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 الـمقدمــة 

احملكمة اإلدارية دورا هاما يف ظروف صعبة يف ظل  النظام االستبدادي مما أكسبها مصداقية واحرتام    لعبت
اجلميع ومك نها من تعزيز دورها يف محاية احلقوق واحلرايت تبعا للشعارات اليت رفعتها الثورة يف تونس واليت اندت 

 ابحلرية والكرامة.
اإلدارية إىل جانب دورها التقليدي مبهمة أوكلتها هلا السلطة التأسيسية  اهتمت احملكمة    2011ومنذ سنة  

الدستورية يف غياب  الرقابة  تلقائيا ملهمة  االنتخايب إىل جانب ممارستها  املتعلقة ابملسار  النزاعات  متثلت يف فض  
 هيكل مكلف بذلك. 

ديد من امللتقيات العلمية وابخلصوص وسامهت احملكمة يف إثراء النقاش العلمي بتنظيمها أو مشاركتها يف الع 
 . 2014تلك املتعلقة ابالنتخاابت استعدادا جملاهبة االنتخاابت التشريعية والرائسية لسنة  

سنة   خالل  اإلدارية  احملكمة  عمل  على  املطلع  القضااي   2013وإن   عدد  يف  اهلام  االرتفاع  يالحظ 
ف إرساء  من  مك نتها  واليت  عليها  املعروضة  وخصوصية واالستشارات  لنوعية  ابلنظر  وكيفا  ثري كم ا  قضاء  قه 

اإلشكاالت القانونية املطروحة عليها مما جعلها تلعب دورا رايداي سواء من خالل اآلراء اليت تبديها أو األحكام 
والقرارات الصادرة عنها وقد حرصت عرب اجتهادها من خالهلا على حتقيق املوازنة املتمثلة يف محاية حقوق األفراد 

 ن جهة واحملافظة على املصلحة العامة من جهة أخرى. م
  من  جـزءيـن:    2013ويتكو ن التقرير السنوي املتعلق بسنة  

جزء أو ل يتعلق ابملعطيات اإلحصائي ة حول نشاط اهليآت القضائي ة واإلستشاري ة يتضم ن عدد القضااي   -
لنشا الكم ي  التطو ر  على  للوقوف  املفصولة  والقضااي  واإلستئنافية  املسجلة  اإلبتدائية  دوائرها  مبختلف  احملكمة  ط 

 والتعقيبية وجلستها العامة القضائية إىل جانب دوائرها وأقسامها االستشارية. 
واإلستشاري ة اليت استقر ت  جزء اثن يتعلق أبهم  املبادئ املستمد ة من فقه قضاء خمتلف اهليآت القضائي ة  -

 ضائية واالستشارية. عليها احملكمة مبختلف هيئاهتا الق
يسبق  مل  اليت  النزاعات  عن  متخ ضت  اليت  اهلامة  املبادئ  من  للعديد  تضمنه  هو  التقرير  هذا  ميي ز  ما  وإن  
للمحكمة النظر فيها واليت من شأهنا أن تساهم يف إثراء فقه القضاء بوجه عام وفقه القضاء اإلداري بوجه خاص 

 ى واملواقف فقه القضائية اليت سبق أن تبنتها.  إىل جانب أتكيد وإثراء بعض املبادئ األخر 
                                  

 الرئيس األول للمحكمـة اإلداريّـة                                                              
 

 حممد فوزي بن محّاد                         
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 95 ........................................................................................... : املخالف  البناء  أشغال  إيقاف  لقرارات  ابلن سبة  (  أ

 96 .......................................................................................................... اهلدم   قرارات  الختاذ  ابلن سبة  (  ب

 97 ........................................................................................................... :  اهلدم  قرارات  لتنفيذ  ابلنسبة  (   ج

 98 ............................................................................................ : العمرانية   الت هيئة   أبمثلة   املتعل قة   الن زاعات:    الثالثة   الفقرة

 99 ................................................................................................. املالكني  بنقاابت  املتعل قة   الن زاعات:    الرابعة   الفقرة

 99 ..................................................................................................... اإلداري  الضبط:اخلامس القسم

 99 ................................................................. القانوين  ولنظامه اإلداري الض بط ملفهوم العامة املبادئ: األول الفرع

 100 ........................................................................... اإلداري الض بط ملاد ة املختلفة التطبيقات: الثاين الفرع

 100 ........................................................................... :الوطني ة   التعريف  وبطاقة   السفر  جبوازات  املتعل قة   الن زاعات:  األوىل  الفقرة

 100 ................................................................................................. :   الغلق  مبقر رات  املتعل قة   الن زاعات  :الثانية   الفقرة

 101 ............................................................................................... : اإلداري ة   ابلرخص   املتعل قة   الن زاعات  :الثالثة   الفقرة

 102 ............................................................................................... :العمومي  ابمللك  املتعل قة   الن زاعات:    الر ابعة   الفقرة

 102 ................................................................... :العلمي ة الش هادات ومبعادلة ابلت عليم املتعل قة املبادئ :الس ادس القسم

 102 ....................................................................................................... : الت عليم: األو ل الفرع

 102 ................................................................................................................... : اإلمتحاانت:  األوىل  الفقرة
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 102.............................................................................................................. :اإلمتحاانت  يف  املشاركة  (  أ

 102.................................................................................... : اجلامعي ة   األطروحات  و  والرسائل  املذك رات  مناقشة  (  ب

 102.............................................................................................................. ..…:اإلمتحاانت  نتائج (   ج

 103............................................................................................................... .…:اإلمتحاانت  جلان (  د

 103 ...................................................................................................................... :  الت أديب:  الثانية   الفقرة

 103 :   الت أديبي ة   اإلجراءات (  أ

 104.............................................................................................................. ..:  الت أديبي ة   العقوابت (  ب

 105 ...................................................................................... :العلمي ة الش هادات معادلة:  الثاين الفرع

 105 ................................................................................................... : املناظرات:  الثالث الفرع

 106 .......................................................... اإلداريّة  املسؤولّية ماّدة  ف  املقّررة املبادئ : الثان   الباب

 106 ...................................................................................... : اإلداري ة املسؤولي ة أسس تعد د :األو ل القسم

 106 ................................................................. : اخلطأ على املبنية املسؤولي ة ماد ة يف املقررة املبادئ: األو ل الفرع

 106 ................................................................................. :عنها  أصالة   الص ادرة  األخطاء  عن  اإلدارة  مساءلة :    األوىل  الفقرة

 106..................................................... :  اإللغاء  ماد ة  يف  اإلداري ة   احملكمة   عن  الص ادرة  األحكام  تنفيذ  عدم  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  أ

 108..................................................................................... : الشرعي ة   غري  املاد ية   األعمال  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  ب

 108........................................................................................................ :اإلستيالء  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (   ج

 110.............................................................................................. : الشرعي ة   غري  مقر راهتا  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  د

 111................................................................................................ :   املدرسي ة   احلوادث  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  ه

 112 .............................................................................. :أعواهنا  أحد  عن  الص ادرة  األخطاء  عن  اإلدارة  مساءلة :  الثانية   الفقرة

 113 ................................ :اخلطأ قرينة على القائمة واملسؤولي ة اخلطإ على املبنية غري املسؤولي ة ماد ة يف املقررة املبادئ: الثاين الفرع

 113 ............................................................ :العمومي ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   ماد ة  يف   املقررة  املبادئ:  األوىل  الفقرة

 113....................................................................................................:العمومي ة   واملنشآت  األشغال  مفهوم (  أ

 113................................................................................. :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   أساس (  ب

 114....................................................................... :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   من  اإلعفاء  حاالت (   ج

 115..................................................................................... :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولة   اجلهة  (  د

 116.................................................................................................. :العمومي ة   ابملنشآت  املساس  عدم  مبدأ (  ه

 116 ............................................................................................ :العمومي ة   املرافق  ماد ة  يف  املقر رة  املبادئ:  الثانية   الفقرة

 116.............................................................................................................. :الصحي  املرفق  مسؤولي ة  (  أ

 116 ................................................................................ :اإلستشفائّية األخطاء عن المسؤولة الجهة تحديد.  1

 117 .......................................................................................................:اإلستشفائّية المسؤولّية أساس.  2

 119...................................................................................................... :  اخلطرة  األشياء  عن  املسؤولي ة  (  ب

 119 .........................................................................:التعاقدي ة  املسؤولي ة ماد ة يف املقر رة املبادئ: الثالث الفرع

 122 .............................................................................. : اإلداري ة للمسؤولي ة القانوين النظام وحدة :الثاين القسم

 122 ................................................................................. : الغرامات بتقدير املتعل قة القواعد: األو ل الفرع

 122 ........................................................................................................... :املاد ي  الضرر  تقدير:    األوىل  الفقرة

 122........................................................................................................ : للتعويض   القابل  الض رر  شروط (  أ

 122............................................................................................................ :  املاد ي  الض رر  جماالت (  ب

 123............................................................................................................. ..………:  اإلختبارات (   ج

 124........................................................................................................ :   املاد ي  الض رر  تقدير  مؤشرات (  د

 124............................................................................... :  الورثة   إىل  املاد ي   الض رر  عن  ابلت عويض   املطالبة   حق  انتقال (  ه

 125 ........................................................................................................... : املعنوي  الضرر  تقدير:  الثانية   الفقرة
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 126 ............................................................................................................ : البدين  الضرر  تقدير:  الثالثة   الفقرة

 126 .......................................................................................................... :   اجلمايل  الض رر  تقدير:  الر ابعة   الفقرة

 126 ............................................................................................................ :القانوني ة   الفوائض :  اخلامسة   الفقرة

 127 ......................................................................................................... :  القانوني ة   املصاريف:    الس ادسة   الفقرة

 127 ....................................................................................................... :   العاجل  ابلنفاذ  اإلذن:    الس ابعة   الفقرة

 127 ..................................................................................... :املتفرقة العام ة القواعد بعض : الثاين الفرع

 127 ............................ :   للتعويض   اخلاصة   األنظمة   بقية   على  عالوة  اإلداري ة   املسؤولي ة   نظام  إطار  يف  تعويضات  على  احلصول  إمكانية :  األوىل  الفقرة

 127 ........................................................................................................... :  لإلدارة  أوامر  توجيه:    الثانية   الفقرة

 128 ........................................................... اإلنتزاع   ماّدة  ف إقرارها الواقع   القواعد:  الثالث   الباب

 128 ...................................................................................... : اإلنتزاع إبطار املتعلقة املبادئ : األو ل القسم

 128 ...................................................................................... : لإلنتزاع املوضوعي اجملال:  األول الفرع

 129 .......................................................................................:  لإلنتزاع الشخصي اجملال:  الثاين الفرع

 129 ................................................................................. : اإلنتزاع بغرامة املتعل قة املبادئ:  الثاين القسم

 130 ...................................................................... : املنتزعة العقارات  ابسرتجاع املتعل قة املبادئ: الثالث القسم

 130 .............................................................. األداء  توظيف مبادة  املتعلقة املبادئ : الرابع  الباب

 130 .......................................................................................... :  اخلارجي ة الشرعي ة مبادئ :األو ل  القسم

 130 ... :األداء اسرتجاع رفض  وقرارات التقديري النظام سحب وقرارات اإلجباري التوظيف لقرارات اخلارجي ة الشرعي ة على الرقابة: األو ل الفرع

 130 ......................... : األداء  اسرتجاع  رفض   وقرارات  التقديري  النظام  سحب  وقرارات  اإلجباري  التوظيف  قرار  إبصدار  املختصة   الس لطة :األوىل  الفقرة

 131 ......................................................................................... :  إصداره  وشكلي ات  التوظيف  قرار  حمتوى:  الثانية   الفقرة

 131 .......................................................................................................... اجلبائية   املراقبة   اجراءات:  الثالثة   الفقرة

 133 ..................................................................... :فيه  وابلط عن  اإلجباري  التوظيف  قرار  بتبليغ  املتعل قة   اإلخالالت:  الرابعة   الفقرة

 133 .......................................... :اإلجباري التوظيف ماد ة يف الص ادرة لألحكام اخلارجي ة الشرعي ة على الرقابة:  الثاين الفرع

 135 ........................................................................................... : الد اخلي ة الشرعي ة مبادئ :الثاين القسم

 135 ................................................................................................ :املنطبق القانون : األو ل الفرع

 136 ............................................................................................ : اجلبائي النص  أتويل: الثاين الفرع

 136 .......................................................................................... : اجلبائي القانون  واقعية: الثالث الفرع

 136 ....................................................................................................... :  التقادم: الر ابع الفرع

 137 ........................................................................................... : األداء من اإلعفاء :امس اخل  الفرع

 138 ............................................................................................. : التقديري النظام: السادس الفرع

 138 ............................................................................................ :اجلبائية اإلمتيازات: السابع فرعال

 139 ................................................................................................ : احملاسبة مسك: الثامن الفرع

 140 ........................................................................................ : ونسبها الضريبة أساس: التاسع الفرع

 143 ....................................................................................... :اجلبائي الن زاع يف اإلثبات: العاشر الفرع

 144 ...................................................................... : االختبار تقارير على ابملصادقة  املتعل قة الن زاعات :الثالث القسم

 146 ....................................................................... التنفيذية  السندات قضاء :اخلامس   الباب

 146 ....................................................................................... : ابإلجراءات املتعل قة املبادئ : األو ل القسم

 146 ........................................................................................... : ابألصل املتعل قة املبادئ : الثاين القسم

 147 ......................................................................... املهنّية  اهليئات  قضاء: الّسادس   الباب
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 147 ......................................................................................................... : الرتسيم : األو ل القسم

 148 ........................................................................................................ :  التسعرية : الثاين القسم

 149 ............................................................. واألسعار  ابملنافسة  املتعّلقة  املبادئ:    الّسابع  الباب

 149 ................................................ القضائّية   العاّمة اجللسة  نشاط  من املستمدة  املبادئ :الثامن   الباب

 151 .......................................................... اإلستدراكّية  ابلطّعون   املتعّلقة املبادئ :  الثالث   العنوان

 152 ............................................................... الّنظر  إعادة  ماّدة ف  املقّررة املبادئ : األّول  الباب

 152 ................................................................. االعرتاض  ماّدة ف  املقّررة   املبادئ:  الثان   الباب

 154 ............................................................. االستعجال  ابلقضاء  املتعلقة املبادئ : الرابع  العنوان

 154 .......................................................... االستعجال  القضاء  ف  اإلجرائية املبادئ : األّول  الباب

 154 ...................................................................................................... : االختصاص :األو ل القسم

 160 ....................................................................................................... :اإلجراءات :الثاين القسم

 162 ......................................................................................... اإلستعجايل  القضاء شروط :الثالث القسم

 165 ............................................................ اإلستعجال  للقضاء  املوضوعية  املبادئ:  الثان   الباب

 165 ............................................................................................... : اإلستعجالية األذون  :األول القسم

 165 ................................................................................................. : عمومية وظيفة: األو ل الفرع

 168 ........................................................................................................ : عمراين: الث اين الفرع

 169 ....................................................................................................... : عقاري: الثالث الفرع

 170 ................................................................................................... :إداري ضبط: الرابع الفرع

 172 ....................................................................................................... : تعليم : اخلامس  الفرع

 173 .................................................................................................. : امتحانــات: السادس الفرع

 174 ...................................................................................... : عقود أو عمومية صفقات: السابع الفرع

 174 ............................................................................................... :  القضاء اتصال: الثامن الفرع

 175 .................................................................................................. : وثيقة طلب: التاسع الفرع

 182 ............................................................................................: العامة القوة تسخري: العاشر الفرع

 183 ........................................................................................... : خمتلفة مبادئ: عشر احلادي الفرع

 185 ......................................................................................................... : معاينات :الثاين القسم

 188 ........................................................................................... : احلساب على مبلغ دفع :الثالث القسم

 189 .................................................................................. :حكم من اثنية تنفيذية نسخة طلب :الرابع  القسم

 189 ................................................. التنفيذ  وتوقيف أتجيل  ماّدة ف  املقررة املبادئ :  اخلامس   العنوان

 189 ............................................................................ : القضائية  والقرارات األحكام تنفيذ توقيف :األو ل القسم

 190 ....................................................................................... :ةاإلداري   القرارات تنفيذ أتجيل :الث اين القسم

 193 ......................................................................................: اإلداري ة القرارات تنفيذ توقيف :الث الث القسم

 193 ........................................................... : واإلجرائية الش كلي ة واجلوانب ابإلختصاص املتعل قة املبادئ: األو ل الفرع

 193 ................................................................................. :التنفيذ  توقيف  قاضي  ابختصاص  املت صلة   املبادئ:   األوىل  الفقرة

 197 ...................................................................................... :واإلجرائية   الش كلي ة   ابجلوانب  املت صلة   املبادئ:  الثانية   الفقرة
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 200 ......................................................................................... :ابألصل املتعل قة املبادئ: الثاين الفرع

 201 ............................................................................................................. :اجلــدية   األسبــاب:   األوىل  الفقرة

 201.............................................................................................................:العمومي ة   الوظيفة   ماد ة  يف (  أ

 202............................................................................................................. .…:العمرانية   املاد ة  يف (  ب

 205.............................................................................................................. ……:العقاري ة   املاد ة  يف (   ج

 205.............................................................................................................. : اإلداري  الض بط  ماد ة  يف (  د

 207.................................................................................. :العلمي ة   الش هادات   ومبعادلة   ابلت عليم  املتعل قة   الن زاعات  يف (  ه

 207.... :لإلنتخاابت  املستقلة   العليا  اهليئة   جملس  لعضوية   الرتشح  ملفات  وفرز  بدراسة   املكلفة   اخلاص ة   الل جنة   عن  الص ادرة  ابلقرارات  املتعلقة   النزاعات  يف (  و

 208 .…:خمتلــفة   مـواد (   ز

 209 ..................................................................................................... : تداركها  يصعب  اليت  النتائج:  الثانية   الفقرة

 209.............................................................................................................:العمومي ة   الوظيفة   ماد ة  يف (  أ

 211............................................................................................................. .…:العمرانية   املاد ة  يف (  ب

 212 ..…:العقارية   املاد ة  يف (   ج

 212.............................................................................................................. : اإلداري  الض بط  ماد ة  يف (  د

 213.................................................................................. :العلمي ة   الش هادات   ومبعادلة   ابلت عليم  املتعل قة   الن زاعات  يف (  ه

 213 .……:خمتلفـة   مواد (  و

 215 ....................................................... املختلفة  القضاي   ماّدة ف  املقررة املبادئ:  الّسادس   العنوان

 215 ............................................................................................. : املاد ي الغلط إصالح :األو ل القسم

 215 .................................................................................................. : الت نفيذي الر قيم : الثاين القسم

 216 .............................................................................................. : حكم منطوق شرح : الثالث القسم

 218 ............................................................ اإلستشارية  املاّدة  من املستمّدة  املبادئ :  الثان   اجلزء

 219 ........................................... : الوجوبي ة  اإلستشارات حول احملكمة أبدهتا اليت ابآلراء  مضمنة قانوني ة مالحظات :األو ل القسم

 219 ............................................................................ : الش كلي ة ابجلوانب املتعلقة املالحظات: األو ل الفرع

 219 ............................................................................................ : والصياغة   ابلعـنونة   املتعلقة   املالحظات:  األوىل  الفقرة

 219 ...................................... :ابإلطالعات  إليها  املستند  والرتتيبية  التشريعية   النصوص  على  التنصيص   بطريقة   املتعلقة   املالحظات:  الثانية   الفقرة

 219 ................................................................................ : والتبويب  واإلمتام  التنقيح  بصيغ  املتعل قة   املالحظات:  الثالثة   الفقرة

 220 ................................................................................ :الفرنسية   اللغة   إىل  الرتمجة   بنص   املتعلقة   املالحظات:  الرابعة   الفقرة

 220 .................................................................................................. :ابملالحق  املتعلقة   املالحظات:  اخلامسة   الفقرة

 220 ................................................... : التونسية   للجمهورية   الرمسي  ابلرائد  تنشر  ال  اليت  ابإلطالعات  املتعل قة   املالحظات:  السادسة   الفقرة

 221 ........................................ :احملكمة رأي على املعروض األمر ملشروع الرتتيبية ابألحكام املتعل قة املالحظات: الثاين الفرع

 221 ............................................................. :إدارية   وجتهيزات  وسائل  ابستعمال  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  األوىل  الفقرة

 221 ..................................................................... :لألعوان  الوظيفي  ابملسار  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:    الثانية   الفقرة

 221 .................................................................... : والسياسي  اإلداري  ابلتنظيم  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  الثالثة   الفقرة

 224 ................................................................................... :العمومية   املؤس سات  تنظيم  و  إحداث  خبصوص:  الرابعة   الفقرة

 228 ............................................ :منها  واإلعفاء  الوظيفي ة   اخلطط  إسناد  شروط  بضبط  املتعل قة   االستشارية   امللف ات  خبصوص:  اخلامسة   الفقرة

 229 ................................ : واملكافآت  واملنح  األجــور  يف  والزايدة  األعوان  أتجري  نظام  بضبط  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  السادسة   الفقرة

 233 .......................................................... :األهداف  حسب  التصر ف  بوحدات  املتعل قة   االستشاري ة   امللفات  خبصوص:  السابعة   الفقرة

 235 ............................................ :تنقيحها  أو  اخلاص ة   األساسي ة   األنظمة   على  ابملصادقة   املتعل قة   االستشاري ة   امللف ات  خبصوص:  الثامنة   الفقرة

 239 ........................................................................ :االقتصادية   ابألنشطة   املتعل قة   االستشاري ة   امللفات  خبصوص:  التاسعة   الفقرة
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 :العنوان األّول
ةاملبادئ  ة والّشكليّ  املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائيّ

 الباب األّول: املبادئ املقّررة ف جمال اختصاص احملكمة
 

صلة بوظيفة القضاء العدل : القسم  األّول : املبادئ املتّ

 اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : خلصت احملكمة 

القانون عدد   - الفصل األو ل من  الضمان اإلجتماعي كتلة   2003فيفري    15املؤرخ يف    2003لسنة    15أسند  واملتعلق إبحداث مؤسسة قاضي 
ي املنافع اإلجتماعية واجلراايت ومؤج ريهم واإلدارات اليت ينتمون يف النزاعات اليت تنشأ بني صناديق الضمان اإلجتماعي ومستحقاختصاص جلهاز القضاء العديل  

 .1إليها خبصوص تطبيق األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي 

واإلجراء - العديل كاألحكام  القضاء  بوظيفة  املتعلقة  األعمال  استبعاد كل   اإلداري  والقضاء  العديل  القضاء  جهازي  بني  الفصل  قاعدة   ات تقتضي 
 2والقرارات التنفيذية من والية القضاء اإلداري .

ا كانت تنفيذا ألحكام جزا - ئية صادرة عن  إن  البت  يف شرعية عملي ة استخالص اخلطااي من قابض املالية خترج عن والية احملكمة اإلدارية ابعتبار أهن 
 3ق العام . القضاء العديل مم ا سيفضي إىل إشكال تنفيذي مت صل حبكم صادر عن حماكم احل

 .4يف ظل  ثبوت الصبغة اإلستحقاقية للنزاع فإن  النظر فيه يكون راجعا إىل القضاء العديل   -

 .5ديل  إن  سائر األعمال املتعلقة بتتبع اجلرائم وتنفيذ اإلجراءات القضائية خترج عن والية هذه احملكمة وترجع ابلن ظر إىل جهاز القضاء الع -

 . 6ختتص  احملاكم العدلية ابلنظر يف النزاعات املتعلقة بعقود التأمني وهو أمر خيرج عن جمال اختصاص هذه احملكمة  -

وما يليه أن  التظل م من أعمال مأموري الضابطة العدلية مبناسبة   26من جملة اإلجراءات اجلزائية ومن الفصل    11و10و9الفصول    من أحكام  يستمد   -
ف حتريرها من صن  تلق يهم للشكاايت وحال مباشرهتم ملهام هم وإلجراءات البحث وحترير احملاضر اجلزائية وما ينتج عنها من نزاعات خبصوص موضوعها أو ظروف

 القاضي اجلزائي فضال عن  األعمال املت صلة بسري مرفق القضاء العديل وال تكتسي صبغة إداري ة ابعتبارها تنصهر يف إطار التحقيق يف الدعاوى الراجعة ابلن ظر إىل
اء العديل ابعتبارهم جزء ال يتجز أ من السلك أن  تضمني الشكاايت من قبل ممث لي النيابة العمومية وتقرير مآهلا يشك ل عمال قضائي ا ال ينفصل عن وظيفة القض 

 
 . 2013جوان  12بتاريخ  130673احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  133659واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013مارس  28بتاريخ  122819احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  2
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  3
 2013مارس  27بتاريخ  128384احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  4
 .  2013أفريل  30بتاريخ  127502يف القضي ة عدد   احلكم اإلبتدائي الصادر 5
 .  2013نوفمرب  29بتاريخ  132051احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  6
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 .  7القضائي، مم ا يصري  األحكام واإلجراءات املندرجة ضمن مشموالهتم خترج عن اختصاص القاضي اإلداري 

هم ة البت  فيها إىل  طاملا تعل ق النزاع بطلب التعويض عن حقوق املعنيني ابألمر بصفتهم متعاضدين فإن ه يندرج ضمن النزاعات اليت عهد القانون مب  -
 .8احملكمة اإلبتدائية اليت يوجد بدائرهتا املقر  اإلجتماعي للوحدة التعاضدية لإلنتاج الفالحي وليس من مشموالت القضاء اإلداري  

النزاعات املتعلقة بتقدير الغرامة املستحقة  67تطبيقا ألحكام الفصل   - التهيئة الرتابية والتعمري فإن  النظر يف  بعنوان العقارات اليت يتم  دجمها   من جملة 
 .9للقاضي العديل  ابمللك العمومي أو امللك اخلاص  للدولة أو اجلماعات العمومية احمللية واليت تزيد مساحتها عن الر بع من مساحة التقسيم يكون معقودا 

م  - مهما كان  العمومي  القطاع  املهني ة يف  الشغل واألمراض  الناشئة عن حوادث  الدعاوى  للنظر يف  اختصاص  بكتلة  الناحية  املشر ع قاضي  قدار  أفرد 
  10الطلب أو موضوع الدعوى .

ألعمال املتعلقة بتسيري مرفق القضاء  إن مبدأ الفصل بني جهازي القضاء العديل واإلداري واستقالل كل  جهاز منهما عن اآلخر يقتضي استبعاد كل  ا -
كور فإن  طلب القائم ابلدعوى العديل كاألذون واألحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم العدلية وإجراءات تنفيذها من والية القاضي اإلداري وأن ه عمال ابملبدإ املذ 

ا إىل جهاز القضاء العديل  إلزام اجلهة املعني ة ابلنزاع بتنفيذ احلكم القضائي البات  الصادر عن ج هاز القضاء العديل ال يرجع ابلن ظر إىل اختصاص هذه احملكمة وإّن 
 .11الذي أصدرٌه  

ة اليت ال تكتسي صبغة إدارّية: ة واملؤّسسات العموميّ  القسم الثان: النّزاعات املتعّلقة ابملنشآت العموميّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

و  - الدولية  األراضي  وديوان  وأعواهنا  للتطهري  الوطين  الديوان  أو  وأعواهنا  والغاز  للكهرابء  التونسية  الشركة  بني  القائمة  النزاعات  الوطنية  إن   الوكالة  أو  أعوانه 
الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووي ة وأعوانه أو الوكالة التونسية للتكوين املهين وأعواهنا أو وكالة التهذيب والتجديد   للتشغيل والعمل املستقل  وأعواهنا أو املركز

 . 12العمراين وأعواهنا أو مؤسسة التلفزة التونسية وأعواهنا خترج عن اختصاص احملكمة اإلدارية 

الوكالة الفني ة للنقل الرب ي وأعواهنا يف غياب نص  صريح خٌيضع أعوان الوكالة الفني ة للنقل الرب ي للنظام    خترج عن أنظار احملكمة اإلدارية النزاعات الناشئة بني -
ني مشغ ليهم من  األساسي العام للوظيفة العمومية وتبعا لعدم وجود أحكام قانونية صرحية تسند اختصاص النزاعات اليت تنشأ بني هؤالء األعوان من جهة وب

 .13ه احملكمة جهة أخرى هلذ

العمومية وعلى   2005مارس    24املؤرخ يف    2005لسنة    910يستشف  من أحكام األمر عدد   - املنشآت  بتعيني سلطة اإلشراف على  واملتعلق 
الغري خيرج عن نظر  املؤسسات العمومية أن  املشرع قد صن ف البنك الوطين الفالحي كمنشأة عمومية وأن  الطلب الذي يندرج يف إطار عالقة منشأة عمومية مع  

 .14احملكمة اإلدارية ذلك أن  اإلختصاص القضائي يهم  النظام العام وتثريه احملكمة كما تتمس ك به ولو تلقائي ا 

االختصاص أبن "  اقتضى الفصل الثاين من القانون األساسي املتعل ق بتوزيع االختصاص بني احملاكم العدلي ة واحملكمة اإلداري ة وإحداث جملس لتنازع   -
والت جارية من جهة، وأعوان هذه   ختتص  احملاكم العدلي ة ابلن ظر فيما ينشأ من نزاعات بني املنشآت العمومي ة مبا يف ذلك املؤس سات العمومي ة ذات الص بغة الص ناعية

الن زا   .املنشآت أو حرفائها أو الغري، من جهة أخرى عات املتعل قة أبعوان املنشآت املذكورة اخلاضعني للن ظام األساسي العام وختتص  احملكمة اإلداري ة ابلن ظر يف 

 
 .  2013فيفري  19بتاريخ  126117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  7
 .  2013أكتوبر  2بتاريخ  130756احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  8
 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  1/ 18449احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  9

 .  2013سبتمرب  20بتاريخ  130147واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  2013نوفمرب  25بتاريخ  132583احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  10
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  131114احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  11
 .  2013جويلية  15بتاريخ  127468احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  12
 .  2013فيفري  10بتاريخ  127710احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  13
 .  2013أفريل  10بتاريخ  128171احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  14
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بني  من أحكام األمر عدد  للوظيفة العمومي ة أو الر اجعني لنظر احملكمة اإلداري ة مبقتضى القانون...". وعليه فإن  شركة فسفاط قفصة هي منشأة عمومية حسبما يت
املتعل ق بتعيني سلطة اإلشراف على املنشآت العمومي ة وعلى املؤس سات العمومي ة اليت ال تكتسي صبغة إداري ة و   2005مارس    24املؤرخ يف    2005لسنة    910

.إن  انتداب األعوان بشركة فسفاط قفصة ال خيضع 2010ديسمرب    13املؤرخ يف    2010لسنة  3170املنق ح واملتم م ابلن صوص الالحقة له وآخرها األمر عدد  
ا تضبطه أحكام الن ظام األساسي اخلاص  أبعوان الش ركةللن ظام األساسي   املؤر خ يف   1999لسنة    2644املصادق عليه ابألمر عدد   العام للوظيفة العمومي ة وإّن 

واملؤس سات   واملتعل ق بضبط الن ظام األساسي العام ألعوان الدواوين1985أوت    5املؤر خ يف    1985لسنة    85وكذلك أحكام القانون عدد    1999نوفمرب    22
 .15اشرة وكلي ا العمومي ة ذات الص بغة الصناعي ة والتجاري ة      والش ركات اليت متتلك الد ولة أو اجلماعات العمومي ة احمللي ة رأس ماهلا بصفة مب

 2011العمومي بعنوان سنة    واملتعلق أبحكام استثنائية لإلنتداب يف القطاع  2011أفريل    27املؤرخ يف    2011لسنة    32مل يتضم ن املرسوم عدد   -
 انتداب األعوان ال  أحكاما من شأهنا أن ترجع اختصاص النظر يف النزاعات املتعلقة مبناظرات اإلنتداب لفائدة شركة فسفاط قفصة للمحكمة اإلدارية خاص ة وأن  

ا تضبطه أحكام النظام األساسي اخلاص  أب نوفمرب   22لسنة    2644عوان الشركة املصادق عليه ابألمر عدد  خيضع للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية وإّن 
 16واملتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين.  1985أوت  5املؤرخ يف  1985لسنة  78ومقتضيات القانون عدد  1999

ن  أعواهنا ال خيضعون للنظام األساسي العام للوظيفة  طاملا ثبت أن  الوكالة الوطنية للتصر ف يف النفاايت مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية وأ -
ا خيضعون إىل نظام أساسي خاص  مصادق عليه مبقتضى األمر عدد     2007لسنة    4016العمومية وغري راجعني ابلنظر للمحكمة اإلدارية مبقتضى القانون وإّن 

أبعوان الوكالة الوطني ة للتصر ف يف النفاايت فإن  املنازعة خترج عن والية هذه احملكمة املتعلق ابملصادقة على النظام األساسي اخلاص     2007ديسمرب    4املؤر خ يف  
 .17قضائي ا  

ا أن  التشريع  طاملا أن  اجلهة املد عى عليها منشأة عمومية فإن  الفصل يف النزاعات الناشئة بينها وبني أعواهنا يكون من اختصاص القضاء العديل طامل  -
 .18األعوان التابعني هلا لقانون الوظيفة العمومية وال يرٌجع النظر يف تلك النزاعات للمحكمة اإلدارية   املتعلق هبا ال خٌيضع

 19اإلدارية   حينما يكون النزاع قائما بني منشأة عمومية وأحد املتعاملني معها بصفته حريفا أو غريا فإن  النظر فيه يكون خارجا عن اختصاص احملكمة -

ي من إذا ات سمت الدعوى بعدم اإلختصاص الواضح هلذه احملكمة فإن ه يتعني  التخل ي عن النظر فيها لعدم اإلختصاص ضرورة أن  اإلختصاص احلكم -
 . 20متعلقات النظام العام تثريه احملكمة وتتمس ك به ولو تلقائي ا 

العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية   خيضع أعوان الديوان الوطين التونسي للسياحة ألحكام النظام األساسي -
 .21لدواوين املصادق عليه أبمر اليت متلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللية رأمساهلا بصفة مباشرة وكلي ا وألحكام جمل ة الشغل وللنظام األساسي اخلاص  ألعوان ا

لديوان الوطين للربيد مصن ف كمنشأة عمومية فإن  النظر يف النزاع الراهن يغدو من اختصاص احملاكم العدلية وخيرج حينها طاملا ثبت لقاضي البداية أن  ا -
 .22عن أنظار هذه احملكمة 

األمر عدد   - الثاين من  الفصل  الدي  1999أوت    30املؤرخ يف    1999لسنة    1921تطبيقا ألحكام  اخلاص  أبعوان  األساسي  وان املتعلق ابلنظام 
األس للنظام  خيضعون  ال  أعوانه  وأن   اإلدارية  الصبغة  تكتسي  ال  عمومية  مؤسسة  املذكور  الديوان  أن   ثبت  وطاملا  للسياحة  التونسي  للوظيفة الوطين  العام  اسي 

 
 2013فيفري   6بتاريخ  129282واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  2013فيفري   6بتاريخ  129261ر يف القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصاد 15
 2013فيفري   6بتاريخ  129428واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013فيفري   6بتاريخ  129426احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  16
 .  2013جانفي  21بتاريخ  130773ئي الصادر يف القضية عدد احلكم اإلبتدا  17
 .  2013ماي  15بتاريخ  122731احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  18
 .  2013نوفمرب  19بتاريخ  122866احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  19
 .  2013ماي  17بتاريخ  126259احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  20
 . 2013جوان  10بتاريخ  132242احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  21
 .  2013ديسمرب  17بتاريخ  132161احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  22
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 .23العمومية وال يرجعون هلذه احملكمة مبقتضى القانون فإن ه ال مناص من القضاء بعدم اإلختصاص احلكمي  

 التونسية للتنقيب منشأة عمومية وأن أعواهنا غري خاضعني إىل قانون الوظيفة العمومية مم ا جيعل النزاع خارجا عن نطاق اختصاص احملكمة تعد  الشركة   -
 .24اإلدارية 

العمومية وغري راجع   - للوظيفة  العام  املدين واملطارات منشأة عمومية كما ال خيضع أعوانه للنظام األساسي  الطريان  ابلنظر لوالية احملكمة  يعترب ديوان 
 .25اإلداري ة  

فيها إىل   طاملا تعل ق النزاع بطلب تعويض القائمني ابلدعوى عن حقوقهم بصفتهم متعاضدين فهو يندرج ضمن النزاعات اليت عهد القانون مبهم ة البت   -
 .26الحي فإن ه ليس من أنظار هذه احملكمة احملكمة اإلبتدائية اليت يوجد بدائرهتا املقر  اإلجتماعي للوحدة التعاضدي ة لإلنتاج الف

مارس   24املؤرخ يف    2005لسنة    910الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل  هي مؤسسة عمومية ال تكتسي الصبغة اإلدارية مبوجب األمر عدد   -
اليت ال تكتسي صبغة إدارية وأن  أعواهنا ال خيضعون إىل أحكام النظام األساسي  2005 العمومية  املنشآت  بتعيني سلطة اإلشراف على  للوظيفة    املتعلق  العام 

ا خيضعون إىل أحكام القانون عدد   املتعلق بضبط   1985أوت    5املؤرخ يف    1985لسنة    78العمومية وال يرجعون ابلنظر إىل هذه احملكمة مبقتضى القانون وإّن 
متتلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللية رأمساهلا النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت  

 .27بصفة مباشرة وكلي ا 

ألساسي العام  طاملا أن  الوكالة الوطنية للتحك م يف الطاقة مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية ومل يتم  إخضاع أعواهنا مبوجب قانون إىل النظام ا -
ص النظر يف النزاعات القائمة بني تلك املؤسسة وأعواهنا ألنظار احملكمة اإلدارية فإن  النزاع يغدو مفتقرا ملا من للوظيفة العمومية كما مل يسند أي  قانون إختصا

 .28شأنه أن يضفي عليه صبغة إدارية تكفل إخضاعه لنظر هذه احملكمة قضائي ا  

أ - أن   وطاملا  عمومية  منشأة  تشك ل  والغاز  للكهرابء  التونسية  الشركة  أن   ثبت  العمومية وغري طاملا  للوظيفة  العام  األساسي  للنظام  عواهنا ال خيضعون 
املتعلق ابملصادقة على النظام األساسي   1999أفريل    10املؤرخ يف    1999لسنة    763راجعني ابلنظر للمحكمة اإلدارية مبقتضى القانون على معىن األمر عدد  

النزاع القائم بني الشركة وأحد أعواهنا يكون من اختصاص احملاكم العدلية وخيرج عن ف  1985لسنة    78اخلاص  هبم الذي أخضعهم ألحكام القانون عدد   إن  
 .29والية هذه احملكمة  

ا تضبطه أحكام النظام األساسي اخلا - ص  أبعوان شركة  إن  إنتداب األعوان لفائدة منجم " مترة الظواهرية" ال خيضع للنظام العام للوظيفة العمومية وإّن 
أوت    5املؤرخ يف    1985لسنة    78كما أحكام القانون عدد    2001أكتوبر    2املؤرخ يف    2001لسنة    2366" املصادق عليه ابألمر عدد  "جبل اجلريصة

ات أو اجلماع   املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة  1985
 . 30العمومية احمللية رأمساهلا بصفة مباشرة وكلي ا

وإىل أحكام   1985لسنة    78تعد  شركة النقل ابلساحل ذات مسامهة عمومية ختضع إىل أحكام القانون التجاري وأن  أعواهنا خيضعون للقانون عدد   -

 
 .  2013فيفري  13بتاريخ  132929احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  23
 .  2013فيفري  19بتاريخ  130772احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  24
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  124413احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  25
 .  2013أكتوبر  2بتاريخ  130756احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  26
 .  2013أفريل  4بتاريخ  134701احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  27
 .  2013أكتوبر  22بتاريخ   126518واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   2013أكتوبر  22بتاريخ  126518احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  28
 .  2013جوان   4بتاريخ  129728يف القضي ة عدد   احلكم اإلبتدائي الصادر 29
   2013ديسمرب  18بتاريخ  133924د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عد 30
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 .31ضمن والية هذه احملكمة  جمل ة الشغل ، وعليه فإن  النزاعات اليت تنشأ بني هذه الشركة وأعواهنا ال تندرج

خا - غري  أعواهنا  وأن   عمومية  منشأة  ا  أهن  ابعتبار  احملكمة  هذه  والية  عن  خيرج  أعواهنا  وأحد  للسكىن  العقارية  الوكالة  بني  ينشأ  ما  للنظام إن   ضعني 
 . 32األساسي للوظيفة العمومية وغري راجعني ابلن ظر هلذه احملكمة مبقتضى القانون 

لسنة   11ل  هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجتارية طبقا ألحكام الفصل األول من القانون عدد  إن  الوكالة التونسية للتشغيل والعمل املستق -
واملتعلق إبحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتشغيل املهين ، وخيضع أعواهنا للوكالة التونسية للتكوين املهين   1993فيفري    17املؤرخ يف    1993

احمللية  ألساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متلك الدولة أو اجلماعات العمومية  ألحكام النظام ا
عليه   املصادق  املهين  للتكوين  التونسية  الوكالة  اخلاص  ألعوان  األساسي  وللنظام  الشغل  وكلي ا وألحكام جملة  مباشرة  بصفة  ماهلا  عدد  رأس  لسنة    241ابألمر 

 .200533فيفري  7املؤرخ يف  2005

 : قسم الثالث: الّنزاعات الّشغليةال

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

تعترب سلطات إدارية  وإّنا هي من الذوات   إن  مقاضاة املنظ مات غري احلكومية ال تدخل يف اختصاص احملكمة اإلدارية ضرورة أن  هذه املنظمات ال -
 . 34اخلاضعة يف عالقاهتا مع أعواهنا إىل جملة الشغل وال يعود اختصاص النظر فيها إىل القاضي اإلداري املعنوية اخلاصة

اختصاص النظر فيها ينعقد للمحاكم    طاملا ثبت أن  النزاع خيص  العالقة الشغلية اليت تربط بني القائمة ابلدعوى ووكالة تونس إفريقيا لألنباء ، فإن   -
أوت    30املؤرخ يف    1999لسنة    1860العدلية وخيرج عن والية احملكمة اإلدارية تطبيقا ألحكام النظام األساسي اخلاص  املصادق عليه مبوجب األمر عدد  

ال عن مقتضيات جملة الشغل إذ ال خيضع أعوان الوكالة املذكورة واملتعلق ابملصادقة على النظام األساسي اخلاص  أبعوان وكالة تونس إفريقيا لألنباء فض   1999
  35للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية . 

ون يٌرجعهم طاملا مل يقع إخضاع أعوان صندوق القروض واجلماعات العمومية احمللية مبقتضى نص  تشريعي إىل قانون الوظيفة العمومية كما ال يوجد قان -
 . 36رية فإن ه يتعني  التخل ي عن النظر يف الدعوى لعدم اإلختصاص لنظر احملكمة اإلدا

الواردة ابلفصل   - اقتصادية  املتعلقة ابلطرد ألسباب  املندرجة يف إطار اإلجراءات  اليت هلا صبغة شغلي ة حبتة كتلك  املسائل  بعده من جملة   21إن   وما 
 .37جمللة املذكورة الشغل ترجع ابلنظر للمحاكم العدلية عمال ابألحكام املضم نة اب

تشريعي خاص   لئن كان النزاع نزاعا إداراي  ابعتبار أن  املعين ابلضرر الناتج عن حادث الشغل هو عون عمومي، فإن  إفراد قاضي الناحية مبقتضى نص    -
 . 38للن ظر يف هذا الص نف من النزاعات خٌيرجه عن أنظار هذه احملكمة 

 :القسم الّرابع: الّنزاعات العقارّية

 
   2013جانفي  21بتاريخ  129021دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة ع 31
   2013وبر أكت 22بتاريخ  131898احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  32
   2013أكتوبر  10بتاريخ  126497د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد 33
  2013مارس  15بتاريخ  123707عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة  34
  2013ماي  27يخ بتار  132256عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  35
 2013جويلية  15بتاريخ  133044احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  36
   2013جانفي  25بتاريخ  125605دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة ع 37
   2013ديسمرب  31بتاريخ  124635د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عد 38
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 اري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : احملكمة اإلد خلصت

 من جملة التهيئة الرتابية والتعمري واملتضم نة إحالة صرحية إىل التشريع املتعلق ابالنتزاع من أجل املصلحة العمومية قد وردت عامة  23إن  عبارات الفصل   -
املتعلقة ابلتعويض عن النزاعات  معه مجيع  تغدو  الذي  األمر  الثانية من   ومطلقة،  املنصوص عليها ابلفقرة  احلاالت  العمرانية يف  الرتاتيب  الناجتة عن  االرتفاقات 

 . 39املشار إليه خاضعة إىل قانون االنتزاع أبكمله الفصل

لي - التشطيب عليها  أو  العقارات  املتعلقة برتسيم  العقارية  امللكي ة  الطعن يف قرارات حافظ  العيني ة فإن   س من اختصاص  استنادا ألحكام جمل ة احلقوق 
 .40احملكمة اإلدارية نظرا لرجوع الطعون املتعلقة بتلك املاد ة صراحة إىل اختصاص احملكمة العقاري ة  

النزاع يكتسي   - العقارية دون غريها ، فإن ه ال مناص من طاملا كان  للمحكمة  الراجعة ابلن ظر  التسجيل  توابع مطالب  طبيعة عقارية حبتة ابعتباره من 
 . 41التخل ي عن النظر يف الدعوى لعدم اإلختصاص  

من نزاعات إستحقاقية كالتثب ت من صح ة    أفرد املشرع النزاعات املتعلقة إبسناد األراضي اإلشرتاكية أو اإلنتفاع هبا أو بتحديدها وبضبط ما تشمله -
  1964لسنة    28انون عدد  العقود واحلجج املتعلقة هبا والبت  يف حيازهتا والتصر ف فيها إبجراءات خاص ة هبا هليئات حتكيمي ة مت  إحداثها للغرض طبق أحكام الق 

املؤرخ   1988لسنة    5لما مت  تنقيحه وإمتامه ابلنصوص وخاص ة ابلقانون عدد  املتعلق بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشرتاكية مث  1964جوان    4املؤرخ يف  
 1964جوان    4املؤرخ يف    1964لسنة    28املتعلق بتطبيق القانون عدد    1965جوان    4املؤرخ يف    1965لسنة    327واألمر عدد    1988فيفري    8يف  

جويلية    10املؤرخ يف    1995لسنة    1229حه وإمتامه ابلنصوص الالحقة وخاص ة ابألمر عدد  املتعلق بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشرتاكية مثلما مت  تنقي
1995  42 . 

واملتعلق بتحوير   1939مارس    9تبقى النزاعات املتعلقة بغرامات اإلنتزاع خاضعة إبتدائيا الختصاص القاضي العديل طبقا ملقتضيات األمر املؤرخ يف   -
 .43ة العمومية على أن يقع الطعن اإلستئناف والتعقيب لدى احملكمة اإلدارية التشريع املتعلق ابإلنتزاع للمصلح

ة  : الفرع األّول: النّزاعات اإلستحقاقيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

اه ليشمل إن  اختصاص القاضي اإلداري يف ماد ة كف  شغب اإلدارة عن عقارات األفراد ال يقف عند حد  طلب تغرمي اإلدارة ماداي  وأدبي ا بل يتعد   -
 .44أيضا إلزامها ابلقيام ابألعمال الضروري ة قصد إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل إتياهنا العمل غري الشرعي 

ال - ا ترجع ابلنظر إىل احملاكم العدلية دون سواها وخترج عن  إن  البت  يف  النزاعات املت صلة بكف  الشغب بني اخلواص  إّن  نزاعات اإلستحقاقية وكذلك 
 .   45أنظار هذه احملكمة  

اإل - القاضي  اختصاص  ضمن  يندرج  ال  فيه  اإلستحقاق  نسبة  وحتديد  ملكيته  يف  واملنازعة  مشرتك  عقار  يف  مناابت  فرز  طلب  أن   إن   ضرورة  داري 
من جملة احلقوق العينية يفرضان السعي إىل إمتام القسمة مع الشركاء ابملراضاة وإن تعذ ر ذلك فإن ه يتعني  رفع دعوى يف القسمة لدى    117و  116الفصلني  

 
  2013نوفمرب   8بتاريخ  19044/1و  19043/1يتني عدد ئي الصادر يف القض احلكم اإلبتدا  39
  2013ماي  21بتاريخ  131246عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة  40
  2013مارس  8بتاريخ  131422عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة  41
   2013مارس  12بتاريخ  1/ 16556د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد 42
  2013جوان  17خ بتاري 120100احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  43
 .  2013مارس  12بتاريخ  1/ 16556احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  44
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  133766احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  45
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 .46احملكمة اإلبتدائية التابعة جلهاز القضاء العديل والكائن بدائرهتا العقار 

 .47ريح ابستحقاق املد عي لعقار التداعي خيرج عن مرجع نظر احملكمة اإلداري ة إن  النزاع املتعل ق ابلتص -

واملتعل ق بتوزيع اإلختصاص بني احملاكم العدلية واحملكمة   1996جوان    3املؤرخ يف    1996لسنة    38من القانون عدد    12تبعا ملقتضيات الفصل   -
د للمحاكم العدلية بكتلة اختصاص للن ظر يف مجيع النزاعات املتعلقة ابلعقارات اليت مت  استقصاؤها اإلدارية وإحداث جملس لتنازع اإلختصاص أن  املشر ع قد عه

ة اليت ترمي للحصول على  واعتبارها اتبعة مللك الدولة اخلاص  سواء تعل ق األمر ابلدعاوى العيني ة اليت هتدف إىل إثبات استحقاق العقارات أو الدعاوى الشخصي  
توجب ظر ملا تكتسيه النزاعات من صبغة استحقاقية تقتضي التثبت والبت  يف مسألة استحقاق املعين ابلدعوى للعقارات املتنازع بشأهنا مم ا يستعويض عنها ابلن

لذا يتعني    تفح ص مدى صح ة احلجج املدىل هبا وتقدير مدى توف ر شروط اكتساب امللكي ة للعقار وهي مسائل تندرج ضمن اإلختصاص األصيل للقاضي العديل
 .48القضاء ابلتخل ي عن النظر يف الدعوى لعدم اإلختصاص  

وهي  الن ظر يف النزاع اإلستحقاقي لألراضي االشرتاكية يتطل ب الن ظر يف مدى صح ة وحجي ة حجج ملكية من يد عي امتالك جزء من تلك األراضي   -
نزاعا يعترب  الن زاع خبصوصها  اخلاص، وأن   القانون  القاضي    مسائل من مسائل  أنظار  بطبيعته عن  العديل دون سواه وخيرج  القاضي  إىل  يرجع ابلن ظر  مدنيا حبتا 

ء اإلداري اليت تقتضي أبن  اإلداري حّت  ولو أوكل املشر ع إىل سلطة إدارية حق التدخل فيه ابملصادقة وذلك عمال ابلقاعدة األصولية اليت استقر  عليها فقه القضا
  49ة ال يكفي يف حد  ذاته جلعله خاضعا لرقابة القاضي اإلداري بل جيب أن يكون صادرا يف املاد ة اإلدارية.صدور قرار عن سلطة إداري

 الفرع الثان: النّزاعات املتعّلقة بتصّرف اإلدارة ف ملكها اخلاّص:

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 

والذي تصر فت فيه البلدية تصر ف األفراد العاديني وفقا ملقتضيات القانون اخلاص  مل يتعل ق موضوعه بتسيري مرفق   املتعلق ابمللك البلدي اخلاص  إن  النزاع  
 .50العدلي  عام ومل يتضم ن بنودا غري مألوفة يف القانون اخلاص  مم ا جيعله مفتقدا للصبغة اإلدارية ومعقودا جلهاز القضاء 

 51إن  تصر ف اإلدارة يف ملكها اخلاص  خيرج عن اختصاص احملكمة اإلدارية ما مل يندرج تصر فها يف نطاق تسيري مرفق عام   -
ال خيتص   خيرج تصر ف اإلدارة يف ملكها اخلاص  عن والية القاضي اإلداري ابعتباره يندرج يف إطار أعمال قانونية خاضعة لقواعد القانون اخلاص  و  -

 .52ها إال  إذا تعل ق األمر أبعمال توخ ت فيها اإلدارة أساليب القانون العام   ابلنظر في

  :القسم اخلامس: الّنزاعات املتعّلقة ابلعقود

 :  ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إىل إقرار       
ىل القضاء  عقود الصفقة العمومية يف زمرة العقود اإلدارية اليت حتكمها قواعد القانون العام ويكون يف هذه احلالة مرجع الن ظر القضائي موكوال إ تندرج -

 . 53اإلداري  
 

 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  1/ 18449ئي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدا  46
 .  2013مارس  12بتاريخ  1/ 16556احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  47
 .  2013ماي  15بتاريخ  1/ 19796احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  48
احلكم اإلبتدائي الصادر  و   2013أكتوبر    04بتاريخ    133578دد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عو  2013نوفمرب    11بتاريخ    134114د  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  49

 2013مارس   26بتاريخ  18761/1يف القضية عدد 
 .  2013أفريل  10بتاريخ  128125احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  50
 2013ديسمرب  31بتاريخ  220931احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  51
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  123010احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  52
 .  2013جويلية  15بتاريخ  121484احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  53
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لنزاعات املتول دة عنها تكون املتعل ق ابلصفقات العمومية فإن  ا  2002لسنة    3158طاملا أن  الصفقة موضوع التداعي مت  إبرامها يف نطاق األمر عدد   -
 .54من اختصاص القاضي اإلداري 

اري إال  مّت  إن  اختصاص النظر يف النزاعات املتعلقة بعقود تصر ف اإلدارة يف ملكها اخلاص املعقود للقاضي العديل ال يرجع ابلنظر إىل القاضي اإلد -
غري مألوفة يف القانون اخلاص  تدل  على ني ة اإلدارة يف انتهاج قواعد القانون   كان الغرض منها تسيري مرفق عام أو تضمني بنودها شروطا استثنائية

 . 55العام  

 :القسم السادس: الّنزاعات املتعّلقة ابلذوات اخلاّصــة

 :   ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إىل إقرار 
 . 56اخلاص  فإن ه يكون خارجا عن والية القضاء اإلداري  وكان يربط بني أطراف من ذوات القانون  طاملا تعل ق النزاع خبصومة حول عقد مدين -
مر لقاء إن  النزاع الراهن جتمع بني أطراف من أشخاص القانون اخلاص  خبصوص تنفيذ حكم قضى مبجموعة من املستحقات املالية لفائدة املعني ة ابأل -

 .57ه انشئا بني ذوات القانون اخلاص  وخارجا عن أنظار هذه احملكمة ضرريها املاد ي واملعنوي الناجم عن فقدان ابنتها يف حادث مرور مم ا جيعل
تعترب   تكون نزاعات اجلمعيات على حنو املنظمة التونسية للرتبية واألسرة مع منخرطيها كما الغري خارجة عن جمال اختصاص القاضي اإلداري إذ ال -

 .58ية وال تتمت ع ابمتيازات السلطة العامة  سلطة إدارية طاملا تقوم بنشاط يت سم ابلصبغة املدنية واإلجتماع
تداخلة ال يكتسي النزاع صبغة إداري ة إذا كان قائما بني ذوات من أشخاص القانون اخلاص  ويتعل ق موضوعه ابلتعويض عن استحواذ بعض األطراف امل -

ابعتبار أن ه من قبيل اإلختصاص األصيل الراجع بطبيعته للقاضي  يف املنازعة على جزء من عقار املد عي مم ا خيرجه عن مرجع نظر القضاء اإلداري  
    .59العديل الذي يستأثر دون سواه ابلبت  يف هذا الصنف من النزاعات سيما وأن  العقار موضوع التداعي مسج ل وله رسم عقاري خاص  به 

 

 

قاعد والّضمان اإلجتماعي   :القسم السابع: النّزاعات املتعّلقة ابلتّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
جتماعية  أسند املشر ع صراحة للمحاكم العدلية كتلة إختصاص للنظر يف مجيع النزاعات الناشئة بني صناديق الضمان اإلجتماعي ومستحقي املنافع اإل -

عدا ما استثناه القانون   60 شأن تطبيق األنظمة القانونية للجراايت وللضمان اإلجتماعيواجلراايت واملؤجرين أواإلدارات اليت ينتمي إليها األعوان يف
 61  صراحة والذي جيب أن يؤو ل على حنو ضيق حفاظا على اختيارات املشرع و إانرة لسبل الطعن أمام املتقاضني.

موضوعه يندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي   إذا ما تعل ق النزاع بطلب مراجعة جراية القرين الباقي على قيد احلياة ، فإن   -

 
 .  2013ماي  13بتاريخ  1/ 16568احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  54
 .  2013ماي  29بتاريخ  126009ي الصادر فغي القضي ة عدد احلكم اإلبتدائ 55
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  132925احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  56
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  132120احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  57
 .  2013جانفي  25بتاريخ  125605احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  58
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  122273احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  59
واحلكم اإلبتدائي الصادر يف    2013ماي    02بتاريخ   130196و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    12تاريخ  ب130793احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    60

 125068د  واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عد  2013جوان    12بتاريخ  130673و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013نوفمرب    20بتاريخ    131647القضي ة عدد  
 . 2013نوفمرب  08بتاريخ  126343و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013أفريل  12بتاريخ 

 . 2013جويلية  15بتاريخ 126449وـاحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013جويلية  15بتاريخ 126565احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   61
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 . 62واليت خترج عن والية احملكمة اإلدارية قضائي ا  
اإلجتماعي - واحليطة  للتقاعد  الوطين  للصندوق  عليه  احملمولة  املسامهات  بدفع  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  إبلزام  النزاع  تعل ق  فهو  طاملا  يندرج ضمن ة 

ا لقاضي الضمان النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي واليت عهد املشر ع مهم ة البت  فيها للقاضي العديل وحتديد 
 .63اإلجتماعي 

سة قاضي الضمان اإلجتماعي والية  واملتعلق إبحداث مؤس  2003فيفري    15املؤرخ يف    2003لسنة    15لقد أسند الفصل األو ل من القانون عدد   -
حبوا املتعلقة  تلك  عدا  ما  واخلاص   العام  القطاعني  يف  اإلجتماعي  للضمان  القانونية  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  النزاعات  يف  للنظر  الشغل عام ة  دث 

 . 64واألمراض املهني ة إىل قاضي الضمان اإلجتماعي 
املخصومة من أجر املنخرطني أبحد صناديق الضمان اإلجتماعي تندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق   إن  النزاع املتعلق ابسرتجاع مبلغ اإلشرتاكات -

ون سواه األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي اليت عهد القانون مهم ة البت  فيها للقاضي العديل وحتديدا لقاضي الضمان اإلجتماعي د
 .  65وفق التشريع اجلاري به العمل  

املتعلق إبحداث مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي والية عامة   2003فيفري    15املؤرخ يف   2003لسنة    15أسند الفصل األو ل من القانون عدد   -
ألمراض شغل واللنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية للضمان اإلجتماعي يف القطاعني العام واخلاص  ،ما عدا تلك املتعلقة حبوادث ال

 .66املهنية ، إىل قاضي الضمان اإلجتماعي مم ا جيعل النزاع خارجا عن أنظار هذه احملكمة 
ملرض فإن ه يندرج إذا تعل ق النزاع إبلزام الصندوق للتأمني على املرض ابلكف  عن اخلصم من جراية تقاعد املعين ابألمر ومسامهاته بعنوان التأمني على ا -

 .67تطبيق األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي اليت عهد القانون مهم ة البت  فيها للقاضي العديل  ضمن النزاعات املتعلقة ب 
للتقاعد واحليطة اإلجتماع  - الوطين  املسامهات احملمولة عليها للصندوق  للتبغ والوقيد بدفع  الوطني ة  الوكالة  النزاع إبلزام  تعلق  يندرج ضمن طاملا  ية فهو 

 .68تعلقة بتطبيق األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي املعهود هبا ملؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي  النزاعات امل
من اختصاص    إن  مطالبة املعين ابألمر متكينه من مستحقاته املالية يدخل يف زمرة تطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي اليت تكون النزاعات املتعلقة هبا -

 واملتعلق بتوزيع اإلختصاص بني   1996جوان    3املؤرخ يف    1996لسنة    38قاضي الضمان اإلجتماعي حسب صريح عبارة القانون األساسي عدد  
 .69احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس تنازع اإلختصاص  

بني مستحقي - الناشئة  النزاعات  للمنافع اإلجتماعية ويف  املسدية  اهلياكل  املرفوعة ضد   الدعاوى  اإلجتماعي ابلنظر يف  الضمان  املنافع    خيتص  قاضي 
 .70اإلجتماعية ومؤج ريهم 

الية عامة للنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية للضمان اإلجتماعي مبا فيها طلب إلغاء أو مراجعة قاضي الضمان اإلجتماعي يستأثر بو  -
 71قرار تصفية اجلراية .

ة شريعيّ  :القسم الثامن: تطبيق تقنية كتل اإلختصاص التّ

 :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت

 
 .  2013أفريل  10بتاريخ  126714الصادر يف القضية عدد احلكم اإلبتدائي  62
 .  2013جانفي  10بتاريخ  130097احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  63
 . 2013جوان  12بتاريخ  130673احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  64
 .  2013أفريل  10بتاريخ  131425احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  65
 . 2013جوان  12بتاريخ  130673احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  66
 .  2013مارس  7بتاريخ  130706احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  67
 .  2013جانفي  10خ بتاري 130097احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  68
 .  2013جويلية  11بتاريخ  126505احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  69
 .  2013ديسمرب  17بتاريخ  133926احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  70
 .  2013مارس  5بتاريخ  123106احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  71
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ا تنظمها النصوص املتعلقة هبا ال سيما األمر عدد   - املؤرخ يف   1979لسنة    218إن  طرق الطعن يف القرارات القضائية اليت تصدرها دائرة احملاسبات إّن 
، لذا فإن   إجراءات وآجال  تقدمي الطعون املرفوعة ضد  األحكام الصا درة عن دائرة احملاسبات  75و 73و 66والذي نظ م بفصوله   1971ماي  29

 .    72البت  يف اإلعرتاض على حكم صادر عن اجللسة العامة للدائرة املعني ة ليس من إختصاص هذه احملكمة  

ؤجريهم أو  لقد أفرد املشر ع حماكم جهاز القضاء العديل اختصاص الن ظر يف النزاعات الناشئة بني مستحقي املنافع اإلجتماعية واجلراايت من جهة وم -
اليت استثناه  اإلدارات  ما  اإلجتماعي عدا  للضمان  القانونية  األنظمة  تطبيق  أخرى يف شأن  اإلجتماعي من جهة  الضمان  أو صناديق  إليها  ينتمون   

 . 73القانون صراحة وأوكله لنظر احملكمة اإلدارية يف ماديت جتاوز السلطة واملسؤولية اإلدارية 

املتعلق بتوزيع اإلختصاص بني احملاكم العدلية   1996جوان    3املؤرخ يف    1996لسنة    38اقتضت أحكام الفصل األو ل من القانون األساسي عدد   -
املنصوص اإلدارة  مسؤولية  دعاوى  يف  ابلنظر  احملكمة  هذه  أبن ختتص   اإلختصاص  لتنازع  جملي  وإحداث  اإلدارية  واحملكمة  اإلدارية  عليها   واحملكمة 

 .74مبا يف ذلك الدعاوى املتعلقة ابإلستيالء على العقارات  1972جوان  1املؤرخ يف  1972لسنة  40ابلقانون عدد 

القضااي حّت من   خص  املشر ع صلب جملة الديوانة القاضي العديل ابلنظر يف النزاعات املتعلقة ابإلدارة الديوانية وابلتايل فإن  القاضي ال خيتص  هبذه -
 .75زاوية املسؤولية  

ة لإلختصاصالقسم التاسع: إعمال احملكمة للمعايري ف  :قه القضائيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

اجلهة  - اختصاصه وأن  حتديد  فيه  يباشر  أو جملسا نطاق زمين  هيئة  أو  فردا  لكل  شخص سواء كان  أن   الز من  اإلختصاص من حيث  قواعد  تقتضي 
 .76اإلدارية املختص ة ابختاذ قرار إداري يكون ابلن ظر لألحكام القانونية اجلاري هبا العمل زمن اختاذ ذلك القـرار  

إىل تتب ع احملامني من أجل التحي ل أو إستغالل النفوذ أو ما ينسب إليهم من أفعال عن نطاق اإلختصاص احلكمي للمحكمة خترج النزاعات الرامية   -
 . 77اإلدارية 

امع بينهما هو تزع واجلميكن لعملية اإلنتزاع أن تفرز عد ة نزاعات متعلقة إم ا بشرعية أمر اإلنتزاع أو بتحديد غرامة اإلنتزاع أو بطلب اسرتجاع العقار املن -
ن فرع  أمر اإلنتزاع الذي يعترب منشئ تلك النزاعات ومصدرها وقد سبق جمللس تنازع اإلختصاص أن صر ح أبن  قضاء إرجاع العقارات املنتزعة هو م

 .78قضاء اإلنتزاع 
ىل اختصاص القاضي العديل مبناسبة الفصل يف  إن  تقدير التعويض يف حدود مناابت كل  وارث خيرج عن والية هذه احملكمة ضرورة أن ه يرجع ابلنظر إ -

 . 79قضي ة القسمة  
مطاطي كان يف ع - بزورق  اصطدامه  ابملعين ابألمر جر اء حادث  الالحقة  األضرار  عن  اإلدارة  مسؤولية جهة  إقرار  إىل  الدعوى هتدف  أن   هدة طاملا 

 .  80الديوان الوطين للحماية املدنية فإن  هذه احملكمة غري ذات نظر بشأنه 

 
 .  2013جويلية  12بتاريخ  130054احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  72
 .  2013نوفمرب  20بتاريخ  131647احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  73
 .  2013مارس  26بتاريخ  1/ 18280احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  74
 .  2013فيفري   6بتاريخ  120706احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  75
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتائي الصادر يف القضي ة عدد  76
 .   2013جويلية   3بتاريخ  129540احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  77
 .  2013جويلية   11بتاريخ  29107 القضي ة عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  78
 .  2013ماي  29بتاريخ  1/ 17774احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  79
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  120480احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  80
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.إىل احملكمة  أسند جملس تنازع اإلختصاص يف إحدى قراراته اختصاص النظر يف النزاعات اليت ختص  الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه مع الغري .. -
األعمال اليت تنجزها يف إطار  اإلدارية ضرورة أن الشركة املذكورة ولئن كانت مؤسسة عمومية غري إدارية إال  أن  مهم ة املرفق العام املوكولة إليها جتعل  

 . 81تلك املهم ة ذات طبيعة إدارية صرفة تدخل حتت طائلة القانون اإلداري خاص ة مّت كانت مقرتنة ابستخدامها المتيازات السلطة العامة 
الفصل   - أحكام  املنتقد قضاءها على  احلكم  الب  17إن  أتسيس حمكمة  بشأن  اإلدارية  املتعلق ابحملكمة  القانون  تشك ل من  اليت شهدت  اجلبلية  حرية 

ائدة املائية ابملنطقة منشأة عمومية أذنت اإلدارة إبنشائها وتعود ابلتصر ف واحلفظ إىل وزارة الفالحة اليت تستغل ها لتحقيق مرفق عام  يتمث ل يف تغذية امل
ق عند اإلقتضاء ، لذا فإن  إقرار احملكمة اإلدارية ابختصاصها للنظر يف  وتوفري الري  للمربني قصد احملافظة على الثروة احليوانية أو اعتمادها إلمخاد احلرائ

 .82املنازعة املعروضة عليها يكون يف طريقه واقعا وقانوان  
التابعة لوحدات اجليش الوطين مبركب وأن   - رة املعني ة   اخلافطاملا ثبت أن  الضرر املطلوب التعويض عنه مرد ه الوفاة النامجة عن اصطدام اخلافرة البحري ة 

املتعلق بتوزيع اإلختصاص بني  1996لسنة  38تعترب من الوسائل املتحر كة الراجعة لإلدارة على معىن الفقرة الثانية من الفصل األو ل من القانون عدد 
   . 83خيرج عن والية هذه احملكمة احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس لتنازع اإلختصاص، فإن  النزاع يكون من اختصاص القضاء العديل و 

يكون   - العامة  السلطة  صالحيات  ابستعمال  عمومي  ملرفق  املطلوبة  اجلهة  تسيري  إطار  يف  طرفني  بني  نشأ  قد  النزاع  أن   للمحكمة  يربز  مل  حري   إذا 
 .84وجيوز إاثرته ولو تلقائي ا   ابلقاضي يف هذه احلالة التخل ي عن الن ظر يف الدعوى لعدم اإلختصاص لكونه من متعلقات الن ظام العام

من القانون املتعلق هبذه احملكمة كما يتأك د ذلك    )جديد(  3تعترب غرفة الصناعة والتجارة ذات معنوي ة خاص ة وال متث ل سلطة إداري ة على معىن الفصل   -
ليت ال ختتلف عن تلك املعمول هبا ابلن سبة لذوات القانون ابلن ظر إىل أهدافها اليت يغلب عليها الطابع املدين اإلجتماعي واإلقتصادي وطرق تسيريها ا

 .85اخلاص  فضال عن عدم متت عها مبناسبة مباشرهتا لنشاطها بصالحيات السلطة العامة 
قتضى القانون ، فإن   طاملا أن  أعوان الوكالة التونسي ة للتكوين غري خاضعني للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية وغري راجعني ابلن ظر هلذه احملكمة مب -

 . 86املنازعة تكون خارجة عن والية هذه احملكمة وراجعة ابلن ظر للقضاء العديل 
ضر ة احلاصلة بني األجوار راجعا إىل القاضي املدين ، فإن  النظر يف النزاعات الناشئة بني السلط العمومية  لئن كان اختصاص البت  يف دعاوى رفع امل -

لط يف اختاذ  املكلفة بتنفيذ التشريع والرتاتيب العمرانية وبني الذ وات اخلاضعة لسلطان تلك األحكام عموما ويف اخلصومات املتعلقة بتقصري تلك الس
 . 87لردع املخالفني هلا على وجه اخلصوص يندرج يف صميم اختصاص هذه احملكمة  التدابري املالئمة

اا  :لقسم العاشر: اختصاص احملكمة تعقيبيّ

 : ةالت الي املبادئخلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار 

 .  88اء اإلداري تعترب اهليئات املهني ة من أشخاص القانون العام اليت ينعقد اختصاص النظر يف النزاعات اليت تنشأ مبناسبة تسيريها وتنظيمها إىل القض  -

 . 89اجلماعات احمللي ة  يوج ه الطعن تعقيبي ا أمام احملكمة اإلدارية ضد  األحكام النهائية املتعلقة بتوظيف األداءات واملعاليم الراجعة للدولة و  -

ع - الصادرة  القرارات  خمتلف  يف  ابلنزاعات  املتعلقة  اإلستئنافية  احملاكم  قرارات  ضد   املوجهة  الطعون  يف  تعقيبي ا  ابلنظر  احملكمة  الوطنية ختتص   اهليئة  ن 
أو بني هؤالء وح منخرطيها  بينها وبني  األمر ابلنزاعات  تعل ق  اجلهوية سواء  فروعها  أو عن  الطعون للمحامني  إبتدائي ا  ، مم ا خيرج عن واليتها  رفائهم 

 
 . 2013جوان   17بتاريخ  1/ 18262احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  81
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  312539قرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد ال 82
 .  2013جويلية  15بتاريخ  123831واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   2013جويلية  15بتاريخ  124354احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  83
 .  2013ماي  20ريخ بتا 130460احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  84
 .  2013أكتوبر  7بتاريخ  133834احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  85
 . 2013جوان  14بتاريخ  126147احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  86
 .  2013جوان  5بتاريخ  1/ 19183احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  87
 .  2013أفريل  22بتاريخ  312813القرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد  88
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  311220القرار التعقيـبـي الصادر يف القضي ة عدد  89
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 .90الرامية إىل تتبع احملامني أتديبي ا من أجل إخالهلم إبلتزاماهتم جتاه حرفائهم  

  

 
 .  2013جويلية   3بتاريخ  129540احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  90
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ة وال : الباب الثان ةاملبادئ املقررة ف املسائل اإلجرائيّ  ّشكليّ

 القسم األّول: املبادئ املتعّلقة بشروط القيام بدعوى جتاوز الّسلطة واإلجراءات املرتبطة هبا:

 الفرع األّول: الّشروط اخلاّصة ابملقّرر اإلداري املطعون فيه:

 اإلداري: املقّررالفقرة األوىل: وجود 

 احملكمة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت
 . 91إن  تقدير احملكمة لشرعية القرار املطعون فيه من عدمه يكون يف اتريخ صدوره  -
ملؤرخ ا  1972لسنة    3من املرسوم عدد    41إن  إحجام الطاعن عن مد  احملكمة مبا يفيد تول يه تقدمي مطالب ملركز اإلعفاء على معىن أحكام الفصل   -

املتعلق بضبط اجلراايت العسكرية للسقوط وإقراره يف جلسة املرافعة بعدم استيفائه للمطلوب جتعل الدعوى غري حري ة ابلقبول   1972أكتوبر    11يف  
 .92لعدم وجود قرار إداري قابل للطعن ابإللغاء 

 . 93ي ة والقانونية القائمة زمن اختاذه إن  تقدير شرعية القرار من قبل القاضي اإلداري يكون على ضوء العناصر الواقع -
بول الدعوى يف  طاملا ال جيوز القيام بدعوى جتاوز السلطة إال  إذا كان املقصود منها الطعن يف قرار إداري معني  ، فإن ه ال مناص من التصريح بعدم ق  -

 .94فرعها املتعلق ابإللغاء لعدم وجود قرار إداري قابل للطعن  
ة القرارات غري الرتتيبي ة ال يكون مقبوال إال  خبصوص القرارات اليت مل تنقض بشأهنا آجال الطعن أو اليت وقع الطعن فيها ابإللغاء إن  الدفع بعدم شرعي -

نصهرة يف ارات املوال تزال قيد نظر القضاء أو تلك اليت مل تسر بشأهنا آجال الطعن بعٌد نتيجة عدم نشرها أو اإلعالم هبا وال ٌيستثىن من ذلك إال  القر 
يت مل  اليت  وتلك  التقي د ابآلجال  دون  بعدم شرعيتها  الدفع  القانون صراحة  أجاز  اليت  والقرارات  املعدومة  والقرارات  مرك بة  عملية  بعدم إطار  الدفع  م  

 .95شرعيتها كأساس لطلب التعويض 
اري قابل للطعن ابإللغاء نظرا لكوهنا دعوى موج هة ضد  مقر ر  من أهم  شروط القيام بدعوى جتاوز السلطة ابعتبارها دعوى موضوعي ة وجود مقر ر إد -

ا تفتقد ألهم  مقو م من مقو مات وجودها  . 96إداري حمد د بذاته وإذا انتفى صدور ذلك املقر ر فإهن 
املنصوص عليها ابلفصل   - املقر رات اإلد  3إن  دعوى اإللغاء  الضمني ة  من قانون احملكمة اإلدارية ال ميكن توجيهها إال  ضد   أو  الصرحية  التنفيذية  ارية 

ورة عدم توف ر الصادرة عن سلطة إدارية واليت من شأهنا أن تؤث ر يف املركز القانوين لرافعها وتكون الدعوى يف إحدى احلاالت حري ة بعدم القبول يف ص
 .97ر ضمين ابلرفض مت ت إاثرته من جانب القائم ابلدعوى امللف على ما يفيد انعقاد النزاع بصدور قرار إداري صريح من جانب اإلدارة أو تول د قرا

 

 

 

 
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  455120احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  91
 .  2013جويلية  15بتاريخ  123902احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  92
 .  2013أكتوبر  30بتاريخ  1/ 19925احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  93
 .  2013جويلية   3بتاريخ  124960احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  94
 .  2013جويلية   1بتاريخ  121381ئي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدا  95
 .  2013أفريل  30بتاريخ  124003احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  96
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  97
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 الفقرة الثانية: مواصفات املقّرر اإلداري :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:   خلصت

مقوماته من صدوره عن سلطة إداري ة إبرادهتا املنفردة دعوى جتاوز السلطة ال تكون مقبولة إال  إذا مت  توجيهها ضد  قرار إداري يكون مستوفيا لكل    -
ابعتباره يكتفي بتوضيح    وقابلي ته للتنفيذ فور صدوره وأتثريه يف املراكز القانونية للمعنيني به ، ومن مث ة فإن  القرار الكاشف ال يقبل الطعن فيه ابإللغاء

نص  الذي حد د املركز القانوين للمعين به ، مم ا يفقده صبغة القرار النافذ بذاته واملكسب وضعي ة متول دة عن نص  قانوين موجود بصورة جتعله امتدادا لل
   98للحقوق خبصوص الش خص الصادر لفائدته . 

  99يندرج قرار التصفيف ضمن القرارات الكاشفة اليت ليس هلا أتثري على املراكز القانونية للمعنيني به أو للغري . -
ليل قرار إسقاط احلق فإن ه وطاملا كان من فئة القرارات غري املالئمة واكتسى صبغة عقابي ة فإن  اجلهة اإلدارية املصدرة له تكون  لئن مل يشرتط القانون تع -

 .100ملزمة بتعليله  
ور يعد  منظمة نقابية وال إن  اخلالف القائم بني املد عي واإلحتاد العام التونسي للشغل خيرج بطبيعته عن أنظار هذه احملكمة ضرورة أن  اإلحتاد املذك -

بدعوى جتاوز  يتمت ع يف إطار ممارسة نشاطه ابمتيازات السلطة العامة وال تكتسي عندئذ القرارات الصادر عنه صبغة القرارات اإلدارية القابلة للطعن  
 .   101من القـانون املتعلق ابحملكمة اإلداريـة  3السلطة على معىن الفصل 

قانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ، فإن  دعوى جتاوز السلطة ترفع ضد  املقر رات الصادرة يف املاد ة اإلدارية على أن  قبوهلا من ال  3عمال أبحكام الفصل   -
راكز  ثريه يف امليبقى رهني توجيهها ضد  قرار إداري مستوف لكل  مقو ماته من ذلك صدوره عن سلطة إداري ة إبرادهتا املنفردة وقابليته للتنفيذ بذاته وأت

 . 102القانونية للمخاطبني أبحكامه 
من جملة املرافعات املدنية والتجارية املعني ة بعقلة املرتبات وأجور املوظفني واألعوان اإلداريني   389إىل    353يتبني  عند تفح ص أحكام الفصول من   -

النظر يف شرعية قرار اإلحال الناحية صالحية  لقاضي  ا مل تسند  تتوف ر فيه مجيع من مدنيني وعسكريني أهن  به  املتعلق  القرار  املتعل ق ابملرت ب كما أن   ة 
 .103شروط القرار اإلداري ابلن ظر لصدوره عن سلطة إدارية بصفة إنفرادية ذي صبغة تنفيذية ومؤثرا يف املركز القانوين للطاعن 

لته هلا القوانني أو الرتاتيب اجلاري هبا العمل وهو ما ينجر  عنه إحداث  يعر ف القرار اإلداري على أن ه إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة يف إطار ما خو   -
 . 104أو تغيري أو إهناء مركز قانوين معني  مّت كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عام ة 

تندرج ضمن الصالحيات التقريري ة  إن  املداوالت املتعلقة ابلتفويت والتعويض يف العقارات تقبل الطعن ابإللغاء مبقتضى دعوى جتاوز السلطة ابعتبارها   -
 .105من القانون األساسي للبلدايت  25للمجلس البلدي اخلاضعة إلجراء املصادقة عمال أبحكام الفصل 

 .106إن  صدور قرار اهلدم ضد  أحد مالكي العقار دون بقي ة املالكني يكون غري مؤث ر يف شرعيته  -
غة تنفيذية ومن ال ميكن رفع دعوى جتاوز السلطة إال  إللغاء قرار إداري معني  بذاته وأن يكون القرار صادرا عن اإلدارة صرحيا أو ضمني ا ويكون له صب -

 .107شأنه أن يؤث ر يف املركز القانوين للمخاطب به 
تيبي ة والقرارات غري الرتتيبي ة فاألوىل تتضم ن قواعد عام ة وجمر دة أم ا الثانية فتتمث ل يف التقسيم املاد ي للقرارات اإلدارية يؤد ي إىل التفريق بني القرارات الرت  -

يف خاضعني  األفراد   من  جمموعة  وختص   اجلماعية  القرارات  والرتقية كما  التسمية  ومسم ى كقرارات  حمد د  بشخص  وتتعل ق  الفردي ة  أغلب   القرارات 

 
 .  2013جويلية   1بتاريخ  121595احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  98
 احلكم اإلبتدائي السابق ذكره .  99

 .  2013أفريل  18بتاريخ  120317احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  100
 .  2013ماي  20بتاريخ  130503احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  101
 .  2013مارس  29بتاريخ  128780احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  102
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  1/ 19230الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي  103
 .  2013جوان  4بتاريخ  1/ 19153احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  104
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  105
 .  2013ماي  17بتاريخ  1/ 19933احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  106
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  120869ضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف الق  107
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 .108احلاالت إىل وضع قانوين واحد  
ها جلنة املاجستري  ن  توزيع املواد  العلمي ة اليت تدر س لطلبة املاجستري إبحدى الكلي ات هو من قبيل التدابري اليت ال تعدو أن تكون إال  داخلية تتخذإ -

ؤث ر يف الوضعي ة النظامية  للتوزيع البيداغوجي حلصص الدروس وللمواد  العلمي ة قصد تنظيم املرفق الرتبوي الذي تساهم يف تسيريه وليس من شأهنا أن ت
 .109للمعين ابألمر سواء بنقلته أو ابإلستغناء عنه من سلك التدريس أو ابلن يل من حقوقه بصورة ابت ة وهنائية  

ذلك داخل آجال   م  ال ميكن سحب القرارات اإلدارية غري الشرعي ة إال  بتوف ر شرطني متالزمني أو هلما يتعل ق بعدم شرعية القرار املسحوب واثنيهما أن يت -
 .110الطعن فيه ابإللغاء ضماان الستقرار الوضعيات القانونية 

عن ابإللغاء يف  ال يسوغ الطعن يف العقد اإلداري إال  عن طريق دعوى جتاوز السلطة وذلك ابلنسبة للقرارات املنفصلة عن العقد وأن ه ال جيوز للغري الط -
شأنه أن يضر  مبصلحة    املقر رات اليت تصدرها اإلدارة يف نطاق عملي ة التعاقد والطعن ابإلبطال يف ذلك العقد ضرورة أن  ختويل ذلك العقد للغري من

 .  111املتعاقدين بعد إلتقاء إرادهتما على إبرام العقد  
ا عمل قانوين صادر عن سلطة إدارية إبرادة منفردة وصرحي -  .112ة  إن  الشهادة يف العطل السنوي ة تتوف ر على كل  مقومات القرار اإلداري يف أهن 
 .113هلا مساس ابلنظام العام  عدم قابلي ة القرار اإلداري للتجزئة من املسائل اليت  -
 : تعد د املقر رات املطعون فيها:  الفقرة الثالثة -

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت 
 . 114بينها األصل يف دعوى جتاوز السلطة أن يوج ه الطعن إىل قرار واحد وليس إىل جمموعة من القرارات إال  إذا كانت مت صلة فيما  -
ن ه استثناء إن  املبدأ يف قضاء اإللغاء أن يتم  الطعن يف كل  مقر ر إداري على انفراد وال يسوغ الطعن يف أكثر من قرار واحد صلب نفس العريضة وأ -

الطعن فيها صلب عريضة واحدة وذلك يف حالتني أو هلما   النظر يف شرعية أكثر من قرار وقع  القاعدة تقبل احملكمة  أن تكون للطاعن نفس  لتلك 
  115ملطعون فيها  املصلحة إللغاء عد ة قرارات جتمع بينها رابطة متينة واثنيهما أن تكون العريضة ترمي إىل البت  يف موضوع مشرتك بني كاف ة القرارات ا

. 

 : : الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعي الفرع الثان

 املبادئ الت الية:  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار خلصت
عليها من و  - أو احلصول  إىل محايتها  القائم ابلدعوى  يرمي  اليت  الثابتة والشخصي ة واملشروعة  املعنوية  أو  املادي ة  املنفعة  الدعوى  املصلحة هي  رفع  راء 

 .  116القضائي ة  
التخل ي   - طلباته جزئي ا أو كلي ا على أن يكون ذلك  يتخل ى عن  الفصل  لكل  طالب حق  أو طاعن أن  من قانون احملكمة   32صرحيا طبقا ألحكام 

 .117اإلدارية 
ابألمر هبدف املطالبة   إن  اخنراط القائمة ابلدعوى يف اجلمعي ة التونسي ة للمعط لني عن العمل ال مينح هذه األخرية الصفة واملصلحة للقيام يف حق  املعني ة -

 .118حبق  فردي يتعل ق ابنتداهبا بوزارة الرتبية 
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 .  2013نوفمرب   25بتاريخ  1/ 18414كم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد احل 111
 .  2013جويلية   3بتاريخ  120169احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  112
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  28048احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  113
 .  2013أفريل  23بتاريخ  1/ 19924احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  114
 . 2013أكتوبر   30بتاريخ 120504واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013جوان   4بتاريخ  121401احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  115
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  121898احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  116
 .  2013جانفي   25بتاريخ  29320احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  117
 .  2013سبتمرب  30بتاريخ  130302احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  118
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ا تعد  من   36إن  عدم إدالء الطاعن بنسخة من املقر ر املطعون فيه كعدم ذكر التنصيصات الواردة ابلفصل   - من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلدارية إّن 
احملكمة التنبيه على املعين  الشكليات القابلة للتصحيح واليت ال تؤد ي إىل رفض الدعوى إال  مّت مل يتم  تالفيها قبل احلكم يف القضي ة شريطة أن تتوىل   

 .119ابألمر بضرورة القيام ابلتصحيح  
من قانون   51إن  متكني األطراف احلاضرين من إبداء مالحظاهتم جبلسة املرافعة يكون يف حدود ما أاثروه وانقشوه يف مذك راهتم عمال أبحكام الفصل   -

أثناء حضوره جلسة القائم ابلدعوى  يقد مه  املادي ة    هذه احملكمة ويكون ما  به  يف اترخيها واملتعلق جبرب األضرار  املدىل  تقريره  املرافعة وكذلك صلب 
 . 120واملعنوية الالحقة به جر اء عدم شرعية قرار العزل الصادر يف شأنه حراي  بعدم القبول  

 .121من تلقاء نفسه   إن  احرتام آجال التقاضي يعد  من قبيل املسائل اليت هتم  النظام العام واليت يثريها القاضي ولو -
تكون اثبتة وشخ  - معنوية  أو  مادي ة  منافع  أو  تقتضي وجود حقوق  اليت  املصلحة  يستمد  من شرط  اإلدارية  احملكمة  أمام  القيام  الصفة يف  صي ة  شرط 

 .122ومشروعة ويهدف املد عي إىل محايتها أو احلصول عليها رفع دعواه  
التتب ع القضائي طالبا حفظ قضي ته فإن ه يروم يف احلقيقة والقصد طرح القضي ة وما على احملكمة إال  اإلستجابة طاملا أعرب الطاعن عن رغبته يف عدم   -

 .  123له 

 : الّشروط املتعّلقة بعريضة الّدعوى: الفرع الثالث

 : : حمتوى العريضة الفقرة األوىل

 ة: احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الي خلصت
تل  عند القيام وعند إن  مبادرة احملكمة مبطالبة الطاعن بتحرير عريضة دعواه ابللغة العربية ابعتبارها اللغة الرمسية للبالد يف نطاق تصحيح اإلجراء املخ   -

 .124إحجام املعين ابألمر عن إجناز املطلوب إثر التنبيه عليه قانوان يكون مآل الدعوى الرفض شكال  
ترد ط  - مل  الفصل  طاملا  ملقتضيات  املد عي حمر رة وفقا  استجالء حقيقة    36لبات  األصل  اإلدارية واستعصى على قضاة  املتعلق ابحملكمة  القانون  من 

 .125مقاصده يف ظل  الغموض الذي مي ز عريضة الدعـــوى فإن ه حري  ابحملكمــة املنتصبة للقضاء فيها التصريح برفضهـا شكال 
ا تكون خمتل ة وحري ة ابلرفض من الوجهة الشكلي ة حينما ترد عريضة الدعوى   -  .126خالية من التنصيص على مقر  القائم هبا وعنوانه فإهن 
نها رابطة يتحد د نطاق املنازعة مبا يورده الطاعن يف عريضة دعواه حال رفعها وال يسوغ له التوس ع فيها أو إضافة طلبات جديدة إال  مّت وجدت بي  -

 . 127دأ رسوخ الدعوى  وثيقة وذلك عمال مبب
ا خيضع لرقابة القضاء ابعتباره تفسريا للني ة احلقيقي ة اليت قصدها املد عي يف عريضة دعوا - ه وأن  احلرص على إن  تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إّن 

 .128سالمة هذا التكييف هو من وظيفة القاضي الذي ميكنه أن حيد د القرار املطعون فيه 
ب معه حتديد  إن  توجيه املد عي طلباته إىل جهة إدارية غري ذات صفة ال يؤول إىل رفض دعواه شكال ابعتبار تنو ع وتشابك املصاحل اإلدارية مم ا يصع  -

 .129اجلهة املعني ة ابلتقاضي وهو أمر جيوز تصحيحه من القائم ابلدعوى أو من قبل القاضي اإلداري املتعه د ابلنزاع 

 
 .  2013ديسمرب  10بتاريخ  412296احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  119
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  120904احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  120
 .  2013مارس  29بتاريخ  122217احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  121
 . 2013جوان  17بتاريخ  122324احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  122
 .  2013أكتوبر  31بتاريخ  124990ادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الص  123
 .  2013ماي  15بتاريخ  1/ 19170احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  124
 .  2013ديسمرب  16بتاريخ  132044احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  125
 .  2013ماي  27بتاريخ  132330احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  126
 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  127097احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  127
 .  2013جوان  5بتاريخ  1/ 19183احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  128
 .  2013جويلية  15بتاريخ  121584احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  129
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ض  املد عي بسرد وقائع جمر دة ال جتد يف أوراق امللف ما يؤي دها إضافة إىل عجز انئبه عن استجالء طلبات منو به جتعل احملكمة تصر ح برف   إن  اكتفاء -
ا من اإلجراءات األساسية اليت تثريها احملكمة ولو تلقائ  36الدعوى شكال ملخالفتها أحكام الفصل    .130ي ا  من قانون احملكمة اإلدارية ابعتبار أهن 

 . 131يف صورة وجود ترابط وثيق بني قضيتني أو أكثر فإن ه ابإلمكان ضم  القضااي والقضاء فيها حبكم واحد   -
 .132مستقل ة عمال مببدأ رسوخ الدعوى فإن  نطاق املنازعة يتحد د مبا يورده املد عي يف عريضة دعواه وال يسوغ التوس ع فيها أو إضافة طلبات جديدة   -
لفائدته قصد منحه بطاقة عالج جماين   - إنصافه والتدخ ل  القائم ابلدعوى إىل  الطلبات على شاكلة تظل م يهدف من خالله  عوضا عن طاملا وردت 

رفض متكينه من    إسناده بطاقة عالج ابلتعريفة املنخفضة فإن  ذلك مل حيجب غايته احلقيقي ة من القيام أمام هذه احملكمة بغاية الطعن ابإللغاء يف قرار
 .133بطاقة عالج جماين  

 . 134وىل  النظر يف القرار التايل يف الذ كر يف صورة الطعن يف أكثر من قرار مث  الطعن يف إحداها خارج اآلجال القانونية فإن  احملكمة تت -

 : إمضاء العريضة : الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت
ة الشكلي ة استنادا طاملا وردت العريضة غري ممضاة ومل يكل ل سعي احملكمة إلصالح ذلك اخللل ابلنجاح فإن  تلك العريضة تغدو غري مقبولة من الناحي -

 .135من قانون احملكمة اإلدارية  35إىل أحكام الفصل 

 الفرع الرابع: إجراءات وآجال القيام :

 الفقرة األوىل : اإلعالم ابملقّرر املطعون فيه :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت
ر اإلداري يعترب عيبا إجرائي ا ال ينال من شرعي ة القرار بصفة رجعي ة ضرورة أن ه ال يندرج ضمن عناصر املشروعية  تعترب احملكمة أن  عدم اإلعالم ابلقرا  -

ا يرتبط فقط إبجراءات اإلعالم به اليت هي الحقة لتاريخ اختاذه   .136بصنفيها وإّن 
ا  - اليت أوجبها  التقي د ابلصبغة  يؤث ر على شرعيتها يف صورة عدم  ا  إن  اإلعالم ابلقرارات اإلدارية إجراء الحق الختاذه وليس من شأنه أن  لقانون وإّن 

 .137يقتصر أتثريه على احتساب آجال الطعن فيها بدعوى جتاوز السلطة 
يقت - ا  وإّن  القانون  أوجبها  اليت  ابلصيغة  فيه  التقي د  عدم  أو  به  القيام  عدم  صورة  يف  شرعيتها  من  ينال  ال  اإلدارية  ابلقرارات  على  اإلعالم  أتثريه  صر 

 . 138وان احتساب آجال الطعن اليت تبقى مفتوحة طاملا مل حيصل اإلعالم بتلك املقررات أو مل يتم  اإلعالم هبا طبق الصيغ املستوجبة قان
لنظر عن تسل م  طاملا تول ت اإلدارة إعالم املد عي ابملقر ر املطعون فيه يف اتريخ اثبت فإن ه يتعني  احتساب آجال التقاضي من اتريخ اإلعالم بغض  ا  -

 .139املعين ابألمر للقرار من عدمه طاملا ثبت أن ه هو من رفض التسل م 
ات اإلدارية ال ينال من شرعيتها يف صورة عدم القيام به أو عدم التقي د فيه ابلصبغة اليت أوجبها القانون إن  اإلعالم بوصفه إجراء الحق الختاذ القرار  -

 
 .  2013جوان   18بتاريخ  1/ 18440احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  130
 2013ديسمرب  27بتاريخ  29299احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  131
 .  2013ماي  30بتاريخ   27916واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  2013جويلية   11بتاريخ  1/ 18252احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  132
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  122859احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 133
 .  2013جانفي   16بتاريخ  26797احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  134
 .  2013ماي  17بتاريخ  121751يف القضي ة عدد   احلكم اإلبتدائي الصادر 135
 .  2013جانفي  25بتاريخ  125237احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  136
 .  2013مارس  19بتاريخ  121077احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  137
 .  2013نوفمرب   1بتاريخ  123062احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة  138
 .  2013ماي  17بتاريخ  27981اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  احلكم 139



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

30 

ا يقتصر أتثريه على احتساب آجال الطعن ابعتبار أن  هذه اآلجال تبقى مفتوحة طاملا مل حيصل اإلعالم بتلك القرارات أو مل يتم  ا إلعالم هبا طبق  وإّن 
 .140قانوان  الصيغ املستوجبة 

ه من نسخة منه  اإلعالم الصحيح هو اإلعالم الكامل ابملقر ر املطعون فيه وهو الذي ميك ن املعين ابألمر من تبني  كاف ة عناصر املشروعية وذلك بتمكين  -
 .141وإذا تعذ ر ذلك ابتداء من اتريخ اإلعالم الكايف واملتمث ل يف إبالغه بفحوى القرار املنتقد واجلهة املصدرة له 

يقت  - ا  وإّن  القانون  أوجبها  اليت  ابلصيغة  فيه  التقي د  عدم  أو  به  القيام  عدم  من شرعيتها يف صورة  ينال  ال  اإلدارية  ابلقرارات  على  اإلعالم  أتثريه  صر 
 . 142بة قانوان احتساب آجال الطعن اليت تبقى مفتوحة طاملا مل حيصل اإلعالم بتلك املقر رات أو مل يتم  اإلعالم هبا طبق الصيغ املستوج

ر حير ره عدل  لئن كانت القاعدة العامة تنبين على أن  اإلدارة ليست ملزمة ابتباع وسيلة معي نة لكي تبل غ الفرد ابلقرار كأن يكون ذلك عن طريق حمض -
ن اإلدارة هو أن تنقل القرار إىل علم منف ذ أو عن طريق أي  موظف آخر أو إبرسال القرار ابلربيد العادي أو املوثق إىل املعين به فإن  كل  ما يطلب م

 .143األفراد بوسيلة مؤك دة
التقي د ابلصبغة اليت أوجبها    - ا إن  اإلعالم ابلقرارات اإلدارية إجراء الحق الختاذها وليس من شأنه أن يؤث ر على شرعيتها يف صورة عدم  القانون وإّن 

 .144سلطة يقتصر أتثريه على احتساب آجال الطعن فيها بدعوى جتاوز ال
العمرانية فإهن    - املاد ة  أم ا املخالفات يف  القيام  تعل ق األمر آبجال  إذا  تقتضي آلي ا طلب إن  عدم اإلعالم ابلقرارات اإلدارية ال يوهن شرعيتها إال   ا ال 

 .145التسوية وليس من شأهنا أن تقي د اإلدارة أبجل ردعها  
كوسيلة لإلعالم ابملقر رات اإلدارية على اعتبار أن  اإلعالم هبا يكون كافيا شريطة أن يتم  إعالم  جرى قضاء هذه احملكمة على القبول مبحاضر البحث   -

كالوكيل أو املعين هبا وهو ذات الشخص الذي صدر يف شأنه القرار املعلم به أو أن يتم  إعالم من تربطه ابلطرف املعين بذلك القرار عالقة قانونية  
 .146مبحضر البحث على فحوى القرار وأسبابه وأن يتم  اإلعالم بعد صدوره يف صيغته النهائي ة  األجري فضال عن أن  التنصيص 

 الفقرة الثانية: آجال القيام بدعوى جتاوز الّسلطة :

 منطلق عّد اآلجال :أ( 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :   خلصت
  147ابلقرار . تبقى آجال الطعن يف املقر ر اإلداري مفتوحة ابلنسبة إىل الغري املتظل م وال تسري اآلجال يف حق ه إال  انطالقا من اتريخ ثبوت علمه  -
 . 148كمة ولو تلقائي ا لتعلقها ابلنظام العام  تعد  آجال القيام من اإلجراءات األساسية اليت تثريها احمل  -
 .149تكون العربة يف احتساب آجال التقاضي بتاريخ نشر املقر رات اإلدارية أو اإلعالم هبا دون اتريخ صدورها  -
مكاني ة الطعن مفتوحة إىل أجل إن  تذر ع القائم ابلدعوى بعدم علمه بوجود حمكمة إدارية خمتص ة ابلن ظر يف نزاعه مع إدارته ليس من شأنه أن يبقي إ  -

 . 150غري مسم ى ملا قد ينجر  عن ذلك من أتبيد للنزاعات
ل مكوانت تسري آجال الطعن ابلنسبة للقرارات الفردية انطالقا من اتريخ اإلعالم الكامل هبا ولكن جيوز للمحكمة اعتبار ثبوت العلم اليقيين بكام -

 
 .  2013جويلية  11بتاريخ  121754احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  140
 .  2013ماي  15بتاريخ   125835احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  141
 .  2013نوفمرب  29بتاريخ  125701احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  142
 .  2013ماي  15بتاريخ  1/ 18158احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  143
 .  2013مارس  19بتاريخ  121077احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  144
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  120395احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  145
 .  2013جويلية 15بتاريخ  26983احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  146
 .  2013نوفمرب   25بتاريخ  1/ 19280احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  147
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  132208احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  148
 .  2013أفريل  12بتاريخ  123232لصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي ا 149
 .  2013مارس  29بتاريخ  123992احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  150
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 .151قيام قد ورد خارج اآلجـــال القانونية للتقاضي  القرار املطعون فيه عالمة واضحة على أن  ال
خة من القرار  تسري آجال الطعن يف املقررات اإلدارية بدعوى جتاوز السلطة إنطالقا من اتريخ اإلعالم الكامل هبا املتمث ل يف مد  املعين ابألمر بنس  -

 .152إعالمه بفحوى ذلك القرار بعد صدوره يف صيغته النهائية  املطعون فيه وإذا تعذ ر ذلك ابتداء من اتريخ اإلعالم الكايف املتمث ل يف
ا تسري ابتداء من اتريخ نشرها   -  .153إن  آجال الطعن يف املقر رات ذات الصبغة الرتتيبي ة إّن 
ى شرعيته وانتقاده عند اإلقتضاء يكون املستهدف ابلقرار املطعون فيه قد علم يقيني ا به كل ما كان على علم بكاف ة مكو انته ليتسىن  له الوقوف على مد  -

 .154وكل ما توف رت القرائن القاطعة والدال ة على ذلك  
يين ابلوجود املاد ي إن  استمرار اآلاثر املنجرة عن القرار املطعون فيه يعترب تنفيذا متكر را ومتواصال لذلك مم ا يفرتض معه أن  املد عي كان على علم يق  -

 .155وره للقرار منذ األايم األوىل لصد
املعين ابألم  - الكامل هبا واملتمث ل يف مد   انطالقا من اتريخ اإلعالم  السلطة تسري  املقررات اإلدارية بدعوى جتاوز  الطعن يف  ر بنسخة من إن  آجال 

 .156يف صيغته النهائية  القرار املطعون فيه وإذا تعذ ر ذلك ابتداء من اتريخ اإلعالم الكايف املتمث ل يف إعالمه بفحوى ذلك القرار إثر صدوره 
   157إن  غياب ما يفيد إعالم الطاعن يف اتريخ اثبت ابلقرار املطعون فيه جيعل آجال القيام مفتوحة يف حق ه .   -
إلملام وين واال تسري آجال الطعن إال  بداية من حصول العلم ابلقرار املطعون فيه يف اتريخ اثبت وبصورة متك ن املعين ابألمر من حتديد مركزه القان  -

 .158مبضمونه وحتس س مواطن العيب فيه عند اإلقتضاء  
عوى بغاية  إن  الطعن يف األوامر الرتتيبي ة يكون يف أجل الشهرين املواليني لنشرها مع وجوب تقدمي مطلب مسبق إىل السلطة املصدرة هلا قبل رفع د  -

 .159إلغائها  
 .160يبي ة اإلشهار أو النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية يكون منطلقا  لبداية احتساب آجال القيام ابلدعوى فيما يتعلق ابملقر رات الرتت -
يخ ثبوت علمه ابلقرار تظل  آجال الطعن ابإللغاء يف املقر ر اإلداري مفتوحة ابلنسبة إىل الغري املتظل م وال تسري اآلجال يف حق ه إال  انطالقا من اتر  -

 . 161املنتقد  
ا   إن  عدم اإلعالم ابلقرار اإلداري يعد  عيبا إجرائيا ال ينال من شرعية القرار بصفة رجعي ة ضرورة أن ه ال يندرج ضمن عناصر املشروعية - بصفتها وإّن 

 .162يرتبط فقط إبجراءات اإلعالم به اليت هي الحقة لتاريخ اختاذه 
عاد الطعن يف املقررات اإلدارية انطالقا من اتريخ نشرها أو اإلشعار الشخصي هبا واستثناء لذلك فإن  آجال الطعن ميكن أن  يكون األصل يف بدء مي -

املنتقد    تنطلق من اتريخ املعرفة املكتسبة اليت تفي بغاية اإلعالم وتقوم مقامه شريطة أن تكون حمق قة وأن تعكس حصول علم الطاعن أبساس القرار
 .163ته علما يقيني ا ال لبس فيه ووقوفه على مساسه مبصلحته يف اتريخ معلوم ميكن احتساب آجال القيام انطالقا منه ومبحتواي

 جتديد املطالبة :ب( 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  131925احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  151
 .  3201جوان   28بتاريخ  29375احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  152
 .  2013جويلية  15بتاريخ  27632.واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  2013جويلية   1بتاريخ  125917احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  153
 .  2013جويلية  15بتاريخ  124482احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  154
 .  2013جويلية  10بتاريخ  131528احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  155
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  156
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  121428احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  157
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  121131احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  158
 .  2013جويلية   15بتاريخ  27632ئنايف الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلست  159
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  124716احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  160
 .  2013نوفمرب   25بتاريخ  1/ 19280احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  161
 .  2013جانفي  52بتاريخ  125237احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  162
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  28669احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  163
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 .164ملستمر ة اليت جيوز تقدمي العديد من املطالب املسبقة يف شأهنا  إن  املطالبة ابلرجوع يف قرار أتديبــي ال يدخل ضمن زمرة احلقوق ا -
املتعلقة بتس - الطلبات  الثانية فإن   املد عي ابلدعوى األوىل واتريخ قيامه ابلدعوى  بروز عنصر جديد بني اتريخ قيام  للمحكمة  وية وضعيته طاملا ثبت 

 .   165اإلدارية تندرج ضمن احلقوق املستمر ة اليت جيوز تكرار املطالبة هبا  
التقي د مبقتضيات طاملا أن  الرجوع إىل العمل هو من قبيل احلقوق املس  - تمر ة اليت ختو ل لصاحبها إمكانية جتديد املطالبة به والتداعي يف شأنه شريطة 

 .166من قانون احملكمة اإلدارية من آخر مطلب موج ه إىل اجلهة اإلدارية املعني ة قبل تقدمي الدعوى  37الفصل 
واملهني ة هو حق  مستمر   - اإلدارية  الوضعي ة  بتسوية  املطالبة  إىل  إن  حق  التقي د آبخر مطلب وج ه  بشأنه شريطة  املطالبة  تكرار  إمكاني ة  لصاحبه   خيو ل 

 . 167اإلدارة املعني ة ابلنزاع قبل القيام أمام هذه احملكمة 
من اجتياز امتحان إن  املطالب املتعلقة بتسوية وضعي ة على غرار املطالب املتعلقة إبعادة النظر يف قرار جملس التأديب القاضي مبنع طالب أو تلميذ   -

جال التقاضي يندرج يف إطار احلقوق املستمر ة ابعتباره ينصهر يف إطار ممارسة حق التعليم واليت يسوغ تكرار املطالب يف شأهنا دون أتثري على عد  آ
 .168دارية املعني ة يف الغرض  على أن يكون رفع الدعوى أمام احملكمة حمرتما لآلجال القانونية انطالقا من اتريخ أخر مطلب وج ه للمصاحل اإل

 الدعاوى املبّكرة : ج(   
 خلصت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل:  -
ا مل تت خذ  جيوز للقاضي اإلداري قبول الدعاوى املبكرة شريطة أن ال يصدر احلكم فيها قبل مرور أجل الشهرين من اتريخ إاثرة القرار املطعون فيه م -

 .169اجلهة اإلدارية املعني ة خالل ذلك األجل قرارا صرحيا تستجيب مبقتضاه لطلبات العارض املضم نة مبكتوب اإلاثرة 

 ب املسبق: د( املطل    

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
من القانون األساسي   133إن  إجراء التظل م لدى سلطة اإلشراف قبل القيام ضد  اجلماعة العمومية احمللي ة املعني ة ابلنزاع على معىن أحكام الفصل   -

اإلداري الذي يستأثر  للبلدايت يتعل ق ابلقضااي املدنية اليت تكون فيها البلدية طرفا أمام احملاكم العدلية وال تنسحب حبال من األحوال على القضاء  
 . 170القانون األساسي املتعلق ابحملكمة اإلدارية بتنظيم صيغ وإجراءات القيام لديه 

ل م الشهرين املواليني إن  ٌمالزمة اإلدارة الصمت مد ة شهرين حيال مكتوب اإلاثرة املوج ه إليها يتول د عنه قرار ابلرفض الضمين خٌيو ل للمعين ابألمر التظ  -
 .171من قانون احملكمة اإلدارية بشأن القرارات اإلدارية الصرحية  37فيه مباشرة أمام احملكمة يف ذات األجل على غرار ما اقتضاه الفصل أو الطعن 

 الفرع اخلامس : الدعوى املعارضة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت
 .172ت أثناء نشر القضي ة وأن  هلا صلة ابلدعوى األصلية فإن  احملكمة تصر ح يف هذه احلالة بقبوهلا شكال طاملا أن  الدعوى املعارضة قد م -
من جمل ة املياه أن  املشر ع توىل  منح مالك األرض وحده حق  املطالبة بتمليك اجلهة املنتفعة ابإلرتفاق ابألرض وشرائها    51خيلص من أحكام الفصل    -

 .173ما مل يطلبه القائم ابلدعوى املعارضة اليت تغدو يف غري طريقها قانوان وحري ة ابلرفض أصال  يف أقصى احلاالت وهو

 
 .  2013أفريل  12بتاريخ  132232احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  164
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  122902احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  165
 .  2013نوفمرب  25بتاريخ  130740احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  166
 .  2013أكتوبر  31بتاريخ  124569احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  167
 .  2013جويلية   12بتاريخ  612364احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 168
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  121207احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  169
 .  2013مارس  19بتاريخ  121077احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  170
 .  2013نوفمرب  26بتاريخ  122690احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  171
 .  2013جوان   17بتاريخ  1/ 18262لصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي ا 172
 .  2013جوان   17بتاريخ  1/ 18262احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  173
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 . 174من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 46ال تقبل الدعوى املعارضة املقد مة يف نطاق دعوى جتاوز السلطة عمال أبحكام الفصل  -
دعوى   - نطاق  يف  قد مت  مّت  ابلرفض  حري ة  املعارضة  الدعوى  إطار  يف  التقاضي  وأتعاب  احملاماة  أجرة  أبداء  ابلقضاء  املتعلقة  الطلبات  جتاوز  تكون 

 .175طة السل

 الفرع السادس : سلطات القاضي ف ماّدة جتاوز السلطة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
الط  - اليت وقع  تلك  أو  الطعن  بشأهنا آجال  تنقض  مل  اليت  القرارات  مقبوال خبصوص  يكون  الرتتيبي ة ال  القرارات غري  بعدم شرعية  الدفع  فيها  إن   عن 

نتيجة عدم نشرها أو اإلعالم هبا ومل يستثن من ذلك إال    القرارات اليت ابإللغاء وال تزال أمام نظر القضاء أو اليت مل تسر يف خصوصها اآلجال بعد ٌ
ال وتلك اليت يٌدفع تنصهر يف إطار عملي ة مركبة والقرارات املعدومة والقرارات اليت أجاز القانون صراحة إمكاني ة الدفع بعدم شرعيتها دون التقي د ابآلج

 .    176بعدم شرعيتها كأساس لطلب يف التعويض  
يف اتريخ املطالبة هبا أو إسنادها وإىل ما يتنز ل منزلته من القواعد   القانون العمراين النافذ  إن  شرعية رخص البناء يقد رها القاضي اإلداري استنادا إىل -

 . 177الستعمال األرض واليت أتيت تلك الرخص تطبيقا هلا  العمومي ة
فالحية إمكانية البيع ابملراكنة  املتعلق ابلعقارات الدولية ال   1995فيفري    13املؤرخ يف    1995لسنة    21من القانون عدد    17طاملا مل حيد د الفصل   -

 .178ن لتسوية وضعي ة املنتفعني ابإلسناد أبي  فرتة زمني ة ، فإن  الدفع بسقوط الدعوى مبرور الزمن يكون قائما على غري سند سليم من القانو 
 .179ال جيوز سحب القرارات املكسبة للحقوق واملتسمة ابلالشرعية إال  داخل آجال الطعن فيها  -
كييف القانوين للدعوى ولطلبات اخلصوم فيها لرقابة القاضي اإلداري الذي يتعني  عليه مبا له من هيمنة على تكييف اخلصوم لطلباهتم أن خيضع الت -

 يبادر بتقص ي تلك الطلبات واستجالء مراميها ومقاصدها حّت يعطي الوصف الصحيح والتكييف القانوين لكل  الطلبات من خالل ما يستنبطه من 
عليها  احلال ومالبسات الدعوى كما تكون العربة يف حتديد مناط الدعوى ابلطلبات األخرية اليت تقي د احملكمة ومّت تعد دت األسباب اليت تقوم  واقع  

 .180الدعوى فإن ه ال جيوز البت  يف جمملها إال  مّت وجدت رابطة كافية بينها  
صريح أو ضمين ابلتمثيل أمام القضاء ، كما ميكن أن يكون ذلك التمثيل لدى احملاكم فعلي ا    ميكن أن يكون التمثيل إتفاقيا أو قانوني ا بوجود توكيل -

الدفاع   وذلك كل ما احتدت وتطابقت واندجمت مصاحل اجلهة املعرتضة مع مصاحل الطرف احلاضر يف النزاع أي كل ما اشرتك املعرتض والطرف احلاضر يف
 .181عن نفس املصلحة  

من قانون    35بتقدمي إعالم نيابة دون اإلدالء أبي  تقرير ال ميكن حبال من األحوال اعتباره مبثابة التطبيق السليم ملقتضيات الفصل  إن  اكتفاء احملامي   -
 .182احملكمة اإلدارية مم ا جيعل اإلجراء املراد تصحيحه خمتال  وال مناص من رفض الدعوى شكال  

ناسبة حل  شركة كعي نة يف إحلاق بعض أعواهنا مبؤسسات من نفس الن وع دون البعض اآلخر حيول دون  إن  إحجام اإلدارة عن بيان املعايري املعتمدة مب -
رار املطعون فيه  بسط احملكمة لرقابتها على أعمال اللجنة املكل فة ابلتطهري وإعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية وابلتايل مراقبة شرعية الق

183. 
يف نطاق ما يستأثر به من سلطة استقصائي ة يف توجيه دعوى جتاوز السلطة أن يقوم بنفسه بتحديد اجلهة املد عى عليها وذلك  ميكن للقاضي اإلداري   -

 
 .  2013أفريل  29بتاريخ  1/ 17574احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  174
 .  2013ن جوا  4بتاريخ  1/ 19153احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  175
 .  2013جوان   17بتاريخ  1/ 18658احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  176
 .  2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  177
 .  2013فيفري   6بتاريخ  120440احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  178
 .  2013أكتوبر  30بتاريخ  120504احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  179
 .  2013مارس  12بتاريخ  1/ 16556احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  180
 .  2013جويلية   11بتاريخ  28208احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  181
 .  2013جويلية  3بتاريخ  1/ 19254احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  182
 .  2013جوان  5بتاريخ  1/ 19571احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  183
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 . 184لتجن ب اإللتباس خبصوص اجلهة املعني ة ابلنزاع ابلن ظر إىل تنو ع وتشابك املصاحل اإلداري ة 
 .185بات املضم نة ابلدعوى واستجالء مقاصدها وحتديد القرار املطعون فيه  للقاضي اإلداري سلطة تقديرية واسعة خبصوص أتويل الطل -
ا - الطاعن ضرورة زوال  النزاع قد سو ي بشكل اتم  ومت ت اإلستجابة لطلبات  النظر أن يكون  القضي ة النعدام ما يستوجب  القضاء خبتم  لنزاع  يقتضي 

 .186موضوع تعه د احملكمة  
ا من مكو انت أصل احلق يف - الطعن واليت تبقى    إن  القواعد املتعلقة بتحديد أوجه الطعن يف األحكام وآجال ممارستها ال تعترب من املسائل اإلجرائي ة وإّن 

 . 187خاضعة بصفتها تلك إىل النصوص املنطبقة يف اتريخ صدور احلكم املطعون فيه وذلك يف غياب أحكام تشريعي ة صرحية ختالفها 
 . 188دأب قضاء هذه احملكمة على إسناد القاضي اإلداري سلطة تقديرية واسعة لتحديد القرار املطعون فيه يف إطار دعوى جتاوز السلطة    -
وى دون  من القانون األساسي املتعلق ابحملكمة اإلدارية لرئيس الدائرة اإلبتدائية أن يقضي مباشرة يف الدع 43أجازت أحكام الفقرة الثانية من الفصل   -

 .189سابق مرافعة يف حالة عدم اإلختصاص الواضح 
ة هبا من األصول العام ة املسل م هبا أن  تكييف الدعوى يندرج يف صميم اختصاص القاضي اإلداري الذي يستأثر بصالحي ة أتويل الطلبات املضم ن   -

190. 
ويف غياب أي   يف صورة وفاة أحد األطراف يٌعط ل الن ظر يف القضي ة وتودع بكتابة احملكمة ما مل خيتم التحقيق فيها ابلقضاء يف أجل الثالث سنوات ،    -

 . 191طلب من الورثة أو من الطرف املقابل ابستئناف التحقيق يف القضي ة ، فإن ه ال مناص من التصريح برتكها 
النزاع ات صل به القضاء بصدور حكم سابق عن هذه احملكمة بني نفس األطراف وخبصوص نفس املوضوع والسبب فإن  احملكمة طاملا أن  موضوع    -

 .192تقضي بعدم قبول الدعوى 
النزاع وأن     إن  تقدير عنصر الصفة يف دعوى جتاوز السلطة يكون وقت القيام ابلدعوى وال يضمحل  ابنتقال ملكي ة العقار موضوع التداعي أثناء نشر -

 القيام ويغين  تقدمي الدعوى من قبل أحد املعنيني ابلقرار املراد إلغاؤه أو من جمموعة منهم يكفي يف حد  ذاته لتقرير استيفاء شرط الصفة واملصلحة يف
 .193عن اقتضاء رفعها من طرف البقي ة  

بسحب القرارات اإلدارية غري الشرعية مبا يؤد ي إىل إبطاهلا وإعدام أثرها مبفعول   يكون اإلستثناء ملبدأ عدم رجعي ة القرارات اإلدارية عند مبادرة اإلدارة -
 . 194رجعي  شريطة احرتام نظام وشروط السحب  

قبل القاضي  إن  القرارات الفردية اليت تول دت عنها حقوق مكتسبة ال جيوز لإلدارة سحبها تلقائي ا إال  مّت كانت مشوبة بعيب يعر ضها لإللغاء من   -
 .195داري وشريطة أن يكون السحب داخل آجال التقاضي احملد د بشهرين انطالقا من حصول علم املعين ابألمر ابلقرار املراد سحبه اإل

  نونية ذلك ومن يتمث ل التعليل يف ذكر األسباب اليت محلت اجلهة اإلدارية على إصدار املقر ر اإلداري وال يكون وجوبي ا إال  مّت تضم نت النصوص القا -
صر فات اخلاطئة شروطه أن يكون كتابي ا ويتضم ن كل  األسباب الواقعي ة والقانونية اليت يتأس س عليها القرار املطعون فيه كما يستوجب اإلفصاح عن الت

 .196املنسوبة إىل املخالف ابلدقة الكافية بصورة جتعله على بي نة من املآخذ املوج هة إليه حّت يتسىن  له إعداد وسائل دفاعه 
 . 197سحب القرار اإلداري يرتت ب عنه إرجاع احلالة القانونية إىل ما كانت عليه كما لـــو أن  القــرار املسحوب مل يت خـذ إطالقــا   -

 
 .  2013أفريل  29بتاريخ  1/ 17775احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  184
 .  2013جوان   4بتاريخ  121401احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 185
 . 2013جويلية  11بتاريخ  29490واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  2013جويلية   11تاريخ ب 29430احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  186
 .  2013جانفي   21بتاريخ  311906القرار التعقيبــي الصادر يف القضية عدد  187
 .  2013جويلية  15بتاريخ  123049احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  188
 .  2013سبتمرب  30بتاريخ  133299ر يف القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصاد 189
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  120455احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  190
 .  2013أفريل  25بتاريخ  26205احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  191
 .  2013أكتوبر  29بتاريخ  127845احلكم اإليتدائي الصادر يف القضي ة عدد  192
 .  2013أفريل  23بتاريخ  1/ 18170احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  193
 .  2013ماي  15بتاريخ  1/ 18158احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  194
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  195
 .  2013جويلية  8بتاريخ  1/ 19913احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  196
 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  123346احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  197
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القضي ة حيو  - التحقيق يف  اقتضاه  املرفقة هبا كإحجامها عن اإلدالء مبا  الدعوى واملؤي دات  املد عى عليها على عريضة  ون بسط  ل دإن  عدم رد  اجلهة 
 .198احملكمة لرقابتها على عملها كما ميث ل تسليما منها بصح ة ما ورد ابلدعوى وقرينة جدي ة تؤك د عدم شرعية القرار املطعون فيه 

املسبق ويف  - املطلب  اإلبتدائي كما صيغت يف  الطور  املد عى عليها يف  للجهة  املوج هة  العربة تكون ابلطلبات  الدعوى فإن   عريضة    طبقا ملبدأ رسوخ 
 .199الدعوى 

 . 200ال جمال للتمس ك ابت صال القضاء خبصوص األحكام الصادرة عن احملاكم العدلية أمام احملكمة اإلداري ة   -
م جمد دا ال جيوز التمس ك ابت صال القضاء إذا اقتصر احلكم على رفض الدعوى دون التطر ق إىل موضوعها وأن  اتصال القضاء النسيب جيوز معه القيا   -

واألطراف   املوضوع  نفس  خبصوص  جديد  من  التقاضي  دون  حيول  الذي  املطلق  القضاء  الت صال  خالفا  لذلك  الشكلي ة  الشروط  توف رت  مّت 
 .201بب والس

ملصاريف املبذولة  لئن أقر  املشر ع الطابع اإلختياري إلانبة احملامي يف دعوى جتاوز السلطة ، فإن  النتيجة ال تؤول إىل حرمان املتقاضني من اسرتجاع ا  -
هت حنو ربط رفض احلكم أبج رة احملاماة ابلطابع اإلختياري إلانبة للمطالبة حبقوقهم ، إذ ال يوجد ابلنص  ما يفيد صراحة أو ضمني ا أن  إرادة املشر ع اجت 

ا كان مرد ه تبسيط إجراءات التقاضي   . 202احملامي ضرورة أن  هذا التخيري إّن 
دهتا املنفردة ال تكون دعوى جتاوز السلطة مقبولة إال  إذا مت  توجيهها ضد  قرار إداري يكون مستوفيا لكل  مقو ماته من صدوره عن سلطة إداري ة إبرا -

يكتفي بتوضيح  للتنفيذ فور صدوره وأتثريه يف املراكز القانونية للمعنيني به ، ومن مث ة فإن  القرار الكاشف ال يقبل الطعن فيه ابإللغاء ابعتباره    وقابليته
ار النافذ بذاته واملكسب وضعي ة متول دة عن نص  قانوين موجود بصورة جتعله امتدادا للنص  الذي حد د املركز القانوين للمعين به مم ا يفقده صبغة القر 

 . 203حلقوق الشخص الصادر لفائدته 
ا ختضع لرقابة القضاء ابعتباره تفسريا للني ة احلقيقي ة اليت قصدها امل  - د عي يف عريضة  من األصول العام ة أن  تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إّن 

ز ل حكم القانون على واقع الدعوى بعد استجالء القصد من العريضة والتقارير دعواه واحلرص على سالمة التكييف من وظيفة القاضي إذ عليه أن ين
 .204الالحقة دون الوقوف على ظاهر األلفاظ كل ما شاهبا نقص غري جوهري  أو غموض ال حيول دون تكييفها  

م هذا القانون ال تنطبق على القرارات الصادرة قبل ال ميكن النظر يف شرعية قرار صدر قبل دخول قانون احملكمة اإلدارية حيز النفاذ ضرورة أن  أحكا  -
الد بعدم قبول  التشريعي ة ويف هذا املضمار تقضي احملكمة  النصوص  بقاعدة عدم رجعي ة  ينطبق على املاضي عمال  التنفيذ وهو ال  عوى دخوله حيز 

205. 
عدمه تتمت ع ابحلجي ة املطلقة للشيء املقضي به وعلى هذا إن  التنصيصات اليت يوردها القاضي اجلزائي صلب أحكامه خبصوص وجود الوقائع من    -

حد  السواء وأن ه إذا  األساس فإن  األفعال اليت يثبتها أو ينفيها القاضي اجلزائي واليت تكون حمل  تتبع أتدييب تلزم كل  من اإلدارة والقاضي اإلداري على  
فإن  ما انتهى إليه يف حكمه يقي د اإلدارة اليت أس ست قرارها التأدييب على ذات األفعال    انتهى القاضي اجلزائي إىل عدم ثبوت األفعال املنسوبة للعون 

 206زائي ا  ويقي د القاضي اإلداري أبن يعفيه يف البحث جمد دا يف مدى صح ة تلك األفعال ابعتباره ملزما يف هذه احلالة حبجي ة األمر املقضي به ج
وسيلة استقرائية تستنري هبا احملكمة وهي خاضعة ملطلق اجتهادها إذ ميكنها العمل به أو ببعض عناصره أو يف  ال يعدو أن يكون اإلختبار سوى جمر د    -

 . 207أقصى احلاالت عدم اإلذن إبجرائه إذا ما توف ر لديها مبلف القضي ة مؤيدات واقعي ة متك نها من الفصل يف النزاع  
 .208ابلالشرعية إال  داخل آجال الطعن فيها ال جيوز سحب القرارات املكسبة للحقوق واملت سمة   -

 
 .  2013ديسمرب   31بتاريخ  1/ 19389احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  198
 .  2013ماي  30بتاريخ  79162احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  199
 .  2013جوان   14بتاريخ  1/ 14374احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  200
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  201
 .  2013جويلية  15بتاريخ  120532احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  202
 .  2013ويلية ج  1بتاريخ  121595احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  203
 .  2013نوفمرب  21بتاريخ  121069احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  204
 .  2013مارس  1بتاريخ  125767احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  205
 2013ماي  9بتاريخ  121242احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  206
 . 2013جوان  12بتاريخ  120201 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 207
 سابق الذكر .  120201احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  208
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احية للدعوى جيوز أن ميتد  الطعن إىل قرار ثبت وجوده أثناء نشر القضي ة وذلك كل ما كان له ارتباط وثيق ابلقرار املطعون فيه صلب العريضة اإلفتت  -
 .209ومّت تطابقت آاثر إلغاء كال القرارين 

كمة إال  القضاء بطرح القضي ة لتعذ ر مواصلة التحقيق فيها ال سيما  مل ا  كان احلكم يف الدعوى يتوق ف على إجناز مأمورية اإلختبار ، فإن ه ال يسع احمل   -
 .210وأن  عدم اإلستجابة إلجراء التحقيق املتعلق به يؤث ر حتما على وجه الفصل فيها وجيعلها غري قابلة للحسم أبي  وجه من الوجوه 

قيق يف القضي ة وختمها ابعتبار أن  إجراءات  التقاضي لدى هذه احملكمة هي  ال جيوز اعتماد التقارير واملذكرات يف الرد  إثر استيفاء إجراءات التح  -
من    51ل  ابألساس إجراءات كتابية وأن ه ال جيوز لألطراف جبلسة املرافعة إبداء ملحوظاهتم إال  يف حدود ما سبق نقاشه يف ردودهم على معىن الفص

 .211قانون احملكمة اإلدارية 
عاجل خاضعا حملض اجتهاد القاضي اإلداري وفق خصوصي ة كل  منازعة تعرض على أنظاره وأن  إكساء األحكام ابلنفاذ  يكون إعمال مؤسسة النفاذ ال -

فوري تدخ ل  من  تتطل به  وما  احلاصلة  األضرار  وحجم  جلسامة  تقدير  من  القاضي  إليه  يتوص ل  ما  إىل  إم ا  ومتوق فا  استثنائي ا  يظل   وعاجل   العاجل 
فيف منها واحلد  من تفاقمها أو ما ينتهي إليه من ثبوت ات صال املسألة املعروضة عليه بصميم احلاالت املتأك دة اليت تستدعي يستهدف درءها أو التخ

 .212اإلذن بصرف جزء من الغرامات احملكوم هبا توص ال إىل قضاء حاجة آني ة ملح ة ال تقبل التأخري 
النفاذ العاجل يف خصوصه يكون غري جائز مل ا  كان اإللغاء غري قابل للتجزئة سواء تسل ط    - على اجلزء أو الكل  من القرار اإلداري املطعون فيه فإن  

يتسىن  الرجوع قانوان سي ما وأن  اإلستجابة له يصري  الطعن ابإلستئناف نظراي  وفاقدا لكل  جدوى كما سترتت ب عنه نتائج يصعب تداركها وإجراءات قد  
 .213فيها 

ا بقوانني أو املطالبة ابإلبقاء على األحكام التشريعي ة والرتتيبي ة اليت يتمت ع املشر ع أو اإلدارة يف شأهنا بسلطة تقديرية لتنقيحها أو إلغائهال حيق  لألفراد    -
 .214تراتيب جديدة  

عنها هي قرارات إداري ة  إن  مجيع اهليئات احملدثة مبقتضى قانون األراضي اإلشرتاكية واألوامر املبي نة لكيفي ة تطبيقه هي هيئات إداري ة والقرارات الصادرة    -
215. 

اوى املتعلقة ابإلستيالء مرتبطة حبق  من جملة احلقوق العيني ة فإن  مرور الزمن ال يسري على احلق  املرس م وطاملا أن  الدع  307عمال أبحكام الفصل   -
 .216الزمن   امللكي ة ابعتباره حق دائم ومستمر  ومنصهر ضمن احلرايت األساسي ة للفرد فقد اعتربت احملكمة أن  تلك الدعوى ال يناهلا السقوط مبرور

 .217يخ صدوره يقد ر القاضي اإلداري شرعية القرار على ضوء املعطيات املادية والقانونية املتوفرة يف اتر  -
ا هي وسيلة إشهار حسب أ - حكام جملة احلقوق إن  التنصيص بدفاتر امللكي ة العقارية على القرارات اإلدارية اليت يكون هلا عالقة ابحلقوق املرمسة هبا إّن 

القرار وحمتواه بصورة متك ن املعين    العيني ة وال يقوم مقام اإلعالم الذي ينطلق منه سراين آجال الطعن والذي جيب أن يكون مشتمال على مجيع عناصر
 . 218ابألمر من حتديد مدى أتثريه على مركزه القانوين وإدراك مواطن العيب إن كان لذلك وجه  

 وجيه الدعوى جيوز قبول تصحيح إجراء سواء تلقائي ا أو مببادرة من القاضي الذي يتوىل  يف نطاق ما له من صالحيات أثناء سري التحقيق يف القضي ة بت -
اإل الصبغة  إىل  استنادا  وذلك  العمومية  املؤسسات  أو  الدولة  ذم ة  تعمري  إىل  الرامية  الدعاوى  نطاق  يف  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  ستقرائية  ضد  

 . 219إلجراءات القضاء اإلداري 
اد يف األطراف واملوضوع والسبب أو تبني  هلا إن  ضم  القضااي والقضاء فيها حبكم واحد خيضع إىل تقدير احملكمة اليت تقضي به كل ما ثبت لديها ا - حت 

 
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  121253احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  209
 . 2013جوان   14بتاريخ  1/ 19002و 1/ 18729احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيتني عدد  210
 .  2013جوان  4بتاريخ  1/ 18615احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  211
 .  2013ديسمرب  25بتاريخ  123796احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  212
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  213
 .  2013أفريل  29بتاريخ  126826احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  214
 .  2013مارس  15بتاريخ  1/ 14652ئي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدا  215
 .  2013ماي  30بتاريخ  29329احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  216
 2013ماي  17بتاريخ  29009واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  2013جوان   28بتاريخ  29023احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  217
 .  2013ماي  30بتاريخ  27127احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  218
 . 2013أفريل  5بتاريخ  29096و 28836احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد  219



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

37 

 . 220تشاهبها أو ترابطها فيما تطرحه من عناصر مشرتكة 

ة اإلدارّية ف الّطور اإلبتدائي:  القسم الثان : املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات ف ماّدة املسؤوليّ

  الفرع األّول: تكريس احملكمة ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانون:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
  1998لسنة    74لئن مل تكن الشركة الوطنية للسكك احلديدية مالكة فعال للملك العمومي للسكك احلديدية مثلما يت ضح من أحكام القانون عدد   -

األو ل من إتفاقية لزمة امللك العمومي للسكك احلديدية املربمة بني وزير النقل من  املتعلق ابلسكك احلديدي ة ومن الفصل    1998أوت    19املؤرخ يف  
ا منشأة عمومية متتاز مع ذلك بوكالة صرحية من   1999سبتمرب    9جهة والشركة املذكورة من جهة أخرى لتاريخ   نظرا لرجوع ذلك امللك للدولة فإهن 

ي أمام القضاء إذ أك د الفصل الثالث من اإلتفاقية املتقد م ذكرها على أن  الشركة متارس مجيع حقوق الدولة للدفاع عن مصاحلها املتعلقة ابمللك العموم
 221وواجبات املالك كما تتوىل  الدفاع والقيام لدى احملاكم عوضا عن الدولة . 

