فيما يلي ملخص تعقيب الاستاذ براو علي جواب الرئيس المخلوع للمجلس الاعلي للحسابات
والذي تم تقديمه امام المحكمة الادارية بالرباط يوم 6/8/2012

- عدم صدور اي قرار اداري والعلم اليقيني به يجعل الأجل مفتوحا والطعن مقبول شكلا 
-تقييم  مؤهلات قضاة المحاكم المالية يكون قبل التقييد في لائحة الاهلية وليس بعده
- مسؤولية الرئيس المخلوع عن لانحراف في استعمال السلطة قائمة ولا ينفعه رميها لرئيس الغرفة الثالثة 

تضمن تعقيب الاستاذ براو تفنيدا قويا لدفوعات الرئيس المخلوع من حيث الشكل والموضوع
فمن حيث الشكل اعتبرت المذكرة التعقيبية للاستاذ براو ان دفع الرئيس المخلوع بان الطعن قدم خارج الأجل القانوني غير مسند واقعا وقانونا لان الطعن لا يخاصم قرار إداريا بل يطالب بحق منصوص عليه في القانون وبالتالي فهو غير مقيد باجل قانوني ذلك ان الاجتهاد القضايي يرفض تسوية الوضعية الادارية الفردية اذا كانت هناك قرارات سابقة يتحتم إلغاؤها وهو ما لا ينطبق. علي نازلة الحال اما الرسالة التظلمية بتاريخ 14/9/2010
فتتعلق فقط بطلب التعجيل بتسوية الوضعية الادارية اما الرسالة الثانية فهي رسالة تذكير وهما لا تتضمننان أية معطيات تفيد صدور قرار اداري ناهيك عن العلم اليقيني به.
مما يتعين معه رد دفع الرئيس المخلوع والتصريح بقبول الطلب من حيث الشكل
اما من حيث الموضوع فان دفع الرئيس المخلوع بعدم استحقاق الترقية لانها ليست حتمية وتخضع للسلطة التقديرية فهو اوهن من بيت العنكبوت بل ينطوي علي جهل بقانون المحاكم المالية ومحاولة مكشوفة لتضليل المحكمة من خلال الزعم ان لتقييد في لائحة الاهلية يعني فقط التوفر علي الأقدمية في حين ان نص المادة 192 صريح وواضح وهو يقول ان التقييد مشروط بشرطين وليس شرط واحد
فبالإضافة للأقدمية تنص المادة المذكورة صراحة انه يعتبر عند اعداد لائحة الاهلية الشهادات الجامعية والكفا ة والاستعداد لتولي مهام الدرجة العليا وان حصر لائحة الاهلية يوافق عليه مجلس قضاة المحاكم المالية.
وعلبه فان دفاع الرئيس المخلوع عندما اعتبر ان التقييد في لائحة الاهلية يعني فقط. التوفر علي الأقدمية دون المؤهلات يكون قد قام بقياس فاسد مع قانون الوظيفة العمومية حيث يتم التقييد في جدول الترقي المستوفون لعنصر الأقدمية فقط ثم يتم بعد ذلك تقييم المؤهلات من قبل اللجان الادارية المتساوية الأعضاد 
مما يتعين معه رد دفع الرييس المخلوع وعدم الالتفات لترهاته التضليلية المكشوفة
اما فيما يخص الانحراف في استعمال السلطة فجواب الرئيس المخلوع يعترف ضمنيا بهذا الانحراف الا انه حاول يائسا تحميل المسوولية لرييس الغرفة الثالثة (نعاما سيدي) لكن هذا الدفع فضلا عن غباوته فانه ينطوي علي جهل فظيع بأبسط قواعد القانون الاداري ولا سيما الوصاية الرئاسية مما يتعين معه عدم الالتفات لدفوعاته الضالة والمضلة
وبالتالي رد جميع الدفوعات والحكم للمدعي وفقا لطلباته
المهلة الاخيرة لجواب الرئيس المخلوع تنتهي يوم 
17/9/2012

عن مجلة اخبار المحاكم بتصرف من موقعنا  


