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 م ع            )     ش ع  19/07(    1-5                المغربية المملكة

  العدل وزارة  

  اإلدارية بالرباط                   المحكمة  

  الحكم المحفوظ بكتابة نسخة                                                               

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط الضبط                                 القضاء الشامل قسم   

  2 :رقم  حكم   

  1428ذو الحجة  22 :   بتاريخ   

  2/1/2008: موافق    

  ش ع 19/07 :رقم  ملف   
  القاعدة

ة عن تن         اه المدعي ا اتج ذ  عدم منازعة الجماعة المدعى عليه في الدين المترتب في ذمته في
  .نعم ... االستجابة للطلب ... أشغال الصفقة المبرمة بينهما 

  

  

  الملكجاللة  باسم
  2/1/2008موافق  1428ذو الحجة  22 بتاريخ

  :المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة  أصدرت

_  

  :اآلتي نصه  الحكم

انو   _ شرآة :  ةالمدعي بين  ا الق ني ، ، شرآة مجهولة االسم في شخص ممثله
 .الرباط _ الكائن مقرها االجتماعي ب 

  .، المحامي بهيئة القنيطرة _______  األستاذ:  انائبه

  جهة من........................................                   
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يهم    وبين يس مجلسها         -: المدعى عل لهام في شخص رئ جماعة موالي بوس
 .القروي 

  .المحاميان بهيئة القنيطرة  ،_____ األستاذان  :نائباها 

  .السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط  - :بحضور 

  .السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
رة         - ة القنيط ل عمال ن ، عام ي حس راردة بن رب الش ة الغ ي جه يد وال                  الس

 أخرىة من جه................................................... 
  

  
 281الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم على  بناء

م   13/12/2006بتاريخ  ى     . م  12/2006في الملف رق ة الملف عل م ، القاضي بإحال
  .المحكمة اإلدارية بالرباط لالختصاص 

ذآورة       ة الم ة ضبط المحكم وبناء على المقال االفتتاحي للدعوى المسجل بكتاب
اريخ ب طة    24/1/2006ت ة بواس ه المدعي وم القضائية ، تعرض في ه الرس ؤداة عن الم

دد         ت ع لهام تح والي بوس ة لم ة القروي ع الجماع فقة م ت ص ا أبرم ا أنه  1/97نائبه
اريخ  ا بت ة   1997//17مصادق عليه ة ودراس غال الطبوغرافي از األش ن أجل إنج ، م

لهام  األمر      الطرق والسير الخاص بكورنيش ومرآز موالي بوس د توصلها ب ه بع ، وأن
دء األشغال في   ذآورة بب يس مجلس الجماعة الم ع  4/2/1998من رئ ، أنجزت جمي

ائي     األشغال المطلوبة آما يتضح ذلك من محضر تسليم األشغال وآشف الحساب النه
، إال أن المدعى عليها لم تبادر مع ذلك إلى أداء ما بذمتها  28/5/1998المؤرخين في 

ى األداء موضوع الملف        وأضافت بأ.  ة ترمي إل ى نفس المحكم نها تقدمت بدعوى إل
،  17/7/2002م بتاريخ . م  171/2002صدر فيه الحكم رقم  15/2001المدني عدد 

ذا  . ال زال لم يبلغ إليها بعد ، وأن المدعى عليها سبق وأن وعدتها باألداء دون جدوى ل
روي لجماعة موال     لهام في شخص رئيسه     فهي تلتمس الحكم على المجلس الق ي بوس

ي  دد ف دين المح ا أصل ال ه له ع تعويض عن التماطل  434.150,00بأدائ م ، م دره
غ    م   100.000,00واالمتناع التعسفي تحدده بكل اعتدال في مبل م   , دره وشمول الحك

  .بالنفاذ المعجل 
ة لموالي           ا من طرف الجماعة القروي دلى به ة الم ذآرة الجوابي وبناء على الم

وعي      26/7/2006ام بواسطة نائبيها بتاريخ بوسله دم االختصاص الن ا بع ، دفعت فيه
اعتراف    للمحكمة االبتدائية بسوق أربعاء الغرب ، آما دفعت بسبقية البت في الطلب ب

ه         ع من األخذ بحجيت . المدعية ، وأن اآتفاء الحكم السابق بالبت في الشكل فقط ال يمن
ي تدور حولها القضية لم تكن محال للتنكر من   وفي الموضوع أوضحت أن الواقعة الت

أن األداءات التي    الطرف المدعى عليه ، ولم تثبت المماطلة بشأنها حتى اآلن ، علما ب
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درج في جدول         دة بحيث ت ر إجراءات معق تقوم بها الجماعة القروية يجب أن تمر عب
ة بقصد المصادق          وزارة الداخلي ة ل ى السلطات الجهوي م تعرض عل دورة ث وفير ال ة وت

رر        م يكن من مب ة ول ة عادي االعتمادات المالية الموازية ، وأن اإلجراءات تسير بكيفي
ة           المتعين بكيفي ا قامت ب ا دامت أنه ة م ا ليست مماطل إلقامة الدعوى الحالية ، آما أنه

  .عادية ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه 
ذآرة الت  ى الم اء عل ا    وبن طة نائبه ة بواس ن طرف المدعي ا م دلى به ة الم عقيبي

، أآدت فيها على االختصاص النوعي للمحكمة االبتدائية ، آما  15/11/2006بتاريخ 
ذي        ول ال دم القب م بع ى الحك أن الحكم المحتج به في إطار الدفع بسبقية البت اقتصر عل

  يخول لصاحبه إعادة طلبه ، وهو ما قامت به بعـــــــد 
 
  

ا   بع د تصحيح الخطأ الشكلي الذي شاب الدعوى األولى ، ثم إن ما أثارته المدعى عليه
ل أن تنجز  ة والتسويف ، إذ ال يعق يره إال بالمماطل من حيث الموضوع ال يمكن تفس

ذ   غال من أن أداءات     28/5/1998األش ذرع ب تحقاتها لتت م تتوصل بمس ى اآلن ل ، وإل
ار     دة ليث ر إجراءات معق ذه اإلجراءات        الجماعة تتم عب اء ه اريخ انته التساؤل حول ت

دعى    واب الم ا ورد بج ه رد م ة ألجل تحقاتها ، ملتمس تخالص مس ن اس تمكن م ى ت حت
  .عليها مع تمتيعها بما جاء في مقالها االفتتاحي جملة وتفصيال 

اريخ         ا بت طة نائبه ة بواس رف المدعي ن ط ا م دلى به ذآرة الم ى الم اء عل وبن
ا ب 15/11/2007 وعي    ، أرفقته ى االختصاص الن د عل ائية تؤآ ام قض ن أحك خ م نس

  .للقضاء العادي ، مع تمتيعها بجميع مطالبها 
ا     دعى عليه ة الم ن طرف الجماع ا م دلى به ة الم ذآرة التعقيبي ى الم اء عل وبن

اريخ  ا بت طة نائبيه دم االختصاص   23/11/2006بواس دفع بع د ال ى تأآي ة إل ، الرامي
  .النوعي 

  . 15/1/2007لف على هذه المحكمة بتاريخ وبناء على إحالة الم
وبناء على األمر بإشعار الطرفين باإلدالء بمستنتجاتهما عقب إحالة الملف عل 

  .هذه المحكمة ، وتخلفهما عن ذلك رغم التوصل 
  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 

  . 27/11/2007وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر تاريخ 
ـخ  دة بتاريــ ة المنعق ة العلني ية بالجلس إدراج القض الم ب ى اإلع اء عل وبن

19/12/2007 .  
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ،  

ار القضية جاهزة     رح         . تقرر اعتب ذي اقت يد المفوض الملكي ال ة للس م أعطيت الكلم ث
الحكم اآلتي       إجراء خبرة ، فقررت المحكمة  ة قصد النطق ب وضع القضية في المداول

  . بعده 
  

  المداولة طبقا للقانون بعد و
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ه         :في الشكل  بقية البت في ول الطلب لس دم قب ا بع حيث دفعت الجهة المدعى عليه
دد      رب ع اء الغ ة ألربع ة االبتدائي ن المحكم ادر ع م الص م م  171/02بموجب الحك

  . 5/2007في الملف رقم  7/7/2002بتاريخ 
يات الفصل    ى مقتض الرجوع إل ث ب ود ،    451وحي ات والعق انون االلتزام ن ق م

م األول     ان الحك يستفاد منها أن الدفع بسبقية البت في الطلب ال يكون له محل إال إذا آ
الصادر في النزاع حاز قوة الشيء المقضي به ، وذلك بالنسبة لجوهر الطلب بحيث     

ك من الشرط األول       تستنفذ المحكمة واليتها بالنظر  ا يستشف ذل في النزاع مجددا آم
  .الذي يقضي بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 

 
  

ى عدم وجود        ا ، باإلضافة إل وحيث إن الحكم المحتج به من طرف المدعى عليه
ديم         كليات تق حة ش ي ص ت ف ى الب ط عل ه اقتصر فق ا ، فإن يرورته نهائي د ص ا يفي م

ة لذلك بعدم قبول الطلب لتقديمه ضد غير ذي صفة ، مما يبقى الدعوى ، وقضى نتيج
  .معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس قانونا  ويتعين رده 

  . وحيث باستيفاء الطلب لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول 
ة لموالي          : الموضوعوفي  ى الجماعة القروي م عل ى الحك  حيث يهدف الطلب إل

غ       ة مبل دة المدعي ا لفائ م   434.150,00بوسلهام في شخص رئيس مجلسها بأدائه دره
دد            ا ع ة بينهم ات المبرم فقة الدراس ذ ص ن تنفي دين ع ل ال ل أص ذي يمث ،  1/97ال

  .درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل  100.000,00وتعويض عن التماطل قدره 
از األ  ن إنج الرغم م ا ب ة بأنه ث تمسكت المدعي ة وحي ة ودراس غال الطبوغرافي ش

ليم     الطرق المتعاقد بشأنها ، وتوصل المدعى عليها بها آما هو ثابت من محضر التس
، إال أن هذه األخيرة امتنعت مع  28/5/1998وآشف الحساب النهائي المؤرخين في 

  .ذلك عن تمكينها من مستحقاتها 
دي  ا لل ار من جانبه ا أي إنك دعى عليه ه من وحيث نفت الجماعة الم ن المطالب ب

ة ، وأن عدم صرف مستحقات      طرف المدعية على نحو يقتضي إقامة الدعوى الحالي
دول دورة       ي ج ب إدراج األداء ف ي تتطل دة الت راءات المعق ى اإلج ع إل ة يرج المدعي
وفير            ة بقصد المصادقة وت وزارة الداخلي ة ل ى السلطة الجهوي م عرضه عل المجلس ث

  .االعتمادات المالية الموازية 
ا تخص         ا إنم دعى عليه رف الم ن ط ا م تج به راءات المح ث إن اإلج ن ، حي لك
ة ، حيث تكون            ة من طرف الجماعة المحلي رام الصفقة العمومي ابقة إلب المرحلة الس
ة سلطة الوصاية            ى موافق الي والحصول عل اد الم وفير االعتم ة بت رة ملزم هذه األخي

ا ب  د الصفقة ، أم ى عق ي مصادقتها عل د ف ذي يتجس ع ال ر لجمي ذا األخي تيفاء ه د اس ع
اإلجراءات الشكلية في إبرامه وتنفيذ األشغال المتعاقد عليها ، فال يجب على الجماعة  
دفع    ر ب ر بالصرف ، إال إصدار األم وز صفة اآلم ذي يح ها ال طة رئيس ذاك بواس آن
ون         روض أن يك فقة مف اد المخصص للص ا دام أن االعتم اول ، م دة المق ة لفائ النفق

أن إجراءات   . قبل إبرامها متوفرا  فضال عن أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت فعال ب
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ر   د اآلن ، األم تحقاتها لح ة من مس ين المدعي ي حالت دون تمك ة هي الت ة معين إداري
  .الذي يبقى ما نعته بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية الالزمة 

دي ي أصل ال ة ف ة المدعي ا بأحقي دعى عليه رار الم ام إق ه ، وحيث أم ن المطالب ب
المبلغ المحدد في       دتها ب م لفائ ا تكون     434.150,00يتعين تبعا لذلك الحك م ، آم دره

ا لمقتضيات         تيفاء شروطه طبق د اس محقة في الحصول على تعويض عن التماطل بع
  من قانون االلتزامات والعقود ، استنادا إلـــــــى 255الفصل 

 
  

ا في   المطالبة القضائية السابقة التي تم رف عها في مواجهة المدعى عليها و التي تجعله
النظر     ة وب حالة مطل ، وهو التعويض الذي تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديري

  .درهم  50.000,00إلى مبلغ الدين ومدة التماطل في مبلغ 
  .وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره ، ويتعين رفضه 

  .لدعوى يتحمل مصاريفها وحيث إن خاسر ا
 

  المنطوق
  

المحدثة  90.41رقم  القانون من  8و  7و  5و  4و  3المواد  لمقتضياتتطبيقا  و
  .وقانون المسطرة المدنية بموجبه محاآم إدارية ، 

  
  األسباب لهذه

  

  :ابتدائيا وحضوريا اإلدارية علنيا  المحكمة  حكمت

  .بقبول الطلب  :في الشكل 

لهام في شخص رئيسها        ب  :وفي الموضوع   ة لموالي بوس أداء الجماعة القروي
م   434.150,00لفائدة المدعية مبلغ  ة      (دره ون ألف ، ومائ ة وثالث ة وأربع أربعمائ

م  ون دره دره  ) وخمس ل ق ن التماط ويض ع م  50.000,00، وتع ون ( دره خمس
  .، وتحميلها المصاريف حسب نسبة المبلغ المحكوم به ) ألف درهم 

  

  ......................................والشهر والسنة أعاله  اليوملحكم في صدر ا بهذا
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  الضبط آاتب                                                  المقرر و الرئيس
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    م ع                                           ) 86/8/05 ( 1-3المملكة المغربية                         

 وزارة العدل  

 المحكمة اإلدارية بالرباط                    

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة                                                               

  قسم القضاء الشامل                                 الضبط بالمحكمة اإلدارية بالرباط   

  461: حكم رقم    

  6/3/2008: بتاريخ      

  86/8/05 : ملف رقم   
  القاعدة

صرف لنظر عنها ... عدم أداء مصاريف الخبرة رغم توقف البت في النزاع على إنجازها 
  .نعم ... عدم قبول الطلب على حالته ... 

  باسم جاللة الملك
  

  6/3/2008بتاريخ 

  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

                            

  :الحكم اآلتي نصه 

  

ين  رآة : ب ا   __________ ش خص ممثله ي ش م ف ة اإلس رآة مجهول ش
  .، الرباط_____ القانوني، الكائن مقرها االجتماعي ب 

  .، المحامي بهيئة الرباط ____________ األستاذ  :نائبها 

  

  من جهة.................. ..................................                 
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اط      -1: وبين  ا بالرب ا بمكاتبه ائن مقره وزارة الفالحة واالستثمار الفالحي الك
ه    -2 ره بمكاتب ائن مق وزير األول الك يد ال خص الس ي ش ة ف ة المغربي الدول

اط    ى بالرب الوزارة األول ه       -3ب ره بمكاتب ائن مق ة الك ائي للمملك ون القض الع
 .بوزارة المالية بالرباط

 .، المحامي بالرباط________ األستاذ ينوب عنه 

  

  من جهة أخرى...................................................          
  

  الوقائع

اريخ    ا بت طة نائبه ة بواس ن طرف المدعي دم م ال المق ى المق اء عل ر  9بن ،  2005فبراي
غ  المؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها دائنة لوز ارة الفالحة واالستثمار الفالحي بمبل

غ      5000,00 ة مبل ؤدي للمدعي أن ت  5000,00درهم ألجله تلتمس الحكم على المدعى عليها ب
اذ     1500,00درهم أصل الدين ومبلغ  ة مع النف دررهم عن التماطل مع الحكم بالفوائد القانوني

  .المعجل وتحميل المدعى عليها آافة المصاريف 
اريخ     وبناء على المذ ائبهم بت يهم بواسطة ن آرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عل

  .والرامية إلى الحكم برفض الدعوى لتقادم الدين المطالب به  18/04/2005
ـخ        ة بتاريـــــــــــــــــ رف المدعي ن ط ا م دلى به ة الم ذآرة التعقيبي ى الم اء عل وبن

  .والرامية إلى الحكم وفق المقال  10/05/2005
ـخ  و و   08بناء على المذآرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بتاريـــ يوني
م     2005 يك رق طة ش ه بواس ب ب غ المطال ت المبل د استخلص ة ق ى أن المدعي ة إل والرامي

  .ألجله يلتمسون التصريح برفض الطلب 03/11/1999بتاريخ  7829982
رف      ن ط ا م دلى به ة الم ذآرة التعقيبي ى الم اء عل ـخ   وبن ة بتاريـــــــــــــــــ المدعي

دلل إال بصور       12/12/2005 م ت ا ل تلتمس الحكم وفق الطلب بدعوى أن الجهة المدعى عليه
  .شمسية من الوثائق آما أنها لم تدل بشهادة بنكية تفيد استخالص الشيك 

  .وبناء على باقي اإلجراءات المتخذة في الملف 
دي الصادر ب م التمهي ى الحك اء عل اريخ وبن دد  25/6/2006ت والقاضي  1283تحت ع

  .بإجراء خبرة بواسطة السيد أحمد بوزبع 
م تستجب رغم             رة ، فل ا قصد أداء أتعاب الخب ة بواسطة دفاعه ذار المدعي ى إن وبناء عل

  .إمهالها 
  .وبناء على باقي األوراق المدرجة في ملف المحكمة 

  . 24/1/2008وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ 
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اريخ        دة بت ة المنعق د    28/02/2008وبناء على إدراج القضية  في الجلسة العلني التي أآ
ة      خاللها السيد المفوض الملكي تقريره الرامي إلى عدم القبول ، فوضعت القضية في المداول

  .قصد النطق بالحكم 
  و بعد المداولة طبقا للقانون

غ  حيث يهدف الطلب إلى الحكم  :في الشكل  على المدعى عليها بأن تؤدي للعارضة مبل
درهم مع الفوائد  1500,00درهم أصل الدين والحكم بتعويض عن التماطل قدره  5000,00

ة        ا آاف دعى عليه ل الم ع تحمي ل م اذ المعج م بالنف م والحك اريخ صدور الحك ن ت ة م القانوني
  .المصاريف 

رة      إجراء خب ة ب رت المحكم راف أم ة األط ام منازع ث أم د  وحي ر أحم طة الخبي بواس
ل للخدمات      م أداء مقاب ا إذا ت بوزبع حول فحص محاسبة الوزارة المدعى عليها قصد تحديد م

   3/11/99بتاريــــخ  7829982المنجزة لفائدتها ومطابقة الشيك رقم 
  

  .مع ما هو مضمن بمحاسبتها لتحديد ما إذا آان يتعلق بمقابل المنازعة موضوع النزاع 
المدعي بواسطة نائبه قصد أداء أتعاب الخبرة فلم يستجب رغم توصله    وحيث تم إنذار

اريخ  رة      02/05/2007بت از الخب ه إنج ذر مع ا تع ه مم ه وإمهال وح ل ل الممن وانصرام األج
  .الشي الذي يبقى معه الطلب غير مقبول على خالته 

  
  المنطوق

  
ث بموجبه محاآم المحد 90.41من القانون رقم  8-7-5-3وتطبيقا لمقتضيات المواد 

  .إدارية 
  

  لهذه األسباب                               
  

  :حكمت  المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا 

  .بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه 

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

  آاتب الضبط                                                    الرئيس و المقرر  
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م ع                         )                       ش و  159/07(  1-4المملكة المغربية                    

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة اإلدارية بالرباط                       

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                                              

  قسم القضاء الشامل

    2255:  حكم رقم 

  15/11/2007: بتاريخ 

  ش و 159/07: ملف رقم 

  القاعدة

ريف    ر ش ين بموجب ظهي ه إال ب... موظف مع ن عزل ة  ال يمك س اآللي دام ... موجب نف إق
ر الشريف   دم صدور الظهي م ع ه رغ أديبي بعزل راح المجلس الت ل اقت ى تفعي ... اإلدارة عل

  . نعم ... تسوية وضعيته اإلدارية والمادية ... نعم ... تجاوز لالختصاصات 

  

  باســــم جــاللة المــلك
  

  15/11/2007بتاريخ                 
  :ية بالرباط وهي متكونة من السادة أصدرت المحكمة اإلدار

_  

  

  :الحكم اآلتي نصه 

  

  .عمر القلعي  السيد: بين 
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  .شارع قال ولد عمير أآدال الرباط  76 :عنوانه 

  .امحمد عنتري وأمينة أشرقي محاميان بهيئة الرباط  اناألستاذ : هانائب

  

  من جهة.........................................................     
  

  

 .الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -: وبين 

 .السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط  -
 .السيد المدير العام لألمن الوطني بمكاتبه بالرباط  -
 .السيد الوآيل القضائي للمملكة بوزارة المالية والخوصصة بالرباط  -
 

  من جهة أخرى..................................................                     

  الوقائع               
  

ذه على المقال المسجل لدى آتابة ضبط  بناء اريخ    ه ة بت ،  19/02/2007المحكم
دعي     ه الم رض في ائية ، يع وم القض ه الرس ؤداة عن هالم ان  أن اإلدارة   آ ل ب يعم

وطني العامة لألمن   ذ   ال ه في غضون شهر       آع 20/12/1985من د شرطة وأن مي
وطني     قضائيةآان موضوع متابعة  1989شتنبر  ة لألمن ال فأقدمت اإلدارة العام

القضائية تمت تبرئته براءة تامة من   المسطرةعلى توقيفه عن العمل وبعد إجراء 
مثل أمام المجلس التأديبي الذي  02/9/1997وأنه بتاريخ . أجل آل ما نسب إليه 

اريخ   برأتهال المنسوبة إليه والتي آخذه على األفع  16/9/1997المحكمة منها وبت
، وأنه  03/9/1997ابتداء من  أشهر 6توصل بقرار اإلحالة على االستيداع لمدة 

رة       م استدعاؤه م اج ث ادة اإلدم ام المجلس     أخرى رغم تقديمه لطلب إع ول أم للمث
اريخ  أديبي بت بق أن   13/10/1998الت ي س ال الت نفس األفع بعول ا   وق ن أجله م

ه في غضون    .  تأديبيا ام        1998 سنة وأن دير الع الة صادرة عن الم توصل برس
راح   م اقت ه ث ر أن وطني تخب هلألمن ال داء من  عزل ه ابت  03/3/1998من وظيفت

ك        الظهيروأن مشروع  ة المل ى جالل وع إل دبير مرف ذا الت ى  . الذي سيتبنى ه وعل
ذه   ا     الوضعية اعتبار أن ه ه مادي د أضرت ب ه سنة      ق ذ توقيف ا من ،  1989ومعنوي

ة فإنه يلتمس تسوية وضعيته    ة         اإلداري اريخ مع ترتيب آاف ك الت ذ ذل ة من والمادي
 . المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر  بالنفاذاآلثار القانونية وشمول الحكم 
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الوآيل القضائي للمملكة والمؤشر  طرفعلى المذآرة الجوابية المقدمة من  وبناء
اريخ عليه ا     18/4/2007ا بت ن خالله ع م ي دف دموالت ة   بع اص المحكم اختص

د     و عمي دعي ه ار أن الم ى اعتب ة عل ذه النازل ي ه ر ف ة للنظ رطةاإلداري وأن  ش
ا           ة فيه ر شريف عن السدة العالي ة يستوجب صدور ظهي تسوية وضعيته اإلداري

ل الق منوهو  ع الوآي ا دف ك ، آم ة المل ة لجالل ضائي صميم الصالحيات المخول
ب   ول الطل دم قب كالبع أديبي     ش س الت ار أن المجل ى اعتب ه عل ابق ألوان ه س لكون

د  13/10/1998المنعقد بتاريخ  ه         ق ا يقضي بعزل أصدر في حق المدعي اقتراح
ه عن عمله مع االحتفاظ بحقه في التقاعد ،   م يصدر        وأن ة ل ا دامت السدة العالي م

ين      اليةالحعنها لحد اآلن أي ظهير بالعزل فإن الدعوى  ا ويتع ابقة ألوانه تكون س
  .بالتالي التصريح بعدم قبولها شكال 

غير مرتكزة على أساس   الدعوىالموضوع دفع الوآيل القضائي بكون هذه  وفي
بق   د س دعي ق ار أن الم ى اعتب انوني عل ندها الق دة لس هومفتق ذه  ل دى ه دم ل أن تق
تح   المحكمة بطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار توقيفه عن ال ه عمل ف ملف عدد    ل

ى     69/98 رار المجلس األعل غ قضت المحكمة فيه برفض الطلب ، والذي أيد بق
اريخ   213 عدد نده في         28/3/2003وت اج المدعي يجد س ، مضيفا أن عدم إدم

