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ي 
   العمل ورشةألشغال تقرير تأليف 

متها المحكمة اإلدارية
ّ
ي نظ

 2021مارس  26و 25يومي  الت 

 (DRIالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ) بالتعاون مع

وع مجلة القضاء اإلداري   حول مشر

 (2021)نسخة مارس 

 

ي  
ي إطار المقاربة التشاركية الت 

وع مجلة القضاء االداري،  اعتمدتها  ف  ي إعداد وصياغة مشر
مت  ف 

ّ
نظ

ي ورشة عمل  مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية    بالتعاونالمحكمة اإلدارية     26و  25  يومي

وع المنبثق عن أعمال لجنة اإلعداد والصياغة  الصيغة الجديدة لعرض    من أجل   2021مارس   لمشر

المحكمة و  توصياتهم ومقت  إطاراتها  كتبتها و للنقاش عىل قضاة  حاتهم بشأنها وأعوانها، وتجميع 

ي تطوير مضمونها. 
  مساهمة منهم ف 

جلسةو  قريصيعةألف   ورشة  الأشغال  افتتاح    خالل  مهدي  السالم  عبد  األّول    ،السيد  الرئيس 

ة ، كلمة  للمحكمة اإلدارية
ّ
وع المجل ي عملّية إعداد مشر

ي تّم اعتمادها ف 
عرض خاللها المنهجّية الت 

انطلقت منذ سنة   ي 
التوّجه    2016الت  ي  نحو  وأسباب 

ف  ل 
ّ
المتمث ة جامعة الخيار 

ّ
تخصيص مجل

قة بالقضاء اإلداري
ّ
د عىلكما    . للقواعد المتعل

ّ
وع اال منذ  حرص المحكمة    شد ي إعداد مشر

نطالق ف 

ة  
ّ
ز من خالل نشر  ع المجل وع  من ااألوىل    النسخة ىل اعتماد منهج تشاركي وهو ما يتر فتح  و لمشر

ال وخارجها باب  المحكمة  داخل  حولها  عرضها   ، نقاش  إىل  اء  باإلضافة  الختر من  ة 
ّ
ثل إلبداء    عىل 

 مالحظاتهم حولها 
ّ
فة بالصياغة . كما بي ّ  أن

ّ
ت اللجنة المكل

ّ
وع عىل ضوء ما مراتول جعة نّص المشر

ي مرحلة أوىل إىل نسخة ديسمتر 
احه عليها للوصول ف  ي مرحلة ثانية إىل النسخة   2020تّم اقت 

ثّم ف 

ر السيد الرئيس األّول  (.  2021الحالية )نسخة مارس  
ّ
ي سعت اللجان الفرعية ثّم وذك

باألهداف الت 

ي تّم تشكيلها داخل المحكمة إلعداد  
ي ضمان  لجنة الصياغة الت 

لة ف 
ّ
وع إىل تحقيقها والمتمث المشر

ي كرّ 
ام المبادئ الت  قة بخاّص و  2014 سها دستور احت 

ّ
ي  ة منها تلك المتعل

المحاكمة العادلة والتقاض 

إرساء قضاء إداري عرصي يستجيب لتطلعات  من جهة، و   عىل درجتي   والمركزية القضاء اإلداري

و  المتقاضي    من  وأقكّل  المحكمة  أخرى عوانها  ضاة  جهة  د  من 
ّ
وأك األّول  .  حرص الرئيس  عىل 

وع  االنتهاء منالمحكمة عىل  ة قبصياغة مشر
ّ
 ل نهاية السنة القضائية الجارية. المجل

مكما  
ّ
ممثل مكتب تونس للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،   ،السيد جوسالن ليون  تقد

االفتتاحية  ب الجلسة  ترحيب خالل  بكلمة  فيها  ر 
ّ
اإلدارية ذك المحكمة  بي    القائم  التعاون  نامج  تر

د فيها عىل أهمّية  والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية و 
ّ
ةشد

ّ
وع مجل ي  لقضاء اإلداري  ا  مشر

ف 
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د عىل أهمّية مشاركة مختلف األطراف المعنّية  دعم دولة القانون  
ّ
وتحديث القضاء اإلداري. كما أك

ة.  
ّ
وع هذه المجل ي إعداد وصياغة مشر

   من قضاة وكتبة وأعوان وإطارات ف 

  إثر ذلك  
ّ
ي توىل

رئيس الدائرة االبتدائية الثالثة بالمحكمة اإلدارية وعضو لجنة    ، السيد هشام الحام 

ة القضاء اإلداري استعرض خاللها    الصياغة، تقديم مداخلة
ّ
وع مجل إعداد    مسار عاّمة حول مشر

ة
ّ
وع المجل ي هذا الخصوص بي ّ   و   . مشر

وع سبقتها مرحلة تشخيص للوضع   ف   مرحلة إعداد المشر
ّ
أن

ي يعانيها القضاء اإلداري التونسي منذ  
 أهّم المعضالت الت 

ّ
الحاىلي للقضاء اإلداري تبي ّ  من خاللها أن

األحكام  تنفيذ  ي 
ف  والصعوبة  اعات  الت   فصل  ي 

ف  ر 
ّ
التأخ  : أساسّيتي   مشكلتي    ي 

ف  ص 
ّ
تتلخ زمن 

ي إصدار األحكام القضائية من شأنه أن يقّوض   القضائية. واعتتر السيد هشام
ر ف 

ّ
 التأخ

ّ
الحاّمي أن

ي مؤسسة القضاء اإلداري. كما  
ي وينال من ثقته ف 

    اعتتر أسس العدالة ويمّس من حقوق المتقاض 
ّ
أن

اليوم    
ّ
حد إىل  بها  القيام  تّم  ي 

الت  إصالحات  اإلصالحات  منها  رقمنة   1996وخاّصة  ومجهودات 

 كل بشكل جذري. ا المش هلم تسمح بمعالجة هذإحداث الدوائر الجهوّية، العمل داخل المحكمة و 

د  و 
ّ
الحاّمي  أك فقط    عىلالسّيد هشام  يهدف  ال  ة 

ّ
المجل وع   مشر

ّ
ق أن

ّ
المتعل ي    ع  التشر مالءمة  إىل 

بالقضاء اإلداري مع المقتضيات الدستورية الجديدة بل يرمي كذلك إىل تدارك النقائص والثغرات 

ي برزت خالل تطب
ي  وأوضح أالمتعلق بالمحكمة اإلدارية.    1972  لسنة  40يق القانون عدد  الت 

 تبت ّ
ّ
ن

ة جامعة  خيار اعتماد  
ّ
اع اإلداري وبالتاىلي تيست     يهدف إىلمجل

قة بالت  
ّ
ت القواعد المتعل

ّ
ب تشت

ّ
تجن

بالنسبة للمتقاضي   االطال    ع عليها خاّصة 
ّ
 السيد هشام الحامي أن

. وعىل مستوى المضمون بي ّ 

وع   ي استقّر عليها فقه قضاء المحكمة اإلدارية.  مشر
ة يكّرس العديد من المبادئ والقواعد الت 

ّ
المجل

ه يتضّمن عديد  
ّ
الرامية إىل إعادة هيكلة القضاء اإلداري عىل النحو المنصوص عليه    األحكامكما أن

استقالليته    116بالفصل   تدعيم  وكذلك  اإلداري  القضاء  المركزية  تدعيم  وبالتاىلي  الدستور  من 

ي    هذا باإلضافةاإلدارية والمالية.  
جاع النظر إىل القواعد الرامية إىل توحيد االختصاص القضائ  باست 

اعات ي بعض الت  
 ختصاص بي   هياكل القضاء اإلداري. اإلدارية ووضع آليات لفّض مشاكل تنازع اال   ف 

  ّ ة إىل تحقيقها و وعرض السيد هشام الحامي
ّ
وع المجل ي يرمي مشر

ى الت  ي  األهداف الكتر
يمكن  الت 

ي 
 : تلخيصها ف 

   ي بصفة فعلية من خالل تيست  الولوج إىل القضاء اإلداري للجميع عىل
ي التقاض 

ضمان الحق ف 

 م المساواة وذلك: قد

بالعمل عىل تقريب القضاء من المتقاضي   عتر تدعيم المركزّية القضاء اإلداري من جهة   -

ي من جهة أخرى واعتماد 
وئ  ي اإللكت 

 ، التقاض 

اإلدارية و  - اعات  الت   من  لكّل صنف  بالنسبة  توضيحها  وخاّصة  ي 
التقاض  إجراءات  تبسيط 

 . ي
 وبالنسبة لكّل درجة من درجات التقاض 

   ي إطار محاكمة عادلة من خالل تعميم مبدأ منح
المزيد من الضمانات اإلجرائية للمتقاضي   ف 

درجتي    عىل  ي 
لالستئناف    التقاض  ي 

التوقيف  غت   األثر  مبدأ  عىل  بعض  والتنصيص  وضع  مع 

 االستثناءات المضبوطة لهذا المبدأ. 
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 اإلداري وذلك خاّصة من خال القضاء  أعمال  النجاعة عىل  المزيد من  ل ضبط آجال  إضفاء 

ي الطعون وإقرار آلية فرز الطعون وتوسيع مجال القضاء االستعجاىلي ووضع  معقولة  
للبت ف 

 آليات لضمان تنفيذ األحكام القضائية. 

