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مقدمة
تعتبر الدعوى الوسيلة العادية والطبيعية التي يخولها القانون لصاحب الحق في اللجوء إلى
القضاء ،لحماية حقوقه ،أو استرجاعها ،وهي مقررة لكل ألاشخاص الطبيعية أو املعنوية ،سواء أكانوا
خاضعين للقانون العام أو الخاص.
ويتمتع أشخاص القانون العام ،سواء تعلق ألامر بالدولة أو الجماعات الترابية أو باملؤسسات
العمومية بالشخصية املعنوية ،هذه ألاخيرة كانت موضوع جدال فقهي بين من يعتبرها محط افتراض
وهو اتجاه "النظرية الافتراضية" ،وبين من يرى بأنها حقيقة واقعية وهو اتجاه "النظرية الحقيقية" ،غير
أن ما ال جدال فيه هو كون الشخصية املعنوية اعتراف القانون بها صراحة أو ضمنا.
وملا لم يكن ألشخاص القانون العام عقال يدبر وأطرافا تنشط ،فإن تحقيق الالتزامات
والتصرفات استوجب تعيين أشخاص طبيعيين يعينون للنهوض بتنفيذ ما أسس من أجله الشخص
املعنوي العام ،ومن بينهم شخص موكول له مهمة تمثيل الشخص املعنوي العام أمام املحاكم ،إلى
جانب تعيين من يدافع عنهم أمام القضاء .فالشخص املعنوي العام في إطار تعامله اليومي قد يتخذ
مواقف من شأنها أن تضر بمصالح ألافراد والجماعات مما يرتب مسؤوليته ،حيث إن مبدأ عدم مساءلة
الدولة عن نشاطاتها الذي استوطن ردحا من الزمن أصبح مع صدور قرار بالنكو الشهير 1مجرد ذكرى.
هكذا أصبح أشخاص القانون العام وعلى رأسهم الدولة تنتصب أمام املحاكم كمدعى عليه متى أصدرت
تصرفات تضر بمصالح ألافراد أو الجماعات.
وتعد جزئيتا التمثيل والدفاع عن أشخاص القانون العام من الجزئيات الهامة في مسطرة
مقاضاة أشخاص القانون العام التي كانت وال زالت تطرح إشكاالت متعددة على املستوى النظري
والعملي ،فاملدعي يصعب عليه في أحيان كثيرة تحديد الجهة املكلفة بتمثيل الشخص املعنوي العام
كطرف مدعى عليه ،وغالبا ما يتم الخلط بين مهمة تمثيل أشخاص القانون العام ومهمة الدفاع عنهم.
فالتمثيل القانوني يعنى باكتساب الحقوق ،وتحمل الالتزامات باسم الشخص املعنوي املمثل ،في حين
تقتصر مهمة الدفاع واملؤازرة على النيابة من طرف الوكيل عن املوكل الذي هو أحد أشخاص القانون
العام في موضوع الدراسة.
وترتبط مسألة الصفة في التقاض ي بالنسبة لألشخاص املعنويين ارتباطا وثيقا بمهمة التمثيل
القانوني ،ذلك أن املمثل القانوني للشخص الاعتباري العام هو صاحب الصفة في التقاض ي باسمه أمام
وقائعت ت ت ف ت تتي أن عرب ت تتة ف ت تتي ملت ت ت مك ت ت ت ال بت ت ت ال ت تتا لدول ت تتة الفرنس ت تتية ص ت تتدم ابن ت تتة الس ت تتيد بالنك ت تتو ف ق ت تتد
 - 1قر ر ررار ص ر ررادر س ر ررنة  ،1873وتت ت ت
ه ت ت ت ا لاخيت ت تتر بت ت تتدعو أمت ت تتا القضت ت تتا العت ت تتا ل حصت ت تتول عل ت ت ت تعويضت ت تتات ع ت ت ت لاض ت ت ترا الت ت ت ت لحق ت ت ت ابن ت ت ت م ت ت ت ج ت ت ترا الحا ثت ت تتة فأصت ت تتد القضت ت تتا امل ت ت ت و
حك ت ت ت عت ت تتد إلاخ صت ت تتا ب ت ت تدعو أن الن ت ت ت اع هت ت تتو م ت ت ت إخ صت ت تتا القضت ت تتا إلا ا و ملت ت تتا فع ت ت ت القضت ت تتية أمت ت تتا محكمت ت تتة الن اعت ت تتات أصت ت تتد ت ق ت ت ترا يقض ت ت ت
بإخ صا القضا إلا ا وحده لكون الحوا ث الناتجة ع أخطا العاملين باملرفق العا تدخل في اخ صا القضا إلا ا .
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القضاء .ويعد الدفع بانعدام الصفة من النظام العام ،ولذلك يمكن إثارته من طرف املحكمة من تلقاء
نفسها ،ولو لم يتمسك به أطراف الدعوى ،كما يمكن إثارته ،ولو ألول مرة أمام محكمة النقض.
أهمية املوضوع:
تكتس ي دراسة موضوع "خصوصيات إقامة الدعوى القضائية ضد أشخاص القانون العام"
أهمية بالغة ومستمرة من الزاويتين القانونية والواقعية .فمن الوجهة ألاولى ،ترجع أهمية املوضوع ،أوال
لكونه ذو ارتباط وثيق بقانون املسطرة املدنية ،باعتبار كون جزئيتا التمثيل والدفاع عن اشخاص القانون
العام تشكالن إحدى املوضوعات الهامة التي حظيت بالتنظيم من قبل قانون املسطرة املدنية ،وثانيا
لتشتت وتنوع النصوص القانونية املنظمة لجزئيتي التمثيل والدفاع عن أشخاص القانون العام ،ألامر
الذي يجعل املتقاضين يجهلون جل املقتضيات القانونية املتعلقة بالتمثيل والدفاع عن أشخاص
القانون العام.
ومن الوجهة الثانية ،ال يتوانى القضاء املغربي ،سواء تعلق ألامر باملحاكم العادية أو املتخصصة،
في رفض كل دعوى تم رفعها بصفة معيبة ولو بعد قطعها ملراحل عديدة في مسطرة التقاض ي .ففي
قضايا عديدة قضت املحاكم بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم رفعها ضد الشخص املعنوي العام في
شخص ممثلها القانوني ،أو للخلط بين مهمة التمثيل والدفاع.
إشكالية املوضوع:
إذا كان املشرع املغربي قد نص في مقتضيات قانونية متعددة على الجهات املعنية بتمثيل
أشخاص القانون العام أمام القضاء ،والجهات املعنية بالدفاع عنهم ،فما هي خصوصية التمثيل
والدفاع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء؟
وتتفرع عن إلاشكالية السابقة ألاسئلة كالتالي:
ما هي خصوصية تمثيل أشخاص القانون العام؟ ما هو املبدأ العام لتمثيل أشخاص القانون
العام أمام القضاء؟ ما هي استثناءات تمثيل الدولة أمام القضاء؟ ما هي خصوصية الدفاع عن أشخاص
القانون العام؟ ماهي الجهات املعنية بالدفاع عن أشخاص القانون العام؟
منهج الد اسة
لإلجابة عن إلاشكالية املطروحة ،آثرنا التوسل باملنهج التحليلي ،قصد تحليل املقتضيات
القانونية ذات الصلة ،إلى جانب الوقوف على العمل القضائي في جزئيتي التمثيل والدفاع عن أشخاص
القانون العام.
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خطة البحث
ملعالجة موضوع الدراسة ،تناولنا في املبحث لاول خصوصية تمثيل أشخاص القانون العام
أمام القضاء ،في حين جاء املبحث الثاني مكمال للمبحث ألاول ،حيث خصص لدراسة خصوصية
الدفاع عن أشخاص القانون العام.
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املبحث لاول :خصوصية تمثيل أش ا

القانون العا أما القضا

تعتبر مؤسسة تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء جزئية من جزئيات قانون املسطرة
املدنية ،واملتميزة بخصوصيات راجعة لطبيعة الشخص املعنوي العام ،ألامر الذي دفع باملشرع املغربي
إلى إرساء مبدأ عام في تمثيل أشخاص القانون العام (املطلب ألاول) ،كما عمل املشرع على إقرار
استثناءات عن املبدأ العام لتمثيل الدولة في ميادين خاصة (املطلب الثاني).

املطلب ألاول :املبدأ العام في تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء
ميز املشرع من خالل قانون املسطرة املدنية بين املبدأ العام في تمثيل الدولة أمام القضاء (الفرع
ألاول) ،واملبدأ العام لتمثيل كل من الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية أمام املحاكم (الفرع الثاني).
الفرع ألاول :املبدأ العام في تمثيل الدولة أمام القضاء
لم يتطرق قانون املسطرة املدنية الصادر في  12أغسطس  1913للشخص املمثل للدولة أمام
القضاء سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها .فالساحة القانونية ،قبل صدور قانون املسطرة املدنية لسنة
 ، 1974عرفت فراغا من أي مقتض ى قانوني ينظم بشكل صريح ممثل الدولة أمام القضاء ،مما جعل
املجلس ألاعلى يتدخل بمناسبة الحكم في قضية كالندي بتاريخ  19دجنبر  ،1959حيث أوضح أن املمثل
القانوني للدولة هو الوزير ألاول إال في حالة وجود نصوص خاصة تؤهل شخصا آخر لتمثيل الدولة.2
هكذا ،جاء قانون املسطرة املدنية لسنة  19743في الفصل  515ليكرس املبدأ العام القاض ي
بأن رئيس الحكومة هو الشخص املؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء ،وله الحق أن يكلف بتمثيله
الوزير املختص عند الاقتضاء .4وترجع مرتكزات هذا املبدأ على نظرية الشخصية املعنوية التي ال تنصب
إال على الدولة فقط دون مرافقها ،وعلى املقتضيات الدستورية التي تخول لرئيس الحكومة ممارسة
السلطة التنظيمية وتجعل العمل التنفيذي للحكومة تحت مسؤوليته.5

