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 بسم هللا الرحمان الرحيم، 

 

إّن املتمّعن في الّتقرير السنوي للمحكمة اإلدارّية يجد في ثنايا فقه قضائها صدى لحياد واستقاللّية  

واإلنصاف  هذه   العدل  قيم  وإعالء  املشروعّية  مبادئ  ترسيخ  في  املتنامي  وإسهامها  الدستورّية  املؤّسسة 

شريع. 
ّ
 ومعاضدة جهود الّسلط العمومّية في مجال تحسين جودة الت

واملؤّسسات   القانون  دولة  أركان  اإلداري ضمن  القضاء  لجهاز  املميزة  املكانة  تثبيت  ستوجب  ي وإّن 

وأسالي أدوات  تحقيق  تطوير  أجل  من  استشرافّية شاملة  رؤية  ونوعا  ضمن  كّما  املؤّسسة  هذه  ب عمل 

 عدالة ناجزة وسريعة.

منظومة   تطوير  سبيل  في  حثيثا  نشاطا  اإلدارّية  املحكمة  شهدت  وأحكام    عملهاولقد  ينسجم  بما 

 ضين.الدستور الّرامية إلى صون الحريات وترسيخ مبادئ دولة القانون وتقريب القضاء من املتقا

وفي هذا السياق، وباعتماد مسار تشاركي مع املؤّسسات الوطنّية ومكّونات املجتمع املدني وشركائنا  

مة للقضاء اإلداري على
ّ
فة بمراجعة األطر القانونّية املنظ

ّ
جان املكل

ّ
من    اإلنتهاء  الّدوليين شارفت أشغال الل

ة القضاء اإلداري". 
ّ
 وضع إطار قانوني جامع عنوانه "مجل

أي وقت    هذا أكثر من  أمس ى  املتقاضين،  لدى  العدالة  في  بالطمأنينة  عور 
ّ
الش إشاعة  أّن  يخفى  وال 

في   األخذ  مع  فيها  الفصل  وسرعة  القضايا  تراكم  من  والحّد  الّتقاض ي  آجال  على  الّضغط  رهين  مض ى، 

 االعتبار جودة األحكام القضائّية. 

ا ونوعا في مقابل مركزّية جهاز القضاء اإلداري  وال جدال في أّن التزايد املطرد في أعداد القضايا كّم 

املحكمة   لفائدة  املرصودة  املالية  االعتمادات  وضعف  واإلداري  القضائي  اإلطار  في  املسّجل  والّنقص 

الّتعجيل رهان  أمام  الّدولة  يضع  على   اإلدارّية  اإلداري  القضاء  جهاز  هيكلة  إرساء  استكمال  في  روع 
ّ
بالش

الّدستور  اقتضاه  ما  البشرية  وتعزيز    نحو  املالّية  االكانات  اإلمكانات  للقضاء  الالزمة  ورصد  يتسنى  حتى 

 اإلداري أداء رسالته على الوجه األكمل.

 

 الّرئيس األول للمحكمة اإلدارية

 عبد الّسالم املهدي ڤريصيعة 
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 : العنوان األّول
 وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية  ابالختصاص املبادئ املتعّلقة 

 الباب األّول: املبادئ املقّررة يف جمال اختصاص احملكمة 

 املبادئ املّتصلة بوظيفة القضاء العدل :  -األّول القسم

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : 

بقاعدة  - العديل واإلدارياقتضاء  القضاء  بني جهازي  اآلخر الفصل  منهما عن  جهاز  لوظيفته  ،واستقالل كل  العديل  القضاء  صميم ممارسة جهاز  ف  تدخل 
انعقادها ومرورا ابألحكا  ،القضائية من  انطالقا  إليها  املوكولة  الّتنازعّية  تعّهدها ابملهّمة  حال  العدلّية  احملاكم  سائر  تصدر عن  اليت  إطارها  م  األعمال  ف  الّصادرة 

تنفيذها  تدابي  إل  لذلك    .1ووصول  اإلداريخيوتبعا  القاضي  ولية  عن  العقارية  :رج  احملكمة  لدى  قضية  بنشر  القرارات و  2اإلذن  من  القضائي  الضبط  أعمال 
 5.اإلشكالت املتوّلدة عن ذلكو 4العدلية وإجراءات تنفيذها واألحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم   األذون و  3واألعمال التحضيية لألحكام القضائية 

 رفق العام أو حتقيق املصلحة طاملا أّن النزاع الراهن يهدف إل إاثرة تتبع جزائي، فإنّه ل يتصل بتنظيم املرفق العام العديل أو عموما بنشاط إداري هدفه خدمة امل-
بل   ول تتوفّر فيه ابلّتايل مقومات النزاع اإلداري على معىن أحكام الفصل الثاين من القانون املتعلق ابحملكمة اإلداريةالعامة، مبا جيعله يكتسي طبيعة عدلية صرفة  

اجلزائية  فصل عن اإلجراءاتيندرج ضمن توابع الدعوى اجلزائية اليت تنفرد احملاكم العدلية دون سواها ابختصاص النظر فيها ضرورة أّن إاثرة الدعوى العمومية ل تن
 6ع مرتكبيها ممن له صفة مأمور الضابطة العدلية. املتعلقة مبعاينة اجلرائم والبحث فيها وتتبّ 

صلة ابإلجراءات    ذاتهذه القرارات  تعّد  إّن القرارات القاضية مبنح أو إبلغاء الّسراح الّشرطي تندرج ضمن الصالحيّات املسندة لوزير العدل حبكم القانون، و -
ظروف ورة أّن الّنظر ف مدى استيفاء املعين ابألمر لشروط متتيعه ابلّسراح من عدمه وما ينتج عن ذلك من نزاعات خبصوص موضوع هذا اإلجراء و اجلزائّية ضر 

جة انصهاره ف إطار إجراءات ، إّّنا يدخل ف نطاق األعمال املّتصلة بسي مرفق القضاء العديل نتي هذا الّرجوع إبصدار بطاقة تفتيش  اّّتاذه أو الّرجوع فيه واقرتان 
 7. دون سواهتنفيذ األحكام اجلزائّية اليت خيتص هبا القاضي العديل 

احملكمة اإلبتدائية ومراقبة إّن طلب إاثرة الدعوى العمومية ضّد أي كان ومتابعة الشكاايت املتعهد هبا من قبل وكيل اجلمهورية بوصفه ممثال للنيابة العمومية لدى  -
نفصل عن اإلجراءات اجلزائية املتعلقة مبعاينة اجلرائم توالتحقيق اليت أذن هبا ف إطار الدعوى العمومية كالطعن ف قرارات احلفظ الصادرة عنه ل  أعمال البحث  

 8ايل ف صميم تسيي مرفق القضاء العديل. ع مرتكبيها ممن له صفة مأمور الضابطة العدلية وهو ما يدخل ابلتّ والبحث فيها وتتبّ 
 

 
 . 2014جويلية  15بتاريخ  124740احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  1
 .2014فيفري  25بتاريخ  136057عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  2
 .2014ماي  27بتاريخ  126692احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  3
 . 2014أفريل  11يخ بتار  136594احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  4
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  132607احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  5
 . 2014ماي  16بتاريخ  129050عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014فيفري  25بتاريخ  135961احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  6
 . 2014جويلية  15بتاريخ  124740احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  7
احلكم اإلبتدائي الصادر ف  و  2014ماي  16بتاريخ   129050عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جويلية  15بتاريخ  128528عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  8

 .2014مارس  10بتاريخ  134892عدد  القضّية
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توجيه هتمة اإليهام   تّ   طاملا ثبت أّن مناط الّنزاع  ينحصر ف طلب الّتعويض عن األضرار الالحقة ابملّدعي بسبب التتّبعات واإليقافات اليت تعّرض هلا بعد أن  -
 9ة وخيرج عن ولية احملكمة اإلداريّة.جبرمية إليه واليت مّتت تربئته منها مبوجب حكم إستئناف جنائي، فإّن اختصاص الّنظر فيها ينعقد للمحاكم العدليّ 

 

هذا الطلب له صلة   ق بنزاع شخصي بني العارض وجاره، فضال عن أنّ جار العارض أبي عمل ذي صبغة إدارية بل يتعلّ   طلب فتح حتقيق جزائي ضدّ صل  ل يتّ -
 10ابإلجراءات اجلزائية. 

 

 11اجلزائّية ول يدخل ضمن مرجع نظر احملكمة اإلداريّة إعمال ملبدأ الفصل بني جهازي القضاء اإلداري والعديل. إّن الطّعن ابلّزور يبقى من أنظار احملاكم -
 

اللجان اجلهوية لتصفية األحباس اليت   لختصاص إّن مجيع األعمال املتعلقة بتصفية األحباس اخلاصة واملشرتكة وحتديد احلقوق املتصلة هبا ترجع بصفة أصلية  -
 12عماهلا لرقابة احملاكم العدلية. أ ّتضع

 

تية والتحفظية على غرار  مىت عهد املشرّع إل احملكمة البتدائية بتونس النظر ف دعاوى حل األحزاب السياسية، فإّن البّت ف شرعية القرارات ذات الصبغة الوق  -
ة وذلك عمال بقاعدة أّن القاضي املختّص ف األصل يكون خمتّصا بدوره ف -احملكم تعليق نشاطها يرجع إل احملكمة املذكورة وخيرج عن دائرة اختصاص هذه  

 13الفرع. 
 

 14قضي بتعيني مصفي قضائي على شركة خاصة خيرج عن ولية احملكمة اإلدارية ويدخل ف وظائف القضاء العديل. يإّن الطعن ف حكم إبتدائي  -
 

فإنّه يكتسي طابعا ديوانيا    ،الّذهب ّت حجزها من مصاحل الّديوانة ف إطار خمالفة ديوانّية ّت حترير حمضر وإبرام صلح بشأهنا طاملا يتعّلق النزاع ابسرتجاع كّمية من  -
ز الّسلطة من جمّلة الّديوانة وخيرجه عن مرجع نظر القاضي اإلداري سواء ف ماّدة جتاو  330صرفا يدخله ف صميم اختصاص احملاكم العدلّية طبقا ألحكام الفصل 

 15أو ف ماّدة الّتعويض. 

اجعة لإلدارة، عالوة على أّن  ّتتّص احملاكم العدلّية ابلّنظر ف دعاوى الّتعويض عن األضرار الّناجتة عن حوادث العرابت والوسائل املتحرّكة مهما كان نوعها والرّ -
للمهام   البلديّة  الرتاتيب  أعوان  ممارسة  مبناسبة  حتدث  اليت  األضرار  أعواان تلك  بصفتهم  العام  الطّريق  ف  يُعاينوهنا  اليت  املروريّة  املخالفات  ردع  ف  إليهم  املوكولة 

 16للضابطة العدلّية، ممّا جيعل الّنزاع املتعّلق ابلتعويض عن تلك األضرار مندرجا بطبيعته ف ولية القضاء العديل. 

 1963فيفري    28املؤرخ ف    1963لسنة    6من املرسوم عدد    43ى املتعلقة ابجلنسية طبقا للفصل  أسند املشرع حملاكم احلق العام ولية عامة للنظر ف الدعاو -
 2010.17جويلية  29املؤرخ ف  2010لسنة  39ة القانون عدد واملتعلق إبعادة تنظيم جملة اجلنسية التونسية مثلما ت تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة وخاصّ 

املتعّلق مبصادرة أموال وممتلكات    2011مارس    14املؤرّخ ف    2011لسنة    13نفيذه مبنظومة املصادرة على معىن املرسوم عدد  إّن اّتصال احلكم املطلوب ت-
 18منقولة وعقاريّة ليس من شأنه أن يُغّي من طبيعة هذه الّدعوى أومن طبيعة اجلهة القضائية املختّصة ابلّنظر فيها. 

 
 .2014مارس  18بتاريخ  123256احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد    9

 . 2014جويلية  15بتاريخ  135386عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  10
 .2014 ماي  27بتاريخ  131622احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  11
 .2014ديسمرب  05بتاريخ   125772عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  12
 .2014فيفري  19بتاريخ  122645احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  13
 . 2014أفريل  11بتاريخ  128596احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  14
 . 2014أكتوبر  27بتاريخ  122618احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  15
 .2014نوفمرب  12بتاريخ 131142احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  31بتاريخ  132607احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  16
 . 2014جويلية  15بتاريخ  130233احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  17
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  132607احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  18
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 19يتعلق ابلتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل، فإنّه خيرج عن ولية احملكمة اإلدارية. طاملا أّن موضوع النزاع  -

 20. اإلدارية إلغاء أتشيهتا خارجا عن اختصاص احملكمة طلب تعليق نشاط الرابطة الوطنية حلماية الثورة أويعّد -

 21اختصاص النظر فيه ينعقد إل احملاكم العدلية وابلتحديد إل احملكمة العقارية.  نّ طاملا ثبت للمحكمة أّن الّنزاع يتعلق بطلب ترسيم حق عيين، فإ-

 قة مبطالب التسجيل العقاري، مبا فيها تلك اليت تعىن مبراجعة األحكام الصادرة فة النزاعات املتعلّ يستأثر القاضي العديل دون سواه بصالحية النظر ف كافّ   -
 22رقابة هذه احملكمة عمال بقاعدة الفصل بني جهازي القضاء العديل والقضاء اإلداري.إليها  واليت ل متتدّ  الغرض،

املتعّلق ابلعفو التشريعي العام إل هيئة تتأّلف من الرئيس   2011فيفري    19املؤرخ ف    2011لسنة    1ترجع النزاعات املتعّلقة بتطبيق أحكام املرسوم عدد    -
ويّل العارض رفع دعوى لدى احملكمة األول حملكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر هبا واليت تصدر ف شأهنا قرارات ل تقبل الطعن أبّي وجه، ليكون ت

 23قصد إقرار حّقه ف العفو التشريعي العام بدل القيام لدى اهليئة املذكورة ف غي طريقه.اإلدارية 

 الّنزاعات املتعّلقة ابملنشآت العمومّية واملؤّسسات العمومّية اليت ال تكتسي صبغة إداريّة:  -القسم الثاين

 :دم اختصاص احملكمة اإلداريّةتكريس مبدأ ع  -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

و الغي من جهة أخرى، أفرد املشرّع  حماكم جهاز القضاء العديل ابختصاص الّنظر ف الّنزاعات الناشئة بني املنشآت العمومية من جهة، وأعواهنا أو حرفائها أ-
ة العمومّية أو راجعني استثناء إل احملكمة اإلداريّة اختصاص الّنظر ف نزاعات املنشآت العمومّية وأعواهنا مىت كانوا خاضعني للنظام األساسي العام للوظيفوأسند  

 24لنظر احملكمة مبوجب القانون. 

النزاعات املتعّلقة أبعوان املؤسسات واملنشآت ا  اختصاصّترج عن  - شركة   ،26،شركة فسفاط قفصة25: ديوان التونسيني ابخلارج لعمومية اآلتية احملكمة اإلداريّة 
بقفصة  والغراسة  املهنّية   ،27البيئة  والرّتقية  املستمّر  للّتكوين  الوطين  الفالحّية   ،28املركز  للدراسات  الوطين  اخلارجي   الوكالة  ،29املركز  لالتصال  الّشركة   ،30التونسية 

 ، 35شركة النقل ابلساحل   ،34للتطهي      الديوان الوطين    ،33الشركة الوطنية لستغالل وتوزيع املياه   ،32اإلذاعة والتلفزة الوطنية ،  31التونسّية الوطنّية العقاريّة للبالد  

 
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  133939احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  19
 . 2014سبتمرب  29بتاريخ  129573احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  20
 .2014ماي  26بتاريخ  132329احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  21
 . 2014أكتوبر  07بتاريخ  138357احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  22
 .2014فيفري  19ريخ بتا 122941احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  23
 . 2014جويلية  14بتاريخ   138078واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014سبتمرب  17بتاريخ  132375احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  24
 . 2014ديسمرب  18بتاريخ 134621احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جويلية  03بتاريخ  120518احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  25
 .  2014أفريل  29بتاريخ  135949احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  26
 . 2014ديسمرب  8بتاريخ  139393الصادر ف القضّية عدد  واحلكم اإلبتدائي 2014نوفمرب  26ريخ بتا 137209الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 27
 .   2014أكتوبر  24بتاريخ  138278الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 28
 . 2014جوان  13بتاريخ    129120احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  29
 2014جانفي  21بتاريخ  131033احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  30
 . 2014نوفمرب  17بتاريخ  137246احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  31
واحلكم اإلبتدائي الصادر   2014مارس  28خ  بتاري  136083واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014جانفي  06بتاريخ  131866احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  32

 .2014فيفري   17بتاريخ  131931ف القضّية عدد 
 .2014مارس  19بتاريخ  131450واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014أفريل  04بتاريخ  137931احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  33
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للربيد الوطين  للسّكر  ،36الديوان  التونسّية  اإلجتماعي   ،37الشركة  للضمان  الوطين  للّنقل  ،38الصندوق  الفنّية  احلبوب،  39الربّي   الوكالة  الوطين  40ديوان  املركز   ،
والغاز   ،41البيداغوجي  للكهرابء  التونسية  اجلهوية   ،42الشركة  للتنمية  العاّمة  التونسية ،  43املندوبية  للبالد  املركزية  وأحد 44الصيدلية  التونسي  الكيميائي  اجملمع   ،

والشركة التونسية لصناعة احلديد"    48الوكالة الوطنية للرتددات ،  47املؤسسة الوطنية لتحسني وجتويد اخليل ،  46الشركة الوطنية للسكك احلديدية التونسية   ،45أعوانه 
 49الفولذ". 

املنشآت ذات صبغة غي إدارية  األعوان   انتدابإّن  - العمومّية وإّّنا تضبطه أحكام األنظمة     لفائدة  للوظيفة  العام  للّنظام األساسي  األساسية اخلاّصة ل خيضع 
عدد   القانون  أحكام  الشغل وكذلك  املنشآت وأحكام جملة  تلك  ف    1985لسنة    85أبعوان  العام   1985أوت    5املؤرّخ  األساسي  الّنظام  بضبط  واملتعّلق 

 اعات العمومّية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكلّيا ألعوان الدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة الصناعّية والتجاريّة والّشركات اليت متتلك الّدولة أو اجلم
 50خارجة عن اختصاص احملكمة اإلدارية. بذلك وتكون 

 51. كمة اإلداريّةّن اختصاص الّنظر ف الّنزاع املتعّلق بطلب النتداب ابهليئة الوطنّية لالّتصالت ينعقد إل احملاكم العدلّية وخيرج عن ولية احملإ

عدلّية وخيرج أّن الّنزاع قائم بني منشأة عمومية وهي شركة "اتصالت تونس" وبني الغي فإّن اختصاص الّنظر فيه ينعقد، واحلال ما ذُكر، للمحاكم الطاملا ثبت  -
 52.ولية احملكمة اإلداريّة عن

نه وبني أحد حرفائه يكون الّنزاع القائم بي وتبعا لذلك  ة عمومّية ،  ّن ديوان قيس األراضي ورسم اخلرائط هو مؤّسسة عمومّية ل تكتسي صبغة إداريّة وتُعترب منشأإ-
 53خبصوص إرجاع عالمات الّتحديد من اختصاص احملاكم العدلّية دون سواها.

للبنك  - الّتونسّية  الّشركة  الّنزاع قائم بني  أّن  للمحكمة  الّنظر فيمبا  طاملا ثبت  الذّكره  هي منشأة عمومّية وأحد حرفائها، فإّن  للّنصوص سالفة  من   يكون طبقا 

 
 . 2014أفريل  29بتاريخ  135054د احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عد 34
 .2014ماي  20بتاريخ  132346احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  35
اإلبتدائي الصادر  واحلكم   2014فيفري  28بتاريخ   136056واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014ديسمرب  18بتاريخ  131086احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  36

 .2014جوان  17بتاريخ  137246ف القضّية عدد 
 .2014أفريل  30بتاريخ 136843 عددو  136842 عددو  136841األحكام اإلبتدائية الصادر ف القضااي عدد  37
 .2014فيفري  17بتاريخ  135468احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  38
 .2014ديسمرب 18بتاريخ  139529عدد  الصادر ف القضّية واحلكم اإلبتدائي 2014أكتوبر  30بتاريخ  138920 لقضّية الصادر ف ااحلكم اإلبتدائي عدد 39
 .2014فيفري  20بتاريخ  135932احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  40
 . 2014ديسمرب  18بتاريخ   135747واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014أكتوبر  07بتاريخ  135735احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  41
 .2014فيفري  04بتاريخ  135423احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  42
 . 2014أفريل  29ريخ بتا 132542احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  43
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  133809احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  44
 .2014فيفري  14بتاريخ  132382احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  45
 . 2014سبتمرب  17بتاريخ  136331احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  46
 . 2014جويلية  15بتاريخ  132326القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف  47
احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014جانفي  15بتاريخ  135297عدد  القضّيةواحلكم اإلبتدائي الصادر ف  2014فيفري   10بتاريخ   135850 عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف 48
 .2014جانفي   16بتاريخ  135298عدد  القضّية ف 
 . 2014ديسمرب 31بتاريخ   138851احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 49

ــدد  50 ــّية عـ ــادر ف القضـ ــدائي الصـ ــاريخ  123781احلكـــم اإلبتـ ــري  17بتـ ــدد  2014فيفـ ــّية عـ ــادر ف القضـ ــم اإلبتـــدائي الصـ ــاريخ  139218واحلكـ ــمرب   02بتـ ــدائي 2014ديسـ ــم اإلبتـ  واحلكـ
 .2014نوفمرب   24بتاريخ   138941الصادر ف القضّية عدد 

 .2014مارس  24بتاريخ  134981احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  51
 . 2014ديسمرب  13بتاريخ 139761احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  52
 .2014جانفي  03بتاريخ  128540احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  53
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 54اختصاص احملاكم العدلّية. 

 :اختصاص احملكمة اإلداريّة استثنائيا يف الّنزاعات ذات الصبغة اإلداريّة  إقرار   -الفرع الثاين

 املبدأ التّايل:  احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار خلصت

نات املستوجبة قانوان وما متلكه صل مبنح الشهادات املتعلقة ابلتسجيل والقيام بكافة اإلجراءات واملعايتصريف الوكالة الفنية للنقل الربي للمرفق العمومي املتّ  -
خذة ف هذا اجملال مكتسبة صبغة إدارية وراجعة تبعا لذلك إل  ف هذا الصدد من صالحيات رقابية مبوجب الضوابط القانونية الّسالف ذكرها جيعل قراراهتا املتّ 

 55. اإلدارية  احملكمة اختصاص

 :الّنزاعات الّشغلية -قسم الثالثال

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت 

 56اكم العدلّية. إّن الّنزاع املتعّلق ابلرّابطة الّشغلّية القائمة بني الوكالة الّتونسّية للّتكوين املهين وأعواهنا ينعقد اختصاص الّنظر فيه للمح -

الفصل    - من  عدد    2ُيستفاد  القانون  ف  امل 1995لسنة    56من  األ  تعلقامل  1995جوان    28ؤرخ  عن  للتعويض  اخلاص  بسبب  ابلنظام  احلاصلة  ضرار 
الشغل   العمومي  واألمراضحوادث  القطاع  ف  بسبب   املهنية  احلاصلة  األضرار  املتعلقة ابلتعويض عن  النزاعات  ف  النظر  أسندت اختصاص  اليت  أحكامه  أّن 

ل تنطبق على العسكريني وأعوان قوات األمن الداخلي ولذلك فإّن الّنظر ف النزاعات   ومي إل قاضي الناحيةحوادث الشغل واألمراض املهنية ف القطاع العم
 57.املتعّلقة أبولئك األعوان خيرج عن اختصاص القاضي العديل وينعقد لولية احملكمة اإلداريّة

 :الّنزاعات العقاريّة  -القسم الّرابع

 الّنزاعات اإلستحقاقّية:   -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

تنازع  - مسألة    أن    الختصاصسبق جمللس  الفصل    الختصاصحسم  معىن  منتزع على  إل اسرتجاع عقار  الرامية  الدعاوى  قانون    9ف  أسند   أبن    النتزاعمن 
وهو ما يستفاد من قراره الصادر ف   النتزاعاختصاص النظر فيها إل جهاز القضاء العديل واعترب اجمللس أّن قضاء إرجاع العقارات املنتزعة هو فرع من قضاء  

 2002.58ديسمرب  18بتاريخ  62القضية عدد 

  14ؤرخ ف  امل  2003لسنة    26أي قبل دخول القانُون عدد    1998أوت    4طاملا يرمي النزاع  إل الّتعويض عن انتزاع عقار مبوجب أمر انتزاع صادر ف  -
الّنظر   حّيز الّتنفيذ، فإنّ   ملتعلق ابلنتزاعاملتعلق مبراجعة التشريع ا  1976  أوت   11املؤرخ ف    1976لسنة 85 القانون عدد  وإمتامتعلق بتنقيح  امل 2003  فريلأ

ممّا يّتجه معه التخّلي عن الّنظر ف الّدعوى   سالف الذكر،  1976لسنة    85)قدمي( من القانُون عدد    30فيه ينعقد ابتدائيًّا للقاضي العديل وفقا ألحكام الفصل  

 
 .2014جانفي  03بتاريخ  131443احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  54

 .2014ماي  06بتاريخ  121789احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  55
 .2014فيفري  12بتاريخ  135222احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  56
 . 2014جويلية   03بتاريخ  19868/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  57
 . 2014جويلية 15بتاريخ   130344احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  58
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 59عاّم اليت تُثيها احملكمة ولو من تلقاء نفسها. أّن تلك املسألة تُعّد من ُمتعّلقات الّنظام الكم الختصاص حب لعدم

 فإّن النزاع املاثل   ،ضح من أوراق القضية الراهنة أّن املّدعون يرمون إل التنازع ف شأن ملكية عقار فالحي قضت احملكمة العقارية بتسجيله لفائدة الغيطاملا اتّ - 
 60.اإلدارية إداريّة تكفل إخضاعه لنظر احملكمةيغدو مفتقرا لكّل عنصر من شأنه أّن يضفي عليه صبغة 

شغبه عن العقار يكسي النزاع صبغة استحقاقية حبتة وجيعله خارجا عن   سكناه بعد صدور احلكم القاضي بكفّ   إّن طلب املدعي الرتاجع عن إخراجه من حملّ - 
 61مرجع نظر القاضي اإلداري.

تسجيله ضمن امللك اخلاص للّدولة ل خيرج عن تطبيق أحكام جملة احلقوق العينية املتعلقة ابلتسجيل العقاري التمكني من عقار ومنازعة اإلدارة ف    إّن طلب- 
 62. ول يندرج ضمن املنازعات ذات الصبغة اإلدارية الراجع النظر فيها هلذه احملكمة مبختلف هيئاهتا

حسم مسألة تكتسي يكون  اهلدف منه  فإن  جعا ابمللكية للمّدعي أو اتبعا مللك الّدولة اخلاّص  الّنزاع بني الطرفني ف حتديد ما إذا كان العقار راحنصر  طاملا ا -
 63. اإلدارية دون سواه ابختصاص الّنظر فيه ممّا جيعله خارجا عن ولية احملكمةيستأثر القاضي العديل عل صرفا وهو ما جي طابعا استحقاقيّا

الطعن ف احلكم اجمللسي )مسح( الصادر و 64مطالب مراجعة األحكام القاضية ابلتسجيل ف املادة العقارية   املختصة ابلنظر فاحملكمة العقارية دون سواها هي  -
 66. تنقيح أو تغيي ما ّت التنصيص عليه ابلرسوم العقاريةو 65هاعو فر أحد عن 

اهلدف   - يكون  قانونّية  القيام إبجراءات  ف إطار  الفنّية  العديل دون سواه تندرج األعمال  القاضي  استحقاقيّا صرفا وَيستأثر  طابعا  تكتسي  مسألة  منها حسم 
 67ابختصاص الّنظر ف الّنزاعات املتعّلقة هبا.

 الّنزاعات املتعّلقة بتصّرف اإلدارة يف ملكها اخلاّص:  -الفرع الثاين

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : 

صور الصالحيات الراجعة هلا قصد تسيي مرفق عمومي، عن ولية القاضي اإلداري    ف غيتصريف الدولة أو الذوات العمومية لشؤون ملكها اخلاص،  خيرج  -
أنّ   امعقوديعد  و  ابعتبار  العدلية  احملاكم  يتمّ   إل  ول  أمالكهم  ف  اخلواص  تصرف  عن  شيء  ف  خيتلف  ل  التصرف  املصلحة    هذا  ابستعمال لفائدة  ول  العامة 

 68صالحيات السلطة العامة. 

الدولة أو مجا- تنفيد فردي لربانمج سكين صادر عن  يندرج ف إطار  السكن ول  توفي  يرمي إل  بتصريف مرفق عمومي  النزاع  يتعّلق  عة عمومية حملية  طاملا ل 
تصرف البلدية ف امللك اخلاص يعكس وجها من أوجه استعمال السلطة العامة ابنتهاجها خمتصة ابملوضوع وإّّنا يتعلق بوضعية فردية ومعزولة، وطاملا مل يثبت أّن  

 
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ   122292واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014ديسمرب  31بتاريخ  136446احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  59
 . 2014سبتمرب  24بتاريخ   137180احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  60
 .2014نوفمرب   11بتاريخ   120557 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  61
 . 2014ديسمرب   05بتاريخ   122049احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 62
 . 2014جويلية   03بتاريخ   120628عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 63
 .2014أفريل  15بتاريخ  135321عدد  القضّيةواحلكم اإلبتدائي الصادر ف  2014مارس  26بتاريخ  134807عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  64
 . 2014جويلية  15بتاريخ  132226احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  65
 . 2014ديسمرب  05بتاريخ   125772عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية  66
 .2014جانفي  03بتاريخ  128540احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  67
بتدائي الصادر ف  اإل  احلكمو   2014فيفري    19بتاريخ    124712احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  و   2014أفريل    25  بتاريخ  124245احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  68

 .2014أكتوبر  20بتاريخ  137458القضّية عدد 
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 69ه يتعنّي التخلي عن النظر ف الدعوى لعدم الختصاص. فإنّ  ،سبيل األعمال القانونية غي املألوفة ف القانون اخلاص

حة العامة كما ل ميكن اعتباره ف إطار تصريفها لشؤون املرفق العمومي وإّّنا بغية حتقيق إّن تصرف اإلدارة ابلبيع أو ابلكراء ف عقار الغي ل يعّد خدمة للمصل-
 70أهداف ومنافع شخصية. 

مبوجبه ملكية العقار من الواهبة إل ملك الدولة اخلاص، فإن طلب الرجوع ف   وانتقلتطاملا ثبت من أوراق امللف أّن عقد اهلبة وقع ترسيمه ابلسجل العقاري  -
 71هذه احملكمة.  ة خيرج عن أنظاراهلب

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلعقود -القسم اخلامس

 :  ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إل إقرار  
خضوعها إل قواعد آمرة  ل تندرج عقود بيع العقارات الدولية الفالحية ضمن العقود اإلدارية ابعتبار تضّمنها لشروط غي مألوفة ف العقود اإلدارية، هذا إضافة إ-

تفرض مجلة من اللتزامات على املنتفع ابلبيع يتّم ف حالة عدم احرتامها إسقاط حّقه   الدولية الفالحية من شأهنا أن   مضّمنة ابلنصوص القانونية املتعّلقة ابلعقارات
 72من القانون املتعّلق هبا.  17العقود عمال أبحكام الفصل ف العقار، ويرجع تبعا لذلك هلذه احملكمة النظر ف مطالب اإلذن لإلدارة إببرام هذه 

طبقا ألمُتّثل   -  احملكمة اإلداريّة  اختصاص  صميم  من  املرتتّبة عنها  الّنزاعات  ف  الّنظر  ويُعّد  بطبيعتها  إداريّة  الُعمومّية عقودا  الفصل  الّصفقات  من    17حكام 
 73. اقانوهن

حال من األحوال على خرقها، مبا يكون   فق أبيّ تّ ت  النظام العام ول يسوغ إلرادة األطراف أن    راءات أمام احملاكم هتمّ من الثابت أّن الختصاص احلكمي واإلج   -
 74ق إبسناد الختصاص إل القاضي العديل للنظر ف النزاعات املتعلقة بتنفيذ الصفقة ابطال بطالان مطلقا. به املتعلّ  معه الفصل احملتجّ 

بتشريك املدعى  اتصاهلماملا يفيد  افتقارمهاصهما جندمها ل يرتقيان إل مرتبة العقود اإلدارية حبكم الدولة طرفا ف العقدين موضوع النزاع، فإنّه وبتفحّ لئن كانت  - 
ة ف القانون اخلاص و اليت تنبئ عن نية غي املألوف  الستثنائيةعلى بند من البنود    انطوائهماأو    احتياجاتهعليه ف تسيي مرفق عام بغية خدمة أغراضه وحتقيق  

 75أسلوب القانون العام.  انتهاجاإلدارة ف 

م-  إل  ابلنظر  وذلك  اإلدارية  ابلصبغة  فيها،  طرفا  واملوانئ  التجارية  البحرية  ديوان  يكون  اليت  اللزمات،  عقود  صراحة  املشرع  أكسى  سواء كان طاملا  وضوعها 
 76احملكمة اإلدارية تكون خمتصة ابلنظر ف مجيع النزاعات الناشئة مبناسبتها.  ات عمومية، فإنّ ل أمالك أو معدّ التصرف وتسيي مرفق عمومي أو استعما 

قائمة بني  قة أبطباء املمارسة احلرة املربمة بني الصندوق الوطين للتأمني على املرض والنقابة التونسية ألطباء املمارسة احلرة املذكورة  القطاعية املتعلّ   التفاقيةإّن    - 
ا امتيازات  على  ابلعتماد  املذكورة  التفاقية  يربم  مل  احلال  دعوى  ف  عليه  املدعى  الصندوق  أّن  ابعتبار  اخلاص  القانون  ذوات  من  العامة ذاتني  أنّ   .لسلطة   كما 

األطباء ونظرا    املمارسة احلرة ف تنفيذ مرفق عام هذا فضال على أنّ  تقم على تشريك أطباء  ملن بنودا غي مألوفة ف القانون اخلاص و التفاقية املذكورة مل تتضمّ 
عقد من عقود القانون اخلاص اخلاضعة إل  بذلك  تعّد  و   لطبيعة عملهم ل يسامهون، على غرار أعوان الوظيفة العمومية العاملني مبصاحل الدولة، ف تنفيذ مرفق عام

يكون معه النزاع املاثل واملتعلق ابلتثبت من مدى احرتام العارض بوصفه مقدم خدمات صحية للتزاماته التعاقدية مرجع نظر قاضي العقد أي حماكم احلق العام مبا 

 
 . 2014أفريل  29بتاريخ  121419احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  69
 .2014جوان 13بتاريخ   121379احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  70
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  131877احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  71

 . 2014ماي  27بتاريخ  122828عدد  و  1 /19289عدد تنيحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ او  2014ديسمرب  03بتاريخ 120503احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  72
 .2014أفريل  22بتاريخ  212771احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014أفريل  22بتاريخ  120545احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  73

 .2014أفريل  04بتاريخ  130482احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  74
 . 2014أفريل  25بتاريخ  121993احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  75
 .2014ماي 16بتاريخ   125043احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  76
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 77. املنظمة صلب التفاقية املذكورة خارجا عن ولية هذه احملكمة

 :الّنزاعات املتعّلقة ابلذوات اخلاّصــة  -القسم السادس

 :  ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إل إقرار 
 
 78تكون النزاعات القائمة بني أشخاص القانون اخلاص خارجة عن أنظار احملكمة اإلدارية.-

 79تُعّد ذااتً معنويّة خاّصة وّترج بذلك نزاعاهتا مع حرفائها أو الغي عن اختصاص احملكمة اإلدارية.  "سيتاب"إّن الشركة اليطالية التونسية لستغالل النفط -

النّ - اختصاص  املشرّع أسند  أّن  طاملا  اإلداري  القاضي  الغي ّترج عن ولية  أو  حرفائها  أو  أعواهنا  مع  الّتعاونّية  الّشركات  نزاعات  العدلّية  إّن  للمحاكم  فيها  ظر 
 80املتعّلق ابملصادقة على الّنظام األساسي الّنموذجي للّشركات التعاونّية املركزيّة للخدمات الفالحّية.  2007لسنة  1390من األمر عدد  59الفصل مبقتضى 

الصبغة اإلدارية طاملا ل تتوفر فيها   إّن النزاعات الناشئة بني اجلمعيات التعاونية على غرار تعاونية احلوادث املدرسية و اجلامعية و منخرطيها أو الغي، ل تكتسي-
 81م، ول يعود اختصاص النظر فيها ابلتايل إل القاضي اإلداري. االشروط الضرورية لعتبارها من ذوات القانون الع 

م القانون اخلاص، تفقد النزاع صبغته  إّن الطبيعة القانونية للمؤسسة الستشفائية اليت خضع فيها املدعي للعملّية ابعتبارها ذاات معنوية خاصة تسوسها أحكا-  
 82اإلدارية وجتعله خارجا عن أنظار هذه احملكمة. 

يتعلّ   - التزامات شخصية ومل  القانون اخلاص خبصوص  املاثل دائرا بني شخصني طبيعيني من أشخاص  النزاع  الراهن يكونق مبادّ طاملا كان  النزاع  فإّن  إدارية،    ة 
 83خارجا عن ولية هذه احملكمة. 

  1995لسنة    11إّن مجعية النادي األهلي املاطري بصفتها مجعية رايضّية تُعّد شخصا من أشخاص القانون اخلاص ّتضع ملقتضيات القانون األساسي عدد  -
جويلية    14املؤرخ ف    2011لسنة    66املتعّلق ابهلياكل الرايضّية كما ّت تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الاّلحقة وآخرها املرسوم عدد    1995فيفري    6املؤرّخ ف  

قة ابلقرارات الصادرة عنها املتعّلق بتنظيم اجلمعيات ولذلك فإّن النزاعات املتعلّ  2011سبتمرب  24املؤرّخ ف  2011لسنة  88ومقتضيات املرسوم عدد  2011
 84ّترج عن ولية احملكمة اإلداريّة.

خارجا عن  يكون  النزاع    فإنّ لتنازع حول ملكية عقار بني شخصني من أشخاص القانون اخلاص  كان موضوع الدعوى يكتسي صبغة إستحقاقية ويتعّلق اب  طاملا  -
 85أنظار احملكمة اإلدارية. 

النزاع املاثل قائما بني شخصني من أشخاص القانون اخلاص ومل يتعّلق بتنفيذ أو تسيي مرفق عام و   - ف إطار استعمال صالحيات   مل يكن مندرجاطاملا كان 

 
 .2014أكتوبر  23بتاريخ   124239بتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم اإل و  2014ديسمرب  09بتاريخ  139649احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  77
 .2014ديسمرب  02بتاريخ  139206احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  78
 . 2014ماي  21  بتاريخ 129600احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014نوفمرب  27بتاريخ  137252 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  79
 . 2014نوفمرب  14بتاريخ  139278احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  80
 .2014مارس  07بتاريخ  123453احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  81
 .2014ماي  23بتاريخ  124112احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  82
 .2014فيفري  11بتاريخ       135722 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  83
 .2014ديسمرب  13بتاريخ  139955 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 84
 .2014جانفي  31بتاريخ  132090احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  85
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 86.اإلدارية السلطة العامة، فإنّه ل يكتسي صبغة إدارية وخيرج تبعا لذلك عن ولية احملكمة

النزاعات اإلدارية املنصوص عليها ابلفصل    -  النزاع املاثل الرامي إل مقاضاة أشخاص طبيعيني من أشخاص القانون اخلاص ل يندرج ضمن  من قانون   2إّن 
 87مة اإلدارية. احملك

  :الّنزاعات املتعّلقة بتوظيف واستخالص األداءات -القسم الّسابع

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل: 

 88. التوظيف اإلجباري عن جمال اختصاص القاضي اإلداري ف الطور البتدائي ّترج نزاعات -

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتقاعد والّضمان اإلجتماعي -الثامن القسم 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
التحضييّة  - األعمال  من  عدد  األقانون  للُيستفاد  ف    2003لسنة    10ساسي  عدد  امل  2003فيفري    15املؤرخ  األساسي  القانون  بتنقيح  لسنة   38تعلق 

لسنة   15قانون عدد  وال  الختصاصالعدلية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس لتنازغ    بني احملاكم  الختصاصاملتعلق بتوزيع    1996جوان    30املؤرخ ف    1996
الرتتيبية ّتضع بطبيعتها إل دعوى جتاوز   إبحداثتعلق  امل 2003 فيفري 15 ؤرخ فامل  2003 الصبغة  القرارات ذات  أّن  الضمان الجتماعي  مؤسسة قاضي 

اإلدارية خالفا لباقي الّنزاعات املتعّلقة بتطبيق األنظمة القانونّية للجراايت والّضمان الجتماعي اليت عهد   السلطة ويبقى اختصاص البّت فيها معقودا للمحكمة
 89القانون مهّمة الّنظر فيها للقاضي العديل وابلّتحديد لقاضي الّضمان الجتماعي. 

والّضمان  ت- للجراايت  القانونّية  األنظمة  أحد  تطبيق  ضمن  الّضمان ندرج  لقاضي  وابلّتحديد  العديل  للقاضي  فيها  البّت  مهّمة  القانون  عهد  اليت  الجتماعي 
  ا والتسجيل والتصريح لدى اهلياكل املسدية للمنافع املقّررة هبالضمان الجتماعي  نظمة  أبخنراط  وال90ابلّتغطية الجتماعّية   :الّنزاعات املتعّلقة   الجتماعي دون سواه 

الضمان الجتماعي  و 91ودفع الشرتاكات بعنوان  املسامهات  تقاعد اب  واملطالبةدفع  تعديلها   93هاطلب إصالحأو    92حلصول على جراية  أو    95تها مراجعأو  94أو 
حلصول على واملطالبة اببعنواهنا    تسوية فرتات عمل  أو  99ا إعادة احتساهب أو    98ها خصم مبلغ شهري من  أو  97أو الرتفيع فيها   96تها احتساب فرتة معينة ضمن تصفي 

املبّكر  الشيخوخة   مراجعةو 100التقاعد  املالو 101جراية  رأس  منحة  الوفاة  مراجعة  أيتام و 102عند  جبراية  العائليةابو 103املطالبة  الّنقدية  ابو   ملنافع  الواثئق  وبملنح  تسليم 

 
 .2014ماي  14بتاريخ  136592احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  86
 .2014جانفي  27بتاريخ  131863احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  87
 .2014جويلية 14بتاريخ  135455ف القضّية عدد   احلكم اإلبتدائي الصادر 88
 . 2014ماي  27بتاريخ   122220حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد ا 89
 .2014مارس  18 بتاريخ  129101 وعدد 128223 عدد  تني حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ ا 90

 

 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  139142الصادر ف القضّية عدد  اإلبتدائياحلكم  91
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  127673بتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم اإل 92

 سابق الذكر. بتدائي احلكم اإل 93

 .2014ديسمرب 18 بتاريخ  133635احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  94
 .2014ماي  26 بتاريخ  125571احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  95
 .2014فيفري  11 بتاريخ  132047احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  96
 .2014ماي  05 بتاريخ 128018عدد و  127897عدد  تني ف القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف   97
 .2014ديسمرب  18بتاريخ  133743احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  98
 . 2014جويلية 14بتاريخ   135255احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  99

 .2014جانفي  09بتاريخ  135181احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  100
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 104.الالزمة لستحقاق املنافع الجتماعية واجلراايت

العارض    - يستهدف  مل  البتّ طاملا  فإّن  إداراي،  قرارا  صراحة  الضمان   ابإللغاء  قاضي  نظر  مرجع  صلب  ويندرج  اإلدارية  احملكمة  أنظار  عن  خيرج  الدعوى  ف 
ية ف أل وهو الصندوق الوطين للضمان الجتماعي، ومنتفع جبرا  الجتماعي لدى احملاكم البتدائية العدلية، لتعّلقها بنزاع بني أحد اهلياكل املسدية للجراايت،

 105شأن تطبيق النظام القانوين للجراايت. 

ك إبصدار الدعوى املاثلة ترمي إل إلغاء قرار وزير الدفاع الوطين القاضي برفض الستجابة للمطلب الذي وّجهه له العارض بقصد تسوية وضعيته وذل  أنّ طاملا  -
مثلما ت تنقيحه وإمتامه ابألمر   1972ديسمرب  6املؤرخ ف  1972لسنة  380دد  تطبيقا ألحكام األمر ع 1إل الصنف أ 2قرار ف إعادة تصنيفه من الصنف أ

وذلك حىت يتمكن الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الجتماعية على أساس ذلك القرار من تعديل   2009أكتوبر    12املؤرخ ف    2009لسنة    3034عدد  
 2007لسنة    43مثلما ت تنقيحه ابلقانون عدد    1985مارس    5املؤرخ ف    1985لسنة    12د  من القانون عد  37جراية تقاعد املّدعي طبقا ألحكام الفصل  

 106يدخل بذلك ف صميم اختصاص احملكمة اإلداريّة. فإن النزاع وهو قرار إداري قابل للطعن ابإللغاء   2007جوان  25املؤرخ ف 

 :االنتخابيةالّنزاعات  -تاسع  الالقسم 

 املبدأ التّايل:  هذه املاّدة إل إقرار احملكمة اإلداريّة ف خلصت

بعدم الدستورية، فإّن طلب املّدعي املتمّثل ف الطعن ف شروط الرتّشح لرائسة اجلمهورية  -   النتخاب الواردة ابلقانون    طاملا أنّه ل ميكن الطعن ف القوانني إلّ 
رات اإلدارية وليس ف الرقابة على شرعية املقرّ   لغاء،ف إطار دعوى اإل  احملكمة اإلدارية اليت يتمثّل دورها،  اختصاصملخالفتها أحكام الدستور ّترج عن    ابلستناد

 107.الرقابة على دستورية القوانني

 :الّتشريعّية االختصاصتطبيق تقنية كتل  -عاشرالالقسم 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

رة بقانون ف نطاق مرجع النظر املعقود لفائدهتا طبقا لقواعد الختصاص املقرّ ذلك  يكون  و تتعّهد احملكمة اإلدارية ابلنظر ف النزاعات املتعلقة ابملنشآت العمومية  -
العمومية من جهة، وأعواهنا أو   توزيع الختصاص والذي أسند املشرع مبقتضاه املنشآت  الناشئة بني  النزاعات  للنظر ف مجيع  العدلية  للمحاكم  كتلة اختصاص 

نون الوظيفة العمومية أو حرفائها أو الغي من جهة أخرى، ومل يستثن من دائرة اختصاص تلك احملاكم إل النزاعات املتصلة أبعوان املنشآت العمومية اخلاضعني لقا
 108ني لنظر احملكمة اإلدارية مبوجب قانون خاص. الراجع

النزاعات اليت عقد   أحدث املشرّع كتلة اختصاص لفائدة احملاكم العدلية عامة وقاضي الضمان الجتماعي خاّصة بوصفه هيئة ابتدائية اتبعة له، كما يّتضح أنّ -
الّنظر   الضمان الجتماعي واليت تنشأ بني  فيها  املشرّع اختصاص  ي تلك املنافع هي نزاعات  واهلياكل املسدية للمنافع الجتماعية ومستحقّ   اإلداراتإل قاضي 

تس إل  اهلادفة  القانونية  األنظمة  بتطبيق  اّتصل  إل مبا  تتعّلق  الجتماعي ول  للّضمان  العمومي  املرفق  تنظيم  أو  تسيي  عن جمال  اخلصوصية ّترج  الوضعيات  وية 

 
 .2014أكتوبر 29بتاريخ  126548الصادر ف القضّية عدد  اإلبتدائياحلكم  101
 .2014ديسمرب  02بتاريخ  138602احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  102
 . 2014جويلية   14بتاريخ   134801عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف  103
 .2014ديسمرب  02بتاريخ  138848احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  104

 .2014أفريل  02بتاريخ  135914عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  105
 . 2014مارس    18بتاريخ    128224وعدد    128213وعدد    128212وعدد    128211ف القضااي عدد    ة الصادر   ةم اإلبتدائياحكاأل  106
 .2014مارس  06بتاريخ  138708عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  107
 . 2014ديسمرب  19بتاريخ  139669 عدد و 139820 عدد و 139538عدد  ايا ف القض   ة الصادر  ةم اإلبتدائياحكاأل  108
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 109والفردية. 

بك   - الناحية  املشرع قاضي  مقدار   اختصاصتلة  أفرد  مهما كان  العمومي، وذلك  القطاع  ف  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  الناشئة عن  الدعاوى  ف  للنظر 
 110. ابتدائيا الطلب أو موضوع الدعوى مبا يصّي موضوع  النزاع خارجا عن ولية هذه احملكمة 

 :لالختصاصفقه قضائّية الإعمال احملكمة للمعايري  -احلادي عشرالقسم 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

الفصلني  تستوجبه صريح عباراتل نزاع ف أّن مناط تعّهد احملكمة جبميع النزاعات املعروضة عليها يتوّقف على شرط توفّر الصبغة اإلداريّة هلذه النزاعات وفقا ملا -
املتعّلق    17و    2 القانون  معمن  واملاديّة  العضويّة  املعايي  متزامن جلملة  إعمال  اإلداري ويتفّحصها ابلعتماد على  القاضي  يستجليها  صبغة  تغليب    هبا، وهي 

مبناسبة   أو خواص سواءاألخية منها عند القتضاء ف حال ثبوت إاثرة النزاع لعالقات حمكومة بقواعد القانون العام تنشأ بني سائر أطرافه،من أشخاص عمومّية  
 111وامتيازاهتا.  العاّمة تسيي مرفق عام وتنفيذ أغراض املصلحة العاّمة أو أثناء إعمال أحد هذه األطراف ملا خّوله لفائدهتا املشرّع من شىّت صالحّيات السلطة

رفق العام املوكول هلا وبقطع النظر عن اجلهة املعنية هبا تتنزل النزاعات الناشئة مبناسبة إجناز املنشآت العامة ألشغال عامة أو تصريف شؤوهنا ف إطار تسيي امل  -
من القانون   17و  2إل مقتضيات الفصلني    استناداوذلك    بعنواهنااملقررة    واللتزامات  المتيازاتابملباين العمومية ومبنظومة    اقرتاهناضمن النزاعات اإلدارية حبكم  

 112النظر فيها معقودا لفائدة جهاز القضاء اإلداري. ختصاصعل ااملتعلق ابحملكمة اإلدارية األمر الذي جي

  أحكاما من 2011واملتعّلق أبحكام استثنائّية لالنتداب ف القطاع العمومي بعنوان سنة  2011أفريل  27املؤرخ ف  2011لسنة  32مل يتضّمن املرسوم عدد -
داب لفائدة شركة فسفاط قفصة للمحكمة اإلداريّة كما مل يربز من ظاهر أوراق امللّف أّن الّنزاع شأهنا أن تُرجع اختصاص الّنظر ف الّنزاعات املتعّلقة مبناظرات النت 

 113العاّمة.  قد نشأ بني املّدعية والّشركة املطلوبة ف إطار تسيي هذه األخية ملرفق عمومي ابستعمال صالحيات الّسلطة

  

 
احلكم اإلبتدائي الصادر  و   2014أكتوبر  28بتاريخ  139142الصادر ف القضّية عدد  اإلبتدائياحلكم و  2014ماي  02بتاريخ  136521عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  109

 .2014ديسمرب 05بتاريخ 126567ف القضّية عدد 
 . 2014سبتمرب  26 بتاريخ  127504 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  110
 . 2014أكتوبر  20بتاريخ  137458بتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم اإل 111

 .2014ديسمرب  30بتاريخ  136535احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  112
 . 2014سبتمرب  24بتاريخ  137878ر ف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصاد 113
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 الّشكلّية الباب الثاين:املبادئ املقررة يف املسائل اإلجرائّية و 

 جراءات املرتبطة هبا: إاملبادئ املتعّلقة بشروط القيام بدعوى جتاوز الّسلطة و  -القسم األّول

 الّشروط اخلاّصة ابملقّرر اإلداري املطعون فيه:  -الفرع األّول

 اإلداري:  املقّرر وجود  -الفقرة األوىل

 احملكمة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التّالية :  خلصت
ى جتاوز السلطة  من أوكد شروط القيام بدعوى جتاوز السلطة، اليت هي بطبيعتها دعوى موضوعية، وجود مقّرر إداري قابل للطعن ابإللغاء، اعتبارا لكون دعو - 

 114ى ذلك املقرر فإهّنا تغدو مفتقدة ألهّم مقوم من مقّومات وجودها.، وابلتايل إذا انتفر إداري معنّي إّّنا هي دعوى موجهة ضّد مقرّ 

هلا قرار إداري خيّول  ل يسرتوح من طلبات املّدعية كما وردت بعريضة دعواها وجود قرار إداري حمّدد أو طعون موّجهة له، كما مل تدل مبا يفيد إاثرهتا ألّي    - 
 115الطّعن فيه ابإللغاء. 

 ة القرار أو وجوده ضرورة أّن القرار اإلداري ميكن أن  فقها وقضاء أّن جتسيم القرار اإلداري ف وثيقة كتابية رمسية ل يعّد شرطا من شروط صحّ من املّتفق عليه  -
 للطعن فيه ابإللغاء مىت  يكتسي القرار صبغة شفوية ويكون قابال  يوجد من خالل اآلاثر اليت ترتتب عنه وذلك بقطع النظر عن شكله، ومن مثّ فإنّه من اجلائز أن  

 116توافرت فيه كّل أركان القرار اإلداري.

عدم  - تضمّ   اللتزامإّن  ف  مبا  املؤرّخ  احمللية  والتنمية  الّداخلية  وزير  قرار  له   2006أوت    1نه  املصاحبة  والواثئق  إيداعه  ومكان  املطلب  تقدمي  ّنوذج   خبصوص 
قرار    إزاءه  طريق الفاكس قصد احلصول على نظي من جواز السفر املفقود ل ميكن أن يرتب عن صمت الوزير  على توجيه مكتوب لإلدارة املعنّية عن  والقتصار

 117ابلرفض. ضمين

رانية، على موقف البلدية الرافض إلدراج هنجني مبثال التهيئة العم  ابلحتجاجطاملا مل يوّجه املدعي طعنه ضّد أمر املصادقة على مثال التهيئة العمرانية واكتفى    -
 118ل مناص من التصريح بعدم قبول الدعوى املاثلة لغياب قرار قابل للطعن فيه بتجاوز السلطة.  فإنّه

 119للمحكمة عدم وجود الّشكاايت املراد الطالع عليها، فإنّه ل وجود ألّي قرار إداري قابل للطّعن ابإللغاء.  طاملا  ثبت -

 120طلب املدعي الرامي إل القضاء بتمكينه من موطن شغل ضمن القرارات اإلدارية القابلة للطعن ابإللغاء. ل يندرج - 

 121ة ل يتوّلد عنه قرار ضمين ابلرفض قابل للطعن فيه ابإللغاء. إّن توجيه مطلب إاثرة قرار إل سلطة غي خمتص-
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أنّه ل يسوغ للغي الطعن ف العقود اإلدارية إلّ عن طريق دعوى جتاوز السلطة وابلنسبة إل القرارات املنفصـلة عـن العقـد  اعتبارإستقّر فقه القضاء اإلداري على   -
ومن ضمنها القرارات اخلاصة بتسـليط جـزاء  123ف حني ل يقبل الطعن إبلغاء ما تصدره اإلدارة من مقّررات ف نطاق عملية التعاقد 122قرار إبرام العقدعلى غرار  

 إجراءات تعاقدية ليس هلا كيان ذايت ألن النظر فيها يؤول حتما إل النظر ف جوهر العقد. دّ تعاليت 125قرار الفسخو  124من اجلزاءات التعاقدية

 مواصفات املقّرر اإلداري :  -الفقرة الثانية

 رار املبادئ الّتالية:  احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إق خلصت

من وضعية املعين أبحكامه ويكون قابال للتنفيذ فور   ميسّ   حيتوي على موقف من شأنه أن   يكون ذا صبغة تقريرية مبعىن أن   مقوّمات القرار اإلداري أن   من بني إنّ - 
 126صدوره ومن شأنه إحلاق أذى بذاته ذلك أنّه ذو طبيعة مؤثّرة ف املراكز القانونية للمخاطبني به. 

نه أن يؤثّر ف املركز القانوين للقائم ابلدعوى القرارات التنفيذية، ول بّد أن يكون القرار الصادر من اجلهة اإلدارية تنفيذاي ومن شأ  ضدّ ل توّجه دعوى اإللغاء إلّ  -
القرار أو العمل القانوين الّذي ليس له أّي أتثي على الوضعية املادية أو القانونية للمعين به ول يعنيه بصفة مباشرة أو غي  ،أن يكون موضوع جدل نزاعيكن ل ميو 

 127ل يّشكل قرارا أبّت املعىن.  أو من حيث أنّه ةللخاصية التنفيذيمباشرة أو من حيث فقدانه 

 128تكون سوى عمل حتضيي غي مؤثّر ف املركز القانوين للمدعي وابلّتايل فإهّنا ل تقبل الطعن بتجاوز السلطة. ل تعدو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية أن  - 

املنشور- مبوجب  والّتشغيل  املهين  الّتكوين  ووزير  الصّحة  وزير  من  تدّخل كّل  فيه    إّن  إسداء   ابّتاذاملطعون  إبيقاف  تقضي  آمرة  صيغة  ف  وردت  ملزمة  قواعد 
الّتكوينّية   انطالقا"مساعد صّحي"    اختصاصشبه الطبّية وبتعليق الّتكوين ف    الختصاصاتنّية خاّصة جديدة ف  يالّرخص إلحداث مؤّسسات تكو  الّسنة  من 

 129جيعل هذا املنشور يرتقي إل صنف املقّررات اإلداريّة املؤثّرة ف املراكز القانونّية واليت تقبل الطّعن بدعوى جتاوز الّسلطة.  2011/2012

ابلّنظر ف العرائض واملطالب اخلاّصة ابألعوان واإلطارات الّتابعة القرتاح الذي قّدمته الّلجنة اليت قّرر وزير املالية إحداثها لدى ديوانه للتعهد  ل يعدو أن يكون  -
املالية على ذلك القرت  يعدو أن يكون سوى جمّرد رأي استشارّي وأّن موافقة وزير  التابعة هلا ل  املالّية وللمؤسسات واملنشآت  القرار  لوزارة  ترقى إل مرتبة  اح ل 

ا البنك  يُلزم  ول  تنفيذه  الواجب  واإلداري اإلداري  املايل  ابلستقالل  تتمّتع  عمومية  منشأة  يُعّد  املذكور  البنك  أّن  مبا  املّدعية،  مؤّجر  بصفته  للّتضامن،  لّتونسي 
 130ولرئيسها الّسلطة الّتقديريّة ف األخذ ابقرتاح الّلجنة والوزارة من عدمه. 

ل وديوان البحريّة الّتجاريّة واملوانئ واإلحّتاد الّتونسي للّشغل أنّه ل مُيّثل عمال صادرا عن سلطة ابلّرجوع إل حمضر التفاق املطعون فيه املربم بني وزارة الّنقيّتضح  -
تقبلّية لعدد من املشاكل إدارية إبرادة منفردة وإّّنا هو تعبي عن إرادة مشرتكة بني طرف إداري وطرف اجتماعي، كما أّن حمتواه اقتصر على جمّرد إجياد حلول مس

ى املراكز القانونية قطاع شّد وفّك الّسفن وحراستها ابملوانئ البحرية التجارية التونسية ومل ينبثق عن ذلك التفاق قرارات تكتسي صبغة تنفيذية ومؤثرة علاملهنية ل
 131وهو ل يرتقي تبعا لذلك إل مرتبة القرار اإلداري القابل للطعن بدعوى جتاوز السلطة.
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خاّصة، ابإلضافة  عة لوزارة الّصحة املهام املتعّلقة ابملراقبة والتقييم والتفقد الفيّن لكافة املصاحل الطبّية واملوازية هلا سواء كانت عمومّية أو  التفقدية الطبية التابمتارس  -
ظات واملقرتحات اليت ترفع إل إليه ف تقاريرها يعّد من قبيل املالح  لصُ إل أعمال البحث اهلادفة إل الكشف عن مالبسات بعض األحداث، وعليه فإّن ما ّتَ 
 132الوزير قصد اّتاذ اإلجراء الذي يراه مناسبا ول تتّوفر فيها ابلتايل مقّومات القرار اإلداري.

مبلكية الطاعن    ا القرارطاملا أن قرار التصفيف املطعون فيه يعّد من صنف القرارات الكاشفة اليت ل توّلد حقوقا للمعنيني هبا، فإنه ل وجه للتمّسك مبساس هذ  -
 133الطعن فيه ابإللغاء.  جيوز ابلتايلول 

 134كسبها املصلحة ف طلب إلغائه.يُ من شأنه أن  أتثي قرار إهناء اإلحلاق املطعون فيه مباشرة ف املركز القانوين للمّدعية،إّن  -

مبلكية الطاعن  قرار التصفيف املطعون فيه يعّد من صنف القرارات الكاشفة اليت ل توّلد حقوقا للمعنيني هبا، فإنه ل وجه للتمّسك مبساس هذا القرار    طاملا أنّ   -
 135ايل الطعن فيه ابإللغاء. ابلتّ  ول جيوز

 تعّدد املقّررات املطعون فيها:  -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت

يقع الطعن ف كل مقرر إداري مبقتضى عريضة مستقلة ول سبيل لقبول الطعن ف أكثر من قرار إداري صلب عريضة واحدة إلّ    إّن األصل ف قضاء اإللغاء أن  -
ك القرارات أو إذا كانت للطاعن مصلحة واحدة ف إلغائها وكانت توجد بني املقررات املطعون فيها بصفة استثنائية وذلك ف صورة وجود ارتباط وثيق بني تل

ل ف الذّكر القرار األوّ   العتباررابطة متينة أو كانت الدعوى ترمي إل البّت ف موضوع مشرتك بني كافة القرارات، وف صورة عدم توفر تلك الشروط يؤخذ بعني  
 136بقّية القرارات. ضمن العريضة وهتدر 

يؤول إل ،  ه ف صورة توجيه دعوى جتاوز السلطة ضد أكثر من قرار إداري فإّن الطعن ف إحداها خارج اآلجال القانونيةأنّ   على ب فقه قضاء هذه احملكمة  أ د  -
 137ايل ف الذكر دون حاجة للبحث ف العالقة بني القرارات املطعون فيها.القرار التّ  قائمة ضدّ اعتبارها 

 : الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعي  -الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت

ّن املصلحة ف القيام تقتضي كما أالصفة ف التقاضي ف ماّدة جتاوز السلطة وثيقة الّصلة بشرط املصلحة اليّت يكفي ثبوت توفّرها إلكساب صفة القيام،    تعدّ   -
احلصول عليها من وراء رفع دعواه    ل محايتها أومن احملكمة الوقوف عند احلّق أو املنفعة املاديّة أو املعنويّة الثابتة والشخصّية واملشروعة اليت يرمي القائم ابلدعوى إ

 138إل القضاء. 
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تقدير مدى توفر املصلحة ف جانب القائم    ، ومن جهة أخرى فإنّ تثيها ولو تلقائيا  ن  أ على احملكمة  الصفة واملصلحة من متعلقات النظام العام ويتعنّي تعّد  -
العون العمومي على التقاعد قطع العالقة بينه وبني   إحالةف النزاع من نتائج    ل حني البتّ إلقيام قائمة  تبقى املصلحة ف ا  ن  أابلدعوى يتم ف اتريخ رفعها على  

 139كل مصلحة ف الطعن قضائيا ف القرارات املتصلة بتلك احلقوق.   لكذ، وتنعدم تبعا ل اإلدارةمبا تزول معها حقوقه املهنية حنو  إدارته

حبسب كل حالة وذلك ابألخذ بعني العتبار ابخلصوص طبيعة املنطقة وحجم يكون  إّن تقدير مدى توفر املصلحة ف الطعن ف قرارات الرتخيص ف البناء    -
صفة اجملاورة للمنتفع  تبعها لذلك  تعد  البناايت املرّخص فيها وصبغتها والرتفاقات املوظفة عليها إل جانب املسافة الفاصلة بني زاعم الضرر والبناء املشتكى منه و 

 140برخصة البناء كافية لوحدها إلثبات املصلحة ف الطعن ابإللغاء ف رخصة البناء. 

ضعية على  درجت هذه احملكمة على جواز تقدمي الدعوى اجلماعية مىّت كانت مصلحة القائمني هبا مشرتكة وكان النظر ف طلباهتم ل يستوجب فحص كّل و   -
 141يثبتوا مصلحتهم ف القيام.  نّه على املّدعني ف هذه احلالة أن  غي أ ،ةحدّ 

تسيي املؤّسسة اجلامعّية املذكورة   مىت كان القائم ابلدعوى منتميا هليئة الّتدريس التّابعة للمعهد املعين ابلنزاع و مىت تعّلقت املذّكرتني املطعون فيهما بتعيني هيكل-
 142ر على سي املرفق الّذي يعّد من منظوريه، تكون الرّابطة بني كلتا املذّكرتني اثبتة ومصلحة العارض ف الطّعن فيهما قائمة. و إبسناد صالحّيات هلا مفعول مباش

 143قبل طعنه إلّ ف حدود النتيجة اخلاّصة به. يقتضي الطعن ف نتائج مناظرة للرتقية أو امتحان مهين اكتساب الطاعن صفة املرتشح ول يُ  - 

من القانون املتعّلق ابحملكمة اإلدارية   35طاملا تقّدمت العارضة ف حّق والدها مبقتضى توكيل معّرف عليه ابإلمضاء لدى الدائرة البلدية وفق ما يقتضيه الفصل  - 
 144الدعوى تغدو مقبولة شكال.  فإنّ 

فإنّه ابت فاقدا للصفة للقيام ابلدعوى الراهنة للمطالبة ابلتعويض عن عقار مل   ض عنه،طاملا مل يقّدم املعين ابألمر ما يفيد ملكيته للجزء من العقار املراد التعوي  -
 145مبلكيته. يثبت تفّرده

 عليه:  الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعى  -الفرع الثالث

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت

  جيه الدعوى  ضدّ مل يلزم املشرع صراحة القائم ابلدعوى بضرورة تقدمي مطلب مسبق للجهة املصدرة للقرار املطعون فيه ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية ف تو -
 146اجلهة املدعى عليها. 

 147املكلف العام بنزاعات الدولة ف حق الوزارة املعنّية.  القيام بتوجيه الدعوى ف فرعها املتعلق ابلتعويض ضدّ ميكن تصحيح إجراءات  -

ه ف حق إدارة امللكية العقارية عوضا عن طاملا توّل املكلف العام بنزاعات الدولة تلقائيا ف رّده عن الدعوى تصحيح اخللل من خالل قبوله توجيه الدعوى ضدّ   -

 
واحلكــم اإلبتـدائي الصــادر  2014مـارس  31بتـاريخ  136101واحلكـم اإلبتــدائي الصـادر ف القضـّية عــدد 2014فيفـري  05بتــاريخ  135467احلكـم اإلبتـدائي الصــادر ف القضـّية عـدد  139

 .2014ديسمرب   31بتاريخ   128290ف القضّية عدد
 .2014ماي   27  بتاريخ 1/ 17520احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014فيفري  19بتاريخ  121263 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  140
 .2014ماي  23بتاريخ  123464 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 141
 .2014جوان  18بتاريخ  122691احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  142
 . 2014فيفري  25بتاريخ  122094واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014فيفري  25بتاريخ  120846احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   143
 . 2014فيفري   25 بتاريخ 121305واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014مارس  18بتاريخ  121255احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  144

 .2014فيفري  25بتاريخ  121163عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  145
 .2014ديسمرب  18بتاريخ  136730احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  146
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  1/ 18181 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 147
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 148ثيل وزارة أمالك الدولة غي املعنية هبا، يكون القيام على اجلهة املعنية ابلنزاع قد استقام. مت

أهّنا توّلت ل- الّتوليد وطّب الّرضيع بتونس، إلّ  حقا تصحيح إجراءات القيام  لئن تبنّي ابلّرجوع إل عريضة الّدعوى أّن انئبة املّدعي وّجهت دعواها ضّد مركز 
تعلق إبخراج ملكّلف العام بنزاعات الّدولة ف حّق وزارة الصّحة، وابلتّايل فإّن قيامها يغُدو صحيًحا، واجّته تبعا لذلك عدم الستجابة للطلب املبتوجيهها ضّد ا

 149املكّلف العام بنزاعات الّدولة من نطاق املنازعة. 

على  - اإلدارية  احملكمة  قضاء  عن  أنّ اعتبار  دأب  مسؤولة  تكون  الصحة  العاملة   وزارة  الطبية  وشبه  الطبية  اإلطارات  عن  صدورها  املفرتض  أو  الثابتة  األخطاء 
ارتكاهبم لألخطاء املوجبة للتعويض ما كان ليتيسر هلم لول   ابملؤسسات العمومية للصحة استنادا خلضوع هؤلء لسلطتها من حيث التعيني والنقلة والتأجي وإل أنّ 

  باشرة والعالج مبقتضى قرار توظيفهم، واحتفاظهم إزاء املؤسسة اإلستشفائية اليت يعملون هبا بكامل الستقالل فيما خيصّ ما ُوضع بني أيديهم من صالحية امل
 150ا حيول دون حتميل تبعات أخطائهم عليها. أعمال التشخيص والعالج ممّ 

 الّشروط املتعّلقة بعريضة الّدعوى:   -رابعالفرع ال

 العريضة:  حمتوى  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ا هي من الشكليات القابلة للتصحيح سواء من قانون احملكمة اإلدارية إّنّ   36حتتوي عليها عريضة الدعوى طبق أحكام الفصل    ّن التنصيصات اليت جيب أن  إ  -

ا من سلطة استقصائية، ويتّم القضاء برفض الدعوى شكال كلما رفض القائم هبا تصحيح تلك العيوب أو مىت تعذر  تلقائيا أو بطلب من احملكمة ف إطار ما هل
 151على احملكمة تصحيحها تلقائّيا. 

العريضة ومؤيداهتا لدى طاملا ثبت أّن عريضة الدعوى وردت على كتابة احملكمة عرب الفاكس وأّن املّدعي أعرض عن تصحيح إجراءات القيام وذلك إبيداع    -
من قانون   38الفصل    الكتابة مباشرة أو إرساهلا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ، فإّن الّدعوى تغدو حريّة ابلرّفض شكال ملخالفتها أحكام

 152احملكمة اإلداريّة. 

تتضّمن  ان األسانيد القانونّية والفصول املنطبقة على النزاع بعريضة الّدعوى وإّّنا يكفي أن  استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أنّه ل لزوم على القائم ابلّدعوى بي -
اجب اعتمادها عليها من العريضة ملّخصا للوقائع ولألسانيد الواقعّية وأدلّتها ل غي، وللمحكمة سلطة إعطائها التكييف القانوين الّصحيح وتطبيق الّنصوص الو 

 153تلقاء نفسها. 

العريضة من عنوانه دون مواصل  حيو   - العارض بتصحيح هذا اخللل خللو  املّدعى عليها وعدم متكن احملكمة من مطالبة  للجهة  الدعوى  لة عدم تضمن عريضة 
 154التحقيق ف القضية ويؤدي إل التصريح برفض الدعوى شكال.

طالبة العارض بتوضيح طلباته بكّل دقّة كتحديد القرار املطعون فيه إذا  ومبادرة احملكمة مب  إزاء الغموض الذي اعرتى عريضة الّدعوى واستحالة أتويل مضموهنا،-
عن تدارك    هعاعن الرّد مبقتضى مذّكرة لحقة وامتن وإزاء إحجامه  كان يروم تقدمي دعوى إلغاء أو حترير طلباته إذا كان اهلدف من القيام احلصول على تعويض،  

يكون من املتعنّي القضاء برفض الّدعوى  فإنه  من قانون احملكمة اإلداريّة،    45ب العريضة وذلك رغم الّتنبيه عليه لحقا طبقا للفصل  هذا اخللل اإلجرائّي الذي شا
 

 .2014ديسمرب  03بتاريخ  19005/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  148
 .2014ماي  27بتاريخ  129755احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  149
 . 2014ماي  27بتاريخ  129755احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  27بتاريخ  129755احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  150
 . 2014ديسمرب  01بتاريخ  125442احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  26بتاريخ  131229احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  151
 . 2014نوفمرب  18بتاريخ  136029احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  152
 . 2014جويلية  15بتاريخ   132480احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد و  2014جويلية 15بتاريخ   132480د احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عد 153
 .2014فيفري  10بتاريخ  126847 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  154
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 155قانون املذكور.ال)جديد( من  36املاثلة شكال لتجّردها وعدم استيفائها للّشروط الواردة ابلفصل 

رة إل مقر أو عنوان القائمني هبا، فقد تعذر، تبعا لذلك، اّتاذ اإلجراءات الضرورية لستكمال التحقيق ف  طاملا جاءت عريضة الدعوى خالية من كل إشا  -
 156القضية. 

، إذ تتول احملكمة دأب عمل هذه احملكمة على النظر ف الغاية اليت يرمي إليها الطاعن من خالل دعواه دون العتداد بظاهر األلفاظ الواردة بعريضة الدعوى  -
 157أتويل طلباته حسب مقاصدها وتكييفها تكييفا قانونيا يزيل عنها الغموض. 

 158على رافع الدعوى حتديد مرماه من القيام وبيان أسانيد دعواه حىت تنعقد هلذه احملكمة الولية على الّنزاع. -

إضافة طلبات من شأهنا الحنراف هبا عن طبيعتها أو موضوعها إلّ ف   نطاق املنازعة مبا يضّمنه املّدعي ف عريضة دعواه مبناسبة رفعها ول يسوغ لهيتحّدد  - 
 159من قانون احملكمة اإلداريّة. 46حدود الطّلبات العارضة اليت تكون وثيقة الّصلة هبا على معىن أحكام الفصل 

فيها كلها يبقى رهني وجود صلة كافية بينها حىت يكون   لبتّ دت الطلبات صلب قضية واحدة فإن اه مىت تعدّ من املبادئ األصولية ف املنازعات اإلدارية أنّ   -
 160ه يقع القتصار على النظر ف الطلبات الواردة أول صلب عريضة الدعوى ويتم اللتفات عن ابقي الطلبات.ه ف غياب تلك الرابطة فإنّ احلكم متجانسا، وأنّ 

 : إمضاء العريضة  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
من القانون املتعّلق   35عي أو من وكيل حامل لتفويض معرف ابإلمضاء عليه وفقا ملا تقتضيه أحكام الفصل  طاملا أّن عريضة الدعوى مل تكن ممضاة من املدّ   -  

 161عي تصحيح إجراءات الدعوى بناء على طلب من احملكمة.املدّ  طاملا مل يتولّ ابحملكمة اإلدارية فإنّه يّتجه رفض الدعوى شكال 

 إجراءات وآجال القيام :   -امسالفرع اخل

 : اإلعالم ابملقّرر املطعون فيه  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
من    سراين آجال الطعن ف املقّررات اإلدارية بدعوى جتاوز السلطة يكون من اتريخ اإلعالم الكامل هبا املتمثل ف مّد املعين ابألمر بنسخة  انطالقإّن األصل ف  -

تعّذر ذلك   وإذا  فيه،  املطعون  ال   ابتداءالقرار  صيغته  ف  صدوره  بعد  بفحواه  املعين ابلقرار  إعالم  ف  املتمثل  الكاف  اإلعالم  أنّه وف غياب من اتريخ  إلّ  نهائية، 
اليقي العلم  نظرية  على  فيه  املطعون  ابلقرار  للعلم  اثبت  اتريخ  لتحديد  قضائها  فقه  ف  اعتمدت  احملكمة  فإّن  الكّلي،  أو  الكاف  العلم اإلعالم  ف  تتمثل  اليّت  ين 

وذلك قصد احليلولة دون بقاء آجال الطعن مفتوحة إل ما ل هناية له وما   مبكّوانت القرار املطعون فيه وفحواه بشكل يغين عن إتباع الصيغ املعتادة ف اإلعالم،

 
احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014ماي  15بتاريخ   126549اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم و  2014جويلية  15بتاريخ  126081 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 155

 .2014مارس  26بتاريخ  127792ف القضّية عدد 
 .2014ديسمرب  01بتاريخ  125442 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 156
 . 2014ديسمرب  03بتاريخ  121068 واحلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  2014جانفي 24 بتاريخ  124110احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  157
 .2014فيفري  24بتاريخ  132156احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  158
 .2014جويلية 15  بتاريخ  18135/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014أكتوبر  23خ بتاري 122129احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  159
 .2014ديسمرب  05 بتاريخ  212379احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  160
 .2014جانفي 08بتاريخ  125743القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014ماي  28 بتاريخ  134531 در ف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصا 161
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 162ينجر عن ذلك من أتبيد للنزاعات ومساس ابستقرار الوضعيات القانونية. 

طــع النظــر عــن وســيلة اإلعــالم ا تتحمــل عــبء إثبــات حصــول اإلعــالم بقلــئن كانــت اإلدارة غــي ملزمــة إبتبــاع وســيلة معينــة لتبليــغ قراراهتــا إل األفــراد إل أهنّــ  -   
 163املعتمدة.

خذها طريقة اإلعالم بواسطة الربيـد تكـون الرسـالة املسـّجلة قرينـة علـى حصـول اإلعـالم الصـحيح عندما تتوّخى اإلدارة مبناسبة اإلعالم ابملقررات الفردية اليت تتّ   -  
 164لستالم الصادر عن مصاحل الربيد حسب احلالة منطلقا لسراين آجال القيام.ابملقرر اإلداري ويعد اتريخ تسّلم الرسالة أو اإلشعار األول ابلسحب اب

املتعّلق مبلكّية األراضي الفالحّية ف تونس أنّه يتعنّي إعالم املعنّيني    1964ماي    12املؤرّخ ف   1964لسنة   5من القانون عدد    4يتبنّي ابلرجوع إل الفصل     - 
 خلاص الصادرة تطبيقا للقانون املذكور إّما مبقّر الشركة بتونس العاصـمة أو مبقـر أهـّم ضـيعة أو مبقـرات املـالكني ممـّا ُيسـتفاد منـه أنّ بقرارات اإلحالة إل ملك الدولة ا

 165إرادة املشرّع اجّتهت حنو تعيني طريقة خمصوصة لإلعالم بتلك القرارات ترتكز على وجوب إعالم املستهدفني هبا بصورة شخصّية ومباشرة.

 37لقانونيـة احملـّددة ابلفصـل إّن قيام العارضني ابلدعوى الراهنة، بوصفهم خلفا عاما ملورّثهم والذين حيّلون حمّله ف كافة حقوقه والتزاماته، يعّد خارج اآلجـال ا      - 
ار الصادر منـذ فـرتة وعـدم الطعـن فيـه ابإللغـاء ف اآلجـال احملـّددة من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية املشار إليه أعاله طاملا ثبت من أوراق امللف علم مورّثهم ابلقر 

 166قانوان .

ّن قـرارات إسـقاط احلـّق أ لئن كان اثبتا أّن القرار املنتقد صدر ضّد املفوت لـه األصـلي فـإّن العـربة ف هـذا اجملـال تكـون ابلعقـار موضـوع إسـقاط احلـّق ذاتـه طاملـا  -  
 167الصفة واملصلحة ف القيام. فيها ّتّص وضعيات عينّية، ممّا يكسب املّدعيني ابعتبارمها مشرتيني للعقار موضوع قرار إسقاط احلق من املسقط حّقه

 انسـحابجيعل القـائم ابلـدعوى علـى علـم يقيـين ابلوجـود املـادي والقـانوين لـذلك القـرار منـذ بدايـة  التنفيذ املتكّرر واملتواصل لقرار سحب الرخصة ،  استمرارإّن    -  
 168آاثره عليه.

الغايـة مـن اإلعـالم متكـني املخاطـب مبقتضـياته مـن حتديـد مركـزه القـانوين وابلتــايل  كانـتمـن شـرعيته طاملـا   حصـول اإلعـالم مـن عدمـه ابلقـرار اإلداري ل ميـسّ  إنّ  -
 169حتسس مواطن العيب فيه لكي يتسىن له انتقاده عند القتضاء.

ولّية الــيت تُوجــب تقــدمي الــنّص اخلــ -  وم املتعلـّـق ابلّنفــاذ إل عمــالً ابلقاعــدة اأُلصــُ وص عليهــا ابملرســُ اّص علــى الــنّص العــاّم، فإنــّه وجــب تقــدمي اآلجــال القانُونيـّـة املنصــُ
وم عــدد خاصــة أ ون املتعلـّـق ابحملكمــة اإلداريــّةمــن القــانُ  37الواثئــق اإلداريــّة علــى اآلجــال واإلجــراءات الــواردة ابلفصــل   2011لســنة  41ّن األحكــام الــواردة ابملرســُ

املتعّلق ابحملكمـة  واملتعّلق ابلّنفاذ إل الواثئق اإلداريّة للهياكل الُعُمومّية هلا صبغة تشريعّية اثبتة جتعُلها ف نفس املرتبة مع أحكام القانُون  2011ماي    26ؤرّخ ف  امل
 170اإلداريّة.

فـإّن آجـال الطعـن فيهـا تبقـى  1964لسـنة  5جـراءات املقـررة ف القـانون عـدد ف ظّل غياب اإلعالم بقرارات اإلحالة إل ملك الدولة اخلـاص طبقـا للصـيغ واإل  -    
 171مفتوحة إل حّد إثبات حصول العلم الكامل والكاف هبا بصورة متّكن املستهدفني هبا من حتديد موقفهم جتاهها.

ا هـو وسـيلة فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار التنصيص بدفاتر امللكية العقاريـة علـى القـرارات اإلداريـة الـيت قـد تكـون هلـا عالقـة ابحلقـوق املرمسـة  استقرّ   -  هبـا إّنـّ

 
 .2014جانفي 16بتاريخ  124419 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  162
 . 2014ديسمرب  05بتاريخ  125131احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 163
 . 2014ديسمرب  05بتاريخ  125131احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 164
 . 2014نوفمرب  27بتاريخ   125643إلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم ا  165
 .2014جوان  27بتاريخ  18898/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  166
 .2014جوان  12 بتاريخ  120643 ائي الصادر ف القضّية عدداحلكم اإلبتد 167
 .2014ماي  23بتاريخ  121292احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  168
 . 2014ديسمرب  19بتاريخ  123998احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان  13بتاريخ  123812 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 169
 .2014ماي  27بتاريخ 126705 وعدد 126704عدد  تني حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ ا 170
 . 2014نوفمرب  27بتاريخ  125643احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  171
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 172حسب أحكام جملة احلقوق العينية ول يقوم مقام اإلعالم الذي ينطلق منه سراين آجال الطعن. إشهار
مبقتضى حمضر حبث وإن مل يكن من قبيل اإلعالم الكامل الذي ل يتحّقق إلّ بتمكني املعين ابألمر من    اإلعالمذه احملكمة على اعتبار أّن  دأب فقه قضاء ه  -  

لفحوى القرار وأسبابه، ليشّكل   ًنانسخة من القرار املنتقد، فإنّه يعّد ل حمالة من فئة اإلعالم الكاف إذا كان لحًقا لتاريخ صدور القرار ف صيغته النهائّية ومتضمّ 
 173ف ضوء ذلك منطلقا لحتساب آجال الطعن.

من القانون األساسي للبلدايت علم   91إّن إعالم املسؤول الفين املشرف على أشغال البناء بقرار اهلدم موضوع الطعن ابإللغاء يفرتض طبق أحكام الفصل    - 
من القانون املتعّلق    37القانوين ابلقرار املطعون فيه والذي حيتسب انطالقا منه آجال الطعن املنصوص عليها ابلفصل  الشركة صاحبة األشغال ف شخص ممثلها  

 174ابحملكمة اإلدارية. 

 آجال القيام بدعوى جتاوز الّسلطة :  -الفقرة الثانية

 : منطلق عّد اآلجالأ( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :   خلصت
 

ر املطعون فيه ابلنسبة إل املخاطبني  فقه قضاء هذه احملكمة على احتساب آجال القيام بدعوى إلغاء القرارات الفردية انطالقا من اتريخ اإلعالم ابملقرّ   استقرّ   -  
 175ل إعالم الغي بتلك القرارات. يكون النشر ف هذه احلالة كافيا حلصو  أبحكامه أو من اتريخ نشره ابلنسبة إل الغي ممن له مصلحة ف الطعن فيه شريطة أن  

 

 176إّن آجال الطّعن ف املقّررات ذات الّصبغة الرّتتيبّية إّّنا تسري ابتداء من اتريخ نشرها.   -
 

املعنية دون أن    - السلطة اإلدارية  املسبق إل  املطلب  اللجوء إل هذه    إّن مضّي شهرين على تقدمي  للمّدعي  يعترب رفضا ضمنيا خيول  أّي قرار ف شأنه  تّتخذ 
 177احملكمة ف ظرف الشهرين املواليني لألجل املذكور.

 

 178د املطالب يكون املطلب األسبق اترخيا هو املعتمد وحده ملراقبة سراين آجال التقاضي. ف حالة تعدّ  - 
 

 : جتديد املطالبةب( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
إذا تعلق األمر  إّن تكرار التظلمات ل ميّدد ف آجال الطعن ول عربة حينئذ إل أبوّ   - ل مطلب موجه إل السلطة اإلدارية املعنية وهذا املبدأ ل استثناء له إلّ 

 179ما استند املعين ابألمر ف مطالبه إل وقائع جديدة أو أسباب قانونية جديدة. ابستمرار أو كلّ ابحلقوق اليت ميكن ممارستها 
 
خبصوص   ،جيوزه  من القانون األساسي املتعلق ابحملكمة اإلدارية، فإنّ   37لئن كان املبدأ أّن تكرار املطالب ل ميّدد ف آجال الطعن املنصوص عليها ابلفصل    -

يتّم احتساب آجال التقاضي انطالقا من آخر مطلب وّجهه املعين ابألمر إل جهة   تكرار املطالبة بشأهنا على أن    ،تدخل ف زمرة احلقوق املستمرة  اليتاملطالب  
 180اإلدارة.

 
 . 2014ديسمرب  12بتاريخ  121396عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جويلية   15بتاريخ  27863احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  172
 .2014ماي  16بتاريخ  121911در ف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصا 173
 .2014ماي  07بتاريخ  124461احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  174
 .2014جوان  27بتاريخ   18998/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  16بتاريخ  124617احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  175
 . 2014جويلية  15بتاريخ  121282بتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم اإل 176
 .2014ديسمرب  19 بتاريخ  124700احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  177
 . 2014ديسمرب  18بتاريخ   124753احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  178
احلكـم اإلبتـدائي الصـادر ف و  2014مـاي   27بتـاريخ 133517احلكم اإلبتـدائي الصـادر ف القضـّية عـدد و  2014أفريل  11بتاريخ  125943احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   179

 .2014ماي   07  بتاريخ 122340  القضّية عدد
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زاع  -  ة ابلنــــــــــــّ ــّ ــا لــــــــــــدى اإلدارة املعنيــــــــــ وز تكــــــــــــرار املطالبــــــــــــة هبــــــــــ ــُ ــتمرّة الــــــــــــيت جيــــــــــ وق املســــــــــ ــرة احلُقــــــــــــُ ــات املتعلقــــــــــــة ابيــــــــــــدُخل ضــــــــــــمن ُزمــــــــــ اع إل جــــــــــــإلر الطلبــــــــــ
 185.دفرت عالجأو على 184منحة ماليةحلصول على ابو 183ابلرتسيمو 182اجـدموابإل181لعملا

 
 الدعاوى املبّكرة : ج(   

 ايل: هذه املادة إل إقرار املبدأ التّ خلصت احملكمة اإلدارية ف 
ل يصدر حكم ف شأهنا عن الدائرة البتدائية املتعهدة هبا قبل انقضاء أجل الشهرين املخّولني    استقّر قضاء هذه احملكمة على قبول الدعاوى املبّكرة شرط أن    -

  186لإلدارة لتعرّب عن موقفها إزاء مطلب اإلاثرة املوّجه إليها. 

 املطلب املسبق:د( 

 ايل: املبدأ التّ احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت
من القانون األساسي للبلداّيت يقتصر على القضااي العدلّية ول   133إّن وجوب رفع مذّكرة إل الوايل قبل رفع الدعاوى ضّد البلدايت طبقا ألحكام الفصل    -

 187ا. اليت ّتضع إل إجراءات خاّصة حّددها القانون األساسي املتعّلق هباإلدارية ينسحب على الّدعاوى املرفوعة أمام احملكمة 

 :عارضةالدعوى ال  -سادسالفرع ال

 ايل: املبدأ التّ إل إقرار احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت

وثيقة ة إل عدم قبول الدعوى العارضة ضرورة أّن هذه األخية  استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن عدم قبول الدعوى األصلية يؤول حتما وابلتبعيّ   -
يكون القائم هبا قد استوىف مجيع الشكليات واإلجراءات املتعنّي احرتامها للقيام ابلدعوى   الصلة ابلدعوى األصلية وغي مستقّلة بذاهتا وتستوجب ابلتايل لقبوهلا أن  

 188األصلية. 

 

 : ات القاضي يف ماّدة جتاوز السلطةسلط  -بعالفرع السا

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

حلسن سي    ابتغاءالقضااي املذكورة لبعضها والقضاء فيها حبكم واحد  ف صورة وجود ترابط وثيق بني قضّيتني أو أكثر، كالطعن ف نفس احلكم، فإنّه يسوغ ضمّ   -
 189القضاء فيها. 

 
ذلـك ل حيـول  لئن كانت الصورة الغالبة هي وحدة الطرف الذي تقام عليه الـدعوى علـى أسـاس أّن الـذات املسـؤولة هـي نفسـها مـن تتـوّل دفـع التعويضـات فـإنّ   -
 

 .2014وان ج  13بتاريخ  122445 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 180
 .2014ماي  27بتاريخ  126853احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  181
 . 2014جويلية  03بتاريخ  129055عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية  182
 .2014جانفي 16بتاريخ  130110 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 183
 .2014جوان   18 بتاريخ 79071/1 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 184
 .2014جوان   18بتاريخ   120594 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 185
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ            126579 احلكم البتدائي الصادر ف القضّية عدد 186
 . 2014جويلية   03بتاريخ   122250 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 187
 .2014جوان  27بتاريخ   1 /19092  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عددو  2014أفريل  29بتاريخ          124426احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  188
 . 2014أفريل  17بتاريخ  29110احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد  189



30 

 

ل األعبـاء املاليـّة للمسـؤولّية دون إمكانّية الفصل بصـفة تكـون فيهـا هـذه األخـية مغـايرة عـن األول وذلـك ف الصـّورة الـيت تعهـد اجلهـة املسـؤولة إل جهـة أخـرى  حتمـّ
 190اليت تتحّملها ومن بينها خاّصة وجود عقد أتمني يربط الطرفني.

لوضوح أو  دأب عمل القاضي اإلداري على اخلوض ف مسائل فرعّية أو تفّحص واثئق ّترج مبدئّيا عن اختصاصه كّلما اّتسمت املسألة املعروضة أمامه اب  -
إل حّل تلك املسألة والبّت فيها خاّصة ف غياب صعوبة جّدية أو تنازع أو تشكيك ف حقيقتها أو مضموهنا   لالنتهاءذاهتا وواضحة  كانت تلك الواثئق كافية ب 

 191من قبل األطراف املعنّية. 

 متفرقات:  -الفرع الثامن

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
بعـد انقضـاء مـا ينـاهز  يغدو الطلب املقّدم من املكّلف العام بنزاعات الدولة هليئة احملكمة خـالل جلسـة املرافعـة إبرجـاع القضـية لطـور التحقيـق لـإلدلء بتقريـر  -   

ة العادلـة والـيت مـن أوكـد مقّوماهتـا فصـل الثالث سنوات على إعالمه بتقدمي العارض للدعوى الراهنة ومطالبتـه إببـداء ملحوظاتـه بشـأهنا متعارضـا مـع مبـادئ احملاكمـ
 192النزاعات ف آجال معقولة.

 
غي  فقه قضاء هذه احملكمة على رفض دعوى جتاوز السلطة كّلما كان إبمكان الطاعن ف القرار احلصول على نفس النتيجة ابللجوء إل سبيل آخر    استقرّ   -  

 193اإللغاء. 
 

ابخلرباء قصد إجناز املأموريـة املـأذون هبـا حيـول دون البـّت ف موضـوع الـدعوى ضـرورة أنـّه ل  التصالإلجراء التحقيق وعدم تويل املعين ابألمر   النصياعإّن رفض    -
 194يتسىّن هلذه احملكمة أن تعمد جزافا إل تقدير عالقة السقوط الّذي حلقه نتيجة احلادث دون اللجوء إل أهل اخلربة.

 

عوى األمـر الـّذي يّتجـه رة اجلهة املّدعى عليها بتسوية وضعّية املّدعي وإقرار األخي حبصول الّتسوية وموافقته على ذلك إّّنا يُؤّدي إل انتفاء موضـوع الـدّ إّن مباد  - 
 195.داريّةمن القانون املتعّلق ابحملكمة اإل 31معه احلكم خبتم القضّية لعدم وجود ما يستوجب الّنظر فيها تطبيقا ألحكام الفصل 

إحجام حمامي املدعي عن الرد رغم التنبيه عليه إل التسليم مبا جاء   طاملا ثبت من واثئق امللف أنّه ّت سحب القرار املطعون فيه، فإنّه ل يسع احملكمة ف ظلّ   - 
 196بتقرير اجلهة املدعى عليها من أنّه متت تسوية وضعيته واعتبار أّن سكوت املدعي يعّد إقرارا منه بتلك التسوية. 

 

 الطّور اإلبتدائي: املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة يف  -القسم الثاين  

 تكريس احملكمة ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانوين:   -الفرع األّول

 شرط إانبة حمام مرّسم لدى الّتعقيب أو لدى اإلستئناف: -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 . 2014ديسمرب 18بتاريخ   48186/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  190
 . 2014ديسمرب 18بتاريخ   18648/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  191
 .2014ماي  07بتاريخ  122546احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  192
 . 2014جويلية   15بتاريخ  27863احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد  193
 .2014أكتوبر  23بتاريخ  122148احلكم البتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جويلية  15 بتاريخ 121985ف القضّية عدداحلكم اإلبتدائي الصادر   194
 .2014مارس  17 بتاريخ 125821احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 195
 .2014مارس  31بتاريخ  132571در ف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصا 196
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لتعـويض، فـإّن رفعهـا مباشـرة مـن املـّدعي دون إانبـة حمـام لـدى التعقيـب أو السـتئناف وإمسـاكه عـن تصـحيح إجـراءات طاملا أّن الـدعوى تنـدرج ف إطـار قضـاء ا  -
 197من قانون احملكمة اإلدارية. 35القيام رغم التنبيه عليه ف الغرض، جيعلها حريّة ابلرفض شكال ملخالفتها أحكام الفصل 

إلّ أّن اإلخــالل هبـذا اإلجــراء  الكامــل تتنـزل ف إطـار اإلجــراءات األساسـية الواجــب احرتامهـا حــىت تكـون الـدعوى مقبولــة شـكال،ة القضـاء إّن إانبـة حمـام ف مــادّ  -
 198سواء كان ذلك بصفة تلقائية من املّدعي أو بطلب من احملكمة. للتصحيح أثناء التحقيق ف الدعوى، يكون قابال

)جديــد(  مــن القــانون املتعلــق ابحملكمــة اإلداريــة هــو مــن اإلجــراءات القابلــة للتصــحيح والــيت ل تــؤول إل رفــض  35ا للفصــل إّن اإلجــراء املتعلـّـق إبانبــة حمــام طبقــ -
 199الدعوى شكال إلّ مىت أحجم املعين ابألمر عن القيام هبا.

ميكن حبال مـن األحـوال اعتبـاره مبثابـة تصـحيح سـليم إلجـراء إانبـة كتحرير الطلبات ل   األصلنيابة دون اإلدلء أبي تقرير ف  إعالماكتفاء انئب املدعي بتقدمي    -
 200حمامي ف القضّية املنشورة لدى القضاء اإلداري.

 شرط القيام ضّد املكّلف العاّم بنزاعات الّدولة:  -الفقرة الثانية  

 إقرار املبدأ التّايل:  احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل خلصت
 الــدعوى هتــدف إل التعــويض عــن الضــرر املعنــوي املرتتــب عــن اخللــل املتعلــق بتســيي املرفــق العــام الصــحي ف خصــوص إشــراف اإلطــار الطــب لعمليــةطاملــا كانــت  -

لصــحة علــى ذلــك ه يتعــني مســاءلة املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة ف حــق وزارة االــولدة ووفــاة مولــود املــدعيني ممــا ترتــب عنــه ضــرر معنــوي جســيم حلــق بوالديــه، فإنّــ 
 201ه.مع حفظ حّقه ف الرجوع ابلّدرك على املستشفى املقام ضدّ  األساس

 

 وجوب توّفر شرطي األهلّية والصفة:  -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
 202فوق الثامنة عشر يصّيه مّدعيا ف الدعوى بدل عن ولّيه. تسّنه  تترّشد املقام ف حّقه أثناء نشر القضية بعد أن صبح إنّ  -

 آجال الّتقاضي يف ماّدة الّتعويض:  -الفقرة الّرابعة 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
مـن جملـة اللتزامـات والعقـود ف نزاعـات  402على أّن تطبيق القاعدة العامة ف خصـوص التقـادم املسـقط واملنصـوص عليهـا ابلفصـل استقّر قضاء هذه احملكمة   -

 203القضاء الكامل ل يتّم إلّ ف غياب نص خاص حيكم تلك املاّدة.
 17ة الفصـل واملتعلـّق ابلعقـارات الدوليـة الفالحيـة وخاصّـ  1995فيفـري  13املـؤرخ ف  1995لسـنة  21املنطبق على النزاع املاثل هو القـانون عـدد  إّن النصّ   -

لزمن فاقدا ألّي سـند سـليم مـن منه الذي مل خُيضع إمكانية البيع ابملراكنة لتسوية وضعية املنتفع ابإلسناد آلجال حمّددة، وهو ما جيعل الدفع بسقوط الدعوى مبرور ا
  204القانون، ويتعنّي على هذا األساس رّده.

 
احلكم اإلبتدائي  و  2014ديسمرب  18 بتاريخ  134804احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  22بتاريخ   133973احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  197

 . 2014ماي  27بتاريخ 134877الصادر ف القضّية عدد 
 .2014أفريل  11بتاريخ  126452 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014مارس  07بتاريخ  122692 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 198
 .2014أفريل  11بتاريخ  127070احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان  13بتاريخ  122388احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  199
احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014يسمرب د 31بتاريخ 128967احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  15بتاريخ  122453احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  200

 .2014أفريل  25بتاريخ  123308ف القضّية عدد 
 .2014مارس  11بتاريخ  122378احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 201
 .2014جوان   18بتاريخ  124512احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 202
 .2014ماي  27بتاريخ  122828و 89192/1 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 203
 .2014ماي  27بتاريخ  122828احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 204
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 تكريس احملكمة لقواعد إجرائّية فقه قضائيّـة:    -الفرع الثاين 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
بتقرير يتضّمن طلبات منّوهبا الرّامية إل الّتعويض ل يُعّد مبثابة تصحيح إلجراءات القيام ول مُيّثل تطبيًقا سليًما إّن اكتفاء احملامي بتقدمي إعالم نيابة دون اإلدلء    -

 205من قانون احملكمة اإلداريّة، األمر الذي يبقى معه اإلجراء املراد تصحيحه خُمتالًّ. 35ألحكام الفصل 
  

 القيام ابإلستئناف: القسم الثالث: املبادئ املتعّلقة بشروط 

 الفرع األّول: شكلّيات وإجراءات املطلب واملذّكرة:  

 تقدمي مطلب اإلستئناف:وإجراءات وشكلّيات الفقرة األوىل: أجل  

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ملــواليني لتقــدمي املطلــب مــن شــأنه أن يعيــب اإلســتئناف ويــؤّدي إل التصــريح بســقوطه، عــدم تقــدمي مــا يفيــد تبليــغ مســتندات اإلســتئناف خــالل أجــل الشــهرين ا -

 206املسقطات وجوبية تثيها احملكمة وتتمّسك هبا من تلقاء نفسها لتعّلقها ابلّنظام العام. ضرورة أنّ 

اإلعــالم عــدم إدلء اجلهــة املســتأنفة ابلقســيمة الربيديــة الــيت تفيــد توجيــه مســتندات الســتئناف إل املســتأنف ضــدها مبقتضــى مكتــوب مضــمون الوصــول مــع  إنّ  -  
 207.ابلبلوغ، يرتتب عنه سقوط الستئناف

قدمي مطلب اإلستئناف واتريخ تقدمي مستندات اإلسـتئناف وتولـّت انئبـة تقدمي مطلب اإلعانة القضائّية ف غضون اآلجال القانونية الفاصلة بني اتريخ ت  طاملا تّ  -
 208.املستأنف تقدمي مستندات اإلستئناف نيابة عنه مباشرة بعد قبول مطلب اإلعانة العدلّية، فإّن ذلك من شأنه أن ُيصّحح إجراءات القيام

 درة بناء على تعّهد تلقائي،وما قـد يرتتـّب عنـه مـن مسـاس مببـدأين قـانونيني عـامني مهـا مبـدأف غياب قواعد إجرائية تتعّلق إبستئناف قرارات جملس املنافسة الصا  -
 عـي لقاعـدة إجرائيـة مسـتنبطةاألمان القانوين ومبدأ شفافية اإلجراءات أمام احملاكم الذي يكفل املساواة بني املتقاضني، ترى احملكمة اإلدارية عدم وجاهة تطبيق رج

 209.النزاع على إجراءاته السابقة هلا على أن تتوّل احملكمة إعالم اجمللس ابإلستئناف ومتكينه من اإلدلء مبالحظاتهمبناسبة التعّهد هبذا 

 الفقرة الثانية: مذّكرة اإلستئناف ومرفقاهتا: 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ 132365احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  205
 . 2014 جويلية 10بتاريخ  210190احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  206

 . 2014 مارس 03بتاريخ  29453احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد و  2014 جويلية  14بتاريخ  28844احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  207

 . 2014 جويلية  14بتاريخ  29314احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  208

احلكم اإلستئناف الصادر  و  2014 جويلية  10بتاريخ  27772احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد و  2014 جويلية  10خ بتاري  27766احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  209
 .2014 جويلية  10بتاريخ  27742ف القضّية عدد 
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فيد على املستأنف أن يديل ف أجل شهرين من اتريخ تقدمي املطلب مبذكّرة ف بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة من احلكم املستأنف وما ي  جيب   -
 210وإلّ سقط استئنافه.  إبالغ املستأنف ضّده بنظي من تلك املذّكرة،

 211املواجهة وضمان ممارسة املستأنف ضّدمها حلّقهما ف الدفاع.  احرتاماإلدلء مبا يفيد تبليغ مذكرة الطعن إّّنا هو إجراء يرمي إل  -
، فقــد اكتفــت املســتأنفة ابإلدلء بوصــل يفيــد إرســال فــاكس الســتئنافه بنظــي مــن مــذكرة حيــث وفيمــا يتعلــق بواجــب اإلدلء مبــا يفيــد إبــالغ املســتأنف ضــدّ  -

ه يقتصـر علـى ذكــر ة وأنّــ ها خاصّـ مجيــع الواثئـق املصـاحبة هلــا قـد ت تبليغهـا فعـال إل اجلهــة املسـتأنف ضـدّ املسـتندات و  كافيـة للجـزم أبنّ   وثيقـة ل تعــدّ  للغـرض، وهـي
 212تبليغ مخسة صفحات دون بيان فحواها، عالوة على صعوبة القطع مبطابقة رقم الفاكس املبلغ فيه مع الرقم الفعلي اخلاص بوزارة الرتبية.

 

 الّشروط املرتبطة أبطراف احلكم املستأنف وابألشخاص املشمولني به:   -الفرع الثاين

 وجوب توّفر شرطي الصفة واملصلحة:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
جملــة املرافعـات املدنيــة والتجاريــة تقتضــي أّن السـتئناف ل ميــارس مــرتني ضــد نفــس مــن  155إّن القاعـدة األصــولية ف إجــراءات التقاضــي املسـتمّدة مــن الفصــل  -

 213ومن نفس الطرف ولو كان أجل الطّعن مازال قائما. احلكم

 العرضي:  االستئناف -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
 214. استئنافهمالعرضي املقّدم من اجلهة املستأنف ضّدها ف إطار القضية حراّي ابلقبول بعد تراجع املستأنفني عن  الستئنافيكون  -

 

 املبادئ املتعّلقة إبجراءات الطّعن ابلّتعقيب :  -القسم الّرابع

 شكلّيات مطلب الّتعقيب:   -األولالفرع  

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 68 الفصل أبحكام عمال الطعن سقوط عنه يرتّتب التعقيب مطلب تقدمي  من يوما الستني أجل انقضاء قبل التعقيب مستندات تبليغ مبحضر اإلدلء عدم إنّ  -

   215احملكمة اإلدارية.   قانون  جديد من

 
احلكم اإلستئناف  و  2014 جويلية 10بتاريخ   210123احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد و  2014 جويلية 14بتاريخ  210099احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  210

 .2014 ماي  26بتاريخ  210130الصادر ف القضّية عدد 

 . 2014 سبتمرب 29بتاريخ  29259احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد   211

 .2014 ديسمرب  27اريخ بت 29228احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد   212

 . 2014 جويلية 14بتاريخ  210144احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد   213

 .2014 جويلية  15بتاريخ  29660احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد و  2014 ماي  26بتاريخ  29355احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد   214

 . 2014 ديسمرب 08 بتاريخ 313874 عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    215
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 إبالغ أنّ  اقتضى الذي اإلدارية احملكمة قانون  من جديد  69 الفصل ملقتضيات خمالفا يغدو الفاكس  بواسطة ضّدها للمعّقب  التعقيب مستندات تبليغ إنّ   -
 إذا احمللية واجلماعات اإلدارية الصبغة ذات العمومية واملؤسسات الدولة إلّ  الطريقة هذه إتباع من تستثين ول املنفذين العدول بواسطة  يكون  أن   ينبـغي املستندات

   216.نالطع بسقوط  التصريح معه يتعنّي  الذي األمر ذلك، خالف على اخلاصة القوانني نّصت

 املبادئ املتعّلقة بسلطات قاضي الّتعقيب وصالحيات قاضي األصل:   -الثاينالفرع  

 على مستوى املطاعن املثارة:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت
 نقضـه طلـب مـع فيـه املطعـون  احلكـم منطـوق تضـمينه علـى رهحمـرّ  واقتصـار املنتقـد احلكـم إل توجيههـا املـراد املطاعــن إل إشـارة أيّ  مـن التعقيـب مطلـب وخلّـ  -  

   217.للتعليل ادفاق املطلب ذلك جيعل الواقع، خمالفة وأوجه خبرقها املتمسك القانونية األحكام موجزة بصفة ولو بيان  دون  "والقانون  للواقع ملخالفته"
 اإلداريـة، احملكمـة قـانون  مـن 68 الفصـل ملقتضيات خمالفا التعليل، وضعف الدفاع حقوق هضم ومها خمتلفني مطعنني بني صلبه اجلمع يتمّ  الذي املطعن يكون   -
  218األساس. هذا على شكال ابلرفض  حراي جيعله مبا

 
 اإلدارية احملكمة قانون  من جديد68  الفصل اقتضاها مثلما اإلجراءات صحة من ينال احملكمة هذه قضاء ف ساملكرّ  النحو على املطاعن صياغة ف  اخللل إنّ  -

 املؤيدات بكلّ  مشفوعة الطعن أسباب بيان  ف مذّكرة التعقيب مطلب تقدمي  اتريخ من يوما الستني يتجاوز ل  أجل ف يقّدم أن   الطاعن على  أوجب الذي
  .219مراعاهتا  يتحّتم اليت األساسية  اإلجراءات هتمّ  الفصل هذا ومقتضيات ةحدّ  على مطعن لكل ومفّصلة

 على مستوى صالحّيات قاضي األصل:  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت
 العـام النظـام مبوجبـات املتعلقـة تلـك عـدا واملآخـذ الدفوعات إاثرة ف األطراف حمل احللول عدم  احلكمية اهليئة من يقتضي القاضي حياد مبدأ موجبات إعمال -

 األطـراف مصـلحة هتـمّ  مسـائل إاثرة ف وتعويضـه كليـا هحملّـ  ابحللـول  آخـر علـى طـرف مصـلحة يغلـب جتعلـه جليـّة بصـورة لصـالحياته  القاضـي جتـاوز  كعـدم
  220.حصرا

 يكـون  أن   جيـب هوأنّـ  مطلقـا بطـالان املطلـب بطـالن  هبـا اإلخـالل عـن ينجـر الـيت اجلوهرية اإلجراءات من التعقيب مطلب تعليل أن  وقضاء فقها عليه املتفق من -
  221كشف مواطن اخللل املنسوبة للحكم املطعون فيه.متكن من  الواردة ابملطلب املذكور واضحا بصورة  املطاعن موجز

 

  

 
 . 2014 ديسمرب 08 بتاريخ 313874 عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    216
 .2014 فيفري  24 بتاريخ 313560 القرار التعقيب الصادر ف القضية عددو  2014 فيفري   24 بتاريخ 313560 عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    217
 .2014جويلية 14بتاريخ  312436عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  218

 

 .2014 فيفري   24 بتاريخ 313384 عدد القضّية القرار التعقيب الصادر ف  219
 .2014 جوان   30 بتاريخ 313298 عدد القضّية القرار التعقيب الصادر ف  220
 . 2014 ديسمرب 08 بتاريخ 313990عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  221
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 العنوان الثاين:املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع 

 املبادئ املقّررة يف ماّدة جتاوز الّسلطة   -الباب األّول

 املبادئ العاّمة للمشروعّية : -القسم األّول

 ة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت احملكم
القرارات الرتتيبية على حنو ل جيوز معه الدفع بعدم شرعية القرارات الفردية إلّ ف   إّن الدفع بعدم الشرعية أو استثناء الالشرعية ل ميكن أن    -    يستهدف إلّ 

 طار مساءلةوحمدودة جّدا تتعّلق أساسا ابلقرارات الفردية املنصهرة ف نطاق عمليات مرّكبة أو القرارات اليت اصطلح على وصفها ابملعدومة أو ف إ  ةصور استثنائي
 222. ضيا عن مقّرراهتا اإلدارية غي الشرعيةاإلدارة تعوي 

 

 ا ذلقرار على مراقبة مدى احرتامه هللك اذالقاضي اإلداري يقتصر عند بسط رقابته على شرعية    ر إداري استنادا إل نص تشريعي فإنّ اذ مقرّ ف صورة اّتّ   -  
 223. لك الدستورذيت تعلوه مرتبة مبا ف لك إل النظر ف مدى مطابقة النص التشريعي للنصوص الذيتجاوز  النص دون أن  

بعدم   كون قد حتّصن ول يسوغ للمتضرر منه إلّ الدفعي، فإنّه  2005طاملا مل يقع الطعن ف جدول الكفاءة الصادر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية لسنة    - 
املّدعي مبا يفيد طعنه  ف اآلجال املقّررة هلا قانوان وأنّه ما مل يدل دعوى جتاوز السلطة اليّت ترفعشرعيته ضرورة أّن اإلقرار بعدم شرعية قرار إداري ل يّتم إلّ ف إطار 

 224.ابإللغاء ف القرار القاضي بعدم إدراجه ضمن جدول الكفاءة فإّن ذلك القرار يّظل مّتمتعا ابلشرعية وحمّصنا من كّل طعن

 :االختصاصقاعدة    -الفرع األّول

 ة: يالإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التّ خلصت احملكمة ا
ممارسة    -    ف  األصل  أّن  العام  القانون  ف  األساسية  القواعد  قواعد   أن    الختصاص من  تفسي  وأّن  لذلك  القانوين  النص  عيّنها  اليت  السلطة  طرف  من  يتّم 

يفّوض سلطتـه أو إمضـاءه لفائدة   أن    الختصاصلذلك األصل فإّن القواعـد الّسالف ذكرهـا جتـيز لصاحب    استثناءيتّم إلّ على وجه ضّيق، وأنّـه    ل  الختصاص
 225. ل يفرتض وجوده ضمنيـا  يكـون هذا التفويض صرحيـا واضحـا ابلكتابـة وأن   ـيز ذلك وأن  يتوفّر نّص جي شريطـة أن   سلطة إداريـة أخرى

 

 226. النظام العام وتثيها احملكمة ولو مل يتمسك هبا أطراف النزاع إّن املسائل املتعلقة ابختصاص السلطة املصدرة للقرارات اإلدارية هتمّ   -   
 

اذ  اذ قرارات اإلعفاء، فإّن السلطة املخولة قانوان لّتّ قانوين واضح حيّدد اجلهة صاحبة الختصاص ف اّتّ   ه ف غياب نصّ عليه فقها وقضاء أنّ   من املستقرّ   -  
 227. إلهناء املسار الوظيفي إعمال لقاعدة توازي الختصاص التسمية تكون هي ذاهتا السلطة املؤهلة قرارات

 

، على تطبيق قاعدة توازي الختصاص ف التسمية على إهناء املسار الوظيفي، األمر الذي يكون معه درج فقه قضاء هذه احملكمة، ف حالة صمت النصّ   - 
 228.ّتاذهابخمتصا  2011فيفري  10اجلمهورية املؤقت زمن إصدار القرار املتعلق إبعفاء املدعي من مهامه كقاض ف  رئيس

 
 .2014ماي  15بتاريخ  124552عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  222

 .2014ماي  05بتاريخ  122748عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  223

 .2014جويلية  15بتاريخ             124067عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  224

احلكم  اإلبتدائي الصادر  و  2014جويلية  15بتاريخ  128339 احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عددو  2014ماي  28بتاريخ  127603عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  225
 .2014جانفي    24بتاريخ  128763 ف القضّية عدد

 

 .2014جانفي  28بتاريخ  124666عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  226
 .2014ماي  07بتاريخ   128621عدد  احلكم البتدائي الصادر ف القضيةو  2014جويلية  03بتاريخ  128633د عد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  227
 . 2014ديسمرب  05بتاريخ  128664احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  03بتاريخ  123043احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  228
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 229. ره صاحب الختصاص عرب إمضائه على حماضر الّلجان الستشاريةجمّسدا ملا قرّ ة إذا كان خمتصّ  يكون القرار اإلداري صادرا عن سلطة - 
 

 الختصاص املوافقة املذكورة هي صاحبة    نظرا لغياب نّص صريح حيّدد السلطة املوكول إليها سحب املوافقة مسبقة كانت أم هنائية، فإّن اجلهة املختّصة ملنح  - 
 230. لسحبها

 

عدم استيفاء الطالب   طاملا أّن عميد الكلّية هو املخّول قانوان إبجراءات الّتسجيل والرّتسيم، فإنّه من صالحياته أيضا سحب الرّتسيم ف صورة  ما إذا ثبت  - 
 231. املضبوطة قانوان للشروط

 

  ف إبداء رأي استشاري خبصوص القرارات الفرديّة الصادرة عن الوزيرإّن تعديل القاعدة الواردة أبمر مبوجب تراتيب سطّرهتا جلنة فنّية ينحصر دورها قانوان  - 
ا  املكّلف لقواعد  خرق  على  ينطوي  الفالحي،  الستعمال  ذات  ابملبيدات  اخلاّصة  الوقتّية  ابلرتاخيص  أو  اإلداريّة  ابملصادقة  واملتعّلقة  لختصاص ابلفالحة 

 232. وللقانون 
التأديب املدرسي الّذي يضبط طبيعة ونطاق العقوابت املدرسية وحيّدد السلط اليّت يرجع إليها    -  وسائر الصيغ واإلجراءات اليّت ينبغي   اّتاذهاف غياب نظام 

عدم    عليها بعيب  تدخلها ومشوبة ابلتايل  مفتقرة ألساس  الصالحية  الرتبية هلذه  مباشرة جمالس  تغدو  ضرو الختصاصمراعاهتا،  املنشور عدد  ،  أّن    93/91رة 
 لّتاذق بنظام التأديب جبميع مقوماته ابلرغم من عدم أتهيل وزير الرتبية  ن أحكاما ترتيبية تتعلّ املتعلق ابلنظام املدرسي تضمّ   1991أكتوبر    1  خالصادر بتاري

 233. مادة التأديب ابلنسبة ملختلف املؤسسات الرتبوية تراتيب ف

 األصيل:  االختصاص -الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : 
القانون عدد    -   القضاء واجمللس األعلى    1967جويلية    14املؤرخ ف   1967لسنة    29لئن كان يرجع إل رئيس اجلمهورية مبوجب أحكام  بنظام  املتعّلق 

املؤرّخ ف   2011لسنة  6القانون التأسيسي عدد  من 17القضاة بناء على ترشيح اجمللس األعلى للقضاء، فإّن الفصل تسمية  للقضاء والقانون األساسي للقضاة
العمومّيةامل 2011 ديسمرب  16 للّسلط  املؤّقت  ابلّتنظيم  اليت    تعّلق  العليا  املدنية  الوظائف  ف  التعيني  سلطة  احلكومة  رئيس  إل  تسمية ت عهد  إطارها  ف  ندرج 

 11اجلمهورية على هذا األساس ممارسة هذه الصالحية خاصة وأنّه أضحى ميارس مهاما حمّددة ُضبطت بصفة حصرية أبحكام الفصل    د لرئيسة، ومل يعُ القضا
 234.املذكور واليت وابستقرائها، مل تتضّمن صالحية تسمية القضاة من القانون التأسيسي

 

  اليت تستأثر دون أوكل املشرّع صالحية النظر ف ملفات السقوط والتثبت من وجوده وحتديد نسبته ومدى إسناده للخدمة العسكرية من عدمه إل جلنة اإلعفاء - 
 235. سواها مبمارسة تلك املهام على معىن أحكام املرسوم املتعلق بضبط نظام اجلراايت العسكرية للسقوط

قراراهتا ول   اّتاذتتمّتع جلنة السقوط البدين بسلطة تقديرية عند  و   تقاعد من أجل العجز البدين ضمن سلك األمن تتّم من قبل وزير الداخليةإّن اإلحالة على ال  -
 236. املطعون فيه على خطإ فادح ف التقدير القرار انطواءّتضع  إلّ للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري الّذي يقتصر على التثبت من مدى 

 

 
 . 2014أفريل  11بتاريخ  125226احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  229

 . 2014جويلية  15بتاريخ  125315عدد  القضّية الصادر ف احلكم اإلبتدائي  230
 .2014جوان  27 بتاريخ  122127عدد  القضّية الصادر ف  بتدائياحلكم اإل 231

 

232
 . 2014نوفمرب  11بتاريخ  121226عدد  القضّية اإلبتدائي الصادر ف احلكم     

 .2014جوان  30بتاريخ  128917عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  233

احلكم البتدائي الصادر ف  و   2014ماي    07بتاريخ    128622عدد    القضّيةالصادر ف    احلكم اإلبتدائيو  2014ماي   07بتاريخ    128621اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد      احلكم  234
 .2014ديسمرب   31بتاريخ  128715عدد  القضّية

 . 2014جويلية   04بتاريخ  19161/1اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   احلكم 235

 .2014جويلية  03بتاريخ   19868/1احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014مارس  18بتاريخ  120608اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   احلكم 236



37 

 

 237.مة من طرف األطراف املعنّية ف أجل معقولتكون سلطة جملس الوصاية اجلهوي مقّيدة ابلّنظر ف كل مطالب الطعن املقدّ -
ب  -     رة صفة دنيا ف صو تتمّتع الّلجان الطبية لرخص املرض بسلطة تقديرية ف جمال تقريـر وجـود حـالة املرض من عدمها ول رقابة عليها من قبل القاضي إلّ 

 238ة. املطلوب وجود غلط واضـح وبديهـي ف التقدير وتكون اإلدارة ملزمة ابلتقّيد برأي اللجنة الطبية سواء كان ابملوافقة أو بعدمها على منح العطلة
 

أّن سلطة البلديّة ف حالة البناء بدون رخصة تكون مقّيدة وبذلك فإّن رئيس البلدية املّدعى عليها يكون ملزما ف   اعتبارفقه قضاء هذه احملكمة على    استقر  -  
ه قرار ف السدم وإّّنا يتعّدا   اّتاذاألصلي الذي خّوله له املشرّع والذي ل يقف عند حّد    الختصاصتويّل املتداخل فتح الباب بصورة غي قانونية مبمارسة    صورة

على أسباب شرعية تتعّلق ابحلفاظ على النظام  استنديتفصى من ذلك إلّ إذا  لزم األمر ول ميكنه أن   ابلقّوة العامة إن   والستعانةعلى تنفيذ ذلك القرار  إل السهر
 239. العام

 

 رئيس البلدية يسهر داخل املنطقة البلدية على راحة املتساكنني وهو يتمتع لذلك بصالحيات ضبط عام   من قانون البلدايت أنّ   75و  74ن الفصالن  تضمّ   -  
 240. خبصوص الراحة والسكينة واألمن العام 

 

 241. رئيس البلدية املختص ترابيا هو السلطة املختصة قانوان إلسناد رخص إشغال امللك العمومي نّ إ - 
  

 لتوزيــع الــرتاب أي رئــيسإّن السـلطة اإلداريــة املختصــة ابّتـاذ قــرار هــدم البنــاءات املقامـة خالفــا للصــيغ القانونيـة هــي الســلطة املختصــة بتسـليم رخــص البنــاء وفقـا ل -
 خلص أنّ لعقارات الكائنة داخل املناطق البلدية والوايل بصـفته رئيسـا للمجلـس اجلهـوي ابلنسـبة للعقـارات الكائنـة خـارج املنـاطق البلديـة، كمـا يسـتالبلدية ابلنسبة ل

 242.الختصاص املذكور غي قابل للتفويض 

 من الّدرجة الثانية :   االختصاص -الفقرة الثانية

 املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه 

 املتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة إل الولة  أن    1989مارس    24املؤرخ ف    1989لسنة    457من األمر عدد  6أحكام  الفصل    اقتضت  -  
مندرجا ضمن  و ايل يكون إعفاء العارض من مهامه من قبل وايل اجلهة سليما  ض للولة صالحية تسمية العمد ونقلتهم وإهناء مهامهم، وابلتّ الداخلية يفوّ   وزير

 243. املفوضة له من قبل وزير الداخلية طبق التشريع اجلاري به العمل السلطات
 

  املتعلق  1989مارس    24املؤرخ ف    1989لسنة    475إّن صدور القرار املطعون فيه عن وايل انبل كان تطبيقا ملقتضيات الفصل السادس من األمر عدد    -  
الالحقة وآخرها األمر عدد   إمتامه وتنقيحه ابلنصوص    الذي  2013فيفري    26املؤرخ ف    2013لسنة    1227بتفويض سلطات أعضاء احلكومة مثلما ت 

 املتعلق ابلتنظيم  1956جوان    21ض للولة صالحية تسمية العمد ونقلهم وإهناء مهامهم تطبيقا ملقتضيات األمر العلي املؤرخ ف  وزير الداخلية يفوّ   اقتضى أنّ 
أعضاء احلكومة يفوضون إل الوايل    أنّ منه الذي نص على    13اإلداري لرتاب اجلمهورية مثلما ت تنقيحه و إمتامه ابلنصوص الالحقة وابلتحديد أحكام الفصل  

 244.حدود كل تفويض أبمركل جهة بعض سلطاهتم ويضبط نوع و   ف
 

 
 .2014مارس  11خ بتاري  19975/1اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم  237

 . 2014جويلية  10بتاريخ  120964 اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم  238
اإلبتدائي الصادر      احلكمو   2014فيفري    28  بتاريخ  122245الصادر ف القضية عدد    بتدائياحلكم اإلو   2014ديسمرب    12بتاريخ    120716  اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   احلكم  239
 .2014ماي  27بتاريخ  17520/1عدد  القضّية ف 

 .2014 فيفري  25بتاريخ  124327 اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم  240

 .2014جانفي  24بتاريخ  127927 اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم  241

 .2014جوان  13بتاريخ  122963 اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احلكم  242

 .2014فيفري  25بتاريخ  124238عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 243
 . 2014جانفي   24  بتاريخ  128763عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 244
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 245.من القانون األساسي املتعلق ابلبلدايت 55جيد أساسه ف الفصل  اختصاصاتهتفويض رئيس البلدية جلملة من  -
 رئيس البلدية سلطة اّّتاذ قرارات ف هدم البناءات غي املتحّصلة على ترخيصا ف الغرض، من القانون األساسي للبلدايت إل    72لئن أوكلت أحكام الفصل    -

ميكن لسلطة اإلشراف، خارج الصورة املنصوص    كما  فإنّه ميكن للوايل أن حيّل حمّله وميارس الختصاص املسند له إذا امتنع أو أمهل القيام بذلك إثر التنبيه عليه. 
استحالة ماّدية ملمارسة الختصاص على النحو املنصوص   من القانون األساسي للبلدايت، اّّتاذ قرار مكان سلطة أخرى إذا ما ثبت هلا وجود  72عليها ابلفصل  

العامة أو ما يفرزه ذلك من تعطيل ملصاحل املواطنني، على أّن   اقب وخيمة على املصلحةعليه ابلقانون تالفيا حلالة الفراغ املؤسسايت والقانوين وما ينجّر عنه من عو 
 246. هذه السلطة تبقى مطالبة إبقامة الدليل على وجود مثل هذه الستحالة

 قاعدة اّتصال القضاء : -الفرع الثاين

 : ةالّتالي ئداخلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب
امل  -   الّدرجة من قبل نفس األطراف وحول ذات  أمام نفس  القيام جمّددا  القضاء مينع  اّتصال  أّن مبدأ  املقّرر ف قضاء هذه احملكمة  وضوع والّسبب إنّه من 

فضي لزاما إل ترتيب ثالث نتائج  ابعتبار أّن سلطات القاضي تنقضي مبجّرد تصرحيه ابحلكم تفاداي لتضارب األحكام وتناقضها واجتنااب لتأبيد الّنزاعات وهو ما ي
به ل خيالف   أّن ما قضي به ل يقبل أن يعاد البّت فيه من جديد واثنيها أّن ما حكم به واجب الّتنفيذ ف كّل احلالت، واثلثها أّن األمر احملكوم  حتمّية، أّوهلا

الّنفوذ الّنسب لّتصال القضاء حيول دون إمكانّية إعادة الّنظر جمّددا ف مشروعّية نفس القرار ّن مبدأ  كما أ  كن أن يناقض أبّي حكم قضائي لحقمبعىن أنّه ل مي
 247اإلداري مبناسبة نشر قضّية اثنية جتمع بني نفس األطراف وترتكز على نفس املوضوع والّسبب القانوين. 