الصبغة اإلدارية واملؤسسات اخلاضعة إلشراف الدولة املقصود بعبارة الدعوى املنصوص عليها ابلقانون املتعلق بتمثيل الدولة واملؤسسات العمومية ذات   -
ا تشمل القضية برمتها مبا فيها التقارير واإلحاالت خالل التحقيق ، ويرجع للقاضي   اإلداري  لدى سائر احملاكم ال يقتصر على عريضة الدعوى وإّن 

 .222حتديد أطراف املنازعة وتوجيه الدعوى ضد  اجلهة املعني ة هبا  
يتضم   - مل  عدد  طاملا  القانون  يف    1972لسنة    40ن  على    1972جوان    1املؤرخ  رجعي  مبفعول  انطباقه  تفيد  أحكاما  اإلدارية  ابحملكمة  املتعلق 

 . 223الوضعيات اليت نشأت واستقر ت قبل دخوله حيز النفاذ فإن ه جيوز للمحكمة التصريح بعدم قبول الطعن 
القرار املخدوش فيه حمل  نظر من قاضي جتاوز السلطة عمال ابملبدأ القائل أبن ه جيوز لإلدارة أن تفعل سحب اإلدارة لقراراهتا يبقى جائزا طاملا ال يزال   -

 .224بقرارها ما ميكن للقاضي اإلداري أن يفعل به 
ا ال    إن  احلقوق الناشئة لفائدة املستفيدين من القرارات اإلدارية ال تعد  ٌمكسبة ما دامت تلك القرارات حمل  طعن لدى القاضي اإلداري ومن - مث ة فإهن 

 . 225تعد  غري قابلة للرجوع فيها كما أن  تنفيذ تلك املقر رات ال يفقد دعوى جتاوز السلطة موضوعها 
بت - ملزمة  اإلدارة  الذي تعد   الشخص  بذات  أو كانت هلا عالقة  تكتسي صبغة عقابي ة  أو كل ما كانت  القانون ذلك صراحة  اقتضى  إذا  قراراهتا  عليل 

 . 226تسل طت عليه أو بنشاطه 
تعقيب أو لدى  إن  تنز ل طلبات القائم ابلدعوى ضمن ماد ة القضاء الكامل، يوجب تقدمي عريضة الدعوى ومذكرات الرد  بعنواهنا من قبل حمام لدى ال -

 .227من قانون احملكمة اإلدارية    35اإلستئناف عمال أبحكام الفصل 
 .228مسؤولية اإلدارة عن قراراهتا غري الشرعي ة تفتح للطاعن ابب التعويض عن الضررين املاد ي واملعنوي  -

عقيب أو لدى اإلستئناف:  الفقرة األوىل: شرط إانبة حمام مرّسم لدى التّ

 اري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: احملكمة اإلد خلصت
 

 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  120431و 19093احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  220
 .  2013جويلية   11بتاريخ  28208احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  221
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  123531احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  222
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  126200ة عدد احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي   223
 .  2013ماي  29بتاريخ  124583احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  224
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  225
 .  2013ماي  8بتاريخ  122722احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  226
 .  2013ديسمرب  31 بتاريخ  121316احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  227
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  120246احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  228
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 229إن  رفض تصحيح إجراء إانبة حمام يف قضي ة تعويض ، ينجر  عنه التصريح برفضها شكال .-

دون اإلستعانة مبحام    طاملا كان النزاع مندرجا يف ماد ة القضاء الكامل وخيرج عن احلاالت اليت استثىن فيها القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية رفع الدعوى  -
كمة ويتعني  يف هذه احلالة  من قانون هذه احمل  35وإحجامه عن طلب تصحيح اإلجراء املطلوب من احملكمة بعد تعه ده بذلك يعترب خمالفا ألحكام الفصل  

 .230رفض الدعوى شكال ابعتبار أن  ذلك اخللل الشكلي من متعلقات النظام العام  

 هنة احملاماة ، وتنتهي نيابةيعترب احملامي وكيال مأذوان مبوجب القانون وأن  عالقته مبنو به تسوسها القواعد العام ة لعقد الوكالة واألحكام القانونية اخلاص ة مب  -
 جيوز التبليغ احلاصل حملاميه احملامي ابنتهاء الط ور الذي كان انئبا فيه وأن  التبليغ القانوين جيب أن يتم  ابملقر  األصلي أو يف مقر ه املختار حسب األحوال وال 

 . 231إال  مّت تواصلت نيابته إىل ما بعد ذلك الطور أو اختيار منو به حمل  خمابرته لديه 

خل ة احملكمة اإلدارية إانبة حمام لدى اإلستئناف أو لدى التعقيب يف النزاعات املتعلقة ابلتعويض ، فإن ه مل يرت ب بطالن عريضة الدعوى امللئن أوجب قانون    -
نه من ممارسة دور  هبذا اإلجراء ، كما أن  طبيعة إجراءات التقاضي اليت تتمي ز بطابعها اإلستقصائي والتوجيهي ختو ل للقاضي اإلداري صالحيات واسعة متك  

 .232إجيايب أثناء التحقيق يف القضااي وذلك خاص ة من خالل دعوة املتقاضني لتصحيح اإلجراءات املختل ة 

 .233تكليف احملامي يقف عند الطور الذي نشرت فيه القضي ة وينتهي بصدور احلكم فيها ما مل يثبت خالف ذلك   -

من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية يرتت ب عنه اإلخالل إبجراء شكلي جوهري يف إطار دعوى    35الفصل    إن  عدم تويل  الطاعن إانبة حمام طبق أحكام  -
 . 234التعويض مم ا يتعني  معه رفضها شكال 

 .  235إن  املقر  املختار يف أي  طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي ابنتهائه ما مل يثبت خالفه  -

بة تقتضي اختالف  نياال يبادر احملامي بنيابة نفسه إذا كان طرفا يف النزاع وذلك للحيلولة دون اخللط بني صفة املتقاضي والنيابة يف التقاضي ضرورة أن  ال  -
 . 236شخص الطاعن عن شخص انئبه  

 .237إن  إانبة احملامي يف القضااي الرامية إىل طلب التعويض تعد  من اإلجراءات األساسية اليت ينجر  عن عدم احرتامها خلل يف اإلجراءات  -

 الفقرة الثانية : شرط القيام ضّد املكّلف العاّم بنزاعات الّدولة :

 اري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل : احملكمة اإلد خلصت
خالفا    ات العمومية من قبل رؤسائها وذلكيتم  يف نطاق دعوى جتاوز السلطة متثيل الدولة من قبل الوزراء املعنيني ومتثيل اجلماعات احمللي ة واملؤسس -

 
 .  2013جانفي   2بتاريخ  122864احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  229
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  129007القضية عدد واحلكم اإلبتدائي الصادر يف   2013أكتوبر  28بتاريخ  1/ 123805احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  230
 .  2013فيفري   11بتاريخ  312099القرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد  231
 .  2013نوفمرب   8بتاريخ  29534احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  232
 .  2013ماي  22بتاريخ  29300احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  233
 . 2013جوان  24بتاريخ  124302كم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد احل 234
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312405القرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد  235
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  312327القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  236
 2013فيفري  22بتاريخ  28317واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  2013جوان   3تاريخ ب 28882احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  237
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القانون عدد   الدولة عمال ابلفصل األو ل من  العام بنزاعات  املكلف  الدولة من  يتم  فيها متثيل  اليت  القضااي    7املؤرخ يف    1988لسنة    13لبقي ة 
 .238اكم واملتعلق بتمثيل الدولة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملؤسسات اخلاضعة إلشراف الدولة لدى سائر احمل 1988مارس 

 الفقرة الثالثة : وجوب توّفر شرطي األهلّية والصفة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
ت  يكون مطلب تداخل الغري حراي  ابلقبول مّت أثبت صاحبه أن  له مصلحة متعلقة ابلدعوى وذلك مبجر د تقدميه ملطلب يف الغرض عمال مبقتضيا  -

 .239من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية  47صل الف
ق نتيجة الضرر  إن  تصر ف املعين ابلنزاع يف عقار التداعي وملكيته الثابتة له كفيالن أبن تتوف ر لديه املصلحة والصفة للتقاضي بشأن التعويض املستح  -

 .240الالحق ابلعقار 
 . 241لنزاع  إن  تقدير مدى توف ر املصلحة يف جانب القائم ابلدعوى يتم  يف اتريخ رفعها على أن تبقى املصلحة يف القيام قائمة إىل حني البت  يف ا -
ه النظامي ة وتنعدم تبعا  إن  من نتائج إحالة العون العمومي على التقاعد قطع العالقة بينه وبني إدارته مبا تزول معها حقوقه املهني ة املنجر ة عن وضعيت  -

 .242لذلك كل  مصلحة يف الطعن قضائي ا يف القرارات املت صلة بتلك احلقوق 
عن يف القرار إن  انقطاع صلة الطاعن إبدارته جيعله يفتقد بشكل هنائي كل  حقوقه الفردية واجلماعية املرتبطة ابلوظيف وهو ما يفقده املصلحة يف الط -

 .243القاضي ابلنقلة 
 .244ط الصفة وثيق الصلة بشرط املصلحة الذي يكفي ثبوت استيفائها الكتساب الصفة املستوجبة يف القيام إن  شر  -
معنوي ة اثبتة وش - أو  مادي ة  منافع  أو  يقتضي وجود حقوق  الطعن والذي  املصلحة يف  توف ر  اإللغاء من  بدعوى  القيام  الصفة يف  خصي ة  ٌيستمد  شرط 

 . 245 محايتها أو احلصول عليها من خالل إلغاء القرار املطعون فيه  ومشروعة يهدف القائم ابلدعوى إىل
 .246إن  صفة اجملاورة تكسب املصلحة للتداخل يف النزاع  -
هبا - يوجد  اليت  املنطقة  طبيعة  أساس  على  حبالة  حالة  العمرانية  املاد ة  يف  املندرجة  القرارات  يف  ابلطعن  القيام  يف  املصلحة  تقدير  موضوع    يتم   البناء 

 .247رتخيص وحجمه وصبغته وابلن ظر أيضا للمسافة الفاصلة بينه وبني عقار زاعم الض رر  ال
كانت    الصفة يف التقاضي أمام قاضي اإللغاء تدمج يف املصلحة ويكفي لقبول طلب إلغاء قرار إداري توف ر شرط املصلحة الشخصي ة واملباشرة مهما -

 .248صفة رافع الدعوى 
ية إىل إلغاء القرارات العمرانية الصادرة  إن  ملكي ة املستأنف ضد هم لعقار على الش ياع جماور لعقار املستأنف يفتح هلم احلق  يف رفع الدعاوى سواء الرام -

 .249خبصوص عقار التداعي أو بطلب إزالة اإلحدااثت املقامة به  
كانت الصفة يف التقاضي أمام قاضي اإللغاء تدمج يف املصلحة ويكفي لقبول طلب إلغاء قرار إداري توف ر شرط املصلحة الشخصي ة املباشرة مهما   -

 . 250صفة رافع الدعوى 
 

 .  2013جويلية  15بتاريخ  130227احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  238
 .  2013ماي  21بتاريخ  121115احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  239
 .  2013جويلية   15بتاريخ  28591احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  240
 2013جوان  26 بتاريخ 132669واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013ماي  28بتاريخ  132276احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  241
 سابق الذكر .  132669احلكم اإلبتدائي عدد  242
 .  2013أفريل  29بتاريخ  131117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  243
 .  2013ماي  15بتاريخ  125835احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  244
 . 2013جوان  14بتاريخ  122146احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  245
 احلكم اإلبتدائي سابق الذكر .  246
 .  2013أفريل  29بتاريخ  1/ 18906احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 247
 .  2013جانفي   25بتاريخ  28575الصادر يف القضي ة عدد  احلكم اإلستئنايف  248
 .  2013فيفري   22بتاريخ  29190احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  249
 .  2013جانفي   25بتاريخ  28575احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  250
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قاضي ف ماّدة الّتعويض:الفقرة   الّرابعة: آجال التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
التقا - لتطبيق أجل  التونسية للكهرابء والغاز ختضع  الشركة  املقامة من  الكهرابئية  الناشئة عن األعمدة  املتعلقة ابألضرار  النزاعات  دم احملد د خبمسة  إن  

 .251من جملة اإللتزامات والعقود  402اما عمال أبحكام الفصل عشر ع
الواردة ابلفصل   - العامة  القاعدة  إىل  الرجوع  فإن ه جيب  اإلدارية  املسؤولية  ماد ة  يتعل ق ابلتقادم يف  لغياب نص  صريح  اإللتزامات   402نظرا  من جملة 

 .252والعقود 

ـة:  ة فقه قضائيّ  الفرع الثان: تكريس احملكمة لقواعد إجرائيّ

 ر املبادئ الت الية: احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرا خلصت  
غيري يف الدعوى جيوز للطاعن عمال ابملفعول اإلنتقايل لإلستئناف إضافة أي  سبب جديد يف الطور اإلستئنايف طاملا أن  ذلك لن يؤدي إىل الزايدة أو الت -

 .253 احملكوم فيها إبتدائي ا
ينتج عن ذلك ض - مل  طاملا  أثر  أي   يرتت ب عنه  فإن ه ال  التنفيذ  الرتبـي مبكتب عدل  العدد  التعقيب ال حيمل  تبليغ مستندات  رر وقد  لئن كان حمضر 

 . 254حصلت الغاية ببلوغ مستندات التعقيب إىل الطرف املعق ب ضد ه  
 .255دون احلصول على ترخيص مسبق من رئيس الفرع الذي يرجع إليه ابلنظر جيوز لكل  حمام مّت توف رت فيه الشروط القانونية نيابة املتقاضي  -
بليغ  إن  تكليف احملامي يقف عند الطور الذي نشرت فيه القضي ة وينتهي بصدور احلكم فيها ما مل يثبت خالف ذلك وعلى املستأنف أن يسعى إىل ت -

 .256ر له ابلنسبة هلذا الطور وذلك بتوخ ي مجيع اإلجراءات القانونية الكفيلة بذلك املذكرة إىل املستأنف ضد ه يف مقر ها األصلي يف غياب مقر  خمتا
ه حبسب  طاملا أن  العقار راجع إىل عديد املالكني على وجه الشياع وال يتضم ن مناابت مفرزة وحمد دة فال حائل دون قيام أحدهم للذ ود عن حقوق -

الدعوى ضرورة أن  قانون اإلنتزاع يقر  لكل  منتزع منه حق ا شخصي ا قصد احلصول على غرامة قيمة مناابته وليس من شأن ذلك اإلخالل إبجراءات  
 .257حتد دها احملكمة 

لسقوط يثريه  ال تثري احملكمة مسألة سقوط احلق مبرور الزمن بصفة تلقائية ابعتبار أن  هذه القاعدة ليست من متعلقات النظام العام ضرورة أن  ذلك ا -
 . 258ه من له مصلحة في

متنع القاضي اإلداري   إن  اإلخالالت اليت ميكن أن تعرتي اإلختبار لعدم ات باع اإلجراءات اخلاص ة املتعلقة ابإلذن به أو لتفيذه خالفا للص ور املقر رة ال -
 .  259ابع الفين  عند انتصابه للن ظر يف دعوى املسؤولية من اعتماد مضمون التقرير إلانرته سيما يف احلاالت اليت يغلب عليها الط 

من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ضرورة أن  الضرر    17يرجع اختصاص النظر يف إطار املسؤولية اإلداري ة إىل احملكمة اإلدارية وفق أحكام الفصل   -
 .260املشتكى به متأت  من األشغال املقامة فوق طريق عمومية متث ل يف حد  ذاهتا منشأة عمومية  

 .261ئض القانونية مستحقة إال  مّت كان الد ين املطلوب أداؤه بعنوانه حاال  ومتعني  اخلالص ووقع إقراره بواسطة حكم هنائي  ال تكون الفوا -

 
 .  2013جوان   17بتاريخ  1/ 19008احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  251
 . 2013جويلية   15بتاريخ  28591احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  252
 .  2013فيفري   21بتاريخ  29456احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  253
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312697القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  254
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  313142ة عدد القرار التعقيبــي الصادر يف القضي   255
 .  2013فيفري   22بتاريخ  29300احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  256
 .  2013ماي  9بتاريخ  28173احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  257
 .  2013ماي  30بتاريخ  29519احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  258
 .  2013مارس  19بتاريخ  134471ائي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتد 259
 .  2013ديسمرب   12بتاريخ  1/ 17338احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  260
 .  2013ديسمرب  6بتاريخ  121191احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  261
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قعي ة وال الضرر املتعلق بتفويت فرصة ابعتباره فرعا من الضرر املاد ي يقتضي للحكم به وجود ضرر اثبت وحمد د ميكن تقديره على أسس موضوعي ة ووا -
 .262عندئذ حمل  ختمينات ال عالقة هلا ابلواقع مبا يؤول إىل استبعاد األضرار اإلحتمالية من جمال التعويض يكون 

ملد عي مل يقم الدليل  إن  اقتصار اخلرباء املنتدبني على تلق ي تصرحيات أحد املدعني دون البقي ة ال ميكن أن يرتت ب عنه بطالن تقرير اإلختبار سيما وأن  ا -
 .263من جملة املرافعات املدنية والتجاري ة   14على أن  ذلك اإلجراء قد تسب ب له يف مضر ة على معىن الفصل 

احمل - إقرارها  تعترب  دون  للتعويض  خاص   نظام  وجود  وال حيول   ، اإلدارية  املسؤولية  نزاعات  يف  ابلن ظر  املبدئي  اإلختصاص  صاحبة  هي  اإلدارية  كمة 
 .264الختصاصها هبذا الشأن 

ند حتديد الغرامة  يتمت ع قاضي التعويض بسلطة تقديرية واسعة ختو ل له األخذ بعني اإلعتبار مجيع املعطيات املادية والقانونية املتوفرة مبلف القضي ة ع -
 .265املستحقة حّت يكون املبلغ احملكوم به متماشيا وحقيقة الضرر ومراعيا لقواعد العدل واإلنصاف 

 

 

 املتعّلقة بشروط القيام ابإلستئناف: القسم الثالث: املبادئ

ات وإجراءات املطلب واملذّكرة:  الفرع األّول: شكليّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت
تضى رسالة مضمونة الوصول مع إن  عدم إدالء الطرف املستأنف أبصل القسيمة الربيدي ة اليت تفيد توجيه مستندات اإلستئناف إىل املستأنف ضد ه مبق -

 . 266اإلعالم ابلبلوغ يرتت ب عنه سقوط اإلستئناف 

اته:  الفقرة األوىل: أجل تقدمي مطلب اإلستئناف وإجراءاته وشكليّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
الطعن   - بيان أسباب  الفصل  إن  عدم إرداف مطلب اإلستئناف مبذكرة يف  التصريح بسقوط اإلستئناف على معىن  من قانون احملكمة    61يؤول إىل 

 .267اإلداري ة 
م ألجل  رغم ثبوت فارق زمين يفوق الشهرين بني اتريخ تقدمي مطلب اإلستئناف واتريخ صدور احلكم اإلبتدائي فإن  ذلك ال يقيم الدليل على جتاوزه -

بت يدل  بصفة قاطعة على حصول اإلعالم ابحلكم اإلبتدائي وفق الطريقة اإلدارية املضم نة ابلفصل تقدمي مطلب اإلستئناف طاملا ال يوجد اتريخ اث
من قانون هذه احملكمة فضال عن عدم ثبوت توجيه كتابة احملكمة لنسخة إداري ة من ذلك احلكم أو أي  وسيلة أخرى تضمن وجود اتريخ اثبت    58

 .268إلعالمهم بذلك احلكم  

 الثانية: مذّكرة اإلستئناف ومرفقاهتا:الفقرة 

 
 .  2013أكتوبر  28يخ بتار  120431و 19093احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيتني عدد  262
 .  2013جوان   14بتاريخ  1/ 14374احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  263
 .  2013جويلية   11بتاريخ  29477احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  264
 .  2013نوفمرب  25بتاريخ  28623احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  265
واحلكم اإلستئنايف الصادر يف   2013جوان   3بتاريخ  29082واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   2013ديسمرب  31بتاريخ  28252احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  266

 . 2013نوفمرب  25بتاريخ  28743د القضي ة عد
 .2013ديسمرب  2بتاريخ  29754واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   2013أفريل  22بتاريخ  29368احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  267
 2013ماي  28بتاريخ  29191احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  268
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 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
نف  عدم إرفاق مذكرة بيان أسباب الطعن بنسخة من احلكم املستأنف يؤد ي إىل التصريح بسقوط اإلستئناف وأن  اإلدالء بنسخة من احلكم املستأ  -

ح إجراءات اإلستئناف ضرورة أن  تقدمي نسخة من ذات احلكم جيب أن يتم  يف أجل شهرين من اتريخ تقدمي املطلب  خالل جلسة املرافعة ال يصح  
 . 269ضرورة أن  املسقطات من متعلقات النظام العام وتتوىل  احملكمة إاثرهتا والتمس ك هبا ولو تلقائي ا 

د ه يف مقر ها األصلي يف غياب مقر  خمتار له ابلن سبة للط ور اإلستئنايف وذلك بتوخ ي كان على رافع اإلستئناف تبليغ املذكرة إىل الطرف املستأنف ض -
 .270مجيع اإلجراءات القانونية الكفيلة بذلك 

ما جيب على املستأنف أن يديل يف أجل شهرين من اتريخ تقدمي املطلب مبذك رة يف بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة من احلكم املستأنف و   -
 . 271د إبالغ املستأنف ضد ه بنظري من تلك املذك رة وإال  سقط استئنافه يفي 

نهم من حق هم يف  إن  اخلطأ يف إسم املبل غ إليه يرتتب عنه بطالن اإلعالم ضرورة أن  الغاية من شروط وإجراءات التبليغ هي محاية أطراف املنازعة ومتكي -
 .272غي به الدفاع حّت  ال يضار  طرف إبجراءات تتخذ ضد ه يف ت

ب أن  إن  اإلدالء بنسخة من احلكم املستأنف خالل جلسة املرافعة ، ال يصح ح إجراءات اإلستئناف ضرورة أن  تقدمي نسخة من احلكم املستأنف جي -
 . 273يتم  يف أجل شهرين من اتريخ تقدمي املطلب  

 .274إلستدعاء وعريضة اإلستئناف كل  على حدة من جملة املرافعات املدنية والتجارية وجوب تقدمي ا 71و 70مل يشرتط الفصالن  -
 .275إن  الس هو عن ذكر عدد السجل التجاري ومكانه بعريضة اإلستئناف ال يبطلها إال  مّت نتج عنه ضرر للمتمس ك ابلبطالن   -

 الفرع الثان : الّشروط املرتبطة أبطراف احلكم املستأنف وابألشخاص املشمولني به:

 ر شرطي الصفة واملصلحة :الفقرة األوىل: وجوب توفّ 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
توف ر يف املعنيني  طاملا ال يوجد مبؤي دات الدعوى ما يثبت ملكي ة القائمني هبا للعقار واليت متث ل أساسا صفتهما كقائمني ابلدعوى فإن  شرط الصفة ال ي  -

 276ابألمر ويتعني  عدم قبول الدعوى النعدام صفة القيام .  
ملعرتض يف القضي ة اليت صدر فيها احلكم املعرتض عليه واثنيهما حصول ضرر له من ذلك  جيب توف ر شرطني يف القائم ابإلعرتاض أو هلما عدم متثيل ا  -

 .277احلكم أو بعبارة أخرى توف ر مصلحة من جانبه يف اإلعرتاض  
من قانون احملكمة اإلدارية ويؤول إىل التصريح    61إن  تبليغ مستندات اإلستئناف لطرف غري مشمول ابحلكم اإلبتدائي يتعارض ومقتضيات الفصل   -

 . 278بسقوط اإلستئناف 
 279جتوز إاثرة املستند املتعلق ابلصفة يف القيام يف أي  طور من أطوار التقاضي لتعل قه ابلنظام العام .   -
فإن  ممارستها  لئن كان  - اإلدارية،  احملكمة  احملاكم مبا يف ذلك  لدى  التقاضي  احلق يف  املدنية وهلا  املالكني ابلشخصي ة  نقابة  املقر ر متت ع  هلذا احلق   من 

 
 .  2013أفريل  25بتاريخ  29282احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  269
 .  2013فيفري   22بتاريخ  29300احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  270
 .  2013ماي  28بتاريخ  29363احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  271
 .  2013جويلية   15بتاريخ  29378احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  272
 .  2013أفريل  25بتاريخ  29282قضي ة عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف ال 273
 . 2013ماي  2بتاريخ  311578القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية يف القضي ة عدد  274
 القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية سابق الذكر .  275
 .  2013جويلية  15بتاريخ  121026احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  276
 .  2013جويلية   11بتاريخ  28208اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  احلكم 277
 .  2013أفريل  22بتاريخ  28570احلكم اإلستئنايف الصادر يف القض ية عدد  278
 .  2013فيفري   21بتاريخ  29456احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  279
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 . 280تستوجب استيفاءها لشرط الصفة يف القيام 
 .281ة  إن  املصلحة يف دعوى جتاوز السلطة وثيقة الصلة ابلصفة وجيب أن تكون مباشرة وشخصي   -

 الفقرة الثانية: اإلستئناف العرضي:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
على أن  إن  استجابة حمكمة البداية لطلبات انئب املدعني يف األصل بصفة كلي ة جتعله غري ذي مصلحة للقيام ابستئناف عرضي يف هذا الطور عالوة   -

من قانون احملكمة اإلداري ة إال  إذا كانت ختص  ملحقات اسٌتحقت بعد صدور    65الزايدة يف الدعوى األصلي ة اليت مل جيزها الفصل    ذلك يعد  من قبيل
 .282احلكم اإلبتدائي مم ا جيعل اإلستئناف يف هذه احلالة حراي  ابلرفض شكال  

 .283ب املتعلق أبتعاب التقاضي وأجرة احملاماة يعد  حراي  ابلرفض طاملا مل يٌوف ق انئب املستأنف ضد ه يف استئنافه العرضي فإن  الطل -
 . 284طاملا انتهت احملكمة إىل التصريح بسقوط اإلستئناف األصلي فإن  مآل اإلستئناف العرضي يكون الزوال   -

 الفقرة الثالثة: شرط متثيل الّدولة من طرف الوزراء والقيام ضّد املكّلف العام بنزاعات الّدولة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت 
ابلصفة يف القيام فإن  ذلك ال حيول دون    لئن كان متثيل الدولة لدى القضاء من املكلف العام بنزاعات الدولة من قبيل الشكليات اجلوهري ة لتعلقها -

 .285تصحيح احملكمة ملا يشوب هذا اإلجراء من خلل أثناء نشر القضي ة وذلك ابلنظر إىل الطبيعة اإلستقرائية للقضاء اإلداري 

 القسم الّرابع: املبادئ املتعّلقة إبجراءات الّطعن ابلّتعقيب :

عقيب: الفرع ات مطلب التّ  األول: شكليّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
أن    إن  اقتصار املعق ب على تضمني مطلب التعقيب عدد واتريخ احلكم املطعون فيه واتريخ إعالمه به مع طلب تسجيل تعقيبه للحكم املذكور دون  -

الفصل   املطلب خمالفا ملقتضيات  املنتقد جيعل  املراد توجيهها إىل احلكم  املطاعن  املطعن أو  كمة  من قانون احمل  )جديد (  67يذكر ولو بصفة موجزة 
 .286اإلدارية وابلتايل منعدم التعليل  

طلب  دأب عمل هذه احملكمة على اعتبار الشكليات املت صلة برفع مطلب التعقيب من اإلجراءات اجلوهري ة اليت يرتتب عن عدم احرتامها بطالن امل  -
 . 287وعلى احملكمة إاثرته والتمس ك به ولو تلقائي ا لتعل قها بقواعد النظام العام  

أ من  تقد م املكلف العام بنزاعات الدولة مبطلب التعقيب والذي مت  إمضاؤه خطأ من قبله عوضا عن وزير أمالك الدولة وقد مت  تدارك هذا اخلط  إن   -
عل طلبه خالل تقدمي مطلب جديد ممضى من اجلهة املختص ة ويف األجل القانوين للطعن طالبا اعتماد املطلب األخري وااللتفات عن املطلب السابق جي

 
 .  2013جويلية  1يخ بتار  1/ 19842احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  280
 .  2013فيفري   22بتاريخ  29190احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  281
 .  2013أفريل  17بتاريخ  27550احلكم اإلستئنايف الصادر يف احلكم عدد  282
 .  2013نوفمرب  25بتاريخ  28623احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  283
 .  2013جويلية   11بتاريخ  29032القضي ة عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف  284
 سابق الذكر .  27550احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  285
 .  2013جوان   24بتاريخ  313302القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  286
 .  2013فيفري   25بتاريخ  313080القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  287



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

44 

 .288الرامي إىل طرح القضية مقبوال 
 .289إن  العرض املوجز لوقائع القضي ة ال يعترب من التنصيصات الوجوبية اليت ينجر  عن اإلخالل هبا رفض مطلب التعقيب شكال  -
يستوجب تلخيص املطاعن املنسوبة    يعد  تعليل مطلب التعقيب إجراءا جوهراي  وينجر  عن اإلخالل به رفض مطلب التعقيب شكال وأن  التعليل السليم -

 .290للحكم املطعون فيه 
يف النزاع ابدر  طاملا أن  مطلب التعقيب واملستندات مت  بناء على ما ورد ابحلكم املطعون فيه ولو تضم ن ذلك احلكم غلطا ماداي  كما أن  ال أحد من طر  -

 .291فيه ويعترب الطعن من قبل من ورد ابحلكم مقبوال من الناحية الشكلي ة  بطلب إصالح ذلك الغلط فإن  كال  منهما يصبح مقي دا ابحلكم املطعون 
احملكمة  التعقيب وعلى    يعد  تعليل مطلب الطعن ابلتعقيب من اإلجراءات اجلوهري ة غري القابلة للتصحيح واليت يرتت ب عن عدم احرتامها بطالن مطلب -

 .   292لعام  إاثرة ذلك والتمس ك به ولو تلقائي ا لتعل قه ابلنظام ا
احلكم   جيوز لنائب املعق ب تدارك اإلخالل الشكلي اجلوهري خبصوص مطلب التعقيب الذي ورد خاليا من أي  إشارة إىل املطاعن املراد توجيهها إىل -

من اتريخ تقدميه املنتقد مقتصرا على تضمني منطوق احلكم املطعون فيه مع طلب نقضه  وذلك بتقدمي مطلب تعقيب تصحيحي يف حبر الثالثني يوما  
 .293للمطلب األو ل وتضمينه عرضا موجزا للمطاعن املوج هة للحكم املخدوش فيه  

عقيب: ات مذّكرة التّ  الفرع الثان: شكليّ

 الفقرة األوىل : حمتـوى املذّكـرة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
خذ اليت يقتضي تفصيل املطاعن أن ال يقع اجلمع بني مسألتني قانونيتني أو أكثر ال وجود ألي  ارتباط بينهما صلب مطعن واحد بل يتم  تبويب املآ -

ة وواضحة املضمون بشكل يٌغين عن استجالء فهمها أو أتويلها أو البحث عن  يعيبها الطاعن على احلكم أو القرار املطعون فيه ضمن مطاعن منفصل
 .294مدى ترابط أجزائها  

ه حراي  ابلرفض شكال   -  .295إن  ورود املطعن مبذكرة شرح األسباب دون وروده مبطلب التعقيب يصري 

 الفقرة الثانية : مرفقات املذّكرة:

 رار املبدأ الت ايل: احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إق خلصت
ينتج عن ذلك - أثر طاملا مل  التنفيذ فإن ه ال يرتتب عليه أي   الرتبـــي مبكتب عدل  العدد  التعقيب ال حيمل  تبليغ مستندات  ضرر وقد    لئن كان حمضر 

 .296حصلت الغاية ببلوغ مستندات التعقيب إىل املعقب ضد ه 
 

 
 .  2013مارس  11بتاريخ  312472القرار التعقيبــــي الصادر يف القضي ة عدد  288
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  311743القرار التعقيبــــي الصادر يف القضي ة عدد  289
والقرار التعقيبــي الصادر يف    2013أفريل    29بتاريخ    312944والقرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    29بتاريخ    312736ضي ة عدد  القرار التعقيـــبــي الصادر يف الق  290

 . 2013ديسمرب   31بتاريخ  312907القضي ة عدد 
 .  2013مارس  11بتاريخ  312537القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  291
 .  2013جويلية   15بتاريخ  312469 الصادر يف القضي ة عدد التعقيـيب  القرار 292
 .  2013أفريل  24بتاريخ  312362 الصادر يف القضي ة عدد القرار التعقيـيب  293
 .  2013فيفري   25بتاريخ  312489القرار التعقيـبـي الصادر يف القضية عدد  294
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  312449القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  295
 . 2013أفريل  29بتاريخ  312697القرار التعقـيب الصادر يف القضي ة عدد  296
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عقيب وصالحيات قاضي األصل:الفرع الثالث:  املبادئ املتعّلقة بسلطات قاضي ال  تّ

 الفقرة األوىل: على مستوى املطاعن املثارة:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
ة للحكم املطعون فيه  إن  املطاعن  اليت أاثرهتا اجلهة املعق بة وثيقة الصلة بعضها ببعض حبكم اقرتان موضوعها مجيعا ابلطعن يف متش ي احملكمة املصدر  -

297. 
ه حراي  ابلرفض شكال   -  .298إن  إاثرة املطعن ألو ل مر ة يف الطور التعقييب يصري 
له خمالفا إن  املطعن املتضم ن لثالث مطاعن خمتلفة وردت كل ها حتت مطعن واحد ال يعكس حقيقة عنوانه كما أن  تلك املطاعن جاءت جمم عة مم ا جيع -

الفصل   القضاء    68ألحكام  معه  يتعني   مم ا  الطعن مفص لة كل  على حدة  أسباب  تكون  أن  يقتضي  الذي  احملكمة  املتعلق هبذه  القانون  برفض من 
 .299املطعن شكال 

ب - القضاء  إال   احملكمة  يسع  بذاته فال  منهما مطعنا مستقال   بينهما ويشك ل كل   املعق ب صلب مطعن واحد مبطعنني ال صلة  رفض  إذا متس ك انئب 
 . 300املطعن شكال   

ظام العام أو متعلقة بعيب تسر ب إىل  إن  املطاعن اليت أوردهتا اجلهة املعق بة مل تتم  إاثرهتا لدى احملكمة املطعون يف حكمها دون أن يكون هلا مساس ابلن -
 .301 وهو ما جييز للمحكمة رفضها ا ألو ل مر ة يف الطور التعقييباحلكم املنتقد ال حيق  هلا التمس ك هب

ال - الن حو  قرارها على  اختاذ  إىل  اليت دفعتها  والقانونية  الواقعي ة  اإلعتبارات  احملكمة عن  إفصاح  يقتضي  القضائية  األحكام  تعليل  ، وهو إن   أرادته  ذي 
 . 302يتجاوز إيراد طلبات اخلصوم إىل متحيصها ومناقشتها والرد  عليها بشكل ميك ن قاضي التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون 

وص عليها  املنص  لئن مل يتضم ن قانون احملكمة اإلدارية أحكام متنع صراحة الطعن مر تني يف نفس احلكم من قبل نفس الطرف ابستثناء حالة الطرح -
منه فإن  قضاء التعقيب قد استقر  على اعتبار أن   "ال تعقيب على تعقيب" وهو ما يعين عدم إمكانية رفع طعنني من نفس الدرجة    32ابلفصل  

تقد من تضارب بشأن نفس احلكم ومن قبل ذات األطراف أمام نفس اجلهاز القضائي تفاداي ملا قد ينجر  عن تكرار املطالب املتعلقة بذات احلكم املن
 .  303يف األحكام ،مم ا يتعارض مع حسن سري القضاء  

ت  يقصد حبق الدفاع متكني األطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقدمي حججهم واإلستماع إليهم يف بسط وجهة نظرهم يف حني أن  الرد  على دفوعا -
 .304وق الدفاع اخلصوم ومناقشة مؤي داهتم يدخل يف ابب تعليل األحكام وال يعترب هضما حلق

عني  على  إذا كان حمضر اإلعالم بقرار التوظيف غري مستوف للشروط القانونية حبكم عدم تضمني ما يفيد تسل م املطالب ابألداء لنسخة منه فإن ه يت  -
 .305من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية   55حمكمة األصل عدم اعتماده بصورة مطلقة الحتساب األجل الوارد ابلفصل 

 .306إستدعاء األطراف هو إجراء أساسي يتعلق حبقوق الدفاع واإلخالل به يعر ض احلكم للنقض  إن   -
وهري ة منها إن  رقابة قاضي التعقيب تتعد ى التثبت من وجود التعليل من عدمه لتتفح ص حمتواه املتمث ل يف وجوب الرد  على مجيع الدفوع عدا غري اجل -

 .307احلكم بغاية متكني قاضي التعقيب من ممارسة رقابة الشرعية الراجعة إليه ابلنظر  وأن يكون التعليل كاف لتربير منطوق

 
 .  2013سبتمرب  30بتاريخ  311572القرار التعقيـي الصادر يف القضي ة عدد  297
 سابق الذكر .  931244القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  298
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  311510القرار التعقيبـي الصادر يف القضية عدد  299
 .  2013مارس  11بتاريخ  311071القرار التعقيـــبـي الصادر يف القضي ة عدد  300
 2013سبتمرب  30بتاريخ  310731القرار التعقيـــبــي الصادر يف القضي ة عدد  301
 .  2013جانفي   21بتاريخ  311006الصادر يف القضي ة عدد  القرار التعقيــــبــي  302
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312671القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  303
 .  2013جويلية   15بتاريخ  313010القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  304
 .  2013أفريل  29يخ بتار  312245القرار التعقيــــبــي الصادر يف القضي ة عدد  305
 2013أفريل  29بتاريخ  312592القرار التعقـيبــــي الصادر يف القضية عدد  306
 .  2013أفريل  22بتاريخ  312482القرار التعقيـــبــي الصادر يف القضي ة عدد  307
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القانونية   - املسألة  البت  يف  هلا  بل جيوز  برمته شكال  املطعن  ترفض  احملكمة  فإن  ذلك ال جيعل   ، قانونية  املطعن عد ة مسائل  مع  إذا تضم ن  الرئيسي ة 
 .308من قانون احملكمة اإلدارية  68كام الفصل اإلعراض عن املسائل األخرى ملخالفتها أح

يبادر أي   - املطعون فيه وإن تضم ن احلكم ذاته غلطا ماداي  فيما مل  بناء على ما ورد ابحلكم  التعقيب واملستندات حر را  الطرفني    طاملا أن  مطلب  من 
 .309بل من ورد ابلطعن مقبوال من الناحية الشكلي ة  بطلب إصالحه فإن  كال  منهما يصبح مقي دا ابحلكم املطعون فيه ويعترب الطعن من ق

ال - األسباب  قرارها مجلة  منها وتضمني  اجلد ي  أو على  عليها  الرد   مث  املقد مة  املطاعن  تفح ص كل   األصل  األحكام من حمكمة  تعليل  واقعي ة يقتضي 
 .310و ميك ن قاضي التعقيب من بسط رقابته عليها والقانونية اليت أد ت إىل تشكيل قناعتها وإىل اختاذ قرارها على أساسها وعلى حن

 .311يرفض شكال املطعن الذي ال يرد مبطلب التعقيب والذي يرد ألو ل مر ة ضمن املستندات  -
ا - أو  احلكم  إىل  توجيهها  عن  عوضا  مباشرة  التعقيب  مستندات  صلب  يثريوهنا  اليت  للمطاعن  حماميهم  أو  املتقاضني  بتوجيه  املت صل  اخللل  لقرار إن  

ا تقتصر آاثره عل ى املساس القضائي املسل ط عليه الطعن ، ال يعد  من قبيل اإلخالالت اليت من شأهنا أن تنال من سالمة شكليات رفع طعوهنم وإّن 
 .   312بشكليات تقدمي تلك املطاعن ال غري لكونه سيؤول يف حال حصوله إىل رفضها شكال 

 .313اخللل يف إجراءات اإلعالم بقرار التوظيف اإلجباري له أتثري على احتساب آجال الطعن وليس من شأنه التأثري على شرعيته   -
 .314من جملة املرافعات املدنية والتجارية هي من اإلجراءات األساسية اليت تثريها احملكمة من تلقاء نفسها لتعلقها ابلنظام العام   8أحكام الفصل  -
ر ة يف الطور التعقيبـي ، من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية يف الطور اإلستئنايف بل مت ت إاثرته ألو ل م  5إذا مل يسبق للمعق ب التمس ك خبرق الفصل   -

 .315من قانون احملكمة اإلدارية  72فإن  املطعن يكون حراي  ابلرفض شكال ملخالفته أحكام الفصل 
رفضها من    يف حالة النقض من قاضي التعقيب والبت  هنائي ا يف األصل كقاضي موضوع ، فإن ه ال جيوز للجلسة العامة إعادة مناقشة املطاعن اليت سبق -

 .316ي األصل وأضحت بذلك مطاعن ات صل هبا القضاء مبجر د أن فو ت صاحب املصلحة يف فرصة إعادة إاثرهتا أمام قاضي اإلحالة  قبل قاض
 . 317استناد احملكمة إىل فقه قضائها السابق ال يعد  خرقا ملبدأ احلياد  -
لوجهة الصحيحة ألطراف املنازعة الستقصاء احلقيقة وإجياد احللول يرجع لقاضي املوضوع توجيه عمل التحقيق وفق ما يراه ضروراي  مبا يف ذلك حتديد ا -

 .318املالئمة للنزاعات املعروضة أمامه  
ا من مكو انت أصل احلق يف   - الطعن واليت تبقى  إن  القواعد املتعلقة بتحديد أوجه الطعن يف األحكام وآجال ممارستها ال تعترب من املسائل اإلجرائية وإّن 

 . 319إىل النصوص املنطبقة يف اتريخ صدور احلكم املطعون فيه وذلك يف غياب أحكام تشريعي ة صرحية ختالفها  خاضعة بصفتها تلك
ل تت صل بركائز طاملا مت  إلغاء القرار املنتقد ألسباب أصلي ة فإن  نفوذ هذا احلكم يكون مطلقا ويسري على الكاف ة وال ميكن التصد ي له إباثرة مسائ -

ر له قاضي اإللغاء هنائي ا وأن  اإلدارة ملزمة إبعادة الوضعي ة القانونية أبكملها إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار امللغى وحمو كل  أثسبق وأن بت  فيها  
 . 320واستخالص كل  النتائج القانونية املرتتبة عن ذلك  

 . 321ل الطعن وليس من شأنه التأثري على شرعيته  إن  اخللل يف إجراءات اإلعالم بقرار التوظيف اإلجباري له أتثري على احتساب آجا -

 
 .  2013جوان   24بتاريخ  312904القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  308
 .  2013مارس  11بتاريخ  312537القرار التعقيـــبــي الصادر يف القضي ة عدد  309
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312840القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  310
 .  2013أفريل  29بتاريخ   311759د القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عد  311
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  311878القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  312
 .  2013ماي  2بتاريخ  310400القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  313
 .  2013جوان   24بتاريخ   312313القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  314
 .  2013جويلية   15بتاريخ  312414التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  القرار 315
 .  2013ماي  2بتاريخ  311578القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد   316
 .  2013مارس  10بتاريخ  312371القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  317
 .  2013ديسمرب  23بتاريخ  313192القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  318
 .  2013جانفي   21بتاريخ  311906القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  319
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  312890القرار التعقيبــــي الصادر يف القضي ة عدد  320
 . 2013ماي  2بتاريخ  310400القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية يف القضي ة عدد  321
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ات قاضي األصل:  الفقرة الثانية : على مستوى صالحيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
الرد  على اجلدية منها والتنصيص على   - تعليل األحكام تفح ص مطاعن األطراف مث   اليت أد ت إىل تشكيل  يقتضي مبدأ  الواقعي ة والقانونية  األسباب 

 . 322قناعة احملكمة ومت  على أساسها اختاذ احلكم وذلك بصورة ال يشوهبا القصور أو التناقض 
يعتهما وجود إمكانية الدعوى املوازية لدى القضاء العديل ليس من شأنه أن حيول دون ممارسة دعوى اإللغاء وذلك الختالف الدعويني من حيث طب -

 .323وموضوعهما وأطرافهما 
من جملة املرافعات املدنية والتجارية مل يوجب التنصيص صلب حمضر التبليغ على عدد واتريخ توجيه املكتوب املضمون الوصول ،    6طاملا أن  الفصل   -

املقر    الوصول إىل  بتوجيه رسالة مضمونة  القيام  يثبت  التبليغ اإلدالء مبا  املطلوب إعالمه يف ظرف أربع  فإن ه يكفي لصح ة عملية  املختار للشخص 
 . 324وعشرين ساعة عمال أبحكام الفقرتني الثالثة والرابعة من الفصل الثامن من ذات اجمللة  

ا تنظر تعقيبي ا يف الطعن املوج ه ضد  األحكام    11تنص  الفقرة األوىل من الفصل   - النهائية املتعلقة بتوظيف من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية على أهن 
تضح من قراءة املطعن  األداء واملعاليم الراجعة للدولة وللجماعات احمللي ة وكذلك ضد  األحكام النهائية املتعلقة ابسرتجاع تلك األداءات واملعاليم وإذا ا

دى ارتباط ذلك ابحلكم املطعون فيه يصري  املطعن خمالفا أن ه موج ه إىل أعمال اإلدارة املتعلقة ابستصدار قرار التوظيف اإلجباري لألداء دون بيان م
 .  325ملقتضيات الفصل املذكور 

من جملة املرافعات املدنية والتجارية أمر ال اختالف فيه ، فإن  التنبيه صلب   70لئن كان وجوب تضمني البياانت الواردة ابلفقرة األوىل من الفصل   -
املد عى عليه بوجو  الطرف  الدعوى على  ا جيد  عريضة  إّن  املذكور  الفصل  الثانية من  املنصوص عليه ابلفقرة  ب تقدمي جوابه كتابة وبواسطة حمام وفق 

و يف تلك املعفاة  أساسه يف القضااي اليت تكون فيها إانبة احملامي وجوبية وال معىن هلذا التنصيص يف القضااي اليت تكون فيها هذه اإلانبة غري وجوبية أ
 . 326من إانبة حمام 

ناسبة التعقيب ا تقي دت حمكمة اإلحالة إثر إعادة نشر القضي ة أمامها مبا انتهت إليه حمكمة التعقيب ، فإن ه ال جيوز مناقشة ذات املطعن جمد دا مبطامل -
 .327الثاين وذلك ضماان حلسن سري القضاء وتفاداي لتأبيد النزاع 

ا تتعل   - ق مبصاحل اخلصوم الشخصي ة وال يرتتب عنها بطالن إجراء التبليغ إال  مّت نتج عنها ضرر إن  اإلخالالت الشكلية اليت تشوب حماضر التبليغ إّن 
 . 328للمتمس ك ابلبطالن وبشرط إاثرهتا قبل اخلوض يف األصل  

 . 329العام  من جملة املرافعات املدنية والتجارية هي من اإلجراءات األساسية اليت تثريها احملكمة تلقائي ا لتعلقها ابلنظام 8أحكام الفصل  -
 .330جيوز تبليغ اإلستدعات يف نطاق قرارات التوظيف اإلجباري بواسطة أعوان اإلدارة   -
عادة ذات التعليل  جيوز حملكمة اإلستئناف أن تتبىن  موقف حمكمة البداية الذي جاء معل ال تعليال كافيا مبا يٌغنيها عن اخلوض جمد دا يف ذات املسألة وإ -

331. 
الفردية املكسبة للحقوق خيضع لشرطني أو هلما عدم شرعية القرار املسحوب واثنيهما صدور قرار السحب خالل اآلجال    سحب القرارات اإلدارية -

 .332القانونية للطعن 

 
 . 2013أفريل  22بتاريخ  29403و 29410و 29416احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضااي عدد  322
 .  2013جوان   24بتاريخ  312461القرار التعقيبـي الصادر يف القضي ة عدد  323
 .  2013جانفي   21بتاريخ  311373القرار التعقيبــــي الصادر يف القضي ة عدد  324
 .  2013جوان   24بتاريخ  311689التعقيــبــيب الصادر يف القضي ة عدد القرار  325
 .  2013فيفري   11بتاريخ  311386القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  326
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  312212القرار التعقيبـــي الصادر يف القضي ة عدد  327
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  312153القرار التعقيبــي الصادر يف القضية عدد  328
 .  2013جوان   24بتاريخ  312313القرار التعقيبــــي الصادر يف القضية عدد  329
 .  2013مارس  11بتاريخ  312500القرار التعقيـــبـــي الصادر يف القضية عدد  330
 .  2013فيفري   25بتاريخ  312403القرار التعقيبــي الصادر يف القضي ة عدد  331
 .  2013أفريل  22بتاريخ  29432اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  احلكم 332
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 .  333استدعاء األطراف هو إجراء أساسي لتعل قه حبقوق الدفاع واإلخالل به يعر ض احلكم للنقض  -
يراه ضروراي  مبا يف ذلك حتديد الوجهة الصحيحة ألطراف املنازعة الستقصاء احلقيقة وإجياد احللول   يرجع لقاضي املوضوع توجيه عمل التحقيق وفق ما -

 .334املالئمة للنزاعات املعروضة أمامه  
م  - املستأنف ضد ه ابنتفاء  فإن  ذلك ال حيول دون متس ك  ابتدائي ا  هبا  احملكوم  الغرامة  الرتفيع يف  إىل  يهدف  األصلي  اإلستئناف  ؤوليته عن سإذا كان 

ئناف األصلي حصول األضرار املد عى هبا ومطالبته إبعفائه كلي ا من الغرامة ويعد  هذا الدفع من قبيل الدفوعات اليت هلا ارتباط وثيق مبوضوع اإلست
لى حمكمة اإلستئناف قبول تفح ص ويتنز ل ابلتايل منزلة اإلستئناف العرضي اتم املوجبات لشموله الثابت ابملفعول اإلنتقايل لإلستئناف الذي ويتعني  ع

 . 335مدى وجاهة أسانيده من انحية األصل 
 . 336إن  املقر  املختار يف أي  طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي ابنتهائه ما مل يثبت خالفه -
فإن ه ال جيوز للجلسة العامة إعادة مناقشة املطاعن اليت سبق رفضها من    يف حالة النقض من قاضي التعقيب والبت  هنائيا يف األصل كقاضي موضوع ، -

 .337قبل قاضي األصل وأضحت بذلك مطاعن ات صل هبا القضاء مبجر د أن فو ت صاحب املصلحة يف فرصة إعادة إاثرهتا أمام قاضي اإلحالة  

  

 
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312592القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  333
 .  2013ديسمرب  23بتاريخ  313192القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  334
 .  2013فيفري   25خ بتاري  312192القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  335
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312405القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  336
 . 2013ماي  2بتاريخ  311578القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية يف القضي ة عدد  337
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 العنوان الثان:املبادئ املتعّلقة أبصل النّزاع

 الباب األّول: املبادئ املقّررة ف ماّدة جتاوز الّسلطة

ة :  القسم األّول: املبادئ العاّمة للمشروعيّ

 ىل إقرار املبادئ الت اليية: خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إ 
 338. لتعويض إن  التصريح بشرعية القرار املخدوش فيه ال يشك ل سببا من أسباب قيام مسؤولية اإلدارة مم ا ال ميك ن الطاعن من احلق يف املطالبة اب-
لإلد  - جيوز  ال  وأنه  ضمنه  وردت  اليت  األسباب  إىل  ابلنظر  تتم  اإلداري  القرار  لشرعية  القاضي  أسباب تقدير  إضافة  أو  قرارها  أسباب  إستبدال  ارة 

 339جديدة. 
لقانون ويكون ابلت ايل لئن كانت القرارات اإلداري ة تتمت ع بقرينة الش رعي ة فإن  مشروعي تها تبقى رهينة تعليلها وإثبات موجبات اختاذها من حيث الواقع وا  -

 340عبء اإلثبات فيها حمموال على اإلدارة املتخ ذة للقرار. 
ا - الستثنائية لتربير جتاوز اإلدارة للشكليات اجلوهرية أو لقواعد االختصاص شريطة أن تكون استقر  فقه القضاء اإلداري على اعتماد نظرية الظروف 

د اليت حتتم عليها التدخل  اإلجراءات املتخذة جملاهبة وضعية استثنائية وأن تكون اإلدارة يف وضعية يستحيل معها أن تتصر ف طبقا ملبدأ الشرعية نظرا لصبغة التأك  
 341خدمة املصلحة العامة كاألمن الوطين أو إعادة النظام أو استمرارية املرافق العمومية الضرورية للحياة الوطنية أو احمللية.  وأن يكون ذلك التصرف يف

 الفرع األّول: قاعدة اإلختصاص:

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التاليية: 
 342النظام العام اليت يتعني  على احملكمة إاثرهتا ولو من تلقاء نفسها تعترب قاعدة اإلختصاص من متعلقات  - 
املسند    ميارس   -  النص  مبقتضى  ذلك  مل خيو ل  طاملا  اختصاصها  تفويض  األخرية  هلذه  وأن ه ال ميكن  هلا  املسند  السلطة  قبل  من  االختصاص وجواب 

 343.لالختصاص أو نص آخر من نفس املرتبة 

ا النص القانوين لذلك، وأن أتويل النصوص من القواعد األساسية يف القانون العام أن األصل يف ممارسة االختصاص أن يتم من قبل السلطة اليت عي نه  -
ء لذلك أجازت  املنطبقة يف هذا امليدان، كتفسري قواعد االختصاص يكون على وجه ضي ق ويف حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه ومؤداه، وأن ه استثنا 

ى شريطة أن يتوفر نص تشريعي جييز ذلك، ال يقل  مرتبة عن النص  احملكمة لصاحب االختصاص أن يفو ض جانبا من سلطته أو إمضاءه لفائدة سلطة إدارية أخر 
 344األصلي الضابط لالختصاص وأن يكون هذا التفويض صرحيا وواضحا ابلكتابة وأن ال يفرتض وجوده ضمنيا. 

إىل    ذلك اإلعفاء من اخلطة الوظيفيةإن قاعدة توازي االختصاصات الراسخة يف فقه القضاء تقتضي أن تعود صالحية اختاذ قرارات إهناء املهام مبا يف - 
 345. السلطة اليت هلا حق التسمية 

تقتضي قواعد االختصاص من حيث الزمن أن  لكل شخص سواء كان فردا أو هيئة أو جملسا نطاق زمين يباشر فيه إختصاصاته، وأن  حتديد اجلهة  -

 
 . 2013جويلية  15بتاريخ  122216احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  338
 . 2013ديسمرب  10بتاريخ  19384/1ئي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدا  339
 . 2013جويلية  15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  340
 .2013نوفمرب   15بتاريخ  124888و    124887احلكم االبتدائي عدد  341
 . 2013أكتوبر  28بتاريخ  18515/1و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد 2013مارس  1بتاريخ  125815القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  342
 . 2013أكتوبر  28بتاريخ  18515/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  343
 .2013نوفمرب   15بتاريخ  124887و احلكم اإلبتدائي عدد  2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي عدد  344
 . 2013جويلية  15بتاريخ  123049اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم  345
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اذ قرار إداري يكون ابلنظر   346.لألحكام القانوني ة اجلاري هبا العمل زمن إختاذ ذلك القراراإلداري ة املختص ة ابخت 
ت يتمثل عيب االختصاص الزمين يف اختاذ قرار إداري بعد مضي املدة احملددة إلصداره أو صدوره عن شخص مل يباشر يف ذلك التاريخ املهام ذا  - 

أو عن جملس خارج مدة واليته، أو صدوره بعد زوال االختصاص عمن أصدره. وإستثناء الصلة ابلقرار أو عن سلطة مل تكلف بعد مبباشرة الصالحيات املتصلة به  
عيات سابقة لذلك، تكون القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطة غري خمتصة شرعية مّت أجاز نص قانوين هلا إختاذ تلك القرارات أبثر رجعي ينسحب على وض

 347. قبلي على وضعيات الحقة لتاريخ إهناء مهامها أو حلهالتاريخ إحداثها أو تكليفها مبهامها أو أبثر مست

 الفقرة األوىل: اإلختصاص األصيل: 

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 

توىل رئيس    - إذا  اجلامعة صادرا عن سلطة غري خمتص ة  النهائي من  الرفت  بتسليط عقوبة  القاضي  القرار  اختصاصه  يكون  اختاذه، ضرورة أن   اجلامعة 
التأديب يف شأن الطالب دون أن يكون خمو ال إلصدارها رأسا ضد   التأديبية اليت يتخذها جملس  التنفيذية للعقوبة  ه عمال مبقتضيات  يقتصر على إكساء الصبغة 

عات ومؤس سات التعليم العايل والبحث و قواعد سريها مثلما مت   واملتعل ق بتنظيم اجلام  2008أوت  4املؤرخ يف  2008لسنة  2716عدد  من األمر  57الفصل 
 348. 2011جوان  9املؤرخ يف  2011لسنة  683عدد  تنقيحه وإمتامه ابألمر

ما    حدود  اسقر  فقه قضاء احملكمة االدارية على أن ال يقع التوسع يف أتويل قواعد االختصاص وأن يقع أتويل الن صوص املنطبقة يف هذا امليدان يف  -
 349. يقتضيه النص  الواضح حسب وضعه ومؤد اه

 املختص ة   كل عطلة مرض عادي جتاوزت مدهتا ثالثني يوما ال ميكن أن متنح من طرف رئيس اإلدارة إال  بناءا على رأي ابملوافقة من الل جنة الطبي ة  إن    -
 350من قانون الوظيفة العمومية.  43وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 

القانون عدد    - للقضاء، فإن     1967لسنة    29لئن كان يرجع إىل رئيس اجلمهورية مبوجب أحكام  بناء على ترشيح اجمللس األعلى  القضاة  تسمية 
عهد إىل رئيس احلكومة سلطة التعيني يف الوظائف املدنية العليا اليت يندرج يف إطارها تسمية القضاة، ومل  2011لسنة  6من القانون التأسيسي عدد   17الفصل 

من القانون   11لصالحية خاصة وأن ه أضحى ميارس مهاما حمد دة ُضبطت بصفة حصرية أبحكام الفصل  يعد لرئيس اجلمهورية على هذا األساس ممارسة هذه ا 
 351. التأسيسي املذكور واليت، وابستقرائها، مل تتضم ن صالحية تسمية القضاة

أو شكليات حمد دة يف ضبط قائمة املناشدين، وابلت ايل فإن  مل تقي د اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واإلنتقال الدميقراطي إبجراءات  -       
 352. اتوليها تكليف جلنة خاص ة للغرض ال يعد  تنازال منها عن اختصاصها طاملا أن  هذه اللجنة منبثقة عن اهليئة املذكورة وتعمل حتت إشرافه

 353. هو اختصاص منحه املشر ع إىل رئيس البلديةإن  اإلشغال املؤقت للملك العام مبقتضى ترخيص أو مبقتضى عقد  -       

ك املذكور إن  استغالل أصحاب املقاهي ألجزاء من امللك العمومي البلدي خيضع إىل مقتضيات التشريع اجلاري به العمل ابلنسبة لإلشغال الوقيت للمل  -       
لتثبت من مدى حصول طالب الرتخيص على الرخص الضرورية ملمارسة ذلك النشاط على أن يتوىل رئيس البلدية مبناسبة النظر يف مطلب الرتخيص يف اإلشغال ا

تعل ق ابستغالل  ومن أن  اإلشغال متطابق مع التخصيص وال يؤد ي إىل اإلضرار ابمللك العمومي، يف حني أن  النظر يف مدى احرتام الطالب لكراس الشروط امل
 354.وايل املختص  ترابيا دون سواهلل 2004لسنة  75املقاهي أوكل مبوجب القانون عدد 

 
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322القضي ة عدد الصادر يف احلكم اإلبتدائي  346
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322القضي ة عدد الصادر يف احلكم اإلبتدائي  347
 .2013مارس  1بتاريخ  125815القضي ة عدد القرار اإلبتدائي الصادر يف  348
 .2013جوان   14بتاريخ  17122/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  349
 . 2013ديسمرب  6بتاريخ  125870القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  350
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  128620احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   351
 . 2013مارس  15بتاريخ 124725احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  352
 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  353
 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  354
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للعقود، مم ا يكون معه  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية اجلهة املؤهلة قانوان إلصدار القرارات املتعل قة بعزل األعوان املنتمني إىل رتبة حمر ر مساعد    -     
 355القرار الصادر عن حافظ امللكية العقارية مشواب بعيب االختصاص 

ال  إن  التثبت من مدى توافر الشروط املطلوبة مبناسبة دراسة ملف طلب احلصول على الرتخيص يف إشغال امللك العمومي البلدي ال ميكن أبي  ح-     
 356صه. من األحوال أن خيو ل لرئيس البلدية التدخل يف اختصاص سلطة أخرى ملعاينة خمالفات ال تدخل العقوابت املتعل قة هبا ضمن جمال اختصا

البناء دون رخصة تكون مقي دة مبمارسة اإلختصاص األصلي الذي خو له له املشر ع والذ ي ال يقف عند حد    -        البلدي ة يف حالة   إن  سلطة رئيس 
ا يتعد اه إىل إصدار قرار يف اهلدم والس هر على تنفيذه واإلستعانة ابلقو ة العام ة إن   357 .لزم األمرمعاينة املخالفات املذكورة وإّن 

لرئيس اجلمهوري ة املؤق ت صالحي ة إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعي ة يف صيغة مراسيم    2011لسنة    14من املرسوم عدد    4خو ل الفصل    -       
ايل فإن  ممارسة رئيس اجلمهورية املؤق ت وختمها ومن بينها املراسيم املتعلقة ابلنظام اإلنتخايب، وذلك إىل حني مباشرة جملس وطين أتسيسي منتخب ملهامه، وابلت 

املتعلق بدعوة   2011أوت    3املؤرخ يف    2011لسنة    1086، حسب الفصل األول من األمر عدد  2011أكتوبر    23للسلطة التشريعية يكون إىل غاية يوم  
 358. الناخبني إلنتخاب أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي، شرعيا من هذه الناحية

أو ترتييب    املستقر عليه فقه وقضاء أن الوزراء ال ميتلكون سلطة ترتيبية عامة وال ميكنهم إصدار تراتيب إال  مّت كانوا مؤهلني مبقتضى نص تشريعيمن    -  
أن ذلك ال إدارية على  بصفتهم رؤساء مصاحل  الراجع هلم ابلنظر  العمومي  املرفق  إجراءات حلسن سري  إختاذ  الضرورة  إقتضت  إذا  أو  خيول هلم أبي حال    عام 

 . 359التدخل لسد فراغ تشريعي أو ترتييب 

التوجيهي عدد    - القانون  إىل  الفصل   2002جويلية    23املؤرخ يف    2002لسنة    80يتضح ابلرجوع  تعرض يف  أنه  املدرسي  والتعليم  املتعلق ابلرتبية 
 360. نظيم هذه املادة مبقتضى قرارمنه إىل النظام التأدييب ابملؤسسات الرتبوية وخول لوزير الرتبية صالحية ت 14

املدرسي  -  املتعل قة ابلتأديب  الرتتيبية  األحكام  اذ  أصلي ة الخت  الرتبية بصورة  تدخ ل وزير  أن  اعتبار  احملكمة على  فقه قضاء هذه  املضم نة ابملنشور   استقر 
النصوص املتعل قة بتنظيم التعليم الثانوي يف اتريخ صدور هذا املنشور مل  يت سم ابلال شرعية ضرورة أن    1991أكتوبر  1بتاريخ  93/91الوزاري الصادر حتت عدد 

   361تفو ض له صراحة أو بصورة ضمنية صالحية تنظيم هذه املاد ة. 
البلدي ة اليت يتدخ ل على أساسها كسلطة ضبط إداري عام، تكون على الدوا-  م مقي دة،  إستقر  فقه قضاء احملكمة اإلدارية على اعتبار أن  سلطة رئيس 

يعد  تنك را للصالحي ات   تستوجب منه التدخ ل الفوري لتحقيق الراحة والصح ة العام ة واحملافظة على إطار عيش سليم داخل منطقته البلدي ة، وأن  امتناعه عن ذلك
 362اذها.املوكولة إليه هبذا العنوان، إال  أن  التدابري املتخذة يف هذا اإلطار تكون مؤقتة وتزول بزوال سبب إخت  

 

إستقر  فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  وجود أو بروز نزاع جد ي حول ملكية أو استحقاق قطعة األرض موضوع رخصة البناء يوجب على   -     
 363ئم بشأهنا هنائيا. رئيس البلدية اإلمساك عن تسليم الرخصة املطلوبة أو املبادرة بسحبها يف صورة سبق تسل مها وذلك إىل حني فض  النزاع اإلستحقاقي القا

 
 . 2013جويلية   15بتاريخ  27891احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  355
 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  356
 . 2013ديسمرب  19بتاريخ  17683/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  357

 2013مارس  19بتاريخ  18738/1اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد احلكم  -
 2013جوان  14بتاريخ  14374/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 2013جويلية   1بتاريخ  19874/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013ويلية ج  15بتاريخ  16855/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 .2013جوان  17بتاريخ  18266/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -

 .2013مارس  15بتاريخ  124729احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  358
 .2013مارس  15بتاريخ  124729احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  359
  2013أكتوبر  28بتاريخ  120828دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع 360
 .2013أكتوبر  28بتاريخ  121166احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد -    
 .2013جانفي  25بتاريخ  125516احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  361
 . 2013نوفمرب  28بتاريخ  122425احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  362
 . 2013أكتوبر  28بتاريخ  16908/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  363
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نه لئن مل ينظم املشرع أحكام التخلي عن الوظيف من حيث اإلجراءات الواجب إتباعها، اآلجال والسلطة املختصة يف إصدار قرار الشطب ، إال أ -     
مباشرة وظائفه و من حرمانه من مجيع االمتيازات    ونظرا إىل أن الشطب والعزل يرتبان نفس اآلاثر القانونية إذ أن قرار العزل يؤدي إىل حرمان العون املعزول من

من املتجه عمال   املادية واإلدارية اليت كان من شأنه التمتع هبا لو ظل يشغل وظيفته ،كما هو الشأن ابلنسبة إىل الشطب من أجل التخلي عن الوظيف، فإنه
الفصل   الع   535أبحكام  الوظيفة  قانون  الواردة يف  األحكام  اعتماد  م.إ.ع  قرار   من  قانوان إلصدار  املختصة  السلطة  فيما خيص  وذلك  العزل،  مادة  مومية يف 

من قانون    51الشطب من أجل التخلي و اعتبار أن رئيس اإلدارة هو السلطة الوحيدة املخول هلا قانوان إلصدار قرار الشطب من أجل التخلي طبقا للفصل  
 364مبدأ توازي الشكليات فإن السلطة املؤهلة النتداب العون هي السلطة املؤهلة إلعفائه من القيام بوظيفته الوظيفة العمومية هذا فضال على أنه و ابالستناد إىل 

 
من القانون عدد    13من جمل ة الطرقات إىل الوزير املكل ف ابلنقل سلطة سحب رخص السياقة، فإن  مقتضيات الفصل    95لئن عهدت أحكام الفصل    -

واملتعلق بضبط مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة اجلهوية أجازت ألعضاء احلكومة تفويض بعض سلطاهتم إىل   1975جوان    13املؤرخ يف    1975لسنة    52
ة على أن يتم  ضبط نوع وحدود كل  تفويض أبمر، وصدر على هذا األساس األمر عدد   املتعل ق بتفويض   1989مارس    24املؤرخ يف    1989لسنة    457الوال 

والذي مت  مبقتضى أحكام   2005جوان    27املؤرخ يف    2005لسنة    1841كومة إىل الوالة مثلما مت  تنقيحه خاصة مبقتضى األمر عدد  صالحيات أعضاء احل
 .365تفويض اختصاص سحب رخص السياقة إىل الوايل يف احلدود الرتابية للوالية  10فصله 

 
يف املادة العمراني ة مستمد  من األحكام الواردة مبجل ة التهيئة الرتابي ة والتعمري اليت مل تشرتط استقر  قضاء احملكمة اإلداري ة على أن  اختصاص رئيس البلدي ة  -

 366دي ة. مصادقة الوايل على قرارات اهلدم والسدم ورخص البناء وغريها اليت تعود إىل رئيس البلدي ة دون غريه كل ما تعل ق األمر ابملناطق البل

منها إىل مساعديه سواء يف اختاذ    69التهيئة الرتابية والتعمري لرئيس البلدية تفويض اإلختصاص املسند له مبوجب الفصل  طاملا مل ختو ل أحكام جملة    -
 367القرارات أوإمضائها، فإن  قرار الرتخيص يف البناء  املطعون فيه يغدو مشواب بعيب اإلختصاص إلمضائه من سلطة غري مؤهلة قانوان.

 368أن إمضاء السلطة املختصة على حماضر اللجان االستشارية يفيد ممارستها الختصاصها.  استقر عمل احملكمة على -
التهيئة الرتابية والتعمري وال أي نص تشريعي آخر لرتخيص قانوين جييز للوايل تفويض صالحياته سواء فيما يتعلق بت  - سليم رخص إن  عدم تضم ن جملة 

تتبع   يف  عامة  وبصفة  هبذه البناء  سواه  دون  الوايل  إفراد  حنو  املشرع  نية  إجتاه  يفيد  العمرانية،  املادة  يف  املنطبق  التشريع  إحرتام  عدم  عن  الناشئة  املخالفات 
 369.تصةاإلختصاصات وإقصاء كل إمكانية تفويضها إىل غريه، مبا جيعل القرار املطعون فيه املمضى من الكاتب العام للوالية صادرا عن سلطة غري خم

 370. يكون رؤساء اجلامعات خمتصني الختاذ القرارات التأديبية يف شأن اإلطار الفين التابع هلم -

 

 الفقرة الثانية :اإلختصاص من الّدرجة الثانية :

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
سلطته وإمضاءه لفائدة سلطة إدارية أخرى شريطة أن يتوف ر نص  تشريعي أو ترتييب جييز ذلك جيوز استثنائيا لصاحب اإلختصاص األصلي أن يفوض    -

 371وأن يكون التفويض صرحيا وواضحا ابلكتابة. 
 

 . 2013أكتوبر  25بتاريخ  124104احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  364
 . 2013أكتوبر  30بتاريخ  19276/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  365
 .2013نوفمرب  1اريخ بت 123062احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  366
 2013مارس  7بتاريخ  120333احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  367

 2013نوفمرب  1بتاريخ  123062احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -
 .2013ديسمرب  3بتاريخ  123658احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -

 . 2013جويلية   15بتاريخ  123911القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  368
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  369
 2013 ديسمرب  25بتاريخ  120926احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  370
 . 2013جويلية   15بتاريخ  16885/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  371
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حة صرادرج الفقه والقضاء اإلداريني على اعتبار أن تفويض اإلختصاص سواء تعلق األمر بتفويض السلطة أو بتفويض اإلمضاء  حيتاج إىل أن جييزه    -
 372كان سندا لإلختصاص أو نص له نفس املرتبة القانونية النص الذي  
قرار  - املكلفة ابختاذ  األصلية  للسلطة  مانع  قانوان، حني حيصل  أخرى وفق شروط وشكليات حمددة  معينة حمل  أن حتل سلطة  احللول  بنظرية    يقصد 

التفويض، تكون للجهة اليت حتل حمل غريها نفس سلطات اجلهة األصلية، ويتم احللول بقوة   إداري، أو حني متتنع عن القيام بذلك، وأن ه خبالف ما عليه احلال يف
 373.القانون وال حيتاج إىل قرار خاص وصريح

الفصل    - لرئيس    51أجاز  االدارية   الصبغة  العمومية ذات  احمللية واملؤسسات  العمومية  الدولة واجلماعات  العام ألعوان  النظام األساسي  االدارة من 
  374بصفته صاحب السلطة التأديبية تفويض هذه السلطة وصالحية امضاء تقرير اإلحالة على جملس التأديب.

األشغال ولو من سل  - إيقاف  قرارات  القانونية كاختاذ  للقانون ابلوسائل  املخالفة  للبناءات  للتصد ي  البلدايت  العامة تدخل  طة غري تقتضي املصلحة 
 375. رة اخلروج على بعض قواعد الشكل واإلجراءات ملواجهة الظروف اإلستثنائية شريطة أن يبقى ذلك حتت رقابة القضاءخمتص ة إذ جيوز لإلدا

 376.درج فقه قضاء هذه احملكمة على تطبيق قاعدة أن ه ال تفويض إال  بنص  جييز ذلك -
ف الدوائر البلدية وطرق تسيريها والذي، ولئن كان قد عهد  ضبط وظائ  2000ماي    2املؤرخ يف    2000لسنة    911مت  مبوجب أحكام األمر عدد    -

بة  يف نص ه األصلي إىل كاهية رئيس البلدية تسيري شؤون الدائرة بتفويض من هذا األخري وممارسة مجلة من الصالحيات اليت يندرج ضمنها مراق  8صلب فصله  
اذ قرارات إزالة البناء غري القانوين، فإن  أحكام األ اليت مت  مبوجبها تنقيح األمر املذكور قد اقتصر   2007أفريل    2املؤرخ يف    2007لسنة    735مر عدد  البناء واخت 

اذ قرارات اهلدم  377. على متكني رئيس الدائرة البلدية مراقبة البناء دون أن يسنده صالحية اخت 

صال القضاء :  الفرع الثان :  قاعدة اتّ

 املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل: خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه 
اليت بت في - املسائل  القيام ضدها ابلتعويض اخلوض جمددا يف  السلطة عند  إلغائه بسبب جتاوز  الواقع  القرار  الصادر عنها  ها قاضي ال جيوز لإلدارة 

 378اإللغاء مّت توفرت لقضائه شروط إكتساب قوة األمر املقضي به. 
 

 

 الثالث: مبدأ حجية الشيء املقضي به: الفرع

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 

 379تكون اإلدارة ملزمة يف حالة صدور حكم هنائي يقضي إبلغاء قرار إداري أبن تستجيب إىل مقتضياته بتنفيذه.  -

ا   -           احلـالة  القاضي ة إبصالح رسوم  به و تسري آاثرها على األحكـام  املقضي  الشيء  النهائي ة تتمت ع بقو ة  القضائي ة  ملدني ة كغريها من األحكـام 
تبادر ابإلعرت  مل  عليها  املد عى  اإلدارة  أن   ثبت  والعمل هبا وطاملا  احرتامها  يتحت م  قانوني ة جديدة  تنشئ وضعيات  اض على حكم اإلصالح يف  الكـاف ة ابعتبارها 

 
 .2013ماي  28بتاريخ  29095احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  372

 . 2013أكتوبر  28بتاريخ  18515/1احلكم اإلبتدائي الصاد يف القضي ة عدد  -
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  373
 . 2013جويلية   1خ بتاري 121983احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  374
 . 2013جويلية  15بتاريخ  125220احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  375
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  124127احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   376
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  124127احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   377
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  124158القضية عدد   احلكم االبتدائي الصادر يف   378
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  120736احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  379
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 380ية،فإن  عدم إذعاهنا للحكم املذكور و إستخالصها للنتائج القانونية املرتتبة عنه ينطوي على خرق ملقتضيات الشرعية. اآلجال القانون
بعد إحالته على   -          يتم  ذلك  للتشطيب عليه طاملا مل  ليكون سندا  العارض يقضي إبدانته وسجنه ال يكفي لوحده  صدور حكم جزائي على 

 381ك. آنذا جملس الرتبية وختويله حق الدفاع عن نفسه وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية، فضال عن أن ه ليس ابحلكم النهائي ابعتباره حمل  استئناف

شريطة أن ال تستعري وصفا   اقتداء مببدأ استقاللية التتبعات التأديبية عن التتبعات اجلزائية جيوز لإلدارة معاقبة عوهنا أتديبيا رغم تربئته من القاضي اجلزائي-
 382وصفه من قانون الوظيفة العمومية.  جزائيا واردا يف اجمللة اجلنائية لألخطاء املرتكبة وأن تتوىل تكييف تلك األخطاء تكييفا إداراي حبتا أيخذ

 طاملا ثبت أن  املد عي حتص ل على حكم يقضي إبلغاء قرار إحالته على التقاعد ألسباب أتديبية،كما ثبت أن  هذا احلكم قد أحرز على حجية   -       
وتسوية وضعيته اإلدارية عن فرتة عزله بصفة كاملة مبا يقتضيه ذلك من  األمر املقضي به،فإن ه كان لزاما على اإلدارة استخالص النتائج القانونية املرتتبة عن ذلك  

 383رية إعتبار سنوات عزله مبثابة سنوات عمل فعلية ومتكينه من مجيع حقوقه املتصلة بوظيفته مبا يف ذلك حقه يف اإلنتفاع ببطاقة العالج العسك

زائي يف مطالبة اإلدارة إبرجاعه إىل سالف عمله يف حال تربئته من التهم املنسوبة إليه  استقر عمل هذه احملكمة على أحقية العون حمل التتبع اجل  -       
 384. من قبل القاضي اجلزائي مبوجب حكم قضائي ابت

 الفرع الّرابع: مبدأ احرتام حقوق الّدفاع:

 : خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل

ح احرتام حق الدفاع يشك ل أحد املبادئ العامة للقانون اليت حيرص القاضي اإلداري على مراعاهتا من قبل اإلدارة حّت يف غياب النص الصري  -     
عقاب أو كانت هلا ال  وذلك من خالل توفري الضماانت القانونية الالزمة للحفاظ على مصاحل املخاطبني أبحكام قراراهتا كلما كانت ذات صبغة أتديبية أو مبثابة

 385.عالقة بشخص من يتسلط عليه أو بنشاطه

أديبية  : الفقرة األوىل: القرارات ذات الصبغة التّ

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  
ته استدعاء الطالب للحضور أمام جملس التأديب هو إهدار لضمانة أساسية تتعل ق مبمارسة حق  الدفاع ابعتبار أن  اإلدارة تكون بذلك قد حرم  عدم -

 386من فرصة الرد  على التهمة اليت من أجلها أحيل على جملس التأديب ومن إعداد وسائل دفاعه وإحضار حججه. 
ألساسي اخلاص بسلك املدرسني الباحثني التابعني للجامعات وبنود عقد االنتداب املربم يف الغرض ما يفيد وجوب لئن مل تتضمن مقتضيات النظام ا -

بوصفه موظفا   متكني املعين ابألمر من أوجه دفاعه قبل إقرار فسخ عقد انتدابه، فإن املساعد املتعاقد للتعليم العايل مّت استهدف لتتبع أتدييب خيضع
األحك إىل  مناط عموميا  لالنطباق على  املتعاقدين واليت جتد جماال  األعوان  بشأن أتديب  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  الواردة ابلنظام  العامة  ام 

 387املنازعة 

ملوكولة إليه      الشاغل خلطة عمدة ينتمي إىل سلك اإلطارات العليا لإلدارة اجلهوية و له صفة مأمور الضابطة العدلية إىل جانب الوظائف اإلدارية ا  - 
رية قارة تصرف له و يباشر مهامه حتت إشراف املعتمد و خيضع إىل سلطة وايل اجلهة الذي يعينه و يقرر نقلته أو إهناء مهامه و يتقاضى مقابل  ذلك منحة شه

 
 . 2013نوفمرب  15بتاريخ  129798احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  380
 .2013ديسمرب  31بتاريخ  121096احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  381
 . 2013ديسمرب  2بتاريخ  29095كم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد احل 382
 . 2013ديسمرب  25بتاريخ  120926و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  2013جويلية  15بتاريخ  122145احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  383
 . 2013أفريل  12بتاريخ  122702احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  384
 .2013جويلية   15بتاريخ  123923و احلكم اإلبتدائي عدد  2013أكتوبر  25بتاريخ  123483احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  385
 .2013مارس  1بتاريخ  125815القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  386
 . 2013جويلية  12تاريخ ب 121266حلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد ا 387



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

55 

العمومية و جيب متتيعه جبميع الضماانت املكفولة ألعوان وزارة الداخلية و يعد  تبعا لذلك عوان عموميا خاضعا ألحكام النظام األساسي العام للوظيفة  من ميزانية  
 388الدولة. 

كما جرى    منع الش خص الذي اختاره العون احملال على جملس الت أديب للد فاع عنه من القيام مبهامه على أحسن وجه يعد  اخالال مببدأ حق  الد فاع  -
امات.احملكمة على متت ع األعوان الواقع تتب عهم أتديبي  عمل هذه   389ا بقرينة الرباءة وأتويل الش ك لفائدهتم فيما يُنسب إليهم من اهت 

اذ عقوابت من الد رجة األوىل  - بشأهنا، وأن ه لئن كان لإلدارة سلطة تقديري ة يف إجراءات التقص ي والبحث اليت تتوخ اها خبصوص األخطاء اليت يقع اخت 
 ال رقابة عليها

بة الت أديبي ة جيعل سوى يف صورة ارتكاهبا خلطأ فاحش يف الت قدير، فإن  عدم ضمان احلد  األدىن من حقوق الد فاع ومنها االستماع إىل العون املعين ابلعقو 
   390قرارها مشواب هبضم حقوق الد فاع.  

لرتبية والتعليم املدرسي حتديدا ألجل أدىن يتوجب على اإلدارة  املتعلق اب  2002جويلية    23املؤرخ يف    2002لسنة    80لئن مل يتضمن القانون عدد    -
لى اإلدارة يف مثل هذه احلالة  املعنية التقيد به عند استدعاء التلميذ حمل التتبع التأدييب حلضور أعمال جملس الرتبية ومتكينه من اإلطالع على ملفه، فإن ه يتعني ع

الظروف املالئمة إلعداد وسائل دفاعه على حنو يضمن له حقوقه، على أن تبقى مسألة تقدير هذا األجل حتت    االلتزام أبجل معقول حّت توف ر للمعين ابألمر
 391رقابة القاضي اإلداري حبسب ظروف املنازعة ومالبساهتا. 

للتظل م املرفوع من قبله خبصوص اقرتاح إعفائه  مساع  العارض من قبل جلنة منبثقة عن التفقدية العامة لوزارة العدل يف ما نسب إليه من مؤاخذات تبعا    -
ته أحكام الفصل من مباشرة مهامه، ليس من شأنه أن يؤول إىل اعتبار أن  اإلدارة قد ضمنت له حق الدفاع، ضرورة أن  التفقدية ال يرجع هلا، حسب ما اقتض

وزارة العدل، سوى القيام ابألحباث اإلدارية األو لية اليت ليس من شأهنا   واملتعل ق بتنظيم  1992جويلية    20املؤرخ يف    1992لسنة    1330من األمر عدد    13
  392أن تغين أبي حال من األحوال عن انتهاج إجراءات حمد دة ومضبوطة ابلقانون واليت تكفل للقاضي الضماانت الضرورية يف التتب ع التأدييب. 

اهنا وأن اخلطأ املسلكي مستقل عن اخلطأ اجلزائي وابلتايل فإن عدم إحالة العون على  إن لإلدارة سلطة تقديرية يف تكييف اخلطأ الصادر عن أحد أعو -
 393أنظار العدالة ليس من شأنه أن ينال من حقه يف الدفاع عن نفسه أو أن يوهن شرعية القرار التأدييب الصادر ضده. 

 394فإنه على اإلدارة إعالمه بتلك األخطاء ومتكينه من حق الدفاع. كلما كان الباعث إلعفاء املوظف من خطته الوظيفية مبين على أخطاء إدارية   -
املكو نة مللفه  إن  اإلدارة غري ملزمة قانوان، حال تتبع الطالب أتديبيا، إبعالمه صلب وثيقة االستدعاء جمللس التأديب حبقه يف االطالع على الواثئق    - -

 395التأدييب واصطحاب من يرى فائدة يف حضوره للدفاع عنه 

ي ة  ميكن جمللس الـتأديب أن يطلب من السلطة اإلداري ة إجراء حبث تكميلي أو استكمال امللف بواثئق كما ميكن له أن يعقد يف خصوص نفس القض  -
 .396عد ة جلسات شريطة أن يت م التقي د بكامل اإلجراءات ابلنسبة إىل كاف ة اجللسات ابستثناء اجللسة اخلتامي ة املخص صة للمداوالت

من ممارسة كون عدم إدالء اإلدارة مبا يُثبت متكني املستأنف ضد ه من اإلط الع على تقرير إحالته على جملس التأديب قبل إنعقاد هذا األخري حد ا  ي-
أ يكون موجبا إللغاء القرار حق ه يف اإلط الع على األخطاء املسلكي ة املنسوبة إليه ومن إعداد وسائل دفاعه,كما  أن  تكرار اجلزاء التأدييب من أجل نفس اخلط
من أجل التمادي يف نفس   وذلك بصرف النظر عن تصنيفه من الدرجة األوىل أو الثانية سي ما أن ه مل يثُبت أن  العقوبة الثانية املسل طة على املستأنف ضد ه كانت

 397, اخلطأ املسلكي

 
 .2013مارس  19بتاريخ  124643و  123523احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  388
 . 2013جويلية  15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  389
 . 2013نوفمرب  29بتاريخ  128522القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  390
 . 2013جويلية  15بتاريخ  128565الصادر يف القضي ة عدد احلكم االبتدائي  391
 2013ديسمرب  25بتاريخ  128620احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 392
 .2013جوان  18بتاريخ  581208احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  393
 . 2013جويلية  15بتاريخ  123923احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  394
 . 2013جويلية  15بتاريخ  128852احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  395
 . 2013ديسمرب  31بتاريخ  18249/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   396
 . .2013أفريل  22بتاريخ  28772احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  397
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ل فه التأدييب تكمن ابألساس يف احلرص على التحقق من علمه بفحوى التتبعات التأديبية الغاية العملي ة من اإلجراء املتعل ق إبطالع املعين ابألمر على م  -
 398وأسباهبا وذلك حّت تتو فر له الفرصة لإلفصاح عن وجهة نظره يف إطار الذود عن حقوقه. 

 

صلة بذات الّشخص : ة أو املتّ أديبيّ  الفقرة الثانية: القرارات غري التّ

 :  اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت اليةخلصت احملكمة 

ع على  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن القرارات اليت هلا عالقة بذات الشخص تلزم اإلدارة أبن توفر ملن تسلطت عليهم فرصة اإلطال  -
 399رية. ملفاهتم واإلفصاح عن وجهة نظرهم دون ان يقبل منها التذرع بسلطتها التقدي

م من اختاذ قرار اهلدم ضرورة أن  ذلك يندرج ضمن دائرة اإلجراءات األ  - ساسية اليت  تكون اإلدارة حممولة على دعوة املخالف لسماعه يف أجل ثالثة أاي 
بغاية متكينه من تسوية  املخالف  لفائدة  إبطال قرار اهلدم إلهداره ضمانة أساسية كفلها املشرع  القرار وإاتحة   يؤد ي عدم احرتامها إىل  وضعيته قبل اختاذ ذلك 

ضاء مّت كان ذلك ممكنا الفرصة إليه يف مواجهة اإلدارة واإلفصاح عن وجهة نظره وتقدمي البياانت واملؤيدات اليت من شأهنا محلها على مراجعة موقفها عند اإلقت
 400وجائزا يف ظل القواعد العمرانية املنطبقة. 

اذ اجلهة املد عى عليها ل  - قرارها الطعني دون متكني املد عني من حق هم يف الدفاع عن أنفسهم وذلك بسماعهم وبتمكينهم من تقدمي احلجج والقرائن اخت 
 401. ر معيبا من هذه الناحيةاليت من شأهنا دحض البياانت املتعل قة هبم ومعارضة احلجج اليت انبىن عليها ورود أمسائهم ضمن قائمة املناشدين، جيعل قرارها املذكـو 

ق  إهناء مهام العارض من اخلطة الوظيفية جملرد اإلستناد على املصلحة العامة دون متكني العارض من فرصة للدفاع عن نفسه ينطوي على هضم حل   -
ومتكينهم من حق الرد حّت ولو  الدفاع الذي يقتضي أن حتيط اإلدارة منظوريها علما ابألسباب الداعية إىل إختاذ القرارات اليت متس مباشرة من وضعياهتم القانونية  

 402كانت هذه القرارات ال تنطوي حتت إطار التأديب. 
أحكام  سواء تعلق األمر مبخالفات أتديبية أو حبالة قصور مهين تكون اإلدارة مقيدة عمال أبحكام الباب السابع من القانون األساسي للقضاة أو    -

، إب  81الفصل   العمومية  للوظيفة  األساسي  القانون  املعين ابألمر على من  اطالع  الدفاع من  الكفيلة بضمان حقوق  اإلجرائية  والقواعد  الضماانت  تباع مجيع 
نة مبن ينوبه يف ذلك عند األخطاء املنسوبة إليه أو األسباب املستند إليها يف حتريك إجراءات اإلعفاء ومتكينه من الرد  عليها مبا له من جواب وواثئق واإلستعا

 403 ذلك من اإلجراءات والضماانت املقر رة. اإلقتضاء إىل غري
أو   االكتفاء ابلتنصيص يف االستدعاء املوجه للمخالف للحضور لدى اللجنة االستشارية ملنح الرتخيص إلحداث املؤسسات اخلاصة للتعليم العايل  -

 404إبعداد وسائل دفاعه على الوجه األكملسحبه على أن  ذلك "ألمر يهم ه"، يظل  قاصرا عن متكينه من معرفة سبب استدعائه حّت  يقوم 

 الفرع اخلامس: مبدأ تعليل املقررات اإلدارّية:

 :  خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية

 
 .2013نوفمرب  8بتاريخ  121811احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  398
 .2013جوان   28يخ بتار  29055احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  399
 2013 جويلية 15بتاريخ  120335احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  400

 . 2013جويلية  15بتاريخ  121570احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -
 2013جويلية  8بتاريخ  121307احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013نوفمرب  1بتاريخ  123062ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   -

 .2013مارس  15بتاريخ  124725احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  401
 . 2013أكتوبر  25بتاريخ  124295احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  402
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  123041القضي ة عدد الصادر يف احلكم اإلبتدائي  403
 .2013فيفري   6بتاريخ  120630اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم  404
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 405الضمين ال يستوجب من حيث طبيعته القانونية التعليل الذي يعد  شكلي ة تصاحب القرارات الص رحية دون غريها  الرفض  -
 406تعليل اإلدارة للمقررات اإلدارية الصادرة عنها ال يكون مستوجبا إال مّت إشرتط ذلك األمر نص صريح  -
األسباب - إىل  ابلنظر  تتم  اإلداري  القرار  لشرعية  القاضي  أسباب   تقدير  إضافة  أو  قرارها  أسباب  إستبدال  لإلدارة  جيوز  ال  وأنه  ضمنه  وردت  اليت 

 407جديدة. 
 408لقانون. لئن كانت القرارات اإلداري ة تتمت ع بقرينة الش رعي ة فإن  مشروعي تها تبقى رهينة تعليلها وإثبات موجبات اختاذها من حيث الواقع وا -
 409يل قراراهتا إال يف حالة وجود نص قانوين أو ترتييب ينص صراحة على وجوب استيفاء هذا اإلجراء. من الثابت أن اإلدارة ال تكون ملزمة بتعل -

عليل الوارد بنّص القانون  الفقرة األوىل: وجوبّية التّ

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
اعتبار أن األصل  - فقه قضاء هذه احملكمة على  القرار وأن يكون دقيقا وواضحا بشكل يكشف عن   درج  التعليل أن يكون منصهرا يف منطوق  يف 

ن ابلتايل من حتديد أوجه األسباب الواقعية والقانونية الكامنة وراء اختاذه لكي يتسىن للمعين به أن يكون على بينة اتمة مما هو مؤاخذ من أجله من أفعال ويتمك
 410مع تلك األسباب. دفاعه وإعدادها بطريقة تتالئم 

تعليل بدون نص آبستثناء القرارات ذات   جهة اإلدارة ال تكون مطالبة بتعليل قراراهتا إال إذا إشرتطت النصوص القانونية ذلك صراحة عمال مببدأ ال   -
  411غياب نص يقتضي ذلك. حّت يفالصبغة التأديبية والعقابية و اليت تقتضي إفصاح اإلدارة عن األسباب الواقعية و القانونية اليت أسست عليها قرارها 

لتصرفات املنسوبة إىل املستهدف ابلقرار واليت من أجلها مت وجوب تعليل القرار التأدييب تعليال دقيقا و ذلك بتضمينه تنصيصا كامال و واضحا على ا  -
ءها و مبناقشتها بصورة تسليط العقوبة التأديبية عليه و ذلك حّت يكون على بينة اتمة من االفعال و املؤاخذات املنسوبة اليه بصورة تسمح له بتحديد موقفه ازا

  412 جدية مّت رفع األمر للقضاء.
وطه أن  التعليل يف ذكر األسباب اليت محلت اجلهة اإلدارية على إصدار املقرر اإلداري وال يكون وجوبي ا إال  مّت نص  القانون على ذلك ومن شر يتمث ل  -

إليه حّت يتسىن له إعداد وسائل   يكون كتابيا ويتضمن كل  األسباب الواقعي ة والقانونية اليت يتأسس عليها ذلك املقرر ليكون املعين به على بي نة من املآخذ املو جهة
 413دفاعه.

للمسار لئن مل تقتض النصوص صراحة ذلك، تكون اإلدارة جمربة على تعليل قرار اإلحالة على التقاعد الوجويب ابإلفصاح عن السبب الواقعي لقطعها  -
 414جوء لتلك اآللية والضرورة اليت أمالها سري املرفق العام. الوظيفي للعون حّت تتبني من ورائه، وحتت رقابة القاضي اإلداري، املطابقة بني الباعث لل

 415يقتضي إهناء اإلحلاق من اإلدارة بيان األسباب احلقيقية ال يت أتس س عليها قرارها املنتقد.  -
لى اإلدارة التنصيص بصفة التعليل الصحيح هو الذي من شأنه أن جيعل املعين ابلقرار اإلداري على بينة من اخلطأ املنسوب إليه وهو ما يوجب ع  -

 
 . 2013جويلية  17بتاريخ  127953احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  405
 .2013جوان   19بتاريخ  124134احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  406
 . 2013مرب ديس 10بتاريخ  19384/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  407
 . 2013جويلية   15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  408
 2013جويلية  12بتاريخ  123646احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  409

 . 2013جويلية  15بتاريخ  123911احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -
 . 2013جويلية  12بتاريخ  121266احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  410
 .2013 جوان   14بتاريخ  18775/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  411
 .2013مارس  19بتاريخ  124643و  123523احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي تني عدد  412
 . 2013ديسمرب  31بتاريخ  18249/1احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  413
 2013ديسمرب  31بتاريخ  123091احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  414

 2013ماي  8بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -
 . 2013جوان  12بتاريخ  123295احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -

 . 2013نوفمرب  28بتاريخ  124405احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  415
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 416صرحية وجلية على الفعل أو األفعال موضوع املؤاخذة. 

 الفقرة الثانية: التعليل ف غياب نّص 

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
للقرار اإلداري آاثر على األمان الوظيفي للمستهدفني به ،وخاصة عند قطع مسارهم لئن كانت القاعدة انه ال تعليل بغري نص سابق جييز ذلك فانه مّت كان    -

 417املهين بصفة ابتة ، يكون من الواجب تضمني القرار املذكور السبب الذي ألجله مت اختاذه. 

فإن ه طاملا كان من فئة القرارات غري املالئمة واكتسى صبغة عقابية ، فإن  السلطة اإلدارية تكون ملزمة بتضمينه   لئن مل يشرتط القانون تعليل قرار إسقاط احلق ،  -
 418أسباب اختاذه.  

اإلدار   - اجلهة  إفصاح  فإن   البلدي  العمومي  امللك  إشغال  الرتخيص يف  برفض  البلدية  رئيس  الصادرة عن  القرارات  تعليل  القانون  يوجب  الئن مل  ملذكورة عن  ي ة 
 419  األسباب اليت اعتمدهتا الختاذ قرارها خيو ل للقاضي اإلداري بسط رقابته على تلك األسباب.

وق األساسية أو من حق تكون اإلدارة  غري ملزمة بتسبيب قراراهتا إال  إذا نص  القانون على ذلك، ومل تستثن من هذه القاعدة سوى القرارات اليت متس  من احلق  -
   420املا كان القرار املطعون فيه غري مندرج يف جانب من تلك اجلوانب املذكورة يكون متس ك الطرف الطاعن به غري ذي وجاهة قانونية. الدفاع وط 

كهم    ولو يف  أو بسلو التعليل من املبادئ العامة للقانون اليت يتعني احرتامها كلما اكتست القرارات الصبغة التأديبية أو كانت هلا عالقة بشخص املستهدفني    -
 421غياب نص صريح. 

اإلداري إال  بصفة دنيا   لئن كانت جلنة اإلعفاء تتمت ع بسلطة تقديرية يف جمال تقدير نسبة السقوط ونسبته إىل اخلدمة العسكرية وال رقابة عليها من قبل القاضي  -
ا مطالبة يف املقابل بتعليل آر   422ائها حّت  يتسىن  للمحكمة بسط رقابتها على شرعية أعماهلا يف صورة وجود غلط واضح وبديهي يف التقدير، فإهن 

املتعلق إبحداث الوكالة العقارية الصناعية اإلدارة بتعليل قرارات إسقاط احلق يف املقاسم    1991جوان    8املؤرخ يف    1991لسنة    37لئن مل يلزم القانون عدد    -
 423البة بتعليلها طاملا كانت هلا صبغة عقابي ة. الصناعي ة، فإن  اإلدارة املصدرة لتلك القرارات تكون مط

ية، فإن  القرار املت خذ مّت لئن مل تقتض القوانني املنظ مة لقطاع التعليم اخلاص  والن صوص الرتتيبية اليت وردت تطبيقا هلا ما يفيد وجوب تعليل القرارات اإلدار   -
ألمر أو بتصر فاته، فإن  اإلدارة تكون ملزمة ببيان األسباب الواقعية والقانونية اليت حدت هبا إىل إكتسى طابعا عقابيا وأتس س على مآخذ تت صل بسلوك املعين اب

اذه بشكل يسمح للمعين به أن يكون على بي نة اتم ة مم ا هو مؤاخذ من أجله من افعال ليتمك ن ابلتايل من حتديد أوجه دفاعه وإعداد ها بطريقة تتالءم مع تلك إخت 
 424األسباب. 

اذ هذا القرار على اإلدارة اإلفصاح عن السبب الواقعي لرفضها إعادة إرجاع املد عي إىل سالف نشاطه حّت تتمكن احملكمة من بسط رقابتها على الباعث ال  - خت 
 425ومدى مطابقته ملبدأ الشرعية من عدمه. 

املهنية ال يعد مبثابة التعليل الواضح والكايف ضرورة أن تلك العبارة محالة أوجه التنصيص صلب قرار الرفت املؤقت على أنه صدر من أجل اإلخالل ابلوجبات    -

 
 .2013ماي  17بتاريخ  121418احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  416
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  123041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  417
 . 2013أفريل  18يخ بتار  126459احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  418
 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  419
 .2013ماي  15بتاريخ  122205احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  420
 2013جانفي  25بتاريخ  124939احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  421

 2013جويلية  12بتاريخ  125524احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  -
 . 2013جويلية  15بتاريخ  124189احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  -

 .2013ماي  21بتاريخ  121185احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  422
 .2013ماي  17بتاريخ  121418احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  423
 . 2013نوفمرب  28بتاريخ  121960احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  424
 . 2013جويلية  12بتاريخ  125789احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  425
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 426وممكنة اإلنطباق نظرا لعموميتها على خمتلف الوضعيات التأديبية يف الوظيفة العمومية. 

 : الفرع الّسادس: مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات اإلدارّية

 املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه 

واملتعل ق ابحملكمة    1972جوان    1املؤر خ يف    1972لسنة    40من املقرَّر يف قضاء هذه احملكمة أن  دعوى جتاوز الس لطة احملَدثة مبوجب القانون عدد  -
 427بيقا ملبدأ عدم رجعي ة القوانني. اإلداري ة ال َتستهدف إال  املقر رات اإلداري ة الص ادرة بعد دخوله حي ز الت نفيذ تط

ا أو إلغائها بقوانني أو ال حيق لألفراد املطالبة ابإلبقاء على األحكام التشريعية والرتتيبية اليت يتمتع املشرع أو اإلدارة يف شأهنا بسلطة تقديرية لتنقيحه  - -
 428تراتيب جديدة. 

جلديدة و أن األثر الفوري للقانون اجلديد ال ينطبق على الوضعيات التعاقدية السابقة، إال أنه ختضع العالقات التعاقدية إىل مبدأ عدم رجعية القوانني ا  -
من   اليت  اآلاثر  ينطبق على  العام،  النظام  هتم  آمرة  أحكاما  يتضمن  عندما  العقد،  الالحق إلبرام  اجلديد  القانون  فإن  ذلك  من  استثناءا  زمن  و  تنشأ  أن  شأهنا 

  429صدوره. 

ن  القانون يف الزمان تقتضي تطبيق أحكام القانون الساري املفعول يف اتريخ حدوث الواقعة القانونية وال يسري مبدأ األثر املباشر للقانو قواعد تطبيق    -
 25املؤرخ يف    2011لسنة    43اجلديد على الوضعيات السابقة إال إذا تعلق األمر مبسألة إجرائية، وابلتايل فإن تولد القرار املطعون فيه قبل صدور املرسوم عدد  

ك القانون حيز واملتعلق بتنقيح وإمتام جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية، جيعله خاضعا لألحكام اجلاري هبا العمل قبل دخول ذل  2011ماي  
 430النفاذ. 

نافذ يف اتريخ املطالبة هبا أو إسنادها وإىل ما يتنز ل منزلته من القواعد  من املستقر أن  شرعية رخص البناء يقد رها القاضي استنادا إىل القانون العمراين ال  -
 431العمومي ة الستعمال األرض واليت أتيت تلك الرخص تطبيقا هلا. 

إبطاهلا وإعدام أثرها مبفعول  يكون اإلستثناء ملبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية عند مبادرة اإلدارة بسحب القرارات اإلدارية غري الشرعية مبا يؤدي إىل    -
 432رجعي شريطة إحرتام نظام وشروط السحب.

اصة يف ما صدور األمر الرتتييب املنظ م للدراسة ابملعهد األعلى للمحاماة إثر انطالق السنة الدراسية ليس من شأنه أن يشك ل عائقا يف اعتماده خ  -
يتوج   اليت  املقر ر إجرائها والضوارب  أثناء إصالح االختبارات وقبل اإلعالن عن  يتعل ق ابالختبارات  النفاذ قبل أو  ثبوت دخوله حيز  اعتمادها وذلك شريطة  ب 

 433النتائج  جتن با للتعقيدات اليت ميكن أن تطرأ يف ظل  الفراغ الرتتييب الذي ات سمت به الفرتة السابقة لصدور هذا النص. 

من جملة التهيئة الرتابية والتعمري،يقي د سلطة رئيس البلدية من   69اللجنة الفنية املنصوص عليها ابلفصل  لئن إستقر فقه القضاء على إعتبار أن  رأي      -
ا ية الرتاخيص املسندة من عدمه إّن  الناحية الفني ة،إال  أن  ذلك ال يعفيه من وجوب التقي د ابلرتاتيب العمرانية املنطبقة يف اتريخ إسناده للرخصة ضرورة أن  تقدير شرع

  434يتم  يف ضوء النصوص النافذة يف اتريخ إسنادها. 

 الفرع الّسابع: مبدأ املساواة:

 
 . 2013جويلية  15بتاريخ  121220عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  426
 . 2013ديسمرب  4بتاريخ  128127احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  427
 .2013أفريل  29بتاريخ  126635و  126618احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي تني عدد  428
 .2013ماي  17بتاريخ  121418احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  429
 . 2013ديسمرب  3بتاريخ  120935احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  430
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي الص ادر يف القضي ة عدد  431
 . 2013ماي  15بتاريخ  18158/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 432
 .2013ماي  8خ بتاري 120324احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  433
 . 2013جويلية  15بتاريخ  121963احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  434
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 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
انون، وابلتايل فإن ه ال يستقيم قانوان  إن  املساواة تقتضي لتطبيقها وجود األشخاص املعنيني يف نفس الوضعي ة الواقعية والقانونية ويف حدود ما جييزه الق  -

املختص اإلدارية  السلطة  احملددة من  للشروط  تستجيب  الغرض ال  احملتج  هبا هلذا  الوضعية  إذا كانت  املساواة  مبدأ  إحرتام  بوجوب  إطار صالحيات التذر ع  ة يف 
  435الضبط اإلداري. 

 
املساواة بكونه حيجر التفرقة والتمييز بني أفراد الفئة الواحدة إذا متاثلت وضعياهتم القانونية والواقعية وذلك يف دأب فقه قضاء هذه احملكمة على تعريف مبدأ    -

ال يكتسي مبدأ املساواة    كما.إطار املشروعية، إال إذا كان ذلك مربرا بواعز الصاحل العام أو يف صورة وجود أسباب موضوعية من شأهنا أن تربر مثل هذا التمييز
اخت أو  تصنيفات  عن  لتفرقات انجتة  تضمنه  للكافة حبكم  ابلنسبة  مساواي  احلاالت  يف كل  ليس  القانون  أن   ذلك  ومطلقة  عامة  مفهومه صبغة  بني  يف  الفات 

 436. ونيةالوضعيات جتعلها غري مشاهبة وحتت م متييزها، ومن مثة فإن التمسك خبرق مبدأ املساواة يكون مشروطا بوجود تطابق يف الوضعية القان
 437مبدأ املساواة ال يكتسي صبغة مطلقة وأن ه ال ميكن التمس ك به إال  ابلنسبة للوضعيات املماثلة ويف حدود ما جييزه مبدأ الشرعية.  -
دارة، حبكم تصر فها يف  تكون اجلهة املد عى عليها إبحجامها عن مد  احملكمة ابلواثئق املطلوبة قد حالت دون متكينها من بسط رقابتها على مدى احرتام اإل  -

 438جمال إسناد السكن االجتماعي، للشروط املوضوعية واملساواة يف االنتفاع ابملساكن من الصنف املذكور. 
 439عدم توفري اإلدارة املسؤولة على تنظيم املناظرة لنموذج موحد من أوراق إمتحان خيل مببدأ املساواة بني املرتشحني.  -

 

 الثامن: مبدأ احلياد:  الفرع

 :  ةالت الي املبادئخلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار 
م- على  بناء  و  نزيهة  بصفة  تقييمهم  يتم  ان  ذلك  يقتضي  و  للطلبة  أساسية  ميثل ضمانة  الدكتوراه  أطروحة  مناقشة  جلنة  أعضاء  احلياد يف  عايري توفر 

االعتبارات الذاتية مبا من شأنه إبعاد كل الشكوك و الشبهات حول عملية تقييم العمل األكادميي ويف ظل ثبوت وجود خالف جدي بني موضوعية مبنأى عن  
 .440املدعي و رئيس جلنة املناقشة من شأنه أن ينزع عن هذا األخري صفة احلياد او على األقل يلقي بظالل الشك على حياديتته 

و الدراسات هي مسألة تقنية حبتة من حمض إختصاص اللجان املختصة و  ال   رقابة عليها إال يف صورة اخلطأ الفاحش يف   القيمة العلمية للبحوث  -
  .441التقدير وثبوت ذلك من خالل أدلة قاطعة

جارة اسع: مبدأ حرية الّصناعة والتّ  : الفرع التّ

 الية : خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت  
مني ة والصحية  حرية التجارة من املبادئ العامة للقانون وال حيد  منها إال بقانون صريح يتخذ ألسباب تتعل ق حبماية النظام العام مبختلف مكوانته األ   - 
  442. واإلقتصادية

 
 .3201 ماي  15بتاريخ  122205احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  435
 . 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   436
 2013جويلية   1بتاريخ  121767القضي ة عدد حلكم اإلبتدائي الصادر يف ا 437
 . 2013ماي  8بتاريخ  18919/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  438
 . 2013فيفري   6بتاريخ  19313/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  439
 .2013مارس 26بتاريخ  19256/1و  19051/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف االقضي تني عدد  440
 .2013مارس 26بتاريخ  19256/1و  19051/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  441
 .2013جانفي  18بتاريخ  121327احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  442



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

61 

العمل، وطاملا ثبتت خمالفة العارض للشروط املتعل قة ابستغالل مبدأ حري ة التجارة والصناعة جيد حدوده يف ضرورة احرتام التشريع والرتاتيب اجلاري هبا    -
 .443املقاهي من الصنف األول فإن ه ال ميكن االحتجاج به يف نطاق الدعوى 

 : الفرع العاشر: مبدأ احلقوق املكتسبة

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 

املرصودة يف انتداب عملة    - تراها صاحلة وحسب االعتمادات  اليت  الصيغ  التقديرية لإلدارة حسب  السلطة  احلضائر من عدمه و مواصلة تشغيلهم خيضع إىل 
 444الغرض و ال جيوز هلذا الصنف من العملة التمسك حبقوق مكتسبة يف اعادة انتداهبم

للرتاتيب العمرانية على اعتبار أن ه ال يوجد نص  قانوين أو ترتييب يرغم البلدية على اختاذ قراراهتا يف    إن  اختاذ قرارات دون آجال مضبوطة بشأن البناءات املخالفة  -
كتسبة يف مواجهة هذا اخلصوص يف أجل حمد د ضرورة أن  األمر يبقى رهني معاينة هذه املخالفات من قبل أعواهنا وال يستقيم تبعا لذلك التمس ك ابحلقوق امل

 445.عليها طاملا ثبت أن  ما أجنزه املد عي من أشغال كان خمالفا للقانون وال تواجه يف ذلك بسقوط حق التتبع املخو ل هلا مبرور الزمناجلهة املد عى 
تعد غري قابلة   ة الاحلقوق الناشئة لفائدة املستفيدين من القرارات االدارية ال تعد مكتسبة ما دامت تلك القرارت حمل طعن لدى القاضي االداري و هي من مث  -

 446. للرجوع فيها 
قب- لإللغاء من  يعر ضها  بعيب  إال مّت كانت مشوبة  تلقائيا  لإلدارة سحبها  تولدت عنها حقوق مكتسبة ال جيوز  اليت  الفرد ية  القرارات  اإلداري إن   القاضي  ل 

 447ابألمر ابلقرار املراد سحبه.وشريطة أن  يكون الس حب داخل آجال التقاضي احملد د بشهرين إنطالقا من حصول علم املعين 

ك داخل آجال  ال ميكن سحب القرارات اإلدارية غري الشرعية إال بتوفر شرطني متالزمني, أوهلما يتعلق بعدم شرعية القرار املسحوب واثنيهما أن يتم ذل    -
 448. الطعن فيها ابإللغاء ضماان الستقرار الوضعيات القانونية

ا تقي دت يف ممارسة هذه السلطة تصرف البلدية يف أمالكها ال  - ا خيضع لسلطتها التقديرية. وطاملا أهن  عام ة ابلرتخيص يف إشغاهلا أو برفض الرتخيص يف ذلك إّن 
 449.ابملقتضيات القانونية والرتتيبية اجلاري هبا العمل ، فإن ه ال جيوز لطالب الرتخيص اإلحتجاج أبي  حق  مكتسب يف احلصول عليه

شرعية إال  داخل آجال الطعن فيهااستقر   - ن على أن ه ال جيوز سحب القرارات املكسبة حلقوق واملت سمة ابلال   . 450الفقه و القضاء اإلداراي 

ائها بقوانني أو تراتيب ا أو إلغ ال حيق لألفراد املطالبة ابإلبقاء على األحكام التشريعية والرتتيبية اليت يتمتع املشرع أو اإلدارة يف شأهنا بسلطة تقديرية لتنقيحه  -
 . 451جديدة 

 الفرع احلادي عشر:مبدأ حرية التنقل:

 : املبادئ التالية خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار

حتول دون  يت  جرى عمل هذه احملكمة على أن ه ال يسوغ إهدار مبدأ حري ة التنق ل إال  يف حدود ما جييزه القانون صراحة على أن تؤو ل االستثناءات ال  -
التونسية من شأنه النيل  متكني املواطن من هذا احلق  أتويال ضي قا، كما أن  ما تستأثر به اإلدارة من سلطة يف تقدير ما إن كان السماح بدخول العارض للموانئ  

 
 .2013نوفمرب  8بتاريخ  123607القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  443
 .2013جوان  14بتاريخ  126502احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   444
 . 2013جويلية   15بتاريخ  16885/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  445
 . 2013ماي  29بتاريخ 124583احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  446
 .2013ماي  15بتاريخ  18158/1تدائي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلب  447
 . 2013نوفمرب  26بتاريخ 125825احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  448
 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  449
 . 2013ماي  8بتاريخ  122722احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  450
 2013أفريل  29بتاريخ 126635و 126618القضي تني عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  451
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يؤول األمر إىل إطالق يدها وإعفاء أعماهلا من اخلضوع  من النظام العام أو من مسعة البالد ال حيول دون إقرار حق  القاضي اإلداري يف بسط رقابته عليها حّت  ال  
 452إىل مبدأ  الشرعي ة يف هذا اجملال.

وابلتايل    احلق  يف احلصول على جواز سفر تونسي أو جتديده يعد  من احلقوق األساسية لكل  مواطن تونسي الرتباطه حبر ية التنق ل إىل خارج البالد  - -
 453. ما جييزه القانون صراحة، على أن تُؤو ل االستثناءات اليت حتول دون متكني املواطن من هذا احلق أتويال ضي قا فإن ه ال يسوغ إهداره إال يف حدود

املقارنة واليت كانت مكر سة بدستور سنة    - الدساتري  اليت تكفلها كل   الدستوري ة  املبادئ  التنق ل من  به وضم نت    1959مبدأ حري ة  العمل  تعليق  قبل 
.ويت ضح ابلرجوع إىل النصوص القانوني ة املنظ مة حلري ة التنق ل داخل املوانئ البحري ة وخاصة الفصل  2012تور املعد  من قبل اجمللس التأسيسي لسنة  مبسود ة الدس

التجاري ة وكذ  91 البحري ة  مهن  دفاتر  مرس م أبحد  معنوي  أو  طبيعي  لكل  شخص  أن ه ميكن  والتجاري ة  البحري ة  املوانئ  جمل ة  لدى من  والوسيط  العبور  لك وكيل 
 454الديوانة أن يباشر نشاط مبجر د تصريح لدى الس لط املينائي ة..." 

 الفرع الثان عشر: مبدأ حرية ممارسة النشاط السياسي:

 : خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية -
ا هو    - استثناء ملبدأ حري ة ممارسة النشاط السياسي وهو ما يفرض تقدمي الواثئق واملؤي دات اليت  مت  اعتمادها  إقصاء األشخاص الواردة أمساؤهم بقائمة املناشدين إّن 

قراطي يف إعداد تلك القائمة إلدراج أمساء املعني ني ابألمر بتلك القائمة حّت ال تكون سلطة اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واإلنتقال الدمي
املناشدين واإلدالء  وغري خاضعة ألي  رقابة قضائية من جهة، وحّت  ال يقع حرمان املعني ني ابألمر من ممارسة حق هم يف اإلعرتاض على إدراج أمسائهم بقائمة مطلقة

 455عليا املذكورة،من جهة أخرى،.بوسائل دفاعهم وتقدمي حجج أو قرائن من شأهنا دحض البياانت املتعلقة هبم ومقارعة احلجج اليت استندت إليها اهليئة ال
ا أجازت للدولة اليت تصادق عليه، احلد    25لئن أقر ت أحكام الفصل    - من العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية احلق  لكل  مواطن يف الرتش ح، إال  أهن 

 456من هذا احلق  شريطة أن تكون هذه القيود معقولة 

 لكية:الفرع الثالث عشر: مبدأ حق امل

 خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل: 
، فإن  احلقوق واحلرايت املضم نة به ال زالت مكفولة مبوجب النصوص القانونية املكر سة هلا، ومن أبرز  1959لئن مت  تعليق العمل بدستور غرة جوان    -

تداءات اليت قد يكون مصدرها اإلدارة واليت ال ميكنها حيازة العقارات الراجعة للذوات اخلاصة تلك احلقوق حق  امللكية الذي يظل  مضموان وحممي ا من مجيع االع
 457. ة والت صر ف فيها إال  يف إطار قانوين حمد د حيت م عليها توخ ي إم ا إجراءات االنتزاع من أجل املصلحة العمومية أو اقتنائها ابملراضا

ةالقسم الثان: املبادئ املتعّلقة ابلوظي  : فة العموميّ

 الفرع األّول : القواعد املتعّلقة ابملسار الوظيفي:

 : الفقرة األوىل: حقوق وواجبات املوّظف

 
 .2013مارس  7بتاريخ  16453/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  452
 2013جويلية 15بتاريخ  127953احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  453
 .2013مارس  7بتاريخ  16453/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  454
 .2013مارس  15بتاريخ  124725احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  455
 .2013 مارس  15بتاريخ  124728احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  456
 .2013ماي  8بتاريخ  122722احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  457
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 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية : 

 458 لى ترخيص.ـ العون العمومي مطالب ابحرتام التوقيت اإلداري وابحلضور مبكان عمله طيلة املد ة القانوني ة للعمل وال ميكنه مغادرته دون احلصول ع

ناء العطل تقتضي خصوصية العمل القضائي من القضاة تسخري أنفسهم للعمل كل ما اقتضت الضرورة ذلك مبا يف ذلك خارج األوقات اإلدارية وأث -
م األحد مع أتمني حصص االستمرار ضماان لتحقيق استمرارية عمل املرفق العام القضائي، وعليه فإن  مطالبتهم ابحلضور امل كتيب والت قي د بنظام حيد د القضائية وأاي 

 ملساس حبسن سري مرفق القضاء وتعطيل مصاحل املتقاضني. توقيت إداري معني  على غرار ما هو معمول به ابلنسبة إىل األعوان العموميني من شأنه أن يؤد ي إىل ا

459 
هت إرادة املشر ع حنو استبعاد إخضاع القضاة إىل التوقيت اإلداري على حنو ما أقر ه ابلنسبة لباقي األعوان العموميني وذلك مراعا  - ة خلصوصيات  اجت 

تطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية املتعل قة ابلرخص واإلحلاق واإلحالة على عدم   من القانون األساسي للقضاة أجاز  42العمل القضائي سي ما وأن  الفصل  
 460 املباشرة واالنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة على القضاة دون غريها من القواعد طاملا مل تكن خمالفة ألحكام هذا القانون.

القضاة إىل    - املشر ع إىل عدم إخضاع  إرادة  اه  أو  إن اجت  اليوم  يرتبط بساعات عمل حمد دة يف  الذي ال  القضائي  العمل  التوقيت اإلداري متليه طبيعة 
وضة والقيام ابألعمال األسبوع أو الشهر أو السنة والذي تكون فيه العربة بقيام القاضي إبجناز العمل القضائي املنوط بعهدته من حضور جلسات املرافعة واملفا

 461  مساع املتقاضني والتحرير عليهم والتحقيق مع املظنون فيهم وتلخيص األحكام وغريها من املهام القضائية. القضائية األخرى على غرار

 : االنتداب: الفقرة الثانية 

 :  شروط اإلنتداب  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

من قانون الوظيفة العمومية أنه جيب التمتع بشرط حسن السرية والسلوك يف اتريخ اإلنتداب أو على األقل يف   17ـ يستشف من مقتضيات الفصل  
هذا الشرط راجع إىل اإلدارة اليت ختضع يف ذلك إىل الرقابة الدنيا للقاضي اإلداري  اتريخ قريب منه وقد استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أن تقدير مدى توفر  

 462ما يشوب عملها من احنراف ابلسلطة أو خطأ فادح يف التقدير  بقدر
ي اإلداري من حق يف بسط ـ ما تستأثر به اإلدارة من سلطة تقديرية يف جمال تعيني أعواهنا و نقلتهم مبا يتناسب مع ضرورة العمل ال حتول دون ما للقاض

 463 رقابته الدنيا على مشروعية أعماهلا.
عال على حسن ـ إن تقدير اإلدارة حلسن السرية والسلوك يف أعواهنا من خالل عرض األفعال اليت أيتوهنا ينبغي أن يراعي مدى أتثري تلك الوقائع واألف

طبيعة الوظيفة املناطة بعهدة    أداء العون العمومي لوظيفته وذلك ابلنظر إىل اتريخ إقرتافها وخطورهتا وعددها والظروف واملالبسات اليت حفت هبا من انحية وإىل
 464 العون املعين من انحية أخرى.

أبن  - دفعها  فإن  تدعمه،  وقرائن  أدلة  على  اإلنتداب،  شروط  يستوفوا  مل  ملرتشحني  إنتداابت  حصول  من  به  متسكت  ما  العارضة  تؤسس  مل  طاملا 
 465 اإلنتداابت  حصلت عن طريق احملسوبية يبقي جمردا.

 طرق اإلنتداب :  ( ب

 
 . 2013جويلية   15بتاريخ  121220القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف 458
 . 2013فيفري  06بتاريخ 1/18456احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 459
 . 2013فيفري  06بتاريخ 1/18456احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 460
 . 2013فيفري  06بتاريخ 1/18456احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 461
 2013ديسمرب  27تاريخ ب 29605ستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  احلكم اإل 462
 2013أفريل  04تاريخ ب 28431احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد 463
 . 2013أفريل  29بتاريخ  121585احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 464
 .  2013  جانفي 25تاريخ ب124805احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  465
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 :  حملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت اليةا خلصت
اإلدارة أي  أثر  إن   اإلنتداب بطريقة التعاقد ال ميك ن املتعاقد من شغل خطة دائمة ابإلدارة، ضرورة أن ه ال يرتت ب عن إلتزامه بوضع نفسه على ذم ة    - -

احملكمة على أن  تتمت ع اإلدارة بسلطة تقديرية خبصوص جتديد العقود خاص ة منها تلك حمد دة املد ة  على جتديد عقد إنتدابه.وإستقر  فقه قضاء هذه  
واضح  على أن  رقابة القاضي اإلداري عليها يف هذا اخلصوص هي رقابة دنيا جيريها بقدر ما يشوب العمل اإلداري من إحنراف ابلسلطة أو من خطأ  

 466  يف التقدير.

قد تتمت ع    - ما  اإلداري يف حدود  القاضي  إىل رقابة دنيا من  التعاقد وال ختضع يف ذلك سوى  األعوان عن طريق  انتداب  تقديرية يف  اإلدارة بسلطة 
 467 يشوب قراراهتا من خطأ بني  يف التقدير أو خرق للقانون أو احنراف ابلسلطة أو ابإلجراءات.

املتعلق أبحكام إستثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سنة    2011لسنة    32كام املرسوم عدد  إن  املناظرات اخلارجية املفتوحة على معىن أح  -
 468  تستهدف العاطلني عن العمل الذين يتع ني عليهم االدالء بشهادة مسلمة يف الغرض من مكتب التشغيل والعمل املستقل. 2011

ي نة على النحو الذي دفعت به جهة اإلدارة يعد  من قبيل إضافة شروط ترتيبية جديدة لألحكام  إن مطالبة املدعية بضرورة االدالء بشهادة تسجيل حم  -
مل للمناظرة  األمر عدد    املنظمة  املرسوم عدد    2011ماي    14املؤر خ يف    2011لسنة    544يرد هبا  أحكام  بتطبيق  املتعلق أبحكام   2011لسنة    32املتعل ق 

خاص ة وأن  ادالء املدعية بشهادة مسل مة من الرئيس املدير العام للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي   2011ومي بعنوان سنة  إستثنائية لالنتداب يف القطاع العم
ا عاطلة عن العمل على معىن أحكام املرسوم   ق ق املبني  أعاله وحيتفيد عدم تسجيلها أبي نظام من أنظمة الضمان اإلجتماعي من شأنه إرساء قناعة اإلدارة أبهن 

 469ابلتايل املقصد الذي سن ت من أجله تلك األحكام. 

د عي أبن  قيامه ابلن ياابت يف  طاملا كان اإلنتداب برتبة معل م يَتم  عن طريق الت سمية املباشرة ومن بني املرتش حني ال ذين اتبعوا حلقة حتضريي ة فإن  مَتس ك امل  -
بية َيكون عدمي الس ند القانوين، عالوة على أن ه مل  له احلق  يف اإلدماج    الت عليم اإلبتدائي يُِتيحُ  ِضمن سلك رجال الت عليم العاملني ابملدارس اإلبتدائي ة الت ابعة لوزارة الرت 

بية وجناحه فيها.  470  يُدل للمحكمة مبا يُثبت متابعته حللقة حتضريي ة نظ متها وزارة الرت 

اء االمتحاانت املهنية وغريها من املناظرات يكون قانونيا مّت أاتح للمرتشح إمكانية اإلعداد املادي استقر قضاء هذه احملكمة على أن  االستدعاء إلجر   -
يعني    صريح  نص  غياب  حالة  يف  وذلك  معقول  أجل  يف  املرتشحني  بقية  مع  إجرائها  ملوعد  املعني  الوقت  يف  واحلضور  اجتيازها  اجلي د  توجيه والنفسي  أجل 

 471االستدعاء 
الوقت    إلدارة إبعالم املدعي مبوعد إجراء االختبار املهين بواسطة مكاملة هاتفية ساعة واحدة قبل ذلك املوعد ال ميكن أن يوفر للمعين ابألمرإن  اكتفاء ا  -

 .472تبار الكايف لإلعداد املادي والنفسي اجلي د الجتيازه وهو ما يعد  إخالال من اإلدارة إبجراء جوهري يؤدي عدم احرتامه إىل إبطال ذلك االخ

 473  النص  املنطبق على املناظرة هو النص الساري املفعول يف اتريخ فتح املناظرة ال يف اتريخ إجرائها أو التصريح بنتائجها. -

املرتشحني املصرح لئن يسوغ لإلدارة العدول عن تسمية املرتشحني املصرح بنجاحهم يف املناظرة أو اإلقتصار على تسمية البعض منهم بدل تسمية مجيع    -
 474بنجاحهم، إال  أهنا تبقى يف كل  ذلك مقي دة ابحرتام الرتتيب التفاضلي الذي مت  ضبطه من قبل جلنة املناظرة. 

 
 2013ماي  09بتاريخ 120483احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   466

 2013ديسمرب   10تاريخ ب122952القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف ا -
 .2013أكتوبر  30تاريخ ب122907احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 .  2013أكتوبر  30تاريخ ب122907احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  467
 . 2013نوفمرب 15بتاريخ  125387احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  468
 . 2013نوفمرب 15بتاريخ  125387احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  469
 .  2013جويلية  01تاريخ ب1/19260عدد  القضي ة حلكم اإلبتدائي الصادر يف ا 470
 .  2013جوان  17تاريخ ب1/18379القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  471
 .  2013جوان  17تاريخ ب1/18379القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  472
 .  2013ماي  30تاريخ ب 28165احلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  473
 .  2013جوان  28تاريخ ب29375القضي ة عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف  474
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العلمية وتقدير مستوى أعماهلم وال ختضع يف مب  - تقييم كفاءة املرتشحني ومؤه الهتم  تقديرية واسعة يف جمال  املناظرات بسلطة  لتلك اشرهتا  تتمتع جلان 
 475 طة أو ابإلجراءات.االختصاصات إال  للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري بقدر ما يشوب أعماهلا من خطأ فاحش يف التقدير أو خرق بني  للقانون أو احنراف ابلسل

 : : الرتبص والرتسيم الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 .476ال ميكن للعون املتعاقد أن ينتفع ابلرتسيم اآليل مهما كانت فرتة العمل اليت قضاها بصفته تلك مع اإلدارة  -

ابلرتسيم اآليل للعون العمومي دون إصدار قرار صريح يف الغرض ، ابستثناء حالة  إن  جتاوز فرتة الرتبص املدة املقررة قانوان ليس مرادفا يف مؤد اه لإلقرار    -
 477  من قانون الوظيفة العمومية. 86الرتسيم الوجويب للعون الذي مل يقع النظر يف ترسيمه بعد انتهاء أربع سنوات من اتريخ اإلنتداب طبقا ألحكام الفصل  

ؤهالت العون املرتبص يعد  من املالئمات املرتوكة لإلدارة وال ختضع يف ذلك إال لرقابة دنيا للقاضي اإلداري من املستقر عليه فقها وقضاء أن  تقييم م  -
 478 بقدر ما يشوب عملها من خطأ فادح يف التقدير أو إحنراف ابإلجراءات أو السلطة.

ال  - على جملس  إحالتهم  يستوجب  ال  تربصهم  مد ة  إنتهاء  إثر  املرتبصني  العملة  االدارية إعفاء  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  يتم   تربصاهتم  تقييم  وأن   تأديب 
 479  املتناصفة ذات النظر وذلك على ضوء التقارير الصادرة عن رؤسائهم وما تتضم نه ملفات املعنيني ابلرتسيم من ملحوظات.

ظيفة العمومية عند كل عملية إنتداب و هو ما من قانون الو   17لئن يتوجب على اإلدارة التثبت من توفر الشروط املنصوص عليها صلب الفصل    -
توهنا ينبغي أن يراعي  يدخل يف ابب املالئمات املرتوكة لسلطتها التقديرية, فإن تقدير اإلدارة حلسن السرية والسلوك يف أعواهنا من خالل عرض األفعال اليت أي

ذلك ابلنظر إىل اتريخ إقرتافها وخطورهتا وعددها والظروف واملالبسات اليت حفت هبا  مدى أتثري تلك الوقائع واألفعال على حسن أداء العون العمومي لوظيفته و 
  480 من انحية وإىل طبيعة الوظيفة املناطة بعهدة العون املعين من انحية أخرى.

يف اتريخ انتداب العون بل وطيلة مساره   من قانون الوظيفة العمومي ة من املالئمات املرتوكة لإلدارة ال فقط  17ـ لئن كان التثب ت من توف ر شروط الفصل  
 .481الوظيفي، فإن  ذلك ال حيول دون بسط رقابة القاضي عليها 

اللج - بعد أخذ رأي  يتم   تربصاهتم  تقييم  التأديب كما أن   تربصهم ال يستوجب إحالتهم على جملس  إنتهاء مد ة  إثر  املرتبصني  العملة  نة االدارية  إعفاء 
 482  املتناصفة ذات النظر وذلك على ضوء التقارير الصادرة عن رؤسائهم وما تتضم نه ملفات املعنيني ابلرتسيم من ملحوظات.

 : : الرتقية الّرابعة الفقرة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
التقاضي خبصوصها من اتر   - املطالبة بشأهنا ويبدأ سراين آجال  اليت جيوز جتديد  املستمرة  يعد  من قبيل احلقوق  التمتع  ابلرتقيات  يخ آخر  إن طلب 

 483  مطلب مت  توجيهه لإلدارة يف الغرض.

 
 .  2013جويلية  15تاريخ ب125910احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  475
 .  2013أكتوبر  25تاريخ ب123768احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  476
 .  2013ديسمرب  31تاريخ ب 126993احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  477
 . 2013أفريل  29بتاريخ  121585احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 478
 .2013جويلية  15بتاريخ 1/  19540احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 479
 . 2013أفريل  29بتاريخ  121585يف القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر480
 . 2013أفريل  29بتاريخ  121585احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 481
 2013جويلية 15بتاريخ  1/ 19540 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 482
 2013جوان   17بتاريخ 1/18658احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   483
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 484  ينقطع املسار املهين للعون مبجرد إحالته على التقاعد ويفقد الصفة للمطالبة ابلرتقيات وحتسني وضعه اإلداري. -

الفصل    - عدد    28اقتضى  القانون  يف    1983لسنة    112من  الدولة   1983ديسمرب    12املؤرخ  ألعوان  العام  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق 
  27املؤرخ يف    2007لسنة    69واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية مثلما مت  تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة له وخاصة القانون عدد   واجلماعات احمللية

ابالختيار   الرتقية تتم إما ابالختبار و ذلك عن طريق مناظرة داخلية أو امتحان مهين أو مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف اإلدارة أو ، أن 2007ديسمرب  
 485 اجلدارة بقائمة الكفاءة وبناء عليه فإن الرتقية ال تتم بصفة آلية. لفائدة املوظفني املرمسني حسب

لنجاح يف اختبار ـ تكون الرتقية من صنف إىل الصنف املوايل مباشرة وتتم  إما ابالختيار بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية املتناصفة ذات النظر وإما بعد ا
ملوظفني وتضبط املؤهالت أو امتحان صناعي وتضبط األنظمة األساسية اخلاصة شروط الرتقية ، وميكن إدماج العملة عن طريق االمتحان املهين ضمن إطارات ا

 486 مبقتضى أمر شروط هذا اإلدماج.

الرا الشغورات احلاصلة ابملصاحل  لتسديد  الرتقية ابإلختيار ابعتبارها سبيال لإلدارة  تقد رها حبسب  ـ إن   املرتوكة هلا  املالءمات  تبقى من  إليها ابلنظر  جعة 
 487الشغورات من عدمها ويف نطاق ما هو خمو ل هلا من اعتمادات  احتياجاهتا وتوف ر

الرتقية املنصوص ع - ليها أبحكام  إن األقدمية يف الصنف ال ختو ل وحدها إستحقاق الرتقية إىل الصنف األعلى بل إن ذلك يبقى رهني توف ر شروط 
 488 النظام األساسي اخلاص بسلك عملة الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية.

اجتياز االمتحاانت طاملا مل يدل املدعي مبا يفيد استيفائه لشروط الرتقية دون أن متك نه اإلدارة من ذلك، أو ما يفيد أن ه كان ممنوعا بفعل االدارة من    -
تغدو، واحلالة ما ذكر فاقدة    املهنية أو من الكفاءة، فإن  طلباته هبذا اخلصوص  املستمر أو كذلك من إدراج إمسه ضمن قائمات  التكوين  ملا االلتحاق مبراحل 

 489  يؤسسها واقعا وقانوان.

توزيع الداخلي للمهام صلب ديوان إحياء أراضي األمخاس  إن  سبق تكليف املد عي مبهام حافظ خزينة ال أتثري له على  الرتقية وإّنا يندرج يف إطار ال  -
 490 ل.الذي اشتغل به سابقا والذي احتفظ فيه بصفته األصلية كعامل وال أثر ابلتايل لذلك التكليف على الرتقية يف الصنف أو األقدمية يف العم

الكفاءة ومن حقه أيضا أن يتم احرتام املقاييس يف ترتيب املرتشحني وأن يقع من حق العون إن استجاب للشروط القانونية أن يتم ترسيمه يف قائمة    -
ة بل اإلعالن عن الرتقيات لكن ذلك ال يعين ابلضرورة متتعه ابلرتقية إذ أن الرتقية ال تشمل كافة األعوان املرمسني بقائمة الكفاءة السنوي  احرتام هذا الرتتيب يف

 491  الشغورات وتقع ترقية األعوان املرمسني أوال يف قائمة الكفاءة مع احرتام الرتتيب. تنحصر الرتقية يف العدد احملدد لسد
ا   - املقاييس  التأديبية تعد أحد  العقوابت  الكفاءة ابعتبار أن  ترتيب املرتشحني يف قائمة  العقوابت يف  اعتماد  تثريب على اإلدارة حال  ليت حددها  ال 

أتخذ بعني اإلعتبار هي العقوابت غري املمحوة اليت حتصل عليها املعين ابألمر أثناء فرتة انتمائه إىل الرتبة اليت هي دون رتبة اليت    النص والذي وضح أن العقوابت
 492  الرتقية.

دمية انتماءهم إىل ال تكون الرتقية سواء كانت ابالمتحان أو ابالختيار إال لفائدة العملة املرتمسني الذين يشرتط فيهم إضافة إىل استيفائهم شرط األق  -

 
 2013نوفمرب  28بتاريخ  125073احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   484

 2013نوفمرب   20بتاريخ 124958احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -
 2013ديسمرب   04بتاريخ 131725احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -
 2013أكتوبر  30بتاريخ 124998احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -
 .2013أكتوبر  30بتاريخ 124998احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -

 .  2013أفريل  12تاريخ ب 123894القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  485
 .  2013مارس  07تاريخ ب19462القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  486
 .  2013ماي  15تاريخ ب123087احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  487
 . 2013جويلية    15 بتاريخ 19281/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  488
 . 2013جويلية    15 بتاريخ 19281/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  489
 .  2013ديسمرب  31تاريخ ب124874احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  490
 .  2013ديسمرب  03تاريخ ب121311القضي ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف ا  491
 .  2013ديسمرب  03تاريخ ب213111احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  492
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 493 الصنف الذي دون صنف الرتقية مباشرة. 

 : التأجري واملنح: الفقرة اخلامسة

 :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت
 494  املستمرة.املطالبة بتسوية الوضعيات املالية وابملنح بصفة عامة تندرج بطبيعتها يف زمرة احلقوق  -

كون حمقة يف طاملا ثبت من أوراق امللف  غياب العارض عن عمله يف األايم املعنية ابلنزاع دون أن يديل مبا يفيد شرعية ذلك الغياب، فإن  اإلدارة ت  -
 495  من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية. 35اخلصم من مرتبه بعنواهنا تطبيقا ألحكام الفصل 

من قانون الوظيفة العمومية  والذي خو ل للموظف إن مل تقع   56زل وضعية املوظف املوقوف على ذم ة العدالة يف إطار الفقرة األخرية من الفصل  تتن  -
 496  إدانته جزائيا اسرتجاع كامل مرتباته عن الفرتة املوافقة ملد ة اإليقاف وذلك استثناء لقاعدة العمل املنجز.

ناد املنح ابلنسبة للموظفني العموميني ال يدخل ضمن السلطة الرتتيبية احملدودة اليت ميارسها الوزراء عن طريق املناشري يف إطار ما  ـ إن كل ما يتعلق إبس
 497  يسمى ابلسلطة التوجيهية العامة وإّنا يندرج ضمن جمال السلطة الرتتيبية العامة.

ميث ل عقوبة أتديبي ة وال يعدو أن يكون سوى مقر ر إداري تتوىل من خالله اإلدارة تسوية  إن  قرار إيقاف مرتب عون عمومي إثر غياب غري شرعي ال    -
 498الوضعي ة اإلداري ة واملالي ة للعون العمومي إثر تغي به عن العمل دون موجب شرعي 

القرار املسحوب، مبا من شأنه أن حيول دون التعويض لئن كان قرار السحب املطعون فيه شرعيا ابلنظر لصدوره يف ميعاد الطعن فيه ولعدم شرعية    -
قانوان خالل الفرتة اليت   للمدعية عن األضرار املادية واملعنوية الالحقة هبا جراء صدوره، فإن  ذلك ال حيول دون إقرار حقها يف احلصول على احلقوق املخولة هلا

دعية تعد خالل تلك الفرتة مبثابة املوظف الفعلي وختضع ابلتايل إىل األحكام املقررة لفائدة سائر  أسدت فيها خدماهتا لفائدة الوزارة املدعى عليها ضرورة أن  امل
من قانون الوظيفة العمومية ومسامهة مشغلها يف النظام القانوين   13األعوان العموميني ومن بينها احلق يف احلصول على مرتب لقاء العمل املنجز طبق الفصل  

 499 من قانون التقاعد. 13للتقاعد طبق الفصل 

 : العطل: الفقرة السادسة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 500دأب فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن رأي اللجنة الطبية لعطل املرض ملزما و وجوبيا  -

ميكن ألي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائفه إال  بعد طلب عطلة واحلصول عليها ما عدا يف صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط أن تقع تسوية   ال  -
ت التأديبية إن  العقواب  ذلك فيما بعد. وينجر عن كل  غياب غري مرب ر بعطلة قانوني ة طبقا ألحكام هذا القانون حجز عن املرتب بعنوان أايم الغياابت عالوة على

 501اقتضى األمر. 

 
 .  2013جوان   17بتاريخ 1/18658احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   493
 .  2013مارس  26تاريخ ب1/17872احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  494
 2013جويلية  15بتاريخ 1/17915وعدد 1/18054عدد  تنيالقضي  احلكم اإلبتدائي الصادر يف ا 495

 2013جويلية   15بتاريخ 1/15054و  1/18203عدد    تنيالقضي   احلكم اإلبتدائي الصادر يف ال -
 2013جوان  14بتاريخ  1/18152احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيىة عدد  496

 2013مارس  26بتاريخ  1/17872احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيىة عدد  497
 . 2013جوان  04بتاريخ 121401احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  498
 .  2013أكتوبر  29بتاريخ 123659احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   499
 .  2013جوان   14تاريخ ب1/18152احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيىة عدد  500
 .  2013توفمرب   29ريخ تاب1/19096احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيىة عدد  501
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من قانون الوظيفة العمومية فإن كل عطلة مرض جتاوزت املد ة املذكورة ال متنح مباشرة من طرف رئيس اإلدارة     وإّنا     43إقتضاًء أبحكام الفصل    -
مرفوقة   2011من نفس الشهر    27أفريل إىل غاية    25من  متنح بعد موافقة الل جنة الطبي ة املختص ة، مم ا جيعل إحالة طلب املدعي للحصول على عطلة مرض  

 502 املذكور. 43بشهادة طبية  على الل جنة الطبية منسجما مع أحكام الفصل 

ظروف  لئن كان رئيس اإلدارة يتمتع بسلطة تقديرية يف إسناد عطل االسرتاحة السنوية وأتجيلها إال أن هذه السلطة جيب أن أتخذ بعني االعتبار    -
 503 املطلب ومالبساته وخاصة توفر أعمال متأكدة من عدمها وذلك ابلرجوع خاصة إىل تقدير الرئيس املباشر للعون.تقدمي 

ية تبني  لئن أقر املشرع للعون العمومي، الذي يتعذ ر عليه القيام مبهامه ألسباب صحية، حق اإلنقطاع عن عمله للتداوي بشرط أن يديل بشهادات طب -
وقوف على يت يكون فيها عاجزا عن مباشرة وظائفه، فإن ه منح لرئيس اإلدارة حق مباشرة مراقبة إدارية أو طبية عليه، للتأكد من حالته الصحية وللاملدة احملتملة ال

 504  حقيقة املرض ومضاعفاته وأثرها على قدرته على استئناف عمله واملدة الالزمة للشفاء منه عند اإلقتضاء.

العمو   - العون  املرض  إن  إخضاع  املرض مّت جتاوزت مدة عطل  لعطل  الطبية  اللجنة  إختصاص  يندرج كذلك ضمن  الصحية  أو  االدارية  للمراقبة  مي 
 815يات األمر عدد  العادي اليت طلبها الثالثني يوما، واليت تتوىل البت يف ملف العون املعين وهلا أن تعرضه على الفحص الطيب كل ما إرأتت ذلك، طبق مقتض

املتعلق بضبط تركيب وتسيري اللجان الطبية لعطل املرض، الذي خو ل للجنة املذكورة إمكانية االستنارة برأي طبيب    1990ماي    14املؤرخ يف    1990لسنة  
 505 أخصائي يف املرض موضوع مطلب الرخصة.

 41لطبية اليت جتريها اإلدارة طبق أحكام الفصلني  ال يعد  إخضاع العون العمومي للفحص الطيب من قبل اللجنة الطبية لعطل املرض من قبيل املراقبة ا-
رئيس االدارة واملتمثلة يف   من قانون الوظيفة العمومية وال ختضع طبق ما استقر عليه فقه قضاء احملكمة للضوابط املتعل قة إبجراء املراقبات الطبي ة احملمولة على  43و

اتصال اإلدارة اب هنا وفور  املراقبة يف إاب  تبقى من ضرورة إجراء  ا  الشهادة، بل أهن  لتاريخ تقدمي تلك  املوالية  القليلة  م  تقدير يف األاي  الطبية أو على أقصى  لشهادة 
 506 املطعون فيه.املالءمات املرتوكة لسلطتها التقديرية، األمر الذي جيعل عدم عرض املدعية على الفحص االداري والصحي غري ذي أتثري على شرعية القرار 

دنيا يف   تتمت ع اللجان الطبية لرخص املرض بسلطة تقديرية يف جمال تقرير وجود حالة املرض من عدمها، وال رقابة عليها من قبل القاضي إال  بصفة-
 507 لة املطلوبة أو رفضهاصورة وجود غلط واضح وبديهي يف التقدير، وعلى أن  اإلدارة ملزمة ابلتقي د برأي اللجنة الطبية سواء تضم ن املوافقة على منح العط

إس  - بتعلة  القانوين  إطاره  الشغلية وإخراجه من  بطبيعته  املركزية  الطبية  الل جنة  أقرت  بعدما  الشغل  تكييف حادث  إعادة  اإلدارة  تعمد  العون إن   تنفاذ 
 508 العمومي حلقه يف التمتع بعطلة مرض جيعل من القرار منطواي على خمالفة للقانون.

يت خيضع هلا املوظ ف الذي كان يف عطلة مرض طويل األمد  لإلدالء بشهادة طبي ة لإلدارة لتمديد العطلة اليت انتفع هبا ليست تلك إن  اآلجال ال  -
ا تلك املنصوص عليها ابلفصل  1988لسنة    191من األمر عدد    1املنصوص عليها ابلفصل    9  واحملد دة بثمان وأربعني ساعة مثلما متس كت بذلك اإلدارة وإّن 

 509  من ذات األمر واحملد دة خبمسة عشر يوما قبل انتهاء العطلة املمنوحة له سابقا.

السلطة ختضع إىل رقابة دنيا يفرضها  - الطيب، فإن  تلك  الفحص  تقديري ة الختيار مكان إجراء  تتمتع اإلدارة يف جمال عطل املرض بسلطة  مبدأ   لئن 
إىل التثب ت من توف ر أركان الصح ة اخلارجي ة للقرار، مراقبة مدى وجود خطأ يف القانون أو يف الوقائع أو احنراف دولة القانون وتشمل إضافة    الشرعية ومقتضيات

 510التقدير.   ابلسلطة أو خطأ فادح يف

 
 . 2013ديسمرب  06بتاريخ 125870احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  502
 . 2013ديسمرب 12بتاريخ 122721احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  503
 . 2013جوان  04بتاريخ 121401احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  504
 . 2013جوان  04بتاريخ 121401ضي ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف الق  505
 . 2013جوان  04بتاريخ 121401احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  506
 . 2013جوان  04بتاريخ 121401احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  507
 .  2013ماي  09تاريخ ب 1/19239احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   508
 . 2013ديسمرب  31بتاريخ 126188احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  509
 . 2013جانفي   23بتاريخ  29015احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  510
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قل:  الفقرة السابعة: النّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدئني الت اليني:  خلصت
 511إن  الن قلة التأديبي ة ختتلف يف إجراءاهتا وغاايهتا عن الن قلة لضرورة العمل  -
هنا ختضع يف ممارستها إىل الرقابة لئن كانت مسألة ضرورة العمل من املالءمات اليت تنفرد اإلدارة بتقديرها يف إطار ما هلا من سلطة يف هذا اجملال، إال أ -

  512 الدنيا للقاضي اإلداري اليت تشمل صحة الوقائع واخلطأ يف القانون واإلحنراف ابلسلطة أو ابإلجراءات واخلطأ الفادح يف التقدير.

 : : اخلطط الوظيفية الفقرة الثامنة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
، ومل يوجب الفصل    - على وزير الرتبية تعليل   2007لسنة    1257من األمر عدد    11استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أنه ال تعليل بدون نص 

 .513قرارات اإلعفاء من اخلطط الوظيفية ابملؤسسات الرتبوية 
الثانوي هو من اإلجراءات األساسية السابقة الختاذ أخذ رأي اللج  - نة االستشارية للخطط الوظيفية ابملؤسسات الرتبوية ابملرحلة اإلعدادية وابلتعليم 

 514 قرار اإلعفاء من اخلطة يف تلك املؤسسات.
املوظف الذي تعود تعويضه يف مناسبات سابقة    عدم وجود مذكرة تقضي بتأمني نيابة الرئيس املباشر عند تغيبه عن العمل يؤدي  إىل عدم اعتبار  -

 515 مبقتضى مذكرات صرحية هو انئبه يف ذلك التاريخ.
اب   - املتعلق  الرتتييب  األمر  تنصيص  و  املعنية  لإلدارة  التنظيمي  ابهليكل  املصلحة  توفر  ومها  أساسني  شرطني  توفر  يقتضي  وظيفية  هليكل إسناد خطة 

 516  املصلحة املعنية يشرف عليها موظف عمومي تسند له خطة معينة.التنظيمي لإلدارة املعنية على أن 

يف اسناد   ما مل يفلح  املد عي  يف دحض ما نسب إليه من تقصري صلب قرار سحب اخلط ة الوظيفية منه، وطاملا أن  اإلدارة أعملت سلطتها التقديري ة  -
 517  أ فادح يف التقدير أو خرق للقانون، فإن  الدعوى تكون حرية ابلرفض.اخلطط الوظيفي ة واإلعفاء منها دون أن يكون تصر فها مشواب خبط

واملتعل ق بضبط شروط إسناد اخلطط الوظيفي ة لكاتب    1988فيفري    11املؤرخ يف    1988لسنة    188من األمر عدد    6خيلص من أحكام الفصل    -
يفي ة أن  اإلعفاء من اخلطة الوظيفية ابلنسبة للمعنيني أبحكام هذا األمر  ال يرتتب عنه عام وزارة وملدير عام إدارة مركزي ة وشروط اإلعفاء من هذه اخلطط الوظ 

ي ة أخرى شريطة أن ال يكون هذا  احلرمان الفوري من اإلمتيازات واملنح املرتبطة هبذه اخلطط واليت يواصلون اإلنتفاع هبا ملد ة سنة أو إىل أن يقع تكليفهم خبط ة وظيف
 518 ليط عقوبة من الدرجة الثانية على شاغل تلك اخلطة او على إثر إيقافه عن العمل من أجل خطأ جسيم.اإلعفاء نتيجة لتس

و ما مل  طاملا مت إعفاء العارض من خطته الوظيفية على أساس أخطاء إدارية فإنه كان على اإلدارة إعالمه بتلك األخطاء ومتكينه من حق الدفاع وه  -
 . 519الدفاع  تقم به، مما يشكل هضما حلقوق

سعيا منه إىل لئن يتمتع وزير الرتبية، بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية املختصة، بسلطة تقديرية يف اإلعفاء من اخلطط الوظيفية ابملؤسسات الرتبوية    -
خاضعة لرقابة دنيا من القاضي اإلداري خبصوص ضمان حسن سري املرفق العام الرتبوي الراجع له شأن التصرف فيه واإلشراف عليه إال أن  تلك السلطة تبقى  

 520صحة الوقائع واخلطأ يف القانون أو يف التقدير واالحنراف ابلسلطة أو ابإلجراءات 
 

 . 2013جويلية  15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  511
 . 2013جوان  12بتاريخ 121398احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 512
 .  2013جوان  17بتاريخ 123914احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  513
 .  2013جويلية  15بتاريخ 123911احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  514
 . 2013أفريل 30خ بتاري 1/18400احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  515
 .  2013جويلية   12بتاريخ 1/19574احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   516
 .  2013أفريل  04 بتاريخ  121673احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  517
 .  2013فيفري   22 بتاريخ  29033احلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  518
 .  2013جويلية  15بتاريخ  123049الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي  519
 .  2013جوان  17بتاريخ 123914احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  520
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 : : الشطب من أجل التخلي عن الوظيف الفقرة التاسعة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:   خلصت

لئن مل ينظم املشرع أحكام التخلي عن الوظيف من حيث اإلجراءات الواجب إتباعها واآلجال والسلطة املختصة يف إصدار قرار الشطب من أجل    -
اثر القانونية إذ أن قرار العزل يؤدي إىل حرمان العون املعزول من مباشرة وظائفه ومن  التخلي عن الوظيف، إال أنه ونظرا إىل أن الشطب والعزل يرتبان نفس اآل

الشطب من   إىل  الشأن ابلنسبة  يشغل وظيفته ،كما هو  لو ظل  التمتع هبا  اليت كان من شأنه  املادية واإلدارية  االمتيازات  التخلي عن حرمانه من مجيع  أجل 
من م.إ.ع اعتماد األحكام الواردة يف قانون الوظيفة العمومية يف مادة العزل، وذلك فيما خيص السلطة   535لفصل  الوظيف، فإنه من املتجه عمال أبحكام ا

رار الشطب من أجل املختصة قانوان إلصدار قرار  الشطب من أجل التخلي عن الوظيف  اعتبار أن رئيس اإلدارة هو السلطة الوحيدة املخول هلا قانوان إصدار ق
من قانون الوظيفة العمومية هذا فضال على أنه و ابالستناد إىل مبدأ توازي الشكليات فإن السلطة املؤهلة النتداب العون هي السلطة   51للفصل    التخلي طبقا

 521  املؤهلة إلعفائه من القيام بوظيفته.

العمومية استقر فقه قض  - الوظيفة  الوظيف صلب قانون  التخلي عن  تعريف تشريعي ملفهوم  اليت  يف غياب  احلالة  تعريفه أبنه  اء احملكمة اإلدارية على 
نفسه حينها بصورة يقينية  يقطع فيها العون العمومي بصورة متعمدة صلته إبدارته وميتنع عن االلتحاق مبركز عمله رغم التنبيه عليه من طرف اإلدارة املعنية فيضع  

 522 واثبتة خارج إطار القانون املنظم للوظيف.

 من أجل التخلي عن الوظيف ال يعد قرارا أتديبيا من شأنه أن يلزم اإلدارة إبحرتام الضماانت التأديبية وإّنا هو معاينة لواقعة التخلي إن قرار الشطب    -
 523  تتوىل اإلدارة على أساسها إصدار قرار الشطب يف إطار سلطة مقيدة وابلتايل تعفى اإلدارة فعليا من إتباع اإلجراءات التأديبية.

ه لت اإلدارة التنبيه على العارض بضرورة االلتحاق مبركز عمله مبقتضى حمضري البحث إال أن عدم استجابته للتنابيه ال يعين أبي حال تعمدلئن تو   -
لقرار اللجنة يف ثال  االستهتار بضوابط العمل و عدم حتليه بروح املسؤولية و االنضباط بل على العكس فقد ثبت من احملضرين ان العارض عرب عن استعداده لالمت
أشهر و هو ما   3  صورة حتسن حالته الصحية و قد حرص على تربير غيابه مبد ادارته بنسخة من شهادة طبية اضافية متديدا لسابقتها متكنه من راحة مرض ملدة 

 .524مل تنفه االدارة 

يا عن العمل يفرتض وجواب ثبوت إرادته مبا ال يدع جماال للشك  يف قطع  من املت فق عليه فقها وقضاء أن  معاينة اإلدارة حلالة ختل ي العون العمومي تلقائ   -
و أن ميتنع عن اإلفصاح كل  عالقة تربطه إبدارته سواء كان ذلك بصفة صرحية أو بصفة ضمنية كأن ُيالزم الص مت إزاء التنبيه عليه بوجوب اإللتحاق مبركز عمله أ

 525 عن السبب الكامن وراء إنقطاعه عن العمل.
 526 إن جمرد التمسك بعدم استجابة املستأنف ضدها للتنبيه ابلرجوع إىل العمل ال يكفي بذاته الستنتاج توفر نية التخلي عن العمل لديها. -

 الفقرة العاشرة: اإلدماج:

 :  خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل

واملتعلق إبحداث    1995أفريل    17املؤرخ يف    1995لسنة     36من القانون عدد    13ل  أحكام الفصل  استقر  فقه قضاء هذه احملكمة على أتوي  - 
 

 . 2013أكتوبر  25بتاريخ  124104احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  521
 1320جويلية   15بتاريخ  29678احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  522

 2013أكتوبر  25بتاريخ  124104احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013جويلية  11بتاريخ  121080احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 . 2013جويلية  11بتاريخ  121080احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  523
 . 2013أفريل  29بتاريخ 471/180احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 524
 2013ديسمرب  31بتاريخ  122512احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 525

 . 2013مارس  07بتاريخ  120245احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013جويلية   15بتاريخ  29678احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  526
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مبي العاملني  الوزارة  أعوان  إدماج  أن  عملية  مقاصده واعتربت  النص  دون جتاوز  تقتضيه صيغة  الذي  النحو  لإلتصاالت على  الوطين  اإلت صاالت يف الديوان  دان 
آ لإلتصاالت  الوطين  الفصل  الديوان  معىن  على  اإلحلاق،  أن   أخرى، ضرورة  هبياكل  إحلاقهم  وقع  الذين  ذلك  مبا يف  األعوان  قانون    61لية وشاملة جلميع  من 

وان امللحقني ا يقطع أبن  األعالوظيفة العمومي ة، هو حالة املوظ ف الذي يوضع خارج سلكه األصلي ولكن ه يواصل فيه التمت ع حبقوقه يف التدر ج والرتقية والتقاعد، مم  
 527 عند إحداث الديوان هم أعوان اتبعني للوزارة وال جيوز استثناؤهم من عملية اإلدماج.

 الفقرة احلادية عشر: اإلحلاق:

 :  خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية

عن صورة اإلحلاق اليت تتجسم يف وضع املوظف العمومي خارج سلكه األصلي مع مواصلة التمتع فيه حبقوقه يف التدرج والرتقية والتقاعد ختتلف    إن   -
 528  صورة إهناء مدة اإلحلاق اليت تتجسد فعليا يف العودة إىل السلك األصلي.

املتأتية من آخر خطة وظيفية ابشرها على أن يتم احرتام شروط وإجراءات معينة وذلك يف  ميكن للعون العمومي مواصلة االنتفاع ابملنح واالمتيازات    -
املتأتية من آخر   عدة حاالت ومن بينها صورة اإلحلاق ، ذلك أن  املشرع خص املوظف العمومي الذي يوضع يف حالة إحلاق مبواصلة التمتع ابملنح واالمتيازات

واملتعلق بضبط   2006أفريل  24املؤرخ يف  2006لسنة  1245من األمر عدد  12وذلك يف صورة توفر شروط الفصل خطة وظيفية ابشرها ملدة أقصاها سنة 
 529  حني إهناء مدة اإلحلاق. نظام إسناد اخلطط الوظيفية ابإلدارة املركزية واإلعفاء منها ودون أن يتعرض إىل إمكانية أتجيل االنتفاع بتلك املنح واالمتيازات إىل

 530  ي إهناء اإلحلاق من اإلدارة بيان األسباب احلقيقية ال يت أتس س عليها قرارها املنتقد.يقتض -

 : اإلرجاع إىل العمل: الفقرة الثانية عشر

 :  خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية
آلجال  ابلرجوع إىل العمل يندرج يف زمرة احلقوق املستمرة اليت جيوز تكرار املطالب بشأهنا شريطة توجيه آخر مطلب إىل اإلدارة املطلوبة يف ا  املطالبة  -

 531 من قانون احملكمة اإلدارية. 37القانونية املنصوص عليها ابلفصل 

إىل العمل املقدمة هلا من قبل منظوريها من قبيل املالئمات املرتوكة لسلطتها التقديرية   إستقر فقه القضاء على إعتبار أن  قبول اإلدارة لطلبات الرجوع  -
 532  واإلجراءات. وال ختضع يف ذلك إال للرقابة الدنيا للقاضي االداري بقدر ما يشوب قرارها من خطأ فاحش يف التقدير أو خرق للقانون أو احنراف ابلسلطة

ية العون حمل تتبع جزائي يف مطالبة اإلدارة إبرجاعه إىل سالف عمله يف  حالة تربئته من التهم املنسوبة إليه من قبل  استقر عمل هذه احملكمة على أحق -
 533 القاضي اجلزائي مبوجب حكم قضائي ابت.

العارضة وتسوية وضعيتها اإلدارية واملالي ة بصفة رجعي ة وذلك    - تبادر  إبلغاء قرار إعفاء  يف اتريخ سابق  لصدور  حكم احملكمة طاملا أن  اإلدارة مل 
ني ة ابألمر إىل سالف عملها ال  اإلداري ة  القاضي إبلغاء القرار املذكور ، فإن ه ال وجه هلا ابلتحج ج  برفض الدعوى النعدام ما يستوجب النظر ضرورة أن  إرجاع املع

 534  الفرتة املرتاوحة بني قرار اإلعفاء من الرتب ص واتريخ إرجاعها لعملها. يصري  قرار إعفائها شرعيا ، وحيق  هلا تبعا لذلك املطالبة ابلتعويض عن

 
 2013أفريل  27تاريخ ب 28184احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  527
 .  2013جوان   14 بتاريخ  122370احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  528
 .  2013جوان   14 بتاريخ  122370احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  529
 .2013نوفمرب  28بتاريخ  124405احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 530
 .2013أكتوبر  31بتاريخ 125673احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 531
 .  2013نوفمرب  15تاريخ ب123935احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   532
 .  2013أفريل  12اريخ تب122702احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   533
 .  2013أفريل  05تاريخ ب 29423احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   534
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دية  ثبوت ارتكاب املدعي جلرمية االرتشاء مبوجب حكم جزائي ابت ومساس مثل تلك اجلرمية بسمعة اإلدارة وحساسية سلك أعوان املراقبة االقتصا  -
وجتن ب كل  ما من شأنه أن يضع أولئك األعوان موضع شبهة, جيعل قرار اإلدارة برفض إعادة إدماجه بذلك السلك الذي يتطلب االنتماء إليه االلتزام بسلوك قومي  

 535 يف طريقه وغري مت سم أبي  خطأ فادح يف التقدير أو خمالفة للواقع أو القانون أو احنراف ابلسلطة.

ن اجلندية مع العود وهو ما يشكل خطأ خمال ابالنضباط وطاملا أن العارض مل يقدم  طاملا ثبت  مبقتضى أحكام قضائية ارتكاب املدعي لفعل الفرار م  -
لبه ابلزام  عنصرا جديدا يؤسس عليه طلب ارجاعه للعمل فإن القدح يف اجراءات انعقاد جملس التأديب ليس من شأنه أن يشكل معطى جديد من شأنه تربير ط 

 536  وزارة الدفاع الوطين ابعادة انتدابه.
  ا أن قرار تسريح العارض من صفوف اجليش الوطين مل يتم  إلغاؤه مبوجب حكم قضائي فإن ه ال شيء جيرب اإلدارة على إرجاعه إىل سالف عمله طامل  -

اإلداري إال بقدر ما قاضي  جملر د تقدميه مطلبا يف الغرض وتبقى بذلك إمكانية االستجابة للطلب املذكور راجعة للسلطة التقديرية لإلدارة اليت ال ختضع لرقابة ال
 537يشوب قرار الرفض الصادر عنها من خمالفة للواقع أو القانون أو احنراف ابلسلطة أو خطأ فادح يف التقدير

ال  سالف عمله قبول اإلستقالة يضع حد ا للحياة املهنية للعون العمومي بصفة هنائية و يقطع صلته إبدارته،و يف صورة رغبة العون املستقيل الرجوع إىل -
يف األنظمة األساسية ميكن لإلدارة إعادة انتدابه من جديد إال  وفق الشروط العامة املنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية  الشروط اخلاصة املنصوص عليها  

 يف التقدير أو اإلحنراف ابلسلطة. اخلاصة بكل سلك على أن تتمتع يف ذلك بسلطة تقديرية ال ختضع للرقابة القضائية إال  يف ما شاب عملها من خطأ فاحش  

538 

 الفقرة الثالثة عشر: اإلعفاء من الوظيف:

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 
وأن    - العموميني  األعوان  غرار  على  للقضاة  املهين  املسار  على  تطرأ  قد  اليت  الوظيف  ُمباشرة  عن  النهائي  االنقطاع  أحد حاالت  هو  ُصوره اإلعفاء 

ضم نة بقانون الوظيفة العمومية ال تتجاىف وخصوصية العمل القضائي إذ هي حاالت قد ُتصيب القاضي عند مباشرته لوظيفه وأن تطبيق 
ُ
اإلجراءات املضبوطة يف امل

 539 العمومية للقانون . صور اإلعفاء بقانون الوظيفة العمومية ، ال يتجاىف وأحكام القانون األساسي للقضاة لتعلقها بضماانت أساسية ُمقر رة طبق أصول القواعد
ال  - واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  إىل  ابلرجوع  إم ا  يتبني   اذه  اخت  يتم   اإلعفاء  أن   اإلدارية  الصبغة  ذات  عمومية 

منه، ويف كلتا احلالتني، يكون    81من هذا القانون أو من أجل قصور مهين على معىن أحكام الفصل    69ألسباب صحية طبقا ملا تنص  عليه أحكام الفصل  
اليت النظر  املتناصفة ذات  اللجنة اإلدارية  يتعل ق ابلتأديب ويكون عرض ملف لزاما على اإلدارة أخذ رأي  املوضوع كما لو كان األمر  الثانية يف   تبت  يف احلالة 

 540  لنسبة للقضاة.القاضي املزمع إعفاؤه على اجمللس األعلى للقضاء إجراء وجوبيا ابعتبار أن  اجمللس املذكور ميارس مهام اللجنة اإلدارية املتناصفة اب
لى أنه ولئن كانت القاعدة أنه ال تعليل بغري نص سابق جييز ذلك فانه مّت كان للقرار اإلداري آاثر على األمان  استقر  فقه قضاء هذه احملكمة ع  -

 541  الوظيفي للمستهدفني به، وخاصة عند قطع مسارهم املهين بصفة ابتة ، يكون من الواجب تضمني قرار اإلعفاء السبب الذي ألجله مت اختاذه.

يتم إعفاء العسكري املتعاقد الذي   فإنه  املتعلق بضبط النظام األساسي للعسكريني  1967لسنة    20من القانون عدد    18عمال أبحكام الفصل    -
ين إما لسقوط بدين انتج  أصبحت دعوته للخدمة املباشرة غري ممكنة ودون أن يتوفر له احلق يف جراية تقاعد ابألقدمية أو جراية نسبية بقرار من وزير الدفاع الوط 

أو خمل  دمة لسبب أتدييب لنفس الدواعي املقررة للعسكريني القارين أي نتيجة التمادي على سلوك غري مرضي أو نتيجة خطأ خطري عند القيام بعمل  عن اخل

 
 .  2013جوان  15تاريخ ب122429احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   535
 . 2013أفريل  23بتاريخ  123926احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 536
 .2013نوفمرب  29بتاريخ  122374القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف 537
 2013نوفمرب 15تاريخ ب124994احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   538

 . 2013جوان   14تاريخ ب121343احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013ديسمرب  25بتاريخ 123041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  539
 . 2013ديسمرب 25بتاريخ 128620احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 540
 . 2013ديسمرب  25بتاريخ 123041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  541
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 542  ابإلنضباط أو نتيجة خطأ خمل ابلشرف.

سبب أتدييب مشروط إبجراء عرض ملف املعين ابألمر إعفاء تالمذة املدارس العسكرية بسبب السقوط البدين الغري قابل للعالج أو طالت مدته أو ل  -
 543على جلنة اإلعفاء بوزارة الدفاع الوطين. 

