المملكة المغربيـــة
المحكمة الدستورية

الحمد هلل وحده

ملف عدد 199/21 :
قرار رقم  150/21 :م إ

باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة االبتدائية بتازة
والمسجلة باألاماةة العاامة للمحكمة الدتتويية ،على التوالي في  6و 12أكتوبر ،2021
المقدامة امن لدن حزب العدالة والتنمية في شخص أامينه العام ،للطعن في اةتخاب السيد
أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب ،إثر االقتراع الذي أجرى في  8شتنبر  2021بالدائرة
االةتخابية المحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره اةتخاب السادة أحمد العبادي وامنير
شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس
النواب؛
وبناء على الدتتـوي الصـادي بتنفيذه الظهير الشـريف يقـم  1.11.91بتاييـخ
 27امن شعبان  29( 1432يوليو )2011؛
وبناء على القاةون التنظيمي يقم  066.13المتعلق بالمحكمة الدتتويية،
الصادي بتنفيذه الظهير الشريف يقم  1.14.139بتاييخ  16امن شوال 1435
( 13أغسطس )2014؛
وبناء على القاةون التنظيمي يقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،الصادي بتنفيذه
الظهير الشريف يقم  1.11.165بتاييخ  16امن ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما
وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد االطالع على الوثائق المديجة في الملف؛
وبعد االتتماع إلى تقرير العضو المقري والمداولة طبق القاةون؛
حيث إن المادة  88امن القاةون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن
في القرايات التي تتخذها امكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان اإلحصاء التابعة
للعماالت أو األقاليم أو عماالت المقاطعات ولجان اإلحصاء الجهوية ،للناخبين
والمترشحين المعنيين باألامر وللعمال ولوالة الجهات كل فيما يخصه؛
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وحيث إن األحزاب السياتية ال تنديج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في
القرايات التي تتخذها امكاتب التصويت ولجان اإلحصاء المشاي إليها في المادة 88
المذكوية؛
وحيث إةه ،تأتيسا على ذلك ،تكون عريضة الطعن التي قدامها الحزب الطاعن
غير امقبولة شكال.
لهــذه األسـباب :
أوال  :تصرح بعدم قبول العريضة المقدامة امن طرف حزب العدالة والتنمية
الراامية إلى إلغاء اةتخاب السيد أحمد العبادي على إثر االقتراع الذي أجرى في
 8شتنبر  2021بالدائرة االةتخابية تازة (إقليم تازة) ،وأعلن على إثره اةتخاب السادة أحمد
العبادي وامنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي
أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا  :تأامر بتبليغ ةسخة امن قرايها هذا إلى السيد يئيس امجلس النواب وإلى
الجهة اإلدايية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االةتخابية المذكوية وإلى األطراف المعنية،
وبنشره في الجريدة الرتمية.
وصدي بمقر المحكمة الدتتويية بالرباط في يوم الثالثاء  16امن جمادى األولى 1443
( 21ديسمبر )2021

اإلمضـاءات
اتعيـد إهراي

عبد األحد الدقاق

الحسن بوقنطاي

اموالي عبد العزيز العلوي الحافظي

لطيفة الخال

الحسين أعبوشي

أحمد السالمي اإلدييسي

امحمد األةصايي

امحمد علمي

امحمد بن عبد الصادق

ةديـــر الموامنـــي

خالد برجاوي
ملف عدد 199/21 :

