الضبط اإلداري، يسلم نظري منه يف  �

 .حينه للطالب

 .عنية مبوجب حماضر قانونية تتضمن كافة البيانات األساسيةاإلستماع عند اإلقتضاء لألطراف امل �

التاكد من مآل امللف العقاري موضوع البت يف التعرضات، واإلطالع عليه، ودراسة الوثائق املدرجة  �

 .به

مكاتبة احملافظ على األمالك العقارية، بغية إعطاء نبذة عن املراحل اليت قطعها مطلب التحفيظ، ومعرفة  �

 .ءات اليت متت مباشرا يف املوضوع، قصد استخالص وجود حالة اإلستثناء من عدمهامجيع اإلجرا

ختاذ  به والتأكد من مدى تربيره، يتم ابعد دراسة الطلب وتفحص ومتحيص مؤيداته والوثائق املرفقة �

شعار اجلهات املعنية، أو قبول هذا التعرض وبالتايل يتم برفض التعرض على مطلب التحفيظ، وإقرار 

السهر على تبليغ القرار إىل املتعرض وإىل طالب التحفيظ وإىل باقي األشخاص املعنيني، وكذا 

للمحافظ، قصد تنفيذ مضمونه طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وتسجيله يف سجل معد 

قتضيات لذلك، اخلاص بالتعرضات، واستيفاء الوجيبة القضائية، ورسوم الدفاع من املتعرض إعماال مل

 . املتعلق بالتحفيظ العقاري1954 غشت 25 من ظهري 32 و25الفصلني 

كما حيرص وكيل امللك على إحالة نظري من هذا القرار على احملكمة لضمه إىل ملف القضية املعروضة 

، خالل املرحلة القضائية ملسطرة التحفيظ العقاري، واليت 40عليها، قصد البت فيه مع باقي التعرضات 

  .طة أخرى لتدخل وكيل امللك، هذا ما سوف نعرض له يف املطلب الثاينتعد حم

اني ث ل ا طلب  م ل وي : ا ا ع د ة في  م ا ع ل ا ة  ب ا ي ن ل ا ل  خ د ت
ري ا ق ع ل ا يظ  ف ح ت ل  .ا
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م، .م. من ق10 إىل 6لقد عاجل املشرع املغريب دور النيابة العامة أمام احملاكم املدنية يف الفصول من 

  ).6الفصل (ل كطرف منضم حيث ميكن أن تكون طرفا رئيسيا أو تتدخ

ن خصما ألحد وإمنا واألصل أن النيابة العامة تتدخل أمام القضاء املدين كطرف منظم وهي ذه الصفة ال تكو

يها مبا تراه حقا وعدال، ويف هذه احلالة ال يكون هلا حق الطعن يف األحكام، لفقداا صفة تتدخل لتبدي رأ

، وذلك ما مل ينص القانون على منحها هذا احلق يف )م.م. ق8فصل الفقرة األخرية من ال(اخلصم احلقيقي 

مثل احلاالت املنصوص عليها يف (حالة معينة، وعندما يكون الطعن مبنيا على سبب متعلق بالنظام العام 

، ويكون هلا حق الطعن إذا كانت طرفا رئيسيا، وكانت القرارات واألحكام )م.م. ق382 و381الفصلني 

41) 7ف (ا صدرت ضد طلبا. 

طرة التحفيظ عن طريق  يذكر أن النيابة العامة حينما تتدخل يف مسوعالقة مبوضوع هذا الطلب،

، تتقمص شخصية من 42 )25/8/1954طهري  (26األشخاص الوارد ذكرهم يف الفصل التعرض باسم 

ميع البيانات تدخلت بامسهم، وتكون مدعية كسائر املتعرضني بشأن أعمال التحفيظ، وعليها اإلدالء جب

  .43واملؤيدات، وهلا متابعة الدعوى إىل حني صدور احلكم النهائي

قشات، يعرض القاضي وعندما يعرض الرتاع، املثار بشأن طلب التحفيظ، على احملكمة وتفتح باب املنا

ويقدم  ويعني املسائل اليت تتطلب حال، دون ان يبدي أي رأي، مث يقع اإلستماع إىل األطراف، املقرر القضية،

 من 37ف (ممثل النيابة العامة مستنتجاته إن اقتضى احلال، مث يفصل يف القضية إما يف احلني وإما يف املداولة 