وطني ،      األساسيمن النظام  38الفصل  ة لألمن ال الخاص بموظفي اإلدارة العام
ري    ذي أج ث ال ة البح ك أن نتيج ىذل دة   ال عل ي لم ف الحتم د التوقي دعي بع   6م

  . آانت سلبية بالنسبة إليه ، والتمس الحكم برفض الطلب  أشهر
ا       منعلى المذآرة التعقيبية المدلى بها  وبناء طرف نائب المدعي والمؤشر عليه

اإلدارية للبت في    المحكمةوالتي أآد من خاللها اختصاص  16/5/2007بتاريخ 
وبالتالي حرم  حقهيطلع على البحث الذي أجري في  الطلب ، مضيفا أن موآله لم

  . من حق الدفاع 
  

دد   م ع ى الحك اء عل اريخ  1139وبن اد االختصاص  24/05/2007بت والقاضي بانعق
  .النوعي للبت في الطلب 

اريخ         ا من طرف المدعي بت دلى به تنتجات الم تمس   17/08/2007وبناء على المس يل
ه مع رد دف     ع آتابات د جمي انوني         فيها تأآي ى أساس ق ا عل دم ارتكازه ه لع وعات المدعى علي

  .سليم 

اريخ    ة بت ائي للمملك ل القض رف الوآي ن ط ا م دلى به تنتجات الم ى المس اء عل وبن
  .يلتمس فيها تأآيد آتاباته السابقة مع الحكم برفض الطلب 17/09/2007

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة في ملف المحكمة 

  . 04/10/2007مر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ وبناء على األ
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اريخ      دة بت ة المنعق د    01/11/2007وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلني التي أآ
ة قصد النطق           ابي ، فوضعت القضية في المداول ره الكت خاللها السيد المفوض الملكي تقري

  .بالحكم 

  وبعد المداولة طبقا للقانون
ع الوآيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لكونه سابق ألوانه حيث دف :في الشكل 

  .طالما لم يصدر بعد ظهير شريف بعزل المدعي 

دمت   ر شريف ، وأق ا بموجب ظهي ا معين دعي بصفته موظف ان الم ا آ لكن ، حيث لم
ريف ،        ر ش دور  ظهي ك يقتضي ص م أن ذل ة رغ ة الوظيفي د للعالق ع ح ى وض اإلدارة عل

ق       1998در منذ سنة والحال أنه لم يص ة بتسوية وضعيته عن طري ، فيحق للمدعي المطالب
  .القضاء مما يجعل الدفع في غير محله ويتعين استبعاده 

ة       ائر الشروط الشكلية المتطلب و حيث باستبعاد الدفع المذآور يبقى الطلب مستوفيا لس
  .قانونا، فهو لذلك مقبول 

تمس المدعي تسوية وض     :وفي الموضوع  رار     حيث ال ذ ق ة من ة والمادي عيته اإلداري
  .مع ترتيب آافة اآلثار القانونية مع الحكم بالنفاذ المعجل  1989توقيفه سنة 

  :في مشروعية التأديب : أوال 

د إجراء  ة قضائية وبع ر متابع ا عن العمل إث ان موقوف دعي آ تفاد أن الم و حيث يس
م استدعاؤ         ك ت ر ذل ى إث ه وعل أديبي     المسطرة القضائية تمت تبرئت ام المجلس الت ول أم ه للمث

اريخ  تنبر  2بت ل       1997ش ات النق رفه أذون ي تص ل ف ة تتمث اء إداري ى أخط ذه عل ذي اخ ال
اج         ادة اإلدم دم بطلب إع ذها تق د تنفي وصدرت في حقه عقوبة التوقيف لمدة ستة أشهر ، وبع

الة ص       م  توصل برس ه ، ث رح عزل ادرة عن  فاستدعي للمثول أمام المجلس التأديبي الذي اقت
ن      داء م ه ابت ن وظيفت ه م م عزل ه ت ره بأن وطني تخب ن ال ام لألم دير الع وأن  3/3/1998الم

  .مشروع الظهير الذي سيتبنى هذا التدبير مرفوع إلى جاللة الملك 

ل     يات الفص ا لمقتض ث طبق ة      65وحي ة العمومي ام للوظيف ي الع ام األساس ن النظ م
ة سكوت األن   ا ال يتعارض مع       باعتباره نصا عاما يطبق في حال ة األساسية الخاصة فيم ظم

ان الفصل         ئن آ ه ل من   29روحها ، فإن سلطة التسمية هي التي تختص بحق التأديب ، وأن
ى   مية إل ند حق التس د اس وطني ق ن ال ة لألم وظفي اإلدارة العام ام األساسي الخاص بم النظ

ين      ك الموظفين المعين تثنى من ذل طبق الشروط المحددة     المدير العام لألمن الوطني فإنه اس
  اءات المذآورة ما يتـــــــــعلقفي نص خاص ، وأنه من بين االستثن
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ة       ادة الثاني بتعيين عمداء الشرطة الذي يرجع إلى نظر الجناب الشريف حسب مقتضيات الم
  .بتفويض سلطة التعيين  29/9/1999بتاريخ  1.99.205من الظهير الشريف رقم 

إن  وحيث لما آان تعيين المدع ي عميدا للشرطة قد تم بموجب ظهير ملكي شريف ، ف
دير            رار الم ذلك يكون ق ارا ل ة ، واعتب ة القانوني تم إال بموجب نفس اآللي عزله ال يمكن أن ي
ذآور ، في        ر الم اب صدور الظهي العام لألمن الوطني بالتجسيد الفعلي لعقوبة العزل في غي

  .شروعيته حكم القرارات المنعدمة ويتعين التصريح بعدم م

  :ثانيا فيما يخص تسوية الوضعية اإلدارية والمادية 

ادرة    دم مب ة لع ة نتيج ة والمادي وية وضعيته اإلداري م بتس دعي الحك تمس الم ث ال حي
  .اإلدارة إلى القيام بذلك 

  

داء من      3وحيث لما آان الثابت أن المدعي قضى عقوبة التوقيف لمدة ستة أشهر ابت
تنبر  ى  1997ش ه ،      03/03/1998إل رح عزل ذي اقت أديبي ال س الت ى المجل م عرض عل ث

داء من           ه ابت ه من وظيفت راح عزل م اقت ه ت ه اإلدارة أن ى     1998مارس   3فأخبرت دل إل م ت ول
ل مضمون  ه ، وفضلت تفعي الظهير الملكي الشريف بعزل م ب ذا الحك اريخ صدور ه ة ت غاي

د تجاوزت ا    ختصاصاتها ، ويصبح   مشروعه قبل أن يصدر عن الجناب الشريف ، فتكون ق
  03/03/1998من حق هذا األخير تسوية وضعيته ابتداء من 

  

  املنطوق             
  

من  23و  22و  21و  20و  11و  8و  7و  5و  3وتطبيقا لمقتضيات المواد 
من النظام األساسي  73و  5المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، والفصلين  90.41القانون رقم 

بتاريخ  1.99.205ومية ، والمادة الثانية من الظهير الشريف رقم العام للوظيفة العم
من النظام األساسي الخاص بموظفي  29بتفويض سلطة التعيين والفصل  29/09/1999

  .اإلدارة العامة لألمن الوطني 
  

  هلذه األسباب                              
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  :حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا حضوريا 

  .بقبول الطلب  :كل في الش

د للشرطة     :في الموضوع  ة آعمي بأحقية المدعي في تسوية وضعيته اإلدارية والمادي
  .وبتحميل اإلدارة العامة لألمن الوطني المصاريف   03/3/1998منذ 

  

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

  

  

  آاتب الضبط                                       الرئيس و المقرر     
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                            ع. م )                          غ ق  198/07(  1-4المملكة المغربية            

  وزارة العدل

  المحفوظ بكتابة الضبط نسخة الحكم                          المحكمة اإلدارية بالرباط

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط               قسم القضاء الشامل         

  1468:  حكم رقم 

  28/6/2007: بتاريخ 

  غ ق 198/07: ملف رقم 

  القاعدة

  .ال ... اختصاص محكمة الموضوع ... طلب وقتي ... طلب إيقاف األشغال  -1
  .ال ... إلدارية اختصاص المحكمة ا... منازعة في ملكية عقار  -2

  باســــم جــاللة المــلك

  28/6/2007بتاريخ                 
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

_  

  :اآلتي نصه  الحكم

  ._  _ -1 : بين

  .تمارة  –دوار أوالد امطاع ، جيش األوداية  :عناوينهم 

  . . المحامي بهيئة الرباط_ األستاذ  :نائبهم 

  

  من جهة............................................                                          
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 .الدولة المغربية في شخص الوزير األول بمكاتبه بالرباط  - : وبين -
 .السيد وزير الداخلية بالرباط  -
والي          - ارع م ائن بش ام الك ديرها الع خص م ي ش دبير ف داع والت ندوق اإلي ص

 .لحسن بالرباط ا
ة ب     - انوني الكائن ا الق ساحة موالي    12شرآة تهيئة الرياض في شخص ممثله

 .علي الشريف الرباط 
 .المحامون بالرباط __________ األستاذ النقيب  :ينوب عنها 

  أخرى جهةمن ..........................................                                  

  

  الوقائع               
  

بناء على المقال المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 
،غير المؤداة عنه الرسوم القضائية  يعرض فيه المدعون أنهم يعتبرون 09/05/2007

من أبناء قبيلة جيش األوداية ، ويملكون بهذه الصفة عدة قطع أرضية موضوع الرسم 
الداخلية قام بتفويت تلك األراضي التي ر ، وأن وزير  22747العقاري األصل عدد 

آلت إلى شرآة تهيئة الرياض ، وأنهم طعنوا في قرار التفويت أمام هذه المحكمة ، 
وأنه قد تم تدشين مشروع جيش األوداية لمحاربة السكن غير الالئق على أساس 
 تعويض ذوي الحقوق في إطار اتفاقية موقعة من طرف الجهات اإلدارية المعنية  غير
أن شرآة تهيئة الرياض تباشر األشغال التمهيدية إلقامة العمارات دون أن يتم تمكينهم 
من حقوقهم ، وأنه حفاظا على مصالحهم فهم يلتمسون إيقاف األشغال المذآورة إلى 

  .حين البت في دعوى اإللغاء ، مع النفاذ المعجل 
ياض خالل وبناء على مذآرة الجواب المدلى بها من طرف شرآة تهيئة الر

الرامية إلى عدم االختصاص النوعي ، وإلى عدم قبول الطلب  14/06/2007جلسة 
  .شكال ورفضه موضوعا 

الرامية إلى الحكم وفق  21/06/2007وبناء على تعقيب المدعين خالل جلسة 
  .طلباتهم 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة في ملف المحكمة 
 21/06/2007الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  وبناء على إدراج القضية في

التي أآد خاللها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فوضعت القضية في 
  .المداولة قصد النطق بالحكم 

  
  مداولة طبقا للقانونوبعد 
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  :في الدفع بعدم االختصاص النوعي 

اف األشغال التي تباشرها ش         دعون األمر بإيق تمس الم ة الرياض   حيث ال رآة تهيئ
ى   فوق عقارهم الكائن بدوار أوالد امطاع إلى حين البت في دعوى اإللغاء أو حصولهم عل

  .التعويضات ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

ة أن موضوع      وعي بعل دم االختصاص الن ا بع دعى عليه ة الم ت الجه ث دفع وحي
  .النزاع يدخل ضمن اختصاص المحكمة اإلدارية بالرباط 

من        وحي دخل ض ا ي ا وقتي اره طلب غال باعتب اف األش ب إيق إن طل ة ، ف ن جه ث م
ة الموضوع      ت محكم ئن آان ه ل اء الموضوع ، وأن تعجل ال قض اء المس اختصاص القض

ادة          ة في نطاق الم رارات اإلداري ذ الق اف تنفي ات إيق انون    24اإلدارية تختص بطلب من الق
اق   90.41 إن نط ة ، ف اآم إداري ه مح ة بموجب ى  المحدث ا تنصب عل ذآورة إنم ا الم واليته

  .القرار اإلداري وليس على األشغال الناتجة عن ذلك القرار 

ار   ا للعق ارهم مالآ ى اعتب بهم عل دعون طل د أسس الم ة أخرى ، فق وحيث من جه
ا    دعى عليه ة الم ال أن الجه زاع ، والح رآة ( موضوع الن ا  ) ش ا ليست شخص باعتباره

هادة تظهرت بش د اس ا ق ا عام غال   معنوي ه األش رة في ار المباش ة العق ا مالك د أنه ة تفي عقاري
ي           ى قاض رض عل رض أن يع غال المفت ف األش ب وق ل طل زاع ، يجع وع الن موض
اق    ن نط رج ع ذي يخ يء ال ار الش تحقاق العق ي اس ت ف ى الب ا عل تعجالت متوقف المس

  .اختصاص المحكمة اإلدارية ويتعين لذلك الحكم بعدم االختصاص النوعي 

  
  

  المنطوق
  

المحدثة  90.41من القانون  12و  8و  7و  5و  3لمقتضيات المواد  تطبيقا و
  .بموجبه محاآم إدارية 

  
  األسباب هلذه

  

  :حضوريا اإلدارية علنيا ابتدائيا  المحكمة  حكمت

  .بعدم االختصاص النوعي للبت في الطلب 
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  ......................................والسنة أعاله  والشهرصدر الحكم في اليوم  بهذا

  

  

  الضبط آاتبوالمقرر                                            الرئيس
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 م ع            )     غ  200/07(    1-3                المغربية المملكة

  العدل وزارة  

  اإلدارية بالرباط                   المحكمة  

  الحكم المحفوظ بكتابة نسخة                                                                

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط الضبط                                 القضاء الشامل قسم   

  15 :رقم  حكم   

  3/1/2008 :   بتاريخ   

  غ 200/07 :رقم  ملف   
  القاعدة

... تعليل تقتضي سلوك مسطرة اإلفصاح مواجهته بعيب انعدام ال... قرار ضمني بالرفض 
  .نعم 

  

  

  الملكجاللة  باسم
  

  3/1/2008 بتاريخ

  :المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة  أصدرت

                            

  :اآلتي نصه  الحكم

  

  .محل المخابرة معه بمكتب ______ السيد : بين 
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  .ئة تطوان محام بهي__________ األستاذ  :نائبه 

  من جهة....................................................                  
  

ة    -: وبين  ة بمدين عمالة المضيق الفنيدق في شخص عامل العمالة بمقر العمال
 .المضيق 

 .وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط  -
 .ل بمكاتبه بالرباط الدولة المغربية في شخص الوزير األو -
 .الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
  

  من جهة أخرى...................................................          
  

             
اريخ       ة بت ذه المحكم بط ه ة ض دى آتاب جل ل ال المس ى المق اء عل ،  15/05/2007بن

وة الق      ائية بق وم القض ن أداء الرس ى م ـخ     المعف ه بتاريــــ اعن أن ه الط رض في انون ، ي
ى    12/09/2005 ن أجل الحصول عل ة المضيق م فر ببلدي وازات الس دى مصلحة ج دم ل تق

ة     ى مصالح عمال جواز السفر ، فسلم له وصل بذلك ، غير أنه منذ ذلك التاريخ وهو يتردد عل
دى الع      تظلم ل ى ال ه ، فاضطر إل أن طلب حا بش ق ردا واض يق دون أن يتل اريخ  المض ل بت ام

لبية      4/04/2007 ة الس رارات اإلداري ل الق دم تعلي حا أن ع واب ، موض ق أي ج دون أن يتل
ة      يخول المطالبة بإلغائها ، لذلك فهو يلتمس إلغاء قرار رفض تسليمه جواز السفر تحت طائل

  .درهم عن آل سوم امتناع  1000غرامة تهديدية قدرها 
رف ال    ن ط ه م دلى ب واب الم ى الج اء عل ـخ  وبن ة بتاريــــ ائي للمملك ل القض وآي

اء          04/09/2007 ق باالنتم ا أن للطاعن سوابق قضائية تتعل الرامي إلى رفض الطلب طالم
رة حسب     ار خطي إلى منظمة مخطورة بعدما تم الحكم عليه من أجل ذلك ، آما أنه يروج ألفك

  .البحث المجرى حوله من طرف الشرطة 
  .مدرجة في ملف المحكمة وبناء على باقي األوراق األخرى ال

  . 26/11/2007وبناء على األمر بالتخلي واإللباغ الصادر بتاريخ 
اريخ        دة بت ة المنق د    27/12/2007وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلني التي أآ

ي       ية ف راء بحث ، فوضعت القض ة إل إج تنتجاته الرامي ي مس وض الملك يد المف ا الس خالله
  .لحكم المداولة قصد النطق با

  و بعد المداولة طبقا للقانون
ذلك           : في الشكل   ا ، فهو ل ة قانون ا للشروط الشكلية المتطلب دم الطلب وفق حيث ق

  .مقبول 
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حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل : وفي الموضوع 
درها          ة ق ة تهديدي ة غرام ت طائل فر ، تح واز الس اعن ج نح الط رفض م يق ب المض

  .رهم د 10000
  .وحيث أسس الطاعن طلبه على وسيلة وحيدة هي عيب انعدام التعليل 

إن        الرفض ، ف مني ب رار ض ق بق ر يتعل ا أن األم ة ، فطالم ن جه ث م ن ، حي لك
رفض ،        مواجهته بعيب انعدام التعليل يقتضي سلوك مسطرة اإلفصاح عن أسباب ال

ي      ؤرخ ف ه الم د تظلم اعن اعتم ال أن الط ن أ 04/04/2007والح دار  م ل استص ج
  .القرار من جهة وطلب اإلفصاح عن األسباب من جهة ثانية 

ة     نح اإلدارة مهل رار يقتضي م ب استصدار الق ان طل ا آ ث لم ن  60وحي وم م ي
رفض       باب ال ن أس طرة اإلفصاح ع ى مس وء إل ك اللج د ذل م بع ب ، ث لها بالطل توص

ديم      ن الحالي  الطع  الضمني ، فإن مزجهما في مسطرة واحدة من طرف الطاعن وتق
ال   ن اآلج ين اإلدارة م ام دون تمك رة أي هر وعش ل ش ورة   داخ ا لبل ا قانون ة له المخول

  .انعدام التعليل  موقفها من الطلب يحول دون إمكانية مواجهتها بعيب
  

واز   نح الطاعن ج باب رفض م رزت اإلدارة أس د أب ة أخرى ، فق وحيث من جه
اريخ    ا بت ن من طرف      04/09/2007السفر بموجب مذآرتها المؤشر عليه دما أدي بع

القضاء باالنتماء إلى منظمة مخطورة والترويج ألفكار خطيرة حسب تقارير الشرطة 
را بوجاهة       ه مق ا يكون مع ، دون أن ينازع في ذلك رغم توصله بجواب اإلدارة ، مم

  .التبريرات التي اعتمدتها ، الشيء الذي يجعل القرار قد قام على سبب صحيح 
  . ذآورة أعاله ، يبقى الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه وحيث للعلل الم

  
  المنطوق

  
المحدثة بموجبه  90.41من القانون  8و  7و  5و  3و تطبيقا لمقتضيات المواد 

  .محاآم إدارية 
  

  األسباب لهذه
  

  :حضوريا   ياعلنيا ابتدائاإلدارية  المحكمة  حكمت

  .بعدم قبول الطلب  :في الشكل 

  .الطلب برفض  :وفي الموضوع 

  

  ......................................والسنة أعاله  والشهرصدر الحكم في اليوم  بهذا
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  الضبط آاتب                                          المقررو  الرئيس
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                            ع. م )                          غ ق  264/07(  1-3المملكة المغربية            

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط                           المحكمة اإلدارية بالرباط

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط               قسم القضاء الشامل         

  :  حكم رقم 

  1428رجب  10: بتاريخ 

  26/7/2007: موافق 

  ق غ 264/07: ملف رقم 

  القاعدة

االستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية منوط بوجود  -1
ذه المسطرة      ا تشكله ه ظروف استثنائية تتجسد في عنصري الجدية واالستعجال ، لم

  .من خروج على قاعدة األثر الفوري للقرارات اإلدارية 
راءة ال       -2 ك الظروف بشكل واضح حسب الق زاع ،    عدم توافر تل ات الن ة لمعطي ظاهري

ر          اء غي ى حين البت في دعوى اإللغ ه إل يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون في
  .نعم ... رفضه ... قائم على أساس 

  

  

  باســــم جــاللة المــلك
  

  26/7/2007موافق  1428رجب  10بتاريخ                 

  :سادة أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من ال

_  

  

  :اآلتي نصه  الحكم

  .، فالح _______ السيد  : المدعي بين
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  .قلعة السراغنة _______ القلعة الراشية  :عنوانه 

  . ، المحامي بهيئة الرباط ________ األستاذ  :نائبه 

  

  من جهة............................................                                          
  

ه    وبين ه         - :المدعى علي وزير األول بمكاتب يد ال ة في شخص الس ة المغربي الدول
  .بالرباط 

اط     - ه بالرب السيد وزير الداخلية بصفته الوصي  على الجماعات الساللية بمكاتب
. 
 

  أخرى جهةمن ..........................................                                   

  

  الوقائع               
  

بناء على المقالي االفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة 
، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه صدر عن مجلس  21/6/2007بتاريخ 

في القضية عدد  03/07/م/10تحت رقم  29/3/2007الوصاية قرار مؤرخ في 
عة الساللية ازنادة المؤرخ ، يقضي بالمصادقة على القرار النيابي للجما 04/2006

صبح فيما ___ ، القاضي بدوره بأحقية المشتكي السيد  27/9/2006فـــــــــــــــي 
يطالب به ، وبإلزام  شقيقه المدعي من نصيبه في األرض موضوع النزاع المتمثل 
في النصف ، وضرورة إفراغه هو ومن يقوم مقامه ، وأن القرار المذآور جاء 

السلطة ألن أحد أعضاء مجلس الوصاية سبق له أن بت في النزاع مشوبا بتجاوز 
أمام المجلس النيابي للجماعة السالفة الذآر التي هي غير مختصة أصال ، مما يشكل 

. خرقا لقواعد العدل واإلنصاف ويجعل القرار متسما بعدم المشروعية لعيب الشكل 
دة ازنادة المرفوع لمجلس آما أنه ثابت         من تقرير السلطة المحلية لقيا

والمشتكي المذآور ال ينتميان إلى الجماعة الساللية  –أي المدعي  –الوصاية أنه 
الزنادة ، وأن األرض المتنازع في شأنها تحت تصرف ذوي الحقوق من أوالد صبيح 
التابعين إداريا لقيادة أهل الغابة، وأن الجماعة الساللية المختصة بالنزاع هي أوالد 

التي ينتميان إليها والمختصة بالنظر في النزاعات التي تقوم بين أعضائها  صبيح
باإلضافة إلى أن .  والغير ، حتى وإن آانت األرض المعنية تقع في نفوذ قيادة ازنادة 
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القرار المطعون فيه لم يتضمن أي تعليل يبرر ما انتهت إليه الجهة المصدرة له ، آما 
لى به من وثائق تدعم وجود القسمة المتمسك بها من لم يأخذ بعين االعتبار ما أد

طرفه مع إخوته في العقارات الجماعية التي آانت مخصصة منفعتها المؤيدة لوالده 
وأن من شأن االستمرار . هكتار  156من قبل جماعة أوالد صبيح والبالغة مساحتها 

إللغاء  ، في تنفيذ القرار أن يخلق وضعية يصعب تدارآها بعد البث في دعوى ا
  .ملتمسا ألجله الحكم بإيقاف تنفيذه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج 

وبناء على األمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم 
  .جوابها رغم التوصل 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 
  . 26/7/2007و 19/7/2007وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بجلستي 

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما حضر دفاع المدعي وأدلى 
بنسخ الوثائق المدلى بها في ملف اإللغاء  وأآد الطلب، بينما تخلفت اإلدارة المدعى 

ثم أعطيت الكلمة للسيد . عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة 
ض الطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المفوض الملكي الذي اقترح رف

  .المداولة 
  

  مداولة طبقا للقانونوبعد 
  

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو  :وفي الشكل 
  .لذلك مقبول 

رار الصادر عن مجلس       :وفي الموضوع  اء الق حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغ
م   اية رق اريخ   03/07/م/10الوص ـدد    29/3/2007بت ف عــــــــــــ ي المل ، 04/2006ف

  القاضي بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة الساللية إزنادة الصادر 

  

  )غ ق  264/07تابع (  3-3

  

زام     ______ ، القاضي بأحقية المشتكي السيد  9/2006/ 27بتاريخ  ه، وإل ا يطالب ب فيم
ه  المدعي  بتمكينه من نصيبه في األر ض موضوع النزاع وإفراغه منه هو ومن يقوم مقام

  .، وذلك إلى حين البت في دعوى اإللغاء ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج 