 الفقرة الرابعة عشر : اإلستقالة 

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

ا عن رغبة ورضاء العون  -  544 غري املعيب بعرض اإلستقالة الذي تقد م به إلدارته.حرص املشرع على أن يكون مطلب اإلستقالة معرب 
القاضي اإلدار   - النظر، و أن  له  الرغبة يف مغادرة الوظيف يرفع ملن  تلقائي عن  يراقب استقر عمل هذه احملكمة على تعريف اإلستقالة أبهنا تعبري  ي 

 545 الظروف اليت مت  فيها تقدميها ومدى سالمة إرادة العون صاحب الطلب.

 فقرة اخلامسة عشر: إهناء املهامّ ال

 :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت

فية إىل قاعدة توازي االختصاصات الراسخة يف فقه القضاء تقتضي أن تعود صالحية اختاذ قرارات إهناء املهام مبا يف ذلك اإلعفاء من اخلطة الوظي  إن   -
  546. السلطة اليت هلا حق التسمية 

هين فإهنا تبقى رهينة حتقق شرط ثبوت حالة  لئن كانت مصلحة املرفق من الصور اليت تدخل ضمن حاالت إهناء املسار الوظيفي يف إطار القصور امل  -
دارة لتجاوز حالة الٌعطل التعطل يف سري املرفق العمومي بسبب استحالة تعامل العون املعين مع رؤساءه وزمالئه واملتعاملني مع املرفق وكذلك انعدام أي خيار لإل

 547املذكورة. 

األعوان الوقتيني حسب ضرورة العمل ، فإن  تلك السلطة ال تعين السلطة املطلقة املعفاة من كل رقابة لئن تتمت ع اإلدارة  بسلطة تقديرية يف إهناء مهام  -
سلطة ختضع للرقابة الدنيا    قضائية، بل تعين اإلمكانية املخو لة لإلدارة يف اخليار بني قرارين أو أكثر طبق أسباب معي نة وأهداف حمد دة ابلنسبة لكل قرار ، وهي

 548  اري اليت ختو ل له الت ثب ت يف مدى صح ة السند الواقعي والقانوين للقرار املنتقد وعدم ارتكاب اإلدارة خلطأ فادح يف التقدير.للقاضي اإلد

إليه  وكولة  إن الشاغل خلطة عمدة ينتمي إىل سلك اإلطارات العليا لإلدارة اجلهوية وله صفة مأمور الضابطة العدلية إىل جانب الوظائف اإلدارية امل  -
قارة تصرف له من    ويباشر مهامه حتت إشراف املعتمد وخيضع إىل سلطة وايل اجلهة الذي يعينه ويقرر نقلته أو إهناء مهامه و يتقاضى مقابل  ذلك منحة شهرية

مت وجيب  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  النظام  خاضعا ألحكام  عموميا  عوان  لذلك  تبعا  ويعد   الداخلية  وزارة  ألعوان ميزانية  املكفولة  الضماانت  جبميع  تيعه 
 549 الدولة.

ون                            الفقرة السادسة عشر: العملة العرضيّ

 
 . 2013فيفري 06بتاريخ  120653احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  542
 . 2013فيفري  06بتاريخ 1/19764احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 543
 2013ديسمرب  31بتاريخ  120415احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  544
 .  2013جوان  06بتاريخ 121366احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   545
 .  2013جويلية  15يخ بتار  123049احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  546
 . 2013ديسمرب  25بتاريخ 123041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  547
 . 2013مارس  15بتاريخ 124652احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 548
 . 2013مارس  19بتاريخ 124645احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  549
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 :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت
ظيفة العمومية ابلنظر إىل أن العالقة الشغلية مكتملة املقومات إن فئة العملة العرضيني تنصهر ضمن صنف األعوان الوقتيني املنصوص عليه بقانون الو   -

املرافق اليت يتوىل فيها املعنيون ابألمر القائمة بني العملة املذكورين واإلدارات العمومية املشغلة هلم ابعتبار توفر عناصر التأجري والتبعية واملراقبة والتفرغ فضال عن أن  
 550  دف إىل حتقيق الصاحل العام.اجناز مهامهم هي مرافق عمومية هت

بقى خاضعا للرقابة تتمت ع اإلدارة بسلطة تقدير مدى حاجتها لألعوان الوقتيني أو العرضيني وتقرير إهناء األعوان الزائدين عن احلاجة، إال  أن  قرارها ي  - 
 551  املاد ي للوقائع واخلطأ يف تكييفها وكذلك اخلطأ الفادح يف التقدير.الدنيا للقاضي اإلداري وال يت تشمل مدى صح ة الوقائع مبا يف ذلك الوجود 

او    إن انتداب عملة احلضائر بصفة عرضية هو أمر قابل للرجوع فيه وفق ما تتمتع به االدارة من سلطة تقديرية واسعة يف االستغناء عن خدمتهم  -
 552  املرصودة للغرض وال جيوز هلذا الصنف االعتداد حبقوق مكتسبة يف اعادة االنتداب. مواصلة تشغيلهم حسب الصيغ اليت تراها صاحلة وحسب االعتمادات

ليت خصصت إن إثبات انتهاء اإلعتمادات ليس ابألمر املستحيل ابعتبار أنه من الضروري أن متسك اإلدارة واثئق حماسبية هتم اإلعتمادات والربامج ا-
التثبت من طريقة استغالل األموال العامة ومدى احرتام بنود وقواعد امليزانية واحملاسبة العمومية فضال عن فرض حتوزها هلا طبقا ملتطلبات مراقبة صرفها فيما بعد و 

                                                           553الواحد.  ابلواثئق املثبتة لتوزيع األشغال بني العملة وحتديد احلضائر اليت يعملون هبا وحساب أايم عملهم ال سيما وأن خالصهم يقع حبساب اليوم

املتعلق برتسيم أعوان النظافة العرضيني واملتعاقدين والوقتيني التابعني للبلدايت على وضعية العارض الذي مت   2011لسنة    36ال ينطبق املرسوم عدد  -
من القانون املتعلق بضبط النظام   98ذكر وابلتايل فهو خيضع ألحكام الفصل  االستغناء عنه ورفض مطلبه يف تسوية وضعيته قبل اتريخ صدور املرسوم سابق ال

 554 االساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية املتعلق ابلعملة الوقتيني.

العرضيني أي  ح  - للعملة  أنه ال يرتت ب  العاملني هبا وثبتت حاجتها  استقر قضاء هذه احملكمة على  توف ر شغور مبصاحل اإلدارة  الرتسيم إال  مّت  ق  يف 
 555  احلقيقية للخدمات اليت يقدموهنا بصفة متواصلة وغري متقطعة وخالل كامل أايم السنة.

الوضعية املهنية لعملة احلضائر الذين مت انتداهبم  أن تسوية    2004جوان    18الصادر عن وزير الفالحة بتاريخ    147يتبني ابلرجوع إىل املنشور عدد    -
سيم االستثنائي ألعوان  300ال تشمل إال  أولئك الذين يعملون بصفة مسرتسلة ودون انقطاع أي ملدة ال تقل  عن   2000قبل سنة  يوما يف السنة وعليه فإن  الرت 

ا  556  يشمل ابألساس األعوان العاملني ابجلماعات احمللي ة يف اتريخ دخول املرسوم حي ز الن فاذ. النظافة العرضيني واملتعاقدين والوقتيني التابعني للبلدايت إّن 

ال ختضع    استقر فقه قضاء احملكمة على إعتبار أن  انتداب عملة احلضائر وترسيمهم يبقى من املالئمات اليت يرجع تقديرها لإلدارة حسب حاجياهتا و  -
القاضي اإلداري تقتصر على حاالت اخلطأ الفادح يف التقدير، وبناء عليه فإن  اإلدارة ليست ملزمة برتسيم العملة الوقتيني بعد يف ذلك إال  لرقابة دنيا من قبل  

 557 استيفائهم للشروط املنصوص عليها،بل تبقى تلك االمكانية متاحة طبقا حلاجياهتا من املوارد البشرية.

املتعلق برتسيم أعوان النظافة العرضيني و املتعاقدين و الوقتني التابعني للدولة حيز      2011أفريل    26  املؤرخ يف  2011لسنة    36ـ دخول املرسوم عدد  
 ، جيعل قرار اإلدارة القاضي برفض ترسيم العارض لتجاوزه السن القانونية للتقاعد مبنيا على أساس سليم من الواقع  والقانون. 2011النفاذ بداية من أول فيفري  

558 
يف النظافة نشاطا مستمرا يكتسي صبغة دائمة ومستمرة غري أن  العملة الذين يضطلعون به فهم إما وقتيون أو قارون أو عرضيون يقع انتداهبم  تعترب    -

 
 .  2013جويلية  15تاريخ ب28559احلكم االستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   550
 2013جويلية   15بتاريخ  29409احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد 551

 2013جوان   18تاريخ ب125145احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   -
 . 2013جويلية   15 خ  بتاري121137احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 .  2013ديسمرب  31تاريخ ب125958احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   552
 . 2013ديسمرب  12بتاريخ  28189احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  553
 .  2013أفريل  23 بتاريخ  120023احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  554
 .  2013ديسمرب   31تاريخ ب127695القضي ة عدد  اإلبتدائي الصادر يف احلكم  555
 .  2013ديسمرب   31تاريخ ب127695احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  556
 .  2013جويلية   15تاريخ ب123138احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  557
 .  2013نوفمرب  15خ تاريب128555احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  558
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تسي صبغة دورية وغري  تك  فرتات استثنائية تزداد فيها احلاجة هلذا النوع من العملة، وال تعترب ابلتايل خطة العمل املتصلة بنشاط النظافة من صنف احلضائر اليت
 559.  مسرتسلة، وال سبيل إىل جماراة اإلدارة يف اعتبار النظافة والعناية ابلبيئة حضرية ظرفية على أساس أن  اإلعتمادات املخصصة هلا ظرفية

 الفقرة السابعة عشر: األقدمية :

  :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل خلصت

ضائي وتبادر بتسوية  ـ التنفيذ السليم حلكم اإللغاء الصادر لفائدة املدعية يستوجب من اإلدارة أن تستخلص مجيع النتائج القانونية املرتت بة عن احلكم الق 
 560  ر األقدمية يف العمل.وضعية املنتفع ابحلكم بصفة رجعي ة أتخذ بعني االعتبا

 الفقرة الثامنة عشر: األعداد املهنية:

 :  خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل

سندة إليهم هبذا العنوان اد املـ  استقر  الفقه والقضاء على اعتبار أن  اإلدارة تتمت ع بسلطة تقديري ة عند تقييم عمل األعوان الر اجعني إليها ابلن ظر وأن  األعد
اعتمدت على وقائع غري للقاضي اإلداري، وابلت ايل فال سبيل إىل مناقضتها إال  مّت ثبت أن  اإلدارة  الرقابة الد نيا   صحيحة أو ارتكبت خطأ ال ختضع إال  إىل 

 561 فاحشا يف التقدير أو خطأ يف القاعدة القانوني ة أو احنرفت ابلس لطة واإلجراءات.

ة الفرع الثان أديب ف الوظيفة العموميّ    :: النّزاعات املتعّلقة ابلتّ

أدييب الفقرة األوىل  :: القواعد املتعّلقة ابخلطأ التّ

 مفهوم اخلطأ الّتأدييب:  ( أ

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

عهدة العون العمومي والتطاول على الرئيس املباشر يف العمل وعدم احرتام التوقيت اإلداري يشك ل مساسا  ـ إن  اخلطأ والتقصري يف إجناز املهام املنوطة ب
 562ابلرتاتيب اإلداري ة املعمول هبا يف اإلدارة العمومي ة حيث يكون العون جتاه إدارته يف وضعية نظامية وترتيبية.  

 .563تناع تلقائيا عن تسوية الوضعية اإلدارية، جيعل قرار العزل مؤسسا من الناحية القانونية عدم احرتام الرتاتيب اإلدارية اخلاصة ابلرخص واإلم -
لعون إال  مّت كان حمل  السوابق التأديبي ة ال ترب ر مبفردها تسليط عقوبة أتديبي ة جديدة وال تكون السلطة اإلداري ة حمق ة يف االستناد إىل السلوك العام ل  -

 564  جديد مل يسبق هلا مؤاخذته من أجله.تتبع من أجل فعل 
 565  لإلدارة احلق يف معاقبة أعواهنا أتديبيا يف صورة متاديهم يف سلوك غري مرضي. -
 566  اإلنتماء إىل سلك األمن يفرض التحفظ واجلدية وعدم اإلختالط بعوائل احملتفظ هبم درء للشبهات ومن شأنه املس من مسعة الوظيف.-

 
 . 2013ديسمرب  27بتاريخ  28424احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  559
 .  2013نوفمرب   15تاريخ ب122194احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  560
 .  2013مارس  07تاريخ ب1/19783احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   561
 . 2013جويلية   15بتاريخ  121220الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي 562
 .  2013ديسمرب  31تاريخ ب121428احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   563
 2013أفريل  29بتاريخ  120093احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  564
 2013مارس  29بتاريخ 123415احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  565
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كسبب   التفريط يف حمجوز من طرف عون بلدي دون وجه قانوين ميثل خطأ مهنيا موجبا للمساءلة اجلزائية و اإلدارية ويكون إدراجه من طرف اإلدارة  -
 567 الختاذ القرار املطعون فيه كفيال جبعل قرارها مسببا و مستساغ التعليل.

وعلى األعوان العموميني املنتمني ألسالك حس اسة كالعسكريني بصفة خاص ة يعترب من  واجب التحف ظ احملمول على املوظف العمومي بصفة عام ة    -
 568 أوكد الواجبات املهنية اليت يشك ل انتهاكها خطأ أتديبيا على درجة من اخلطورة تستوجب تسليط عقاب ردعي وحازم.

لألستاذ الذي ميكنه االلتجاء إليه مّت رأى يف سلوكهم ما يرب ر ذلك اإلجراء، فإن  لئن كان إقصاء التالميذ من القسم إجراء خاضعا للسلطة التقديرية    -
 569 تطبيق اإلجراء املذكور بصورة متكر رة ودون سبب يرب ره ميكن أن ميث ل خطأ أتديبي ا. 

 إثبات اخلطأ الّتأدييب:  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
 . 570عبء اإلثبات يف املادة التأديبي ة حُيمل على كاهل اإلدارة  -

الشهود اليت ميكن   يتسم اإلثبات يف املادة اإلدارية ابملرونة ويقوم على مبدأ حرية اإلثبات الذي خيو ل االلتجاء إىل مجيع الوسائل املمكنة ومنها شهادة   -
 571 لقيها من قبل القاضي اعتبارا وأن  تقدير وجاهة أدلة اإلثبات أمر راجع حملض اجتهاد احملكمةاالعتداد هبا بشرط أن تكون اثبتة املصدر ولو مل يقع ت

لقانون ويكون ابلت ايل لئن كانت القرارات اإلداري ة تتمت ع بقرينة الش رعي ة فإن  مشروعي تها تبقى رهينة تعليلها وإثبات موجبات اختاذها من حيث الواقع وا  -
  572  حمموال على اإلدارة املتخ ذة للقرار.عبء اإلثبات فيها 

 573  يف غياب ما من شأنه أن  يفيد إرتكاب اإلدارة خلطأ فادح يف التقدير فإنه ال ميكن مؤاخذهتا  من أجل عدم تت بع عوهنا أتديبيا. -

وسائل إثبات ختضع لرقابة القاضي وال يت جه اعتمادها إذا اإلدارة غري ملزمة بتأسيس قرارها إبجراءات معي نة أو بوسائل حمد دة غري أن  ما تقد مه من    -
 574 انلت االنتقادات املوج هة إليها من مصداقيتها ومصداقية النتائج اليت أقر هتا.

امات. -  575  يتمت ع األعوان الواقع تتب عهم أتديبي ا بقرينة الرباءة وأتويل الش ك لفائدهتم فيما يُنسب إليهم من اهت 

أديبية: الفقرة الثاني  ة:  القواعد املتعّلقة ابإلجراءات التّ

 :  التّأديبية  التتبعاتإاثرة  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت 
املخو لة هلا يف إاثرة التتبعات التأديبي ة من ـ استقر  فقه القضاء على أن  اإلدارة تتمت ع بسلطة تقديري ة يف جمال أتديب املوظ ف العمومي بدءا من اإلمكاني ة  

 
 2013جوان  18بتاريخ  120858احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  566
 .2013جويلية  15بتاريخ 1/18022احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 567
 . 2013ماي  21بتاريخ 122116احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  568
 .2013جويلية  01بتاريخ 121983احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  569
 . 2013ديسمرب  30بتاريخ  28505احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  570
 .2013مارس  07بتاريخ  122128احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  571
 . 2013جويلية  15ريخ بتا 122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  572
 . 2013جويلية  15بتاريخ  120293احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  573
 .2013ديسمرب  31بتاريخ  120759احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  574
 . 2013جويلية  15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  575
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 576عدمها يف حق  عوهنا وتكوين حججها وانتهاء ابختيار العقوبة التأديبي ة اليت يتم  تسليطها عليه. 

 :  االستماع إىل العون ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
ح وذلك  احرتام حق الدفاع يشك ل أحد املبادئ العامة للقانون اليت حيرص القاضي اإلداري على مراعاهتا من قبل اإلدارة حّت يف غياب النص الصري إن  -

عقاب أو كانت هلا عالقة  من خالل توفري الضماانت القانونية الالزمة للحفاظ على مصاحل املخاطبني أبحكام قراراهتا كلما كانت ذات صبغة أتديبية أو مبثابة ال 
 577  بشخص من يتسلط عليه أو بنشاطه.

أن  القرارات اليت هلا عالقة بذات الشخص تلزم اإلدارة أبن توفر ملن تسلطت عليهم فرصة اإلطالع على ملفاهتم واإلفصاح عن وجهة نظرهم دون    -
 578يقبل منها التذرع بسلطتها التقديرية 

اذ عقوابت من الد رجة األوىل بشأهنا، وأن ه  لئن كان لإلدارة سلطة تقديري ة يف  -  إجراءات التقص ي والبحث اليت تتوخ اها خبصوص األخطاء اليت يقع اخت 
ديبي ة ن املعين ابلعقوبة الت أال رقابة عليها سوى يف صورة ارتكاهبا خلطأ فاحش يف الت قدير، فإن  عدم ضمان احلد  األدىن من حقوق الد فاع ومنها االستماع إىل العو 

 .579جيعل قرارها مشواب هبضم حقوق الد فاع 

نسوبة إليه  مل يلزم املشرع اإلدارة عند اعتزامها تسليط عقوبة من الدرجة األوىل سوى ابستجواب العون املؤاخذ حّت يتمكن من التعرف على املآخذ امل-
 580  ومن الدفاع عن نفسه.

 :  اإلطالع على امللفّ  (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ع على استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن يشمل واجب إطالع اإلدارة العون املدان على مجيع األخطاء املنسوبة إليه ومتكينه من اإلطال  -
 581 ع اليت تتوخ ها اإلدارة تتوفر على قدر من اجلدوى.مجيع الواثئق املضمنة مبلفه التأدييب على أن تكون عملية اإلطال

ن العمومي حمل  احلق  يف اإلط الع على امللف التأدييب وامللف الشخصي والواثئق املظروفة فيهما يعد  من قبيل الضماانت األساسية اليت يتمتع هبا العو -
سالمة اإلجراءات التأديبية مع حتميل اإلدارة واجب املبادرة بتمكني العون من اإلطالع على مجيع  التتبع التأدييب واليت يتعني  على اإلدارة مراعاهتا حفاظا منها على

وء املعطيات املضم نة مبلفه الواثئق املكو نة مللفه التأدييب وأخذ نسخ منها ضماان حلقه يف الدفاع مبجر د مطالبته بذلك حّت  يتسىن  له إعداد وسائل دفاعه على ض
 582 اإلداري.

التحقق من علمه بفحو   - التأدييب تكمن ابألساس يف احلرص على  املعين ابألمر على مل فه  املتعل ق إبطالع  العملي ة من اإلجراء  الغاية  التتبعات إن   ى 
 583  التأديبية وأسباهبا وذلك حّت تتو فر له الفرصة لإلفصاح عن وجهة نظره يف إطار الذود عن حقوقه.

 
 . 2013ديسمرب  31بتاريخ 1/18249احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  576
 2013أكتوبر  25تاريخ ب123483واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013جوان  28تاريخ ب 29022احلكم االستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   577

 2013ماي  21 بتاريخ122116احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  و
 . 2013جوان  28بتاريخ  29055احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد   578
 . 2013نوفمرب  29بتاريخ 128522احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 579
 .2013ديسمرب  31بتاريخ  120308احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  580
 . 2013فيفري  22بتاريخ 29138إلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد احلكم ا  581

 . 2013أفريل  22بتاريخ  28772احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  -
 2013جوان  06بتاريخ 1/18232احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 582

 .2013نوفمرب  08 بتاريخ120538و 120048احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  -
 .2013نوفمرب  08تاريخ ب 121811احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 583
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 استدعاء العون: ( د

 ة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية: احملكم خلصت

إعداد وسائل تكون اجلهة اإلدارية مطالبة إبعادة استدعاء العون العمومي احملال على جملس التأديب للمثول أمامه يف األجل القانوين حيت  يتمكن من  -
 584  دفاعه وذلك كل ما مت  أتجيل جلسة اجمللس إىل موعد غري حمد د.

من قانون الوظيفة العمومية على أعوان قوات األمن الداخلي فيما اقتضاه من ضرورة إستدعاء العون احملال على جملس التأديب   52ال ينطبق الفصل  ـ  
علق بضبط  املت  1982أوت    6املؤرخ يف    1982لسنة    70يوما من اتريخ إحالته على اجمللس لوجود نص خاص ينظم مسألة التاديب وهو القانون عدد  15قبل  

والذي مل يلزم اإلدارة بشكلية    2000جوان    13املؤرخ يف    2000لسنة    58النظام األساس العام ألعوان قوات األمن الداخلي مثلما مت تنقيحه ابلقانون عدد  
 585  معينة ومل يضبط أجال حمددا يتم فيه إستدعاء العون املدان.

ية من اتريخ  ـ استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن أجل اإلستدعاء للمثول أمام جملس التأديب يعد من اإلجراءات اجلوهرية، ويتم احتسابه بدا
الطابع اإللزامي ألج نية املشرع اجتهت حنو إكساء  العون لذلك اإلستدعاء وليس من اتريخ حتريره أو توجيهه لإلدارة وعلى أن  أمام جملس تسلم  ل اإلستدعاء 

    586التأديب الندراجه ضمن الضماانت التأديبية اليت تكفل للعون العمومي للدفاع عن نفسه.  

 القواعد املتعّلقة مبجلس الّتأديب : ( ه

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

التأديب من الواثئق الرمسية  - اجلديرة ابالعتماد ، فإن ه يسوغ إثبات أو دحض ما تضمنته من بياانت وسرد لوقائع وشهادات    لئن تعد  حماضر جملس 
 587مبختلف الوسائل. 

 588فاعإن  منع الش خص الذي اختاره العون احملال على جملس الت أديب للد فاع عنه من القيام مبهامه على أحسن وجه يعد  اخالال مببدأ حق  الد   -

الـتأديب أن يطلب من السلطة اإلداري ة إجراء حبث تكميلي أو استكمال امللف بواثئق كما ميكن له أن يعقد يف خصوص نفس القضي ة  ميكن جمللس    -
 589 عد ة جلسات شريطة أن يت م التقي د بكامل اإلجراءات ابلنسبة إىل كاف ة اجللسات ابستثناء اجللسة اخلتامي ة املخص صة للمداوالت.

على اإلدارة ملزمة يف صورة ظهور عناصر واقعية جديدة على إثر إبداء اهليئات اإلستشارية لرأيها إىل إعادة عرض املسألة أو امللف من جديد  تكون    -
 590 تلك اهليئات لدراسته وإبداء الرأي بشأهنا قبل صدور  القرار يف ذلك اخلصوص.

 591 إىل رتبة دون رتبة العون احملال عليه.ال ميكن أن يضم  جملس التأديب  يف عضوي ته من ينتمي  -
الستنهاضية اآلجال املرتبطة ابإلحالة على جملس التأديب واتريخ انعقاده وآجال إصداره آلرائه وآجال إصدار القرارات التأديبي ة من قبيل اآلجال ا  - -

 592  عية القرار التأدييب.اليت ال يرتتب عن جتاوزها لفرتة معقولة بطالن اإلجراءات التأديبي ة أو املساس بشر 
 

 2013أفريل 29بتاريخ  120093احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  584
 .2013أكتوبر  25بتاريخ 1/19147احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 585
 . 2013جانفي   15بتاريخ  28834القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  586
 .2013نوفمرب  08بتاريخ  28682احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  587
 . 2013جويلية  15بتاريخ  122298احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  588
 . 2013ديسمرب  31بتاريخ 1/18249احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  589
 .2013فيفري   22بتاريخ  28950اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  احلكم 590
 . 2013ديسمرب  25بتاريخ 120926احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  591
 .2013نوفمرب   08اتريخ 121811احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 592



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

79 

من قانون الوظيفة العمومي ة هو أجل استنهاضي يرمي من خالله املشرع إىل   55األجل املمنوح جمللس التأديب إلبداء رأيه حسب مقتضيات الفصل    -
 593كور مل يرتب أي  جزاء على عدم احرتامه استحثاث اهليكل التأدييب على تسوي ة وضعي ة العون املؤاخذ مسلكي ا يف آجال معقولة ال سيما أن  الفصل املذ 

 تأدييب، فإهنا لئن كانت اإلدارة غري مقيدة أبجل إلصدار القرار التأدييب على إثر انعقاد جملس التأديب وتوليه البت يف وضعية العون موضوع التتبع ال   -
 594  أديب رأيه يف الغرض.تكون حممولة على إصدار القرار التأدييب خالل أجل معقول من اتريخ إبداء جملس الت

أديبية : الفقرة الثالثة  : القواعد املتعّلقة ابلعقوبة التّ

 :  تعليل القرارات التّأديبية  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

الصحيح هو الذي من شأنه أن جيعل املعين ابلقرار اإلداري على بينة من اخلطأ املنسوب إليه وهو ما يوجب على اإلدارة التنصيص بصفة   التعليل  -
 595 صرحية وجلية على الفعل أو األفعال موضوع املؤاخذة.

تعليال يت سم ابلدقة الكافية وذلك بتضمينه تنصيصا كامال وواضحا على استقر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على تكريس وجوب تعليل القرار التأدييب  -
ؤاخذات اليت مت  تتبعه من أجلها التصر فات املخطئة املنسوبة إىل العون واليت من أجلها مت  تسليط العقوبة التأديبية عليه وذلك ليكون على بي نة اتمة من األفعال وامل

 596  ينسب إليه دون لبس ومبا يسمح له من حتديد موقف قانوين إزاءه ومناقشته بصورة جمدية.بصورة تتيح له الوقوف على حقيقة ما 

اذها حّت  يك  - ون املعين  يقتضي التعليل أن تكون القرارات التأديبية على حالة من الوضوح تسمح بفهمها وإدراك األسباب اليت حدت ابإلدارة إىل اخت 
 597  أجله من أخطاء توص ال إىل حتديد وسائل دفاعه وإعدادها بطريقة تتالءم مع هذه األسباب.هبا على بي نة اتم ة مبا هو مآخذ  من 

أو بسلوكهم و  التعليل من املبادئ العامة للقانون اليت يتعني احرتامها كلما اكتست القرارات الصبغة التأديبية أو كانت هلا عالقة بشخص املستهدفني    -
 .598لو يف غياب نص صريح

 ت القاعدة أنه ال تعليل بغري نص سابق جييز ذلك فانه مّت كان للقرار اإلداري آاثر على األمان الوظيفي للمستهدفني به ،وخاصة عند قطع لئن كان  -
 599 مسارهم املهين بصفة ابتة ، يكون من الواجب تضمني القرار املذكور السبب الذي ألجله مت اختاذه.

ى أنه صدر من أجل اإلخالل ابلواجبات املهنية ال يعد مبثابة التعليل الواضح والكايف ضرورة أن تلك العبارة  ـ إن التنصيص صلب قرار الرفت املؤقت عل
 600 عامة وميكن تطبيقها على خمتلف الوضعيات التأديبية يف الوظيفة العمومي ة.

 601  عله مستوفيا لشرط الت عليل.تربير جهة اإلدارة  للقرار املطعون فيه إبقدام املد عية على إفشاء أسرار مهني ة  جي -

يدعمها    إن تذرع اإلدارة ابألسباب األمنية لتربير قرار تسريح العارض من مدرسة ضباط الصف دون بيان تلك األسباب وحتديدها وتدقيقها وتقدمي ما-

 
 2013لية جوي 01بتاريخ 121983احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  593

 .2013نوفمرب  08بتاريخ 120538و 120048احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  -
 .2013فيفري   22بتاريخ  28950احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  594
 .  2013أكتوبر  25تاريخ ب123483احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  595
 2013جويلية  11بتاريخ 120482ضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف الق596

 .2013أفريل 30بتاريخ  1/18400احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013نوفمرب  25بتاريخ 28930احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد 597
 .2013جانفي  25بتاريخ 124939احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 598
 2013ديسمرب  25بتاريخ 123041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  599

 .. 2013أكتوبر  25بتاريخ  1/19992احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013جويلية   15بتاريخ  121220احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 600
 .2013نوفمرب   08بتاريخ 120538و 120048احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  601
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م اإلدارة للقانون عند إختاذه األمر الذي يتجه معه التصريح من شأنه أن حيول دون بسط القاضي اإلداري لرقابته على شرعية القرار املنتقد والتثبت من مدى إحرتا
 602 بعدم شرعيته على ذلك األساس.

االدارة    - ادراجه من طرف  يكون  االدارية و  اجلزائية و  للمسائلة  قانوين ميثل خطأ مهين موجب  بلدي دون وجه  التفريط يف حمجوز من طرف عون 
 603 جبعل قرارها مسببا و مستساغ التعليل.كسبب الختاذ القرار املطعون فيه كفيال 

ون  تعليل القرار املطعون فيه ابإلخالل بواجب الطاعة يعد كافيا وواضحا ومن شأنه أن يكشف عن األسباب اليت أدت إىل اختاذه األمر الذي يك  -
 604  املعين به على علم مبا نسبته له اإلدارة من أفعال لإلدالء بوسائل دفاعه بشأهنا.

أخيه عن   يتبني  من نص  القرار املنتقد أن  اإلدارة ذكرت صلبه مجلة األسباب اليت أد ت إىل صدوره واملتمث لة يف ضرب تلميذ ومضايقته وعزله مع  طاملا  -
يذاء تلميذ نفسانيا بطرح  بقي ة التالميذ ومضايقة جمموعة من تالميذها وهتديدهم عند دعوهتم ألداء الشهادة لدى اإلدارة وإقصاء تالميذ من الدرس دون سبب وإ

وجه إدانة املد عية وأفصحت أسئلة عائلي ة حمرجة جد ا وتعترب من األسرار املهني ة أمام زمالئه ابلقسم، فإن  اجلهة املدعى عليها تكون بذلك قد بي نت ابلتفصيل أ
 605 لتعليل.بدق ة عن التصرفات اخلاطئة املنسوبة هلا، األمر الذي جيعل ذلك القرار مستوفيا لشرط ا

 :  تالؤم العقوبة مع اخلطأ ( ب

  :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت
قرتفة من قبل العون  استقر  فقه قضاء هذه احملكمة على أن  اإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف اختيارها للعقاب التأديبـي الذي تراه متالئما مع األفعال امل-

الؤم واضح وبديهي وغري مستوجب العمومي، وال رقابة عليها يف ذلك من قبل القاضي اإلداري إال  يف حدود اخلطأ الفادح يف التقدير الذي يفرتض وجود عدم ت
 606  الجتهاد غري معهود قصد استجالئه.

التأديب اليت تبقى وحدها املؤهلة الختيار العقوبة اليت    - ا إن  الر قابة الد نيا اليت يباشرها القاضي اإلداري ال تعين حلوله حمل سلطة  تراها مالئمة، وإّن 
خذة يف املاد ة الت أديبي ة وتقتصر على التثبت من تناسب العقوبة مع اخلطإ حّت ال تكون سلطة التأديب سلطة مطلقة تندرج يف إطار تثب ته من شرعي ة القرارات املت  

 607  ومعفاة من كل  رقابة.
 608إليه. جسامة ما أقدمت عليه العارضة من اط الع على فحوى تقارير سر ية وإفشاء حمتواها تـَُقدَّر ابلن ظر لطبيعة الس لك ال ذي تنتمي  -

  609جالئه. يقصد ابخلطأ الفادح يف التقدير عدم التناسب الواضح والبديهي  بني الوقائع و القرار املت خذ وهو ما ال يستوجب اجتهادا خاصا قصد است-

ة النقلة الوجوبية مع لئن يعد  اإلنضباط من أوكد واجبات العون العمومي، فإن إخالل العارض به وتغي به دون موجب شرعي ال يستوجب تسليط عقوب -
 610  تغيري مقر اإلقامة اليت ال تتناسب يف وقعها السليب على املركز القانوين للمستأنف ضد ه مع درجة خطورة اهلفوة املرتكبة.

 
 .2013فيفري   06بتاريخ  120967احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 602
 .2013جويلية  15بتاريخ 1/18022احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 603
 2013أفريل  30بتاريخ  /184001احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 604

 ..2013مارس  11بتاريخ  312531القرار التعقييب الصادر يف القضي ة عدد  -
 .2013جويلية  01بتاريخ 121983احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  605
 2013ماي  21بتاريخ 122116احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  606

 2013نوفمرب  08بتاريخ 120538و 120048 القضي تني عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف -
 2013ديسمرب   06بتاريخ 1/18470احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013أكتوبر  31بتاريخ  1/19485احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 . 2013فيفري  06بتاريخ 120787احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  607
 .2013نوفمرب   08بتاريخ 120538و 120048احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  608
 . 2013جانفي   23بتاريخ  29015احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  609
 . 2013جانفي   23بتاريخ  29015احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  610
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هو ما من شأنه أن يدخل  يعترب الفعل املقرتف من املدعي خطأ جسيما ، ابلنظر أوال إىل الظرفية اليت متر هبا البالد و املتسمة بضعف اجلهاز األمين و   -
الواقعة واملتمثل يف سفارة دولة أجنبية و هو ما من شأنه أن   به  الذي جدت  املكان  املواطنني ، اثنيا حلساسية  اهللع على قلوب  يعطي صورة سلبية  اخلوف و 

و املتمثل يف إقصائه من الدورة التكوينية لسياقة الدراجات للوضع األمين لبالدان على املستوى اخلارجي ، اثلثا لتفاهة السبب الذي مت على أساسه ارتكاب اخلطأ  
وا األشخاص  ذمته ال حلماية  على  املوضوع  السالح  رابعا الستعمال   ، النشيطة  الوحدات  العمل ضمن  مواصلة  رغبته يف  عدم  و  الثقيلة  إّنا  النارية  و  ملنشآت 

 611 ك و استعمال األسلحة عرض احلائط.لرتهيبهم راميا بذلك التعليمات و الرتتيبات اإلدارية اخلاصة مبس

 :  السبب احلاسم (  ج 

  :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية خلصت
ر ، فإن  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أنه مّت تعددت األسباب املستند إليها من قبل اإلدارة لتسليط العقاب التأدييب وثبوت بعضها دون اآلخ  -

ستناد فقط إىل ذلك القاضي يعتمد يف هذا السبب احلاسم لينتهي إىل رفض املطعن يف صورة ثبوته، وذلك أبن حيل حمل اإلدارة ويقدر ما كانت ستنتهي إليه ابال
 612  السبب.

نه مل يربز من األوراق أن هذا التقصري لئن ثبت من األوراق أن املدعي أبدى بعض التقصري يف أداء مهامه بصفته املشرف على تسيري االدارة اجلهوية فإ -
اكل املعنية ابلتجاوزات احلاصلة الذي أظهره كان فادحا و ابلتايل ال ميكن إعتباره سببا حامسا الختاذ العقوبة التأديبية السيما وأنه قد قام بكل ما يلزم إلعالم اهلي 

 613إبدارته

 

أديبية والتتبعات اجلزا  ئية:الفقرة الرابعة : التتبعات التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
العون على  إن لإلدارة سلطة تقديرية يف تكييف اخلطأ الصادر عن أحد أعواهنا وأن اخلطأ املسلكي مستقل عن اخلطأ اجلزائي وابلتايل فإن عدم إحالة    -

 614  الدفاع عن نفسه أو أن يوهن شرعية القرار التأدييب الصادر ضده.أنظار العدالة ليس من شأنه أن ينال من حقه يف 
التأديبية اجلزائية جيوز لإلدارة معاقبة عوهنا أتديبيا رغم تربئته  - التتبعات  اقتداء مببدأ استقاللية  أنه  القاضي اجلزائي    استقر عمل هذه احملكمة على  من 

تستعري وصفا جزائيا واردا يف   أن ال  الوظيفة شريطة  قانون  إداراي حبتا أيخذ وصفه من  تكييفا  األخطاء  تلك  تكييف  تتوىل  املرتكبة وأن  اجلنائية لألخطاء  اجمللة 
                         615العمومية. 

وابلتايل فإن األفعال   التنصيصات اليت يوردها القاضي اجلزائي يف أحكامه خبصوص وجود الوقائع من عدمه، تتمتع ابحلجية املطلقة للشيء املقضي به  -
إذا انتهى القاضي اجلزائي مثال إىل اليت يثبتها أو ينفيها القاضي اجلزائي واليت تكون حمل  تتب ع أتدييب تلزم كل  من اإلدارة والقاضي اإلداري على حد  الس واء، وأن ه  

لتأدييب على ذات األفعال و يقي د كذلك القاضي اإلداري أبن يعفيه من البحث  عدم ثبوت األفعال املنسوبة للعون فإن  حكمه يقي د اإلدارة اليت أس ست قرارها ا 

 
 . 2013جوان  14بتاريخ 128551احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  611
 2013جويلية   11بتاريخ  29440احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  612

 2013ديسمرب  31بتاريخ 120252احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد -
 2013أفريل 29بتاريخ  120093يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر  -
 2013أفريل 29بتاريخ  1/19879احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 2013ديسمرب   25بتاريخ 120926احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 2013جويلية   01بتاريخ 121983احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 

 2013جوان  18بتاريخ  120858احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  614
 . 2013ديسمرب  02بتاريخ  29664احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  615
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 616  جمد دا يف مدى صح ة تلك األفعال ابعتباره ملزما يف هذه احلالة حبجية األمر املقضي فيه جزائيا.

تسليط عقوبة أتديبية قد استند إىل سند صحيحي مّت ثبت أن ما تنسبه اإلدارة للمدعي كان موضوع قضية جزائية يكون القرار املطعون فيه القاضي ب   -
 617من الواقع والقانون طاملا أن ما أاته املدعي من عنف يشكل خطأ أتديبيا 

ارتكبه ضرورة أن  - الذ ي  ينفي اخلطأ  لفظيا على زميلته ليس من شأنه أن  إعتدائه  املد عي بشأن هتمة  العمومية للشكاية يف حق  النيابة   احلكم  حفظ 
ئه من الوجهة اإلدارية وال مينع من مؤاخذته أتديبي ا على هذا السلوك مؤاخذة مرد  املذكور أت ها وقوع سس على عدم كفاية احلجة، وعليه ليس من شأنه أن يرب 

 618  إخالل منه بواجبات الوظيفة.

زميله يف العمل و اليت  متت تربئته منها جزائيا       ـ طاملا ثبت أن  قرار فسخ عقد انتداب املدعي مل يكن مقتصرا على واقعة إعتدائه ابلعنف الشديد على
 619  الواقع والقانون.وإّن ا كان مؤسسا على اسباب اخرى متصلة بسوء سلوكه و غيابه املتكرر عن العمل،فإن  القرار املطعون فيه يغدو مؤسسا على سند سليم من 

 الفقرة اخلامسة : اإليقاف عن العمل 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت
الفصل    - الفقرة األخرية من  املوقوف يف إطار  املوظف  تتنزل وضعية  القانون و  بقوة  العدالة وقفا  العمومية          56اإليقاف على ذمة  الوظيفة  من قانون 

 620 تقع إدانته جزائيا اسرتجاع كامل مرتباته عن الفرتة املوافقة ملد ة اإليقاف.والذي استثىن من قاعدة العمل املنجز وخول للموظف إن مل 
 

 : الفقرة السادسة : حتجري تسليط أكثر من عقوبة من أجل نفس اخلطإ

 :  احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل خلصت
جبا إللغاء القرار وذلك بصرف النظر عن تصنيفه من الدرجة األوىل أو الثانية سي ما أن ه مل يثُبت إن  تكرار اجلزاء التأدييب من أجل نفس اخلطأ يكون مو  -

 621 أن  العقوبة الثانية املسل طة على املستأنف ضد ه كانت من أجل التمادي يف نفس اخلطأ املسلكي.

 : الفقرة السابعة: حمو العقوابت اإلدارية

 اد ة إىل إقرار املبدئني الت اليني: احملكمة اإلداري ة يف هذه امل خلصت
املتعلق بضبط النظام األساسي العام    1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112من القانون عدد    58ـ يستشف من استقراء أحكام الفصل  

 2011لسنة    89وإمتامه ابلنصوص الالحقة له وآخرها املرسوم عدد  واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية مثلما مت  تنقيحه   ألعوان الدولة
التأديبية يقتضي من املعين ابألمر أن يقدم لرئيس إدارته ، يف أجل حمدد، مطلبا يف الغرض     وعلى ضوء    2011سبتمرب    23املؤرخ يف   أن حمو العقوابت 

أو ال ملطلب حمو العقوابت التأديبية ويف صورة عدم املوافقة فإن املعين ابألمر من شأنه أن يقدم   رئيس اإلدارة ميكن أن يستجيب السلوك العام للمعين ابألمر فإن 

 
 .2013جويلية  11بتاريخ 120482احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 616 -
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  122326احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -

 .2013مارس  07بتاريخ  121117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  617
 . 2013أفريل  30 بتاريخ  122585احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  618
 . 2013مارس  29بتاريخ 122253احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  619
 .  2013جوان   14تاريخ ب1/18152احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيىة عدد  620
 . 2013أفريل  22بتاريخ  28772احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  621
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 622 دعوى يف اإللغاء.
ثبت إحالة املوظف العمومي على جملس التأديب قبل انقضاء أجل اخلمس سنوات على تسليط عقوبة التوبيخ عليه، فإن  سلوكه العام مل يكن    طاملا  -

 623مرضيا حّت  يتسىن له طلب حمو العقوبة املسلطة عليه من ملف الشخصي 

ة القسم الثالث قاعد واحليطة اإلجتماعيّ  :: املبادئ املتعّلقة ابلتّ

قاعدالف  :رع األّول: اإلحالة على التّ

ة:  الفقرة األوىل: قرارات اإلحالة على الّتقاعد عند بلوغ السّن القانونيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدئني التاليني:  خلصت

لعون العمومي األمر الذي تكون معه القرارات الالحقة ـ  اإلحالة على التقاعد تؤدي إىل اإلنقطاع عن مباشرة الوظيف وفقدان العون ابلتبعية لصفة ا
 624لتاريخ اإلحالة على التقاعد غري مؤثرة على مركزه القانوين 

 ئي ة تتمت ع بقو ة الشيء ـ استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  األحكـام القاضي ة إبصالح رسوم احلـالة املدني ة كغريها من األحكـام القضائي ة النها
 625املقضي به وتسري آاثرها على الكـاف ة ابعتبارها تنشئ وضعيات قانوني ة جديدة يتحت م احرتامها و العمل هبا 

املتعلق بنظام اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد والباقني على وجه احلياة   1985مارس  5املؤرخ يف  12من القانون عدد  55ـ جاءت عبارات الفصل 
هذا   العون احملال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ال ميكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان صرحية يف أن  

 626 .1985  مارس 5املؤرخ يف  12ون عدد من القان 68النشاط.كما أن العون احملال على عدم املباشرة يفقد حقه يف التقاعد عمال أبحكام الفصل 

ة:  الفقرة الثانية: قرارات اإلحالة على الّتقاعد قبل بلوغ السّن القانونيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

املختص ة ، جيعل طلب إعتبار من قانون الوظيفة العمومية وقبوله من الس لطة    77ـ ثبوت تقدمي مطلب إستقالة مستويف الش روط طبقا ألحكام الفصل  
    627 قانونية.الوضعية يف حالة تقاعد مبك ر منذ اتريخ تقدمي مطلب اإلستقالة، فاقدا لكل  قيمة قانونية غداة إستيفاء اإلستقالة لكافة مقو ماهتا ال

من القانون   6من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل  مطة "و" أو    2فقرة    5إن مفهوم اإلحالة على التقاعد الوجويب املستمد سواء من أحكام الفصل  ـ  
يبقى يف مجيع احلاالت اليت يكره بواسطتها العون العمومي على التقاعد جربا ويدفع من خالهلا على مغادرة وظيفه قسرا قبل حلول األوان   1985لسنة  12عدد 

 628  العادي للتقاعد.
عدد القانون  منح  لئن  يف    1985لسنة  12ـ  احلياة يف   1985مارس05املؤرخ  قيد  على  وللباقني  للتقاعد  والعسكرية  املدنية  اجلراايت  بنظام  واملتعلق 

لإلدارة العمومي  هذه   القطاع  تعليل  ضرورة  من  إعفائها  يتم  مل  أنه  خاصة,إال  إجراءات  طبق  الوطين  األمن  ألعوان  التقاعد  على  الوجوبية  اإلحالة  إمكانية 

 
 .2013جانفي  25بتاريخ 124838احلكم االبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  622
 2013أفريل  30بتاريخ 122584احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   623
 .2013جانفي  21بتاريخ 122489احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 624
 . 2013نوفمرب  15بتاريخ 129798احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 625
 . 2013جويلية   15بتاريخ  27574احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  626
 .2013ديسمرب  31بتاريخ 124115احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 627
 .   2013ماي  08بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  628



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

84 

   629القرارات 

التق  - التقاعد من أجل حذف الوظائف الذي يت خذ بقرار من الوزير األو ل  تتم  اإلحالة على  اعد من قبل رئيس اإلدارة ابستثناء حاليت اإلحالة على 
 630 واإلحالة على التقاعد الوجويب الذي يت خذ مبقتضى أمر، غري أن  هذا االستثناء ال يهم  العسكري ني وقو ات األمن الداخلي.

واملتعل ق بنظام اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد والباقني على   1985لسنة    12من القانون عدد    6ألخرية من الفصل  لئن ألزمت أحكام الفقرة ا  -
ا املشر ع  الوجويب، إال  أن   التقاعد  العمومي اإلدارة ابعتماد مجلة من اإلجراءات قبل اختاذ قرار اإلحالة على  القطاع  املنتمنيقيد احلياة يف   لقوات ستثىن األعوان 

ضرورة إعالم   األمن الداخلي والعسكريني من سلوك هذه اإلجراءات، هذا فضال عن عدم إمكانية تطبيق أحكام الفقرة األوىل من الفصل املذكور اليت تقتضي
للتقاعد ابلنظ القانونية  السن  العون  بلوغ  الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية ست ة أشهر قبل  العون املعين ابألمر والصندوق  الوجويب يهم  حالة  التقاعد  ر إىل أن  

 631  الذي مل يبلغ بعد السن  املذكورة.
 
يكون مربرا  مّت كان آللية اإلحالة على التقاعد الوجويب انعكاساهتا اخلطرية على األمان الوظيفي للعون العمومي، فإن اللجوء إىل إعماهلا جيب أن    -

 632 أن يرتك حتديد الباعث على تفعيل تلك اآللية للتقدير احملض لإلدارة أو أن تستأثر ابلعلم به دون سواها.بضرورة يفرضها حسن سري املرفق العام، ال 
الفصل الثاين    إن قرارات جلنة التطهري وإعادة هيكلة املنشآت العمومية القاضية بتسريح أعوان ديوان الصيد البحري والشركات التابعة له خاضعة ألحكام

املسامهات العمومية إحالة    املومأ أعاله و الذي أسند إىل الوزير األو ل بعد أخذ رأي جلنة تطهري وإعادة هيكلة املنشآت ذات  2002لسنة    61من القانون عدد
 633  األعوان املسر حني على التقاعد النسيب .

من ورائه،   تكون اإلدارة جمربة على تعليل قرار اإلحالة على التقاعد الوجويب ابإلفصاح عن السبب الواقعي لقطعها للمسار الوظيفي للعون حّت تتبنيـ  
 634 وء لتلك اآللية والضرورة اليت أمالها سري املرفق العام.وحتت رقابة القاضي اإلداري، املطابقة بني الباعث للج

واملتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة إىل أحكام    1995ماي    15املؤر خ يف    1995لسنة    46من  القانون عدد    81ـ إحالة  الفصل  
اايت التقاعد املدنية والعسكرية ابلقطاع العمومي، تتعل ق خاصة بنظام منحة واملتعلق بضبط نظام جر   1985ماي    5املؤر خ يف    1985لسنة    12القانون عدد  

خبصوص العسكريني وقوات األمن الداخلي ابعتبار أن  عبارات القانون كانت    6التقاعد اليت يتمت ع هبا العسكريون وال تشمل االستثناء الذي نص  عليه الفصل  
 635  من قانون التقاعد تشمل أعوان الديوانة. 6أخرى للتدليل على أن  عبارة العسكريني الواردة ابلفصل  واضحة يف هذا اخلصوص وال جمال للبحث يف نصوص

واملتعلق بضبط نظام جراايت التقاعد املدنية والعسكرية   1985لسنة    12من القانون عدد    6ـ تتمث ل الضماانت اإلجرائية املنصوص عليها ابلفصل  
حالة على التقاعد الوجويب مبقتضى أمر يتم  اختاذه بناء على تقرير صادر عن اإلدارة املعني ة وبعد تلق ي مالحظات كتابية من العون ابلقطاع العمومي يف أن تتم  اإل

الة على التقاعد  يخ اإلحيف أجل شهر بداية من اتريخ استالمه التقرير الصادر عنها كأن يقع إعالم العون والصندوق الوطين للتقاعد هبذا األمر قبل شهرين من اتر 
 636  تشمل أيضا أعوان الديوانة.

قاعد:  الفقرة الثالثة: احلّق ف جراية التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:   خلصت    

 
 .2013جويلية  15بتاريخ 123499دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة ع629
 .   2013ماي  08بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  630
 .   2013ماي  08بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  631
 .   2013ماي  08بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  632
 .   2013ديسمرب  31بتاريخ  121160احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  633
 .   2013ماي  08بتاريخ  122806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  634
 .  2013جويلية  15بتاريخ 122659احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  635
 .  2013جويلية  15بتاريخ 122659در يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصا 636
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احليطة االجتماعية هي نزاعات ادارية أصيلة يفصح ـ إن النزاعات اليت تنشأ بني الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و منخرطيه يف مادة املعاشات و  
ا قد مت قبل صدور القانون فيها الصندوق عن ارادته امللزمة مبا له من سلطة مبقتضى القوانني و الرتاتيب و أن اختصاص النظر فيها يعود اىل هذه احملكمة طاملا أهن

  637الجتماعي.املتعلق ابحداث مؤسسة قاضي الضمان ا  2003فيفري  15املؤرخ يف 
الن واب بشأن القانونني عدد   واملتعل ق بتنقيح القانون األساسي    2003فيفري    15املؤر خ يف    2003لسنة    10ـ يت ضح ابلر جوع إىل مداوالت جملس 

لسنة   15والقانون عدد       ختصاص  واملتعل ق بتوزيع االختصاص بني احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس لتنازع اال  1996جوان    3عدد املؤرخ يف  
واملتعل ق إبحداث مؤس سة قاضي الضمان االجتماعي، أن  اختصاص القاضي اإلداري يف ماد ة الض مان االجتماعي يقتصر   2003فيفري    15املؤر خ يف    2003

اتيب املنظ مة للت قاعد واحليطة االجتماعي ة  على حاالت معي نة تتعل ق خاصة ابلط عن بتجاوز الس لطة يف بعض القرارات ذات الص بغة اإلداري   ة البحتة وخاص ة منها الرت 
ا ابعتبارها تسري على الكاف ة، وكذلك قرارات اإلحالة على الت قاعد يف القطاع العمومي ابعتبارها من املشموالت الر اجعة إىل اإلدارة ا ملشغ لة دون سواها ضرورة أهن 

ون العمومي، خبالف القرارات املتعل قة ابلت صريح ابألجور وخالص املسامهات اليت وإن كانت راجعة ابلن ظر إىل اإلدارة اليت ينتمي تتعل ق بنهاية املسار الوظيفي للع
  2003لسنة    15فقرة اثلثة من القانون عدد    3إليها العون إال  أن  الن زاعات الن اشئة خبصوصها أصبحت من أنظار قاضي الض مان االجتماعي بصريح الفصل  

 .638املشار إليه 
الصن تلب ست  وذلك كل ما  البحتة  اإللغائية  الصبغة  ذات  النزاعات  على  مقتصرا  أضحى  اإلجتماعي  الضمان  مادة  يف  اإلداري  القاضي  نظر  إن   اديق  ـ 

شر أو غري املباشر      وكذلك ااإلجتماعية إبمتيازات السلطة العامة عند إختاذها لقراراهتا أو كل ما إندرج القرار يف مناخ القانون العام حبكم طابعه الرتتييب املب 
 639  النزاعات ذات الصبغة التعويضية املؤسسة على عدم شرعية تلك القرارات.

لطة يف الرتاتيب ـ إن  اختصاص القاضي االداري إلغائيا يف ماد ة التقاعد واحليطة االجتماعية يقتصر على حاالت معي نة تتعل ق خاص ة ابلطعن بتجاوز الس
واها اد ة ابعتبارها تسري على الكافة وكذلك قرارات اإلحالة على التقاعد يف القطاع العمومي ابعتبارها من مشموالت اإلدارة املشغلة دون سالصادرة يف هذه امل

 640 وتتعل ق ابملسار الوظيفي للعون العمومي.

نزا هي  االجتماعي،  الضمان  قاضي  إىل  الن ظر  اختصاص  املشر ع  فيها  عقد  اليت  النزاعات  إن  العمومي  ـ   املرفق  تنظيم  أو  تسيري  عات خترج عن جمال 
هب والفردية كاالخنراط  اخلصوصية  الوضعيات  تسوية  إىل  اهلادفة  القانونية  األنظمة  بتطبيق  ات صل  مبا  إال  تتعل ق  وال  االجتماعي  التسجيل للض مان  أو  األنظمة  ذه 

  اكات أو تسديد املنافع املذكورة كاجلراايت واملنافع العائلية واملنح الن قدية ورأس املال عند الوفاة. والتصريح لدى اهلياكل املسدية للمنافع املقر رة به أو دفع االشرت 

641 

حملكمة  ـ إن  حسن سري القضاء مبا يفرضه من جتن ب تشت ت النزاعات بني القضاء اإلداري من جهة والقضاء العديل من جهة أخرى يقتضي أن تتخل ى ا
الن ظر يف ا الن ظر إىل قاضي الضمان االجتماعي حّت وان كانت ترمي إىل إلغاء قرارات  اإلدارية عن  النزاعات اليت عقد فيها املشر ع اختصاص  لد عاوى موضوع 

لسنة   15دد  إدارية حف ت هبا أو تسببت يف نشأهتا وذلك لفائدة صاحب كتلة االختصاص طبق ما يعود  إىل هذه األخرية من سلطات عمال أبحكام القانون ع
املؤرخ   1996لسنة    38املتعل ق إبحداث مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي والفصل الثاين من القانون األساسي عدد    2013فيفري    15املؤرخ يف     2003

 642  واملتعل ق بتوزيع االختصاص بني احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية.1996جوان  3يف 
 

واحلكم اإلبتدائي الصادر    2013جانفي    21بتاريخ    128159واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    01بتاريخ    128136احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    637
 2013أفريل  29بتاريخ 129599يف القضي ة عدد 

 .  2013ماي  17بتاريخ  126400اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  احلكم 638
 2013ديسرب  31بتاريخ 1/17852احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  639
 .2013أفريل  29بتاريخ 1/19594ـ ـاحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  640
واحلكم اإلبتدائي الصادر يف    2013أفريل  02بتاريخ  127203واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل  02بتاريخ  128137احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    641

 122015و  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013ل  أفري  02بتاريخ  128433و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    02بتاريخ  128135القضي ة عدد  
 .  2013جوان  06بتاريخ 

واحلكم اإلبتدائي الصادر يف    2013أفريل  02بتاريخ  127203و واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل  02بتاريخ  128137احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    642
بتاريخ  128433واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    02بتاريخ  128136واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    02اريخ  بت128135القضي ة عدد  

و احلكم    2013ماي    02بتاريخ   130196د  واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عد   2013جوان    06بتاريخ    122015وـ احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    02
واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة   2013سبتمرب  30بتاريخ   127727احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013جانفي   25بتاريخ  125122اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 

بتاريخ 132805و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أكتوبر    29بتاريخ  127160ر يف القضي ة عدد  و احلكم اإلبتدائي الصاد  2013سبتمرب    30بتاريخ     127882عدد  
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عدم تصرحيها أبجور مو رث املد عية عن فرتة عمله املمتدة السايقة  و عدم حتويلها للمسامهات املتعلقة    ـ متحور موضوع النزاع حول مسؤولية اإلدارة عن
مون إليها خبصوص التصريح  به إىل الصندوق، يتنز ل ضمن النزاعات احلقوقية ذات الصبغة الذاتية و اليت تنشأ بني مستحقي املنافع اإلجتماعية و اإلدارات اليت ينت

  643  خالص املسامهات واليت يرجع إختصاص النظر فيها إىل قاضي الضمان اإلجتماعي دون سواه.ابألجور  و 

لية و خترج عن  املطالبة مبنحة رأس مال عند الوفاة يندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي اليت ترجع ابلنظر إىل احملاكم العد  -
 644إختصاص هذه احملكمة. 

وتسديد املنافع  خترج النزاعات املتعلقة بطلب االنتفاع ابالخنراط أبحد األنظمة القانونية للضمان االجتماعي والتسجيل أبحد اهلياكل املسدية ملنافعه  ـ  
 .645املنجرة عن ذلك عن اختصاص القاضي اإلداري

زاعات املتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي واليت خترج عن والية أنظار ـ النزاع املتعلق بطلب مراجعة القرين الباقي على قيد احلياة   يندرج ضمن الن
 646  احملكمة ،األمر الذي يتجه معه التصريح ابلتخلي عن النظر يف الدعوى لعدم اإلختصاص.

واليت  ة بتطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعيـ النزاع املتعلق بطلب إلغاء القرار القاضي بسحب منحة اإلنتاج من جراية التقاعد يندرج ضمن النزاعات املتعلق 
 647خترج عن والية أنظار هذه احملكمة 

من اختصاص قاضي ـ طلب الرتفيع يف اجلراية العمرية املسندة  للمد عي ينصهر يف زمرة تطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي ، وتكون الن زاعات املتعل قة هبا  
 648 الضمان اإلجتماعي.

هب التعويض  لقاضي  يعود  واحليطة  ـ  للتقاعد  الوطين  للصندوق  اإلجتماعية  املسامهات  بدفع  اإلدارة  إلزام جهة  إىل  الرامية  الطلبات  النظر يف  احملكمة  ذه 
لزاوية  اء وهي من هذه ا اإلجتماعية والصندوق الوطين للتأمني عن املرض ابعتبارها طلبات واردة يف إطار التعويض عن األضرار النامجة عن عدم ترتيب نتائج اإللغ

 649  .صنف فرعي من التعويض ترجع أهلية البت فيه للقاضي اإلداري مبناسبة ضبطه للتعويضات املستوجبة قانوان بعنوان عدم تنفيذ أحكام اإللغاء

تماعي اليت عهد القانون مهم ة ـ املطالبة بدفع املسامهات احملمولة ، يندرج ضمن الن زاعات املتعل قة بتطبيق أحد األنظمة القانوني ة للجراايت والض مان االج
 650 البت  فيها للقاضي العديل وابلت حديد لقاضي الض مان االجتماعي دون سواه.

 
القضي ة عدد    2013أفريل    01بتاريخ  122717و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    12 و    2013جانفي    10بتاريخ    130707و احلكم اإلبتدائي الصادر يف 

 .  2013مارس  01بتاريخ 125861بتدائي الصادر يف القضي ة عدد احلكم اإل 
 2013ديسرب  31بتاريخ 1/17852احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  643
 . 2013أكتوبر  30بتاريخ 134232و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013أفريل  10بتاريخ  128727احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  644
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  134954احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  645
 .  2013أفريل  10بتاريخ  126714احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  646
القضية عدد  احلكم  647 الصادر يف  القضااي عدد      2013جانفي    15تاريخ  ب  28912االستئنايف  الصادر يف  ديسمرب    30تاريخ  ب  28830و 28823 و 28807و احلكم االستئنايف 

 .  2013نوفمرب   29بتاريخ  134495احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  و 2013
و احلكم اإلبتدائي    2013ديسمرب    09بتاريخ  134907و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ديسمرب    30بتاريخ    129011احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    648

و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013نوفمرب    14  بتاريخ  128570و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    10بتاريخ    121110الصادر يف القضي ة عدد  
 .  2013نوفمرب   13بتاريخ  133534و ـ احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013أكتوبر  25بتاريخ 132701

 . 2013جانفي   15بتاريخ  28912احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  649
واحلكم اإلبتدائي    2013سبتمرب    30بتاريخ     127882واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013سبتمرب    30بتاريخ     127727احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    650

واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   2013جوان    18يخ   بتار 126083و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أفريل    30بتاريخ     126287الصادر يف القضي ة عدد  
  15اتريخ  133473و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013أكتوبر    30بتاريخ     128568و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013فيفري    06بتاريخ     130279

و احلكم    2013جوان    14بتاريخ    1/18283و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    05بتاريخ    129217ة عدد  و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي    2013جويلية  
صادر يف القضي ة  . واحلكم اإلبتدائي ال 2013أكتوبر  29بتاريخ  128950و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   2013جوان   10بتاريخ 131635اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 

  13بتاريخ    130172واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ماي    28بتاريخ    125125واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    27بتاريخ  126599عدد  
واحلكم   2013ديسمرب    24بتاريخ  130813بتدائي الصادر يف القضي ة عدد  واحلكم اإل  2013سبتمرب    19بتاريخ    131412واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ديسمرب  

واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة  2013جانفي    10بتاريخ    130097واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ماي    28بتاريخ  126403اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  
 .2013جوان  14بتاريخ  124316حلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد وا 2013أفريل  24بتاريخ 131766عدد 
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االجتماعي  ايت والض مان  ـ املطالب املتعل قة بتسليم الواثئق الالزمة الستحقاق املنافع االجتماعية واجلراايت تندرج يف إطار تطبيق األنظمة القانوني ة للجرا
 651 وخترج عن اختصاص احملكمة اإلدارية .

يت االستخالص ـ مطالبة كل  من وزارة املالية والصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية مبراجعة جراية تقاعد املد عي وذلك بتمكينه خاصة من منح  
الن زاعات املتعل قة بتطبيق أحد األنظمة القانوني ة للجراايت والض مان االجتماعي   والعدوى عن املد ة اليت عمل فيها كمحتسب ابملؤسسات العمومية، يندرج  ضمن

  652اليت عهد القانون مهم ة البت  فيها للقاضي العديل وابلت حديد لقاضي الض مان االجتماعي دون سواه. 

نفيل  الفرع الثان: التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت

القانونية للجراايت ويندر   - التنفيل ضمن قاعدة تصفية اجلراية، يستوجب تطبيق األنظمة  التقاعد وذلك إبعادة احتساب مدة  ج  طلب تعديل جراية 
   653ضمان االجتماعي دون سواه ، وخيرج من مثة عن والية القاضي اإلداري. ابلتايل يف إطار االختصاصات اليت عهد القانون مهمة البت فيها لقاضي ال

 الفرع الثالث: ضّم اخلدمات :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

تقا- إحتساب جراية  قصد  اخلاص  ابلقطاع  إىل حاصل خدمته  العام  ابلقطاع  املدعي  بضم  عمل  املتعل ق  قاضي  النزاع  اختصاص  يندرج ضمن   ، عده 
 654الضمان اإلجتماعي . 

راية تقاعد طلب إلزام وزارة الدفاع الوطين ابلتصريح لدى الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية ابلسنوات اليت مل يقع احتساهبا يف تصفية ج   -
 655العارض ، يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان االجتماعي.  

بتطبيق  كل ما كانت  - الد عوى هتدف إىل مراجعة قرار تصفية اجلراية وذلك بضم فرتة معينة ضمن قاعدة تصفية اجلراية، فإن  موضوعها يكون مرتبطا 
 656  األنظمة القانوني ة للض مان اإلجتماعي وخيرج ابلت ايل عن مرجع نظر هذه احملكمة.

 الفرع الّرابع: الّسقوط البدن:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت    

 
واحلكم           2013ديسمرب    31بتاريخ  127742و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ديسمرب    31بتاريخ  127741احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    651

القضي ة عدد   واحلكم اإلبتدائي الصادر يف    2013ديسمرب    31بتاريخ  127744و واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ديسمرب    31ريخ  بتا 127743اإلبتدائي الصادر يف 
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  124054و ـ احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد   2013ديسمرب  31بتاريخ 127745القضي ة عدد 

 .2013ديسمرب  18بتاريخ  134908لقضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف ا 652
 . 2013أكتوبر  08بتاريخ  130726احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  653
القضي ة عدد    654 الصادر يف  اإلبتدائي  القضي ة عدد    2013أفريل    26بتاريخ    122348احلكم  الصادر يف  اإلبتدائي  احلكم اإل  2013مارس    11بتاريخ    130855و احلكم  بتدائي  و 

القضي ة عدد   و واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    04بتاريخ  129551و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013ماي    17بتاريخ    126259الصادر يف 
 .  2013مارس  01بتاريخ 122956

و احلكم اإلبتدائي    2013ديسمرب    25بتاريخ  124734و واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013جانفي    10بتاريخ129497احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    655
 2013نوفمرب  28بتاريخ  1265460الصادر يف القضي ة عدد 

و احلكم اإلبتدائي الصادر    2013نوفمرب    06بتاريخ  128138واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    2013مارس    01  بتاريخ125861احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد    656
  126259و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013مارس  11بتاريخ  130855و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013أفريل  26بتاريخ   122348يف القضي ة عدد 

 .  2013مارس  01بتاريخ 122956و واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013جوان   04بتاريخ 129551و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  2013ماي  17بتاريخ 
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عدم املباشرة   إن  عدم احرتام اإلدارة التدر ج يف التدابري املنصوص عليها ابلقانون املتعلق بضبط النظام األساسي العام للعسكريني وهي اإلحالة على- 
واإلحالة على التقاعد من شأنه أن حيرم املعين ابلقرار من احلقوق واإلمتيازات اليت كفلها له القانون   بصفة وجوبية لسقوط بدين وقيت أوال مث اإلعفاء من الوظيف

 .657املذكور
ض يندرج ضمن الن زاع املتعل ق ابلطعن يف قرار اللجنة الطبي ة التابعة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي والقاضي برفض املوافقة على مطلب عطلة مر  -

العديل وابلت حدي   الن زاعات للقاضي  القانون مهم ة البت  فيها  اليت عهد  للجراايت والض مان االجتماعي  القانوني ة  بتطبيق أحد األنظمة  الض مان املتعل قة  لقاضي  د 
  658االجتماعي دون سواه 

من    5 اخلدمة العسكرية اقتضاء أبحكام الفصل  يتمتع العسكريون بقرينة إسناد األمراض والعاهات اليت تصيبهم أثناء قيامهم بواجبهم العسكري إىل - 
أفريل    17املؤر خ يف    2000لسنة    44املتعل ق بنظام اجلراايت العسكري ة املنق ح واملتم م ابلقانون عدد    1972أكتوبر    11املؤر خ يف    1972لسنة    3املرسوم عدد  

م يفرتض أن ينظم وا إىل اجليش الوطين معافني من أي  2000  659مرض غري أن  هذه القرينة تبقى قابلة للدحض. ، ضرورة أهن 

 660  تقدمي مطلب قصد مراجعة جراية السقوط املسندة هو إجراء وجويب اشرتط املشر ع اتباعه حسب صيغ حمد دة وبعد اإلدالء بواثئق معينة.  -

املتعل ق ابلن ظام اخلاص  للت عويض عن األضرار    1995جوان    28املؤرخ يف    1995لسنة    56من القانون عدد    43لئن اقتضت أحكام الفصل     -
الش غل واألمراض املهني ة احلاصلة بسبب حوادث الش غل واألمراض املهني ة يف القطاع العمومي، أن قاضي الن احية خيتص  ابلن ظر يف الن زاعات الن اجتة عن حوادث  

من نفس القانون اقتضى أن  أحكامه تنطبق على أعوان الد ولة ابستثناء    2عوى، فإن  الفصل  وجرب األضرار الن امجة عنها مهما كان مقدار الط لب أو موضوع الد  
املتعل ق ابملصادقة   1972نوفمرب    11املؤر خ يف    1972لسنة    70العسكريني وقو ات األمن الد اخلي الذين تنطبق عليهم األحكام املنصوص عليها ابلقانون عدد  

املتعل ق   1982أوت    6املؤر خ يف    1982لسنة    70ملتعل ق بضبط نظام اجلراايت العسكري ة للس قوط وأحكام القانون عدد  ا  1972لسنة    3على املرسوم عدد  
 661  بضبط القانون األساسي العام لقو ات األمن الد اخلي.

حالته الصحية كلما توفرت قرائن على جدية  تكون اإلدارة ملزمة بعرض املدعي على جلنة السقوط البدين لتدرس وضعيته وتقرر ما تراه صاحلا بشان     -
 662املطلب.

مر الذي ختتص جلنة السقوط البدين ابلنظر يف حقيقة العاهات املدىل هبا ونسبتها للخدمة ونتائجها وكذلك مقدار السقوط البدين املرتتب عليها األ   -
 663 ة ألعوان احلرس الوطين يف غري طريقه.يغدو معه التمسك أبهنا جلنة فنية يقتصر دورها على النظر يف احلاالت الصحي

املعين ابألمر ألسباب صحية دون إحالته على جلنة األعفاء وإنتظار مآل هذه اإلحالة  - لقرار يقضي إبطالق سراح  الدفاع الوطين  يكون   إختاد وزير 
ألسباب صحية إنتظار من القانون املتعلق ابخلدمة الوطنية الذي يقتضي عند إبقاء اجلندي حتت السالح إىل ما بعد املدة القانونية    12خمالفا ألحكام الفصل  

 664  مآل مثوله أمام جلنة األعفاء مث إختاد قرار يف الغرض على ضوء ما ستخلص إليه اللجنة املذكورة.

ابألمر ـ إعفاء تالمذة املدارس العسكرية بسبب السقوط البدين الغري قابل للعالج أو طالت مدته أو لسبب أتدييب مشروط إبجراء عرض ملف املعين  
 665  عفاء.على جلنة اإل

ة  الفرع اخلامس: احليطة اإلجتماعيّ

 
 .2013جويلية  15بتاريخ 122156احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 657
 . 2013ديسمرب  18بتاريخ   135148احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  658
 .  2013جوان   06 بتاريخ  1/17627احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  659
 .2013نوفمرب 15بتاريخ 122071احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  660
 . 2013جويلية  15بتاريخ  123824احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  661
 . 2013جويلية   15بتاريخ   121695احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  662
 . 2013جويلية   11بتاريخ   1/16667احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  663
 .2013ديسمرب  06بتاريخ  1/19269احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد 664
 . 2013فيفري 06بتاريخ  1/19764ادر يف القضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الص 665
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 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت

خالص  صدور حكم أحرز على حجية األمر املقضي به لفائدة  املد عي يقضي إبلغاء قرار إحالته على التقاعد ألسباب أتديبية، ،يلزم اإلدارة ابست   -
متكينه من و   املرتتبة عن ذلك و تسوية وضعيته اإلدارية عن فرتة عزله بصفة كاملة مبا يقتضيه ذلك من إعتبار سنوات عزله مبثابة سنوات عمل فعلية  النتائج القانونية

 666 مجيع حقوقه املتصلة بوظيفته مبا يف ذلك حقه يف اإلنتفاع ببطاقة العالج العسكرية.

 : ل العقارّية والعمرانيةالقسم الّرابع: املبادئ املتعّلقة ابملسائ

 الفرع األّول: املسائل العقارّية:

 الفقرة األوىل: املبادئ العاّمة لتصرف اإلدارة ف رصيدها العقاري:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

التنمية    - الفالحية حجر املشرع على املتسوغ لعقار دويل فالحي كراءه أو إعارته إىل الغري أبي وجه كان وأجاز بصورة إستثنائية لشركات اإلحياء و 
 667ذلك مبوجب أمر.لفائدة مريب املاشية عن طريق العشابة شريطة إثبات وجود فائض لديها من العلف أو املراعي و الرتخيص هلا يف   تسويغ العقار الدويل

لقواعد  من املستقر  عليه فقها و قضاء أن  تصر ف اإلدارة يف ملكها اخلاص خيرج عن والية القاضي اإلداري لوروده يف شكل أعمال قانونية خاضعة  -
ليب القانون العام أو إذا مت  ختصيص ذلك امللك  القانون اخلاص و أن  القاضي اإلداري ال خيتص  ابلنظر فيها إال  إذا تعل ق األمر أبعمال توخ ت فيها اإلدارة أسا

 668خلدمة مرفق عام. 

ات عقارّية بذاهتا:  الفقرة الثانية: املبادئ اخلاّصة بتنظيم عمليّ

 الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي الدولية ذات الّصبغة الفالحّية:  ( أ

 التالية: خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ 

ابلفصل  - عليها  املنصوص  اإلسقاط  قرار  السابقة إلختاذ  لإلجراءات  اإلدارة  خمالفة  عدد    12إن  األمر  جوان    9املؤرخ يف    1970لسنة    199من 
الحية وشروط التفويت واملتعلق بضبط تركيب وكيفية سري اللجنة القومية اإلستشارية واللجان اجلهوية اخلاصة إبسناد األراضي الدولية ذات الصبغة الف  1970

، جيعل قرارها املطعون فيه معيبا 1980سبتمرب    15املؤرخ يف    1980لسنة    1150واألمر عدد    1975لسنة    8111فيها كما مت تنقيحه وإمتامه ابألمر عدد  
 . 669من هذه الناحية وعرضة لإللغاء على هذا األساس

     1970ماي    19املؤرخ يف    1970لسنة    25مجيع إجراءات اإلسناد يف ظل القانون عدد  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أحقية من استوىف    -
يف اإلنتفاع إبجراءات التسوية املتمثلة يف إبرام عقد البيع النهائي على النحو الذي جاءت به أحكام   1970جوان    9املؤرخ يف    1970لسنة    199واألمر عدد  

 670من نفس القانون  18ون حاجة إىل عرضه من جديد على اللجان اإلستشارية املنصوص عليها ابلفصل د 1995لسنة  21من القانون عدد  17الفصل 

 
 . 2013جويلية   15بتاريخ   122145احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  666
 2013جويلية   01بتاريخ  19774/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  667
 2013مارس  19بتاريخ  123439احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  668
 2013أفريل  12بتاريخ  19468/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  669
 2013جويلية   15بتاريخ  29175كم االستئنايف الصادر يف القضية عدد احل 670
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 671ية فالحية .إن  سلطة اإلدارة يف البيع ابملراكنة لتسوية األوضاع العقارية القدمية هي سلطة مقي دة ابلنسبة للمستغلني بصفة قانونية لعقارات دول-

منه، استثناء    17التفويت يف األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية، فإن ه تضم ن ابلفصل    1995لسنة    21لئن حج ر املشر ع مبقتضى القانون عدد    -
املنتفعني ابإلسناد حقوقا، ابعتبارهم حتص لوا عل السابق واليت أكسبت  التشريع  اليت نشأت يف ظل   العالقة  الوضعيات  السلط اإلدارية  يتمث ل يف تسوية  ى موافقة 

العق ا استغالل ذلك  تتمث ل خاصة يف  منحهم حقوقا ووضع على كاهلهم واجبات  الذي  األمر  فعلي ا ابلعق ار،  تول ت حتويزهم  ا  فيه طبق املعنية وأهن  ر واالستثمار 
ا جيد مرب راته يف ضرورة   واستقر  فقه قضاء هذه احملكمة على.  الشروط املضم نة ابلنصوص التشريعية والرتتيبية النافذة أن  إبرام عقد التفويت على سبيل التسوية، إّن 

 متنح اإلدارة حق  مراقبة كيفية توفري األمان القانوين للمتعاملني مع اإلدارة، دون التفريط يف املصلحة العامة ابعتبار أن  املشر ع قد أحاطه جبملة من الضماانت اليت
 امها والتثب ت من مدى امتثال املنتفعني ابإلسناد على سبيل التسوية للواجبات احملمولة عليهم واليت مت  ضبطها ابلقانون املذكور آنفا تنفيذ عقود البيع اليت سيقع إبر 

مع اإلدارة احرتامها و    تعاقدومنها استغالل العقارات الفالحية الدولية وفق األهداف اليت رمسها املشر ع وعدم تغيري صبغتها وغريها من الشروط اليت يتعني  على امل
 672إال  يسقط حق ه يف العق ار موضوع عقد التفويت، عالوة على إمكانية تعر ضه إىل عقوابت جزائية. 

املتعل ق ابلعقارات الدولية الفالحية إمكانية البيع ابملراكنة   1995فيفري    13املؤرخ يف    1995لسنة    21من القانون عدد    17طاملا مل حيد د الفصل    -
 673ية وضعية املنتفعني ابإلسناد أبي  فرتة زمنية، فإن  الدفع بسقوط الدعوى مبرور الزمن يكون قائما على غري سند سليم من القانون. لتسو 

  25ن عدد القانو تقتضي املطالبة إببرام عقد البيع خبصوص العقارات الدولية الفالحية استيفاء املعين ابألمر جلميع اإلجراءات اخلاصة ابإلسناد يف ظل   -
 9املؤرخ يف    1970لسنة    199واملتعل ق بكيفية التفويت يف األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية وابألمر عدد    1970ماي    19املؤرخ يف    1970لسنة  
ذات الصبغة الفالحية، من ذلك    واملتعل ق بضبط تركيب وكيفية سري اللجنة القومية االستشارية واللجان اجلهوية اخلاصة إبسناد األراضي الدولية  1970جوان  

الية على ذلك، هذا عالوة  احلصول على موافقة كل  من اللجنة اجلهوية واللجنة القومية االستشارية  إلسناد األراضي الدولية الفالحية ومصادقة وزيري الفالحة وامل
   674على حتويز املعين ابألمر على العقار املنتفع به على وجه اإلسناد. 

  27املؤرخ يف  2011لسنة  336خضاع املستغل ني بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية لإلجراءات املضبوطة أبحكام األمر التطبيقي عدد ال وجه إل -
إيد   2011أكتوبر ضرورة  واملتضمنة ابخلصوص  املستغلني  هؤالء  وضعية  بتسوية  املكل فة  االستشارية  الوطنية  اللجنة  سري  وكيفية  تركيبة  بضبط  ملفات املتعل ق  اع 

واملتعل ق بكيفية التفويت يف األراضي الدولية ذات الصبغة    1970لسنة    25التسوية لدى كتابة اللجنة املذكورة طاملا استوفوا إجراءات اإلسناد طبقا للقانون عدد  
 675الفالحية. 

 املعاينة واإلنذار:  ( ب

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية: 

ليت من شأهنا ال جيوز اختاذ قرار إسقاط احلق إال  بعد متكني املخالف من فرصة مواجهة اإلدارة واإلفصاح عن وجهة نظره وتقدمي البياانت واملؤيدات ا  -
حلق وهي إجراءات جوهرية  محلها على مراجعة موقفها عند اإلقتضاء كإنذاره بواسطة عدل منفذ يف أجل ستة أشهر على األقل  قبل الشروع يف إجراءات إسقاط ا

الضرورة لتأويل القانون تستوفيها اإلدارة وجواب دوّنا متييز بني حاالت إسقاط احلق ابعتبار أن ه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها وإذا أحوجت  
 676جاز التيسري يف شدته وال يكون التأويل داعيا لزايدة التضيق أبدا. 

دارة من املسقط حق ه يف العقار بعدم اإلشارة الواضحة إىل نوع املخالفة املرتكبة بكل  دقة حيول دون حتقيق الغاية من اإلنذار وحيرم منظور اإلإن  حتج ج  -
 677حق ه يف الدفاع عن نفسه أو يف تدارك ذلك اإلخالل.

 
 2013جويلية   15بتاريخ   120092احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  671
 2013مارس  01بتاريخ  120714احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  672
 2013فيفري  06بتاريخ  120440احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  673
 2013فيفري  06بتاريخ  120440احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  674
 2013فيفري  06بتاريخ  120440احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  675
 2013أفريل  18بتاريخ  120317عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  676
 2013جانفي  18بتاريخ  121546احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  677
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ومن مدى احرتام معاقدها لإللتزامات احملمولة عليه وذلك ابلقيام  على جهة اإلدارة أن تكون حريصة على التحق ق من وجود الشروط الفسخية للعقد  -
ليس من شأنه أن حيق ق الغاية  ابملعاينات الضرورية خالل مد ة التحجري اليت تقتضيها الرتاتيب اجلاري هبا العمل، ضرورة أن  إجراء املعاينة بعد إنقضاء تلك املد ة  

 678ط إستغالهلا وإنذاره يف صورة اإلخالل هبا.منها وهي محل املنتفع ابألرض على احرتام شرو 

 القواعد املتعّلقة ابلّشروط الّشكلّية لقرار اإلسقاط: (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
تسى صبغة عقابية ، فإن  السلطة اإلدارية تكون ملزمة  لئن مل يشرتط القانون تعليل قرار إسقاط احلق ، فإن ه وطاملا كان من فئة القرارات غري املالئمة واك-

 679بتضمينه أسباب اختاذه. 

طلقا الحتساب إن  اإلشهار ابلر سم العقاري ال يعد  وسيلة إعالم ابلقرارات اإلدارية، وال جيوز إعتبار ترسيم قرارات إسقاط احلق ابلسجل العقاري من-
بدفاتر   التنصيص  التقاضي ضرورة أن   يعدو أن يكون سوى وسيلة آجال  ة هبا ال  املرمس  ال يت قد تكون هلا عالقة ابحلقوق  القرارات اإلدارية  العقارية على  امللكية 

 680إشهار سن ها املشر ع صلب جمل ة احلقوق العينية بغاية احلفاظ على حقوق املنتفع ابلرتسيم عرب توظيفها على العقار ال غري.

ت إسقاط احلق  يف األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية ليست ابلش خص الذي صدر ضد ه ابعتبار أن  تلك القرارات إن  العربة يف اإلعالم بقرارا-
حل  حمل ه أو الكاري أو  ختص  وضعي ات عيني ة ال شخصي ة وأن  ال أتثري لشخص املعلم يف حقه طاملا ثبت أن  له صفة املفو ت له األصلي أو الش اري منه أو مم ن  

 681تصر ف الفعلي أبي  صفة كانت يف العقار الد ويل الفالحي. امل

 الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي اإلشرتاكّية:  ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
تشمله نزاعات إستحقاقية أفردها املشر ع إبجراءات خاص ة تعترب الن زاعات املتعلقة إبسناد األراضي االشرتاكية أو االنتفاع هبا أو حتديدها وضبط ما    -

ئية وتنف ذ كما تنف ذ وعهد هبا إىل هيئات حتكيمية أحدثها للغرض جاعال من القرارات النهائية الصادرة عنها بعد املصادقة عليها تضبط حقوق األطراف بصفة هنا
الفصل   مبقتضيات  عمال  عدد    10األحكام  القانون  من  يف    1964سنة  ل  28)جديد(  لألراضي    1964جوان    4املؤرخ  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق 

 .1988682فيفري  8املؤرخ يف  1988لسنة  5اإلشرتاكية مثلما مت  تنقيحه ابلقانون عدد 
القرا  - و  إدارية  هيئات  هي  تطبيقه  لكيفية  املبينة  األوامر  و  اإلشرتاكية  األراضي  قانون  مبقتضى  احملدثة  اهليئات  قرارات  مجيع  هي  عنها  الصادرة  رات 

 683إدارية. 

ية لألشخاص املضامني املسلمة من الوايل للمنتفعني من إسناد أرض إشرتاكية تندرج ضمن القرارات الكاشفة اليت ليس هلا أتثري على الوضعيات القانون -
ابألمر مبحتوى و مضمون القرارات الفردية اليت سبق اختاذها يف شأهنم ضرورة أهنا التستدعي من اإلدارة ممارسة سلطتها بل إن دورها يقتصر على إعالم املعنيني  

 684وهي بذلك ال تقبل الطعن ابإللغاء. 

 ّنزاعات املتعّلقة إبحالة ملكية األراضي الفالحّية لفائدة ملك الّدولة اخلاص: ال ( ه

 
 2013ديسمرب  03بتاريخ  121450احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  678
 2013أفريل  18بتاريخ  126459احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  679
 2013جويلية  15بتاريخ  120193اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم  680
 2013أفريل  30بتاريخ  19547/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  681
/ احلكم اإلبتدائي الصادر  2013ر أكتوب 04بتاريخ   133578/ احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد 2013نوفمرب   11بتاريخ  134114احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  682

 2013مارس   26بتاريخ  18761/1يف القضية عدد 
 2013مارس  15بتاريخ  14652احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  683
 2013مارس  15بتاريخ  122612احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  684
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 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ التايل:  خلصت
ة الصادر سنة استقر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على إعتبار أن قرارات اإلحالة على ملك الدولة اخلاص املتخذة تطبيقا لقانون أتميم األراضي الفالحي  -

 685من القانون املذكور . 3تعترب قرارات إدارية قابلة للطعن فيها ابإللغاء على معىن الفصل  1964

 رانية:الفرع الثان: املسائل العم

 الفقرة األوىل: الّنزاعات املتعّلقة ابلتقسيم والرتخيص ف البناء:

 التقسيم  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
البناء  واليت    -   البلدية تولت التمديد يف رخصة  مت جتديدها دون أن يقرتن قرارها بظهور معطى قانوين  سبق أن  طاملا ثبت من خالل واثئق امللف أن  

التقسيم، فإن  قرارها املطعون جديد يستوجب إستبعاد القواعد املنطبقة على العقار خبصوص ضاريب االرتكاز واملساحة املغطاة واملنصوص عليهما بكر اس شروط  
اليت ميث ل كراس شروط التقسيم فيه يعد  يف ضوء ما سبق بيانه، خمالفا ملوجبات الشرعية اليت تفرتض احرتام النصوص القانونية والرتتيبية املنظمة للمادة العمرانية و 

  686جزءا ال يتجزأ منها يف اتريخ إسناد الرخصة. 

 .687ى مشروع تقسيم إثبات ملكي ته للعقار املراد تقسيمه دون أن يكون هناك أي  لبس ظاهر خبصوص ذلك التمل كعلى كل من يروم املصادقة عل -
ا سبق أن أسندت هلم ترخيص لتسيج عقارهم، مردود ع إن - ليهم  التمسك بعدم جواز معارضة البلدية للمدعيني مبشروع التقسيم املصادق عليه طاملا أهن 

لف موافقة مورثهم على التقسيم احملدث من قبل الوكالة من خالل كتب اإلتفاق املربم وكذلك من خالل الرتخيص الصادرعنهم والقاضي  ثبت من أوراق امل  طاملا
اليت   ة للتقسيماتابملصادقة على مشروع التقسيم من جهة وألن املصادقة على التقسيم والتعديالت املد خلة عليه تكون ابلضرورة قد أخذت برأى اللجنة الفني

 688أبدت موافقتها بعد أن  أتكدت من مطابقتها ملثال التهيئة املعمول به وذلك بقطع النظر عن الوضعية الواقعية للعقار من جهة أخرى.

العمرانية   علوية مثال التهيئة العمرانية على قرارات التقسيم تقتضي أنه ال جيوز أبي حال من األحوال تطبيق قرار التقسيم املتضمن تغيري القواعد  إن  -
 689املنطبقة على املنطقة يف اتريخ سابق للمصادقة على تنقيح مثال التهيئة العمرانية. 

دماج  الفصل بني عملية برجمة الطرقات واملساحات اخلضراء اليت تتم مبقتضى مثال التهيئة املصادق عليه من قبل اهليئات املختصة وبني عملية إ  جيب   -
 690تلك املساحات ابمللك العمومي الذي يتم مبقتضى مثال تقسيمي مصادق عليه. 

 
هيزات اجلماعية مبجرد املصادقة على التقسيم يف امللك العمومي أو يف امللك اخلاص تدمج الطرقات واملساحات اخلضراء والساحات املخصصة للتج  -

 691التابع للدولة أو للجماعة العمومية احمللية. 

من جملة التهيئة الرتابية والتعمري واضحة وصرحية يف إجتاه إدماج مساحات التجهيزات اجلماعية ضمن امللك العمومي او اخلاص   67أحكام الفصل    -
 .692وللجماعات العمومية واحمللية إثر املصادقة على التقسيم وال حتتاج ألي أتويل يف الغرض دولةلل

 
 2013مارس  29خ بتاري   122089احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  685
 2013جولية   15بتاريخ  19967/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  686
 2013جوان   17بتاريخ  1/ 19476احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد 687
 2013جويلية   15بتاريخ  18078/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  688
 2013نوفمرب  08بتاريخ  123592القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  689
 2013جويلية  15بتاريخ  121584احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  690
 2013جويلية  15بتاريخ  121584احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  691
 2013مارس  07بتاريخ  16300/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  692
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هبا التمس ك   التعديالت أو التنقيحات اليت يقع إدخاهلا على مثال التهيئة العمرانية تسري بصفة مباشرة على التقاسيم املشمولة به وال ميكن للمعنني  -           
 693سجيل معارضتهم لذلك .ابلرتاتيب السابقة لتنقيح مثال التهيئة للحيلولة دون تطبيق القواعد والرتاتيب العمراني ة اجلديدة املضمنة صلبه خاصة إذا مل يثبت ت

 رخص البناء  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

البناء احلصول على رخصة يف الغرض من طرف اجلهة االدارية املختصة سواء كان رئيس البلدية أو الوايل بعد تقدميه ملطلب  - يف   على كل من يروم 
 694الغرض و تكون رخصة  البناء يف شكل قرار صريح وليس ضمين. 

ا ال تكتسب ابلتقادم    ختضع رخصة البناء إىل إجراءات وشكليات دقيقة تكون مبقتضاها صرحية وواضحة  - ابلكتابة وال يفرتض وجودها ضمني ا كما أهن 
لق بضبط قائمة األشغال وأن  احلصول عليها شرط ضروري للمبادرة ابلبناء وال يعفى منها إال  يف حدود األشغال اليت جاء هبا قرار وزير التجهيز واإلسكان املتع

رية على بناية مقامة واليت ال ختضع للرتخيص يف البناء من انحية والتغيريات أو اإلصالحات اليت ال متس  من  الرامية إىل إدخال تغيريات أو إصالحات عادية وضرو 
ع الطريق العام وجتاوز نقاط اإلرتكاز ابلنسبة للبناية وكذلك تلك اليت ال يرتتب عليها مساس مبصاحل الغري من جهة التقليص يف مسافة الرتاجع مع األجوار أو م

 695بيا. غال األرض واإلستعمال العقاري هلا وال جمال ابلتايل إلحتجاج املخالف ابحلصول على رخصة شفاهية طاملا أن  الشرط أن يكون الرتخيص كتانسبيت إش

 696ان تقدمي ملف للحصول على رخصة بناء و سكوت البلدية عن الرد ال يعين املوافقة على الرتخيص.-
ناد رخص البناء إىل رئيس اجلماعة احمللية اليت يوجد يف دائرهتا العقار ابلنسبة للعقارات الكائنة داخل املناطق أسند املشرع اإلختصاص املتعلق إبس -

 697البلدية وإىل الوايل بصفته رئيس اجمللس اجلهوي ابلنسبة للعقارات الكائنة خارج املناطق البلدية. 

البناء موضوع الرتخيص و    - العمرانية اليت يوجد فيها  املنطقة  الوايل حبسب  البلدية أو  إما رئيس  البناء هي  املختصة يف جمال رخص  ال ميكن  السلطة 
 698من جملة التهيئة الرتابية و التعمري. 96و  68تفويض هذه الصالحية حسب الفصول  

البناء  سحب  إمكانية  - املخولة لإلدارة ختضع إىل شرطني أوهلما أن يكون املقرر الفردي املكسب للحقوق غري شرعي و اثنيهما أن يتم الرتخيص يف 
 699السحب قبل إنقضاء آجال التقاضي و يف صورة الطعن قضائيا يف املقرر املسحوب فقبل صدور احلكم يف الدعوى.

يشمل الت غيريات أو اإلصالحات اليت ال متس  من نقاط إرتكاز البناية املعني ة وكذلك تلك اليت ال يرتت ب عنها  اإلعفاء من احلصول على رخصة بناء    -
اجع مع األجوار أو مع الط ريق العام وجتاوز نسبيت إشغال األرض واإلستعمال العق    700اري. مساس من مصاحل الغري من جهة الت قليص يف مسافة الرت 

أوراق امللف أن العارض مل يدل مبا يفيد حصوله على رخصة قبل الشروع يف البناء حمل قرار اهلدم املطعون فيه، فإن البناء يكون   طاملا ثبت من خالل  -
  من جملة التهيئة الرتابية والتعمري صرحية يف التنصيص على وجوب احلصول املسبق على رخصة قبل الشروع   68بذلك مقام بدون رخصة ضرورة أن أحكام الفصل  

 701يف البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تغيريات عليها . 

ناء  بصرف النظر عن مدى ثبوت ملكية املدعي للعقار الذي أقيمت فوقه األشغال، فإن  احلصول على ترخيص مسبق يعد  شرطا ضروراي للشروع يف الب -
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 2013أفريل  30بتاريخ  121322احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  697
 2013جوان   28بتاريخ  29123احلكم االستئنايف الصادر يف القضي ة عدد  698
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واملتعلق بضبط قائمة األشغال الرامية إىل إدخال تغيريات أو   1995أكتوبر    10ير التجهيز واإلسكان املؤرخ يف  األشغال اليت جاء هبا قرار وز  وال تعفى منها إال
البنا  إصالحات عادية ارتكاز  نقاط  اليت ال متس من  أو اإلصالحات  والتغيريات  البناء من انحية  الرتخيص يف  بناية مقامة واليت ال ختضع إىل  ية وضرورية على 

 702مساس مبصاحل الغري من جهة التقليص من مسافة الرتاجع مع األجوار أو مع الطريق العام. يت ال يرتتب عنهاوكذلك تلك ال

ذات    - البلدية  من  ابلبناء  مسبق  ترخيص  على  احلصول  واجب  من  ابألشغال  القائم  تعفي  ال  وجودها،  فرض  على  اجلريان،  من  املسل مة  الرتاخيص 
 703النظر. 

إبع  - أجواره  وبني  بينه  إتفاق  حبصول  للرخصة  املخالف  البناء  تربير  للمخالف  يسوغ  ال  أن ه  إعتبار  على  اإلدارية  احملكمة  قضاء  فقه  أن   إستقر   تبار 
ح تطبيقها  من  واإلعفاء  العمراني ة  املاد ة  تسوس  اليت  والرتتيبي ة  التشريعي ة  املنظومة  ملعارضة  سندا  تكون  أن  ميكن  ال  من االتفاقات  إفراغها  إىل  األمر  يؤول  ال  ّت 

 704مضموهنا وإهدار الضماانت والضوابط املقر رة بعنواهنا. 
ك ابملبادرة إن  رفض اجلهة املدعى عليها االستجابة ملطلب العارض هبدف متكينه من رخصة بناء ال خيول له أبي  حال خمالفة الرتاتيب العمراني ة وذل  -

 705ابلبناء دون احلصول على الرخصة املطلوبة.

الواثئق واليت من بينها تلك اليت من شأهنا أن تربز موقع تركيز   كل  من يروم احلصول على رخصة بناء مطالب أبن يتقد م مبلف حيتوي على جمموعة من  -
 706البناايت. 

ختصة  الرتخيص جيب أن يكون كتابيا و يف شكل رخصة يتم تسليمها إىل املعين من قبل السلط املؤهلة قانوان لذلك وبعد إستشارة اللجة الفنية امل  -
 707ترابيا. 

ا هي من األمور اليت من املمك  - البناء ال يعد  من األمور املتأك دة اليت تستوجب التدخل الفوري للسلطة اإلدارية، وإّن  ن الرتي ث يف إن  إسناد رخص 
مكانية  إرجاء البت  ملد ة عامني من جملة التهيئة الرتابية والتعمري ينص على إ  15شأهنا إىل حني رجوع األوضاع إىل سالف عهدها من االستقرار بدليل أن  الفصل  

 708على أقصى تقدير يف مطالب البناء يف املناطق اليت يصدر بشأهنا قرارا يف إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية. 

ا حمر رة من طرف األعوان    - احمللفني واملكلفني ابلقيام مبعاينة تعد  حماضر املخالفات من احملاضر الرمسية اليت ال ميكن الطعن فيها إال  ابلزور ابعتبار أهن 
ه على رخصة بناء جديدة  املخالفات يف جمال رخص البناء وكذلك البناءات بدون ترخيص طبقا جمللة التهيئة الرتابية والتعمري طاملا مل يدل الطاعن مبا يفيد حصول

 709ه يغدو جمانبا للواقع  والقانون. إلقامة ما مت  تشييده من إحدااثت بدون رخصة فإن اإلحتجاج أبن  البناء مرخص في
البناء ، تنك را لإلختصاص املوكول هلا يف  - البلدية عن استيفاء اإلجراءات القانونية للتصد ي للبناء املقام خالفا لرخصة  املاد ة العمرانية    إن  يف إحجام 

 710وخرقا للقانون. 

إىل التطبيق اإلستباقي أو طاملا أن  تقدير مشروعية القرارات الفردية املتعلقة برخص البناء يتم وفقا ألمثلة التهيئة العمرانية النافذة فإن ه ال جيوز اللجوء    -
ا مل ترد مطلقة    12من الفصل    2املبكر للقاعدة الواردة ابلفقرة   ا ستعتمد وبصورة آلية بكافة املناطق  من جملة التهيئة الرتابية و التعمري ضرورة أهن  على حنو يؤكد أهن 

 711الرتابية. 
من جملة التهيئة الرتابية والتعمري أن  تقدير شرعية القرارات الفردية املتعلقة برخص البناء مبا يف ذلك مقتضياهتا املتصلة   12يسرتوح من أحكام الفصل  -

يتم  وف فيه،  املرخ ص  البناء وارتفاعه  البناء  بتحديد كثافة  قواعد  تراتيب حتد د  إحلاقه هبا من  يتم   ما  املطالبة هبا، ووفق  النافذة يف اتريخ  العمرانية  التهيئة  قا ألمثلة 
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 2013نوفمرب  15بتاريخ  124887احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  708
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 712املنطبقة على كل منطقة خاضعة لتلك األمثلة. 

ن املتعني  إستيفاؤه قبل الشروع يف إقامة مجيع  إستقر  فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أن  احلصول املسبق على الرتخيص يف البناء يعد  إجراءا وجوبي ا م  -
شخاص القانون البناءات اليت مل يستثنها القانون صراحة، وذلك بغض  النظر عن طبيعة الشخص املطالب ابستيفاء ذلك اإلجراء أكان شخصا عمومي ا أو من أ

 713اخلاص. 

الحات العادية والضرورية على بناية مقامة، واليت ال ختضع للرتخيص يف البناء، ابعتبار  طاملا أن  األشغال املزمع إجنازها تتعد ى جمر د التغيريات أواإلص  -
ا ستؤد ي إىل الزايدة يف املساحة املغطاة وهلا إنعكاس على مسافات الرتاجع وعلى نسب إشغال األرض وضارب اإلستعمال العقاري، فإهن   ا ختضع للرتخيص أهن 

 714رية من التثبت من مدى إحرتامها للرتاتيب العمرانية املنطبقة على املنطقة. الوجويب وذلك لتمكني الس لطة اإلدا

كونة لرخص إن رفض إسناد رخص البناء ايإلستناد إىل عدم اإلدالء بوثيقة غري منصوص عليها بقرار وزير التجهيز واإلسكان املتعلق بضبط الواثئق امل  -
 715ل احلصر.البناء خمالف للقانون لورود تلك الواثئق على سبي

ريطة احرتام  استقر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على إعتبار أن  املطالبة برخصة بناء تندرج ضمن احلقوق املستمرة اليت جيوز تكرار املطالب بشأهنا ش  -
 716آجال القيام بدعوى يف جتاوز السلطة انطالقا من اتريخ آخر مطلب موجه لإلدارة.

البناء ويف قرار إداري ضمين إثر رفض التصد ي للبناء املخالف للرخصة هي مقررات إدارية على معىن الفصل الطعن ابإللغاء يف قرار الرتخ  - يص يف 
 717الثالث من قانون احملكمة اإلدارية وخاضعة لرقابة القاضي اإلداري عن طريق دعوى جتاوز السلطة.

 718اء يف طريقه واقعا وقانوان. طاملا أن هناك نزاع جدي حول امللكية يكون قرار ايقاف رخصة البن  -

 الفقرة الثانية : الّنزاعات املتعّلقة بقرارات اهلدم : 

 ابلّنسبة لقرارات إيقاف أشغال البناء املخالف:  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
  األجوار إىل القاضي املدين ، فإن النظر يف النزاعات الناشئة بني السلط العمومية املكلفة بتنفيذ التشريع لئن يرجع اختصاص البت  يف دعاوى رفع املضر ة احلاصلة بني  -

 وجهملالئمة لردع املخالفني هلا على  والرتاتيب العمرانية وبني الذوات اخلاضعة لسلطان تلك األحكام عموما ، ويف اخلصومات املتعلقة بتقصري تلك السلط يف اختاذ التدابري ا 
 719اخلصوص يندرج يف صميم اختصاص هذه احملكمة. 

له يف هذه   يظل  املخالف مطالبا ابإلذعان وابإلمتثال لقرار إيقاف األشغال وذلك ابلتوقف الفوري عن مواصلة أشغال البناء والتمادي فيها وال يسوغ  -
 720احلالة التمس ك ابحرتامه ملقتضيات رخصة البناء. 

إن  قرارات إيقاف األشغال تتطل ب من  اإلعالم بقرار إيقاف األشغال هو من اإلجراءات اجلوهرية اليت يرتتب عن عدم مراعاهتا املس من شرعية قرار اهلدم   -
انون اليت تفرض على املشمولني هبا احرتامها مث  التظل م منها أو املخالف فور العلم هبا اإلذعان هلا، إبعتبار أن  القرارات الصادرة ممـ ن له النظر تتمت ع بقرينة الشرعي ة واملطابقة للق
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 .721 الط عن فيها عند االقتضاء
من   81لفصل  إستقر  فقه قضاء احملكمة على إمكانية ختويل اإلدارة إنتهاج مجيع وسائل التبليغ لإلعالم بقرارات إيقاف األشغال إستنادا إىل أحكام ا -
األشغال   مري سي ما يف ظل  أتثري اإلخالالت املتعل قة ابلتبليغ أو اإلعالم على شرعي ة القرارات اإلدارية، فإن  تبليغ اإلدارة لقرارات إيقافالرتابي ة والتع  جملة التهيئة 

 722عالم القانوين. احملر رة مبراكز احلرس الوطين أو إعالم املعني ني هبا بواسطة أعواهنا يعد  سائغا ومكتسيا جلميع مقو مات اإل بواسطة حماضر البحث 

والتمادي فيها،   طاملا ثبت من احملاضر اجملراة يف الغرض أن  املخالفني مل ميتثال لقرار إيقاف األشغال وذلك ابلتوق ف الفوري عن مواصلة أشغال البناء  -
ثبوته، فهو ال يرب ر أبي  حا الذي، وعلى فرض  البناء  التمس ك إبحرتامهما ملقتضيات رخصة  املذكور  فإنه ال يسوغ هلما يف هذه احلالة  للقرار  ل عدم االنصياع 

عان هلا مث  التظل م منها أو الطعن فيها  ضرورة أن  القرارات الصادرة ممـ ن له النظر تتمت ع بقرينة الشرعي ة واملطابقة للقانون اليت تفرض على املشمولني هبا إحرتامها واإلذ
 723عند االقتضاء. 

البلدية الختصاصه املضم ن صلب    - املقام بصورة   82الفصل  إن ممارسة رئيس  البناء  من م.ت.ت.ت اليتوقف عند حد  اختاذ قرار إبيقاف أشغال 
يتعد اه وجواب إىل السهر على اختاذ قرار ابهلدم و تنفيذه عند االقتضاء ابلقوة العام ة يف صورة عدم تسوية الوضعية و ال   خمالفة للرتاتيب العمرانية املعمول هبا بل

 724العام.   إآل إذا استند إىل أسباب شرعي ة تتعلق ابلنظام ك اإللزام احملمول عليه قانوانميكنه أن يتفص ى من ذل

 ابلّنسبة الختاذ قرارات اهلدم ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

اجلهوي الكائن إن  اختاذ قرار هدم البناايت املنجزة دون ترخيص على األراضي الفالحية الكائنة خارج املناطق البلدية موكول إىل الوايل رئيس اجمللس    -
 725بدائرة واليته العقار موضوع التداعي. 

إلغاء قرار اهلدم، إبعتباره ضمانة أساسي ة خمو لة لفائدة املخالف    إن  إستدعاء املخالف لسماعه يعد  من اإلجراءات األساسي ة اليت يؤد ي جتاهلها إىل-
اذ البلدي ة لقرار اهلدم شريطة أن تكون املخالفة املرتكبة قابلة للت دارك ط  اتيب العمراني ة، وترتيبا يكون اهلدف منها متكينه من فرصة لتسوية وضعيته قبل إخت  بقا للرت 

.على ذلك يكون قرار اهلدم الص ادر د  726ون اإلستماع إىل املخالف عرضة لإللغاء إلهداره إجراءا جوهراي 

األشغال   إن  البناء بدون رخصة ال خيضع ملقتضيات وإجراءات البناء املخالف للرخصة وابلتايل ال ميكن معارضة البلدية بعدم إصدار قرار يف إيقاف  -
 727قبل قرار اهلدم املؤسس على البناء بدون رخصة. 

من جملة التهيئة الرتابية والتعمري الذي خو ل لرئيس   84مصادقة الوايل ال تكون وجوبية إال  يف ما يتعل ق مبواضيع وردت بصفة حصرية ضمن الفصل     -
عـام وذلك ابخت   إداري  تدخل ضمن صميم صالحياتـه كُسلطَـة ضبط  العمرانية واليت  املاد ة  له يف  املوكولة  الصالحيات  احلصول  البلدية ممارسة  قرار هدم دون  اذ 

 728مسبقا على مصادقة الوايل عليه. 

اذ قرار ابهلدم كل ما ثبت إقامة بناء دون ترخيص عمال أبحكام الفصل  -  729من جمل ة التهيئة الرتابية والتعمري.  84تكون اإلدارة ملزمة ابخت 

لقيام أبشغال بناء دون رخصة مقيدة و حتتم عليه إصدار قرار يف اهلدم و  لئن استقر فقه قضاء احملكمة على اعتبار أن سلطة رئيس البلدية يف صورة ا-
جراءات األساسية اليت يؤدي السهر على تنفيذه إال أنه و يف املقابل اعتربت احملكمة أن إستدعاء املخالف لرتاتيب البناء لسماعه قبل اختاذ قرار اهلدم يعد من اإل

 
 2013ديسمرب  31بتاريخ  121041احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  721
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 2013نوفمرب  28بتاريخ  121557احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  723
 2013جوان   14بتاريخ  14374/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  724
 2013ماي  15بتاريخ  124152احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  725
 2013جويلية  15بتاريخ  120045احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  726
 2013ديسمرب   06بتاريخ  1/ 17606احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  727
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 730عدم إحرتامها إىل إبطال قرار اهلدم.
الفصل  - أحكام  تلك   84أسندت  تفويض  إجازة  تتضم ن  ومل  احلال  البلدية حبسب  رئيس  أو  الوايل  إىل  اهلدم  قرار  اذ  اخت  صالحية  م.ت.ت.ت  من 

اذ قرارات اهلدم وقفا عليهما يف اجملال احملد د لكل  منهما دون سوامها. الصالحية، األمر الذي يكون   731معه اخت 

ثالثة أايم قبل إصدار قرار اهلدم هو من اإلجراءات األساسية اليت يؤدي عدم احرتامها إىل إبطال القرار إلهداره ضمانة أساسية  دعوة املخالف لسماعه -
نظره وتقدمي فصاح عن وجهة  كفلها املشرع لفائدة املخالف بغاية متكينه من تسوية وضعيته قبل اختاذ ذلك القرار وإاتحة الفرصة له يف مواجهة اإلدارة البلدية واإل
 732قة. البياانت واملؤيدات اليت من شأهنا محلها على مراجعة موقفها عند االقتضاء مّت كان ذلك ممكنا وجائزا يف ظل القواعد العمرانية املنطب

 733اجلهة حسب احلاالت بصالحية إصدار قرار اهلدم.  خص املشرع صراحة كال من رئيس البلدية أو وايل-
اذ قرار هدم يف شأهنا وال جيوز الت مسك بوجود حق  مكتسب يف اإلبقاء على بناء غري مرخ ص  - فيه نتيجة عدم خيو ل لرئيس البلدية معاينة املخالفة واخت 

 734ممارسة رئيس البلدية لصالحياته يف أجل معقول. 

 735املتعلقة بتبليغ قرارات اهلدم إىل املعنيني هبا على شرعية تلك القرارات وتنحصر آاثرها يف عد  آجال الطعن يف قرارات اهلدم.ال أتثري خلرق األحكام -

 ابلنسبة لتنفيذ قرارات اهلدم : (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

شرع الذي إن توقف البلدية عند إصدار قرار اهلدم دون تنفيذه يعد ختليا خطريا من جانبها عن واجب فرض إحرتام القانون وخمالفة صرحية إلرادة امل-
 736از التنفيذ اجلربي لقراراهتا. مكنها من سلطات فعلية زاجرة يف املادة العمرانية ومتعها ابمتي 

وما بعده من جملة التهيئة الرتابية   80إن اختاذ البلدية لقراري اهلدم دون تنفيذمها جيعلها مل تت خذ كامل اإلجراءات القانونية املنصوص عليها ابلفصل  -
 737من اجمللة املذكورة. 83ة عند اإلقتضاء على معىن أحكام الفصل والتعمري الذي جيعلها ملزمة بتنفيذ قراري اهلدم بصفة كاملة واالستعانة ابلقو ة العام  

ي ال يقف عند  إن  سلطة رئيس البلدي ة املد عى عليها يف حالة البناء دون رخصة تكون مقي دة مبمارسة اإلختصاص األصلي الذي خو له هلا املشر ع والذ   -
العام ة إن  تنفيذه واإلستعانة ابلقو ة  ا يتعد اه إىل إصدار قرار يف اهلدم والس هر على  املذكورة وإّن  املخالفات  لزم األمر، دون جواز معارضته إبكتساب   حد  معاينة 

 738حقوق حّت  ال يؤول األمر إىل زعزعة اإلستقرار املستوجب يف هذا اجملال. 
يكون  - عليها  املد عى  البلدي ة  رئيس  فإن   مقي دة،  تكون  العمراني ة  اتيب  للرت  املخالف  البناء  حالة  يف  البلدي ة  سلطة  أن   إىل  يف صورة  إعتبارا  تويل   ملزما 

اذ قرار يف اهلدم وإّن   املخالف إقامة ا يتعد اه إحدااثت تلحق ضررا بعق ار املد عي، مبمارسة اإلختصاص األصلي الذي خو له له املشر ع والذي ال يقف عند حد  إخت 
ك إال  إذا إستند إىل أسباب شرعي ة تتعل ق ابحلفاظ على الن ظام القرار واإلستعانة ابلقو ة العام ة إن لزم األمر، وال ميكنه أن يتفص ى من ذل  إىل الس عي إىل تنفيذ ذلك

 739العام أو بوجود إستحالة مرد ها ظروف قاهرة أو ما شاهبها. 

 740اإلعالم ابلقرار املطعون فيه من عدمه ليس من شأنه أن ييؤثر على شرعيته بل أن آاثر ذلك تنعكس فقط على آجال الطعن فيه. -
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إصدار قرار اهلدم دون تنفيذه يعد ختليا خطريا من جانبها عن واجب فرض إحرتام القانون وخمالفة صرحية إلرادة املشرع الذي إن توقف البلدية عند  -
 741مكنها من سلطات فعلية زاجرة يف املادة العمرانية ومتعها ابمتياز التنفيذ اجلربي لقراراهتا. 

من    84إن رفض البلدية املدعى عليها إصدار قرار هدم يف شأنه فيه خرق ألحكام الفصل  طاملا ثبت أن البناء موضوع املنازعة مقام دون رخصة ،ف-
 742جملة التهيئة الرتابية و التعمري الذي يوجب عليها إختاذ القرار املذكور و تنفيذه دون أجل. 

ميكنها االستعانة ابلقوة العامة عند االقتضاء وال يسعها  استقر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أن سلطة البلدية مقيدة بتنفيذ قرارات اهلدم الصادرة و  -
قا للتشريع العمراين أو التمسك, تبعا لذلك, أبي عذر من شأنه أن يعفيها من تنفيذ الواجب احملمول عليها قانوان ابستثناء التسوية القانونية لوضعية العقار طب

استحالة تطبيق اإلجراء استحالة مطلقة رغم كل ما بذلته اإلدارة من جهد, كما أن عدم استيفاء   وجود ظروف استثنائية حتول دون التطبيق األمثل للقانون أو 
ن جانبها عن واجب فرض احرتام البلدية لإلجراءات القانونية وللوسائل املعنوية واملادية اليت من شأهنا أن حتقق للقرار اإلداري التنفيذ الفعلي يعد  ختليا خطريا م

كبرية يف    غري مربر بعجز السلطة العمومية عن ردع املقاومة غري املشروعة ملقرراهتا وخمالفة صرحية إلرادة املشرع الرامية حنو متكينها من سلطات  القانون وتسليما
 .743املادة العمرانية من خالل ختويلها امتياز التنفيذ اجلربي لقراراهتا 

 744االعالم هبا ليس من شأهنا أن تؤثر على شرعية القرار.االخالالت املتعلقة بتنفيذ القرارات أو  -
ملخالف  تنفيذ قرار اهلدم خيضع اىل مبادئ تلتزم مبقتضاها االدارة بعدم جتاوز ما يقتضيه منطوقه وبتجنب ما من شأنه أن يلحق ضررا غري عادي اب-

 745عليه و ختول للمتضرر املطالبة ابلتعويض عما حلقه من أضرار من جرائها.  ويعد تبعا لذلك من األعمال اليت من شأهنا أن تشكل خطأ معمرا لذمة املدعى

هيئة العمرانية:   الفقرة الثالثة : الّنزاعات املتعّلقة أبمثلة التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 746ال ميكن البناء يف مساحة الطريق املربمج مبثال التهيئة العمرانية حّت ولو كانت اإلرض املربمج فوقها الطريق على ملكية املدعي. -

مبثال التهيئة العمرانية لبلدية منزل كامل فان ذلك يعترب من قبيل املخالفات طاملا ثبت ان اجلدار الذي اقامه املتداخل كان يف حرمة الطريق املربجمة    -
 747العمرانية غري القابلة للتسوية و اليت تكون سلطة البلدية حياهلا مقيدة ابختاذ قرار يف اهلدم و تنفيذه دون أجل.

 

التهيئة  فإن  التذرع بوجود أرض املد عي يف منطقة ذات صبغة فالحية ال ميكن أن   طاملا  ثبت من تقرير اإلختبار أن  املسلك الفالحي غري مدرج مبثال  -
ال مبثال  املدرجة  ابلرتاتيب  إال  معارضته  حالة سحبه  املختصة يف  للسلطة  جيوز  له، كما ال  املمنوح  الرتخيص  لسحب  ودافعا جداي  سببا  به يكون  اجلاري  تهيئة 

 748العمل. 

رقات واملساحات اخلضراء اليت تتم مبقتضى مثال التهيئة املصادق عليه من قبل اهليئات املختصة وبني عملية إدماج  جيب الفصل بني عملية برجمة الط-
 749تلك املساحات ابمللك العمومي الذي يتم مبقتضى مثال تقسيمي مصادق عليه .

سه وهو ما يفيد أن  املراجعة تكون أيضا مبقتضى أمر وابقرتاح من ختضع عملية مراجعة مثال التهيئة العمرانية لنفس األحكام املتعلقة إبعداد املثال نف-
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ال التهيئة العمرانية املنطبق على  الوزير املكل ف ابلت عمري. و تفرض علوية أمثلة التهيئة العمرانية على التقسيمات أن يتم  إعداد التقسيمات واملصادقة عليها طبقا ملث
 750  .لت قسيماملنطقة اليت يوجد هبا العق ار موضوع ا

 751. اإن اإلعرتاض شفاهيا على مثال التهيئة ال يستقيم قانوان ضرورة أن اإلعرتاض على أمثلة التهيئة مضبوط إبجراءات وآجال يتعني التقيد هب-

 752. املدعي ال ميكن البناء يف مساحة الطريق املربمج مبثال التهيئة العمرانية حّت ولو كانت األرض املربمج فوقها الطريق على ملكية-

 87من القانون عدد    4إن ختصيص منطقة غابية مبثال التهيئة العمرانية كمنطقة سكنية ال يؤدي إىل تغيري صبغتها الفالحية عمال مبقتضيات الفصل  -
 753. املتعلق حبماية األراضي الفالحية 1983نوفمرب  11املؤرخ يف 1983لسنة 

 املالكني  النّزاعات املتعّلقة بنقاابت الفقرة الرابعة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ التايل:  خلصت
، فإن  ممارستها هلذا احلق  لئن كان من املقر ر أن  نقابة املالكني تتمت ع ابلشخصي ة املدنية وهلا احلق  يف التقاضي لدى احملاكم مبا يف ذلك احملكمة اإلداري ة-

 754ستوجب استيفاءها لشرط الص فة يف القيام. ت

 القسم اخلامس:الضبط اإلداري

 الفرع األول: املبادئ العامة ملفهوم الّضبط اإلداري ولنظامه القانون

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت
من القانون األساسي للبلدايت أن سلطة الضبط اإلداري العام املوكولة إىل رئيس البلدية ختو ل له اختاذ كل التدابري اليت   81و  80يتبني من الفصلني  -

راحة والصحة العامني وكذلك كل ما من شأنه احملافظة على اجلمالية احلضرية واخلصوصيات العمرانية  تستدعيها الظروف احمللية واليت من شأهنا احملافظة على ال
البلدية،كما ُيستفاد من أحكام الفصل   من القانون األساسي للبلدايت املبي نة أعاله أن  معاينة املخالفات املتعلقة بعدم    81واملعمارية والتارخيية والبيئية ابملنطقة 

ا يقتضي م تسييج األراضي البيضاء غري املبنية ممايعر ضها لصب  الفضالت يندرج ضمن صالحيات الضبط اإلداري العام الراجعة لرئيس البلدية وهو متنظيف وعد 
 755ة البلدية. منه أن يت خذ كل الوسائل القانونية واملادية اليت من شأهنا حتقيق الراحة والصحة العامة واحملافظة على إطار عيش سليم داخل املنطق

تتنز   - النوافذ بدون ترخيص  بفتح  املتعلقة  املخالفات  للمدعي يسوسهما نظامني قانونني خمتلفني، ضرورة أن ردع  املنسوبتني  املخالفتني  ل يف إطار  إن  
ابية والتعمري، يف حني أن املخالفات املتعلقة بنشر الصالحيات املوكولة لرئيس البلدية يف املادة العمرانية وتستوجب إتباع إجراءات معينة مضبوطة مبجلة التهيئة الرت 

 756الكراسي ابلرصيف تدخل يف إطار الصالحيات اليت ميارسها رئيس البلدية يف ماد ة الضبط اإلداري العام واليت ختضع إلجراءات خمتلفة.
القوان  - - الوطين لألنرتانت حسب  التصرف يف اجملال  التونسية لألنرتانت مهام  للوكالة  الذي خيول هلا سلطة ضبط  ترجع  العمل،األمر  ني اجلاري هبا 

ت  إداري يف جمال مراقبة حمتوى املزو دين واملستغل ني،وهو ما مينحها سلطة اختاذ إجراءات متك ن من احلفاظ على النظام العام وفرض قيود   على حراي 
 757.األفراد املتعل قة ابلنفاذ إىل املعلومات على شبكة االنرتانت

 
 2013 نوفمرب 28بتاريخ  120172احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  750
 2013ديسمرب  06بتاريخ  19255/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  751
 2013أفريل  12بتاريخ  19380/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  752
 2013جويلية   15بتاريخ  29384احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  753
 2013جويلية 01بتاريخ  19842/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  754
 . 2013نوفمرب  29بتاريخ  120258احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  755
 .2013جوان  14بتاريخ  121462 عدداحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  756
 . 2013أفريل  29بتاريخ  121931 عدداحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  757
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 ان: التطبيقات املختلفة ملاّدة الّضبط اإلداريالفرع الث

ة:     الفقرة األوىل: الّنزاعات املتعّلقة جبوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت
احلقوق األساسية لكل  مواطن تونسي الرتباطه حبر ية التنق ل إىل خارج البالد وابلتايل  إن  احلق  يف احلصول على جواز سفر تونسي أو جتديده يعد  من    -

ويال ضي قا. وتتمتع اإلدارة فإن ه ال يسوغ إهداره إال يف حدود ما جييزه القانون صراحة، على أن تُؤو ل االستثناءات اليت حتول دون متكني املواطن من هذا احلق أت
تقديرية ختو ل هل السفر بسلطة  املتعل ق جبوازات  القانون  الثالث عشر من  الواردة ابلفصل  بناء على االستثناءات  السفر إىل طالبه أو جتديده  ا رفض تسليم جواز 

القول خبالف ذلك إطالق لسلطتها على حنو يؤول يف هناية البت ة إعفاءها من كل  رقابة ضرورة أن  يف  السفر، غري أن ذلك ال يعين  إىل جعل   املطاف  وواثئق 
  758القرارات الصادرة يف هذا اجملال مبنأى عن اخلضوع إىل مبدأ الشرعية، وإىل منع القضاء من بسط رقابته عليها. 

سي استقر عمل احملكمة على اعتبار أن احلق يف احلصول على جواز سفر أو جتديده يندرج ضمن احلقوق األساسية املضمونة قانوان لكل مواطن تون-
ال بد أن يكون ضيقا كما أن القرارات اليت تصدر عن اإلدارة والقاضية برفض    1975لسنة    40من القانون عدد    13أتويل اإلستثناءات الواردة ابلفصل  وأن  

  .759تسليم جواز السفر أو اإلمتناع عن جتديده ختضع لرقابة القاضي اإلداري بغاية التأكد من سالمة مبناها الواقعي والقانوين

 النّزاعات املتعّلقة مبقّررات الغلق : :ة الثانيةالفقر

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

اليت اشرتطت قبل املرور لعقوبة    2006لسنة    59من القانون عدد    10يكون رئيس البلدية ابختاذه مباشرة قرارا يف الغلق قد خالف أحكام الفصل    -
ضر احملر ر من الوقيت من طرف رئيس اجلماعة احمللية أن حيجم املخالف عن خالص اخلطية املستوجبة وذلك بعد أن يسل م عون الرتاتيب املعين نسخة من احمل الغلق  

   760الناحية املختص ترابيا.  طرفه العتمادها يف خالص املبلغ لدى القباضة املالية املختصة وبعد أن يتوىل رئيس البلدية إحالة احملاضر احملر رة إىل قاضي
املخالفني قصد إجبارهم على  - الالزمة ضد  العام ابختاذ اإلجراءات  الضبط اإلداري  له من صالحيات قانونية يف مادة  البلدية ملزم مبا  احرتام    رئيس 

    761الرتاتيب البلدية الرامية إىل حتقيق الراحة والسكينة العامة. 
يتدخ    - اليت  البلدي ة  الراحة  سلطة رئيس  لتحقيق  الفوري  التدخ ل  الدوام مقي دة، تستوجب منه  إداري عام، تكون على  ل على أساسها كسلطة ضبط 

إليه هب املوكولة  للصالحي ات  تنك را  يعد   امتناعه عن ذلك  البلدي ة، وأن   منطقته  إطار عيش سليم داخل  العام ة واحملافظة على  التدابري  والصح ة  أن   إال   العنوان،  ذا 
اذها.امل    762تخذة يف هذا اإلطار تكون مؤقتة وتزول بزوال سبب إخت 

عليقه ال تتحد د الصبغة الوقتي ة لقرار غلق حمل ابلتنصيص على ذلك صلب القرار املطعون فيه فحسب، بل يستوجب ذلك وضع إطار زمين  للغلق أو ت -
 763على حتق ق شرط أو رفع خمالفة.

من كر اس الش روط املتعل ق ابستغالل املقاهي من الص نف األو ل    18املتداخل خالف أحكام الفقرة األوىل من الفصل  طاملا ثبت من واثئق امللف  أن     -
ىل  اه مطلب املد عي الر امي إوذلك بعدم احرتامه للمسافة الد نيا الواجب تركها بني احملال ت املماثلة، فإن  إحجام وايل بنزرت عن ردع املخالفة املذكورة وصمته جت

 
 2013جويلية  15بتاريخ  127953قضي ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف ال 758

 .2013مارس  7بتاريخ  16453/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد -
 2013جوان  12بتاريخ  121663احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  759

 . 2013جويلية  15بتاريخ  127953احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  -
 . 2013جويلية  15بتاريخ  120009احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  760
 .2013أفريل  4بتاريخ  12569/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  761
 . 2013نوفمرب  28بتاريخ  122425احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  762
 .2013جوان  12تاريخ ب 123227احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  763
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جيعل قراره معيبا    2004أوت    2املؤر خ يف    2004لسنة    75غلق املقهى الر اجع للمتداخل ينطوي على خمالفة منه ملقتضيات الفصل الس ادس من القانون عدد  
    764وعرضة لإللغاء. 

 توقف رئيس البلدية عند حد التنبيه على املخالف استجابة منقوصة ملطلب املدعني كما يعترب تنكرا الختصاصه يف الضبط اإلداري املتمثل ال   يعد  -
 765فقط يف رصد املخالفات وإّنا يف إزالتها مبا خوله له القانون من صالحيات ضبط عام. 

املتعل ق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة ابملناطق الراجعة   2006أوت    14املؤرخ يف    2006لسنة    59من القانون عدد    10تطبيقا ألحكام الفصل    -
فة يت خذ رئيس اجلماعة  للجماعات احمللية فإنه يف صورة إمتناع املخالف عن دفع مقدار اخلطية بصفة هنائية أو عن دفعه على وجه التأمني وعن إزالة آاثر املخال

ب  )..( قرارا بغلق احملل  بصفة وقتية ملد ة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو اإلذن حبجز املعدات أو وسائل النقل أو غريها املستعملة يف إرتكااحمللية الكائن بدائرهتا احملل   
 766املخالفة وإيداعها مبستودع احلجز إىل حني البت  يف الد عوى العمومية. 

 النّزاعات املتعّلقة ابلرخص اإلدارّية:  :الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

من رئيس   إن  الرتخيص الذي يطالب به العارض يندرج يف إطار الرتاخيص اإلدارية الوقتية إلشغال امللك العمومي البلدي واليت ميكن تسليمها بقرار  -
قا التقديريالبلدية وهى  للسلطة  العمومي ختضع  البلدي  امللك  الوقتية إلشغال  الرتاخيص  أن   منه  يستشف  الذي  البلدايت  قانون  أحكام  وفق  فيها  للرجوع  ة  بلة 

 767لإلدارة البلدية دون أن  يكون لطالبها أحقية يف احلصول عليها. 

ا تقي دت يف ممارسة هذه  إن  تصرف البلدية يف أمالكها العام ة ابلرتخيص يف إشغاهلا أو برفض ال- ا خيضع لسلطتها التقديرية وطاملا أهن  رتخيص يف ذلك إّن 
   768السلطة ابملقتضيات القانونية والرتتيبية اجلاري هبا العمل ، فإن ه ال جيوز لطالب الرتخيص اإلحتجاج أبي  حق  مكتسب يف احلصول عليه. 

لرخص البناء،يقي د سلطة رئيس البلدية من الناحية الفني ة،إال  أن  ذلك ال يعفيه من وجوب التقي د   إستقر فقه القضاء على إعتبار أن  رأي اللجنة الفنية  -
ا يتم  يف ضوء النصوص ا  769. لنافذة يف اتريخ إسنادهاابلرتاتيب العمرانية املنطبقة يف اتريخ إسناده للرخصة ضرورة أن  تقدير شرعية الرتاخيص املسندة من عدمه إّن 

املنظم لرتكيز هوائيات وحمطات اهلاتف اجلوال أبمالك اخلواص يف أحكام جملة االتصاالت ومقتضيات األمر عدد ينحصر اإل  - القانوين والرتتييب  طار 
يف    2001لسنة  832 العمومية   2001أفريل    14املؤرخ  الشبكات  وتشغيل  إلقامة  الضرورية  االرتفاق  حبقوق  االنتفاع  وإجراءات  شروط  بضبط  املتعلق 

املتعلق ابملصادقة على املخطط الوطين للرتددات، واليت على ضوئها يتم تقدير شرعية   2002فيفري    11صاالت وقرار وزير تكنولوجيات االتصال املؤرخ يف  لالت
ذكرات وتوصيات وتوجيهات  قرارات الرتخيص يف تركيز حمطات اهلاتف اجلوال على حنو القرار املطعون فيه، دون غريها مما يكون صدر عن اإلدارة من مناشري وم

نصيص على تراتيب يقتصر دورها على تفسري النصوص القانونية والرتتيبية سالفة الذكر، واليت يُعرض القاضي عن اعتمادها مّت جتاوزت حدود التفسري حنو الت
    770إضافية واستحداث قواعد جديدة. 

من   9واملتعل ق ابلتعليم العايل اخلاص والفصل    2000جويلية    25املؤرخ يف    2000لسنة    73من القانون عدد    23يسرتوح من أحكام الفصل    -
ليم واملتعل ق بتحديد تركيبة اللجنة االستشارية ملنح الرتخيص إلحداث املؤسسات اخلاصة للتع  2000سبتمرب    25املؤرخ يف    2000لسنة    2126األمر عدد  

تدعي ابعث املؤسسة العايل أو سحبه وسري عملها أن  اللجنة االستشارية ملنح الرتخيص إلحداث املؤسسات اخلاصة للتعليم العايل أوسحبه هلا اخليار يف أن تس
اذ قرار يف سحب الرتخيص املسند هلا،كما تبقى اإلدارة مطالبة قبل إصدار  قرار سحب ترخيص مؤسسة خاصة للتعليم  اخلاصة املخالفة أو مديرها لسماعه قبل اخت 

 
 . 2013جويلية  15بتاريخ  124313احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  764
 . 2013أكتوبر  28بتاريخ  121207احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  765
 . 2013نوفمرب  28بتاريخ  122425احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  766
 .2015ماي  15بتاريخ  122205احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  767

 . 2013جويلية   1بتاريخ  121767احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد -
 . 2013جويلية   1 بتاريخ  121767احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  768
 . 2013جويلية  15بتاريخ  121963احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  769
 . 2013أكتوبر  30بتاريخ  120682احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد 770
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سالف الذكر سيما وأن  القرار ذو صبغة عقابية وأن  اللجنة االستشارية ملنح الرتخيص   23العايل متكني املخالف من تقدمي وسائل دفاعه اقتضاء أبحكام الفصل  
 771يف اجملال اإلطار الوحيد لالستماع إىل املخالف. إلحداث املؤسسات اخلاصة للتعليم العايل أو سحبه تشك ل حسب أحكام النصوص املنطبقة 

 الفقرة الّرابعة : النّزاعات املتعّلقة ابمللك العمومي: 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
 772املشر ع إىل رئيس البلدية. إن  اإلشغال املؤقت للملك العام مبقتضى ترخيص أو مبقتضى عقد هو اختصاص منحه  -
شغال إن إشغال امللك العمومي البلدي اشغاال مؤقتا يتم إم ا عرب ترخيص يسند يف الغرض من قبل رئيس البلدية أو مبقتضى عقد يربم مع طالب اإل  -

 773الوقيت حسب احلال. 

ة عليم ومبعادلة الّشهادات العلميّ   :القسم الّسادس: املبادئ املتعّلقة ابلتّ

عليمال  : فرع األّول: التّ

 الفقرة األوىل: اإلمتحاانت:

 املشاركة ف اإلمتحاانت: ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

عائقا يف اعتماده خاصة يف ما  إن صدور األمر الرتتييب املنظ م للدراسة ابملعهد األعلى للمحاماة إثر انطالق السنة الدراسية ليس من شأنه أن يشك ل    -
أثناء إصالح االختبار  أو  النفاذ قبل  ثبوت دخوله حيز  اعتمادها وذلك شريطة  يتوج ب  اليت  املقر ر إجرائها والضوارب  ات وقبل اإلعالن عن  يتعل ق ابالختبارات 

 774فرتة السابقة لصدور هذا النص. النتائج  جتن با للتعقيدات اليت ميكن أن تطرأ يف ظل  الفراغ الرتتييب الذي ات سمت به ال

 الرسائل و األطروحات اجلامعّية: مناقشة املذّكرات و  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت

إال  مّت كان اخلطأ بني ة املغالطة أو  من غري اجلائز حتميل املد عية وزر أي  خطأ قد تقع فيه عند إدراج املعطيات املتعل قة هبا للتسجيل بشهادة املاجستري    -
ك وفقا للطريقة املعمول التحي ل، وهو غري صورة احلال، ضرورة أن  اإلدارة مطالبة إبعادة احتساب جمموع النقاط على ضوء املعطيات املدرجة من قبل املد عية وذل

  775  هبا ابلنسبة للمعهد املد عى عليه.

 نتائج اإلمتحاانت: (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 
 .2013فيفري   6بتاريخ  120630احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  771
 .  2013جويلية   1بتاريخ  121767ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   772
 .2013جانفي  31بتاريخ  121678احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  773
 .. 2013ماي  8بتاريخ  120324احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  774
 . 2013جويلية   1بتاريخ  126895احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  775
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 2009جوان    30من قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤر خ يف    24على اإلدارة أن تتقي د بتطبيق معايري إحتساب املعد الت الواردة ابلفصل  -
والق االرصدة  لنظام  املوح د  اإلجراءات  بضبط دليل  الرئيسي ة ودورة واملتعل ق  الدورة  العددين يف  أفضل  احتساب  تقتضي  واليت  أمد  نظام  لالرتقاء يف  العام ة  واعد 

 776 .التدارك وعدم احتساب أعداد املراقبة املستمر ة إال  إذا كان ذلك يف مصلحة الطالب

ة إىل جانب القائمة األصلي ة للن اجحني يف مناظرات إعادة الت وجيه  طاملا ال وجود لنص  قانوين  أو ترتييب  حيول دون إلزام اإلدارة إبعداد قائمة تكميلي    -
ا تكون مطالبة إبعداد قائمات انتظار ملا حيق قه ذلك من ضمان لشفافي ة املناظرة وحفظ حلقوق املرتش حني مبنع حدوث أي   جتاوزات قانونية أو حماابة   اجلامعي، فإهن 

كلي ات نتيجة عدم تسجيل عدد من املدرجني ابلقائمة األصلي ة بتلك الكلي ة واختيارهم الت سجيل بكلي ة أخرى بعد  عند سد  الش غورات اليت قد حتدث إبحدى ال
 777جناحهم يف كال املناظرتني. 

مهن    - معاهد  املتكونني صلب  بتقييم  املتعلق  القانوين  النظام  املشرع صلب  إقتضاها  جديدة  شروط  على  اإلعتماد  لإلدارة  ميكن  والتكوين ال  الرتبية 
 778. والالحق  لفرتة تكوين العارض هبذه املعاهد

واملتعلق ابلرتاتيب اخلاص ة بتدر ج التالميذ   2008ماي    27املؤرخ    2008لسنة    44/5من منشور وزير الرتبية عدد    1-3يتبني ابلرجوع إىل الفقرة    -
لس ابعة من الت عليم األساسي وأن  االرتقاء ابالستحقاق يتطل ب أن حيق ق التلميذ خالل الثالثي الثالث  ابملرحلة االبتدائية واالرتقاء من الس نة الس ادسة إىل الس نة ا

  5مستوى انعدام التمل ك أي دون  التملك األدىن على األقل  يف العربية والفرنسية والرايضيات واإليقاظ العلمي وأن ال تكون نتائجه يف أي ة ماد ة من بقي ة املواد يف  
 02.779من 

 جلان اإلمتحاانت:  ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

م   - بناء على  نزيهة و  تقييمهم بصفة  يتم  ان  يقتضي ذلك  للطلبة و  أساسية  الدكتوراه ميثل ضمانة  أطروحة  مناقشة  أعضاء جلنة  احلياد يف  عايري توفر 
 . 780مبا من شأنه إبعاد كل الشكوك و الشبهات حول عملية تقييم العمل األكادمييموضوعية مبنأى عن االعتبارات الذاتية 

يف القيمة العلمية للبحوث و الدراسات هي مسألة تقنية حبتة من حمض إختصاص اللجان املختصة و ال  رقابة عليها إال يف صورة اخلطأ الفاحش    -
 781التقدير وثبوت ذلك من خالل أدلة قاطعة. 

 

أديب :  الفقرة الثانية: التّ

 اإلجراءات الّتأديبّية : ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

فرداي  أن يكون  إن  تعليق قائمة الطلبة احملالني على جملس التأديب على صبورة الكلي ة ال يقوم مقام اإلستدعاء للمثول أمام جملس التأديب والذ ي جيب -
م فقط على انعقاد جملس التأديب ال يعترب أجال معقوال الذ ي من شأنه أن يسمح له إبعداد وسائل دفاعه   4شخصية لكل طالب كما أن  أجل    ومو جه بصفة أاي 

 
 . 2013جويلية  11بتاريخ  124705اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد احلكم  776
 .2013جوان  17بتاريخ  127470و  124469احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيتني عدد  777
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  123571احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  778
 . 2013نوفمرب  29تاريخ ب 128980احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  779
 . 2013مارس  26بتاريخ  19256و  19051/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  780
 . 2013مارس  26بتاريخ  19256و  19051/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  781
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 782.على الوجه األكمل ومناقشة أخطائه املض منة مبلفه التأدييب

التأديب ه  - أمام جملس  الطالب للحضور  الدفاع ابعتبار أن  اإلدارة تكون بذلك قد إن  عدم استدعاء  و إهدار لضمانة أساسية تتعل ق مبمارسة حق  
التأديب ومن إعداد وسائل دفاعه وإحضار حججه، األمر الذي من شأنه أن جي عل قرارها حرمته من فرصة الرد  على التهمة اليت من أجلها أحيل على جملس 

 783  .مشواب هبضم حقوق الد فاع

واملتعل ق بتنظيم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل   2008أوت    4املؤر خ يف    2008لسنة    2716من األمر عدد    59أحكام الفصل  يستشف من  -
 .784وبة إليه والبحث وقواعد تسريها أن وثيقة االستدعاء اليت يتم توجيهها إىل الطالب احملال على  جملس التأديب جيب أن تتضمن وجواب األفعال املنس

املتعلق ابلرتبية والتعليم املدرسي حتديدا ألجل أدىن يتوجب على اإلدارة املعنية التقيد به   2002جويلية  23املؤرخ يف  80مل يتضمن القانون عدد  لئن -
التأدييب حلضور أعمال جملس الرتبية ومتكينه من اإلطالع على ملفه، فإن ه يتعني على اإلدارة يف التتبع  التلميذ حمل   مثل هذه احلالة االلتزام أبجل عند استدعاء 

رقابة القاضي    معقول حّت توف ر للمعين ابألمر الظروف املالئمة إلعداد وسائل دفاعه على حنو يضمن له حقوقه، على أن تبقى مسألة تقدير هذا األجل حتت
 785. اإلداري حبسب ظروف املنازعة ومالبساهتا

 العقوابت الّتأديبّية :  ( ب

 يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  احملكمة اإلداري ة خلصت

 14املتعلق ابلرتبية والتعليم املدرسي أنه تعرض يف الفصل  2002جويلية  23املؤرخ يف    2002لسنة     80يتضح ابلرجوع إىل القانون التوجيهي عدد    -
 . 786ملادة مبقتضى قرار إال أن اجلهة املذكورة مل تصدر قرارا يف هذا الشأن منه إىل النظام التأدييب ابملؤسسات الرتبوية وخول لوزير الرتبية صالحية تنظيم هذه ا

غري شرعي ضرورة أن الوزراء ال     1991أكتوبر  1بتاريخ  93/91استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن املنشور الوزاري الصادر حتت عدد   -
تراتيب إال  مّت كانوا مؤه لني لذلك مبقتضى نص  تشريعي أو ترتييب عام أو يف غياب ذلك مّت اقتضت الضرورة اختاذ  ميلكون سلطة ترتيبية عامة وال ميكنهم إصدار  

حالة فراغ قانوين بصورة    اإلجراءات الالزمة لتنظيم سري العمل داخل اإلدارات الراجعة هلم ابلنظر على أن  ذلك ال خيو ل هلم أبي  حال من األحوال التدخ ل لسد  
املذكك ابملنشور  املضم نة  املدرسي  ابلتأديب  املتعل قة  الرتتيبية  األحكام  اذ  أصلي ة الخت  بصورة  الرتبية  وزير  تدخ ل  من  مما جيعل  أن   املة  ابلال شرعية ضرورة  يت سم  ور 

 787. الحية تنظيم هذه املاد ةالنصوص املتعل قة بتنظيم التعليم الثانوي يف اتريخ صدور هذا املنشور مل تفو ض له صراحة أو بصورة ضمنية ص

هنا   - االنقطاع  اه  اجت  اجللي ة يف  ني ته  ثبتت  مّت  إال   يكون وجيها  الدراسة ال  عن  التخل ي  أجل  من  التلميذ  على  التشطيب  أن   ئيا عن  ال جدال يف 
ن على إثر صدور حكم جزائي فإن ه ال يعترب أبي  حال  الدراسة، أم ا االنقطاع الراجع ألسباب خارجة عن إرادة التلميذ كأن يكون مرضا أو إيقافا بقوة القانو 

العدالة، فإن  قرار   من األحوال تعبريا عن إرادة جلية وواضحة يف التخل ي عن الدراسة وطاملا أن  العارض كان يف فرتة انقطاعه عن الدراسة موقوفا على ذم ة 
ن أن  صدور حكم جزائي على العارض يقضي إبدانته وسجنه ال يكفي لوحده فضال ع  التشطيب عليه من أجل ذلك يكون فاقدا للسند الواقعي الصحيح 

 788وختويله حق الدفاع عن نفسه  ليكون سندا للتشطيب عليه طاملا مل يتم  ذلك بعد إحالته على جملس الرتبية 
االمتحان ال يعد  مشواب بسوء تقدير بني  من جانبها واجته انتهاء اإلدارة إىل توقيع عقوبة الرفت ملد ة سنة على العارضة خبصوص خطأ حبجم الغش  يف    -

  789.لذلك رفض املطعن املتعلق بعدم التالؤم بني العقوبة واخلطأ

واليت من  دها تتحم ل اإلدارة عبء إثبات األسباب اليت تستند إليها عند اختاذ قراراهتا ويتعني  عليها لذلك أن تديل جبميع احلجج والواثئق اليت تؤي    -

 
 . 2013جويلية   3بتاريخ  18397/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  782
 .2013مارس  1بتاريخ  125815حلكم اإل بتدائي الصادر يف القضية عدد ا 783
 . 2013جويلية  15بتاريخ  128852احلكم اإل بتدائي الصادر يف القضية عدد  784
 . 2013جويلية  15يخ بتار  128565احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  785
 2013أكتوبر  28بتاريخ  120828احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  786
 .2013جانفي  25بتاريخ  125516احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  787
 .2013ديسمرب  31بتاريخ  121096احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  788
 2013 جويلية 15بتاريخ  128852حلكم اإل بتدائي الصادر يف القضية عدد ا 789
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 790  . شأهنا أن تقنع احملكمة بصح ة تلك األسباب
 

ة  :الفرع الثان : معادلة الّشهادات العلميّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت

املتعلق ابلتعليم العايل    2000لية  جوي  25املؤرخ يف    2000لسنة    73من القانون عدد    26طاملا ثبت أن  نية املشر ع من خالل تنقيح الفصل    - 
الع للتعليم  املنظ م  القانون  العايل اخلاص قبل صدور  التعليم  الذين زاولوا دراساهتم اجلامعية مبؤس سات  الطلبة  ايل اخلاص وحتص لوا على  اخلاص هي تسوية وضعية 

سيما يف ظل  ثبوت حصوهلا على شهادة البكالوراي حّت  ولئن كان ذلك يف اتريخ    شهادات جامعية، فإن  قرار رفض منح املد عية املعادلة يعد  يف غري طريقه قانوان
 .791)جديد( للحصول على املعادلة  26الحق حلصوهلا على شهادة األستاذية، لكن كان يف إطار تسوية وضعيتها طبق أحكام الفصل 

 الفرع الثالث : املناظرات :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

اإلدارة ُملزمة   إن  اإلستدعاء يف املناظرات يعد  إجراء جوهراي ابعتباره يضمن لكل  املرتشحني فرصة املشاركة فيها واإلعداد املادي لإلمتحان ، وتكون   -
 792  .تيازها يف كنف املساواة واملشروعي ةبتمكينهم من أجل معقول خيو ل هلم التقد م هلا مث  إج

تقييمها لكفاءة املرتش حني و مؤه الهتم، كما متلك س  - تتمت ع ابستقاللي ة مطلقة عند  املناظرة  فقه قضاء هذه احملكمة على أن  جلنة  تقديري ة دأب  لطة 
 رقابة دنيا من القاضي اإلداري تنحصر يف الت أك د من صح ة الوقائع اليت  انبنت  واسعة يف الرتجيح بينهم، إال  أن  القرارات الص ادرة عنها يف هذا اجملال ختضع إىل

 793 . عليها و عدم صدورها مشوبة بعيب خمالفة القانون أو االحنراف ابلسلطة
 794املرتشحنيعدم توفري اإلدارة املسؤولة على تنظيم املناظرة لنموذج موحد من أوراق اإلمتحان خيل مببدأ املساواة بني    -
اذ كل  اإلجراءات املستوجبة قانوان مثلما حيد دها القرار املتعل ق بتنظيم تل   -  795 .ك املناظرة إن  اإلدارة ملزمة عند إجراء املناظرة ابحلرص على اخت 

 2011املتعلق أبحكام إستثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سنة   2011لسنة    32املناظرات اخلارجية املفتوحة على معىن أحكام املرسوم عدد    -
طالبة املدعية بضرورة اإلدالء تستهدف العاطلني عن العمل الذين يتع ني عليهم االدالء بشهادة مسلمة يف الغرض من مكتب التشغيل والعمل املستقل.وابلتايل فإن  م 

لسنة   544هبا األمر عدد  بشهادة تسجيل حمي نة على النحو الذي دفعت به جهة اإلدارة يعد  من قبيل إضافة شروط ترتيبية جديدة لألحكام املنظمة للمناظرة مل يرد  
ة وأن  إدالء املدعية بشهادة مسل مة من الرئيس املدير العام للصندوق سالف الذكر خاص   32املتعل ق بتطبيق أحكام املرسوم عدد  2011ماي  14املؤر خ يف  2011

ا عاطلة عن العمل وحيق ق ابلتايل املقصد   الوطين للضمان اإلجتماعي تفيد عدم تسجيلها أبي نظام من أنظمة الضمان اإلجتماعي من شأنه إرساء قناعة اإلدارة أبهن 
 796الذي سن ت من أجله تلك األحكام. 

