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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

 

 
 اإلدارة العلمية للمجلة:

 د/ رياض فخري مدير مختبر البحث قانون األعمال 

 د/ طارق مصدق منسق ماستر المقاولة و القانون

 

 اإلدارة التنظيمية و التقنية للمجلة:  
  )المدير الفني و اإلداري لموقع مجلة القانون واألعمالي الفوركمصطفى  -

)   www.droitetentreprise.org.باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق  وجدة ، 

 فريق عمل المجلة: 
 باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق وجدة، هشام بلخنفر -

 باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق سطات، ين حيداعز الد -

 الحسن اليوسي باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق سطات -

 محمد افقير باحث في قانون األعمال و المقاوالت -

 لحسن بوصبار باحث في قانون األعمال و المقاوالت   -

  

 المجلة إدارة
 

 
 

http://www.droitetentreprise.org/
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 كلمة افتتاحية

 
القانون و مجلة   انه لمن دواعي سرورنا ان نشهد افتتاح      
 ليبدأ نبض الحياة في مجلتنا العلمية الفتية بتأريخها ، الكبيرة األعمال

الذي يرتوي  بطموحها ، لتكون رافدا ً صافيا ً وعذبا ً يصب في نهر العلم 
منه طالب العلم و المعرفة . تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها 
الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم 
ً  من قبل الخبراء في االختصاصات الدقيقة ملتزمةً   البحوث علميا
طريق المجالت العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات اإلبداع والتطوير 

 نيةلقانوا، ونود أن نؤكد لجميع الباحثين و المهتمين في االختصاصات 
إن هذه النبتة اليانعة ستكبر وتصبح دوحة ظليلة بجهودكم و مساهماتكم 

 القيمة ألنها ينبوع عطائكم .
      ً  منً  متنوعاتتشرف مجلتنا أن تنشر في أول أعدادها ، عددا

ختلف مبمشاركة نخبة متميزة من الباحثين ينتمون إلى  القانونيةالبحوث 
. و البد لنا  داخل المغرب او خارجهالكليات او المهن القضائية سواء 

من وقفة نشكر فيها كل من ساهم في تأسيس و ظهور مجلتنا إلى الوجود 
رياض فخري مدير مختبر البحث قانون  دكتورو نخص بالذكر منهم ال

 ااألعمال و نائب رئيس جامعة الحسن األول بسطات الذي لم يبخل جهد
ان إن شاء لبة العلم في كل مكتأسيس المجلة لتكون مالذاً  لط في سبيل 

 اهلل .
 هيئة التحرير                                                     
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 وضعية كفالء المدين في ضوء مسطرة التسوية القضائية

 بين مدونة التجارة والقواعد العامة للكفالة

 في ظل العمل القضائي المغربي

 ياسين أمهدا

طنجةطالب باحث كلية الحقوق   
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 وهاجس االستقرار األسري بالمغرب الوساطة األسرية

 

 
 حمزة التريد
 طالب باحث بماستر
 الوسائل البديلة لفض النزاعات
 بكلية الحقوق بفاس



 

10 

 

1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   



 

11 

 

1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 وى اإلدارية ،أنواعها وموقف المشرع الجزائري منهامفهوم الدعا

 

 بغني شريف
 باحث قسم الدكتوراه

 -الجزائر-2جامعة البليدة 
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 الحكامة القضائية  قضاء القرب بالمغرب وتعزيز            
 
 

 الدكتور محمد البكوري
 
 باحث في الحكامة 
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 وضعية كفالء المدين في ضوء مسطرة التسوية القضائية 
 بين مدونة التجارة والقواعد العامة للكفالة

 في ظل العمل القضائي المغربي 
 ياسين أمهدا

 ةطالب باحث كلية الحقوق طنج
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المتعلق بالتعمير 21-09في بعض مضامين القانون رقم  قراءة   
 

 

 الدكتورة.سمية رفاش 

 دكتورة في القانون

 

 مقدمة
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التطليق للشقاق : أرقام صادمة ..... من يتحمل المسؤولية عن تفكك 
؟؟  األسرة  

 

 شرف الدين المرابط

 حاصل على اإلجازة في القانون الخاص
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 هيئة كتابة الضبط وسؤال االستقاللية

 

 احمد اوالدعيسى 

 منتدب قضائي ابتدائية الناظور
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 الشهادة الطبية كشرط إلبرام عقد الزواج في القانون الجزائري

 

 . األستاذ: عامر نجيم

-أستاذ مؤقت بكلية الحقوق بجامعة تلمسان  

باحث بصف الدكتوراه   

 :مقدمة
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 هل يمكن إيقاع الحجز التحفظي لضمان حق عيني عقاري؟    

 

  محمد افقير           

 باحث قي قانون األعمال
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 الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ؟

 

  بلخنفر هشام

 باحث في صف الدكتوراه 

 كلية الحقوق بوجدة
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. 

 
  

http://www.courdecassation.fr/
http://hiwar.justice.gov.ma/document/document.aspx
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Souriez-vous êtes filmés 

 
Houda Elbouchtaoui 

 

 JURISTE D’AFFAIRES  

 

Les caméras de surveillance sont devenues un phénomène courant : on les trouve désormais 

partout. 

La sécurité et le contrôle de la criminalité sont les motifs les plus souvent évoqués pour justifier 

leur usage. Les détaillants utilisent des caméras dans le but de décourager les vols et d'identifier 

les suspects. Des caméras sont installées dans des immeubles résidentiels pour détecter le 

vandalisme et accroître la sécurité des locataires. Les chefs d'entreprises les installent pour 

contrôler les faits et gestes des employés, On retrouve aujourd'hui même les caméras de 

surveillance dans nos rues Elles nous procurent, d'une part, un sentiment de sécurité, mais le 

fait qu'elles enregistrent nos moindres faits et gestes peut aussi inspirer de la crainte. 

Pour installer une caméra, il fallait, jusqu'il y a peu, se référer à la loi relative à la protection de 

la vie privée. Aujourd'hui vu la nécessité il fallait réglementer ce phénomène. En effet nombre 

de pays ont vu naitre des lois qui protègent les intérêts des filmeurs et des filmés tels que la 

Belgique et la France. Ces lois ont prévue aussi bien des conditions d'installation de caméras 

que les sanctions pour le non-respect de leurs termes. 

Au Maroc ce vide existe toujours, et on peut voir certains de nos actes filmés sans autorisation, 

parfois même exploités pour des raisons de sécurité. Le code pénal précise que 

l'utilisation des caméras de surveillance n'est pas contraire à la loi, dès lors que les cibles qui 

sont concernées par cette surveillance sont informées. 

Mais cela ne confère surement pas le cadre légal et légitime des caméras qu'on retrouve partout : 

dans les maisons, dans le hall de l'immeuble, dans la rue, au travail, en faisant des courses, 

bientôt dans le transport en commun 

S'agissant des règles contenues dans la loi n° 09-08, promulguée par dahir du 18 février 2009, 

du décret n° 2-09-165 du 25 Joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) et de l'article 24 de la constitution 

du royaume ,  les données à caractère personnel, selon l'article 1 de la loi n° 09-08, sont toute 

information, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son 

et l'image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. 

Concrètement, ces informations pourraient concerner les données collectées par un système de 

vidéo-surveillance, de la cyber-surveillance, d'un badge numérique, un smartphone appartenant 

à l'entreprise est mis à la disposition d'un salarié, les frappes sur clavier, etc … 
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Les installations de vidéosurveillance sont soumises à un cadre légal spécifique dans certains 

pays d'Europe d'où la définition légale de la notion de Caméra de surveillance : tout système 

d'observation fixe ou mobile ayant pour but : 

 de prévenir, de constater ou de déceler des délits. 

 ou de prévenir, de constater ou de déceler des nuisances 

 ou de maintenir l'ordre public 

 qui collecte, traite ou sauvegarde des images uniquement pour ces finalités. 

L'installation d'une caméra de surveillance doit répondre à une finalité légitime. Il faudra donc 

mettre en balance l'intérêt général ou les intérêts légitimes du responsable avec le droit à la 

protection de la vie privée des personnes filmées. 

 

Un traitement d'images doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l'objectif 

poursuivi. 

Le recours à la vidéo surveillance doit rester un recours subsidiaire, que s'il n'existe pas d'autres 

mesures de prévention moins intrusives comme le blindage, les barrières automatiques, un 

système d'alarme, un éclairage plus efficace. 

 

Les caméras de surveillance ne peuvent porter atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à 

recueillir des informations relatives à leurs opinions, religieuses, politiques ou syndicales. 

Plusieurs questions se posent ainsi : quelle est la finalité de l'installation des caméras ? Quels 

sont les lieux où on peut autoriser les caméras, sans porter atteinte à la vie privée du filmé ? 

Faut-il avoir le consentement des filmés ou juste les informer ? Quelle est la durée de 

conservation des enregistrements ? Comment protéger les filmés en cas d'abus ? 

 

De Nombreuses questions qui restent sans réponses, en l'absence d'un arsenal juridique en la 

matière dans notre pays.  

 

Mais on peut y répondre en se référant aux lois existants dans d'autres pays tel que la loi caméra 

en Belgique , adoptée le 21 mars 2007 et qui règle l'installation et l'utilisation de caméras de 

surveillance, et qui a pour objectif d'offrir un cadre juridique clair et adéquat pour les traitements 

d'images à des fins de surveillance conciliant à la fois le besoin de sécurité des citoyens et leur 

droit à la vie privée. 

 

Cette loi a fait d'abord une distinction entre les différents lieux visés : 
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- lieux ouverts et accessibles librement au public (la voie publique, une place, une rue un 

parking, les jardins publics) 

- lieux fermés mais accessibles au public, et donc destinés à l'usage du public (les magasins, les 

galeries commerçantes, les grandes surface, une banque,…) 

- lieux fermés non accessibles au public (les immeubles à appartements, les espaces de bureaux, 

une usine,…) 

 

Dans chaque type de lieu, la décision d'installer une caméra de surveillance appartient au 

responsable du traitement (une personne privé, une personne morale, l'association des 

copropriétaires, l'administration publique,...).  

L'identification du responsable du traitement est importante, puisqu'il sera la personne à 

contacter pour les personnes qui font l'objet d'un traitement. 

 

Elle prévoit après quelques points essentiels de réglementation : 

 

1. Tout d'abord, dans les espaces publics, les autorités ne peuvent plus installer de caméras 

sans un débat démocratique. La question doit être débattue au sein du conseil communal, 

discutée avec l'opposition et en public. Le fait que le débat se passe dans un conseil 

communal est essentiel. Cela permet aux personnes qui ont des inquiétudes par rapport 

à ce système de s'exprimer. 

  

2. Ensuite, toute personne qui installe un système de vidéosurveillance doit respecter un -

devoir d'information. Chaque caméra doit être annoncée par un pictogramme. Celui-ci 

doit contenir un logo ainsi que les coordonnées du responsable du système. Et cette 

signalisation ne doit pas se faire de manière discrète. Ce qui est très positif avec cette 

loi, c'est qu'elle règlemente la taille des pictogrammes. Le devoir d'information est aussi 

valable chez les particuliers. En effet, toute personne susceptible d'être filmée doit en 

être informée. Par exemple, si vous avez un tableau de valeur chez vous et que vous 

avez installé des caméras en cas de vol, vos amis doivent savoir que leur image est 

enregistrée. Il en va de même pour le personnel de maison ou les aides à domicile. 

  

1. Le temps de conservation des images est un autre point essentiel de la loi : maximum 

un mois, dans tous les cas. Après ce délai, les images non exploitées doivent être 

détruites. Si un fait justifie de garder les images, c'est à la justice de le faire, pas au 

responsable de fichier.. Un responsable de fichier ne peut pas rentrer chez lui le soir et 

regarder les images de ce qui s'est passé dans son magasin durant la journée. 

http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
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http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
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2. Enfin, les caméras ne peuvent pas fournir des images qui portent atteinte à l'intimité, ou 

recueillir des informations sur les opinions d'un individu. C'est ce qu'on appelle les 

données sensibles. Cette interdiction est radicale. 

  

En espérant voir bientôt au Maroc des dispositions réglant cet aspect qui fait partie désormais 

de notre quotidien. Disposer d'un tel système sans réglementation peut engendrer des situations 

ingérables car chacun de nous à une vie privée qu'il entend bien protéger et que autrui doit 

respecter. 