  ستندت إليه احملكمة عند قضائها ابإللغاء وإعادة مناقشة مدى شرعّية قرار العزل غي ذي إّن صيورة حكم اإللغاء اباّت جيعل اخلوض جمّددا ف الّسبب الذي ا -   
 248. جدوى نظرا للّنفوذ املطلق الذي أعطاه املشرّع لقرارات احملكمة اإلداريّة القاضية ابإللغاء

تنازع    -  القضاء، بل أكس   الختصاصمل يكتف املشرع جبعل قرارات جملس  اتصال  أهّنا تكون حجّ حمرزة على قوة  الكافة وهي اها حجّية مطلقة مبعىن  ة على 
 249.واجبة التطبيق ل فقط من قبل احملكمة املعنية ابلنزاع بل أيضا من قبل سائر احملاكم لذلك

 مبدأ حجية الشيء املقضي به:   -الفرع الثالث

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 

 250.ة األمر املقضي به من متعلقات النظام العام ويتعني على احملكمة إاثرته والتمسك به تلقائيا حىت ف غياب دفع من اخلصومحجيّ  احرتام  إنّ   - 
 

 

 يخلص لنتيجة مفادها إّن نطاق احلجّية ف األحكام يتحّدد مبنطوق احلكم وأسبابه اجلوهرية، ممّا ل حيول دون بسط قاضي التعويض رقابته على شرعية القرار ل  -
 251سؤولة من عدمها. املاإلدارة حتميل 

 
ما يصرح به القاضي اجلزائي خبصوص الوجود املادي لألفعال حيظى ابحلجية املطلقة للشيء املقضي به   يعّد من الثوابت املستقر عليها لدى هذه احملكمة أنّ  -

 
 . 2014أكتوبر  23بتاريخ  19995/1عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 245

 .2014ماي  07بتاريخ  123978عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 246

اإلبتــدائي الصــادر احلكــم و  2014مــاي  15بتــاريخ  121455احلكــم اإلبتــدائي الصــادر ف القضــية عــدد و  2014جويليــة  15بتــاريخ  124810احلكــم اإلبتــدائي الصــادر ف القضــّية عــدد 247
 .2014سبتمرب   25بتاريخ   138361 القضّية عدد  ف 

 .2014مارس  17بتاريخ  120558عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائيحلكم ا 248
 . 2014جانفي   16بتاريخ  18190/1عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  249

 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  123107 احلكم البتدائي الصادر ف القضّية عدد  250
 . 2014ماي  16بتاريخ  125057عدد الصادر ف القضية اإلبتدائياحلكم و  2014جوان  13بتاريخ  122388عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  251
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 252.القاضي اإلداري مبا آل إليه ويقّيد
  الستئناف أنظار حمكمة ليس موجبا إلقراره استئنافيا ضرورة أّن ذلك احلكم مل يكتس الصبغة الباتة ول يزال معروضا على  البتدائيتنفيذ املعقب ضّده للحكم  - 

 253. ممّن له مصلحة ف ذلك البتدائي القول خبالف ذلك يؤول إل إهدار ضماانت التقاضي على درجتني وإفراغها من حمتواها مبجّرد تنفيذ احلكم  وأن 

 مبدأ احرتام حقوق الّدفاع:   -الفرع الّرابع

 : ةالّتالي ئداخلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب

اليت هي مبثابة العقاب أو كلما كانت ع  -    ليمتد إل كّل قرارات اإلدارة  التأديبّية  القرارات  يتجاوز حدود  الدفاع  لى درجة ابلغة من إّن واجب احرتام حقوق 
ذلك ل يتحقق إل عرب متكني املعين ابألمر من جهة من معرفة األفعال واملخالفات املنسوبة   هلا عالقة بشخص من تسّلط عليه القرار أو بنشاطه، وأنّ   اخلطورة أو

ف أجل معقول قبل مواجهته مبا ينسب إليه، ابلنظر إل كونه    الستدعاءاطالعه على مجيع الواثئق املتعلقة بتلك األفعال، ومن جهة أخرى ابحرتام إجراء    إليه بعد
 254.اية منه متكينه من احلضور لسماعه وابلتايل الدفاع عن نفسه إجراء جوهراي الغ يعدّ 

 

 غـيالقـرار املطعـون فيـه الـيت يكـون فيهـا  صـورةالف  وتوفي الّضماانت املقّررة قانوان ف جمال التأديب إّن اإلدارة تكون غي حممولة على انتهاج اإلجراءات الّتأديبّية  -
 255.مصطبغ مبآخذ أتديبّية وتنتفي فيه ابلّتايل الّصبغة العقابّية

 القرارات ذات الصبغة الّتأديبية:  -الفقرة األوىل

 : التّايل دأة ف هذه املاّدة إل إقرار املبخلصت احملكمة اإلداريّ  
ليمتد إل كّل قرا  -    التأديبّية  القرارات  يتجاوز حدود  الدفاع  اليت هي مبثابة العقاب أو كلما كانت على درجة ابلغة من إّن واجب احرتام حقوق  رات اإلدارة 

ذلك ل يتحقق إل عرب متكني املعين ابألمر من جهة من معرفة األفعال واملخالفات املنسوبة    اخلطورة أوهلا عالقة بشخص من تسّلط عليه القرار أو بنشاطه، وأنّ 
ف أجل معقول قبل مواجهته مبا ينسب إليه، ابلنظر إل كونه    الستدعاءاطالعه على مجيع الواثئق املتعلقة بتلك األفعال، ومن جهة أخرى ابحرتام إجراء    إليه بعد

 256.اية منه متكينه من احلضور لسماعه وابلتايل الدفاع عن نفسه إجراء جوهراي الغ يعدّ 

 القرارات غري الّتأديبّية أو املّتصلة بذات الّشخص :  -الفقرة الثانية

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
نها حقوق الدفاع متكني العون الذي يكون عرضة لعقوبة من الدرجة الثانية من كامل الضماانت التأديبية كإطالعه على ملفه التأديب وخاّصة م   احرتاميقتضي    - 

 257ف أجل معقول قبل املثول أمام جملس التأديب.  استدعاؤهاملتعّلقة ابلتهم املنسوبة إليه مع متكينه من تقدمي أوجه دفاعه وكذلك  تلك
 

 
اإلبتدائي    252 عدداحلكم  القضّية  ف  عدد  و   2014أكتوبر    30بتاريخ    132575  الصادر  القضّية  ف  الصادر  اإلبتدائي  اإلبتدائي  و   2014ديسمرب    05بتاريخ    125728احلكم  احلكم 

 . 2014مارس  11بتاريخ  122291عدد الصادر ف القضّية 
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311601عدد  القضّية الصادر ف  قرار التعقيب ال 253
احلكـم اإلبتـدائي الصـادر و  2014جـوان  18بتـاريخ  123285احلكـم اإلبتـدائي الصـادر ف القضـية عـدد و  2014مـارس  07بتـاريخ  121994عـدد  القضـّيةحلكم اإلبتـدائي الصـادر ف ا  254
 .2014فيفري    25بتاريخ   122936عدد   القضّيةف  

 .2014جويلية 15بتاريخ  18135/1 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 255

احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014جوان  18بتاريخ  123285احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد و  2014مارس  07بتاريخ  121994عدد  ائي الصادر ف القضّية حلكم اإلبتدا 256
 . 2014فيفري   25بتاريخ  122936عدد  القضّية ف 

 .2014ديسمرب  05بتاريخ  125728القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف  257
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التأديب    ءاملتعلقة ابلستدعاأّن اآلجال    اعتبارستقّر عمل هذه احملكمة على  ا  -   لفرتة   تعترب من قبيل اآلجال اإلستنهاضية اليت ل يرتتب عن جتاوزهاجمللس 
 258. بشرعية القرار املطعون فيه معقولة بطالن اإلجراءات التأديبية واملساس

 
يسمح له إبعداد وسائل دفاعه ومناقشة األخطاء املنسوبة   أايم من انعقاد جملس التأديب أجال معقول من شأنه أن    9املّدعي قبل  يعترب توجيه استدعاء إل    - 

 259.وتكون جهة اإلدارة قد مكنته من أجل كاف لتحضي وسائل دفاعه والواثئق املضّمنة مبلفه التأديب على الوجه األكمل إليه
 

  إلّ ف حدود خمتلف ضوابط   الختيارلبّتة إعفاءها من الّضوابط املنصوص عليها بنفس القانون ول متنح هلا ابلّتايل حريّة  ا تقديريّة ل يعين    اإلدارة بسلطةمتتيع    - 
  داث جملس للّتأديب يتكّون من الّشرعّية، ضرورة أّن إقرار العقوبة مبعزل عن تلك الّضوابط يتناىف والغرض من تفصيل إجراءات الّتأديب ومراحله واليت من بينها إح

 260. خمتّصني وخرباء ف امليدان 
 

عال شريطة تكييفها املساءلة اجلزائية ل تكون سببا مانعا للمؤاخذة التأديبية طاملا جيوز لإلدارة تتبع عوهنا الذي كان حمل تتبع جزائي من أجل نفس األف  إنّ   - 
 261. استقاللية التتبعات اجلزائية عن التتبعات التأديبيةأتديبيا وذلك إعمال ملبدأ  تكييفا

 
الّتأديب،    - حّق  اليت هلا  الّسلطة  تقرير كتاب من  بناء على  إلّ  تتّم  الّتأديب ل  اإلحالة على جملس  لعرضه على جملس كما  إّن  املذكور  الّتقرير  إعداد  أّن عدم 

 262. أقّرها املشرّع لصاحل املوّظف مبا يربّر إلغاء القرار التّأديب على أساسه لضمانة أساسّية  إهدارا  ميّثل  الّتأديب إّّنا
 

تبعا للتظّلم املرفوع من قبله خبصوص اقرتاح إعفائه من   من قبل جلنة منبثقة عن التفقدية العامة لوزارة العدل ف ما نسب إليه من مؤاخذات  مساع العارض  - 
 24التفقدية ل يرجع هلا، حسب ما اقتضته أحكام الفصل    يؤول إل اعتبار أّن اإلدارة قد ضمنت له حق الدفاع، ضرورة أنّ   مباشرة مهامه، ليس من شأنه أن  

اإلنسان، سوى القيام ابألحباث اإلدارية األّولية اليت ليس    املتعّلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق  2010ديسمرب    1املؤرخ ف    2010لسنة    3152من األمر عدد  
للقاضي  شأهنا أن    من انتهاج إجراءات حمّددة ومضبوطة ابلقانون واليت تكفل  التأديب  تغين أبي حال من األحوال عن  التتّبع  الضرورية ف  ، وابلتّايل  الضماانت 

قد ابلتايل  تكونو قانون األساسي للقضاة، متّكن العارض من التمتع ابلضماانت التأديبية املنصوص عليها ف ال اإلدارة قد اّّتذت القرار املطعون فيه دون أن   تكون 
 263. خرقت أحكام الباب السابع من القانون األساسي للقضاة املتعّلق ابلتأديب

 
  نصوص اره خاضعا إل  لئن كان العمدة ل خيضع ف تسميته أو مساره الوظيفي أو إهناء مهامه إل أحكام النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية ابعتب   -

املّتخذ ضّده   راءمل تضبط إجراءات تسميته أو إهناء مهامه ول الضماانت املخّولة له، فإّن ذلك ل ينفي حق العمدة ف الدفاع عن نفسه كّلما اكتسى اإلجخاصة  
 264. ة ضماهنا واحرتامهاصبغة مسلكية أو أتديبية على اعتبارا أّن احرتام حقوق الدفاع يعترب من املبادئ العامة اليت يتوّجب على اإلدار 

 
  عنه، إلّ أنّ   الستغناءلئن كان املدعي يباشر مهامه بصفة وقتّية وعرضية وقابلة للرجوع فيها، حبيث متلك جهة اإلدارة سلطة تقديريّة ف مواصلة تكليفه أو    -

  خبصوصه ومتتيعه جبميع الضماانت القانونية قبل إعفائه من خطّته ولو ف قرارها الطّعني إل أسباب أتديبّية، حيّتم عليها احرتام حقوق الدفاع    اّتاذاستنادها عند  
 265أو احلّد منه.  لستبعادهغياب نص صريح، ضرورة أّن حّق الّدفاع يعترب من املبادئ العاّمة للقانون ول جمال ابلتايل 

 

 
 .2014ديسمرب  12بتاريخ  122698حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد ا 258
 .2014جانفي  16بتاريخ  18529/1حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد ا 259

 .2014ديسمرب  31بتاريخ  123470عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف  260
 . 2014جويلية  04بتاريخ  19160/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف  261

 .2014مارس  17بتاريخ  120508 القضّية عدداحلكم اإلبتدائي الصادر ف  262

 . 2014ماي  07 بتاريخ 128622القضية عدد الصادر ف  احلكم اإلبتدائيو  2014ماي  07بتاريخ  112862 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 263
 . 2014جويلية  01بتاريخ  133426احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  264
 . 2014ماي  16بتاريخ  125213القضية عدد الصادر ف  احلكم اإلبتدائيو  2014ماي  16بتاريخ  125081احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  265
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من أجل أخطاء مسلكية   لنتدابه  العارض ف خطة إمام ل تعفي اإلدارة من وجوب مراعاهتا حلق الدفاع عند مبادرهتا بوضع حدّ   لنتدابالصبغة الظرفية    إنّ   -  
 266. بتمكينه من اإلطالع على ما ينسب إليه من أخطاء قصد مناقشتها والسماح له ابلدفاع عما نسب إليه ف هذا اخلصوص وذلك

 ررات اإلداريّة:مبدأ تعليل املق -الفرع اخلامس

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 

األصل ف التعليل  و   ذلك نّص صريح أو كان قرارها يّتسم ابلصبغة العقابّية  أشرتطأّن اإلدارة غي ملزمة بتعليل قراراهتا إلّ مىت    اعتبارر فقه القضاء على  ستقّ ا  -  
 267. اّتاذهت إل أدّ  يكون دقيقا وواضحا بصورة تكشف عن األسباب الىت يكون منصهرا ف منطوق القرار وأن   أن  

 

  تسليط عقوبة  املعين ابلقرار واليت من أجلها وقع ارتكبهااألخطاء واألفعال اليت    تعليل القرارات اإلدارية الصادرة ف املادة التأديبية يستوجب التنصيص على  إنّ   -         
 268. أتديبية عليه حىت يكون على بينة اتمة منها ويتسىن له إعداد وسائل دفاعه خبصوصها

 

رقابته   يقتضي  -   بسط  اإلداري  القاضي  ويستطيع  صحتها  مناقشة  من  هبا  املستهدف  يتمكن  حىت  والواقعي  القانوين  سندها  بيان  اإلدارية  القرارات    تعليل 
 269. عليها

 

الوقوف    -   لتمكني املشمولني هبا من  تعليلها  تقتضي من اإلدارة  املاّسة من حقوق األفراد  القرارات  أنّ   علىإّن   ه واستثناءا من ذلك فإنّ أسباب صدورها إل 
 270. تكون معللة الرفض الضمين ل ميكن، ابلنظر لطبيعتها، أن   قرارات

 271استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن اإلدارة ل تلتزم بتعليل قراراهتا إلّ إذا اقتضت النصوص التشريعية أو الرتتيبية ذلك صراحة. -   
 273. قراراهتا الضبطية املضّيقة للحرايت أو املانعة هلاو 272التأديبية  الصبغة ذات قراراهتا بتعليل ملزمة اإلدارة - 
 
 

 إمكانية   األخي  هلذا   يوفّر   وإّنا  الرفض  قرار   شرعّية  على   األحوال  كل  ف  يؤثّر  ل   وهو   ابألمر  املعين  طلب   على  بناء  يتمّ   العروض  طلب   فضر   قرار  تعليل  إنّ - 
 274. القضاء أو اإلدارة أمام سواء العرتاض

 

 275. يشّكل "اإلخالل ابلواجب املنوط بعهدة العون" تعليال كامال ومستساغا طاملا أنّه كان قاصرا عن بيان أوجه هذا اإلخالل ل- 
 

 وجوبّية الّتعليل بنّص القانون  -الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 

لقطعها   ابحرتام املقتضيات املتعلقة بتأديب القضاة الواردة صلب القانون األساسي للقضاة وذلك من خالل اإلفصاح عن الّسبب الواقعيإّن اإلدارة  ملزمة    -  

 
 .2014ماي  07بتاريخ  122535عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية  266
احلكـم اإلبتـدائي الصـادر و  2014نـوفمرب  11بتـاريخ  19663/1احلكم اإلبتدائي الصـادر ف القضـّية عـدد و  2014جوان  17بتاريخ  130841 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  267

 .2014جويلية    03بتاريخ   128633ف القضّية عدد 

 . 2014ديسمرب  30بتاريخ   129191احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان   05بتاريخ  18884/1احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  268
 .2014جوان  18 بتاريخ  124657احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  269

 .2014ديسمرب  05 بتاريخ  126331احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  270

احلكم البتدائي الصادر  و   2014جويلية   01بتاريخ  133426عدد    القضّية واحلكم البتدائي الصادر ف    2014جانفي  24بتاريخ    123231احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد    271
 .2014أكتوبر   29بتاريخ  18181/1عدد  القضّية ف 

 . 2014جويلية  15بتاريخ  125632القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف  272
 .2014ماي  23بتاريخ  131411عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية  273

 .2014فيفري  25بتاريخ  120000عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  274

 .2014جوان  18بتاريخ  123285احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  275
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أمالها س  للمسار اليت  اإلجراء والضرورة  لّلجوء هلذا  الباعث  بني  املطابقة  اإلداري،  القاضي  رقابة  من ورائه، وحتت  تتبنّي  حىت  للقاضي  العاّم،    يالوظيفي  املرفق 
 276. املعنية ابألمر من حق الدفاع عن نفسها خبصوص ما هو منسوب إليها كتمكني

املقاطع أن    -   املكلفة إبسناد رخص  الّنظر  للسلطة اإلدارية ذات  أو   إّن  تتعلق ابألمن  بقرار معّلل أبسباب  مطلب احلصول على رخصة مقطع وذلك    ترفض 
الغاابت   جملة  لعامة أو محاية البيئة أو صيانة املناطق اخلاضعة لرتاتيب خاصة أو املخالفة للتشريع اجلاري به العمل مثل جملة املياه وابلصحة أو النظافة أو الطمأنينة ا

 277. التشريع املتعلق حبماية األراضي الفالحية و اجملّلة العمرانيةو 

 :التعليل يف غياب نص -الفقرة الثانية

 اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : خلصت احملكمة 
 ه مىت كان للقرار اإلداري آاثر على األمان الوظيفي نّ إسابق جييز ذلك ف  ه ل تعليل بغي نصّ أنّ ه ولئن كانت القاعدة  نّ أاستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على    -  

 278.اّتاذه ة، يكون من الواجب تضمني القرار املذكور السبب الذي ألجله تّ ابتّ وخاصة عند قطع مسارهم املهين بصفة  للمستهدفني به،
 

 279. ا ابلرجوع إل جمّلة الّتهيئة الرّتابّية والّتعمي عدم وجود أّي نّص يوجب على البلدية تعليل قرارات إيقاف أشغال البناء الصادرة عنه يتبنّي  - 
 

 التقديرية لإلدارة فحسب مباا للمسار املهين للعون العمومي قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد بناء على العتبارات  إّن اإلحالة على التقاعد الوجوب تضع حدّ   - 
س عليها قطعها للمسار الوظيفي للعون يكسبها خطورة ابلغة تكون اإلدارة جمربة على تعليل قرار اإلحالة على التقاعد الوجوب وذلك ببيان األسباب اليت أتسّ 

 280. لعام ن القاضي اإلداري من بسط رقابته عليها والنظر ف مدى استجابتها ملصلحة املرفق ايتمكّ  حىت
عدد    - األمر  ينّص  مل  ف    1989لسنة    457لئن  تعليل   1989مارس    24املؤرّخ  ضرورة  على  الولة  إل  احلكومة  أعضاء  سلطات  بعض  بتفويض   املتعّلق 

املصدرة   املشرّع على ذلك ل يعفي السلطةالقرارات املتعّلقة إبهناء مهام العمد، فإّن تعليل القرارات السلبّية هو من اإلجراءات اجلوهرية وعدم التنصيص من طرف  
 281. خذ هباهلا من وجوب تعليلها نظرا لتعّلق هذه املسألة حبقوق الدفاع اليت ترقى إل مرتبة املبادئ القانونية العاّمة املتعنّي مراعاهتا واأل

 مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات اإلداريّة:  -الفرع الّسادس

 ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت احملكمة اإلداريّة
انتهت آاثرها ف ر قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه عمال مببدأ عدم رجعية القوانني فإّن القواعد اجلديدة ل تنطبق على الوضعيات السابقة هلا اليت  استقّ   - 

لك ابلنسبة إل  غي أّن الوضعيات اليت ّت إحداثها قبل صدور تلك القواعد وظلت حتدث آاثرا مستمرة ف الزمن فتخضع ملبدأ النفاذ املباشر للقوانني وذ  املاضي،
 282. باملستقبل فحس

 
  ت ف ظل تسري آاثر القرارات اإلدارية على املستقبل، ول تسري أبثر رجعي على املاضي احرتاماً للحقوق املكتسبة واملراكز القانونية اليت حتدد  األصل أن    -  

الرجعية على حنو إ القضاء بعض الستثناءات ملبدأ عدم  الزمان. وقد أجاز فقه  لقواعد الختصاص من حيث  الرجعية بنصّ نظام قانوين سابق، واحرتاماً   ابحة 
ل مساسا من مبدأ ولتنفيذ أحكام اإللغاء، ولسحب بعض القرارات اإلدارية الفردية. كما أقّر أبّن سراين قرارات العزل من اتريخ اإليقاف عن العمل ل ميث  القانون 

 
 . 2014ماي  16بتاريخ  128628عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر فيالقضّية و  2014ماي  16بتاريخ  128627احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  276
 . 2014أكتوبر  23بتاريخ  120058احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  277

 .2014ديسمرب  03بتاريخ  123043عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  278
 .2014جويلية  03بتاريخ  122250عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  279

حلكم اإلبتدائي الصادر  او  2014جانفي  16بتاريخ  123022عدد القضّيةاإلبتدائي الصادر ف واحلكم   2014جانفي  16بتاريخ  123007عدد  القضّية حلكم اإلبتدائي الصادر ف ا 280
 .2014جويلية   03بتاريخ  130267عدد  القضّية ف 

 .2014جوان  13بتاريخ  124644عدد  القضّية حلكم اإلبتدائي الصادر ف ا 281

 . 2014أفريل  10بتاريخ  121988عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  282
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 283. القرارات التأديبية  عدم رجعية
 

ن مساسا حبقوق األفراد املكتسبة وخيالف  أساس أّن امتداد آاثر سحب هذه القرارات إل املاضي يتضمّ مبدإ عدم جواز سحب القرارات الفردية السليمة على  -  
 284.عدم رجعية القرارات اإلدارية مبدأ

 

 أجل الشهرين   رتاماحجيوز لإلدارة سحب قراراهتا الفردية وإبطاهلا أبثر رجعي مبا يزول معه كل أثر قانوين ترتب عنها مىت كانت مشوبة بعدم الشرعية مع    -  
 285. ابلنسبة إل القرارات املكسبة للحقوق

 
جمال    ساري املفعول ف اتريخ حدث نشأة األداء ول  القانوين املنطبق على النزاع املاثل هو النصّ   النصّ   ، فإنّ 2001األداء املتنازع بشأنه يتعلق بسنة    طاملا أنّ   - 

 تطال وضعيات   ايل أن  ول ميكن هلا ابلتّ   2002واإلجراءات اجلبائية ابعتبارها مل تدخل حيز التطبيق إل ابتداء من غرة جانفي  حينئذ لتطبيق أحكام جملة احلقوق  
  دخل  من جملة الضريبة على 72األمر الذي يغدو معه استناد حمكمة احلكم املنتقد ألحكام الفصل  نشأت ف ظل القانون القدمي عمال مببدأ عدم رجعية القوانني،

 286.، ف طريقه2001األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات للقضاء بسقوط حق اإلدارة ف املطالبة ابألداءات املستوجبة بعنوان سنة 
 
اإلدارة تتمتـّـع بســلطة تقديريــّة ف تنقيحهــا أو لــئن اســتقّر فقــه القضــاء علــى اعتبــار أنــّه ل حيــّق لألفــراد املطالبــة ابإلبقــاء علــى األحكــام والوضــعّيات الرتتيبيـّـة وأّن  -  

 287.ابعتبارها ل متّس مباشرة ابلوضعّيات القانونّية لألفراد، فإنّه اشرتط ف املقابل عدم خمالفتها للنصوص اليّت تعلوها مرتبة حذفها

 مبدأ املساواة: -الفرع الّسابع

 املبادئ الّتالية : خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار 
 عياهتم وذلك ف إطارمبدأ املساواة من املبادئ الدستورية اليت تلتزم اإلدارة ابحرتامها وتطبيقها، ومن مقتضياته عدم التمييز بني األفراد كلما متاثلت وضيعّد    -

 288. املشروعية 
 

القانون ليس ف كل احلالت مساواي ابملفهوم احلساب للكلمة ابلنسبة للكافة حبكم ما تضمنه   إّن املساواة أمام القانون تعين لزاما املساواة ف القانون أي أنّ   -
التمسك خبرق مبدأ املساواة يكون مشروطا بوجود تطابق   ة فإنّ انجتة عن تصنيفات أو إختالفات بني الوضعيات جتعلها غي متشاهبة وحتتم متييزها ومن ثّ   لتفرقات

 289. يكون تقدير املساواة ابلنسبة للفئة الواحدة أو للصنف املعنّي  لى أن  الوضعية القانونية ع ف
 
التفريق بني أفراد الفئة الواحدة إذا متاثلت وضعياهتم القانونية إل إذا كان ذلك مربرا مبقتضيا  - صورة    ت الصاحل العام أو فإّن املقصود مببدأ املساواة هو عدم 

 290. تربر هذا التمييزوجود أسباب موضوعية من شأهنا أن 
 

 
 .2014ماي  15بتاريخ   124822عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جويلية  10بتاريخ  123103ة عدد احلكم اإلبتدائي الّصادر ف القضيّ  283
 . 2014ماي 23بتاريخ  131411عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  284

 .2014جوان   30بتاريخ  19272/1ة عدد احلكم اإلبتدائي الّصادر ف القضيّ  285

 .2014فيفري   24بتاريخ  312285الصادر ف القضّية عدد  القرار التعقيب  286
 . 2014نوفمرب  11بتاريخ  121226ة عدد احلكم اإلبتدائي الّصادر ف القضيّ  287

 .2014ديسمرب  31بتاريخ  129210احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014أفريل  10بتاريخ  121988عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  288
 .2014ي ما 15بتاريخ   120470احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  30بتاريخ  130970عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  289
احلكم اإلبتدائي الصادر ف  و  2014أفريل  11بتاريخ  124263احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  16بتاريخ  124224احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  290

 .2014نوفمرب   11بتاريخ  129623القضّية عدد 
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 292. ل ميكن الّتمّسك مببدأ املساواة إذا ثبت أّن الوضعّية احملتّج هبا خمالفة للّشرعّية و 291يرّجح مبدأ املشروعية على مبدأ املساواة - 
 
 تكون إدارهتا معهودة إل عنصر نسائي وهو تضييق خمالف للشروط املستوجبة  السبب احلقيقي ملنع العارض من مواصلة فتح الروضة هو اإلصرار على أن    إنّ   -

 ذي جيعل من القرار األمر ال  لبعث مؤسسات رايض األطفال املنصوص عليها ابلفصول املشار إليها وليس له أي سند قانوين وينطوي على خرق ملبدأ املساواة،
 293. هؤ املنتقد مشواب ابلاّلشرعية ويّتجه إلغا

  ت ف إطار من األمن مىت ثبت أّن املتناظرين ف بقية مراكز المتحان قد اجتازوا املناظرة ف ظروف عادية مع توفر محاية أمنية خّولت هلم إجراء الختبارا  -  
املدّ  يقتضي أن  ة  عي وبقيّ والطمأنينة ف حني حرم من ذلك  الذي  املساواة  يعترب ل حمالة مساسا مببدأ  املذكور، فإّن ذلك  املركز    تم معاملة مجيع ت  املرتشحني ف 

 اليت  صت من قبل وزارة الرتبية إلجراء املناظرة بغض النظر عن الوليةة املراكز اليت خصّ املتناظرين بنفس الكيفية ومتكينهم من نفس الظروف املالئمة وذلك ف كافّ 
 294. توجد هبا 

 
عدم ويعد    التمييز  خيضع من هم ف نفس الوضعية القانونية إل املعاملة العادلة وعدم  مبوجبه جيب أن  و إّن مبدأ املساواة من املبادئ القانونية العامة واألساسية    -  

دون    ابملساواة مع غيهم من الطلبة ببقية مؤسسات التعليم العايلمتكني اإلدارة للطلبة العارضني من شهادة تثبت ّترجهم بعد قضائهم مدة الدراسة كاملة إخالل  
 295. مربّر األمر الذي يتجه معه إلغاؤه

 
 296. ءاتل خالف ف أّن إبرام العقود اإلدارية تسوسها مجلة من املبادئ ومنها مبدأ املساواة وتكافئ الفرص واملنافسة والشفافية ووضوح اإلجرا -
 
  ة شخص أو جمموعة منه كان عرضة للمعاملة بطريقة خمتلفة عن تلك اليت مّتت هبا معامليقتضي التمسك خبرق مبدإ املساواة بيان أوجهه إبثبات العارض أنّ   -

يّدعي متييزهم عليه، ول متلك احملكمة سوى بسط رقابتها على ذلك ف حدود ما مّتت   املوجودين ف نفس وضعيته القانونية والذي   إاثرته من قبلاألشخاص 
 297ن. الطاع

 

العلوم    -   لطلبة كلّية  التسجيل  ف  األولوية  إبعطائها  عليها  املدعى  اجلهة  طلبة تكون  نتائج  تضمن  ل  أهّنا  مبقولة  بتونس  والجتماعية  والسياسية  القانونية 
ما وأهّنا مل تتوّصل إل إثبات السند النّصي للمعايي اليت اعتمدهتا ف ذلك وأّن النصوص القانونّية األخرى قد خرقت مبدأ املساواة بني املرتشحني لسيّ   املؤسسات
 298. ة ف هذا اخلصوصترس أّي معايي إقصائي املنطبقة مل

 
 عليه فقه قضاء هذه   استقرالبلدية لقرارات هدم ضّد متساكين املنطقة وعلى فرض ثبوته، فإنّه ل خيّول املدعية التمّسك به وذلك تكريسا ملا    استصدارإّن عدم  -

 299. احملكمة أبنّه ل مساواة ف الالشرعية

 مبدأ احلياد:  -الفرع الثامن

 
 .2014جوان  18بتاريخ  124657عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  291

 . 2014جوان   05بتاريخ  124692 عدد القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  292

 .2014ديسمرب  12بتاريخ  120922احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  293
294 

 .2014ماي   29بتاريخ  122251حلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد وا 2014ماي  30بتاريخ  122276كم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد احل 
 .2014فيفري  06بتاريخ  122745احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  295
 .2014ديسمرب  05بتاريخ  121281احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  296

 .2014أكتوبر  13بتاريخ  123014احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  297

 . 2014جويلية  15بتاريخ  125537احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  298

 .2014أفريل  29 بتاريخ 124399عدد  القضّيةالصادر ف  اإلبتدائياحلكم و  2014ماي  15بتاريخ  124372احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  299
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 التّايل :  أداملبخلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار 
لتحقيق   ليت تعيّنها ضمااناإلدارة ملزمة ابحلرص على اّّتاذ كّل اإلجراءات اليت توفّر عنصري احلياد واملوضوعية ف مجيع أعضاء جلان املناظرات أو المتحاانت ا  -

 300. املساواة بني املتناظرين

 مبدأ احلقوق املكتسبة:   -ّتاسعالفرع ال

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية : 

يكون السحب    وشريطة أن    ها لإللغاء من قبل القاضي اإلداريضل جيوز لإلدارة سحب القرارات الفردية املكسبة للحقوق إل مىت كانت مشوبة بعيب يعر   - 
 301. من حصول العلم ابلقرار املراد سحبه انطالقاالتقاضي احملددة بشهرين  داخل  آجال

 

 302. ّن أمر إسنادها أو اإلعفاء منها موكول إل اجتهاد اإلدارة وفق ضروراّيت الصاحل العام ابلتايل فإل تعترب اخلطط الوظيفية من احلقوق املكتسبة و  -
 

 303. ل جيوز العتداد ابحلقوق املكتسبة خلرق القانون أو لإلبقاء على الوضعيات غي الشرعية -
 

 304. ت إقامته بصورة خمالفة للقانون إّن مرور الزمن ل يضفي الشرعية على ما متّ  -
 

الرتتيبية تنسحب على اجلميع دون    - النصوص  القدمية    استثناءإّن  التشاريع  املكتسبة لإلبقاء على  التمسك ابحلقوق  تتمتع   نّ ذلك أول ميكن  الرتتيبية  السلطة 
 305.مطلقة لتغيي مضموهنا أو حذفها  بسلطة

 

مكتسبة ل ميكن سحبها أو الرتاجع فيها سواء من املسلم به فقها وقضاء أن القرارات اإلدارية املّتخذة طبقا للقواعد القانونية السليمة واليت ترتّبت عنها حقوقا    -
 306. آجال الطعن ابإللغاء أو خارجه إلّ بطلب من املنتفعني هبا ف

 مبدأ الثقة املشروعة:  -الفرع العاشر

 ايل: خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التّ 
املخاطبني    - شعور  الثقة املشروعة على محاية  اليت حتدّ يقوم مبدأ  الوضعيات  القانونية ابلطمئنان لستقرار  القاعدة، ولو ملدّ ابلقاعدة  تلك  ة زمنية دت ف ظل 

 307. معينة

 حق امللكية:   -الفرع احلادي عشر

 ايل: خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التّ 
التعويض للمصلحة العمومية مع ضمان مبدأ    النتزاعتتوّخى إّما إجراءات    تضع يدها على العقارات دون أن    ل جيوز لإلدارة الّنيل من حق امللكية اخلاّصة أبن    -

 
 . 2014ماي  16بتاريخ  123758احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان  13بتاريخ  125048احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  300

 .2014ديسمرب  30بتاريخ  124241عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  301
 . 2014جانفي  28بتاريخ  128547عدد القضّيةاإلبتدائي الصادر ف احلكم و  2014ماي  15بتاريخ  130220 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  302

 .2014مارس  18بتاريخ  125634 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  303

 .2014انفي ج  28بتاريخ  125875عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  304

 . 2014ديسمرب  30بتاريخ  130970 عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جوان   24 بتاريخ 127327عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  305

 .2014جانفي   16بتاريخ  18983/1 عدد القضّية الصادر ف  اإلبتدائياحلكم  306

 . 2014أفريل  10بتاريخ  121988ة عدد الصادر ف القضيّ  اإلبتدائياحلكم  307
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 308. أو إبرام عقد بيع ابلرتاضي لالعاد

 مبدأ حرية الصناعة و التجارة:  -الفرع الثاين عشر

 ايل: ة إل إقرار املبدأ التّ خلصت احملكمة ف هذه املاد
 309. األصل ف ممارسة التجارة والصناعة هو احلرّية والتضييق منها هو الستثناء -

 احلق يف التعليم:   -الفرع الثالث عشر

 : ةاليالتّ ادئ خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املب
عليم على تنمية معارف ل يقتصر حّق الت،كما أنّه  ممارسته   شروط  بضبط  اخلاصّ   التشريع   أتويل  ف  التوسع  جيوز  ول  دستورية  علوية  يكتسي  التعليم  ف  احلقّ   إنّ   - 

ّتّول هلم بعد ذلك اللتحاق بسوق   إّنّا كذلك متكينهم إثر هناية سنوات الدراسة من احلصول على شهادة علميةالدارسني وإكساهبم قدرات علمية أكادميية و 
 310. الشغل

 

منه  احلقّ إّن    -  احلّد  منزلة دستورية واليت ل ميكن  واملبّوأة  لإلنسان  األساسية  احلقوق  طائفة  ضمن  يندرج  التعليم  لذلك  ، و اف  تبعا  اإلجراء يكون  الرتسيم هو 
 311. الطبيعي واألّويل ملمارسة ذلك احلق ويكون احلرمان منه تقييدا له وإفراغا حملتواه 

 

 قاعدة الطرف األحرص:   -الفرع الرابع عشر

 : ايلخلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التّ 
أن    - الدراسة  على  املقبل  الطالب  واجب  من  فإنّه  األحرص  الطرف  بقاعدة  إل    عمال  ابلسعي  حرصه  وإجراءاته    الستعالميرتجم  التسجيل  عن كيفّية 

 312. ومواعيده 

 مبدأ األمان الوظيفي:  -الفرع اخلامس عشر

 : خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التايل
  يكون مرّبرا بضرورة يفرضها حسن  اخلطية على األمان الوظيفي للعون العمومي، فإّن اللجوء إل إعماهلا جيب أن    انعكاساهتامىت كانت آللية التقاعد الوجوب    -

 313. يرتك حتديد الباعث على تفعيل تلك اآللية للتقدير احملض لإلدارة أو أن تستأثر ابلعلم به دون سواها سي املرفق العام، ل أن  

 مبدأ األمان القانوين:  -الفرع السادس عشر

 : خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التايل

 
 .2014 مارس  07 بتاريخ  123825 ة عددالصادر ف القضيّ  اإلبتدائياحلكم  308

 . 2014جويلية  15بتاريخ  128339 ة عددالصادر ف القضيّ  اإلبتدائياحلكم  309

 . 2014 أفريل 11بتاريخ  19401/1عدد  ة القضيّ احلكم البتدائي الصادر ف  310

 . 2014ديسمرب  03بتاريخ  125265عدد ة القضيّ احلكم البتدائي الصادر ف  311

 . 2014ديسمرب  5بتاريخ  126474عدد  ة القضيّ احلكم البتدائي الصادر ف  312

 .2014جوان  18بتاريخ  128549عدد  ةالقضيّ احلكم البتدائي الصادر ف و  2014أفريل  25بتاريخ  123308عدد  ة القضيّ احلكم البتدائي الصادر ف  313
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ل جيب أن يؤول إل التمديد ف األجل    استنهاضيمن قانون الوظيفة العمومية على أنّه أجل    56ن من احملكمة اإلدارية لألجل الوارد ابلفصل  إّن التأويل املر   - 
 314. ما ل هناية له، وذلك ضماان لستقرار الوضعيات القانونية املتفرّع عن مبدأ األمان القانوين  إل

 

 احلرايت الشخصية   -الفرع السابع عشر

 : خلصت احملكمة ف هذه املادة إل إقرار املبدأ التايل
  توضع ضوابط ملمارستها إل مبقتضى قوانني تُتخذ لحرتام حقوق الغي ولصاحل األمن  ل ميكن أن   قانونية إّن ُحُقوق اإلنسان واحلّراّيت املضمونة مبوجب نصوص -

يعّد اللتحاء أحد مظاهر مُمارسة احلريّة الّشخصّية املتاحة لألفراد ول ميكن لذلك وضَع قـُُيوٍد  و   ل تنال تلك الضوابط من جوهر احلقوق واحلراّيت   العام على أن  
 315.املصلحة العاّمة وأن ل ميّس من جوهر ذلك احلقّ  وجب قانُون شرط أن يكون اهلدف منه حتقيقعلى تلك احلُريّة إلّ مبُ 

 املبادئ املتعّلقة ابلوظيفة العمومّية: -القسم الثاين

 القواعد املتعّلقة ابملسار الوظيفي:   -الفرع األّول

 حقوق وواجبات املوّظف: -الفقرة األوىل

 الية: اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التّ خلصت احملكمة 
ر لفائدته من حقوق وما  ة ما يقرّ األمر الذي جيعل كافّ   ،تكتسي وضعية العون العمومي صبغة نظامية لكوهنا حمكومة مبجموعة من القواعد التشريعية والرتتيبية  -

خاصة من شأهنا  اتفاقياتدة وبصفة حصرية صلب األحكام العامة الواردة بنظامه األساسي العام أو اخلاص مبا يكون معه اللجوء إل واجبات حمدّ   حيمل عليه من 
 316. اابطلة ول عمل عليه املساس بتلك الوضعيات

 
  ل ميّس من مسعة الوظيف وهيبتها أبن    جها مستقيما وأن  يكون سلوك العون العمومي سواء داخل اإلدارة أو خار   استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على ضرورة أن    -

 317. النتقاديتجّنب ف حياته املهنّية واخلاّصة كّل تصّرف أو سلوك من شأنه أن يعّرض اإلدارة وأعواهنا إل 

 االنتداب:  -الفقرة الثانية

 : االنتدابشروط  ( أ
 الية: احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التّ  خلصت

الّتثبت    - الّتقديريّة اليت أانطها هبا املشرّع وحرصها على ضمان مصلحة املرفق العام خيّولن هلا  من استيفاء املرتّشحني للعمل  إّن حّق اإلدارة ف ممارسة الّسلطة 
لالّزمة ملباشرة الوظيفة املرتّشح هلا وإذا كان املرتّشح ممّن سبق أن عمل لديها أو انتمى إل إطاراهتا فلها أن تتحّرى عما متّيز ابلوظيفة العمومّية للّشروط والّضماانت ا

 318. ف سابقابه سلوكه خالل مّدة عمله الساّبق ابإلدارة قبل انتهائها، وجيوز هلا ف ضوء ذلك رفض إعادة انتداب األعوان الذين ّت عزهلم من الوظي
 

 
 . 2014نوفمرب  11بتاريخ  130982ة عدد احلكم البتدائي الصادر ف القضيّ  314

 .2014مارس  18بتاريخ  126863ة عدد احلكم البتدائي الصادر ف القضيّ  315

 .2014ديسمرب  30بتاريخ  122970 الصادر ف القضّية عدداحلكم اإلبتدائي  316
 . 2014جويلية  15بتاريخ  128600احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  317
 . 2014ماي  23بتاريخ 123242احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان  05بتاريخ  126681احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  318
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لحقوق اليت عرفها فقه القضاء أبهّنا تلك اليت تكون قد أنشأت حقا معنيا للفرد املعين هبا توّلد عنه  لضمن فئة القرارات اإلدارية املكسبة    النتدابيندرج قرار    -
 319تغيي ف مركزه القانوين وترتب عنه آاثر قانونية معينة. 

 
شرط أوجبه القانون ف   واملشرع ابلنسبة لتحديد صنف العون املنتدب وإّّنا ه  املنطبق أّن شرط الشهادة العلمية ل يوجبهلئن تبنّي من تفّحص عبارات القانون    -

ّصل  بصفة عون "ب"وهو متحاملستوى الّتعليمي األدىن الذي ل ميكن دونه التمّسك ابلرّتشح لالنتداب ف أحد األصناف املبيّنة قانوان ممّا جيعل انتداب املّدعي  
 320على األستاذية ف املالية مطابقا للقانون. 

 
ومية أو اجلماعات احمللية معتطرح من سّن املرتشح املدة املساوية لفرتة العمل املدين الفعلي واملقّضاة بصفة عون مرتبص أو مرتسم أو وقيت أو متعاقد ابإلدارات ال -
املتعلق بضبط أحكام خاصة   2006لسنة    1031طبيقا ألحكام الفصل الثالث من األمر عدد  ابملؤسسات العمومية اليت ل تكتسي صبغة إدارية وذلك ت  أو

وضبط كيفية احتساهبا لتمكني حاملي الشهادات العليا من املشاركة ف املناظرات اخلارجية أو مناظرات الدخول إل مراحل التكوين ف   لتحديد السن القصوى
 321القطاع العمومي. 

 
مل    - بتتضمّ طاملا  جاء  اليت  الستثنائية  األحكام  عدد  ها  ـن  ف    2011لسنة    36املرسوم  العرضيني   2011أفريل    26املؤرخ  النظافة  أعوان  برتسيم  املتعلق 

ضافة هذا الشرط أو أّي شرط التنصيص على احرتام السّن القانونية املعتمدة لالنتداب ابلوظيفة العمومّية، فإنّه ل جيوز إ  واملتعاقدين والوقتيني التابعني للبلدايت
 322آخر من طرف اجلهة املّدعى عليها.

 
د إمضائها من الطرفني وإّّنا تبقى خاضعا للشروط الشكلية اجلوهرية اليت تنتج أاثرها مبجرّ  ل تعّد من العقود املدنية ول ّتضع لشريعة الطرفني ول النتدابعقود  -

القانون لتصبح انفذة بني الطرفني  نصّ  تبقى هذه املقرّ عليها  الشرط  الوزارة األول ودون هذا  أي وهي أتشية  آاثر قانونية جتاه   ةرات غي انفذة ول ترتتب عليها 
 323.اإلدارة

 
مستكتب إدارة عون متعاقد صنف "ج" فقد كانت واحلالة تلك على علم ابلّصنف والدرجة   لنتدابمناظرة    اجتيازهاالعارضة إثر    انتدابطاملا ثبت أنّه وقع    -

 324األمر الّذي جيعل اإلدارة حمّقة ف عدم إعادة ترتيبها وفق شهادهتا.  ت عن طواعية للمشاركة ف املناظرة،مفيهما وتقدّ  انتدبتاللتان 
 
إثر النجاح ف اجتياز امتحان مهين وابلتّ   ابألمرة أستاذ معاون ل ميكن املعين  خبطّ   النتدابإّن    - ايل ل يرتتب عن إلتزامه من شغل خطة دائمة ابإلدارة، إلّ 

 325بوضع نفسه على ذمة اإلدارة أي أثر على جتديد النتداب من عدمه. 
 

 :  االنتدابطرق  ( ب
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ؤرخ ف  امل  2009لسنة    142لئن خّول القانون لإلدارة اللجوء إل انتداب أعوان وقتني و ملّدة زمنية حمّددة لتسديد شغورات ظرفية طبقا ألحكام األمر عدد    -
عدد    2009جانفي    21 األمر  بتنقيح  ف    2008لسنة    796املتعلق  للتدريس   2008مارس    24املؤرخ  الظرفية  الشغورات  تسديد  بضبط كيفية  املتعلق 

بصفة دائمة إلّ بعد جناحهم ف   النتدابابملؤسسات الرتبوية الراجعة ابلنظر إل وزارة الرتبية والتكوين، إلّ أّن ذلك ل يفتح احلّق للمنتفعني مبثل هذا اإلجراء ف  
 

 .2014ماي  28  بتاريخ  124240احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  319
 .2014جوان   27بتاريخ  125581احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 320
 .2014جويلية 10بتاريخ  125765احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  321
 .2014جوان  05بتاريخ            125326احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  322
  . 2014جويلية  03بتاريخ   122554احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  323
  .2014فيفري   06بتاريخ     123709احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  324
 .2014ديسمرب  19بتاريخ  124151احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  325
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 326ها طبق ما اقتضاه القانون.فتح يتمّ  انتدابمناظرة 
 
أنّه إعمال لنظرية العقود اليت مبناها رضا الطرفني، وطاملا عرّبت جهة اإلدارة عن عدم رغبتها ف جتديد عقد العارض فإنّه   على  فقه قضاء هذه احملكمة  استقرّ   -

 327تتعّلق بسلوك معاقدها أو أفكاره وما شابه ذلك من الصور.  يّتجه احرتام إرادهتا الصرحية ف ذلك، ل سّيما ف غياب ثبوت استنادها إل أسباب
 
ق بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة إل الولة املتعلّ   1989مارس    24املؤرخ ف    1989لسنة    457من األمر عدد    13لئن أوجبت أحكام الفصل  -

ا ينّص عليه قانون اإلطار إل الوايل، فإّن ذلك ل يؤّدي إل حتميل الوايل مسؤولية على وزير الرتبية تفويض سلطاته ف جمال اإلشراف على انتداب العملة طبقا مل
 328.النتداباملهين، وإّّنا يكتفي ابإلشراف عليه ومرافقة عملّية  لالمتحان اإلعداد املاّدي 

العمومية الذي يستأثر بسلطة تقدير مدى اكتساب هؤلء للمؤهالت الضروريّة  إّن انتداب أساتذة ابملدرسة العليا لتقنيات وعلوم الصحة ُعهدت لوزير الصحة    -
 329اخلطّة مبا يسوغ له على أساسه رفض مطالب الرتّشح اليت ل تستجيب حلاجة ومصلحة املرفق العمومي.  لالضطالع هبذه

 
وها من أي غلط ف  خلّ يتبنّي   2011ديسمرب    22أولني للصحة العمومية املنعقدة بتاريخ    اختصاصينيأطباء    انتدابابلرجوع إل حمضر جلسة جلنة مناظرة    -

تها عند تفحصه د من صحّ يتأكّ   ا من العناصر الواقعية اليت جيوز للقاضي اإلداري أن  ة للغرض ضرورة أهنّ أو أي خطأ ف التضمني ابلكشوفات املعدّ   الحتساب
مقرّ  توصاللشرعية  املناظرة  أنّ   رات جلان  القانوين، كما  مركزه  الناشئة عن  احلقوق  للعارض جاء    إلظهار  والعلمي  املهين  امللف  تقييم  لشبكة  املناظرة  تطبيق جلنة 

ملا تضمّ  املؤرخ ف  مطابقا  العمومية  الصحة  الصادر عن وزير  امللحق ابلقرار  به    اقتضىوالذي    2009ديسمرب    31نه  الواردة  املعايي   من اتريخ   انطالقاإعمال 
طبيب    النتداب رتبة  متسّ   اختصاصيف  جيعل  مبا  العمومية  غي  للصحة  ف  العسكري  الصحي  اإلستشفائي  الطب  السلك  ف  أقدميته  ابحتساب  العارض  ك 

 330طريقه.
 

 

ايل فإّن ختم وابلتّ   ،أي التاريخ الذي يغلق فيه ابب تقدمي الرتشحات  ،املقصود بعبارة " اتريخ ختم الرتشحات " هو التاريخ الذي ل ميكن بعده قبول أّي ترشح  -
 331آل األمر  إل بقاء قائمة املرتشحني مفتوحة وقابلة للتغّي حبسب ورود مراسالت عن طريق الربيد.   مكتب الضبط هو الفيصل ف هذا اجملال وإلّ 

 
أنّ   - الثابت  عليهمن  املدعى  اجلهة  يلزم  نّص  أّي  يوجد  ل  ابتّ ه  بواجب  ا  يقّيدها  أو  النزاع  حمّل  للمناظرة  الرتّشح  مبلّف  املتعلقة  الواثئق  لتسّلم  حمّددة  طريقة  باع 

 332التنصيص بوصل التسّلم على كل الواثئق املسّلمة هلا من املرتّشح. 
 
تطلب من اإلدارة عند   د خمتلف وسائل اإلثبات املتاحة كأن  عية إقامة الدليل على أّن ملف ترّشحها يستوف كافة الواثئق املطلوبة وذلك ابعتماكان على املدّ   -

تديل بشهادة الشهود بعد تلّقيها   إيداع ملّف ترّشحها للمناظرة تسليمها وصال خمتوما يتضّمن قائمة الواثئق اليت قّدمتها هلا مبا ف ذلك شهادة األستاذية أو أن  
 333ا جيعل متّسكها بضياع أو إتالف الشهادة املذكورة جمّردا.على النحو املقّرر قانوان، غي أهنا عجزت عن ذلك، مب

 
فهي بذلك متسبّبة ف تفويت فرصة مشاركتهما فيها ويّتجه إلغاء نتائج   املناظرة،  لجتياز   ابلستدعاءاملعنيني ابألمر    اتصالطاملا أّن اإلدارة مسؤولة عن عدم    -
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 334املناظرة املعنية ف حّق املعنيني ابألمر.
 
املتناظرين، وعليه فإن رقم الوصل األويل   املناظرة هي عملية مرّكبة تشمل عدة مراحل ويكون من املنطقي أن    - يتّم خالل كل مرحلة إعادة ترتيب املرتّشحني مثّ 

 335الذي يتحّصل عليه كّل مرتشح يتغّي بعد مرحلة فرز الرتشحات وإعداد قائمة املقبولني هنائيا لجتياز املناظرة. 
 
بقيّ   - املتناظرين ف  أّن  ثبت  أمنية خّولت هلم إجراء الختبارات ف إطار من األمن  مىت  توفر محاية  املناظرة ف ظروف عادية مع  ة مراكز المتحان قد اجتازوا 

املدّ  املعي وبقيّ والطمأنينة ف حني حرم من ذلك  يعترب ل حمالة مساسا مببدأ  املذكور، فإّن ذلك  املركز  يقتضي أن  ة املرتشحني ف  الذي  معاملة مجيع   يتمّ   ساواة 
ة املراكز اليت خصصت من قبل وزارة الرتبية إلجراء املناظرة بغض النظر عن الولية اليت املتناظرين بنفس الكيفية ومتكينهم من نفس الظروف املالئمة وذلك ف كافّ 

 336توجد هبا. 
 
امل  - تقييم  املناظرة ابستقاللية خبصوص  تتمّتع جلنة  املرتبطة لئن  الناجحني وغيها من األعمال  املرتّشحني وإجراء اإلختبارات وحتديد قائمة  لفات وحتديد قائمة 

ايل، فإّن اإلدارة هي اليت تتحمل مسؤولية القرارات الصادرة عن ابجلانب الفين للمناظرة أو اإلمتحان املهين، فإّن ذلك ل مينح هذه الّلجان أهلية التقاضي، وابلتّ 
 337جان أو العيوب اليت شابت أعماهلا. هذه اللّ 

 
يكون قبل إجتياز املناظرة أي منذ تعليق قائمة أعضاء الّلجنة وهو ما مل يقم به   مطلب القدح ضّد أعضاء جلنة املناظرة جيب أن يدّعم حبجج وأدلّة اثبتة وأن    إنّ   -

 338املّدعي. 
 
سنة    - بعنوان  العمومي  القطاع  ف  لالنتداب  استثنائية  بصفة  املفتوحة  ابملناظرات  القبول  عدد    2011إّن  املرسوم  ف    2011لسنة    32موضوع   27املؤرخ 

استثنائي  2011أفريل أبحكام  سنة  املتعلق  بعنوان  العمومي  القطاع  ف  لالنتداب  الفئة   2011ة  ميثّلون  الذين  العمل  عن  العاطلني  للمرتشحني  حصرا  خمّول 
 339املستهدفة أبحكامه. 

 
 الّشهائد العلمّية األجنبّية أن  اإلدارة مبفردها الغموض الذي اعرتى مطبوعة وصل تسّلم الواثئق املكّونة ملطلب الرّتّشح للمناظرة إذ كان عليها خبصوص    تتحّمل  -

 340ّتّصص خانة للتثّبت من تسليم نسخة من شهادة املعادلة وخانة للتثبت من تسليم الشهادة العلمية األصلية. 
 
ين وأتخي الّنظر فيها، فإهّنا فضال عن أّن آجال اإلدلء ابلواثئق املكّونة مللّف الرتّشح، جاءت مضبوطة ابلّنصوص القانونّية هبدف جتّنب أتبيد مطالب املتناظر   -

دارة، طاملا مل يثبت من آجال معقولة وكافية إلجناز املطلوب، ول جمال حينئذ ملا متّسك به العارض خبصوص اإلضطراابت والظّروف اإلستثنائّية اليت عرفتها اإل  تعدّ 
 341امللّف ما يقوم على جّديته.  مظروفات

 
عه سلطتها مقّيدة، القضاء على إعطاء اآلجال املعقولة منزلة املبدأ القانوين العام، فإّن وجود نصوص قانونّية تلزم اإلدارة مبواعيد حمّددة، مبا تكون م  استقرلئن    -
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 342إمكانّية إضافة آجال جديدة من طرف وزير الرّتبية إعمال للقرار املنظّم للمناظرة.  حيول دون 
 
دون تطبيق الرتاتيب القانونية املتعّلقة   ةلوليواإلضراب الذي نّفذه األعوان عن العمل ل ميّثالن قّوة قاهرة وظروف استثنائية من شأهنا احل  ضياع أوراق المتحان   -

 343املطعون ف شرعيتها واملتمثلة أساسا ف وجوبية عرض الختبارات على مصّححني.  ابملناظرة
 
ملقابلة اللجنة هبدف إطالعهم على األسباب العلمية اليت حالت دون انتداهبم هو متكينهم من معرفة أسباب فشلهم إّن القصد من حتديد موعد للمرتّشحني    -

 344الشفافية على أعماهلا وليس لذلك أّي أثر على شرعية نتائج املناظرة. وذلك إلضفاء
 
، أضافت شرطا إقصائيا وهو املتعلق حبجز ملفات املرتشحني الذين 2011وانظر بعنوان سنة قة فحسب بتنظيم الرتشح خلطيت مدير مذكرة وزير الرتبية املتعلّ  إنّ  -

بية عامة مل ترد ابألمر  عليهم عقوابت أتديبية من الدرجة الثانية إل مجلة معايي قبول املرتشحني دون أن ينّص عليه القانون، وهو ما يعترب سّنا لقاعدة ترتي  سّلطت
العمل به  ف  وخمال   اجلاري  وترتيب  تشريعي  أتهيل  وجود  حالة  ف  إل  عامة  ترتيبية  لسلطة  الوزراء  ممارسة  جواز  عدم  من  القضاء  وفقه  الفقه  عليه  استقّر  ملا  فة 

 345الغرض. 

 الرتبص والرتسيم:  -الفقرة الثالثة

 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
لتثّبت من حقيقة مؤّهالته  إّن الغاية من إخضاع العون العمومي إل ترّبص قبل تثبيته ف خطّته هو تدريبه على القيام مبهامه وإعطاء اإلدارة املشغّلة له فرصة ا  -

املالئمات املرتوكة لإلدارة ول ّتضع ف ذلك إل لرقابة   عليه فقها وقضاء أّن تقييم مؤهالت العون املرتبص يعّد من  من املستقرّ و وكفاءته للقيام ابملهام املوكولة إليه  
 346ابإلجراءات أو السلطة. احنرافدنيا للقاضي اإلداري بقدر ما يشوب عملها من خطأ فادح ف التقدير أو 

 

 الرتقية:  -الفقرة الّرابعة 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
الّديوانة مكافأة هلم على مباشرة وظائفهم وذلك مبقتضى أمر وبناء على ترشيح من جم  - لس الّشرف وسام الّشرف للّديوانة هو وسام خصوصي يسند ألعوان 

 347ّن إسناد الوسام املذكور ميّتع املعين ابألمر من ّتفيض ف املّدة املطلوبة ف اإلرتقاء ف الّدرجة بسنة. لذلك فإ للّديوانة، 
 
  ره له السلك الذي انتدب فيه وجينبه جتميد وضعيته اإلدارية، إل أنّ املوظف العمومي ف الرتقية اثبتا بشكل ميّكنه من التطور الطبيعي الذي يوفّ   لئن كان حقّ   -

ارة هو أن جُتري املناظرات والمتحاانت ف إطار من ا كل ما يُطلب من اإلدة زمنية حمددة وإّنّ ترقية العون وجواب إل الرتبة األعلى خالل مدّ   ذلك ل يعين أن تتمّ 
 348النزاهة والشفافية واحرتام مبدأ املساواة بني املرتشحني ل غي. 

 

 

 .2014   جوان 13بتاريخ  125655احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  342
 . 2014 نوفمرب 11بتاريخ  123827احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  343
 .2014  جوان 13بتاريخ  125991احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  344
 . 2014  ماي 23بتاريخ  125532احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  345
 . 2014نوفمرب  11بتاريخ  124342احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  346
 .  2014جوان  27 بتاريخ  124775احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  347
 . 2014 أفريل 22بتاريخ  125003احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  348
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الرتقية بصورة آلية ابلنظر  ه ل خيّول له احلق ف احلصول على نّ إف ،لئن كان توفّر الشروط املطلوبة للرتقية يعطي احلق للعون العمومي ف إدراج امسه بقائمة الكفاءة  -
ر فيهم الشروط املطلوبة  الرتقية تقتضي من اإلدارة إعداد قائمة كفاءة بعد استشارة اللجنة اإلدارية املتناصفة املختصة، تشتمل على مجيع األعوان الذين تتوفّ   إل أنّ 
م ف السن، وتقييم جدارة العارض كغيه ذا تساوت أقدمياهتم فحسب التقدّ وترتيب املرتشحني حسب اجلدارة، وعند التساوي حسب األقدمية العامة، وإ  للرتقية،

 شارك فيها ابعتبار معدل األعداد املهنية للثالث سنوات األخية السابقة للسنة اليت يقع بعنواهنا إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين اليت  من املرتشحني،
قائمة املوظّفني الذين ستتّم ترقيتهم ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية، مث تتّم التسميات ف الرتبة املنجرّة عن الرتقية حسب وأقدميته ف الرتبة، ليتّم بعد ذلك نشر  

 349الرتتيب الوارد بقائمة الكفاءة النهائية. 
 
ة ألمالك الدولة والشؤون العقارية  تقتصر على املرتشحني املنتمني مناظرة الرتقية إل رتبة مستكتب إدار   أّن املشاركة ف  اعتربتأصابت حمكمة البداية املرمى ملا    -

العقارية  استقبالإل رتبة عون   الدولة والشؤون  أمالك  يعدّ   إلدارة  السلك  أّن هذا  ضرورة  سواهم  العقارية وغي    دون  الدولة والشؤون  أمالك  سلكا خاصا بوزارة 
 350مفتوح لألعوان املنتمني  إل السلك اإلداري املشرتك.

 
القرارات القاضية بعدم ترقيته قد حتّصنت بفوات آجال الطعن فيها    ه ل جيوز للمدعي التمّسك ابستحقاقه للرتقيات السابقة حبكم أنّ احملكمة أنّ   اعتربتلئن    -

ذلك ل حيول دون   أنّ لغاء واكتسبت ابلتايل قرينة الشرعية، مبا تكون معه اإلدارة غي ملزمة مبراجعة الوضعية اإلدارية للمدعي وتصحيح مساره املهين، غي  ابإل
 351النظر ف مدى استيفائه لشروط الرتقية من رتبة انظر أمن أول إل رتبة مالزم.

 
 352 ل تكون إلّ ف حدود ما توفّر من شغور وتستوجب حصول املعين ابألمر على ترتيب تفاضلي يسمح له ابلرتقية. إّن ترقية أعوان قّوات األمن الوطين -
 
أن حتدّ  - بعد  أعلى  رتبة  إل  املوظف  ترقية  يتعّذر معه  الذي  املعنية، األمر  اإلدارة  إطارات  ف  فعلي  شغور  سّد  الرّتقية هو  من  اهلدف  هنائيا  إّن  القانوين  مركزه  د 

ف  مب يتم  الشرط  هذا  توفر  مدى  تقدير  أّن  ضرورة  للمصلحة  مفتقرا  التاريخ  ذلك  بعد  ابلّدعوى  قيامه  وجيعل  التقاعد  على  اإلحالة  قرار  تقدمي  قتضى  اتريخ 
 353الدعوى. 

 
خي  - أن  ميكن  ل  واخلامس  الرابع  الصنف  من  األعوان  هبا  يكّلف  اليت  لألعمال  موافقة  مبهام  فعلّيا  املّدعي  تكليف  الصنفني إّن  أحد  إل  برتقيته  املطالبة  له  ّول 

 354املذكورين طاملا أّن شروط الرتقية إليهما ل تتوافر فيه.
 
أّن الطعن ف هذا الصدد ينصّب على قائمة الكفاءة املعّدة بعنوان سنة إدارية معّينة قصد    اعتبارعلى    ابلختيارجرى عمل احملكمة اإلدارية ف مسألة الرتقية    -

 355حتديد املرتشحني للحصول على هذه الرتقية .
 
 356بسلطة تقديرية ل ّتضع إلّ للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري. ابلختيارتتمّتع اإلدارة ف إطار ترقية أعواهنا  -
 
عن طريق املناظرات اخلارجية وعندها جيب على اإلدارة مراعاة النسبة املخصصة للمرتشحني الداخليني للرتقية   النتدابتفرتض فتح ابب    ختيارابلإّن الرتقية    -

 
 . 2014جويلية  10  بتاريخ 122403احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان  13بتاريخ  125273احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  349
 .2014جوان   27بتاريخ  29562احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  350
  .2014مارس  17 بتاريخ  124280احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  351
  .2014ماي  23 بتاريخ  128557الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي  352
  . 2014أفريل  24بتاريخ  133040الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي  353
  .1420 جوان  24بتاريخ    128041الصادر ف القضّية عدد   احلكم اإلبتدائيو  2014 جويلية 01 بتاريخ  128208الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي  354
  . 2014أفريل  29 بتاريخ  122479احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  355
  . 2014جويلية  01 بتاريخ  128208احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  356
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 357إل مؤهالهتم وأقدميتهم ف العمل.  ابلستناد ابلختيار
 
كالة اإلرشاد والتكوين الفالحي بتمكني العارض كمرتشح وحيد من متابعة تلك املرحلة إّن عدم تنظيم مرحلة التكوين املستمر بقرار من وزارة الفالحة ومبادرة و   -

ية وضعيته برتقيته إل رتبة واضع  على نفقتها وجناحه فيها جيعلها عمال مببدأ وحدة اإلدارة وضماان حلسن سي املرفق العام مقّيدة ابّّتاذ مجيع التدابي الالّزمة لتسو 
 358برامج. 

 
ّصنف الثّاين بصفة آلّية  ل على شهادة الكفاءة املهنّية والقيام بصيانة الّشبكة الكهرابئّية وتصليح األاثث أبحد املعاهد ل خيّول للمعين ابألمر الرّتقية للإّن احلصو   -

عّلق بضبط الّنظام األساسي اخلاّص املت  1998ديسمرب    18املؤرّخ ف    1998لسنة    2509العملة ّتضع إل شروط حمّددة نّص عليها األمر عدد    مبا أّن ترقية
 359واجلماعات احملّلية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة.  بسلك عملة الّدولة

 التأجري واملنح:  -الفقرة اخلامسة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 360. المتيازاتاملرتبطة مبمارستها يفقده احلق آليا ف التمّتع بتلك  ابلمتيازاتل جدال ف أّن جتريد املعين ابألمر من اخلطّة الوظيفية اليت ّتّول له التمّتع  -
 

 
ا ميّس من أي حقوق مكتسبة للمدعية وإّنّ   ليس من شأنه أن    2011جوان    1ه يوّلد آاثره بداية من  التنصيص بقرار إهناء اإلحلاق املطعون فيه على أنّ   إنّ   -

 361يهدف إل تسوية وضعّيتها اإلداريّة وحفظ حّقها ف مرتّباهتا وإل حتديد اجلهة اإلدارية املطالبة بدفعها هلا. 

 العطل:  -سة الفقرة الساد

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
لرقابة دنيا  - من القاضي اإلداري   تتمّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ف إسناد العطل واإلجازات وتوزيعها حسب ضرورة العمل، ول خيضع عملها ف هذا اجملال إلّ 

 362ابلّسلطة. الحنرافئع غي اثبتة أو إل وقا الستنادوهي رقابة ترمي إل التثّبت من مدى ارتكاب اإلدارة خلطإ فادح ف التقدير أو إساءة تطبيق القانون أو 
 
عبء اإلثبات ف هذه احلالة يكون حممول عليه سواء بتقدمي نسخ من الشهادات الطبية حتمل ختم اإلدارة أو    طاملا بقيت ادعاءات العارض جمّردة واحلال أنّ   -

قانوني أو أي وسيلة  اإلدارة  إل  الشهادات  توجيه  الدالة على  الربيدية  اإلدارة،  القصاصات  لدى  الشهادات  قيامه إبيداع  تثبت  أخرى  املعين ابألمر  فإة  جهل  ّن 
 363لإلجراءات القانونية ل يشكل عذرا إلعفائه من إثبات إدعاءاته. 

 
أو من حيث طاملا أّن الشهادة الطبية اليت دعم هبا العارض مطلبه ف احلصول على عطلة مرض كانت سليمة سواء من حيث تقدميها ف اآلجال القانونية    -

فإهنّ   صدورها عن الشهادات،  تلك  مثل  مؤّهل إلصدار  مرض دون حاجطبيب  احلصول على عطلة  ف  العارض  مطلب  لوحدها لتؤسس شرعية  تكفي  إل ا  ة 
تتمّتع الّلجان الطبية لرخص املرض بسلطة تقديرية ف جمال تقريـر وجـود حـالة املرض من عدمها ول رقابة عليها من قبل القاضي  و   اثن  مطالبته ابإلدلء بتقرير طب

 
 .2014جوان  13بتاريخ  121577احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  357
  .2014أفريل  10بتاريخ   124801احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  358
 . 2014نوفمرب  27بتاريخ  132540احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  359
 . 2014مارس  11خ بتاري  124030احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  06بتاريخ 127889احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  360
 . 2014جويلية   15بتاريخ   125681احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  361
 . 2014جويلية   15بتاريخ   125681احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  362
 .  2014جويلية   10بتاريخ   126021احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  363
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الطبية سواء كان ابملوافقة أو بعدمها على منح العطلة  واضـح وبديهـي ف التقدير وتكون اإلدارة ملزمة ابلتقّيد برأي اللجنة    إلّ بصفة دنيا ف صورة وجود غلط 
 364. املطلوبة

 
سبتمرب من كّل عام، وأنه استثناء   15جويلية إل    16املبدأ ابلنسبة للقضاة املباشرين هو التمتع بعطلة سنوية ملدة شهرين خالل العطلة القضائية اليت متتد من  -

ة من العام شريطة مراعاة مقتضيات العمل وهو ابلعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية ف غي تلك املدّ هلذه القاعدة جيوز للقضاة الذين قاموا  
 365. أمر موكول تقديره إل جهة اإلدارة اليت يسوغ هلا العرتاض على تقسيم العطلة السنوية لالسرتاحة مىت اقتضت ضرورة املرفق ذلك

 ل: الّنق -الفقرة السابعة

  احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
  ة ف جمال نقلة موظفيها وتعيينهم ابملراكز اليّت تتناسب ومصلحة العمل، إلّ أهّنا ّتضع ف ذلك إل رقابة دنيا من لئن كانت اإلدارة  تتمتع بسلطة تقديرية هامّ   - 

 366القاضي اإلداري.
 

 

 367ّي نّص قانوين مينع تسليط عقوبة النقلة الوجوبية على العون العمومي الذي ميارس نشاطا نقابيا. ل وجود أل -
 
املال  - من  هي  الثانوي  التعليم  أساتذة  نقلة  األساتذة  ءإّن  طلبات  أساس  على  وليس  املدرسة  املواد  من  حاجياهتا  إل  استنادا  بتقديرها  اإلدارة  تنفرد  اليت  مات 

احنراف ابلسلطة أو    املعنيني، وهي ل ّتضع ف ذلك إلّ للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري بقدر ما يشوب أعماهلا من خطإ فاحش ف التقدير أو خرق للقانون أو
 368ابإلجراءات.

لك اإلدارة سلطة واسعة لتقديرها ما دام مل يثبت أّن ذلك القرار اّتاذه ف إطار مصلحة العمل اليت مت  ا تّ إّن قرار النقلة املطعون فيه ل يشّكل عقوبة أتديبية وإّنّ   -
 369إل وقائع غي صحيحة أو انبىن على خطأ فادح ف التقدير. استند

 اخلطط الوظيفية:  -الفقرة الثامنة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
احلقوق   - من  الوظيفية  اخلطط  تعترب  القاضي يبقى  املكتسبة و   ل  العام، ميارس  الصاحل  ضروراّيت  اإلدارة وفق  اجتهاد  إل  موكول  منها  اإلعفاء  أو  إسنادها  أمر 

تقّدم كل الوسائل الكفيلة ببيان   رقابة دنيا تكون اإلدارة ملزمة مبوجبها ابإلفصاح عن األسباب اليت استندت إليها لّتاذ قرار اإلعفاء من اخلطة أبن    اإلداري عليها
 370صّحته. 

 
فإّن ذلك ل يفقدها احلّق ف ممارسة املهام  قابلة للّرجوع فيها عندما تقتضي مصلحة العمل ذلك، طاملا أّن تكليف العارضة مبهام مساعدة مدير ّت بصفة وقتّية، -

 371.املرتبطة برتبتها األصلّية وهي معّلمة تطبيق

 
 .2014جويلية  10بتاريخ  120964احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  364
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29995احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  365
 .2014جانفي  12بتاريخ  122966احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  366
 .2014ديسمرب  31  بتاريخ  128834احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  367
 .2014ديسمرب  12بتاريخ  121408احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  368
 . 2014أكتوبر   29بتاريخ  1/18181احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  369
احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014ديسمرب  30بتاريخ  128482احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي   15بتاريخ  201302احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  370

 .2014ديسمرب   30بتاريخ  129432ف القضّية عدد 
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الت   - السلطة  بإّن  يتمتع  اليت  الّلجنة الستشارية  ـقديرية  بعد أخذ رأي  الرتبوية واإلعفاء منها واليت ميارسها  الوظيفية ابملؤسسات  الرتبية ف إسناد اخلّطط  ها وزير 

 372ة أو ابإلجراءات.خاضعة للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري خبصوص صّحة الوقائع واخلطأ ف القانون أو ف التقدير واإلحنراف ابلسلط املختصة، تبقى
 
املتعلق بتصنيف املؤسسات الرتبوية ابملرحلة اإلعدادية وابلتعليم الثانوي وضبط   2007ماي    21املؤرخ ف    2007لسنة    1257ن األمر عدد  لئن مل يتضمّ   -

م خطة املدير أحكاما تنظّ   2010ديسمرب    1املؤرخ ف    2010لسنة    3106إمتامه وتنقيحه ابلنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد    الوظيفية هبا مثلما تّ   اخلطط
ط الوظيفية ه يسوغ لإلدارة، وحىت ف صورة وجود فراغ قانوين الّلجوء إل آلية النيابة قصد سّد الشغورات احلاصلة ف اخلطابلنيابة والمتيازات املنجرة عنها إل أنّ 

 373ابلنظر ضماان لستمرارية املرفق العام.  الراجعة هلا
 

املعين ابألمر قرار سحب اخلطة مىت استند إل أسباب متّس األشخاص املعنيني هبا، خيضع ملبدأ ضمان حقوق الّدفاع ويكون بذلك القرار الصادر دون مساع  نّ إ -
 374خبصوص األفعال املنسوبة إليه ومتكينه ابلّتايل من ممارسة ذلك احلّق مشواب ابلالشرعية. 

 

 لتخلي عن الوظيف: الشطب من أجل ا -الفقرة التاسعة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت
أّن التخّلي عن العمل يثبت بتعبي املوّظف عن نّيته الصرحية ف قطع عالقته ابإلدارة وإمتناعه عن اإللتحاق بعمله رغم   اعتباردرج فقه قضاء هذه احملكمة على    -

إذا ثبت أّن   سه مبحض إرادته خارج إطار القانون املنظّم للوظيف مبا خيّول لإلدارة التشطيب عليه، وأنّه ل جيوز ف املقابل اعتبار العون متخّلياالتّنبيه عليه واضعا نف 
شرة وظيفه أو إلعالمها بسبب تغيّبه  عدم إلتحاقه ابلعمل كان راجعا ألسباب تتعّدى إرادته أو أنّه توّل خالل فرتة الغياب اإلّتصال إبدارته أبّي وسيلة بغاية مبا

 375ول يتسىّن لإلدارة مىت مل تقتنع مبربّراته إلّ مساءلته أتديبّيا. 
 
عي مبكتوب من إدارته املشغلة حتثّه فيه للرجوع إل سالف عمله وف املقابل ثبوت سعيه املتواصل لتسوية وضعيته أنّه مل تكن له عدم ثبوت توصل املدّ   ف ظلّ   -

ايل توفّر الركن املعنوي لتلك الواقعة اليت تؤول إل قطع كّل عالقة إبدارته وهو ما جيعل من استناد البلدية املدعى عليها  حية ف التخلي عن عمله وينفي ابلتّ نّية صر 
 376اذها للقرار املطعون فيه، ف غي طريقه واقعا وقانوان. على تلك الواقعة لتربير اّتّ 

 
هو جمّرد معاينة لواقعة التخّلي عن الوظيف ول حيتوي على أّي مساءلة من أجل خطأ مسلكي ول يعّد تبعا لذلك عقوبة أتديبية  إّن التشطيب من اإلطار    -

 377الضماانت املتعلقة هبا.  تستوجب استيفاء
 

 اإلدماج:  -الفقرة العاشرة

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
سلك  إّن    - إل  ينتمي  ابألمر  املعين  أّن  مبا  املوظّفني  إطارات  ضمن  آلّيا  إدماجه  اإلدارة  على  يفرض  ل  الباكالوراي  شهادة  على  املّدعي  الّدولة حصول  عملة 

 
 .2014ديسمرب  19بتاريخ  124135احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  372
 . 2014ماي  16بتاريخ  126610احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  373
  . 2014جويلية   28بتاريخ  123687احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  374
احلكم اإلبتدائي الصادر  و   2014جوان    05بتاريخ   127171احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عددو   2014جويلية    15بتاريخ    157240د  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عد  375

 .2014ماي  15بتاريخ  131547ف القضّية عدد 
 .2014ديسمرب  05بتاريخ  122349احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  376
 . 2014ماي  15بتاريخ 131547احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  15بتاريخ  125960ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  377
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طاملا ّت   1998ديسمرب    18  املؤرّخ ف  1998لسنة    2509واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة وخيضع لذلك إل أحكام األمر عدد    واجلماعات احمللّية
املتعلق    1985أكتوبر    5املؤرّخ ف    1985لسنة    1216األمر عدد  اإلدماج ضمن إطارات املوظّفني ل يتّم إلّ بشروط حّددها    انتدابه ف ذلك الّسلك، وأنّ 

 378فعلّية واملستوى العلمي مع اجتياز امتحان مهين.  ةوتتمّثل ف توفّر شرط مخس سنوات خدمة مدنيّ  بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات املوظفني،
 
أّن آاثره تسري  كما  ية لإلدارة،  إّن قرار إدماج املعين ابألمر بسلك احلماية املدنية ابلرتبة اليت كان ينتمي إليها قبل عزله من العمل يندرج ف إطار السلطة التقدير   -

ميكن أن يشّكل أبّي حال من األحوال تصحيحا لوضعيته اإلدارية السابقة اليت حيكمها قرار العزل الذي حتّصن اتريخ صدوره ول متتّد إل املاضي، ول    بداية من
 379مل تسحبه اإلدارة أو يصدر حكم يقضي إبلغائه.  وأنتج آاثره طاملا

 
 380مهين ف الغرض. إّن اإلدماج املخّول لفائدة األعوان املنتمني لإلدارة ف رتبة أعلى يفرتض إجتياز إمتحان  -
 
يتّم اإلدماج ف السلك حسب   املتعّلق إبدماج األعوان اثر هناية إحلاقهم تقتضي أن    1993أكتوبر    25املؤرّخ ف    1993لسنة    2109إّن أحكام األمر عدد    -

الصيغ اإلدم  نفس  إجراء  بعد  األصلية  املؤسسة  أو  اإلدارة  إعالم  ويقع  السلك  ذلك  ف  التسمية  على  إطاره املنطبقة  من  العون  اسم  على  التشطيب  لغرض  اج 
 381األصلي.

وغي مرّتسم ف رتبته ومرحلة  طاملا أّن العارض ف قضّية احلال متحّصل على شهادة األستاذية ف الفلسفة، ويعمل أستاذا متعاقدا ول تتوفّر فيه األقدمية املطلوبة    -
حيول دون فإّن ذلك  شباب وطفولة وإّّنا تندرج ف إطار تدعيم وحتسني مؤهالت ومعارف إطارات الوزارة،    الّتكوين اليّت اتبعها مل تكن هبدف قبوله برتبة متفّقد

 382إمكانية إدماجه ف التّفقد البيداغوجي. 
 
صنف"أ"برتبة أستاذ تعليم اثنوي أو أستاذ تعليم اثنوي تقين أو أستاذ تعليم فين أو أستاذ السلك املشرتك ملدرسي اللغة اإلنقليزية و   نياملعاونساتذة  إّن إدماج األ  -

 383اإلعالمية  يقتضي النجاح ف امتحان مهين ابلختبارات أو الشهائد أو امللفات. 
 

منشأة عمومية ف شكل مؤسسة إدارية ل تكتسي صبغة إدارية إل منشأة عمومية ف شكل شركة    ّن حتويل الشكل القانوين للديوان الوطين لالتصالت منإ  -
ليس من شأنه أن   املتعلق بتحويل الشكل القانوين للديوان الوطين لالتصالت    2004أفريل    5املؤرخ ف    2004لسنة    30خفية السم مبوجب القانون عدد  

  17املؤرخ ف    1995لسنة    36عدد    ه اكتسب ذلك احلق مبوجب القانون ابعتبار أنّ لديوان املذكور  تصالت ف اإلدماج ابينفي أحقية أعوان الوزارة املكلفة ابل
 384احملدث للديوان الوطين لالتصالت الذي قّيد سلطة اإلدارة إبدماج األعوان العاملني ف ميدان التصالت ف الديوان املذكور.  1995أفريل 

 اإلحلاق:  -رالفقرة احلادية عش

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
يطالب إبهناء عملية اإلحلاق حىت قبل   لكل طرف معين ابإلحلاق سواء كان العون أو إدارته األصلية أو إدارة اإلحلاق أن  ن  ميكيعترب اإلحلاق قرارا قابال لإللغاء و   -

 385انقضاء املّدة املنصوص عليها بقرار اإلحلاق.
 

 
 .2014أفريل   22بتاريخ  134227احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 378
 .2014جوان  13بتاريخ  125905احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  379
 .2014مارس  07بتاريخ  124209احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  380
 .2014ماي  15بتاريخ  123567احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  381
  . 2014ماي   15بتاريخ  124429احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  382
 .2014ماي  08  بتاريخ  120187احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  383
 .2014جويلية   14بتاريخ   29365احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  384
 .2014مارس  17بتاريخ  121441احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  385
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بي    يفرتض قرار إهناء اإلحلاق أن    - العمل  مبنيا على أسباب حّتمتها مصلحة  لتسليط   دَ يكون  أمام احملكمة  أّن إحجام اإلدارة عن اإلفصاح عنها يقف عائقا 
 386. الواقعي احلقيقي رقابتها على سنده

 
 387يغته النهائية. إّن قرار إهناء اإلحلاق الذي جيوز العتداد به قانوان يكون القرار املمضى من طرف رئيس إدارة العون واإلدارة امللحق هبا العون ف ص -
 
الّتنصيص ف طالع القرار املطعون فيه على تقدمي املّدعية مطلبا تُعرّب مبقتضاه عن رغبتها ف إهناء    - بناء على   إهناء إحلاقها قد تّ   اعتبار أنّ   إحلاقها ومن مثّ إّن 

بصورة مباشرة املربرات الواقعية اليت استندت إليها اإلدارة   ه ميسّ طالعات ذلك القرار، وذلك ألنّ إيتسرب إل    ا يتجاوز جمرد الغلط املادي الذي ميكن أن  طلبها، إّنّ 
س عليها سيؤول حتما إل إخضاع عملية إهناء إحلاق املدعية إل نظام قانوين خمتلف عن حالة إهناء اإلحلاق مببادرة سّ اذه مما يُؤدي إل غلط ف الوقائع اليت أتلّتّ 

 388من اإلدارة وهو ما من شأنه أن يُؤدي إل املساس حبقوقها املرتتبة عن القرار املذكور.

 اإلرجاع إىل العمل:  -لفقرة الثانية عشر ا

 اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت احملكمة 
يقتضيه حسن سي إّن مسألة إرجاع العون العمومي الذي سبق عزله إل سالف عمله من عدمه تبقى من املالئمات املرتوكة للسلطة اإلدارية وذلك ف حدود ما  -

اإلدارة تتمّتع، واحلالة تلك، بسلطة تقديرية ف هذا اجملال    ورة اخلطأ املؤّدي للعزل، وأنّ املرفق العمومي مع مراعاة خصوصياته وكذلك حبسب طبيعة وخط  وتنظيم
 389مبوجبها للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري. تكون خاضعة

 
 390إل اإلدارة املطلوبة.  إّن املطالبة ابلّرجوع إل العمل هو حق مستمّر خيّول لصاحبه إمكانية تكرار املطالب بشأنه شريطة التقّيد آبخر مطلب وّجه -
 
 
آاثره اقتصرت على حمو عقوبة السجن اليت تسلطت عليه دون األفعال الداعية هلا   اسرتداد املدعي حلقوقه كان بتاريخ لحق إلنقطاع صلته إبدارته وأنّ   طاملا أنّ   -
 391تقدير ذلك خيضع إل ما تتمتع به جهة اإلدارة من سلطة تقديرية.  نّ إإرجاعه وجواب إل سالف وظيفته بل حقوقه  اسرتداديرتتب عن  جيوز أن   ه لفإنّ 
 
ل عنصرا جديدا من  إّن صدور حكم جزائي يقضي بتربئة املعين ابلطعن من الّتهمة اجلزائية املنسوبة إليه اليت كانت ف نفس الوقت سببا لعزله من عمله يشكّ   -

 392ب ضّده.ـــاإلدارية وإرجاعه إل سالف عمله طاملا أّن تلك الّتهمة كانت السند الوحيد لّّتاذ املقّرر التأدياإلدارة مبراجعة وضعيته  يلزم شأنه أن  
 

عجز اإلدارة عن تربير سبب عدم إرجاع العارض لعمله وف و ف القضية من أبسط العناصر اليت متّكن احملكمة من تقييم شرعية القرار املطعون فيه  إّن خلّو ملّ   -
 393قرار إهناء ترّبصه مبثابة العقوبة املقّنعة. يصّي توفّر قرينة قويّة ف معاقبته  ظلّ 

 
 .2014مارس  17بتاريخ  121441احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  386
 .2014جانفي  24بتاريخ  126268احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  387
 .2014مارس  17خ  بتاري  121441احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جويلية  15بتاريخ  125681القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف  388
 . 2014ماي  23بتاريخ  123242احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014مارس  07بتاريخ  125707احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  389

 

 .2014جوان  30بتاريخ  124755احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  390
 

 .2014ماي  15بتاريخ  124262احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  391
 

 . 2014أفريل  22بتاريخ 131734احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  392
 
 

 .2014جوان  30بتاريخ  124755احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  393
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 اإلعفاء من الوظيف:  -الفقرة الثالثة عشر 

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
صريح وذلك إحرتاما ملبدأ توازي الصيغ    إسناد هذه الصالحيات إل غيها مبقتضى نصّ إّن السلطة اليت هلا حّق التسمية هي اليت متلك حق اإلعفاء ما مل يقع    -

 394و اإلجراءات.
 
املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية أّن  2011ديسمرب   16املؤرخ ف  2011لسنة  6من القانون التأسيسي عدد 17و 11يسرتوح من أحكام الفصلني  -

ابلتعيني خيتص  اجلمهورية  ف رئيس  وابلتعيني  العليا  العسكرية  الوظائف  ف  واإلعفاء  وابلتعيني  اجلمهورية  مفيت  وبتعيني  اجلمهورية،  رائسة  ف  العليا  الوظائف  ف   
الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية وذلك ابلتوافق مع رئ الديبلوماسية والقنصلية لدى  البعثات  السامية بوزارة اخلارجية وف  ما   ة، وأّن كلّ يس احلكومالوظائف 

هبا رئيس احلكومة ابعتبار أّن جمال تدخل رئيس اجلمهورية مضبوط على وجه احلصر مبوجب توزيع الصالحيات بني رأسي السلطة   عداها من تعيينات خيتصّ 
د السلطة املوكول إليها اّتاذ قرارات التنفيذية، وعليه، يغدو تعيني القضاة كما إعفاؤهم من جمال اختصاص رئيس احلكومة، انطالقا من غياب نّص صريح حيدّ 

 395.إعفاء القضاة واقتضاء مببدأ توازي الختصاص
 
 396من مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية. اذ قرار اإلعفاء مبفعول يعود إل اتريخ اإليقاف عن العمل ل ميسّ إّتّ  فقه قضاء هذه احملكمة على أنّ  ستقرّ ا -
 

 

التأديبية، جيعل اإلدارة قد  اّتّ   - املساءلة  للمّدعي من مؤاخذات تستوجب  بناء على ما نسب  فيه  املطعون  ل  احنرفت اذ األمر  توّلت إهناء مهام   ـّماابإلجراءات 
 397العارض مبوجب اإلعفاء دون إتّباع إجراءات املؤاخذة التأديبية املنصوص عليها ابلباب الّسابع من القانون األساسي للقضاة.

 
ضمنها اإلعفاء،   طاملا أحالت أحكام القانون األساسي للقضاة على قواعد الوظيفة العمومية ابلنسبة إل حالت النقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة، ومن  -

يغدو إجرا للقضاء  املزمع إعفاؤه على اجمللس األعلى  القاضي  املذكور، فإّن عرض ملف  القانون  املذكور  إذا مل تكن خمالفة ألحكام  أّن اجمللس  ء وجوبيا ابعتبار 
األساسي للقضاة إجراءات  ميارس مهام اللجنة اإلدارية املتناصفة ابلنسبة إل القضاة، ول تعارض ف ذلك بني النص العام والنص اخلاص، طاملا مل يُقّر القانون  

 398العموميني. خاصة بقرارات إعفاء القضاة خمتلفة عما هو مسطّر ابلنسبة إل سائر املوظفني 
 
عن مباشرة الوظيف اليت   ُيستنتج من أحكام  القانون األساسي للقضاة أّن اإلعفاء ل يندرج ف إطار العقوابت التأديبّية ابعتباره أحد حالت النقطاع النهائي  -

الوظي بقانون  املضّمنة  صوره  وأّن  العمومّيني  األعوان  غرار  على  للقضاة  املهين  املسار  على  تطرأ  ابعتبارها قد  القضائي  العمل  وخصوصّية  تتجاىف  ل  العمومية  فة 
 399حالت قد تصيب القاضي عند مباشرته لوظيفه وتتعّلق بضماانت أساسية مقّررة طبق أصول القواعد العاّمة للقانون. 

 
 ترتجم عن عدم الكفاءة املهنية املوجبة لإلعفاء، واليت هي ّنط دأبت احملكمة على التفريق بني األفعال اليت متثل خطأ مسلكيا موجبا للتتبع التأديب والوقائع اليت  -

سوء نية ول    من السلوك الذي ل يستوجب التأديب وتفرتض عدم توّفق العون فيما يكلف به من مهام ومن أعباء رغم اجملهود الذي يبذله ف سبيل ذلك دون 
 400قصد. 

 
 . 2014ماي  07بتاريخ  129031احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  08بتاريخ   120187احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  394
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ   128679احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  395
 . 2014جويلية  10بتاريخ   128742احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  396
 .2014جوان  26بتاريخ  128702احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  397
 . 2014ماي  07يخ بتار 129031احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  31بتاريخ  128679احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  398
   2014ديسمرب  19بتاريخ  122765احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  16بتاريخ  129117احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  399

 .2014ماي  07بتاريخ  129031احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و 
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  128679 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 400
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تأديب القضاة الواردة صلب القانون األساسي للقضاة وذلك من خالل اإلفصاح عن الّسبب الواقعي لقطعها إّن اإلدارة  ملزمة ابحرتام املقتضيات املتعلقة ب  -

أ اليت  اإلجراء والضرورة  لّلجوء هلذا  الباعث  بني  املطابقة  اإلداري،  القاضي  رقابة  من ورائه، وحتت  تتبنّي  حىت  للقاضي  الوظيفي  العاّم،  للمسار  املرفق  مالها سي 
 401الدفاع عن نفسها خبصوص ما هو منسوب إليها.  ية ابألمر من حقّ كتمكني املعن

 
ّم اّّتاذه إّما ألسباب صحية يتبنّي ابلرجوع إل النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أّن اإلعفاء يت  -

منه، وف كلتا احلالتني، يكون لزاما على اإلدارة   81هذا القانون أو من أجل قصور مهين على معىن أحكام الفصل  من    69طبقا ملا تنّص عليه أحكام الفصل  
 402أخذ رأي اللجنة اإلدارية املتناصفة ذات النظر اليت تبّت ف احلالة الثانية ف املوضوع كما لو كان األمر يتعّلق ابلتأديب. 

 
توفّر العناصر واملعطيات املاّدية الدالة على حتّقق صوريت العجز البدين والقصور املهين واليت حُيمل على اإلدارة عبء إثباهتا جيوز لإلدارة إعمال اإلعفاء عند    -

 403وعلى املستهدف هبا السعي إل نفيها وعلى القاضي اإلداري التحّقق من صّحتها.
 
ارة العدل ف ما نسب إليه من مؤاخذات تبعا للتظّلم املرفوع من قبله خبصوص اقرتاح إعفائه من ثبوت مساع العارض من قبل جلنة منبثقة عن التفقدية العامة لوز   -

  24أحكام الفصل  مباشرة مهامه، ليس من شأنه أن يؤول إل اعتبار أّن اإلدارة قد ضمنت له حق الدفاع، ضرورة أّن التفقدية ل يرجع هلا، حسب ما اقتضته  
املتعّلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان، سوى القيام ابألحباث اإلدارية األّولية اليت ليس   2010ديسمرب    1املؤرخ ف    2010لسنة    3152من األمر عدد  

 404التأديب. من شأهنا أن تغين أبي حال من األحوال عن انتهاج إجراءات حمّددة ومضبوطة ابلقانون واليت تكفل للقاضي الضماانت الضرورية ف التتّبع 

 اإلستقالة :   -الفقرة الرابعة عشر

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
يعكس  ما من شأنه أن   استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن اإلجراءات أمام احملكمة اإلداريّة تسوسها مقتضيات قانوهنا األساسي دون سواها واليت مل تتضّمن -

يقوم بدعواه مباشرة دون    وترتيبا على هذه األحكام فإنّه جيوز للعارض أن    ة ابلنسبة إلجراءات النزاعات اليت ترفع إللغاء مقررّات ف ماّدة الستقالة،أّي خصوصيّ 
ل يعّد تظّلما وجوبّيا سابقا للطعن بدعوى جتاوز  رفع أمره إل اللجنة اإلداريّة املتناصفة طاملا أّن اإلجراء املذكور هو جمّرد إمكانّية خمّولة للموّظف املعين ابألمر و 

 405السلطة ضّد قرار رفض الستقالة. 
 
ديّة ومواصلة العمل إل حني إّن األحكام التشريعّية والرتتيبّية اليت حتكم الوظيفة العمومّية  تفرض على املوظفني املرتمّسني عدم التخّلي عن الوظيف بصفة انفرا  -

 406ستقالة. املوافقة على مطلب ال
 
ينشأ عنه أي مفعول قانوين، ما مل تكن موضوع موافقة صرحية من اإلدارة، وهذه األخية مطالبة ابلبّت فيها ف أجل   تقدمي طلب اإلستقالة ل ميكن أن   د إّن جمرّ   -

 407أيخذ بعني اإلعتبار املوازنة املستوجبة بني مسأليت ضرورة العمل ورغبة العسكري ف مغادرة سلكه. معقول

 
 .2014ماي  16بتاريخ  129117احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  401

 

 .2014ماي  07بتاريخ  129031احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  402
 
 

 .2014ماي  07بتاريخ  129031الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 403
 
 

 .2014ماي  07بتاريخ  129031الصادر ف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 404
 

 . 2014نوفمرب  28بتاريخ  130199احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  405
 . 2014نوفمرب  28بتاريخ  130199احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  406
 .2014ديسمرب  19بتاريخ  123998احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  407
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 إهناء املهاّم:  -الفقرة اخلامسة عشر

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
السلطة املخولة قانوان لّتاذ قرار ابلتسمية تكون هي ذاهتا السلطة املؤهلة إلهناء املسار الوظيفي إعمال لقاعدة توازي الختصاص    ف غياب النص القانوين فإنّ   -

 408رة ف الغرض.سحبه طبقا لإلجراءات املقرّ  ر حق تغيي مضمونه أو إهناء العمل به أوه يرجع للسلطة املصدرة للقرامفادها أنّ  اليت
 
الذ  - للقاضي اإلداري  الدنيا  للرقابة  تبقى خاضعة  السلطة  العمد وإهناء مهامهم، فإّن تلك  تقديرية ف تسمية  يتمتع بسلطة  الوايل  يتثبت من عدم لئن كان  ي 

 409و خرق للقانون أو جتاوز للسلطة أو احنراف ابإلجراءات أو خطأ فادح ف التقدير. انطواء القرار على حتريف للوقائع أ
 
بطة القائمة بينهما مبنّية على  من اجلائز لإلدارة المتناع عن مواصلة العالقة التعاقديّة مع معاقدها واليت يسوغ هلا عموما إّّتاذها ف شأن عوهنا كّلما كانت الرا  -

وه  سلطتها مي التقديريّة،  ل  إجراءات  للعون  ي  وحقيقة  كن  طبيعة  على  إطالعه  بعدم  املّتصل  الدفاع  حقوق  هضم  ف  تنحصر  حمّددة  بدفوعات  إلّ  مواجهتها 
 410األسباب اليت آلت إل إّّتاذها ف شأنه أو بتأّسس تلك التدابي على سوء تقدير واضح أو إنطوائها على عقوبة أتديبّية مقّنعة. 

 
قرار إهناء  يدعم تشكيات بعض املتساكنني، فإنّ  يثبت وجود جتاوزات وإخاللت وتقصي ف جانب العارض ميكن أن   جهة اإلدارة مبا من شأنه أن  دل طاملا مل تُ  -

 411مهامه يكون مبنيا على الشك والتخمني، األمر الذي جيعل القرار املنتقد فاقدا للسند الواقعي والقانوين الصحيح. 

 : العملة العرضّيون  -الفقرة السادسة عشر

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
اإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية ف إبقائهم ف العمل أو الستغناء عن    عملة احلضائر ل يتمتعون ابحلق ف الرتسيم وأنّ   استقر فقه قضاء احملكمة على اعتبار أنّ   -

توفّ   خدماهتم حبسب حاجياهتا الالزمة إلجناز مشاريعها ف إطار احلضائر اجلهوية وأنّ وحبسب  القانونية   ر العتمادات  الضماانت  بتوفي  اإلدارة ل تكون ملزمة 
أنّ   للمعنيني ابألمر إلّ  امللف  إذ مل يربز من  مبنيا على أسباب أتديبية وهي غي صورة احلال  اليت يكون فيها قرار اإلعفاء  املدعي استند إل  إعفا  ف احلالت  ء 

 412أسباب أتديبية. 
 
يل العملة على حساب  جيوز انتداب األعوان الوقتيني إما لسّد خطة شاغرة أو لتعويض عون مرتّسم ملّدة حمدودة أو للقيام أبعمال عرضية أو طارئة، ويعترب تشغ -

للسلطة التقديرية جلهة اإلدارة ضرورة أنّه مرتبط بتوفّر العتماد واحلاجة لتشغيل هؤلء العملة الثاين من قبيل النتداب العرضي القابل للرجوع فيه وخاضع    العنوان 
 413يفتح هلم أي حق ف التدرج والرتقية. األمر الذي ل

 

املرسوم عدد    - العرضيني    2011أفريل    26املؤرخ ف    2011لسنة    36تضّمن  النظافة  للبلدايتاملتعلق برتسيم أعوان  التابعني  أحكاما   واملتعاقدين والوقتيني 
ألعوان دوّنا استثناء ودون استثنائية تتعّلق برتسيم أعوان النظافة العرضيني واملتعاقدين والوقتيني التابعني للبلدايت وذلك هبدف تسوية وضعية هذه األصناف من ا

أّن تسوية وضعّية هذه الشرحية من العملة   2011ماي    28وزير الداخلية املؤرخ ف    من مقتضيات منشور  حصر جمال تطبيقه بشروط إقصائية. كما يستشفّ 

 
 . 2014جوان    13بتاريخ   128686احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  408

 

 . 2014جويلية  01 بتاريخ  133426احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  409
 

 .2014ديسمرب  31بتاريخ  851234احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  410
 . 2014جويلية  10 بتاريخ  128742احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  411

 

احلكم اإلبتدائي  الصادر  و   2014جوان    05بتاريخ   124573احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  و   2014   جويلية  10   بتاريخ  125744  احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  412
  .2014جوان    05بتاريخ  120553ف القضّية عدد 

 .2014ديسمرب  18بتاريخ  132641 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 413
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أن   على  انتداهبم  ف  مجاعي  قرار  ابّّتاذ  تتّم  استثنائية  جانب    بصفة  إل  املهنّية  والكفاءة  التعليمي  املستوى  حيث  من  للعملة  املهنّية  املدونة  ذلك  ف  تراعى 
 414الختصاص. 

 
ة ف مواصلة قضاء هذه احملكمة أنّه ولئن كان انتداب األعوان العرضّيني يكتسي صبغة ظرفّية وقابلة للّرجوع فيها ممّا خيّول لإلدارة سلطة تقديريّ من املقّرر ف فقه    -

بات األفعال اليت استندت إليها  تشغيلهم أو الستغناء عنهم ف أّي وقت حسب حاجيات العمل، فإّن الّصبغة الوقتّية أو العرضّية لالنتداب ل تعفي اإلدارة من إث
 415لتربير قراراهتا اإلداريّة املتعّلقة إبهناء مهاّمهم ألسباب أتديبّية ومتتيعهم بنفس الّضماانت املخّولة لألعوان الوقتّيني. 

 
إلّ أنّه ف   ذا األساس ابلتغطية اإلجتماعية،أّن هلم صفة األعوان العموميني الوقتيني ويتمّتعون على هعلى اعتبار  عمل احملكمة خبصوص عمال احلضائر    استقر  -

طبق الصيغ القانونية ليشغلوا خطة   انتداهبماملقابل ل تكون اإلدارة ملزمة برتسيمهم بعد قضائهم لفرتة من الزمن ف اخلدمة ول ميكن مطالبتها بذلك إلّ مىت وقع  
 416قارة بقانون اإلطار.

 األقدمية :   -الفقرة السابعة عشر 

  : ةالّتالي ادئاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
األ  إنّ   - لشرط  استيفائهم  إل  إضافة  فيهم  يشرتط  الذين  املرتمّسني  األعوان  لفائدة  إلّ  تكون  أو ابلختيار ل  سواء كانت ابلمتحان  إل الرتقية  انتمائهم  قدمية 

غور وتستوجب حصول املعين ابألمر ّن ترقية أعوان قّوات األمن الوطين ل تكون إلّ ف حدود ما توفّر من ش، وبذلك فإالصنف الذي دون صنف الرتقية مباشرة 
 417. على ترتيب تفاضلي يسمح له ابلرتقية

 

املتعلق بتصنيف املؤسسات الرتبوية ابملرحلة اإلعدادية والتعليم   2007ماي    21املؤرخ ف    2007لسنة    1257مبقارنة الشروط الواردة أبحكام األمر عدد  -
على غرار األقدمّية املشرتطة ف انظر للرتّشح   الواردة ابملذّكرة املطعون فيها يتبنّي أّن هناك تعديل خبصوص بعضها، ابلشروط  الثانوي وضبط اخلطط الوظيفية هبا

سنة واحدة على األقل، وف ذلك تعديل صريح  أهنا  منه ف حني جاء ابملذّكرة    7وذلك صلب أحكام الفصل    خلطّة مدير إذ ورد ابألمر أهّنا سنتان على األقلّ 
 418بدعوى جتاوز الّسلطة. وحمرزة ابلّتايل على شروط القرار اإلداري القابل للطّعن ترتيبّية مؤثّرة ابلضرورة ف املراكز القانونية جتيز الطّعن فيها ابإللغاء ألحكام

 األعداد املهنية:  -الفقرة الثامنة عشر 

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل: 
م أعدادا مهنية  فقه قضاء هذه احملكمة على أّن اإلدارة تتمّتع بسلطة تقديرية ف تقييم عمل األعوان العموميني الرّاجعني إليها ابلّنظر وذلك إبسناده  استقر -

عن تقييم مردود العون خالل السنة   ه يعرّب العدد املهين املسند للعون العمومي يستقّل عن األعداد املسندة له خالل الّسنوات الّسابقة ضرورة أنّ   كل سنة، وأنّ 
داد ممتازة خالل السنوات  املعنّية دون غيها وميكن لإلدارة احلّط من العدد املسند إل أحد أعواهنا خالل سنة معيّنة بسبب تراجع املردوديّة رغم حصوله على أع

 419السابقة. 
 

 
 . 2014جوان  05بتاريخ 125326احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  414

 

 .2014ماي 16بتاريخ   125081احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  31بتاريخ  120240احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  415
 .2014جوان   27بتاريخ 124358تدائي الصادر ف القضّية عدد باحلكم اإل و  2014أفريل  14بتاريخ 124196احلكم اإلبتدائي  الصادر ف القضّية عدد  416

 

 .2014ماي  25بتاريخ  128557احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  417
 
 

 .2014جوان  18بتاريخ  124481احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  418
 
 

 .2014جانفي  24بتاريخ  130063احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  419
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   :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتأديب يف الوظيفة العمومّية  -الفرع الثاين

 :القواعد املتعّلقة ابخلطأ الّتأدييب -الفقرة األوىل

 مفهوم اخلطأ الّتأدييب:  ( أ
 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 

العسكري وبواجب التحّلي حبسن الّسية والّسلوك،   النضباطمىت إستبان أّن اخلطأ املنسوب إل املّدعي واملتمّثل ف تكّرر فراره من اجلنديّة، كان خمالّ بقواعد    -    
 420إّّتاذ أشّد عقوبة ف شأنه. الّدفاع الوطين يكون حمّقا ف إحالة املعين ابألمر على اإلعفاء ألسباب أتديبّية ول تثريب عليه ف  فإّن وزير

 

 421إّن خطأ التصّرف ل ميكن أن يكون مفرتضا بل جيب أن يكون مثبتا مبا يدعمه من املستندات واملؤيّدات.  -
 

ام األساسي العام من النظ  26إّن فقدان الرّتبة بسبب صدور حكم جنائي يعّد من األسباب القانونّية املوجبة لإليقاف الّنهائي عن العمل على معىن الفصل    -
 422للعسكريني. 

 إثبات اخلطأ الّتأدييب:  ( ب
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

أتيت ابلدليل على ما تنسبه ملنظوريها من أفعال يعاقب عليها   من املستقّر عليه فقها وقضاء أّن عبء إثبات اخلطأ التأديب حممول على اإلدارة اليت عليها أن    -
 423. القانون، ذلك أّن العقوابت التأديبية ل تبىن إلّ على اجلزم واليقني ول تبىن على الشّك والتخمني

 
قرارها املنتقد يكون   لى قيام العارض بذلك فإنّ اإلدارة فتح حتقيق فيما نسب للعارض من مؤاخذات فضال عن عدم إدلئها مبا يقيم الدليل ع  طاملا مل تتولّ   -

 424فاقدا لسنده الواقعي السليم. 
 
إليها اإلدارة عند إّّتاذ القرار املطعون فيه وعدم ثبوت إخالل املّدعي ف ممارسته ملهامه طبقا ملا تقتضيه  استندتو ملف القّضية من الّشكاوى اليت بناء على خلّ  -

 425ة، فإّن القرار املطعون فيه يكون فاقدا لكّل أساس واقعي.النصوص التشريعية والرتتيبيّ 
 
املآخذ املنسوبة للمستأنف  طاملا أّن امللّف مل يتضّمن وقائع معّينة ابلذات وشهادات واضحة من األعوان أو ما يدّل فعلّيا على تعّطل سي العمل ابإلدارة، فإّن    -

 426ضّده بقيت جمّردة ودون سند  واقعي.
 
يتّم التوقيع ّد غياب العون العمومي من قبيل األعمال السلبية اليت ل ميكن إثباهتا مبدئيا، فقد جرى عمل املصاحل اإلدارية على مسك جداول للحضور  لئن عُ   -

 427احلضور أو الغياب وهي من اإلجراءات املعّممة ف جّل اإلدارات التونسّية.  عليها يومياّ إلثبات
 

 
 .2014جوان  27بتاريخ  125754احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  420
 .2014جوان  30بتاريخ  123832احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  421

 

 . 2014نوفمرب  27بتاريخ  132029احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  422
 

احلكم اإلبتدائي  و   2014ديسمرب     31بتاريخ    123982احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  و   2014جويلية    01  اريخبت  130850احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد    423
 . 2014جانفي   24بتاريخ  128763الصادر ف القضّية عدد 

 . 2014جويلية  15بتاريخ  125632احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  424
 .2014جوان  05بتاريخ  127626احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  425
 . 2014ديسمرب   18بتاريخ    136730احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014  أفريل 17بتاريخ  28478احلكم اإلستئناف  الصادر ف القضّية عدد  426

 

 .2014مارس  11بتاريخ  121414احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  427
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ا كانت بسبب جتاهل اإلدارة للظروف اليت واجهته وحالت دون القيام بعمله على عدم مباشرة املّدعي لوظيفته بصفة منتظمة مل تكن إبرادته وإّنّ   طاملا ثبت أنّ   -
 428النحو املعتاد وتقاعسها عن جماهبة تلك الظروف، فإن القرار املنتقد يكون غي مؤّسس على سند قانوين سليم. 

 عد املتعّلقة ابإلجراءات الّتأديبية: القوا   -الفقرة الثانية

 إاثرة التتبعات الّتأديبية:   ( أ
 : يةالّتال ادئاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت 

الوقائع واألفعال على حسن    - تقدير مدى أتثي  اقرتافها وعددها والظروف   أداء تتمّتع اإلدارة حبّق  العمومي لوظيفته وذلك ابلنظر إل خطورهتا واتريخ  العون 
قاضي اإلداري اليت حّفت هبا من جهة وإل طبيعة الوظيفة املناطة بعهدة العون املعين من جهة أخرى، ول ّتضع ف ذلك إلّ إل رقابة دنيا من قبل ال  واملالبسات

 429لسلطة.اب اطأ فادحا ف التقدير أو احنرافارتكاهبا خ الذي يتحّقق من عدم
ة العون ف إحدى الرتب الراجعة إليها ابلنظر اجلهة اإلدارية اليّت تولت تسمي  إّن املقصود من رجوع حق التأديب إل رئيس اإلدارة اليّت ينتمي إليها املوظف أنّ   -

 430سلطة أتديبه عمال مببدأ توازي الشكليات واإلجراءات. متلك وحدها
 

ك مبكافحة املّدعي مع إّن لإلدارة سلطة تقديريّة ف اعتماد إجراءات التقّصي والبحث اليت تراها كافية خبصوص األخطاء املنسوبة ألعواهنا وهي غي ملزمة لذل-
 431للتثّبت من صّحة األفعال املنسوبة إليه.  زميله

 االستماع إىل العون: (ب
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

من حق الدفاع وذلك بسماع العون   األدىن ذات طابع شخصي من اإلدارة تعليلها وتوفي احلدّ   ابعتباراتتقتضي القرارات اليت هلا صبغة عقابية أو تلك املتصلة    -
 432ضده.أي قرار  اّتاذاملعين ومتكينه من تقدمي حججه  قبل 

 
يتّم على األقّل مساعهم إذا كان القرار املّتخذ ف شأهنم   أّن كّل األعوان العموميني مبختلف أصنافهم يتمتعون حبق الدفاع وذلك أبن  على  فقه القضاء    استقر  -

 433يؤّدي إل عزهلم.
 
املوظف املعين ابألمر حول الوقائع املنسوبة إليه وخمتلف   استجوابالية واملتمثلة ف  يتعني على السلطة اإلدارية عند تسليطها عقوبة اإلنذار إتباع اإلجراءات التّ   -

هذا    الظروف من  واهلدف  هبا،  حّفت  اليّت  إقرار    الستجوابواملالبسات  قبل  التأديبية  السلطة  أمام  موقفه  شرح  ومن  نفسه  عن  الدفاع  من  العون  متكني  هو 
 434إدانته. 

 
 

 اإلطالع على امللّف: (ج 
 التّايل:  املبدإاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت

من مقتضيات قانون احلق ف اإلطالع على امللف التأديب وامللف الشخصي وف استنساخ الواثئق املظروفة فيهما يعّد من قبيل الضماانت األساسية املكفولة ض   -
العون    الوظيفة هبا  يتمّتع  واليت  يتعنّي العمومية  واليت  التأديب  التتبع  مع حتميلها  العمومي حمّل  التأديبية  اإلجراءات  سالمة  منها على  مراعاهتا حفاظا  اإلدارة   على 

 
 . 2014ديسمرب   31بتاريخ  124954احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  428

 

 .2014ديسمرب  18  بتاريخ  123343احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  429
 

 .2014 نوفمرب  11 بتاريخ  130138احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  430
 

 . 2014جويلية   07 بتاريخ  126997احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  431
 

 . 2014ديسمرب  05 بتاريخ  130708  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 432
 

 . 2014أفريل    02بتاريخ   29615احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  433
 .2014 نوفمرب  11   بتاريخ  130138احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  434
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 435العون من اإلّطالع على مجيع الواثئق املكّونة مللّفه التأديب وأخذ نسخ منها ضماان حلّقه ف الدفاع مبجرد مطالبته بذلك.  واجب املبادرة بتمكني
 تدعاء العون:اس (د

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

الّتأديب من اإلجراءات اجلوهريّة اليت يتعنّي على اإلدارة احرتامها نظرا ملساسها اب  - لّضماانت األساسّية يعّد األجل األدىن لالستدعاء حلضور جلسات جملس 
 واليت غايتها متكينهم من أجل كاف إلعداد وسائل دفاعهم، وتبعا لذلك فإّن اإلخالل هبذا اإلجراء يؤّدي إل عدم شرعّية القرار قانوان لألعوان العمومينّي   املكفولة

 436الّتأديب املّتخذ. 
 
دعاء العون للمثول أمام جملس الّتأديب، فإّن  لئن مل يتضّمن الّنظام األساسي العام للعسكرينّي حتديدا ألجل أدىن يتوّجب على اإلدارة املعنّية الّتقّيد به عند است  -

 437احملكمة قد جرى على إلزام اإلدارة ابحرتام أجل معقول حىّت يتسىّن للمعين ابألمر إعداد وسائل دفاعه.  قضاء هذه
 
التأديب ومساع    - الّتأديب وتقدمي ملُحوظات كتابّية جمللس  ملّفه  العون من اإلّطالع على  يُعفي اإلدارة من ضُرورة احرتام ابقي  إّن متكني  أمام اجمللس ل  أقواله 

 438الّتأديب واملتعلقة بضرورة استدعاء العون مبكُتوب مضُمون الُوُصول وف أجل أدانه مخسة عشر يوًما قبل اجتماع جملس الّشرف. إجراءات الّتتّبع
 القواعد املتعّلقة مبجلس الّتأديب : هـ( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
لس التأديب وجبدول أعماله  تكون اإلدارة ملزمة إبعالم مجيع أعضاء جملس التأديب، مبا ف ذلك العضو املمّثل لألعوان ومّده بكّل املعلومات املتعّلقة ابنعقاد جم  -
إل اإلضرار ابلتوازن الذي جيب أن يتوفّر عليه جملس التأديب من انحية تركيبته على اعتبار ما يشّكله حضور هذا   احرتام ذلك اإلجراء يؤّدي  ّن عدمإابلتايل فو 

 439العضو من ضمانة إضافية. 
 
عدم إعداد الّتقرير املذكور لعرضه على جملس  ّن  ابلتايل فإو إّن اإلحالة على جملس الّتأديب ل تتّم إلّ بناء على تقرير كتاب من الّسلطة اليت هلا حّق التّأديب،    -

 440ديب على أساسه. إهدارا لضمانة أساسّية أقّرها املشرّع لصاحل املوّظف مبا يربّر إلغاء القرار الّتأ الّتأديب إّّنا ميّثل
 
أايم   8ديد ف ظرف  ل تنعقد اللجان اإلدارية املتناصفة إلّ حبضور الثالثة أرابع من عدد أعضائها على األقل. وإذا مل يكتمل هذا النصاب يوجه استدعاء ج  -

 441دد أعضائها". ألعضاء اللجنة اليت تنعقد حينئذ بصفة قانونية للنظر ف املسائل املعروضة عليها إذا ما حضر نصف ع
 

 

 442إّن إعفاء قاض بدون عرضه على اجمللس األعلى للقضاء املنتصب كلجنة إدارية متناصفة فيه خرق لإلجراءات الشكلية اجلوهرية. -
 
العقوبة ل ميكن أن يؤول أبيّة حال إل الّتغاضي عن إحالة امللّف الّتأديب للعارض على جملس الّتأديب الذي أوجب   اختياراإلدارة بسلطة تقديريّة ف    استئثار-

 يكون ذلك مؤّسسا على تربيرات موضوعّية   األمر، تعديله على أن    أقتضى، إن  واستثنائيا الرّأي الذي أقرّه    اعتمادبصورة يتوّجب معها مبدئيا    القانون األخذ به،

 
 . 2014جانفي  24بتاريخ  1/18027احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جوان   27بتاريخ   126925احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  435

 

احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014نوفمرب  28بتاريخ   127290احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014مارس   17بتاريخ  124216احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  436
 .2014مارس  07بتاريخ  121994ف القضّية عدد 

 

 . 2014مارس   17 بتاريخ  124216احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  437
 

 . 2014ماي   27بتاريخ  125241احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  438
 

 .2014جوان  27  بتاريخ  126925احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  439
 

 . 2014مارس   17بتاريخ   120508احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  440
 

 .2014جانفي  24بتاريخ  1/18027احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  441
 . 2014ديسمرب   05 بتاريخ  128664احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  442
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الّتأديب من حمتواها ومؤّداها والغاية من وضعها، وهي  من شأن  و  إفراغ إجراءات  املرتكب،    النتهاءاإللتفات عن هذا اإلجراء  إل إرساء عقوبة مالئمة للخطأ 
 443كإهدار الّضماانت اليت أقّرها املشرّع للمعين ابألمر من خالل وضع جملس للّتأديب.

 القواعد املتعّلقة ابلعقوبة الّتأديبية :  -الفقرة الثالثة

 تعليل القرارات التّأديبية:  -أ
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

أنّه مىت كان للقرار اإلداري آاثر على األمان الوظيفي   غيستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أنّه ولئن كانت القاعدة أنّه ل تعليل بغي نص سابق يوجب ذلك  ا  -
 444ألجله ّت إّّتاذه.فإنّه يكون من الواجب تضمني القرار املذكور الّسبب الّذي  للمستهدفني به، وخاّصة عند قطع مسارهم املهين بصفة ابتة،

 

الّتأديبية يوجب  نّ إ  - املاّدة  الّصادرة ف  القرارات اإلدارية  ّت تسليط عقوبة   تعليل  املعين ابألمر بكل دقة واليت من أجلها  ارتكبها  اليت  التنصيص على األخطاء 
 445ويتسىّن له إعداد وسائل دفاعه خبصوصها على أحسن وجه. أجلها  أتديبية عليه ليكون على بّينة اتّمة من األفعال واألخطاء اليت مّتت مؤاخذته من

 

ة التأديبية ضمن الشكليات اجلوهرية اليت فرضها املشرع واليت يؤول اإلخالل هبا إل النيل من املشروعية اخلارجية يندرج تعليل القرارات اإلدارية الصادرة ف املادّ   -
 446ضها لإللغاء. رات ويعرّ لتلك املقرّ 

 
التقاعد الوجوب من سلوك اإلجراءات املنصوص عليها ابلفصل  لئن    - من القانون عدد   6استثىن املشرّع إحالة العسكريني وأعوان قوات األمن الداخلي على 

العون على األسباب إطالع    ،دارة، احرتاما ملبدأ حقوق الدفاعإل أّن ارتباط هذا القرار ابعتبارات تّتصل بشخص املعين به يفرض على اإل  ،1985لسنة    112
 447اليت أّدت إل اّتاذ القرار ف شأنه ومتكينه من إبداء مالحظاته حول تلك األسباب.

 
السبب القانوين للقرار اإلداري ينحصر ف ذلك السبب أو األسباب املضّمنة ابلقرار التأديب ف صياغته النهائية ول جمال  فقه قضاء هذه احملكمة على أنّ  استقرّ  -

التأديب أو الستدعاء املوجه إل العون العمومي حملّ ابلتايل لعتبار ما يتضمّ  حالة على  التتبع التأديب للمثول أمام جملس التأديب أو تقرير اإل  نه حمضر جملس 
تكون جمرد أعمال حتضيية ومقرتحات يرجع للجهة اإلدارية  د هبا صلب القرار املنتقد سّيما وأهّنا ل تعدو أن  اجمللس املذكور مبثابة األسباب القانونية اليت جيب التقيّ 

العقوباملختصة   التأديب   ةإبصدار  اإلحالة على جملس  أسباب  بني  الختالف  الذي جيعل  األمر  قرارها،  أو الستغناء عنها ف  أو جزئيا  اعتمادها كليا  التأديبية 
 448ومضمون القرار املنتقد بدون أي أتثي على مشروعيته. 

 
 449تكشف عن األسباب اليت أدت إل إّّتاذه.  يكون دقيقا و واضحا بصورة يكون منصهرا ف منطوق القرار وأن   األصل ف التعليل أن   -
 
نت إشارة إل أّن املّدعي أصبح غي قادر على مواصلة مهامه بسبب رفض متساكين إطالعاته تضمّ   ن أي تعليل فإنّ  يتضمّ مل  منطوق القرار املطعون فيه  رغم أنّ   -

 450املستوجب. ت يقوم مقام  التعليل املستساغ و على ذلك صلب اإلطالعا املنطقة التعامل معه ومتسكهم بضرورة تغييه، األمر الذي جيعل من التنصيص 

 

 .2014  مارس 17بتاريخ   124216احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ديسمرب  31بتاريخ  123470احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  443
احلكم اإلبتدائي الصادر  و   2014ماي    15بتاريخ     130164احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  و   2014جوان    26بتاريخ    128901تدائي الصادر ف القضّية عدد  باحلكم اإل   444

 .2014ديسمرب   05  بتاريخ 128664ف القضّية عدد 
 

 . 2014ماي   16بتاريخ   129105احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  445
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  123078احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  446
 .2014جويلية  15بتاريخ    29593احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  447

 

 .2014جوان  27بتاريخ  128932اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  احلكم 448
 .2014جوان   27بتاريخ   130841احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  449

 

 . 2014جويلية   10بتاريخ   128742احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  450
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 451ل يشّكل "اإلخالل ابلواجب املنوط بعهدة العون" تعليال كامال ومستساغا طاملا أنّه كان قاصرا عن بيان أوجه هذا اإلخالل. -
 

 تالؤم العقوبة مع اخلطأ:  -ب
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ال اثبتة ف جانبهم، ول جيوز تتمّتع اإلدارة بسلطة تقديريّة ف تسليط العقوبة اليت تراها أكثر تالؤما مع األفعال املقرتفة من قبل أعواهنا طاملا كانت هذه األفع  -
 452صها إلّ إذا كان عدم الّتالؤم بني األفعال املرتكبة والعقاب املسّلط واضحا وبديهّيا. ميارس رقابته ف خصو  اإلداري أن   للقاضي

 

وة إل إيقافه ملّدة طاملا ثبت  إدانة العارض جزائيا من أجل جرمية حتقي من هو أعلى منه رتبة، وابلنظر خصوصا إل طبيعة السلك الذي ينتمي إليه، هذا عال  -
ية من قبل اإلدارة ل ينطوي على عدم جل ارتكابه لعّدة خمالفات تتعّلق ابخلدمة العسكرية، فإّن إحالته على اإلعفاء ألسباب أتديبأيوما إيقافا شديدا من    57

 453.تالؤم واضح وبديهي مع األفعال املرتكبة 
 

األثر املنطقي للمخالفة املرتكبة دون أن يعرتيه أّي تعسف أو غلو يعكس خروجا عن احلدود املقبولة واملعقولة  استخالصيكون تقدير اإلدارة للعقوبة مبنيا على  -
من موجبات التقدير املعقول الوقوف على ظروف الواقعة سند التتّبع مع الرجوع إل مسّبباهتا وإل املالبسات اليت حفت هبا مع   املوازنة بني اخلطأ والعقوبة إذ    ف
 454سائر العناصر املتألف منها ملف املعين ابلقرار.  راعاةم
 
 

السلوك العام للعون الواقع تتبعه وسوابقه التأديبية لتقدير درجة العقوبة التأديبية   العتبارأتخذ بعني    ه جيوز لإلدارة أن  أنّ   اعتبار قضاء هذه احملكمة على    ستقرّ ا  -
 455فعال جديدة موجبة للمساءلة التأديـبية.وخطورهتا وذلك شريطة إتيان املعنـي ابألمر أل

 
 السبب احلاسم:  -ج 

 التّايل: دأ احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
ها دون البعض اآلخر، ستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أنّه ف صورة تعّدد األسباب اليت تستند إليها اإلدارة لتسليط العقاب التأديب على عوهنا وثبوت بعضا  -

، عند  اعتمدتل توقيع ذات العقوبة لو  فإّن القاضي يعتمد تلقائيا السبب احلاسم ويقضي إبلغاء القرار املطعون فيه كلما ثبت له أّن اإلدارة ما كانت لتنتهي إ
 456إصدارها ذلك القرار، الفعل الذي أقّرت احملكمة بصحة حصوله دون سواه.

 

 التتبعات الّتأديبية والتتبعات اجلزائية:  -الفقرة الرابعة 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
د اخلطأ املسلكي ف جانب ه جيوز أن تؤسس األول ف الذكر على جمرّ أنّ   ابعتبارديبية واملؤاخذة اجلزائية  أدأب فقه القضاء اإلداري على التفريق بني املؤاخذة الت  -

سلكت النهج املسطر ف اجمللة اجلنائية وإستعارت للمخالفة اإلدارية    ه يتعني على السلط اإلدارية إن  ي أنّ غالعون العمومي بصرف النظر عن مآل التتبعات اجلزائية  
 457.د ابلتتبع املثار هبذا العنوان وما آل إليه دت أركاهنا على حنو ما تقتضيه هذه اجمللة التقيّ املنسوبة إل العون وصفا جنائيا وحدّ 

 
 . 2014جوان    18بتاريخ   123285احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  451

 

القضّية عدد    452 ف  الصادر  القضّية عدد  و   2014مارس    17بتاريخ    124216احلكم اإلبتدائي  اإلبتدائي  و   2014ديسمرب    31  تاريخ  ب  128833احلكم اإلبتدائي الصادر ف  احلكم 
 .2014ماي   15بتاريخ  123861الصادر ف القضّية عدد 

 

 .2014جوان  13بتاريخ  122147احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  453
 .2014  ديسمرب  30بتاريخ  129191احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  454
 . 2014جوان   27بتاريخ   29117احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  455
 . 2014مارس   17بتاريخ  120508احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014ماي  06بتاريخ  127889احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  456
احلكم اإلبتدائي الصادر  و   2014جويلية    15بتاريخ    128600احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  و   2014جويلية    15بتاريخ    29592احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد    457
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كّل سند واقعي وقانوين  طاملا ثبت ابلّرجوع إل احلكم اجلزائي أنّه قضى بعدم مساع الّدعوى خبصوص كّل التهم املنسوبة للعارض، فإّن قرار العزل أضحى فاقدا ل  -
نتيجة    عنه مل يتمّ   الستغناءإل سالف عمله، خاصة وأّن    وإرجاعهى إليه احلكم اجلزائي البات  وكان على اإلدارة إعادة النظر ف وضعية املدعي على ضوء ما انته

 458انتهاء املهام املوكولة له كعون وقيت وإّّنا على خلفية ما نسب إليه من هتم جزائية ثبتت عدم صحتها. 
 

 459جية املطلقة للشيء املقضي به جتاه اإلدارة و جتاه القاضي اإلداري. ى ابحلح به القاضي اجلزائي ف خصوص الوجود املادي لألفعال يتحلّ ما يصرّ  -

 اإليقاف عن العمل :  -الفقرة اخلامسة  

 : نيالّتالي أيناملبداحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت
 

 460. ية القرارات اإلداريةـمن مبدأ عدم رجع سّ ـقرار اإلعفاء مبفعول يعود إل اتريخ اإليقاف عن العمل ل مي  اّتاذ فقه قضاء هذه احملكمة على أنّ  استقر -
 

 461إل طلب املستحّقات املالّية عن فرتة اإليقاف عن الوظيف تظّل رهينة التوصل إل إثبات عدم شرعية القرار اإلداري املطعون فيه. الستجابة -

 حمو العقوابت اإلدارية:   -الفقرة السادسة 

 التّايل:  أاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبد خلصت
آاثره اقتصرت على حمو عقوبة السجن اليت تسلطت عليه دون األفعال الداعية هلا   صلته إبدارته وأنّ   لنقطاعوقه كان بتاريخ لحق  اسرتداد املدعي حلق  طاملا أنّ   -
 462تقدير  ذلك خيضع إل ما تتمتع به جهة اإلدارة من سلطة تقديرية.  حقوقه إرجاعه وجواب إل سالف وظيفته بل أنّ  اسرتداديرتتب عن  جيوز أن   ه لفإنّ 
 

 

 :املبادئ املتعّلقة ابلّتقاعد واحليطة اإلجتماعّية -القسم الثالث

 :اإلحالة على الّتقاعد   -الفرع األّول

 قرارات اإلحالة على الّتقاعد عند بلوغ السّن القانونّية:  -الفقرة األوىل

 ين التاليني: أإقرار املبداحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت
هده السلطة التقديرية ليست معفاة من كل رقابة   لئن كانت اإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية ف جمال اإلبقاء حبالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد فإنّ   -

من  الشرعية من جهة و   إل مبدإ ية الصادرة ف إطارها من اخلضوع  طلقة ويؤول ف هناية املطاف إل إعفاء القرارات اإلدار طاملا أن القول خبالفه جيعل منها سلطة م
 463ه القرارات. ذاء من ممارسة وظيفته ف مراقبة هل منع قاضي اإللغ إجهة أخرى 

القانون األساسي اخلاّص ابلعسكريني أفضت إل إدخال    - أّن مراجعة  الدفاع طاملا  يقتضي من وزارة  تعديالت مشلت اإلطارات واألصناف والرتب فإّن ذلك 
 

 .2014ماي  28بتاريخ  120493ف القضّية عدد 
 

 .2014ديسمرب  30بتاريخ  122953احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  458
 .2014ماي  29بتاريخ  125362عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية  459
 .2014جويلية  10 بتاريخ  128742احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  460

 

 . 2014أفريل  25 بتاريخ  120309احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  461
 

 .2014ماي  15بتاريخ  124262احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  462
 .2014فيفري  06بتاريخ  1/17174احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  463
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" ومّد الصندوق 2" عوضا عن الصنف الفرعي "أ1قرار ف إعادة تصنيف الرتبة اليت أحيل مبوجبها العارض على التقاعد ضمن الصنف الفرعي "أ  الوطين اّتاذ
 464يتسىن له تعديل جراية تقاعد العارض على أساسه.  واحليطة الجتماعية بذلك القرار حىت الوطين للتقاعد

 قرارات اإلحالة على الّتقاعد قبل بلوغ السّن القانونّية:  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
األمر عدد    - مبوجب  ّت  ف    1985لسنة    1177لئن  منهكة وخملة   1985سبتمرب    24املؤرّخ  يقومون أبعمال  الذين  العملة  أصناف  قائمة  بضبط  املتعلق 

الذين تتّم إحالتهم على التقاعد ف سّن اخلامسة واخلمسني   إدراج عملة الّتنظيف ف قائمة أصناف العملة الذين يُقوُمون أبعمال ُمنهكة وخُمّلة ابلصّحة  ابلصحة
مبوجب   1997فيفري    5املرسى بداية من    إل أّن عزل املّدعي عن العمل هنائيًّا من بلديّة  1985لسنة    12من القانُون عدد    27( طبقا ألحكام الفصل  55)

تنظيف من    374القرار عدد   الصفة رغم اشتغاله ابلبلديّة كعامل  املبّكر   إل اتريخ عزله وهو ما حَيُول  1980أفريل    1أفقده تلك  الّتقاعد  ُدون إحالته على 
 465عه جبراية الّتقاعد إل حني بُلوغه سّن السّتني. ويُؤّجل آليًّا متتّ 

بضرورة يفرضها حسن سي إّن اللجوء إل إعمال إجراء اإلحالة على التقاعد الوجوب ليس مرتوكا للسلطة التقديرية املطلقة لإلدارة وإّّنا جيب أن يكون مربّرا    -
تُفصح اإلدارة على األسباب اليت أّسست عليها قرارها حىت   ملهام املوكولة إليه على الوجه املرضي على أن  العام وبعدم قدرة العون املعين ابلقرار على القيام اب  املرفق
 466القاضي اإلداري بسط رقابته على صّحة تلك األسباب.  يتول

 

ايل فإنّه ل  التقاعد مل يكن مكلفا أبعمال خملة ابلصحة وابلتّ ه ف اتريخ إحالته على  ف العارض خالل مساره املهين  أبعمال منهكة وخملة ابلصحة فإنّ لئن كلّ   -
مباشرا   إحالته على التقاعد ف سّن مخسة ومخسني سنة ضرورة أّن اإلحالة على التقاعد املبكر تقتضي أنّه ف اتريخ  بلوغ تلك السّن يكون العون   ميكن لإلدارة

 467ابلصحة. ملهام منهكة أو خملة

 الّسقوط البدين:  -الثاينالفرع  

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    
ها ومدى نلة قانوان لتقدير حقيقة العاهات املدل هبا ونسبتها للخدمة ونتائجها وكذلك مقدار السقوط البدين املرتتب عتعّد جلنة السقوط البدين السلطة املخوّ   -

تصر  لى مواصلة العمل من عدمه وهي تتمّتع ف هذا اإلطار بسلطة تقديرية واسعة ل ّتضع مبدئيا إل للرقابة الدنيا للقاضي اإلداري اليت تقع  قدرة املعين ابألمر
 468القرار املطعون فيه على خطأ فادح ف التقدير.  على التثبت من مدى انطواء

 
 

يطالب مبراجعتها مستندا على حصول تعّكر، ويعترب السقوط قد تعّكر إذا إشتّدت العلة اليت   لصاحب جراية السقوط البدين اليت منحت له بصفة قارة أن    -
 469. اتسبّبت ف اجلراية بدون أن يتغّي نوعه 

 

جلنة اإلعفاء اليت تستأثر   بسلطة تقديرية ف اّتاذ قرار اإلحالة على اإلعفاء من أجل السقوط البدين بناء على اقرتاح من  يتمّتع وزير الدفاع الوطين وفقا للقانون   -
إلداري إلّ ف بدورها بصالحية التثّبت من وجود السقوط ومدى نسبته للخدمة ومدى قدرة العسكري على مواصلة العمل ول رقابة عليها ف ذلك من القاضي ا

 
 . 2014جويلية   03بتاريخ  128227احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  464

 

 . سابق الذكر احلكم اإلبتدائي  465
 
 

 . 2014جويلية  03بتاريخ  130267احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  466
 

 .2014جوان  13بتاريخ  121505احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  467
 

 . 2014مارس  18بتاريخ  120608احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد و  2014جويلية   03بتاريخ  1/19868احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  468
 

 .2014مارس  12بتاريخ  29083احلكم اإلستئناف الصادر ف القضّية عدد  469
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 470تقدير. حدود ما يشوب القرار من خرق للقانون أو عدم صّحة للوقائع أو احنراف ابلسلطة أو خطأ فادح ف ال
 
املؤرخ   1972لسنة    3إل أحكام املرسوم عدد    ،ف اتريخ القيام   ،إّن التعويض عن السقوط البدين احلاصل ألعوان قوات األمن الداخلي بسبب اخلدمة خيضع  -

للمتضرر احلصول على جراية سقوط يتم صرفها املتعلق بضبط نظام اجلراايت العسكرية للسقوط الذي أرسى نظاما قانونيا خاصا يكفل    1972أكتوبر    11ف  
بة صدور قرار ف الغرض عن وزير الداخلية بناء على رأي جلنة السقوط اخلاّصة أبعوان كّل سلك من أسالك قوات األمن الداخلي اليت حُتدد نس  من إدارته بعد

 471ة بنفس العنوان خارج إطار ذلك املرسوم.طلبات تعويضيّ  ةابلعون وهو ما حيول دون إمكانية قبول أيّ  العجز البدين الالحقة
 

يقتضي من صاحبها تقدمي مطلب ف الغرض وهو ما  تكون مراجعة جراية السقوط استنادا إل حصول تعّكر ف نسبة السقوط الذي من أجله ت منح اجلراية    -
 472اإلعفاء.  يقع عرضه على جلنة

 احليطة اإلجتماعّية   -الثالثالفرع  

 التّايل:  دأاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
روح أو أبمراض ثبت إسنادها إل اخلدمة أو جبيعّد متكني العسكريني من بطاقة عالج جماين من توابع إسناد جراية سقوط بدين ُتسلم للعسكريني املصابني     -

 473بسبب أو مبناسبة اخلدمة.  تعكرت

 

 

 املبادئ املتعّلقة ابملسائل العقاريّة والعمرانية:  -القسم الّرابع

 املسائل العقاريّة:   -الفرع األّول

 املبادئ العاّمة لتصرف اإلدارة يف رصيدها العقاري:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

املتعلق بضبط تركيب وكيفية سي اللجنة القومية اإلستشارية واللجان اجلهوية اخلاصة   1970جوان    9املؤرخ ف    199من األمر عدد    12عبارات الفصل    -
ف التفويت  الفالحية وشروط  الصبغة  الدولية ذات  األراضي  مساحة إبسناد  مهما كانت  تفويت  التحجي جاراي على كل عملية  بصورة جتعل  مطلقة  يها جاءت 

 474.ي ف نسق ونسبة اإلنتاج وطبيعة النشاط املستغل ابلعقاريغيطرأ أي تالقطعة املفوت فيها ولو مل 
 

 
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  128280احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  470

 

 . 2014جويلية   03بتاريخ  1/19868احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  471
 

 .2014ماي  27بتاريخ  061226احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  472
 
 

 .2014ماي  27بتاريخ  123137احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  473
 
 

 . 2014جويلية  14بتاريخ  29553ة عدد احلكم اإلستئناف الصادر ف القضيّ   474
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لفالحية، تتضّمن بنودا غي مألوفة ف القانون اخلاص على حنو إلزام عقود الكراء املربمة بني الدولة واخلواص ف نطاق استغالل العقارات الدولية ذات الصبغة ا   -
ن ابلعقد دون مطالبة املتسوّغ حبسن استغالل العقار والتعهد ابحرتام التداول الزراعي طبق كراس شروط مصاحب للعقد، ومغادرة العقار عند هناية األجل املضمّ 

 475من جملة اللتزامات والعقود، وإرجاع العقار إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك.  819لفصل املالك له بذلك خالفا ألحكام الفقرة الثالثة من ا
 

اتبع للملك البلدي اخلاص فإنّه يكون منصهرا ف إطار تصريف اإلدارة لشؤون    موضوع الّدعوى الرّاهنة يتعّلق ابلطعن ف قرار إهناء عالقة كرائية حمللّ   طاملا أنّ   - 
 476ملكها اخلاص وابلّتايل يفقد الصبغة اإلدارية وجيعله خارجا عن ولية جهاز القضاء اإلداري.

 

  1948سبتمرب9املستغّلني بصفة قانونّية للعّقارات املذكورة طبق األمر املؤرّخ ف  ما تقوم عليه عملّيات البيع ابملراكنة للعّقارات الّدولّية الفالحّية لتسوية وضعّية    -
املؤرخ ف 1995لسنة    21وما اقرتن هبا من اجراءات وضوابط غي معهودة تسوسها أحكام القانون عدد  املتعلق ابلتفويت ف ملك الدولة اخلاص الكائن ابلبادية،

وما تعّلق به من ضماانت تستهدف أتمني استغالهلا فالحّيا بصفة جُمدية وعدم تغيي طبيعتها، من شأنه   ولية الفالحيةواملتعلق ابلعقارات الد  1995  فيفري  13
ص الّنتائج  واء  فيما يتعّلق ابستخال تنزيل العقود املربمة ف هذا اخلصوص منزلة العقود اإلداريّة اليّت خيتّص القاضي اإلداري ابلّنظر ف الّنزاعات النّاشئة بعنواهنا س

 477القانونّية املتوّلدة عنها أو إببرامها. 
 

إّّنا جيد مربراته ف ضرورة توفي األمان القانوين للمتعاملني مع اإلدارة، دون    استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن إبرام عقد التفويت على سبيل التسوية- 
املشرع قد أحاطه جبملة من الضماانت اليت متنح اإلدارة حق مراقبة كيفية تنفيذ عقود البيع اليت سيقع إبرامها والتثبت من التفريط ف املصلحة العامة ابعتبار أّن  

لدولية وفق  عقارات الفالحية امدى امتثال املنتفعني ابإلسناد على سبيل التسوية للواجبات احملمولة عليهم واليت ّت ضبطها ابلقانون املذكور آنفا ومنها استغالل ال
 478تفويت. األهداف اليت رمسها املشرع وغيها من الشروط اليت يتعني على املتعاقد مع اإلدارة احرتامها وإلّ يسقط ّحقه ف العقار موضوع عقد ال 

 
ل تلجأ إل استعمال صالحيات السلطة العامة   أّن اإلدارة بتصرّفها ف ملكها اخلاصو طاملا أّن النزاع الراهن يدخل ف إطار تطبيق أحكام جمّلة احلقوق العينية،    -

خ يكون  وابلتايل  اإلدارية  الّصبغة  يكتسي  ل  النزاع  هذا  فإّن  اخلاص،  القانون  ف  هبا  املعمول  التصّرف  أساليب  حسب  تصرفها  يكون  القاضي وإّّنا  ولية  ارج 
 479اإلداري.

ّن الرتخيص للمنتفع ابإلسناد ف التفويت ف العقار لفائدة ابلتايل فإا تغيت صبغته الفالحّية و املبدأ هو أن تسرتجع الدولة العقار الدويل الفالحي املسند إذ  -
 480الّسياحّية أو الّصناعّية أو للّسكىن ليس سوى استثناء.  إحدى الوكالت العقاريّة

 الفقرة الثانية: املبادئ اخلاّصة بتنظيم عملّيات عقاريّة بذاهتا: 

 املتعّلقة ابألراضي الدولية ذات الّصبغة الفالحّية: الّنزاعات  ( أ

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التالية: 

الدولية ذات   التفويت ف األراضي  واملتعلق ابلعقارات الدولية الفالحية  1995  فيفري  13ملؤرخ ف  ا  1995لسنة    21لئن حّجر املشرّع مبقتضى القانون عدد    -
منه استثناء يتمّثل ف تسوية الوضعيات العالقة اليت نشأت ف ظّل التشريع األسبق واليت أكسبت املنتفعني ابإلسناد   17الصبغة الفالحية، فإنّه تضّمن ف الفصل  

 481تبقى التسوية رهينة استيفاء إجراءات التفويت وخاصة موافقة السلط اإلدارية املعنية.  حقوقا على أن  

 
 .2014ديسمرب  19بتاريخ     123273ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   475
 .2014جانفي  24بتاريخ  125146ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  476
 .2014جوان  18بتاريخ  121274ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  477
 .2014جوان  18بتاريخ  121274ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  478
 . 2014جويلية  10يخ بتار  122066ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   479

 . 2014جويلية  03بتاريخ  122360ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  480
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29623ة عدد احلكم اإلستئناف الصادر ف القضيّ  481
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إجراءات   م اإلدارة مبتابعةطاملا ثبت إسناد العقار الدويل الفالحي إل املستأنف ضّده مبوجب عقدة اإلسناد املذكورة آنفا وحتّوزه به، فإنّه يكون حمّقا ف إلزا  -
 482التفويت ف العقار املذكور. 

عدد    - األمر  ف    2011لسنة    3336صدور  اجلهوية ق  واملتعلّ   2011أكتوبر    27املؤرخ  واللجان  اإلستشارية  الوطنية  الّلجنة  سي  وكيفية  تركيبة  بضبط 
ف هذا النزاع، ابعتبار   اإلستشارية املكلفة بتسوية وضعية املستغلني بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية، ليس من شأنه التأثي على اختصاص هذه احملكمة للبتّ 

طعنا   يشّكل  ل  اللجان  إل هذه  الّلجوء  الفصل  أّن  ضبطها  تركيبتها ووظائفها كما  إل  إدارية ابلنظر  صبغة  أهّنا ذات  ضرورة  موازاي،  القانون    18قضائيا  من  
 483واملتعلق ابلعقارات الدولية الفالحية.   1995فيفري  13املؤرخ ف  1995لسنة  21عدد

  واملتعلق ابلعقارات الدولية الفالحية   1995  فيفري  13ملؤرخ ف  ا  1995لسنة    21القانون عدد  من    18عرض النزاع على الّلجان املنصوص عليها ابلفصل    -
الّلجنة الوطنية اإلستشارية   2011أكتوبر  27املؤرخ ف    2011لسنة    3336واحملّدد تنظيمها وتركيبتها مبقتضى األمر عدد   واملتعلق بضبط تركيبة وكيفية سي 

كلفة بتسوية وضعية املستغلني بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية، لن ميس من حق املكتسب ف إمتام بقية شكليات عملية البيع واللجان اجلهوية اإلستشارية امل
لقة ابلبيع املتع  1995لسنة    21  للباب الثالث من القانون عدد  النتقاليةاببرام عقد بيع هنائي يسوي حقوقه ف إحالة  ملكية العقار إليه وهو ما تكفله األحكام  

 484لتسوية الوضعيات العقارية القدمية. 
 

على حمضر اللجنة   ستقر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أّن سلطة اإلدارة مقّيدة من حيث وجوب إبرام عقد البيع مع املنتفع ابإلسناد طاملا متت املصادقةا  -
التحوز ابلعقار والشروع ف دفع أقساط من الثمن املتفق عليه يعد تكريسا فعليا إلبرام   اعتبارعلى    استقركما  ،  من قبل وزيري الفالحة واملالية  الستشاريةالقومية  

 485على الثمن واملثمن.  واتفاقتوفرت أركانه من رضا  عملية البيع الواقعة بني الطرفني بعد أن  
 

املسندة طبقا ألحكام األمر عدد    - الفالحية  الدولية  القومية    1970لسنة    199انتقال ملكية األراضي  اللجنة   الستشاريةاملتعلق بضبط تركيب وكيفية سي 
العقد فإن ملكية العقار مل تنتقل   برامإابلعقد، وعليه وطاملا مل يتم    تمواللجان اجلهوية اخلاصة إبسناد األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية وشروط التفويت فيها ت

 486ويكون املستأنف حمقا فيما استند إليه. 
 

 ملعاينة واإلنذار: ا ( ب

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التالية: 

احملمولة على كاهله مبوجب عقد اإلسناد، يضع على كاهل اإلدارة بدورها ّن ّتويل اإلدارة صالحية إجراء املعاينات والتنبيه على املعاقد املخّل ابللتزامات  إ  -
البنود املضمنة ابلعقد واجب محاية األراضي الفالحية والسهر على عدم تغيي صبغة العقارات املسندة ويلزمها ابلتّايل أبن  تكون حريصة على التثبت من احرتام  

 487عند القتضاء ف آجال معقولة.  التحجي واإلنذار إابن اقرتاف املخالفات أووذلك ابلقيام ابملعاينات الضرورية خالل فرتة 

الشؤون العقارية إحالة املعنية ابألمر جلزء من املقسم إل الغي وعدم تالفيها للمخالفة رغم اإلنذار املوجه إليها من املدير اجلهوي ألمالك الدولة و   تطاملا ثبت  -
ذا اإلدعاء مل يثبت من جهة أخرى وقوع اتفاق بني املعنية ابألمر والقباضة املالية مبجاز الباب إلمتام موجبات اخلالص وإجراء احلساب ضرورة أّن هطاملا  بباجة، و 

 488ف حقها ويصيها خمالفة ملقتضيات عقد التسويغ.  ااثبتيغدو عن تسديد معاليم الكراء  امتناعهافإّن بقي جمردا وغي مؤيد 

 
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29623ة عدد الصادر ف القضيّ احلكم اإلستئناف  482
 . 2014أفريل  17بتاريخ  29840ة عدد  القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  483
 . 2014أفريل  17بتاريخ  29840ة عدد الصادر ف القضيّ احلكم اإلستئناف   484
 . 2014أفريل  02بتاريخ  27431عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف    485
 . 2014أفريل  02بتاريخ  27431عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  486

 . 2014أفريل  02بتاريخ  28282عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  487
 . 2014جويلية  10بتاريخ  128406عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  488
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املتعلق بضبط تركيبة وكيفية سي الّلجنة القومية    1970جوان    9املؤرخ ف    1970لسنة    199من األمر عدد     12رب أجل الشهر املنصوص عليه ابلفصل  يعت  -
اب  الستشارية وإمتامه  تنقيحه  ّت  مثلما  فيها  التفويت  وشروط  الفالحية  الصبغة  ذات  الدولية  األراضي  إبسناد  اخلاصة  اجلهوية  عدد  والّلجان  لسنة   1160ألمر 

ف    1980 لتدارك   ،1980سبتمرب    15املؤرخ  املخّصص  الشهر  مضّي  قبل  حّقه  إسقاط  قرار  إصدار  لإلدارة  جيوز  ل  حبيث  ابإلسناد  للمنتفع  محائيّا  أجال 
يب أن   اإلدارة على  الصادر عن  لإلنذار  املعين ابألمر  استجابة  ملعاينة مدى  أدىن  أجل  ابلّتايل  لتدارك املخالفة. وهو  لفائدته  للمفّوت  متاحا  اجملال  املقابل  ف  قى 

 489اإلخالل الذي ارتكبه تفاداي إلسقاط حقه ف العقار. 

لشروط القانونية أو اهلدف من اإلجراء املتعلق بتوجيه اإلنذار إل املنتفعني إبسناد أراضي دولية ذات صبغة فالحية يكمن ف متتيعهم حبق تدارك اإلخالل اب  -
 490الرتتيبية الواردة ابلنصوص اجلاري هبا العمل قبل إصدار قرار إسقاط حقهم ف تلك العقارات. 

دا فردا، ضرورة وجود  وكالة  إّن تسّلم اإلنذار وإمضائه من قبل أحد املدعني جيعل اإلنذار ساراي ف حق بقية الورثة ول حاجة إل توجيه إنذار إل كامل الورثة فر  -
جتعله غي قابل للتجزئة طبقا للرتاتيب القانونية السارية املفعول اتريخ توجيه  اقتصاديةثة انشئة عن ملكيتهم املشاعة لعقار النزاع الذي يشكل وحدة بني الور  ضمنية

 491اإلنذار اإلداري. 

التحجي القانونية ليس من شأنه أن حُيّقق الغاية اليت ابتغاها املشرّع إّن إجراء املعاينة وتوجيه إنذار إل املخالف مث إصدار قرار ف إسقاط احلّق بعد انقضاء مّدة    -
 492. ر الّدويل الفالحي إقرار اإلجراءات املذكورة والرامية إل حّث املتعاقد على تالف املخالفات اليت تتّم معاينتها ومحله على احرتام شروط استغالل العقا من وراء

 
  -ح

 493ارة " مل يطلب" ليس من شأنه أن يعيب اإلنذار الذي يكون قانونيّا طاملا حصل اإلعالم به ف العنوان الّصحيح. إّن رجوع املراسلة اإلدارية بعب -

اإلدعاء ليس حملاميتها  طاملا مل تستوجب مقتضيات القانون إطالع الشركة املتسّوغة للعقار موضوع قرار إسقاط احلّق على حمضر املعاينة الالحق لإلنذار، فإنّه    -
احلارس القضائي ليس متكني منّوبتها من اإلطالع على حمضر املعاينة املعتمد إلثبات املخالفة املنسوبة، ل سّيما أّن التمّسك أبّن املعصرة كانت ف تصرف    بعدم

 494من صّحة املعاينة اليّت أجريت على الشركة ككّل واليّت متّثل املعصرة جزءا منها.  من شأنه النيل

 د املتعّلقة ابلّشروط الّشكلّية لقرار اإلسقاط:القواع (ج 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

صدر ف  عليه مبقتضى حكم    إّن جتريد املّدعية من عّقار الّتداعي مبوجب قرار اإلسقاط املطعون فيه ل يُعّد تفويتا ف ممتلكاهتا طبقا لربانمج اإلنقاذ املصادق  -
املنصوص عليه ابألمر عدد  الغرض   الفسخي  للّشرط  تطبيقا  اّّتذته اإلدارة  بتنظيم   1974جانفي    21املؤرّخ ف    1974لسنة    33، وإّّنا هو إجراء  واملتعّلق 

 495وتسيي الوكالة العّقاريّة للّسكىن، ووفقا لإلجراءات اّليت يُنظّمها هذا األمر. 
 

من هذا األمر من  متثل ذريعة لإلخالل بربانمج تنمية األرض الفالحية ضرورة أنه ميكن التوقي إّن الكوارث الطبيعية اليت قد تلحق ابلصابة واملعدات واألمالك ل -
 496عقد أتمني ف الغرض.  إبرامخالل 

 
 . 2014أفريل  17بتاريخ  29103عدد  ةالقضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف و  2014أفريل  17بتاريخ  29110عدد ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  489
 .2014أفريل  14بتاريخ   29553عدد ة القضيّ  احلكم اإلستئناف الصادر ف  490
 . 2014أفريل  25بتاريخ  19237/1عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  491

 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  132513عدد ة القضيّ الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 492
 . 2014نوفمرب  27بتاريخ  132854عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  493
 .2014جوان   30بتاريخ  18993/1عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  494

 . سابق الذكر احلكم اإلبتدائي  495
 . 2014فيفري  10بتاريخ  28646عدد  ة القضيّ واحلكم اإلستئناف الصادر ف  2014فيفري   10بتاريخ  28645عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  496
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ّن كل خمالفة تصدر ابلتايل فإإّن إسقاط احلّق ل يشرتط وجواب خمالفة كافة الورثة لشروط اإلسناد ذلك أّن الورثة يعّدون متضامنني ف احرتامهم لشروط اإلسناد و  -
 497الورثة. للشروط املذكورة تسري ف حق بقية  عن أحدهم

 

 لّتايل فإنّه يسري على إّن شرط اإلسقاط هو شرط تضمنه القانون املتعلق إبسناد األراضي الفالحية الدولية كما تضمنته النصوص الرتتيبية الصادرة ف الغرض واب  -
 498وضعية املدعي بغّض النظر عن ترسيمه ابلسجل العقاري من عدمه. 

 اإلشرتاكّية: الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي  (د

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 يكون إبخضاع األراضي متناهية اإلشاعة إل القانون املتعلق ابألراضي   والستثناءاألصل هو خضوع األراضي إل النظام العام للملكّية وإل جمّلة احلقوق العينية  -
 499اإلشرتاكية. 

 
نت أحكاما ترجح الصبغة اإلدارية للقرارات الصادرة عن تلك اجملالس من ذلك أّن العناصر  أهنا تضمّ   ةيتبني ابلرجوع إل النصوص املنظمة لألراضي اإلشرتاكي  -

صبغة بصورة مطلقة لذا وأخذا ابملعيار الشكلي ف متييز القرار اإلداري عن العمل القضائي فإن اهليئات املذكورة تكتسي صبغة  تدخل ف تشكيل هذه ال   اإلدارية
 500مقّيدة ابلّنظر ف كل مطالب الطعن املقدمة من طرف األطراف املعنّية ف أجل معقول.تكون سلطة جملس الوصاية اجلهوي وابلتايل فإّن  إدارية ول قضائية

لسنة   28)جديد( من القانون عدد  10درج فقه القضاء هذه احملكمة على إقرار اختصاصها ف مادة األراضي الشرتاكية وذلك ابلستناد إل أحكام الفصل    -
ف    1964 عدد    1964جوان    04املؤرخ  ابلقانون  تنقيحها  ّت  مثلما  الشرتاكية  لألراضي  األساسي  ابلنظام  ف    1988لسنة    5املتعلق  فيفري    08املؤرخ 
الوصاية اجلهوية واجملالس اجلهوية املشرت   اليت رّجحت  1988 الوصاية احمللية وجمالس  التصرف وجمالس  الصادرة عن كّل من جمالس  للقرارات  كة الصبغة اإلدارية 

ها أو ابعتبار قراراهتا ل ئالشرتاكية سواء ابلنظر إل الطبيعة اإلدارية الغالبة على أعضا النزاعات العقارية املتعلقة ابلنتفاع أو مبا تشمله األراضي    مبناسبة نظرها ف
وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية اللذان ميلكان صالحية نقضها وإعادة عرضها على جملس اثن وبرتكيبة    أو  بعد املصادقة عليها من الوايل  تستكمل وجودها إل

 501أن  حيول دون إضفاء الصبغة القضائية على تلك اجملالس ويكسبها ابلتايل صبغة إدارية. جديدة، وهو ما من شأنه 
  -خ

النزاع ف هذه الصورة لئن درج فقه قضاء هذه احملكمة على عدم قبول الدعوى عندما هتدف إل إلغاء القرار الصادر عن اهليئة التحكيمية ذاهتا ابعتبار أّن فض    -
ها ومل يتوّلد عنه بعد قرار قابل للطعن بدعوى جتاوز السلطة ضرورة أنّه مل تّتم املصادقة عليه من قبل السلطة املؤهلة لذلك، فانّه اعترب يزال ف طوره التحضيي    ل

 502ابلقبول ف صورة توجيه الدعوى ضّد قرار إداري يقضي ابملصادقة أو برفض املصادقة على قرار اهليئة التحكيمية.  حرية

أبّي حال أن     املسح العقاري يقتصر على التثّبت من الرسوم العقارية وشهادات احلوز وتفّحص الشكاوى املقّدمة هلا وإعطاء رأيها، ول ميكن  جمال تدّخل جلنة  -
يشملها   األراضي اليت مل  يسري على األراضي الشرتاكية ضرورة أّن استقراءات احملكمة العقارية للتثّبت من امللكية ترتكز أساسا وحصراي على واثئق اإلسناد ألنّ 

 503اإلسناد تبقى على صبغتها الشرتاكية املخّصصة لالستغالل املشرتك بني أفراد اجملموعة. 
 