ة     وحيث إن االستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلداري
ادة    ك الم م     24آما تنص على ذل انون رق ه محاآم     90.41من الق ة بموجب ة ،  المحدث إداري
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ة      رارات اإلداري وري للق ر الف رهين بتوافر ظروف استثنائية تبرر الخروج على قاعدة األث
ه            ا القاعدة األصل  وهي الظروف التي استقر الفق ا باعتباره ور اتخاذه وقابليتها للتنفيذ ف
رار       ام مؤشرات تجعل الق والقضاء على تجسيدها في عنصري الجدية واالستعجال  أي قي

ا ذه حصول أضرار     بحسب الظ ن تنفي ب ع اؤه ، وأن يترت رجح إلغ روع وي ر مش هر غي
  .يستحيل أو يصعب تدارآها مستقبال في حالة االستجابة لطلب اإللغاء 

ى أوراق الملف ،       ا عل ات القضية واطالعه وحيث بعد دراسة المحكمة لكافة معطي
ر  ة غي زاع أن عنصر الجدي ات الن ة لمعطي راءة الظاهري ي  يتضح من خالل الق واضح ف

  النازلة بالشكل الكافي الذي يبرر إيقاف التنفيذ آإجراء استثنائــــي ،

ل الوسائل      ذه في مقاب وذلك بالنظر إلى الحيثيات التي بني عليها القرار المطلوب وقف تنفي
ار         ى اعتب ا عل التي استند إليها الطالب ، آما أن عنصر االستعجال  يظل هو  اآلخر منتفي

ة االستجابة لطلب     أن تنفيذ القرار ليس من شانه أن يخلق وضعية يستحيل تدارآها في حال
ين             ه ، ويتع ررة لالستجابة ل ر مستجمع للشروط المب ه الطلب غي ا  يكون مع اإللغاء ، مم

  .التصريح برفضه 

  

  املنطوق
  

ا لمقتضيات  م   24و  8و  7و  5و  4و  3وتطبيق انون رق ن الق ة  90.41م المحدث
  .ة  وقانون المسطرة المدنية بموجبه محاآم إداري

  

  لهذه األسباب

  

  :حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا و غيابيا 

  . بقبول الطلب :  في الشكل

  . برفضه :   وفي الموضوع
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  ......................................والسنة أعاله  والشهرصدر الحكم في اليوم  بهذا

  الضبط آاتب                                      مقررال                         رئيسال
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                            ع. م )                          غ ق  300/07(  1-4المملكة المغربية            

  وزارة العدل

  فوظ بكتابة الضبط نسخة الحكم المح                          المحكمة اإلدارية بالرباط

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط               قسم القضاء الشامل         

  1703:  حكم رقم 

  1428رجب  3: بتاريخ 

  19/7/2007: موافق 

  غ ق 300/07: ملف رقم 

  القاعدة

االستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية منوط بوجود  -3
ذه المسطرة      ظروف استثنائية ا تشكله ه تتجسد في عنصري الجدية واالستعجال ، لم

  .من خروج على قاعدة األثر الفوري للقرارات اإلدارية 
زاع ،           -4 ات الن ة لمعطي راءة الظاهري ك الظروف بشكل واضح حسب الق عدم توافر تل

ر          اء غي ى حين البت في دعوى اإللغ ه إل يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون في
  .نعم ... رفضه ... على أساس قائم 

  

  باســــم جــاللة المــلك

  19/7/2007موافق  1428رجب  3بتاريخ                 
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

_  

  

  :اآلتي نصه  الحكم

  .بمقتضى وآالتين _____ بصفته وآيال عن السيد _السيد  : المدعي بين

  .قامرة حي يعقوب المنصور الرباط ، ال _عنوانه 

  . ، المحامي بهيئة الرباط _ األستاذ  :نائبه 



31 

 

  

  من جهة............................................                                          
  

 .السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  - : وبين

 .خلية بالرباط السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الدا -
ة          - ر الوالي اط بمق ة الرب ر وعامل مدين السيد والي جهة الرباط سال زمور زعي

 .بالرباط 
 .، المحامي بهيئة الرباط _______ األستاذ  :نائبه 

 .بلدية الرباط في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه ببلدية الرباط  -
 .ط ، المحاميان بهيئة الربا__________ األستاذان  :نائباها 

 .السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
  أخرى جهةمن ..........................................                                   

  )غ ق  300/07تابع (  4-2

  

  الوقائع               

  

نائبه بتاريخ بناء على المقالين االفتتاحيين للدعوى المقدمين من طرف المدعي بواسطة 
غ ق  والثاني موضوع  289/07، األول موضوع الملف رقم  13/7/2007و 6/7/2007

غ ق  يعرض فيها المدعي بوسطة نائبه أنه بتاريـــــــخ  300/07الملف رقم 
ومديرية األمالك المخزنية بالرباط عقد ______ ، أبرم الهالك السيد  10/10/1966

راء ، في بيع /39375األرضية ذي الرسم العقاري عدد آراء يسمح له باستغالل القطعة 
ثم تقدم بطلب الحصول على ترخيص من أجل ممارسة . مواد البناء وآل ما يرتبط بها 

واستمر في ممارسة حرفته التجارية إلى حين وفاته . نشاطه التجاري بنفس البقعة األرضية 
الموصى له بالثلث السيد حيث عمدت زوجته و 1993وحلول ورثته محله إلى غاية سنة 

قصد تسيير المحل ومتابعة ممارسة  –أي المدعي  - حيدة الحسن إلى منح وآالة عامــة له 
نفس النشاط ، وهو ما التزم به إلى حين توصله بإنذار من بلدية الرباط مؤرخ في 

من أجل إخالء ما سمي من طرفها بموقعين مستغلين في بيع مواد البناء  29/5/2007
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تحت  29/6/2007توصل بقرار مؤرخ في  12/7/2007وبتاريـــــــــخ . الزليج وصنع 
 29/6/2007وهو القرار الذي جاء مشوبا في . يقضي بإغالق المحلين التجاريين  27رقم 

وهو القرار الذي جاء مشوبا باالنحراف . يقضي بإغالق المحلين التجاريين  27تحت رقم 
قه المشروعة ، ألنه يستغل المحلين المذآورين بموجب في استعمال السلطة ولم يراع حقو

السند القانوني الذي يتوفر عليه الوآيلين المشار إليهما أعاله المتمثل في عقد الكراء المبرم 
آما أن البلدية لم تدل بأي حجة على أن النشاط المزاول . مع إدارة األمالك المخزنية 

مختصة المشار إليها في القرار غير مؤهله علميا بالمحلين مضر بالساآنة ،  وأن اللجنة ال
وفنيا الستنتاج ذلك بدليل زعمها أن صنع مواد البناء يحتاج إلى مرد مؤهلة علميا وفنيا 
الستنتاج ذلك بدليل زعمها أن صنع مواد البناء يحتاج إلى مواد آيماوية مع أن ذلك ال 

ن على وسائل مكافحة الحريق باإلضافة إلى أن المحلين يتوفرا. أساس له من الصحة 
والمرحاض المتواجد داخل موقع صنع الزليج تتوفر فيه آافة الشروط الصحية آما هو ثابت 
من محضر المعاينة المنجز من طرفه بواسطة أحد المفوضين القضائيين ، وأن اللجنة 

ار إليها المذآورة لم يسبق لها قط أن زارت المحلين ولم تطالبه باالمتثال للمالحظات المش
في القرار المطعون فيه ، وأن مضمون اإلنذار الموجه إليه آان هو إخالء الموقعين وليس 

الذين يعملون  15االمتثال لتلك المالحظات ، وأن القرار المذآور لم يراع ظروف العمال 
في المحلين وأصبحوا مشردين دون أي دخل يعيلهم ، آما أن عملية إغالق المحلين من 

رة تمت بصفة مفاجئة ألحقت به عدة أضرار تمثلت في إتالف وضياع سلعته طرف اإلدا
لذا . والمواد التي آانت متواجدة بالمحلين ، فضال عن تعطيل إمداد الزبناء بجميع الطلبات 

فهو يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعاله إلى حين البت 
  .ترتيب آافة اآلثار القانونية على ذلك في دعوى الموضوع ، مع 

وبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف بلدية مدينة الرباط بواسطة نائبيها بتاريخ 
، الحظت فيها بأن قرار اإلغالق أسس على أسباب وجيهة وقانونية ومعلل  19/7/2007

موضوع النزاع شابته عدة بما فيه الكفاية ، وأن النشاط الذي يزاوله المدعي بالمحلين 
  خروقات ، إذ آان يستعمل مواد آيماوية تهدد سالمــــــــة

  

وصحة السكان المجاورين ، آما أن طبيعة األنشطة المزاولة تتسبب في إزعاج الجوار ، 
وفي تسرب الروائح الكريهة إلى منازلهم ، باإلضافة إلى انعدام شروط السالمة بالمحلين 

مكافحة الحريق ، فضال عن أن المدعي يحتل المحلين دون سند قانوني ، وافتقارهما لوسائل 
  .ملتمسة ألجله الحكم برفض لعدم ارتكازه على أساس 
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  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 

  . 19/7/2007وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــخ 

بعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، حضر دفاع المدعي والتمس ضم الملف رقم و
غ ق لكون األمر يتعلق بنفس النزاع ، فتقرر اعتبار  300/07غ إلى الملف رقم  289/07

ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح االستجابة لطلب الضم . القضية جاهزة 
، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم ورفض الطلب األصلي 

  .اآلتي بعده 

  

  مداولة طبقا للقانونوبعد 

  
م        :في طلب الضم  تمس المدعي ضم الملف رق ى الملف    189/07حيث ال غ ق إل

  .غ ق ، لكون األمر يتعلق بنفس النزاع  300/07الحالي رقم 

نفس    وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لمعطيات الملف ق ب ين ، اتضح لها أن األمر يتعل
ا        وافرة م ه شروط الضم مت المقال فتح له ملفين من طرف المدعي ، األمر الذي تكون مع

 110دام أن الملفين تجمعهما وحدة الطلب والموضوع والسبب عمال بمقتضيات الفصل        
ى   289/07من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي يتعين التصريح بضم الملف رقم  غ ق إل

  .غ ق  300/07الملف الحالي رقم 

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو  :وفي الشكل 
  .لذلك مقبول 

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس    :وفي الموضوع 
الق المحلين التجاريين ، القاضي بإغ 29/6/2007بتاريخ  27الجماعي لمدينة الرباط رقم 

المستغلين من طرف المدعي في بيع مواد البناء وصنع الزليج ، إلى حين البت في دعوى   
  .الموضوع  ، مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك 

ة     وحيث إن االستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلداري
ادة    ك الم انو   24آما تنص على ذل م  من الق ة ،      90.41ن رق ه محاآم إداري ة بموجب المحدث

ة      رارات اإلداري وري للق ر الف رهين بتوافر ظروف استثنائية تبرر الخروج على قاعدة األث
ه            ا القاعدة األصل  وهي الظروف التي استقر الفق ا باعتباره ور اتخاذه وقابليتها للتنفيذ ف
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رار     والقضاء على تجسيدها في عنصري الجدية واالستعجال  أي   ام مؤشرات تجعل الق قي
ذه حصول أضرار       ن تنفي ب ع اؤه ، وأن يترت رجح إلغ روع وي ر مش اهر غي بحسب الظ

  .يستحيل أو يصعب تدارآها مستقبال في حالة االستجابة لطلب اإللغاء 

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية واطالعها على أوراق الملف  
ر واضح في       ، يتضح من خالل القراءة الظاه ة غي زاع  أن عنصر الجدي رية لمعطيات الن

  النازلة بالشكل الكافي الذي يبرر إيقاف التنفيذ آإجراء استثنائــــي ،

  

  )غ ق  300/07تابع (  4-4

  

ل           ي مقاب ذه ف ف تنفي وب وق رار المطل ا الق ي عليه ي بن ات  الت ى الحيثي النظر إل ك ب وذل
ا حاجة لمناقشة عنصر االستعجال ، يكون        الوسائل التي استند إليها الطالب ، لذلك ودونم

  .الطلب غير مستجمع للشروط المبررة لالستجابة له ، ويتعين التصريح برفضه 

  

  املنطوق
  

ا لمقتضيات  م   24و  8و  7و  5و  4و  3وتطبيق انون رق ن الق ة  90.41م المحدث
  .بموجبه محاآم إدارية  وقانون المسطرة المدنية 

  

  لهذه األسباب

  

  :ت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا حكم

م   289/07بضم الملف رقم  ول الطلب شكال     300/07غ ق إلى الملف رق غ ق ، وبقب
  .ورفضه موضوعا 
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  ......................................والسنة أعاله  والشهرصدر الحكم في اليوم  بهذا

  

 

  الضبط آاتب                                      مقررال                         رئيسال
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 م ع            )     غ  349/07(    1-3                المغربية المملكة

  العدل وزارة  

  اإلدارية بالرباط                   المحكمة  

  لمحفوظ بكتابةالحكم ا نسخة                                                                

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط الضبط                                 القضاء الشامل قسم   

  17 :رقم  حكم   

  3/1/2008 :   بتاريخ   

  غ 349/07 :رقم  ملف   
  القاعدة

  .نعم ... تقديمه خارج األجل القانوني يجعل مآله عدم القبول ... الطعن باإللغاء 

  
  الملك جاللة باسم

  

  3/1/2008 بتاريخ

  :المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة  أصدرت

_  

                            

  :اآلتي نصه  الحكم

  

  ______السيد : بين 

  .، طريق دار البارود ، طنجة _______الشقة  :عنوانه 

  .، محام بهيئة الرباط ________األستاذ  :نائبه 
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  من جهة....................................................                  
  

ين  ه  -: وب رة بمكاتب ر المباش رائب غي ارك والض ام إلدارة الجم دير الع الم
 .بالرباط 

 .الدولة المغرية في شخص الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -

  ن جهة أخرىم...................................................          
  

يعرض  23/08/2007بناء على المقال المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 
ى أن أصيب سنة      ة إل  1998فيه الطاعن أنه آان يعمل موظفا بإدارة الجمارك برتبة قائد فرق

مرض عقلي ، فتطلب خضوعه للعالج لمدة ستة اشهر تم تمديدها مرتين ثم اشتدت حالته إلى 
اريخ   أن تحسنت م د اإلدارة بت ق   14/06/2007ؤخرا ليفاجأ بقرار عزله ، فتظلم ل دون أن يتل

ى المرض   التمييز النظر إل ه ب ي وضعية صحية ال تسمح ل ان ف ه آ أي جواب ، موضحا أن
اء     م بإلغ تمس الحك العقلي والعصبي الذي أصيب به ، وأنه لم يتوصل بأي إنذار ، لذلك فهو يل

  .ثار القانونية عل ذلك القرار المذآور مع ترتيب ال
ه        12/11/2007وناء عل جواب اإلدارة بتاريخ  ول الطلب لتقديم ى عدم قب ة إل الرامي

ذ سنة        ديها عدة مرات من م ل ا   2002خارج اآلجال طالما أن الطاعن سبق أن تظل ، واحتياطي
  .رفض الطلب طالما أن الطاعن لم يبرر تغيباته عن العمل رغم إنذاره 

  .الرامي إلى الحكم وفق طلباته  11/12/2007الطاعن بتاريخ  وبناء على تعقيب
  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة في ملف المحكمة 
اريخ     دة بت ة المنعق د    27/12/2007وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلني التي أآ

ى رفض الطلب ، فوضعت ا          ة إل تنتجاته الرامي يد المفوض الملكي مس لقضية في   خاللها الس
  .المداولة قصد النطق بالحكم 

  
  و بعد المداولة طبقا للقانون

  
ام    : في الشكل  دير الع حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الم

داء من     ة      04/12/1999إلدارة الجمارك بعزل الطاعن ابت ار القانوني مع ترتيب اآلث
  .على ذلك 

ول الطل     دم قب ا أن      وحيث دفعت اإلدارة بع انوني طالم ه خارج األجل الق ب لتقديم
ذ سنة      دة تظلمات من ة     2002الطاعن سبق أن تقدم بع ى غاي  23/8/2007وانتظر إل

  .لتقديم الطعن الحالي 
ادة    انون    23وحيث بمقتضى الم ة ،      90.41من الق ه محاآم إداري ة بموجب المحدث

ة ينب   دم داخل    فإن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات اإلداري  60غي أن تق
  .يوما من التوصل بها مع إمكانية تمديد األجل في حالة التظلم منها 
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رار    وحيث لئن آان المشرع قد جعل نقطة احتساب أجل الطعن ابتداء من نشر الق
نفس   ا ل ه محقق ي ب م اليقين ل العل اد القضائي جع إن االجته األمر  ف ي ب ه للمعن أو تبليغ

  .مستجمعا لعناصره الغاية واآلثار طالما آان 
  

  
ذ       دى اإلدارة من م ل بق أن تظل اعن س ف أن الط ائق المل ن وث ت م ث إن الثاب وحي

اريخ    21/11/2006 ى     25/11/2002مستدال بشهادة طبية صادرة بت ه عل د قدرت تفي
د   تظلم ق ون ال ذي يك ا أي رد ، الشيء ال ق منه ي ، دون أن يتل اطه المهن تئناف نش اس

ذي يجعل من         21/03/2007استنفذ آثاره منذ  باعتباره آخر أجل للطعن ، الشيء ال
د انصرم    14/06/2007التظلم المؤرخ  غير منتج في تمديد أجل الطعن الذي يكون ق

ذ  ي     21/03/2007من دم ف ب المق ل الطل ا يجع ارج    23/08/2007، مم اء خ د ج ق
  .األجل القانوني ، ويتعين الحكم بعدم قبوله 

  
  المنطوق

  
المحدثة  90.41من القانون  23و  8و  7و  5و  3لمواد و تطبيقا لمقتضيات ا

  .بموجبه محاآم إدارية 
  

  األسباب لهذه
  

  :حضوريا   ياعلنيا ابتدائاإلدارية  المحكمة  حكمت

  .بعدم قبول الطلب  :في الشكل 

  

  ......................................والسنة أعاله  والشهرصدر الحكم في اليوم  بهذا

  

  

  الضبط آاتب                                          المقررو  الرئيس
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م ع                       )                  ش ض  369/06(       1-4المملكة المغربية                    

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط المحكمة اإلدارية بالرباط                        

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                                              

  قسم القضاء الشامل

  49: حكم رقم 

   1427ذو الحجة  20: بتاريخ 

  10/1/2007: موافق 

  ش ض 369/06: ملف رقم 

  القاعدة
أن فرض ال رار إدارة الضرائب ب ه  إق ى وج ان عل دعيين آ ى الم ا عل ون فيه ضريبة المطع

ليم             ى أساس س ا عل ا ، يجعل الطلب مبني رار بإلغائه اذ ق د اتخ ا يفي ... الخطأ دون اإلدالء بم
  .نعم ... االستجابة إليه 

  باســــم جــاللة المــلك
  

  10/1/2007موافق  1427ذو الحجة  20بتاريخ                 
  :ة بالرباط وهي متكونة من السادة أصدرت المحكمة اإلداري

 ______  

  :الحكم اآلتي نصه 

ادينا    _____ السيدين :  المدعي بين دق باس ، عنوانهما بطريق تطوان قرب فن
.  

  .، المحامي بهيئة الرباط ______ األستاذ  : مانائبه

  

  ةمن جه.........................................................              
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ين يهم وب دعى عل ة     -:  الم ه بالخزين ادة بمكاتب ي مك ة بن ابض قباضة طنج يد ق الس
  .العامة بطنجة 

  .الخزينة العامة للمملكة في شخص السيد الخازن العام بمكاتبه بالرباط  -
 .السيد قابض التسجيل بمكاتب وزارة المالية بطنجة  -
ة المالية بالرباط مديرية الضرائب في شخص السيد مدير الضرائب بمكاتب وزار -

. 
 .وزارة المالية والخوصصة في شخص السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط -
  .الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
  

  من جهة أخرى..................................................                 

  الوقائع               
  

اريخ   بناء ع ة بت لى المقال االفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكم
ا        19/4/2006 دعيان بواسطة نائبهم ه الم المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض في

مى   ك المس ع المل ا ببي ا قام دي " أنهم دد  " العب اري ع م العق ،  30169/06ذي الرس
اريخ  ي مصحح اإلمضاء في 7/8/1991بت د عرف د  بمقتضى عق اريخ ، وق نفس الت

غ          ا من أجل استخالص مبل ادة تتابعهم فوجئا بمصالح الخزينة العامة بطنجة بني مك
ب     231.417,00 ة وواج اح العقاري ى األرب ريبة عل ب الض ل واج ن قب م م دره

ة   50304660التضامن الوطني على األرباح العقارية جدول الملزمين عدد   68قائم
نة  دي  1991/1994لس امل ألصل ال ائر   ش أخير والص الوات الت د وع وأن . ن وفوائ

ع  ادم من حيث إجراءات تحصيلهما بمضي أرب ا التق ذآورتين طالهم الضريبتين الم
ذ في     اريخ وضعهما موضع التنفي ابض  15/8/1994سنوات من ت دون أن يتخذ الق

ر      ه ظهي ه    20/9/1935أي إجراء من اإلجراءات التي يفرضها علي الستخالص دين
م       بدءا باإلنذا دفع ، ث ى ال ار عل ر بدون صائر ثم الحصول على رخصة اسمية باإلجب

ه   ة في روط الواجب رام الش ع احت انوني م ذار الق إن محصل  . اإلن ة أخرى ف ن جه وم
رة         ا الفق ا تنص عليه ربط الضريبي آم د    4التسجيل لم يحترم مسطرة ال  VIIمن البن

ة لسنة      انون المالي ءات فرض الضريبة   بشأن إجرا   1978من الفصل الخامس من ق
ا في      على الملزم الذي تخلف عن اإلدالء بالتصريح وأداء الضريبة المنصوص عليه

د          رم مقتضيات البن م يحت ا ل د ، آم انون     VIIIالفقرة األولى من نفس البن من نفس الق
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بطالن األمر   . المتعلق بإدخال تعديالت على إقرار الخاضع  لذا فهما يلتمسان الحكم ب
تخالص الم اله ،    باالس ا أع ى مراجعهم ار إل ا المش ون فيهم ق بالضريبتين المطع تعل

م      مول الحك ع ش ادم ، م قوطهما بالتق هما لس راءات استخالص بطالن إج والتصريح ب
  .بالنفاذ المعجل 

ادة            ابض طنجة بني مك ا من طرف ق دلى به ة الم ذآرة الجوابي وبناء على الم
بول الطلب لعدم احترام مسطرة ، دفع فيها بعدم ق 12/6/2006المؤشر عليها بتاريخ 

ة   120التظلم اإلداري المنصوص عليها في المادة  من مدونة تحصيل الديون العمومي
، وفي الموضوع أوضح أنه بمجرد توصله بالجدول الضريبي قام بجميع اإلجراءات  
ال     ام بإرس ث ق ه ، حي ب ب غ المطال تخالص المبل ن أجل اس انون م ي يفرضها الق الت

ه بالجدول           اإلشعار بدون  ذي توصل ب اريخ ال األمر في نفس الت ى المعني ب صائر إل
ة          ذارات القانوني غ اإلن ام بتبلي ا ق ذي ، آم ند التنفي د بالس الضريبي وأن هذا التاريخ مقي
ه  تمس ألجل ذارات ، وال ة لإلن وائم الجماعي ا بنسخ من الق ة الحق اة المحكم تتم مواف س

  .الحكم بعدم قبول الطلب

ا       وبناء على المذآر دعيين بواسطة نائبهم ا من طرف الم ة التعقيبية المدلى به
ة توصل    22/6/2006بتاريخ  ، أآدا فيها بأنهما وجها تظلما إلى الخازن العام للمملك

ادة      30/1/2006به  بتاريخ  ا مستوفية لشروط الم  120، األمر الذي يجعل دعواهم
ادة  اف     117 المذآورة أعاله ، آما أن شرط تكوين الضمانة طبقا للم يخص طلب إيق

ة الطعن اإلداري فحسب دون       ى اإلدارة خالل مرحل إجراءات االستخالص المقدم إل
ة بصفته قاضيا            ة اإلداري يس المحكم ى رئ ة إل ذ المقدم اف التنفي ات إيق أن يتعلق بطلب

 للمستعــــجالت ، ودون أن

ا تمتي     بطالن إجراءات االستخالص ، والتمس ا  تخص دعوى الموضوع المتعلقة ب عهم
  .بجميع ما ورد في مقالهما االفتتاحي 

اريخ         ة الضرائب بت ا من طرف مديري دلى به وبناء على المذآرة الجوابية الم
د البحث    4/7/2006 ، الحظت فيها بالنسبة للجانب المتعلق بتأسيس الضريبة بأنه بع

د       و قي ا ه رارا بإلغائه أ وأن ق ها خط م تأسيس رة ت ذه األخي ين أن ه ي الموضوع تب ف
إلعداد ، والتمست ألجله اعتبار النزاع منتهيا وغير ذي موضوع مع صرف النظر   ا

  .عن المصاريف 
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اريخ            ا بت دعيين بواسطة نائبهم ا من طرف الم دلى به ذآرة الم ى الم وبناء عل
دما أقرت         10/10/2006 ا بع ازع فيه بطالن الضريبة المن ، الرامية إلى التصريح ب

  .إدارة الضرائب بتأسيسها خطأ 

  .اء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة وبن

  . 1/12/2006وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ 

ـخ         دة بتاريــ ة المنعق ة العلني ية بالجلس إدراج القض الم ب ى اإلع اء عل وبن
21/12/2006 .  

