
مقاطع أولية من الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 11 مارس 2013 في ملف الدعوى التي كسبها الأستاذ محمد براو ضد الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات
 
وحيث يتضح مما سبق أن إدارة المجلس الأعلى للحسابات خالفت القانون ، خاصة المادتين 191 و 192 من مدونة المحاكم المالية.

النعي على قرار تجميد الترقية بعدم المشروعية لعيب مخالفة القانون في محله، والطعن بإلغائه حليفه القبول.
 
عندما تحيد الإدارة عن المصلحة العامة من أجل تحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة، كاستخدام السلطة بقصد الانتقام تكون قراراتها معيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة
 
يتعين تحميل خاسر الدعوى (المجلس الأعلى للحسابات) مصاريفها

مقاطع جديدة من الحكم التاريخي الصادر يوم 11 مارس 2013 عن المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الدعوى التي كسبها الأستاذ محمد براو
ضد الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات
 
الدعوى مقبولة شكلا رغم فوات أجل الطعن بالإلغاء نظرا لكون الترقية المطالب بها تجد سندها في القانون المنظم لشروط استحقاقها مما يجعل صاحب الشأن غبر مقيد بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء
 
ترقية قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الدرجة لا يشترط فيها نسبة الحصيص المالي للمناصب المالية الشاغرة
 
ترقية قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الدرجة لا يكون فيها للتنقيط السنوي أي أثر وتكون هذه الترقية مستمرة من سنة لأخرى بمجرد توفر شرط الأقدمية

إن عدم إنجاز أي عمل خلال سنة 2010 لا يد للطاعن فيه ويعتبر خطأ مصلحيا منسوبا للإدارة، يتجلى في إهدار المال العام ولا يمكن أن يترتب عن هذا الخطأ المصلحي جزاء عدم ترقية الطاعن

مقاطع جديدة من الحكم التاريخي الصادر يوم 11 مارس 2013 عن المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الدعوى التي كسبها الأستاذ محمد براو
ضد الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات
 
إن استغلال ما جاء في نشرا ت التنقيط من ملاحظات حول سلوك الطاعن من أجل عدم ترقيته يعتبر تصرفا مشوبا بإساءة استعمال السلطة في صورة إساءة استعمال الإجراءات مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة
 
إن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة
 
لا يسع المحكمة والحالة هذه إلا الحكم على المدعى عليه بتسوية وضعية المدعي وفق ما جاء في مقال دعواه
 
المنطوق
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل
بقبول الطلب
في الموضوع
الحكم على المجلس الأعلى للحسابات بتسوية وضعية المدعي بتمكينه من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وتحميل المدعى عليه المصاريف

الدروس الواجب استخلاصها من الحكم التاريخي الصادر يوم 11 مارس 2013 عن المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الدعوى التي كسبها الأستاذ محمد براو
ضد الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات
 
على مستوى القيمة المعنوية الحقوقية للحكم
عندما يكون مبدأ المشروعية هو صاحب السيادة في دولة ما تقول إنها دولة قانون، فإن أحدا كائنا من كان لايستطيع أن يكون فوق القانون ، مهما علت درجته في السلم الإداري ومهما طال الزمن ومهما بلغت درجة تسلطه وانحرافه المرضي
 
على مستوى القواعد التي يكرسها في مجال ترقية القضاة
لترقية في الدرجة تكون مستمرة من سنة لأخرى بمجرد توفر شرط الأقدمية المطلوبة
لا أساس قانونيا لاعتماد نسبة الحصيص السنوي للمناصب المالية الشاغرة بالنسبة لترقية القضاة في الدرجة أثناء التسجيل في لائحة الأهلية للترقي
لا يجوز مطلقا استغلال الملاحظات السلبية الواردة في نشرات التنقيط كأساس لعدم الترقية في الدرجة
الترقية إلى الدرجة الاستثنائية تكون تلقائية بمجرد التسجيل في لائحة الأهلية للترقي بمجرد قضاء خمس سنوات في الدرجة الأولى بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى
 
على مستوى حق القضاة في تسلم المهام الرقابية
إن عدم إسناد المهام الرقابية للقضاة لسبب لا يعود إليهم ولا يد لهم فيه يعتبر خطأ مصلحيا منسوبا للإدارة ، يتجلى في إهدار المال العام
 
على مستوى تنفيذ الحكم وكيفياته
إن هذا الحكم نافذ قانونا بمجرد صيرورته نهائيا بعد انصرام مدة شهر واحد على عدم استئنافه ، ولا يحتاج لإعادة التداول بشأنه بمجلس قضاء المحاكم المالية لأنه يندرج في إطار القضاء الشامل، الذي لا تكتفي في إطاره المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بل تتجاوز ذلك لإصدار أمر للإدارة بتنفيذ مضمون الحكم الذي يتعلق بتسوية الوضعية الفردية والحالة هذه لأنه يثبت استحقاق دين بذمة الإدارة لفائدة الطاعن ، ويعتبر الحكم هنا بمثابة أمر بالصرف يتضمن جميع عناصر التصفية وما على الإدارة إلا أن تعد مقررا إداريا بالترقية بناء على منطوق الحكم بعد أن يصبح نهائيا ثم توجه الملف مباشرة للمحاسب العمومي، وليس، كما يردد بعض المتفيقهين، بناء على مداولات جديدة لمجلس قضاء المحاكم المالية الذي تجاوزه الركب وانكشفت عورته على الملإ
كما أن الحكم يعتبر قابلا للتنفيذ المباشر من طرف المحاسب العمومي في حالة عدم إعداد الإدارة لمقرر الترقية داخل أجل معقول تحت طائلة الغرامة التهديدية
 
وأخيرا
هنيئا مريئا للسادة القضاة على هذه المكاسب المعنوية والحقوقية التي يكرسها هذا الحكم القضائي التاريخي وهنيئا مريئا لبلدنا بعهده الجديد،وبقضائه الإداري العادل والشجاع وهنيئا مريئا للأستاذ الفاضل الدكتور محمد براو على هذا الإنجاز الحقوقي الكبير الذي ستعم خيراته جميع الزملاء، والذي ينضاف لسلسلة إنجازاته البارزة والمشهود لها علميا ومهنيا
 
يقول الباري عز وجل
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
صدق الله العلي العظيم
 