 
 .  2014جانفي   16بتاريخ  18274/1عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  497
 . سابق الذكر احلكم اإلبتدائي  498

 . 2014أفريل  18بتاريخ  28494عدد  ة القضيّ لصادر ف احلكم اإلستئناف ا 499
 .2014مارس  11بتاريخ  19975/1عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  500
 .2014جوان  13بتاريخ  125129ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  501

 .2014جوان  13بتاريخ  125129ة عدد اإلبتدائي الصادر ف القضيّ احلكم  502
 .2014جوان  13بتاريخ  125129ة عدد اإلبتدائي الصادر ف القضيّ احلكم  503
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 ّنزاعات املتعّلقة إبحالة ملكية األراضي الفالحّية لفائدة ملك الّدولة اخلاص:الهـ( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التايل:  خلصت
 

  12املؤرخ ف    1964لسنة    5أّن إحالة العقارات إل ملك الّدولة اخلاّص املندرجة ف نطاق تطبيق القانون عدد    اعتبارستقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على  ا  -
تستوجب مسبقا توفّر ركنيها املتّصلني ابجلنسية األجنبية للمالك وابلّصبغة الفالحية للعقار احملالة ملكيته  املتعلق مبلكية األراضي الفالحية ف تونس    1964ماي  

 504بصورة متزامنة.  ابستيفائهماإّل اإلحالة ن ل تستقيم ان متالزماشرط  عتبارمهااب
 

الة ما ذكر شرط  خيلص ممّا تقّدم ذكره أّن عقار التداعي زمن إحالته إل ملك الّدولة اخلاّص كان على ملك أشخاص حاملني للجنسية التونسية، لينتفي واحل  -
لإلحالة إل ملك الّدولة    ساملتعلق مبلكية األراضي الفالحية ف تون  1964ماي    12املؤرخ ف    1964لسنة    5القانون عدد    استوجبهاجلنسّية األجنبية الذي  

 505لغاء. اإلاخلاص، وليكون قرار التأميم ف غي طريقه ومّتجه 

عّقار احملالة ملكيّته عند اّّتاذ  اجّته عمل هذه احملكمة إل اشرتاط توفّر ركين اإلحالة إل ملك الدولة اخلاّص، ومها اجلنسّية األجنبية للمالك والصبغة الفالحّية لل  -
 506إل ملك الدولة اخلاّص.  قرار اإلحالة

 

املتعّلق ابلتصّرف والتفويت ف العقارات التابعة   1918جوان    18من األمر املؤرّخ ف    12ستقّر قضاء هذه احملكمة على أّن طريقة الطعن الواردة ابلفصل  ا  -
املدعني أن يلجؤوا إليها لتحقيق ذات اآلاثر اليت ترتتب عن دعوى جتاوز السلطة  الدولة اخلاص تُعّد طريقة طعن قضائّية موازية لدعوى جتاوز السلطة ف وسع   مللك

اللت من شأنه العملية مبا أّن توّفق املعرتض، أمام القاضي املختّص ف ماّدة التسجيل أو الستحقاق، ف إثبات أّن أعمال جلنة الستقصاء شابتها إخ من الناحية
 507ل خبصوص ذلك العقار. التحديد كّل مفعو  أن  ينزع عن أمر

 املسائل العمرانية:   -الفرع الثاين

 الّنزاعات املتعّلقة ابلتقسيم والرتخيص يف البناء:  -الفقرة األوىل

 : التقسيم ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 508.الشرعية أمام قاضي جتاوز السلطةيكتسي ملف التقسيم صبغة ترتيبية ويقبل الدفع بعدم  -      
أن    -          التقسيمات  على  العمرانية  التهيئة  أمثلة  علوية  ف    تفرض  الواردة  اجلولن  طرقات  ورسم  األراضي  استعمال  وارتفاقات  قواعد  ابحرتام  األخية  تلتزم 
 509.األول

دون تطبيق قرار التقسيم املتضّمن تغيي القواعد العمرانية املنطبقة على املنطقة ف اتريخ سابق    إّن علوية مثال التهيئة العمرانية على قرارات التقسيم حتول  -       
 510.للمصادقة على تنقيح مثال التهيئة العمرانية

لبلدية املعنية والذي مّتت املوافقة طاملا ثبت أّن قرار التقسيم الواقع سحبه تضّمن قواعد عمرانية جديدة أدرجت ف مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية ل -       
 

 .2014جوان  13بتاريخ  125129ة عدد اإلبتدائي الصادر ف القضيّ احلكم  504

 .2014جوان  13بتاريخ  125129ة عدد اإلبتدائي الصادر ف القضيّ احلكم  505
 . 2014أفريل  25 بتاريخ  122223عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  506
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  126491ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  507

 . 2014أفريل  10بتاريخ  121868ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  508
 . 2014أفريل  10بتاريخ  121868ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  509
 .2014جوان  05بتاريخ  123600ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  510



75 

 

تقع املصادقة عليها مبقتض إلزامية ما مل  تتمّتع أبي قّوة  املدرجة ابملثال ل  القواعد اجلديدة  تلك  البلدي، فإّن  أمر تطبيقا ملقتضيات جملة عليه من قبل اجمللس  ى 
حني   القانون  خالفت  تكون  البلدية  فإّن  والتعمي، وعليه  الرتابية  التهيئة  التهيئة  مثال  مبدأ علوية  احرتام  املّدعية دون  بعقار  اخلاص  التجزئة  ملف  صادقت على 

 511العمرانية على قرارات التقسيم، وهو ما ميّثل مربّرا لسحبها لحقا. 
امللك العمومي   لئن ثبت أّن البلدية توّلت مبوجب املصادقة على مثال التقسيم وضع يدها على جزء فاق ربع املساحة اجلملية لعّقار املّدعني وإدماجه ف -     

،  العمرانيةمبناسبة مراجعة أمثلة التهيئة   للطّرقات، فإنّه ل جمال للحكم إبلزامها برفع يدها عن تلك املساحة ضرورة أّن إحداث الطرقات وحتويرها وحذفها ل يتّم إّل 
  512.على أّن ذلك ليس من شأنه أن ميّس من حّق املّدعني ف طلب التعويض هلم عن املساحة املذكورة

 رخص البناء  (ب

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
زم ترخيصا  إّن احرتام مقتضيات رخصة البناء يستوجب تطابق األشغال املنجزة مع األمثلة اهلندسية امللحقة بتلك الرخصة وإّن كل األشغال اليت تستل  -          

من جملة التهيئة   73البلدية قصد التثبت من مدى مطابقتها لألمثلة امللحقة برخصة البناء على معىن أحكام الفصل  ّتضع إل معاينة تقوم هبا مصلحة الرتاتيب  
 513الرتابية والتعمي. 

وص التشريعية والرتتيبية إنّه من املقّرر ف قضاء هذه احملكمة أنّه ل ميكن اإلحتجاج بضرورة املعاملة ابملثل قصد تربير خرق قواعد البناء وخمالفة النص  -         
 514. النافذة

البناية املعنية وكذلك تلك اليت ل يرتتب    ارتكازاإلعفاء من احلصول على رخصة بناء يقتصر على التغييات أو اإلصالحات اليت ل متّس من نقاط    -         
 515العقاري هلا.  والستعمالق العام و جتاوز نسبيت إشغال األرض عليها مساس مبصاحل الغي من جهة التقليص ف مسافة الرتاجع مع األجوار أو مع الطري

 

والتوّجهات اليت هتدف   ابلختياراتسلطات التحقيق املوكولة لّلجان الفنّية ولرئيس البلدية ف دراسة ملّفات رخص البناء تقوم على معاينة أسباب املساس    -    
العمرانّية والرّتاتيب  اجلهة  خلصوصيات  خرق  حصول  من  أتّكد  هناك  مستوفاة كّلما كان  تكون  واليت  الرّتابّية  الّتهيئة  املزمع    إليها  األشغال  مأاته  عليها،  املنطبقة 

أسبابه، وميارس القاضي اإلداري رقابته على القرار الناتج    انتفاءإجنازها، األمر الكفيل لوحده حبمل البلدية على عدم منح رخصة البناء أو الّتمديد فيها إل حني  
 516عن هذه األعمال من جهة صّحتها ومن جهة تكييفها القانوين. 

والديقص  -     املغطّاة  والشرفات  املقاصي  ابعتبار  األرض  قطعة  مساحة  مع  ابلقياس  لألرضيات  اخلارجية  املساحات  مجلة  العقاري  الستعمال  بنسبة  هاليز د 
عتبار اجلدران واملستودعات اليت يرتفع نصف حجمها على سطح األرض. ويقصد ابملساحات اخلارجية لألرضيات املساحة اجلملية ابتداء من حدودها اخلارجية اب

 517الداخلية واخلارجية. 
قطعة األرض موضوع رخصة بناء يوجب على رئيس البلدية   استحقاقأّن وجود نزاع جّدي حول ملكية أو    اعتبارستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على  ا  -     

    518فّض النزاع اإلستحقاقي القائم بشأهنا هنائيا.  اإلمساك عن تسليم الّرخصة املطلوبة أو املبادرة بسحبها ف صورة سبق تسّلمها وذلك إل حني

من جملة التهيئة الرتابية والتعمي وذلك بتعليق لوحة مبدخل   72ميكن أن  يكون علم الغي برخصة البناء اثبتا مبوجب إشهار الرخصة طبقا ألحكام الفصل    -    
عليها، يرسم  واتريخ    احلضية  الرخصة  عدد  ابرز،  التعليق بعنوان  اتريخ  إثبات  شريطة  سلمتها  اليت  احمللية  العمومية  اجلماعة  على  التنصيص  مع  تسليمها 

 519ومضمونه. 

 
 .2014جوان  05بتاريخ  123600ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  511
 .2014فيفري  06بتاريخ  120473عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  512
 . 2014ماي  05ريخ بتا 124993عدد   ةالقضيّ احلكم  اإلبتدائي الصادر ف   513
 .2014أكتوبر  28بتاريخ  127257عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف سابق الذكر و احلكم اإلبتدائي  514
 .2014ماي  28بتاريخ  121328عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف   515

 2014جوان  27بتاريخ  126143عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014نوفمرب  28بتاريخ  123525عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  516
 .2014جوان  27بتاريخ  120994عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف   517
 .2014جوان  05بتاريخ  122746عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  518
 .2014جوان  05بتاريخ  122746عدد  ةالقضيّ اإلبتدائي الصادر ف احلكم اإلبتدائي   519
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التمادي ف القيام ول خيّول  ون رخصة ل ميّثل تسوية قانونية  البناء املقام من طرف املعنية ابألمر دخبصوص  عدم توجيه إشعار أو تنبيه من طرف البلدية    -    
   520ببناء جديد. 

ها، على فرض صّحته إّن بناء جار العارضة على احلائط الفاصل بني منزهلما مباشرة وعلى قنوات صرف املياه املستعملة اخلاّصة وغلقه مجيع منافذ اهلواء علي  -   
من جملة التهيئة والرتابية والتعمي،  69لفصل ل ميكن أن  يكون سندا للطعن ف رخصة البناء، ذلك أّن هذه األخية تسند دون مساس حبقوق الغي وفقا ألحكام ا

احملكمة املختصة  أي أهّنا ل تنشئ أي حق عيين ول شخصي لفائدة طالبها يكون له انعكاس سلب على حقوق الغي، ممّا حيفظ حق هذا األخي ف اللجوء إل  
 521لطلب رفع املضرة ف نطاق مضار اجلوار.

القانون األساسي للبلدايت لرئيس البلدية إمكانية تفويض جزء من وظائفه ألحد مساعديه، وأّن هذا التأهيل للتفويض   جديد من   55طاملا خّول الفصل    -   
صراحة منها مبا ف ذلك    استثناؤهمطلقة ممّا يستخلص منه أنّه يشمل مجيع الوظائف املنصهرة ف ممارسة رئيس البلدية لصالحياته عدا ما ّت   جاء عاّما وف عبارات

فإنّه جيوز لرئيس البلدية تفويض   وف غياب تنصيص جملة التهيئة الرتابية والتعمي على مقتضيات خمالفة فيما يتعّلق ابلتفويض،  العمراين، تلك املتعّلقة مبادة الضبط
 522.الختصاصار املطعون فيه سليما من جهة من اجمللة، ويغدو لذلك القر  68املنصوص عليها ابلفصل  صالحياته ف ماّدة رخص البناء

يرتّتب على قرار    للسلطة املختصة مبنح رخصة البناء، التمديد ف الرخصة ف صورة بقاء األمثلة اهلندسية املصادق عليها ابلرخصة األصلية على حاهلا، ول  -   
راكز القانونية لصاحب الرخصة أو الغي وهو ل يعّد لذلك قرارا جديدا قابال للطعن بتجاوز  التمديد تغيي ف مشروع البناء، وابلتّايل ل حيمل ف طّياته تغييا للم

 523السلطة، ول يرتّتب عنه فتح آجال الطعن ف قرار الرتخيص ف البناء من جديد. 
طلوبة ول يفضي بصورة آلية إل تسوية وضعيته، وعليه  إّن تقدمي املدعي ملطلب للحصول على رخصة بناء بتاريخ لحق لقرار اهلدم ل يقوم مقام الرخصة امل  -   

ابلفصل   عليها  املنصوص  لإلجراءات  خاضعا  ابلّتايل  ويكون  قانوان  املستوجب  املسبق  الرتخيص  إل  يفتقر  بناء  من  أقامه  ما  الرتابية    84فإّن  التهيئة  جملة  من 
 524والتعمي. 

وافقة على الرتخيص ف البناء موضوع التداعي إلّ أّن ذلك ليس من شأنه أن  حيّل حمّل الرخصة الّصادرة عن لئن كان املعهد الوطين للرتاث قد أبدى رأاي ابمل  -   
 525وزير الثقافة. 

الرخص ف  اتريخ انتهاء صلوحية رخص البناء الذي ّت التمّسك به يتعّلق مبطالب التمديد ف تلك    قبل   إّن شرط تقدمي مطلب للجهة املعنية ف أجل شهر   -     
 526.رخص البناء خيضع إل نفس الصيغ والشروط اليت منحت هبا الرخص املراد جتديدها ول يقرتن تقدمي مطالب التجديد أبجل حمّدد حني أّن جتديد

ة مبـنح رخـص البنـاء خمالفـة ملثـال التهي -   ئـة العمرانيـة، كمـا ل جيـوز رفـض تــراخيص مل تتضـّمن جملـّة التهيئـة الرتابيـة والتعمـي أحكامـا تسـمح للسـلط اإلداريـة املختصـّ
ا تضـّمنت علـى خـالف ذلـك أحكامـا تكـّرس الصـبغة اإللزاميـة لـذلك، ومـن بينهـا الفصـل  توفّرت فيها مـن اجمللـة  19الشروط القانونيـة وكانـت مطابقـة لألمثلـة، وإّنـّ

ل تفقـد مسـاحة أصـبحت خضـراء مبوجـب  الـذي نـّص علـى أن   20رة، والفصـل مثال التهيئة التصريح ابملصـلحة العموميـة لألشـغال املقـرّ  املذكورة والذي رّتب على
 527.مثال التهيئة صبغتها إلّ مبقتضى أمر

عليـه القيـام أبي طاملا وضعت املتداخلة حّدا للتوكيل الـذي سـبق أن  أسـندته إل املـّدعي وأعلمتـه  مبوجـب حمضـر عـزل وكيـل حمـرر مـن عـدل تنفيـذ أبهنـّا حتجـر   -   
ضـرورة  أنـّه مستقبال، فإّن صدور قرار بلدي يقضي إبلغاء رخصة البناء استجابة إل طلب املتداخلة يصّي القرار املطعون فيه مؤسسا واقعا وقـانوان،  حقهاعمل ف 

مكتسبة ل ميكن سـحبها أو الرتاجـع فيهـا سـواء ف اإلدارية املّتخذة طبقا للقواعد القانونية السليمة واليت ترتّبت عنها حقوقا   وقضاء أّن القرارات من املسلم به فقها
  528إلّ بطلب من املنتفعني هبا.  آجال الطعن ابإللغاء أو خارجه

ار التسـوية يكون إدخال حتوير على رخصة البناء وارد شريطة احلصول على ترخيص ف الغرض. ول تثريب على البلدية حال موافقتها على رخصة بنـاء ف إطـ  -   

 
   .2014أكتوبر  28بتاريخ  127257عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  520
 .2014مارس  11بتاريخ  121647عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  521

 2014جويلية   10بتاريخ  27262عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  522
 .2014جويلية   10بتاريخ  28768عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  523
 .2014جوان  05بتاريخ  125889عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  524
 .2014أكتوبر  30بتاريخ  123643عدد  ة القضيّ ي الصادر ف احلكم اإلبتدائ 525

 .2014أفريل  22بتاريخ  19697/1عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    526
 .2014جوان   27بتاريخ  17983/1عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    527
 .2014جانفي   16بتاريخ  18983/1عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    528
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 529ابلسلطة. بناءه مل يكن خمالفا للرتاتيب العمرانية ول ميكن اعتبار تصرّفها من قبيل اإلحنراف  ما تّ  طاملا أنّ 
حـول امللكيـّة.كما أّن إّن ملكّية عقار على الشياع ل حتول دون الرتخيص ف البناء فوقه شرط أن  تكـون تلـك امللكيـّة حمـّددة ومفـرزة وأن  ل يوجـد نـزاع جـّدي   -   

ليت تتكّون من ممثلني الّلجان ابلدية أو الوايل حسب احلالة وإن  كاان غي ملزمني مبجاراة رأي الّلجان الفنّية لرخص البناء إل أنّه، ابلنظر للصبغة الفنّية لتلك رئيس ال
أفريـل  17الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الرّتابيـة املـؤرّخ ف  من قرار وزيرة 8اإلدارات املتدّخلة ف امليدان مثلما يتبنّي ذلك من تركيبتها املنصوص عليها ابلفصل ع  ميجل

، فإنـّه يتعـنّي علـى السـلطة املتعلق بضبط الواثئق املكونة مللف رخصة البنـاء وأجـل صـلوحيتها والتمديـد فيهـا وشـروط جتديـدها 2007أفريل  17املؤرخ ف    2007
 530احملكمة اإلدارية.  يكون قرارها مربّرا بسند واقعي أو قانوين سليم وذلك حتت رقابةاملختّصة إبسناد الرخص، ف حالة خمالفة الرأي املذكور، أن  

من جملة التهيئة الرتابية والتعمي صرحية ف التنصيص على وجوب احلصول املسـبق علـى رخصـة قبـل الشـروع ف البنـاء أو إجـراء أشـغال   68إّن أحكام الفصل    -   
 531إدخال تغييات عليها وأّن اإلذن الشفاهي ل يقوم مقام الرتخيص.لتدعيم بناية موجودة أو  ترميم

 

 الّنزاعات املتعّلقة بقرارات اهلدم :  -الفقرة الثانية

 الصبغة العينية لقرارات اهلدم : ( أ

 التّايل:  دأاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
من جملة التهيئة الرتابية و التعمي واليت ّتّول هلا تتبع املخالفات املرتكبة ف   84و    82رة لفائدة اإلدارة ف نطاق تطبيق أحكام الفصلني  إّن اإلجراءات املقرّ   -

لعقار مع القوانني والرتاتيب ابلعقار سواء من جهة عدم الرتخيص ابلبناء فيه أو بعدم تطابق األشغال املنجزة اب  اقرتاهنااملادة العمرانية تكتسي طابعا عينيا حبكم  
 532العمرانية أو مع األمثلة اهلندسية املصاحبة لرخصة البناء. 

 قرارات إيقاف أشغال البناء املخالف:  ( ب

 التّايل:  دأإل إقرار املباحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة  خلصت
اذ هذا األخي لقرار يقضي طاملا كانت رخصة البناء اليت متّسكت هبا الشركة املّدعية مفتقدة ألحد أركاهنا األساسية املتمثّلة ف ترخيص وزير الثقافة، فإّن إّتّ  -

نون وذلك هبدف احملافظة على املعلم األثري احملمي ّّتذ طبقا للصالحيات اليت خّوهلا له القااإبيقاف األشغال املقامة بتلك املنطقة كان ف طريقه ضرورة أنّه قد  
 533. لسوق قريعة

 :اختاذ قرارات اهلدم (ج 

 ختاذ قرارات اهلدم:ابلسلطة املختّصة ا -

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
عن    -           عليها  املّدعى  البلدية  رئيس  إل    الستجابةإحجام  الرّامي  املدعية  مطلب  أقام  اّتاذإل  الذي  اجلدار  خبصوص  الالّزمة  الّشركة اإلجراءات  ته 

الطريق على  تنّكر    ، املتداخلة  على  وأ  لالختصاصينطوي  الصّحة  وحفظ  ابجلولن  اخلاّصة  الرتاتيب  ميدان  ف  لفائدته  واملعقود  الدولة املقّيد  مبلك  الطرقات  من 
الفصل   معىن  البلدية على  البلدية وكذلك ابلطرقات  املنطقة  لفائدة   75العمومي داخل  الناشئة  للحقوق  تنّكر  يقوم على  للبلدايت كما  األساسي  القانون  من 

 
 . 2014أفريل  25بتاريخ  121564عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    529
 . 2014أفريل  25بتاريخ  121564عدد  ةالقضيّ الصادر ف  احلكم اإلبتدائي   530
 .2014جانفي  24بتاريخ  125481عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    531
احلكم اإلبتدائي  و  2014ديسمرب  30بتاريخ  126958عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014فيفري  28بتاريخ   125474عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    532

 .2014فيفري   19بتاريخ  123811عدد  ة القضيّ الصادر ف 
 .2014أكتوبر  30 بتاريخ  123643عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  533
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 534العموم تبعا لتخصيص العقار كمسلك حملي ابملنطقة.
املدعى عليها عن مما  -          البلدية  جار امتناع  جانب  ف  العمرانية  املخالفة  ثبوت  من  املخالف ابلّرغم  للبناء  للتّصدي  قانوان  املخّولة هلا  الصالحيات  رسة 

 535املدعي، ميّثل نكراان لختصاصها وينطوي على خمالفة ملقتضيات الشرعية ومن شأنه أن  يؤسس ملسؤوليتها من هذه الناحية. 
عتبار أّن مرور الزمن ل يضفي الشرعية على ما مّتت إقامته بصورة خمالفة للقانون، مبا خيول للبلدية معاينة املخالفة استقر فقه قضاء احملكمة على ا  -         

بلدية لصالحياهتا ف  واّّتاذ قرار هدم ف شأهنا ول جيوز التمسك بوجود حق مكتسب ف اإلبقاء على بناء غي مرخص فيه أو خمالف للرخصة نتيجة عدم ممارسة ال
 536أجل معقول. 

األمر الذي حيول دون تسوية وضعّية البناء موضوع النزاع وجيعل   عليه،  لالعتداءاتنظام امللك العمومي له مساس ابلنظام العام ممّا يقتضي التصّدي    -         
 537عدمية اجلدوى. الختصاصاملآخذ املثارة حول قاعدة 

عترب نّصا خاصا ابملقارنة مع القانون األساسي للبلدايت وعمال ابلقاعدة األصولية اليت تقتضي تقدمي الّنص اخلاص على إّن جمّلة التهيئة الرتابية والتعمي ت -         
 املسند لرئيس البلدية يفصح عن نّية املشرّع اليت إجّتهت حنو إفراد رئيس البلدية دون سواه هبذه   الختصاصالنّص العام فإّن عدم تنصيصها على إمكانية تفويض  

 538وإقصاء كّل إمكانية لتفويضها.  الختصاصات
من القانون األساسي للبلدايت إل رئيس البلدية سلطة اّّتاذ قرارات ف هدم البناءات غي املتحّصلة على ترخيصا ف   72لئن أوكلت أحكام الفصل    -         

فإنّه ميكن لس الغرض،  عليه. وميكن  التنبيه  إثر  بذلك  القيام  أمهل  أو  امتنع  إذا  له  املسند  الختصاص  وميارس  حيّل حمّله  أن  الصورة للوايل  اإلشراف، خارج  لطة 
ملمارسة الختصاص على النحو  من القانون األساسي للبلدايت، اّّتاذ قرار مكان سلطة أخرى إذا ما ثبت هلا وجود استحالة ماّدية  72املنصوص عليها ابلفصل  

وخيم عواقب  من  عنه  ينجّر  وما  والقانوين  املؤسسايت  الفراغ  حلالة  تالفيا  ابلقانون  عليه  ذلكاملنصوص  يفرزه  ما  أو  العامة  املصلحة  على  ملصاحل  ة  تعطيل  من 
 539املواطنني، على أّن هذه السلطة تبقى مطالبة إبقامة الدليل على وجود مثل هذه الستحالة. 

 تنفيذ قرارات اهلدم :  -

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
يعفيها    مقّيدة بتنفيذ قرارات اهلدم الصادرة عنها ابلستعانة ابلقوة العامة عند القتضاء ول يسعها التمسك أبي عذر من شأنه أن    إّن سلطة البلدية  -          

املعنوية واملادية  استحالة التنفيذ استحالة مطلقة رغم كل ما بذلته من جهد، كما أّن عدم استيفاء البلدية لإلجراءات القانونية وللوسائل   من ذلك الواجب إل عند
التنفيذ الفعلي يعّد ّتليا خطيا من جانبها عن واجب فرض احرتام القانون وتسليما غي مربر بعجز السلطة العمومية عن  اليت من شأهنا أن  حتقق للقرار اإلداري

 540ات هامة ف املادة العمرانية بتخويلها امتياز التنفيذ اجلربي لقراراهتا. صرحية إلرادة املشرع الرامية إل متكينها من سلط ردع املقاومة غي املشروعة ملقرراهتا وخمالفة 
اجلهة املّدعى عليها عن تنفيذ قرار اهلدم ضرورة أنّه يعيد   امتناعاملدل به من املتداخل يعترب من األسباب الّداعية إل    البتدائيصدور احلكم القضائي    -       

إذ ليست العربة ف صدور قرار ابت وإّّنا ف قابلية قرار اهلدم للتنفيذ ،األمر الّذي يكون غي ممكن ف ظّل    الوضعية إل ما كانت عليه قبل صدور القرار امللغى،
 541فض الّصادر عن رئيس بلدية منزل بورقيبة ف طريقه. وجود حكم قضائي يقضي إبلغائه وهو ما جيعل قرار الر 

البناء املخالف، و إّّنا ميكن أن تكون مماطلتها أو  -        تقصيها ف املراقبة أو البّت ف   ل يؤثّر سلوك اإلدارة أو خطؤها على مدى شرعّية قرار رفض هدم 
 542امللفات أساسا ملطالبتها ابلتعويض.

 
 .2014جوان  26بتاريخ  121373عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  534

 .2014فيفري   28بتاريخ  18337/1عدد  ة القضيّ احلكم اإليتدائي الصادر ف  535

 .2014ديسمرب  12بتاريخ  120716عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  536
 .2014مارس  06بتاريخ  29759عدد   ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  537

احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014أكتوبر  30بتاريخ   120909عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014أكتوبر  30بتاريخ  127552عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  538
 .2014جوان  13بتاريخ  122963عدد  ة القضيّ ف 

 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  126460عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014ماي  07بتاريخ  123978عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    539

 .2014جويلية  10بتاريخ  124518عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  و  2014ديسمرب  31بتاريخ  17120/1عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    540
 .2014ديسمرب  30بتاريخ  125924عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  541
 . 2014جويلية  10بتاريخ  29120عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  542
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 قرارات اهلدم: ختاذسابقة الإجراءات  -

لفائدة   استدعاءإّن    -      أساسية  ضمانة  يعّد  اإلجراء  هذا  أّن  اهلدم ذلك  قرار  إبطال  إل  جتاهلها  يؤول  اليت  اجلوهرية  اإلجراءات  من  يعّد  لسماعه   املخالف 
تفصى من هذا اإلجراء الوجوب إلّ إذا كانت املخالفة غي قابلة السلطة املعنية لقرار اهلدم ول ميكن لإلدارة أن  ت اّتاذاملخالف تفتح له إمكانية تسوية وضعيته قبل 

 543ي وجه من أوجه التسوية أو الصلح. أبستيالء عليه للتسوية كمساسها ابمللك العام الذي ل يقبل لال
املعنية اّّتاذ قرار ف اهلدم   اإلداريةمن جملة التهيئة الرتابية والتعمي أّن تعّمد البناء دون رخصة يستوجب من السلطة    84و  82يستفاد من أحكام الفصلني      -    

خي هو إجراء يتعّلق ابحلالت اليت يتم فيها أّن هذا األ  ابعتباراألشغال    إيقافمن املخالفات غي القابلة للتسوية واليت ل يشرتط فيها اّّتاذ قرار ف    ابعتبارها
مبادرة البلدية املدعى  خمالفة مقتضيات رخصة البناء اليت سبق إسنادها. وطاملا ثبت أّن املدعي تول القيام أبشغال البناء دون احلصول على ترخيص مسبق، فإّن  

 544من جمّلة التهيئة الرتابية والتعمي.  84يعترب تطبيقا سليما ملقتضيات الفصل األشغال،  إيقافقرار ف اهلدم ضّده دون املرور إبجراء  ابّتاذعليها 
قبل  -     املخالف  استدعاء  املشرع  يشرتط  بل    إجراءمل  شرعيته،  املذكور  احملضر  يكتسب  حىت  املخالفة  حمضر  على  إمضائه  أو  حضوره  وجوب  أو  ّن إاملعاينة 

والقضائية واليت ل ميكن الطعن فيها إل ابلزور، كما أّن حقوق املخالف   اإلداريةة اليت يّتجه اعتمادها من قبل السلط  احملاضر املعنّية تعترب من قبيل احلجج الرمسي
 545خبصوص املطالبة ابحلصول على نسخة من تلك املعاينة ومناقشتها عند القتضاء. مكفولة تبقى ف كّل احلالت 

أّن املشرع ذكر  يعّد الستدعاء شرعّيا مىت كان    -    املخالف، أو ف عالقة قانونية وثيقة معه، ومرّد ذلك  الذي تسلمه ف عالقة عائلية مقربة من  الّشخص 
 546ا يؤكد على الصبغة العينية للمسألة. األشغال، ممّ  املخالف مبكان 

 
إعالمه ابلقرار املذكور عن طريق حمضر حبث إداري ممضى من قبله   إّن حترير حمضر مساع املخالف استنادا إل قرار إيقاف األشغال الصادر ضّده فضال عن  -    

  547البلدية املعنّية  قد احرتمت صيغ اإلعالم املنصوص عليها ابلقانون األساسي للبلدايت وجملة التهيئة الرتابية والتعمي.  جيعل
البناء املخالف للرخ   انتهاجميكن لإلدارة    -     البناء بدون رخصة وف هذه احلالة على البلدية  اإلجراءات املخولة هلا ف صورة  الواجبات   احرتامصة ف وضعية 

ة وضعيته. وسلطة البلدية ف مادة املخالفات العمرانية مقّيدة ابإلجراءات املنصوص عليها ف جملة التهيئة  يمن خالل متكني العارض من فرصة لتسو  احملمولة عليها
مدى تسبب املخالفة وذلك بصرف الّنظر عن  رخصة  احلصول على  دون  ت  أّن البناء   قرارات ف اهلدم كلما ثبت لديها  اّتاد  الرتابية والتعمي واليت تقتضي ضرورة

 548املرتكبة ف ضرر للغي من عدمه. 
 إعالمه قبل صدور قرار اهلدم ابملخالفة اّليت ّت فإعالم زوجة املّدعي ابملخالفة املرتكبة يُقيم الّدليل على و إّن َتضّمن حمضر معاينة خمالفة البناء دون ترخيص  -    

 549شأهنا حترير حمضر املعاينة وهو ما يضمن له حّق الّدفاع عن نفسه مبا يراه صاحلا. 
ميكن الطعن فيها إلّ ابلزور، ذلك  ل وجه للتمّسك بعدم صّحة ما ورد مبحاضر املعاينة اإلدارية لكوهنا تشّكل واثئق رمسية حمّررة من قبل ممّن هلم الصفة ول    -    

لبحث ف املخالفات ومعاينتها وحترير حماضر فيها وإحالتها ابأعوان مراقبة الرتاتيب البلدية مكّلفون  أّن    من جملة التهيئة الرتابية والتعمي نّص على  88 أّن الفصل
 550الوايل حسب احلالة.  إل رئيس البلدية أو

 الّنزاعات املتعّلقة أبمثلة الّتهيئة العمرانية:  -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

ف    543 الصادر  ف  و   2014ديسمرب    05بتاريخ    126351عدد    ة القضيّ احلكم اإلبتدائي  الصادر  احلكم اإلبتدائي  و   2014ديسمرب    30بتاريخ    126958عدد    ة القضيّ احلكم اإلبتدائي 
 .2014فيفري   19بتاريخ  123811عدد  ة القضيّ الصادر ف 

 .2014ماي  28يخ بتار  124420عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف   544

 سابق الذكر. احلكم اإلبتدائي  545
 .2014جانفي  24بتاريخ  123734عدد  ةالقضيّ   احلكم اإلبتدائي الصادر ف   546
 .2014مارس  11بتاريخ  122100عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    547

 . 2014أكتوبر  23بتاريخ  121248عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    548
 . 2014جويلية  15بتاريخ  120157عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    549
 .2014جوان   27بتاريخ  19994/1عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    550
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ملكونة له  ا  من مقتضيات جملة التهيئة الرتابية والتعمي، يكون مثال التهيئة العمرانية وحدة متكاملة ومتناسقة تنسجم فيه ابلضرورة خمتلف الواثئق  انطالقا  -       
 551تضّمنه كراس الرتاتيب العمرانية من قواعد ف نفس املثال.  ما أن  يتضارب ّتصيص عقار كمساحة خضراء على اخلريطة مع  ول جيوز تبعا لذلك

فإنّه ل جمال لتطبيق الرتاتيب العامة للتعمي اليت ل تشمل إلّ األراضي   املنطقة اليت يوجد هبا عقار املعين ابألمر مشمولة مبثال هتيئة عمرانية،  كانتطاملا    -       
 552والعقارات الكائنة خارج حدود املناطق اليت تشملها أمثلة هتيئة عمرانية أو تفصيلية مصادق عليها. 

 : إلداريالضبط ا  -القسم اخلامس

 :نظامه القانوين  العامة ملفهوم الّضبط اإلداري و   املبادئ  -الفرع األول

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

عام ف    خل رئيس البلدية مبا له من سلطات ضبط إداريّّ ضبط إداري خاص لسلطة إدارية ف جمال ما ل حيول دون تد  اختصاصلئن كان إسناد    -         
ة على ظالالزمة لضمان احملاف  القرارات  اّتاذل له  منه الذي خيوّ   81النطاق الرتاب الراجع له ابلنظر وفق مقتضيات القانون األساسي للبلدايت وخاصة الفصل  

تدخله يبقى مشروطا بوجود هتديد خطي أو خطر حمدق    عام وإتباع إجراءات كفيلة بتحقيق الراحة والصحة العامة واحملافظة على إطار عيش سليم فإنّ النظام ال
 553مالئمة.  وحتفظيةعلى املستوى احمللي يربره وأن يكون بواسطة إجراءات وقتية 

 2املــؤرخ ف  2004لســنة  75مــن القــانون عــدد  6ات غلــق املقــاهي مــن الصــنف األّول مــن أحكــام الفصــل يســتمّد الــوايل اختصاصــه املتعلــّق ابّتــاذ قــرار  -      
 554. التجارية والسياحية والرتفيهية األنشطة ّتص بعض  إداريةرخص ومراجعة موجبات  تعلق حبذفامل 2004أوت  

بصالحيات ضبط   رئيس البلدية يسهر داخل املنطقة البلدية على راحة املتساكنني وهو يتمتع لذلك  من قانون البلدايت أنّ   75و    74ن الفصالن  تضمّ   -     
 555عام خبصوص الراحة والسكينة واألمن العام. 

 : التطبيقات املختلفة ملاّدة الّضبط اإلداري  -الفرع الثاين

 :    ابلتظاهراملتعّلقة  الّنزاعات   -الفقرة األوىل

 :  التّايلأ دّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّة ف هذه املا خلصت

يشوب عمله من    السلطة التقديرية اليت يتمتع هبا وزير الداخلية ف منع املظاهرات ل حتول دون خضوعه إل الرقابة الدنيا للقاضي اإلداري بقدر ما  إنّ   -         
  556.احنراف ابلسلطة أو خطأ فادح ف التقدير

 الّنزاعات املتعّلقة مبقّررات الغلق:  -الفقرة الثانية

  التّايل:  املبدإاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت
 

 
 . 2014جويلية   10بتاريخ  27262عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  551
 . 2014أفريل  02بتاريخ  27925عدد  ة القضيّ ستئناف الصادر ف احلكم اإل 552
 .4201 فيفري   25بتاريخ  29044ة عدد يّ الصادر ف القض اإلستئناف احلكم  553
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  128072 عددة يّ القض احلكم اإلبتدائي الصادر ف  554
 .4201 فيفري  25بتاريخ  124327 عددة يّ القض احلكم اإلبتدائي الصادر ف  555
 .4201جوان  27بتاريخ  128271ة عدد يّ القض احلكم اإلبتدائي الصادر ف  556
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ل ذلك من مث  ل جدال ف أّن وجود ورشة احلدادة حبّي سكين يعترب قرينة لوحده على أهّنا تشّكل مصدر إزعاج للمحاّلت السكنية اجملاورة ملا ينبعث  -       
  557من جملة الشغل. 293النشاط من ضجيج وتلّوث ل سيما وأهنا منشأة مصّنفة خطرة على معىن أحكام الفصل 

 الّنزاعات املتعّلقة ابلرخص اإلداريّة:  -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 
القانون   - حددها  اليت  األصناف  ضمن  يندرج  ل  املعاقني  لنقل  اتكسي  رخصة  من  متكينه  طلب  ف  واملنحصر  املّدعي  من  املطلوب  بصورة   الصنف 

منح   واليت  الّلجنة    اختصاصحصرية،  رئيس  ابعتباره  اجلهة  وايل  إل  العمومإسنادها  نقل  لرخص  أاجلهوية  يش، كما  مل  القانون  ضرورة  رت ّن  طالب   استدعاءط 
 558. الرتخيص حلضور أعمال الّلجنة

وحاجيات    شبه الطبية مرتبط أبهداف الدولة ف جمال التعليم العايل  الختصاصاتمنح الرتخيص ف إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العايل لتدريس    -         
  559. النتداببفرص  ني مقارنةجياخلرّ  عدد لرتفاعالبالد وفقا ملخّططات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، اليت بّينت أنّه تقّرر إيقاف إسداء الّرخص 

وترتيبا على ذلك وعمال   حوزة الطريق يتّم مبقتضى ترخيص من وزارة التجهيز واإلسكان   واستغاللتركيز العالمات اإلشهارية ابمللك العمومي للطرقات    -       
معه تكون  ممّا  واإلسكان  التجهيز  وزارة  أنظار  من  يكون  املخالفات  معاينة  فإّن  واألشكال  الصيغ  توازي  أص  مببدأ  قد  البداية  ملا  حمكمة  املرمى  إل   انتهتابت 

 560. رئيس البلدية املستأنف إلصدار القرار املطعون فيه اختصاصالتصريح بعدم 
 من بينها أن    ر فيه مجلة من الشروطبواسطة سيارات اتكسي فردي إل للشخص الطبيعي الذي تتوفّ   لألشخاصل ميكن إسناد رخصة النقل العمومي    -       

املؤرخ ف   2006   جويلية  31ف  املؤرخ  2118مر عدداأل  أبحكامارات التاكسي الفردي املنصوص عليها  ي يكون متحصال على شهادة الكفاءة املهنية لسياقة س
  25و  22ابلفصول    واملتعلق بضبط الشروط املتعلقة ابجلنسية والكفاءة املهنية للشخص الراغب ف تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها  2006جويلية    31

    561. واملتعلق بتنظيم النقل الربي 2004أفريل  19املؤرخ ف  2004لسنة  33من القانون عدد  33و 30و 28و
 

صالحية    -      الشخص إ لئن كانت  بذات  جهة  من  املتعّلقة  املعطيات  ذلك  ف  تراعي  اليت  لإلدارة  املرتوكة  املالئمات  قبيل  من  الصيد  بنادق  تراخيص  سناد 
تعلق  امل  1969جويلية     12املؤرّخ ف    1969لسنة    33واملتصلة أساسا بسّنه وسوابقه العدلية وحالته الصحّية بناء على الشروط الواردة أبحكام القانون عدد  

فيها ومسكها ومحلها فإّن ذلك ل حيول دون   ، ومنبضبط توريد األسلحة والجتار  العام،  األمن  احلفاظ على  مقتضيات  أخرى  القاضي    جهة    اإلداريإعمال 
إّن ما دفعت به اجلهة وابلتايل ف  خذة ف هذا الصّدد بقدر ما يشوهبا من خرق للقانون أو حتريف للوقائع أو خطأ فاحش ف التقديرلرقابته الدنيا على قراراهتا املتّ 

  إليه مقتضيات احلفاظ على األمن والنظام العامني دون بيان أوجه ما استندت  اذها للقرار املنتقد استنادا إل  لسلطتها التقديرية عند اّتّ   إعماهلااملدعى عليها من  
ينال من   ميكن أن  من معطيات واقعية هتّم شخص املطالب ابلرتخيص أو خصائص املنطقة اليت يروم املدعي استعمال بندقية الصيد فيها أو طبيعة التهديد الذي  

بسط هذه احملكمة لرقابتها على أسباب القرار املذكور وتفحص مدى شرعيته من هذه   إمكانية، حيول دون  األمن العام ف حالة متكينه من ترخيص ف الغرض
 562. اجلهة

 الّنزاعات املتعّلقة ابمللك العمومي:  -الفقرة الّرابعة 

 
 .4201 مارس  11بتاريخ  120786احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  557
 . 2014جويلية  10بتاريخ  124872احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  558
 .2014ديسمرب  30بتاريخ  128423احلكم البتدائي الصادر ف القضية عدد  559
 .2014جوان   27بتاريخ  29054الصادر ف القضية عدد  ستئناف احلكم اإل 560
 .2014جانفي  24بتاريخ  129705 احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد 561
 . 2014ديسمرب  5خ بتاري 128541احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  562



82 

 

 : التّايل أدإل إقرار املباحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة  خلصت
ي مألوفة اتفاقيات اإلشغال الوقيت للملك العمومي هي من قبيل العقود اإلدارية اليت ّتتلف عن العقود اخلاصة من جهة تضّمنها بنودا استثنائية غ  إنّ    -

 563ف القانون اخلاّص، مبا جيعل العالقة التعاقدية بني الطرفني غي متكافئة بطبيعتها. 
 

 :ومعادلة الّشهادات العلمّيةواملناظرات عليم املبادئ املتعّلقة ابلتّ   -القسم الّسادس

 :الّتعليم  -الفرع األّول

 احلق يف التعليم:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 564احلّق ف التعليم يكتسي علوية دستورية ول جيوز التوسع ف أتويل التشريع اخلاّص بضبط شروط ممارسته.  إنّ  -       

حلصـول علـى ل يقتصر حّق التعليم على تنمية معارف الدارسني وإكساهبم قدرات علميـة أكادمييـة و إّنـّا كـذلك متكيـنهم إثـر هنايـة سـنوات الدراسـة مـن ا  -        
 565ّتّول هلم بعد ذلك اللتحاق بسوق الشغل.شهادة علمية 

 : للرتسيم يف املؤسسات التعليميةابلنسبة  -أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

احلقوق املستمرّة اليت جيوز جتديد املطالب ف شأهنا شريطة احلّق ف الرتسيم يعّد إجراءا ضروراّي وحتمّيا للنفاذ إل حّق الّتعليم وممارسته، ويندرج ضمن فئة  -         
 566املّدعي ابآلجال انطالقا من آخر مطلب.  أن  يتقّيد

التعليمية املتحصل عليها ف  -          ظل النظام   ف ظّل  تطبيق  نظام " أمد" مل تبادر جهة اإلدارة بتثمني مكتسبات املّدعي املتعلقة ابلحتفاظ ابلوحدات 
الوحداتالقد مع  وتنظيها  اجلديد  مي  النظام  ظل  ف  تلقائية  بصفة  الستثنائي  التسجيل  له  يتيح  ممّا  "أمد"،  نظام  ف  للماجستي  الوطنية  للشهادة  التعليمية 

 567"أمد". 

كما التأطي املتّوفرة ابملؤسسة اجلامعية    إمكانياتإّن التسجيل ابملاجستي مفتوح للطلبة احلاصلني على شهادة األستاذية أو شهادة معادلة حسبما ّتّوله    -       
 568املاجستي املعنّية.ابلنسبة إل كّل مؤسسة حيّددها رئيس اجلامعة بعد أخذ رأي العميد واستشارة جلنة  أّن إمكانيّات التأطي

 
 .  4201جويلية  15بتاريخ  127719احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  563
 .2014أفريل  11بتاريخ 19401/1ة عدد ّّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضي  564
 .2014أفريل  11بتاريخ 19401/1ة عدد ّّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضي  565
 . 2014جويلية   10بتاريخ  210143 ة عدّّ اإلستئناف الصادر ف القضياحلكم    566
 . 2014جوان  30بتاريخ  121750ة عدد ّّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضي  567
 .2014جويلية  15بتاريخ  125537ة عدد ّّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضي  568
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تضمنإّن    -        ل  أهّنا  مبقولة  بتونس  والجتماعية  والسياسية  القانونية  العلوم  لطلبة كلّية  التسجيل  ف  األولوية  إبعطائها  عليها  املدعى  طلبة   اجلهة  نتائج 
 إثبات السند النّصي للمعايي اليت اعتمدهتا ف ذلك وأّن النصوص وأهّنا مل تتوّصل إل  خرقت مبدأ املساواة بني املرتشحني ل سّيما قدتكون  املؤسسات األخرى  

 569إقصائية ف هذا اخلصوص.  القانونّية املنطبقة مل ترس أّي معايي

ثبت عدم استيفاء الطالب  طاملا أّن عميد الكلّية هو املخّول قانوان إبجراءات الّتسجيل والرّتسيم، فإنّه من صالحياته أيضا سحب الرّتسيم ف صورة ما إذا    -     
 570. قانوان للشروط املضبوطة

 : للمنح الدراسيةابلنسبة  -ب

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

ابخلارج من قبل وزارة التعليم العايل والبحث حّق احلصول على املنحة اخلصوصية رهني مدى استيفاء املعين ابألمر لشرط الرتشيح املسبق للدراسة  يظل    -         
 571عدمه.  العلمي من

هم ملواصلة الدراسة يتّم انتقاء املرتّشحني لالنتفاع ابملنحة اخلصوصية لدراسات املاجستي والدكتوراه وفقا لستحقاقهم املثبت بنتائجهم اجلامعية وأتّهل  -         
 572ابخلارج. 

رط الوحيــد لنتقــائهم مــن قبــل اللجنــة املكّونــة للغــرض هــو جــدارهتم واســت -       حقاقهم وذلــك يتمتـّـع طلبــة املاجســتي حبــّق إســنادهم منحــة الدراســة ابخلــارج والشــّ
 573اجلامعية. ابلرجوع إل نتائجهم

الثالثة ابخلار   -      املرحلة  املتعّلق مبنح  الرايضة غي مدرج ابجلدول  أّن اختصاص  للتدقيق ف طاملا  الّلجنة الستشارية  أّن  املعنّية، كما  السنة اجلامعية  بعنوان  ج 
والختصاص ابلعرض  ف جلساهتا إل رفض بعض امللفات بسبب عدم إدراج الشهادة  انتهتوقرارات إسناد وصرف املنح اخلصوصية للدراسة ابخلارج   ملفات

لّو أوراق امللف ممّا حتّصلت على املنحة الوطنية للدراسات اجلامعية ابخلارج ملواصلة تعليمها ابملرحلة الثالثة فإّن خالوطين بعنوان السنة املعنّية ولئن سبق للمّدعية أّن  
 574ها ضمن الختصاص املطلوب جيعل القرار املطعون فيه ف طريقه واقعا وقانوان. ءيفيد انتقا 

 اإلمتحاانت:  -ثانيةالفقرة ال

 الرسائل و األطروحات اجلامعّية: مناقشة املذّكرات و أ( 

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
ختم الدروس من تقتضي مؤاخذة اإلدارة من أجل الفعل املنسوب إليها ل حمالة الّنظر ف مدى شرعية قرار اإلدارة الضمين برفض تعيني موعد تقدمي مذكرة    -     

 575طرف العارض. 
 

 .2014جويلية  15بتاريخ  125537عدد  ة ّّ القضي  احلكم اإلبتدائي الصادر ف   569
 . 2014جوان  27بتاريخ  122127عدد  ة ّّ القضياحلكم اإلبتدائي الصادر ف    570
 . 2014أكتوبر  23بتاريخ  130224ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   571
 . 2014نوفمرب  28بتاريخ  128755ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   572
 . 2014نوفمرب  28بتاريخ  128755ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   573
 .2014ماي  28بتاريخ  125927احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  574

 . 2014أفريل  11بتاريخ 19401/1ة عدد ّّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضي 575
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أّن هلا سلطة تقديرية ف هذا اجملال بتعلة  لة لتقدمي األطروحات واملذكرات للطلبة  هلا قانوان لتقييد اآلجال املخوّ   املخّولةليس لإلدارة أن  تستعمل السلط    -     
 576بدعوى تنظيم سي املرفق العام للتعليم العايل أو احرتام الرتاتيب والقوانني. 

 اإلمتحاانت: نتائج ب(

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
اواة مع  قرار اإلدارة املتمثل ف عدم متكني اإلدارة للطلبة العارضني من شهادة تثبت ّترجهم بعد قضائهم مدة الدراسة كاملة يعّد إخالل ابملس   إنّ   -           

 577غيهم من الطلبة ببقية مؤسسات التعليم العايل دون مربّر. 
 

أّن رقابة    -           نتائج إستقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على  أو اجلامعية أو ابلنسبة إل  املدرسية  النتائج املصرّح هبا ف المتحاانت  القاضي على شرعية 
التقييم العلمي لالختبارات وابلتّ  ايل النظر ف مطابقة العدد املسند للممتحنني ملا قّدموه من عمل ف مواد المتحان، املناظرات ل ميكن أن متتّد إل حّد مراقبة 

 578ة دنيا ف حدود ما ترتكبه اإلدارة من خطأ مادي أو قانوين أو خطأ بنّي ف التقدير أو إحنراف ابلسلطة.وتبقى رقاب 
 

جلميع   التقصي املرتكب من املرتشح واملتمثل ف اخلطأ ف احتساب جمموع نقاطه، ل يعفي اإلدارة من واجب إعادة احتساب جمموع النقاط ابلنسبة  -          
 579املعتمدة من املعهد.  النتقاءلما تقتضي ذلك تراتيب املرتشحني مث

 

اذ إّن قرار إسناد طالب عدد سبعة من عشرين عوضا عن عدد صفر من عشرين ف ماّدة علمّية ل يرتبط بتحقيق أّي منفعة شخصّية ومباشرة لألست   -         
 580الدعوى سواء كانت ماديّة أو معنويّة.  املدّرس للماّدة موضوع

اط   -  املّدعية  طلب  الكلّية رفض  ما كان على  فإنّه  المتحاانت،  أعداد  ف  التثّبت  مطلب  تقدمي  صيغ  القانون واملنشور  من  ثبت املا مل حيّدد كّل  لذي 
 581وب. توجيهه إل اجلامعة مبقولة أهّنا مل تتقّدم إل مصاحل الكلّية أبّي طلب للتثّبت املاّدي من األعداد وترفض بذلك متكينها من املطل

 : االمتحاانتجلان  (ج 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

املتعّلق ابلنتحال العلمي ف جمال   2008جوان    23املؤرّخ ف    2008لسنة    2422إّن السلطة املمنوحة للجان النتداب مبقتضى األمر عدد    -           
العايل   اإلالتعليم  للتثبت من خلّو  العلمي  القاضيوالبحث  إليها رقابة  تقديرية ل متتّد  العلمي هي سلطة  العلمّية من حالت النتحال  اإلداري إلّ ف   نتاجات 

 582حدودها الدنيا أي ف حالة وجود خطا فادح ف التقدير.
معهم على طاملا أّن مهنة األستاذ تقتضي مجلة من املؤهالت الشخصية و النفسّية والبيداغوجية للتعامل مع الطلبة وجماهبة أسئلتهم وحسن التعامل    -           

لّلجنة استفزاز املّدعية إبلقاء أسئلة ل عالقة هلا ابملناظرة يندرج ف إطار تقييم اللجنة ملؤهالت املرتّشح النفسية ول خيدم  اختالف مشارهبم  وتصرّفاهتم فإّن تعّمد ا
 583هدفا غريبا عن أعماهلا. 

 

 
 . 2014أفريل  11بتاريخ 19401/1ة عدد ّّ الصادر ف القضياحلكم اإلبتدائي  576
 .2014فيفري  06بتاريخ  122745ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  577
 .2014جوان   05بتاريخ 124669ة عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  578
 .2014جويلية    10بتاريخ  210143 ة عداحلكم اإلستئناف الصادر ف القضيّ  579
 . 2014أفريل  25بتاريخ 126812احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  580
 . 2014أفريل  25بتاريخ  18286/1ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  581
 .2014مارس  18بتاريخ  125697عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  582
 .2014مارس  18يخ بتار  125697عدد  ة القضيّ الصادر ف احلكم اإلبتدائي  583
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 : املدرسي   الّتأديب -ةلث الفقرة الثا

 اإلجراءات الّتأديبّية : ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
أقصى    -           أجل  املشرّع  على  ينّص  من اتريخ    لجتماعمل  يوما  يقّدر خبمسة عشر  التأديب  أو    ارتكابجملس  منع   اكتشافهاخلطأ  قرار  من اتريخ  أو 

العم يّتخذ فيها  الصورة اليت  التأديب من دخول مباين الّدخول إل املؤسسة، إلّ ف  الطالب احملال على جملس  يتمّثل ف منع  إداراي  املؤسسة إجراءا  يد أو مدير 
 584اتريخ مثوله أمام اجمللس املذكور. انتظاراملؤسسة ف 

 
ولو ف غياب نص قانوين يقتضي ذلك صراحة ل سّيما ملا   احرتامهاستّقر فقه القضاء على أّن حق الدفاع هو مبدأ قانوين عام يتوجب على اإلدارة    -         

 585شأهنا. يتعلق األمر بقرارات تكتسي صبغة عقابية وحيق تبعا لذلك للشخص املقصود هبا اإلطالع على األفعال املنسوبة إليه وتقدمي مالحظاته ب
 

أمام جملس التأديب، تكون اإلدارة ملزمة ابستدعاء التلميذ أو الطالب ف أجل معقول حىت يتمّكن من    الستدعاءف غياب نص قانوين يضبط أجل    -         
 586إعداد وسائل دفاعه. وّتضع مسألة تقدير مدى معقولية األجل لرقابة القاضي اإلداري.  

 
 587نه قبوله ابألجل الذي منح له ول مصادقته على اإلجراءات التأديبية. ل غي ول يفهم م ابلستدعاءحضور املعين ابألمر ابجمللس يفيد أنّه توّصل  -         

 
واملتعّلق بنظام التأديب املدرسي أنّه    1991أكتوبر    1املؤرّخ ف    1991لسنة    93/91من اجلزء الرّابع من املنشور عدد    3يّتضح ابلّرجوع إل الفقرة    -         

بية واألسرة كعضو استشاري مبجلس الرتبية إلّ أنّه مل يشرتط لنعقاد اجمللس سوى حضور أغلبية األعضاء دون أن يرّتب ولئن نّص على وجود ويّل ممّثل ملنظمة الرت 
 588أثرا قانونيا عن تغيب عضو معنّي. 

 
التأديب أجال معقول من شأنه أن  يسمح له إبع  9يعترب توجيه استدعاء إل املّدعي قبل    -          داد وسائل دفاعه ومناقشة األخطاء أايم من انعقاد جملس 

 589املضّمنة مبلفه التأديب على الوجه األكمل وتكون جهة اإلدارة قد مّكنته من أجل كاف لتحضي وسائل دفاعه. املنسوبة إليه والواثئق
التأديبية كاحرتام األجل القانوين األدىن   إّن احرتام حقوق الدفاع يقتضي متكني الشخص الذي أحيل على أنظار جملس التأديب من كامل الضماانت  -       

عن اجمللس واّطالعه على ملّفه التأديب وخاصة الواثئق املتعّلقة ابلتهم املنسوبة إليه واإلفصاح عن وجهة نظره وتكوين وسائل دفاعه وهو   لستدعائه للمثول أمام
 590ومالبساهتا.  دراية اتمة أبسباب العقوبة

ل الطّلبة ل يعيب أعمال اجمللس طاملا أّن القانون أجاز له أن يتداول حبضور نصف أعضائه على األقّل شريطة أن  يثبت استدعاء إّن عدم حضور ممثّ   -       
 591األعضاء املتغّيبني. 

ّن اإلجراء الوحيد فإحان الباكالوراي  املتعّلق بضبط نظام امت   2008أفريل    24اثنيا من قرار وزير الرتبية والّتكوين املؤرّخ ف    19استناد إل أحكام الفصل    -    

 
 . 2014أفريل  03بتاريخ  120862عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  584
 . 2014أكتوبر   30بتاريخ  132575عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  585
 . 2014جويلية   10بتاريخ  210108د عد ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  586
 . 2014جويلية   10بتاريخ  210108د عد ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  587
 . 2014جويلية   01بتاريخ  131532عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  588
589

 . 2014أفريل  11بتاريخ  1/18529احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد   
590

 . 2014نوفمرب  28بتاريخ  190125ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   
591

 . 2014جويلية  15بتاريخ  125308عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف   
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 592. لتمكينه من الّدفاع عن نفسه يتمّثل ف حترير استجواب ف شأن األفعال املنسوبة إليه املخّول للتلميذ

 العقوابت الّتأديبّية : ب(

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 2002جويلية    23ؤرخ ف  امل  2002لسنة   80من القانون التوجيهي عدد    14أّن التأهيل الوارد ابلفصل    اعتبارستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على  ا  -          
املدرسامل أن  يضفي    تعلق ابلرتبية والتعليم  املنشور عدد  ل ميكن  التأهيل   1991املؤرّخ ف غرّة أكتوبر    93الّشرعية على  أّن مفعول  بتطبيقه، ضرورة  املتمّسك 

القانونية، للنصوص  احليين  األثر  مببدأ  عمال  له،  الّسابقة  الّنصوص  يشمل  ل  ابلتأديب   التشريعي  املتعّلقة  الرتتيبية  األحكام  تطبيق  إقصاء  معه  يّتجه  الّذي  األمر 
 593. الختصاصبعيب  ولكونه مشوب لقانون لملخالفة هذا املنشور  93/91واملضّمنة ابملنشور الوزاري الصادر حتت عدد  املدرسي

وسائر الصيغ واإلجراءات اليّت   اّتاذهاف غياب نظام التأديب املدرسي الّذي يضبط طبيعة ونطاق العقوابت املدرسية وحيّدد السلط اليّت يرجع إليها    -         
 93/91رورة أّن املنشور عدد ، ضالختصاصتغدو مباشرة جمالس الرتبية هلذه الصالحية مفتقرة ألساس تدخلها ومشوبة ابلتايل بعيب عدم  ينبغي عليها مراعاهتا،

 لّتاذن أحكاما ترتيبية تتعلق بنظام التأديب جبميع مقوماته ابلرغم من عدم أتهيل وزير الرتبية  املتعلق ابلنظام املدرسي تضمّ   1991 أكتوبر  1الصادر بتاريخ  
 594املؤسسات الرتبوية.  تراتيب ف مادة التأديب ابلنسبة ملختلف

 
ائي هلذه احملكمة على وضع عبء اإلثبات على كاهل اإلدارة اليت أصدرت العقوبة التأديبّية، وتبعا لذلك فال تعترب تلك العقوبة شرعية درج العمل القض   -       

 595حتقيق احملكمة. إل الّشخص املدان أتديبيا من خالل أوراق امللف املقّدم إل القاضي اإلداري أو أتيّدت بفعل  اقرتافهاإلّ إذا ثبتت صّحة الوقائع املنسوب 
 

عليه على    استقر  -      املسّلطة  والعقوبة  التلميذ  من  املرتكب  اخلطأ  بني  التالؤم  مراقبة  خصوص  ف  احملكمة  من    اختيارأّن    اعتبارعمل  يعّد  التأديبية  العقوبة 
 596.إلّ مىت شاهبا خطأ فاحش ف التقديرمات املرتوكة للّسلطة اليت يرجع إليها حّق التأديب ول متتّد إليها رقابة القاضي ءاملال

يسوغ هلا قانوان اّّتاذه  إّن عبء اإلثبات ف املادة التأديبية حممول على اإلدارة إذ  تكون ملزمة ف هذه احلالة إبثبات الوقائع اليت أتسس عليها قرارها ول    -    
ملدان من مآخذ أو من سلوك غي مرضي وأن ذلك خيّول هلا اللتجاء إل مجيع وسائل دون أن  تتوّخى سبيل التحقيق للوقوف على حقيقة ما نسب إل العون ا

 597اإلثبات املمكنة واليت يرجع إل احملكمة تقدير مدى قوة ثبوتيتها من عدمه. 

مىت ثبتت بصورة قاطعة صحة الوقائع املنسوبة  العقوبة التأديبية ل تكتسي الصبغة الشرعية إل    اعتبارإنّه من املبادئ األصولية ف فقه قضاء هذه احملكمة    -   
 598. للشخص املدان وذلك إما من خالل ما تفرزه األوراق املظروفة مبلف الدعوى أو إذا أتيدت بفعل حتقيق احملكمة

املؤرخ   2002لسنة    80القانون عدد  من    13لئن كان التغيب عن الدراسة يشّكل إخالل بواجب املواظبة احملمول على التلميذ على معىن أحكام الفصل    -   
حيجب ضرورة وقوف اإلدارة على السبب الكامن وراء    املتعلق ابلرتبية والتعليم ويعّرض صاحبه للمساءلة التأديبية إّل أّن ذلك ل جيب أن    2002جويلية    23ف  

 599. هذا الغياب

 
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ   133853عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014أكتوبر  29بتاريخ  133852عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    592
 . 2014أفريل  03بتاريخ  124528احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   593
 .2014جوان  30بتاريخ  128917عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    594
 .2014أفريل  03بتاريخ  120862احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد و  2014أفريل  03بتاريخ  125516احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد  595
 . سابق الذكر احلكم اإلبتدائي  596
 . 2014أفريل  03بتاريخ  120862عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  597
 . 2014أكتوبر   30بتاريخ  132575ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  598
 .2014فيفري   06بتاريخ 18480/1ة عدد صادر ف القضيّ احلكم اإلبتدائي ال  599
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من    57الدورة الرئيسية اليت اجتازهتا العارضة ألسباب أتديبية وأّن تلك العقوبة مل ترد ابلفصل  ل جدال ف أّن ما قامت به اإلدارة يقوم مقام حجب نتائج    -  
يتجاىف مع    الذي  واملتعلق بتنظيم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث وقواعد سيها، األمر  2008أوت  4املؤرخ ف    2008لسنة    2716  األمر عدد

 600لذي يفرض على اإلدارة اللتزام حصراي مبا ورد من عقوابت أتديبية ابلنص القانوين. مبدأ شرعية العقوابت التأديبية ا
إلداري اليت تتسّلط على تتمّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ف إسعاف من ّت رفته من املؤسسات الرتبوية العمومية من عدمه، وّتضع ف ذلك للرقابة الدنيا للقاضي ا  -
 601.ف التقدير شاب القرار من خطأ فادح  ما

التعليم يبقى حمفوظا وغي    إّن العقوبة التأديبية املسلطة على املّدعي واملتمثلة ف الرفت النهائي من املعهد ل يشوهبا خطأ فاحش ف التقدير ضرورة أّن حقه ف  -
 602أ املوجه إليه. ابلّتالشي وذلك ابلرّتسيم مبؤّسسة تربويّة أخرى، مما جيعلها مبنية على التالؤم مع اخلط مهّدد

 

 :معادلة الّشهادات العلمّية -الفرع الثاين

 إل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة  خلصت

الّشهادات والعناوين أن    -   القطاعّية ملعادلة  الوطنّية والّلجان  لّلجنة  أو   مُيكن  يتعّلق مبُّدة  املعادلة تكويًنا إضافيًّا  تطلب من حامل ُكّل شهادة موُضوع مطلب 
التعليم العايل ف الغرض معايي موُضوعّية ُتسند على أساسها ُمعادلة الّشهادات والعناوين وأوكل إل الّلجان املعنيّ  مبُحتوى الربامج، كما ة ُسلطة حّدد قرار وزير 

 603. العناوينتقييم هذه الّشهادات و 

رعية أعماهلا أن  تطال لئن جيوز للجان املعادلت اعتماد ما تراه صاحلا من معايي عند تقديرها الشهادات املعروضة عليها، فإّن لرقابة القاضي اإلداري على ش   -
 604. ءات واخلطإ ف تطبيق القانون الوقائع اليت انبىن عليها قرارها إل جانب اخلطإ البنّي ف التقدير والحنراف ابلسلطة وابإلجرا صحة

 املناظرات :   -الفرع الثالث

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

التقّيد مبعيار موضوعّي جمّرد وعام التنّصل من احرتام قاعدة التوزيع اجلغراف لتوجيه التالميذ إل املعاهد النموذجّية من شأنه أن  يفتح ابب التجاوزات لعدم    - 
التنافس   من  جّو  خلق  التالميذ عالوة على  قبول  ف  متناهية واضطراب كبي  ف فوضى  حتما  يتسبب  املتناظرين، كما  التالميذ  على كافة  بني يسري  النزيه  غي 

 605. عابه، وهو أمر أيابه حسن سي مرفق التعليم العاماملرتشحني يقوم على إفتكاك املقاعد من غي أبناء اجلهة كّلما استوىف املعهد طاقة استي 
 
ا ورقما سراي يقع إّن رقم بطاقة التعريف الوطنية ُيستعمل فقط للحصول على النتائج عرب اإلرساليات القصية ف حني ُتسند اإلدارة لكل مرتشح رقما حقيقي  - 

 606. اجتياز مناظرة البكالوراي والتصريح بنتائجهاعند إصالح المتحان وميثالن املرجع ف  العتماد عليهما
 

 
 . 2014ماي   15بتاريخ  132887ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ  600
 .2014جوان  18بتاريخ  124512عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    601
 . 2014نوفمرب  11بتاريخ  125735عدد  ةالقضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف    602
احلكم اإلبتدائي الصادر  و  2014ماي  27بتاريخ  122620ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ و   2014جويلية  03بتاريخ  122629ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   603

 .2014ماي  27بتاريخ  122621ة عدد ف القضيّ 
 .2014جوان  13بتاريخ  122257ة عدد الصادر ف القضيّ احلكم اإلبتدائي   604
 . 2014أفريل  18بتاريخ    29230الصادر ف القضّية عدد   احلكم اإلبتدائي 605
 .2014مارس  18بتاريخ  130111ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ و  2014مارس  18بتاريخ  128429ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   606
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 املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة  :الباب الثاين

 تعّدد أسس املسؤولّية اإلداريّة :  -القسم األّول

 املبادئ املقررة يف ماّدة املسؤولّية املبنية على اخلطأ :   -الفرع األّول

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة أصالة عنها:  -الفقرة األوىل

 مسؤولّية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام الّصادرة عن احملكمة اإلداريّة يف ماّدة اإللغاء :  ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

رّح إبلغائها مبوجب مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا غي الشرعية تشمل ل فقط تصرفاهتا املادية وإّّنا ما يصدر عنها من قرارات كّلما ثبتت عدم شرعيتها أو ص  -
 607ملتعلق ابحملكمة اإلدارية.من القانون ا 17أحكام قضائية طبقا ملقتضيات الفصل 

اإلداري أو بشرعيّته   واجب تنفيذ حكم اإللغاء حممول على اإلدارة بقطع النظر عن السبب الذي انبىن عليه ذلك احلكم، سواء تعّلق ابلشرعّية الداخلّية للقرار  -
 608. اخلارجّية ويكون التنفيذ ابستخالص النتائج القانونّية من حكم اإللغاء 

وذلك تيسيا  ّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ف اختيار اإلجراءات املناسبة لتنفيذ حكم اإللغاء فإّن من واجب القاضي اإلداري توضيح طريقة تنفيذ حكمه  لئن تتم    -
 609. على اإلدارة و ضماان حلقوق املتقاضي

العون املعزول إل سالف  املتعلق ابحملكمة اإلدارية إرجاع  1972ان  من قانون غرة جو   9تقتضي إعادة الوضعية القانونية إل ما كانت عليه على معىن الفصل    -
 610.مل يصدر إطالقا عمله األصلي وتسوية وضعيته اإلدارية واملالية بصورة جتعل القرار امللغى كأن  

بعد أن  يثبت من قانون احملكمة اإلدارية    10الفصل    إّن رفض اإلدارة التقّيد بتنفيذ األحكام القاضية ابإللغاء يفتح احلق ف مساءلتها تعويضيا طبقا ملقتضيات  -
 611. توفّر الركن القصدي من خالل إصرارها على عدم المتثال لتلك األحكام

الفصل    ابلستنادقيام مسؤولية اإلدارة    - الفصل    10إل أحكام  يتعارض ف شيء مع أحكام  املتعلق ابحملكمة اإلدارية ل  القانون  القانون   17من  من ذات 
من  10و 9و 8ضيه الفصول ابعتباره ميثل اإلطار العام للمسؤولية اإلدارية عن أعمال اإلدارة غي الشرعية مبا ف ذلك مسؤوليتها عن عدم التنفيذ على حنو ما تقت

 612فس القانون.ن

دائي الذي ّت طاملا ثبت ابلرجوع إل األوراق املظروفة ابمللف أّن القرار املطلوب التعويض عنه ّت القضاء إبلغائه لعدم شرعيته مبوجب احلكم البت   -
ر مىت ثبتت بقّية أركان املسؤولية اإلدارية خاّصة وقد ثبت أتييده استئنافيا، فإن املّدعي يكون حمّقا ف املطالبة ابلتعويض عن األضرار الالحقة هبا جرّاء ذلك القرا

 
 . 2014جانفي  28بتاريخ  121071عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014ماي  08بتاريخ  19027/1عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف   607
 . 2014جويلية   10بتاريخ  29150عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  608
 . 2014أفريل  18بتاريخ  210011عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  609
 . 2014أفريل  18بتاريخ  210011عدد  القضّيةالصادر ف   اإلستئناف  احلكم  610
 . 2014ماي  7بتاريخ  122420عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014فيفري  27بتاريخ  124871عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف   611
 .2014ماي  7بتاريخ  122420عدد  القضّية الصادر ف  اإلبتدائي احلكم  612
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 613. أّن اإلدارة امتنعت عن تنفيذ حكم اإللغاء سالف الذّكر

 مسؤولّية اإلدارة عن األعمال املاّدية غري الشرعّية: ب( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

امل  ةلباطم  - اجلهة  ملهامهم  العارض  ممارستهم  أثناء  املرتكبة  الّشرعّية  غي  أعماهلم  نتيجة  أعواهنا  ضّد  اإلداري  التتّبع  إاثرة  عليها  حيرز    وامتناعهاّدعى  ذلك،  عن 
 614مقّومات الّنزاع اإلداري على معىن أحكام الفصل الثّاين من قانون احملكمة اإلداريّة. 

بسبب أعمال العنف اليت من احملتمل أن  يكون تعّرض هلا أثناء فرتة إيقافه    ابنهإقرار مسؤولّية اجلهة املّدعى عليها عن وفاة  املتمثل ف  طلب العارض  يندرج    -
واجب احلفظ والذي   القائمني عليه أو بتقصيهم ف إي املرفق العام العديل سواء خبطوالّتحقيق معه بفرقة الّشرطة العدلّية ابلقصرين، ضمن املسؤولّية النّاجتة عن تسي

 615من قانون احملكمة اإلداريّة.  17يؤول إل خلل مرفقي موجب للّتعويض على معىن أحكام الفصل 
النّاتج عن تسييها للم  - رفق العديل ف حدود ثبوت مطالبة اجلهة املّدعى عليها تتّبع أعواهنا من أجل األخطاء املسلكّية املنسوبة إليهم كمطالبتها بغرم الّضرر 

 616ضاء اإلداري.مسؤوليتها، ينصهر ضمن الدعاوى الرّامية إل جعل اإلدارة مدينة من أجل أعماهلا اإلدارية غي الشرعية ويندرج ابلتّايل ضمن ولية الق
من أضرار أثناء قيامه بوظيفه حىت    طاملا أّن املوظف العمومي يكون زمن أدائه لوظائفه ف حفظ اإلدارة وحتت محايتها فإهّنا تكون مسؤولة عّما ميكن أن  يصيبه  -

قد دفعته من تعويضات    وإن  ثبت أّن تلك األضرار مأاتها فعل الغي، وليس هلا ف هذه الصورة إل أن  متارس دعوى احللول لتسرتجع من الغي ما ميكن أن  تكون 
 617ال وتلك األضرار. قة السببية بني هذه األفعالهذه املسؤولية إثبات الع لنعقادهبذا العنوان. ويكفي 

 مسؤولّية اإلدارة عن اإلستيالء: ج( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
يقوم على نزع اإلدارة احليازة أو التصّرف من يد مالك العقار ووضع يدها عليه بصفة غي شرعية دون   الستيالءأّن  اعتبارستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على ا  -  

 618التعويض العادل أو البيع ابملراضاة.  إمع ضمان مبد  النتزاعتتوخى ف ذلك إجراءات  أن  
 

 619عليه.  تقتضي أن  تكون للطالب صفة املالك للعقار املستول الستيالءاملطالبة بغرامة  -  
 

 620دأب فقه قضاء احملكمة اإلداريّة على استبعاد مبادئ سقوط الدعوى مبرور الزمن خبصوص العقارات املسّجلة.  -   
 

وأّن الغرامة املستوجبة    الرتفاقأّن التعويض عن األضرار النامجة عن مترير األسالك الكهرابئية هو تعويض عن حق    اعتبارجرى عمل هذه احملكمة  على    -   
قار  من طرف مالك الع  التزامد  بعنوانه ل ميكن أن  تتعّدى ثلث قيمة مساحة العقار املستعملة على أساس أّن هذا احلق ل يؤول إل نزع ملكية العقار وإّّنا إل جمرّ 

 621املصلحة العامة.  اقتضته ارتفاقابلسماح ألعوان الشركة املعنية ابلقيام أبعمال الصيانة الالزمة املرتتبة على توظيف حق 
 

 مسؤولّية اإلدارة عن مقّرراهتا غري الشرعّية:  (د
 

 .2014جوان  05بتاريخ  125926احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد   613
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  120600احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  614
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  120600الصادر ف القضية عدد  احلكم اإلبتدائي 615
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  120600الصادر ف القضية عدد  احلكم اإلبتدائي  616
 . 2014جانفي   20بتاريخ  312714عدد  القضّية  القرار التعقيب الصادر ف  617
 .2014ماي  06بتاريخ  120127عدد  القضّية ف احلكم اإلبتدائي الصادر   618
 . 2014جويلية   03بتاريخ  14785/1عد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  619
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29265عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  620
 . 2014أفريل  14بتاريخ  313490عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    621



90 

 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ا قاضي املسؤولية اإلدارية  التنصيصات اليت يوردها القاضي اجلبائي ف أحكامه الباتّة واملتعّلقة مبدى شرعية قرارات التوظيف اإلجباري تتمّتع ابحلجية ويتقّيد هب    -
ايل ل يسع احملكمة إلّ أتكيد خطإ اإلدارة ف املنازعة إبصدارها قرار توظيف إجباري ثبتت عدم شرعيته حبكم املؤسسة على عدم شرعية تلك القرارات وابلتّ 

 622جبائي ابت.
عّلق شكال إّّنا يت حتّصن قرار اإلدارة القاضي إبهناء مهاّم  املّدعي بفعل انقضاء آجال الطعن فيه وصدور حكم ابّت يقضي برفض الّدعوى املقامة طعنا فيه     -

وهو حّق ل ينقضي إلّ ابنقضاء اآلجال العاّمة لسقوط دعوى املسؤولّية   بدعوى اإللغاء ول يطال احلّق ف الّدفع بعدم شرعّية ذلك القرار كسند لطلب الّتعويض 
  623من جمّلة اللتزامات والعقود. 402اإلداريّة ابلّتقادم احملّددة خبمسة عشرة عاما طبقا ألحكام الفصل 

ن قاضي اإللغاء، ذلك  ن كان تعّهد قاضي التعويض ف دعوى التعويض املبنّية على أعمال اإلدارة غي الشرعّية يّتسم مبقاربة أكثر مشولّية من تلك املتوخاة ملئ   -
رف ف حصول األضرار املشتكى منها، أنّه حيّقق فيها جبميع جوانبها دون قصر نظره على شرعّية القرار اإلداري املنتقد ليتوّصل إل حتديد مدى مسامهة كّل ط 

على الكافة، مبا ل    فإّن ذلك ل خيّول له إعادة اخلوض فيما انتهى إليه قاضي اإللغاء ف خصوص شرعّية ذلك القرار، ضرورة أّن حكم اإللغاء له حجّية مطلقة
 624اليت أتّسس عليها ذلك اإللغاء. يسوغ معه إعادة البّت  فيما اكتسب احلجّية املطلقة لّتصال القضاء ومنها األسباب 

الفصل     - املقررات اإلدارية احملتج بالشرعيتها كأساس لتلك   17مساءلة اإلدارة استنادا إل  التصريح مسبقا إبلغاء  يتوقف على  من قانون احملكمة اإلدارية ل 
املقّررات اإلدارية اليت يتّم الدفع أمامه بالشرعيتها ليّقر مىت ثبتت    املسؤولية، ضرورة أنّه لقاضي التعويض، ف صورة غياب حكم يقضي ابإللغاء، أن  يتفحصّ 

خيّول تبعا لذلك للمتضرر  مواطن الالشرعية املتمسك هبا، مسؤولية اجلهة اإلدارية، وطاملا أّن اّّتاذ قرارات إدارية غي شرعية يشّكل خطأ معمرا لذمة اإلدارة و 
 625املطالبة ابلتعويض عما حلقه من أضرار. 

قرار غي شرعي ل يؤّدي ابلّضرورة إل احلكم بصرف مرتّبات أو لاستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن التعويض عن الّضرر املرتتب عن اصدر اإلدارة     -
أو   له من جرّاء حرمانه من األجر  الّضرر احلاصل  لقاء  بغرامة مجلّية  لفائدته  العارض وإّّنا إل احلكم  الّتعويض  جراايت  اجلراية بصورة غي شرعّية حتقيقا ملبدأ 

املرتّ  املخالفة وكذلك  املدعي ف حصول  القضّية ومالبساهتا و مدى مسامهة  القاضي ويراعي فيه قواعد اإلنصاف وظروف  يقّدره  الذي  الذي كان العادل  ب 
 626شية وحقيقة الّضرر املّدعى به. يتقاضاه ابعتباره عنصرا من عناصر الّتقدير حىّت تكون الغرامة املستحّقة متما 

 مسؤولّية اإلدارة عن احلوادث املدرسّية : هـ( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

احمل  -  قضاء  فقه  على  درج  اإلدارية  مسااكمة  أّن  إثباته ءعتبار  الواجب  املرفقي  اخلطأ  أساس  على  تقوم  املدرسية  احلوادث  جرّاء  احلاصلة  األضرار  عن  اإلدارة  لة 
أّن طبيعة العمل ابملؤسسات الرتبوية الراجعة إل الدولة تقتضي من اإلطار الساهر عليها مراقبة   ابعتبارواملتمثل ف اخللل الواضح ف تسيي مرفق التعليم العمومي  

ملدرسة الذين هم حتت رعايته سواء عند تلقي الدروس أو ف الساحات والفضاءات املخصصة إلجراء احلصص التطبيقية أو ملمارسة  الرايضة أو خارج ا   التالميذ
اإلجراءات    اّتاذ  عندما يكونون غي مصحوبني بذويهم وما يستوجب من بذل حرص أكرب ورعاية أشّد ضرورة أّن حسن سي املرفق العام للتعليم العمومي يقتضي

 627والتدابي الكفيلة ملنع كل أمر من شأنه أن  يشّكل خطرا عليهم أثناء تواجدهم داخل املؤسسة الرتبوية مبختلف فضاءاهتا. 
 

 
 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  126936عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  622
 .. 2014ديسمرب  31بتاريخ  120240عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    623

 . 2014أفريل  17بتاريخ  29446عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  624
 .2014ماي  28بتاريخ  121840عدد  القضّيةبتدائي الصادر ف  احلكم اإل   625
 .2014جوان   27بتاريخ  29590عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  626
احلكم اإلبتدائي الصادر ف  و  2014أفريل  25بتاريخ  29622عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف و  2014جانفي   20بتاريخ  312234عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  627

 .2014ماي  15بتاريخ  126367عدد  القضّية
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 أنشطتها اإلدارية   نأتسيسا على نظرية املخاطر تكون اإلدارة مسؤولة عن األضرار اليت ميكن أن  ترتتب عن وجود خطر استثنائي غي مألوف يتأتى مباشرة م  - 
ض املرافق العمومية يكون  ويكمُن هذا اخلطر ف الوسائل اليت تستعملها اإلدارة أو ف طرق قيامها أبنشطتها أو ف حالت خاصة أحدثتها اإلدارة ذلك أّن تسيي بع

 628مرفوقا مبخاطر استثنائية هتّدد سالمة مستعملي تلك املرافق مبا ل ميكن معه تركها دون تعويض.
أن  تصيبهم أثناء تواجدهم   احلوادث املدرسية سواء حصلت ابلقسم أو ف ساحة املدرسة تعكس إخالل بواجب السهر على سالمة التالميذ ومحايتهم من األخطار اليت ميكن -

الضرورية للحيلولة دون تعّرض التالميذ إل كّل ما من شأنه أن    والحتياطاتمجيع الوسائل الوقائية    اّتذتابملدرسة ول تعفى اإلدارة من املسؤولية إلّ إذا أفلحت ف إثبات أهّنا  
 629يلحق هبم ضررا. 

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة عن أحد أعواهنا:  -الفقرة الثانية

 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

خطأ مرفقّيا حال كونه ل ينفصل عن سي املرفق العمومي للصّحة ويكون  سائق سيارة اإلسعاف ومعاونه الذي أّدى إل حصول احلادث املّدعى به يُعتربخطأ    -
 630اإلسعاف.ابلدرك على سائق سيارة  ابلّتايل مؤّسسا ملسؤولية اإلدارة اليت هلا ف صورة ما ارأتت أّن هذا اخلطأ شخصي أن ترجع

 املبادئ املقررة يف ماّدة املسؤولّية غري املبنية على اخلطإ واملسؤولّية القائمة على قرينة اخلطأ:  -الفرع الثاين

 املبادئ املقررة  يف ماّدة املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العمومّية:  -الفقرة األوىل

 مفهوم األشغال واملنشآت العمومّية:  ( أ

 اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة  خلصت
وتركتها مكدّسة ابلطريق العام، وأتسيسا على ذلك فإّن املسؤولية عن ذلك الضرر   بلديّةالجذع كبي من أشجار قطعتها  الضرر املشتكى منه مرّده سقوط    -

 631تكون خاضعة لنظام املسؤولية عن املنشآت العمومية. 
 
ظّفة لتسهيل حركة النقل األشغال املتمثّلة ف مّد سكة املرتو اخلفيف تكتسي الصبغة املرفقية ابعتبار أّن السكك احلديدية تعّد مبثابة املنشأة العمومية املو إّن     -

 632ق العمومي للنقل. العمومي، كما أّن الشركة املطلوبة تتنّزل ف إطار تصرّفها املذكور منزلة اإلدارة ابعتبارها تسهر على تسيي املرف
 
للمّدعي مبلعب املدينة    بغّض النظر عن الطبيعة القانونية للحي الوطين الرايضي، فإّن الّدعوى املاثلة ترمي إل مساءلة املؤسسة املذكورة عن األضرار احلاصلة  -

مة أغراض املصلحة العامة، ومن مثّ فإّن التعويض عن تلك األضرار إّّنا الرايضية برادس الذي يعّد منشأة عمومية ابعتباره خمّصصا لتنفيذ املرفق العام الرايضي وخلد
  633.اإلداريةمن قانون احملكمة  17ّتتّص به احملكمة اإلدارية دون سواها عمال أبحكام الفصل 

 
عمومية فإّن املهام لئن كانت الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه مؤسسة عمومية مصنفة ضمن قائمة املؤسسات العمومية غي اإلدارية واليت تعترب منشآت    -

كما أّن قنوات املياه اليت تركزها بغاية تزويد السلطة العامة،  امتيازات  ابستخداماملوكولة إليها تتنزل ف إطار تنفيذها ملرفق عام وهتدف إل حتقيق املصلحة العامة  
 

 . 2014جويلية  15بتاريخ  28498عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف   628
 .2014جانفي  28بتاريخ  123950عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    629
 . 2014ديسمرب  05بتاريخ   129189عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جويلية  14بتاريخ  29980عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف   630

 .2014مارس  17خ بتاري  123759عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر فو  2014ديسمرب  31بتاريخ  17328عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    631
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  122808عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    632
 .2014جوان   05بتاريخ  18364/1عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    633
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 634العموم ابملاء الصاحل للشراب تعترب منشآت عمومية وتكتسي ابلتايل صبغة إدارية. 

 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: ب( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
أّن مسؤولية اإلدارة عن األضرار النامجة عن األشغال العمومية هي مسؤولية موضوعية غي مبنّية على اخلطأ واليت يكفي   اعتبارهذه احملكمة على    قضاء  ستقرّ ا  - 

ة أو أمر طارئ أو خطأ املتضّرر أو  لنعقادها ثبوت حتقق الضرر والعالقة السببّية بينه وبني املنشأة العمومية واليت ل ميكن التفّصي منها إل إبثبات وجود قوة قاهر 
 635الغي. 

 
العمومية والالحقة  -   املرتتبة عن األشغال واملنشآت  العرضية  أّن مسؤولية اإلدارة عن األضرار غي  اعتبار  فقه قضاء هذه احملكمة على  املستعملني    جرى  بغي 

وغي عادي وعلى درجة من  للمنشأة، هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس خرق مبدأ املساواة أمام األعباء العمومية واليت يقتضي قيامها ثبوت ضرر خاص  
ولية إل مىت برز أهنا بذلت كّل ما  األمهية واجلسامة كثبوت العالقة السببية بينه وبني الشغل العمومي أو املنشأة العمومية، وأنّه ل يتسىن إعفاء اإلدارة من تلك املسؤ 

 636ف وسعها لتفادي ذلك الضرر وأّن مرّده قوة قاهرة أو فعل املتضرر نفسه. 

 االت اإلعفاء من املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: حج( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

األضرار ضرورة أّن مسؤوليته عن ك به املعقب من انتفاء العالقة السببية بني األضرار احلاصلة للمعقب ضّدها ومسؤوليته عن تلك  يكون ف غي طريقه ما متسّ   - 
نشأة، ول ميكن إعفاء املنشآت العمومية اليت هي ف عهدته وتصرفه مبنية على قرينة اخلطأ ويكفي لنعقادها ثبوت الضرر والعالقة السببية بني ذلك الضرر وامل

تفادي الضرر أو حصول أمر طارئ أو قوة قاهرة أو أّن  أن يؤدي إل  أنه  ما من ش  اإلدارة منها سواء كليا أو جزئيا إل إذا أقامت الدليل على أهّنا قامت بكلّ 
 637ها خطأ املتضرر أو الغي.األضرار املطلوب جربها مردّ 

ليت من شأهنا  األمطار نزلت ف غي فصلها وبكميات غي مألوفة، طاملا أّن ذلك ل يعترب من قبيل القوة القاهرة ا  يكون ف غي طريقه ما تذرع به الديوان من أنّ   -
ينشأ عنها من ضرر، فضال    إعفاء اإلدارة من املسؤولية وإّّنا هي من العوارض اليت ميكن توقعها والتحسب هلا ومن ثة اّتاذ الحتياطات الضرورية لدفعها ودرء ما

 638عن غياب اإلثبات ف هذا الغرض. 

 جلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: د( ا

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

الناشئة عن األضرار احلاصلة للغي والناجتة عن املنشآت العمومية تقتضي أن  ت  -            كون اإلدارة صاحبة  استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن مسؤولية اإلدارة 
 639ّل األضرار احملّققة والثّابت حصوهلا للغي. املنشأة أو املكّلفة حبفظها مسؤولة عن ك

 

 
 . 2014جويلية  04بتاريخ  127613عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف   634

واحلكم اإلبتدائي الصادر ف   2014أفريل  2بتاريخ  29144عدد  القضّية واحلكم اإلستئناف الصادر ف  2014أفريل  18بتاريخ  29966عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف   635
 .2014جويلية  4بتاريخ  127613عدد  القضّية

 . 2014جويلية  10 بتاريخ  123427عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    636
 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  126391عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف و  2014جانفي   20بتاريخ  312337عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف    637
 2014جانفي   20بتاريخ  312337عدد  القضّية التعقيب الصادر ف  القرار 638
 .2014جوان  26بتاريخ  124333احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد  639
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ما هلا من سلطة  استقّر قضاء هذه احملكمة على أّن اخلطأ ف حتديد اجلهة املّدعى عليها ل يكون موجبا لرفض الدعوى شكال طاملا أمكن للمحكمة، مبقتضى    -          
 640لنزاع.ف حتديد أطراف املنازعة، توجيه الدعوى ضّد اجلهة املعنّية اب

 
اسا إل احلفاظ على إّن قيام البلدية بقطع األشجار املتواجدة ابلطريق العام يندرج ف إطار واجب صيانة املنشآت العمومية احملمول على كاهلها واهلادف أس  -

تركت أغصان األشجار املقطوعة مكدّسة ابلطريق العام إّّنا النظام العام وعلى سهولة املرور ابلطرقات، إلّ أّن عدم إمتامها هلذه العملّية على النحو املطلوب أبن   
 641ميّثل تقصيا من جانبها ألنّه من شأن هذا التصرف اإلضرار مبستعملي الطريق. 

 
اه نقطة التجميع ومسامهته من خالل عدم العناية وعدم دون مرور انسياب للمياه ابجتّ   حالتالديوان الوطين للتطهي يبقى مسؤول عن قّلة احندار القنوات اليت    -

نوان ما قضت به حمكمة احلكم املنتقد من تنظيف هذه القنوات ف قّلة استيعاب وتصريف املياه بعد نزول األمطار بكميات مرتفعة، ويكون سليم املبىن واقعا وقا
 642حتميل الديوان الوطين للتطهي مسؤولية األضرار اليت حلقت مبخازن الشركة املعقب ضّدها ف حدود الثلث. 

 
املّدعى هبا مبوجب تركها لعمود غي حامل ألس  - املسؤولة قانوان عن األضرار  للكهرابء والغاز هي اجلهة  التونسّية  الشركة  الك كهرابئّية بصورة مالصقة  تكون 

من تفادي األضرار اليت تلحق الغي ميّكن  للعمود احلامل للضغط املرتفع فضال عن غياب ما يفيد أّن العمود املتسّبب ف الضرر كان زمن احلادث حممّيا بعازل  
 643منه.  القرتابجراء 

 
القانوين الذي ستنتهي إليه احملكمة كما أنّه غي مفيد للفصل ف الّنزاع ، فضال عن أّن العالقة اليت تربط  إدخال شركة التأمني ف إطار القضية ل يستوجبه احلّل  -

التأمني الّذي هو جزء من القانون اخلاّص و  التأمني تضبطها قواعد قانون  التأمني حمّله ف اخلالص من ابلتايل فإبني الديوان املدعى عليه وشركة  ّن إحالل شركة 
البحت وهو ما خيرجشأنه أن   املدين  النزاع  املاثل صبغة  الّنزاع  التأمني مبا من شأنه أن  يضفي على  بنود عقد  القاضي اإلداري إل تفّحص  يدفع  ابلضرورة عن    

لحقا  اختصاصه  ابلّدرك  عليها  الّرجوع  ف  الديوان  حّق  حفظ  مع  املطالبة  نطاق  من  التأمني  شركة  إخراج  معه  يتعنّي  الّذي  األمر  الرّابط  ،  العقد  لبنود  طبقا 
 644بينهما. 

 
تتوّل دفع التعويضات فإّن ذلك ل حيول    اليتلئن كانت الصورة الغالبة هي وحدة الطرف الذي تقام عليه الدعوى على أساس أّن الذات املسؤولة هي نفسها    -

اليت تعهد اجلهة املسؤولة إل جهة أخرى حتّمل األعباء املالّية للمسؤولّية   الفصل بصفة تكون فيها هذه األخية مغايرة عن األول وذلك ف الّصورة دون إمكانّية
 645خاّصة وجود عقد أتمني يربط الطرفني. اليت تتحّملها ومن بينها

 مبدأ عدم املساس ابملنشآت العمومّية: هـ( 

 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
الّنزاع الرّاهن يكمن ف حتّوز وزارة الرتبية جبزء من عقار املّدعية وإقامة مدرسة عليه ف إطار تسيها ملرفق عمومّي ولتحطاملا ثبت    -    قيق مصلحة  أّن منشأ 

هذه الّنزاعات وخاّصة مبدأ عدم   عاّمة، فإّن طلب إلزامها ابخلروج منه أو إبزالته، بقطع الّنظر عن شرعّية تركيزها من عدمه، يتضارب واملبادئ املعمول هبا ف مثل
يي املرفق العام وحتقيق املساس ابملنشأة العمومّية والقائم على ترجيح املصلحة العاّمة على املصلحة اخلاّصة، والذي يقتضي أّن اإلحدااثت املنجزة ف نطاق تس 

 
 .2014جوان  26بتاريخ  124333الصادر ف القضية عدد  اإلبتدائي  احلكم  640
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  17328عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف    641
 . 2014جانفي   20بتاريخ  312337عدد  القضّية  القرار التعقيب الصادر ف  642
 . 2014جويلية   14بتاريخ  28543عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  643
 .2014جويلية  4خ بتاري  127613احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضية عدد و  2014جوان  26بتاريخ  124333عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    644
 . 2014ديسمرب  18بتاريخ  18648عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف  645
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 646املصلحة العاّمة ل ميكن املساس هبا هبدمها أو إبزالتها. 

 بادئ املقّررة يف ماّدة املرافق العمومّية: امل -الفقرة الثانية

 حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء اإلستشفائّية:  (   أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

طارات الطبية وشبه الطبية العاملة ابملؤسسات استقر عمل احملكمة على أّن وزارة الصحة العمومية مسؤولة عن األخطاء الثابتة أو املفرتض صدورها عن اإل  -   
يسر هلم لول ما وضع بني  العمومية للصحة حالة كوهنم خيضعون إليها من حيث التعيني والنقلة واألجر وابعتبار أّن ارتكاهبم لألخطاء املوجبة للتعويض ما كان ليت

ال  هذا  ف  توظيفهم  قرار  مبقتضى  والعالج  املباشرة  صالحية  من  تعويض أيديهم  عن  املسؤولية  بكامل  املقابل  ف  حتتفظ  للصحة  العمومية  املؤسسات  وأّن  قطاع 
ملوضوعة على ذمتهم و نظافتها  األضرار اليت يكون مأاتها اخنرام سي املرفق الراجع هلا ابلنظر سواء تعلق األمر بظروف استقبال املرضى وإيوائهم أو حالة املعّدات ا

 647وغي ذلك من الصور.
العمإ  -    املؤسسات  تتحمل   حني  للصحة ف  العمومية  العاملة ابملؤسسات  الطبية  اإلطارات  الصادرة عن  األعمال  مسؤولة عن  تكون  الصحة  ومية  ّن وزارة 

الذي ترتب عنه   للصحة كامل املسؤولية عن تعويض األضرار الناجتة عن خلل ف سي املرفق الراجع إليها ابلنظر وف احلالت اليت يصعب فيها حتديد السبب
أو املذكوراتن فإنّه جيوز مقاضاة كليهما ابلتضامن  الضرر قد اشرتكت فيه اجلهتان اإلداريتان  املرتتب عنه ذلك  العمل  إذا كان  أو  لة إحدامها دون  ء مسا  الضرر 

 648األخرى مع اإلبقاء على حقها ف الرجوع ابلدرك على اجلهة األخرى. 
مبسؤولية   يقيناطاملا تظافرت األسباب اليت ترتب عنها الضرر مبا يعسر معه حتديد السبب الذي ترتب عنه مباشرة ذلك الضرر ومل يتوفر ابمللف ما جيزم    -   

امهتا بصفة متساوية ف حصول أّن كالّ من وزارة الصحة واملؤسسة العمومية للصحة س   اعتبار  اجته اإلطار الطب أو ضعف املعدات ف املؤسسة اإلستشفائية فقد  
 649الضرر وتعنّي محل املسؤولية عليهما وإلزامهما بغرم الّضرر مناصفة بينهما. 

اإلخالل اب  -    الصّحة عن  ف وزارة  ممثّلة  الدولة  مسؤولّية  إل درء  تؤّدي  اإلستشفائّية ل  للمؤّسسات  واملالّية  القانونّية  العام  اإلستقاللّية  للمرفق  العادي  لسي 
سات العمومّية للصّحة غي قائم الصّحي طاملا أهّنا تشرتك معها ف تسييه، مبا يكون معه التمييز القائم بني املسؤولّية الراجعة لوزارة الصّحة وتلك الراجعة للمؤسّ 

اجلهة اليت يتعنّي عليه القيام ضّدها محاية حلقوقه.    على مربّر عملي وقانوين ألّن معايي هذا التمييز تفتقر للوضوح الذي من شأنه أن يُيّسر على املتضّرر إدراك
بقاء حّق مع  على حمكمة البداية فيما انتهت إليه من حتميل املسؤولّية اإلستشفائّية على املكّلف العام بنزاعات الدولة ف حّق وزارة الصّحة    تثريبال  ابلتايل فو 

  650ة. على املؤّسسة العمومّية للصحّ  القتضاءالرجوع ابلدرك عند 
بصو   -   اخلطأ  ارتكب  الذي  العمومي  العون  اختصاص  ومهما كان  هبا  املريض  معاجلة  وقعت  اليت  الستشفائية  املؤّسسة  داخل  الضرر  مصدر  رة مهما كان 

 651شخصية فإّن املسؤولية توّجه إل تلك املؤسسة على أساس مفهوم اخلطأ املرفقي.  
 نطاق النشاط التكميلي اخلاص ل تتحّمل مسؤوليتها وزارة الصحة لكوهنم خيضعون مبناسبة النشاط املذكور إل  األخطاء الصادرة عن اإلطارات الطبّية ف  -  

قطاع الطّب  املصحة واملريض وابعتبار أّن ارتكاهبم لألخطاء املوجبة للتعويض ما كان ليتيّسر هلم لول ما وضع بني أيديهم من صالحية املباشرة ابل أتجي من قبل
 652وفّر هلم وسائل العالج صلبه، فاخلطأ ارتكب داخل املصّحة اخلاّصة وأبداة متلكها املصحة املذكورة.  ّص والذياخلا

 
 .2014ماي  28بتاريخ  125225عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    646

 . 2014ديسمرب  15بتاريخ  313643عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  647
 .2014ديسمرب  03بتاريخ  121030عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  648
 .2014مارس  06بتاريخ  28808عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  649
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29511عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  650
 . 2014أفريل  14بتاريخ  122613عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  651
 .2014ماي  23بتاريخ  124112عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  652
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 أساس املسؤولّية اإلستشفائّية:  (  ب

 اخلطأ الثابت: على أساس ملسؤولّية اإلستشفائّية ا -
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

لطبيعة املرض الذي يعاين منه املدعي وهو ضيق النخاع الشوكي واملتطّور نسبيا، فإّن اإلطار الطب للمستشفى املّدعى عليه مل يرتكب    العتبارأخذا بعني    -   
ن ضغط األعصاب الشوكية خاّصة وأنّه مل تربز مضاعفات حينية بعد إجراء العملية ابعتبار أّن املدعي كان  خطأ مهنيا موجبا للتعويض، بل إنّه حاول التخفيف م

 653مبرافق. الستعانةقادرا على املشي دون 

كن أن تطرأ ف أي وقت على  إّن عدم أخذ الحتياطات والتدابي الالزمة من طرف مستشفى الرازي حلماية املرضى املقيمني به ومحايتهم من احلوادث اليت مي -   
توجب ف مراقبة  احلريق الذي شّب ليال بقسم األمراض العقلية ابجلناح النسائي يعترب خطأ ف تنظيم وتسيي املرفق العام الصّحي وعدم توّخي احلذر املس  غرار

كعدم ّتصيص جناح خاّص ابحلالت اليت تستوجب رعاية خاّصة   ابملستشفى ابلّنظر لتفاوت حالهتم النفسية والعصبية وخطورة ردود فعل البعض منهم املقيمني
طار  عليها اهلالكة واليت استوجبت توثيقها وشّدها إل الفراش وعدم تركها مع بقّية املريضات بنفس الغرفة ودون مراقبة مستمرّة من طرف اإل  مثل احلالة اليت كانت

 654. عوامل سامهت ف حصول الكارثة  الشبه الطّب، وهي كّلها

يتوفر   تشفى آخرإّن عدم توفّر طبيب متخّصص ف العظام ابملستشفى ميكنه اإلشراف على حالة املّدعية وعدم تويل إدارة املستشفى توجيه املتضّررة إل مس    -   
 655يشّكل اخنراما ف سي املرفق العمومي للصّحة. فيه الختصاص املذكور وتركها أحد املمّرضني يباشر وضع اجلبس وحتديد يوم املراقبة وكتابة وصفات طّبية 

 

 اخلطأ املفرتض : على أساس ملسؤولّية اإلستشفائّية ا -
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    

 

الثابت، وبصفة استثنائّية على قرينة اخلطإ وذلك كّلما ثبت وجود عالقة سببّية بني  إّن املسؤولية الستشفائّية للمرفق العمومي للصّحة تقوم مبدئّيا على اخلطإ    - 
من املسؤولية إلّ    الضرر والعالج املسدى وكّلما كان الضرر احلاصل فادحا ول يتناسب مع السبب الذي دخل من أجله للمؤسسة الستشفائّية ول تعفى اإلدارة

ق العمومي الصّحي تسييا عاداي وعلى قيامها بكّل ما يلزم لتفادي الضرر أو إذا أثبتت أن الضرر مرّده قّوة قاهرة أو أمر  إذا أقامت الدليل على تسييها للمرف
 656طارئ أو خطأ املتضّرر نفسه. 

 

يتّم إستناجه من خالل مقارنة احلالة الصحية للمريض   افرتاضأّن املسؤولية الطبية تنبين على اخلطأ املفرتض وهو    اعتبارستقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على  ا  - 
اإلدارة ف إثبات لدى قبوله ابملؤسسة الصحية وحالته عند اخلروج مع ما قد يرتّتب من مضاعفات، وأّن قرينة اخلطأ املذكورة تكون قابلة للدحض مىت توفقت  

 657بواجبها الطب على النحو املطلوب. واضطالعهاكّل ما تستوجبه النواميس الطبية ف معاجلة احلالت املشاهبة قيامها ب
 

 األشياء اخلطرة : على أساس ملسؤولّية اإلستشفائّية ا -
 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

 

على    استقر  - احملكمة  هذه  قضاء  ابملؤسسات   اعتبارفقه  اإلقامة  عن  الناشئ  اجلرثومي  ابلتعّفن  اإلصابة  عن  النامجة  األضرار  عن  الصحي  املرفق  مسؤولية  أّن 
تضاها مبجرد ثبوت  )جديد( من قانون احملكمة اإلدارية وهو ما يضفي عليها صبغة موضوعية تنعقد مبق  17الصحية يستند إل نظرية املخاطر على معىن الفصل  

اإلدارة من املسؤولية إل إذا أقامت الدليل على تسييها للمرفق الصحي تسييا عاداي وقيامها   ىتعف  الضرر والعالقة السببية بني الضرر والعالج الذي تلقاه ول
أو أمر طارئ أو خطأ ينسب إل املتضرر إبسهامه ف تعكر أن الضرر مرده قوة قاهرة  أثبتتبكل ما هي مطالبة به حسب الرتاتيب والعرف لتفادي الضرر أو إذا 

 
 .2014فيفري   25بتاريخ  19139/1عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  653
 . 2014أفريل  29ريخ بتا 124111عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    654
 .2014مارس  18بتاريخ  131908عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  655
 .2014فيفري  27بتاريخ  120921عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  656
 . 2014أكتوبر  28بتاريخ  121956عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    657
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    658حالته الصحية. 

 :املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية التعاقديّة   -الفرع الثالث

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

ن اخلاص ومن مثّ  عقود التأمني  وعقود النقل البحري للبضائع هي عقود مدنية لعدم تعّلقها بتسيي مرفق عمومي وعدم تضّمنها شروطا غي مألوفة ف القانو   -   
إ ف  ابلبضاعة  الالحقة  األضرار  عن  املسؤولية  والفإّن  البحري  النقل  عقدي  تنفيذ  عن  تطار  ابلّتايل  وّترج  املدين  القاضي  إل  ابلنظر  ترجع  إّّنا   اختصاص أمني 

 659القاضي اإلداري.
 

مستند إل أساس قانوين  فإّن ذلك يكفي ف حّد ذاته جلعل طلبها املتعّلق برفع اليد عن الضمان النهائي غي    التعاقدية،  ابلتزاماهتاطاملا أّن الشركة قد أخّلت    -   
   660صحيح. 

 
من أنّه " يتم حجز الضمان الوقيت ف احلالت التالية:... وصول املشارك الذي قبل عرضه الفين متأخرا بعد شروع   28ما تضمنه منشور الوزير األول عدد    -   

املؤرخ    2002لسنة    3158إدارية ذات صبغة مالية مل ينص عليها األمر عدد    اللجنة ف فتح الظروف احملتوية على العروض املالية..." إّّنا ميّثل استحدااث لعقوبة 
الناحية ملبدأ شرعية العقوابت، سيّما وأّن الوزراء ل ميتلكون سلطة   2002ديسمرب    17ف   املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وهو ما جيعلها خمالفة من هذه 

كانوا مؤهلني لذلك مبقتضى نص تشريعي أو ترتيب عام أو إذا اقتضت الضرورة اّتاذ إجراءات حلسن سي املرفق    ترتيبية عامة ول ميكنهم إصدار تراتيب إلّ مىت
 661العمومي الراجع هلم ابلنظر بصفتهم رؤساء مصاحل. 

 
   662ينهما. قيام املسؤولية اإلدارية التعاقدية يستوجب توفر اخلطأ التعاقدي ف جانب اإلدارة والضرر والعالقة السببية ب   -  

 

الّنهائي للّصفقة والتحديد بشكل دقيق  املا مل تدل العارضة مبا يفيد إهنط   -    اء األشغال موضوع الّصفقة عن طريق متعاقد آخر، ول مبا يفيد حصول اخلتم 
لطلبها الرّامي إل إلزام اجلهة املّدعى عليها أبداء املقابل املايل للجزء املنجز من موضوع الّصفقة قبل   الستجابةقبله ومبالغها، فانّه ل ميكن   للطلبات املنجزة من

 663واللتزامات احملمولة على كال الطّرفني مل تتحّدد بعد بصورة هنائّية.  أّن احلقوق اعتبارفسخها على 
 

أحادية    -    بصفة  اإلداري  العقد  فسخ  اإلدارة  حق  من  املصلحة لئن كان  أجل  من  ذلك  و  جانبه  من  خطأ  غياب  ف  حىت  أو  معها  املتعاقد  خطأ  بسبب 
 اء العقد دون خطأ من العمومية، إل أهّنا ملزمة ف هذه احلالة األخية بتعويض املتعاقد معها تعويضا عادل عما حلقه من خسارة و عما فاته من ربح بسبب إهن

ي يشمل ما حلق املتعاقد من خسارة من أجل املصلحة العمومية من قبيل ما حتمله من نفقات إضافية ورسوم جديدة إّن التعويض املادّ ومن جانب آخر ف  جانبه
 664املبالغ اليت كان سيحصل عليها لو مل يتّم فسخ العقد.  وكذلك ما فاته من كسب يتمثل ف

 

 
 .2014جوان   27بتاريخ  29797عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  658
 . 2014جويلية  03بتاريخ  123847عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف   659

 . 2014جويلية  10بتاريخ  125120عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف   660
 .2014جوان  27بتاريخ  125963عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف   661
 . 2014جويلية   01بتاريخ   121824عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  662
 . 2014ديسمرب  19بتاريخ   125535عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  663
 . 2014ديسمرب  19بتاريخ   125535عدد  القضّية الصادر ف  احلكم اإلبتدائي 664
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إخالل الّشركة العارضة ابلتزاماهتا الّتعاقديّة وأهّنا توّلت الّتعاقد مع مقاولة جديدة إلمتام طاملا ثبت أّن اإلدارة قامت بفسخ الصفقة موضوع التداعي بسبب    -  
املتفق األشغال األشغال  مواصلة  بنفقات  للّتعّهد  البنكّية  الّضماانت  القاضي حبجز  لقرارها  اإلداريّة  اجلهة  اّّتاذ  يربّر  أن  شأنه  من  فإّن ذلك  نفقة    عليها،  على 
 665ضة. ومسؤولّية العار 

 وحدة النظام القانوين للمسؤولّية اإلداريّة:  -القسم الثاين

 القواعد املتعّلقة بتقدير الغرامات:   -الفرع األّول

 تقدير الضرر املاّدي:  -الفقرة األوىل

 الّضرر القابل للتعويض:  خصائص ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

خمتلف أوجهه ومدى مسامهة كّل   العتباراحملكمة اليت أتخذ بعني    اجتهادضع إل  خيضبط قيمته  الّضرر الواجب التعويض عنه جيب أن يكون اثبتا وحمّققا و   -  
 666.طرف ف وقوعه حىت ل يكون التعويض مصدرا لإلثراء بدون سبب

 
الفرصة ابعتبارها فرعا من الّضرر املاّدي لكّنه اشرتط للحكم به وجود ضرر اثبت وحقيقي وجّدي لئن جرى قضاء هذه احملكمة على الّتعويض عن ضياع    -   

 667.يؤّكد حرمان املعين ابألمر من حظوظ كانت وافرة لديه ومؤّكدة وليست افرتاضّية أو ّتمينّية

 االت الّضرر املاّدي: جم ( ب

 الّتالية: احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ  خلصت
 

 668.اإلدارة لقرار غي شرعي جيب أن يكون شامال ومتماشيا وحقيقة الضرر اّتاذالتعويض العادل عن األضرار املرتتبة عن  -
 

غرامة حيّددها القاضي ف   استّقر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن املبالغ احملكوم هبا بعنوان جرب الضرر املادي نتيجة حرمان العون من تنفيذ قرار احملكمة تشّكل  - 
ى مسامهة كّل من الطرفني ف وقوع الضرر  املخّول له وذلك على ضوء مجلة من املعطيات املستمّدة من وقائع القضية والظروف اليت حّفت هبا ومد  الجتهادإطار  

 669وكذلك املرتبات و املنح اليت كان يتقاضاها. 
 

املرفوعة أمام احملكمة   وب التعويض عنها ف إطار القضيةالقرار سند الدعويني، فإّن قضّية التعويض األول تعّلقت بنفس الفرتة املطل  اختالفبصرف النظر عن    -
لطلبات املستأنف من شأهنا أن تؤّدي إل متكينه من تعويض اثن    الستجابةة اليت مشلها قرار العزل األّول وقرار العزل التصحيحي الثاين مبا تكون معه  وهي الفرت 

 670بعنوان نفس الفتـرة.

 
 . 2014أفريل  22بتاريخ  121277عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف   665
 .2014جوان  26بتاريخ  124333عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  666
 . 2014جويلية   15بتاريخ  18135عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  667
 . 2014 أفريل 14بتاريخ  312689عدد  القضّية قيب الصادر ف القرار التع 668

 . 2014جويلية   02بتاريخ  28640عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  669
 .2014ماي  26بتاريخ  28718عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  670
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تسىن تقدير الضرر كما ثبت أّن قاضي البداية تفحص أوراق مبا خّوله هلا القانون حىت يها  ن املسؤولية بل هو إعمال لجتهاداحملكمة مل حتّمل املستأنف جزء م  -
إلقصائه مل يتأّكد بل ثبت  امللف اليت ثبت منها أّن املستأنف حرم من فرصة حقيقية ضرورة أنّه اثبت أنّه جنح ف املناظرة وأّن السبب الذي استندت إليه اإلدارة  

 671. عكسه أي أن املستأنف يتمتع بكل مداركه اجلسمية والعقلية 
 

 : االختبارات (  ج 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
بواسطة خبي واحد عوضا عن ثالثة فإنّه ل وجه للتمسك ببطالن الختبار    املنجز  استقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على اعتبار أنّه ف حالة إجراء الختبار  -   

 672أثبت املعين ابألمر الضرر الذي حلقه من جرّاء الختبار خببي واحد خاّصة وأن املشرع مل يرّتب جزاء عن هذه املخالفة. املذكور إلّ إذا ما 
ومنها   ضائيا،نسب السقوط اليت يتوصل إليها اخلرباء املنتدبون ق  اعتمادستّقر فقه القضاء اإلداري على أّن احملكمة غي ملزمة إبتّباع طريقة خمصوصة بذاهتا ف  ا  -   

ف هذا   اجتهادوما تستأثر به من سلطة    الختبارمعّدل النسب، وأهّنا متلك حتديدها على ضوء ما تستني به من اجلوانب الفنية والعلمية املضّمنة بتقارير    اعتماد
 673على ما توفر لديها مبلف القضية من معطيات موضوعية ّتّول هلا ذلك.  ابلعتماداخلصوص 

لديها من أوراق لختبار اّلذي ل يستجيب إل عناصر التنظي القانونية ل حيول دون تقدير احملكمة للغرامة املطلوبة بناء على املعطيات اليت جتّمعت  تقرير ا  -  
ل يؤّدي إل استبعاده كليا    امللف وعلى ما توّصلت إليه من تقديرات ف قضااي مشاهبة خبصوص عقارات تقع بنفس املنطقة، وإن  جاء الختبار معيبا فإّن ذلك

التقرير املذكور من معطيات موضوعية اثبتة تتعّلق ابلعقار املتداعى بشأنه ومن  الومُيكن للقاضي إعمال اجتهاده ف ضبط   غرامة املستحّقة استنادا إل ما تضّمنه 
 674أمّهها موقع العقار املستول عليه وطبيعته ووجه التصّرف فيه. 

 ر املاّدي :مؤشرات تقدير الّضر  ( د

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

يكون   يت من أمّهها أن  إّن قاضي التعويض ميلك سلطة تقديريّة عند ضبط الغرامة اليت يقضي هبا وهو حيتكم ف ذلك إل القواعد املعمول هبا ف هذه املاّدة وال  -  
املادية والقان املعطيات  به ومدى مسامهة كّل طرف ف وقوعه، ابإلضافة إل مراعاة  املدعى  الضرر  ونّية اخلاّصة بكّل قضية  التعويض كامال وعادل ومراعيا حلقيقة 

لغ املستحّقة مع العتماد أيضا على قيمة املرتب الذي  معروضة عليه واألخذ بعني العتبار سبب اإللغاء الذي يعّد عنصرا من عناصر التقدير املؤثرة على حتديد املبا
 675كان يتقاضاه املتضرر. 

 

رامة املطلوبة ابلقدر كّل ما يديل به األطراف من واثئق تفيد حجم الرواتب اليت كان املخاطب بقرار اإلدارة يتقاضاها تعّد مؤشرات أيخذ هبا القاضي لضبط الغ  - 
 676وجدانه.  الذي تسمح به حالة امللف ويرضى به

 

اليت    - ابألسباب  مقّيدا  يبقى  قضائيا  إلغاؤها  الواقع  اإلدارية  قراراهتا  أجل  من  الدولة  مبسؤولية  اإلدارة   استندالتصريح  حتميل  يقع  أنّه  بصورة  اإللغاء  قاضي  إليها 
عية، ف حني تكون مسؤوليتها جزئية أو حىت منعدمة إذا ما ثبت  املسؤولية الكاملة عن األضرار اليت يتسّبب فيها القرار الذي ثبتت عدم شرعيته من الناحية املوضو 

 677أن عيوب الشرعية الالحقة بذلك القرار ل تعدو أن تكون شكلية أو إجرائية صرفة وأن املتضرر ساهم خبطئه ف حصول األضرار الالحقة به. 

 
 . 2014جويلية   15بتاريخ  29053عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  671
 .2014جوان  13بتاريخ  125489عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  672
 .2014جوان  27بتاريخ  120683عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  673
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29178عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  674
 .2014جوان   5بتاريخ  125926عدد  القضّية ي الصادر ف احلكم اإلبتدائ 675
 .2014جوان  18بتاريخ  123539عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  676
 .2014ديسمرب  30بتاريخ  121091عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  677
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 تقدير الضرر املعنوي:  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
احملكمة على    ستقرّ ا  -    املستحقة    اعتبارقضاء هذه  للغرامات  تقديره  العدل واإلنصاف عند  قواعد  قوامها  تقديرية واسعة  يتمتع بسلطة  التعويض  أّن قاضي 

املعنوية وأّن الصبغة الرمزية اليت يكتسيها التعويض عن الضرر املعنوي ل حتول دون وجوب التعويض   ضراراأل  بعنوان جربللمتضررين من أعمال وتصرفات اإلدارة  
الضرر   من  الصنف  هذا  عن  الفواجع   ابعتبارهالكامل  جراء  من  وحسرة  ولوعة  آلم  من  أنفسهم  ف  املتضررين  يلحق  ممّا  للتخفيف  القضاء  فقه  أقّرها  وسيلة 

 678باشرة أو تصيب أقارهبم. والكوارث اليت تصيبهم م
 

 679إّن الذوات املعنوية ل متلك أحاسيس ومشاعر، ومن مثّ فإنه ل جيوز هلا املطالبة ابلتعويض عن الضرر املعنوي. -  
 

 

ا وهو ضرر ترتاوح حّدته حبسب  الضرر املعنوي ابلنسبة إل الضحية ابلتبعية يتمثل ف اآللم العاطفية اليت تلحق هبا جراء فقدان قريب أو صديق عزيز عليه  -  
  680تعكس درجة األمل واللوعة اليت أحس هبا املتضرر.  صلة القرابة أو حىت الصداقة اليت تربطها ابهلالك وهي صلة من شأهنا أن  

ينتاب املتضررين ف أنفسهم من جرى فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن اهلدف من التعويض عن الضرر املعنوي يكمن ف التخفيف قدر اإلمكان عّما    -  
له من سلطة تقدير   آلم ولوعة وحسرة جرّاء الفواجع اليت تصيبهم مباشرة أو تلحق أبقرابئهم وأن حتديد مقدار ذلك التعويض خيضع لجتهاد قاضي املوضوع مبا

 681ل حيدوه ول يقّيده ف ذلك سوى واعز اإلنصاف وظروف ومالبسات كّل قضية. 
 
ا الضرر إل ن الضرر املعنوي ل يكتسي الصبغة الرمزيّة، بل هو وسيلة أقّرهتا احملكمة للتخفيف قدر اإلمكان من آلم املتضّرر، ول خيضع تقدير هذالتعويض ع - 

 682مقاييس مضبوطة بصفة مسبقة وإّّنا إل اجتهاد احملكمة اليت تقدره طبقا ملبادئ العدل واإلنصاف مع احلرص على أن يكون كامال. 
 
املياث من عدمها   إصابة القائمني ابلدعوى ابلّلوعة واحلزن واألسى نتيجة وفاة قريبهم يفتح هلم احلق ف القيام لطلب التعويض بصرف النظر عن ثبوت عالقة  - 

فقدان حفيدها واألعمام لفقدان ابن لاألمل الذي يلحق اجلّدة  يغطي  لورثة اهلالك ف شكل تعويض مادّي    ينتقل  حق التعويض بعنوان الضرر املعنوي  ذلك أنّ 
وما ميّيز اجملتمع التونسّي من   الجتماعيةل حيتاج إل إثبات، ول يرتبط بعدد الزايرات أو تواترها، و إّّنا ابألعراف  والذي  أخيهم واألخوال لفقدان ابن أختهم  

 683دعيم صلة الرحم، األمر الذي يقطع بوجود ضرر معنوّي حلق العّم واخلال واجلّدة. حرص على ت

 تقدير الضرر البدين:  -الفقرة الثالثة

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
 

صابة على حياته  استقّر فقه القضاء اإلداري على أنّه يتّم التعويض عن األضرار البدنية ابلنظر إل العضو املصاب وسّن املتضّرر وجنسه ومدى أتثي اإل  -
 684على حياته اليومّية.  ، كما أّن مقدار نقطة الّسقوط الواحدة حيّدد حبسب أمهّية العجز وموضعه وسّن املتضّرر ومدى أتثيهالجتماعياليومية ووضعه 

 

 
 .2014جوان   27بتاريخ  29726عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف  678
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  19970/1عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  679
 . 2014جويلية   10بتاريخ  18514/1عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  680
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  125664عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    681
 .2014مارس  06بتاريخ  28955عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف   682
 .2014مارس  06بتاريخ  28955عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف   683
 .2014جوان  05بتاريخ  123307عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف   684
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دبون قضائّيا،  فقه القضاء اإلداري على أّن احملكمة غي ملزمة ابتّباع طريقة خمصوصة بذاهتا ف اعتماد نسب السقوط اليت يتوّصل إليها اخلرباء املنت  استقرّ   -
الختبار من انحية، وعلى ضوء ما تستأثر به، من انحية أخرى، من   وأهّنا متلك حتديدها على ضوء ما تستني به من اجلوانب الفّنية والعلمية املضمنة بتقارير

 685سلطة اجتهاد ف هذا اخلصوص ابلعتماد على ما توفّر لديها مبلّف القضية من معطيات موضوعية ّتّول هلا ذلك. 

 تقدير الّضرر اجلمال :  -الفقرة الّرابعة 

 : ةدئ الّتاليااحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت

املتضرر إل أنّه يبقى من اجلائز اعتبار الضرر اجلمايل ضررا مستقال من حيث طبيعته    هلئن كان من اجلائز التعويض عن الضرر اجلمايل ف صورة ما إذا طلب  -  
مايل جلسد املعين ابألمر مبا خيتل معه تناسق أعضائه ويقلص من صفات اجلمال فيه وكذلك من حيث عن الضرر املعنوي إذ يتمثل ف النيل من التكامل اجل

طبقا ملا استقر عليه  املقاييس املعتمدة ف تقديره واملتمثلة ف جنس املتضرر وعمره وما كان يتمتع به من تناسق عضوي وهيكلي قبل حصول اإلصابة اليت شوهته  
 686فقه قضاء احملكمة. 

 

ند تقديره ملوقع الضرر اجلمايل يستقل عن الضررين البدين واملعنوي وجيد أساسه ف القاعدة القائمة على وجوب أن  يكون التعويض كامال وشامال ومراعيا ع    -
 687التشّوه وما خيّلفه من أثر ف نفسّية وسلوك املتضّرر. 

ه اجلمايل فقه قضاء احملكمة على اعتبار أّن الضرر اجلمايل مستقل بذاته عن الضرر املعنوي وقابل للتعويض وتراعي احملكمة عند تقديره موقع التشو   استقرّ   - 
القائمة على ضرورة أن     ومدى بروزه للعيان وما خيلفه ذلك التشوه من أثر على نفسية وسلوك املتضرر، وأّن التعويض عن الضرر اجلمايل جيد سنده ف القاعدة

املعروضة   احلالت  ظروف ومالبسات  تقديره  ف  تراعي  اليت  احملكمة  اجتهاد  إل  إل  ف ذلك  ول خيضع  التعويض كامال وشامال وعادل،  عليها وجنس يكون 
 688املتضرر وعمره ومظهره اخلارجي وتناسقه العضوي قبل حصول اإلصابة اليت شوهته.

 ض القانونّية: الفقرة اخلامسة: الفوائ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 689جل دفعها. استقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية على أّن الفوائض القانونية ل تسري إلّ على الديون اليت ّت تقدير مبلغها بصفة هنائية وانقضى أ -

 :أتعاب التقاضي –الفقرة الّسادسة 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبدأ التايل :  خلصت

وحماضر عدول الّتنفيذ وأتعاب   الختباراتأتعاب الّتقاضي تتمّيز عن أجرة احملاماة ول تدخل ف خانتها وميكن أن  تشمل على سبيل الذّكر مصاريف    -
 690تنّقل الّشهود إن وجدت. 

 ذ العاجل:اإلذن ابلنفا -الفقرة الّسابعة  

 
 .2014فيفري  27بتاريخ  120685عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف   685
 . 2014جويلية   14بتاريخ  313618عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    686
 .2014ماي  07بتاريخ  120544عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر ف   687

 .2014ديسمرب  31بتاريخ  125664عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  688
 .2014جويلية  10بتاريخ 18533/1عدد  القضّية دائي الصادر ف احلكم اإلبت 689
 .2014جوان  27بتاريخ  121620عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر ف  690
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 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

القاضي اإلداري وفق خصوصّية كل منازعة  - العاجل تقتضي أن  يكون إعماهلا خاضعا حملض اجتهاد  الّنفاذ  العاّمة اليت تسوس مؤّسسة  تعرض على   املبادئ 
يظل استثنائيا ومتوقّفا إما على ما يتوّصل إليه من تقدير جلسامة وحجم األضرار احلاصلة وما تتطلبه من تدّخل فوري أنظاره وأّن إكساء أحكامه ابلنفاذ العاجل  

احلالت   بصميم  عليه  املعروضة  املسألة  اّتصال  ثبوت  من  إليه  ينتهي  ما  على  أو  تفاقمها  من  واحلّد  منها  التخفيف  أو  درءها  يستهدف  اليت وعاجل  املتأكدة 
 691احملكمة اإلذن بصرف جزء من الغرامات احملكوم هبا توّصال إل قضاء حاجة آنية ملّحة ل تقبل التأخي.  تستدعي من

 

 

 بعض القواعد العاّمة املتفرقة:   -الفرع الثاين

يض  إمكانية احلصول على تعويضات يف إطار نظام املسؤولّية اإلداريّة عالوة على بقية األنظمة اخلاصة للتعو   -الفقرة األوىل
 : 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

رة أّن القول خبالفه وجود نظام إجرائي خاص للتعويض ميّر عرب جلنة إدارية ل حيول دون النظر القضائي ف النزاعات اليت قد تنتج عن تطبيق ذلك النظام، ضرو   -
ما عندما ائية وهو ما أيابه مبدأ الشرعية ودولة القانون ويفضي إل حرمان املتضرر من حقه ف التعويض العادل ل سيّ يؤول إل ترك هيئات إدارية دون رقابة قض

 692متتنع اإلدارة عن حسم النزاع. 
املتعلـق بضبـط نظام   1972أكتوبر    11املؤرخ ف    1972لسنة    3وجود تشريع خاص يكفل للمتضّرر احلصول على جراية سقوط ف نطاق املرسوم عدد    -    

ف الّتعويض   ، ل حيول دون قيام املعين ابألمر بدعوى1972  نوفمرب    11املؤرخ ف    1972لسنة    70اجلراايت العسكرية للسقوط واملصادق عليه ابلقانون عدد  
احلّق ف من القانون املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة، طاملا مل يثبت حصوله على تعويض كامل بعنوان الّضرر املّدعى به أو كان الّضرر ل يفتح له    17على أساس الفصل  

 693رر. احلصول على تعويض طبقا ألحكام النّص اخلاص وشريطة أن ل يتجاوز الّتعويض احملكوم به حقيقة الضّ 

 توجيه أوامر لإلدارة :  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

تيسيا ذ حكمه وذلك  لئن تتمّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ف اختيار اإلجراءات املناسبة لتنفيذ حكم اإللغاء فإّن من واجب القاضي اإلداري توضيح طريقة تنفي  -
 694على اإلدارة و ضماان حلقوق املتقاضي. 

 

مثل ف التفويت ف الضيعات الدولية داخل نطاق تعاضدايت اإلنتاج أو الشركات تعملّية اإلسناد ف مصدرها، وامل  مهما كان النظام القانوين الذي خضعت له  -
واملتعّلق ابلعقارات الدولية الفالحية إل توحيد مسالك    1995فيفري    13ملؤرخ ف  ا  1995لسنة    21قانون عدد  الاملدنية، فإّن نّية املشرّع قد اجّتهت صلب  

 

 . 2014جويلية   10بتاريخ  18533احلكم اإلبتدائي الصادر ف القضّية عدد   691
 . 2014جانفي   20بتاريخ  312714عدد  القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    692
 .2014جوان  27بتاريخ  121620عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر ف    693
 . 2014أفريل  18بتاريخ  210011عدد  القضّيةاحلكم اإلستئناف الصادر ف    694
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من جهة أخرى، ممّا جيعل التصّرف ف العقارات الدولية الفالحية وذلك ابلعدول عن مبدأ التفويت فيها من جهة وبتصفية مجيع الوضعيات العقارية القدمية العالقة 
واملتعّلق ابلعقارات الدولية الفالحية األساس القانوين املتعنّي اعتماده   1995فيفري    13املؤرخ ف    1995لسنة    21  من القانون عدد  19و  18و  17الفصول  

ة للباب ّرسته األحكام النتقالي لتسوية وضعّية املستغلني بصورة قانونية لتلك العقارات وذلك عن طريق البيع ابملراكنة، وف ذلك احرتام ملبدأ األمان القانوين الذي ك
 695. الثالث من القانون املذكور اليت تقتضي تسوية الوضعيات العقارية القدمية العالقة

 

هم مقابل ثن قابل  دّ طاملا تبنّي من عقد اإلسناد صدور التزام إرادة من جانب الدولة ف إسناد العقار املضبوطة حدوده ومساحته وحمتوايته ملورث املستأنف ض  -
ما أن الدولة صادقت  اجلاري هبا العمل، فإّن القبول والرضا بذلك من طرف املنتفع ابلسناد من شأنه أن  ينعقد  معه قانوان البيع سيّ   للتحديد حسب القوانني

وشكليات عملية التفويت وذلك   إجراءاتمما يؤّدي إل حتميلها واجب إمتام بقية   1969بعد على ذلك العقد وابدرت بتنفيذه أبن سّلمته حوز العقار منذ سنة 
 696إببرام عقد البيع النهائّي مع املستأنف ضّدهم. 

 االنتزاع يف ماّدة  املقّررة الباب الثالث: القواعد  

 :  االنتزاع املبادئ املتعلقة إبطار  -القسم األّول 

 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

أّن التعويض عن األضرار النامجة عن مترير األسالك الكهرابئية هو تعويض عن حق اإلرتفاق وأّن الغرامة املستوجبة بعنوانه   اعتبارجرى عمل هذه احملكمة  على    -
إ وإّّنا  العقار  ملكية  نزع  إل  يؤول  احلق ل  أّن هذا  أساس  املستعملة على  العقار  مساحة  قيمة  ثلث  تتعّدى  أن   العقار ل ميكن  مالك  طرف  من  إلتزام  ل جمّرد 

 697املصلحة العامة.  اقتضتهابلسماح ألعوان الشركة املعنية ابلقيام أبعمال الصيانة الالزمة املرتتبة على توظيف حق إرتفاق 
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

عتبار أّن حالة الشياع للعقار موضوع طلب التعويض ل حتول دون احلكم ابملبالغ املستحقة على أن يتّم صرفها ف حدود  استقّر قضاء هذه احملكمة على  ا  -  
 698. مناابت كل مستفيد من الغرامة و بعد إثبات إستحقاقه هلا

 699ف خصوص اجلزء احملال إل املشرتي.  النتزاعتنتقل معه أحقية املطالبة بغرامة  النتزاعالتفويت ف جزء من العقار املشمول أبمر  -

 :  االنتزاع املبادئ املتعّلقة بغرامة  -القسم الثاين  

 :  خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية
 700.النتزاعف القياس لتقدير غرامة  اعتمدهتااحملكمة غي مطالبة ببيان أعداد القضااي وأطرافها واتريخ األحكام الصادرة فيها ابلنسبة للسوابق القضائية اليت  -     

 
 النتزاع ب العقارات اجملاورة اليت تسلط عليها نفس أمر  إل العقود الرضائية املربمة بني الوكالة املنتزعة وأصحا  الستنادستقر فقه قضاء هذه احملكمة على عدم  ا  -     

، فضال على أنّه ل ميكن إلزام املستأنف ضده مبا رضي به غيه النتزاعضرورة أّن تلك العقارات ل تعكس القيمة احلقيقية لألراضي مبنطقة    انتزاعلتقدير  قيمة غرامة  
حكم التبتيت يعد بدوره وجيها ابلنظر إل أّن البيوعات العقارية اليت تتّم ف إطار    استبعادع اجلهة املنتزعة، كما أّن  ابلرتاضي م  النتزاعاحلصول على غرامة    اختارواممن  

 
695

 . 2014أفريل  17بتاريخ  26624عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف             

 . 2014أفريل  17بتاريخ  26624عدد  القضّية احلكم اإلستئناف الصادر ف    696
 . 2014أفريل  14بتاريخ  313490القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد   697
 . 2014جويلية  27بتاريخ  28157احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد   698
 . 2014أفريل  17ريخ بتا 28846احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد   699
 . 2014جانفي   20بتاريخ  312004القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد  700
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، ممّا يتجه لنتزاعاإبرامها مع اتريخ  قضائي ل تعكس ابلضرورة القيمة العادلة للعقارات املعروضة للبيع فضال على أّن العقود املدل هبا من قبل الوكالة قدمية ول يتزامن  
ل واملتضمنة  التداعي  عقار  هبا  الكائن  ابملنطقة  لعقارات كائنة  العقارية  للرسوم  البداية  حمكمة  جتاهل  من  املستأنف  به  متسك  ما  رفض  للمرت معه  مرجعي  بيع  سعر 

 701املربع. 
وإّنّا يكفيها الستعانة ببعضها للوصول إل ثن عادل ومنصف   النتزاعمن قانون    4احملكمة ليست حممولة على اعتماد مجيع عناصر الّتقدير احملّدد ابلفصل    -    

القض مبلّف  املضّمنة  ابلواثئق  الستعانة  مثّ  اخلرباء  بتقرير  الوارد  الّتشخيص  على  تعتمد  أن  مُيكنها  الطّرفني كما  تقرير حبقوق  جاء  وإن  العادل  الثّمن  إل  للوصول  ية 
 702الختبار منقوصا من عنصر الّتنظي. 

 703تقدير غرامة انتزاع العقار يكون حسب القيمة الذاتية للعقار ف اتريخ النتزاع وليس ف اتريخ إجناز مأمورية الختبار.  -  
به من طرف احملكمة ومستوفيا للمطلوب خبصوص التشخيص واملطابقة والتنظي لينتهي بذلك إل مأذون    اختبارحتديد قيمة العقار املنتزع يكون على أساس    -    

 704قيمة مناسبة لسعر األرض املنتزعة. 

 توظيف األداء قّررة يف الباب الرابع: املبادئ امل

 مبادئ الشرعّية اخلارجّية : -القسم  األّول

الرقابة على الشرعّية اخلارجّية لقرارات التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات   -الفرع األّول
 رفض اسرتجاع األداء:

الّسلطة املختصة إبصدار قرار التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض اسرتجاع    -الفقرة األوىل 
 األداء: 

 : تّايلذه املاّدة إل إقرار املبدأ الاحملكمة اإلداريّة ف ه خلصت

 وزير  قبل من يتمّ  ّ  أن  على تقوم أساسية بضمانة ،ستوجبةامل الشروط أبحد خيلّ  الذي ابلضريبة املطالب من التقديري ابلنظام  النتفاع سحب املشرع خصّ   -
 من لذلك ملا طريقه غي ف قرار دون  ابلضريبة املطالب من التقديري ابلنظام النتفاع سحب يغدو سبق ما على ترتيباو  لمعلّ  قرار مبقتضى إليه فوض  ممّن أو املالية

 705.ونتائجه  السحب مقّرر إصدار ضوابط املشرّع هبا أحاط اليت األساسية ابلضماانت اّتصال

 حمتوى قرار التوظيف وشكلّيات إصداره :  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 ف تكمن العربة أنّ  ضرورة التبليغ إجراءات شرعية من ينال ل التجاري ابلسجل ترسيمها وعدد ضّدها املعّقب للشركة القانوين الشكل على التنصيص  عدم  -

  706. التبليغ عملّية موضوع ابلواثئق وتوّصله إليه واملوّجه املوّجه من كلّ  وعنوان  أسم وضوح
 

 
 .2014افريل  18بتاريخ  29780احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد   701
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29192احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد   702
 . 2014جويلية   14بتاريخ  29192الصادر ف القضية عدد  احلكم اإلستئناف  703
 . 2014جويلية   02بتاريخ  28697احلكم اإلستئناف الصادر ف القضية عدد  704

 .2014أفريل   14بتاريخ  311691 القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد  705
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  311799 القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  706
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 قرار إمضاء فإنّ  وعليه ،األساسية  وانتهمكّ  أحد  مبا هو    اإلجباري التوظيف قرار  عن ينفصل ل  التوظيف تقرير  أنّ  اعتبار على  احملكمة هذه عمل  استقرّ   -
  707. به امللحق التوظيف تقرير فيها مبا مكّوانته جبميع عليه ينسحب التوظيف

  

 به املطالب األداء  معها يغدو بصورة الورثة إل املورث من انتقاله لّتوّ  املالية طبيعته من ةخاصّ  ةواملستمدّ  اإلجباري التوظيف قرار يكتسيها اليت اخلصوصية نّ إ -
 708. ثهممورّ  قهحقّ  الذي الدخل على طاومتسلّ  همضدّ  املعقب  ةبذمّ  دامتخلّ  دينا احلالة هذه  ف

 : املراقبة اجلبائية  إجراءات   -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 جيعلمبا   يوما، يرتّتب عنه بطالن ذلك التنبيه،  30التنبيه على املطالب ابألداء بعنوان غي عنوانه الصحيح قصد تسوية وضعيّته اجلبائّية ف أجل أقصاه    -   

 للمنشأة اجلديد املسبق ابلعنوان  اإلدارة علم لديها أتّكد أن   ابطل بعد تنبيه على لنبنائه لألداء اإلجباري التوظيف قرار إبطال ف حمّقة املنتقد احلكم حمكمة
 واإلجراءات احلقوق جملة من 3 التوظيف خمالفة ألحكام الفصلاذها لقرار التوظيف ف شأنه، مبا جيعل عملّية  ه وذلك قبل التنبيه عليه واّتّ للمعقب ضدّ  الرئيسية
 709. نشاطه هبا  ميارس هضدّ  املعقب أصبح اليت الرئيسية املنشأة مبكان  تتمّ  مل اأهنّ  ضرورة اجلبائية

 
احملاسـبية إل املطالـب ابألداء مـع مـنح هـذا األخـي أجـل شـهر مـن من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية تبليـغ التنبيـه املتعلـّق بتقـدمي الواثئـق  38أوجب الفصل   -  

 الـيت األساسـية الضـماانت مـن تعتـرب الـيت اجلوهريـة الشـكليات إبحـدى إخالهلـا عنـه ترتـب مبـا إثباتـه إل اإلدارة تتوصـل مل مـا وهـو واثئقـه، لتقدمي  التبليغ ذلك اتريخ
 710.ابألداء للمطالب املشرع منحها

 
يتمّ ف صورة ما    - املراجعة األولّية إل اكتشاف مداخيل غي مصرح هبا  الفصل    إذا أفضت  اجلبائية تصحيح    37عمال أبحكام  من جملة احلقوق واإلجراءات 

 ل اليت الصورة ف اأمّ  املعمقة، املراقبة إجراءات اتباع إل حاجة دون املستوجبة الضريبة قاعدة ضمن املخفية املداخيل تلك تصاريح املطالب ابألداء وذلك إبدماج
 إل استنادا أو ثروته ّنو أساس على جزافية بطريقة مداخيله تقييم وإعادة ابألداء للمطالب املالية الذمة عناصر ف البحث إل وتلتجئ بذلك اإلدارة فيها تكتفي
 أثناء خيتاره مبن اإلستعانة ف وحبّقه املعّمقة املراقبة إبجراء مسبقا إعالمه عليها يتعنّي  فإنّه الضريبة جملة  من  43و 42 الفصلني ألحكام طبقا واجللية الظاهرة نفقاته
 711.اجمللة من نفس   41إل  38من ابلفصول عليها املنصوص املعّمقة املراجعة إطار ف له املخّولة الضماانت مجيع من متكينه مع سيها

 
 فيها وتعتمد اإلدارة مبكاتب تتمّ  إّّنا املعمقة املراجعة خالف وعلى األولية املراجعة أنّ  اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة من 37 الفصل أحكام من يستفاد  -

 سلفا اإلدارة لدى املتوفرة واملعلومات البياانت إل كذلك تستند وهي  ابألداء املطالب لديها يودعها اليت والواثئق والكتائب والعقود التصاريح على اجلباية مصاحل
تطلب من املطالب ابألداء تقدمي دفاتر احملاسبة الواجب مسكها لستعماهلا لضبط األداء أو السعي للحصول   إطار هذه املراجعة أن   ف املصاحل لتلك ميكن ول

 712. معمقة ةجعمرا إجراء دون  األولية املراجعة هذه حتول ول اإلجباري على معلومات لتبين عليها قرار التوظيف
 من  16 الفصل هلا لهخوّ  الذي اإلطالع حق  نطاق ف وذلك  ابألداء املطالب هبا يصرح مل  ومعلومات واثئق  إل الستناد لإلدارة مبدئيا اجلائز من كان لئن   -

 تستند أن   عليها جيب  أنه مبعىن سلبّيا، األولية املراجعة إطار ف يبقى أن   جيب  والواثئق املعلومات تلك  على  احلصول ف دورها فإنّ  اجلبائية واإلجراءات  احلقوق جملة
 أن   دون ابألداء املطالب قبل من لديها املودعة والعقود والكتائب التصاريح خالل من سلفا لديها املتوفرة واملعلومات الواثئق إل ابألساس املراجعة هذه إطار ف

 املراجعة خيرج اجلباية مصاحل به تقوم الذي واإلسرتشاد البحث هذا أن  ذلك  ابألداء املطالب غي لدى منها بسعي لديها توفرت اليت والواثئق املعلومات إل يتعداه

 
 . 2014ماي  26 بتاريخ  312081 القرار التعقيب عدد الصادر ف القضّية عدد  707
 . 2014فيفري   24بتاريخ  313416والقرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  2014جوان   30بتاريخ   312055القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  708
 .2014جويلية 14بتاريخ  312289 عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  709

 .2014فيفري   24بتاريخ  313085 عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  710
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  312636 عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  711
 .2014 جويلية    14بتاريخ  313134القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  712
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 713. اجلبائية  واإلجراءات احلقوق جملة  من  39الفصل أوجبها اليت األساسية اإلجراءات وفق هبا القيام يتعنّي  معمقة مراجعة إل لتتحول األويل طورها من
 اإلستناد يقتضي ذلك فإنّ  احلقيقية، مداخيله وتضبط اجلبائية وضعيته تعّدل أن   ابألداء، املطالب قبل من املمسوكة احملاسبة غياب ف اجلباية، ملصاحل جيوز لئن   -

 اعتمدهتا اليت الطريقة وكانت إثباته إل اجلباية  مصاحل تتوّصل مل ما وهو  نشاطه، حبقيقة  تتعّلق ماديّة ومعطيات واقعّية عناصر على مؤّسسة وفعلّية قانونّية قرائن إل
 714. الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من II   22الفصل ألحكام عكسّية قراءة وعلى جزاف استنباط على مؤّسسة

 هبا صرّح اليت املبالغ حول معلومات لستقاء اإلجتماعي للضمان  الوطين ابلصندوق تربطها اليت   "صادق" اإلعالمية للمنظومة اجلباية مصاحل استغالل   -
 من اجلبائية املراقبة عملية خيرج  ل  ابألمر، املعين هبا صرح اليت املعامالت أرقام مع ومقارنتها لديه، العاملني األعوان  أجور بعنوان  املذكور للصندوق ابألداء املطالب

 متالئمة الطريقة هذه هو ما جيعل و  ابلضريبة، املطالبني قبل  من املودعة التصاريح صحة من للتثبت اجلبائية لإلدارة املتاحة الوسائل قبيل من يعترب لب األويل إطارها
 715. قةاملعمّ  املراقبة إجراءات باعاتّ  إل حاجة دون  لديها املودعة التصاريح تصحيح لإلدارة لوّتوّ  اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة  من 37 الفصل مقتضيات مع
 
 األساسية ابلضماانت متسّ  اليت اجلوهرية اإلجراءات من يعدّ  ةاجلبائيّ  املراجعة بفرتة املتعّلقة الدنيا أو القصوى اآلجال احرتام أنّ  على احملكمة هذه عمل استقر  -

 716.للمطالب ابألداء املمنوحة
 

 األسباب من لسبب أّخرت  أو العملية هذه توقفت  كّلما تقدير أقصى على  بشهرين ومتديدها املعمقة اجلبائية املراجعة عملية إلجراء الفعلية املّدة جتاوز ميكن  -
 717. اجلبائية  واإلجراءات احلقوق جمّلة من  40ابلفصل عليها املنصوص

 
ا تولت دفع  وأهنّ   ءللمطالب ابألدا ةالقانونيّ  ةالشخصيّ  عن ةمستقلّ  ةقانونيّ  ةشخصيّ  وهلا حمدودة مسؤولية ذات شركة هي  شركة ال  أنّ  امللف أوراق من ثبت طاملا  -

 ابألمر للمعين سبةابلنّ  د هبذا املعطى املايله كان على مصاحل اجلباية وحمكمة احلكم املطعون فيه التقيّ فإنّ   ، املطالب ابألداء شراءهأقساط من ثن العقار الذي توّل 
 718. ة املخفيّ  مداخيلها إبراز قصد ةقمعمّ  ةجبائيّ  ملراقبة وإخضاعها مثال الشركة بتعقّ  يتمّ  أن   على تهواقعيّ  مدى من طريقة بكلّ  دأكّ والت حقيقته تقصي بعد

 اإلخالالت املتعّلقة بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري وابلطّعن فيه:  -الرابعة الفقرة 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

  719.احملاسبة دون سواهامن جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية إّّنا خيّص صورة عدم تقدمي  38التنبيه على املطالب ابألداء على معىن الفصل  - 
 
املشرع مل يقيـّد مصاحل اجلباية ابتباع طريقة معينة لتبليغ التنبيه إل املطالب   ة أنّ من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائيّ   47و  10يستشف من أحكام الفصلني      -

 مأموري طريق  عن اوإمّ  ذيناملنفّ  العدول طريق عن اوإمّ  اجلباية مصاحل أعوان طريق عن اإمّ  هيو  األربع التبليغ طرق إحدى إتباع بني ة خميّ  جعلها بل ابألداء
 املضمونة الرسالة اعتماد صورة ف التبليغ مبحضر لإلدلء لزوم ل أنه منه يستنتج مبا ابلبلوغ، اإلعالم مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة اوإمّ  ةاملاليّ  املصاحل

 720.ابلبلوغ اإلعالم مع الوصول
 
 املرافعات جملة  من   7 الفصل مقتضيات طبق ةخميّ  تبقى ابعتبارها شيء ف اإلدارة يلزم ل التوظيف عملية موضوع التجاري األصل بيع بعقد ناملضمّ  العنوان  -

 
 .2014 جويلية    14بتاريخ  313134الصادر ف القضّية عدد القرار التعقيب  713

  القرار التعقيب الصادر ف القضّية  عدد 312202  بتاريخ 30  جوان 714.2014
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ   312636عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  715
 .2014جوان   30 بتاريخ 312058عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  716
 . 2014جانفي   20بتاريخ  311962عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  717
 . 2014جانفي   20بتاريخ  311304القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   718
 .2014جوان   09بتاريخ  312151القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   719
 .2014فيفري   24بتاريخ  311954عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  720
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 النشاط، بذلك املتعلقة املعامالت إل ابلنسبة جتارته أو مهنته فيه يباشر الذي والعنوان  ابألداء  املطالب عادة فيه يقيم الذي العنوان  ف التبليغ بني والتجارية املدنية
 ابلنسبة اجلباية مصاحل لدى معلوم عنوان  آخر األساس هذا على ويبقى عنواهنا، تغيّ  أبهنا ةالقانونيّ  الصيغ وفق  اإلدارة إشعار  تتولّ  مل ابألداء املطالبة وأنّ  ةخاصّ 

 األمر لألداء، اإلجباري التوظيف قرار على اعرتاضها مبحضر املعقبة نتهضمّ  الذي العنوان  نفس وهو الدخل، على ابلضريبة ابلتصريح املضمن ذلك هو املعقبة إل
 721.الناحية  هذه من سليمة املعقبة، إل التنبيه تبليغ إجراءات معه تكون  الذي

 
 أن   جيب الرسالة توجيه عملية أنّ  ابعتبار اهب واملرفق اإلعالم ناملتضمّ  احملضر أو املكتوب طريق  عن تكون  البلوغ عالمة من للتأّكد الوحيدة الطريقة أبنّ  القول  -

 احلقوق جملة من 10 الفصل صلب املشرع أجازه اجلباية مصاحل وإعالمات مطالب تبليغ أوجه من وجه عن ةاحلجيّ  نفي إل يؤول عليها وينصّ  احملضر يتضّمنها
 لإلدارة يتيّسر  أن   دون  إليه املوجهة الرسالة مضمون  ف للتشكيك ابلضريبة للمطالب اجملال فسح إل يؤول هأنّ  كما .حمتواه من وإفراغه اجلبائية واإلجراءات

 الوثيقة مع تطابقها وعدم إليه توجيهها يّدعي اليت ابلوثيقة اإلدلء منه تقتضي اليت والسالمة الصحة بقرينة عمال عليه حممول اإلثبات عبء  أنّ  واحلال معارضته
  722. اإلدارة إليه وّجهتها اليت

 
 فإنّ  التونسية، للجمهورية  الرمسي ابلرائد نشره  أو هضدّ  املعقب بشأن  الصادر التفليس حبكم اجلباية مصاحل إعالم وقوع يثبت  امللف أبوراق شيء  ل هأنّ  طاملا   -

 املدنية  املرافعات جملة من 19 الفصل ألحكام خمالفة فيه وليس ةاإلجرائيّ  الناحية من سليما يكون  الفلسة أمني دون باملعقّ  ضدّ  مباشرة لطعنها اإلدارة توجيه
 723.التجارية اجمللة من 457والفصل  والتجارية

 
 حترير بعد اإلجراء تصحيح جيوزو   .حمام إبانبة احملكمة أمام الّدعوى سي أثناء األمر تدارك شريطة سليما، ابألداء املطالب من مباشرة املرفوع العرتاض يكون   -

 الفصل يقتضيه ملا ا مطابق  القيام ويكون  ها،حقّ  ف نيابة إعالم احملامي وتقدمي  القضية ف للنيابة حمام بتكليف وذلك مباشرة املعرتضة الشركة وكيل من العرتاض
 جيب  اإلجباري التوظيف قرار  على  العرتاض أنّ  على  صراحة تنص ومل عامة جاءت املذكور الفصل أحكام أنّ  ابعتبار اجلبائية، واإلجراءات  احلقوق جملة  من  57

 البتدائي احلكم إبقرار قضت حني فيه املطعون  احلكم حمكمةفإّن    عليه،و .ةوجوبيّ  احملامي إانبة تكون  أن   على ابلتنصيص  اكتفت اوإّنّ  حمام بواسطة حيّرر ن  أ
 مع يتالءم ل قاضيّ  أتويال اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة  من 57 الفصل أحكام أّولت قد حمام تكون  بواسطة حتريرها لعدم الدعوى عريضة ببطالن  القاضي

 724. وإجراءاهتا ةاجلبائيّ  الّنزاعات طبيعة
 
 احملكمة قضاء فقه فإنّ  فيه، املطعون  احلكم ف  طرفا كان ممّن  إل  يرفع  ل ابلتعقيب الطعن أنّ  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 70 الفصل اقتضى لئن   -

املادّ اإلداريّ  ف  اجلبائيّ ة  ابلفصل  ة  الواردة  اجلباية  مصاحل  لعبارة  واسع  مفهوم  اعتماد  على  استقّر  أنّ   55ة  مبعىن  اجلبائية،  واإلجراءات  احلقوق  جملة  ميكن  من  ل  ه 
 يغدو الذي األمر  لألداءات، ةالعامّ  واإلدارة ةاملاليّ  وزير كذلك تشمل بل أهّنا   هضدّ  املعقب حمامي بذلك متسك مثلما األداءات ملراقبة اجلهوية املراكز حصرها ف

 725. القانونية  الناحية من سليما قياما األداءات، ملراقبة اجلهوي املركز حملّ  ابلتعقيب األخية هذه قيام معه
 
ن  ذلك العنوان هو املضمّ   به هو الذي ّت ف العنوان املعلوم لدى مصاحل اجلباية طاملا ثبت أنّ   العتدادف صورة اإلعالم ابحلكم مرّتني فإّن اإلعالم  الواجب      -

 وأنّ  ةخاصّ  ،2004ديسمرب 14 تاريخب البتدائي احلكم صدور إل ووصول الدعوى عريضة من انطالقا امللف أوراق وجبميع لألداء اإلجباري التوظيف بقرار
 القيام بعد وقع هأنّ  ضرورة الثاين ابإلعالم العتداد احلالت مجيع ف ميكن ل هأنّ  كما  عنوانه،  بتغيي اإلدارة إبعالم املعقب قيام يفيد ما يتضّمن ل القضية ملف

 املطعون  احلكم أنّ  منه يستخلص  ما وهو األول، اإلعالم إجراءات صحة على له  أتثي ل والذي اإلدارة جانب ف التزيد قبيل من لذلك تبعا ويصبح ابلستئناف

 
 .2014فيفري   24بتاريخ  311954عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  721
 .2014ماي  26بتاريخ  311779عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  722
 . 2014أفريل  14تاريخ ب 311601القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   723
 . 2014 جويلية    14بتاريخ  311998ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ   724

القرار التعقيب الصادر ف  و   2014جوان    30بتاريخ    312213    عدد  ةالقضيّ لقرار التعقيب الصادر ف  او   2014  فيفري  24بتاريخ    311918عدد     ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف    725
 .2014فيفري   24بتاريخ  311968عدد   ةالقضيّ 



107 

 

 726. القانوين األجل خارج لوقوعه الستئناف بسقوط قضى ملا طريقه ف كان  فيه
 
الفصل    - صلب  املبّينة  الشكلية  الصيغ  التعقيبية ضمن  القضية  إل عدد  املشرع  يتعّرض  القانون    67مل  اليت من  املسقطات  ضمن  اإلدارية ول  املتعلق ابحملكمة 

 727. من نفس القانون ومن ثّة فإن عدم التعّرض إليها ل ينال من صحة إجراءات القيام طاملا مل يثبت أتثيه ف حسن سي القضية 69 أوردها الفصل
 تثـيه اخللـل شـكال، وهـذا املطلـب رفـض  هبـا اإلخـالل عـن ينجـرّ  الـيت األساسـية اإلجـراءات مـن يعتـرب التعقيـب مطلـب تعليـل أنّ  علـى احملكمـة هـذه عمـل اسـتقرّ  -

 728به ولو تلقائيا. وتتمسك احملكمة
 
 وضعف الدستور من 6والفصل   اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة من 62 الفصل أحكام خرق ف متثلت خمتلفة مطاعن عّدة بني واحد مطعن صلب اجلمع -  

 احملكمة قانون  من 68 الفصل أحكام ملخالفته شكال املطعن رفض  عنه يرتتب الدفاع، حقوق وهضم القانون  أمام املساواة مبدأ وخرق احلياد مبدأ وخرق التعليل
 729اإلدارية. 