د    دعيين وأآ اع الم ا حضر دف وب عنهم ن ين رفين وم ى الط اداة عل د المن وبع
ية      الط ار القض رر اعتب م التوصل ، فتق ا رغ دعى عليه ت اإلدارة الم ا تخلف ب بينم ل

ابي الرامي          . جاهزة  ره الكت د تقري ذي أآ يد المفوض الملكي ال ة للس ثم أعطيت الكلم
الحكم          ة قصد النطق ب ة وضع القضية في المداول إلى إجراء بحث ، فقررت المحكم

  .اآلتي بعده 

  
  وبعد المداولة طبقا للقانون

      

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو : في الشكل   
وأن الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف القابض لعدم احترام . لذلك مقبول 

من مدونة تحصيل الديون  120مسطرة المطالبة اإلدارية تطبيقا لمقتضيات المادة 
لتظلم الذي وجهه المدعيان إلى الخازن العام للمملكة العمومية يبقى عديم الجدية أمام ا

، قبل مباشرة الدعوى الحالية ، بصرف النظر عن مناقشة ما إذا  30/1/2006بتاريخ 
آان المدعيين مخاطبين بتلك المسطرة أم ال باعتبارهما يدفعان على نحو جدي بتقادم 

  .إجراءات تحصيل الضريبة المطعون فيهما 
يث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء األمر باالستخالص الصادر ح: وفي الموضوع   

عن قابض قباضة طنجة بني مكادة المتعلق بالضريبة على األرباح العقارية وواجب 
 68قائمة  50304660التضامن الوطني على األرباح العقارية موضوع الفصل عدد 

شمول الحكم ، والتصريح ببطالن إجراءات تحصيلها ، مع  1991/1994، عن سنة 
  .بالنفاذ المعجل 

وحيث أسس المدعيان طلبهما على عدم احترام مسطرة الفرض التلقائي للضريبة   
  .باإلضافة إلى تقادم إجرءات تحصيلها 
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وحيث أقرت إدارة الضرائب في مذآرتها الجوابية المؤشر عليها بتاريـــــخ   
ن قرارا بإلغائها هو قيد بكون الضريبة المنازع فيها تم تأسيسها خطأ وأ 4/7/2006

ن اإلعـــداد ، و التمست ألجله اعتبار النزاع غير ذي موضوع ، بينما تمسك المدعيا
 بما جاء في مقالهما االفتتاحي 

  
وحيث إنه أمام عدم إدالء اإلدارة بما يفيد اتخاذ قرار بإلغاء الضريبة المفروضة   

س إقرارها بأن فرضها عليهما على المدعيين أو توقف مطالبتهما بأدائها بشكل يعك
آان على وجه الخطأ ، يبقى الطلب تبعا لذلك مبنيا على أساس سليم ، ويتعين بالتالي 

  .االستجابة إليه 
  .وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها   
  

  المنطوق
  
م     8و   7و  5و  4و  3لمقتضيات المواد  وتطبيقا انون رق ة   90.41من الق المحدث

  .دارية ، وقانون المسطرة المدنية بموجبه محاآم إ
  

  األسباب لهذه
  

  :ابتدائيا و حضوريا اإلدارية علنيا  المحكمة  حكمت

  .بقبول الطلب  :في الشكل 

وع   ي الموض امن       :وف ب التض ة وواج اح العقاري ى األرب ريبة عل اء الض بإلغ
نة      م س دعيين برس ى الم ين عل ة المفروض اح العقاري ى األرب وطني عل  1991/1994ال

ل إدارة        50304660موضوع الفصل عدد  ك ، وتحمي ى ذل ة عل ار القانوني ، مع ترتيب اآلث
  .الضرائب المصاريف 

  

  ......................................اليوم والشهر والسنة أعاله  فيصدر الحكم  بهذا

  

  لضبطا آاتب                                      المقرر                    الرئيس
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  م ع                     )1087/3/05(  1-4المملكة المغربية                         

  وزارة العدل

  المحكمة اإلدارية بالرباط                      نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط 

  طبالمحكمة اإلدارية بالربا                                  القضاء الشامل قسم

  2259: حكم رقم 

  1428ذو القعدة  4:  بتاريخ

  15/11/2007: الموافق 

  1087/3/05 :رقم  ملف

  القاعدة

  .نعم ... عبء إثباتها يقع على عاتق اإلدارة ... الواقعة المنشئة للضريبة  -1
ن    -2 ون م ر مك ذا األخي زاع أن ه ار موضوع الن دعين للعق ورث الم ع م د بي ارة عق إش

ذي هو         طابق سفلي فقط ، وعدم إدال وي ال اء طابق عل ام ببن ه ق ء اإلدارة بما يثبت أن
ة  ... محل فرض الضريبة قبل عملية البيع  انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة في مواجه

 .نعم ... المدعين 
ذآورة      -3 ة الم م  .. إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أساس الواقع نع

.  

  باســــم جــاللة المــلك

  

  15/11/2007الموافق  1428ذو القعدة  4 بتاريخ                

  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة                  

_  

    

  :الحكم اآلتي نصه 
  

  _______ -3_  - 2_  -1: وهم _ ورثة  : بين
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  .القنيطرة _ إقامة  :عنوانهم 
  .لقنيطرة ، المحامية بهيئة ا_ األستاذة  :نائبتهم 

   

  جهةمن .......................................                                      

  

ين خص :  وب ي ش رائب ف ة الض ه  مديري رائب بمكاتب دير الض م
     .بالرباط 

  من جهة أخرى.......................................                 
  

  الوقائع 
  

ـخ   بناء على المقال    ة بتاريــــــــــ االفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكم
ائبتهم أن     23/8/2005 طة ن دعون بواس ه الم وم القضائية ، يعرض في ه الرس ؤداة عن ، الم

اريخ  . بحي األنشطة بالقنيطرة  14مورثهم آان يملك قيد حياته القطعة األرضية رقم  وأنه بت
ا متكون من مرآب ومكتب ومرحاض ، وأدى       قام ببناء الطابق الس   28/6/1991 فلي عليه

 8787284بواسطة الوصل عدد   1995على ذلك البناء الضريبة على القيمة المضافة لسنة 
م  دول رق اريخ .  52/133ج ه بت ذآور    24/3/1997وأن ابق الم ت الط ورثهم بتفوي ام م ، ق

فوجئوا  30/11/2003يخ وبتار.  4/10/1999للسيدة اليوفي مليكة ، ثم توفي بعدها بتاريخ 
غ           ي مبل ددة ف ع مح ار المبي ن العق وي م ابق العل ن الط ذآورة ع ريبة الم إعالم بالض ب

م بالطابق      66/413درهم باإلضافة إلى الغرامات جدول  24500,00 ة له ه ال عالق ، مع أن
ة       ى المديري تظلم إداري إل دموا ب ره تق المذآور ألن مورثهم ليس هو من قام ببنائه ، وعلى إث

، إال أن هذه األخيرة تمسكت بقرارها الذي جاء منعدم  62/03الجهوية للضرائب تحت عدد 
انون  ا للق ل ومخالف دد   . التعلي ذآور ع رار الم اء الق م بإلغ ون الحك م يلتمس ذا فه  1980ل

ـخ  ا  26/7/2005بتاريــــــــــ م تبع ا أعاله ، والحك أدائهم الضريبة المشار إليه ، القاضي ب
  .هذه األخيرة  لذلك بإلغاء

ا         ة الضرائب المؤشر عليه ا من طرف مديري وبناء على المذآرة الجوابية المدلى به
افها        23/12/2005بتاريخ  د اآتش دعين عن يدها مورث الم ، الحظت فيها بأن البناية التي ش

وي في طور               تش المسؤول آانت تتكون من طابق سفلي جاهز وطابق عل من طرف المف
ه    ا أن از ، وبم ريح       اإلنج داع التص رف اإلدارة إلي ن ط تدعاؤه م م اس ة ت رح بالبناي م يص ل
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ادة   يات الم ا لمقتض ة طبق عيته الجبائي وية وض م  28وتس انون رق ن الق نظم  85.30م الم
ى   ة عل ى والثاني ين األول التين التبليغيت ك بواسطة الرس ة المضافة ، وذل ى القيم للضريبة عل

ـخ   والي بتاريــ ارة     18/11/1994و  26/9/1994الت ى اإلدارة بعب ا إل ا رجعت " ، إال أنهم
ان            " غير مطلوب  ذي آ ا باحتساب الطابق السفلي فقط ال ه تلقائي تم فرض الضريبة علي ، ف

ذاك     اء آن اريخ  . مكتمل البن ي       24/3/1997وبت د عرف ار بعق األمر بتفويت العق ي ب ام المعن ق
ار   ة تحت     دون أن يقوم بتسوية وضعيته الجبائية بعد عملية بيع العق الخاضع لضريبة النظاف

م   درها     20488930جدول المكلفين رق ة ق ة آرائي م بالنسبة للطابقين     20400,00بقيم دره
ريبة  ائي للض رض التلق طرة الف لوك مس ى س ذ إل أت اإلدارة حينئ وي ، ولج فلي والعل الس

ي     ؤرختين ف التين الم طة الرس ا دون أن   25/5/2001و  3/2/2000بواس ل بهم ، توص
تجيب ل ادة     يس ا لمقتضيات الم ا طبق رض الضريبة تلقائي ى ف اإلدارة إل دا ب ا ح ا ، مم  28هم

ين            دول المكلف ي ج دين ف ا مقي وي آان فلي والعل ابقين الس أن الط دت ب ذآر ، وأآ الفة ال الس
ار متكون من طابق سفلي          أن العق ة ب المذآور بالنسبة لضريبة النظافة مما يفند ادعاء الورث

  .م برفض الطلب فقط ، ملتمسة ألجله الحك

ـخ      ائبتهم بتاريــ دعين بواسطة ن وبناء على المذآرة التعقيبية المدلى بها من طرف الم
دليل       1/2/2006 ى طابق سفلي ب ، تمسكوا فيها بأن البناية عند تفويتها آانت تشتمل فقط عل

اء ،      اآنية ، ورخصة البن الشهادة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية الس
ه         د حيات ورثهم أدى قي ا أن م رائب ، آم تش الض ن مف ادرة ع هادة الص ع ، والش د البي وعق

ه أن توصل         . الضريبة المتعلقة بالطابق السفلي  م يسبق ل ورثهم ل إن م ة أخرى ، ف ومن جه
ى سنة        ك الرسائل ترجع إل ى أن تل في   2001بأي رسالة من إدارة الضرائب ، باإلضافة إل

نة  وفي س ورثهم ت نة  1999حين أن م فلي س ابق الس وت الط ه ف ا أن ين  1997، آم ، ملتمس
  .ألجله الحكم بما ورد في مقالهم االفتتاحي 

، القاضي   27/6/2006وبناء على األمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 
  .بإجراء بحث 

ة الضرائب بتاريــــــــــ     خ وبناء على مذآرة اإلدالء بوثائق المقدمة من طرف مديري
  .، أرفقتها بنسخ من الرسائل التبليغية المشار إليها في مذآرتها الجوابية  29/6/2006

ـخ   وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريـــــــــ
  .، بحضور الطرفين  20/3/2007

ن طرف إدارة الض    ا م دلى به د البحث الم تنتجات بع ذآرة المس ى م اء عل رائب وبن
ى          12/4/2007بتاريخ  ه يشتمل عل د تفويت ان عن ار المعني آ أن العق ، جددت فيها تمسكها ب
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ة      تش المسؤول عن المنطق طابقين سفلي وعلوي استنادا إلى المعاينة المنجزة من طرف المف
  .التابع لها العقار ، وأآدت بأن الضريبة تم فرضها بطريقة قانونية وسليمة 

ائبتهم  وبناء على مذآرة المست نتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعين بواسطة ن
ة اإلحصاء          11/4/2007بتاريخ  ه إدارة الضرائب من آون لجن ا تزعم أن م ، أفادوا فيها ب

وي سنة      اء الطابق العل ات    1993التابعة لها قامت بمعاينة واقعة الشروع في بن ينقصه اإلثب
في حين أن  2001العلوي لم تفرض إال في سنة باإلضافة إلى أن الضريبة المتعلقة بالطابق 
اء الضريبة       1997مورثهم آان قد باع الطابق السفلي في سنة   م بإلغ ه الحك ، ملتمسين ألجل

  .موضوع النزاع 

ـخ         ة الضرائب بتاريــــــــــ ا من طرف مديري دلى به وبناء على المذآرة التعقيبية الم
ة اإلحصاء   ، أآدت فيها مكتوباتها السابقة  27/6/2007 ، وأضافت بأن القانون المنظم لعملي

ر      89.37من القانون رقم  7وتحديدا المادة  ة بتحري زم اللجن المنظم للضريبة الحضرية ال يل
ة   رات المتعلق ات والمتغي دوين المعلوم و ت ة ه ذه اللجن ه ه وم ب ا تق ر ، وأن م أي محاض

أن    بالعقارات المحصية على ورقة اإلحصاء من طرف المفتش والمس ا أوضحت ب ؤول ، آم
،  2001العقار عند تفويته أصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضافة التي تم فرضها سنة 

  .أي داخل األجل القانوني 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 

  . 8/10/2007وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ 

  . 8/11/2007بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على اإلعالم 

ار القضية      رر اعتب وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ، تق
ررت          . جاهزة  رح االستجابة للطلب ، فق ذي اقت يد المفوض الملكي ال ة للس ثم أعطيت الكلم

  . كم اآلتي بعده المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالح

  المداولة طبقا للقانون وبعد

  

قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو  حيث:  الشكل  في
  .لذلك مقبول 
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وع  ي الموض ة : و ف ى القيم ريبة عل اء الض م بإلغ ى الحك ب إل دف الطل ث يه حي
دعين عن سنة      ى الم ـدد   موضوع جدو   2001/2001المضافة المفروضة عل ين عـ ل المكلف

  .، مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك  01100413

رض           ل ف كل مح ذي يش زل ال ن المن اني م ابق الث أن الط دعون ب ك الم ث تمس وحي
ك سنة        ل ذل ار قب ام بتفويت العق وهو   1997الضريبة لم يتم بناؤه من طرف مورثهم الذي ق

ه أن أدى الضر         ذي سبق ل م أن      مكون من الطابق السفلي فقط ال م يسبق له ا ل ه ، آم يبة عن
  أي رسالة قبل فرض الضريبة عليهم توصلوا ب

  

وحيث دفعت إدارة الضرائب بكون الطابق المذآور شرع في بنائه من طرف مورث 
ة سنة      1993المدعين خالل سنة   ل تفويت البناي ى اإلدالء      1997أي قب د إل م يعم ه ل ، إال أن

  .إلى سلوك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة تصريحه عند التفويت مما دفع اإلدارة 

ادتين  ى مقتضيات الم الرجوع إل م  10و  4وحيث ب انون رق ن الق ق  85.30م المتعل
لمه        ا يس بة لم ريبة بالنس ئة للض ة المنش افة ، يتضح أن الواقع ة المض ى القيم ريبة عل بالض

اري ، ت   تثمار العق ة واالس ات التجزئ ة وعملي ال عقاري ن أعم ه م ت الشخص لنفس دد بوق تح
ا     . انتهاء العملية  مع العلم أن إثبات تلك الواقعة يقع على عاتق اإلدارة الضريبية التي يمكنه

  .إثباتها بجميع الوسائل المتاحة عمال بمبدأ حرية اإلثبات 

اؤه   وحيث اآتفت اإلدارة باالدعاء بأن الطابق الثاني موضوع الفرض الضريبي تم بن
داء   دعين ابت ة المنجزة من طرف        1993من سنة    من طرف مورث الم ى المعاين تنادا إل اس

المفتش المسؤول عن المنطقة ، دون أن تدلي بما يثبت تلك الواقعة سواء من خالل المحضر 
ذلك             ا ب ة اإلحصاء رغم تكليفه ا أسمته اإلدارة بورق ذآورة أو م ة الم المنجز بمناسبة المعاين

د        خالل جلسة البحث ، أو غيره من وسائل اإلثبا ه عق ذي يشير في ت األخرى ، في الوقت ال
ارة عن طابق         24/3/1997بيع المعني باألمر للعقار المؤرخ في    ر عب ذا األخي ى أن ه عل

سفلي متكون من مرآب ومكتب ومرحاض ، األمر الذي تبقى معه الواقعة المنشئة للضريبة   
عية النعدام محلها في غير ثابتة ، وتكون الضريبة المفروضة على أساسها تفتقد إلى المشرو

  .مواجهة المدعين ، ويتعين بالتالي التصريح بإلغائها 

  .وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها 
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  المنطوق
  

المحدثة بموجبه  90.41من القانون رقم  8و  7و  5و  4و  3وتطبيقا لمقتضيات المواد 

المتعلق بالضريبة على  85-30محاآم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 

  .القيمة المضافة 

  

  األسباب هلذه
  

  : وحضوريا ابتدائيا علنيا اإلداريةالمحكمة  حكمت

  . بقبول الطلب :  في الشكل

دعين عن    :  وفي الموضوع ى الم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عل
ة الضرائب   ، وتحميل مد 01100413موضوع جدول المكلفين عدد  2001/2001سنة  يري

  .المصاريف 

  

  

  

  ...........................اليوم والشهر والسنة أعاله  فيالحكم  صدر بهذا

  

  

  الضبط آاتب                       مقررال                                رئيسال
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م ع                         )                   ش ض  1320/06(  1-6المملكة المغربية                    

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط المحكمة اإلدارية بالرباط                        

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                                              

  لقسم القضاء الشام

  : حكم رقم 

  1429ربيع الثاني  16:بتاريخ 

  23/4/2008الموافق ل 

  ش ض  06/ 1320: ملف رقم 

  

  باســــم جــاللة المــلك

  

  23/4/2008موافق  1429ربيع الثاني  16بتاريخ                 
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

                  __  

  

  

  :تي نصه الحكم اآل

  .________الرباط، في شخص ممثلها القانوني السيد  _

  .، المحامي بهيئة الرباط_____االستاذ : نائبها 

  من جهة.........................................................
  

  : وبين المدعى عليهما 
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  .إدارة الضرائب في شخص المدير الجهوي للضرائب بالرباط -

  .رائب بالرباطمدير الض -

  

  من جهة أخرى..................................................               

  

  

  الوقائع               
  

اريخ    ة بت ذه المحكم بط ه ة ض جل بكتاب دعوى المس احي لل ال االفتت ى المق اء عل بن
ة بواس       22/12/2006 ه الشرآة المدعي ا  المؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض في طة نائبه

تهالك،       د االس تعمالتها بع ة ومس زات المكتبي ع التجهي تيراد وبي ي اس ة ف ا متخصص أنه
ى    ريبة عل م الض رائب برس رف إدارة الض ن ط ة م ة مراجع بتها لعملي عت محاس وخض
داخيل    دخل صنف الم ى ال ة عل ة المضافة والضريبة العام ى القيم رآات والضريبة عل الش

نتي  ة عن س امالت  ، وأ1999و 1998األجري م المع دير رق ادة تق ة عن إع فرت المراجع س
ة     ة المحلي ام اللجن ن أم ى الطع ا إل ا دفعه ذآورة، مم اب الضرائب الم ا الحتس د أساس المعتم
ة             ى اللجن ل الملف عل انوني، فأحي رار داخل األجل الق م تصدر أي ق لتقدير الضريبة التي ل

ة بالضريبة التي أصدرت      اريخ   الوطنية للنظر في الطعون المتعلق ا بت  17/5/2006مقرره
ه         04/648/1في الملف عدد  ا قررت ى م اء عل ذي قضى باإلبق ه ال ، وهو القرار المطعون في

غ المبيعات التي            اج مبل ر إدم ه مع تقري ال المصرح ب م األعم اإلدارة من إعادة احتساب رق
بتها، مع أن آل معامال     ا  زعمت هذه األخيرة أنها أضيفت ولم يقع التصريح بها في محاس ته

وم    ا  أن تق ي ال يمكنه ة الت ع اإلدارات العمومي ذآورتين تمت م نتين الم م الس ة برس التجاري
ة   باألداء إال عبر قواعد المحاسبة العمومية التي هي قواعد آتابية وتستلزم وثائق إثبات آتابي

ا د           دات وأن عدم اعتباره ع المع واتير بي ة بف إلدارة واللجن ا أدلت ل ة، وأنه ون في تلك العملي
اء    ادي يعرضه لإللغ ا أن بعض   . مبرر قانوني يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب م آم

ابية           ة بسجالتها الحس ة والمثبت ة الجرد المبين د عملي المعدات أحيلت إلى مخزون الشرآة بع
ة        ا ألسباب تقني ة االستمرار في بيعه ى مخزون     (VETUSTE)لعدم إمكاني وفر عل ا تت ، وأنه

ر الم  دات غي الح          المع ر ص زون غي ذا المخ ة، وه رف المحكم ن ط ه م ن معاينت ة يمك بيع
دات      ذه المع ق بتآآل ه ذه       (obsolète)لالستعمال ألسباب تتعل في حين اعتبرت اإلدارة ه
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ا     م يصرح به ا ول اج       . األخيرة بمثابة معدات تم بيعه ة باإلدم ة أخرى احتفظت اللجن من جه
د   ادي لخ ل الم ه اإلدارة بخصوص المقاب ذي قررت دم   ال ن ع تنتجة م ا المس دى زبنائه مات ل

رآة     زون الش ودة بمخ ت موج دات آان رد لمع د الج ائي بع زون النه ي المخ ر ف ود أي أث وج
دل معامل    1.5األولى مما يعني أنها استعملت في الخدمات المذآورة مع اعتماد معامل    2ب

ة وال     ا أو   الذي طبقته اإلدارة، في حين أن تلك المعدات أصبحت متالشية ومتآآل يمكن بيعه
ا في مخزون أخرى      ذلك   (Dépôt)استعمالها وسحبتها من مخزونها المجرود وأودعته ، آ

ة   قضى المقرر المطعون فيه بالتراجع عن ما أقرته اإلدارة من إدماج تحمالت الشرآة المالي
ة لمسيرها بالخارج، لكن في حدود         تحمالت المهني الخاصة بشراء العملة الصعبة لتمويل ال

درهم، مع أن هذا  60.000.00ف الذي منحه المكتب الوطني للصرف المحدد في مبلغ السق
األخير يعتبر أقل بكثير من المبالغ التي تصرفها الشرآة في الواقع بسبب اتصاالتها المتعلقة 
تنفذه الشرآة         د ال تس ذآور ق ا أن السقف الم ة، آم بالخارج من أجل استيراد المعدات المكتبي

  المتعلقة بـــه إذا لم يقم مســــيرها بمهـــمةفي الســــنة 

  بالخارج،وينتج عن ذلك وجوب إعادة إدماج المبلغ غير المستعمل في السنة المقبلة،

  

رة الجزء      ك السقف معتب وان البنوك التجارية رخصت لها في شراء عملة صعبة تتجاوز ذل
ابقة لسنتي         تم استعماله خالل السنوات الس م ي ا أبقت     1999و 1998الذي ل إن آم ذلك ف ، آ

ر      ة وغي ر العادي تحمالت غي ا يخص ال ا اإلدارة فيم ت به ي قام ات الت ى اإلدماج ة عل اللجن
ابقة  تخدمة س ها من طرف مس م اختالس ة ت الغ مالي ق بمب ا تتعل ة للخصم، في حين أنه القابل

ذلك االختالس،     1996، وسجلت في محاسبتها سنة 1992لشرآة سنة  بعد أن أقر القضاء ب
ا         و ة التي منحته أ أن التعويضات الكيلومتري ر عن خط ه اعتب أخيرا فإن المقرر المطعون في

ر     ) المديرين اإلداري والتجاري(الشرآة إلطارها  ا غي ام بتخفيض جزئه مبالغ في قيمتها وق
ى       دخل إل ى ال ة عل ر ضرورية       % 50الخاضع للضريبة العام ك التعويضات تعتب مع أن تل

ا اإلدارة  ازع فيه م تن ائق ل ا بوث را آافي ررة تبري رر  . ومب اء المق م بإلغ تمس الحك ذا فهي تل ل
ا أعاله، مع         ة المشار إليه ا اللجن المطعون فيه جزئيا، وذلك بإلغاء اإلدماجات التي قامت به

  .ترتيب اآلثار القانونية على ذلك

ذآرة اإلدال ى م اء عل اريخ  وبن ا بت ة بواسطة نائبه ن طرف المدعي ة م ائق المقدم ء بوث
  .، أرفقتها بمجموعة من الوثائق تعزيزا للطلب30/1/2007

ا             ة الضرائب المؤشر عليه ا من طرف مديري دلى به ة الم ذآرة الجوابي ى الم وبناء عل
خرق ، دفعت فيها بعدم قبول الطلب لعدم تقديمه داخل األجل القانوني و21/2/2007بتاريخ 