 - 2سر ر ر ررمير والقاض ر ر ر ر ي" ،مقاضر ر ر رراة الشر ر ر ررخص املعنر ر ر رروي العر ر ر ررام :الدولر ر ر ررة والجماعر ر ر ررات الترابير ر ر ررة" ،املجلر ر ر ررة املغربير ر ر ررة لألنظمر ر ر ررة القانونير ر ر ررة
والسياسية ،العدد  ،11مطبعة الكرامة ،الرباط ،دجنبر  ،2016ص.83 .
 - 3ظهي ر ر ر ررر ش ر ر ر ررريف بمثاب ر ر ر ررة ق ر ر ر ررانون رق ر ر ر ررم  1.74.447بت ر ر ر رراريخ  11رمض ر ر ر رران  28( 1394ش ر ر ر ررتنبر )1974باملص ر ر ر ررادقة عل ر ر ر ررى ن ر ر ر ررص ق ر ر ر ررانون
املسطرة املدنية ،الجريدة الرسمية عدد  3230مكرر ،بتاريخ  13رمضان  30( 1394شتنبر  ،)1974ص.2741 .
 - 4ينص الفصل  515من ق.م.م على ما يلي:
" ترفع الدعوى ضد:
 -1الدولة في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير املختص عند الاقتضاء.
." ...
 - 5محم ر ر ررد ألاع ر ر ررر " ،القر ر ر ررانون إلاداري املغرب ر ر رري" ،املجلر ر ر ررة املغربي ر ر ررة ل ر ر ررإلدارة املحلي ر ر ررة والتنمي ر ر ررة ،سلس ر ر ررلة مواض ر ر رريع الس ر ر رراعة ،العر ر ر رردد
 ،106مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،2016 ،ص.668 .
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ويبدو أن القضاء املغربي يتشدد في التطبيق الحرفي للمقتض ى القانوني السالف الذكر ،حيث
يشترط لقبول الدعوى أن توجه ضد الدولة باعتبارها الشخص القانوني املؤهل للتقاض ي واملعنية
بموضوع النزاع ،وضد رئيس الحكومة باعتباره ممثال لها ،وصاحب الصفة في التقاض ي باسمها .وفي هذا
إلاطار ،أكدت إدارية الرباط هذا املبدأ العام عندما قضت بأنه " :بعد إطالع املحكمة على املقال واملذكرة
التعقيبية تبين أن املدعيين وجهوا دعواهم ضد الوزارة ألاولى في شخص السيد الوزير ألاول ،ووزارة
الداخلية ووزارة الفالحة .وحيث إن هذه الوزارات تعتبر من مرافق الدولة وال ينبغي توجيه الدعوى
ضدها مباشرة ،وإنما تعين توجيهها ضد الدولة في شخص السيد الوزير ألاول وهو ما لم يسلكه املدعون
رغم جوابهم على الدفع املثار بهذا الصدد".6
وبعد إحداث محاكم الاستئناف إلادارية ،7كرست محكمة الاستئناف إلادارية بالرباط هذا املبدأ
العام ،كما تمت تزكيته من طرف محكمة النقض (املجلس ألاعلى سابقا) من خالل قرارها رقم ،10378
حيث جاء فيه ما يلي" :حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار ،ذلك أن الثابت مقاضاة املطلوبة
ملؤسسة حماية الطفولة وهي مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة بمقتض ى املرسوم رقم -02-379
 2بتاريخ  2002/06/12بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة وتعد أحد املصالح
الثالثة املكونة لقسم الطفولة واملحددة اختصاصاتها بقرار وزير الشبيبة والرياضة رقم  957-80بتاريخ
 2008/07/11فهي بذلك مرفق عمومي تابع للدولة يلزم ملقاضاته توجيه الدعوى ضد الدولة املغربية
في شخص الوزير ألاول الذي له أن يكلف ،عند الاقتضاء ،لتمثيله الوزير املختص عمال بأحكام الفصل
 515من ق م م ،وهو ما لم يتم نهجه في النازلة ،والقرار املطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي القاض ي
 - 6الحك ر ر ر ررم ع ر ر ر رردد  1328الص ر ر ر ررادر ع ر ر ر ررن املحكم ر ر ر ررة إلاداري ر ر ر ررة بالرب ر ر ر رراط بت ر ر ر رراريخ  14أكت ر ر ر رروبر  ،1997املجل ر ر ر ررة املغربي ر ر ر ررة ل ر ر ر ررإلدارة املحلي ر ر ر ررة
والتنمية ،عدد  ،23الرباط ،أبريل -يونيو  ،1998ص.141 .
 - 7تر ر ر ررم إحر ر ر ررداث محر ر ر رراكم الاسر ر ر ررتئناف إلادارير ر ر ررة بموجر ر ر ررب القر ر ر ررانون القر ر ر ررانون رقر ر ر ررم  80.03الصر ر ر ررادر بتنفي ر ر ر رذه الظهير ر ر ررر الشر ر ر ررريف رقر ر ر ررم
 1.06.07الصادر في  14فبراير  ،2006الجريدة الرسمية عدد  5398بتاريخ  23فبراير  ،2008ص.490 .
ممر ررا جر رراء فر رري حكمهر ررا مر ررا يلر رري " :وحير ررث أن املشر ررغل فر رري النازلر ررة هر ررو املركر ررز الاستشر ررفائي بالخميسر ررات وهر ررو أحر ررد مرافر ررق الدولر ررة وتر ررابع لهر ررا
وبالت ر ررالي فه ر ررو ال يت ر رروفر عل ر ررى اس ر ررتقالل م ر ررالي يمكن ر رره م ر ررن تنفي ر ررذ ألاحك ر ررام القض ر ررائية ،وأن الدول ر ررة املغربي ر ررة ه ر رري املكلف ر ررة ب ر ررذلك ،م ر ررن ثم ر ررة
كر رران لزامر ررا علر ررى املر رردعي إدخر ررال الدول ر ررة املغربير ررة فر رري شر ررخص الر رروزير ألاول فر رري ال ر رردعوى باعتبر رراره الجهر ررة ذات الصر ررفة وأهلير ررة التقاض ر ر ي
باسر ر ررمها ،وعر ر رردم الاكتفر ر رراء بإدخ ر ر ررال الوكير ر ررل القضر ر ررائي للمملك ر ر ررة لكونر ر رره ال يعتبر ر ررر مم ر ر ررثال للدولر ر ررة وإنمر ر ررا تف ر ر رررض إدخالر ر رره فر ر رري ال ر ر رردعوى
مقتضيات الفصل  514من قانون املسطرة املدنية كلما تعلق ألامر بمديونية الدولة...
وحي ر ررث إن املر ر رردعي مل ر ررا لر ر ررم يحت ر رررم املقتضر ر رريات املش ر ررار إليهر ر ررا أع ر رراله ،يك ر ررون ق ر ررد وج ر رره دع ر ررواه ض ر ررد غير ر ررر ذي ص ر ررفة والحك ر ررم املس ر ررتأنف
ب ر رردوره مل ر ررا اعتب ر ررر الوكي ر ررل القض ر ررائي امل ر رردخل ف ر رري ال ر رردعوى ممث ر ررل للدول ر ررة املغربي ر ررة ق ر ررد خ ر رررق مقتض ر رريات الفص ر ررل  515امل ر ررذكور وع ر رررض
نفس ر ر ر رره لإللغ ر ر ر رراء . "...أورده عب ر ر ر ررد الكبي ر ر ر ررر الصوصر ر ر ر ر ي" ،ال ر ر ر رروجيز ف ر ر ر رري تمثي ر ر ر ررل أش ر ر ر ررخاص الق ر ر ر ررانون الع ر ر ر ررام وال ر ر ر رردفاع ع ر ر ر ررنهم" ،موق ر ر ر ررع:
 https://www.marocdroit.comبتاريخ .14/05/2021
 - 8الق ر ر ر ر ررار رق ر ر ر ر ررم  1037الص ر ر ر ر ررادر ع ر ر ر ر ررن محكم ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ررنقض (املجل ر ر ر ر ررس ألاعل ر ر ر ر ررى س ر ر ر ر ررابقا) بت ر ر ر ر رراريخ  ،2009/09/30ف ر ر ر ر رري املل ر ر ر ر ررف رق ر ر ر ر ررم
 ،2008/1/5/1346أورده عبد الكبير الصوص ي ،مرجع سابق.
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شكال بقبول دعوى املطلوبة ورغم تمسك الطاعن استئنافيا بضرورة تطبيق الفصل  515أعاله ،يكون
قد أخل باملقتض ى املذكور فوجب نقضه وإبطاله".
وفي اتجاه مغاير ملا سبق ،ونظرا لخصوصية الدعوى الاستعجالية ،اعتبرت إدارية الرباط 9أنه
يمكن مقاضاة الجهة إلادارية مصدرة القرار دون إدخال الدولة في حالة الاستعجال حيث أكدت بأنه "
يمكن مقاضاة الجهة إلادارية املعنية باإلجراء الوقتي دون حاجة إلى إدخال الدولة في الدعوى".
وهناك من يرى أنه ال يصح من الزاوية القانونية مقاضاة جهة ال تتمتع بالشخصية املعنوية،
وبالتبعية ال تتوفر على أهلية التقاض ي ،إال أن الطلبات املستعجلة لها خصوصياتها املتمثلة في طبيعة
الدعوى الاستعجالية ،وما تقتضيه من إجراءات سريعة ،على أساس أن أي تأخير في البت في هذه
الدعوى من شأنه أن يعرض صاحبها إلى الخطر ،ويلحق به أضرارا قد يصعب تدارك نتائجها مستقبال.
كما أن ألاوامر الاستعجالية هي ذات حجية مؤقتة ال تأثير لها على دعوى املوضوع ،أو على أصل الحق
الذي يبقى سليما رغم صدورها.10
غير أنه ال يمكن أن نجعل من حكم إدارية الرباط املومأ إليه أعاله قاعدة مفادها إمكانية تقديم
دعوى استعجالية ضد جهة ال تتوفر على صفة التقاض ي ،فاإلدارة العمومية مرفق عمومي تابع للدولة
وال تتمتع بالشخصية املعنوية ،السيما وأن هذا الحكم صدر في قضية تتعلق بإلغاء قرار إداري ،ودعوى
إلالغاء كما هو معلوم هي دعوى عينية تخاصم القرار إلاداري في حد ذاته وليس الجهة إلادارية مصدرته.
الفرع الثاني :املبدأ العا في تمثيل الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية
تعد الجماعات الترابية 11وحدات جغرافية متمتعة بالشخصية املعنوية ،وتمارس صالحيات
محدد من قبل املشرع لها عالقة بالشؤون املحلية تحت رقابة السلطات املركزية.
وتطرح عملية تحديد صفة املدعى عليه املعني بالنزاع على مستوى إلادارة الترابية عدة إشكاليات،
سواء من حيث تحديد الشخص املعنوي العام املعني بالنزاع ،أو من حيث الصيغة الصحيحة للشخص
الاعتباري الذي ترفع في مواجهته الدعوى ،باعتبار طبيعة ألاعمال املوكولة للعمالة أو إلاقليم أو الجهة،
واملهام املزدوجة التي يقوم بها العامل على مستوى هذه الوحدات الترابية.

 - 9ألامر ر ررر الاسر ر ررتعجالي عر ر رردد  50الصر ر ررادر عر ر ررن املحكمر ر ررة إلادارير ر ررة بالربر ر رراط بتر ر رراريخ  13دجنبر ر ررر  ، 1994مجلر ر ررة املحر ر رراكم املغربير ر ررة ،العر ر رردد
 ،78-79ص ،128 .نقال عن سمير والقاض ي ،م.س ،ص.84 .
 - 10للتوسر ر ر ررع أكملر ر ر ررر فر ر ر رري هر ر ر ررذا املوضر ر ر رروع ،راجر ر ر ررع :عبر ر ر ررد بونير ر ر ررت" ،الر ر ر رردعوى الاسر ر ر ررتعجالية وتطبيقاتهر ر ر ررا أمر ر ر ررام املحر ر ر رراكم إلادارير ر ر ررة"،
أطروح ر ررة دكت ر رروراه فر ر رري الق ر ررانون الخ ر رراص ،كلير ر ررة العل ر رروم القانوني ر ررة والاقتص ر ررادية والاجتماعي ر ررة ،جامع ر ررة مر ر رروالي إس ر ررماعيل ،مكنر ر رراس،
السنة الجامعية  ،2018-2017ص.34- 33 .
 - 11ير ر ر ر ررنص الفصر ر ر ر ررل  135مر ر ر ر ررن دسر ر ر ر ررتور  2011علر ر ر ر ررى أن " :الجماعر ر ر ر ررات الترابير ر ر ر ررة للمملكر ر ر ر ررة هر ر ر ر رري الجهر ر ر ر ررات والعمر ر ر ر رراالت وألاقر ر ر ر رراليم
والجماعات".
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وظلت هذه إلاشكالية قائمة ما قبل سريان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة في
 7يوليو  ،122015لكنها أصبحت أقل عسرا في ظل سريان هذه القوانين التنظيمية الجديدة.13
وبخصوص تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء ،ينبغي التمييز بين مرحلة قبل صدور القوانين
التنظيمية للجماعات الترابية ومرحلة ما بعد صدورها .فقبل صدور القوانين التنظيمية للجماعات
الترابية ،كان العامل هو الذي يمثل العماالت وألاقاليم أمام املحاكم ،14وأنيط برئيس املجلس الجماعي
مهمة تمثيل الجماعات أمام القضاء .15وبعد صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ،أوكل املشرع
مهمة تمثيل الجماعات الترابية لرؤساء مجالسها ،فبموجب املادة  237من القانون التنظيمي رقم
 111.14املتعلق بالجهات ،فإنه يمثل الجهة أمام القضاء رئيس املجلس الجهوي ،وإذا رفعت الدعوى
ضد العمالة أو إلاقليم فإن رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم هو الذي تنعقد له صالحية تمثيل هذه
الوحدة الترابية أمام املحاكم ،وذلك طبقا للمادة  207من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت وألاقاليم .أما الدعوى املوجهة ضد الجماعة فترفع ضد رئيس املجلس الجماعي طبقا
ملقتضيات املادة  263من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.

