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دجنبر دجنبر   2929))  .593.593ذي الحجة ذي الحجة   2222بتاريخ بتاريخ   2..2258.5..258.5رقم رقم   مرسوممرسوم

  11( يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس االعلى للقضاء( يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس االعلى للقضاء.538.538

 :المرسومين التاليينب كما تم تغييره وتتميمه

(؛ الجريدة 4662ديسمبر  7) 4241رجب  2الصادر في  246249.2المرسوم رقم  -

 ؛2412( ص، 4662ديسمبر  24) 4241رجب  .4تاريخ ب 22.9الرسمية عدد 

(؛ 4663أغسطس  21) 4242ربيع األول  9الصادر في  2463496المرسوم رقم  -

 41634( ص 4663سبتمبر  .) 4242ربيع األول  21تاريخ ب 2246الجريدة الرسمية عدد 
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دجنبر  29) .593ذي الحجة  22بتاريخ  2..258.5مرسوم رقم 

 القضاة بالمجلس االعلى للقضاء ي( يتعلق بانتخاب ممثل.538

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان الوزير االول ،

 44) 4362شوال  29بتاريخ  44724297بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 منه ؛ .9( المكون للنظام االساسي لرجال القضاء وخاصة الفصل 4672نونبر 

 وباقتراح من وزير العدل ؛

 2) 4361ذي الحجة وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى المنعقد بتاريخ فاتح 

 ( ،4671 دجنبر

 يقرر ما يلى :

 2الفصل 

القضاة بالمجلس األعلى للقضاء من طرف زمالئهم العاملين أو الملحقين  ممثلوينتخب 

 لى هيئتين انتخابيتين هما :امنقسمين 

 ؛هيئة قضاة محاكم االستئناف  -

 ؛يئة قضاة محاكم أول درجة ه -

تضم كل هيئة على حدة جميع القضاة العاملين بمختلف درجاتهم والمعينين بكيفية 

 24نظامية أو بتكليف

القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة وخاصة القضاة العاملين باإلدارة المركزية 

لوزارة العدل أو الموجودين في وضعية إلحاق ينتخبون مع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم 

    34درجتهم النظامية

دة يفقد القضاة الموجودون في حالة استيداع أو توقيف عن عملهم صفة الناخب طيلة الم

 4المذكورتينالتي يوجدون خاللها في إحدى الحالتين 

  

                                                 

ول ربيع األ 9صادر في  2463496تميم الفصل األول بمقتضى المادة األولى من المرسوم رقم تتم تغيير و - 2

( 4663سبتمبر  .) 4242ربيع األول  21وتاريخ  2246الجريدة الرسمية عدد  ؛(4663أغسطس  21) 4242

 41634ص 

صادر  246249.2ولى من المرسوم رقم تم نسخ وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل األول بمقتضى المادة األ - 3

ديسمبر  24) 4241رجب  .4وتاريخ  22.9الجريدة الرسمية عدد  ؛(4662ديسمبر  7) 4241رجب  2في 

 24124( ص، 4662
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 1الفصل 

وهيئة قضاة محاكم أول درجة  اثنين ممثلينتقوم هيئة قضاة محاكم االستئناف بانتخاب 

 44، في المجلس األعلى للقضاءممثلينبانتخاب أربعة 

عمليا  لمهامهال يصح انتخاب قاض في هيئة من الهيئتين اال اذا كان ناخبا فيها ومزاوال 

  4بمحاكم االستيناف والمحاكم

قضاة الموجودين في اجازة مرض طويلة االمد وال القضاة الذين الال يمكن انتخاب 

ذا صدر في حقهم عفو شامل أو اعقوبات تأديبية غير االنذار أو التوبيخ اال  صدرت عليهم

 رفعت عنهم العقوبة الصادرة عليهم4

 3الفصل 

ربع سنوات تبتدىء من فاتح يناير الموالى الجراء أينتخب ممثلو القضاة لمدة 

 نتخابات4 وال يمكن تجديد انتخابهم اال مرة واحدة4اال

 1الفصل 

 يحدد قرار لوزير العدل:

تاريخ االنتخابات التي يجب أن تجرى قبل انصرام مدة انتداب الممثلين المزاولين  -

 عملهم بما ال يقل عن شهرين؛

 4 5مكاتب التصويت ودائرتها ومواقعهاعدد  -

 