53 

 

ي الموضوع أوضحت بخصوص   515مقتضيات الفصل  ة وف انون المسطرة المدني ن ق م
واتير    ع بف واتير البي ة ف د مقارن ه بع ين ل ق تب تش المحق ا أن المف ر المصرح به ات غي المبيع
ى           ه إل ذا التقصي دفع ا وه ر مصرح به ذا وضعية المخزون  وجود مبيعات غي الشراء وآ

رة         تقويمه بثمن البيع المطبق من لدن ذه األخي ذي ادعت ه ة نفسها، وأن المخزون ال المدعي
د   زم بمقتضيات البن م تلت ا ل ع، فإنه د صالحا للبي م يع ه ل ادة  8أن ن الم م  7م انون رق ن الق م

المنظم للضريبة على الشرآات المتعلق بكيفية إجراء المخصصات لكي تبرر عملية  86.24
ة الوط ذه البضائع من المخزون، وأن اللجن دة من إخراج ه ة المعتم ي أآدت الطريق ة الت ني

دمت     ة ق ار أن المدعي طرف المفتش تخلت عن المبلغ المتعلق بشراء جهاز باناصونيك باعتب
م    ررت خص ا ق ره آم اتورة  لتبري داد     % 50ف تعمال م بة اس ظ بمناس ان المالح ن النقص م

ع أن عمل        . الطب دت ب دمات أآ ديم الخ ق بتق امالت المتعل م المع ان رق وص نقص ة  وبخص ي
ى    تش إل االفتحاص التي خضعت لها محاسبة المدعية أثبتت أنها مشوبة بإخالالت دفعت المف

امالت وضربه في معامل      م المع د رق ادة تحدي د الحصيلة الخاضعة     %2إع من أجل تحدي
ى   ة إل ن طرف اللجن م خفضه م بية  %1.5للضريبة، وت نة المحاس مل الس اج ش ، وأن اإلدم

ة عن     التي صر 1999دون سنة  1998 وق النسبة المطبق حت خاللها المدعية بنسبة ريح تف
ة         1998سنة  تش المحقق وجود مشتريات بالعمل ين للمف ة الصعبة تب ، وبالنسبة لشراء العمل

ذآورة  الغ الم ين المب اط ب ات االرتب ام عجز الشرآة عن إثب ا أم ى إدماجه ه إل ذآورة دفع الم
ـصم    ونشاطها وهو االرتباط الذي تأآدت من وجوده اللج ـها قامت بخـــــ نة الوطنية، إال أنـــ

  درهم فقـط  60.000.00مبلغ 

غ      رق في المبل المسموح به من قبل مكتب الصرف عن آل سنة مالية، فيما أدرجت الف
  وبالنسبة للتحمالت. المدرج ضمن التكاليف القابلة للخصم والقدر المسموح به

   

  

ة للخصم رفضت اللج      ر المقبول ة وغي ر العادي ا ضمن   غي ق به غ المتعل ة إدراج المبل ن
د       ه البن ا ينص علي التكاليف القابلة للخصم ما دامت الشرآة لم تقم بتكوين المخصص وفق م

بة    8 تالس، وبالنس ة االخ وت واقع رد ثب رآة إدراج المخصص بمج ى الش ان عل اله، وآ أع
م        م تق ة ل أن المدعي ع تمسكت ب الغ   للضريبة العامة على الدخل المحجوزة من المنب ات مب بإثب

التعويضات الكيلومترية الممنوحة لمديريها اإلداري والتجاري، باإلضافة إلى أنها مبالغ فيها 
ذآورة في      وتقارب األجر الخام الممنوح لهاذين األخيرين، ولذلك تم إخضاعها للضريبة الم

ى     ذآور ملتمسة ألجل        50 %حين قامت اللجنة بفرض الضريبة عل فقط من التعويض الم
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ى          آل م بمشروعية الضرائب المفروضة عل ول الطلب شكال، والحك ما سبق الحكم بعدم قب
  .المدعية وبمشروعية ما قررته اللجنة الوطنية في هذا اإلطار

اريخ     ة بت ذه المحكم م    10/5/2007وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن ه تحت رق
  .ع ، القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد بوزب 495

ـخ       ة بتاريـــــــــــــــ ذه المحكم بط ه ة ض ودع بكتاب رة الم ر الخب ى تقري اء عل وبن
غ       23/10/2007 ي مبل رآات ف ى الش اس الضريبة عل د أس ى تحدي ر إل ه الخبي ، خلص في

نة  1899,80 بة لس غ  1998بالنس نة   323211,97، ومبل بة للس م بالنس .  1999دره
غ  واستدراآات الضربة على القيمة المضاف م برسم سنة     46071,09ة في مبل ،  1998دره

غ  نة  19089,44ومبل م س م برس غ  1999دره ي مبل دخل ف ى ال ة عل ريبة العام ، والض
  . 1999درهم بالنسبة لسنة  27.601,43، ومبلغ  1998درهم بالنسبة لسنة  13.822,51

ة  بواس             ا من طرف المدعي دلى به رة الم د الخب تنتجات بع ذآرة المس طة وبناء على م
اريخ  ا بت ي    11/12/2007نائبه اء الت ن األخط ة م اين مجموع ر ع أن الخبي ا ب ادت فيه ، أف

اء  ي األخط ا ، وه رح به ر المص ات غي ق بالمبيع ق المتعل ي الش ة ف ا المدعي ت فيه وقع
ه            رر المطعون في اء المق م بإلغ ه الحك ا ، والتمست ألجل ا طعنه والخروقات التي ترآز عليه

ق   ا يتعل ك فيم ا ، وذل غ   جزئي اج مبل نة   123.669,70بإدم م س م برس غ  1998دره ، ومبل
ر المصرح      1999درهم برسم سنة  402650,20 في رقم أعمالها بخصوص المبيعات غي

غ   اج مبل ادة إدم اء إع ا ، وإلغ اء   11.591,34به ا ، وإلغ دماتها لزبنائه م بخصوص خ دره
غ   1998درهم برسم سنة   11.990,39إعادة إدماج مبلغ  م برسم    30.707,80، ومبل دره

غ      1999سنة  اج مبل ادة إدم اء إع بخصوص التحمالت الخاصة بشراء العملة الصعبة ، وإلغ
اء الضريبة    22677,00 درهم بخصوص التحمالت الغير العادية غير القابلة للخصم ،وبإلغ

غ         ا بمبل ر المصرح به ى البيوعات غي م عن سنة     24733,94على القيمة المضافة عل دره
نة   80530,04غ ، ومبل 1998 ن س م ع غ   1999دره دمات بمبل ى الخ  26718,35، وعل

غ       1998درهم برسم سنة  دخل في حدود مبل ى ال  13822,51، وبإلغاء الضريبة العامة عل
  . 1999درهم برسم سنة  27601,43، ومبلغ  1998درهم عن سنة 

رائ        ة الض ن طرف مديري ا م دلى به رة الم ى الخب ب عل ذآرة التعقي ى م اء عل ب وبن
ا   18/12/2007المؤشر عليها بتاريخ  ، الحظت فيها بخصوص ما اعتبره الخبير خطأ مادي

م  اتورة رق ه اإلدارة بشأن الف ي  104/99وقعت في ه اإلدارة ف ذي اعتمدت أن التصحيح ال ، ب
  هذه النقطة شأنه في ذلك شأن باقي التصحيحات ، تم بناء عـــــلى 
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ذآورة      المعطيات والمعلومات التي عاينتها ا اتورة الم ر الشرآة ، وأن الف ة بمق لمفتشة المحقق
ا خالل سريان        رة أن أدلت به ذه األخي ال تعدو أن تكون مجرد صورة للفاتورة التي سبق له
ره           ة ال يمكن تبري ة الكمي أ المفترض بخصوص المراقب ا أن الخط ة ، آم المسطرة التواجهي

ة      دى المفتش اتورة ل ورة للف ود ص رد وج ة ث .بمج ن جه ق   وم حيح المتعل أن التص ة  بش اني
م   اتورة رق ي        68/98بالف ات الت ن المعطي ا م م انطالق ه ت ب ، فإن ات المكات ة بمبيع الخاص

استقتها المفتشة بمقر الشرآة ، ولم يتم اإلدالء بأي فاتورة تحمل الرقم المذآور أثناء سريان  
ى أنظار اللجان         ة عرض الملف عل ثمن   . المسطرة التواجهية وآذا خالل مرحل وبالنسبة لل

ذي    الواجب اعتماده بشأن السلع التي تقوم الشرآة ببيعها وتسليمها في الوقت ذاته لنفسها وال
ة تخرج عن     اعتبره الخبير هو ثمن التكلفة ، أوضحت بأن تحديد الثمن المعتبر مسألة قانوني

ى  المنظم للضريب 85.30من القانون رقم  11اختصاص الخبير ، وأن مقتضيات المادة  ة عل
از            ين إنج دمات ح ال و الخ ائع أو األعم ادي للبض ثمن الع ى ال نص عل افة ت ة المض القيم
ثمن الواجب         إن ال الي ف لمه الشخص لنفسه ، وبالت العمليات فيما يخص المقايضات أو ما يس

ر رفض التصحيحات      . اعتماده هو ثمن السوق العادي وليس ثمن التكلفة  إن الخبي را ف وأخي
م     التي أجرتها آل م اتورة رق ة بخصوص الف ـدادات   68/98ن المفتشة واللجنة الوطني والســ

 "Clapets  " الرغم          10المتحرآة صنف ذا الشأن ب ات ، وتبنى ادعاءات الشرآة في ه فئ
ديتها  دم ج ق . من ع ا تواف رة ، فإنه ر الخب ي تقري واردة ف تنتاجات ال اقي االس بة لب ا بالنس أم

ديلها من خالل          الخبير في مستنتجاته ، ملتمسة ألج  د تع رة بع ر الخب ى تقري ه المصادقة عل ل
  .األخذ بعين االعتبار مآخذها السالفة الذآر

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 

  . 26/3/2008وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ 

ة المنع       ة العلني ية بالجلس إدراج القض الم ب ى اإلع اء عل ـاريخ  وبن دة بتـــــــــــــ ق
16/4/2008 .  

رر    وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تق
اهزة  ار القضية ج تجابة  . اعتب رح االس ذي اقت ي ال يد المفوض الملك ة للس ت الكلم م أعطي ث

   .عده للطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم اآلتي ب

  

  وبعد المداولة طبقا للقانون
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ة للنظر في           ة الوطني رر الصادر عن اللجن اء المق م بإلغ ى الحك حيث يهدف الطلب إل
ا   04/648/1في الملف عدد  13/11/2006الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ  ك جزئي ، وذل

  .فيما قضى به من إدماج بعض مبالغ التصحيحات التي اعتمدها المفتش المحقق 

ادة        دة من طرف إدارة الضرائب في إع وحيث إنه في سبيل التحقق من الكيفية المعتم
رة        إجراء خب ة ب ا ، أمرت المحكم احتساب الوعاء الضريبي والمعطيات التي ارتكزت عليه

  الذي انتهى في تقريره المــــــودع______ انتدبت لها الخبير السيد 

  .الحتساب الضرائب موضوع النزاع ، إلى تحديد أساس جديد 123/10/2007بتاريخ 

بس        اك بعض الل ا أن هن رة ، اتضح له ر الخب ة لتقري ة المحكم د دراس ه بع ث إن وحي
ا ، وال سميا    والغموض على مستوى النقطة المتعلقة بتحديد حجم المبيعات غير المصرح به

اتورات          ع الف ا اإلدارة بخصوص جمي ة التي وقعت فيه ، فيما يخص تفصيل األخطاء المادي
واألساس القانوني في اعتماد ثمن التكلفة لتحديد قيمة ما سلمته المدعية لنفسها من بضائع ،    
رة         ادة إنجاز الخب ك الغموض وإع ر لتوضيح ذل مما ارتأت معه إرجاع المأمورية إلى الخبي
اد           ا اعتم تم فيه ة التي ي ين الحال ة ، وب اد ثمن التكلف ا اعتم  مع التمييز بين الحالة التي يتم فيه

  ) . Marge( الهامش 

  

  المنطوق             
  

المحدثة  90-41من القانون رقم  8و 7و 5و 4و 3وتطبيقا لمقتضيات المواد 
  . بموجبه محاآم إدارية، و قانون المسطرة المدنية

                              
  هلذه األسباب

  :حكمت المحكمة اإلدارية علنيا تمهيديا وحضوريا

ة  اع المأموري ر  بإرج ات غي م المبيع د حج ق بتحدي ر لتوضيح الغموض المتعل ى الخبي إل
ين نتيجة          ز ب رة مع التميي ر الخب ادة إنجاز تقري المصرح بها بالنسبة لجميع الفاتورات ، وإع
اد      ين نتيجة اعتم اعتماد ثمن التكلفة في تحديد قيمة ما سلمته المدعية لنفسها من بضائع ، وب

  .يوما من تاريخ التوصل 20ل ،وذلك داخل أج)  Marge(الهامش 
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  .................................بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله 

  

  

  الرئيس والمقرر                                        آاتب الضبط
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 م ع            )     ش ع  1431/07(    1-3                المغربية المملكة

  العدل وزارة  

  اإلدارية بالرباط                   المحكمة  

  الحكم المحفوظ بكتابة نسخة                                                                

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط الضبط                                 القضاء الشامل قسم   

  24 :رقم  حكم   

  3/1/2007 :   بتاريخ   

  ش ع 1431/07 :رقم  ملف   
  القاعدة

  .نعم ... استحقاق مقابلها المادي ... إقرار اإلدارة بإنجاز المقاولة ألشغال خارج الصفقة 
  الملكجاللة  باسم

  31/1/2007 بتاريخ

  :المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة  أصدرت

_  

  

  :اآلتي نصه  الحكم

  

  _مقاولة البناءات في شخص ممثلها القانوني السيدين :  نبي 

 .يعقوب المنصور الرباط " _ ________  :عنوانها 

  .، المحامي بهيئة الرباط ____  األستاذ:  انائبه

  

  جهة من........................................                   
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 .ها بمكاتبه بالرباط وزارة التربية الوطنية في شخص وزير -:  وبين

ه     - ديها بمكاتب ي شخص م القنيطرة ف يم ب ة والتعل ة للتربي ة الجهوي األآاديمي
 .باألآاديمية بالقنيطرة 

 .الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
 .وزارة المالية والخوصصة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط  -
 .بمكاتبه بالرباط السيد الوآيل القضائي للمملكة  -

  أخرىمن جهة ...................................................          
اء ى  بن ـخ       عل ة بتاريـــــــ ذه المحكم بط ه ة ض دى آتاب جل ل ال المس المق

زت         01/11/2007 ا أنج ة أنه ه المدعي رض في ائية ، تع وم القض ه الرس ؤداة عن الم
م     من أجل بناء  SP/ 93/3الصفقة عدد  ه ت القنيطرة ن وأن ثانوية عبد المالك السعدي ب

إنجاز جميع األشغال حسب محضر التسلم النهائي ، وأن اإلدارة أمرتها بإنجاز أشغال  
غ       ينا بمبل ن س ة اب باغة ثانوي رميم وص ق بت فقة تتعل ارج الص م  120000,00خ دره

رة   قوسا من اإلسمنت والباب الرئيسي و 32طاولة ثابتة وإنجاز  174وإزالة  قاعة آبي
درهم ، غير أنه رغم عدة اجتماعات     330000,00بثانوية عبد المالك السعدي بمبلغ 

ذلك فهي           ادي ، ل ل الم م تتوصل بالمقاب ا ل ك األشغال إال أنه رار اإلدارة بإنجاز تل وإق
غ   450000,00تلتمس الحكم لفائدتها بمبلغ  درهم مع تعويض عن التماطل بحسب مبل

  .ذ المعجل درهم والنفا 00‘20000
  .وناء على تبليغ نسخة إلى الجهات المدعى عليها ، فلم تجب رغم إمهالها

اريخ        ة بت رف المدعي ن ط ا م دلى به ائق الم ة بوث ذآرة المرفق ى الم اء عل وبن
28/11/2007 .  

ـخ    دة بتاريــــــــــــ ة المنعق ة العلني ي الجلس ية ف ى إدراج القض اء عل وبن
ة ، فوضعت     التي أآد خاللها ال 27/12/2007 تنتجاته الكتابي سيد المفوض الملكي مس

  .القضية في المداولة قصد النطق بالحكم 
  

  المداولة طبقا للقانون بعد و
  

ذلك            :في الشكل   ا ، فهو ل ة قانون ا للشروط الشكلية المتطلب دم الطلب وفق حيث ق
  .مقبول 

ي  وعوف غ     : الموض ة بمبل دة المدعي م لفائ ى الحك ب إل دف الطل ث يه حي
ة    450.000,00 ة الوطني درهم نتيجة إنجاز أشغال خارج الصفقة لفائدة وزارة التربي

  .والنفاذ المعجل ) درهم  20000,00( ، مع تعويض عن التماطل قدره 
غال       ك األش از تل رار اإلدارة بإنج ى إق ا عل ة طلبه س المدعي ث تؤس ب  وحي حس

  . 01/02/1999محضر االجتماع المؤرخ في 
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ى محض  الرجوع إل ث ب ة  وحي وزارة التربي ي ل ب اإلقليم ب النائ اع بمكت ر االجتم
يتبين أن اإلدارة ومهندسها المعماري يقران  01/02/1999الوطنية بالقنيطرة بتاريخ 

ع       ين جمي تالف ب اك اخ ل هن ه ظ ر أن فقة ، غي ارج الص غال خ ة لألش از المدعي بإنج
  .األطراف حول قيمة وحجم تلك األشغال 

ة تؤسس     ا آانت المدعي ك         وحيث لم ه ينبغي أخذ ذل رار اإلدارة فإن ى إق ا عل طلبه
ات  اقي المعطي م األشغال دون ب ة أو حج ا يخص قيم ه سواء فيم ى إطالق رار عل اإلق

  التي تتمسك بها المدعية ، وأنه بالرجوع إلى الجدول المرفق 
 )ش ع  1431/07(  3-3

  
ه اإلدا     ر ب ا تق وع م ين أن مجم ابقا يتب ه س ار إلي اع المش ر االجتم و بمحض رة ه

  .درهم ، ويتعين الحكم به لفائدة المدعية  312336,00
ين شمول           ه يتع رار اإلدارة ، فإن ذآور ثابت بحسب إق غ الم ا أن المبل وحيث طالم

  .الحكم به بالنفاذ المعجل في حدود ربعه 
ة دون         ات المتكررة للمدعي وحيث إن التماطل عن األداء ثابت من خالل المطالب

  .درهم  15000,00ويتعين تحديد التعويض عنه في مبلغ أن تستجيب اإلدارة ، 
  .وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها في حدود القدر المحكوم به 

  
  المنطوق

  
المحدثة بموجبه  90.41من القانون  8و  7و  5و  3المواد  لمقتضياتتطبيقا  و

  .محاآم إدارية
  

  األسباب لهذه
  

  :يا غيابيا ابتدائاإلدارية علنيا  المحكمة  حكمت

  .بقبول الطلب  :في الشكل 

دة    :وفي الموضوع  انوني لفائ بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها الق
غ  ة مبل م   312336,00المدعي تة   ( دره ة وس ف وثالثمائ ر أل ي عش ة واثن ثالثمائ
م  ين دره غ ) وثالث ع ، ومبل دود الرب ي ح اذ المعجل ف ع النف م  15000,00م ( دره
ر ة عش م  خمس ا المصاريف بحسب  ) ألف دره ويض عن التماطل، وبتحميله آتع

  .القدر المحكوم به 
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  ......................................والشهر والسنة أعاله  اليومصدر الحكم في  بهذا

  

  

  الضبط آاتب                                                  المقرر و الرئيس
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  م ع)                     ش م  310/07( 1-4                         لمغربيةالمملكة ا       

                                    وزارة العدل         

  بالرباط اإلداريةالمحكمة   

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة                    قسم القضاء الشامل        

  الضبط بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                                        

  228: قم حكم ر
  1429محرم  21: بتاريخ   

  30/1/2008: موافق 

  ش م 310/07:ملف رقم 

   القاعدة

ود بشأن الحقوق      381التقادم المنصوص عليها في الفصل  -1 من قانون االلتزامات والعق
ة األراضي وال ة والمعاشات وأآري ة ، الدوري ا من األداءات المماثل د وغيره اني والفوائ مب

انون         ا قواعد الق ات تحكمه ك الصبغة والناتجة عن عالق ذ تل ديون التي تأخ ى ال يسري عل
  .الخاص 

عدم منازعة الصندوق المدعى عليه في أحقية المدعين في االستفادة من معاش الزمانة  -2
  .نعم ... ة للطلب االستجاب... عن مورثهم الذي آان يحمل صفة مقاوم 

  

  30/1/2008موافق  1429محرم  21بتاريخ 
 :المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة  أصدرت

____  

  

  :اآلتي نصه  الحكم
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  _السادة ورثة المرحوم :  المدعين بين

  .، فاس _ : عنوانهم 

  .، المحامي بهيئة الرباط _  األستاذ:  منائبه

  جهة من............................................... .....                 

  . الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره  -: المدعى عليهم  وبين

  .شارع العلويين ، الرباط  :عنوانه  

  .وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط  -
 .الدولة المغربية في شخص الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
  .يل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط الوآ -

  أخرىمن جهة ...................................................          