  دارية العليا بها. مع إفراد المحكمة اإل للقضاء اإلداري تدعيم الوظيفة االستشارية 

    النفاذ  وتيست حت    ة 
ّ
المجل أحكام  إدراج  دخول  خالل  االنتقال من  تضمن  الغرض  ي 

ف  أحكام 

ة
ّ
ي ألحكام المجل

ّ
 . بسالسة وتدريجيا إىل مرحلة التطبيق الكىل

مت    بعد ذلك
ّ
ة لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ال  السيدة سارة باآلغة،قد خبت 

ي  
وئ  ي اإللكت 

ي  مداخلة حول التقاض 
ي ف 
وئ  ي اإللكت 

دت من خاللها عىل الدور الذي يلعبه التقاض 
ّ
أك

ورة اعتماد التقنيات الحديثة   دت عىل ض 
ّ
ي تيست  متابعة الملفات القضائية. وشد

تقليص اآلجال وف 

ي درجة السالمة المع
فيع ف  . كما  للت  ي

وئ  ي اإللكت 
ه يمكن االختيار   أوضحتلوماتية لمنظومة التقاض 

ّ
أن

الحفاظ عىل ي مع 
وئ  إلكت  نظام  اعتماد  أو  ي ضف 

وئ  إلكت  نظام  اعتماد  مبّينة    بي    ي 
الورف  النظام 

ي الغرض  واستعرضت  ، الخيارينهاذين  إيجابّيات وسلبيات كّل خيار من  
بعض التجارب المقارنة    ف 

دت السيدة سارة باآلغة عىل  لسعودية والتجربة السويشية. عىل غرار التجربة ا
ّ
ه وأك

ّ
عىل  يتعي ّ  أن

ي هذا المجالبوضوح    تحديد خياراتها المحكمة اإلدارية  
ه مهما كان الخيار الذي ستستقّر عليه    ف 

ّ
وأن

 
ّ
رة. لتجسيده الحلول التقنّية فإن

ّ
  متوف

م  
ّ
ي ختام الحّصة األوىل، قد

ةوف 
ّ
كاهية مدير الحوكمة والعالقات العامة والتعاون   ، السيد أمي   دل

اإل واإلدارة  لنظام  الدوىلي  المديري  والمخطط  اإلداري  القضاء  رقمنة  حول  مداخلة  ونية،  لكت 

جاه رقمنة  
ّ
ي ات

ي تّم اجتيازها من قبل المحكمة اإلدارية ف 
المعلومات استعرض خاللها المراحل الت 

ة  القضاء اإلداري لإلعداد لمخطط عمىلي للر 
ّ
ي بدأت بمرحلة تشخيص    5قمنة لمد

سنوات، والت 

ي 
ي شهر جانف 

ي ف  اتيجر المخطط االست  بإعداد  الرقمنة وانتهت  ي مجال 
بالمحكمة ف  القائم  الوضع 

ي الغرض.  2021
 وضبط المشاري    ع المزمع إنجازها ف 

ع المشاركون  إثر ذلك عوا عىل   شر
ّ
ي العمل داخل الورشات. حيث توز

توىل  ( فرق عمل  8)  ثمانية  ف 

حاته بشأنه بمساعدة ميّش    خاللها  حة وصياغة مقت  المقت  المحاور  كّل فريق مناقشة محور من 

 . من تّم تعيينهما من ضمن قضاة المحكمةومقّرر 

ي إطار فرق
ي تّم تناولها ف 

لت المحاور الت 
ّ
: العمل  وتمث ي ما يىلي

 ف 

المالي وإجراءات تيسي  دخول مجلة : األحكام التمهيدية والتنظيم اإلداري و 1الورشة عدد  •

النفاذ واألحكام االنتقالية والختامية.   المحور مقتضيات  القضاء اإلداري حي    ويشمل هذا 

وع المجلة.  ي والعنوان العاشر والعنوان الحادي عشر من مشر
 العنوان األول والعنوان الثائ 

المحور مقتضيات العنوان الثالث ويشمل هذا    ،المحاكم اإلدارية االبتدائية  : 2الورشة عدد   •

وع المجلة.   والعنوان الرابع من مشر
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عدد   • االستئنــافيــة3الورشة  اإلدارية  المحاكم  العنوان    ، :  مقتضيات  المحور  هذا  ويشمل 

وع المجلة.   الخامس والعنوان الرابع من مشر

العليا4الورشة عدد   • العنوان    ، : المحكمة اإلدارية  السادس  ويشمل هذا المحور مقتضيات 

وع المجلة.   والعنوان الرابع من مشر

،: 5الورشة عدد  • وع  القضاء اإلداري االستعجالي ويشمل هذا المحور العنوان الثامن من مشر

 المجلة. 

ويشمل هذا    نفيذ أحكام محاكم القضاء اإلداري،ت: طرق الطعن غي  العادية و 6الورشة عدد   •

وع المجلة. السابع والعنوان  العنوانالمحور كّل من   التاسع من مشر

الباب الثالث من ويشمل هذا المحور    الوظيفة االستشارية للقضاء اإلداري،  : 7الورشة عدد   •

وع المجلة.  العنوان السادس  من مشر

ة،:  8الورشة عدد   •
ّ
كة للمجل وع    ويشمل هذا المحور العنوان   األحكام المشي  الثالث من مشر

ة
ّ
  المجل

حاته حول الجزء الذي    النقاشوبعد االنتهاء من   داخل الورشات وصياغة كّل فريق لمالحظته ومقت 

ي إطار جلسة عاّمة  
 كّل فريق تقديم تقرير حول مخرجات أعماله ف 

ّ
ة، توىل

ّ
وع المجل يخّصه من مشر

المشاركي     جميع  تّم بحضور  الختام  ي 
ي    وف 

تأليف  تقرير  من  تقديم  ه كّل 
ّ
الأعد حسام  دين  السيد 

 ، يكي
اإلدارية    الت  بالمحكمة  جهوية  ابتدائية  دائرة  طاهررئيس  نرجس  جامعية والسيدة  أستاذة   ،

ة لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،   ن ملخصا للمالحظات والتوصيات  تضمّ وخبت 

ة. 
ّ
قة بمختلف جوانب المجل

ّ
حات المتعل  والمقت 

ي  صيات المنبثقة عن أشغال الورشات المذكورة  ألهّم المالحظات والتو   موجز   وفيما يىلي عرض
والت 

ي 
حاتجدول تّم عرضها بشكل مفّصل ف  )انظر الجدول الملحق بهذا التقرير  المالحظات والمقت 

حاتلن للمالحظات و والمتضم     . فصال فصال( التعديل مقي 

المشاركي     حات 
دت مالحظات ومقت 

ّ
ورة  تعد دوا عىل ض 

ّ
وأك الشكل واألصل  إدخال  بخصوص 

الشكل  ي 
ف  وتوسيع   (I)  تحسينات  النقاش  تعميق  األقل  عىل  أو  مراجعات  إجراء  حتمية  وعىل 

 . (II) المسائل األصلية عديد اإلستشارة بخصوص  

I.   حات المتعلقة بالشكل  المالحظات والمقي 

قت جّل المالحظات الخاّصة بالشكل بتبويب وترتيب الفصول من جهة وبالتناسق العاّم للنّص  
ّ
تعل

 جهة ثانية وبالصياغة من جهة ثالثة. من 

 من جهة التبويب وترتيب الفصول  •

ي غت  موقعها الختالف موضوعها عن 
ة فصول أو أحكام مدرجة ف 

ّ
الحظ جّل المشاركي   وجود عد

تحته، موضوع   وردت  الذي  الباب  أو  غرار    العنوان      3الفصل  عىل 
ّ
أن عىل  ينّص  اللغة  "الذي 
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ي المحكمة هي  
اح ترحيله   العربية"المعتمدة ف  الوارد تحت عنوان األحكام التمهيدية والذي تّم اقت 

عوى
ّ
 أحكامه ال تنطبق عىل المؤّيدات وعىل االختبارات، أو   إىل باب إجراءات رفع الد

ّ
  باعتبار أن

 هذا الفصل مدرج ضمن    84الفصل  
ّ
ي حي   أن

الذي تعّرض إىل اختصاصات مندوب الدولة العاّم ف 

المتعلقة بالنفوذ    277 الخاّص بالمحاكم االبتدائية. وكذلك الفقرة األوىل من الفصلالعنوان الرابع  

ي 
ي التصال القضاء والت  حالمطلق والنستر

كة.  اقت ر علق باألحكام المشت 
ّ
 إدراجها صلب العنوان المت

اح إدراج أحكام العنوان السابع ق بطرق الطعن غت  العادية(  كما تّم اقت 
ّ
ة قبل القسم    )المتعل مباشر

ي 
ه من األفضل التطرق لجميع المسائل القضائية من   المتعلق بالهيئات اإلستشارية، باعتبار  الثائ 

ّ
أن

العادية،  الطعون غت   ي 
ف  الخوض  قبل  الوظيفة   قضايا األصل واالستعجاىلي  إىل  اإلنتقال  ثم  ومن 

احو الوظيفة اإلستشارية.    الثانية للقضاء اإلداري، وهي  تّم اقت  ترتيب    مراجعة  باإلضافة إىل ذلك 

ي  اض الغت   ب  وذلكالعنوان السابع    قسمي اض وإعت  ق   عىل القسمتقديم القسم المتعلق باإلعت 
ّ
  المتعل

النظر  إعادة    بإلتماس 
ّ
أن باعتبار  مازالت ،  ي 

الت  األحكام  طان عىل 
ّ
يتسل الغت   اض  اض واإلعت  اإلعت 

ط عىل األحكام الباتةسارية، 
ّ
 . أما إلتماس إعادة النظر فيتسل

  هة التناسق الداخلي للنص  من ج •

ة ولعّل من  
ّ
هّمها أ الحظ البعض وجود عدم تناسق بي   عديد األحكام والفصول المضّمنة بالمجل

ق 
ّ
ي من جهة وتضمي   بعض الفصول ألحكام تتعل

وئ  ي اإللكت 
عدم التناسق بي   مبدأ تكريس التقاض 

شأنبا مثال  وهو  أخرى.  جهة  من  ي 
الورف  ي 

اإلعالم    لتقاض  عىل  فيها  التنصيص  تّم  ي 
الت  الفصول 

ك أثرا كتابيا  ي أو بأّي طريقة تت 
وئ  ي    (36)كالفصل    بواسطة النظام اإللكت 

ي توحي باعتماد جزئ 
والت 

ي 
وئ  ي اإللكت 

قة بإجراءات فرز الطعون 189و 188أو الفصول    لنظام التقاض 
ّ
 . المتعل

دعا   ي  إىل  المشاركون  كما 
واالستئناف  ي 

باالبتدائ  قة 
ّ
المتعل أحكام  بي    التناسق  من  المزيد  إدخال 

ي الدولة.  ي فيما يخّص مثال عقد الجلسات ومندوئر  والتعقيتر

 من جهة الصياغة  •

ي هذا اإلطار  
ة ودعوا ف 

ّ
وع المجل ورة الحرص عىل تحسي   صياغة مشر أجمع المشاركون حول ض 

   إىل: 