 
 730بذاته.  مستقال مطعنا منهم كلّ  ويشّكل بينها صلة ل قانونية مآخذ على  احتوى إذا شكال املطعن رفض  على القضاء فقه استقر -  
 
 ف قياس ل   أن   تقتضي اليت األصولية ابلقاعدة عمال وذلك  وصرحية واضحة بصورة جييزه  قانوين نص  موضوع كان  إذا إل  يقبل ل العرضي التعقيب  -  

 731اإلجراءات.
 

 :الرقابة على الشرعّية اخلارجّية لألحكام الّصادرة يف ماّدة التوظيف اإلجباري  -الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 اجلوهرية اإلخاللت قبيل من يكون ل والتجارية  املدنية املرافعات جملة من 123 للفصل طبقا فيه املطعون  احلكم درجة على الستئناف حمكمة تنصيص  عدم  -  

 732. نقضه تربّر اليت
 
 تلقاء من  أاثرت قد تكون  األولية املراجعة نطاق ف وليس املعّمقة املراجعة نطاق ف اجلبائية املراقبة ابندراج النزاع، طرف أسانيد غياب ف البداية، حمكمة إبقرار   -  

 املرافعات جملة من 12 الفصل ابلتايل وخرقت اخلصوم حجج إمتام مبثابة ذلك دّ عُ  وإل نفسها تلقاء من إاثرته عليها كان  وما العام النظام يهم ل أمرا نفسها
 733. وجيوز التمسك به وإاثرته ولو ألول مرة ف الطور التعقيب والتجارية املدنية

 
جتاوزه من قبل حمكمة احلكم املطعون فيه ل يعّد انعداما للتعليل ويعترب إقرارها للحكم   طاملا تناولت حمكمة البداية الدفع ابلنقاش وعللت موقفها بشأنه فإنّ     -  

 
 .2014جويلية 14بتاريخ  312556عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  726
 .2014ماي  26بتاريخ  311731عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  727
القـرار التعقيـب الصـادر ف و  2014جـوان  23بتـاريخ  314015عـدد  ةالقضـيّ والقـرار التعقيـب الصـادر ف   2014مـارس  10بتـاريخ  313865عـدد  ةالقضـيّ القـرار التعقيـب الصـادر ف  728

 .2014ديسمرب   08بتاريخ   313737عدد    ةالقضيّ 
 . 2014جويلية   14بتاريخ   312328 عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  729
القرار التعقيب الصادر ف  و  2014فيفري  24بتاريخ   311954ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ و  2014 جويلية    14بتاريخ  313123ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  730

 .2014جوان   30 بتاريخ 312082عدد  ةالقضيّ 
 .2014جويلية 14بتاريخ  312395عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  731
 . 2014 أفريل 14بتاريخ  311635القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   732

   القرار التعقيب الصادر ف  القضّية عدد  311824 بتاريخ 14جويلية 733.2014 
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 734.التعليل ابنعدام قضائها تساما إل ذلك  يؤدي أن   دون الدفع لكذ خصوص ف األول الدرجة حمكمة إليه انتهت ملا قبلها من ضمنيا أتييدا البتدائي
 
 اليت الدفوعات من ابلرغم ابمللف نواملضمّ  ابتدائيا به املأذون  الختبار تقرير حيال الصمت لزمت ملا التعليل ابنعدام متسما الستئناف حمكمة قضاء يكون  -  

 للمفعول تطبيقا املنتقد احلكم حمكمة على وكان  تربير دون  األعمال تلك استبعدت البداية حمكمة وأنّ  ةخاصّ  ،الختبار ونتائج أعمال بشأن  اإلدارة هبا متسكت
 735. الختبار إبعادة اإلذن  أو موقفها وإبداء هبشأن  الختبار ونتائـج أعمال مناقشة لالستئناف النتقايل

 
 احملكمة قانون من 72 الفصل أحكام ملخالفته  شكال ابلرفض حرايّ  جيعله التعقيب، الطور ف  مرة ألول وإاثرته اإلستئناف الطور ف ابملطعن التمسك عدم   -  

 736. اإلدارية
 
 عليه شتملتا ما وليس احلكم، منطوق عليه يشتمل ما هو طلبوه مما أبكثر أو اخلصوم يطلبه مل مبا احلكم من املقصود أنّ  على اإلداري القضاء فقه استقر -  

 737.احلكم للطريق اليت أوصلت إل نصّ  املوضحة األسانيد
 
 استعادة  عنه يرتتب مبا النقض، عليه تسلط الذي احلكم صدور قبل عليها كاان اليت احلالة إل الطرفني إرجاع إل يؤدي ابلنقض  الصادر التعقيب القرار   -  

 القانونية املسائل مجيع إل التعرض األطراف أحرص من  بطلب ابلتايل وميكنها برمته عليها املعروض النزاع ف جديد من للنظر سلطتها لكامل اإلحالة حمكمة
 738. التعقيب حمكمة لدن  من فيها احلسم تّ  اليت املسائل ابستثناء أمامها املطروحة

 
 مبوضـوع متصـلة قانونيـة مبسـائل تتعلـق اوإّنّـ  جديدة طلبات متثل ل إحالة حمكمة بوصفها املنتقد احلكم حمكمة أمام املعقبة هبا متسكت اليت املطاعن أنّ  طاملا  -  

 أحكـام إل استنادا املطاعن تلك عن اإللتفات إل انتهى ملا للصواب جمانبا يكون  املنتقد احلكم فإنّ  فيها، احلسم اإلدارية ابحملكمة التعقيبية للدائرة يسبق ومل النزاع
 739.والتجارية املدنية املرافعات جملة من  191الفصل

 
عتبار أنّه لئن كان تعليل األحكام يقتضي من احملكمة اإلفصاح عن املعطيات الواقعية والقانونية اليت أّدت إل تشكيل استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على  ا  -  

 740  .جدية تكن مل اأهنّ  طاملا األطراف من املثارة الدفوع كافة على ابإلجابة مطالبة فإهّنا ليست قناعتها،
 
 ابلنتيجة قناعتها تشكيل إل أّدت اليت ةوالواقعيّ  ةالقانونيّ  األسباب عن ةالقضائيّ  اهليئة إفصاح يهمّ  القضائية األحكام تعليل أنّ  وقضاء فقها عليه املستقرّ  من  -  

 وما ماله معرفة من طرف كلّ  يتمّكن حىت التناقض  ول القصور يشوهبا ل واضحة بصورة أمامها املثارة اجلّدية واملطاعن الدفوعات على والردّ  إليها خلصت اليت
 741. القانون  تطبيق حسن على رقابتها إرساء من احملكمة هذه تتمّكن وحىت عليه

 
 742  .الفصل وجه على أتثي هلا اليت ةاجلوهريّ  ابلدفوعات األمر  تعّلق إذا إلّ  لديها  املثارة اخلصوم دفوعات مجيع على ابلردّ  ملزمة تكون  ل املوضوع حمكمة  -  
 

 
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  313593عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  734
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ  312643عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  735
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  313593عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  736
 2014جويلية 14بتاريخ   273531القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   737
 .2014جويلية 14بتاريخ  312323القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   738
 سابق الذكر. القرار التعقيب  739
 .2014نوفمرب   10بتاريخ   312290عدد     القضّيةوالقرار التعقيب الصادر ف   2014جانفي  20بتاريخ   312809عدد     القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف   740
 . 2014جويلية 14بتاريخ  311976القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد  و  2014 أفريل 14بتاريخ  311604القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد   741
 . 2014 أفريل 28بتاريخ  313197عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  742



109 

 

  ل ف عـدم متكني األطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقدمي حججهم وكذلك اإلستماع إليهم ف تقدمي وجهة نظرهم، ف حني أنّ هضم حقوق الدفاع يتمثّ   -  
 743. الدفاع حلقوق هضما يعترب ول األحكام تعليل ابب ف يدخل مؤيداهتم مناقشة وعدم اخلصوم دفوعات عدم الرد على

 
 نفس على قائـما الستئناف الطور ف أمامه املثار املطعن كان  إذا البتدائي احلكم عليه انبىن الذي التعليل إل ابإلحالة يكتفي أن  ستئنافاإل لقاضي جيوز -  

 744. عنها اإلجابة البداية حملكمة سبق اليت والواقعية القانونية األسباب
 
 أحقية وعدم ابألداء املطالب جانب ف العقاري املقسم صفة انتفاء من احملكمة هذه إليه انتهت مبا إحالة حمكمة بوصفها دتتقيّ  اإلستئناف حمكمة أنّ  طاملا  -  

 وجتنبا القضاء سي حلسن ضماان وذلك الثاين  التعقيب مبناسبة جمددا املسألة هذه مناقشة معه جيوز ل هفإنّ  عليه، املضافة القيمة على األداء توظيف ف اإلدارة
 745النزاع.  لتأبيد

 
 األصـل قضـاة لـدى هبـا التمسـك سـبق الـيت القانونيـّة املطـاعن علـى نظـره يقتصـر التعقيـب قاضـي فـإنّ  اإلداريّة احملكمة قانون  من 72 الفصل أبحكام عمال  -    

 ميكـن ل فيـه املطعـون  احلكـم إل تسـرب بعيـب أو العـام ابلنظـام تعلـّق إذا إل شـكال الـرفض  مآلـه يكـون  التعقيـب قاضـي أمـام مـرّة ألّول املثـار املطعـن فـإنّ  وابلتـايل
 746احلكم. ذلك على ابإلطالع إل معرفته

 
 موضوع العقار لقيمة تقديره ف خمتلفتني طريقتني أعمل اخلبي أنّ  من اإلختبار تقرير ابعتماد قضاءها احملكمة به علّلت ما وكافيا مستساغا تعليال يعترب -    

 واستبعاد نتيجته بتبيّن  القاضي البتدائي احلكم إقرار التقديريّة سلطتها إطار ف ترى  وأهّنا سليمة فنّية وأسس ميدانّية معاينات على انبىن تقريره وأنّ  التوظيف عملّية
 747وإخاللت. هنات من اإلدارة إليه نسبته ما

 :مبادئ الشرعّية الّداخلّية  -القسم الثاين

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 ما إل متتدّ  ول القانوين تكييفها صّحة وف  املادي وجودها ف التثّبت ف تنحصرو  الطاعن من واضحة إاثرة مبقتضى الوقائع تكون  على التعقيب قاضي رقابة -   
 748. التقدير ف الفاحش اخلطأ حدود ف إلّ  يطاهلا ل اليت املوضوع قاضي اجتهاد إل املرتوكة ماتاملالء من ذلك عدا

 من يشوهبا قد ما حدود ف وذلك  ابمللف املتوفرة واملؤيّدات احلجج تقدير ف سلطة من األصل حمكمةه  ب تستأثر ماى  عل رقابته بسطي  أن   التعقيب لقاضي  -   
متّشي احملكمة املصدرة للحكم املطعون فيه من جهة استبعاد عقد ومن ثّة فإّن  . التعليل ف ضعف  أو التقدير ف فادح خطأ  أو للوقائع حتريف أو للقانون  خرق

 تنهض  اليت املؤشرات  تظافر ظل  ف التقدير ف  فادح خطأ ف  البيع موضوع النزاع كعنصر من عناصر ّنو الثروة ل يعكس حتريفا من جانبها لوقائع النزاع ول وقوعها
 التصريح صلب  ذلك ضّده املعّقب زوجة بتأكيد ومرورا  الطرفني بني تربط اليت الزوجية عالقة  من انطالقا مقابل ودون صورية كانت التفويت عملية  أنّ  على دليال

 749.لتربيرها  به احملتج القرض عقد إل ووصول
 

 
 .2014 جوان   30 بتاريخ 312392عدد  القضّيةالصادر ف   القرار التعقيب و  2014جويلية 14بتاريخ  312328عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  743
 . 2014 فيفري  24بتاريخ  311924عدد   القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف و  2014 فيفري   24بتاريخ  313085عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  744
 .2014فيفري     24تاريخ  ب 311968والقرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   2014فيفري    24بتاريخ   311874عدد     القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف   745
والقرار التعقيب الصادر ف    2014جوان    30بتاريخ    312186عدد     القضّية والقرار التعقيب الصادر ف    2014فيفري     24بتاريخ    311928عدد     القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف    746

 .2014 ديسمرب  15بتاريخ  310404عدد  القضّية
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312542القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   747
 . 2014ديسمرب  15بتاريخ  311517القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   748
 .2014ماي  26بتاريخ  311965القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   749
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 القاضي  هبا يتمّتع اليت اتالصالحيّ  بنفس عون يتمتّ  أصيلة إدارية  ماّدة عتبارهااب  اجلبائية املاّدة ف األصل قضاة أنّ  عتبارا على احملكمة قضاء فقه ستقرّ ا  -  
 750. النزاع موضوع ف البتّ  عند سبيلهم إلانرة ةالضروريّ  اإلثبات بوسائل ابإلدلء  األطراف مطالبة وبسلطة الدعوى ف التحقيق ف اإلداري

 

 هضدّ  باملعقّ  أبرابح املتعلق التوظيف عنصر حدود ف لألداء اإلجباري التوظيف لقرار جزئي إلغاء واإلحالة ابلنقض  القاضي التعقيب القرار عن بترتّ  إذا   -  
 قاملتعلّ  التوظيف عنصر حبذف وذلك املستوجب  األداء احتساب إبعادة لإلدارة لذلك تبعا أتذن  أن   اإلحالة حمكمة على هفإنّ  احملاماة، مكتب نشاط من يةاملتأتّ 

 لألداء اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء قضت  ملا الصواب جانبت قد وتكون  األخرى، التوظيف عناصر ةبقيّ  على  اإلبقاء مع كمحام ضده باملعقّ  بنشاط
 751. تهبرمّ 
 
 على واقتصارها مرة  ألّول أمامها أثي الذي اجلبائية واإلجراءات  احلقوق جملة من 7 الفصل أحكام مبخالفة املتعلق للدفع ستئنافال ةحمكم مناقشة عدم   -  

 752. ا اجلانبذه دون بيان أوجه ذلك جيعل حكمها قاصر التعليل ف هدفع ف غي حملّ  هأبنّ  القول
 
 لتنتفع ابلستثمار التصريح إيداع شهادة من وبنسخة التقسيم على املصادقة قرار من بنسخة أدلت هاضدّ  باملعقّ  أبنّ  حكمها الستئناف حمكمة لت علّ  لئن -  

 موقف على  له  أتثي  ل  فقط الستثمار على املصادقة قرار  من بنسخة هاضدّ  باملعقّ  إدلء  ثبوت فإنّ  اجلبائي، والطابع التسجيل جملة  من 23 الفصل أبحكام
 753. احملكمة

 
 من عليها عرضه سبق ما إل ذلك ف استندت  كوهنا من املستوجبة املبالغ من ابحلطّ  هاءقضا الستئناف حمكمة به لتعلّ  ما ومستساغا كافيا تعليال يعترب -  

 سحب ضرورة إل وانتهت ،3ضارب العملة  أجور واعتماد %15 بـ صاف ربح هامش احتساب اإلدارة فيها تتولّ  واليت هضدّ  باملعقّ  لنشاط مشاهبة اتملفّ 
 ب املعقّ  ةلوضعيّ  مشاهبة اتوضعيّ  ف وابلتحديد املقاهي قطاع  ف تطبيقها هلا وسبق  ذاهتا اإلدارة عن صادرة ابعتبارها هضدّ  املعقب على  النسب تلك نفس
 754. هضدّ 

 
 لدى ثبت هأنّ  إل استنادا هضدّ  باملعقّ  شأن  ف فةاملوظّ  ةاإلحتياطيّ  األقساط بطرح القضاء إل انتهى امّ ـل كافيا تعليال الومعلّ  طريقه ف املنتقد احلكم يكون   -  

 ونفس املبلغ نفس بعنوان  مرتني األقساط تلك توظيف إل أدت الدفع الواجبة اإلحتياطية  األقساط احتساب ف اجلباية مصاحل اعتمدهتا اليت الطريقة  أنّ  احملكمة
 755. الضريبة

 
 أمام إاثرهتا يسبق مل مسألة هي املشرتكة، األجزاء مساحة اإلعتبار بعني أتخذ اليت اجلملية املساحة حتسابا دون اإلنتفاعية املساحة عتمادا موضوع أنّ  طاملا -  

 ضوء ف حكمها وكان  ستئنافا مستندات من لديها أثي ما نطاق ف جاء تعليلها أنّ خاصة  مناقشتها املذكورة للمحكمة يتسنّ  مل فإنّه فيه املطعون  احلكم حمكمة
 756.معّلال ذلك

 

 ضبطه يذال األجل خارج ةاملالي قابض  حبساابت تثقيله ت  دينها أنّ  أساس على اجلبائي العفو قانون  أبحكام النتفاع ف ةحمقّ  غي املعقبة أنّ  ثبت طاملا  -  
 احلكم نتيجة على له أتثي ل هفإنّ  للصواب جمانبا كان  ولئن ة،اخلطيّ  دفع لرزانمة املعقبة اكتتاب عدم من موقفها األصل حمكمة  به لتعلّ  ما  فإنّ  كور،ذ امل القانون 

 
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ   312242ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  750

  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ ة  عدد 312202  بتاريخ 30  جوان 751.2014
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  312645عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  752
 . 2014جانفي   20بتاريخ  311064ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  753

  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ ة  عدد  312727  بتاريخ 08  ديسمرب 2014. 754 
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ   312569عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  755
 .2014 نوفمرب  10بتاريخ  312420عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  756
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  757.اجلبائي ابلعفو النتفاع ف املعقبة ةأحقيّ  ثبوت عدم على هاؤ قضا سأتسّ  اليت احملكمة موقف سالمة من ميسّ  ول

 :القانون املنطبق   -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 عمال وليس اإلدارية احملكمة قانون من ر مكرّ    76و 73و 11 الفصول ألحكام طبقا يتم اإّنّ  اإلدارية ابحملكمة الدوائر التعقيبية قبل  من واإلحالة النقض   -  

احلكم املنتقد بوصفها حمكمة إحالة ل متثل    هبا املعقبة أمام حمكمة  املطاعن اليت متسكت  رية، وطاملا أنّ من جملة املرافعات املدنية والتجا  191الفصل   أبحكام
للصواب ملا با  تتعلق مبسائل قانونية متصلة مبوضوع النزاع ومل يسبق للدائرة التعقيبية ابحملكمة اإلدارية احلسم فيها، فإن احلكم املنتقد يكون جمان طلبات جديدة وإّنا

 758والتجارية.  املدنية املرافعات جملة من  191الفصل أحكام إل استنادا املطاعن انتهى إل اإللتفات عن تلك
 
 ابلدفاتر واملضمنة ابلواثئق املربّرة الستغالل أعباء من وغيها والربيد والتوجه التنقل أّن مصاريف الضريبة جملة  من    22و  21 الفصلني أحكام من يستنتج  -  

 القوانني طبق  حماسبة مسك يستوجب الذي احلقيقي النظام حتت التنفيذ عدل  انضواء صورة ف للضريبة اخلاضعة اخلام املقابيض  من  للطرح قابلة تكون  احملاسبّية،
 ينضوي ابعتباره والربيد والتوجه التنقل مصاريف بطرح املطالبة ف حمق غي يصبح فإنّه التقديري النظام حتت منضواي التنفيذ عدل كان  إذا أّما العمل، هبا اجلاري
 759أعاله. املذكور  22الفصل  من  IIالفقرة أحكام حتت وجواب

 
 القواعد من مجلة على اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة إبصدار املتعلق 2000 أوت 9 ف املؤرخ 2000 لسنة 82 القانون  صلب املشرع نص  لئن   -  

 رغم التدراك وحق التقادم آجال خصوص ف القدمي  القانون  وأحكام اجلديد القانون  أحكام بني الزمن ف التنازع مسألة إل يتعرض مل فإنّه اإلنتقالّية، واألحكام
أصل احلق وليست   القواعد املتعلقة ابلتقادم هتمّ جديدة تتعلق بتوحيد آجال التقادم ابلنسبة إل كافة الضرائب وبكيفية انقطاع التقادم، وطاملا أن   آلجال  إقراره

 760الزمان.  ف التطبيق مستوى على األداء أبصل املتعلقة القواعد ذات إل قواعد إجرائية فهي ّتضع ابلتايل
 
 ول  األداء نشأة حدث اتريخ ف املفعول ساري  النص  هو املاثل النزاع على املنطبق القانوين النص  فإنّ  ،2001بسنة   يتعلق  بشأنه املتنازع أّن األداء  طاملا   -  

 تطال  أن   ابلتايل هلا  ميكن  ول    2002 جانفي غرة من ابتداء إل التطبيق حيز تدخل مل ابعتبارها اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة أحكام لتطبيق حينئذ جمال
 الضريبة جملة من 72 الفصل ألحكام املنتقد احلكم حمكمة استناد معه يغدو الذي القوانني، األمر رجعية عدم مببدإ عمال القدمي  القانون  ظل ف نشأت وضعيات

 761طريقه.  ف ،2001سنة  بعنوان  املستوجبة ابألداءات املطالبة ف اإلدارة حق بسقوط للقضاء الشركات على والضريبة  الطبيعيني األشخاص دخل  على
 
 القيمة على  األداء  ةمادّ  ف عليها املنطبق اجلبائي النظام على للتدليل اجلباية مصاحل قبل من هلا إسناده يتمّ  للمؤسسة اجلبائية التعريف ببطاقة املضّمن الرمز  -  

 لفائدة تنجزها اليت واخلدمات العمليات بعنوان  وذلك املضافة القيمة على  األداء جملة  من  9 الفصل ألحكام طبقا األداء هلذا كليا خاضعة تكون كأن   املضافة
 ابلتايل وهي املستوجب، املضافة القيمة على األداء مبلغ تتضّمن مبحاسبتها ومسجلة الغرض ف مسلـّمة فواتي أساس على  مالية مبالغ مقابلها وتتقاضى الغي

 762املضافة.  القيمة على األداء تطبيق جمال ضمن وجواب تندرج عمليات
 
 املنح تلك أنّ  ضرورة املؤسسة تلك معامالت من جزءا أو نشاطا اعتبارها حال أبي ميكن ل العمومية الصحة لوزارة اإلعالمية ملركز الدولة تسندها اليت املنح  -  

 
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312436ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  757
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312323ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  758
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ  312685عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  759
 . 2014فيفري    24بتاريخ  312285عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  760
ــب  761 ــابق الـــذكرالقـــرار التعقيـ ــب الصـــادر ف و  سـ ــرار التعقيـ ــيّ القـ ــدد  ةالقضـ ــمرب  31بتـــاريخ  311616 عـ ــادر ف و  2014ديسـ ــرار التعقيـــب الصـ ــيّ القـ ــاريخ  311911 عـــدد  ةالقضـ ــري   24بتـ فيفـ

2014. 
 .2014جوان   30بتاريخ  312023 عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  762
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 ميكن ول املضافة، القيمة على  األداء جملة من 3 إل 1 من ابلفصول عليها املنصوص املعامالت ملفهوم تستجيب ول املؤسسة نشاط من متأتية مداخيال متثـّل  ل
 بعنوان  مقابال متثل ول املايل توازهنا ضمان  بغاية للمؤسسة تسند إداري طابع ذات منح ابعتبارها املضافة القيمة على األداء تطبيق جمال ضمن إدراجها لذلك تبعا

 763معينة.  خدمات أو عمليات
 
 التوازن  على احلفاظ هي الضريبة  جملة من 97 والفصل 4 فقرة 60 الفصل أحكام من األساسية الغاية أنّ  اعتبار على ابطراد  احملكمة هذه قضاء فقه جرى  -  

 الدين لذلك سقف وضع مع الورثة من األداء أصل استخالص ف حبقها اإلدارة احتفاظ إبقرار وذلك ابألداء املطالب ورثة ومصلحة اجلبائية اإلدارة مصلحة بني
 764الرتكة.  نصف وهو  ّتطيه ميكن  ل
   
 ف املؤرخ 123 عدد القانون  من 72 الفصل أبحكام  معين غي ابلتايل يكون  فإنّه احلقيقي للنظام وإّّنا التقديري للنظام خاضع غي املعّقب أنّ  ثبت طاملا  -  

املستند إليه وفضال عن ذلك فإّن املعين ابألمر مل يثبت لقاضي األصل تكلفة األصل التجاري الذي   2002املتعلق بقانون املالية لسنة    2001ديسمرب     28
 765للضريبة.  اخلاضع الربح ف تقدير القيمة الزائدة أو العتبارأنشأه ليتّم أخذها بعني 

 
 ف ضّدها للمعقب ابلتفويت املتعلق العقد وتسجيل بيع عند الصناعية العقارية الوكالة لدى متوفرة كانت العقاري الباعث صفة أنّ  امللف  أوراق من ثبت طاملا  -

 ابملعلوم البيع عقد تسجيل أي ،الستثمارات  تشجيع جملة من 58 الفصل أبحكام النتفاع الناحية هذه من مبدئيا األخية هلذه ابلتايل حيق فإنّه املقسم
 766القار. 

 11 ف املؤرخ 1985 لسنة 14عدد املرسوم أحكام تطبيق إطار ف 1989 جوان  9 بتاريخ عليه املصادقة مّتت ضّدها املعقب الشركة استثمار أنّ  طاملا  -
 التصريح  تقتضي أصبحت اليت الستثمارات تشجيع جملة صدور سبق استثمار وهو التصديرية الصناعات ف الستثمارات بتشجيع املتعلق 1985 أكتوبر

 والعقود اإللتزمات جملة  من 541 ابلفصل عمال هاضدّ  املعقب على التشديد مزيد ابلتايل ميكن ل فإنّه الستثمار على املصادقة إجراء عوضا عن ابلستثمار
 ف عقار ابقتناء قتعلّ  الذي للعقد القار ابملعلوم ابلتسجيل لإلنتفاع اإلستثمارات تشجيع جملة من 2 الفصل اقتضاه الذي  ابلتصريح القيام بوجوب ومطالبتها

 767اإلستثمار.  نفس نطاق
مارس    20 اتريخ   قبل جبائية مراجعة نتائج تبليغ شأنه ف تّ  قد الدين أن  يكون  بينها من أبحكامه لالنتفاع حمّددة شروطا اجلبائي العفو قانون  وضع طاملا -

 ومن النتائج، تلك تبليغ حمضر  من  ذلك يربز مثلما   2006مارس 30 بتاريخ  تّ  اجلبائّية املراجعة بنتائج املعقبة إعالم أن  امللف أوراق من  ثبت وطاملا ،2006
 القانون  أبحكام النتفاع ف حمّقة غي تكون  املعقبة فإنّ  العفو بقانون  عليه املنصوص األجل خارج أي منه، السادسة ابلصفحة  لألداء اإلجباري التوظيف قرار

 768املذكور.

 :أتويل النص اجلبائي    -الثاينالفرع  

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 ين ءإجرا أقّر املشرع أنّ  جبائي عفو بسنّ  واملتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ 2006 لسنة 25 عدد القانون  من   3و 2 الفصلني أحكام من  يستشفّ   -  

املالية، يتمثل اإلجراء   خمتلفني، بقرار من وزير  بدفعه على أقساط ثالثية حسب روزانمة دفع تضبط  به  املطالب  يلتزم  الدين وذلك أبن   األول ف جدولة أصل 
 للمعقب ابلنسبة هبا املطالب املبالغ عن التخلي  أنّ  يعين ما وهو الديون، بتلك املتعلقة التتبع ومصاريف التأخي خطااي عن  الدولة ّتلي ويتمثل اإلجراء الثاين ف

بعنوان اخلصم من املورد ومصاريف التتبع املتعلقة هبا دون بقية عناصر التوظيف األخرى ومن أمهها أصل الدين الذي يبقى  التأخي خطااي إل يشمل ل ضّدها
 

 . سابق الذكر القرار التعقيب  763
 . 2014جوان   30 بتاريخ  312055عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  764
 . 2014جانفي   20بتاريخ  311304ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  765
 . 2014جانفي   20بتاريخ  311064عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  766
 . 2014جانفي    20بتاريخ    311064ة عدد   الصادر ف القضيّ القرار التعقيب  767
 .2014جويلية 14بتاريخ  312436عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  768
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  769املذكور. القانون  ضبطها مستوجب الدفع بعد جدولته حسب الشروط اليت
 
 تعليل وأساءت جبائي عفو بسنّ  املتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ 2006 لسنة 25 عدد القانون  أحكام أتويل أساءت قد املنتقد احلكم حمكمة تكون    -  

 املطالبة أحقية مسألة على مقتصرا نظرها وجعلت عدمه من التوظيف ف الشطط ثبوت ومبدى التوظيف أبسس املتعلق النزاع أصل مناقشة أمهلت ملّا قضائها
 أن   احملكمة على وكان  نفسها، اإلدارة من إبقرار حمسومة أصبحت املسألة أّن هذه واحلال عدمه من الذكر سالف اجلبائي العفو قانون  أبحكام نتفاعال ف ابألداء

 قضت أهّنا إل اإلجباري، التوظيف قرار إل ابألداء املطالبة وجهتها اليت املطاعن ضوء على وذلك هبا املطالب املبالغ بتعديل أو إبقرار وتقضي النزاع أصل ف تنظر
 .770الذكر سالف اجلبائي العفو قانون  أحكام إل صواب غي عن ذلك ف مستندة وخطااي أصال برّمته اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء

 
 لنبنائه طريقه غي ف تعليل هو اجلبائي، العفو إجراءات ف ابألداء املطالبة اخنراط بثبوت  اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء لقضائها الستئناف حمكمة تعليل   -  

 بطرق أساسا ترتبط األحكام هذه  وأنّ  ابعتبار 2006 جبائي عفو بسنّ  املتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ  لسنة 25 عدد  القانون  ألحكام خاطئ أتويل  على
 عن فضال لألداء، اإلجباري التوظيف قرار إللغاء سندا تكون  أن   حبال هلا ميكن ول مبلغه بضبط أو األداء بتوظيف وليس واخلطااي األداء استخالص وشروط
 ضّدها املعقب للشركة خيّول  مبا لألداء، اإلجباري التوظيف قرار  ف املتمثل سنده إللغاء تبعا اجلبائي الدين انعدام من اإللغاء ذلك  عن املرتتبة اآلاثر  خطورة
 .771إلغاؤه ت  عليه انبنت الذي السند وأنّ  ابعتبار اجلبائي العفو قانون  ملقتضيات طبقا دفعتها اليت الدين أصل أقساط ابسرتجاع املطالبة إمكانية

 قانوان  اخلاضعة الشركات من املقّدمة الضريبية التصاريح لتنقيح األقصى األجل املشرّع حّدد الشركات على للضريبة السنوي التصريح إيداع أجل مع ابلتوازي  -  
 شركات إل ابلنسبة حساابت مراقب قبل من املعنية السنة حساابت على التصديق قبل أو للشركاء العامة السنوية اجللسة انعقاد قبل احلساابت مراقب لتدقيق

 الضريبية التصاريح لتنقيح املضبوطة اآلجال فإنّ  ذلك على وترتيبا اخلاص بكيانه مستقالّ  األجلني  كال يكون  املعىن وهبذا.احملدودة  املسؤولية ذات الواحد الشخص 
 772األحوال.  من حال أبي منها التفّصي تربّر ول الضريبية التصاريح لتقدمي  العامة اآلجال تعّوض أو تلغي ل
 
 مقسما له  أسندت املذكورة أّن الوكالة امللف أوراق من  ثبت طاملا ضّدها املعقب مورث لفائدة للسكىن العقارية الوكالة من فعلية بصفة تّ  قد البيع يعترب   -  

 حق  ف أرملته طرف من  اإلجراءات تلك إمتام عن  يرتتب ول الوفاة، حبدوث البيع إجراءات بقية إمتام عليه تعذر أنه إل حياته  قائم ف ثنه دفع وتول بعينه حمددا
 اجنر قد التوظيف موضوع العقار معه يكون  مبا املعقبة، صواب غي عن به متسكت مثلما للعقار جديدة بيع عملية ورثة بوصفهم  القاصرين ابنيها حق وف نفسها

 773.اإلرث مبوجب هلم
 
 ابألداء املطالب حتقيق أنّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من 2 ـ IV ـ 44 الفصل ألحكام السليم التأويل يقتضي -  

 األموال ورؤوس املالية األوراق مداخيل وابستثناء به املصرح األصلي نشاطه من احملققة تلك إل ابإلضافة املداخيل من صنف ألي التقديري للنظام اخلاضع
 املشرع أن  األحكام هذه من يستنتج كما منه، بتفويض  أو املالية وزير عن يصدر معلل مقّرر مبقتضى ابألمر املعين من التقديري النظام سحب عنه يرتتب املنقولة،

 عدم " عبارة أنّ  منه يستنتج مبا بعنوانه، احملققة النشاط مبّدة أو بقيمتها أو بطبيعتها يتعلق فيما سواء احملققة اإلضافية املداخيل خبصوص تفصيل أي إل يتعرض مل
 774إطالقها. على ابلتايل وجتري مطلقة جاءت "أخرى مداخيل حتقيق

 
 املضافة  القيمة على لألداء ّتضع اليت اخلدمات إسداء عمليات أنّ  املضافة القيمة على األداء جملة من 1- 3و 1 الفصلني ألحكام السليم التأويل يقتضي -  

 أو يتّم استعماهلا اليت اخلدمات أنّ  منه يستنتج مبا التونسية، ابلبالد يتمّ  املسداة ابخلدمة  النتفاعأّن  مبعىن التونسية ابلبالد استغالهلا أو استعماهلا يتم اليت تلك  هي

 
 .2014جويلية 14بتاريخ  312419عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  769
 .2014جويلية 14بتاريخ  312419عدد   ة القضيّ الصادر ف القرار التعقيب  770
 .2014جويلية 14بتاريخ  312419عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  771
 .2014جوان   09بتاريخ  312163عدد   ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف    772

 .2014جويلية 14بتاريخ  312426عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  773
 .2014 يليةجو 14بتاريخ  312425عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  774
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 775املضافة.  القيمة على األداء جملة تطبيق ميدان  عن خارجة ابلتايل وتصبح التونسية ابلبالد منجزة عملية تعترب ل التونسية البالد خارج هبا النتفاع أو استغالهلا
 
للتصدير مبا جيعلها   تعترب اخلدمات املسداة ابملوانئ التونسية لفائدة شركات مصدرة كليا من قبيل عمليات التصدير طاملا أّن نشاط املستفيد منها موجه كليا  -  

 وتكون املذكورة اجمللة  من  (I) 3 الفصل ألحكام طبقا املضافة القيمة على  األداء جملة  تطبيق ميدان  عن خارجة ابلتايل وهي التونسي الرتاب خارج منجزة عمليات
 املتأتية  األرابح طرح ف واملتمثلة التصدير عمليات  إل ابلنسبة املشرع أقّرها اليت ابلمتيازات بشأهنا النتفاع ف  حمقة لذلك تبعا اخلدمات تلك أسدت اليت الشركة

 776الضريبة.  جملة من  48و الستثمارات تشجيع جملة من 22و 21و  10الفصول ألحكام طبقا الشركات على الضريبة أساس من اخلدمات تلك من
 
 ضمن القانوين النص  بصريح تدخل اإلحتياطية األقساط  أنّ  واإلجراءات اجلبائية احلقوق جملة من  5 والفصل الضريبة جملة من  51 الفصل أحكام من يستنتج  -  

 الضريبة أساس مراجعة مّتت كلما مراجعتها ضرورة عنه يرتتب أن   شأنه من الذي األمر الدخل على الضريبة أبساس وثيقا ارتباطا مرتبطة وهي األداء تطبيق جمال
 777األقساط. تلك بعنواهنا املدفوعة

 
 يبيحها ل قراءة على تقوم أهّنا حالة قانوان هلا سند ل اخلام الربح نسبة على تسّلط املضافة القيمة أنّ  ابعتبار الستئناف حمكمة إليها خلصت اليت النتيجة  -  

 املشرّع  إرادة مع تتعارض اأهنّ  كما سواها دون  األداء طرح عمليات وشروط قواعد ضبط ف موضوعه ينحصر الذي املضافة القيمة على األداء جملة من 9 الفصل
 يتضّمن الذي املعامالت رقم على تقوم الداخلي النظام ف األداء قاعدة أنّ  من اقتضاه  فيما املضافة القيمة على  األداء جملة من  I - 6 الفصل هبا الناطق الّصرحية
 القيمة على  األداء ستثناءاب كمقابل املدفوعة األشياء قيمة وكذلك املعاليم  و  واألداءات املصاريف مجيع حتسابا مع اخلدمات أو  واألشغال البضائع سعر  ... "
ول الظرفية القتطاعات وكذلك الستغالل ومنحة املضافة  اللف وسائل إرجاع وعدم اإليداع بعنوان  املقبوضة املبالغ على  األداء قاعدة تشتمل والتعويضية. 
   778. املودعة

 
الفصلني     -   السليم ألحكام  التأويل  تشجيع    12و  10يقتضي  جملة  الضريبة على   الستثماراتمن  أساس  من  جزئيا  أو  إن  كليا  للطرح  القابلة  األرابح  أّن 

 العمليات بقية من ملتأتيةا األرابح خالف على الشركة، هبا تقوم اليت التصدير عمليات  من قصرا املتأتية تلك  هي كليا املصدرة الشركات إل الشركات ابلنسبة
 بينها ومن حمليا املنجزة واخلدمات البيوعات غرار على الضريبة لتلك ابلتايل وّتضع الشركات على الضريبة أساس ف حتتسب واليت الشركة هبا تقوم اليت األخرى

 70 عدد القانون  من  34  الفصل صلب صراحة تكريسه ت الذي   التأويل وهو التجارية، واألصول املبنية غي والعقارات املبنية العقارات ف التفويت عمليات
  779 . 2008 لسنة املالية بقانون  املتعلق 2007ديسمرب  30ف املؤرخ  2007لسنة

  
ابلنسبة ألرابحها املتأتية  من تفويتها ف أحد    الستثماراتمن جملة تشجيع    12املنصوص عليه ابلفصل    ابلمتياز  النتفاععدم أحقية الشركة املعقبة ف     -  

 الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من بعده وما 10 الفصل أحكام معىن على تصدير عملية تشّكل ل العملية تلك أنّ  مّرده الثابتة، املادية أصوهلا
 .780العادي  اجلبائي للنظام خاضعة يصيها مبا التصدير ف املتمثل املعقبة للشركة العادي النشاط جمال ف ابلتايل  تدخل ول تالشركا على والضريبة

 
 شروط بضبط املتعلق األمر يضبطها اليت للشروط الستجابة على به النتفاع وعّلق القانون  أقرّه امتيازا يشّكل املهين التكوين على األداء من العائدات طرح  -  

 الكشف إبيداع ابلعائدات النتفاع ف ترغب اليت املؤّسسة قيام اقتضاء ف وصرحيا واضحا كان  والذي املهين التكوين على األداء بعنوان  العائدات إسناد وطرق
 التكوين على األداء بعائدات النتفاع حق من  املؤسسة حرمان   جزاء ترتيب وف املوالية السنة من مارس 31 يوم قبل التكوينية إجنازاهتا ف واملايل البيداغوجي

األجل،  هذا احرتام عدم صورة ف املبلغ هذا  استخالص ف التأخي عن النامجة الزايدة دفع وكذلك عليها حصلت  قد اليت املخصومة املبالغ كامل وإرجاع املهين
 

 . 2014ديسمرب  08بتاريخ   312616عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  775
 سابق الذكر. القرار التعقيب  776
 سابق الذكر. القرار التعقيب  777
 .2014ماي  25بتاريخ  311965عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  778

  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ ة  عدد  312720  بتاريخ 08  ديسمرب 2014. 779 
  القرار التعقيب سابق الذكر. 780 
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 ينفصل ل ابحلقوق النتفاع أنّ  ضرورة القانونية  الناحية من يستقيم ل التشريع لروح حتقيقا املقّرر ابألجل التقّيد لزوم عدم اجّتاه  ف بياهنا السالف املقتضيات وأتويل
 املرتتب املعامالت استقرار إهدار شأنه من مبا ااحرتامه عدم إل يؤول أنّه كما ممارستها وأتطي لتنظيمها شّرعت اليت اجلوهرية  الشكلية والصيغ اإلجراءات عن

 781عليها. 
 
 فإنّ  العقار بذلك النتفاع البائع مواصلة على ابلعقد التنصيص  مع عقار ف التفويت صورة ف أنّه العينية احلقوق جملة من 142 الفصل أحكام من يستنتج  -  

أن   يعدو فال العقار على املوظف النتفاع حق أّما الرقبة، حبق متتعه مبوجب للعقار مالكا يصبح الذي املشرتي لفائدة العقار ملكية انتقال دون  حيول ل ذلك
 782ملمارسته. ابلعقد احملدد األجل ابنقضاء ويزول العقار على موظفا عينيا حقا يكون 

 
 ابعتباره اجلبائي والطابع التسجيل معاليم جملة من 20 الفصل بصريح النسب التسجيل ملعلوم خيضع العقارية األمالك إل ابلنسبة  الرقبة حق ف التفويت عقد  -  

 783للملكية.  الناقلة األخرى العقود شروط بنفس اجلبائية للمراجعة خاضعا األساس هذا على ويبقى الرقبة حق مللكية انقال الشروط اتم عقدا
 
 والواثئق التصاريح خمتلف على تقتصر ل  اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة من 37 ابلفصل الواردة "اإلدارة لدى املتوفرة واملعلومات الواثئق كل" عبارة إنّ    -  

 اجلبائية بواجباهتم القيام لألداء اخلاضعني تويل نطاق ف اإلدارة على ترد اليت املعلومات كل لتشمل تتعداها بل اجلباية مصاحل  لدى ابألداء املطالب أودعها اليت
من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية أو مبناسبة    55قبل املدينني مببالغ خاضعة للخصم من املورد عمال أبحكام الفصل    التصاريح الواجب إيداعها من غرار على

 احمللية واجلماعات الدولة مصاحل على يتعنّي  اليت اإلرشادات أو اجلبائي والطابع التسجيل معاليم جملة ألحكام وفقا والواثئق والكتاابت تسجيل خمتلف العقود
 الصفقات من وغيها واخلدمات والتزويد والصيانة البناء بصفقات واملتعلقة اإلدارة إل آليا توجيهها رأمساهلا ف الدولة تساهم  اليت والشركات العمومية واملنشآت

 784اجمللة.  نفس من  16الفصل من  2الفقرة ألحكام طبقا وذلك الغي مع اجلهات تلك تربمها اليت
 أمهها من اليت  اجلبائية العدالة قواعد  مع  مءتتال طريقة هي   سنة من أكثر مداخيل على  الثروة ّنو توزيع قاعدة أّن اعتماد على احملكمة هذه قضاء فقه جرى -

 الثروة حتقيق كسنة الشراء سنة اعتماد يغدو الزاوية هذه ومن الضريبة جملة  من 43 الفصل روح مع وتتماشى  اخلزينة حقوق  ضمان  مع اجلبائي العبء ّتفيف
 785املطالب ابلضريبة وخلرق للواقع ولطبيعة األشياء.  حبق إلجحاف متضمنا

 واقعية القانون اجلبائي:  -الفرع الثالث

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
توظيف األداء بناء   القانون اجلبائي يتسلط حبكم طبيعته الواقعية على الوضعيات الفعلية ويتعقب املداخيل احلقيقة للمطالب ابألداء، وهو ما خيّول لإلدارة  -  

الصبغة  واخلرائط العمرانية التهيئة أمثلة على  بناء الصادرة اإلدارية الواثئق عليه تنصّ  مثلما  النظرية الناحية من ةفالحي صبغته كانت ولو للعقار الفعلية على 
 786. حمينة غي تكون  ما عادة واليت الفالحية

 
 اليد، رفع ف شهادة على أصحاهبا حتصل اليت الفالحية الصبغة ذات الدولية األراضي  ف التفويت إخضاع جيوز هأنّ  على  اإلدارية احملكمة عمل استقر   -  

 فيه  تمتّ  الذي القانوين اإلطار  عن  النظر بصرف وذلك  الضريبة جملة من 27 الفصل من 3 الفقرة ألحكام طبقا العقارية الزائدة  القيمة بعنوان  الدخل على للضريبة
 787. التفويت عملية

 
 .2014 ماي  26بتاريخ  312199ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  781
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ  312643عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  782
 سابق الذكر. القرار التعقيب  783
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ   312636عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  784
 . 2014 جوان  30 بتاريخ  312266عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  785
 .2014جويلية 14بتاريخ  312267عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  786
 سابق الذكر. القرار التعقيب  787
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 األقصى السقف بتحديد يتعّلق إّّنا الصيدلية املواد أبسعار واملتعلق 1982 ماي 21 ف املؤرخ العمومية والصحة الوطين القتصاد لوزيري املشرتك القرار  -  

 788.القانون  مبقتضى جائزا أمرا يبقى ذلك من أقلّ  معقولة ربح نسب حتقيق فإنّ  ذلك على وترتيبا جتاوزه الصيدلية لصاحب جيوز ل الذي اخلام الربح لنسب
  

 مسألة تبقى فعليا، النشاط مواصلة أو التوقف  أي املسألة هذه فإنّ  قانونية بصفة النشاط عن ابلتوقف التصريح ف معينة وشكليات إجراءات املشرّع أقرّ  لئن  -  
 789. اإلثبات وسائل بكلّ  اإلعالم ذلك غياب وف خالف وجود عند إثباهتا ميكن موضوعية

 
ف اّّتاذ القرارات املالئمة لنشاطها وتصريف شؤوهنا وإدارة ممتلكاهتا   ابلستقالليةملسّييها    العرتافيفرتض    القتصاديةلئن كان مبدأ حرية تسيي املؤسسات    -  
فات غي العادية الرامية إل التهرب الضريب أو ه ل حيول دون ما إلدارة اجلباية من حّق ف بسط رقابتها على سالمة طرق التصرف املتبعة والتصّدي لكل التصرّ فإنّ 

 790اإلخالل بقواعد املنافسة الشريفة ل سّيما إذا كانت تتعارض مع مصاحل املؤّسسة وغاايهتا. 
 
 تعترب  حبيث العادية غي التصرف وأعمال العادية التصرف أعمال بني املؤسسات تنتهجها اليت التصرف أعمال إل ابلنسبة التمييز على القضاء فقه دأب  -  

 غي أو مباشرة اقتصادية أو مالية منفعة بتحقيق  أخرى انحية ومن تربّرها اليت واملالبسات الظروف من  مجلة بتوفّر انحية من اقرتنت كلما عادية املؤسسة تصرفات
 791. اجلبائية الناحية من قبوهلا ميكن  ول عادية غي تصبح التصرفات فإنّ  املنفعة تلك غياب وف املعنية للمؤسسة مباشرة

 
اعتبار ّتلي املؤسسات القتصادية عن ديوهنا أو منحها لقروض دون فوائض أو تقدميها ملساعدات جمانية أو لتسبقات  الستثنائيةالت احللئن جاز ف بعض  -  

 واملؤسسة للعبء املتحملة املؤسسات بني وثيقة اقتصادية أو مالية عالقات أو  قانونية  روابط وجود  صورة ف  وذلك العادية التصرفات من  أخرى ملؤسسات مالية
 أو اقتصادية منفعة بوجود مربرة  تكون  أن   التصرفات تلك  لقبول يشرتط أنّه إل صعبة واقتصادية مالية ظروف ملواجهة بينها ما ف التعاون  تقتضي منه املستفيدة

يؤول ذلك أبي شكل    هتدف إل تلبية حاجة فعلية وأكيدة للشركة املستفيدة منها دون أن    للمؤسسة املاحنة ينتفي معها اإلضرار مبصاحلها وأن   ومباشرة اثبتة مالية
 792. املنافسة بقواعد اإلخالل إل يؤّدي أو اجلبائي التهرب إل من أشكال

 

 يّتفق مبا نصاهبا إل األمور إرجاع منها تقتضي واليت العادية غي التصرف أعمال  حيال سلطتها إطار  ف تتنزل اجلباية مصاحل هبا تعّهدت اليت املراجعة عملية -  
  793.املنافسة بقواعد املساس أو اجلبائي التهرب دون  للحيلولة للقانون  طبقا التوظيف قاعدة حقيقة مع

 

 إل ذلك  ف واستندت الورثة بني املكونة الشركة تلك  بوجود  رتأقّ  الستئناف حمكمة فإنّ  فعلية شركة وجود انعدام من املعقبني انئب به  متسك ملا خالفا  -  
الوقائع وحجية   واثئق تقدير  ف  من سلطة  ما متلكه  طبق  أصل اثبت ابمللف  قانونية وفعلية هلا  أو إوقرائن  للوقائع  املعقبون حتريفها  يثبت  أن  ثبات وذلك دون 

 794. التقدير ارتكاهبا خلطإ فادح ف
 
 الفصل معىن على والده مداخيل عن  منفصلةو   به خاصة مداخيل هي ميلكه  الذي العقار ف التفويت من املتأتية التوظيف حملّ  ضّده املعّقب مداخيل  أنّ  طاملا  -  

 ل كما للقانون  خمالفا يعدّ  ل مباشرة ضده اإلجباري التوظيف قرار  صدور  فإنّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل  على الضريبة جملة  من    40-2
 هضدّ  املعقب أنّ و   الرئيسي املسكن إلثبات دةحمدّ  صيغة الضريبة جملة من 27 الفصل يشرتط مل طاملا من ليست له صفة  املذكور صادرا ضدّ  القرار اعتبار ميكن
مل تنف صحة إدعائه طبقا ملا   الستئنافحمكمة   الرئيسي وأنّ أن العقار املفّوت فيه ميثل مسكنه  إثبات قصد إقامة وشهادة الوطنية التعريف بطاقة من بنسخة أدل

 
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311803عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  788
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311782عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  789
 .2014جوان   30 بتاريخ 312392عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  790
 . 2014ماي  26بتاريخ  312081عدد  ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف و  2014ديسمرب  15بتاريخ  311517عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  791

 . 2014ديسمرب  15بتاريخ  311517عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  792
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  311659عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  793
 . 2014فيفري    24بتاريخ  311928عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  794
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 عللت و جديتها عدم إل نتهتاو   اإلدارة هبا متسكت اليت الدفوعات انقشت ا أهنّ  متلكه حمكمة األصل من سلطة ف تقدير الوقائع وحجية وسائل اإلثبات كما
 795. مستساغا تعليال فيه املطعون  حكمها

 
اليت    - جديدة ويتماألصول  ف شركة  الفعلية  الشركة  هبا  زائدة عقارية خاضعة   ّّ تساهم  قيمة  يرتتب عنها  تقييمها  إعادة  بعد  اجلديدة  الشركة  تسجيلها مبوازنة 

 وقيمتها ستهالكاتاإل طرح بعد الفعلية الشركة مبوازنة املسجلة األصول لتلك احملاسبية القيمة بني الفارق ف القيمة تلك وتتمثل ابملائة 25 بنسبة للتوظيف
 796. تقييمها إعادة  بعد اجلديدة الشركة مبوازنة املسجلة

 

 املنتفع ونشاط طبيعة من كالتثبت بعنواهنا دفعها تّ  اليت اخلدمات نوعية من التثّبت يفرتض املدفوعة املعاليم بطرح النتفاع ف املعقبة الشركة أحقية ف اخلوض -  
 فادح خطأ أو للوقائع حتريف من يشوهبا ما حدود ف إلّ  التعقيب قاضي رقابة تطاهلا ل واليت املوضوع حمكمة إل املوكولة الواقعية املسائل صميم ف يدخل ممّا ،هبا
 797. مستساغا تعليال حكمها تعليل وبشرط التقدير ف

 

ا تولت دفع وأهنّ   ءللمطالب ابألدا القانونية الشخصية عن مستقلة قانونية شخصية وهلا حمدودة مسؤولية ذات شركة هي  شركةال  أنّ  امللف أوراق من ثبت طاملا  -  
 ابألمر للمعين ابلنسبة د هبذا املعطى املايله كان على مصاحل اجلباية وحمكمة احلكم املطعون فيه التقيّ  املطالب ابألداء شراءه  فإنّ أقساطا من ثن العقار الذي توّل 

 مداخيلها إبراز قصد ةمقمع  جبائية ملراقبة  وإخضاعها مثال املذكورة الشركة تعقب   يتمّ  أن   على واقعيته مدى من طريقة بكل دوالتأكّ  حقيقته تقصي بعد
 798. املخفية

 
إخالل الشركة بتلك الشكلية ل  ل املستثمرة حبساب خاص خبصوص املوازنة فإّن  استقّر فقه القضاء على أنّه رغم صراحة القانون الذي يوجب إيالج األمو ا  -  

 799. حقيقته ثبتت الذي الفعلي الستثمار  هو اجلبائي اإلعفاء من املقصود أنّ  طاملا الشركات، على الضريبة وعاء من  املستثمرة األموال طرح مينع عنها حق
 
 مبوجب هبا التصريح آلية املشرع فرض فقد اختياره، نتيجة مايل لعبء خزينتها حتمل طوعا املعنية املؤسسة قبول على يقوم التجارية اإلنقاصات نظام كان  مىت -  

 من اجلباية إدارة نتتمكّ  حىت د حمدّ  أبجل دهاوقيّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة  من   3-55و   3-14   الفصول أحكام
 تصريح مبقتضى اإلنقاصات بتلك صرحت املعقبة الشركة أنّ  وطاملا التصريح، بتنزيل هلا املخصصة للغاية العنوان  بذلك املايل املبلغ رصد صحة على رقابتها بسط

 800. هحملّ  ف يعترب التوظيف عناصر ضمن  التجارية اإلنقاصات إبدماج اجلباية مصاحل قيام فإنّ  اإلجباري التوظيف قرار صدور وبعد اآلجال خارج تّ  تصحيحي
 
يبقى حق املطالب ابلضريبة    إلدارة اجلباية إعادة تقومي مداخيل املطالب ابلضريبة بصفة تقديرية ابلرجوع إل املعلومات والقرائن الفعلية والقانونية على أن  حيّق    -  

 حجج من لديه جتّمع  مبا عليه  املوّظف األداء شطط أو تصارحيه صّحة تعكس اليت ابلرباهني اإلتيان  وف للواقع خمالفتها أو جّديتها عدم وبيان  دحضها حمفوظا ف
 801. وإثبااتت

 
 بعد لألداء اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء القاضي البتدائي احلكم  إقرار إل له املصدرة احملكمة انتهت ملا كافيا تعليال ومعلال طريقه ف املنتقد احلكم  يكون    -  
عمل وليس هلا أي دخل واجب التصريح به مثلما تؤكده بطاقة تعريفها الوطنية وقرار التوظيف اإلجباري لألداء ها ل متتهن أي  املعقب ضدّ   ثبت لديها أبنّ  أن  

إل ما صدر عن زوجها حال تربيره لنمو ثروته مبناسبة   الستناده ل ميكن  املطالبة ابألداء ل عمل هلا مبا يكون معه ادعاء اإلدارة جمردا، وأنّ  ن أنّ ذاته الذي تضمّ 

 
 .2014نوفمرب  17بتاريخ  311276عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  795
 .2014فيفري   24بتاريخ  311928عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  796
 .2014ماي  26بتاريخ  312081عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  797
 . 2014جانفي   20تاريخ ب 311304ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  798
   .2014أفريل  28بتاريخ  310203 عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف   799
 . 2014جانفي   20بتاريخ  310484عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  800
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  311783 عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف   801
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 مواد بيع لنشاط ضدها املعقب ممارسة تثبت وثيقة أي من  خال القضية ملف كان طاملا جتاراي، نشاطا متارس زوجته أبنّ  هلا، خضع اليت اجلبائية ملية املراجعةع
 802. اجلبائية ابملراجعة املعنية الفرتة خالل األفراح فساتني وكراء التجميل

 
 قدره الليلة كراء ومعني السنة ف فعلي عمل ليلة 80 معدل على ابعتمادها وذلك املستوجب األداء لتحديد اجلباية مصاحل هبا استدلت اليت الواقعية القرائن  -  

 الواقعية القرائن من هي ابألمر، املعين قبل من املودعة ابلتصاريح نةاملضمّ  العناصر لتفنيد املعدل املعامالت رقم من صاف كربح   70 %نسبة واعتماد دينارا 450
 صنف حتت إدراجها ميكن ول األولية املراجعة ف وليس اجلبائية واإلجراءات احلقوق  جملة من 38 الفصل إل استنادا املعمقة املراجعة ف اعتمادها جيوز اليت

 803. األولية املراجعة ف اعتمادها جيوز اليت اجمللة نفس من  37الفصل ف الواردة املعلومات
 
 دا الوكالة املذكورة أسندت له مقسما حمدّ  ها طاملا ثبت من أوراق امللف أنّ بصفة فعلية من الوكالة العقارية للسكىن لفائدة مورث املعقب ضدّ  يعترب البيع قد تّ  -  

عن إمتام تلك اإلجراءات من طرف أرملته ف حق نفسها ه تعذر عليه إمتام بقّية إجراءات البيع حبدوث الوفاة، ول يرتتب   دفع ثنه ف قائم حياته إل أنّ بعينه وتوّل 
 هلم اجنر قد التوظيف موضوع العقار معه يكون  مبا املعقبة، صواب  غي  عن به متسكت مثلما للعقار جديدة بيع عملية ورثة بوصفهم القاصرين أبنيها وف حق
  804. اإلرث مبوجب

 التقادم :   -الفرع الّرابع

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
 

ا ابلتقـادم املتعلقـة القواعـد أنّ  اعتبار على والقضاء الفقه استقرّ  -     املتعلقـة القواعـد نفـس إل ّتضـع فهـي وابلتـايل اإلجرائيـة ابلقواعـد وليسـت احلـق أصـل هتـمّ  إّنـّ
 805.الزمن ف التطبيق مستوى على األداء أبصل

 
ه ميكن تدارك اإلغفالت الكلية اليت وقعت أنّ   2001من قانون املالية لسنة    49من جملة الضريبة على الدخل والفصل    1-72يستنتج من أحكام الفصل    -  

 السنة" بعبارة  يقصد هوأنّ  الضريبة، بعنواهنا املستوجبة للسنة املوالية اخلامسة السنة انتهاء إل الشركات على الضريبةو  أ الدخل على الضريبة بعنوان  معاينتها
    806.الشركات على الضريبة أو الدخل على للضريبة اخلاضع الربح أو الدخل حتقيق لسنة املوالية السنة "الضريبة بعنواهنا املستوجبة

                                             
 مدة فيها تكتمل مل اليت الوضعيات على فورية بصفة ينطبق جديد قانوين نص  مبوجب التقادم أجل ف التمديد جيوز ه أنّ  على احملكمة هذه عمل استقر   -  

 الزمن مبرور يسقط مل 1997 سنة كامل عن الدخل على ابلضريبة املطالبة ف اإلدارة  حق  أنّ  امللف أوراق من ثبت وطاملا القدمي، القانون  سراين  ظل ف التقادم
 فإنّ  ،2002   جانفي غرة ف التنفيذ حيز اجلبائية واإلجراءات  احلقوق جملة  دخول  عند وذلك  من جملة الضريبة على الدخل (I) 72 الفصل ألحكام طبقا

 807.ابلتقادم بعد تتحّصن  مل اليت املعقب وضعية على ينطبق املذكورة اجمللة من  20للفصل طبقا سنوات عشر إل التدارك أجل ف التمديد
 
 إل 1997 من السنوات عن الدخل على الضريبة خبصوص التقادم قطع عنه يرتتب 2007 سبتمرب 19 بتاريخ املعقب على ابلتنبيه  اجلباية مصاحل قيام  - 

 بعنوان  ابلضريبة املطالبة ف  اإلدارة أبحقية املنتقد احلكم حمكمة قضاء معه يكون  مبا ،واإلجراءات اجلبائّية   احلقوق جملة من 27 الفصل ألحكام طبقا   2003

 
 .2014ماي  30بتاريخ  312186عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  802

311824 بتاريخ 14  جويلية 2014. 803     القرار التعقيب الصادر ف  القضيّ ة  عدد  
 .2014 جويلية     14بتاريخ  312427عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  804
 . 2014 أفريل   14بتاريخ  311173عدد   ةالقضيّ والقرار التعقيب الصادر ف  2014ماي  26بتاريخ  311961عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف   805
 . 2014ديسمرب  8بتاريخ  312645عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  806
 . 2014ديسمرب  8بتاريخ  312645عدد   ة القضيّ الصادر ف القرار التعقيب  807
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 808. القانونية الناحية من طريقه ف السنوات تلك

 :اإلعفاء من األداء    -الفرع اخلامس

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

املشرع استثىن عمليات التفويت ف   ( من جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات أنّ 2)  27من أحكام الفصل     ستخلص يُ    -  
 809. العقارية  الزائدة القيمة على األداء توظيف من املوروثة املكاسب

 املنتفع ونشاط طبيعة من كالتثبت بعنواهنا دفعها تّ  اليت اخلدمات نوعية من التثّبت يفرتض املدفوعة املعاليم بطرح اإلنتفاع ف املعقبة الشركة أحقية ف اخلوض -  
 فادح خطأ أو للوقائع حتريف من يشوهبا ما حدود ف إلّ  التعقيب قاضي رقابة تطاهلا ل واليت املوضوع حمكمة إل املوكولة الواقعية املسائل صميم ف يدخل هبا، ممّا

 810. مستساغا تعليال حكمها تعليل وبشرط التقدير ف
 
 حبساب الشركات على الضريبة حدود ف به املنتفعة املؤّسسات إل ابلنسبة حّده جيد السياحية الستثمارات جملة  ضمن عليه املنصوص اإلعفاء امتياز  -  

 وتبقى. الفعلي نشاطها من األول اخلمس السنوات حبساب األجراء لفائدة ابملسكن النهوض صندوق ف املسامهة و الفعلي نشاطها من األول العشر السنوات
 أتثي ول القانون، طبق السياحي القطاع ف التنافسية القدرة صندوق ف املسامهة ومعلوم املضافة القيمة على األداء إل خاضعة ذلك، عدا فيما املعنية، املؤّسسات

 811. ذلك على عدمه من احملاسبة ملسك
 
الشكلية ل    ستقّر فقه القضاء على أنّه رغم صراحة القانون الذي يوجب إيالج األموال املستثمرة حبساب خاص خبصوص املوازنة فإّن إخالل الشركة بتلكا  -  

 812. حقيقته ثبتت الذي الفعلي ستثمار ال هو اجلبائي اإلعفاء من املقصود أنّ  الشركات،طاملا على الضريبة وعاء من  املستثمرة األموال طرح مينع عنها حق
 
 إجرائني رأقّ  املشرع  أنّ  جبائي عفو بسنّ  واملتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ 2006 لسنة 25 عدد القانون  من   3و 2 الفصلني أحكام من يستشف   -  

الدين وذلك أبن   خمتلفني، املالية،   يتمثل اإلجراء األول ف جدولة أصل  بقرار من وزير  بدفعه على أقساط ثالثية حسب روزانمة دفع تضبط  به  املطالب  يلتزم 
 للمعقب ابلنسبة هبا املطالب املبالغ عن التخلي أنّ  يعين ما وهو الديون، بتلك املتعلقة التتبع ومصاريف التأخي خطااي عن  الدولة ّتلي ويتمثل اإلجراء الثاين ف

بعنوان اخلصم من املورد ومصاريف التتبع املتعلقة هبا دون بقية عناصر التوظيف األخرى ومن أمهها أصل الدين الذي يبقى  التأخي خطااي إل يشمل ل هاضدّ 
  813.املذكور القانون  ضبطها مستوجب الدفع بعد جدولته حسب الشروط اليت

 
 تعليل  وأساءت جبائي عفو بسنّ  املتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ 2006 لسنة 25 عدد القانون  أحكام أتويل أساءت قد املنتقد احلكم حمكمة تكون    -  

 املطالبة  أحقية مسألة على مقتصرا نظرها وجعلت عدمه من  التوظيف ف الشطط ثبوت ومبدى  التوظيف أبسس املتعلق النزاع أصل مناقشة أمهلت  ملا  قضائها
  احملكمة على  وكان  نفسها، اإلدارة من إبقرار  حمسومة أصبحت  املسألة هذه أنّ  واحلال عدمه من الذكر سالف اجلبائي العفو قانون  أبحكام النتفاع ف ابألداء

 اأهنّ  إل اإلجباري، التوظيف قرار  إل ابألداء املطالبة وجهتها اليت املطاعن ضوء على وذلك هبا املطالب املبالغ بتعديل أو  إبقرار وتقضي النزاع أصل  ف تنظر أن  
 .814الذكر سالف اجلبائي  العفو قانون  أحكام إل صواب غي عن ذلك ف مستندة وخطااي أصال برمته اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء قضت

 
 . 2014ديسمرب  8بتاريخ  312645عدد   ة القضيّ الصادر ف القرار التعقيب  808

 .2014 جويلية    14بتاريخ   312427عدد   ةالقضيّ   والقرار التعقيب الصادر ف  2014جويلية  14بتاريخ   312426عدد     ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف   809
 .2014ماي  26بتاريخ  312081عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  810
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  312005عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  811
 . 2014جويلية 14بتاريخ  312436عدد   ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف و  2014أفريل  28بتاريخ  310203عدد  ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف    812
 .2014جويلية 14بتاريخ  312419ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  813
 .2014جويلية 14بتاريخ  312419ة عدد الصادر ف القضيّ  .2014جويلية 14بتاريخ  312419ة عدد الصادر ف القضيّ القرار التعقيب  814
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 معىن على اجلبائي العفو أن  جبائي عفو بسنّ  واملتعلق 2006 ماي 15 ف املؤرخ 2006 لسنة 25 عدد القانون  من  3و 2 الفصلني أحكام من يستنتج  -  

 أصل  دون  التتبع ومصاريف اخلطااي إل يشمل ل الدولة ّتلي  وأنّ  به، املتعلقة التتبع  ومصاريف واخلطااي الدين أصل  تتضمن اليت ابلديون  يتعلق املذكور القانون 
 815سنوات. مخس أقصاها مدة ف متساوية  أقساط  3على بدفعه صاحبه ويتعهد الدفع مستوجب يبقى الذي الدين

 
 مارس   20 اتريخ   قبل جبائية مراجعة نتائج تبليغ شأنه ف تّ  قد  الدين يكون  أن   بينها من أبحكامه لإلنتفاع حمددة شروطا اجلبائي العفو قانون  وضع طاملا -  

 ومن النتائج، تلك تبليغ حمضر  من  ذلك يربز مثلما   2006 مارس 30 بتاريخ تّ  اجلبائية املراجعة بنتائج املعقبة إعالم  أنّ  امللف أوراق من  ثبت وطاملا ،2006
 القانون  أبحكام اإلنتفاع ف حمقة غي تكون  املعقبة فإنّ  العفو بقانون  عليه املنصوص األجل خارج أي منه، السادسة ابلصفحة  لألداء اإلجباري التوظيف قرار

  816.املذكور
 
 ضبطه يذال  األجل خارج املالية قابض  حبساابت تثقيله تّ  دينها أنّ  أساس على اجلبائي العفو قانون  أبحكام النتفاع ف حمقة غي املعقبة أنّ  ثبت طاملا   -  

 احلكم نتيجة على له أتثي ل هفإنّ  للصواب جمانبا كان  ولئن اخلطية، دفع لرزانمة املعقبة اكتتاب عدم من موقفها األصل حمكمة  به عللت ما فإنّ  املذكور، القانون 
  817.اجلبائي ابلعفو النتفاع ف املعقبة أحقية ثبوت عدم على قضاءها سأتسّ  اليت احملكمة موقف سالمة من ميسّ  ول

 النظام التقديري:  -الفرع السادس

 انتهت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
 

 التوظيف ف الطريقة هذه استعمال ميكنها ل هفإنّ  الطبيعيني، األشخاص دخل على الضريبة أساس لضبط التقديري التقييم طريقة اعتماد لإلدارة جيوز لئن  -  
املضافة وإّنّ  رقم لتحديد القيمة  يتعنّي املعامالت اخلاضع لألداء على  املذكور  ا  املطالب    ابلستناد عليها ضبط األداء  اليت ميسكها  الواثئق احلسابية والفواتي  إل 

 جملة من 6 الفصل يقتضيه مثلما مماثلة أبنشطة التنظي خالل من أو استقصائية سلطات من متلكه مبا عمال اإلدارة عليها  تتحصل ابألداء أو املعلومات اليت
 818اجلبائية.  واإلجراءات احلقوق

 
 ابلدفاتر واملضمنة ابلواثئق رةاملربّ  الستغالل أعباء من وغيها والربيد والتوجه التنقل مصاريف أنّ  الضريبة جملة  من    22و  21 الفصلني أحكام من يستنتج  -  

 القوانني طبق  حماسبة مسك يستوجب الذي احلقيقي النظام حتت التنفيذ عدل  انضواء صورة ف للضريبة اخلاضعة اخلام املقابيض  من  للطرح قابلة تكون  احملاسبية،
 ينضوي ابعتباره والربيد والتوجه التنقل مصاريف بطرح املطالبة ف حمق غي يصبح هفإنّ  التقديري النظام حتت منضواي التنفيذ عدل كان  إذا اأمّ  العمل، هبا اجلاري
 819أعاله. املذكور  22الفصل  من  IIالفقرة أحكام حتت وجواب

 
 وزيـر قبـل مـن يـتمّ  أن   علـى تقـوم أساسـية بضـمانة املسـتوجبة، الشـروط أبحـد خيـلّ  الـذي ابلضـريبة املطالـب مـن التقـديري ابلنظـام النتفاع سحب املشرع خصّ  -  

 لـذلك ملـا طريقـه غـي ف قـرار دون  ابلضـريبة املطالـب مـن التقـديري ابلنظـام النتفـاع سـحب يغـدو سبق ما على ترتيبال، و معل قرار مبقتضى إليه فوض ممّن أو املالية
 820ونتائجه.  السحب مقّرر إصدار ضوابط املشرّع هبا أحاط اليت األساسية ابلضماانت اّتصال من
 

 
 .2014جويلية 14بتاريخ  312436ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  815
 .2014جويلية 14بتاريخ  312436ة عدد  الصادر ف القضيّ القرار التعقيب  816
 .2014جويلية 14بتاريخ  312436ة عدد  الصادر ف القضيّ القرار التعقيب  817
 . 2014 أفريل 14بتاريخ  311601ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  818
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  312685عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  819
 . 2014  أفريل  14بتاريخ  311691عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  820
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احلقيقية وهي طريقة ن اكتشافها  لتباين بني التصاريح واملداخيل  هلا إابّ   اللتجاءمن القرائن القانونية اليت ميكن ملصاحل  اجلباية    طريقة التقييم التقديري تعدّ   إنّ   -
 مصاريف إضافة بعد واجللية الظاهرة  الشخصية النفقات وعلى الثروة ّنو  على الدالة  العناصر أساس على الطبيعيني لألشخاص الصاف الدخل ضبط تفضي إل

 821.ثروته وّنو نفقاته متويل كيفية  إلثبات ابألمر املعين مهايقدّ  أن   ميكن اليت املربّرات وطرح املعيشة

ة التوظيف املنصوص  ف صورة اختيار املطالب ابألداء للنظام التقديري وف صورة غياب حماسبة قانونّية فإّن اعتماد اإلدارة لتحديد الربح الصاف على طريق  -  
  أنّ  اعتبار خالله ومن  مثّ  أّول اخلام املعامالت رقم حتديد يقتضي الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل  على الضريبة جملة من 22 عليها ابلفصل

من املصاريف   والنطالقول يستقيم قلب طريقة احتساب األداء بناء على استنتاج عكسي  . أعباء مبثابة منه  %    30 وأنّ  رحبا ميثل  املعامالت رقم من   %   70
  822بصورة اثبتة املقابيض. تعكس األعباء ل ميكن أن   للتوصل إل حتديد رقم املعامالت اخلام ابعتبار أنّ 

 :اإلمتيازات اجلبائية  -الفرع السابع

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 ّتضع اليت العامة للقاعدة استثناء لتشكّ  ابعتبارها قاضيّ  أتويال اجلبائية ابلمتيازات املتعلقة النصوص أتويل وجوب على  احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ   -  

 823.الشركات على  الضريبة إل التونسية ابلبالد مستغلة مبؤسسات احملققة املداخيل مجيع مبوجبها
 اجلبائي المتياز من ابلضريبة املطالب حلرمان  مدعاة يكون  ل املؤسسة صلب ف استثمارها املعاد األرابح أو املكتتبة األرابح  أو ابملداخيل التصريح عدم  -  

  824. املقررة الستثمارات حتقيق عدم أو الدولة خلزينة ضرر حصول على الدليل مىت أقام إلّ  قانوان عليه املنصوص
 
 حبساب الشركات على الضريبة حدود ف به املنتفعة املؤّسسات إل ابلنسبة حّده جيد السياحية الستثمارات جملة  ضمن عليه املنصوص اإلعفاء امتياز  -  

 وتبقى. الفعلي نشاطها من  األول اخلمس السنوات حبساب األجراء لفائدة ابملسكن النهوض صندوق ف واملسامهة الفعلي نشاطها من  األول العشر السنوات
 ول القانون، طبق السياحي القطاع ف التنافسية القدرة صندوق ف املسامهة ومعلوم املضافة القيمة على األداء إل خاضعة ، ذلك عدا ،فيما املعنية املؤّسسات

  825.ذلك على عدمه من احملاسبة ملسك أتثي
 
املعقبة ف     -   الشركة  تفويتها ف أحد   الستثماراتمن جملة تشجيع    12املنصوص عليه ابلفصل    ابلمتياز  النتفاععدم أحقية  املتأتية من  ابلنسبة ألرابحها 

 الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من بعده وما 10 الفصل أحكام معىن على تصدير عملية لتشكّ  ل العملية تلك  أنّ  مرده الثابتة، املادية أصوهلا
 .826العادي  اجلبائي للنظام خاضعة يصيها مبا التصدير ف املتمثل املعقبة للشركة العادي النشاط جمال ف ابلتايل  تدخل ول الشركات على والضريبة

 
نشاط املستفيد منها موجه كليا للتصدير، مبا جيعلها   من قبيل عمليات التصدير طاملا أنّ تعترب اخلدمات املسداة ابملوانئ التونسية لفائدة شركات مصدرة كليا    -  

 وتكون املذكورة اجمللة  من  (I) 3 الفصل ألحكام طبقا املضافة القيمة على  األداء جملة  تطبيق ميدان  عن خارجة ابلتايل وهي التونسي الرتاب خارج منجزة عمليات
 املتأتية  األرابح طرح ف واملتمثلة التصدير عمليات  إل ابلنسبة املشرع أقرها اليت ابلمتيازات بشأهنا النتفاع ف  حمقة لذلك تبعا اخلدمات تلك أسدت اليت الشركة

 827. الضريبة جملة من  48و الستثمارات تشجيع جملة من 22و 21و  10الفصول ألحكام طبقا الشركات على الضريبة أساس من اخلدمات تلك من
 

 
 .2014جوان   30 بتاريخ 313137عدد ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف و  2014 جوان  30 بتاريخ  312266عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  821
القرار التعقيب الصادر ف  و  2014جويلية 14بتاريخ  312395عدد   ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف و  2014جانفي    27بتاريخ  312115عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  822

 .2014ديسمرب   31بتاريخ  311789عدد  ةالقضيّ 
 .2014نوفمرب  17بتاريخ  311266ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  823
 . 2014 جانفي  27بتاريخ  312067عدد  ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  824
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  312005عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  825

  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ ة عدد  312720  بتاريخ 08  ديسمرب 2014. 826 
 . 2014ديسمرب   08بتاريخ   312616ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  827
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 حبساب الشركات على الضريبة حدود ف به املنتفعة املؤّسسات إل ابلنسبة حّده جيد السياحية الستثمارات جملة  ضمن عليه املنصوص اإلعفاء امتياز  -  
 وتبقى. الفعلي نشاطها من  األول اخلمس السنوات حبساب األجراء لفائدة ابملسكن النهوض صندوق ف واملسامهة الفعلي نشاطها من  األول العشر السنوات

 أتثي ول القانون، طبق السياحي القطاع ف التنافسية القدرة صندوق ف املسامهة ومعلوم املضافة القيمة على األداء إل خاضعة ذلك، عدا فيما املعنية، املؤّسسات
 828. ذلك على عدمه من احملاسبة ملسك

 احملاسبة:مسك   -الفرع الثامن

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت
 تقدمي  أنّ  ، كماابلعتماد وحريّة صادقة وثيقة منها جيعل ومضموان شكال ابلضريبة املطالب من املمسوكة احملاسبة قبول أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر -  

 829. هبا املضّمنة والتقييدات النتائج جبملة ابلضريبة املطالب جماهبة عنه يرتّتب  القانونية للصيغ وفقا إيداعها أو جبائية مراجعة عملية مبناسبة احملاسبة تلك

 حيققون  الذين لألشخاص لخوّ  املشرع أنّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من 22و  21 الفصلني أحكام من يستنتج  -  
 التقديري الربح نظام حتت وإما للمؤسسات، احملاسب للتشريع طبقا حملاسبة مسكهم إثبات شريطة احلقيقي النظام حتت إما اإلنضواء اختيار جتارية غي أرابحا
 والذي امللف أبوراق اثبت هو مثلما حتته اإلنضواء ضدها املعقب اختارت الذي النظام وهو اخلام املقابيض  من   70 %  حدود  ف الدخل اعتماد على يقوم الذي

 830. مبسطة حماسبة مسك يقتضي

 
 للتثبت الشراءات دفرت  هلا يقدم أن   إل املعرتض دعوة جيوز للمحكمة هفإنّ  ومؤيداته حماسبته تقدمي  عن ابألداء املطالب ّتلف يثبت مبا اإلدارة إدلء عدم أمام   -  

 831  .الدفرت بذلك املدون  للطرح القابل املضافة القيمة على األداء من
 
ن  ذلك الدفرت مرقم ومؤشر عليه من قبل اإلدارة ومتضمّ   جيوز اعتماد الدفرت املمسوك من قبل املطالب ابألداء للتثبت من رقم معامالته احلقيقي ابعتبار وأنّ     -  

 املعقب معامالت رقم تعديل ف ةحمقّ  غي  اإلدارة جيعل مبا ،الختياري التقديري للنظام خاضع بوصفه ابألمر املعين قبل من  تلقائيا هبا حاملصرّ  الصحيحة لألتعاب
 832.احلقيقية  موارده على الدليل إقامة ف جنح أن   بعد التوظيف بشطط التمسك ف حمقا األخي هذا وجيعل جزافية بصفة هضدّ 

 
 اإلخاللت  تلك  أمهية مدى  على يتوقف ذلك  أنّ  ضرورة كليا استبعادها إل آليا يؤدي  أن   شأنه من ليس ذلك  فانّ  ابحملاسبة إخاللت  وجود  فرض على   -  

 833. مضموهنا يقصي أن  شأنه من ليس شكلية إخاللت  وجود أنّ  كما احملاسبة مصداقية ف أتثيها ومدى
 
الفصلني    حقّ   -   معىن  والقانونية على  الفعلية  القرائن  للمطالب ابلضريبة ابإلعتماد على  اجلبائية  الوضعية  تعديل  ف  اجلباية  احلقوق   38و  6مصاحل  من جملة 

اجلبائية  اإلعتباط من اتوقيّ  واقعال من وقريبة اثبتة مادية عناصر على ومؤسسة ومتظافرة دةومتعدّ  منضبطة معطيات على مؤّسسا يكون  أن   ينبغي واإلجراءات 
 ف إخاللت وجود ثبت مىت إل ابلضريبة املطالب يقّدمها اليت احملاسبة أمام والقانونية  الفعلية القرائن تقوى ل ذلك، على وترتيبا.  اإلنصاف وعدم والتعسف

 834.ابألداء املطالب نشاط عن الناجتة املداخيل حلقيقة مطابقتها لعدم أو فيها لنقص  إما مصداقيتها حول شكوك أو مسكها
 

 
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ  120053القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد   828
 . 2014فيفري    24بتاريخ  310799عدد   ة القضيّ القرار التعقيب الصادر ف  829
 .2014جويلية 14بتاريخ  312395ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  830
 .2014فيفري   24بتاريخ  313085ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  831
 . 2014فيفري    24بتاريخ  311924ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  832
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311737ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  833
 . 2014جويلية 14بتاريخ  312395ة عدد  التعقيب الصادر ف القضيّ القرار و  2014 نوفمرب 17بتاريخ  311797ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ   834
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تفقد تلك احملاسبة مصداقيتها وجيوز   حيق ملصاحل اجلباية استبعاد احملاسبة املمسوكة من قبل املطالب ابألداء إذا عاينت وجود إخاللت تعرتيها من شأهنا أن     -  
 احلقوق جملة من   38و 6 الفصلني أحكام هلا ّتوله ملا طبقا والفعلية القانونية القرائن على ابإلعتماد ابألداء للمطالب اجلبائية الوضعية تعديل لذلك هلا تبعا

 835. اجلبائية واإلجراءات
 
 احلجج  جبميع الستظهار اجلباية، مصاحل قبل من استبعادها أو حملاسبة مسكه عدم عند ابألداء  للمطالب جيوز  هأنّ  اعتبار على  احملكمة قضاء فقه استقرّ   -  

 836املذكور. لألداء دفعه تفيد اليت الشراءات فواتي ذلك ف مبا املضافة القيمة على  األداء لطرح استحقاقه إثبات شأهنا من اليت والواثئق
 
  837.عدم تقدمي احملاسبة دون سواهامن جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية إّّنا خيّص صورة  38التنبيه على املطالب ابألداء على معىن الفصل  -  

 :أساس الضريبة ونسبها    -الفرع التاسع

 انتهت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
 هبا يصرح اليت واملداخيل ابلضريبة املطالب عيش مستوى بني واضح فارق بروز على احلّجة قيام على يقوم املعيشة تكاليف أساس على التقديري التقييم  -  

 838. السابقة وللسنة الضريبة توظيف لسنة ابلنسبة لاألقّ  على  %   40بنسبة به املصرح الصاف اجلملي الدخل التقديري املبلغ يفوق عندما
 
 العناصر إل إستنادا جزافية بطريقة األداء قاعدة ضبط يتمّ  هفإنّ  الثروة ّنوو  شالعي مستوى عناصر و هبا املصرح املداخيل بني واضح فارق وجود  صورة ف  -  

 839. ثروته ّنو  و الظاهرة نفقاته تربير عليه جيب الذي ابألداء املطالب على احلالة هذه ف اإلثبات عبء ينقلب كما الذكر ف األخية
 
 األسهم إقتناء إطار ف ابخلسارة مّسي ما تدارك ميكن  ل فإنّه املصححة الصافية األصول قيمة مع الشركة قيمة مقارنة من إستنتاجه  تّ  اإلجياب الفارق أنّ  طاملا -  

 840. بعنوانه قانوان املستوجبة الضريبة دفع من يابلتفصّ  املعنية للمؤسسة احلقيقية القيمة وتقدير
 
 التوظيف ف الطريقة هذه استعمال ميكنها ل هفإنّ  الطبيعيني، األشخاص دخل على الضريبة أساس لضبط  التقديري التقييم طريقة اعتماد لإلدارة جيوز  لئن  -  

املضافة وإّنّ  رقم لتحديد القيمة  يتعنّي املعامالت اخلاضع لألداء على  املذكور  ا  املطالب    ابلستناد عليها ضبط األداء  اليت ميسكها  الواثئق احلسابية والفواتي  إل 
 جملة من 6 الفصل يقتضيه مثلما مماثلة أبنشطة التنظي خالل من أو استقصائية سلطات من متلكه مبا عمال اإلدارة عليها  تتحصل ابألداء أو املعلومات اليت

 841. اجلبائية واإلجراءات احلقوق
 
 دخل على الضريبة جملة من 2-27 ابلفصل  الوارد ابإلعفاء معنية غي التجاري األصل من حرمانه مقابل ابألداء املطالب قبضها اليت الغرامة كانت لئن  -  

 ل هفإنّ  العامة املصلحة أجل من النتزاع إطار ف العقارات ف التفويت عند احملققة الزائدة ابلقيمة حصرا قيتعلّ  الذي الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص
 842. تفويت عملية إثر جاء رحبا لتشكّ  ابعتبارها الضريبة جملة من  (I) 11الفصل  أحكام تطبيق من استبعادها ميكن

 

 
  .2014جوان    30  بتاريخ  312202عدد    ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف  و  2014ديسمرب   08بتاريخ    312704ة عدد   القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  835
 .2014جويلية 14بتاريخ  311956ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  836
 . 2014جوان    09بتاريخ  312151ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  837
 . 2014نوفمرب  17بتاريخ  311797ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ   838
 .2014ماي  26بتاريخ  311226ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  839

 . 2014أفريل  28بتاريخ  311368ة عدد  القضيّ القرار التعقيب الصادر ف   840
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311601ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  841
 . 2014 جانفي  20بتاريخ  311304ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  842
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 األخية هذه على يتوجب هفإنّ  الشركة حماسبة خالل من بواثئق مدعمة تكن مل  واليت الصرف عن الناجتة اخلسائر مبالغ إل توصلت اجلباية إدارة أنّ  طاملا  -  
 معلوماهتا مصدر بينت اأهنّ  طاملا ذلك  ف ها حملّ  احللول  اإلدارة على وليس الطرح تربر  ومؤيدات واثئق من يدعمها ما بتقدمي  اخلسائر هذه لطرح استحقاقها إثبات
 األمر خصوصها، ف صعبا املعقبة تدعيه كما اإلثبات جيعل  أن   شأنه من مبا مبهمة أو كبية غي املبالغ وأنّ  خاصة بذلك اإلكتفاء وميكنها املعقبة حبوزة هو الذي
 ومعلال اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة  من 50 للفصل خرق أي فيه وليس طريقه ف للطرح املبالغ تلك قابلية بعدم الستئناف  حمكمة قرار معه يكون  الذي
 843. سائغا تعليال

 
 مبوجب هبا التصريح آلية املشرع فرض فقد اختياره، نتيجة مايل لعبء خزينتها حتمل طوعا املعنية املؤسسة قبول على يقوم التجارية اإلنقاصات نظام كان  مىت -  

 من اجلباية إدارة نتتمكّ  حىت دحمدّ  أبجل دهاوقيّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من  3-55و  3-14الفصول   أحكام
 تصريح مبقتضى اإلنقاصات بتلك صرحت املعقبة الشركة أنّ  وطاملا التصريح، بتنزيل هلا املخصصة للغاية العنوان  بذلك املايل املبلغ رصد ةصحّ  على رقابتها بسط

 844.هحملّ  ف يعترب التوظيف عناصر ضمن  التجارية اإلنقاصات إبدماج اجلباية مصاحل قيام فإنّ  اإلجباري التوظيف قرار صدور وبعد اآلجال خارج تّ  تصحيحي
 
 ف املؤرخ 123 عدد القانون  من 72 الفصل أبحكام  معين غي ابلتايل يكون  هفإنّ  احلقيقي للنظام اوإّنّ  التقديري للنظام خاضع غي املعقب أنّ  ثبت طاملا  -  

املعين ابألمر مل يثبت لقاضي األصل تكلفة األصل التجاري الذي    املستند إليه وفضال عن ذلك فإنّ   2002املتعلق بقانون املالية لسنة    2001ديسمرب   28
 845. للضريبة  اخلاضع الربح ف تقدير القيمة الزائدة أو العتبارخذها بعني أ أنشأه ليتمّ 

 
 أنّ  الشركات على والضريبة الطبيعيني األشخاص دخل على الضريبة جملة من   51و اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة من  5 الفصلني أحكام من ستفاديُ   -  

 التصاريح، تلك مراقبة اجلباية ملصاحل خّول كما الحتياطية، ابألقساط املتعلقة التصاريح ذلك  ف مبا اجلبائية تصارحيهم إيداع ابلضريبة املطالبني على أوجب املشرع
 تطبيق جمال ضمن تدخل ا ألهنّ  وذلك  الشركات على الضريبة أو  الدخل على  الضريبة مثل هبا والتصريح دفعها لواجب  ّتضع  الحتيـاطية األقساط  فإن ثّة  ومن

 املستوجب األداء مبلغ ف تغيي كل  ألنّ  اجلباية مصاحل قبل من مراجعتها  تتمّ  املذكورة األقساط فإنّ  الصفة وهبذه الضريبة، أبساس وثيقا ارتباطا وترتبط األداء
  846. املوالية السنة ف دفعه الواجب الحتياطية األقساط بعنوان  املستوجب األداء مبلغ على ابلتبعية ينعكس معينة سنة بعنوان 

 
 يبيحها ل قراءة على تقوم أهّنا حال قانوان هلا سند ل اخلام الربح نسبة على تسّلط املضافة القيمة أنّ  ابعتبار الستئناف حمكمة إليها خلصت اليت النتيجة  -  

 املشرّع  إرادة مع تتعارض اأهنّ  كما سواها دون  األداء طرح عمليات وشروط قواعد ضبط ف موضوعه ينحصر الذي املضافة القيمة على األداء جملة من 9 الفصل
 يتضّمن الذي املعامالت رقم على تقوم الداخلي النظام ف األداء قاعدة أنّ  من اقتضاه  فيما املضافة القيمة على األداء جملة من  I -  6الفصل هبا الناطق الّصرحية
 القيمة على األداء ابستثناء كمقابل املدفوعة األشياء قيمة وكذلك واملعاليم واألداءات املصاريف مجيع احتساب مع اخلدمات أو  واألشغال البضائع سعر ... "
 اللف وسائل إرجاع وعدم اإليداع بعنوان  املقبوضة املبالغ على األداء قاعدة تشتمل والتعويضية.ول الظرفية القتطاعات وكذلك الستغالل ومنحة املضافة
  847. "املودعة

 
 هضدّ  املعقب أبرابح املتعلق التوظيف عنصر حدود ف لألداء اإلجباري التوظيف لقرار جزئي إلغاء واإلحالة ابلنقض  القاضي التعقيب القرار عن ترتب  إذا  -  

 املتعلق التوظيف عنصر حبذف وذلك املستوجب  األداء احتساب إبعادة لإلدارة لذلك تبعا أتذن  أن   اإلحالة حمكمة على هفإنّ  احملاماة، مكتب  نشاط من املتأتية
 لألداء اإلجباري التوظيف قرار إبلغاء قضت  ملا الصواب جانبت قد وتكون  األخرى، التوظيف عناصر بقية على  اإلبقاء مع كمحام هضدّ  املعقب بنشاط

 
 . 2014جانفي   20بتاريخ  310484ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  843
 . سابق الذكر القرار التعقيب  844

 . 2014جانفي   20بتاريخ  311304ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  845
ادر ف  والقرار التعقيب الص  2014ديسمرب  08بتاريخ    312616القرار التعقيب الصادر ف القضية عدد  و  2014جوان   09بتاريخ  312151ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  846

 .2014ديسمرب   08بتاريخ    312569القضية عدد  
 . 2014ديسمرب   31بتاريخ  311799 ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ و  2014ماي  25بتاريخ  311965ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  847
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 848. برمته

 :اإلثبات يف الّنزاع اجلبائي  -الفرع العاشر

 انتهت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 
 الرمسي غي الكتب منزلة هلانزّ  الذي والعقود اإللتزامات جملة من مكرر 453 الفصل أحكام معىن على ابإلعتماد ةحريّ  إلكرتونية وثيقة متثل املمغنطة األقراص  -   

 849.اإلثبات وسائل بكل والدحض  للمعارضة قابلة اأهنّ  أي
 
 اإلثبات قواعد ف األصل احرتمت قد بذلك تكون  افإهنّ  "صادق" اإلعالمية املنظومة  من املستخرجة ابلبطاقات ضّده املعقب اجلباية إدارة واجهت طاملا  -  

 850. ابلضريبة املطالب تصريح صحة عدم إثبات إل تسعى اليت هي ابعتبارها اإلدارة على  حممول األداء قاعدة إثبات عبء أنّ  تقتضي اليت اجلبائية
 
 وبعض  الشركة لتلك النقدية التدفقات جدول بني املقاربة ف واملتمثلة هاضدّ  املعقب  للشركة اجلبائية الوضعية لتعديل اجلباية  مصاحل اعتمدهتا اليت القرينة   -  

 إل ابلتايل ترقى ول  علمي أو موضوعي معيار ألي لفتقارها احلرفاء حساب ف املفرتض النقص  وجود إثبات من حال أبي متكـّن  ل مباشرة به املرتبطة احلساابت
 851. اجلدية  القرينة مرتبة

 
 الشراءات بقيمة مرتبط اآلخر والبعض  معيـّنة آبجال مرتبط بعضها أنّ  ذلك موضوعها حيث من ّتتلف املضافة القيمة على األداء توظيف أتجيل شهادات   -  

 852. منها كل طبيعة حبسب الشهائد تلك بني التفرقة الوجيه من جيعل اممّ  آجال، حتديد دون 
 املبسوطة والواثئق احلجج تقدير ف واسعة سلطة هلا اليت املوضوع حمكمة إلجتهاد املوكولة الواقعية األمور من يعدّ  حجيتها قوة وتقدير اخلصوم حجج فحص  -    

 853. التعليل ف ضعف  أو التقدير ف فادح خطإ من حكمها يشوب ما بقدر إل التعقيب قاضي قبل من ذلك ف عليها رقابة ول أمامها،
 
 854. السنوات تلك على توزيعها وإمكانية ثروته ّنو مصادر تربر إثبااتت من ابألداء املطالب يقدمه مبا مرتبط السنوات من عـدد  على الثروة ّنو  توزيع -  
 
 هلا خيّول ل مبا أولية جبائية مبراجعة يتعلق األمر  وأنّ  خاصة أخرى بشراءات هضدّ  املعقب قيام إثبات إل تتوصل مل اإلدارة أنّ  امللف أوراق من ثبت طاملا -  

 إثبات عبء  قلب وقانوان واقعا هلا جيوز ل هفإنّ  ه،ضدّ  للمعقب املالية الذمة عناصر ف البحث إل واإللتجاء اإلستقصاءات مثل املعمقة املراجعة آليات استعمال
 855 .ه ضدّ  املعقب على  حممول جبعله أخرى بشراءات القيام

 
 عملية موضوع العقار شراء لتمويل جزئيا أو كليا خصصها هوأنّ  أخرى اقتناءات متويل ف مدخراته يستعمل مل هأنّ  إبثبات هضدّ  املعقب اإلدارة مطالبة -  

 حتميل ميكن  ل  هأنّ  ضرورة اإلدارة  على  إثباته  حيمل  أمر  هو أخرى  شراءات  لتمويل املدخرات تلك  هضدّ  املعقب ّتصيص  وأنّ  ابعتبار طريقه، غي ف التوظيف

 
 . 2014جوان   30بتاريخ   312202ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  848
 .2014جويلية 14بتاريخ  312154ة عدد  القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  849
 .2014 جويلية    14بتاريخ  312160ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  850
 .2014 جويلية    14بتاريخ  312160ة عدد الصادر ف القضيّ   القرار التعقيب   851
 .2014 جويلية    14بتاريخ  312160ة عدد القضيّ الصادر ف  القرار التعقيب  852
القـرار التعقيـب الصـادر ف و  2014ديسـمرب  8بتـاريخ   312704ة عـدد  والقـرار التعقيـب الصـادر ف القضـيّ  2014جويليـة 14بتـاريخ  312289ة عـدد  القرار التعقيـب الصـادر ف القضـيّ   853

 . 2014فيفري   24بتاريخ   311511  ة عددالقضيّ 
 . 2014 جويلية  14بتاريخ  312377ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  854
 .2014 جويلية    14بتاريخ  312160ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  855
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 856. أمر سلبإثبات  ابألداء املطالب
 
 مسألة تبقى فعليا، النشاط مواصلة أو التوقف  أي املسألة هذه فإنّ  قانونية بصفة النشاط عن ابلتوقف التصريح ف معينة وشكليات إجراءات املشرّع أقرّ  لئن  -  

 857. اإلثبات وسائل بكلّ  اإلعالم ذلك غياب وف خالف وجود عند إثباهتا ميكن موضوعية
 

 الضريبة وعاء حقيقة هحملّ  لتحل ابلضريبة املطالب تصريح صحة عدم على التدليل إل تسعى أن   عليها اليت اإلدارة على  حممول  األداء قاعدة إثبات عبء  إنّ  -  
 الذي ابلضريبة املطالب على اإلثبات عبء ينقلب وعندها الضريبة جملة من  43و42 ابلفصلني  عليها املنصوص والواقعية القانونية القرائن إل إستنادا املستوجبة

 858. اجلبائية  واإلجراءات احلقوق جملة من  65للفصل طبقا احلقيقية موارده على الدليل إقامة أو اإلدارة إليه توصلت فيما الشطط إثبات حينئذ عليه يتوجب
 
 يتوصل  مل ولو بوجوده اإلقرار املوضوع حمكمة إبمكان  هأنّ  إل به، يتمسك الذي ابألداء املطالب على األصل ف حممول التوظيف ف الشطط إثبات كان  لئن  -  

 سلطتها إطار ف القناعة لديها حصلت كلما وذلك  ابألداء املطالب لفائدة حجة تكوين قبيل من  ذلك  يكون أن   دون املطلوبة ابلكيفية إثباته إل ابألداء املطالب
 اإلدارة استبعدت إذا ةخاصّ  فيها، النظر للمحكمة وسبق ابألداء املطالب لوضعية مماثلة وضعيات ف اإلدارة إليه انتهت مبا مقارنة الشطط ذلك بثبوت التقديرية
 حجيتها تقدير يعترب إثبات وسائل هي اليت والفعلية القانونية القرائن على واعتمدت احلال قضية ف هو الشأن  مثلما هضدّ  املعقب قبل من املمسوكة احملاسبة
 859. املوضوع حمكمة هبا تستأثر واقعية مسألة

 
 األخية هذه على يتوجب هفإنّ  الشركة حماسبة خالل من بواثئق مدعمة تكن مل  واليت الصرف عن الناجتة اخلسائر مبالغ إل توصلت اجلباية إدارة أنّ  طاملا  -  

 معلوماهتا مصدر بينت اأهنّ  طاملا ذلك  ف ها حملّ  احللول  اإلدارة على وليس الطرح تربر  ومؤيدات واثئق من يدعمها ما بتقدمي  اخلسائر هذه لطرح استحقاقها إثبات
 األمر خصوصها، ف صعبا املعقبة تدعيه كما اإلثبات جيعل  أن شأنه من مبا مبهمة أو كبية غي املبالغ وأنّ  ةخاصّ  بذلك اإلكتفاء وميكنها املعقبة حبوزة هو الذي
 ومعلال اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة  من 50 للفصل خرق أي فيه وليس طريقه ف للطرح املبالغ تلك قابلية بعدم اإلستئناف  حمكمة قرار معه يكون  الذي
 860. سائغا تعليال

 قدره الليلة كراء ومعني السنة ف فعلي عمل ليلة 80 معدل على ابعتمادها وذلك املستوجب األداء لتحديد اجلباية مصاحل هبا استدلت اليت الواقعية القرائن  -
 القرائن من هي ابألمر، املعين قبل من املودعة ابلتصاريح نةاملضمّ  العناصر لتفنيد املعدل املعامالت رقم من صاف كربح  %   70 نسبة واعتماد دينارا   450
 حتت إدراجها ميكن ول األولية املراجعة ف وليس اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة  من 38 الفصل إل استنادا املعمقة املراجعة ف اعتمادها جيوز اليت الواقعية
 861. األولية املراجعة ف اعتمادها جيوز اليت اجمللة نفس من  37الفصل ف الواردة  املعلومات صنف

 
 هلا يتسىن و بذلك علما إحاطتها يتيّسر حىت املعنية اجلباية مصاحل لدى هبا التصريح ثبت مىت إلّ  اإلدارة هبا تعارض ةحجّ  تكون ل ابلضريبة املطالب وفاة  -

 862.ابألداء املعنية املالية الذمة مستوى  على عنها املرتتبة القانونية النتائج استخالص

 الّنزاعات املتعّلقة ابملصادقة على تقارير االختبار:  -القسم الثالث

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 .2014 جويلية    14بتاريخ  312160ة عدد القرار التعقيب الصادر ف القضيّ  856
 . 2014أفريل  14بتاريخ  782311القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   857
 . 2014أفريل  14بتاريخ  311168القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   858

  القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  312727  بتاريخ 08  ديسمرب 2014. 859 
 . 2014جانفي   20بتاريخ  310484القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  860

   القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  311824 بتاريخ 14جويلية 861.2014 
 . 2014جوان   30 بتاريخ  312055عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  862



127 

 

 تقارير بينها ومن عنها اإلعراض أو اعتمادها ومدى اإلثبات وسائل حجية تقدير ف السلطة كامل األصل لقضاة أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر   -  
 863. ه ل رقابة عليهم ف ذلك من قبل قاضي التعقيب إل بقدر ما يشوب قضائهم من خطإ فادح ف التقدير أو ضعف ف التعليلوأنّ  ،الختبار

 
 الختبار تقرير خبصوص  موقفها وعللت البداية حمكمة عليها صادقت اليت الختبار نتائج ا تبنتأهنّ  طاملا  كافيا تعليال معلال الستئناف حمكمة قضاء يكون   -  
 الشطط إثبات إل توّصل املنتدب اخلبي وأنّ  التوظيف موضوع للعقار التجارية القيمة ضبط بطريقة متعلقة واقعية معطيات نوتضمّ  املأمورية لنص  مطابقا جاء هأبنّ 
 864. ابألداء املطالبة قبل من هبا املصرّح القيمة مع تتناغم اخلبي إليها توصل اليت القيمة أبنّ  القناعة لديها وحصلت  اإلدارة، اعتمدهتا اليت القيمة ف
 
 موضوع العقار لقيمة تقديره ف خمتلفتني طريقتني أعمل اخلبي أنّ  من الختبار تقرير ابعتماد قضاءها احملكمة به عللت ما وكافيا مستساغا تعليال يعترب   -  

 واستبعاد نتيجته بتبيّن  القاضي البتدائي احلكم إقرار التقديرية سلطتها إطار ف ترى  اوأهنّ  سليمة فنّية وأسس ميدانية معاينات على انبىن تقريره وأنّ  التوظيف عملّية
 865.وإخاللت هنات من اإلدارة إليه نسبته ما
 
، ليس من الختباراتباع اخلبي املنتدب طريقة واحدة لتقدير قيمة العقار موضوع التوظيف ابعتماد ثالثة عقود بيع لثالث حمالت مماثلة للمحل موضوع     -  

 ضبط إل للتوصل حتيينها بعد التنظي بعقود نةاملضمّ  األثان  معدل اعتماد ف واملتمثلة اخلبي إليها توصل اليت النتيجة إل ابلنظر الختبار أعمال يوهن  شأنه أن  
  866. اخلبي إليها توصل اليت النتيجة يوهن  أن   شأنه  من ما متقدّ  مل اإلدارة وأنّ  ةخاصّ  التوظيف، موضوع للمحل احلقيقية القيمة

 
 هذه  على يتعنّي  أنّه إلّ  احملكمة، يقّيد ل اخلبي رأي  وأنّ  القاضي لجتهاد موكول الختبار إبجراء  اإلذن أنّ  اعتبار على اإلدارية احملكمة قضاء فقه  استقر  -  

 867. مستساغا تعليال نظرها وجهة تعّلل أن    جزئيا أو كليا  اعتمدته أو عنه عدلت مىت األخية
 
 اليت الدفوعات من ابلرغم ابمللف نواملضمّ  ابتدائيا به املأذون  الختبار تقرير حيال الصمت لزمت ملا التعليل ابنعدام متسما الستئناف حمكمة قضاء يكون  -  

 للمفعول تطبيقا املنتقد احلكم حمكمة على وكان  تربير دون  األعمال تلك استبعدت البداية حمكمة وأنّ  ةخاصّ  اإلختبار، ونتائج أعمال بشأن  اإلدارة هبا متسكت
 868. اإلختبار إبعادة اإلذن  أو بشأهنا موقفها وإبداء اإلختبار ونتائـج أعمال مناقشة لإلستئناف اإلنتقايل

 
 عملية إبعادة اإلذن األصل حمكمة على حيتم لألداء اإلجباري التوظيف عملية موضوع للعقار الفالحية الصبغة ثبوت خبصوص  الختبار تقرير جزم  عدم   -  

 869. الختبار
 
 وابلتايل  اخلصوم، مبصلحة بل العام النظام هتمّ  مبسألة قيتعلّ  ل والتجارية املدنية املرافعات جمّلة من  112و   110الفصلني أحكام خرق  من املأخوذ املطعن  -  

  870. اإلداريّة ابحملكمة املتعّلق القانون  من مكرر   76و  72الفصلني أبحكام عمال قانوان جائزة غي تكون  التعقيب لدى مرة ألول إاثرته فإنّ 
 
 يقتصر هبما اإلستعانة للمحكمة القانون  خّول الذين اخلبي أو اجلباية مصاحل دور أنّ  اجلبائّية واإلجراءات احلقوق جملة من 66 الفصل أحكام من يستشف  -  

 
والقرار التعقيب الصادر ف   2014جويلية 14بتاريخ  312542والقرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   2014ديسمرب  08بتاريخ  313593القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   863

 .2014ديسمرب  08بتاريخ  312394القضّية عدد  
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  313593القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   864
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312542القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   865
 . 2014جوان   30بتاريخ   312213القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   866
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312288القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   867
 .2014ديسمرب    8بتاريخ  312643القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   868
 . 2014جويلية   14بتاريخ  312267القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   869
 .2014فيفري   24بتاريخ  311571القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   870
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 871. وحدها للمحكمة وتقديرها ضبطها أمر يرجع اليّت  للتعديالت طبقا احلساب عملية إعادة على
 
ت ف إحدى املسائل القانونية أو الواقعية املشرع ولئن خّول حملكمة األصل إذا ما بتّ   جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية أنّ من    66يستنتج من أحكام الفصل     -  

 يتمثل بشرط احلساب إبعادة للقيام خبي تعيني إل جلوءها قيـّد هفإنّ  اجلباية، مبصاحل ذلك ف تستعني أن   املستوجبة األداءات احتساب إعادة ضوئها على رتوقرّ 
 872.الغرض ف ملطلب ابألداء املطالب تقدمي  ف
 
 أو اإلجراءات بطالن  احرتامها عدم عن يرتتب ل اليت اإلستنهاضية اآلجال قبيل من اجلبائية واإلجراءات  احلقوق جملة من 62 ابلفصل الوارد األجل يعترب  -  

 من اإلدارة تسلمت أن   بعد حتققت بشأنه قد املالحظات وإبداء الختبار تقرير حمتوى على اإلطالع وهي اإلجراء من الغاية أنّ  ضرورة الختبار ةعمليّ  فساد
 873.وانقشته الختبار تقرير من نسخة احملكمة

 
 خمالفا احملكمة قضاء يكون  أن  يعين ل ذلك فإنّ  "احملكمة يقّيد ل اخلبي رأي  أنّ  والتجارية املدنية املرافعات جملة من 112 الفصل أحكام اقتضت لئن   -  

 874.اجتهادها مطلق وفق اخلبي أعمال نتيجة إل واطمأنت وجاهته ارأتت كلما به أتخذ أن   هلا جيوز هإنّ  بل اخلبي لرأي ابلضرورة
 
 من ذلك ف عليها رقابة ول أصل كمحاكم التقديرية صالحياهتا إطار ف منصهرا هبا األصل حماكم اقتناع يغدو اليت والواثئق احلجج من يعترب الختبار تقرير  -  

 875. هذه احملكمة إل ف صورة ثبوت خطأ فادح ف التقدير أو خرق للقانون ف جانبها قبل
 
 ل ذلك فإنّ  التنظي بعقدي املضّمن الثمن دون  كان  ولئن املنتقد احلكم حمكمة واعتمدته اخلبي قّدره الذي التوظيف موضوع  للعقار الواحد اهلكتار ثن   -  

 مشمول أصبح التوظيف عملية موضوع العقار وأنّ  ماسيّ  مطابقة، بعقود ل  تنظي بعقود يتعلق األمر أنّ  طاملا التقدير ف فادحا خطأ ليشكّ  أن   حال أبي  ميكن
انتزاعها مقابل أتمني  القتضاءلفائدة الوكالة العقارية للسكىن مبا خيّول هلا قانوان حق األولوية ف شراء األراضي املشمولة مبنطقة التدخل وعند  عقاري تدخل مبنطقة

 876. قيمة لأقّ  أبثان  غرامة انتزاع لفائدة املالكني
 ل  إجراء هو النزاع ف طرفا الدولة كانت كلما خرباء ثالثة تعيني وجوب ف واملتمثل والتجارية املدنية املرافعات جملة  من 102 الفصل أوجبه الذي اإلجراء   -

 من تنازل يعدّ  األصل ف اخلوض قبل به املعارضة عدم فإنّ  لذلك وتبعا خالفه، على النزاع طرف اتفاق جواز بدليل اخلصوم مصلحة يهمّ  اوإّنّ  العام ابلنظام يتعلق
 877. خرباء ثالثة بواسطة الختبار إجراء عن املعين الطرف

 878. به ضمنيا قبول يعدّ  مبناسبتها أو للمأمورية اخلبي إعداد قبل املسألة تلك إاثرة وعدم املنتدب اخلبي اختصاص على اجلباية مصاحل اعرتاض عدم -
 واإلكتفاء شأنه، ف اإلحرتازات عديد وتقدميها واحلجج ابلواثئق فحواه يثبت مبا اإلدارة مطالبة رغم قبلها  من اعتماده فإنّ  احملكمة ديقيّ  ل الختبار كان لئن  -

 اإلدارة طلبتها اليت اإلثبااتت غياب رغم األداء بتخفيض  والقضاء اخلبي قدمها اليت التربيرات خالل من  موقفها صراحة على التنصيص  ودون الختبار تقرير بتبين
 879. طريقه غي ف فيه املطعون  احلكم جيعل ،الختبار تقرير إليها استند واليت

 يوهنها مبا الطرفان  أيت  مل مضبوطة حسابية وعمليات سليمة فنية معطيات على مؤسسة جاءت به املأذون  الختبار نتيجة أنّ  إبيراد  فيه املطعون  القرار اكتفاء  -

 
 .2014فيفري   24بتاريخ  571311القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   871
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  312748القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   872
 .2014جوان   30بتاريخ  312157القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  873
 .2014فيفري   24بتاريخ  311918القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   874
 .2014جوان   30بتاريخ    312213والقرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   ق الذكرالقرار التعقيب ساب 875
 .2014فيفري   24بتاريخ  311918 القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  876
 . 2014جوان   30بتاريخ   312213 القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  877
 . 2014ديسمرب  8بتاريخ  312748والقرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   2014أفريل  14بتاريخ  311737 القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  878
 . 2014جويلية   14بتاريخ  311790القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد  879
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 880. املتقاضني جتاه الواجب هذا يفرضه مبا القيام  من وهتراب التعليل ف فادحا تقصيا ل للقضاء، يشكّ  كأساس اعتمادها وتعنّي 

 

 الباب اخلامس:قضاء السندات التنفيذية 

 املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات : -القسم األّول 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

حرتامها للشكليات األساسية املتعلقة بكيفية إصدارها اتتضّمن األحكام ما يفيد    ستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه من القواعد األصولية أن  ا  -  
 881. اإجراءاهت  صحة على  الوقوف من ابعتبار أّن ذلك ميّكن 

 
نزاعات املتعلقة ابإلعرتاض على بطاقات اإللزام خيضع إلجراءات أساسية من بينها اإلستماع إل تقرير احلاكم املقرر ابجللسة الة  إصدار األحكام ف مادّ   إنّ   -  

 882العلنية. 
 
 التسمية تضمن طاملا املذكور احملضر يعيب ل  اإللزام بطاقة سند اإلداري اإلعرتاض حمضر ضمن املعقبة للشركة اجلبائي املعرف بتحديد املتعلق املادي اخلطأ إنّ   -  

 883الصحيحة للشركة املعقبة وعنواهنا املنصوص عليه بسجلها التجاري. 
 
 هذا حرتاما عدم اإلداري، فإنّ  ابإلعرتاض األصلي املدين إعالم دون  ضّدها املعّقب الشركة ضدّ  النزاع حملّ  اإللزام بطاقة أصدر العمومي احملاسب أنّ  ثبت لئن -  

 884. األصلي املدين مبصاحل لتعّلقه نظرا هبا اإلضرار أو يدها حتت املعقول الشركة حقوق ف التأثي شأنه من ليس اإلجراء
 
 اإلجتماعي، للضمان  الوطين الصندوق طرف من املعدة اجلرب بطاقات على التنفيذية الصبغة إضفاء سلطة  للولة يفّوض أن  اإلجتماعية الشؤون  لوزير أنّ  طاملا -  

 اجلهوي املدير فإنّ  التفويض، جييز املرتبة نفس من  قانوين نصّ  وجد وطاملا مفّوض ختصاصا صاحب عتبارهاب الوايل صالحيات من ابتت  السلطة هذه فإنّ 
 885. بطاقة اجلرب حمّل النزاع الصبغة التنفيذيةبتفويض من الوايل يكون خمتّصا إبكساء  اإلجتماعية للشؤون 

 املبادئ املتعّلقة ابألصل : -القسم الثاين

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

املستحق،  املبلغ يفوق هأنّ  إبجرائه أذنت الذي  الختبار خالل  من األصل  حملكمة ثبت  ماليا مبلغا اإللزام بطاقة تضمني أنّ  على  احملكمة هذه قضاء فقه ستقرّ ا -   

 
 .2014جويلية 14بتاريخ  311348 القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   880
 .2014 ديسمرب   08  اريخبت 313122عدد   القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف  و  2014  جانفي  20  بتاريخ 312759عدد   القضّيةالقرار التعقيب الصادر ف   881
 .2014 جوان   9 بتاريخ 311186عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  882
 .2014 جوان   9 بتاريخ 311186عدد  القضّية الصادر ف القرار التعقيب  883
 . 2014 نوفمرب  17 بتاريخ 311314عدد  القضّية القرار التعقيب الصادر ف  884
 . 2014 جويلية  14 بتاريخ 313308وعدد  313307وعدد  313306القرارات التعقيبية الصادرة ف القضااي عدد  885
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 886. تها واإلقتصار على إبطاهلا جزئيا ف حدود ما انتهى إليه تقرير اإلختبارئالقضاء بتجز  من مينعها ل
 

يقتصر على تفحص الشرعية اخلارجية للسند التنفيذي املعرتض عليه وعلى التثبت    الستخالصجرى قضاء هذه احملكمة على أّن نظر احملكمة املتعهدة بنزاع    -  
  887.جزئية أو كلية بصفة به الوفاء يقع ومل التقادم مبوجب ينقض  ومل مستحقا  يزال ل به املطالب من أّن الدين

 الّسادس: قضاء اهليئات املهنّية  الباب

 : الرتسيم -القسم األّول

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
 زمن املنطبقة األصلية  للقاعدة طبقا عليها املعروضة  املنازعة  ف  تنظر ابمللف   املتعهدة القضائية اجلهة أنّ  وقضاء فقها هبا املسّلم العامة اإلجرائية األصول من  -  

  جديدة أصلية قواعد  إلرساء الدعوى لنشر لحقة وبصورة جديد قانون  مبوجب املشرع تدخل  عن النظر  بقطع ذلك و لديه، التداعي  موضوع  القرار صدور
 رجعيا مفعول ،  املتعلق بتنظيم مهن  احملاماة   2011أوت    20املؤرخ ف     2011لسنة 79 عدد املرسوم  شأن  هو ن، كمايتضمّ  مل اجلديد النص  هذا أنّ  طاملا

  888.النفاذ حيز لدخوله السابقة الوضعيات إل أحكامه امتداد يكفل
 
 اهليكل وجعله الرتسيم رفض  أو ابلرتسيم املتعلقة القرارات اذابّتّ  للمحامني الوطنية اهليئة جملس احملاماة، مهنة بتنظيم املتعلق القانون  من 62 الفصل خصّ  لئن -  

 إسناد غياب ف هأنّ  به املسلم ومن القانونية ابلشخصية للمحامني الوطنية اهليئة تتمتع  أن   صراحة اقتضى القانون  نفس من 48 الفصل فإنّ  اهليئة، بتسيي املكلف
 إمكانية  القانونية متعلقاهتا بني من اليت القانونية ابلشخصية املتمتعة اجلهة إل يعود التمثيل ذلك فإنّ  خمصصة جلهة القضاء أمام التمثيل صفة معينة جلهة صريح

 .889قانوان  طريقه ف كان  احملامني جبدول الرتسيم رفض  قرار ف للطعن للمحامني الوطنية اهليئة ضد القيام وأنّ  عليه  مدعى أو مدع بصفة سواء التقاضي
 
 ف  احملامني جبدول املباشر الرتسيم  حبقّ  يتمتعون  كانوا الذين املاجستي أو املعمقة الدراسات  شهادة على املتحّصلني وضعية إل صراحة املشرع يتعرض مل لئن -  

 وذلك ابحملاماة، الرتسيم إمكانية من إقصائهم إرادة عن ابلضرورة ينمّ  ل ذلك  فإنّ  الكفاءة، شهادة على للمتحصلني ابلنسبة الشأن  هو مثلما القدمي  النظام ظلّ 
ماي   15ؤرخ ف  امل  2006لسنة    30األحكام اإلنتقالية ابلقانون عدد    الفصل ذاته وإل الغاية اليت يرمي املشرع إل حتقيقها من وراء سنّ  صياغة إل ابلنظر

من    4اإلشارة صلب الفصل    املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة، ذلك أنّ   1989سبتمرب    7املؤرخ ف    1989لسنة    87القانون عدد    وإمتاميتعلق بتنقيح    2006
 هذهّن  أ واحلال مباشرة، الرتسيم حبق  سنوات أربع أجل ف عليها يتحصل من كل حيتفظ اليت الشهادات ضمن املعمقة الدراسات  شهادة إل إليه القانون املشار

 6ؤرخ ف  امل  1993لسنة    1823بتنقيح المر عدد    املتعلق  2001أكتوبر  31ف ؤرخامل  2001بسنة  2493عدد األمر صدور  منذ عوضت قد الشهائد
 الشهادة على املتحصلني استيعاب حنو إجتهت املشرع نية أبنّ  تنبئ ،واملتعلق بتحديد شروط احلصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا  1993سبتمرب  

  890.املضمنة به النتقاليةصلب األحكام  املعنية
 
يتعلق   2006ماي    15ؤرخ ف  امل  2006لسنة    30يتحصل بعد دخول القانون عدد    ه ل ميكن ألي طالب من الناحيتني الواقعية والقانونية أن  طاملا أنّ   -  

التنفي  1989سبتمرب    7املؤرخ ف    1989لسنة    87القانون عدد    وإمتامبتنقيح   بتنظيم مهنة احملاماة حيز   ما وهو املعمقة، الدراسات ذ على شهادةاملتعلق 
 ذاته الوقت ف تشمل اأهنّ  على مقتضياته بتأويل إل ممكنا ذلك يكون  ول إليه املشار الرابع ابلفصل استعماهلا من الالزمة اجلدوى العبارة هذه إعطاء يقتضي

 
 .2014 نوفمرب   17 بتاريخ 313112وعدد  313111وعدد  313110القرارات التعقيبية الصادرة ف القضااي عدد  886
 . 2014 ديسمرب 15 بتاريخ 312325عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  887

 . 2014 ديسمرب 8 بتاريخ 313251عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  888
 .2014نوفمرب  10بتاريخ  313269القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد   889
 . 2014 جانفي  20 بتاريخ 311887عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  890
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 خالل الرتسيم مطلب بتقدمي  املتعلق الشرط  أنّ  ذلك  من ويستخلص   .سنوات أربع أقصاه أجل ف به الواردة الشهادات إحدى على يتحصل من وكل املتحصلني
 لسنة 30 عدد القانون  دخول بعد املاجستي أو الدكتوراه شهادة على املتحصلني على سوى ينطبق ل العلمية الشهادة على احلصول اتريخ من أشهر الثالثة أجل

 .891هاضدّ  للمعقب ابلنسبة الشأن  هو كما التاريخ ذلك قبل العلمية شهادهتم على احلائزين على تطبيقه ميكن ول التنفيذ، حيز 2006
 
 ممارسة عدم  اشرتاط نّ ابلتايل فإو  ممارستها أو احملاماة مهنة مباشرة شروط  عن الرتسيم شروط  ّتتلف كما احملاماة ملهنة املباشرة مرحلة عن  ّتتلف  الرتسيم مرحلة -  

 وإمتام تعلق بتنقيح  امل  2006ماي    15ؤرخ ف  امل  2006لسنة    30القانون عدد  من    3  الفصل أنّ خاصة   املهنة قانون  عليه ينصّ  مل شرطا يعدّ  لوظيفة الطاعن
 من 22 الفصل أنّ  حني ف احملاماة ملهنة ابلدخول تتعلق شروطا املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة وضع  1989سبتمرب    7املؤرخ ف    1989لسنة    87القانون عدد  

 عند إل املهنة مباشرة جيوز  ل هأنّ  غي احملامني  جبدول الرتسيم حيقّ  فإنه وابلتايل للرتسيم لحقة مرحلة وهي املهنة ذات ملمارسة شروطا وضع قد  املذكور قانون ال
  892.للرتسيم شرطا ل احملاماة مهنة ملمارسة شرطا الستقالة تبقى إذ وظيفه من ةستقاللا تقدمي 

 
بتنظيم مهن  احملاماة  2011أوت    20املؤرخ ف   2011 لسنة 79 عدد املرسوم من 3 الفصل أحكام من يستشفّ  -    شهادة على احلصول أنّ   املتعلق 

 الشرط هذا من يعفى ل هوأنّ  الرتسيم، طالب ف توفرها الواجب األساسية الشروط من شرط هو بتونس للمحاماة األعلى املعهد من مسّلمة احملاماة ملهنة الكفاءة
العلوم القانونية والقضاة الذين ابشروا ملدة عشر سنوات على األقل، مبا يستنتج منه   أو احلقوق ف اجلامعيون  األساتذة وهم حصريّة بصفة القانون  ذكرهم من  إل

 . الدولتني من املسّلمتني الكفاءة شهاديت بني املعادلة على  تنصّ  نائيةث أن شهادة الكفاءة ف مهنة احملاماة املسلـّمة من دولة أجنبية ل يعتـّد هبا ف غياب اتفاقية
 893 

 
 واملصادق 1963 جويلية  26 ف واجلزائر تونس بني املربمة القضائي والتعاون  املساعدة  بتبادل املتعلقة اإلتفاقية من اخلامس الفصل أحكام من يستخلص  -  

 املرّسم للتونسي ميكن واجلزائرية التونسية الدولتني  بني القضائي والتعاون  التبادل نطاق ف  هأنّ  1966 مارس 16 ف املؤرخ 1996 لسنة 15 عدد ابلقانون  عليها
املتعلق  يطلب ترسيمه جبدول احملامني ابجلزائر إذا ما استكمل بقّية الشروط القانونية املطلوب توفـّرها وفق التشريع اجلزائري ابستثناء الشرط احملاماة بتونس أن   جبدول

 اليت  الرتسيم شروط ةبقيّ  استكمل إذا سبتون  احملامني جبدول  ترسيمه يطلب أن   ابجلزائر احملاماة جبدول املرّسم  اجلزائري إبمكان  هفإنّ  املقابل وف اجلزائرية، ابجلنسية
  894 .التونسية ابجلنسية املتعلق الشرط ابستثناء املتعلق بتنظيم مهن  احملاماة  2011أوت  20ف املؤرخ  2011لسنة  79عدد املرسوم يقتضيها

 
 ابلقانون  عليها واملصادق 1963 جويلية  26 ف واجلزائر تونس بني املربمة القضائي والتعاون  املساعدة بتبادل املتعلقة التفاقية متنحه الذي المتياز ينحصر -  

 غي، ل اجلنسية شرط  من اإلعفاء ف األخرى، الدولة حماماة جبدول للرّتسيم دولة كل  من للمرتّشحني  1966 مارس 16 ف املؤرخ 1996 لسنة 15 عدد
 بني  احملاماة ملهنة الكفاءة شهائد معادلة موضوعها ليس املذكورة اإلتّفاقّية أنّ  ضرورة دولة لكل ينالوط  للتشريع خاضعة األخرى الرتسيم شروط كافة تبقى بينما

 املذكورة اإلتّفاقّية أحكام إل اإلستناد ةلبتّ ا  له خيّول  ل جزائرية جامعة من احملاماة ملهنة الكفاءة شهادة  على هضدّ  املعقب حصول   أنّ  عنه يرتتب ما وهو  البلدين،
  895 .بتونس احملامني جبدول برتسيمه للمطالبة

 التسعرية :  -القسم الثاين

 :  احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 

 
 . 2014 جانفي  20 بتاريخ 311887عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  891
القـرار التعقيـب الصـادر ف و  2014 جـانفي 20 بتـاريخ 312771عـدد   القضـّيةالقـرار التعقيـب الصـادر ف و  2014نـوفمرب  10بتـاريخ  313029القرار التعقيب الصادر ف القضّية عدد    892

 .2014  جويلية 14  بتاريخ 313397  القضّية عدد

 .2014 جوان   30 بتاريخ 313502 عدد القضّية ر التعقيب الصادر ف القرا 893
 . القرار التعقيب سابق الذكر 894
 . القرار التعقيب سابق الذكر 895
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 املخّصص  والوقت الدعوى بطبيعة خاصة تتعّلق أساسية وعناصر مقاييس إل استنادا يتمّ  احملاماة أتعاب تقدير أنّ  اعتبار على احملكمة قضاء فقه استقر -  
 ابلنظر التسعية طالب احملامي إليها توّصل اليت النهائية النتيجة العتبار ف تدخل ومسعته، ول احملامي وأقدمّية املبذول الذهين أو  البدين واجملهود املتولّة لألعمال

 .896نتيجة  حتقيق ل عناية بذل ف املتمّثل القانوين واجبه طبيعة إل
 
 بصورة فيها املبذول واجلهد  هلا املخصص  والوقت  فيها احلكم ودرجة املرفوعة الدعاوى بطبيعة تتعّلق معايي عّدة على يتأّسس  احملاماة  أتعاب ضبط إنّ  -  

 897.العنوان  هبذا قانوان رةاحملرّ  اإلتفاقات عن فضال فعلية
  

 
 . 2014 جانفي  20 بتاريخ 312040  القضّية عددالقرار التعقيب الصادر ف  896
 . 2014ديسمرب  08بتاريخ  313688عدد   القضّية القرار التعقيب الصادر ف  897
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 العنوان الثالث: 
 املبادئ املتعّلقة ابلطّعون اإلستدراكّية  

 الباب األّول: املبادئ املقّررة يف ماّدة إعادة الّنظر 
 : التّايلأ دة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

الفصل    -   معىن  على  النظر  إعادة  مطلب  ابحملكمة    77يندرج  املتعّلق  القانون  األحكام     اإلداريةمن  سوى  تستهدف  ل  اليت  الرتاجعية  الطعون  ضمن 
 اإلجراءات قبيل من القانون  نفس من 41 الفصل معىن على تعترب التنفيذ بتوقيف القاضية القرارات نّ أ إل إضافة احملكمة، هذه النهائية الصادرة عن إحدى هيئات

 898  أوجه الطعن ولو ابلتعقيب. من وجه أي تقبل ل اليت التحفظية
 

 الباب الثاين: املبادئ املقّررة يف ماّدة االعرتاض 
 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

الرامي  -   املطلب  الغاية منه محاية  توقيف مادة ف الصادرة القرارات  على العرتاض إل ل ميكن قبول  يعد إجراءا حتفظيا  التنفيذ  توقيف  أّن  اعتبارا إل  التنفيذ 
 899.يفصل قاضي األصل ف القضية األصليةاحلقوق املتنازع حوهلا من التلف إل أن 

قصى الذي جيوز فيه العرتاض علـى حكـم هنـائي والـذي جل األألمن القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ميثل ا 79إّن أجل الثالث سنوات املنصوص عليه ابلفصل   -
 900ابنقضائه يسقط احلق ف اإلعرتاض.

 
 .2014جوان   18بتاريخ  64182احلكم الصادر ف ماّدة إعادة النظر ف القضية عدد   898
 .2014ديسمرب  2بتاريخ  64185احلكم الصادر ف ماّدة إعادة النظر ف القضية عدد و  2014ماي  5بتاريخ  54306احلكم الصادر ف ماّدة إعادة النظر ف القضية عدد  899
 .2014 أفريل 18بتاريخ  52309احلكم الصادر ف ماّدة إعادة النظر ف القضية عدد  900



 العنوان الرابع: 
 املبادئ املتعلقة ابلقضاء االستعجال 

 الباب األّول: املبادئ اإلجرائية يف القضاء االستعجال 

 االختصاص: -القسم األّول

 احملكمة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 902.القرارات التحكيمية الصادرة عن احملكمة الرايضية و 901تكون قابلة للتنفيذ بطبيعتها ول حتتاج استصدار إذن املقررات اإلدارية -
 

واملتعلق ابلنفاذ إل الواثئق اإلدارية أن الدعاوى   2011  ماي  26املؤرخ ف    2011لسنة    41من املرسوم عدد    19خيلص من قراءة أحكام الفصل    -
يها أثناء مباشرهتا للمرفق  ائية املتعلقة ابلطعن ف قرارات رفض اهلياكل العمومية مطالب النفاذ إل الواثئق اإلدارية الصادرة عنها أو اليت حتصلت علالقض 
اإلستعجايل، ضرورة    تكون حمل نظر القاضي  ا هي دعاوى أصلية ترجع ابلنظر إل قاضي األصل املختص ف مادة جتاوز السلطة ول ميكن أن  ، إّنّ العام

من قانون احملكمة اإلدارية، ليحسم وبصفة هنائية النزاع حول    81فيها يتجاوز مرحلة اّتاذ الوسائل الوقتية اجملدية على معىن أحكام الفصل    البتّ   أنّ 
ة وأن استجابته هلا سيكون له نفس  خاصّ يل دون إمكانية نظر القاضي اإلستعجايل ف مثل هذه املطالب  مدى شرعية تلك القرارات، وهو ما حيول ابلتاّ 

 اآلاثر القانونية املرتتبة عن إلغاء تلك القرارات ف األصل.
903

 

 
الفصل    - من  الوارد ابلفقرة األخية  للمحكمة  اإلستعجايل  عدد    19املقصود ابلنظر  املرسوم  إليها   2011لسنة    41من  املشار  الدعاوى  خبصوص 

ا هو استعجال النظر ف تلك الدعاوى واملتصلة ابلنفاذ إل الواثئق اليت هلا أتثي على حياة األشخاص أو على حرايهتم، إّنّ من نفس املرسوم   11ابلفصل 
البتّ  أمام احملكمة وف آجال  بيانه، اختصاص ل غي، مبا يستوجبه ذلك اإلستعجال من اختصار ف اإلجراءات  يفيد، طبقا ملا سبق  ، ول ميكن أن 

 904ستعجايل ابلنظر فيها. القاضي اإل
 
الّدوائر اإلستئنافية ابحملكمة   2014ماي    26املؤرّخ ف    2014لسنة    16طاملا أّن القانون األساسي عدد    - املتعّلق ابإلنتخاابت واإلستفتاء خّص 

الّ  املطلب  فإّن  الرائسية،  لإلنتخاابت  ابلرتّشحات  املتعّلقة  الطعون  ف  ابلّنظر  الطالباإلدارية  يرنو  ترّشحه    ذي  رفض  قرار  ف  الطعن  إل  خالله  من 
 905لإلنتخاابت الرائسية يكون حراي بعدم القبول.

 
ه عمال دعاوى أصلية ، فإنّ   تكون حملّ   ل وسائل فرعية من شأهنا أن  الوسائل الوقتية اليت أيذن هبا القاضي اإلداري ف املادة اإلستعجالية تشكّ   طاملا أنّ   -

رد اإلعتبار للمدعي ورفع املظلمة اليت تعرض هلا على إثر   :إل ةلب الرامياخارجا عن اختصاص قاضي اإلستعجال املط كون بقاعدة الفرع يتبع األصل، ي

 
 .2014فيفري  04بتاريخ  712318  القضّية عددالقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  901
 .  2014ماي  29بتاريخ  712538القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  902
 .2014  جانفي 03بتاريخ  712380 القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  903
 . القرار سابق الذكر 904
 .2014أكتوبر 29بتاريخ  712668القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  905
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 ، 907ة سبعة سنوات أقدمية إلزام الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية بتمكني املدعي من مستحقاته ملدّ   ،906اإلعتداء اللفظي الذي سلط عليه
تنفيذ   ،909اإلذن استعجاليا للرئيس املدير العام للشركة التونسية للشحن والرتصيف ابنتداب املدعي ،  908حمضر احلجز واسرتجاع احملجوزإيقاف مفعول  

ع الرسم اإلذن استعجاليا إلدارة امللكية العقارية ابلتشطيب على كتب بيع وإرجا   ،910األحكام الصادرة عن اهليئات القضائّية التابعة جلهاز القضاء العديل 
إبطال    ،913متكني العارض من مستحقاته بعنوان جراية تقاعده   ،912تسليم الواثئق الالزمة لستحقاق املنافع اإلجتماعية واجلراايت  ،911إل حالته األصلية 

 916.إلزام اخلواّص أبداء دين ،915متكني العارض من نسخة تنفيذية حلكم حوزي ،914البيوعات العقارية بني األشخاص الطبيعيني
 
القاضي اإلستعجايل ويستجيب    - العايل ابلكلية ينصهر ف صميم اختصاص  للتعليم  الطالب من مباشرة عمله كأستاذ مساعد  بتمكني  طلب اإلذن 

 917ة.من قانون احملكمة اإلداري 81جلميع الشروط املنصوص عليها ابلفصل 
 
من قانون احملكمة اإلدارية من مرجع نظر قاضي األصل    81اختصاصه املنصوص عليه ابلفصل    ة اإلدارية يستمدّ القاضي اإلداري ف املادّ   طاملا أنّ   -

ارية وهي البنك املركزي مع  النزاع يندرج ف إطار عالقة مؤسسة عمومية غي إد  ملا كان اثبتا أنّ و عمال ابملبدأ اإلجرائي الذي مفاده الفرع يتبع األصل  
 918ابلتبعية عن جمالت اختصاصات هذه احملكمة.  وخيرجالنظر فيه يكون من اختصاص احملاكم العدلية  الغي، فإنّ 

 
مبسألة موضوعية يستأثر هبا قه  ة اإلستعجالية لتعلّ املطلب الرامي إل إلزام اإلدارة إبمتام إلتزاماهتا التعاقدية يتجاوز حدود نظر القاضي اإلداري ف املادّ   -

 919قاضي األصل.
 

 

 

 اإلجراءات: -القسم الثاين

 
 .2014نوفمرب 13بتاريخ  712681القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  906
 .1420نوفمرب 03بتاريخ  712686القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  907
 .2014جوان  17بتاريخ  712540القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  908
 .2014ماي  22بتاريخ  712542القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  909
 .2014أفريل  30بتاريخ  712506عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  910
 .2014فيفري  10بتاريخ  712434عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  911
 .2014جوان  06بتاريخ  712507عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  912
 . 2014فيفري  10بتاريخ  712434عدد  القضّية ف و  2014جانفي  27بتاريخ  712443عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  913
 .2014أوت  08بتاريخ  712604عدد  القضّية ية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائ 914
 .2014جانفي    07بتاريخ  712389 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  915
 .2014سبتمرب  15بتاريخ  712657القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  916
 .2014سبتمرب  15بتاريخ  712657القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  917
 .2014مارس  14بتاريخ  712469عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  918
 .4201أفريل  01بتاريخ 712455عدد  ة القضيالقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  919



136 

 

 احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

م تلك  خاصة تنظّ ة اإلستعجالية ّتضع إل نفس القواعد اإلجرائية املنطبقة على الدعاوى األصلية ف غياب أحكام  إجراءات التقاضي ف املادّ   إنّ   -  
 920اإلجراءات أمام قاضي األمور املستعجلة. 