 - 12القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  1.15.83صادر في  20رمضان  7( 1436يوليو
 ،)2015الجريدة الرسمية عدد  6380بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت وألاقاليم الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  1.15.83صادر في  20رمضان 7( 1436
يوليو  ،)2015الجريدة الرسمية عدد  6380بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  1.15.83صادر في  20رمضان  7( 1436يوليو
 ،)2015الجريدة الرسمية عدد  6380بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
 - 13غالب ر ررا م ر ررا يق ر رردم املح ر ررامي مق ر ررال ال ر رردعوى ف ر رري نف ر ررس القض ر ررية ف ر رري مواجه ر ررة ع ر رردة أش ر ررخاص عام ر ررة ،بينم ر ررا أن ألام ر ررر ق ر ررد يقتص ر ررر عل ر ررى
جماعر ر ررة ترابير ر ررة بعينهر ر ررا تكر ر ررون هر ر رري معنير ر ررة بموضر ر رروع الن ر ر رزاع ،وهر ر ررو مر ر ررا يستشر ر ررف مر ر ررن خر ر ررالل ديباجر ر ررة حكر ر ررم املحكمر ر ررة إلادارير ر ررة الر ر رردار
البيض ر ر رراء الص ر ر ررادر بش ر ر ررأنه الق ر ر ررار  592ع ر ر ررن املحكم ر ر ررة الاس ر ر ررتئناف إلاداري ر ر ررة بالرب ر ر رراط بت ر ر رراريخ  2014/02/10ف ر ر رري املل ر ر ررف ع ر ر رردد -7-238
 ،2013حي ر ررث رف ر ررع امل ر رردعي دع ر ررواه ض ر ررد والي ر ررة ال ر رردار البيض ر رراء الكب ر رررى ،وض ر ررد عمال ر ررة ال ر رردار البيض ر رراء ،وض ر ررد وزي ر ررر الداخلي ر ررة ،وض ر ررد
الوكير ررل القض ر ررائي ،وض ر ررد الدولر ررة املغربي ر ررة ،وض ر ررد مجلر ررس جه ر ررة ال ر رردار البيضر رراء ،فض ر ررال ع ر ررن مر ررذكرة إدخ ر ررال الغي ر ررر فر رري ال ر رردعوى ،بينم ر ررا
يقتض ر ر ي ألام ر ررر فق ر ررط توجي ر رره ال ر رردعوى ض ر ررد الجماع ر ررة الترابي ر ررة املعني ر ررة ف ر رري ش ر ررخص ممثله ر ررا الق ر ررانوني ،وه ر رري ف ر رري نازل ر ررة الح ر ررال الجماع ر ررة
الحض ر رررية لل ر رردار البيض ر رراء ،بالنس ر رربة للمبل ر ر املتبق ر رري م ر ررن الص ر ررفقة رق ر ررم  ،76-91وجه ر ررة ال ر رردار البيض ر رراء الكب ر رررى بالنس ر رربة للمترت ر ررب ع ر ررن
الصفقة رقم .2005-17
للمزي ر ررد م ر ررن التفاص ر رريل راج ر ررع :محمر ر ررد ب ر رراهي" ،الص ر ررعوبات الت ر رري تواج ر رره املتقاض ر ررين والقض ر رراة إلاداري ر ررين فر ر رري تحدي ر ررد امل ر رردعى علي ر رره فر ر رري
إلادارة الترابي ر ررة ،وف ر رري البحر ر ررث عر ر ررن القر ر ررانون الواج ر ررب التطبي ر ررق عل ر ررى منازعاته ر ررا وتأويل ر رره" ،املجل ر ررة املغربير ر ررة ل ر ررإلدارة املحلير ر ررة والتنمي ر ررة،
عدد  ،128مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،ماي-يونيو  ،2016ص.412 .القا
 - 14اس ر ر ررتمر ه ر ر ررذا الوض ر ر ررع إل ر ر ررى ح ر ر ررين ص ر ر رردور الق ر ر ررانون رق ر ر ررم  79-00املتعل ر ر ررق بتنظ ر ر رريم العم ر ر رراالت وألاق ر ر رراليم الص ر ر ررادر بتنفي ر ر ررذه ظهي ر ر ررر
3أكتوبر  ،2002الجريدة الرسمية عدد  5058بتاريخ .2002/11/21
 - 15أنظر الفقرة الثالثة من الفصل  515من قانون املسطرة املدنية.
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أما فيما يخص املؤسسات العمومية ،فقد أشار الفصل  515من قانون املسطرة املدنية في
فقرته الرابعة على أن الدعوى ترفع ضد املؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني .وللبحث عن
املمثل القانوني للمؤسسات العمومية البد من الرجوع إلى القانون املحدث لها ،حيث يتكفل املشرع من
خالله بتحديد الشخص املكلف بالتمثيل القانوني للمؤسسة العمومية ،وغالبا ما تناط مهمة تمثيل
املؤسسات العمومية أمام القضاء لشخص مديرها ،وكمثال على ذلك نجد الفقرة الثالثة من الفصل 7
من الظهير الشريف رقم  1.63.225املحدث للمكتب الوطني للسكك الحديدية 16التي تنص على ما يلي:
" ويدير شؤون املكتب ويعمل باسمه ،وينجز أو يأذن في إنجاز جميع ألاعمال أو العمليات الراجعة لهدفه،
ويمثل املكتب إزاء الدولة وسائر إلادارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير ،ويقوم بجميع ألاعمال
التحفظية ويباشر إقامة الدعاوى القضائية بإذن من املجلس إلاداري".
وفي هذا إلاطار ،نجد أن محكمة النقض ال تتردد في نقض ألاحكام والقرارات غير املرتكزة على
ألاساس القانوني القاض ي برفع الدعوى ضد املؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني ،حيث
نستحضر في هذا السياق القرار عدد  17971الذي مما جاء فيه ما يلي " :وبالرجوع إلى الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1-72 -183 :بتاريخ ربيع الثاني  21( 1394ماي  )1974املتعلق بإحداث مكتب التكوين
املنهي وإنعاش الشغل ،يتجلى بأنه نص في فصله ألاول على ما يلي ' :تحدث تحت اسم مكتب التكوين
املنهي وإنعاش الشغل ،مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي .'...كما نص الفصل
 9منه بأن ' مدير مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل ،يمثل املكتب لدى املحاكم ،ومؤهل إلقامة
الدعاوى والدفاع باسمه'
 ...وملا كان الثابت من املقال الافتتاحي أن املدعي (املطلوب في النقض) تقدم بدعواه الرامية إلى
الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به في مواجهة مدير مركز التكوين املنهي باملعاريف بالدار
البيضاء الذي هو مجرد مركز تابع ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل الذي له صفة مؤسسة عمومية،
وبالتالي كان على املدعي أن يوجه دعواه ضد املكتب املذكور."...
وباعتبار الدولة تتواجد على رأس ألاشخاص املعنوية العامة ،فقد خصها املشرع باستثناءات
همت بعض املجاالت وامليادين ،لم يوكل فيها املشرع مهمة التمثيل لرئيس الحكومة.

 - 16الظهي ر ر ر ررر الش ر ر ر ررريف رق ر ر ر ررم  1.63.225بإح ر ر ر ررداث املكت ر ر ر ررب ال ر ر ر رروطني للس ر ر ر رركك الحديدي ر ر ر ررة ،الجري ر ر ر رردة الرس ر ر ر ررمية ع ر ر ر رردد  2650بت ر ر ر رراريخ
 ،09/08/1963ص.1917 .
 - 17القر ر ر ررار عر ر ر رردد  971الص ر ر ررادر عر ر ر ررن محكم ر ر ررة الر ر ر ررنقض بت ر ر رراريخ  2007/10/24فر ر ر رري املل ر ر ررف الاجتمر ر ر رراعي عر ر ر رردد  ،2006/1/5/302أورده
عبد الكبير الصوص ي ،مرجع سابق.
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املطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على تمثيل الدولة من قبل رئيس الحكومة
خر املشرع املغربي عن املبدأ العام لتمثيل الدولة أمام القضاء ،وذلك في إطار قانون املسطرة
املدنية (الفرع ألاول) ،كما نص على استثناءات أخرى في إطار نصوص خاصة (الفرع الثاني).
الفرع ألاول :الاستثناءات الواردة في إطار قانون املسطرة املدنية
من خالل قراءة الفصل  515من قانون املسطرة املدنية ،يتبين أم املشرع قد أورد استثناءات
عن املبدأ العام القاض ي بتمثيل الدولة من قبل رئيس الحكومة ،وذلك في ميادين الضرائب ،18وامللك
الخاص للدولة.19
ففي امليدان الضريبي ،ينبغي التمييز بين الدعاوى املتعلقة بوعاء الضريبة وبين الدعاوى املتعلقة
بتحصيل الضريبة .هكذا فبخصوص الدعاوى املتعلقة بوعاء الضريبة ،قبل صدور القانون رقم ،48.01
كان وزير املالية هو الذي يمثل إدارة الضرائب فيها ،حيث قضت إدارية الدار البيضاء 20بما يلي " :إن
إدارة الضرائب تعتبر مرفقا من مرافق الدولة ،وأن كل دعوى ضد الدولة ينبغي أن ترفع ضد الوزير
ألاول الذي له صالحية تكليف الوزير الذي يمثله .فالطلب املرفوع ضد إدارة الضرائب مباشرة يتعرض
لعدم القبول ملخالفته مقتضيات الفصل  515من قانون املسطرة املدنية" .أما بعد صدور القانون رقم
 48.01أصبح املدير العام للضرائب هو ممثل املديرية العامة للضرائب في الدعاوى املتعلقة بوعاء
الضريبة.
وفيما يخص الدعاوى املتعلقة بتحصيل الضريبة ،فقد استثنى املشرع رئيس الحكومة من مهمة
تمثيل الدولة أمام القضاء ،وأسندت هذه املهمة إلى السيد الخازن العام للمملكة الذي يمثل الخزينة
العامة للمملكة ،على اعتبار أن هذه ألاخيرة هي التي تتولى تحصيل مختلف الضرائب بعد أن تكون
املصالح املختصة في مديرية الضرائب قد حددت وعاء هذه الضرائب .وفي هذا إلاطار صدر أمر استعجالي
عن رئيس املحكمة إلادارية بالرباط 21الذي جاء فيه ما يلي " :وحيث إنه مادام ألامر يتعلق بإيقاف
إجراءات املتابعة والتحصيل التي تقوم بها الخزينة العامة ،فإنه كان على املدعين إدخالها في هذه الدعوى
ألنها تعتبر طرفا رئيسيا فيها حتى يمكنها إبداء أوجه دفاعها ووجهة نظرها بخصوص الضمانة املقدمة،

 - 18تر ر ررنص الفقر ر رررة الخامسر ر ررة مر ر ررن الفصر ر ررل  515مر ر ررن ق.م.م علر ر ررى مر ر ررا يلر ر رري " :املديرير ر ررة العامر ر ررة للض ر ر ررائب ،فر ر رري شر ر ررخص املر ر رردير العر ر ررام
للضرائب فيما يخص النزاعات املتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاته".
 - 19تنص الفقرة السادسة من الفصل  515من ق.م.م على ما يلي " :مدير أمالك الدولة ،في شخص مدير أمالك الدولة فيما يخص النزاعات
التي تهم الملك الخاص للدولة".