ي لفصول من الدستور مثلما تّمتتجنب اال  -
  4الفصل   بخصوصمالحظته  ستنساخ الحرف 

وع المجلة.   من مشر

ي الفصول الواردة تحت توحيد بعض المصطلحات عىل غرار   -
المصطلحات المستعملة ف 

ث عن "محاكم القضاء اإلداري" ومّرة عن  ، األحكام التمهيدية عنوان
ّ
جهاز  "فهي مّرة تتحد

  عن "القضاء اإلداري". القضاء اإلداري" ومّرة 

ب الفصول والفقرات الطويلة. الجمل الفعلية عند صياغة الفصول و   اعتماد  -
ّ
وقد تّم   تجن

اح تحسينات عىل مستوى الصياغة اللغوية لبعض الفصول )انظر مثال الفصول     203اقت 

 (. 246و  243و 241و
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ي الموضوع عىل غرار  
حد ف 

ّ
ها تت

ّ
ي رأوا أن

ح المشاركون دمج بعض الفصول الت    35و  32الفصلي    واقت 

 .  292و  186أو الفصلي    283و  282أو الفصلي    278و  277الفصلي   أو 

II.  قة بالمضمون المال
ّ
حات المتعل  حظات والمقي 

ي تّم تكريسها فيها  
ة والخيارات الت 

ّ
قة بمضمون المجل

ّ
ي المسائل التفصيلية المتعل

قبل الخوض ف 

 : تّم إبداؤها من طرف المشاركي    عاّمةمالحظات  ةثالث إىل اإلشارةجدر ت

ورة مراجعة القواني   والنصوص ذات   ➢ الصلة بالقضاء اإلداري دعا عديد المشاركي   إىل ض 

ة عىل غرار القانون األساسي عدد  
ّ
أو األنظمة    1996لسنة    38بصفة موازية إلعداد المجل

قة بالقضاة وبأعوان القضاء اإلداري وذلك لضمان تناسق أحكام المنظومة 
ّ
األساسية المتعل

ي م
ب أّي تفاوت أو تضارب بي   النصوص قد يتسّبب الحقا ف 

ّ
ي  القانونية ككّل وتجن

شاكل ف 

وري باعتبار   وع ض  وع النظام األساسي للقضاة بالتوازي مع هذا المشر التطبيق فإعداد مشر

ي يجب الحسم 
 تركيبة المحاكم وست  اإلجراءات مثال سيكون رهي   بعض الخيارات الت 

ّ
أن

 فيها عىل مستوى النظام األساسي عىل غرار عدد الرتب وبعض الخطط. 

بعض  كما   ➢ إخراج  البعض  ح  منفصلة  اقت  بنصوص  وإفرادها  المجلة  وع  مشر من  األحكام 

ق
ّ
. و كاألحكام المتعل جهت بعض ة بالتنظيم اإلداري والماىلي

ّ
حاتات نحو حذف بعض  المقت 

قة بتنازع االختصاص بي   المحاكم اإلدارية والعدلية لخروج موضوعها عن  
ّ
األحكام المتعل

القانون.  ةالمشاركو كما الحظ    مجال هذا 
ّ
المجل ي    ن تضّمن 

الت  التفصيلية  األحكام  لبعض 

ي الفصلي    
ي النظام الداخىلي للمحكمة اإلدارية العليا )عىل غرار ما ورد ف 

  288يمكن إدراجها ف 

 . (289و

اح حذف تفاصيل بدت غت  مجدية عىل غرار بعض األحكام المتعلقة بالتحقيق   ➢ كما تّم اقت 

ي القضايا واإلختبارات  
ي الفصل  ف 

( أو بسبب تعارضها 120والفصل    113)كاألحكام الواردة ف 

ضبط صيغ وإجراءات "تالذي ينّص عىل أن    208مع بعض المبادئ الدستورية كالفصل  

اح من الرئيس األول   222أو الفصل  "،  استشارة المحكمة اإلدارية العليا بأمر حكومي باقت 

  
ّ
أن ينّص عىل  ي  "الذي 

ف  الصادر  فيه من جديد  إعامادة  الحكم  الطعن  النظر ال يجوز  دة 

 ". بالتماس إعادة النظر

ي محتوى التو 
فاق عاّم حول عديد الورشاتالمنبثقة عن أعمال  قارير  بالتمّعن ف 

ّ
ضح وجود ات

ّ
، يت

ي كّرسها مشر 
الت  ى  الكتر الخياراتالخيارات  لهذه  ة وتثمي   

ّ
المجل مازال   . وع  الجدل   

ّ
أن يبدو  لكن 

صلة 
ّ
وع بمضمونقائما حول عديد المسائل األخرى المت  .  المشر

ي لقيت استحسان المشاركي    .1
 الخيارات الت 

ي لقيت استحسان عاّمة المشاركي   
 :  بالخصوصنذكر يمكن أن بالنسبة للخيارات الت 

 لقة بتنفيذ أحكام القضاء اإلداريالمقتضيات المتع •
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ّ
وع القانون( اعتتر المشاركون أن التاسع من مشر تخصيص عنوان كامل لتنفيذ األحكام )العنوان 

ل  
ّ
و يشك اإلداري  للقضاء  مكسبا  ذاته   

ّ
حد ي 

ه  ف 
ّ
هامةأن رمزية  عن وذلك    ،يكتسي  النظر  برصف 

قا إجماال  وا  مضمونه الذي أجمع
ّ
ف من و عىل أنه كان موف

ّ
تضّمن حلوال مبتكرة من شأنها أن تخف

ي منها القضاء اإلداري. مع
ي يعائ 

 ضلة عدم التنفيذ الت 

حات بغرض إدخال المزيد من عىل أحكام  التحسينات    ولم يحل ذلك دون تقديمهم لبعض المقت 

 عىل غرار: العنوان التاسع 

اإللغاء،  − مفعول  بخصوص  أصىلي  لسبب  واإللغاء  شكىلي  لسبب  اإللغاء  بي    التميت    عدم 

ي تّم 
 إلغاؤها تعتتر كأنها لم تتخذ إطالقا. فجميع القرارات الت 

ي عن −
ّ

، وذلك تجنبا لكّل    إلزام  التخىل ي صورة اإللغاء لسبب شكىلي
اإلدارة بتصحيح اإلجراء ف 

ي العمل اإلداري الرصف.  
ل للقضاء اإلداري ف 

ّ
 تدخ

ي ومبدأ   −
ي الزمن وفقا لمقتضيات األمان القانوئ 

ورة التنصيص عىل تعديل آثار الحكم ف  ض 

 ضعيات القانونية. استقرار الو 

 دعوى تعمت  الذمة. انعدام الجدوى من تحديد أجل سقوط  −

 ال −
ّ
ي تحد

ي األصل والمحكمة الت 
ي ف 

ي تقض 
د تساؤل بخصوص جدوى الفصل بي   المحكمة الت 

ي هذا الخصوص  الغرامة التهديدية. وقد اعتتر المشاركون
نصيص عىل    ف 

ّ
ه من األفضل الت

ّ
أن

ل ضغطا قوّيا عىل اإلدارة    التهديدية بالحكم حت ّ تكون رادعةإمكانّية تضمي   الغرامة  
ّ
وتشك

نفيذ. 
ّ
ب الوصول إىل مرحلة عدم الت

ّ
 لتجن

أنه   − التنصيص مثال عىل  يتّم  التنفيذ، كأن  آليات استباقية تحول دون عدم  إدراج  ورة  ض 

نشر   أثناء  طرف  لكّل  الحكم "يمكن  تضمي    المتعّهدة  المحكمة  من  يطلب  أن  القضّية 

ب أجال لإلدارة لتنفيذ الحكم".   الوسائل الكفيلة بتنفيذه. وللمحكمة أن ترص 

ي التنصيص عىل إمكانية تعهد محكمة المحاسبات، بإحالة من القضاء اإلداري،  −
التفكت  ف 

أو   الترصف  خطأ  ي 
ف  القيام  للنظر  من  ر  الرص  غرم  طالب  محكمة تمكي    أمام  ة  مباشر

رّصف ال يمكن أن ترفع لدى محكمة  ّصة و المحاسبات. خا
ّ
قة بأخطاء الت

ّ
عوى المتعل

ّ
 الد

ّ
أن

 من قبل جهات نّص عليها الفصل  
ّ
ق    2019أفريل    30من قانون    117المحاسبات إال

ّ
المتعل

لجهات من يمكن أن يكون مرتكبا بمحكمة المحاسبات عىل سبيل الحرص. ومن بي   هذه ا

اىلي    283لخطأ ترّصف عىل معت  الفصل  
ّ
ة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم وبالت

ّ
من المجل

ي الماىلي عقوبة أو خطّية. 
ط عليه القاض 

ّ
 معنّيا بأن يسل

 

  تدعيم القضاء االستعجالي  •

ي عىل 
ي مادة توقيف التنفيذ  ثّمن المشاركون تكريس مبدأ التقاض 

ي   درجتي   ف 
وتدعيم الالمركزية ف 

ثمّ  االختصاص. كما  هذا  األذون ممارسة  ة 
ّ
ماد ي 

ف  اإلداري  القضاء  اختصاص  مجال  توسيع  نوا 

 االستعجالية. 
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جاه مزيد تخفيف 
ّ
ي ات

ي هذا الخصوص. وهي تعديالت تصّب ف 
حوا بعض التعديالت ف  هم اقت 

ّ
لكن

 : ي
وط ومزيد ضمان حقوق المتقاض   الشر

ي أصل اك −
ط التأثت  ف   لحّق بالنسبة لتوقيف التنفيذ. حذف شر

ط عدم تعطيل تنفيذ قرار إداري بالنسبة للوسائل الوقتية. و  −  حذف شر

اجعية بالنسبة  فتو  − ي المادة االستعجالية. ح باب الطعون الت 
 للقرارات االستئنافية الصادرة ف 

ي استئناف  
د المشاركون عىل عدم جدوى تخصيص دائرة خاّصة يرأسها الرئيس األول للنظر ف 