  
ـتاريخ     على المقال االفتتاحي  بناء ة بـــــــــــــ ذه المحكم للدعوى المسجل بكتابة ضبط ه

سطة نائبهم أن مورثهم ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعون بوا 9/3/2007
ر وساهم بتضحيات         1971الذي توفي سنة  اومين وأعضاء جيش التحري دماء المق آان من ق

ره        ى إث دم عل ه العسكرية تق ام بمهام جسيمة في سبيل وطنه ، إلى أن أصيب بعطب خالل القي
د نسبة العجز            ر لتحدي اومين وأعضاء جيش التحري دماء المق امية لق ة الس ى المندوبي  بطلب إل

ي    رة ف ذه األخي ة له ة التابع ددتها اللجن ي ح ب   % 75الت ق بطل ف المتعل ى المل وصادقت عل
ب      اش العط ة مع ى منح ول عل ي     . الحص ندوق المغرب لت الص امية راس ة الس وأن المندوبي

م    لة رق طة المراس ذآور بواس ف الم د بخصوص المل ول   11282للتقاع د ط م وبع ا أنه ، آم
ـخ     انتظار باشروا المسطرة بأنفسهم  ا بتاريــــ ان آخره عن طريق مجموعة من المراسالت آ

ى         4/7/2003 اعي عل ادم الرب ه التق م طال ذآور  هو أن ملفه ، وأن ما يتذرع به الصندوق الم
الية من    أساس أنه تم إشعارهم بإحضار الوثائق المطلوبة ، في حين أنهم لم يتوصلوا بأي إرس

لهم محقين في الحصول على منحة العطب عن    الصندوق تقطع التقادم المتمسك به ، مما يجع
ورثهم ،   . والدهم المتوفى  لذا فهم يلتمسون الحكم بقبول طلبهم بخصوص تمكينهم من منحة م

  .واألمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على ملف هذا األخير لدى الصندوق المغربي للتقاعد 
ة المدع       ى الجه ال إل ا رغم     وبناء على األمر بتبليغ نسخة من المق ا وعدم جوابه ى عليه

  .التوصل 
اريخ        ة بت ذه المحكم دي الصادر عن ه تحت عدد    19/4/2007وبناء على الحكم التمهي

  .، القاضي بإجراء بحث  443
ـخ         رر بتاريــــــــــ يد القاضي المق دة بمكتب الس وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعق

18/7/2007 .  
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دعين       وبناء على المذآرة التعقيبية مع  ا من طرف الم دلى به المستنتجات بعد البحث الم
اريخ  ائبهم بت ل الصندوق  7/8/2007بواسطة ن ه ممث ا صرح ب ع م أن جمي ا ب ، الحظوا فيه

لة       وا عن مراس م يتوقف م ل المغربي للتقاعد خالل جلسة البحث ال أساس له من الصحة ، إذ أنه
ة تثبت إشعارهم بإصال           أي وثيق دل ب م ي ذي ل ر ال ذا األخي دفع    ه الي يبقى ال ح أسمائهم ، وبالت

الهم         ا ورد في مق م بم ه الحك ا ، ملتمسين ألجل بالتقادم المثار من طرفه ليس له ما يبرره قانون
  .جملة وتفصيال 

ي    ن طرف الصندوق المغرب ا م دلى به د البحث الم تنتجات بع ذآرة المس ى م اء عل وبن
ا    29/8/2007للتقاعد المؤشر عليها بتاريخ  ى      ، أوضح فيه رتين األول دعين لم ه راسل الم أن

الغ المستحقة ،         13/11/1984بتاريخ  ديم لتصفية المب ة والتق دي اإلراث لمطالبتهم بإرسال عق
  .لتصحيح التناقض الموجود في العقدين المذآورين  10/1/1985والثانية بتاريخ 

ه بتار        ا من طرف الصندوق المدعى علي دلى به ـخ  وبناء على المذآرة التعقيبية الم يـــــ
  .، الرامية إلى تأآيد مذآرته السابقة  20/9/2007

ـخ     ائبهم بتاريــــــــ وبناء على المذآرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة ن
م           9/10/2007 ا أعاله حتى يتسنى له التين المشار إليهم دم توصلهم بالرس ، تمسكوا فيها بع

ا يب    ه ، مم ا ،          االستجابة لطلب المدعى علي ورثهم قائم م في منحة العطب عن م ه حقه قى مع
  .ملتمسين الحكم وفق مطالبهم 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 
  . 7/12/2007وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ

  . 16/1/2008وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
  )ش م  310/07(  4-3

رر          ا وعدم حضورهم رغم التوصل ، فتق وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم
ابي ،         . اعتبار القضية جاهزة  ره الكت د تقري ذي أآ يد المفوض الملكي ال ة للس ثم أعطيت الكلم

  .   فررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم اآلتي بعده 
  طبقا للقانون داولةالمبعد  و

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو  :  في الشكل
  .لذلك مقبول 

دعين في          : في الموضوع   و ة الم م بأحقي ى الحك حيث إن حاصل الطلب يهدف إل
وفى    ورثهم المت ن م اش العطب ع ى مع رة  ___ الحصول عل إجراء خب ديا ب م تمهي ، والحك

  .ى ملف هذا األخير لدى الصندوق المغربي للتقاعد حسابية عل
وحيث تمسك المدعون بأن مورثهم آان يستفيد من معاش العطب عن إصابته أثناء 
مشارآته في عمليات المقاومة ، وأنه بعد وفاته رفض الصندوق المغربي للتقاعد تمكينهم من  

ي   ه ف ا إلي ي وجهوه ائل الت م الرس ه رغ اش بصفتهم ورثت ك المع ا آانت ذل أن آخره ذا الش ه
  . 4/7/2003بتاريخ 

اقض          ع التن م من تخلف عن رف دعين ه أن الم وحيث دفع الصندوق المدعى عليه ب
ة    الة الموجه الحاصل في عقدي اإلراثة والتقديم فيما يخص تواريخ ازديادهم بالرغم من الرس

ه واجب     10/1/1985إليهم من أجل تصحيح ذلك التناقض بتاريخ  ا تكون مع ات المعاش  ، مم
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ا       2003المستحقة عن الفترة ما قبل سنة  ة الجاري به ا للقواعد القانوني قد شملها التقادم تطبيق
  .العمل 

ه      ه و أساس تج ب ادم المح وع التق ين ن م يب ه ل دعى علي ى أن الم ث باإلضافة إل وحي
اق    ة وب ة الدول ي ذم ة ف تحقات المترتب ع المس ى جمي ذي يسري عل ادم ال إن التق انوني ، ف ي الق

ه في الفصل         ام يبقى هو المنصوص علي م      54أشخاص القانون الع ر الشريف رق من الظهي
ر         6/8/1958بتاريخ  1.58.341 ديون غي ع ال ع سنوات لجمي ادم في أرب الذي يحدد أجل التق

إن      الي ف المغرب ، وبالت ين ب دائنين المقيم دة ال دفعها أو صرفها لفائ أمور ب المستخلصة والم
د المخول        سريان ذلك التقادم ي ر السبيل الوحي ذي يعتب ة ال دفع النفق توقف على صدور األمر ب

انون    391في حين يبقى التقادم الرباعي الوارد في الفصل   . للدائن للحصول على دينه  من ق
د          اني والفوائ ة األراضي والمب ة  والمعاشات وأآري وق الدوري االلتزامات والعقود بشأن الحق

ة ن األداءات المماثل ا م ه   – وغيره دعى علي ن طرف الم ه م و المقصود بب ان ه ا  -إذا آ إنم
انون          د الق ا قواع ات تحكمه ن عالق ة  ع بغة والناتج ك الص ي تل ي تكتس ديون الت ب ال يخاط

  .الخاص
ه    وحيث في نازلة الحال ، فإن المعاش موضوع النزاع لم يثبت أنه صدر أمر بدفع

م من تق         دعين ه ه ، وأن الم اعس عن استخالصه ، األمر    من طرف الصندوق المدعى علي
  .الذي يكون الدفع بالتقادم غير مبني على أساس ، ويتعين رده 

اريخ   1-59-075وحيث طبقا لمقتضيات الفصل األول من الظهير الشريف رقم  بت
روعهم     16/3/1959 م وف اومين وأرامله ة للمق ية الممنوح ب المعاش ام الروات أن نظ بش

او     ـم     وأصولهم ، فإن آل شخص خول صفة مق ر الشريف ـــــــــ ا للظهي  1.59.076م تطبيق
، يستحق معاشا للزمانة إذ أصيب بعجز من جراء عاهات ناتجة عن مشارآته    11/3/1959

ه  . 1960وفاتح أبريل  1953غشت  15لغاية وطنية في الحوادث التي وقعت فيما بين  آما أن
ا في الفصول     في حالة وفاته ينتقل ذلك الحق إلى ذوي حقوقه وفق الشروط ال منصوص عليه

  .من نفس الظهير 5و4و3
  

ن   تفادة م ي االس دعين ف ة الم ي أحقي ه ف دعى علي ة الم دم منازع ام ع ه أم وحيث إن
اة في     اريخ الوف ، يكون الطلب    30/5/1971معاش العطب عن مورثهم المتوفى ابتداء من ت

  .تبعا لذلك مبنيا على أساس ، ويتعين االستجابة إليه 
  .   الدعوى يتحمل مصاريفها وحيث إن خاسر 

  
  المنطوق

  
واد   م     8و  7و  5و  4و  3وتطبيقا لمقتضيات الم انون رق ة   90.41من الق المحدث

  .بموجبه محاآم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية 
  

  لهذه األسباب
  

  :حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا 
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  .بقبول الطلب  :في الشكل 
ورثهم          :و في الموضوع  تفادة من معاش العطب عن م دعين في االس بأحقية الم

  .، وتحميل الصندوق المغربي للتقاعد  30/5/1971ابتداء من تاريخ 
  

 ......................................والشهر والسنة أعاله  اليومصدر الحكم في  بهذا

  

  الضبط آاتب                                             المقرر            و  الرئيس
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  م ع)                        ش م 879/07( 1-4المملكة المغربية                        

  وزارة العدل

  المحكمة اإلدارية بالرباط                    نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط 

  لمحكمة اإلدارية بالرباطبا                                  القضاء الشامل قسم

  680: حكم رقم 

  1429ربيع الثاني  16:     بتاريخ

  23/4/2008: الموافق   

  ش م  879/07 :رقم  ملف

  القاعدة
مواجهة الدائن بسريان أجل التقادم يقتضي بداية قيام حقه في المطالبة بدينه ، إال أنه 

  .تقاعس عنه إلى حين فوات األجل المذآور 

راتب معاش المدعي ابتداء من تاريخ إحالته الحتمية على التقاعد في دجنبر الدفع بتقادم 
دفع ...  2006، والحال أن القرار الذي قضى بتلك اإلحالة لم يصدر إال في فبراير  1995

  .نعم ... رده ... غير مبني على أساس 

  

  باســــم جــاللة المــلك

  

  23/4/2008موافق   1429ربيع الثاني  16 بتاريخ                
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

_  

  

  :الحكم اآلتي نصه 
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  _________بين

  .، المحامي بهيئة الرباط______األستاذ : نائبه

  

  جهةمن .......................................                

  

   :المدعى عليهم  وبين     

  .في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط وزارة المالية -

  .الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط -

  .وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط -

  .إدارة األمن الوطني -

  .الرباط 95صندوق التقاعد في شخص مديره، ساحة الجوالن  -

   من جهة أخرى.......................................                                        

  

  الوقائع
  

اريخ              ة بت ذه المحكم بط ه ة ض جل بكتاب دعوى المس احي لل ال االفتت ى المق اء عل بن
ان  26/6/2007 ه آ ه أن دعي بواسطة نائب ه الم ه الرسوم القضائية، يعرض في ؤداة عن ، الم

ه عن       م توقيف ى أن ت ، وظلت وضعيته   13/2/1991العمل في    يشتغل في صفوف األمن إل
اريخ     ه قضائيا بت . 26/7/2005اإلدارية مجمدة إلى حين صدور قرار نهائي في شأن متابعت

اريخ  ة        11/10/2005وبت ة اإلحال ه عقوب ي حق رح ف ذي اقت أديبي ال س الت ام المجل ل أم مث
ن     داء م د ابت ى التقاع ة عل ادف بلوغ   31/12/1995الحتمي ذي ص اريخ ال و الت ن ، وه ه س

د ار  . التقاع م اعتب دني من طرف المصالح المختصة ت ه الم د تصفية ملف معاش ه عن إال أن
ى       1/1/2002تاريخ االستفادة من المعاش ابتداء من   ة عل ة الحتمي اريخ اإلحال ار ت دون اعتب

ات عدد      زام بالنفق التقاعد المدرج في القرار المؤشر عليه من طرف المراقب المرآزي لاللت
اري 9694 د  15/2/2006خ بت ي للتقاع دير الصندوق المغرب ى م م إل الة تظل ه رس د وج ، وق
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ذي         . لتسوية وضعيته دون أن يتلقى أي جواب رار التسوية ال اء ق م بإلغ تمس الحك ذا فهو يل ل
ى التقاعد         ة عل ة الحتمي اريخ اإلحال قامت به اإلدارة، واألمر بتسوية وضعيته المعاشية من ت

  .المطبق عليه، وجعل الصائر على من يجب 1/1/2002، وليس تاريخ 31/12/1995في 

ا رغم       وبناء على األمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم جوابه
  .التوصل

م   20/7/2007وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ  تحت رق
  .، القاضي بإجراء بحث  978

ة ال    ا راج بجلس ى م اء عل وم   وبن رر ي ي المق يد القاض ب الس دة بمكت ث المنعق بح
13/11/2007.  

وبناء على مذآرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه 
ى          3/12/2007بتاريخ  ة إل وطني الموجه ام لألمن ال دير الع الة الم ، أآد فيها على آون رس

ة     ى التقاعد آانت       مدير الصندوق المغربي للتقاعد واضحة في أن عقوب ة عل ة الحتمي اإلحال
إن التسوية        31/12/1995ابتداء من تاريخ  الي ف ى التقاعد ، وبالت ه عل الذي وافق سن إحالت

ب          رف المراق ن ط ه م ر علي رار المؤش ي الق اء ف ا ج اريخ آم ذا الت ن ه ون م ب أن تك يج
  .مطالبه  ، ملتمسا الحكم وفق 2001المرآزي لاللتزام بالنفقات وليس من فاتح أبريل 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة  

  . 11/3/2008وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ 

  9/4/2008وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

رر   وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم ال      توصل، تق
اهزة  ار القضية ج تجابة   . اعتب رح االس ذي اقت ي ال يد المفوض الملك ة للس ت الكلم م أعطي ث

  .للطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم اآلتي بعده 

  المداولة طبقا للقانون وبعد

    

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية : في الشكل   
  .ة قانونا، فهو لذلك مقبول المتطلب
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حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي ،    :وفي الموضوع   
ي       د ف ى التقاع ه عل اريخ إحالت ن ت داء م اش ابت ب المع ن رات تفادة م ي االس ه ف ك بأحقيت وذل

  .المعتمد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد 1/1/2002، وليس تاريخ  31/12/1995

رار     وحيث ه صدر ق تسمك المدعي بأنه على إثر المتابعة التأديبية التي جرت في حق
نة  ي س ؤرخ ف ن    2005م داء م د ابت ى التقاع ة عل ة الحتمي ة اإلحال ه بعقوب بمؤاخذت

د ، إال أن          31/12/1995 ى التقاع ة عل انوني لإلحال ن الق ه الس اريخ بلوغ ادف ت ذي ص ال
  . 1/1/2002من المعاش ابتداء من المصالح المختصة احتسبت تاريخ االستفادة 

ت      دعوى ، واآتف ريان ال ة س واب طيل ن الج ا ع دعى عليه ة الم ت الجه ث تخلف وحي
بالدفع عن طريق ممثلها خالل جلسة البحث بأن الصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصل بملف  

اريخ    دعي إال بت اش الم ن      8/3/2006مع تفاد م ي اس ادم الخماس دة التق ق قاع د تطبي ، وبع
  . 2001لمعاش بمفعول رجعي ابتداء من فاتح أبريل ا

ة الصادرة عن اإلدارة    هادة اإلداري يما الش ف ، وال س ن أوراق المل ت م ث الثاب وحي
ـي      12/6/2006العامة لألمن الوطني التي آان ينتمي إليها المدعي المؤرخة فـــــــــــــــــــ

ي للتق ـخ ، وشهادة المعاش الصادرة عن الصندوق المغرب ، أن  26/11/2007اعد بتاريـــ
الذي وافق بلوغه حد السن      31/12/1995المدعي تمت إحالته الحتمية على التقاعد بتاريخ 

زي    ب المرآ ن طرف المراق ه م رار المؤشر علي ك بموجب الق د ، وذل ى التقاع ة عل لإلحال
ـخ   9694لاللتزام بالنفقات تحت عدد    بما  15/2/2006بتاريــــــــــــــ ه     ، حس هو مشار إلي

دير الصندوق المغربي للتقاعد             ى م وطني إل ام لألمن ال دير الع ة من الم في الرسالة الموجه
  . 41139تحت عدد 

ث ىباإلضافة  وحي ه و    الصندوق أن إل تج ب ادم المح وع التق ين ن م يب ه ل دعى علي الم
في ذمة الدولة  أنذاكيسري على جميع المستحقات المترتبة  الذيأساسه القانوني ، فإن التقادم 
ه في الفصل     يبقىوباقي أشخاص القانون العام  ر الشريف     54هو المنصوص علي من الظهي

ديون          الذي 6/8/1958بتاريخ  1.58.341رقم  ع ال ع سنوات لجمي ادم في أرب يحدد أجل التق
إن    أوغير المستخلصة والمأمور بدفعها  الي ف صرفها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب ، وبالت

د المخول         يتوقفسريان ذلك التقادم  ر السبيل الوحي ذي يعتب ة ال دفع النفق على صدور األمر ب
انون    391ي الوارد في الفصل  خماسفي حين يبقى التقادم ال. دينه  علىللدائن للحصول  من ق

ة      والعقودااللتزامات  وق الدوري ة  والمعاشات بشأن الحق د     وأآري اني والفوائ األراضي والمب
ا م ة وغيره و  –ن األداءات المماثل ان ه ه   المقصودإذا آ دعى علي ن طرف الم ه م ا  -ب إنم

بغة      ك الص ي تل ي تكتس ديون الت ب ال ةيخاط ن  والناتج انون    ع د الق ا قواع ات تحكمه عالق
  .الخاص
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وحيث من جهة أخرى ، فإن مواجهة الدائن بسريان أجل التقادم في مواجهته يقتضي    

ه  بداهة قيام حقه في المطالب  دين ونوعه        -ة بدين ك ال ة ذل ا آانت طبيع اعس    –مهم ه تق إال أن
ة   . عن المطالبة به إلى حين فوات األجل المذآور  ة الحتمي وفي نازلة الحال فإن قرار اإلحال

داء من  د ابت ى التقاع دعي عل اريخ  31/12/1995للم م يصدر إال بت ل  15/2/2006ل ، وقب
ذي   هذا التاريخ آان ما زال في وضعية التوظ يف ولم يكن بإمكانه المطالبة براتب المعاش ال

ادم          ذي يشكل أساس احتساب أجل التق ذآور ال اريخ الم لم ينشأ له الحق فيه إال ابتداء من الت
ذا         ار به دفع المث ذي يبقى ال ر ، األمر ال في مواجهته على فرض صحته مخاطبته بهذا األخي

  .الشأن يفتقد إلى  الجدية الالزمة ، و يتعين رده 

وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الطلب مبنيا على أساس سليم ، ويتعين بالتالي االستجابة 
  .إليه 

  .وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها 

  

  المنطوق
  

المحدثة بموجبه  90.41من القانون رقم  8و  7و  5و  4و  3لمقتضيات المواد  وتطبيقا
  .محاآم إدارية، و قانون المسطرة المدنية

    

  األسباب هذهل
  

  :ابتدائيا وحضوريا  علنيا اإلداريةالمحكمة  حكمت

  .بقبول الطلب  :في الشكل 

اريخ      :وفي الموضوع  داء من ت بأحقية المدعي في االستفادة من راتب المعاش ابت
ي      د ف ى التقاع ة عل ه الحتمي د     31/12/1995إحالت ي للتقاع ندوق المغرب ل الص ، وتحمي

  .المصاريف 
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  ...........................م في اليوم والشهر والسنة أعاله الحك صدر بهذا

  

  الضبط آاتب                                  مقررو ال رئيسال
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  م ع                )غ  29/08  ( - 4/1 -                        المغربية المملكة

  العدل وزارة
  المحفوظ بكتابة الضبط الحكم  نسخة                       بالرباطاإلدارية  المحكمة

  بالرباط اإلدارية بالمحكمةقسم القضاء الشامل                                     
  919 :رقم  حكم

  1429جمادى األولى  22 : بتاريخ

  28/5/2008 :موافق 

  غ 29/08: ملف رقم 

  القاعدة
اري     32طبقا لمقتضيات الفصل    -1 يظ العق ر التحف ك المحافظ حق     من ظهي ، ال يمل

د          اء التعرض مقي راره بإلغ ا أن ق انوني ، آم رفض قبول تعرض قدم داخل األجل الق
ه   بعدم أداء المتعرض للوجيبة القضائية أو عدم إرفاق تعرضه بالمستندات المؤيدة ل

.  

دم            -2 ه أن تق ه سبق لطالب ة أن ول تعرض بعل رار المحافظ بقب الطعن باإللغاء ضد ق
  .نعم ... رفضه ... طلب غير مبني على أساس ... وتنازل عنه  بنفس التعرض

  

  المــــلك جـــاللة باســــم
  

  28/5/2008موافق  1429جمادى األولى  22بتاريخ                

  : أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

__  
  

  :اآلتي نصه  الحكم
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  .، القنيطرة ____ ، الساآن  ، موظف______ السيد : الطاعن  بين

  .، المحامي بهيئة القنيطرة ____ األستاذ :  نائبه

  

  من جهة..........................................                    

  

وب في الطعن    وبين ة        - : المطل ة للمحافظة العقاري ة الوطني يد محافظ الوآال الس
  .الغرب  والمسح العقاري والخرائطية بسوق أربعاء

  

  ىمن جهة أخر..............................................                         

  

  

  الوقائع                   
  

اريخ       المقالعلى  بناء         ة بت ذه المحكم ة ضبط ه االفتتاحي للدعوى المسجل بكتاب
انون ، ي 23/1/2008 وة الق ه الطاعن ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بق عرض في

اريخ     ه بت ه أن تاذ      17/1/1994بواسطة نائب م تضمين تعرض األس ة عن   _____ ت نياب
يظ عدد     ________السيد  اريخ   /398د مطالبا بحقوق مشاعة ضد مطلب التحف ـ وبت ه

ى طلب المتعرض بمقتضى           5/3/2002 اء عل ذآور بن ى التعرض الم تم التشطيب عل
اريخ   .   16/1/2002عقد تنازل مصحح اإلمضاء ومؤرخ في     ه بت  22/1/2003إال أن

م  ذي يتس ه ال رار المطعون في ل نفس الطالب ، وهو الق ول نفس التعرض من قب م قب ت
د من             نفس التعرض من جدي ول المحافظ ل بعيب الشطط في استعمال السلطة ، ألن قب
ر         رار غي انون ، ويجعل الق ا للق د مخالف طرف نفس الشخص وبناء على نفس السبب يع

  .بالشرعية مما يجعله معرضا لإللغاء ، ملتمسا ألجله الحكم بإلغائه  متسم

ه             طة نائب اعن بواس ن طرف الط ة م ائق المقدم ذآرة اإلدالء بوث ى م اء عل وبن
  .، أدلى من خاللها بمجموعة من الوثائق تعزيزا للطلب  12/3/2008بتاريخ 
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ى األمالك    وبناء على المذآرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف         المحافظ عل
 31/3/2008و  25/2/2008العقارية بسوق أربعاء الغرب المؤشر عليهما بتاريــــــخ 

هـ المتعلق بالملك المسمى  /398، أوضح فيهما أن مطلب التحفيظ موضوع النزاع عدد 
ا     " خنيف "  ة مساحته المصرح به ـارات و   10البالغ دم بطلب     30هكتــ ا ، تق آر تقريب

ه أحاط          تحفيظه ا د وفات د ، وبع يظ الوحي د بصفته طالب التحف ن محم لسيد الطش قاسم ب
ة    5/4/1988بإرثه ورثته حسب رسم اإلراثة العدلي المودع بتاريخ  وا آاف ، والذين فوت

ع دونت    حقوقهم المشاعة العائدة لهم في الملك المذآور لفائدة الطاعن بناء على عقود بي
اري    84الفصل  طبقا لمقتضيات 10/3/1989بتاريخ  يظ العق ر التحف اريخ  . من ظهي وبت

تاذ      17/1/1994 داع تعرض من طرف األس م إي ه   _____ ت ة عن موآل المحامي نياب
ه     ق اإلرث من أبي السيد مصباح بن قاسم محمد مطالبا بحقوق مشاعة آلت إليه عن طري

ي      _______  ؤرخ ف ل م م تنزي ن رس ا م ادق عليه خة مص ب نس  22/11/1993حس
ـي ونسخة مصا ؤرخ فــــــــــــــــ ة م م اإلراث ا من رس و .  30/11/1993دق عليه وه

ازل         د التن ه بمقتضى عق رض نفس رف المتع ن ط ه م د عن ع الي م رف ذي ت رض ال التع
ـي  اء فــــــــ حح اإلمض اريخ  16/1/2002المص ودع بت اريخ .  5/3/2002والم وبت

ى    تم قبول تعرض لفائدة نفس المتعرض بواسطة نفس 22/1/2003 المحامي وبناء عل
  .نفس الوثائق ما دام أجل التعرض لم ينته بعد 

وبناء على المذآرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ         
ازل      1/4/2008 ى تن اء عل ه بن ، أآد فيها بأنه ال يمكن قبول تعرض سبق التشطيب علي

ه        رسمي من المعني باألمر ، ودون أن يتم الطع ا يؤاخذ علي ر ، وهو م ذا األخي ن في ه
  ط وعدم تطبيقالمحافظ من جانب استعمال الشط

      

رون          ر مق ه وهو غي القانون ألنه ال يحق للمحافظ قبول نفس التعرض بعد التشطيب علي
احي     ه االفتت بأي طعن في التنازل الذي تم به التشطيب ، ملتمسا تمتيعه بما ورد في مقال

.  