 - 20أورده مس ر رراعد عب ر ررد الق ر ررادر ،القض ر رراء إلاداري ض ر ررمانة للحق ر رروق والحري ر ررات ،أطروح ر ررة لني ر ررل ال ر رردكتوراه ف ر رري الق ر ررانون الع ر ررام ،كلي ر ررة
الحقوق ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،2000-1999 ،ص ،456 .نقال عن سمير والقاض ي ،م.س ،ص.86 .
 - 21ألام ر ررر الاسر ر ررتعجالي ع ر رردد  307الصر ر ررادر عر ر ررن املحكم ر ررة إلادارير ر ررة بالربر ر رراط بت ر رراريخ  19مر ر ررايو  ،1999املجلر ر ررة املغربي ر ررة لر ر ررإلدارة املحلير ر ررة
والتنمية ،عدد ،31الرباط ،مارس-أبريل ،2000ب ص.129 .
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وحيث إنه أمام عدم إدخال الخزينة العامة في هذه الدعوى ،فإن الطلب يكون معيبا شكال ومآله عدم
القبول".
وفي نفس سياق تمثيل الخازن العام للخزينة العامة أمام القضاء ،جاء في حكم إدارية
ما يلي " :حيث إن الخزينة العامة للدولة بواسطة ممثلها الخازن العام هي التي تتولى استخالص الضرائب
والرسوم التي في حكمها عن طريق القباض املاليون وفق مسطرة استخالص الديون العمومية املنصوص
عليها بظهير  1935/8/21ويمثل إلاكراه البدني املنازع فيه إحدى درجاتها لذلك وباعتبار أن الطاعن ينازع
في إحدى درجات متابعة استخالص الديون العمومية ولم يعمل على إدخال الخازن العام في الدعوى
طبقا للفصل  515من قانون املسطرة املدنية رغم مواجهته بذلك من طرف إدارة الضرائب تبقى دعواه
موجهة على غير ذي صفة وغير مرفوعة كما يجب وضد من يجب وذلك موجب بعدم قبولها".

وجدة22

وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار أنه بموجب قانون املالية لسنة  232004لم تعد الخزينة
العامة للمملكة الجهة الوحيدة املعنية بتحصيل الضرائب ،بل أصبحت إدارة الضرائب هي ألاخرى
موكول لها هذا الاختصاص ،حيث تم تعديل املادة  3من مدونة تحصيل الديون العمومية 24بموجب
املادة  13مكرر من قانون مالية سنة  2004والتي تنص على أنه" :يكلف بتحصيل الديون العمومية
املحاسبون آلاتي ذكرهم ... :قباض إدارة الضرائب".
أما فيما يخص تمثيل الدولة في قضايا امللك الخاص ،فقد تكفلت الفقرة ألاخيرة من املادة 515
بتحديد الجهة املعنية بالتمثيل واملاثلة في شخص مدير أمالك الدولة .وفي هذا إلاطار أكدت إدارية الرباط
على أنه يجب إدخال مدير ألامالك املخزنية في دعوى نقل ملكية ألارض التي تملكها الدولة تحت طائلة
عدم قبول.25
إذا كان ما تقدم يهم استثناءات املبدأ العام لتمثيل الدولة الواردة في إطار قانون املسطرة
املدنية ،فماذا عن الاستثناءات التي جاء بها املشرع خار هذا القانون؟

 - 22أورده ،نبي ر ر ررل تقن ر ر رري" ،إجر ر ر رراءات التقاضر ر ر ر ي أم ر ر ررام املح ر ر رراكم إلاداري ر ر ررة املغربي ر ر ررة" ،أطروح ر ر ررة لني ر ر ررل ش ر ر ررهادة ال ر ر رردكتوراه ف ر ر رري الق ر ر ررانون
الع ر ر ررام ،كلي ر ر ررة العل ر ر رروم القانوني ر ر ررة والاقتصر ر ر رادية والاجتماعي ر ر ررة ،جامع ر ر ررة محم ر ر ررد ألاول ،وج ر ر رردة ،الس ر ر ررنة الجامعي ر ر ررة  ،2017-2016ص.
.245
 - 23قر ر ر ررانون املالير ر ر ررة رقر ر ر ررم  48.03للسر ر ر ررنة املالير ر ر ررة  2004الصر ر ر ررادر بتنفير ر ر ررذه الظهير ر ر ررر الشر ر ر ررريف رقر ر ر ررم  1.03.308بتر ر ر رراريخ  7ذي القعر ر ر رردة
 31( 1424ديسمبر  ،)2003الجريدة الرسمية عدد  5174بتاريخ  8ذي القعدة ( 1424فاتح يناير  ،)2004ص .3
- 24الق ر ررانون رق ر ررم  15.97بمثاب ر ررة مدون ر ررة تحص ر رريل ال ر ررديون العمومي ر ررة ،الجري ر رردة الرس ر ررمية ع ر رردد  4800بت ر رراريخ  28ص ر ررفر ( 1421ف ر رراتح
يونيو  ،)2000ص.1256 .
 -25سمير والقاض ي ،م.س ،ص.88 .
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الفرع الثاني :اس ثنا ات املبدأ العا ل مثيل الدولة الوا ة خا ج قانون املسطرة املدنية
لقد أفرد املشرع مجموعة من القطاعات ألاخرى بقواعد خاصة للتقاض ي ،خار قانون املسطرة
املدنية ،تحيد عن املبدأ العام لتمثيل الدولة من طرف رئيس الحكومة أمام القضاء ،وتكمن هذه
القطاعات في مجال امللك العمومي ،وألاوقاف ،وقضايا حوادث السير ،إلى جانب مجال امللك الغابوي.
هكذا منح الظهير الشريف املؤرخ بتاريخ  13يوليوز  1913املتعلق باختصاص املصلحة املركزية
لألحباس صالحية التقاض ي باسم ألاوقاف إلى املديرية املركزية لألوقاف التي حلت محلها وزارة ألاوقاف
والشؤون إلاسالمية ،كما أن وزير ألاوقاف باعتباره القيم على ملك ألاوقاف ،فله صالحية التقاض ي باسم
هذا امللك طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.09.236الصادر في  23فبراير  2010املتعلق بمدونة
ألاوقاف .26وطبقا ملقتضيات ظهير  6غشت  1915املغير بظهير  3أبريل  1917منح املشرع صالحية
التقاض ي فيما يخص امللك العمومي ،والتدخل في مسطرة التحفيظ باسم هذا امللك إلى وزير ألاشغال
العمومية (وزير التجهيز حاليا).
وإذا كان املشرع قد أوكل ملدير املكتب الوطني للنقل مهمة تمثيل الدولة في ميدان السير طبقا
للظهير الشريف املؤرخ في  12نونبر  1963املتعلق بالنقل عبر الطرق ،27والظهير الشريف املؤرخ في 8
أكتوبر  1977بشأن إحداث املكتب الوطني للنقل ،فإن القانون رقم  25.02املتعلق بالشركة الوطنية
للنقل والوسائل اللوجيستيكية أحل هذه ألاخيرة محل املكتب الوطني للنقل ،28وتم اسناد مهمة تدبير
وتسيير حظيرة سيارات الدولة إلى هذه الشركة ،إال أن املشرع ملا ألغى ظهير  12نونبر  1963بموجب
القانون رقم  25.02لم ينص على من يمثل الدولة في قضايا حوادث السير ،مما يدفعنا ،أمام غياب
نص خاص ينظم هذه املسألة ،إلى الرجوع للقاعدة العامة املنصوص عليه في الفصل  515من قانون
املسطرة املدنية ،ليصبح رئيس الحكومة هو الذي يمثل الدولة في قضايا حوادث السير.
ولعل أهم إشكال تطرحه امليادين املتعلقة باستثناءات املبدأ العام في تمثيل الدولة واملقررة
خار قواعد قانون املسطرة املدنية نجد إشكالية تمثيل امللك الغابوي أمام القضاء ،وذلك بسبب
التغييرات التي يتم إدخالها ،من حين آلخر ،على قمة الهرم إلاداري لهذا القطاع .فأمام عدم استقرار

 - 26الظهير ر ر ررر الشر ر ر ررريف رقر ر ر ررم  1.09.236الصر ر ر ررادر فر ر ر رري  23فبراير ر ر ررر  2010املتعلر ر ر ررق بمدونر ر ر ررة ألاوقر ر ر رراف ،الجرير ر ر رردة الرسر ر ر ررمية عر ر ر رردد 5847
بتاريخ  14يونيو  ،2014ص.3154 .
 - 27ظهيررررررر الشررررررري رقررررررم  1.63.260بشرررررر
 ،1963/12/06ص.2749 .