  

 
 . 2013جويلية  15بتاريخ  121060احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  790
 . 2013 نوفمرب 26بتاريخ  123790احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  791
 .2013ماي  9بتاريخ  120522احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  792
 . 2013سبتمرب  19يخ بتار  16560/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  793
 . 2013فيفري   6بتاريخ  19313/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  794
 .2013مارس  1بتاريخ  19494/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي ة عدد  795
 . 2013نوفمرب  15بتاريخ  125387احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  796
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ة اإلدارّية : الباب الثان  املبادئ املقّررة ف ماّدة املسؤوليّ

ة اإلدارّية :  القسم األّول: تعّدد أسس املسؤوليّ

ة املبنية على اخلطأ :   الفرع األّول: املبادئ املقررة ف ماّدة املسؤوليّ

 الفقرة األوىل : مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة أصالة عنها:

 مسؤولّية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام الّصادرة عن احملكمة اإلداريّة ف ماّدة اإللغاء :  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ألسباب أصلية، فإن نفوذ هذا احلكم يكون مطلقا ويسري على الكافة وال ميكن التصدي له إباثرة مسائل تتصل بركائز  طاملا مت إلغاء القرار املنتقد   -
ى وحمو كل أثر له سبق وأن بت فيها قاضي اإللغاء هنائيا وأن اإلدارة ملزمة إبعادة الوضعية القانونية أبكملها إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار امللغ

 .797كل النتائج القانونية املرتتبة عن ذلك واستخالص  
لقانون األساسي يعترب عدم التنفيذ املقصود لقرارات احملكمة خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة اإلدارية املعنية ابألمر اقتضاء أبحكام الفصل العاشر من ا -

 .798املتعلق ابحملكمة اإلدارية وموجبا للتعويض بقدر الضرر الناشئ عنه  
تنفيذ - الفصل    عدم  الصادرة عن احملكمة اإلدارية ولو كان جزئيا كاف لوحده النعقاد مسؤولية اإلدارة عمال أبحكام  من قانون    10قرارات اإللغاء 

كلي حلكم لتنفيذ الاحملكمة اإلدارية وخيو ل للمتضر ر املطالبة ابلتعويض عم ا حلقه من أضرار ومن بينها عدم تسوية وضعيته املالية و إحجام اإلدارة عن ا
 .799من قانون احملكمة اإلدارية  10اإللغاء الصادر عن هذه احملكمة يف حق  املد عي تنعقد مبوجبه مسؤوليتها من هذه الناحية عمال أبحكام الفصل 

ذ حممول عليها مبقتضى ال حيق  للجهة املستأنفة أن تتمس ك بسلطتها التقديري ة يف إرجاع عوهنا إىل سالف عمله من عدمه ابعتبار أن  واجب التنفي -
 .800القانون، كما أن  تسوية وضعي ة املستأنف ضد ه تقتضي التسوية الكلي ة مع حتميل اجلهة املذكورة كامل املسؤولي ة يف حالة الر فض  

ما كانت عليه كأن ه مل يغادر البت ة   من قانون احملكمة اإلداري ة، تكون اإلدارة ملزمة إبعادة وضعي ة العون الواقع رفته إىل 10و 9تطبيقا ألحكام الفصلني  -
ترتيب جزاء خم تعويضيا، مؤد اها  العمل ويسرتوح من هذه األحكام أن  مساءلة اإلدارة  اليت بقي فيها مرفوات من  املد ة  الفة حج ية عمله مبا يف ذلك 

اذها لقرار غري شرعي    .801الشيء املقضي به حلكم اإللغاء وجزاء إخت 
تعويضات مبعزل عن قرار العزل الواقع إلغاؤه من قبل احملكمة وعن مالبساته ابعتباره العنصر اجلوهري واألساسي لتحديد تلك  ال ميكن تقدير قيمة ال -

ل التعويض  القيمة، ذلك أن إلغاء قرار العزل جملرد عيب شكلي مع ثبوت األخطاء املنسوبة لطالب التعويض ال خيو ل له إال تعويضا رمزاي حّت ال يؤو 
 .802اء دون موجب يف جانب املنتفع ابلتعويض إىل إثر 

ا أن  تصحيح العيب الشكلي الالحق بقرار عزل العارض إبعادة عرضه على جملس التأديب ال ينفي عن اجلهة اإلدارية املدعي عليها كل مسؤولية طامل -
حني تبقى الفرتة السابقة له حتت طائلة العيب الالحق  مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية يقتضي أن ال ينتج التصحيح أاثره إال على املستقبل يف  

 .803ابلقرار امللغى 
 

 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  312890القضية عدد القرار التعقييب الصادر يف  - 797
 .  2013ماي  15بتاريخ  17653احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 798
 .  2013جوان  18بتاريخ  123319احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 799
 .  2013أفريل  22بتاريخ  28406احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 800
 .  2013ديسمرب  19بتاريخ  125874حلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد ا - 801
 .  2013فيفري  25بتاريخ  312814القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 802
 .  2013فيفري   6بتاريخ  19602احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 803
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صل بركائز  طاملا مت إلغاء القرار املنتقد ألسباب أصلية، فإن نفوذ هذا احلكم يكون مطلقا ويسري على الكافة وال ميكن التصدي له إباثرة مسائل تت -
مللغى وحمو كل أثر له سبق وأن بت فيها قاضي اإللغاء هنائيا وأن اإلدارة ملزمة إبعادة الوضعية القانونية أبكملها إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار ا

 . 804واستخالص كل النتائج القانونية املرتتبة عن ذلك  
 .805ال جمال إلعادة مناقشة الوقائع اليت أتسس عليها حكم اإللغاء   -
وق - اليت  األسباب  رهني  تتخذها  اليت  العزل  قرارات  شأن  يف  الصادرة  اإللغاء  تنفيذها ألحكام  عدم  أجل  من  الدولة  مبسؤولية  التصريح  على يظل   ع 

ثبتت عدم شرعيته من   الذي  القرار  فيها  يتسبب  اليت  األضرار  الكاملة عن  املسؤولية  اإلدارة  يقع حتميل  القرارات حبيث  إلغاء تلك  الناحية  أساسها 
خلطأ يف جانب املوضوعية يف حني تكون مسؤوليتها جزئية أو منعدمة يف حالة ما إذا كانت عدم الشرعية تعود إىل أسباب شكلية وإجرائية وثبوت ا

 . 806من صدر ضده القرار امللغى 
سبب ال حمالة  إصرار اإلدارة على إكساء قرار العزل التصحيحي مفعوال رجعيا ينسحب على الفرتة اليت مشلها قرار العزل األول الواقع إلغاؤه قضائيا يت -

 .807يف أضرار معنوية تستحق التعويض العادل 
ية غري الشرعية اإلتفاق مع اإلدارة املسؤولة على متكينه من تعويض عادل يتناسب مع طبيعة وحجم األضرار  من اجلائز للمتضرر من األعمال اإلدار  -

قضاء مّت كان الالحقة به والركون إىل سبيل التصاحل الذي يقوم مقام القانون بني الطرفني ابعتباره موجبا إلنقضاء اخلصومة وحائال دون رفعها إىل ال
 .808ازن بينهما يعكس حدا أدىن من التو 

ىل مرتبة تنازل العون العمومي عما فوته عليه قرار العزل الذي ثبتت عدم شرعيته قضائيا من مداخيل مادية مقابل إرجاعه إىل سالف عمله ال يرقى إ -
عن مبادرة اإلدارة إبرجاعه إىل  الصلح  وال يعدو أن يكون جمرد ختلي آحادي اجلانب عن كافة احلقوق الناشئة لفائدته هبذا العنوان وذلك بقطع النظر  

 .809عمله اليت تدخل يف ابب واجب مواز ومستقل حيمل عليها يف نطاق تنفيذ األحكام القاضية ابإللغاء 
متضرر من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ال ينفي حقه ك  10و  9مبادرة اإلدارة بتسوية الوضعية القانونية واإلدارية للعون وفقا ألحكام الفصلني    -

 .810من القرار امللغى قضائيا من املطالبة ابلتعويض عن االضرار املادية واملعنوية الالحقة به 
ة املتبقية  استقر  فقه قضاء هذه احملكمة، خبصوص قرارات فسخ عقود التطوع الواقع إلغاؤها قضائيا لعدم شرعيتها، على تكريس مبدأ التعويض عن الفرت  -

ون مبلغ الغرامة املستحقة بشأهنا متماشيا وحقيقة الضرر املدعى به حّت ال يؤول التعويض إىل إثراء بدون سبب خبصوص من العقد املفسوخ واليت يك
ابعتبارها إبدارته  املعقب ضده  تربط  اليت  العالقة  طبيعة  ذلك  وأساس  املتبقية  العقد  مدة  تتجاوز  زمنية  فرتة  اثبت عن كل  عالقة   ضرر حمتمل وغري 

قد  سار الوظيفي للعون املتعاقد فإذا وقع وضع حد له إبهنائه أو فسخه تزول كل عالقة له ابإلدارة املعنية، وطاملا أن األمر يتعلق ابلتعاتعاقدية تضبط امل
اخلدمة    إىلالذي تنفرد فيه اجلهة اإلدارية بسلطة تقديرية واسعة فإنه ال شيء على اإلطالق يفرض عليها ضمان انتماء املتطوعني بعد انتهاء عقودهم  

 . 811العسكرية وبقائهم بصفوف اجليش الوطين
العق - املوالية النتهاء  الفرتة  التعويض عن  أمرا حمتمال وغري اثبت، فإن  يبقى حصوله  التطوع  التعاقد بعد فسخ عقد  د يؤدي إىل اعتبارا إىل أن جتديد 

 .812التعويض عن ضرر احتمايل وغري حمقق 
الرت  - إسناد  برفض  املتعلق  القرار  إلسناد إلغاء  قانوان  املؤهلة  السلطة  من  يستوجب  ا  وإّن  لطالبه،  الرتخيص  إسناد  إىل  حتما  يؤدي  ال  البناء  يف  خيص 

األسباب   الرتاخيص إعادة النظر يف املطلب بعد عرضه على أنظار اللجنة الفنية املتعه دة دون إمكانية إستنادها عند إختاذها لقرار جديد على ذات
 .813رعيتها مبوجب احلكم القضائي  اليت وقع التصريح بعدم ش

 
 .  2013ديسمرب  30تاريخ ب 312890القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 804
 . 2013جوان  28بتاريخ  28331احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 805
 2013ماي  15بتاريخ  124588احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 806
 نفس احلكم .   - 807
 .  2013أفريل  29بتاريخ  122633احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 808
 حلكم . نفس ا  - 809
 نفس احلكم .   - 810
 .  2013جويلية  15بتاريخ  312301القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 811
 نفس القرار .   - 812
 .  2013فيفري  28بتاريخ  15937احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 813
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 مسؤولّية اإلدارة عن األعمال املاّدية غري الشرعّية:  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ابلنظر إىل رئيس البلدية ملا كان ميثله لئن كان قرار اهلدم الصادر يف حق املد عني مستجيبا ملقتضيات الشرعية و منصهرا يف إطار الصالحيات الراجعة   -
بناية التابعة اجلدار املتداعي للسقوط من خطر على املارة إال أن  تنفيذه من قبل مصاحل البلدية قد جتاوز هدم اجلزئي الغريب املتداعي للسقوط من ال

رف البلدية على النحو السالف بيانه يعد تصرفا غري شرعي  للمدعني ليشمل هدم أجزاء سليمة وهي أجزاء غري معنية بقرار اهلدم  و ابلتايل فان تص
 .814يؤسس ملسؤوليتها 

ة ما  لئن كان مرد الضرر الذي حلق ابملدعي سلوكا شخصيا عنيفا إنتهجه أحد أعوان األمن ضد املتضرر ،فإنه ال ميكن لإلدارة التفصي من مسؤولي -
أعوا أحد  املدعي حدث من  تعنيف  أن  السلوك مبا  إليه رغم اجنر عن هذا  املشار  العون  القيام مبهمته وابلتايل ال ميكن فصل سلوك  اإلدارة عند  ن 

ما ينجر عن خطورته عن سري املرفق العام لألمن العمومي وتكون اإلدارة بذلك مسؤولة عن سلوك أعواهنا أثناء قيامهم مبهامهم وابلتايل تتحمل تبعات 
 .815ه  حتميلها مسؤولية الضرر احلاصل للمدعي ذلك السلوك من إحنرافات وإخالالت مبا يرتتب عن

يكون   - عليها  املد عى  البلدي ة  رئيس  فإن   مقي دة،  تكون  العمراني ة  اتيب  للرت  املخالف  البناء  حالة  البلدي ة يف  أن  سلطة  إىل  تويل   إعتبارا  ملزما يف صورة 
اذ قرار يف اهلدم  املخالف إقامة إحدااثت تلحق ضررا بعق ار املد عي، مبمارسة اإلختصاص األ صلي الذي خو له له املشر ع والذي ال يقف عند حد  إخت 

ا يتعد اه إىل الس عي إىل تنفيذ ذلك القرار واإلستعانة ابلقو ة العام ة إن لزم األمر، وال ميكنه أن يتفص ى من ذلك إال  إذا إ ستند إىل أسباب شرعي ة وإّن 
 .816إستحالة مرد ها ظروف قاهرة أو ما شاهبها  تتعل ق ابحلفاظ على الن ظام العام أو بوجود

 مسؤولّية اإلدارة عن اإلستيالء:  (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
 . 817يقوم االستيالء على نزع اإلدارة احليازة أو التصرف من يد مالك العقار ووضعها يدها عليه بصفة غري شرعية -
للعقار و وضع يدها عليه بصفة غري  درج عمل احملكم - املالك  يد  التصرف من  يقوم على نزع اإلدارة احليازة أو  اعتبار أن االستيالء  ة اإلدارية على 

 .818مشروعة و ترتيبا على ذلك ، تكون العربة يف حتقيق االستيالء بوضع اإلدارة يدها على العقار بغري وجه حق  
دون احلكم ابملبالغ املستحقة على أن يتم القضاء بتأمني املبالغ احملكوم هبا ابخلزينة العامة للبالد التونسية على ذم ة  امللكية على الشياع ال تشك ل حائال  -

 .819من يثبت استحقاقه هلا 
ه بصفة غري شرعي ة  درج عمل احملكمة اإلداري ة على أن  االستيالء يقوم على نزع اإلدارة حيازة العقار أو التصر ف فيه من يد مالكه ووضع يدها علي -

 .820ودون إت باع اإلجراءات القانوني ة من انتزاع أو شراء ابملراضاة
اث   - األثري والت ارخيي والفنون تواجد العقار موضوع الن زاع مبنطقة أثري ة خيضع البناء فوقها إىل مجلة من الش روط القانوني ة املنصوص عليها مبجل ة محاية الرت 

ابي ة والت عمري ال تنزع ملكي ته من املد عني وال حتول دون تصر فهم فيه  الت قليدي ة ومبجل ة الت    . 821هيئة الرت 
الفصل   - العامة   12لئن خو ل  للمنشآت والتجهيزات ذات املصلحة  املواقع املخص صة  العمرانية حتديد  التهيئة  الرتابية والتعمري ألمثلة  التهيئة  من جملة 

أن ه ينجر  عن قرار املصادقة على مثال التهيئة،   19ية، وذلك حسب جدول يتم  إصداره أبمر واقتضى الفصل  واملساحات اخلضراء والس احات العموم
زات العمومية إىل التصريح ابملصلحة العمومي ة لألشغال املقر رة، فإن  ذلك ال يعين اإلنتقال اآليل مللكية العقارات اليت برجمت عليها املنشآت والتجهي

 
 .  2013جانفي  31بتاريخ  16106احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 814
 .  2013ماي  21بتاريخ  120885احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 815
 .  2013ماي  29بتاريخ  19398احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 816
 . 2013جوان  28بتاريخ  29052احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 817
 .  2013ماي  17بتاريخ  18868احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  - 818
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   - 819
 . 2013جوان  17بتاريخ  18081احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 820
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   - 821
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 .822ملشرفة عليها، كما يبقى نقل تلك امللكية متوق فا على الرتاضي بني الطرفني أو انتهاج سبيل اإلنتزاع من أجل املصلحة العامة  الذوات العمومية ا 
لالزمة الجنازها ابملراضاة برجمة طريق عمومية  مبثال التهيئة العمرانية ال خيو ل للبلدية اإلعتداء على امللكية اخلاصة و إّنا تكون مطالبة ابقتناء العقارات ا -

 . 823فها من قبيل االستيالء أو انتزاعها إن لزم االمر ذلك و يف غياب اآلليتني املذكورتني أو ما يفيد انتهاجها مسلكا قانونيا آخر يكون تصر 
ال - من  أن ه  العمومي ضرورة  امللك  الن زاع يف  لعق ار  اآليل  اإلدماج  آلي ة  بصفة  ينجر  عنها  العمراني ة ال  الت هيئة  مثال  لتحقيق ذلكاملصادقة على   ض روري 

اضي  اإلدماج إت باع إحدى الط رق القانوني ة املقر رة لذلك وهي إم ا اإلنتزاع من أجل املصلحة ال  .824عام ة أو اإلقتناء ابلرت 
رض تلك املبادئ مع اللجوء يف مادة النزاعات اإلدارية إىل املبادئ العامة اليت تضم نتها أحكام جملة اإللتزامات والعقود يكون استثنائيا وكل ما مل تتعا  -

ن املالئم بني مقتضيات املرفق العام واملصلحة العامة من انحية خصوصي ة هذه الن زاعات واليت يتوىل  فيها القاضي اإلداري دورا يدفع حنو حتقيق التواز 
 .  825وحقوق األفراد من انحية أخرى 

ا  - أحد  امللكية،  حق   على  اعتداء  يشك ل  ينفي كونه  ال  ذلك  فإن   العامة  ابملصلحة  مرب را  اخلواص   ممتلكات  على  اإلدارة  استيالء  حلقوق  ولئن كان 
ا يفس ر أن  احلقوق املرتت بة عن ذلك اإلستيالء ال يتداركها السقوط مبرور الزمن وال ميكن أن تواجه ابملبدأ العام املضم ن األساسي ة املكفولة للفرد، وهو م

 .826من جملة اإللتزامات والعقود 402ابلفصل 
من جمل ة احلقوق العينية فإن  مرور الزمن ال يسري على احلق املرسم، و عليه، وطاملا أن  الدعاوى املتعلقة ابإلستيالء عليها   307عمال أبحكام الفصل -

اعتبا على  اإلداري ة  احملكمة  دأب عمل  فقد  للفرد،  األساسية  احلرايت  ومنصهر ضمن  ومستمر  دائم  هو حق  الذي  امللكية،  تلك  مرتبطة حبق  أن   ر 
 . 827الدعوى ال يناهلا السقوط مبرور الزمن  

 .828وط مبرور الزمن  اإلستيالء يعد  انتهاكا فادحا حلق امللكية الذ ي يشك ل حق ا دستوراي دائما، وابلتايل فإن  القيام بدعوى التعويض عنه ال يناله السق -
 تسقط مبرور الزمن ابعتبار أن املتضرر يبقى مالكا لعقاره املستوىل عليه إىل اتريخ دعوى التعويض الناشئة عن استيالء االدارة على امللكية الفردية ال  -

 .829دفع الغرامة املقدرة بعنوان اإلستيالء و الذي تنتقل مبوجبها امللكية من املالك األصلي إىل اإلدارة املستولية على العقار 
ها على العق ارات دون أن تتوخ ى إم ا إجراءات اإلنتزاع للمصلحة العمومية مع ضمان مبدأ  ال جيوز لإلدارة الن يل من حق  امللكية اخلاص ة أبن تضع يد -

 .830التعويض العادل أو إبرام عقد بيع ابلرتاضي
الني ة من عدمه - توف ر عنصر حسن  النظر عن مدى  العقار بغري وجه حق  بقطع  ثبوت اإلستيالء تكون مبجر د وضع اإلدارة يدها على  يف   العربة يف 

يالء ضرورة تصر فها هبذا العنوان ذلك أن استغالل العقار من قبل اإلدارة عن حسن ني ة ويف إطار تنفيذ املصلحة العامة ليس من شأنه أن ينفي اإلست 
 عمومية ما ملأن  التخصيص لفائدة املصلحة العامة لئن يضفي الصبغة العامة على العقار فإن ه ليس سببا من األسباب الشرعية الكتساب امللكية ال

 . 831تصدر احملكمة حكمها بصرف غرامة اإلستيالء  
تنادا إىل تكون اإلدارة ملزمة يف حالة االستيالء ابلتعويض الكامل لصاحب العقار عن قيمته زمن القيام ابلدعوى ويكون تقدير الغرامة املستحقة اس -

 .832ستوىل عليه و وجه التصرف فيه من قبل اإلدارة  قواعد اإلنصاف و إىل مجلة من العناصر املادية منها موقع العقار امل
 .833تقدير التعويض يف مادة االستيالء يكون يف اتريخ القيام ابلدعوى ال يف اتريخ حتوز االدارة ابلعقار  -
للر جوع إىل األسعار املتداولة يف -  اتريخ وضع يد اإلدارة على العقار يتم  تقدير قيمة العقار يف حالة اإلستيالء عليه يف اتريخ القيام وابلتايل ال جمال 

 
 .  2013ماي  30بتاريخ   27948احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 822
 .  2013مارس  19بتاريخ  19786لقضية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف ا - 823
 .  2013جويلية  15بتاريخ  121092احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 824
 .  2013أفريل  25بتاريخ  29008احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 825
 . سالف الذكرنفس احلكم   - 826
 .  2013ماي  30تاريخ ب 29329احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 827
 .  2013جوان   4بتاريخ  17612احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 828
 .  2013جويلية   1بتاريخ  19653احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 829
 .  2013أكتوبر  31بتاريخ  17836احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 830
 .  2013ديسمرب  10بتاريخ  18889اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم  - 831
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   - 832
 .  2013جانفي  31بتاريخ  14782احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 833



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

110 

 . 834املالكني ابرتفاع قيمته الناجتة عن املنشأة العمومية املنجزة عليه  بوجه غري قانوين، كما ال التفات إىل مسألة انتفاع
للر جوع إىل األسعار املتداو  - لة يف اتريخ وضع يد اإلدارة على العقار يتم  تقدير قيمة العقار يف حالة اإلستيالء عليه يف اتريخ القيام وابلتايل ال جمال 

قيم تقدير  عليهيتم   املنجزة  العمومية  املنشأة  عن  الناجتة  قيمته  ابرتفاع  املالكني  انتفاع  مسألة  إىل  التفات  ال  قانوين، كما  غري  حالة  بوجه  العقار يف  ة 
ة يف اتريخ وضع يد اإلدارة على العقار بوجه غري قانوين، كما ال التفات اإلستيالء عليه يف اتريخ القيام وابلتايل ال جمال للر جوع إىل األسعار املتداول

  .835إىل مسألة انتفاع املالكني ابرتفاع قيمته الناجتة عن املنشأة العمومية املنجزة عليه 
ا - العقار املستوىل عليه زمن  قيمة  اليت حتدد ابلنظر إىل  التصرف مستقلة عن غرامة اإلستيالء  لقيام يف حني أن غرامة احلرمان من  غرامة احلرمان من 

 . 836التصرف تكون بني الفرتة املرتاوحة بني اتريخ وضع اليد على العقار واتريخ القيام بدعوى التعويض 
 عليه على ختضع األضرار النامجة عن مترير قنوات املياه بعقار املد عية إىل منظومة االستيالء الذي يتطل ب التعويض عن كامل قيمة األرض املستوىل -

 .837أساس قيمة األرض املستوىل عليها يف اتريخ رفع الدعوى
ارضة غرامة االستيالء احملد دة من هذه احملكمة بصفة آلية إىل إحالة ملكية الشريط يؤول إلزام الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه أبن تؤد ي إىل الع  -

 .838من العقار املتداعى يف شأنه إىل الشركة املد عى عليها 
ت االستجابة  يرجع اإلذن برتسيم حق ملكية إىل احملكمة العقارية دون سواها يف صورة ما إذا ُقد م طلب يف الغرض إىل إدارة امللكية العقارية ورفض -

 .839له 
غالهلما لذلك لئن كان حق اإلرتفاق ال ينزع امللكية من صاحب العقار،إال  أن  مترير قنوات املاء يف جزء من أرض املد عيني من شأنه أن حيول دون إست -

 .840اجلزء من العقار بصفة طبيعية وهو ما خيو ل هلما احلق يف احلصول على تعويض هبذا العنوان 
ة إحتساب الغرامة املرتتبة عن توظيف حق إرتفاقي يف حدود ثلث قيمة األرض و ذلك على أساس أن  توظيف مثل هذا احلق ال يؤدي إىل نزع ملكي -

ا إىل جمرد اإللتزام من طرفه ابلسماح ألعوان الشركة ابلقيام أبعمال الصيانة الالزمة لتأمني السري العادي لتل  . 841قنوات  ك الالعقار من مالكه وإّن 
رتفاق جرى عمل احملكمة على أن الغرامة املرتتبة عن حقوق االرتفاق ال تتعدى ثلث قيمة األرض املسلطة عليها تلك احلقوق على أساس أن  حق  اال -

ملنشآت العمومية ال يؤول إىل نزع ملكية العقار من مالكه وإّنا فقط إىل فرض مجلة من القيود على استغالله لعقاره بشكل يسمح ابحلفاظ على ا
 .842املقامة به 

 مسؤولّية اإلدارة عن مقّرراهتا غري الشرعّية:   ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 .843يقدر القاضي االداري شرعية القرار يف اتريخ صدوره   -
ا يكون  تقدير التعويض املرتت ب عن الضرر احلاصل من أجل اختاذ اإلدارة لقر  - ارات غري شرعية ال يعد  صرفا للمرت بات اليت حرم منها العون العمومي وإّن 

اذ املقر ر اإلداري مصدر الضرر   الذي حلقه، يف شكل غرامة مجلية يقد رها القاضي حسب مالبسات القضي ة وابلن ظر إىل مسامهة املعين ابألمر يف اخت 
األسباب اليت مت  على أساسها اإللغاء. ويكون املرت ب الذي يتقضاه عنصرا موضوعيا من عناصر التقدير    األمر الذي يرتت ب عنه ابلضرورة التمييز بني

 
 .  2013ماي  30بتاريخ  29329احلكم افستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 834
 .  2013ماي  30بتاريخ  29329الصادر يف القضية عدد  احلكم اإلستئنايف  - 835
 .  2013جانفي  16بتاريخ  28362احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 836
 .  2013جويلية  15بتاريخ  14843احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 837
 اإلستئنايف سالف الذكر نفس احلكم   - 838
 .  اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   -- 839
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  11563احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 840
 .  اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   -- 841
 . 2013جوان  17بتاريخ  18262احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 842
 2013جوان  28بتاريخ  29023احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 843

 .  2013ماي  17بتاريخ  29009احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  -
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 .844حّت  تكون الغرامة املستحق ة متماشية وحقيقة الضرر املد عى به  
اء، إذ يقع حتميلها كامل املسؤولية عن األضرار تكون مسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري الشرعية مقي دة ابألسباب اليت استند إليها قاضي اإللغ -

ا ذلك القرار  النامجة عن القرار الذي ثبتت عدم شرعيته الداخلية، يف حني تكون مسؤوليتها جزئية أو حّت منعدمة إذا ما ثبت أن العيوب اليت يت سم هب
 .845ال تعدو أن تكون شكلية أو إجرائية 

يف مادة جتاوز السلطة متكن املستفيد منها من املطالبة ابلتعويض عما إجنر عن املقرارات امللغاة من أضرار مادية    القرارات الصادرة عن احملكمة اإلدارية -
 .846وذلك بصرف النظر عن السبب الذي أدى إىل التصريح بعدم شرعيتها 

التعويض  - القرار سند دعوى  الكامل يف شرعية  القضاء  املنتصب يف مادة  القاضي  تثبت  السلطة ال حيول دون  عدم استصدار حكم يف مادة جتاوز 
 .847والقضاء بتغرمي اإلدارة عما تسببت فيه من أضرار ملنظوريها عند االقتضاء 

كم يكون مطلقا ويسري على الكافة وال ميكن التصدي له إباثرة مسائل تتصل بركائز  طاملا مت إلغاء القرار املنتقد ألسباب أصلية، فإن نفوذ هذا احل -
 . 848سبق وأن بت فيها قاضي اإللغاء 

تحديد تلك  ال ميكن تقدير قيمة التعويضات مبعزل عن قرار العزل الواقع إلغاؤه من قبل احملكمة وعن مالبساته ابعتباره العنصر اجلوهري واألساسي ل -
إلغاء قرار العزل جملرد عيب شكلي مع ثبوت األخطاء املنسوبة لطالب التعويض ال خيو ل له إال تعويضا رمزاي حّت ال يؤول التعويض    القيمة، ذلك أن 

 .849إىل إثراء دون موجب يف جانب املنتفع ابلتعويض 
رعية قرار  عزله عن العمل من أجل التخلي عن إيقاف املوظف بقوة القانون وصدور حكم جزائي بتربئته من التهم املنسوبة إليه يفضي إىل عدم ش -

 .850الوظيف كما جيعل اإلدارة تتحمل كامل مسؤولية الضرر الناجم عن ذلك القرار  
لفرض قاضي التعويض يراعي, عند تقدير الغرامة اليت يستوجبها جرب الضرر الناجم عن إحجام البلدية عن ممارسة الصالحيات املخولة هلا قانوان    - -

ن يكون التعويض احرتام الرتاتيب العمرانية مبا يف ذلك عدم تنفيذ قرارات اهلدم الصادرة عنها, مجلة من العناصر أمهها درجة املضر ة املدعى هبا دون أ
البلدية على ا الوقت ضرورة حث   العمومية ويف نفس  القائم ابلدعوى بدون سبب مع مراعاة مبدأ محاية األموال  تنفيذ جمرد فرصة إلثراء  لسعي إىل 

 851قراراهتا ومحاية الرتاتيب العمرانية املطالبة ابلسهر عليها مبوجب القانون. 
 

 مسؤولّية اإلدارة عن احلوادث املدرسّية :   ( ه

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ول على اإلدارة املتمثل يف محاية التالميذ الذين هم يف رعايتها من كل  األخطار اليت تتأس س مسؤولية اإلدارة عن احلوادث املدرسية على الواجب احملم -
 .852حتف هبم وضرورة اختاذ االحتياطات الالزمة للحيلولة دون تعرضهم إىل كل ما من شأنه االضرار هبم 

لثابت الذي يتحم ل فيه املد عي عبء اإلثبات. وال يتمثل مساءلة اإلدارة عن األضرار احلاصلة من جراء احلوادث املدرسي ة تقوم على أساس اخلطأ ا -
تالميذ و أن اخلطأ يف القيام ابلفعل الناجم عنه الضرر فحسب، بل كذلك يف امتناع املؤسسة الرتبوية عن القيام مبا يلزم من عمل من شأنه أن حيفظ ال

 .  853جينب وقوع احلادث  

 
 .  2013جوان   18بتاريخ 123319احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 844
 .  2013أفريل  29بتاريخ  125250احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 845
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  125847القضية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  - 846
 .  2013أكتوبر  25بتاريخ  123984احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 847
 .  2013ديسمرب  30بتاريخ  312890القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 848
 .  2013فيفري  25بتاريخ  312814القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 849
 .  2013مارس  11بتاريخ  312225القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 850
 2013جوان   17بتاريخ  18266/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  851
 .  2013مارس  11بتاريخ  312421القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 852
 .  2013جويلية  11بتاريخ  29603احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 853
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الرت  - املؤس سة  احملمول على  الرقابة  بواجب  اإلقتضاء يقصد  التالميذ ومحايتهم وحتذيرهم عند  التلميذ يف حرمها، حراسة  يقضيها  اليت  املد ة  بوية خالل 
أو يف  الدروس  تلق ي  عند  التدريس  قاعات  داخل  الرقابة سواء  واجب  اإلدارة ضمان  على  يتعني   و  ومنع حصوله.  يهد د سالمتهم  قد  ما   واستباق 

التطب املدر سني، أو خارج تلك األماكن عند  الفضاءات املخص صة إلجناز احلصص  الرايضة حيث يكون واجب احلراسة موكوال إىل  يقي ة أو ملمارسة 
موال  انتهاء الدروس أو قضاء فرتة الراحة ابلساحات أو تغيري قاعات التدريس وما يستوجبه ذلك من استعمال املدارج حيث يكون واجب املراقبة حم

 .854لغرضعلى األعوان اإلداريني املؤهلني ل
ئك التالميذ  مسؤولية اإلدارة عن احلوادث اليت يتعر ض هلا املتعل مون يف املؤس سات التعليمي ة مصدرها يف الواجب احملمول على اإلدارة حلماية أول جتد -

ا   تول ت بذل العناية الالزمة واختاذ كافة الذين هم يف عهدهتا وحتت رعايتها من كل  األخطار اليت حتف  هبم وال تعفى من املسؤولية إال مّت أثبتت أهن 
 . 855اإلحتياطات الكفيلة بتفادي تعر ضهم للضرر أو أن  الضرر مأاته قو ة قاهرة أو خطأ املتضر ر

ا يعين أن  . مم  ختضع مسؤولية الدولة خبصوص احلوادث املدرسية اليت يتعر ض هلا التالميذ أو املتعل مني  إىل نظام املسؤولي ة على أساس اخلطأ املفرتض -
اذ اإلدارة جلميع اإلحتياطات الكفيلة بضمان سالمة التالميذ ووجود سبب إلعفائها كخطأ املتضر ر حيمل عليها   .856عبء إثبات اخت 

ق سالمة  لئن كانت مقتضيات حسن سري املرفق العام للتعليم العمومي تستوجب من املؤسسة الرتبوية اختاذ مجيع االجراءات والتدابري الكفيلة بتحقي -
األحوال أن    التالميذ وأمنهم ومحايتهم من األخطار اليت ميكن أن يتعرضوا إليها أثناء تواجدهم داخلها أو يف حميطها، فإن  ذلك ال يعين أبي حال من

 .857راقبته خارج فضاء املدرسة يتحو ل واجب الرقابة احملمول على االدارة إىل املالزمة الشخصية لكل  تلميذ أثناء ذهابه للمؤسسة أو العودة منها أو م
ذي يفرض عليها  تقوم مسؤولية الدولة يف ماد ة احلوادث املدرسية على أساس اخلطأ املرفقي املتمث ل يف التقصري يف حسن سري املرفق العمومي للتعليم ال  -

تواجدهم ابملؤسسة   أثناء  اليت ميكن أن تصيبهم  التالميذ ومحايتهم من األخطار  الرتبوية وذلك من خالل إختاذ مجيع اإلجراءات الس هر على سالمة 
زمة ملنع   زمة لتوفري الوقاية الال  كل أمر من شأنه أن  الوقائية الكفيلة بذلك والس هر على ضمان إحرتامها وعموما إختاذ مجيع التدابري واإلحتياطات الال 

 .858يشك ل خطرا على التالميذ  
 .859ى اخلطأ املثبت مسؤولية الدولة عن احلوادث املدرسية تقوم عل -
ي الواجب إثباته  استقر  عمل هذه احملكمة على أن  مساءلة اإلدارة عن األضرار احلاصلة للت الميذ جر اء احلوادث املدرسي ة تقوم على أساس اخلطأ املرفق -

خطاء املرفقي ة وتيس ر إثباهتا وحجم األضرار أو على أساس اخلطأ املفرتض حبسب املالئمات املوكول تقديرها إىل اجتهاد احملكمة ابلنظر إىل طبيعة األ
 .860الن اشئة عنها وآاثرها 

أثناء وجودهم ابملدر  - اليت ميكن أن تعرتضهم  الت الميذ ومحايتهم من األخطار  الس هر على سالمة  للت عليم  العمومي  املرفق  سة ما مل يقتضي حسن سري 
 .861يثبت خطأ املتضر ر الذي يعترب سببا من أسباب اإلعفاء الكل ي أو اجلزئي من املسؤولي ة  

 خطاء الّصادرة عن أحد أعواهنا:الفقرة الثانية: مساءلة اإلدارة عن األ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت    

اذ االحتياطات الال زمة إزاء منظوريها من الت الميذ ويف متابعتهم   - والس هر على سالمتهم، طاملا متحور مناط الن زاع املاثل حول تقصري إدارة املعهد يف اخت 
يم العمومي ويتنز ل يف إطار املسؤولي ة  فإن ه يكون مرادفا ملساءلتها بعنوان اخلطأ املرفقي الذي ينفصل بطبيعته عن نظام املسؤولي ة الش خصي ة ألعضاء الت عل

 
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم  -  - 854
 .  2013أفريل  25بتاريخ  28259احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 855
 .  اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   -- 856
 .  2013نوفمرب  15بتاريخ  122184احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 857
 .  2013أفريل  4بتاريخ  17679اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم  - 858
 .  2013جويلية  15بتاريخ  120217احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 859
 .  2013نوفمرب  29بتاريخ  129512احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 860
 . سالف الذكرنفس احلكم   - 861
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 .862من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلداري ة  17اإلداري ة اليت تسوسها مقتضيات الفصل 
 . 863مسؤولية االدارة تكون قائمة مّت كانت األخطاء اليت يرتكبها أعواهنا مندرجة يف زمرة االخطاء املرفقية  اليت ال تنفصل عن الوظيف  -
د الضرر الذي حلق ابملدعي سلوكا شخصيا عنيفا إنتهجه أحد أعوان األمن ضد املتضرر، فإنه ال ميكن لإلدارة التفصي من مسؤولية ما  لئن كان مر  -

ه عن سري اجنر عنه مبا أن تعنيف املدعي حدث من أحد أعوان اإلدارة عند القيام مبهمته وابلتايل ال ميكن فصل سلوك العون املشار إليه رغم خطورت
ذلك    رفق العام لألمن العمومي وتكون اإلدارة بذلك تتحمل مسؤولة عن سلوك أعواهنا أثناء قيامهم مبهامهم وابلتايل تتحمل تبعات ما ينجر عنامل

 .864السلوك من إحنرافات وإخالالت مبا يرتتب عنه  حتميلها مسؤولية الضرر احلاصل للمدعي 

ة القائمة على قرينة اخلطأ:الفرع الثان: املبادئ املقررة ف ماّدة املس ة غري املبنية على اخلطإ واملسؤوليّ  ؤوليّ

ة: ة عن أضرار األشغال واملنشآت العموميّ  الفقرة األوىل: املبادئ املقررة  ف ماّدة املسؤوليّ

 مفهوم األشغال واملنشآت العمومّية:   ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
فظ إىل  ال جدال يف أن البحرية اجلبلية اليت شهدت احلادث املودي حبياة اهلالك تشكل منشأة عمومية أذنت اإلدارة إبنشائها وتعود ابلتصرف واحل -

روة احليوانية أو اعتمادها  وزارة الفالحة اليت تستغلها لتحقيق مرفق عام يتمثل يف تغذية املائدة املائية ابملنطقة وتوفري الري للمرب ني قصد احملافظة على الث
 .865إلمخاد احلرائق عند اإلقتضاء 

وابلتايل فإن  تعد الطريق العمومية منشأة عمومية تقوم وزارة التجهيز ابجنازها وتتعهد  ابلسهر على إختاذ كل اإلجراءات الكفيلة حبسن سريها وحفظها   -
 .866احملكمة االدارية من قانون  17األضرار الناجتة عنها ختضع ابلضرورة ألحكام الفصل 

كما حتتفظ األشغال العمومية هي  األشغال املنجزة لفائدة ذات عمومية خدمة للصاحل العام سواء كانت تلك الذات العمومية إدارية أو غري إدارية ،   -
طاق أدائها ملهمة املرفق العام املنوط تلك األشغال بصبغتها العمومية إن كانت منجزة لفائدة اخلواص شريطة أن يقع إجنازها من قبل ذات عمومية يف ن

 . 867بعهدهتا 

 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة:  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
 قيامها على صيانته العادية حتسبا لكل مضرة قد تصيباملسؤولية عن األضرار احلاصلة ملستعملي املنشأة العمومية تتأس س على قرينة اخلطأ حبكم   -

 .868مستعمليه  
خرق مبدأ  مسؤولية اإلدارة عن األضرار غري العرضية الالحقة ابلغري جر اء األشغال واملنشآت العمومية، إّنا هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس   -

دي وعلى درجة من األمهية واجلسامة وخاص  مبد عيه، كثبوت العالقة السببية بني  املساواة أمام األعباء العمومية ويكفي لقيامها ثبوت ضرر غري عا
مرد ه قو ة  ذلك الضرر وبني الشغل العمومي أو املنشأة العمومية وأن اإلدارة ال تعفى منها إال مّت ثبت أهنا بذلت ما يف وسعها لتفادي الضرر وأن  

 
 . الذكرسالف نفس احلكم   - 862
 .  2013ماي  8بتاريخ  122007احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 863
 .  2013ماي  21بتاريخ  120885احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 864
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  312539القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 865
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  120143 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد - 866
 .  2013مارس  1بتاريخ  18737احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 867
 .  2013جويلية  15بتاريخ  312295القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 868



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

114 

 .869قاهرة أو فعل املتضر ر نفسه  
عن األضرار احلاصلة للغري والناجتة عن املنشآت العمومية ختضع إىل نفس نظام املسؤولية الناجتة عن األشغال العمومية من جهة كوهنا    مسؤولية اإلدارة -

ا بت حصوهل مسؤولية موضوعية غري مبنية على اخلطأ وتقتضي أن تكون اإلدارة صاحبة املنشأة أو املكلفة حبفظها مسؤولة عن كل األضرار احملققة والثا
ة التفصي  للغري الذي ال يطالب يف إطارها سوى إبثبات وجود عالقة مادية مباشرة بني ما يدعيه من أضرار وبني تلك املنشأة وال يتسىن جلهة اإلدار 

 .870من هذه املسؤولية إال إبقامة الدليل على حصول قوة قاهرة أو خطأ ينسب إىل املتضرر
ال   - األضرار  عن  الناشئة  اإلدارة  ويكفي  مسؤولية  موضوعية  صبغة  تكتسي  إّنا  املياه  قنوات  بينها  ومن  العمومية  املنشآت  إقامة  جراء  الغري  تلحق  يت 

ن سبب الضرر يعود  النعقادها ثبوت الض رر وقيام العالقة السببية بينه وبني املنشآت املذكورة وال ميكن لإلدارة إعفاؤها منها إال  إبقامة الدليل على أ
 .871أو إىل خطأ ينسب إىل املتضر ر نفسه  إىل حصول قو ة قاهرة

ة وتلك اليت تلحق ميي ز الفقه والقضاء ابلنسبة إىل املسؤولية اإلدارية عن أضرار األشغال واملنشآت العمومية، بني األضرار الالحقة ابملستعملني للمنشأ -
املستعملني ويعتمد نظام املسؤولية املبنية على اخلطأ املفرتض ابلنسبة إىل األضرار الغري، فيكر س مسؤولية موضوعية ابلنسبة إىل األضرار الالحقة بغري  

إلدارة عن الضرر الالحق  الالحقة ابملستعملني. وطاملا أن  اهلالك غري ابلنسبة إىل البئر األثرية ابحملمدية ومل يثبت أن ه من بني مستعمليها، فإن  مسؤولية ا
 .872يامها إثبات الضرر والعالقة السببية بينه وبني املنشأة به هي مسؤولية موضوعية يكفي لق

للمتضرر   - أنه يكفي  الالحقة ابلغري تكتسي طابعا موضوعيا حبيث  العمومية  العرضية لألشغال واملنشآت  النامجة عن األضرار  الدولة  إثبات مسؤولية 
تقوم مسؤوليتها وال ميكن إعفاؤها من تلك املسؤولية إال إذا كان  ذلك الضرر العالقة السببية بني املنشأة واألشغال اجلارية عليها والضرر املدعى به ل

 .873مرده خطأ  املتضرر أو قوة قاهرة  

 حاالت اإلعفاء من املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة:  (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ألضرار غري العرضية الالحقة ابلغري جر اء األشغال واملنشآت العمومية، إّنا هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس خرق مبدأ  مسؤولية اإلدارة عن ا -
ببية بني  املساواة أمام األعباء العمومية ويكفي لقيامها ثبوت ضرر غري عادي وعلى درجة من األمهية واجلسامة وخاص  مبد عيه، كثبوت العالقة الس

ة  ر وبني الشغل العمومي أو املنشأة العمومية وأن اإلدارة ال تعفى منها إال مّت ثبت أهنا بذلت ما يف وسعها لتفادي الضرر وأن مرد ه قو  ذلك الضر 
 .874قاهرة أو فعل املتضر ر 

تبط ارتباطا مباشرا ابملنشأة وال تعفى املسؤولية الناجتة عن املنشآت العمومية  ال تقوم على اخلطأ وإّنا بدون خطأ تعد قائمة كلما ثبت حصول ضرر ير  -
 .875تضرر اإلدارة إال عند إقامتها الدليل على اعتنائها ابملنشأة عناية عادية أو عند إثبات أن الضرر مرده قوة قاهرة أو أمر طارىء أو خطأ امل

 .876يعترب االحتجاج ابلقوة القاهرة من املسائل املوضوعية الراجع تقديرها للمحكمة  -
قة سببية  مسؤولية اإلدارة عن املنشآت العمومية اليت يف عهدهتا و تصرفها هي مسؤولية مبنية على قرينة اخلطأ     ويكفي النعقادها ثبوت ضرر وعال -

من شأنه تفادي بني ذلك الضرر واملنشئة العمومية وال ميكن إعفاء اإلدارة منها سواء كليا أو جزئيا إال إذا أقامت الدليل على أهنا قامت بكل ما  
 .877الضرر أو أثبتت حصول أمر طارئ أو قوة قاهرة أو أدلت مبا يفيد أن األضرار املطلوب جربها مردها خطأ املتضرر أو الغري

 
 .  2013جويلية  1بتاريخ  120947احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 869
 . 2013جوان  17بتاريخ  18262بتدائي الصادر يف القضية عدد احلكم اإل - 870
 .  2013جويلية   1بتاريخ  19600احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 871
 .  2013ديسمرب  19بتاريخ  123511احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 872
 .  2013يفري ف  6بتاريخ  122604احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 873
 .  2013جويلية  1بتاريخ  120947احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 874
 .  2013ماي  21بتاريخ  120047احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 875
 .  2013ماي  21بتاريخ  121115احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 876
 .  2013ماي  17بتاريخ  120129احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 877
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 اجلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة:  ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 .878ة املنشأ هي املسؤولة عن األضرار احلاصلة ملستعمليه  اإلدارة صاحب -
 . 879ة مسؤولية اإلدارة عن املنشأة اليت على ملكها ومسؤوليتها عن األشغال العمومية اليت أدنت إبجنازها على تلك املنشأة هي مسؤولية موضوعي -
امل - املعنوية  الذات  على  أو تصريف شؤوهنا  تتعهد إبجنازها  اليت  العمومية  املنشآت  مستعملي  تلحق  اليت  األضرار  اإلدارة عن  مسؤولية  هلا حتمل  الكة 

 .880إبعتبارها اجلهة املوكول هلا أتمني الصيانة العادية بعنواهنا  
ة املبدئية يف املنشآت املعدة لنقل مياه سدود سيدي سامل واشكل وسدود أقصى شركة استغالل قنال وأانبيب مياه الشمال هي املتصرفة من الناحي -

ة للمنشآت الشمال وهي املخولة تبعا لذلك حلفظها وحراستها مبا جيعل مسؤوليتها قائمة عن كل مضرة قد تلحق ابلغري نتيجة اخالهلا ابلصيانة العادي
 .881املذكورة 

ادث املؤد ي حبياة اهلالك تشكل منشأة عمومية تعود ابلتصرف واحلفظ إىل وزارة الفالحة اليت تستغلها لتحقيق طاملا أن البحرية اجلبلية اليت شهدت احل  -
رائق عند اإلقتضاء فإن مرفق عام يتمثل يف تغذية املائدة املائية ابملنطقة وتوفري الري للمرب ني قصد احملافظة على الثروة احليوانية أو اعتمادها إلمخاد احل

 . 882لية الناشئة عنها تكون حممولة عليها املسؤو 
 . 883فظهاتكون البلدية مسؤولة عن كل األضرار الناشئة عن املنشأة العمومية املوظفة لإلانرة العمومية ابلطريق العام واليت هي على ملكها ويف ح -
فظ حقها يف الرجوع ابلدرك على اجلهة أو اجلهات اإلدارية  مبدأ وحدة الدولة و مبدأ جناعة القضاء يقتضيان حتميل املسؤولية جلهة إدارية واحدة مع ح -

 .884األخرى اليت ثبت اشرتاكها معها يف حتم ل املسؤولية 
يانتها الديوان الوطين للتطهري هو املالك لقنوات تصريف املياه بوصفها منشأة عمومية موظفة للصرف الصحي ابملناطق السكنية وهو املسؤول على ص -

ه إقرار مسؤوليته عن األضرار الناشئة عنها، على أنه يسوغ له أن يرجع ابلدرك على الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني ستار وحفظها مما يتجه مع
 .885يف صورة توفقه يف إثبات إنطباق إتفاقية التأمني اليت جتمعه هبا 

الش  - على  احملمولة  وتلك  البلدية  على  احملمولة  الواجبات  بني  التقاطعات  إىل إزاء  وابلنظر  الصيانة،  واجب  خبصوص  والغاز  للكهرابء  التونسية  ركة 
أن  املتضر ر هو  اشرتاكهما احلتمي  يف تـأمني هذا الواجب، فإن ه يتعني إلزامهما ابلتضامن ابلتعويض للمتضرر ابعتبار مسؤولية كليهما عن الضرر طاملا  

 . 886غري ابلنسبة للمنشأة العمومية مصدر املضر ة
عقود املدنية وال عقد التأمني الذي يربط املستأنفة بشركة التأمني املطلوب إدخاهلا يف النزاع الراهن للحكم عليها ابألداء عند اإلقتضاء يعد من فئة ال -

املعني التأمني  إحالل شركة  إىل  للوصول  بنوده  أن خيوض يف  اإلدخال وال  لطلب  إليه لإلستجابة  يستند  أن  اإلداري  للقاضي  املستأنفة يسوغ  ة حمل 
 .887وإلزامها أبداء مبالغ مالية عوضا عنها  

التونسية - الشركة  بعقد أتمني مع  املنشئ ملسؤوليتها  احلادث  مرتبطة يف اتريخ ووقوع  املدعى عليها  اجلهة  أن  امللف  ثبت من مظروفات  للتأمني   طاملا 
البدنية و  التأمني"ستار" يغط ي مسؤوليتها املدنية عن األضرار  املادية اليت ميكن أن تلحق ابلغري نتيجة احلوادث اليت ميكن أن حتصل يف إطار  وإعادة 

وهو ما مل تنازعه الشركة املتداخلة، فإنه يت جه ابلتايل إحالل هذه    2009فيفري    5القيام بنشاطها وذلك حسبما تفيده شهادة التأمني املؤرخة يف  

 
 .  2013جويلية  15بتاريخ  312295القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 878
 .  2013ماي  21بتاريخ  121115احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 879
 .  2013جويلية  15بتاريخ  18020احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 880
 .  2013أفريل  22بتاريخ  29502احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 881
 .  2013أكتوبر  28بتاريخ  312539القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 882
 .  2013ديسمرب  23بتاريخ  313267الصادر يف القضية عدد القرار التعقييب  - 883
 نفس القرار .   - 884
 .  2013جويلية  15بتاريخ  124890احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 885
 . 2013فيفري   21بتاريخ  28177و 28176احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   - 886
 .  2013ديسمرب  27بتاريخ  29927القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  - 887
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 .888احملكوم هبا  األخرية حمل الشركة املدعى عليها يف أداء التعويضات

 مبدأ عدم املساس ابملنشآت العمومّية:  ( ه

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
ق تمرارية املرفاقرتان إقامة املنشآت العمومية بتحقيق املصلحة العامة حيول دون إمكانية اإلذن إبزالتها ولو كان تركيزها غري قانوين وذلك ضماان إلس -

 .889العام وحسن سريه وكذلك محاية ألموال اجملموعة الوطنية  
ملصلحة  تشييد منشأة عمومية على عقار اخلواص حيول دون إرجاعه إىل ملكه األصلي عمال مببدإ عدم املساس ابملنشآت العمومية القائم على ترجيح ا -

 .890العامة على املصلحة اخلاصة  
ا - املصلحة  استثناءا ملبدأ عدم املساس ابملنشآت  املوازنة بني  إقامتها مبكان آخر مراعاة ملستلزمات  تبني إمكانية  إذا ما  القضاء إبزالتها  لعمومية ميكن 

 .891العامة واملصلحة اخلاصة  

 الفقرة الثانية: املبادئ املقّررة ف ماّدة املرافق العمومّية:

 مسؤولّية املرفق الصحي:  ( أ

ة:. حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء اإلس 1   تشفائي 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
العمومية للصحة املوضوعة حتت إشرافها، حالة كو  - العاملة ابملؤسسات  الطبية  الصادرة عن اإلطارات  هنم  تكون وزارة الصحة  مسؤولة عن األعمال 

الل ملمارسة  تقخيضعون إليها من حيث التعيني واملسار املهين والنقلة واألجر، مقابل احتفاظهم إزاء املؤسسة اإلستشفائية اليت يعملون هبا بكامل اإلس
قه فنـ هم وتوظيف ما اكتسبوه من علم ومعرفة يف أعمال التشخيص والعالج مبا حيول دون حتميل تبعات أخطائهم عليها، وهو التوجه الذي درج ف

 .892قضاء هذه احملكمة على تكريسه  
و املؤسسة العمومية للصحة ، نظرا للصعوبة اليت قد تواجه تتعهد احملكمة ابلدعاوى املرفوعة يف مادة املسؤولية اإلستشفائية سواء وج هت ضد الدولة أ -

حقيق يف  املتضر ر يف حتديد اجلهة املد عى عليها بسبب خصوصية املادة الطبية وصعوبة وقوفه على سبب الضرر والطرف املسؤول عنه قبل استكمال الت
ل اجلهة املسؤولة وحتديد الطرف املسؤول مبفرده أو ابلت ضامن أو الطرف الذي القضية وإجراء اإلختبارات الالزمة، و تتوىل  احملكمة أثناء التحقيق إدخا

 .     893يتعني  الرجوع عليه ابلدرك يف صورة اإلشرتاك يف املسؤولية مع حتديد نسبة مسامهة كل  طرف فيها
ري املرفق العمومي الصح ي، فإن  إسناد املسؤولية الطبية  لئن كانت وزارة الصحة العمومي ة واملؤس سة العمومية للصحة اخلاضعة إلشرافها تشرتكان يف تسي -

ا يتوقف على ط  بيعة العمل الناتج  وحتديد الذم ة املالية اليت تتحم ل التعويض عن األضرار الناشئة عن األعمال املت صلة ابملرفق العمومي اإلستشفائي إّن 
 .        894عنه الضرر ومصدره وظروف ارتكابه 

سؤولة عن األعمال الصادرة عن اإلطارات الطبية العاملة ابملؤسسات العمومية للصحة، حالة كوهنم خيضعون إليها من حيث تكون وزارة الصحة م -
تهم وتوظيف ما التعيني واملسار املهين والنقلة واألجر، مقابل احتفاظهم إزاء املؤس سة اإلستشفائية اليت يعملون هبا بكامل اإلستقالل يف ممارسة مهن

 
 .  2013جانفي  31بتاريخ  122167احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 888
 .  2013أفريل  29بتاريخ  19377احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 889
 .  2013جويلية  15بتاريخ  126075احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 890
 .  2013نوفمرب  26بتاريخ  121221احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 891
 .  2013ديسمرب  23بتاريخ  313466القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 892
 .  2013أفريل  25بتاريخ  28248احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 893
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   - 894
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من علم ومعرفة يف أعمال التشخيص والعالج، مبا حيول دون حتميل تلك املؤس سة تبعات أخطائهم. وحتتفظ املؤس سات العمومية للصح ة يف اكتسبوه  
اء بال وإيو املقابل بكامل املسؤولية عن تعويض األضرار اليت يكون مصدرها خلل يف سري املرفق الراجع إليها ابلن ظر، سواء تعل ق األمر بظروف استق

رتت ب عنه ذلك  املرضى أو سالمة املعد ات املوضوعة على ذم تهم ونظافتها وغري ذلك من الص ور.  و أما فيما يتعل ق ابحلاالت اليت يكون فيها العمل امل
أو مساءلة إحدامها دون األخرى    الض رر قد اشرتكت فيه اجلهتان اإلداري تان املذكوراتن، فإن ه جيوز مقاضاة الوزارة واملؤس سة العمومية للصح ة ابلتضامن

 .895مع اإلبقاء على حق ها يف الرجوع ابلد رك على اجلهة األخرى اليت تشرتك معها يف تسيري املرفق العمومي للصح ة 
دا  وزارة الصحة مسؤولة عن األخطاء الثابتة أو املفرتض صدورها عن اإلطارات الطبية وشبه الطبية العاملة ابملؤسسات العمومية للصحة استناتكون   -

أيديهم من ني  خلضوع هؤالء لسلطتها من حيث التعيني والنقلة والتأجري وإىل أن ارتكاهبم لألخطاء املوجبة للتعويض ما كان ليتيسر هلم لوال ما ُوضع ب
أعما خيص  فيما  االستقالل  بكامل  هبا  يعملون  اليت  اإلستشفائية  املؤسسة  إزاء  واحتفاظهم  توظيفهم،  قرار  مبقتضى  والعالج  املباشرة  ل  صالحية 

 .896التشخيص والعالج مما حيول دون حتميل تبعات أخطائهم عليها  
طبيعة اخلطأ الن اتج عنه الض رر و مأاته وظروف إرتكابه لتحديد الذم ة املالي ة املسؤولة    يتوق ف النظر يف إسناد األخطاء يف مادة املسؤولي ة الطبي ة على -

 .897عن الت عويض و ما إذا كانت املؤس سة اإلستشفائي ة أو وزارة الصح ة ممث لة يف شخص املكل ف العام بنزعات الد ولة  
 .898ي اخلطأ سواء كان اثبتا أو مفرتضا و الضرر و العالقة السببية بينهما انعقاد املسؤولية يقوم وجواب على أساس توفر ثالثة عناصر، و ه  -
ئمة عليها املتابعة املستمرة لنشاط املصحات من قبل وزارة الصحة إّنا هي متابعة إدارية صرفة وأن صالحية مراقبة املصحات وتسليط العقوابت املال -

 .899ود خطأ فيها ال يعد سببا مباشرا منتجا حلصول واقعة الوفاة إّنا ترجع للسلطة التقديرية الواسعة لوزارة الصحة ووج
شرتكان يف تسيري التمييز بني املسؤولية الطبية لوزارة الصحة العمومية ومسؤولية املؤسسة اإلستشفائية ال يقوم على مربر عملي أو قانوين ضرورة أهنما ي -

د يرتكبها األطباء أثناء أداء مهامهم ابملستشفيات العمومية حممولة ابلتضامن على كل من  املرفق العام الصحي و تغدو ابلتايل مسؤولية األخطاء اليت ق
 .900وزارة اإلشراف واملؤسسة اإلستشفائية املعنية  

الدولة يف   تسواء أتت ى الضرر من إخنرام سري املرفق الصحي أو من خطأ طيب أو شبه طيب فإن ه جيوز القيام على حد الس واء على املكلف العام بنزاعا -
الد عوى يف   توجيه  متضامنني، وابلتايل  اإلثنني  أو عليهما  القانوين  ممثلها  للصحة يف شخص  اإلستشفائية  املؤسسة  أو على  الصحة  قضية  حق وزارة 

 .901احلال ضد  املكلف العام بنزاعات الد ولة واملؤسسة اإلستشفائية ال يعد  خلال يف إجراءات القيام  
يف إحدى معدات املستشفى اجلامعي اهلادي شاكر بصفاقس بوصفه مؤسسة عمومية للصحة جيعل من القيام على املستشفى  الضرر املنسوب خللل    -

ت الدولة  املذكور يف شخص ممثله القانوين قياما سليما ليتجه بذلك اإلعراض عن إخراجه من نطاق املنازعة كاإلعراض عن إدخال املكلف العام بنزاعا
 .902يف حق وزارة الصحة 

ن هذه  طاملا ثبتت مسؤولية املستشفى املدعى عليه عن الضرر احلاصل للمدعية من جراء تكسر كرسي بقاعة االنتظار التابعة لقسم أمراض القلب, فإ -
 . 903من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية17األخري تكون حمقة يف طلب جرب ضررها على أساس الفصل 

ة اإلستشفائي  2  ة:.  أساس املسؤولي 

 * اخلطأ الثابت: 
ا قد تقوم على نظري ة اخلطأ املفرتض وذلك يف حالة   - عدم التناسب بني مسؤولية املرفق العام الصحي جتد أساسها مبدئيا يف نظري ة اخلطأ الثابت،إال  أهن 

 
 . اإلستئنايف سالف الذكرنفس احلكم   - 895
 .  2013جويلية  15بتاريخ  120111احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 896
 .  2013مارس  19بتاريخ  18746احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 897
 .  2013أفريل  30بتاريخ  120632احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 898
 . سالف الذكرحلكم نفس ا  - 899
 .  2013جويلية  15بتاريخ  120288احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 900
 .  2013جوان   6بتاريخ  17497احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 901
 .  2013أفريل  23بتاريخ  120794احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 902
 . سالف الذكرنفس احلكم   - 903
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 . 904افية وغريه أسباب الدخول إىل املؤسسة اإلستشفائي ة والنتائج اليت أد ت إليها أو يف صورة اإلمهال أو التقصري أو عدم بذل العناية الك 
الثابت وإستثنائيا على قرينة اخلطأ وذلك كلما ثبت وجود عالق - العمومي الصحي تقوم مبدئيا على اخلطأ  للمرفق  ة سببية إن املسؤولية اإلستشفائية 

 للمؤسسة اإلستشفائية  مباشرة بني الضرر والعالج الذي تلقاه املريض وكلما كان هذا الضرر ال يتناسب مع السبب الذي من أجله دخل هذا األخري
 .905وهي احلالة اليت يكون فيها البون شاسعا بني حالة املريض عند الدخول إىل املستشفى وحالته عند مغادرته  

بيان األصل يف التدخ الت الطبية اليت خيضع هلا املريض أن يقع إعالمه مسبقا بصورة مبس طة وواضحة بنوع املرض الذي يشكو منه ومدى تطو ره و  -
عمال الضرورية لشفائه وتوضيح حظوظ جناحها واملخاطر الناشئة عنها، وأن الواجب احملمول على الطبيب ال يقتصر على فحص املريض ووصف  األ

وصف    الدواء له بل يتعداه إىل واجب إعالمه ابملخاطر واملضاعفات اليت ميكن أن تنجر  عن تناول األدوية املوصوفة فضال عن ضرورة التأكد قبل
ذم ة املؤسسة  اء مما إذا كان كان يتالءم مع احلالة الصحية للمريض ، واإلخالل بواجب اإلعالم احملمول على الطبيب واملبني  آنفا يعد  خطأ معم را لالدو 

 .906االستشفائية إذ أن اخلطأ ال يتمث ل فحسب يف فعل ما وجب تركه بل أيضا يف ترك ما وجب فعله
اليت   - التطوعية  قبل األعمال  من  املسداة  اخلدمات  عن  انمجة  هبا كانت  املد عى  االضرار  أن   ثبت  املسؤولية كل ما  من  تعفيها  ال  اإلدارة  فيها  تساهم 

 .907أعواهنا 
 *اخلطأ املفرتض :  

بب الذي دخل من  مسؤولية املرفق الصحي جتد أساسها يف قرينة اخلطأ احملمولة على عاتق اإلدارة كلما حصل للمريض ضرر فادح ال يتماشى مع الس  -
ا اخت  إبثبات  إال  املسؤولية  من  التفصي  معه  ميكنها  ال  حنو  على  اإلدارة  جهة  على  حمموال  اإلثبات  عبء  جيعل  ما  وهو  الصحية  للمؤسسة  ذ  اجله 

 .908االحتياطات الالزمة وبذل ما يلزم أو وجود قاهرة أو أمر طارئ أو خطأ ينسب إىل املتضرر إبسهامه يف تعكر حالته الصحية  
ستثنائية يف تقوم املسؤولية اإلستشفائية  مبدئيا على اخلطأ الثابت الذي يتمثل يف اخللل يف سري املرفق العام الصحي، غري أهنا جتد أساسها بصفة إ -

ملستشفى قرينة اخلطأ اليت تتمثل يف خلل يف سري املرفق العام الصحي وكلما حصل للمريض ضرر ال يتناسب مع السبب الذي دخل من أجله إىل ا
ضرر والعالج  وهي احلالة اليت يكون فيها البون فادحا بني حالة املريض عند دخوله للمستشفى وحالته عند مغادرته وكلما ثبتت العالقة السببية بني ال 

يض واختذت مجيع اإلحتياطات الذي تلقاه، وأن اإلدارة ال تعفى من املسؤولية يف هذه الصورة إال إذا أقامت الدليل على أهنا بذلت عناية كافية ابملر 
 . 909الالزمة لتجنب كل ما من شأنه تعكري السري العادي للعالج أو التقليص من حظوظ جناحه  

تتأسس مسؤولية املؤسسة الصحية على قرينة اخلطأ كلما استعصى أو استحال إثبات اخلطأ وثبت يف املقابل حصول ضرر للمريض ال يتناسب مع   -
 .910املستشفى للعالج السبب الذي دخل من أجله 

أخري يف التشخيص تقوم املسؤولية الطبية على أساس اخلطأ وهذا اخلطأ يتمثل يف سوء املعاجلة أو عدم بذل العناية الكافية أو اإلمهال أو التهاون أو الت -
خوله إىل املؤسسة الصحية وحالته عند مغادرته أو غريه. إال أنه نظرا لصعوبة إثبات اخلطإ الطيب ويف حالة ثبوت البون الفادح بني حالة املريض عند د

ل عبء إثبات هلا فقد قبل القاضي اإلداري أتسيس املسؤولية الطبية على نظرية اخلطإ املفرتض اليت تعفي املتضرر من إثبات اخلطأ وحتمل اإلدارة مقاب
من شأنه تعكري السري العادي للعالج أو التقليص من حظوظ جناحه  قيامها ابلعناية الكافية ابملريض واختاذها مجيع االحتياطات الالزمة لتجنب كل ما

الصحية  للمؤسسة  أجله  من  دخل  الذي  السبب  مع  السبب  مع  يتناسب  ال  ضرر  حصول  ابثبات  فقط  مطالبا  الصورة  هذه  يف  املتضرر  ويكون 
 .    911للعالج 

الثابت، وهو اخل - تقوم مبدئيا على أساس اخلطأ  املسؤولية اإلستشفائية  الطبي ة  إن   امللفات  تعقيد  يفيد ذلك، غري أن   توفر ابمللف ما  املثبت كل ما  طأ 
املريض   دخل  أجله  من  الذ ي  السبب  مع  يتناسب  يق ر أبن  حصول ضرر ال  القضاء  فقه  اإلستشفائية جعل  املصاحل  لدى  الكاملة  املعلومة  ووجود 

والعالج الذ ي تلقاه يقوم قرينة على توفر اخلطأ يف تسيري املرفق العمومي الصح ي مبا    املؤسسة الصحية للعالج وكلما تبي نت العالقة السببية بني الضرر

 
 .  2013مارس  19بتاريخ  120357احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 904
 .  2013جوان  12بتاريخ  121439احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 905
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  121778احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 906
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  18902احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 907
 . 2013جوان  28بتاريخ  29500احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 908
 .  2013جويلية  15بتاريخ  312640القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 909
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ليل على يقلب عبء اإلثبات دون أن يكون على املتضرر إثبات اخلطإ يف جانب اإلدارة وأن  هذه األخرية ال تعفى من املسؤولية إال  إذا أقامت الد
وقيامها بكل  ما هي مطالبة به حسب الرتاتيب والعرف لتفادي الضرر أو إذا أثبتت أن  الضرر مرد ه قوة    تسيريها للمرفق العمومي الصحي تسيريا عاداي

 .912قاهرة أو أمر طارئ أو خطأ املتضرر 
الدة وبعدها وابستعمال تذر ع اإلدارة بعدم ثبوت اخلطأ يف جانب اإلطار الطيب وابإلحتفاظ بوالدة الطفلة املتضر رة حتت املراقبة الطبية املتواصلة قبل الو  -

ليس من ش  ، الطيب  اجملال  واملعروفة يف  احملتملة  الطبي ة  املخاطر  تعترب من  املد عى هبا  األضرار  اجلنني وأبن   بسبب ضخامة حجم  يعفي  احملجم  أن  أنه 
دة كان مرد ه صعوبة عملية التوليد بسبب ضخامة املؤسسة اإلستشفائي ة من املسؤولي ة يف ظل  إمجاع اخلرباء املنتـدبني على أن  الضرر الذي حلق ابملولو 

 .913وزن اجلنني وهو أمر متوق ع كان على األطباء أخذه بعني اإلعتبار والعزوف عن اللجوء إىل عملية التوليد الطبيعي ة واختيار العملية  

 املسؤولّية عن األشياء اخلطرة : ( ب

 ئ الت الية: احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املباد خلصت -
عن وجودها أضرارا    مسؤولي ة اإلدارة عن األضرار الالحقة ابلغري جر اء انفجار القذائف والقنابل تندرج يف إطار مسؤولي تها عن األشياء اخلطرة اليت ينتج -

اشرة بينه وبني الشيء اخلطر، وال غري عادية وهي مسؤولية تكتسي صبغة موضوعية يكفي النعقادها إثبات الضرر املتظلم منه وقيام عالقة مادي ة مب 
أو القو ة القاهرة أو   يتسىن لإلدارة التفصي  من املسؤولي ة إال  من خالل إقامة الدليل على أن  الضرر املشتكى منه مرده خـطأ املتضر ر نفسه أو فعل الغـري

 . 914األمر الطارئ
 .915املسدس الذي تضعه اإلدارة بني يدي عوهنا يعترب من األشياء اخلطرة اليت يرتتب عن الضرار الناجتة عنها انعقاد مسؤولية اإلدارة  -

ة التعاقدّية  :الفرع الثالث: املبادئ املقّررة ف ماّدة املسؤوليّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
مألوفة قد اإلداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه على األقل طرفا عموميا والذي يتعلق بتسيري مرفق عام أو الذي يتضمن شروطا استثنائية غري  الع -

 . 916يف القانون اخلاص 
 .917الصفقات العمومية تعد عقودا إدارية بطبيعتها  -
واملتعل ق بتنظيم الصفقات العمومية أن املشرتي    2002ديسمرب    17املؤرخ يف    2002لسنة    3158من األمر عدد    53و  51طاملا جاء ابلفصول   -

إىل  منه  تبقى  ما  أو  احلجز  يرجع  أن  على  الصفقة  لصاحب  احلساب  على  تدفع  اليت  األقساط  من  الضمان  بعنوان  ابحلجز  القيام  يتوىل  العمومي 
قة يف صورة إستيفائه لشروط حمد دة، دون إشارة إىل أن توظف على املبلغ املذكور نسبة األداء على القيمة املضافة، فإنه ال  جيوز طلب  صاحب الصف 
 .918% بعنوان األداء على القيمة املضافة ملبلغ احلجز بعنوان الض مان 12إضافة نسبة 

 .919ب الصفقة يف التعويض له عم ا يلحقه من أضرار مبوجب ذلك  كل  أتخري يف األشغال سببه فعل اإلدارة يعطي احلق  لصاح -
ن املايل للعقد إىل اخلالف الناشئ املتعل ق بقيمة الفارق بني األمثان الص افية واألمثان بعد احتساب األداء  ليس من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل ابلت واز  -

الص فقة وعدم اإل تنفيذ  إيقاف  العارضة إىل  يدفع  الذي  الت نفيذ والل جوء إىل احملكمة لفض  هذه  احلد   الت عاقدي ة إذ كان عليها مواصلة  بتعه داهتا  يفاء 

 
 .  2013أكتوبر  29بتاريخ  120237احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 912
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 .  2013جويلية  8بتاريخ  120936احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 915
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 .920املسألة قضائي ا  
 . 921تنصيص الصفقة على إجراءات رضائية لفض  النزاعات ال حتول دون قيام الألطراف لدى القضاء قصد اختاذ التدابري الكفيلة حلماية حقوقهم  -
 . 922ىل موضوعه املتمثل يف إجناز أشغال عمومية يبقى عقدا إداراي ابألساس، و ما الشرط التحكيمي إال  فرع من أصله  العقد الذي ابلنظر إ -
ا - التعاقد بشكل يؤد ي إىل  إلخالل  مّت جد ت أثناء تنفيذ العقد اإلداري ظروف إقتصادية خارجة عن إرادة الطرفني ومل يكن ابإلمكان توق عها عند 

املايل ل املتعاقد على جماهبة هذه ابلتوازن  إلزام اإلدارة مبساعدة  للقاضي اإلداري  لعقد إخالال جسيما وإىل قلب إقتصادايته رأسا على عقب ، جاز 
عه عند إبرام الظروف الطارئة وذلك بتعويضه جزئيا عن اخلسائر اإلستثنائية النامجة عن جتاوز احلد  األقصى الرتفاع األسعار الذي كان ابإلمكان توق  

 .923العقد 
استجابة  - مدى  لتحديد  املتعاقدة  األطراف  من  تعتمد  اليت  الرمسية  الواثئق  قبيل  من  يعتربان  لألشغال  النهائي  والقبول  الوقيت  القبول  املقاول   حمضر 

 . 924لآلجال التعاقدية 
مس - تكون  ال  ا  أهن  غري  منها  جزء  أو  الصفقة  مثن  دفع  يف  املماطلة  عن  تعويضا  متث ل  التأخري  وحمد د  فوائض  وحاال  اثبتا  الدين  مّت كان  إال  تحقة 

 . 925املقدار
ابلنظر يتمتع القاضي اإلداري يف مادة الصفقات العمومية بصالحيات واسعة ختول له التثبت من أحقية األطراف يف احلصول على التعويضات املالية   -

نظمة له مث القضاء هبا أو تعديلها أو رفض املطلب وفق ما له أصل  إىل مدى إيفائهم ابلتزاماهتم التعاقدية كيفما ضبطها عقد الصفقة والنصوص امل
دعاو  على  املنطبق  األجل  إىل  املطالبة هبا  يتعلق أبجل  فيما  املذكورة ختضع  املبالغ  استحقاق  املرتتبة عن  احلقوق  مبا جيعل  ابمللف  املسؤولية  اثبت  ى 

التعاقدية واملقدر خبمسة عشر سنة حسب فق املادة  الفصل  اإلدارية يف  من جملة   46ه قضاء احملكمة اإلدارية وال تكون بذلك خاضعة إىل أحكام 
 .926احملاسبة العمومية  

القرارات املنفصلة  استقر  فقه القضاء اإلداري على اعتبار أن ه ال يسوغ للغري الطعن يف العقود اإلدارية إال  عن طريق دعوى جتاوز السلطة وابلنسبة إىل   -
ابإللغاء فيما تصدره اإلدارة من مقررات يف نطاق عملي ة التعاقد ضرورة أن  القاضي املختص  يف ماد ة القضاء الكامل يتمت ع    يف حني ال يقبل الطعن

لفائدة القانونية والواقعي ة وأن  إعمال تلك الصالحيات  الوجهتني  املطروح عليه بصفة هنائية من  النزاع  الغري من   بصالحيات واسعة متكن ه من حسم 
 .927أن يضر مبصلحة املتعاقدين بعد التقاء إرادهتما على إبرام العقد  شأنه

من كراس الشروط اإلدارية العامة اخلاصة بصفقات األشغال ، إىل معاينة وقائع أو   12املعاينة هي عملية مادية حسب ترمي ، على معىن الفصل    -
كل    حلأشياء بغاية توفري وسائل إثبات بشأهنا للحفاظ على حقوق طريف العقد وهي على غاية من األمهية ابلنسبة لصفقات األشغال اليت متر  مبرا

للمع الفصل املذكور صيغة معينة  الوضع قبلها، ومل يشرتط  للتثبت من حقيقة  الوراء  الرجوع إىل  اينة بل مرحلة منها ختفي سابقتها وال ميكن بعدها 
 .928أوجب على طريف العقد املبادرة هبا أو طلبها للحفاظ على حقوقهما 

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ال يتم إال  على أساس اخلدمات املنجزة   2002  لسنة  3158من األمر عدد    116اخلالص وفقا ملا ورد ابلفصل   -
 .929فعليا وذلك بعد تثبت صاحب الصفقة من اإلجناز الفعلي للطلب موضوع الصفقة قبل كل عملية خالص وذلك تطبيقا لقاعدة العمل املنجز 

ال  - العمومية بسبب اضراب  الصفقة  تنفيذ  املنتفعة ابلصفقة حتمل على عاتق هذه األخرية وال ميكن  املسؤولية عن تعطيل سري  التابعني للشركة  عملة 
البالد الذي يشمل كامل  املتعهد ابلصفقة حيلة لدفعها مع إستثناء واحد وهو حالة اإلضراب  اليت ال ميلك  القاهرة  القوة  أو جزء    إعتباره من قبيل 
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 .930منها 
منشآت عمومية، فإن القيام يكون على صاحب األشغال الذي ال ميكنه التفصى من مسؤوليته جتاه يف صورة حصول ضرر انتج عن أشغال أو    - -

ليت حتم ل املقاول املتضرر ولو كان ذلك ابالستناد إىل األخطاء اليت ارتكبها املقاول الساهر على تنفيذ األشغال أو اقتضاء ببعض االلتزامات التعاقدية ا
 .   931عن العمل العمومي مهما كان مصدرها  وحده مسؤولية األضرار الناجتة

األطراف ال   - - أحد  القيام على  أو ضد مها ابلتضامن. ويف صورة  مقاوهلا  أو ضد   اإلدارة  القيام ضد   احلق  يف  العمومية  األشغال   جيوز  للمتضر ر من 
لزام ابألداء كامال على أن يرجع على معاقده ابلد رك عند للمد عى عليه أن يدفع خبطأ معاقده لدرء املسؤولية وطلب رفض الد عوى بل إن ه يتحم ل اإل

ها فإن  القاضي االقتضاء. أم ا يف صورة القيام ابلتضامن أو يف صورة مطالبة املدعى عليه إبدخال معاقده لتحميله جانبا من املسؤولية أو املسؤولية كل  
الطرفني متضامنني ابألداء مّت مل تتوف ر ابمللف العناصر الكفيلة بتحديد تلك    يفصل يف الد عوى حبساب نسبة املسؤولية الراجعة لكل  طرف أو يلزم

 .932النسبة 
تبق - ما  دفع  طلب  فإن  عليها  التنبيه  بعد  وذلك  التعاقدية  إبلتزاماهتا  املد عية  الشركة  إخالل  نتيجة  الصفقة كان  عقد  فسخ  قرار  أن   مبلغ طاملا  من  ى 

 .933د الصفقة الذي محل املسوؤلية القانونية واملالية يف صورة فسخ العقد على صاحب الصفقة من عق 17الصفقة ال يستقيم عمال ابلفصل 
 .934تظل  الكفالة قائمة إىل حني اخلتم النهائي للصفقة وحصول املقاولة املكفولة على شهادة يف رفع يد من اإلدارة   -
ه املاد ة إضافة إىل أن  انقضاء ضمان التسبقة ال يكون إال  بقدر اسرتجاع مبلغ  إرجاع النسخة األصلية من كتب الكفالة ال يعين انقضاء اإللتزام يف هذ -

 .935التسبقة من قبل اإلدارة 
التسبقة حال اسرتجاع - بعنوان  املودع  الضمان  اليد على  الضرر إىل حني رفع  املقرضة عامرة جتاه اإلدارة زاعمة  املالية  املؤسسة  املبلغ كامال   تظل  ذمة 

936. 
 .937الصفقة العمومية يف زمرة العقود اإلدارية اليت حتكمها قواعد القانون العام ويكون مرجع النظر القضائي موكوال إىل القضاء اإلداري تندرج عقود  -
 .938حرصا على تكريس مبدأ املساواة وتكافئ الفرص بني مقد مي العروض تبدي هيئة املتابعة واملراجعة للصفقات العمومية رأيها يف الغرض   -
إعادة الرتتيب التفاضلي إىل جعل طاليب العروض يف وضعي ة مساواة أمام الطلب العمومي بناء على شفافية اإلجراءات إثر تصحيح ما شاهبا تفضي   -

 . 939من إخالالت  
ومية على  )جديد( من األمر املنظم للصفقات العم  122من كراس الشروط اإلدارية اخلاص ة ابلصفقة والفصل    36لئن نص ت أحكام كل من الفصل   -

مكن اإليفاء هبا  إجراءات حمد دة يقع إت باعها من طرف اإلدارة قبل فسخ الصفقة فإن  ذلك ال ينطبق إال  يف صورة عدم الوفاء اباللتزامات التعاقدية امل
الصادرة عن اإلدارة فإن  هلذه  بعد إعطاء املقاول أجال من الزمن، غري أن ه يف صورة وجود خطأ فادح يرتكبه املقاول أو عدم احرتام أذون املصلحة  

 . 940األخرية احلق  يف فسخ الصفقة 
فسخ الصفقة حّت  دأب فقه القضاء على اعتبار أن ه يف صورة ثبوت قيام املقاوالت املعنية بتنفيذ الصفقات أبخطاء فادحة يف اإلجناز فإن ه جيوز لإلدارة   -

 .941صريح يف صورة عدم تنصيص عقود الصفقات على مثل هذه الصور بشكل 
ها بعدم طاملا ثبت أن  الشركة املد عية ارتكبت خطأ فادحا متث ل يف عدم العمل بتوصيات مكتب املراقبة خبصوص حتف ظاته بشأن "الكوفراج" وتوصيت -

ا وهو ما حيم ل الشركة صب  السقف إال  بعد رفع تلك التحفظات مم ا أد ى مباشرة إىل اهنيار جزء من السقف، فإن  قرار فسخ الصفقة يعترب قرارا شرعي
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 .942املسؤولية الكاملة عن التبعات املالية املنجرة عنه والناجتة عن إبرام الصفقة مع مقاول آخر إلمتامها 

ة اإلدارّية:  القسم الثان: وحدة النظام القانون للمسؤوليّ

 األّول: القواعد املتعّلقة بتقدير الغرامات: الفرع

 الفقرة األوىل : تقدير الضرر املاّدي: 

 شروط الّضرر القابل للتعويض:  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
التعويض على الضرر املادي خيضع لضوابط ومبادئ أصولية تقتضي وجود ضرر اثبت وحمدد وجدي ميكن تقديره على أسس ملموسة وواقعية من   -

هلا ابلعمل شأهنا أن ترقى به إىل مرتبة الضرر احملقق وال ميكن تبعا لذلك القضاء هبذا الصنف من الضرر إذا كان حمل ختمينات وإفرتاضات ال عالقة  
 .943اإلدارية 

ة  الضرر املتعلق بتفويت فرصة ابعتباره فرعا من الضرر املادي يقتضي للحكم به وجود ضرر اثبت وحمدد ميكن تقديره على أسس موضوعية وواقعي -
 . 944وابلتايل ال يكون حمل ختمينات ال عالقة هلا ابلواقع، مبا يؤول إىل إستبعاد األضرار اإلحتمالية من جمال التعويض 

الناحية املالية كأن يكُيشرت  - ون اثبتا ط أن يكون الض رر سند املطالبة، يف عالقة مباشرة ووثيقة مع اخلطأ أو الس بب املشتكى منه وقابال للتقدير من 
 .945ويقينيا دون أن يكون حمتمال  

 .946الضرر الواجب التعويض عنه جيب أن يكون اثبتا وحقيقيا  -
التعاقد بعد فسخ - العقد يؤدي إىل   اعتبارا إىل أن جتديد  املوالية النتهاء  الفرتة  التعويض عن  أمرا حمتمال وغري اثبت، فإن  يبقى حصوله  التطوع  عقد 

 .947التعويض عن ضرر احتمايل وغري حمقق 
ا من شأنه أن  مماطلة اإلدارة يف عرض املدعي على جلنة اإلعفاء منذ إصابته ابلسقوط البدين قد فو ت عليه فرصة احلصول على جراية سقوط ، وهو م -

 .948يقيم مسؤوليتها ابعتبارها حممولة على تكوين ملفه على أقصى تقدير فور تلقيها للمطلب  
ابمللف  إن  التعويض عن فوات فرصة احلصول على جراية سقوط يستدعي من القاضي عند حماولته سرب خمتلف تفصيالته انطالقا مم ا جتم ع له من أدلة   -

اب اإلحتماالت للتحقق من وجود عناصر متكاملة ترج ح بصورة قوي ة وبي نة احتمال إقرار جلنة اإلعفاء جبراية سقوط القيام بعملية يعتمد فيها حس 
تفويت فرصة حقيقية وجد  تعز ز يف كليتها وجود فرضي ة  اليت  العناصر  ن لريصد يف األخري  العارض لو مت  عرض ملفه عليها يف اإلاب  ية ومدى  لفائدة 

 .949مر من حظوظ كانت وافرة يف ذلك  حرمان املعين ابأل

 جماالت الّضرر املاّدي : ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
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العمل وإّنا احلك - اليت ظل فيها معزوال عن  املدة  بعنوان  للمد عي  الراجعة  املرتبات  املادي ال يعين احلكم بصرف مجلة  الضرر  لفائدتالتعويض عن  ه  م 
صاف وظروف بغرامة مجلية لقاء الضرر احلاصل له من جراء حرمانه من األجر حتقيقا ملبدأ التعويض العادل الذي يقدره القاضي ويراعي فيه قواعد اإلن

به وم املدعى  الضرر  متماشيا وحقيقة  املستحق  الغرامة  مبلغ  يكون  اإللغاء حّت  عليها حكم  تتأسس  اليت  واألسباب  ملدى  القضية ومالبساهتا  راعيا 
 .950مسامهة كل من الطرفني يف وقوعه  

اة من أضرار مادية  القرارات الصادرة عن احملكمة اإلدارية يف مادة جتاوز السلطة متكن املستفيد منها من املطالبة ابلتعويض عما إجنر عن املقرارات امللغ -
 .951وذلك بصرف النظر عن السبب الذي أدى إىل التصريح بعدم شرعيتها 

رحم اليت أجريت  لئن ثبت من أوراق امللف  أن ه سبق للمد عية احلصول على تعويض عن األضرار البدني ة واملعنوي ة اليت حلقتها نتيجة عملي ة استئصال ال -
املضم نة بدع العارضني ختتلف عن تلك  ات ضح كذلك أن  طلبات  أن ه  إليها آنفا إال  املشار  القضائية  السابقة إذ عليها وذلك مبوجب األحكام  وامها 

زوج جر اء  يرومان من خالل هذه الد عوى احلصول على تعويض عن تفاقم الض رر املعنوي والبدين للمد عية وعن تضاعف األضرار الن فسي ة اليت حلقت ال
 .952استحالة مواصلة احلياة الزوجي ة بصفة طبيعي ة وعادي ة  

ه ابلعقارات التابعة للخواص ميكن أن يشمل التعويض عن قيمة األرض يف صورة املساس حبقهم يف  إن التعويض عن األضرار النامجة عن مد  قنوات امليا -
ا املرتت بة عن  املتضر ر، والتعويض عن األضرار األخرى  بيد  امللكية  بقاء بعض عناصر  ألشغال  امللكية بكامل عناصره، أو عن حق االرتفاق يف حال 

 .953املقامة وعن احلرمان من استغالل العقار 

 اإلختبارات : (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
املتعه دة أبصل النزاع ال مانع من اعتماد االختبار املأذون به من قبل احملاكم العدلية قبل نشر القضية أمام احملكمة اإلدارية ابعتبارها احملكمة املختصة و  -

لدعوى املرفوعة أمامها و يهدف إىل إعداد وسائل الد فاع ، هذا فضال عن كون نتيجته ال تقي د يف كل  احلاالت احملكمة  ، طاملا أن ه يشك ل مؤي دا ل
 . 954املتعه دة ابلنزاع  

 جلنة اإلعفاء اقتضاء مببدأ عدم جواز قيام القاضي اإلداري أبعمال اإلدارة، فإن ه ليس للمحكمة أبي  حال من األحوال أن حٌتل  جلنة من اخلرباء حمل   -
ا ذلك  على  له  واحلكم  ابلعارض ومدى عالقته ابخلدمة  الال حق  البدين  الس قوط  نسبة  األخرية وحتديد  هذه  بعهدة  القانون  أانطه  مبا  ألساس للقيام 

 .955ابلتعويض عم ا حلقه من سقوط بدين 
مة للفصل يف ال مانع من اعتماد تقارير االختبار املأذون هبا من حمكمة غري احملكمة املتعهدة مّت توافرت فيها شروط صحتها وتضم نت املعطيات الالز  -

 .956القضية  
بها على إجرائه بواسطة خبري حضور اإلدارة ألعمال االختبار يوم معاينة األضرار دون الدفع بوجوب إجرائه من قبل ثالث خرباء يعترب موافقة من جان -

 .957واحد خاصة و أن  القواعد املتعلقة إبجراء اإلختبارات هي من القواعد اليت ال هتم سواء مصاحل اخلصوم  
الطرفني - إدالء  لعدم  اإلختبار  ببطالن  التمس ك  يسوغ  فإن ه ال  ،وعليه  اخلصوم  مصلحة  إال   هتم  اليت ال  اإلجراءات  قبيل  من  اإلختبار  نازعني املت  يعد  

 .958لتصرحياهتما إال  إذا مت ت إقامة الدليل على أن  تلك املخالفة قد تسبب ت يف مضر ة ألحد أطراف الن زاع  
لقاضي اإلداري عند اإلخالالت اليت ميكن أن تعرتي اإلختبار لعدم اتباع اإلجراءات اخلاصة املتعلقة ابإلذن به أو لتنفيذه خالفا للصور املقررة ال متنع ا -
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 .959ابه للنظر يف دعاوى املسؤولية من اعتماد مضمون التقرير إلانرته سيما يف احلاالت اليت يغلب عليها الطابع الفين  انتص
وفق ما   عدم تسجيل اخلرباء لتصرحيات ممثل اإلدارة ليس من شأنه أن يوهن أعمال اإلختبار طاملا مل يثبت املستأنف الضرر الذي حلقه من جراء ذلك  -

 . 960من جملة املرافعات املدنية والتجارية   14الفقرة الثانية من الفصل  تقتضيه أحكام 
مبعاي - ابألمر  املعين  دخل  لتعلق  ابلتعويض  املطلوبة  املدة  عن  الضرر  لزاعم  السنوي  احلقيقي  الدخل  لتقدير  خبري  انتداب  من  ترجى  فائدة  غري  ال  ري 

 .961قولة واملسافات املستهلكة موضوعية واثبتة فهي تتغري حسب سعة الرزق وعدد األشخاص املن 
املأذون هبا قصد متكني احملكمة من االستنارة أبعماهلم والتث   - املدعية عن االتصال ابخلرباء إلجناز مأمورية االختبار  ثبت إعراض  ب ت من مدى  طاملا 

 .962ت صح ة إدعاءات الطالبة، تصر ح احملكمة بطرح القضية لتعذ ر مواصلة التحقيق فيها مثلما استقر عليه فقه قضاءها يف مثل هذه احلاال
ود نص  املأموري ة و تطبيقا  تتمت ع  احملكمة  بسلطة تقديري ة يف اعتماد ما جاء بتقرير االختبار املأذون به عرب مراقبة تعليل اخلبري لرأيه الفين  والتزامه حبد  -

ضي يف األخذ بنتيجة االختبار من عدمه ينص  على حرية القامن جملة املرافعات املدنية و التجارية و الذ ي  112للمبدأ املنصوص عليه صلب الفصل 
963. 

 .964ايعد  اإلختبار جمر د وسيلة تستأنس هبا احملكمة و ال تكون مقي دة بكل  ما ورد فيه وهلا أن تستبعده كلي ا أو جزئيا بشرط تعليل موقفه -

 مؤشرات تقدير الّضرر املاّدي : ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت       

 .965خيضع تقدير الضرر املادي الجتهاد القضاء وجلملة من املعايري املوضوعية اليت تغين عن االلتجاء إىل أهل اخلربة  -
حقة ابملتضرر أو مبمتلكاته بصورة مستمرة و غري التعويض احملكوم به يف مادة األشغال العمومية جيب أن يكون كليا أي أن يغطي كل األضرار الال -

 .966عادية كما جيب أن يكون التعويض متساواي مع املضرة حبيث ال يكون وسيلة لإلثراء بدون سبب 
و  - اليت  األسباب  رهني  تتخذها  اليت  العزل  قرارات  شأن  يف  الصادرة  اإللغاء  تنفيذها ألحكام  عدم  أجل  من  الدولة  مبسؤولية  التصريح  على يظل   قع 

ثبتت عدم شرعيته من   الذي  القرار  فيها  يتسبب  اليت  األضرار  الكاملة عن  املسؤولية  اإلدارة  يقع حتميل  القرارات حبيث  إلغاء تلك  الناحية  أساسها 
اخلطأ يف جانب املوضوعية يف حني تكون مسؤوليتها جزئية أو منعدمة يف حالة ما إذا كانت عدم الشرعية تعود إىل أسباب شكلية وإجرائية وثبوت  

التعويض عنها  منتفية وثبت حصول املطلوب  العمومي واألضرار  العون  السببية بني قرار عزل  العالقة  امللغى طاملا أن   الضرر   من صدر ضده القرار 
وإلزامها ابل الدولة عن تلك األضرار  التصريح مبسؤولية  الوظيف، فإن  طلب  تعويض عنها يكون غري  بفعل من حلقه إبرتكابه ألخطاء تربر عزله من 

إبرتكابه للخطأ  جائز. طاملا أن  سبب االلغاء يتعل ق ابملشروعية اخلارجية للقرار وطاملا أن  العون العمومي قد ساهم من جانبه يف تسليط عقوبة العزل  
 .967التأدييب، فإن ه يتحمل املسؤولية الكاملة يف صدور قرار عزله  

ن املسؤولية فإن  إصرار اإلدارة على إكساء قرار العزل التصحيحي مفعوال رجعيا ينسحب على الفرتة اليت مشلها لئن كان املد عي يتحمل قسطا وافرا م -
 . 968قرار العزل األول الواقع إلغاؤه قضائيا يتسبب ال حمالة يف أضرار معنوية تستحق التعويض العادل 

 انتقال حق املطالبة ابلّتعويض عن الّضرر املاّدي إىل الورثة :  ( ه

 
 .  2013مارس  19بتاريخ  447113احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 959
 .  2013ديسمرب  27بتاريخ  29927احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 960
 .  2013جويلية  15بتاريخ  122270احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 961
 .  2013ديسمرب  6بتاريخ  124991احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 962
 .  2013أكتوبر  31بتاريخ  17836تدائي الصادر يف القضية عدد احلكم اإلب - 963
 .  2013جويلية  15بتاريخ  19742احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 964
 .  2013ديسمرب  27بتاريخ  28080احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 965
 .  2013مارس  1بتاريخ  18737احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 966
 .  2013ماي  15بتاريخ  124588احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 967
 نفس احلكم .   - 968
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 : الت ايل املبدأاحملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار  خلصت
، فإن  القضاء هبذا الصنف من التعويض يستوجب إثبات على واجب اإلنفاق جتاه الوالدين  من جمل ة األحوال الشخصي ة  44و  43لئن نص  الفصالن   -

وفاة اهلالك دون  أن  اهلالك كان كافال يف قائم حياته لوالدته، ابعتبار جواز متتع األم بـدخل خاص هبا أو كفالتها من أحد أبنائها اآلخرين مبا جيعل   
 .969أتثري على وضعيتها املادية  

 الفقرة الثانية: تقدير الضرر املعنوي:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
الواق - األسس  يستقيم الختالف  واملعنوي ال  املادي  الضررين  بني  املزج  أن  نسبة كل  ضرر على حدة كما  بتحديد  يسمح  بغرامة مجلية ال  عية  احلكم 

 .970والقانونية لكل  منهما  
لك الضرر من جهة وقيام عالقة سببية املعيار احملدد للتعويض عن الضرر املعنوي ال يتمثل يف مدى ارتباطه ابلضرر املادي من عدمه وإّنا يف ثبوت ذ -

 التعويض بينه وبني الفعل الضار من جهة أخرى وابلتايل فإن عدم اقرار أحقية املعين ابألمر يف التعويض عن الضرر املادي ال يؤول إىل نفي حقه يف
 .971عنها  عن بقىي األضرار اليت قد تلحق به مبا يف ذلك الضرر املعنوي وذلك مّت توفرت موجبات التعويض 

معنوية  على كل من يدعي تضرره معنواي بسبب ما حلق عقاره من أضرار انجتة عن األشغال اليت أذنت هبا اإلدارة إثبات اكتساب ذلك العقار ملكانة   -
 . 972خاصة لديه سواء لقيمته التارخيية أو العائلية أو لندرة صنفه أو غري ذلك من األسانيد األخرى 

املعنو  - الضرر  املعنوي ال خيضع إىل مقاييس مضبوطة  التعويض عن  الضرر  تقدير  اعتبار أن   املواساة وجرب اخلاطر وعلى  ي يكتسي صبغة رمزية غايته 
ا خيضع الجتهاد احملكمة اليت تقر ره حسب نوعية الضرر املعنوي املد عى به إن كا ن آالما بدنية  بصفة مسبقة وال إىل نص تشريعي أو ترتييب معني  وإّن 

ن ن الشعور أو لوعة وحسرة، واالجتهاد الذي جتريه احملكمة يكون وفق ما متلكه من سلطة تقديرية ال يقيدها فيه إال  واعز اإلنصاف ودون أأو نيال م
 .973يكون ذلك سبيال لإلثراء بدون سبب 

ثريه يف املتضررين وظروف ومالبسات كل قضية  تقدير التعويض عن الضرر املعنوي خيضع إلجتهاد احملكمة اليت تراعي نوعية الضرر املدعى به ودرجة أت -
 .974وال حيد ها يف ذلك سوى واعز العدل واإلنصاف 

ب - اإلجتهاد  يف  حبري ة  املهم ة  هبذه  قيامه  يف  يتمت ع  الذي  املوضوع  لقاضي  يرجع  اإلدارية  املسؤولية  ماد ة  يف  املستحقة  الغرامات  مجلة  تقدير  على  ناء 
مللف ذات الصلة ومنها سن  املتضر ر وطبيعة الضرر وحجمه ووقعه على الس ري العادي حلياته حاضرا ومستقبال ومدى  املعطيات املوضوعية املتوف رة اب

 . 975امتداد ذلك إىل نفسيته وأحاسيسه 
امة التعويض ال ميكن نظرا  الصبغة الرمزية للتعويض عن الض رر املعنوي إّنا تعين أن  املقاربة بني اآلالم واملشاعر واألحاسيس اليت تنتاب املتضر ر وغر  -

من الضرر لطبيعة الضرر الذي قد ال يقد ر بثمن، أن تكون مقاربة مثالية، وال ميكن أن تؤد ي حبال إىل القضاء مببالغ من شأهنا هتميش هذا النوع  
وعة وحسرة من جر اء الفواجع والكوارث اليت الذي يشك ل وسيلة أقر ها فقه القضاء للتخفيف قدر اإلمكان مم ا ينتاب املتضر رين يف أنفسهم من آالم ول

يتناىف متاما  تصيبهم مباشرة أو تصيب أقرابءهم. القول أبن  غرامة التعويض عن الضرر املعنوي ال تتجاوز عادة ثلث ما حيكم به بعنوان الض رر املادي  
خاضعا إلجتهاد القاضي الذي يراعي يف تقديره ظروف ومالبسات مع مبدأ استقاللية تقدير الضرر املعنوي عن الضرر البدين أو الضرر املاد ي ويبقى  

 . 976احلالة املعروضة على نظره
وبة مما ينتف  لئن كان الضرر الالحق ابهلالك ينشا ويدخل يف الذمة املالية للشخص وينتقل تبعا لذلك لورثته إال أنه يتضح أن اهلالك كان يف حالة غيب -

 
 .  2013فيفري  21بتاريخ  28127احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 969
 . 2013جوان  28بتاريخ  28977احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 970
 .  2013جويلية  15بتاريخ  28652احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 971
 .  2013ماي  21بتاريخ  120047احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 972
 .  2013جوان  18بتاريخ  123319احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 973
 .  2013جانفي  31تاريخ ب 122167احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 974
 .  2013جانفي  21بتاريخ  311021القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 975
 .  2013أفريل  25بتاريخ  28259احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 976
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 .977معه املوجب للتعويض عنه  

 الثالثة: تقدير الضرر البدن:الفقرة 

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

 خيتلف تقدير قيمة نقطة السقوط من قضي ة إىل أخرى حبسب موقع الضرر ووظيفة العضو املصاب وسن  املتضر ر وجنسه وأتثري السقوط على سائر  -
 .978حياته 

جتهاد القضاء يف  تقدير الغرامات املستحقة لقاء الضرر البدين املتمثل يف السقوط املستمر يتم على أساس قيمة النقطة الواحدة من النسبة املائوية ، و إ -
حاجة إىل   هذا اخلصوص يتفاوت حبسب أمهية و مواطن اإلصابة من جهة وحبسب العناصر اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت تدخل يف اإلعتبار دون 

 .979تنظريها تفصيليا  
ب - اإلجتهاد  يف  حبري ة  املهم ة  هبذه  قيامه  يف  يتمت ع  الذي  املوضوع  لقاضي  يرجع  اإلدارية  املسؤولية  ماد ة  يف  املستحقة  الغرامات  مجلة  تقدير  على  ناء 

 .  980ه على الس ري العادي حلياته حاضرا ومستقبال املعطيات املوضوعية املتوف رة ابمللف ذات الصلة ومنها سن  املتضر ر وطبيعة الضرر وحجمه ووقع
ى  تقدير نقطة السقوط يكون ابإلعتماد على طبيعة السقوط الال حق ابملتضر ر من حيث نسبته وكذلك من حيث العضو املستهدف له ومن أتثريه عل -

 .981حياته الشخصية والد راسية و على مستقبله املهين 
قضاء احملكمة اإلدارية أحاطه جبملة من الشروط تتعلق  لئن كان طلب التعويض عن االستعانة بشخص آخر طلبا مقبوال من حيث املبدأ إال أن فقه   -

ض هدا  خاصة ابلعجز التام عن القيام ابلشؤون اخلاصة وبسن املتضرر وهو يف قضية احلال سن يقتضي بطبيعته عناية خاصة من األم مبا يتجه معه رف
 .982املطلب مع حفظ حق املطالبة به يف وقت الحق يف صورة استقرار احلالة أو تعكرها 

 الفقرة الّرابعة: تقدير الّضرر اجلمال :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدئني الت اليني:  خلصت

للعيان   - الت شو ه اجلمايل ومدى بروزه  تقديره موقع  الض رر اجلمايل يكون ُمسَتحق ا مّت كان متأك دا وتُراعي احملكمة عند  وما خُيل فه ذلك الت عويض عن 
 .983 اجملر دة  شو ه من أثر على نفسي ة وسلوك املتضر ر، وجيوز ابلت ايل إعتباره مستقال  بذاته، ال سيما أن  هذا الض رر يظل  قابال للمعاينة ابلعنيالت  

 .984التعويض عن الضرر اجلمايل إىل جرب الضرر الذي يلحق املظهر اخلارجي و التناسق العضوي  يرمي -

 قانونّية:الفقرة اخلامسة: الفوائض ال

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ الت ايل:  خلصت

 .985ال يكون الفائض القانوين مستحق ا إال  مّت كان الد ين املطلوب أداؤه حاال  ومتعني  اخلالص ووقع اقراره بواسطة حكم هنائي  -

 
 .  2013ماي  12بتاريخ  19305احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 977
 .  2013ماي  30بتاريخ  29519ادر يف القضية عدد احلكم اإلستئنايف الص  - 978
 .  2013جانفي  16بتاريخ  28239احلكم افستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 979
 .  2013جانفي  21بتاريخ  311021ا لقرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 980
 .  2013جويلية  11بتاريخ  29603احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 981
 .  2013أفريل  23بتاريخ  126162احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 982
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  121625احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 983
 .  2013جويلية  11بتاريخ  29218احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 984
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  18730القضية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  - 985
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ة :  الفقرة الّسادسة : املصاريف القانونيّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأ التايل :  خلصت

ل التنفيذ  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أن  املصاريف القانونية اليت تقضي حبملها على أحد األطراف تشمل املصاريف املبذولة بعنوان أجور عدو  -
 .986اإلختبارات واليت يكون هلا أصل اثبت يف ملف القضية   عن احملاضر واإلستدعاءات واإلعالمات القانونية عالوة على مصاريف

 الفقرة الّسابعة : اإلذن ابلنفاذ العاجل :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

تقدير   املبادئ العامة اليت تسوس مؤسسة النفاذ العاجل تقتضي أن يكون إعماهلا خاضعا حملض اجتهاد القاضي اإلداري، إما على ما يتوصل إليه من  -
ه من جلسامة وحجم األضرار احلاصلة وما تتطلبه من تدخل فوري وعاجل يستهدف درءها أو التخفيف منها واحلد من تفاقمها، أو على ما ينتهي إلي

ىل قضاء  ثبوت إتصال املسألة املعروضة عليه بصميم احلاالت املتأكدة اليت تستدعي من احملكمة اإلذن بصرف جزء من الغرامات احملكوم هبا توصال إ
 .987حاجة آنية ملحة ال تقبل التأخري 

نظاره وأن  إكساء أحكامه ابلن فاذ العاجل يبقى  إعمال مؤس سة النفاذ العاجل ختضع حملض اجتهاد القاضي وفق خصوصية كل  منازعة تعرض على أ -
 .988مشروطا مبا يتوص ل له من أمهية الض رر احلاصل وحجمه وحالة التأك د واليت تستدعي منه القضاء ابلغرامة الوقتية  

 الفرع الثان: بعض القواعد العاّمة املتفرقة:

ة اإلدارّية عالوة على بقية األنظمة اخلاصة للتعويض الفقرة األوىل: إمكانية احلصول على تعويضات ف إطار نظام امل سؤوليّ
: 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

ية اإلدار   إن مبدأ وحدة الدولة و جناعة القضاء يقتضيان حتميل املسؤولية جلهة إدارية واحدة مع حفظ حقها يف الرجوع ابلدرك على اجلهة أو اجلهات -
اشرتاكها معها يف حتم ل املسؤولية، خاصة إذا مل تتضمن أوراق امللف ما يفيد حصول ورثة اهلالك على أي تعويضات أخرى يف  األخرى اليت ثبت

 .989إطار القيام ابحلق الشخصي 
تطبيق ذلك النظام ضرورة أن  القول خبالفه  وجود نظام إجرائي خاص  مي ر عرب جلنة إدارية ال حيول دون النظر القضائي يف النزاعات اليت قد تنتج عن   -

 .990يفضي إىل ترك أخطاء إدارية دون رقابة قضائية ويفضي إىل حرمان املتضر ر من كل  حق يف التعويض العادل 

 الفقرة الثانية : توجيه أوامر لإلدارة :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 
 . 2013جوان  14بتاريخ  18859احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 986
 .  2013أفريل  29بتاريخ  122633احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 987
 .  2013ماي  29بتاريخ  124896احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 988
 .  2013ديسمرب  23بتاريخ  313267قرار التعقييب الصادر يف القضية عدد ال - 989
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  123028احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 990
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املعروض عليه  - النزاع  الكفيلة إبفراغ  الوسائل  الكامل، بسلطات واسعة لإلذن بكل  القضاء  انتصاهبا يف مادة  ا من مجيع  تستأثر احملكمة اإلدارية عند 
 .991رية اإلدارة يف التعاقد جوانبه وإكساب أحكامها النجاعة الالزمة، دون أن ينال ذلك من ح

ة اتباع إجراءات  حرية التعاقد احملتج هبا من اإلدارة ليست مطلقة بل جتد حد ها، إما يف النصوص التشريعية والرتتيبية اليت تقتضي منها يف حاالت معي ن -
 . 992حمددة تقي د إرادهتا، أو يف محاية حقوق املتعاقدين معها من سوء استعماهلا لسلطتها

البيع الواقعة  ب إبرام عقد على معىن القانون فإن  التحو ز ابلعقار والشروع يف دفع أقساط من الثمن املتفق عليه يعد  تكريسا فعلي ا إلبرام عملي ة  يف غيا  -
 .993بني الطرفني بعد أن توف رت أركانه من رضا واتفاق على الثمن واملثم ن 

قد واإلذن بتسجيله ابلسجل العقاري على أساس أن  حتديد بنود العقد مرتوك لألطراف املتعاقدة بعد احلكم بتحرير عقد البيع الن هائي ال يقوم مقام الع -
 صدور احلكم.كما أقر ت أبن  اختالف الكتائب املطالب هبا من حيث طبيعتها القانوني ة ومن حيث تضميناهتا مع حكم قضائي حيول دون اعتبار

 . 994ة الر اهنة مستوعبا هلا وابلت ايل قائما مقامهااحلكم الص ادر عن هذه احملكمة يف املنازع 
القرارات املنفصلة  استقر  فقه القضاء اإلداري على اعتبار أن ه ال يسوغ للغري الطعن يف العقود اإلدارية إال  عن طريق دعوى جتاوز السلطة وابلنسبة إىل   -

اق عملي ة التعاقد ضرورة أن  القاضي املختص  يف ماد ة القضاء الكامل يتمت ع  يف حني ال يقبل الطعن ابإللغاء فيما تصدره اإلدارة من مقررات يف نط
الغري من شأنه  بصالحيات واسعة متكن ه من حسمالنزاع املطروح عليه بصفة هنائية من الوجهتني القانونية والواقعي ة وأن  إعمال تلك الصالحيات لفائدة  

 .995على إبرام العقد  أن يضر مبصلحة املتعاقدين بعد التقاء إرادهتما

 الباب الثالث: القواعد الواقع إقرارها ف ماّدة اإلنتزاع

 القسم األّول : املبادئ املتعلقة إبطار اإلنتزاع :

 الفرع األول : اجملال املوضوعي لإلنتزاع :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

 من جملة التهيئة الرتابية والتعمري إحالة صرحية إىل التشريع املتعلق ابالنتزاع من أجل املصلحة العمومية يف صيغة عامة  23تضم نت عبارات الفصل   -
املتعلقة ابلتعوي النزاعات  الذي تغدو معه مجيع  املنصوص عليها ابلفقرة  ومطلقة، األمر  العمرانية يف احلاالت  الرتاتيب  الناجتة عن  ض عن االرتفاقات 

 .996املشار إليه خاضعة إىل قانون االنتزاع أبكمله الثانية من الفصل
بشرعي ة أمر اإلنتزاع أو بتحديد غرامة اإلنتزاع أو يتبني  ابلرجوع إىل التشريع املتعلق ابإلنتزاع أن  عملي ة اإلنتزاع ميكن أن تفرز عد ة نزاعات متعل قة إم ا   -

 .   997بطلب اسرتجاع العقار املنتزع، واجلامع بينها هو أمر اإلنتزاع الذي يعترب منشئ تلك النزاعات ومصدرها 
ىل احلكم بغرامة انتزاع إىل أن ه سواء كانت الدعوى هتدف إ   2001مارس    27بتاريخ    27سبق جمللس تنازع اإلختصاص أن انتهى يف القضي ة عدد    -

سه اجمللس يف قراراته  أو ترمي إىل إرجاع عقار انتزعته اإلدارة، فإن  النزاع يبقى متعلقا مباد ة اإلنتزاع من أجل املصلحة العمومية . وهو املوقف الذي كر  
 . 998رات املنتزعة هو فرع من قضاء اإلنتزاعاليت صر ح صلبها أبن  قضاء إرجاع العقا 2002ديسمرب  18بتاريخ  62الالحقة مثال القضي ة عدد 

 
 .  2013جويلية  15بتاريخ  311943القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 991
 نفس القرار .   - 992
 .  2013نوفمرب  28بتاريخ  120163القضية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  - 993
 نفس احلكم .   - 994
 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  126122احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 995
 .  2013نوفمرب  8بتاريخ  19044و 19043احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي تني عدد  - 996
 .  2013جويلية  11بتاريخ  29107احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 997
 نفس احلكم .   - 998
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 الفرع الثان : اجملال الشخصي لإلنتزاع :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت -
ن حقوقه حبسب قيمة مناابته  رجوع العقار إىل عديد املالكني بوجه الش ياع وعدم تضم نه مناابت مفرزة أو حمد دة، ال حيول دون  قيام أحدهم للذود ع  -

غرامة حتد ده على  احلصول  منه حبق  شخصي يف  منتزع  لكل   يقر   اإلنتزاع  قانون  أن   طاملا  الدعوى  اإلخالل إبجراءات سري  ذلك  من شأن  ا  وليس 
 .999احملكمة 

نسبة مناابت القائم ابلدعوى يف اجلزء املنتزع فحسب،    طاملا مل يتسل ط اإلنتزاع على كامل العقار بل على جزء منه فإن  الغرامة املستحق ة  ال تتجاوز     -
 .1000مع أتمني املبلغ احملكوم به  بصندوق الودائع واألماانت 

 القسم الثان : املبادئ املتعّلقة بغرامة اإلنتزاع :

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
القضي ة واليت تربز طبيعة    تقدير غرامة اإلنتزاع يتم  ابإلستنارة بتقرير اإلختبار ابعتباره وسيلة إستقرائية وابإلعتماد على املعطيات املوضوعية املتوفرة مبلف -

 1001هبدف الوصول إىل الغرامة العادلة  العقار واإلستعمال املعد  له يف اتريخ اإلنتزاع مع اإللتجاء عند اإلقتضاء إىل أحكام القضاء يف نزاعات مشاهبة 
الواردة ابلفصل   - املقاييس املوضوعية  استنادا إىل  به يف   4يتم تقدير غرامة االنتزاع  )قدمي( من قانون اإلنتزاع وإىل ما سبق هلذه احملكمة أن حكمت 

 .1002اإلنتزاع قضااي مشاهبة تتعلق بعقارات جماورة ألرض التداعي مت انتزاعها لنفس الغرض ومشلها نفس أمر
ددها املشرع تستأثر حمكمة املوضوع بسلطة اجتهاد واسعة يف تقدير غرامة اإلنتزاع النهائية وهي ليست حممولة على اعتماد مجيع عناصر التقدير اليت ع -

إبمكان احملكمة اإلعتماد على  اآلنف الذكر وإّنا يكفيها اإلستعانة ببعضها للوصول إىل مثن عادل ومنصف حلقوق الطرفني، وابلتايل فإنه    4ابلفصل  
اء منقوصا من التشخيص الوارد بتقرير اخلرباء مث اإلستعانة ابلواثئق املضمنة مبلف القضية للوصول إىل الثمن العادل ابلرغم من أن تقرير اإلختبار ج

ة وال ختضع لرقابة قاضي التعقيب إال يف حدود ما عنصر التنظري وأن احملكمة ال تكتفي بنتائج اإلختبار بل متتلك سلطة اجتهاد واسعة لتقدير الغرام
 .1003اعرتاها من خرق للقانون 

يف ذات  إذا ثبت أن قاضي اإلستئناف استند إىل خصائص العقار املنتزع يف اتريخ نشر أمر اإلنتزاع وإىل ما سبق القضاء به ابلنسبة لعقارات تقع   -
اإلنتزاع، وانتهى إىل أن تقدير مثن املرت املربع الواحد على النحو الذي توصل إليه قاضي   املنطقة وهلا نفس خصائص عقار التداعي ومشمولة بذات أمر

 .1004البداية جاء معقوال وال يعرتيه شطط،فإن  حكمه يعد  معلال من هذه الناحية تعليال مستساغا 
ميس من شرعية هذا األخري طاملا أن اإلختبار هو جمرد  الضعف العالق بتقرير اإلختبار املأذون به من قبل قاضي األصل سند احلكم املطعون فيه ال   -

اوز النقص وسيلة استقرائية تستنري هبا احملكمة وخيضع ملطلق اجتهادها يف خصوص األعمال والنتائج املضمنة به، ومن هذه الزاوية فإنه إبمكاهنا جت
 .1005ا يتضمنه هذا التقرير من معطيات موضوعية الذي قد يشوب تقرير اإلختبار وهلا أن تتوىل تقدير الغرامة ابإلستناد إىل م 

استئناس   - أن  يعد سليما ضرورة  إليها  توصل  اليت  التقديرات  لتربير  مشاهبة  قضااي  إقراره يف  الواقع  السابق  قضائه  على  األصل  قاضي  حمكمة  إعتماد 
ويساعدها أحكامها  منه  تستلهم  أساسيا  ومرجعا  مصدرا  يعد  الذي  السابق  قضائها  بفقه  لقواعد   املوضوع  تكريسا  يشكل  قناعتها،  تكوين  على 

قضائها السابق   اإلنصاف وحتقيقا ملبدإ املساواة بني املنتزع منهم املشمولني بنفس أمر االنتزاع أو بنفس الوضعية القانونية وهي ليست ملزمة بذكر فقه

 
 .  2013ماي  9بتاريخ  28173احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 999

 نفس احلكم .   - 1000
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  313342القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1001
 .  2013فيفري  25بتاريخ  311630القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1002
 .  2013فيفري  25بتاريخ  311910القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1003
 .  2013أفريل  29بتاريخ  312840القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1004
 نفس القرار .   - 1005
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 .1006ها تعليال مستساغا قانوان يف حكمها ابلنظر ملا تستأثر به احملكمة من سلطة يف هذا اجملال شريطة تعليلها حكم
 . 1007استناد احملكمة إىل فقه قضائها السابق ال يعد خرقا ملبدأ احلياد  -
القضي ة واليت تربز طبيعة    تقدير غرامة اإلنتزاع يتم  ابإلستنارة بتقرير اإلختبار ابعتباره وسيلة إستقرائية وابإلعتماد على املعطيات املوضوعية املتوفرة مبلف -

نزاعات مشاهبة   القضاء يف  أحكام  إىل  اإلقتضاء  اإللتجاء عند  مع  اإلنتزاع  له يف اتريخ  املعد   العادلة  العقار واإلستعمال  الغرامة  إىل  الوصول  هبدف 
1008. 

الواردة ابلفصل   - املقاييس املوضوعية  استنادا إىل  به يف   4يتم تقدير غرامة االنتزاع  )قدمي( من قانون اإلنتزاع وإىل ما سبق هلذه احملكمة أن حكمت 
 .1009ر اإلنتزاعقضااي مشاهبة تتعلق بعقارات جماورة ألرض التداعي مت انتزاعها لنفس الغرض ومشلها نفس أم

وز النقص الذي قد  ميث ل اإلختبار وسيلة استقرائية تستنري هبا احملكمة يف تقدير غرامة اإلنتزاع وهي خاضعة ملطلق إجتهادها وميكنها من هذا املنطلق جتا -
املضم نة ابمللف  من معطيات موضوعية يف ابب يشوب تقرير اإلختبار وهلا تقدير الغرامات ابإلستناد إىل ما يتضم نه التقرير مبعي ة سائر الواثئق األخرى  

 .  1010تشخيص العقار املنتزع ومعاينته 

 : املبادئ املتعّلقة ابسرتجاع العقارات املنتزعة : الثالثالقسم 

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 
إىل أن ه سواء كانت الدعوى هتدف إىل احلكم بغرامة انتزاع    2001مارس    27بتاريخ    27سبق جمللس تنازع اإلختصاص أن انتهى يف القضي ة عدد   -

سه اجمللس يف قراراته  أو ترمي إىل إرجاع عقار انتزعته اإلدارة، فإن  النزاع يبقى متعلقا مباد ة اإلنتزاع من أجل املصلحة العمومية . وهو املوقف الذي كر  
 . 1011اليت صر ح صلبها أبن  قضاء إرجاع العقارات املنتزعة هو فرع من قضاء اإلنتزاع 2002ديسمرب  18يخ بتار  62الالحقة مثال القضي ة عدد 

الد  - للعقار حممولة على  الطبيعة األثرية  للعقار، ضرورة أن   يعد  يف حد  ذاته استعماال  العمومي األثري ال  العقار ابمللك  إدماج  وام واإلستمراري ة جمر د 
ا ال تزول مبرور مد ة قصرية ال تتجاوز السنتني    .1012حبيث أهن 

 الباب الرابع: املبادئ املتعلقة مبادة توظيف األداء

ة :القس ة اخلارجيّ  م  األّول: مبادئ الشرعيّ

ة لقرارات التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات  ة اخلارجيّ الفرع األّول: الرقابة على الشرعيّ
 رفض اسرتجاع األداء:

ات رفض اسرتجاع الفقرة األوىل:الّسلطة املختصة إبصدار قرار التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرار
 األداء:

 
 .  2013جويلية  15بتاريخ  312841يف القضية عدد القرار التعقييب الصادر   - 1006
 .  2013مارس  11بتاريخ  312371القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1007
 .  2013ديسمرب  31بتاريخ  313342القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1008
 .  2013فيفري  25بتاريخ  311630القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1009
 .  2013ماي  9بتاريخ  28173احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 1010
 .  2013جويلية  11بتاريخ  29107احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 1011
 نفس احلكم .   - 1012
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 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأين اآلتيني: 
الفصل    - أحكام  اإلجباري، كما   50يستنتج من  التوظيف  قرارات  اختصاص إصدار  املالية  لوزير  ا أسندت  اجلبائي ة أهن  احلقوق واإلجراءات  من جمل ة 

له يف اآلن نفسه حق   التوظيف اإلجباري، على أجازت  ببطالن قرارا  التمس ك  اذ قرار تفويض. وال طائل من  يتجس م ذلك يف اخت  تفويض اختصاصه على أن 
 هذا اإلغفال ال يشك ل يف أساس أن ه صدر عن املدير العام للمراقبة اجلبائية أصالة عن نفسه بدل أن يصدر ابلنيابة عن وزير املالية وبتفويض منه ضرورة أن  مثل  

لوضع وأن  حد  ذاته إخالال إبحدى الشكليات اجلوهرية أو بقواعد االختصاص بعد أن ثبت أن  تفويض اإلمضاء كان مرخ صا فيه مبوجب نص قانوين سابق ا
 1013اجلهة املنتفعة ابلتفويض قد أمضت القرار املذكور استنادا إىل قرار صريح يف التفويض ويف حدود ما هو مسموح به. 

من جملة الضريبة على   44من الفصل     2ـ    IVفاع ابلنظام التقديري دون حاجة إلختاذ اإلدارة ملقرر السحب املنصوص عليه ابلفقرة  يسحب االنت  -
 1014دينار  30.000دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات وذلك يف صورة جتاوز رقم معامالت املؤسسة املنضوية حتت النظام التقديري سقف 

ات إصداره :الفقرة ا  لثانية: حمتوى قرار التوظيف وشكليّ

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 
من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية التنصيص على أمساء وألقاب احملققني ورتبهم بقرار التوظيف اإلجباري إال  أن  ذلك ال يعين   47أوجب الفصل    -

 فيها املراجعة من قبل أكثر من ابلضرورة أن تتم  عملية املراجعة من قبل أكثر من حمق ق واحد ذلك أن استعمال عبارة اجلمع كان  بغاية استيعاب احلاالت اليت تتم  
 .1015من نفس اجمللة اليت تنص  على وجوب أن حيد د اإلعالم ابملراجعة اسم العون أو األعوان املكلفني هبا   39عون واحد وهو ما يتدع م بقراءة أحكام الفصل 

من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية يعد من   47طبقا للفصل  التنبيه املسبق على املطالب ابألداء الذي مل يصرح مبداخيله قبل إصدار قرار التوظيف    -
  1016اإلجراءات األساسية املمنوحة للمطالب ابألداء واليت يرتتب عن خرقها فساد التوظيف

رار األصلي جيوز تصحيح قرار التوظيف الذي صدر معيبا وقضت احملكمة ببطالنه بشرط أن يكون ذلك يف حدود السنوات املشمولة ابلتوظيف يف الق -
 .1017واليت مل يدركها التقادم عند اختاذ القرار التصحيحي 

 : الفقرة الثالثة: اجراءات املراقبة اجلبائية
 

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

مكرر من جملة   44املراجعة اجلبائية طبقا لالجراءات املنصوص عليها ابلفصلإن  واجب اإلدارة يف الرد  كتابيا على اعرتاض املطالب ابألداء على نتائج   -
 20071018احلقوق واالجراءات اجلبائية ال ينطبق على قرارات التوظيف اإلجباري الصادرة قبل غرة جانفي 

املراقبة املعمقة مبقر  املؤسسة وأن  إجرائها يف مقر اإلدارة ال  من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية فإن  األصل هو إجراء عملية    40اقتضاء ابلفصل    - 
من املطالب ابألداء   يعدو أن يكون سوى إمكانية ال غري، على أن  االستجابة هلذا اإلجراء االستثنائي تكون موقوفة على وجود طلب كتايب صريح يف الغرض حمر ر

 1019ض يشفع إبرجاع للواثئق احملاسبية مع تسلم وصل يف الغر 

من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية ال تقتصر على التصاريح والواثئق   37إن  عبارة " كل الواثئق واملعلومات املتوفرة لدى اإلدارة " الواردة ابلفصل    -

 
 1320ماي  2بتاريخ   311578يف القضي ة عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداري ة  1013
 2013أفريل  29بتاريخ  313006القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1014
 2013مارس  18بتاريخ  311481القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1015
 2013 جويلية    15بتاريخ  311967يف القضية عدد القرار التعقييب الصادر - 1016
 2013 جويلية  15بتاريخ  311772يف القضية عدد القرار التعقييب الصادر   - 1017
 2013ديسمرب  30بتاريخ  311220القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1018
 2013أفريل  29بتاريخ  312401القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1019
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قيام اخلاضعني لألداء بواجباهتم اجلبائية على املختلفة اليت أودعها املطالب ابألداء لدى مصاحل اجلباية بل تتعد اها لتشمل كل املعلومات اليت ترد عليها يف نطاق  
الفصل   املورد عمال أبحكام  للخصم من  املدينني مببالغ خاضعة  قبل  إيداعها من  الواجب  التصاريح  أو مبناسبة   55غرار  اجلبائية  احلقوق واإلجراءات  من جملة 

اجل  والطابع  التسجيل  معاليم  وفقا ألحكام جملة  والواثئق  العقود  واملنشآت  تسجيل خمتلف  احمللية  واجلماعات  الدولة  مصاحل  على  يتعني   اليت  اإلرشادات  أو  بائي 
اليت تربمها مع الغري وذلك   العمومية والشركات اليت تساهم الدولة يف رأمساهلا توجيهها آليا إىل اإلدارة خبصوص صفقات البناء والصيانة والتزويد واخلدمات وغريها

من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية. وتشمل تلك العبارة أيضا كل املعلومات اليت تتحصل عليها اإلدارة يف نطاق حق   16من الفصل    2طبقا ألحكام الفقرة  
من نفس اجمللة الذي يلزم مصاحل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واملنشآت العمومية والشركات واملنظمات اخلاضعة   16اإلط الع الذي خو له هلا الفصل  

جلباية عند الطلب  قابة الدولة واجلماعات احمللية وكذلك املؤسسات واملنشآت وغريها من الذوات التابعة للقطاع اخلاص واألشخاص الطبيعيني بتمكني أعوان الر 
دين شريطة أن يكون طلب اإلدارة عاما وال كتابيا من اإلط الع على عني املكان على الدفاتر واحملاسبة والواثئق اليت ميسكوهنا كالقائمات اإلمسية يف احلرفاء واملزو 

ح هبا فإنه جيوز يستهدف شخصا أو أشخاصا معي نني بذواهتم . وبناء على ما تقد م ، ويف صورة ما إذا أفضت املراجعة األولية إىل اكتشاف مداخيل غري مصر  
ضمن قاعدة الضريبة املستوجبة دون حاجة الت باع إجراءات املراجعة املعم قة    إلدارة اجلباية تصحيح تصاريح املطالب ابألداء وذلك إبدماج تلك املداخيل املخفية

طريقة جزافية على أساس أم ا يف الصورة اليت ال تكتفي فيها اإلدارة بذلك وتلتجئ إىل البحث يف عناصر الذمة املالية للمطالب ابألداء وإعادة تقييم مداخيله ب
يها إعالم هذا األخري مسبقا إبجراء املراقبة وحبق ه يف اإلستعانة مبن خيتاره أو يف إانبة وكيل عنه للغرض طبق القانون اقتضاء القرائن القانونية والفعلية فيتعني  عل

 .1020من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية أثناء سريها  39ابلفصل 
لعملية املراقبة حيتسب من التاريخ احملد د ابإلعالم ابملراقبة أو من التاريخ الذي عوضه استقر  فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أن  اتريخ االنطالق الفعلي  -

ه ابلتمديد يف أجل املراقبة وذلك يف صورة أتجيل بدئها وأنه ال جيوز جتاوز التاريخ احملد د ابإلعالم إال  يف صورة ثبوت قيام اإلدارة مبكاتبة املطالب ابألداء إلعالم
ستجابة إىل ك إدارة اجلباية أبن  جتاوز املدة القانونية للمراقبة مرده عدم تسهيل املطالب ابلضريبة لتلك العملية أو رفضه للها أو أتخره يف االحّت يف صورة متس

 1021الطلب املوجه له من اإلدارة لتقدمي واثئقه احملاسبية. 
عتزام إدارة اجلباية التخفيض يف نتائج املراجعة اجلبائية خيتلف عن حالة من جملة احلقوق واالجراءات اجلبائية أن  ا  46يستشف من أحكام الفصل    -

ور حكم هنائي يف شأن  الرتفيع فيها إذ أن  الصورة األوىل جتيز لإلدارة تصحيح وضعية املطالب ابألداء سواء يف الطور االبتدائي أو االستئنايف شريطة عدم صد
و الشأن ابلنسبة للحالة اليت تعتزم فيها الرتفيع فيها واليت تكون فيها ملزمة بتدارك األخطاء والنقائص مبوجب تقرير النتائج اجلبائية اليت توصلت إليها عكس ما ه

ملراجعة اجلبائية ة ابلرتفيع يف نتائج اتقدمه إىل احملكمة االبتدائية اجلبائية املتعهدة ابلقضية املنشورة لديها، أم ا بعد صدور احلكم يف الطور االبتدائي فإهنا تكون ملزم
 . 1022مبقتضى قرار يف التوظيف اإلجباري

عديليا وجزءا ال إصدار إدارة اجلباية لقرار توظيف ال ينفصل عن قرار سابق مت  إبطاله قضائيا دون إعادة اجراءات املراجعة يصري القرار اجلديد قرارا ت   -
 1023يتجزء من القرار امللغى مم ا يفقده السند الواقعي الصحيح. 

انن احملر ران املا أوجبت مقتضيات الفقرة الثانية من جملة الضريبة على الدخل أن يتضمن حمضر املخالفة اجلبائية ختم املصلحة اليت ينتمي إليها العو ط   -
 .1024  له، فإن  خلو  حمضر املخالفة من اخلتم املذكور يفضي إىل ابطالنه.

 .1025من جملة الضريبة 57و 56اإلجباري إىل آخر عنوان قدمه املطالب ابألداء طبقا للفصلني إدارة اجلباية مطالبة قانوان بتبليغ قرار التوظيف  -
عليها ابلفصل    - املنصوص  االجراءات  أن   اعتبار  فقه قضاء هذه احملكمة على  املطالب    67دأب  بدراسة ملف  واملتعلقة  الضريبة  أوىل من جملة  فقرة 

األساسية اليت ينجر عن عدم مراعاهتا بطالن التوظيف، كما يعد  إرسال تقرير جلنة املراضاة إىل املطالب ابلضريبة  ابلضريبة من جلنة املراضاة هي من االجراءات  
 قصد اإلجابة عنه إجراء ضروراي ينجر عن اإلخالل به بطالن اجراءات املراجعة.
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 وابلّطعن فيه:: اإلخالالت املتعّلقة بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري الرابعةالفقرة 

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :   
نتج عنها ضرر إن  اإلخالالت الشكلية اليت تشوب حماضر التبليغ إّنا تتعل ق مبصاحل اخلصوم الشخصية وال يرتتب عليها بطالن إجراء التبليغ إال  مّت    - 

 .1026إاثرهتا قبل اخلوض يف األصلللمتمس ك ابلبطالن وبشرط 

ابلرجوع إىل التصريح    املقر يف املادة اجلبائية يكون أصليا يوافق املكان املعلوم بداهة ملباشرة املطالب ابلضريبة لنشاطه كما ميكن أن يكون خمتارا يتحد د  -
 ابلوجود املودع

 1027لدى اإلدارة.

 1028. رية هي من اإلجراءات األساسية اليت تثريها احملكمة من تلقاء نفسها لتعلقها ابلنظام العاممن جملة املرافعات املدنية والتجا 8أحكام الفصل  -

من جملة املرافعات املدنية والتجارية مل يوجب التنصيص صلب حمضر التبليغ على عدد واتريخ توجيه املكتوب املضمون الوصول،    6طاملا أن  الفصل    -
التبليغ اإلدالء مبا يثبت القيام بتوجيه رسالة مضمونة الوصول إىل املقر  املختار للشخص املطلوب إعالمه يف ظرف أربع وعشرين ساعة لصح ة عملية    فإن ه يكفي

 1029. من نفس اجملل ة 8عمال أبحكام الفقرتني الثالثة والرابعة من الفصل  

ى اسم ولقب احملققني ورتبهم بقرار التوظيف اإلجباري فإن ذلك ال يعين من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية التنصيص عل  47لئن أوجب الفصل    -
املراجعة من قبل أكثر من   ابلضرورة أن تتم  عملية املراجعة من قبل أكثر من حمق ق واحد ذلك أن استعمال عبارة اجلمع كان بغاية استيعاب احلاالت اليت تتم  فيها

 .  1030من نفس اجمللة اليت تنص  على وجوب أن حيد د اإلعالم ابملراجعة اسم العون أو األعوان املكلفني هبا 39ل عون واحد وهو ما يتدع م بقراءة أحكام الفص
 1031.استقر فقه قضاء هذه احملكمة على إمكانية تبليغ االستدعاءات بواسطة أعوان اإلدارة -
  1032احتساب آجال الطعن وليس من شأنه التأثري يف شرعيته.اخللل يف اجراءات اإلعالم بقرار التوظيف اإلجباري له أتثري على  -
 على  إذا كان حمضر اإلعالم بقرار التوظيف غري مستوف للشروط القانونية حبكم عدم تضمنه ما يفيد تسلم املطالب ابألداء لنسخة منه فإنه يتعني  -

 1033من جملة احلقوق واالجراءات اجلبائية.   55حمكمة األصل عدم اعتماده بصورة مطلقة الحتساب األجل الوارد ابلفصل 
من جملة   28طلب اسرتجاع األداءات املدفوعة بدون موجب مسألة ختتلف عن نزاع التوظيف خص ها املشرع إبجراءات خمتلفة نص  عليها الفصل    -

   .1034اري احلقوق واالجراءات اجلبائية األمر الذي ال يسوغ معه مناقشتها صلب النزاع املتعلق ابلتوظيف اإلجب

ة لألحكام الّصادرة ف ماّدة التوظيف اإلجباري ة اخلارجيّ  :الفرع الثان : الرقابة على الشرعيّ

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 
 1035املقر  املختار يف أي طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي ابنتهائه ما مل يثبت خالفه إن   -
ليل وجيعله تعليل حمكمة األصل حلكمها بصفة مقتضبة دون بيان االسباب الواقعية والقانونية اليت استندت إليها لتربير قضائها يورث حكمها سوء التع  -
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 1036ستوجبا للنقض م

نقوصا  جيوز لقاضي التعقيب استبدال السند القانوين اخلاطئ الذي أتسس عليه احلكم املطعون فيه ابلسند القانوين الصحيح أو استكماله إن كان م  -
 . 1037القانوين اجلديد دون حاجة لنقض ذلك احلكم، شريطة أن تكون النتيجة اليت انتهى إليها قاضي املوضوع متفقة مع مقتضيات السند 

الرد  عليها أو على اجلدي ة منها وتضمني قرارها مجلة من األسب  - املقد مة مث   املطاعن  يقتضي من احملكمة تفح ص كل   تعليل األحكام  الواقعي ة إن   اب 
التناقض وذلك ح ّت  يتمك ن املتقاضي من اإلطالع عليها أو مناقشتها والقانونية اليت أد ت إىل تشكيل قناعتها وإىل إصدار قرارها بصورة ال يشوهبا القصور أو 

 1038قضائي ا وعلى حنو ميك ن قاضي التعقيب من بسط رقابته عليها 
ابل   - قناعتها  تشكيل  إىل  أدت  اليت  والواقعية  القانونية  األسباب  عن  اإلفصاح  اليت أصدرهتا  اهليئة  من  يفرتض  القضائية  األحكام  تعليل  اليت  إن   نتيجة 

ما عليه والرد على الدفوعات واألسانيد اجلدية املثارة أمامها بصورة واضحة ال يشوهبا القصور وال التناقض حّت يتمكن كل طرف من معرفة ما له و خلصت إليها  
 1039وحّت تتمكن هذه احملكمة من إرساء رقابتها على حسن تطبيق القانون .

اف أن يكتفي ابإلحالة إىل التعليل الذي انبىن عليه احلكم االبتدائي إذا كان املطعن املثار استقر  فقه قضاء هذه احملكمة على أنه جيوز لقاضي االستئن  - 
 1040أمامه يف الطور االستئنايف قائما على نفس األسباب القانونية اليت سبق حملكمة البداية اإلجابة عنها 

املرافعات املدنية والتجارية أمر ال اختالف فيه ، فإن  التنبيه صلب   من جملة  70لئن كان وجوب تضمني البياانت الواردة ابلفقرة األوىل من الفصل    -
إّن   املذكور  الفصل  من  الثانية  عليه ابلفقرة  املنصوص  تقدمي جوابه كتابة وبواسطة حمام وفق  بوجوب  عليه  املدعى  الطرف  الدعوى على  أساسه يف عريضة  ا جيد 

 1041عىن هلذا التنصيص يف القضااي اليت تكون فيها هذه اإلانبة وجوبية أو يف يف تلك املعفاة من إانبة حمام القضااي اليت تكون فيها إانبة احملامي وجوبية وال م

واملستندات   ميك ن الن قض حمكمة اإلحالة من استعادة سلطاهتا مبناسبة تعه دها ابلنظر يف املنازعة برم تها مبا يفرض عليها اخلوض يف سائر الطلبات  -
النقض وأحرز مة املصدرة للحكم الواقع نقضه أو تلك املوج هة إليها ابعتبارها حمكمة إحالة عدا ما مت  رفضه يف الطور التعقييب أو مل يكن سببا يف  املثارة أمام احملك 

 1042على ات صال القضاء 
لحق هبا واملتعلق بقائمة العمليات املعفاة  من جملة األداء على القيمة املضافة وأحكام اجلدول "أ" امل  4لئن كان الطعن املتعلق بتطبيق أحكام الفصل    -

)جديد( من قانون احملكمة اإلدارية، ابعتباره خيوض يف مسألة قانونية هامة،   21من األداء على القيمة املضافة  يندرج ضمن احلاالت املنصوص عليها ابلفصل  
ذات القضية دون إحالتها على اجللسة العامة إذا مت احلسم يف املسألة استئنافيا مث تعقيبيا  فإنه جيوز للدائرة التعقيبية املتعهدة رفض مطلب التعقيب الثاين املقدم يف  

ررته دائرة تعقيبية أخرى  وحازت على قوة اتصال القضاء تعقيبيا، ال سيما وأن حكم حمكمة اإلحالة مل خيالف ما قررته الدائرة التعقيبية فضال عن كونه تقيد مبا ق
 1043انونية اليت أثريت من قبل نفس األطرافخبصوص نفس املسألة الق

ليها لئن مل يتضمن قانون احملكمة اإلدارية أحكاما متنع صراحة الطعن مرتني يف نفس احلكم من قبل نفس الطرف ابستثناء حالة الطرح املنصوص ع  -
 عدم إمكانية رفع طعنني من نفس الدرجة يف نفس احلكم منه، فإن فقه قضاء هذه احملكمة استقر على أنه "ال تعقيب على تعقيب" وهو ما يعين  32ابلفصل  

حكام، مما يتعارض  ومن قبل نفس الطرف أمام نفس اجلهاز القضائي تفاداي ملا قد ينجر عن تكرار املطالب املتعلقة بنفس احلكم املطعون فيه من تضارب يف األ
 1044مع حسن سري القضاء. 

 1045لتعلقة حبقوق الدفاع واإلخالل به يعرض احلكم للنقض إستدعاء األطراف هو إجراء أساسي  -

 
 2013أفريل  29بتاريخ  312405القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1036
 2013أكتوبر  28بتاريخ  311870القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1037
 2013فيفري  11بتاريخ  311594و  311589عدد  القرار التعقييب الصادر يف القضيتني - 1038
 2013مارس  18بتاريخ  311259القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1039
 2013جويلية  15بتاريخ  311590القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1040
 2013فيفري  11بتاريخ  311386القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1041
 2013مارس  18بتاريخ  311359رار التعقييب الصادر يف القضية عدد الق - 1042
 2013فيفري  25بتاريخ  312721القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1043
 2013أفريل   29بتاريخ  312671القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1044
 2013أفريل   92بتاريخ  312592القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1045
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 1046من جملة املرافعات املدنية والتجارية وجوب تقدمي االستدعاء وعريضة االستئناف كل  على حدة. 71و 70يشرتط الفصالن  مل -
  1047السهو عن ذكر عدد السجل التجاري ومكانه بعريضة االستئناف ال يبطلها إال  مّت نتج عنه ضرر للمتمسك ابلبطالن  -
هنائيا يف األصل كقاضي موضوع، فإنه الجيوز للجلسة العامة إعادة مناقشة املطاعن اليت سبق رفضها من    يف حالة النقض من قاضي التعقيب والبت  -

  1048قبل قاضي األصل وأضحت بذلك مطاعن اتصل هبا القضاء مبجرد أن فوت صاحب املصلحة يف فرصة إعادة إاثرهتا أمام قاضي اإلحالة. 
ر أمام القضاء يعرابن مبوجبه عن إرادهتما الصرحية يف اإلعراض غري املنازع فيه عن مواصلة عرض ذلك طاملا كان الصلح كتبا حيرره طرفا نزاع منشو   -

ضي وضع حد للنزاع املتعهد النزاع على نظر احملاكم واتفاقهما من مثة على تسويته إبحدى األوجه اليت يرتضياهنا، فإن من أوكد تبعات الصلح املذكور أن يتوىل القا
 .1049ي يتعني معه على هذه احملكمة التصريح ابعتبار اخلصومة منتهية به، األمر الذ
وإعادة  - املسألة  ذات  جمددا يف  اخلوض  عن  يغنيها  مبا  تعليال كافيا  معلال  الذي كان  البداية  موقف حمكمة  تتبىن  أن  االستئناف  نفس   جيوز حملكمة 

 . 1050التعليل

ة  ة الّداخليّ  :القسم الثان: مبادئ الشرعيّ

 :الفرع األّول: القانون املنطبق

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

لسنة   5( من االتفاقية املربمة بني اجلمهورية التونسية ومجهورية تركيا قصد جتنب االزدواج الضرييب املصادق عليها ابلقانون عدد  3)  15ينص  الفصل    -
أن ه استثناء من األحكام السابقة هلذه املادة فإن  املكافأة عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل يف النقل   1987فيفري    6املؤرخ يف    1987

ء هي مالكة السفينة وأهنا  ابالداالدويل ختضع للضريبة يف الدولة املتعاقدة اليت يوجد هبا مركز اإلدارة الفعلي للمشروع. وعمال بذلك  طاملا ثبت أن  الشركة املطالبة  
تأتية من ذلك النشاط تستغلها يف نشاط الشحن الدويل بواسطة وكيلها الرتكي اجلنسية مقابل عمولة قدرها ألفا دوالر شهراي، وأهنا تتحصل على مجيع األرابح امل

( من االتفاقية املشار إليها، وجيب ابلتايل إخضاع 3)  15عىن الفصل  وتتحمل األعباء الناجتة عنه مبا فيها أجور طاقم السفينة، فإهنا تعد  صاحبة املشروع على م
 .1051ألجور أجور طاقم السفينة إىل الضريبة ابلدولة التونسية اليت يوجد هبا مقر  الشركة ومن مث  فقد كان عليها إجراء اخلصم من املورد من تلك ا

واملتعلق إبصدار جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية على مجلة من    2000وت  أ  9املؤرخ يف    2000لسنة    82لئن نص  املشرع صلب القانون عدد    -
سراين أحكام القانون اجلديد يف   القواعد واألحكام اإلنتقالية إال  أنه مل يتعر ض إىل الوضعيات اليت نشأت يف ظل أحكام القانون القدمي واليت متتد  آاثرها إىل اتريخ

  ، التدارك  التقادم وحق  أن خصوص آجال  . وطاملا  التقادم  انقطاع  الضرائب وبكيفية  إىل كافة  التقادم ابلنسبة  بتوحيد آجال  تتعل ق  إقراره آلجال جديدة  رغم 
أة األداء ، وال جمال  حدث نشأة األداء يرجع اترخيه إىل ما قبل صدور جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية فإن النص املنطبق هو النص ساري املفعول يف اتريخ نش

  . 1052لتطبيق أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية 
لة معاليم إن القانون يشكل أصال من أصول انتقال ملكية املقابر لفائدة امللك البلدي اخلاص، و انتقال امللكية هبذا الوجه ال يدخل حتت طائلة جم  -

 1053احملررة دون سواهاالطابع اجلبائي و التسجيل اليت ختص األحكام والعقود و النقل و الكتاابت 

 
 2013ماي   2بتاريخ  311578القرار التعقييب الصادر عن اجللسة العامة يف القضية عدد  - 1046
 2013ماي   2بتاريخ  311578القرار التعقييب الصادر عن اجللسة العامة يف القضية عدد  - 1047
 2013ماي    2بتاريخ  311578القرار التعقييب الصادر عن اجللسة العامة يف القضية عدد  - 1048
 2013جويلية    15بتاريخ  312996القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1049
 2013فيفري    25بتاريخ  312403القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1050
 2013أكتوبر  10بتاريخ  310445القرار التعقييب الصادريف القضية عدد  - 1051
 2013مارس  18بتاريخ  312153القضية عدد القرار التعقييب الصادر يف  - 1052
 2013أفريل  15بتاريخ  311063القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1053
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 :الفرع الثان: أتويل النص اجلبائي 

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 
و مداه إن للمادة اجلبائية مميزاهتا وكياهنا اخلاص، و تبعا لذلك فإن أتويل النصوص اجلبائية يكون يف حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه    -

ا يتفق مع مصلحة  وأن كل نص جبائي ال تكون صياغته على هذا النحو مبعىن أنه يرد غامضا أو انقصا أو حيتمل أكثر من معىن جيري أتويله من قبل احملكمة مب
 . 1054املطالب ابألداء

واإلجراءات اجلبائية مطلقة فإهنا جتري على إطالقها وتعني  من جملة احلقوق    48طاملا وردت عبارة املبالغ اليت تضمنها آخر تصريح صلب الفصل    -
أك د هذا التأويل من  ابلتايل على مصاحل اجلباية مّت ارأتت مباشرة عملية التوظيف على أساسها الرجوع إىل هذه املبالغ على حاهلا دون زايدة وال نقصان، ويت

على   2008املتعلق بقانون املالية لسنة    2007ديسمرب    27املؤرخ يف    2007لسنة    70  من القانون عدد  61خالل تنقيح الفصل املذكور مبقتضى الفصل  
ة من فرتات سابقة للفرتة أساس أن توظيف األداء بناء على املبالغ اليت تضمنها آخر تصريح يكون دون اعتبار فائض األداء واخلسائر واإلستهالكات املؤجلة املتأتي

 1055ات اجلبائية بعنوان املداخيل واألرابح املعاد استثمارها  . املعنية ابلتصريح وكذلك  التخفيض

 الفرع الثالث: واقعية القانون اجلبائي:

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

بعنوان نشاطه األصلي وإعفاءه من األداء ع  - التقديري  للنظام  القيمة املضافة، فإن خضوع املطالب ابألداء  القيمة  عمال مببدأ واقعية األداء على  لى 
انون وجواب لذلك  املضافة خبصوص ذلك النشاط ال حيول دون إمكانية إخضاعه لألداء على القيمة املضافة يف صورة ثبوت ممارسته ألنشطة أخرى أخضعها الق

 .1056األداء 
اذ القرارات املالئمة لنشاطها وتصريف    - يها ابإلستقاللية يف اخت  شؤوهنا وإدارة لئن كان مبدأ حرية تسيري املؤسسات اإلقتصادية يفرتض اإلعرتاف ملسري 

املتبعة والتصد ي لكل التصر فات غري العادية الرامية إىل التهرب ممتلكاهتا فإنه ال حيول دون ما إلدارة اجلباية من حق  يف بسط رقابتها على سالمة طرق التصرف  
 1057الضرييب أو اإلخالل بقواعد املنافسة الشريفة ال سي ما إذا كانت تتعارض مع مصاحل املؤس سة وغاايهتا . 