 

املضمّ   ستخلصُ يُ   - األحكام  ابلفصول  من  أنّ   59و19نة  اإلدارية  ابحملكمة  املتعلق  القانون  من  بعده  مادّ   الستئناف  وما  واملعاينات  ف  األذون  ة 
، إل مجيع األحكام العامة املنظمة لإلجراءات املنصوص  87إل    81ه به املشرع من قواعد صلب الفصول من  اإلستعجالية خيضع، إل جانب ما خصّ 
 921عليها ابلباب الثالث من ذات القانون. 

 

ف إطار  به    للتمسكل جمال  و من قانون احملكمة اإلدارية ل تسري إل على دعوى جتاوز السلطة    37احتساب آجال التقاضي املضمنة ابلفصل    إنّ   -
 922. القضاء الستعجايل

 
رساهلا بواسطة  إعن إيداع أصل العريضة مباشرة مبكتب ضبط احملكمة أو    تقدمي املطلب اإلستعجايل بواسطة جهاز " الفاكس" وإحجام العارضني    -

 923الربيد مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ رغم مطالبتهما بذلك والتنبيه عليهما ف الغرض، جيعل مآل املطلب الرفض شكال.
 
العارض  للجهة املطلوبة خبصوص آلية  اب  - الرد على آخر مطلب موجه من  املؤرخ ف    لنتفاعانقضاء آجال  الصادر عن رئيس احلكومة   13ابألمر 

عادة تكوين املسار املهين، إبة  املتعلق بضبط إجراء العودة إل العمل وتسوية الوضعية اإلدارية لألعوان العموميني ابلعفو العام وخاصّ   2012ديسمرب  
لتسوية وضعيته على النحو املطلوب، ويكون بذلك رد اإلدارة معلوما   ة الستجابتها ف عدم  يكون صمت اإلدارة ف مؤداه رفضا ضمنيا يفصح عن نيّ 

 924لدى املعين ابألمر، مما جيعل املطلب فاقدا ملوضوعه وجلدواه. 

خة من نسمتكينه  اجلهة املطلوبة إل مطلب العارض و    ةاستجابف الصور اآلتية:  نعدام ما يستوجب النظر  ل الرفض  يكون املطلب اإلستعجايل متعنّي   -
  موضوع   ر الطالب على النسخة التنفيذيةو عث  ،926اإلدارة املطلوبة تقدمي خدماهتا للمتعاملني معها بصفة طبيعية   ، ثبوت استئناف925من املثال اهلندسي 

 928. إدلء البلدية بنسخة من القرار القاضي إبزالة حواجز حديدية املطلوب من العارضة ،927تسليملاإلذن اب
 
القضاء يتّ   ضماان  - املطلوبة، وطاملا أنّ   جه ضمّ حلسن سي  الوثيقة  الطالب وف  تتحدان ف شخص   القضيتني والقضاء فيهما حبكم واحد طاملا أهنما 

   929اختالف اجلهات املطلوبة ف القضيتني يعود إل انتقال هذه الوثيقة بني األطراف املدعى عليها ل غي.
عية ملرماها  من قانون احملكمة اإلدارية اليت تقتضي حتديد املدّ   36ر طبق موجبات الفصل  مل حترّ   أّن العريضة  ا تبنّي ة ابلرفض طاملتكون الدعوى حريّ     -

 
 .2014جانفي    06بتاريخ  712383 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  920
 .2014جويلية  15بتاريخ  711260عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  921
 .2014 فيفري   27بتاريخ  712393 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  922
 .2014 أفريل 04بتاريخ  712430عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  923
 .2014أوت  26بتاريخ  712624عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  924
 .2014مارس  13بتاريخ  712376عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  925
 .2014نوفمرب  27بتاريخ  712626عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  926
 .2014جانفي  31بتاريخ  711264عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  927
 .0142جانفي  02بتاريخ  712400القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  928
فيفري    21بتاريخ  712415 و  712414 تني عدد القضيّ و  2014مارس  19بتاريخ  712472و 712470تني عدد القضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  929

2014. 
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ت مطالبة العارضة عند نشر الدعوى ببيان مرادها من القيام متّ  ة بعد أن  من القيام وبيان أسانيد دعواها حىت تنعقد هلذه احملكمة الولية على النزاع، خاصّ 
 930ي أهنا أمسكت عن الرد.غ
 
ف    ه يتمّ على أنّ   من قانون احملكمة اإلدارية نصّ   33أن الفصل    ضرورة  املدير العام لوكالة التعمي لتونس الكربى ف طريقه،  القيام مباشرة ضدّ يعترب    -

كان استئناف املدير العام لوكالة التعمي بتونس الكربى إطار دعوى جتاوز السلطة متثيل اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية من قبل رؤسائها، ف حني  
من قانون   85و  33ه تطبيقا ألحكام الفصلني  من قبل املكلف العام بنزاعات الدولة ف حقّ  الستئنافخمتال لضرورة تقدمي    البتدائي  الستعجايللإلذن  

القيام كان ممن ليست له الصفة ف القيام أصال ف    املستأنف دون نقضه طاملا أنّ جه معه إبدال السند القانوين للحكم  احملكمة اإلدارية، األمر الذي يتّ 
 931ذلك الطور.

 
جيعل منها الطريقة الوحيدة، كما  من قانون احملكمة اإلدارية اإلمكانية لألطراف للقيام بعملية اإلعالم بواسطة عدل التنفيذ دون أن   58أعطى الفصل  -

ه مل يكن مطالبا إبعالم املكلف العام بنزاعات الدولة طاملا مل يكن طرفا ف احلكم الواقع املعقب ضدّ   مل يسلط أي جزاء على خمالفتها، فضال عن أنّ 
 932اإلعالم به. 

 
التثبت من   ه ف الدفاع، وإنّ ه حلقّ ا هو إجراء يرمي إل احرتام مبدأ املواجهة وضمان ممارسة املستأنف ضدّ اإلدلء مبا يفيد تبليغ مذكرة الطعن إّنّ   إنّ   -

ل مظروفات امللف  إ  ابلستناد القيام به  ف مدى سالمة إجراءات الطعن، وهو دور يتوّل   صحة التبليغ يندرج لذلك ف صميم صالحيات القاضي للبتّ 
 933مه املستأنف من ملحوظات مىت توفر رده.وعلى ضوء ما يقدّ 

 

إمضاء نسخة احلكم األصلية من طرف املستشار املقرر ورئيس اهليئة اليت أصدرته طبقا ألحكام الفصل   ف القضية والتصريح ابحلكم وتّ   البتّ   طاملا تّ   -
رفض طلب إلزام جهة اإلدارة بدفع تسبقة على احلساب من الغرامات احملكوم هبا    ويّتجه  د منشورة، تعُ القضية مل  من قانون احملكمة اإلدارية، فإنّ   53

 934لفائدة الطالب. 
 

فر هذه  وحيمل على من يدعي توّ   الستثناء ذلك يندرج ف إطار   ه، فإنّ تنحصر الصفة أصالة ف صاحب احلق دون سواه ولئن جاز لغيه القيام ف حقّ   -
 935د من ذلك من تلقاء نفسها ما دام األمر يتعلق بشروط صحة القيام. يثبتها حتت رقابة احملكمة اليت تتأكّ  أن  الصفة فيه 

 

الرشد القانونية،    ابنه البالغ ف اتريخ رفع املطلب ثانية عشر سنة وشهرين وبضعة أايم بعد جتاوزه لسنّ   تقدمي العارض  للمطلب  اإلستعجايل ف حقّ   -
أنّ  إل رفض    كما  يؤول  والتنبيه عليه،  بذلك  مطالبته  من  نيابة عنه ابلرغم  للتقاضي  منظوره  من  توكيل  أو  تفويض  يفيد حصوله على  إدلئه مبا  عدم 

 936املطلب شكال.
 

ن سندات أو طلبات جديدة غي تلك الواردة ابملطلب السابق والصادر فيه قرار إستعجايل عن   الرفض طاملا مل يتضمّ طلب اإلستعجايل متعنّي يكون امل  -

 
 .2014أفريل  11بتاريخ  712426عدد  القضّية ف و  2014جويلية  07بتاريخ  712495عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  930
 . 2014جويلية  14بتاريخ  731213عدد  القضّيةالقرار الصادر عن رئيس الدائرة التعقيبية ف  931
 . سابق الذكر القرار 932
 .2014ة جويلي  15بتاريخ  711260 عدد القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  933
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  712636عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  934
 .2014جانفي   06بتاريخ  712383 القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  935
 القرار سابق الذكر.  936
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 937ف موضوع هذا املطلب. بتّ  هذه احملكمة  سبق وأن  

 شروط القضاء اإلستعجال  -القسم الثالث

 ر املبادئ التالية: احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرا خلصت

من قانون احملكمة اإلدارية أل يؤدي اإلذن هبا إل املساس أبصل النزاع وإل تعطيل تنفيذ قرار   81يستوجب ف الوسائل الوقتية على معىن الفصل   -     
تدخل األشخاص أو بفعل أي عنصر آخر أو أن  دة بشكل تكون معه احلالة معرضة للتغيي سلبيا وف وقت وجيز حبكم  إداري وأن تكون جمدية ومتأكّ 

  938  تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ل يتم النيل من حق حيتاج إل احلماية حلفظه من التالشي.
 

النزاع واحلفاظ على  إّن األذون اإلستعجالية تندرج ف إطار قضاء حتفظي ووقيت وهي هتدف إل هتيئة الوسائل اجملدية اليت من شأهنا تيسي فصل    -
قاضي  اختصاصيبقى هذا األخي من صميم  على أن   جدوى احلكم الذي سيصدر ف األصل ابحلّد من مفعول الزمن الذي يقتضيه البّت ف أصل احلقّ 

 939.األصل ل خيول قانوان لقاضي األمور املستعجلة اللجوء إليه
التوّ   إنّ   -   التفقدية العامة لوزارة النقل وشركة النقل واملتعلّ ت بنيصل بنسخ من املراسالت اليت متّ طلب  قة ابلشكاايت اليت توجه هبا العارض للوزارة   

يساعده ف الدفاع عن حقوقه خاصة ف حال ارأتى اللجوء إل القضاء للفصل ف قرار عزله، وهو ما جيعل املطلب    للتظلم من قرار عزله من شأنه أنّ 
 940ل إل تعطيل تنفيذ قرار إداري. له ل تؤدي إل املساس ابألصل و الستجابة املاثل متسما ابلتأكد واجلدية فضال عن أنّ 

تعلق األمر بطلب استصدار إذن   لغاء البات تغين عن اللجوء ألي إجراء قضائي لضمان تنفيذه حىت وإن  صبغة النفاذ اليت يكتسيها حكم اإل  إنّ   - 
ف   عدّ طلب اإلذن استعجاليا بتنفيذ حكم اإللغاء القاضي إبلغاء قرار إسقاط حق الشركة الطالبة ف كامل الضيعة ل يُ   استعجايل ف الغرض، وعليه فإنّ 

احلالة إل ما كانت عليه قبل صدور قرار    دية طاملا أنّ صورة احلال وسيلة وقتية جم الضيعة وإرجاع  إلزام اإلدارة ابخلروج من  هذا احلكم حيمل ف ذاته 
 941إسقاط احلق الواقع إبطاله، األمر الذي جيعل طلب إلزام اجلهة املطلوبة ابخلروج من الضيعة ف غي طريقه. 

 

طلب احلصول على املؤيدات   األساسية اليت ل تتجسم إل بضمان خيار اللجوء إل القضاء من عدمه، وأنّ   التقاضي يعّد من احلقوق  ممارسة حقّ   إنّ   - 
فر أحسن الظروف ملمارسته د الذي يرتبط ف صورة احلال بضرورة توّ ن الطالب من حسن ممارسة هذا اخليار يثبت توفر شرط التأكّ اليت من شأهنا أن متكّ 

 942 لزمن.وضمانه ومحايته من مفعول ا
من قانون احملكمة اإلدارية أل يؤدي اإلذن هبا إل املساس أبصل النزاع وإل تعطيل تنفيذ قرار  81يستوجب ف الوسائل الوقتية على معىن الفصل   -

ر أو أن  ي عنصر آخإداري وأن تكون جمدية ومتأكدة بشكل تكون معه احلالة معرضة للتغيي سلبيا وف وقت وجيز حبكم تدخل األشخاص أو بفعل أ
 تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ل يتم النيل من حق حيتاج إل احلماية حلفظه من التالشي.  943 

 
 .2014مارس  06بتاريخ 712456عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  937
بتاريخ  712373 عدد  القضّيةالقرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف و  2014جانفي  22بتاريخ  712399  عدد القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  938
 .2014جانفي 30بتاريخ   712363   عدد القضّيةالقرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف و  2014ماي  02

 
 
 

ــّيةبتدائيــــة ف القــــرار الصــــادر عــــن رئــــيس الــــدائرة اإل 939 ــاريخ  712678 عــــدد القضــ ــّيةو   2014نــــوفمرب 06بتــ ــاريخ  712353عــــدد  القضــ ــانفي 03بتــ ــّيةو   2014جــ عــــدد  القضــ
 .2014جوان   17بتاريخ   712481

 .2014جويلية  07بتاريخ  712553عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  940
 .4201أوت  06يخ تار ب  117126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  941
 .2014أوت  06بتاريخ  712561عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  942
بتاريخ    712373    ة عددالقضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  و   2014جانفي    22بتاريخ    712399    ة عددالقضيّ   القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف   943
 .2014جانفي 30بتاريخ   712363 ة عدد القضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف و  2014ماي  02
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 الباب الثاين: 
 املبادئ املوضوعية للقضاء اإلستعجال 

 األذون اإلستعجالية:  -القسم األول

 وظيفة عمومية:  -الفرع األّول

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

  حبكم أنّ   اذ إجراءات هنائية هلا أتثي على وجه الفصل ف أصل املنازعةإل اّتّ   الطلبات الراميةة اإلستعجالية  ّّ ولية القاضي اإلداري ف املادّترج عن    -
يستأثر يؤول ابلضرورة إل اخلروج ابلقاضي اإلستعجايل عن نطاق التدابي الوقتية والتحفظية اليت أيذن هبا ليقع إقحامه ف جوهر احلقوق اليت    البّت فيها

 وزارة الرتبية  إبدماج الطالب ف رتبة معلم طبقا لإلتفاق املربم بني  :اإلذن إستعجاليا للجهة اإلداريةمن ذلك    قاضي األصل وحده بصالحية النظر فيها
برتقية العارض إل رتبة ملحق ابلتفقد    ،945بتسوية الوضعية اإلدارية للعارض وإعادة ترتيبه حسب مستواه التعليمي ،  944والنقابة العامة للتعليم األساسي 

 ، 947جلنة امتحان حمايدة ومتكني العارض من الرتقية   إبلغاء اإلمتحان املهين لرتقية العملة وتعيني  ،946كرتقيته إل رتبة متفقد للمصاحل املالية   للمصاحل املالية
املتقاعدين  التدرج والرتقية على مجيع  الذين حصل هلم أتخي ف  بتسوية وضعية األعوان  الداخلية والقاضي  الصادر عن وزير  القرار  لغاء إب  ،948بتطبيق 

العر  واحلضارة  واآلداب  اللغة  مادة  ف  مساعد  أستاذ  خطة  ف  العارض  انتداب  مناظرة  رفض  نتائج  دورة   النتداببية كإلغاء  بعنوان  املذكورة  اخلطة  ف 
بتسوية وضعية العارضة برتقيتها من رتبة معلم  ،  950بتمكني العارضة من املشاركة ف املناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إل رتبة كاتب تصرف   ،2013949

مدارس   أستاذ  رتبة  ع  ابتدائيةإل  عرضتها  اليت  التسوية  اإلدارة وفق  إب951ليها  إعادة  ،  برفض  القاضي  اجلامعة  رئيس  قرار  ماّدة    انتدابهلغاء  ف  للتدريس 
املعلومات   العلمي وتكنولوجيا  والبحث  العايل  التعليم  متعاقد،كإلزامه وزير  مساعد  بصفة  ف    ،952انتدابه بتجديد عقد    والتصالالقانون  النظر  إبعادة 

بتسوية    ،954بتمكني الطالب من تعويضات مالية   ،953الطالب إل الرتقية إل رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقين كيفية احتساب جمموع النقاط الذي يؤهل  
 956 للعارض. املهينالعدد مبراجعة  ،955إرجاعه إل العمل تّ  الوضعية اإلدارية واملالية للطالب بعد أن  

 
 .2014ديسمرب  09بتاريخ  667126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  944
 .2014ديسمرب  27بتاريخ  704712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  945
 .4201جويلية  15يخ تار ب  588712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  946
 . 2014نوفمرب  20بتاريخ  517126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  947
 .2014أكتوبر  13يخ تار ب  347126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  948
 .  4201 فيفري 21بتاريخ  712415و 712414عدد  تنيالقضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  949
 .4201 جانفي  22بتاريخ  405712عدد  القضّية و 4201 جانفي 22بتاريخ  404712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  950
 .4201أفريل  14بتاريخ  671247عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  951
 .4201أفريل  04يخ تار ب  917124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  952
 .4201أوت  27يخ تار ب  187126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  953
 .4201فيفري  25بتاريخ  771244عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  954
 .4201أفريل  14بتاريخ  671247عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  955
 .4201جوان  05يخ تار ب  877124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  956
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مرتب العارض من عدمه، ومدى شرعية القرار املذكور من شأنه أن يؤدي إل إقحام القاضي بروز نزاع جدي خبصوص إصدار اإلدارة لقرار ف إيقاف  -
 957اإلستعجايل ف جوهر احلقوق اليت خيتص قاضي األصل أبمر النظر فيها.

 

ن احلقوق األساسية اليت  ضم  ة ندرجالطلبات املتنفيذ قرار إداري    هفضال عن عدم مساسه ابألصل ول تعطيل  ،دستجيب لتوفر شرطي اجلدوى والتأكّ ي  -
 ة من ذلك طلب العارض احلصول علىكز القانونيا ر املسعي إل جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية إلظهار احلقوق الناشئة عن الحيق املطالبة هبا ف نطاق 

 959.نسخة من قرار عزله، 1991958نسخة من قرار إعادته إل عمله بوزارة الداخلية سنة 
 

عليم العايل ما أاته عميد الكلية املطلوبة من رفض متكني الطالب من مباشرة عمله تنفيذا لقرار تعيينه ابلكلية مبقتضى القرار الصادر عن وزارة الت  إنّ   -
ر إداري صادر عن الوزارة اليت  اجتاز بنجاح مناظرة الرتقية إل رتبة أستاذ مساعد ف ماّدة اجلغرافيا  يُعّد تعطيال لتنفيذ قرا  والبحث العلمي وذلك بعد أن  

ة وصار حمّصنا طاملا متارس سلطة اإلشراف على الكلية املذكورة طبقا للقوانني والرّتاتيب اجلاري هبا العمل، وهو قرار انفذ املفعول ويتمّتع بقرينة الشرعي
  960  انقضت آجال الطعن فيه منذ إعالم الكلية به.

 

ت تعليق صرفه هلا إل غاية تسوية وضعيتها اإلدارية    لإلدارة املطلوبة بتمكني العارضة من أجرها الشهري بعد أن  الطلب الرامي إل اإلذن استعجاليا    -
 6و3ة وهي أم لثالثة أطفال ترتاوح أعمارهم بني  املتعلقة برتسيمها ف خطة مستكتب إدارة أو ف خطة عاملة يكتسي ابلنسبة إليها صبغة معاشية خاصّ 

ة  اإلذن بصرف مرتباهتا بعنوان شهري أفريل وماي وبقيّ   املشار إليه أعاله متوفرا، كما أنّ   81د املنصوص عليه ابلفصل  عل شرط التأكّ سنوات، وهو ما جي
 961فرتة العمل املنجز من قبلها، ل ميس أبصل النزاع ول يؤدي إل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري. 

 

ة إزاء خلو امللف من  أتذن استعجاليا بتمكني الطالب من نسخة من قرار انتدابه ابعتبارها وثيقة غي متأكدة من وجودها خاصّ  ل ميكن للمحكمة أن   -
اإلذن بتمكني الطالب من وثيقة تفيد انتدابه يكتسي صبغة هنائية تتجاوز مفعول الوسائل   أي دليل يؤكد جناح املعين ابألمر ف املناظرة، فضال عن أنّ 

 962قتية اليت تقرتن هبا الولية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري ف املادة اإلستعجالية. الو 

 عمراين:  -الفرع الثّاين

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

مطلبها ل يثي   فضال على أنّ  رخصة البناء لتهيئة عقارها، عية للحصول على د اثبت ابملطلب اإلستعجايل وذلك ابلنظر إل حاجة املدّ عنصر التأكّ  -   
 963اللجنة الفنية لرخص البناء وافقت على منحها الرخصة املذكورة، كما ليس من شأنه تعطيل تنفيذ قرار إداري.  مسائل أصلية طاملا ثبت أنّ 

 

طلبه املتمثل ف اإلذن استعجاليا    كنا من أركان القضاء اإلستعجايل، فإنّ د الذي ميثل ر فر التأكّ الطالب مل يقم الدليل على توّ   بصرف النظر على أنّ   -  
وجهها خبصوص التجاوزات اليت ارتكبها جاره كاإلذن بفتح حتقيق واّتاذ كل التدابي القانونية ف    للجهة املطلوبة ابلرّد على مجيع املراسالت اليت سبق أن  

ة اإلستعجالية وهو أمر أتابه رتن هبا الولية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري ف املادّ قوسائل الوقتية اليت ت ق مبسألة موضوعية تتجاوز حدود اليتعلّ ،  الغرض 

 
 .2014فيفري   06بتاريخ  712315 عدد   القضّية بتدائية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل  957
 .2014فيفري   11بتاريخ  947123 عدد   القضّية بتدائية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل 958
 .4201أوت  12يخ تار ب  347125عدد  ة القضيالقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  959
 .4201مارس  30بتاريخ  771245عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  960
 .4201جويلية  18يخ تار ب  580712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  961
 .4201أفريل  07يخ تار ب  947124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  962
 .2014نوفمرب 18بتاريخ  937126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  963
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 964من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ويفضي حتما إل املساس ابألصل. 81أحكام الفصل 
املقررات اإلدارية قابلة للتنفيذ    ية، ل يستلزم استصدار إذن من احملكمة ضرورة أنّ طلب اإلذن استعجاليا بتنفيذ قرارات اإلزالة والغلق الصادرة عن البلد   -

 965اذ مجيع التدابي الالزمة لستخالص النتائج املرتتبة عنها. بطبيعتها وتستدعي اّتّ 
 

ه ل يشكل نتيجة حتمية  اإلذن استعجاليا ملصاحل البلدية أبخذ التدابي الالزمة وجتديد قرار هدم العقار الصادر عنها ف السابق، عالوة على أنّ   طلب  -
 966إلجراء املعاينة من قبل املصاحل املعنية، يكون خارجا عن صالحيات قاضي األمور املستعجلة ابعتبار مساسه أبصل النزاع.

 

ضدّ عدم حت  - اّتذ  الذي  الطرف  العارض هلوية  جرّ ديد  يهدده  خطر حمدق  إبراز وجود  الغلق كعدم  قرار  القرار،ه  عدم حصوله على ذلك  بكيفية   اء 
 967خل احملكمة استعجاليا يؤول إل رفض املطلب لعدم توفر شرطي اجلدوى والتأكد.تستوجب تدّ 

 

رتن هبا الولية املعقودة  قاإلذن للبلدية املطلوبة بتمكني العارض من رخصة بناء يكتسي صبغة هنائية تتجاوز مفعول الوسائل الوقتية اليت ت  فضال عن أنّ   -
ف ظل ما دفعت    النزاع  ف بناء سياج ابلعقار حملّ   لهي خبصوص إمكانية الرتخيص  نزاع جدّ   وجودبرز  فإنّه طاملا    للقاضي اإلداري ف املادة اإلستعجالية،

ر مرور طريق عمومي على املساحة الراجعة ابمللكية للعارض، وهو ما من شأنه أن املذكور يربّ   لعقارابمثال التهيئة املتعلق    به اجلهة املدعى عليها من أنّ 
 968قاضي األصل أبمر النظر فيها. تصّ يؤدي إل إقحام القاضي اإلستعجايل ف جوهر احلقوق اليت خي

 

يع ل يفيد  طلب اإلذن استعجاليا للجهة اإلدارية ابإلدلء مبا يفيد تواجد البائعني األجنبيني بتونس من عدمه زمن التعريف إبمضائهما على عقد الب  -
للعارضة ابعتبار أّن مسألة صّحة عقد البيع املطعون فيه تبقى    ف شيء القضية الستئنافية املتعّلقة ابحلكم البتدائي القاضي إبلغاء رخصة البناء املسندة

 وهلا ف هذا الشأن مرتبطة ابلتداعي اجلزائي املتعّلق به وإببطال ذلك العقد املدين لدى القاضي املختص، ول يدخل ف صالحيات هذه احملكمة النطق بق
إليه من عدمه على ضوء    الستجابةاملوضوع الذي له وحده أن يقّدر مدى جدوى  وفضال عن ذلك، فإنّه من األجدى التقّدم هبذا املطلب لدى قاضي  

 969ما يتوفر لديه مبلف القضية األصلية من معطيات وإثبااتت. 
 

وسيلة وقتية جمدية من قانون املتعلق احملكمة اإلدارية    81اإلذن استعجاليا إبلزام اجلهة اإلدارية املعنية بتنفيذ قرار هدم ل ميثل على معىن أحكام الفصل  -
املذكور وخاصّ  املستهدف ابلقرار  أمام  التقاضي مفتوحة ف شأهنا  الفصل هنائيا ف وضعية عينية ل زالت سبل  له من إذ سيؤدي إل  ة فيما هو متاح 

 970. هتنفيذيقاف إطلب خالل 

 عقاري:   -الفرع الثالث

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

الدائرة    - لرئيس  اليت جيوز  يندرج ضمن احلالت  بعقارها املصادر، ل  العارضة  بتحويز  املطلوبة  إلزام اجلهة  يصدر أذوان استعجالية   أن    البتدائيةطلب 
الفصلني   أحكام  وفق  اإلدار   82و    81خبصوصها  احملكمة  قانون  أنّ من  ضرورة  حملّ   ية  للعقار  الطالبة  استحقاق  ف  مدى   التثبت  ومناقشة  التداعي 

 
 .4201جويلية  15يخ تار ب  572712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  964
 .4201أوت  01يخ تار ب  590712عدد  القضّيةو  4201أوت  01يخ تار ب  591712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  965
 .4201جويلية  14يخ تار ب  547712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  966
 .4201جوان  18يخ تار ب  549712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  967
 .2014فيفري  04بتاريخ  712367عدد  القضّية بتدائية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل  968
 .2014جوان   03بتاريخ  711277عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  969
  عدد  القضّيةف و  2014جانفي  30بتاريخ  712410عدد  القضّيةو  2014جوان  16بتاريخ  712477عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  970

 . 2014جانفي   22بتاريخ  712399
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 971خضوعه إلجراءات املصادرة يعد خوضا ف أصل النزاع. 
 
 ندرج ف طلب اإلذن استعجاليا للجهة املطلوبة بتمكني العارض من شهادة ف رفع اليد املتعلقة بشرط سقوط احلق املرسم على العقار الفالحي، ل ي  -

إنّ  بل  وقتية  بصورة  استصدار وسائل حتفظية  اّتّ إطار  إل  الواقع  ف  يرمي  يؤول  ه  أنه  املنازعة حبكم  أصل  ف  الفصل  أتثي على وجه  له  هنائي  إجراء  اذ 
البتّ  إل  التثبت    ابلضرورة  احلق، وابلتايل  إسقاط  اليد على شرط  من شهادة رفع  القاضي برفض متكينه  اإلدارة  قرار  مدى شرعية  احرتام ف  مدى  ف 

ه للشروط القانونية والتعاقدية املنطبقة على عقار التداعي، وهي من املسائل اليت يستأثر قاضي األصل وحده بصالحية النظر حملّ   املشرتي أو من حلّ 
طلبه من شأنه أن    فيها، فضال عن أنّ  للعارض مبا  الذي جي   اإلذن  املذكور، األمر  الرفض  تنفيذ قرار  املاثل متعارضا مع  يفضي إل تعطيل  املطلب  عل 

 972من قانون احملكمة اإلدارية.  81أحكام الفصل 
 
د على حنو ما تفرتضه  النزاع لرتكيز القنوات واملنشآت املائية يستجيب إل ركن التأكّ   اإلذن بتحوز الشركة الوطنية لستغالل وتوزيع املياه ابلعقار حملّ   -

مب الناشئة  الصعوابت  وتذليل  العامة  األشغال  إجناز  أتمني  على  تقوم  ضماانت  من  العمومية  األموال  على  واحلفاظ  املرافق  استمرارية  مع ضرورة  ناسبتها 
 973درة هبذا العنوان.اللجوء إل التنفيذ اجلربي للقرارات الصا

 
ن امللف ما  ملكية الدولة للبئر اثبتة، وطاملا مل يتضمّ   ة من احلكم اإلستحقاقي الصادر عن حمكمة اإلستئناف، أنّ  من أوراق القضية وخاصّ طاملا تبنّي   -

اإلذن اإلستعجايل إبلزام املدعى عليهم بعدم منع املكرتي   دها، فإنّ يفيد وجود منازعة حول العالقة الكرائية اليت تربط بني اإلدارة واملتسوغ أو حول جتدّ 
جديد من   81دة على معىن الفصل  ه من التدابي اجملدية واملتأكّ ضرورة أنّ   أمرا مؤكدا،يكون  من استغالل البئر موضوع التداعي وبعدم مشاغبته ف ذلك  

 974الدولة ف التصرف فيها مباشرة أو بواسطة الكراء. لبئر كما يرمي إل ضمان حقّ ة اإلستيالء على اه مينع نيّ قانون احملكمة اإلدارية ابلنظر إل أنّ 
 
التدابي   إّن اإلذن استعجاليا لإلدارة بتمكني الطالبني من نسخة من مضمون من قرار إسناد متعلق مبناابت مشاعة من شأنه أن    - خُيرجه عن نطاق 

صل، ضرورة أّن اإلذن بتمكني املدعني من نسخة من مضمون إسناد، سيؤول ابلضرورة إل التثّبت من الوقتية التحفظية ويُدخله ف جمال أنظار قاضي األ
من القانون األساسي   81مدى انطباق مضمون هذه الوثيقة على العقار سند املطلب وابلتايل النظر ف أصل النزاع وهو ما يتناىف ومقتضيات الفصل  

 975املتعلق ابحملكمة اإلدارية. 
 
ر من رئيس جملس التصرف كنسخة أصلية من حمضر جلسة جلنة التصرف اإلذن بتمكني الطالب من نسخة أصلية من الوعد ابلتفويت احملرّ   طلب   -

 لدور القاضي   الستقصائيةه ابلنظر للطبيعة  ه قدم دعوى ف جتاوز السلطة وأنّ د طاملا ثبت للمحكمة أنّ ل وسيلة جمدية وذات طابع متأكّ املذكور ل يشكّ 
ابلفصل   وعمال  فإنّ   44اإلداري  اإلدارية  احملكمة  قانون  األعمال من  جبميع  القيام  السلطة  جتاوز  دعوى  ف  التحقيق  إطار  ف  األخي  هلذا  جيوز  ه 

 976القرارات املطلوبة. احملكمة بنسخة من  واإلجراءات والتثبتات اإلدارية اليت من شأهنا استيفاء أوراق القضية مبا ف ذلك مطالبة اجلهة املدعى عليها مبدّ 
 
ة مع أتكيد اجلهة املطلوبة لعدم حوزهتا هلذه الوثيقة  دة من وجودها خاصّ ستعجاليا بتمكني الطالب من وثيقة غي متأكّ اأتذن    ل ميكن للمحكمة أن    -

يام  ينال ذلك من إظهار حقوق العارضني املتصلة بعقار التداعي أمام قاضي األصل ابلنظر ملا هلذا األخي من صالحيات استقرائية ّتول له الق  دون أن  

 
 .2014أوت  07بتاريخ  712600عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  971
 .2014 ديسمرب  10بتاريخ  712697عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  972
 .2014 فريفي 10بتاريخ  712431عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  973
 .2014جانفي  11بتاريخ  712403عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  974
 2014جانفي   30بتاريخ  712324 عدد   القضّية بتدائية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل  975
 .4201 فيفري 05بتاريخ  771241القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  976
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 977جبميع إجراءات التحقيق املستوجبة. 
تية  قمة العقارية ل يندرج ضمن الوسائل الو على إقامة مشاريع من قبل رائسة احلكومة على عقار موضوع نزاع استحقاقي لدى احملك  العرتاضطلب    -

 978من قانون احملكمة اإلدارية. 81اذها على معىن الفصل أيذن ابّتّ  أن   البتدائيةاجملدية اليت جيوز لرئيس الدائرة 

 ضبط إداري:   -الفرع الرابع

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

اذ إجراءات هنائية هلا أتثي على وجه الفصل ف أصل املنازعة حبكم ف الواقع إل اّتّ   الرامية  الطلباتاستصدار وسائل حتفظية  إطار  ة ف  نصهر البتّ تل    -
ي يؤول ابلضرورة إل اخلروج ابلقاضي اإلستعجايل عن نطاق التدابي الوقتية اليت أيذن هبا ليقع إقحامه ف جوهر احلقوق اليت يستأثر قاض   النظر فيهاأنّ 

عن نطاق خيرج  وعليه    .النزاع بصفة هنائية  ة ومراقبة شرعية اإلجراءات املتخذة وفضّ األصل وحده بصالحية املساس أبصل املنازعة وتقدير وجود املضرّ 
على معىن أحكام   ذلكيستوجب التثبت من عدم وجود موانع حتول دون  الستعجايل: طلب متكني العارض من جواز سفر الذي  صالحيات القاضي  

القانون عدد    13الفصل   السفرواملتعلّ   1975ماي    14املؤرخ ف    1975لسنة    40من  السفر وواثئق  املقام   ،979ق جبوازات  إلتماس اإلذن للجهة 
ة من  ف مسألة شرعية النشاط املذكور وتقدير مدى وجود املضرّ   املستغل ف نشاط اندي أطفال حبكم أنه سيؤول ابلضرورة إل البتّ   ها بغلق احمللّ ضد

التبغ   ،980عدمها  بيع  الرامي إل جتديد رخصة  مُ   ،981املطلب  بغلق حمل  البلدية  ا إبخراج اإلذن إستعجالي   ،982كمخبزة   عدّ طلب اإلذن إستعجاليا جلهة 
للميناء  العمومي  للملك  الوقيت  الرتخيص ف اإلشغال  لقرار سحب  تنفيذا  الذي كانت تشغله  الفضاء  املطلوبة من  طلب اإلذن استعجاليا   ،983الشركة 

ن هلا ابلتدخل لّتاذ  لوزير التجارة والصناعات التقليدية حبجز قائمة أسعار املشروابت الساخنة الصادرة عن رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي وطلب اإلذ
اإلذن استعجاليا بتمكني املدعي من رخصة الصيد السياحي املسحوبة منه كاسرتجاع بندقية الصيد احملجوزة ،  984مجيع املقاهي   اإلجراءات القانونية ضدّ 

ى رخصة الصيد السياحي واسرتجاع  قتضي التثبت من مدى أحقيته ف التحصل من جديد عليحبكم أنه  لدى مصاحل الديوانة مبطار تونس قرطاج الدويل
ف مدى شرعية القرار القاضي   ه يؤول ابلضرورة إل البتّ طلب اإلذن استعجاليا للبلدية املطلوبة إبعادة فتح احملل املستغل كمقهى حبكم أنّ   ،985سالحه 

املستوجبة إلعادة فتح حملّ  القانونية  العارضة للشروط  املقهى ومدى استجابة   ، 987الرامي إل احلصول على رخصة اتكسي مجاعي املطلب    ،986هابغلق 
النزاع وتقدير مدى وجود    ف الوضعية  اإلستحقاقية حمللّ   إلتماس اإلذن استعجاليا بغلق حمّل  ف تصرف املتداخلني حبكم أنه سيؤول ابلضرورة إل البتّ 

 988. ة من عدمها ومراقبة شرعية اإلجراءات املتخذةاملضرّ 
 

عى تكون البلدية املدّ   ، واستجابة لطلب العارض،البلدايتمن قانون    81ف إطار ممارسة صالحيات الضبط اإلداري العام املنصوص عليها ابلفصل    -
ألجوار، وهو ما  ل خطرا حمدقا على املتساكنني وايشكّ املشتكى منه  الهنياروحتّري إن كان  عليها مطالبة ابلتحول على عني املكان وإجراء معاينة للعقار،

 
 .2014أفريل  07بتاريخ  712450القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  977
 .4201 أفريل 23بتاريخ  871241القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  978
 .4201جوان  30يخ بتار  566712القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  979
 .4201جويلية  24يخ بتار  574712عدد  ة القضيالقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  980
 .4201جوان  24يخ تار ب  563712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  981
 .4201جويلية  16يخ بتار  571712القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  982
 . سابق الذكرالقرار  983
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  457126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  984
 .2014جانفي  24بتاريخ  987123 عدد القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  985
 .4201فيفري  11بتاريخ  871243عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  986
 .4201فيفري  28بتاريخ  971243عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  987
 .4201أفريل  14بتاريخ 712466عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  988
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اّتّ  الرغم من وجود حالة تفرض عليها  به على  القيام  يتّ   ،الجتاهاذ إجراءات ف هذا  تقاعست عن  الذي  املعنية إبجراء  األمر  جه معه اإلذن ملصاحلها 
 989  معاينة على العقار للوقوف على حالته املادية.

 عدّ ه يُ د واجلدوى ضرورة أنه يضمن حرية التنقل املضمونة ابلدستور، كما أنّ تسم ابلتأكّ اإلذن ابحلصول على جواز سفر جديد بدل اجلواز املفقود ي  إنّ   -
املواطنة، كما ليس من شأنه أن يفضي إل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري طا العمل من قبيل الضماانت األساسية لصفة  ارتباطه ابحلق ف  ه  ملا أنّ حبكم 

 1975لسنة    40من القانون عدد    32األخي أو سرقته يقتضي من اإلدارة وفقا ملقتضيات الفصل  ضياع هذا    حتصل سابقا على جواز للسفر وأنّ 
 990املتعلق جبوازات السفر وواثئق السفر تسليم نظي من تلك الوثيقة.  1975ماي  14املؤرخ ف 

 تعليم:   -الفرع اخلامس

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

اذ إجراءات هنائية هلا أتثي على وجه الفصل ف أصل املنازعة حبكم ف الواقع إل اّتّ   الرامية  الطلباتاستصدار وسائل حتفظية  إطار  ة ف  نصهر البتّ تل     -
تعجايل عن نطاق التدابي الوقتية اليت أيذن هبا ليقع إقحامه ف جوهر احلقوق اليت يستأثر قاضي يؤول ابلضرورة إل اخلروج ابلقاضي اإلس   النظر فيهاأنّ 

خيرج عن نطاق وعليه    .النزاع بصفة هنائية  ة ومراقبة شرعية اإلجراءات املتخذة وفضّ األصل وحده بصالحية املساس أبصل املنازعة وتقدير وجود املضرّ 
اإلذن استعجاليا لوزير التعليم العايل بتمكينه من الرتسيم للدراسة ابملدرسة العليا لتكوين اإلطارات الصحية حبكم  طلب الستعجايل: صالحيات القاضي 

بتمكني    لإلدارةطلب اإلذن استعجاليا    ،991ابلتعليم العايل ومدى أحقيته ف الرتسيم   اللتحاقه يستوجب التثبت من مدى استيفاء العارض لشروط  أنّ 
الباكالوراي حبكم أنّ   تحاقاللالعارض من   ثي نزاعا جداي ف األصل يتعلق مبدى شرعية قرار جملس القسم ي ه  مبقاعد الدراسة مبعهد عمومي ف مستوى 

اثنوي  معهد  إل  خاص  معهد  من  النقلة  لشروط  العارض  استيفاء  ومبدى  القصوى،  السن  وجتاوز  التثليث  إمكانية  لعدم  املعهد  من  برفته   والقاضي 
ه واب وتنزيل بياانت العارض واملعطيات اخلاصة به حىت يتمكن من الرتسيم ابلكلية حبكم أنّ الها بفتح موقع  اإلذن للجهة املقام ضدّ   التماس،  992عمومي 

ءات املتخذة  ف مسألة أحقية العارض ف الرتسيم ابلكلية وتقدير مدى إستيفائه للشروط املستوجبة لذلك ومراقبة شرعية اإلجرا سيؤول ابلضرورة إل البتّ 
ه سيكون مرادفا ف مؤداه  أنّ   ضرورة اإلذن اإلستعجايل الرامي إل إلزام اجلهة املطلوبة إبعادة قبول تسجيل العارض بشهادة الدكتوراه    ،993هبذا اخلصوص 

تسجيله برفض  القاضي  اإلداري  القرار  تفحص  أنّ   ،994إل  ضرورة  بتونس  الطب  بكلية  العارض  ابنة  برتسيم  اإلذن  البتّ   إلتماس  يستوجب  فيه    النظر 
اإلذن استعجاليا بتمكني العارضة من معادلة لشهادة   ،995مسبقا ف مدى أحقية املعنية ابألمر ف الرتسيم والنظر ف مدى وجاهة قرار رفض ترسيمها 

املق ابلرتب  تنظيها  أو  التمريض  ف  الوظيفية  الدولة  ف  أنّ ابلة  يستوجب  ضرورة  فيه  أحقي  البتّ   النظر  احلصول  تهاف  من   ف  لشهادهتا  معادلة  على 
 996. عدمها

 
لوزير    - استعجاليا  اإلذن  مذكرات  طلب  من  مقتطف  إبلغاء  السنة  الرتبية  لتالميذ  العرب  النحو  تدريس  بكتاب  املضمن  الرتبوي  الربانمج  من  شاعرة 

ه يرمي ف حقيقته إل اّتاذ إجراء هنائي له وجه الفصل ف ساسي، ل يندرج ف إطار استصدار وسيلة حتفظية بصورة وقتية بل إنّ السابعة من التعليم األ
مر الذي أصل املنازعة حبكم أنه يؤول ابلضرورة إل إقحام القاضي اإلستعجايل ف جوهر النزاع الذي يستأثر ابلنظر فيه قاضي األصل دون سواه، األ

 
 .4201جويلية  14يخ بتار  547712القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  989
 .2014أفريل  23بتاريخ  712483عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  990
 .2014جانفي 03بتاريخ  712353 عدد  القضّية بتدائية ف القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل  991
 .2014نوفمرب  13بتاريخ  607126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  992
 .2014نوفمرب  03بتاريخ  807126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  993
 .4201ماي  27يخ تار ب  511712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  994
 .2014فيفري  07بتاريخ  712416عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  995
 .2014نوفمرب  13بتاريخ  712654عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  996
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 997املطلب الراهن متعارضا مع مبدأ عدم املساس أبصل املنازعة.  جيعل

 امتحانــات:   -الفرع السادس

 الية: احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التّ  خلصت

أتثي على وجه الفصل ف أصل املنازعة حبكم اذ إجراءات هنائية هلا  ف الواقع إل اّتّ   الرامية  الطلباتاستصدار وسائل حتفظية  إطار  ة ف  نصهر البتّ تل    -
ي يؤول ابلضرورة إل اخلروج ابلقاضي اإلستعجايل عن نطاق التدابي الوقتية اليت أيذن هبا ليقع إقحامه ف جوهر احلقوق اليت يستأثر قاض   النظر فيهاأنّ 

خيرج عن نطاق وعليه    .النزاع بصفة هنائية  اإلجراءات املتخذة وفضّ   ة ومراقبة شرعيةاألصل وحده بصالحية املساس أبصل املنازعة وتقدير وجود املضرّ 
القاضي   املدعي  الستعجايل:صالحيات  امتحان  ورقة  إصالح  إبعادة  أنّ   اإلذن  البتّ   ضرورة  يستوجب  فيه  أوراق   النظر  إصالح  إعادة  أحقية  ف 

املعتمدة لح   ،998اإلمتحاانت  الضوارب  للعارض النظر ف شرعية رفض اإلدارة مراجعة  املسندة  املقام ضدّ   ،999تساب األعداد  للجهة  ها إلتماس اإلذن 
طلب العارض الرامي إل إلزام اجلهة املطلوبة بتمكني   ،1000بتعيني جلنة حمايدة ملراجعة وإعادة إصالح أوراق اإلمتحان املتعلقة ابملناظرة الداخلية لإلرتقاء 

اليت أجراها خالل اإلمتحان الوطين    اإلذن إبعادة إصالح أوراق إمتحاانت املدعي  ،1001رايضة منظور العارض من اجتياز مناظرة الدخول إل شعبة ال
 1002. للباكالوراي وإعادة تقييمها 

 
، يعترب من قبيل الضماانت األساسية اليت يتعني على اإلدارة أتمينها لفائدة املتناظرين لتمكينهم من امتحانهمتكني العارض من اإلطالع على ورقة    -

اللجوء إل القاضي اإلداري الذي    القتضاءرة إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزهم القانوين من هذه الناحية إن وجدت وعند  تقدير السبل القانونية املقرّ 
املصححني دون غيهم ، وإن كان ل ميلك اخلوض ف صحة التقييم العلمي لألعداد املسندة للمتناظرين ابعتبارها من املالءمات املوكولة لرأي األعضاء  

  1003فإنه يستأثر ببسط رقابته على ما يشوهبا من أخطاء مادية ف نقل األعداد أو احتساب املعدلت. 
ا إل طلب احلصول على نسخة من حمضر  أو إعادة إصالحها وإّنّ   ابلمتحاانتاملتعلقة    الختباراتطلب العارض ل يرمي إل اإلطالع على أوراق    -

التثبت من األعداد املسندة له وعدم وقوع أخطاء مادية ف عمليّ   المتحاانتر من قبل جلنة  اجللسة احملرّ  ة تضمينها ابلكشوفات وهو ما وذلك قصد 
يضمن حق العارض ف جتميع احلجج واملؤيدات الالزمة لتقدير   هلذا الطلب أن    الستجابةومن شأن    ينسجم مع احرتام مقتضيات الشفافية اإلدارية،

 1004مساس ابألصل.  هلاليس و  دسم ابلتأكّ األنسب إلظهار احلقوق الناشئة عن مركزه القانوين، مبا جيعله من قبيل الوسائل اجملدية اليت تتّ  السبل
 
صرح هبا ف  اهلدف من متكني العارضة من اإلطالع على مجيع أوراق امتحاهنا ف مناظرة الباكالوراي هو التحقق من لدهنا ف مدى تطابق األعداد امل إنّ  -

واكتشاف اخلطأ الذي قد يكون تسرب أثناء احتساب أعداد الدورة الرئيسية ودورة املراقبة    المتحان نة أبوراق  كشف أعدادها الرمسي مع تلك املضمّ 
األسباب اليت استندت إليها   أنّ   وطاملا  احتساب العدد األكرب من بني األعداد املتحصل عليها أثناء الدورتني مثلما هو معمول به أم ل،  تّ   والتثبت إن  

له ليس من شأهنا املساس أبصل النزاع أو تعطيل   الستجابة  د فضال عن أنّ عية لتربير طلبها تبدو ف ظاهرها جدية، كما يكتسي مطلبها طابع التأكّ املدّ 

 
 .2014جويلية  11بتاريخ  712509عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  997
 .2014أوت  01بتاريخ  712596عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  998
 .2014 أكتوبر 22بتاريخ  712670القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  999

 .2014مارس  31بتاريخ  712484القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1000
 .2014ديسمرب  10بتاريخ  712658القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1001
 .2014سبتمرب  02بتاريخ  712631القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1002
بتاريخ   712630القضّية عدد والقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  2014سبتمرب  24بتاريخ  712637القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1003
 . 2014سبتمرب  03

 .2014ديسمرب  10بتاريخ  712658القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1004
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 1005من قانون احملكمة اإلدارية. 81مستوفيا جلميع الشروط املنصوص عليها ابلفصل  فإنّه يكون تنفيذ أي قرار إداري، 
 
الدخول إل املعاهد النموذجية   احملررتني من طرف ابنه ف مناظرة  المتحان طاملا كان اهلدف من املطلب ضمان حق الطالب ف اإلطالع على ورقيت    -

له   الستجابة  د يغدو متوفرا فضال عن أنّ عنصر التأكّ   اليت مل يصرح بنجاحه فيها والتثبت من األعداد املسندة له ف املادتني اليت حالتا دون جناحه، فإنّ 
وذلك دون املساس أبصل النزاع أو تعطيل   القتضاءاء عند  يندرج ف إطار متكينه من الوسائل الوقتية اليت تيسر له إعداد حججه ومؤيداته أمام القض

 1006تنفيذ أي قرار إداري. 
 
د اليت جتيز تدخل القاضي اإلستعجايل، فضال  األسباب اليت استندت إليها املدعية ل تبدو ف ظاهرها جدية ومل تفرز حالة من حالت التأكّ   طاملا أنّ   -

الباكالوراي وهو ما خيرج عن نطاق الوسائل الوقتية    امتحان يح بعدم جناحها من خالل إعادة إصالح أوراق  ا ترمي إل تعطيل تنفيذ قرار التصر عن أهنّ 
 1007من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية.  81ويتعارض مع مقتضيات الفصل 

 
اكالوراي مينع صراحة مطالبة وزارة الرتبية ابإلطالع ق بضبط امتحان البواملتعلّ   2008أفريل    24من قرار وزير الرتبية املؤرخ ف    11الفصل    طاملا أنّ   -

املطلب الرامي إل اإلذن استعجاليا    األعداد املسندة هنائية وغي قابلة للرجوع فيها، فإنّ   ابلنسبة لمتحان الباكالوراي ويعترب أنّ   المتحاانتعلى أوراق  
 1008 الرد. يكون متعنّي  المتحان إبلزام الوزارة املذكورة ابإلطالع على ورقة  

 صفقات عمومية أو عقود:   -الفرع السابع

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

حبكم اذ إجراءات هنائية هلا أتثي على وجه الفصل ف أصل املنازعة  ف الواقع إل اّتّ   الرامية  الطلباتاستصدار وسائل حتفظية  إطار  ة ف  نصهر البتّ تل    -
ي يؤول ابلضرورة إل اخلروج ابلقاضي اإلستعجايل عن نطاق التدابي الوقتية اليت أيذن هبا ليقع إقحامه ف جوهر احلقوق اليت يستأثر قاض   النظر فيهاأنّ 

خيرج عن نطاق وعليه    .هنائيةالنزاع بصفة    ة ومراقبة شرعية اإلجراءات املتخذة وفضّ األصل وحده بصالحية املساس أبصل املنازعة وتقدير وجود املضرّ 
طلب اإلذن استعجاليا للشركة التونسية للبنك ف شخص ممثلها القانوين إبيقاف ضمان التسبقة والضمان النهائي إل  الستعجايل:  صالحيات القاضي  

البتّ  أنّ   حني  ثبت  طاملا  الرضائية  مع اإلدارة ابلطرق  النزاع  عناصرها حتديد   ف  ضمن  اقتضت  الصفقة  الالحقة ابلعارضة ومنها تلك   أشغال  اخلسائر 
ف حتديد الطرف   النظر فيه يستوجب البتّ   ضرورة أنّ   املتعلقة ابحتساب الفوائض املستوجبة قانوان والفوائض املرتتبة عن عدم خالص القروض البنكية

 طلب اإلذن استعجاليا للشركة الوطنية لستغالل وتوزيع املياه مبواصلة أشغال تشييد املنشآت ومدّ   ،1009املسؤول عن عدم الوفاء ابإللتزامات التعاقدية 
يقتضي ابلضرورة تفحص مدى احرتام كل طرف من أطراف الصفقة املربمة بني ذلك    ضرورة أنّ التداعي    قنوات املياه الصاحلة للشراب ف العقار حملّ 

مدى احرتام صاحبة الصفقة    ياه والوكالة العقارية للسكىن وذلك قصد تزويد املنطقة ابملاء الصاحل للشراب كتفحصّ الشركة الوطنية لستغالل وتوزيع امل 
موضوع منازعة جدية من  حبكم أنّهالدين املطلوب  مندفع مبلغ على احلساب بطلب اإلذن استعجاليا  ،1010لقرار وزير الفالحة ف اإلذن ابلتحوز الوقيت

 1011. بة وذلك ف ما يتعلق ابلشخص املتعاقد معه ف صفقة اقتناء أزايء جندة وإنقاذ مقاومة للنارقبل اجلهة املطلو 
 

 .2014أوت  15ريخ بتا 712607القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1005
 .2014أوت  26بتاريخ  712617القضّية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1006
 .4201أوت  05يخ تار ب  147126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1007
 .4201أوت  07يخ تار ب  157126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1008
 . 4201مارس  10بتاريخ  517124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1009
 .2014فيفري  27بتاريخ  712422عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1010
 .4201جويلية  01يخ تار ب  602712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1011
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إجنازه من الشركة الطالبة لفائدة اإلدارة وتشخيصه وتقدير كميته وقيمته وحتديد أسباب التأخي ف األشغال موضوع    تكليف ذوي اخلربة ملعاينة ما تّ   -

إجنازه   ه من الضروري معاينة ما تّ ، ذلك أنّ النتظاردا ل حيتمل  وتقدير ما ترتب عن ذلك التأخي من خسائر يعترب أمرا متأكّ   الصفقة املربمة بني الطرفني
ه ل يفضي ابلقاضي اإلستعجايل إل اخلوض ف موضوع مسؤولية جهة  من أشغال حىت ل تضيع احلقوق للتمكن لحقا من حتديد املسؤوليات كما أنّ 

إليها    الستنادا يهدف فحسب إل تكوين وسيلة إثبات قد تساعد على بلورة الطلبات اليت ميكن ف حال رفع قضية أصلية من  ن عدمها، وإّنّ اإلدارة م
الزمن   من مفعول  أمام قاضي املوضوع وتيسي فصل النزاع دون حسمه هنائيا أو اخلوض ف أصله، مما جيعله واحلالة ما ذكر، وسيلة جمدية من شأهنا احلدّ 

 1012من قانون احملكمة اإلدارية، كما أنه لن يفضي إل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري. 81د على معىن أحكام الفصل وذات طابع متأكّ 
 
جن جزئيا ف ة جتاوز السلطة وذلك قصد إلغاء املناظرة الوطنية للهندسة املعمارية لتصميم بناء مقر س تقدمي قضية أصلية ف مادّ العارض توّل   طاملا أنّ   -

ل وسيلة جمدية طلب احلصول على طلب العروض وواثئق الصفقة اليت تلته واملتعلقة ابملناظرة املذكورة، ل يشكّ   حدود الفائز األول والفائزة الثانية، فإنّ 
من قانون احملكمة اإلدارية ّتول لقاضي األصل ف إطار التحقيق ف الدعاوى املعروضة على أنظاره اإلذن   44الفصل    د ابعتبار أنّ وذات طابع متأكّ 

تني سبيله مبا ف ذلك مطالبة اجلهة املدعى عليها ابلواثئق اليت تعذر على العارض اإلدلء هبا لعدم حيازته    جبميع األعمال واإلجراءات اليت من شأهنا أن  
 1013هلا. 

 اتصال القضاء :   -الفرع الثامن

 إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل  خلصت

كم تدخل  ل حترز األحكام اإلستعجالية على قوة اتصال القضاء لرتباطها أساسا حبماية احلالت املعرضة للتغيي سلبيا أو الزوال ف وقت وجيز حب  -
ف  النيل من حق حيتاج إل احلماية العاجلة وعدم تعلقها ابلبتّ  خر أو لوجود خطر حمدق وجب درؤه بسرعة كي ل يتمّ األشخاص أو بفعل أي عنصر آ

 1014جوهر احلق وحسم النزاع.
 
قدمني من العارض  قضت مبوجب قرارين سابقني صادرين ف املادة اإلستعجالية برفض املطلبني امل  ه سبق هلذه احملكمة أن  طاملا ثبت من أوراق امللف أنّ   -

مطلبه  صلب املعين ابألمر أعاد  من التفقدية العامة لوزارة النقل ف إطار مهمة التفقد الداخلي اليت قامت هبا بشركة النقل وأنّ  للحصول على التقرير املعدّ 
 1015فإنّه يكون حراّي ابلرفض.  يؤسسه على أسانيد جديدة املاثل صياغة نفس الطلب دون أن  

 
املادّ   إنّ   - الصادرة ف  القضاء ل تنسحب على األحكام  اتصال  النظر ف  قاعدة  القاضي اإلداري ف نطاقها على  اقتصار ولية  ة اإلستعجالية حبكم 

نية  األمر الذي ميكن معه تقدمي مطلب جديد ف نفس املوضوع شرط أتسيسه على أسانيد وقانو   التدابي الوقتية والتحفظية دون اخلوض ف أصل احلق،
   1016عليها ف املطالب السابقة.  العتمادمغايرة لتلك اليت سبق 

 

 
 .2014ديسمرب 08بتاريخ  709712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1012
 .4201أوت  07يخ تار ب  598712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1013
 .4201 فيفري 27بتاريخ  712422عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1014
 .4201أوت  01يخ تار ب 712613و 712605عدد تني القضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1015
 . 4201مارس  06بتاريخ 712456عدد  القضّيةو  4201أوت  01يخ تار ب 712613و 712605عدد تني القضيّ القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1016
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 1017د القاضي اإلداري لستقاللية اجلهازين عن بعضهما البعض.اتصال القضاء حبكم صادر عن جهاز القضاء العديل ل يقيّ  -

 طلب وثيقة:   -الفرع التاسع

 : احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ التالية  خلصت

ق األمر بواثئق حتتوي على  ل لعامة املتعاملني مع اإلدارة عند احلاجة، إل إذا تعلّ خموّ   اإلطالع على الواثئق اإلدارية حقّ   من املستقر عليه فقها وقضاء أنّ   -
  1018 على املعين ابألمر إثبات مصلحته ف اإلطالع عليها ومدى صلته هبا. أشخاصا آخرين، وف هذه احلالة يتعنّي  معلومات أمنية أو على معطيات ّتصّ 

 

التيقن من وجوده  - للقاضي اإلستعجايل  الوثيقة حىت يتسىن  لتلك  املتعاملني معها من وثيقة ما يستوجب حتديدا مدققا  بتمكني  ا من  اإلذن لإلدارة 
ر ف املطلب الراهن  قيتهم ف احلصول عليها وانتفاء أي عائق قانوين قد حيول دون ذلك من انحية أخرى، األمر الذي مل يتوفّ انحية، وتقدير مدى أح

 1019.، مما جيعله متعنّي الردسم ابلتجرد والعمومية ومل يكن واضحا ابلقدر الكاف لستجالء وجود القرار املذكور أو اترخيه و رقمهالذي اتّ 
 
وسيلشكّ ت  - متأكّ ل  طابع  وذات  النزاع  أبصل  ماسة  غي  جمدية  على:د  ة  احلصول  إل  الرامية  للشغورات   الطلبات  النهائية  القائمة  من  قانونية  نسخة 

  ، 1021ق ابحلادث الذي تعرض له أثناء اخلدمة العسكرية امللف الطب للعارض واملتعلّ   ،20151020-2014ابملؤسسات الرتبوية ابلنسبة للسنة الدراسية  
قة  نسخة من مداولت جملس هيئة املهندسني املعماريني املتعلّ   ،1022عاءات اليت قام العارض إبيداعها مبكتب العالقات مع املواطن بوزارة الداخليةاإلستد

املتفرعة عنها  الوطين  لالستظهار  الستقالةونسخة من قرار    النتدابقائمة ف احملجوزات ونسخة من قرار  ،  1023ابللجان  الصندوق  للتقاعد   هبا لدى 
جر الصاف ف  األشهادة ف    ،1025نسخة قانونية من قرار إسقاط حق مورث ف العقار   ،1024خدمات عمل لفائدة الطالب   قصد ضمّ   الجتماعيةواحليطة  

احملكمة إطار   هبذه  املنشورة  سيار ،  1026القضية  مصادرة  ل  ،1027ة قرار  املسندة  السقوط  نسبة  تثبت  وثيقة  من  شهادة   ،1028لعارض نسخة  من  نسخة 
  ،1030العارض   تقرير التفقد األصلي ف اجلزء الذي خيصّ   ،1029املاجستي املهين لتحرير النصوص القانونية وترمجتها وشهادة النجاح ف املاجستي املذكور 

 1031العارضة. ملف التشريح الطب اخلاص اببن
 

ل للمحكمة ف إطار التحقيق ه خيوّ من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية، فإنّ   44لدور القاضي اإلداري عمال ابلفصل    الستقصائيةلطبيعة  ابلنظر إل ا  -

 
 .4201 فيفري 27بتاريخ  227124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1017
  عدد  القضّيةو  4201سبتمرب   24يخ تار ب  257126عدد  القضّية و  2014نوفمرب  01بتاريخ  712370 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1018

 . 2014جانفي   30بتاريخ  712363
 .4201جويلية  16يخ تار ب  573712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1019
 .2014نوفمرب  27يخ تار ب  337126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1020
 .2014ديسمرب 03بتاريخ  706712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1021
 .4201جوان  25يخ تار ب  671252عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1022
 .4201أوت  06يخ تار ب  603712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1023
 . 4201أوت  15يخ تار ب 167126عدد  القضّية و   4201ماي  09يخ تار ب  977124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1024
 . 2014نوفمرب  27يخ تار ب  287126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1025
 .2014أكتوبر  10بتاريخ  507126عدد  القضّية لقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف ا 1026
 .4201أوت  06يخ تار ب  586712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1027
 .4201أوت  06يخ تار ب  586712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1028
 .4201مارس  27بتاريخ  712475عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1029
 .2014نوفمرب  01بتاريخ  712370 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1030
 .4201 فيفري 17بتاريخ  237124عدد  القضّية لقرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف ا 1031
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احملكمة بنسخة من    أوراق القضية مبا ف ذلك مطالبة اجلهة املدعى عليها مبدّ   استيفاءءات والتثبتات اإلدارية اليت من شأهنا  االقيام جبميع األعمال واإلجر 
املطلوب استعجاليا    الواثئق  اإلدارةاإلذن  فإهّنا  جلهة  ثّة  ومن  منها.  الطالب  متأكّ شكّ تل    بتمكني  طابع  وذات  جمدية  وسيلة  إل    دل  الرامية  الطلبات 
تقرير مفصل عن  ،  1033شهادة خدمات  ،1032تقدميها كمستندات دفاع ف إطار دعوى التعويض   للعارضبطاقات خالص حىت يتسىن  احلصول على:  

ف اخلطة الوظيفية  املطلوبة كاإلذن بتمكينه من نسخة مطابقة لألصل من حمضر اجتماعات  ة العارضاألسباب اإلدارية والقانونية اليت حالت دون تسمي
ء  اثئق املمضاة من قبل زمالأصول بعض الو   ،1034اللجان اخلاصة بدراسة مطالب اإلطارات املرتشحة للخطط الوظيفية خالل السنوات الثالث األخية 

الوظيف   العارض العارض  أوراق اإلختبارات اجملراة،  1035ف العمل واليت تضمنت هتما كيدية كانت سببا ف عزله من  املطلوبة    ةبعد استجاب   من  اجلهة 
 1036. ه ابألعداد املسندة إليهاألصلي املتمثل ف مدّ  هلطلب

 
قتضي مسبقا النظر ف مدى شرعية األسباب اليت استندت إليها اجلهة املطلوبة لتربير رفضها تسليم تاليت    اتطلبال يندرج ف اختصاص قاضي األصل    -

املطلوبةالواث اليت  ئق  تنفيذ قرار    أن    اهل  الستجابة  من شأن   وتلك  املادّ بذلك فإنّه  و   إداري.تؤدي إل تعطيل  ة اإلستعجالية خيرج عن ولية احملكمة ف 
نسخة من قرار  ،  1037واملالية واملتعلقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية   القتصادمن وزارة  للعارض  املراسلة املوجهة    ول على : الطلبات الرامية إل احلص

الشباب والرايضة والقاضي حبلّ  التفقدية    وزير  املنجز من  التفقد  تقرير  املنحل ومن نسخة من  املكتب اجلامعي  جامعة املالكمة ومن كشف ف تركيبة 
ف ظل متسك اإلدارة    العارضة  نظي من شهادة ّترج  ،1038تابعة لوزارة الشباب والرايضة خبصوص التسيي اإلداري واملايل للجامعة التونسية للمالكمةال

 1039بعدم أحقيتها ف احلصول على تلك الوثيقة. 
 
 1040حتريره بشأن الطالبة أثناء مزاولتها لدراستها اجلامعية، يكون املطلب املاثل فاقدا ملوضوعه.  نفي اجلهة املدعى عليها حيازهتا لتقرير أمين تّ  ف ظلّ  - 

  زهتا هلذه الوثيقة، دة من وجودها خاصة مع أتكيد اجلهة املطلوبة لعدم حو أتذن إستعجاليا بتمكني الطالب من وثيقة غي متأكّ   ل ميكن للمحكمة أن    -
يام  ينال ذلك من إظهار حقوق العارضني املتصلة بعقار التداعي أمام قاضي األصل ابلنظر ملا هلذا األخي من صالحيات استقرائية ّتول له الق  دون أن  

  1041جبميع إجراءات التحقيق املستوجبة. 
 

اتريخ   للتثبت من صحة مضمونه خاصة وأنّ   القتضاءبغية الرجوع إليه عند    عدم احتفاظ البلدية بنسخة من وعد البيع موضوع املنازعة مبصاحلها  -
 1042  جيعل املطلب الراهن حراي ابلرفض. 1977أفريل  20إبرامه يعود إل 

 

ئمة ف مل يربز من أوراق امللف عدم مسك اجلهة املدعى عليها للواثئق املطلوب اإلطالع عليها واملتمثلة ف قرار تعيني العارض وقرار عزله وقاطاملا    -
 تسليمها أو ، أو وجود استحالة مادية فالجتماعية اخلدمات وأخرى ف احملجوزات حىت يتسىن له تسوية وضعيته جتاه الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 

اجلهة املدعى عليها سلمت بذلك ضمنيا حني أمسكت عن   ة وأنّ نها ملعطيات شخصية تقتضي إثبات ملصلحته ف احلصول عليها خاصّ ما يفيد تضمّ 

 
 .2014سبتمرب  24يخ تار ب  357126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1032
 .4201أوت  04يخ تار ب  569712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1033
 .4201جوان  27يخ تار ب  558712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1034
 .4201ديسمرب 18يخ تار ب  550712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1035
 .4201أفريل  29بتاريخ  712460عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1036
 .2014ديسمرب  31بتاريخ  738712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1037
 .2014ديسمرب  09بتاريخ  637126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1038
 .4201مارس  28بتاريخ  712461عدد  القضّية الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف   القرار 1039

 .4201ماي  13يخ تار ب  867124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1040
 .4201أفريل  07بتاريخ  507124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1041
 .4201 مارس 10بتاريخ  712428عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1042
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 1043فإن املطلب يكون حراّي ابلقبول.  الرد على عريضة الدعوى ابلرغم من التنبيه عليها من قبل هذه احملكمة
 

  ها عن هذه احملكمة، يغدو حرايّ طلب العارض الرامي إل متكينه من شهادة ف الصبغة اخلاصة لألرض املعنية تنفيذا ألحكام اإللغاء اليت استصدر   إنّ   -
من قانون احملكمة اإلدارية تغين عن اللجوء ألي    9و8ابلرفض على أساس أن صبغة النفاذ اليت تتمتع هبا أحكام اإللغاء على معىن أحكام الفصلني  

تنفيذها، لضمان  إضاف  التنفيذ،  وأنّ   إجراء  عدم  اإلدارة  يشكّ   تعمد  أن  شأنه  احلقمن  يفتح  فاحشا  خطأ  قاضي    ل  أمام  تعويضيا  مساءلتها  ف 
 1044األصل.

 
ف  يتّ   - املؤرخ  األول  الوزير  قرار  على  ابإلطالع  الوزارات   2000أكتوبر    03ضح  بني  املشرتكة  الواثئق  استبقاء  مدد  جداول  على  ابملصادقة  املتعلق 

ر بشأن الطالب أثناء إيقافه عن العمل ف شهر أوت من سنة  رّ واملؤسسات العمومية والذي استندت إليه اجلهة املطلوبة لتربير إتالفها حملضر البحث احمل
وفق املعايي املنصوص عليها أبحكام    اإلتالفمصيها هو    حملاضر البحث تقدر بعشر سنوات فإنّ   الستبقاءمدد    موضوع املطلب املاثل، أنّ   1987

املتعلق بضبط شروط وتراتيب   1988ديسمرب    13املؤرخ ف    1988لسنة    1981واألمر عدد  املتعلق ابألرشيف    1988لسنة    95القانون عدد  
ق املطبق عليه ومنها معيار تعلّ   التصرف ف األرشيف اجلاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وحتويل األرشيف واإلطالع على األرشيف العام

كن  الوثيقة مبا يثبت حقوق األشخاص مثلما هو الشأن ابلنسبة حملاضر البحث اليت تشتمل توثيقا لوقائع ومالبسات وشهادات ذات صلة بنزاعات مي
 1045. نشرها أمام القضاء

 
رف التفقدية العامة بوزارة الداخلية خبصوص الضغوط املعنوية اليت  خالفا ملا دفعت به جهة اإلدارة، فإّن احلصول على نسخة من امللف املنجز من ط   -

، عالوة على تكريسه ملبدأ الشفافية ف عمل اإلدارة، فإنّه يندرج ف إطار  فرقة اخلامسة لشرطة حوادث املرورتعّرضت إليها العارضة من قبل رؤسائها ابل
ق جتميع احلجج واملؤيدات الضرورية وتقدير الُسبل القانونية املمكنة إلظهار احلقوق الناشئة عن الضماانت األساسية اليت حيق للمدعية املطالبة هبا ف نطا

 1046مركزها القانوين، إن ُوجدت، وترجيح أنسبها على ضوء ما يربز له من معطيات من خالهلا.
 

مشهود بصحتها من  تقرير اختبار عديل مأذون به ف قضية طلب اإلذن استعجاليا إبلزام املدير العام لألرشيف الوطين بتمكني الطالب من نسخة    -
 1047هلذا املطلب.  الستجابةيكون سببا لرفض  ي ابلقبول، إزاء خلو امللف من أي معطى من شأنه أن  سبق احلكم فيها من قبل هذه احملكمة، حرّ 

 
اهنا وتدعيم يقينها ف ثبوت ركن التأكد فيما يتعلق ابحلصول  عدم تدعيم املطلب ابحلجج واملؤيدات اليت من شأهنا متكني احملكمة من تكوين وجد  -

ا من قبل العناصر اليت خيضع أمر املطالبة هبا مبدئيا إل ما يستأثر به التحقيق ف القضية من سلطة لتقدير أثر تلك  على الوثيقة املطلوبة خاصة وأهنّ 
  1048، جيعله حراّي ابلرفض. تعلق ابحملكمة اإلداريةمن القانون امل 81الفصل فيها على معىن  الوثيقة على وجه البتّ 

 

 .4201سبتمرب  24يخ تار ب  257126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1043
 .4201جويلية  27يخ تار ب  593712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف   1044
 .4201أوت  06يخ تار ب  561712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1045
 .4201فيفري  02بتاريخ  671243عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1046
 .4201مارس  12بتاريخ  871247عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1047
1048

عدد     القضّيةف  و   4201  جانفي  22بتاريخ    413712عدد    القضّية ف  و   4201ماي    30بتاريخ    712463عدد    القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف      
 . 2014ماي  02بتاريخ  712373
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نها ما يثبت ارتباط طلبات العارض بوضعية واقعية أو قانونية معرضة للتعكر أو التغيي ف وقت وجيز مبا من   ابلرجوع إل واثئق امللف تضمّ مل يتبنّي   -
املطلب املاثل املتعلق ابإلذن استعجاليا لكل من وزيري الداخلية والعدل  شأنه أن يؤسس قناعة احملكمة بثبوت ركن التأكد، األمر الذي يتجه معه رفض  

 1049أثناء أحداث اإلنقالب الذي حصل ف تلك الفرتة.  1963عي من شهادة إيقاف والده ف شهر مارس بتمكني املدّ 
إذ    إنّ   - طابعا داخليا  تكتسي  النقل  بوزارة  العامة  التفقدية  إطار  تتنزّ   أعمال  ف  املكلف ابلنقل، ل  والوزير  التفقدية  أعضاء  مباشرة بني  عالقة عضوية 

عدد   األمر  مقتضيات  معىن  على  لرقابتها  اخلاضعة  اإلدارية  واهلياكل  املصاحل  عمل  طريقة  تقييم  إطار  ف  ابألساس  املتعلق   1991لسنة    86وتنصهر 
تكمن ف هتيئة الوسائل اجملدية اليت من شأهنا    الستعجاليةة  اّتاذ التدابي الوقتية ف املادّ الغاية من    وعليه وطاملا أنّ   بتنظيم املصاحل املركزية لوزارة النقل،

 1050قه مباشرة ابلعارض. يكون فاقدا لكل جدوى لعدم تعلّ التفقدية طلب احلصول على نسخة من تقرير  تيسي فصل النزاعات ف األصل، فإنّ 
 
اليت طلبت    إنّ   - الرتتيبية هتم اجلهة  الصبغة  تبديها احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع األوامر ذات  اليت  فحسب ول يسوغ اإلطالع   الستشارةاآلراء 

حداث اخلطة  عليها من قبل العموم، األمر الذي جيعل طلب اإلذن استعجاليا لرئيس احلكومة بتمكينه من اإلطالع على رأي احملكمة اإلدارية املتعلق إب
 1051يكون ف غي طريقه. الوظيفية اخلصوصية ملساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون املرأة واألسرة وضبط شروط إسنادها واإلعفاء منها

 تسخري القوة العامة:   -الفرع العاشر

 احملكمة اإلدارية ف هذه املادة إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

التنفيذية مكلّ   إنّ   - ة زمنية مىت ثبت توفر ظروف متتنع عن تسخي القوة العامة للقيام بذلك إل ملدّ   فة بتنفيذ األحكام القضائية وليس هلا أن  السلطة 
 1052استثنائية هتدد النظام العام وحتول دون التنفيذ. 

طمس ابب حمدث    لداخلية بتسخي القوة العامة لتنفيذ حكم استئناف خيصّ استعجاليا لوزير ا  الرامي إل اإلذن   ف املطلب  اد اثبت عنصر التأكّ يعترب    -
من الدستور التونسي    41الفصل    أنّ   لعدم تنفيذه حيرم العارضني من استغالل عقارمها واإلنتفاع به واحلا  العارضني، ضرورة أنّ   عرب املدخل اخلاص حمللّ 

املطلب ل يثي مسائل   منه إل ف احلالت وابلضماانت اليت يضبطها القانون، فضال عن أنّ   حق امللكية مضمون ول ميكن النيل  على أنّ   اجلديد ينصّ 
حتول دون اإلستجابة   جهة اإلدارة مل تقدم أي عناصر قانونية أو واقعية من شأهنا أن   أصلية كما أنه ليس من شأنه تعطيل تنفيذ أي قرار إداري خاصة أنّ 

 1053هلذا املطلب.

 انتخاابت:   -الفرع احلادي عشر

 احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ابلضرورة إل فّض النزاع بصفة هنائية وهي صالحية يستأثر هبا قاضي األصل دون  قبوهلا  يؤول  اليت    الطلباتتعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل  ت  -
طلب املّدعي املتمّثل ف التعويض له عن الّضرر املّادي واملعنوي والسياسي الاّلحق به    الستعجايل:خيرج عن نطاق صالحيات القاضي  وعليه    .سواه

عي إلغاء  طلب املدّ   ،1054املباشر اليت ّت تسجيلها قبل مطالبته بتغيي شعار القائمة اليت يرأسها   واملرتّتب عن رفض إعادة تسجيل حّصة التعبي التلفزي

 

 .4201 جانفي03بتاريخ  408712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1049
 .2014فيفري   28بتاريخ  671232 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1050
 .2014أفريل  17بتاريخ  712474عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1051
 .2014أوت   07بتاريخ  712609عدد  القضّية ف  و  2014أوت  07بتاريخ  712608عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1052
 .2014أوت   07بتاريخ  712609عدد  القضّية ف  و  2014أوت  07بتاريخ  712608عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1053
 .2014 ديسمرب  12بتاريخ  712695عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1054
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الثانية  القرعة  ببطالن  والتصريح  األول  القرعة  القاضي إبعادة  بصفاقس  الفرعية  اهليئة  املقام ضدّ   ،1055قرار  للجهة  اإلذن  قرار إلتماس  تنفيذ  ها إبيقاف 
املدعوة   الفرعية  ف خط  "ش ع  "تسمية  العارض عوضا عنها  1بدائرة انبل    لالنتخاابتة منسق ابهليئة  العليا    ،1056  وتعيني  اهليئة  إلزام  املّدعي  طلب 

أثناء    لالنتخاابتاملستقّلة   الوطنية  املباشر ابلتلفزة  التعبي  القرصنة    النتخاابتبتنزيل ومضات  الرمسي اخلاص هبا قصد محايته من  املوقع  التشريعية على 
 1057.ابلنتخاابتف غاايت ل عالقة هلا  عمالهواست

 

  لالنتخاابت ملا رفضت عديد الرتشحات    لالنتخاابتاملطلب الرامي إل النظر ف التجاوزات والتعسف ف تطبيق القانون من قبل اهليئة العليا املستقلة    -
املرتشحني ليسوا مسجلني ف القائمة األولية للناخبني، يثي نزاعا جداي ف األصل خبصوص آجال الرتسيم بسجل الناخبني لكتساب    ة أنّ التشريعية بتعلّ 

 1058التشريعية، وهو نزاع ينأى فصله عن نظر قاضي اإلستعجال.  لالنتخاابتصفة الناخب املشرتطة للرتشح 
 
من شأنه   التشريعية،  لالنتخاابتكشرط للرتشح    النتخابللقانون ملا أوجبت الرتسيم ابلسجل    لالنتخاابتطلب النظر ف جتاوز اهليئة العليا املستقلة    -
القوائم أو أكثر    أن   القاضي برفض ترشح واحدة من  القرار  تنفيذ  املتاح لقاضي  لالنتخاابتيفضي إل تعطيل  ه رفض  ، واجتّ الستعجال،وهو من غي 

 1059املطلب.

 : خمتلفة  مبادئ -عشر ثاينالفرع ال

 احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

من القانون املتعلق   81ة اإلستعجالية على معىن الفصل  تجاوز حدود الوسائل الوقتية اليت تقرتن هبا الولية املعقودة لفائدة القاضي اإلداري ف املادّ ت  -
يفرتض  ضرورة أنّه  اإلذن ابلرتخيص للطالب بتقليع شجرة    ،1060اإلذن إبلزام اإلدارة بتوفي موطن شغل للعارض الطلبات الرامية إل:  ابحملكمة اإلدارية  

من توابع الشريط الغاب كالتثبت من مدى احرتام الطالب ملوقع اجناز البناء احلسم ف دفوعات جهة اإلدارة عرب التثبت ف موقع الشجرة ومدى اعتبارها  
يفضي حتما إل اخلوض ف مدى   حبكم أنّهاإلذن بتمكني العارضة من مسكن ف إطار مشروع الوكايل    ،1061طبقا للرخصة املتحصل عليها ف الغرض 

الربانمج املذكور   ابلنتفاعأحقيتها   الوطنية  شرعّية عمف    بتّ ال  ،1062من  الشركة  املياه ابلعقار  لستغالللّية حتوز  العقارية   وتوزيع  الشركة  ف ظّل منازعة 
مراحله األولّية   ف  يزال  الذي ل  لوادي روريش  للمياه  العمومي  امللك  الوطنية    ولستنادلتحديد  امللك   لستغاللالشركة  موافقة جلنة  املياه على  وتوزيع 

الشرك مطلب  للمياه على  إل  ة  العمومي  النزاعالرامي  موضوع  القنوات  لتمرير  للمياه  العمومي  امللك  ف  الوقيت  التصرف  ف   ،1063احلصول على رخصة 
يؤدي إل النظر ضرورة أنّه  اإلذن استعجاليا للمطبعة الرمسية للجمهورية التونسية ف شخص ممثلها القانوين إبدراج ونشر اإلعالن اخلاص بتكوين حزب  

القرا مدى شرعية  احلزبف  هذا  بتكوين  املتصلة  اإلدارية  تعرضا    ،1064رات  الذين  الشغل  العارض خبصوص حادثي  بتسوية وضعية  املطلوبة  اجلهة  إلزام 
وجود سقوط مرده   ف  ه يؤول ابلضرورة إل البتّ نسبة السقوط البدين حبكم أنّ ضبط    ،1065سيكون مرادفا ف مؤداه إل فض النزاع هنائيا ابعتباره  إليهما  

 
 .2014 نوفمرب 06بتاريخ  712678عدد  القضّية ف   القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية 1055
 .2014أكتوبر  16بتاريخ  712649عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1056
 .2014 ديسمرب  29بتاريخ  712700عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1057
 .2014نوفمرب  27بتاريخ  712644عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1058
 .2014نوفمرب  27بتاريخ  712642عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1059
 .2014أفريل  04بتاريخ  712492عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1060
 .2014جوان  02بتاريخ  712510عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1061
 .2014أفريل  07بتاريخ  712480عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1062
 .2014جويلية   15بتاريخ  711272   عدد القضّية  القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  1063
 .2014سبتمرب  05بتاريخ  712629عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1064
 .2014أكتوبر  23بتاريخ  712665عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1065
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تزويد عقار العارض ابملاء   ،1066حوادث أو أمراض حصلت أو تعكرت بسبب أو مبناسبة اخلدمة العسكرية ومدى استحقاقه جلراية ف صورة ثبوت ذلك 
ستغالل وتوزيع املياه سيقحم القاضي اإلستعجايل ف اخلوض ف مسائل تتعلق بشرعية قرار رفض الشركة الوطنية ل  هفي  البتّ   حيكم أنّ الصاحل للشراب  

ه يؤول ابلضرورة إل  اإلذن استعجاليا للجهة املطلوبة بتمكني العارضة من استخراج مصوغها املرهون لدى القباضة حبكم أنّ   ،1067له ف ذلك الرتخيص  
ه حضر جلسة املكتب البلدي حبكم أنّ إلزام رئيس البلدية بتنفيذ ما جاء مب  ،1068ف مدى شرعية القرار الوزاري برفض متكني الطالبة من مصوغها   البتّ 

لى تنفيذ يؤدي إل النظر ف مدى شرعية كل مداولت املكتب البلدي وقرار الرفض الضمين املتولد عن صمت البلدية حيال املطالب املوجهة له حلثه ع
 1070. اإلذن لرئيس احلكومة بتعويض النيابة اخلصوصية لبلدية املعمورة ،1069مداولت املكتب البلدي

 
فيه تعطيل لصالحية جلنة املصادرة لّتاذ قرار ابلتفويت خبصوصه   اللجوء للقضاء اإلستعجايل للتحجي على الدولة ابلتفويت ف مال مصادر،  إنّ   - 

 1071من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية.  81وحائل دون نفاذه، وهو ما يتعارض وأحكام الفصل 
 
التأكّ اإلذن للشركة الوطنية    - د ابلنظر إل ما تقتضيه ضرورة استمرارية املرافق لستغالل وتوزيع املياه مبواصلة أشغال ربط قناة جديدة يستجيب لركن 

ة لقرارات الصادر العمومية وإحاطتها بضماانت تقوم على أتمني إجناز األشغال العامة وتذليل الصعوابت الناشئة مبناسبتها مع اللجوء إل النفاذ اجلربي ل
 1072إن لزم األمر، مبوجب إذن قضائي.  هبذا العنوان،

 
املطال   - املتضرر منها ف  النظر عن شرعية تركيزها من عدمه مع حق  العمومية بقطع  بة  استقر قضاء هذه احملكمة على عدم جواز املساس ابملنشآت 

تّ   ابلتعويض عما حلقه من أضرار إن   املنشآت  إثبات أن تركيز تلك  املاثل ليس من شأنه أن يؤدي إل    وابلتايل فإنّ   قاره،على ع  توصل إل  املطلب 
 1073املساس أبصل النزاع. 

 
ابلكفّ   - اإلدارية  للجهة  استعجاليا  اإلذن  يبنّي   طلب  مل  التونسي،  للرتاب  دخوله  أو  خروجه  عند  تفتيش  عملية  ألية  الطالب  إخضاع  وجه عن   

التأكّ   توثيقه ابحلجج واملؤيدات اليت من  اإلستعجال ومل يتمّ   د، انهيك وأنّ شأهنا متكني هذه احملكمة من تكوين وجداهنا وتدعيم يقينها ف ثبوت ركن 
جه  م مبا يفيد ارتباط هذا املطلب إبحدى احلرايت األساسية كحرية التنقل أو اندراجه ضمن الضماانت األساسية لصفة املواطنة اليت يتّ مل يتقدّ   الطالب

ا هو إجراء قانوين وأمين غايته مقاومة  إخضاع املسافرين عند دخول الرتاب التونسي أو اخلروج منه لعمليات التفتيش إّنّ   ة وأنّ على القاضي محايتها خاصّ 
 1074هتريب املمنوعات ومنع فرار اجملرمني واملفتش عنهم. 

تنفيذا للحكم القضائي الصادر لفائدته، ل يندرج ضمن  طلب اإلذن استعجاليا للجهة املطلوبة إبصالح القرار املتعلق بتمكني الطالب من مستحقاته    -
يكون موضوع طعن   امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام اإللغاء الصادرة عن احملكمة اإلدارية كليا أو جزئيا من شأنه أن   صور القضاء اإلستعجايل خاصة وأنّ 

 1075حلكم احملكمة، وهو أمر يستأثر به قاضي األصل دون سواه.ابإللغاء أو موضوع دعوى ف تعمي ذمة اإلدارة عن عدم التنفيذ املقصود 
 

 
 .2014أوت  06بتاريخ  712606عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1066
 .2014أوت  28بتاريخ  712597عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1067
 .2014جويلية  11بتاريخ  712551عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1068
 .2014جانفي  31بتاريخ  712452عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1069
 .2014جانفي   03بتاريخ  712397 عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1070
 .2014مارس  17بتاريخ  712439عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1071
 .2014 ديسمرب  30بتاريخ  712702عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1072
 .2014 ديسمرب  30بتاريخ  712702عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1073
 .2014أوت  07بتاريخ  712610عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1074
 .2014 أوت 07بتاريخ  712583عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1075
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قبوله    طلب اإلذن استعجاليا إبحالة ملف القضية األصلية اليت رفعها الطالب للنظر فيها استعجاليا يتعارض مع مبدأ عدم املساس ابألصل حبكم أنّ   -
ضي األصل دون سواه، ويتعدى بذلك جمرد اإلذن بتدابي وقتية تيسيا لفصل سيؤدي ابلضرورة إل فض النزاع بصفة هنائية وهي صالحية يستأثر هبا قا

 1076نزاع حمتمل ف األصل.

 معاينات: -القسم الثاين

 احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

قاضي األصل ول   استباقإل  إل اخلوض ف موضوع احلّق ول    تكليف ذوي اخلربة يظّل من الوسائل الوقتية اجملدية اليت ل تفضي بقاضي اإلستعجال  -
، وإّّنا يهدف فحسب إل تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند نظره ف قرار إداريتعطيل تنفيذ إل  ولتوجيهه عند بّته ف نزاع حمتمل إل 

الواردة ابلفصلني  جل  اةعّد مستوفا تومن ثّة فإهنّ   .1077أّي منازعة حمتملة حول األصل  الّشروط  الرامية إلمن قانون احملكمة    82و  81ميع   الطلبات 
 ،1078تعيني خرباء خمتصني يتولون تشخيص حالة املدعي وبيان األعراض اليت يشكو منها وأسباهبا وحتديد نسبة السقوط احلاصلة له ب   :اإلذن إستعجاليا

تعيني ثالثة خرباء خمتصني ف  ب  ،1079بتكليف خرباء قصد معاينة جزء من عقار العارض املستول عليه من البلدية وتقدير قيمة األضرار اليت حلقت به 
تداعي مع تقدير قيمة على عقار ال   ابلستحواذالشؤون العقارية قصد التوجه إل حمل النزاع ومعاينة اإلحدااثت املقامة كتحديد اجلهة اإلدارية اليت قامت  

بتكليف خرباء قصد تقدير قيمة الضررين املادي واملعنوي احلاصلني للعارض نتيجة   ،1080اء استغالل أرضهما ما يستحقه العارضان من تعويضات جرّ 
بتسمية ثالثة خرباء خمتصني ف قيس األراضي والشؤون العقارية ليتولوا    ،1081إدارة امللكية العقارية ارتكبته   خسارته لعقاره بسبب اخلطأ الذي يدعي أنّ 

املست اجلزء  لتشخيص  التداعي  عقار  إل  املتداولة ابجلهةالتوجه  األسعار  حسب  قيمته  عليه وتقدير  الفين  ب  ،1082ول  اخلربة إلبداء رأيهم  تكليف ذوي 
والتلوث  البيئة  ف  والقانونية  الفنية  للرتاتيب  العارضة  احرتام  مدى  األضرار   ،1083خبصوص  نسبة  وحتديد  حقها  ف  املقام  ملعاينة  خمتصني  خرباء  بتعيني 

 1085.اء اعتداء أعوان أمن عليه خبيين ف الطب قصد تشخيص حالة املدعي وبيان نسبة السقوط الالحق به جرّ بتعيني ،1084والسقوط اليت حلقتها 
  رباء مكاهنم حراي ابلرفض.ــوإيداعها بكتابة احملكمة، جيعل الطلب الرامي إل اإلذن بتعويضهم وتعيني خ  الختبارثبوت إجناز اخلرباء املنتدبني ملأمورية    -

1086 
 
والوقوف  ،  حدا وموقعا  ،سعي العارض ملعاينة العقارهي    الرامي إل تعيني خرباءطاملا كانت الغاية من وراء املطلب  د واجلدوى متوفران  ركن التأكّ يعترب    -

 1087ار قضية أصلية. للحفاظ على حقوقه اليت ميكن له الدفاع عنها ف إط  ،ىعلى الضرر املادي واملعنوي احلاصلني له نتيجة خسارته للعقار املشرت 

 
 .2014أفريل  02بتاريخ  712453عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1076

 4201 فيفري  06بتاريخ  971241عدد  القضّية ف  و  4201أفريل  17بتاريخ  571244عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1077
 . 4201جانفي  16بتاريخ  207124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1078
 . 4201جانفي  10بتاريخ  771243عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1079
 .4201أوت  07يخ تار ب  595712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1080
 .4201جوان  27يخ تار ب  585712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1081
 .2014سبتمرب  25بتاريخ  477126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1082
 .4201فيفري  28يخ تار ب  797124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1083
 .4201ماي  15يخ تار ب  887124عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1084
 .4201أوت  01يخ تار ب  217126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1085
 .4201جانفي  16بتاريخ  712442عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1086
 .2014جانفي  31بتاريخ  497123 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1087
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دة ابملطلب أن أيذن  طلب العارض اإلذن استعجاليا بتعيني خرباء ف املادة العمرانية  يندرج ضمن الوسائل الوقتية اجملدية اليت جيوز لرئيس الدائرة املتعه  -

التحقيق ف القضية األصلية ، وهو ما جيعله غي  هبا لنتفاء صفة التأكد عنه، ذلك أن املطلب املاثل يعد من الوسائل اليت ميكن أن يؤذن هبا أثناء  
 1088من قانون احملكمة اإلدارية. 81مستجيب للشروط املنصوص عليها صلب الفصل 

 
من األمور اليت    د من مدى وجود رطوبة مبنزهلا أحلقت مضرة بعقار اجلار تعدّ طلب العارضة الرامي إل تعيني خبي ف البناء للتحول إل العني للتأكّ   -

 1089ة نتجت عن اجلوار واليت ترجع النزاعات الناشئة عنها إل القاضي العديل دون سواه.األمر يتعلق برفع مضرّ  تتجاوز حدود صالحياته ضرورة أنّ 
 
ت د األجزاء اليت تولّ ه من املفيد حتديجمداي ابعتبار أن املستأنف تعاقد مع مقاولة جديدة إلمتام األشغال، وابلتايل، فإنّ   الختباريعّد اإلذن إبجراء    -

أجنزهتا   املستأنف ضدها إجنازها، وذلك قبل إمتامها من قبل املقاولة اجلديدة توقيا لكل خالف مستقبلي أو نزاع بني الطرفني خبصوص األشغال اليت
يشكل وسيلة وقتية وجمدية   الختبار  املستأنف ضدها وتلك اليت ستنجزها املقاولة اجلديدة، وذلك متاما على حنو ما توصل إليه قاضي البداية من كون 

إل    من شأهنا احلفاظ على حقوق املستأنف ضدها سيما أنه ل يفضي إل تعطيل تنفيذ أي قرار إداري ول ميس من أصل املنازعة وإّنا يهدف فحسب
   1090تكوين وسائل إثبات قد تفيد قاضي املوضوع عند بته ف أصل النزاع.

 
ه موضوع طلب رئيسي ف القضية املنشورة ف الغرض ل وسيلة جمدية، طاملا أنّ لطلب العارض واإلذن بعرضه على الفحص الطب ل يشكّ   الستجابة  -

  من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية اليت ّتول   44عمال أبحكام الفصل    القتضاءومن مشمولت التحقيق فيها اإلذن إبجراء مأمورية اختبار طب عند  
 1091هدة القيام جبميع اإلجراءات اليت من شأهنا أن تني القضية. عللدائرة املت

 
طلب اإلذن استعجاليا بتكليف خرباء إلعداد   العارض طرف ف القضية األصلية والرامية إل إلغاء رخصة البناء الصادرة لفائدته، فإنّ   طاملا ثبت أنّ   -

يشكّ  القضية ل  ف تلك  للفصل  مرجعا  يكون  الفصل  تقرير  أحكام  أن  متأكد ابعتبار  طابع  املتعلق ابحملكمة    44ل وسيلة جمدية وذات  القانون  من 
تني سبيله مبا ف ذلك    ل لقاضي األصل ف إطار التحقيق ف الدعاوى املعروضة على أنظاره جبميع اإلجراءات واألعمال اليت من شأهنا أن  اإلدارية ّتوّ 

 1092. الختباراتاإلذن إبجراء 
 
ل وسيلة جمدية  اإلذن استعجاليا بتكليف خبي ف احملاسبة لتقدير األضرار املرتتبة عن قرار رفض اإلدارة تسمية العارض ف خطة متفقد أول ل يشكّ   -

متأكّ  أنّ وحالة  ابعتبار  ميكنه  دة  الذي  األصل  قاضي  صالحيات  ضمن  يندرج  الطلب  ا  ،القتضاء عند  ،  هذا  القضية  ف  التحقيق  سي  إلذن  وأثناء 
تني   من قانون احملكمة اإلدارية واليت ّتول للمحكمة القيام جبميع اإلجراءات اليت من شأهنا أن    44بتكليف خبي للغرض املشار إليه أبحكام الفصل  

 1093القضية. 

 دفع مبلغ على احلساب: -القسم الثالث
 

 .2014جانفي    08بتاريخ  712386 عدد   القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1088
 .4201 جانفي 16بتاريخ  712424عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1089
 .2014مارس  06بتاريخ  125571عدد  القضّية ة ف ستئنافي القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإل 1090
 .4201جوان  25يخ تار ب  594712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1091
 .4201سبتمرب  26يخ تار ب  589712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1092
 .4201جوان  06يخ تار ب  545712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1093
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 احملكمة اإلدارية ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

يدفع لدائنه مبلغا ماليا على احلساب يتوقف على    اإلذن استعجاليا إبلزام املدين أبن    من قانون احملكمة اإلدارية أنّ   82يستفاد من مقتضيات الفصل    -
 ا، وطاملا ثبت أنّ ل تزال منشورة لدى الدائرة املتعهدة هب  األصليةتكون القضية    د وعدم وجود منازعة جدية حول أصل الدين مع ضرورة أن  عنصر التأكّ 

هذه احملكمة،   مبلغ الضمان املطلوب اإلذن ابحلصول على تسبقة منه ل تزال موضوع منازعة جدية بني الطرفني مبناسبة القضية اإلستئنافية املنشورة لدى
 1094ذلك حيول دون إمكانية القضاء لصاحل املطلب. فإنّ 

طلوبة بتمكينه من سحب مال من اخلزينة العامة للبالد التونسية كسلفة، فيه مساس أبصل النزاع  لطلب العارض املتمثل ف اإلذن للجهة امل  الستجابة  -
من القانون املتعلق ابحملكمة   81حجج امللكية هلذا األخي واليت ترجع ابلنظر إل قاضي األصل على معىن أحكام الفصل    ملا يستدعيه ذلك من تفحصّ 

 1095اإلدارية. 
 
ميكن احملكمة من تكوين وجداهنا    املدعي مل يدل مبا من شأنه أن    وفات امللف عدم وجود منازعة جدية حول أصل الدين فإنّ لئن ثبت من خالل مظر   -

 1096د. وتدعيم يقينها ف خصوص ثبوت عنصر التأكّ 
 
يدفع للطالبة مبلغا على احلساب من مقدار التعويض ف إطار    طلب اإلذن استعجاليا للمكلف العام بنزاعات الدولة ف حق وزارة الصحة أبن  يعّد    -

الدعوى األصلية ل زالت على بساط النشر مبا ل ميكن معه ف هذه املرحلة احلسم خبصوص أسباب وفاة مورث    القضية األصلية، ف غي طريقه طاملا أنّ 
ا أو نفيها أو جتزئتها قبل تقدير مبلغ الغرامة املستحقة بعنوان الضرر املادي الذي املدعية ومدى نسبتها للجهة املدعى عليها للتوصل إل إقرار مسؤوليته

أنّ  لفائدهتا، وطاملا  منه  تسبقة  بدفع  العارضة اإلذن  أنّ   تطلب  املقدار ذلك  معلوم  املاثل غي  املطلب  أساس  الدين  بني  أصل  موضوع منازعة  يزال  ه ل 
 1097إستعجاليا بدفع تسبقة على احلساب تكون مفتقدة.  الشروط املقررة قانوان لإلذن  األطراف، فإنّ 

 
ابلنظر لبة،  جه رفض املطلب الرامي إل اإلذن استعجاليا للمصاحل املختصة بوزارة البيئة بصرف جزء من املبالغ أو تسبقة بعنوان أشغال أجنزهتا الطايتّ   -

 1098ية تربطها ابلطالبة. نفي الوكالة التونسية للتصرف ف النفاايت ابنتفاء كل عالقة تعاقد  ف ظلّ و وجود نزاع جدي حول اجلهة املطلوبة أبداء الدين  إل
 
، لعدم ثبوت النتزاعه ل ميكن إلزام اجلهة املطلوبة بتمكني املدعني من غرامة  ، فإنّ النتزاعد من أوراق امللف وقوع عملية أتمني غرامة  طاملا مل يتأكّ   -

 1099ا بذلك عن طريق سلوك إجراءات التقاضي العادية. ه إبمكان الطالبني التوجه إل البلدية املنتزعة مباشرة أو مطالبتهامتالكها هلا، فضال عن أنّ 
 
لفائدته مبقتضى حكم    - به  املبلغ احملكوم  للعارض عن  الطعن   استئنافطلب اإلذن استعجاليا بدفع تسبقة  صادر عن احملكمة اإلدارية، ل يرمي إل 

يندرج ابلتايل اإلستئنافية، ول  الدوائر  صادر عن إحدى  استعجايل  إذن  ف  الفصل  ابلتعقيب  من  الفقرة األول  أحكام  ضمن  املتعلق   21  القانون  من 
 1100. الختصاصابحملكمة اإلدارية، األمر الذي يكون معه املطلب حراي ابلرفض لعدم 

لشرعية   طلب اجلمعيات اإلذن استعجاليا إبلزام اإلدارة بصرف اإلعتمادات املرصودة لفائدهتا فيه مساس أبصل النزاع ملا يستدعيه ذلك من تفحصّ   -

 
عدد   القضّيةف و  4201فيفري    21بتاريخ  871244عدد  القضّيةف و   2014ماي  19بتاريخ  681271عدد  القضّية ة ف ستئنافي الصادر عن رئيس الدائرة اإلالقرار  1094

 . 2014جوان   12يخ تار ب 712567
 .4201جويلية  16يخ تار ب  587712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1095
 .2014جوان  10بتاريخ  701271عدد  القضّية ة ف ستئنافي الصادر عن رئيس الدائرة اإلالقرار  1096
 .2014ديسمرب  29بتاريخ  597126عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1097
 .4201جويلية  14يخ تار ب  577712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1098
 .4201جويلية  22يخ تار ب  559712عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1099
 .2014سبتمرب  18بتاريخ  161237عدد  القضّيةف   التعقيبيةالصادر عن رئيس الدائرة  القرار  1100
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 1101قرار رفض الصرف والذي يرجع ابلنظر إل قاضي األصل عالوة على أهنا تفضي إل تعطيل تنفيذ ذلك القرار.
 
تتجاوز   طلب  اإلذن استعجاليا بصرف املستحقات املالية املتعلقة مبنحة اإلنتاج ل يكتسي صبغة التأكد عالوة على ارتباط الطلب مبسألة موضوعية  -

الوقتية اليت تقرتن بولية القاضي اإلستعجايل لتمس أبصل احلق مما جيعله خاضعا لرقابة قاضي األصل دون سواه، وخيرج ابلتايل عن مرجع  حدود الوسائل 
  1102نظر القاضي اإلستعجايل. 

 طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم:  -القسم الرابع

 : ةاليالتّ  ئداال إل إقرار املباحملكمة اإلدارية ف هذا اجمل خلصت

احلكم مل يصر ابات بدليل استئنافه من طرف اجلهة املطلوبة، وطاملا   الغاية من احلصول على نسخة من احلكم هي حماولة لتنفيذه، وطاملا أنّ   أنّ   طاملا    -  
احملكمة متتنع عن متكني العارض من نسخة تنفيذية اثنية لعدم    من قانون احملكمة اإلدارية، فإنّ   64يوقف التنفيذ عمال أبحكام الفصل    الستئناف  أنّ 

 1103جواز ذلك قانوان. 
 
دة على عدم وقوع تنفيذ  طاملا صادقت ممثلة املكلف العام بنزاعات الدولة ف حق وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية على ما جاء ابملطلب مؤك  -

 1104. تكون متوفرةاملوجبات اليت اقتضاها القانون لتسليم نسخة تنفيذية اثنية فإّن احلكم اإلستئناف موضوع املطلب املاثل، 
 
بتسليمها إل حماميه   الطالب تسلم نسخة تنفيذية من احلكم اإلستئناف  املراد استخراج نسخة تنفيذية اثنية منه وقام  طاملا ثبت من أوراق امللف أنّ   -

املطلب املاثل يغدو غي مستجيب لشروط قبوله   إلضافتها إل الواثئق اليت سيسلمها للمحكمة اإلدارية ف إطار طعنه ابلتعقيب ف ذلك احلكم، فإنّ 
 1105قانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية.من ال 54ه ميكن للطالب اسرتجاع النسخة التنفيذية من احلكم من كتابة احملكمة عمال أبحكام الفصل ما وأنّ سيّ 
 
يستعملها ف أي مسعى لتنفيذ    النسخة التنفيذية األول اليت تسلمها العارض من كتابة احملكمة قد تلفت قبل أن    طاملا ثبت من حمضر السماع أنّ   -

 1106. قبل احملكمة واستدعائها طبقا للقانون دل مبا يفيد خالف ذلك رغم مطالبتها بذلك من تُ اجلهة اإلدارية مل  ما وأنّ ذلك احلكم ل سيّ 
 
أنّ   - وطاملا  املتعهدة،  الدائرة  رئيس  مبكتب  احلضور  عن  عليها  املدعى  واجلهة  الطالب  من  ّتلف كل  احملكمة  تسجيل  يعدّ   إزاء  الطالب  إجراء   مساع 

 1107عدم حضوره لدى هذه احملكمة جيعل مطلبه عرضة للرفض.  أساسيا ل حميد عنه لإلذن بتمكني الطالب من نسخة تنفيذية اثنية، فإنّ 
 
 احلكم املذكور صادر ف مادة التعويض عن حمكمة   طلب نسخة تنفيذية اثنية بسبب تلف النسخة األول يعترب غي جمدي ف هذا الطور، طاملا أنّ   -

 
 .4201جوان  02بتاريخ  712454عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1101
 .4201أفريل   08بتاريخ  712490عدد  القضّية و 4201مارس  03بتاريخ  712459عدد  القضّية  القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1102
 .2014أفريل  23بتاريخ  712388  عدد القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة البتدائية ف  1103

 2014سبتمرب  25بتاريخ  712560عدد  القضّيةف و  2014ديسمرب  30بتاريخ  711285عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  1104
 .2014جوان  17بتاريخ  711246عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلستئنافية ف  1105
الدائرة اإلستئنافية ف    1106 الدائرة اإلبتدائية ف  و   2014فيفري    06بتاريخ    711265عدد    القضّيةالقرار الصادر عن رئيس   712652عدد    القضّيةالقرار الصادر عن رئيس 
 .2014سبتمرب  25بتاريخ  712612عدد  القضّيةف و  2014ديسمرب  15بتاريخ 
 .2014أوت  26بتاريخ  712554عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1107
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املطالبة ابحلكم    القتضاء أصدرته وعند  يتاستئنافه أمام احملكمة اإلدارية، وميكن التوصل ابحلكم املذكور من كتابة حمكمة الناحية ال  انحية تونس وقد تّ 
 1108اإلستئناف الصادر عن احملكمة اإلدارية.

  

 

 .2014جانفي  27بتاريخ  712435عدد  القضّية القرار الصادر عن رئيس الدائرة اإلبتدائية ف  1108
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 العنوان اخلامس: 
 املبادئ املقررة يف ماّدة أتجيل وتوقيف التنفيذ 

 توقيف تنفيذ األحكام والقرارات القضائية: -القسم األّول

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

الصادرة عن جملس املنافسة اليت ت الطعن فيها   الستعجاليةالفرع يتبع األصل وطاملا كان القرار املنتقد من فئة القرارات    إعمال للمبدأ القاضي أبنّ   -
عهدة  النظر ف املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذه يكون من اختصاص رئيس الدائرة اإلستئنافية املت   أمام دائرة استئنافية ابحملكمة اإلدارية، فإنّ   ابلستئناف

تنفيذ األذون اإلستعجالية غي أنه جيوز   الستئنافه ل يوقف  من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية واليت اقتضت أنّ   86ابلدعوى طبق أحكام الفصل  
ه أن فيه خرقا ملقتضيات  لرئيس الدائرة اليت تنظر ف استئناف تلك األذون أن يقرر بطلب من أحد األطراف توقيف تنفيذ اإلذن املطعون فيه إذا تبني ل

 1109 .هالرئيس األول للمحكمة اإلدارية غي خمتص للنظر فيتبعا لذلك يغدو و  من قانون احملكمة اإلدارية 82و 81الفصلني 

ما متسكت به انئبة    ضرورة أنّ   الستعجايل عند إصداره لإلذن    البتدائيطاملا ظّل امللف خاليا مما يفيد توفر شرط التأكد الذي استند إليه القاضي    -
، مل يتضمن امللف ما يفنده، فإنه يتجه قبول املطلب  2010الطالبني أثناء مساعها حبجرة الشورى ، خبصوص استقرار الوضعية القانونية للعقار منذ سنة  

  1110واإلذن إبيقاف تنفيذ اإلذن اإلستعجايل املذكور والقاضي بتعيني خرباء ملعاينة البناء.
 

قبل إجرائه   ملا مل يربز من أوراق امللف أن تنفيذ احلكم اإلستئناف املطعون فيه من شأنه أن يؤدي إل استحالة الرجوع ابلوضعية إل ما كانت عليهطا  -
 1111أو يفضي إل نتائج يصعب تداركها ، فقد تعني رفض املطلب. 

أوردها ضمن مستندات التعقيب بصورة جمملة دون توضيحها وتفصيل مضامينها،  طاملا اقتصر انئب العارضة على اإلشارة إل عناوين املطاعن اليت    -
ر بسمعة منوبته وأبمواهلا وسيؤدي إل نتائج يصعب تداركها وإل وضعية يستحيل إصالحها كاقتصاره على التمسك أبن تنفيذ احلكم املطعون فيه سيضّ 

ا ، يكون املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار اإلستئناف املدين  مفتقرا إل ما يؤسسه  بصورة جمردة دون تقدمي املؤيدات اليت تنهض دليال على صحته
  1112وتعني لذلك رفضه.

أخرى، ضرورة  فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه يتعني التمييز بني الرتسيم جبدول احملامني من جهة واملمارسة الفعلية ملهنة احملاماة من جهة  استقرّ  -
صفة فعلية إثر ترسيمه فإنه أنّه ميكن للمحامي أن يكون مرمسا جبدول احملامني دون أن يكون ممارسا ملهنة احملاماة، أما إذا تول احملامي مباشرة املهنة ب

ابلفصلني   عليه  املنصوص  التحجي  طائلة  حتت  حينئذ  للتتبعات    23و  22يصبح  عرضة  لذلك  تبعا  ويكون  احملاماة  مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  من 
الفصل   القانون   64التأديبية على معىن  بعده من نفس  املبىن  وما  إيقاف تنفيذه سليم  املطلوب  القرار  أنّ وهو ما جيعل  اقتصر على  والتأسيس ضرورة  ه 

 
 . 2014سبتمرب  16بتاريخ  427419ة عدد القرار الصادر ف القضيّ   1109
 . 2014جانفي  22بتاريخ  426550ة عدد القرار الصادر ف القضيّ   1110
 . 2014جانفي  10بتاريخ  436498عدد   ةالقرار الصادر ف القضيّ  1111
 .2014 مارس  10بتاريخ  437494عدد   ةالقرار الصادر ف القضيّ و  2014سبتمرب  05بتاريخ  437350ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1112
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ثبت لدى احملكمة أن املعين ابألمر تتوفر فيه شروط الرتسيم اليت أوجبها الفصل   بعد أن   اإلذن جمللس اهليئة برتسيم الطاعن ابجلزء الثاين من جدول احملامني
   1113حملاماة بصفة فعلية.اإلذن له مبمارسة مهنة امن القانون املتعلق مبهنة احملاماة، مما ل يعين البتة  3

إلحالة احملامي   املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة  1989سبتمرب    7املؤرخ ف    1989لسنة    87القانون عدد  من    67أجل الشهر املنصوص عليه ابلفصل    -
ف وضعية احملامي حمّل التتبع وتسويتها على جملس التأديب  هو أجل استنهاضي الغاية منه حّث رئيس الفرع اجلهوي هليئة احملامني على اإلسراع ابلنظر  

 69ا للفصل  ول ينجّر عن جتاوزه هضم حقوق دفاع املعين ابألمر، كما أّن إعالمه ابلقرار التأديب بعد انقضاء أجل اخلمسة عشر يوما من صدوره خالف
 انبىن عليها طلب إيقاف تنفيذ احلكم اإلستئناف جدية ف األسباب اليت، وهو ما  جيعل  من نفس القانون ل يفضي إل بطالن القرار التأديب املذكور

  1114ظاهرها.

 أتجيل تنفيذ القرارات اإلداريّة: -القسم الثّاين

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

طلب أتجيل التنفيذ هو إجراء حتّفظي ينصهر ف نطاق طلب توقيف التنفيذ وهو يقرتن به ول يستقّل عنه مبا جييز للقاضي اإلذن به بطلب    إنّ   -
  1115.من األطراف أو دونه كما أّن آاثره تنتهي مبجّرد البّت ف مطلب توقيف التنفيذ 

لـيوم    - املقّررة  الرائسية  النتخاابت  إجراء  قرار سحب    2014وفمرب  ن  23اتريخ  تنفيذ  بتأجيل  اإلذن  تربّر  اليت  التأّكد  صورة  يبنّي  أن  شأنه  من 
تخابية وذلك إل اعتماد فرع منظّمة عتيد بسيدي بوزيد والذي من شأنه أن يؤّدي إل حرمان املالحظني التابعني هلا من احلضور ملراقبة سي العملية الن

  1116.حني البت ف مطلب توقيف التنفيذ

ذ من  طاملا أّن تنفيذ القرار الصادر عن وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة النتقالية والقاضي بقبول استقالة العارض من سلك عدول التنفي  -
تعلق ابحملكمة  من القانون امل 40عنصر التأّكد املنصوص عليه ابلفصل   فإنّ شأنه أن يؤّدي إل وضعية يصعب تداركها إن ثبتت عدم شرعية القرار املنتقد 

  1117.متوفرا، األمر الذي يتجه معه اإلذن بتأجيل تنفيذ القرار املنتقد إل حني البت ف مطلب توقيف التنفيذيعترب اإلدارية 

سحب  ب  :القرار القاضيالرامية إل أتجيل تنفيذ  لب  اطف املمن قانون احملكمة اإلدارية متوفرا    40شرط التأكد املنصوص عليه ابلفصل    يغدو  -

-2013حبرمان الطالب من املشاركة ف الدورة الرئيسية للسنة اجلامعية    ،1119برفت العارض هنائيا من املعهد   ،1118ة شهرينرخصة سياقة العارضة ملدّ 
1121. مورد رزقهم من شأنه أن حيرم املدعي والعاملني معه من  ضرورة أّن  غلق احملل    ، 1120من اجتياز المتحاانت  همن شأنه حرمانحبكم أّن    2014   

 
 . 2014أفريل  22بتاريخ  436920عدد   ةالقرار الصادر ف القضيّ  1113
 .2014مارس  28 بتاريخ 436828 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1114
 . 2014ماي  02بتاريخ  417048ة عدد القرار الصادر ف القضيّ و  2014ديسمرب  25بتاريخ  417934  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1115
 .2014نوفمرب  21بتاريخ  417822  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1116
 .2014أوت  11بتاريخ  417432  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1117
 .2014نوفمرب  27بتاريخ  417858ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1118
 .2014مارس  31بتاريخ  416894 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1119
 . 2014أفريل  22بتاريخ  417010الصادر ف القضية عدد القرار  1120
 .2014فيفري  11بتاريخ  416763ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1121
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شأنه يتسبب  إّن تنفيذ القرار القاضي بطرد العارض من املعهد لرتكابه هتمة العتداء ابلعنف الّلفظي على أستاذة األنقليزية والّتطاول عليها من    -
  1122.للعارض ف نتائج يصعب تداركها

ابمللف الفيّن املعّدل املقّدم من طرف الطالبة قصد تسوية وضعيتها، يغدو سببا جديدا جيوز مبقتضاه إعادة النظر ف مطلب أتجيل تنفيذ   اإلدلء  -
  1123.قرار اهلدم

اإلزالة رفضت تنفيذه لشّكها ف مدى  ضح من املراسلة املوّجهة من رئيس النيابة اخلصوصّية للبلديّة إل الوايل أّن السلطة املصدرة لقرار  طاملا اتّ   -
الرّاهن يغدو قائما   صّحة حمضر املعاينة املنجز من قبل الوكالة التونسية حلماية الشريط الساحلي  والذي استندت عليه  إلصدار القرار املذكور فإّن املطلب 

  1124.آاثرا يصعب تداركها على أسباب ف ظاهرها جّدية عالوة على أّن تنفيذ القرار املذكور من شأنه أن يرّتب

تنفيذ ف أي وقت لئن مل يتضّمن قرار اهلدم املراد أتجيل تنفيذه أجال لتنفيذه فإنّه كّلما كان مكسوّا بقرينة املشروعّية على حالته تلك كان قابال لل   -
  1125.البّت ف مطلب توقيف التنفيذللطلب املاثل إل حني  الستجابةمبا ينال من حّق رهني إثباته لحقا، األمر اّلذي يتعنّي معه 

ضمحّل بتنفيذها كّل مصلحة ف إلغائها وتستوجب لذلك تبنّي الوضعية القانونية والواقعية تقرارات اهلدم تدخل ف زمرة القرارات اخلطرة اليت    إنّ   -
 .رئيس النيابة اخلصوصية إل حني البّت ف مطلب توقيف التنفيذبتأجيل تنفيذ قرار    املواجهة. لذا، فإنّه يّتجه اإلذن   إجراءاتللعقار موضوع اهلدم ابستيفاء  

1126 

  عالوة على ثبوت حتّصل العارض على قرار تصفيف للملك العمومي البحري ورخصة ف البناء كتقدميه لتقرير اختبار منجز من قبل خبي ف قيس   -
القانونية املتعّلقة ابمللك العمومي البحري فإّن تنفيذ القرار املذكور من شأنه أن يرّتب آاثرا يصعب  األراضي ومرفق برسم بياين يفيد احرتام عقاره للمسافات  
من قانون احملكمة اإلدارية متوفّرا األمر الذي يّتجه معه قبول طلب العارض الرّامي إل اإلذن    40تداركها ممّا جيعل عنصر التأّكد املنصوص عليه ابلفصل  

  1127.حني البّت ف مطلب توقيف الّتنفيذ  بتأجيل تنفيذه إل

 توقيف تنفيذ القرارات اإلداريّة:  -القسم الثّالث

 واجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:   ابالختصاصاملبادئ املتعّلقة    -الفرع األّول

 املبادئ املّتصلة ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 .2014ديسمرب  25بتاريخ  417899عدد   ةالقرار الصادر ف القضيّ  1122
 .2014جوان  13بتاريخ  417217ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1123
 .2014نوفمرب  27بتاريخ  417795 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1124
 .2014ماي  22بتاريخ  417158ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1125
 .2014ديسمرب  08بتاريخ  417863ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1126
 .2014ديسمرب  25بتاريخ  417934ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1127
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ر املشار إليه  طلب إيقاف تنفيذ انعقاد مؤمتر التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني بتونس ومنع دخول مجيع من وردت هوايهتم بقائمة املدعوين حلضور املؤمت  -      
بتوقيف تنفيذ قرار إداري صريح أو ضمين على معىن الفصل  وترحيل من ثبت سبق دخوهلم للرتاب التونسي من   من قانون    39القائمة املذكورة،  ل يتعلق 

   1128.  احملكمة اإلدارية، األمر الذي جيعله خارجا عن أنظار قاضي توقيف التنفيذ واجته ابلتايل رفضه

لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة للطعن أبي وجه من الوجوه ولو بدعوى تنصيص املشرّع على عدم قابلية قرارات اللجنة اخلاصة بفرز ملفات الرتشح    -
النزاع املاثل على عدم ترسيم املّدعي بقائمة املرتشحني  على املرتشحني دون سواها و   العرتاضاتجتاوز السلطة جتد حّدها ف قراراهتا ف جمال   طاملا تسّلط 

الفرز اإلداري، ممّا مل يرد فيه نص صريح من القانون إلقصاء سبيل الطعن بواسطة دعوى جتاوز السلطة، واملرتشحات لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة ف مرحلة  
  1129النظر فيه يكون معقودا لفائدة هذه احملكمة. فإنّ 

تونسية لكرة اليد  املتعلق ابهلياكل الرايضية أن اجلامعة ال  1995فيفري    06املؤرخ ف    1995لسنة    11خيلص من أحكام القانون األساسي عدد    -
اليد والقاضي    تسهر على تسيي مرفق عمومي وتتمتع بصالحيات تنم عن استعماهلا لمتيازات السلطة العامة لذا فإن القرار الصادر عن مكتب اجلامعة لكرة

ت الصادرة ف املادة اإلدارية على معىن الفصل  من فئة القرارا  بقبول استقالة العارض من منصبه كرئيس منتخب للجامعة املذكورة يتنزل ف هذا اإلطار، ويعدّ 
ملا أن توقيف  من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية ويرجع النظر فيه لختصاص قاضي جتاوز السلطة وتوقيف تنفيذه للرئيس األول للمحكمة اإلدارية طا  3

  1130.التنفيذ يعترب فرعا من دعوى جتاوز السلطة

العليا املستقلة لالنتخاابت هي هيئة عمومية مستقلة تسهر على تسيي مرفق عام إداري فإّن قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت  عالوة على أّن اهليئة  -
سيي العملية   إطار تالقاضي بتعويض رئيس مكتب اقرتاع ولئن كان يندرج ف إطار تنظيم اهليئة لعالقتها مع عون من األعوان التابعني هلا فإنه يتنّزل أيضا ف

من قانون احملكمة اإلدارية ويرجع النظر    3النتخابية وضمان نزاهتها وهو ما جيعله تبعا لذلك من فئة القرارات الصادرة ف املادة اإلدارية على معىن الفصل  
 .يف التنفيذ يعترب فرعا من دعوى جتاوز السلطةفيه لختصاص قاضي جتاوز السلطة وتوقيف تنفيذه إل الرئيس األّول للمحكمة اإلدارية طاملا أّن قضاء توق

1131 

ابعتبار أّن اإلعالن عن طلب  و طاملا أّن الطالبة توّجهت مباشرة ابلطعن ف اإلعالن عن طلب العروض ف حّد ذاته ل ف القرار املتعلق إببرام الصفقة    -
ارة إل التعاقد لتلبية طلباهتا إلّ أنّه ل يؤّدي ف كّل احلالت إل اّّتاذ قرار ف إبرام  من قبيل األعمال التحضيية اليت تعرّب عن انصراف نّية اإلد  يعدّ العروض  
  1132.، فإن املطلب يكون حراي بعدم القبولللمعين به  ركز القانوينامل ليس من شأنه التأثي ف و الصفقة 

تعلق ابهلياكل الرايضية، على تسيي مرفق عام ف إطار الصالحيات اليت لئن تسهر اجلامعات الرايضية، بصريح الفصل التاسع من القانون األساسي امل  -  
الناشئة مبناسبة تصريفها املتلبس ابمتيازات السلطة العامة لشؤو  النزاعات  ن املرفق املناط بعهدهتا،  متكّنها منها الوزارة املكلفة ابلرايضة، على حنو ّتضع فيه 

دعاوى املتصلة ابنتخاب هياكل تسييها، خيرج عن أنظار هذه احملكمة، واجّته لذلك التخلي عن النظر ف الدعوى لولية القاضي اإلداري، فإّن البّت ف ال 
  1133.لعدم الختصاص

يتعلّ   - آبجال  طاملا  متعلقة  أحكام  من  تضمنته  فيما  الشروط  ملقتضيات كرّاس  العارضة  مبناقشة  النزاع  مواعيد   إيداعق  ومطالب  التوضيحات  مطالب 
الفنّية والتقنية للمعدات املطلوبة من قاطرات وحمرّكات وغيها وشروط جودهت  هالزايرات امليدانية واحنصر جوهر  البنود املتعلقة ابملواصفات  ا لقواعد ف خمالفة 
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ستوجب الرجوع إل عقد الصفقة ول تنفصل عنه وتندرج تبعا لذلك ف املادة التعاقدية ف نطاق  تاملنافسة والشفافية واملساواة بني املشاركني وهي مسائل  
  1134.ى هذا األساس القضاء الكامل األمر الذي خيرجها عن ولية قضاء جتاوز السلطة وجيعل مطلب توقيف  التنفيذ حراي بعدم القبول عل

تضبط عالقات الشغل   التفاقيةوالتضامن أن    الجتماعيةاملشرتكة الوطنية املصادق عليها بقرار وزير الشؤون    التفاقيةالفصل الثاين من    تضّمنطاملا    -
وجودة ف كامل تراب بني املؤجرين واألجراء من اجلنسني والعاملني بصفة قارة ف كافة املؤسسات اخلاصة لرايض األطفال واحملاضن العاملة بقطاع الطفولة وامل

يكون خارجا صّنف ضمن اجلمعيات، مع األجراء التابعني له ي   والذي  ،الجتماعياإلحتاد التونسي للتضامن  النزاعات املتعلقة بعالقة    اجلمهورية التونسية، فإنّ 
 1135  .الختصاصالقاضي اإلداري ويتجه رفض املطلب لعدم عن أنظار 

 

املذكورة مبالبس شغل،ايكون    - الشركة  بتزويد أعوان  املتعّلقة  الصفقة  بتونس والقاضي بفسخ  النقل  العام لشركة  املدير  الرئيس  الّصادر عن  تبعا   لقرار 
ابل الغرض  ف  املربمة  ابلصفقة  اخلاّصة  الشروط  هبا كراس  الناطقة  الّنزاع  لطرف  املشرتكة  لإلرادة  القانونّية  النتائج  برتتيب  وتنفيذا  لتصاله  شروطها  إل  ستناد 

التعاقدية اّليت ل تنفصل عن جوهر العقد ول تستقّل عنه بكيان خاّص، واّليت ل ّتضع املنازعة ف شأهنا إل ولية قضاء   ملقتضياهتا، من قبيل اإلجراءات 
  1136.اإللغاء وإّّنا تندرج ف نطاق القضاء الكامل

  اقتضتوطاملا    للمبدأ القانوين القاضي أبّن الفرع يتبع األصل، فإنّه ل ميكن طلب توقيف تنفيذ القرارات اليت ل ّتضع لدعوى جتاوز السلطة  اعتبارا  -
ة عن القرارات الصادر   استئنافواملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة أّن    2011أوت    20املؤرخ ف    2011لسنة    79  من املرسوم عدد  75و  74و  73الفصول  

حالة املّدعي على عدم املباشرة القاضي إب  القرارفإّن  اليت يوجد بدائرهتا الرّتابية مقّر الفرع اجلهوي املعين،    الستئنافرؤساء الفروع اجلهويّة يكون لدى حمكمة  
نصوص عليه ابلفصول املذكورة ول جيوز الطعن  من فئة القرارات اليت ّتضع للّنظام القانوين للطعن امليكون  وعرضه على جملس التأديب موضوع الطعن املاثل  

  1137.الختصاص لعدم  هفيه بتجاوز السلطة وتعنّي لذلك رفض املطلب الرامي إليقاف تنفيذ 

اإلذن  طريق    مىت كان املطلب الرامي إل إيقاف نشاط املدعى عليها الثانية املتمّثل ف تشغيل الشاشة الرّقمية املقامة قبالة ملك العارضة وذلك عن  -
فهو خيرج عن اختصاص الرئيس   إداريللشركة التونسية للكهرابء والغاز ف شخص ممثلها القانوين بقطع التيار الكهرابئي عنها ل يتعلق  بتوقيف تنفيذ قرار  

واجته لذلك    اإلداريةن احملكمة  وما بعده من قانو   81ويدخل حتت طائلة مادة األذون اإلستعجالية اليت حتكمها مقتضيات الفصل    اإلداريةللمحكمة    األول
  1138.عدم قبول املطلب

برتتيب النتائج القانونية لإلرادة املشرتكة للطرفني الناطقة هبا كراس الشروط   لتصالهيكون قرار اخلصم من احلساب النهائي املطلوب توقيف تنفيذه تبعا    -
إل شروطها وتنفيذا ملقتضياهتا، من قبيل اإلجراءات التعاقدية اليت ل تنفصل عن جوهر العقد ول تستقل عنه   ابلستناداخلاصة ابلصفقة املربمة ف الغرض  

  1139.هنا إل ولية قضاء اإللغاء وإّنا تندرج ف نطاق القضاء الكامل، األمر الذي يّتجه معه عدم قبول املطلببكيان خاص واليت ل ّتضع املنازعة ف شأ

الحيات املخّولة ل جدال ف أّن العقوبة املّتخذة من قبل اهليئة الوطنية لالتصالت ف شأن العارضة واملطلوب إيقاف تنفيذها إّّنا تندرج ف إطار الص  -
من جملة التصالت واليت ل ميكن الطعن فيها سوى لدى حمكمة الستئناف بتونس وفق ما   63من الفصل    4و املطّة    74أحكـام الفصـل   هلا مبوجب  

الفصل   أحكام  أيذ   75تقتضيه  أن  اإلدارية  للمحكمة  األّول  للرئيس  ميكن  اليت  اإلدارية  القرارات  دائرة  عن  لذلك  تبعا  خيرجها  ما  وهو  اجمللة،  ذات  ن  من 
  1140.إبيقاف تنفيذها، األمر الذي يتعنّي معه رفض املطلب املاثل لعدم الختصاص
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املؤرّخ ف    1995لسنة    21اإلدارة فيما يتعّلق بتسوية وضعية العقارات الّدولية الفالحية بنظام التعاقد ضمن القانون عدد    اختصاصمىت قّيد املشرّع    -
الّدولي  1995فيفري    13 ابلعقارات  هنائية املتعّلق  بيع  عقود  إببرام  الفالحّية  الّدولية  العقارات  وضعيات  لتسوية  القانوين  النظام  حّددت  اليت  الفالحية  ة 

ما   نطاق  ف  املذكور  الرّفض  الّناشئة عن  الّنزاعات  ف  املختّص ابلنظر  يكون  العقد  فإّن قاضي  شأهنا،  ف  املّتبعة  صالحيات  خبصوصها واإلجراءات  من  له 
 1141.  اليت تصل إل حّد إلزام اإلدارة إببرام عقد البيع الّنهائي عند توفّر الّشروط القانونّية لذلكالقضاء الكامل 

للطعن  - متمّيز  بنظام  املشرع  أفردها  إذ  السلطة  جتاوز  لدعاوى  ّتضع  ل  اجلبائية  ابملادة  واملتعلقة  تنفيذها  توقيف  املطلوب  القرارات  ضمن    إّن  فيها 
 1142  .ويتعني لذلك رفض املطلب الرامي إل توقيف تنفيذها لعدم الختصاص مبجلة اإلجراءات واحلقوق اجلبائيةاألحكام الواردة 

ف عالج طاملا أّن املطلب املاثل يتعّلق بتطبيق النظم القانونية للضمان الجتماعي خبصوص عدم تغطية ثن دواء خاّص ابملّدعي و اسرتجاع مصاري  -
مني على املرض كهيكل مكّلف إبسداء تلك املنفعة الجتماعّية و مستحّق إلحدى املنافع الجتماعّية،  فإنّه  أالصندوق الوطين للت  بني أمرض مزمن و أنّه نش

  1143.يّتجه رفض املطلب لعدم الختصاص 

ض ابلضرورة أن يكون قاضي األصل خمتصا ف اقتضاء مببدأ تبعية الفرع لألصل فإّن النظر ف املطالب الرامية إل توقيف تنفيذ املقررات اإلدارية يفرت   -
ا املالية حبمام  قابض  طرف  من  املّتخذة  التتبعات  تنفيذ  املتعلق إبيقاف  األصلية  القضية  موضوع  عليه، وعليه وطاملا كان  املعروض  لشط لستخالص  النزاع 

  1144.القضاء برفض املطلب املاثل لعدم الختصاص الديون اجلبائية للعارض خارجا عن ولية هذه احملكمة إلغائيا، فقد ابت من املتعنّي 

معه الّنزاع املاثل خارجا  إّن ولية احملكمة اإلداريّة ف ماّدة توقيف التنفيذ ل تشمل إلّ الّنزاعات اليت ّتتّص احملكمة ابلّنظر فيها ف األصل ممّا يكون     -           
 24املؤرّخ ف    2005لسنة    910طين الفالحي يعد من املنشآت العمومّية عمال أبحكام األمر عدد  عن ولية قاضي توقيف التنفيذ اعتبارا ألن البنك الو 

ابلّنصو   2005مارس   تنقيحه  ّت  إداريّة كما  صبغة  تكتسي  ل  اليت  العمومّية  املؤّسسات  وعلى  العمومّية  املنشآت  على  اإلشراف  سلطة  بتعيني  ص  املتعّلق 
، لذا يّتجه رفض مطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض مطلب ترّشح املّدعي 2010ديسمرب    13املؤرّخ ف    2010سنة  ل  3170الاّلحقة وآخرها األمر عدد  

  1145.للمناظرة اخلارجّية ابمللّفات املفتوحة من قبل البنك الوطين الفالحي على هذا األساس

و الغي، ل تكتسي الصبغة اإلدارية وّترج عن جمال  أالنزاعـات الناشئة بني اجلمعيات ومنخرطيها    فقه قضاء هذه احملكمة من على اعتبار أنّ   استقرّ   -   
اإلداري الطوط   القاضي  عليه  يغلب  بنشاط  يقوم  ابعتباره  اخلاص  القانون  ذوات  من  معنوية  ذاات  ميثل  للمكفوفني  الوطين  الحتاد  أن  ثبت  املدين  املا  ابع 

  1146.ومنخرطيه ل يدخل ف اختصاص هذه احملكمة األخيالنزاعات الناشئة بني هذا  نّ إوالجتماعي ول يتمتع ابمتيازات السلطة العامة ،ف

النظر فيها يقتضي عدم التوقف عند إلغائها وإّنا    تتجاوز نطاق قضاء اإللغاء طاملا أنّ   النتخابيةمن املستقر فقها وقضاء أن النزاعات املتعلقة ابلعمليات    -
وّتوّ  الكامل  القضاء  نطاق  ف  إّل  تندرج  أن  ميكن  ل  أوسع  صالحيات  منها  يتطلب  قانوين  غي  ما كان  وإلغاء  البطاقات  فرز  إعادة  للقاضي    واحتساب ل 

، والتصريح بفوز البعض ممن مل يقع التصريح بفوزهم   القتضاءبفوزهم إبعادة ترتيبهم أو حبذف بعض األمساء عند  األصوات ومراجعة قائمة املرتّشحني املصرح  
  1147.دم الختصاص ـــــلعمن مدى شرعية عملية إدراج اسم املرتشح ضمن القائمة النتخابية  تبعا لذلك التصريح برفض املطلب الرامي إل التثبت واجته

ف ملكية العارض لألموال املصادرة، وإّنا يتعلق ابلطعن ف القرار القاضي مبصادرهتا   ع ل يكتسي طابعا استحقاقيا ول يهدف إل البتّ النزا طاملا أّن    -
ماي   31املؤرخ ف    2011لسنة    47ملتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما ت تنقيحه ابملرسوم عدد  ا   2011لسنة    13طبقا للمرسوم عدد  

 
 .2014سبتمرب  09بتاريخ  417372عدد  ةالقضيّ ار الصادر ف  القر و  2014سبتمرب  09بتاريخ   417370ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1141
 .2014   فيفري 11بتاريخ  416582ة عدد القضيّ القرار الصادر ف و  2014جانفي   02 بتاريخ  416614ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1142
 . 2014جانفي   20بتاريخ  416577ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1143
 . 2014جانفي   02بتاريخ   416614ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1144
 . 2014فيفري    20بتاريخ   416683ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1145
 . 2014مارس   04بتاريخ   416737ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1146
 . 2014أفريل  01بتاريخ  416800ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1147
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ة وتفصح األمر الذي جيعله نزاعا إداراي أصيال من صميم اختصاص هذه احملكمة ابعتباره انشئا عن قرار تتلبس فيه اإلدارة بصالحيات السلطة العام ،2011
 1148.  فيه عن إرادهتا امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى القانون خدمة للمصلحة العامة

راحة عقود الّلزمات، اليت يكون ديوان الطيان املدين واملطارات طرفا فيها، ابلصبغة اإلدارية و ذلك ابلنظر إل موضوعها سواء كان  طاملا أكسى املشرع ص  -
، األمر ناسبتهاالتصرف وتسيي مرفق عمومي أو استعمال أمالك أو معدات عمومية، فإّن احملكمة اإلدارية تكون خمتصة ابلنظر ف مجيع النزاعات الناشئة مب

  1149.الذي يتجه معه رفض دفع انئب الديوان املدعى عليها املتعلق بعدم اختصاص هذه احملكمة حكميا

 

لديوانية بعنوان ف املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار الّصادر عن وزير املالية ف جزئه القاضي إبلزام املدعية خبالص املبالغ الراجعة للمصاحل ا  البتّ   -
مدى  األ ف  النظر  يفرتض  املالبس  على كمية  املستوجبة  واملعاليم  لشروط    استيفاء داءات  ا  النتفاعالعارضة  من  اإلعفاء  طبقا بنظام  واألداءات  ملعاليم 

  استخالص ل ينفصل ف موضوعه أو سببه عن عمليات    ابعتبارهجمّلة الديوانة ، على حنو جيعل النزاع الراهن متعلقا مبادة ديوانية    152ألحكام الفصل  
التنفيذ ل تشمل إل النزاعات اليت   ولية احملكمة اإلدارية  املعاليم الديوانية وخيرج تبعا لذلك عن مرجع نظر احملكمة اإلدارية وطاملا أنّ  ف مادة توقيف 

  1150.الختصاص رفض املطلب املاثل لعدم  اجتهّتتص ابلنظر فيها بدعوى جتاوز السلطة من جهة األصل، فقد 

التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة أهنم خيضعون إل  - أحكام جملة الشغل، فإن  املطلب   طاملا يتبنّي من النظام األساسي اخلاص أبعوان الشركة 
القاضي بسحب مبلغ مايل املمتازة  للبذور واملشاتل  املركزية  التعاونية  العام للشركة  املدير  الصادر عن  القرار  تنفيذ  إيقاف  العارض    الرامي إل  من أجرة 

 1151  اختصاص احملكمة اإلدارية، األمر الذي يتعنّي معه رفضه. ا عنخارجيكون 

  القرار الصادر عن املدير العام للعقارات الفالحية  والقاضي برفض التفويت ف العقار الّدويل الفالحي   النزاع الرامي إل اإلذن بتوقيف تنفيذيكون    -
.  قبول املطلب املاثل يتعنّي عدم  و   همببدأ تبعّية الفرع لألصل فإنّه ل ميكن املطالبة بتوقيف تنفيذ   واقتضاءخارجا عن صالحيات قاضي جتاوز الّسلطة   

1152 

ة القابلة للطعن يندرج القرار الصادر عن اهليئة الوطنية لالتصالت والقاضي بضبط تعريفة سعة الربط الدولية لألنرتانت لسنة ف زمرة القرارات اإلداري  -
الوطنية   اهليئة  لدى  عريضة  رفع  األنرتانت  خدمات  مزّودي  أحد  تويّل  يثبت  مل  وأنّه  خاصة  أحكام  ابإللغاء  تقتضيها  معيّنة  شكليات  وفق  لالتصالت 

املذكور ابلفصل    67الفصل   النحو  تقم اهليئة ابلتحقيق فيها على  نزاع، كما مل  يليه، ومل تصدر قرارا ف   68من جملة التصالت ف حالة وجود  وما 
 1153. من نفس اجمللة 71الغرض وفق ما ينص عليه الفصل 

 
الفنية للنقل الربي  اللجنة املكلفة بدراسة ملّفات األشخاص املصابني إبعاقات بدنّية ل جيعل من الوكالة املذكورة  طرفا    إّن ترأس املدير العام للوكالة  -

مر من األ  14ابلفصل  ف النزاع ابعتبار أّن سلطة اّتاذ القرار ترجع إل اللجنة املختصة اليت تتصرف كسلطة إدارية وتّتخذ قراراهتا ابألغلبية وفق ما ورد  
  1154.املتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحّيتها 2000جانفي   24مؤرخ ف  2000لسـنة  142عدد 

 
 .2014جويلية  09بتاريخ  416806عدد و  416805 عدد و  416804 وعدد 416803 القرارات الصادر ة ف القضااي عدد  1148
 .  2014أفريل  07بتاريخ  416887ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1149
 . 2014أكتوبر  23بتاريخ  417588ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1150
 .2014نوفمرب  10بتاريخ  417670ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1151
 . 2014سبتمرب  09بتاريخ  417372 عدد  القرار الصادر ف القضية 1152
 .2014جوان  30بتاريخ   417014ة عدد لقرار الصادر ف القضيّ ا 1153
 .2014مارس  27بتاريخ   417114ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1154
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 املبادئ املّتصلة ابجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

إت   - يعمد  القيام،  آجال  مستوى  على  إلّ  هبا  يرتبط  ول  األصلّية  الّدعوى  عن  مستقالّ  حتّفظيا  إجراء  يعّد  اإلداريّة  القرارات  تنفيذ  القاضي وقيف  ليه 
عن  دعوى اإللغاء ول    من الّناحية القانونّية مينع العارض من القيام بدعوى توقيف تنفيذ بصورة مستقّلة  ل شيءنّه  وأاإلداري حلفظ احلّق من التالشي،  

  1155.يؤول خلو املطلب من عريضة دعوى اإللغاء إل رفضه شكال

أنّه    اإلدارة املدعى عليها مل تّتخذ بعد موقفا هنائيّا إزاء مطلب املّدعي ف احلصول على رخصة سياقة خمصصة لذوي اإلعاقة البدنية ابعتبار  طاملا أنّ   -
ستّتخذ الّلجنة على ضوء نتيجتها قرارا هنائيا يقضي إما برفض منحه الّرخصة حمّل املنازعة أو   2014فريل  سيخضع إل عملّية جراحّية خالل شهر أ

   1156.  يكون سابقا ألوانه واجّته عدم قبوله مطلب توقيف التنفيذبقبول طلبه لذا فإن تقدمي 

لسنة    13م عدد  توجيه العارض ملطلبه ضّد  اللجنة الوطنية للتصرف ف األموال واملمتلكات املعنية ابملصادرة عوضا  عن جلنة املصادرة احملدثة ابملرسو   -
يعيب طعنه ل    ،2011ماي    31املؤرخ ف    2011لسنة    47ملتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما ت تنقيحه ابملرسوم عدد  ا  2011

  2014أفريل    21املاثل ضرورة أّن هذا اخللل قابل للتصحيح أثناء سي الدعوى فضال عن تدارك هذا اخلطأ ضمن املكتوب املقدم من العارض بتاريخ  
  1157.والذي أكد فيه توجيه مطلبه ضّد جلنة املصادرة

من قانون احملكمة اإلدارية يشرتط أن يكون    39ه من طرف حمام متمّرن واحلال أّن الفصل  ؤ تبنّي من مطلب توقيف التنفيذ أنّه ّت تقدميه وإمضاطاملا    -
خمالفا ألحكام   فإنه يكون أو من وكيل حامل لتفويض معّرف ابإلمضاء عليه،    الستئنافاملطلب ممضى من املّدعي أو من حمام لدى التعقيب أو لدى  

    1158.هوتعني رفض من قانون احملكمة اإلدارية 39الفصل 

القانون   37اقتضاء ابلفصل    - بعد دخول  املرفوعة  للقضااي  يعدو أن يكون إجرءا اختياراي ابلّنسبة  املسّبق ل  املطلب   من قانون احملكمة اإلداريّة فإن 
ف    1996لسنة    39عدد    األساسي   بت  1996جوان    3املؤرخ  القانون ينقاملتعلق  املتعلق   1972جوان    1ف   املؤرخ  1972لسنة   40 عدد ح 

  1159.ومن ثّة فإّن عدم توجيهه ل يكون مؤثّرا ، ف حّد ذاته ، على سالمة إجراءات القيام  حيز التنفيذ اإلداريةابحملكمة 

  1160.احتد املطلبان ف املوضوع واألطراف والسبب فإنه يتجه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد وذلك ضماان حلسن سي القضاء طاملا  -

 2014ة بعنوان دورة  املطلب الرّامي إل توقيف تنفيذ قرار رفض ترّشح العارضة إلجراء املناظرة اخلارجّية ابلختبارات لنتداب أساتذة املدارس البتدائيّ   -
إل يفضي  الذي  األمر  ملوضوعه،  فاقدا  جيعله  ممّا  املناظرة  انطالق  بعد  ت   قد  املطلوب  املستوى  دون  علمّية  بشهادة  العارضة  إلدلء  ما  وذلك  انعدام   

    1161  يستوجب الّنظر فيه.