  

  

http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/539-opposition/
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 ملف العدد
 

 5102شتنبر  4االحكام القضائية الصادرة في طعون انتخابات الجماعات و الجهات برسم  
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 اململكة املغربية

 وزارة العدل والحريات

االستئناف اإلداريةمحكمة   

بالرباط   

****** 

 املحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

القضاء الشاملقسم   

االنتخاباتشعبة   

 

  10/7017/5102: ملف رقم

اختصاص 93/7017/5102حكم رقم:   

جمادى الثانية  52: بتاريخ

0391              

03/19/5102: املوافق  

 

  املدعي: عمر رابح مفوض قضائي. -

املدعى عليه : الوكيلي فوزية مفوضة قضائية -

 تابعة للمحكمة االبتدائية بمكناس.

 

 الرسوم القضائية

 أديت بتاريخ : 

 الوصل رقم : 

 حقوق املرافقة : 

 املجموع : 

       

 

 

 

 

 باسـم جـاللـة الـملك

 وطبقا للقانون 
 

03/19/5102  ...موافق...  0391جمادى الثانية  52بتاريخ ...  

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

ومقررا .......رئيسا................................................عزيز بوداليذ.   

عضوا........................ ......................................عزيز الناعيمذ.   

................... عضوا..............................................علي الفرخذ.   

......................... مفوضا ملكياو الفراجاللطيف أببحضور ذ. عبد   

.......................... كاتبة الضبطبشرى املحمديبمساعدة السيدة   
 

 

 

 

  عمر رابح مفوض قضائي باملحكمة االبتدائية بمكناس. بـيـن :

  النائب عنه األستاذ عبد املالك اسالمي املحامي بمكناس

  

.من جهة مدعي           

  وبـيـن :

 الوكيلي فوزية مفوضة قضائية تابعة للمحكمة االبتدائية بمكناس  -

بحضور السيد رئيس املجلس الجهوي للمفوضين القضائيين  -

 باستئنافية الرشيدية ومكناس.

 النائب عنها األستاذ اناس الشرقاوي املحامي بهيئة مكناس 

 األستاذ رشيد العتيق املحامي بهيئة مكناس 

 

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس
 

 الحكم اآلتي نصه:
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 
 

 

.مدعى عليهم من جهة أخرى       
          

 

 

 

 

 

  

 

أمام هذه املحكمة أن املدعى عليها  3102-3-32بناء على املقال االفتتاحي  الذي تقدم به املدعي بتاريخ 

                        في العملية االنتخابية التي ستجرى يومللمشاركة  3102-3-01ترشحت لعضوية املجلس الجهوي بتاريخ 

النتخاب أعضاء املجلس ورئيس املجلس الجهوي لهيئة املفوضين القضائيين بمكناس طبقا للظهير  32-2-3102

مضيفا  املنظم لهنة املفوضين القضائيين، 12/10بتنفيذ القانون رقم  01/13/3111الصادر بتاريخ  32/11الشريف 

من القانون املذكور أعاله فإنه يشترط  23وأنه طبقا للمادة  أن املطعون ضدها ال تتوفر على األهلية االنتخابية ،

في املفوض القضائي الذي يترشح لعضوية املكتب أن ال يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف 

ك من أجل جنحة التهديد والسب والشتم والقذف وأن املطعون ضدها متابع من طرف السيد وكيل املل واملروءة ،

ألجله يلتمس الحكم بإلغاء ترشيح املفوضة القضائية  وبالتالي فهي غير جديرة بالترشيح للعملية االنتخابية ، ،

وتبليغ مقتضيات  بمكناس ، 32/12/3102الوكيلي فوزية لعضوية املكتب الجهوي املزمع إجراء انتخاب فيه يوم 

رفين وإلى السيد رئيس املكتب الجهوي شخصيا .وأرفق مقاله بنسخة من استدعاء .الحكم إلى الط  

دفع  03/12/3102وبناء على املذكرة الجوابية املدلى بها من طرف نائب الجهة املطلوبة في الطعن بتاريخ   

ث للمحاكم اإلدارية املحد 31/10من القانون  1من خاللها بعدم االختصاص النوعي  للمحكمة اإلدارية طبقا للمادة 

وأنه ال يمكن  مجال  اختصاصها على سبيل الحصر ،31،وكذا الباب الرابع من نفس القانون الذي حدد في مادته 

الصادر عن محكمة  23/3102وقرار عدد  1/1/0331التوسع في ذلك مستدال بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

فاسدة من الناحية الشكلية لكون املقال موقع من طرف املدعي  االستئناف اإلدارية بالرباط ، كما أن الدعوى 

من نفس القانون أعاله ،وبصفة احتياطية جدا وفي املوضوع فإن املتابعة الجنحية  2شخصيا مخالفا بذلك املادة 

تابعة سسري من القانون ملهنة املفوضين القضائيين ،وأن تلك امل 23املحتج بها ال تنطبق على املوانع الواردة باملادة 

ويمكن  أيضا على الطاعن ،وأن املجلس الجهوي هو املختص في بت في سالمة الترشيحات وليس املحكمة اإلدارية ،

مدليا  من القانون املذكور،والتمس احتياطيا رفض الدعوى ، 10الطعن في مقرره أمام هذه األخيرة طبقا للمادة 

.1/1/0331وتاريخ  131بصورة من قرار للمجلس األعلى عدد   

 الوقـــــائع
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

وبناء على املذكرة املرفقة املدلى بها من املطلوبة في الطعن بواسطة نائبها عبد املالك إسالمي بتاريخ   

تفيد قبول ترشيح  30/2/3102بشهادة عن رئيس املجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مؤرخة في  12/12/3102

أيضا اسم املدعى عليها .  تتضمن 02/13/3102املدعي لعضوية املكتب ،والئحة املرشحين مؤرخة في   

،حضرها ذ.أنس الشرقاوي وتخلف نائب املدعي رغم إعالمه  03/12/3102حيث كانت آخر جلسة يومه 

،وأعطيت الكلمة للسيد  املفوض امللكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بإلغاء ترشيح املدعى عليها 

بمكناس ،فتقرر وضع القضية للمداولة آلخر  32/12/3102خابه يومه لعضوية املكتب الجهوي املزمع إجراء انت

 الجلسة

 

 

 
 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون  :
 

حيث يهدف طلب الطاعن الحكم بإلغاء ترشيح املفوضة القضائية الوكيلي فوزية لعضوية املكتب الجهوي 

بمكناس. 32/12/3102املزمع إجراء انتخاب فيه يوم   

ئيين ينعقد للمحكمة اإلدارية النتخابية لهيئة املفوضيين القضاإن اختصاص البت في الطعون ا حيث

الذي يمنحها الوالية العامة في البت في الطعون االنتخابية ،وأن الحاالت  31/10من القانون  1طبقا للمادة 

ى سبيل الحصر .إضافة إلى أنه من نفس القانون جاءت على سبيل املثال وليس عل 31املنصوص عليها في املادة 

املنظم ملهنة املفوضيين القضائيين فإنها سشير إلى صالحية  12/10من القانون  10و  11و  23باستقراء املواد 

في  31/12/3102وتاريخ  211مة النقض عدد كاملحكمة اإلدارية للبت في مثل هذه الطعون وهو ما أكده قرار مح

على اعتبار أن هيئة املفوضين القضائيين سعتبر جزءا من مرفق العدالة  121/1/0/2310امللف اإلداري عدد 

 كمرفق عام.
 

 

 

 

 

.املحدث للمحاكم اإلدارية 31-10من القانون رقم  32 -1-2وتطبيقا للفصول   
 

 

 

 

 التعليل

 املنطوق 

لهذه 
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

:وحضوريا تحكم بما يليابتدائيا إن المحكمة اإلدارية وهي تقضي علنيا   

 

 بانعقاد االختصاص النوعي لهذه املحكمة وتبليغ الحكم تلقائيا إلى الطرفين 

 

..............................................................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله  

 

 اإلمضاء

الرئيس                            طضبال ةكاتب             املقرر                                               
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اململكة املغربية

 وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

****** 

 املحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

القضاء الشاملقسم   

االنتخاباتشعبة   

 

  10/7017/5102: ملف رقم

  37/7017/5102: حكم رقم

جمادى الثانية  52: بتاريخ

0391              

03/19/5102: املوافق  

 

  املدعي: عمر رابح مفوض قضائي. -

املدعى عليه : الوكيلي فوزية مفوضة -

 قضائية تابعة للمحكمة االبتدائية بمكناس.

 

 الرسوم القضائية

 أديت بتاريخ : 

 الوصل رقم : 

 حقوق املرافقة : 

       

 

 

 

 

 باسـم جـاللـة الـملك

 وطبقا للقانون 
 القاعدة:

تفسير النص التشريعي في المادة االنتخابية تفسيرا ضيقا لصالح المرشح  -1

 لالنتخابات.... نعم

المنظم لمهنة  39/11من القانون  93المقصود بالمانع من الترشيح الوارد بالمادة  -2

المفوضين القضائيين "أال يكون المرشح المفوض القضائي متابعا من أجل جريمة 

 تمس شرف المهنة وما تتطلبه من وقار ومروءة ...نعم"

مجرد متابعة من أجل التهديد أو التحريض على الفساد وألسباب ذاتية بعيدة  -9

 عن ممارسة المهنة...... إلغاء الترشيح ....ال

 

03/19/5102  ...موافق...  0391جمادى الثانية  52...بتاريخ   

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

ومقررا .......رئيسا................................................عزيز بوداليذ.   

عضوا........................ ......................................عزيز الناعيمذ.   

................... عضوا..............................................علي الفرخذ.   

............... مفوضا ملكيا..........اللطيف أبو الفراجبحضور ذ. عبد   

.......................... كاتبة الضبطبشرى املحمديبمساعدة السيدة   

 

 

  عمر رابح مفوض قضائي باملحكمة االبتدائية بمكناس. بـيـن :

  النائب عنه األستاذ عبد املالك اسالمي املحامي بمكناس

.من جهة مدعي            

  :وبـيـن 

 الوكيلي فوزية مفوضة قضائية تابعة للمحكمة االبتدائية بمكناس  -

بحضور السيد رئيس املجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية  -

 الرشيدية ومكناس.

الحكم املحفوظ بكتابة الضبطأصل   

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 املجموع : 

 
 

 

 النائب عنها األستاذ اناس الشرقاوي املحامي بهيئة مكناس 

 األستاذ رشيد العتيق املحامي بهيئة مكناس 

.جهة أخرى مدعى عليهم من      
          

 

 

 

 

  

 

أمام هذه املحكمة أن املدعى عليها  3102-3-32بناء على املقال االفتتاحي  الذي تقدم به املدعي بتاريخ 

                        للمشاركة في العملية االنتخابية التي ستجرى يوم 3102-3-01ترشحت لعضوية املجلس الجهوي بتاريخ 

النتخاب أعضاء املجلس ورئيس املجلس الجهوي لهيئة املفوضين القضائيين بمكناس طبقا للظهير  32-2-3102

مضيفا  املنظم لهنة املفوضين القضائيين، 12/10بتنفيذ القانون رقم  01/13/3111الصادر بتاريخ  32/11الشريف 

من القانون املذكور أعاله فإنه يشترط  23للمادة  وأنه طبقا أن املطعون ضدها ال تتوفر على األهلية االنتخابية ،

في املفوض القضائي الذي يترشح لعضوية املكتب أن ال يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف 

وأن املطعون ضدها متابع من طرف السيد وكيل امللك من أجل جنحة التهديد والسب والشتم والقذف  واملروءة ،

ألجله يلتمس الحكم بإلغاء ترشيح املفوضة القضائية  ر جديرة بالترشيح للعملية االنتخابية ،وبالتالي فهي غي ،

وتبليغ مقتضيات  بمكناس ، 32/12/3102الوكيلي فوزية لعضوية املكتب الجهوي املزمع إجراء انتخاب فيه يوم 

من استدعاء . الحكم إلى الطرفين وإلى السيد رئيس املكتب الجهوي شخصيا .وأرفق مقاله بنسخة  

دفع  03/12/3102وبناء على املذكرة الجوابية املدلى بها من طرف نائب الجهة املطلوبة في الطعن بتاريخ   