مذآرة التعقيبية المدلى بها من الطرف المطلوب في الطعن بتاريخ وبناء على ال        
  .، الرامية إلى تأآيد ما جاء في مذآرتيه الجوابيتين 24/4/2008

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة         
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دة         ة المنعق وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلني
  . 21/5/2008يخ بتار

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل،        
ا  . تقرر اعتبار القضية جاهزة ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح أساس

ة    ي المداول ة وضع القضية ف ررت المحكم راء بحث ، فق ا إج ب واحتياطي رفض الطل
  .ه قصد النطق بالحكم اآلتي بعد

  

  وبعد المداولة طبقا للقانون

  

ا ، فهو    :في الشكل  حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانون
  .لذلك مقبول 

وع   ي الموض ن          :وف ادر ع رار الص اء الق م بإلغ ى الحك ب إل دف الطل ث يه حي
ول   ي بقب رب القاض اء الغ وق أربع ون بس ة والره الك العقاري ى األم افظ عل المح

يد    _____ جيل تعرض األستاذ وتس ة عن الس يظ    _______ نياب ، ضد مطلب التحف
  .هـ ، وذلك التسامه بعيب الشطط في استعمال السلطة / 398عدد 

ه بصفة       دم ب ه أن تق وحيث تمسك الطاعن بأن صاحب التعرض المذآور ، سبق ل
جددا ،  شخصية وتنازل عنه بعد ذلك ، وبالتالي لم يعد من حقه تقديم نفس التعرض م  

  .ويكون القرار الذي قبل هذا األخير متمسا بعدم الشرعية 

ال   اء داخل آج د ج أن التعرض الجدي ي الطعن ب وب ف ع الطرف المطل وحيث دف
  .التعرض، مما جعله يعمل على قبوله

ى مقتضيات الفصل     تفاد       32وحيث بالرجوع إل اري ، يس يظ العق ر التحف من ظهي
ول ا أن سلطة المحافظ في قب ا ب ك حق منه دة بحيث ال يمل لتعرضات هي سلطة مقي

رفض قبول تعرض ما إذا قدم داخل األجل القانوني للتعرضات ، آما أن قراره بشأن  
اق         دم إرف ائية أو ع ة القض رض للوجيب دم أداء المتع دوره بع د ب رض مقي اء التع إلغ

  .حافظتعرضه بالوثائق والمستندات المؤيدة لهذا األخير بعد إنذاره بذلك من طرف الم

ى تعرضه األول ال    وحيث إنه تبعا لذلك ، فإن تقديم المتعرض لطلب التشطيب عل
يقوم مانعا من تقديمه لتعرض جديد ضد نفس المطلب ، آما أنه ليس من حق المحافظ 
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اء  انوني ، أو مناقشة صحته بن م داخل األجل الق ا ت ك التعرض طالم ول ذل رفض قب
  صــــــــــــــاالذي يرجع االختعلى التنازل األول و

  

أي     ر مشوب ب ه غي ون في رار المطع ه الق ى مع ذي يبق ر ال ى القضاء ، األم أنه إل بش
ين التصريح          ى أساس ويتع ر مبني عل ه غي تجاوز في استعمال السلطة ، وطلب إلغائ

  .برفضه 

 

  المنطوق

  

واد      ا لمقتضيات الم م  8و7و5و4و3و تطبيق انون رق ن الق ه  90.41م ة بموجب المحدث
  .من ظهير التحفيظ العقاري  32م إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والفصل محاآ

  

  لهذه األسباب

  

  :حكمت المحكمة اإلدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا     

  .بقبول الطلب  :في الشكل     

  .برفضه  :وفي الموضوع     

  ...........................والشهر والسنة أعاله  اليومصدر الحكم في  بهذا

  

  الضبط آاتب                                              المقررو  الرئيس    
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  م ع      )               غ  319/07(  5-1                                             

  المملكة المغربية                                                      

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة               كمة اإلداريةالمح

  الضبط  بالمحكمة اإلدارية بالرباط             

  قسم القضاء الشامل

  2382: حكم  رقم 

  1428ذو القعدة  11: بتاريخ 

  28/11/2007:  موافق 

  غ 319/07: ملف رقم 

  القاعدة
لطاعن في إطار مقتضيات الطعن في قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق ا

من النظام األساسي للوظيفة العمومية إلى حين صدور حكم قضائي نهائي  73الفصل 
  .نعم ... عدم قبول الطلب ... بشأن المتابعة الزجرية الجارية ضده 

  

  باســــم جــاللة المــلك

  28/11/2007موافق  1428ذو القعدة  11بتاريخ 
  :وهي متكونة من السادة  أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط

_  

  :الحكم اآلتي نصه 

  

  ._ السيد :  طاعنال بين

  .، سال _____ قطاع : عنوانه 
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  . ، المحامي بهيئة الرباط  __________ األستاذ : نائبه

  

  جهةمن ............................................                                          
  

 :السادة :  ين في الطعنالمطلوب وبين

 .وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط  -
 .المدير العام لألمن الوطني بمكاتبه باإلدارة العامة لألمن الوطني بالرباط  -
 .الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط  -
  

  أخرى جهةمن ..........................................                                   

  الوقائع
  

اء ى بن دعوى عل احي لل ال االفتت اريخ   المق ة بت ذه المحكم ة ضبط ه المسجل بكتاب
ه        26/7/2007 رض في انون ، يع وة الق ائية بق وم القض ن أداء الرس ى م ، المعف

ة      ة المرور بوالي الطاعن بواسطة نائبه أنه آان يعمل بصفته شرطي المرور بفرق
ا موقوف     أمن الرباط،  وتم الحكم عليه من أجل جريمة االرتشاء بشهر واحد حبس

 1492درهم موضوع الملف الجنحي عدد   1000,00التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 
ـخ  ن   .  21/11/2005بتاريــــــــــــــــ داء م ل ابت ن العم ا ع ه مؤقت م توقيف ه ت وأن

م الم      12/10/2005 اط ألغت الحك تئناف بالرب ا   وأن محكمة االس ذآور في قراره
ره        16/1/2006المؤرخ في  ى إث ه ، وعل وقضت ببراءته من الفعل المنسوب إلي

ك بإرجاعه      ة وذل ة والمالي راسل الوزارة الوصية من أجل تسوية وضعيته اإلداري
وزارة          ه ال ه، توصلت ب اريخ توقيف داء من ت إلى العمل وصرف راتبه الشهري ابت

ي   ة ف م  14/2/2007المعني ا ل ا أصدرت     ، إال أنه ي أنه ا يعن اآنا ، مم رك س تح
ر مشوبا بالشطط في استعمال      . قرارا ضمنيا برفض طلبه  وهو القرار الذي يعتب

ه بمقتضى     وب إلي ل المنس ن الفع رئ م ه ب ا وأن روع خصوص ر مش لطة وغي الس
ا      ا فيه ع بم ة للجمي القرار االستئنافي الذي له القوة الثبوتية المطلــــــــــقة و الملزم

ر     . ة اإلدارية السلط رار اإلداري الصادر عن وزي لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء الق
ن         داء م هري ابت ه الش ف راتب ل ووق ن العم ه ع ي بتوقيف ة القاض الداخلي

ك ، من خالل  تسوية   12/10/2005 ى ذل ة عل ار القانوني ة اآلث ، مع ترتيب آاف
ه الش     ه وصرف راتب اريخ   وضعيته اإلدارية والمالية بإرجاعه إلى عمل هري من ت

  .توقيفه 
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وطني          ة لألمن ال ا من طرف اإلدارة العام دلى به ة الم وبناء على المذآرة الجوابي
اريخ    ا بت ر عليه ل       12/9/2007المؤش ارج األج ب خ ديم الطل ا بتق ت فيه ، دفع

اريخ    ،  7/6/2006القانوني ألن الطاعن بلغ بقرار اإلحالة الحتمية على التقاعد بت
ورد خارج األجل القانوني وال يمدد أجل   8/2/2007م به في وأن التظلم الذي تقد

تها إذا تحصنت    ن مناقش ة ال يمك وية وضعيته اإلداري ة بتس ن ، وأن المطالب الطع
انون المسطرة     515آما دفعت بخرق الفصل   . بمرور أجل الطعن باإللغاء  من ق

لموضوع وفي ا. المدنية لعدم توجيه الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير األول 
ة الطاعن يرجع        ى التقاعد في مواجه أوضحت أن اتخاذ قرار اإلحالة الحتمية عل
ة للصفات التي ينبغي       ة ومخالف الرتكابه أعمال وتصرفات مخلة بالضوابط المهني

دم أحد     . أن يتحلى بها موظف الشرطي  د أن تق إذ أنه آان محل متابعة قضائية بع
غ  األشخاص بشكاية ضده يشير إلى أنه طلب  د     100,00منه مبل م آرشوة بع دره

وء         ارة الض رم إش م يحت ه ل دعوى أن ياقة ب ة الس ه رخص حب من توقفه وس أن اس
د أن   األحمر وأن الشخص المذآور سلمه فعال الورقة النقدية من الفئة المذآورة بع
أخذ رقمها التسلسلي ، وهو ما تأآدت منه مصلحة الشرطة القضائية التي عثرت     

أن     على الورقة بحوزة الطاعن بعد تفتيشه ، إال أنه صرح بأنه طلب من الشاآي ب
ة ال      البنزين ، وهي تصريحات واهي يقرضه مبلغا من المال قصد تزويد سيارته ب

  أساس لها من الصحة ألنه ال تربــــــطه
  

غ        ى مبل وفر عل ان يت ه آ ى أن  700,00بهذا األخير أي عالقة أو قرابة باإلضافة إل
ر ن اقت ه ع م تغني غ دره م  100,00اض مبل راءة . دره ي بب م القاض وأن الحك

ا           ه تأديبي ة اإلدارة في عدم متابعت دم أحقي ول بع ه للق الطاعن ال يمكن االنطالق من
ت     راءة آان ك الب يما وأن تل ة ، س ة التأديبي ن المتابع ة ع ة الجنائي تقالل المتابع الس

ان الفع  ا إذا آ ن البحث فيم ع اإلدارة م دة الشك ، وال تمن د لفائ ه ق ل المنسوب إلي
ى  ة ، وعل ة العمومي ة وخروج عن مقتضيات الوظيف ى إخالالت مهني وى عل احت
إن الطاعن أتى بتصرف مخالف للضوابط        فرض عدم صحة واقعة االرتشاء ، ف
المهنية من خالل طلب مبلغ مالي من شخص أوقفه بسيارته مدعيا ارتكابه مخالفة 

ة     للسير وذلك أثناء مزاولته مهامه ، باإل ه من ذوي السوابق التأديبي . ضافة إلى أن
ا عن العمل بفعل  ا موقوف ان فيه ا آ ازع عليه دة المتن إن الم ة أخرى ، ف ومن جه
م      د أن يصير الحك ا إال بع وى نهائي ه ال تس إن حالت الي ف ة ، وبالت ة الجنائي المتابع
ى التقاعد        ا عل ة حتم ة  اإلحال ه عقوب  الصادر في حقه نهائيا ، وقد صدرت في حق

ادة   ي الم ا ف وظفي اإلدارة    38المنصوص عليه اص بم ي الخ ام األساس ن النظ م
رة التوقيف ،        ه باسترجاع األجرة عن فت العامة لألمن الوطني ، والتي ال تسمح ل

  .ملتمسة ألجله الحكم بعدم قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا 
ا من طرف الطاعن بو         دلى بهم اسطة  وبناء على مذآرة إصالحية مع تعقيب الم

اريخ  ه بت ل    23/10/2007نائب طرة بجع ه بإصالح المس هاد ل ا اإلش تمس فيه ، ال
ا تمسك     وزير األول ، آم الدعوى موجهة أيضا ضد الدولة المغربية في شخص ال
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ا إذا         ة ، أم وب عادي ة بعي ة المعيب رارات اإلداري ى الق بكون أجل الطعن يسري عل
ة الحال     تعلق األمر بقرار معدوم أي مشوب بعيب صارخ آم ا هو الشأن في نازل

اء ،     ع دعوى اإللغ ، فإن الطعن فيه يكون جائزا في أي وقت دون التقيد بميعاد رف
ي      ؤرخ ف تعطافي م تظلم اس لة اإلدارة ب ه مراس بق ل ه س ى أن افة إل باإلض

ي    11/12/2006 ه ف لت ب ل ال زال    14/12/2006، توص ي أن األج ا يعن ، مم
م إن    اريخ ، ث ة ال تخضع ألي      مفتوحا بعد ذلك الت دعاوى تسوية الوضعية الفردي

رار المتخذ في     . أجل آما استقر على ذلك العمل القضائي  إن الق وفي الموضوع ف
ا لمقتضيات الفصلين        ه صدر خالف  67و  66حقه غير قانوني وغير مشروع ألن

من القانون األساسي للوظيفة العمومية المتعلقين باإلجراءات الواجبة في المسطرة 
ى مقتضيات الفصل     الت من نفس    73أديبية ، آما أن توقيفه عن العمل تم ضدا عل

أديبي في أقرب وقت ،          زم اإلدارة بضرورة استدعاء المجلس الت القانون الذي يل
  .ملتمسا تمتيعه بكل ما جاء في مقاله االفتتاحي ومذآرته الحالية 
المطلوبة في الطعن  وبناء على المذآرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف اإلدارة

  .، الرامية إلى تأآيد آتاباتها السابقة  1/11/2007بتاريخ 
  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 

دة  ة المنعق ا الجلسة العلني دة جلسات آخره إدراج القضية بع ى اإلعالم ب اء عل وبن
  . 14/11/2007بتاريخ 

  
ه        وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب    د آتابات اع الطاعن وأآ ا حضر دف عنهم

ار        رر اعتب السابقة ، بينما تخلفت اإلدارة المطلوبة في الطعن رغم التوصل ، فتق
دم     . القضية جاهزة  م بع رح الحك ذي اقت ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي ال

الحكم  ة قصد النطق ب ة وضع القضية في المداول ررت المحكم ول الطلب ، فق قب
  .بعده اآلتي 

  
  وبعد المداولة طبقا للقانون

  

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير : في الشكل 
الداخلية القاضي بتوقيف الطاعن عن العمل ووقف راتبه الشهري ابتداء مــــــــــــن 

، مع ترتيب آافة اآلثار القانونية على ذلك من خالل تسوية وضعيته  12/10/2005
  .دارية والمالية بإرجاعه إلى عمله وصرف راتبه الشهري من التاريخ المذآور اإل

ارج األجل    ه خ ب لتقديم ول الطل دم قب ن بع ي الطع ة ف ث دفعت اإلدارة المطلوب وحي
  .القانوني للطعن في قرار إحالة الطاعن على التقاعد الحتمي 
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ل الطعن عن    وحيث استقر الفقه والقضاء على تحديد مفهوم القرار اإلداري ا لذي يقب
طريق اإللغاء ، على أنه هو ذلك الذي تفصح فيه اإلدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بقصد 

وهو بذلك المعنى يشترط  . إحداث تأثير في المرآز القانوني للمخاطب به أو تعديله أو تغييره 
ة ، و    ؤثرا   فيه استيفاءه لمجموعة من المقومات تتمثل في صدوره عن سلطة إداري أن يكون م

ذه  ة تنفي انوني للطاعن ، وذا صبغة نهائي ز الق ي المرآ ر . ف ذا العنصر األخي ويترتب عن ه
  .استبعاد القرارات التمهيدية أو التأآيدية من نطاق اإللغاء النتفاء الصبغة النهائية عنها 

ة قضائية من أجل       وحيث الثابت من أوراق الملف ، أن الطاعن آان موضوع متابع
تثناء التعويضات   جريم ة االرتشاء ، وعلى إثره تم توقيفه عن العمل مع حرمانه من راتبه باس

ن  داء م ة ابت ك بموجب   13/10/2005العائلي ه ، وذل ي حق ائي ف م نه ار صدور حك ي انتظ ف
م         وطني رق ام لألمن ال دير الع ـخ   2811القرار الصادر عن الم ، في   13/10/2005بتاريــــ

ق مقتضيات ال اريخ  73فصل إطار تطبي ر الشريف بت ام  24/2/1958من الظهي ة النظ بمثاب
وة        ة ارتكاب الموظف هف األساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعطي لسلطة التأديب في حال
ام ، صالحية     الحق الع ة ب ة ماس ة أو بجنح ه المهني ي التزامات إخالل ف ت ب واء تعلق رة س خطي

إن       توقيفه حاال في انتظار تسوية وضعيته ، وإ   ة ، ف ان الموظف موضوع متابعات جنائي ذا آ
ا      ي رفعت له ة الت ن المحكم ه م م الصادر علي د أن يصير الحك ا إال بع وى نهائي ه ال تس حالت

ه      . القضية نهائيا  رار بمؤاخذت اذ ق وأن مسطرة التأديب التي تمت في حق الطاعن انتهت باتخ
داء من      غ       5/5/2006بعقوبة اإلحالة على التقاعد الحتمي ابت ه حسب محضر التبلي غ إلي المبل

  . 7/6/2006المؤرخ في 

دو أن     ة ال يع وحيث يتضح من ذلك ، أن قرار توقيف الطاعن عن العمل بصفة مؤقت
يما         ام س يكون مجرد تدبير احتياطي ارتأى منه المشرع ضمان سير حسن لنشاط المرفق الع

  دونوظف متابعا في حالة اعتقال ، وأنه في بعض الحاالت يكون الم

  

ة اإلجراءات        درج في خان رار ين أن ينطـــوي على أي عقوبة تأديبية ، وهو ما يجعل ذلك الق
ا أن              انوني ، آم زه الق ؤثر في مرآ ذي يبقى هو الم ه ال ائي المتخذ في حق الممهدة للقرار النه
ـخ  ة بتاريـــــــــــ ر الداخلي ى وزي اعن إل رف الط ن ط ه م ب الموج مني للطل رفض الض ال

ه     14/2/2007 ه ، ينتفي عن من أجل إرجاعه إلى عمله وتأدية راتبه الشهري من تاريخ توقيف
بدوره مقومات القرار اإلداري ألن ذلك الرفض لم ينشأ عنه أي مرآز جديد للطاعن ، ويعتبر 

  .بمثابة تأآيد لقرار إحالته على التقاعد الحتمي 
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ل الطعن ه ال يقب رار المطعون في ذلك يكون الق ا ل الي  وحيث تبع ين بالت ه ، ويتع بذات
  .التصريح بعدم قبول الطلب 

  

  املنطوق
  

ا و واد  تطبيق يات الم م  8و 7و 5و 4و 3لمقتض انون رق ن الق ة  90.41م المحدث
اريخ    إدارية ، وقانون المسطرة المدني   محاآمبموجبه  ر الشريف بت  24/2/1958ة ، والظهي

  .بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

  

  األسباب ذههل
  

  :وحضوريا ابتدائيا  علنياالمحكمة اإلدارية  حكمت

  .بعدم قبول الطلب  :في الشكل 

  

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

  

  الضبط  آاتب                                                 المقرر و الرئيس
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م ع                              )                  غ ق  10/07(     1-4المملكة المغربية                    

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط المحكمة اإلدارية بالرباط                        

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                                              

  قسم القضاء الشامل

  98: حكم رقم 

  1428محرم الحرام  4: بتاريخ 

  24/1/2007: موافق 

  غ ق 10/07:  ملف رقم 

  القاعدة
طلب إيقاف تنفيذ إجراء تمهيدي ال يرقى إلى مصاف القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء 

  . نعم... لطلب عدم قبول ا... 

  

  باســــم جــاللة المــلك
  

  24/1/2007موافق  1428محرم الحرام  4بتاريخ                
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

_  

    

  :الحكم اآلتي نصه 

  

  ____، _ نقابة  :المدعية  بين
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  .، الدار البيضاء أنفا _ :عنوانها 

  .، المحامي بهيئة فاس _________  األستاذ :نائبها 

  

  

  جهةمن ............................................             
  

ين يهم  وب دعى عل وين  -: الم الي وتك يم الع ة والتعل ة الوطني ر التربي يد وزي الس
  .األطر والبحث العلمي بمكاتبه بالرباط ، حسان الرباط 

  .ويسي الرباط السيد عميد جامعة محمد الخامس الس -
  .السيد قيدوم آلية الطب والصيدلة بالرباط  -

  .، المحامي بهيئة الرباط _______ األستاذ : نائبهما 

  

ة  ..........................................                                   ن جه م
  أخرى

  الوقائع               
  

احي    ال االفتت ى المق اء عل دعوى المس  بن اريخ     لل ة بت ذه المحكم بط ه ة ض جل بكتاب
أن      19/1/2007 ا ب ة بواسطة نائبه ، المعفى من أداء الرسوم القضائية ، تعرض فيه المدعي

نان      ة األس يدلة وجراح ي الص دآتوراة ف هاداة ال املي ش وج ( ح املي  ) 2006ف دى ح ، منت
ة الشرقية ، المنضوين      دول األوربي دموا    الشهادات العليا األجنبية التابعين لل ا  تق تحت لوائه

و   ا       2006بطلباتهم إلى الوزارة المعنية ابتداء من أواخر يوني ك الشهادة طبق ة تل قصد معادل
رار   21/6/2001بتاريــــــخ  2.1.333للمقتضيات التنظيمية الواردة في المرسوم رقم  ، وق

م      ي رق ث العلم ر والبح وين األط الي وتك يم الع ر التعل اريخ  370.03وزي  17/2/2003بت
وب ،           اإلجراء المطل ام ب وحظ تماطل وتسويف في القي ه ل ذآور ، إال أن بتطبيق المرسوم الم
ان          ة في البرم واب األم وزارة واالتصال بن ام ال ة أم مما دفع بهم إلى القيام بوقفات احتجاجي
ة            ي جلس وزير ف ى ال فهي عل ؤال ش رح س ره ط ى إث م عل ذلك ، ت ال ب اطتهم عم إلح

ه 27/12/2006 ان جواب اريخ  ، آ ه ت دد ل ان ح إجراء امتح رارا ب ذ ق ه اتخ ه أن علي
ك النصوص    25/1/2007 ، وذلك للتملص من منح المعادلة دون امتحان آما تنص على ذل
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رر      2005التنظيمية المشار إليها أعاله ، وأسوة بزمالئهم فوج  م نفس المق ابعوا معه الذين ت
يس إال         رار ل ك الشهادة ، ويبقى هدف الق ى تل إلحاق الضرر بحاملي الشهادة     للحصول عل

ذآورة وج ( الم هادة تقتضي )  2006ف ل طلب أو ش ة لصد آ وزير ذريع يد ال ذه الس ، واتخ
ة المنازعة      ى جدي د عل المعادلة دون امتحان ، وأن ظروف القضية والمعطيات القانونية تؤآ

ذ  ة لوقف التنفي ه   . الموجب ون في رار المطع ذ الق م بوقف تنفي تمس الحك ي تل ذا فه القاضي ل
إلى حين البت في دعوى الموضوع ، مع شمول الحكم  25/1/2007بإجراء امتحان بتاريخ 

  .بالنفاذ المعجل 

ة بواسطة        ا من طرف المدعي دلى به وبناء على مذآرة بطلب إصالح خطأ مادي الم
ال   17/1/2007نائبها بتاريخ  ، التمست من خاللها إصالح الخطأ المادي المتسرب إلى المق

دم في إطار الفصل         عندما  أن الطلب مق ه ب ة       19جاء في انون إحداث المحاآم اإلداري من ق
من نفس    24الذي يتعلق باختصاص قاضي المستعجالت اإلداري ، والصحيح هو الفصل     
  .القانون المتعلق بطلبات إيقاف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فيها باإللغاء 

ا رغم   وبناء على األمر بتبليغ نسخة من المق ال إلى الجهة المدعى عليها وعدم جوابه
  .التوصل 

  . 24/1/2007و 18/1/2007وبناء على اإلعالم بإدراج القضية بجلستي 

وي عن      ال علي تاذ آم ا ، حضر األس وب عنهم ن ين رفين وم ى الط اداة عل د المن وبع
للبت   جامعة محمد الخامس وآلية الطب والصيدلة بالرباط ، ودفع بعدم االختصاص النوعي

وم   ادة السادسة من المرس ي الم دا ف انون مجس ي الق ى الطعن ف ذي ينصب عل ي الطلب ال ف
ة    ا بالطلب المشار إليه أعاله ، آما دفع بعدم قبول الطلب النعدام صفة النقابة المدعية وعالقته
اء أي    دعوى النتف ن ال ه م راج موآلتي تمس إخ ا ال ة ، واحتياطي ات المعادل دموا بطلب ذين تق ال

يم           عالق ة الشهادات هي وزارة التعل نح معادل ولى م ة التي تت ار أن الجه النزاع باعتب ة لهما ب
م أن       . العالي  زاع بحك ة في الن وافر عنصر الجدي واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ت

  القرار المطعون يتعلق فــــــــقط 

  

ة ق        اءة طالبي المعادل د من مستوى وآف رة أو     بإجراء امتحان تقييمي للتأآ ذه األخي نح ه ل م ب
ها  يد   . رفض ر الس ا حض الي     _________ آم يم الع ة والتعل ة الوطني ن وزارة التربي ع

وين األطر    الي     –والبحث العلمي وتك يم الع تاذ        –قطاع التعل ة األس ا جاء في مرافع د م وأآ
تاذة     ____  ى أساس ، وحضرت األس _ بشأن انعدام صفة المدعية وعدم ارتكاز الطلب عل
عن النقابة المدعية وأآدت الطلب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة   ________ ستاذ اعن األ
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ات  .  وافر موجب تجابة للطلب لت رح االس ذي اقت يد المفوض الملكي ال ة للس م أعطيت الكلم ث
الحكم    إيقاف التنفيذ ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة آلخر الجلسة قصد النطق ب

  .اآلتي بعده 

  

  لمداولة طبقا للقانونو بعد ا
  

حيث دفعت جامعة محمد الخامس وآلية الطب : في الدفع بعدم االختصاص النوعي 
والصيدلة بالرباط بعدم االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية للبت في الطلب لكونه يتعلق 

بتاريخ  2.01.333بالطعن في مقتضى قانوني يتمثل في المادة السادسة من المرسوم رقم 
المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم  21/6/2001

  .العالي ، باعتبارها هي التي نصت على إجراء االمتحان المنازع فيه 
لكن حيث إنه بتفحص المحكمة لمعطيات النزاع ومالبسات القضية ، يتضح أن 

لمذآورة وعدم الطلب ال ينصب على الطعن في صحة مقتضيات المادة السادسة ا
مشروعيتها أصال آما ذهبت إلى ذلك اإلدارة عن خطأ ، وإنما في سوء تطبيق تلك 
المقتضيات على حاملي شهادة الدآتوراة في الصيدلة وجراحة األسنان من دول أوربا 

المنضوين تحت لواء النقابة الطالبة ، على أساس أن تلك المادة )  2006فوج ( الشرقية 
ة تقديرية في إخضاع طالبي المعادلة إلجراء االمتحان المذآور آشرط تعطي لإلدارة سلط