ّ
كما أك

ي مادة الحريات األساسية.    
 بعض قرارات توقيف التنفيذ واألذون ف 

 الصلح   مؤسسةإحداث  •

فّض   ي 
ف  التشي    ع  ي 

ف  سيساهم  أنه  باعتبار  مكسبا   
ّ
يعد الصلح  آلية  تكريس   

ّ
أن المشاركون  اعتتر 

ي  
 أنهم تساءلوا عن سبب حرص الصلح ف 

ّ
، إال اعات وتخفيف األعباء اإلجرائية عىل المتقاضي   الت  

ح البعض إدراج آليات أخرى لتسوية   اعات اإلدارية. كما اقت  ها من الت   دعاوى القضاء الكامل دون غت 

اعات عىل غرار التحكيم والوساطة.   الت  

 إجراءات التحقيق تدعيم  •

اإلجماع عىل تثمي   تكريس قاعدة عدم إمكانية مجابهة المحكمة يق تّم  بخصوص إجراءات التحق 

الوثائق والمعلومات تّم    . بشية  ي صورة  إجراء دعوة األطراف إىل ج  استحسانكما 
لسة مكتبية ف 

اح فتح اإلمكانية لعقد أكتر من  ثبوت الشية، باإل  ية واقت  ضافة إىل تثمي   اعتماد الجلسة التحضت 

ية واحدة عند االقتضاء. جلسة   تحضت 

ي  .2
تالخيارات والمسائل الت 

ّ
 جدل  محل   ظل

ي  
ي األصل الت 

ي تقارير مختلف الورشات يتبي ّ  وجود عدد هاّم من المسائل ف 
اختلفت حسب ما ورد ف 

ي 
اح مراجعتها حولها آراء المشاركي   والت   : من بينها و  تّم اقت 

اإلدارية   • المحكمة  بي    ما  والعالقة  والمالي  اإلداري  التنظيم  المحاكم  مسألة  ة  وبقي  العليا 

 اإلدارية: 

ة بخصوص العالقة بي   محاكم القضاء اإلداري عدم وضوح    الحظ عدد من المشاركي   
ّ
أحكام المجل

 .  العالقة بي   المحكمة اإلدارية العليا وبقّية المحاكموالسيما 

قة بالتنظيم اإلداري والماىلي بعض الفصول    أثارت
ّ
. وهو شأن  المتعل ظ العديد من المشاركي  

ّ
  تحف

ينّص عىل    11الفصل   باالستقالل اإلداري والماىلي والتسيت   "تمتع  الذي  العليا  اإلدارية  المحكمة 

و  الدولة  انية  مت   إطار  ي 
ف  ي 
واالبتدتكليفها  الذائ  االستئنافية  المحاكم  ست   حسن  عىل  ائية  بالسهر 

المحاكم هذه  عىل  والرقابة  التفقد  الفصل  "وبمهمة  وكذلك  األّول    12،  الرئيس  إىل  أسند  الذي 

الذي    2الفصل  ىل حسن ست  محاكم القضاء اإلداري، باإلضافة إىل  للمحكمة العليا مهّمة السهر ع 

  
ّ
ي جهاز القضاء اإل ينّص عىل أن

. واعتتر  داري""المحكمة اإلدارية العليا أعىل سلطة قضائية وإدارية ف 
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    المشاركون
ّ
، كتعارضها مع مقتضيات هذه الفصول تتعارض مع مبدأ المركزية القضاء اإلداريأن

الدستور والقانون المتعلق بالمجلس األعىل للقضاء الذين أوكال لهذا األخت  مهمة السهر عىل حسن  

 ست  القضاء. 

    رأىكما  
ّ
ما ستكون   المحكمة اإلدارية العليا   ليست من اختصاصمهمة التفقد والرقابة  البعض أن

ّ
وإن

الفصل   مها حسب 
ّ
ينظ قانون  لم    59موضوع  موقف  وهو  للقضاء.  األعىل  المجلس  قانون  من 

العليا  اإلدارية  المحكمة  مهاّم  د ضمن 
ّ
التفق إدراج  ي 

ف  ورة  رأوا ض  الذين  المشاركي    بعض  يسانده 

الم الهيكل  ة وإدراج 
ّ
المجل د صلب 

ّ
بالتفق قة 

ّ
المتعل د  ودعوا إىل مزيد تفصيل األحكام 

ّ
بالتفق ف 

ّ
كل

 ضمن هياكل المحكمة اإلدارية العليا.  

د البعضمن جهة أخرى، 
ّ
  أك

ّ
وليس  االستقالل الماىلي واإلداري يكون لجهاز القضاء اإلداريعىل أن

 للمحكمة اإلدارية العليا. 

 آمري ضف مساعدين واإلستئنافية يضاف إىل ذلك مسألة مدى اعتبار رؤساء المحاكم اإلبتدائية  

وع المجلة(.  12ا لم ينّص عليه الفصل وهو م)  من مشر

ي الفصل  
دون    بنظام داخىلي   13كما تساءل المشاركون حول سبب إفراد المحكمة اإلدارية العليا ف 

ها من المحاكم اإلدارية.   غت 

قةمسائل  •
ّ
 : باالختصاص متعل

ي عديد  
قة باال تّم الخوض ف 

ّ
ي   ، ختصاصاألحكام المتعل ائر

وأثارت بعض هذه    ،سواء الحكمي أو الت 

 تحفظات جدّية من بينها:  األحكام

−  : اعات اإلدارية الموكولة    حول اإلختصاص الحكمي جاع عديد الت   وع إىل است  رغم سعي المشر

خذ  
ّ
ه لم يت

ّ
 أن
ّ
ي نزاعات الهيئات المهنية( إال

ي المادة الجبائية وف 
حاليا إىل المحاكم العدلية )ف 

ي )كمجلس  موقفا بخصوص
ي الطور االبتدائ 

ل ف 
ّ
ي تتدخ

"المحاكم اإلدارية المتخصصة" الت 

ي أصبحت حسب البعض متعارضة ظاهريا مع 
المنافسة أو هيئة النفاذ إىل المعلومة( والت 

ي محكمة إدارية عليا   116أحكام الفصل  
من الدستور الذي حرص جهاز القضاء اإلداري ف 

 رية إبتدائية. ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدا

االختصاص − ي   حول  ائر
المشاركي   :  الت  آراء  قواعد    تباينت  اعتبار  جدوى  مدى  حول 

قات النظام العاّم. 
ّ
ي من متعل ائر

من اعتماد جدوى  الكما تساءل البعض حول    االختصاص الت 

واق السلطة  تجاوز  مادة  ي 
ف  ي  ائر

الت  النظر  مرجع  تحديد  ي 
ف  عليه  ىع 

ّ
المد مقّر  حمعيار    ت 

با ل
ّ
ىعي تجن

ّ
ح البعض استبداله بمعيار مقّر المد ي تونس العاصمة. كما اقت 

تمركز القضايا ف 

اعات التعاقدية  اآل  ي الت  
ىعي بخصوص المحكمة المختّصة بالنظر ف 

ّ
خر عدم منح الخيار للمد

 بمعيار مكان تنفيذ العقد.  واالكتفاء

ي   االختصاصتنازع  وحول   − ائر
 :  الت 

ّ
أن البعض  مسائل    رأى  بتسوية  قة 

ّ
المتعل األحكام 

اإلداري    االختصاص القضاء  محاكم  بي    ي  ائر
المتعلقة تبدو  الت  األحكام  مع  متالئمة  غت  



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

10 

فة بتسوية    االستعجاىلي بالقضاء  
ّ
من حيث اآلجال. كما أثارت األحكام المتعلقة بالهيئة المكل

 مسائل االختصاص جدال حول طبيعتها وتركيبتها وقواعد ست  عملها. 

  

قة ب •
ّ
: مسائل متعل ي

ون  ي اإللكي 
 نظام التقاض 

ي وذلك من جهة جهوزية  
وئ  ازا بخصوص اعتماد النظام اإللكت  أبدى جّل المشاركي   تخّوفا واحت 

بي    حات 
المقت  وتراوحت  هم.  ومحامي   وغت  متقاضي    من  معها  المتعاملي    المحكمة وجهوزية 

بصور  ي 
الورف  والنظام  ي 

وئ  اإللكت  النظام  بي    والجمع  االنتقالّية  األحكام  تطبيق  ة 
فت  ي 

ف  ة  التمديد 

 . ي عىل اإلدارة دون سواها من المتقاضي  
وئ   متوازية وبي   االكتفاء بفرض النظام اإللكت 

ي مع النصوص القانونية  
وئ  ي اإللكت 

قة بالتقاض 
ّ
ورة مالءمة األحكام المتعل وأشار المشاركون إىل ض 

   . ي
وئ  ي مجال اإلمضاء اإللكت 

 النافذة ف 

ي تعيي   الدوائر المتعّهدة والقضاة  كما تساءل البعض عن مدى وجاهة اعتماد النظام  
ي ف 
وئ  اإللكت 

ي تعيي   الدائرة ولرئيس 
وري منح سلطة تقديرية لرئيس المحكمة ف  ه من الرص 

ّ
ين أن المقررين معتتر

ق 
ّ
اح التنصيص عىل استثناءات للتوزي    ع اآلىلي تتعل ي ذات السياق اقت 

ي تعيي   المقرر. وتّم ف 
الدائرة ف 

ي تقني   فكرة الدوائر بالقضايا المتشابهة والقضايا  
ح البعض التفكت  ف  بي   نفس األطراف. كما اقت 

 . ي
 المتخّصصة عىل مستوى الطور االبتدائ 

 اآلجال:   مسألة •

اعات فقد رأى البعض اآلخر   لي    ي الت  
 ف 
ّ
ق بضبط آجال استنهاضّية للبت

ّ
ثّمن البعض الخيار المتعل

فيه التمديد   مخترصة ويستحسن 
ّ
حة جد المقت  اآلجال   

ّ
تراىعي ظروف  أن آجاال معقولة  لتصبح  ا 

ي مختلف مراحل ست  الدعوى. 
 ومستلزمات عمل القضاة ف 

قةمس •
ّ
 جراءات:  اإل ب ائل متعل

ض ورة  عىل  عدد من المشاركي      اعت  حرص القضاة  التنصيص صلب األحكام التمهيدية عىل ض 