املحدث للمحاكم اإلدارية  31/10من القانون  1من خاللها بعدم االختصاص النوعي  للمحكمة اإلدارية طبقا للمادة 

وأنه ال يمكن  مجال  اختصاصها على سبيل الحصر ،31دد في مادته ،وكذا الباب الرابع من نفس القانون الذي ح

الصادر عن محكمة  23/3102وقرار عدد  1/1/0331التوسع في ذلك مستدال بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

االستئناف اإلدارية بالرباط ، كما أن الدعوى فاسدة من الناحية الشكلية لكون املقال موقع من طرف املدعي 

من نفس القانون أعاله ،وبصفة احتياطية جدا وفي املوضوع فإن املتابعة الجنحية  2صيا مخالفا بذلك املادة شخ

من القانون ملهنة املفوضين القضائيين ،وأن تلك املتابعة سسري  23املحتج بها ال تنطبق على املوانع الواردة باملادة 

ويمكن  بت في سالمة الترشيحات وليس املحكمة اإلدارية ، أيضا على الطاعن ،وأن املجلس الجهوي هو املختص في

مدليا  من القانون املذكور،والتمس احتياطيا رفض الدعوى ، 10الطعن في مقرره أمام هذه األخيرة طبقا للمادة 

.1/1/0331وتاريخ  131بصورة من قرار للمجلس األعلى عدد   

 الوقـــــائع
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

ة في الطعن بواسطة نائبها عبد املالك إسالمي بتاريخ وبناء على املذكرة املرفقة املدلى بها من املطلوب  

تفيد قبول ترشيح  30/2/3102بشهادة عن رئيس املجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مؤرخة في  12/12/3102

تتضمن أيضا اسم املدعى عليها .  02/13/3102املدعي لعضوية املكتب ،والئحة املرشحين مؤرخة في   

،حضرها ذ.أنس الشرقاوي وتخلف نائب املدعي رغم إعالمه  03/12/3102حيث كانت آخر جلسة يومه 

،وأعطيت الكلمة للسيد  املفوض امللكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بإلغاء ترشيح املدعى عليها 

داولة آلخر بمكناس ،فتقرر وضع القضية للم 32/12/3102لعضوية املكتب الجهوي املزمع إجراء انتخابه يومه 

 الجلسة

 

 

 
 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون  :
 في االختصاص

حيث يهدف طلب الطاعن الحكم بإلغاء ترشيح املفوضة القضائية الوكيلي فوزية لعضوية املكتب الجهوي 

بمكناس. 32/12/3102املزمع إجراء انتخاب فيه يوم   

ئيين ينعقد للمحكمة اإلدارية لهيئة املفوضيين القضاالنتخابية حيث إن اختصاص البت في الطعون ا

أن الحاالت  و الذي يمنحها الوالية العامة في البت في الطعون االنتخابية ، 31/10من القانون  1طبقا للمادة 

من نفس القانون جاءت على سبيل املثال وليس على سبيل الحصر .إضافة إلى أنه  31املنصوص عليها في املادة 

املنظم ملهنة املفوضيين القضائيين فإنها سشير إلى صالحية  12/10من القانون  10و  11و  23ء املواد باستقرا

في  31/12/3102وتاريخ  211مة النقض عدد كاملحكمة اإلدارية للبت في مثل هذه الطعون وهو ما أكده قرار مح

ئيين سعتبر جزءا من مرفق العدالة على اعتبار أن هيئة املفوضين القضا 121/1/0/3102امللف اإلداري عدد 

.10-31من قانون  02و  03وقد بتت املحكمة في االختصاص بحكم مستقل طبقا للمادتين  كمرفق عام.  

 في الشكل :

 حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية املتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .

 في املوضوع : 

بإلغاء ترشيح املفوضة القضائية الوكيلي فوزية لعضوية املكتب الجهوي حيث يهدف طلب الطاعن الحكم 

 املزمع إجراء انتخابه يوم 3102/12/32 بمكناس لعدم توفرها على أهلية الترشيح للمكتب.

.ضدها بالدفوعات الوارد أعاله املطعون  أجابتحيث   

 التعليل
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

فقرتها األخيرة بخصوص موانع الترشيح  في تاملحتج بها في املقال والتي جاء 23حيث انه باستقراء  املادة 

يتضح أنها ال تنطبق على املطعون ضدها. .و متابعة  في قضية تمس بالشرف  واملروءةأيكون محكوما عليها  ال أ  

حيث إن ما تم االستدالل به من طرف املدعي هو استدعاء للغرفة الجنحية يتضمن متابعتهما معا من 

طرف السيد وكيل امللك  أمام الغرفة املذكورة من اجل التهديد والتحريض على الفساد واستدعائهما لجلسة 

01-3-3102 .  

دعى عليها . وكل واحد منهما  متهم   من حيث إن هذه املتابعة الزجرية  تتعلق بالطرفين معا املدعي  وامل

اجل جنح أخالقية  قد تكون ناتجة عن حزازات شخصية ، وهي تدخل في  جرائم الحق العام التي ليس لها 

مساس بشرف املهنة وقواعد السلوك التي يجب أن  تطبعها . وان مثل هذه الجرائم ال تمس شرف املهنة  والواجب 

وض القضائي في أداء رسالته السامية املتمثلة في مساعدة جهاز القضاء على سسريع املنهي الذي يفرض على املف

العدالة وخدمة املتقاضين . وان املقصود بشرف املهنة واملروءة التي يجب أن يتحلى بها املفوض القضائي هي تلك  

ابتزازه أو االرسشاء أو االختالس  ناء قيامه بوظيفته كان ال يقوم بخيانة أمانة احد املتقاضين أو ثأ املتميزة الصفات

أو  الغدر أو  التزوير ...الخ وبصفة عامة فان جرائم األموال وإعطاء بيانات كاذبة أو تزوير املحاضر هي التي تدخل 

.الواجب الحرص عليهما  واملروءةفي خانة الشرف   

ال اثر على املروءة  –كما هو مسلك الطرفين –حيث إن النزاعات الشخصية ولو اتخذت أوصافا جرمية 

  .والشرف الذي يجب أن يتحليانه به أتناء ممارستهما لوظيفتهما والتي تترفع في حد ذاتها عن مثل هذه السلوكيات

من القانون بخصوص موانع الترشيح هي  23الهدف من الصياغة التشريعية  الواردة باملادة  إنحيث 

الخصوص وضمان حسن سير املرفق العام القائم على تصريف  حماية املهنة في عالقة املفوضين باملتقاضين على

وبالتالي يتعين تفسير تلك املوانع تفسيرا ضيقا. .العدالة  

حيث إن مؤدى ذلك أن املتابعة  الجنحية التي استدعي لها الطرفان في آن واحد كمتهمين ، ليس من شانها 

  .األضرار بشرف مهنة املفوض القضائي ومروءته فيها

قى الطلب تبعا لذلك غير مرتكز على أساس لكون املتابعة املحتج بها ال تمس شرف املهنة وليس حيث يب

  .املرفق العام على  الوجه السليم ، ويتعين الحكم برفضه خدمة نها املساس بالوقار الواجب للمهنة وأمن ش
 

 

 

 

 

صادر في  1.3.×223للمحاكم اإلدارية.واملرسوم رقم املحدث  31-10من القانون رقم  32_1-2وتطبيقا للفصول 

.بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين 10-12بتطبيق أحكام القانون رقم  31-01-3111  
 

 

 

 املنطوق 

لهذه 



 

56 

 

1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

:وحضوريا تحكم بما يليانتهائيا إن المحكمة اإلدارية وهي تقضي علنيا   

 في الشكل: بقبول الطعن 

في الموضووووووو : برفضههههههه وتبلي  الحكم إلى الطرفين تلقائيا ورئيس المجلس الجهوي 

 للمفوضين القضائيين مكناس تافياللت.

 

..............................................................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله  

 

 اإلمضاء

 

الرئيس                            طضبال ةكاتب             املقرر                                              
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 المملكة المغربية

 وزارة العدل

****** 

 محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

 المحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

 

 

 قسم القضاء الشامل

 شعبة اإلنتخابات

 

 

 

 

 15/7107/144ملف رقم : 

5102-7017-200حكم رقم :  
01بتاريخ :   ذي الحجة   1436  
 2015/09/15الموافق : 

 

امحمد العمارتي المدعي :  

ذ لعتيق رشيد نائـبه :  

 

 
 

محمد العمارتي المدعى عليه :  

 نائـبه: 

 

       

المحفوظ بكتابة الضبطأصل الحكم   
 بالمحكمة اإلدارية بمكناس

 
الـملك جـاللـة باسـم  
للقانون وطبقا  

 

01بتاريخ ذي الحجة  الموافق ل   1436 2015/09/15 

 
 أصدرت المحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
 

ومقررا رئيسا ...  .......... أناس السبتي..........................ذ  

عضوا....... ..............................آسية بنعبد الحق.... .ةذ  
عضوا ......................................ذ. عبد المجيد بنائم....  

 ...................مفوضا ملكيا...بحضور السيد البودالي عزيز.......
الضبطبمساعدة السيدة الخضراوي عزيزة..................... كاتبة   

 

 الحكم اآلتي نصه:
 

  بـيـن :

امحمد العمارتي بن الحاج ادريس الساكن بدوار المشخة سيدي  السيدبين:
عبد هللا الخياط موالي ادريس زرهون مرشح حزب اإلتحاد االشتراكي 
 للقوات الشعبية.

رشيد لعتيق محام بهيئة مكناس.ذ.  نائبـه :   
 

مدعيا من جهة...........................بصفته   

 وبـيـن : 
محمد العمارتي بن اعمار مرشح حزب األصالة والمعاصرة بالدائرة السيد -

 الثالثة سيدي عبد هللا الخياط دوار المشخة زرهون.
رئيس مكتب التصويت بالدائرة الثالثة سيدي عبد هللا الخياط دوار السيد 

 المشخة زرهون.
.ه ذ/السقاطينوب عن عامل عمالة مكناس المنزه السيد   
 السيد والي والية جهة مكناس.
 السيدوزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
 
- عبد الحق بوعسرية مرشح الحركة الشعبية بنفس الدائرة.السيد  
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 
القضائية الرسوم  

 
:  بتاريخ أديت  

:  رقم الوصل  
: معفى من األداء ةقالمراف حقوق  

:  المجمو   

 

 
 

- بنعيسى العمارتي مرشح العدالة و التنمية بنفس الدائرة.السيد   
 

من جهة أخرىبصفتهم  مدعى عليهم             
 

 

 

 

 الـوقـائــع
 

 

ه المحكمة بتاريخ ذبناء على المقال اإلفتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة ضبط ه 9 شتنبر     

2015 بواسطة  طاعنو المعفى بقوة القانون من الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه ال

فوجئ بكون عملية اإلقتراع ل  نائبه أن 04 شتنبر   المتعلقة بالدائرة الثالثة التي    2015

تقدم بالترشح فيها بدوار المشخة جماعة سيدي عبد هللا الخياط موالي ادريس زرهون 

مقدم شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات الالمشروعة التي تتمثل أساسا في كون 

صناديق  باعتراض سبيل الناخبين المتوجهين إلى بتواطؤ مع المطعون ضده  جماعة قامال

منعهم من التصويت باستثناء الناخبين الذي يعرف اإلقتراع و أخذ منهم بطائقهم الوطنية و

مسبقا أنه سيصوتون على المطعون ضده مما أثار موجة من الغضب لدى سكان الدائرة 

وأن هذا التدخل الالمشروع لعون السلطة المحلية قد أخل بواجب الحياد المفترض فتقدم 

شكايات في الموضوع للجهات المعنية بالنظر في تلك التجاوزات الخطيرة بذلك الطاعن ب

التي عاينها سكان الدائرة فالتمس لهذه األسباب الحكم بإلغاء نتائج العملية االنتخابية 

المتعلقة بالدائرة المشار إليها أعاله بما يترتب على ذلك من أثارولو بعد إجراء بحث في 

نزاع و الشهود الواردة أسماؤهم صدر هذا المقال و قد الموضوع بحضور طرفي هذا ال

 أرفق المقال بشكايات.

وبناء على المقال اإلصالحي الذي تقدم به نائب المدعي و الذي إلتمس فيه اإلشهاد على 

 إصالحه للمسطرة وذلك بإدخال رئيس مكتب التصويت بالدائرة الثالثة موضوع الطعن.