النقرررررر بواسرررررر ة السرررررريارات عبررررررر ال ررررررر  ،الجريررررررد الرسررررررمية عرررررردد  2667بترررررراري

 - 28الق ر ر ررانون رق ر ر ررم  25.02املتعل ر ر ررق بالش ر ر ررركة الوطني ر ر ررة للنق ر ر ررل والوس ر ر ررائل اللوجيس ر ر ررتيكية الص ر ر ررادر بتنفي ر ر ررذه الظهي ر ر ررر الش ر ر ررريف رق ر ر ررم
 1.05.59الصادر بتاريخ  23نوفمبر  ،2005الجريدة الرسمية عدد  5374الصادرة بتاريخ  1ديسمبر  ،2005ص.3138 .
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الهياكل إلادارية لهذا القطاع ،يثار التساؤل حول الشخص الذاتي املسند له مهمة تمثيل امللك الغابوي
أمام القضاء.29
فبالرجوع إلى التشريع الغابوي املغربي يتبين أن الفقرة (د) من الفصل  2من ظهير  10أكتوبر
 1907في شأن املحافظة على الغابات واستغاللها ،يسند مهمة تمثيل امللك الغابوي أمام املحاكم لوزير
الفالحية وحده دون غيره .غير أن انفصال قطاع املياه والغابات عن قطاع الفالحة يدفعنا للتساؤل
حول ما إذا كان وزير الفالحة ال يزال محتفظا بمهمة تمثيل امللك الغابوي أمام القضاء ،أم أن هذا
الاختصاص قد انتقل لفائدة املندوب السامي للمياه والغابات والتصحر .وما يزيد من صعوبة إلاجابة
عن التساؤل املطروح ،هو غموض النصوص التنظيمية املؤطرة للمندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ،حيث ال توجد ضمن مقتضياتها ،ما يفيد صراحة انتقال اختصاص تمثيل امللك
الغابوي من وزير الفالحة لصالح املندوب السامي .وأمام هذا الوضع عملت محكمة النقض من خالل
قرارها املؤرخ بتاريخ  04دجنبر  2012على إخرا مهمة التمثيل وصفة التقاض ي باسم امللك الغابوي من
نطاق الحاالت الاستثنائية إلى نطاق القاعدة العامة املنصوص عليها في الفصل  515من ق.م.م ،على
أساس أن املندوبية السامية للمياه والغابات موضوعة لدى الوزارة ألاولى ،حسب مرسوم 2.4.503
الصادر بتاريخ  2005/2/01هي املكلفة بالحفاظ على الغابات ،ولم يعد من اختصاص وزير الفالحة.
هكذا قضت محكمة النقض 30بأنه " :عمال بظهير  1974/9/28املتعلق باملصادقة على قانون
املسطرة املدنية ،وعمال بالفصل  515من القانون املذكور ،فإن الدعوى توجه ضد الدولة في شخص
الوزير ألاول (رئيس الحكومة حاليا) وله أن يكلف بتمثيل الوزير املختص عند الاقتضاء ،وبذلك فالدعوى
تقام كذلك من طرف الدولة ممثلة في شخص الوزير ألاول ،وملا كانت املندوبية السامية للمياه والغابات
موضوعة لدى الوزارة ألاولى ،حسب مرسوم  2.4.503الصادر بتاريخ  2005/2/01هي املكلفة بالحفاظ
على الغابات ،ولم يعد من اختصاص وزير الفالحة ،وبذلك فالدعوى أقيمت من طرف الدولة املغربية
في شخص رئيس الحكومة ،واملندوب السامي للمياه والغابات تكون قد قدمت من طرف ذي صفة،
واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت الحكم الابتدائي ،بعدم قبولها لعدم تقديمها من طرف
وزير الفالحة عمال بظهير  ،1917/10/10والحال أنه لم يعد من اختصاص وزير الفالحة ضمان إدارة
امللك الغابوي الخاص بالدولة ،تكون قد خرقت القانون ،وعرضت قرارها للنقض".31
 - 29عب ر ررد ال ر رررحيم أزغ ر ررودي " ،املل ر ررك الغ ر ررابوي ف ر رري املغ ر رررب ب ر ررين إكراه ر ررات الت ر رردبير إلاداري وواق ر ررع الحماي ر ررة القض ر ررائية" ،املجل ر ررة املغربي ر ررة
لألنظمة القانونية والسياسية ،العدد الخاص رقم  ،19مطبعة املعارف الجديدة ،الطبعة ألاولى ،الرباط ،2020 ،ص.347 .
 - 30القر ر ررار عر ر رردد  5332الص ر ررادر عر ر ررن محكم ر ررة الر ر ررنقض بت ر رراريخ  04دجنبر ر ررر  2012ف ر رري امللر ر ررف امل ر رردني عر ر رردد  ،2012/3/1/3925منشر ر ررور
في مجلة ملفات عقارية الصادرة عن محكمة النقض ،العدد الرابع ،2014 ،ص 112 .وما بعدها.
 - 31وإن كر ر رران هر ر ررذا التوجر ر رره مؤسس ر ر را علر ر ررى أسر ر رراس سر ر ررليم مر ر ررن الزاوير ر ررة القانونير ر ررة ،فإنر ر رره ي ر ر ررجل مر ر ررع ذلر ر ررك عر ر رردم اسر ر ررتقرار محكمر ر ررة
الر ر ر ر ررنقض عليهر ر ر ر ررا ،ونستحضر ر ر ر ررر فر ر ر ر رري هر ر ر ر ررذا إلاطر ر ر ر ررار الق ر ر ر ر ررار عر ر ر ر رردد  100الصر ر ر ر ررادر بتر ر ر ر رراريخ  30ينر ر ر ر رراير  2014فر ر ر ر رري امللر ر ر ر ررف إلاداري عر ر ر ر رردد
 ،2012/22/4/2200منشور في مجلة ملفات عقارية ،مرجع سابق ،ص 133 .وما يليها.
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كما صدر ظهير  7أبريل  201732الذي عينت بمقتضاه حكومة سعد الدين العثماني الذي ألحق
قطاع املياه والغابات بوزارة الفالحة ،مما أدى إلى رجوع ألامور إلى الوضعية التي كانت عليها قبل إحداث
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سنة  ،2005وأصبح بالتالي وزير الفالحة هو املمثل
القانوني لهذا القطاع أمام القضاء.
ولعل املصادقة على مشروع القانون رقم  52.20املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه
والغابات من شأنه حسم الجدل القائم بخصوص تمثيل قطاع املياه والغابات أمام القضاء ،على اعتبار
أنه أوكل مهمة تمثيل هذا القطاع للمدير العام لهذه الوكالة صالحية تمثيلها أمام القضاء طبقا للمادة
 15من هذا املشروع.
إذا كان كل ما يتقدم يهم خصوصيات تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء ،فماذا عن
خصوصية الدفاع عن أشخاص القانون العام؟

املبحث الثاني :خصوصية الدفاع ع أش ا

القانون العا

إن من أبرز الخصوصيات التي يستأثر بها أشخاص القانون العام بخصوص الدفاع عنها ،هو
تعدد املتدخلين ،فإذا كانت الحاالت التي يتم فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة أو الوكيل القضائي
للجماعات الترابية تتأرجح بين إلالزام والتكليف سواء أكانت إلادارة مدعية أو مدعى عليها (املطلب ألاول)،
فإنه يحق كذلك لهذه ألاخيرة الاستعانة باملحامي أو انتداب موظفيها لنفس الغرض (املطلب الثاني).
املطل الاول :الدفاع ع أش ا

القانون العا م طرف الو يل القضائي للمملكة.33

نص املشرع من خالل املادة ألاولى من ظهير  2مارس 341953على إمكانية تكليف الوكيل
القضائي للمملكة من طرف الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام بالدفاع عنها أمام القضاء .كما
أوجبت املادة نفسها إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها

للمزي ر ررد مر ر ررن التفاص ر رريل راجر ر ررع ،عب ر ررد ال ر رررحيم أزغ ر ررودي " ،امللر ر ررك الغ ر ررابوي ف ر رري املغر ر رررب ب ر ررين إكراهر ر ررات الت ر رردبير إلاداري وواقر ر ررع الحماير ر ررة
القضائية" ،مرجع سابق ،ص 369 .وما بعدها.
 - 32الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة ،الجريدة الرسمية عدد  6558مكرر 9 ،رجب
 7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة ،ص.2580 .

 -33تعر ر ررد الوكال ر ر ررة القضر ر ررائية للمملك ر ر ررة مديري ر ر ررة مركزير ر ررة تابع ر ر ررة ل ر ر رروزارة الاقتصر ر رراد واملالي ر ر ررة ،تنر ر رراط به ر ر ررا مهم ر ر ررة الر ر رردفاع ع ر ر ررن مص ر ر ررالح
الدول ر ر ررة أمر ر ر ررام القضر ر ر رراء ،أحر ر ر رردثت بموجر ر ر ررب الظهي ر ر ررر الشر ر ر ررريف الصر ر ر ررادر بتر ر ر رراريخ 1928/1/7الر ر ر ررذي تمر ر ر ررم تعديل ر ر رره بموجر ر ر ررب الظهير ر ر رررين
الشر ر ررريفين الصر ر ررادرين بتر ر رراريخ  1935/12/18و 16مر ر ررارس  ،1938وقر ر ررد أعير ر ررد تنظر ر رريم هر ر ررذه املؤسسر ر ررة بمقتض ر ر ر ى ظهير ر ررر  2مر ر ررارس1953
والذي ال يزال معمول به حاليا
 - 34ظهير  2مارس  1953املتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي ،الجريدة الرسمية عدد  2109بتاريخ  ،1953/3/27ص .1143
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ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول باستثناء الدعاوى التي تتعلق بالضرائب وريع أمالك
الدولة ،35وهي املقتضيات نفسها التي جاء بها الفصل  514من قانون املسطرة املدنية.36
كما أوجبت الفقرة ألاخيرة من املادة  3من قانون املسطرة الجنائية 37ضرورة إشعار الوكيل
القاض ي للمملكة بكل املتابعات املقامة في مواجهة القضاة واملوظفين العموميين والاعوان ومأموري
السلطة أو القوة العمومية ،لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص
املعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن ألاضرار الناجمة عن ألافعال موضوع املتابعة ،حماية للمال
العام.38
وهكذا فإن الوكالة القضائية للمملكة تؤمن مهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية
أمام املحاكم الوطنية أو ألاجنبية وهيئات التحكيم ،مدعية كانت أو مدعى عليها ،وذلك بشأن جميع
القضايا التي تهم الادارة سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية ،إلى جانب مؤسسة
الوكيل القضائي للجماعات الترابية التي تنهض بالدفاع عن الجماعات الترابية وهيئاتها .وقد يكون هذا
التدخل وجوبيا (الفرع الاول) ،كما يمكن أن يكون بناء على تكليف من الادارة املعنية بالنزاع (الفرع
الثاني).

الفرع الاول :فاع الو يل القضائي للمملكة والو يل القضائي ل جماعات الترابية
بنا عل الا خال الوجوبي في الدعو
إذا كان ألاصل في مهمة الدفاع والنيابة القضائية ،أن يتم تكليف أو توكيل املدافع من
طرف املوكل قصد مؤازرته أمام القضاء ،فإن املشرع املغربي قد خر عن هذه القاعدة في مجال الدفاع
عن أشخاص القانون العام ،حيث خول للوكيل القضائي للمملكة اتخاذ مبادرة الدفاع ومؤازرة الدولة،