  5 الفصل

يحصر وزير العدل لوائح الناخبين بكل هيئة انتخابية تعلق بجميع المحاكم وبوزارة 

 قل4جراء االنتخابات بخمسة عشر يوما على االقبل التاريخ المحدد ال العدل

يمكن للناخبين خالل الثمانية أيام الموالية لتعليق اللوائح أن يتحققوا من التسجيل فيها 

وان يقدموا عند االقتضاء طلبات تتعلق بالتسجيل أو االغفال الواقع فى الالئحة االنتخابية 

 لهيئتهم4

 يبت وزير العدل في هذه الطلبات دون تأخير4

 6الفصل 

ل، تصاريح الترشيح المتعلقة بإحدى الهيئتين، يسلم المترشحون شخصيا مقابل وص

مؤرخة وموقعة بصورة قانونية ، إلى رئيس المصلحة اإلدارية للقضاة بوزارة العدل بالرباط 

 وذلك قبل التاريخ المحدد لالنتخابات بما ال يقل عن ستة عشر يوما4

                                                 

 سالف الذكر4 2463496الثاني بمقتضى المادة األولى من المرسوم رقم  تميم الفصلتتم تغيير و - 4

 سالف الذكر4 246249.2ولى من المرسوم رقم تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الرابع بمقتضى المادة األ - 5
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 اإليداع4ويثبت رئيس المصلحة اإلدارية للقضاة في التصريح بالترشيح تاريخ وساعة 

ويحصر وزير العدل قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، بعد التأكد من توافر شروط 

 أعاله4 2األهلية لالنتخاب المشار إليها في الفصل 

 ويقيد المترشحون في قائمة معتمدة بحسب الترتيب الذي وقع فيه تسلم ترشيحاتهم4

لعدل إلى علم المعنيين باألمر ويجب أن يكون رفض الترشيح مسببا وأن يبلغه وزير ا 

 بطريقة غير قضائية أو رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم4

ويجوز للمعني باألمر، خالل الثمانية أيام التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة أن يقدم   

 شكاية يتولى وزير العدل البت فيها على الفور4

شار إليه في الفقرة األولى من هذا الفصل وبمجرد انصرام أجل إيداع الترشيحات الم

 يأمر وزير العدل بإعداد قائمة التصويت عن كل هيئة انتخابية4

 العائلية والشخصية4 وتحمل كل قائمة أسماء جميع المترشحين

من الظهير  43أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع مراعاة أحكام الفصل  وللمترشحين

نوفمبر  44) 4362من شوال  29بتاريخ  44724297 المعتبر بمثابة قانون رقم الشريف

 64المكون للنظام األساسي لرجال القضاء( 4672

 7الفصل 

 تجرى االنتخابات باالقتراع السري المباشر وباألغلبية النسبية4

ويضع وزير العدل رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت نسختين من سجل   

المنتمين لدائرته وكذا قوائم المترشحين عن كل هيئة التي تقوم يتضمن قائمة أسماء الناخبين 

 74مقام ورقة التصويت

 18 - 7الفصل 

يضم كل مكتب من مكاتب التصويت ثالثة قضاة ممارسين بمحكمة النقض يعينون 

بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك 

 قض، ويتولى القاضي األكبر سنا رئاسة المكتب4لدى محكمة الن

ويعين وزير العدل، وفق نفس الشكليات القضاة المكلفين بالحلول محل الرؤساء 

 واألعضاء إذا تغيبوا أو حال عائق دون حضورهم4

ويجب أن تتوافر في األعضاء االحتياطيين نفس الشروط المطلوبة في األعضاء 

 األصليين4

 صويت األصغر سنا مهام المقرر4ويتولى عضو مكتب الت

                                                 

 سالف الذكر4 246249.2ولى من المرسوم رقم تم نسخ وتعويض أحكام الفصل السادس بمقتضى المادة األ - 6

 سالف الذكر4 246249.2تم نسخ وتعويض أحكام الفصل السابع بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  - 7

 سالف الذكر4 246249.2بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  2-7تمت إضافة الفصل  - 8
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ويجب أال يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثالثة في أي وقت من 

