ملف رقم ،211112 :قرار صادر بتاريخ.2021/12/11 :
قضية ( :ا ،ف ) ،ضد ،المجلس األعلى للقضاء ممثالً برئيسه.
وبحضور:
 -1وزارة العدل ،ممثلةً بوزير العدل حافظ األختام.
 -2المحكمة العليا ،ممثلةً من طرف الرئيس األول.
 -3مجلس الدولة ،ممثالً برئيس المجلس.
الوقائع واإلجراءات:
بعرٌضة مودعة ومسجلة بأمانة ضبط مجلس الدولة بتارٌخ 21 :دٌسمبر ،1212
رفعت المدعٌة السٌدة  ( :ا.ف ) قاضٌة بمحكمة ( )...مجلس قضاء ( ،)...بواسطة محامٌها
األستاذ ( ه ع ) المحامــــً المعتمد لدى مجلس الدولة ،طعنا باإللغاء ضد قرار المكتب
الدائم للمجلس األعلى للقضاء الصادر بتارٌخ 12 :نوفمبر  1212المتضمن إجراء انتخاب
قضاة أعضاء فً المجلس األعلى للقضاء ٌوم 12 :دٌسمبر  1212لعدم مشروعٌته بسبب
مخالفته الدستور و القانون ،و أهم ما جاء فً عرٌضتها :أنها وبصفتها قاضٌة تطعن
ب اإللغاء ضد هذا القرار لمخالفته إجراءات جوهرٌة منصوص علٌها فً المادة  20من
المرسوم التنفٌذي رقم  014/20المؤرخ فً ،1220/21/12 :المتضمن انتخاب القضاة
أعضاء المجلس األعلى للقضاء وذلك بتقلٌص العملٌة االنتخابٌة ككل من ثالثة ( )24أشهر
إلى ٌ 11وما ،إلى جانب مخالفة المادة  21من نفس المرسوم المطبقة للمادة  24من القانون
 22سبتمبر 1220المتعلق بتشكٌلة وسٌر المجلس
العضوي رقم 21/20 :المؤرخ فً
األعلى للقضاء ،و ذلك بتوسٌع تشكٌلة هذا األخٌر إلى  20قاضٌا منتخبا بدال من  22قضاة،
ولمخالفته أخٌرا المادة  222من الدستور وذلك باعتماده فً أساسه على نص تنظٌمً
(المرسوم رقم  014/20المذكور أعاله) بدال من نص تشرٌعً كما تقتضً المادة المشار
إلٌها من الدستور؛
 أجاب المدخل فً الخصام األول وزٌر العدل بموجب مذكرة مسجلةبتارٌخ 1212/21/20:أهم ما جاء فٌها -2 :من حٌث الشكل :قدم دفوعا شكلٌة مفادها أن
القرار المطعون فٌه مجرد مذكرة توضٌحٌة صادرة عن المكتب الدائم للمجلس األعلى
للقضاء ال ترقى إلى رتبة قرار إداري ٌمكن الطعن فٌه باإللغاء ،كما أن الدعوى مرفوعة
ضد وزارة العدل التً لٌست لها صفة التقاضً بدال من الدولة ممثلة من طرف وزٌر
العدل ،وبالتالً تكون غٌر مقبولة شكال لسوء توجٌهها ،هذا إلى جانب عدم تمتع المدعٌة
بالصفة فً التقاضً و فاقدة للمصلحة فً دعوى الحال لكونها غٌر متضررة بالقرار الذي
لم ٌحرمها من أي حق و لم ٌغٌر من مركزها القانونً كما ٌشترط القانون فً دعوى
اإللغاء؛
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 بعد تبلٌغه بالملف والمستندات تقدم السٌد محافظ الدولة بالتماساته المكتوبة بتارٌخٌ 1212/21/22لتمس فٌها :القضاء بعدم قبول الدعوى إلنعدام الصفة و المصلحة لدى
المدعٌة ،التً لم تثبت أن القرار المطعون فٌه قد حرمها من حق الترشح ،أو إصابتها بأي
ضرر؛
 بعد إنهاء التحقٌق وتبادل العرائض جدولت القضٌة لجلسة 1212/21/21 :أٌن تقدمتالمدعٌة بواسطة محامٌها األستاذ ( :ز س ) الذي تأسس فً حقها فً نفس الجلسة بطلب
إعادة القضٌة إلى الجدول و منح أجل كاف للرد على الدفوع المثارة فً جواب المدخلة فً
الخصام األولى وزارة العدل؛
 وبعد المداولة طبقا للقانون ،صدر القرار التالً بٌانه؛وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل : حٌث أن عرٌضة افتتاح الدعوى قد جاءت مستوفٌة للشروط واإلجراءات الشكلٌة القانونٌةمما ٌتعٌن قبولها شكال.