 35هن ر رراك خصوص ر ررية ته ر ررم ه ر ررذا الن ر رروع م ر ررن ال ر رردعاوى ألن الادارات املعني ر ررة ه ر رري الت ر رري تت ر ررولى ال ر رردفاع ع ر ررن نفس ر ررها بواس ر ررطة موظفيه ر ررا.
لكر ر ررن مر ر ررع ذلر ر ررك يجر ر رروز لهر ر ررذه الادارات ان تكلر ر ررف الوكير ر ررل القضر ر ررائي للمملكر ر ررة ليؤازرهر ر ررا امر ر ررام القضر ر رراء حتر ر ررى فر ر رري هر ر ررذه الر ر رردعاوى .ألن
الاستثناء يتعلق فقط باإلدخال الوجوبي وال يمتد الى التكليف.
 36ج ر رراء بامل ر ررادة  514م ر ررن ق ر ررانون املس ر ررطرة املدني ر ررة م ر ررا يل ر رري ":كلم ر ررا كان ر ررت الطلب ر ررات تسر ر ر هدف التص ر ررريح بمديوني ر ررة الدول ر ررة أو إدارة
عمومي ر ر ررة أو مكت ر ر ررب أو مؤسس ر ر ررة عمومي ر ر ررة للدول ر ر ررة ف ر ر رري قض ر ر ررية ال عالق ر ر ررة له ر ر ررا بالض ر ر ررائب والام ر ر ررالك املخزني ر ر ررة ،وج ر ر ررب إدخ ر ر ررال الع ر ر ررون
القضائي – حاليا الوكيل القضائي للمملكة – في الدعوى وإال كانت غير مقبولة".
 - 37الق ر ررانون رق ر ررم  22.01املتعل ر ررق باملس ر ررطرة الجنائي ر ررة الص ر ررادر بتنفي ر ررذه الظهي ر ررر ش ر ررريف رق ر ررم  1.02.255الص ر ررادر ف ر رري  25م ر ررن رج ر ررب
 3( 1423أكتوبر  ،)2002الجريدة الرسمية عدد  5078بتاريخ  27ذي القعدة  30( 1423يناير ،)2003ص .315
راجع كذلك املادتين  95و 351من قانون املسطرة الجنائية.
 - 38محم ررد القصر ررري ،دور مؤسس ررة الوكي ررل القضر ررائي للمملك ررة ف رري ت رردبير منازع ررات الدول ررة والوقاي ررة منه ررا ،مجلر ررة الوكال ررة القضر ررائية
للمملكة ،العدد ألاول ،ماي ،2018ص .15.
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ولو لم يتم تكليفه من طرف الادارة املعنية بموضوع النزاع ،ويكون بذلك هذا إلادخال إلزاميا وإال كانت
الدعوى غير مقبولة.39
وال شك أن الهدف من هذا إلادخال الوجوبي ،هو حماية املال العام ،والدفاع عنه من طرف
الوكيل القضائي للمملكة عن طريق مراقبة املسطرة القضائية ومجريات الدعوى ،واتخاذ كافة
إلاجراءات املسطرية واملوضوعية للحفاظ على هذه ألاموال املس هدفة من طرف خصم إلادارة العمومية.
ولذلك خول املشرع املغربي للوكيل القضائي للمملكة صراحة أهلية الترافع أمام املحاكم ،وهذا
ما يصد الباب أمام كل التأويالت التي قد تثار عن تنازع الاختصاص بين الجهات التي يسند لها مهمة
الدفاع عن الدولة ،وحول ما إذا كان إلادخال الوجوبي لهذه املؤسسة يمنح لها أهلية الدفاع ،والترافع،
ومباشرة الاجراءات املسطرية ،أم أنه مجرد إجراء شكلي ليس إال ،غير أن الصياغة التي أتت بها املواد
املنظمة ملؤسسة الوكيل القضائي للمملكة ،حسمت هذه النقطة ،بحيث أصبح هذا الاخير مؤهال
للدفاع ،والترافع عن الادارات العمومية ،أمام القضاء بنص قانوني صريح.40
وعندما يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى ،يجعله هذا ألامر طرفا أساسيا فيها،
وبالتالي يحق له أن يباشر جميع ما يقوم به ألاطراف ويمارس جميع إلاجراءات املسطرية ومن بينهما
بطبيعة الحال الطعون ،حيث أكد على ذلك املجلس ألاعلى (محكمة النقض حاليا) في أحد قرارته عندما
قض ى بأن" :للوكيل القضائي للمملكة الحق في استئناف الحكم الابتدائي بصفته هذه أي بصفته وكيال
قضائيا ،وبصفته كذلك نائبا عن وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد .فإدخال مؤسسة الوكيل
القضائي في الدعوى يعتبر إلزاميا إذا كان موضوعها يس هدف التصريح بمديونية شخص من أشخاص
القانون العام ،انطالقا من كون الوكيل القضائي للمملكة هو الساهر على حماية ألاموال العمومية ...إن
هذا إلادخال إلالزامي في الدعوى يجعل الوكيل القضائي للمملكة طرفا في الدعوى ،كبقية ألاطراف،
وتبعا لذلك يخول له مباشرة كافة املساطر باعتباره طرفا في هذه الخصومة ،ومنها بطبيعة الحال الحق
في مباشرة كافة الطعون املناسبة.41"...
 39عبد الرحيم أزغودي " ،امللك الغابوي في املغرب" ،مرجع سابق ،ص .354-353
 40نفسه.
 - 41الق ر ر ررار ع ر ر رردد  744الص ر ر ررادر ع ر ر ررن الغرف ر ر ررة الاجتماعي ر ر ررة ل ر ر رردى املجل ر ر ررس ألاعل ر ر ررى (محكم ر ر ررة ال ر ر ررنقض حالي ر ر ررا) بت ر ر رراريخ  2008/6/25ف ر ر رري
امللف الاجتماعي عدد  ،2007/1/5/417قرار غير منشور.
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كما يتميز الوكيل القضائي للمملكة بخاصية مهمة تتجلى في عدم إمكانية الحكم لصالحه أو
عليه ،وهذه ميزة خاصة تتميز بها هذه املؤسسة ،هكذا يحق للوكيل القضائي للمملكة القيام بتعرض
الغير الخار عن الخصومة .ففي هذه الحالة ،غالبا ما يتم تقديم تعرض الغير الخار عن الخصومة
من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ضد الاحكام والقرارات القضائية التي تصدر دون
إدخاله في الدعوى كلما كانت تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو إحدى مؤسساتها .حيث إن القاعدة
أمام قضاء املوضوع ،وكما ذهب إلى ذلك قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها ،هي أن عدم
إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة يترتب عليه عدم
قبول هذه الدعوى ،وبالتالي من حق الوكيل القضائي للمملكة أن يمارس كافة طرق الطعن املرتبطة
بهذا النوع من الدعاوى.42
وقد تم التنصيص على مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية 43في القوانين التنظيمية
املؤطرة لها بمقتض ى املادة  268من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،وكذا بموجب
املادة  242من القانون التنظيمي رقم  111.14بالجهات ،ثم أخيرا املادة  212من القانون رقم 112.14
املتعلق بالعماالت وألاقاليم.
وهكذا جاءت جل املقتضيات السالفة الذكر متشابهة من حيث ألاخذ بمضمونها ،إذ تم
التنصيص على أنه يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم املساعدة
القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية ،ويؤهل
للترافع أمام القضاء .كما تم التنصيص على وجوب إدخال الوكيل القضائي ،كما هو الشأن بالنسبة
لإلدخال الوجوبي للوكيل القضائي للمملكة ،تحت طائلة عدم القبول ،في جميع الدعاوى التي تس هدف

 - 42عبد الكبير الصوص ي ،مرجع سابق.
 - 43ف ر رري الواق ر ررع ،وب ر ررالرجوع للميث ر رراقين الجم ر رراعيين لك ر ررل م ر ررن س ر ررنتي  1976وس ر ررنة  2002كم ر ررا ت ر ررم تتميم ر رره وتعديل ر رره س ر ررنة  ،2009ال
نج ر ررد م ر ررا ي ر ررنص عل ر ررى مؤسس ر ررة م ر ررن ه ر ررذا القبي ر ررل باس ر ررتثناء إلاش ر ررارة إلي ر رره باس ر ررم مؤسس ر ررة املس ر رراعد القض ر ررائي للجماع ر ررات املحلي ر ررة ،ول ر ررم
يكر ررن ذل ر ررك مش ر ررارا إلير رره بامليث ر رراق الجم ر رراعي للجماعر ررات املحلي ر ررة ،وإنم ر ررا تمر ررت إلاش ر ررارة إلي ر رره فر رري امل ر ررادة  38م ر ررن القر ررانون امل ر ررالي للجماع ر ررات
املحلية.
للمزير ر ررد مر ر ررن التفاصر ر رريل ،راجر ر ررع محم ر ر ررد الزكر ر رررواي" ،مؤسسر ر ررة الوكير ر ررل القضر ر ررائي بالجماع ر ر ررات الترابير ر ررة" ،مقر ر ررال منشر ر ررور فر ر رري املوق ر ر ررع،
 http://frssiwa.blogspot.com/2016/04/blog-post_68.html?m=1تاريخ الدخول .2021/5/15
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مطالبة الجماعات الترابية وهيئاتها بأداء دين أو تعويض ،كما يخول له بناء على ذلك إمكانية مباشرة
الدفاع عن الجماعة في مختلف مراحل الدعوى.
إن دفاع الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية ال يقتصر على إلادخال
الوجوبي ،حيث يمكن تصور هذا الدفاع بناء على تكليف من إلادارة املعنية.

الفرع الثاني :فاع الو يل القضائي للمملكة والو يل القضائي ل جماعات الترابية
بنا عل تكليف م إلا ا ة املعنية
تجدر إلاشارة إلى أن مصطلح التكليف ورد في ظهير  2مارس  1953املتعلق بإعادة تنظيم
العون القضائي للدولة (الوكيل القضائي للمملكة حاليا) .وقد أثار هذا املقتض ى نقاشا أمام املحاكم
حيث يشترط البعض توفر الوكيل القضائي للمملكة على تفويض كتابي صادر عن ممثل إلادارة املعنية
موضوع النزاع ،لقبول نيابته ،مع أن املشرع استعمل مصطلح التكليف وليس التفويض ،وهو ما أكده
في املواد املنظمة ملؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية.44
وتحظى مسألة تكليف الادارة للوكيل القضائي للمملكة من أجل الدفاع عنها أمام القضاء
بأهمية كبيرة ألن أغلب امللفات والقضايا املتعلقة بمجموعة من املجاالت تدخل ضمن الدعاوى التي ال
يشترط فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة ،وهي الدعاوى التي ال تس هدف بشكل صريح مديونة الدولة،
وبذلك يتعين حصول هذه املؤسسة الدفاعية على توكيل من الادارة املعنية للنيابة عنها أمام القضاء.
وتتمثل أهم هذه الدعاوى في مجال امللك الغابوي (نموذجا) ،كالقضايا العقارية فيما يتعلق بالتحفيظ
والاستحقاق والحيازة ،والقضايا الادارية كإلغاء القرارات الادارية الصادرة حول مسطرة التحديد الاداري
أو مسطرة الاستغالل املؤقت ،إلى جانب الدعاوى الاستعجالية كالترامي على ملك الغير ،دعاوى عقود
البيع بالسمسرة العمومية .كل هذه الدعاوى ال تس هدف التصريح بمديونية الدولة بشكل مباشر،
وبالتالي ال يكون إدخال الوكيل القضائي للمملكة فيها وجوبيا.45
وبالنسبة لطبيعة هذا التكليف ،وعلى الرغم من أن محكمة النقض حسمت هذه املسألة من
خالل إعطائها مفهوما واسعا للتكليف ،بحيث لم تشترط تفويضا كتابيا صريحا يمنح للوكيل القضائي
للمملكة ليقوم بمهمة الدفاع واملؤازرة عن الدولة ،فإنه من حين آلخر يتم الدفع أمام القضاء بعدم
أحقية هذه املؤسسة في الدفاع عن إلادارة بعلة عدم توفرها على تفويض ،مما يجعل التدخل التشريعي