وز السلطة، وكذلك األمر ابلنسبة ملطلب توقيف  من املستقّر عليه فقها وقضاء أنّه ل جيوز الّدفع بعدم شرعية قرار إداري فردي ف إطار دعوى جتا  -
  1162.التنفيذ ابعتباره فرعا منها 

 
 .2014أوت  14بتاريخ   417361ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1155
 . 2014جويلية  11بتاريخ   417114ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1156
 . 2014جويلية  09بتاريخ   416802ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1157
 . 2014أكتوبر  20بتاريخ   844174ة عدد ف القضيّ  القرار الصادر 1158
 2014أوت  20بتاريخ   417368ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1159
 . 2014فيفري   14  بتاريخ 416560و  416554   تني عدد القرار الصادر ف القضيّ  1160
 . 2014جوان  19بتاريخ  417081القرار الصادر ف القضية عدد  1161
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من أوكد شروطها  طاملا أّن قضاء توقيف التنفيذ يعترب فرعا من دعوى جتاوز السلطة، وأّن تلك الّدعوى ل ميكن توجيهها إلّ ضّد القرارت اإلدارية اليت  -
من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية، وأنّه ل يتسىّن تبعا لذلك أن يكون مناط اإللغاء فيها عقدا    3ل  صدورها من جانب واحد على معىن أحكام الفص

من هذه الناحية أيضا  إداراي ابعتباره عمال اتّفاقيا، فإّن املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ قرار إسناد لزمة سوق اجلملة للخضر والغالل يكون ف غي طريقه 
  1163.ض على ذلك األساسوحراّي ابلرف

منطلق عّد آجال القيام بدعوى جتاوز السلطة يكون من اتريخ اإلعالم ابلقرار املطعون فيه أو من اتريخ العلم   جرى فقه قضاء هذه احملكمة على أنّ   -
إن ذكر القرار املطعون فيه بالفتة احلضية أو الكاف بفحواه وجبملة العناصر اليت ّتّول للشخص املعين به حتّسس مواطن عدم الشرعية فيه. وترتيبا عليه ف

  1164.صلب طلب اإلذن على عريضة ل يفيد حصول العلم الكاف ابلقرار املطعون فيه

من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية لقبول مطلب توقيف التنفيذ شكال تزامنه مع رفع قضية ف جتاوز السلطة ضد    39تستوجب أحكام الفصل    مل  -
  1165.القرار املطلوب توقيف تنفيذه على اعتبار أهّنا خّولت اإلذن بتوقيف التنفيذ إل حني انقضاء آجال الطّعن ابإللغاء 

املتعلق برفض املصادقة على احلركة القضائية اجلزئية  2013ديسمرب  25احملكمة أن أذنت بتوقيف تنفيذ قرار رئيس احلكومة املؤرخ ف  طاملا سبق هلذه  -
كون قد  فإنّه ي  وهو نفس القرار املخدوش فيه مبوجب املطلب املاثل ، وطاملا أّن قرار توقيف التنفيذ املشار إليه أعاله حاز على حجية الشيء املقضي به

لة تلك سببا من أفضى إل حتقيق الغاية ذاهتا اليت كانت تصبو إليها اجلهة املّدعية من خالل تقدميها مطلب توقيف التنفيذ املاثل وليس للمحكمة و احلا
 1166.  ما يستوجب النظر  عداملنشأنه أن يربر النظر جمددا ف مطلب توقيف التنفيذ املتعلق بنفس القرار، األمر الذي اجته معه رفض املطلب املاثل 

رة الشؤون اإلدارية طاملا أّن املّدعي يعّد غيا ابلنسبة للقرارين املطعون فيهما واملتمثلني ف األمرين القاضيني بتكليف السيدة "هـ ع" مبهام رئيس دائ  -
نوفمرب    18لرائد الرمسي للجمهورية التونسية قد ّت بتارخيي  العامة بولية منوبة وبتكليف السيد "م ك "مبهام رئيس دائرة اجمللس اجلهوي، وأّن نشرمها اب

 37يغدو خارج اآلجال القانونية املنصوص عليها ابلفصل    2014جانفي    9، فإّن القيام بدعوى ف جتاوز السلطة بتاريخ  2013سبتمرب    3و  2011
  1167.من قانون احملكمة اإلدارية، وهو ما يتعنّي معه رفض املطلب املاثل شكال

 لالتصال إعراب وزارة الدفاع الوطين ف معرض ردها على املطلب على استعدادها لتسوية وضعية العارض ومنحه أتجيل أداء اخلدمة الوطنية ودعوته    -
رة الدفاع الوطين والقاضي ابإلدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع الوطين، يؤول إل رفض املطلب الرامي إليقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزا

  1168.ما يستوجب النظر فيه لنعدامبرفض مطلب العارض املتعلق بطلب أتجيل اخلدمة العسكرية إل حني إمتام الدراسة 

أهنا مل تبادر بتقدمي دعوى أصلية هتدف إل  2011جوان    23طاملا ثبت أنه ت إعالم العارضة ابلقرار املراد توقيف تنفيذه بتاريخ    -  إلغاء القرار إلّ 
املطلب  من القانون املتعّلق ابحملكمة اإلدارية، فإنه يتجه  رفض    37أي خارج اآلجال القانونية احملّددة ابلفصل    2014جانفي    23املذكور إلّ بتاريخ  

  1169.الرامي إل توقيف تنفيذه

ذات القرار يظل مرتبطا   استهدافيت متس من مراكزهم فإن إعادة  لئن كان من اجلائز للمتقاضني تكرار مطالب توقيف التنفيذ ف شأن القرارات ال  -
تربر عرضها جمددا بربوز عناصر جديدة مل تتوفر أو مل يتّم التفّطن إليها مبناسبة املطلب السابق  فيعتمدها املدعون ليقدموا على أساسها أسانيد مغايرة  

 
 . 2014جانفي  07بتاريخ  416510 عدد ة القضيّ  القرار الصادر ف 1162
 . 2014جانفي  07بتاريخ  416522 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1163
 . 2014فيفري   02بتاريخ   416616ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1164
 . 2014فيفري   04بتاريخ  416601ة عدد  القضيّ القرار الصادر ف 1165
 . 2014فيفري   19بتاريخ   416624ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1166
 . 2014فيفري   06بتاريخ   416640ة عدد لقرار الصادر ف القضيّ ا 1167
 . 2014أفريل   02بتاريخ    416612ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1168
 . 2014مارس  07بتاريخ   416746ة عدد القضيّ القرار الصادر ف  1169
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من القانون املتعلق   39ف ضوء الشروط األصلية اليت حتكمها واملضمنة ابلفصل  على احملكمة لتفحصها ومن ثة تفحص مدى وجاهة قبول مطالبهم  
  1170.ابحملكمة

.  ملطلبطاملا مل يثبت من أوراق امللف صدور أي قرار بلدي يقضي بغلق حمل العارض املعد كمدرسة قرآنية ،فإنّه ل مناص من التصريح بعدم قبول ا  -
1171 

    1172.يقتضي عدم صدور حكم ابلدعوى األصلية موضوع املطالبة قبول النظر ف مطلب توقيف التنفيذ  -

صلية املتعلقة بطلب إلغاء القرار موضوع مطلب حملكمة أصدرت حكمها ف الدعوى األهبذه ا  البتدائيةالدائرة    طاملا ثبت من مظروفات امللف أنّ   -
  ، فإنّ لبلدية تونس و القاضي بغلق احملل الراجع للعارض وقضت برفض الدعوى شكالتوقيف التنفيذ وهو القرار  الصادر عن رئيس النيابة اخلصوصية  

  1173ما يستوجب النظر فيه. لنعدامغي ذي موضوع ومتعنّي الرفض  يغدو املطلب املاثل

الفصل    - الطّ   39مقتضيات  تثريب على  أنّه ل  مضموهنا، ذلك  العريضة ل  بشكل  تتعّلق  اإلداريّة  احملكمة  قانون  ف  من  األسانيد   اعتمادالب  نفس 
إليها ف عريضة دعواه األصلّية ابلّنظر إل أّن مطلب توقيف التنفيذ ميّثل دعوى فرعّية عن دعوى جتاوز الّسلطة، األمر الذي    استندالقانونّية والواقعّية اليت  

  1174.لب املاثل شكال على هذا األساساإلعراض عنه، وقبول املط واجتهف غي طريقه  املقدم ف هذا اخلصوص يغدو معه الّدفع 

الوصول    - مضمون  برسالة  احملكمة  إل كتابة  إرساله  أو  مباشرة  إما  وإيداعه  املطلب  إبمضاء  القيام  إجراءات  تصحيح  عن  الطالبون  أحجم  مع  طاملا 
التنفيذ دون احرتام إجراءا العارض ومن معه ملطلب توقيف  الغرض، فإن تقدمي  بذلك والتنبيه عليهم ف ذات  ااإلعالم ابلبلوغ رغم مطالبتهم  لقيام  ت 

  1175.جيعله حراي ابلرفض من قانون احملكم اإلدارية ،  39و  38 نيلفصلاباملنصوص عليها 
ت سابقا  طاملا أّن القرار القاضي إبسقاط حق شركة اإلحياء والتنمية الفالحية ف تسوّغ الضيعة الدولية حاز على حجية الشيء املقضي به بعد أن    -

قيف التنفيذ املاثل اإلذن إبيقاف تنفيذه، فإنّه يكون قد أفضى إل حتقيق الغاية ذاهتا اليت كانت تصبو إليها اجلهة املّدعية من خالل تقدميها مطلب تو 
التنفيذ املتعلق بنفس القرار، األمر الذي اجته معه رفض  املطلب   وليس للمحكمة و احلالة تلك سببا من شأنه أن يربر النظر جمددا ف مطلب توقيف 

  1176ما يستوجب النظر. لنعداماملاثل 

الصادر  - املنتقد  القرار  تنفيذ  توقيف  طالب  أّن  امللف  الصفة   طاملا ثبت من أوراق  يتقدم أبيّة وثيقة من شأهنا أن تكسبه  ف شأن عائلة "ع ش" مل 
املطلب يكون فاقدا لركين الصفة واملصلحة ف ظل تعّلق القرار املراد توقيف تنفيذه بغي شخص الطالب وعدم بروز ما  فإن  القانونية للتقاضي ف حّقهم،  

  198األمر عدد  من    8 منح أتشية الدخول إل الرتاب التونسي يسند حسب أحكام الفصل  من شأنه أن جيعله مؤثرا ف مركزه القانوين، فضال عن أنّ 
ف    1968لسنة   عدد    1968جوان    22املؤرخ  ابألمر  واملتمم  املنقح  التونسية  ابلبالد  األجانب  وإقامة  دخول  تراتيب  بضبط  لسنة    716واملتعلق 

ف    1992 البعثات    1992أفريل    20املؤرخ  ممثّلي  طرف  وزارة من  طرف  من  وليس  ابخلارج  املعتمدة  التونسية  للجمهورية  والقنصلية  الدبلوماسية 
  "ع ش" تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي ضمنيا بعدم السماح لعائلة    الداخلية مباشرة ، لذا وبناء على ما تقدم يتعني عدم قبول املطلب الرامي إليقاف

  1177.ابلدخول إل الرتاب التونسي 

 
 . 2014مارس  14بتاريخ   416744ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1170
 . 2014نوفمرب  13بتاريخ  417557ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1171
 . 2014أفريل  21بتاريخ  416911ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1172
 .2014نوفمرب  11بتاريخ  417604ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1173
 .  2014نوفمرب  10بتاريخ 417599ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1174
 . 2014أفريل  24بتاريخ  416914  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1175
 .2014مارس  17بتاريخ 416704  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1176
 .2014 فيفري  02بتاريخ  417940 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1177
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من إقرار لـ"مبدأ مسامهة القطاع العام    2013فيفري    21طاملا مل يثبت من ظاهر أوراق امللف أّن ما صدر عن جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتاريخ    -
إل   ترقى بذاهتا " قد تعدى جمرد التوصية اليت ل%35ف رأس مال الشركات اليت سيتم إحداثها بكل ميناء على أن ل تتجاوز املسامهات العمومية نسبة 

فإنه يّتجه ،  معني قانوين مركز إهناء أو تغيي أو  من شأهنا إحداث القانونية، حنو سّن قواعد جمردة وعامة وملزمة املراكز  ف مرتبة القرارات اإلدارية املؤثرة
 1178.  التصريح بعدم قبول املطلب املاثل على هذا األساس 

الرامي إل توقيف تنفي  البتّ   - املطلب  املعلومات  ذ  ف  العلمي وتكنولوجيا  العايل والبحث  التعليم     14/27الصادر حتت عدد    والتصال منشور وزير 
واملتعلق آبجال وإجراءات انتخاب مديري األقسام وأعضاء اجملالس العلمية املمثلني إلطار التدريس والبحث والعمداء واملديرين   2014ماي    14بتاريخ  

الرئيس األّول هلاته احملكمة لتعلق موضوعه    اختصاصمن صميم    ،ثلني إلطار التدريس والبحث ورؤساء اجلامعات ونّواهبموأعضاء جمالس اجلامعات املم
هة إدارية، وأنه  بتوقيف املنشور املذكور، الذي حبكم حمتواه، يصطبغ جبميع مقومات القرار اإلداري من جهة أنه عمل قانوين صادر عن اإلرادة املنفردة جل

 .1179التنفيذية تضّمن قواعد هلا مساس ابملراكز القانونية للمشمولني أبحكامه، فضال عن صبغته 

بداية من سنة    - احلضائر  حساب  املنتدبني على  للعملة  امسية  قائمة  سوى  تكون  أن  تعدو  تنفيذها ل  توقيف  املراد  القائمة  بولية تونس    2011إّن 
القرار اإلداري على معىن أحكام   ومعتمدايهتا ّت ضبطها حىّت تتّم تسوية وضعياهتم املهنية طبقا للمعاير املتفق عليها، وابلتايل فهي تفتقد إل مقّومات

املنفردة وقابليته للتنفيذ فور صدوره    3الفصل   إدارية إبرادهتا  املتعّلق ابحملكمة اإلدارية واملتمثلة ابخلصوص ف صدوره عن سلطة  القانون  كتأثيه ف  من 
  1180.املراكز القانونية للمخاطبني أبحكامه

 

والبتّ   إنّ   - التنفيذ  توقيف  مطلب  ف  بقرار   النظر  فيهما  واحلكم  البعض  لبعضهما  املطلبني  ضّم  يتعني  مما  التنفيذ  أتجيل  مطلب  بطبيعته  حيجب  فيه 
 1181. واحد

و خالفا ملا دفعت به اجلهة املطلوبة،  ،وابلتايل ،ابحتاد األطراف واملوضوع والسبب استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن نفوذ اتصال القضاء يتحّقق  -  
ا حىّت وإن نّص على فإّن التنصيص صلب القرار املراد توقيف تنفيذه على أنّه يلغي ويعّوض مذّكرة العمل القاضية بنقلة املدعية أتديبيا، جيعله قرارا جديد 

  1182شروط اتصال القضاء وهو احتاد املوضوع. تسليط نفس العقوبة الواردة ابملذّكرة املشار إليها سلفا، وهو ما ينتفي معه أحد

منوح له ملمارسة مهنة انئب  مالزمة اهليئة العامة للتأمني  الصمت إزاء التنبيه املوجه هلا من الطالب ل تؤدي وجواب إل توّلد قرار ضمين يقضي بسحب الرتخيص امل -
دعوته لسماعه من طرف جلنة الرتخيص للوسطاء ل يعدو إّل جمّرد إجراء متهيدي ول يؤول ابلضرورة أتمني ضرورة أّن إجراءات سحب الرتخيص مل تنتهي بعُد، كما أّن  

منه، فإنّه يتجه عدم قبول   إل سحب الرتخيص منه، وطاملا تبنّي أّن اجلهة املدعى عليها مل تتخذ بعُد ف شأن العارض قرارا صرحيا يقضي بسحب الرخصة املشار إليها
  1183. من قانون احملكمة اإلدارية   3ود قرار إداري قابل للطعن ابإللغاء على معىن الفصل  املطلب لعدم وج

مثلما هو الشأن ابلنسبة لقرار   من املتفق عليه فقها وقضاء أّن توافر شرط الصفة و املصلحة ف القيام  لدى اجلمعيات خبصوص القرارات الرتتيبية، -
العليا   للهيئة  الداخلي  النظام  ابملصاحل ضبط  وثيقة  صلة  ذا  الطعن  موضوع  القرار  يكون  أن  على  يتوقف   ، تنفيذه  إيقاف  املراد  لالنتخاابت  املستقّلة 

 بتلك املصاحل. اجلماعية املناط بعهدة اجلمعية القائمة ابلدعوى حتقيقها ومحايتها من اإلعتداءات اليت ميكن أن تطاهلا ومن شأنه املساس بصفة مباشرة  

 
 .2014 مارس  26بتاريخ  416745 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1178
 .2014جوان  19بتاريخ  417209 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1179
 . 2014جويلية  31بتاريخ   417299ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1180
 . 2014جويلية  21بتاريخ   417266ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1181
 .2014جويلية  09بتاريخ   417235ة عدد القرار الصادر ف القضيّ و  2014جويلية  09بتاريخ   417235 ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1182
 . 2014جويلية  01بتاريخ   417152ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1183
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املنظّمة  ر شرط الصفة واملصلحة ف القيام على النحو املبنّي أعاله يتّم ابلتثّبت ف موضوع اجلمعية و أهدافها الواردة ابلنصوص احملدثة هلا و تقدير تواف  وأنّ 
  1184.لطرق سيها

التعليم  طاملا يتضح من أوراق امللف أّن مندوب احلكومة العام لدى دائرة احملاسبات مل يصدر أمرا إبرجاع أجور املدعني وإ - ّنّا وجه مراسلة إل وزير 
قصد لفت نظره إل أّن صرف أجور أعضاء اهليئة املركزية واهليئات الفرعية لالنتخاابت أثناء فرتة    2013ديسمرب    13العايل والبحث العلمي بتاريخ  

وطاملا ثبت   ة يتطلب إصدار أوامر إبرجاع تلك األجور،تفرغهم للعمل بتلك اهليئات يعّد خمالفا ألحكام جملة احملاسبة العمومية وأّن تسوية هذه الوضعي
ال  للعمل ابهليئة  تفرغهم  خالل فرتة  للمدعني  صرفت  اليت  األجور  أوامر إبرجاع  صدرت  احملاسبات  دائرة  توصيات  بناء على  أنّه  أخرى  جهة  فرعية  من 

ذها ضمن املطلب املاثل، فإنه يستخلص أّن املّدعني يطعنون ف عدة  لالنتخاابت بقفصة وهي األوامر اليت يروم املدعون ف احلقيقة والقصد توقيف تنفي
بني تلك   قرارات صادرة عن جهات إدارية خمتلفة واحلال أنّه ل ميكن قبول طلب توقيف تنفيذ عّدة قرارات صلب مطلب واحد إلّ ف حالة وجود ترابط

  1185ية على حدة.القرارات وكان البّت ف املطلب ل يستوجب فحصا مستقال لكّل وضع

العامة جلميعهم لئن كانت اجلمعية تتمتع ابلصفة  واملصلحة ف  القيام خبصوص القرارات الرتتيبية اليت متّس بوضعية منخرطيها ابعتبارها متّس املصلحة   -
ها تبقى رهينة توفر شرطني اثنني يتمثل وهي املصلحة اليت ت تكوينها للدفاع عنها، فإن صفتها ومصلحتها خبصوص القرارات الفردية اليت هتم منخرطي

يهما أن ل  أوهلما  ف أن يكون القرار الفردي من شأنه أن يؤثر على املصلحة العامة جلميع منخرطي اجلمعية وذلك ابلرجوع إل أهداف تكوينها، واثن
  1186رفع دعواه بنفسه إل القضاء. يؤدي قيام اجلمعية ف حق أحد منخرطيها خبصوص القرار الفردي الذي يهمه ابملّس من حقه ف

 الفرع الثاين: املبادئ املتعّلقة ابألصل: 

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

احلالت اليت يفلح فيها من قانون احملكمة اإلدارية ل يكون إلّ ف    39إّن القضاء بتعطيل القرارات اإلدارية املطعون ف شرعيتها على معىن الفصل    -
اعيات العارض ف أتسيس مطلبه على أسباب جّدية ف ظاهرها، فضال عن بيان النتائج اليت يصعب تداركها أو إصالح ما ميكن أن يرتّتب عنها من تد

  1187.مىت مضت اإلدارة ف تنفيذ قرارها

 الفقرة األوىل:  األسبــاب اجلــدية: 

قاضي    لدى  تغلب  اليت  القانونية   األسانيد  من قانون احملكمة اإلدارية هي 39 الفصل  صريح  حسب  توفرها  جبالوا  اجلدية  ابألسباب  املقصود  -
 .1188لقضاء ابإللغاء ف الدعوى األصلية ابلنظر ملا تكتسيه من اجلدية وقوة اإلقناع الظاهر  احتمال التنفيذ توقيف

 يف ماّدة الوظيفة العمومّية:  ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

 
 .2014أوت  04بتاريخ   417320ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1184
 .2014ماي  02بتاريخ   417025ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1185
 . 2014 جويلية 17بتاريخ   417218ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1186
 .2014مارس  25بتاريخ  416822  عددة القرار الصادر ف القضيّ و  2014ديسمرب  30بتاريخ  417821 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1187
والقرار الصادر ف القضية عدد    2013جانفي    17بتاريخ     415292والقرار الصادر ف القضية عدد    2013جانفي    17بتاريخ     415257لصادر ف القضية عدد  القرار ا  1188

 .2013جانفي   17بتاريخ   415332
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د الطالب املدة املخّولة له قانوان لشغل خطة مدير املعهد العايل للدراسات التطبيقية ف اإلنسانيات بقفصة مبوجب تكليفه على رأس املعه  استيفاء  -
لمرة الثالثة ف غي طريقه قانوان، وهو ما جيعل األسباب اليت استند إليها املطلب تبدو جديّة ف  املذكور ملدتني نيابيتني متتاليتني ، جيعل من قبول ترشحه ل

  1189ظاهرها.
تبدو جّدية ف ظاهرها ضرورة أّن   تهااألسباب اليت استندت إليها العارضة لطلب إيقاف تنفيذ مذكرة العمل الصادرة عن وزير الصحة القاضية بنقل  -

ت آجال سحبه وقد استقّر فقها و قضاء أّن القرارات الفردية املكسبة للحقوق ل جيوز سحبها إلّ مىت كانت مشوبة بعيب يعّرضها قد انقض  النقلةقرار  
  1190لإللغاء من قبل القاضي اإلداري  شريطة أن يتّم السحب داخل آجال التقاضي احملددة بشهرين انطالقا من اتريخ نشرها أو اإلعالم هبا.

العموم    - واملؤّسسات  احمللّية  واجلماعات  الّدولة  لعملة  والنتداب  الرّتقية  وشروط  واملشمولت  اخلطط  لرتتيب  املهنّية  املدوَّنة  الّصبغة  اقتضت   ذات  ّية 
نظام  و الّسنة الّتاسعة من الّتعليم األساسي  اإلداريّة أن َيكون العامل املنَتدب ف الّصنف الرّابع قد أّت بنجاح الّسنة الثّالثة من الّتعليم الثّانوي نظام قدمي أ

، 4ل خُيّول له النتداب ف رتبة عامل من الّصنف  وهو ماف حني أّن العارض متحّصل على مستوى الّسنة األول من الّتعليم الثّانوي نظام قدمي، جديد 
  1191يغدو  املطلب  فاقدا لألسباب اجلدية.و 

 
تنفيذ مذكرهتا املتعلقة بنقلة العارضة مبثل خطتها من املستشفى احمللي بتالة إل اجلهة الصحية ابملنستي رغم صدور إّن إصرار اإلدارة على  رفضها    -

جيعلها على علم ابألسباب اليت أدت إل عدم    ،أتيّد استئنافياوالذي  رفض اإلدارة تنفيذ هذه املذكرة    إبلغاءحكم ابتدائي عن  احملكمة اإلدارية  يقضي  
اليت    املعنية ابألمر  التحاق األسباب  ما جيعل  ، وهو  بتالة  احمللي  الصادر عن وزير    استندللعمل ابملستشفى  القرار  تنفيذ  الرامي إليقاف  املطلب  إليها 

 1192. الصّحة والقاضي ابعتبار عطلة املرض طويل األمد فرتة غياب غي شرعي للطالبة تبدو ف ظاهرها جدية 
 
الّنص  - مبراجعة  تبنّي  اخلارجّية طاملا  املناظرة  ف  للمشاركة  ذكرها  الوارد  الّشروط  من  ليس  العزوبّية  شرط  أّن  الّداخلي  األمن  قّوات  لسلك  املنظّمة  وص 

باء ورقباء األمن بسيدي سعد وأّن تصريح العارض بكونه أعزب مثّ بكونه متزّوج قللقبول مبرحلة تكوين أساسي ابملدرسة الوطنّية لتكوين ر   ابلختبارات
بسلك األمن الوطين ابعتباره   النتدابهنائّيا من     هابخلطورة اليت قد تؤّدي إل مراجعة قرار انتدابه فضال عن أّن تنفيذ قرار الرّفت من شأنه أن حيرم  ليس

 ا واجّته لذلك قبوله. ف ظّل ما تقّدم، قائما على أسباب جّدية ف ظاهره  املطلب املاثل يغدوفإّن    2013خالل سنة    لالنتدابجتاوز الّسن القصوى  

1193 
 
ف رتبة عون تقين   7و    6و    5املهين إلدماج العملة من صنف    المتحان يّتجه اإلذن بتوقيف تنفيذ القرار القاضي برفض ترّشح العارض إلجراء    - 

يفتح له وهو ما    دمية الفعلية ملّدة مخس سنواتمجيع الشروط القانونية فيما يتعلق ابألق  طاملا اتضح أنه استوىف  ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية
 1194املذكور.املهين  المتحان  لجتيازابب املشاركة 

 
ة جيعله حراي عدم تضّمن مطلب إيقاف تنفيذ القرار الّصادر عن وزير الّشؤون الدينّية والقاضي بوضع حّد لتكليف العارض خبطّة مؤّذن ألسانيد قانونيّ   -

 1195. ابلرفض 
 

 
 .2014جوان  27بتاريخ  417287 عددة القرار الصادر ف القضيّ   1189
 .2014أوت  08بتاريخ  417411 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ   1190
 .2014 ماي  08بتاريخ   416952ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1191
 .  2014 جويلية 21بتاريخ  417034ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1192
 . 2014 ماي18بتاريخ   417012ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1193
 .2014 ديسمرب  17بتاريخ   417769 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1194
 .2014ماي  30بتاريخ  416955ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1195
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العاّمة و   - إدارة احلراّيت  من  نقلة وجوبّية  العارضني  بنقلة  والقاضية  الداخلّية ورئيس احلكومة  من وزير  الّصادرة عن كّل  القرارات  اجلمعيّات إّن  شؤون 
ن قانون الوظيفة العمومّية  م  66واألحزاب الّتابعة سابقا لوزارة الداخلّية إل رائسة احلكومة املراد توقيف تنفيذها كانت مؤّسسة على ما اقتضاه الفصل  

إدارة أخرى أو ف صورة إدخال الاّلحموريّة أو الالّمركزيّة على مصلحة إداريّة    إلواليت اقتضت أنّه  ف صورة حتويل مصلحة أو نشاط عمومي من إدارة  
األسباب اليت متّسك هبا    وتكون ريّة املتناصفة ذات الّنظر ،  دانقلتهم بدون استشارة الّلجنة اإل  فإّن املوظّفني هبذه املصلحة يقع وجواب إّما إحلاقهم وإّما

 1196. انئب العارضني غي جديّة ف ظاهرها
 

ل اإلدارة طاملا ثبت من املكتوب الصادر عن مندوب احلكومة العام لدى دائرة احملاسبات مواصلة العارض التمتع بكامل مرتباته  اليت صرفت له من قب  -
األسباب اليت استند   فإن ة تفرغه للعمل ابهليئة املستقلة لالنتخاابت ابلتوازي مع املنح اليت صرفت له من قبل اهليئة املذكورة،  اليت ينتمي إليها طوال فرت 

  1197إليها املطلب الراهن تبدو غي جدية.

 يف املاّدة العمرانية: ب( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

يحي املصاحب له ا تبنّي من تفّحص واثئق امللف سّيما حمضر معاينة خمالفة البناء احملّرر من مصاحل اإلدارة اجلهويّة للتجهيز واإلسكان واملثال التوض طامل  -
ياجا متداخال ابلطريق العام  وحمضر معاينة لبناء فوضوي اجملرى من اإلدارة املذكورة وحمضر مساع العارض اجملرى من أعوان الرتاتيب أّن هذا األخي شّيد س

  1198يغدو غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها. الرامي إل إيقاف تنفيذ قرار اهلدمفإّن املطلب  ،ودون احلصول على رخصة وقد أحلق ضررا أبجواره

املوجه له هبدف تسوية    لالستدعاءالعارض لبناء دون احلصول على ترخيص ف الغرض مثلما تقتضيه أحكام جملة التهيئة الرتابية والتعمي وعدم امتثاله    تشييد  -
  1199وضعيته مع املصاحل البلدية املختصة جيعل األسباب اليت أتسس عليها املطلب املاثل تبدو ف ظاهرها غي جّدية.

عن  - منطوق لئن كان  يتجاوز  ما  وهو  للطرقات  العمومي  امللك  فوق  وبيت  سياج  ببناء  يتعّلق  مضمونه  فإّن  رخصة  بدون  ابلبناء  متعلقا  اهلدم  قرار  وان 
النيابة اخلصوصية   من عدمها  الرخصة املسلمة للعارض وجيعل سلطة رئيس البلدية مقيدة إبصدار قرار هدم ف هذه احلالة بغض النظر عن شرعية تركيبة 

األمر الذي جيعل املطلب املاثل مفتقدا للجدية املطلوبة من   اليت ل تؤثر ف شرعية القرار طاملا أّن األمر سيؤول إل إصدار قرار هدم مهما كانت احلالت،و 
  1200.من قانون احملكمة اإلدارية 39جهة أسبابه على معىن الفصل 

العمومي البحري ورخصة ف البناء كتقدميه لتقرير اختبار منجز من قبل خبي ف قيس األراضي ومرفق  ثبوت حتّصل العارض على قرار تصفيف للملك    -
قاضي إبزالة البناية املقامة برسم بياين يفيد احرتام عقاره للمسافات القانونية املتعّلقة ابمللك العمومي البحري، جيعل املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار ال

  1201ي من قبل العارض ابمللك العمومي البحري وارتفاقاته يكون قائما على أسباب جّدية ف ظاهرها.بدون وجه شرع

إليها العارض إليقاف تنفيذ قرار الرتخيص ف البناء تبدو   استندطاملا ثبت أّن ملكّية عقار التداعي متّيزت بكوهنا غي حمّددة وغي مفرزة، فإّن األسباب اليت  -
  1202من قانون احملكمة اإلدارية. 39على معىن الفصل  ف ظاهرها جديّة

 
 .2014ديسمرب  11بتاريخ   417739 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1196
 .2014ديسمرب  17بتاريخ   417808ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1197
 .2014 جوان  23بتاريخ   417006ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1198
 . 2014جانفي  21بتاريخ   417930  عدد  ةالصادر ف القضيّ القرار  1199
 . 2014 جانفي 26بتاريخ   417900 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1200
 . 2014جانفي  27بتاريخ   417934 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1201
 . 2014جانفي  23بتاريخ   417867 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1202
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ائمة  اعرتاف وايل تطاوين ضمن رده على مطلب توقيف التنفيذ أبنه بصدد منح رخص بناء على العقار موضوع النزاع رغم النزاعات اإلستحقاقية الق  -
  1203جيعل األسباب اليت استند إليها املطلب جدية ف ظاهرها. بني أفراد اجملموعة،

اجلهة املدعى عليها   ضرورة أنّ يكون املطلب الرامي إل هدم البناء املتمثل ف مسكن ريفي حراّي ابلقبول لنبنائه على أسانيد تبدو جدية ف ظاهرها    -
من جمّلة التهيئة الرتابية   82اّتذت مباشرة إثر معاينتها لعدم مطابقة األشغال املقامة لألمثلة سند الرخصة، قرارا ف اهلدم دون احرتام مقتضيات الفصل  

الّلجنة الفنية إما إ قرار وقف األشغال، تقدمي التماس  والتعمي واليت ّتول للمخالف الذي ميتثل ل بعد استشارة  ل السلطة املعنية اليت ميكن هلا اإلذن  
 1204للرخصة.  بتسوية الوضعية طبقا ملقتضيات الرتاتيب العمرانية املعمول هبا أو هبدم البناء غي املطابق

أنّ   - للتدليل على  معاينة  العارض مبحضر  أنّه كان   إدلء انئب  إذ  عليه  حجة  ، ميّثل  هبا  مثبتة  للنقلة وغي  قابلة  األرض  اليت وضعها على  اإلحدااثت 
ن فيه، األمر الذي يغدو معه مطلبه الرامي إل  إبمكانه إزالتها استجابة للتنبيه املوجة له غي أنّه اختار التمرد و املماطلة، ممّا أّدى إل صدور القرار املطعو 

  1205توقيف تنفيذ القرار املنتقد غي مبين على أسباب جديّة ف ظاهرها.

جرة مالبس وهي تويّل العارض إقامة حتسينات قدمية قائمة داخل الفضاء الراجع ابمللكية ملالك احملل وداخل األصل التجاري واملتمثّلة ف دورة مياه وح  -
  1995أوت    10لرتخيص ف للبناء وفق ما جاء بقرار وزير التجهيز واإلسكان املؤرخ ف  لأشغال ل تغدو أن تكون سوى إصالحات عادية ل ّتضع  

، جيعل مطلب  املتعلق بضبط قائمة األشغال الرامية إل إدخال تغييات أو إصالحات عادية وضرورية على بناية مقامة واليت ل ّتضع للرتخيص ف البناء 
  1206توقيف التنفيذ املاثل قائما على أسباب جّدية ف ظاهرها.

حلكم  اّتّ   - تنفيذا  املنتقد  القرار  اس  ابتدائياذ  اليت  مؤيّد  البناء  بسحب رخصة  القاضي  اخلصوصية  النيابة  الّصادر عن رئيس  القرار  يقضي إبلغاء  تئنافيا  
مي مطلق ول  اإلدارة  احملمول على  اإللغاء  حكم  تنفيذ  لكون واجب  املاثل، واعتبارا  املطلب  موضوع  املنتفعني ابلقرار  مورث  عليها   تعطله  حتّصل  أن  كن 

ف ضوء ما تقدم غي قائم على أسباب يكون  مطلب إيقاف الرتخيص ف البناء    فإن القانونية أو تغيي األوضاع ف الواقع،    صعوبة التنفيذ أو تغيي النصوص
   1207جّدية واجته لذلك رفضه. 

وحجزها وحمتوايهتا وإيداعها ابملستودع  ثبوت أتسيس البلدية لقرارها القاضي إبزالة املظّلة اليت وقع نصبها ابلطريق العام من قبل املّدعية دون رخصة    -  
بعد يوم واحد من إّّتاذ قرار اإلزالة لتعلمها أبّن جتديد الرتخيص   هاالبلدي، ف حني أنّه سبق هلا أن منحت للعارضة ترخيًصا ف الغرض، كما أهّنا راسلت

العام واحل املظّلة ابلطريق  تواجد  إل  اإلشارة  البلدية دون  املعاليم  لقرار مرتبط خبالص  اّتاذها  املعاليم عند  خالص هذه  ملسألة عدم  تتعرض  مل  أهّنا  ال 
الناحية القانونية والواقعية ،    اإلزالة، البلدية على موقف حمّدد لتسبيب قرارها املطعون فيه من  جيعل املطلب الراهن مقاما على و حييل إل عدم استقرار 

  1208أسباب جديّة ف ظاهرها.

ء العارض ومساعه قبل اّّتاذ قرار اهلدم و إعراضها عن متكني املتداخل املخالف من ذات اإلجراء واحلال أنّه من انحية شريك ف  قيام البلدية ابستدعا  -
  1209.نفس الّرسم العقاري ومن انحية أخرى مستفيد من نفس الرتخيص ف البناء جيعل القرار املنتقد قائما على أسباب جدية ف ظاهرها

ناء، فإّن أّن البناء موضوع القرار املراد توقيف تنفيذه كان دون ترخيص قانوين مسبق وأن احلكم القضائي املدل به ل يقوم مقام الرتخيص ف الب  طاملا  -
  1210األسباب اّليت استند إليها انئب العارض ل تبدو ف ظاهرها جّدية.

 
 .2014مارس  25بتاريخ  416574ة عدد لقضيّ القرار الصادر ف ا 1203
 . 2014فيفري   11بتاريخ   416642ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1204
 .2014ديسمرب  01بتاريخ   214175ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1205
 .2014أوت  07بتاريخ   417314ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1206
 .2014فيفري  24 بتاريخ  416665ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1207
 .2014ماي  25بتاريخ  416930ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1208
 .2014ديسمرب  03بتاريخ  417725 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1209
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صلوح  - انقضاء  البناء رغم  ملواصلة  الثورة  ف  التذرع ابندلع  جدية  أسباب  قائم على  املاثل غي  املطلب  املدعى عليها جيعل  من  املسلمة  الرخصة  ية 
  1211ظاهرها واجته لذلك رفضه.

املّدعى علي  - البلدية  أّن  املقابل  يثبت ف  الغرض، فإنّه مل  بناء مدرج دون احلصول على رخصة ف  الطالب  تويّل  امللّف  ها قامت لئن ثبت من أوراق 
من جملة التهيئة الرتابية والتعمي،  قصد متكينه من فرصة    84بشأن املخالفة املنسوبة إليه قبل إصدار قرار اهلدم كما يقتضي ذلك الفصل  بدعوته ومساعه  

  1212.، األمر الذي جيعل املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ قرار اهلدم  قائما على أسباب جدية ف ظاهرهاالقتضاءلتسوية وضعيته عند 

أن حالته ل تتطلب إلّ الصيانة والتهيئة  فضال عن أنه موضوع طلب يهدف  و ذار اجلسر ابلهنيار الوشيك وعدم متثيله خطرا على املواطنني  عدم إن   -
 .ف ظاهرها  قائما على أسباب جدية  هئوإعادة بنا   هإل تصنيفه ضمن املعامل التارخيية احملمية، جيعل املطب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار القاضي هبدم 

1213 

ابلشاطئ جيعل    الرتفاقخمالفة املدعي للرتاتيب العمرانية اجلاري هبا العمل إبحداث جزء منها داخل حدود امللك العمومي البحري وجزء اثن مبنطقة    -
  1214.بناية، غي جديةالزء من هذا اجلاألسباب اليت استند إليها طلب إيقاف تنفيذ القرار القاضي إبزالة 

 

التنفيذ الراهن ما يفيد اإلطالع على حماضر معاينة خمالفات تتعلق ابلبناء بدون رخصة ابمللك   ظل تضمّ ف  - ن قرارات اهلدم موضوع مطلب إيقاف 
  1215.غي قائم على أسباب جديةيكون املطلب العمومي، فإن 

مطلب  تعّمد العارض مواصلة البناء خالفا للرتخيص واملثال اهلندسي املصادق عليه رغم صدور قرار إبيقاف األشغال ف حقه، وعدم قيامه بتقدمي    -
  1216.اهرهاإل اجلهة اإلدارية املعنّية ، جيعل املطلب املاثل غي قائم على أسباب جدية ف ظ  التماس

إحداث طريق   طاملا ثبت وجود مثال هتيئة عمرانية مصادق عليه وساري املفعول ف اتريخ تقدمي مطلب الرّتخيص ف البناء وأّن املثال املذكور نّص على   -
األسباب اليت متّسك هبا العارض تبدو تشّق عقار املنتفعني ابلّرخصة، فإن متكني اجلهة املّدعى عليها املذكورين من الرتخيص ابلبناء بذلك العقار ،جيعل  

  1217.جّدية ف ظاهرها

إلدلء ابلواثئق املطلوبة جيعل ما اّدعته خبصوص حماولتها مساع املعين ابألمر غي قائمة على حجج اثبتة وابلتايل عن اإحجام البلديّة املّدعى عليها      -
ه األمر الذي يّتجه معه  ــظاهرها جّدية وخاّصة تلك املتعّلقة بسعي العارض إل تسوية وضعيتفإّن األسباب اليت أتّسس عليها املطلب املاثل تبدو ف  

  1218اإلذن بتوقيف تنفيذ القرار املنتقد.

امللك  أّن  اقتضى  من جمّلة املياه    3الفصل  وأّن  طاملا أّن العقار موضوع الرخصة اليت ّت سحبها هو جزء من السبخة التابعة للملك العمومي للمياه    -
 ظاهرها.   فالعمومي للمياه غي قابل للتفويت ول لسقوط احلّق مبرور الزمن فإن  املطلب املاثل يغدو ف ضوء ما تقّدم غي قائم على أسباب جّدية  

1219 

 
 .2014 ماي  28بتاريخ   417045ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1210
 .2014 جوان  23بتاريخ   417021ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1211
 . 2014جويلية  03بتاريخ  417214  عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1212
 . 2014جانفي  02بتاريخ  416615 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1213
 . 2014أفريل  28بتاريخ  416863 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1214
 .2014مارس  07تاريخ ب 416863 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1215
 .2014ديسمرب  02بتاريخ  417725 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1216
 .2014نوفمرب  25بتاريخ  417531  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1217
 . 2014جويلية  18بتاريخ   417221ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1218
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ار حمل التداعي هو ف الواقع  طاملا برز من املعاينة اجملراة على عني املكان ف إطار أعمال التحقيق للوقوف عن كثب على خلفّيات النزاع، أّن العق   -
ه وإعادة "جناح" اتبع لنزل وأنّه مكتمل البناء وأيوي عددا من السياح على مستوى الطابق العلوي، وذلك ف غياب ما يقيم الدليل على أنه ّت هدم

مل    2004لّية حتديد امللك العمومي اجملراة خالل سنة  بنائه ليمّتد إل امللك العمومي البحري خاّصة وأّن بقّية املنشآت التابعة للنزل جماورة له وأّن عم
  1220األسباب املتمّسك هبا تبدو ف ظاهرها جدية. فإنّ  ،تفرز إحصاء عقار التداعي ف إطار امللك العمومي البحري

ع  -   ضغط  ذو  خط كهرابئي  حتت  املقام  البناء  هدم  قرار  موضوع  البناء  أبّن  احلجة  عليها  املدعى  اجلهة  إقامة  املمنوحة  عدم  الرخصة  خالف  قد  ايل 
 1221. للعارض جيعل األسباب اليت استند إليها العارض تبدو ف ظاهرها جّدية 

دون    - قانونية  غي  بصفة  البناء  تعمد  الطالب  وأّن  خاصة  جديّة  غي  ظاهرها  ف  تبدو  املاثل  املطلب  عليها  أتسس  اليت  األسباب  املسافة   احرتامإّن 
  1222التابعة للملك العمومي البحري. لالرتفاقالقانونية 

البناء ول يعفي من طلبها عمال أبحكام الفصل    - مارس   7املؤرخ ف    1986لسنة    17من القانون عدد    15قرار التصفيف ل يقوم مقام رخصة 
  1223املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبلك الدولة العمومي للطرقات. 1986

أثري ودون ترخ  - البناء على موقع  يص ف ذلك،  طاملا ثبت من املعاينة امليدانية لعقار التداعي اجملراة من احملكمة أّن العارض ميارس نشاط بيع مواد 
وإّّنا بعقار اثن يبعد فضال عن أّن نسخة مضمون الّسجل التجاري اليت أدل هبا على أهّنا ترخيص ف ممارسة نشاط بيع مواد البناء ل تتعلق مبحل النزاع  

 .1224ل تبدو جدية ف ظاهرها حجز مواد البناء األمر الذي جيعل األسباب اليت استند إليها انئب العارض لطلب توقيف تنفيذ قرار  ،عن العقار املذكور

من كل إثبات، ف ظّل ما برز من نسخة حمضر    إّدعاء انئب الطالبني أبّن األمر ل يتعلق ببناء أو بتوسعة وإّنّا مبجرد حتسينات ل غي، بقي جمّردا  -
ة الرتاجع اخللفية بدون معاينة خمالفة تراتيب البناء احملرر من الشرطة البلدية  من أّن املخالفة تتمثل ف "بناء وتوسعة ف الطابق السفلي والعلوي وف مساف

ى مسافات الرتاجع وعلى نسب إشغال األرض وضارب الستعمال العقاري، رخصة" وهي أشغال تؤّدي إل الزايدة ف املساحة املغطاة وهلا انعكاس عل
   1225وتستوجب احلصول على رخصة لذا فإّن املطلب الراهن يغدو غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها.

 

لبناء أقيم على مقسم مل حتظى أشغال هتيئته  وأّن البلدية املّدعي عليها أفادت أبّن ا  سيمااألسباب اليت أتّسس عليها املطلب غي جّدية ظاهرها  تعترب    -
  1226ابلقبول النهائي.

النحو  حجام البلدية عن اإلدلء مبلحوظاهتا حول املطلب ومّد احملكمة بنسخة من حمضر معاينة املخالفة وما يفيد استدعاء املخالف لسماعه على  إ  -
 1227  .املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ قرار اهلدم قائما على أسباب جديّة ف ظاهرهامن جملة التهيئة الرتابية والتعمي جيعل  84املطلوب ابلفصل 

 
 .2014أوت  11بتاريخ  417317عدد   ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1219
 . 2014جويلية  14بتاريخ   417226ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1220
 .  2014 جويلية 17بتاريخ  417242ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1221
 .2014جوان  06بتاريخ   417086ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1222
 . 2014جوان  02بتاريخ  416968ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1223
 .  2014 جويلية 01بتاريخ  416971ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1224
 . 2014جوان  02بتاريخ  416968ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1225
 .2014 ماي  13بتاريخ   416559ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1226
 .2014جوان   09خ بتاري   417000عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف و  2014ماي  26بتاريخ  417038عدد  ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1227
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املقام عليه  - تنفيذه دون إحرتام حدود قطعة األرض  توقيف  املطلوب  البناء موضوع قرار اهلدم  أقام  العارض  أّن  امللّف  املصنع طاملا ثبت من أوراق  ا 
جلميع النفاايت وما نتج عنه من ضرر على البيئة، فإّن األسباب   بشهادة امللكية وكذلك عدم إزالته ظهارالستالقدمي واملستعمل كمستودع  للخردة ودون 

  1228إليها املطلب الراهن ل تبدو ف ظاهرها جّدية. استنداّليت 

 املاّدة العقاريّة:  ج( يف

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
الستحواذ عليها إّن توجيه اإلدارة إلنذارين إل الطالبة رغم علمها املسّبق أبّن اإلخاللت راجعة ابألساس إل الوضعية اليت آلت إليها الّضيعة بعد    -

ألمر أن تتداركها ما مل تتغّي وإدراكها أنّه ل ميكن للمعنية اب  2011جانفي    14ابلقّوة من قبل الغي ف ظروف أمنية استثنائية مّرت هبا البالد بعد ثورة  
التنبيه املوّجه إليها عدمي اجلدوى ول طائلة من ورائه ول ميكن أن يكون ابلتايل سندا لّّتاذ   جيعلتلك الوضعية وُّتوَُّل هلا مّدة معقولة لذلك الغرض،  

  1229إجراءات إسقاط احلّق ضّدها.

التنبيه عليها بذلك من خالل تقدمها مبطلب إل    طاملا ثبت من أوراق امللف أّن الشركة املدعية سعت  - إل سداد الديون املتخلدة بذمتها على إثر 
من كراس الشروط اخلاص ابلعقار الدويل الفالحي موضوع القرار   16القباضة املالية  جلدولة تلك الديون وقد حظي مطلبها ابملوافقة ،وطاملا أن الفصل  

تداب عدد حمّدد من الفنيني والعملة وإّّنا ربطه ابحلاجيات احلقيقية لالستغالل األمثل لألرض الفالحية، فضال عن أنّه املنتقد مل يلزم الشركة املدعية ابن 
طلب إيقاف تنفيذ  فإّن  ثبت من أوراق امللف أّن الشركة انتدبت عددا من العملة والفنيني الذي يفي حسب تقديرها ابحلاجيات احلقيقية لالستغالل،  

 ك الصادر عن وزيري أمالك الدولة والشؤون العقارية والفالحة والقاضي إبسقاط حق الشركة املدعية ف تسوّغ الضيعة الدولية يكون قائما القرار املشرت 
  1230على أسباب جدية ف ظاهرها.

دة ثالث سنوات ومل يدل مبا يثبت طاملا ثبت من أوراق امللف أن املدعي يتصرف ف العقار الدويل الفالحي حمل النزاع مبوجب عقد كراء مسجل مل   - 
    1231.جتديد تلك املدة بكتب طبقا للفصل الثاين من عقد الكراء ، فإن املطلب املاثل يغدو غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها

  1975لسنة    52من القانون عدد    10إّن مصاحل احلكومة و ف نطاق عملها داخل الولايت تكون خاضعة لسلطة الوايل على معىن الفصل    -  
اّلذي يسهر على تنفيذ القوانني والرّتاتيب والقرارات احلكومّية مبا   اجلهوية  لإلدارةالعليا    اإلطاراتتعلق بضبط مشمولت  امل  1975جوان    13ؤرخ ف  امل

عن   الصادر  القرار  معه  الّدولة اليكون  ملك  محاية  إل  اهلادفة  احلكومة  قرارات  بتنفيذ  جهواّي  خمتّصة  سلطة  عن  صادرا  العقار  إبخالء  القاضي  و  وايل 
  1232تبدو غي جديّة ف ظاهرها.وابلّتايل فإّن األسباب املرتكز عليها لطلب توقيف تنفيذه 

ّل شريك غي مفرزة أو  طاملا ثبت مبراجعة شهادة امللكّية املتعّلقة بعقار الّنزاع أّن هذا األخي ملك مشاع بني اخلواّص والدولة وأّن األجزاء الرّاجعة لك  -
مام احملكمة العقاريّة ، فإن ملكّية املساحة املّدعى الستيالء عليها غي  حمّددة مبا جيعله حمّل نزاع استحقاقي مثلما تؤّكده عديد مطالب الّتحيني املنشورة أ

ستند إليها أّن القضاء مل يبّت بعد ف حالة العقار القانونّية واملاديّة لتخليص الّرسم العقاري من اجلمود، األمر الذي ل جيعل األسباب اليت ا  ضرورةاثبتة  
  1233كتسي ف ظاهرها طابع اجلدية.مطلب توقيف تنفيذ القرار املطعون فيه ت 

 
 .2014ماي  25بتاريخ   417073ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1228
 .2014مارس  07بتاريخ  416722 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1229
 . 2014مارس   06بتاريخ   416702ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1230
 . 2014جانفي  20بتاريخ  416454 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1231
 .2014نوفمرب  21بتاريخ  417662ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1232
 . 2014أفريل  28بتاريخ  416819ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1233
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املتعلقاّتّ   - األشغال  ابستئناف  املياه  وتوزيع  لستغالل  الوطنية  للشركة  إستعجاليا   إذان  اإلدارية  ابحملكمة  البتدائية  الدائرة  رئيسة  مياه  اذ  قناة  بتمرير  ة 
الستعجايل املذكور وليس مبقتضى القرار موضوع مطلب توقيف التنفيذ   ابلعقار حمل التداعي جيعل املركز القانوين للمدعية قد أصبح حمددا مبقتضى اإلذن 

صرف واحليازة الوقتية املاثل وهو القرار الصادر عن جلنة امللك العمومي للمياه املنعقدة  والقاضي ابلرتخيص للشركة الوطنية لتوزيع واستغالل املياه ف الت 
   1234نطقة.ملاه شراب ابف امللك العمومي للمياه وذلك قصد تركيز قناة مي

 يف ماّدة الّضبط اإلداري:د( 

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

السلطات اليت   حملّ   حيلّ   جرى عمل هذه احملكمة على اعتبار أنه ل ميكن لرئيس البلدية ف نطاق ما يتمتع به من سلطة ضبط إداري عام حملي أن    -
د النظام أسندت هلا النصوص القانونية والرتتيبية صالحيات الضبط اإلداري اخلاص الوطين ويقرر غلق احملالت التجارية إل عند وجود خطر حمدق يهد

  1235العام وشريطة أن يكون الغلق بصفة مؤقتة.
 

مناولة املشروابت الكحولية من املقهى استنادا إل املعاينة اجملراة من طرف    الوايل أصدر القرار القاضي بسحب رخصة  يّتضح من أوراق امللف أنّ   -   
تبنّي من خالهلا أن   الداخلية واليت  بوزارة  الكحولية  ببيع املشروابت  املتعلقة  امللفات  املكّلفة ابلنظر ف  اللجنة الستشارية  تغيي أعضاء  العارض عمد إل 

ليلي يفتح على الطريق العام، وذلك إثر القيام مبعاينة أول من قبل مصاحل الديوان الوطين للسياحة تبنّي من صبغة املقهى من الصنف الثالث إل ملهى  
السفلي ليلي ابلطابق  الطلق وإحداث ملهى  اهلواء  املسبح اخلارجي ف  ّت تركيز مضخمات صوتية وجتهيزات ضوئية مبهرة من جهة  أنّه  ومدخل   خالهلا 

ع مباشرة  يفتح  له  تسوية  مستقل  قصد  فاكس  مبقتضى  ابلباعثني  واإلحاطة  الستثمارات  إدارة  قبل  من  املدعي  على  التنبيه  وقع  وقد  العام،  الطريق  لى 
طلب تغدو غي  وضعيته. وطاملا مل يدل العارض مبا يفيد عدم تغييه لصبغة املقهى من الصنف الثالث إل ملهى ليلي، فإّن األسباب اليت استند إليها امل

 1236   ظاهرها.جديّة ف
 

كإجراء احرتازي إل حني التأّكد من عدم ارتباط اجلمعية أبي نشاط إرهاب أو يتعّلق بتبييض وغسيل   طاملا ت اّّتاذ قرار إيقاف نشاط اجلمعية مؤقّتا  -
فإّن األسباب اليت استندت إليها الطّالبة ل األموال، وذلك ف نطاق سلطة الضبط اإلداري العام املمنوحة للولة مبوجب النصوص القانونية املعمول هبا  

 1237. تبدو جديّة ف ظاهرها
 

لرخصة املسندة إليها  طاملا أّن الشركة املدعية مل متارس جتارة املشروابت الكحولية بدون رخصة مثلما ورد ابلقرار املنتقد وأّن ما يعاب عليها هو خمالفة ا  -
ا متحصلة على رخصة ف بيع تلك املشروابت ابجلملة، وطاملا ثبت  من واثئق امللف أنه مل يقع ل واحلال أهنّ ألهنا تولت بيع املشروابت الكحولية ابلتفصي

القرار القاضي  الستماع إل املمثل القانوين للشركة أو متكينه من تقدمي وسائل دفاعه قبل إصدار قرار السحب النهائي للرتخيص، فإن طلب إيقاف تنفيذ  
 خيص املسند إل الشركة املدعية لتعاطي جتارة املشروابت الكحولية املعدة للحمل ابجلملة يغدو قائما على أسباب جدية ف ظاهرها.ابلسحب النهائي للرت 

1238 
 

 
 . 2014أفريل  01تاريخ ب 416816ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1234
 . 2014أكتوبر  07بتاريخ  417654 عدد ة القرار الصادر ف القضيّ  1235
 . 2014جويلية  10بتاريخ   417230 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1236
 . 2014نوفمرب 10بتاريخ   574174ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1237
 . 2014مارس   06بتاريخ   416736ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1238
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احملّل، موضوع التـّداعي، لتصـفية امليـاه وبيعهـا  استغاللطاملا يّتضح من القرار املنتقد أّن الغلق املتظّلم منه مل يكن حمّدد املّدة وأّن إيقاف البلديّة لنشاط   -
 اقـرتان الـوزير املعـين ابلّنشـاط سـّيما وأّن مظروفـات امللـّف ل تعكـس  اختصاصمن طرف العارض، يضفي على قرارها املذكور الّصبغة الّنهائّية ويدخلها ف 

مـن قـانون احملكمــة  39ف ظاهرهـا جديــّة علـى معـىن الفصــل تعتـرب العــارض إليهـا  أسـتندتـدّخلها بغايـة درء خطــر حمـدق وبصـورة وقتيـّـة فـإن األسـباب الــيت 
   1239اإلدارية.

إليه الوايل لّتاذ قرار غلـق املشـربة ل يسـتقيم مـن الناحيـة القانونيـة ابعتبـار أّن اعـرتاض السـكان ل يشـكل شـرطا مـن الشـروط الـيت  استندالتعليل الذي    -
املقاهي من الصنف األول واليت استجاب هلا حمل  التداعي وفق الواثئق املسلمة من رئيس بلدية املكان، وهو مـا  حّددها كرّاس الشروط املتعلق ابستغالل

 1240جيعل األسباب اليت استند إليها املطلب جدية ف ظاهرها.

اجملال، أّن الرتخيص ف تركيز حمطة قاعدية للهاتف اجلوال خيرج عن دائرة اختصاص اجلماعات احمللية اليت يرجع إليها إبداء الرأي فحسب ف هذا    طاملا  -
اذه مـن قبـل رئـيس  فإّن قرار إزالتها ل يندرج ضـمن صـالحياهتا عمـال بقاعـدة تـوازي الختصـاص. النيابـة اخلصوصـية وعلـى فـرض أّن قـرار اإلزالـة قـد ّت اّتـّ

من القانون األساسي للبلدايت، فإّن ذلك ل يعطيـه  81لبلدية سكرة ضمن ما يتمّتع به من صالحيات الضبط اإلداري العام على معىن أحكام الفصل 
اذ قـرار وقــيت فحســب علــى قـدر مــا يلــزم لــدرء اخلطــ اذ قــرار ذو صــبغة هنائيـة، بــل يرجــع إليــه اّتــّ لنظــر إل أّن قــرار اإلزالــة ف دعــوى احملـدق، واب رإمكانيـة اّتــّ

 1241احلال كانت له صبغة هنائية ول ميكن بطبيعته أن يكتسي صبغة وقتية من الناحية التقنية.

الداخليــة قــرار الصــادر عــن وزارة اإلدارة ابلــدفع بغيــاب النتــائج الــيت يصــعب تــداركها وتعلّلهــا إبمكانيــة قيــام العــارض بقضــّية ف األصــل إللغــاء ال اكتفــاء -
وإحجامهـا عـن مـّد احملكمـة أبي عنصـر مـن  والقاضي مبنع العارض من السفر إل مقّر إقامته رغم عدم وجود أي تتبع أو حكم أو قرار حيّجر عليه السـفر

أسـباب ل ّتلـو مـن اجلديـّة ف  جيعـل املطلـب املاثـل مسـتندا علـى العناصر الواقعية والقانونيـة الـيت ميكـن أن تـربّر قـرار منـع العـارض مـن السـفر مـن شـأنه أن  
  1242ظاهرها.

 

العارض لعدم حصـوله علـى موافقـة الوكالـة الوطنيـة حلمايـة احملـيط قـد وضـعت حـدا لنشـاطه ، مبـا جيعـل مـن قرارهـا ذو  تكون البلدية املطلوبة بغلقها حملّ   -
املتعلـــق  2005جويليـــة  11املـــؤرخ ف  2005لســنة  1991ر عـــدد الصــبغة النهائيـــة راجعـــا ابلنظــر للـــوزير املعـــين ابلنشـــاط ، هــذا ابإلضـــافة إل أن األمـــ

 بدراسـة املــؤثرات علــى احملـيط املــؤثرات علــى احملــيط وبضـبط أصــناف الوحــدات اخلاضــعة لكراسـات الشــروط مل يــدرج نشــاط صـقل الرخــام ضــمن الوحــدات
  1243اخلاضعة وجواب لدراسة املؤثرات على احمليط.

 

إيقاف تنفيذ القرار القاضي بغلق احملل املعّد ملقهى الذي يستغّله العارض تبدو ف ظاهرها غي جديّة خاصة وأّن    س عليها طلب األسباب اليت أتسّ   -
  1244العارض أخّل بقواعد حفظ الصحة عند استغالله للمقهى موضوع قرار الغلق املنتقد.

نطقة سكنية وحيدث ضجيجا يتجاوز النسبة املسموح هبا دولّيا فقد تعني رفض  يثبت أّن  احملّل موضوع النزاع يوجد مب اختبارطاملا أدلت البلدية بتقرير   -
  1245.مطلب إيقاف قرار الغلق لستناده ألسباب غي جدية ف ظاهرها

 
 .2014ماي  29بتاريخ   417013 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1239
 .2014فيفري  02بتاريخ  417892 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1240
 .2014ديسمرب  12بتاريخ  417685ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1241
 .2014ديسمرب  11بتاريخ  417726 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1242
 . 2014أكتوبر  07بتاريخ  417654 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1243
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  417595  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1244
 . 2014أكتوبر  03بتاريخ   104175ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1245
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للجماعات  املتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة ابملناطق الراجعة     2006أوت    14املؤرخ ف    2006لسنة    59يستشف من أحكام القانون عدد    -
ية وذلك ف احمللية أن غلق رئيس البلدية للمحالت اليت ارتكب أصحاهبا خمالفات ل يكون إل بصفة وقتية وبعد إحالة حمضر املخالفة على قاضي الناح 

  1246صورة امتناع املخالف عن دفع مقدار اخلطية بصفة هنائية أو دفعه على وجه التأمني وعن إزالة آاثر املخالفة.

، اّتاذ القرارات الالزمة لضمان احملافظة على النظام  ل لرئيس البلدية، بوصفه سلطة ضبط إداري عامانت أحكام القانون األساسي للبلدايت ّتوّ لئن ك -
ل املبدئي للتدخ  الختصاص، فإن هذه األخية تبقى صاحبة  جمال ما إل سلطة ضبط إداري خاص  العام فإنه مىت ت إسناد اختصاص ضبط إداري ف 

بوجود حالة   فيه ابّتاذ التدابي الكفيلة بضمان احرتام مقتضيات النظام العام ف ذلك اجملال ، ف حني يبقى تدخل رئيس البلدية استثنائيا ومشروطا
ار املراد توقيفه  خطر حمدق أو ظروف استثنائية تفرض ذلك على أن ل يتجاوز ذلك التدخل حدود اإلجراءات الوقتية والتحفظية املالئمة، ويكون القر 

  1247.خبصوص ما اقتضاه من غلق هنائي حملل املدعي ومبنيا بذلك على أسباب جدية ف ظاهرها الختصاصخمال بقواعد 

ابعتباره من القانون األساسي للبلدايت    74و  73تدخل رئيس البلدية إلصالح أو هلدم البناءات اليت تنذر ابلهنيار يستند إل أحكام الفصلني    -  
اإلداري العام الراجعة   مكلفا حتت مراقبة اإلدارة العليا ابلرتاتيب البلدية وبتنفيذ مقّررات السلطة العليا املتعلقة هبا وهو يندرج ابلتايل ضمن سلطة الضبط

إطا على  واحملافظة  العاّمة  والصّحة  الراحة  حيّقق  أن  شأنه  من  ما  يّتخذ كل  أن  ابألساس  منه  تقتضي  واليت  املالئم له  ابإلدماج  يسمح  سليم  عيش  ر 
سالف الذكر إل اّّتاذ الرتاتيب الضرورية اليت متّكن من تالف احلوادث والكوارث    74للمتساكنني داخل منطقة البلدية، وهو مدعو بصريح نص الفصل  

  1248على غرار هدم أو إصالح البناءات املنذرة ابلهنيار.

نفسه وم  - العارض  إقرار  من  ثبت  لدى طاملا  نشاط جتاري اثن  أنه ميارس  الّدعوى،  ملف  مظروفات  ضمن  به  أدل  الذي  املدة  العمل حمّدد  ن عقد 
 30إل غاية    2009ديسمرب    1سنوات تبتدئ من    3مؤسسة خاصة يتمثل ف القيام أبشغال "اجلولن و السالمة املرورية وسياقة العرابت" وذلك ملدة  

  1249ل تبدو ف ظاهرها جدية.الصادر ف شأنه تند إليها لطلب توقيف تنفيذ القرار ّن األسباب اليت اسإ،  ف2012نوفمرب 

من مهندسني    والختصاصلدراسة فنّية ضافية يشارك فيها أهل اخلربة  تدخل البلدية إلصالح أو هلدم البناءات اليت تنذر ابلهنيار يقتضي إعدادها    -
حل دقيقا  وصفا  ابألساس  وتتضّمن  وغيهم  من  معماريني  اّتاذه  جيب  وما  العامني  والنظام  األمن  على  يشّكله  قد  الذي  اخلطر  وطبيعة  املعيّن  البناء  الة 

  1250وحىّت متّكن احملكمة من إجراء رقابتها عند القتضاء. إجراءات أو قرارات حبسب األحوال،

بحث سيا طبيعيا، جيعل املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ إدلء الطالبة مبجموعة من الواثئق اليت تثبت حصول تعطيالت حالت دون سي أنشطة ال  -
 1251. قرار رفض التمديد ف مّدة صلوحّية التجديد الثالث لرخصة البحث عن احملروقات قائما على أسباب جديّة ف ظاهره

 
 إقرارهاارتكاب املدعية بوصفها صاحبة رخصة استغالل املخبزة ملخالفة الجتار مبادة مدعمة بطرق ّتالف الرتاتيب اجلاري هبا العمل فضال عن    ثبوت  -

العقوبة    اذاّتتربّر    اقتصاديةابرتكاب خمالفة مسك مادة مدعمة بطرق ّتالف الرتاتيب اجلاري هبا العمل )عدم مسك دفرت حركية الفارينة( وهي خمالفات  
اليت   إليها ، جيعل األسباب   العارضة صحة ما نسب  بيان  إيقاف تنفيذه، ف مقابل عدم  املطلوب  القرار  تبدو ف    أنبىن موضوع  املاثل  املطلب  عليها 

 
 .2014ماي  23بتاريخ  416939  عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1246
 .2014ماي  23بتاريخ  416939 عدد  ةالقرار الصادر ف القضيّ  1247
 .2014جوان  09بتاريخ   417000ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1248
 . 2014جويلية   18بتاريخ   417199ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1249
 .2014جوان  09بتاريخ   417000ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1250
 .2014ماي  15بتاريخ  416946عدد  ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1251
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  1252ظاهرها غي جدية.
 

 2004لسنة    33من القانون عدد    54ل  قيام العارض بكراء رخصته املهنية لسياقة سيارة األجرة اتكسي إل شخص آخر خمالف ألحكام  الفص  -
ف   الطرقات    2004أفريل    19املؤرخ  على  لألشخاص  املنتظم  غي  العمومي  النقل  تراخيص  أن  أحكامه  تقتضي  واليت  الربي  النقل  بتنظيم  واملتعلق 

امل اإلحالة،  جيعل  أو  للتفويت  قابلة  القانون غي  هبذا  الواردة  األنشطة  أحد  لتعاطي  املسبقة  جديّة ف  والتصاريح  أسباب  إل  مستند  الراهن غي  طلب 
 1253 .ظاهرها

 54بكراء رخصة النقل العمومي لشخص أخر وهو ما يعّد خمالفة ألحكام الفصل    2008لئن ثبت ابلرجوع إل أوراق امللف أّن العارض قام سنة    -
النقل   واملتعلق بتنظيم النقل الربي، إلّ أنّه زمن اّتاذ قرار إلغاء الرتخيص لتعاطي مهنة  2004أفريل    19املؤرخ ف    2004لسنة    33من القانون عدد  

    1254العمومي لألشخاص زالت املخالفة لكون العارض أصبح يستغل الرخصة مبفرده، ممّا جيعل املطلب الراهن يستند إل أسباب جديّة ف ظاهرها. 
 

أضرارا ابلبيئة، وعدم رّد البلدية متسك الطالب بعدم ارتكاب أي خمالفة مبقولة أن النشاط الذي ميارسه مل يتسبب ف إزعاج راحة املتساكنني ومل يلحق    -
استند إليها    على مطلب توقيف التنفيذ وعلى طلب احملكمة مبّدها مبحضر معاينة املخالفة ، رغم تذكيها والتنبيه عليها ف الغرض، جيعل األسباب اليت

  1255الطالب تبدو جّدية ف ظاهرها.
 

القرار الصادر عن الوايل والقاضي بغلق احملل الكائن ابحلديقة األثرية و املستغل كمشرب يذ  األسباب اليت متسك هبا الطالب لطلب اإلذن إبيقاف تنف  -
  1256ل تبدو ف ظاهرها جدية.بسبب تعمد صاحبه خمالفة الرتاتيب املعمول هبا، 

 

ابملناطق الراجعة للجماعات   املتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة   2006أوت    14املؤرخ ف    2006لسنة    59يستشف من أحكام القانون عدد    -
ية وذلك ف احمللية أن غلق رئيس البلدية للمحالت اليت ارتكب أصحاهبا خمالفات ل يكون إل بصفة وقتية وبعد إحالة حمضر املخالفة على قاضي الناح 

  1257خالفة.صورة امتناع املخالف عن دفع مقدار اخلطية بصفة هنائية أو دفعه على وجه التأمني وعن إزالة آاثر امل
 

احملّل، موضوع الّتداعي،   استغالل، مل يكن حمّدد املّدة وأّن إيقاف البلديّة لنشاط القرار البلدي القاضي بغلق حمّل العارض املعّد لتحلية املياه  اعتبارا ألنّ  -
الّنهائّية ويدخلها ف   الّصبغة  املذكور  العارض، يضفي على قرارها  املياه وبيعها من طرف  املعين ابلّنشاط سّيما وأّن مظروفات   ختصاصالتصفية  الوزير 

ف ظاهرها جديّة على معىن الفصل  إليها العارض تبدو    استندتدّخلها بغاية درء خطر حمدق وبصورة وقتّية، فإن األسباب اليت    اقرتان امللّف ل تعكس  
  1258من قانون احملكمة اإلدارية. 39

 

عليها    - املدعى  البلدية  أّن  يفيد  طاملا  مبا  وكذلك  للعارض  املنسوبة  للمخالفة  معاينة  إبجراء  قيامها  يفيد  مبا  اإلدلء  عن  عليها  التنبيه  رغم  أحجمت 
يتعلق ابإلشهار ابمللك   2009مارس   2مؤرخ ف   2009لسنة    12من القانون عدد    10و    9و  8استدعاء العارضة لسماعها طبقا ألحكام الفصول  
 

 .2014 جوان  06بتاريخ  416966ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1252
 . 2014فيفري   10بتاريخ   416620ة عدد القرار الصادر ف القضيّ  1253
 . 2014 مارس 25بتاريخ   416778عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1254
 .2014ماي  20بتاريخ  416965عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1255
 .2014ماي  13بتاريخ  416936عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1256
 .2014ماي  23بتاريخ  416939عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1257
 .2014 ماي  29بتاريخ  417013عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1258
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عقارية اجملاورة له التابعة لألشخاص فإن األسباب اليت انبىن عليها املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار البلدي القاضي العمومي للطرقات وابألمالك ال
 1259إبزالة العالمة اإلشهارية املركزة من طرف املدعية تبدو ف ظاهرها جّدية. 

 

ه مل يربز استناد املدعي إل شهادات صادرة عن غي متساكين العمارة، فإنّ ف ظل ثبوت تشكي بعض األجوار من املقهى حمل التداعي ابإلضافة إل    -
  1260األسباب اليت استند إليها تكتسي ف ظاهرها طابعا جداي. من املطلب أنّ 

  438ألمر عدد  مم اباملتاملتعّلق بضبط قائمة املناطق البلدية السياحية  و   1994أفريل    11املؤرّخ ف    1994لسنة    822طاملا أّن أحكام األمر عدد    -
ل تنّص على إمكانية استغالل مقاهي من الصنف األّول دون التقيد بشرط املسافة القانونية لالنتصاب بني   2012ماي    29املؤرّخ ف    2012لسنة  

من قانون احملكمة    39على معىن الفصل  غي جدية ف ظاهرها جديّة  تعترب  األسباب اليت إستند إليها العارض    املقاهي ابملناطق البلدية السياحية، فإنّ 
   1261اإلدارية.

 يف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية: هـ( 

 : ةالّتالي ادئاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
 

رة املعهد العايل للتكنولوجيات الطبية والقاضي بتكليف الطالبة بتأمني  إّن األسباب اليت استندت عليها الطالبة إليقاف تنفيذ القرار الصادر عن مدي  - 
،ل تكتسي صبغة جدية ف ظاهرها ابعتبار أّن األحكام   2014-2013درسني نظريني و درس مسي خالل  السداسي الثاين من السنة اجلامعية  

ا تأمني الدروس النظرية فإهنّ لت على إعطاء األساتذة احملاضرين األولوية  نصّ   ني و إن  الرتتيية املتعلقة بتوزيع املواد و حصص التدريس بني األساتذة اجلامعي
كورة للمقتضيات مل تستبعدهم متاما من أتمني الدروس املسية كما مل تستبعد األساتذة املساعدين من أتمني الدروس النظرية و أخضعت عملية التوزيع املذ 

  1262مؤسسة وهي مقتضيات تضبط ابلتنسيق بني مدير املؤسسة اجلامعية والقسم املعين.الفنية و البيداغوجية اخلاصة بكل 
 

  1803املتعلق ابلتأهيل اجلامعي واملنقح ابألمر عدد    1993سبتمرب    6املؤرّخ ف    1993لسنة    1824يربز من خالل أحكام  األمر عدد    -       
ول لألستاذين املقّررين ابعتبار أّن منح الرتخيص ابلتقدم أمام جلنة التأهيل من عدمه مرهون أمهية الدور املوك  1997سبتمرب    3املؤرّخ ف    1997لسنة  

التقي  نزاهة  تنال من  تقيدمها أبقصى درجات احلياد واملوضوعية وانتفاء كل شبهة من شأهنا أن  الذي يقتضي  التقريرين، األمر  الذي  مبضمون هذين  يم 
لى إبقاء األستاذين املطعون ف نزاهتهما من شأنه التأثي على موضوعية تقييم ملف العارضة ممّا جيعل األسباب اليت  يدليان به، وعليه فإن إصرار اإلدارة ع

العلوم   بكلية  والدكتوراه  التأهيل  جلنة  عن  الصادر  القرار  تنفيذ  إيقاف  إل  الرامي  املطلب  عليها  بتعيني    اإلنسانيةأتّسس  القاضي  بتونس  والجتماعية 
  1263املقدوح فيهما كمقّررين مكلفني بتقييم ملف التأهيل اجلامعي الذي تقّدمت به العارضة تبدو ف ظاهرها جّدية. األستاذين 

عند الّتداول ف   المتحان وجود تضارب خبصوص عالمة الّسية واملواظبة، وهو شرط أساسي للّتمتع إبمكانّية اإلسعاف، جيعل من قرار جلنة    -       
إليها العارضة حمرزة   استندتاألسباب اليت  وجب املراجعة على ضوء كامل سجّلها الّتأديب وملّفها املدرسي ، األمر الذي تكون معه  وضعية العارضة مست

   1264من قانون احملكمة اإلداريّة. 39للجّدية ف ظاهرها على معىن أحكام الفصل 

من األمر    59جمللس الّتأديب املنصوص عليه ُصلب الفصل    لالستدعاءطاملا أّن اإلدارة املدَّعى عليها مل حترتم ف كّل احلالت األجل القانوين األدىن    -

 
 .2014ماي  27بتاريخ  417024عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1259
 . 2014مارس  31  بتاريخ 416801 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1260
 . 2014 أكتوبر 10  بتاريخ 416753   عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1261
 .2014مارس  25بتاريخ  416815عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1262
 .2014جوان  26بتاريخ  416897عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1263
 .2014ديسمرب  02بتاريخ  417446 عدد  ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1264
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ا   2008أوت    4املؤرّخ ف    2008لسنة    2716عدد   املّدة  العايل والبحث مبا جَيعل  الّتعليم  بتنظيم اجلامعات ومؤّسسات  لفاصلة بني اتريخ  املتعّلق 
الّشكلّية اجلوهريّة، وهو ما   الستدعاء الّصيغ  ليؤول ذلك إل خرق  العارض من إعداد وسائل دفاعه  لتمكني  الّتأديب غي كافية  انعقاد جملس    واتريخ 

  1265جيعل األسباب اليت استند إليها املطلب جدية ف ظاهرها.

ليم الّتسجيل اجلامعي عن بعد الذي تعّذر سحبه من األنرتانت خاّصة وأنّه إّتصل ابلفنّيني  لعارض احلصول على وصل خالص معامل يتسّن لطاملا    -
إدراج   لطلب  ابلكلّية  اإلعالمّية  ف  ملّف    امسهوالّتقنّيني  واثئق  لكامل  تقدميه  دون  حال  الذي  األمر  ابلكلّية،  اخلاّص  الواب  مبوقع  البياانت  بقاعدة 

وصل الرّتسيم عرب األنرتانت، كما راسل عميد كلّية العلوم    استخراجمعاينة بواسطة عدل الّتنفيذ تبنّي من خالله تعّذر  الّتسجيل، سّيما وأنّه أجرى حمضر  
الغرض رغم متّكن ب تنفيذ ، دون إجابة ف  تنبيه عن طريق عدل  بواسطة حمضر  قّية زمالئه ف  القانونّية واإلقتصاديّة والتصّرف جبندوبة ومن مثَّ إشعاره 

  1266.من قانون احملكمة اإلدارية 39ف ظاهرها جديّة على معىن الفصل تبدو إليها العارض  استنداء من إمتام عملّية الّتسجيل فإّن األسباب اليت األثن 

العارض من حقه ف الدراسة الذي يندرج بطبيعته ف نطاق    ابنمن الدستور، أّن اإلعاقة ل حتول دون متكني    48و  39ي سرتوح من أحكام الفصلني    -
ما على أسباب جدية  املطالبة حبقه الدستوري ف التعليم ول ميكن واحلالة تلك إزاحته من التعليم بتعّلة إصابته بقصور ف النظر، وهو ما جيعل املطلب قائ

  1267ف ظاهرها.

بتاريخ    - العلمي  العايل والبحث  التعليم  الصادر عن وزير  القرار  العارض هنائيا من كّل اجلامعات مبوجب  أكتوبر   7ثبوت املصادقة على عقوبة رفت 
الفصل    2013 ملقتضيات  عدد    57وفقا  األمر  ف    2008لسنة    2716من  بتنظ  2008أوت    4املؤرخ  التعليم  واملتعّلق  اجلامعات ومؤسسات  يم 

غي   2013/2014بكّلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس ابلنسبة للسنة اجلامعية  العايل والبحث وقواعد سيها، جيعل مطالبته إبلزام اإلدارة برتسيمه  
  1268قائم على أسباب جّدية ف ظاهرها وحراّي ابلرفض على ذلك األساس.

ن بدعوة املرتشحني الناجحني ف مناظرة اإلقامة ف طب األسنان لختيار مراكز عملهم طبقا لرتتيبهم ف املناظرة ضمن قيام عميد كلية طب األسنا  -
العارض عن الختيار، جيعل املطلب  ع  ا امتنو الختصاصات املتوفرة ف األقسام الستشفائية واجلامعية بعد استشارة اجمللس العلمي لكلية طب األسنان،  

  1269إيقاف تنفيذ القرار القاضي ابختيار الختصاصات ف مناظرة اإلقامة لطب األسنان غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها. الرامي إل

  2013/2014أّن الطالب تول توجيه مطلب إل رائسة جامعة منوبة لتمكينه من تسجيل استثنائي رابع ابلسنة األول ابلنسبة للسنة اجلامعية    ثبت  -
لبة ف حني أّن البالغ الذي أعلمت من خالله وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ابلسماح بتسجيل استثنائي رابع للط   2013نوفمرب    13بتاريخ  

، كما أّن اجلهة املّدعى عليها دفعت أبهّنا حّددت 2013سبتمرب    30ت بتاريخ    2013/2014الراسبني ف السنة األول ابلنسبة إل السنة اجلامعية  
ف   إليهااألسباب املستند  وتغدو  قد ت خارج اآلجال    مطلب العارض، األمر الذي يكون معه  2013أكتوبر    30آخر أجل لتقدمي املطالب بتاريخ  

 1270طلب توقيف التنفيذ غي جديّة. 
 

امل  - من  هنائيّا  العارض  برفت  والقاضي  الّتكنولوجّية   للّدراسات  العام  املدير  عن  الّصادر  القرار  تنفيذ  إيقاف  إل  الرامي  املطلب  العايل  َيكون  عهد 
يا من األسباب اّليت مُيكن أن تكون ف ظاهرها جّديّة، خاصة وقد تبنّي ابلعنف الّشديد على زميله خال   العتداءللّدراسات الّتكنولوجّية ابملهديّة بسبب  

 
 .2014نوفمرب  10بتاريخ  417584 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1265
 .2014 ديسمرب 01بتاريخ   417696 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1266
 . 2014سبتمرب  25بتاريخ   417576عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1267
 . 2014جانفي  07بتاريخ  416510 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1268
 .2014فيفري  04بتاريخ  416573عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1269
 .2014مارس  31بتاريخ  416810عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1270
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ف عملّية   اعرتف مبشاركته  العارض  أّن  الّتأديب  جلسة جملس  إل حمضر  البّوابة    العتداءابلّرجوع  أمام  وانتظاره  ترّصده  بعد  ابلعنف على زميله وذلك 
  1271اجمللس أنّه تَبنّي العارض ضمن األشخاص املعتدين عليه ابلعنف. الرّئيسّية للمعهد، عالوة على أّن املتضّرر أّكد أمام

الكتابية ومن حمضر جلسة اللجنة املكّلفة ابلتحقيق   الختباراتطاملا ثبت من واثئق امللف وخاصة من تقارير األساتذة املراقبني وتقرير رئيس مركز    -
من قرار وزير الرتبية والتكوين املؤرّخ ف    19والبّت ف حالت الغش أو سوء السلوك، أّن اإلدارة احرتمت اإلجراءات التأديبية املنصوص عليها ابلفصل  

مي إل إيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق والبت ف حالت البكالوراي، فإن املطلب الرا  امتحان املتعّلق بضبط نظام    2008أفريل    24
البكالوراي ملدة سنتني وبرفتها هنائيا من مجيع املؤسسات الرتبوية العمومية من أجل   امتحان العارض ف    ابنةالغش وسوء السلوك  والقاضي بتحجي ترسيم  

  1272املعطيات قائًما على أسباب غي جّدية ف ظاهرها. تعمد الغش ابستعمال اهلاتف اجلوال، يغدو ف ظّل هذه

عالوة على وجود تناقض بني السبب   ،له لستجوابه  استدعاءاملرتّشح بشأن األفعال املنسوبة إليه أو توجيه    استجوابطاملا مل تقّدم اإلدارة ما يفيد    -
إحداث  الذي أّسست عليه اللجنة الوطنية للتحقيق والبت ف حالت الغش وسوء السلوك قرارها وهو "سوء السلوك جتاه األستاذ املراقب والتهديد و 

ومساعديه وأعوان املعهد الثانوي واملتمثّلة ف    لمتحان ا" وبني األفعال املنسوبة للعارض ف رّد الوزارة وف تقارير مدير مركز  المتحان الفوضى داخل قاعة  
ف ظروف عادية، صحبة والدته بتصرفات مشينة جتاه رئيس املركز ومساعديه فإن املطلب الراهن يغدو ف   المتحان قيام هذا األخي، إثر مغادرته لقاعة  

  1273ظّل هذه املعطيات قائًما على أسباب جّدية ف ظاهرها.

د جبيبه أثناء إجناز    اصطحابهالعارض املخالفة املنسوبة إليه املتمثلة ف  عدم إنكار    - األسباب املتمسك هبا     جتعلالرايضيات،    اختبارهلاتف جّوال ُوج 
 1274. جدية ف ظاهرها  تبدو غي

ب اليت متّسكت هبا املعنية ابألمر فقط ،جيعل األسبا  30ف حني أّن البقاع املفتوحة عـددها    414  وعلى املرتبة 9/20حصول الطالبة على معدل    -
قرار   بسحب  القاضي  املعلومات واإلّتصال  العلمي وتكنولوجيا  والبحث  العايل  التعليم  الصادر عن وزير  القرار  تنفيذ  إعادة إليقاف  مناظرة  ف  جناحها 

  1275ل تبدو جديّة ف ظاهرها. ،التـوجيه

مل يتم ترتيبه ابلنسبة للثالثي  و تغيب بسبب مرض أمل به وفقا للشهادة الطبية املظروفة ابمللف    ابن العارضابلطالع على أوراق امللف أن    ثبتطاملا    -
األسباب اليت أتسس    فإن ف الثالثي الثالث ،  11,14ف الثالثي األول و  10,53الثاين كما يتبني من بطاقة نتائجه املدرسية أنّه حتصل عل معدل  

  1276تبدو ف ظاهرها جّدية. هعليها املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن جملس قسم السنة التاسعة أساسي والقاضي برسوب

جملرى بطلب من السلط  الطب ا  الختبارأثبت    بعد أن  خاصة  جمرد إيقاف الطالب لدى مصاحل األمن ل يربر اّتاذ قرار الرفت املراد إيقاف تنفيذه    -
  1277األسباب املستند إليها جدية ف ظاهرها. وتكون األمنية أنه مل يستهلك مواد خمدرة ، 

ملعهد عدم تعّرض التلميذة ألي عقوبة أتديبية سابقة ،كما أن هتمة العتداء على األخالق احلميدة سند العقوبة على فرض صّحتها قد متت خارج ا  - 
  1278األسباب املستند إليها ف طلب توقيف التنفيذ جديّة ف ظاهرها . إبقرار اإلدارة جيعل 

 
 .2014 مارس  12بتاريخ  416879 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1271
 . 2014ديسمرب   01بتاريخ  417659عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1272
 .2014  أكتوبر 20بتاريخ  417515عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1273
 .2014نوفمرب  26بتاريخ  417600عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1274
 .2014نوفمرب  03بتاريخ  417556عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1275
 . 2014أكتوبر  29بتاريخ  417608عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1276
 . 2014أفريل  18بتاريخ  416838 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1277
 .2014مارس  05تاريخ ب 416734عدد  ةالقضيّ ار الصادر ف القر  1278
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ى دراسة  األسباب اليت استند إليها منظور العارض إليقاف تنفيذ القرار الصادر عن جملس القسم ابملعهد والقاضي برسوبه لعدم إمكانيته وقدرته عل  -
إل املستوى   والنتقال، خيول له النجاح  20من    10,23نوي للمقام ف حقه، والبالغ  املستوى الالحق تبدو ف ظاهرها جدية ابعتبار أن املعدل الس

  1279الالحق.

العقوبة املسّلطة عليها ل تتالءم واخلطأ الذي ارتكبته، ف ظّل    هتمة التطاول على األستاذة املراقبة املوّجهة هلا هي هتمة جمّردة وأبنّ   متّسك العارضة أبنّ   -
إعالمها والتنبيه عليها عن الرّد على مراسالت احملكمة وعن مّدها مبا يربر اّتاذ قرار الرفت حبق العارضة ، جيعل املطلب الرامي إل    إحجام اإلدارة رغم 

يات قائًما املعطإيقاف تنفيذ قرار رفت الطالبة من كّلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس ملدة سنة من أجل التطاول على األستاذة املراقبة ف ظّل هذه  
 1280على أسباب جّدية ف ظاهرها.  

أهنّ   - للمدرسة  العلمي  اجمللس  برتكيبة  واملتعلقة  للفالحة مبقرن  العليا  املدرسة  مدير  الصادرة عن  املذكرة  ثبت ابإلطالع على  مدير  طاملا  صدرت عن  ا 
ه كان ف اتريخ إجراء  انتخابه من نظرائه األساتذة املنتمني إل الصنف املذكور ألنّ   ه مل يتمّ املدرسة وتضمنت تعيني ممثل عن األساتذة صنف" أ" واحلال أنّ 

لتمثيل هذا الصنف األخي من األساتذة دون أن يتم التصريح بنجاحه، كما أن التنصيص   لالنتخاابتينتمي إل الصنف "ب" وأنه ترشح    النتخاابت
ال أنه سبق هلما تقدمي استقالتهما من اجمللس العلمي، فإن املطلب املاثل يغدو قائما على أسباب  صلب املذكرة املطعون فيها على عضوية أستاذين واحل

  1281جدية ف ظاهرها.

 : يف النزاعات املتعلقة ابلقرارات الّصادرة عن الّلجنة اخلاّصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة  (و

 ل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إ  خلصت

برفض    - مشفوعا  فيه  املخدوش  والكرامة  احلقيقة  هيئة  لعضوية  الرتشح  ملفات  لفرز  اخلاصة  اللجنة  قرار  هبما    العرتاضنيطاملا كان  تقدمت  الذين 
  1282.املشرع الصرحية والتزاما مبقتضياهتااملدعيتان إل اللجنة، فإنه يكون هنائيا وابات ول يقبل الطعن بواسطة دعوى جتاوز السلطة جتسيما إلرادة 

بدعوى تنصيص املشرّع على عدم قابلية قرارات اللجنة اخلاصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة للطعن أبي وجه من الوجوه ولو    إنّ   -
  1283على املرتشحني دون سواها. العرتاضاتجتاوز السلطة جتد حّدها ف قراراهتا ف جمال 

مة املرتشحني واملرتشحات على املوقع الرمسي للمجلس الوطين التأسيسي وإخالل جلنة الفرز مببدإ إّن ما متسك به املدعون خبصوص عدم نشر قائ  -
بفتح اب املتعلق  فيه  املطعون  القرار  إل  املوجهة  املآخذ  تعّد من  الطعن، ل  من  اليت ستصدرها لحقا  القرارات  الرتشحات  الشفافية واحلياد وحتصني  ب 

النيل من شرعيته طاملا أهّنا تندرج ضمن اإلجراءات الالحقة لصدوره، األمر لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة اب جمللس الوطين التأسيسي وليس من شأهنا 
  1284الذي يغدو معه املطلب املاثل غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها.

 

 النتقالية املتعلق إبرساء العدالة    2013ديسمرب    24ف  املؤرخ    2013لسنة    53من القانون األساسي عدد    25إرادة املشرع الناطق هبا الفصل    إنّ   -
على    العرتاضاتوتنظيمها كانت واضحة وصرحية ف اجتاه حتصني قرارات اللجنة اخلاصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة خبصوص  

ف الدفع    نفاذها واستخالص النتائج الناشئة عنها انهيك وأن البتّ املرتشحني من الطعن أبي وجه م الوجوه، ولو بدعوى جتاوز السلطة، وتعني لذلك إ

 
 . 2014أكتوبر  22  بتاريخ 417507 عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف  1279
 . 2014 أفريل 06بتاريخ   417146عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1280
 . 2014جانفي  02بتاريخ  416454  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1281
عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف و  2014أوت  20بتاريخ   417363دد ع ة القضيّ القرار الصادر ف و  2014جوان  20بتاريخ  417196  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1282

 . 2014 جوان  20بتاريخ  417101
 . 2014 جوان  20بتاريخ  417043عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1283
 . 2014أفريل  22بتاريخ  416836عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1284



185 

 

تنفيذ   توقيف  مؤسسة  حتكم  اليت  التحفظية  واإلجراءات  الوقتية  التدابي  خالف  على  هنائيا  األصل  ف  النزاع  فصل  إل  يؤول  دستوريتها  القرارات بعدم 
   1285اإلدارية استنادا إل جدية الطعون ف ظاهرها.

 : االنتخابيةالنزاعات  يفز( 

املتعّلق بضبط قواعد متويل احلملة النتخابية وإجراءاته وطرقه واملراد توقيف تنفيذه كان   لالنتخاابتمن قرار اهليئة العليا املستقلة    20طاملا أّن الفصل    -
املتعلق ابلنتخاابت والستفتاء اعتبارا   2014ماي    26املؤرّخ ف    2014لسنة    16من القانون األساسي عدد    83و  82مطابقا ألحكام الفصلني  

ة النتخابية ل ينطبق إلّ على الستفتاء وأنّه يتعنّي على كّل مرتشح ف النتخاابت الرائسية أو قائمة  ألّن إلزام احلزب بفتح حساب وحيد خاّص ابحلمل
الئتالفية، فإّن   مرتشحة ف النتخاابت التشريعية فتح حساب بنكي وحيد خاّص ابحلملة النتخابية دون متييز ف ذلك بني القوائم املستقلة أو احلزبية أو

  1286رعية القرار املنتقد  يكون ف غي طريقه ، األمر الذي جيعل املطلب املاثل غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها.التمسك بعدم ش

بّث ونشر نتائج سرب اآلراء اليت هلا صلة مباشرة أو غي مباشرة ابلنتخاابت   النتخابيةإّن املشرّع تعّرض إل تنظيم سرب اآلراء أبن  حّجر خالل الفرتة    -
مثّ  و  اآلراء. ومن  سرب  ينظم  قانون  صدور  حني  إل  اإلعالم وذلك  هبا عرب خمتلف وسائل  املتعلقة  الصحفّية  والتعاليق  والدراسات  يكون  الستفتاء  فإنّه 

مب املعرتف  الرتتيبية  السلطة  جمال  عن  فيخارجا  املستقلة  ا  العليا  للهيئة  عام    لالتصالها  بوجه  اآلراء  سرب  تنظيم  والبصري  املتعّلقة السمعي  تلك  وفيها 
الثالث من  قرار  ابلنتخاابت   20املؤرخ ف    7اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد    الرائسية، فضال عن ذلك، فإّن ترخيص الفصل 

و   2014نوفمرب   السمعي  التصال  وسائل  قبل  من  الرائسية  النتخابية  الفرتة  خالل  اآلراء  سرب  نتائج  ببث  بث  واملتعلق  ف  آراء  البصري  سرب  نتائج 
القانون من    172و    3الناخبني عند خروجهم من مكاتب القرتاع بعد غلق آخر مكتب اقرتاع داخل الرتاب التونسي، يتعـارض و أحكــام الفصلني  

الرائسية   لالنتخاابتنتخابية ابلنسبة  ضرورة أّن الفرتة ال  والستفتاءاملتعّلق ابلنتخاابت    2014ماي    26املؤرّخ ف    2014لسنة    16األساسي عدد  
ال مراكز  مجيع  أّن  التونسي ابعتبار  الرتاب  اقرتاع داخل  مكتب  إل غلق آخر  األول وليس  للدورة  النهائية  النتائج  اإلعالن عن  حىت  بتونس  متتد  قرتاع 

  1287ّدم األسباب املستند إليها متسّمة ابجلدية ف ظاهرها.واخلارج متثل دائرة انتخابية واحدة ابلنسبة لالنتخاابت الرائسية، وتغدو وف ضوء ما تق

املتعلق بضبط شروط وإجراءات    2014جوان    9املؤرّخ ف    2014لسنة    9قرار اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت عدد  من    9طاملا اقتضى الفصل    -
أنّه عند مع  للهيئة  اعتماد املالحظني احملّليني واألجانب لالنتخاابت والستفتاء  اينة إخالل من املالحظني ابللتزامات والواجبات احملمولة عليهم ميكن 

اجلمعّية املعنّية توجيه إنذار أو اّتاذ قرار معّلل    العليا املستقّلة لالنتخاابت بعد إجراء األحباث الضروريّة والستماع إل املعين ابألمر أو ملمّثل املنظّمة أو
ثبت من املنظّمة أو اجلمعّية أبي وسيلة ترتك أثرا كتابيّا أو عن طريق النشر ابملوقع اللكرتوين اخلاص ابهليئة. وطاملا    يقضي بسحب العتماد مع إعالم

  اابت بسيدي بوزيد أوراق امللف أّن قرار سحب العتماد مل يصدر عن اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت وإّّنا صدر عن اهليئة الفرعية املستقّلة لالنتخ
املذكور أعاله، األمر الذي جيعل    2014لسنة    9من القرار عدد    9ودون حترير حمضر استماع ملمّثل اجلمعّية املعنّية وف ذلك خمالفة ملقتضيات الفصل  

  1288.من األسباب املستند إليها ف طلب توقيف التنفيذ جديّة ف ظاهرها

والقاضي بسحب   2014أكتوبر    29يئة الفرعّية املستقّلة لالنتخاابت بسيدي بوزيد املؤرّخ ف  القاضي بتأجيل تنفيذ قرار اهلقرار احملكمة اإلداريّة    -
  ف مجيع مراحلها ومظاهرها وذلك إل حني البّت ف مطلب توقيف التنفيذ   2014اعتماد فرع منظّمة عتيد بسيدي بوزيد خالل النتخاابت الرائسّية  

 
 .2014أوت  20بتاريخ  417363عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف و  2014 جوان  20بتاريخ  417196  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1285
 .  2014أكتوبر   27بتاريخ  417648عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1286
 .2014ديسمرب  17بتاريخ  417830عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1287
 .2014ديسمرب  19بتاريخ  417822 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1288
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اعتماد   بسحب  لقرارها  لالنتخاابت  املستقّلة  العليا  اهليئة  اّتاذ  دون  ما جيعل   8ل حيول  السلوك، وهو  ملدّونة  ثبتت خمالفتهم  عتيد  جلمعّية  مالحظني 
 . 1289األسباب املستند إليها ف طلب توقيف التنفيذ غي جديّة ف ظاهرها 

مركز اقرتاع بثالث دوائر انتخابية مبناطق انئية وحدوديّة   57  ـشر ساعات إل مخس ساعات بتقليص التوقيت املخّصص للّتصويت من ع  إنّ ومن ثّة ف  -
على سالمتهم   ليس من شأنه اإلخالل مببدأ املساواة بني الناخبني خاّصة وقد ّت إعالمهم مسبقا وبصفة كافية هبذا التوقيت الستثنائي املّتخذ حفاظا

  1290.تخاابتوسالمة كّل الساهرين على أتمني الن

الفصل    - عليه  ما نّص  لالنتخاابت وفق  املستقّلة  العليا  اهليئة  تتمّتع هبا  اليت  الرتتيبّية  السلطة  اّتاذ    126إّن  التونسّية ّتّول هلا  من دستور اجلمهورية 
عّلقة بسالمة الناخبني واملكّلفني بتسيي مراكز اإلجراءات الضروريّة هبدف أتمني حسن سي العملية النتخابّية أخذا بعني العتبار األسباب األمنّية املت

  1291رهابّية اليت عاشتها البالد دون املّس بصفة جوهرية من احلّق ف النتخاب.والفرز ابلنظر إل التهديدات اإل القرتاع

وعدد من الناخبني املرمسني مبقتضى قرار اهليئة    قصور التزكية ابلنسبة إل النتخاابت الرائسية املرتقبة على عدد من أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي  - 
األحك تطبيق  إطار  ف  تتنزل  املنتخبة  احمللية  اجملالس  رؤساء  عن  الصادرة  التزكية  صورة  دون  فيه،  املطعون  لالنتخاابت  املستقّلة  من العليا  النتقالية  ام 

 ليها املطلب تبدو، غي جديّة، ف ظاهرها، وموجبة لرفضه على هذا األساس.الدستور والقانون النتخاب، األمر الّذي جيعل من األسباب اليت استند إ

1292 

توّلت تنفيذ القرار املطلوب توقيف تنفيذه وذلك إبجراء القرعة الثانية املخّصصة   2امللف أّن اهليئة الفرعية لالنتخاابت بصفاقس    أوراقطاملا ثبت من    -
فإن  وإسناد األعداد اجلديدة للقائمات املرتّشحة ضمن الدائرة النتخابية ،    2014سبتمرب    28لرتتيب القائمات املرتّشحة ببطاقة القرتاع يوم األحد  

سبتمرب    27والقاضي إبلغاء نتائج القرعة اجملراة يوم السبت    2املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن اهليئة الفرعية لالنتخاابت بصفاقس  
  1293، يغدو غي ذي موضوع واجته بناء على ذلك رفضه.2014سبتمرب  28وإجراء القرعة الثانية يوم األحد  2014

تعلق ابهليئة العليا املستقلة امل  2012ديسمرب    20ؤرخ ف  امل  2012لسنة     23عدد     ساسياألمن القانون    21إل أحكام الفصل    يّتضح ابلرجوع  -
  8من قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت عدد    4والفصل    2014لسنة    5من قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت عدد    12والفصل    تلالنتخااب

تعّد شروطا قانونية للرتشح لعضوية اهليئات الفرعية   2012لسنة   23من القانون عدد   12و  7، أّن الشروط املنصوص عليها ابلفصلني 2014 لسنة
 . يقع التثبت ف مدى توافرها ف املرتشح خالل مرحلة الفرز األول للرتشحات ول تشّكل بذلك معايي لتقييم مّلفات الرتشح   لالنتخاابتللهيئة املستقلة  

املستقلة   الفرعية  اهليئة  النهائية ألعضاء  القائمة  آليا إل اختياره ضمن  العارض ل يؤدي  توافرها ف جانب  فإّن    ية النتخابللدائرة    لالنتخاابتومن ثّة 
  1294.لالنتخاابتبسوسة ضرورة أّن ذلك يعود إل السلطة التقديرية جمللس اهليئة العليا املستقلة 

( يبقى رهني سلطة اإلدارة املختصة وخيرج ابلتايل عن إرادة املرتّشح، فإّن إلزامه إبرفـاق 3طاملا أّن اإلدلء بنظي من بطاقة السوابق العدلية )بطاقة عدد   -
حه لال ويتعــني واحلالــة مــا ذكــر إعفــاء املرتشــحني لالنتخــاابت  نتخــاابت الرائســية ابلبطاقــة املــذكورة قــد جيعلــه ف وضــعية حرجــة أو مســتحيلة.مطلــب ترشــّ

 
 2014 ديسمرب 19بتاريخ    417928عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف   1289

 2014 ديسمرب 19بتاريخ   417928عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1290
 .2014نوفمرب  22بتاريخ  417831  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1291
 . 2014سبتمرب  10بتاريخ   417463 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1292
 .2014نوفمرب  13بتاريخ   417634عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1293
 . 2014جويلية  14بتاريخ   417286عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1294
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تنسـيق مـع احلرمـان ابل الرائسية من الستظهار ببطاقة السوابق العدلية على أن تتول اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت بنفسها مراقبـة وجـود أو انعـدام حالـة
  1295اإلدارات املعنية على غرار ما تقّرر العمل به ابلنسبة لالنتخاابت التشريعية، وهو ما جيعل األسباب املستند إليها جدية ف ظاهرها.

 مـواد خمتلــفة:( ح 

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
لسنة   116من املرسوم عدد    5إن جلوء اهليئة العليا للقطاع السمعي والبصري إل إيقاف بث وإعادة بث برانمج ملّدة شهر ملخالفته ألحكام الفصل    -

نه من ملا تضمّ   تعلق حبرية التصال السمعي والبصري وإبحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصريامل 2011 نوفمرب  2ؤرخ ف  امل  2011
ّله ملا ينطوي تبييض لإلرهاب ومن حتريضه على العنف وعدم احرتامه للمعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلرايت العاّمة، ف غي حم

من تسجيل احللقة    تّبنياملذكور ضرورة أنه ي  2011لسنة    116من املرسوم عدد    29عليه، ف الظّاهر، من سوء تقدير للوقائع وخمالفة أحكام الفصل  
يئة العليا  ، املضّمنة ابلقرص املضغوط املرافق ملطلب توقيف التنفيذ، واليت كانت وراء اّتاذ القرار املطعون فيه أنّه، خالفا ملا ذهبت إليه اهلاليت وقع بثّها

بصداقت املتعلقة  ضيفه  لتصرحيات  التّصدي  املنّشط  حاول  والبصري،  السمعي  لالتصال  املنسوبة هلذا  املستقّلة  "أبو عياض" وتذكيه ابألفعال  للمدعو  ه 
الفصل   أحكام  دائرة  من  اجلسامة وخيرجه ابلتايل  صفة  إليه  املنسوبة  األفعال  ينفي عن  ممّا  فداحتها،  عدد    30األخي ومدى  املرسوم  لسنة    116من 

  29الفصل اخلامس من نفس املرسوم ويدخله حتت طائلة أحكام الفصل  املذكور آنفا واملتعّلق ابملخالفات اجلسيمة اليت متّثل إخالل مبقتضيات    2011
اسات الّشروط أو  من نفس املرسوم واملتعّلق ابإلجراءات الواجب اتباعها ف حالة خرق املقتضيات واللتزامات الواردة ابلّنصوص اجلاري هبا العمل أو بكرّ 

  1296جيه تنبيه إل املنشأة املعنّية ومن ثّة املرور إل إجراءات أخرى ف حال عدم المتثال.ابتّفاقيات اإلجازة والذي يوجب على رئيس اهليئة أّول تو 

ف    2014  أوت  08  توجيه الواثئق املتعلقة بتكوين اجلمعية ت برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ بتاريخ    طاملا ثبت من أوراق امللف أنّ   -
األسباب املستند إليها ف توقيف التنفيذ غي جدية ف    ، فإنّ 2014نوفمرب    11إيداع اإلعالن ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية إل بتاريخ    حني مل يتمّ 

  1297ظاهرها.

البيين والتم  - النفاذ واملسائل املتعّلقة ابلربط  وقع املادي لئن تضّمنت جملة التصالت أحكاما هتّم استغالل الشبكات العمومية لالتصالت وشبكات 
اتفاقات خاصة قائمة بني أطراف املشرتك أهنا مل تنظّم مسألة النفاذ إل حمطات إرساء الكابل البحري اليت ل تندرج ضمن الشبكات املذكورة وّتضع إل  

صوص النفاذ إل متعّددة، وعليه فإن تويّل اهليئة الوطنية لالتصالت مبوجب القرار املطلوب إيقاف تنفيذه إلزام الشركة الوطنية لالتصالت بنشر عرض خب
لة التصالت يعّد ف غي طريقه، ويكون املطلب  من جم   63من الفصل    3حمطّة إرساء الكابل البحري ببنزرت والذي قامت إبعداده على أساس املطة  

الن حسب  اختصاصها  نطاق  قرارها خيرج عن  ف  املطعون  اهليئة  أّن  ظاهرها ابعتبار  ف  جدية  أسباب  قائما على  تقّدم ذكره  ما  ضوء  ف  صوص املاثل 
  1298الكابل البحري.التشريعية والرتتيبية املعمول هبا النظر ف كل املسائل املتعّلقة ابلنفاذ إل حمطّات 

أنّه من شأهنا املساس    واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس    13املؤرخ ف    2014لسنة    1039مل يظهر من مقتضيات األمر عدد      -
تبقى مفروضة عليهم بغّض النظر ابستقاللية املهندسني املعماريني أو التأثي على احرتامهم للواجبات املهنية احملمولة عليهم لسّيما وأّن تلك الواجبات  

ماري هتّم ل عن نوعية الصفقة اليت ميكن أن يشاركوا فيها أو طبيعة العمل املناط بعهدهتم، كما أّن الضغوطات اليت ميكن أن متارس على املهندس املع
والعقود فيها  يشاركوا  أن  ميكن  اليت  العمومية  الصفقات  مجيع  وإّّنا  والتنفيذ  التصّور  صفقات  مسألة    فقط  وأّن  املقاولني  مع  يربموهنا  قد  اليت  اخلاصة 

الفنّية الذي تستوجبه األحكام السالف بياهنا إّّنا يهّم احلالت اليت ميكن  الستقاللية مرتبطة إبرادة املهندس ومبمارسته ملهنته.   كما أّن شرط األسباب 

 
 . 2014سبتمرب  09بتاريخ  417461  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1295
 .  2014أكتوبر    29بتاريخ  417661عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1296
 .2014نوفمرب  21بتاريخ  417829  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1297
 .2014أفريل  08بتاريخ   416646عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1298
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ال تلك  إلبرام  مصّمم  تعيني  وليس  والتنفيذ  التصّور  صفقة  إبرام  لتصّور فيها  مصّمم  وجود  احلالت  مجيع  ف  تستوجب  األخية  هذه  أّن  ابعتبار  صفقة 
لسنة    1039من األمر عدد    15والفصل    2املشروع، وهو ما يغدو معه املطلب الرامي إل اإلذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ النقطة العاشرة من الفصل  

  1299ية ، ف هدي ما تقّدم، غي قائم على أسباب جّدية ف ظاهرها.واملتعلق بتنظيم الصفقات العموم 2014مارس  13املؤرخ ف  2014

املتعّلق إبجراء احلركة    2014أوت    27املؤرّخ ف    2014لسنة    2983األمر عدد  تّتسم أسانيد العارض ابجلّدية الكافية لرتجيح كّفة عدم شرعية    - 
 البتدائيةببنعروس، مستشارا ابلدائرة اجلنائية ابحملكمة    البتدائيةالقضائية وتنفيذها، فيما قضى به من تسمية العارض، قاضي من الرتبة الثانية ابحملكمة  

  1300.ابلكاف

واملتعلق ابملصادقة على طريقة حتديد    لالتصالتف جمال األعمال، يتعني إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن اهليئة الوطنية    مراعاة لألمن القانوين خاصة  -
دخوله حيز تعريفات عروض خدمات التفصيل املوجهة للعموم جزئيا ف حدود مفعوله ف الزمن، مبا معناه أنه لن يسري إل على العروض الالحقة لتاريخ 

  1301النفاذ.

مل يسبق    طاملا أّن النقلة مشلت العارض وزميال له من نفس الرتبة وقد سبقت نقلتهما ف مناسبة واحدة، وذلك لعدم وجود قضاة آخرين بتلك الدائرة  -
لسنة    2222  واملتعّلق بتنقيح األمر عدد  2013أوت    7املؤرخ ف    2013لسنة    3234صدر األمر عدد  نقلتهم ومّتت ترقيتهم ف تلك احلركة وطاملا

 2013سبتمرب    19املؤرّخ ف    2013لسنة    3771ابلقصرين واألمر عدد    استئنافاملتعلق إبحداث حمكمة    2013ماي    28املؤرّخ ف    2013
تعيني  ب  2014ماي    27ف قرارين مؤّرخني ف    النتقاليةبسيدي بوزيد، وأذن وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة    استئنافواملتعلق إبحداث حمكمة  

  1302.فإّن أسانيد العارض تبدو ف ظاهرها مفتقرة للجّدية 2014سبتمرب  16املذكورتني ليوم  الستئنافاتريخ فتح حمكميت 

بسليانة كان انجتا عن شغور بتلك احملكمة إذ تعّرضت مذّكرة الرّد املدل هبا من اجلهة املّدعى عليها للحديث عن   البتدائيةنقلة العارض للمحكمة    -
رفة على القضاء أتثي ذلك على حماكم قريبة من حمكميت القصرين وسيدي بوزيد اإلستئنافيتني كما أنّه مل يثبت من انحية أخرى، أّن اهليئة الوقتية املش

القضاة املباشرين أبقرب دائرة قضائية للتنافس على اخلطة املذكورة  املشار إليه أعاله واليت تتعّلق بدعوة    12احرتمت اإلجراءات املقّررة ابلفصل    العديل قد
  1303سنة واحدة .إجراء القرعة مع التأكيد على أن ل تتجاوز مدة املباشرة تلبية ملقتضيات مصلحة العمل  القتضاء التناوب وعند  اعتمادأعاله مع 

املؤرخ   2013لسنة    13من القانون األساسي عدد  15ف ظّل عدم نشر احلركة القضائية املتظّلم منها ابلرائد الرمسي للجمهورية مثلما يقتضيه الفصل    -
العديل  2013ماي    2ف   الوقتية للقضاء  اهليئة  الوقتية    املتعلق إبحداث  اهليئة  تظّلم إل  للعارض رفع  يتسىّن  العديل، فإّن حىت  القضاء  لإلشراف على 

  1304األسباب اليت استند إليها املطلب تغدو غي جدية ف ظاهرها.

اّّتاذ كّل الرتاتيب خّول القانون للهيئة املشرفة على القضاء العديل أتويل النص القانوين وإعطاء معىن للمبادئ املذكورة به ف ظّل اإللتزام إبجراءاته و   -
املرفق العام الذي    ستمراراالكفيلة بتنفيذه، ول يسعها حينئذ التمّسك بعدم وجود قراءة واضحة ملبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه وتضاربه مع مبدأ  

  1305جبميع اإلجراءات املضّمنة به. التزمتمجيع الوسائل القانونية اليت أاتحها النّص احملدث هلا أو  استنفذتحلمايته، عندما مل يثبت أهّنا  اجتهدت

ديلي تّتخذ ف إطاره قرارات صادرة ف  من جملة التصالت أّن اهليئة الوطنية لالتصالت تضطلع بدور تع  67و  63يسرتوح من أحكام الفصلني    -
النزاعات املتعّلقة إبقامة وتشغيل واستغالل الشبكات والدعاوى املتعّلقة ابلربط البيين وتقسي م احللقة احمللية والتموقع  املادة اإلدارية، كما تتوّل النظر ف 

 
 . 2014جوان  24بتاريخ   417141عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1299
 .2014  نوفمرب 10بتاريخ   417560عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1300
 .2014ديسمرب  03بتاريخ  417655  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1301
 . 2014ديسمرب   18بتاريخ   417736عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1302
 .2014جانفي  30بتاريخ   417816عدد  ةالقضيّ والقرار الصادر ف   2014جانفي  30بتاريخ   417846عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1303
 .2014 أوت  29بتاريخ   364174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1304
 . 2014 جانفي 30بتاريخ   417846عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1305
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كون هذه القرارات خاضعة لالستئناف لدى حمكمة الستئناف بتونس عمال املشرتك املادي والستعمال املشرتك للبنية التحتية وخدمات التصالت، وت
  1306من اجمللة املذكورة. 75أبحكام الفصل 

والقاضي برفض    2014سبتمرب    17قرار اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري املؤرخ ف  األسباب اليت قام عليها املطلب الرامي إليقاف تنفيذ    -
تبدو ف ظاهرها غي جّدية  طاملا أّن العارضة إبمكاهنا تسوية وضعيتها على ضوء املالحظات  املدرجة واستغالل إذاعة راديو  مطلب احلصول على إجازة

  1307. قناة إذاعية استغاللضمن القرار املطعون فيه لكي يتسىن هلا احلصول على الرتخيص ف 

الشركة الوطنية لعجني احللفاء والورق استالم البضاعة املّتفق عليها وعدم تنفيذها ابلتايل لبنود طلب توقيف تنفيذ رفض  س عليها  األسباب اليت أتسّ   -
  1308.تبدو ف ظاهرها غي جدية العقد املربم بينها وبني الطّالبة

العار   - أّن  املنعقدة  للصفقات  اجلهوية  الّلجنة  جلسة  منها حمضر  املظروفة ابمللف وخاّصة  األوراق  من  ثبت  مستنسخ  طاملا  مشروع  تقدمي  توّل  قد  ض 
  1309.فإّن األسباب املستند إليها ل تبدو جّدية ف ظاهرها ،ومنقول عن مشروع حائز على املرتبة األول ف مناظرة معمارية سابقة

اجملالس البلدية أو   الحية حلّ من القانون التأسيسي املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية لرئيس احلكومة ص  21لئن خّول املشرّع ضمن الفصل    -
فإّن ممارسة تلك الصالحية تبقى متوقفة على وجود   ،النياابت القائمة وتعيني نياابت جديدة أو التمديد للمحدثة منها بعد استيفاء مجلة من اإلجراءات

البلدي وبوجه عام للحاجة اليت دعت اإلدارة إل طاملا جاء ملف القضية خاليا من كل إثبات للتقصي وللتجاوزات املنسوبة للمجلس  و   حاجة إل ذلك.
  1310فإّن املطلب الراهن يغدو قائما على أسباب جدية ف ظاهرها. ،ه وتعويضه بنيابة خصوصيةحلّ 

 

تقّدر مدى اجلدوى القتصادية لتلك العملية ف إطار   إّن مسألة التوريد والتصدير تدخل ف املالءمات اليت ّتضع للسلطة التقديرية لإلدارة اليت هلا أن    -
ووزير   الداخلية  ووزير  احلكومة  رئيس  من  عن كّل  الصادر  القرار  تنفيذ  إيقاف  إل  الرامي  املطلب  فإن  لذا  للّدولة،  القتصادية  ووزير  السياسات  املالية 

صفاقس التقليدية ووايل  التجارة والصناعات  الفالحة ووزير  قبل   الصناعة ووزير  تصديرها من  إعادة  بغاية  الزيتون  مادة زيت  توريد  منع  بعدم  والقاضي 
 1311  .شركات غي مقيمة ابلرتاب التونسي، يغدو ف ضوء ما تقّدم غي قائم على أسباب جدية ف ظاهرها

الوطنية لكرة    - الرّابطة  تنفيذ قرار  إيقاف  الرامي إل  املطلب  اليت أّسس عليها  املؤرّخ ف  إن األسانيد  القاضي ابملصادقة على   2014مارس    18القدم 
 29لرايضي الصفاقسي يوم  النّتيجة احلاصلة على امليدان ملباراة بطولة الرابطة احملرتفة األول لكرة القدم اليت مجعت النجم الرايضي الساحلي جبمعية النادي ا

   1312،تبدو ف ظاهرها غي جّدية. 2013ديسمرب 

من الدستور يقتضي  ابلضرورة وبصفة مسبقة احلسم ف   13جمللس الوطين التأسيسي واللجنة املختصة صلبه للصالحيات املضمنة ابلفصل  إّن ممارسة ا  -
اء والتعديل لبيان اجلهة املؤهلة ملمارسة الصالحيات املوازية لصالحية املوافقة واإللغ   ابلختصاصالعديد من املسائل املتعلقة ابلتشريع السابق كتلك املتعلقة  

التنفيذ ومكانة اللجان   من الدستور ل تعّد أحكاما قابلة للتنفيذ بذاهتا، وتبقى    13الفنية. وبناء عليه فإّن أحكام الفصل    الستشاريةوالتمديد ومتابعة 
  1313اجلديدة. األحكام التشريعية السابقة سارية  املفعول إل حني إصدار النصوص التطبيقية املالئمة مع األحكام الدستورية

 
 .2014جوان  30ريخ بتا  417014عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1306
 .2014ديسمرب  18بتاريخ   417809 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1307
 .2014ماي  21 بتاريخ  417011عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1308
 . 2014جويلية  17بتاريخ  417157عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1309
 . 2014جانفي  03بتاريخ  416438عدد  ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1310
   .2014أفريل  18بتاريخ  416906دد ع ةالقضيّ القرار الصادر ف  1311
   .2014أفريل  18بتاريخ  416913دد ع ةالقضيّ القرار الصادر ف  1312
 .2014 جويلية   22بتاريخ  417170عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف و  2014جويلية 22بتاريخ  417169د عد ةالقضيّ القرار الصادر ف  1313
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هبت إليه املبادئ العامة أّن رقابة اإلشراف ل متارس إلّ مبوجب نّص سابق الوضع وف حدود ما يضبطه صراحة ذلك النص، وعليه فإنّه خالفا ملا ذ  من  - 
إل املدير العام للشركة إّن تفويض اختصاصات جملس اإلدارة  ومن ثّة فاجلهة املطلوبة فإّن تلك الرقابة ل ميكن أن تكون حمّل استنباط أو قياس أو أتويل.  

من النظام األساسي النموذجي للشركات التعاونية األساسية للخدمات   35ل يكون إلّ إبرادة صرحية من اجمللس نفسه مثلما يستشف ذلك من الفصل  
  1314.الفالحية ول ميكن أن يكون أبّي حال من األحوال مبوجب إجراء تّتخذه سلطة اإلشراف

 
مي إل إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وايل انبل  والقاضي برفع يد رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة التعاونية األساسية للخدمات يغدو املطلب الرا   -

املنصوص عليها ابلفصل   للشروط  مستوفيا  فيها  والتصرف  تسييها  قرنبالية" عن  اإلدارية وحرايّ   39الفالحية "معصرة كروم  املتعّلق ابحملكمة  القانون    من 
الشر  على  ميارسها  اليت  اإلشراف  سلطة  إطار  ف  اّّتاذها  للوايل  املخّول  اإلجراءات  بني  من  يرد  مل  أنّه  ضرورة  األساس،  ذلك  على  التعاونية  ابلقبول  كات 

عام للشركة، كما أن حّل  األساسية للخدمات الفالحية اإلذن برفع يد رئيس وأعضاء جملس اإلدارة عن التصرف ف الشركة وتفويض صالحياته إل املدير ال
س جملس إدارة الشركة جملس إدارة الشركة التعاونية املركزية "كروم قرطاج" وتعويضه بلجنة إدارية وقتية مبوجب قرار إداري ل أتثي له على صفة الطالب كرئي 

الفالحية "معصرة كروم قرمبالية" ابعتبارمها شخصيتني معنويتني مس  يفيد التعاونية األساسية للخدمات  املطلوبة مل أتت مبا  تقّلتني، كما أن اجلهة اإلدارية 
لسنة   1391من األمر عدد    26صدور أحكام جزائية سواء ضّد رئيس اجمللس أو أعضائه من شأهنا أن تفقدهم صفة العضوية به وفقا ملقتضيات الفصل  

  1315ذجي للشركات التعاونية األساسية للخدمات الفالحية.واملتعلق ابملصادقة على النظام األساسي النمو  2007جوان  11املؤرخ ف  2007

 النتائج اليت يصعب تداركها:  -الفقرة الثانية

 يف ماّدة الوظيفة العمومّية:  ( أ

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
من   39تسبب له ف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل  ي من شانه أن   إن مواصلة تنفيذ القرار القاضي بعزل العارض من سلك األمن الوطين ليس  -

لبة بتسوية وضعيته  قانون احملكمة اإلدارية ابلّنظر إل ما خيّوله القانون، مىت توّصل قاضي األصل واملوضوع إل عدم شرعية ذلك القرار، من حّق ف املطا
من التعويضات املستوجبة جرّاء ما فاته من دخل،  األمر الذي يغدو معه املطلب   القتضاءتمكينه عند  القانونية وإعادة بناء مساره الوظيفي بصورة كلّية ك

 .1316الرّاهن فاقدا ألحد أركان شروط توقيف التنفيذ 
 
للعارض ف نتائج يصعب   نقلة  - يتسّبب  اليت من شأهنا أن  القرارات  املعدة واألمعاء ليس من فئة  الرضع إل قسم  العارضة نقلة داخلية من قسم طب 

 1317. تداركها
 
    1318العارض من شأنه أن يتسبب له ف نتائج يصعب تداركها. استقالةمواصلة تنفيذ القرار الصادر عن رئيس احلكومة املتعّلق بقبول  -
 
  2013، من جهة فوات دورة  ها حبالة مباشرة وإحالتها على التقاعد ئ قرار رفض إبقا األضرار اليت أشارت املّدعية إل اجنرارها بفعل التمادي ف تنفيذ    إنّ   -

ترقى    لالرتقاءملناقشة أطروحتها   اليت يصعب تداركها ضرورة أن إحالتها    إلإل رتبة أستاذ حماضر ل  النتائج  التقاعد تؤول  مرتبة  قطع عالقتها    إلعلى 

 
 .2014ماي  05بتاريخ  416940عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1314
 سابق الذكر.  القرار 1315
 .2014 اي م 13بتاريخ   416963عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1316
 .2014أوت  21بتاريخ   417404عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1317
 . 2014فيفري   06بتاريخ  416484عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف  و  2014 أكتوبر 10بتاريخ   404174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1318
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  1319ابلوظيف مما حيول دون متتيعها أبية ترقية. 
 
تداركها من جهة مباغتته وزعزعة    - نتائج يصعب  املطعون فيه  القرار  تنفيذ  الّتمادي ف  لديه مبقتضى    الستقراريرتتب عن  ترّسخ  الذي  املادي واملعنوي 

وانتفاء   العايل  التعليم  وزارة  لدى  اخلدمات إحلاقه  ديوان  مدير  عن  صادر  مبكتوب  مسبوقا  فيه كان  املطعون  القرار  وأن  سّيما  ل  جتديـده  لرفض  املوجب 
  1320اجلامعية للوسط  تضّمن دعوته لتقدمي مطلب ف جتديد اإلحلاق.

 
ائج يستحيل تداركها بصورة جمّردة دون توضيح اقتصار انئب املّدعي على اإلشارة إل أن القرار القاضي إبهناء إحلاق منوبه من شأنه أن يتسّبب ف نت   -

الناشئة    النعكاساتطبيعتها ول نطاقها ودون اإلتيان ابحلجج واملؤيدات اليت تنهض دليال على صّحتها حىّت يتيّسر الوقوف على حقيقة صعوبة تدارك  
  1321عنها ، جيعل املطلب حراي ابلرفض.

 
الصادر عن وزير    - القرار  نتائج تنفيذ  يتسّبب ف  أّن  أنفار متشّددين ليس من شأنه  القوية ف خمالطة  الشبهة  الطالب من أجل  بعزل  القاضي  الداخلية 

للمعين   39يصعب تداركها على معىن الفصل   القانونية  الوضعية  الذكر أوجب على اإلدارة إعادة  القانون سالف  من قانون احملكمة اإلدارية، ضرورة أّن 
دارية ها األصلية بصفة كّلية ف صورة إلغاء القرار املطعون فيه وأّكد أّن عدم تنفيذ قرار اإللغاء يعترب خطأ فاحشا معمرا لذّمة السلطة اإلابألمر إل حالت

  1322املعنية، عالوة على حّقه ف املطالبة ابلتعويض عن الضّرر املعنوي املرتّتب عن ذلك القرار.
 
بنزرت من شأنه أن يتسّبب له ف نتائج يصعب تداركها خاّصة أّن الوزارة توّلت حسب ما هو اثبت من أوراق امللف رفض تعيني العارض بكلّية العلوم    -

     1323تعيينه ابملعهد التحضيي للدراسات اهلندسّية بنابل وهو ما من شأنه أن يدخل اضطرااب على مساره املهين. 
 
العون مؤقّتا عن العمل لكّنه حيتفظ بوضعه الوظيفي من حيث   إبعادحتّفظي ل ميّثل ضررا يصعب تداركه، فالغاية منه هو    إجراءاإليقاف  عن العمل هو    -

  1324حقوقـه وواجباته عدى إيقاف صرف املرّتب الّذي ل يشكل ضررا يستحيل تداركه.
 
ع حرمانه من املرّتب ليس من شأنه أن يتسّبب للمّدعي ف نتائج يصعب تداركها  مواصلة تنفيذ القرار القاضي برفت املّدعي مؤقّتا عن العمل ملّدة شهر م -

  1325ار املذكور.ابلّنظر إل ما خيّوله له القانون من حّق املطالبة بتسوية وضعيّته القانونّية والّتعويض عّما فاته من دخل مىت ثبتت عدم شرعية القر 
 

  1326ارات اليت من شأهنا أن يتسّبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.قرار الرفت النهائي للعارض ليس من فئة القر  -
 
أو صعوبة ف   الرفت املؤقت من العمل مع احلرمان من املرتب ملدة ستة أشهر  ل يعترب من القرارات اإلدارية اليت ترتّتب عنها نتائج يستحيل تداركها  -

  1327ا.مراجعة الوضعّية يبقى قائما مىت تبنّي أّن ذلك القرار التأديبــي مل يكن شرعيإرجاع احلالة إل ما كانت عليه ابعتبار أّن احلّق ف 
 

 
 

 . 2014مارس   07بتاريخ   416701دد ع ةالقضيّ القرار الصادر ف  1320
 . 2014مارس  07بتاريخ   416671عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1321
 .2014أفريل   11بتاريخ  416865عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1322
 .2014أفريل   18بتاريخ  416858عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1323
 .2014أفريل   01بتاريخ  416853عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1324
 .2014ماي  28بتاريخ   417178عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1325
 .2014جوان  11بتاريخ  417171عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1326
 .2014 ديسمرب 25بتاريخ   417857عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1327
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الصادرة عن املديرة العاّمة للمصاحل املشرتكة بكتابة الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ  املذكرة  يتبنّي ابلتمّعن ف أوراق امللّف أّن مواصلة تنفيذ    -
واملتعّلقة إبسناده سّيارة مصلحة إداريّة لستعماهلا للمصلحة وبصفة    2014فيفري    19ة إبلغاء وتعويض املذّكرة الصادرة بتاريخ  والقاضي  2014أفريل    2

  1328اثنويّة لغاايته الشخصّية ليس من شأهنا أن تتسّبب للطالب ف نتائج يصعب تداركها.
 

عن مباشرة مهامه ملّدة ثالثة أشهر بداية من اتريخ إمضاء هذا القرار، ليس من فئة القرارات   القرار الّصادر عن وزير الداخلية والقاضي إبيقاف العارض  -
  1329من قانون احملكمة اإلدارية. 39اليت قد تتسّبب ف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل 

 

العمل    - الطباملمذّكرة  البليغة بنب عروس ليس من فئة تعّلقة بدعوة أحد األطباء لإلشراف على تسيي أنشطة قسم اإلنعاش   مبركز اإلصاابت واحلروق 
  1330القرارات اليت من شأهنا أن يتسّبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.

 

ليس    الوظيفة،  إّن تنفيذ القرار الّصادر عن وزير الرتبية  والقاضي إبهناء تكليف العارضة بوظيفة انظر  وإبيقاف صرف املنح والمتيازات اخلاصة بتلك  -
  1331من شأنه أن يتسّبب للطالبة ف نتائج يصعب تداركها.

 

ال  لقد  -  تنفيذ قرار وزير  تداركها ف صورة  نتائج يصعب  للمحكمة ما يفيد وجود  اليت من شأهنا أن ّتّول  املاثل خاليا من األسانيد  املطلب  رتبية  جاء 
تساب عمرها  نقطة متأتية من اح  25والذي استثىن الطالبة من النتداب رغم حتصلها على    2013املتعلق ابلتصريح بنتائج انتداب معلمني ابتدائي لسنة  

  1332.يوم عمل فعلي 193ت واملقدرة بواملدة اليت قامت خالهلا بنيااب
 

أشهر ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب للعارض ف نتائج يصعب   6القاضي برفت العارض من العمل مع احلرمان من املرتب ملدة    القرار  -
  1333تداركها واجته تبعا لذلك رفض املطلب.

 

ي من أجل املساس بـهيبة القضاء على أن  يدرج ابحلركة قرار اهليئة الوقتية للقضاء العديل والقاضي بتوقيع عقوبة نقلة أتديبية على العارض بوصفه قاض  -
  1334القضائية املقبلة ليس من شأنه أن يتسّبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.

 

 نتائج ارض فمواصلة تنفيذ القرار الّصادر عن معتمد بومهل البساتني والقاضي ابقتطاع مبالغ مالّية متخلدة بذّمة العارض ليس من شأنه أن يتسبب للع -
  1335يصعب تداركها.

 

كز اإلصاابت  إّن الّتمادي ف تنفيذ القرار املمضى من رئيس ديوان وزير الصحة القاضي إبهناء تكليف الطالب مبهام رئيس قسم إنعاش مصاب احلروق مبر  -
ضع حّد لتكليفه مبهام رئيس قسم استشفائي قبل تفرتض و   ه نتائج يصعب تداركها ضرورة أنّ واحلروق البليغة بنب عروس من شأنه أن يتسّبب للمّدعي ف

للتقييم وعدم   الستشاريةول دون إمكانية جتديد تسميته ف هذه اخلطة لحقا تبعا لستبعاد اللجنة  حيعنّي هلذا التكليف فضال عن أنّه  انقضاء األمد امل 
يّتجه معه  لتقييم نشاطه وإبداء رأيها بشأنهعرض األمر عليها   الذي  املطعون فيه إل حني احلكم ف  ، األمر  القرار  تنفيذ  بتوقيف  املطلب  واإلذن  قبول 

    1336الّدعوى األصلية.
  
 

 
 .  2014ماي  13بتاريخ  416974عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1328
 .  2014ماي  28بتاريخ  413935عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1329
 .  2014ماي  30بتاريخ  417090عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1330
 .  2014 أفريل 30بتاريخ  416937عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1331
 . 2014أفريل 23بتاريخ  416934عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1332
 .2014 ماي  27بتاريخ   417019عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1333
 . 2014أفريل  18بتاريخ  416913عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1334
 .2014جوان  19بتاريخ   417138 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1335
 .2014ديسمرب  26بتاريخ   416593 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1336
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ب املاثل من شأنه أن  طاملا أّن تنفيذ القرار الصادر عن وزير الرتبية واملتعّلق بتسليط عقوبة النقلة الوجوبية على املّدعي مع تغيي اإلقامة موضوع املطل  -
  1337ئج يصعب تداركها.يتسّبب له ف نتا

 

العاّمة  - إدارة احلراّيت  نقلة وجوبّية من  العارضني  بنقلة  الداخلّية ورئيس احلكومة والقاضية  الّصادرة عن كّل من وزير  القرارات  وشؤون اجلمعّيات   تنفيذ 
ف نتائج يصعب تداركها، ضرورة أّن صرف مرتّباهتم سيّتم  واألحزاب الّتابعة سابقا لوزارة الداخلّية إل رائسة احلكومة ليس من شأهنا أن تتسّبب للعارضني  

 1338حال مباشرهتم لعملهم مبصاحل رائسة احلكومة. 
 

يصعب    ليس من شأن تنفيذ القرار الّصادر عن وزير الّشؤون الدينّية والقاضي بوضع حّد لتكليف العارض خبطّة مؤّذن أن يتسّبب للعارض ف نتائج  -
 1339. تداركها

 

ئج يصعب القرار الصادر عن وزير الصّحة والقاضي ابعتبار عطلة املرض طويل األمد فرتة غياب غي شرعي للطالبة من شأنه أن يتسبب للعارضة ف نتا  -
 1340. تداركها

 

للعارض ف نتائج يصعب تداركها  أاّيم مع احلرمان من املرتب ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن يتسّبب    6طاملا كان قرار رفت املؤقت ملدة شهر و  -
 1341.فقد اجّته لذلك رفضه

 

 إهناء مهام العارض بوصفه عمدة منطقة عني يونس من معتمدية تستور ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن يتسّبب للعارض ف نتائج يصعب   - 
 1342. تداركها

 
  1343العارض  ليس من شأنه أن يتسبب  للعارض ف نتائج يصعب تداركها.قرار مدير املعهد الوطين للرتاث والقاضي بعدم ترسيم  -
 

يصع  - نتائج  ف  يتسبب  أن  من شأنه  ليس  خطيب جبامع  إمام  العارض خبطّة  لتكليف  حّد  بوضع  القاضي  الدينّية  الّشؤون  الّصادر عن وزير  ب القرار 
  1344تداركها.

 

داغوجي إلطارات الصحة املتعلق بضبط التوقيت اإلداري اخلاص ابلطالب على غرار األعوان اإلداريني  القرار الصادر عن مدير املركز الوطين للتكوين البي  -
  1345)جديد(  من قانون احملكمة اإلداريّة. 39ليس من شأنه أن يتسبب للطالب ف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل 

 

يس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب حني تنفيذها ف نتائج يصعب تداركها سّيما  تعيني مدير عام جديد للمركز الثقاف الّدويل ابحلّمامات ل  -
ّن ذلك سيتسبب له ف أقاف الّدويل ابحلّمامات وإهناء مهامه مىت ثبت  ثوأنّه إبمكان العارض تدارك النتائج املرتتّبة عن قرار تعيني مدير عام جديد للمركز ال

  1346ضرر.
 

 
 .2014 ماي  13بتاريخ  416941عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1337
 .2014ديسمرب  11بتاريخ   417739 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1338
 .2014ماي  30بتاريخ  416955عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1339
 .  2014 جويلية 21بتاريخ  417034عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1340
 . 2014جوان  23بتاريخ  417154عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1341
 . 2014أوت  05بتاريخ  417297عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1342
 .2014ماي  07بتاريخ  416951عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1343
 .2014ماي  30بتاريخ  416954عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1344
 . 2014 جويلية 17بتاريخ   417016عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1345
 .2014أوت  07بتاريخ   417329عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1346
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 ة.ـمن قانون احملكمة اإلداري  39العارض كأستاذ تعليم اثنوي ليس من شأنه أن يتسّبب له ف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل    انتدابعدم    -

1347 

 املاّدة العمرانية:  ب( يف

 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

ه بصدد منح رخص بناء على العقار موضوع النزاع رغم النزاعات اإلستحقاقية القائمة بني  اعرتاف وايل تطاوين ضمن رده على مطلب توقيف التنفيذ أبنّ   -
بعقار التداعي من شأنه أن يتسبب للعارضني وغيهم من األطراف ف نتائج يصعب تداركها  جيعل التمادي ف تسليم رخص بناء لطالبيها    أفراد اجملموعة،

  1348من قانون احملكمة اإلدارية. 39طبق مقتضيات الفصل 
 

 1349هدم السياج املقام بدون رخصة  ليس من قبيل األمور اليت يصعب تداركها.  -

النيابة اخلصوصية للبلدية القاضي برفض الرتخيص للعارضة القيام أبشغال على الطريق العمومية يؤول التمادي ف مواصلة تنفيذ القرار الصادر عن رئيس  -
  1350لربط شبكة العمارة بشبكة التطهي إل  نتائج يصعب على املعنية ابألمر تداركها.

 

ف تنفيذ قرار اهلدم   الستعجالتسوية وضعية البناء غي املرخص فيه وفـق ما يقتضيه القانون مما جيعل    طاملا أن نّية البلدية املدعي عليها متجهة  حنو  -
  1351املنتقد  ل مربر له.

 

  1352أن يتسبب هلذه األخية ف نتائج يصعب تداركها. إبيقاف األشغال اليت تقوم هبا العارضة ليس من شأن تنفيذ البلدية لقرارها    -
 

 1353قرار هدم البناء املقام حتت خط كهرابئي ذو ضغط عايل من شأنه أن يتسّبب ف نتائج يصعب تداركها.  تنفيذ -

  1354تنفيذ القرار القاضي هبدم وإعادة بناء جسر سيفضي إل نتائج يصعب تداركها. -

  1355احملدثة مبادة البالستيك سيفضي إل نتائج يصعب تداركها. ةتنفيذ القاضي إبزالة املساح -

راة على عني تنفيذ قرار هدم "الفيال والسطحة من الصلب" وإعادة احلالة إل ما كانت عليه ابمللك العمومي البحري للشاطئ والذي برز من املعاينة اجمل  -
ل وأنّه مكتمل البناء وأيوي  املكان ف إطار أعمال التحقيق للوقوف عن كثب على خلفّيات النزاع، أّن العقار حمل التداعي هو ف الواقع "جناح" اتبع لنز 

  1356.عددا من السياح على مستوى الطابق العلوي ،من شأنه أن يفضي إل نتائج يصعب تداركها

 
 . 2014أفريل  17بتاريخ  416868 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1347
 .2014مارس  25بتاريخ  416574عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1348
 .2014 ماي  22بتاريخ   417007عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1349
 .2014وفمرب ن 10بتاريخ  417627 ةالقضيّ القرار الصادر ف  1350
 .2014ماي  28بتاريخ  417054عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1351
 .  2014 جويلية 07بتاريخ  417033عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1352
 .  2014 جويلية 17بتاريخ  417242عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1353
 . 2014جانفي  02بتاريخ  416615عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1354
 . 2014جانفي  12بتاريخ  416627عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1355
 . 2014جويلية  14بتاريخ  417226عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1356
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القانونية والو   - الوضعية  تبنّي  إلغائها وتستوجب لذلك  بتنفيذها كّل مصلحة ف  اليت يضمحّل  القرارات اخلطرة  للعقار قرارات اهلدم تدخل ف زمرة  اقعية 
  1357.املواجهة  إجراءاتفاء موضوع اهلدم ابستي 

 1358إّن تنفيذ قرار اهلدم من أجل البناء بدون رخصة من شأنه أن يتسّبب للمّدعي ف نتائج يصعب تدراكها.  -

املصادق عليه ف نتائج يصعب تنفيذ اهلدم على اجلزء املخالف للبناء القابل للتسوية من شأنه أن يتسبب لبقية البناء املطابق للرتخيص واملثال اهلندسي    -
 1359تداركها. 

 1360هدم السياج املقام بدون رخصة  ليس من قبيل األمور اليت يصعب تداركها.  -

اظا عل سالمة السكان مواصلة تنفيذ القرار القاضي إبلزام املمثل القانوين للشركة إبخالء وهدم العمارة ف اقرب اآلجال خشية من األخطار املتوقعة وحف -
  1361جوار من شأهنا أن تؤدي إل نتائج يصعب تداركها.واملارة واأل

 

  1362تنفيذ قرار الرتخيص ف البناء على عقار ملكيته على الشياع من شأنه أن يتسبب للمّدعني ف نتائج يصعب تداركها. -

 يف املاّدة العقارية:  (ج 

 : املبادئ التاليةاحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار  خلصت

ا  - يعّكر وضعيتها  تداركها ابعتباره  نتائج يصعب  للطّالبة ف  يتسّبب  املنتقد من شأنه أن  تنفيذ قرار إسقاط احلق  أّن مواصلة  املتأّزمة ل جدال ف  ملالية 
تثمارات ف سبيل خدمة الّضيعة واليت ل ميكن للمعنية ابألمر أن تتداركها ما مل تتغّي تلك بسبب الظروف اليت مّرت هبا ويقضي على ما وظّفته من اس 

  1363الوضعية وُّتوَُّل هلا مّدة معقولة لذلك الغرض.

دولية من القرار املشرتك الصادر عن وزيري أمالك الدولة والشؤون العقارية والفالحة على والقاضي إبسقاط حق الشركة املدعية ف تسوّغ الضيعة ال  تنفيذ  -
  1364شأنه أن يتسبب للطالبة ف نتائج يصعب تداركها.

املتعلق ابلنتزاع للمصلحة العمومية لقطعة   2013فيفري    26ف  املؤرخ    2013لسنة    1315 تتضمن أوراق امللف ما يثبت تسبب تنفيذ األمر عدد  مل-
    1365أرض ف نتائج يصعب تداركها. 

  1366.قرار كراء العقار الدويل الفالحي املراد توقيف تنفيذه ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها -

 يف ماّدة الّضبط اإلداري: (د

 
 .2014ديسمرب  08بتاريخ  417863 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1357
 .2014ماي  13بتاريخ  416978عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف  1358
 .2014ديسمرب  03بتاريخ  417725 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1359
 .2014 ماي  22بتاريخ   417007عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1360
 .2014ماي  05بتاريخ   417058عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1361
 .2014أوت  11بتاريخ   417276عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1362
 .2014مارس  07بتاريخ    416722  عدد ة القضيّ القرار الصادر ف   1363
 . 2014   مارس 06بتاريخ   416702عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف   1364
 . 2014  مارس 04بتاريخ   416681عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف   1365
 . 2014 سبتمرب 29بتاريخ  434174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1366
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 احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
مقطع    - استغالل  ف  الرتخيص  برفض جتديد  القاضي  املستدامة و  والتنمية  الرتابية  والتهيئة  التجهيز  الّصادر عن وزير  القرار  تنفيذ  شأن  من  من  حجارة 

  1367الصنف الصناعي أن يتسّبب ف نتائج يصعب تداركها.
 
من قانون   39ليس من شأن التمادي ف تنفيذ القرار القاضي برفض إقامة املدعي ابلبالد التونسية أن يؤول إل نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل  -

  1368احملكمة اإلدارية.

 أي تتبع أو حكم أو قرار حيّجر عليه السفر  قرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي مبنع العارض من السفر إل مقّر إقامته إبيطاليا رغم عدم وجودال  -
ه وأتثّر عائلته من شأنه أن يرّتب للعارض أضرارا يصعب تداركها من جهة حرمانه من إمكانية التحّول إل بلد إقامته مع ما قد يرتّبه ذلك من تعّطل مصاحل

  1369وما يوّلده كّل ذلك من خملفات مادية ومعنوية.

الّنظر عن    - توفّر األسباب اجلدية من عدمها ف املطلب الرامي إل إيقاف تنفيذ قرار منع العارض من السفر، فإّن هذا األخي مل يدل مبا يفيد بقطع 
غ الشرط  هذا  جيعل  ممّا  تداركها  يصعب  نتائج  ف  له  يتسّبب  أن  شأنه  من  السفر  من  املنع  قرار  تنفيذ  أّن  إلثبات  بفرنسا  ابلدراسة  متوفّر  التحاقه  ف  ي 

 1370مطلبه. 

القدرة    - عدم  من  به  الذي متسك  النحو  املنتقد على  القرار  تنفيذ  املرتتبة عن  النتائج  تدارك  صعوبة  ظل  ف  الغلق حراي ابلقبول  قرار  الوفاء يكون  على 
  1371ابلتزاماته املالية جتاه دائنيه وتفويت فرصة العمل عليه.

ستغل من طرف املدعي من شأنه أن يتسبب ف أضرار يصعب تداركها خاصة وأّن غلق احملل سيرتتب  تنفيذ قرار غلق احملل املعد لصناعة "القرمود" امل  -
  1372عامال ملورد رزقهم وما يتبعه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية. 11عنه فقدان 

  1373ها.يرتتب عن الّتمادي ف تنفيذ قرار الغلق الّنهائي حملل تصفية املياه وبيعها نتائج يصعب على تدارك -

التزّود مباّدة السّداري ملّدة سّتة )  - ( أشهر ليس من شأهنا أن تؤّدي إل  6مواصلة تنفيذ القرار الّصادر عن وايل الكاف والقاضي إبيقاف العارض من 
  1374نتائج يصعب تداركها.