ي اإليجاز 
ي تحرير أعمالهم ودعوا إىل حذف هذا التنصيص.  والمتقاضي   عىل توح 

 ف 

 التنصيص عىل  و 
ّ
ي دعاوى  من جهة أخرى، أجمع المشاركون عىل أن

وجوبية المطلب المسّبق ف 

بالنسبة لهذا الصنف من    المسؤولية  ي للولوج إىل القضاء 
ر ومن شأنه وضع حاجز إضاف  ّ غت  متر

اعات.    الت  

  
ّ
ي سياق آخر، الحظ البعض أن

ي    106المستشار المقرر صلب الفصل  إعفاء  وف 
من تضمي   رأيه ف 

ي تلخيص الوقائع واإلجراءات ومقاالت الخصوم والمسائل    القضية
 حرص دوره ف 

ّ
ي غت  طريقه وأن

ف 

الهيئة  مهّمة  د 
ّ
ويعق تفاصيله  عىل  لع 

ّ
مط شخص  أكتر  رأي  من  الملف  يحرم  المثارة  القانونية 

 الحكمية. 
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توضيح   إىل  المشاركون  دعا  إنابة محامي مسأكما  من  اإلعفاء  الفصل    لة  وع   32ضمن  المشر من 

 والمنشآت العمومية.  للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غت  اإلداريةوخاّصة بالنسبة 

ي المشاركي      جلّ كذلك استنكر  
ي الطور االستئناف 

وطلبوا حذف القسم الرابع    اعتماد آلية الفرز ف 

ق بالمحاكم االستئ
ّ
ي عىل درجتي   فضال عن  من العنوان الخامس المتعل

نافية لمساسه بمبدأ التقاض 

ي القانون المقارن يتّم اعتما
ه ف 
ّ
ي أن   فحسب.   د تقنية الفرز عىل المستوى التعقيتر

 : االستشاريةالوظيفة  •

موضوع الباب الثالث من العنوان الخامس المتعلق بالمحكمة اإلدارية   االستشاريةأثارت الوظيفة  

ثريا   نقاشا  مناقشتها العليا  تّمت  ي 
الت  المسائل  لت 

ّ
وتمث حات.  المقت  عديد  صياغة  إىل  أفض  

ي 
 : بالخصوص ف 

الوظيفة   − مركزية  الوظيفة   االستشاريةمسألة  من  جانب  إسناد  من  الجدوى  ومدى 

المحاكم    االستشارية المحلية    االستئنافية أو    االبتدائيةإىل  الجماعات  مجلة   
ّ
وأن خاّصة 

فصلها   القرارات   25أسندت صلب  ي 
ف  الرأي  إبداء  مهّمة  المختصة  اإلدارية  المحاكم  إىل 

ي 
ّع ف   نّية المشر

ّ
تيبية للجماعات المحلية وهو ما يوحي بأن  ذلك الوقت عىل األقل لم الت 

اللجنة ميال إىل الخيار األول    . وقد أبدى أعضاءاالستشاريةتنرصف نحو مركزية الوظيفة  

با    االستشاريةالمركزية( وذلك حفاظا عىل وحدة الوظيفة  )
ّ
بي   المحاكم وما   لالختالفوتجن

ة، فضال ع   الوظيفة  يسببه من إساءة إىل سمعة القضاء اإلداري لدى الجهات المستشت 
ّ
ن أن

ي المجال.  االستشارية
ة ف  ي توفر قضاة مختصي   وذوي ختر

 تقتض 

ورة  داخل المحكمة العليا   االستشاريمسألة موقع   − التخىلي عن  : وقد تّم اإلجماع عىل ض 

األقسام   و   واستبدالها تسمية  )صلب  الدوائر،  الدوائر  هذه  رئاسة  بإسناد  التوصية  تمت 

( إىل أعىل خطة   قضائية. النظام األساسي

 الرأي يجب أن يصدر بعد التداول صلب االستشاريمسألة إصدار الرأي   −
ّ
: تّم التأكيد عىل أن

ي المقرر عىل غرار األحكام. 
 الدائرة ويكون ممض  من رئيس الدائرة والقاض 

الفصل   − دستورية  بأمر    208مسألة  اإلستشارة  وإجراءات  صيغ  ضبط  عىل  ينص  الذي 

 اإلجراءات لدى الم
ّ
ي إدراج أحكام تفصيلية  والحال أن

 بقانون وهو ما يقتض 
ّ
حاكم ال تكون إال

ي هذا الخصوص. 
 ف 

اح التنصيص عل تعهيدها من قبل االستشاريةمسألة تعّهد الجلسة العامة   − : وقد تّم اقت 

أو  الدوائر  بي    اختالف  وجود  أثبتت  مت   ة  المستشت  الجهة  من  بطلب  األول  الرئيس 

 .  تخّل من الدائرة المعنيةبمقتض  

ورة   − ا تّم التأكيد عىل ض  من    إدراج أحكام تكّرس مبدأ الشفافية والنفاذ إىل المعلومةوأخت 

الدوري   النشر  الرسمي    لإلحصائياتخالل  ي 
وئ  اإللكت  الموقع  عىل  باالستشاري  قة 

ّ
المتعل

ة. للمحكمة ونشر اآلراء االستشارية بعد الحصول عىل موافقة الجهة ال مستشت 
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 2021مارس  26و  25ورشة 

 المقترحات التفصيلية 
 ( فصال فصال)

 

 جدول المالحظات والمقترحات فصال فصال

 نّص المشروع  مالحظات  تعديل مقترحات  

 

ة:   عام  المصطلحات  مالحظة  توحيد  من   
ّ
بد ال 

ي الفصول الواردة تحت هذا العنوان.  
فهي  المستعملة ف 

ث عن "محاكم القضاء اإلداري" ومّرة عن جهاز 
ّ
مّرة تتحد

 القضاء اإلداري" ومّرة عن "القضاء اإلداري". 

 أحكام تمهيدية : العنوان األول

ح مراجعة صياغة  ي  األول الفصلمقت 
 :  ليصبح كاآلئ 

)الورشة  ".  اإلداري  القضاء  جهاز   عىل   المجلة  هذه  تنطبق"

 (1عدد 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركي    بعض  مآل    1تساءل  عن 

و   اإلدارية  المحاكم المنافسة(  مجلس  غرار  )عىل  الدنيا 

 ال.   أم  المجلة ألحكام هذه عن ما إذا كانت ستخضع 

األول اإلدارية    -الفصل  المحكمة  القانون على  أحكام هذا  تنطبق 

 . ةالعليا والمحاكم اإلدارية االستئنافية والمحاكم اإلدارية االبتدائي

ح  :  الفصلمراجعة صياغة يقت  ي الورشة عدد    -   عىل النحو التاىلي
ح بعض المشاركي   ف  تعويض عبارة    1اقت 

ح لم يكن محّل   ة "هيئة" لكّن هذا المقت  "سلطة" بعتر

   إجماع. 

قضائية    -2الفصل   سلطة  أعلى  هي  العليا  اإلدارية  المحكمة 

 . تونس العاصمة هامقرّ وإدارية في جهاز القضاء اإلداري و
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أعىل   هي  العليا  اإلدارية  القضاء    هيكل"المحكمة  جهاز  ي 
ف 

 (4)الورشة عدد  . "تونس العاصمة  ها مقرّ اإلداري و 

 عبارة "أعىل سلطة إدارية" غت   
ّ
ورأى بعض المشاركي   أن

ي عنها أو توضيحها  
ّ

 واضحة ويستحسن التخىل

ورة   ي إعادةوأجمع المشاركون عىل ض 
 صياغة  التفكت  ف 

 الفصل. هذا 

ي الورشة عدد    -
    4والحظ المشاركون ف 

ّ
القضاء اإلداري  أن

والمقصود   وليس مجموعة سلط  عبارة عن سلطة  هو 

الم العليا  بالفصل  اإلدارية  للمحكمة  هيكلية  علوية  اثل 

 داخل نفس الّسلطة. 

ح   قت  عوى  ير
ّ
حذف الفصل أو ترحيله إىل باب إجراءات رفع الد

ال   ه 
ّ
أن )باعتبار  وتقارير  والّردود  المؤّيدات  عىل  ينطبق 

غة الفرنسية(. 
ّ
ي تقبل بالل

 (4)الورشة عدد  االختبار...الت 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  الفصل   4الحظ  عبارة   

ّ
أن

  
ّ
أن ي حي   

العربية ال  وردت مطلقة ف  اللغة  اعتماد  ط  شر

 
ّ
عوى والتقارير.  ينطبق إال

ّ
 عىل إجراءات رفع الد

 حكمة هي العربية. اللغة المعتمدة في الم  -3الفصل 

 : ي
 مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ 

ي   دارياإل   القضاء  يختص"
 
اعات  جميع  ف   ويمارس   اإلدارية  الي  

 ( 1)الورشة عدد . "استشارية وظيفة

 

ي الورشة عدد    -
ورة مراجعة    1أجمع المشاركون ف  عىل ض 

ي ألحكام الفصل  
با للنقل الحرف 

ّ
صياغة هذا الفصل تجن

 الدستور. من   116

ه ال حاجة لذكر دعوى تجاوز    -
ّ
اعتتر بعض المشاركي   أن

اعات اإلدارية.   ل صنفا من الت  
ّ
 السلطة باعتبارها تشك

عبارة    - قبل  "جميع"  عبارة  إضافة  اح  اقت  تّم  كما 

محّل   ح  المقت  هذا  يكن  لم  لكن  اإلدارية".  اعات  "الت  

ي الورشة. 
 إجماع بي   المشاركي   ف 

ي عن عبارة    -
ّ

 ما   عدى"تساءل البعض عن سبب التخىل

ها   أسند  خاص  لغت  قانون    "بنص  ي 
ف  حاليا  الواردة 

 المحكمة اإلدارية. 