سة علنية منعقدة بتاريخ أول جلوبناء على إدراج القضية ب 15 شتنبر   2015 حضرخاللها  

الطاعن مرفوقا بدفاعه الذي أدلى بمقال إصالحي و أكد مكتوبات عريضة الطعن كما 

أعطيت الكلمة إلى السيد حضر دفاع السيد عامل عمالة مكناس و التمس رفض الطعن و

ثم أعلن عن اختتام  عدم قبول الطلب و احتياطيا إجراء بحث ي اقترحذالمفوض الملكي ال

 المناقشة و حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة يومه.
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

 

 التعليل
 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 

: في الشكل قدم المقال من ذي صفة و مصلحة ووفق الشروط الشكلية األخرى  حيث

 المتطلبة قانونا وداخل االجال القانونية للممارسة الطعن لذلك فهو مقبول شكال.

:في الموضو  نتيجة اإلقتراع المجرى بتاريخ إلى الحكم بإلغاء  يهدف الطلب حيث 04 

جماعة سيدي عبد هللا الخياط موالي المتعلق بالدائرة الثالثة دوار المشخة   2015شتنبر 

ادريس زرهون المعلن فيها عن فوز محمد العمارتي بن عمار عن حزب األصالة و 

. المعاصرة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية   

على قيام مقدم جماعة المشخة السيد محمد بويرن بالتدخل في العمليات  عنحيث أسس الط

 االنتخابية  .

المحكمة لملف القضية تبين لها أنه جاء خاليا مما يفيد إثبات الطاعن حيث بعد دراسة 

خاصة وأنه لم جماعة المقدم  تدخل  السلطة المحلية  في العملية االنتخابية ممثلة في شخص

هذا بمحضر العملية االنتخابية مع اإلدالء ببهذا الخصوص  تدوين مالحظاتيثبث 

الخروقات  لطاعن من تقديمه شكايات حولهذا فضال عن كون ما يتمسك به امحضر ال

المثارة بشأن العملية االنتخابية ال يمكن الركون إليه مادام أن اإلجتهاد القضائي في 

الموضوع مستقر على كون مثل هذه الخروقات البد و أن تصدرعن الجهات القضائية 

.ارة ضدهالمختصة أحكام قضائية نهائية حتى تثبت المخالفة االنتخابية في حق المث  

تبقى الوسيلة المثارة أعاله غير مرتكزة على أساس و الطعن بذلك حليف حيث تبعا لذلك 

  الرفض.
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

 

 

  

 المنطوق 

 
 وتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم اإلدارية والمدونة العامة لإلنتخابات.

 
لهذه األسباب                     

 
ابتدائيا وحضوريا:حكمت المحكمة اإلدارية علنيا   

في الشكل  ة                 بقبول الطعن.:
برفض الطعن وبتبلي  الحكم إلى المدعي و إلى عامل : في الموضووو 

.إقليم مكناس   

 
 بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله.......................................................

 

 

رئيسا ومقررا                          اإلمضاء                                     كاتب الضبط           
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

المملكة المغربية                    

 وزارة العدل

****** 

 محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

 المحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

 

 

الشاملقسم القضاء   

 شعبة اإلنتخابات

 

 

 

 

 15/7107/180ملف رقم : 

  15/7107/522حكم رقم :

01بتاريخ :   ذي الحجة   1436  
 2015/09/15الموافق : 

 

اعمر بن داوود المدعي :  

ذ/يونس السراجي نائـبه :  

 

 
 

موالي المصههههههطفى  المووودعى عليوووه :
 لمحمدي

األنصارينائـبه: ذ/  

 

       

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
 بالمحكمة اإلدارية بمكناس

 
الـملك جـاللـة باسـم  
للقانون وطبقا  

 

01بتاريخ ذي الحجة  الموافق ل   1436 2015/09/15 

 
السادة :أصدرت المحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من   

 
  رئيسا.... .......... أناس السبتي.................................ذ

مقررا....... ..............................آسية بنعبد الحق.... .ةذ  
عضوا ......................................ذ. عبد المجيد بنائم....  

 ..................مفوضا ملكيا...بحضور السيد عزيز البودالي.......
 بمساعدة السيدة الخضراوي عزيزة.................... كاتبة الضبط
 

 الحكم اآلتي نصه
  بـيـن :

اعمر بن داوود,مرشح بالدائرة االنتخابية رقم  السيد بين: 05 بالجماعة  

 القروية للخنك دائرة إقليم الراشدية.

بهيئة مكناس.يونس السراجي المحامي ذ.  نائبـه :   

من جهة الطاعن   

 وبـيـن : 
 05السيد موالي مصطفى لمحمدي , مرشح بالدائرة االنتخابية رقم  -

 بالجماعة القروية للخنك دائرة إقليم الراشدية.

 ان محمد وعبد الواحد األنصاري المحاميان بمكناس.ذينوب عنه  -
لخنك بجماعة  5السيد رئيس أعضاء مكتب الدائرة االنتخابية رقم  -

 دائرة واقليم الرشيدية.

 السيلطة المحلية في شخص السيد عامل عمالة الرشيدية. -

 ينوب عنها: ذ. ابراهيم مزان المحامي بالرشيدية.
 

من جهة أخرى مطلوبين في الطعن            
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 
القضائية الرسوم  

 
:  بتاريخ أديت  

:  رقم الوصل  
: معفى من األداء ةقالمراف حقوق  

:  المجمو   

 

 
 



 

63 

 

1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 الـوقـائــع
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

ه المحكمة بتاريخ ذللدعوى المودع لدى كتابة ضبط ه االفتتاحيبناء على المقال  11 شتنبر     

2015  دفاعهبواسطة  طاعنو المعفى بقوة القانون من الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه ال

شتنبر قد شابتها مجموعة من الخروقات تمثلت في  04 أن العملية االنتخابية التي جرت يوم 

بجماعة الخنك رغم عدم  35في الالئحة اإلنتخابية رقم تسجيل مجموعة من األشخاص 

مع العلم أن المطعون ضده حصل على ه الدائرة وعدم إقامتهم بها دم بهإرتباطه أصوات 110

و أن المسجلين بدون حق يصل عددهم إلى  العارضأصوات عن  10بفارق  ناخب ألجله  19

2015/09/04يلتمس إلغاء نتيجة االقتراع المجرى يوم  دائرة االنتخابية للبمكتب التصويت  

قانونية  اثارمع ما يترتب عن ذلك من  -إقليم الراشدية  -خنك اللجماعة القروية ل 05 رقم 

واحتياطيا األمر بإجراء بحث في الموضوع مع حفظ حق العارض في اإلدالء بمستنتجاته 

 بعد البحث مرفقا مقاله بمحضر العملية االنتخابية.

 ، حضر دفاع الطاعن المطلوب في الطعن15/33/2315وبناء على إدراج القضية بجلسة 

والتمس رفض الطلب، كما حضر دفاع السيد عامل عمالة الرشيدية والتمس بدوره رفض 

الطلب، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه 

على أساس  وجيه، ثم أعلن عن ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 

 يومه.
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 التعليل
 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل

قدم المقال من ذي صفة و مصلحة ووفق الشروط الشكلية األخرى المتطلبة قانونا  حيث

 وداخل اآلجال القانونية لممارسة الطعن لذلك فهو مقبول شكال.

 :في الموضو 

نتيجة اإلقتراع المجرى بتاريخ إلى الحكم بإلغاء  يهدف الطلب حيث   2015شتنبر  04

05المتعلق بالدائرة االنتخابية رقم  للجماعة القروية لخنك التابعة إلقليم الراشدية مع ما  

 يترتب عن ذلك قانونا.

ان العملية  االنتخابية قد شابتها خروقات متعلقة بتسجيل مجموعة على  عنحيث أسس الطو

ينتمون للنفوذ الترابي لجماعة الخنك .من األشخاص بالدائرة االنتخابية أعاله رغم أنهم ال   

لكن بعد دراسة المحكمة لملف النازلة تبين لها أن ضبط اللوائح االنتخابية وتعديلها حدد لها 

المشرع مسطرة خاصة وأجال محددة للطعن فيها قبل موعد االقتراع طبقا للقانون رقم 

57.11 ، مما تكون معه اللوائح االنتخابية المتعلق باللوائح االنتخابية كما وقع تعديله وتتميمه 

 المحصورة نهائيا محصنة بمضي تلك اآلجال دون الطعن فيها قضائيا. 

 حيث تبعا لذلك يكون الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

  

 

 المنطوق
 

 

 

لإلنتخاباتوتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم اإلدارية والمدونة العامة    

لهذه األسباب                     
 

 حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل                       بقبول الطعن.:
: في الموضوووو   برفضهههه وبتبلي  الحكم للطرفين  و للسهههيد عامل إقليم

.الراشيدية   

 
أعاله.......................................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة   

 

 

رئيس                               مقرر                                        كاتب الضبط           

 
 

 اإلمضاء
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

اململكة املغربية            

                  ******  

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط                  

                ******  

 املحكمة اإلدارية بمكناس

              ******  

القضاء الشاملقسم   

تخاباتنشعبة اال   

  

 

  591/7017/5102رقم:  ملف

103/7017/02حكم رقم:   

              1436 ذو الحجة59 بتاريخ: 

11/01/5102ل املوافق  

 

محمد و الطالب : الطاعن  

 

 

 

حمو اوحلي   : املطلوب في الطعن

 ومن معه

 

 

 

 

 الرسوم القضائية

  أديت بتاريخ :

       

 

 

 

جـاللـة الـملكباسـم                                      

وطبقا للقانون                                          

 

0391ذو الحجة  59بتاريخ  ل   وافقامل   11/01/5102   

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة : 

....................................................أناس السبتي .ذ .   ..... ومقررا رئيسا.  

عضوا......... ............................اسية بنعبد الحق....................ذ  

عضوا.شيد رفيق..................................................................ذ  

مفوضا ملكيا.......................................  ........ عزيز البودالي بحضور ذ  

..........................نعيمة فهمي.....دة السيدة بمساع .... كاتبة الضبط   

 

 

 

 

  بـيـن :

 السيد محمد و الطالب,عنوانه جماعة ضاية عوا اقليم افران.

 ينوب عنه: األستاذ هشام زربوح املحامي بهيئة مكناس.

.من جهة طاعنابصفته...........................................               

  وبـيـن :

بصفته الرئيس املنتخب للمجلس اإلقليمي إلفران ,عنوانه : حمو أوحلي-

فران.إقليم إالجماعة القروية عين اللوح   

العزيزة حداوي  - : بصفتها العضو املنتخب األصغر سنا عنوانها تمحضيت  

افران.املركز اقليم   

وعلي بوزيان- بصفته العضو املنتخب نائبا ثانيا لرئيس املجلس اإلقليمي  :  

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:
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معفى بقوة  الوصل رقم : 

 القانون 

ة : عحقوق املراف  

  املجموع :

 

 

 عنوانه ,ايت علي جماعة بن صميم إقليم إفران.

املجلس اإلقليمي لعمالة إفران في شخص ممثله القانوني بإفران.-  

عمالة إفران في شخص السيد عامل عمالة إفران.-  

الداخلية بمكاتبه بالرباط. وزارة الداخلية في شخص السيد وزير -  

 

بصفتهم مطعون ضدهم من جهة أخرى      

 :الشهود

: وس يدعبد املجيد قن فران عنوانه إل بصفته عضوا منتخبا للمجلس اإلقليمي 

 ,دار الشباب أزرو.

بصفته عضوا منتخبا للمجلس اإلقليمي إلفران : حدو واعلي ازورار

 عنوانه,جماعة تكركرا اقليم افران.