  1375القرار القاضي حبل اجلمعية ليس من شأنه أن يتسبب للطالبة ف نتائج يصعب تداركها. تنفيذ -

  1376تنفيذ القرار القاضي إبحالة بندقية على احلجز ليس من شأنه أن يتسّبب ف نتائج يصعب تداركها. -

 
 .2014أوت   25بتاريخ   417371 عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1367
 .  2014ماي   13بتاريخ  416872عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1368
 .2014ديسمرب  11بتاريخ  417726عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1369
 .  2014ديسمرب   08بتاريخ  417651عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1370
 .2014ماي  23بتاريخ  416939عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1371
 .2014مارس  24بتاريخ  416763عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1372
 .2014ماي  29بتاريخ   417013عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1373
 . 2014أفريل  08بتاريخ  416779عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف  1374
 .2014نوفمرب  11بتاريخ  417639عدد  ةقضيّ الالقرار الصادر ف  1375
 . 2014ماي 12بتاريخ  416960عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف  1376
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إجا  - على  حصوهلا  لعدم  تداركها  يصعب  نتائج  ف  هلا  يتسبب  أن  شأنه  من  ليس  العارضة  لغي  وتلفزية  إذاعية  قنوات  استغالل  إجازات  إسناد  زة إّن 
  1377واستغالل قناة تلفزية خاصة. إحداثقناة تلفزية طاملا أهّنا تبقى مطالبة ابستيفاء الشروط اليت وضعها كرّاس الشروط املتعلق  لستغالل

ملخالفة   ارتكابهالقرار الرامي إل إلغاء ترخيص تعاطي نشاط النقل العمومي غي املنتظم لألشخاص بواسطة سيارة "لواج" املسند إل العارض من أجل    -
  1378تنفيذه."تعاطي نشاط جتاري مع دخل يفوق السقف احملّدد" ليس من شأنه أن يتسبب للمدعي ف نتائج يصعب تداركهـا ف حالة 

 
 

تفصيل املوّجهة  القرار الصادر عن اهليئة الوطنية لالتصالت واملتعلق ابملصادقة على طريقة حتديد التعريفات وإجراءات املصادقة على عروض اخلدمات ابل  -
  1379للعموم ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسّبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.

 

شروط املتعلق ابحلصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعّية خاّصة ابجلمهوريّة التونسّية ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن إصدار كرّاس ال  -
  1380يتسّبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.

 

  1381تنفيذ قرار غلق احملل من شأنه أن حيرم املدعي والعاملني معه من مورد رزقهم مما جيعل عنصر التأكد متوفرا. إنّ  -
 

  1382عب تداركها.ـمن شأنه أن يؤول إل نتائج يص تنفيذ قرار رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية و القاضي بغلق مصنع املدعي املخصص لصناعة األليمنيوم  -

    1383قرار إلغاء الرتخيص سيتسّبب للمّدعي ف نتائج يصعب تداركها ابلّنظر إل أّن نشاط التاكسي ميثل مورد رزقه الوحيد.  تنفيذ -

أنه أن  يربز من أوراق امللف أّن تنفيذ قرار الرفض الضمين املتوّلد عن صمت الوايل إزاء طلب تغيي النشاط من نقل ريفي إل اتكسي مجاعي من ش  مل   -
 1384يتسبب ف نتائج يصعب تداركها ف ظّل عدم بيان العارضني أوجه ذلك ضمن مطلبهما. 

    1385. نتائج يصعب تداركها ابلّنظر إل أّن نشاط التاكسي ميثل مورد رزقه الوحيدتنفيذ قرار إلغاء الرتخيص سيتسّبب للمّدعي ف  -

رة املشروابت ليس من شأن التمادي ف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التجارة والقاضي ابلسحب النهائي للرتخيص املسند إل الشركة املدعية لتعاطي جتا  -
  1386نتائج يصعب تداركها. الكحولية املعدة للحمل ابجلملة أن يتسبب ف

ئج املرتتبة عن يكون قرار غلق احملل التابع للعارض واملخصص للتنظيف الداخلي للسيارات هنائيا  املراد توقيفه حراي ابلقبول ف ظل صعوبة تدارك النتا  -
  1387اه دائنيه وتفويت فرصة العمل عليه.تنفيذ القرار املنتقد على النحو الذي متسك به من عدم القدرة على الوفاء ابلتزاماته املالية جت

  1388قرار رفض مطلب استئناف رخصة تعاطي الّنقل الرّيفّي ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها. -

 
 .2014ديسمرب  18بتاريخ  417590عدد   ةالقضيّ القرار الصادر ف  1377
 . 2014جويلية  01بتاريخ   417143عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1378
 . 2014جويلية  31بتاريخ   417303عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1379
 . 2014جويلية  07بتاريخ   417072عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1380
 .2014فيفري  11بتاريخ  416763عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1381
 .2014نوفمرب  10بتاريخ  417627عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1382
 .2014مارس 25بتاريخ   416778عدد  ةالقضيّ در ف القرار الصا 1383
 . 2014فيفري   14بتاريخ   416637عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1384
 .2014مارس 25بتاريخ   416778عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1385
 . 2014مارس   06بتاريخ   416736عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1386
 .2014ماي  23بتاريخ  416939عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1387
 .2014جوان  23بتاريخ   417135عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1388
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ء ملورد رزقهم فضال عن اخلسائر املالية  اعتبارا لكونه من الثابت أن مصنع العارض يشغل تسعة أفراد و قرار غلقه من شأنه أن يتسبب ف خسارة هؤل  -
  1389اليت سيتكبدها صاحب املؤسسة ، فإّن تنفيذ القرار املنتقد من شأنه أن يؤول إل نتائج يصعب تداركها.

من قانون   39لفصل ليس من شأن التمادي ف تنفيذ القرار القاضي برفض إقامة املدعي ابلبالد التونسية أن يؤول إل نتائج يصعب تداركها على معىن ا -
  1390احملكمة اإلدارية.

  1391.من شأنه أن ترتتب عن تنفيذ قرار رفض التمديد ف مّدة صلوحّية التجديد الثالث لرخصة البحث عن احملروقات للطالبة نتائج يصعب تداركها - 
تعريفة سعة الربط الدولية لألنرتانت أن يتسّبب للمّدعية ف قرار الصادر عن اهليئة الوطنية لالتصالت والقاضي بضبط  ال    يثبت أّن من شأن تنفيذمل  -

  1392نتائج يصعب تداركها.
من كرّاس الشروط  ف فقرته الثالثة فإنّه  ميكن للروضة أن تستأنف نشاطها مبجرد رفع اإلخاللت اليت متت معاينتها واليت    31عمال مبقتضيات الفصل    -

ر صعوبة تدارك النتائج اليت  ميكن أن يتسبب فيها تنفيذ القرار  املنتقد طاملا أن العارضة هي املطالبة بتسوية  أتسس عليها قرار الغلق وبذلك ينتفي عنص
 1393وضعيتها القانونية. 

 1394  .تداركهان يتسّبب للعارضة ف نتائج يصعب أاملركزة من طرف املدعية من شأنه تنفيذ القرار البلدي القاضي إبزالة العالمة اإلشهارية  - 

ابهل  - عملهم  فرتة  خالل  املدعني  إل  صرفت  اليت  األجور  مبالغ  إبرجاع  القاضية  األوامر  تنفيذ  ف  التمادي  صورة  ف  هبا  املدعى  النتائج  الفرعية إّن  يئة 
    1395ن قانون احملكمة اإلداريّة.م 39لالنتخاابت ليس من شأهنا حبكم طبيعتها أو األثر الناشئ عنها أن تؤول إل ما يصعب تداركه على معىن الفصل 

 لتعيينها مبركز عمل قرار نقلة املّدعية من املستشفى اجلامعي الطّاهر صفر ابملهدية بصفة أتديبية مع تغيي اإلقامة إل اإلدارة اجلهوية للصّحة ابملنستي  -
  1396جديد ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها.

  1397قرار إعفاء العارض من مهامه كرئيس نيابة خصوصّية لبلديّة ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها. -

 يف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية:  (ه

 الّتالية: احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ خلصت 

  1398تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة قابس والقاضي برفت العارض من اجلامعة من شأنه أن يتسبب للمعين ابألمر ف نتائج يصعب تداركها. -
 

فئة القرارات اليت من شأهنا قرار الرفت هنائيا من املعهد من أجل الغش ف اإلمتحان وسوء السلوك جتاه مدير املعهد والعتداء ابلعنف اللفظي ليس من    -
  1399.أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها

 
 . 2014نوفمرب  10بتاريخ  417627عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1389
 . 2014ماي   13بتاريخ  416872عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1390
 .2014ماي  15بتاريخ  416946عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1391
 .2014جوان  30بتاريخ   417014عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1392
 .2014أفريل   04بتاريخ  416881عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1393
 .2014ماي  27بتاريخ   417024عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1394
 .2014ماي  02بتاريخ   417025عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1395
 .2014جوان  26بتاريخ   417159عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1396
 .2014أوت  01بتاريخ   417264عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1397
 .2014مارس  05 بتاريخ 416766  عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1398
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للسنة    2014ماي  تنفيذ القرار الصادر عن مديرة املعهد العايل للبناء والّتعمي والقاضي حبرمان العارض من املشاركة ف الدورة الرئيسية بعنوان دورة    -
  1400ج يصعب تداركها.من شأنه أن يتسبب للعارض ف نتائ 2014-2013اجلامعية 

 

ف    - العارضة  جناح  بعدم  والقاضي  الرّتبية  وزير  عن  تباعا  الّصادرين  القرارين  تنفيذ  جوان    امتحان توقيف  دورة  القسم    2014البكالوراي  جملس    وعن 
الوراء أو إصالح ما ميكن أن يرتتب عنها  من نتائج مىت حتققت يكون من العسي على العارضة الرجوع هبا إل  القاضي برفت املعنّية ابألمر من الّدراسة  

  1401.بتعطيل مسارها الّدراسي 

طالب ف  ليس من شأن التمادي ف تنفيذ قرار حتجي الرتسيم ملدة ثالث سنوات والرفت النهائي من مجيع املؤسسات الرتبوية العمومية أن يتسّبب لل  -
  1402نتائج يصعب تداركها.

 

ف    - التمادي  شأن  من  القانونية ليس  والعلوم  احلقوق  بكلية  التسجيل  من  الطالبة  حبرمان  القاضي  جندوبة  جامعة  رئيس  عن  الصادر  القرار  تنفيذ 
للسنتني اجلامعيتني   نتائج يصعب تداركها كحرماهنا من مواصلة دراستها   2016-2015و  2015-2014والقتصادية والتصرف  يتسبب هلا ف  أن 

  1403 اجلامعية.

وسوء السلوك جتاه مدير املعهد والعتداء ابلعنف اللفظي ليس من فئة القرارات اليت من شأهنا   المتحان الرفت هنائيا من املعهد من أجل الغش ف    قرار   -
  1404.أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها

أو ف موعدها داخل املصحة ليس من فئة القرارات اليت من  الكتابية املتعلقة مبناظرة الكاابس  بصورة لحقة ملوعدها    الختباراترفض مطلب ف إجراء    -
  1405شأهنا أن تتسبب ف نتائج يصعب تداركها.

الدراسية    - السنة  بعنوان  التلميذ  ترسيم  برفض  والقاضي  معهد  مدير  عن  الصادر  القرار  تنفيذ  إل    2015-2014توقيف  يتسبب  أّن  شأنه   ابن من 
  1406السنة الدراسية وما يتطلبه نظام الدراسة ابملعهد من حضور إجباري. انطالقالعارض ف نتائج يصعب تداركها ابلنظر إل 

 39من فصل إل فصل ليس من شأنه أن يتسبب له ف نتائج يصعب تداركها على معىن أحكام الفصل    ابنهمواصلة تنفيذ القرار القاضي برفض نقلة    -
  1407تعّلق ابحملكمة اإلدارية.من القانون امل

لمدعي فإن هذه األضرار  فضال عن أن املدعي مل يفلح ف إثبات النتائج اليت يصعب تداركها فإن تنفيذ قرار رفض املعادلة وإن نتجت عنه أضرار مادية أو معنوية ل   -
  1408اوز السلطة. ميكن أن يتم التعويض عنها إذا ت القضاء إبلغاء القرار املطعون فيه من قبل قاضي جت 

 
 .2014سبتمرب 25بتاريخ   394174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1399
 . 2014أفريل  22بتاريخ  417010عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1400
 .2014ديسمرب  02بتاريخ   417446عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1401
 . 2014أكتوبر  20بتاريخ   154175عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1402
 .2014نوفمرب   10بتاريخ  417642عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1403
 .2014سبتمرب 25بتاريخ   394174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1404
 . 2014أكتوبر  13بتاريخ   604174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1405
 . 2014سبتمرب  25بتاريخ   417576عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1406
 .2014نوفمرب  14بتاريخ   417668عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1407
 .  2014جانفي  08بتاريخ   417825 القرار الصادر ف القضية عدد  1408
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ص العلوم مواصلة تنفيذ القرار الصادر عن وزير التعليم العايل والبحث العلمي والقاضي برفض انتداب العارض ف خطّة مساعد للتعليم العايل اختصا   -
من القانون املتعلق ابحملكمة   39فصل  اإلنسانية ف ميدان األنشطة البدنية والرايضية ليس من شأهنا أن تتسّبب له ف نتائج يصعب تداركها على معىن ال

  1409تضّمن أنّه يعمل ابملدرسة العليا للتجارة بتونس. 2012فيفري  12اإلدارية سيما أن مطلب ترّشحه املؤرّخ ف 

شأنه أن يتسّبب   والقاضي برفض ترسيم الطالب إل حني خالص معاليم التسجيل. ليس من  الفرتاضيةإّن تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة تونس    -
  1410.للطالب ف نتائج يصعب تداركها

من   2013/2014التمادي ف تنفيذ قرار رفض ترسيم العارض ابلسنة الثالثة "هندسة اتصالت" ابملدرسة الوطنية للمهندسني بتونس للسنة اجلامعية    -
سلبا   يؤثر  أنه  ضرورة  تداركها،  يصعب  نتائج  ف  للطالب  يتسّبب  أن  امتحاانت شأنه  اجتياز  من  حبرمانه  والدراسي  العلمي  مستقبله  ف  جدية  وبصفة 

  1411السداسي األول املزمع إجراؤها خالل شهر جانفي احلايل وابلتبعية حرمانه من إعداد مشروع التخرج.

  إل ض من إجراء اختبارات الثالثي الثالث ونقلته  لقرار احملكمة ف مادة أتجيل التنفيذ  ومكنت منظور العار   استجابتطاملا أفادت اجلهة املطلوبة أهّنا    -
 ضوء ما معهد داخل مدينة القصرين، فقد أصبح طلب إيقاف القرار الصادر عن مدير املعهد الثانوي الشاب ابلقصرين القاضي برفت املقام ف حقه، ف

  1412تقدم فاقدا ملوضوعه.

القاضي مبنع املّدعية من حضور احملاضرات واأل  - الطب بصفاقس  الّصادر عن عميد كّلية  القرار  تنفيذ  إيقاف  إليها مطلب  اليت يستند  شغال األسباب 
، شأهنا شأن كافّة  الّلباس مظهر من مظاهر احلرية الشخصية فإّن ممارسة تلك احلرية  اختيارالتطبيقية واملسّية وحصص الرتبص ابلكلية ضرورة أنه ولئن كان  

اجلامعي، من أماكن احلرايت واحلقوق األساسية الفردية والعاّمة، تقتضي مراعاة تنظيم املرافق العاّمة وحسن سيها ، وعليه فإّن احلضور إل كامل الفضاء  
م العاّم والرتاتيب اجلاري هبا العمل، وف نطاق  ومراجعة بلباس يتالءم مع الدراسة مع ضرورة كشف الوجه إّّنا يندرج، ف ظّل النظا  وامتحان أتطي ودرس  

 1413عليم واحلفاظ على مصاحل الطلبة أنفسهم. ــالضوابط اليت يقتضيها حسن سي املرفق العمومي للت

  1414من املعهد. تنفيذ القرار املنتقد من شأنه أن يتسبب للتلميذة ف نتائج يصعب تداركها لتعّلقه ابملستقبل الدراسي وإلقراره ابلرفت النهائي -
 

 .1415من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ هنائّيا من املعهد أن يتسّبب له ف نتائج يصعب تداركها  -
 

بع   -      الرئيسية  الدورة  ف  املشاركة  من  الطالب  والقاضي حبرمان  والّتعمي  للبناء  العايل  املعهد  مديرة  الصادر عن  القرار  تنفيذ  توقيف  ماي نوان دورة  طلب 
من قانون    39من شأنه أن يتسبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها على معىن مقتضيات أحكام الفصل    2014-2013للسنة اجلامعية     2014

  1416احملكمة اإلدارية.
 

  1417تداركها.تواصل تنفيذ القرار الصادر عن جملس القسم ابملعهد والقاضي برسوبه منظور العارض من شأنه أن يتسبب له ف نتائج يصعب  -
 

هلا ف أضرار   تنفيذ قرار رفت الطالبة من كّلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس ملدة سنة من أجل التطاول على األستاذة املراقبة من شأنه أن يتسّبب  -     

 
 .2014  نوفمرب  12بتاريخ   234174عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1409
 . 2014جانفي  30بتاريخ  416570عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1410
 . 2014جانفي  24بتاريخ  416521عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1411
 . 2014أفريل  01بتاريخ  416850عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1412
 . 2014فيفري   28بتاريخ   416656عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1413
 .2014مارس  05بتاريخ  416734عدد   ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1414
 .2014ماي  13بتاريخ  416976عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1415
 .2014 ماي  13بتاريخ   417010عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1416
 . 2014أكتوبر  22بتاريخ  417507عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1417
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  1418يصعب تداركها.
 

متاب  -      من  حرمانه  إل  يؤدي  أن  شأنه  من  الطّالب  على  اجلامعة  من  الرّفت  عقوبة  بتسليط  والقاضي  فيه  املطعون  القرار  تنفيذ  ف  التمادي  السنة  إّن  عة 
  1419من قانون هذه احملكمة. 39الدراسية ، األمر الذي يتسّبب له ف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل 

 

 مواد خمتلفـة:  (و

 احملكمة اإلداريّة ف هذا اجملال إل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
نتائج يصعب تداركها ابلنظر  - الفالحية عن تسييها والتصرف فيها قد تنتج عنه  التعاونية للخدمات  الشركة  يد رئيس وأعضاء جملس إدارة  إل   رفع 

املخّولة له ف ذلك اإلطار واليت من غي املمكن واقعا وقانوان أن يضطلع هبا املدير  الّدور األساسي الذي يلعبه اجمللس ف تسيي شؤون الشركة والسلطات  
  1420العام للشركة لوحده مبا قد يهّدد السي العادي للشركة ويضّر مبصاحلها.

للفصل    - الثاين  الشرط  يصعب   39توفّر  نتائج  املنتقد  القرار  تنفيذ  عن  يرتّتب  أن  ضرورة  ف  واملتمثل  اإلدارية  ابحملكمة  املتعلق  القانون  من  )جديد( 
القاضي دون رض ملا لنقلة  العارضة، وإّّنا وابألساس ابلّنظر  اليت دفعت هبا  العائلية  للظروف  اه وخارج اإلجراءات  تداركها ل ميكن قراءته فقط ابلنسبة 

واحلياد والثقة ف عمل اهليئات والّسلط   الستقالليةالقضاة مببادئ جوهرية ف العمل القضائي وهي    التزاماملضمونة ابلنص التشريعي، من أتثي سلب على  
  1421رفق. املشرفة على القضاء، ولعّل زعزعة تلك املبادئ، ألّي سبب كان، هو ما يهّدد أكثر من سواه حسن سي امل

ّدعني ضرورة قرار الوايل القاضي بتعيني هيئة املهرجان الدويل ليس من شأنه أن يتسّبب ف نتائج يصعب تداركها على النحو الذي متّسكت به انئبة امل  -
ص التصرّفات املالية وكذلك إل  أنّه ميكن إعفاء أعضاء اهليئة ف أّي وقت عند ارتكاب خطأ فضال عن أّن هيئات املهرجان ّتضع إل رقابة الولية خبصو 

  1422رقابة دائرة احملاسبات طبقا ملا نّص عليه دليل مشمولت هيئة املهرجان.

الثالثة    60/2013ل يرتتب عن تنفيذ نتائج املناظرة الوطنية عدد    - املتعلقة مبشروع بناء سجن مدين جديد بباجة فيما قضت به من إسناد املرتبة 
  1423.كهاللمدعي نتائج يصعب تدار 

أعمال  التمادي ف رفض املصادقة على احلركة القضائية من شأنه أن يتسبب ف أضرار يصعب تداركها ملا هلا من تداعيات على سي مرفق العدالة و    -
  1424اهليئة الوقتية للقضاء العديل.

لق حبل جملس بلدية قصر هالل من ولية املنستي املتع  2013أكتوبر    28املؤرخ ف    2013لسنة    4438يّتجه اإلذن بتوقيف تنفيذ األمر عدد    -
  1425وتعيني نيابة خصوصية هبا ف ظل صعوبة تدارك النتائج املرتتبة عن تنفيذ األمر املنتَقد.

رغبته   عن 2014جوان  09غي أنه سرعان ما عرب كتابة بتاريخ  2014جوان  02طاملا ثبت من واثئق امللف أن العارض ابدر بتقدمي استقالته يوم  -
غي أن املكتب اجلامعي جتاهل ذلك وقبل استقالة العارض من منصبه كرئيس للجامعة التونسية لكرة اليد بصفة لحقة ملطلبه   الستقالةف الرجوع عن  

 
 . 2014 أفريل 06بتاريخ   417146عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1418
 .2014ديسمرب  24بتاريخ  417790عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1419
 .2014ماي  05بتاريخ  416940عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1420
 . 2014جانفي  30بتاريخ   417846عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1421
 . 2014 جويلية 04بتاريخ  417213عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1422
 .2014ماي  15بتاريخ  416949عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1423
 .2014  فيفري 04بتاريخ  416601عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1424
 .2014  جانفي 03بتاريخ   416438عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1425
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كرة اليد من شأنه أن  ، فإن مطلب توقيف تنفيذ القرار القاضي بقبول استقالة العارض من رائسة اجلامعة التونسية لالستقالة الصريح ف الرجوع عن  
  1426يتسبب للعارض ف نتائج يصعب تداركها.

القاضي ابملصادقة على الّنتيجة احلاصلة على امليدان ملباراة بطولة الرابطة    2014مارس    18ليس من شأن قرار الرّابطة الوطنية لكرة القدم املؤرّخ ف    -
أن يتسبب ف نتائج يصعب   2013ديسمرب    29الرايضي الساحلي جبمعية النادي الرايضي الصفاقسي يوم  احملرتفة األول لكرة القدم اليت مجعت النجم  

  1427تداركها.

 اآلراء واملتعلق ببث نتائج سرب    2014نوفمرب    20املؤرخ ف    07إّن التمادي ف تنفيذ قرار اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد    -
لـمـا له من تداعيات على  خالل الفرتة النتخا بية الرائسية من قبل وسائل التصال السمعي والبصري من شأنه أن يتسبب ف نتائج يصعب تداركها 

  1428ضمان حسن سي العملية النتخابية وعلى وجه اخلصوص التأثي على اإلرادة احلّرة للناخبني.

  1429. ة سترتتب عنه نتائج يصعب تداركهاإعفاء منوبته من مهاّمها كرئيسة للنيابة اخلصوصّية للبلديّ عدم جناح انئب العارضة ف إقناع احملكمة أبن أمر  -

إجازة   - على  حصوهلا  لعدم  تداركها  يصعب  نتائج  ف  هلا  يتسبب  أن  شأنه  من  ليس  العارضة  لغي  وتلفزية  إذاعية  قنوات  استغالل  إجازات  إسناد 
    1430 .واستغالل قناة تلفزية خاصة إحداثمطالبة ابستيفاء الشروط اليت وضعها كرّاس الشروط املتعلق قناة تلفزية طاملا أهّنا تبقى  لستغالل

من شأنه   حري ببنزرتتنفيذ القرار الصادر عن اهليئة الوطنية لالتصالت املنّقح واملتّمم للقرار الصادر عنها املتعلق ابلنفاذ إل حمطة إرساء الكابل الب  -
  1431ج يصعب تداركها.أن يتسّبب ف نتائ 

يصعب قرار اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري القاضي بتسليط خطية مالية على اإلذاعة اخلاصة ليس من شأنه أن يتسّبب للعارضة ف نتائج    -
   1432تداركها.

"ملن جيرؤ فقط"    - برانمج  بث  القاضي إبيقاف  والبصري  السمعي  للقطاع  العليا  اهليئة  قرار  نتائج تنفيذ  ف  للعارضة  يتسّبب  أن  من شأنه  ملّدة شهر 
  1433يصعب تداركها.

إجا  - حصوهلا على  لعدم  تداركها  نتائج يصعب  ف  يتسبب هلا  أن  شأنه  من  ليس  العارضة  لغي  وتلفزية  إذاعية  قنوات  استغالل  إجازات  إسناد  زة إّن 
واستغالل قناة تلفزية خاصة واجته لذلك رفض    إحداث وضعها كرّاس الشروط املتعلق  قناة تلفزية طاملا أهّنا تبقى مطالبة ابستيفاء الشروط اليت  لستغالل

  1434املطلب.

واملتعلق ابملصادقة على طريقة حتديد تعريفات عروض خدمات التفصيل املوجهة للعموم موضوع النزاع   لالتصالتالقرار الصادر عن اهليئة الوطنية    -
يصع  حتمية  مالية  أضرارا  سيولد  وكذلك  املاثل  السوق  على  الطرح  سابقة  العروض  مراجعة  عند  املداخيل  ف  ابلنقص  يتعلق  فيما  خاصة  تداركها،  ب 

  1435ابألعباء املالية عند مراجعة الربط البيين خبصوص ذات العروض.
 

 . 2014أكتوبر  07بتاريخ  417417عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1426
 . 2014أفريل  18بتاريخ  416913عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1427
 .2014ديسمرب  17بتاريخ  417830عدد  ةالقضيّ  القرار الصادر ف 1428
 . 2014سبتمرب  23بتاريخ  417580عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1429
 .2014ديسمرب  08بتاريخ  417760عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1430
 .2014أفريل  08بتاريخ   416646عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1431
 . 2014جانفي  29بتاريخ  417948عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1432
 .2014أكتوبر    29تاريخ ب 417661عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1433
 .2014ديسمرب  08بتاريخ  417591عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1434
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األرقام اجلوالة والقارة ابلبالد    يكون طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن اهليئة الوطنية لالتصالت املتعلق بضبط شروط وطرق إرساء خدمة محل   -
أنّه يصعب   التونسية عند تغيي املشغل قائما على أسباب جدية ف ظاهرها ضرورة أنه يتبنّي من مطلب توقيف التنفيذ واألوراق املظروفة مبلف القضية

اجناز ذلك تقنيا ف ظرف وجيز مثلما أماله القرار املنتقد  حاليا على املّدعية إسداء خدمة محل األرقام نظرا للتكلفة الباهظة اليت ستتكّبدها واستحالة  
ولئن خولت  للهيئة الوطنية    التصالتمن جملة    42خاصة ف ما يتعّلق ابلشبكة القارّة وحىّت ابلنسبة لشبكة اهلاتف اجلّوال خاصة وأن أحكام الفصل  

ملشّغل ، فإنه حتم عليها أن تراعي مدى توفّر اإلمكاانت التقنية إلسداء هذه  لالتصالت ضبط شروط وكيفية إرساء احملافظة على األرقام عند تغيي ا
  1436اخلدمة.

املتعلق بضبط شروط وطرق إرساء خدمة محل األ  - للقرار  املنّقح واملتّمم  الوطنية لالتصالت  اهليئة  الصادر عن  القرار  تنفيذ  إيقاف  رقام اجلوالة  يّتجه 
 املشغل، ألنه من شأنه أن يتسّبب للعارضة ف نتائج يصعب تداركها، اعتبارا ألنه يصعب حاليا على املّدعية إسداء والقارة ابلبالد التونسية عند تغيي

ما يتعّلق ابلشبكة خدمة محل األرقام نظرا للتكلفة الباهظة اليت ستتكّبدها واستحالة اجناز ذلك تقنيا ف ظرف وجيز مثلما أماله القرار املنتقد خاصة ف  
ك هو ما  ة وحىّت ابلنسبة لشبكة اهلاتف اجلّوال.و فضال عن ذلك، فإّن اهليئة الوطنية لالتصالت مل تنف وجود مثل هذه الصعوابت والدليل على ذلالقارّ 

مهّمة التدقيق اليت من القرار املطلوب توقيف تنفيذه حني اعتربت أنّه إبمكان مراجعة الرزانمة على ضوء النتائج اليت ستنتهي إليها    3أقرّته صلب الفصل  
ألقل تكلفة والقادرة ستتكّفل بدراسة قدرة الشبكة القارّة لّتصالت تونس على حتّمل محل األرقام القارة واقرتاح التوصيات املتعّلقة ابآلليات الضرورية ا

  1437.على تفعيل هذه اخلدمة

واملتعلق إبصدار كراس الشروط املتعلق ابحلصول على   2014مارس    5ف  املؤرخ    2014لسنة    2قرار اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري عدد    -
ف يتسّبب  أن  تنفيذها  مواصلة  من شأن  اليت  القرارات  فئة  من  يعدُّ  التونسّية ل  تلفزية خاّصة ابجلمهوريّة  قناة  إحداث واستغالل  يصعب    إجازة  نتائج 

  1438.لحتمالاتداركها فضال أّن األضرار املتمّسك بـها تغلب عليها صبغة 

قرار املطعون فيه جيب أن يكون واضحا وجّداي ممّا جيعل متّسك الطالبة أبّن تنفيذ القرار املنتقد  استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن الّضرر من تنفيذ ال  -
ف غي اإلشهارية  الّسوق  ف  منظوريها  سيزامحون  شرعية  بصفة غي  جدد  منافسني  خلق  ف  يتسّبب  أن  لالتصال    من شأنه  العليا  اهليئة  أّن  ضرورة  حمّله، 

املتعّلق حبرية التصال السمعي   2011نوفمرب    2املؤرخ ف    2011لسنة    116من املرسوم عدد    15السمعي والبصري مطالبة ،حسب منطوق الفصل  
ي ومتنوع  ممّا يفرتض ضمان حد أدىن من  والبصري وإبحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري، إبرساء مشهد إعالمي مسعي وبصري تعدد

  1439املنافسة اليت ل ميكن أبي حال من األحوال اعتبارها من صنف النتائج اليت أتّسس لتوقيف تنفيذ القرار الذي كّرسها.

 
 .2014ديسمرب  03بتاريخ  417655عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1435
 .2014أفريل   08بتاريخ  416844عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1436
 .2014أفريل  08بتاريخ   416645عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1437
 . 2014جويلية  07بتاريخ  417071عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف  1438
 .2014ديسمرب  08بتاريخ   634175عدد  ةالقضيّ القرار الصادر ف و  2014ديسمرب  08بتاريخ   624175عدد  ة القضيّ القرار الصادر ف   1439
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 العنوان الّسادس: 
 املبادئ املقررة يف ماّدة القضااي املختلفة 

 :إصالح الغلط املاّدي  -القسم األّول

 : ةالّتالي ئدااحملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املب خلصت
هي األخطاء ذات الصبغة الشكلية املتعلقة ابلرسم أو احلساب سوى ف   اصالحهإ من قانون احملكمة اإلدارية 56املقصود ابألخطاء املادية اليت أجاز الفصل  -

 1440مستوى ذكر أطراف القضية أو التواريخ أو العناوين دون املساس بفحواه أو تغيي منطوقه. 
 

 ل هنّ إ ف القضائية الدوائر عن الصادرة م ابألحكا يتعلق املادي الغلط صالحإ أنّ  على ابلتنصيص  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 56 الفصل اكتفى لئن -
 ينسحب عام جرائيإ مبدأ هو املادي الغلط صالح إ نّ أ ضرورة الستعجالية املادة ف الصادرة ذون ألا يضاأ صالحإلا  مطالب تشمل من أن   قانوان مينع شيء
 1441تنفيذها.  ويسهل عنها اللبس رفع على ابعتباره يساعد النافذة ذون ألوا حكامألا كل  على

 

ه يتعني معه إصالح الغلط املادي والتنصيص على ذلك  ، فإنّ هليه ف مستوى تسمية املستأنف ضدّ ستئناف أّن غلطا ماّداي تسّرب إلطاملا ثبت من احلكم ا  -
 1442  بطرّة أصل احلكم وجبميع النسخ املستخرجة منه. 

 

كمة، بل عن طالب اإلصالح نفسه الذي ذكر خطأ ضمن مطلبه أّن القرار املراد توقيف لئن مل يصدر الغلط املاّدي موضوع مطلب اإلصالح عن احمل -  
"، فإّن ثبوت وجود ذلك الغلط بقطع النظر عن املتسبب فيه يفتح للمحكمة أو ملن له مصلحة تقدمي ط.صتنفيذه هو القرار الصادر عن مدير املعهد الثانوي" 

أو صعوبة ف التنفيذ، ويتعني على ضوء ذلك إصالح الغلط املاّدي املتسّرب لقرار توقيف التنفيذ خبصوص اجلهة   ف اإلصالح وذلك درءا لكل إشكال  مطلب
 1443 ". .سصادر عن "مدير املعهد الثانوي ا املدعى عليها مبا صوابه أن القرار

 

 تكون حرية ابلقبول. 1446وف منطوق احلكم 1445وف أمساء األطراف  1444املطالب الرامية إل إصالح الغلط املادي الواقع ف اتريخ احلكم -

 :الّرقيم الّتنفيذي  -القسم الثاين

 : التّايل أدة ف هذه املاّدة إل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

 واملصاريف األحكام تسجيل مصاريف تشمل وهي قانوان املصاريف املقّررة على األطراف أحد على حبملها احملكمة تقضي  اليت القانونّية املصاريف تقتصر  -
 أوراق ف اثبت أصل هلا يكون  اليت الختبارات  مصاريف على عالوة القانونّية واإلعالمات ستدعاءاتلوا التبليغ حماضر عن عدول التنفيذ أجور بعنوان  املبذولة

 
 . 2014أكتوبر  13  بتاريخ 84325ة عدد ّّ ف القضي للمحكمة اإلداريةلقرار الصادر عن الرئيس األول ا  1440

 .  2014 أفريل 10 بتاريخ  87272ة عدد احلكم  اإلبتدائي الصادر ف القضيّ   1441

 .  2014جانفي   23بتاريخ  82331عدد  ةاحلكم الصادر ف ماّدة إعادة النظر ف القضيّ  1442
  .2014أكتوبر  13   بتاريخ 84325 ة عددف القضيّ  للمحكمة اإلداريةلقرار الصادر عن الرئيس األول ا  1443

 . 2014فيفري 24بتاريخ  82332عدد  ة القضيّ احلكم اإلستئناف الصادر ف  1444

احلكم اإلبتدائي  و   2014فيفري    05بتاريخ    81271دد  ع  ةالقضيّ واحلكم اإلبتدائي الصادر ف    2014جويلية    10بتاريخ    83324عدد    ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف    1445
 .2014فيفري  06بتاريخ  81269عدد   ة القضيّ الصادر ف 

 .2014جوان   26بتاريخ  81273عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  1446
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 1447امللف. 

 :شرح منطوق حكم  -القسم الثالث

 خلصت احملكمة اإلداريّة ف هذه املاّدة إل إقرار املبادئ الّتالية: 

يكون قد اعرتاه لبس جعل عباراته غامضة ف معناها أو قاصرة عن بيان املراد منها ويستدعي تدّخل احملكمة  شرح وتفسي منطوق احلكم أو اإلذن يقتضي أن    -
 1448.لتفسيه برفع اللبس وبيان املعىن احلقيقي املقصود دون زايدة أو نقصان 

العارض مبقتضى مقّرر إسناد مل يشمله القرار اإلداري املطعون فيه مع  يتجاىف املطلب الرّامي إل بيان أّن القرار املراد شرحه يفيد صرف املنحة املسندة لفائدة    -
 1449الشرح على تفسي منطوق احلكم دون زايدة أو نقص ف نّصه.  اقتصارمن قانون احملكمة اإلدارية من ضرورة   57أحكام الفصل  ما اقتضته

 ل فإنّه  عنها، الصادرة األحكام منطوق شرح ف لألحكام املصدرة الدوائر اختصاص على التنصيص  اإلدارية على احملكمة قانون  من 57 الفصل اقتصر لئن  -
 األحكام مجيع على ينسحب عام إجرائي مبدأ هو الشرح نّ أ ابعتبار اإلستعجالية املادة ف الصادرة األذون  أيضا الشرح مطالب تشمل أن   من قانوان مينع شيء

 1450.تنفيذها ويسّهل عنها رفع الغموض على يساعد أن   شأنه منو   الّنافذة واألذون
 

إن    - بيان  بني  طلب  البيع  عقود  مفعول  املتعلقة إبلغاء  نتائجه  بتطبيق  ملزمة  بتونس  العقارية  امللكية  إدارة  أن  آليا  يعين  املراد شرحه  احلكم  تنفيذ  الورثة كان   
ا إل بيان طريقة  ل يرمي إل شرح املنطوق الواضح للحكم وإّنّ  ملكيتها من الرسم العقاري، ايل الشطب على األجانب والشركة وكتب املقامسة املنجر عنهما وابلتّ 

 1451تنفيذ احلكم الذي ألغى قرار وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية. 
 

املتعلق بضبط نظام   2013ديسمرب    19املؤرخ ف    2013لسنة    50طلب بيان بداية انتفاع العارض جبراية السقوط كتوضيح إمكانية اعتماد القانون عدد    -
يندرج ضمن أحكام  خاص للتعويض عن األضرار الناجتة ألعوان قّوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض املهنية مبناسبة تنفيذ احلكم املراد شرحه، ل 

 حكم صادر عن هذه احملكمة والذي ليس هلذه الدائرة النظر فيه. تعرتي تنفيذ    من قانون احملكمة اإلدارية، بل يتعّلق ابإلشكالت اليت ميكن أن    57الفصل  

1452 

 

 . 2014جانفي   22بتاريخ  93131عدد  ةالقضيّ القرار التعقيب الصادر ف   1447
 .2014أكتوبر  1بتاريخ  94134 ةالقضيّ الصادر عن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ف القرار و  2014ماي  6بتاريخ  94133عدد  ةالقضيّ الصادر ف    التعقيب  القرار  1448
 . 2014ديسمرب  23بتاريخ  94135عدد ة  القضيّ القرار  الصادر عن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ف   1449
 .  2014نوفمرب  27بتاريخ  91126عدد  ةالقضيّ اإلبتدائي الصادر ف  احلكم 1450
 .2014جوان   13بتاريخ  91123عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  1451
 .2014فيفري   18بتاريخ  91120عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر ف  1452
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 اإلستشارات الوجوبّية: أهم القسم األّول: مالحظات احملكمة حول 

الستشارات   و متّثل  اإلدارية  للمحكمة  الستشاري  الّنشاط  ف  األهم  اجلانب  الكمّية  الّناحية  من  إبداء الوجوبّية  على  احملكمة  دأبت  قد 
غي الرتتيب ملوضوع الستشارة، وصول إل مضمون األحكام  و الّشكلي  ابتداء من اجلانب  املعروضة عليها  خبصوص مشاريع األوامر الرتتيبّية  ا  مالحظاهت 

 .  لية املرتبطة بشرعية تلك األحكامالرتتيبّية اليت متّثل اجلوانب األص
الرتتيبية   أبحكامهومن انحية  ملشروع األمر  الشكلية واإلجرائية  ابجلوانب    اليت تعلقتاحملكمة اإلداريّة إبداء العديد من املالحظات  توّلت  قد  و 

 موضوع الستشارة الوجوبية املعروضة على احملكمة.  استنادا إلفيما يلي  نوردهااليت من انحية أخرى و 
 

 أو تنقيحها   األنظمة األساسّية اخلاّصةملصادقة على  املتعّلقة ابية  االستشار خبصوص امللفات  :  رع األول  الف

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 اإلجراءات اجلوهرية الختاذ نظام أساسي خاص:

املتعلق إبعداد مشاريع النصوص القانونية وصيغ عرضها ومنشور الوزير   1988جانفي    28املؤرخ ف    10عمال أبحكام منشور الوزير األّول عدد  -
شي مشاريع األوامر والقرارات فإنه يتعني خبصوص عرض مشاريع األوامر الرتتيبية على املتعلق إبمضاء وأت  1992جوان    9املؤرخ ف    31األّول عدد  

ضو أو أعضاء  استشارة احملكمة أن يكون مشروع األمر قد استوىف كل اإلجراءات اجلوهرية املتبعة بشأنه واليت من بينها أن يكون مؤّشرا عليه من قبل ع
حدة متابعة تنظيم املؤسسات واملنشآت العمومية لدى رائسة احلكومة وإبداء رأيها بشأنه ابلنسبة لألنظمة  احلكومة املعنيني ودراسة املشروع من قبل و 

 .1453األساسية اخلاصة أبعوان املؤسسات العمومية 

 جمال األنظمة األساسّية اخلاّصة: 

القانون األساسي ألعواهنا ويكون منضواي حتت القانون  حىت يتسىن ملنشأة عمومية أو شركة ذات مسامهة عمومية استصدار أمر مصادقة على النظام أو-
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة    1985أوت    5املؤرخ ف    1985لسنة    78األساسي عدد  

ومجلة وكليا  مباشرة  بصفة  ماهلا  رأس  الدولة  متتلك  اليت  والشركات  والتجارية  عدد    الصناعية  القانون  وخاصة  له  واملتممة  املنقحة  لسنة    28النصوص 
فإن ذلك يقتضي أن تطّبق هذه الشركة أو املنشأة نظاما أساسيا خاصا مصادقا عليه أبمر قبل دخول هذا القانون   1999أفريل    3املؤرخ ف    1999

املراد "البنيان"  العمومية  املنشأة  خبصوص  يتوفر  ل  ما  وهو  النفاذ  حيز  العقد   األخي  مبقتضى  تكّونت  واليت  ألعواهنا  األساسي  النظام  على  املصادقة 
ف   املؤرخ  بتاريخ    1963أوت    20التأسيسي  التونسية  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  السم    1963ديسمرب    24الصادر  خفية  شركة  شكل  واّتذت 

 .1454غل ومقتضيات التفاقيات املشرتكة املربمة ف قطاعهملقتصاد خمتلط مبا يتجه معه الكتفاء خبصوص هؤلء األعوان بتطبيق جملة الش
األمر عدد  - أحكام  سحب  التنصيص على  ف    2013لسنة    2525إّن  بسلك املتعّلق    2013جوان    10املؤرخ  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط 

 ابملعاهد واملؤسسات الجتماعية الرتبوية الراجعة ابلنظر إل وزارة  على القّيمني العاملني  القيمني العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد التابعة لوزارة الرتبية

 
 وم واآلداب والفنون "بيت احلكمة". أبعوان اجملمع التونسي للعلملصادقة على النظام األساسي اخلاص اب  حول مشروع أمر يتعّلق 16722/2014عدد الرأي الستشاري   1453

 ظام األساسي ألعوان شركة البنيان. ملصادقة على الناب  حول مشروع أمر يتعّلق 16591/2014ستشاري عدد الرأي ال  1454
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حكام املتعلقة  الشباب والرايضة واملرأة واألسرة قد يؤدي إل إشكاليات تطبيقية وتبعا لذلك يتجه العمل على تصّور وصياغة مشروع أمر يتضّمن كافة األ
 . 1455املذكور بعني العتبار  1320لسنة  2525ابلسلك ويتم فيها أخذ مقتضيات األمر عدد 

--غي أنّه  يتبني من عنوان مشروع األمر املعروض ومن فصله األّول أنّه يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك املتصرّفني ف الواثئق واألرشيف  
 29املؤرّخ ف    1999لسنة    675األمر عدد  يتبنّي ابلرجوع إل وثيقة شرح األسباب ومن بعض الفصول األخرى أنه يرمي إل تنقيح بعض فصول  

للمحكمة بشكل واضح مقصد واضع   1999مارس   يتبني  الواثئق واألرشيف، وطاملا مل  املتصرّفني ف  النظام األساسي اخلاص بسلك  املتعّلق بضبط 
املشروع ووثيقة شرح أسبابه فإهنا تستبعد وثيقة شرح األسباب وتبدي ر  تعارض أحكام  املعروض  النص ابلنظر إل  أيها خبصوص فصول مشروع األمر 

 .1456سالف الذكر  1999لسنة  675ابعتباره نصا جديدا يلغي األمر عدد 
الصب - ذات  العمومية  واملؤسسات  الدواوين  ألعوان  العام  األساسي  النظام  مقتضيات  عن  جوهراي  ميّيزه  ملا  خاص  أساسي  نظام  مشروع  افتقار  غة إّن 

لسنة   78ليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكلّيا يفرض اإلشارة إل القانون عدد  الصناعية والتجارية والشركات ا
ف    1985 األساسية    1985أوت    5املؤرّخ  الضماانت  مادة  وف  األساسي  النظام  إعداد  ف  املعتمد كمرجع  النص  ابعتباره  إطالعاته  قائمة  ضمن 

 .1457ظام األساسي اخلاص لألعوان موضوع الن
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات   1985أوت    5املؤرخ ف    1985لسنة    78إن اعتماد القانون عدد  -

وكلّيا ل مينع من إسناد امتيازات غي تلك    الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة
نتظرة من املؤسسة املقّررة ف حّق ابقي أعوان الدواوين واملنشآت واملؤسسات العمومية أو التنصيص على شروط استثنائية مبا يتالءم مع طبيعة األدوار امل

 .1458املعنية 
كل اليت ستمارس هبا هذه املهام وما ينجر عن ذلك من اختالف على مستوى سلطة ابلنظر إل الختالف ف املهام اليت ميارسها األعوان وف اهليا -

وإطارات التنشيط الرتبوي   اإلشراف فإن أعوان األسالك الفرعية ملدّرسي الرتبية البدينة العاملني ابملدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية وابملدارس البتدائّية
الرتب التابعة لنفس    إلحدىلرتب ابعتبار أن الرتقية ف إطار كّل سلك فرعي ل تعترب مفتوحة إل لألعوان التابعني  الجتماعي ل يعتربون مؤّهلني لنفس ا

مع مقتضيات السلك الفرعي وابلتايل يكون مشروع األمر املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابألعوان التابعني لألسالك الفرعية املذكورين متعارضا  
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية   1983ديسمرب    12املؤرخ ف    1983لسنة    112لقانون عدد  من ا  16الفصل  

 . 1459واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والذي مل يرد به تقسيم السلك إل أسالك فرعّية

 

 

 نتداب: الا

اين سريري استشفائي على املرتّشحني املتحّصلني على املاجستي املهين ف علم النفس التطبيقي أو شهادة  إّن اقتصار إمكانية النتداب كأخصائي نفس -
املتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل   2012أوت    1املؤرّخ ف    2012لسنة    1227معادلة هلا يتعارض مع أحكام األمر عدد  

 نظام أمد إذ ّت تفضيل شهادة املاجستي املهين على شهادة ماجستي البحث واحلال أن األمر املذكور قد ساوى ف  على الشهادة الوطنية للماجستي ف

 
ني العاملني ابملعاهد واملؤسسات الجتماعية الرتبوية الراجعة ابلنظر  حول مشروع أمر يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك القّيم  16609/2014الرأي الستشاري عدد     1455

 إل وزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة. 
 يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك املتصّرفني ف الواثئق واألرشيف.  حول مشروع أمر 16612/2014الرأي الستشاري عدد   1456
 . ماانتاص أبعوان صندوق الودائع واألاخلساسي  ملصادقة على النظام األاب  حول مشروع أمر يتعّلق 16681/2014عدد الرأي الستشاري   1457

 . ماانتاص أبعوان صندوق الودائع واألاخلساسي  قة على النظام األملصاداب  حول مشروع أمر يتعّلق 16681/2014عدد الرأي الستشاري   1458

ة  أساسي اخلاص بسلك رجال التعليم الراجعني ابلنظر لوزارة الشباب والرايضة ووزارة شؤون املر ضبط النظام األب   حول مشروع أمر يتعّلق  16302/2014الرأي الستشاري عدد     1459
 . سرة واأل
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  8املؤرّخ ف    2009لسنة    2139القيمة العلمية بني الشهادتني املذكورتني صلب فصله الثاين كما ساوى بينهما ف مّدة الدراسة كما أّن األمر عدد  
 .1460علق بضبط السّلم الوطين للمهارات قد ساوى بني ما ميكن أن ّتّوله كال الشهادتني املذكورتني من مهن وأنشطةاملت 2009جويلية 

عبارة  حرصا على حتقيق قدر أكرب من املوضوعية ف النتداب ف سلك من األسالك  يّتجه اعتماد معيار أكثر دقّة لختيار املرتّشحني خاصة وأن  -
املدارس دراستهم مرضّية" وردت غي حمّددة ومن شأهنا أن تؤول إل اإلخالل ابملساواة بني املرتّشحني نظرا لختالف املعايي املعتمدة من قبل  "اعتربت  

 . 1461لعتبار الدراسة مرضّية 
احلالت الستثنائّية أي تلك احملّددة ف   إّن أسلوب التعاقد للولوج إل اخلطط الدائمة بصفة دائمة ابملؤسسات العمومّية جيب أن يبقى مقتصرا على-

)رابعا( من جمّلة الشغل وأّن التحّول من العقد احملّدد املّدة إل غي احملّدد املّدة يفضي إل تطابق وضعّية األعوان املعنيني مع    6الزمن على معىن الفصل  
 .1462وضعّية األعوان املستخدمني بصفة دائمة 

 : العامة  رايتاحلقوق و احل

املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية على أّن تّتخذ شكل قوانني   2011ديسمرب    16املؤرّخ ف    2011لسنة    6ف ظّل تنصيص القانون عدد  -
ة أو منح  يد النصوص املتعلقة ابلضماانت األساسّية للموظّفني املدنيني والعسكريني فإّن ميثاق األخالقّيات جيب أن ميتنع عن التنصيص عن واجبات جد

تلزم املعنيني هبا  ضماانت أو حقوق مل ترد بنّص القانون وأن يكتفي ابلتذكي بواجبات النزاهة واحلياد وبوضع مبادئ عاّمة ل تؤّسس لعقوابت أتديبية ول  
 .1463إل إلزاما أخالقيا 

حقوق مل ترد بنّص القانون   دة أو منح ضماانت أو إّن مدّونة السلوك املصادق عليها مبقتضى أمر جيب أن متتنع عن التنصيص على واجبات جدي-
ؤّسس لعقوابت  الذي له وحده أن يضبط احلقوق والواجبات احملمولة على املوظّفني وأن تكتفي ابلتذكي بواجبات النزاهة واحلياد وبوضع مبادئ عامة ل ت

 .1464أتديبية ول تلزم املعنيني هبا إل إلزاما أخالقّيا 
ملهامهم وف حياهتم اخلاصة بواجب التحفظ وأبن يكون سلوكهم قوميا وأن يتحلوا ابألخالق   أدائهمتزام الوعاظ واملرشدين أثناء  يعّد التنصيص على ال -

يا لذا وطاملا  ومن مث فإهنا ل تلزم املعنيني هبا إل إلزاما أخالق  اإلرشاداتالفاضلة وأن تكون هيأهتم حمرتمة وأن يبتعدوا عن املواطن املخّلة ابملروءة من قبيل  
عند   للغرض  وضعها  يتم  خاّصة  وأخالقيات  سلوك  مدّونة  ضمن  وإدراجها  عنها  الستغناء  يتجه  فإنه  قانونية  وظيفة  تؤّدي  ل  األحكام  تلك  أن 

 . 1465القتضاء 
الفقه مع مبدإ ح- املالكي ف  العقيدة وابملذهب  السّنة ف  العلمية ألهل  التقيد ابملرجعية  التنصيص على  يتماشى  املرجعيات  ل  الدولة إزاء خمتلف  ياد 

 .1466الذي يتم تكريسه ابلدستور اجلديد  اإلسالميةواملذاهب الفقهية واملدارس الفكرية 
 هتم الشأن إّن التنصيص على حتجي الدعاية السياسية على الوعاظ واملرشدين أثناء مباشرهتم ملهامهم مع حفظ حّقهم ف إبداء الرأي ف املسائل اليت-

ملسائل ستنادا ألحكام الشريعة السالمية ينطوي على تناقض ضرورة أنه عالوة على غياب مفهوم حمّدد للدعاية السياسية فإن إبداءهم لرأيهم ف االعام ا
 . 1467اليت هتم الشأن العام قد يرتتب عنه بصورة مباشرة أو غي مباشرة دعاية سياسية 

 
 . ساسي اخلاص بسلك الخصائيني النفسانيني السريريني الستشفائينيبط النظام األحول مشروع أمر يتعّلق بض  16657/2014الرأي الستشاري عدد   1460

اص  املتعّلق بضبط النظام األساسي اخل  2000جويلية    17املؤرّخ ف    2000لسنة    1690تنقيح وإمتام األمر عدد  ب  حول مشروع أمر يتعّلق  2014/ 16741الرأي الستشاري عدد     1461
 بسلك ممّرضي الصّحة العمومّية. 

ملصادقة على تنقيح وإمتام النظام األساسي اخلاص ألعوان الشركة الوطنية لالتصالت املصادق عليه ابألمر  حول مشروع أمر يتعلق اب   16745/2014عدد  الرأي الستشاري     1462
 . 1999ديسمرب  27املؤرّخ ف  1999لسنة  2844عدد 

 الجتماعية. ملصادقة على ميثاق أخالقيات مهنة اخلدمة حول مشروع امر يتعّلق اب  16427/2014عدد الرأي الستشاري   1463

   .صدار مدونة سلوك وأخالقيات العون العموميحول مشروع أمر يتعّلق إب 16306/2014الرأي الستشاري عدد   1464

 ية التابع لوزارة الشؤون الدينية. ضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينب  حول مشروع أمر يتعّلق 16550/2014ستشاري عدد الرأي ال  1465

 حول مشروع أمر يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.  16550/2014الرأي الستشاري عدد   1466

 التابع لوزارة الشؤون الدينية.  حول مشروع أمر يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية  16550/2014الرأي الستشاري عدد   1467
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الدين اإلسال- العمومية ل يستدعي يّتجه حذف اإلشارة إل تدريس مبادئ  التدريس ابلفضاءات  العمومية ذلك أن  الفضاءات  مي احلنيف مبختلف 
التنصيص عليه بنص خاص ذلك أنه خيضع إل إطار قانوين سابق الوضع وجاري به العمل ويقتضي مبدئيا احلصول على ترخيص مسبق من اهليكل 

 .1468التدريس هبا وكذلك عند القتضاء إبرام اتفاقيات خصوصية ف الغرض  اإلداري املشرف على الفضاءات العمومية املزمع ممارسة نشاط
من دستور اجلمهورية التونسية الذي أقّر    40إّن التنصيص على حتجي تعيني عون للعمل حتت املسؤولية اإلدارية لقرينه يتعارض مع أحكام الفصل  -

الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف وليس على أّي أساس آخر كما أن   ابحلق ف العمل لكل مواطنة ومواطن وأبن تتخذ الدولة التدابي
اجملال ابإلضافة إل أّن املتعارف    امن الدستور وليس لألمر الرتتيب أن يتدّخل ف هذ  49حتديد هذا احلق هو من اختصاص القانون على معىن الفصل  

 .1469صهم وابلنظر إل الشغورات احلاصلة عليه هو تعيني األعوان مبختلف املصاحل على أساس ّتصّ 
من الدستور التونسي أنه أقّر محاية واسعة لكافّة أشكال التعبي والتواصل والرتاسل وتبعا لذلك فإّن ّتويل النفاذ   31و    24يتبنّي ابلرجوع إل الفصول  -

ل البحث والتحّري يندرج ف إطار ممارسة شكل من أشكال الرقابة اليت إل الشبكات املعلوماتية وقواعد البياانت ومعرفات املصادر ف إطار القيام أبعما 
 . 1470من الدستور  65حتّد من ممارسة احلراّيت واليت تستوجب لتنظيمها نّصا يّتخذ شكل قانون أساسي بصريح الفصل 

خالل  - من  النقابية  التعددية  العتبار  بعني  األخذ  يتجه  النقاب  التمثيل  خصوص  خمول  ف  واللجان  اهلياكل  مبختلف  النقاب  التمثيل  أن  إل  اإلشارة 
 .1471للهيكل النقاب األكثر متثيال كضبط مقاييس حتدد معيار األكثر متثيال )عدد الخنراطات مثال( 

 رتقية: التدرّج و ال

الرتبة  - للرتقية سنواي بنسب معينة وقارة من جمموع أعوان  املفتوحة  الفصل  إن ربط عدد اخلطط  يتعارض من جهة مع أحكام  النظام   30األدىن  من 
صد منها تسديد األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية الذي حيجر كل ترقية ف الرتبة ل يكون الق 

هلا جيوز  اليت  املناظرة  جلنة  استقاللية  مبدإ  مع  أخرى  جهة  ومن  فعلي  اخلطط    شغور  عدد  من  أقل  املرتشحني  من  عدد  بقبول  التصريح  القتضاء  عند 
 . 1472املفتوحة للرتقية

الواردة ابلفصل  - األحكام  تضّمنت  األقدمية   39طاملا  ف سنوات  للرتقية ابلتخفيض  العادية  القواعد  ترمي إل خرق  استثنائية  صبغة  مقتضيات ذات 
 . 1473حتت عنوان يتعلق أبحكام استثنائية ول انتقالية  كنامميكون  39املستوجبة للرتقية فإن إدراج الفصل 

ة ل يتالءم مع إّن التحديد السنوي للمراكز املعروضة للتناظر على أساس الرتبة األدىن وعلى أساس عدد املرتشحني للمناظرة وحتديد دورية إجراء الرتقي -
الفصل   ال  30مقتضيات  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  النظام  طبقا من  شغور  تسديد  منها  الغرض  يكون  ل  الرتبة  ف  ترقية  حجر كّل  ذي 

 .1474للرتاتيب 
 14صل  إّن التنصيص على عدم استشارة اللجنة اإلدارية املتناصفة عند ترقية اإلطارات العليا بداية من رئيس مصلحة مركزي يتعارض مع أحكام الف -

ملتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  ا  1985أوت    5املؤرخ ف    1985لسنة    78من القانون عدد  

 
 يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.  حول مشروع أمر 16550/2014الرأي الستشاري عدد   1468

 وم واآلداب والفنون "بيت احلكمة". ملصادقة على النظام األساسي اخلاص أبعوان اجملمع التونسي للعلاب  حول مشروع أمر يتعّلق 16722/2014عدد الرأي الستشاري   1469

 ن الدينية بوزارة الشؤون الدينية. بط النظام األساسي اخلاص بسلك متفّقدي الشؤو حول مشروع أمر يتعّلق بض  16747/2014الستشاري عدد الرأي   1470

 .حول مشروع أمر يتعّلق ابملصادقة على النظام األساسي اخلاص أبعوان الوكالة التونسية للتضامن 16538/2014الرأي الستشاري عدد   1471

 حول مشروع أمر يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.  16550/2014الرأي الستشاري عدد   1472

يتعّلق  16590/2014د  الرأي الستشاري عد    1473 أمر  اب  حول مشروع  العمومية ذات  الداخلية واملؤسسات  لوزارة  النظام األساسي اخلاص ابلسلك اإلداري  لصبغة اإلدارية  ضبط 
 اخلاضعة إلشرافها. 

املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك   2012ديسمرب  3املؤرخ ف  2012لسنة   3083مر عدد بتنقيح األ  حول مشروع أمر يتعّلق 16607/2014الرأي الستشاري عدد   1474
 املنشطني الثقافيني التابعني لوزارة الثقافة. 
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صفة إببداء رأيها ف  الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات احمللية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكليا الذي خّص اللجنة اإلدارية املتنا
 .1475عوان دون استثناء أّي صنف منهم املسائل املتعلقة برتقية كافة األ

ر املعروض حّيز إّن ضبط أحكام استثنائّية لإلجراءات املتعّلقة بفتح مناظرات الرتقية يفرتض أن تتعّلق ابملناظرات املزمع فتحها بعد دخول مشروع األم-
متناف ومبدأ عدم رجعّية النصوص   2012بعنوان سنة  النفاذ وتكون تبعا لذلك تسوية وضعّية قائمة الذات إلضفاء الشرعّية على مناظرات أجريت  

 . 1476الرتتيبية 

 هنّية: املعداد إسناد األ

لألعوان يتسم مقياس "مدى تقدير املصلحة العامة" بغموض مدلوله وهو ما يتعارض مع مبدإ الضبط الدقيق للمقاييس املعتمدة ف إسناد أعداد مهنية  -
 . 1477العون ابلستناد إليها دون غموض أو لبس أداءعلى حنو ميكن من خالله تقييم 

 .1478يتّم من قبل رئيس املؤّسسة األصلّية وإّّنا يتّم من طرف رئيس املؤسسة اليت يتّم اإلحلاق لديها إّن إسناد األعداد املهنّية لألعوان امللحقني ل -

 عطل:    إسناد ال

يست- ترتيب ل  أمر  الرائسية مبقتضى  الشعب ولالنتخاابت  نّواب  املرتشحني لنتخاابت جملس  العموميني  لألعوان  استثنائية  إسناد عطلة  قانوان  إّن  قيم 
  1983لسنة    112من القانون عدد    40ابعتباره يفتقد إل أتهيل تشريع جييزه ويتعارض مع جمال النتفاع ابلعطل الستثنائية كيفما حّدده الفصل  

صبغة اإلدارية املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات ال 1983ديسمرب  12املؤرخ ف 
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية   1985أوت    5املؤرخ ف    1985لسنة    78من القانون عدد    52والفصل  

الصور املراد إضافتها مبوجب   ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات احمللية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكليا ضرورة أنّ 
النتف ّتّول  اليت  الصور  من  أّي  ف  تندرج  ل  اجلمهورية  لرائسة  أو  الشعب  نّواب  جملس  لعضوية  ابلرتّشح  واملتعلقة  املعروض  األمر  ابلعطل مشروع  اع 

 .  1479من القانونني سالفي الذكر 52و  40الستثنائية املضبوطة بصفة حصرية ضمن الفصلني 
قانون   يندرج حتديد- تتخذ شكل  املتعّلقة هبا  النصوص  فإّن  مثّ  للموظّفني ومن  األساسّية  الضماانت  ضمن  العمومّيون  املوظّفون  ينتفع هبا  اليت  العطل 

املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية. وطاملا أن   2011ديسمرب    16املؤرخ ف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    6عادي طبقا للفصل  
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية   2011ديسمرب    12املؤرخ ف    1983لسنة    112من القانون عدد    35الفصل  

ألنظمة  ا  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية تضمن حتديدا حصراي للعطل اليت ميكن أن ينتفع هبا األعوان اخلاضعون ألحكامه فإنه يتعني على
الفصل   تطبيق  ببيان كيفية  الكتفاء  القانونية  للقواعد  اهلرمي  التسلسل  لقاعدة  وتطبيقا  أبوامر  املضبوطة  اخلاصة  بعني   35األساسية  أيخذ  حنو  على 

 .1480املذكور 35العتبار خصوصية طبيعة العمل ابجلوامع واملساجد والكتاتيب والزوااي دون إحداث أّي صنف من العطل اليت مل يتضّمنها الفصل 

 متيازات: االنح و إسناد امل 

 
 . عوان سلطة رقابة التمويل الصغيملصادقة على النظام األساسي ألاب  حول مشروع أمر يتعلق 16651/2014الرأي الستشاري عدد   1475

يتعّلق بض  16342/2014الرأي الستشاري عدد     1476 أمر  للرتقية إل خمتلف رتب سلك مدرسي حول مشروع  الداخلية  املناظرات  املتعلقة بفتح  بط أحكام استثنائية لإلجراءات 
التعليم البتدائي العاملني ابملدارس البتدائية وخمتلف رتب    نقليزية واإلعالمية وخمتلف رتب سلك مدرسياملدارس اإلعدادية واملعاهد وخمتلف رتب السلك املشرتك ملدرسي اللغة ال

والعالمي األنقليزية  اللغة  ملدرسي  املشرتك  السلك  رتب  وخمتلف  الرتبية  لوزارة  التابعني  القيمني  سلك  رتب  وخمتلف  العامني  القيمني  العايل  سلك  التعليم  وزارة  إل  ابلنظر  الراجعني  ة 
 .2012لومات والتصال وخمتلف رتب سلك رجال التعليم الراجعني ابلنظر إل وزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة دورة جوان والبحث العلمي وتكنولوجيا املع

 . عوان سلطة رقابة التمويل الصغيملصادقة على النظام األساسي ألاب  حول مشروع أمر يتعلق 16651/2014الرأي الستشاري عدد   1477

 . ملصادقة على النظام األساسي اخلاص أبعوان اهليئة الوطنية لالعتماد ف اجملال الصحي حول مشروع أمر يتعّلق اب  16517/2014الستشاري عدد  الرأي  1478
ال   1479 عدد  الرأي  مب  16600/2014ستشاري  يتعلق  أمر  مشروع  جملس  حول  أعضاء  لنتخاابت  املرتشحني  العموميني  لألعوان  استثنائية  عطلة  ولالنتخاابت  نح  الشعب  نواب 

 . الرائسية 

 . لقائمني بشؤون اجلوامع واملساجداب حول مشروع أمر يتعّلق 16324/2014عدد الرأي الستشاري   1480
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من النظام األساسي العام للوظيفة    14إن التنصيص على أّن إحداث منح خصوصية يتّم مبقتضى أمر يعّد تكرارا غي ذي جدوى ألحكام الفصل  -
 .1481العمومية الذي اقتضى أّن إسناد املنح لألعوان اخلاضعني ألحكامه يكون مبقتضى أمر

املتعلق بضبط طرق تسيي سلطة رقابة التمويل الصغي على    2012سبتمرب    28املؤرخ ف    2012لسنة    2128من األمر عدد    8لفصل  طاملا نّص ا-
ا يتجه ضبط نسب  ملنح املقّررة أّن املدير العام يتول ضبط الرواتب واألجور واملنح واحلوافز ف نطاق النظام األساسي بعد مصادقة جملس اإلدارة فإنه 

ة جملس دة أعوان سلطة الرقابة على التمويل الصغي وعدم الكتفاء ابإلحالة ف هذا اخلصوص إل اّتاذ مقّرر داخلي من املدير العام بعد مصادقلفائ
 .1482اإلدارة

الدواوين املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان    1985أوت    5املؤرخ ف    1985لسنة    78من القانون عدد    75ف ظّل تنصيص الفصل  -
شرة وكليّا على أّن واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأس ماهلا بصفة مبا

يل جملس إدارة منشأة إمكانية إسناد منح املرّتب ومجيع املنح مهما كان نوعها تضبط ابألنظمة األساسّية اخلاّصة أو أبمر فإنّه يكون من غي اجلائز ّتو 
نافسة ف القطاع ضرورة إضافّية قارة أو متغّية حسب األهداف الفرديّة أو اجلماعّية احملّددة طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل ووفقا ملا تقتضيه متطلبات امل

 . 1483ة أّن ضبط املنح مبختلف أنواعها يدخل حصرا ضمن جمال السلطة الرتتيبية العام

 عقوابت:ضبط ال

الفصل  - اقتضى  عدد    3لئن  القانون  ف    1985لسنة    78من  واملنشآت   1985أوت    5املؤرخ  الدواوين  ألعوان  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق 
مباشرة وبصفة كلية أنّه ميكن لألنظمة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللية رأس ماهلا  

ية دون  األساسية اخلاصة خمالفة بعض أحكامه فإنه أوجب ف املقابل أن تقتصر تلك املخالفة على األحكام اليت ل تتماشى وخصوصية املؤسسة املعن
ال أحكام  خمالفة  اخلاص  األساسي  للنظام  اجلائز  غي  من  يكون  ذلك  على  وترتيبا  األحكام  من  عدد    9فصل  سواها  القانون    1985لسنة    78من 

 .1484املتضمنة حتديدا حصراي لقائمة األخطاء اليت ميكن اعتبارها أخطاء جسيمة طاملا أن تلك املخالفة ل صلة هلا خبصوصية املؤسسة املعنية 

 . 1485نصوص عليه بقانون الوظيفة العمومية تعّد العقوابت التأديبية من الضماانت األساسية للموّظف العمومي واليت ل ميكن خمالفة تصنيفها امل-

 

 دماج:اإل

ابتداء من دخول األمر عدد  - التمديد ف أجل تقدمي مطالب اإلدماج من سّتة أشهر إل سنة  جويلية   22املؤرخ ف    2013لسنة    3112ليكون 
وإل مبدإ   1993لسنة    64انفذا جيب أن يتضّمن ابلضرورة اترخيا لحقا لدخول مشروع األمر املعروض حيز النفاذ استنادا إل القانون عدد    2013

جمال رجعية األوامر الرتتيبية. كما أّن التمديد ف آجال أحكام انتقالية مضمنة صلب نظام أساسي خاص استنفدت مّدهتا األصلّية خيرج هبا من    عدم
العنوان   صلب  جديدة  مقتضيات  إبدراج  الفصول  ابقي  تعّلقت  لذا وملا  السثنائية  األحكام  ليدخلها جمال  النتقالّية  أو  العاديّة  املتعلق األحكام  الرابع 
يشملها بعد ابألحكام الستثنائية فإن مشروع األمر املعروض خيرج برّمته عن نطاق األحكام العادية ويتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بوضعيات مل  

 
 يتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك املتصّرفني ف الواثئق واألرشيف.  حول مشروع أمر 16612/2014الرأي الستشاري عدد   1481
 . عوان سلطة رقابة التمويل الصغيملصادقة على النظام األساسي ألاب  حول مشروع أمر يتعلق 16651/2014الرأي الستشاري عدد   1482

تنقيح وإمتام النظام األساسي اخلاص ألعوان الشركة الوطنية لالتصالت املصادق عليه ابألمر  ملصادقة على  حول مشروع أمر يتعلق اب   16745/2014عدد  الرأي الستشاري     1483
 . 1999ديسمرب  27املؤرّخ ف  1999لسنة  2844عدد 

 للتضامن.أبعوان الوكالة التونسية ملصادقة على النظام األساسي اخلاص حول مشروع أمر يتعّلق اب  16538/2014الرأي الستشاري عدد   1484

 ك أعوان املصاحل النشيطة للغاابت. ضبط النظام األساسي اخلاص بسلب  حول مشروع أمر يتعّلق 16545/2014ستشاري عدد الرأي ال  1485
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دماج ضمن أعوان سلك املراقبة املشار إليها أعاله مبا جيدر معه تغيي عنوانه ليصبح متعلقا بسن أحكام استثنائية لإل  2014لسنة    3112األمر عدد  
 .1486القتصادية 

اصة املكّونة له طاملا تعّلق مشروع األمر إبدماج األعوان غي اخلاضعني إل النظام األساسي العام املتمّيز لقوات األمن الداخلي ضمن أحد األسالك اخل-
ألصلّية لألعوان املزمع إدماجهم فإنه يتعنّي على اإلدارة عدم اإلخالل  دون أن تكون الغاية تكوين نواة أسالك قوات األمن الداخلي أو حذف األسالك ا

أعوان قوات األمن  مببدإ املساواة عند الدخول إل الوظيف وذلك إبخضاع األعوان املزمع انتداهبم إل نفس الشروط الدنيا القانونية املستوجبة ف انتداب  
اليمني املنصوص عليها ابلقانون ويتعني على الرئيس املباشر للعون عند إعداد ملف اإلدماج أن يطلع املعين ابألمر    أداءالداخلي كما يتعنّي على العون  

رخيص قبل على الواجبات اجلديدة احملمولة عليه مبقتضى اإلدماج املتمثلة ف ضرورة احلصول على ترخيص قبل إبرام عقد الزواج وضرورة احلصول على ت
 . 1487لتونسي وحتجي اإلضراب وحتجي الخنراط  ف املنظمات ذات الصبغة السياسّية وحتجي تعاطي نشاط جتاري مغادرة الرتاب ا

العمومية ل تكون مقرتنة ضرورة ابنقراض سلكهم األصلي- للوظيفة  العام  للنظام األساسي  الغاية من إدماج أعوان اتبعني لسلك ما خاضع  وإّنا    إّن 
إدماج األعوان املنتمني ألسالك أخرى من خمتلف الرتب أو كذلك إبحداث رتب جديدة صلب سلك موجود آنفا ويكون  مبجّرد إحداث سلك جديد و 

 .1488اهلدف من اإلدماج حينها سّد الشغور احلاصل جراء ذلك
مباشرة مما يقتضي أن يكون حمّددا  إّن اإلدماج يعّد طريقة استثنائّية للدخول إل سلك ما أو للرتقية من رتبة أو صنف أو صنف فرعّي إل األعلى  -

ر مبثابة الرتقية بشروط مضبوطة و أن يكون حمّددا مبّدة زمنّية ل تستغرق أبي حال من األحوال ما قد تستغرقه الرتقية من رتبة إل رتبة وإل أصبح األم
 .1489اآللّية 

 95اختبار مهين ودون اشرتاط أقدمّية دنيا يتعارض مع أحكام الفصل  إّن التنصيص على أن اإلدماج يتم ف رتب إطارات املوظّفني وذلك دون إجراء  -
املتعلق بضبط   1985أكتوبر    5املؤرخ ف    1985لسنة    1216من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التطبيقية له وخاصة األمر عدد  

 .1490شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات املوظّفني
يتجه حتديد أجل موضوعي ل    حفاظا على احلق ف - املساواة بني األعوان  القانونية وملبدإ  الوضعيات  الرتقية وضماان لستقرار  التدرج وعلى احلق ف 

 .  1491يتجاوز السنة ف كل احلالت ينتهي مبوجبه احلق ف املشاركة ف عملية اإلدماج 

 توظيف: الإعادة 

املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة   2014أوت    19املؤرّخ ف    2014لسنة    54ن القانون عدد  م  2إّن التأهيل التشريعي املنصوص عليه ابلفصل  -
خيص ضبط شروط وإجراءات تطبيق إعادة توظيف األعوان العموميني فحسب وابلتايل فإّن إدراج أحكام تتعلق بضبط جمال إعادة التوظيف    2014

التشري  للتأهيل  الفصل  وكذلك أهدافه يكون بذلك متجاوزا  املسائل ّت ضبطها ضمن  إليه أعاله ول ميكن بذلك   2عي ابإلضافة إل أن تلك  املشار 
 .1492إدراجها ضمن صالحّيات السلطة الرتتيبية العاّمة 

 
عوان  املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص أب  2013جويلية    22املؤرخ ف    2013لسنة    3112حول مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد    16568/2014الرأي الستشاري     1486

 سلك املراقبة القتصادية. 
من الداخلي التابعة لوزارة الداخلية  دماج عملة املصاحل الدارية املشرتكة والعملة املباشرين بوحدات قوات األحول مشروع أمر يتعلق إب  16654/2014الرأي الستشاري عدد     1487

 . سالك هذه القواتأ نضم

 . ساسي اخلاص بسلك الخصائيني النفسانيني السريريني الستشفائينيبط النظام األحول مشروع أمر يتعّلق بض  16657/2014ي الستشاري عدد الرأ  1488

عدد     1489 الستشاري  ب   16373/2014الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  الشؤون  حول  بوزارة  العمل  نزاعات  وإدارة  الشغل  لتفقد  العامة  اهليئة  أبعضاء  اخلاص  األساسي  النظام  ضبط 
 . الجتماعية

 . ضبط النظام األساسي اخلاص أبعوان سلك املكتبات والتوثيق بوزارة الثقافةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16479/2014الرأي الستشاري عدد   1490

 . ساسي اخلاص بسلك الخصائيني النفسانيني السريريني الستشفائينيبط النظام األحول مشروع أمر يتعّلق بض  57166/2014الرأي الستشاري عدد   1491

يتعّلق  16770/2014الرأي الستشاري عدد     1492 الفصل  ب   حول مشروع أمر  لسنة    54من القانون عدد    2ضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف األعوان العموميني على معىن 
 .2014انون املالية التكميلي لسنة بق 2014أوت  19املؤرخ ف  2014
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 2014ة  املتعلق بقانون املالية التكميلي لسن  2014أوت    19املؤرّخ ف    2014لسنة    54من القانون عدد    2إّن إعادة التوظيف على معىن الفصل -
بقوانني خاصة )ا املستقلة اخلاضعة ألنظمة ممّيزة  العمومّية وعليه تكون األسالك  الوظيفة  لقانون  العموميني اخلاضعني  لعسكريني، قوات تتعّلق ابألعوان 

الفصل    األمن التوظيف على معىن  إعادة  أّن  بطبيعتها كما  انطباقه  القضاة( خارجة عن جمال  الديوانة،  يتّم إل ابعتماد صيغة املذكو   2الداخلي،  ر ل 
 .1493التناظر وبغاية سّد احلاجّيات الفعلّية بكّل إدارة

 ستثنائية: النتقالّية وااالحكام األ

انطب - تيسي  إل  أساسا  النتقالّية  األحكام  خاضعة  اهتدف  القدمي  التشريع  ظّل  ف  الناشئة  الوضعيات  بقاء  إمكانية  فتح  خالل  من  اجلديد  التشريع  ق 
ا التمديد ف  ألحكامه لفرتة زمنية حمدودة تكون ابنقضائها تلك الوضعيات قد أتقلمت مع تطبيق أحكام التشريع اجلديد بشأهنا وابلتايل فال جيوز مبدئيّ 

ال الوضعّيات  على  اجلديد  التشريع  تطبيق  تفصل  اليت  املّدة  حدود  ف  يكون  نفاذها  أّن  ابعتبار  النتقالّية  األحكام  انطباق  التشريع أجل  ظّل  ف  ناشئة 
 .1494القدمي 

لّية واملؤّسسات العمومية طاملا مل يتّم التمديد ف مواصلة العمل ابألحكام الستثنائّية اخلاّصة ابألعوان والعملة الوقتيني واملتعاقدين للدولة واجلماعات احمل-
قد   تكون  األحكام  تلك  فإن  نفاذها  أجل  انقضاء  قبل  اإلدارية  الصبغة  سراين ذات  ف  التمديد  اجلائز  غي  من  وأصبح  القانونية  املنظومة  من  انتفت 

 .1495مفعوهلا 

 ضبط برامج عمل:  

احليواانت جيعل من وزير  إّن ارتباط أعمال األطباء البياطرة الوثيق ابإلدارة العاملة ف جمال الصّحة احليوانية ومراقبة التحركات الوطنية واحلدودية ملختلف  -
 . 1496ّهل لضبط برامج عمل األطباء البياطرة املتفّقدين حسب األوليات اليت تضبطها مصاحل وزارته الفالحة هو املؤ 

 

 

 نظام العمل نصف الوقت: 

ّتع  " من الصنف "أ" والتمّتع ابملنح والمتيازات املخّولة للموظّفني املتمّتعني ابخلطط الوظيفّية حيول دون التم1إّن انتماء األعوان إل الصنف الفرعي "أ-
املتعّلق بضبط نظام   1985جوان    17املؤرّخ ف    1985لسنة    839من األمر عدد    2بنظام العمل نصف الوقت تطبيقا للفقرة األول من الفصل  

 .1497العمل نصف الوقت ابإلدارات العمومّية واجلماعات العمومية احمللّية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريّة 

 الوضع على الذّمة: 

 
يتعّلق  16770/2014الرأي الستشاري عدد     1493 الفصل  ضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف األعوان العموميني علب   حول مشروع أمر  لسنة    54من القانون عدد    2ى معىن 

 .2014انون املالية التكميلي لسنة بق 2014أوت  19املؤرخ ف  2014

ساسي اخلاص بسلك  واملتعلق بضبط النظام األ 2006نوفمرب  30املؤرخ ف  2006لسنة  3156مر عدد متام األإب  حول مشروع أمر يتعّلق 2014/ 16299الرأي الستشاري عدد   1494
 . املكونني ف الفالحة والصيد البحري

يتعّلق اب  16341/2014الرأي الستشاري عدد     1495 الوقتيني واملتعاقدين للدولة واجلماعات  حول مشروع أمر  لتمديد لفرتة اثلثة ف األحكام الستثنائية اخلاصة ابألعوان والعملة 
 .2013ماي  7املؤرخ ف  2013لسنة  483لعمومية ذات الصبغة اإلدارية مبقتضى األمر عدد احمللية واملؤسسات ا

 . بط النظام األساسي اخلاص بسلك األطباء وأطباء األسنان واألطباء البياطرة والصيادلة املتفقدين للصحةحول مشروع أمر يتعّلق بض  16329/2014الرأي الستشاري عدد   1496

عدد    الرأي   1497 ب   16373/2014الستشاري  يتعّلق  أمر  مشروع  الشؤون  حول  بوزارة  العمل  نزاعات  وإدارة  الشغل  لتفقد  العامة  اهليئة  أبعضاء  اخلاص  األساسي  النظام  ضبط 
 . الجتماعية
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الوظيفاس- بقانون  عليها  منصوص  الذّمة وضعية غي  الوضع على  اعتبار  اإلداريّة على  احملكمة  فقه قضاء  العمومية تقر  خلرقه   ة  معدوما  ويشّكل عمال 
املوّظف تبعا لذلك فإّن  و الدستور من جهة استحداثه من قبل سلطة تنفيذية وكذلك خلرقه قانون الوظيف من جهة استحداثه حلالة خامسة غي واردة به  

الذي يكو  الفعلي  تقرّبه من وضعّية املوّظف  تبعاهتا وهي  الوضعّية يكون قد وضع نفسه ف وضعّية غي شرعّية وعليه حتّمل  ن خاضعا الذي قبل هبذه 
 .1498ابلضرورة إل الضوابط واألحكام الناشئة عن األوضاع الظاهرة لوضعه على الذّمة 

و - العاّمة  األساسّية  األنظمة  أّن  وأعوان  طاملا  الداخلي  األمن  قوات  وأعوان  والعسكريني  )القضاة  العمومي  القطاع  ألعوان  املستقّلة  األساسّية  األنظمة 
نظامها القانوين على غرار ما هو معمول به ف القانون   فاملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية( مل تتعّرض إل حالة الوضع على الذّمة  

  2012ديسمرب    20املؤرّخ ف    2012لسنة    23من القانون األساسي عدد    22ن الفرنسي( فإّن ذكر عبارة الوضع على الذّمة ابلفصل  املقارن )القانو 
لتونسي  وميني ابلقانون ااملتعّلق ابهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت ل يرتّتب عنه إحداث حالة الوضع على الذّمة كنظام قانوين حمّدد ومضبوط لألعوان العم

العليا املستقّلة لالنتخاابت طاملا مل يضبط هذا األخي تلك احلالة ونظامها القانوين ومل حيّدد شروطها وإجراءاهتا ممّا جيعل تلك العبارة الواردة بقانون اهليئة  
نون ف إحداث حالة من احلالت اليت ميكن وضع  إّّنا استعملت ف سياق لغوّي عام ل ميكن الستناد إليه لّتاذ مشروع أمر على أساسها حيّل حمّل القا

ا إل  املمنوحة  الضماانت  إطار  ف  وحده  القانون  جمال  ضمن  تدخل  املسائل  هذه  وأّن  سّيما  القانوين  نظامها  وضبط  فيها  العموميني  ملوظّفني األعوان 
الفصل   معىن  على  عدد    6العموميني  التأسيسي  القانون  ف    2011لسنة    6من  للسلط    2011سمرب  دي  16املؤرّخ  املؤقت  ابلتنظيم  املتعلق 

 . 1499العمومية 
التشر - للسلطة  املسند  اعتداء على الختصاص  العموميني هبا يشّكل  اليت ميكن وضع األعوان  القانونية  يعية  إّن استحداث حالة جديدة من احلالت 

 .1500العموميني وتتعارض مع قواعد حسن التصّرف ف األموال العمومّية فضال عن أهّنا تؤّدي إل إهدار الضماانت األساسّية املمنوحة إل املوظّفني 

 تصريح ابملكاسب: ال

  1987أفريل    10املؤرّخ ف    1987لسنة    17إّن إخضاع أعوان لواجب التصريح على املكاسب سبق إخضاعهم هلذا التصريح مبوجب القانون عدد  -
ألحكام   إعادة  يعّد  الشرف  على  ابلتصريح  من املتعلق  أخرى  أصناف  إخضاع  الرتتيبية  للسلطة  فّوض  الذي  التشريعي  التأهيل  لنطاق  وجتاوزا  تشريعية 
 .1501األعوان العموميني للتصريح على الشرف ابملكاسب 

 . 1502إّن إعادة األوامر الرتتيبية ملقتضيات تشريعية ينجر عنه إشكاليات قانونية -

 لتنظيم اإلداري قة اباملتعلّ ية  االستشار خبصوص امللفات  :  لثاين  ارع  الف

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 اختصاصات كتاب الدولة: 

ابلنظر ل  إّن كتاب الدولة امللحقني بوصفهم مكّلفني مبساعدة السلطة امللحقني لديها ف اإلشراف على جمالت معيّنة من القطاعات الراجعة إليها  -
لدولة يعتربون غي مؤّهلني  ميتلكون صالحّيات ذاتّية وإّّنا يعملون حتت السلطة املباشرة إّما لرئيس احلكومة أو للوزراء امللحقني لديهم وعليه فإّن كّتاب ا

شاريع إل مىت ثبت  لقرتاح اّتاذ مشاريع أوامر ترتيبّية ف اجملالت املكّلفني مبساعدة السلطة امللحقني لديها ف اإلشراف عليها والتأشي على تلك امل

 
 . املستقلة لالنتخاابت مبناسبة النتخاابت والستفتاءعوان العمومني على ذمة اهليئة العليا وضع األحول مشروع أمر يتعّلق ب 16508/2014الرأي الستشاري عدد   1498

 . عوان العمومني على ذمة اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت مبناسبة النتخاابت والستفتاءوضع األحول مشروع أمر يتعّلق ب 16508/2014عدد  الرأي الستشاري  1499

 . عوان العمومني على ذمة اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت مبناسبة النتخاابت والستفتاءوضع األحول مشروع أمر يتعّلق ب 16508/2014عدد  الرأي الستشاري  1500

 . ضبط أصناف املؤسسات العمومية للصحة اخلاضعني للتصريح على الشرف ابملكاسبحول مشروع أمر يتعّلق ب  16502/2014الرأي الستشاري عدد   1501
 . ضبط أصناف املؤسسات العمومية للصحة اخلاضعني للتصريح على الشرف ابملكاسبحول مشروع أمر يتعّلق ب  16502/2014الرأي الستشاري عدد   1502
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ك على أّن أتشيهم للنصوص املذكورة يكون مقرتان حصوهلم على تفويض سلطة إّما من رئيس احلكومة أم من الوزراء امللحقني لديهم يرّخص هلم ف ذل
 .1503وجواب بتأشيها من قبل السلطة امللحقني لديها 

 ياكل: اهلجتديد 

هام املوكولة إليهم  إّن انتهاء املّدة النيابّية ألعضاء هيئات يفضي إل فقداهنم عضويّتهم بتلك اهليئات وإل عدم اختصاصهم إبصدار القرارات ومباشرة امل-
إمكانيّ مبق العمومي  املرفق  لستمرارية  ضماان  استثنائّية  بصفة  أقر  الفرنسي  الدولة  جملس  قضاء  فقه  أّن  إل  اإلشارة  جتدر  ولكن  القانون  مواصلة تضى  ة 

بعبارة األعمال اجلارية تلك اهليئات املنتخبة املنتهية مّدة نيابتها تصريف األعمال اجلارية مؤقّتا إل حني مباشرة اهليئات اجلديدة املنتخبة مهامها ويقصد  
قا وضعيّات  إحداث  شأهنا  من  اليت  األعمال  دون  الستعجال  حالت  تقتضيها  اليت  أو  العمومية  املرافق  استمرارية  لتأمني  ضرورية  تكون  أو اليت  نونية 

التأكيد على أن هذه   انتخاهبا مع  اليت سيتّم  اهليئة اجلديدة  تقّيد  مالّية من شأهنا أن  تتجاوز األجل   كانيةاإلمالتزامات  الزمن ول جيب أن  حمدودة ف 
 .  1504الضروري إلجراء النتخاابت 

 رايت:احلقوق و احل

إذ أقر ف فصله  - التعبي والتواصل والرتاسل  التونسي محاية واسعة لكافة أشكال  الدستور  أقر  املراسالت   24لقد  للحياة اخلاصة وسريّة  الدولة  محاية 
ضمن حرية الفكر والرأي والتعبي واإلعالم والنشر وأقّر مببدإ عدم جواز ممارسة رقابة مسبقة على هذه  31ية وف الفصل والتصالت واملعطيات الشخص 

 .1505احلرايت
احلراي- ممارسة  من  حتّد  اليت  الرقابة  أشكال  من  شكال  يعّد  لالتصالت  الوطنية  املنظومات  استغالل  ف  لالتصالت  الفنية  الوكالة  تدخل  واليت إّن   ت 

 1506من الدستور. 65يستوجب لتنظيمها نصا يّتخذ شكل قانون أساسي بصريح الفصل 
فحة اإلرهاب متابعة إّن التنصيص على تويل إدارة الستخبارات والتحرايت متابعة األفراد املشبوهني ف اجملالني األمين والسلوكي وتويل إدارة التوقي ومكا-

جمال   ف  املشبوهني  أ  اإلرهاباألفراد  متابعة  اخلارجية  العالقات  إدارة  وتويل  والتحرايت  الستخبارات  إدارة  مع  العسكريني ابلتنسيق  امللحقني  نشطة 
الدستور   اليت كفلها  يعّد مساسا ابحلقوق واحلرايت  الالسلكية  التقين مراقبة ومحاية التصالت  املركز  بتونس وتويل  املعتمدين  الفصلني األجانب  صلب 

 . 1507منه واليت ل ميكن احلّد منها إل بقانون وحسب ضوابط حمّددة 49و 24

 

 وزارية: الصاحل املإحلاق 

لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17لئن كان اإلجراء املتمّثل ف إحلاق املصاحل اإلدارية لوزارة معّينة بوزارة أخرى جائزا عمال مبقتضيات الفصل  -
ر إل أّن إحلاق مصاحل  املتعّلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية انفذة املفعول مبقتضى األحكام النتقالّية للدستو   2011ديسمرب    16املؤرخ ف    2011

طة منذ إحداثها  كتابة الدولة للهجرة والتونسيني ابخلارج إل وزارة الشؤون الجتماعية ل يستوجب إصدار أمر ذلك أن كتابة الدولة املذكورة كانت مرتب
 .1508بوزارة الشؤون الجتماعّية 

 
 .حداث وتنظيم اجلائزة الوطنية حلقوق الطفلحول مشروع أمر يتعّلق إب  16459/2014الرأي الستشاري عدد   1503

 . تكليف أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بتسيي الشؤون اجلارية حول مشروع أمر يتعّلق ب  16390/2014الرأي الستشاري عدد   1504

 . داري واملايل وطرق تسيي الوكالة الفنية لالتصالتبط التنظيم اإلحول مشروع أمر يتعّلق بض  16696/2014الرأي الستشاري عدد   1505

 . داري واملايل وطرق تسيي الوكالة الفنية لالتصالتبط التنظيم اإلعّلق بض حول مشروع أمر يت 16696/2014الرأي الستشاري عدد   1506

 يتعّلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لوكالة الستخبارات واألمن للدفاع.  حول مشروع أمر 16759/2014الرأي الستشاري عدد   1507

 .حلاق مصاحل كتابة الدولة للهجرة والتونسيني ابخلارج بوزارة الشؤون الجتماعية حول مشروع أمر يتعّلق إب 16461/2014الرأي الستشاري عدد   1508
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 : العمومية ؤّسساتاملياكل و اهليئات و اهلإحداث 

املتعّلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية اختصاص   2011ديسمرب    16املؤرخ ف    2011لسنة    6القانون التأسيسي عدد    من  17لئن أسند الفصل  -
لسنة    81املرسوم عدد  إحداث وتعديل املؤسسات واملنشآت العمومية وضبط صالحياهتا واختصاصاهتا لرئيس احلكومة فإنه جتدر اإلشارة إل أّن تنقيح  

ف    2011 واملتوسطية   2011أوت    23املؤرخ  العربية  املوسيقى  مبركز  وتعديل   املتعلق  حبذف  ول  والصالحيّات  الختصاصات  بضبط  ل  يتعّلق  ل 
يني واليت نّص الفصل مؤسسة عمومية وإّنا يتعّلق بتغيي النظام القانوين املنطبق على األعوان والذي يعّد من الضماانت األساسية املمنوحة للموظّفني املدن

 . 1509من القانون التأسيسي على أّن النصوص املتعّلقة هبا تتخذ شكل قوانني عاديّة  6
السلطات ف - تفويض لغيه من  لرئيس احلكومة وغي قابل ألن يكون حمّل  العمومية هو اختصاص حصرّي مسند  املؤسسات  إّن اختصاص إحداث 

املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية   2011ديسمرب    16املؤرّخ ف    2011سنة  ل  6من القانون التأسيسي عدد    17الدولة تطبيقا ألحكام الفصل  
املؤسسات و  أّن رئيس احلكومة خيتّص إبحداث وتعديل  الذي نّص على  التونسية  النتقالّية لدستور اجلمهورية  املفعول مبوجب األحكام  املنشآت انفذ 

 .1510الحيّاهتا بعد مداولة جملس الوزراء وإعالم رئيس اجلمهورية العمومّية واملصاحل اإلداريّة وضبط اختصاصاهتا وص
النص احملدث هلا جلمل- القضاء يؤول إل ضرورة احرتام  العديل بدورها كضامن لستقاللية  القضاء  الوقتية لإلشراف على  اهليئة  املبادئ إّن اضطالع  ة 

املت تلك  منها  القضاء وخاصة  املتصلة ابستقالل  الدولية  إداراي وماليا  واملعايي  والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  املذكورة عن  اهليئة  استقاللية  بتكريس  عّلقة 
 . 1511وهيكلّيا 

املعط- حرمة  ومن  والرأي  التعبي  حريّة  من  ميّس  أن  شأنه  من  لالتصالت  الوطنية  املنظومات  استغالل  مهامه  بني  من  يتوّل  هيكل  إحداث  يات إّن 
النرتانت وعرب اخلطوط اهلاتفية وجيب أن ميتثل إل معايي تضمن شفافية أعماله وحياده وأمّهها الشكل القانوين املستوجب الشخصية املتبادلة على شبكة 

 .1512لإلحداث 
ت احلاجة ما دعطاملا أّن جملس التحاليل القتصاديّة يعترب هيئة استشارية حمدثة لدى رئيس احلكومة جتتمع بصفة دورية كّل ثالثة أشهر على األقل وكلّ -

ستقالل املايل واليت جيوز  فإّن هذا اجمللس ل يندرج ضمن اهلياكل اإلداريّة دائمة العمل املتمّتعة بوجود ذايت مستمر أو اليت تتمّتع ابلشخصّية القانونّية وال
الفصل   لديها على معىن  القطاع العمومي  القانون عدد    61بذلك إحلاق أعوان من  املتعلق   1983ديسمرب    12  املؤرخ ف   1983لسنة    112من 

والفصل   اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومّية  واملؤّسسات  احمللّية  واجلماعات  الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  عدد    55بضبط  القانون  لسنة    78من 
ف    1985 ذات  1985أوت    5املؤرخ  العمومية  واملؤسسات  الدواوين  ألعوان  العام  األساسي  النظام  بضبط  والتجاريّة   املتعلق  الصناعّية  الصبغة 

 .1513والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكلّيا
الفصل  - أحكام  عدد    2يتضح من  األمر  الرقمي    2007ماي    28املؤرخ ف    2007لسنة    1289من  لالقتصاد  األعلى  اجمللس  املتعلق إبحداث 

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا   2012سبتمرب    11املؤرخ ف    2012لسنة    1998من األمر عدد    54وطرق تسييه والفصل  وضبط مهامه وتركيبته  
املتعلقة بوض الرقمي وخاصة منها تلك  الرقمي وإدارة القتصاد  املوكولة لكل من اجمللس األعلى لالقتصاد  املهام  ع الختيارات املعلومات والتصال أن 

مثلة ف ربامج الوطنية ف ميدان القتصاد الرقمي تتقاطع مع املهمة العامة املسندة للمجلس السرتاتيجي لالقتصاد الرقمي املزمع إحداثه واملتوالتوجهات لل
 .1514لذكروضع السرتاتيجية الوطنية لالقتصاد الرقمي ومتابعة تنفيذها، وتبعا لذلك يتجه أتمني التنسيق ف املهام بني خمتلف اهلياكل سالفة ا 

 
 . املتعلق مبركز املوسيقى العربية واملتوسطية 2011أوت  23املؤرخ ف  2011لسنة  81تنقيح املرسوم عدد ق ب حول مشروع أمر يتعلّ  16483/2014الرأي الستشاري عدد   1509

واملتعلق بضبط اهليكل التنظيمي للديوان الوطين    2007أوت    8املؤرخ ف    2007لسنة    2051متام األمر عدد  إب  حول مشروع أمر يتعّلق  16353/2014الرأي الستشاري عدد     1510
 . التونسي للسياحة

 .  لتنظيم اإلداري واملايل للهيئة الوقتية للقضاء العديل حول مشروع أمر يتعّلق اب 16404/2014الرأي الستشاري عدد   1511
 . واملايل وطرق تسيي الوكالة الفنية لالتصالتداري بط التنظيم اإلحول مشروع أمر يتعّلق بض  16696/2014الرأي الستشاري عدد   1512

عدد     1513 الستشاري  ب  16438/2014الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  عدد  حول  األمر  ف    2012لسنة    3406تنقيح  التحاليل    2012ديسمرب    27املؤرخ  جملس  إبحداث  واملتعلق 
 . القتصادية وضبط تركيبته وطرق سيه

 ق إبحداث اجمللس السرتاتيجي لالقتصاد الرقمي. حول مشروع أمر يتعلّ  2014/ 16540الرأي الستشاري عدد   1514
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منه تطرّقت لبعض جوانب التنظيم اإلداري   4يتعلق مشروع األمر املعروض إبحداث وكالة تونسية لألمان النووي ف حني أّن الفقرة األول من الفصل  -
ال الفصل نّصت على أن يضبط  الثانية من نفس  الفقرة  املعروض ومضمونه خاصة وأّن  تنسيق بني عنوان مشروع األمر  تنظيم اإلداري وف ذلك عدم 

املشار إليها وإدراجها ضمن األمر الذي سيضبط    األولواملايل وطرق تسيي الوكالة التونسية لألمان النووي مبقتضى أمر وهو ما يتجه معه حذف الفقرة  
 .1515اإلداري واملايل  التنظيم

 النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية: 

نشر النصوص املتعلقة إبحداث وتنظيم املؤسسات العمومية املختصة ف تكوين أعوان احلرس الوطين تكون هذه  ف غياب أحكام تشريعية تعفي من  -
املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية    1993جويلية    5املؤرخ ف    1993لسنة    64األحكام متعارضة مع مقتضيات القانون عدد  

 .1516نصوص القانونية حيز النفاذ وترتيب آاثرها القانونية يتوقف على نشرها ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية ونفاذها ضرورة أن دخول كافة ال

 : العمومية ؤسساتامل تغيري صبغة

تعود إل الدولة ول    2011مارس    9إّن الشركة التونسية لسياحة الشباب تعود ابمللكية إل حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل قضائيا بتاريخ  -
حتسم بعد ف    التونسية كما أن جلان التصفية الثالث املشرفة على أعمال التطهي أو التفويت ف ممتلكات حزب التجّمع الدستوري الدميقراطي املنحل مل

ة ذلك أن هذا التفويت ل يكون إل  مآل الشركة املذكورة مما جيعل إدراجها ضمن قائمة املنشآت العمومية من قبيل التدخل ف أعمال السلطة القضائي
  1995أفريل    17املؤرخ ف    1995لسنة    34قضائيا ول ميكن أن يتم مبوجب حمضر اجتماع وزاري أو بنص ترتيب وذلك عمال أبحكام القانون عدد  

 من ذوات القانون اخلاص ول ميكن نقل  منه، وتبعا لذلك فإّن الشركة تعدّ   47املتعلق إبنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوابت اقتصادية وخاصة الفصل  
 .19951517لسنة  34ملكيتها للدولة إل بقرار قضائي وعليه يتجه انتهاج اإلجراءات القضائية الواردة ابلقانون عدد 

إداريّة كإخضاع  - إداريّة إل مؤسسة عمومّية ل تكتسي صبغة  القانونية من مؤسسة عمومية ذات صبغة  الصبغة  تغيي  أّن  الغي إل طاملا  عالقتها مع 
 والنظام األساسي القانون التجاري من شأنه أن يرتّتب عنه أتثي فورّي على عّدة مستوايت من أمهّها النظام احملاسب للمؤّسسة وتنظيمها اإلداري واملايل

التابعة له فإنّه يّتجه مراجعة النظام الق  النافذ للمسائل املشار إليها ف اجتاه مالءمتها مع  اخلاص لألعوان ونظام التصّرف ف العّقارات واملنقولت  انوين 
 .1518تغيي الصبغة وإدراج أحكام انتقالّية عند القتضاء 

املؤسسات والدول  - الدولية مع  التعاون  إبرامها بصفة مباشرة لتفاقيات  القانونية ف مؤسسة ما حيول دون  الشخصية  انعدام  ولتفاقيّات   األجنبيةإّن 
 . 1519جملتمع املدين والقطاع اخلاص واألجانبالتكوين مع ا

 دارية: اإلياكل اهلضبط مهام ومشموالت 

من مشروع األمر على أهنا تضطلع ابقرتاح الرتخيص ف إحداث املنشآت النووية   2ف معرض حتديد مهام الوكالة التونسية لألمان النووي نص الفصل  -
ي واضح بني وإسناد وتعديل وسحب الرتاخيص املتعلقة ابألنشطة النووية واإلشعاعية طبقا للتشريع اجلاري به العمل، وتتضمن هذه املقتضيات متييزا غ

 
 . حداث الوكالة التونسية لألمان النوويحول مشروع أمر يتعّلق إب  2014/ 16592الرأي الستشاري عدد   1515
حداث مدرسة التكوين متعددة  املتعلق إب  2009كتوبر أ  12املؤرخ ف  2009لسنة  250مر عدد تنقيح وامتام األحول مشروع أمر يتعّلق ب  16665/2014الرأي الستشاري عدد   1516

 . الختصاصات للحرس الوطين ابملرانقية وضبط تنظيمها الداري واملايل 

 ث الشركة التونسية لسياحة الشباب. حول مشروع أمر يتعّلق إبحدا 2014/ 16532الرأي الستشاري عدد   1517
 . حداث معهد الصحة والسالمة املهنية املتعلق إب  1990أوت  7املؤرخ ف  1990لسنة  77تنقيح القانون عدد حول مشروع أمر يتعّلق ب  16672/2014الرأي الستشاري عدد   1518

املتعلق بضبط التنظيم الداري واملايل للمدرسة   2007حويلية  23املؤرخ ف  2007لسنة  1885مر عدد ام األمتحول مشروع أمر يتعّلق إب 16677/2014عدد الرأي الستشاري   1519
 . دارةالوطنية لإل 
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من املنشآت   نظام الرتخيص املعتمد ابلنسبة للمنشآت النووية والنظام املعتمد ابلنسبة للرتخيص لألنشطة النووية ذلك أنه مل يتم تعريف املقصود بكل
 . 1520التفاقية الدولية لألمان النووي مل تتضمن هذا التمييز أن النووية واألنشطة النووية عالوة على 

يص النظام األساسي اخلاص بسلك الوّعاظ ومرشدي الشؤون الدينية الساري املفعول على إخضاع املنتدبني اجلدد ابلسلك املذكور إل  إّن عدم تنص-
ت يتّم  مل  طاملا  للوعاظ  األساسي  التكوين  مهمة  الدينية  اإلطارات  لتكون  الوطين  املعهد  إسناد  السابق ألوانه  من  أساسي جيعل  تكوين  النظام  فرتة  نقيح 

 . 1521األساسي اخلاص ابلسلك املذكور
مع تلك املسندة إل    إّن ضرورة تنسيق املهام املتعّلقة بتطوير الكفاءات يقتضي أن ل تتقاطع املهام املوكولة إل املعهد الوطين لتكوين اإلطارات الدينية-

 . 1522بوزارة الشؤون الدينية   اإلسالميةاإلدارة العاّمة للشؤون 
ه من بني آليات ممارسة السلطة الرائسّية ف حني أّن املعهد األعلى للشريعة يعّد مؤسسة عمومّية وتبعا لذلك فإن عالقته ابإلدارة يعّد أسلوب التوجي-

 .1523واإلرشاداملركزية حتكمها آليات رقابة اإلشراف اليت ل تتضّمن من بني وسائلها أسلوب التوجيه 
القارين على األغلبية املشرتطة لجتماع اجمللس بصفة قانونية أو تلك    طاملا أنّه ل أتثي للتمييز ف خصوص أعضاء- جملس التوجيه بني القارين وغي 

 . 1524املتعلقة إببداء آرائه فإنه يتجه الستغناء عنه 
ة ف تنظيم مومسي احلج والعمرة ضرورة  يعّد من غي اجلائز إكساء مداولت اللجنة الوطنية للحج والعمرة الصبغة اإللزامية والتقريرية إزاء األطراف املتدخل-

 . 1525أّن ذلك من شأنه أن يتعارض مع النصوص القانونية والرتاتيب السارية املفعول واحملّددة جملال تدخل اهلياكل املمثلة صلبها 

 خالقيات: األسلوك و المدّوانت 

النصوص- بقية  عن  اإلداريّة  التنظيمات  ف  املعتمدة  األخالقّيات  مدّوانت  ومن   ّتتلف  القانونية  الصياغة  قواعد  حيث  من  املألوفة  والرتتيبية  التشريعية 
أو التذكي ابلواجبات دون   اإلرشاداتللحقوق والواجبات ذلك أّن هذه املدّوانت تكون ف الغالب من صنف  اإلنشائي حيث غياب اجلانب الردعي أو 

 .1526أن يكون هلا قّوة إلزامّية ف حّد ذاهتا 

 

 : ة للمؤسسات واملنشآت العموميةتنظيميالكل ا ياهل

  1989لسنة    9)عاشرا( من القانون عدد    33إّن ضبط هيكل تنظيمي طبقا مللحق ورسم بياين مصاحبني ملشروع أمر يتعارض مع مقتضيات الفصل  -
يز إفراد الفصول اليت تضبط اهليكل التنظيمي  املتعلق ابملسامهات واملنشآت واملؤسسات ومع القواعد املتبعة ف جمال صياغة النصوص القانون اليت ل جت

 مبلحق خاص إذ تقتضي هذه القواعد أن يتم اعتماد مالحق للنصوص الرتتيبية ف احلالت التالية: 
ملكتوبة من شأنه  من األمر امللحقة به إل أّن إدراجها ضمن فصوله ا  يتجزأ: ّتص اجلداول واخلرائط والرسوم البيانية اليت تشكل جزءا ل  احلالة األول-

 احلد من اسرتساله ووضوحه، 
: تتعلق ابلنصوص اليت تكّون وحدة مستقلة عن النص الرتتيب من حيث نشأهتا وقيمتها القانونية واليت يستوجب نفاذها املصادقة عليها  احلالة الثانية-

 أبمر )مثال املعاهدات الدولية أو اجملالت القانونية(، 
 

 التونسية لألمان النووي. حداث الوكالة  حول مشروع أمر يتعّلق إب  16592/2014الرأي الستشاري عدد   1520

 . ضبط مهام املعهد الوطين لتكوين اإلطارات الدينية وتنظيمه اإلداري واملايل حول مشروع أمر يتعّلق ب  16622/2014الرأي الستشاري عدد   1521

 . الدينية وتنظيمه اإلداري واملايل ضبط مهام املعهد الوطين لتكوين اإلطارات حول مشروع أمر يتعّلق ب  16622/2014الرأي الستشاري عدد   1522

 . ضبط مهام املعهد الوطين لتكوين اإلطارات الدينية وتنظيمه اإلداري واملايل حول مشروع أمر يتعّلق ب  16622/2014الرأي الستشاري عدد   1523

 . اإلطارات الدينية وتنظيمه اإلداري واملايل ضبط مهام املعهد الوطين لتكوين حول مشروع أمر يتعّلق ب  16622/2014الرأي الستشاري عدد   1524

حداث اللجنة الوطنية للحج  املتعلق إب   2013فريل  أ   22املؤرخ ف    2013لسنة    1428مر عدد  األ  وإمتام  تنقيح حول مشروع أمر يتعّلق ب  16628/2014الرأي الستشاري عدد     1525
 والعمرة وبضبط تركيبتها وسي عملها. 

 الجتماعية. ملصادقة على ميثاق أخالقيات مهنة اخلدمة حول مشروع امر يتعّلق اب  16427/2014عدد الرأي الستشاري   1526
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 . 1527دلة أو املراجع اخلاصة بتأطي العمل اإلداري أو بتسيي العالقة بني اإلدارة واملواطن تتصل ابأل احلالة الثالثة:-
الوحدات    - خمتلف  صراحة  يتضّمن  أن  جيب  لذلك  وتبعا  بينها  التسلسلية  والعالقات  املؤسسة  هياكل  خمتلف  ضبط  إل  التنظيمي  اهليكل  يهدف 

دون   عليها  يشتمل  اليت  واملصاحل  عن  واإلدارات  يرتتب  اليت  اهلياكل  إل  صراحة  اإلشارة  من  بد  ل  بل  املسندة  الوظيفية  اخلطط  ذكر  على  القتصار 
 .1528اإلشراف عليها التمتع بتلك اخلطط

ليفه مبهامه  تك يتضح ابلرجوع إل مشروع األمر املعروض أنّه ورد ف اتريخ عرضه على أنظار احملكمة اإلداريّة مؤشرا عليه من قبل عضو حكومة ّت إهناء-
املتعلق بتسمية أعضاء احلكومة وتبعا لذلك فإنه يتعّذر على احملكمة إبداء رأيها   2014فيفري    3املؤرخ ف    2014لسنة    413منذ صدور األمر عدد  

إ مث  احملكمة  على  عرضه  اتريخ  ف  قانوان  املؤّهلني  احلكومة  أعضاء  أو  عضو  قبل  من  أتشيه  إعادة  يتعنّي  الذي  املشروع  على  حول  جمّددا  حالته 
 . 1529أنظارها 

اهليكل  - صلب  املدرجة  اهلياكل  مشمولت  حتديد  ف  تفسيية  صبغة  تكتسي  اليت  تلك  أو  عامة  صبغة  ذات  عبارات  استعمال  عن  الستغناء  يتجه 
 .1530آلخر ل يّتسم بوضوح مدلوله التنظيمي على اعتبار أّن البعض منها ل يؤّدي وظيفة قانونّية وإّّنا يعّد من قبيل التزيّد ف حني أّن البعض ا

املوّظف ف  إن التنصيص على خطّتني لكل هيكل وعدم حتديد اخلطّة الوظيفية املخّولة بعنوان كّل هيكل مذكور ابلتنظيم اهليكلي لوزارة حيول دون حق  -
 .1531املعرفة املسبقة لشروط الرتّشح للخطّة الوظيفية الشاغرة 

 تنفيذ: التكليف ابل صيغة 

  16املؤرخ ف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17ن رئيس احلكومة هو صاحب السلطة الرتتيبية العامة وفقا ألحكام الفصل  طاملا كا-
الصيغة    2011ديسمرب   ضمن  إدراجه  جيوز  ل  فإنه  الرتتيبية  الصبغة  ذات  األوامر  اّتاذ  اختصاص  له  ويعود  العمومية  للسلط  املؤّقت  ابلتنظيم  املتعلق 

 .1532يذية وقصرها على الوزراء الذين يقع على عاتقهم واجب التنفيذ التنف

 نصوص إطاريّة: 

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ابعتباره اإلطار العام الذي    2014مارس    13املؤرّخ ف    2014لسنة    1039إّن اخلروج عن أحكام األمر عدد  -
خرقا   ميّثل  الدولة  مشرتايت  مجيع  وجواب  له  الفصل  ّتضع  من  األول  الفقرة  اإلخالل    251ألحكام  إل  يؤول  أن  وميكن  العمومية  احملاسبة  جملة  من 

 .1533ابلشفافية وحسن التصرف ف األموال العمومية اليت أضحت من بني املبادئ املكرسة دستوراي
املايل والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي  املتعلق بضبط التنظيم اإلداري و   2008فيفري    11املؤرخ ف    2008لسنة    416يعّد األمر عدد  -

امل  ابلتنقيح  املبادرة  جيعل  ما  العلمي  للبحث  العمومية  املؤسسات  صنف  ف  املندرجة  املؤسسات  على كافة  ينطبق  إطاراّي  أمرا  تسييها  تعلق وطرق 
ها سوى تعديل ل يتعدى البعض من املؤسسات دون غيها غي  ابلتحويرات املراد إدخاهلا على اهلياكل اإلداريّة للمؤسسات واليت ل يكون القصد من

الصنف املذكور تكون موضوع نصوص قانونّية ميكن أن تتالءم ف خصوص هيكلة   إطارذي جدوى خاصة وأّن كافة املؤسسات اليت يتم إحداثها ف  

 
املتعلق بضبط اهليكل التنظيمي لوكالة التهذيب    2001جوان    7املؤرخ ف    2001لسنة    1401مر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األ  16578/2014الرأي الستشاري عدد     1527

 والتجديد العمراين. 

حول مشروع   16322/2014ي للمركز الوطين للسينما والصورة والرأي الستشاري عدد  ضبط اهليكل التنظيمحول مشروع أمر يتعّلق ب  16720/2014الرأي الستشاري عدد     1528
 . واملتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيها 2008فيفري  11املؤرخ ف  2008لسنة  416تنقيح وإمتام األمر عدد أمر يتعلق ب 

املتعلق بضبط اهليكل التنظيمي لوكالة التهذيب    2001جوان    7املؤرخ ف    2001لسنة    1401نقيح األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق بت   16330/2014عدد  الرأي الستشاري     1529
 . والتجديد العمراين 

 ". القوافل" ضبط اهليكل التنظيمي للشركة اجلهوية للنقل بقفصة حول مشروع أمر يتعلق ب  16617/2014الرأي الستشاري عدد   1530

 . املتعلق ابلتنظيم اهليكلي لوزارة الداخلية 1991فريل أ املؤرخ ف غرة  1991لسنة  543مر عدد ام األإمتتنقيح و  16460/2014عدد الرأي الستشاري   1531

 . حداث معهد الصحة والسالمة املهنية املتعلق إب  1990أوت  7املؤرخ ف  1990لسنة  77تنقيح القانون عدد حول مشروع أمر يتعّلق ب  16672/2014الرأي الستشاري عدد   1532

 . داري واملايل وطرق تسيي الوكالة الفنية لالتصالتبط التنظيم اإلحول مشروع أمر يتعّلق بض  16696/2014الرأي الستشاري عدد   1533
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من األمر اإلطاري    5حجم نشاط املؤّسسة املعنية تطبيقا للفصل  التنظيم اإلداري والعلمي مع خصوصّية هيكلة التنظيم اإلداري والعلمي مع خصوصّية و 
 .1534املذكور أعاله الذي ينص على أن أمر تنظيم املؤسسة ميكن أن ينص على خطط أخرى أخذا بعني العتبار حجم املؤسسة وخصوصيات نشاطها 

 

 

 نفاذ النصوص القانونية: 

ترتيب بصفة كاملة أو جزئّية  - إلغاء نّص  تنظّم هذا اإللغاء،  إّن  انتقالّية  املنظومة القانونّية مبقتضى نّص لحق دون اّتاذ أحكام  وحذف أحكامه من 
البناء على أساسها أو استعما ل املؤسسات يصّيه هنائيّا مبا مينع من إحداث آاثر جديدة عليه وحيول دون الستناد إل أحكامه والعمل مبقتضاها أو 

 .1535مها األمر الذي يكون معه ف مواصلة العمل مبؤسسات اندثرت مبوجب التنقيح أو اإللغاء إهدارا لقّوة نفاذ النّص القانوين القانونّية اليت كانت تنظّ 

 نشآت عمومية: املؤسسات و املشراف على اإل

هلذا األخي صالحّية اإلشراف على  الضابط ملهام رئيس اجلمهورية أنه ليس  2011لسنة  6من القانون التأسيسي عدد  11يتبنّي ابلرجوع إل الفصل -
من نفس القانون التأسيسي هذا الختصاص إل الوزراء كّل حسب القطاع الراجع إليه ابلنظر وذلك   18منشآت ومؤّسسات عمومية وإّّنا أوكل الفصل 

ما ّت ّتصيص احلكومة ابلسهر على إدارة  من القانون التأسيسي عند   18حتت إشراف رئيس احلكومة وهو ما يدعمه ما ورد ابلفقرة األول من الفصل  
سي صبغة إداريّة  أعمال الدولة وعلى ضمان السي العادي للمرافق العمومية وتسيي دواليب اإلدارة اليت متّثل املنشآت واملؤسسات العمومّية اليت ل تكت

 .1536جزءا هاّما منها 
الذي وضعه حتت    1993أكتوبر    25املؤرخ ف    1993لسنة    103القانون عدد    لئن ّت إحداث املعهد التونسي للدراسات السرتاتيجية مبقتضى-

املتعلق ابملسامهات واملنشآت   1989املؤرّخ ف غرّة فيفري    1989لسنة    9)اثلث عشر( من القانون عدد    33إشراف رائسة اجلمهورية إلّ أّن الفصل  
بتغيي اإلشراف الرتتيبية  السلطة  العمومية قد خّص  أّي من    واملؤسسات  إداريّة مبا جييز إدراجها حتت  اليت ل تكتسي صبغة  العمومية  املؤّسسات  على 

من القانون التأسيسي    18و    17و    11سلط اإلشراف عدا رائسة اجلمهورية شريطة أن تتوافق أو تتكامل مهامها وذلك تطابقا مع أحكام الفصول  
 . 1537  2011لسنة  6عدد 

 أنظمة داخلّية: 

 .1538داخلي ل يعّد مستساغا إل ابلنسبة إل هيكل يتمّتع ابلستقاللية وبدوام األشغال  إّن اعتماد نظام-

 دارية: اإلياكل اهلأتجري أعضاء 

 
واملتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل    2008فيفري    11املؤرخ ف    2008لسنة    416تنقيح وإمتام األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق ب  16321/2014عدد  الرأي الستشاري     1534

 . والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيها

عدد     1535 الستشاري  يتعّلق إب   16369/2014الرأي  أمر  مشروع  عدد  حول  األمر  ف    2014لسنة    733متام  لتنمية    2014جانفي    16املؤرخ  الوطنية  املؤسسة  إبحداث  املتعلق 
 . رات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها اإلداري واملايل وطرق سيهااملهرجاانت والتظاه

 . تكتسي صبغة إدارية   تعيني سلطة اإلشراف على املنشآت وعلى املؤسسات العمومية اليت لحول مشروع أمر يتعّلق ب  16389/2014الرأي الستشاري عدد   1536
 . تكتسي صبغة إدارية   تعيني سلطة اإلشراف على املنشآت وعلى املؤسسات العمومية اليت لحول مشروع أمر يتعّلق ب  16389/2014الرأي الستشاري عدد   1537

عدد     1538 الستشاري  ب  16438/2014الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  عدد  حول  األمر  ف    2012لسنة    3406تنقيح  التحاليل    2012ديسمرب    27املؤرخ  جملس  إبحداث  واملتعلق 
 . القتصادية وضبط تركيبته وطرق سيه
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  27املؤرخ ف    2012لسنة    3406من األمر عدد    10إّن حّق أعضاء جملس التحاليل القتصاديّة ف النتفاع ابملنح املخّولة هلم مبوجب الفصل  -
أشغال  قد نشأ واكتمل واستقّر ف ظّل التشريع اجلاري وابلتايل فإّن التنصيص على أن األعمال اليت يقوم هبا أعضاء اجمللس ف إطار    2012ديسمرب  

املنبثقة عنه   العمل  ضمن فرق  أو  من  جلساته  أوضاع متكن  اجلاري وزعزعة  التشريع  ظّل  ف  املكتسبة  املساس ابحلقوق  شأنه  من  مقابل  احلصول على 
مهامهم وتعويضهم    أداء  قانونّية قد استقّرت ابإلضافة إل أن إقرار املنح املذكورة لفائدة أعضاء جملس التحاليل القتصاديّة يندرج ف إطار حتفيزهم على

 . 1539عن األعباء اليت يتحّملوهنا بعنواهنا علما أبّن جملس التحاليل القتصاديّة الفرنسي خّول أعضاءه النتفاع مبنح مماثلة

 وحدات التصّرف حسب األهداف: 

بسنتني وثالثة أشهر وعدم تنصيص أمر إحداثها إّن سبق إحداث وحدة تصرف حسب األهداف هلا نفس الغاية ونفس التنظيم واحملّددة مّدة عملها  -
األ  تنقيح  ميكن  أنه  طاملا  مربّر  غي  جديدة  وحدة  إحداث  من  جتعل  أسباب  أهدافها كّلها  وحتقيق  لقيامها  احملّدد  األجل  بنهاية  زواهلا  املتعلق على  مر 

املشرو  إجناز  آجال  ف  التمديد  اجتاه  ف  املوجودة  األهداف  حسب  التصرف  وحدة  على إبحداث  التنصيص  مع  إجنازه  إلمتام  الضرورية  املدة  إبضافة  ع 
 .1540األعمال اليت ستقوم هبا خالل فرتة التمديد

التصرف حسب - الغاية من إحداث وحدات  يتعارض مع  الفالحية  للتنمية  املندوب اجلهوي  التصرف حسب األهداف حتت سلطة  إّن وضع وحدة 
أّن ذلك مينح هذا األخي إمكانية ممارسة كل واملتمثلة ف إجياد هياكل إدارية خف  األهداف التقليدي كما  التنظيم اإلداري  يفة ومستقلة وتعمل خارج 

م الغاية  تنتفي كلّيا  وبذلك  عادية  إدارية  مصلحة  جمرد  األهداف  حسب  التصّرف  وحدة  من  وجتعل  الرائسية  السلطة  له  ّتوهلا  اليت  ن الصالحيات 
 .1541إحداثها 

ا من املنظومة القانونية جيعل من غي اجلائز التنصيص على دخول أحكام مشروع أمر ترتيب آخر حيز التنفيذ من اتريخ انتهاء إّن انتفاء أمر ترتيب م-
 .1542دا ف مفعوله املّدة احملّددة ابألمر الرتتيب األّول ف الذكر ابعتبار انتهاء سراين مفعول أحكامه مما ل جيوز معه الرجوع إليه حىت ل يعد متدي

جناعة  إن إخضاع تعيني أعضاء اللجنة املعنية مبتابعة وحدة التصّرف حسب األهداف وتقييم مهامها إل اقرتاح وزير اإلشراف من شأنه املساس من  -
 .1543دور املراقبة والتقومي اليت تتولها اللجنة ومن استقاللية أعضائها صلبها عن السلطة اإلدارية املقرتحة 

املوكولة لوحدة التصّرف حسب األهداف املزمع إحداثها حسب األهداف الرامية إل التشجيع على القتصاد ف استهالك الطاقة  طاملا تبني أّن املهام  -
القانون عدد   إداريّة حمدثة مبقتضى  صبغة  تكتسي  مؤسسة عمومية ل  الطاقة مبا هي  ف  للتحكم  الوطنية  الوكالة  اختصاص  صميم  من  لسنة   72هي 

املتعلق ابلتحكم ف الطاقة فإنّه يتعني العدول عن إحداث الوحدة وإسناد املهام املنوطة بعهدهتا إل الوكالة الوطنية    2004أوت    2املؤرخ ف    2004
 .1544للتحّكم ف الطاقة خاّصة وأهنا حتتكم حبكم حجمها وّتّصصها على اإلمكانيات البشريّة والفنّية املطلوبة 

ه العمرانّية بوزارة التجهيز واإلسكان إل وحدة تصّرف حسب األهداف يتم إحداثها للغرض من شأنه أن يؤدي  إّن إسناد نفس صالحّيات إدارة امليا-
داري الذي إل تداخل املشمولت فضال عن أن اقتطاع جزء من مهام اإلدارة املذكورة وتكليف هيكل غي قار هبا يتعارض مع مبدإ استمراريّة العمل اإل

 
عدد     1539 الستشاري  ب  16438/2014الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  عدد  حول  األمر  ف    2012لسنة    3406تنقيح  التحاليل    2012ديسمرب    27املؤرخ  جملس  إبحداث  واملتعلق 

 . القتصادية وضبط تركيبته وطرق سيه

حداث وحدة تصّرف حسب األهداف إلمتام إجناز مشروع تعصي املناطق السقوية ابحلوض السفلي جملردة  حول مشروع أمر يتعّلق إب   16593/2014تشاري عدد  الرأي الس    1540
 وبضبط تنظيمها وطرق سيها. 

إلمتام إجناز مشروع تعصي املناطق السقوية ابحلوض السفلي جملردة  حداث وحدة تصّرف حسب األهداف  حول مشروع أمر يتعّلق إب  2014/ 16593الرأي الستشاري عدد     1541
 وبضبط تنظيمها وطرق سيها. 

الستشاري     1542 يتعّلق إب   2014/ 16597عدد  الرأي  أمر  مشروع  فالحية  حول  مسالك  وتعبيد  هتيئة  مشروع  اجناز  األهداف إلمتام  وحدة تصرف حسب  املناطق  حداث  داخل 
 يمها وطرق سيها. السقوية العمومية وبضبط تنظ 

الستشاري     1543 يتعّلق إب   2014/ 16597عدد  الرأي  أمر  مشروع  فالحية  حول  مسالك  وتعبيد  هتيئة  مشروع  اجناز  األهداف إلمتام  وحدة تصرف حسب  املناطق  حداث  داخل 
 السقوية العمومية وبضبط تنظيمها وطرق سيها. 

الستشاري عدد     1544 أمر    2014/ 16756الرأي  مشروع  للطاقة  حول  بفوانيس مقتصدة  قوانني متوّهجة  األهداف إلجناز مشروع استبدال  يتعّلق إبحداث وحدة تصّرف حسب 
 وبضبط تنظيمها وطرق سيها. 
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هام املوكولة إليها وتواصلها إل حني حذف اهليكل العمومي املعين هبا أو نقلها إل هيكل عمومي أو خاص آخر يؤّمن إجنازها يقتضي أتمني استقرار امل
 .1545بصفة متواصلة 

 ابلتأجري واملنح واالمتيازات املتعّلقة  ية  االستشار خبصوص امللفات    رع الثالث:الف

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية أبدت

 نح: املشروط إحداث 

يني أو  يتم إحداث املنح اخلاصة لفائدة األعوان العموميني قصد تعويضهم عن أعباء خاصة من قبيل تعويضهم عن مصاريف فعلية صرفها األعوان املعن-
ية أو إخضاعهم إل أخطار أو تعيينهم ف مراكز عمل بعيدة عن مقرات سكناهم وعليه يتجه بيان األعباء اخلاصة اليت سيتم  أتجي أعمال إضافية حقيق 

 .1546بعنواهنا إسناد املنحة الشهرية اخلاصة املزمع إحداثها 
كّل وزارة واليت يؤّجرون بإّن اإلعداد املاّدي للمناظرات يدخل ضمن املشمولت العاديّة اليت ميارسها األعوان املنتمون إل اإلدارة العاّمة للموارد البشريّة  -

إدر  معه  يصبح  هبا  القيام  أجل  من  صلب جمال عمل هؤلء ويؤّجرون  بطبيعتها  تدخل  األعمال  أّن هذه  أساسها وطاملا  نظام أتجي  على  صلب  اجها 
 .1547أعمال تنظيم وإجراء املناظرات والمتحاانت والختبارات املهنية اإلداريّة من قبيل أتجي نفس األعباء مرّتني 

ص هبم فإنه خلاطاملا أّن األنشطة الثقافّية وإجناز البحوث والدراسات تدخل ف صميم الصالحيات املوكولة ألعوان وزارة الثقافة طبق النظام األساسي ا-
 .1548يكون من غي اجلائز قانوان التعاقد معهم خبصوص نفس املشمولت

ذلك أن تشمل  هتدف املنح التعديلية إل تقليص الفارق ف األجر بني األعوان املنتمني لنفس السلك واملباشرين هبياكل إداريّة خمتلفة ويفرتض تبعا ل-
 .1549ورا أدىن من نظرائهم املباشرين مبراكز عمل مغايرة ملركز عملهمكافة األعوان املذكورين أعاله الذين يتقاضون أج

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية على ضرورة إسناد تسمية لكّل منحة حتدث ف حّق سلك أو أكثر من األسالك    14لئن مل ينّص الفصل  -
نصوص احملدثة للمنح أن تتضّمن عناوينها ومقتضياهتا تسمية هلاته املنح تكون هلا عادة اخلاضعة هلذا النظام العام إل أّن املعمول به ف قواعد صياغة ال 

 .1550عالقة ابألعباء اليت يتحّملها املنتفع هبا وابلتايل ما يربّر إحداثها وتكون ف نفس احلني ممّيزة هلا
أعضاء جملس  ري والمتيازات املخّولة ألعضاء احلكومة على  املتعلق بضبط املرّتب الشه  1992فيفري    12ل جيوز سحب أحكام األمر املؤرّخ ف  -

  1993لسنة    64لالنتخاابت ضرورة أن عدم نشر األمر املذكور ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وفقا ملقتضيات القانون عدد  اهليئة العليا املستقلة  
املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية ونفاذها يرتتب عنه أّن أحكامه ل وجود هلا قانوان مبا ينزع عنها   1993جويلية    5املؤرخ ف  

 .1551فال ميكن النتفاع أو الحتجاج هبا  اإللزاميةفتها ص

 
الفيضاانت    هداف ملتابعة مشروع جرد وتقييم املنشآت املنجزة للحماية منحداث وحدة تصرف حسب األحول مشروع أمر يتعّلق إب   16457/2014الرأي الستشاري عدد     1545

 . وبضبط تنظيمها وطرق سيها

حداث منحة شهرية خاصة لفائدة إطارات التنشيط الرتبوي الجتماعي العاملني ابملؤسسات الراجعة ابلنظر  حول مشروع أمر يتعّلق إب  16576/2014الرأي الستشاري عدد     1546
 لوزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة. 

املتعّلق بضبط نظام أتجي أعمال تنظيم    2001فيفري    13املؤرّخ ف    2001لسنة    410تنقيح وإمتام األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق ب  16728/2014الستشاري عدد    الرأي    1547
 ت والختبارات املهنية اإلداريّة. وإجراء املناظرات والمتحاان

 ة الراجعة ابلنظر لوزارة الثقافة.تأجي اخلدمات املّتصلة إبجناز األنشطة الثقافّية والفنيّ تعّلق ب حول مشروع أمر ي  16752/2014الرأي الستشاري عدد   1548

الستشاري     1549 يتعّلق إب  16782/2014عدد  الرأي  أمر  مشروع  العمومية  حول  التأجي ابلوظيفة  لنظام  اخلاضعني  األسالك  أعوان بعض  لفائدة  تعديلّية  منحة  واملباشرين  حداث 
 ببعض الوزارات واملؤسسات العمومية اإلدارية التابعة هلا. 