 عن طلب سحب القضٌة من الجدول ومنح آجال للرد على دفــوع المدخلة فً الخصاماألولى ،فإنه وطبقا للمادة  120من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ،والتً تحٌل فً باب
التحقٌق على المواد  242إلى  274من نفس القانون ،وخاصة المادة  207منه الخاصة
بالنزاع الحالً و التً تنص على أنه " ٌجوز لرئٌس المحكمة اإلدارٌة أن ٌقرر بأال وجه
للتحقٌق فً القضٌة عندما ٌتبٌن له من العرٌضة أن حلها مؤكدا أن ٌرسل الملف إلى محافظ
الدولة لتقدٌم طلباته وإحالة الملف أمام تشكٌلة الحكم بعد تقدٌم التماسات محافظ الدولة "؛
حٌث أنه وبعد دراسة الملف ٌتبٌن من خالله أن الحل مؤكد فً قضٌة الحال و ال ٌحتاجإلى تحقٌق إضافً ،مما ٌتعٌن عدم االستجابة للطلب؛
 حٌث أنه وفٌما ٌخص دفوع المدعٌة فإنها تؤسس طعنها باإللغاء ضد القرار موضوعالنزاع على عدم مشروعٌته لمخالفته المرسوم التنفٌذي رقم 011/20 :بعدم احترام آجال
اإلعالن عن مواعٌد انتخابات المجلس األعلى للقضاة وفتح باب الترشحات وتحدٌد ٌوم
االقتراع ،وتقلٌصها من ثالثة ( )24أشهر إلى ٌ 11وما فقط ،ومخالفة أٌضا المادة 24 :من
القانون العضوي رقم 20/21 :المؤرخ فً  1220/21/22المتعلق بالمجلس األعلى
للقضاء ،بتوسٌع تشكٌلة هذا األخٌر إلى  20قاضٌا بدال من عشرة ( )22قضاة ،إلى جانب
مخالفة المادة  222من الدستور التً تستوجب أن تستند العملٌة االنتخابٌة على نص
تشرٌعً ولٌس تنظٌمً؛
حٌث أن المدخلة فً الخصام تدفع بسوء توجٌه الدعوى لكونها لم ترفع ضد الدولة ممثلةمن طرف وزٌر العدل ،وإنّما ضد وزارة العدل التً ال تتمتع بأهلٌة التقاضً ،وبعدم قبول
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مجرد تعلٌمة توجٌهٌة صادرة عن المجلس
الدعوى شكال أٌضا لكون القرار المطعون فٌه
ّ
األعلى للقضاء ال ترقً إلى مرتبة قرار إداري ٌمكن الطعن فٌه باإللغاء ،كما ّ
أن هذه
التعلٌمة لم تلحق بالمدعٌة أي ضرر ولم تغٌر من مركزها القانونً إذ لم تكن من
المترشحٌن لالنتخابات ،وبالتالً فإنها فاقدة للصفة والمصلحة للتقاضً فً قضٌة الحال؛
حٌث أنه فعال وردا على هذا الدفع المتعلق الصفة والمصلحة ،والذي ٌجب التصدّي إلٌهقبل الرد على باقً الدفوع ،لكون الصفة والمصلحة من النظام العامٌ ،تحتم إثارتها تلقائٌا
وبقوة القانون قبل الفصل فً موضوع الدعوى؛
حٌث أن المدعٌة قد احتجت بصفتها كقاضٌة لتبرٌر صفتها ومصلحتها فً الطعن الحالً؛وحٌث أن كل النصوص القانونٌة والفقه واالجتهادات القضائٌة تشترط فً دعوى إلغاءأضرت بالطاعن شخصٌا ،وأنتجت آثارا
القرارات اإلدارٌة " أن تكون هذه القرارات قد
ّ
على حقوقه وواجباته بتغٌٌر مركزه القانونً "؛
حٌث أنّه ،وتبعا لهذا المفهومّ ،فإن مجرد صفة قاضٌة ال تكسبها صفة التقاضً ،لكونها
غٌر معنٌة بالقرار المطعون فٌه شخصٌا ،ولم ٌنتج أي أثر على حقوقها وواجباتها ،ولم ٌغٌر
من مركزها القانونً إذ لم تكن من المترشحٌن؛
 حٌث أنه ومن جهة ثانٌة فإن مجرد صفة قاضٌة كذلك ال تمنحها أي مصلحة فً التقاضًذلك أن المصلحة فً التقاضً ٌجب أن تكون شخصٌة ولٌس عامة ومجردة ،إذ ال ٌمكن
التقاضً من دون تفوٌض لفائدة شخص آخر معنً بالقرار؛
حٌث أن مبدأ شخصٌة المصلحة فً الطعن باإللغاء ٌتنافى مع دعوى إلغاء من أجل الدفاعفقط على الشرعٌة بصفة عامة ،ومن أجل مصلحة عامة بمفهومها الواسع؛
حٌث أن المدعٌة ال تحوز ،فً هذا الصدد ،على أي تفوٌض من المعنٌٌن بالترشحلالنتخابات المنظمة بموجب القرار المطعون فٌه؛
حٌث أنه ،ومن جهة أخٌرة ،فإن المصلحة فً التقاضً ٌجب أن تكون مباشرة ،أي أنٌكون الضرر نابعا مباشرة من القرار ،وأن تكون المصلحة مؤكدة بوجود ضرر حال وآنً،
رغم كون االجتهاد القضائً قد أجاز المصلحة المحتملة ،بشرط أن تكون درجة احتمال
تحققها جد عالٌة؛
حٌث أن المدعٌة ،لم تثبت وال ٌوجد بالملف ما ٌثبت مصلحتها فً الطعن سواء كانتمباشرة أو مؤكدة أو آنٌة أو محتملة ،إذ لم تكن من المترشحٌن وال ممن عبروا عن نٌتهم فً
الترشح ،فتكون دعواها غٌر مبررة إذ لم ٌلحقها أي ضرر ،مما ٌتعٌن عدم قبول دعواها
النعدام الصفة والمصلحة؛
-حٌث أن المصارٌف القضائٌة تقع على عاتق خاسر الدعوى،
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لهذه األسباب
 قرر مجلس الدولة :عالنٌا ،حضورٌا ونهائٌا: عدم قبول الدعوى النعدام الصفة والمصلحة لدى المدعٌة. -المصارٌف القضائٌة على عاتق المدعٌة.
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