اإلدارة    -4الفصل   تجاوز  في  بالنظر  اإلداري  القضاء  يختص 

 . تشاريةسلطتها وفي النزاعات اإلدارية، ويمارس وظيفة اس

الورشة عدد    ي 
ف  المشاركون  مدى وجاهة  عن    1تساءل 

المبدأ    هذا 
ّ
أن باعتبار  المواجهة"  التنصيص عىل "مبدأ 

البعض   ح  واقت  العادلة،  المحاكمة  مكّونات  من  هو 

ي محاكمة  االكتفاء
"الحق ف  إىل  باإلحالة  الفصل  ي هذا 

  ف 

داري احترام  تضمن اإلجراءات أمام محاكم القضاء اإل  -5الفصل  

 . والحق في محاكمة عادلة في أجل معقولمبدأ المواجهة 
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من  "  عادلة ه  وغت  المواجهة  مبدأ  يستوعب  باعتباره 

 . العناض 

ح  - قت  ي  "عبارة    حذف  ير
ي واألطراف عىل توح 

ويحرص القاض 

ي تحرير أعمالهم
)الورشة    . األوىل  بالفقرة  واالكتفاء"  اإليجاز ف 

 (1عدد 

ح    - قت  مراجعة صياغة الفصل لرفع اللبس بخصوص عبارة  ير

ي تبدو غت  متالئمة مع اعتماد  
نظام  "اإلجراءات الكتابية" الت 

ي 
وئ  ي اإللكت 

 (2)الورشة عدد التقاض 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون  معت     1اعتتر  ال  ه 

ّ
أن

ي واألطراف عىل  
ي   اإليجاز "للتنصيص عىل حرص القاض 

  ف 

عن"أعمالهم  تحرير  وتساءلوا  امهم    .  احت  فرض  كيفّية 

 لهذا الفصل. 

ي الورشة عدد  -
االجراءات  "عبارة أّن  2رأى المشاركون ف 

ي  نظام  " ال تتالءم مع اعتماد  الكتابية
ي االلالتقاض 

وئ  كت 

ة.   وما بعده  28الفصل    المكرس صلب
ّ
وع المجل  من مشر

كتابية  -6الفصل   اإلداري  القضاء  محاكم  أمام  . اإلجراءات 

على واألطراف  القاضي  تحرير   ويحرص  في  اإليجاز  توخي 

 . أعمالهم

اقتضى    -7الفصل     إذا  إال  القضاء اإلداري علنية  جلسات محاكم 

 . تصريح بالحكم إال في جلسة علنيةالقانون سريتها وال يكون ال

الورشة عدد    ي 
المشاركون ف  ه    1اعتتر 

ّ
  اإلبقاء   من  البد أن

ونية    الورقية  الصياغة  عىل اإللكت  الصيغة  جانب  إىل 

ي بالنسبة لجميع المواطني   عىل  
ي التقاض 

ضمانا للحّق ف 

السواء.    
ّ
من  حد ه 

ّ
أن ي   الممكن ورأوا 

التقاض    جعل 

ي 
وئ  للمواطني   ووجوبيا    ا اختياري  اإللكت   بالنسبةبالنسبة 

 . اإلدارية لجهاتل

وري   ه من الرص 
ّ
ي كما رأوا أن

توضيح كيفية تطبيق التقاض 

ي 
وئ   ضمن األحكام االنتقالية.  اإللكت 

ورة مراجعة صياغة هذا الفصل.   ودعوا إىل ض 

القضاء اإلداري ب  يكون  -8الفصل   أمام محاكم   واسطةالتقاضي 

 . لكترونيالنظام اإل

  

 

ما لم ينص   تصدر األحكام عن هيئات قضائية جماعية  -9الفصل  

 . القانون على خالف ذلك
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تصدر األحكام باسم الشعب التونسي وتكون واجبة    -10الفصل    

 .  التنفيذ

ة:   عام  البعض    مالحظة  ح    اإلداري  التسيت    إفراد اقت 

   مستقل.   بنص  والماىلي 

بباب   العاّمة  الكتابة  إفراد  اح  اقت  تّم  عن  كما  مستقّل 

 . ي
 العنوان الثائ 

 التنظيم اإلداري والماليفي : ثانيالعنوان ال

  : ح تعديل الفصل كما يىلي
 يقت 

اإلداري   القضاء  جهاز  ع 
 
والمالي  "يتمت اإلداري  باالستقالل 

انية الدولة ي إطار مي  
 
ي ف

 ( 4)الورشة عدد  . "والتسيي  الذان 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون  البد   1رأى  ه 

ّ
مزيد    من  أن

 المنصوص عليها بهذا الفصل.  وتحديد المهام توضيح

بعضهم   اح  اقت  اإلدارية  كما  "المحكمة  عبارة  تعويض 

 هذا األخت  هو  
ّ
العليا" بعبارة "القضاء اإلداري" باعتبار أن

وليس   والمالية  اإلدارية  باإلستقاللية  يتمتع  الذي 

 المحكمة العليا. 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون     4اعتتر 

ّ
هذا    أن أحكام 

القضاء اإلداري وهي  الفصل   تتعارض مع مبدأ المركزية 

 االستقالل الماىلي  
ّ
وا أن أقرب لنظام الالمحورية. كما اعتتر

للمحكمة   وليس  اإلداري  القضاء  لجهاز  يكون  واإلداري 

 اإلدارية العليا. 

  
ّ
أن اختصاص ورأوا  من  ليست  والرقابة  التفقد  مهمة 

العليا   اإلدارية  قانون  المحكمة  موضوع  ستكون  ما 
ّ
وإن

الفصل   مها حسب 
ّ
األعىل    59ينظ المجلس  قانون  من 

 للقضاء. 

باالسللللتقالل اإلداري المحكمة اإلدارية العليا تمتع  ت-11الفصللللل 

وهي مكلفلة   والملالي والتسلللليير اللذاتي في إطلار ميزانيلة اللدوللة

بالسلهر على حسلن سلير المحاكم االسلتئنافية واالبتدائية وبمهمة  

 . والرقابة على هذه المحاكم  التفقد

ح الفصل:   مقت  آخر  ي 
ف  ي   ويساعده"  إضافة 

 
  الكاتب   ذلك   ف

 (1)الورشة عدد   ". العام

عدد    حاقت   الورشة  ي 
ف  المشاركي    منح    1أحد  ورة  ض 

آمر  العاّم صالحيات    من  وتمكينه  ثانوي  ضف  الكاتب 

 اإلستئناف.  محاكم مستوى عىل هامش للترّصف 

الرئيس األول للمحكملة اإلداريلة العليلا هو الممثلل   -12الفصلللللل  

 صللللرف  وآمر إدارتهورئيس   لجهاز القضللللاء اإلداري  القانوني
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" عبارة  إضافة  ح  االبتدائية مقت  المحاكم  رؤساء  ويعتير 

 (4)الورشة عدد  " واالستئنافية أمري رصف مساعدين

ح حذف  "  مقت  القضاء  عبارة  محاكم  ويسهر عىل حسن ست  

 (4)الورشة عدد  اإلداري والتنسيق بينها."

ويسلللهر على حسلللن سلللير محاكم القضلللاء اإلداري .  ميزانيته 

 . والتنسيق بينها

ح حذف هذا الفصل الورشة عدد   (4)الورشة عدد  يقت  ي 
ف  المشاركون  ظام    4اعتتر 

ّ
الن  

ّ
اخىلي  أن

ّ
الد

وبتوزي    ع   مجلسية  كيبة  وبت  خاصة  بصالحيات  ق 
ّ
يتعل

االختصاص وهو ما ال ينطبق عىل المحكمة اإلدارية. حت   

ي حال ربطه بالفصل  
ه ال يمكن الحديث عن  299ف 

ّ
، فإن

 . ما عن تنظيم هيكىلي
ّ
 نظام داخىلي وإن

يضبط النظام الداخلي تنظيم وسير المحكمة اإلدارية   -13الفصل  

 . العليا

بالرائد  ويص ينشر  األول  الرئيس  من  بقرار  الداخلي  النظام  در 

 . الرسمي للجمهورية التونسية

ح حذف هذا الفصل الورشة عدد    - (4)الورشة عدد  يقت  ي 
ف  المشاركي    بعض  ورة   1رأى  مزيد    ض 

ي هذا الفصل    توضيح
الهرمية بي   المجالس المذكورة ف 

صالحياتها  دورها   وتدقيق    برئاسة  وعالقتها   وتحديد 

 . القضاء اإلداري وبمجلس   المحكمة

توضيح وري  الرص  من  ه 
ّ
أن رأوا  الكتاب    بي     العالقة   كما 

ي   العام  والكاتب  العامي   بالجهات
 كل  واختصاص  المركز   ف 

 . منهما 

لرؤساء و  إذا كان  عّما    نفس  الجهوية  المحاكم  تساءلوا 

 العليا أم ال.  المحكمة الموكولة لرئيس الصالحيات

ة إجرائية من
ّ
ورة اعتماد أدل   توضيح  أجل  كما دعوا إىل ض 

 . النصوص

ي الورشة عدد    -
جدوى من  أنّه ال    4اعتتر المشاركون ف 

ها  إحداث هذه المجالس  
ّ
تتداول دون أن تكون  خاّصة وأن

 . تقريريةسلطة  أّي  لها 

يُحدث بالمحكمة اإلدارية العليا مجلس يضّم الرئيس    -14الفصل  

رؤساء  واألول ووكيل الرئيس األول ورؤساء محاكم االستئناف  

 . بتدائية والكاتب العاماالمحاكم ال

مرةلمجال  جتمعي وكلما    واحدة   س  السنة  خالل  األقل  عل 

 .  رئيسه دعت الحاجة إل ذلك، بدعوة من

ال ال لمجويتداول  المسائل  بخصوص  العمل بمتعلقة  س    سي  

 بالمحاكم. ويتخذ الرئيس األول اإلجراءات الالزمة لذلك. 

حدث بكل محكمة استئناف و كما  
ُ
ابتدائية مجلس كل  محكمة  ي

العام   والكاتب  الدوائر  ورؤساء  المحكمة  رئيس  بتلك يضم  

 المحكمة.  

المتعلقة  س  لمجال  جتمعوي المسائل  بخصوص  للتداول 

المحكمة   وكلما    واحدة   مرة بتسيي   السنة  خالل  األقل  عل 

 رئيسه.  دعت الحاجة إل ذلك، بدعوة من
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ة بعبارة أخرى    - ي الفقرة األخت 
ف" الواردة ف 

ّ
تعويض عبارة "يكل

 (1)الورشة عدد   تفيد "التسمية". 