لمنحهم المعادلة من عدمه ، وأن اإلدارة أخطأت في تقديرها عندما أخضعتهم لذلك 
االمتحان دون موجب لذلك ، األمر الذي يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مبني على 

اختصاص المحكمة اإلدارية نوعيا للبت في الطلب  أساس ، ويتعين بالتالي التصريح بانعقاد
باعتبارها صاحبة الوالية للنظر في جميع الطلبات الهادفة إلى إيقاف تنفيذ القرارات 

  .اإلدارية 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير : في الشكل 

ث العلمي القاضي بإخضاع حاملي التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح
)  2006فوج (شهادة الدآتوراة في الصيدلة وجراحة األسنان من دول أوربا الشرقية 

، على إثر  25/1/2007المنضوين تحت النقابة المدعية ، المتحان يــــــــــــــــــــــوم 
مع شمول طلبات المعادلة التي تقدموا بها ، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع 

  .الحكم بالنفاذ المعجل 
المحدثة بموجبه محاآم  90.41من القانون رقم  24وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 

إدارية ، يستفاد منها أنه من شروط قبول طلبات إيقاف التنفيذ أن تنصب على قرارات 
  .إدارية بمفهومها القانوني الذي يجعلها قابلة للطعن فيها باإللغاء 

لمادة السادسة من المرسوم المشار إليها أعاله ، على أنه إذا ما ارتأت وحيث تنص ا
  _اللجنة القطاعية المحال إليها ملف طلب المعادلة عند فحصها للمناهـــــــــــج
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الدراسية لدرجة أو لقب أو دبلوم أو اعتراف أو شهادة مدرسية بعد دراسة تقييم  
المتبع غير آاف أو غير آامل لتمكينها من مختلف الوثائق المدلى بها ، أن التكوين 

اقتراح أي معادلة مع شهادة وطنية ، يمكنها منح المعادلة بشرط أو أآثر من الشروط 
القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس أو : التالية 

خضوع الوحدات التعليمية ، أو القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها ، أو ال
، أو إجراء مقابلة مع )  testes( المتحانات تقييم المعلومات والكفاءات و الروائس 

  .لجنة مكونة من اختصاصيين 
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن اإلجراء المطعون فيه في نازلة الحال عندما 
قضى بإخضاع المعنيين باألمر المتحان تقييمي في إطار الشرط الثالث المنصوص عليه 
في المادة المذآورة ، لم يخرج عن آونه مجرد إجراء تمهيدي في مسلسل البت في طلب 
المعادلة التخاذ القرار المناسب بشأنه سواء باإليجاب أو الرفض ، والذي يبقى هو المؤثر 

  .في مرآزهم القانوني والقابل للطعن فيه باإللغاء 
صب على إجراء ال يرقى إلى وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون طلب إيقاف التنفيذ قد ان

مصاف القرارات اإلدارية القابلة للطعن فيها باإللغاء ، ويتعين التصريح بعدم قبوله لهذه 
  .العلة 

  
  المنطوق

  
 90.41من القانون رقم  24و  8و  7و  5و  4و  3و تطبيقا لمقتضيات المواد 

 2.01.333سوم رقم المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمر
المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات  21/6/2001بتاريخ 

  .التعليم العالي 
  

  األسباب لهذه
  

  : علنيا ابتدائيا و حضوريا اإلدارية  المحكمة  حكمت

  .بانعقاد االختصاص النوعي للبت في الطلب وبعدم قبوله شكال 

  

  ...................................والسنة أعاله  الشهروصدر الحكم في اليوم  بهذا

  

  الضبط آاتب                                   المقرر                    الرئيس
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                            ع. م )                          غ ق  151/07(  1-3المملكة المغربية            

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط                          المحكمة اإلدارية بالرباط

  بالمحكمة اإلدارية بالرباط               قسم القضاء الشامل         

  1332:  حكم رقم 

  14/6/2007: بتاريخ 

  غ ق 151/07: ملف رقم 

  

  باســــم جــاللة المــلك
  

  14/6/2007بتاريخ                 
  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

_   

  

  :اآلتي نصه  الحكم

  .___ السيد  : بين

  .الرباط _____ بلوك  :عنوانه 

  .محام بهيئة الرباط ________ األستاذ  :نائبه 

  

  من جهة............................................                                          
  

 .وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط  - : وبين
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 .الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
 .الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
 .السيد رئيس البلدية بمدينة الرباط  -
 .رئيس بلدية يعقوب المنصور  -
 .الرباط في شخص والي الرباط بمكاتبه بالرباط  والية -
 

  أخرى جهةمن ..........................................                                  

  

  

  

  الوقائع               
  

 06/04/2007بناء على إحالة المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 
الرباط آورشة ___________ ل الكائن يعرض فيه الطاعن أنه يشغل المح

فوجئ بإصدار رئيس الجماعة إليه ،  12/01/2007إلصالح السيارات ، وأنه بتاريخ 
موضحا أنه قرار غير مشروع لالنحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل 
ومخالفة القانون  وأنه طعن فيه باإللغاء ، وأنه من شأن تنفيذ تعريضه ألضرار ال 

تدارآها أو إصالحها ، لذلك فهو يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذه مع النفاذ المعجل يمكن 
  .إلى حين البت في طلب اإللغاء 

وبناء على تبليغ بنسخة من المقال إلى الجهات المطلوبة في الطعن فلم تجب 
.  

  .وبناء على المذآرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف الطاعن 
  .األخرى المدرجة في ملف المحكمة  وبناء على باقي األوراق

 07/06/2007وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلية المنعقدة بتاريخ 
التي أآد خاللها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى رفض الطلب ، 

  .فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم 
  

  مداولة طبقا للقانونوبعد 
  

كل  ي الش ث  :ف ذلك   حي و ل ا ، فه ة قانون كلية المتطلب روط الش ا للش ب وفق دم الطل ق
  .مقبول 
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الصادر   3حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد  :وفي الموضوع 
اريخ       اط بت يس الجماعة الحضرية بالرب ى حين البت في دعوى       12/01/2003عن رئ إل

  .اإللغاء 

ية تصبح نافذة في مواجهة لئن آان األصل أن القرارات اإلدار وحيث  
بمجرد صدورها أو استيفاء الشكليات التي تحددها القوانين أو المراسيم ،  بهاالمخاطبين 

إلى استعانة اإلدارة بسلطة أخرى بالنظر إلى امتياز السلطة العامة واألولوية  حاجةدونما 
ثر غير الموقف بهما لها انطالقا من قرينة مشروعية قراراتها ، إضافة إلى األ المعترف
اإللغاء ، فإنه في مقابل تلك االمتيازات ينتج للمخاطب بالقرار اإلداري حق  لدعوى
بإيقاف تنفيذه عن طريق تعليق مواجهته بآثاره مؤقتا إلى غاية البت في طلب  المطالبة
 . إلغائه

انسجاما مع نهج خلق توازن بين مصدر القرار اإلداري والمخاطب به ،  وحيث
من القانون المحدثة بموجبه محاآم إدارية على إمكانية استصدار  24لمادة ا نصتفقد 
تنفيذه بشكل استثنائي ، باعتبار هذه اإلمكانية مجرد استثناء عن األصل العام  بإيقافحكم 

  .عنه سابقا  المتحدث
  

تواتر االجتهاد القضائي على تعليق االستجابة إلى طلبات إيقاف تنفيذ  وحيث
ارية على توفر شرطين هما جدية المنازعة في القرار ، واالستعجال الذي اإلد القرارات
  .عليه الطلب  ينطوي

فيما يخص شرط الجدية ، فإن قيامه يقتضي أن تكون الوسائل المثارة في  وحيث
اإللغاء على قدر من الجدية التي قد تؤول بحسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء  دعوى
ل شك جدي ، آما أن شرط االستعجال يبقى قائما متى تبين جعل مشروعيته مح أوالقرار 

القرار إحداث أوضاع يصعب تدارآها أو إصالح األضرار الناشئة عنها  تنفيذأن من شأن 
.  

فأمام غياب ما يفيد جدية المنازعة في مشروعية القرار في نازلة الحال ،  وحيث
  .عين رفضه ، فإن طلب إيقاف تنفيذ يبقى غير مرتكز على أساس ، ويت

  
  المنطوق

  
المحدثة  90.41من القانون  24و  8و  7و  5و  3لمقتضيات المواد  تطبيقا و

  .بموجبه محاآم إدارية 
  

  األسباب لهذه
  

  :اإلدارية علنيا ابتدائيا غيابيا  المحكمة  حكمت
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  .الطلب  بقبول : الشكل في

  . .برفض الطلب :  الموضوع وفي

  

  

  

  ......................................والسنة أعاله  الشهروصدر الحكم في اليوم  بهذا

  

  

  الضبط آاتبوالمقرر                                            الرئيس
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  م ع      )               غ ق  356/07(  5-1                                              

                                     المملكة المغربية                   

  وزارة العدل

  نسخة الحكم المحفوظ بكتابة               المحكمة اإلدارية

  الضبط  بالمحكمة اإلدارية بالرباط             

  قسم القضاء الشامل

  2261: حكم  رقم 

  1428ذو القعدة  4: بتاريخ 

  15/11/2007:  موافق 

  غ ق 356/07: ملف رقم 

  القاعدة

عن السلطات اإلدارية منوط بوجود  الصادرةلطلبات إيقاف تنفيذ القرارات  االستجابة -1
ذه المسطرة      واالستعجالظروف استثنائية تتجسد في عنصري الجدية  ا تشكله ه ، لم

 . اإلداريةمن خروج على قاعدة األثر الفوري للقرارات 
راءة        عدم -2 ك الظروف بشكل واضح حسب الق ة توافر تل زاع ،   لمع الظاهري ات الن طي

ى حين البت      ه إل ر     في يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون في اء غي دعوى اإللغ
  .نعم ... رفضه ... قائم على أساس 

  

  باســــم جــاللة المــلك

  15/11/2007موافق  1428ذو القعدة  4بتاريخ 

  :أصدرت المحكمة اإلدارية بالرباط وهي متكونة من السادة 

__________  

  :م اآلتي نصه الحك
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ين دعي ب يد:  ينالم ارع  __________  الس اآن بش أمين الس يط ت ، وس
  .، مشرع بلقصيري _____ 

وشرآاؤه ، شرآة ذات مسؤولية محدودة في شخص      ________ تأمينات  -
  .، مشرع بلقصيري _________ مسيرها ، مقرها 

  . ، المحامي بهيئة الرباط  _________ األستاذ : مانائبه

  جهةمن ............................................                                          
  

ين  ه  وب دعى علي يد  -:  الم وزارة   الس وزارة ب ره ب ة والخوصصة بمق ر المالي وزي
  .المالية بالرباط 

  أخرى جهة من..........................................                                   

  

  الوقائع
  

المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  المقال االفتتاحي للدعوى على بناء
، المعفى من أداء الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعيان بواسطة  29/8/2007

نائبهما أنه سبق للمدعية الثانية أن حصلت على رخصة لممارسة مهنة الوساطة في 
صيري ثم فتحت لها فروعا بمدن سيدي قاسم وجرف الملحة و التأمين بمدينة مشرع بلق

وزان والقصر الكبير ، وبقي مقرها الرئيسي بمشرع بلقصيري ، وأن وزارة المالية 
راسلت المدعي األول طالبة منه االقتصار على حصر نشاطه في مقر مشرع 

انون رقم من الق 301بلقصيري وإغالق فروعه بالمدن المذآورة اعتمادا على المادة 
بشأن المدونة الجديدة للتأمينات ، وهو األمر الذي لم يتأتى االستجابة له لكون  99.17

تلك الفروع تشغل عددا من المستخدمين يفوق الثالثين يعيلون عدة اسر ، ولذلك طلب 
إلغاء الرسالة اإلخبارية المذآورة ، فأصدرت المحكمة حكما في الملف رقم 

. لب لكون الرسالة الموجهة إليها الطعن ليست قرارا إداريا بعدم قبول الط 308/1/04
يقضي  15/8/2007إال أنه اآتشف مؤخرا أن وزارة المالية أصدرت مقررا بتاريخ 

وأن القرار المذآور جاء .  18/6/2001بسحب الرخصة الممنوحة للشرآة بتاريخ 
لية ، في حين أن مشوبا بتجاوز السلطة ألن المدعية عبارة عن شرآة محدودة المسؤو

آما أنها شرعت في مزاولة نشاطها إثر الترخيص . القرار صدر في مواجهة مسيرها 
وفق الضوابط السارية وقتئذ ، وأن فتح الفروع المشار إليها ولد لها  2001لها سنة 

حقوق مكتسبة ال يمكن المساس بها وال تطبيق القانون المذآور عليها بأثر رجعي ، 



95 

 

منه ال يمكن أن تطبقا إال على الوقائع التالية لتاريخ  307و  301مادتين وبالتالي فإن ال
 337باإلضافة إلى أن عبارات المادة . دخوله حيز التنفيذ وليس على الوقائع السابقة 

ليس فيها ما يؤآد أنها تشمل فتح فروع أخرى لوآالة التأمين ، مما يقتضي قصرها 
وعدم تمديد مفعولها إلى الفروع التي تم فتحها على األمور التنظيمية وطرق التسيير 

قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، فضال عن أن إغالق تلك الفروع أن يفضي إلى إلغاء 
عقدة شغل  31منصب شغل وسيعود على المنطقة بكارثة اجتماعية، آما أن إلغاء  31

ت باهضة ، تتطلب إجراءات إدارية وقانونية تستغرق زمنا طويال وتستلزم تعويضا
وتتوقف على ترخيصات إدارية بإلغاء مناصب الشغل ، وهو ما لم يأخذه بعين 
االعتبار القرار المطعون فيه ، مما يجعله عرضة ال محالة لإللغاء ومن شأن تنفيذه أن 
يمس بمصالح عدة أطراف ، في حي ال ضرر من تأجيل وقف تنفيذه ، ملتمسا ألجله 

  .يتم البت في الطعن المرفوع ضده الحكم بإيقاف تنفيذه إلى أن 
وبناء على المذآرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهما   

، أآدا فيها على توفر حالة االستعجال ألن من شأن تنفيذ القرار  4/10/2007بتاريخ 
المطعون فيه أن يمس بمصالح عدة أطراف وباألخص مستخدمي المؤسسة المعنية آما 

  سوية معامالتها مع الزبناء ووضعيتها اتجاه شرآة التأمين التي تمثلها يحتاج أن ت
  
  

ومن جهة أخرى فإن عدم مشروعية القرار تتجسد في سوء تفسير . إلى وقت طويل 
، وهو  99.17من القانون رقم  301و  337وتأويل اإلدارة لمقتضيات المادتين 

  منوح لوسطاء التأمين من أجل مالءمةالتأويل الذي اعتبرت من خالله أن األجل الم
وضعيتهم مع القانون المذآور ، يتجاوز األمور التنظيمية وطرق التسيير ويشمل حتى  

الحقوق المكتسبة المتمثلة بالنسبة إليهما في فتح فروع لهما بعدة مدن ، وهو تأويل 
ثر من الدستور الذي ينص على أن ليس للقانون أ 4مخالف للقانون سيما الفصل 

الذي ينص على أنه ال يجوز إصدار أو تطبيق أي نص  81رجعي ، وآذا الفصل 
وأن تأويل القانون المذآور يجب أن يحترم الضمانات األساسية التي . يخالف الدستور 

ضمنها الدستور ومن بينها مبدأ عدم رجعية القوانين ، وعدم المساس بالحقوق 
  .باتهما السابقة المكتسبة ، ملتمسين ألجله الحكم وفق آتا

وبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف الوآيل القضائي للمملكة 
، ذآر فيها بظروف صدور القانون رقم  17/10/2007نيابة عن وزير المالية بتاريخ 

منه إلى تفادي التجاوزات الناتجة عن تعدد نقط  301الذي هدف في المادة  99.17
ارية المختصة من ممارسة رقابتها على هذا النشاط ، ودفع البيع وتمكين الجهات اإلد

بعدم صفة المدعي األول الن الرخصة التي تم سحبها منحت للمدعية الثانية 
وهي التي لها الصفة لتقديم الطعن باإللغاء وطلب إيقاف  18/6/2001بتاريـــــــخ 

ار المطلوب وقف وفي الموضوع تمسك بانتفاء حدوث أضرار من تنفيذ القر. التنفيذ 
تنفيذه ال يمكن تعويضها فيما بعد ، على اعتبار أنها آلها أضرار مادية يمكن جبرها، 
باإلضافة إلى أنه تم تنفيذ القرار بمجرد صدوره ، وأن االستجابة لطلب إيقاف التنفيذ 
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يعد بمثابة ترخيص جديد للمعني باألمر مما ال يدخل ضمن اختصاص المحكمة ، وهو 
ومن جهة أخرى فإن . نصر االستعجال منتفيا آذلك بعد تنفيذ القرار ما يجعل ع

الوسائل المثارة في عريضة الطعن تفتقد إلى الجدية بحكم أن الشرآة المدعية لم 
توضح ما إذا آانت مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين التي أثارتها تنسحب على القرار 

، وفي آال االحتمالين تبقى تلك  99-17المطعون فيه أو موجهة إلى القانون رقم 
الوسيلة غير صائبة ألن القرار ما هو إال تنفيذ لنص قانوني على أساس أن االستمرار 

من القانون  301في استغالل نقط البيع المأذون لها بها يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 
تماد إذ لم المتمثل في سحب االع 337المذآور ، تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 

يتم مالءمة وضعية الشرآة وغيرها من وسطاء التامين بما يتماشى وأحكام ذلك 
وفي حالة االحتمال الثاني فإن . شهرا من تاريخ سريانه  24القانون داخل أجل 

 50الجهات القضائية واإلدارية ال تبت في دستورية القوانين آما تنص على ذلك المادة 
إلدارية ، فضال عن أن األمر يتعلق في واقع األمر باألثر من قانون إحداث المحاآم ا

الفوري للقانون الذي استهدف تعديل الوضعيات والمراآز القانونية العامة التي هي 
وهو ما يجعل ممارسة . قابلة للتعديل والتغيير بما يتفق والتوجه الذي تبناه المشرع 

د وهذه القاعدة تطبق على الجميع مهنة الوساطة في التأمين ال تمارس إال في محل واح
على قدم المساواة ، وأن المراآز القانونية العامة ال تكسب حقوقا ال يجوز تعديلها آلما 

  ارتأى المشرع ذلك ، وبالتالي فإن عدم 
  

االلتزام المدعية باألجل المذآور لتسوية وضعيتها يجعل من الطبيعي أن يطالها الجزاء 
، مما يعني أن اإلدارة لم تمس ال بحقوقها  337ه في المادة الذي قرره هذا األخير نفس

وال بحقوق ومصالح غيرها ، والذي لم يتخذ في حقها إال بعد تبليغها بمحاضر المعاينة 
التي قامت بها اإلدارة ، وإنذارها مسبقا لتقديم توضيحاتها آتابة وبعد استطالع رأي 

من نفس القانون ، ملتمسا  321المادة اللجنة االستشارية للتأمينات طبقا لمقتضيات 
ألجل آل ما سبق الحكم بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعي األول ، ورفض 

  .الطلب موضوعا 
وبناء على المذآرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهما 

ادا إلى آون ، أآد فيها المدعي األول على صفته في النزاع استن 25/10/2007بتاريخ 
القرار المطعون فيه وجه إليه آما هو ثابت من نسخة القرار آما أنه طلب إلغاءه ألنه 

آما تمسكا بخطورة األضرار التي . صدر في مواجهته باعتباره مسيرا للمدعية الثانية 
ستنجم عن تنفيذ القرار ، وال يمكن االحتجاج بأن هذا األخير تم تنفيذه وأصبح الطلب 

وضوع ألن الشرآة ما زالت تتوفر على مقراتها ومستخدميها وليس هناك غير ذي م
أي عائق مادي يحول بينها وبين ممارسة نشاطها بعد إيقاف تنفيذ القرار ، وأنه سبق 
للمحكمة اإلدارية بالدار البيضاء أن قضت في نازلة مماثلة بإيقاف تنفيذ سحب رخصة 

فس األسباب المعتمدة في حالتها ، وذلك في ممارسة الوساطة في التأمين استنادا إلى ن
  .غ  209/07في الملف رقم  17/10/2007بتاريخ  613حكمها عدد 
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وبناء على األمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم 
  .جوابها رغم التوصل 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 
  . 13/9/2007و  6/9/2007راج القضية بجلستي وبناء على اإلعالم بإد

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، حضر دفاع الطرف المدعي 
وأآد الطلب بينما تخلفت اإلدارة المدعى عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية 

ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح رفض الطلب ، فقررت . جاهزة 
  .المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم اآلتي بعده 

  
  مداولة طبقا للقانون وبعد

  
ذلك           حيث  : الشكل  في ا ، فهو ل ة قانون ة الشروط المتطلب توفيا لكاف دم الطلب مس ق

ول  ذا    . مقب اس ، ألن ه ى أس ي عل ر مبن ى غي دعي األول يبق دام صفة الم دفع بانع وأن ال
ه ب  ييرها ،          األخير تقدم بطعن ه صالحية تس ذي ل ة وال ة الثاني انوني للمدعي ل الق صفته الممث

  .وهي الصفة ذاتها التي اعتبرتها اإلدارة في إصدار القرار المطعون فيه في مواجهته 

رار الصادر عن          :وفي الموضوع  ذ الق اف تنفي م بإيق ى الحك حيث يهدف الطلب إل
  اريـــــــــــــــــــخ بت C147840782007336وزير المالية والخوصصة عدد 

  )غ ق  356/07تابع (  5-5

دد         15/8/2007 ة ع ا الطاعن تفيد منه ي تس ة الت حب الرخص ي بس ، القاض
C147825942001   ، أمين بمشرع بلقصيري ي الت اطة ف ة الوس ة مهم ن أجل ممارس م

  .وذلك إلى حين البت في الموضوع ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

ررة لالستجابة     وحيث دفعت اإلدارة ا تثنائية المب لمدعى عليها بانتفاء الظروف االس
  .للطلب 

إن االستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات  وحيث
المحدثة بموجبه محاآم  90.41من القانون رقم  24آما تنص على ذلك المادة  اإلدارية
ر الفوري ـــــلى قاعدة األث، رهين بتوافر ظروف استثنائية تبرر الخروج ع إدارية

، وهي  وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها باعتبارها القاعدة األصل اإلداريةللقرارات 
الفقه والقضاء على تجسيدها في عنصري الجدية واالستعجال ،  استقرالظروف التي 

القرار بحسب الظاهر غير مشروع ويرجح إلغاؤه ، وأن  تجعلأي قيام مؤشرات 
أو يصعب تدارآها مستقبال في حالة  يستحيلنفيذه حصول أضرار يترتب عن ت

  .االستجابة لطلب اإللغاء 
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أوراق الملف   علىإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية واطالعها  وحيث
زاع    ر واضح في       أن، يتضح من خالل القراءة الظاهرية لمعطيات الن ة غي عنصر الجدي

ة بالشكل  افيالنازل ذي ي الك ـي ، ال إجراء استثنائـــ ذ آ اف التنفي رر إيق كب ى  وذل النظر إل ب
ل بني عليها القرار المطلوب وقف تنفيذه في  التي  سباباأل تند    الطعن  وسائل  مقاب التي اس

يكون الطلب غير مستجمع   ،إليها الطالب ، لذلك ودونما حاجة لمناقشة عنصر االستعجال 
  .تصريح برفضه للشروط المبررة لالستجابة له ، ويتعين ال

ة   ة اإلداري دعي الصادر عن المحكم ه من الطرف الم م المستدل ب وحيث إن الحك
د      613تحت عدد  17/10/2007بالدار البيضاء بتاريخ  ا يفي اك م يس هن ، فضال عن أنه ل

أنه أصبح نهائيا وآذا صيرورته اجتهادا قضائيا متواترا ، فإن معطيات النازلة التي صدر   
م ت ك الحك ا ذل ك القضية  فيه ي تل ة ف ار أن المدعي ى اعتب ال عل ة الح ة عن نازل ى مختلف بق

ت     ين تخلف ي ح ا ، ف أمين بفرعه ات الت ي عرض عملي تمرارها ف ي وضعية اس نازعت ف
ه المكتسب في          ذي يتمسك بحق ة ال ذه النازل اإلدارة عن الجواب على خالف المدعي في ه

  .أي وجه لالستدالل بالحكم المذآور استمرار استغالل الفروع ، األمر الذي ال ينتفي معه 

  املنطوق

ة   90.41من القانون رقم  24و 8و 7و 5و 4و 3لمقتضيات المواد  تطبيقا و المحدث
  .إدارية ، وقانون المسطرة المدنية  محاآمبموجبه 

  األسباب لهذه
  :ابتدائيا وحضوريا  علنياالمحكمة اإلدارية  حكمت

  . بقبول الطلب :  الشكل في

  . برفضه :  وعالموض وفي

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

  الضبط  آاتب                           المقرر                            الرئيس

  

  

  
  



99 

 

  

  

  

  

  

  

 