ا تكمن يف التحق ق من حصول عملية اإلستث  - مار وجتسيدها على أرض الواقع والتوق ي من  إن  العربة من تشريع بعض الشروط واإلجراءات الشكلي ة إّن 
شروطها الشكلي ة املرافقة كل  أشكال التهر ب أو اإلحنراف، وعمال بذلك طاملا ثبت أن  العملية اإلستثماري ة قد حتق قت على أرض الواقع فإن  اإلخالل فرضا ببعض 

 1058لتلك العملي ة اإلستثماري ة. هلا ال جيب أن حيول دون متكني املستثمر ابإلمتيازات املخو لة قانوان 

 

 الفرع الّرابع: التقادم :

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية : 

عدد    - القانون  نص  يف    2000لسنة    82لئن  القواعد   2000أوت    9املؤرخ  من  مجلة  على  اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق  جملة  إبصدار  واملتعلق 
القانو واألحكام   أحكام  سراين  اتريخ  إىل  آاثرها  متتد  واليت  القدمي  القانون  أحكام  ظل  يف  نشأت  اليت  الوضعيات  إىل  يتعرض  مل  أنه  إال   يف  االنتقالية  اجلديد  ن 

 
 2013مارس  18بتاريخ  311329القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1054
 2013مارس  18بتاريخ  311329القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1055
 2013ديسمرب  23بتاريخ  311592تعقييب الصادر يف القضية عدد القرار ال - 1056
 2013جوان  10بتاريخ  311015القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1057
 2013جانفي   21بتاريخ  311509القرار التعقييب الصادريف القضية عدد  - 1058
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 1059التقادم خصوص آجال التقادم وحق التدارك رغم إقراره آلجال جديدة تتعلق بتوحيد آجال التقادم ابلنسبة إىل كافة الضرائب وبكيفية انقطاع 

ستوى التطبيق يف  القواعد املتعلقة ابلتقادم إّنا هتم األصل وليست ابلقواعد اإلجرائية وهي ختضع ابلتايل إىل نفس القواعد املتعلقة أبصل األداء على م  -
اإلجراءات   احلقوق و  قبل صدور جملة  ما  إىل  يرجع اترخيه  التداعي  لألداء موضوع  املنشئ  احلدث  أن  النص الزمن و طاملا  املنطبق عليه هو  النص  فإن  اجلبائية 

 1060من جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني و الضريبة على الشركات  72الساري املفعول يف اتريخ نشأة األداء وهو الفصل 

على أساس أو مبلغ األداء املستوجب   من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية ميكن مراقبة فرتات مشلها التقادم إذا كان هلا انعكاس  26عمال ابلفصل    -
 .1061بعنوان فرتات مل يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح خسائر أو استهالكات مؤجلة أو فوائض أداء 

القرار   -  يف  ابلتوظيف  املشمولة  السنوات  ذلك يف حدود  يكون  أن  بشرط  ببطالنه  احملكمة  معيبا وقضت  الذي صدر  التوظيف  قرار  تصحيح  جيوز 
 .1062األصلي واليت مل يدركها التقادم عند اختاذ القرار التصحيحي 

اجلبائية ، الوقوف على سائر اإلرشادات والتوضيحات واملربرات املتعلقة  متلك مصاحل اجلباية ، يف نطاق ما تستأثر به من حق يف املراقبة أو املراجعة    -
ت املعنية ابلتوظيف. ولذلك ابلوضعية اجلبائية للمطالب ابألداء ومتحيصها مبا يف ذلك ما تسل ط منها على فرتات مشلها التقادم ، كل ما كان هلا انعكاس على الفرتا

تقادم ال يشك ل حائال دون قيام حق مصاحل اجلباية يف بسط رقابتها عليها يف حدود ما له من أثر على الفرتة املشمولة فإن  إت صال فائض الضريبة بسنة مشلها ال 
 .1063ابملراقبة 

 :اإلعفاء من األداء  الفرع اخلامس:

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:    
للقانو   - العامة  املبادئ  اجتهاد يف صورة  تقتضي  إطالقها وأنه ال  القانون مطلقة جرت على  إذا كانت عبارة  أنه  والعقود  اإللتزامات  املضمنة مبجلة  ن 

ال جيوز بوجه عام إال   وضوح النص سيما ال سيما إذا أفضى االجتهاد إىل إمكانية إعفاء املطالب ابألداء من دفع معاليم وإاتوات انفذة مبقتضى القانون وهو أمر
 1064قتضى نص قانوين صريح، وبوجه خاص يف املادة اجلبائية. مب

ال جدال يف أن حتصن اخلطااي اجلبائية من إلزامية األداء يكون إما بصدور قرار توظيف    2001من قانون املالية لسنة    47عمال أبحكام الفصل    -
جانفي   غرة  قبل  هنائيا  وصريورته  بشأهنا  عليه  2001إجباري  اإلعرتاض  عدم  هذا   نتيجة  حلول  قبل  اخلطااي  تلك  إبقرار  يقضي  هنائي  حكم  بصدور  وإم ا 

 1065التاريخ 

ّت أثبتت اإلدارة إن  األصل هو إعفاء األرابح اليت حيققها األشخاص غري املقيمون من الضريبة على الدخل اليت ال متتد  إىل تلك األرابح إال  استثناء م  -
  1066أن  هلم مداخيل ذات منشأ تونسي. 

هنا ترجيح هذا  العربة يف إضفاء وصف املداخيل ذات املنشأ التونسي اليت يتم  استثناؤها من اإلعفاء تكمن يف القرائن القانونية والواقعية اليت من شأإن     -
ها من حتريف للوقائع أو خطأ الوصف أو نفيه واليت تستأثر حمكمة املوضوع بسلطة تقديرها دون أن متتد  إليها رقابة قاضي التعقيب إال  يف حدود ما يشوب عمل

 1067بني  يف التقدير 

 
 2013مارس  18بتاريخ  311037القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1059
 2013مارس  18بتاريخ  311037القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1060
 2013ديسمرب  30بتاريخ  311510القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1061
 311772يف القضية عدد  2013 جويلية  15القرار التعقييب الصادر بتاريخ  - 1062
 2013مارس  18بتاريخ  311335القضية عدد القرار التعقييب الصادر يف  - 1063
 2013أكنوبر  28بتاريخ  311872القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1064
 2013جويلية  15بتاريخ  311615القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1065
 2013ديسمرب  31بتاريخ  310223القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1066
 2013ديسمرب  31بتاريخ  310223ار التعقييب الصادر يف القضية عدد القر  - 1067
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علم  - إحاطتها  يتيس ر  املعنية حّت  اجلباية  مصاحل  لدى  هبا  التصريح  ثبت  مّت  إال   اإلدارة  هبا  تعارض  تكون حجة  ابلضريبة ال  املطالب  بذلك وفاة  ا 
 1068اء.واستخالص النتائج القانونية املرتتبة عنها يف مستوى الذمة املالية املعنية ابألد

لسنة    25إذا قد م املطالب ابألداء وصوالت اخلالص اليت دفع مبوجبها األداء بعد أن اخنرط يف منظومة العفو اجلبائي الصادر مبوجب القانون عدد    -
يف    2006 الفصل    2006ماي    15املؤرخ  ألحكام  تطبيقا  احلقيقية  وموارده  تصارحيه  صحة  على  الدليل  أقام  قد  بذلك  يكون  احلقوق   من  65فإنه  جملة 

 1069واإلجراءات اجلبائية 

 الفرع السادس: النظام التقديري:

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

عة إىل أطفاله واملعتربين خضوع املطالب ابلضريبة إىل النظام احلقيقي لتوظيف األداء بوصفه رئيس عائلة بعنوان األرابح املتأتية من عائدات كراء العقارات الراج  -
شاطه الرئيسي ضرورة أنه ال ميكن أن خيضع إىل يف كفالته يشكل حائال دون أحقيته يف املطالبة ابإلنتفاع ابلنظام التقديري يف خصوص املداخيل احملققة بعنوان ن

الفصل   التقديري على معىن  اإلنتفاع ابلنظام  فإن  الطبيعيني والضريبة على   44نظام ضرييب مزدوج  وترتيبا على ذلك  الضريبة على دخل األشخاص  من جملة 
 1070من نفس اجمللة . 5يت حيققوهنا طبقا ملقتضيات الفقرة األخرية من الفصل الشركات يبقى رهني مطالبته بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر بعنوان املداخيل ال

من جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات أنه يف صورة جتاوز رقم معامالت املؤسسة املنضوية    44يستشف من أحكام الفصل    -
 خاضعة للنظام املذكور الذي يسحب منها دون حاجة إلختاذ اإلدارة ملقرر السحب املنصوص دينار فإهنا تصبح غري  30.000حتت النظام التقديري سقف  

 .1071من الفصل املذكور  2ـ  IVعليه ابلفقرة 

ا تكون ابلرجوع إىل اتريخ صدوره ع  - لقواعد األصولية يف  مال ابالعربة يف التحقق من استيفاء املقر ر املتعلق بسحب اإلنتفاع ابلنظام التقديري ملوجبات صح ته إّن 
ه مبوجب انقضاء أثرها أو جمال تقدير شرعية املقر رات اإلدارية وترتيبا على ذلك إذا ما ثبت زوال املخالفة اليت أتس س عليها قرار السحب بفعل أي وجه من الوجو 

 . 1072عي والقانوين تسوية املنتفع ابلنظام التقديري لوضعيته يف خصوصها قبل صدوره ، فإنه يغدو فاقدا لسببه الواق

 

 

  :الفرع السابع: اإلمتيازات اجلبائية

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

أو    الباعث  طاملا أن شركة البحرية للتطهري واالستصالح واالستثمار وهي ابعث عقاري قد ابعت قطعة أرض  معدة لبناء مسكن ومل يقع استغالهلا من طرف  -
من جملة تشجيع اإلستثمارات، تسجيل العقد املربم بني الوكالة واملطالب ابألداء ابملعلوم القار وال أتثري لتفويت    58بيعها سابقا فإنه حيق  تطبيقا ألحكام الفصل  

العقار  الباعث  البيع من طرف  أن عملية  التسجيل  ابعتبار  فيه ابلبيع الحقا على حالته على عملية  املبينة  هذا األخري  القانونية  استوفت مجيع شروطها  قد  ي 

 
 2013أفريل  15بتاريخ  311831القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1068
 2013ديسمرب  30بتاريخ  311743القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1069
 2013جوان  10بتاريخ  311911القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1070
 2013أفريل  29بتاريخ  313006القرار التعقييب الصادريف القضية عدد  - 1071
 2013أفريل  15بتاريخ  311809القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1072
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 1073سالف الذكر  58ابلفصل 

اخلاض  - الصافية  املداخيل واألرابح  استثماره من  يتم   فيما  ينحصر  ا  طابعا مطلقا وإّن  يكتسي  اإلستثمار ال  املتأتية من  األرابح  للضريبة على دخل إن  طرح  عة 
الشركات كما أنه خيضع إىل مجلة من الشروط الشكلية واألصلية اليت ضبطها املشر ع واليت جيب على املطالب ابألداء اإلدالء األشخاص الطبيعيني أو للضريبة على 

 1074مبا يفيد حتقيقها 
الفصل    - القانون عدد    88لئن أجاز  املالية لسنة    1994ديسمرب    26املؤرخ يف    1994لسنة    127من  بقانون  املواد األ  1995املتعلق  ولية واملواد إعفاء 

ا يف  للتحكم  املستعملة  والتجهيزات  املتجد دة  الطاقات  ميدان  ويف  الطاقة  يف  للتحكم  املستعملة  التجهيزات  لصناعة  الصاحلة  املصن عة  ميدان  نصف  ويف  لطاقة 
إلعفاء يف حدود املواد اليت تضبط قائمتها أبمر. من جملة األداء على القيمة املضافة فقد حصر اإلنتفاع هبذا ا  4الطاقات املتجد دة من األداء على معىن الفصل  

صناعة التجهيزات  وترتيبا على ذلك فإن اإلعفاء املنصوص عليه صلب الفصل سالف الذ كر ال يؤخذ على إطالقه مبا يستغرق سائر املواد والتجهيزات الصاحلة ل
أنو  اختالف  على  املتجد دة  الطاقات  ميدان  ويف  الطاقة  يف  للتحكم  األمر املستعملة  مبقتضى  املضبوطة  القائمة  ضمن  منها  ورد  فيما  حد ه  جيد  ا  وإّن  اعها 

 .1075التطبيقي 
ك اإلمتيازات منه، ضرورة يكون املطالب ابألداء حمقا يف مواصلة اإلنتفاع ابإلمتيازات اجلبائية املمنوحة له إىل غاية  صدور قرار وزير املالية القاضي بسحب تل  -

ية السالف الذكر يكون من اتريخ صدوره عمال ابلقاعدة القانونية العامة على عدم رجعية املقررات اإلدارية. وعمال بذلك  فإن األجل أن مفعول قرار وزير املال
وايل لتاريخ صدور  اليوم امل  القانوين لدفع معاليم التسجيل جمددا ابملعلوم النسيب وكذلك خطااي وفوائض التأخري املتعلقة هبا يسري على املطالب ابألداء ابتداء من

 1076قرار وزير املالية القاضي بسحب اإلمتيازات اجلبائية منه 

فيفري    26املؤرخ يف    1990لسنة    17مكرر )جديد( من القانون عدد    23ميكن للمطالب ابألداء إثبات انتفاعه ابلتسجيل ابملعلوم القار، طبقا للفصل    -
الفصل    1990 أبحكام  عمال  وذلك  التقاضي  طور  يف  العقاري،  ابلبعث  اخلاص  التشريع  بتحوير  اجلبا  65املتعلق  االجراءات  احلقوق  جملة  ختو ل من  اليت  ئية 

مطابقة األشغال أمام   للمطالب ابألداء إثبات شطط األداء املوظف عليه أمام احملكمة املتعهدة ابلنزاع اجلبائي. ولذلك فإن عدم إدالء املطالب ابألداء مبحضر 
 1077ل ابملعلوم القار يف طور التقاضي قابض املالية ال حيول دون متكينه من تدارك هذا اخللل أمام احملكمة و االنتفاع تبعا لذلك حبق التسجي

و لة قانوان لتلك العملي ة إن  اإلخالل ببعض الشروط الشكلي ة املرافقة للعملي ة االستثمارية ال جيب أن حيول دون متكني املستثمر من االنتفاع ابالمتيازات املخ  -
ا تكمن يف التحق ق من حصول عملية االستثمار وجتسيدها على األرض والتوق ي من  االستثمارية ضرورة إن  العربة من تشريع بعض الشروط واإلجراءات الشكلي ة  إّن 

 1078كل  أشكال التهر ب أو االحنراف.

 

 الفرع الثامن: مسك احملاسبة:

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ التالية: 
املطالب ابألداء ولئن تعد منطلقا ملراجعة وضعيته اجلبائية فإنه ال ميكن الوثوق بصفة مطلقة يف صحة البياانت  إن الواثئق احملاسبية املمسوكة من قبل    -

عدد   القانون  ومقتضيات  يتناقض  ال  ما  وهو  هبا  يف    96الواردة  الصحة    1996ديسمرب    30املؤرخ  قرينة  أن  ضرورة  للمؤسسات،  احملاسيب  ابلتنظيم  املتعلــ ـق 
 .1079عرتف هبا لتلك الواثئق هي قرينة بسيطة قابلة للدحض واملصداقية امل
من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية أن "تشمل املراجعة املعمقة للوضعية اجلبائية كامل الوضعية اجلبائية للمطالب ابألداء   38اقتضت أحكام الفصل    -

 
 2013ديسمرب  30بتاريخ  311734القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1073
 2013جوان  10بتاريخ  311015والقرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  2013جويلية   15بتاريخ  310724و 310252القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد  - 1074
 2013جويلية   15بتاريخ  310724و 310252القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد  - 1075
 2013فيفري  25بتاريخ  311036القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1076
 2013ديسمرب  31بتاريخ  311170القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1077
 2013جانفي   21بتاريخ  311509القرار التعقييب الصادريف القضية عدد  - 1078
 2013جويلية  15يخ بتار  311848القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1079
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م مبسكها وإىل املعلومات والواثئق والقرائن الفعلية والقانونية يف كل احلاالت" ويقتضي التأويل  أو جزء منها وتستند إىل احملاسبة ابلنسبة إىل املطالب ابألداء امللز 
احلالة اليت تستند فيها إىل احملاسبة  السليم هلذه األحكام أن مصاحل اجلباية إبمكاهنا اعتماد املعلومات والواثئق والقرائن الفعلية والقانونية يف كل احلاالت أي مبا فيها

 1080مسوكة بصفة قانونية من قبل املطالب ابألداء، وهو ما دأب على تكريسه فقه قضاء هذه احملكمة. امل

الناحية الشكلية ال يقي د اإلدارة مبناسبة املراجعة اجلبائية و   - ال حتول دون انتهاج إن  مطابقة احملاسبة ملقتضيات التشريع احملاسيب اجلاري به العمل من 
 .  1081سبيل القرائن الفعلية والقانونية يف توظيف األداء

ا يتوق ف ذلك على مدى أمهي ة تلك اإلخالالت ومدى أتثريها يف مصداقية احملاسبة إن  وجود إخالالت ابحملاسبة ال يؤد ي آليا إىل استبعادها وإ -  1082ّن 
يعد  خطأ حماسبيا كان عل  -  املايل ضمن أصول حماسبتها  اإلجيار  بواسطة  اقتنتها  اليت  الشاحنات  تسجيل  املطالبة ابألداء  الشركة  إمهال  اإلدارة  إن   ى 

بعد تقدير قيمتها طبق ما متلكه من سلطة لتصحيح الوضعيات اجلبائية ابالستنادا إىل القرائن القانونية والواقعية، إال   تداركه إبدراج تلك الشاحنات ضمن األصول  
و  الشركة  وبنشاط  ابالستغالل  مرتبطة  أهنا  طاملا  املذكورة  النقل  بوسائل  املرتبطة  واملصاريف  األعباء  طرح  رفض  لإلدارة  خيول  ال  ذلك  ابحملاسبأن   مسجلة  ة أهنا 

 .1083واستندت إىل إثبااتت كافية  
من جملة األداء على القيمة املضافة من فواتري وشهادات استخالص ودفرت خاص    9عدم مسك املطالب ابلضريبة للواثئق املنصوص عليها ابلفصل    -

ا أراد املشر ع من خالهلا إثبات األحقية يف طرح األداء  مرق م ال يفضي إىل حرمانه من طرح األداء الذي أثقل بيوعاته ضرورة أن الشروط الواردة ابلفصل املذكور   إّن 
 1084وال يتوقف على توفرها اإلستحقاق يف الطرح . 

املتاحة، ألن  شرط مسك و   - بيوعاته جبميع وسائل اإلثبات  أثقل  الذي  املضافة  القيمة  إثبات حقه يف طرح األداء على  للمطالب ابألداء  اثئق  ميكن 
ا اقتضاه ا   1085لقانون إلثبات احلق يف طرح األداء على القيمة املضافة وليس الستحقاق الطرح. احملاسبة إّن 

حتول دون ما هلا   مّت كانت احملاسبة مقبولة من الناحية الشكلية واملوضوعية فإهنا تكون ملزمة ملصاحل املراقبة اجلبائية عند ضبط وعاء األداء لكنها ال  -
 .1086ضوع ، للتحق ق من مصداقية التحريرات املضمنة هبا ابلرجوع إىل القرائن القانونية أو الفعلية  من حق يف السعي ،حتت رقابة قاضي املو 

 

 :الفرع التاسع: أساس الضريبة ونسبها 

 انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 

الباعثني    - لدى  الشراء  عقود  القار  ابملعلوم  للفصل  تسجل  طبقا  جامعي  سكن  لبناء  املهيئة  ابألراضي  املتعلقة  تشجيع    58العقاريني  جملة  من 
   1087االستثمارات 
تناسبها وتعرض  يقتضي مبدأ عدم جتزئة التصريح اجلبائي أن أتخذ اإلدارة ابإلعتبار كافة العناصر املضمنة ابلتصريح وأن ال تنتقي عناصر التصريح اليت    -

 1088ناسبها عن العناصر اليت ال ت
ؤوهنا و إدارة لئن كان مبدأ حرية تسيري املؤسسات االقتصادية يفرتض االعرتاف ملسرييها ابالستقاللية يف اختاذ القرارات املالئمة لنشاطها و تصريف ش  -

 
 2013جويلية  15بتاريخ  311848القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1080
 2013جوان  10بتاريخ  311015القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1081
 2013فيفري  11بتاريخ  311341القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1082
 2013جويلية  15بتاريخ  311789لقضية عدد القرار التعقييب الصادر يف ا - 1083
 2013مارس  18بتاريخ  311329القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1084
 2013مارس  18بتاريخ  311359القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1085
 2013أفريل  29بتاريخ  312046القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1086
 2013مارس  18بتاريخ  312001القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   - 1087
 2013أكتوبر  28بتاريخ  311490القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1088
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التصدي لكل التصرفات غري العادية الرامية إىل التهرب  ممتلكاهتا فإنه الحيول دون ما إلدارة اجلباية من حق يف بسط رقابتها على سالمة طرق التصرف املتبعة و  
 1089بقواعد املنافسة الشريفة ال سيما إذا كانت تتعارض مع مصاحل املؤسسة وغاايهتا.  الضرييب أو اإلخالل

% بعنوان 10اضعة إىل نسبة  على املطالب ابألداء أن يثبت أن  إرجاعاته التجارية كانت معفاة من األداء على القيمة املضافة أو أو أهنا كانت خ  -
 1090% . 18األداء املذكور، وإال  فإنه يتم  إخضاع مجيع إرجاعاته إىل نسبة 

ع للضريبة إن  ما يقوم املستغل أو الشركاء بسحبه من الربح الصايف بغري مرب ر شرعي ،  كالتسبقات أو اإلقراض ، يشكل جزء من الربح الصايف اخلاض  -
 .1091قول خبالفه يؤول إىل إفراغ وعاء الضريبة على الدخل على الدخل  السيما وأن ال

نع من  جرى قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  األقساط االحتياطية ولئن كانت ال متث ل أداء مستقال وإّنا طريقة من طرق الدفع، فإن ذلك ال مي  -
داء املستوجب بعنوان سنة معينة يؤد ي إىل تغيري يف مبلغ األداء املستوجب بعنوان األقساط  مراجعة األداء الذي توج ب دفعه بعنواهنا ابعتبار أن تغيري اإلدارة يف األ

 .1092االحتياطية الواجب دفعه يف السنة املوالية 

ما   استقر عمل هذه احملكمة على اعتبار أنه يف صورة معاينة نقص حاصل يف رقم املعامالت فإن مصاحل اجلباية تقوم بتصحيح رقم املعامالت وفق  -
ح األعباء العالقة ر خيوله هلا القانون وذلك إبدماج ذلك النقص يف رقم املعامالت بعد إخضاعه لألحكام والقواعد املسطرة مبجلة الضريبة خاصة فيما يتعلق بط

 1093به. 

 1094ت كافية. إن  األعباء اليت جيوز طرحها من قاعدة الضريبة عند ضبط النتيجة الصافية هي األعباء الالزمة لالستغالل واليت تكون قائمة على إثباات -

ة وتصفية احلساب بني املطالب ابألداء تسوية فائض األداء تسوسه أحكام خاصة بكل نوع من األداء وعمال بذلك ال ميكن للمحكمة إجراء املقاص   -
ليتم اسرتجاعه عند األداء ضمن حكمها  فائض  االكتفاء ابلتنصيص على  املطلوب وإّنا عليها  األداء  املسجل من  الفائض  بطرح  اجلباية  االقتضاء طبق    وإدارة 

 1095من جملة احلقوق واالجراءات اجلبائية  28الفصل 
التعويضي على اإلمسنت و   - املعلوم  املنتج يف  إن  النص على اإلمسنت  يتم توظيفهما بصريح  لفائدة صندوق مساندة وتنمية اإلمسنت  كذلك اإلاتوات 

 . 1096البالد التونسية وذلك بصرف النظر عن وجهة تسويق املنتوج سواء كانت السوق احمللية أو التصدير
املضافة على وجه الوجوب يف اشرتاط إعداد القسيمة مبناسبة كل عملية من جملة األداء على القيمة    11إن  ورود صياغة الفقرة األوىل من الفصل    -

عداد قسيمة الطلب على  اقتناء ملنتوج أو خدمة متنح حق  الطرح للتمت ع بتأجيل توظيف األداء على القيمة املضافة طاملا كانت عبارة النص  واضحة يف اقتضاء  إ
النظام . وعمال بذ للتمتع هبذا  املنتدب يف شاكلة معينة كشرط  القانون ملا سايرت اخلبري  السليم يف تطبيق  النهج  لك تكون حمكمة االستئناف قد حادت عن 

طبقا ملقتضيات الفصل من   النتيجة اليت توصل إليها دون الرد على دفوعات اإلدارة املتعلقة ابعتماد اخلبري لعدد من الفواتري غري املدعمة بوصل تزويد مؤشر عليه
  ى القيمة املضافة وهي مقتضيات وردت يف صيغة الوجوب لدى اشرتاطها إعادة القسيمة مبناسبة كل عملية اقتناء منتوج أو خدمة متنح احلق يف جملة األداء عل

 1097الطرح للتمتع بتأجيل توظيف األداء على القيمة املضافة 

الزائدة يف عملية التفويت العقاري ملا لذلك من اتصال بطبيعة هذا األداء ووعائه الذي  إن  تطبيق األداء على القيمة الزائدة العقارية رهني حتقيق القيمة    -
 .  1098يتوقف ابلضرورة على حتق ق قيمة مضافة بني مثن شراء العقار من انحية ومثن التفويت فيه من انحية أخرى

مة الزائدة الناجتة عن التفويت فيه تعترب من األرابح اليت جيب تسجيلها  طاملا أن  األصل التجاري ميثل عنصرا من عناصر األصول غري املادية، فإن  القي   -

 
 2013جوان  10ريخ بتا 311015القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1089
 2013جوان  24بتاريخ  311670القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1090
 2013جويلية  15بتاريخ  311697القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1091
 2013مارس  11بتاريخ  311071القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1092
 2013فيفري  25بتاريخ  311132ضية عدد القرار التعقييب الصادر يف الق  - 1093
 2013جويلية  15بتاريخ  311789القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1094
 2013أفريل  29بتاريخ  311780القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1095
 2013أكنوبر  28بتاريخ  311872القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1096
 2013جوان  10بتاريخ  310109التعقييب الصادر يف القضية عدد القرار   - 1097
 2013مارس  18بتاريخ  311357القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1098
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( من جملة الضريبة املشار إليه، أم ا يف حالة احلرمان من األصل التجاري I)  11ابحملاسبة وإخضاعها إىل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات طبقا للفصل 
ا عن العناصر غري املادية كاحلرفاء وحق اإلجارة تقوم مقام مثن بيعه وختضع ابلتايل إىل نفس النظام القانوين للتفويت فيه فإن  الغرامة اليت تصرف هبذا العنوان تعويض

 1099كات األمر الذي يتعني معه إخضاع القيمة الزائدة الناجتة عن غرامة احلرمان من األصل التجاري إىل الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشر 

ق قها  واعد األصولية يف املاد ة اجلبائية فإن ه ال جيوز طرح اخلسائر اليت يسج لها شخص طبيعي أو معنوي مطالب ابلضريبة من األرابح اليت حيتبعا للق  -
 1100شخص آخر 
شأنه أن يرتتب عنه أن األقساط االحتياطية تدخل ضمن جمال تطبيق األداء وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا أبساس الضريبة على األداء األمر الذي من    -

 1101ضرورة مراجعتها كلما متت مراجعة أساس الضريبة املدفوعة بعنواهنا تلك األقساط، وهو ما استقر على تكريسه فقه قضاء هذه احملكمة. 
 
الصايف الفالحي أو املتأيت من الصيد  قي د املشرع سلطات إدارة اجلباية ابستشارة اخلرباء يف امليدان الفالحي مع مراعاة نوعية النشاط لتحديد الربح    -

من جملة الضريبة، غري أن  مراجعة أهل اخلربة مل ترد مشروطة بطريقة حمد دة مبا يرتك اجملال متسعا   24من الفصل    3البحري اخلاضع للضريبة طبق أحكام الفقرة  
 .1102مبدأ احلياد لتوفري أكرب الضماانت للمطالب ابألداءاملذكور شريطة احرتام  24لإلدارة يف انتهاج الطريقة اليت تستجيب ألحكام الفصل 

أعد ت    اعتماد إدارة اجلباية لتحديد الربح الصايف الفالحي أو املتايت من الصيد البحري اخلاضع للضريبة على دراسة إحصائية حول قطاع الدواجن  -
حليوانية واجملمع املهين املشرتك ملنتوجات الدواجن، دون اللجوء إىل معرفة رأي أي  من قبل اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي واإلدارة العامة للصحة ا  1998سنة  

 1103من جملة الضريبة على الدخل ويفضي إىل بطالن التوظيف اإلجباري.  24جهة أخرى مستقلة من أهل اخلربة يف امليدان يعد  خمالفا للفصل 

ت  - اليت تضم نها آخر  املبالغ  للمؤسسة وعلى  إن  توظيف األداء على أساس  النشاط االقتصادي  يتمي ز هبا  اليت جيب أن  صريح مبين  على االستمرارية 
 1104اعتبار أن ذلك النشاط إذا استمر  يف الزمن دون تغيري جوهري يذكر فإن ه يتعني  اعتماده جبميع مكو انته. 

بطبيعته ، دون لزوم ملوافقة اإلدارة ، على قرينة الصحة والسالمة يف   اقتضاء بنظام التصريح اجلبائي، فإن اإلعالم ابلتفويت يف األصل التجاري  حيوز  -
 1105الد اللة على ما تضم نه من عناصر ما مل تتوصل اإلدارة إىل دحضها .

لقسيمة  من جملة األداء على القيمة املضافة جاءت على وجه الوجوب يف اشرتاط إعداد ا  11استقر عمل هذه احملكمة على اعتبار أن صياغة الفصل    -
النص  و  عبارة  املضافة طاملا كانت  القيمة  األداء على  توظيف  بتأجيل  للتمت ع  الطرح  أو خدمة متنح حق   ملنتوج  اقتناء  إعداد مبناسبة كل عملية  اضحة خبصوص 

 . 1106قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع هبذا النظام 

ال جيوز طرح اخلسائر اليت يسج لها شخص طبيعي أو معنوي مطالب ابلضريبة من األرابح اليت حيققها تقتضي القواعد األصولية يف املادة اجلبائية أنه    -
 1107شخص آخر. 

من   36من جملة الضريبة اليت أضيفت ابلفصل    49مكرر( من الفصل    IIأحدث املشرع نظاما جبائيا لتشجيع اندماج الشركات مبوجب الفقرة )  -
واليت اقتضت أنه:"تطرح من نتائج الشركة أو الشركات اليت    2005املتعلق بقانون املالية لسنة    2004ديسمرب    31املؤرخ يف    2004لسنة    90القانون عدد  

لشركات االستهالكات املؤجلة أثناء فرتات اخلسارة واخلسائر املسجلة على مستوى الشركة آلت إليها عناصر األصول مبقتضى عملية االندماج أو انقسام كلي ل
 .1108املدجمة أو املنقسمة واليت مل يتسن طرحها من نتائج سنة االندماج أو سنة االنقسام الكلي للشركات" 

 
 2013نوفمرب  4بتاريخ  311343القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1099
 2013 نوفمرب  4بتاريخ  311323القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1100
 2013أفريل  29بتاريخ  311208القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1101
 2013ماي  2بتاريخ  39436القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1102
 2013ماي  2بتاريخ  39436القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1103
 2013فيفري  11بتاريخ  312303القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1104
 2013ديسمرب  31بتاريخ  31201القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1105
 2013مارس  18بتاريخ  311981القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1106
 2013نوفمرب  4بتاريخ  311323و 311123القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد  - 1107
 نوفمرب  4بتاريخ  311323و 311123لتعقييب الصادر يف القضيتني عدد القرار ا - 1108
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التوظيف جمرد تصحيح لوضعية جنمت عن وجود أخطاء مادية  - املعاوضة موضوع  املطالبني ابألداء لتصحيح    إذا كان عقد  تسربت إىل عقود متلك 
من جملة معاليم  27الفصل  اجنرار ملكيتهما وجعلها متطابقة مع حوزمها الفعلي، فإنه ال ميكن اعتبار املعاوضة يف هذه احلالة نقال للملكية وال ميكن إخضاعها إىل

 1109التسجيل والطابع اجلبائي 

القيمة املضافة العمليات املبينة ابجلدول "أ" املدرج ابمللحق وقد ورد هبذا اجلدول أنه تعفى من القيمة املضافة    من جملة األداء على  4اقتضى الفصل    -
ذلك  إذا مل يثبت عقود تسويغ العقارات من طرف األشخاص الطبيعيني غري اخلاضعني لألداء على القيمة املضافة يف النظام احلقيقي مبوجب نشاط آخر، وعمال ب

   1110املضافة  ق امللف أن املطالب ابألداء كان خاضعا للنظام احلقيقي بعنوان نشاطه يف  بيع لوازم اخلياطة فإنه ال حيق مطالبته ابألداء على القيمةمن أورا

 :الفرع العاشر: اإلثبات ف النّزاع اجلبائي

   انتهت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:
مطالب  إثبات قاعدة األداء حممول على اإلدارة اليت يتعني  عليها أتسيس توظيفها وتربير التعديالت املزمع إدخاهلا على الوضعي ة اجلبائية لل  إن  عبء  -

 1111ابألداء ، وأن ه ال جيوز مطالبة هذا األخري إبثبات حقيقة مداخيله وصح ة تصارحيه قبل أن تثبت اإلدارة سند وأساس تعديالهتا 
ح قر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن عبء إثبات قاعدة األداء حممول على اإلدارة ابعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صحة تصاري است  -

املنصوص عليها ابلفصلني   والفعلية  القانونية  القرائن  استنادا إىل مجيع  املستوجبة  الضريبة  لتحل حمله حقيقة وعاء  الضريبة   43و    42املطالب ابألداء  من جملة 
 1112رده احلقيقية. وعندها حيمل عبء اإلثبات على املطالب ابألداء الذي يتوجب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه اإلدارة أو إقامة الدليل على موا

ة والسالمة يف اقتضاء بنظام التصريح اجلبائي، فإن اإلعالم ابلتفويت يف األصل التجاري  حيوز بطبيعته ، دون لزوم ملوافقة اإلدارة ، على قرينة الصح  -
 .1113الد اللة على ما تضم نه من عناصر ما مل تتوصل اإلدارة إىل دحضها 

ابلضريبة بصفة تقديرية ابلرجوع إىل نفقاته الشخصية الظاهرة واجللية أو حسب ّنو الثروة كل ما ثبت حيق  إلدارة اجلباية إعادة تقومي مداخيل املطالب    -
مداخيل غري مصر ح هبا على   إىل  يرجع  ا  إّن  الثروة  ّنو  أن   قوامها  بسيطة  قرينة  انطالقا من  به وذلك  املصر ح  الدخل  مع  تتناسب  املطالب أهنا ال  يبقى حق  أن 

دحضها ويف اإلتيان ابلرباهني اليت تعكس صحة تصارحيه أو شطط األداء املوظ ف عليه كاحلصول على قرض بنكي أو على هبات أو تكوين ابلضريبة حمفوظا يف  
 1114مد خرات أو غري ذلك من احلجج واإلثبااتت اليت من شأهنا تربير متويل اقتناءاته أو وتنامي ثروته 

االقتناءات املتمثلة يف شراء عقار بقيمة أربعني ألف دينار وأصل جتاري بقيمة مثانني ألف دينار تكون يف أغلب إن اعتبار حمكمة املوضوع أن طبيعة    -
 1115التعليل األحيان نتيجة ادخار سابق لسنة التوظيف دون بيان األسانيد الواقعية و القانونية اليت حددت هبا انتهاج هذا املوقف جيعل حكمها ضعيف 

الفواتري لكوهنا حتمل اترخيا الحقا لتاريخ عقد البيع مبا يستنتج منه أن األشغال املضمنة هبا أجنزت على  جيوز حملكمة األص  - القضاء برفض بعض  ل 
نوية  مل اسم ذات معالعقار موضوع التوظيف بعد بيعه وقبض مثن بيعه ابلكامل، كما جيوز رفض الفواتري اليت مل تتضمن التنصيص على القيمة املضافة أو اليت حت

 1116مستقلة عن املطالب ابألداء بوصفه شخصا ماداي. 
حكم الغري ابلنسبة إىل عقد البيع املقدم من املطالب ابألداء طاملا مل تكن ال خلفا عاما وال خلفا خاصا ألطرافه وهو    يفتعد  اإلدارة العامة لألداءات    -

 .1117ما حيول دون االعتداد به يف مواجهتها أو معارضتها ببنوده 
تعقيب ال لئن كان حملكمة احلكم املطعون فيه كامل الصالحيات يف تقدير حجية الشهادة املقدمة من املطالب ابألداء ولئن كانت أيضا رقابة قاضي ال  -

اضي األصل، فإنه ال  متتد إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع يف تقديره للحجج املقدمة من األطراف ضرورة أن هذه املسألة تتعلق ابملوضوع وتبقى من أنظار ق
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جلباية. وعلى حمكمة ميكن  التغافل عن اخلطأ الفادح يف التقدير الذي قد تقع فيه  فيه حمكمة األصل ال سيما إذا كانت تلك الشهادة حمررة بعد تدخل مصاحل ا
ها قضائها وكيفية تسجيل املبالغ املضمنة هبا يف االستئناف يف نطاق دورها االستقصائي كمحكمة موضوع أن تتثبت من مدى مصداقية الشهادة اليت أسست علي

 1118حسابية الشركة وحتت أي عنوان. 
التعقيب من اجلائز إثبات الشطط يف التوظيف بشّت  احلجج والوسائل اليت تستأثر حمكمة املوضوع بتقدير حجيتها وال رقابة عليها يف ذلك من قاضي   -

طأ فادح يف التقدير وبشرط تعليل حكمها تعليال سائغا واحلجج املعتربة إلثبات الشطط يف األداء املوظف هي إال  يف حدود ما يشوهبا من حتريف للوقائع أو خ
الد اللة على حت املرتابطة منطقا واملتطابقة زمنا مبا من شأنه  القرائن  امللف واليت تعكس تظافر  له أصل اثبت يف  للنفقات اليت تكون موثقة مبا  قيق مصادر اثبتة 

 .1119الظاهرة واجللية أو لنمو الثروة و دحض عناصر التوظيف  الشخصية 
ة اجلبائية و ما إن نظر القاضي العديل إبتدائيا وإستئنافيا يف النزاعات الناشئة عن قرارات التوظيف اإلجباري يكون حمكوما ابلطبيعة اإلدارية للمنازع  -

أطراف النزاع وتكوين كل    تقتضيه من دور استقصائي ومن صالحيات حبث وحتقيق موكولة للقاضي اجلبائي املتعهد هبا دون أن تصل إىل حد حلول القاضي حمل
عكس تظافر القرائن حجج اخلصوم. كما أن  احلجج املعتربة إلثبات الشطط وللتخفيض من األداء املوظف هي اليت تكون موثقة مبا له أصل اثبت يف امللف واليت ت

 1120الظاهرة واجللية أو لنمو الثروة ودحض عناصر التوظيف.  املرتابطة منطقا واملتطابقة زمنا مبا من شأنه الداللة على حتقيق مصادر اثبتة للنفقات الشخصية
لتقديرية إن التثبت يف مدى صحة قائمات احلرفاء اليت اعتمدها اخلبري وتفحص سالمة الفواتري اليت أس س عليها أعماله يندرج يف إطار الصالحيات ا-

 1121يشوب قضائها من خطأ فادح يف التقدير أو خرق للقانون  حملاكم األصل وال رقابة عليها يف ذلك من قبل قاضي التعقيب إال بقدر ما
وال رقابة من املستقر عليه فقها وقضاء أن ه من اجلائز إثبات الشطط يف التوظيف بشّت احلجج والوسائل اليت تستأثر حمكمة املوضوع بتقدير حجيتها    -

ئع أو خطأ فادح يف التقدير وبشرط تعليل حكمها تعليال سائغا وأن  احلجة املعتربة عليها يف ذلك من قاضي التعقيب إال  يف حدود ما يشوهبا من حتريف للوقا
صل اثبت ابمللف واليت تعكس تضافر القرائن املرتابطة منطقا واملتطابقة زمنا مبا من  أإلثبات الشطط وللتخفيض يف األداء املوظف هي اليت تكون موثقة مبا له  

 .1122للنفقات الشخصية الظاهرة واجللية أو لنمو الثروة ودحض عناصر التوظيف  شأنه الداللة على حتقيق مصادر اثبتة
طريقة إن  ضبط نسبة الربح مسألة واقعية موكولة الجتهاد قاضي املوضوع حسب طبيعة النشاط، وعمال بذلك فإنه جيوز حملكمة األصل اإلذن بتعديل    -

اليت استندت إليها اإلدارة للعناصر املوضوعية وللمقارانت اليت من شأهنا التوصل إىل رقم معامالت  احتساب رقم معامالت صاحب املقهى يف ضل افتقار املعادلة  
 .1123يتماشى وحجم النشاط موضوع التوظيف 

قواعد يتعني  على  إن  اإلثبات يف املاد ة اجلبائية تسوسه قواعد حمددة تفرضها الطبيعة املخصوصة للنزاع اجلبائي وما ميي زه من طابع استقصائي وهي    -
ة تصريح املطالب القاضي مراعاهتا والعمل وفقها وتقتضي أن حيمل أو ال عبء إثبات قاعدة األداء على اإلدارة ابعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صح  

صبح حمموال على املطالب ابلضريبة الذي يتوج ب عليه ابلضريبة لتحل  حمل ه حقيقة وعاء الضريبة املستوجبة ، وأن ه مّت مت  استيفاء ذلك ينعكس عبء اإلثبات لي
فلح هذا األخري يف التوص ل عندئذ إثبات الشطط فيما وظ ف عليه أو إقامة الدليل على موارده احلقيقي ة لينقلب ذلك العبء جمد دا وحيمل على اإلدارة اثنية كل ما أ

 1124دم أحقي ة مطالبته أبدائه إىل تقدمي ما يدعم وجاهة مزاعمه حول الشطط يف التوظيف أو ع

 القسم الثالث: الّنزاعات املتعّلقة ابملصادقة على تقارير االختبار:
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لزائدة العقارية و يستنتج من هذه واحلقوق العقارية واألصول التجارية احملالة ابلنسبة إىل النزاعات املتعلقة مبعاليم التسجيل أو ابلضريبة على الدخل بعنوان القيمة ا
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كلما تعلق األمر بتقدير القيمة التجارية للعقار املتمثلة يف حتديد مثن املرت املربع مث الثمن اجلملي األحكام أن اإللتجاء لإلختبار يكون وجوبيا ويقيد سلطة احملكمة  
للعقار موضوع خالف ب القيمة التجارية  إذا مل تكن  أم ا  املتعارف عليها تشريعا وقضاء،  املقاييس  التفويت فيه وذلك ابعتماد  ني الطرفني بل متحور للعقار زمن 

بينهما   الزائدة اخلالف  القيمة  اللجوء إىل خبري عديل لضبط  العقار، فإن  قضاء حمكمة األصل برفض طلب   التفويت يف  الواجب طرحها من مثن  املبالغ  حول 
 1125من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية  62العقارية ال يعد  خمالفا ألحكام الفصل 

اءات اجلبائية يتعلق مبسألة إجرائية وجوبية ال عالقة هلا مبصلحة اخلصوم ويتنزل على هذا من جملة احلقوق واإلجر   62إن اإلختبار الذي أوجبه الفصل    -
هدة ابلنزاع ولو مل يتمسك به األساس يف إطار اإلجراءات اجلوهرية اليت هلا مساس ابلنظام العام، ضرورة أن املشرع أوكل مهمة احرتام هذا اإلجراء إىل احملكمة املتع

املطالب ابألداء أو اخلزينة اخلصوم ابعتبار أن ا القيمة سواء كان  املستفيد من تلك  الطرف  النظر عن  للعقار بصرف  القيمة احلقيقية  الوصول إىل   لغاية منه هي 
بقى اإلذن هبا ليت يالعامة، كما أن هذا اإلختبار الوجويب الذي خص به املشرع القيمة الزائدة العقارية خيتلف من حيث طبيعته عن بقية اإلختبارات األخرى ا

 1126موكول الجتهاد احملكمة أو بناء على طلب من أحد األطراف. 

تع  - إليها اخلرباء بشرط  يتوصل  اليت  النتائج  تقدير مدى االعتماد على  السلطة يف  اعتبار أن حملكمة األصل كامل  ليل دأب عمل هذه احملكمة على 
يف ذلك من قبل قاضي التعقيب إال بقدر ما يشوب حكمها من ضعف يف التعليل أو خرق للقانون أو   موقفها تعليال يتوافق مع الواقع والقانون وال رقابة عليها

 1127حتريف للوقائع أو خطأ فادح يف التقدير. 
يعترب من قبيل احلياد عن    - الزائدة ال  القيمة  التجاري وطريقة احتساب  املكونة لألصل  العناصر  املنتقد لكيفية ضبط  بيان حمكمة احلكم  ضوع مو إن 

 1128من جملة احلقوق واإلجراءات.  62الدعوى بقدر ما هو نقاش يف صميمها بغاية مزيد توضيح األعمال املوكول للخبري القيام هبا طبق مقتضيات الفصل 
واإلجراءات اجلبائية، فإن   من جملة احلقوق  66طاملا ارأتت احملكمة اإلستعانة مبصاحل اجلباية إلعادة احتساب املبالغ املوظفة، وفق ما خيوله هلا الفصل    -

قه وال يندرج أساسا  طلب املطالب ابألداء تعيني خبري من جديد إلعادة تقييم النتائج اليت توصلت إليها مصاحل اجلباية بعد إعادة اإلحتساب يصبح يف غري طري
الفصل   األداء  66ضمن  مبالغ  على  احملكمة  تدخلها  اليت  ابلتعديالت  أحكامه  تتعلق  الذي  اليت املذكور  اإلحتساب  إعادة  عملية  بنتائج  وليس  املوظفة  ات 

 1129استوجبتها تلك التعديالت. 

إمكانية خوهلا إن اإلجراء املتمثل يف اإلذن بتعيني خبري ليس متصال ابحلقوق أو الضماانت األساسية اليت يكفلها املشرع للمطالب ابألداء بل هو جمرد  
واليت هلا كامل السلطة التقديرية يف اإلستجابة لذلك الطلب من عدمه، دون أن تكون ملزمة بتعليل موقفها يف صورة عدم املشرع للمحكمة إذا طلب منها ذلك  

 . 1130اإلستجابة للطلب

الفصل    - القابلة    66يقتضي  أو  املوظفة  املبالغ  احتساب  إعادة  تستوجب  تعديالت  إدخال  صورة  "يف  أنه  اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق  جملة  من 
". وجرى عمل هذه إلسرتجاع ميكن للمحكمة اإلستعانة مبصاحل اجلباية إلعادة عملية اإلحتساب أو تعيني خبري هلذا الغرض بناء على طلب من املطالب ابألداءل

حسابية حبتة مقيدة ابلتعديالت   احملكمة على اعتبار أن جمال تطبيق أحكام الفصل املذكور يتعلق فقط بصورة إعادة احتساب املبالغ املستوجبة ابعتبارها عملية
سبيلها حول قاعدة الضريبة اليت أدخلتها على أسس التوظيف وهو ال ينطبق ابلتايل على سائر اإلختبارات األخرى اليت أت ذن هبا حماكم املوضوع واهلادفة إىل إانرة  

يف هذه احلالة أن تستنجد أبهل اخلربة من ذوي اإلختصاص سواء من تلقاء وأسسها وحول عناصر اخلالف القائمة بني طريف النزاع، ذلك أنه جيوز حملاكم األصل  
طب حتتمها  اليت  التحقيق  إجراءات  اختاذ  يف  تقديرية  سلطة  من  متلكه  مبا  وعمال  اجتهادها  ملطلق  وفقا  وذلك  األطراف  أحد  من  بطلب  أو  الدعوى نفسها  يعة 

 .1131اجلبائية 

ض مصاحل إن  تعيني ثالثة خرباء ، مّت كانت الدولة أو غريها من اهليئات العمومية طرفا يف قضي ة ، هو إجراء يهم  مصلحة اخلصوم وأن عدم اعرتا  -
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 .1132ك اجلباية على احلكم التحضريي القاضي بتعيني خبري واحد وعدم إاثرة تلك املسألة أثناء تنفيذ اخلبري للمأمورية يعد  قبوال منه بذل
من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية، فإن   66طاملا ارأتت احملكمة اإلستعانة مبصاحل اجلباية إلعادة احتساب املبالغ املوظفة، وفق ما خيوله هلا الفصل    -

ساب يصبح يف غري طريقه وال يندرج أساسا  طلب املطالب ابألداء تعيني خبري من جديد إلعادة تقييم النتائج اليت توصلت إليها مصاحل اجلباية بعد إعادة اإلحت 
الفصل   اليت   66ضمن  اإلحتساب  إعادة  عملية  بنتائج  وليس  املوظفة  األداءات  مبالغ  على  احملكمة  تدخلها  اليت  ابلتعديالت  أحكامه  تتعلق  الذي  املذكور 

 1133استوجبتها تلك التعديالت. 
بتعيني خبري ليس متصال ابحل   - املتمثل يف اإلذن  للمطالب ابألداء بل هو جمرد إمكانية إن اإلجراء  اليت يكفلها املشرع  الضماانت األساسية  قوق أو 

يل موقفها يف صورة خوهلا املشرع للمحكمة إذا طلب منها ذلك واليت هلا كامل السلطة التقديرية يف اإلستجابة لذلك الطلب من عدمه، دون أن تكون ملزمة بتعل
 عدم اإلستجابة للطلب.

 قضاء السندات التنفيذيةالباب اخلامس:

 القسم األّول : املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
االعرتاض ال    - آجال  احتساب  العربة يف  و  احملكمة  خارج  الطرفني  بني  تتشكل  اإللزام  بطاقات  على  االعرتاض  اخلصومة يف جمال  بتقدمي  إن  تكون 

ريخ اإلعالم ببطاقة االعرتاض أمام احملكمة  وإّنا تكون إبعالم املعرتض ضده وتبليغه مستندات االعرتاض واستدعاءه جللسة معينة يف غضون الثالثة أشهر من ات
 1134اجلرب.

جملة املرافعات املدنية والتجارية وأن اتريخ    من 134إىل    130إن  اإلعرتاض على بطاقات اإللزام حتكمه إجراءات مبسطة خترج عن إطار الفصول من    -
 1135تبليغ حمضر اإلستدعاء للجلسة يعد  مبثابة اتريخ القيام ابإلعرتاض وليس اتريخ نشر القضي ة وتضمينها بكتابة احملكمة املتعه دة

إلجراءات أساسية من بينها اإلستماع إىل تقرير احلاكم املكل ف إن  إصدار األحكام يف ماد ة النزاعات املتعلقة ابإلعرتاض على بطاقات اإللزام خيضع    -
 1136والذي تقع تالوته ابجللسة العلني ة 

فني ابدر  طاملا أن مطلب التعقيب واملستندات مت بناء على ما ورد ابحلكم املطعون فيه ولو تضمن ذلك احلكم غلطا ماداي وطاملا أن ال أحد من الطر   -
 .1137كال الطرفني يصبح مقيدا ابحلكم املطعون فيه ويعترب الطعن من قبل من ورد ابحلكم مقبوال من الناحية الشكلية بطلب إصالح ذلك الغلط فإن  

 القسم الثان : املبادئ املتعّلقة ابألصل :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
حملكمة األصل من خالل االختبار اليت أذنت إبجرائه أنه يفوق املبلغ املستحق فعليا، ال مينعها من القضاء إن  تضمني بطاقة اإللزام ملبلغ مايل ثبت    -

املعرتض البطاقة  إببطال  قضائها  معه  يكون  الذي  األمر  االختبار،  تقرير  إليه  انتهى  ما  إىل حدود  إبطاهلا جزئيا  على  واالقتصار  برمتها يف غري    بتجزئتها  عليها 
 .1138طريقه

 
 2013ديسمرب   13بتاريخ  312935القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1132
 2013فيفري    25بتاريخ  312959القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1133
 2013جويلية    15بتاريخ  311728القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1134
 2013جويلية    15بتاريخ  311786القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1135
 2013جويلية    15بتاريخ  311786القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1136
 2013مارس   11بتاريخ  312537عقييب الصادر يف القضية عدد القرار الت - 1137
 2013أفريل   22بتاريخ  312488القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  - 1138
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به ال يزال  يقتصر نظر احملكمة املتعه دة بنزاع االستخالص يقتصر على تفح ص الشرعية اخلارجية للسند التنفيذي وعلى التثبت من أن  الدين املطالب    -
التقادم ومل يقع الوفاء به بصفة كلي ة أو جزئية ومن دون البت  يف سالمة التوظيف أو إعادة النظر يف احت سابه ألن  ذلك خيرج عن  مستحقا ومل ينقض مبوجب 

 .1139اختصاصها لتعل قه بنزاع قاعدة األداء الذي أفرده املشر ع إبجراءات خاص ة به 
بنزاع االستخالص ويند  - املتعه دة  التصاعدية خيرج عن جمال نظر احملكمة  أو  القار ة  التسجيل  العقد إىل معاليم  البت  يف مسألة خضوع  رج ضمن إن  

 1140  عند الطعن يف قرار التوظيف اإلجباري.اختصاص قاضي أساس األداء 
ال تنطبق على   إن  استثناء املبالغ اليت ليس هلا طبيعة األجر أو توابع األجر واملعتربة كأعباء ومصاريف تقتضيها ضرورة العمل من احتساب االشرتاكات -

اء ومل يعد يوجد أي  مرب ر الفرتاض إعفائها طاملا اقتصر اإلعفاء صراحة على منحة التنقل اجلماعي وكذلك منحة تنقل مدير املؤسسة ابعتبارها غري مشمولة ابإلعف
 1141منحة نقل أعوان شركات النقل الربي واجلوي والبحري.

ة  الباب الّسادس: قضاء اهليئات املهنيّ

 : القسم األّول : الرتسيم

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

أن  الشرط املتعلق بتقدمي مطلب الرتسيم     2006ماي    15املؤر خ يف    2006لسنة    30يستخلص من مقتضيات الفصل الرابع من القانون عدد    -
على املتحصلني على شهادة الدكتوراه أو املاجستري بعد دخول القانون عدد   خالل أجل الثالثة أشهر من اتريخ احلصول على الشهادة العلمية ال ينطبق سوى
 1142حيز التنفيذ وال ميكن تطبيقه على احلائزين على شهادهتم العلمي ة قبل ذلك التاريخ

اضحة وأدرجها يف الباب الثاين من من القانون املنظم ملهنة احملاماة أن الشروط الواردة به حددها املشرع بصفة حصرية وو   3ــ يسرتوح من أحكام الفصل  
 ضبط املشرع أحكامها يف القانون املذكور حتت عنوان "يف شروط الرتسيم"، مبا يستنتج منه أن الرتسيم جبدول احملامني إجراء خيتلف جوهراي عن ممارسة املهنة اليت

 1143رتسيم. الن أسست عليهما اهليئة رفض مطلب اللذا 22و  18البابني الثالث والرابع من نفس القانون ومن بينها أحكام الفصلني 
التمييز بني الرتسيم جبدول احملامني من جهة واملمارسة الفعلية ملهنة احملاماة من ج هة أخرى ذلك أنه ــ استقر عمل هذه احملكمة على اعتبار أنه يتعني 

ماة، أما إذا توىل مباشرة املهنة بصفة فعلية على إثر ترسيمه ابجلدول فإنه يصبح  إبمكان احملامي أن يكون مرمسا جبدول احملامني دون أن يكون ممارسا ملهنة احملا 
  64من القانون املنظم ملهنة احملاماة ويكون تبعا لذلك عرضة للتتبعات التأديبية على معىن الفصل  23و 22حينئذ حتت طائلة التحجري املنصوص عليه ابلفصلني 

 من نفس القانون. 

هادة املاجستري املتحص ل عليها واليت جيب أن تكون شهادة ماجستري يف احلقوق أو العلوم القانونية وليس مبوضوع املذكرة اليت مت  إن  العربة تكون بش  -
 .1144إعدادها يف الغرض  

إرادة املشر ع   واملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة أن   2011أوت    20املؤرخ يف    2011لسنة    97من املرسوم عدد    75و74يسرتوح من أحكام الفصلني    -
أنظار دائرة استئنافية ذات تركيب إليها من  املوجهة  الطعون  بتأديب احملامني أبحكام خاصة جعلت من  املتعلقة  القرارات  إفراد  ة خاصة تضم حماميني اجتهت حنو 

أديبية ومنها قرارات الرتسيم اليت حافظ على رجوع منتخبني والرئيس األول حملكمة االستئناف أو من ينوبه بصفة رئيس، دون سواها من القرارت األخرى غري الت
 .1145الطعون املوجهة إليها  ألنظار حمكمة اإلستئناف برتكيبتها العادية 
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املا كان شرط عدم  ال ميكن للنظام الد اخلي للهيئة الوطنية للمحامني ابعتبارها هيئة مهنية، أن يسن  قواعد خمالفة للقانون املتعل ق بتنظيم احملاماة ط   -
داخلي للهيئة الوطنية للمحامني ضمن امتهان نشاط مأجور ابلتوازي مع احملاماة مقصورا على مباشرة املهنة مبقتضى قانون احملاماة فإن إدراجه مبقتضى النظام ال 

من القانون املنظم ملهنة احملاماة مبا حيول دون ترسيم بعض املرتشحني ممن تتوفر فيهم الشروط اليت ضبطها هذا   3شروط الرتسيم يكون خمالفا ملقتضيات الفصل  
 .1146القانون 

 القسم الثان : التسعرية :

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

طالقا من صدور  طاملا أن  إانبة احملامي تنتهي بصدور احلكم يف القضي ة فإن ه يتعني  احتساب تقادم أجوره انزلة بنازلة وخبصوص كل  قضي ة على حدة ان  -
 1147.يف قضااي أخرى احلكم فيها وذلك بصرف النظر عن تواصل إانبته لنفس الشخص 

اصــة مبهنــة يعتــرب احملــامي وكــيال مــأذوان مبوجــب القــانون كمــا أن عالقتــه مبنوبــه تسوســها القواعــد العامــة لعقــد الوكالــة فضــال عــن األحكــام القانونيــة اخل  - 
من نفس اجمللة الذي اقتضى  404وختضع أجوره إىل أحكام الفصل  من جملة اإللتزامات والعقود1118احملاماة ولذلك فإنه يعد  وكيال للخصام على معىن الفصل  

فـاق الـذي انتهـت بـه أن ه تسقط الدعوى مبضي عام ذي ثالمثائة ومخسة وستني يوما فيما يستحقه وكالء اخلصام أجرا ومصاريف من اتريخ احلكم االنتهائي أو االت
 1148 القضية أو اتريخ عزهلم عن الوكالة.

أتعاب احملاماة يتم  استنادا إىل عناصر أساسية تتعلق خاصة بطبيعة الدعوى والوقت املخصص  استقر  فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  تقدير    -
امي طالب التسعرية ابلنظر إىل طبيعة  لألعمال املتوالة واجملهود املهين املبذول وأقدمية احملامي ومسعته وال تدخل يف عني االعتبار النتيجة النهائية اليت توصل إليها احمل

سبب ويعد تقدير  وين املتمثل يف بذل عناية ال حتقيق نتيجة كما ال جيوز ربط األتعاب بقيمة املخلف مثال ضرورة أن  هذا التقييم يؤدي إىل اإلثراء بدون واجبه القان
هم من قضاة التعقيب إال  بقدر تلك األتعاب مسألة موضوعية ترجع لتقدير قضاة املوضوع بشرط تعليل موقفهم تعليال يتوافق مع مقتضيات القانون وال رقابة علي

 1149ما يشوب التعليل الذي اعتمدوه من خرق للقانون أو حتريف للوقائع 
ا تبقى خاضعة فيما يتعل ق ابلطعن فيها  - إىل أحكام الفصل   طاملا أن  القرارات الصادرة عن جملس اهليئة يف ماد ة التسعرية ال تشك ل قرارات أتديبية فإهن 

 1150  واملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة الذي مل يشرتط تركيبة خاص ة للهيئة احلكمي ة.  2011أوت 20املؤرخ يف  2011لسنة   97من املرسوم عدد  74
 .1151لنظرجيوز لكل  حمام مّت توف ت الشروط القانونية فيه نيابة املتقاضي دون احلصول على ترخيص مسبق من رئيس الفرع الذي يرجع إليه احملامي اب -
فق  - والوقت  استقر  الدعوى  بطبيعة  خاصة  تتعلق  أساسية  وعناصر  مقاييس  إىل  استنادا  يتم  احملاماة  أتعاب  تقدير  أن  اعتبار  على  احملكمة  قضاء  ه 

 .1152املخصص لألعمال املتوالة واجملهود البدين أو الذهين املبذول وأقدمية احملامي ومسعته 
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 املبادئ املتعّلقة ابملنافسة واألسعار الباب الّسابع :

 خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: 
اإلبتدائي كمح - الطور  يف  انئبيها  مكتب  تعني  مل  املستأنف ضدها  الشركة  أن  اإلبتدائي  امللف  وخاصة  امللف  أوراق  على  ثبت ابإلطالع  ل طاملا  

  نيابتهما عنها يف ذلك الطور دون أن يكون مكتبهما حمال ملخابرهتا ، فإن توجيه انئب الشركتني املستأنفتني أسانيد اإلستئناف إىل مكتب   ملخابرهتا واللذين أعلنا
 1153من قانون احملكمة اإلدارية. 61انئيب الشركة املستأنف ضدها يف مقرها اإلجتماعي يكون خمالفا ألحكام الفصل  

 ة ابملنافسة، تلك اليت من شأهنا احلد  من حري ة املنافسة أو هتديد توازن نشاط إقتصادي حبكم موقع املؤس سة اليت اقرتفتها يف السوقتعد  ممارسات خمل    -         
 .   1154املعنية 

 التصر فات املشكو منها واملتمثلة يف استمالة العنصر البشري يف سوق خدمة النداء وعلى فرض ثبوهتا، فهي ال تشكل سوى -
العدد الضئيل لألعوان مظهر م املستقيلني الذين    ن مظاهر املنافسة غري الشريفة اليت ال تقوى أبن ميتد  أثرها إىل حد  اإلخالل ابلتوازانت العام ة للسوق انهيك 

 . 1155انتقلوا للعمل لديها 
 

ة  الباب الثامن:املبادئ املستمدة من نشاط اجللسة العاّمة القضائيّ

 هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية: خلصت احملكمة اإلداري ة يف 

من جملة الضريبة على الدخل أن  املشرع قي د سلطات إدارة اجلباية ابستشارة اخلرباء يف امليدان الفالحي مع   24من الفصل    3يستشف من أحكام الفقرة     -
بطريقة حمد دة مبا يرتك اجملال متسعا لإلدارة يف انتهاج الطريقة اليت تستجيب ألحكام مراعاة نوعية النشاط حسب اجلهة غري أن  مراجعة أهل اخلربة مل ترد مشروطة  

 .1156املذكور شريطة احرتام مبدأ احلياد لتوفري أكرب الضماانت للمطالب ابألداء 24الفصل 

الدواجن    - قطاع  إحصائية حول  دراسة  على  للضريبة  اخلاضع  الصايف  الربح  لتحديد  اجلباية  إدارة  سنة  اعتماد  لإلنتاج   1998أعد ت  العامة  اإلدارة  قبل  من 
من أهل اخلربة يف امليدان الفالحي واإلدارة العامة للصحة احليوانية واجملمع املهين املشرتك ملنتوجات الدواجن، دون اللجوء إىل معرفة رأي أي جهة أخرى مستقلة  

 .1157ن التوظيف اإلجباري من جملة الضريبة على الدخل ويفضي إىل بطال 24يعد  خمالفا للفصل 

 من جملة املرافعات املدنية والتجارية وجوب تقدمي االستدعاء وعريضة االستئناف كل  على حدة. 71و 70مل يشرتط الفصالن - 

 1158السهو عن ذكر عدد السجل التجاري ومكانه بعريضة االستئناف ال يبطلها إال  مّت نتج عنه ضرر للمتمسك ابلبطالن -

النق  -  اليت سبق رفضها من قبل يف حالة  املطاعن  العامة إعادة مناقشة  التعقيب والبت هنائيا يف األصل كقاضي موضوع، فإنه الجيوز للجلسة  ض من قاضي 
 . 1159قاضي األصل وأضحت بذلك مطاعن اتصل هبا القضاء مبجرد أن فوت صاحب املصلحة يف فرصة إعادة إاثرهتا أمام قاضي اإلحالة 

 
 2013أفريل  17بتاريخ   29331احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1153
 2013فيفري   21بتاريخ   28309احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1154
 2013أفريل  17بتاريخ   29331القضية عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1155
 2013ماي  2بتاريخ   39436قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد  1156
 2013ماي  2بتاريخ   39436قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد   1157
 2013ماي  2بتاريخ  311578 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1158
 2013ماي  2بتاريخ  311578 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1159
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الذي جاء به أنه تضع اإلدارة على ذمة املطالبني ابلضريبة ميثاقا يضبط   1991من قانون املالية لسنة    47ريبة ملزم لإلدارة بصريح الفصل  ميثاق املطال ابلض  - 
  1160حقوقهم وواجباهتم يسمى ميثاق املطالب ابلضريبة ويلزم مضمون هذا امليثاق اإلدارة

النطالق الفعلي لعملية املراقبة حيتسب من التاريخ احملد د ابإلعالم ابملراقبة أو من التاريخ الذي عوضه يف صورة استقر  فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أن  اتريخ ا-
حّت يف  يد يف أجل املراقبة وذلك  أتجيل بدئها وأنه ال جيوز جتاوز التاريخ احملد د ابإلعالم إال  يف صورة ثبوت قيام اإلدارة مبكاتبة املطالب ابألداء إلعالمه ابلتمد 

ه يف االستجابة إىل الطلب صورة متسك إدارة اجلباية أبن  جتاوز املدة القانونية للمراقبة مرده عدم تسهيل املطالب ابلضريبة لتلك العملية أو رفضه للها أو أتخر 
 1161املوجه له من اإلدارة لتقدمي واثئقه احملاسبية.

واالجراءات اجلبائية أن  اعتزام إدارة اجلباية التخفيض يف نتائج املراجعة اجلبائية خيتلف عن حالة الرتفيع فيها  من جملة احلقوق    46يستشف من أحكام الفصل  - 
يف شأن النتائج اجلبائية إذ أن  الصورة األوىل جتيز لإلدارة تصحيح وضعية املطالب ابألداء سواء يف الطور االبتدائي أو االستئنايف شريطة عدم صدور حكم هنائي  

وجب تقرير تقده إىل احملكمة اليت توصلت إليها عكس ما هو الشأن ابلنسبة للحالة اليت تعتزم فيها الرتفيع فيها واليت تكون فيها ملزمة بتدارك األخطاء والنقائص مب
لزمة ابلرتفيع يف نتائج املراجعة اجلبائية مبقتضى قرار يف  االبتدائية اجلبائية املتعهدة ابلقضية املنشورة لديها، أم ا بعد صدور احلكم يف الطور االبتدائي فإهنا تكون م

 .1162التوظيف اإلجباري 

عديليا وجزءا ال يتجزء من  إصدار إدارة اجلباية لقرار توظيف ال ينفصل عن قرار سابق مت  إبطاله قضائيا دون إعادة اجراءات املراجعة يصري القرار اجلديد قرارا ت- 
 .1163ند الواقعي الصحيح القرار امللغى مم ا يفقده الس

 1164اخللل يف اجراءات اإلعالم بقرار التوظيف اإلجباري له أتثري على احتساب آجال الطعن وليس من شأنه التأثري على شرعيته. -

الفصل    - عليها  نص   خمتلفة  إبجراءات  املشرع  خص ها  التوظيف  نزاع  عن  ختتلف  مسألة  موجب  بدون  املدفوعة  األداءات  اسرتجاع  جملة   من  28طلب 
 1165احلقوقواالجراءات اجلبائية األمر الذي ال يسوغ معه مناقشتها صلب النزاع املتعلق ابلتوظيف اإلجباري. 

و  وانن احملر ران له، فإن  خل طاملا أوجبت مقتضيات الفقرة الثانية من جملة الضريبة على الدخل أن يتضمن حمضر املخالفة اجلبائية ختم املصلحة اليت ينتمي إليها الع-
 1166حمضر املخالفة من اخلتم املذكور يفضي إىل ابطالنه

 1167من جملة الضريبة.   57و 56اجلباية مطالبة قانوان بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري إىل آخر عنوان قدمه املطالب ابألداء طبقا للفصلني  إدارة-

ابلضريبة من  فقرة أوىل من جملة الضريبة واملتعلقة بدراسة ملف املطالب    67دأب فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  االجراءات املنصوص عليها ابلفصل  -
 .1168جلنة املراضاة هي من االجراءات األساسية اليت ينجر عن عدم مراعاهتا بطالن التوظيف

 1169يعد  إرسال تقرير جلنة املراضاة إىل املطالب ابلضريبة قصد اإلجابة عنه إجراء ضروري ينجر عن اإلخالل به بطالن اجراءات املراجعة. -

 
 2013ماي  2بتاريخ  310748 القضائية الصادر يف القضية عددقرار اجللسة العامة  1160
 2013ماي  2بتاريخ  310748 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1161
 2013ماي  2بتاريخ  310798 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1162
 2013ماي  2بتاريخ  310798 دقرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عد 1163
 2013ماي  2بتاريخ  310400 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1164
 2013ماي  2بتاريخ  310400 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1165
 2013ماي  2بتاريخ  310400 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1166
 2013ماي  2بتاريخ  310399 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1167
 2013ماي  2بتاريخ  310399 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1168
 2013ماي  2بتاريخ  310399 قرار اجللسة العامة القضائية الصادر يف القضية عدد 1169
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مكل ف-  للصح ة  العمومي ة  املؤسسة  عدد  أن   القانون  عدد    1991لسنة    63ة عمال أبحكام  الطبية   1991لسنة    1844واألمر  واخلدمات  العالج  بتوفري  ا 
نشاطها   ومن أجل ذلك خو هلا القانون الش خصي ة املدني ة واالستقالل املايل, وابلتايل القدرة على حتم ل املسؤولية القانوني ة املرتت بة على واحلماية الصحية للسكان  

ر ة عن ممارسة تلك املهام مما لك دون متييز بني مشموالهتا الطبية واإلداري ة والنظر إليها كوحدة سواء يف نطاق مباشرهتا ملهامها أو يف نطاق حتمل املسؤولية املنجوذ
العادي للمرفق العام الصح ي الذي تسهر عليه،    جيعلها مسؤولة عما حيدث داخلها من أخطاء كل ما ثبت أن  األضرار املراد الت عويض عنها مرد ها خلل يف الس ري

مي ة يف غري طريقه ويتعني  االمر الذي يغدو معه موقف حمكمة اإلستئناف ال ذي انتهى إىل إقرار مسؤولي ة املكلف العام بنزاعات الد ولة يف حق وزارة الصح ة العمو 
إلي الراجع  الطيب   املرفق  سري  عن  املستشفى  مسؤولية  إقرار  نطاق ابلتايل  من  العمومي ة  الصحة  وزارة  حق  يف  الد ولة  بنزاعات  العام  املكل ف  وإخراج  ابلن ظر  ه 

 .1170املنازعة 

وال رقابة عليها يف من املستقر عليه فقها وقضاء أن ه من اجلائز إثبات الشطط يف التوظيف بشّت احلجج والوسائل اليت تستأثر حمكمة املوضوع بتقدير حجيتها  -
املعتربة إلث ذلك من قاضي   تعليال سائغا وأن  احلجة  تعليل حكمها  التقدير وبشرط  للوقائع أو خطأ فادح يف  بات  التعقيب إال  يف حدود ما يشوهبا من حتريف 

منا مبا من شأنه الداللة ز  الشطط وللتخفيض يف األداء املوظف هي اليت تكون موثقة مبا له اصل اثبت ابمللف واليت تعكس تضافر القرائن املرتابطة منطقا واملتطابقة
 .1171على حتقيق مصادر اثبتة للنفقات الشخصية الظاهرة واجللية أو لنمو الثروة ودحض عناصر التوظيف 

طريقة احتساب إن  ضبط نسبة الربح مسألة واقعية موكولة الجتهاد قاضي املوضوع حسب طبيعة النشاط، وعمال بذلك فإنه جيوز حملكمة األصل اإلذن بتعديل  -
قم معامالت يتماشى  م معامالت صاحب املقهى يف ضل افتقار املعادلة اليت استندت إليها اإلدارة للعناصر املوضوعية وللمقارانت اليت من شأهنا التوصل إىل ر رق

  .1172وحجم النشاط موضوع التوظيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 العنوان الثالث:
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ة   املبادئ املتعّلقة ابلّطعون اإلستدراكيّ

 الباب األّول: املبادئ املقّررة ف ماّدة إعادة الّنظر

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت
اليت النظر  دة  ـ مطالب إعادة النظر تعترب وسيلة طعن تراجعية متارس ضد األحكام النهائية وال ميكن أن تسلط على األحكام الصادرة يف مادة إلتماس إعا

 1173  ال تقبل الطعن أبي وجه من الوجوه .
 1174 لنظر املقد م دون إانبة حمام مرس م لدى التعقيب حري  ابلرفض شكال.ـ مطلب إعادة ا

الفصالن   أحكام  اقتضت  لئن  هيئات 78و  77ـ  إحدى  عن  الصادرة  النهائية  األحكام  يف  النظر  إعادة  جواز  اإلدارية  ابحملكمة  املتعلق  القانون  من 
أتكيدا لتلك الصبغة اإلستثنائية ، دأب فقه قضاء هذه احملكمة على حتكيم مبدأ عام من احملكمة،فإن ذلك الطعن اإلستدراكي يشكل استثناء التصال القضاء.و

 1175 القانون قائم على عدم جواز الطعن جمددا ابلتماس إعادة النظر يف احلكم الذي يصدر برفض إلتماس إعادة النظر أو قبوله.
إعادة النظر يف اتريخ اثبت سواء بتسلمه نسخة منه أو مببادرة اإلدارة إبعالمه به مبوجب ـ يف غياب وجود ما يفيد إعالم املعين ابحلكم موضوع طلب  

 1176 حمضر حمرر يف الغرض فإن آجال الطعن فيه تبقى مفتوحة وال ميكن أن حتتسب أبية حال انطالقا من اتريخ صدور احلكم .
ن قبل حمامي لدى التعقيب حسب الصيغ املقررة قانوان،دون فرض أن يكون طلب  إرادة املشرع اجتهت صراحة حنو وجوبية حترير املطلب واملستندات م  -

 1177  تبليغها حاصال من قبل حمام لدى التعقيب ، كما استقر عمل احملكمة على جواز تصحيح إجراءات القيام املتعلقة إبانبة حمام.

 الباب الثان: املبادئ املقّررة ف ماّدة االعرتاض

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية :  خلصت

اه وابلتايل فإن ه ال ـ طاملا أن املعرتض يف قضية احلال هو املدعي يف القضية األصلية وقدم تقريرا يف الدفاع بشأهنا ، كما حضر جبلسة املرافعة ومتسك بدعو 
من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية احلق يف اإلعرتاض لرفعه ممن ال صفة له يف 79والذين خول هلم الفصل  ميكن إعتباره من احملكوم عليهم بصورة غري حضورية  

 1178  اإلعرتاض.

 1179قوط. ـ تقدمي  مذكرة أسباب اإلعرتاض وحمضر تبليغها، دون إردافها بنسخة من احلكم اإلستئنايف املعرتض عليه جيعل مطلب اإلستئناف حراي ابلس

القيام ابإلعرتاض يف ـ يكون اإلع الدفاع شريطة  القضية وعدم ممارسته حلقوقه يف  للقائم به جراء عدم متثيله يف  رتاض  مقبوال كلما ثبت حصول ضرر 
 1180  اآلجال القانونية.

 
 . 2013جويلية   12بتاريخ  61164احلكم الصادر يف ماد ة إعادة النظر يف القضية عدد   1173
 . 2013ديسمرب  12بتاريخ  62179و احلكم الصادر يف القضية عدد  2013جويلية   15بتاريخ  61165حلكم الصادر يف ماد ة إعادة النظر يف القضية عدد  1174
 .2013جويلية   11بتاريخ  62181ية عدد احلكم الصادر يف ماد ة إعادة النظر يف القض 1175
 .2013جوان   24بتاريخ  63178احلكم الصادر يف ماد ة إعادة النظر يف القضية عدد   1176
 . 2013جوان   24بتاريخ  63178احلكم الصادر يف ماد ة إعادة النظر يف القضية عدد  1177
واحلكم    2013مارس    15بتاريخ    51109و احلكم الصادر يف مادة اإلعرتاض يف القضية عدد    2013جويلية    12بتاريخ    51116احلكم الصادر يف ماد ة اإلعرتاض يف القضية عدد      1178

 . 2013أكتوبر  31بتاريخ  51115الصادر يف مادة اإلعرتاض يف القضية عدد 
 .2013نوفمرب   25بتاريخ  52305لقضية عدد احلكم الصادر يف مادة اإلعرتاض يف ا 1179
 .2013نوفمرب   08بتاريخ  52304احلكم الصادر يف مادة اإلعرتاض يف القضية عدد  1180
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 1181  ـ عدم ممارسة حق الدفاع ال يكفي بذاته ملنح املعرتض مصلحة يف اإلعرتاض ، وإّنا يكون قد حصل له ضرر.

ة رتض مبد احملكمة مبا يفيد استئناف احلكم املعرتض عليه وعدم إدالئه ابملطلوب رغم التنبيه عليه ،حيول دون اعتبار احلكم قد اكتسى صبغـ مطالبة املع
 1182  هنائية.

الضرر احلاصل   ـ عدم بيان انئب املعرتضة للمحكمة صلب أسانيده أوجه الضرر احلاصل للنقابة بسبب صدور احلكم املعرتض عليه واكتفائه ابلقول أن 
اع عن مصاحل النقابة من قبل  ملنوبته يتمثل يف عدم متكينها من ممارسة حقها يف الدفاع عن نفسها واحلال أنه تبني ابلرحوع إىل أوراق امللف اإلستئنايف أنه مت الدف

 1183 ستندات اإلعرتاض املاثل.الديوان الوطين للسياحة ووزارة السياحة بدليل أن دفوعاهتا يف القضية اإلستئنافية متطابقة مع م 

 
 .2013نوفمرب   08بتاريخ  52304احلكم الصادر يف مادة اإلعرتاض يف القضية عدد   1181
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 . 1189اإلداري

من قانون احملكمة اإلدارية من مرجع نظر   81ل  طاملا أن القاضي اإلداري يف املاد ة اإلستعجالي ة َيستمد  اختصاصه املنصوص عليه ابلفص  -
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 .1190تبًعا لذلك رفضه لعدم االختصاص 
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إبجراءات املصادقة على قانون، وهي من صميم الوظيفة التشريعية للمجلس الوطين التاسيسي و ال يندرج طاملا أن موضوع املطلب يتعلق  -
 . 1191ضمن املنازعات اإلدارية اليت ختتص احملكمة اإلدارية ابلنظر فيها، فإنه ال مناص من التصريح برفض املطلب لعدم االختصاص

ن اهليئات اإلدارية ابجمللس الوطين التأسيسي ختضع لرقابة قاضي اإللغاء، فإن ه من املستقر  لئن كانت األعمال و املقررات اإلدارية الصادرة ع-
عليها من عدمها،   عليه فقها وقضاء أن ه ال والية للقاضي اإلداري على أعمال السلطة التشريعية سواء تعل ق األمر مبشاريع القوانني أو إجراءات املصادقة

     .1192السلط  وذلك عمال مببدإ التفريق بني

، إال لئن كانت تركيبة اللجنة اخلاصة بفرز الرتشحات لعضوية جملس اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت تتضمن نوااب ابجمللس الوطين التأسيسي-
مرتبط ابملهام التأسيسية   وهو غري  2012لسنة  23أن ذلك ال جيرد أعماهلا وواثئقها من الصبغة اإلدارية، ضرورة أن مرجع نظرها مضبوط ابلرسوم عدد 

        .1193املوكولة ملختلف هياكل اجمللس الوطين التاسيسي، مما جيعل الدفع بعدم اختصاص احملكمة اإلدارية يف غري طريقه

ن هذه  طاملا يرمي املطلب إىل إبطال عرض مشروع قانون أساسي يتعل ق ابلتحصني السياسي للثورة على مصادقة اجمللس الوطين التأسيسي و أ-
 .1194املادة ال تندرج يف إطار النزاعات اإلدارية ، فإن ه ال مناص  من التصريح بعدم قبوله

خبصوص الدعاوى املشار    2011لسنة    41من املرسوم عدد    19املقصود ابلنظر اإلستعجايل للمحكمة الوارد ابلفقرة األخرية من الفصل  -
ا  11إليها ابلفصل   الواثئق  إىل  املتصلة ابلنفاذ  يستوجبه من و  مبا  النظر ال غري،  استعجال  إّنا هو   ، أو حرايهتم  ليت هلا أتثري على حياة األشخاص 

األصل اختصار اإلجراءات أمام احملكمة و آجال البت و ال ميكن أن يفيد اختصاص القاضي اإلستعجايل لكوهنا دعاوى أصلية ترجع ابلنظر إىل قاضي  
من قانون   81مرحلة  اختاذ الوسائل الوقتية اجملدية الراجعة ابلنظر إىل القاضي اإلستعجايل على معىن الفصل    املختص يف مادة جتاوز السلطة و تتجاوز

    .1195احملكمة اإلدارية 

الطعن فيها وفق إجراءات و آجال خاصة - املصلحة  ميكن  العمومية لطالبيها من ذوي  اهلياكل  الواثئق اإلدارية من قبل  قرارات رفض منح 
       .20111196لسنة 41من املرسوم عدد  19ل ضبطها الفص

لقاضي  النزاعات املتعلقة ابلطعن يف قرارات رفض اهليكل العمومي املعين مطالب النفاذ إىل الواثئق اإلدارية الصادرة عنها ترجع ابلنظر إىل ا-
                                                                                                                                                              .1197اإلستعجايل اإلداري بوصفه قاضي أصل دون سواه و ال ميكن أن تكون حمل نظر القاضي 

لفائدة  - الصادر  للرتخيص  تنفيذ  هي  إّنا  أتجيلها  املراد  املصادر  امللك  يف  التفويت  عملية  األموال إن  يف  التصرف  جلنة  من  املالية              وزير 
لنظر يف النزاعات واملمتلكات املعنية ابملصادرة واملصادق عليه من طرف رئيس احلكومة وهو يعد من فئة املقررات اإلدارية اليت ختتص احملكمة اإلدارية اب

 .1198املتعلقة هبا 

ى إىل مرتبة العقود اإلداري ة حبكم افتقاره ملا يفيد ات صاله بتشريك العارضني يف تسيري مرفق عام  عقد الت سويغ املربم بني اإلدارة و اخلواص ال يرق-
ني ة اإلدارة يف    بغية خدمة أغراضهما وحتقيق احتياجاهتما أو انطوائه على شرط من الش روط االستثنائي ة غري املألوفة يف القانون اخلاص و اليت تنبئ عن
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 .1199العام، مما خيرج الن زاع عن أنظار احملكمة اإلداري ةانتهاج أسلوب القانون 

هذه - أنظار  عن  املطلب  خيرج  مما  الناحية،  قاضي  إىل  ابلنظر  تعود  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  عن  ابلتعويض  املتعل قة  النزاعات 
                                                          .1200احملكمة 

     .1201النزاعات الناشئة بني الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و الغري خترج عن اختصاص احملكمة اإلدارية -

وللضمان  - للجراايت  القانونية  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  النزاعات  خبصوص  االجتماعي  الضمان  لقاضي  اختصاص  املشرع كتلة  أسند 
 .1202اإلذن بصرف املستحقات املالية املتعلقة ابملنحة العائلية خارجا عن والية القاضي اإلدارياإلجتماعي، مما جيعل املطلب الرامي إىل 

ايت  أوكل املشرع لقاضي الضمان االجتماعي مهمة النظر يف املطالب الرامية إىل تسليم الواثئق الالزمة الستحقاق املنافع االجتماعية واجلرا-
 .1203البت يف طلب احلصول على قائمة احملجوجات خارجا عن والية القاضي اإلداريدون غريه من اجلهات القضائية، مما جيعل 

النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية للجرايت وللضمان اإلجتماعي عهد القانون مبهمة البت فيها لقاضي الضمان االجتماعي طبق -
 .1204دو معه النزاع خارجا عن أنظار والية القاضي اإلداري، وهو ما يغ2003فيفري  15املؤرخ يف  2003لسنة  10القانون عدد 

ة عمال  الطعون املوجهة ضد  قرارات إدارة امللكية العقارية برفض تسليم إحدى واثئق امللكية احملفوظة لديها تعود ابلنظر إىل احملكمة العقاري-
 . 1205مة اإلداريةمن جملة احلقوق العينية و خترج ابلتايل عن اختصاص احملك  388أبحكام الفصل 

رق  طاملا أن الواثئق موضوع املطلب املاثل ال تتعلق ابستحقاق منافع اجتماعية أو جراايت و إّنا هي من قبيل الواثئق اإلدارية اليت ضبط ط   -
عدد   املرسوم  إطار  يف  إليها  ا2011لسنة    41النفاذ  تلك  إىل  النفاذ  مطالب  رفض  قرارات  ضد  املوجهة  الطعون  يف  النظر  فإن  عن  ،  خترج  لواثئق 

   .1206اختصاص قاضي الضمان اإلجتماعي 

للفصل  - واملخالفات   331تطبيقا  اجلنح  مجيع  يف  ابلنظر  اجلزائية  املادة  يف  للبت  املنتصبة  االبتدائية  احملاكم  ختتص  الديوانة  جملة  من 
                    .1207الديوانية 

العارض ابرتكاب جرمية ديوانية مت إبرام صلح خبصوصها يرجع النظر فيه إىل جهاز  طلب اسرتجاع سيارة حمجوزة من طرف الديوانة إثر اهتام  -
    .1208القضاء العديل ضرورة أن  جملة الديوانة قد خص ت احملاكم العدلية بوالية عامة للنظر يف مجيع النزاعات اجلزائية الديوانية 

لل- الوطين  االحتاد  املنخرطني يف  بني  القائمة  النزاعات  أن  من  طاملا  مناص  فإنه ال  اإلدارية  احملكمة  البحري خترج عن والية  الصيد  و  فالحة 
 .1209التصريح برفض املطلب لعدم االختصاص 

 
 .2013ماي  31بتاريخ  712153القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1199
 .2013أفريل  29بتاريخ  712135القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1200
 .2013ماي  29بتاريخ  712184القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1201
 .2013فيفري  26بتاريخ  712094القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1202
 .2013جانفي  7بتاريخ  711999القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1203
 .2013جويلية  3بتاريخ  712236القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1204
 .2013جويلية  15بتاريخ  712050القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1205
 .2013سبتمرب  4بتاريخ  712298القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1206
 .1320جويلية  15بتاريخ  712217القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1207
 .2013جويلية  15بتاريخ  712217القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1208
 .2013ماي  8بتاريخ  712187القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1209



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

157 

ا- أن  إىل  واعتبارا  واملوانئ،  التجارية  البحرية  ديوان  أعوان  انتداب  مبناظرات  املتعلقة  النزاعات  يف  ابلنظر  اإلدارية  احملكمة  ختتص  لقاضي  ال 
اإلداري   القاضي  االستعجايل  إىل  احملكمة وراجعا ابلنظر  يكون خارجا عن والية هذه  املطلب  فإن  نظر قاضي األصل،  اختصاصه من مرجع  يستمد 

 . 1210العديل واجته لذلك رفضه لعدم االختصاص

تنشأ بينها وبني أعواهنا  طاملا أن شركة النقل ابلساحل هي مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية و تعترب منشأة عمومية، فإن النزاعات اليت  -
 .1211أو الغري ترجع ابلنظر إىل احملاكم العدلية 

 .1212النزاعات الناشئة بني ديوان احلبوب بوصفه منشأة عمومية والغري خترج عن والية هذه احملكمة -

منشأة عمومية، فإن النزاعات اليت تنشأ طاملا أن الشركة الوطنية الستغالل و توزيع املياه هي مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية و تعترب  -
 . 1213بينها وبني أعواهنا أو الغري ترجع ابلنظر إىل احملاكم العدلية 

ينها  طاملا أن الشركة التونسية للكهرابء و الغاز هي مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية و تعترب منشأة عمومية، فإن النزاعات اليت تنشأ ب-
 .1214ع ابلنظر إىل احملاكم العدلية وبني أعواهنا أو الغري ترج

نعقد للقاضي  طاملا أن  الوكالة العقاري ة للس كىن تعد  منشأة عمومي ة فإن  اختصاص البت  يف الن زاعات اليت تنشأ بينها وبني حرفائها أو الغري ي-
 .1215عا لذلك رفض املطلب لعدم االختصاص العديل وخيرج بذلك عن والية احملكمة اإلداري ة مبا يف ذلك يف املادة االستعجالية ويتجه تب

طاملا أن الوكالة الوطنية للتشغيل و النهوض ابلعمل املستقل هي مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية و أن أعواهنا غري خاضعني لقانون -
 . 1216لعدلية الوظيفة العمومية، فإن النزاعات اليت تنشأ بينها وبني أعواهنا أو الغري ترجع ابلنظر إىل احملاكم ا

ة االنتداب بشركة النقل بتونس ليس من مشموالت وزارة النقل وإّنا يرجع ابلنظر إىل املصاحل املختصة بتلك الشركة اليت تعد  منشأة عمومي -
إدارية    واملتعلق بضبط قائمة املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة  2004سبتمرب    27املؤرخ يف    2004لسنة    2265طبقا ألحكام األمر عدد  

  38من القانون األساسي عدد  2واليت تعترب منشآت عمومية وينعقد اختصاص البت  يف النزاعات املتعلقة هبا للقاضي العديل طبقا ألحكام الفصل 

يف    1996لسنة   لتناز   1996جوان    30املؤر خ  جملس  وإحداث  اإلداري ة  واحملكمة  العدلي ة  احملاكم  بني  االختصاص  بتوزيع  ع  واملتعل ق 
 .1217االختصاص 

الرب ي تسليم شهادة التسجيل من عدمه يعترب من قبيل القرارات اإلدارية القابلة للطعن ابإللغاء و إسناد هذه الصالحية للوكالة الفنية للنقل  -
ا يندرج يف إطار تسيريها للمرفق العمومي للنقل الرب ي وهو ما جيعل طلب اإلذن بتمكني املدعي من شهادة تسجيل سي ارته من صميم اختصاص هذه  إّن 

 .1218احملكمة واجته لذلك رد  دفع الوكالة بعدم اإلختصاص 

الدوائر اإلبتدائية للمحكمة اإلداري- أمام  ترفع  السلطة  القرارات اإلدارية جيب أن تكون حمل دعوى يف جتاوز  إلغاء  الرامية إىل  ة وال الطلبات 

 
 .0132جويلية  11بتاريخ  712248القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1210
 .2013نوفمرب  26بتاريخ  712382القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1211
 .2013جانفي  7بتاريخ  712038القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1212
 .2013جانفي  21بتاريخ  712019القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1213
 . 2013نوفمرب  7بتاريخ  712358القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1214
 .2013أكتوبر  8بتاريخ  712320القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1215
 .2013ديسمرب  4بتاريخ  712362القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1216
 .2013ماي  15بتاريخ  712162القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1217
 .2013جويلية  1بتاريخ  712167القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1218
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 .1219ميكن أن تكون موضوع إذن استعجايل 

ليا للمجلس الوطين التأسيسي إبنشاء حمكمة دستورية عليا ال يدخل ضمن حدود صالحيات القاضي اإلداري االستعجايل اإلذن استعجا -
 .1220من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 82و  81املنصوص عليها ابلفصلني 

ض- يدخل  ال  اإلنسان  حلقوق  عليا  حمكمة  إبنشاء  التأسيسي  الوطين  للمجلس  استعجاليا  اإلداري اإلذن  القاضي  صالحيات  حدود  من 
 . 1221من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 82و  81االستعجايل املنصوص عليها ابلفصلني 

ا صدرت  - عن املطلب الر امي إىل اإلذن استعجاليا بتكليف جلنة وطنية مستقل ة لتقص ي احلقائق للبحث يف التجاوزات اليت  يد عي العارض أهن 
 .1222الشؤون الدينية خبصوص نقلته ال يدخل ضمن حدود صالحيات القاضي اإلداري االستعجايل وزارة 

ة صرفة النزاعات املتعل قة مبرفق القضاء العديل ال يكون القاضي اإلداري خمتصا ابلنظر فيها إال  يف خصوص األعمال اليت تكون هلا صبغة إداري  -
تعريفها ابلتنظيم اليت جرى على  األعمال  متصلة إبدارة  وهي  أمور  القضاة وأتديبهم وهي كل ها  احملاكم وتنظيمها وتوزيعها وتسمية  إحداث  ي ة كقرارات 

                  .1223القضاء العديل ال مبمارسة وظيفته 

ذلك اجلهاز القضائي   البحث والتحقيق وحترير احملاضر يف الدعاوى والشكاايت املقدمة أمام القضاء العديل تعد  من األعمال املتعلقة بوظيفة-
 . 1224وخترج تبعا لذلك عن والية القضاء اإلداري عمال مببدأ الفصل بني اجلهازين

القاضي  - والية  عن  العديل  القضاء  مرفق  بتسيري  املتعل قة  األعمال  استبعاد كل   يقتضي  والعديل  اإلداري  القضاء  جهازي  إستقالل  مبدأ 
 .1225اإلداري

تباشرها احملاكم العدلية حال قيامها بوظيفتها القضائية ومن بينها حترير احملاضر و الشكاايت املرفوعة لديها   خمتلف األعمال واإلجراءات ال يت-
ا تنصهر يف نطاق األعمال املتصلة بتسيري مرفق القضاء العديل وخترج ابلت ايل عن اختصاص القاضي اإلداري    . 1226إّن 

 الت مت ع ابلعفو الت شريعي العام خيرج عن جمال اختصاص القاضي االستعجايل طبق ما طلب اإلذن استعجاليا بتمكني العارض من شهادة يف-
 2011 .20111227لسنة  1اقتضته أحكام املرسوم عدد

 . 1228النظر يف مطالب اسرتداد احلقوق خيرج عن اختصاص احملكمة اإلدارية ابعتباره يندرج ضمن اختصاص جلنة العفو -

 
 . 2013أوت  7بتاريخ  712295القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1219
 .2013جوان  10بتاريخ  712099القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1220
 .2013جوان  10بتاريخ  712100القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1221
 .2013يسمرب د 31بتاريخ  712425القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1222
 .2013جوان  14بتاريخ  712234القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1223
بتاريخ    712340القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    14بتاريخ    712234القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1224
 . 2013أكتوبر  31

بتاريخ    712269القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013سبتمرب    6بتاريخ    712308القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1225
 . 2013جويلية  24

بتاريخ    712269القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013سبتمرب    6بتاريخ    712308القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1226
 . 2013جويلية  24

بتاريخ    712323القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    10بتاريخ    712210القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1227
 . 2013ديسمرب  9

 .2013مارس  26بتاريخ  712112القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1228
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ه لذل - ا يندرج ضمن أعمال الضابطة العدلية ال يت خترج بطبيعتها عن اختصاص هذه احملكمة، واجت  ك  إيقاف العارض من قبل السلط األمنية إّن 
     .1229رفض املطلب 

ايل  القاضي اإلستئنايف العديل،  ألذون اإلستعجالية املتعلقة بتأمني مبالغ مالية يندرج ضمن سلطات قاضي األصل ،وهو يف النزاع احلإصدار ا-
  . 1230وخيرج عن أنظار القاضي اإلستعجايل 

العام، ومنها  - القانون  التابع لذوات  امللك اخلاص  إعتبار أن  القانون اخلاص طاملا أن إستقر  فقه قضاء هذه احملكمة على  البلدية خيضع إىل 
مربر حينئذ  مكوانته تعد غريبة عن املرفق العام والتصرف فيها ال يقرتن بصالحيات السلطة العامة ويهدف عادة إىل حتقيق مداخيل هلذه اإلدارة و ال  

 .1231لتمييزه عن ملك ذوات القانون اخلاص 

 املستلزم و البلدي ة منصهرا يف إطار تصريف اإلدارة لشؤون ملكها اخلاص، فإن ه يفتقد إىل طاملا كان طلب انتداب خبري إلجراء احلساب بني-
 .1232الص بغة اإلدارية مما جيعله خارجا عن والية جهاز القضاء اإلداري 

 .1233اص )جديد( من القانون األساسي للبلدايت أن  األسواق البلدي ة تدخل يف امللك البلدي اخل 110يستشف من أحكام الفصل -

طاملا أن املطلب يهدف إىل اإلذن ابخلروج من عقار اتبع للملك البلدي اخلاص فإنه يكون منصهرا يف إطار تصريف اإلدارة لشؤون ملكها  -
                                                                           .1234اخلاص و ابلتايل يفقد الصبغة اإلدارية مما جيعله خارجا عن والية جهاز القضاء اإلداري و اجته لذلك رفض املطلب لعدم اإلختصاص 

لسنة   11متارس الرايضة املدنية التنافسية يف إطار جامعات ومجعيات خاضعة للقانون املتعلق ابجلمعيات وألحكام  القانون األساسي عدد  -
                                                                                                                                                .1235واملتعلق ابهلياكل الرايضية  1995فيفري  6املؤرخ يف  1995

أو الغري عن تعد  اجلمعيات الرايضية شخصا من أشخاص القانون اخلاص وخترج، من هذا املنطلق، النزاعات اليت تنشأ بينها وبني منخرطيها  -
                                                                                                                                                .1236جمال اختصاص احملكمة اإلدارية 

املنصوص ع- املادة االستعجالية يستمد اختصاصه  القاضي اإلداري يف  من قانون احملكمة اإلدارية من مرجع نظر    81ليه ابلفصل  طاملا أن 
رفض املطلب لعدم قاضي األصل وأن النزاع بني اهليئة املديرة جلمعية الربق التستوري وأحد أعضائها خيرج عن والية القاضي اإلداري، فإنه يتجه التصريح ب

 .1237االختصاص 

الر - العقارات  تسجيل  قبل  القسمة  إجراء  بعدم  اإلذن  قبيل  طلب  من  يعد  اإلجباري،  التسجيل  موضوع  واليت هي  للمدعني،  ابمللكية  اجعة 
ارية تطبيقا النزاعات القائمة بني أشخاص القانون اخلاص و خترج بطبيعتها عن مرجع نظر احملكمة اإلدارية الذي يقتصر على النزاعات ذات الصبغة اإلد

 
 .2013جوان  28بتاريخ  712227القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1229
 .2013جويلية  26بتاريخ  712275القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1230
بتاريخ    712048القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    25بتاريخ    712088القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1231

 . 2013جانفي  3
 .2013جانفي  3بتاريخ  712048القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1232
 .2013فيفري  25بتاريخ  712088القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1233
 .2013فيفري  25بتاريخ  712088القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1234
 . 2013أوت  7بتاريخ  712268القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1235
 . 2013أوت  7بتاريخ  712268القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1236
 . 2013أوت  7بتاريخ  712268القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1237
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 .1238ية، األمر الذي يتعني  معه التخل ي عن النظر يف املطلب لعدم اإلختصاص من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدار  2ملقتضيات الفصل 

 تنظيم العالقة بني سائر منخرطي التعاضدية العمالية لسوق اخلضر و الغالل ووكالء البيع ابلسوق ختضع بطبيعتها واألشخاص املشمولني هبا -
ن عدمه يندرج يف إطار تصرف بلدية املكان يف ملكها اخلاص، وهي مسائل خترج عن لقواعد القانون اخلاص، كما أن توفري مقر للتعاضدية العمالية م

 .1239نظر القاضي اإلداري 

انون النزاع بني العارض بصفته رئيسا مؤقتا لنقابة املالكني وعددا من مالكي العمارة ال يكتسي صبغة إداري ة لقيامه بني ذوات من أشخاص الق-
 .1240اإلداري بطبيعته إىل القاضي العديل، مم ا خيرجه عن مرجع نظر القاضياخلاص و يرجع اختصاص الفصل فيه 

 القسم الثان: اإلجراءات:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ التالية: 

 .1241يصبح طلب الواثئق غري ذي موضوع إذا أدلت اإلدارة ابلواثئق املطلوبة و متت إحالتها إىل املدعية -

طاملا مت ت اإلستجابة إىل مطلب العارض، فان  الطلب املاثل يصبح غري ذي موضوع، األمر الذي يتعني معه التصريح ابنعدام ما يستوجب -
 . 1242النظر

 .1243عل املطلب غري ذي موضوع وحراي ابلرفضعدم وجود الوثيقة املطلوبة جي-

 .1244األذون و املعاينات اإلستعجالية ال تستوجب إانبة حمامي -

 .1245استئناف األذون اإلستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر اإلبتدائية يستوجب إانبة حمامي لدى اإلستئناف أو لدى التعقيب-

لفائدهتم املبلغ املراد سحبه من اخلزينة العامة للبالد التونسية غري كاف ملنح العارض الصفة للقيام، مما يغدو التوكيل الصادر عن غري املؤمن  -
 .1246معه املطلب حراي بعدم القبول 

 . 1247إعادة طلب اإلذن للحصول على الواثئق اليت كانت حمل إذن استعجايل سابق جيعل املطلب حراي بعدم القبول-

املادة اإلستعجالية ختضع إىل نفس القواعد اإلجرائية املنطبقة على الدعاوى األصلية، يف غياب أحكام خاصة تنظ م إجراءات التقاضي يف  -

 
 .2013ديسمرب  31بتاريخ  712411القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1238
 .2013ديسمرب  10بتاريخ  712344القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية يف  1239
 . 2013أوت  7بتاريخ  712284القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1240
 .2013جانفي  4بتاريخ  712040القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية يف  1241
 .2013جويلية  8بتاريخ  712204القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية يف  1242
بتاريخ    712091القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013أفريل    30بتاريخ    712134القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1243

 .2013أفريل  1
 .2013فيفري  6بتاريخ  721217القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االستئنافية يف  1244
 .2013أفريل  25بتاريخ  721228القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف و  2013أفريل  22بتاريخ  721225القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1245
 .2013أوت  21بتاريخ  712273القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1246
 . 2013أوت  2بتاريخ  712264القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1247
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      .1248تلك اإلجراءات أمام قاضي األمور املستعجلة

على توكيل من الورثة يف    طاملا ورد طلب الوثيقة مبهما وقاصرا عن حتديد طبيعتها وماهيتها، فضال عن عدم إدالء العارض مبا يفيد حصوله  -
 .1249الغرض، فإن مطلبه يكون حراي ابلرفض

مطلبه  عدم تقدمي املؤيدات اليت تثبت ملكية املدعي لعقار النزاع و تعمد اجلار احملاذي و زوجته اإلستيالء على جزء منه ابلبناء فوقه، جيعل  -
 .1250املذكورين، و تعني لذلك رفض املطلب جمردا، فضال عن عدم ثبوت صفته و مصلحته يف طلب ملف اجلارين 

طاملا مل يثبت العارض صفته للحصول على الوثيقة املطلوبة ]وثيقة تثبت مباشرة إبنته للعمل[ أو ما يفيد حصوله على توكيل يف الغرض من - 
                                                                                                                                                                 .1251إبنته فإنه يكون فاقدا للصفة املستوجبة للتقاضي 

 و احلصول عليهااملصلحة يف القيام هي احلق أو املنفعة املادي ة أو املعنوي ة الثابتة والشخصية واملشروعة اليت يرمي القائم ابلد عوى إىل محايتها أ-
      .1252من وراء رفع دعواه وينبغي أن تكون املصلحة حقيقية وشخصية ومباشرة و مشروعة

    .1253شرط املصلحة يقتضي وجود حقوق أو منافع ماد ية أو معنوي ة اثبتة وشخصي ة ومشروعة يهدف املد عي إىل محايتها من خالل دعواه-

ي من حقه يف املطالبة بغرم الضرر الالحق به بفعل اإلسقاط الذي تسلط على  سقوط حق املنتفع إبسناد عقار دويل فالحي ال حيرم املشرت -
 القبول                  -      .1254العقار وذلك رغم وقوع البيع حتت طائلة التحجري، مما تكون معه مصلحة املشرتي يف إلغاء قرار اإلسقاط اثبتة 

تكون حمل  دعوى يف جتاوز السلطة ترفع أمام الدوائر االبتدائية للمحكمة وال ميكن أن  الطلبات الرامية إىل إلغاء املقررات اإلدارية جيب أن  -
 .1255من قانون احملكمة اإلدارية، مما يتجه معه رفض املطلب  81تكون موضوع إذن استعجايل على معىن الفصل 

ر والية القاضي اإلداري يف نطاقها على التدابري نفوذ اتصال القضاء ال ينسحب على األحكام الصادرة يف املادة اإلستعجالية حبكم اقتصا-
 .1256الوقتية والتحفظية اجملدية دون اخلوض يف أصل احلق

ا ال تقبل يف إطار دعوى جتاوز السلطة فهي مرتبطة ابلقيام بدعوى يف األصل مبا يستبعد معه إمكانية ق- بوهلا الد عوى املعارضة عالوة على أهن 
 .1257يف إطار قضية إستعجالية 

 .1258عدم تقدمي مذكرة  اإلستئناف ومرفقاهتا يؤول إىل سقوط اإلستئناف -

 قصور القرار اإلستعجايل يف التعليل ال يكون موجبا لنقضه طاملا أنه بوسع حمكمة اإلستئناف تدارك هذا اإلغفال مبوجب املفعول اإلنتقايل -

 
بتاريخ    712062القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    4بتاريخ    712031القضية عدد  س الدائرة االبتدائية يف  القرار الصادر عن رئي   1248
 . 2013جانفي  18

 .2013فيفري  4بتاريخ  712031القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1249
 .2013ديسمرب  27بتاريخ  712360القضية عدد الدائرة االبتدائية يف القرار الصادر عن رئيس   1250
 .2013جانفي  18بتاريخ  712062القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1251
 .2013فيفري  4بتاريخ  712058القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1252
 . 2013نوفمرب  1بتاريخ  712312القضية عدد س الدائرة االبتدائية يف القرار الصادر عن رئي  1253
 .2013جوان  10بتاريخ  731208القضية عدد القرار التعقييب يف  1254
 . 2013أوت  7بتاريخ  712267القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1255
 .2013ديسمرب  4بتاريخ  712362القضية عدد االبتدائية يف   القرار الصادر عن رئيس الدائرة 1256
 .2013أوت  15بتاريخ  712220القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1257
 .2013أفريل  17يخ بتار  721238القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف و  2013أفريل  5بتاريخ  721234القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1258
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    .1259لإلستئناف 

                      .1260تئناف جمردا و حراي ابلرفضالطعن يف إذن استعجايل دون إاثرة أسانيد جيعل اإلس-

 القسم الثالث: شروط القضاء اإلستعجال

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ التالية: 

اذ أي  وسيلة وقتي ة إال  مّت توف ر ركن التأك د املتمث ل يف حالة  - معر ضة للتغري  سلبي ا أو الز وال يف وقت وجيز حبكم تدخ ل  ال جيوز اإلذن استعجالي ا ابخت 
من  حلفظه  العاجلة  احلماية  إىل  حيتاج  حق   من  الن يل  يتم   ال  حّت   بسرعة  درؤه  جيب  حمدق  خطر  وجد  إذا  أو  آخر  عنصر  أي   بفعل  أو   األشخاص 

 . 1261الت الشي 

يع د قا- لقبول مطالب األذون اإلستعجالية ال  التأك د املشرتط  للتغري  سلبا وجذراي ويف وقت وجيز حبكم تدخل ركن  ئما إال  مّت كانت احلالة مع رضة 
من   حلفظه  العاجلة  احلماية  إىل  حيتاج  حق  من  النيل  اليت م  حّت   بسرعة  درؤه  جيب  حمدق  خطر  وجد  إذا  أو  آخر  عنصر  أي  بفعل  أو  األشخاص 

        .1262التالشي 

ُمَعرَّضة للت غري  سلبي ا وجذراي  ويف وقت وجيز حبكم تدخ ل األشخاص أو بفعل أي  عنصر آخر أو إذا ُوجد خطر   ركن الت أك د يـَُعد  قائما مّت كانت احلالة -
 .1263حُمدق جَيب درؤه بسرعة أو احلد  من األضرار املتأت ية منه وحصر مداها إزاء تفاقم هذه املضر ة أو تضاعفها حبكم مرور الز من

وف رة كل ما كانت احلالة معر ضة للتغري  سلبيا وجذراي ويف وقت وجيز حبكم مرور الز من أو تدخ ل األشخاص أو بفعل  الصبغة املتأك دة للطلب تكون مت-
هلدف من أي  عنصر آخر أو إذا وجد خطر حمدق جيب درؤه بسرعة حّت ال يتم  النيل من حق  حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من التالشي ، ويكمن ا

  .1264ية  يف هتيئة الوسائل اجملدية اليت من شأهنا تيسري فصل النزاعاألذون اإلستعجال 

القريب من شأهنا   طاملا مل تتضم ن واثئق امللف إرتباط طلب العارض بوضعية واقعية أو قانونية مهد دة ابلزوال ومعر ضة للتعك ر بصورة خطرية يف املستقبل-
يقينها   وتدعيم  وجداهنا  تكوين  من  احملكمة  هذه  مآله  متكني  يكون  العارض  طلب  فإن  اإلستعجايل،  القاضي  تدخل  وضرورة  التأك د  ركن  ثبوت  يف 

  .1265الرفض

يفرت - ابلتأك د  احملفوفة  والقانونية  الواقعية  الوضعيات  تستوجبها  اليت  والوقائي ة  التحفظية  التدابري  اذ  إلخت  اإلستعجايل  القاضي  أي   تدخ ل  وجود  عدم  ض 

 
 . 2013أفريل  22بتاريخ  721236القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1259
 .2013جوان   3بتاريخ  721232القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1260
 .2013أوت  16بتاريخ  712283القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1261
  25بتاريخ    712074القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013مارس    8بتاريخ    71295القضية عدد  رئيس الدائرة االبتدائية يف    القرار الصادر عن  1262

 .2013مارس 
بتاريخ    712202القضية عدد  لدائرة االبتدائية يف  القرار الصادر عن رئيس او   2013جوان    18بتاريخ    712152القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1263
 .2013جوان  26

 .2013ديسمرب  23بتاريخ  712364القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1264
بتاريخ    712207القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    26بتاريخ    712208القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1265
 .2013جوان  26
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احلق   يبقى من مشموالت قاضي    منازعة جدي ة خبصوص أصل  الذي  املنازعة  املساس أبصل  إىل  تدخ له  يؤد ي  الوضعية، وذلك حّت ال  بتلك  املتعل ق 
 .             1266املوضوع دون سواه

سيصدر القضاء اإلستعجايل هو قضاء حتفظي يهدف إىل هتيئة الوسائل اجملدية اليت من شأهنا تيسري فصل النزاع و احلفاظ على جدوى احلكم الذي  -
 .1267يف األصل ابحلد  من مفعول الزمن الذي يقتضيه البت يف أصل احلق

                                                                                                           .1268ال جيوز اإلذن استعجاليا أبية وسيلة استعجالية إال إذا توفر عنصر التأكد-

من إعانة لبناء    طلب اإلذن استعجاليا إبلزام وايل سيدي بوزيد و معتمد املنطقة إبدراج املدعية يف قائمة املنتفعني بربانمج السكن اإلجتماعي ومتكينها  -
اختصاص مسكن يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل، ضرورة أنه يتعدى جمرد اإلذن بتدابري وقتية و يؤدي حتما إىل اختاذ تدابري هنائية ترجع إىل  

 .1269قاضي األصل
احمل   - والقانونية  الواقعية  الوضعيات  تستوجبها  اليت  والوقائي ة  التحفظية  التدابري  اذ  إلخت  اإلستعجايل  القاضي  أي ة  تدخ ل  وجود  عدم  يفرتض  ابلتأك د  فوفة 

قا يبقى من مشموالت  الذي  املنازعة  املساس أبصل  إىل  تدخ له  يؤد ي  الوضعية، وذلك حّت ال  بتلك  املتعل ق  احلق   ضي  منازعة جدي ة خبصوص أصل 
                                        .                                                                            1270املوضوع دون سواه

 .1271  ُيشرتط يف الوسائل الوقتية املأذون هبا أن تكون جُمدية وُمتأك دة-

على جدوى    تندرج األذون اإلستعجالية يف إطار قضاء حتف ظي ووقيت وهي هتدف إىل هتيئة الوسائل اجملدية اليت من شأهنا تيسري فصل الن زاع واحلفاظ-
صدر يف األصل ابحلد  من مفعول الزمن الذي يقتضيه البت  يف أصل احلق على أن يبقى هذا األخري من صميم اختصاص قاضي األصل احلكم الذي سي 

 .1272ال خيو ل قانوان لقاضي األمور املستعجلة اللجوء إليه 

املتمث ل يف حالة معر ضة للتغيري سلبي ا أو الزوال يف وقت وجيز حبكم تدخ ل  ال جيوز اإلذن استعجاليا ابختاذ أي وسيلة وقتية إال  مّت توفر ركن التأك د  -
من  حلفظه  العاجلة  احلماية  إىل  حيتاج  حق  من  الن يل  يتم  ال  حّت  بسرعة  درؤه  جيب  حمدق  خطر  وجد  إذا  أو  آخر  عنصر  أي  بفعل  أو  األشخاص 

         .1273التالشي 

يئة الوسائل اليت من شأهنا تيسري فصل النزاعات واحلفاظ على جدوى األحكام اليت ستصدر يف القضاء اإلستعجايل هو قضاء حتفظي يهدف إىل هت-
ي األصل  األصل ابحلد  من مفعول الزمن الذي يقتضيه البت  يف أصل احلق  ، و ال يتسع إىل نطاق اختاذ التدابري النهائية اليت هي من اختصاص قاض

 
  7بتاريخ   712086القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013أوت    7بتاريخ    712272القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1266

 .2013مارس 
بتاريخ    712276القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    5بتاريخ    712225القضية عدد  الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    القرار  1267
 .2013أوت  2بتاريخ   712261القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف و  2013أوت  16

 .2013مارس  25بتاريخ  712074القضية عدد عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  القرار الصادر 1268
بتاريخ    712092القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    5بتاريخ    712225القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1269

 .2013مارس  8
 .2013جويلية  15بتاريخ  712189القضية عدد رئيس الدائرة االبتدائية يف  القرار الصادر عن 1270
 .2013جويلية  15بتاريخ  712189القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1271
 .2013فيفري  4بتاريخ  712076القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1272
بتاريخ    712207القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    26بتاريخ    712208القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1273
 .2013جوان  26
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                                          .1274لصاحل للشراب، ملا لذلك من مساس أبصل النزاع و تعطيل لقرار إداري، مما يؤول إىل رفض املطلب كاإلذن إبدخال النور الكهرابئي و املاء ا 

بل القريب من  طاملا مل تتضم ن واثئق امللف إرتباط طلب العارض بوضعية واقعية أو قانونية مهد دة ابلزوال ومعر ضة للتعك ر بصورة خطرية يف املستق- 
مآله    شأهنا متكني هذه احملكمة من تكوين وجداهنا وتدعيم يقينها يف ثبوت ركن التأك د وضرورة تدخل القاضي اإلستعجايل، فإن طلب العارض يكون 

   .1275الرفض

من قانون    41لما اقتضاه الفصل  القرارات الصادرة عن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية هي قرارات حتفظية و ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن مث-
لبناء املسندة له احملكمة اإلدارية، مما يغدو معه طلب املدعي الرامي إىل الرجوع يف قرار الرئيس األول للمحكمة اإلدارية، القاضي إبيقاف تنفيذ رخصة ا

 .1276إىل حني البت يف الدعوى األصلية، حراي بعدم القبول 

  

 
 .2013ديسمرب  19بتاريخ  712352القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1274

 .2013ماس  25بتاريخ  712063القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف   -
 .2013جويلية   15بتاريخ  712241القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف   -

 .2013جوان  26بتاريخ  712208القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1275
 .2013مارس  15بتاريخ  742107القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1276
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 الباب الثان:
 املبادئ املوضوعية للقضاء اإلستعجال

 القسم األول: األذون اإلستعجالية:

 الفرع األّول: وظيفة عمومية:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: 

شأنه تعطيل تنفيذ إلزام جهة اإلدارة إبعادة إصالح أوراق االختبارات، فضال عن افتقاره إىل صبغة التأك د، فإن ه يتجاوز نطاق التدابري الوقتي ة إذ من  -
ض يف مدى أحقيته يف االنتداب  قرار رفض جناح العارض يف مناظرة االنتداب، كما أن ه يؤد ي ابلضرورة إىل املساس أبصل املنازعة حبكم أن ه يؤول إىل اخلو 

 .1277من عدمه، و اجته على هذا األساس رفض املطلب 

يف    طلب حتيني املعطيات الشخصية ملطلب ترشح العارض يف مناظرة اإلنتداب يتسم ابلتأكد ضرورة أنه سيؤثر حتما على حظوظه يف الرتشح والنجاح-
 .1278قرار إداري، مما يتجه معه قبوله  املناظرة، فضال عن عدم مساسه ابألصل، وعدم تعطيله تنفيذ

الغرض - إثر تقدمي مطلب مسبق يف  العمل، و ذلك على  انقطاعهم عن  العمل طيلة فرتة  طلب اإلذن إبيقاف صرف مرتبات األعوان املضربني عن 
 .1279 رفض املطلب لرئيس احلكومة الذي الزم الصمت، من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل تنفيذ قراره ابلرفض الضمين، وهو ما يؤول إىل

رة املعهد  طلب اإلذن بتمكني املد عي من حق ه يف الت كوين، فضال عن كونه ال يكتسي صبغة التأك د، فإنه ميس  أبصل الن زاع ضرورة أن  اإلذن إلدا  -
تفح ص مدى تول د قرار ابلر فض إزاء مطلبه   العايل لعلوم وتكنولوجي ات البيئة بربج الس درية أبن متك ن الطالب من حق ه يف الت كوين سيؤول ابلض رورة إىل

كوينية، وهو ما يتناىف  الر امي إىل إدراج امسه ابلدورات التكويني ة اليت يد عي أن  زمالءه قد استفادوا منها والتثبت يف شرعي ة إقصائه من تلك الدورات الت
 .1280رفض املطلبمن قانون احملكمة اإلدارية ، األمر الذي يتعني  معه  81ومقتضيات الفصل 

طلب إلغاء قرار إيقاف صرف مرتبات العارض يستوجب البحث يف مدى شرعية هذا القرار و هو ما يفضي إىل اخلوض يف أصل احلق وخيرج ابلتايل  -
 .1281عن جمال تدخل القاضي اإلستعجايل، مما يتعني معه رفض املطلب لتعارضه مع مبدإ عدم املساس ابألصل

الرام- الطلب  ال يت الن ظر يف  إقحام القاضي االستعجايل يف جوهر احلقوق  ا يفرتض ابلض رورة  إّن  العارض انظر دراسات  إلزام وزير الرتبية بتسمية  ي إىل 
 . 1282خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيها توص ال إىل البت  يف شرعي ة القرار املذكور، األمر ال ذي يت جه معه رفض املطلب 

 ي إىل طلب اإلذن استعجاليا إبلغاء قرار إيقاف العارضة عن العمل مع مواصلة صرف مرتبها إىل حني البت يف القضية األصلية، عالوة على أنه يؤد-

 
 .2013جوان  27بتاريخ  712191القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1277
 .2013ماي  24بتاريخ  712132القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1278
 .2013جويلية  15بتاريخ  712188القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1279
 .2013نوفمرب  20بتاريخ  712333القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1280
 .2013جوان  27بتاريخ  712149القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1281
 .2013أكتوبر  11بتاريخ  712311القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1282
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انتداهبا من عدمه و تعطيل تنفيذ قرار إداري، فإنه يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل ضرورة أنه يؤول إىل اخلوض يف مدى أحقية العارضة يف إعادة  
 .1283يؤدي حتما إىل اختاذ قرار هنائي يرجع إىل اختصاص  قاضي األصل ، مما يتجه معه رفض املطلب 

اب- املنتفعني  النتداب  اإلستثنائية  األحكام  نطاق  يف  الوالية  إىل  ابلنظر  الراجعة  املصاحل  ضمن  املدعي  تعيني  موجبات  ابستكمال  اإلذن  لعفو  طلب 
تعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  النزاع بصفة هنائية، وهي صالحية يستأثر هبا قاضي  التشريعي العام، ي

 .1284األصل دون سواه، مما يتجه معه رفض املطلب 

ملساس ابألصل ضرورة أنه  يتعدى جمرد  طلب اإلذن لرئيس احلكومة ابلتأشري على مشروع قرار إرجاع العارض إىل سالف عمله يتعارض مع مبدإ عدم ا-
 .1285ملطلب اإلذن بتدابري وقتية و يؤدي حتما إىل فض النزاع ابختاذ قرار هنائي وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يتجه معه رفض ا

ألصل ضرورة أنه يتعدى جمرد اإلذن بتدابري وقتية إلتماس اإلذن للبلدية إبعادة تصنيف العارض حسب مستواه العلمي يتعارض مع مبدإ عدم املساس اب-
 .1286و يؤدي حتما إىل اختاذ قرار هنائي يرجع إىل اختصاص  قاضي األصل 

ع مبدإ عدم املساس اإلذن إستعجاليا ملدير املدرسة العليا للعلوم االقتصادية و التجارية بتونس بتسوية الوضعية القانونية و اإلدارية للمد عية يتعارض م-
 .1287طلب ألصل حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  النزاع بصفة هنائية وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يؤول إىل رفض املاب

دأ عدم املساس ابألصل اإلذن إستعجاليا لوزير الرتبية بنقلة املد عية إىل أحد املعاهد الثانوية بتونس العاصمة أو وضعها على ذ مة اإلدارة يتعارض مع مب-
 .1288حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  النزاع بصفة هنائية وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يؤول إىل رفض املطلب 

صبغة التأكد، فإنه يتعارض مع  طلب اإلذن استعجاليا لوزير الداخلية بصرف أجرة العارض مبا يوافق رتبة مالزم أول أمن وطين، فضال عن افتقاره إىل  -
ثر هبا قاضي مبدإ عدم املساس ابألصل  ضرورة أنه  يتعدى جمرد اإلذن بتدابري وقتية و يؤدي حتما إىل فض النزاع ابختاذ قرار هنائي وهي صالحية يستأ 

 .1289األصل دون سواه، مما يتجه معه رفض املطلب 

ل وإيقاف صرف مرتباته يتوقف على التثبت من مدى شرعية هذا القرار وهي مسألة هلا مساس  اإلذن بصرف مرتبات العارض على إثر إيقافه عن العم-
 املطلب . 1290ابألصل وخترج عن والية قاضي األمور املستعجلة

يقته ابالستجواابت، فضال املطلب الر امي إىل إلزام اإلدارة إبعادة املد عي إىل مكتبه وإنصافه على إثر اهتامه ابلتسب ب يف إضاعة معد ات إعالمي ة و مضا -
لت ثبت من وجود قرار عن كونه ال يكتسي صبغة التأك د، فإنه ميس  أبصل الن زاع ضرورة أن ه سيؤول ابلضرورة إىل تفح ص الوقائع و تكييفها تكييفا قانونيا  ل

 .1291دارية، األمر الذي يتعني  معه رفض املطلب من قانون احملكمة اإل 81إداري من عدمه والتثب ت يف شرعي ته، وهو ما يتناىف ومقتضيات الفصل 

، خُترج القاضي االستعجايل  2012لسنة    1683الطلبات الرامية إىل الطعن يف قرار إداري وإضافة فصل جديد ضمن األحكام االنتقالية لألمر عدد  -
يت يستأثر قاضي األصل وحده بصالحي ة النظر فيها، األمر الذي عن نطاق التدابري الوقتي ة والتحفظي ة املخو ل له اإلذن هبا وتُقحمه يف جوهر احلقوق ال

 
 . 2013أوت  2بتاريخ  712261القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1283
 .2013أوت  16بتاريخ  712247القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1284
 .2013أكتوبر  23بتاريخ  712322القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1285
 .2013مارس  28بتاريخ  712116القضية عدد لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف ا 1286
 .2013جوان  14بتاريخ  712070القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1287
 . 2013مارس  8بتاريخ  712092القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1288
  7بتاريخ    712143القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013ماي    7بتاريخ    712142القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1289
 . 2013ماي  7بتاريخ  712145القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف و  2013ماي 
 . 2013مارس  1بتاريخ  712093القضية عدد ادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القرار الص 1290
 .2013نوفمرب  20بتاريخ  712334القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1291
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ه لذلك رفض املطلب  81يتعارض مع مبدإ عدم املساس أبصل املنازعة املنصوص عليه ابلفصل   . 1292من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلدارية واجت 

قرار إيقاف صرف مرتبها، وهي مسائل هلا مساس أبصل احلق    اإلذن بصرف رواتب العارضة يقتضي التثبت  يف مدى شرعية العطل و تفحص شرعية-
 . 1293و خترج ابلضرورة عن والية القاضي اإلستعجايل و التجه لذلك رفض املطلب 

اإلستعجايل ويتصل طلب اإلذن بتمكني العارض من مرت باتة عن فرتة إيقافه عن العمل خيرج عن نطاق التدابري الوقتية والتحفظية اليت أيذن هبا القاضي -
فيذ قرار جبوهر احلقوق اليت يستأثر قاضي األصل بصالحية النظر فيها، األمر الذي يتعارض مع مبدإ عدم املساس أبصل املنازعة ، فضال عن تعطيل تن 

 .1294إيقاف صرف املرتبات

ماداي و معنواي و إىل إهدار املال العام، مما يكون معه طلب  مواصلة حرمان العارض من حقه يف مباشرة وظائفه من شأنه أن يؤدي إىل اإلضرار به  -
اإلستعجايل  القاضي  اختصاص  منصهرا يف صميم  للبلدية  عام  مهامه ككاتب  مباشرة  الطالب من  بتمكني  النيابة اخلصوصية  لرئيس  استعجاليا   اإلذن 

 . 1295من قانون احملكمة اإلدارية و اجته قبوله 81ومستجيبا لشروط الفصل 

تقرت اإلذ- اليت  الوقتية  الوسائل  تتجاوز مفعول  إليه يكتسي، صبغة هنائية  املسند  املهين  العدد  إبطال  البيداغوجي و  العدد  العارض من  بتمكني  ن هبا ن 
ي إىل اخلوض يف من قانون احملكمة اإلدارية ضرورة أنه يفض  81الوالية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري يف املادة اإلستعجالية على معىن أحكام الفصل  

األصل  جوهر احلقوق توص ال إىل تفح ص شرعية العدد املهين املسند إليه كمناقشة مدى أحقيته يف احلصول عليه وهي من املسائل اليت خيتص  قاضي  
 قبوله  . 1296ابلنظر فيها

، فضال عن كونه ال يكتسي صبغة التأك د، فإنه طلب اإلذن بتمكني املد عي من حق ه يف العطل ويف ماد ة احلليب و تعويضه عن الساعات اإلضافي ة-
العطل و يف منحة احلليب  ميس  أبصل الن زاع ضرورة أن  اإلذن إلدارة املعهد العايل لعلوم و تكنولوجي ات البيئة بربج الس درية أبن متك ن املد عي من حق ه يف  

 81مدى استحقاقه  للط لبات املذكورة، وهو ما يتناىف ومقتضيات الفصل    وتعويضه عن ساعات العمل اإلضافي ة سيؤول ابلضرورة إىل تفح ص ومناقشة
 . 1297من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلدارية ،األمر الذي يتعني  معه رفض املطلب 

تص  قاضي األصل ابلن ظر اإلذن بتنفيذ قرار إرجاع العارض إىل مقر عمله مبنوبة يفرتض ابلض رورة إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خي-
 .1298فيها توص ال إىل البت  يف شرعي ة القرار املذكور، األمر ال ذي يت جه معه رفض هذا املطلب 

ية اليت  اإلذن بتمكني العارض من توضيح خبصوص عدم جناحه يف املناظرة الداخلية اليت شارك فيها يكتسي صبغة هنائية تتجاوز مفعول الوسائل الوقت -
من قانون احملكمة اإلدارية، كما يفرتض إقحام   81لوالية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري يف املادة اإلستعجالية، على معىن أحكام الفصل  تقرتن هبا ا

يف  أحقيته  مدى  املناظرة كمناقشة  شرعية  تفح ص  إىل  توص ال  فيها  النظر  أبمر  األصل  قاضي  خيتص   اليت  احلقوق  جوهر  يف  اإلستعجايل  القاضي 
 .1299جاح الن

تن  - املزمع  الت أهيلي  الت كوين  مرحلة  متابعة  هلم  املخو ل  الضب اط  قائمة  العارض ضمن  اسم  املالي ة إبدراج  لوزير  استعجالي ا  اإلذن  ظيمها ابملدرسة طلب 
اذ إجراء هنائي له أتثري على وجه الفصل يف الوطني ة للد يوانة ال ينصهر البت ة يف إطار استصدار وسائل حتفظي ة بصورة وقتي ة بل إن ه يرمي يف الواقع إىل اخت  

 
 .2013ديسمرب  11بتاريخ  712409القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1292
 .2013أفريل  30بتاريخ  712106القضية عدد لصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القرار ا 1293
 .2013نوفمرب  20بتاريخ  712071القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1294
 .2013نوفمرب  20بتاريخ  712121القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1295
 . 2013أوت  7بتاريخ  712272القضية عدد ار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القر  1296
 .2013جوان  28بتاريخ  712332القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1297
 . 2013نوفمرب  1بتاريخ  712314القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1298
 .2013جويلية  12بتاريخ  712211القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1299
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و ل هلم متابعة مرحلة أصل املنازعة حبكم أن ه يؤول ابلض رورة إىل البت  يف مدى شرعي ة قرار رفض اجلهة املد عى عليها إدماج العارض يف قائمة الضب اط املخ
للد يوانة وابلت   الوطني ة  تنظيمها ابملدرسة  املزمع  الت أهيلي  اليت يستأثر الت كوين  املسائل  تعد  من  املذكورة، وهي  القائمة  الت واجد ضمن  ايل مدى أحقي ته يف 

 .1300قاضي األصل وحده بصالحي ة الن ظر فيها، و اجته لذلك رفض املطلب 

ية اليت ال تؤدي إىل املساس أبصل اإلذن بتمكني الطالبة من اإلطالع على مآل التتبعات التأديبية يكتسي صبغة التأكد ويعترب من الوسائل الوقتية اجملد -
 .1301النزاع و ال تفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري

حلركة فاقدا لركن تنفيذ حركة النقل الداخلية ألساتذة التعليم الثانوي خالل السنة الدراسية املنقضية جيعل من طلب اإلذن استعجاليا بتعليق نتائج تلك ا-
  . 1302 ابلرفضالتأكد، مما يغدو معه املطلب حراي  

القاضي  اإلذن إبرجاع إمام مسجد إىل سالف عمله وصرف مرت به من اتريخ إيقافه عن العمل، يتجاوز حدود الوسائل الوقتية اليت ميكن أن أيذن هبا  -
ه ، األمر الذي جيعل املطلب  االستعجايل ليؤد ي إىل اختاذ إجراء هنائي يؤول ابلضرورة إىل حسم النزاع وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سوا

 املطلب .1303املشار إليه أعاله مما يتعني  معه رفضه  81غري مستجيب للشروط املبي نة ابلفصل 

 .1304طلب إلغاء املناظرة يتوقف على البت يف شرعيتها وهي مسألة تعود ابلنظر إىل قاضي األصل-

 الفرع الّثان: عمران:

 املادة إىل إقرار املبادئ التالية: انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه 

البت  يف أصل اإلذن إعادة فتح الباب موضوع قرار السدم يتعد ى جمر د اإلذن بتدابري وقتي ة تيسريا لفصل نزاع حمتمل يف األصل و يؤول ابلضرورة إىل  -
مت املطلب  معه  يغدو  مما  سواه،  دون  األصل  قاضي  هبا  يستأثر  اليت  املسائل  من  هي  و  لذلك النزاع،  ه  واجت  ابألصل،  املساس  عدم  مبدأ  مع  عارضا 

 .1305رفضه

فإن من  اإلذن استعجاليا لرئيس البلدية إبزالة كشك مت إحداثه مبقتضى ترخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي، عالوة على مساسه ابألصل،  -
 .1306املطلب شأنه أن يعط ل تنفيذ القرار اإلداري املذكور ، األمر الذي يتعني  معه رفض 

ا يفرتض ابلض رورة إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيه- ا توص ال إىل الن ظر يف طلب  تنفيذ قرار هدم إّن 
                                          .1307البت  يف شرعي ة القرار املذكور، األمر ال ذي يت جه معه رفض املطلب 

النزاع   طلب تنفيذ قرار اهلدم، فضال عن عدم إتسامه بطابع التأكد، يتعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  -

 
 .2013ديسمرب  20بتاريخ  712368القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1300
 .2013أوت  15بتاريخ  712278القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1301
 .2013جويلية  11بتاريخ  712206القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1302
 . 2013أوت  1بتاريخ  712274القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1303
 .2013جويلية  9بتاريخ  712178القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1304
 .2013نوفمرب  11بتاريخ  712339القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1305
 . 2013أوت  5بتاريخ  712169القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1306
 . 2013نوفمرب  1بتاريخ  712312القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1307
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 .1308يف األصلبصفة هنائي ة وهي صالحي ة يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، ويتعد ى بذلك جمر د اإلذن بتدابري وقتي ة تيسريا لفصل نزاع حمتمل 

مي إىل طلب إلزام البلدية بتنفيذ قرار اهلدم سيكون مرادفا يف مؤداه إىل تفحص شرعية قرار إداري متولد عن صمت البلدية عن مطلب العارض الر ا-
 .1309تنفيذ قرار اهلدم ، وهي من املسائل اليت يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، األمر الذي يتجه معه رفض املطلب 

فة هنائية  ب الرامي إىل إلزام اإلدارة بتنفيذ قرارات هدم يتعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  النزاع بصاملطل-
 .1310وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يؤول إىل رفض املطلب 

اذ وسيلة وقتية ويتعد اه إىل توجيه أمر لإلدارة بتنفيذ  اإلذن إستعجاليا إبلزام بلدية أراينة بتنفيذ  - قرار توقيف األشغال الص ادر عنها خيرج عن نطاق إخت 
إطار قضية قرار إداري صادر عنها دون التثبت من األسباب اليت تكون قد حالت دوهنا ودون القيام بذلك من تلقاء نفسها، واليت ال ميكن متحيصها يف 

  .1311ذي يت جه معه رفض املطلب إستعجالية، األمر ال

البناء احملدثة مبوجب ترخيص إّنا يتعل ق ابلن ظر يف شرعية قرار الرتخيص، ومن مث  ف- إن  البت فيه  طلب االذن استعجاليا لبلدية مدنني إبيقاف أشغال 
ا توص ال إىل البت يف شرعي ة القرار املذكور، األمر  يفرتض ابلض رورة إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيه

  . 1312ال ذي يت جه معه رفض املطلب 

البناء املقام  على املدعي إثبات توفر حالة التأكد يف صورة إنتظار السلط األمنية املختصة توفر الظروف األمنية املناسبة لضمان حسن تنفيذ قرار هدم  -
    .1313بدون رخصة 

عارض من رخصة بناء سياج  يتجاوز حدود الوسائل الوقتية و ميتد إىل جمال التدابري النهائية اليت خيتص قاضي األصل ابلنظر  طلب اإلذن بتمكني ال-
 .1314فيها، مما يتعني معه رفض املطلب لتعارضه مع مبدإ عدم املساس ابألصل

مبدإ عدم املساس ابألصل  ضرورة أنه  يتعدى جمرد اختاذ تدابري وقتية  طلب اإلذن استعجاليا إبزالة براريك اخلشب املقامة دون رخصة يتعارض مع  -
 .1315ويؤدي حتما إىل فض النزاع هنائيا و هي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه

 

 الفرع الثالث: عقاري:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: 

اجراءات إسقاط احلق يف أرض دولية فالحية يتعد ى جمر د اإلذن بتدابري وقتي ة تيسريا لفصل نزاع حمتمل يف األصل و يؤول ابلضرورة إىل  اإلذن إبيقاف  -

 
الدائرة االبتدائية يف    1308 الصادر عن رئيس  الدائرة االبتدائية يف  و   2013ديسمرب    18بتاريخ    712379القضية عدد  القرار  الصادر عن رئيس   712064القضية عدد  القرار 

 . 2013أكتوبر  30بتاريخ  712310القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف و  2013جانفي  31بتاريخ 
 .2013نوفمرب  12بتاريخ  712321القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1309
 .2013جويلية  24بتاريخ  712244القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1310
 .2013أوت  15بتاريخ  712287القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1311
 .2013أفريل  24بتاريخ  712161القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1312
 .2013مارس  8بتاريخ  71295القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1313
 .2013جانفي  4بتاريخ  712051القضية عدد قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف ال 1314
 .2013فيفري  4بتاريخ  712076القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1315
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ه  صل، واالبت  يف أصل النزاع، و هي من املسائل اليت يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يغدو معه املطلب متعارضا مع مبدإ عدم املساس ابأل جت 
 .1316لذلك رفضه

قار املذكور، اإلستجابة ملطلب اإلذن لبلدية صفاقس برفع يدها عن العقار موضوع النزاع وتعليق إجراءات إستخالص املبالغ املالية بعنوان إستغالل الع-
اذ تدابري هنائية ترجع ابلنظر إىل قاضي األص ل دون سواه، األمر الذي يت جه معه رفض  من شأنه أن يؤد ي إىل املساس ابألصل ويؤول ابلتايل إىل إخت 

 .1317املطلب

 تسوغه،  ركن التأك د يعد متوف را طاملا كانت الغاية من طلب إجراء اإلختبار على العقار الدويل الفالحي، موضوع قرار إسقاط حق شركة اإلحياء يف-
ارات اليت قامت هبا إلحياء الضيعة املذكورة قبل تلفها وتالشيها  هو سعي الشركة  إىل معاينة وتشخيص ما مت  اجنازه من غراسات وغريها من اإلستثم 

   .1318وذلك حفاظا على حقوقها اليت ميكن هلا الدفاع عنها يف إطار قضي ة أصلي ة 

الذي تسلط عل- بفعل اإلسقاط  به  الالحق  الضرر  املطالبة بغرم  املنتفع إبسناد عقار دويل فالحي ال حيرم املشرتي من حقه يف  العقار سقوط حق  ى 
 .1319وذلك رغم وقوع البيع حتت طائلة التحجري، مما تكون معه مصلحة املشرتي يف إلغاء قرار اإلسقاط اثبتة 

مر لشرط عدم التفويت  متكني املدعي من شهادة يف رفع اليد يفضي ابلض رورة إىل املساس أبصل الن زاع ابلن ظر إىل خلو  امللف مم ا يؤك د احرتام املعين ابأل-
 .1320ار ملد ة عشرين سنة، األمر ال ذي يت جه معه رفض املطلب للعق

عدم املساس طلب اإلذن استعجاليا إبخراج اإلدارة املدعى عليها من عقار املدعي بعد اإلستيالء عليه و استغالله لتسيري مرفق عام، يتعارض مع مبدإ  -
 .1321وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يؤول إىل رفض املطلب  ابألصل حبكم أن  قبوله سيؤول ابلضرورة إىل فض  النزاع بصفة هنائية

مبنطقة طوبياس التابعة لوادي املبطوح  إىل حني إجياد حلول حلماية عقار    8اإلذن استعجاليا لوزير التجهيز إبيقاف أشغال إجناز الطريق الوطنية رقم  -
القاضي اإلستعجايل  عن نطاق التدابري الوقتية التحفظية ويُدخله يف جمال أنظار قاضي األصل، ضرورة   العارض والعقارات اجملاورة له من شأنه أن خُيرج

يتنا النزاع وهو ما  التثب ت من مدى وجود األضرار املد عى هبا من عدمه وابلتايل النظر يف أصل  ىف ومقتضيات أن  املطلب الراهن سيؤول ابلضرورة إىل 
 . 1322اإلدارية. وعليه، فإن ه ال مناص من التصريح برفض املطلب  من قانون احملكمة 81الفصل 

 

 الفرع الرابع: ضبط إداري:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: 

املعقودة للقاضي اإلداري يف املادة االستعجالية اإلذن للوايل بغلق احملضنة املدرسية عالوة على أنه يتجاوز مفعول الوسائل الوقتية اليت تقرتن هبا الوالية  -
الفصل   الوايل    81على معىن أحكام  نزاع جدي خبصوص مدى اختصاص  امللف  برز من أوراق  املتعلق ابحملكمة اإلدارية، فقد  القانون األساسي  من 

 
 .2013أوت  16بتاريخ  712276القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1316
 .2013أوت  15بتاريخ  712220القضية عدد ار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القر  1317
 .2013جوان  26بتاريخ  712202القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1318
 .2013جوان   10بتاريخ  731208القضية عدد القرار التعقييب الصادر يف  1319
 . 2013جوان  6بتاريخ  712173القضية عدد دائرة االبتدائية يف القرار الصادر عن رئيس ال 1320
 .2013سبتمرب  6بتاريخ  712289القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1321
 .2013جويلية  10بتاريخ  712222القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1322
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مدرسية من أن  غلق احملضنة املدرسية يتم مبقتضى قرار كراس الشروط اخلاص بفتح حمضنة   26إبغالق احملاضن املدرسية يف ظل ما اقتضته أحكام الفصل 
فيها، من الوزير املكلف ابلطفولة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل إقحام القاضي االستعجايل يف جوهر احلقوق اليت خيتص قاضي األصل أبمر النظر  

 .1323واجته رفض املطلب 

ز حدود الوسائل الوقتية و ميتد إىل جمال التدابري النهائية اليت خيتص قاضي األصل ابلنظر  طلب اإلذن برتميم مبىن آيل للسقوط من املقرر هدمه يتجاو -
 . 1324فيها ، مما يتعني معه رفض املطلب لتعارضه مع مبدإ عدم املساس ابألصل

ة اجملدية اليت جيوز للقاضي اإلستعجايل  طلب العارض الرامي إىل اإلذن استعجاليا إبعادة فتح املقهى موضوع قرار الغلق، ال يندرج ضمن الوسائل الوقتي-
رف معه  يتجه  مما   ، النزاع  أبصل  املساس  على  عالوة   ، الغلق  قرار  تنفيذ  تعطيل  إىل  حتما  ستؤدي  للمطلب  االستجابة  أن  ضرورة  هبا،  أيذن  ض  أن 

 .1325املطلب

بت ة يف إطار استصدار وسائل حتفظي ة بصورة وقتي ة بل إن ه يرمي طلب اإلذن استعجاليا لرئيس البلدي ة بغلق ورشة ميكانيك متعد دة اخلدمات ال ينصهر ال-
اذ إجراء هنائي له أتثري على وجه الفصل يف أصل املنازعة، وهو من املسائل اليت يستأثر قاضي األصل وحده بصالحي ة   الن ظر فيها، األمر  يف الواقع إىل اخت 

امل املطلب متعارضا مع مبدأ عدم املساس أبصل  املنصوص عليه ابلفصل  الذي جيعل  قانون احملكمة اإلدارية، وتعني  على هذا األساس    81نازعة  من 
 .1326القضاء برفضه 

يؤول   طلب اإلذن بغلق حمل مستغل كقاعة ألعاب يؤدي ال حمالة إىل فض  النزاع بصفة هنائية، وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما-
 . 1327إىل رفض املطلب 

 .1328قرار غلق ورشة يتجاوز نطاق التدابري الوقتي ة و يؤد ي ابلضرورة إىل املساس أبصل املنازعة طلب تنفيذ -

س ابألصل  طلب اإلذن استعجاليا إبلزام البلدية ابلتدخل لرفع املضرة النامجة عن استغالل املتسوغ حملل لصنع املرطبات يتعارض مع مبدإ عدم املسا -
 .1329ري وقتية و يؤدي حتما إىل اختاذ قرار هنائي يرجع إىل اختصاص قاضي األصل ضرورة أنه يتعدى جمرد اإلذن بتداب

إقحام   طلب اإلذن استعجاليا لبلدية تونس بتمكني العارضة من ترخيص إلقامة كشك بعنوان اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي يفرتض ابلض رورة-
ألصل ابلن ظر فيها توص ال إىل البت يف شرعي ة القرار املطعون فيه، األمر الذ ي يت جه معه رفض القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي ا

 .1330املطلب

ابلفصل  - عليها  املنصوص  الوقتية  الوسائل  زمرة  يف  يدخل  ال  األرض  ابطن  من  استخراج كنز  يف  للمدعي  الرتخيص  احملكمة   81طلب  قانون  من 
 . 1331اإلدارية

استعجاليا بفتح املطعم يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل  ضرورة أنه  يتعدى جمرد اإلذن بتدابري وقتية ويؤدي حتما إىل فض النزاع طلب اإلذن  -

 
 .2013ديسمرب  19بتاريخ  712316القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1323
 .2013مارس  25بتاريخ  712063القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1324
 . 2013نوفمرب  7بتاريخ  712343القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1325
 .2013جويلية  15بتاريخ  712241القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1326
 .2013ماي  9بتاريخ  712171القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1327
 .2013سبتمرب  6بتاريخ  712303القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1328
 .2013فيفري  22بتاريخ  712077القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1329
 .2013جوان  12بتاريخ  712181القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1330
 .2013مارس  17بتاريخ  712101القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1331
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 .1332ابختاذ قرار هنائي وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما يتجه معه رفض املطلب 

 الفرع اخلامس: تعليم:

  هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: انتهت احملكمة اإلدارية يف

دراسة، االستجابة لطلب اإلذن استعجاليا برتسيم العارضة ابلسنة الثانية يستوجب النظر مسبقا يف مدى وجاهة رفض ترسيمها يف تلك املرحلة من ال-
ا، مما يغدو معه املطلب غري مستجيب للشروط املنصوص وهو ما يؤول حتما إىل املساس أبصل املنازعة اليت ينفرد قاضي املوضوع ابختصاص البت  فيه

 .1333من قانون احملكمة اإلدارية وتعني لذلك رفضه  81عليها ابلفصل 

لفائدة القاضي ا- املعقودة  الوالية  الوقتية اليت تقرتن هبا  الوسائل  العارضة ابجلامعة يكتسي، صبغة هنائية تتجاوز مفعول  املادة اإلذن برتسيم  إلداري يف 
من قانون احملكمة اإلدارية ضرورة أنه يفضي إىل اخلوض يف جوهر احلقوق توص ال إىل تفح ص شرعية قرار    81ستعجالية على معىن أحكام الفصل  اإل

 .1334رفض ترسيمها وهي من املسائل اليت خيتص  قاضي األصل ابلنظر فيها

نية من شهادة املاجستري للبحوث يف اإلعالمية ابملدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس طاملا انزع املدعى عليه يف أحق ي ة العارضة يف الرتسيم ابلسنة الثا -
حتما إىل   وطاملا أن  االستجابة ملطليب اإلذن ابلرتسيم يستوجب النظر مسبقا يف مدى وجاهة رفض ترسيمها يف تلك املرحلة من الدراسة، وهو ما يؤول

امل وضوع ابختصاص البت  فيها، فإن  هذين املطلبني يغدوان غري مستجيبني للشروط املنصوص عليها ابلفصل املساس أبصل املنازعة اليت ينفرد قاضي 
 .1335من قانون احملكمة اإلدارية وتعني لذلك رفضهما 81

تتجاوز حدود الوسائل الوقتي ة طلب املد عي الر امي إىل متت عه بتسجيل خامس ابلسنة األوىل من اإلجازة األساسي ة يف القانون يتعل ق مبسالة موضوعي ة  -
الذي ينفرد قاضي املوضوع  اليت تقرتن هبا الوالية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري يف املاد ة االستعجالي ة ضرورة أن ه سيؤول حتما إىل املساس أبصل املنازعة 

من قانون احملكمة اإلدارية وتعني  لذلك   81ا ابلفصل  ابختصاص البت  فيها، األمر الذي  يغدو معه املطلب غري مستجيب للشروط املنصوص عليه 
 .1336رفضه

ذر شرعي حيول  تكون اإلدارة ملزمة بتمكني التالميذ و الطلبة من الواثئق و الشهادات اإلدارية املتعلقة مبسارهم الدراسي و اجلامعي ما مل يكن هلا ع-
الواث تنفيذ أي قرار دون تسليمها ويتعني عليها اإلستجابة لطلب احلصول على تلك  النزاع أو يعطل  إذا ما كان متسما ابلتأكد و ال ميس أبصل  ئق 

  .1337إداري

  . 1338طلب إعادة التوجيه أو الرجوع يف قرار الرفت النهائي يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل-

التأهيل اجلامعي للعارضة يف أجل معني، يفرتض ابلض رورة إقحام  طلب اإلذن استعجاليا لعميد الكلية بتغيري األستاذ املقرر مبقرر آخر و النظر يف ملف  -
ي يت جه معه  القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيها، فضال عن أنه يؤدي إىل تعطيل تنفيذ قرار إداري، األمر الذ  

 
بتاريخ    712279القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013أفريل    1بتاريخ    712130القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1332
 .2013أوت  15

 .2013أكتوبر  11بتاريخ  712313القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1333
 .2013أكتوبر  28بتاريخ  712306القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1334
 . 2013جويلية  12بتاريخ  712133و 712219القضي تني عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1335
 .2013ديسمرب  12بتاريخ  712359القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1336
 .2013فيفري  12بتاريخ  711981القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1337
 .2013جانفي  15بتاريخ  712017القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1338
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 . 1339رفض املطلب 

 الفرع السادس: امتحانــات:

 اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: انتهت احملكمة 

بتقدير طلب اطالع العارض على ورقة امتحان الباكالوراي يف مادة الفرنسية يعد حقا متأكدا و مستعجال ابلنظر إىل حاجته املاسة إىل حفظ حقوقه  -
أنسبها على ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا، فضال عن أن  املطلب  الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، وترجيح  

ا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد يفيد اإل ستظهار ليس له مساس أبصل املنازعة وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري، وإّن 
 .1340هبا أمام قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة 

على   ج طلب العارض الرامي إىل اإلذن استعجاليا ملدير معهد الدراسات التكنولوجية بتوزر مبراجعة العدد املسند للمقام يف حقه وإقرار جناحهال يندر -
تعطيل تنفيذ   ذلك األساس ضمن الوسائل الوقتية اجملدية اليت جيوز لرئيس الدائرة املتعهدة ابملطلب أن أيذن هبا, ذلك أن االستجابة للمطلب ستؤدي إىل

جيعل   القرار القاضي برسوب املقام يف حقه، عالوة على استباق البت يف النزاع املعروض على قاضي األصل خبصوص طلب إلغاء قرار الرسوب، وهو ما
 .1341، وابت من املتعني  رفضه  81املطلب غري مستجيب للشروط املنصوص عليها صلب الفصل 

واملتعلق بتنظيم االمتحاانت اجلامعية ال يرقى إىل مرتبة احلائل القانوين   2005نوفمرب    22املؤرخ يف    2005لسنة    93منشور وزير التعليم العايل عدد  -
                         .1342ئق دون تسليم  نسخة من تقرير جلنة اإلمتحان ابعتباره قد أابح اإلط الع على أوراق االمتحان ومل حُيج ر صراحة النفاذ إىل غريها من الواث