بصفته عضوا منتخبا للمجلس اإلقليمي : خياط بنعمرنبيل بن 

أزرو. 5الفرح  39إلفران,عنوانه   

 
 

 

 

 

 

 

 

و املعفى من أداء  91/13/5102بناء على املقال االفتتاحي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 

الرسوم القضائية بقوة القانون,يعرض من خالله أنه ترشح لرئاسة املجلس اإلقليمي إلفران إلى جانب 

األول  املطلوب في الطعن : و الذي حدد كتاريخ النتخاب  5102شتنبر  51السيد حمو أوحلي و ذلك يوم  

مشيرا إلى أن العملية اإلنتخابية أعاله قد شابتها   رئيس املجلس املذكور و نوابه و كاتب املجلس و نائبه ,

مجموعة من الخروقات تمثلت في استبعاد العضو األكبر سنا السيد وعلي بوزيان وتم تنصيب السيد 

محمد هوات الذي رغم أنه أقل منه سنا  حظي برئاسة الجلسة بينما لم تشغل السيدة العزيزة الحداوي 

العضو األصغر سنا و شهدت الجلسة كذلك تنصيب السيد علي عاشور مهام كتابة الجلسة رغم كونها 

الذي ال يتوفر على شرط األصغر سنا و أن قرار اإلستبعاد الذي قامت به السلطة املحلية كان بحجة 

أنهما أي  السيد وعلي بوزيان و السيدة العزيزة الحداوي امتنعا عن شغل مهام رئاسة و كتابة الجلسة 

ضر انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي و نوابه أشار إلى هذه الواقعة و أشهد عليها و لم مشيرا إلى أن مح

 الوقـــــائع
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يشر إلى الجهة التي اتخذت قرار اإلبعاد و أن كاتب الجلسة لم يقم بتحرير تلك الخروقات مما يجعل 

املتعلق بانتخاب مجالس  005.03جلسة انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي قد انعقدت مخالفة لقانون 

من قانون رقم 02من الدستور وكذا املادة  03لعماالت و األقاليم ومن جهة أخرى فإنه تم خرق املادة ا

ذلك أن الئحة املرشحين ملهام نائب الرئيس يجب أن تتضمن لزاما عددا من املترشحات ال يقل  005.03

من ترشيحا ملهام بل إن الالئحة التي تتض 005.03من قانون  07وجوبا عن ثلث النواب طبقا للمادة 

نواب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران و التي تقدم بها الرئيس املنتخب كانت فيها السيدة العزيزة حداوي 

الوحيدة و التي وقع عليها اإلختيار بعد انسحاب مجموعة من األعضاء كما هو و اضح من محضر 

عن رغبتهم الترشح ملهام نائب اإلنتخاب و بقيت وحيدة دون أن يعبر أي عضو من األعضاء املتبقين 

الرئيس إلى جانبها و الذين صوتوا جميعا على الالئحة الوحيدة للرئيس, وهي خطوة و اضحة غايتها 

حرمانها من حقها الدستوري لتولي مهام نائب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران في إطار التمثيلية املضمونة 

من الدستور . 03و املادة  005.03قانون من  02للنساء باملجالس املنتخبة طبقا للمادة   

ألجله فهو يلتمس الحكم بإلغاء نتائج انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران و نوابه وكاتب املجلس و 

بقاعة اإلجتماعات بمقر عمالة إفران على الساعة الحادية عشر  5102شتنبر  51نائبه و الذي اجري يوم 

نتخابات املجلس املذكورة طبقا ملا نص عليه القانون و أرفق مقاله صباحا و الحكم تبعا لذلك بإعادة ا

 بمحضر جلسة انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران و نوابه وكاتب املجلس ونائبه .

حضر خاللها الطاعن و دفاعه األستاذ زربوح و حضر األستاذ  11/01/5102وبناء على إدراج القضية بجلسة 

و األستاذ  اإلدريس ي عن املطعون ضده حمو اوحلي  كما تخلف املجلس  غزاف عن عامل عمالة إفران

اإلقليمي إلفران رغم استدعائه بواسطة الفاكس و صرح الطرف الطاعن على أنه عند انطالق عملية انتخاب 

رئيس املجلس اإلقليمي تم تقديم طلب رئاسة الجلسة إلى السيد و علي بوزيان إال أنه رفض  , بعد ذلك 

من جلسة اإلنتخاب,وعن سؤاله حول سبب امتناع العضو األكبر سنا عن رئاسة الجلسة صرح انسحب 

الطرف الطاعن على أنه رفض الترأس إلى حين اإلستماع إلى نقط النظام و صرحت العضو األصغر سنا أنها 

ف اإلدريس ي لم تقبل مهام كاتبة الجلسة ألنها كانت تود الترشح ألحد مناصب املكتب,و أدلى األستاذ يوس

بمذكرة جوابية تسلم األستاذ زربوح نسخة منها و أكد االستاذ االدريس ي مذكرته الجوابية الرامية إلى رفض 

الطلب لكون الوسائل غير مؤسسة وأن العملية االنتخابية مرت في إطار القانون و التمس األستاذ غزاف 

أدلى بصورة منها و التي تفيد أنه يتعين أن  رفض الطلب اعتمادا على دورية السيد وزير الداخلية و الذي

تحظى التمثيلية النسائية باألهمية في انتخابات املجلس اإلقليمي و التمس االستاذ زربوح استبعاد الدورية 

املقدمة من طرف السلطة املحلية لتفسير نص تنظيمي و اقترح السيد املفوض امللكي رفض الطلب لكون 

أنه لم يتبث عدم حياد السلطة املحلية فتقرر حجز القضية للمداولة الخر  العملية تمت بشكل قانوني و 

 الجلسة.
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: وبعد املداولة طبقا للقانون   

في الشكل :      

الشروط الشكلية املتطلبة قانونا ، بما فيها احترام اآلجال القانونية  جميعحيث قدم الطعن مستوفيا ل   

من  95و أن دفع الجهة املطلوبة في الطعن بعدم تقيد الطاعن بمقتضيات الفصل ملمارسة الطعن القضائي 

 قانون املسطرة املدنية ال يمس بسالمة العملية االنتخابية لكون النزاع ذو طبيعة انتخابية.

 

وضوع : في امل     

إلى الحكم طعن حيث يرمي ال بإلغاء نتائج انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران  و نوابه وكاتب املجلس و  

بقاعة االجتماعات بمقر عمالة إفران على الساعة الحادية عشر  5102شتنبر  51نائبه و الذي أجري يوم 

 صباحا.

حيث أسس الطعن على ثالث وسائل أساسية إذ     اإلنتخاب لم يترأسها العضواألكبر سنا ، و من  أن جلسة 

جهة ثانية فإن كتابة جلسة إنتخاب رئيس املجلس اإلقليمي إلفران لم تسند إلى العضو األصغر سنا و هو ما 

 03كما أن عملية اإلنتخاب لم تحترم مقتضيات املادة  005.03من قانون  09يشكل مخالفة صريحة للمادة 

.005.03من قانون  02 من الدستور وكذا املادة  

وحيث فيما يخص الوسيلة األولى ،فقد تبين للمحكمة من خالل دراستها مللف القضية و رجوعها إلى 

السيد علي أن العضو األكبر سنا انتخاب املجلس اإلقليمي و كذا ما راج أمامها أثناء  الجلسة محضر 

إلى نقط النظام واإلدالء بمداخالت  عدم الشروع أوال باإلستماعترأس الجلسة بعلة قد رفض بوزيان 

األعضاء الحاضرين كما اتضح ذلك من خالل تصريحات الطاعن و التي لم تدل الجهة املطلوبة في الطعن 

و أن القول بأنه تم استبعاده قول مردود إذ بالرجوع إلى القانون التنظيمي املتعلق  إزائها بأية حجة مفنذة

فإنه ال يوجد أي مقتض ى يشير إلى ضرورة البدء باالستماع    005.03بمجالس العماالت و األقاليم رقم   

حاصله أن  إلى نقط النظام فإنها تأتي في مرحلة ال حقة ملا بعد ترأس الجلسة و ليس قبلها مما يكون 

امتناع املسمى علي بوزيان عن رئاسة الجلسة قد تم بصفة إرادية و أن القول بأنه تم استبعاده يبقى 

ادعاء مجردا من أي إثبات بل على العكس من ذلك فقد اقتضت املصلحة تنصيب العضو األكبر سنا 

للقانون في هذا املضمار الذي سيخلف املسمى علي بوزيان لترأس الجلسة و أن املحكمة لم ترى أي خرق 

 09قد تم وفقا ملا تقتضيه املادة  -أي السيد محمد هوات   –مادام تعييين العضو األكبر سنا الذي يليه 

 التعليل
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االنف الذكر مما يكون حاصله أن تعيين العضو األكبر سنا قد جرى  005.03من القانون التنظيمي رقم 

مادامت غير مؤسسة.طبقا للقانون مما يستقيم معه الحكم برد الوسيلة   

      وحيث فيما يخص الوسيلة الثانية املرتبطة بكون  كتابة جلسة إنتخاب رئيس املجلس لم تسند إلى 

فإن الثابت من وقائع القضية السيما ما جرى أمام املحكمة وكذا إطالعها على محضر  العضو األصغر سنا

ى العضو األصغر سنا في شخص السيدة العزيزة انتخاب املجلس اإلقليمي إلفران فإنه قد تمت املناداة عل

حداوي فرفضت القيام بكتابة الجلسة مشيرة إلى أنها كانت تنوي الترشح كنائبة للرئيس فاقتضت املصلحة 

تعيين العضو األصغر سنا ليخلفها ككاتب للجلسة مما يكون معه أن الدفع املتعلق باستبعادها ال يجد 

ى مجردة من اإلثبات مما يتعين معه ردها.سندا من القانون و الوسيلة تبق  

    حيث فيما يخص الوسيلة الثالثة واملستمدة من مخالفة عملية انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي  

نجده  5100فإنه بالرجوع إلى دستور  03.005من قانون  02من الدستو ر و معها املادة  03ملقتضيات املادة 

رأة و كذا الرجل على قدم املساواة بالحقوق و الواجبات فيما يرجع إلى ينص على مبدأ عام يتعلق بتمتع امل

 الحقوق السياسية و املدنية .

حيث إن املحكمة لم يثبت لديها أي خرق لهذه القاعدة الدستورية مما يتعين معه ردها لكونها مفتقرة 

يتعين العمل على أن فقدت نصت على أنه "  03.005من القانون رقم  02لإلثبات و فيما يخص املادة 

تتضمن كل الئحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من املترشحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيس ...و في حالة 

تعذر ذلك يمكن ملء الخصاص من خالل إدراج مترشحين ذكور في لوائح الترشيح تفاديا لعدم اكتمال 

 تكوين مكتب املجلس املعني ".

ة أعاله  فإنه لم ترد صياغة املادة املذكورة بصيغة الوجوب وإنما استعمل املبين 02حيث باستقراء للمادة 

لفظة "يتعين" و لم يستعمل  عبارة "يجب" و حكمة املشرع في ذلك تحقق تعذر هذه التمثيلية املتمثل في 

حاالت عدم وجود مرشحات أو عدم التوفر على الحصيص املسموح به قانونا لهذه التمثيلية وهو ما تبث 

محكمة من خالل عناصر النزاع و أن الوسيلة املعتمدة ال ترقى لدرجة املساس بالعملية اإلنتخابية سيما لل

و أن العضوة التي أوردها الطاعن في عريضة الطعن لم تحصل على األغلبية لتتمكن من تقديم الئحة 

 خاصة بنواب الرئيس  مما يتعين معه رد الوسيلة املذكورة . 

اسبق تبقى دفوعات الجهة الطاعنة عديمة األساس القانوني مما يتعين معه الحكم برفض وبالترتيب على م 

 الطعن. 

 
 

 

 

 

 



 

73 

 

1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

 

 

 
 

و كذا القانون التنظيمي دارية، وقانون املسطرة املدنية،املحدث للمحاكم اإل  31 -10تطبيقا للقانون رقم  و

األقاليم.املرتبط بانتخاب أعضاء مجالس العماالت و  003.01رقم   
 

 

 
 

: وحضوريا ابتدائيا،  علنيا تقض ي وهي اإلدارية املحكمة إن  
 في الشكل: بقبول الطعن .

في املوضــــــــوع ،برفضــــــــه مع تبليإ الحكم إلى الجهة الطاعنة واملطلوبة في الطعن و إلى الســــــــيد عامل عمالة 

 إفران.