ي الورشة عدد    -
حول كيفية تعيي      1اختلف المشاركون ف 

من   فهنالك  العام.  التسمية  رفضالكاتب   أمر ب  فكرة 

أو   حكومي  ل 
ّ
.  األول  الرئيس  منالتسمية    تتّم   نفض

 
ّ
ل حكومي  بأمر  التسمية وهنالك من رأى أن

ّ
 . ضمانة تمث

اح اإلداريو   -   األول"   الرئيس  "يكلف  عبارة  تعويض  نواقت 

 . الحكومة رئاسة قبل من وظيفية كخطة  بتسمية

ل  - ة   لفقرةبالنسبة  ورة    األخت  ض  إىل  المشاركون  أشار 

ف" نظرا لوجود فرق بي   "
ّ
  "التسميةمراجعة عبارة "يكل

   ". التكليف"و

يتولى الكاتب العام مساعدة الرئيس األول في تسيير   -15 الفصل

 . اإلداريالمصالح اإلدارية والمالية لمحاكم القضاء 

 .    األولرئيس  التتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من  و

ويتمتع الكاتب العام عالوة على المنح واالمتيازات الراجعة إليه 

 . بموجب خطته السابقة بمنحة يضبط مقدارها بأمر حكومي

القضاء   محاكم  كتابة  إطارات  بين  من  األول  الرئيس  ويكلف 

مباشرة مهام الكاتب العام بمحاكم االستئناف اإلداري من يتولى  

 .  والمحاكم االبتدائية

األول    -16الفصل     للرئيس  إمضائه  يمكن  الكاتب  تفويض  إلى 

، كما يمكن للرئيس األول أن يرخص للكاتب العام في تفويض  العام

أو  االستئنافية  اإلدارية  المحاكم  إطارات  أحد  إلى  إمضائه 

 . االبتدائية

 

عبارة اعتماد  اإلداري  كتابة"   اقتراح    3و  2  بالفقرة"  القضاء 

  خصوصية   من   ذلك في  لما  األولى  بالفقرة  الموجود  النحو  على

 ( 1)الورشة عدد  اإلدارية المحكمة كتابة لسلك

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون  المقصود   1تساءل    عن 

  هم طلب بعضو اإلداري وعن مهاّمهم.    القضاء  بمساعدي

 عليهم.  المنطبق النظام و  بالكتبة  عالقتهم توضيح

عدد     - الورشة  ي 
ف  المشاركون  د 

ّ
أك ورة    2كما  ض  عىل 

توضيح مهاّم مساعدي القضاء وإفرادهم بسلك وبنظام  

 أساسي خاص اىل جانب سلك الكتبة. 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون  بي      1تساءل  الفرق  عن 

 ". المحاكم كتبة"و "المحاكم كتابات"

ة   الفقرةبخصوص    - اإلداريي      األخت  بعض  ح  اقت 

عدد   الورشة  ي 
ف    إمكانّية   عىل   التنصيص   1المشاركي   

يتولى كتبة ومساعدو القضاء اإلداري تأمين كتابة   -17الفصل  

 . المحكمة ومساعدة قضاتها على إنجاز األعمال الموكولة إليهم

الخطط  و إسناد  وشروط  اإلدارية  المحاكم  كتابات  تنظيم  يُضبط 

واإل بها  من  الوظيفية  باقتراح  بأمر حكومي  منها  رئيس  العفاء 

 . ألولا

المحاكم اإلدارية  الخاص بسلك كتابات  النظام األساسي  ويُضبط 

 . األولرئيس البمقتضى أمر حكومي باقتراح من 
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  المحكمة  كتابة  بسلك  الخاص  األساسي   النظام  مخالفة

 statut particulier)  العمومية  الوظيفة  قانون  حكامأل 

dérogatoire) . 

المشاركي     -  بعض  ح  عدد    اقت  الورشة  ي 
اسناد    1ف 

ي 
ف  والدوائر    االختصاص  المحاكم  مجلس  إىل  احداث 

 لمزيد ضمان  عوضا عن رئيس الحكومة  رياالقضاء اإلد

ع القضاء  التنفيذية  ناستقاللية  أن و خاصة    ،السلطة 

الدوائر    احداثمهّمة    تمن نفس الفصل اسند  2الفقرة  

القضاء  رئيس  لل لمجلس  مطابق  رأي  عىل  بناء  األّول 

   اإلداري. 

 كما تساءلوا عن المقصود باألقسام المتخّصصة.   -

والمحاكم اإلدارية  تُحدث المحاكم اإلدارية االبتدائية    -18الفصللل  

 . االستئنافية بأمر حكومي باقتراح من الرئيس األول

ويضللللبط تاريح فتح محاكم القضللللاء اإلداري بقرار من الرئيس  

 . األول

تحدث الّدوائر القضلللائيّة واألقسلللام االسلللتشلللاريّة واألقسلللام و

المتخصلصلة بمحاكم القضلاء اإلداري بمقتضلى قرار من الرئيس  

 . الرأي المطابق لمجلس القضاء اإلدارياألّول بناء على  

يوجه رئيس كل محكمة كل ثالثة أشهر تقريرا إلى   -19  الفصل  

تحول   قد  التي  والصعوبات  المحكمة  نشاط  حول  األول  الرئيس 

 . دون حسن سيرها
ويتولى الرئيس األول البّت فيما يُعرض عليه من مسائل تتعلق  

 . بالسير الداخلي للمحاكم

  
األحكام المشتركة لمحاكم القضاء  في : لثالثا  العنوان

 اإلداري

 في قواعد النظام العام المتعلقة: الباب األول  

 بإجراءات الدعوى

ح قةحذف األحكام  يقت 
ّ
عدم إثارة االختصاص الحكمي  ب  المتعل

عقيب. 
ّ
ي الت

 ( 4)الورشة عدد  ف 

 

ي الورشة عدد    -
  التنصيص عىل    8ثّمن المشاركون ف 

ّ
أن

ي من متعلقات ائر
 النظام العام.   االختصاص الت 

ي الورشة عدد    -
    1بينما رأى بعض المشاركي   ف 

ّ
اعتبار أن

النظام   قواعد  من  ي  ائر
الت  مخالفا االختصاص   

ّ
يعد   العام 

المتعلقللة   يجوز  -20الفصللللللل   العللام  النظللام  بقواعللد  الللدفع 

باالختصلاص الحكمي والترابي والصلفة والمصللحة وآجال القيام  

الرفض    جميعو القللانون عن مخللالفتهللا  ب  يُرتللّ اإلجراءات التي 
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بمقتض   للمبادئ العامة للقانون، عىل اعتبار أنه ال يمكن  

يل مبدأ قاعدة ت يعية تت   يعية  شر ي  من المبادئ لرتبة تشر
. ف 

 هذا الفصل حسم مسألة هي  
ّ
حي   اعتتر البعض اآلخر أن

بي    محّل   المركزية  اختالف  اإلدارية  المحكمة  دوائر 

 والجهوية. 

الورشة عدد    - ي 
ف  المشاركون      4الحظ 

ّ
الفصل هذا  أن

 :  يقبل قراءتي  

العام بصفة حرصية، والحال    –  1 ظام 
ّ
الن ضبط قواعد 

يعي بطبيعته ويخضع  
حديد التشر

ّ
الت ه مفهوم ال يقبل 

ّ
أن

 . ي
 الجتهاد القاض 

ظام العام: فئة ضبطها  قواعد  التميت   بي   فئتي   من    -2
ّ
الن

ي  
االبتدائ  ورين 

ّ
الط ي 

ف  بها  فع 
ّ
الد يجوز  ي 

والت  الفصل 

بها:   فع 
ّ
الد يجوز  ال  وفئة  ي 

غت     وهو واالستئناف  تميت   

 مقبول. 

االبتللدائي  الطورين  في  القبول  عللدم  أو  السللللقوط  أو  شللللكلال 

 . واالستئنافي

 فيالمسللللائلل ألول مرة  هلذه  وال يمكن للمحكملة واألطراف إثلارة  

 . التعقيب

 

 

 

 

في صللللورة إثارة المحكملة مخلالفلة قواعد النظلام    -  21الفصللللل  

عالم الطرف المعني بوجله إالعلام ألول مرة في االسللللتئنلاف يتّم  

 . بملحوظاته لإلدالءالمخالفة ويحّدد له أجل أسبوع 

 في تسوية مسائل االختصاص : الباب الثاني  

ح قت  قةحذف األحكام  ير
ّ
عدم إثارة االختصاص الحكمي  ب  المتعل

عقيب. 
ّ
ي الت

 ( 4)الورشة عدد  ف 

 

نزاعات    -22الفصل    في  االختصاص  تنازع  مجلس  ينظر 

 . االختصاص بين جهازي القضاء اإلداري والقضاء العدلي

وتبّت المحكمة اإلدارية العليا في تسوية مسائل اإلختصاص بين  

 . محاكم القضاء اإلداري



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

20 

عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  وري    4اعتتر  الرص  من  ه 

ّ
أن

مسألة   ي 
ف  للبت  اإلحالة  لمحكمة  أجل  تحديد 

 االختصاص. 

م  -23  لالفص إحدى  رأت  اكم  حاإذا  أإلالقضاء  غنهداري    ير ا 

الشورى دون مرافعة   بحجرة  الفعليها أن تصدر قرارا معل  مختصة

القضية  بإيقضي   ملف  المختصة   إلىحالة  اإلدارية    المحكمة 

 مختصة  ير غ  أنّها  المتعهدة  كمةالمحت  أوإذا ر.  النظر فيها  للتواص

يقضي    فإنّها مرافعة  دون  الشورى  بحجرة  معلال  حكما  تصدر 

بإحالة ملف القضية إلى المحكمة اإلدارية العليا للنظر في مسألة 

بعد  .  االختصاص يتواصل  أن  على  القضية،  في  النظر  ويُؤجل 

 . صدور قرار المحكمة اإلدارية العليا

وال يقبل الحكم الصادر بالتخلي عن النظر الطعَن بأّي وجه من 

 . الطعن ولو بالتعقيب أوجه

ح ي الورشة عدد    - ( 4)الورشة عدد . إضافة معيار األقدمية يقت 
عن كيفية تعيي      4تساءل المشاركون ف 

 أعضاء الهيئة. 