طيل  متكني الطالب من نسخة قانونية من تقرير رئيس جلنة االمتحان يتسم ابلتأكد وليس من شأنه املساس أبصل النزاع، كما أنه ال يؤدي إىل تع- 
 .1343تنفيذ قرار إداري

اد قرار إداري صريح يقضي برفض طلب إط الع العارض على أوراق إمتحان الباكالوراي وإعادة إصالحها، فإن  - بية إخت   طلب اإلذن  طاملا سبق لوزارة الرت 
لقاضي اإلستعجايل يف إستعجاليا إبعادة إصالح أوراق اإلمتحان من شأنه أن يؤول حتما إىل تعطيل تنفيذ القرار املذكور ويؤد ي ابلض رورة إىل إقحام ا

ال بكالوراي، األمر جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيها توص ال إىل البت  يف شرعي ة القرار القاضي برفض جناح املعين ابألمر يف إمتحان 
 .1344من قانون احملكمة اإلداري ة مم ا يتعني  معه رفض املطلب  81الذي يتناىف ومقتضيات الفصل 

قودة للقاضي  ستعجاليا لعميد الكلية إبعادة إصالح أوراق اإلمتحان يكتسي صبغة هنائية تتجاوز نطاق التدابري الوقتي ة اليت تقرتن هبا الوالية املعاإلذن ا-
ا توص ال إىل البت يف اإلداري يف املادة اإلستعجالية، كما أن ه يفرتض إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيه

 .1345شرعي ة القرار املطعون فيه، األمر الذ ي يت جه معه رفض املطلب 

الن ظر  - األصل أبمر  اليت خيتص  قاضي  احلقوق  اإلستعجايل يف جوهر  القاضي  إقحام  إىل  يُفضي  املد عي  امتحاانت  أوراق  فيها اإلذن إبعادة إصالح 
من قانون    81تقرتن هبا الوالية املعقودة للقاضي اإلداري يف املاد ة اإلستعجالي ة على معىن أحكام الفصل  ويتجاوز بذلك مفعول الوسائل الوقتي ة اليت  

 
 .2013جوان  26بتاريخ  712192القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1339
 .2013ديسمرب  19بتاريخ  712345القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1340
 .3201نوفمرب  11بتاريخ  712319القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1341
 .2013فيفري  12بتاريخ  711981القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1342
 .2013فيفري  12بتاريخ  711981القضي ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1343
 .2013ديسمرب  9بتاريخ  712354القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1344
 .2013جوان  21بتاريخ  712195القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1345
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  .1346احملكمة اإلداري ة، األمر الذي يت جه معه رفض املطلب 

الوال- هبا  تقرتن  اليت  الوقتي ة  التدابري  نطاق  تتجاوز  هنائية  صبغة  يكتسي  اإلمتحان  أوراق  إصالح  إبعادة  املادة  اإلذن  يف  اإلداري  للقاضي  املعقودة  ية 
البت يف شرع إىل  توص ال  فيها  األصل ابلن ظر  ال يت خيتص  قاضي  احلقوق  اإلستعجايل يف جوهر  القاضي  إقحام  أن ه يفرتض  القرار اإلستعجالية، كما  ي ة 

 .1347املطعون فيه

 .1348ازعة، فضال عن تعطيل تنفيذ قرار إداري و اجته لذلك رفض املطلب طلب إعادة إصالح ورقة اإلمتحان، يؤد ي ابلضرورة إىل املساس أبصل املن -

 الفرع السابع: صفقات عمومية أو عقود:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: 

أن ه  - املنازعة حبكم  املساس أبصل  إىل  ابلضرورة  يؤد ي  العروض  طلب  إبيقاف  استعجايل  إذن  االستعجايل يف جوهر  طلب  القاضي  إقحام  إىل  يؤول 
 .1349احلقوق ال يت خيتص  قاضي األصل ابلن ظر فيها، األمر الذ ي يت جه معه رفض املطلب

فح ص طلب إيقاف أعمال مزاد علين لبتة عمومية متعلقة بتسويغ عقار فالحي دويل يفرتض إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق توص ال إىل ت-
 . 1350ة القرار اإلداري وهي من املسائل اليت خيتص  قاضي األصل ابلنظر فيها شرعي

ثورة  - بعد  إستثنائية  البالد من ظروف  ما شهدته  إثر  الصفقة، على  أمثان  بتعديل  اإلذن  النزاع و خيرج عن  2011جانفي    14طلب  ، ميس أبصل 
 .1351اختصاص قاضي األمور املستعجلة 

الضمان البنكي النهائي وضمان التسبقة وإرجاعهما إىل العارضة، يف ظل  متس ك البلدية املدعى عليها إبخالل العارضة اإلذن استعجالي ا برفع اليد عن  -
   .1352ابلتزاماهتا التعاقدية، من شأنه أن يؤد ي ابلقاضي اإلستعجايل إىل اخلوض يف أصل النزاع وهو أمر يتجاوز صالحياته 

وز ابلصفقة منذ الفرز األو يل فإنه ال ميكنه أبي حال أن يكون من ضمن الفائزين ابلصفقة، مبا يكون معه مطلبه  طاملا مل يقع قبول العارض للرتشح للف-
تركيبة جلنة  الرامي اىل متكينه من كامل ملف طلب العروض املتعل ق بتسويغ مشرب املستشفى املذكور مبا يف ذلك ملف ات املشاركة وحماضر فرز العروض و 

    . 1353ط املصلحة طاملا مل يثبت ترشحه للمنافسة على الصفقة أصال الفرز مفتقدا لشر 

 الفرع الثامن: اتصال القضاء :

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبدأين التاليني: 

 
الدائرة االبتدائية يف    1346 الصادر عن رئيس  الدائرة االبتدائية يف  و   2013ديسمرب    15بتاريخ    712356القضية عدد  القرار  الصادر عن رئيس   712302القضية عدد  القرار 

 . 2013سبتمرب  5بتاريخ 
 . 2013أوت  7بتاريخ  712277القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية يف  1347
 .2013أكتوبر  1بتاريخ  712304القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1348
 .2013أوت  23بتاريخ  712290القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1349
 .2013ديسمرب  30بتاريخ  712421القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1350
 .2013ماي  21بتاريخ  712186القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1351
 .2013ويلية ج  15بتاريخ  712189القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1352
 .2013فيفري  4بتاريخ  712058القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1353



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

175 

متضر ر طلب  األحكام القضائية الصادرة عن اجلهاز القضائي تكون قابلة للتنفيذ بطبيعتها وال حتتاج استصدار إذن يف ذلك ضرورة أن ه يبقى خمو ال لل-
    .1354التعويض بناء على عدم التنفيذ 

ضي الدولية ابإلذعان لقرار توقيف تنفيذ قرار اإلسقاط خيرج عن  اإلذن استعجاليا إبلزام وزير الفالحة ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وديوان األرا-
 .1355، األمر الذي يتجه معه رفض املطلب 81نطاق تطبيق أحكام الفصل 

 الفرع التاسع: طلب وثيقة:

 : انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ التالية 

ذر شرعي  اإلدارة تكون ملزمة أبن تسلم إىل منظوريها من ذوي الصفة و املصلحة الواثئق و الشهادات الراجعة ابلنظر إىل مصاحلها ما مل يكن هلا ع-
          .1356حيول دون ذلك 

الراجعة ابلنظر إىل مصاحلها ما مل يكن هلا عذر اإلدارة تكون ملزمة بتمكني املتعاملني معها من الواثئق و الشهادات اليت تؤثر يف مراكزهم القانونية و  -
       .1357شرعي حيول دون تسليمها 

علومات أمني ة أو على  اإلط الع على سائر الواثئق اإلدارية حق  خمو ل لكاف ة املتعاملني مع اإلدارة عند احلاجة، إال  إذا تعل ق األمر بواثئق حتتوي على م-
       .1358احلالة يتعني  على املعين  ابألمر إثبات مصلحته يف اإلط الع عليها ومدى صلته هبا معطيات ختص  أشخاصا آخرين، ويف هذه 

ق ن من وجودها من يستوجب اإلذن لإلدارة بتمكني املتعاملني معها من وثيقة إداري ة ما حتديدا مدق قا لتلك الوثيقة حّت  يتسىن  للقاضي اإلستعجايل التي-
 . 1359يف احلصول عليها وإنتفاء أي  عائق قانوين قد حيول دون ذلك، من انحية أخرى  انحية، ولتقدير مدى أحق يتهم

وقه فإن  املطلب  طاملا كان اهلدف من احلصول على الوثيقة املطلوبة مرتبطا مبصلحة العارض يف القيام أمام احملاكم املختص ة بغية التوص ل إىل إثبات حق  -
                                                                                                                                                  .811360ل يغدو حراي  ابلقبول على معىن أحكام الفص

إلداري املختص ابلبت  يف األصل،  متكني املدعي من واثئق املناظرة اليت اجتازها من شأنه أن ميكنه من الدفاع عن حقوقه عند احلاجة أمام القاضي ا-
واجته لذلك    وهو ما جيعل املطلب مت سما ابلتأكد واجلدية فضال عن أن االستجابة له ال تؤدي إىل املساس ابألصل وال إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري 

    .1361قبوله 

بة إليه، عالوة على تكريسه ملبدإ الشفافية يف عمل اإلدارة، فإن ه  احلصول على الوثيقتني املتعلقتني بضبط آخر وضعية إدارية للمدعي وابملآخذ املنسو -
املمك القانونية  الُسبل  الضرورية وتقدير  نطاق جتميع احلجج واملؤيدات  املطالبة هبا يف  للمدعي  اليت حيق  األساسية  الضماانت  نة إلظهار يندرج ضمن 

 
 .2013ديسمرب  2بتاريخ  312327القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1354
 .2013ديسمرب  2بتاريخ  312327القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1355
 .2013مارس  26بتاريخ  712112القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1356
 .2013ماي  2بتاريخ  712137القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1357
بتاريخ    712227القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    24اريخ  بت  712253القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1358
 .2013جوان  28

 .2013أوت  12بتاريخ  712218القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1359
 .2013جويلية  24يخ بتار  712253القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1360
 .2013ماي  2بتاريخ  712137القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1361
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 . 1362على ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلااحلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، إن ُوجدت، وترجيح أنسبها 

                                                                                                                                                                                    .1363متكني الطالب من نسخة من عقد تطوعه ابجليش ليس من شأنه أن يعطل تنفيذ أي قرار إداري كما أنه ال ميس أبصل النزاع- 

صل النزاع اإلذن استعجاليا بتمكني العارضني من نسخة من قرار إعادة فتح قاعة شاي يعد من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ليس من شأهنا املساس أب-
أي قرار إداري وإّنا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات من شأهنا أن تفيد قاضي املوضوع عند  وال تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ  

 . 1364بته يف أصل املنازعة، وتعني لذلك قبوله 

فإن ه  - اإلدارة،  الشفافية يف عمل  ملبدإ  تكريسه  ، عالوة على  األجر  بنسخة من شهادة يف  الطالب  الداخلية مبد   لوزير  استعجاليا  يندرج ضمن اإلذن 
احلقوق الناشئة  الضماانت األساسية اليت حيق للمدعي املطالبة هبا يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار  

ب ليس له مساس أبصل  عن مركزه القانوين، إن ُوجدت، وترجيح أنسبها على ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا. وفضال عن ذلك فإن  املطل
ا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد يفيد اإلستظهار هبا أمام قاضي ا ملوضوع عند  املنازعة وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل أي قرار إداري، وإّن 

 .1365بته يف أصل املنازعة 

فإن ه يندرج ضمن الضماانت األساسية اليت حيق للمدعي املطالبة هبا  احلصول على الواثئق املطلوبة، عالوة على تكريسه ملبدإ الشفافية يف عمل اإلدارة،  -
جيح أنسبها على يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، إن ُوجدت، وتر 

ا  ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا، عالوة على أن  امل طلب ليس له مساس أبصل املنازعة وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل أي قرار إداري، وإّن 
 .1366يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد يفيد اإلستظهار هبا أمام قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة 

املفقود عالوة على تكريسه حلرية من ا- يرتبط أيضا حبق طلب احلصول على جواز سفر جديد بدل اجلواز  التنقل فإنه  حلرايت األساسية وهي حرية 
 . 1367و جيعله حراي ابلقبول 81العمل يف دعوى احلال، مما يضفي عليه صبغة التأكد و اجلدوى املنصوص عليهما ابلفصل 

احملكمة - قانون  تنصيص يف  بغياب أي  املطلوبة  اجلهة  دفع  فإن  املطلوب،  اإلستشاري  الرأي  للحصول على  يتقدم مبطلب  مل  العارض  أن   عالوة على 
انزعته يف جوهر ما  رها  اإلدارية يلزمها بتمكني قضاة احملكمة اإلدارية أو غريهم من النسخ النهائية آلراء احملكمة اإلدارية قد تولد عنه قرار ابلرفض ابعتبا

وهي يدعيه من حق. وترتيبا على ذلك فإن اخلوض يف مدى أحقية العارض يف احلصول على الوثيقة املطلوبة يؤدي حتما إىل احلسم يف أصل النزاع،  
 .1368صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه، مما ينتفي معه شرط عدم  املساس ابألصل و جيعل املطلب حراي ابلرفض

حيتاج  احلصول على قرار العزل مل يرتبط بوضعية واقعية أو قانونية معرضة للتغيري سلبا و بصفة جذرية يف وقت وجيز أو بوضعية تنذر خبطر حمدق   طلب-
اإلدارية ،    من القانون املتعلق ابحملكمة  81إىل احلماية العاجلة حلفظه من التالشي، مما جيعل املطلب غري مستوف لركن التأكد الذي إشرتطه الفصل  

 .1369وهو ما يت جه معه  رفضه

للعلم بتفاصيلها    مذكرة رئيس احلكومة اليت على أساسها مت ت تسوية وضعية العارض من قبل وزارة الرتبية تعد  من قبيل الواثئق اليت حيق له املطالبة هبا-
لتجميع توص ال  املايل  ومفعوهلا  واترخيها  ونطاقها  التسوية  هاته  من حصول  املقررة إلظهار   والتيقن  القانونية  السبل  لتقدير  الضرورية  واملؤيدات  احلجج 

 
 .2013ماي  2بتاريخ  712012القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1362
 .2013جويلية  15بتاريخ  712205القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1363
 .2013جانفي  21بتاريخ  712369القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1364
 .2013جويلية  10بتاريخ  712131القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1365
 .2013أوت  21بتاريخ  712294القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1366
 .2013أفريل  24بتاريخ  712123القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1367
 .2013أوت  30بتاريخ  712297القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1368
 .2013ماي  6بتاريخ  712128القضية عدد لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف ا 1369



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

177 

 .1370احلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، وذلك تكريسا ملبدإ الشفافي ة الذي جيب أن يسود تعامالت اإلدارة مع منظوريها 

ضماانت األساسية اليت حيق هلا املطالبة هبا يف نطاق  متكني العارض من حمضر جلسة جملس التأديب الذي على أساسه اختذ قرار عزله يندرج ضمن ال-
 .1371جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزها القانوين 

ميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير طلب احلصول على امللف اإلداري للعارضة يعد من الضماانت األساسية اليت حيق هلا املطالبة هبا يف نطاق جت-
الهلا، فضال  الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزها القانوين، إن ُوجدت، وترجيح أنسبها على ضوء ما يربز هلا من معطيات من خ

ا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد عن أن  املطلب ليس له مساس أبصل املنازعة ال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إ داري، وإّن 
 . 1372يفيد اإلستظهار هبا أمام قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة 

الضرورية وت- املطالبة هبا يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات  اليت حيق هلا  الضماانت األساسية  يندرج ضمن  العارضة من ملفها الشخصي  قدير متكني 
 املنازعة  . 1373نية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزها القانوين الُسبل القانو 

د احلاجة أمام إن  متكني املدعي من وثيقة تتضمن األعداد اليت حتص ل عليها يف املناظرتني اللتني اجتازمها من شأنه أن ميكنه من الدفاع عن حقوقه عن-
املطلب مت سما ابلتأكد واجلدية فضال عن أن االستجابة له ال تؤدي إىل املساس ابألصل وال  القاضي اإلداري املختص ابلبت  يف األصل، وهو ما جيعل  

 .1374إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري واجته لذلك قبوله

الثانوي واليت سبق أن شارك- التعليم  الكفاءة ألستاذية  العارضة نسخة من حمضر جلنة مناظرة  بتسليم  بية  الرت  لوزير  بنجاح يف  اإلذن استعجاليا  ت فيها 
املطلوبة    االختبارات الكتابية دون بقية االختبارات الشفاهية من شأنه أن يساعدها يف الدفاع على حقوقها يف حال ارأتت بعد اإلطالع على الوثيقة

ابة له ال تؤدي إىل املساس ابألصل اللجوء إىل قاضي األصل للطعن يف نتائج املناظرة وهو ما جيعل املطلب مت سما ابلتأكد واجلدية فضال عن أن االستج 
 قبوله  .1375وال إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري مما يتجه معه قبوله 

ال تفضي إىل   اإلذن بتمكني الطالب من بطاقة أعداده يكتسي صبغة التأكد ويعترب من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي إىل املساس أبصل النزاع و-
 .1376تعطيل تنفيذ أي قرار إداري 

ؤسسات العمومية واملنشآت العمومية التابعة هلا واليت جيب تندرج الشهادة املدرسية ضمن قائمة اخلدمات اإلدارية الراجعة ابلنظر إىل وزارة الرتبية وامل-
     .1377فيها الرد  على مطالب املواطنني مع التعليل يف صورة الرفض

طالبة هبا  احلصول على شهادة مدرسية، عالوة على تكريسه ملبدأ الشفافية يف عمل اإلدارة، فإن ه يندرج ضمن الضماانت األساسية اليت حيق للمدعي امل-
أنسبها على   نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، إن ُوجدت، وترجيح  يف

    .1378ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا 

تعلقة مبسارهم الدراسي و اجلامعي ما مل يكن هلا عذر شرعي حيول  تكون اإلدارة ملزمة بتمكني التالميذ و الطلبة من الواثئق و الشهادات اإلدارية امل-
 

 . 2013مارس  5بتاريخ  712072القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1370
 .2013ديسمرب  9بتاريخ  712357القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1371
 .2013سبتمرب  6بتاريخ  712299القضية عدد ار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القر  1372
 .2013جويلية  3بتاريخ  712165القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1373
 .2013ماي  17بتاريخ  712046القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1374
 . 2013أوت  7بتاريخ  712280القضية عدد ار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القر  1375
 .2013أوت  21بتاريخ  712294القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1376
 .2013جويلية  12بتاريخ  712117القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1377
 .2013جويلية  12بتاريخ  712117القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1378



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

178 

تنفيذ أي النزاع أو يعطل  إذا ما كان متسما ابلتأكد و ال ميس أبصل  الواثئق  قرار   دون تسليمها ويتعني عليها اإلستجابة لطلب احلصول على تلك 
          .1379إداري

التابعة جلامعة طلب اإلذن استعجاليا لرئيس اجلامعة ولعميد  - الكلية بتمكني الطالبة من ملفها الدراسي حّت تتمكن من التسجيل إبحدى الكليات 
    .                                       1380أخرى يت سم ابلتأكد، فضال عن أن ه ليس من شأنه املساس أبصل النزاع أو تعطيل تنفيذ قرار رئيس اجلامعة القاضي بطردها من تلك اجلامعة 

واملتعلق بتنظيم االمتحاانت اجلامعية، احملتج به من اإلدارة، ال يرقى   2005نوفمرب    22املؤرخ يف    2005لسنة    93منشور وزير التعليم العايل عدد  -
ج ر صراحة النفاذ إىل غريها  إىل مرتبة احلائل القانوين دون تسليم  نسخة من تقرير جلنة اإلمتحان ابعتباره قد أابح اإلط الع على أوراق االمتحان ومل حيُ 

                               .1381من الواثئق

طيل تنفيذ  متكني الطالب من نسخة قانونية من تقرير رئيس جلنة االمتحان يتسم ابلتأكد وليس من شأنه املساس أبصل النزاع، كما أنه ال يؤدي إىل تع-
 .1382قرار إداري 

بتمكني العارض من شهادة األستاذية بعد ما يناهز العشرين سنة، فضال عن افتقاره لركن التأكد، فإنه من شأنه املساس اإلذن استعجاليا لعميد الكلية -
رفض   األساس  هذا  على  اجته  و  عدمه،  من  الوثيقة  تلك  على  احلصول  يف  العارض  أحقية  مدى  يف  اخلوض  إىل  يؤول  أن ه  ضرورة   النزاع   أبصل 

 .1383املطلب

ول على الوثيقة املطلوبة وسيلة جمدية طاملا أن  العارض ميكنه التوصل بتلك املراسلة، عند اإلقتضاء، أثناء سري الت حقيق يف القضي ة ال يعد  طلب احلص-
شأهنا أن تنري من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلداري ة ال يت ختو ل للمحكمة القيام جبميع اإلجراءات ال يت من    44األصلي ة املنشورة، عمال أبحكام الفصل  

 . 1384القضي ة، األمر ال ذي يتعني  معه رفض املطلب 

ابع طلب اإلذن  إستعجاليا  بتمكني العارضة من نسخة من حمضر جلسة مداوالت اإلسعاف للسنة الثانية إنقليزية ال يشكل  وسيلة جمدية و ذات ط -
من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية، جيوز للمحكمة يف إطار   44ي عمال ابلفصل متأكد طاملا أنه، ابلنظر إىل الطبيعة اإلستقصائية لدور القاضي اإلدار 

راق القضية مبا يف  التحقيق يف دعوى جتاوز السلطة املنشورة يف الغرض، القيام جبميع األعمال و اإلجراءات و التثبتات اإلدارية اليت من شأهنا إستيفاء أو 
كمة بنسخة من حمضر جلسة مداوالت اإلسعاف للسنة الثانية إنقليزية، األمر الذي يكون معه املطلب حراي ذلك مطالبة اجلهة املدعى عليها مبد احمل 

 .1385ابلرفض

من الكلية اإلذن استعجاليا إبلزام عميد كلية احلقوق جبندوبة مبد  الطالبة بنسخة من كشف األعداد اخلاص هبا حلاجتها إليها يف تقدمي مطلب نقلة  -
لية احلقوق بتونس، عالوة على ما يتسم به من أتك د، فإن ه ليس من شأنه املساس ابألصل كما أن ه ال يفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار  املذكورة إىل ك

ه تبعا لذلك قبوله  81إداري، مما جيعله مستوفيا جلميع الشروط املنصوص عليها ابلفصل   .1386من قانون احملكمة اإلدارية، واجت 

 1996و  1995ستعجايل اإلذن إبلزام وزارة الرتبية بتمكني املد عي من شهادة تثبت أن  شعبة اقتصاد وتصرف للسنة الدراسية  ال ميكن للقاضي اإل-
ها، االمر تصنف شعبة علمية طاملا كان ذلك غري ممكن قانوان لعدم وجود مثل هذه الشهادة ضمن قائمة الواثئق اليت ميكن لإلدارة أن توفرها ملنظوري

 
 .2013فيفري  12بتاريخ  711982القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1379
 .2013فيفري  12بتاريخ  711982القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1380
 .2013فيفري  12بتاريخ  711982القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1381
 .2013فيفري  12بتاريخ  711982القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1382
 .0132جويلية  24بتاريخ  712258القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1383
 .2013جويلية  24بتاريخ  712238القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1384
 .2013ديسمرب  23بتاريخ  712366القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1385
 . 2013 جوان 7بتاريخ  712068القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1386
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 . 1387من قانون احملكمة االدارية 81 املطلب يف غري طريقه ملخالفته مقتضيات الفصل الذي يصري  

أح- من  تسلمها  أو  اإلدارية  الواثئق  على  اإلطالع  من  املتقاضني  بتمكني  اإلذن  عند  اإلستعجالية  املادة  يف  اختصاصه  اإلداري  القاضي  كام يستمد 
واملتعلق ابلنفاذ إىل   2011ماي    26املؤرخ يف    2011لسنة    41ر عن أحكام املرسوم عدد  من قانون احملكمة اإلدارية وذلك بصرف النظ  81الفصل  

 . 1388الواثئق اإلدارية للهياكل العمومية 

وتسليمهم نسخا  املؤسسات اجلامعية ملزمة بتمكني الطلبة من الواثئق والشهادات اإلدارية املتعلقة مبسارهم اجلامعي، وإبطالعهم على أوراق امتحاانهتم -
الصادر عن وزير التعليم العايل    2005لسنة    93منها عند االقتضاء، ما مل يكن هلا عذر شرعي حيول دون ذلك، خصوصا وقد نص املنشور عدد  

على "السماح للطالب، إذا طلب ذلك وبعد مداوالت اللجنة، أبن    IV-3واملتعلق بتنظيم االمتحاانت اجلامعية، يف فقرته    2005نوفمرب    22بتاريخ  
 .1389  لع على ورقته وأن يتثبت من صحتها املادية..."يط

من قانون احملكمة اإلداري ة فإنه يتجه قبوله و اإلذن بتمكني املدعية من شهادة   81طاملا أن طلب العارضة يتسم ابلتأكد و يستجيب لشروط الفصل  -
 .1390يف مغادرة الكلية 

ال تؤدي إىل املساس أبصل النزاع و ال    اإلذن بتمكني الطالب من بطاقة السوابق العدلية يكتسي صبغة التأكد ويعترب من الوسائل الوقتية اجملدية اليت-
 .1391تفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري 

يشكل وسيلة    طاملا كان اهلدف من احلصول على الوثيقة املطلوبة هو اإلدالء هبا هلذه احملكمة يف إطار الدعوى األصلية املرفوعة، فإن طلب العارض ال-
 .1392الوثيقة و احلصول عليها عند اإلقتضاء عند سري التحقيق يف القضية جمدية و متأكدة ضرورة أنه ميكنه طلب تلك 

ة أمامه ال يندرج ضمن حالة التأكد طلب اإلذن للمدعى عليه بتمكني املدعي من بعض الواثئق لإلدالء هبا لقاضي التحقيق يف دعوى اإللغاء املنشور -
 .1393ام جبميع اإلعمال و اإلجراءات الالزمة الستيفاء أوراق القضية ملا لقاضي التحقيق من صالحيات استقصائية واسعة ختول له القي 

العدالة  تسليم نسخ من أصول املعاهدات واملواثيق األممية والدولية واإلقليمية، اليت صادقت عليها تونس، ليس من مشموالت وزارة حقوق اإلنسان و -
 .1394االنتقالية 

س- اإلنتزاع  أمر  على  لإلطالع  قضائي  إلذن  حاجة  طبقا  ال  التونسية  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  نشره  سيتم   اختاذه،  صورة  يف  أنه،  ضرورة  املطلب  ند 
 .1395ليكون بذلك قابال لإلطالع عليه وأخذ نسخة منه من طرف العموم  1993لسنة  64ملقتضيات الفصل األو ل من القانون عدد 

تعجال ابلنظر إىل حاجته املاسة إىل الواثئق املضمنة به للدفاع عن حقوقه ، كما طلب متكني العارض من ملف السقوط البدين يعد حقا متأكدا و مس-

 
 . 2013نوفمرب  4بتاريخ  712309القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1387
  5بتاريخ   712151القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    5بتاريخ    712150القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1388

 .2013جوان 
  5بتاريخ   712151القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    5بتاريخ    712150القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1389

 .2013جوان 
 .2013ديسمرب  6بتاريخ  712350القضية عدد الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  القرار 1390
 .2013مارس  26بتاريخ  712112القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1391
 .2013نوفمرب  21بتاريخ  712351القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1392
بتاريخ    712078القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013مارس    22بتاريخ    712083القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1393
 .2013فيفري  28

 . 2013جوان  7بتاريخ  712067القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1394
 .2013ماي  6بتاريخ  712056القضية عدد رار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف الق 1395
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 .1396أن اإلستجابة له ال متس أبصل النزاع وال تؤدي  إىل تعطيل  تنفيذ أي قرار إداري، و اجته لذلك قبوله

وحالة متأكدة طاملا أن ه سيتوصل ابلغرض املطلوب، عند طلب متكني العارض من التقرير الذي ينص على الغياابت غري املربرة ال يشكل وسيلة جمدية  -
الفصل   املرفوعة عمال أبحكام  القضية األصلية  التحقيق يف  أثناء سري  املوضوع، يف إطار   44االقتضاء،  اليت ختول لقاضي  من قانون احملكمة اإلدارية 

هنا أن تنري سبيله مبا يف ذلك مطالبة اجلهة املدعى عليها بنسخة من كامل  التحقيق يف الدعاوى املعروضة على أنظاره، اإلذن جبميع األعمال اليت من شأ
 . 1397الواثئق اليت أتسس عليها القرار املطعون فيه، األمر الذي يتعني معه رفض املطلب 

طاملا أن ه جيوز للمحكمة يف طلب احلصول على القرار  املطلوب لإلدالء به هلذه احملكمة يف إطار دعوى اإللغاء يفتقد إىل صبغة التأكد و اجلدوى  -
و ما ختو له الطبيعة إطار التحقيق يف الدعوى املذكورة القيام جبميع األعمال واإلجراءات والتثب تات اإلدارية اليت من شأهنا أن تنري القضي ة وذلك على حن

 .1398إلداريةمن القانون املتعل ق ابحملكمة ا 44االستقصائية لدور القاضي اإلداري وعمال أبحكام الفصل 

 .1399عدم وجود الوثيقة املطلوبة جيعل املطلب غري ذي موضوع وحراي ابلرفض-

قدير الُسبل متكني العارضني من قرار اهلدم، يندرج ضمن الضماانت األساسية اليت حيق هلم املطالبة هبا يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وت-
 .1400القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزهم القانوين 

حت- بقرار  العارض  مبد  الديوانية  التعريفة  إلدارة  اإلذن  من طلب  يعد  سياحية،  إىل  جتارية  من  صنفها  تغيري  إثر  على  لعربته  التعريفي  البند  نوعية  ديد 
احلقوق الناشئة  الضماانت األساسية اليت حيق للمدعي املطالبة هبا يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار  

 .1401أنسبها على ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا عن مركزه القانوين، إن ُوجدت، وترجيح

اخلاضعة إلش- الصحية  ابملرك بات  اإلقامات  تصنيف  مبوجبه  مت   الذي  الوزاري  املنشور  من  العارض  بتمكني  الصحة  لوزير  استعجاليا  اإلذن  راف  طلب 
قامة ابملرك بات الصحية التابعة للوزارة املد عى عليها متوق ف على ذلك  الوزارة، من شأنه أن يؤدي إىل املساس أبصل النزاع ضرورة أن أحقي ة الطالب يف اإل

ه على هذا األساس رفض املطلب   .1402التصنيف، األمر الذي تكون معه الوثيقة املذكورة من فئة الواثئق حمل  نزاع يف األصل، واجت 

ي الدولية ذات الصبغة الفالحية يعترب من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال اإلذن بتمكني العارض من حمضر جلسة اللجنة اجلهوية اخلاصة إبسناد األراض-
من قانون   81تؤدي إىل املساس أبصل النزاع و ال تفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري، مما جيعل املطلب مستجيبا للشروط املنصوص عليها ابلفصل  

 إداري  .1403احملكمة اإلدارية 

 .1404املدعي من الواثئق املتعلقة ابألحباس ال تؤدي إىل املساس ابألصل وال إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري واجته لذلك قبوله اإلذن بتمكني -

، 2007و    2006طلب اإلذن استعجاليا مبد العارضة مبلفها اإلدري املتعلق مبناظريت الكفاءة ملهنة التدريس ابلتعليم الثانوي اللتني اجتازهتما سنيت  -
قرار   وة على ما اصطبغ به من أتكد ، فانه ليس من شأنه املساس أبصل النزاع الذي قد ينشا بني الطرفني كما أنه ال يفضي إىل تعطيل تنفيذ أيعال

 
 .2013جوان  18بتاريخ  712147القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1396
 .2013جوان  18بتاريخ  712378القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1397
 .2013جوان  27بتاريخ  712168القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1398
بتاريخ    712091القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013أفريل    30بتاريخ    712134القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1399

 .2013أفريل  1
 .2013سبتمرب  5بتاريخ  712301القضية عدد لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف ا 1400
 .2013جويلية  12بتاريخ  712223القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1401
 .2013ديسمرب  5بتاريخ  712347القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1402
 .2013ديسمرب  9بتاريخ  712357القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1403
 .2013ديسمرب  18بتاريخ  712175القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1404
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 .1405من قانون احملكمة اإلدارية واجته تبعا لذلك قبوله   81إداري، مما جيعله مستوفيا جلميع الشروط املنصوص عليها ابلفصل 

عي من الوثيقة املطلوبة يعترب وسيلة جمدية من شأهنا أن متكنه من اإلطالع على أسباب رفض متتيعه مبنحة التنقل و يندرج ضمن الضماانت متكني املد-
 .1406األساسية اليت حيق له املطالبة هبا لتجميع احلجج و املؤيدات الضرورية للتقاضي 

ذات طابع متأكد ابعتباره يكفل للمدعي اإلستناد إىل واثئقه عند احلاجة أمام القاضي  طلب احلصول على امللف املطلوب يعد وسيلة وقتية جمدية و -
 . 1407املختص و إبراز موقفه توصال إىل الدفاع عن حقوقه كما يوفر له أحسن الظروف ملمارسة حق التقاضي 

ي - التأكد ، فإنه  أنه يكتسي صبغة  الباكالوراي، عالوة على  الطالبة من شهادة  بتمكني  الوقتية اجملدية و ال يؤدي إىل املساس اإلذن  الوسائل  عترب من 
 .1408أبصل النزاع و ال يفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري 

م حلل  طلب اإلذن استعجاليا بتمكني املستأنف من شهادة ملكية دون توليه تقدمي مطلب يف الغرض طبقا لإلجراءات القانونية و دفع املعلوم الالز -
 . 1409رفض اإلستئناف و إقرار اإلذن اإلستعجايل املستأنف أبسانيد جديدةالنزاع يؤول إىل 

إلذن  طلب اإلذن استعجاليا بتمكني العارض من اسرتجاع البطاقة الرمادية لسيارته يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل ضرورة أنه يتعدى جمرد ا-
ي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون سواه،كما أنه من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل  بتدابري وقتية و يؤدي حتما إىل فض النزاع ابختاذ قرار هنائي وه

 .1410تنفيذ قرار إداري، مما يتجه معه رفض املطلب 

املطالبة هبا  طلب احلصول على امللف املايل للفيلم ، عالوة على تكريسه ملبدأ الشفافية يف عمل اإلدارة، ضمن الضماانت األساسية اليت حيق للعارض   -
يدع مها،   مبا  واإلتيان  القانوين  مركزه  الناشئة عن  احلقوق  القانونية إلظهار  السبل  وتقدير  الضرورية  واملؤي دات  احلجج  نطاق جتميع  قضية يف  نطاق  يف 

 .1411أصلية، ابعتبار أن  تلك الوثيقة ميكن اإلستئناس هبا يف تقدير مستحقاته املالية 

 يتسم هبا املطلب، فإن متكني العارض من نسخة من قرار الرتخيص يف استغالل مقطع حجارة من الصنف الصناعي عالوة على صبغة التأكد اليت-
 يؤدي  املسند  لشركة "املقاطع الكربى" مبنطقة جبل الطريف من معتمدية قرمبالية وكراس الشروط املصاحب له، ليس من شأنه املساس أبصل احلق وال

ار إداري، ضرورة أن ه ال يتعدى جتميع احلجج واملؤيدات املثبتة للحقوق واليت من شأهنا أن تفيد قاضي املوضوع عند بت ه يف  النظر فيه إىل تعطيل أي قر 
 املطلب .1412من قانون احملكمة االدارية، مما يتعني  معه قبوله  81أصل املنازعة، األمر الذي يكون معه املطلب مستجيبا للشروط املنصوص عليها ابلفصل 

 جماهبة ب نسخة من قرار الغلق حيق للمدعية التمس ك به توص ال لتجميع احلجج واملؤيدات الضرورية إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزها القانوين يفطل-
من    81فصل  جارها الصادرة يف شأنه قرارات الغلق واإلزالة، األمر الذي يكون طلب العارضة مت سما ابلتأكد و مستوفيا للشروط املنصوص عليها ابل

 .1413قانون احملكمة اإلدارية و اجته لذلك قبوله

 إىل اإلذن بتمكني املدعي من شهادة تسجيل عربته  يتعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل ضرورة أنه يؤد ي إىل البت  يف أصل احلق ويؤول ابلتايل-

 
 .3201ديسمرب  3بتاريخ  712388القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1405
 . 2013مارس  5بتاريخ  712085القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1406
 .2013فيفري  22بتاريخ  712084القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1407
 .2013أوت  23بتاريخ  712291القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1408
 . 2013أفريل  17بتاريخ  721201القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1409
 .2013جويلية  15بتاريخ  712240القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1410
 .2013جوان  12بتاريخ  712177القضية عدد ن رئيس الدائرة االبتدائية يف القرار الصادر ع 1411
 .2013جويلية  3بتاريخ  712194القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1412
 .2013ماي  10بتاريخ  712102القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1413
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-                                                .1414جه معه رفض املطلب اختاذ تدابري هنائية ترجع ابلنظر إىل قاضي األصل دون سواه، األمر الذي يت
 .1415عدم وجود الوثيقة املطلوبة ضمن الواثئق اليت تسلمها وزارة الداخلية أو مصاحلها جيعل املطلب حراي ابلرفض

 . 1416وزارة الداخلية طلب احلصول على صورة للوالد املتويف ال يتسم ابلتأكد، فضال عن عدم وجود الصورة أبرشيف -

ة بغياب الدليل اإلذن استعجالي ا بتمكني الطالب من اسرتجاع واثئقه احملجوزة من رئيس مركز األمن الوطين على إثر اقتحام منزله، يف ظل  متس ك اإلدار -
                                                                          .1417يتجاوز صالحياته املادي لتلك الواقعة، من شأنه أن يؤد ي ابلقاضي اإلستعجايل إىل اخلوض يف أصل النزاع وهو أمر 

ية اليت   طلب اإلذن إستعجاليا لوزير الصحة بتمكني الطالب من تقرير طيب  حول ظروف وفاة إبنه يتعلق مبسألة موضوعية تتجاوز حدود الوسائل الوقت-
ئدة القاضي اإلداري يف املادة اإلستعجالية ال سي ما أن ه ابلنظر إىل الطبيعة اإلستقصائية لدور القاضي اإلداري وعمال ابلفصل تقرتن هبا الوالية املعقودة لفا

اإل  44 والتثبتات  واإلجراءات  األعمال  جبميع  القيام  األصلية  الدعوى  يف  التحقيق  إطار  يف  للمحكمة  خيو ل  فإن ه  اإلدارية،  احملكمة  قانون  دارية  من 
 .1418إلختبارات اليت  من شأهنا استيفاء أوراق القضي ة مبا يف ذلك إجراء إختبار طيب  حول وفاة ابن الطالبوا

 الفرع العاشر: تسخري القوة العامة:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املبادئ التالية: 

السلطة القضائي ة و ليس هلا أن متتنع عن تسخري القو ة العامة للقيام بذلك وحتقيق تنفيذها عندما  السلطة التنفيذي ة مكل فة بتنفيذ األحكام الصادرة عن  -
، وليس هلا أن متتنع عن تسخري القو ة العام ة للغرض إال  ملد ة زمني ة حمد دة مّت ثبت توف ر ظروف إستثنائي ة هتد د النظام  1419يطلب منها ذلك بصفة قانوني ة 

   .1420التنفيذ العام و حتول دون 

سح اجملال وعلى فرض التسليم بوجود ظروف إستثنائي ة فإن ه ال ميكن أبي  حال أن تتواصل بدون حد  ضرورة أن  هذه الظ روف تزول بزوال أسباهبا لتف-
   .1421لعودة الرتاتيب القانوني ة إىل جماريها 

ا- لتنفيذ  العام ة  القو ة  أن متتنع عن تسخري  التنفيذي ة  للسلطة  توف ر ظروف  ليس  ثبت  ملد ة زمني ة حمد دة مّت  القضائي ة إال   السلطة  الصادرة عن  ألحكام 
           .1422إستثنائي ة هتد د النظام العام و حتول دون التنفيذ 

لتفسح اجمل- بزوال أسباهبا  الظ روف تزول  يتواصل دون حد  ضرورة أن  هذه  الرتاتيب  التسليم بوجود ظروف إستثنائي ة ال ميكن أبي  حال أن  لعودة  ال 

 
 .2013جويلية  1بتاريخ  712167القضية عدد رئيس الدائرة االبتدائية يف  القرار الصادر عن 1414
 .2013أفريل  22بتاريخ  712122القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1415
 .2013أفريل  30بتاريخ  712026القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1416
 . 2013مارس  7بتاريخ  712086القضية عدد عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القرار الصادر  1417
 .2013جويلية  1بتاريخ  712096القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1418
بتاريخ    712059القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712060القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1419
 .2013فيفري  20

الدائرة االبتدائية يف    1420 الصادر عن رئيس  الدائرة االبتدائية يف  . و 2013جويلية    15بتاريخ    712221القضية عدد  القرار  الصادر عن رئيس    712246القضية عدد  القرار 
 2013جويلية  24بتاريخ 

 .2013جويلية  15بتاريخ  712221القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1421
بتاريخ    712059القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712060القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1422
 .2013فيفري  20
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    .1423القانوني ة إىل جماريها 

ارة عن تسخري  عنصر التأك د اثبت ابلن ظر إىل موضوع احلكم اإلستعجايل املراد تنفيذه، ضرورة أن  بقاء احلال على ما هو عليه و إستمرار إمتناع اإلد-
مسؤولي ة إزاء اإلطار العامل هبا و جتاه الغري و أن  مواصلة تعطيل عملها من   القو ة العام ة، فيه ضرر متفاقم للمصح ة بوصفها متارس نشاطا حيواي  و هلا

 . 1424شأنه أن يؤد ي إىل احلط  من مردوديتها بصفة جذري ة 

تسخري القو ة العام ة،  عنصر التأك د اثبت ابلنظر إىل موضوع احلكم املراد تنفيذه، ضرورة أن  بقاء احلال على ما هو عليه و إستمرار إمتناع اإلدارة عن  -
ي إىل احلط  من  فيه ضرر متفاقم للعارضة بوصفها متارس نشاطا جتاراي  و هلا مسؤولي ة إزاء املتعاقدين معها وأن  مواصلة تعطيل عملها من شأنه أن يؤد  

تنف تعطيل  ليس من شأنه  أن ه  أصلي ة كما  يثري مسائل  املطلب ال  أن   ، فضال عن  بصفة جذري ة  معه مردوديتها  يتعني   الذي  األمر  إداري،  قرار  أي   يذ 
 .1425قبوله 

القو ة العام ة،    عنصر التأك د اثبت ابلنظر إىل موضوع احلكم املراد تنفيذه، ضرورة أن  بقاء احلال على ما هو عليه و إستمرار إمتناع اإلدارة عن تسخري-
سنوات، فضال على أن  املطلب ال يثري مسائل أصلي ة كما أن ه ليس من شأنه تعطيل تنفيذ    7فيه ضرر متفاقم للعارض الذي حرم من حق امللكية ملدة  

 . 1426أي  قرار إداري، األمر الذي يتعني  معه قبوله

 الفرع احلادي عشر: مبادئ خمتلفة:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية: 

لس الوطين التاسيسي إبيقاف صرف املنح املسندة للنواب املنسحبني، فضال عن افتقاره لركن التأكد، فإن  من شأنه طلب اإلذن استعجاليا لرئيس اجمل-
واه،  املساس أبصل النزاع  ضرورة أن ه يؤول إىل اخلوض يف مدى شرعية قرار صرف منح ألعضاء اجمللس، وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون س

    .1427من قانون احملكمة اإلدارية مما يتعني  معه رفضه  81غري مستجيب للشروط املبي نة ابلفصل  األمر الذي جيعل املطلب

ه، كعرض بقية اإلذن إستعجاليا لرئيس اجمللس الوطين التأسيسي ابإللتزام ابآلجال املنصوص عليها عند نشر الس لم التقييمي ورفض امللفات الواردة بعد-
ت يف اجمللس  يؤدي إىل إلزامه إبعادة عملية التقييم برمتها واخلوض يف مدى إستجابة هذه امللفات للمعايري املعتمدة يف امللفات القانونية على التصوي

التقييمي ويف ذلك مساس ابألصل كما من شأن ذلك أن يفضي إىل تعطيل تنفيذ قرار إداري خالفا ملا يقتضيه الفصل من قانون احملكمة   81الس لم 
 .1428لذلك رفض املطلب  اإلدارية، و اجته

ه املطالبة هبا اإلذن بتمكني الطالب من نسخة من قائمة املرتشحني لعضوية اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت يعترب من الضماانت األساسية اليت حيق ل-
مركزه القانوين، إن ُوجدت، وترجيح أنسبها على   يف نطاق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن

قرار ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا. وفضال عن ذلك فإن  املطلب ليس له مساس أبصل املنازعة وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل تنفيذ أي  

 
بتاريخ    712059القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712060القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1423
 .2013فيفري  20

بتاريخ    712059القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712060القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1424
 .2013فيفري  20

 .2013جويلية  15بتاريخ  712221القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1425
 .3201جويلية  24بتاريخ  712246القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1426
بتاريخ    712307القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013أكتوبر    22بتاريخ    712305القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1427
 . 2013أكتوبر  22

 .2013أوت  15بتاريخ  712271القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1428



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

184 

ا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد يفيد اإلستظهار هبا أمام قاضي امل  .1429وضوع عند بته يف أصل املنازعةإداري، وإّن 

تعدى طلب اإلذن استعجاليا بتمكني العارضة من منحة العائالت املعوزة و بطاقة عالج جماين يتعارض مع مبدإ عدم املساس ابألصل  ضرورة أنه  ي-
 .1430جمرد اإلذن بتدابري وقتية و يؤدي حتما إىل اختاذ قرار هنائي يرجع إىل اختصاص  قاضي األصل

امل- يباشره ابملستشفى  الذي كان  العالج  العارض من مواصلة  بتمكني  بتونس  العسكري  املستشفى  الوطين ومدير  الدفاع  ذكور اإلذن استعجاليا لوزير 
أي  دفع خبصوص    يت سم ابلتأكد فضال عن أن ه ليس من شأنه املساس أبصل النزاع أو تعطيل تنفيذ أي  قرار إداري طاملا أن  اجلهتني املطلوبتني مل تثريا

 . 1431مدى أحقية العارض يف مواصلة العالج ابملستشفى 

يرمي يف النهاية   إلزام اجلهة املطلوبة بتمكني الطالب من العالج ابملستشفى العسكري سيكون مرادفا يف مؤداه إىل فض النزاع هنائيا وابلتايل فإن املطلب-
الوقت  الوسائل  مفعول  تتجاوز  هنائية  تدابري  اختاذ  املساس إىل  عدم  مبدإ  مع  يتعارض  اإلستعجايل كما  القاضي  لفائدة  املعقودة  الوالية  هبا  تقرتن  اليت  ية 

 .1432ابألصل

ملرافق العمومية و اإلذن للشركة الطالبة مبواصلة األشغال موضوع النزاع بعقاري النزاع يستجيب إىل ركن التأك د ابلنظر إىل ما تقتضيه ضرورة استمرارية ا-
الصادرة هبذ إحاطتها بضما للقرارات  التنفيذ اجلربي  الل جوء إىل  الناشئة مبناسبتها مع  الصعوابت  تذليل  العامة و  تقوم على أتمني إجناز األشغال  ا انت 

 .1433العنوان إن لزم األمر مبوجب إذن قضائي 

  .1434ئية والغاز وتوزيعهما للعمومالشركة التونسية للكهرابء و الغاز تسهر على تسيري مرفق عمومي يتمث ل يف توفري الطاقة الكهراب-

ال فادحا منع أعوان الشركة التونسية للكهرابء و الغاز من تركيز اخلطوط الكهرابئية فوق أرض املدعى عليه يشك ل تعطيال لتنفيذ مرفق عمومي و ني-
 . 1435ابملصلحة العامة 

تضيه ضرورة استمرارية املرافق العمومية و اإلذن للشركة الطالبة مبواصلة األشغال بعقار املد عى عليه األول يستجيب إىل ركن التأك د ابلنظر إىل ما تق-
للقرارات التنفيذ اجلربي  الل جوء إىل  الناشئة مبناسبتها مع  الصعوابت  تذليل  العامة و  تقوم على أتمني إجناز األشغال  الصادرة هبذا   إحاطتها بضماانت 

 .1436العنوان إن لزم األمر مبوجب إذن قضائي 

ا- اإلرتفاق  التعويض عن  لطلب  تقرتن هبا اإلستجابة  اليت  الوقتي ة  التدابري  نطاق  تتجاوز  هنائية  يكتسي صبغة  الطالب  القناة عرب عقار  مد  ملرتتب عن 
األصل ابلن ظر    الوالية املعقودة للقاضي اإلداري يف املادة اإلستعجالية، كما أن ه يفرتض إقحام القاضي اإلستعجايل يف جوهر احلقوق ال يت خيتص  قاضي

 
 .2013أوت  30بتاريخ  712296القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1429
 .2013جويلية  5بتاريخ  712231القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1430
 . 2013جوان  7بتاريخ  712113القضية عدد لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف ا 1431
 .2013أفريل  18بتاريخ  712120القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1432
بتاريخ    712266القضية عدد  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  الو   2013جويلية    31بتاريخ    712265القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1433
 . 2013جويلية  31

بتاريخ    712125القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712087القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1434
 . 2013جويلية  15بتاريخ   712242القضية عدد رار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف القو  2013أفريل  20

بتاريخ    712125القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712087القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1435
 . 2013جويلية  15بتاريخ   712242القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف و  2013أفريل  20

بتاريخ    712125القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013فيفري    20بتاريخ    712087القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1436
 . 2013جويلية  15بتاريخ   712242القضية عدد لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف او  2013أفريل  20
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 .1437العقد الرابط بني الطالب و املطلوبة ، األمر الذ ي يت جه معه رفض املطلب  فيها من خالل تفحص 

 القسم الثان: معاينات:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ التالية: 

من قانون احملكمة اإلدارية، جيب أن يكون مرب را حبماية واقعة من خطر يهد دها ابلزوال حّت تكتسي    81طلب إجراء معاينة على معىن أحكام الفصل  -
  .1438صبغة اإلجراء التحفظي، األمر الذي مل يربز يف الطلب الراهن وتعني  لذلك رفضه

نه املساس أبصل احلق وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل أي قرار إداري، ضرورة أن ه ال يتعدى جتميع االذن بتعيني خرباء البداء رأي فين ليس من شأ-
 .1439احلجج واملؤيدات الضرورية املثبتة للحقوق يف الدعوى األصلية واليت من شأهنا أن تفيد قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة 

ة اجملدية اليت جيوز لرئيس الدائرة املتعهدة ابملطلب أن أيذن هبا عند توفر حالة التأكد و ليس من شأنه  االذن إبجراء اختبار يندرج ضمن الوسائل الوقتي-
 .1440املساس أبصل احلق وال يؤدي النظر فيه إىل تعطيل أي قرار إداري 

من   81اجملدية اليت تستويف الشروط الواردة ابلفصل    تكليف ذوي اخلربة واملعرفة إببداء رأي فين  يف معاينة وتقدير وقائع مادية يعد  من الوسائل الوقتية-
 .1441قانون احملكمة اإلدارية 

ىل الص بغة  طاملا كان طلب انتداب خبري إلجراء احلساب بني املستلزم و البلدي ة منصهرا يف إطار تصريف اإلدارة لشؤون ملكها اخلاص، فإن ه يفتقد إ-
 . 1442ء اإلدارياإلدارية مما جيعله خارجا عن والية جهاز القضا

 .1443عدم إبداء املدعى عليها ألي احرتاز خبصوص طلب تعيني خبري واحد يدل على موافقتها على تعيني خبري واحد -

 تسوغه،  ركن التأك د يعد متوف را طاملا كانت الغاية من طلب إجراء اإلختبار على العقار الدويل الفالحي، موضوع قرار إسقاط حق شركة اإلحياء يف-
الشيها  سعي الشركة  إىل معاينة وتشخيص ما مت  اجنازه من غراسات وغريها من اإلستثمارات اليت قامت هبا إلحياء الضيعة املذكورة قبل تلفها وتهو  

   .1444وذلك حفاظا على حقوقها اليت ميكن هلا الدفاع عنها يف إطار قضي ة أصلي ة 

اختاذ الوسائل الوقتية واجملدية اليت جيوز لرئيس الدائرة املتعهدة ابملطلب أن أيذن هبا، ذلك أن    طلب العارضة الرامي إىل إجراء اختبار يندرج يف إطار-
ا  بفعل  التآكل، سواء  أو  املهددة ابالنداثر  األشياء  تعد  من  وتشخيصها  معاينتها  املطلوب  والغراسات  الري  والتجهيزات وشبكات  لعوامل  االحدااثت 

نسان، وهو مربر كاف إلضفاء صبغة التأكد على املطلب دون أن تؤول االستجابة له إىل املساس أبصل النزاع أو إىل  الطبيعية أو اإلمهال أو بفعل اإل
    .1445تعطيل تنفيذ قرار إسقاط حق الشركة الطالبة يف تسوغ الضيعة الدولية الفالحية، مما يتجه معه قبول املطلب

 
 .2013جويلية  11بتاريخ  712160القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1437
 .2013أوت  28بتاريخ  712293القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1438
بتاريخ    712335القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013نوفمرب    28بتاريخ    712330القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1439
 .2013نوفمرب  14

 .2013أفريل  30بتاريخ  712126القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1440
 .2013ماي  20بتاريخ  712115القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1441
 .2013جانفي  3بتاريخ  712048القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1442
 .2013فيفري  20بتاريخ  712073القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1443
 .2013جوان  26بتاريخ  712202القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1444
 .2013ديسمرب  30بتاريخ  712365القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1445
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تشخيص حالة العارضة يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ليس من شأهنا املساس أبصل النزاع وال تؤدي  اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء قصد  -
أصل  يف  بته  عند  املوضوع  قاضي  تفيد  قد  إثبات  وسائل  تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وإّنا  إداري  قرار  أي  تنفيذ  تعطيل  إىل  االستعجايل  ابلقاضي 

    .1446املنازعة 

و     2011جانفي  14سيارة الطالب ملعاينة األضرار الالحقة هبا على إثر تعرض منزله عملية للسطو و النهب و احلرق يوم  طلب إجراء اختبار على  -
ساس أبصل النزاع  تقدير قيمة رفع املضرة يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري أو إىل امل

 .1447د ينشأ الحقا الذي ق

وقتية اجملدية اليت ال اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء لتقدير قيمة الغرامة العادلة املرتتبة عن استيالء اإلدارة على عقار العارض يعد  من الوسائل ال-
 82و  81فيا جلميع الشروط الواردة ابلفصلني  تؤدي إىل املساس أبصل النزاع وال تفضي إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري، مما يكون معه املطلب مستو 

 .1448من قانون احملكمة اإلدارية وتعني قبوله 

التصر ف يندرج يف    طلب اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء ملعاينة واقعة االستيالء وحترير تقرير يف الغرض لتقدير غرامة االستيالء وغرامة احلرمان من-
 . 1449اإلدارية من قانون احملكمة 81إطار الفصل 

ة اليت ليس من شأهنا  اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء قصد تقدير القيمة الكرائية للعقار الدويل الفالحي حمل التداعي يعد  من الوسائل الوقتية اجملدي-
تكوين وسائل إثبات من شأهنا أن تفيد  املساس أبصل النزاع وال تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري وإّنا هتدف فحسب إىل  

من قانون احملكمة اإلدارية    82و   81قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة، ومن ثـم ة، فإن  املطلب يكون بذلك مستوفيا للشروط الواردة ابلفصلني  
 . 1450وتعني لذلك قبوله 

ملدعى عليها يف إطار صفقة عمومية يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي  اإلذن استعجاليا إبجراء اختبار ثالثي على األشغال املنجزة من قبل ا-
 .1451ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري و ال إىل املساس أبصل النزاع

تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ  اإلذن استعجاليا بتعيني خرباء قصد تشخيص حالة إبنة املستأنف يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال  -
ه يف أي  أي قرار إداري أو إىل املساس أبصل النزاع الذي قد ينشأ الحقا وإّنا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند نظر 

 . 1452من قانون احملكمة اإلدارية 82و  81لفصلني منازعة حمتملة حول األصل، ومن ثـم ة، فإن  املطلب يعد  مستوفيا جلميع الشروط الواردة اب

أن ه ال يتعدى- إداري، ضرورة  تعطيل أي قرار  النظر فيه إىل  بتعيني خبري البداء رأي فين ليس من شأنه املساس أبصل احلق وال يؤدي  جتميع    االذن 
 .1453يد قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة احلجج واملؤيدات الضرورية املثبتة للحقوق يف الدعوى األصلية واليت من شأهنا أن تف

 
بتاريخ    712325القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جوان    4بتاريخ    712209القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1446
 .2013نوفمرب  11

بتاريخ    712213القضية عدد  لقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  او   2013جويلية    12بتاريخ    712212القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1447
 . 2013جويلية  12

بتاريخ    712371القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    19بتاريخ    712214القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1448
 . 2013جويلية   9بتاريخ  712166القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و  2013نوفمرب  29

 .2013مارس  21بتاريخ  712104القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1449
 .2013جوان  26بتاريخ  712226القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1450
بتاريخ    712233القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و   2013جويلية    19بتاريخ    712232القضية عدد  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف    1451
 .2013ماي  20بتاريخ  712115القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  و  2013جويلية  19

 . 2013أفريل  22بتاريخ  721236القضية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1452
 . 2013مارس  8بتاريخ  712052القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1453
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من قانون احملكمة    81تكليف ذوي اخلربة واملعرفة ملعاينة احلالة الص حية للعارض يعترب من الوسائل الوقتي ة اجملدية اليت  تستويف الشروط الواردة ابلفصل  -
ا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل اإلدارية، ضرورة أن ه ال يفضي إىل املساس أبصل املنازعة وال يؤد ي الن ظر فيه إىل تعطيل تنفيذ أي  قرار إداري، وإّن 

 .1454إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند بت ه يف أصل املنازعة 

الطيب ابملستشفى، إّن- التشخيص لإلطار  املتكررة يف  إليه األخطاء  الطيب وما آلت  العارض على ضوء ملفه  الطب لتشخيص حالة  ا تعيني خرباء يف 
 .1455يهدف إىل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي األصل  و ال ميس أبصل النزاع و ال يعطل تنفيذ أي قرار إداري 

ايل إىل تعطيل اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء قصد معاينة وجود الكلية اليمىن يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي ابلقاضي االستعج-
قرار إداري أو إىل املساس أبصل النزاع الذي قد ينشأ الحقا وإّنا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند نظره تنفيذ أي  

 املطلب  .1456يف أي منازعة حمتملة حول األصل

أبصل النزاع و ال يؤدي إىل تعطيل قرار إداري، مما جيعله  طلب إجراء اختبار ملعاينة األضرار النامجة عن تركيز األعمدة الكهرابئية أبرض املدعي ال ميس -
 .1457حراي ابلقبول

ملدعية أثناء  تعيني خرباء يف الطب لتحديد الضرر الالحق ابلعارضة و بيان العالقة السببية بينه و بني اخلطأ الطيب املتمثل يف نسيان إبرة يف جسم ا-
اصل هلا، إّنا يهدف إىل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي األصل و ال ميس أبصل النزاع و ال  العملية اجلراحية و حتديد نسبة السقوط النهائي احل

 .1458يعطل تنفيذ أي قرار إداري 

تعطيل تنفيذ   اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء قصد تشخيص حالة العارضة يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل-
 أي  قرار إداري أو إىل املساس أبصل النزاع الذي قد ينشأ الحقا وإّنا يهدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند نظره يف أي

وتعني لذلك  من قانون احملكمة اإلدارية    82و    81منازعة حمتملة حول األصل، ومن ثـم ة، فإن  املطلب يعد  مستوفيا جلميع الشروط الواردة ابلفصلني  
 .1459قبوله 

لدي وتقدير ما  تقدير نسبة اخلسائر احلاصلة للعارض جر اء ما حلق معد اته وجتهيزاته من أضرار انجتة عن عدم صيانتها وتركها مهملة داخل املستودع الب-
ة املرافعات املدنية والتجارية إال  أن   من جمل   102، يستوجب تكليف ثالثة خرباء إقتضاء أبحكام الفصل 2013فاته من ربح عن املوسم السياحي لسنة 

ليهما يفرتض عدم إبداء اجلهتني املد عى عليهما أي  إحرتاز بشأن الطلب موضوع اإلذن املاثل وذلك إبحجامهما عن اإلدالء مبلحوظاهتما رغم التنبيه ع
 .1460موافقتهما على تعيني خبري واحد 

رار احلاصلة جراء تنفيذ قرار اإلزالة يعد  من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ال تؤدي ابلقاضي االستعجايل  تكليف ذوي اخلربة إلبداء رأيهم الفين بشأن األض-
ن مثة فإن   إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري أو إىل اخلوض يف موضوع احلق  الذي يبقى البت فيه معقودا لقاضي األصل عند نظره يف أي  نزاع حمتمل وم

 . 1461من قانون احملكمة اإلدارية، وابلتايل حراي ابلقبول 81جلميع الشروط الواردة ابلفصل املطلب يعد  مستوفيا 

وقتية اجملدية اليت  اإلذن استعجاليا بتعيني ثالثة خرباء قصد تقدير قيمة األضرار الالحقة بعقار التداعي نتيجة ما أحدثه تسرب املياه يعد  من الوسائل ال-

 
 .2013مارس  26بتاريخ  712079القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1454
 .2013مارس  14بتاريخ  712015القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1455
 .2013ديسمرب  23بتاريخ  712355القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1456
 . 2013مارس  8بتاريخ  712103القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1457
 .2013جويلية  15بتاريخ  712243القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1458
 .2013فيفري  14بتاريخ  712108القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1459
 .2013ديسمرب  23بتاريخ  712364القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1460
 .2013جويلية  1بتاريخ  712249القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1461
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زاع وال تؤدي ابلقاضي االستعجايل إىل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري وإّنا هتدف فحسب إىل تكوين وسائل إثبات من ليس من شأهنا املساس أبصل الن
من القانون املتعلق   82و  81شأهنا أن تفيد قاضي املوضوع عند بته يف أصل املنازعة، ومن ثـم ة، فإن  املطلب يكون مستوفيا للشروط الواردة ابلفصلني  

 . 1462ية وتعني لذلك قبوله ابحملكمة اإلدار 

اإلذن هبا مّت رأى   يف غياب ركن الت أك د املسَتوَجب يف القضاء املستعجل، يَبقى اإلختبار إجراء من بني اإلجراءات الت حقيقي ة ال يت جَيوز لقاضي األصل-
 . 1463و جديرا ابلر فض 81ر رين ابلفصل ذلك ُمفيدا للفصل يف الن زاع، مم ا يغدو معه املطلب مفتقدا إىل ركيْن الت أك د واجلدوى املق

ا مبدئيا إىل ما  طلب العارض ال يش كل وسيلة جمدية وحالة متأكدة طاملا أن  اإلذن إبجراء اإلختبار يعترب من قبيل العناصر اليت  خيضع أمر املطالبة هب-
من قانون احملكمة اإلدارية،   44وجه الفصل على معىن الفصل    يستأثر به التحقيق يف القضية األصلية املنشورة يف الغرض من حق  يف تقدير أثرها على

 . 1464األمر الذ ي يكون معه املطلب حراي ابلرفض

يف طريقه ملا  ثبوت املصلحة يف اإللغاء يستتبعه احلق يف املطالبة ابلتعويض الذي يرجع تقديره إىل قاضي املوضوع. ومن مثة، يكون احلكم املطعون فيه  -
إلستعجايل بتكليف خرباء، ابعتباره من الوسائل اجملدية اليت ختول له إظهار مركزه القانوين و الدفاع  عن حقوقه يف التعويض عند قضى إبقرار اإلذن ا

 . 1465اإلقتضاء 

 القسم الثالث: دفع مبلغ على احلساب:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ التالية: 

القضاء بدفع مبلغ على احلساب يعد وسيلة استعجالية ختول للدائن  احلصول على تسبقة من معني الدين املستحق على أساس ثبوت أتكد حاجته  -
 .1466إليها و عدم جدية دفوعات خصمه حول استحقاقه للتعويضات أو مقدارها 

دين حمد د ومعلوم املقدار سواء عن طريق الرتاضي أو التقاضي أو مبقتضى    استعجال طلب املبالغ املالية على احلساب يقتضي توافر شروط هي وجود-
 .1467نص  قانوين وليس حمل منازعة جدي ة 

ة عن الضرر املشتكى طاملا أن  الدين مل حُيد د بعد وغري معلوم املقدار، ضرورة أن ه مل يصدر بعد حكم يف القضية األصلية املنشورة، يقضي مبسؤولية اإلدار -
معه يد الغرامات املستحق ة مما جيعل مبلغ الدين غري اثبت، وهو ما حيول دون إمكانية اإلذن بدفع أي تسبقة على احلساب، األمر الذي يت جه  به وحتد

 . 1468رفض املطلب 

تالزمة وهي صفة التأكد  وأن  إصدار األذون اإلستعجالية الرامية إىل إلزام املدين أبن يدفع لدائنه مبلغا على احلساب يقتضي توفر مجلة من الشروط امل-
جدي   منازعة  وجود  وعدم  دائرته  أمام  املنشورة  األصلية  ابلقضي ة  الوقت  ذات  يف  متعه دا  اإلستعجايل  ابإلذن  املتعه د  الدائرة  رئيس  أصل يكون  ة حول 

  .1469الدين 

 
 .1320جويلية  9بتاريخ  712257القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1462
 .2013جوان  18بتاريخ  712152القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1463
 .2013ديسمرب  9بتاريخ  712342القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1464
 .2013جوان   10بتاريخ  731208القضية عدد القرار التعقييب الصادر يف  1465
 .2013فيفري  6بتاريخ  721217القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االستئنافية يف  1466
 .2013جويلية  17بتاريخ  712235القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1467
 .3201جويلية  17بتاريخ  712235القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1468
 .2013جوان  20بتاريخ  712124القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1469
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 .1470أمني حاجيات الطالب األساسية عنصر التأكد  ال يعد  قائما إال  مّت ثبتت الصبغة املعاشية للمبلغ املطلوب وإقرتانه بت-

 املطلب  . 1471عالوة على عدم ثبوت عنصر التأكد فإن وجود نزاع جدي حول أصل الدين يؤد ي إىل رفض املطلب -

 القسم الرابع: طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم:

 انتهت احملكمة اإلدارية يف هذا اجملال إىل إقرار املبدأين التاليني: 

أثناء مساع الطالب أن ه قد أضاع النسخة التنفيذية األوىل من احلكم الصادر لفائدته قبل تنفيذه فإن ه ال مانع من اإلذن بتمكينه من طاملا ثبت  -
 .1472نسخة تنفيذية اثنية منه سيما وأن  الوزارة الصادر ضد ها ذلك احلكم مل تدل مبا يفيد خالف ذلك

ت- قبل  للحكم  األوىل  التنفيذية  النسخة  مبقتضيات تلف  عمال  اثنية  تنفيذية  نسخة  استخراج  طلب  يف  احلق  لفائدته  للمحكوم  نفيذه خيول 
 . 1473من قانون احملكمة اإلدارية 55الفصل 

 العنوان اخلامس:
 املبادئ املقررة ف ماّدة أتجيل وتوقيف التنفيذ 

 األّول: توقيف تنفيذ األحكام والقرارات القضائية: القسم

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

وى ال يندرج ترسيم اإلعرتاض التحفظي ضمن فئة القرارات اإلدارية اليت ختضع إىل دعاوى جتاوز السلطة أو الدعاوى املتفرعة عنها مثل الدعا-
ء إىل البيع التوقيفية وإّنا يشكل طريقة من طرق تنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم العدلية هتدف إىل احلصول على الدين احملكوم به عن طريق اللجو 
ابل وحراي   اإلداري ة  احملكمة  أنظار  عن  خارجا  التنفيذ  توقيف  مطلب  موضوع  جيعل  ما  وهو  الدفع،  عن  املدين  امتناع  صورة  يف  لعدم اجلربي  ر فض 

 1474اإلختصاص. 

توجيه مطلب توقيف تنفيذ حكم مطعون فيه إىل رئيس وأعضاء الدائرة التعقيبية عوضا عن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ليس من شأنه أن -
من    42يس االو ل عمال ابلفصل  ينال من صحة شكليات القيام طاملا أن سائر الدعاوى املقد مة إىل احملكمة اإلدارية ترفع وجواب فور ترسيمها اىل الرئ

 1475القانون املتعلق هبذه احملكمة. 

الرجوع ابلوضعية إىل ما كانت عليه قبل  استحالة إىل يؤدي  أن  شأنه من فيه املطعون  االستئنايف احلكم تنفيذ أن امللف  أوراق من يربز  مل  إذا  -

 
 .2013جوان  20بتاريخ  712124القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1470
 . 2013أوت  2بتاريخ  712229القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1471
 .2013جوان  10بتاريخ  712203القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1472
 .2013سبتمرب  23بتاريخ  721248القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية يف  1473
 .2013ماي  7بتاريخ  435671القرار الصادر يف القضي ة عدد  1474
 .2013ماي  10بتاريخ  435673القرار الصادر يف القضي ة عدد  1475
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 1476.  التنفيذ يكون مآله الرفض إجرائه أو أن يفضي إىل نتائج يصعب تداركها فإن  مطلب توقيف 

 أن  جيب املطلب فإن  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 71 ابلفصل الوارد الشرط على ابإلضافة أنه على اإلدارية احملكمة قضاء فقه استقر-
 .1477فيه املطعون  احلكم نقض  إىل األصلية القضية إطار يف هبا التمسك صورة يف تؤدي أن  شأهنا من و ظاهرها يف جدية قانونية أسباب إىل يستند

برتسيم  - للمحامني  الوطنية  للهيئة  ابإلذن  يقضي  استئنايف  تنفيذ حكم  شأن  من  جدول  ليس  من  األول  اجلزء  من  الثالث  ابلقسم  الطاعن  
الرجوع ابلوضعية إىل ما   استحالة إىل يؤدي انوان أن احملامني يف ظرف شهر من اتريخ  إعالمها ابحلكم وإن مل تفعل فاعتبار احلكم  قائما مقام  الرتسيم ق

 1478كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إىل نتائج يصعب تداركها. 

أبن  تنفيذ احلكم املطعون فيه من شأنه أن جيعلها حتت طائلة العقلة واحليلولة دون   التنفيذ إذا كان متس ك الطالبة توقيف يت جه رفض مطلب-
ليال على  حساابهتا البنكية قاصرا عن بيان طبيعة األضرار املرتتبة عن هذا التنفيذ ومفتقرا للحجج واملؤيدات اليت من شأهنا توثيقها مبا ينهض داستعمال  
 1479صح تها. 

فيه جيعله يف وضعية ال ر  التنفيذ توقيف  يت جه رفض مطلب  - املطعون  احلكم  تنفيذ  التمسك أبن   الطالب على  اقتصر انئب  فيها  إذا  جعة 
 1480. ح تها ويصعب تداركها بصورة جمردة ومل يتوفق يف بيان طبيعة األضرار املرتتبة عن هذا التنفيذ وال يف تقدمي املؤيدات اليت تنهض دليال على ص

ثر من طاملا أن  احلكم املطعون فيه خلص إىل إقرار العقوبة اليت سل طها اجمللس الوطين هليئة الصيادلة على الطالب رغم صدوره بعد انقضاء أك-
هن  املتعل ق بتنظيم امل  1973أوت    3املؤر خ يف    1973لسنة    55)جديد( من القانون عدد    63شهرين من تعه ده ابلقضية خالفا ملقتضيات الفصل  

 1481الصيدلية، فإن  املطلب يكون قائما على أسباب جدية يف ظاهرها. 

 القسم الّثان: أتجيل تنفيذ القرارات اإلدارّية:

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

 من بطلب التأكد صورة يف هبا أيذن  أن  اإلدارية للمحكمة األول للرئيس ميكن اليت العاجلة التحفظية التدابري ضمن التنفيذ أتجيل يندرج-
 .1482إجراءات املواجهة استيفاء بعد التنفيذ توقيف مطلب يف البت يتم ريثما وذلك دونه أو األطراف

التنفيذ،   توقيف مطلب يف البت مبجرد تنتهي آاثره أن  كما عنه يستقل وال التنفيذ توقيف مطلب يف ينصهر حتفظي إجراء هو التنفيذ أتجيل-

 
القضي ة عدد    1476 والقرار الصادر يف القضي ة عدد    2013ماي    22بتاريخ    435761والقرار الصادر يف القضي ة عدد    2013جوان    10بتاريخ    435746القرار الصادر يف 

 .2013جويلية  9بتاريخ  435778
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    29بتاريخ     435908والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    4بتاريخ     435283القضية عدد  القرار الصادر يف    1477

 .2013ديسمرب  4بتاريخ   436311
 . 2013ديسمرب  2ريخ بتا 436351والقرار الصادر يف القضي ة عدد  2013أفريل  17بتاريخ  435538القرار الصادر يف القضي ة عدد  1478
 .2013جوان  26بتاريخ  435809القرار الصادر يف القضي ة عدد  1479
القضي ة عدد    2013أفريل    18بتاريخ    435629القرار الصادر يف القضي ة عدد    1480 والقرار الصادر يف القضي ة عدد    2013ماي    10بتاريخ    435670والقرار الصادر يف 

 . 2013ماي  10بتاريخ  435677
 .2013أوت  21بتاريخ  436075رار الصادر يف القضي ة عدد الق  1481
والقرار الصادر يف القضية عدد   2013ديسمرب  17بتاريخ   416542والقرار الصادر يف القضية عدد  2013ديسمرب  5بتاريخ    416483القرار الصادر يف القضية عدد   1482

 .2013جويلية  1بتاريخ  415930
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 1483التنفيذ.  توقيف إطار وخارج مستقلة بصفة إذا قد م املطلب شكال هذا رفض  يتجه فإنه وابلتايل

 .1484ال جيوز تقدمي مطلب يف أتجيل التنفيذ دون أن يكون مسبوقا أو متزامنا مع رفع مطلب يف توقيف تنفيذ القرار املتظل م منه -

اإلدارية للر ئيس األو ل للمحكمة يف صورة التأك د أن أيذن بتأجيل تنفيذ املقر ر املطعون فيه إىل   مةاحملك قانون  من 40 أجازت أحكام الفصل-
 .1485حني البت  يف مطلب توقيف التنفيذ 

بتأجيل التنفيذ  يف صورة عدم اإلذن   فيها خيشى اليت التنفيذ هي احلالة اختصاص الر ئيس األو ل يف ماد ة أتجيل   عليها املوقوف التأكد حالة-
 .1486توقيف التنفيذ  مطلب يف للبت سبب أي اضمحالل

ء من شأن تنفيذ أمر يقضي بتسمية رئيس للمحكمة العقارية التأثري الفوري على سري العدالة وعلى أعمال اهليئة الوقتية املشرفة على القضا-
  1487.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر العديل ابلنظر ألمهية اخلط ة القضائية املتنازع يف شأهنا مما

التأثري الفوري على سري العدالة وعلى أعمال اهليئة الوقتية املشرفة على القض - اء  من شأن تنفيذ أمر يقضي بتسمية متفقد عام بوزارة العدل 
   1488.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر العديل ابلنظر ألمهية اخلط ة القضائية املتنازع يف شأهنا مما

من قانون احملكمة اإلدارية يف القرار الص ادر عن اللجنة اخلاصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية    40يتوف ر شرط التأك د املنصوص عليه ابلفصل  -
    1489.القاضي إبقصاء املد عي من قائمة املرتش حني األمر الذي يت جه معه اإلذن بتأجيل تنفيذهجملس اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت 

من شأن التمادي يف تنفيذ قرار يقضي برفض متكني العارض من الرتسيم مبؤسسة جامعية أن حيرمه من اجراء إمتحاانت السداسي األو ل مم ا -
    1490متوفرا. اإلدارية احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر جيعل وهو ما يتسب ب له يف نتائج يصعب تدارها

 جيعل  من شأن تنفيذ قرار يقضي حبرمان طالب من املشاركة يف دورة التدارك أن حيرمه من فرصة اجتياز امتحاانت دورة التدارك وهو ما  -
  1491متوفرا. داريةاإل احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر

 عنصر جيعل  من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ هنائيا من معهد أن حيرمه من مواصلة دراسته واجتياز امتحاانته يف ظروف عادية وهو ما  -
  1492متوفرا. اإلدارية احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص التأكد

 40 ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر جيعل مما معهد أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تدارهامن شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ من -

 
 .2013أوت  12بتاريخ   416089والقرار الصادر يف القضية عدد  2013ديسمرب  12بتاريخ  416536عدد القرار الصادر يف القضية   1483
 . 2013أفريل  26بتاريخ  415732القرار الصادر يف القضية عدد   1484
 . 2013ديسمرب  5بتاريخ  416483القرار الصادر يف القضية عدد   1485
والقرار الصادر يف القضية    2013جانفي    29بتاريخ     415450والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    23بتاريخ     415437القرار الصادر يف القضية عدد      1486
 . 2013أكتوبر  17بتاريخ  416333عدد 
 .2013نوفمرب  22بتاريخ  416464القرار الصادر يف القضية عدد   1487
 .2013نوفمرب  22بتاريخ  416465القرار الصادر يف القضية عدد   1488
 .2013ماي  17بتاريخ  415799القرار الصادر يف القضية عدد   1489
 .2013ديسمرب  17بتاريخ  416521القرار الصادر يف القضية عدد   1490
 . 2013جوان   10بتاريخ   415898القرار الصادر يف القضية عدد   1491
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جوان    6بتاريخ     415891قضية عدد  والقرار الصادر يف ال  2013أكتوبر    17بتاريخ    416333القرار الصادر يف القضية عدد      1492

 .2013جوان  4بتاريخ   415859
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  .1493متوفرا اإلدارية احملكمة قانون  من

 ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر  جيعل وهو ما من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ هنائيا من املعهد أن يؤد ي إىل توق فه عن الدراسة-
 .1494متوفرا اإلدارية احملكمة قانون  من 40

العارضة من مورد رزقها كما سينجر  عنه حرمان قرابة   بغلق قرار يقضي تنفيذ من شأن - يتسب ب يف حرمان  عامال يشتغلون   12مقهى أن 
 .1495متوفرا  اإلدارية احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر جيعل وهو ما ابملقهى املراد غلقه من مورد رزقهم الوحيد 

التأكد- إثباته الحقا، فإن  شرط  ينال من حق رهني  للتنفيذ يف أي  وقت مم ا من شأنه أن  قابل   عليه املنصوص طاملا أن  قرار غلق مقهى 
 .1496متوفرا اإلدارية يكون  احملكمة قانون  من  40ابلفصل

 عليه املنصوص التأكد عنصر جيعل وهو ما يفضي إىل نتائج يصعب تداركهامشربة شاطئية اتبعة لنزل أن   بغلق قرار يقضي تنفيذ من شأن -
 .1497متوفرا اإلدارية احملكمة قانون  من  40ابلفصل

 املنصوص طاملا أن  اإلدارة ابدرت مبباشرة إجراءات تنفيذ قرار إسقاط احلق مم ا من شأنه أن ينال من حق رهني إثباته الحقا، فإن  شرط التأكد-
 .1498متوفرا اإلدارية يكون  احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه

الضيعة من- إثباهتا الحقا يف شأن  ينال من حقوق رهينة  العارضة يف تسو غ ضيعة دولية فالحية أن  تنفيذ قرار يقضي إبسقاط حق   شأن 
  1499.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر مما املذكورة

 من شأن تنفيذ قرار يقضي إبزالة قاعدة حبرية ترفيهية أن يتسب ب للمد عي يف نتائج يصعب تداركها تتمث ل خاصة يف إتالف اإلستثمار الذي -
  1500.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر أجنزه وذلك مع بداية املوسم السياحي مما 

 .1501شأن االسرتسال يف تنفيذ رخصة بناء أن يؤول إىل تالشي اجلدوى من البت يف مطلب توقيف التنفيذ يف حال انتهاء األشغالمن -

من    40التأكد قائما على النحو املنصوص عليه ابلفصل   عنصر جيعل مما تداركها يصعب نتائج يف يتسبب أن  من شأن تنفيذ قرار هدم بناء-
 .1502القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية يف ظل  خماطر تالشي اجلدوى من البت  يف مطلب توقيف التنفيذ 

كد املنصوص عليه  التأ عنصر  جيعل مما من شأن استعداد البلدية لتنفيذ قرار هدم ومطالبتها إبخالء احملل أن ينال من حق رهني إثباته الحقا-
 .1503من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية متوف را 40ابلفصل 

 
 . 2013فيفري   25بتاريخ   415551القرار الصادر يف القضية عدد   1493
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  416576والقرار الصادر يف القضية عدد  2013ديسمرب  25بتاريخ  416571القرار الصادر يف القضية عدد   1494
 . 2013جانفي  23بتاريخ  415437القرار الصادر يف القضية عدد   1495
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جوان    10بتاريخ    415902لقضية عدد  والقرار الصادر يف ا  2013جويلية    12بتاريخ    416007القرار الصادر يف القضية عدد      1496

 . 2013أفريل  26بتاريخ   415733
 .2013أوت  7بتاريخ  416103القرار الصادر يف القضية عدد   1497
 . 2013أفريل  24بتاريخ  415738القرار الصادر يف القضية عدد   1498
 . 2013جويلية  19خ بتاري  416042القرار الصادر يف القضية عدد   1499
 .2013جوان   7بتاريخ  415894القرار الصادر يف القضية عدد   1500
 .2013ديسمرب  17بتاريخ  416542القرار الصادر يف القضية عدد   1501
 . 2013ديسمرب   5بتاريخ   416483القرار الصادر يف القضية عدد   1502
 . 3201أكتوبر  18بتاريخ  416290القرار الصادر يف القضية عدد   1503
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من القانون املتعلق   40التأكد قائما على النحو املنصوص عليه ابلفصل   عنصر مبا يكون معه طاملا أن  قرار اهلدم قابل للتنفيذ يف أي  وقت-
 .1504ابحملكمة اإلدارية

 عليه املنصوص إجراءات تنفيذ قرار اهلدم مم ا من شأنه أن ينال من حق رهني إثباته الحقا، فإن  شرط التأكد  طاملا أن  البلدية ابدرت مبباشرة-
 .1505متوفرا اإلدارية يكون  احملكمة قانون  من  40ابلفصل

يذ دون أجل مم ا من شأنه أن  طاملا أن  القرار القاضي إبزالة املساحات املخالفة لرتخيص اإلشغال الوقيت ابمللك العمومي البحري قابل للتنف-
 .1506متوفرا اإلدارية يكون  احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص ينال من حق رهني إثباته الحقا، فإن  شرط التأكد

 القسم الّثالث: توقيف تنفيذ القرارات اإلدارّية:

ة   واإلجرائية:الفرع األّول: املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص واجلوانب الّشكليّ

صلة ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ:  الفقرة األوىل:  املبادئ املتّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

 .1507اإلداري القاضي لوالية خاضعا موضوعه القرار يكون  أن  التنفيذ توقيف مطلب لقبول يشرتط-

ها الدعوى اقتضاء مببدإ تبعية الفرع لألصل فإن  النظر يف مطلب توقيف التنفيذ يقتضي أن يكون القرار موضوعه قابال للطعن بتجاوز السلطة إبعتبار -
 .1508األصلية اليت يتفرع عنها 

مت- قرارات  هي  اليت  الدستور  مشروع  على  املصادقة  تسبق  اليت  القرارات  اإلداري  القاضي  والية  عن  الوطين خترج  للمجلس  التأسيسية  ابلوظيفة  صلة 
 .1509التأسيسي ومتثل بذلك إحدى حلقات وضع الدستور 

املتصلة هبا بطبيعتها  خترج القرارات الصادرة عن اجمللس الوطين التأسيسي يف إطار مهام اجمللس التأسيسية أو التشريعي ة أو الرقابي ة أو غريها من املسائل  -
 .1510ال مببدأ تفريق السلطعن والية القاضي اإلداري عم

الصادر عن  - للثورة على مكتب اجمللس والقرار  السياسي  التحصني  القاضي إبحالة مشروع قانون  العام  التشريع  الصادر عن جلنة  القرار  رئيس يندرج 
 مشروع قانون ويتصالن بذلكاجمللس الوطين التأسيسي القاضي بنشر ذات املشروع على املوقع اإللكرتوين الرمسي للمجلس يف إطار مراحل وضع 

 
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013أوت    7بتاريخ    416098والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    29بتاريخ     415450القرار الصادر يف القضية عدد      1504

 .2013جوان  7بتاريخ   415883
 . 2013جويلية   1بتاريخ  415986القرار الصادر يف القضية عدد   1505
 .2013جوان  26بتاريخ  415952القرار الصادر يف القضية عدد   1506
ية عدد  والقرار الصادر يف القض   2013جانفي    23بتاريخ    415348والقرار الصادر يف القضية عدد    2013فيفري    19بتاريخ     415436القرار الصادر يف القضية عدد      1507

 . 2013جانفي   17بتاريخ  415330
 . 2013جانفي  15بتاريخ  415358القرار الصادر يف القضية عدد   1508
 . 2013جوان   26بتاريخ   415903القرار الصادر يف القضية عدد   1509
 . 2013جوان   26بتاريخ   415936القرار الصادر يف القضية عدد   1510
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 .1511ابملهام التشريعي ة للمجلس الوطين الوطين التأسيسي مم ا جيعل مطلب توقيف تنفيذمها خارجا عن جمال إختصاص احملكمة اإلداري ة

ني خمتلف الفرقاء السياسيني" ال ينفصل قرار رئيس اجمللس الوطين التأسيسي القاضي بتعليق أشغال اجمللس الوطين التأسيسي "إىل حني انطالق احلوار ب-
العمومية مم املؤقت للسلط  املتعلق ابلتنظيم  التأسيسي  القانون  إليه مبقتضى  املوكولة  التأسيسية والتشريعية والرقابية  ا جيعله خارجا عن عن أعمال اجمللس 

 .1512والية قاضي اإللغاء 

شغال اجمللس املطعون فيه، بذاته، مبالمح النص التأسيسي أو التشريعي ال شكال وال لئن مل يتلب س قرار رئيس اجمللس الوطين التأسيسي القاضي بتعليق أ-
أمام هذه احملكمة ابعتباره غري منف للطعن ابإللغاء  إدارية وابلتايل قابال  التصنيف كقرار صادر يف مادة  صل عن تسيري موضوعا، فإن ه يظل  عصي ا عن 

أدائ التأسيسي يف  الوطين  املتعلق ابلتنظيم أعمال هياكل اجمللس  التأسيسي  القانون  املوكولة إىل اجمللس مبقتضى  التأسيسية والتشريعية والرقابية  للمهام  ها 
  .1513املؤقت للسلط العمومية 

املنقولة والعقارية وبطرق اكتساهبا  تتعلق ابمللكية اخلاصة لألموال  مسائل يف التثبت يقتضي فيه النظر أن   طاملا إداراي نزاعا ابملصادرة املتعلق ال يعترب النزاع-
 .1514اليت  ترجع لوالية القاضي العديل 

 .1515دم شرعي تها يعترب املرسوم املتعل ق ابملصادرة من أعمال السيادة اليت استقر  الفقه والقضاء على أن ه ال ميكن الطعن فيها ابإللغاء وال الدفع بع-

يت صل موضوعه  - نزاع  النظر يف  القاضية إبخراج تكون والية  املدنية  تنفيذ األحكام اإلستعجالية  بتصريف اإلدارة لشؤون أمالكها اخلاصة و مبتعلقات 
 .1516شاغليها منها معقودة لفائدة جهاز القضاء العديل 

ابألداء حتقيق ذات النتيجة  أفرد املشرع املنازعات املتعلقة ابإلعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري بنظام طعن خمصوص من شأنه أن خيو ل للمطالب  -
دون انتهاج سبيل اليت ميكن أن يفضي إليها الطعن فيها بواسطة دعوى جتاوز السلطة، وهذه الدعوى املوازية اليت سن ها املشر ع هبذا العنوان تشكل حائال  

 .1517نفيذ املتفرعة عنها قضاء اإللغاء للطعن يف القرارات املذكورة يف إطار الدعوى األصلية أو يف إطار مطالب توقيف الت 

اشئة خبصوصها  خص  املشرع جهاز القضاء العديل ابختصاص النظر يف شرعية اإلجراءات املتصلة ابملخالفات اجلبائية اجلزائية ومن مث ة فإن النزاعات الن-
 .1518تكون خارجة عن والية هذه احملكمة 

ال- النظر والتثبت من شروط استغالل وسري خمازن ومساحات  النظام واختاذ خمتلف  إن مهام  اليت تنشط حتت هذا  الديواين اخلاصة ابلشركات  تسريح 
 .1519اإلجراءات والتدابري املنجرة عن ذلك تندرج يف نطاق النزاعات الديوانية  اليت ترجع ابلنظر إىل القضاء العديل 

 .1520قية اليت عهد القانون مبهمة البت  فيها للقاضي العديل طاملا أن  النزاع يتعل ق ابإلعرتاض على معلوم ديواين فهو يندرج ضمن النزاعات القمر -

 
 . 2013جوان   26تاريخ ب   415936القرار الصادر يف القضية عدد   1511
 . 2013سبتمرب  27بتاريخ   416162والقرار الصادر يف القضية عدد  2013سبتمرب  9بتاريخ   416112القرار الصادر يف القضية عدد   1512
 .2013أكتوبر  17بتاريخ   416218القرار الصادر يف القضية عدد   1513
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    4بتاريخ    415839والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    4بتاريخ     415587القرار الصادر يف القضية عدد      1514

 . 2013ديسمرب   24بتاريخ  416369
 . 2013جويلية   4بتاريخ  415839والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جويلية   4بتاريخ   415587القضية عدد القرار الصادر يف   1515
 .2013جويلية   1بتاريخ   415872القرار الصادر يف القضية عدد   1516
 . 2013جوان   12بتاريخ   415756القرار الصادر يف القضية عدد   1517
 . 2013ماي  10بتاريخ   441570القرار الصادر يف القضي ة عدد   1518
 . 2013ديسمرب   24بتاريخ   416470القرار الصادر يف القضي ة عدد   1519
 .2013جويلية   5بتاريخ   415856القرار الصادر يف القضي ة عدد   1520
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 .1521أفرد املشرع حاكم الناحية، دون سواه، ابلنظر ابتدائيا يف الدعاوى الناشئة عن حوادث الشغل واألمراض املهني ة -

   .1522األضرار احلاصلة مبناسبة حادث شغل خيرج عن والية احملكمة اإلدارية الن زاع املتعل ق بتطبيق الن ظام اخلاص  ابلت عويض عن -

لبس ا بصالحيات تدخ ل ديوان البحرية التجارية واملوانئ بوصفه قانوان "السلطة املينائية" ملنح تراخيص إشغال امللك العمومي للموانئ وسحبها جيعله مت-
   .1523تعل ق ابحملكمة اإلدارية من القانون امل 2السلطة العامة، مم ا يكسي النزاع الصبغة اإلدارية على معىن الفصل 

 جديد 2 الفصل من الثانية الفقرة أبحكام وأحد أعوانه عن اختصاص احملكمة اإلدارية عمال خيرج النزاع بني ديوان البحرية التجارية واملواين بصفاقس  -
اإلختصاص ابعتبار   لتنازع جملس وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم بني اإلختصاص بتوزيع املتعلق 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من

القانون عدد   الفصل األو ل من  الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجتارية وفق ما نص عليه  املتعلق ابحداثه وأن   1965لسنة    2أن  هذا 
 .1524أعوانه ال خيضعون للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

التونسيني ابخلارج هو مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية، وأن  أعوانه ال خيضعون للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية وغري  طاملا أن  ديوان  -
 .1525راجعني ابلنظر للمحكمة اإلدارية مبقتضى القانون، فإن  النظر يف النزاعات الناشئة بينه وبني أعوانه تغدو من اختصاص احملاكم العدلية 

ة احملكمة  أن الوكالة الفنية للنقل الرب ي هي مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية فإن النزاع الذي انعقد بينها وبني الغري يكون خارجا عن والي  طاملا-
 .1526اإلدارية

 عن والية احملكمة اإلدارية طبقاالن زاع القائم بني الطالبة بوصفها غريا والصندوق الوطين للتأمني على املرض الذي هو منشأة عمومية خيرج بطبيعته  -
 جملس وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم بني اإلختصاص بتوزيع املتعلق 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  الثاين من الفصل ملقتضيات

 .1527اإلختصاص  لتنازع

 .1528ليت تنشأ بينها وبني الغري ترجع ابلن ر إىل اختصاص احملاكم العدلية طاملا أن  الشركة التونسية للكهرابء والغاز هي منشأة عمومية فإن  النزاعات ا-

العمومية وغري راجعني ابلن  - للوظيفة  العام  األساسي  للن ظام  أعواهنا ال خيضعون  منشأة عمومية وأن   الن قل ابلس احل هي  أن  شركة  للمحكمة  طاملا  ظر 
 .1529الن اشئة بينها وبني أعواهنا تغدو من اختصاص احملاكم العدلي ة اإلداري ة مبقتضى القانون، فإن  النظر يف الن زاعات 

 نزاعات لكوهنا اعتبارا والغري والتجارية  الصناعية الصبغة ذات العمومية املؤسسات بني الناشئة النزاعات يف نظرها استبعاد على احملكمة عمل  دأب-
 1996 جوان  3 يف املؤرخ 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من  الثاين الفصل الفصل صريح طبقا العديل القضاء جلهاز صراحة املشرع أسندها
 .1530اإلختصاص بني احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية  بتوزيع واملتعلق

ابإلعالن عن نتائج مناظرة يغدو غري مندرج ابلنظر إىل أن  النزاع نشأ بني شركة فسفاط قفصة اليت هي منشأة عمومية وبني الغري، فإن  القرار القاضي  -

 
 . 2013مارس  21بتاريخ   415568القرار الصادر يف القضي ة عدد   1521
 .2013جويلية   9بتاريخ   415927القرار الصادر يف القضي ة عدد   1522
 .2013مارس  14بتاريخ  415409القرار الصادر يف القضية عدد   1523
 . 2013جانفي   7بتاريخ  415333القرار الصادر يف القضية عدد   1524
 . 2013أكتوبر  2بتاريخ  416152القرار الصادر يف القضية عدد   1525
 .2013أوت  12بتاريخ  416019القرار الصادر يف القضية عدد   1526
 . 2013جانفي  23بتاريخ  415348قرار الصادر يف القضية عدد ال  1527
 .2013فيفري  20بتاريخ  415404القرار الصادر يف القضية عدد   1528
 .2013نوفمرب  22بتاريخ  416347القرار الصادر يف القضية عدد   1529
 . 2013جانفي  17بتاريخ  415330القرار الصادر يف القضية عدد   1530



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

196 

 .1531ضمن اختصاص القاضي اإلداري 

معتربا يف- العمومية  املنشآت  بنزاعات  املختص ة  القضائية  اجلهة  املادي يف حتديد  املعيار  اعتماد  على  اإلختصاص  تنازع  قضاء جملس  فقه  ذات جرى   
هو الشأن ابلنسبة للنزاعات املتعلقة ابلصفقات العمومية يف مجيع مراحلها، تبقى راجعة لنظر  السياق أن  النزاعات اليت تكتسي صبغة إدارية، على حنو ما 

 .1532جهاز القضاء اإلداري ابعتبار اختصاصه املبدئي يف املادة اإلدارية 

اليت ختتص ابلدفا - املهني ة  النقاابت  له ضمن  التابعة  اجلهوي ة  للشغل واالحتادات  التونسي  العام  االقتصادي ة واالجتماعي ة يصن ف اإلحتاد  املصاحل  ع على 
  .1533ملنخرطيها، وابلت ايل فإن  النزاعات املتعل قة بتنظيمه أوبتسيريه ال تكتسي صبغة إداري ة وال ترجع ابلنظر لوالية القاضي اإلداري

عموم- مرفقا  تسري   وال  عمومية  ذواات  تشكل  ال  اليت  املهنية  النقاابت  ضمن  تونس  عمال  إحتاد  اإلقتصادية  يصن ف  املصاحل  عن  ابلد فاع  وخيتص  يا 
ة وال ترجع ابلنظر لوالية  واإلجتماعية ملنخرطيه، وعليه فإن النزاعات املتعلقة بتنظيمه أو بتسيريه أو بعالقته مع الفروع التابعة له ال تكتسي الص بغة اإلداري

 .1534القاضي اإلداري

درة عن اجلمعيات خترج عن والية قضاء جتاوز السلطة وابلتبعية ال تدخل يف اختصاص قاضي توقيف تطبيقا لقانون احملكمة اإلدارية فإن األعمال الصا-
  .1535التنفيذ ضرورة أن توقيف التنفيذ فرع من جتاوز السلطة

إلجتماعي وعلى نفقته اخلاصة، دون  يغدو الن زاع املتعل ق بنتائج مناظرة انتداب مت ت لصاحل بعض املرافق اليت ترجع ابلن ظر إىل اإلحتاد التونسي للتضامن ا-
احملكمة   لنظر هذه  إدارية تكفل إخضاعه  عليه صبغة  أن يضفي  لكل عنصر من شأنه  مفتقرا  العامة،  الس لطة  متلب س إبمتيازات  الكشف عن تصرف 

 .1536إلغائيا 

تقتضي يف مراحلها املركبة من انحية اإلذن هبا أو إبرامها أو  من املستقر  عليه يف فقه القضاء اإلداري أن  عقود اإلدارة مّت كانت من عقود القانون العام -
انفص ما  إال  يف حدود  احملكمة  هبذه  اإللغاء  قضاء  لفائدة  معقودا  فيها  الطعن  يكون  خمتلفة ال  إدارية  مقررات  إهنائها صدور  أو  عن اعتمادها  منها  ل 

 .1537العقد 

ا  - اليت تتخذها جهة اإلدارة يف ماد ة  القرارات  تعترب  العقد  ال  لقرار فسخ  العقد وتنفيذا هلا مثلما هو احلال ابلنسبة  بنود  لعقود اإلدارية ابإلستناد إىل 
ا إجراءات تعاقدية ليس هلا كيان ذايت ألن  النظر فيها يؤول إىل النظر يف جوه  .1538ر العقد قرارات إدارية منفصلة جيوز الطعن فيها ابإللغاء و إّن 

تبعا التصاله- الفسخ  قرار  إىل    يكون  ابلصفقة ابالستناد  اخلاصة  اإلدارية  الشروط  هبا كراس  الناطقة  للطرفني  املشرتكة  لإلرادة  القانونية  النتائج  برتتيب 
ضي اإللغاء وإّنا شروطها وتنفيذا ملقتضياهتا، من قبيل اإلجراءات التعاقدية اليت ال تنفصل عن جوهر العقد واليت ال ختضع املنازعة بشأهنا إىل والية قا

 .1539ندرج يف نطاق القضاء الكامل ت

حية اإلذن هبا أو  من املستقر  عليه يف فقه القانون اإلداري وقضائه أن  عقود اإلدارة مّت كانت من عقود القانون العام تقتضي يف مراحلها املركبة، من ان-
معقودا لفائدة قضاء اإللغاء هبذه احملكمة إال  يف حدود ما انفصل منها إبرامها أو اعتمادها أو إهنائها، صدور مقر رات إدارية خمتلفة ال يكون الط عن فيها  

 
 .2013جانفي  18بتاريخ  415307والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي  18بتاريخ  415286القرار الصادر يف القضية عدد   1531
 .2013جوان  25بتاريخ  415817القرار الصادر يف القضية عدد   1532
 .2013ديسمرب  25بتاريخ  416451القرار الصادر يف القضية عدد   1533
 .2013أوت  20بتاريخ  416050القرار الصادر يف القضية عدد   1534
 .2013مارس  15بتاريخ  415534القرار الصادر يف القضية عدد   1535
 .2013مارس  6بتاريخ  415509القرار الصادر يف القضية عدد   1536
 .2013مارس  14بتاريخ  415557قضية عدد القرار الصادر يف ال  1537
 . 2013جانفي  15بتاريخ  415358القرار الصادر يف القضية عدد   1538
 .2013جويلية   10بتاريخ  415880والقرار الصادر يف القضية عدد  2013مارس  11بتاريخ  415527القرار الصادر يف القضية عدد   1539
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 .1540عن العقد وكل ما كان سبب الط عن فيها مبني ا على الشرعية وال على اجلوانب التبادلية بني الطرفني

جوهر العقد وال تستقل عنه بكيان خاص واليت   يكون القرار القاضي إبلزام املدعي بدفع معلوم كراء مقسم فين من قبيل اإلجراءات اليت ال تنفصل عن-
 .1541تندرج النزاعات القائمة يف خصوصها يف نطاق القضاء الكامل وال ختضع إىل والية قضاء اإللغاء 

ية قضاء اإللغاء  تعد  قرارات فسخ العقود اإلدارية من قبيل اإلجراءات التعاقدية اليت ال تنفصل عن جوهر العقد وال ختضع املنازعة يف شأهنا إىل وال   -
ا تندرج يف نطاق القضاء الكامل وال يستقيم، ترتيبا عليه، أن تكون موضوع مطلب يف توقيف التنفيذ   .1542وإّن 

 

ة واإلجرائية: صلة ابجلوانب الّشكليّ  الفقرة الثانية: املبادئ املتّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

 .1543موحد  بقرار فيهما إذا احتد مطلبا توقيف التنفيذ يف األطراف واملوضوع والسبب فإن ه يت جه، ضماان حلسن سري القضاء، ضمهما والبت-

 .1544احملكمة اإلدارية فإنه يتجه اإلستجابة له  قانون  من  32الفصل من الثانية الفقرة ألحكام ومطابقا عباراته  يف صرحيا الطرح مطلب جاء إذا-

 .1545موضوع ذي إذا ثبت من واثئق امللف أن  القرار موضوع طلب توقيف التنفيذ مت تنفيذه، فإن املطلب يصبح غري-

وقيف التنفيذ هو إجراء حتفظي يهدف إىل تعطيل تنفيذ املقرر من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلدارية أن  اإلذن بت  39يستفاد من قراءة أحكام الفصل  -
 .1546املطعون فيه إىل أجل أقصاه يوم صدور احلكم يف الد عوى األصلية 

 إللغائهاترفع   اليت السلطة جتاوز دعوى استيفاء عند الوقوف يقتضي التنفيذ لتوقيف الرامية املطالب يف النظر فإن  لألصل، الفرع تبعية مببدأ اقتضاء-
 .1547عنها  تتفرع اليت األصلية الدعوى ابعتبارها القانونية لإلجراءات

السلطة الرامية  جتاوز دعوى احرتام عند الوقوف يقتضي تنفيذ املقررات اإلدارية لتوقيف الرامية املطالب يف النظر فإن  لألصل، الفرع تبعية مببدأ اقتضاء-
أن  منتهى تعطيل تنفيذ تلك املقررات مبوجب أذون توقيف تنفيذها هو انقضاء آجال القيام ابلد عوى األصلية أو  القانونية ضرورة   إىل إلغائها لآلجال

 .1548من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 39صدور احلكم فيها عمال أبحكام الفصل 

األصلية فإن سابقية تقدمي الدعوى  الدعوى تقدمي  قضاء آجالان حني إىل التنفيذ بتوقيف اإلذن  إمكانية احملكمة قانون  من  39 الفصل أجاز طاملا-

 
 . 2013جويلية   1يخ بتار  415942القرار الصادر يف القضية عدد   1540
 . 2013جويلية   1بتاريخ  415942القرار الصادر يف القضية عدد   1541
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013ديسمرب    27بتاريخ    416449والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    3بتاريخ    415299القرار الصادر يف القضية عدد      1542

 .2013سبتمرب  27بتاريخ  416146
 . 2013جانفي   23بتاريخ  415260و  415259القرار الصادر يف القضيتني عدد   1543
 .2013ماي  29بتاريخ  415757القرار الصادر يف القضية عدد   1544
 . 2013فيفري   5بتاريخ   415346القرار الصادر يف القضية عدد   1545
 . 2013ماي  14بتاريخ   415714القرار الصادر يف القضية عدد   1546
 . 2013فيفري   22بتاريخ   415418والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   4بتاريخ   415312صادر يف القضية عدد القرار ال   1547
 . 2013جانفي   31بتاريخ   415353القرار الصادر يف القضية عدد   1548
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 .1549املذكورة ال متثل شرطا ضروراي لقبول مطلب توقيف التنفيذ شكال 

التنفيذ الكامل والتام الذي يستويف مبوجبه القرار اإلداري كافة آاث- التنفيذ هو ذاك   ره القانونية املقصود ابلتنفيذ الذي حيول دون قبول مطلب توقيف 
 .1550واملادية 

ة العليا املستقلة يؤول الن ظر يف الطعون املوج هة ضد  قرارات اللجنة اخلاصة ابجمللس الوطين التأسيسي املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية اهليئ-
خالف الت دابري الوقتية واإلجراءات التحفظية اليت لإلنتخاابت من قبل اجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية إىل فصل الن زاع يف األصل هنائي ا على  

 .1551حتكم مؤس سة توقيف تنفيذ املقررات اإلدارية

بوجود  دأب فقه القضاء اإلداري على اعتبار أن  املصلحة يف القيام يتم  تقديرها حسب مالبسات كل حالة معروضة على احملكمة على أن يقرتن ذلك  -
 .1552ة يهدف القائم ابلد عوى إىل محايتها أو احلصول عليهاحقوق ومنافع مادية كانت أو معنوي 

ذكورة ابعتبارها رهاان وطني ا  لئن مل يثبت من ملف القضي ة ترش ح املد عني لعضوي ة جملس اهليئة العليا املستقل ة لإلنتخاابت، فإن  تعل ق األمر برتكيبة اهليئة امل-
 .1553واملصلحة يف الطعن يف قرار فتح ابب الرتش ح لعضوي تها ذي أمهي ة قصوى، جيعلهم يكتسبون شرط الصفة 

ما  - وهو  اإلنتخاابت  جمال  يف  الناشطة  املدين  اجملتمع  مكو انت  من  مكو ن  "عتيد"  اإلنتخاابت  ودميقراطية  نزاهة  أجل  من  التونسية  يكسبها  اجلمعية 
 .1554ستقلة لإلنتخاابتاملصلحة املستوجبة للط عن يف قرار جلنة الفرز لعضوية اهليئة العليا امل

ه، جيعل مطلب إمتناع املدعي عن حتديد طلباته وتوجيه مطلبه ضد قرار إداري معني  بذاته وصادرا بتاريخ اثبت عن جهة إدارية معلومة، رغم التنبيه علي-
 .1555توقيف التنفيذ غري مستوف لشروطه وحراي ابلرفض على هذا األساس

من القانون املتعل ق ابحملكمة   37شكال إذا ثبت قيام العارض بدعوى اإللغاء خارج اآلجال املقر رة ابلفصل    يتعني  رفض مطلب توقيف تنفيذ القرار-
 .1556اإلدارية

يف - حكم  يصدر  مل  ما  مفتوحة  تبقى  التنفيذ  توقيف  مبطلب  القيام  آجال  فإن   القانونية  اآلجال  خالل  حصل  األصلية  ابلد عوى  القيام  أن     طاملا 
 .1557األصل

ه عن طبيعته  ستقر  عليه فقها وقضاء أن  نطاق املنازعة يتحد د مبا يورده املد عي يف مطلبه وال يسوغ له إدخال أي  تغيري عليه من شأنه اإلحنراف بمن امل-
 .1558أو موضوعه 

 
 . 2013جانفي   22بتاريخ   415277القرار الصادر يف القضية عدد   1549
 . 2013مارس  11بتاريخ   415387القرار الصادر يف القضية عدد   1550
قضية عدد  والقرار الصادر يف ال  2013نوفمرب    8بتاريخ    416419والقرار الصادر يف القضية عدد    2013نوفمرب    8بتاريخ     416386القرار الصادر يف القضية عدد      1551

 . 2013نوفمرب  8بتاريخ  416428
 .2013جانفي  15بتاريخ  415358والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي  10بتاريخ  415164القرار الصادر يف القضية عدد   1552
 .2013ماي  14بتاريخ  415685القرار الصادر يف القضية عدد   1553
 . 2013سبتمرب  19يخ بتار   416092القرار الصادر يف القضية عدد   1554
 . 2013فيفري   6بتاريخ   415390القرار الصادر يف القضية عدد   1555
 . 2013جوان   17بتاريخ   415773القرار الصادر يف القضية عدد   1556
 . 2013ماي  16بتاريخ   415718القرار الصادر يف القضية عدد   1557
 .1320أكتوبر  11بتاريخ   416113القرار الصادر يف القضية عدد   1558
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 .1559آجال القيام من متعل قات النظام العام اليت تثريها احملكمة تلقائي ا ولو مل يتمس ك هبا األطراف-

اليقيين يف بعض احلاالت استقر  عم- العلم  إثبات اإلعالم ابملقررات اإلدارية حممول على اإلدارة، وحصر نظرية  اعتبار أن  عبء  ل هذه احملكمة على 
 .1560االستثنائية اليت يكون فيها املستهدف ابلقرار على علم بكامل مكو انته ليتسىن  له الوقوف على شرعي ته وانتقاده عند االقتضاء 

تع- القيا منتهى  آجال  انقضاء  هو  إلغائها  إىل  الرامية  األصلية  الد عوى  رفع  قبل  التنفيذ  توقيف  مطلب  تقدمي  صورة  يف  اإلدارية  املقررات  تنفيذ  م  طيل 
 .1561ابلد عوى املذكورة

مطلب توقيف التنفيذ يغدو حراي إذا مل يثبت من أوراق امللف  أن اجلهة املطلوبة اختذت ضد الطالب أي قرار إداري سواء بصفة صرحية أو ضمنية، فإن  -
 .1562بعدم القبول

ل أو إذا ثبت استقر  فقه قضاء هذه احملكمة على أن ه ميكن طلب توقيف تنفيذ قرارين ضمن مطلب واحد إذا كان القرار الثاين نتيجة حتمي ة للقرار األو -
 .1563ارتباط وثيق واقعي وقانوين بني القرارين املطلوب توقيف تنفيذمها 

يري أو إهناء مركز قانوين جمرد التوصية اليت ال ترقى بذاهتا إىل مرتبة القرارات اإلدارية املؤثرة يف املراكز القانونية ضرورة أنه ال ينجر  عنها إحداث أو تغ-
 .1564معني 

من القانون   39عدم إخضاعها ألحكام الفصل  من املستقر  عليه يف فقه قضاء هذه احملكمة عدم جواز الطعن بتجاوز السلطة يف املناشري وتبعا لذلك  -
 .1565املتعلق ابحملكمة اإلدارية إال  إذا ما ثبتت صبغتها الرتتيبية 

 .1566ليس من شأن قرار إحالة طالب على جملس التأديب أن يؤثر يف مركزه القانوين  -

أن حيتوي على موقف من شأنه أن يؤث ر يف املركز القانوين للمخاطب من مقو مات القرار اإلداري القابل للطعن ابإللغاء أن يكون ذا صبغة تقريرية مبعىن -
 .1567به ويكون قابال للتنفيذ فور صدوره

ثر يف املركز القانوين  اإلعالم ابملبالغ املأذون جببايتها لفائدة اخلزينة العامة والتنبيه بضرورة خالصها يتعل ق موضوعه بعمل تنفيذي ال يتأتى منه بذاته أ-
 .1568ال يرقى إىل مرتبة املقر رات القابلة للطعن ابإللغاء للمد عية و

مر الذي يكون ترجع سلطة اإلعفاء من اخلطط الوظيفية املسندة إىل أعوان الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري إىل املدير العام للديوان وحده، األ-
ز القانوين للطالب وابلتايل فإن  سكوته عن مطلب هذا األخري ال يكون مول دا لقرار معه رفض تدخ ل وزير الصح ة بوصفه سلطة إشراف غري مؤث ر يف املرك

 .1569إداري قابل للطعن فيه ابإللغاء

 
 . 2013جانفي   31بتاريخ   415353القرار الصادر يف القضية عدد   1559
 .2013أفريل  22بتاريخ   415600القرار الصادر يف القضية عدد   1560
 .2013جانفي   4بتاريخ   415312القرار الصادر يف القضية عدد   1561
 . 2013جانفي   23بتاريخ   415301والقرار الصادر يف القضية عدد  2013فيفري   6بتاريخ   415382القرار الصادر يف القضية عدد   1562
 .2013جويلية   19بتاريخ   415954والقرار الصادر يف القضية عدد  2013ديسمرب   19بتاريخ   416363القرار الصادر يف القضية عدد   1563
 . 2013نوفمرب   22بتاريخ   416338القضية عدد  القرار الصادر يف   1564
 . 2013جوان   16بتاريخ   415787القرار الصادر يف القضية عدد   1565
 .2013جويلية   9بتاريخ   415871القرار الصادر يف القضية عدد   1566
 .2013جويلية   15بتاريخ   415956القرار الصادر يف القضية عدد   1567
 .2013جويلية   12بتاريخ   415917القرار الصادر يف القضية عدد   1568
 . 2013ديسمرب   4بتاريخ   416391القرار الصادر يف القضية عدد   1569
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ظيفتها  يتجه عدم قبول مطلب توقيف التنفيذ إذا كان موجها ضد قرار سليب يتمثل يف امتناع اجلهة املطلوبة عن تكليف العارضة مبهام تتماشى مع و -
اكز القانونية الشؤون اإلدارية واملالية وعن متكينها من الوسائل الضرورية للعمل ضرورة أن ه ال يعترب من فئة املقررات التنفيذية املؤث رة يف املر ككاهية مدير  

 .1570لألفراد

القاضيني  بتكليف عدد من أعضاء هيئة  يت جه عدم قبول املطلبني الراميني إىل توقيف تنفيذ اإلذنني الصادرين عن وزير أمالك الدولة و الشؤون العقارية  -
ا ما يندرجان ضمن فئة االجراءات التحضريي ة الس ابقة الخت  ذ القرارات اإلداري ة وغري  الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية إبجراء تفقد ابعتبار أهن 

 .1571مكتسبني ابلتايل لصبغة املقر ر اإلداري اتم  املوجبات

يف التنفيذ، مثله مثل دعوى جتاوز السلطة، ضد  قرار إداري من أوكد شروطه أن يكون صادرا عن سلطة إدارية إبرادهتا املنفردة وقابال يوج ه مطلب توق-
الفصل   أحكام  معىن  على  أبحكامه  للمخاطبني  القانونية  املراكز  يف  ومؤث را  بذاته  أذى  وُملحقا  صدوره  فور  ابحملكمة  3للتنفيذ  املتعلق  القانون   من 

 .1572اإلدارية

بتوقيف  يت جه التصريح بعدم قبول املطلب إذا كان يرمي حسب صريح عباراته إىل إيقاف أشغال بناء وكف  شغب اإلدارة عن عقار الطالبني وال يتعلق -
 .1573تنفيذ قرار إداري بذاته 

ت حري ة إبحداث تغيري يف الوضع ية القانوني ة والواقعي ة الس ائدة يقتضي طلب توقيف تنفيذ القرارات اإلداري ة الضمنية أو السلبية أن  تكون تلك القرارا  -
حالة املباشرة    للمعنني هبا، وهو ما ينطبق على صورة احلال إبعتبار أن  املد عي مل يعد ميارس مهامه األصلية اليت أنتدب من أجلها، ذلك أن ه حتول من

 .1574الفعلية إىل حالة املباشرة الصورية 

ن  يذ املقررات اإلداري ة ال ميس  ابألصل وال حيول ابلتايل دون ما لطالبه من حق  يف تكرار مساعيه وجتديد مطالبه هبذا العنوان شريطة أمطلب توقيف تنف -
 .1575تكون قائمة على أسانيد مغايرة لتلك اليت أتس س عليها املطلب السابق 

 نفس تنفيذ توقيف اىل يرمي مبطلب جمددا إداري انتهت احملكمة اىل رفضه دون التقدمال حيول سبق تقدمي مطلب يرمي اىل االذن بتوقيف تنفيذ قرار  -
 .1576جديدة أسباب على أتسيسه شريطة القرار

 التنفيذ توقيف يف جديد مطلب تقدمي  جيوز ذلك على تفريعا و به املقضي األمر حجية التنفيذ على توقيف مادة يف ابلرفض  الصادرة حترز القرارات ال-
 .1577لتفحصها  احملكمة على جمددا عرضها تربر عليها اإلعتماد سبق اليت غري جديدة أسانيد على اإلعتماد شريطة لكن اإلداري القرار بنفس يتعلق

 الفرع الثان: املبادئ املتعّلقة ابألصل:

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

 
 .2013جويلية   29بتاريخ   415337القرار الصادر يف القضية عدد   1570
 .2013جانفي  23بتاريخ   415260و  415259القرار الصادر يف القضيتني عدد   1571
 . 2013جوان   11بتاريخ   415814القرار الصادر يف القضية عدد   1572
 . 2013جوان   11بتاريخ   415814القرار الصادر يف القضية عدد   1573
 . 2013فيفري   18بتاريخ   415345القرار الصادر يف القضية عدد   1574
 . 2013جانفي   10بتاريخ   415339القرار الصادر يف القضية عدد   1575
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013فيفري    12بتاريخ     415423والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    8بتاريخ     415308يف القضية عدد    القرار الصادر    1576

 . 2013جوان  18بتاريخ   415766
 .2013جانفي  16ريخ بتا  415343والقرار الصادر يف القضية عدد  2013ماي  6بتاريخ   415697القرار الصادر يف القضية عدد   1577



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

201 

 كشرطني تداركها يصعب اليت والنتائج املطلب عليها ينبين اليت األسباب جدية ركين إستيفاء اإلدارية املقررات تنفيذ بتوقيف يستوجب اإلذن -
 .1578الركن الثاين  تفحص  عن يغين أحدمها توفر عدم ثبوت وأن  متالزمني

 يفلح اليت احلاالت يف إال  يكون  ال  اإلدارية احملكمة قانون من 39 الفصل معىن على شرعيتها يف املطعون  اإلدارية القرارات بتعطيل القضاء إن -
 الدعوى يف ابإللغاء القضاء احتمال التنفيذ توقيف قاضي لدى تغلب أن  شأهنا من ظاهرها يف جدية أسباب على مطلبه أتسيس يف العارض فيها

تداعيات مّت   من عنها يرتتب أن  ميكن ما إصالح أو تداركها يصعب اليت النتائج بيان  عن فضال الظاهر، اإلقناع قوة من تكتسيه ما إىل ابلنظر األصلية
 .1579مضت اإلدارة يف تنفيذ قرارها 

الفصل   توفرها الواجب اجلدية ابألسباب املقصود  - احملكمة    39حسب صريح  قانون  لدى من  تغلب  اليت  القانونية  األسانيد  اإلدارية هي 
 هي تداركها يصعب اليت والنتائج الظاهر، اإلقناع وقوة اجلدية من تكتسيه ملا ابلنظر األصلية الدعوى يف ابإللغاء القضاء قاضي توقيف التنفيذ إحتمال

 .1580تداعيات  من عنها يرتتب أن  ميكن ما إصالح أو الوراء إىل هبا الرجوع العسري من يكون  حتققت مّت اليت تلك

 الفقرة األوىل:  األسبــاب اجلــدية:

اإلدارية هي 39 الفصل صريح حسب توفرها الواجب اجلدية ابألسباب املقصود - احملكمة  قانون   لدى تغلب اليت القانونية  األسانيد من 
 .1581ابلنظر ملا تكتسيه من اجلدية وقوة اإلقناع الظاهرالقضاء ابإللغاء يف الدعوى األصلية  احتمال التنفيذ قاضي توقيف

 ف ماّدة الوظيفة العمومّية:  ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت -
 .1582قرار فتح املناظرة ليس من فئة القرارات الرتتيبية اليت تقتضي اإلشهار ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية -

عدد    كان نشر القرارات الوزارية املتعلقة بفتح املناظرات من املبادئ األساسية يف مادة الوظيفة العمومية وأن  القصد منه إاثرة ترشح أكربلئن  -
أن يتم إشهار    ممكن من الكفاءات، فإن  املشر ع مل حيدد صيغة معي نة لذلك النشر وترك لإلدارة حرية اختيار طريقة اإلعالن اليت تراها مالئمة، شريطة

 .1583اإلعالن عن املناظرة إشهارا كاف مبا من شأنه أن يكفل إعالم كل من هو مؤه ل للرتشح هلا، بفتحها 

فيها، جي- نفسه  الطالب  اإلدارة ومشاركة  ببهو  التأسيسي وتعليقه  الوطين  للمجلس  اإللكرتوين  فيه ابملوقع  املطعون  املناظرة  فتح  قرار  عل  نشر 
 .1584املناظرة نظرا لكون طريقة النشر املعتمدة مل تكن كافية غري قائم على أسباب جد ية يف ظاهرها طلب توقيف تنفيذ 

نتيجة سوء تطبيق املقاييس عند ت- املناظرة كان  الثانية من  املرحلة  املرور إىل  املدعي من  امللف أن  إقصاء  يثبت من ظاهر أوراق  رتيب إذا مل 

 
القضية عدد      1578 القضية عدد    2013أوت    12بتاريخ    416006والقرار الصادر يف القضية عدد    2013فيفري    6بتاريخ    415417القرار الصادر يف  والقرار الصادر يف 

 . 2013فيفري  6بتاريخ  415399
 .2013مارس  11بتاريخ  415434القرار الصادر يف القضية عدد   1579
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013مارس    4بتاريخ    415347والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    23بتاريخ    415351ر الصادر يف القضية عدد  القرا    1580

 .2013جويلية  9بتاريخ  415792
والقرار الصادر يف القضية    2013جانفي    17بتاريخ     292415والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    17بتاريخ     415257القرار الصادر يف القضية عدد      1581
 . 2013جانفي   17بتاريخ   415332عدد 
 . 2013جانفي   17بتاريخ   415257القرار الصادر يف القضية عدد   1582
 . 2013جانفي   17بتاريخ   415257القرار الصادر يف القضية عدد   1583
 . 2013جانفي   17بتاريخ   415257القرار الصادر يف القضية عدد   1584
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 .1585استند إليها تغدو غري جدية يف ظاهرها املرتشحني، فإن  األسباب اليت 

ا خيضع إىل شروط وضوابط تتعل ق أساسا بعدد اخلطط املراد سد  شغ- ورها، فإن   إذا ثبت أن  املرور إىل مرحلة االختبارات التطبيقية ليس آلي ا وإّن 
 .1586األسباب املستند إليها لتوقيف تنفيذ نتائج املناظرة تصبح غري جدية يف ظاهرها 

 ا ثبت أن عدد اخلطط املفتوحة للتناظر حد د أبربعة، يف حني أن  ترتيب املد عي حسب قائمة املرتش حني املدعو ين لتقدمي ملفات ترش حهم إذ-
 .1587هو أربعة عشرة فإن  املطلب يكون غري قائم على أسباب جدي ة يف ظاهرها 

ائها يف حالة مباشرة لعملها بداهة مع قاعدة استحقاق األجر بعد إجناز  يتعارض إيقاف صرف راتب الطالبة ملدة انهزت السنة ابلرغم من إبق-
 .1588العمل وهو ما جيعل مطلب توقيف التنفيذ قائما على أسباب جدية يف ظاهرها 

  .1589اإليقاف عن العمل هو إجراء حتفظي  حمدد يف الز من يرمي إىل إبعاد العون مؤقتا عن العمل يف إنتظار إحالته على جملس التأديب -

حتف ي هو العمل عن اإليقاف  - خطأ   يتم العون  على  تسلط قد اليت التاديبية العقوبة عن ينفصل إجراء  ابلعون  تعلق  حاال كلما  ختاذه 
 .1590جسيم 

من قانون الوظيفة العمومية اختاذه    56اإليقاف عن العمل هو إجراء حتفظي ينفصل عن العقوبة اليت قد تسلط على العون اقتضى الفصل  -
 .1591كلما تعلق ابلعون خطأ جسيم وال يعترب سببا جد اي يربر اإلذن بتوقيف التنفيذ 

أتديبية يف حق الطالبة واحلال أن جملس الـتأديب قد توصل إىل انتفاء أي خطإ يف تويل اجلهة املصدرة للقرار املراد توقيف تنفيذه اختاذ عقوبة  -
  .1592جانبها يستوجب املساءلة أتديبيا جيعل املطلب قائما على أسباب قانونية جد ية يف ظاهرها

 .1593من املستقر  عليه فقها وقضاء حتجري تسليط أكثر من عقوبة بعنوان نفس اخلطأ-

ابلن ظ- العمدة  خاضعا  يعد   عموميا  عوان  املعتمد  سلطة  حتت  يباشرها  اليت  اإلدارية  وللوظائف  العدلية  للضابطة  مهامه كمأمور  طبيغة  إىل  ر 
 .1594ألحكام قانون الوظيفة العمومية وذلك بصرف الن ظر عن إحلاقه بوزارة الداخلية من عدمه

 ف املاّدة العمرانية:   ( ب

 إقرار املبادئ الت الية:   احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل انتهت -
اهلدم، البناء إلقامة رخصة على يتحصل مل العارض أن  اتضح طاملا- قرار   يف جدية غري تصبح هبا املتمسك األسباب فإن  موضوع 

 
 . 2013جوان   26بتاريخ   415821القرار الصادر يف القضية عدد   1585
 .2013جانفي   9بتاريخ   415289القرار الصادر يف القضية عدد   1586
 .2013جويلية   9بتاريخ   415885القرار الصادر يف القضية عدد   1587
 .2013أفريل  5بتاريخ   415516القرار الصادر يف القضية عدد   1588
 . 2013مارس  26بتاريخ   415563القرار الصادر يف القضية عدد   1589
 . 2013جانفي   30بتاريخ   415380القرار الصادر يف القضية عدد   1590
 . 2013جانفي   30بتاريخ   415380القرار الصادر يف القضية عدد   1591
 .2013سبتمرب  9بتاريخ   416009القرار الصادر يف القضية عدد   1592
 .2013أفريل  5بتاريخ   415544القرار الصادر يف القضية عدد   1593
 . 2013سبتمرب  27بتاريخ   416072القرار الصادر يف القضية عدد   1594
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 .1595ظاهرها

 غري تكون  إليها استند اليت األسباب فإن  الغرض يف ترخيص  على احلصول دون  اهلدم قرار موضوع البناء بتشييد قام املدعي أن  إذا ثبت-
 .1596ابلرفض  حراي التنفيذ توقيف مطلب معه يكون  الذي األمر ظاهرها يف جدية

ظر عن استقر فقه القضاء على اعتبار أن  قرار اهلدم يت سم ابلصبغة العينية و ابلت ايل يستمد  شرعيته من تطابقه مع العقار املعين بصرف الن-
 .1597اخلطإ يف شخص مالكه 

 .1598فة من صدر ضد ه قرار اهلدم ابلنظر للصبغة العينية هلذا القرار ال أتثري لص-

 .1599مواصلة البناء رغم صدور قرار يف إيقاف األشغال جيعل األسباب املستند إليها لطلب توقيف التنفيذ غري جدية يف ظاهرها-

املخالف  - البناء  بعد معاينة خمالفة  إيقاف األشغال  إثر صدور قرار يف  البناء  الوضعية جبعل مطلب  مواصلة  الرخصة ودون تسوية  ملقتضيات 
 .1600توقيف تنفيذ قرار اهلدم غري قائم على أسباب جد ية يف ظاهرها 

اذ قرار اهلدم املراد توقيف تنفيذه حبج ة- القيام    إذا ثبت من أوراق امللف أن  العارض متحص ل على رخصة بناء وأن  البلدية ابدرت مباشرة ابخت 
   1601املذكورة دون رخصة جيعل من األسباب ال يت استند إليها العارض جدية يف ظاهرها.ابألشغال 

جرى عمل هذه احملكمة على أن يكون سند التملك املظروف مبلف رخصة البناء واضحا يف الد اللة على ملكية الط الب للعقار املزمع البناء -
ر للضماانت املخو لة لبقية املالكني وهضم جانبهم على حنو ال يتيس ري تداركه الحقا فيما يتعلق  فوقه بصورة اثبتة ومفرزة حّت  ال يؤول األمر إىل إهدا
  1602.ابملناابت اليت ميكن أن ترجع إليهم عند انقضاء الشيوع

نفيذه من شأنه املساس طاملا أن  ملكية العقار موضوع النزاع مشاعة وغري مفرزة فإن  الرتخيص يف البناء عليه مبوجب القرار املطلوب توقيف ت-
  1603من حقوق بقية املالكني على الشياع والذين من بينهم املد عية، وهو ما جيعل مطلب توقيف التنفيذ قائما على أسباب جدية يف ظاهرها

قتضيه أحكام الفقرة ال يستدعي القيام برتميم سياج احلصول جمد دا على ترخيص يف البناء طاملا مل يثبت وجود أي  تغيري يف تركيزه وفق ما ت -
يف   املؤرخ  واإلسكان  التجهيز  وزير  قرار  من  األو ل  الفصل  من  أو   1995أوت    10"ب"  تغيريات  إدخال  إىل  الرامية  األشغال  قائمة  بضبط  املتعل ق 

 .1604إصالحات عادية وضرورية على بناية مقامة واليت ال ختضع للرتخيص يف البناء 

من جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية أن  األشغال املزمع القيام هبا يف املعامل التارخيية   45و 30يسرتوح من أحكام الفصلني -
 ترخيصا مسب قا من الوزير   احملمية أو املرتبة أو يف املناطق اجملاورة هلا واليت من شأهنا تشويه املظهر اخلارجي لتلك املعامل أو املناطق اجملاورة هلا تستوجب

 
 . 2013جوان  19بتاريخ  415768والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   25بتاريخ   415352در يف القضية عدد القرار الصا  1595
و القرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    7بتاريخ    415313والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    23بتاريخ    415322القرار الصادر يف القضية عدد      1596

 . 2013جانفي   23تاريخ ب 415356
 . 2013جويلية   4بتاريخ  415901والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   4بتاريخ  415294القرار الصادر يف القضية عدد   1597
 .2013أوت  6بتاريخ  415982القرار الصادر يف القضية عدد   1598
 .2013فيفري  20بتاريخ  415416القرار الصادر يف القضية عدد   1599
 . 2013جانفي  23بتاريخ  415351القرار الصادر يف القضية عدد   1600
 . 2013جانفي  25بتاريخ  415335القرار الصادر يف القضية عدد   1601
 .2013ديسمرب  23بتاريخ  416289القرار الصادر يف القضية عدد   1602
 .2013ديسمرب  23بتاريخ  416289القرار الصادر يف القضية عدد   1603
 .2013مارس  7بتاريخ  415517يف القضية عدد   القرار الصادر  1604
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 .1605املكل ف ابلرتاث

 .1606إن  إصدار قرار هدم بناء خمالف للرخصة دون سبق اختاذ قرار يف إيقاف األشغال جيعل األسباب املتمسك هبا جدية يف ظاهرها-

ة ترك مسافة تراجع ال إذا مل يقع احرتام مسافة الرتاجع املنصوص عليها ابلرتاتيب العمرانية املرافقة ملثال التهيئة العمرانية واليت تنص  على ضرور -
 .1607هرهاتقل  عن أربعة أمتار عن احلدود الفاصلة بني املقاسم املتجاورة فإن  طلب توقيف تنفيذ رخصة البناء يكون قائما على أسباب جدي ة يف ظا

اذ قرار اهلدم امل- طلوب توقيف تنفيذه، فإن  األسباب طاملا أقر ت البلدية بعدم إعالم املعين ابألمر بقرار إيقاف األشغال الصادر ضد ه قبل إخت 
 .1608املستند إليها تكون جدية يف ظاهرها 

لغرض طاملا أك د املتداخل إابن حضوره يف اتريخ إجراء املعاينة على حمل التداعي على أن  األشغال اليت أجنزها مت ت دون ترخيص قانوين يف ا-
 .1609تنفيذ قرار رئيس البلدية برفض التدخ ل إليقاف األشغال املخالفة تصبح جد ية يف ظاهرها فإن األسباب اليت استند إليها املد عي يف طلب توقيف 

ساس طاملا أن  ملكية العقار موضوع النزاع مشاعة وغري مفرزة فإن  الرتخيص يف البناء عليه مبوجب القرار املطلوب توقيف تنفيذه من شأنه امل-
 .1610جيعل مطلب توقيف التنفيذ قائما على أسباب جدية يف ظاهرها  من حقوق بقية املالكني على الشياع، وهو ما

جيب أن تكون التسوية مبوجب رخصة البناء حمرتمة للرتاتيب اجلاري هبا العمل ابملنطقة وال تطال حقوق الغري كما جيب عدم إعطاء الرخصة   -
أم ا وأن  تصدر الرخصة وحير ر اإللتزام يف نفس اليوم فإن ذلك يتعارض مع مبادئ إال بعد تنفيذ الطالب اللتزامه ابهلدم واحرتام مسافة االرتداد املطلوبة،  

أسباب تبدو    التسوية اليت تقتضي تدارك املخالفة وليس اإللتزام بتداركها قبل احلصول على رخصة البناء، وهو ما جيعل مطلب توقيف التنفيذ قائما على
 .1611جدي ة يف ظاهرها 

أ- امللف  أوراق  من  برز  تكون جدية يف  إذا  إليها  املستند  األسباب  فإن   اهلدم،  قرار  اختاذ  قبل  لسماعه  املخالف  استدعاء  تتول  مل  البلدية  ن 
  .1612ظاهرها

فيذه عمال طالـما ثبت من أوراق امللف أن الوالية مل حترتم اإلجراءات القانونية الواجب عليها استيفاؤها قبل إختاذ قرار اهلدم املراد توقيف تن -
   .1613من جملة التهيئة الرتابية والتعمري، فإن مطلب توقيف التنفيذ يكون قائما على أسباب جدية يف ظاهرها 84الفصل  أبحكام

البلدية  رخصة موضوع األرض ملكية حول جدي نزاع بروز أو وجود أن  اعتبار على احملكمة قضاء فقه استقر- رئيس  على  يوجب  البناء 
 .1614ة أو سحبها يف صورة سبق تسليمها وذلك إىل حني فض النزاع القائم بشأن امللكية هنائيا اإلمساك عن تسليم الرخصة املطلوب

إذا ثبت من حماضر جلسات اللجنة الفنية لرخص البناء أن تركيبتها ال تتضمن عضوية مهندس معماري، فإن األسباب املستند إليها تبدو -

 
 .2013أكتوبر  30بتاريخ   416110القرار الصادر يف القضية عدد   1605
 . 2013ديسمرب  5بتاريخ  416405القرار الصادر يف القضية عدد   1606
 . 2013جويلية   9بتاريخ  415749القرار الصادر يف القضية عدد   1607
 . 2013ماي  31بتاريخ   415777القرار الصادر يف القضية عدد   1608
 .2013أفريل  22بتاريخ   415514القرار الصادر يف القضية عدد   1609
 . 2013ديسمرب   23بتاريخ   416289القرار الصادر يف القضية عدد   1610
 . 2013ماي  6بتاريخ   415559يف القضية عدد   القرار الصادر  1611
 . 2013مارس  11بتاريخ   415434والقرار الصادر يف القضية عدد  2013أفريل  26بتاريخ   415518القرار الصادر يف القضية عدد   1612
 . 2013مارس  12بتاريخ   415510القرار الصادر يف القضية عدد   1613
 . 2013جانفي 10بتاريخ   741532القرار الصادر يف القضية عدد   1614
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  .1615جدية يف ظاهرها 

 املاّدة العقاريّة:  ف (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت
سقوط حق املتسوغ لضيعة دولية فالحية نتيجة اإلخالل أبحد شروط الكراء جيعل األسباب القانونية املتمس ك هبا إللغاء قرار إسقاط احلق  -

 .1616غري جدي ة يف ظاهرها 
ملتسو غ لعقار دويل فالحي حق الد فاع واحلق يف التسوية وتاليف املخالفة ومل خيو ل لإلدارة إسقاط حق ه إال  يف صورة متاديه أقر  املشر ع لفائدة ا -

 .1617يف اإلخالل بتنفيذ برانمج اإلحياء والتنمية بعد مضي  ثالثة أشهر من اتريخ التنبيه عليه يف مقر ه
اذها قرارا    1975نوفمرب    8املؤر خ يف    811  )جديد( من األمر عدد  12خيلص من أحكام الفصل   - أن ه على اجلهة اإلدارية أن تبادر قبل اخت 

أن   التحجري ضرورة  مد ة  معاقدها خالل  وإنذار  الضرورية  ابملعاينات  والقيام  للعقد  الفسخية  الشروط  من وجود  ابلتحقق  احلق  إسقاط  يف 
 .1618ن شأنه أن حيقق الغاية منهامباشرة اإلجراءات املذكورة بعد انقضاء تلك املدة ليس م

ل قرار  إذا برز من ظاهر أوراق امللف أن  املد عية قد ختلفت عن سداد ديون هامة لفائدة الدولة بعنوان معاليم كراء األرض الدولية الفالحية حم -
  .1619اهرها إسقاط احلق لفرتة انهزت العشر سنوات، فإن  مطلب توقيف التنفيذ يكون غري قائم على أسباب جدية يف ظ 

إذا تبني  للمحكمة أن  شرط عدم امللكية الالحق لتقدمي مطلب احلصول على مقسم من مقاسم الوكالة العقارية للسكىن ال أساس قانوين له   -
ن  حمضر جملس  ضرورة أن ه ثبت ابلر جوع إىل الن صوص التشريعي ة والرتتيبي ة اجلاري هبا العمل أن  الوكالة أضافت هذا الش رط دون سند قانوين وأ

يف  جدي ة  أسباب  على  قائما  يغدو  التنفيذ  توقيف  مطلب  فإن  ذلك،  مقام  يقوم  أن  حبال  ميكن  ال  أعاله  للس كىن  العقاري ة  الوكالة  إدارة 
 .1620ظاهرها

 ف ماّدة الّضبط اإلداري: ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت
م من  قيام الطالبة بردم جزء من البحر املتاخم لقطعة األرض موضوع النزاع دون ترخيص مسب ق من ديوان البحرية التجارية واملوانئ وذلك ابلرغ-

 .1621قائم على أسباب جدي ة يف ظاهرها التنبيه عليها مبقتضى حمضر يف الغرض جيعل مطلب توقيف التنفيذ غري 

الل جوء إىل اجل- املركزية "كروم قرطاج" دون سبق  التعاونية  الشركة  إدارة  ذا قرارا يف حل جملس  الفالحة واملالية اخت  العامة  طاملا أن  وزيري  لسة 
  .1622ظاهرهااخلارقة للعادة فإن  مطلب توقيف تنفيذ هذا القرار يكون قائما على أسباب جدية يف 

اذه دون سبق اللجوء إىل اجللسة العامة اخلارقة للعادة، فإن  األ- سباب املستند طاملا أن  قرار الوايل القاضي حبل جملس إدارة شركة تعاونية مت  اخت 
 .1623إليها لطلب توقيف تنفيذ هذا القرار تبدو جدية يف ظاهرها 

 
 .2013جويلية   23بتاريخ   415998القرار الصادر يف القضية عدد   1615
 .2013جوان  12بتاريخ  415753القرار الصادر يف القضية عدد   1616
 . 2013مارس  11بتاريخ   415387القرار الصادر يف القضية عدد   1617
 . 2013جوان   18بتاريخ   415774القرار الصادر يف القضية عدد   1618
 . 2013أفريل  16بتاريخ  415577القرار الصادر يف القضية عدد   1619
 . 2013جانفي  29بتاريخ  415272القرار الصادر يف القضية عدد   1620
 .2013مارس  14بتاريخ  415409القرار الصادر يف القضية عدد   1621
 . 2013أكتوبر  8بتاريخ  416167والقرار الصادر يف القضية عدد  2013أكتوبر  8بتاريخ  416166القضية عدد  القرار الصادر يف   1622
 . 2013جويلية   2بتاريخ  415808القرار الصادر يف القضية عدد   1623
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ر خبدمة املصلحة العامة أو ابحملافظة على النظام العام أو أن  العقار املراد هدمه ينذر ابالهنيار طاملا مل يثبت أن  قرار هدم ما تبقى من بناية مرب -
 .1624أو متداع للسقوط، فإن مطلب توقيف التنفيذ يغدو قائما على أسباب جدي ة يف ظاهرها

 .1625انون حتمل على الصحة ما مل يثبت خالفهااستقر  فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن  احملاضر احملر رة مم ن له الصفة طبق الق-

 طاملا أن  فقدان املواطنني جلواز سفرهم ليس من شأنه أن يكسبهم احلق يف احلصول على نسخة من اجلواز املفقود بصفة آلية، فقد كان حراي  -
عل احلصول  وآليات  شروط  ينظم  ال ذي  القانوين  النص  ألحكام  اإلدارة  خمالفة  أوجه  بيان  االكتفاء ابملد عي  وعدم  املفقود  سفره  جواز  من  نسخة  ى 

رعية  ابلتمسك أبنه تقدم بعدة مطالب للجهة املد عى عليها قصد احلصول على جواز سفر دون بيان األسباب القانونية واملطاعن اليت تؤسس لعدم ش
  .1626القرار القاضي برفض متكينه من اسرتجاع جواز سفره املفقود

 .1627الصنف األو ل احرتام مجلة من الشروط خاصة منها املتعلقة مبكان االنتصاب  يقتضي استغالل املقاهي من-

القانونية  - الشروط  الثاين أتس س على عدم توفر  الصنف  للطالبة قصد استغالل مقهى من  املسندة  الرخصة  القاضي بسحب  القرار  طاملا أن 
الطالبة على املخالفات املنسوبة إليها وما يفيد مساعها خبصوصها قبل إصداره فإن املطلب يكون  ابحملل دون حتديد ومل يربز من أوراق امللف أنه مت إطالع 

 .1628قائما على أسباب جد ية يف ظاهرها 

يف  - جدي ة  أسباب  على  قائم  غري  يكون  التنفيذ  توقيف  مطلب  فإن   مسبق  ترخيص  دون  العام  الط ريق  من  جزءا  يشغل  العارض  أن   طاملا 
 .1629ظاهرها

أخرى  أن اإلقامة العائلية التابعة للمتداخل جيب أن تكون مطابقة أوال للرتاتيب العمرانية املنطبقة على املنطقة قبل استيفائها ألية شروط    طاملا-
  .1630الحقة، فإن األسباب اليت استند إليها الطالب لطلب توقيف التنفيذ تغدو جدي ة يف ظاهرها

قرار غلق املطعم كإجراء وقيت حتفظي إزاء خماطر اهنيار البناية وذلك مبا له من سلطة ضبط إداري عام طاملا أن  رئيس النيابة اخلصوصية اختذ  -
الفصالن   إايه  يف   81و  80خو هلا  جدية  أسباب  على  قائم  غري  يكون  الغلق  قرار  تنفيذ  توقيف  مطلب  فإن   للبلدايت،  األساسي  القانون  من 

 .1631ظاهرها

على متادي العارض يف عدم احرتام توقيت العمل الذي التزم به وعدم صيانة حامالت األطباق وعجالهتا   طاملا أن قرار غلق املخبزة أتسس-
قائم احملدثة للضجيج وعدم حصر آالت العمل يف ركن بعيد عن مسكن جاره مبا يشكل مساسا ابلسكينة العامة، فإن  مطلب توقيف التنفيذ يغدو غري  

 .1632على أسباب جد ية يف ظاهرها 

يستجيب - وأن ه  يقع مبقسم جتاري سكين  تنفيذه  توقيف  املطلوب  الغلق  قرار  موضوع  املستغل كمقهى  احملل  أن   امللف  أوراق  تبني  من  طاملا 
بوي ة والر ايضي ة فإن   توقيف التنفيذ يكون  مطلب  لكر اس الش روط من حيث املساحة واملسافة الفاصلة بني احملال ت املماثلة واملعامل الد يني ة واملؤس سات الرت 

 
 .2013مارس  14بتاريخ  415526القرار الصادر يف القضية عدد   1624
 . 2013جانفي  25بتاريخ  415311القرار الصادر يف القضية عدد   1625
 .2013ماي  2بتاريخ  415684القرار الصادر يف القضية عدد   1626
 .2013جانفي 22بتاريخ  415350القرار الصادر يف القضية عدد   1627
 .2013سبتمرب  4بتاريخ   416043القرار الصادر يف القضية عدد   1628
 . 2013جوان   7بتاريخ   415763لقضية عدد القرار الصادر يف ا  1629
 . 2013ماي  15بتاريخ   415532القرار الصادر يف القضية عدد   1630
 .2013جويلية   15بتاريخ   415906القرار الصادر يف القضية عدد   1631
 .2013جويلية   23بتاريخ   415968القرار الصادر يف القضية عدد   1632
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 .1633قائما على أسباب جد ي ة يف ظاهرها 

تقريري    - بني  واختالفات  تضارابت  من  امللف  احتواه  ما  ظاهرها يف ضوء  التنفيذ جدي ة يف  توقيف  لطلب  إليها  املستند  األسباب  تبدو  ال 
ساب املسافة الفاصلة بني املقهى موضوع قرار الغلق و املعامل الدينية  اإلختبار املأذون هبما من قبل كل  من احملكمة اإلبتداية بتونس وهذه احملكمة يف احت

 .1634واملساجد و احملالت املماثلة واليت يرجع الرتجيح بينها إىل قاضي األصل

التابع للبلدية والقابلة للرؤية من هذا- امللك العمومي    طاملا أن  العارض آثر إقامة عالمة إشهارية فوق حمل ه اجملاور للملك العمومي للطرقات 
   .1635دون ترخيص، فإن  مطلب توقيف التنفيذ يكون غري قائم على أسباب جدية يف ظاهرها 

 ف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية:  ( ه

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأين الت اليني:  انتهت
 من املستقر  عليه فقها وقضاء أن  الت أديب املدرسي يرمي إىل اإلصالح واإلرشاد بكل  ما يقتضيه ذلك من حتقيق ملصلحة التلميذ من توفري  -

 .1636اس ة لذلك فرصة التدارك له وعدم الل جوء إىل أقصى العقوابت إال  عند احلاجة امل
ذ  طاملا تبني  من أوراق امللف أن إصالح ورقة اإلمتحان قد أدى إىل مراجعة املعدل احلسايب املسند إىل العارضة، فإن  مطلب توقيف التنفي  -

 .1637يغدو قائما على أسباب تبدو جد ية يف ظاهرها

اسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية جملس اهليئة العليا  ف النزاعات املتعلقة ابلقرارات الّصادرة عن الّلجنة اخلاّصة املكلفة بدر  ( و
 املستقلة لإلنتخاابت:

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

ورية التونسية، طاملا أوجب املشرع ترتيب املرتشحني اعتمادا على السلم التقييمي الذي تقوم اللجنة اخلاصة إبقراره ونشره ابلرائد الرمسي للجمه-
املرتشحني وفرزها  فإن  مهام اللجنة اخلاص ة املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية جملس اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت تنحصر يف دراسة ملفات  

تعلق ابهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت  امل 2012لسنة  23من القانون األساسي عدد  6وتطبيق السلم التقييمي طبقا لصريح الفقرة الثانية من  ابلفصل 
ا عدم  أن   ذلك  التقييمي  السلم  نتائج  وفق  يتم  أن  مرتشحا جيب  وثالثني  الستة  قائمة  ضبط  قصد  أعضائها  أرابع  ثالثة  أبغلبية  التصويت  لتقيد  وأن  

لتقييمي، وأن  اجللسة العامة وحدها تستأثر بسلطة تقديرية  ابلرتتيب املذكور من شأنه إهدار الضماانت اليت أقر ها املشر ع من خالل وجوب وضع السلم ا
 .1638يف اختيار األعضاء التسعة جمللس اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت عن طريق التصويت السري

ت- لإلنتخاابت  املستقلة  العليا  اهليئة  جملس  لعضوية  الرتشح  ملفات  وفرز  بدراسة  املكلفة  اخلاص ة  الل جنة  أن   ثبت  قائمة  طاملا  اختيار  ولت 
مي املنصوص  املرتشحني اليت ستحال على اجللسة العامة للمجلس التأسيسي دون التقيد مبا أفضت إليه دراسة ملفاهتم وفرزها اعتمادا على السلم التقيي

توقيف التنفيذ يغدو قائما على    املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت، فإن  مطلب  2012لسنة    23من القانون األساسي عدد    6عليه ابلفصل  

 
 . 2013مارس  21بتاريخ   044155القرار الصادر يف القضية عدد   1633
 . 2013سبتمرب  23بتاريخ   416122القرار الصادر يف القضية عدد   1634
 . 2013أوت  22بتاريخ   416022القرار الصادر يف القضية عدد   1635
 . 2013جانفي  29بتاريخ  415378القرار الصادر يف القضية عدد   1636
 .2013فري في 10بتاريخ  415298القرار الصادر يف القضية عدد   1637
عدد      1638 القضية  يف  الصادر  عدد    19بتاريخ    416045القرار  القضية  يف  الصادر  والقرار  عدد    2013سبتمرب    19بتاريخ    416047سبتمرب  القضية  يف  الصادر  والقرار 

 .2013سبتمرب  19بتاريخ  416048
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 .1639أسباب جدية يف ظاهرها 