 

 

: اإلمضاء  

 

الرئيس                             ةكاتب                               املقرر                                     

طضبال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املنطوق 

لهذه 

 األسباب
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 اململكة املغربية

 وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

****** 

 املحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

القضاء الشاملقسم   

االنتخاباتشعبة   

 

  03/7017/5102: ملف رقم

  32/7017/5102: حكم رقم

جمادى الثانية  52: بتاريخ

0391              

03/19/5102: املوافق  

 

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.املدعي:   -  

- السيد رئيس اللجنة إلعداد :  املدعى عليه

.اللوائح   االنتخابية  

 

 الرسوم القضائية

 أديت بتاريخ : 

 الوصل رقم : 

 حقوق املرافقة : 

       

 

 

 

 

 باسـم جـاللـة الـملك

 وطبقا للقانون 
 القاعدة

قد أعطت الحق لألحزاب السياسية في  91 -12من القانون رقم  05لئن كانت املادة 

على مستخرج من اللوائح االنتخابية ، إال أنه ليس لها الحق في الطعن في الحصول 

التقييدات والتشطيبات الواردة على تلك اللوائح النعدام صفتها في ذلك وأن دورها 

.يقتصر على تأطير األفراد وتوعيتهم فقط  

 قبول الطعن .................ال.

03/19/5102  ...موافق...  0391جمادى الثانية  52بتاريخ ...  

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

ومقررا .......رئيسا................................................عزيز بوداليذ.   

عضوا........................ ................................عزيز الناعيم.......ذ.   

................... عضوا..............................................علي الفرخذ.   

......................... مفوضا ملكيابو الفراجاللطيف أبحضور ذ. عبد   

.......................... كاتبة الضبطبشرى املحمديبمساعدة السيدة   

 

 

 

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  بـيـن :  

اللوح  ( ن) كاتب الفرع املحلي بعي   

.من جهة ةمدعي           

  وبـيـن :

اللجنة اإلدارية  التي تبت في التسجيالت  والتشطيبات في  السيد رئيس -

 .01اللوائح االنتخابية بالدائرة 

 السيد قائد قيادة عين اللوح  -

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 املجموع : 

 
 

 

 .السيد عامل اقليم ايفران -

.مدعى عليهم من جهة أخرى       
          

 

 

 

  

 

الذي تقدم به المدعي ممثل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بعين بناء على املقال االفتتاحي 

و الغير مؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه   2315-9-19اللوح  أمام هذه المحكمة بتاريخ  

أنه بعد اطالعه على اللوائح إال بعين اللوح لدى الجماعة تبين له أن عددا مهما من الناخبين المسجلين 

ئر معينة  لم تعد تربطهم بهذه الدوائر أية عالقة  إقامة بحيث أن إقاكمتهم  الفعلية توجد خارج بدوا

الجماعة ، كما تم التشطيب على أسماء  ناخبين في الئحة التسجيالت الجديدة ، علما أنهم قدموا طلبات 

 التسجيل  ناهيك عن التسجيالت المكررة والتي لم يتم التشطيب عليها. 

م الطرف المدعي إلى السلطة المحلية قصد إعادة النظر في التعديالت التي صادقت عليها اللجنة حيث تقد

الالحقة بالعارض عما فاته من كسب وعن تفويت ألف أعوان  التعويضاتتلف وبعد حضور  –اإلدارية 

اعة عين اللوح  إال بجم 13السلطة كالمقدم والشيخ  اللذان أقرا بعدم إقامة  هؤالء الناخبين بتراب الدائرة 

 أن المسؤول عن االنتخابات بقسم الشؤون القروية  رفض تنفيذ التصحيح الذي سلماه إياه  أعوان السلطة. 

لذا فإن العارض يلتمس من المحكمة تصحيح هذا الوضع مدليا  بنسخة من طلب تعديل ونسخة 

 من الئحة الناخبين  الذين تم الطعن في شأنهم . 

حضرها  ممثل الحزب بالفرع المحلي بعين  2312-9-13بجلسة يومه  نازلةالحيث أدرج ملف 

اللوح وأكد المقال. وتخلف القائد ممثل السلطة المحلية رغم التوصل وتخلف رئيس اللجنة اإلدارية وأفيد 

 عنه انه موجود بالمحكمة. 

الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم  أعطيتحيث 

.برفض الطلب فتقرر حجز الملف رهن المداولة  

 
 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون  :
 في الشكل:

في الحصيييييييول قد أعطت الحق لألحزاب السيييييييياسيييييييية  21-11من القانون رقم  03نه لئن كانت املادة إحيث 

على مسيييييييييتخرا من اللوائح االنتخابية ، إال أنه ليس لها الحق في الطعن في التقييدات والتشيييييييييطيبات الواردة على 

تلييك اللوائح النعييدام صيييييييييييييفتهييا في ذلييك وأن دورهييا يقتصييييييييييييير على تييأطير األفراد وتوعيتهم فقط . ذلييك أن املنظميية 

ملواطنين وتوعيتهم فييإنييه ليس لكييل منهمييا الحق في تقييديم النقييابييية أو الحزب السيييييييييييييييياتييييييييييييي ي وإن كييان لييه دور تييأطير ا

 الوقـــــائع

 التعليل
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

الطعن في مسييييلسييييل العملية االنتخابية بدءا من القيد في اللوائح االنتخابية وإعدادها وانتهاء بالعملية االنتخابية 

 في حد ذاتها إلى غاية فرز النتائج.

لتصريح بانعقاد االختصاص وحيث تبعا لذلك يتعين احيث يكون الطلب تبعا لذلك حليف عدم القبول  

من القانون املذكور. 02و03النوعي لهذه املحكمة بحكم مستقل طبقا للمادتين   
 

 

 

 

 

للمحاكم اإلدارية.  املحدث 31-10من القانون رقم  32-1-2وتطبيقا للفصول   
 

 

 

 

 

:وحضوريا تحكم بما يلي انتهائياإن المحكمة اإلدارية وهي تقضي علنيا   

 

في الشوووكل: بعدم قبول الطلب وتبلي  مقتضهههيات هذا الحكم إلى الطرفين والسهههيد قائد 

. عين اللوح وعامل إقليم افران   

 

 

...............................................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله  

 

 

 اإلمضاء

 

 

الرئيس                             ةكاتب             املقرر                                                  

طضبال  
 

  

 املنطوق 

لهذه 
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اململكة املغربية

 وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

****** 

 املحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

لقضاء الشاملقسم ا  

االنتخاباتشعبة   

 

55/7017/5102ملف رقم:   

33/7017/5102حكم رقم:   

          جمادى الثانية 52بتاريخ:  

5102مارس  03املوافق:   

 

بوشتى االبيض املدعي:  -  

 

- اللجنـــــة االداريـــــة املكلفـــــة :  هـــــااملـــــدعى علي

بـــاملراجعـــة االســــــــــــتخنـــائيـــة للوائخ االنتخـــابيـــة 

 باكوراي في شخص رئيسها .

االســــــــــــتـــاذين محمـــد األنصـــــــــــــــاري ينوب عنهـــا 

وعبـــد الواحـــد األنصــــــــــــــاري املحـــاميـــان بهيئـــة 

 مكناس.

 

 
 

       

 

 

 

 

 باسـم جـاللـة الـملك

للقانون  وطبقا  
 

0391جمادى الثانية  52بتاريخ . 5102مارس     19...موافق...   

 

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

.......رئيسا................................................عزيز بوداليذ.   

................. مقررا........................................علي الفرخذ.   

................... عضوا.ذ. عزيز الناعيم..................................  

......................... مفوضا ملكياعبد اللطيف ابو الفراج بحضور ذ.   

.......................... كاتبة الضبطبشرى محمديبمساعدة السيدة   
 

 

 

 

 

. بوشتى االبيض القاطن بشارع املسيرة الخضراء باكوراي بـيـن :  

.مدعي من جهة           

 وبـيـن :

املكلفة باملراجعة االستخنائية للوائخ االنتخابية باكوراي في  اإلداريةاللجنة 

 شخص رئيسها .

ينوب عنها االستاذين محمد األنصاري وعبد الواحد األنصاري املحاميان 

مكناس.بهيئة   

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 الرسوم القضائية

 أديت بتاريخ : 

 الوصل رقم : معفى من األداء

 حقوق املرافقة : 

:  املجموع  

 

.جهة أخرى من   
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

  

 

بناء على املقال االفتتاحي للدعوى املقدم من طرف املدعي أمام كتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ       

يطعن من خالله في قرار سشطيب اسمه من الالئحة االنتخابية للدائرة العاشرة ملدينة أكوراي  3102مارس  01

إخباره بذلك حتى يتمكن من تقديم . من طرف اللجنة اإلدارية بعلة عدم توفر شرط اإلقامة بأكوراي وعدم 

سعرضه وفق ما يخوله القانون ملتمسا بذلك إلغاء هذا القرار والحكم بإعادة سسجيله بالدائر االنتخابية 

بالالئحة االنتخابية ملدينة أكوراي التي يقيم بنفوذها .وارفق هذا املقال بنسخة من البطاقة  01العاشرة 

اء لألشهر األخيرة ، وتوصيل أداء الكراء لألشهر األخيرة ، وتوصيل أداء مساهمة الوطنية البيومترية ، وفواتير امل

 االنخراط بالودادية السكنية النسيم بأكوراي ، ونسخة من بطاقة الناخب .

حضرها املدعي وأكد طلبه، كما حضرها األستاذ  3102مارس  03وبناء على إدراا القضية بجلسة 

عن عامل الحاجب ، والتمس عدم قبول الطلب لعدم اإلدالء بقرار اللجنة  بلقاسم عن األستاذين األنصاري 

اإلدارية ، واحتياطيا برفض الطلب لكون املدعي يقطن بمدينة مكناس ، وأعطيت الكلمة للسيد املفوض 

امللكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية الى اقتراح الحكم برفض الطلب لعدم إدالء الطاعن بما يفيد 

لتشطيب عليه من الالئحة االنتخابية بالدائرة العاشرة ، كما انه لم يدل بما يفيد تقديم شكواه أمام اللجنة ا

 اإلدارية. .

 وبناء على ذلك تقرر حجز القضية  لجلسة يومه .

  

 
 

 

 

 وبعد املداولة طبقا  للقانون 
  ةحيث يروم طلب الطاعن  إلغاء قرار التشييييييطيب والحكم بإعادة سسييييييجيله بالدائر االنتخابية العاشيييييير         

 01 بالالئحة االنتخابية ملدينة أكوراي التي يقيم بنفوذها .
صييييادر  0.00.020ظهير شييييريف رقم  22.00وحيث يندرا طلب املدعي ضييييمن مقتضيييييات القانون رقم  

املتعلق باللوائح االنتخابية  22.00(القاضييي ي بتنفيذ القانون رقم 3100أكتوبر   13) 0123ذي الحجة  21في 

 العامة.

من القانون املذكور على انه " يجب على كل من لم يقيد في الالئحة االنتخابية  31وحيث تنص املادة 

من هذا القانون وذلك خالل اجل  30و  1دتين ااملختصييييييييييية طبقا للم اإلداريةيطلب قيده فيها الى اللجنة  أن

 الوقـــــائع

 التعليل
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

يام تبتدئ من اليوم املوالي النتهاء املدة املخصيييييصييييية لعرض الجدول التعديلي املؤقت والئحة السييييينة أسيييييبعة 

 املنصرمة .

يطلب خالل األجل نفسيييه شيييطب اسيييم شيييخص يرى انه قيد بصيييفة غير  أنيجوز لكل ناخب مقيد    

الخليفة . أو القائد  أو الباشا  أو العامل  أو لي قانونية ، ويخول نفس الحق للوا  

الشطب بالبيانات واإلثباتات الضرورية . أو طلب القيد  إرفاقيجب   

يسيييييييييييييلم وصيييييييييييييل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب او شيييييييييييييكوى . تقدم هذه الطلبات والشيييييييييييييكاوى الى مقر 

ليه في الفقرة الثانية من هذه املنصييوص ع األجلشييكوى بعد انصييرام  أو طعن  أي. وال يقبل  اإلداريةاللجنة 

 املادة .