 األوقات طوال مدة إجراء عمليات االقتراع4

ولكل مترشح الحق في أن يحضر قاض ينوب عنه باستمرار في كل مكتب من مكاتب 

 التصويت ليراقب العمليات االنتخابية4

 39 – 7الفصل 

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات االنتخاب وتضمن 

 مقرراته في محضر العمليات االنتخابية4

 ويتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب4

 110 – 7الفصل 

 يفتتح االقتراع في الساعة التاسعة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء4

تراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت في غالف ويشارك الناخبون في االق

 غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم وزارة العدل4

ويفتح الرئيس صندوق االقتراع في الساعة المحددة للشروع في االقتراع ويعاين أمام 

الناخبين الحاضرين أن الصندوق فارغ ثم يسده بقفلين أو مغالقين متباينين يحتفظ بأحد 

 ويسلم اآلخر إلى أكبر العضوين سنا4 مفاتيحهما

 ذويقدم الناخب عند دخوله مكتب التصويت إلى المقرر بطاقة تعريفه الوطنية ويأخ 

 بنفسه غالفا وورقة تصويت هيئته من فوق طاولة معدة لهذا الغرض4

في مكتب التصويت ويصوت القاضي  بيده هذه الوثائق محال منعزال مهيئايدخل وو 

بشطبه في ورقة التصويت أسماء المترشحين الذين يريد إبعادهم ، في حدود عدد المترشحين 

الواجب انتخابهم عن هيئته ثم يجعل ورقة التصويت في الغالف ويتجه إلى مكتب التصويت 

م القاضي في قائمة ويقدم بطاقة تعريفه الوطنية إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اس

الناخبين المسلمة إليه ويتأكد من هويته، ثم يودع القاضي الناخب بنفسه الغالف الذي يحمل 

ورقة تصويته في صندوق االقتراع وإذ ذاك يضع عضوا المكتب اآلخران في طرة سجل كل 

 منهما إشارة أمام اسم المصوت4

 511 - 7الفصل 

االقتراع بفتح صندوق االقتراع بحضور يقوم رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام 

ذلك يباشر حساب بعد عضوي المكتب اآلخرين وممثلي المترشحين إن اقتضى الحال4 و

الغالفات الموجودة داخل صندوق االقتراع وعند انتهاء هذه العملية، توضع الغالفات 

تواقيع المذكورة وأوراق التصويت والغالفات غير المستعملة في غالف كبير مشمع يحمل 

                                                 

 سالف الذكر4 246249.2بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  3-7تمت إضافة الفصل  - 9

 سالف الذكر4 246249.2بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  2-7تمت إضافة الفصل  - 10

 4سالف الذكر 246249.2بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  1-7تمت إضافة الفصل  - 11
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رئيس وأعضاء مكتب التصويت وإن اقتضى الحال تواقيع ممثلي المترشحين، بعد إثبات عدد 

 غالفات كل هيئة انتخابية في وجه الغالف المشمع4

ويحرر محضر عن اختتام االقتراع يتضمن بيان عدد الغالفات القانونية الموجودة 

د الناخبين المقيدين وعدد داخل صندوق االقتراع وعدد الغالفات غير القانونية وعد

المشاركين في التصويت واالمتناعات وتدرج فيه إن اقتضى الحال، مالحظات الرئيس أو 

األعضاء أو ممثلي المترشحين4 ويوقع المحضر الرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلو 

 المترشحين4

ولى ويحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغالف المختوم المشار إليه في الفقرة األ

أعاله، والمحضر الذي يجب أن يضاف إليه إلى كاتب المجلس األعلى للقضاء بالرباط 

 ويسلمه له مقابل وصل4

 8الفصل 

يسلم كاتب المجلس األعلى للقضاء إلى وزير العدل الغالفات المختومة ومحاضر 
 مها.جميع مكاتب التصويت المشار إليها في الفقرة األخيرة من الفصل السابق، بمجرد تسل

وتقوم بفرز األصوات لجنة محدثة لهذا الغرض يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة 
 اثنين من نفس المحكمة. مستشارينالنقض، وتضم 

ويعين أعضاء لجنة الفرز بقرار يصدره وزير العدل بناء على اقتراح مشترك من 
 الرئيس األول لمحكمة النقض والوكيل العام لدى هذه المحكمة.