 قبول ترشح أحد املرتش حني واحلال أنه عضو منتخب يف هيئة عدول التنفيذ ودون ثبوت قبول استقالته هنائيا من جملس اهليئة املذكورة يعد  -
ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت اليت تشرتط أال  يكون املرتشح عضوا  املتعلق    2012لسنة    23من القانون األساسي عدد    7خمالفا ملقتضيات الفصل  

 .1640منتخبا يف إحدى اهليئات املهنية، وهو ما يغدو معه مطلب توقيف التنفيذ قائما على أسباب جدية يف ظاهرها 

للقضاء من بني امللحقني القضائيني وحتص لها على بطاقة ملحق  تلقي مرتشحة لعضوية اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت تكوينا ابملعهد األعلى -
ها من املعهد قضائي وعلى شهادة ختم الد روس ابملعهد األعلى للقضاء غري كفيل إبكساهبا صفة القاضي العديل طاملا مل يتم انتداهبا كقاضية إثر ختر ج

ا مت    .1641ت تسميتها يف رتبة مستشار مقر ر مساعد لدى مصاحل نزاعات الد ولة األعلى للقضاء طبقا للقانون األساسي للقضاة العدليني وإّن 

بلت بعض طاملا بقي اد عاء العارض أبن  الل جنة اخلاص ة املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية جملس اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت ق-
 .1642 املطلب يغدو غري قائم على أسباب جدية يف ظاهرها املرشحني الذين ال يستجيبون إىل الشروط القانونية جمردا فإن  

عدد  - القانون  أحكام  معىن  على  املهنية  اهليئات  يف    2012لسنة    23مفهوم  املستقلة    2012ديسمرب    20املؤر خ  العليا  ابهليئة  املتعلق 
 .1643هن حر ة لالنتخاابت هو أشخاص القانون العام احملدثة بنص  تشريعي واليت أوكلت إليها مهمة تنظيم م

املتعلق ابهليئة   2012ديسمرب    20املؤر خ يف    2012لسنة    23مجعية القضاة التونسيني ليست هيئة مهنية على معىن أحكام القانون عدد  -
 .1644العليا املستقلة لالنتخاابت

 مـواد خمتلــفة:   ( ز

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت -

قر فقها وقضاء أن النزاعات املتعلقة ابلعمليات اإلنتخابية تتجاوز نطاق قضاء اإللغاء طاملا أن النظر فيها يقتضي عدم التوقف عند من املست-
 غري قانوين إلغائها وإّنا يتطلب صالحيات أوسع ال ميكن أن تندرج إال يف نطاق القضاء الكامل مما خيول للقاضي إعادة فرز البطاقات وإلغاء ما كان  
ض ممن مل  منها وإحتساب األصوات ومراجعة قائمة املرتشحني املصرح بفوزهم إبعادة ترتيبهم أو حبذف بعض األمساء عند اإلقتضاء والتصريح بفوز البع

  .1645يقع التصريح بفوزهم 

بدعوى جتاوز السلطة من جهة األصل،    طاملا أن والية احملكمة اإلدارية يف مادة توقيف التنفيذ ال تشمل إال النزاعات اليت ختتص ابلنظر فيها-
اللجنة   الصادر عن  القرار  تنفيذ  التصريح برفض مطلب توقيف  النزاعات اإلنتخابية يف والية قاضي اإللغاء، فقد إجته  املختصة وطاملا ال يدخل فصل 

 .1646ابلن ظر يف الطعون املتعلقة ابنتخاابت جملس احلرفة

هتم وال ملد ة "انسحاهبم"  جتر د املطلب من كل  إثبات لواقعة "ان- سحاب" نو اب من اجمللس الوطين التأسيسي وال لعدد النواب "املنسحبني" وهلواي 

 
عدد      1639 القضية  يف  الصادر  ا  19بتاريخ    416045القرار  يف  الصادر  والقرار  عدد  سبتمرب  عدد    2013سبتمرب    19بتاريخ    416047لقضية  القضية  يف  الصادر  والقرار 

 .2013سبتمرب  19بتاريخ  416048
 . 2013سبتمرب  19بتاريخ   416061القرار الصادر يف القضية عدد   1640
 . 2013سبتمرب  19بتاريخ   416092القرار الصادر يف القضية عدد   1641
 . 2013سبتمرب  19بتاريخ   416062القرار الصادر يف القضية عدد   1642
 .2013سبتمرب  3بتاريخ   416091القرار الصادر يف القضية عدد   1643
 .2013سبتمرب  3بتاريخ   416091القرار الصادر يف القضية عدد   1644
 . 2013جوان   7بتاريخ   415741القرار الصادر يف القضية عدد   1645
 . 2013جوان   7بتاريخ   415741القرار الصادر يف القضية عدد   1646



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

209 

اب اليت من اجمللس وال ملا يعاين نشاط بقية النواب من غري "املنسحبني" خالل فرتة "انسحاب" غريهم من النواب حيول دون تفح ص مدى جدي ة األسب
 .1647ارتكز عليها املطلب

بعد - منها  للمحدثة  التمديد  أو  نياابت جديدة  وتعيني  القائمة  النياابت  أو  البلدية  اجملالس  احلكومة صالحية حل  لرئيس  املشر ع  أوكل  لئن 
 .1648استيفاء مجلة من اإلجراءات فإن  ممارسة تلك الصالحية تبقى متوقفة على وجود حاجة إىل ذلك

يت جه رفض مطلب توقيف التنفيذ طاملا مل يثبت من أوراق امللف وجود ما من شأنه أن يهد د السالمة الصحية للمرضى أو ميس  بكرامتهم يف -
   .1649صورة اختيارهم التطو ع للخضوع لتجربة طبي ة 

 . 1650لب العروض غري املثمرميارس القاضي اإلداري رقابة دنيا يف صورة وجود خطأ فادح يف التقدير خبصوص قرار إعالن ط -

 الفقرة الثانية: النتائج اليت يصعب تداركها:

 من عنها يرتتب أن  ميكن ما إصالح أو الوراء إىل هبا الرجوع العسري من يكون  املقصود ابلنتائج اليت يصعب تداركها هي اليت  مّت حتققت- -
 .1651تداعيات 

 ماّدة الوظيفة العمومّية:  ف ( أ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت -
ليس من شأن التمادي يف تنفيذ قرار يقضي بنقلة قاض من خطة مساعد الوكيل العام لدى حمكمة اإلستئناف مبدنني إىل خطة وكيل رئيس   -

 .1652تائج يصعب تداركها احملكمة اإلبتدائية بقبلي أن يتسب ب له يف ن

نقلة العارض بصفة أتديبية مع تغيري حمل  اإلقامة من املستشفى اجلامعي الرابطة إىل املستشفى ليس من شأن التمادي يف تنفيذ قرار يقضي ب -
 .1653اجلهوي بزغوان أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركهـا 

 .1654ي إىل نتائج يصعب تداركهامواصلة تنفيذ قرار يقضي بنقلة أستاذ أن يؤدليس من شأن  -

  مواصلة تنفيذ القرار القاضي بنقلة العارضة من اإلدارة العام ة للط فولة إىل اإلدارة اإلقليمي ة للش مال الغريب أن يُلحق هبا نتائجليس من شأن  -
 .1655يصعب تداركها 

ابلنفيضة إىل املكتب احلدودي للديوانة ابلقصرين أن يتسب ب له يف نتائج  ليس من شأن قرار يقضي بنقلة عون من املكتب احلدودي للديوانة  -

 
 .2013أكتوبر  8بتاريخ   416157والقرار الصادر يف القضية عدد  2013أكتوبر  8بتاريخ   416154القرار الصادر يف القضية عدد   1647
والقرار الصادر يف القضية    2013سبتمرب    11بتاريخ     415889والقرار الصادر يف القضية عدد    2013سبتمرب    11بتاريخ     415888لقضية عدد  القرار الصادر يف ا    1648
 . 2013سبتمرب  11بتاريخ   415890عدد 
 . 2013مارس  13بتاريخ   415441القرار الصادر يف القضية عدد   1649
 .2013أفريل  22بتاريخ   415535القرار الصادر يف القضية عدد   1650
 .2013مارس  4بتاريخ   415420والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   10بتاريخ   415338القرار الصادر يف القضية عدد   1651
 . 2013جانفي   10بتاريخ   415326القرار الصادر يف القضية عدد   1652
 . 0132مارس  4بتاريخ   415420القرار الصادر يف القضية عدد   1653
 . 2013جوان   5بتاريخ   415758القرار الصادر يف القضية عدد   1654
 . 2013جانفي   22بتاريخ   415376القرار الصادر يف القضية عدد   1655
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 .1656يصعب تداركها 

" أن  2" عوضا عن الصنف الفرعي "أ3مواصلة تنفيذ قرار يقضي برتسيم عون عمومي يف رتبة منتمية إىل الصنف الفرعي "أليس من شأن    -
  .1657يتسبب له يف نتائج يصعب 

 .1658لقاضي إبعفاء عمدة من مهامه أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها ليس من شأن تنفيذ القرار ا-

 .1659ليس من شأن قرار يقضي برفض استقالة الطالب من صفوف اجليش الوطين أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها -

 .1660يف نتائج يصعب تداركهاليس من شأن تنفيذ القرار القاضي إبهناء تكليف الطالب خبطة مدير مدرسة ابتدائية أن يتسب ب له -

 .1661ليس من شأن تنفيذ أمر يقضي إبعفاء العارض من خطة رئيس قسم أمراض املعدة واألمعاء أن يتسب ب هلا يف نتائج يصعب تداركها -

 .1662ليس من شأن تنفيذ قرار يقضي إبيقاف عون عن العمل أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها -

 .1663تداركها  يصعب نتائج يف يتسبب أن  أمن املد عي من وظيفته كحافظ بعزل القاضي القرار ليس من شأن مواصلة تنفيذ-

 .1664ليس من شأن التمادي يف تنفيذ قرار إيقاف صرف مرتب أن يؤول إىل نتائج يصعب تداركها -

 يف نتائج يصعب تداركها على معىن  يوما أن يتسبب للعون املعين 90ليس من شأن مواصلة تنفيذ قرار يقضي ابلرفت املؤقت عن العمل ملد ة  -
اته من من القانون املتعل ق ابحملكمة اإلدارية، ابلنظر إىل ما خيو له له القانون من حق املطالبة بتسوية وضعيته القانونية والتعويض عم ا ف  39أحكام الفصل  

 .1665دخل مّت ثبتت عدم شرعية القرار املذكور

 .1666فيذ القرار القاضي بعدم ترقية الط الب من شأنه أن يتسبب له يف نتائج يصعب تداركهايت جه رفض املطلب إذا مل يثبت أن تن-

 .1667ليس من شأن تنفيذ قرار إسرتجاع مرت بات مت  صرفها للعارض أن يتسبب له يف نتائج يصعب تداركها -

ليس من شأن تنفيذ قرار التصريح بعدم جناح العارضة يف املناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة مهندس معماري رئيس أن يتسبب يف    -
 .1668نتائج يصعب تداركها 

 
 .2013أفريل  25بتاريخ   415615القرار الصادر يف القضية عدد   1656
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013مارس    27بتاريخ     415484ادر يف القضية عدد  والقرار الص   2013مارس    27بتاريخ     415481القرار الصادر يف القضية عدد      1657

 . 2013مارس  27بتاريخ   415479
 .2013جانفي   3بتاريخ   415153القرار الصادر يف القضية عدد   1658
 . 2013ماي  13بتاريخ   415630القرار الصادر يف القضية عدد   1659
 . 2013فيفري   13بتاريخ   542241القرار الصادر يف القضية عدد   1660
 .2013أفريل  22بتاريخ   415600القرار الصادر يف القضية عدد   1661
 . 2013مارس  26بتاريخ   415563القرار الصادر يف القضية عدد   1662
 . 2013جانفي   10بتاريخ   415338القرار الصادر يف القضية عدد   1663
 . 2013فيفري   12بتاريخ   415397والقرار الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   8بتاريخ   415309القرار الصادر يف القضية عدد   1664
 .2013أفريل  22بتاريخ   415597القرار الصادر يف القضية عدد   1665
 .2013جويلية   8بتاريخ   415938 القضية عدد القرار الصادر يف   1666
 . 2013جانفي   22بتاريخ   415360القرار الصادر يف القضية عدد   1667
 .2013جويلية   12بتاريخ   415919القرار الصادر يف القضية عدد   1668
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 .1669ليس من شأن تنفيذ القرار القاضي بعدم صرف جراية العارضة أن يتسبب هلا يف نتائج يصعب تداركها  -

قرار يقضي إبهناء اإلحلاق عون عمومي أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها من جهة زعزعة اإلستقرار املادي واملعنوي   من شأن تنفيذ-
 .1670الذي ترس خ لديه مبقتضى قرار إحلاقه

يف نتائج يصعب    من شأن التمادي إيقاف صرف راتب الطالبة ملدة انهزت السنة ابلرغم من إبقائها يف حالة مباشرة لعملها أن يتسبب هلا-
 .1671تداركها ابلنظر إىل الصبغة املعاشية لألجر واعتبارا لوضعيتها 

من شأن رفض التصريح بنجاح الطالب يف املناظرة أن يتسبب له يف نتائج يصعب تداركها ابعتباره حيرمه من فرصة جدية يف االنتداب ال   -
 .1672املرحلة الثانية تقتصر على الفحص الطيب واستكمال امللف جبملة من الواثئق سيما يف ظل  قبوله يف املرحلة األوىل من املناظرة وأن 

من شأن تنفيذ قرار يقضي بنقلة العارضة بصفة أتديبية مع تفيري مقر اإلقامة من مستشفى املنجي سليم ابملرسى ووضعها على ذمة اإلدارة -
 .1673يتسبب هلا يف نتائج يصعب تداركها اجلهوية للصحة العمومية مبنوهبا لتعي نها مبركز عمل جديد أن 

التعليم العايل أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها من جهة زعزعة اإلستق- رار من شأن التمادي يف تنفيذ قرار إهناء إحلاق املد عي بوزارة 
 .1674املاد ي واملعنوي الذي ترس خ لديه مبقتضى قرار إحلاقه 

للط- يتسب ب  أن  عزل  قرار  تنفيذ  الصحي  من شأن  احلاصل يف وضعه  الرتد ي  مضاعفة  إىل  أد ى  أن ه  ابعتبار  تداركها  نتائج يصعب  يف  الب 
 .1675والنفسي والنصهاره يف مسار متواصل يستهدف تقويض مساره املهين على حنو أد ى إىل زعزعة اإلستقرار اإلجتماعي والنفسي ألفراد أسرته

ام رئيس قسم الطب االستعجايل مبستشفى فرحات حشاد بسوسة أن تتسب ب له يف من شأن تنفيذ مذكرة تقضي إبهناء تكليف العارض هب -
ا تفرتض وضع حد  لتكليفه مبهام رئيس قسم استشفائي قبل انقضاء األمد املعني  هلذا التكليف فضال عن أهن   ا حتول دون  نتائج يصعب تداركها ضرورة أهن 

 .1676إمكانية جتديد تسميته يف هذه اخلطة الحقا 

ش- اإلجتماعية من  وظروفه  الطالب  وضعي ة  إىل  ابلن ظر  تداركها  يصعب  نتائج  يف  له  يتسب ب  أن  عمدة  مهام  إبهناء  يقضي  قرار  تنفيذ  أن 
  .1677والعائلية 

 ف املاّدة العمرانية:  ( ب

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت

أن - تتضم ن عضوية مهندس معماري  اليت ال  البناء  لرخص  الفنية  اللجنة  تركيبة  بضبط  بلدية يقضي  قرار رئيس  تنفيذ  التمادي يف  من شأن 

 
 . 2013جانفي   10بتاريخ   415220القرار الصادر يف القضية عدد   1669
 . 2013نوفمرب   27بتاريخ   416255د القرار الصادر يف القضية عد  1670
 .2013أفريل  5بتاريخ   415516القرار الصادر يف القضية عدد   1671
 .2013جويلية   22بتاريخ   415971القرار الصادر يف القضية عدد   1672
 .2013سبتمرب  9بتاريخ   416009القرار الصادر يف القضية عدد   1673
 . 2013نوفمرب   27بتاريخ   416265القرار الصادر يف القضية عدد   1674
 .2013أفريل  5بتاريخ   415544القرار الصادر يف القضية عدد   1675
 .2013جويلية   12بتاريخ   415764القرار الصادر يف القضية عدد   1676
 . 2013سبتمرب  27بتاريخ   416072ادر يف القضية عدد القرار الص   1677
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 .1678بيل النتائج اليت يصعب تداركها يتسبب يف مواصلة اللجنة املذكورة القيام أبعمال غري شرعية وهو ما يعترب من ق

 .1679من شأن تنفيذ قرار هدم بناء أن يتسب ب للطالب يف نتائج يصعب تداركها -

 .1680من شأن تنفيذ قرار ترخيص يف البناء أن يتسب ب للطالب يف نتائج يصعب تداركها-

 .1681من شأن تنفيذ قرار يقضي إبلغاء رخصة بناء أن يتسب ب يف نتائج يصعب تداركها-

 .1682من شأن تنفيذ قرار يقضي بغلق نوافذ أن يتسب ب للعارض يف نتائج يصعب تداركها خاصة من جهة حجب النور واهلواء-

 .1683أن يتسب ب يف ننتائج يصعب تداركها من شأن تنفيذ أشغال هتيئة حمطة سيارات أجرة "اتكسي" جبوار سور مدينة عتيقة -

 ف املاّدة العقارية:  (  ج 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأين الت اليني:  انتهت

من شأن تنفيذ قرار يقضي إبسقاط حق شركة يف تسو غ ضيعة دولية فالحية أن يتسب ب هلا يف نتائج يصعب تداركها على مستوى استمرارية -
 .1684نشاطها وخالص أجور العملة واملوظفني وما تكتسيه من صبغة معاشية 

ليس من شأن تنفيذ قرار يقضي بسحب رخصة التصر ف يف أمالك األجانب وإدارهتا املسند إىل الطالب أن يتسب ب له يف نتائج يصعب  -
 .1685تداركها 

 ف ماّدة الّضبط اإلداري: ( د

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت
لسري  من شأن تنفيذ قرار يقضي حبل  جملس إدارة الشركة التعاونية املركزية "كروم قرطاج" وتعويضه بلجنة إدارية وقتية أن يؤد ي إىل تعطيل ا-

  .1686العادي للشركة مم ا من شأنه أن يتسب ب هلا يف نتائج يصعب تداركها 

 .1687من شأن تنفيذ قرار يقضي بسحب رخصة قصد استغالل مقهى من الصنف الثاين أن يتسبب يف اضرار يصعب تداركها -

 .1688من شأن تنفيذ قرار يقضي بغلق مقهى أن يتسب ب للطالب يف نتائج يصعب تداركها-

 
 .2013جويلية   23بتاريخ   415998القرار الصادر يف القضية عدد   1678
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013مارس    12بتاريخ    415510والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    25بتاريخ     415335القرار الصادر يف القضية عدد      1679

 . 2013ديسمرب  5بتاريخ  416405والقرار الصادر يف القضية عدد  2013مارس  11بتاريخ   415434
والقرار الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    9بتاريخ    415749والقرار الصادر يف القضية عدد    2013ماي    6بتاريخ     415559القرار الصادر يف القضية عدد      1680

 . 2013ديسمرب   23بتاريخ  416289
 .2013أكتوبر  2بتاريخ   416059القرار الصادر يف القضية عدد   1681
 .2013أفريل  26بتاريخ   415518القرار الصادر يف القضية عدد   1682
 .2013أكتوبر  30بتاريخ   416110القرار الصادر يف القضية عدد   1683
 . 2013مارس  11بتاريخ   415387والقرار الصادر يف القضية عدد  2013أوت  22بتاريخ   416042القرار الصادر يف القضية عدد   1684
 .2013أفريل  25بتاريخ   415614القرار الصادر يف القضية عدد   1685
 . 2013أكتوبر  8بتاريخ  416167ية عدد والقرار الصادر يف القض 2013أكتوبر  8بتاريخ  416166القرار الصادر يف القضية عدد   1686
 .2013سبتمرب  4بتاريخ   416043القرار الصادر يف القضية عدد   1687
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 .1689تداركهاليس من شأن تنفيذ قرار إزالة الفتات إشهارية أن يتسبب للطالبة يف نتائج يصعب -

 .1690ليس من شأن تنفيذ قرار غلق وقيت حملل ملدة شهر أن يتسبب يف نتائج يصعب تداركها -

 ف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية:  ( ه

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت
طاملا مل تتمس ك الطالبة أبن  مواصلة تنفيذ القرار القاضي بعدم قبول ترشحها ملاجستري البحث من شأهنا أن تتسب ب هلا يف نتائج يصعب  -

اس لعدم  ابلرفض  حراي   يكون  القرار  هذا  تنفيذ  توقيف  املطلب  فإن   الفصل  تداركها،  ملقتضيات  ابحملكمة    39تجابته  املتعلق  القانون  من 
 .1691اإلداري ة

 .1692من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذة هنائي ا من معهد اثنوي أن يتسب ب هلا يف نتائج يصغب تداركها  -
 .1693من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ هنائي ا من املعهد أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها  -
 .1694من شأن تنفيذ قرار يقضي بسحب ترسيم طالب مبعهد عايل أن يتسب ب له يف نتائج يصعب تداركها  -
 1695صعب تداركها لتعل قه ابملستقبل الدراسي من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت طالب هنائيا من كل  اجلامعات أن يتسبب له يف نتائج ي -

 مواد خمتلفـة:  ( و

 احملكمة اإلداري ة يف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ الت الية:  انتهت
 .1696من شأن تنفيذ أمر يقضي بتسمية نياابت خصوصية أن يتسب ب يف نتائج يصعب تداركها-

 .1697إنتخاابت أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة أن يتسب ب يف نتائج يصعب تداركها من شأن تنفيذ قرار يتعل ق بتحديد اتريخ إجراء -

يتسب ب هلا يف - بتسويق عرض جتاري أن  تونيزايان  بعدم اإلذن لشركة  الوطنية لالت صاالت يقضي  اهليئة  تنفيذ قرار صادر عن  ليس من شأن 
 .1698نتائج يصعب تداركها 

مرتشحا ال تتوف ر لديها    36يقضي بقبول مرتشحة لعضوية اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت ضمن قائمة  من شأن التمادي يف تنفيذ قرار    -
 .1699صفة القاضي العديل أن يرت ب نتائجا يصعب تداركها على املسار اإلنتخايب وعلى نزاهة العملية اإلنتخابية 

 
 . 2013مارس  19بتاريخ   415437والقرار الصادر يف القضية عدد  2013مارس  21بتاريخ   415504القرار الصادر يف القضية عدد   1688
 . 2013جوان   26ريخ بتا  415783القرار الصادر يف القضية عدد   1689
 . 2013أوت  30بتاريخ   416038القرار الصادر يف القضية عدد   1690
 . 2013فيفري   6بتاريخ   415417القرار الصادر يف القضية عدد    1691
 . 2013أفريل 5بتاريخ   415576القرار الصادر يف القضية عدد    1692
 . 2013جانفي  29بتاريخ  415378القرار الصادر يف القضية عدد   1693
 . 2013ماي 30بتاريخ   415734القرار الصادر يف القضية عدد    1694
 . 2013جويلية   9بتاريخ  415792القرار الصادر يف القضية عدد   1695
 القضية  والقرار الصادر يف  2013سبتمرب    11بتاريخ     415889والقرار الصادر يف القضية عدد    2013سبتمرب    11بتاريخ    415888القرار الصادر يف القضية عدد      1696
 . 2013سبتمرب  11بتاريخ   415890عدد 
 . 2013ديسمرب  9بتاريخ  416459القرار الصادر يف القضية عدد   1697
 .2013سبتمرب  2بتاريخ   416076والقرار الصادر يف القضية عدد  2013أوت  23بتاريخ  416058القرار الصادر يف القضية عدد   1698
 . 2013سبتمرب  19بتاريخ   241609القرار الصادر يف القضية عدد   1699
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 العنوان الّسادس:
 املبادئ املقررة ف ماّدة القضاي املختلفة

 :القسم األّول: إصالح الغلط املاّدي 

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبدأين الت اليني:  خلصت -
 1700 إصالح الغلط املادي املتسرب إىل حكم قضائي صادر عن حمكمة درجة معينة ال يتم إال من قبل ذات احملكمة املصدرة له -
هبا    - احملكوم  الغرامة  مبلغ  على  حصوهلم  ودون  احلكم  ذلك  تنفيذ  إجراءات  الورثة  مواصلة  دون  حال  اإلستئنايف  احلكم  إىل  املتسرب  الغلط 

 1701لفائدهتم. 
لطالب ملطلب أو ل يف اإلصالح قضي فيه بعدم القبول يتعلق بنفس احلكم اإلستئنايف موضوع املطلب الثاين ، جيعل هذا األخري حراي  تقدمي ا  -

األطرا تتحقق ابحتاد  القضاء  به  اتصل  ما  نفوذ  أركان  أن  أساس  األطراف واملوضوع والسبب على  املطلبني من جهة  ف ابلرفض يف ظل وحدة حمددات 
 .1702السبب،وهو ما يفضي لزاما إىل أن ما قضي فيه ال يعاد البت فيه من جديد واملوضوع و 
 تكون حرية ابلقبول.1705ويف منطوق احلكم  1704ويف أمساء األطراف  1703املطالب الرامية إىل إصالح الغلط املادي الواقع يف عدد احلكم   -

نفيذي   :القسم الثان : الّرقيم التّ

 احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار املبادئ الت الية:  خلصت

املقر رة على األطراف أحد على حبملها احملكمة تقضي اليت القانوني ة املصاريف تقتصر  -   تسجيل مصاريف تشمل وهي قانوان املصاريف 
 اإلختبارات اليت مصاريف على عالوة القانوني ة واإلعالمات ستدعاءاتواإل التبليغ حماضر عن عدول التنفيذ أجور بعنوان  املبذولة واملصاريف األحكام

 1706امللف. أوراق يف اثبت أصل هلا يكون 

من قانون احملكمة اإلدارية أن رئيس الدائرة املصدرة   34من جملة املرافعات املدنية والتجارية والفصل    129يستشف من مقتضيات الفصل    -

 
 .2013أفريل  22بتاريخ  83317القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد    1700
والقرار    2013جويلية    04بتاريخ    82321و احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    04بتاريخ  82320احلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد       1701

 .2013أفريل  22بتاريخ  83317التعقييب الصادر يف القضية عدد 

 . 2013ماي 27بتاريخ  82324احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    1702
 . 2013جويلية  04بتاريخ  82321واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  2013ماي 20بتاريخ  82325احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1703

والقرار    2013جويلية    04بتاريخ    08232واحلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    2013جانفي    09بتاريخ    82323احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد     1704
و احلكم اإلستئنايف الصادر يف    2013ماي    29بتاريخ    82326و احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    2013أفريل    22بتاريخ    83317التعقييب الصادر يف القضية عدد  

  83318و القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد    2013جوان    17بتاريخ    83319عدد    و القرار التعقييب الصادر يف القضية  2013نوفمرب    15بتاريخ    82322القضية عدد  
فيفري    19بتاريخ    81264واحلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد    2013جوان    27بتاريخ    82327و واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    2013أفريل    22بتاريخ  

2013. 
 .2013جوان   12بتاريخ  81266احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   1705
و القرار اإلستئنايف    2013فيفري     12بتاريخ    92130و القرار اإلستئنايف  يف القضية عدد    2013ماي    06بتاريخ    93128القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد     1706

 . 2013مارس  11بتاريخ  92131الصادر يف القضية عدد 
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مطلب الرقيم التنفيذي وتعيني مصاريف ذلك احلكم، األمر الذي يتعني معه اإللتفات عن الطلبات املتعلقة بتحديد  للحكم هو املؤهل وحده للنظر يف  
 1707مصاريف احلكم اإلبتدائي واإلقتصار على البت يف املصاريف اخلاصة ابحلكم اإلستئنايف. 

 األصلية القضية إطار يف شأهنا يف طلبات تقدمي  تقتضي  بل آليا احملكمة حتم لها قانوان وال املضمنة املصاريف ضمن احملاماة تندرج أجور ال-
 1708 .املصاريف القانونية عن مستقلة بصفة وذلك بعنواهنا آداؤه الواجب املبلغ تقد ر  جديتهاو مدى يف احملكمة تنظر

 :القسم الثالث : شرح منطوق حكم 

 املبادئ الت الية: خلصت احملكمة اإلداري ة يف هذه املاد ة إىل إقرار 

من قانون احملكمة اإلداري ة أن  شرح وتفسري منطوق احلكم يقتضي أن يكون قد اعرتاه لبس جعل عباراته   57يستفاد من أحكام الفصل    -
 1709زايدة أو نقصان.  غامضة يف معناها أو قاصرة عن بيان املراد منها ويستدعي تدخل احملكمة لتفسريه برفع اللبس وبيان املعىن احلقيقي املقصود دون

% بعنوان املرض النفسي    30الطلب الرامي يف احلقيقة والواقع إىل إعادة احتساب نسبة السقوط الالحقة ابلطالب إبضافة نسبة سقوط بــ    -
ط املتعلقة ابملرض  والعصيب، جيعل املطلب غري مستجيب لشروط الشرح وعرضة للرفض سيما أن احلكم املراد شرحه كان واضحا يف اعتبار نسبة السقو 

 1710  النفسي.

هو   تعذر تنفيذ احلكم على اإلدارة بسبب عدم متييزها للقرار املطعون فيه واختالط األمر عليها ألهنا مل تعرف هل أن القرار املعين ابحلكم  -
ابلقبول واعتبار احملكمة أن القرار املقصود من احلكم  قرار عزل  العارض أو القرار املتعلق برفض  إدماجه ضمن أعوان البلدية،جيعل مطلب الشرح حراي  

 1711 املراد شرحه هو الثاين يف الذكر.

الطلب الرامي إىل شرح احلكم وذلك بتوضيح سبب حتميل الطالب املصاريف القانونية عليه واحلال أنه املستأنف ضده كان واضحا ال يعرتيه  -
  1712وعرضة للرفض على هذا األساس.أي غموض، يصريه غري مستجيب لشروط شرح األحكام 

الفصل    - يندرج ضمن أحكام  إثر صدور حكم اإللغاء لصاحله ال  للمدعي  الوضعية اإلدارية  بيان كيفية تسوية  الرامي إىل  من   57املطلب 
 1713 .قانون احملكمة اإلدارية ،بل يتعلق ابإلشكاليات اليت ميكن أن تعرتي تنفيذ حكم صادر عن هذه احملكمة

املتحصل عليها يف    الطلب  - األعداد  ملدة سنة وبتعويض  الطالبة  برفت  يتعلق  احلكم ابإللغاء  إن كان  ببيان  احلكم  منطوق  الرامي إىل شرح 
  من منطوق احلكم الثالثة مواد املشار إليها أبصفار أو أنه يتعلق ابلرفت فقط دون تعويض األعداد أبصفار يف املواد املذكورة، حري ابلقبول ، واملقصود  

لتجارية بتونس  املراد شرحه هو إلغاء القرار الصادر عن رئيس جامعة تونس القاضي ابملصادقة على رفت املدعية من املدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية وا

 
 . 2013فيفري  12بتاريخ  92130القرار اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1707
القضية عدد     1708 الصادر يف  القضية عدد  2013مارس    11بتاريخ    92131القرار اإلستئنايف  الصادر يف  اإلستئنايف  القرار    2013فيفري    12بتاريخ    92130. والقرار  و 

 . 2013ماي  06تاريخ ب 93128التعقييب الصادر يف القضية عدد 
الصادر يف القضية عدد    1709 احلكم  و   2013جانفي    30بتاريخ    92135واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد    2013جويلية    19بتاريخ    92107احلكم اإلستئنايف  

 .2013ديسمرب   12بتاريخ  92139و احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  2013جانفي   30بتاريخ  92128اإلستئنايف يف القضية عدد 
 . 2013نوفمرب  15بتاريخ  92138احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   1710
 .2013مارس  27بتاريخ  91117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   1711
 .2013ماي  25بتاريخ  92129احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   1712
 . 2013جويلية   08بتاريخ  91118احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   1713
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 1714ملدة سنة.  

للمدعية أجرة مرافق قدرها مائ  - الدولة يف حق وزارة الصحة أبن يؤدي  بنزاعات  العام  املكلف  املقصود إبلزام    )د    200.000  (تا دينارإن 
ابتداء من اتريخ املوجب ،شهراي إىل حني زوال   العارضة من جراية شهرية مقابل تويل شخص اثن مساعدهتا على قضاء حاجاهتا، وذلك  هو متكني 

 1715 التصريح ابحلكم اإلبتدائي.

واحليطة اإلجتماعية ،ال يرمي إىل شرح املنطوق الواضح طلب إصدار حكم قصد بيان حقوق الطالب املتعلقة ابملسامهات بعنوان التقاعد    -
املدعى عليها أب القاضي إبلزام اجلهة  إقرار احلكم اإلبتدائي  إليه من  انتهى  تنفيذه خبصوص ما  بيان طريقة  للمعين للحكم اإلستئنايف وإّنا إىل  ن تؤدي 

 1716  طوق احلكم املراد شرحه واضحا يف عباراته وجليا يف معانيه.ابألمر مجلة املسامهات بعنوان التقاعد واحليطة اإلجتماعية وقد جاء من

من قانون   57الطلب الذي تروم من خالله العارضة إعفاءها من معاليم تسجيل احلكم اإلبتدائي الصادر لفائدهتا ال تسوسه أحكام الفصل  -
   1717تنفيذي من كتابة هذه احملكمة. احملكمة اإلدارية والذي هلا عند اإلدارة مبجرد حصوهلا على ترقيم 

تنفيذه ال يرمي ،يف احلقيقة والقصد ،إىل    - انبىن عليها احلكم وكذلك طريقة  اليت  القانونية والواقعية  بيان األسانيد  الرامي إىل  شرح   الطلب 
 1718املنطوق الواضح للحكم 

قاط احلق وهل أن اإللغاء يرتتب عنه إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه املطلب الرامي إىل بيان ما يرتتب عن إلغاء القرار اإلداري املتعلق إبس  -
قر حكما إبتدائيا  وحتويز الطالبة ابلعقار، ال يرمي يف احلقيقة والواقع إىل شرح هذا املنطوق الواضح بل إىل بيان طريقة تنفيذ احلكم اإلستئنايف الذي أ

الدولة وا  أمالك  الصادر عن وزيري  القرار  اليت  يقضي إبلغاء  الدولية  الفالحية  الضيعة  الطالبة يف كامل  القاضي إبسقاط حق  العقارية والفالحة  لشؤون 
 1719  تسوغته.

قد أتيد  - لفائدهتا  الصادر  اإلبتدائي  احلكم  أن  القانونية واحلال  للمصاريف  الطالبة  بتحميل  احملكمة  أسباب قضاء  بيان  إىل  الرامي   املطلب 
هذا احلكم بل إىل بيان أسباب محل املصاريف القانونية على الطالبة اليت ابلرغم من أهنا خابت يف استئنافها للحكم   إستئنافيا ال يرمي إىل شرح منطوق

 1720اإلبتدائي فإن احملكمة قضت بتأييد هذا احلكم وإجراء العمل به.  

 1721  زءا ال يتجزأ منه.من املستقر عليه فقها وقضاء أنه يتعني لفهم منطوق احلكم الرجوع إىل حيثياته اليت تعد ج -

 
 2013أكتوبر  28بتاريخ  91119احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   1714
 . 2013جويلية   02بتاريخ  91112احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1715
 . .2013جانفي   30بتاريخ  92128احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1716
 . 2013جويلية   19بتاريخ  92107احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1717
 . 2013جويلية  04بتاريخ  92134ـ احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1718
 .2013ماي  22بتاريخ  92132ـ احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   1719
 . 2013جويلية  19بتاريخ  92107القضية عدد ـ احلكم اإلستئنايف الصادر يف  1720
 .2013نوفمرب  15بتاريخ   92138و احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  2013جويلية  04بتاريخ  92134ـ احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  1721
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 اجلزء الثان:
  املاّدة اإلستشاريةاملبادئ املستمّدة من  
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ة: ة مضمنة ابآلراء اليت أبدهتا احملكمة حول اإلستشارات الوجوبيّ  القسم األّول: مالحظات قانونيّ

أن  التذكري  املفيد  من  ولعل ه  اإلدارية  للمحكمة  االستشاري  الن شاط  يف  األهم  اجلانب  الكمي ة  الن احية  من  الوجوبي ة  االستشارات  طبيعة    متث ل 
اإلدارية اليت اقرتحتها املالحظات اليت تبديها احملكمة خبصوص مشاريع األوامر الرتتيبي ة ذات عالقة وطيدة هبيكلة هذه املشاريع ابتداء من العنونة والسلطة 

األحكام الرتتيبي ة اليت   واإلطالعات القانوني ة املدرجة هبا واليت متث ل مبدئي ا اجلانب غري الرتتييب ملوضوع االستشارة أو اجلانب الش كلي، وصوال إىل مضمون 
   متث ل مبدئي ا اجلوانب األصلية املرتبطة بشرعية تلك األحكام وجدواها  يف بعض األحيان.

بيانه حسب املالحظا اليت ميكن تصنيفها قياسا على ما سبق  العديد من املالحظات  إبداء  تول ت  ت وجتدر اإلشارة إىل أن  احملكمة اإلداري ة 
األصلي ة ملشر  اجلوانب  أو  الرتتيبية   املرتبطة ابجلوانب  األول( واملالحظات  )الفرع  لإلستشارة من انحية  الش كلي ة  األمرو املتعلقة ابجلوانب  من انحية      ع 

 أخرى )الفرع الثاين(. 

ة:  الفرع األّول: املالحظات املتعلقة ابجلوانب الّشكليّ

تييب بداية بعنوانه وصوال إىل أتشريه وتقوم احملكمة اإلداري ة يف هذا اإل طار إببداء العديد  تكتسي اجلوانب الش كلية أمهية ابلغة يف إعداد األمر الرت 
يتحق حّت  املالحظات  سنة  من  خالل  اإلداري ة  احملكمة  واصلت  وقد  األمر.  مشروع  هيكلة  يف  الكايف  والوضوح  املطلوب  التناسق  أتكيد    2013ق 

   مالحظاهتا خبصوص اجلوانب الش كلي ة وذلك على أساس ما تكر س من قواعد يف السنوات السابقة. وفيما يلي تذكري أبهم  هذه املالحظات. 
 الفقرة األوىل: املالحظات املتعلقة ابلعـنونة والصياغة:

ي ينبغي أن أو ل ما يتم االهتمام به يف سياق تفح ص احملكمة اإلدارية جلانب اللغة والتعبري، طريقة صياغة وحترير عنوان مشروع األمر املعروض الذ
رجوع إليه عند االقتضاء. وال جيوز حتريف هذا العنوان عند ذكر األمر يكون مقتضبا وواضحا ابعتبار عنصر تشخيص األمر وذكره يف نصوص أخرى وال

خاصة ضمن اطالعات نصوص الحقة ولو كان ذلك لغاية اإلصالح أو التقومي، حيث تؤكد احملكمة دوما على أنه يتعني ذكر النصوص على النحو 
ل تيسريا  التونسية  للجمهورية  الر مسي  ابلرائد  نشرها  عند  عليه  مطابقا ملضمون الذي وردت  العنوان  هذا  يكون  أن  ينبغي  احلاجة.كما  عند  إليها  لرجوع 

 لنص. مشروع األمر وال يتجاوزه أو يقل ص من جمال تطبيقه، مع احلرص على احرتام بعض القواعد الدقيقة اليت ميليها املنطق والتطبيق السليم ل

 ص التشريعية والرتتيبية املستند إليها ابإلطالعات:الفقرة الثانية: املالحظات املتعلقة بطريقة التنصيص على النصو

عالقة دأبت احملكمة على التذكري أبن ه ال جيوز التنصيص ضمن اطالعات مشروع األمر املعروض على النصوص التشريعية والرتتيبية اليت ليست هلا  
ضوع مشروع األمر مع حتيينها الدائم حّت يتحق ق التناسق يف املنظومة  مباشرة مبوضوعه واحلرص يف املقابل على إدراج النصوص القانوني ة ذات العالقة مبو 

الرتتيبية ابستثن الوزارية  القرارات  مثل  األقل درجة،  النصوص  إدراج  بعدم جواز  اإلطار  نفس  احملكمة يف  تذك ر  منها القانوني ة مبجملها. كما  اء ما صدر 
 ام النصوص املدرجة ابإلطالعات ملقتضيات الرتتيب اهلرمي مث الزمين للنصوص القانونية. تطبيقا لتفويض تشريعي، فضال عن أتكيدها على وجوب احرت 

 

 الفقرة الثالثة: املالحظات املتعّلقة بصيغ التنقيح واإلمتام والتبويب:

على مرتبة. واملبدأ إشكاليات خاصة قامسها املشرتك هو جتنب الغموض والتشتت يف مستوى املنظومة الرتتيبية ووجوب إحرتام املقتضيات األ  -
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قاعدة املنهجي الذي توصي احملكمة اإلدارية ابعتماده هو أن يعاد كل فصل مستوجب للتنقيح برمته يف شكل فصل جديد اعتبارا إىل أن الفصل ميثل  
املراد سنها إىل فصول مرق مة، ف إنه فرعية ووحدة متكاملة حّت لو أضيفت إليها فقرات أو فقرات فرعية. أما ابلنسبة للتفصيل، أي توزيع جمموعة القواعد  

ر  يفرتض أن يقتصر كل فصل على قاعدة واحدة وأن ال يتضمن الفصل الواحد عدة قواعد خمتلفة. ويستحسن أن تكون الفصول املكو نة ملشروع األم
 وهنا وذلك حبثا عن الوضوح. قصرية مما يساهم يف وضوح النص وحسن فهمه كتوزيعها عند االقتضاء إىل أقسام وأبواب وعناوين تعكس مضم

 الفقرة الرابعة: املالحظات املتعلقة بنص الرتمجة إىل اللغة الفرنسية:

على الر غم من أن نص ترمجة األوامر إىل لغة أجنبية ليس له من غاية سوى التعريف واإلعالم وذلك استنادا إىل مقتضيات الفصل األول من  
يل على املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها، وال أتثري له ابلتا   1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64القانون عدد  

ية التفحص املدلول الذي يعتمد يف حتديده النص العريب، فإن  احملكمة اإلدارية تنظر يف نص الرتمجة الذي يصحب النص العريب وذلك عمال مببدإ مشول
حتقيق التنسيق وأتمني   االستشاري. وتبادر احملكمة إبصالح األخطاء اللغوية والتعبريية وتتثبت من مدى تطابق نص الرتمجة مع النص العريب وذلك قصد

الصي اليت تشوب أحياان  اللغوي ة  أو  املادية  تفادي األخطاء  التذكري بضرورة احلرص على  الصياغتني. وإن دأبت احملكمة على  الفرنسي ة  املطابقة بني  اغة 
ا تالحظ يف بعض احلاالت إعادة صياغة بعض أحكامه على ضوء العبارات املستعملة ابلن ص ا لفرنسي لوضوحها وتبليغها للمقصود من للمشروع، فإهن 

 تلك األحكام. 

 الفقرة اخلامسة: املالحظات املتعلقة ابملالحق:

تيبي ة والواثئق اليت متثل جزءا ال يتجزأ من النص الرتتييب، مثل نص كراس الشروط املصاد ق عليه أو  إن  املقصود ابملالحق هو إم ا األحكام الرت 
املصادق عل النظام األساسي  الن ص ية، وإم ا  نص  امللحقات  املطبوعات اإلدارية وغري ذلك من  الطوبوغرايف أو ّناذج  املثال  أو  املصادقة  يه وامللحق أبمر 

الحق الن صية  امللحقات اإلجرائية مثل وثيقة شرح األسباب أو نص دراسة املؤثرات أو حماضر وكراسات اإلستقصاء يف أوامر حتديد امللك العام. فأما امل
مثلة اهلندسية، دأ هو أن تنشر مع األمر الرتتييب املتعلق هبا، وإن استحال ذلك ألسباب تقنية مثلما هو الشأن ابلنسبة إىل الواثئق الطوبوغرافية واألفاملب

سبة. وأم ا املالحق غري الن ص ية  فينبغي أن يرتب األمر الطريقة اخلاصة املالئمة لنشرها أو متكني من يهم ه األمر من اإلطالع عليها ابملكان وابلطريقة املنا
تيبي ة فإن ه من املفرتض   أن تكون مصاحبة ملشروع  أو بعبارة أخرى الواثئق اليت استعملت يف إعداد مشروع األمر تطبيقا ملا اقتضته الن صوص الت شريعي ة والرت 

لإلجرا األمر  إحرتام مشروع  والت ثب ت من  عليها  اإلط الع  احملكمة من  لتمكني  القانوني ة األمر  الن صوص  اقتضتها  اليت  املصاحل           ءات  مثال آراء   (
اإل نشر  حدودها،  مراجعة  أو  عمومي ة  سقوية  مناطق  إحداث  عند  اإلستشاري ة  اللجان  حماضر  العمراني ة،  الت هيئة  أمثلة  إعداد  يف  عالانت العمومي ة 

 . نظر احملكمة ابلص حف( ويفضي عدم اإلدالء هبذه الواثئق  إىل احلد  من مشولية

 الفقرة السادسة: املالحظات املتعّلقة ابإلطالعات اليت ال تنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية:

ض إن  املقصود ابإلطالعات اليت ال تنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسي ة هي تلك النصوص اليت يتم إدراجها إبطالعات مشروع أمر معرو 
داري ة غري أن ه وعند تفح ص الرائد الرمسي للجمهوري ة التونسي ة للتثب ت من هذه النصوص واعتمادها عند إعداد مشروع الرأي يتبني   على أنظار احملكمة اإل

ا مل تنشر وهو ما ميث ل خرقا صارخا للقانون عندما ال نكون أمام حالة من حاالت االستثناء من النشر ابلرائد الرمسي للجمهوري ة   ة ضرورة أن  التونسي  وأهن 
تتوخى طريقتني خمتلفتني   املبدأ يبقى النشر والذي يتحد د بتارخيه دخول النص القانوين حي ز التنفيذ. ولإلشارة فإن  احملكمة اإلداري ة وأمام هذه الوضعي ة

ة مبحتوى مشروع األمر املعروض مبعىن أنه حبسب احلالة املعروضة أمامها: فإذا كان النص الغري منشور مدرجا بقائمة اإلطالعات وليس له عالقة مباشر 
مبشروع عالقته  ومدى  القانوين  النص  يف  النظر  عن  التحفظ  خالهلا  من  يتم  مالحظة  إدراج  تتوىل  ا  فإهن  االستشاري،  الرأي  لفحوى  حمد د  األمر   غري 

روض أو إذا كان مشروع األمر املعروض على أنظار احملكمة  العالقة مبشروع األمر املعاملعروض. أم ا يف احلالة اليت يكون فيها النص الغري منشور وثيق  
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دارية املعني ة قصد متكينها يتعل ق بتنقيح أمر غري منشور، فإن  احملكمة اإلداري ة يف هذه احلالة تتوىل  مراسلة اجلهة اإلداري ة صاحبة االستشارة أو اجلهات اإل
لبة ابإلدالء ابلوثيقة عن ذلك، فإن  احملكمة اإلداري ة تنتهي إىل تعذ ر إبداء رأيها خبصوص مشروع  من النص القانوين وإذا ما أعرضت اجلهة اإلدارية املطا

 األمر موضوع االستشارة. 

 الفرع الثان: املالحظات املتعّلقة ابألحكام الرتتيبية ملشروع األمر املعروض على رأي احملكمة:

 األوىل: خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة ابستعمال وسائل وجتهيزات إدارية: الفقرة

 التالية:  ةإلدارية يف هذه املاد ة املالحظأبدت احملكمة ا
يتعل ق مشروع األمر املعروض إبحداث وحدة تصر ف حسب األهداف بغاية اإلعداد لبعث هيئة وطنية لإلستثمار، إال  أن  حتقيق تلك الغاية  -

رد البشرية يقتضي ابلضرورة إحداث هيكل جديد )الوحدة املذكورة( والذي من شأنه مزيد إثقال كاهل ميزانية الدولة بنفقات إضافية و احلال أن  املوا  ال
 . 1722املؤهلة و التجربة يف تركيز اهلياكل املماثلة متوفر ة مبصاحل رائسة احلكومة و ابإلدارة التونسية عموما 

 خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة ابملسار الوظيفي لألعوان:الفقرة الثانية : 

 التالية:  ةإلدارية يف هذه املاد ة املالحظأبدت احملكمة ا
من مشروع األمر املعروض قد توخى أكرب قدر ممكن من الشمولية يف خصوص شروط اإلدماج من حتديد   24جتدر املالحظة أن الفصل   -

غة القانونية  لألسالك و الرتب و الدرجات املعنية به و من اشرتاط لألقدمية املفرتضة لذلك و من تنصيص على املدة املتاح خالهلا طلب اإلدماج و الصي
خرية غري  فيه ومن إقرار بتاريخ سراين مفعوله و إبعادة ترتيب األعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة و األقدمية املكتسبة مما قد جيعل الفقرة األللبت  

وض وذلك  ذات موضوع و يتجه حذفها إال إذا كانت النية متجهة إىل إضافة شروط أخرى لإلدماج فإنه يتجه التنصيص عليها صلب مشروع األمر املعر 
ونني ليسا من ضماان ملبدإ توازي الصيغ والشكليات الذي  يتناقض وتناثر الشروط املؤدية إىل نفس النتيجة أال و هي اإلدماج  يف سلك ما بني نصني قان

 .1723نفس الدرجة  

 

 الفقرة الثالثة: خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة ابلتنظيم اإلداري والسياسي: 

 دارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : أبدت احملكمة اإل
قل يت جه احلرص على متتيع أعوان املؤسسة احملذوفة بضماانت إجرائية تتمثل يف استشارة اللجان اإلدارية املتناصفة املختصة كلما كانت الن   -

 1724عياهتم املهنية.  اخلاصة ابألعوان املذكورين من شأهنا إجبارهم على تغيري مقر إقامتهم أو إدخال تغيري على وض
  تضمن  مشروع األمر املعروض إحداث هيئة عمومية تسم ى "اهليئة العمومية للنفاذ إىل الواثئق اإلدارية" من بني مهامها إبداء الرأي حول   -

ذلك،كما ضبط اإلجراءات الصعوابت اليت تعرتض طالب وثيقة إدارية يف احلصول عليها ممثلة يف رفض اهليكل العمومي الصريح أو الضمين ملطلبه يف  
لنظام التظلم والطعن الذي أرساه الفصل    14و    13و    12املتبعة يف هذا اخلصوص صلب الفصول   من املرسوم    19منه، حمداث بذلك نظاماً موازايً 

لوثيقة اإلدارية يف حال رفض  املتعلق ابلنفاذ إىل الواثئق اإلدارية للهياكل العمومية لفائدة طالب ا  2011ماي    26املؤرخ يف    2011لسنة    41عدد  
 

 . حسب األهداف بغاية اإلعداد لبعث هيئة وطنية لإلستثمارحول مشروع أمر يتعلق إبحداث وحدة تصر ف   15736/2013 الرأي االستشاري عدد   1722
 حول مشروع يتعل ق بضبط النظام األساسي اخلاص أبعضاء سلك مراقيب الدولة برائسة احلكومة.  15738/2013الرأي االستشاري عدد   1723
 مشروع أمر يتعل ق يتعلق حبذف مؤسسة عمومية.حول  15806/2013 الرأي االستشاري عدد 1724
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ين عالوة  اهليكل العمومي الصريح أو الضمين ملطلبه على حنو يؤدي إىل تشتت اإلجراءات وتضارهبا خاص ة فيما يتعلق آبجال تول ِد قرار الرفض الضم
اإلدارية   لنزاعات املتعلقة على أن  الطابع االختياري لطلب رأي اهليئة املزمع إحداثها حيد  من دورها يف التسوية غري القضائية ل الواثئق  على  ابحلصول 

نسية.  لذا فإن ه يتعني  الذي يعد الباعث على إحداثها و املعيار الرئيسي يف تقييم جناعة تدخلها مثلما هو الشأن ابلنسبة هليئة النفاذ للواثئق اإلدارية الفر 
املشار إليه أعاله يف إجتاه: إمتام   2011لسنة    41لب الوثيقة تنقيح املرسوم عدد  ضماان للتناسق بني خمتلف أنظمة التظلم والطعن املقررة لفائدة طا

ارزة هليئات مقتضياته ابلتنصيص على إحداث هيئة للنفاذ للواثئق اإلدارية تتخذ شكل هيئة إدارية مستقلة ضرورة أن  عنصر اإلستقاللية يعد السمة الب 
ة الفرنسية و نظريهتا البلجيكية ابلنظر لطبيعة املهام املوكولة هلا، كضبط املهام املسندة إليها و عند اإلقتضاء  مماثلة على غرار هيئة النفاذ للواثئق اإلداري

سالف اإلشارة،كمرحلة وجوبية سابقة    2011لسنة    41من املرسوم عدد    19حتديد تركيبتها وإدراج طلب رأي اهليئة املزمع إحداثها صلب الفصل  
حملكمة اإلدارية، حتل  عند اإلقتضاء حمل  الطعن لدى رئيس اهليكل العمومي املعين تفعيال لدورها يف احلد  من تنامي النزاعات إلجراءات التقاضي أمام ا

التالية أو البعض منها : تركيبة اهل   يئة املذكورة، القضائية املتعلقة ابحلصول على واثئق إدارية، على أن يسند أتهيل تشريعي لألمر يف خصوص املسائل 
 1725ضبط تنظيمها اإلداري و املايل وطرق سري أعماهلا يكون على شاكلة مشروع األمر املعروض.

واملتعلق    2001فيفري    13املؤرخ يف    2001لسنة    420يهدف مشروع األمر الراهن إىل إدخال تعديالت على جل  فصول األمر عدد   -
الفالحة  وزارة  مجلة    31)  بتنظيم  وعليه،    39من  عدد فصال(.  ألمهية  ابلنظر  يقرتح،  فإنه  لتشتتها  ومنعا  القانونية  القاعدة  وضوح  هلدف  وحتقيقا 

 1726القدمية مع إلغاء األمر القدمي.  2001لسنة  420التعديالت املقرتحة، إعداد مشروع أمر جديد يستوعب يف نص واحد كافة أحكام األمر عدد 
دسا( من مشروع األمر املعروض وذلك يف اجتاه تعويض عبارة "يتم تعيينهم ابقرتاح )سا  25يت جه إعادة صياغة املط ة األخرية من الفصل    -

  2010ديسمرب    1املؤر خ يف    2010لسنة    3080منهم" مبا صوابه "يتم تعيينهم ابقرتاح منه" وذلك ضماان للتناسق مع ما ورد أبحكام األمر عدد  
وضماان للمطابقة مع ما   2012أوت    31املؤر خ يف    2012لسنة    1425ن األمر عدد  م  4املنق ح ابلفصل    املتعلق إبحداث جمالس عليا استشارية

 1727ورد ابلنسخة الفرنسي ة. 
تبادلة  إن إحداث اهلياكل املماثلة للوكالة الفنية لالتصاالت اليت من شأهنا أن متس  من حري ة التعبري والرأي ومن حرمة املعطيات الشخصية امل  -

يراعي معايري تضمن شفافية أعمال اهليكل املزمع إحداثه وحياده وحترتم خاص ة الشكل القانوين املستوجب لنص  اإلحداث   على شبكة االنرتانت جيب أن 
املتعلق    2011ديسمرب    16املؤر خ يف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    6والذي ينظ م صالحياته ومشموالته. لذا وعمال أبحكام الفصل  

للس   املؤقت  يتخذ نص  ابلتنظيم  أن  أساسية، جيب  قوانني  تتخذ شكل  اإلنسان  املتعل قة ابحلرايت وحقوق  النصوص  أن   الذي ينص  على  العمومية  لط 
 1728إحداث اهليكل املعين هبذه اإلستشارة وتنظيم مشموالته شكل قانون أساسي.

ضم  - الفين   للتعاون  التونسية  والوكالة  ابخلارج  التونسيني  ديوان  من  إدراج كل  للهجرة  إن   الدولة  لكتابة  ابلنظر  الراجعة  اخلارجية  املصاحل  ن 
تسي صبغة إدارية والتونسيني ابخلارج يتعارض مع الشكل القانوين للمؤسستني املذكورتني آنفا مبا أن  كالمها يت خذ الشكل القانوين ملؤسسة عمومية ال تك 

ملعطى يف إطار اهلياكل اإلدارية الالمركزية وهو ما يرتتب عنه خضوع املؤسستني املشار تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتندرجان وفق ذلك ا
للقوانني وا احلكومة وطبقا  إشراف رئيس  القطاعي حتت  اإلشراف  قبل وزير  إشراف متارس من  إىل رقابة  الدولة  مع  أعاله يف عالقتهما  لرتاتيب إليهما 

الثا الفقرة  العمل وفقا ملقتضيات  الفصل  اجلاري هبا  التأسيسي عدد    18نية من  القانون  املتعلق    2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6من 
 1729ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية. 

للعلوم ونسي يُعدُّ معيار اإلشعاع والكفاءة والتمي ز يف جماالت العلوم واآلداب والثقافة والفنون احملد د الرئيسي للحصول على عضوية ابجملمع الت -
ابجملمع  واآلداب والفنون "بيت احلكمة" بصفة عامل أو مشارك أو عضو شريف، وهو ما يستمدُّ منه انعداُم اجلدوى من اشرتاط حصول املرتشح لعضوية  

 
 . حول مشروع أمر يتعلق احداث اهليئة العمومية للنفاذ اىل الواثئق االدارية وبضبط تركيبتها وطرق سريها 15889/2013ي االستشاري عدد الرأ 1725
املتعلق بتنظيم وزارة    2001فيفري    13املؤرخ يف    2001لسنة    420حول مشروع أمر مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد    15906/2013االستشاري عدد    الرأي    1726

 الفالحة.. 
املتعلق ابحداث جمالس عليا استشارية    0201ديسمرب    1املؤرخ يف    2010  لسنة  3080حول مشروع أمر يتعلق امتام االمر عدد    16125/2013الرأي االستشاري عدد     1727

 . -احداث جملس أعلى للتكنولوجيا الرقمية  -
 حول مشروع أمر يتعلق إبحداث الوكالة الفنية لالتصاالت وبضبط تنظيمها االداري واملايل وطرق تسيريها. 15924/2013الرأي االستشاري عدد   1728
 . إبحداث اهليئة العمومية للنفاذ إىل الواثئق اإلدارية.يتعلق حول مشروع أمر  15677/2013الرأي االستشاري عدد   1729



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

223 

  1730 على أقدمية معين ة يف صفة ما أو بلوغه سن ا دنيا مستوجبة.
ا - املعروض إحداث هيئة استشارية لدى وزير  الذكر" أوكل ألعضائها ممارسة تضم ن مشروع األمر  الدينية حتمل تسمية " هيئة أهل  لشؤون 

(، غري أن ه يتبني  من  5( وأحال ضبط مهامها و طرق تسيريها إىل قرار من الوزير املكل ف ابلشؤون الدينية ) الفصل4نشاط استشـاري و توعـوي )الفصل
ا تتجاوز الطابع اال ستشاري لتشمل مهاًما ذات صبغة توعوية و دعوية موجهة للمجتمع املدين واملؤسسات وهو ما  األهداف املوكولة للهيئة املذكورة أهن 

والتوع الشعائر  إلدارة  جزئيا  املسندة  تلك  منها  وخاص ة  الوزارة  هلياكل  املوكولة  املهام  مع  دورها كتعارضها  حول  الغموض  إاثرة  شأنه  اإلسالمية  من  ية 
 هبا مؤسسات أخرى من انحية اثنية و اليت من بينها :  ( من انحية، وتلك اليت تضطلع53)الفصل 

أن   - ما من شأنه  االجتماعية كاقرتاح كل  الفقهية و  املسائل  النظر يف  مهامه  بني  الذي من  التونسية  للجمهورية  األعلى  اجمللس اإلسالمي 
 9املؤرخ يف    1989لسنة    118فصل الثاين من األمر عدد  حيصن األمة يف دينها من التفسخ واالنغالق ومن كل ما يؤثر سلبيا يف مقومات أصالتها )ال

 املتعلق إبحداث اجمللس اإلسالمي األعلى(. 1989جانفي 
لسنة   107مفيت اجلمهورية ابعتباره مستشار الدولة يف شؤون الشريعة و أصول الدين واملراسيم اإلسالمية ) الفصل الثاين من األمر عدد    -

 تعلق إبحداث منصب مفيت اجلمهورية التونسية(. امل 1962أفريل  6املؤرخ يف  1962
من  لئن تعلق مشروع األمر املعروض بضبط تنظيم وزارة الشؤون الدينية، إال  أن ه تضمن إسناد اهلياكل املنضوية صلب الوزارة مهاًما تدخل ض -

 مشموالت هياكل إدارية أخرى تتمثل فيما يلي : 
( ذلك أن  ترتيب املعامل الدينية ضمن املعامل 43اليت تنفق عليها الدولة" ) املط ة الثامنة من الفصل    "ترسيم املعامل الدينية ضمن قائمة املعامل -

أبمر وفقا لإلجراءات املنصوص الدينية التارخيية واألثرية واملصنفة مبا يكفل إمكانية متتعها مبسامهة الدولة املالية يف األشغال اهلادفة إىل احلفاظ عليها، يت م  
 مبجل ة محاية الرتاث األثري و التارخيي و الفنون التقليدية.  عليها 

( تتداخل ضمن املهام املوكولة للـمعهد  43العناية ابملعامل الدينية التارخيية و األثرية و املصنفة مبا فيها املعامل الدينية ) املط ة التاسعة من الفصل   -
املتعلق بضبط تنظيم املعهد الوطين للرتاث   1993جويلية    26املؤرخ يف    1993لسنة    1609من األمر عدد    3الوطين للتــراث ) الفقرة أ من الفصل  

 و طرق تسيريه(. 
الت عليم األساسي و مساعدة هذه املؤسسات يف ذلك   - "إبداء الرأي حول طرق حتفيظ القرآن الكرمي ضمن برامج رايض األطفال ومدارس 

( كوضع اخلطط لتطوير أداء املدرسني وضمان النجاعة الرتبوية املرج وة من  49من الفصل    7تهم" )املط ة  بوضع املوارد البشرية والوسائل احلديثة على ذم  
املط ة   املختص ة )  اهلياكل  الفصل    9نشاطهم ابلتنسيق مع  املرأة واألسرة  49من  يعود ابلنظر إىل وزارة شؤون  برامج رايض األطفال  تقييم  (، ذلك أن  

من األمر املتعلق بضبط مشموالت وزارة شؤون املرأة و األسرة والطفولة( فيما يعود ذلك إىل وزارة الرتبية خبصوص مدارس   5)املط ة األوىل من العدد  
 2002نوفمرب    11املؤرخ يف    2002لسنة    2950من األمر عدد    3التعليم األساسي كما يرجع إليها وضع اخلطـط لتطــوير أداء املدرسـني ) الفصل  

 1731 موالت وزارة الرتبية والتكوين(. املتعلق بضبط مش
 ال ينشر ينص الفصل الثاين من مشروع األمر املعروض على أن  وزير الداخلي ة ووزير املالية مكل فان، كل  يف ما خيص ه، بتنفيذ هذا األمر الذي    -

موضوع التنقيح،    1997نوفمرب    3املؤر خ يف    1997لسنة    139من األمر عدد    5ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسي ة، وذلك اقتداءا مبا ورد ابلفصل  
القانون   الثاين من  الفصل  الفقرة األوىل من  يتعارض مع أحكام  التونسي ة  الرمسي للجمهورية  النشر ابلرائد  التنصيص على عدم  لسنة    64عدد  غري أن  

يف    1993 النصوص    1993جويلية    5املؤر خ  "تكون  يلي:  ما  على  تنص  اليت  وبنفاذها  التونسية  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  النصوص  بنشر  املتعلق 
م على إيداع الرائد الرمسي املدرجة به مبقر والية تونس العاصمة" خا  من القانون   28ص ة وأن  الفصل  القانونية والرتتيبي ة انفذة املفعول بعد مضي مخسة أاي 

املتعلق بضبط القانون األساسي العام لقو ات األمن الداخلي مل يستثن من واجب النشر ابلرائد الرمسي  1982أوت  6املؤر خ يف  1982لسنة  70عدد 
الداخلي. األمن  قو ات  أعوان  اليت هتم  والرتقي ات  التسمي ات  التونسية سوى  يت    للجمهورية  عليه  األمر وبناء  الثاين من مشروع  الفصل  إعادة صياغة  جه 

 
 حول مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.  15840/2013الرأي االستشاري عدد   1730
االستشاري عدد  1731 التجمع    15685/2012  الرأي  الراجعة حلزب  والقيم  األموال  تصفية  يتعلق إبحداث جلنة  أمر  تركيبتها  حول مشروع  املنحل وضبط  الدميقراطي  الدستوري 

 وطرق سريها . 
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األمر عدد بنشر  التنفيذ، كاملبادرة  ليدخل حي ز  التونسي ة وذلك  للجمهورية  الرمسي  املشروع ابلرائد  نشر  التنصيص على  اجتاه  لسنة   139  املعروض يف 
 1732.موضوع التنقيح 1997نوفمرب  3املؤر خ يف  1997

الثان   - املط ة األوىل و  الفصل  تضمن ت  الرابعة من  الثالثة و  املزمع    2ية و  العمرة  الوطنية للحج و  اللجنة  املعروض إسناد  من مشروع األمر 
تنفيذية وأخرى ذات صبغة تشريعية و رقابية على حنو يؤول إىل حلول اللجنة املذكورة حمل  األطراف املتدخلة يف القيام    إحداثها صالحيات ذات صبغة

يف إطار تنظيم مومسي احلج والعمرة واليت يعود مبدئيا ضبط جماالت تد خل خمتلف األطراف وبيان كيفية ممارسة الرقابة عن أعماهلا    ابملهام املوكولة إليها
ة،  لذا فإن ه يت جه مراجعة صياغة تلك األحكام يف اجتاه إكسائها صبغة تنسيقيإىل النصوص القانونية املتعلقة إبحداثها و ضبط مشموالهتا دون سواها.  

 حبيث تكون كاآليت  :

 ابلنسبة للمط ة األوىل : " متابعة تنفيذ قرارات احلكومة و تعليماهتا يف جمال احلج".  -
 ابلنسبة للمط ة الثانية : " اقرتاح إختاذ كل التدابري الالزمة لضمان حسن تنظيم مومسي احلج و العمرة داخل الوطن والبقاع املقد سة".  -
حول اإلجراءات و الرتتيبات اخلاص ة ابلتحضري ملومسي احلج و العمرة و السهر على متابعة تنفيذها    الثالثة : " إبداء الرأيابلنسبة للمط ة   -

 ابلتنسيق مع خمتلف األطراف املتدخلة كل  يف جمال اختصاصه". 
 1733.لة يف تنظيم مومسي احلج و العمرة"ابلنسبة للمط ة الرابعة : " وضع وثيقة توجيهية لتوزيع األدوار بني خمتلف األطراف املتدخ -
املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية و خاصة    2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    11الفصل    -

 فق بينهما" لذا النقطة األوىل منه تنص على ما يلي :"...يتوىل  كل من رئيس اجلمهورية و رئيس احلكومة رسم السياسة اخلارجية للدولة ابلتشاور و التوا
فق مع رئيس  يتجه حذف عبارة :" و على اإلعالم املوجه إىل رئيس اجلمهورية " الواردة آبخر قائمة االطالعات وتعويضها بعبارة:"بعد التشاور و التوا

تشاور و التوافق  اجلمهورية " مباشرة بعد عبارة "إن رئيس احلكومة" الواردة مبطلع مشروع األمر املعروض  و ذلك بعد االطالع على ما يفيد حصول ال
 1734.بينهما يف هذا اخلصوص

أحكامه،  - القانوين وتسلسل  النص  مع مبدإ وضوح  تطابقا  القانونية و  النصوص   قواعد صياغة  به يف  املعمول  الفصول،حسب  هي   إن 
األمر املعروض إذ أن التبويب وحدات فكرية مستقلة يتم جتميعها يف عناوين و أبواب بشكل مرتابط و متسلسل و هو ما ال يتوفر يف  فصول مشروع  

املتعلق ابملصاحل و اإلدارات املستثناة من جمال تطبيق هذا األمر ال يندرج سياقا صلب    7املعتمد ال يتالءم و العنوانني املضمنني به نظرا لكون الفصل 
الفصل األول تتمة  ملا ورد صلب  العمل وإّنا هو  بتوزيع أوقات وأايم  املتعلق  الثاين  املعروض و    العنوان  من مصاحل ختضع ملقتضيات مشروع األمر 

املتعلق ابلصيغة التنفيذية و الذي يندرج عادة صلب عنوان أو ابب مستقل حيمل عنوان أحكام ختامية لذا يتجه   8كذلك احلال ابلنسبة إىل الفصل  
الفصل   ترتيب  الفصل األول و إضافة عنوان اثلث خاص اب  7إعادة  إثر  الذكر مباشرة  الفصل  سالف  يندرج صلبه  اخلتامية  إليه   8ألحكام  املشار 

 1735أعاله. 

الن - قل يت جه احلرص على متتيع أعوان املؤسسة احملذوفة بضماانت إجرائية تتمثل يف استشارة اللجان اإلدارية املتناصفة املختصة كلما كانت 
 1736ل تغيري على وضعياهتم املهنية. اخلاصة ابألعوان املذكورين من شأهنا إجبارهم على تغيري مقر إقامتهم أو إدخا

 الفقرة الرابعة: خبصوص إحداث و تنظيم املؤّسسات العمومية:

 
املتعلق برتكيبة اجمللس األعلى لقو ات األمن    1997نوفمرب    3املؤر خ يف    1997لسنة    139ل مشروع أمر بتنقيح األمر عدد  حو   16205/2013الرأي االستشاري عدد    1732

 الداخلي.. 
 ل مشروع أمر يتعلق إبحداث اللجنة الوطنية للحج و العمرة وبضبط تركيبتها و سري أعماهلا. حو  15789/2013الرأي االستشاري عدد  1733
االمر عدد    حول  15779/2013الرأي االستشاري عدد    1734 يتعل ق ابمتام  أمر  سية   املتعلق إبحداث ممثليات دبلوما  1993افريل    05املؤرخ يف    1993لسنة    692مشروع 

 وقنصلية ابخلارج . 
 حول مشروع أمر يتعل ق بضبط الرزانمة الزمنية إلعادة توزيع أايم و أوقات عمل أعوان الديوانة.  16152/2013الرأي االستشاري عدد  1735
 حبذف مؤسسة عمومية.  حول مشروع أمر يتعلق 15806/2013 الرأي االستشاري عدد 1736
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 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : 
مبمتلكات الوكالة الوطني ة للسياحة من مشروع األمر املعروض على ما يلي: "تدرج أصول الشركة التونسي ة للسياحة الشبابي ة    5ينص  الفصل   -

املتعلق إبنقاذ املؤسسات اليت متر  بصعوابت   1995أفريل    17املؤر خ يف    1995لسنة    34الشبابي ة بعد استيفائها لإلجراءات املضم نة ابلقانون عدد  
املشار إليه والذي ينص على ما يلي: "ميكن    1995لسنة    34من القانون عدد    47إقتصادي ة، غري أن هذه املقتضيات ال تتالءم مع أحكام الفصل  

من هذا القانون وإذا كان يف ذلك ضمان الستمرار    46إىل    41أن أتذن احملكمة إبحالة املؤس سة إىل الغري إذا تعذ ر إنقاذها طبقا ألحكام الفصول من  
يت جه   لـذا  ببعضها وتطهري ديوهنا."  أو  الشغل فيها  الفصل  نشاطها أو االحتفاظ بكل مواطن  لتعل قه   5حذف مقتضيات  املعروض  من مشروع األمر 

إدراجها مبسألة أسند االختصاص فيها للسلطة القضائي ة ولتعل قها أيضا مبمتلكات وأصول ذات من ذوات القانون اخلاص واليت ال ميكن حبال أن يتم  
   1737ضمن ممتلكات الوكالة مبقتضى نص  ترتييب. 

النظ ام األساسي اخلاص  املعروض على عدم التمييز بني اجلنسني إبستثناء األحكام اخلاص ة اليت حتت مها طبيعة  من مشروع    3ينص  الفصل    -
 5املؤرخ يف   1985لسنة    78من القانون عدد    4الوظائف، إال  أن ه مل يبني  هذه الوظائف على وجه الت حديد وهو ما ال يتماشى مع مقتضيات الفصل  

ط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعي ة والت جاري ة والش ركات اليت متتلك الدولة املتعلق بضب  1985أوت  
اليت    مباشرة وكليا وال ذي إقتضى أن ه: "ال ميز بني اجلنسني يف تطبيق هذا القانون إبستثناء األحكام اخلاص ة  أو اجلماعات العمومي ة يف رأس ماهلا بصفة

الوظائف اليت   حتت مها طبيعة الوظائف واليت ميكن اختاذها مبقتضى األنظمة األساسي ة اخلاصة". لـذا يت جه إمتام مقتضيات الفصل املذكور وذلك بتحديد
عضاء املنتخبني ممثلني لألسالك حتت م طبيعتها إستثناء مبدأ عدم التمييز بني اجلنسني. كما يقتضي مبدأ التناصف أن يكون األعضاء املمثلني لإلدارة واأل 

من مشروع النظام األساسي املاثل فضال عن أن  هذا من شأنه أن يضمن احرتام القاعدة اليت تنص    40املوجودة ابلديوان واملنصوص عليها ابلفصل  
من النظام األساسي املاثل.    16ضم نة ابلفصل  على عدم جواز مشاركة غري األعوان املمثلني للسلك الذي ينتمي إليه العون املعين يف أشغال اللجان امل

املذكور ابلتنصيص يف طالعه على أن  األعوان املعينني واألعوان املنتخبني يتم  اختيارهم ابعتبار عضو وانئب    16وعليه، فإن ه يت جه تدقيق أحكام الفصل  
.من نفس النظام األسا 40عن كل سلك من األسالك الثالث املنصوص عليها ابلفصل   1738  سي اخلاص 

الفصل    - عدد    29نص  القانون  يف  2008لسنة    77من  املؤرخ  لسنة  2008ديسمرب    22،  املالية  بقانون  املتعلق  واحملدث 2009،   ،
األ أن مشروع  االديب والفين، إال  املبدعني يف اجملال  يتوىل دعم  املذكور  الصندوق  أن  االديب والفين، على  اإلبداع  التشجيع على  امل لصندوق  عروض مر 

نحة التشجيع على  اقتصر يف إسناد املنحة على املؤلفني وفناين األداء ومنتجي التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية. لذا يتجه توسيع جمال االنتفاع مب
 1739اإلبداع األديب والفين لتشمل كافة املبدعني يف اجملالني.  

املتعل ق ابملسامهات واملنشآت واملؤس سات العمومية ومن   1989يف غر ة فيفري  املؤر خ    1989لسنة    9يتبني  من مقتضيات القانون عدد    -
واملتعل ق بكيفي ة ممارسة اإلشراف على املؤس سات العمومي ة اليت ال تكتسي صبغة    2002أكتوبر    7املؤر خ يف    2002لسنة    2198أحكام األمر عدد  

ا ال تتضم ن ما إداري ة وصيغ املصادقة على أعمال التصر ف فيها وطرق وش روط تعيني أعضاء جملس املؤس سة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها أهن 
من مشروع األمر املعروض    6يفيد ضرورة موافقة سلطة اإلشراف على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفي ة، غري أن مقتضيات الفصل األول والفصل  

لتسمية يف اخلطط الوظيفي ة ونيابة هذه اخلطط.  لذا وعمال مببدإ "ال إشراف دون نص وال إشراف  تنص على موافقة سلطة اإلشراف على مقررات ا
 1740خارج حدود النص" يت جه حذف عبارة "وذلك بعد موافقة سلطة اإلشراف" الواردة ابلفصول املذكورة أعاله. 

  2005أكتوبر    18املؤرخ يف    2005لسنة    94مراجعة القانون عدد  تضمن ت وثيقة شرح األسباب املرافقة ملشروع األمر املعروض أن ه مت    -
مكرر صلب أحكامه تضمن  أن ه ميكن للشركات التعاونية إحداث إحتادات فيما   4املتعلق ابلشركات التعاونية للخدمات الفالحية يف إجتاه إدراج فصل  

 
 حول مشروع أمر يتعل ق إبحداث الوكالة الوطني ة للسياحة الشبابي ة.  15767/2013الرأي االستشاري عدد  1737
 . يتعل ق ابملصادقة على النظام األساسي اخلاص  أبعوان ديوان مساكن اإلطارات النشيطة لوزارة الداخليةحول مشروع أمر  15798/2013الرأي االستشاري عدد  1738
 . بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على اإلبداع األديب والفين حول مشروع أمر  15824/2013عدد  الرأي االستشاري  1739
حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها بديوان مساكن اإلطارات النشيطة لوزارة    15831/2013الرأي االستشاري عدد    1740

 . الداخلية
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وط  اإلحتادات  لتلك  اإلداري  التنظيم  خاص ة  يضبط  أساسي  نظام  وفق  الرمسي بينها  ابلرائد  بعُد  ينشر  مل  أن ه  تبني   قانون  مبوجب  وذلك  تسيريها،  رق 
 للجمهورية التونسية. 

ة القانون عدد  وعليه، فإن االستشارة املاثلة تعد  مبك رة وسابقة ألواهنا وال ميكن للمحكمة إبداء رأيها خبصوصها طاملا أن  القانون املتعلق مبراجع
 1741ينشر بعُد ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية. سالف اإلشارة مل  2005لسنة  94

األساسي    - ابلنظام  الواردة  ابألحكام  تتقي د  أن  منها  واإلعفاء  الوظيفية  اخلطط  إسناد  شروط  بضبط  املتعل قة  األوامر  مشاريع  يف  يستوجب 
اهليكل   أحكام  و  الوظيفية  اخلطط  تصنيف  جدول  صلب  املضمن ة  تلك  خباص ة  و  املعنيني  األمر لألعوان  مشروع  أن   غري  املعنية،  للمؤسسة  التنظيمي 

 املعروض خالف بعض أحكام النصوص املشار إليها آنفا من خالل التنصيص على:

اخلطط الوظيفية التالية : رئيس مكتب من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب من الدرجة الثالثة، رئيس مكتب من الدرجة الثانية، رئيس مكتب  -
منه    3ن بني اخلطط الوظيفية ابلوكالة الفنية للنقل الربي و احلال أن ه لئن تضمن  اهليكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل الربي ابلفصل  من الدرجة األوىل م

ن على تسيري تلك  رفو التنصيص على أن  اإلدارات اجلهوية تنقسم إىل إدارات فرعية و مصاحل و مكاتب إال  أن ه مل حيد د اخلطة الوظيفية اليت يتمتع هبا املش
ة أ( منه املكاتب. وعليه، يكون التنصيص على اخلطط الوظيفية املشار إليها أعاله ضمن مشروع األمر املاثل  متعارضا و أحكام الفصل الثاين ) فقر 

الوظيفية شاغ اخلطة   " تكون  أن  الوظيفية  اخلطط  توافرها إلسناد  الواجب  الشروط  بني  أن ه من  على  التنصيص  عليها ابهليكل  املتضمن ة  منصوصا  و  رة 
درجة أوىل( يقتضي  التنظيمي للوكالة الفنية للنقل الربي" هذا ابإلضافة إىل أن  التدرج اهلرمي خلطة رئيس مكتب ) درجة رابعة، درجة اثلثة، درجة اثنية،  

صلب اهليكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل الرب ي. أن   الضبط الدقيق للخط ة الوظيفية املوافقة للدرجة اليت يتمتع هبا املشرف على تسيري تلك املكاتب
ابع جبدول من بني الشروط الواجب توافرها يف املرتشح لشغل خطة مدير مركزي ابلوكالة الفنية للنقل الربي أن يكون قد ارتقى إىل خطة من الصنف الس

ه لصنف سابع رغم التنصيص على الصنف املذكور جبدول تطابق اخلطط تصنيف اخلطط، إال  أن ه ابلرجوع إىل جدول تصنيف اخلطط نتبني  عدم إدراج 
 و شبكة األجور. واستنادا إىل ما تقد م فإن  اختاذ مشروع األمر املعروض يستوجب :

ك اخلط ة  أو ال : مراجعة اهليكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل يف اجتاه التنصيص على اخلط ة الوظيفية لرئيس مكتب كضبط درجات تل  -    
 ابلدقة املطلوبة. 

 1742 اثنيا : مراجعة جدول تصنيف اخلطط يف اجتاه إضافة الصنف السابع. -    

ا اإلجراء الذي تكسي به سلطة اإلشراف اإلجراءات والقرارات اليت تتخذها املؤس سات واملنشآت العمومية اخلاضعة هل - ا تعر ف املصادقة أبهن 
التثبت من احرتامها لإلجراءات القانونية والرتتيبية اخلاصة هبا. غري أن  املصادقة على جداول تصنيف اخلطط أو الرتب  صبغة إلزامية تنفيذية وذلك بعد  

ا به مبقتضى مشروع األمر  القيام  املزمع  النحو  العمومية صربة واحدة على  املؤسسات واملنشآت  ملعروض ال امللحقة ابألنظمة األساسية اخلاصة أبعوان 
 1743تثبت من توف ر الشروط املذكورةميك ن من ال

ر املاثل يتبني  من وثيقة شرح األسباب املصاحبة ملشروع األمر املعروض أن  مركز الفنون املعاصرة ابلبلفيدير املزمع إحداثه مبقتضى مشروع األم -
إلداري واملايل وطرق تسيريه". وبناء عليه، فإن  يت جه  حمدث ويعمل منذ سنوات لكن ه يفتقر إىل "إطار ترتيبـي مالئم خاص  به يضبط مشموالته وتنظيمه ا

ع النصوص  حتديد النص  احملدث ملركز الفنون املعاصرة ابلبلفيدير وإدراجه ضمن اطالعات مشروع األمر املاثل كإضافة فصل أخري ينص  على إلغاء مجي 
 .1744 املخالفة السابقة

 
 حول مشروع أمر يتعلق ابملصادقة على النظام األساسي النموذجي إلحتاد الشركات التعاونية للخدمات الفالحية.  15771/2013الرأي االستشاري عدد  1741
 بضبط شروط إسناد اخلطط الوظيفية ابلوكالة الفنية للنقل الربي و شروط اإلعفاء منها.   حول مشروع أمر يتعل ق 16146/2013الرأي االستشاري عدد  1742
االستشاري عدد    1743 امللحقة ابالنظمحو   15959/2013الرأي  والرتب  وامتام جداول تصنيف اخلطط   تنقيح  على  املصادقة  يتعلق  أمر  أبعوان  ل مشروع  اخلاصة  األساسية  ة 

 املؤسسات واملنشآت العمومية. 
 حول مشروع أمر يتعلق إبحداث مركز الفنون املعاصرة ابليلفدير وبضبط تنظيمه اإلداري واملايل.  15834/2013الرأي االستشاري عدد  1744
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املؤسسة التونسية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة جتاه املؤسسة املذكورة، إال أنه   من مشروع األمر املعروض واجبات أعضاء  7ضبط الفصل    -
من مشروع االمر املعروض   8مل يرتب عن عدم احرتام هذه الواجبات أي أثر على غرار فسخ العضوية، لذا يتجه تفادي هذا النقص. و نص الفصل  

املؤلف واحلقوق اجملاورة أن تكون له صفة مبدع ملصنفات فكرية أو صاحب حق فيها أو حمول   على أنه ال ميكن للمدير العام للمؤسسة التونسية حلقوق
مينع احتمال   إليها وكذلك الشأن ابلنسبة إىل األعوان اخلاضعني لسلطته، وهو منع غري مربر ابعتبار أن املؤسسة املذكورة ترعى حقوقا موضوعية وهو ما

امل إذا ما كان  املصاحل  املنع. و عمال أبحكام األمر اإلطاري عدد  حدوث تضارب يف  يتجه حذف هذا  لذا  املبدعني.  العام أو أحد األعوان من  دير 
يف    2002لسنة    2198 وصيغ   2002أكتوبر    7املؤرخ  إدارية  صبغة  تكتسي  ال  اليت  العمومية  املؤسسات  على  اإلشراف  ممارسة  بكيفية  املتعلق 

روط تعيني أعضاء جملس املؤسسة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها، يتجه إصالح املطة األوىل  املصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وش
  7املؤرخ يف    2002لسنة    2198من األمر عدد    20من األمر املذكور وذلك على النحو الذي وردت عليه ابملطة األوىل من الفصل    25من الفصل  

الفصل    2002أكتوبر   الفصلني  من مشر   32املذكور. نص  إلغاء  املعروض على  القانون عدد    49)جديد( و  48وع األمر  لسنة   36)جديد( من 
والفني ة  1994فيفري    24املؤرخ يف    1994 األدبي ة  ابمللكي ة  عدد    املتعل ق  ابلقانون  وإمتامه  تنقيحه  مت  جوان    23املؤرخ يف    2009لسنة    33كما 
واملتعلق ابلتنظيم املؤقت للس لط العمومية، وخاصة   2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6وذلك ابالستناد إىل القانون التأسيسي عدد    2009
رئيس   17الفصل   مشموالت  من  هي  وصالحياهتا  اختصاصاهتا  وضبط  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  وتعديل  إحداث  أن  على  ينص  الذي  منه 

املذكور يندرج ضمن جمال    1994لسنة    36)جديد( من القانون عدد    49ن الفصل  احلكومة. وابلرجوع إىل الفصلني املذكورين يتضح أنه ولئن كا
)جديد( من القانون عدد    48، فإن الفصل  2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17السلطة الرتتيبية لرئيس احلكومة املنصوص عليها ابلفصل  

قوق اجملاورة حلقوقهم وال يندرج بذلك ضمن جمال السلطة الرتتيبية احملددة ابلفصل املذكور يتعلق بكيفية ممارسة املؤلفني وأصحاب احل  1994لسنة    36
لسنة  36)جديد( من القانون عدد  48من القانون التأسيسي املذكور، وابلتايل ال ميكن تنقيح أو إلغاء هذا الفصل أبمر. لذا يتجه حذف الفصل  17

قتضى مشروع هذا األمر. يتعلق مشروع األمر املعروض حبل املؤسسة التونسية حلماية حقوق املؤلفني املذكور من قائمة األحكام املزمع إلغاؤها مب  1994
ابلتمع ن يف بقية وتعويضها ابملؤسسة التونسية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اليت حتل حملها وتتحمل ما هلا وما عليها من حقوق والتزامات. غري أن ه  

املعروض األمر  مشروع  االلتزامات   فصول  هذه  بنقل  اخلاص ة  واملالية  احملاسبية  ابلعمليات  يقوم  عمومي  حماسب  بتسمية  تتعلق  أحكام  من  خلو ه  يتبني  
من جمل ة احملاسبة العمومية ينص  على أن ه "يعمل لدى كل  مؤس سة حماسب عمومي  239وبتنفيذ االلتزامات الناشئة للمؤسسة املنحلة خاص ة وأن  الفصل 

 .  1745 ته بقرار من وزير املالية". لذا يتجه تاليف هذا النقص تقع تسمي 

 يتعل ق مشروع االمر املعروض إبحداث مؤس سة عمومي ة ال تكتسي صبغة إداري ة تتمت ع ابلشخصي ة القانوني ة واالستقالل املايل وضعت حتت  -
موارد الزكاة  جبمع  إشراف وزارة الشؤون الديني ة وأطلق عليها اسم "بيت الزكاة"، وابلرجوع إىل مقتضيات النص املقرتح يتبني  أن املؤس سة ستتعه د خاص ة  

ملة على مجع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعي ة ذلك أن موارد البيت تتكو ن أساسا من اموال الزكاة اليت يتقد م هبا األفراد والشركات واجلمعيات العا
عانة السنوي ة املقد مة من الدولة ومن الصدقات  ومن اهلبات والترب عات اليت يتقد م هبا األفراد واهليئات واملؤس سات العام ة واجلمعيات والشركات ومن اإل

ذي يقوم أساسا على  وزكاة الفطر.وابإلضافة إىل كون املهام املنوطة بعهدة املؤس سة العمومي ة اليت سيتم إحداثها ال تندرج يف إطار مهام املرفق العام ال
العام، فإن ه جتدر اإل الصاحل  الغاية منه خدمة  املوارد ممارسة نشاط حمد د تكون  تتعل ق مبوارد تكتسي صبغة  شارة إىل أن  ما تضم نه املشروع من أحكام 

تضيات الواردة بكل  من جمل ة  العمومي ة ال ميكن أن تندرج يف إطار املنظومة القانوني ة التونسي ة احملكومة أساسا يف ما يتعل ق مبوارد املؤس سات العمومي ة ابملق
األ والقانون  العمومي ة  الفصل  احملاسبة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للميزاني ة  "تتمت ع   17ساسي  يلي:  ما  على  ينص  الذي  للميزاني ة  األساسي  القانون  من 

ما تستثنيه القوانني   املؤس سات العمومي ة ابلشخصي ة املعنوي ة واالستقالل املايل وختضع ألحكام هذا القانون األساسي وأحكام جمل ة احملاسبة العمومية إال
للميزاني ة وابلتحديد يف فصله  اخلاص   األساسي  القانون  استخالص   26ة هبا". وقد خص   املتعل قة "ابلرتخيص يف  األحكام  بتضم ن  املالي ة وحده  قانون 

وبناءا   مبدإ وحدة امليزاني ة.  ماملوارد العمومي ة وحتديد مبلغها اجلملي" و "بتعبئة املوارد اجلبائي ة وغري اجلبائي ة وبضبط اإلجراءات املالية" وذلك ضماان الحرتا
زاني ة من أحكام، أو على ما سبق بيانه، فإنه يت جه إم ا اختاذ مقتضيات املشروع املاثل يف إطار قانون املالي ة ويف إطار ما تضم نه القانون األساسي للمي

ه أحكاما تؤط ر وتنظ م عملي ة مجع أموال الزكاة وتوزيعها يف مصارفها اختاذ هذه املقتضيات بعد املبادرة بتعديل القانون األساسي للميزاني ة يف اجتاه تضمين

 
 . ق املؤلف واحلقوق اجملاورة وضبط تنظيمها اإلداري واملايل وطرق تسيريهاإبحداث املؤسسة التونسية حلقو  مشروع أمر يتعل قحول  15778/2013الرأي االستشاري عدد  1745
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 1746الشرعي ة ضماان للتناسق مع املبادئ العام ة للمالي ة العمومي ة املضم نة به. 
اخلاص أبعوان صندوق    - األساسي  النظام  على  املتعلق ابملصادقة  املعروض  األمر  ملشروع  املصاحبة  األسباب  وثيقة شرح  إىل  ابلرجوع  يتبني  

املتعلق   2011سبتمرب    13املؤر خ يف    2011لسنة    85من املرسوم عدد    13الودائع واألماانت أن  اختاذ مشروع األمر جاء تطبيقا ألحكام الفصل  
 داث صندوق الودائع واألماانت والذي نص  على ما يلي: إبح

عدد   القانون  ألحكام  واألماانت  الودائع  صندوق  أعوان  خيضع  يف    1985لسنة    78"ال  النظام    1985أوت    5املؤر خ  بضبط  املتعلق 
اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومي ة احمللي ة رأس  األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة الصناعي ة والتجاري ة والشركات  

 ماهلا بصفة مباشرة وكلي ا. ويضبط النظام األساسي اخلاص ألعوان صندوق الودائع واألماانت مبقتضى أمر". 

أن  املصادقة على  تثري إشكاال قانوني ا يتمث ل يف كونه ينص  من انحية على    2011لسنة    85من املرسوم عدد    13غري أن  أحكام الفصل  
 5املؤر خ يف    1985لسنة    78النظام األساسي اخلاص لألعوان تتم  مبقتضى أمر، ومن انحية أخرى على أن  أعوان الصندوق ال خيضعون للقانون عدد  

للودائع واألماانت يف شكل مؤس سة عم1985أوت   إحداث صندوق  املرسوم نص على  األو ل من ذات  الفصل  فإن   أخرى  ومي ة ختضع . من جهة 
س سات العمومي ة ذات للتشريع التجاري، ابلتايل فإن  أعوان الصندوق ال ميكن أن خيضعوا إىل النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة واملؤ 

ة( و اثنيا يف غياب نص قانوين ينص على ذلك  الصبغة اإلدارية ابلنظر أو ال إىل الشكل القانوين للمؤس سة )مبدئي ا مؤس سة عمومية ال تكتسي صبغة إداري  
الثانية من الفصل األو ل من القانون عدد   املتعلق بضبط   1983ديسمرب    12املؤر خ يف    1983لسنة    112واثلثا ابلنظر إىل ما نص ت عليه الفقرة 

اليت تضم نت أن النظام األساسي العام ال ينطبق على    اإلداري ة النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة
 أعوان املؤس سات العمومي ة ذات الصبغة الصناعي ة والتجاري ة الذين خيضعون إىل نصوص متمي زة.  

الثانية من الفصل       النظام األساسي    على أن  ضبط  2011لسنة    85من املرسوم عدد    13بناءا على ما سبق بيانه فإن  تنصيص الفقرة 
  2011مارس  23املؤر خ يف  2011لسنة  14اخلاص ألعوان صندوق الودائع واألماانت يتم مبقتضى أمر جيب أن يقرأ على ضوء أحكام املرسوم عدد 

املتعلق    2011سبتمرب    13  املؤر خ يف  2011لسنة    85املتعلق ابلتنظيم املؤق ت للسلط العمومي ة )والذي ميث ل الدستور املنطبق زمن صدور املرسوم عدد  
املتعلق ابلتنظيم املؤق ت للسلط العمومي ة    2011ديسمرب    16املؤر خ يف    2011لسنة    6إبحداث صندوق الودائع واألماانت( والقانون التأسيسي عدد  

 23املؤر خ يف    2011لسنة    14رسوم عدد  من امل  5)والذي ميث ل دستور اجلمهورية التونسي ة إىل حني املصادقة على الدستور اجلديد( ذلك أن  الفصل  
كان ينص  على أن  النصوص املتعل قة ابلضماانت األساسي ة للموظ فني واألعوان املدنيني والعسكريني تت خذ شكل مراسيم، كما أن  الفصل   2011مارس  

عدد    6 التأسيسي  القانون  يف    2011لسنة    6من  ا  2011ديسمرب    16املؤر خ  النصوص  أن   على  املمنوحة  ينص   األساسي ة  ابلضماانت  ملتعل قة 
تضى أمر ال ميكن  للموظ فني املدنيني تت خذ شكل قوانني عادي ة. ابلتايل فإن  املصادقة على النظام األساسي اخلاص أبعوان صندوق الودائع واألماانت مبق

األساسي ة   الضماانت  يتم مبوجبه ضبط  قانون  إم ا ابختاذ  املبادرة  بعد  إال  تتم   قانون حييل يف أن  أو ابختاذ  واألماانت  الودائع  املمنوحة ألعوان صندوق 
العمو  واجلماعات  الدولة  العام ألعوان  األساسي  النظام  يف  أساسا  واملتمث لة  املوجودة  القانوني ة  األنظمة  إحدى  إىل  الضماانت  هذه  احمللي ة خصوص  مية 

ساسي العام ألعوان الدواوين واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة الصناعي ة والتجاري ة والشركات واملؤس سات العمومية ذات الصبغة اإلداري ة أو النظام األ
 1747اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومي ة احمللي ة رأس ماهلا بصفة مباشرة وكلي ا أو جمل ة الشغل. 

 طط الوظيفّية واإلعفاء منها:الفقرة اخلامسة: خبصوص امللّفات االستشارية املتعّلقة بضبط شروط إسناد اخل

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : 

املتعل ق ابملسامهات واملنشآت واملؤس سات العمومية ومن   1989املؤر خ يف غر ة فيفري    1989لسنة    9يتبني  من مقتضيات القانون عدد      -
واملتعل ق بكيفي ة ممارسة اإلشراف على املؤس سات العمومي ة اليت ال تكتسي صبغة    2002كتوبر  أ  7املؤر خ يف    2002لسنة    2198أحكام األمر عدد  

 
 .حول مشروع أمر يتعلق إبحداث بيت الزكاة 15531/2013الرأي االستشاري عدد   1746
 حول مشروع أمر يتعلق ضبط النظام االساسي اخلاص أبعوان صندوق الودائع واالماانت.  15662/2013الرأي االستشاري عدد   1747
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ا ال تتضم ن ما   إداري ة وصيغ املصادقة على أعمال التصر ف فيها وطرق وشروط تعيني أعضاء جملس املؤس سة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها أهن 
من مشروع األمر املعروض    6على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفي ة، غري أن مقتضيات الفصل األول والفصل    يفيد ضرورة موافقة سلطة اإلشراف

خارج   تنص على موافقة سلطة اإلشراف على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفي ة ونيابة هذه اخلطط.لذا وعمال مببدإ "ال إشراف دون نص وال إشراف
 1748 ."وذلك بعد موافقة سلطة اإلشراف" الواردة ابلفصول املذكورة أعاله حدود النص" يت جه حذف عبارة

األساسي   - ابلنظام  الواردة  ابألحكام  تتقي د  أن  منها  واإلعفاء  الوظيفية  اخلطط  إسناد  شروط  بضبط  املتعل قة  األوامر  مشاريع  يف  يستوجب 
ا مشروع  أن   غري  املعنية،  للمؤسسة  التنظيمي  اهليكل  أحكام  و  الوظيفية  اخلطط  تصنيف  جدول  صلب  املضمن ة  تلك  خباص ة  و  املعنيني  ألمر لألعوان 

التالية : رئيس مكتب من الدرجة الرابعة، رئيس  امل عروض خالف بعض أحكام النصوص املشار إليها آنفا من خالل التنصيص على اخلطط الوظيفية 
احلال   لربي ومكتب من الدرجة الثالثة، رئيس مكتب من الدرجة الثانية، رئيس مكتب من الدرجة األوىل من بني اخلطط الوظيفية ابلوكالة الفنية للنقل ا

ابلفصل   الربي  للنقل  الفنية  للوكالة  التنظيمي  اهليكل  تضمن   لئن  مصاحل  3أن ه  و  فرعية  إدارات  إىل  تنقسم  اجلهوية  اإلدارات  أن   على  التنصيص   منه 
طط الوظيفية املشار إليها  ومكاتب إال  أن ه مل حيد د اخلطة الوظيفية اليت يتمتع هبا املشرفون على تسيري تلك املكاتب.و عليه، يكون التنصيص على اخل

رها إلسناد أعاله ضمن مشروع األمر املاثل  متعارضا و أحكام الفصل الثاين ) فقرة أ( منه املتضمن ة التنصيص على أن ه من بني الشروط الواجب تواف
لنقل الربي" هذا ابإلضافة إىل أن  التدرج اهلرمي  اخلطط الوظيفية أن تكون " اخلطة الوظيفية شاغرة و منصوصا عليها ابهليكل التنظيمي للوكالة الفنية ل

هبا املشرف   خلطة رئيس مكتب ) درجة رابعة، درجة اثلثة، درجة اثنية، درجة أوىل( يقتضي الضبط الدقيق للخط ة الوظيفية املوافقة للدرجة اليت يتمتع
التنظيمي للوكالة الفنية للنقل الرب ي أن  من بني الشروط الواجب توافرها يف املرتشح لشغل خطة مدير مركزي    على تسيري تلك املكاتب صلب اهليكل 

ط نتبني  ابلوكالة الفنية للنقل الربي أن يكون قد ارتقى إىل خطة من الصنف السابع جبدول تصنيف اخلطط، إال  أن ه ابلرجوع إىل جدول تصنيف اخلط
ق اخلطط و شبكة األجور. و استنادا إىل ما تقد م فإن  اختاذ مشروع األمر  عدم إدراجه لصنف سابع رغم التنصيص على الصنف املذكور جبدول تطاب

 املعروض يستوجب : 
دقة أو ال : مراجعة اهليكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل يف اجتاه التنصيص على اخلط ة الوظيفية لرئيس مكتب كضبط درجات تلك اخلط ة ابل -

 املطلوبة. 
 1749مراجعة جدول تصنيف اخلطط يف اجتاه إضافة الصنف السابع.  اثنيا :

املتعلق ابملسامهات واملنشآت العمومية ومن أحكام األمر   1989املؤرخ يف غرة فيفري    1989لسنة    9يتبني من أحكام القانون عدد    -     
على املؤس سات العمومي ة اليت ال تكتسي صبغة إداري ة وصيغ   واملتعل ق بكيفي ة ممارسة اإلشراف  2002أكتوبر    7املؤر خ يف    2002لسنة    2198عدد  

ا ال تتضم ن ما يفيد ضرورة    املصادقة على أعمال التصر ف فيها وطرق وشروط تعيني أعضاء جملس املؤس سة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها أهن 
من مشروع األمر املعروض تنص على ضرورة   5و  4و  1أن مقتضيات الفصول  موافقة سلطة اإلشراف على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفي ة، غري

منها و ينص  موافقة سلطة اإلشراف على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفي ة وعلى مقر رات التسمية يف نيابة اخلطط الوظيفي ة وعلى مقر رات اإلعفاء  
التكليف ابخلط أن   املعروض على  األمر  السابع من مشروع  آلية يف حالة حتديد مد ة  الفصل  ينتهي بصفة  األو ل  عليها ابلفصل  املنصوص  الوظيفي ة  ط 

ار إليها ابلفصل األو ل اخلط ة الوظيفي ة أو مد ة التكليف هبا، غري أن ه يتبني  ابلرجوع إىل مقتضيات الفصل األول من ذات املشروع أن  اخلطط الوظيفي ة املش 
 1750العام للمركز الوطين للرتمجة دون حتديد ملد ة اخلط ة الوظيفي ة أو ملد ة التكليف هبا. تسند مبقتضى مقر ر صادر عن املدير 

الفقرة السادسة: خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة بضبط نظام أتجري األعوان والزيدة ف األجــور واملنح 
 واملكافآت:

 
حول مشروع أمر يتعل ق  بضبط شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها بديوان مساكن اإلطارات النشيطة لوزارة    15831/2013الرأي االستشاري عدد    1748

 الداخلية. 
 مشروع أمر يتعل ق بضبط شروط اسناد اخلطط الوظيفية ابلوكالة الفنية للنقل الربي وشروط االعفاء منها . حول  16146/2013الرأي االستشاري عدد  1749
 يتعل ق بضبط نظام إسناد اخلطط الوظيفية ابملركز الوطين للرتمجة واإلعفاء منها.  حول مشروع أمر 15860/2013الرأي االستشاري عدد  1750
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 التالية : أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات 

من مشروع األمر املعروض مل يراع عند تقديره للمنح املستوجبة ملختلف رتب السلك اإلداري   3جتدر املالحظة أن اجلدول املضمن ابلفصل    -
 102.000"( من ذلك أن منحة التصرف الرتبوي املخصصة للمتصرف املستشار للرتبية مقدارها  1للرتبية عنصر األقدمية يف نفس الصنف الفرعي )"أ

أو بعد النجاح يف  دينار يف حني أن املتصرف الرئيس للرتبية، و الذي يسمى يف هذه الرتبة من بني املتصرفني املستشارين للرتبية إثر متابعة مرحلة تكوين  
املتعلق   2013جوان  10املؤرخ يف  2013لسنة  2528من األمر  11مناظرة داخلية ابمللفات مع شرط األقدمية خبمس سنوات كما يقتضيه الفصل 

دينار فقط. كما أن مشروع األمر املعروض مل   98.000بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك اإلداري للرتبية، قدرت املنحة آنفة الذكر يف شأنه بـ  
  2528من األمر عدد    3لفصل  يراع عند حتديد مقادير املنح املسندة للسلك اإلداري للرتبية التسلسل اهلرمي للرتب الوارد صلب اجلدول املضمن اب

 98.000دينار، و متصرف رئيس للرتبية بـ    107.500سالف الذكر إذ أنه مت حتديد مقدار املنحة املسندة  إىل متصرف عام للرتبية بـ    2013لسنة  
نحة املسندة إىل رتبة متصرف  "، يف حني أن امل 1دينار و تنتمي كل هذه الرتب إىل الصنف الفرعي "أ  102.000دينار ومتصرف مستشار للرتبية بـ  

دينار و كذلك الشأن يف خصوص املنحة املسندة إىل متصرف مساعد للرتبية املنتمي   141.500" قد حددت بـ 2للرتبية املنتمي إىل الصنف الفرعي "أ
بـ                  تصرف للرتبية و املقدرةدينار وهي أقل قيمة من تلك املسندة إىل كاتب  75.000" إذ حددت املنحة املخولة له بـ 3للصنف الفرعي "أ

دينار رغم انتمائه إىل الصنف "ب". لذا يتجه تاليف اخللل املذكور لضمان التناسق بني النصوص القانونية و احرتام تسلسل الرتب صلب   100.000
 1751اإلدارة. 

داء رأيه فيه وإدراج ما يفيد احرتام هذا اإلجراء صلب  على رأي وزير املالية إلب  موضوع اإلستشارةيت جه العمل على عرض مشروع األمر    -
عدد   األمر  من  الثاين  الفصل  من  األخرية  الفقرة  تطبيقا ألحكام  اإلطالعات  بضبط   1975ماي    30املؤر خ يف    1975لسنة    316قائمة  املتعلق 
املالية( بشأن كل  املسائل اليت يكون هلا أتثري على امليزاني ة وخاص ة    مشموالت وزارة املالية اليت تنص على ما يلي: "وهبذا العنوان تقع استشارهتا )أي وزارة

على امليزاني ة  ما يتعل ق منها ابلتأجريات العمومي ة" ضرورة أن  ضبط النظام األساسي اخلاص ألي سلك من األسالك يتضم ن ابلضرورة تنصيصات هلا أتثري  
شروع املاثل يتضم ن التنصيص على إلغاء مجيع االحكام السابقة واملخالفة ومن بني هذه األحكام األمر  لتعل قها مبسائل هتم التأجري العمومي كما أن  امل

املتعل ق ابلقانون األساسي اخلاص  أبعضاء املراقبة العام ة للمصاحل العمومي ة املنق ح ابلعديد من األوامر   1982جانفي    5املؤر خ يف    1982لسنة    6عدد  
( و يت جه إعادة صياغة مقتضيات الفقرة  2000جانفي    3املؤر خ يف    2000لسنة    63ي وزير املالية )على غرار األمر عدد  اليت صدرت بعد أخذ رأ

الفصل   من  إال   7األخرية  يتم  القوانني ال  مرتبة  هلا  بنصوص  إىل صور وردت  الضرر  إضافة صور جديدة جلرب  أن   املعروض ضرورة  األمر  مشروع  من 
ملرتبة القانونية أي قوانني وليس مبوجب أوامر ذات صبغة ترتيبي ة خاص ة إذا كانت تتعلق بضبط نظام أساسي خاص هو يف  بنصوص حتوز على نفس ا

القانون عدد   الثاين من  الفصل  القانون ابلنسبة لصنف من األعوان على معىن  يتعل ق بضبط كيفي ة تطبيق    12املؤر خ يف    1983لسنة    112األصل 
و يتبني  ابلرجوع إىل  بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة اإلداري ة  املتعلق  1983ديسمرب  

من مشروع األمر املعروض أن  االنتداب يف رتبة مراقب مساعد للمصاحل العمومي ة ميكن أن يتم من بني احلاملني لشهادة املاجستري   11أحكام الفصل  
العمو  القطاع  الرقابة والتفق د والتدقيق يف هياكل  أقدمي ة مخس سنوات على األقل يف جماالت  الفصل  واملتوف رة فيهم  أحكام  من ذات   12مي، غري أن 

وأخضعت    املشروع مل تنص سوى على األعوان املتخر جني من مدرسة تكوين مصادق عليها يف ما يتعل ق بفرتة الرتب ص املختصرة واحملد دة بسنة واحدة
الرقابة يف  املختص ة  العمومي  القطاع  هياكل  يف  أقدمي ة  سنوات  قضوا مخس  الذين  املنتدبني  حمد دة    ابلتايل  ترب ص  فرتة  قضاء  لوجوب  والتدقيق  والتفق د 

 بسنتني. 

والتفق د   للرقابة  العام  القطاع  هلياكل  والتابعني  العمومي ة  للمصاحل  مساعد  مراقب  برتبة  املنتدبني  األعوان  إضافة  يت جه  عليه  إىل وبناءا  والتدقيق 
بسنة واحدة خاص ة وأ تقد ر  ترب ص خمتصرة  بفرتة  املنتفعني  مع ما ورد ابلفصل  األعوان  يتالءم  التمش ي  للوظيفة   86ن  هذا  العام  األساسي  النظام  من 

احدة فقط ويكون العمومي ة الذي نص  على متتع األعوان الذين قضوا سنتني من اخلدمة املدني ة الفعلي ة بصفة وقتيني ومتعاقدين بفرتة ترب ص تدوم سنة و 
والذ الذكر  سالفي  األعوان  متتيع  أوىل  ابب  للمصاحل من  العام ة  الرقابة  هيئة  مهام  نفس  تباشر  اليت  العمومي  القطاع  هبياكل  سنوات  مخس  قضوا  ين 

 
 منخة ا لتصرف الرتبوي  .  -حول مشروع أمر يتعلق احداث منحة خاصة لفائدة السلك االداري للرتبية تسمى   16112/2013الرأي االستشاري عدد   1751
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 1752العمومي ة. 

من مشروع النظام األساسي اخلاص بسلك عدول اخلزينة التابع لوزارة املالية على أن  مقادير وشروط إسناد منحة األعباء   29ينص الفصل    -
التبليغ واإلجر  اءات تضبط أبمر، وجتدر اإلشارة إىل أن ه ورد على احملكمة مشروع أمر مصاحب ملشروع النظام األساسي اخلاص يتعل ق اخلاص ة ومنحة 

التبليغ واإلجراءات، غري أن  الفصل الثاين من مشرو  ع  إبحداث منحة خصوصي ة لفائدة أعضاء السلك وبضبط مقاديرها وشروط إسنادها وهي منحة 
ه عالوة على املرت ب األساسي تسند لفائدة اعوان سلك عدول اخلزينة منحة األعباء اخلاص ة واملنحة الكيلومرتي ة ومنحة اإلنتاج. األمر املعروض تضم ن أن  

ا على ويف هذا املستوى يطرح التساؤل خبصوص أسباب إفراد منحة التبليغ واإلجراءات أبمر مستقل يتعل ق إبحداثها وبضبط مقاديرها وشروط إسناده
وبناءا عليه فإن ه يستحسن إفراد منحة األعباء اخلاصة أبمر مستقل  منحة األعباء اخلاص ة اليت مت  إدراجها ضمن األمر املتعل ق بضبط نظام التأجري.خالف 

 1753يتعل ق إبحداثها وبضبط مقاديرها وشروط إسنادها على غرار ما مت  ابلنسبة ملنحة التبليغ واإلجراءات 

تقتضي القواعد املعمول هبا يف ضبط أتجري األعوان العموميني املنتمني إىل نفس السلك اإلعتماد على الرتب املنصوص عليها ابألنظمة   -     
عروض يتبني  أن ه  ملاألساسية اخلاصة هبم لضبط املنح املخو لة هلم والزايدات املنجر ة عنها، غري أن ه ابلرجوع إىل أحكام الفصل األو ل من مشروع األمر ا

 1980سبتمرب    30املؤرخ يف    1980لسنة    1255أغفل رتبة " مساعد استشفائي جامعي يف طب  األسنان" كما مت  التنصيص عليها ابألمر عدد  
القانون األساسي ألطب اء األسنان اإلستشفائيني اجلامعيني. يتعني  إعادة صياغة اجلدول املضم ن    املتعل ق بضبط  ابلفصل األول من مشروع  وعليه، فإن ه 

األسنان" و استشفائي جامعي يف طب   رتبة "مساعد  املاثل ابلتنصيص على  يتمتع    الرتتيبيقتضي    األمر  أن  السلك  لنفس  املنتمية  للرتب  التفاضلي 
ن تفح ص اجلدول امللحق ابلفصل األول  املنتمون للرتبة األعلى مبنحة أكرب من تلك املسندة إىل رتبة أدىن أو متاثلها يف حاالت خمصوصة، غري أنه تبني م

 رتبة أستاذ من مشروع األمر املعروض أن مقدار الزايدة املسند إىل رتبة أستاذ حماضر مربز استشفائي جامعي يف طب  األسنان أكرب من تلك املسندة إىل
اذ استشفائي جامعي يف الصيدلة. لذا يتجه إصالح مقادير استشفائي جامعي يف طب  األسنان، واحلال أن الرتبة األوىل يف الذكر هي أدىن من رتبة أست

 1754. املنح املسندة

املعروض يف بعض أحكامه على عدد الصفحات لتحديد مبلغ أتجري صاحب العمل، إال أنه يتجه    2اعتمد الفصل     - من مشروع األمر 
  1989لسنة    438ى غرار ما كان معمول به مبقتضى األمر عدد  علاعتماد معايري فني ة موحدة لتحديد الصفحة )من حيث احلجم واخلط املعتمد...(  

 تضبط أحكام املشروع املعروض اإلطار القانوين لألعمال االستثنائية اليت وقع ضبط نظام أتجريها خاصة  ومل  .املزمع إلغاؤه  1989مارس    15املؤرخ يف  
الدولة أو إىل غريهم من األ القانوين هلذه األعمال وأنه ميكن أن توكل هذه األعمال إىل موظفي  بتوضيح اإلطار  النقص  يتجه تاليف هذا  لذا  عوان.  

  15املؤرخ يف    1989لسنة    438من األمر عدد    3االستثنائية على غرار ما كان معمول به مبقتضى األمر املزمع إلغاؤه )الفقرة األخرية من الفصل  
 1755 . ؤون الثقافية بصفة غري قارة.(املتعلق بضبط نظام أتجري املتعاقدين مع وزارة الش 1989مارس 

نقطة عن كل   25،0إن  مد ة عطلة الوالدة ال ميكن جتزئَتها أو قطعها ولو اقتضت ضرورة العمل على حنو  يكون معه من غري اجلائز خصم    -
من النظام األساسي العام ألعوان الدولة  48يوم أو جزء من يوم غياب بعنوان العطلة املذكورة ضرورة أن  ذلك يتعارض وأحكام الفقرة األوىل من الفصل 

هادة طبية بعطلة والدة مدهتا شهران  " تنتفع املوظفات بعد اإلدالء بش واجلماعات احمللية واملؤسسات ذات الصبغة اإلدارية املتضمن ة التنصيص على أن ه  
 1756مع استحقاق كامل املرتب وميكن اجلمع بني هذه العطلة وعطلة االسرتاحة".  

تضم ن الفصل الثالث من مشروع األمر املعروض التنصيص على إلغاء مجيع األحكام السابقة واملخالفة، غري أن  ما جتدر اإلشارة إليه هو     -

 
 تعلق بتنظيم هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وبضبط النظام األساسي اخلاص أبعضائها .. حول مشروع أمر ي  15890/2013الرأي االستشاري عدد   1752
 حول مشروع أمر يتعلق  بضبط نظام أتجري أعوان سلك عدول اخلزينة بوزارة املالية ..  15927/2013الرأي االستشاري عدد   1753
امل   15815/2013الرأي االستشاري عدد    1754 واملتعل ق ابلرتفيع يف مقادير منحة عدم قبول احلرفاء املسندة لفائدة سلك    2009أكتوبر    19ؤرخ يف  حول مشروع أمر يتعلق  

 ..  2013-2012أطباء األسنان االستشفائيني اجلامعيني بعنوان سنة 
 الراجعة ابلنظر الة وزارة الثقافة . حول مشروع أمر يتعلق بضبط نظام أتجري االعمال االستثنائية  15958/2013الرأي االستشاري عدد  1755
 حول مشروع أمر يتعلق  بضبط املطابقة بني درحات رتب سلك عدول اخلزينة التابعني لوزارة املالية ومستوايت التأجري .  15928/2013الرأي االستشاري عدد  1756
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القانون عدد  أن  سلك عدول اخلزينة مت   بتنقيح بعض أحكام جمل ة احملاسبة    2012سبتمرب    25املؤر خ يف    2012لسنة    18إحداثه مبقتضى  املتعل ق 
اجهم ابلسلك العمومي ة ومت تنظيمه مبقتضى مشروع أمر يتعل ق بضبط النظام األساسي اخلاص أبعوانه، كما أن مأموري املصاحل املالية والذين سيتم إدم

هلم ال أمر يتعل ق بضبط النظام األساسي اخلاص هبم وال أمر يتعلق بضبط املطابقة بني درجات رتبهم ومستوايت التأجري وابلتايل فال   اجلديد مل يكن
 1757 .توجد نصوص سابقة يتعني  التنصيص على إلغائها واجته تبعا لذلك حذف الفصل املذكور

املتعلق إبحداث منحة العمل الربملاين لفائدة أعوان وعملة جملس    1991أفريل    18  يرمي مشروع األمر املعروض إىل تنقيح األمر املؤرخ يف    -
القانون عد  النواب يعد،من جهة، خمالًفا ملقتضيات  التونسية، وهو ما  الرمسي للجمهورية  يت م نشره ابلرائد  تنقيحه مل  املزمع  لسنة   64د  ، إال  أن  األمر 

بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية و نفاذها ضرورة أن  دخول كافة النصوص القانونية حي ز    املتعل ق  1993جويلية    5املؤر خ يف    1993
لفائدة املخاطبني   النفاذ و ترتيب آاثرها القانونية يتوقف على نشرها ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية و متجافًيا من جهة أخرى مع الضماانت املمنوحة

ية من إمكانية اإلطالع عليها و اإلحتجاج أبحكامها كتعارضه مع ضرورة تقي د اإلدارة مببدإ شفافية التصرف يف النفقات العمومية.  ابلنصوص القانون 
عوان املعنيني ، فإن ه ال جيوز قانوان لألابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية املشار إليه أعاله غري منشور    1991أفريل    18وعليه، وطاملا أن  األمر املؤرخ يف  

العدول   يتعنّي ذا فإن ه  به االنتفاع أبحكامه أو االحتجاج بـها مثلما هو الشأن ابلنسبة ملشروع األمر الراهن الذي اختذ ابإلستناد إىل األمر املذكور آنفا. ل
املضمنة مبشروع  عن مشروع األمر املعروض وتضمني مجيع األحكام املتعل قة إبسناد منحة العمل الربملاين لفائدة أعوان وعملة جملس النواب مبا فيها تلك  

 1758األمر املاثل صلب مشروع أمر جديد. 

التابعة لوزارة الرتبية،بضبط نظام أتجري سلك مدرسي التعليم العاملني ابيتعلق مشروع األمر املعروض      - تت جه  و  ملدارس اإلعدادية واملعاهد 
( املؤرخة يف 4403/1)  2464/2012، مبقتضى اإلحالة عدد  2012أكتوبر  04اإلشارة يف هذا اجملال أنه ورد على كتابة احملكمة اإلدارية، بتاريخ  

املتعلق بضبط القانون األساسي   1973مارس    17املؤرخ يف    1973لسنة    114،  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2012أكتوبر    02
الذي متت إحالة رأي    2012لسنة    15557اخلاص برجال التعليم العاملني مبعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة الرتبية القومية موضوع االستشارة عدد  

 ة التالية:وهو ما يثري املالحظات القانوني 2012أكتوبر  25احملكمة بشأنه بتاريخ 

املؤرخ يف   1973لسنة    114مل يتم إدراج، ضمن مشروع األمر املعروض، بعض الرتب الواردة مبشروع األمر املتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  -
ومية، املشار إليه أعاله، املتعلق بضبط القانون األساسي اخلاص برجال التعليم العاملني مبعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة الرتبية الق  1973مارس    17

ىل. وعليه يتجه إضافة الرتب واملتمثلة يف رتبة أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األوىل، أستاذ التعليم الفين للمرحلة األوىل وأستاذ التعليم التقين للمرحلة األو 
اثل لضمان التطابق مع التسميات الواردة مبشروع األمر املتعلق املذكورة إىل مشروع األمر املعروض كتعديل تسميات الرتب املنصوص عليها ابملشروع امل 

وذلك بتعويض تسمية "أستاذ أول فوق الرتبة" مبا صوابه " أستاذ تعليم أول   1973مارس    17املؤرخ يف    1973لسنة    114بتنقيح وإمتام األمر عدد  
 أستاذ تعليم اثنوي مميز".فوق الرتبة"، كتعويض تسمية "أستاذ مميز للتعليم الثانوي" مبا صوابه " 

من مشروع األمر املعروض أنه "تلغى مجيع األحكام السابقة واملخالفة هلذا األمر عدا..." وعليه يتجه ذكر هذه األحكام   9نص  الفصل    -
أوىل للتعليم الثانوي   السابقة واملخالفة ملشروع األمر من جهة واالستغناء عن األحكام اليت تتضمن إلغاء األحكام اخلاصة برتب أستاذ مرحلة
 1973لسنة    114وأستاذ مرحلة أوىل للتعليم الثانوي التقين وأستاذ مرحلة أوىل للتعليم الفين ابعتبار أن مشروع األمر املنقح لألمر عدد  

 قد تضمن أحكاما انتقالية.  1973مارس  17املؤرخ يف 
بتنقيح وإمتام األمر  - املتعلق  املتعلق بضبط   1973مارس    17املؤرخ يف    1973لسنة    114عدد    يتجه احلرص على نشر مشروع األمر 

ال الثانوي العام لوزارة الرتبية القومية، ابلرائد الرمسي للجمهورية  تونسية، قبل القانون األساسي اخلاص برجال التعليم العاملني مبعاهد التعليم 
 1759نشر مشروع األمر املعروض. 

 
 . 2013م طبقات األرض بعنوان سنة حول مشروع أمر يتعلق ابلرتفيع يف مقادير منحة عل 15987/2013عدد  الرأي االستشاري  1757
املتعلق ابحداث منحة العمل الربملاين لفائدة اعوان وعملة جملس    1991أفريل  18حول مشروع أمر يتعلق ب تنقيح االمر املؤرخ يف  15788/2013الرأي االستشاري عدد  1758

 النواب. 
 سلك مدرسي التعليم العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد التابعة لوزارة الرتبية. حول مشروع أمر يتعلق  بنظام أتجري  15734/2013الرأي االستشاري عدد  1759
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ة خصوصية استثنائية لفائدة سلك املدرسني التكنولوجيني، يف حني أن ه يت ضح من األمر عدد  يت علق مشروع األمر املعروض إبحداث منح -
املتعلق بضبط نظام أتجري سلك املدرسني التكنولوجيني إنتفاع األعوان املعنيني ابألمر   2001نوفمرب    9املؤرخ يف    2001لسنة    2591
ا اإلكتفاء ابلرتفيع يف مقدار تلك املنحة . لذا خصوصية مبا الجيوز معه إحداث منحة مماثلة من  مبنحة   شأهنا أن تغطي نفس األعباء و إّن 

عدد   األمر  بتنقيح  يتعلق  أمر  مشروع  املضمنة صلبه ضمن  األحكام  إدراج  و  املعروض  األمر  مشروع  العدول عن  يت جه  لسنة   911فإن ه 
ية املسندة إىل سلك املدرسني التكنولوجيني و بتنقيح األمر عدد  املتعلق بضبط مقادير املنحة اخلصوص   2009أفريل    4املؤرخ يف    2009
 .1760و املتعلق بضبط نظام أتجري سلك املدرسني التكنولوجيني  2001نوفمرب  9املؤرخ يف  2001لسنة  2591

لمطابقة واملالءمة مع  )جديد( املدرج ابلفصل الثاين من مشروع االمر املعروض وذلك ضماان ل 4يت جه إعادة صياغة مقتضيات طالع الفصل  -
عدد   األمر  من  األو ل  الفصل  يف    2008لسنة    2988أحكام  املكل فني    2008سبتمرب    8املؤر خ  األعوان  أتجري  نظام  بضبط  املتعلق 

املكل ف "لألعوان  عبارة  بتعويض  التنقيح  موضوع  الرتبية  وزارة  تنظ مها  اليت  املدرسي ة  واملناظرات  االمتحاانت  خمتلف  يف  إبعداد ابملشاركة  ني 
االخت  املكل فني إبعداد  املدرسي ة  واملناظرات  االمتحاانت  وأعضاء جلان  "لألعوان  صوابه  مبا  املدرسي ة"  واملناظرات  االمتحاانت  بارات وتنظيم 

املشار   الفصل األو ل  االشارة إىل أن  مقتضيات  السياق جتدر  املادي"، ويف نفس  املداوالت واإلعداد  تعتمد  وإبصالحها واملشاركة يف  إليه 
يف خصوص  عبارة "املناظرات املدرسي ة" يف حني أن  أحكام الفصلني الثاين والثالث تعتمد عبارة "املناظرات الوطني ة" واجته تبعا لذلك التنسيق  
ابلفصل   املضم ن  املدرجة ابجلدول  للمقادير  ابلرجوع  يتبني   و  العبارة  هذه  املعروض يف خصوص  األمر  مشروع  ديد( )ج  4صياغة فصول 

ائسة مركز  املدرج ابلفصل الثاين من مشروع األمر املعروض الفرق بني املكافآت املالية املسندة للمكل فني برائسة مركز االختبارات الكتابي ة وبر 
لنسبة د( وتلك املسندة للمكل فني برائسة مركز التجميع والتوزيع وبرائسة مركز إصالح )اب  200د و    130:  1إيداع )ابلنسبة للمجموعة  

 د(.1150د و1260للمجموعة األوىل: 
يت سيتم إسنادها وطاملا مل تبني  وثيقة شرح األسباب مرب رات هذه التفرقة يت جه إعادة الصياغة يف اجتاه اعتماد مقادير متقاربة ابلنزول ابملقادير ال

التعر ض صلب وثيقة شرح األسباب إلحكام التصر ف يف األموال العمومي ة  للمكل فني برائسة مركز التجميع والتوزيع وبرائسة مركز إصالح خاص ة وأن ه مت  
د للسائق   245د للسائق يف مركز إصالح و    255كمرب ر من مرب رات التنقيح املزمع اختاذه ، من جهة أخرى فإنه يعترب من غري املقبول أن يتم إسناد  

د، ما يت جه معه اعتماد معايري موضوعي ة يتم على أساسها ضبط املقادير املالية 200قاضى  مبركز التجميع والتوزيع واحلال أن  رئيس مركز اإليداع سيت
 1761املبي نة ابجلدول وإعادة النظر يف هذه املقادير بناء على هذه املعايري املوضوعي ة. 

 الفقرة السابعة: خبصوص امللفات االستشارّية املتعّلقة بوحدات التصّرف حسب األهداف:

 ة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : أبدت احملكم

املتعل ق إبحداث وحدة تصر ف   2008جويلية    1املؤر خ يف    2008لسنة    2477من األمر عدد    3تنص الفقرة األوىل من الفصل    -    
وطرق سريها على ما يلي: "حد دت مد ة حسب األهداف إلمتام إجناز سد ي الكبري واملوىل ومنشآت حتويل مياهها من والية جندوبة وبضبط تنظيمها  

حكام الفصل الثاين  إجناز األشغال املتبقي ة يف نطاق املشروع املذكور بثالث سنوات بداية من اتريخ نفاذ هذا األمر"، وجتدر اإلشارة إىل أن ه وتطبيقا أل
ئد الرمسي للجمهوري ة التونسي ة وبنفاذها فإن  اتريخ نفاذ األمر  املتعلق بنشر النصوص ابلرا 1993جويلية  5املؤر خ يف  1993لسنة  64من القانون عدد 

 3ابلتايل فإن  اتريخ انتهاء املد ة احملد دة ابلفصل    2008جويلية    9ابلنظر إىل أن  إيداع الرائد الرمسي املدرج به األمر مت يوم    2008جويلية    15هو  
 2011لسنة    610املشار إليه متت املبادرة ابختاذ األمر عدد    3ة املنصوص عليها ابلفصل  . غري أن ه وقبل انتهاء املد  2011جويلية    15املذكور هو  

من    3الذي نص  فصله األو ل على إلغاء الفصل    2008جويلية    1املؤر خ يف    2008لسنة    2477املنق ح لألمر عدد    2011ماي    18املؤر خ يف  
ديد(: حد دت مد ة إجناز األشغال املتبقية من املشروع املذكور خبمس سنوات بداية من )ج  3وتعويضه ابألحكام التالية: "الفصل    2477األمر عدد  

 
 حول مشروع أمر يتعلق إبحداث منحة خصوصية استثنائية لفائدة سلك املدرسني التكنولوجيني .  15808/2013الرأي االستشاري عدد  1760
املتعلق بضبط نظام أتجري    2008سبتمرب    08املؤرخ يف    2008لسنة    2988وإمتام األمر عدد  حول مشروع أمر يتعلق بتنقيح    15855/2013الرأي االستشاري عدد    1761

 األعوان املكلفني ابملشاركة يف خمتلف االمتحاانت واملناظرات املدرسية اليت تنظمها وزارة الرتبية والتكوين. 
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 15فإن  اتريخ انتهاء املد ة أصبح    2011جويلية    15اتريخ نفاذ هذا األمر....". وابلتايل فعوض أن تنتهي مد ة وحدة التصر ف حسب األهداف يف  
وذلك بسنتني وست ة   2013جويلية    15اذ مشروع األمر املعروض للتمديد يف املد ة اليت تنتهي يف  . ويف هذا املستوى مت ت املبادرة ابخت2013جويلية  

كما وردت قاصرة    3أشهر، غري أن  عبارات الفصل األول من مشروع األمر املعروض وردت قاصرة عن بيان اتريخ انتهاء املد ة املنصوص عليها ابلفصل  
املد ة اجلديد انتهاء  بيان اتريخ  مقتضيات طالع  عن  إعادة صياغة  يت جه  للدق ة والوضوح  لذلك وضماان  وتبعا  أشهر.  ة واليت ستضاف هلا سنتني وست ة 

ياههما الفصل األول من مشروع األمر املعروض على حنو ميكن أن يكون كالتايل: "يتم التمديد يف آجال إجناز سدي الكبري واملوىل ومنشآت حتويل م
املؤر خ    2008لسنة    2744من األمر عدد    3اتريخ انتهاء املد ة احملد دة ابلفصل    2013جويلية    15ست ة أشهر بداية من  من والية جندوبة بسنتني و 

إليه أعاله )  2011ماي    18املؤر خ يف    2011لسنة    610كما هو منق ح ابألمر عدد    2008جويلية    1يف    15  -  2013جويلية    15املشار 
 1762 (....".2016جانفي 

املتعل ق إبحداث وحدات التصرف حسب األهداف   1996جويلية    6املؤرخ يف    1996لسنة    1236من األمر عدد    2أوكل الفصل    -    
اييس  لألمر احملدث لوحدة التصرف حسب األهداف ضبط مقاييس تقومي نتائج املشروع، غري أن  مشروع األمر املعروض جاء خاليا من أحكام حتد د مق

لذا فإن ه   شروع تطوير التصرف يف ميزانية الدولة فيما خيص ما أوكل لوحدة التصرف حسب األهداف املزمع إحداثها بوزارة التجهيز والبيئةتقومي إلجناز م
 1763  .يت جه إدراج أحكام يف هذا اخلصوص صلب مشروع األمر املاثل

املعروض إبحداث وحدة تصر ف حسب األهداف بغاية اإلع  -   لبعث هيئة وطنية لإلستثمار، إال  أن  حتقيق تلك  يتعلق مشروع األمر  داد 
ل أن  املوارد  الغاية ال يقتضي ابلضرورة إحداث هيكل جديد )الوحدة املذكورة( و الذي من شأنه مزيد إثقال كاهل ميزانية الدولة بنفقات إضافية و احلا

 1764  .رائسة احلكومة و ابإلدارة التونسية عموماالبشرية املؤهلة و التجربة يف تركيز اهلياكل املماثلة متوفر ة مبصاحل 

أن ه مت  اإلطالع على األمر عدد    -   املعروض  أوت    16املؤر خ يف    2010لسنة    2026يتبني  ابلرجوع إىل قائمة إطالعات مشروع األمر 
مقتضيات   2010 أن  غري  متويلها،  وطرق  واالتصال  املعلومات  وتكنولوجيات  املواصالت  تنمية  صندوق  مبسامهات  املعني ة  التدخالت  بضبط  املتعلق 

ع واملت صلة ابلتشجيعات نص ت على حتميل املصاريف املنجر ة عن بعضها على ميزاني ة الصندوق الوطين للتشغيل فحسب ودون التعر ض إىل فصول املشرو 
مت    إطار ما  صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصال واحلال أن إجناز مشروع تونس الذكي ة لنقل اخلدمات خارج بلد املنشأ يندرج يف

من الفصل الثاين اليت تنص على تويل الصندوق دعم تدخالت   18املذكور أعاله وخاص ة املط ة    2010لسنة    2026التعر ض له صلب األمر عدد  
  الذي ينص على أن  مسامهة الصندوق يف   17الدولة لتشجيع انتصاب املؤس سات الناشطة يف جمال نقل اخلدمات خارج بلد املنشأ إىل تونس والفصل  

ابملط ة   عليها  املنصوص  واألنشطة  الفصل    18التدخ الت  حبالة.  2من  حالة  تنمية    تضبط  لصندوق  املشروع  مقتضيات  صلب  التعر ض  يت جه  لذا 
تغطي يف  الدولة  مسامهة  غرار  على  التشجيعات  بعض  إسناد  على  املنجر ة  النفقات  بتحميله  وذلك  واالتصال  املعلومات  وتكنولوجيات  ة املواصالت 

اليت س التكا الشغل  مواطن  أساس عدد  املسندة على  السنوي ة  املنحة  التأجري من خالل  الدولة يف تكلفة  الربامج ومسامهة  املنجر ة عن خمتلف  يقع  ليف 
أن  ضبط  من مشروع األمر املعروض على    5( واليت مل يتم التعر ض للميزاني ات اليت ستتحم ل النفقات املنجر ة عنها و ينص الفصل  8إحداثها )الفصل  

على أن  االتفاقي ة اليت سيتم إبرامها مع   6، كما تنص  الفقرة األخرية من الفصل  6التسهيالت الضروري ة سيتم صلب االتفاقي ة املنصوص عليها ابلفصل  
 1993لسنة    64لقانون عدد  الدولة جيب أن تكون موافقة لألّنوذج امللحق ابلصيغة الفرنسي ة لألمر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل األو ل من ا

املتعلق بنشر النصوص القانونية ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبدخوهلا حيز التنفيذ الذي ينص على ما يلي: "يكون   1993جويلية    5املؤر خ يف  
و  العربي ة.  ابللغة  التونسي ة  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  والقرارات  واألوامر  واملراسيم  القوانني  اإلعالم  نشر  سبيل  على  وذلك  أخرى  بلغة  نشرها  يتم كذلك 

هبا األخذ  سيتم  لتنصيصات وجوبي ة  متضم نة  ابعتبارها  املعروض  األمر  مشروع  من  يتجز أ  يعد  جزءا ال  االتفاقي ة  أن  ّنوذج  ومبا  إعداد   فحسب".  عند 

 
واملتعلق إبحداث وحدة تصرف    2008جويلية    1املؤرخ يف    2008لسنة    2477حول مشروع أمر يتعل ق  تنقيح األمر عدد    15782/2013الرأي االستشاري عدد     1762

 ندوبة وبضبط تنظيمها وطرق سريها. حسب األهداف إلمتام اجناز سدي الكبري واملويل ومنشآت حتويل مياهها من والية ج
االستشاري عدد     1763 أم  15918/2013الرأي  والبيئة  حول مشروع  التجهيز  لوزارة  األهداف  تصرف حسب  يتعل ق إبحداث وحدة  البيئة    -ر  تطوير    -قسم  الجناز مشروع 

 التصرف يف ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سريها.
 ع إحداث اهليئة الوطنية لإلستثمار. حول مشروع أمر يتعل ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف برائسة احلكومة إلجناز مشرو  15736/2013الرأي االستشاري عدد   1764
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شار إليها أعاله فإن ه يت جه إعدادها ابللغة العربي ة مع اإلشارة إىل أن  ملف  االتفاقي ات اليت ستربم يف الغرض ومتضم نة أيضا لضبط التسهيالت الضروري ة امل 
 ابلرجوع إىل  االستشارة ورد منقوصا من نص ّنوذج االتفاقي ة املعد ابلنسخة الفرنسي ة مما حال دون إطالع احملكمة عليه وإبداء رأيها خبصوصه و يتبني  

على أن  وحدة   8دولة هي اليت ستتوىل إبرام االتفاقي ة مع املؤس سات املعني ة، يف حني ينص  طالع الفصل  أن  ال  6مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل  
واملالءمة بني  التصر ف حسب األهداف هي اليت ستتوىل إبرام ومتابعة خمتلف االتفاقي ات اليت تندرج يف إطار مشروع تونس الذكي ة.لذا، وضماان للمطابقة

ام ر املعروض وضماان للدق ة الوضوح، يت جه حتديد السلطة املختص ة إببرام االتفاقي ات ابسم الدولة التونسي ة بكل  دق ة خاص ة وأن  إبر مقتضيات مشروع األم
  املؤر خ يف   2011لسنة    16االتفاقي ة سينجر عنه منح امتيازات وتشجيعات ستحم ل على موارد الصندوق الوطين للتشغيل والذي نص  املرسوم عدد  

 1765املتعل ق ابلصندوق الوطين للتشغيل على أن  الوزير املكل ف ابلتشغيل هو اآلمر ابلصرف لنفقات الصندوق. 2011مارس  26

عدد     - األمر  مشروع    2006جويلية    10املؤرخ    2006لسنة    1905تضم ن  األهداف إلجناز  املتعل ق إبحداث وحدة تصر ف حسب 
موضوع التنقيح املاثل، أن  مد ة تنفيذ نشاط الوحدة املذكورة حد دت  يانة )مرحلة اثنية( وضبط تنظيمها و طرق سريها،التنمية الفالحية املندجمة بوالية سل

من القانون عدد    2منه. و عمال مبقتضيات الفقرة األوىل من الفصل    3املشار إليه أعاله وفقا ألحكام الفصل    اتريخ نفاذ األمربست سنوات بداية من  
املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية املتضمن  أن  النصوص القانونية و الرتتيبية تكون    1993جويلية   5املؤرخ يف  1993لسنة  64

ابلرائد   2006لسنة    1905"انفذة املفعول بعد مضي مخسة أايم على إيداع الرائد الرمسي املدرجة به مبقر والية تونس العاصمة"، فإن ه بنشر األمر عدد  
التونسية عدد   للجمهورية  بتاريخ    2006لسنة    47الرمسي  تونس يف    2006جويلية    18الصادر  منه مبقر والية  نسخة  أودعت  جويلية    19الذي 

مل    . وطاملا2012جويلية    25لغاية    2006جويلية    25تكون أحكام األمر، موضوع التنقيح، انفذة املفعول خالل املد ة الزمنية املمتدة من    2006
خالل مد ة نفاذه القانونية سالفة الذكر فقد انتفى أثر ذلك األمر من املنظومة القانونية و أصبح من   2006لسنة  1905يتم تنقيح أو إمتام األمر عدد 

املاثل و إدراج أحكامه ضمن غري اجلائز التمديد يف أحكامه ابعتبار انتهاء سراين مفعوهلا.  و بناءا على ما سبق فإن ه  يت جه العدول عن مشروع األمر  
إبحداث وحدة تصر ف حسب األهداف إلجناز مشروع التنمية الفالحية املندجمة بوالية سليانة )مرحلة اثنية( وضبط تنظيمها مشروع أمر جديد يتعل ق "

 1236هداف كيفما حد دها األمر عدد  يتضمن  مجيع التنصيصات الوجوبية املتعني  توفرها ابألوامر احملدثة لوحدات التصرف حسب األ  و طرق سريها"
التصرف حسب   1996جويلية    6املؤرخ يف    1996لسنة   وحدة  موضوع  املشروع  تعريف   ( األهداف  التصرف حسب  وحدات  إبحداث  املتعل ق 

  1766األهداف املزمع إمتام إجنازها، آجال اإلجناز، مقاييس التقومي، اخلطط الوظيفية املزمع إحداثها صلب الوحدة...(. 

ة اخلاّصة أو تنقيحها:  الفقرة الثامنة: خبصوص امللّفات االستشارّية املتعّلقة ابملصادقة على األنظمة األساسيّ

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : 

 يتعلق مشروع األمر املعروض بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك القيمني العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد التابعة لوزارة الرتبية،   -    
ديسمرب   12املؤر خ يف    1983لسنة    112من القانون عدد    16إال أنه يتضح من فصول املشروع املذكور افتقاد السلك للوحدة اليت يقتضيها الفصل  

وذلك من خالل تقسيم رتبة   املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة اإلداري ة   1983
 رتبة عليا غري موالية  قيم أول على أساس الشهادة العلمية ومن مثة حرمان البعض من الرتقية إىل أعلى رتبة يف السلك ومتكني البعض اآلخر من الرتقية إىل

عدد   االستشاري  امللف  موضوع  العامني  القيمني  وسلك  املذكور  السلك  بني  الربط  خصوص  يف  التنسيق  غياب  هبا، كذلك  املرمسني  للرتبة  مباشرة 
القيم15900 مع أحكام سلك  والتنسيق  املعروض من جهة  األمر  السلك موضوع  احلرص على ضمان وحدة ومتاسك  يتجه  فإنه  لذا  العامني.  .  ني 

الفصل  و  للتطابق مع أحكام  الصبغة اإلدارية، فإن ه    28ضماان  العمومية ذات  الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات  العام ألعوان  النظام األساسي  من 
ع ألحكام هذا األمر" ابلفقرة  من مشروع األمر املعروض يف اجتاه تعويض عبارة " رتبة أعلى" الواردة قبل عبارة " ختض  6يت جه مراجعة مقتضيات الفصل  

 
حول مشروع أمر يتعل ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل اخلدمات خارج    15879/2013الرأي االستشاري عدد     1765

 بلد املنشأ وبضبط تنظيمها وطرق سريها. 
االستشاري عدد    1766 األمر عدد    15973/2013الرأي  بنقيح  يتعل ق  أمر  املتعلق ابحداث وحدة تصرف    2006جويلية    10املؤرخ يف    2006لسنة    1905حول مشروع 

 . وضبط تنظيمها وطرق سريها .  -مرحلة اثنية   -حسب األهداف الجناز مشروع التنمية الفالحية املندجمة بوالية سليانة   
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املؤر خ يف   1983لسنة    112من القانون عدد    86الثانية من الفصل املذكور مبا صوابه " الرتبة العليا املوالية مباشرة". و تنص  الفقرة األوىل من الفصل  
ؤس سات العمومي ة ذات الصبغة اإلداري ة على أن  األنظمة  املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة وامل  1983ديسمرب    12

سنة واحدة  األساسي ة اخلاص ة تضبط شروط الرتب ص والرتسيم، كما اقتضت الفقرة الثانية من ذات الفصل أن مد ة الرتب ص حتدد بسنتني واختصارها يف  
للذين قضوا على األقل سنتني يف اخلدمة املدني ة الفعلي ة بصفة وقتيني أو   ابلنسبة لألعوان املتخر جني من مدرسة تكوين مصادق عليها وكذلك ابلنسبة

شروط الرتب ص   متعاقدين. كما حددت الفقرة الثالثة منه الفرتة القصوى ملدة الرتبص أبربع سنوات. وعليه فإن  األنظمة األساسي ة اخلاص ة جيب أن تضبط
ا جيب أن تتقي د مبا ورد ابلفقرات الثانية والرتسيم وال ميكنها أن تتض من أحكاما تتعل ق مب د ة الرتب ص وحّت وإن تض منت أحكاما يف هذا اخلصوص فإهن 

لتكون متطابقة مع ما ورد   6سالف الذكر. وبناء على كل ما سبق بيانه يت جه إعادة صياغة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل    86والثالثة من الفصل  
يف خصوص مد ة الرتب ص، كما يت جه إمتام مقتضيات مشروع األمر املعروض ابلتطر ق لشروط الرتب ص    1983لسنة    112من القانون عدد    86ابلفصل  

من مشروع األمر املعروض أحكاما تتعلق ابلرتقية إىل رتبة عليا غري موالية مباشرة للرتبة اليت مت  ترسيم العون بـها ملا نص   11والرتسيم. و تضمن الفصل  
جازة أو ى القيمون املرشدون اثر النجاح يف مناظرة داخلية ابمللفات تفتح للقيمني األولني املرتمسني يف رتبهم احملرزين على شهادة الوطنية لإلعلى انه يسم

من    28صل  ( سنوات أقدمية على األقل يف رتبتهم، خمالفا بذلك من جهة أحكام الف5األستاذية أو على شهادة معادلة هلا واملتوفر فيهم شرط مخس )
وظف من الرتبة اليت  النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية الذي عر ف الرتقية أبهنا ارتقاء امل

 .قيم أول فوق الرتبة من الرتقية إىل رتبة قيم مرشدوقع ترسيمه هبا إىل الرتبة العليا املوالية مباشرة، متسببا يف اآلن ذاته يف حرمان كافة املنتمني إىل رتبة  
1767 

املتعلق ابلتنظيم املؤق ت   2011ديسمرب    16املؤر خ يف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17تنص الفقرة الثانية من الفصل    -    
الصبغة الرتتيبي ة والفردي ة اليت ميضيها بعد مداولة جملس الوزراء   للسلط العمومي ة على أن  احلكومة تسهر على تنفيذ القوانني ويصدر رئيسها األوامر ذات 

إجراء إعالم رئيس  وإعالم رئيس اجلمهوري ة، غري أن  مشروع األمر املعروض ولئن تضم ن اإلطالع على مداولة جملس الوزراء فإن ه مل يتضم ن ما يفيد احرتام
 1768 وإمتام قائمة إطالعات مشروع األمر املعروض مبا يفيد احرتام هذا اإلجراء. اجلمهوري ة لـذا يت جه العمل على تاليف هذا اخللل 

الثالث ) جديد( من األمر عدد     -   الفصل  تنقيح أحكام  املعروض إىل  نوفمرب    8املؤرخ يف    1989لسنة    1690يهدف مشروع األمر 
املؤرخ يف    2013لسنة    1167امه ابلنصوص الالحقة و آخرها األمر عدد  املتعلق ابلقائمني بشؤون اجلوامع و املساجد ملثما مت  تنقيحه و إمت  1989

عدد    2013فيفري    15 األمر  مبقتضى  ذلك  من  استثنيت  أن  بعد  الدخل  على  الضريبة  إىل  املعيشة"  "غالء  منحة  لسنة   1167و ذلك إبخضاع 
 آليت بيانه : . و عليه، فإن ه يت جه إعادة صياغة أحكام مشروع األمر املعروض على النحو ا2013

الفصل   - من  األوىل  الفقرة  تنقح   : األو ل  عدد    3الفصل  األمر  من  يف    1989لسنة    1690)جديد(  املتعلق    1989نوفمرب    8املؤرخ 
 ابلقائمني بشؤون اجلوامع واملساجد كما يلي : 

الثاين )ج   3الفصل   - املنصوص عليها ابلفصل  املنحة  الفقرة األوىل جديدة( :  " عالوة على  لسنة   1690ديد( من األمر عدد  جديد ) 
اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر   1989نوفمرب    8املؤرخ يف    1989 النصوص  املتعلق ابلقائمني بشؤون اجلوامع واملساجد وعلى مجيع 

على  ، تسند إىل القائمني بشؤون اجلوامع واملساجد منحة شهرية خاضعة للضريبة  2011أوت    23املؤرخ يف     2011لسنة    1189عدد  
 الدخل و غري خاضعة احلجز بعنوان املسامهة يف نظام التقاعد واحليطة االجتماعية، تسمى "غالء املعيشة"... ) البقية دون تغيري(. 

 
 حول مشروع أمر يتعل ق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك القيمني العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد التابعة لوزارة الرتبية.  15901/2013شاري عدد الرأي االست 1767
املتعلق حبذف سلك مراقيب الرتاتيب    2012جوان    02املؤرخ يف    2012لسنة    518حول مشروع أمر يتعل ق إبمتام األمر عدد    15873/2013الرأي االستشاري عدد    1768

 البلدية وإدماج أعوانه بسلك األمن الوطين والشرطة الوطنية. 
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 1769. 2013جانفي  1: ختضع منحة غالء املعيشة للحجز بعنوان الضريبة على الدخل ابتداء من  2الفصل  -

  10املؤر خ يف    1990لسنة    2063االستشارة أن ه يتضم ن النسخة العربي ة ملشروع أمر يتعل ق بتنقيح األمر عدد  يتبني  ابلرجوع إىل ملف     -
والنسخة    1990ديسمرب   به  املتعلقة  األسباب  ووثيقة شرح  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  املختصة  الرتبية  اخلاص أبعوان  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق 

يتعذ ر وزير الشؤون االجتماعية املتعلق بضبط طرق تنظيم املناظرة الداخلي ة ابالختبارات للرتقية لرتبة متفق د للرتبية املختص ة، غري أن ه    الفرنسي ة ملشروع قرار
الة الصادرة عن على احملكمة إبداء رأيها خبصوص مشروع األمر املعروض ضرورة أن ه سبق هلا أن أبدت رأيها بنفس املشروع مبناسبة تعه دها مبقتضى اإلح

وقد مت توجيه   2013أفريل    22واملسج لة بكتابة احملكمة بتاريخ    2013أفريل    18( املؤر خة يف  1663/1)  246/2013رئيس احلكومة حتت عدد  
نظر لعدم ارتباطه ، كما يتعذ ر عليها إبداء رأيها خبصوص مشروع قرار وزير الشؤون االجتماعية املذكور آنفا وذلك ابل2013جوان    19الرأي بتاريخ  

التعر ض ملشرو  املعروض ودون  األمر  الرأي خبصوص مشروع  إال طلب  يتضم ن  مل  االستشارة  أن مكتوب طلب  إىل  املعروض ابإلضافة  األمر  ع مبشروع 
 1770القرار الذي يفرتض أن ه أدرج خطأ مبلف طلب رأي احملكمة اإلداري ة.