 لمأن املدعي للمحكمة يتبين فانه وحيث إنه وبالرجوع إلى الوثائق و املسيييييييييييييتندات املدلى بها في امللف،

التشطيب عليه  يثبت لم يدل بما  أمام اللجنة اإلدارية ، كما أنه يدل بالوصل الذي يفيد تقديم الشكوى 

من بسط رقابتها املحكمة  ،وذلك حتى تتمكن  بالدائرة العاشرة بمدينة أكورايفعال من الالئحة االنتخابية 

التي تولت البت في طلبات  هذه اللجنة على صيييييييييييييحة التقييد من عدمه،هذا فضيييييييييييييال على أنه لم يدل بقرار 

 القيد في اللوائح االنتخابية ،الشييي يء الذي يكون معه الطلب على حالته غير مؤسيييس قانونا ويتعين التصيييريح

.برفضه  

 

 

 

 

 

املحدث للمحاكم اإلدارية. 10/ 31القانون  وتطبيقا ملقتضيات   
 

 

 

 

 

  وحضوريا: و انتهائيا املحكمة اإلدارية علنيا  حكمت

 برفض الطلب مع تبليغ الحكم إلى املدعي وإلى عامل إقليم الحاجب .

 

 

والسنة أعاله.....................................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر   

 

 املنطوق 

لهذه 

 األسباب
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اإلمضاء

الرئيس                   طكاتب الضب                          املقرر                                            
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اململكة املغربية

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

بمكناس املحكمة اإلدارية  

القضاء الشامل .قسم   

االنتخابات .شعبة   

: ملف رقم  

59/7017/02.  

:  حكم رقم  

011/7017/5102 .  

: بتاريخ  

. 0391جمادى األولى  52  

 املوافق:

03/ 03 /5102  

: املدعي  

.ملود افكوح  

  الحسن بهديسذ.  النائـب عنه :

 املحامي بهيئة مكناس .

املدعى عليه :   

 الحاجبالسيد عامل إقليم 

 ومن معه.

النائب عنه :ذان.محمد وعبد 

الواحد األنصاري املحاميان 

 بهيئة مكناس .

       

 

 

 

. للقانون  وطبقا باسـم جـاللـة الـملك  
 القاعدة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0391...جمادى األولى ...52بتاريخ  . 5102مارس03...موافق...   

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

 رئيسا .........................................................................عزيز بودالي......ذ. 

. 

....................... .....................................................عزيز الناعيم ذ. 

.مقررا  

 ...... عضوا...............................................................علي الفرخ...........ذ. 

. 

 .............. مفوضا ملكيا................. عبد اللطيف أبو الفرااذبحضور 

. 

 ........... كاتبة الضبط.....................حمديبشرى املبمساعدة السيدة 

. 
 

 

 

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:

من القــــــانون رقم  53لئن كــــــانــــــت الفقرة الثــــــالثــــــة من املــــــادة . 

اسم شخص يرى  شطبناخب مقيد أن يطلب تجيز لكل 27/00

 ،فـــإن ذلـــك متوقف على وجوب غير قـــانونيـــة  أنـــه قيـــد بصـــــــــــفـــة

وفق ما  إرفاق طلب الشـــــــــــطب بالبيانات و اإلثباتات الضـــــــــــرورية

من نفس املادة ...  3جبه الفقرة تو   

أن األسماء املراد التشطيب عليها بالدائرة  الطاعن عدم إثبات. 

بجمــاعــة ايــت بورزوين قــد نـــــــــــجلوا دون أن  11االنتخــابيــة رقم 

املشـــــــار إليها  53يكون لهم الحق في ذلك وفق ما تقتضـــــــيه املادة 

..رفض الطلب ...نعم .أعاله.  
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 
 

 الرسوم القضائية

:  بتاريخ أديت  

معفى:  رقم الوصل  

: ةقاملراف حقوق   

:  املجموع  

.  ملود افكوحالسيد  . :بـيـن   

. بورزوين إقليم الحاجب  سعاونية ايت  عنوانه :  

الحسن بهديس املحامي بهيئة مكناس ذ.  النائب عنه :  

                                                                                 

 مدعية من جهة.

 وبـيـن :
بمكاتبه بالعمالة . الحاجبالسيد عامل إقليم .    

املحيامييان بهيئية  وعبيد الواحيد األنصيييييييييييييياري  ذان.محميد:  النـائـب عنـه         

 مكناس .

 

السيد رئيس اللجنة اإلدارية املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية بجماعة  .   

 ايت بورزين إقليم الحاجب .

                                                            مدعى عليهم 

 من جهة أخرى 
 

 

  

 

واملعفى من أداء  01/12/3102بناء على املقال االفتتاحي للدعوى املودع لدى كتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ        

من خالله املدعي بواسطة نائبه أن مجموعة من األشخاص تم سسجيلهم بالدائرة الرسوم القضائية بقوة القانون يعرض 

رغم كونهم ال عالقة لهم بالدائرة إذ البعض منهم يحق له بجماعة ايت بورزرين إقليم الحاجب ،  11رقم  ةاالنتخابي

 11االنتخابية رقم  ،والبعض اآلخر يحق له التسجيل بالئحة الدائرة  12رقم  ةالتسجيل في الئحة الدائرة االنتخابي

لتشطيب والبعض اآلخر ال عالقة له بجماعة ايت بورزين بل يتواجدون بتراب جماعة ايت يعزم ،ألجله يلتمس الحكم با

من مدونة  1على األسماء الواردة أسماءهم بالالئحة املرفقة باملقال لعدم توفرهم على الشروط املنصوص عليها في املادة 

وباألخص عدم والدتهم بالدائرة االنتخابية  التي قيدوا أنفسهم فيها وكذا عدم توفرهم  21.11املدخلة بالقانون  تاالنتخابا

مكرر من نفس املدونة مع النفاذ املعجل والصائر .وأرفق مقاله بنسخة من الئحة . 1دة على الشروط الواردة باملا  

حضر ذ.بلقاسم عن ذان.األنصاري عن عامل عمالة الحاجب،والذي   03/12/3102وبناء على إدراا امللف بجلسة           

فيه ،واحتياطيا التمس رفض الطلب،وعقب التمس عدم قبول الطلب لعدم إدالء  الطاعن بقرار اللجنة اإلدارية املطعون 

 الوقـــــائع
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

ذ.بهديس بأن اإلدارة لم تمكن الطاعن من قراراللجنة،مضيفا أنه الحظ بالالئحة وجود مجموعة من األشخاص ال تتوفر 

، وأعطيت الكلمة للسيد املفوض امللكي الذي أكد مستنتجاته  1فيهم الشروط القانونية مسجلين بالدائرة االنتخابية رقم 

جلسة .خر الفتم حجز امللف للمداولة  آل  برفض الطلب لكونه مفتقرا لإلثبات،بية الرامية إلى الحكم الكتا  

        

 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون  :
حيث يهدف طلب املدعي إلى الحكم بالتشيييييييييييييطيب على األسيييييييييييييماء الواردة بالالئحة املرفقة باملقال لعدم توفرهم على        

مع النفاذ املعجل  21.11 رقم بالقانون  املعدلة تمكرر من مدونة االنتخابا 1و  1الشيييييييييروط املنصيييييييييوص عليها في املادتين 

 والصائر.

 0123ذي الحجة  21 بتاريخصيييييييييييييادر  0.00.020ظهير شيييييييييييييريف رقم الوحيث يندرا طلب املدعي ضيييييييييييييمن مقتضييييييييييييييات       

.املتعلق باللوائح االنتخابية العامة 22.00بتنفيذ القانون رقم القاض ي (3100أكتوبر   31)  

ناخب مقيد على أنه يجوز لكل منه  31القانون املشييييييييييار إليه أعاله، نص  في الفقرة الثالثة من املادة  ولئن كانوحيث     

إرفاق طلب الشييييييييطب  ،فإن ذلك متوقف على وجوب غير قانونية  اسييييييييم شييييييييخص يرى أنه قيد بصييييييييفة شييييييييطبأن يطلب 

من نفس املادة . 1وفق ما توجبه الفقرة  إلثباتات الضروريةبالبيانات و ا  

بالوصيييييييييييل الذي يفيد تقديم وحيث إنه وبالرجوع إلى الوثائق و املسيييييييييييتندات املدلى بها في امللف،يتبين أن املدعي لم يدل     

تشيييييييييييطيب على أن األشيييييييييييخاص املراد ال يثبتبما شيييييييييييكوى أو طلب الشيييييييييييطب أمام اللجنة اإلدارية ،فضيييييييييييال عن عدم إدالئه 

بجميياعيية ايييت بورزوين قييد نيييييييييييييجلوا دون أن يكون لهم الحق في ذلييك وفق مييا  11أسيييييييييييييمييائهم من الييدائرة االنتخييابييية رقم 

ناهيك املشيييييييار إليها أعاله،وذلك حتى تتمكن املحكمة من بسيييييييط رقابتها على صيييييييحة التقييد من عدمه، 31تقتضييييييييه املادة 

،الشييييييييييييي يء الييذي يكون معييه طلبييات القيييد في اللوائح االنتخييابييية  البييت في ولييتبقرار اللجنيية اإلدارييية التي ت عن عييدم إدالئييه

. معه التصريح برفض الطلبيتعين مفتقرا لإلثبات ،مما الطلب على حالته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليل
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 
 

القانون رقم ،و قانون المسطرة المدنية، و المحدث للمحاكم اإلدارية  09 -14 رقم  قانونلل وتطبيقا

.المتعلق باللوائح االنتخابية العامة  11.44  
 

 

 
 

: وحضوريا انتهائيا،  علنيا تقض ي وهي اإلدارية املحكمة إن  
 

 برفض الطلب مع تبليغ الحكم إلى املدعي وإلى عامل إقليم الحاجب .
 

 

 

 

 

: اإلمضاء  

 

الرئيس                                                                     املقرر                                             

ط.ضبال ةكاتب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنطوق 

لهذه 
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اململكة املغربية

 وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

****** 

 املحكمة اإلدارية بمكناس

****** 

لقضاء الشاملقسم ا  

االنتخاباتشعبة   

 

53/7017/5102ملف رقم:   

010/7017/5102حكم رقم:   

          جمادى الثانية 52بتاريخ:  

5102مارس  03املوافق:   

 

بخنيفرة عبد الرحمان الهري  املدعي:  -  

 

- الســـــــــــيدة الباتول بوبكاري ومن :  هااملدعى علي

 معها

 

 
 

       

 

 

 

 

 باسـم جـاللـة الـملك

 وطبقا للقانون 
 

0391جمادى الثانية  52بتاريخ . 5102مارس     19...موافق...   

اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :أصدرت املحكمة   

.......رئيسا................................................عزيز بوداليذ.   

................. مقررا........................................علي الفرخذ.   

... عضوا.................ذ. عزيز الناعيم..................................  

......................... مفوضا ملكياعبد اللطيف أبو الفراج بحضور ذ.   

.......................... كاتبة الضبطبشرى محمديبمساعدة السيدة   

 

 

 

ــــــــــــــن : ــــــــــــــيـ  2الســـيد عبد الرحمان الهري ، القاطن بزنقة الغزالي ، رقم  بـ

 خنيفرة .

 ينوب عنه االستاذ عبد الواحد بوقدير املحامي بهيئة مكناس 

 

.مدعي من جهة           

 وبـيـن :

الباتول بوبكراوي ، وميمونة احنين ، وحموشبوتي ، وجميلة بستى ، 

 وابراهيم اعفير القاطنين جميعا بايت امعي ، اجلموس .

القاطنين السادة الحسين قرمودي ، وحبيبة بوخدمي ، وبوعزة قرمودي ، 

 جميعا بدوار الباشا اجلموس .

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة اإلدارية بمكناس

 الحكم اآلتي نصه:
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 الرسوم القضائية

 أديت بتاريخ : 

 الوصل رقم : معفى من األداء

 حقوق املرافقة : 

:  املجموع  

 

غير ساكن بتراب جماعة موحى  –موظف  –السيد لحسن منش ي 

 اوحموالزياني .

.جهة أخرى من   
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

  

 

بجماعة موحى أوحمو الزياني  03االنتخابية  بناء على طلب الطعن في الالئحة االنتخابية للدائرة       

بواسييطة نائبه يطعن من خالله في  3102مارس  01مام كتابة ضييبط هذه املحكمة بتاريخ أاملقدم  بخنيفرة

سييييييييمائهم ضييييييييمن الالئحة االنتخابية رغم فقدانهم أسييييييييماء ناخبين تم االحتفا  بأن أالالئحة املذكورة في شيييييييي

وانتقالهم من نفوذ الدائرة وفقدانهم موطن اإلقامة .وهم  األهلية والحق باالحتفا  بالقيد بهم.  