قل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثالثة أعضاء في أي وقت من ويجب أال ي
 .12األوقات طوال مدة الفرز

  9الفصل 

يجب أن يبلغ وزير العدل إلى علم جميع المترشحين تاريخ اجتماع لجنة الفرز بطريقة 
 للفرز غير قضائية أو رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وذلك قبل التاريخ المقرر

 يقل عن ثالثة أيام. بما ال

  .13ويمكن للمترشح أو ممثله أن يحضر عمليات الفرز

  2114الفصل 

  22الفصل 

ويعلن رئيس اللجنة فور انتهاء هذه العملية انتخاب  تقوم لجنة الفرز بعد األصوات4

القاضيين الحاصل كل واحد منهما على العدد األكبر من األصوات في الهيئة االنتخابية 

                                                 

 سالف الذكر4 246249.2تم نسخ وتعويض الفصل الثامن بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم  - 12

 سالف الذكر4 246249.2لمرسوم رقم لتاسع بمقتضى المادة الثالثة من اتم نسخ وتعويض الفصل ا - 13

 الذكر4سالف  246249.2المرسوم رقم تم نسخ الفصل العاشر بمقتضى المادة الرابعة من  - 14
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انتخاب األربعة قضاة الحاصل كل واحد منهم على العدد األكبر من األصوات  األولى، وكذا

 في الهيئة االنتخابية الثانية4

 تعتبر ملغاة:

 األوراق والغالفات التي تحمل عالمة من شأنها أن تضر بسرية التصويت؛ -

 األوراق التي تحمل بيانات مكتوبة؛ -

 يضاء؛الغالفات الفارغة أو المحتوية على أوراق ب -

األوراق المشتملة على أكثر من اسمين أو أربعة أسماء غير مشطب عليها حسب  -

 الهيئة التي ينتمي إليها المصوت؛

 األوراق المتعددة والمختلفة المدرجة في غالف واحد؛ -

أو على اسم  لالنتخابتصويت على اسم قاض ليس له األهلية  ةوإذا احتوت ورق -

الجزء من التصويت ال يعتبر وتظل الورقة صالحة بالنسبة  مكتوب بخط ال يقرأ فإن هذا

 للباقي؛

وعند تعادل األصوات يعلن انتخاب القاضي األكبر سنا وفي حالة تساوي السن،  -
 .15تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز

 21الفصل 

 صوات التى حصل عليها كل مرشح4تحدد اللجنة عدد األ

على أكبر عدد من األصوات  حصلوا واألربعة قضاة الذينيعلن عن انتخاب القاضيين 
 .16ليهااللهيئة التي ينتمون  ممثلين

 كبر سنا4األ القاضيصوات يعلن عن انتخاب عند تعادل األ

 

 23الفصل 

يحرر محضر لعملية عد األصوات في أربع نسخ، ويصادق ويوقع على كل نسخة 
 .بالمحضرالرئيس وأعضاء اللجنة. ويثبت إعالن النتائج 

 وتضمن في المحضر إن اقتضى الحال المالحظات التي قد يبديها المترشح أو ممثله4

ويوجه رئيس اللجنة نسخة من المحضر إلى وزير العدل وإلى الرئيس األول لمحكمة 

النقض وكاتب المجلس األعلى للقضاء وتوجه نسخة كذلك إلى مصلحة القضاة بوزارة العدل 

                                                 

سالف  246249.2الحادي عشر بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم تم نسخ وتعويض أحكام الفصل  -15

 الذكر4

 سالف الذكر4  2463496ولى من المرسوم رقم تم تغيير الفقرة الثانية بمقتضى المادة األ -16
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المعتبرة صحيحة واألوراق المعتبرة ملغاة في غالفات مستقلة  مشفوعة بأوراق التصويت

 174مختومة

 21الفصل 

القضاة المنتخبون فور نشر هذا المرسوم في مزاولة مهامهم بمجرد االعالن عن  يبتدئ

 نتائج االنتخابات وذلك خالفا لمقتضيات الفصل الثالث4

 467.4دجنبر  34ى مهمتهم في تنته

 25الفصل 

( .469غشت  9) ..43جمادى االولى  2بتاريخ  .26449الملكي رقم يلغى المرسوم 

 المتعلق بانتخاب ممثلى القضاة بالمجلس االعلى للقضاء4

 26الفصل 

 ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية4

 (46714دجنبر  23) 4361ذى الحجة  21وحرر بالرباط في 

 الوزير االول ،    

 االمضاء : أحمد عصمان4 

 العطف :وقعه ب    

 وزير العدل ،   

 االمضاء : عباس القيسى4 

 

             
           101111341 
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