  .املتعلق بالتحفيظ العقاري) 25/8/1954ظهري 

 يقدم ايضا ممثل النيابة العامة مستنتجاته، حينما تبتدئ املناقشات بتقرير وخالل املرحلة اإلستئنافية،

  ).24/9/1917 ظهري 45ف ... ( املكلف املستشار

وحاصل القول إن تبليغ ملفات التحفيظ إىل النيابة العامة ال يكون إلزاميا، ذلك إن مقتضيات الفصلني 

 السالف الذكر ال تستوجب إدالئها مبلتمسات كتابية، باستثناء ما إذا توفرت إحدى احلاالت 45 و 37

 تستلزم تبليغ الدعاوي الواردة فيها إىل النيابة العامة، وهي وضعية م، اليت.م. ق9املنصوص عليها يف الفصل 

ال يقتضي النص اجلديد : " وقد أشار إىل هذه احلالة الس األعلى يف قرار له. أفرزا نصوص القانون العقاري

  .44 ..."لزاميا إىل النيابة العامة التحفيظ العقاري تبليغ امللفات إ من الظهري األساسي بشأن42للفصل 
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ليس هناك نص يوجب تبليغ مستنتجات النيابة العامة " ويف قرار آخر ذهب الس األعلى إىل القول 

 من 45يابة العامة يف اجللسة كما ينص على ذلك الفصل ب عليها، وإمنا تقدم من ممثل النألطراف الرتاع للتعقي

  .45 ..."ظهري التحفيظ العقاري

ة العامة يف قضايا التحفيظ العقاري، جيد تطبيقاته على مستوى نظام  تدخل النيابوعالوة على ذلك أن

، وهو نظام يروم منح 1966املساعدة القضائية، الذي نظم أحكامه املرسوم امللكي الصادر يف فاتح نوفمرب 

تعيينه من املستفيد اإلعفاء من أداء الرسوم واملصاريف القضائية، وكذا ختويله احلق يف املؤازرة بواسطة حمام يتم 

طرف نقيب هيئة احملامني التابع هلا، على إثر القرار الذي اختذه مكتب املساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل 

ولقد .امللك خالل املرحلة اإلبتدائية، إىل جانب عضوية ممثل ملصلحة الضرائب وحمام يعينه جملس هيئة احملامني

ظهري : (32فيظ العقاري، حيث أوضح الفصل ورد ذكر نظام املساعدة القضائية يف قانون التح

تعرضون الذين مل حيصلوا على املساعدة القضائية يعترب كذلك الغيا، إذا مل يؤد املأن التعرض ) 25/8/1954

أو مل يطلبوها على األقل، الوجيبة القضائية ورسم الدفاع احملددين يف الظهري املتعلق باملصاريف القضائية، 

 اشهر، كما أن قبض تلك الوجيبة يباشر من لدن مصلحة احملافظة العقارية، عوض عن وذلك داخل أجل ثالثة

  ...كتابة الضبط للمحاكم 

ستفادة من املساعدة القضائية، ملواجهة طالب التحفيظ، وذلك واجلدير بالذكر أن املتعرض بإمكانه اإل

  .النظامخالل املرحلة اإلدارية للتحفيظ، وايضا خالل املرحلة القضائية هلذا 

ومعلوم أن طلب املساعدة القضائية يقدم إىل وكيل امللك لدى احملكمة اإلبتدائية املختصة للنظر يف 

القضية املزمع رفعها إليها، أو الرائجة أمامها، وميكن أيضا أن يوجه إليه هذا الطلب من أجل الطعن 

ئناف خالل هذه املرحلة، وايضا عند باإلستئناف، كما خيتص به أيضا الوكيل العام للملك لدى حمكمة اإلست

الطعن بالنقض، كما يكون أيضا من اختصاص الوكيل العام للملك لدى الس األعلى خالل مرحلة 

  . 46النقض
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ة م ت ا :خ   
لقد خول مشرع ظهري التحفيظ العقاري للنيابة العامة لدى احملكمة اإلبتدائية اختصاصات على جانب 

 مسطرة التحفيظ العقاري، ويتجلى ذلك بصفة خاصة يف جمال التعرض املقدم خارج األجل من األمهية يف

، حيث جعل من وكيل امللك حلقة وصل بني احملافظ )25/8/1954ظهري  (27املنصوص عليه يف الفصل 

فتح على األمالك العقارية، والقاضي املقرر يف ملف التحفيظ العقاري، ومنحه صالحيات اختاذ قرار بقبول 

