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                 المحكمة اإلدارية بالرباط

 المحفوظ بكتابة الضبط  األمر  أصل            ****                                      

 بالمحكمة اإلدارية بالرباط                          

  القضاء المستعجل  
 

  4155/7101/2019ملف رقم :   

 4049 :  أمر رقم  

 26/06/2019 بتاريــــخ :  

 وطبقــــا للقانون   باسم جـاللة المـلك

 

 
 للمسددتالت ،  رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط بصددهتق قاادديا  مصططىفس سططيموأصدد ر  26/06/2019 تاريخ ب

 :  األمر اآلتي نصق  مليكة  حاجيالضبط   ةكاتبوبمساع ة 

 

 

  مصطهى عماري.:    بيـــــن الىالـــب   

 زنقة تاشلة حي االنبالاث س . 712:  عنوانــــــــــــــــــه 

 .ينوب عنــــــــــــه :  األستاذ سعد السهلي المحامي بهيئة الرباط  

 

 من جهـــــة                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 ال ولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاستق بالرباط. -:   امالمىلوب ضده وبيـن    

 وزارة العدل في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط. -

 

 

 ومن جهة أخرى                                                                                  
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 الوقـــــــائع 
 

  الطالبفيـق   الرضي    26/06/2019 خ ــــــالمستـل بتارياالستالتالي بناء على المقال 

لنيل شهادة األهلية لمزاولة مهنة  ةجتياز مباراأنق ترشح ال    سعد  السهلي  األستاذبواسطة دفاعق 

في مقر امتحان كلية الاللوم القانونية و  3066تحت رقم است عاء  ةالمحاماة و شارك في المبارا

يالتق  جازما أنق أبلى الب ء   أنقالمركز م ينة الالرفان الرباط  و 2 االقتصادية و االجتماعية السويسي

إال أنق يالتبر أن خطأ ما ق     ل ختبار ةالحسن و أجاب علميا إجابة صحيحة على األسئلة المقرر

امن  تسرب إلى أوراقق أثناء التصحيح أو عن  تحويلها إلى الحاسوب مما أدى إلى ع م إع نق

الخاصة بمادة الثقافة الالامة ومادة  القانون بإعادة تصحيح أوراق أجوبتق  الناجحين   لذا يلتمس األمر 

 ية لمزاولة مهنة المحاماة المترىالتنائي و مادة القانون الم ني مواوع امتحان الحصول على األهل

وذلك  من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بالملية التصحيح األولى  2019مارس  31بتاريخ 

 ا للقانون.في الصائر طبقت و الب مع النهاذ المالتل 

تطبيقا  االستغناء عن است عاء األطراف بال ما قررناوبناء على إدراج القضية بتلسة اليوم 

واعتبارها من قانون المسطرة الم نية  نظرا لحالة االستالتال القصوى     151لمقتضيا،  الهصل 

 جاهزة وإص ار األمر اآلتي تالليلق  ومنطوقق  على المقال .
 

 التعليل

 التأمل  طبقا للقانونوبعد 
 

الخاصة بمادة الثقافة   ة الطالببإعادة تصحيح أوراق أجوب حيث يه ف  الطلب إلى إص ار أمر

ية لمزاولة الالامة ومادة  القانون التنائي و مادة القانون الم ني مواوع امتحان الحصول على األهل

ذة غير أولئك الذين قاموا وذلك  من طرف أسات 2019مارس  31بتاريخ  مهنة المحاماة المترى

 في الصائر طبقا للقانون.ت و الب مع النهاذ المالتل بالملية التصحيح األولى 

و حيث إنق ب راسة الطلب يتبين أن الطالب أسسق على أحقيتق في إدراج اسمق امن الئحة 

بوقوع خطأ  الناجحين في االمتحان المذكور استنادا إلى مستوى األجوبة التي ق مها متمسكا باعتقاده

 أثناء التصحيح أو عن  رقن النقط بواسطة الحاسوب.

وحيث إنق من جهة أولى فإن التقييم الذي يب يق المصححون ألوراق االمتحانا،  يظل خااالا 

للسلطة التق يرية للُمصحح  وال رقابة للقضاء اإلداري في هذا المتال  إال من زاوية التثبت من 

ل السلطة والتحقق من اختصاص التهة التي قامت بالتصحيح  وجود عيب االنحراف في استالما

سواء تاللق األمر بامتحانا، تهم الطلبة في إح ى المستويا، ال راسية أو تهم المترشحين لمباراة 

منظمة من طرف مرفق عام  وبالرجوع للملف يتبين أن المالني باألمر لم يتمسك بأي من الوسيلتين 

 سما بالت ية التي يمكن التثبت منها ب راسة ظاهر وثائق الملف.المذكورتين حتى يكون طلبق مت

وحيث إنق من جهة ثانية  فإن الطالب تمسك بوقوع خطأ تسرب إلى تنقيط ورقة االمتحان إما 

أثناء التصحيح وإما أثناء رقن النقط بواسطة الحاسوب  مستن ا إلى محض اعتقاده المترد تُتاه خطأ 

ى أي واقالة ثابتة تثير الشك في مص اقية التنقيط الذي حصل عليق  ودون احتمالي  دون االرتكاز عل

إثارة أي وسيلة ج ية بخصوص الظروف التي تمت فيها عملية التصحيح ورقن النقط بما يمكن أن 

يؤثر في س متها  األمر الذي ينتهي مالق أي مبرر إلعادة تصحيح أوراق أجوبتق  ألن هذه الواالية 

يها استنادا إلى محض الرغبة المتردة للمالني باألمر في غياب إثارة أي وسيلة أو ال يمكن اللتوء إل

 واقالة تق ح في س مة التنقيط الماللن عنق.
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 وحيث إنق استنادا إلى ذلك يكون الطلب غير مؤسس ومآلق الرفض.

 

 المنىــــوق

 

من قانون  149المح ث للمحاكم اإلدارية والهصل   90-41وتطبيقا لمقتضيا، القانون رقم 

 المسطرة الم نية  .

 لهــذه األســباب

 .تحميل الطالب الصائر بونصرح  برفض الطلب 

 

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

 قاضي المستعجالت                                               كــاتب الضبط 
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