 - 44عب ر ررد ال ر رررحيم أزغ ر ررودي " ،دور الوكي ر ررل القض ر ررائي لل ر رردفاع ع ر ررن الجماع ر ررات الترابي ر ررة" ،املجل ر ررة املغربي ر ررة ل ر ررإلدارة املحلي ر ررة والتنمي ر ررة،
العدد  127/126مطبعة املعراف الجديدة ،الرباط ،2016ص .264
 - 45عبد الرحيم أزغودي " ،امللك الغابوي في املغرب" ،م.س ،ص.356 .
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أمرا ملحا ،قصد حسم هذا املوضوع ،46وذلك بإعفاء الوكيل القضائي للمملكة من الحصول على
تفويض أو تكليف كتابي عن كل الدعاوى والقضايا على حدة ،حفاظا على املال العام.
هكذا قضت محكمة النقض 47بأنه" :بمقتض ى ظهير  1953/3/2فإن الوكيل القضائي يكلف
بالدفاع عن مصالح إلادارات واملؤسسات العمومية وأن توكيله مقرر بموجب القانون ،وأن املحكمة
مصدرة القرار املطعون فيه ملا أوردت الدفع املثار وعللت قضاءها بأن الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ينوب عن الدولة املغربية بمقتض ى ظهير  1953/3/2وال يحتا إلى توكيل أو تفويض من إلادارة التي
ينوب عنها ...كان قرارها غير خار ألي مقتض ى قانوني وما بالفرع غير مرتكز على أساس".
إن صفة الوكيل القضائي للمملكة كمؤسسة قانونية ودفاعية موازية ملؤسسة املحامي ليس
باألمر الجديد في إطار املنظومة القانونية للمملكة ،فقد خول املشرع لهاته املؤسسة مهمة حماية أموال
الدولة والدفاع عن مصالحها حينما تكون هي أو إحدى مؤسساتها العامة أو إداراتها أو مكاتبها طرفا في
الدعوى ،ولن يتأتى لها ذلك إال بتمكينها من حقها في الدفاع وإتاحة الفرصة لها باستعمال جميع املساطر
املخولة لها قانونا ،وأن مطالب ها بإثبات التكليف الذي تتدخل بمقتضاه أمام القضاء رغم كون النصوص
القانونية توفر لها تكليفا دائما يغني عن أي إثبات ،له آثار سلبية على هذه الحماية لتعلقها باملال العام
ويعطل نصوصا قانونية واضحة التي وجدت أساسا لحماية هذا املال ،وإلثبات أحقية هذه املؤسسة في
النيابة عن الدولة أمام القضاء دون تكليف.
وعلى املستوى العملي ،يبقى إلاشكال مطروحا حول الجهة املتعلقة أو الشخص املؤهل ملنح
التكليف للوكيل القضائي للمملكة ،ليترافع نيابة عن الدولة املغربية أمام القضاء .فقد سبق للمحكمة
الابتدائية بطنجة أن قضت بعدم قبول الدعوى املقامة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بعلة عدم
إدالئه بتفويض صادر عن وزير الفالحة باعتباره املمثل القانوني للملك الغابوي ،حسب مقتضيات
الفصل  2من ظهير  17أبريل .481959
كما تجدر إلاشارة إلى أن التكليف املنصوص عليه في القانون ال يشترط أن يكون عبارة عن
تفويض كتابي أو نيابة خاصة ،وإنما يكفي أن يصدر عن ممثل إدارة املياه والغابات ،متضمنا ما يفيد
رغبة هذه ألاخيرة في إسناد الوكيل القضائي للمملكة ،ولو بصفة ضمنية ،وغير مباشرة ،ولو تعلق ألامر
بتكليف للنيابة في عدة ملفات أو قضايا.

 - 46نفسه.
 - 47الق ر ر ر ر ر ررار  6/293الص ر ر ر ر ر ررادر ع ر ر ر ر ر ررن الغرف ر ر ر ر ر ررة املدني ر ر ر ر ر ررة بمحكم ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ررنقض بت ر ر ر ر ر رراريخ  2015/14/21ف ر ر ر ر ر رري املل ر ر ر ر ر ررف امل ر ر ر ر ر رردني ع ر ر ر ر ر رردد
 ،2014/6/1/2344قرار غير منشور.
 - 48الحكر ر ررم الصر ر ررادر عر ر ررن املحكمر ر ررة الابتدائير ر ررة بطنجر ر ررة بتر ر رراريخ  17مر ر ررايو  2011فر ر رري امللر ر ررف عر ر رردد  ،2010/1201/2736أورده عبر ر ررد
الرحيم أزغودي " ،امللك الغابوي في املغرب" ،مرجع سابق ،ص.356.
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وبخصوص تكليف الجماعات الترابية للوكيل القضائي للجماعات الترابية للدفاع عنها ،على غرار
الوكيل القضائي للمملكة ،فإنه ينظم العالقة بين الجماعة الترابية صاحبة املصلحة والوكيل القضائي
الذي ينوب عنها أمام القضاء ،ومن ثمة فإن آثار هذا العالقة ال يمكن أن تهم إال مصالح الطرفين
املعنيين ،وملا كان ألامر كذلك فإن الجهة التي تستطيع املنازعة في وجود التكليف من عدمه هي الجماعة
الترابية ذات املصلحة ،أما الغير خصم الجماعة فال يحق له إثارة هذا الدفع طاملا أن آثار هذا التكليف
ال تمتد إلى مصالحه وال تمسها .وفي هذا إلاطار سبق ملحكمة الاستئناف بالرباط أن قضت بأن عدم
وجود نزاع في شأن نيابة الوكيل القضائي للمملكة صادر عن إلادارة التي ينوب عنها يجعل الدفع بالصفة
املثار من طرف املستأنف غير مبني على أي أساس.49
املطل الثاني :الدفاع ع أش ا

القانون العا بواسطة املحامي أو املوظف العمومي

إن مهمة الدفاع عن أشخاص القانون العام ال تنحصر فقط في مؤسستي الوكالة القضائية
للمملكة والوكالة القضائية للجماعات الترابية ،حيث ال يوجد مانع أمام الدولة وإلادارات العمومية
ألاخرى من اللجوء إلى خدمات املحامين وتنصيبهم لتولي الدفاع عنها (الفرع لاول) كما أنه ال ش يء يمنع
أشخاص القانون العام من الدفاع عن مصالحهم أمام القضاء بواسطة أحد موظفيها املنتدب لهذه
الغاية( 50الفرع الثاني).
الفرع لاول :الدفاع ع أش ا

القانون العا بواسطة املحامي

لقد عمل املشرع املغربي على إحداث مؤسسة الوكيل القضائي بأجهزة الدولة والجماعات
الترابية للدفاع عنها أمام القضاء مراعيا في ذلك خصوصيات إلادارات العمومية ،دون أن يلغي
املقتضيات العامة في الدفاع واملؤازرة ،حيث يتولى املحامي هذه املهمة بصفة أصيلة ،وهذا ما تنص

49
 الق ر ر ررار ع ر ر رردد  442الص ر ر ررادر ع ر ر ررن محكم ر ر ررة الاس ر ر ررتئناف بالرب ر ر رراط بت ر ر رراريخ  2013/12/ 23ف ر ر رري املل ر ر ررف  ،2013/01/11/199أوردهعبد الرحيم أزغودي " ،دور الوكيل القضائي للدفاع عن الجماعات الترابية" ،مرجع سابق ،ص.265.
 - 50عبد الكبير العلوي الصوص ي ،مرجع سابق.
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عليه املادة  32من القانون املنظم ملهنة املحاماة 51على أن املحامين امل جلين بهيئات املحامين باململكة
هم وحدهم املؤهلين ملؤازرة ألاطراف أمام املحاكم في جميع القضايا ،مع بعض الاستثناءات.52
وهكذا فبالرجوع إلى الفصل  31من نفس القانون ،فإننا نجده يقر بإلزامية تنصيب محام للدفاع
عن املؤسسات العمومية وشركات الدولة ،كما أن نفس الفصل ومعه الفصل  354من قانون املسطرة
املدنية ال يستثنيان الجماعات الترابية من هذه إلالزامية ،وأن أي مسطرة قضائية يتوالها أحد
ألاشخاص العامة املذكورة بدون محام يكون مآلها الحكم بعدم القبول.
غير أن نفس الفصل يجيز أن تكون نيابة املحامي من قبل الدولة وإلادارات العمومية أمرا
اختياريا ،كما أن الفصل  354من قانون املسطرة املدنية كذلك يعفي الدولة من مساعدة املحامي طالبة
كانت ومطلوبة ،ويوقع في هذه الحالة على مقاالتها ومذكراتها الوزير املعني باألمر أو موظف منتدب لهذه
الغاية ،53إضافة إلى أن املادة  10من القانون املتعلق بإحداث محاكم الاستئناف إلادارية تشير إلى أن
الاستئناف يقدم إلى كتابة ضبط املحكمة التي أصدرت الحكم املستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه
محامي على أنه بالنسبة لإلدارات العمومية تكون نيابة املحامي أمرا اختياريا ،غير أن التساؤل املطروح
في هذا الصدد يتعلق باملعايير املعتمدة من طرف إلادارة في الاختيار بين تعيين محام ،أو اللجوء إلى الوكيل
القضائي للمملكة ،علما بأن تولي هذا ألاخير مهمة الدفاع عن إلادارة ال يكلفها أية مبال مادام أن الوكيل
املذكور هو موظف عمومي تابع للدولة.
فمن خالل الوقوف عند العديد من القضايا املقامة من قبل الدولة أو ضدها ،يبدو أنه ليس
هناك معيار محدد يتم الاعتماد عليه في هذا الاختيار ،وإنما تبقى لإلدارات العمومية السلطة التقديرية

 - 51القانون رقم  28.08املتعلق بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  1.08.101صادر في  20من شوال 1429
( 20أكتوبر  ،)2008الجريدة الرسمية عدد  5680بتاريخ  7ذو القعدة  6( 1429نوفمبر  ،)2008ص .4044

 - 52عبد الرحيم أزغودي ،مرجع سابق ،ص .357
 - 53محمد الزياتي ،تمثيل الشخص املعنوي العام أمام القضاء ،موقع  ،anibrass.blogspot.comاملعرفة القانونية 31 ،مارس .2014
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في الاستعانة باملحامين ،أمام عدم توفر الوكيل القضائي للمملكة على إلامكانيات املادية والوسائل
البشرية الكافية في الوقت الراهن ملسايرة كافة الدعاوى والقضايا املرفوعة أمام جميع محاكم اململكة،
مما تضطر معه إلادارة إلى الاستعانة باملحامين ،السيما في بعض الدعاوى التي تتطلب الحضور املستمر
في الجلسات من طرف هيئة الدفاع ،كالقضايا الجنحية ،أو التي تتميز بالسرعة ،وتستدعي املراقبة والتتبع
املستمرين ،كالدعوى الاستعجالية .فمثال بعض الدعاوى املتعلقة بامللك الغابوي للدولة تتطلب التنسيق
املستمر واليومي بين هيئة الدفاع واملصالح الجهوية ،وإلاقليمية لهذه إلادارة ،كما هو الحال بالنسبة
للدعاوى العقارية ،ولذلك تختار إدارة املياه والغابات املحامين ملؤازرتها في هذه القضايا.54
الفرع الثاني :الدفاع ع أش ا

القانون العا بواسطة املوظف العمومي

إن أهم ما يميز إلادارة العمومية هو تمتعها بتعدد املتدخلين في مسألة الدفاع عنها أمام القضاء،
فإلى جانب الوكيل القضائي واملحامي أجاز املشرع لإلدارات العمومية تولي الدفاع عن نفسها أمام القضاء
بواسطة موظفيها املنتدبين لهذا الغرض ،وهذا ما أكده الفصل  34من قانون املسطرة املدنية الذي
نص على أنه" :يجب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي،
أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ،أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام
املحكمة بمحضر وكيله.
غير أن إلادارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد املوظفين
املنتدبين لهذه الغاية".
وبذلك يكون املشرع قد أجاز للدولة دون باقي أشخاص القانون العام إمكانية الخيار بين تكليف
الوكيل القضائي ،وتوكيل املحامي أو انتداب املوظف للدفاع عن مصالح إلادارة العمومية.