املتعل ق ابلتنظيم املؤقت للس لط العمومية    2011ديسمرب    16املؤر خ يف    2011  لسنة  6من القانون التأسيسي عدد    11ينص الفصل     -
التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العسكرية العليا ابلتوافق مع رئيس احلكومة. وعليه،    -10)...(  على أن ه " خيتص رئيس اجلمهورية ابملهام التالية :

املتعل ق   1967لسنة    20ظيمها مبقتضى القرار اجلمهوري موضوع املشروع املعروض ألحكام القانون عدد  ونظرا خلضوع الضباط التابعني للهيئة املزمع تن
تب العسكرية  ابلعسكريني، فإن  التسمية يف الرتب املنصوص عليها ابلفصل الثاين من مشروع النظام األساسي اخلاص  املاثل، مّت مت ت مطابقتها مع الر 

  14، و 11، 9، 6املشار إليها أعاله. لذا، يت جه إعادة صياغة أحكام الفصول  10، تغدو خاضعة ألحكام املط ة 3عدد  على النحو املبني  ابملالحظة
ا  الدفاع  بقرار مجهوري ابقرتاح من وزير  الوطين" مبا صوابه "  الد فاع  "بقرار من وزير  عبارة  بتعويض  املاثل  القرار اجلمهوري  لوطين". وينص من مشروع 

من هذا القرار اجلمهوري    2ث من مشروع القرار اجلمهوري املاثل على أن الضباط الذين تتم تسميتهم يف الرتب املنصوص عليها ابلفصل  الفصل الثال
ينفردون بشبكة أجور متم العسكريني  الرتبة، غري أن   العسكري من نفس  العايل  للتعليم  املدنيني  املوظفني  املنطبق على  التأجري  كة ي زة عن شبإىل نظام 

املتعل ق بضبط النظام    1967ماي    31املؤر خ يف    1967لسنة    20من القانون عدد    43األجور املدنية وبنظام أتجري خاص  عمال أبحكام الفصل  
كري على أفراد  عساألساسي العام  للعسكريني. لذا يتعني العدول عن سحب األحكام املتعل قة ابلتأجري املنطبقة على املوظفني املدنيني للتعليم العايل ال 

 .   1771من النظام األساسي العام  للعسكريني على حاله ال يسمح بذلك   43اهليئة املزمع تنظيمها مبقتضى القرار اجلمهوري املاثل ذلك أن  الفصل 

وشروط إسناد منحة األعباء  من مشروع النظام األساسي اخلاص بسلك عدول اخلزينة التابع لوزارة املالية على أن  مقادير    29ينص الفصل     -
التبليغ واإلجراءات تضبط أبمر، وجتدر اإلشارة إىل أن ه ورد على احملكمة مشروع أمر مصاحب ملشروع النظام األساسي اخلا ص يتعل ق اخلاص ة ومنحة 

التبليغ واإلجراءات،   غري أن  الفصل الثاين من مشروع  إبحداث منحة خصوصي ة لفائدة أعضاء السلك وبضبط مقاديرها وشروط إسنادها وهي منحة 
ة ومنحة اإلنتاج.  األمر املعروض تضم ن أن ه عالوة على املرت ب األساسي تسند لفائدة أعوان سلك عدول اخلزينة منحة األعباء اخلاص ة واملنحة الكيلومرتي  

تعل ق إبحداثها وبضبط مقاديرها وشروط إسنادها على ويف هذا املستوى يطرح التساؤل خبصوص أسباب إفراد منحة التبليغ واإلجراءات أبمر مستقل ي
وبناء عليه فإن ه يستحسن إفراد منحة األعباء اخلاصة أبمر مستقل   خالف منحة األعباء اخلاص ة اليت مت  إدراجها ضمن األمر املتعل ق بضبط نظام التأجري.

 1772بة ملنحة التبليغ واإلجراءات. يتعل ق إبحداثها وبضبط مقاديرها وشروط إسنادها على غرار ما مت  ابلنس

املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص    1973مارس    17املؤر خ يف    1973لسنة    114يتعل ق مشروع األمر املعروض إبمتام األمر عدد    -  
الفصل   الرتبية وذلك إبدراجه  التابعة لوزارة  العاملني ابملدارس اإلعدادي ة واملعاهد  الذ  30ابملدر سني  ي ينص على أن  األحكام اخلاص ة ابلرتقية )مكر ر( 

 
املتعلق ابلقائمني بشؤون اجلوامع    1989نوفمرب    08املؤرخ يف    1989لسنة    1690حول مشروع أمر يتعل ق بتنقيح األمر عدد    15882/2013الرأي االستشاري عدد    1769

 واملساجد. 
واملتعلق بضبط النظام األساسي    1990ديسمرب    10املؤرخ يف    1990لسنة    2063حول مشروع أمر يتعل ق بتنقيح األمر عدد    15948/2013شاري عدد  الرأي االست  1770

 اخلاص أبعوان الرتبية املختصة لوزارة الشؤون االجتماعية. 
 األساسي اخلاص هبيئة الضباط املدرسني والباحثني للتعليم العايل العسكري. حول مشروع  قرار مجهوري يتعلق بضبط النظام  15942/2013الرأي االستشاري عدد  1771
 حول مشروع  أمر يتعل ق بضبط نظام أتجري أعوان سلك عدول اخلزينة بوزارة املالية.  15927/2013الرأي االستشاري عدد  1772
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، غري أن  هذا التنقيح يتعارض مع مبدإ عدم رجعي ة األوامر ذات الصبغة الرتتيبي ة كما أن  أحكامه ال تندرج يف أي 2012جيري العمل هبا بداية من سنة  
ا نص ت على أن الرتقية ال تتم إال على إثر  من استثناءات هذا املبدإ خاص ة وأن ه يتبني  ابلرجوع إىل مقتضيات األمر موضوع ال تنقيح واملتعل قة ابلرتقية أهن 

 2012اية من  النجاح يف اجتياز مناظرات داخلي ة إم ا ابمللف ات أو ابلشهائد تفتح سنواي  وال ميكن تبعا لذلك التنصيص على أن هذه األحكام تسري بد 
بعد دخول مشروع األمر حيز التنفيذ أو إضفاء الشرعي ة على مناظرات أجريت   2012عنوان سنة  مبا أن ذلك سيؤول إىل فتح اجملال إلجراء مناظرات ب

لذا    وقبل املبادرة بتنقيح النظام األساسي اخلاص وهو يف كلتا احلالتني أمر غري جائز ال من الناحية القانوني ة وال من الناحية العملي ة.  2012بعنوان سنة  
 1773.مشروع األمر املعروضيت جه العدول عن اختاذ 

يف الفقرة األوىل منه أن ه "خيضع رجال التعليم املرتمسون يف إحدى الرتب املنصوص عليها هبذا األمر والذين تقع تسميتهم    6تضم ن الفصل    -  
إقرارهم يف رتبتهم اجلديدة أو إرجاعهم   يف رتبة أعلى ختضع ألحكام هذا األمر، لفرتة تربص تدوم سنة واحدة ميكن جتديدها مرة واحدة يتم ابنتهائها إما

املتعلق بضبط النظام األساسي   1983ديسمرب  12املؤر خ يف    1983لسنة    112إىل رتبتهم السابقة ". وحيث أن مفهوم اإلقرار مل يرد ابلقانون عدد  
اقتصر على مفهومي الرتب ص والرتسيم، وحيث أن الفصل الثاين العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللي ة واملؤس سات العمومي ة ذات الصبغة اإلداري ة والذي  

مع طبيعة وظائف  األحكام  فإنه اشرتط عدم متاشي هذه  أحكامه  لبعض  اخلاصة  األساسية  األنظمة  إمكانية خمالفة  القانون ولئن نص على   من هذا 
املذكور. وعليه    1983لسنة    112متالئمة مع ما تضمنه القانون عدد  األعوان اخلاضعني لتلك األنظمة األساسية اخلاصة، فإن  هذه اإلضافة تعترب غري  

الفصل   الفقرة األوىل من  الفصل    6يت جه إعادة صياغة مقتضيات  لتكون متطابقة من جهة مع ما ورد ابلفقرة األوىل من  الذكر  وابلفقرة    28سالف 
التنصيص على مفهوم اإلقرار وإمتام ذات الفقرة أبحكام تتعل ق وذلك من خالل حذف    1983لسنة    112من القانون عدد    86األوىل من الفصل   

يف خصوص مدة الرتبص احملد دة بسنتني وهي بسنة    86ابلرتب ص والرتسيم على إثر الرتقية ومن جهة أخرى مع مقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل  
ابلنسبة للذين قضوا على األقل سنتني يف اخلدمة املدني ة الفعلي ة بصفة وقتيني   واحدة ابلنسبة لألعوان املتخر جني من مدرسة تكوين مصادق عليها وكذلك

من مشروع األمر املعروض أن ه "ميكن لرجال التعليم املنتمني إلحدى الر تب املشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف    8أو متعاقدين. وتضمن الفصل  
املتعلق بضبط نظام  العمل نصف    1985جوان    17املؤر خ يف    1985لسنة    839رجوع إىل األمر عدد  الوقت وفقا للرتاتيب اجلاري بـها العمل". وابل

الثاين فصله   يقتضي ضمن  أن ه  يتبني   اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  احملل ية  العمومية  واجلماعات  العمومية  ابإلدارات  األنظمة  الوقت  أن   
يت تفتح لشاغليها إمكانية العمل نصف الوقت وأنه يستثىن من هذه اإلمكانية املكل فني خبطط وظيفية. وعليه يت جه  األساسية اخلاص ة تضبط الوظائف ال

 من  إمتام الفصل الثامن من مشروع األمر املعروض ابلتنصيص على الوظائف اليت ميكن لشاغليها العمل نصف الوقت تطبيقا ملقتضيات الفصل الثاين
املشار إليه أعاله. ويتجه التذكري أن الغاية من حتديد مشموالت كل رتبة من الرتب هي    1985جوان    17املؤر خ يف    1985لسنة    839األمر عدد  

،  36،  34،  32،  30و  28،  24،26،  22،  19،  17،  15،  13،  11،  9إبراز املشموالت املميزة لكل رتبة، وطاملا أنه ابلرجوع إىل الفصول  
تضمن نفس املشموالت، يتجه حذف هذه الفصول وإدراج فصل وحيد ميكن أن يدرج ابلعنوان األو ل املتعلق يتبني أهنا ت  47،و45،  42،  40،  38

إدراجها   يتم  أن  معي نة ميكن  لرتبة  مشموالت خصوصي ة  هنالك  وإن كانت  الرتب  ابلنسبة ملختلف  املشموالت  فيه ضبط  يتم   العام ة  صلب ابألحكام 
،  25،  21،  16،18،  14،  12،  10ذلك تفاداي إلثقال النص بفصول قانونية هي من ابب التزي د. وتضم نت الفصول  العنوان املتعلق ابلرتبة املعني ة و 

من جهة، حتديدا لنسب املراكز املعروضة للتناظر للرتقية ومن جهة أخرى، حتديدا لنسب الرتقية من عدد   44و  41،  39،  37،  35،  33،  29،  27
الذي حيج ر كل ترقية    1983ديسمرب    12املؤر خ يف    1983لسنة    112من القانون عدد    30الفة ألحكام الفصلاملرتش حني للمناظرة وهو ما يعد خم

قانون عدد يف الرتبة ال يكون القصد منها تسديد شغور وال ميكن تبعا لذلك حتديد نسب الشغور مسبقا، خاصة وأن خمالفة األنظمة األساسية اخلاصة لل
حالة عدم متاشي أحكام هذا القانون مع طبيعة وظائف األعوان املنضوية حتت أحكام األنظمة األساسية اخلاصة وهو ما   املذكور ال يكون إال يف  112

ضافة حاليت ال يتوفر يف مشروع األمر املعروض وعليه يتجه إعادة صياغة املقتضيات املذكورة يف اجتاه حذف التنصيص على النسب املذكورة. كما يتجه إ
،  16، 14، 12، 10" من الفصول 2املوضوع " حتت السالح" أو "يف حالة عدم املباشرة اخلاصة" للحاالت املنصوص عليها ابلفقرة " العون العمومي

الفصول    42،  41،  39،  37،  35،  33،  21،  18 من  "ب"  الفرعية  ابلفقرة  إحدى   29و  27،  25و  يف  العمومي  العون  وجود  أن  ضرورة 
 75والفقرة الثانية من الفصل    71حقه يف االنتفاع ابلرتقية ضمن سلكه األصلي وفقا ألحكام الفقرة األخرية من الفصل  الوضعيتني املذكورتني ال يفقده  

 
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص    1973مارس    17املؤرخ يف    1973لسنة    114حول مشروع أمر يتعلق إبمتام األمر عدد    15950/2013االستشاري عدد    الرأي  1773

 ابملدرسني العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد التابعة لوزارة الرتبية. 
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 1774من النظام األساسي العام ألعوان الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. 

 تعّلقة ابألنشطة االقتصادية:الفقرة التاسعة: خبصوص امللفات االستشارّية امل   

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : 

من جمل ة اآلداء على القيمة املضافة على أن  توقيف العمل ابآلداء على القيمة املضافة يتم مبقتضى أمر بعد   8تنص  الفقرة األوىل من الفصل   -
من جمل ة الديوانة على أن  توقيف العمل ابملعاليم الديواني ة يتم  مبقتضى أمر    6كما تنص الفقرة األوىل من الفصل  أخذ رأي وزير املالية والوزراء املعنيني،  

ما يفيد اإلطالع على    بعد أخذ رأي وزير املالية والوزراء املعنيني، غري أن  مشروع األمر املعروض الوارد ابقرتاح من وزير املالية مل يتضم ن ضمن إطالعاته
م معنيون بتوقيف العمل ابألداءآر  على القيمة املضافة   اء كل  من وزير التجارة والصناعات التقليدي ة ووزير الصح ة ووزير الفالحة ووزير الصناعة واحلال أهن 

راء كل  من وزير التجارة والصناعات (. وبناء عليه يت جه العمل على أخذ آ17وابملعاليم الديواني ة بدليل إدراجهم ضمن الوزراء املكل فني ابلتنفيذ )الفصل  
فيد إحرتام هذا اإلجراء  التقليدي ة ووزير الصح ة ووزير الفالحة ووزير الصناعة قبل املبادرة إبختاذ مشروع األمر املعروض وإمتام قائمة إطالعاته إبدراج ما ي

 1775القانوين. 

تضم نت قائمة إطالعات مشروع األمر املعروض اإلطالع على رأي وزير التنمية اجلهوي ة والتخطيط، كما تضم نت الصيغة التنفيذي ة تكليف   -
خ يف املؤر    2013لسنة    1372وزير التنمية اجلهوية والتخطيط بتنفيذ األمر بعد دخوله حيز التنفيذ، غري أن  ذلك ال يتالءم مع مقتضيات األمر عدد  

املتعلق بتسمية أعضاء احلكومة الذي مل يتضم ن التنصيص على تسمية وزير للتنمية اجلهوية والتخطيط. لذا، وتفاداي ملا قد ينجر عن   2013مارس    15
ت مشموالت الو  ت تسمية أعضاء احلكومة أو تغري  زارات املعني ة، فإن ه  ذكر الوزراء على النحو سالف الذكر من حاجة إىل تنقيح مشروع األمر كل ما تغري 

الذكر و   النحو سالف  الوزراء على  التنصيص على  املعروض يف اجتاه حذف  يت جه إعادة صياغة كل من قائمة اإلطالعات ومقتضيات مشروع األمر 
تهالك" الواردة به وذلك ضماان اعتماد صيغة "الوزير املكل ف بـ....." ويت جه إمتام مقتضيات مشروع األمر املعروض ببيان املقصود بعبارة "حبوب االس 

إلغاؤه وتعويضه )األمر عدد   الذي سيتم  بتنظيم نشاط  1990جوان    26املؤر خ يف    1990لسنة    1083للدق ة والوضوح خاص ة وأن  األمر  يتعل ق   )
وثيقة ش أن   االستهالك كما  بتنظيم نشاط جمم عي حبوب  يتعل ق  املعروض  األمر  أن مشروع  احلبوب يف حني  بيان هذا جمم عي  تتضم ن  مل  األسباب  رح 

طي  التفصيل يف خصوص حبوب االستهالك دون ابقي أنواع احلبوب. كما تنص الفقرة األوىل من الفصل األول من مشروع األمر املعروض على أن  تعا
نوني ة اجلاري هبا العمل، غري أن صياغة  نشاط جتميع حبوب االستهالك مينح اجملم ع صفة النائب و هو يعمل حلساب ديوان احلبوب طبقا لإلجراءات القا 

القانوني ة  الفصل على هذا النحو ال متك ن من بيان املعىن املقصود من "صفة النائب" واملقصود من "العمل حلساب الديوان" واملقصود من "اإلجراءات  
واملرسو  الثاين  اإلطالع  موضوع  والعقود  االلتزامات  جمل ة  وأن   العمل" خاص ة  هبا  عدد  اجلاري  املتعلق   1962أفريل    3املؤر خ يف    1962لسنة    10م 

ياغة الفصل إبحداث ديوان احلبوب موضوع اإلطالع الرابع ال ميك نان من بيان مقاصد الفقرة سالفة الذكر. لذا وضماان للدق ة والوضوح يت جه إعادة ص
مشروع األمر املعروض على أن  املصادقة على كر اس الشروط تتم بقرار من وزير يف اجتاه بيان املعىن املقصود. وتنص الفقرة الثانية من الفصل األو ل من  

املتعلق بتجارة    2009أوت    12املؤر خ يف    2009لسنة    69الفالحة، غري أن  هذه املقتضيات ال تتالءم مع ما ورد ابلفصل الثالث من القانون عدد  
االو ل من هذا القانون ميكن تنظيم ممارسة بعض األنشطة التجاري ة مبقتضى كر اسات شروط  التوزيع والذي ينص على ما يلي: "مع مراعاة أحكام الفصل  

سالف الذكر يصادق عليها بقرار من الوزير املكل ف ابلتجارة وتتضم ن خاص ة الشروط الفني ة لتعاطي النشاط". وضماان للمالءمة مع مقتضيات القانون  
ية من الفصل األو ل يف اجتاه جعل املصادقة على كر اس الشروط تتم بقرار مشرتك من وزير الفالحة ووزير التجارة يت جه إعادة صياغة مقتضيات الفقرة الثان 

 1776وذلك ابلنظر لتعلق نشاط جتميع حبوب االستهالك بنشاط جتاري ولتعلق النشاط مبجال يت صل بوزارة الفالحة. 

 
ق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك رجال التعليم الراجعني ابلنظر لوزاريت الشباب والرايضة وشؤون املرأة  حول مشروع أمر يتعل  15562/2013الرأي االستشاري عدد    1774

 واألسرة. 
 حول مشروع أمر يتعل ق إبسناد بعض االمتيازات اجلبائية عند توريد بعض املنتجات.  15885/2013الرأي االستشاري عدد  1775
 روع أمر يتعلق بتنظيم نشاط جممعي حبوب االستهالك. حول مش 15828/2013الرأي االستشاري عدد  1776
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املتعلق حبماية عالمات الصنع و التجارة و اخلدمات   2001أفريل    17يف    املؤرخ  2001لسنة    36جتدر املالحظة أن القانون عدد     - 
مل حيل إىل صيغة األمر الرتتييب إال املقتضيات املتعلقة إبجراءات مطلب    2007جويلية    23املؤرخ يف    2007لسنة    50املنقح و املتمم ابلقانون عدد  

و طرق الرتسيم ابلسجل الوطين للعالمات وفق    11ته الفقرة األخرية من  فصله  إجراءات االعرتاض كما أقر  و  8تسجيل عالمة الصنع حسب فصله  
منه مما يصبح معه كل ما زاد عن ذلك من مقتضيات وردت مبشروع األمر املعروض جتاوزا للتأهيل التشريعي الذي نص عليه القانون عدد  13الفصل  

نظرا لتعرضه النتقال احلقوق املتعلقة ابلعالمة املنظمة ابلباب الرابع من    16فصل  سالف الذكر و دخوال يف جماله. لذا يتجه حذف ال  2001لسنة    36
املشار إليه أعاله.  كما ورد بوثيقة شرح األسباب أن اهلدف من مشروع األمر املعروض هو املالءمة مع مجلة النصوص    2001لسنة    36القانون عدد  

التجارة و اخلدمات و على رأسها بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات املؤرخ    واالتفاقات الدولية املنظمة حلماية عالمات الصنع و
، مما يقتضي التقي د ابملصطلحات املعتمدة  2011أوت    11املؤرخ يف    2011لسنة    78املصادق عليه مبقتضى املرسوم عدد    1989جوان    27يف  

التنفيذية التفاق مدريد الدويل للعالمات املتعلق ابلتسجيل .لذا يتجه اعتماد عبارة صلب هذه النصوص و املفسرة صلب الفصل األول من ا لالئحة 
( حّت و إن مت استعماهلا صلب نص تشريعي يندرج    (demande d’enregistrement"مطلب ترسيم" عوضا عن عبارة "مطلب تسجيل"  

بارة "مطلب التسجيل "هو اإلجراءات السابقة لعملية الرتسيم ابلسجل الوطين مشروع األمر املعروض صلب نصوصه التطبيقية نظرا لكون املقصود بع
ال املعهد  مصاحل  قبل  من  املطلب  هلذا  واتريخ  عدد  إسناد  من  و  املودع  قبل  من  الواثئق  من  جبملة  وجواب  إرفاقه  و  مطلب  إيداع  من  وطين  للعالمات 

" من النسخة    inscription" "عوضا عن عبارة enregistrementاد عبارة "للمواصفات و امللكية الصناعية.كما يتجه يف نفس السياق اعتم 
ص الفرنسية. وإن اخلشية من تضمن نص ترتييب ملقتضيات وردت بنص تشريعي هي أن تصبح حمل طعن أمام القاضي اإلداري أو أن تنقح فيما بعد بن

من مشروع األمر املعروض   6هبذا األخري مثلما هو احلال ابلنسبة إىل الفصل  ترتييب أقل درجة من القانون أو أن ترد بصفة مبتورة عما وردت عليه   
من مشروع األمر   6والذي مل ينص على اتريخ انطالق احتساب أجل اإلثين عشر شهرا للقيام بعملية نشر مطالب الرتسيم لذا فإنه يتجه حذف الفصل 

املتعلق حبماية عالمات الصنع   2001أفريل    17املؤرخ يف    2001لسنة    36ون عدد  من القان  9املعروض نظرا لكونه نقال منقوصا ملا ورد ابلفصل  
عدد   ابلقانون  املتمم  و  املنقح  واخلدمات  الدولية  2007جويلية    23املؤرخ يف    2007لسنة    50والتجارة  التسجيل  مطالب  نشر  آجال  أن  . كما 

من القانون عدد   9ملنصوص عليها صلب هذا الفصل مل ختتلف عما وقع حتديده ابلفصل  ابلنشرية الرمسية للمعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية ا
 1777سالف الذكر.  2001لسنة  36

من مشروع األمر املعروض على أن جملس اإلدارة ال ميكن أن يتداول بصفة قانونية إال حبضور أغلبية أعضائه وهو ما ميكن    5ينص الفصل   -
ص الفقرة أن يؤدي إىل تعطل أعمال اجمللس يف صورة عدم توفر حضور األغلبية. لذا يتجه التنبيه إىل هذه الوضعية ومعاجلتها ضمن هذا النص. كما تن

واملتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغري على أنه "يقوم    2011نوفمرب    5املؤرخ يف    2011لسنة    17من املرسوم عدد    46الثانية من الفصل  
ام اشرتط من مشروع األمر املعروض والذي عدد مشموالت املدير الع   9املدير العام بتنظيم وإدارة مصاحل سلطة رقابة التمويل الصغري"، إال أن الفصل  

ام الفصل التاسع  تفويض من جملس اإلدارة. لذا يتجه التفريق بني املهام األصلية للمدير العام واملهام اليت تستوجب تفويضا من جملس اإلدارة. ويتجه إمت
ص املالية أو القطاع البنكي  من مشروع األمر املعروض وذلك ابإلشارة إىل أن املدير العام جيب أن يكون من ذوي  االختصاص املشهود هلم يف اختصا

 .1778ومن املتمتعني حبقوقهم املدنية والسياسية 

 الفقرة العاشرة : خبصوص امللفات االستشارّية املتعّلقة ابلتهيئة الرتابية والتعمري:

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاد ة املالحظات التالية : 
بتغيري   -     املتعلقة  األوامر  مشاريع  تعتمدها  اليت  الطوبوغرافية  واألمثلة  الفالحية  األراضي  محاية  خرائط  من  املستخرجة  األمثلة  يف  يفرتض 

بدقة ودون   صلوحية قطع األرض الفالحية أن متك ن من حتديد قطعة األرض املزمع تغيري صلوحي تها، ولتضطلع هبذا الدور البد  من أن تكون واضحة تربز

 
حول مشروع أمر يتعل ق بضبط إجراءات تسجيل عالمات الصنع و التجارة و اخلدمات و االعرتاض عليها و طرق الرتسيم ابلسجل    16111/2013الرأي االستشاري عدد    1777

 الوطين للعالمات.
 يتعل ق ابلتمويل العمومي للجمعيات. حول مشروع أمر  15651/2013الرأي االستشاري عدد  1778
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وغرايف املصاحبني لبس العقار املعين وذلك ابستخدام ألوان ممي زة وهو ما ال يتوفر يف املثال املستخرج من خريطة محاية األراضي الفالحية واملثال الطوب
ا تعد  جزءا ال يتجزأ من مشروع األمر  املعروض ومرجعا ملعرفة املواقع ولتحديد دقيق ملشروع األمر املعروض. لذا يت جه اعتماد أمثلة أكثر وضوحا سي ما وأهن 

 1779. ملساحة وحدود القطعة الفالحي ة املزمع تغيري صلوحي تها

من مشروع األمر املعروض على أن ه يف صورة سحب الرتخيص فإن  معلوم اإلشغال الوقيت يبقى    26تنص  الفقرة األخرية من الفصل    -    
ذه املقتضيات تعد  جمحفة يف حق املنتفع ابلرتخيص يف اإلشغال الوقيت وإثراء بدون سبب ابلنسبة ملسند الرتخيص واجب األداء ملد ة اإلشغال، غري أن  ه

 ميكن أن  يف اإلشغال الوقيت خاص ة ابلنظر ملد ة اإلشغال واليت ميكن أن تكون ملد ة أقصاها مخس سنوات وابلنظر ألسباب سحب الرتخيص وللفرتة اليت
خاص ة وأن ه    26. وبناءا عليه وضماان لتوازن العقد وحقوق املتعاقدين مع اإلدارة يت جه حذف مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل  يتم فيها هذا السحب

من جمل ة املوانئ البحري ة.    21و    20ال وجود ألي أساس الستحقاق معلوم اإلشغال الوقيت لباقي مد ة اإلشغال يف صورة سحب الرتخيص ابلفصلني  
1780 

ترتيبي  -     العمرانية وتكتسي أحكامها صبغة  التهيئة  يتجزأ من مثال  املعروض جزءا ال  امللحقة مبشروع األمر  العمرانية  الرتاتيب  ة  تعد  وثيقة 
مال أبحكام الفصل  ع  ملزمة لذا وجب حتريرها بلغة قانونية سليمة تلتزم بقواعد الصياغة املعمول هبا يف التشريع التونسي ومن أمه ها اعتماد الل غة العربية

 املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية.  1993جويلية  5املؤرخ يف  1993لسنة  64األول من القانون عدد 

ية  يتجه تضمني وثيقة الرتاتيب العمرانية امللحقة مبشروع األمر املعروض وخاصة ابلفصول املتعلقة ابملنافذ والطرقات مقتضيات خاصة بوضع   
  املعاقني.

تقتضي قواعد صياغة النصوص القانونية حتريرها بدق ة ووضوح يرفع كل  لبس وغموض، لذا، فإن ه يت جه العدول عن اعتماد االختصارات يف    
    صياغة وثيقة الرتاتيب العمرانية امللحقة مبشروع األمر املعروض أو إمتام الوثيقة بقائمة اختصارات. 

يهدف تصنيف املناطق املشمولة مبثال هتيئة إىل إخضاع كل  صنف منها إىل أحكام خاص ة تتماشى مع طبيعتها وخصائصها اجلغرافية أو    
" املنطقتني  بني  أن ه مجع  يتبني   التاسع  العنوان  إىل  أن ه ابلرجوع  االقتصادية غري  أو  اإلجتماعية  أو  "UBa4التارخيية  قواع UBa3" و  د  " ووضع هلما 

 1781مشرتكة وهو ما جيعل من تصنيفها إىل منطقتني خمتلفتني غري ذي جدوى.

 القسم الثان : آراء احملكمة اإلدارّية خبصوص أهّم اإلستشارات اإلختيارّية

العدد 
 الرتيب 

عدد 
االستشارة  

 اخلاصة 
 املآل  املوضوع 

خاصة حول إدماج األعوان العاملني مبيدان االتصاالت ابلشركة الوطنّية   استشارة 519 1
 لالتصاالت. 

 إبداء الرأي 

استشارة خاّصة حول تعيني خبري حماسب بصفة متصّرف مستقّل مبجلس إدارة  534 2
 مؤّسسات القرض. 

 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  . استشارة خاصة حول نشاط املصوغ واحللي 536 3
من جملة التهيئة الرتابية والتعمري املتعلق   20استشارة خاّصة حول أتويل الفصل  538 4

 ابإلجراءات اليت جيب اتباعها لتغيري صبغة املناطق اخلضراء.
 إبداء الرأي 

 
 . حول مشروع أمر يتعل ق بتغيري صلوحية قطعة ارض فالحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة ابألراضي الفالحية لوالية سيدى يوزيد 15876/2013الرأي االستشاري عدد  1779
 . لرتخيص يف اإلشغال الوقيت للملك العمومي للموانئ البحرية التجاريةحول مشروع أمر يتعل ق بضبط شروط وإجراءات ا 15535/2013الرأي االستشاري عدد  1780
 .حول مشروع أمر يتعل ق ابملصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من والية بن عروس 15962/2013االستشاري عدد  الرأي  1781
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 إبداء الرأي  مشروع قانون يتعّلق بتنظيم مهنة املستشار اجلبائي.  خاصة حول 539 5
 إبداء الرأي  استشارة خاّصة حول تسوية وضعية مهندس رئيس.  543 6
خاّصة حول كيفية تعامل مصاحل اجلباية مع األذون على العرائض الصادرة   استشارة 546 7

عن حماكم الناحية واحملاكم االبتدائية واملتعّلقة بتقدمي معلومات وواثئق غري مستثناة  
 من واجب احلفاظ على السّر املهين لالحتجاج هبا ف إطار نزاع مدن.

 إبداء الرأي 

حول مدى قانونية صرف مبالغ مالية ف مناسبات خمتلفة إستشارة خاصة حول  547 8
 بعنوان عمل اجتماعي من قبل اهلياكل الصحّية العمومّية لفائدة أعواهنا. 

 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  استشارة خاّصة حول صالحيات احلكومة املستقيلة.  553 9
املوظفني العموميني لدى اجلمعيات اليت ميكن  متعلقة إبحلاق إستشارة خاصة حول  555 10

 تصنيفها كمنظمات وطنية. 
 إبداء الرأي 

من املرسوم عدد  47و  9استشارة خاّصة حول مدى إنسحاب أحكام الفصلني  556 11
املتعلق بتنظيم اجلمعيات على  2011سبتمرب  24املؤرخ ف  2011لسنة  88

 اجلمعيات الريضية. 

 إبداء الرأي 

 24املؤرخ ف  73استشارة خاصة تتعّلق بتوضيح بعض أحكام القانون عدد  557 12
 املتعلق ابمللك العمومي البحري.  1995جويلية 

 إبداء الرأي 

 416047و  416045إستشارة خاصة حول أتثري قرارات توقيف التنفيذ عــدد  586 13
اهليئة العليا  على وضعية أعضاء جملس  416052و  416049و  416048و 

املستقلة لالنتخاابت الذين مّت انتخاهبم من قبل اجللسة العامة للمجلس الوطين  
 التأسيسي. 

 إبداء الرأي 

استشارة خاّصة حول مسؤولية اإلدارة عن األخطاء املاّدية املتسّربة إىل مقّرراهتا  589 14
 وسبل تسوية وضعية املعنيني هبا. 

تعذر إبداء الرأي لصدوره 
 غري ذي صفة.عن 

استشارة خاصة حول اإلجراءات الواجب إتباعها ف صورة التوصل إىل صلح مع  572 15
 املطالب ابألداء أمام حماكم األصل خارج مرحلة الصلح القضائي. 

تعذر إبداء الرأي لتعلق 
االستشارة بنزاعات  
 حمتملة أمام احملكمة. 

السيدات هادية بن بركة و لبىن الغرييب و  استشارة خاصة تتعّلق  بطلب تقدمت به  558 16
فدوى  اخلليفي خبصوص شرعية اللجنة اإلدارية املتناصفة و اللجان املنبثقة عنها 

 ابلشركة التونسية للكهرابء و الغاز.

تعذر إبداء الرأي لصدور 
اإلستشارة عن غري ذي  

 صفة. 

 

 

عدد   ف   519الرأي  الوطنّية    2013فيفري    25  املؤرخ  ابلشركة  االتصاالت  مبيدان  العاملني  األعوان  إدماج  حول 
 لالتصاالت. 

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال. 

 املادة: وظيفة عمومية/مسار مهين. 
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 تسوية وضعية قانونية -حقوق ذاتية-شروط الصلح -وسيلة رضائية –إبرام إتفاق صلح مع اإلدارة  املفاتيح:  

 

 املبدأ : 

وق ي نزاع  يعترب الصلح وسيلة رضائي ة لتسوية النزاعات القائمة بني األطراف املتنازعة من خالل التنازل املتبادل عن اإلدعاءات وذلك يف اجتاه ت
قضاء   فقه  استقر  فقد  وللتذكري  قائم،  نزاع  إهناء  أو  اجلوهري ة حمتمل  أركانه  جلميع  مستوفيا  احلاصل  االتفاق  يكون  أن  اشرتاط  على  اإلداري ة  احملكمة 

خالل فقه  )األهلي ة، مشروعي ة حمل ه،...( وخاليا من عيوب الرضا حبيث ينشأ صحيحا لينتج آاثره، من جهة أخرى فقد اشرتطت احملكمة اإلداري ة من  
حبقوق ذاتي ة جيوز للعون التنازل عن مقاضاة اإلدارة خبصوصها وال جيب أن يتعل ق بوضعي ة قانوني ة تكون   قضائها ضرورة أن يتعل ق االتفاق أو الصلح

 اإلدارة ملزمة بتسويتها وال جيوز للطرفني االتفاق على عدم تنفيذها. 

االتصا العاملني مبيدان  األعوان  إدماج  احملكمة ابلتساؤل عن  أنظار  املعروضة على  االستشارة  املعروفة تتعل ق  لالتصاالت  الوطني ة  الت ابلشركة 
املتعلق إبحداث الديوان   1995أفريل    17املؤر خ يف    1995لسنة    36من القانون عدد    13ابالسم التجاري "اتصاالت تونس"، حيث ينص  الفصل  

 يوان الوطين لالتصاالت".الوطين لالتصاالت على أن ه "يقع إدماج أعوان وزارة املواصالت العاملني مبيدان االتصاالت يف الد 

لوطين  بناءا على هذا الفصل فإن  العديد من األعوان يطالبون اآلن أبن يقع إدماجهم يف الشركة الوطني ة لالتصاالت اليت حل ت حمل  الديوان ا
عدد   القانون  مبقتضى  يف    2004لسنة    30لالتصاالت  للديو   2004أفريل    5املؤر خ  القانوين  الشكل  بتحويل  مع املتعلق  لالتصاالت  الوطين  ان 

 االقتصار يف ترتيب آاثر اإلدماج على تصفية جراية التقاعد ال غري وهو ما يطرح اإلشكالي ات التالية: 

عدد    - القانون  صدور  على  طويلة  زمني ة  مد ة  مرور  بعد  ابإلدماج  املطالبة  إمكاني ة  املطالب  1995لسنة    36مدى  للطرف  ميكن  وهل   ،
 اعدة استقرار املراكز القانوني ة لرفض االستجابة لطلب اإلدماج اآلن.ابإلدماج التمس ك بق 

امل  - املفعول  عن  منهم  بطلب  األعوان  يتنازل مبوجبه  املطالبني ابإلدماج  واألعوان  املكل فة ابالتصاالت  الوزارة  بني  اتفاق  إبرام  ميكن  ايل  هل 
 تقاعد. لإلدماج واالقتصار على ما يرتت ب عن ذلك من تصفية جلراية ال 

من شأن عرض الصلح املربم بني الطرفني على مصادقة احملكمة اإلداري ة على غرار ما يقر ه جملس الدولة الفرنسي أن يضع حد ا لكل   هل -
 مطالبة الحقة ابلتعويض. 

 مدى إلزامي ة الصلح جتاه الطرف املعين مباشرة إبدماج األعوان لديه أي شركة اتصاالت تونس.  -

ومدى القبول إبمكانية متس ك الطرف    1995لسنة    36ابإلدماج بعد مرور مد ة زمني ة طويلة على صدور القانون عدد    أو ال: إمكاني ة املطالبة
 املطالب ابإلدماج بقاعدة استقرار املراكز القانوني ة لرفض االستجابة لطلب اإلدماج اآلن: 

الفصل   مقتضيات  إىل  ابلرجوع  القانون    13يتبني   إدم  1995لسنة    36من  االتصاالت يف أن   مبيدان  العاملني  املواصالت  وزارة  أعوان  اج 
لفصل حتم ل  الديوان الوطين لالتصاالت يعترب قد نشأ مبفعول القانون وال وجود ألي قيد أو شرط للحد  والستبعاد هذا احلق، ابلتايل فإن  مقتضيات ا

ئي ة دون توق ف ذلك على تقدمي مطالب من طرف األعوان املعنيني يف آجال معي نة اإلدارة التزاما بضرورة املبادرة ابلقيام إبجراءات اإلدماج بصفة تلقا
اء هبذا االلتزام  )مثلما ذهبت إىل ذلك احملكمة اإلداري ة يف العديد من القرارات القضائي ة الصادرة يف هذا اخلصوص(، ويف صورة عدم تويل  اإلدارة الوف

 ق يف اإلدماج على أرض الواقع(، فإن  ذلك جيعل املطالبة به ال تسقط مبرور مد ة زمني ة معي نة. )املتمث ل يف ترمجة ما أنشأه القانون من ح

هو واجب وبناءا عليه فإن  اإلدماج ال يسقط مبرور مد ة زمني ة حمد دة ضرورة أن ه غري مرتبط بتقدمي مطلب يف الغرض من طرف األعوان املعنيني و 
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ال سلطة مقي دة تتمث ل يف تكريس ما أنشأه القانون من حق األعوان يف االنتفاع ابإلدماج وذلك يف أجل معقول ويف  حممول على اإلدارة واليت ال متلك إ
 غياب ذلك فإن ه ال ميكنها أن تتمس ك بقاعدة استقرار الوضعيات القانوني ة لرفض االستجابة لطلب اإلدماج اآلن.

ة ابالتصاالت واألعوان املطالبني ابإلدماج يتم مبوجبه التنازل عن املفعول املايل لإلدماج واالقتصار  اثنيا: إمكاني ة إبرام اتفاق بني الوزارة املكل ف
 على ما يرتت ب عن ذلك من تصفية جلراية التقاعد: 

يف اجتاه توق ي نزاع    يعترب الصلح وسيلة رضائي ة لتسوية النزاعات القائمة بني األطراف املتنازعة من خالل التنازل املتبادل عن اإلدعاءات وذلك
ه اجلوهري ة )األهلي ة،  حمتمل أو إهناء نزاع قائم، وللتذكري فقد استقر فقه قضاء احملكمة اإلداري ة على اشرتاط أن يكون االتفاق احلاصل مستوفيا جلميع أركان

ا فقد  لينتج آاثره، من جهة أخرى  ينشأ صحيحا  الرضا حبيث  فقه قضائها  مشروعي ة حمل ه،...( وخاليا من عيوب  شرتطت احملكمة اإلداري ة من خالل 
تكون اإلدارة ملزمة   ضرورة أن يتعل ق االتفاق أو الصلح حبقوق ذاتي ة جيوز للعون التنازل عن مقاضاة اإلدارة خبصوصها وال جيب أن يتعل ق بوضعي ة قانوني ة

 بتسويتها وال جيوز للطرفني االتفاق على عدم تنفيذها. 

قانونية فهي تتعل ق ابحلالة اليت تكون فيها اإلدارة ملزمة فيها بتسوية وضعي ة ما مبقتضى النصوص القانونية أو األحكام  خبصوص الوضعيات ال
ا ابستخال ة  ص النتائج املرتت بالقضائي ة الصادرة يف ماد ة جتاوز السلطة حبيث يرتت ب على ذلك ال فقط مبادرة اإلدارة بتسوية الوضعي ة املعنية فحسب وإّن 

للعون بصفة شاملة ورجعي ة متك نه من احلصول على كاف ة حقوقه يف التدرج  والرتقية ومراجع  الوظيفي  بناء املسار  ة األقدمي ة عن ذلك من خالل إعادة 
اإلدارة ابلتايل يعد  واجبا حمموال على  أن  ذلك  إذ  التقاعد  تصفية جراية  احتساب  التأجري وعناصر  احلاصل العام ة واألقدمي ة يف مستوى  االتفاق  فإن    

 خبصوص الوضعي ات القانوني ة ال حيول دون مقاضاة اإلدارة جمد دا وخبصوص ذات الدعاوى موضوع انعقاده. 

هذا    أم ا خبصوص احلقوق الذاتي ة فهي تتعل ق أساسا ابلتعويض عن األضرار احلاصلة للمعنيني ابألمر جراء اختاذ اإلدارة لقرار غري شرعي ويف
ي التعويض ما مل الصدد يت جه التذكري أبن ه لئن استقر  فقه قضاء احملكمة اإلداري ة على أن  التعويض يت خذ شكل غرامة مجلي ة يتم تقديرها من قبل قاض

يتم  مبوجبه   إبرام صلح مع اإلدارة  املتضر ر  للعون  به فإن ه جيوز  يقبالن  التوافق على تعويض عادل  النزاع إىل  االتفاق معها على متكينه من يتوص ل طرفا 
ه عن مقاضاة  التعويض الذي يرتضيه ويعتربه كافيا جلرب ضرره مع التزامه يف املقابل بعدم رفع دعوى يف نفس املوضوع الذي مت التصاحل بشأنه أو تنازل

 ابألمر حلماية حقوقه الشخصي ة والفردي ة.  اإلدارة خبصوص ما مت  التصاحل بشأنه ضرورة أن ذلك الصلح يتعل ق بنزاع ذايت يهدف من خالله املعين

عن   1995لسنة    36من القانون عدد    13ابلتايل، فإن  تنازل األعوان العاملني مبيدان االتصاالت موضوع اإلدماج املنصوص عليه ابلفصل  
ا    املفعول املايل لإلدماج مقابل االنتفاع ابحلق يف تصفية جراية التقاعد يتعل ق بوضعية قانوني ة مبا أن  األمر ال يتعل ق بتعويض مادي عن قرار غري شرعي وإّن 

أسل تشمل كما  املعين  للعون  القانونية  الوضعي ة  وتسوية  اإلدماج  صورة  يف  املتمث لة  القانونية  الوضعي ة  لتسوية  املاد ي  ابألثر  املسار يتعل ق  بناء  إعادة  فنا 
عل احلصول  من  متك نه  ورجعي ة  شاملة  بصفة  للعون  التأجري الوظيفي  مستوى  يف  واألقدمي ة  العام ة  األقدمي ة  ومراجعة  والرتقية  التدرج   يف  حقوقه  ى كاف ة 

مر القيام أمام  وعناصر احتساب تصفية جراية التقاعد، وتبعا لذلك فإن  هذا التنازل ال عمل عليه وال ميكن أن يكون حائال أمام تويل  العون املعين ابأل
 س احلقوق موضوع الصلح. القاضي اإلداري للمطالبة بنف

 ضرورة أن   من جهة أخرى، فإن  تنازل العون عن املفعول املايل لإلدماج مقابل انتفاعه حبقوقه يف تصفية جراية التقاعد يتمي ز بعدم التوازن البني  
املرتت بة قانوان عن اإلدماج، من جهة أخرى فإن    تنازل العون املعين لن ميك نه من أي امتياز ابلنظر لكون احلق يف تصفية جراية التقاعد يعترب من اآلاثر

 التوازن يف االتفاق يقتضي التنازل املتبادل من الطرفني وليس التنازل من طرف واحد.

ا التنازل عن  يتم مبوجبه  املطالبني ابإلدماج  املكل فة ابالتصاالت واألعوان  الوزارة  بني  اتفاق  إبرام  فإن   بيانه،  ما سبق  املايل ملفعو وبناءا على  ل 
وع االتفاق  لإلدماج واالقتصار على ما يرتت ب عن ذلك من تصفية جلراية التقاعد يبقى ممكنا ولك نه لن حيول دون مطالبة األعوان الحقا حبقوقهم موض

 أمام القضاء اإلداري لتمي ز هذا االتفاق بعدم التوازن الواضح. 

كمة اإلداري ة على غرار ما يقر ه جملس الدولة الفرنسي لوضع حد  لكل مطالبة الحقة اثلثا: عرض الصلح املربم بني الطرفني على مصادقة احمل
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 ابلتعويض:

املتعلق ابحملكمة   1972املؤرخ يف أول جوان    1972لسنة    40جتدر اإلشارة إىل أن  احملكمة اإلداري ة تباشر اختصاصاهتا طبقا للقانون عدد  
، وابلرجوع إىل أحكام هذا القانون يتبني  أن  املصادقة على  2011جانفي    3املؤر خ يف    2011لسنة    2عدد    اإلدارية املنق ح واملتمم ابلقانون األساسي

 الصلح بني طريف منازعة إداري ة ال يندرج يف نطاق مرجع نظر احملكمة اإلداري ة.

إىل التسوية الرضائي ة للنزاع احملتمل أو القائم وال من انحية أخرى، فإن  االتفاق احلاصل بني طريف املنازعة يعد شكال من األشكال اليت تؤد ي  
ذا ما تبني  هلا صح ة ميكن للمحكمة أن تتدخ ل فيه إال من خالل ترتيب اآلاثر القانونية املنجر ة عنه واملتمث لة يف ختم القضية النعدام ما يستوجب النظر إ 

 موضوع القضية املرفوعة أمامها. االتفاق املربم بني الطرفني وتعل ق موضوع الصلح بنفس الطلبات 

ضبوط بناءا على ما سبق بيانه، فإن  عرض الصلح املربم بني الطرفني على مصادقة احملكمة اإلداري ة يبقى غري مندرج يف إطار نظر احملكمة امل
 ابلقانون.  

 ونس:رابعا: إلزامي ة الصلح جتاه الطرف املعين مباشرة إبدماج األعوان لديه أي شركة اتصاالت ت

ون رفعها يعترب الصلح اتفاقا بني طرفني وهو ملزم للطرفني املعنيني به "ويقوم مقام القانون بينهما ابعتباره موجب النقضاء اخلصومة أو حائال د
من جمل ة    242، والفصل  2010ماي    8بتاريخ    27237إىل القضاء وذلك مّت كان يعكس حد ا أدىن من التوازن بينهما" )قرار استئنايف إداري عدد  

املقر   الصور  ينقض إال برضائهما أو يف  املتعاقدين وال  القانون فيما بني  يقوم مقام  الصحيح  الوجه  انعقد على  القانون"( االلتزامات والعقود: "ما  رة يف 
ة االتصاالت والعون املعين ابإلدماج فإن هذا  وتبقى حجي ة هذا االتفاق نسبي ة ابلنسبة للغري عن هذا االتفاق، تبعا لذلك فإذا ما مت إبرام االتفاق بني وزار 

ا ال تعترب طرفا يف االتفاق احلاصل.   االتفاق يبقى غري ملزم لشركة "اتصاالت تونس" ضرورة أهن 

ن من جمل ة االلتزامات والعقود الذي ينص  على ما يلي: "ال يلزم العقد إال العاقدي  240يف هذا اخلصوص ميكن اإلشارة إىل مقتضيات الفصل  
 وال ينجر  منه للغري ضرر وال نفع إال يف الصور اليت نص  عليها القانون"  

يعترب التزاما حمموال على كل  من وزارة االتصاالت والديوان الوطين   1995لسنة    36من القانون عدد    13إن  إدماج األعوان طبقا للفصل  
  2004لسنة    30ركة اتصاالت تونس، ولقد نص  الفصل الثالث من القانون عدد  لالتصاالت الذي أصبح يف ما بعد الشركة الوطني ة لالتصاالت أو ش

الوطين   2004أفريل    5املؤرخ يف   الديوان  لالتصاالت حتل  حمل   الوطني ة  الشركة  أن   لالتصاالت على  الوطين  للديوان  القانوين  الشكل  بتحويل  املتعلق 
 قا للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل. لالتصاالت يف كاف ة احلقوق وااللتزامات الراجعة له طب

تبعا لذلك فإن  االتفاق ليكون ملزما للطرف املعين مباشرة ابإلدماج أي شركة اتصاالت تونس جيب أن  يكون ممضى من طرف العون املعين 
به خاص ة   ملزمة  احلاصل جيعلها  االتفاق  طرفا يف  أن  جعلها  املعنية ضرورة  االتصاالت والشركة  االلتزام ابإلدماج حممول على كاهلها طبقا ووزارة  وأن  

 للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل. 

حول تعيني خبري حماسب بصفة متصّرف مستقّل مبجلس إدارة مؤّسسات    2013جانفي    18املؤرخ ف    534الرأي عدد  
 القرض. 

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة املالية. 

 ومؤسسات عمومية.  املادة: منشآت 

 شفافية التصرف -أحكام قانونية صرحية -شركة خفية اإلسم-متصرف مستقل -ة جملس إدار -حماسب منع  خبري املفاتيح:
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 املبدأ:   

الل ذين ال يستطيعون ممارسة   193ابلرجوع إىل الفصل   من جملة الشركات التجارية يتبني  أن ه حيظر على عضو جملس اإلدارة أن يكون من 
املتعل ق بتحوير التشريع اخلاص     1988أوت    18املؤرخ يف    1988لسنة    108التجارة حبكم مهنهم وهو املنع الذي اقتضاه صراحة القانون عدد  

مباشرة  منه أن ه مينع على اخلبري احملاسب تعاطي أي نشاط جتاري مباشرة أو بواسطة الغري وكذلك    11مبهنة اخلرباء احملاسبني عندما اقتضى يف الفصل  
ة جبدول اهليأة.   مهمة عضو أو متصر ف أو وكيل مفو ض مبجلس إدارة شركة غري الشركات املرمس 

ترمي االستشارة املاثلة إىل طلب إبداء الرأي حول إمكانية تعيني اخلبري احملاسب بصفة متصر ف مستقل  مبجلس إدارة مؤسسات القرض تبعا 
ني بعدد أدىن مبجالس إدارة مؤسسات القرض والشركات التجارية مبقتضى منشور البنك املركزي التونسي  للتنصيص على إلزامية وجود متصرفني مستقل  

 . 2011ماي  20املؤر خ يف  6عدد 

ىل مؤسسة ابلرجوع إىل أحكام جملة الشركات يتبني  أهنا مل تتعر ض يف فصوهلا املتعل قة بعضوية جملس اإلدارة ابلنسبة إىل الشركات خفية اإلسم إ
 املتعل ق مبؤسسات القرض.  2001جويلية  10املؤر خ يف  2001لسنة  65املتصر ف املستقل ، حديثة النشأة، واألمر ذاته ابلنسبة إىل القانون عدد 

التصر ف و  الدفع إىل إحكام  املالية وبصفة خاصة يف جمال  البنوك واملؤس سات  له من والية عامة على  املركزي مبا  للبنك  أن ه يرجع  العمل غري 
اهج عمل مبقتضيات احلوكمة الرشيدة وتدعيم الشفافية هبا خدمة ملصاحل اجلهات املعنية بنشاطها من مودعني ومسامهني ودائنني وأعوان واستحداث من 

املؤس س تنظم  اليت  اخلاصة  ابلقوانني  الواردة  الصرحية  األحكام  مع  ذلك  يتناىف  ال  ما  بقدر  املستقل (  )املتصر ف  جديدة  املذكورة  ومؤسسات  املالية  ات 
 كاإلطار القانوين الذي ينظ م مهنة اخلبري احملاسب موضوع اإلستشارة املاثلة. 

الفصل   الل ذين ال يستطيعون ممارسة   193وابلرجوع إىل  أن ه حيظر على عضو جملس اإلدارة أن يكون من  يتبني   التجارية  الشركات  من جملة 
املتعل ق بتحوير التشريع اخلاص  مبهنة    1988أوت    18املؤرخ يف    1988لسنة    108ه صراحة القانون عدد  التجارة حبكم مهنهم وهو املنع الذي اقتضا
منه أن ه مينع على اخلبري احملاسب تعاطي أي نشاط جتاري مباشرة أو بواسطة الغري وكذلك مباشرة مهمة    11اخلرباء احملاسبني عندما اقتضى يف الفصل  

ة جبدول اهليأة.  عضو أو متصر ف أو وكيل مفو ض  مبجلس إدارة شركة غري الشركات املرمس 

ى معىن وبناءا على ما سلف، فإن ه يت جه اعتبار أن ه ال ميكن للخرباء احملاسبني أن يكونوا متصر فني مستقلني  مبجالس إدارة مؤسسات القرض عل
 منشور البنك املركزي سالف الذكر. 

 ول نشاط املصوغ واحللي. ح 2013فيفري    25املؤرخ ف   536الرأي عدد  

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة التجارة والصناعات التقليدية.   

 املادة: تنظيم أنشطة إقتصادية.   

 . إلغاء ابلرتك-تنقيح ضمين -تنقيح صريحاملفاتيح:  

 

 املبدأ:  
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 تنقيح النصوص القانونية يتخذ ثالث أشكال:      
 التنقيح الصريح: عندما ينص النص اجلديد على ذلك صراحة.  -
 التنقيح الضمين: عندما تتخالف أحكام النص اجلديد مع أحكام النص القدمي أو تستوعبه.  -
 اإللغاء ابلرتك: عندما تصبح القاعدة القانونية غري قابلة للتطبيق. -

 إىل طلب إبداء الرأي خبصوص املسائل التالية:  إلستشارة الراهنة ترمي ا

ابلفصل   - عليها  منصوص  )مناظرة  العرف  طابع  مناظرة  بتنظيم  املكلفة  عدد    4اجلهة  األمر  يف    2006لسنة    1247من  ماي    2املؤرخ 
 ابملعادن النفيسة(. واملتعلق  2005مارس  1املؤرخ يف  2005لسنة  17واملتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد  2006

 2املؤرخ يف    2006لسنة    1247من األمر عدد    1اجلهة املناط بعهدهتا تسليم "شهادة طابع العرف" )شهادة منصوص عليها ابلفصل   -
 واملتعلق ابملعادن النفيسة(. 2005مارس  1املؤرخ يف  2005لسنة  17واملتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد  2006ماي 

 ابحلصول على "شهادة طابع العرف". األشخاص املعنيون  -
 فإنه ميكن إفادتكم مبا يلي:     

عدد   - القانون  استيعاب  يف    2005لسنة    17مدى  عدد    2005مارس    1املؤرخ  القانون  النفيسة ألحكام  ابملعادن  لسنة   46واملتعلق 
 فيه: واملتعلق برتتيب وتوريد وتوزيع وحتويل الذهب واالجتار  1963ديسمرب  19املؤرخ يف  1963

 يتجه التذكري يف هذا اجملال أن تنقيح النصوص القانونية يتخذ ثالث أشكال: 

 التنقيح الصريح: عندما ينص النص اجلديد على ذلك صراحة.  -
 التنقيح الضمين: عندما تتخالف أحكام النص اجلديد مع أحكام النص القدمي أو تستوعبه.  -
 اإللغاء ابلرتك: عندما تصبح القاعدة القانونية غري قابلة للتطبيق. -

  46املذكور مل يذكر القانون عدد    2005لسنة    17من القانون عدد    43وابلرجوع إىل القوانني موضوع االستشارة احلالية يتبني أن الفصل  
ؤها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ولئن تضمن النص اجلديد ضمن النصوص القانونية اليت وقع إلغا  1963ديسمرب    19املؤرخ يف    1963لسنة  

املذكور، فإنه مل يستوعب كافة أحكامه حيث تبقى بعض الفصول سارية املفعول    1963لسنة    46عدة أحكام خمالفة ومنقحة ملا جاء ابلقانون عدد  
 مثال.  3كالفصل 

طابع    اجلهة - شهادة  تسليم  بعهدهتا  املناط  واجلهة  العرف  طابع  على  احلصول  وشروط  تنظيمها  وكيفية  العرف  طابع  مناظرة  بتنظيم  املكلفة 
 العرف: 

املذكور إىل أمر ليضبط شروط احلصول على طابع العرف، إال أن األمر املذكور غفل عن    2005لسنة    17من القانون عدد    8أحال الفصل  
الشروط لتنقيح األمر عدد    ذكر تلك  التدخل  يتجه  التشريعي والرتتييب  العرف. وأمام هذا الفراغ  لتنظيم مناظرة طابع  املؤهلة  لسنة   1247وعن اجلهة 

واملتعلق ابملعادن النفيسة، وذلك    2005مارس    1املؤرخ يف    2005لسنة    17واملتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد    2006ماي    2املؤرخ يف    2006
 ول حتدد اجلهة املخولة لتنظيم مناظرة طابع العرف واجلهة املؤهلة لتسليم "شهادة طابع العرف". إبضافة فص

 يف مدى إعفاء خرجيي مركز التكوين املهين من احلصول على شهادة طابع العرف: -
 أواظرة طابع العرف  املذكور على أن طابع العرف يسند إما للذين اجتازوا بنجاح من   2006لسنة    1247من األمر عدد    4نص الفصل  

وتقني  واجملوهرات  املصوغ  قطاع  يف  التكوين  مركز  قبل  من  مسلم  املصوغ  اختصاص  يف  منظ ر  املهين  التقين  مؤهل  على  األقل  على  حتصلوا  ات الذين 
ملصوغ من الذهب الساعات وأثبتوا قيامهم برتبص ملدة ال تقل عن سنتني لدى حريف حامل لطابع العرف أو لدى شخص معنوي ميارس نشاط صنع ا

 والبالتني. 

وعليه، فإن هذا الفصل مل يعف كافة خرجيي مركز التكوين املهين من احلصول على شهادة طابع العرف، بل فقط الذين تتوفر فيهم الشروط 
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 التالية: 

التكوي - مركز  قبل  من  مسلم  املصوغ  اختصاص  يف  منظ ر  املهين  التقين  مؤه ل  على  األقل  على  املتحصلون  املصوغ األشخاص  قطاع  يف  ن 
 واجملوهرات وتقنيات الساعات. 

األشخاص الذين أثبتوا قيامهم برتبص ملدة ال تقل عن سنتني لدى حريف حامل لطابع العرف أو لدى شخص معنوي ميارس نشاط صنع   -
 املصوغ من الذهب والبالتني. 

لرابع من نفس األمر ومدى اشرتاط إسناد طابع  أبحكام الفصل ا  2006لسنة    1247مدى ارتباط أحكام الفصل األول من األمر عدد   -
 العرف إبيداع التصريح ابملهنة لدى مصاحل وزارة املالية. 

األمر عدد   الرابع من  الفصل  يتعرض  العرف صراحة إىل شرط    2006لسنة    1247مل  احلصول على طابع  بشروط  واملتعلق  املذكور سابقا 
 1املؤرخ يف    2005لسنة    17من القانون عدد    5نفس االمر، إال أنه ابلرجوع إىل أحكام الفصل  التصريح ابملهنة املنصوص عليه ابلفصل األول من  

واملتعلق ابملعادن النفيسة جند أنه اشرتط التصريح ابملهنة لكل شخص طبيعي أو معنوي يتوىل عادة شراء املعادن النفيسة أو بيعها أو   2005مارس  
من القانون عدد    8يداع أو لغاية إصالحها. ومبا أن احلصول على طابع العرف يعترب حسب منطوق الفصل  حتويلها أو صنعها أو قبوهلا على وجه اإل

شرطا ملمارسة نشاط صناعة املصوغ من الذهب والبالتني، فإنه يتجه اعتبار إيداع التصريح ابملهنة لدى مصاحل وزارة املالية شرطا من    2005لسنة    17
   شروط إسناد طابع العرف.

ف    538عدد    الرأي الفصل    2013مارس    22املؤرخ  أتويل  املتعلق    20حول  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة  من 
 ابإلجراءات اليت جيب اتباعها لتغيري صبغة املناطق اخلضراء. 

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة التجهيز. 

 املادة: هتيئة ترابية وتعمري. 

 أمر مستقل  -مثال تفصيلي    -مثال التهيئة العمرانية   -خضراء   منطقة املفاتيح:  

 املبادئ: 

 توجد آلي تان لتغيري صبغة املساحات اخلضراء وهي على التوايل:*  

 أمر مستقل خالل فرتة نفاذ مثال التهيئة العمرانية.  تغيري صبغة املساحات اخلضراء مبوجب -

 تغيري صبغة املساحات اخلضراء مبوجب األمر املتعل ق ابملصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية.  -

الفصل   أبحكام  عمال  وذلك  العمرانية  التهيئة  مثال  مبقتضى  استعماالهتا  وحتد د  طبيعتها  املناطق  تكتسب  الت  12*  جملة  الرتابية من  هيئة 
 اجملال الرتايب. والتعمري املشار إليه أعاله، وهو ما يكسب أمثلة التهيئة العمراني ة صفة األداة الرتتيبية للتعمري ابعتبارها تنظ م وتنس ق استعمال 

 

 لتعمري وذلك بتحديد: من جملة التهيئة الرتابية وا 20ترمي االستشارة املاثلة إىل طلب إبداء الرأي حول أتويل جمال تطبيق الفصل 
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من جملة التهيئة الرتابية والتعمري واستصدار أمر مستقل  يف تغيري   20اليت يستدعي فيها تغيري صبغة املناطق اخلضراء تطبيق الفصل    احلاالت -1
 الصبغة، 

 مدى امكانية تغيري صبغة املناطق اخلضراء يف إطار مراجعة أمثلة التهيئة،  -2
ضراء اليت اكتسبت هذه الصبغة مبفعول مثال هتيئة تفصيلي ابعتبار أن لعمليات تغيري صبغة املناطق اخل  20مدى مشول مقتضيات الفصل   -3

 عبارات الفصل جاءت من جهة عامة ومن جهة أخرى وردت بباب يتعلق أبمثلة التهيئة العمرانية دون أمثلة التهيئة التفصيلية. 

 لإلجابة عن التساؤالت سالفة الذكر يت جه تبويبها يف املسألتني التاليتني: 

 من جملة التهيئة الرتابية والتعمري واستصدار أمر مستقّل:  20احلاالت اليت يستدعي فيها تغيري صبغة املناطق اخلضراء تطبيق الفصل 

من جملة التهيئة الرتابية والتعمري على أن ه: "ال ميكن أن تفقد مساحة أصبحت خضراء مبفعول مثال التهيئة    20تنص  الفقرة الثانية من الفصل  
 تها إال  مبقتضى أمر ابقرتاح من وزير املكلف ابلتعمري وبعد أخذ رأي الوزير املكلف ابلبيئة والتهيئة الرتابية".  صبغ 

 ويربز من األحكام املذكورة أن تغيري صبغة املساحات اخلضراء يستوجب استصدار أمر مستقل كل ما كان مثال التهيئة العمرانية انفذا. 

مثال   أن   وابعتبار  أنه  العامة غري  املصلحة  ذات  والتجهيزات  اجلماعية  والتجهيزات  للمنشآت  املخص صة  "املواقع  يضبط  العمرانية  التهيئة 
 ت. واملساحات اخلضراء والساحات العمومية" فإن ه ميكن مبناسبة مراجعته حتوير هذه املواقع بتغيري صبغتها وذلك عمال مببدإ توازي الشكليا

 ر بوجود آلي تني لتغيري صبغة املساحات اخلضراء وهي على التوايل: وابلتايل، فإن ه ميكن اإلقرا 

 تغيري صبغة املساحات اخلضراء مبوجب أمر مستقل خالل فرتة نفاذ مثال التهيئة العمرانية.  -
 تغيري صبغة املساحات اخلضراء مبوجب األمر املتعل ق ابملصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية.  -

من جملة التهيئة الرتابّية والتعمري لعمليات تغيري صبغة املساحات اخلضراء اليت اكتسبت هذه الصبغة   20الفصل  مدى مشول مقتضيات  
 مبفعول مثال هتيئة تفصيلي: 

التهيئة العمرانية وذلك عمال أبحكام الفصل   مري من جملة التهيئة الرتابية والتع   12تكتسب املناطق طبيعتها وحتد د استعماالهتا مبقتضى مثال 
 رتايب. املشار إليه أعاله، وهو ما يكسب أمثلة التهيئة العمراني ة صفة األداة الرتتيبية للتعمري ابعتبارها تنظ م وتنس ق استعمال اجملال ال

ضرورة تالؤمه أم ا مثال التهيئة التفصيلي فهو يعد  وثيقة تنفيذية للتعمري، اشرتط املشر ع اللجوء إليه بوجود منطقة تدخ ل عقاري. وقد اقتضى  
 مع مثال التهيئة العمرانية دون أن حتول هذه األخرية من امكانية تنقيح أحكامه أو تعويضها داخل منطقة التدخ ل العقاري احملد دة. 

ا تستوعب كذلك   من جملة التهيئة الرتابي ة والتعمري ولئن وردت ابلباب املتعل ق أبمثلة التهيئة العمراني ة   20وبناءا عليه فإن  مقتضيات الفصل   فإهن 
ات ميكن أن يفقدها أمثلة التهيئة التفصيلي ة ضرورة أن  املثال التفصيلي ميكنه أن يكسب مساحة معي نة الصبغة اخلضراء وعمال مببدإ توازي الصيغ والشكلي  

 هذه الصبغة على غرار أمثلة التهيئة العمراني ة. 

 

 

 وع قانون يتعلق بتنظيم مهنة املستشار اجلبائي. حول مشر  2013فيفري    22املؤرخ ف   539الرأي عدد  

 طالبة االستشارة: وزارة املالية اجلهة 



 _______________ 2013لسنة  الّتقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة___________ 

250 

 املادة: تنظيم أنشطة إقتصادية. 

  وثيقة شرح األسباب-إمضاء رئيس احلكومة-إجراءات جوهرية -صيغة هنائية -مشروع قانون املفاتيح:  

 املبدأ: 

تكون يف صيغتها النهائية اليت حتال على اجمللس الوطين التأسيسي. واملقصود بعبارة "الصيغة  مشاريع القوانني اليت تتعهد هبا احملكمة جيب أن  
ضه على جملس  النهائية" أن يكون مشروع القانون استوىف كل اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة ابلتأشري عليه من قبل عضو أو أعضاء احلكومة املعنيني وبعر 

وأن يكون    1992جوان    9املؤرخ يف    31واملنقح ابملنشور عدد    1988جانفي    28املؤرخ يف    10لوزير األو ل عدد  الوزراء كما مت  بيان ذلك مبنشور ا
 مكتوب طلب االستشارة املوجه إىل احملكمة اإلدارية ممضى أصالة من رئيس احلكومة ومصحواب بوثيقة شرح األسباب. 

 انون أساسي يتعل ق بتنظيم مهنة املستشار اجلبائي،  ترمي اإلستشارة املاثلة إىل طلب إبداء الرأي حول مشروع ق -
الفصل   - من  الثانية  الفقرة  عدد    4تقتضي  القانون  غر ة جوان    1972لسنة    40من  ابلنصوص   1972املؤرخ يف  وإمتامه  تنقيحه  مت   كما 

اليت تقتضي األحكام التشريعية أو الالحقة أن:"تستشار احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة املواضيع  
لى جملس  الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها وحيال نص  كل  استشارة متعل قة مبشروع قانون أو مبشروع مرسوم ع

النهائية   تتعهد هبا احملكمة جيب أن تكون يف صيغتها  اليت  القوانني  التأسيسي. النو اب" وعليه، فإن  مشاريع  الوطين  اليت حتال على اجمللس 
اء  واملقصود بعبارة "الصيغة النهائية" أن يكون مشروع القانون استوىف كل اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة ابلتأشري عليه من قبل عضو أو أعض

واملنقح ابملنشور   1988جانفي    28رخ يف  املؤ   10احلكومة املعنيني وبعرضه على جملس الوزراء كما مت  بيان ذلك مبنشور الوزير األو ل عدد  
احلكومة   1992جوان    9املؤرخ يف    31عدد   رئيس  من  أصالة  اإلدارية ممضى  احملكمة  إىل  املوجه  االستشارة  مكتوب طلب  يكون  وأن 

 ومصحواب بوثيقة شرح األسباب. 
 شار إليها. ويتبني ابلرجوع إىل مشروع القانون املعروض أنه ورد مفتقرا لإلجراءات اجلوهرية امل -
 و ترتيبا على ما ذكر، فإنه ال ميكن قبول النظر يف هذه االستشارة.   -

 

 حول تسوية وضعية مهنس رئيس.  2013جانفي    10املؤرخ ف   543الرأي عدد  

 املادة:وظيفية عمومية. 

 ترقية   -انقطاع هنائي عن الوظيف  – إحالة على التقاعد املفاتيح:  

 املبدأ:   

إحالة املوظف على التقاعد تؤد ي إىل انقطاعه النهائي عن مباشرة الوظيف مم ا يفضي إىل التشطيب على امسه من اإلطارات وفقدانه صفة  
 املوظف. وعليه، فإن  اإلدارة ال ميكنها مبدئيا أن متنح ترقية لعون متت إحالته على التقاعد.  

احملكمة ح املاثلة إىل طلب رأي  اإلستشارة  مهندس عام   ترمي  رتبة  إىل  الرتقية  من  تعسفية  بصفة  مهندس رئيس مت  حرمانه  تسوية وضعية  ول 
 على إثر مناظرة داخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة مهندس عام.   2009ابلسلك اإلداري املشرتك ملهندسي اإلدارات العمومية بعنوان سنة 

استقر ت على رفض النظر يف االستشارات املتعل قة بوضعيات شخصية وحمد دة أو تلك  وجيدر التذكري قبل اخلوض يف اإلجابة إىل أن  احملكمة  
القانوين اجملر   املاثلة تستدعي حصرها يف اإلشكال  لذا، فإن  اإلجابة على اإلستشارة  نزاع يرجع إىل واليتها.  املتمث ل يف اليت ميكن أن تكون موضوع  د 
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لذين ثبت لإلدارة أحقيتهم ابلرتقية بعد إحالتهم على التقاعد مبنحهم ترقية استثنائية دون اخلوض يف الوضعية  إمكانية تسوية الوضعيات اإلدارية لألعوان ا
 اخلاصة للعون املذكور مبكتوب اإلحالة املشار إليه ابملرجع أعاله. 

الفصل   أحكام  إىل  ت  76وابلرجوع  التقاعد  املوظف على  إحالة  أن   يتبني   العمومية  الوظيفة  قانون  مباشرة من  النهائي عن  انقطاعه  إىل  ؤد ي 
متت إحالته    الوظيف مم ا يفضي إىل التشطيب على امسه من اإلطارات وفقدانه صفة املوظف. وعليه، فإن  اإلدارة ال ميكنها مبدئيا أن متنح ترقية لعون 

خامسا من نفس القانون واليت من بينها الرتقية    112ر إىل  مكر    112على التقاعد. وابإلضافة إىل ذلك فإن  املكافأة االستثنائية املنظمة ابلفصول من  
رابعا مط ة أوىل(    112إىل الرتبة أو الصنف األعلى مباشرة ال ميكن إسنادها إال  للعون الذي تتوف ر فيه الشروط الضرورية للقيام مبهامه اجلديدة )الفصل  

ئ املستقر  عليها يف جمال الوظيفة العمومية أن ال تسمية إال  لسد  شغور فعلي يف الوظائف مع  وهو ما ال يتوفر يف العون املتقاعد. زايدة على أن ه من املباد
 وجوب توف ر قدرة العون الواقع تسميته على املباشرة الفعلية ملهامه اجلديدة. 

 ومها استمرار العالقة الش غلية بني اإلدارة  وترتيبا على ما تقد م، فأن  إسناد أي ة ترقية استثنائية يستدعي يف كل  احلاالت توفر شرطني متالزمني
انقطعت  الذين  إىل األشخاص  الرتقيات  الوظائف من جهة أخرى. وعليه فإن ه ال ميكن إسناد أي نوع من  وعوهنا من جهة، وسد  شغور حقيقي يف 

 عالقتهم ابلوظيف مبوجب التقاعد. 

تعامل مصاحل  2013جوان    3املؤرخ ف    546الرأي عدد   الصادرة عن  حول كيفية  العرائض  اجلباية مع األذون على   
املهين   السّر  على  احلفاظ  واجب  من  مستثناة  غري  وواثئق  معلومات  بتقدمي  واملتعّلقة  االبتدائية  واحملاكم  الناحية  حماكم 

 لالحتجاج هبا ف إطار نزاع مدن. 

 وزارة املالية. اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: جباية. 

إحالة    -إذن قضائي  -قانون جزائي –مصاحل اجلباية    -مطالب ابألداء   -سر مهين جبائي   -معطيات شخصية    املفاتيح:
 واثئق خاصة ابملطالب ابألداء إىل الغري 

 املبادئ: 

يف نسق حياته أو أعماله أو   * إن  السر  املهين اجلبائي يضطلع مبهم تني أساسيتني أو هلما إقرار محاية احلياة اخلاصة للمطالب ابألداء املتمثلة
 معطياته الشخصية اليت تتفحصها مصاحل اجلباية من جهة ومحاية املصلحة العامة من جهة أخرى.

الصورة املضمنة ابلفصل   الغري يف غري  اجلبائية متثل خرقا   15* إن  إحالة واثئق خاصة ابملطالب ابألداء إىل  من جملة احلقوق واإلجراءات 
لى مصاحل املهين اجلبائي يعر ض مرتكبه إىل العقوابت املنصوص عليها ابلقانون اجلزائي. وأن ه يف حالة صدور إذن قضائي يف الغرض فإن ه يتعني  عللسر   

     من جملة املرافعات املدنية والتجارية. 219اجلباية طلب الرجوع يف اإلذن حسب اإلجراءات املنصوص عليها ابلفصل 

االستشار  غري تضم نت  من  املقد مة  العرائض  على  األذون  إىل  اجلباية  مصاحل  استجابة  عدم  مشروعية  مدى  حول  الرأي  إبداء  طلب  املاثلة  ة 
نز  الرامية إىل احلصول على معلومات وواثئق لالحتجاج هبا يف إطار  االبتدائية  الناحية واحملاكم  اع مدين كتحديد املطالبني ابألداء والصادرة عن حماكم 

 ليت تستوجب االلتزام ابلسر  املهين أو احلاالت اليت يكون فيها االلتزام هبذا الواجب من عدمه قابال للتأويل. احلاالت ا

تكو هنا   اليت  الواثئق  على  للحصول  عاما  مبدأ  أقر   والذي  اإلدارية  الواثئق  إىل  ابلنفاذ  املتعل ق  التشريع  هو صدور  اإلشكال  هذا  اهلياكل ومرد  
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من جملة احلقوق   15ا واليت من شأهنا أن حتد  من جمال السر  املهين املفروض على أعوان مصاحل اجلباية مبوجب أحكام الفصل  العمومية أو حتتفظ هب 
أو   واإلجراءات اجلبائية والذي ينص  على أن ه "ويتعني على كل شخص مدعو حبكم وظيفته أو مشموالته للمشاركة يف احتساب األداء أو استخالصه

  النزاعات املتعلقة به االلتزام بواجب احملافظة على السر املهين. مراقبته أو يف

للمطا قبلها  املوجهة من  اجلباية أو  املتبادلة بني مصاحل  املتعلقة ابألداء  اإلعالمات واملكاتبات  مغلقة مجيع  أن حتال داخل ظروف  لب  وجيب 
 ابألداء.

لفات املوجودة حبوزهتم إال للمطالب ابألداء نفسه فيما يتعلق بوضعيته اجلبائية  ال خيول ألعوان مصاحل اجلباية إعطاء معلومات أو نسخ من امل
 أو لألشخاص الذين ميكن مطالبتهم بدفع األداء عوضا عنه. 

ال ميكن ملصاحل االستخالص ومصاحل اجلباية تسليم نسخ من العقود املسجلة أو مضامني من الدفرت املخصص إلجراء التسجيل إال للمتعاقدين 
 خلفهم. وال تسل م هذه النسخ واملضامني فيما عدا ذلك إال  إبذن من القاضي املختص. ".  أو

ياة اخلاصة  ولإلجابة على التساؤل املطروح يت جه أو ال التنصيص على أن  السر  املهين اجلبائي يضطلع مبهم تني أساسيتني أو هلما إقرار محاية احل
 أو أعماله أو معطياته الشخصية اليت تتفحصها مصاحل اجلباية من جهة ومحاية املصلحة العامة من جهة أخرى. للمطالب ابألداء املتمثلة يف نسق حياته 

أن  الواثئق    كما ميث ل السر  املهين اجلبائي أحد جتليات مبدأ الثقة املشروعة يف مصاحل اجلباية اليت تقتضي أن  يكون املطالب ابألداء على ثقة من
  حل اجلباية أو تلك اليت قامت جبمعها ملطالبته ابألداء لن تستعمل لغري الغاية اليت مجعت ألجلها ولن يتم  إطالع الغري عليها إال  مّت اليت سل مها إىل مصا

 اقتضت املصلحة العامة ذلك .

الفصل   من  الذ  15ويتبني   األشخاص  أعاله وذلك حبصر  املذكورة  املبادئ  يكر س  نظاما خاص ا  أقر   أن ه  الذكر  اجلباية  آنف  ين ميكن ملصاحل 
 تسليمهم واثئق أو نسخ منها ضمن قائمة حد دها القانون بصفة حصرية غري قابلة للتوس ع فيها ابلتأويل وتتمث ل يف: 

لدى  - املوجودة  امللفات  من  نسخ  أو  معلومات  الصورة إبعطاء  وتتعل ق هذه  األداء عوضا عنه:  بدفع  مطالبته  أو من ميكن  املطالب ابألداء 
 احل اجلباية واليت تتعل ق بوضعيته اجلبائية، مص

العقود - من  نسخ  يف  متمثلة  املطلوبة  الوثيقة  مّت كانت  وذلك   : املختص  القاضي  من  إذن  على  املتحص لني  الغري  أو  خلفهم  أو  املتعاقدين 
 املسجلة أو مضامني من الدفرت املخصص إلجراء التسجيل املوجودة لدى مصاحل اجلباية، 

الثانية أعاله يكون من املتعني  على مصاحل اجلباية اإلمتثال لإلذن على العريضة املقد م من طرف الصادر   ويف الصورة األخرية املذكورة ابملطة 
 لفائدته. 

كون حمكوما أم ا يف مجيع الصور اليت ال تندرج ضمن تلك املذكورة أعاله فإن  النظام القانوين للنفاذ إىل الواثئق احملفوظة لدى مصاحل اجلباية ي
من القانون املتعلق حبماية املعطيات الشخصية واحملج رة إلحالة املعطيات الشخصية اليت حيتكم عليها األشخاص العموميون  57ابلقاعدة الواردة ابلفصل 

ابلنفاذ إىل الواثئق اإلدارية املتعلق    2011ماي    26املؤرخ يف    2011لسنة    41إىل الذوات اخلاصة ومستندا من جهة أخرى إىل ما أقر ه املرسوم عدد  
، على غرار الواثئق املتعل قة ابملعطيات الشخصية للمطالب   للهياكل العمومية من حق للنفاذ إىل الواثئق اإلدارية من غري تلك احملمية بنظام قانوين خاص 

  26املؤرخ يف    2011لسنة    41من املرسوم عدد    16نص  الفصل  ابألداء، أو املتعل قة مبعامالته البنكية احملمية ابلسر  املهين البنكي أو الطيب... إذ ي
تعلق املتعل ق ابلنفاذ إىل الواثئق اإلدارية على أن ه "جيوز للهيكل العمومي املختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية حممية مبقتضى التشريع امل  2011ماي  

مبقت أو  واألدبية  الفكرية  امللكية  الشخصية وحقوق  املعطيات  بعنوان حبماية  املعين  العمومي  اهليكل  تسلمها  بوثيقة  األمر  تعلق  إذا  أو  قضائي  قرار  ضى 
 سري."

الصورة األخرية املضمنة ابلفصل   الغري يف غري  بيانه فإن  إحالة واثئق خاصة ابملطالب ابألداء إىل  من جملة احلقوق   15وبناءا على ما سبق 
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ائي يعر ض مرتكبه إىل العقوابت املنصوص عليها ابلقانون اجلزائي. وأن ه يف حالة صدور إذن قضائي يف واإلجراءات اجلبائية متثل خرقا للسر  املهين اجلب
املنصوص عليها ابلفصل   الرجوع يف اإلذن حسب اإلجراءات  املدنية والتجارية   219الغرض فإن ه يتعني  على مصاحل اجلباية طلب  املرافعات  من جملة 

يف كل الصور الرجوع يف األذون الصادرة منه و ذلك بعد االستماع إىل اخلصوم. وجيب على طالب الرجوع يف اإلذن    والذي ورد به أن ه "ميكن للحاكم
اصدر اإلذن تقدمي عريضة يبلغها خلصمه بواسطة العدل املنفذ يف اجل ال يتجاوز مثانية أايم من اتريخ علمه ابإلذن ويدعوه للحضور لدى احلاكم الذي  

 من جملة املرافعات املدنية والتجارية.  222انية أايم" ، كما ميكن ملصاحل اجلباية استئناف اإلذن على عريضة عمال مبقتضيات الفصل يف ميعاد أقصاه مث

 

مناسبات خمتلفة بعنوان عمل    2013جانفي    28املؤرخ ف    547الرأي عدد   مالية ف  حول مدى قانونية صرف مبالغ 
 مومّية لفائدة أعواهنا. اجتماعي من قبل اهلياكل الصحّية الع

 وزارة الصحة. اجلهة طالبة االستشارة: 

 ات.  ئلزيدة ف األجور واملنح واملكافاملادة:نظام أتجري األعوان وا 

دائرة الزجر  -أخطاء تصّرف -التزامات مالية  -قواعد اإلنفاق العمومي  -هياكل عمومية للصّحة   -منح وامتيازات   املفاتيح: 
 املال 

    املبادئ:

 ال جيوز التعلل بضغوطات اجتماعية إلسناد منح و امتيازات ال تقر ها الرتاتيب سارية املفعول. *   

لألعوان املعنيني مباشرة و تقنني ذلك    مناسبات خمتلفة بعنوان عمل اجتماعي من قبل اهلياكل الصحي ة العمومي ةف    ماليةمبالغ  * صرف    
املذكور كتعارضه مع    14اابت األساسية للهياكل الصحية العمومية املعنية يكون خمالًفا ملقتضيات الفصل  مبقتضى إتفاقيات مربمة يف الغرض مع النق

ابعتباره يؤدي إىل   القواعد واملعايري العامة اليت تسوس اإلنفاق العمومي سواًءا منها تلك املضمن ة مبجل ة احملاسبة العمومية أو بنظام حماسبة املؤسسات
إِلتزامات مالية دون موجب مبا يشكل خطأَ تصرف على معىن الفصلني  حتميل اهلياكل امل  1985لسنة    74من أحكام القانون عدد    3و    1عنية 

يف   احمللية   1985جويلية    20املؤرخ  العمومية  واجلماعات  اإلدارية  العمومية  واملؤسسات  الدولة  إزاء  ترتكب  اليت  التصرف  أخطاء  بتحديد  املتعل ق 
املؤرخ يف    2005لسنة    106ة و ضبط العقوابت املنطبقة عليها وإبحداث دائرة الزجر املايل مثلما مت  تنقيحه وإمتامه ابلقانون عدد  واملشاريع العمومي

 ، يعرض مرتِكبيه للعقوابت املنصوص عليها ابلفصل الرابع منه. 2005ديسمرب  19

 

قانونية صرف مبالغ مالية يف مناسبات خمتلفة بعنوان عمل اجتماعي من قبل اهلياكل بطلب رأي احملكمة حول مدى   املعروضة  تتعل ق االستشارة 
 .  ياكل املذكورةالصحي ة العمومي ة لفائدة أعواهنا كإفادة وزارة الصح ة حول السبل القانونية ملعاجلة هذه املسألة اليت أصبحت تثقل كاهل ميزانيات اهل

يت ضح ابلر  املطروح،  اإلشكال  الفصول  و جوااب عن  أحكام  إىل  عدد    22و    17جوع  القانون  جويلية    29املؤرخ يف    1991لسنة    63من 
احمللية  1991 واجلماعات  الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  ألحكام  خيضعون  العمومية  الصحي ة  اهلياكل  أعوان  أن   الصحي  ابلتنظيم   املتعل ق 

منه و اليت اقتضت  أن ه " ال ميكن ختويل أي منحة أو غرامة   14فإن ه تنطبق عليهم أحكام الفصل    واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و ابلتايل
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 مهما كان نوعها لعون خاضع هلذا النظام األساسي العام إذا مل يصدر يف شأهنا أمر بعد أخذ رأي وزير املالية". 

تقنني و  مباشرة  املعنيني  لألعوان  املذكورة  املبالغ  صرف  فإن   للهياكل وعليه،  األساسية  النقاابت  مع  الغرض  يف  مربمة  إتفاقيات  مبقتضى  ذلك   
املذكور كتعارضه مع القواعد واملعايري العامة اليت تسوس اإلنفاق العمومي سواًءا منها تلك    14الصحية العمومية املعنية يكون خمالًفا ملقتضيات الفصل  

املؤسسات ابعتباره يؤدي إىل حتميل اهلياكل املعنية إِلتزامات مالية دون موجب مبا يشكل خطأَ تصرف   املضمن ة مبجل ة احملاسبة العمومية أو بنظام حماسبة
املتعل ق بتحديد أخطاء التصرف اليت ترتكب إزاء    1985جويلية    20املؤرخ يف    1985لسنة    74من أحكام القانون عدد    3و    1على معىن الفصلني  

واجلماعات العمومية احمللية واملشاريع العمومية و ضبط العقوابت املنطبقة عليها وإبحداث دائرة الزجر املايل مثلما مت   الدولة واملؤسسات العمومية اإلدارية  
 ،يعرض مرتِكبيه للعقوابت املنصوص عليها ابلفصل الرابع منه. 2005ديسمرب  19املؤرخ يف  2005لسنة  106تنقيحه وإمتامه ابلقانون عدد 

"أبن ه ال جيوز التعلل بضغوطات   2008مارس     28املؤرخ يف    223ذا الصدد أبن  دائرة الزجر املايل نبهت بقرارها عدد  و حر ي ابلتذكري يف ه
 اجتماعية إلسناد منح و امتيازات ال تقر ها الرتاتيب سارية املفعول". 

ه يت جه أن تتوىل التعاونيات واجلمعيات و الودادايت ذات  هذا و طاملا أن  املبالغ املالية موضوع اإلستشارة تكتسي صبغة تد خل اجتماعي ظريف فإن  
ائها بواسطة الصبغة اإلجتماعية، القائمة حاليا أو احملدثة للغرض، صرفها ملستحقيها على أن تساهم املؤسسات الصحية العمومية املعنية يف متويل أعب

 املنح اليت ختو هلا ميزانياهتا إسنادها لفائدة اهلياكل آنفة الذكر. 

 

 حول صالحيات احلكومة املستقيلة.  2013فيفري   28املؤرخ ف   553الرأي عدد  

 رائسة احلكومة. اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: تنظيم إداري وسياسي. 

   مبادئ القانون العام -حكومة تصرف أعمال–استقالة احلكومة   -سلطة أتسيسية-سحب الثقة املفاتيح:

 

 

 املبادئ:  

سحب الثقة يندرج يف نطاق إاثرة مسؤولية احلكومة أو أحد أعضائها، فإن ه ال ميكن أبي حال من األحوال اعتبار ني ة املشر ع  طاملا أن   *  
بقدر ما  التأسيسي متجهة حنو مواصلة متتيع حكومة وضعت السلطة التأسيسية حد اً لوجودها القانوين، من كامل الصالحيات اليت كانت موكولة إليها 

 ى. ة إىل أتمني سري دواليب الدولة حبكومة حمدودة الصالحيات و إال  فإن  سحب الثقة، إثر الئحة اللوم املوجهة ضد ها، يغدو فاقد اجلدو هي منصرف

* يت عني إعمال ما استقر عليه يف مبادئ القانون العام من اعتبار أن  احلكومات املستقيلة تقتصر على ممارسة صالحيات حكومة تصريف 
 أعمال جارية بداية من اتريخ قبول اإلستقالة. 

مال * يقصد بعبارة األعمال اجلارية تلك اليت تكون ضرورية لتأمني استمرارية املرافق العمومية أو اليت تقتضيها حاالت اإلستعجال دون األع
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 اليت من شأهنا إحداث وضعيات أو التزامات مالية كانت أم سياسية، تقي د احلكومة اجلديدة. 

ترمي االستشارة املاثلة إىل طلب رأي احملكمة حول صالحيات احلكومة املستقيلة فيما إذا كانت كاملة على النحو املنصوص عليه ابلفصلني 
عدد    18و    17 التأسيسي  القانون  على   2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6من  مقتصرة  أو  العمومية  للس لط  املؤقت  ابلتنظيم  املتعلق 

 عمال اجلارية. تصريف األ

آنف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    19وجوااب عن اإلشكال املطروح، جتدر اإلشارة إىل أن  أحكام الفقرة السادسة من الفصل  
 أحكام هذه الفقرة الذكر نص ت على أن " ال تكون استقالة احلكومة انفذة إال  بعد مباشرة احلكومة اجلديدة مهامها أو الوزير اجلديد مهامه"، غري أن  

ال انطباقها يتعل ق تتعل ق جلي ا بدخول االستقالة حيز النفاذ وال تنص  صراحة على طبيعة الصالحيات اليت متارسها احلكومة املستقيلة،ابإلضافة إىل أن  جم
 حبالة االستقالة إثر سحب الثقة من احلكومة أو أحد الوزراء. 

يندرج يف نطاق إاثرة مسؤولية احلكومة أو أحد أعضائها، فإن ه ال ميكن أبي حال من األحوال اعتبار  ويف هذا السياق وطاملا أن  سحب الثقة  
موكولة إليها  ني ة املشر ع التأسيسي متجهة حنو مواصلة متتيع حكومة وضعت السلطة التأسيسية حد اً لوجودها القانوين، من كامل الصالحيات اليت كانت  

الثقة، إثر الئحة اللوم املوجهة ضد ها، يغدو فاقد  بقدر ما هي منصرفة إىل أتمني  سري دواليب الدولة حبكومة حمدودة الصالحيات و إال  فإن  سحب 
 اجلدوى .

ذلك   على  تنصيص صريح  غياب  ظل   منها، ويف  مببادرة  اإلستقالة  حالة  احلكومة يف  هبا  تتمتع  اليت  الصالحيات  طبيعة  أم ا خبصوص حتديد 
املشار إليه أعاله، فإن ه يت عني إعمال ما استقر عليه يف مبادئ القانون العام من اعتبار أن  احلكومات   2011لسنة    6ي عدد  صلب القانون التأسيس

 املستقيلة تقتصر على ممارسة صالحيات حكومة تصريف أعمال جارية بداية من اتريخ قبول اإلستقالة. 

لتأمني استمرارية املرافق العمومية أو اليت تقتضيها حاالت اإلستعجال دون األعمال اليت  ويقصد بعبارة األعمال اجلارية تلك اليت تكون ضرورية  
 من شأهنا إحداث وضعيات أو التزامات مالية كانت أم سياسية، تقي د احلكومة اجلديدة. 

 

 

 

العموميني لدى اجلمعيات اليت مي  2013أفريل    15الصادر بتاريخ    555الرأي عدد   كن تصنيفها  حول إحلاق املوظفني 
 . كمنظمات وطنية

 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة. 

 : مسار وظيفي لألعوان.  املادة

 عون عمومي.  -إحلاق -منظمات انشطة ف اجملال السياسي    -منظمات وطنية   املفاتيح:

 املبدأ: 
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و       النقابيةاالت االقتصادية واإلجتماعية و النفع العام يف اجملاملنظمات الوطنية هي اهلياكل اليت تضطلع ابإلشراف على بعض املصاحل القطاعية ذات 
اب... (  الثقافية وهو ما يؤول إىل إستبعاد املنظمات الناشطة يف اجملال السياسي مهما كان شكلها القانوين )مجعية،حزب، شبكة مجعيات،إحتاد أحز 

 من إمكانية اإلنتفاع إبحلاق أعوان عموميني لديها. 

تتعلق االستشارة املاثلة بطلب رأي احملكمة خبصوص حتديد مفهوم املنظمات الوطنية اليت ابإلمكان إحلاق األعوان العموميني لديها وفقا      
 من النظام األساسي العام ألعوان الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.  61ألحكام الفصل 

الثالثة  وجوااب ع      املعايري  أساسا ابالعتماد على  يت م  يعرتيها غموض  اليت  القانونية  القاعدة  تفسري  التذكري أبن   يت جه  املطروح،  اإلشكال  ن 
 من جمل ة االلتزامات والعقود وهي: وضع اللغة وعرف االستعمال ومراد واضع القانون.   532املنصوص عليها ابلفصل 

يـَْعَمُل على و إبعمال املعايري السالف        أَْهَداٌف حُمَدََّدٌة َوَمَباِدُئ  َلُه  ة الذكر، يتب ني أن  مصطلح "منظمة" يطلق بصفة عامة على أي هيكل 
 حَتِْقيِقَها يف جَمَاالٍت معي نة بصرف النظـر عن تسميــته وشكله القانوين ) مجعية، نقابة،إحتاد، ائتالف،حزب سياسي...(. 

حول مشروع القانون املتعلق مبراجعة النظام األساسي العام ألعوان الدولة   1983ديسمرب    6جملس النواب بتاريخ  وابلرجوع إىل مداولة         
الشبا  واملنظمات  النقابية  املنظمات  املشرع  اعتبار  ثبوت  يت ضح  اإلدارية  الصبغة  العمومية ذات  املؤسسات  احمللية و  العمومية  بية من صنف واجلماعات 

جلائز إحلاق األعوان العموميني لديها، مم ا يؤكد إنصراف إرادته إىل سحب صفة املنظمة الوطنية على اهلياكل اليت تضطلع ابإلشراف املنظمات الوطنية ا
شطة يف نظمات الناعلى بعض املصاحل القطاعية ذات النفع العام يف اجملاالت االقتصادية واإلجتماعية و النقابية و الثقافية وهو ما يؤول إىل إستبعاد امل 

 ا. اجملال السياسي مهما كان شكلها القانوين )مجعية،حزب، شبكة مجعيات،إحتاد أحزاب... ( من إمكانية اإلنتفاع إبحلاق أعوان عموميني لديه 

 حول إمكانية اجلمع بني عضوية حزب سياسي ورائسة مجعية ريضية.  2013ماي  13الصادر بتاريخ   556الرأي عدد  

 . رائسة احلكومة اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: مجعيات وأحزاب. 

 نسخ  -نّص اخلاص يقيد النص العام ال  -عضو حزب سياسي –رائسة مجعية ريضية    -صفة  املفاتيح:

    املبادئ:

  لئن كان من املستقر عليه فقها و قضاًءا تغليب القاعدة القانونية اخلاص ة على القاعدة القانونية العامة تطبيقا لقاعدة النص القانوين *         
(، فإن  ذلك ال حيول دون ترجيح 2011لسنة    88( يقي د النص القانوين العام ) املرسوم عدد  1995لسنة    11اخلاص ) القانون األساسي عدد  

اخلاصةالقاع القانونية  القاعدة  على  اجلمعيات(  بتنظيم  املتعلق  التشريع  إىل  اخلضوع  من  الرايضية  اجلمعيات  إستثناء   ( العامــة  القانونية  )خضوع    دة 
تزامات و من جمل ة االل  542اجلمعيات الرايضية إىل التشريع املتعلق بتنظيم اجلمعيات( كل ما توافرت شروط النسخ الصريح املنصوص عليها ابلفصل  

بصفه الحقة هلا ونص ت   اخلاصة وصادرة  القانونية  للقاعدة  مرتبتها  العامة مساوية يف  القانونية  القاعدة  تكون  أن  املتمثلة يف  صراحة على  العقود و 
 نسخها. 

ا يف ذلك مسألة التحجريات اجلمعيات الرايضية خاضعة حاليا لنظامها القانوين اخلاص  يف مجيع املسائل املتعلقة هبا دون سواه مب  *         
جديد من    5صل  اخلاص ة بشروط الرتشح لعضوية اهلَْيآت املديرة هبا واليت ميكن أن تضبطها أنظمتها األساسية و تراتيبها الداخلية عمالً مبقتضيات الف

    .1995لسنة  11القانون األساسي عدد 
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املؤرخ    2011لسنة    88من املرسوم عدد    47و    9سحاب أحكام الفصلـني  تتعلق االستشارة املاثلة بطلب رأي احملكمة خبصوص مدى إن     
 املتعلق بتنظيم اجلمعيات على اجلمعيات الرايضية.  2011سبتمرب  24يف 

 2011سبتمرب    24املؤرخ يف    2011لسنة    88من املرسوم عدد    47وجوااب عن اإلشكال املطروح، يت جه بداية التذكري أبن  الفصل       
 نظيم اجلمعيات نص  على أن ه : " ال تنطبق أحكام هذا املرسوم على اجلمعيات اخلاضعة ألنظمة قانونية خاصة". املتعلق بت 

  11و بتفحص النصوص القانونية املتعلقة ابجلمعيات الرايضية نتبني  متتعها بنظام قانوين خاص  يتمثل ابألساس يف القانون األساسي عدد       
عدد    1995ري  فيف  6املؤرخ يف    1995لسنة   القانون  و  الرايضية  بتنظيم   1994أوت    3املؤرخ يف    1994لسنة    104املتعلق ابهلياكل  املتعلق 

بقرار   عليه  مصادق  ّنوذجي  أساسي  نظام  على  ضبطها ابالعتماد  يت م  اليت  األساسية  أنظمتها  و  الرايضية  واألنشطة  البدنية  الرتبية  الوزير وتطوير  من 
 املكلف ابلرايضة.

املرسوم عدد    و       أحكام  انطباق  الوقوف على مدى  يغدو  مرهتنا حبسم   2011لسنة    88عليه،  الرايضية  اجلمعيات  الذكر على  سالف 
من أن  ممارسة الرايضة املدنية التنافسية يكون يف   1995لسنة    11التضارب الظاهري احلاصل بني ما تضمنه الفصل الثالث من القانون األساسي عدد  

لسنة    88من املرسوم عدد    47مجعيات ختضع " إىل القانون املتعلق ابجلمعيات و إىل أحكام هذا القانون" وبني ما نص  عليه الفصل  إطار جامعات و 
 من أن ه : " ال تنطبق أحكام هذا املرسوم على اجلمعيات اخلاضعة ألنظمة قانونية خاصة".  2011

عليه        املستقر  لئن كان من  فإن ه  الصدد،  تطبيقا  و يف هذا  العامة  القانونية  القاعدة  اخلاص ة على  القانونية  القاعدة  تغليب  فقها و قضاًءا 
( فإن  ذلك ال  2011لسنة    88( يقي د النص القانوين العام ) املرسوم عدد  1995لسنة    11لقاعدة النص القانوين اخلاص ) القانون األساسي عدد  

ستثناء اجلمعيات الرايضية من اخلضوع إىل التشريع املتعلق بتنظيم اجلمعيات( على القاعدة القانونية اخلاصة  حيول دون ترجيح القاعدة القانونية العامــة ) إ
ابلفصل   عليها  املنصوص  الصريح  النسخ  شروط  توافرت  اجلمعيات( كل ما  بتنظيم  املتعلق  التشريع  إىل  الرايضية  اجلمعيات  جمل ة    542)خضوع  من 

ة يف أن تكون القاعدة القانونية العامة مساوية يف مرتبتها للقاعدة القانونية اخلاصة وصادرة بصفه الحقة هلا ونص ت صراحة  االلتزامات و العقود و املتمثل
 على نسخها.  

 و إبعمال هذه القاعدة يستخلص ما يلي :      

من املرسوم   5و    4يًقا ألحكام الفصول  تعد أحكاما ذات صبغة تشريعية تطب   2011لسنة    88أو ال : أن  األحكام املضمن ة ابملرسوم عدد  
الصبغة   2011مارس    23املؤرخ يف    2011لسنة    14عدد   املو اد ذات  يتم يف كل  التشريع  اليت أقرت أن  العمومية  للسلط  املؤقت  املتعلق ابلتنظيم 

السياسية ومتويلها واجلمعيات واملنظ األحزاب  بتنظيم  املتعلقة  تلك  النظر عن  التشريعية مبراسيم مبا يف ذلك  احلكومية واملهن و ذلك بصرف  مات غري 
 بني القانون العادي والقانون األساسي.  1959التمييز الذي كان قائًما قبل إلغاء العمل بدستور 

بتها  و عليه، تكون القاعدة القانونية العامة )إستثناء اجلمعيات الرايضية من اخلضوع إىل التشريع املتعلق بتنظيم اجلمعيات( مساوية يف مرت   
 القانونية للقاعدة القانونية اخلاصة )خضوع اجلمعيات الرايضية إىل التشريع املتعلق بتنظيم اجلمعيات(. 

القانو  القاعدة  أن    : ا صدرت  اثنيا  أهن  اجلمعيات( عالوة على  بتنظيم  املتعلق  التشريع  إىل  الرايضية من اخلضوع  اجلمعيات  )إستثناء  العامة  نية 
ا تضمن ت ابلفصل   من املرسوم عدد    47بصفة الحقة للقاعدة القانونية اخلاصة )خضوع اجلمعيات الرايضية إىل التشريع املتعلق بتنظيم اجلمعيات(، فإهن 

 نسخا صرحيا لإلحالة الواردة هبا إىل التشريع املتعلق ابجلمعيات.  2011لسنة  88

عليها ابلفصل          املنصوص  الصريح  النسخ  تغدو شروط  بناءا عم ا سبق،  توافرت وطاملا كانت   542و  قد  والعقود  االلتزامات  من جملة 
ا املتمثل يف إستثناء اجلمعيات الرايضية من تطبيق كافة أحكام املرسوم  املذكور واضحة املعىن فإن ه ال جيوز أتويلها على غري مدلوهل  47عبارات الفصل  

املتعلق بتنظيم اجلمعيات بدًءا ببابه األول املتعلق ابملبادئ العامة وإنتهاءًا ببابه الثامن املتصل ابلعقوابت املمكن تسليطها على   2011لسنة    88عدد  
 اجلمعيات. 
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ة خاضعة حاليا لنظامها القانوين اخلاص  املشار إليه أعاله يف مجيع املسائل املتعلقة هبا دون سواه مبا يف و عليه، تكون اجلمعيات الرايضي       
الداخل تراتيبها  و  األساسية  أنظمتها  تضبطها  أن  ميكن  اليت  و  هبا  املديرة  اهلَْيآت  لعضوية  الرتشح  بشروط  اخلاص ة  التحجريات  مسألة  عمالً  ذلك  ية 

 .   1995لسنة  11من القانون األساسي عدد  جديد 5مبقتضيات الفصل 

جويلية    24املؤرخ ف    73توضيح بعض أحكام القانون عدد  حول    2013جويلية    24الصادر بتاريخ    557الرأي عدد  
 املتعلق ابمللك العمومي البحري.   1995

 املادة: عقاري وهتيئة ترابية وتعمري. 

 . ملك عمومي حبري اصطناعي-عمومي حبري طبيعي ملك-أمر حتديد   املفاتيح:

 املبدأ:    

 اآلاثر القانونية ألمر حتديد امللك العمومي البحري ختتلف ابختالف طبيعة هذا األخري ما إذا كان طبيعيا أو اصطناعيا. 

الفصل       أحكام  إىل  استنادا  البحري  العام  الدولة  ملك  إىل  امللكية  انتقال  إذا كان  ما  املعروضة ابلتساؤل حول  االستشارة  من    13تتعل ق 
املتمم ابلقانون عدد    1995جويلية    24املؤرخ يف    1995لسنة    73القانون عدد   املتعلق   2005أفريل    4املؤرخ يف    2005لسنة    33املنقح و 

 من القانون سالف الذكر أم ال. 15العمومي البحري يتوقف على ضرورة تعويض املتضررين من عملية التحديد على معىن الفصل  ابمللك

  1419وقد بي نت وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية  أن  الغموض قد اعرتضها مبناسبة النظر يف مطلب إدراج ابلسجل العقاري لألمر عدد 
 املتعلق مبراجعة حدود امللك العمومي البحري للشريط الساحلي ملعتمدية املرسى.  2005ماي  5يف  املؤرخ 2005لسنة 

إذا كان طبيعيا أو اصطناعيا و ذلك حسب   البحري ختتلف ابختالف طبيعة هذا األخري ما  العمومي  امللك  القانونية ألمر حتديد  إن اآلاثر 
م والثاين  األول  الفصلني  املعتمدة صلب  أمر التفرقة  من   اهلدف  يكون  الطبيعي، ال  البحري  العمومي  امللك  ففي خصوص  الذكر.  القانون سالف  ن 

( الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  بعقار أو عقارات على ملكية األفراد فقط لكوهنا متامخة  la prise de possessionالتحديد هو حتويز )  
ج ما أحدثته الطبيعة جراء ارتفاع ملستوى البحر أو حتول جملرى املياه على تلك العقارات، و ذلك إبعادة  للملك العمومي البحري و إّنا اهلدف هو استنتا 

من   6لفصل  رسم اخلط الفاصل بينها و بني ملك الدولة العام، استنادا إىل املتغريات الطبيعية و بناءا على ما توصلت إليه اللجنة املنصوص عليها اب
. و يتخذ ابلتايل أمر التحديد شكل اإلقرار أو  1995أفريل    28املؤرخ يف    1995لسنة    745ه و املنظمة مبقتضى األمر عدد  القانون املشار إليه أعال

( مما  la domanialité( بتبعية العقارات موضوع التأثرات الطبيعية مللك الدولة العام ) caractère récognitif ou déclaratifاالعرتاف( 
(  و يبقى حق املتضررين  يف املطالبة جبرب الضرر جراء ذلك مكفوال على  l’acquisitionامللكية إىل ملك الدولة العام البحري )    جيعله كافيا النتقال

أساس  أساس  القواعد العامة للتعويض ابلنسبة إىل من مل يعرض عليهم ذلك. أما من عرض عليه تعويض من املتضررين و رفضه فبإمكانه القيام على  
 .1995لسنة  73من القانون عدد  15الفصل 

و فيما خيص ملك الدولة البحري االصطناعي فإنه على خالف سابقه يقتضي ضرورة تدخال بشراي لتغيري ما أفرزته الطبيعة  ويكون اهلدف من  
 تنصب مباشرة  على احلق يف  ذلك ضرورة املصلحة العامة  و يصبح بذلك أمر حتديد امللك العمومي البحري هو أحد  أساليب السلطة العامة اليت

( إلدراج  إداري  عمل  جمرد  منه  جيعل  مما  تنتقل incorporationامللكية  أن  دون  البحري  العمومي  امللك  يف  التحديد  عملية  موضوع  العقارات   )
مللك العمومي البحري االصطناعي ملكيتها و يبقى ذلك متوقفا على التعويض الواجب آداؤه للمتضررين أو ال و على عملية ختصيص العقارات املدرجة اب

لك العمومي على ذمة أحد أشخاص القانون العام اثنيا، مع اإلشارة إىل أن حق املتضررين يبقى قائما يف الطعن يف أمر التحديد جراء عملية حتديد امل
 م . البحري االطصناعي، اليت مل تستند على شرطي املصلحة العامة و التخصيص ألحد أشخاص القانون العا 
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عــدد    2013نوفمرب    01املؤرخ ف    586الرأي عدد   التنفيذ  توقيف  قرارات  أتثري  و    416047و    416045حول 
على وضعية أعضاء جملس اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت الذين مّت انتخاهبم من    416052و    416049و    416048

 قبل اجللسة العامة للمجلس الوطين التأسيسي. 

 أحكام. املادة: تنفيذ 

إلغاء نتائج  -قرارات توقيف التنفيذ  -فرز ملفات الرتشح    -عضوية جملس اهليئة   -هيئة عليا مستقلة لالنتخاابت  املفاتيح: 
 االنتخاابت 

   املبدأ:
نتخاابت طاملا ات ضح أن  اللجنة اخلاصة ابجمللس الوطين التأسيسي املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية جملس اهليئة العليا املستقلة لال 

قائمة جديدة   تولت،تنفيذا لقرارات توقيف التنفيذ،إعادة عمليات فرز ودراسة ملفات املرتشحني لعضوية جملس اهليئة املذكورة والتصويت عليها كإعداد
من  مرشحا قصد إحالتها إىل اجللسة العامة للمجلس التشريعي، فإن  انتخاب األعضاء التسعة اجلدد جمللس اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت 36تضم  

 قبل اجللسة العامة يفضى آليا إىل إلغاء نتائج اإلنتخاابت السابقة دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر.  

االس عــدد  ترمي  التنفيذ  توقيف  قرارات  أتثري  اإلدارية حول  احملكمة  رأي  إىل طلب  املاثلة  و    416048و  416047و    416045تشارة 
الوطين   416052و    416049 للمجلس  العامة  اجللسة  قبل  من  انتخاهبم  مت   الذين  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  اهليئة  جملس  أعضاء  وضعية  على 

ق  مبدى اكتساهبم حقوقاً بناءا على قرار رئيس اجمللس الوطين التأسيسي الواقع إيقاف تنفيذه و ما إذا كان اجمللس الوطين  التأسيسي و ذلك فيما يتعل  
اجلدد جمللس  التأسيسي ملزما بنتائج تلك اجللسة العامة و مطالبا ابختاذ إجراءات معينة طبق صيغ مضبوطة قبل االنطالق يف انتخاابت األعضاء التسعة  

 ة العليا املستقلة لإلنتخاابت على غرار التصويت على إلغاء قرار اجللسة العامة املتعلق ابنتخاب األعضاء السابقني. اهليئ

ؤرخ بداية يت جه التأكيد على أن  احملكمة اإلدارية سبق أْن أجابت عن اإلشكال املطروح صلب االستشارة املاثلة ضمن رد ها على مكتوبكم امل
املتعل ق بطلب املساعدة على تنفيذ قرارات توقيف تنفيذ صادرة عن احملكمة اإلدارية املتضمن  أن  "تنفيذ تلك القرارات ال يشمل    2013أكتوبر    11يف  

اختيار   لعملية  السابقة  )..  36املراحل  الالحقة هلا  إليها واألعمال  املشار  اللجنة  إليها أعمال  اليت آلت  النتائج  مراجعة  يقتصر على  ا  .(  مرتشحا وإّن 
 وجيب على رئيس اللجنة أن حييل على اجللسة العامة للمجلس التشريعي قائمة جديدة مرتبة ترتيبا أجبداي حسب كل صنف تتضمن أمساء املرشحني 

عليها ابلفصل  ( جمللس اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت وفقا لإلجراءات املنصوص 9( ... وأْن تتم إعادة انتخاب األعضاء التسعة )36الست وثالثني )
 ". 2012لسنة  23من القانون عدد  6

عمل بقرار و خَيُْلُص مم ا سبق، أن  استخالص اجمللس الوطين التأسيسي النتائج املرتتبة عن قرارات توقيف التنفيذ آنفة الذكر يفضي إىل تعطيل ال
و القرار املرتتب عنه املتعل ق ابنتخاب اجللسة العامة  لألعضاء الثمانية مرشحا الذي تسل طت عليه قرارات توقيف التنفيذ    36جلنة الفرز املتعل ق ابختيار  

 جمللس اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاابت.  

اهليئة وطاملا ات ضح من نص  االستشارة املاثلة أن  اللجنة اخلاصة ابجمللس الوطين التأسيسي املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية جملس  
ت قلة لالنتخاابت تولت،تنفيذا لقرارات توقيف التنفيذ، إعادة عمليات فرز ودراسة ملفات املرتشحني لعضوية جملس اهليئة املذكورة والتصويالعليا املست

اهلي   36عليها كإعداد قائمة جديدة تضم    التسعة اجلدد جمللس  انتخاب األعضاء  التشريعي، فإن   للمجلس  العامة  ئة مرشحا قصد إحالتها إىل اجللسة 
   العليا املستقلة لالنتخاابت من قبل اجللسة العامة يفضى آليا إىل إلغاء نتائج اإلنتخاابت السابقة دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر.
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حول مسؤولية اإلدارة عن األخطاء املاّدية املتسّربة إىل مقّرراهتا وسبل    2013ديسمرب    25املؤرخ ف    589الرأي عدد  

 تسوية وضعية املعنيني هبا. 
 وزير املالية. اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: وظيفة عمومية. 

 حكومة  -وضعيات فردية -مسائل قانونية جمردة  -موضوع اإلستشارة   املفاتيح:

 املبدأ:  

ئل املقصود بـ"املواضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستجيب إىل شروط معينة من بينها أن تتعل ق مبسا      
 قانونية جمردة وعامة )أتويل نص  تشريعي أو ترتيـيب أو درس وضعيات قانونية ذات صبغة عامة(. 

ائية اإلستشارة املاثلة إىل طلب رأي احملكمة حول مسؤولية اإلدارة العامة للديوانة من أجل ارتكاهبا خلطإ ماد ي تعل ق بتاريخ العودة النهترمي  
التزمت ابلتوريد يف اآلجال   املواطنة اجنر  عنه توريد سيارة كبيان امكانية اإلستجابة لطلب املواطنة املعنية ومتكينها من االمتيازات اجلبائية املطلوبة ابعتباره

 اليت حد دهتا اإلدارة. 

ة الثانية من  ويف هذا اخلصوص فإن ه تتجه اإلشارة إىل أن  االستشارات القانونية غري الوجوبية اليت تتعهد هبا احملكمة اإلدارية ختضع ألحكام الفقر 
عدد    4الفصل   القانون  جوان    1972لسنة    40من  غر ة  يف  اإلدارية   1972املؤرخ  احملكمة  أبن ه:"تستشار  تقتضي  واليت  اإلدارية  ابحملكمة  املتعل ق 

احلكومة   خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة املواضيع اليت تقتضي األحكام التشريعية أو الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها
 إلبداء رأيها فيها..." 

اجتاه إعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستجيب إىل   وقد استقر أتويل تلك األحكام يف
 شروط معينة من بينها أن تتعل ق مبسائل قانونية جمردة وعامة )أتويل نص  تشريعي أو ترتيـيب أو درس وضعيات قانونية ذات صبغة عامة(. 

ا  االستشارة  فإن   ملا سلف  احملكمة  واعتبارا  على  يعرض  أن  احملتمل  من  نزاع  بوادر  طي اهتا  ا حتمل يف  فإهن  فردية  بوضعية  تعلقها  على  ملعروضة، عالوة 
 اإلدارية يف إطار اختصاصها القضائي مما يتعذ ر معه عليها إبداء الرأي بشأهنا يف إطار مهام ها االستشارية. 

ات الواجب إتباعها ف صورة التوصل إىل صلح مع املطالب  حول اإلجراء  2013جويلية    24املؤرخ ف    572الرأي عدد  
 ابألداء أمام حماكم األصل خارج مرحلة الصلح القضائي. 

 وزارة املالية. اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة:جباية. 

 . نزاع حمتمل -وظيفة استشارية  املفاتيح:

   املبدأ:
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نطاق وظيفتها         اإلدارية يف  احملكمة  املثارة صلبها من طرف  القانونية  اإلشكالية  الرفض كلما كان اخلوض يف  اإلستشارة  مآل  يكون 
 االستشارية من شأنه،كما استقر  على ذلك عملها، التأثري على وظيفتها القضائية.

اإلجراءات   الرأي حول  إبداء  إىل طلب  املاثلة  االستشارة  أمام حماكم  ترمي  املطالب ابألداء  مع  التوص ل إىل صلح  إتب اعها يف صورة  الواجب 
صلح املربمة  األصل خارج مرحلة الصلح القضائي إزاء التوجه اجلديد املالحظ لدى فقه قضاء احملكمة االبتدائية بتونس الرافض للمصادقة على عمليات ال

 خارج مرحلة الصلح القضائي. 
أنه يربز من تفحص    املثارة صلبه من طرف احملكمة اإلدارية يف نطاق وظيفتها وحيث  القانونية  موضوع االستشارة أن  اخلوض يف اإلشكالية 

 ًيا. االستشارية من شأنه،كما استقر  على ذلك عملها، التأثري على وظيفتها القضائية ابعتبار رجوع االختصاص إليها يف النزاع اجلبائي تعقيب 
 احملكمة إبداء رأيها يف خصوص اإلشكال املطروح.  وعليه، فإن ه يتعذ ر على

 
خبصوص شرعية    و ف.خ  ل.غو    ه.بحول طلب تقدمت به السيدات    2013ماي    7املؤرخ ف    558 الرأي عدد  
 املتناصفة و اللجان املنبثقة عنها ابلشركة التونسية للكهرابء و الغاز.   اللجنة اإلدارية

 اجلهة طالبة االستشارة: السيدات هادية بن بركة و لبىن الغرييب و فدوى اخلليفي. 

 املادة: وظيفة عمومية. 

 طالب اإلستشارة.  -صفة  الانعدام   -املفاتيح: إمضاء أحد أعضاء احلكومة  

 

 املبدأ: 

واضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستجيب إىل شروط معينة من بينها أن يكون مكتوب املقصود بـ"امل
 طلب االستشارة ممضى أصالة من أحد أعضاء احلكومة أي السادة الوزراء أو كتاب الدولة و هو ما ال يتوفر يف االستشارة املاثلة . 

ملكتوبكن    يف  تبعا  بتاريخ    2013أفريل    11املؤر خ  احملكمة  بكتابة  املسجل  عدد    2013أفريل    12و  عرض   6749حتت  واملتضمن 
رة الثانية من الفصل  االستشارة املذكورة أعاله أتشرف إبفادتكن  أبن االستشارات القانونية االختيارية اليت تتعهد هبا احملكمة اإلدارية ختضع ألحكام الفق

 كما مت  تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة واليت تنص  على ما يلي:  1972املؤرخ يف غر ة جوان  1972لسنة  40د من القانون عد 4

احملكمة  الرتتيبية   "تستشار  أو  التشريعية  األحكام  تقتضي  اليت  املواضيع  حول كافة  عام  وبوجه  األخرى  النصوص  مشاريع  خبصوص  اإلدارية 
 كومة إلبداء رأيها فيها...". مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احل

 وقد استقر أتويل وتطبيق هذه األحكام على اعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستجيب 
أو كتاب الدولة و هو ما ال  إىل شروط معينة من بينها أن يكون مكتوب طلب االستشارة ممضى أصالة من أحد أعضاء احلكومة أي السادة الوزراء  

 يتوفر يف االستشارة املاثلة . 

     و ترتيبا على ما ذكر، فإنه ال ميكن قبول النظر يف هذه االستشارة لصدورها عن غري ذي صفة.
 



 

 الفهرس 
 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .. اإلستشاريّة  و  القضائّية  اهليآت  نشاط حول  احصائّية   معطيات: األّول  اجلزء

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................................... عاّمة  معطيـات

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................... اإلبتدائّية   الّدوائر نشاط : األّول  العنوان

 ERREUR ! SIGNET NON اإلبتدائّية  الّدوائر  أمام  املرفوعة  الّسلطة  جتاوز لقضاي اإلحصائّية اخلصائص : األّول  الباب
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................... :  املفصولة القضااي مواضيع خالل من الس لطة جتاوز قضااي خصائص  :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. : األحكام  مناطيق تضم نته ما خالل من الس لطة جتاوز قضاء خصائص  :الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini ..... : مناطيقها تضم نته ما حسب اإللغاء ماد ة يف الص ادرة اإلبتدائي ة األحكام توزيع: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................ : الس بب حسب ابإللغاء القاضية األحكام توزيع: الثاين الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .. اإلبتدائي  الّطور  ف  الكامل القضاء  ملاّدة  اإلحصائّية اخلصائص :  الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......... (:املزدوجة القضااي ) الس لطة جتاوز ودعاوى اإلداري ة املسؤولي ة دعاوى بني اإلرتباط:األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................... :  املعروضة الن زاعات مواضيع خالل من املسؤولي ة قضااي خصائص  :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................................... :  املسؤولي ة دعاوى مآل :الثالث القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................. اإلستئنافّية   الّدوائر نشاط :  الثان   العنوان

 ERREUR ! SIGNET NON .. اإلستئناف  الّطور  ف  الّسلطة  جتاوز  بقضاء   املتعّلقة  اإلحصائّية  اخلصائص:   األّول  الباب
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................ :  إستئنافي ا فيها الفصل مت   اليت الس لطة جتاوز قضااي مواضيع :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................ :  ضد ها واملستأنف املستأنفة إلداري ةا اجلهات :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................. : احلكم منطوق أو القضي ة مآل حسب القضااي توزيع :الثالث القسم

 ERREUR ! SIGNET NON . اإلستئناف   الّطور  ف الكامل القضاء  بقضاي املتعّلقة  اإلحصائّية اخلصائص:  الثان   الباب
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................... :  إستئنافي ا فيها الفصل مت   اليت الكامل القضاء قضااي مواضيع :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......... :2013 سنة اإلستئنايف الط ور يف الكامل القضاء بقضااي املعني ة اإلداري ة اجلهات : الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................... : إستئنافي ا فيها احملكوم الكامل القضاء قضااي مآل:الثالث القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................... : اإلستئنايف الط ور يف طعنها يف اإلدارة توف ق مدى :الرابع  القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................. الّتعقيبيّـة   الّدوائر نشاط :  الثالث   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. فيها  الفصل متّ  اليت  الّتعقيبّية  القضاي   طبيعة:   األّول  الباب

 ERREUR ! SIGNET NON املعّقبة  واألحكام للقرارات املصدرة  القضائّية   هليئاتا حسب القضاي  توزيع:  الثان   الباب
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..... ابلّتعقيب  ابلطّعن  القائمة  األطراف  حسب القضاي   توزيع:  الثالث   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............ ضده  املعّقب  الطّرف  طبيعة حسب القضاي توزيع :   الّرابع  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................... فيها  البتّ  الواقع  الّتعقيبّية  القضاي مآل :  اخلامس   الباب
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 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............ الّتعقيبـي  الّطور ف  طعنها ف  اإلدارة  توّفق  مدى:  الّسادس   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................. القضائّية   العاّمة اجللسة   نشاط:  الّرابع  العنـوان 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................... اإلستعجال  القضـاء:   اخلامس العنـوان 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..... اإلبتدائّية   للّدوائر  املقّدمة اإلستعجالّية  واملعاينات األذون :   األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................: اإلستعجالي ة املعاينات و األذون  مطالب موضوع املواد :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................ : اإلستعجالي ة واملعاينات األذون  مطالب مآل  :الثاين القسم

 ERREUR ! SIGNET NON اإلداريّة   ابحملكمة اإلستئنافّية  للّدوائر املقّدمة  اإلستعجالّية  والطّعون  املطالب :  الثان   الباب
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................. : اإلستئنايف الطور يف اإلستعجالي ة والط عون  املطالب هبا تعل قت اليت املواد :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................:  اإلستعجالي ة والط عون  املطالب مآل :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. الّتعقيبّية   الّدوائر أمام   اإلستعجالّية الطّعون :  الثالث   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. : التعقييب الطور يف اإلستعجالي ة والط عون  املطالب هبا تعل قت اليت املواد :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................:  اإلستعجالي ة والط عون  املطالب مآل :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................... الّتنفيذ  وتوقيـف  أتجيل  قضـاء:  السادس   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................... القضائّية   والقرارات األحكام  تنفيذ  توقيف:   األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................. اإلداريّة  املقّرارات تنفيذ  أتجيل :  الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................ اإلداريّة  املقّررات تنفيذ  توقيف :  الثالث   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................... اإلستدراكّية   الطّعـون: السابع  العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................ املختلفــة القضايـا:  الثامن   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................ اإلستشاريّة  الّدوائر   نشاط:  الّتاسع   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................... الوجوبّية  لإلستشارات  اإلحصائي  اجلانب :   األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................... اإلختياريّة   لالستشارات  اإلحصائي  اجلانب:  الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............. اإلدارية  احملكمة  وقرارات  أحكام تنفيذ  متابعة :  العاشر   العنوان

 .Erreur ! Signet non défini ......... املاد ة حبسب اإلدارية احملكمة قرارات و أحكام تنفيذ   متابعة مطالب توزيع:  األول الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............. :اإلدارية احملكمة قرارات و أحكام تنفيذ على املساعدة مطالب مآل :الثاين الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................... العدلّية  اإلعانة  مكتب نشاط :  عشر  احلادي  العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................. واملال  اإلداري  الّنشـاط:   عشر الثان   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................................................... :  البشرية املوارد :أو ال

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ...................................................................... : التكــويين النشــاط :اثنيا 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................................................... :  املايل النشاط :اثلثا

 ERREUR ! SIGNET NON ..... واإلستشاريّة  القضائّية  اهليئات خمتلف   قضاء  فقه من املستمّدة  املبادئ :  الثّان   اجلزء
DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ... والّشكلّية  اإلجرائّية  وابملسائل ابإلختصاص املتعّلقة املبادئ : األّول  العنوان
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 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................... احملكمة   اختصاص جمال  ف  املقّررة املبادئ : األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................ :  العديل القضاء بوظيفة املت صلة املبادئ : األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .....: إداري ة صبغة تكتسي ال اليت العمومي ة واملؤس سات العمومي ة ابملنشآت املتعل قة الن زاعات :الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini .................................. : اإلداري ة احملكمة اختصاص عدم مبدأ تكريس: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...... : اإلداري ة الصبغة ذات الن زاعات يف استثنائيا اإلداري ة احملكمة اختصاص إقرار:  الثاين الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................................. :   الش غلية الن زاعات :الثالث القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................................ :العقاري ة الن زاعات :الر ابع  القسم

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... : اإلستحقاقي ة الن زاعات: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................. : اخلاص   املكه يف اإلدارة بتصر ف املتعل قة الن زاعات: الثاين الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................... : ابلعقود املتعل قة الن زاعات :اخلامس القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................... :اخلاص ــة ابلذوات املتعل قة الن زاعات :السادس القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................... : اإلجتماعي والض مان  ابلت قاعد املتعل قة الن زاعات :السابع  القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................ :الت شريعي ة اإلختصاص كتل تقنية تطبيق :الثامن القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................. :لإلختصاص القضائي ة فقه للمعايري احملكمة إعمال :التاسع القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................... :تعقيبي ا احملكمة اختصاص :العاشر القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................ والّشكلّية  اإلجرائّية املسائل  ف املقررة  املبادئ : الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............. : هبا املرتبطة واإلجراءات الس لطة جتاوز بدعوى القيام بشروط املتعل قة املبادئ :األو ل القسم

 .Erreur ! Signet non défini ................................... :فيه املطعون  اإلداري ابملقر ر اخلاص ة الش روط: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. :اإلداري  املقر ر  وجود:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... :  اإلداري  املقر ر  مواصفات:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................... : املد عي بشخص  املتعل قة الش روط:  الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................... :ىالد عو  بعريضة  املتعل قة الش روط:  الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :  العريضة   حمتوى:   األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................:   العريضة   إمضاء:   الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... :  القيام وآجال إجراءات: الرابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................................... :  فيه  املطعون  ابملقر ر  اإلعالم:    األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................ :   الس لطة   جتاوز  بدعوى  القيام  آجال:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................... :  املعارضة الدعوى:  اخلامس الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................. : السلطة جتاوز ماد ة يف القاضي سلطات:  السادس الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............... : اإلبتدائي الط ور يف اإلداري ة املسؤولي ة ماد ة يف ابإلجراءات  املتعل قة املبادئ : الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................ : القانوين  النص   مبقتضى مقر رة ملبادئ احملكمة تكريس: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. : اإلستئناف  لدى  أو  الت عقيب  لدى  مرس م  حمام  إانبة   شرط:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... :  الد ولة   بنزاعات  العام    املكل ف  ضد    القيام  شرط:    الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. :   والصفة   األهلي ة   شرطي  توف ر  وجوب:    الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................. :الت عويض   ماد ة  يف  الت قاضي  آجال:  الر ابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................... : قضائيـ ة فقه إجرائي ة لقواعد احملكمة تكريس: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................... :الت عويض   ةماد    يف  القاضي  سلطات:    األوىل  الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................... : ابإلستئناف القيام بشروط املتعل قة املبادئ :الثالث القسم
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 .Erreur ! Signet non défini ......................................... :واملذك رة املطلب وإجراءات شكلي ات: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. : وشكلي اته  اتهوإجراء  اإلستئناف  مطلب  تقدمي  أجل:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... :ومرفقاهتا  اإلستئناف  مذك رة:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............. :به املشمولني وابألشخاص املستأنف احلكم أبطراف املرتبطة الش روط:  الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. :   واملصلحة   الصفة   شرطي  توف ر  وجوب:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................................. : العرضي  اإلستئناف:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................... :  الد ولة   بنزاعات  العام  املكل ف  ضد    والقيام  الوزراء  طرف  من  الد ولة   متثيل  شرط:  الثالثة   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................... : ابلت عقيب الط عن إبجراءات املتعل قة املبادئ :الر ابع  القسم

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... : الت عقيب مطلب شكلي ات: األول الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... : الت عقيب مذك رة شكلي ات: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :  املذك ـرة  حمتـوى:    األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :املذك رة  مرفقات:    الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............:األصل قاضي وصالحيات الت عقيب قاضي  بسلطات املتعل قة املبادئ:  الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... :املثارة  املطاعن  مستوى  على:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ : األصل  قاضي   صالحي ات  مستوى   على:    الثانية   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................ الّنزاع  أبصل  املتعّلقة املبادئ :الثان   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ الّسلطة   جتاوز ماّدة ف  املقّررة املبادئ : األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................................ :  للمشروعي ة العام ة املبادئ :األو ل القسم

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................... : اإلختصاص قاعدة: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. : األصيل  اإلختصاص:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................... :  الثانية   الد رجة   من  اإلختصاص:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :  القضاء ات صال قاعدة:   الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............................................. : به املقضي  الشيء حجية مبدأ: الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... : الد فاع حقوق احرتام مبدأ: الر ابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................... :  الت أديبية   الصبغة   ذات  القرارات:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :  الش خص   بذات املت صلة   أو  الت أديبي ة   غري  القرارات:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................... : اإلداري ة املقررات تعليل مبدأ: اخلامس  الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................. القانون  بنص    الوارد  الت عليل  وجوبي ة :  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. نص    غياب  يف  التعليل:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................ : اإلداري ة والقرارات القوانني  رجعية  عدم مبدأ: الس ادس الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. : املساواة مبدأ: الس ابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................ : احلياد مبدأ: الثامن الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................... : والت جارة الص ناعة حرية مبدأ: الت اسع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :  املكتسبة احلقوق مبدأ: العاشر الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... : التنقل حرية مبدأ:عشر احلادي الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................... : السياسي النشاط ممارسة حرية مبدأ: عشر الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... : امللكية حق مبدأ: عشر الثالث الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................. :  العمومي ة ابلوظيفة املتعل قة املبادئ :الثاين القسم
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 .Erreur ! Signet non défini ............................................ : الوظيفي ابملسار املتعل قة القواعد:  األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................ : املوظ ف  وواجبات  حقوق:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................................... :االنتداب:   الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................................................... :  اإلنتداب  شروط (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................... :  اإلنتداب  طرق (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................ :  والرتسيم  الرتبص :   الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................................... :  الرتقية :   الر ابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. : واملنح  التأجري:   اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................................... :العطل:   السادسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................................... : الن قل:  السابعة   رةالفق

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................ : الوظيفية   اخلطط:   الثامنة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................... : الوظيف  عن  التخلي  أجل  من  الشطب:   التاسعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................................... : اإلدماج:  العاشرة  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................... : اإلحلاق:  عشر  احلادية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... : العمل  إىل  اإلرجاع:   عشر  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................ :الوظيف  من  اإلعفاء:  عشر  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................ :   اإلستقالة :    عشر  الرابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... : املهام    إهناء:  عشر  اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... العرضي ون   العملة :  عشر  السادسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :  األقدمية :  عشر  السابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. :املهنية   األعداد:  عشر  الثامنة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................. :  العمومي ة الوظيفة يف  ابلت أديب املتعل قة الن زاعات:  الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................:الت أدييب  ابخلطأ  املتعل قة   القواعد:   األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :الت أدييب  اخلطأ  مفهوم (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... :الت أدييب  اخلطأ  إثبات (  ب

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. : الت أديبية   ابإلجراءات  املتعل قة   القواعد:   الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... : الت أديبية   التتبعات  إاثرة (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... : العون  إىل  االستماع (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :  امللف    على  اإلطالع (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................................... :العون  استدعاء (  د

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................................... :  الت أديب  مبجلس  املتعل قة   القواعد (  ه

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. :   الت أديبية  ابلعقوبة   املتعل قة   القواعد:   الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ...............................................................................:  الت أديبية   القرارات  تعليل (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ : اخلطأ  مع  العقوبة   تالؤم (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................................................... : احلاسم  السبب (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................... : اجلزائية   والتتبعات  الت أديبية  التتبعات:    الرابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... :  العمل  عن  اإليقاف:    اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. : اخلطإ  نفس  أجل  من  عقوبة   من  أكثر  تسليط  حتجري:    السادسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... : اإلدارية   العقوابت  حمو:  السابعة   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................... :اإلجتماعي ة واحليطة ابلت قاعد املتعل قة املبادئ : الثالث القسم

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................... :قاعدالت   على اإلحالة: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ :القانوني ة   السن    بلوغ  عند   الت قاعد  على  اإلحالة   قرارات:  األوىل  الفقرة
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 .Erreur ! Signet non défini ................................................ :القانوني ة   السن    بلوغ  قبل  الت قاعد  على  اإلحالة   قرارات:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ : الت قاعد  جراية   يف  احلق  :  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................... : الت نفيل: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ : اخلدمات ضم  : الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. : البدين الس قوط: الر ابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ اإلجتماعي ة  احليطة: اخلامس  الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................... : والعمرانية العقاري ة ابملسائل املتعل قة املبادئ :الر ابع  القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ : العقاري ة املسائل: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................: العقاري  رصيدها  يف   اإلدارة  لتصرف  العام ة   املبادئ:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................... : بذاهتا  عقاري ة   عملي ات  بتنظيم  اخلاص ة   املبادئ:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................. :الفالحي ة   الص بغة   ذات  الدولية   ابألراضي  املتعل قة   الن زاعات (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................... :واإلنذار  املعاينة  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ :اإلسقاط  لقرار  الش كلي ة   ابلش روط  املتعل قة   القواعد (   ج

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................. :اإلشرتاكي ة   ابألراضي  املتعل قة   الن زاعات (  د

 .Erreur ! Signet non défini ............................... : اخلاص  الد ولة   ملك  لفائدة  الفالحي ة   األراضي  ملكية   إبحالة   املتعل قة   الن زاعات (  ه

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... : العمرانية املسائل: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... : البناء  يف  والرتخيص   ابلتقسيم  املتعل قة   الن زاعات:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................................................. التقسيم (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................................ البناء  رخص  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................. :  اهلدم  بقرارات  املتعل قة   الن زاعات:    الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... : املخالف  البناء  أشغال  إيقاف  لقرارات  ابلن سبة  (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... اهلدم   قرارات  الختاذ  ابلن سبة  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................... :  اهلدم  قرارات  لتنفيذ  ابلنسبة  (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ : العمرانية   الت هيئة   أبمثلة   املتعل قة   الن زاعات:    الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. املالكني  بنقاابت  املتعل قة   الن زاعات:    الرابعة   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................................. اإلداري  الضبط:اخلامس القسم

 .Erreur ! Signet non défini ........................... القانوين  ولنظامه اإلداري الض بط ملفهوم العامة املبادئ: األول الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... اإلداري الض بط ملاد ة املختلفة التطبيقات: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. :الوطني ة   التعريف  وبطاقة   السفر  جبوازات  املتعل قة   الن زاعات:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................... :   الغلق  مبقر رات  املتعل قة   الن زاعات  :الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. : اإلداري ة   ابلرخص   املتعل قة   الن زاعات  :الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. :العمومي  ابمللك  املتعل قة   الن زاعات:    الر ابعة   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................. :العلمي ة الش هادات ومبعادلة ابلت عليم املتعل قة املبادئ :الس ادس القسم

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................... : الت عليم: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................................................... : اإلمتحاانت:  األوىل  فقرةال

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... :اإلمتحاانت  يف  املشاركة  (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... : اجلامعي ة   األطروحات  و  الرسائل  و  املذك رات  مناقشة  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................... :اإلمتحاانت  نتائج (   ج

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................... :اإلمتحاانت  جلان (  د

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................................ :  الت أديب:  الثانية   الفقرة
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 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................. :   الت أديبي ة   اإلجراءات (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................. :   الت أديبي ة   العقوابت (  ب

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. :العلمي ة الش هادات معادلة:  الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................... : املناظرات:  الثالث الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................... اإلداريّة  املسؤولّية ماّدة  ف  املقّررة املبادئ : الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................................... : اإلداري ة املسؤولي ة أسس تعد د :األو ل القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................. : اخلطأ على املبنية املسؤولي ة ماد ة يف املقررة املبادئ: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :عنها  أصالة   الص ادرة  األخطاء  عن  اإلدارة  مساءلة :    األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ...................... :  اإللغاء  ماد ة  يف  اإلداري ة   احملكمة   عن  الص ادرة  األحكام  تنفيذ  عدم  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... : الشرعي ة   غري  املاد ية   األعمال  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... :اإلستيالء  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................... : الشرعي ة   غري  مقر راهتا  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  د

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. :   املدرسي ة   احلوادث  عن  اإلدارة  مسؤولي ة  (  ه

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ :أعواهنا  أحد  عن  الص ادرة  األخطاء  عن  اإلدارة  مساءلة :  الثانية   الفقرة

 Erreur ! Signet non ...... :اخلطأ قرينة على القائمة واملسؤولي ة اخلطإ على املبنية غري املسؤولي ة ماد ة يف املقررة املبادئ: الثاين الفرع
défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .............................. :العمومي ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   ماد ة  يف   املقررة  املبادئ:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .....................................................................:العمومي ة   واملنشآت  األشغال  مفهوم (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   أساس (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولي ة   من  اإلعفاء  حاالت (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... :العام ة   واملنشآت  األشغال  أضرار  عن  املسؤولة   اجلهة  (  د

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................... :العمومي ة   ابملنشآت  املساس  عدم  مبدأ (  ه

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. :العمومي ة   املرافق  ماد ة  يف  املقر رة  املبادئ:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... :الصحي  املرفق  مسؤولي ة  (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. :اإلستشفائّية األخطاء عن المسؤولة الجهة تحديد.  1

 .Erreur ! Signet non défini .........................................................................:اإلستشفائّية المسؤولّية أساس.  2

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... :  اخلطرة  األشياء  عن  املسؤولي ة  (  ب

 .Erreur ! Signet non défini .....................................:التعاقدي ة  املسؤولي ة ماد ة يف املقر رة املبادئ: الثالث الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................ : اإلداري ة للمسؤولي ة القانوين النظام وحدة :الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. : الغرامات بتقدير املتعل قة القواعد: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. :املاد ي  الضرر  تقدير:    األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... : للتعويض   القابل  الض رر  شروط (  أ

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. :  املاد ي  الض رر  جماالت (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................................... :  اإلختبارات (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... :   املاد ي  الض رر  تقدير  مؤشرات (  د

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ :  الورثة   إىل  املاد ي   الض رر  عن  ابلت عويض   املطالبة   حق  انتقال (  ه

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. : املعنوي  الضرر  تقدير:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................................. : البدين  الضرر  تقدير:  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ :   اجلمايل  الض رر  تقدير:  الر ابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................................. :القانوني ة   الفوائض :  اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................... :  القانوني ة   املصاريف:    الس ادسة   الفقرة
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 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................... :   العاجل  ابلنفاذ  اإلذن:    الس ابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ................................................. :املتفرقة العام ة القواعد بعض : الثاين الفرع

 Erreur ! Signet non ....... :   للتعويض   اخلاصة   األنظمة   بقية   على  عالوة  اإلداري ة   املسؤولي ة   نظام  إطار  يف  تعويضات  على  احلصول  إمكانية :  األوىل  الفقرة
défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................. :  لإلدارة  أوامر  توجيه:    الثانية   الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ...................... اإلنتزاع   ماّدة  ف إقرارها الواقع   القواعد:  الثالث   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................................... : اإلنتزاع إبطار املتعلقة املبادئ : األو ل القسم

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. : لإلنتزاع املوضوعي اجملال:  األول الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................:  لإلنتزاع الشخصي اجملال:  الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................. : اإلنتزاع بغرامة املتعل قة املبادئ:  الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini ................................... :  املنتزعة العقارات ابسرتجاع املتعل قة املبادئ: الث اين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................... األداء  توظيف مبادة  املتعلقة املبادئ : الرابع  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................................ :  اخلارجي ة الشرعي ة مبادئ :األو ل  القسم

:األداء اسرتجاع رفض  وقرارات التقديري النظام سحب وقرارات اإلجباري التوظيف لقرارات اخلارجي ة الشرعي ة على الرقابة: األو ل الفرع
 ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 Erreur ! Signet non .... : األداء  اسرتجاع  رفض   وقرارات  التقديري  النظام  سحب  وقرارات  اإلجباري  التوظيف  قرار  إبصدار  املختصة   الس لطة :األوىل  الفقرة
défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... :  إصداره  وشكلي ات  التوظيف  قرار  حمتوى:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ اجلبائية   املراقبة   اجراءات:  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... :فيه  وابلط عن  اإلجباري  التوظيف  قرار  بتبليغ  املتعل قة   اإلخالالت:  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ...... :اإلجباري التوظيف ماد ة يف الص ادرة لألحكام اخلارجي ة الشرعي ة على الرقابة:  الثاين الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................................... : الد اخلي ة الشرعي ة مبادئ :الثاين القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ :املنطبق القانون : األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ : اجلبائي النص  أتويل: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... : اجلبائي القانون  واقعية: الثالث الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................... :  التقادم: الر ابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................... : األداء من اإلعفاء :اخلامس  الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................... : التقديري النظام: السادس الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ :اجلبائية اإلمتيازات: السابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ : احملاسبة مسك: الثامن الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... : ونسبها الضريبة أساس: التاسع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :اجلبائي الن زاع يف اإلثبات: العاشر الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................... : االختبار تقارير على ابملصادقة  املتعل قة الن زاعات :الثالث القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................. التنفيذية  السندات قضاء :اخلامس   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................................... : ابإلجراءات املتعل قة املبادئ : األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................................... : ابألصل املتعل قة املبادئ : الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................... املهنّية  اهليئات  قضاء: الّسادس   الباب
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 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................................... : الرتسيم : األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ...................................................................... :  التسعرية : الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ واألسعار  ابملنافسة  املتعّلقة  املبادئ:    الّسابع  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........... القضائّية   العاّمة اجللسة  نشاط  من املستمدة  املبادئ :الثامن   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................... اإلستدراكّية  ابلطّعون   املتعّلقة املبادئ :  الثالث   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................... الّنظر  إعادة  ماّدة ف  املقّررة املبادئ : األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................ االعرتاض  ماّدة ف  املقّررة   املبادئ:  الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ االستعجال  ابلقضاء  املتعلقة املبادئ : الرابع  العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................... االستعجال  القضاء  ف  اإلجرائية املبادئ : األّول  الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................................................................... : االختصاص :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................................................... :اإلجراءات :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................... اإلستعجايل  القضاء شروط :الثالث قسمال

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................... اإلستعجال  للقضاء  املوضوعية  املبادئ:  الثان   الباب

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................................. : اإلستعجالية األذون  :األول القسم

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. : عمومية وظيفة: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................... : عمراين: الث اين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................... :إداري ضبط: الرابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................... : تعليم : اخلامس  الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. : امتحانــات: السادس الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. : عقود أو عمومية صفقات: السابع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... :  القضاء اتصال: الثامن الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. : وثيقة طلب: التاسع الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................: العامة القوة تسخري: العاشر الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................... : خمتلفة مبادئ: عشر احلادي الفرع

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................................... : معاينات :الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................................................... : احلساب على مبلغ دفع :الثالث مالقس

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................ :حكم من اثنية تنفيذية نسخة طلب :الرابع  القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............ التنفيذ  وتوقيف أتجيل  ماّدة ف  املقررة املبادئ :  اخلامس   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................... : القضائية  والقرارات األحكام تنفيذ توقيف :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................................... :اإلداري ة القرارات تنفيذ أتجيل :الث اين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................................: اإلداري ة القرارات تنفيذ توقيف :الث الث القسم

 .Erreur ! Signet non défini ....................... : واإلجرائية الش كلي ة واجلوانب ابإلختصاص املتعل قة املبادئ: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :التنفيذ  توقيف  قاضي  ابختصاص  املت صلة   املبادئ:   األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ :واإلجرائية   الش كلي ة   ابجلوانب  املت صلة   املبادئ:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... :ابألصل املتعل قة املبادئ: الثاين الفرع
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 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... :اجلــدية   األسبــاب:   األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..............................................................................:العمومي ة   الوظيفة   ماد ة  يف (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................. :العمرانية   املاد ة  يف (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................................................... :العقاري ة   املاد ة  يف (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... : اإلداري  الض بط  ماد ة  يف (  د

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :العلمي ة   الش هادات   ومبعادلة   ابلت عليم  املتعل قة   الن زاعات  يف (  ه

 .Erreur ! Signet non défini:لإلنتخاابت  املستقلة   العليا  اهليئة   جملس  لعضوية   الرتشح  ملفات  وفرز  بدراسة   املكلفة   اخلاص ة   الل جنة   عن  الص ادرة  ابلقرارات  املتعلقة   النزاعات  يف (  و

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................................... :خمتلــفة   مـواد (   ز

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... : تداركها  يصعب  اليت  النتائج:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..............................................................................:العمومي ة   الوظيفة   ماد ة  يف (  أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................................. :العمرانية   املاد ة  يف (  ب

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................................................... :العقارية   املاد ة  يف (   ج

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................... : اإلداري  الض بط  ماد ة  يف (  د

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... :العلمي ة   الش هادات   ومبعادلة   ابلت عليم  املتعل قة   الن زاعات  يف (  ه

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................................... : خمتلفـة   مواد (  و

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. املختلفة  القضاي   ماّدة ف  املقررة املبادئ:  الّسادس   العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................................... : املاد ي الغلط إصالح :األو ل القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................................ : الت نفيذي الر قيم : الثاين القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................................ : حكم منطوق شرح : الثالث القسم

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ...................... : اإلستشاريّة  املاّدة  ف  املقررة املبادئ : الّسابع  العنوان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......... : الوجوبي ة  اإلستشارات حول احملكمة أبدهتا اليت ابآلراء  مضمنة قانوني ة مالحظات :األو ل القسم

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ : الش كلي ة ابجلوانب املتعلقة املالحظات: األو ل الفرع

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. : والصياغة   ابلعـنونة   املتعلقة   املالحظات:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ........ :ابإلطالعات  إليها  املستند  والرتتيبية  التشريعية   النصوص  على  التنصيص   ة بطريق  املتعلقة   املالحظات:  الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. : والتبويب  واإلمتام  التنقيح  بصيغ  املتعل قة   املالحظات:  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. :الفرنسية   اللغة   إىل  الرتمجة   بنص   املتعلقة   املالحظات:  الرابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................... :ابملالحق  املتعلقة   املالحظات:  اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................... : التونسية   للجمهورية   الرمسي  ابلرائد  تنشر  ال  اليت  ابإلطالعات  املتعل قة   املالحظات:  السادسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .... :احملكمة رأي على املعروض األمر ملشروع الرتتيبية ابألحكام املتعل قة املالحظات: الثاين الفرع

 .Erreur ! Signet non défini ............................... :إدارية   وجتهيزات  وسائل  ابستعمال  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  األوىل  الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... :لألعوان  الوظيفي  ابملسار  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:    الثانية   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ...................................... : والسياسي  اإلداري  ابلتنظيم  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  الثالثة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................... :العمومية   املؤس سات  تنظيم  و  إحداث  خبصوص:  الرابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............. :منها  واإلعفاء  الوظيفي ة   اخلطط  إسناد  شروط  بضبط  املتعل قة   االستشارية   امللف ات  خبصوص:  اخلامسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .. : واملكافآت  واملنح  األجــور  يف  والزايدة  األعوان  أتجري  نظام  بضبط  املتعلقة   االستشارية   امللفات  خبصوص:  السادسة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ............................ :األهداف  حسب  التصر ف  بوحدات  املتعل قة   االستشاري ة   امللفات  خبصوص:  السابعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .............. :تنقيحها  أو  اخلاص ة   األساسي ة   األنظمة   على  ابملصادقة   املتعل قة   االستشاري ة   امللف ات  خبصوص:  الثامنة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini .......................................... :االقتصادية   ابألنشطة   املتعل قة   االستشاري ة   امللفات  خبصوص:  التاسعة   الفقرة

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... :والتعمري  الرتابية  ابلتهيئة   املتعل قة   االستشاري ة   امللفات  خبصوص:    العاشرة  الفقرة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................. اإلختياري ة  اإلستشارات أهم   خبصوص اإلداري ة احملكمة آراء : الثاين القسم
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