أجل جديد للتعرض، أو رفضه، ومل يقيده إال بضرورة أن تكون القضية معروضة على أنظار احملكمة اإلبتدائية، 

  .حالة ملفات التعرضات عليها من طرف احملافظإبعد 

، إن )25/8/1954هري ظ (29قتضيات الفصل بيد أن الواقع العملي أبان عن اختالف يف تطبيق م

افظني على األمالك العامة أو على مستوى قضاء احلكم، أو حىت بالنسبة للمحعلى مستوى قضاء النيابة 

طار تعاملهم مع نظام التعرض اإلستثنائي يف جانبه القضائي، وعلى ضوء هذه املعطيات وغريها العقارية، يف إ

  :اليت افرزا املمارسة امليدانة، الحت يف األفق اقتراحات تدعو إىل ما يلي

للتوازن بني حقوق طاليب التحفيظ ة العامة يف مسطرة التحفيظ العقاري، حتقيقا تفعيل دور النياب ♦

هر ا للتحفيظ العقاري من فوائد مجة، ذلك أنه يطاملتعرضني، إرساء ألسس ملكية عقارية صلبة، ملو

ر بشأنه، وميكن العقار من رسم عقار واضح عات واإلداعاءات اليت ميكن أن تثاالعقار من كل املناز

 حق عيين عليه  يعترب سندا تنفيذيا ملالكه، مث إن العقار احملفظ ال يطاله التقادم، وال يكتسب أياملعامل

، ) من ظهري التحفيظ العقاري63 و62الفصل ( ما مل يسجل يف رمسه العقاري بالتقادم مهما طال،

فدا مهما ار، وراتشكل جمتمعة ركيزة أساسية لإلستثمكما أنه يعد وسيلة ائتمان، وهي فوائد 

 .للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
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ستفادة، ودرءا  اإلستثنائي، تعميما لإلفادة واإلتوحيد عمل النيابات العامة خبصوص مسطرة التعرض ♦

ملا من شأنه إفراغ هذه املسطرة من أسسها احلقة، حىت تثمر الغايات املرجوة من سنها، األمر الذي 

 .ينعكس إجيابا على خمتلف املتدخلني

، رفعا 29إصالح نظام التعرض اإلستثنائي على مطلب التحفيظ، بإعادة صياغة بنود الفصل  ♦

للغموض واللبس الذي يكتنفه، وسدا للقصور الذي يطبعه، حىت يؤدي دوره يف تدعيم استقرار 

 .العقار وحتفيز اإلستثمار، ويف احلفاظ على احلقوق واملمتلكات

يق التعرض اإلستثنائي للغايات املرجوة من سنه، ضافة نصوص قانونية جديدة تستهدف حتقإ ♦

 .صالح مشويل هلذه املسطرةفيظ، ولن يتأتى ذلك إال من خالل إوتضمن تسريع وثرية مسطرة التح

اإلسراع بإخراج مشروع قانون التحفيظ العقاري إىل حيز الوجود، بعد أخذ هذه املعطيات وغريها  ♦

دارس وللمناقشة، بإشراك مجيع املتدخلني يف عملية بعني اإلعتبار، من خالل عرضه من جديد للت

 .التحفيظ، وكل الفاعلني املهتمني بامليدان

 من مشروع ظهري التحفيظ العقاري، حاول تدارك بعض اإلغفاالت، 29ومن نافلة القول إن الفصل 

ك، إذا وأدخل بعض اإلصالحات واإلضافات، إذ جعل اإلختصاص ينعقد لكل من رئيس احملكمة ووكيل املل

أحيل ملف مطلب التحفيظ على احملكمة، كما أورد يف فقرته الثانية، شروط قبول التعرض اإلستثنائي، حيث 

  :جيب أن يستند القرار الذي مبقتضاه مت قبول هذا التعرض على: "... نص على أنه

  .سبب جدي منع املتعرض من التدخل خالل األجل القانوين -1

 " دعاءات املتعرض مربرة مبا فيه الكفايةن إمستندات ووثائق يظهر فيها أ -2

 وتطرح  املذكور، يشوا نوعا من الغموض،غري أن هذه الصياغة اجلديدة لنص مشروع الفصل

إشكاال على مستوى كيفية توزيع هذا اإلختصاص من الناحية العملية بني رئيس احملكمة ووكيل امللك، حيث 

  .يهما ينفذ؟تعرض اإلستثنائي واآلخر يرفضه، فأ يقبل القد يفضي األمر إىل تضارب القرارات، إحدامها

  

  

  

  
   

 