 - 54عبد الرحيم أزغودي ،مرجع سابق ،ص 358
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وهكذا يمكن للدولة أن تتولى الدفاع من مصالحها لوحدها ،حيث من املمكن أن يتولى رئيس
الحكومة التوقيع بنفسه عن مذكرات الجواب وممارسة الطعون بنفسه أمام القضاء ،أو يفوض ذلك
ألحد الوزراء املعنيين باألمر ،وقد جرت العادة في الواقع العملي أن تعمل إلادارات العمومية على إحداث
مصالح بأجهزتها تسند لها مهمة تدبير املنازعات يترأسها موظف الذي يكون في الغالب هو املنتدب للدفاع
عن هذه إلادارات ومصالحها أمام القضاء.
فقد أثبت الواقع العملي أن بعض إلادارات العمومية تعمد إلى ربط عالقات تعاقدية مع
املحامين ،وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من خبرتهم واستشارتهم متى تطلب ألامر ذلك ،ومن تم فإن
عمل املوظف املنتدب سواء في تسيير مصلحة املنازعات أو عند إعداد دفاعه يتم بتنسيق ومشورة مع
املحامي املتعاقد ،دون إغفال الوقوف على الاتصاالت الضرورية التي يمكن أن يجريها مع مؤسسة الوكيل
القضائي للمملكة في هذا املجال.
وعليه تتولى عدة إدارات عمومية مهمة الدفاع عن الدولة في بعض القضايا ،كمديرية أمالك
الدولة الخاصة ،واملديرية العامة للضرائب فيما يخص القضايا الضريبية ،ووزارة ألاوقاف والشؤون
إلاسالمية في الدعاوى املتعلقة باألمالك الحبسية.
هذا وغالبا ما يجمع املوظف املنتدب بين مسؤولية الدفاع عن مصالح إلادارة العمومية وتدبير
شؤون مصلحة املنازعات بالوقوف على القضايا والدعاوي املرفوعة أمام محاكم اململكة ،وتتبع عملية
تنفيذ ألاحكام النهائية 55املتعلقة بها.

 - 55محمد الزكراوي ،مؤسسة الوكيل القضائي بالجماعات الترابية ،مقال منشور بموقع
 ،http://frssiwa.blogspot.com/2016/04/blog-post_68.html?m=1بتاري .2021/05/13
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وانطالقا مما سبق ،يتبين أن مهمة الدفاع عن الدولة يمكن أن تتم عبر ثالث مؤسسات ،وتتحدد
في الوكيل القضائي للمملكة ،وأحد املحامين للدفاع عنها أمام القضاء وكذلك أحد موظفي إلادارة
املنتدبين لهذه الغاية.
ومن خالل تتبع املجلس ألاعلى للحسابات مللفات املنازعات القضائية على مستوى الوكالة
القضائية للمملكة ،تبين أن هذا ألاسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن
مصالحها أبان عن بعض النقص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بضمان دفاع فعال
عن مصالح الدولة ،حيث أنه والحالة هاته تبقى قضايا الدولة مشتتة بين الجهات الثالث املذكورة
أعاله ،مما يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا املجال.
فمن جهة وقف املجلس على حاالت عدة يتم فيها لجوء إلادارة للمحامين في املرحلة الابتدائية
والاستئنافية ،ولخدمات الوكالة القضائية للمملكة في مرحلة النقض ،كما الحظ من جهة ثانية أن من
شأن لجوء مختلف إلادارات للمحامين أن تكون له انعكاسات مالية مهمة ،ذلك أن الوكالة القضائية
للمملكة ،ونظرا لتجرب ها واحتكاكها اليومي باملحاكم وخبرتها باملساطر القضائية مؤهلة أن تعقلن مبال
ألاتعاب املمنوحة للمحامين مقارنة مع إلادارات ألاخرى.
وقد سجل نفس املجلس ميال نحو الاعتماد على املوظفين املنتدبين من قبل العديد من املديريات
بمختلف الوزارات ،منها مديرية أمالك الدولة ،واملديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة،
وذلك بالنظر لخبرتهم وتخصصهم ،خصوصا فيما يتعلق بالجبايات والجمارك وأمالك الدولة ،في حين
يبقى اللجوء إلى املحامي محصورا على حاالت بعينها كحالة الاستعجال.56
ومن أبرز املالحظات التي أثارها قضاة املجلس ألاعلى للحسابات خالل زيارتهم لبعض إلادارات،
أنه في إطار قيام أطر إلادارة العمومية بمهامهم في الدفاع عن مصالح الدولة ،أنه غالبا ما ال يتم التعامل
 - 56تقرير املجلس ألاعلى للحسابات حول تدبير املنازعات القضائية للدولة ،نوبر  ،2015ص .25
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معهم بالطريقة التي تليق بهيئة الدفاع ،ألامر الذي ينعكس سلبا على معنوياتهم وبالتالي على فعالي هم
ومردودية أدائهم.
وقد حدد هؤالء القضاة أهم تلك املعيقات في معاناة أطر وموظفي إلادارات املنتدبين داخل
الجلسات من بعض التصرفات التي قد تصل إلى حد منعهم من الجلوس باملقاعد املخصصة لهيئة
الدفاع ،وعدم تمكينهم من شارات أو بطاقات تسهل مأموري هم كتابة الضبط أثناء الجلسات.
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خاتمة
يتبين مما سبق ،سواء فيما يتعلق بمؤسسة تمثيل أشخاص القانون العام أو الدفاع عنها أمام
القضاء ،أن الواقع العملي ملقاضاة أشخاص القانون العام في حاجة ماسة لتدخل تشريعي صريح،
يحدد بدقة الجهات املعنية بتمثيلها أمام القضاء ،كما يتعين إعادة تنظيم املقتضيات القانونية املتعلقة
بمؤسستي الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية ،كجهات تعنى بالدفاع عن
أشخاص القانون العام ،بالطريقة التي تراعي واقع منازعات أشغال القانون العام ،إلى جانب ألاخذ
توصيات املؤسسات الدستورية في ذات املوضوع.
فالدعاوى املقامة ضد أشخاص القانون العام قد تكلف هذه ألاخيرة خسائر مالية كبيرة ،مما
يدفعنا إلى اقتراح تفعيل آليات الوساطة والتحكيم والصلح كوسائل بديلة لتسوية منازعات أشخاص
القانون العام ،وتفعيل منشور رئيس الحكومة رقم  10/2021املعني بالتوفيق بين إلادارات في النزاعات
الناشئة فيما بينها بتاريخ  19مايو .2021
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والوقاية منها" ،مجلة الوكالة القضائية للمملكة ،العدد ألاول ،ماي.2018
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 محمد باهي" ،الصعوبات التي تواجه املتقاضين والقضاة إلاداريين في تحديد املدعى عليه
في إلادارة الترابية ،وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعاتها وتأويله"،
املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،عدد  ،128مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط،
ماي-يونيو .2016
 والقاض ي سمير" ،مقاضاة الشخص املعنوي العام :الدولة والجماعات الترابية" ،املجلة
املغربية لألنظمة القانونية والسايسية ،العدد  ،11مطبعة الكرامة ،الرباط ،دجنبر
.2016
 أزغودي عبد الرحيم " ،دور الوكيل القضائي للدفاع عن الجماعات الترابية" ،املجلة
املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد  127/126مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط،
.2016
 القصري محمد" ،دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في تدبير منازعات الدولة
والوقاية منها" ،مجلة الوكالة القضائية للمملكة ،العدد ألاول ،ماي.2018
 املجالت
 مجلة ملفات عقارية الصادرة عن محكمة النقض ،العدد الرابع.2014 ،
 التقارير
 تقرير املجلس ألاعلى للحسابات حول تدبير املنازعات القضائية للدولة ،نونبر .2015
 النصوص التشريعية
 دستور  2011الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  1.11.91صادر في  27شعبان 1432
( 29يوليو  ،)2011الجريدة الرسمية عدد  5964مكرر بتاريخ  28شعبان 30( 1432
يوليو .)2011
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 القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم
 1.15.83صادر في  20رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
 القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت وألاقاليم الصادر بتنفيذه الظهير
شريف رقم  1.15.83صادر في  20رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015الجريدة الرسمية
عدد  6380بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
 القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم
 1.15.83صادر في  20رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ  6شوال  23( 1436يوليو .)2015
 ظهير  2مارس  1953املتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي ،الجريدة الرسمية
عدد  2109بتاريخ  ،1953/3/27ص .1143

 الظهير الشريف رقم  1.63.225بإحداث املكتب الوطني للسكك الحديدية ،الجريدة
الرسمية عدد  2650بتاريخ  ،09/08/1963ص.1917 .
 الظهير الشريف رقم  1.09.236الصادر في  23فبراير  2010املتعلق بمدونة ألاوقاف،
الجريدة الرسمية عدد  5847بتاريخ  14يونيو  ،2014ص.3154 .
 الظهير الشريف رقم  1.63.260بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ،الجريدة
الرسمية عدد  2667بتاريخ  ،1963/12/06ص.2749 .
 الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء
الحكومة ،الجريدة الرسمية عدد  6558مكرر 9 ،رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين
أعضاء الحكومة ،ص.2580 .
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 القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ،الجريدة الرسمية عدد
 4800بتاريخ  28صفر ( 1421فاتح يونيو  ،)2000ص.1256 .
 الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء
الحكومة ،الجريدة الرسمية عدد  6558مكرر 9 ،رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين
أعضاء الحكومة ،ص.2580 .
 القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم
 1.02.255الصادر في  25من رجب  3( 1423أكتوبر  ،)2002الجريدة الرسمية عدد
 5078بتاريخ  27ذي القعدة  30( 1423يناير ،)2003ص .315
 القانون رقم  28.08املتعلق بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة الصادر بتنفيذه
الظهير شريف رقم  1.08.101صادر في  20من شوال  20( 1429أكتوبر ،)2008
الجريدة الرسمية عدد  5680بتاريخ  7ذو القعدة  6( 1429نوفمبر  ،)2008ص .4044
 قانون املالية رقم  48.03للسنة املالية  2004الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.03.308بتاريخ  7ذي القعدة  31( 1424ديسمبر  ،)2003الجريدة الرسمية عدد
 5174بتاريخ  8ذي القعدة ( 1424فاتح يناير  ،)2004ص .3
 القانون رقم  79-00املتعلق بتنظيم العماالت وألاقاليم الصادر بتنفيذه ظهير 3أكتوبر
 ،2002الجريدة الرسمية عدد  5058بتاريخ .2002/11/21
 القانون رقم  25.02املتعلق بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.05.59الصادر بتاريخ  23نوفمبر  ،2005الجريدة
الرسمية عدد  5374الصادرة بتاريخ  1ديسمبر  ،2005ص.3138 .
 القانون رقم  80.03املحدثة بموجبه محاكم الاستئناف إلادارية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.06.07الصادر في  14فبراير  ،2006الجريدة الرسمية عدد  5398بتاريخ
 23فبراير  ،2008ص.490 .

المواقع االلكترونية
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