شبوسي بطاقة  ، وحمو2120، وميمونة احنين بطاقة الناخب 2201الباتول بوبكراوي بطاقة الناخب 

 2211رقم بطيياقيية النيياخييب  ، وابراهيم اعفير2212وجميليية بوسيييييييييييييتى رقم بطيياقيية النيياخييب  2210النيياخييب  

موس .يت امعي ، اجلآالقاطنين جميعا ب  

، 2231، وحبيبة بوخدمي رقم بطاقة الناخب 2212السيييييييييييادة الحسيييييييييييين قرمودي رقم بطاقة الناخب 

جلموس .أ، القاطنين جميعا بدوار الباشا 2200وبوعزة قرمودي رقم بطاقة الناخب   

الزياني  وحموأغير سييييييييييييياكن بتراب جماعة موحى  2223السييييييييييييييد لحسييييييييييييين منشييييييييييييي ي رقم بطاقة الناخب 

عاله من في الالئحة أسييييماء الناخبين الوردين أ.ملتمسييييا بذلك بإصييييدار حكم يتم بمقتضيييياه التشييييطيب على 

وحمو الزياني بخنيفرة . ألجماعة موحى  03االنتخابية للدائرة   

حيث حضيييييييييير املدعي وأكد املقال وتخلف نائبه رغم  03/12/3102وبناء على إدراا امللف بجلسيييييييييية    

ملدعى عليهم حمو بشييييييوذيييييي ي الذي أدلى بمجموعة من صييييييورة شييييييمسييييييية لبطائق التعريف التوصييييييل وحضيييييير ا

الوطنيييية املتعلقييية بيييامليييدعى عليهم تفييييد إلقيييامتهم بييياليييدائرة املعنيييية، وكيييذا اليييدفتر العيييائلي الخييياص بيييه اليييذي 

لف والتمس رفض الدعوى وتخ، بالجماعة املذكورة 3101يستفاذ منه أن ابنه محمد ازداد في فاتح أكتوبر 

وأعطيت الكلمة للسيد املفوض امللكي باقي املدعى عليهم رغم التوصل لحسن منش ي رغم استدعائه قانونا. 

لعييدم تقييديم شيييييييييييييكيياييية اللجنيية اإلدارييية برفض الطلييب الييذي أكييد مسيييييييييييييتنتجيياتييه الكتييابييية الرامييية إلى الحكم 

.بجلسة يومه، فتم حجز امللف للمداولة  والنعدام اإلثبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقـــــائع
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 

 

  

 
 

 

 وبعد املداولة طبقا  للقانون 
سييييييييييماء الناخبين أصييييييييييدار حكم يتم بمقتضيييييييييياه  التشييييييييييطيب على إحيث يهدف طلب املدعي إلى          

  وحمو الزياني بخنيفرة .ألجماعة موحى  03الوردين أعاله في الالئحة االنتخابية للدائرة 

 0.00.020ظهير شيييييييييريف رقم  22.00رقم وحيث يندرا طلب املدعي ضيييييييييمن مقتضييييييييييات القانون        

املتعلق باللوائح  22.00(القاضييييييييييييي ي بتنفيذ القانون رقم 3100أكتوبر   31) 0123ذي الحجة  21صيييييييييييييادر في 

 االنتخابية العامة.

على أنيه يجوز لكيل نياخيب مقييد أن  31في فقرتيه الثيالثية من امليادة  22.00وحييث إنيه نص القيانون   

غير قانونية ،فإن ذلك متوقف على وجوب إرفاق طلب   قيد بصيييييييفةيطلب شيييييييطب اسيييييييم شيييييييخص يرى أنه 

من نفس املادة . 1الشطب بالبيانات و اإلثباتات الضرورية وفق ما توجبه الفقرة   

أن امليدعي لم تبين  للمحكمية  وحييث إنيه وبيالرجوع إلى الوثيائق و املسيييييييييييييتنيدات امليدلى بهيا في امللف،    

أن األشييييخاص  بالوصييييل الذي يفيد تقديم الشييييكوى أو الطلب أمام اللجنة اإلدارية ،كما انه لم يثبت يدل 

قد نيجلوا  وحمو الزياني بخنيفرة ألجماعة موحى  03املراد التشيطيب على أسيمائهم من الدائرة االنتخابية 

حتى تتمكن املحكمة من  ،املشيييييييييييييار إليها أعاله 31دون أن يكون لهم الحق في ذلك وفق ما تقتضييييييييييييييه املادة 

مفتقرا لوسيييييييائل بسيييييييط رقابتها على صيييييييحة التقييد من عدمه، ،الشييييييي يء الذي يكون معه الطلب على حالته 

يتعين التصريح برفضه .مما  اإلثبات القانونية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليل
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املحدث للمحاكم اإلدارية. 10/ 31القانون  وتطبيقا ملقتضيات   
 

 

 

 

 

  وحضوريا: و انتهائيا املحكمة اإلدارية علنيا  حكمت

.خنيفرةبرفض الطلب مع تبليغ الحكم إلى املدعي وإلى عامل إقليم   

 

 

 بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله.....................................................

 

 اإلمضاء

الرئيس                   طكاتب الضب                          املقرر                                            
 

 

  

 املنطوق 

لهذه 
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1مجلة القانون واألعمال                                                 العدد :   

 اململكة املغربية

 محكمة االستئناف اإلدارية

بالرباط   

 املحكمة اإلدارية بمكناس

اإلنتخاباتقسم   

: ملف رقم  

52/7017/02  

:  حكم رقم  

/.....7017/5102  

: بتاريخ  

  0391جمادى األولى  52

 املوافق:

03/ 03 /5102  

: املدعي  

 إبراهيم عوشان

 املدعى عليه :

 اللجنة اإلدارية الخاصة 

  بالنظر في اللوائح اإلنتخابية
 
 

 الرسوم القضائية

:  بتاريخ أديت  

معفى:  رقم الوصل  

: ةقاملراف حقوق   

:  املجموع  

       

 

 

 

. وطبقا للقانون  باسـم جـاللـة الـملك  
 القاعدة :

 

 

 

 

 

 

 

0391...جمادى األولى ...52بتاريخ  . 03/19/5102...موافق...   

 أصدرت املحكمة اإلدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

 رئيسا .........................................................................عزيز بودالي......ذ. 

. 

....................... .....................................................سارة العافي . ةذ

.مقررا  

 ...... عضوا...............................................................علي الفرخ...........ذ. 

. 

.............. مفوضا .................... عبد اللطيف أبو الفراذبحضور 

.ملكيا  

 ........... كاتبة الضبط.....................بشرى املحمديبمساعدة السيدة 

. 
 

 

 

  بـيـن :

  إبراهيم عوشانالسيد   

. جماعة آيت ويخلفندوار ىيت هنيني  عنوانه :  

 أصل الحكم املحفوظ بكتابة الضبط

اإلدارية بمكناسباملحكمة   

 الحكم اآلتي نصه:

مــن الــقــــــانــون رقــم  53لــئــن كــــــانــــــت الــفــقــرة الــثــــــالــثــــــة مــن املــــــادة . 

اســــــم شــــــخص يرى  شــــــطبناخب مقيد أن يطلب تجيز لكل 27/00

إرفاق  ،فإن ذلك متوقف على وجوب غير قانونية  أنه قيد بصـــــــفة

وفق مـا توجبـه  طلـب الشـــــــــــطـب بـالبيـانـات و اإلثبـاتـات الضـــــــــــروريـة

من نفس املادة ...االستجابة الى الطلب ...ال. 3الفقرة   
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 مدعي من جهة

  وبـيـن :

  بمكاتبه بالعمالة . الحاجبالسيد عامل إقليم 

 السيد رئيس و السادة أعضاء اللجنة اإلدارية و أعضاء لجنة الفصل 

                                                         مدعى عليهم من 

 جهة أخرى 
 

 

 

 

 

  

 

واملعفى من أداء  01/12/3102بناء على املقال االفتتاحي للدعوى املودع لدى كتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ        

من خالله املدعي أنه بعد إطالعه على الجدول التعديلي الحظ أن اللجنة اإلدارية الرسوم القضائية بقوة القانون يعرض 

،ألجله 00لم تنقل قيد األشخاص املذكورين في اللوائح املرفقة رغم أنهم لم يعودوا قاطنين بالدائرة اإلنتخابية رقم 

عة: آيت ويخلفن بعدم نقل األسماء املذكورة يلتمس إلغاء قرار اللجنة اإلدارية الخاصة بالنظر في اللوائح اإلنتخابية لجما

من الالئحة اإلنتخابية العامة و األمر تبعا لذلك بنقل قيدها مع النفاذ املعجل و إبقاء الصائر على املدعى عليهم، مرفقا 

من  و الئحة باألسماء املعنية و نسخة 3101مارس  20مقاله بنسخة من اللوائح اإلنتخابية العامة املحصورة بتاريخ 

و شهادة إدارية  . الجدول التعديلي  

، وأعطيت الكلمة للسيد املفوض امللكي الذي الطرفانتخلف لها  03/12/3102وبناء على إدراا امللف بجلسة           

يومه .فتم حجز امللف للمداولة  لجلسة  برفض الطلب،أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم   

        

 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون  :
إن حاصيييييل طلب املدعي الحكم بإلغاء قرار اللجنة اإلدارية الخاصييييية بالنظر في اللوائح اإلنتخابية لجماعة: آيت حيث        

ويخلفن و القاضيييي ي بعدم نقل أسييييماء كل من الحسييييين أعباري و رشيييييد أفجدار من الالئحة اإلنتخابية العامة و األمر تبعا 

بنقل قيدها مع النفاذ املعجل و إبقاء الصائر على املدعى عليهم.لذلك   

 الوقـــــائع

 التعليل
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 0123ذي الحجة  21 بتاريخصييييييييييادر ال 0.00.020ظهير شييييييييييريف رقم الوحيث يندرا طلب املدعي ضييييييييييمن مقتضيييييييييييات       

.املتعلق باللوائح االنتخابية العامة 22.00بتنفيذ القانون رقم القاض ي (3100أكتوبر   31)  

ناخب مقيد على أنه يجوز لكل منه  31القانون املشييييييييييار إليه أعاله، نص  في الفقرة الثالثة من املادة  كانولئن وحيث     

إرفاق طلب الشييييييييطب  على وجوب متوقف،فإن ذلك  غير قانونية  اسييييييييم شييييييييخص يرى أنه قيد بصييييييييفة شييييييييطبأن يطلب 

من نفس املادة . 1وفق ما توجبه الفقرة  بالبيانات و اإلثباتات الضرورية  

بالوصيييييييييييل الذي يفيد تقديم وحيث إنه وبالرجوع إلى الوثائق و املسيييييييييييتندات املدلى بها في امللف،يتبين أن املدعي لم يدل     

أن األشييييييييييييخاص املراد التشييييييييييييطيب على  يثبتبما شييييييييييييكوى أو طلب الشييييييييييييطب أمام اللجنة اإلدارية،فضييييييييييييال عن عدم إدالئه 

قد نييييييييجلوا دون أن يكون لهم الحق في ذلك وفق ما تقتضيييييييييه لفن بجماعة آيت ويخ 00أسييييييييمائهم من الدائرة االنتخابية 

ناهيك عن عدم املشيييييييار إليها أعاله،وذلك حتى تتمكن املحكمة من بسيييييييط رقابتها على صيييييييحة التقييد من عدمه، 31املادة 

معه الطلب على  الشييييييييييييي يء الذي يكون  ،القيد في اللوائح االنتخابيةطلبات  البت في بقرار اللجنة اإلدارية التي تولت إدالئه

. معه التصريح برفض الطلبيتعين مفتقرا لإلثبات، مما حالته   
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القانون رقم ،و قانون المسطرة المدنية، و المحدث للمحاكم اإلدارية  09 -14 رقم  قانونلل وتطبيقا

.المتعلق باللوائح االنتخابية العامة  11.44  
 

 

 
 

و بمثابة حضوري للمدعي و غيابيا في حق املدعى  انتهائيا،  علنيا تقض ي وهي اإلدارية املحكمة إن

: عليهم  
 

 برفض الطلب مع تبليغ الحكم إلى الطرفين وإلى السيد عامل إقليم الحاجب .
 

 

 

 

 

: اإلمضاء  

 

الرئيس                                                                     املقرر                                             

ط.ضبال ةكاتب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنطوق 

لهذه 
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