   .حداث منحة خاصة لفائدة متفقدي التعليم البتدائي التابعني لوزارة الرتبيةحول مشروع أمر يتعّلق إب  16316/2014الرأي الستشاري عدد   1550

  لالنتخاابت.ضبط نظام أتجي أعضاء جملس اهليئة العليا املستقلة حول مشروع أمر يتعّلق ب  16327/2014عدد الرأي الستشاري   1551
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اّصة وأّن  أخذا بعني العتبار لعلويّة صنف على صنف من األعوان فإنّه ل ميكن أن يتّم إسناد نفس مقدار منحة ما لكّل األصناف على حّد السواء خ-
هبا املنتفعني  رتب  حسب  املنحة  مقادير  خصوص  ف  مّيز  التنقيح  موضوع  بني كّل   األمر  التماثل  اعتماد  املنحة  مقادير  ف  الرتفيع  مبناسبة  ميكن  ول 

 .1552األصناف 
نف- مربّرا لعتماد  إل سلك  النتماء  يكون  لذلك ل  وتبعا  سلك  إل  النتماء  أساس  املنجز وليس على  العمل  قاعدة  أساس  التأجي على  س يكون 

 .1553بة والصنف والدرجة مستوى التأجي وإّّنا مباشرة نفس املهام ضمن نفس الرت 
اواة ف مستوى  إن تربير اّتاذ مشروع أمر يتعلق بتخويل منحة لبعض األعوان الذين ل يباشرون املهام اليت ت إسنادها بذلك العنوان ابحلفاظ على املس-

 .1554التأجي جيعل من أحكام مشروع األمر فيما أقرّته من منح لألعوان املذكورين إهدارا للمال العام 
املتعلق مبنحة العمل الليلي مل يعد يتماشى مع تطّور وتغّي    1981جوان    11املؤرخ ف    1981لسنة    817أّن األمر عدد   اإلدارة املستشية  عترب  ت-

النية اجتهت حنو سّن نّص   الليلي وأّن  يلي لفائدة عملة خاص إلسناد منحة العمل الل  ترتيبالظروف الجتماعّية والقتصاديّة للعملة املكّلفني ابلعمل 
التعليم العايل والبحث العلمي، غي أنه ابإلضافة إل كون هذا التمّشي من على غرار أعوان  وزارة الشؤون الدينية استجابة ملطالبهم   وزارة الرتبية ووزارة 

من انحية إل تشّتت النصوص القانونّية   فيما خيّص مقدار املنحة فإنه من شأنه أن يؤول 1981لسنة  817األمر عدد  إزاحة تنفيذشأنه أن يفضي إل 
من دستور اجلمهورية التونسية ومن انحية أخرى إل تكريس  15وتراكمها على حنو ل يساهم ف حتقيق مقتضيات مبدإ النجاعة املنصوص عليه ابلفصل 

يعترب ما  وهو  أخرى  دون  معّينة  لوزارات  انتمائهم  أساس  على  الدولة  أعوان  بني  مربّر  غي  من متييز  الفصل  بنفس  عليه  املنصوص  املساواة  ملبدإ  خرقا   
املشار إليه ف اجتاه الرتفيع ف مقادير منحة العمل الليلي   1981لسنة    817الدستور. لذا وتفاداي لكل ذلك يتجه سّن أمر ينّقح األمر اإلطاري عدد  

واألمر عدد    2013نوفمرب    8املؤرخ ف    2013لسنة    45ألمر عدد  مع التنصيص على إلغاء األوامر اخلصوصية الصادرة ف هذا اإلطار على غرار ا
ف    2013لسنة    398 ووزارة   2013جانفي    17املؤرّخ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عملة  لفائدة  الليلي  العمل  منحة  إبسناد  املتعلقني 
 . 1555الرتبية 

 

 

 اختصاص إحداث املنح: 

الوظيفة العمومية ابعتباره ل خيضع إل نفس إجراءات النتداب والتسمية والتأ- يعّد رئيس اجلمهورية موظّفا عموميا على معىن قانون  ديب ونظام ل 
ملباشرته  القانوين املنظّم  األخرى ولكنه يعّد موظّفا عموميا "دستوراي" إذ جيد النظام    اخلاصةالعطل املنصوص عليه ابلقانون املشار إليه آنفا أو ابلقوانني  

فّصل كيفية ممارسة مهامه وحقوقه وواجباته فيما عدى تلك املتعلقة بتأجيه اليت تبقى خاضعة للقواعد العامة ف التأجي  الذي يف الدستور  هأساسملهامه 
 .1556العمومي 

 
املتعلق بضبط املنح الراجعة للعسكريني التابعني    1967ماي    31املؤرخ ف    1967لسنة    158تنقيح األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق ب   16381/2014الرأي الستشاري عدد     1552

 . جليش الرب

 . حداث منحة التنسيق واملتابعة للمالية العموميةحول مشروع أمر يتعّلق إب  16494/2014الرأي الستشاري عدد   1553

 . للمالية العموميةحداث منحة التنسيق واملتابعة  حول مشروع أمر يتعّلق إب  16494/2014الرأي الستشاري عدد   1554

 سناد منحة العمل الليلي لفائدة عملة وزارة الشؤون الدينية. حول مشروع أمر يتعّلق إب 16746/2014الرأي الستشاري عدد   1555

املتعلق بضبط املنح والمتيازات املخولة لرئيس اجلمهورية كما ت تنقيحه    1998اوت    15مر املؤرخ ف  تنقيح األب  حول مشروع أمر يتعّلق   16447/2014الرأي الستشاري عدد     1556
 .2011مارس  2مر املؤرخ ف ابأل



225 

 

تنفيذ امليزانية فإن ضبط أجر رئيس الدولة ورئيس احلكومة وأعضاء حكومته  طاملا أّن نظام التأجي العمومي ف تونس تضبطه احلكومة ابعتبارها تتول  -
زا للفصل تكون من اختصاص رئيس احلكومة ابعتباره املختص إبصدار األوامر الرتتيبية دون سواه خاصة وأّن تدخل املشرع ف هذا الصدد قد يعّد جتاو 

 . 1557السلطة التنفيذية بني السلط ابعتباره ميّس من الوضعّية املالية ألحد رأسي 
من قانون الوظيفة العمومّية فإن إسناد املنح هو اختصاص حصري للسلطة الرتتيبية دون سواها ويكون تبعا لذلك من غي    14عمال أبحكام الفصل  -

املخّولة هلم يتول ضبط قائمة األعوان  أنّه  التنصيص على  املالّية من خالل  يتم    املمكن إسناد هذا الختصاص إل وزير  املنح  أّن  املنحة اخلاّصة ذلك 
د معايي  ّتويلها ابلنتماء إل أسالك ورتب وأصناف وخطط خاضعة لنفس نظام التأجي ول متنح ابعتماد قائمات تعّدها اإلدارة وتضبطها دون اعتما

 .1558حمّددة وواضحة مسبقا 
الستخالص واإلدارة العامة لألداءات ف جمال متابعة اإلخاللت اجلبائّية واملخالفات إّن إقرار منحة لتحفيز أعوان اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية و -

جزء   أّن حتميل  للميزانّية ذلك  األساسي  للقانون  يعّد خمالفا  مائوية  نسبة  املالية ابعتماد  من وزير  قرار  سنواّي مبقتضى  مبلغها  التأجي حيّدد  نفقات  من 
واملتمثّلة ف اخلطااي والعقوابت الصادرة ف املاّدة اجلبائّية يعّد خمالفا بصفة صرحية ملبدإ عدم ّتصيص مورد لنفقة    العمومي على أحد فصول موارد الدولة

 . 1559من القانون األساسي للميزانّية  16معينة عمال مببدإ وحدة ميزانّية الدولة املكّرس ابلفصل 

 اعتماد القياس يف ضبط املنح: 

التابع لوزارة الشؤون الدينية قياسا على تلك املسندة إّن اعتماد خيار ضبط املنح  - والغرامات املخّولة ألعوان سلك الوّعاظ ومرشدي الشؤون الدينية 
ت اليت قد تطرأ لرتب موازية من رجال التعليم لوزارة الرتبية على النحو املضّمن جبدول املطابقة ل أيخذ بعني العتبار خصوصية السلك وكذلك التعديال

األساسية اخلاصة أبسالك رجال التعليم لوزارة الرتبية )إلغاء رتب وإحداث أخرى( األمر الذي يستدعي مراجعته مبناسبة كّل تعديل يشمل   ألنظمةاعلى  
نظام أتجي خاص هبم رتب أسالك رجال التعليم لوزارة الرتبية. لذا فإنّه يتعنّي إفراد سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية ب

 .1560يتضّمن املنح والغرامات املخّول هلم النتفاع هبا 

 نح:  املتأجري و لتعلقة اباملرتتيبية الوامر األعدم نشر 

 1993لسنة    64من القانون عدد    2إّن التنصيص على عدم النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية يتعارض مع أحكام الفقرة األول من الفصل  -
 70من القانون عدد    28املتعلق بنشر النصوص القانونية ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها خاصة وأّن الفصل    1993جويلية    5ؤرخ ف  امل

ف    1982لسنة   التسميات   1982أوت    6املؤرخ  سوى  النشر  من واجب  يستثن  مل  الداخلي  األمن  لقوات  العام  األساسي  القانون  بضبط  املتعلق 
 .1561رتقيات اليت هتم أعوان قوات األمن الداخليوال
ملصاحل الديوانية ابملنحة  طاملا أّن األوامر ل تدخل حّيز النفاذ ول ترّتب آاثرا إل ابلنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية فإنه ل ميكن متتيع أعوان ا-

الديوانية أو    2011فيفري    10املؤرّخ ف    2011لسنة    41املقّررة ابألمر عدد   املصاحل  لفائدة سلك أعوان  املتعلق إبحداث منحة تكاليف خاصة 
منه على أنّه ل ينشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية فضال عن أّن    3ابملقادير اجلديدة املقررة مبقتضى مشروع األمر املعروض والذي ينص الفصل  

 
املتعلق بضبط املنح والمتيازات املخولة لرئيس اجلمهورية كما ت تنقيحه    1998اوت    15مر املؤرخ ف  تنقيح األب  حول مشروع أمر يتعّلق   16447/2014الرأي الستشاري عدد     1557

 .2011مارس  2مر املؤرخ ف ابأل

 . حداث منحة التنسيق واملتابعة للمالية العموميةحول مشروع أمر يتعّلق إب  16494/2014الرأي الستشاري عدد   1558

عدد     1559 الستشاري  ب  16380/2014الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  العموميحول  للمحاسبة  العامة  اإلدارة  أعوان  لآلتحفيز  العامة  واإلدارة  والستخالص  متابعة  ة  جمال  ف  داءات 
 .اإلخاللت اجلبائية واملخالفات

 الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية. ضبط النظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ ومرشدي حول مشروع أمر يتعّلق ب  2014/ 16550الرأي الستشاري عدد   1560
الستشاري     1561 ب   16586/2014عدد  الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  عدد  حول  األمر  وإمتام  ف    2007لسنة    246تنقيح  األمن    2007أوت    15املؤرخ  هياكل قوات  بتنظيم  املتعلق 

 الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية احمللية. 
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املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة ينّص على أنّه ل    1995ماي    15املؤرّخ ف    1995لسنة    46من القانون عدد    34الفصل  
 . 1562ميكن إسناد تعويضات أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها ألعوان الديوانة إذا مل يصدر أمر ف شأهنا 

مر ترتيبية تتضمن التنصيص على عدم نشرها ابلرائد الرمسي للجمهورية إن تنقيح أوامر ترتيبية غي منشورة ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية مبقتضى أوا-
املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية   1993جويلية    5املؤرخ ف    1993لسنة    64التونسية يعّد خمالفا ملقتضيات القانون عدد  

وترتيب آاثرها القانونية يتوّقف على نشرها ويعترب ذلك متجافيا مع الضماانت املمنوحة   وبنفاذها ضرورة أّن دخول كافّة النصوص القانونّية حّيز النفاذ
ا شفافّية  مببدإ  اإلدارة  تقّيد  ضرورة  مع  أبحكامها كتعارضه  والحتجاج  عليها  الطالع  إمكانية  من  القانونية  ابلنصوص  املخاطبني  ف لفائدة  لتصّرف 

 .1563النفقات العمومّية 

 نح: املتأجري و لتعلقة ابامل رتتيبية ال وامراألعدم رجعّية 

ع ف منحة ينجر عن التنصيص على تطبيق أمر ترتيب بصفة رجعّية حتميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية كانت ف غىن عنها خاصة وأنه ت الرتفي-
 . 1564دة أبثر رجعيالتكاليف البيداغوجية وأنه مل يطرأ أي حدث جديد منذ ذلك التاريخ يربّر تفعيل هذه الزاي

املال العمومي على أفضل وجه    إنفاقإن مبدأ حسن التصّرف ف األموال العمومية ومقتضيات احلوكمة الرشيدة تقتضي أن تكون اإلدارة حريصة على  -
 .1565ارات من هذا القبيل القرارات اليت يكون هلا مفعول مايل رجعي إل ف احلالت القصوى اليت ميكن أن تربّر قر  اّتاذوأن تتفادى ما أمكنها 

 . 1566دة إليه إّن الفرتة اليت يشملها املفعول املايل بصفة رجعية جيب أن تكون قصية ما أمكن ذلك ومرتبطة حبدث معني ينشئ ذلك املفعول ويربّر العو -
التنصيص على سحب أحكام األمر عدد  - يتجه حذف  الرتتيبية  الصبغة    16املؤرخ ف    2013لسنة    3754عمال مببدإ عدم رجعية األوامر ذلت 

أن عنوان    طاملاعلى القّيمني العاملني ابملعاهد واملؤسسات الجتماعية الرتبوية الراجعة ابلنظر إل وزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة    2013سبتمرب  
املنحة وضبط   تتعّلق ابلتنصيص على إحداث  املنحة إبدراج أحكام  املعروض ينص على إحداث  تواريخ  املشروع  اعتمادا على  مقدارها وطريقة صرفها 

 . 1567أتخذ بعني العتبار اتريخ دخول مشروع األمر املعروض حّيز التنفيذ 
فة رجعية متتد إّن التنصيص على إسناد منحة بصفة رجعّية خمالف ملبدإ عدم رجعية املقّررات اإلدارية خاّصة وأّن املّدة اليت سيشملها تطبيق األمر بص -

ن سنة ونصف وتشمل أكثر من سنة مالّية كما أّن صرف املنحة أبثر رجعي من شأنه أن يثي مشاكل مالية وقانونية تتعلق خاّصة بتحميلها إل أكثر م
 .1568على السنة املالّية املعنية ومبدى توفر العتمادات املخّصصة لصرفها من عدمه 

 
املتعلق إبحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة سلك أعوان املصاحل    2011فيفري    10نقيح األمر املؤرخ ف  حول مشروع أمر يتعّلق بت  16312/2014  الرأي الستشاري عدد   1562

 . الديوانية

يتعّلق ب  16456/2014الرأي الستشاري عدد     1563 أمر  ف  تنقيح األحول مشروع  من املتعلق إب  1991ماي    30مر املؤرخ  لفائدة  ح حداث  وعملة رائسة  أطارات و إة خاصة  عوان 
 . من رئيس الدولة والشخصيات الرمسية املكلفني مبهام خاصةأعوان أاجلمهورية واطارات و 

يتعّلق إب  2014/ 16595عدد  الرأي الستشاري     1564 أمر  ف    2013لسنة    2524مر عدد  متام األحول مشروع  القيمني    2013جوان    10املؤرخ  املتعلق بضبط نظام أتجي سلك 
 . العامني التابعني لوزارة الرتبية

يتعّلق إب  2014/ 16595عدد  الرأي الستشاري     1565 أمر  ف    2013لسنة    2524مر عدد  متام األحول مشروع  القيمني    2013جوان    10املؤرخ  املتعلق بضبط نظام أتجي سلك 
 . العامني التابعني لوزارة الرتبية

يتعّلق إب  2014/ 16595عدد  الرأي الستشاري     1566 أمر  ف    2013لسنة    2524مر عدد  متام األحول مشروع  القيمني    2013جوان    10املؤرخ  املتعلق بضبط نظام أتجي سلك 
 . العامني التابعني لوزارة الرتبية

حداث منحة القاعدة العددية لفائدة سلك القيمني العاملني ابملعاهد واملؤسسات الجتماعية الرتبوية الراجعة  حول مشروع أمر يتعّلق إب   16611/2014عدد  ي الستشاري  الرأ   1567
 . سرةابلنظر ال وزارة الشباب والرايضة واملرأة واأل

صناف العملة العاملني ابلوزارة املكلفة ابلتعليم العايل والبحث العلمي  أحداث منحة مسؤولية لفائدة بعض  حول مشروع أمر يتعّلق إب  16444/2014الرأي الستشاري عدد     1568
 . وابملؤسسات العمومية الراجعة اليها ابلنظر
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وابلتأجي العمومي يكون مربّرا ف كّل احلالت ابألثر اإلجياب على الوضعيات املالية للمعنيني ابألمر  إّن إقرار األثر الرجعي ف األوامر املتعلقة ابملنح  -
استقرا مبدإ  مع  لتناقضه  رجعّي  أبثر  وامتيازاته  اجلمهورية  رئيس  منح  ف  ابلتخفيض  اإلقرار  فيها  يتم  اليت  الوضعية  مع  يتماشى  ل  ما  الوضعيات وهو  ر 

 .1569القانونية 
النها إّن موار - ئّية للموارد د الدولة ونفقاهتا تكتسي صبغة تقديرية ول يتّم ضبط مبالغها بصفة هنائية إل مبقتضى قانون غلق امليزانية الذي حيّدد املبالغ 

 .1570من القانون األساسي للميزانية  45املستخلصة تطبيقا للفصل 

 ماعية: احلجز بعنوان الضريبة على الدخل وبعنوان التقاعد واحليطة االجت

الفصل  - تنصيص  واملنح   25إّن  واملكافآت  واألجور  املرتبات  أّن  على  الشركات  على  والضريبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  على  الضريبة  جملة  من 
الضريبة من شأنه أن يغين والمتيازات األخرى املتعّلقة هبا وكذلك اجلراايت واإليرادات العمرية تكّون عنصرا من الدخل اجلملي الذي يتكّون منه أساس  

 .1571عن التنصيص صلب األوامر الرتتيبية على أن املنحة املزمع إحداثها ّتضع للحجز بعنوان الضريبة 
العون  ني وإل استحقاقل ميكن اعتبار املنح الستثنائية مبا هي منح حتفيزية وغي قارة وّتضع ف إسنادها إل السلطة التقديرية لرئيس اهليئة العامة للتأم-

الفصل   معىن  على  التقاعد  بعنوان  للحجز  خيضع  الذي  املرتب  عناصر  من  اثبتا  عدد    10عنصرا  القانون  ف    1985لسنة    12من  مارس   5املؤرخ 
 .1572املتعّلق بنظام اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني على قيد احلياة ف القطاع العمومي  1985

 العمومية ة  الي ملاملتعّلقة ابية  االستشار ت  خبصوص امللفا :  رع الرابع  الف

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 احلصول على متويالت عمومّية: 

خصوص- منحة  ف  احتساب  طريقة  ضبط  حتديد   مسألة  وصيغة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ابلبيت  والرعاية  املختصة  والرتبية  التأهيل  بنفقات  التكفل 
ل مناص من ضرورة إمتام مشروع األمر املعروض ببيان املسألة واإلعراض فإنه  مسامهات كل من الدولة وصناديق الضمان الجتماعي بتمويالت عمومية  

  88من املرسوم عدد    36يتها وضرورة حتديدها صلب مشروع األمر املعروض خاصة ف ضل تنصيص الفصل  عن إحالتها للقرار الوزاري ابلنظر ألمهّ 
ف    2011لسنة   على    2011سبتمرب    24املؤرّخ  اجلمعيات  بتنظيم  تتول  املتعلق  ودعم أن  ملساعدة  امليزانية  ضمن  الالزمة  املبالغ  ّتصيص  الدولة 

 .1573النشاطات وتضبط معايي التمويل العمومي أبمر"اجلمعيات على أساس الكفاءة واملشاريع و 

 
تعلق بضبط املنح والمتيازات املخولة لرئيس اجلمهورية كما ت تنقيحه  امل  1998وت  أ  15مر املؤرخ ف  تنقيح األب  حول مشروع أمر يتعّلق  2014/ 16447الرأي الستشاري عدد     1569

 .2011مارس  2مر املؤرخ ف ابأل

عدد     1570 الستشاري  ب   2014/ 16380الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  العموميحول  للمحاسبة  العامة  اإلدارة  أعوان  لآلتحفيز  العامة  واإلدارة  والستخالص  متابعة  ة  جمال  ف  داءات 
 .اإلخاللت اجلبائية واملخالفات

   .عوان الولايت بوصفها مجاعات حمليةأحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة حول مشروع أمر يتعّلق إب  16445/2014عدد الرأي الستشاري   1571

 . بعنوان التقاعد واحليطة الجتماعيةللحجز  عوان اهليئة العامة للتأمني خضاع املنح املسندة ألحول مشروع أمر يتعّلق إب  16453/2014الرأي الستشاري عدد   1572

يتعّلق  16567/2014الرأي الستشاري عدد     1573 أمر  التأهيل  ب  حول مشروع  التكفل بنفقات  الجتماعي ملنح  الدولة وصناديق الضمان  وشروط إسناد  وإجراءات  ضبط معايي 
 ذوي اإلعاقة لفائدة مجعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. والرتبية املختصة والرعاية ابلبيت لألشخاص 
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التكفل بنفقات التأهيل والرتبية املختصة والرعاية ابلبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة عقوابت إدارية   مسألة ضبط إجراءات وصيغ اسرتجاع منحة  تتضمن-
تضمينها صلب مشروع األمر املعروض واإلعراض عن إحالتها للقرار تتخذ ف إطار عدم التقّيد مبربرات أو مبجال إسناد املنحة وهو ما جيعل من األسلم  

 .1574الوزاري 
املتعلق بضبط معايي وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي    2013نوفمرب    18املؤرّخ ف    2013لسنة    5183يتبنّي ابلرجوع إل األمر عدد  -

عملها ويكون ابلتايل من األسلم وتطبيقا ألحكام األمر سالف الذكر، والذي يعّد أمرا  تعّرض لرتكيبة اللجنة ومهامها وطريقة    10للجمعيات أّن الفصل  
 . 1575إطاراّي، اإلعراض عن إحالة املسألة للقرار الوزاري

لية يضع  املتعلق بتنظيم اجلمعيات حيز النفاذ وانتهاء العمل أبحكامه النتقا   2011سبتمرب    24املؤرخ ف    2011لسنة    88إّن دخول املرسوم عدد  -
منه اليت اقتضت أنه يتعني   48على كاهل اجلمعيات املعنية به واجب المتثال ألحكامه وتسوية وضعياهتا القانونية وفق ما ورد ابلفقرة الثانية من الفصل  

ا عدى املتعّلقة ابلتأسيس ف أجل سنة على اجلمعيات واملنظّمات غي احلكومية املوجودة ابلبالد التونسية بصفة قانونية المتثال ألحكام هذا املرسوم فيم 
 . 1576بداية من اتريخ دخوله حيز النفاذ

املتعلق بتنظيم اجلمعيات   2011سبتمرب    24املؤرخ ف    2011لسنة    88إن اإلقرار بوجود مجعيات انشطة بصفة غي مطابقة ألحكام املرسوم عدد  -
 . 1577يعّد إهدارا لقّوة القانون وخمالفة صرحية ألحكامه 

مت- عإن  فعال  حرصت  اليت  اجلمعيات  بقية  وبني  بينها  املساواة  ملبدإ  خرقا  يعد  إضافّية  مهلة  من  القانونية  الشروط  تستوف  مل  اليت  اجلمعيات  لى  كني 
 .1578استيفاء الشروط القانونية املطلوبة ف األجل احملّدد

 إصدار سندات: 

املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية على أّن النصوص  2011ديسمرب  16املؤرّخ ف  2011لسنة  6اعتبارا إل تنصيص القانون التأسيسي عدد -
القرتاض لفائدة  من جملة احملاسبة العمومية على أنه ل جيوز    65املتعلقة ابلقروض والتعّهدات املالية للدولة تتخذ شكل قوانني عادية وتنصيص الفصل  

وير ف صيغة  الدولة أو لفائدة مؤسسات عمومية إدارية ف شكل إصدار سندات إل ف نطاق احلدود املقّررة بقانون املالية وعلى عدم جواز إجراء أي حت
املؤرّخ ف    2013لسنة    51ون عدد  من القان  5القروض املعقودة أو ف مقدار الفائدة املقّررة هلا إل ف نطاق نفس تلك احلدود فإّن تنصيص الفصل  

  2013ديسمرب    30املؤرّخ ف    2013لسنة    54من القانون عدد    17والفصل    2013املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة    2013ديسمرب    23
أن يؤسس لّتاذ نص ترتيب يتعلق بضبط   على الرتخيص لوزير املالية ف الزايدة ف رأس مال البنوك العمومية ل ميكن   2014املتعلق بقانون املالية لسنة  

 . 1579شروط إصدار وتسديد رقاع خزينة غي قابلة للتداول لفائدة كّل من الشركة التونسية للبنك وبنك اإلسكان 

 احلصول على قروض: 

 
يتعّلق  16567/2014الرأي الستشاري عدد     1574 أمر  التأهيل  ب  حول مشروع  التكفل بنفقات  الجتماعي ملنح  الدولة وصناديق الضمان  وشروط إسناد  وإجراءات  ضبط معايي 

 ئدة مجعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. والرتبية املختصة والرعاية ابلبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة لفا

يتعّلق  16567/2014الرأي الستشاري عدد     1575 أمر  التأهيل  ب  حول مشروع  التكفل بنفقات  الجتماعي ملنح  الدولة وصناديق الضمان  وشروط إسناد  وإجراءات  ضبط معايي 
 ة األشخاص ذوي اإلعاقة. والرتبية املختصة والرعاية ابلبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة مجعيات رعاي

املتعلق بضبط معايي واجراءات وشروط    2013نوفمرب    18املؤرخ ف    2013لسنة    5183مر عدد  تنقيح األحول مشروع أمر يتعّلق ب  16441/2014عدد  الرأي الستشاري     1576
 . اسناد التمويل العمومي للجمعيات

املتعلق بضبط معايي واجراءات وشروط    2013نوفمرب    18املؤرخ ف    2013لسنة    5183مر عدد  تنقيح األحول مشروع أمر يتعّلق ب  16441/2014عدد  الرأي الستشاري     1577
 . اسناد التمويل العمومي للجمعيات

املتعلق بضبط معايي واجراءات وشروط    2013نوفمرب    18املؤرخ ف    2013لسنة    5183مر عدد  تنقيح األحول مشروع أمر يتعّلق ب  16441/2014عدد  الرأي الستشاري     1578
 . اسناد التمويل العمومي للجمعيات

عدد     1579 الستشاري  ب حول    16614/2014الرأي  يتعّلق  أمر  شروط  مشروع  وبنك  إضبط  للبنك  التونسية  الشركة  من  لفائدة كل  للتداول  قابلة  غي  رقاع خزينة  وتسديد  صدار 
 . السكان
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الشغل شرطا من شروط النتفاع    إّن احملافظة على مواطن الشغل احملدثة ابملؤسسات الصغرى واملتوّسطة يقتضي أن يكون توفّر عدد أدىن من مواطن -
 .1580دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة بتدخالت صندوق

ا لالنتفاع مإّن اشرتاط انتفاع املؤسسات بتدخالت بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة أو شركات الستثمار اجلهوية ذات رأمسال تنمية أو كليه-
عد معيارا يضيق دون مربّر قانوين أو واقعي من جمال تدّخل الصندوق مبا أّن النتفاع بتدّخالت ي  دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة  بتدخالت صندوق

 . 1581أحد اهليكلني املاليني ل يعد شرطا لتعريف املؤسسات الصغرى واملتوّسطة ول ميكن أن يستدل به قصرا على وجود صعوابت ظرفية
تنسجم  - بسنة ل  واملقّدرة  الدنيا  النشاط  مّدة  صندوقإن  بتدخالت  لالنتفاع  املنصوص عليها  الشروط  بقية  واملتوسطة   مع  الصغرى  املؤسسات    دعم 

ة وشرط تراجع كشرط اللتزام بقواعد الشفافية واحلوكمة الرشيدة اليت تقتضي تقييم وجودها من عدمه مرور مّدة زمنّية من النشاط عادة ما تتجاوز السن
 .1582سنة قاعديّة للمقارنة وسنتني لعتبار الرتاجع حاصال   املؤّشر املايل الذي يستوجب على األقل

حمللّية لفائدة  إّن السلطة الرتتيبية العاّمة املفّوض هلا صالحّية ضبط شروط إسناد القروض واإلعاانت اليت يقّدمها صندوق القروض ومساعدة اجلماعات ا-
ملفّوض هلا ف هذا اخلصوص أو التنازل عنه لفائدة سلطة أخرى على أنّه جيوز تفويض اجلهات املنتفعة هبا ل جييز هلا المتناع عن ممارسة الختصاص ا 

املذكورة فحسب )اإلجرا الشروط  بتنفيذ  التطبيقية اخلاصة  يتعّلق بضبط اجلوانب  املفّوض هلا إل سلطة أخرى وذلك ف ما  ءات جزء من الختصاص 
 . 1583واملقاييس( 

املتعلق بتحويل   1975ماي    14املؤرخ ف    1975لسنة    37من القانون عدد    5الرتتيبية العاّمة مبقتضى الفصل  إّن التأهيل التشريعي املسند للسلطة  -
جما إضافة  خيّول  ل  واإلعاانت  القروض  إسناد  شروط  بضبط  واملتعّلق  احمللّية  اجلماعات  ومساعدة  القروض  صندوق  إل  البلدية  القروض  لت  صندوق 

أو مساعدات وإّنا الكتفاء بضبط شروط إسناد القروض واملساعدات ف اجملالت الوارد تعدادها على سبيل احلصر   جديدة يتم بعنواهنا إسناد قروض
 .1584ابلقانون املذكور

 مبا  2014من قانون املالية التكميلي لسنة    50ل ميكن اعتبار مؤّشر بلوغ األموال الذاتية ملستوى نصف رأس املال صعوبة ظرفية على معىن الفصل  -
 . 1585أنه مؤّشر سلب وخطي ميكن أن يكون مرّده عدم جديّة الشركاء وسوء تصرّفهم املايل

 
 
 
الشفافية ف م- التعامل وخيّل مببدإ  للغرض ملراعاة وضعية كل مجعية على حدة يكّرس لالنتقائية ف  أمام جلان فنية حتدث  التمويل إّن فسح اجملال  نح 

 .1586عمومي املعين ول على كاهل اهليكل المالعمومي احمل

 صفقات عمومية: 

ن قبل املشرتي إّن انتهاج السلطة الرتتيبية عند صياغتها ملشروع أمر ترتيب لطريقة إبرام عقود إجناز أشغال واستصدار أذون تزّود مسبوقة ابستشارة م-
وحسن التصّرف ف إجراءات كتابية تعتمد الشفافية والنجاعة    إتباعالعمومي يقتضي عدم الوقوف عند حّد الستشارة وإّنا جتاوز ذلك ابلتنصيص على  

 
 .ضبط قواعد تنظيم وتسيي وكيفية تدخل صندوق دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16620/4201عدد الرأي الستشاري   1580

 .ضبط قواعد تنظيم وتسيي وكيفية تدخل صندوق دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16620/2014عدد الرأي الستشاري   1581

 .ضبط قواعد تنظيم وتسيي وكيفية تدخل صندوق دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16620/4201عدد الرأي الستشاري   1582

املتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح    1997جوان    16املؤرخ ف    1997لسنة    1135نقيح األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق بت   16431/2014عدد  الرأي الستشاري     1583
 . املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية

املتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح    1997جوان    16املؤرخ ف    1997لسنة    1135نقيح األمر عدد  حول مشروع أمر يتعّلق بت   16431/2014عدد  الرأي الستشاري     1584
 . املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية

 .ضبط قواعد تنظيم وتسيي وكيفية تدخل صندوق دعم املؤسسات الصغرى واملتوسطةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16620/2014عدد الرأي الستشاري   1585

املتعلق بضبط معايي واجراءات وشروط    2013نوفمرب    18املؤرخ ف    2013لسنة    5183مر عدد  تنقيح األول مشروع أمر يتعّلق بح  16441/2014عدد  الرأي الستشاري     1586
 . اسناد التمويل العمومي للجمعيات
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  1039مر عدد العمومّية مع احرتام مبادئ املنافسة واملساواة وشفافية اإلجراءات ونزاهتها وحرية املشاركة أمام الطلب العمومي اقتداء مبا ورد ابأل األموال
 .1587املتعلق بتنظيم الصفقات العمومّية  2014مارس  13املؤرخ ف  2014لسنة 

املتعلق ابملسامهات واملنشآت واملؤسسات    1989املؤرخ ف غرة فيفري    1989لسنة  9)اثلثا( من القانون عدد    22أحكام الفصل  يتبني ابلرجوع إل  -
لسليم للفصل العمومية أّن الستثناء من تطبيق أحكام بعض فصول القانون يهم املنشآت العمومية اليت يتّم ضبطها مبقتضى أمر وابلتايل فإن التطبيق ا

شاطها يقتضي املبادرة إبصدار أمر يتّم فيه ضبط املنشآت العمومية اليت تعمل ف حميط تنافسي أو اخلاضعة لربانمج إعادة هيكلة بعنوان كامل ن  املذكور
بعنوان   أو  ظرفّية  قرارات  وفق  حتّدد  مبنشآت  تتعلق  ظرفّية  أوامر  إصدار  وليس  املذكور  القانون  فصول  بعض  تطبيق  من  مستثناة  تكون  أنشطة واليت 

 .1588استكشاف احملروقات والبحث عنها واستغالهلا املرتبطة ابمتياز حمّدد
هتنا ابلوقوف إّن استبعاد تطبيق اإلجراءات اخلاّصة ابلصفقات العمومية للمنشآت العمومّية خبصوص صفقات اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت يظّل مر -

املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت   2012ديسمرب    20املؤرّخ ف    2012لسنة    23ي عدد  على مدى توافر تعارض بني أحكام القانون األساس
 .1589املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2002ديسمرب  17املؤرخ ف  2002لسنة  3158وأحكام األمر عدد 

املستقّلة لالنتخاابت  - العليا  للهيئة  القانون  الشكل  اهليئة هيئة عمومية    ابعتبارهاإّن  الرتفيع ف سقف اختصاص جلان مراقبة صفقات  مستقلة ل يربّر 
 .1590العليا فيما خيّص صفقات الدراسات 

ي وإضفاء إّن اهليئة العليا للطلب العمومي تضطلع مبهّمة رقابة مسبقة على الصفقات العمومّية ضرورة أهّنا تسهر على حتسني منظومة الطلب العموم-
الضرو  والنجاعة  الصالحيات  الشفافية  فإّن ممارستها  مثّ  العام ومن  املال  الرشيدة ومحاية  ملتطلّبات احلوكمة  استجابة  العمومّية  الصفقات  ف  للتصّرف  رية 

صبغة   اليت ل تكتسياملخّولة هلا ف جمال الرقابة على الصفقات العمومّية ل يندرج ف إطار رقابة اإلشراف اليت متارسها الدولة إزاء املؤسسات العمومية  
ت النّص" واليت  حدود  خارج  إشراف  نّص ول  إشراف دون  "ل  أن  بذلك عمال مببدإ  اخلاّصة  النصوص  تنظّمها  واليت  العمومية  تجّسم  إدارية واملنشآت 

 .1591خاصة من خالل آليات املصادقة واملوافقة واإلعالم
ستقّلة لالنتخاابت يتعارض واملبادئ املنظّمة للصفقات العمومّية املتمثّلة ف املساواة  إّن استبعاد رقابة هيئة املتابعة واملراجعة على صفقات اهليئة العليا امل-

 .1592أمام الطلب العمومي وشفافّية اإلجراءات واللجوء إل املنافسة 

 

 مصاريف ذات صبغة سريّة: 

والعدالة النتقالية ل تندرج ضمن الستثناء الوارد   اإلنسان ق  إّن املصاريف املتعلقة ابإلدارة العاّمة للسجون اليت تعود ابإلشراف إل وزارة العدل وحقو -
 .1593من جملة احملاسبة العمومية واملتعلق حصرا مبصاريف رائسة اجلمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ذات الصبغة السريّة  88ذكره ابلفصل 

 حماسبة عمومية: 

 
حكام قانون املالية  أواملتعلق بتطبيق    2012اوت    10املؤرخ ف    2012لسنة    1224مر عدد  متام األإتنقيح و حول مشروع أمر يتعّلق ب   2014/ 16648عدد  الرأي الستشاري     1587

 .2013اوت  2املؤرخ ف  2013لسنة  3289مر عدد حداث الربانمج اخلصوصي للسكن الجتماعي كما ت تنقيحه وامتامه ابألاملتعلق إب  2012التكميلي لسنة 

الستشاري     1588 ب  16753/2014عدد  الرأي  يتعّلق  أمر  مشروع  الفصل  حول  أحكام  عدد    22تطبيق  القانون  من  فيفري    1989لسنة    9)اثلثا(  غرّة  ف  املتعلق   1989املؤرخ 
 سسات التونسية لألنشطة البرتولية. ابملسامهات واملنشآت واملؤسسات العمومية على املؤ 

 لالنتخاابت. ضبط األحكام اخلاصة ابلصفقات العمومية للهيئة العليا املستقلة حول مشروع أمر يتعّلق ب  2014/ 16331عدد الرأي الستشاري   1589
 لالنتخاابت. ضبط األحكام اخلاصة ابلصفقات العمومية للهيئة العليا املستقلة حول مشروع أمر يتعّلق ب  2014/ 16331عدد الرأي الستشاري   1590

 . لالنتخاابتلجنة فتح الظروف واللجنة الداخلية لصفقات اهليئة العليا املستقلة حول مشروع امر يتعّلق ب 16368/2014عدد الرأي الستشاري   1591

 . لالنتخاابتلجنة فتح الظروف واللجنة الداخلية لصفقات اهليئة العليا املستقلة حول مشروع امر يتعّلق ب 16368/2014عدد الرأي الستشاري   1592

صال  السجون واإل)طريقة اخلاصة مبراقبة بعض مصاريف وزارة العدل وحقوق النسان والعدالة النتقالية  الضبط  حول مشروع أمر يتعّلق ب   16698/2014عدد  الرأي الستشاري     1593
 ح(. 
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)مكّرر( من جملة احملاسبة العمومية الذي ينص على إحداث جملس وطين ملعايي احلساابت العمومية مكلف إببداء الرأي   68بناء على أحكام الفصل  -
الذي ينص   68صل  املسبق ف معايي احملاسبية اخلاصة ابلدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية اخلاضعة جمللة احملاسبة العمومية وعلى أحكام الف

فإّن الرأي املطابق على أنه تتم املصادقة على معايي احلساابت العمومية بناء على رأي اجمللس الوطين ملعايي احلساابت العمومية بقرار من وزير املالية  
 .1594تجا آلاثره املصادقة عليه من قبل رئيسه حىت يكون انفذا ومن يستوجبالصادر عن اجمللس الوطين برتكيبته اجلماعية ل 

 داءات:ضبط قاعدة األ

داءات واملسامهات ونسبها  النصوص املتعّلقة بضبط قاعدة األ  من الدستور التونسي أنه تتخذ شكل قوانني عاديّة 65يتبني ابلرجوع إل أحكام الفصل  -
الفصل   أّن  الرتتيبي  65وإجراءات استخالصها. وطاملا  السلطة  القانون وجمال  بداية من اإلعالن عن املتعلق بضبط جمال  النفاذ  العامة قد دخل حيز  ة 

من األحكام النتقالّية وانتهى العمل نتيجة لذلك ابلتفويض املسموح به   148النتائج النهائية ألّول انتخاابت تشريعية وفقا للنقطة الثانية من الفصل  
عمومية إل رئيس احلكومة ف اّتاذ أوامر ظرفّية مبقتضى قوانني املالية أو املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط ال  2011لسنة    6ضمن القانون التأسيسي عدد  

األداءات ونسبها   القوانني ذات الصبغة اجلبائية ف ما خيص قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه، فإن مواصلة العمل آبلّية األوامر الظرفية ف ماّدة
 .1595دستور واعتداء على جمال اختصاص املشرع من ال 65وإجراءات استخالصها يعّد خرقا للفصل 

 إحداث صناديق أموال مشاركة: 

متويله  إن إحداث صندوق أموال مشاركة ابلصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الجتماعية خيصص لتمويل اقتناء السيارات حتدد صيغ التصّرف فيه وطرق  -
 .  1596من القانون األساسي للميزانية واملتعّلق بصناديق اخلزينة  3بقرار من وزير املالية يعّد خمالفا ألحكام الباب 

 ابلعقود اإلداريةاملتعّلقة  ية  االستشار صوص امللفات  خب:  رع اخلامس  الف

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

احلالت الستثنائية للمبدإ املذكور عند   إحدىإّن خلّو ملف الستشارة مما يفيد احرتام مبدأ الدعوة للمنافسة عند اختيار صاحب اللزمة أو مدى توفر -
ت الذي املتعلق بنظام اللزما  2008أفريل    1املؤرخ ف    2008لسنة    23من القانون عدد    10و    9القتضاء مثلما تقتضي ذلك أحكام الفصلني  

عدد   األمر  مقتضيات  وكذلك  اللزمات  جلميع  األساسية  واملبادئ  العام  القانوين  النظام  ف    2010لسنة    1753يضبط    2010جويلية    19املؤرخ 
 .1597املتعلق بضبط الشروط وإجراءات منح اللزمات حيول دون تثّبت احملكمة من مدى احرتام هذه األحكام 

سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية إذا ت تسديد املعلوم يتناىف صراحة   10مبشروع األمر على منح المتياز ملدة    إن التنصيص ضمن التفاقية امللحقة-
املتعلق بنظام اللزمات والذي حصر صور التمديد ف مدة   2008أفريل    1املؤرخ ف    2008لسنة    23من القانون عدد    18مع مقتضيات الفصل  

 
   .ضبط تركيبة وطرق تسيي اجمللس الوطين ملعايي احلساابت العموميةحول مشروع أمر يتعّلق ب  16699/2014د الرأي الستشاري عد  1594

يتعّلق ب  16762/2014الرأي الستشاري عدد     1595 القيمة  حول مشروع أمر  املعلوم على الستهالك وف اآلداء على  املعاليم الديوانية وف  العمل أو التخفيض ف  املضافة  توقيف 
 املستوجبة على بعض املنتجات الفالحّية ومنتوجات الصناعات الغذائّية. 

ستعمال سيارات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الدارية والتعويضات املرتتبة على  حول مشروع أمر يتعّلق اب  16482/2014عدد  الرأي الستشاري     1596
 . حذف المتياز العيين 

الكائنة مبعتمدية القصور من    3/ 6744ملصادقة على منح امتياز استغالل املياه املتأتية من املنبع الطبيعي عدد  حول مشروع أمر يتعّلق اب   16561/2014الرأي الستشاري عدد     1597
 ولية الكاف. 
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كون التمديد إل ملرة واحدة وبطلب من صاحب اللزمة وبناء على تقرير معّلل يعّده مانح اللزمة لتربير التمديد، كما  اللزمة ف حالت معينة وأن ل ي
 .1598جيب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق ابلعقد األويل 

عدد  - القانون  أحكام  وإل  املياه  جمّلة  أحكام  إل  معدنية  مياه  استغالل  لزمة  إسناد  ف    1975لسنة    58خيضع  املتعلق   1975جوان    14املؤرخ 
ابعتبارمها نصان خاّصان وكذلك إل أحكام القانون   2011جوان    6املؤرخ ف    2011لسنة    52إبحداث ديوان املياه املعدنية املنقح ابملرسوم عدد  

 .1599املتعلق بنظام اللزمات ابعتباره نّصا عاّما  2008أفريل  1املؤرخ ف  2008لسنة  23عدد 
يع منابع املياه  د اللزمات املتعلقة بتعليب املياه املعدنية يتم من قبل الديوان الوطين للمياه املعدنية والستشفاء ابملياه وفقا ملخّطط مديري لتوز إّن إسنا-

عدد   القانون  أن  عن  فضال  ف    2008لسنة    23املعدنية  وإن كا  2008أفريل    1املؤرخ  اللزمة  مانح  يلزمان  اللزمات  بنظام  من املتعلق  املبادرة  نت 
 . 1600اخلواص ابإلعالن عن املنافسة قبل منحها

لشروط املزمع تنقيحه إّن اإلدلء ابتفاقية إسناد اإلجازة إلقامة واستغالل شبكة عمومّية لالتصالت منقوصا من بقّية الواثئق املكّونة هلا وخاّصة كرّاس ا-
 .1601حيول دون إبداء احملكمة لرأيها خبصوصه 

منه ومن ثّة فإن األحكام املضّمنة هبا    أالشراكة املربمة بني الدولة التونسية وشركة مايكروسوفت امللحقة مبشروع أمر ترتيب جزءا ل يتجزّ تعّد اتفاقية  -
علق بنشر املت  1993جويلية    5املؤرخ ف    1993لسنة    64ف مرتبة الرتاتيب وتكون بذلك التفاقّية املذكورة خاضعة إل أحكام القانون عد    تتنّزل

كام الفصل األّول النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها، وتبعا لذلك يتجه إعداد ونشر التفاقية املذكورة ابللغة العربية وذلك عمال أبح
 .1602من القانون املذكور

 بتنظيم املهن املتعّلقة  ية  االستشار خبصوص امللفات  :  رع السادس  الف

 أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية: 

الفصل  - أحال  عدد    8طاملا  القانون  ف    2008لسنة    44من  ضبط شروط   2008جويلية    21املؤرّخ  مسألة  لألمر  البحرية  املهن  بتنظيم  املتعلق 
قاول من ذات القانون هذه املهن كالتايل: مهنة انقل حبري وجمّهز حبري و م  4املهن البحرية وطاملا حّدد الفصل    إحدىالكفاءة املهنية للرتسيم بدفرت  

  شحن أو تفريغ ومؤسسة تصنيف السفن، فإن اقتصار مشروع األمر املعروض على ضبط الشروط املستوجبة للرتسيم بدفرت مؤسسة تصنيف السفن يعدّ 
مر عدد  من القانون كما أّن ذلك من شأنه إدخال اضطراب على املنظومة القانونية من خالل اإلبقاء على جزء من األ  8غي متالئم مع أحكام الفصل  

املتعلق بضبط الشروط املتعّلقة ابلكفاءة املهنية املستوجبة للرتسيم أبحد دفاتر مهن البحرية سارية    1995أوت    14املؤرّخ ف    1995لسنة    1471
 .1603املفعول وإلغاء بعض أحكامه وتعويضها 

شاركة ف اجناز الصفقات العمومية ف جمال أشغال احملافظة على  العمل بنظام الرتخيص للمصادقة على املقاولت اليت ميكنها امل إرجاعيتجه العدول عن -
جديّة وذات مصداقية  املياه والرتبة والكتفاء بتعديل كراس الشروط اخلاص هبا ف اجتاه اشرتاط الضماانت القانونية الكافية اليت من شأهنا توفي مقاولت  

 
الكائنة مبعتمدية القصور من    3/ 6744ملصادقة على منح امتياز استغالل املياه املتأتية من املنبع الطبيعي عدد  حول مشروع أمر يتعّلق اب   16561/2014الرأي الستشاري عدد     1598

 ولية الكاف. 

ئنة مبعتمدية القصور من  الكا  2ملصادقة على منح امتياز استغالل املياه املتأتية من البئر العميقة مرقب العقاب  حول مشروع أمر يتعّلق اب   16664/2014عدد  الرأي الستشاري     1599
 . ولية الكاف

الكائنة مبعتمدية القصور من    2ملصادقة على منح امتياز استغالل املياه املتأتية من البئر العميقة مرقب العقاب  حول مشروع أمر يتعّلق اب   16664/2014عدد  الرأي الستشاري     1600
 . ولية الكاف

لتوفي خدمات   لالتصالت إسناد إجازة إلقامة واستغالل شبكة عمومية  لتفاقية  2ملصادقة على التعديل عدد حول مشروع أمر يتعّلق اب  2014/ 16343عدد الرأي الستشاري   1601
 . التصالت القارة وخدمات التصالت اجلوالة من اجليل الثالث

 . ة الشراكة السرتاتيجية بني الدولة التونسية وشركة مايكروسفتملصادقة على اتفاقيحول مشروع أمر يتعّلق اب  16440/2014الرأي الستشاري عدد   1602

 .ضبط شروط الكفاءة املهنية املستوجبة للرتسيم بدفرت مؤسسة تصنيف السفنحول مشروع أمر يتعّلق ب  16626/2014الرأي الستشاري عدد   1603
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املتعلق ابحملافظة على املياه والرتبة أّن أشغال   1995جويلية    17املؤرخ ف    1995لسنة    70د  إلجناز األشغال املطلوبة طاملا أنه يؤخذ من القانون عد
لفالحة، وتبعا لذلك احملافظة على املياه والرتبة ل ميكن أن تسند إل مقاولت األشغال إل ف حالت استثنائية وتكون ف كّل احلالت حتت رقابة وزارة ا

ف ميدان أشغال احملافظة على املياه والرتبة إبخضاعه إل كراس شروط حيول دون إقرار حواجز ترتيبية جديدة تتمثل ف العودة فإن حترير قطاع املقاولت  
ن أن تربير ذلك  إل العمل بنظام الرتخيص وذلك عمال مبا استقّر عليه فقه قضاء احملكمة اإلداريّة ف جمال تكريس مبدإ حريّة الصناعة والتجارة فضال ع

ل اإلخالل ابملنافسة ل بعدم امتالك املقاولني احلّد األدىن من املعّدات واآللّيات واملوارد البشريّة إلجناز األشغال وعدم جديتهم ف توفيها وهو ما أدى إ
 .  1604يستقيم ابعتبار أّن هذا الصنف من األشغال خاضع ف كّل احلالت إل نظام رقابة خمصوص 

، فإنه يّتجه إضافة أحكام انتقالّية توّضح آجال هاقي لتحق  معقول  ازمني  ار املعروض إدخال عديد التعديالت اليت تتطلب هامشطاملا تضمن مشروع األم-
 .1605تطبيق املقتضيات اجلديدة وكيفية التعامل مع الوضعّيات املوجودة 

 ة ابملسائل العقارية والعمرانياملتعّلقة ية  االستشار خبصوص امللفات  :  رع السابع  الف

 أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية: 

من مثال التهيئة العمرانية وتكتسي أحكامها صبغة ترتيبية ملزمة لذا وجب حتريرها بلغة قانونية سليمة   يتجزأتعّد وثيقة الرتاتيب العمرانية امللحقة جزء ل  -
 1993لسنة    64ي ومن أمّهها اعتماد اللغة العربية عمال أبحكام الفصل األّول من القانون عدد  تلتزم بقواعد الصياغة املعمول هبا ف التشريعي التونس

ف   العربية    1993جويلية    5املؤرّخ  العمرانية ابللغة  الرتاتيب  وثيقة  صياغة  يّتجه  لذلك  وتبعا  التونسية  للجمهورية  الرمسي  النصوص ابلراد  بنشر  املتعلق 
 .1606وصي للوثيقة ل حيول دون تعريبها خاصة وأّن الطابع التقين اخلص

من جملة املوانئ البحريّة على الصبغة الوقتية لإلشغال الوقيت للملك العمومي ملوانئ الصيد البحري واملّدة القصوى لذلك وهي شروط    20ينص الفصل  -
احلركة   ديناميكية  وضمان  العاّمة  املصلحة  خدمة  منها  الغرض  آمرة  اإلشغال قانونية  ف  الرتخيص  سحب  إل  هبا  اإلخالل  ويؤول  ابملوانئ  القتصاديّة 

 .1607الوقيت 
إلطار النّص    إن التنصيص على الطبيعة الستعجالّية للبت ف أصل النزاع املتعّلق ابلرتاخيص ف اإلشغال الوقيت أو سحبه أو رفض جتديده يعّد جتاوزا-

اّتاذ إجراءات   إمكانيةاإلداريّة اليت مل خيّص قانوهنا مثل هذه النزاعات إبجراءات استعجالية خاصة عدى  الرتتيب خاّصة وأنّه اختصاص راجع للمحكمة  
 . 1608حتفظّية ف مادة أتجيل أو توقيف التنفيذ 

اري فإنه تطبيقا ملبدإ توازي الصيغ طاملا أّن جمّلة التهيئة الرتابّية والتعمي مل حتّدد إجراءات الرجوع اجلزئي ف أحكام أمر يتعّلق بتحديد دائرة تدّخل عقّ -
وإب  للمداولة  البلدي  اجمللس  على  العرض  خالل  من  وذلك  العقاري  التدّخل  دائرة  إحداث  أمر  اّتاذ  إجراءات  بنفس  التقّيد  يّتجه  داء  والشكلّيات 

 .1609الرأي

 
واملتعلق بضبط معايي وصيغ منح وسحب املصادقة اليت    2008جويلية    21املؤرخ ف    2008لسنة    2656مر عدد  تنقيح األحول مشروع أمر يتعّلق ب  16629/2014عدد  الرأي     1604

 . شغال العمومية للمشاركة ف اجناز الصفقات العموميةتؤهل مقاولت البناء واأل
 املتعّلقة   ك دفرت للطاقم واملراقبةسالبحر امللزمة مب   نت سفن البحر على م  لضبط شروط مباشرة الوظائف لرجاحول مشروع أمر يتعّلق ب   16669/2014الرأي الستشاري عدد     1605

 :هبا

 . ملصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية بوليفة من معتمدية الكاف الشرقية من ولية الكافحول مشروع أمر يتعّلق اب  16673/2014الرأي الستشاري عدد   1606

 . شغال الوقيت للملك العمومي املينائيجراءات الرتخيص ف اإلإ تحديد شروط و حول مشروع أمر يتعّلق ب  16349/2014الرأي الستشاري عدد   1607

 . شغال الوقيت للملك العمومي املينائيجراءات الرتخيص ف اإلإ تحديد شروط و حول مشروع أمر يتعّلق ب  16349/2014الرأي الستشاري عدد   1608

حداث دائرة  املتعلق إب  2010جويلية    5املؤرخ ف    2010لسنة    1703مر عدد  حكام األ أ لرجوع اجلزئي ف  حول مشروع أمر يتعّلق اب  16455/2014الرأي الستشاري عدد     1609
 . التدخل العقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكىن ببلدية انبل من ولية انبل
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 بتنظيم العدالة والقضاءاملتعّلقة  ية  االستشار خبصوص امللفات  :  رع الثامن  الف

 مة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية: أبدت احملك

ة ووظيفّية إزاء السلطة إّن متّتع اهليئة الوقتية لإلشراف على القضاء العديل بوصفها مكّوان أساسّيا من مكّوانت السلطة القضائّية ابستقاللية إدارية وماليّ -
 .1610قة ابملنح املخولة ألعضائها والسهر على تنفيذها التنفيذية جيعل من رئيسها الوحيد املؤّهل ابقرتاح النصوص املتعل

املتعّلق إبحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العديل التنصيص   2013ماي    2املؤرّخ ف    2013لسنة    13إّن إغفال القانون األساسي عدد  -
 . 1611الرتتيبية العامة التدّخل لسّد الفراغعلى أحكام تضبط التنظيم اإلداري واملايل للهيئة املذكورة ل خيّول السلطة 

املالّية على إّن ضبط التنظيم اإلداري واملايل للهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العديل مبوجب أمر يعّد شكال من أشكال الوصاية اإلدارية وخاصة  -
ألمر الذي يقتضي أتمينا لستقالليتها اهليكلّية والوظيفية أبن يتّم على غرار  اهليئة املذكورة واحلال أهّنا تعّد مكّوان أساسّيا من مكّوانت السلطة القضائية ا

ت( تنظيم اجلوانب املتعّلقة  ما هو معمول به ابلنسبة إل اهليئات العمومية املستقّلة )اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري واهليئة العليا املستقلة لالنتخااب
 .1612 مبقتضى قانون ابستقالهلا اإلداري وخاصة املايل

تقالية ابحملاكم يعّد التنصيص على أن النصوص القانونية اجلاري هبا العمل حتدد الختصاص الرتاب واحلكمي للدوائر اجلنائية املتخصصة ف العدالة الن -
املتعلق ابلنتقالية    2013ديسمرب    24ف  املؤرخ   2013لسنة    53من القانون األساسي عدد    8البتدائية خروجا عن التأهيل التشريعي الوارد ابلفصل  

 .1613وتنظيمها 
الشغور املتوقع إن سّن أحكام استثنائية تتعلق ابمللحقني القضائيني ابملعهد األعلى للقضاء ابلنظر للنقص احلاصل ف عدد القضاة املباشرين ابحملاكم و -

ف على القضاء العديل من خالل أخذ رأيها ورصد تصّوراهتا واحللول اليت تقرتحها ف على إثر إجراء احلركة القضائّية يستدعي تشريك اهليئة الوقتية لإلشرا
 . 1614مسألة تالف النقص احلاصل ف عدد القضاة وما يستتبعه من تقليص ف مّدة التكوين األساسي للملحقني القضائيني 

ن إّن تقليص مّدة التكوين األساسي للملحقني القضائيني من سنتني إل عشرة أشهر ونصف بغرض جماهبة النقص احلاصل ف عدد القضاة املباشري-
جودة   على  سلبا  ينعكس  أن  شأنه  ومن  القضائّية  الوظائف  ملمارسة  املؤّهلة  األساسية  الكفاايت  اكتساب  مدى  على  تداعيات  له    مرفق  أداءابحملاكم 

 .1615القضاء العديل خاصة وأن القرارات اليت يتخذها القاضي املباشر هلا أتثي فوري وعملي سواء على األشخاص أو على النظام الجتماعي 

 النتخاابت املتعّلقة ابية  االستشار خبصوص امللفات  :  رع التاسع  الف

 التالية:  ةأبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظ

ادئ ت املهنّية ألعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة رغم تعّلقها املبدئي أبصول العمل القتصادي والتجاري فإهنا تبقى ملزمة ابحرتام املب إّن النتخااب-
ه توضيح املسائل  على سالمة الصوت النتخاب وعدم التأثي عليه وهو ما يّتجه مع  اإلمكان القانونّية العاّمة للقانون النتخاب واليت تقتضي احلفاظ قدر  

املمزّقة أو وجود أكثر من ورقة ف نفس الظرف تعّد كذلك ورقة   األوراقالبيضاء وكيفية احتساهبا من عدمه والتنصيص على أّن    األوراقاملتعلقة مبآل  

 
 . قضاء العديلشراف على العضاء اهليئة الوقتية لإلملنح املخولة ألحول مشروع أمر يتعّلق اب  16715/2014الرأي الستشاري عدد   1610
 . لتنظيم اإلداري واملايل للهيئة الوقتية للقضاء العديل حول مشروع أمر يتعّلق اب 16404/2014الرأي الستشاري عدد   1611

 . ظيم اإلداري واملايل للهيئة الوقتية للقضاء العديل لتنحول مشروع أمر يتعّلق اب 16404/2014الرأي الستشاري عدد   1612

حداث دوائر جنائية متخصصة ف العدالة النتقالية ابحملاكم البتدائية املنتصبة مبقار حماكم الستئناف بتونس  حول مشروع أمر يتعّلق إب  16524/2014الرأي الستشاري عدد     1613
 والقصرين وسيدي بوزيد. وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت 

 . من امللحقني القضائيني ابملعهد األعلى للقضاء 25ّترج  لمتحاانتسن أحكام استثنائية حول مشروع أمر يتعّلق ب 16364/2014الرأي الستشاري عدد   1614

 . امللحقني القضائيني ابملعهد األعلى للقضاءمن  25ّترج  لمتحاانتسن أحكام استثنائية حول مشروع أمر يتعّلق ب 16364/2014الرأي الستشاري عدد   1615
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لسالمة العملّية النتخابّية ككل وذلك  ملغاة وطريقة مسك حماضر النتخاابت وتنظيم مغادرة رئيس مكتب القرتاع ملكانه ابعتباره حافظا للنظام وضامنا 
 .1616ابإلحالة إل مقّرر أو إل دليل إجراءات انتخاب يتم إعداده للغرض 

 آراء احملكمة خبصوص أهم االستشارات االختيارية: الثاينالقسم 

 انب الشكلية و الفرع األول: املالحظات املتعلقة ابجل

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية أبدت

 وهرية الستشارة احملكمة خبصوص مشروع قانون: اجلجراءات  الفقرة األوىل: اإل

لة لألسباب  ابلتأمل ف مشروع القانون املعروض كيفما ورد ملفه على احملكمة، يـَّتضح أّن اإلجراءات اجلوهرية لعرضه على استشارة احملكمة جاءت خمت-
ارات اخلاصة حتت مبناسبة نظرها ف ملفات الستش  2012نوفمرب    30اليت كانت بّينتها اجللسة العامة الستشارية للمحكمة اإلدارية املنعقدة بتاريخ  

املؤرخ ف أول   1972لسنة    40من القانون عدد    4واملتمثلة ف كون الفقرة الثانية من الفصل    524/2012و    522/2012و  521/2012عدد  
واضيع اليت  أنّه: "تستشار احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة امل  تقتضي  املتعلق ابحملكمة اإلدارية  1972جوان  

روع قانون أو مبشروع  تقتضي األحكام التشريعية أو الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها وحيال نّص كّل استشارة متعّلقة مبش
اليت تعرض على استشارة احملكمة جيب أن تكون ف صيغ القوانني  مشاريع  النّواب"، وعليه فإن  اليت حتال على اجمللس  مرسوم على جملس  النهائية  تها 

يه من قبل عضو أو الوطين التأسيسي. واملقصود بعبارة "الصيغة النهائية" أن يكون مشروع القانون قد استوىف كل اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة ابلتأشي عل
واملنقح ابملنشور عدد   1988جانفي    28املؤرخ ف    10ّول عدد  أعضاء احلكومة املعنيني وبعرضه على جملس الوزراء كما ّت بيان ذلك مبنشور الوزير األ

 .1617، وأن يكون مكتوب طلب الستشارة املوجه إل احملكمة اإلدارية ممضى أصالة من رئيس احلكومة 1992جوان  9املؤرخ ف  31

 الفقرة الثانية: اجلهة املخّول هلا استشارة احملكمة  

ة ف إطار الستشارات الختيارية هي تلك اليت تستجيب إل شروط معينة من بينها أن  تكون مندرجة ف صميم إّن املواضيع اليت تتعهد هبا احملكم-
من دستور اجلمهورية التونسية   148ف اتريخ عرضها على استشارة احملكمة اإلدارية. وابلرجوع إل الفصل    الصالحيات اليت تباشرها اجلهة املستشية

أ على  ينـص  أنّه  ابلتنظيم يتبنّي  املتعلق  التأسيسي  ابلقانون  املقّررة  والنتخابية  والرقابية  التشريعية  بصالحياته  القيام  التأسيسي  الوطين  اجمللس  "يواصل    ن  
  من الدستور تغدو   148املؤقت للسلط العمومية أو ابلقوانني السارية املفعول إل حني انتخاب جملس نواب الشعب...". وأتسيسا على أحكام الفصل  

منحصرة ف تصريف األعمال اجلارية للمجلس    مهام رئيس اجمللس الوطين التأسيسي، إثر اإلعالن عن النتائج النهائية لنتخاابت جملس نواب الشعب،
أّن رئيسه يشرف على حسن سي مجيع مصاحله وإص للمجلس ابعتبار  املتعلقة ابلتسيي اإلداري واملايل  التأسيسي وخاّصة منها تلك  دار كافة  الوطين 

من النظام الداخلي للمجلس الوطين التأسيسي(. وبناء    24القرارات والتدابي املتعلقة ابلوضعيات اإلدارية واملالية ألعضائه اجمللس وأعوانه... ) الفصل  

 
 . نتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعةواب  النتخابية ضبط شروط وإجراءات الرتسيم ابلقائمات حول مشروع أمر يتعّلق ب  16332/2014الرأي الستشاري عدد   1616

 حول مشروع قانون يتعلق أبحكام استثنائية لتقاعد القضاة من الصنف العديل.  614/2014استشارة خاصة عدد   1617
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س اجمللس الوطين التأسيسي، فإنّه على ما تقدم، وطاملا أّن موضوع الستشارة املاثلة يتعّلق مبسائل خارجة عن صالحيات تصريف األعمال اجلارية لرئي
 .    1618يتعّذر على احملكمة إبداء رأيها بشأنه 

القانونية    ّتضع- الوجوبيةالستشارات  الفصل    غي  الثانية من  الفقرة  تتعهد هبا احملكمة اإلدارية ألحكام  القانون عدد    4اليت   1972لسنة    40من 
"تستشار احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى تقتضي أبن  ابلنصوص الالحقة واليت  كما ّت تنقيحه وإمتامه    1972املؤرخ ف غرّة جوان  

اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها.  الرتتيبية مشورهتا أو  التشريعية أو  اليت تقتضي األحكام  املواضيع  وقد استقر   ..".وبوجه عام حول كافة 
تكون صادرة حصرا عن  " على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت    اعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها احلكومة  هف اجتااألحكام    تلكأتويل وتطبيق  

لصدورها املاثلة  و هو ما ل يتوفر ف الستشارة املاثلة. و ترتيبا على ما ذكر، فإنه ل ميكن قبول النظر ف الستشارة    أو أحد أعضائهااحلكومة    رئيس
 .1619عن غي ذي صفة

الثانية من الفصل  - بـها احملكمة اإلدارية َّتضُع ألحكام الفقرة    1972لسنة    40من القانون عدد    4إّن الستشارات القانونية الختيارية اليت تتعهد 
 2011جانفي    3املؤرخ ف    2011لسنة    2القانون األساسي عدد  وآخرها   كما ّت تنقيحه و إمتامه ابلنصوص الالحقة  1972املؤرخ ف غرّة جوان  

األحكام التشريعية  واليت تنّص على ما يلي :" ُتستشار احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة املواضيع اليت تقتضي  
وقد استقر أتويل وتطبيق هذه األحكام على اعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها  الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها...".  أو

ب الستشارة ممضى أصالة من أحد أن يكون مكتوب طل  احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستجيب إل شروط معينة من بينها
، ذلكترتيبا على  واملالية و   القتصادعن وزير    أصالة  اةممضالستشارة املعروضة وردت غي    ، غي أنّ اب الدولة أعضاء احلكومة أي السادة الوزراء أو كتّ 

   .1620إبداء رأيها بشأهنا  على احملكمة اإلداريةفإنه يتعّذر 

 كمة لرأيها حالفقرة الثالثة: شروط إبداء ال 

 عدم تعلق الستشارة بوضعيات خاصة وفردية  -1

 4قرة الثّانية من الفصل إّن فقه قضاء احملكمة اإلداريّة مستقّر ف املاّدة الستشاريّة على اعتبار ضرورة تعّلق الستشارات الختياريّة املنصوص عليها ابلف-
ل تتعّلق بوضعيّات فرديّة ألشخاص حمّددين بذاهتم أو حمّل نزاع قائم أو حمتمل راجع إل ولية  مبواضيع قانونّية عاّمة و  1972لسنة  40من القانون عدد 

اته بوادر نزاع احملكمة اإلداريّة ف إطار اختصاصها القضائّي، وحيث أنّه يربز من مكتوب الستشارة أّن موضوعها يتعّلق بوضعّية فرديّة و حيمل ف طيّ 
اريّة قضائّيا مبا ل يسوغ معه إبداء الرّأي فيه حفظا حلياد القاضي اإلدارّي حيال أطراف املنازعة اإلداريّة واجتنااب لتضارب راجع لختصاص احملكمة اإلد

 . 1621الوظيفتني الستشاريّة و القضائّية للمحكمة
ات أنّه ف صورة ثبوت خمالفة إحدى املتعلق بتنظيم اجلمعيّ   2011سبتمرب    24املؤرخ ف    2011لسنة    88من املرسوم عدد    45اقتضى الفصل  -

تزيد   إزالتها خالل مّدة ل  املخالفة والتنبيه بضرورة  العام للحكومة يتول حتديد  الكاتب  املذكور فإّن  لبعض أحكام املرسوم  عن ثالثني يوما  اجلمعيات 
العام للحكومة تعليق نشاط اجلمعية من طرف رئيس احملكمة  انطالقا من اتريخ تبليغ التنبيه، ليتم ف ما بعد ومبقتضى إذن على عريضة يقّدمه الكاتب  

رق الطعن ف شأن قرار  البتدائّية بتونس ملّدة ل تزيد عن ثالثني يوما، وف صورة التمادي ف املخالفة رغم التنبيه على اجلمعية وتعليق نشاطها واستنفاد ط 

 

   حول صيغ وآجال وإجراءات تكليف أّول رئيس حكومة طبق دستور اجلمهورية التونسية. 637/2014 استشارة خاّصة عدد  1618
 املصاحلة مع مالكني على الشياع لعقارات مسجلة موضوع انتزاع من أجل املصلحة العامة. إمتام إجراءات  حول 595/2014 استشارة خاصة عدد  1619

 حول تكوين شركات املستشارين اجلبائيني.  644/2014خاصة عدد استشارة   1620

    تدرّج العون املعيّن ف سّلم الرّتب.حول آاثر حكم إبلغاء قرار إحالة عون عمومّي على الّتقاعد بسبب العجز البدين على  615/2014 استشارة خاصة عدد  1621
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بتدائّية بتونس وذلك بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة، وابلتايل فإّن التعليق، ميكن أن يتّم حّل اجلمعية حبكم صادر عن احملكمة ال
نزاع قضائي حمتمل وهو ما حيو  يتعّلق مبسألة ميكن أن تكون حمّل  فإنّه  إبداء موضوع الستشارة وابإلضافة لكونه يتعلق بوضعّية خاّصة وفرديّة  ل دون 

 . 1622احملكمة لرأيها هبذا اخلصوص 
من القانون عدد    4تتجه اإلشارة إل أّن الستشارات القانونية غي الوجوبّية اليت تتعهد هبا احملكمة اإلدارية ّتضع ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  -

جوان    1972لسنة    40 غرّة  ف  م  1972املؤرخ  خبصوص  اإلدارية  احملكمة  "تستشار  أبنّه:  تقتضي  واليت  اإلدارية  ابحملكمة  النصوص املتعلق  شاريع 
احلكومة إلبداء رأيه تعرضها عليها  اليت  أو  مشورهتا  الرتتيبية  أو  التشريعية  األحكام  تقتضي  اليت  املواضيع  فيها..."وقد األخرى وبوجه عام حول كافة  ا 

تلك اليت تستجيب إل شروط معينة من استقر أتويل تلك األحكام ف اجتاه اعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي  
مبسائل قانونية جمردة وعامة )أتويل نّص تشريعي أو ترتيـب أو درس وضعيات قانونية ذات صبغة عامة(. عمال مبا سلف، فإّن الستشارة   بينها أن تتعّلق

 مما ف إطار اختصاصها القضائياإلدارية يعرض على احملكمة أن تمل من احمل نزاع بوادرا طّياهت ف ملاملعروضة، عالوة على تعلقها بوضعية فردية، فإهّنا حت
 . 1623إبداء الرأي بشأهنا ف إطار مهاّمها الستشارية  يهاعلمعه يتعّذر 

 

 عدم وجود نزاع وشيك أو منشور أمام اهليئات القضائية للمحكمة -2

املاثلة ملعطيات متعلقة بظهور بوا- الوطنية للصحفي احملرتف فإنه ل ابلنظر إل كشف الستشارة  البطاقة  املستقّلة إلسناد  الّلجنة  تركيبة  نزاع حول  در 
يئة القضائية املتعّهدة ميكن هلذه احملكمة إبداء الرأي ف نزاع وشيك راجع هلا ولئيا أو منشور أمام هيئاهتا القضائية طاملا أنه من شأن ذلك التأثي على اهل

قانونية جمّردة وعامة بعيدة عن كل ّتصيص كما    إشكاليةالقضاء، خاصة وأن موضوع استشارة احلال ل يتعلق ابخلوض ف    مبا ل خيدم مبدأ حسن سي
ا من  مستنبطة  ملبادئ  اإلدارية  احملكمة  فقه قضاء  افتقار  إل  املالحظة  يّتجه  فإنّه  أخرى،  جهة  من  الستشاري.  احملكمة  فقه  ف دأب على ذلك  لنظر 

اكم  قة بتمثيلية النقاابت، وخارج إطار املسألة التقليدية املتعلقة ابلشخصية املعنوية للنقاابت وصفتها ومصلحتها ف رفع الدعاوى أمام احملالنزاعات املتعل
 .1624ومتثيل منخرطيها 

 املالحظات املتعلقة ابإلشكاليات القانونية :  رع الثاين  الف

 العمومية:   ستشارات املتعلقة ابلوظيفةاال  الفقرة األوىل: خبصوص

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 نتداب: ال -1

املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت   2012ديسمرب    20املؤرخ ف   2012لسنة    23من القانون عدد    36يتبنّي من تفحّص مقتضيات الفصل  -
احلالية من بني أعوان اهليئة املنتهية   عوان اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابتأّن إرادة املشرع جلّية ف أهنا مل تنصرف إل اعتماد صيغة النتداب املباشر أل

 

 حول نسخة من مشروع نظام أساسي يتعلق بطلب التصريح بتكوين "املنظمة التونسية حلماية الصحفيني".  585/2014 استشارة خاصة عدد  1622
 حول تسوية وضعية عضو مبجلس املستشارين سابقا.  593/2014استشارة خاصة عدد   1623
 حول نسخة من مشروع نظام أساسي يتعلق بطلب التصريح بتكوين "املنظمة التونسية حلماية الصحفيني".  585/2014 استشارة خاصة عدد  1624
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ا ف  أولوية  إعطائهم  إل  وإّّنا  العمل  عن  منهم  واملعطلني  مبختلـف مهامها  الشاغـرة  اخلطـط  لتسـديد  اهليئة  حتـّددها  اليت  الصيغ  وفق  يّتُم  الذي  لنتداب 
احلالية من بني أعوان اهليئة  أعوان اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابتاملصاحل املكـونة جلهازها التنفيذي. وترتيًبا على ما سبق، فإّن إعطاء األولوية ف انتداب 

عطلني منهم عن العمل ف اتريخ تقييم ملفات ترشحهم ل يفيد حصر الرتشح للخطط املفتوحة للتناظر ف األعوان املذكورين دون  املنتهية مهامها وامل
صلب    املنتهية مهامها  سواهم من طالب الشغل وإّّنا التمييز الذي أقّره القانون لفائدهتم خيّص األولوية ف النتداب وذلك بتثمني جتربتهم املهنية ابهليئة

من التجربة    السلم التقييمي، الذي ميكن أن  يتضمن عناصر تقييمية إضافية )املستوى العلمي، اخلربة ف جمال الختصاص...(، كاعتماد املعطى املأخوذ
 .1625السابقة كمعيار مفاضلة أو ترجيح ف حال التساوي بني مرتشح منتفع هبذه األولوية و آخر من غي املنتفعني هبا 

امل- بينها  قرارات  َتسوسها  متعّددة  مراحل  إل  تتجزأ  مرّكبة  عملّية  ناظرةتعّد  فيما  ومرتابطة    ابلّنسبة   الّتسمية  بقرار  وتنتهي  فتحها  بقرار  تبدأ  متالحقة 
مببدإ  للّناجحني وعمال  إجرائها  منطلق  يعدُّ  املناظرة  فتح  قرار  أّن  إل  واستنادا  اإلدارية    فيها.  القرارات  رجعية  مببدإ  عدم  القانوين وكذلك  فإّن األمان   ،

ومنهجية تقييم النصوص القانونية اليت يتعنّي اعتمادها ف خصوص تنظيم خمتلف مراحل املنـاظرة )ضبط شروط الرتشح وبرامج املناظرة ونوعية الختبارات  
ية املفعول ف اتريخ نفاذ قرار فتح املناظرة )واليت عادة ما يتّم اإلشارة إليها بـهذا القرار ضمن املرتشحني واملقاييس املعتمدة ف ذلك...( تكون تلك السار 

على تلك النصوص أثناء املراحل الالحقة ملرحلة فتح املناظرة. وأتسيسا على   تطرأقائمة إّطالعاته( وذلك بصرف النظر عن التعديالت القانونية اليت قد  
)مكّرر(    14يتعنّي اعتمادها ف دراسة ملفات الرتشحات ملناظرة التسمية ف رتبة طبيب بيطري متفقد عام تبقى أحكام الفصل   ذلك، فإّن املقاييس اليت

مثلما ّت تنقيحه    املتعلق بضبط النظام األساسي لسلك األطباء البياطرة املتفقدين  1983ديسمرب    21املؤرخ ف    1983لسنة    1216من  األمر عدد  
مبقتضى األمر عدد   1983لسنة    1216ابعتبار  أّن التنقيح املدخل على األمر عدد    1998أفريل    27املؤرخ ف    1998لسنة    976ابألمر عدد  

 .1626املشار إليه أعاله طرأ بعد فتح املناظرة املعنية والشروع ف مراحل تنفيذها  2014لسنة  48

 : الرتقية  -2

املتعّلق بضبط أحكام استثنائّية لإلجراءات املتعّلقة    2014أفريل    23املؤرّخ ف    2014لسنة    1464خبصوص إمكانّية تطبيق أحكام األمر عدد  -
ا رتب  وخمتلف  واملعاهد  اإلعداديّة  املدارس  مدّرسي  سلك  رتب  خمتلف  إل  للرّتقية  الداخلّية  املناظرات  الّلغة  بفتح  ملدّرسي  املشرتك  نقليزيّة اإللّسلك 

رتب سلك القّيمني    واإلعالمّية وخمتلف رتب سلك مدّرسي الّتعليم البتدائّي العاملني ابملدارس البتدائّية و خمتلف رتب سلك القّيمني العاّمني و خمتلف
الرّاجعني   واإلعالمّية  النقليزيّة  الّلغة  ملدّرسي  املشرتك  الّسلك  رتب  وخمتلف  الرّتبية  لوزارة  و التّابعني  العلمي  البحث  و  العايل  الّتعليم  وزارة  إل  ابلّنظر 

( واألمر 2012)دورة    تكنولوجيا املعلومات و الّتصال و خمتلف رتب سلك رجال الّتعليم الرّاجعني ابلّنظر إل وزارة الّشباب و الّرايضة و املرأة و األسرة
ل ممّيز و أستاذ ممّيز تربية بدنّية وأستاذ ممّيز شباب و طفولة مبوجب املنشورين  ، على املناظرات اّليت فتحت لرتب أستاذ أوّ   2014لسنة    3945عدد  
املتعّلق بضبط  2014لسنة  1808واحلال أّن تلك الرّتب ّت إحداثها بصفة لحقة مبقتضى األمر عدد  2013فيفري   18املؤّرخني ف  10و  9عدد 

الّتعليم الرّاجعني ابلّنظر لوزارة الّشباب و الّرايضة و املرأة و األسرة، يّتجه بداية الّتذكي أّن الفقه و فقه القضاء    الّنظام األساسي اخلاص بسلك رجال 
ت اإلداريّة سواء كانت ترتيبّية استقرّا على مبدإ عدم رجعّية املقّررات اإلداريّة ابعتباره أحد املبادئ العاّمة للقانون و اّلذي يقتضي أنّه ل جيوز تطبيق القرارا

على إطالقه لوجود بعض  فرديّة أبثر رجعّي ذلك أّن مفعوهلا ل يسري إّل من اتريخ دخوهلا حّيز الّنفاذ. إّل أنّه و على أمهّيته فإّن هذا املبدإ ل يؤخذ    أو
سحب القرارات اإلداريّة   الستثناءات اّليت تتلّخص حسب الفقه و فقه القضاء ف مخس حالت: )وجود نّص تشريعّي ينّص صراحة على مبدإ الرجعّية،
 سهت اإلدارة عن اّّتاذ  غي الشرعّية من قبل اإلدارة اّليت أصدرهتا، إلغاء القرارات من قبل احملكمة اإلداريّة، القرارات التفسييّة، تسوية الوضعيّات اّليت

 

    املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت. 2012ديسمرب  20املؤرخ ف  2012لسنة  23من القانون عدد  36حول أتويل أحكام الفصل  602/2014استشارة خاصة عدد   1625
 حول مناظرة التسمية ف رتبة طبيب بيطري متفقد عام.  604/2014استشارة خاّصة عدد   1626
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  1464تضّمنته الفقرة الثّالثة من الفصل األّول من األمر عدد    القرارات الاّلزمة ف شأهنا بشرط أن تكون لفائدة منظوري اإلدارة( و بناء عليه، فإّن ما
ف    2014لسنة   اعتماد    2014أفريل    23املؤرّخ  ف  استثنائّية  بصفة  و  األسرة  و  املرأة  و  الّرايضة  و  الّشباب  لوزارة  ترخيص  من  أعاله  إليه  املشار 

للرتقية إل خمتلف رتب سلك رجال الّتعليم الرّاجعني ابلّنظر إل وزارة الّشباب و الّرايضة و  اإلجراءات اإلداريّة اّليت ّت مبقتضاها فتح املناظرات الداخلّية  
، يتناىف و مبدأ عدم رجعّية الّنصوص الرتتيبّية و ل ميكن الستناد إليه إلضفاء الشرعّية على مناظرات سابقة لدخوله حّيز 2012املرأة و األسرة دورة  

رقية أعوان إل رتب مل تكن موجودة عند فتح املناظرة و إجرائها و اإلعالن عن نتائجها بل أّن هذه الرّتب مل تكن موجودة حىّت  الّنفاذ ذلك أنّه ل ميكن ت
لسنة   1464املشار إليه أعاله. وفضال على ما سبق بيانه فإّن مقتضيات الفصل األّول من األمر عدد    2014لسنة    1464عند صدور األمر عدد  

الّتعلاستثنائيّ   2014 رجال  سلك  رتب  على  حصرا  تنطبق  و  للرّتقية  الداخلّية  املناظرة  فتح  مبقتضاها  ّت  اّليت  اإلداريّة  ابإلجراءات  حصرا  تتعّلق  و  يم ة 
حمدثة لحقا مبقتضى  تب  الرّاجعني لوزارة الّشباب و الّرايضة و املرأة و األسرة ف اتريخ نفاذ األمر املذكور و ل جيوز ابلّتايل التوّسع ف تطبيقها على ر 

 .1627  2014لسنة  1808األمر عدد 
 

 نشاط مهين خاص: ممارسة  -3

من قانون الوظيفة    5إّن مباشرة األطباء الستشفائيني اجلامعيني لنشاط مهين خاص تكميلي يعد استثناءا لواجب عدم اجلمع املنصوص عليه ابلفصل  -
املتعلق  1995سبتمرب  4املؤرخ  1995لسنة  1634العمومية ولواجب التفرغ الكامل ملباشرة الوظائف العمومية للعون العمومي. وقد توّل األمر عدد 

مثلما ّت تنقيحه وإمتامه ابألمر عدد   اجلامعيني ف الطب  الستشفائينياحملاضرين املربزين  واألساتذة  مبمارسة النشاط اخلاص التكميلي من قبل األساتذة  
يادات وابستشفاء املرضى و بيان طبيعة وامتداد النشاط اخلاص املعين أبن أشار إل أنه يتعلق ابلع  2007جانفي    25املؤرخ ف    2007لسنة    120

ة ابلنسبة لبقية إبجراء األعمال الطبّية اليت جترى حبسب احلالة ابهلياكل الصحية العمومية اليت ينتمي إليها العون )عيادات( وابملؤسسات الصحية اخلاص
 .1628احلالت وعلى أن تكون ف حدود حصتني بعد الظهر ف األسبوع الواحد 

ني بشكل عام ولألطباء املنتمني للقطاع العام احلق ف أن يكونوا كأشخاص طبيعيني مالكني ملسامهات ف الشركات التجارية  لئن كان لألعوان العمومي-
املذكورة أو أن    والنتفاع ابملداخيل املنجرّة عن ذلك النشاط، فإّن وضعيتهم املهنية كأعوان عموميني ل تسمح ف املقابل أبن يكونوا مسّيين للشركات

 .1629ت ّتصيصهم لوقت يتجاوز الوقت القانوين يثب
  1995لسنة  1634يرجع لإلدارة تقدير مدى احرتام األعوان العموميني من األطباء الستشفائيني اجلامعيني للمقتضيات الصرحية الواردة ابألمر عدد  -

األساتذة    1995سبتمرب    4املؤرخ   قبل  من  التكميلي  اخلاص  النشاط  املربزين  تذة  واألسااملتعلق مبمارسة  الطب   الستشفائينياحملاضرين  ف   اجلامعيني 
 .1630وترتيب النتائج القانونية عن خمالفتها  2007جانفي   25املؤرخ ف  2007لسنة  120مثلما ّت تنقيحه وإمتامه ابألمر عدد 

 سلوك: المدّوانت  -4

 

 إحداثها بواسطة أمر.  مناظرات للرّتقية إل رتب قبل حول متتيع مرتّشحني ابملفعول املايل الرّجعي لرتقية شاركوا ف املناظرة املتعّلقة هبا قبل النقطاع عن العمل و اعتماد مناشي لفتح 643/2014استشارة خاصة عدد   1627
 حول مدى توافر تضارب مصاحل ف خصوص مباشرة األطباء الستشفائيني لنشاط خاص تكميلي مبصحات خاّصة هم من بني املسامهني فيها.  584/2014 استشارة خاصة عدد  1628
 ني فيها. حول مدى توافر تضارب مصاحل ف خصوص مباشرة األطباء الستشفائيني لنشاط خاص تكميلي مبصحات خاّصة هم من بني املسامه 584/2014 استشارة خاصة عدد  1629
 حول مدى توافر تضارب مصاحل ف خصوص مباشرة األطباء الستشفائيني لنشاط خاص تكميلي مبصحات خاّصة هم من بني املسامهني فيها.  584/2014 استشارة خاصة عدد  1630
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وص التشــريعية والرتتيبيــة املألوفــة مــن حيــث قواعــد الصــياغة القانونيــة ومــن ّتتلــف مــدّوانت األخالقيــات املعتمــدة ف التنظيمــات اإلداريــة عــن بقيــة النصــ-
ات حيــث غيــاب اجلانــب الردعــي أو اإلنشــائي للحقــوق والواجبــات، ذلــك أّن هــذه املــدّوانت تكــون ف الغالــب مــن صــنف اإلرشــادات أو التــذكي ابلواجبــ

اري عــدد طــمــن املرســوم اإل 6ع املدّونــة املعــروض يتبــنّي أهنــا تتنــّزل ضــمن أحكــام الفصــل وابلرجــوع إل مشــرو ، دون أن يكــون هلــا قــّوة إلزاميــة ف حــّد ذاهتــا
قتضي أنّه "على اهلياكـل العموميـة واألشـخاص املكلفـني بتسـيي مرفـق ااملتعلق مبكافحة الفساد والذي  2011نوفمرب  14املؤرخ ف  2011لسنة    120

ــا أّن القـــانون التأسيســـي عـــدد ، ا وحقـــوقهم"عمـــومي اعتمـــاد مـــدّوانت ســـلوك حتـــدد واجبـــات مســـتخدميه ديســـمرب  16املـــؤرّخ ف  2011لســـنة  6وطاملـ
 ةفــإّن مدّونـــ ،املتعلــّق ابلتنظــيم املؤقــّت للســلط العموميــة يـــنّص علــى أنـّـه تتخــذ شــكل قــوانني النصـــوص املتعّلقــة ابلضــماانت األساســية للمــوظفني 2011
بات جديـدة أو مـنح ضـماانت أو حقـوق مل تـرد بـنّص القـانون، وأن تكتفـي ابلتـذكي بواجبـات النزاهـة جيب أن متتنع عن التنصيص عن واجاملاثلة  السلوك  

 . 1631اإلّ إلزاما أخالقيّ  املعنيني هباس لعقوابت أتديبية ول تلزم واحلياد وبوضع مبادئ عاّمة ل تؤسّ 

 نح: املتأجي و ال -5

تعلـق بضـبط النظـام األساسـي اخلـاص بسـلك الوعـاظ ومرشـدي امل 2003أكتـوبر  14املـؤرخ ف  2003لسـنة  2082يّتضح ابلرجوع إل األمـر عـدد -
  ائمني بشـؤون اجلوامـع واملسـاجدقـاملتعلـق ابل 1989نـوفمرب  8املـؤرخ ف  1989لسـنة  1690واألمـر عـدد  الشؤون الدينيـة التـابع لـوزارة الشـؤون الدينيـة

، عـدم ّتويــل املـوظّفني املنتمــني إل 2011أوت  23ؤرخ ف املـ 2011لســنة  1189خرهــا األمـر عـدد كمـا ّت تنقيحـه و إمتامــه ابلنصـوص الالحقـة و آ
إل القــائمني بشــؤون ســلك الوعــاظ ومرشــدي الشــؤون الدينيــة الــذين ّت تكلــيفهم ابإلمامــة اســتثنائيا مــن إمكانيــة النتفــاع ابملنحــة اجلمليـّـة اجلزافيـّـة املســندة 

مامـة(. وابلتــايل فـإّن صـرف منحـة اإلمامـة لفائــدة املـوظّفني املنتمـني إل سـلك الوعّـاظ ومرشــدي الشـؤون الدينيـة التـابع لــوزارة اجلوامـع واملسـاجد )منحـة اإل
 من النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احملليـة واملؤسسـات العموميـة ذات 14الشؤون الدينية بنّص الستشارة يُعدُّ خمالفا ملقتضيات الفصل 

الــوزارة املعنيــة  الصــبغة اإلداريــة ومتعارضــا مــع القواعــد الــيت تســوس اإلنفــاق العمــومي املضــمّنة مبجلــّة احملاســبة العموميــة عــالوة علــى أنــّه يفضــي إل حتميــل
القــانون عــدد  التزامـات ماليــة دون موجـب يرتتــب عنهـا حصــول ضــرر مـايل األمــر الـّذي يــدخل حتـت طائلــة أخطــاء التصـرف علــى معـىن الفصــل األّول مـن

 .1632 1985جويلية  20املؤرخ ف  1985لسنة  74
غـي املطـابق  يخبصوص تكييف عدم القتطاع من أجور األعـوان املضـربني كخطـإ تصـّرف يفـتح ابب املسـاءلة اإلداريـّة واجلزائيـّة فإنـّه مبـدئّيا يكـون التـّأج-

معـىن القـانون ّية إّل أّن اجلـزم بوجـود خطـإ تصـّرف يرجـع إل دائـرة الّزجـر املـايّل و ذلـك عمـال أبحكـام مللعمل املنجز خمالفة للّتشريع املتعّلق ابحملاسبة العمو 
ــدد  ــنة  74عـ ــؤرّخ ف  1985لسـ ــة  20املـ ــد  1985جويليـ ق بتحديـ ــّ ة اإلأاملتعلـ ــّ ــات العموميـ ــة و املؤّسسـ ــب إزاء الّدولـ يت ترتكـ ــّ ــّرف الـ ــاء التصـ ة و خطـ ــّ داريـ

 .1633الّزجر املايل ةوضبط العقوابت املنطبقة عليها وإبحداث دائر اجلماعات العمومّية احمللّية 
بتنقيح األمر عدد    2014أكتوبر    24املؤرّخ ف    2014لسنة    3945من األمر عدد    65خبصوص تطبيق أحكام الفصل  - لسنة    1808املتعّلق 

هذا الفصل  ، على مرتّشحني ملناظرات سابقة قبل النقطاع عن مباشرة الوظيف مبوجب الّتقاعد أو الوفاة، جتدر اإلشارة بداية إل أنّه و  لئن أقرّ 2014
بعنوان سنوات الّتطبيق  قبل دخوله حّيز  املفتوحة  الّداخلّية  املناظرات  للرّتقيات بصفة رجعّية على  املايل  املفعول  سحب  و   2013و    2012  إمكانّية 

 الفصل بني  ، فإّن هذا املفعول يقتصر على األعوان اّلذين جنحوا ف املناظرة وحصلوا فعال على الرّتقية ذلك أّن مقتضيات احملاسبة العمومّية أتىب2014
ف الرّتقية ابملناظرات الداخلّية ابمللّفات تكون ابلّنجاح   احلصول على الرّتقية )سند الّنفقة( و التمّتع ابملفعول املايل املرتبط هبا )الّنفقة(. وطاملا أّن العربة

 

 حول إبداء الرأي خبصوص مشروع مدّونة األخالقيات ف القطاع العمومي.  590/2014 استشارة خاصة عدد  1631
 ند تكليفهم هبا بصفة استثنائية.حول مدى جواز انتفاع بعض املوظّفني املنتمني إل سلك الوّعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية مبنحة اإلمامة ع 594/2014 استشارة خاصة عدد  1632
 بني. حول مدى شرعّية القتطاع من أجور األعوان املضر  640/2014استشارة خاصة عدد   1633
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مرتبط شديد الرتباط بتقييم فعلّيا ف املناظرة  وليس ابلتوفّر على الّشروط الاّلزمة للمشاركة فيها ابعتبار أّن الّنجاح ف هذه املناظرات ليس آلّيا إّّنا هو  
قّية املرتّشحني من انحية وبعدد اخلطط املفتوحة للّتناظر من انحية أخرى، فإّن صرف املفعول املايّل مؤّهالت املرتّشح ومبضمون ملّف ترّشحه مقارنة بب 

( الرتّشحات  ختم  اتريخ  ف  الرّتقية  مناظرات  ف  للمشاركة  الرتّشح  شروط  فيهم  توفّرت  اّلذين  األعوان  لفائدة كّل  واّلذين 2013مارس    15للرتقية   )
ان  قبل  ابلوظيف  صلتهم  أو  انقطعت  فيها  املشاركة  لشروط  املستوفني  املرتّشحني  قائمات  لتحديد  سواء  املناظرات  تلك  ف  ابلّنظر  املكّلفة  الّلجان  عقاد 

وا ف  أّن هؤلء األعوان جنحللّتصريح بقائمات املقبولني هنائيّا يؤّدي عملّيا إل أربع نتائج غي منطقّية و غي قانونّية: الّنتيجة األول: تتمّثل ف افرتاض  
خالل اعتماد ترقية آلّية لكّل  املناظرة مبجّرد استيفائهم لشروط الرتّشح هلا. النتيجة الثّانية: تتمّثل ف إفراغ املناظرة من حمتواها و من الغاية من إقرارها من  

الثّالثة: تتمّثل ف متتيع عدد كبي م النتيجة  ن األعوان ابلرّتقية ميكن أن يتجاوز عدد اخلطط من توفّرت فيه شروط املشاركة ف اتريخ ختم الرتّشحات. 
انقطاع عالقتهم ابلوظيفة   املفتوحة للّتناظر. النتيجة الرّابعة: تتمّثل ف إسناد ترقيات صوريّة ابألساس ابعتبار أهّنا ستسند ألعوان متوّفني أو متقاعدين ثبت

مكّرر   65 ميكن متتيع األعوان ابلرّتقية و مبفعوهلا املايّل الّرجعي املنصوص عليه ابلفصل  العمومّية قبل حصوهلم على الرّتقية. وأتسيسا على ما سبق فإنّه ل
 .1634  2014أكتوبر  24املؤرّخ ف  2014لسنة  3945من األمر عدد 

 تأديب: ال -6

اص أبعضاء سلك املستشارين املتعلق بضبط النظام األساسي اخل   1990ديسمرب    3املؤرخ ف    1990لسنة    2016األمر عدد  ابلرجوع إل أحكام  -
، 2007جانفي    15ؤرخ ف  امل   2007لسنة    82مر عدد  األ  مثلما ّت تنقيحه و إمتامه ابلنصوص الالحقة وآخرهااملقررين لدى مصاحل نزاعات الدولة  

ها جملس أتديب ل يشتمل على رتبة وحيدة  يّتضح أّن السلك املذكور والذي ينتمي إليه العون املزمع إحالته على أنظار اللجنة اإلدارية املتناصفة بصفت
. عضوا رمسيا وآخر انئبا إذا 1ومن ثة فإّن عدد ممثلي العون املزمع إحالته على اللجنة اإلدارية املتناصفة بصفتها جملس أتديب ميكن أن يكون كاآليت:  

ابإلمكان الكتفاء بتغيي تركيبة اللجنة اإلدارية املتناصفة ف اجتاه    ( وف هذه احلالة فإنّه20ما كان عدد املوظفني املنتمني لنفس رتبته دون العشرين )
ناصفة بصفتها جملس تعويض العضوين الرمسيني هبا من بني ممثلي األعوان ابلعضو النائب الذي له رتبة مساوية لرتبة العون احملال على اللجنة اإلدارية املت 

ساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، على أن من النظام األ  34أتديب وذلك عمال أبحكام الفصل  
ة املنصوص عليه  يقتصر متثيل اإلدارة على عضو واحدا ضماان ملبدإ التساوي بني عدد ممثلي العون وعدد ممثلي اإلدارة برتكيبة اللجنة اإلدارية املتناصف

وف هذه احلالة ميكن للجنة اإلدارية املتناصفة أن تنعقد بصفة قانونية شريطة حضور األعضاء    1990لسنة    1753دد  من األمر ع  28و    4ابلفصلني  
آنف الذكر نّص على أنّه "ل يشارك ف مداولت اللجنة إل األعضاء الرمسيون وإن اقتضى احلال   28الرمسيني املذكورين آنفا مداولهتا ذلك أّن الفصل  

مباشرة وكذلك   ميثلون الرتبة أو الوحدة اليت ينتمي إليها العون املعين ابألمر واألعضاء الرمسيون أو نواهبم الذين ميثلون الرتبة أو الوحدة األعلىنواهبم الذين  
( وف هذه الصورة 20. عضوين رمسيني وعضوين انئبني إذا ما كان عدد املوظفني املنتمني لنفس رتبته يفوق العشرين )2عدد معادل من ممثلي اإلدارة".  

بـعضوين آخرين عمال    فإنّه يّتجه تغيي تركيبة اللجنة اإلدارية املتناصفة، موضوع الستشارة، ف اجتاه تعويض العضوين الرمسيني هبا من بني ممثلي األعوان 
الفصل   ذ  34أبحكام  العمومية  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  العضو من  يكون  أحدمها   : اإلدارية  الصبغة  ات 

وطاملا أّن   ثاينالنائب الذي له رتبة مساوية على األقل لرتبة العون احملال على اللجنة اإلدارية املتناصفة بصفتها جملس أتديب أّما ف خصوص العضو ال
واب، ابستثناء النائب املشار إليه آنفا، أدىن رتبة منه فإنّه حيجر عليهم تبعا مجيع ممثلي العون املعين ابألمر ابللجنة اإلدارية املتناصفة الرمسيون منهم والن

سالف الذكر ومن ثة فإنّه يستعصى عليهم حضور جلسة اللجنة اإلدارية املتناصفة املزمع    34لذلك إبداء اقرتاحات تتعلق به عمال أبحكام الفصل  

 

 إحداثها بواسطة أمر.  مناظرات للرّتقية إل رتب قبل حول متتيع مرتّشحني ابملفعول املايل الرّجعي لرتقية شاركوا ف املناظرة املتعّلقة هبا قبل النقطاع عن العمل و اعتماد مناشي لفتح 643/2014استشارة خاصة عدد   1634
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لسنة    1753من األمر عدد    30الذي جيوز معه اللجوء لعملية القرعة على النحو املبنّي ابلفصل  ّتصيصها للنظر ف ملفه التأديب بصفة قانونية األمر  
 .1635لختيار عضو اثن ميثل العون املعين ابألمر ابللجنة املذكورة  1990

ام األساسي العام املتعلق بضبط النظ  1983ديسمرب    12املؤرخ ف    1983لسنة    112من القانون عدد    51و  34و  12تطبيقا ألحكام الفصول  -
ل يقع اّتاذ العقوابت من الدرجة الثانية إلّ بقرار معلل بعد استشارة    ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية فإنّه

تغيي تركيبة اللجنة اإلدارية املتناصفة عند التئامها وتبعا لذلك يّتجه    املتناصفة ف هذه احلالة بدور جملس التأديب  اإلداريةتقوم اللجان  و   جملس التأديب
 .1636أنظارها  بصفة جملس أتديب للنظر ف مّلف العون املعين ابألمر حبيث ل َتُضّم تركيبتها أعضاء ينتمون إل رتبة أدىن من رتبة العون احملال على

 ستشارات املتعلقة ابلتنظيم اإلداري: : خبصوص االةني الثاالفقرة 

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 : تصنيف أعضاء احلكومة  -1

من الدستور قد نص ف فقرته األول على تواصل العمل    148من الدستور ل ينطبق خالل املرحلة النتقالية ابلنظر إل أّن الفصل    89إّن الفصل  -
املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية وذلك إل حني نيل    2011ديسمرب    16املؤرخ ف    2011لسنة    6قانون التأسيسي عدد  أبحكام فصول ال

( ل تدخل  101إل    89أّول حكومة ثقة جملس نواب الشعب، وأّن أحكام القسم الثاين من الباب الرابع من الدستور املتعّلق ابحلكومة )الفصول من  
املؤرخ    2011لسنة    6إلّ بداية من يوم اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخاابت تشريعية. وابلرجوع إل أحكام القانون التأسيسي عدد  حّيز النفاذ  

ومة مثلما  املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية يتبنّي أنّه مل يتعّرض إل تصنيف أعضاء احلكومة ف حني تضمّنت تركيبة احلك  2011ديسمرب    16ف  
املتعّلق بتسمية أعضاء احلكومة متييزا بني الوزراء وكّتاب الدولة املعيّنني لدى رئيس    2014فيفري    3املؤرخ ف    2014لسنة    413ضبطها األمر عدد  

 .1637احلكومة أو أحد الوزراء وكتّاب الدولة املستقّلني أو غي امللحقني برئيس احلكومة و ل أبحد الوزراء

 امللحقني: صالحيات كتاب الدولة  -2

اإلشراف على القطاعات الراجعة إليها ابلنظر وذلك إّما دون حصر    إّن كتّـاب الدولة امللحـقني بوصفهم مكّلفني مبساعدة السلطة امللحقني لديها ف -
)كاتب دولة لدى رئيس احلكومة مكلفا ابحلوكمة والوظيفة  جملال تّدخلهم )كاتب دولة لدى وزير الشؤون اخلارجية( أو بضبطه ف حدود جمالت معّينة  

ا يعملـون حتت السلطة  العمومية، كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرايضة واملرأة واألسرة مكلفة ابملرأة واألسرة...(، فإهّنم ل ميتلكون صالحيات ذاتية وإّنّ 
 23بتاريخ    13775يراجع ف هذا اخلصوص احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية حتت عدد    املباشـرة إّما لرئيـس احلكومة أو للوزراء امللحقني لديهم )

املنصف كمون ضد وزير الرتبية(، فضال عن أّن حضورهم مداولت جملس الوزراء يكون إل جانب السلط امللحقني لديها أو بتفويض    1999فيفري  
جدول يتضمّن  اليت  اجملالس  حدود  ف  السلط وعموما  الوزراء    من هذه  أو  احلكومة  إليهم من رئيس  املفّوضة  املشمولت  ضمن  أعماهلا مسائل تدخل 

وزراء حمّددين بذاهتم أبمر التسمية جزءا من   فإّن ممارسة كتّاب الدولة امللحقون إّما لدى رئيس احلكومة أو لدى  املعنيني حسب احلالة. وترتيبا على ذلك، 
 تكليف كتّاب الدولة املعنيني ابإلشراف عليها يقتضي إّما حصوهلم على تفويض سلطة من رئيس احلكومة أو صالحيات هذه السلط ف اجملالت اليت تّ 

 

 حول اختيار عضو الّلجنة اإلداريّة املتناصفة ابلقرعة وحتديد عدد ممثّلي العون احملال على جملس التأديب.  611/2014استشارة خاصة عدد   1635
 حول تركيبة جملس أتديب.  596/2014 استشارة خاصة عدد  1636
 الدولة. حول النظام القانوين املنطبق على كّتاب  605/2014 استشارة خاّصة عدد  1637
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الختصاص من الوزراء امللحقني لديهم يراعى ف اّتاذه الشروط املتعّلقة هبذا الصنف من التفويض )واملتمثلة أساسا ف وجود نّص صريح يرخّص ف نقل  
سلطة املفوض هلا وتعبي صاحب الختصاص األصلي عن إرادته الصرحية ف تفويض جزء من اختصاصه إل السلطة املفوض هلا السلطة املفّوضة إل ال

فويض جزئيا ل وذلك مبقتضى نّص ل يقل مرتبة قانونية عن النّص األصلي املسند لالختصاص يتّم نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وأن يكون الت
املتعّلق   2014لسنة    413ىن أن يشمل بعض الختصاصات الراجعة لصاحب الختصاص األصلي و ليس مجيعها( أو مراجعة األمر عدد  مطلقا مبع

مع حتديد جمالت بتسمية أعضاء احلكومة ف اجتاه حذف اإلشارة إل إحلاق كّتاب الدولة املعيّنني إّما لدى رئيس احلكومة أو لدى وزراء حمّددين بذاهتم  
التنظي تد م القانوين خّلهم كمراجعة تسمية الوزراء امللحقني لديهم حبذف اإلشارة إل اجملالت اليت نقلت إل كّتاب الدولة املستقلني. أما ف خصوص 

أخرى )    جتدر اإلشارة ف هذا اخلصوص إل أنّه قد ترتب عن تسمية كّتاب دولة ملحقني ضمن أعضاء احلكومة دمج وزارات صلب  للهياكل اإلدارية
أبحكام  الفصل   مثال: دمج وزارة شؤون املرأة واألسرة سابقا صلب وزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة حاليا(. وترتيبا على ذلك، فإنّه يّتجه عمال

القانون   آخرهاو حقة  ابلنصوص الالتنقيحه و إمتامه    كما تّ   1967ديسمرب    8املؤرخ ف    1967لسنة    53القانون األساسي للميزانية عدد  من    35
، اّتاذ أمر ف نقل العتمادات املخصصة للوزارات املدجمة إل اهلياكل اإلدارية اليت ّت إدماجهم 2004ماي  13املؤرخ ف  2004لسنة  42األساسي 

 .1638هبا شريطة أن ل يرتتب عن ذلك تغيي ف نوع املصاريف أو ف توزيع العتمادات فصال فصال

 ب الدولة املستقلني: كتا صالحيات   -3

ة م )كاتب دولإّن كّتاب الدولة املستقلني ابعتبار إفرادهم ابإلشراف على قطاعات حمّددة دون إحلاقهم لدى رئيس احلكومة أو لدى وزراء حمّددين بذاهت-
فإهّنم   املشار إليه أعاله( 2013لسنة  413ر عدد ، كاتب دولة مكلفا أبمالك الدولة والشؤون العقارية وفقا ملا جاء ابألممكلفا ابلتنمية والتعاون الدويل

ألعمال الداخلة يكتسبون بذلك صفة رئيس إدارة ويتمّتعون تبعا لذلك بصالحيات مماثلة لتلك اليت يتمتع هبا الوزراء األمر اّلذي يؤهلهم ملباشرة كافة ا
ا مبقتضى  عليها  ابإلشراف  اليت كّلفوا  اهلياكل  إل  املوكولة  املشمولت  اجلاريلضمن  والرتتيبية  التشريعية  الدولة   نصوص  أن كاتب  ذلك  من  العمل  هبا 

رية اّتاذها ف نطاق  املكلف أبمالك الدولة والشؤون العقارية مؤهل لّتاذ كافة املقّررات اليت أوكل القانون للوزير املكّلف أبمالك الدولة والشؤون العقا
ا، القرارات املتعّلقة إبسقاط احلق ف جرد اتم هل  وإقامةالدولة العامة واخلاصة املنقولة وغي املنقولة    مالكأضبط  جمال تّدخله )من ذلك القرارات املتعّلقة ب

زراء والوزراء األراضي الفالحية...كإبرام العقود وغي ذلك من األعمال...(، غي أّن حضورهم كافة مداولت جملس الوزراء مثلما هو الشأن ابلنسبة للو 
قصر ذلك على اجملالس املتضمّنة جدول أعماهلا مسائل داخلة ف نطاق مشمولهتم دون سواها يبقى خاضعا إل العرف احلكومي اجلاري املعتمدون أو  

التنظيم القانوين لتلك   به العمل ف هذا اخلصوص. من جهة أخرى فإّن تسمية كتّاب دولة مستقلني على رأس هياكل إدارية ل يرتتب عنه حتويل ف 
لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17ل الذي يبقى قائما قانوان وساري املفعول لكن إبشراف كاتب دولة عليها فحسب، ذلك أّن الفصل  اهلياك

حداث وتعديل وحذف الوزارات وكتاابت الدولة وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا بعد مداولة  إبرئيس احلكومة خيتصّ تضمّن التنصيص على أّن  2011
 .1639راء وإعالم رئيس اجلمهورية جملس الوز 

 : تفويض الوزراء وكتاب الدولة حلق اإلمضاء   -4

 النصّ  يقتضيه ما حدود ق وفضيّ  وجه على إلّ  يتمّ  ل  لالختصاصاملنظمة حلق تفويض اإلمضاء بوصفها استثناء للممارسة العادية    قواعدإّن تفسي ال-
املشار إليه أعاله يّتضح أنّه ينّص على أنه:"ميكن للوزراء    1975لسنة    384. وابلرجوع إل الفصل األّول من األمر عدد  ومؤداه وضعه حسب الواضح

 

 حول النظام القانوين املنطبق على كّتاب الدولة.  605/2014 استشارة خاّصة عدد  1638
   حول النظام القانوين املنطبق على كّتاب الدولة. 605/2014 استشارة خاّصة عدد  1639
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الذين هلم رتبة مدير عام، مدير،كاهية م التابعني لوزارهتم  الدولة مبقتضى قرار وف حدود اختصاصهم أن  يفوضوا : )...( لألعوان  دير، رئيس  وكتاب 
: كلفني خبطط وظيفية مماثلة حق إمضاء الواثئق الداخلة ف نطاق حدود مشمولت أنظارهم". واملقصود بعبارة" األعوان التابعني لوزارهتم"  مصلحة أو م

إدارات، )إدارات عامة،  الدولة  أو كتاابت  الوزارات  بتنظيم  املتعلقة  النصوص  ضمن  املدرجة  اهلياكل  املكلفون ابإلشراف على إحدى  رات  إدا  األعوان 
  15املؤرخ ف    35فرعية، مصاحل( واخلاضعني بذلك إل السلطة الرائسية للوزير أو كاتب الدولة املعين ) يراجع ف هذا الصدد منشور الوزير األول عدد  

فائدة املديرين حول تفويض وإعادة تفويض اإلمضاء(. وترتيبا على ما سبق، فإّن تفويض حق اإلمضاء من الوزراء أو كتاب الدولة ل  1975جويلية  
عدد   األمر  إل  استنادا  قانوان  العمومية غي جائز  للمؤسسات  العامني  املديرين  الرؤساء  أو  يتعّلق   1975لسنة    384العاميني  النّص  أّن هذا  ابعتبار 

سات عمومية ل تكتسي صبغة  ّن املؤسسات العمومية مبختلف أصنافها )مؤسسات عمومية ذات صبغة إداريّة أو مؤسأابإلدارة املركزية فحسب ف حني  
 . 1640إداريّة( تتمتع ابستقاللية هيكلية حيال الوزارات أو كتاابت الدولة اليت تعود إليها ابإلشراف

 : اكل املنتخبة يصالحيات اهل -5

جمال اعتماده مبقتضى املرسوم املتعّلق ابلتعليم العايل مبدأ النتخاب ووسع ف    2008فيفري    25املؤرّخ ف     2008لسنة    19لقد أقّر القانون عدد  -
ف    2011لسنة    31عدد   تسيي    2011أفريل    26املؤرخ  املشرفة على  اهلياكل  اختيار  التعيني ف  آلية  إعمال  إل  اللجوء  فإنّه ل ميكن   و ابلتايل 

مديري  أو عمداء الكّليات أو ب رؤساء اجلامعاتملنص انعدام الرتشحاجلامعات ومؤسسات التعليم العايل إلّ ف صور معيّنة بذاهتا من بينها خاّصة حالة 
)جديد( و الفقرة السادسة من   6مثلما اقتضت ذلك الفقرة الرابعة من الفصل    أو تعذر إجراء النتخاابت لسبب من األسبابمدارس ومعاهد عليا  

ؤسسات التعليم العايل والبحث وقواعد سيها  املتعلق بتنظيم اجلامعات وم  2008أوت    4املؤرخ ف    2008لسنة    2716من األمر عدد    28الفصل  
 . ويرتتب عن تكريس اآللية آنفة الذكر مباشرة اهلياكل املنتخبة 2011جوان    9املؤرخ ف    2011لسنة    683مثلما ّت تنقيحه و إمتامه ابألمر عدد  

الراجعة إليها كامل مّدهتا النيابية اليت ل ميكن إهناؤها قبل    املشرفة على تسيي اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،مبدئيا، مهامها ف تسيي املؤسسات
امل اهلياكل  أو اإلقالة إلهناء مهام  بواسطة آلية اإلعفاء  التّدخل  الدورية وابلتايل فإنّه ل جيوز لإلدارة  املواعيد النتخابية  النيابية  حلول  املّدة  نتخبة خالل 

بادئ األساسية اليت تسوس آلية النتخاب ابعتباره يؤول إل طمس اإلرادة اجلماعية للناخبني اليت تستمّد  ضرورة أّن التدخل على ذلك النحو يتجاىف وامل
لط اإلجراءات منها اهلياكل املشرفة على تسيي اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل مركزها القانوين دون سواها. ولكن ل حيول ذلك دون اّّتاذ هذه السّ 

الّدفاع. هذا و  الضروريّة كالتتّبعا قد ت أمام دائرة الّزجر املايّل مثال إن اقتضى األمر مع ضرورة توفي كافّة الّضماانت خاّصة منها تلك املتعّلقة حبقوق 
و    أعالهو انتهت إل نفس املوقف املشار إليه    2012لسنة    524سبق للمحكمة اإلداريّة إبداء رأيها خبصوص نفس املوضوع صلب استشارهتا عدد  

املشار إليه أعاله، فإّن ذلك ل يكون ممكنا   2006لسنة    1245دون طّي هذا نسخة من الرّأي. أّما ف خصوص إمكانّية الحتكام إل األمر عدد  جت
مؤّسسة عمومّية، مدير مؤّسسة جامعّية مّتخذة لشكل    قانوان ابلّنظر إل الختالف البنّي بني اخلطّة الوظيفّية صلب إدارة الّدولة و بني منصب عميد أو

قرتاح من الوزير اّلذي إذ أنّه ولئن كان إسناد اخلطّة يرجع إل الّسلطة الرائسّية ف إطار ما تتمّتع به من سلطة تقديريّة  ويكون الّتعيني مبقتضى أمر واب
فق الّسلطة التقديريّة للجهة املعّينة، فإّن العمادة أو اإلشراف اإلدارّي وكذلك يكون اإلعفاء إعمال ملبدإ توازي الّصيغ والشكلّيات وو   ميارس الّتسلسل أو

نصب طبق أحكام  إدارة مؤّسسة جامعّية تقوم على مبدإ النتخاب ملنصب بعينه من قبل أعضاء اجمللس العلمّي إلدارة أو مؤّسسة وتتّم الّتسمية ف هذا امل

 

 العامني والرؤساء املديرين العامني للمؤسسات حتت اإلشراف. حول إمكانية تفويض اإلمضاء من وزير الفالحة إل املديرين  641/2014 استشارة خاصة عدد 1640
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قرارات الكاشفة ليس إّل نظرا لكونه جمّرد تتويج قانويّن لعملّية النتخاب املذكور و هو ف هذا الّصدد من فصيل ال  2008لسنة    2716األمر عدد  
 .1641اّليت آل مبقتضاها منصب العميد أو املدير إل شخص املسّمى

 مهام غرف التجارة والصناعة   -6

املتعلق بغرف التجارة والصناعة على أّن الغرف هي مؤسسات    2006نوفمرب    30املؤرّخ ف    2006لسنة    75الفصل األّول من القانون عدد    ينص -
تتمت فهي  لذلك  وتبعا  ابلتجارة.  املكّلفة  الوزارة  إلشراف  وّتضع  املايل  والستقالل  املعنوية  الشخصية  هلا  اقتصاديّة  مصلحة  ذات  ابألهليّ عمومية  ة ع 

دإ التخّصص. ويقصد مببدإ  القانونية ملباشرة كّل التصرّفات القانونية واملادية لتنفيذ املرفق العام املوكول إليها تسييه وفقا لنّص إحداثها وذلك ف إطار مب
اشرة بتحقيق الغاية من إحداث الذات  التخّصص أّن أهلّية املؤسسة العمومية ملمارسة األعمال والتصرّفات القانونّية تقتصر على تلك املرتبطة بصفة مب

القانون عدد   إل  الرجوع  يتعنّي  العام  املبدإ  إحداثها. وتطبيقا هلذا  نّص  نوفمرب   30املؤرّخ ف    2006لسنة    75املعنية ابألمر كيفما نّص على ذلك 
من  4إلحداث شركة خفية السم من عدمها. وبناء على الفصل  ومن ثّة تبنّي أهلّيتها األخيةاملشار إليه أعاله لتحديد املهّمة املوكولة إل هذه  2006

األعم ملباشرة كّل  الرتاب  اختصاصها  نطاق  ف  القانونية  األهلّية  التجارة والصناعة  لغرف  تكون  التخصص  ملبدإ  املذكور وتطبيقا  والتصرّفات القانون  ال 
ك بغض النظر عن طبيعة هذه التصرفات واليت ميكن أن تشمل إحداث ذوات  الالزمة للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة واخلدمات بصفة عامة وذل

 . 1642معنوية جديدة على غرار الشركات خفية السم
اث شركة خفّية  تطبيقا للمبدإ العام املشار إليه أعاله على احلالة املعروضة فإنه يتبني من نص الستشارة أن غرفة التجارة والصناعة لتونس تعتزم إحد-

املؤسسات التونسية    قصد مساعدة  إعمالالسم تتول مهمة التصّرف ف البوابة اإلعالمية تقنيا ومن حيث املضمون وأّن البوابة ترمي إل تركيز شبكة  
تقت ل  إحداثها  املزمع  الشبكة  فإّن  وابلتايل  صادراهتا."  وتطوير  جديدة  شراكة  فرص  واستكشاف  العاملية  األسواق  ف  تنافسيتها  تعزيز  على  على  صر 

الرتاب الوطين. ويكون اختصاص إحداث   الشركات املسّجلة ابلدائرة الرتابية الراجعة ابلنظر إل غرفة التجارة والصناعة لتونس وإّنا تتجاوزها لتشمل كل
ونس احملّددة شركة تتول من بني مهامها وجواب مجع معطيات خاصة ابملؤّسسات والبنوك على املستوى الوطين متجاوزا ألهلّية غرفة التجارة والصناعة لت

التسيي   هبيئات  اخلاصة  التصّرف  أهلية  فإّن  تقّدم  ما  إل  وابإلضافة  الرتاب.  تصريف ابختصاصها  على  احلالت  ف كّل  تقتصر  حاليا  املنتصبة  للغرف 
واملتعلق بتكليف أعضاء    2014أفريل    15املؤرّخ ف    2014لسنة    1138الشؤون اجلارية إل حني تنصيب هيئات منتخبة بصريح أحكام األمر عدد  

ميكنها إبرام اتفاقيات أو إحداث مؤسسات من شأهنا أن تضع على  هيئات غرف التجارة والصناعة بتسيي الشؤون اجلارية وابلتايل فإّن هذه اهلياكل ل  
  .1643كاهل اهلياكل املنتخبة التزامات مالّية على املدى الطويل

 مهام اللجان الستشارية  -7

  2009لسنة    69نون عدد  من القا  11يتبنّي ابلرجوع إل النصوص املنظّمة لعمل اللجنة الوطنّية للتجهيز التجاري أهّنا جلنة حمدثة مبقتضى الفصل  -
ف   عليها ابلفصل    2009أوت    12املؤرّخ  املنصوص  الرتخيص  مطالب  الرأي خبصوص  التوزيع ومكّلفة إببداء  بتجارة  القانون   10املتعّلق  من ذات 
يصد  11وابلفصل   أن  على  الكربى(  التجاريّة  املراكز  إحداث  خيّص  ما  )ف  التعمي  الرتابّية  التهيئة  جمّلة  من  املكّلف  )مكّرر(  الوزير  قرار  عليه  بناء  ر 

املتعلق بضبط  2010جويلية  19املؤرّخ ف  2010لسنة  1765من األمر عدد  5ابلتجارة القاضي حبسب احلالة إبسناد الرتخيص أو رفضه )الفصل 

 

 حول إمكانّية إعفاء عميد منتخب ف حالة ارتكابه لتجاوزات خطية. 2014/ 634 استشارة خاصة عدد 1641
 حول مدى شرعية إحداث شركة خفّية السم من طرف غرفة التجارة والصناعة بتونس.  642/2014 استشارة خاصة عدد 1642
 حول مدى شرعية إحداث شركة خفّية السم من طرف غرفة التجارة والصناعة بتونس.  642/2014 استشارة خاصة عدد 1643
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إجراءات إداريّة حّددهتا النصوص ذات الصلة   تركيبة وسي اللجنة الوطنّية للتجهيز التجاري(. ويربز ممّا سلف أّن رأي اللجنة املذكورة يدخل ف نطاق
حماولة توجيه رأيها أو   بكّل دقّة. ويعترب ف هذا اإلطار تدّخل سلطة اإلشراف أو اإلدارات القطاعّية املعنّية ابجملال ف عمل اللجنة وهي متعّهدة ابمللف أو

للقرار اإلداري  فرض آراء عليها مّسا خطيا من دورها الستشاري وحلول حمّلها مبا من   املفضية  القانونّية لإلجراءات اإلداريّة  السالمة  املّس من  شأنه 
املستقّر   النهائي ومن محاية حلقوق منظوري اإلدارة مبا ميكن على ضوئه للمستهدف به الطعن فيه مبطعن خرق الشكلّيات واإلجراءات. خاّصة وأنّه من

جيب أن   من شرعّية املقّرر. وقد استقّر فقه القضاء اإلداري املقارن ف هذا املضمار على أّن الستشارة  عليه ف القضاء اإلداري أّن العيب املذكور ينال
 . 1644تسبق فعلّيا القرار املتوّلد عنها ول جيب أن تكون ذات طابع صوري

عروضة على أنظارها وجتتهد ف إبداء رأيها فيها من  ل حجّية حملضر جلسة الجتماع الوزاري على أعمال اللجنة اليت جيب عليها أن تنظر ف امللفات امل-
أقصى ما ميكنها القيام   الوجهة التقنّية وتطبيقا للنصوص القانونية والرتتيبّية النافذة ومن دون إمكانّية التواكل على سلطة اإلشراف ف هذا اجملال. كما أنّ 

هو لفت نظر سلطة اإلشراف لتنقيح أو إمتام النصوص القانونّية والرتتيبّية املنطبقة ف   به ملواجهة الصعوابت اليت تربز من خالل املطالب املعروضة عليها
 . 1645اجملال

 ستشارات املتعلقة ابملسائل العقاريّة: خبصوص االالفقرة الثالثة: 

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية أبدت

 حتديد القانون املنطبق:  -1

  1992و    1982استنادا إل املعطى الوارد بنص الستشارة و الذي مفاده أن الوضعيات العالقة املستشار بشأهنا تعود إل املّدة الفاصلة بني سنيت  -
املتعّلق مبراجعة الّتشريع املتعّلق ابلنتزاع للمصلحة العمومّية   1976أوت    11املؤرّخ ف     1976لسنة    85اضعة ألحكام القانون عدد  فإهّنا تكون خ

ببقاء العمل أبحكام    5الذي أقّر صراحة ف فصله    2003أفريل    14املؤرخ ف    2003لسنة    26بدليل أّن التعديل املدخل عليه مبقتضى القانون عدد  
عدد  ا تكون    1976لسنة    85لقانون  واليت  النفاذ  حّيز  دخوله  قبل  صادرة  أبوامر  متت  اليت  النتزاعات  إل  ابلنسبة  إمتامه  و  تنقيحه  قبل  املذكور 

القانون عدد   اللجوء إل أحكام  يتجه معه استبعاد  بينها مما  املستشار بشأهنا من  برّمتها وخاّصة مق   2003لسنة    26الوضعيات  إليه  تضيات  املشار 
النتزاع مبرور    33الفصل   بغرامة  املطالبة  النتزاع آجال لسقوط حق  قانون  الذي أدخل على  أمر   سنة  15)مكّرر(  ابتداء من اتريخ صدور  حتتسب 
 .1646النتزاع

 : بغرامة النتزاع مبرور الزمن آجال سقوط حق املطالبة-2

ا من آجال يسقط ابنتهائها حق املنتزع منهم املطالبة بغرامات النتزاع مبرور الزمن فإن  ف نّصه األصلّي خالي   1976لسنة    85ا كان القانون عدد  ملّ -
من جملة    402سنة واملنصوص عليها ابلفصل    15فقه قضاء احملكمة اإلداريّة قد استقّر على اعتماد األجل املضّمن ابلقاعدة العاّمة للتقادم احملّددة بـ  

احتسا وينطلق  العقود،  و  القاضي  اللتزامات  الستعجايل  ابحلكم  منه  املنتزع  إعالم  مبوجب  يتم  الذي  القانوين  أو  الفعلي  التحّوز  من  التقادم  أجل  ب 

 

وإمكانّية اعتماده من طرف اللجنة الوطنّية للتجهيز التجاري عند دراسة مطالب الرتخيص   2013جوان    21خبصوص مدى حجّية حمضر جلسة الجتماع الوزاري املنعقد بتاريخ    587/2014  استشارة خاصة عدد   1644
 وحول ضرورة تضمني حمتواه ف نّص ترتيب والصيغة اليت ميكن أن يّتخذها هذا النص.

وإمكانّية اعتماده من طرف اللجنة الوطنّية للتجهيز التجاري عند دراسة مطالب الرتخيص   2013جوان    21خبصوص مدى حجّية حمضر جلسة الجتماع الوزاري املنعقد بتاريخ    587/2014  استشارة خاصة عدد   1645
 وحول ضرورة تضمني حمتواه ف نّص ترتيب والصيغة اليت ميكن أن يّتخذها هذا النص.

 . 1992و   1982العقارية السياحية ممتدة بني حول تسوية بعض الوضعيات العالقة جرّاء عمليات انتزاع لفائدة الوكالة  592/2014 استشارة خاصة عدد  1646
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وضعية  ابلتحويز وأتمني غرامة وقتية أو دفعها حفاظا على حقوق صاحب العقار مبا يفيد أن أجل التقادم احملّدد خبمسة عشر سنة حتتسب ف هذه ال
اإلعالم من اتريخ  حالة   ابتداء  أوف  صدوره  ف حالة عدم  وأنّه  الستعجايل ابلتحّوز  منهم ابحلكم  املنتزع  إل  املستوجبة  القانونّية  الّصيغ  حسب  املوّجه 

 . 1647صدوره و عدم إعالم املعنيني به ابلطرق القانونية فإن اآلجال تبقى مفتوحة للمنتزع منهم و ذلك قصد املطالبة ابلغرامة 
 
 

 تزاع: نل غرامة ااستحقاق  -3

الفصالن  - القانون عدد    27و  26يقتضي  اّلذين يقبلون عروض    1976لسنة    85من  املنتزع منهم  لفائدة مجيع  النتزاع ابلرّتاضي تضبط  أّن غرامة 
النتزاع رضائّيا متاحة أمام املنتزع و املنتزع املنتزع و ف هذه احلالة حيّرر كتب على الطّريقة اإلداريّة و يؤخذ من ذلك أّن إمكانّية التوافق على مقدار غرامة 

ابة الّصلح اّلذي ينتفي  منه وتبقى ممكنة سواء قبل الّلجوء إل القضاء أو ف أّي طور من أطوار الّتنازع و يعترب التّفاق ابلرّتاضي حول غرامة النتزاع مبث
 .1648ف القضااي املنشورة معه أّي موجب للتقاضي ممّا تنعدم معه أيّة مصلحة ملواصلة الّنظر 

املستحّقني  احملتملني من غرامات الن- املنتزع ف  أولها قد مّكن  النتزاع بني حالتني يكون  التفرقة ابلّنسبة لستحقاق غرامة  تزاع سواء كانت  جتدر 
نتيجة أمر انتزاع: أّما ف احلالة األول و اليت ّت فيها دفع غرامة انتزاع األولّية أو النهائية أو املنفصلة ومل يقم ف احلالة الثانية بدفع أّي غرامة ألّي مستحق  

حملكمة وعلى إثر ذلك اتضح وجود مستحقني آخرين مبعّية املالك احملتمل أو اّتضح أّن هذا األخي قد حّل حمّلهم دون وجه صحيح فإّن فقة قضاء ا
نّي امسه أبمر النتزاع مالكا للعقار املنتزع مبوجب قرينة ل يتسىّن دحضها إّل ابحلّجة املعاكسة ضرورة اإلداريّة خلص إل اعتبار من تنسب إليه امللكّية املب

املشار إليه أعاله تنتهي إل حتديد   1976لسنة    85من القانون عدد    25أّن عملّية النتزاع تقتضي ف مراحلها األول اتّباع حتّرايت مضبوطة ابلفصل  
الفصل   عها و املالكني املفرتضني هلا و ابلّتايل فإنّه ل ميكن ملّدعي الستحقاق إلّ مطالبة املالك احملتمل عمال ابلفقرة األخية من نفسالقطع املزمع انتزا

الثانية و عند ظهور مّدعي استحقاق جدد ابإلضافة إل املستحّق   احملتمل الذي مل  ويكون بذلك املنتزع خارج إطار املطالبة أبّي غرامة. أّما ف احلالة 
املذكور و املقّدرة بسّتة أشهر ابتداء من   25تدفع له غرامة النتزاع بعُد، فإّن املنتزع أضحى خارج آجال التثّبت ف املنتزع منهم املنصوص عليها ابلفصل  

ذلك أن يقوموا على بعضهم البعض ف إثبات صفة   نشر أمر النتزاع و ابلّتايل فإنّه يّتجه أتمني غرامة النتزاع  دون متكينهم منها مباشرة و هلم بعد
 .1649استحقاقهم من عدمها و ف حتديد مناب كّل منهم على ضوء ذلك 

 صادرة: مشمولت جلنة امل -4

 املتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،  2011مارس    14املؤرّخ ف    2011لسنة    13من املرسوم عدد    8يربز من تفّحص أحكام الفصل  -
لنقل الالزمة  والقانونية  اإلدارية  القيام ابإلجراءات  ذاته واجب  املذكور  املرسوم  صلب  احملدثة  املصادرة  جلنة  يقع على  أنّه  لبس،  العقارية   ودون  األموال 

لسنة   68ابملصادرة احملدثة ابملرسوم عدد  واملنقولة واحلقوق املصادرة لفائدة الدولة. مبا يعين أن قيام اللجنة الوطنية للتصّرف ف األموال واملمتلكات املعنية  
ف    2011 الدولة    2011جويلية    14املؤرخ  لفائدة  ابلسرتجاع  أو  ابملصادرة  املعنية  واملمتلكات  األموال  ف  للتصّرف  وطنية  جلنة  إبحداث  املتعلق 

  68من املرسوم عدد  2ما تقّدم وإل خلّو مضمون الفصل  ابإلجراءات املذكورة مثلما جاء ذلك مبكتوب الستشارة هو ف غي طريقه قانوان استنادا إل

 

 . 1992و   1982حول تسوية بعض الوضعيات العالقة جرّاء عمليات انتزاع لفائدة الوكالة العقارية السياحية ممتدة بني  592/2014 استشارة خاصة عدد  1647

 . 1992و   1982حول تسوية بعض الوضعيات العالقة جرّاء عمليات انتزاع لفائدة الوكالة العقارية السياحية ممتدة بني  592/2014 استشارة خاصة عدد  1648
 . 1992و   1982حول تسوية بعض الوضعيات العالقة جرّاء عمليات انتزاع لفائدة الوكالة العقارية السياحية ممتدة بني  592/2014 استشارة خاصة عدد  1649
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املذكور ف ما خيّص ضبط مهام جلنة التصّرف من كّل إشارة إل إمكانية تولّيها مثل تلك املهمة. ومن جانب آخر، وف خصوص ما جاء    2011لسنة  
التنصيص على انتقال ملكية املال املصادر إل الذمة املالية    2011لسنة    13من املرسوم عدد    8مبكتوب الستشارة من أنّه يربز من مقتضيات الفصل  

ل يتضّمن تلك األحكام اليت وردت ابلفصل األّول من   8للدولة مبجّرد صدور قرارات املصادرة من جلنة املصادرة، فإنّه تّتجه اإلشارة إل أّن الفصل  
 .1650ذات املرسوم

 تركيز مساحات جتارية كربى: شروط  -5

م  3000نه "ل جيوز تركيز املساحات التجارية الكربى اليت تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أ ( من جملة التهيئة الرتابية والتعميمكرر) 5فصل يقتضي ال-
تفوق مخسة    وأو على مسافة تساوي    ،مثلة هتيئة عمرانية  خارج حدود املناطق املغطاة أبّل إم م    1500و اليت تفوق مساحة قاعدهتا املعدة للبيع    م

اصة مبتطلبات تنظيم اجملال خق  عتبارات موضوعية تتعلّ ل  ّل إول من هذا الفصل  حكام الفقرة األألفة  اول ميكن خم  كيلومرتات من حدود هذه املناطق.
عاما يتمثل    أبدمول  قرته األفقر ف  أ  مكرر قد  5اء عليه يكون الفصل  ن وب  مر ابقرتاح من الوزير املكلف ابلتهيئة الرتابية و التعمي."أالعمراين و مبقتضى  

املشار  جف عدم   الكربى  التجارية  املغطاة مبثال هتيئة عمرانية وعلى مسافة تقل عن  أليها  إواز تركيز املساحات  املناطق  كيلومرتات من    5عاله داخل 
ول مما جيعل حكام الفقرة األأول "الواردة ابلفقرة الثانية وردت مطلقة لتشمل بذلك مجيع  حكام الفقرة األأن عبارة " و ل ميكن خمالفة  أغي    حدودها.

العمرانية.   التهيئة  املشمولة مبثال  املناطق  الكربى داخل  التجارية  الثانية هو جواز تركيز املساحات  الفقرة  املقصود ف  التمن الستثناء  ويل أويتدعم هذا 
ن الغرض من أاليت تضمنت    2009فيفري    3سباب املعروضة على جملس النواب ف جلسته املنعقدة بتاريخ  يقة شرح األثمن و   ع املستمدّ مبقصد املشّر 

الفصل   الولايت"  5تنقيح  بعض  تغطي    مكرر هو وجود  العمرانية كل  أاليت  هتيئتها  ميأمثلة  العمرانية ول  مناطقها  املساحات   ذحينئ  كن و جل  تركيز 
مكرر   5مشروع القانون املصاحب على تعويض الفقرة الثانية من الفصل  "لجتناب ذلك نصّ ه نّ أوتضيف نفس الوثيقة  مر".ية ابألالتجارية الكربى املعن

ق بيانه  بوبناء على كل ما س  من نفس الفصل".  األولحكام الفقرة  أن ف هذه احلالت من خمالفة  حكام جديدة متكّ ن جملة التهيئة الرتابية و التعمي أبم
كلم و ل ميكن    5مثلة هتيئة عمرانية وعلى مسافة تقل عن يبقى قائما مبنع تركيز مساحات جتارية كربى داخل املناطق املغطاة أب دأن املبأنه يتجه اعتبار إف

 اإلشارة كما تتجه    هبا العمل.القانونية اجلاري    اإلجراءاتول وذلك بعد احرتام  ل ف خصوص املناطق اليت يتعذر فيها احرتام شروط الفقرة األإخمالفته  
  إليها سباب املوضوعية املشار  ع ف ضبط األاملشرّ   حملّ   ن حتلّ أن توضيح مقتضيات الفصل املذكور تقتضي تنقيحه و ل ميكن للسلطة الرتتيبية العامة  أ  إل

 .1651مكرر 5ابلفصل 

 ستشارات املتعلقة ابحلقوق واحلرايت: : خبصوص االالرابعة الفقرة 

 أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية: 

هذا احلّق تقتضي عمال أبحكام    ّن ممارسةأضراب مضمون". و "احلّق الّنقاّب مبا ف ذلك حّق اإل من الّدستور أنّ  36م الفصل احك أابلرّجوع إل يتبنّي -
 قانون حيّدد ضوابط ممارسة هذا احلّق مبا ل ينال من جوهره و"ل توضع هذه الّضوابط إّل لضرورة تقتضيها دولة مدنّية من الّدستور سنّ   49الفصل  

 احرتام التّناسب بنيدميقراطّية و هبدف محاية حقوق الغي، أو ملقتضيات الّنظام العام، أو الّدفاع الوطين أو الصّحة العاّمة أو اآلداب العاّمة وذلك مع  
األحكام الواردة ابملنظومة هذه الّضوابط و موجباهتا...". وابلتّايل، وف غياب نّص قانويّن ينظّم كيفّية ممارسة حّق اإلضراب ابلّنسبة إل أعوان الّدولة فإّن  

 

رية كما ت تنقيحه وإمتامه ابملرسوم عدد املتعّلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقا  2011مارس    14املؤرّخ ف   2011لسنة    13من املرسوم عدد   8حول أتويل أحكام الفصل    598/2014استشارة خاصة عدد     1650
 . 2011ماي  31املؤرّخ ف  2011لسنة  47

 )مكّرر( من جمّلة الّتهيئة الرّتابّية و الّتعمي.   5حول أتويل أحكام الفصل  616/2014 استشارة خاصة عدد  1651
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ف أبنّه تعطيل العمل ملّدة زمنّية مضبوطة سعيا  القانونّية النّافذة تبقى ملزمة ما مل تتعارض مع جوهر ممارسة هذا احلّق.     وعليه فإّن اإلضراب اّلذي يعرّ 
املوكول املهاّم  للعمل وّتّليا عن ممارسة  إراداّي  يعّد تركا  بطبيعته تلك  النظر عن مدى شرعّيته، فإنّه  بغّض  نقابّية و  العمومّي لتحقيق مصاحل  العون  ة إل 

نظمة األساسّية اخلاّصة املنطبقة عليه واّليت تفتح له احلّق ف املرّتب. وطاملا أّن واملنصوص عليها ابلفصل الّسادس من قانون الوظيفة العمومّية وكذلك األ
ملوافقة لفرتة التوّقف  القاعدة ف احملاسبة العمومّية هي استحقاق األجر مبقدار العمل املنجز فإّن عدم إجناز أّي عمل خالل اإلضراب يربّر اقتطاع املبالغ ا

ة ل تعّد عقوبة إداريّة ول ميكن أن تعّد تعطيال ملمارسة حّق اإلضراب ابعتبارها توازن بني فصلني من الّدستور يتعّلق عن العمل و هي قاعدة حماسبيّ 
( ف حني يتعّلق الثّاين حبسن التصّرف ف األموال العمومّية واحلرص على عدم إهدارها و ضمان استمراريّة املرفق 36األّول بقرار حّق اإلضراب )الفصل  

(. وعليه، فإّن اإلدارة تكون حمرتمة لألحكام الّدستوريّة ذات العالقة ف صورة اقتطاع الّنسبة املعادلة ألاّيم النقطاع عن 15و الفصل    10ام )الفصل  الع
يسّلط القتطاع حصرا    العمل لألعوان املعنّيني بعنوان عمل غي منجز خالل مّدة اإلضراب شريطة أن ل يكون هذا القتطاع آلّيا أو عاّما وذلك أبن

لتوقيت العمل   على األعوان اّلذين امتنعوا مبقتضى اإلضراب عن إجناز العمل املكّلفني به خالل مّدة العمل املنصوص عليها مبختلف الرّتاتيب املنظّمة
قضاء اإلدارّي و الّدستورّي املقارن قد كّرس على  ابإلدارات العمومّية كّل حسب الّسلك اّلذي ينتمي إليه. وجتدر اإلشارة ف هذا املستوى إل أّن فقه ال

 يعّد عقوبة و إّّنا  غرار القضاء اإلدارّي التونسّي شرعّية القتطاع من أجور األعوان املضربني مىت ثبت عدم إجنازهم للواجبات احملمولة عليهم ابعتباره ل
 .1652ملنجز إعمال للقاعدة احملاسبّية املتمثّلة ف الّتأجي على قدر العمل ا

متييز  من دستور اجلمهوريّة التونسّية للطفل احلّق ف الكرامة  والصّحة والّرعاية والرتبية والتعليم وألزم الدولة بتوفي احلماية له دون    47لقد أقّر الفصل  -
دا ف فصلها  و حتدي  1995نوفمرب    9املؤرّخ ف    1995لسنة    92ووفق املصاحل الفضلى. و قد أقّرت جمّلة محاية الطّفولة الصادرة مبقتضى القانون عدد  

التقص  2 أو  اإلمهال  تقيه...  قد  اّليت  التعليمّية والصحّية  و  الجتماعّية  الصبغة  الوقائّية ذات  التدابي  التمّتع مبختلف  ف  الطفل  إل  حّق  يفضي  ممّا  ي، 
ة، وكذلك جتاه أيّة خماطر أخرى قد حتّف هبم  النتهاء حتما إل ضرورة أتمني أطفال الكتاتيب ضّد خمتلف املخاطر احملدقة هبم ومن بينها احلوادث البدنيّ 

املتعّلق ابلّتدابي الواجب اّتاذها داخل مؤّسسات    1994فيفري    28املؤرّخ ف    1994لسنة    534كاألمراض املعدية مثال اّليت عّددها األمر عدد  
 .1653و ابلستناد إل اجلداول املصاحبة هلذا األمر   التعليم  و دور احلضانة و رايض األطفال و الكتاتيب لغاية الوقاية من األمراض املعدية

ديسمرب   22املتعّلق إبعادة تنظيم الكتاتيب القرآنّية املنّقح واملتّمم ابلقرار املؤرّخ ف    1980سبتمرب    6يّتضح ابلرّجوع إل قرار الوزير األّول املؤرّخ ف  -
 تعود ابمللكّية إل الّدولة و إّّنا إل اخلواّص و هو ما يستدعي التفرقة بينهما عند  منه أّن جزءا من الكتاتيب ل  18و    5و حتديدا الفصلني    1990

 التعّرض إل إمكانّية وشروط إبرام اتّفاقّية أتمني ف حّق خمتلف الكتاتيب وهو ما يفضي إل الفرضّيات الّتالية:  
قرآنّية فإنّه ابلتّايل ل خيضع إلشراف وزارة الشؤون الدينّية و إّّنا إلشراف كتابة : إذا كان الكّتاب على ملك اخلواّص و اّّتذ شكل روضة  الفرضية األول

رة و الطفولة املؤرّخ ف الّدولة املكّلفة ابملرأة و األسرة و حتت رقّابتها و ذلك تطبيقا لكرّاس الشروط املصادق عليه مبقتضى قرار وزيرة شؤون املرأة و األس
ف إطار أتمني مراتدي هذه املؤسسات الرتبويّة من أطفال ضّد احلوادث إبرام عقد خاّص   33و    20لب فصليه  والذي اشرتط ص  2003مارس    28

 مع إحدى شركات الّتأمني مع ضرورة إطالع األولياء على حمتوى هذا العقد حىّت يتسىّن هلذه املؤّسسات ممارسة نشاطها. 
سالف الذّكر فإنّه ليس   1980سبتمرب    6مارس نشاطه على معىن قرار الوزير األّول املؤرّخ ف    : إذا كان الكّتاب على ملك اخلواّص و الفرضية الثانية

 ضّد املخاطر اليّت قد على وزارة الشؤون الّدينّية كسلطة إشراف الّتعاقد ف حّق هذه الكتاتيب وإّّنا هلا أن تلزم املتكّفل ببعث الكتّاب أن يربم عقد أتمني
ين له و ذلك قياسا على ما هو معمول به ابلنسبة لرايض األطفال القرآنّية طاملا كانت الغاية من النوعني من املؤّسسات ذاهتا وهي حتّف ابألطفال املراتد

نّقح الدينّية محفظ القرآن الكرمي و طاملا اندرجتا ف نفس السياق أل و هو اإلعداد للحياة املدرسّية و يكون ذلك مبقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون  

 

 حول مدى شرعّية القتطاع من أجور األعوان املضربني.  640/2014استشارة خاصة عدد   1652
 احلوادث البدنّية ألطفال الكتاتيب مع مؤسسة الزيتونة تكافل وخبصوص كّل ما حتتاجه الوزارة ف جمال الّتأمني. حول النظر ف إمكانّية وشروط إبرام اتّفاقّية أتمني ضّد  603/2014 استشارة خاصة عدد  1653
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بعد هذا من جهة و  للقرار سالف الذّكر و متّمم لفصله األّول املعّدد للواثئق املصاحبة ملطلب ترسيم الكّتاب ابلنسبة إل الكتاتيب اليّت مل حتصل عليه  
أق املؤّمنة ف  للمؤسّسة   الّتأمني دوّنا حتديد  لنشاطها أن تربم عقود  للكتاتيب اخلاّصة املباشرة  إّل عّد غياهبا سببا من جهة أخرى ملزم  رب اآلجال و 

 من نفس القرار. 17لفقدان الكّتاب صلوحيّته على معىن الفصل 
مثال : إذا كانت الكتاتيب حتت إشراف وزارة الشؤون الّدينّية و راجعة ابمللكّية إل أحد أشخاص القانون العام و خاضعة لتصرّفه كالبلديّة  الفرضّية الثالثة 

األخية أن تتعاقد ف حّقها ف خصوص املخاطر موضوع الستشارة وذلك قياسا على ما هو معمول به صلب املدارس و املعاهد كمؤّسسات فإّن هلذا  
عادة إل الّتعاقد مع    تلجأوزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة  أو وزارة الّتكوين املهيّن و الّتشغيل اّليت    عمومّية إداريّة راجعة ابلنظر إل وزارة الرتبية أو

والّتضامن والتونسّيني  تعاونّية احلوادث املدرسّية و اجلامعّية املصادق على قانوهنا األساسي مبقتضى القرار املشرتك الّصادر عن وزير الّشؤون الجتماعّية  
الكّتاب أن يتعاقد مع أّي مؤسسة أتمني خاّصة أو عمومّية  . لشخص القانون العام القائم على شؤون  2008جانفي    8ابخلارج ووزير املالّية املؤرّخ ف  

أتمني   أخرى يرتئي أّن ما قد تسديه من خدمات حيّقق املطلوب حمافظا ف نفس اآلن على املال العاّم أي أن يتعاقد مع من يطلب أقّل مقابل نظي
ّدم أحسن اخلدمات، علما و أّن البلديّة أو اجمللس اجلهوّي ف حالة وجود  أطفال الكّتاب عن املخاطر واحلوادث من بني املؤّسسات أو الشركات اّليت تق

تتجاوز أبيّ  لن  إبرامه  املزمع  التأمني  قيمة عقد  أّن  إذ  العمومّية  الصفقات  نظام  لن خيالفا  بلدّي  نظر  مرجع  خارج  الكتاتيب  أو  املبالغ    الكتّاب  حال 
 املستوجبة لكي يّتخذ اإلجراء شكل صفقة عمومّية. 

 مؤسّسة : إذا كانت الكتاتيب راجعة ابمللكّية للّدولة وحتت إشراف وزارة الشؤون الدينّية فإنّه حيّق هلذه األخية أن تتعاقد ف حّقها مع أيّ فرضّية الرابعةال
ى املبلغ اجلملّي لعقد التأمني، أو شركة أتمني قصد التعويض عن خمتلف املخاطر اّليت قد تلحق ابألطفال و املشار إليها آنفا مع بقاء ذلك متوقّفا عل

قة العمومّية  بوصفه تعاقدا قصد إسداء خدمة ،اّلذي إن جتاوز  مائة ألف دينار  فإنّه خيرج ابلعقد من جمال حريّة اختيار املعاقد و يصبغه بشكل الصف 
لصفقات العمومّية اّلذي دخل حّيز النفاذ املتعّلق بتنظيم ا   2014مارس    13املؤرّخ ف    2014لسنة    1039من األمر عدد    5حسب أحكام الفصل  

. و ف ما قّل عن ذلك فإّن وزارة الشؤون الّدينّية تبقى حرّة ف اختيار مؤّسسة أو شركة التأمني اّليت تنوي التعاقد معها قصد 2014ابتداء من غرّة جوان 
سالف الذّكر ف خصوص ضرورة التزام   2014لسنة    1039مر عدد  من األ   5أتمني أطفال الكتاتيب مع احرتام ما اقتضته الفقرة األخية من الفصل  

اتّباع اإلجراءات الكتابّية. هذا وجتدر املالحظة أنّه ف صورة ما زادت قيمة ع قد التأمني عن املبلغ  الوزارة ابلستشارة و اعتماد املنافسة و الشفافّية و 
اجلوهريّة حىّت تصّح األعمال التحضييّة للصفقة العمومّية من بينها إعداد خمّطط تقديرّي ف   املشار إليه أعاله فإّن الوزارة ملزمة جبملة من اإلجراءات

قات املختّصة ف أجل بداية كّل سنة إلبرام الّصفقات العمومّية وفقا ملشروع امليزانّية يكون متالئما مع العتمادات املرصودة يبّلغ إل جلان مراقبة الصف
 . 1654من األمر املنظّم للصفقات العمومّية  8من كّل سنة  إل جانب اإلجراءات الاّلحقة املنصوص عليها  ابلفصل موىّف شهر فيفري  أقصاه

 ستشارات املتعلقة ابملالية العمومية: : خبصوص االاخلامسةالفقرة 

 :واملبّوبة حسب احملاور التالية أبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظات التالية

 عمومية: الصفقات إبرام ال  مبادئ-1

ت شّفافة و نزيهة  و  إّن إبرام الصفقة ل يتّم إّل بعد الدعوة إل املنافسة و على اإلدارة أن تتعامل مع خمتلف املشاركني ف الطلب العمومّي وفق إجراءا-
عليه الّشأن ف صورة احلال خبصوص مؤسسة معّينة واّليت كانت مبنتهى املساواة. مبعىن أنّه ل يصّح التمييز بينهم على أساس عقائدّي أو غيه مثل ما هو  

 

 ا حتتاجه الوزارة ف جمال الّتأمني. حول النظر ف إمكانّية وشروط إبرام اتّفاقّية أتمني ضّد احلوادث البدنّية ألطفال الكتاتيب مع مؤسسة الزيتونة تكافل وخبصوص كّل م  2014/ 603 استشارة خاصة عدد 1654



251 

 

بة الشرعّية ل  تقّدمت بعرض ف الغرض إذ أّن مطابقة خدمات هذه املؤّسسة لقواعد املالّية اإلسالمّية من عدمه أو املصادقة عليها من طرف هيئة الرقّا 
 .1655لّشأن ابلّنسبة إل كّل ما حتتاجه الوزارة ف جمال الّتأمنيجيب أن خيّل ف شيء ابإلجراءات املنصوص عليها أعاله، و كذلك ا

 صفة اآلمر ابلصرف:  -2

على    1973ديسمرب    31املؤرّخ ف    1973لسنة    81من جملة احملاسبة العمومية الصادرة مبوجب القانون عدد    238تنّص الفقرة األول من الفصل  -
ها وملصاريفها". وحيث وردت عبارة "مدير املؤّسسة" صلب جمّلة احملاسبة العمومية عاّمة ومطلقة ول  ما يلي: "يتول مدير املؤّسسة مهّمة آمر ملقابيض

الفصل   تطبيقا ألحكام  إطالقها  العبارة على  تبعا لذلك أتويل  ويّتجه  لشروطها  مؤّسسة ول  مدير  خطّة  ف  التسمية  لطريقة  من جمّلة   533تتطّرق ل 
ى ما يلي: "إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها". وتبعا لذلك فإّن مدير املؤّسسة يكتسب صفة اآلمر اللتزامات والعقود الذي ينص عل

عدد   األمر  أساس  على  أكانت  سواء  تسميته  طريقة  عن  النظر  بصرف  وذلك  للمؤّسسة  تسميته كمدير  مبجّرد  ومصاريفها  لسنة   1245مبقابيضها 
لسنة   526ملتعلق بضبط نظام إسناد اخلطط الوظيفّية ابإلدارة املركزيّة واإلعفاء منها أو على أساس األمر عدد  ا  2006أفريل    24املؤرّخ ف    2006
ف    1980 اخلطط    1980ماي    8املؤرّخ  بضبط  املتعّلقة  األوامر  أساس  على  أو  الوزارية  الدواوين  ف  مبأمورية  املكّلفني  على  املنطبق  ابلنظام  املتعلق 

التابعة لوزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة )مثال: األمر عدد  الوظيفية وشروط إس   19املؤرّخ ف    2014لسنة    1809نادها ابملؤّسسات العمومية 
ة واملرأة  ايضاملتعلق بضبط اخلطط الوظيفّية وشروط إسنادها واملنح املخّولة بعنواهنا ابملؤّسسات الجتماعية الرتبوية التابعة لوزارة الشباب والر   2014ماي  

 .1656واألسرة(
طارئة- مساعدات  بصرف  للقيام  يديروهنا،  اّليت  ابملراكز  الّصرف  و  القبض  آمري  ابعتبارهم  مؤّهلون  الجتماعّية  الّرعاية  مراكز  مديري  )مصاريف   إّن 

فيفري    27املؤرّخ ف    2013لسنة    1228من األمر عدد    11الّتدّخل( لفائدة الفئات املتعّهد هبا )يراجع ف هذا الّشأن و على سبيل الذّكر الفصل  
املا  2013 تنظيمه اإلدارّي و  بصفاقس" و بضبط  الجتماعّي  الّتوجيه  و  اإلحاطة   "مركز  اسم  الجتماعّية حيمل  للّرعاية  مركز  يّل و  املتعّلق إبحداث 

امل للمراكز  املصاريف  مقّررة وجواب مبيزانّية  املذكورة  الّنفقات  تكون  أن  سيه(. على  الفصل  تراتيب  معىن  مع    84عنّية على  العمومّية،  احملاسبة  من جمّلة 
املقّررة ابلفصل   متّتعها ابلستثناءات  العمومّية و  املصاريف  مراقبة  نظام  إل  عدد    2خضوعها  األمر  ف    2012لسنة    2878من  نوفمرب    19املؤرّخ 

 .1657املتعّلق مبراقبة املصاريف العمومّية  2012

 ستشارات املتعلقة بتنفيذ أحكام حملكمة اإلدارية: ال: خبصوص اة دسالساالفقرة 

 التالية:  ةأبدت احملكمة اإلدارية ف هذه املاّدة املالحظ

يكسبها قّوة األمر املقضي به ومن مثّ فإهّنا تفرض على   ةعلى الصبغة الباتّ الصادرة عن احملكمة اإلدارية ف ماّدة املسؤولية اإلدارية  م  حكاحراز األإّن إ-
ف جمال تطبيق األحكام  اإلدارة نوعني من اللتزامات، أّوهلما: التزام اإلدارة بعدم اّتاذ أي إجراء يتعارض معها، واثنيهما: أّن سلطة اإلدارة تكون مقّيدة  

ت دون خيار ول اجتهاد. وترتيبا على ذلك فإّن تسوية الوضعية املالية لألعوان، حمّل الستشارة،  املذكورة أبن  تبادر بتنفيذها كما تنّفذ األوامر والتعليما
الصادرة عن احملكمة   الباتة  الناجم عن فقداهنم لعملهم، مبقتضى األحكام  الضرر  بعنوان جرب  لفائدهتم،  بـها  املبالغ احملكوم  اإلدارية دون  تكون بصرف 

املتعلق    2011فيفري    19املؤرخ ف    2011لسنة    1من املرسوم عدد    2قانوين اخلاص للتعويض املنصوص عليه ابلفصل  إمكانية انتفاعهم ابإلطار ال
 

 حتتاجه الوزارة ف جمال الّتأمني. حول النظر ف إمكانّية وشروط إبرام اتّفاقّية أتمني ضّد احلوادث البدنّية ألطفال الكتاتيب مع مؤسسة الزيتونة تكافل وخبصوص كّل ما  603/2014 استشارة خاصة عدد  1655
 ملعيّنني من بني املكّلفني مبأمورية.  حول مدى توفر صفة اآلمر ابملقابيض واملصاريف ف رؤساء املؤّسسات واملنشآت اخلاضعة إلشراف وزارة الشباب والرايضة واملرأة واألسرة ا 609/2014 استشارة خاصة عدد  1656
 . لّرعاية الجتماعّيةحول الّسند القانويّن إلسناد منح مالّية للمقيمني مبراكز ا 612/2014 استشارة خاصة عدد  1657
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تعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر ف مطالب التعويض ذات  امل  2013جويلية    9ؤرخ ف  امل  2013لسنة    2799مر عدد  ابلعفو العام مبا ف ذلك األ
ضرورة أّن من شأن ذلك أن  يفضي إل جتاوز التعويض حقيقة الضرر ويؤدي   ن طرف األشخاص املنتفعني ابلعفو العامالصبغة الستعجالية املقدمة م

 .1658بذلك إل اإلثراء دون سبب وهو أمر أيابه مبدأي  الشرعية و عدم حتميل الدولة أعباء مالية غي مستوجبة 
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