يرأسها    -24الفصل   االختصاص هيئة  في مسألة  رئيس  التنظر 

 . رؤساء دوائر تعقيبية أربعة عضويةبواألول 

لمستشارين إلعداد اإلى أحد  القضية  بملف    األولرئيس  اليعهد  و

 . مشروع قرار

ويمكن للرئيس األول عرض الملف على مندوب دولة عام إلبداء  

 . رأيه بشأنه في أجل ال يتجاوز الشهر

مراجعة الفقرة األوىل للتنصيص عىل وجوب انعقاد جلسات    -

كيبتها الرباعية كاملة.    (2)الورشة عدد  الهيئة بت 

واحد    - شهر  ي 
ف  االختصاص  مسألة  ي 

ف  البت  أجل  اختصار 

 ( 2)الورشة عدد عوض شهرين 

ي الورشة عدد    -
ه ال يمكن الحديث    2اعتتر المشاركون ف 

ّ
أن

حض صورة  ي 
ف  األصوات  تساوي  أعضاء. عن  ثالثة  ور 

رؤساء   أربعة  من  المتكونة  كيبة  الت  اعتماد  حوا  واقت 

ألحد   مانع  حصول  صورة  ي 
وف  األول  الرئيس  برئاسة 

أو  استئنافية  دائرة  برئيس  تعويضه  يمكن  األعضاء 

الرئيس   مع  رؤساء  أرب  ع  حضور  وجوبية  عىل  االقتصار 

 األول. 

بحضور ثالثة من أعضائها على    جلساتهاالهيئة    تعقد  -25الفصل  

وفي   . األقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين

 . صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

لة اإلختصاص في أجل أقصاه شهران أتتولى الهيئة البت في مسو

 . القضية تعهدها بملفمن تاريح 

اإلتباع من   الهيئة واجب  القضاء  قبل  ويكون قرار  سائر محاكم 

 . اإلداري وال يقبل الطعن بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
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ي مسألة االختصاص مطّوال    -
 أجل البت ف 

ّ
نوعا  كما رأوا أن

حوا التقليص فيه.   ما واقت 

يقضي بعدم    اإذا أصدرت المحكمة اإلدارية العليا قرار  -26الفصل    

اختصاص المحكمة المتعهدة توجه نسخة من القرار إلى المحكمة 

 . المذكورة لتتولى التشطيب على القضية من سجالتها

وتواصل المحكمة المختصة النظر في القضية طبق أوراقها ولها  

من  المنجزة  األعمال  من  وغيرها  السابقة  اإلجراءات  اعتماد 

 .  المحكمة المتعهدة

  
 في نظام التقاضي االلكتروني : لثالثا الباب 

عدد  ن  ثمّ   -  الورشة  ي 
ف  النظام    2المشاركون  اعتماد 

ي وتدعيم رقمنة القضاء 
وئ  اإلداري باعتباره يندرج  االلكت 

ي إطار تحديث القضاء اإلداري. 
 ف 

ي الورشة عدد      -
وري    4اعتتر المشاركون ف  ه من الرص 

ّ
أن

مفهوم   ماذا  ومكّونات  تحديد   : ي
وئ  االلكت  ي 

التقاض 

عوى  هل  يشمل؟  
ّ
الد رفع  بإجراءات  فقط  ق 

ّ
يتعل

أم   حقيق 
ّ
عن    يشملوالت رصي    ح 

ّ
والت المرافعة  جلسات 

 بعد. 

ي الورشة عدد    -
د المشاركون ف 

ّ
ورة  8أك مالئمة   عىل ض 

الفصول مع   الفصل  بقية  كام  بخصوص األح  27أحكام 

حوا:  ي ذات السياق اقت 
. وف  ي

وئ   المتعلقة بالنظام االلكت 

 Formulaire ادراج مصطلح أنموذخ −

 .بخصوص ايداع العرائض

محاكم  مامأالتقاضلللي عن بعد نظام إلكتروني ؤّمن  يُ -27الفصلللل  

 . القضاء اإلداري
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"النسخة   − ي 
عبارئ  عىل  التنصيص 

األ  صلب  ونية/الرقمية"  المتعلقة  االلكت  حكام 

 
ّ
 النسخ.  بمد

تؤّمن المواصلفات الفنية للنظام االلكتروني موثوقية   -28الفصلل    

من   تهللاوسللللري  تهللاوسللللالماإللكترونيللة  التبللادالت   وغيرهللا 

ثبلات تلاريح إيلداع الوثيقلة االلكترونيلة إكملا تضللللمن  .  اإلجراءات

 . ويكون لها حجية قانونية إلثبات المحتوى والتواريح  هوتوقيت

واالسللللتللدعللاءات    تلملتلعتل و واللملرفلقللات  واللمللذكلرات  اللعلرائلض 

واألحكلام وكلافلة اإلجراءات األخرى المتبلادللة عبر واالعالملات  

 . نفس الحجية التي تتمتّع بها الوثيقة الورقيةبالنظام االلكتروني 

ة وشلروط وإجراءات  لنظام االلكتروني الفنياوتُضلبط مواصلفات 

 . استغالله بأمر حكومي باقتراح من الرئيس األول

ة   األخت  الفقرة  ي 
ف  الواردة   " ح حذف عبارة "بسجل رقمي يقت 

الفصل   النظام  و من  ي 
ف  سيم  الت  عىل  بالتنصيص  االكتفاء 

 . ي
وئ   ( 8)الورشة عدد  االلكت 

 

 

 

تتم إجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء اإلداري   -29الفصل  

ويمكن االنتفاع بالمساعدة الفنية من .  النظام اإللكتروني  بواسطة

 . المصالح المختصة بمحاكم القضاء اإلداري

والعرائض   المطالب  األطراف  وتودع  به  يدلي  ما   بواسطةوكّل 

 . النظام االلكتروني

بمجرد  و بالتوصل  إشعار  بلإرسال  آليا  االلكتروني  النظام  يقوم 

النظام اإل من  إيداع  استخراج وصل  باألمر  للمعني  ويمكن  يداع 

 . المذكور

وكل ما يدلي به األطراف من تقارير    المطالب والعرائض  مترسّ و

 . النظام االلكترونيفي ووثائق بسجل رقمي 
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اع وذلك  اعتماد نظام الدوائر المتخصصة حسب طبي  - عة الت  

ي  
ي القضايا من طرف قضاة مختصي   ف 

لفاعليته وشعة البت ف 

 ( 2)الورشة عدد  . المجال

لية تداول القضاة بي   الدوائر لضمان حسن تكوينهم  آ   اعتماد   -

ي 
اعاتف   ( 2)الورشة عدد  مختلف الت  

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون   ّ ازهم    2عتر احت  عن 

تعيي     طريقة  ي بخصوص 
والقاض  المتعهدة  الدائرة 

ي القضية. وتساءلوا عن دور رئيس  
ي بالبت ف 

المقرر المعت 

التوزي    ع.  هذا  ي 
ف  عن    المحكمة  أعربوا  األخذ  كما  ورة  ض 

االعتبا بعض  بعي    ارتباط  بالدوائر  الملفات  تعيي    ي 
ف  ر 

و  ببعضها  قبل  الملفات  من  الملف  ي 
ف  النظر  سابقية 

ي 
  . القاض 

ي  بخصوص تعيي   الدائرة و و   -
ح المشاركون ف  المقرر اقت 

عدد   النظام    8الورشة  بواسطة  التعيي    يكون  أن 

مع   المحكمة  رئيس  يضبطها  معايت   حسب  ي 
وئ  االلكت 

 . ي
 التنصيص عىل ذلك صلب األمر الحكومي التطبيف 

تعيّن الدائرة المتعهدة والقاضلي المقرر في القضلية   -30 الفصلل

 . بواسطة النظام االلكتروني

 

ح تحسي   صياغة:    -
ي  مقت 

ت" الواردة ف  تعويض عبارة "اعتتر

 (2)الورشة عدد  الفقرة الثانية بعبارة "تعتمد". 

ح تغيت  مكان الفصل.  -
 (4)الورشة عدد  يقت 

 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون      4اعتتر 

ّ
هذا  أن موضوع 

ق    عالقة  ال الفصل  
ّ
ه يتعل

ّ
ي وأن

وئ  ي االلكت 
له بنظام التقاض 

 برفع الدعوى. 

ي الورشة عدد    -
 تطبيق الفقرة    8الحظ المشاركون ف 

ّ
أن

ي من المحكمة اجراء تحقيق  
الثانية من هذا الفصل يقتض 

 . ي
  يتعلق بإعالم المتقاض 

من   ال يجوز رفع نفس القضلية أمام أكثر من محكمة -31  الفصلل

 .محاكم القضاء اإلداري

وفي صللللورة رفع نفس القضللللية أمام أكثر من محكمة اعتبرت 

ما لم يدل  الحقة،القضللية المقامة أوال ويشللطب على القضللية ال

بما يفيد تخليه عن  المدعي إلى المحكمة المتعهدة بهذه القضلللية

من تاريح تقديم القضية  شهراليتجاوز  في أجل ال  قضية األولىال

 .الالحقة

  
 في تمثيل األطراف : رابعالباب ال

ي النقطة    -
ورة توضيح إن كان االعفاء المنصوص عليه ف    2ض 

من الفقرة الثانية يقترص عىل دعاوى تجاوز السلطة أم يشمل 

 ( 2)الورشة عدد  بقية الدعاوى. 

ح   - قت    35المحافظة عىل الصيغة الحالية المضّمنة بالفصل    ير

 (4)الورشة عدد  . 1972من قانون  جديد 

ي الورشة عدد  
عن    4والورشة عدد    2تساءل المشاركون ف 

اعفاء   غت  موجب  الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات 

إنابة محاماإلدارية و  العمومية من  القضاء    المنشآت  ي 
ف 

 . الكامل

تقّدم عريضللة الّدعوى والمذّكرات في الرّد ممضللاة   -32  الفصللل

 . من محام لدى التّعقيب أو لدى االستئناف

 : وتعفى من إنابة المحامي

 ،دعاوى تجاوز السلطة أمام المحاكم اإلدارية االبتدائية -1
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العموميللة    -2 والهيئللات  المحليللة  والجمللاعللات  الللدولللة 

 . الهياكل العموميةوالمؤسسات والمنشآت العمومية وبقية 

وتكون الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضلللاة من المّدعي 

 . أو من وكيل حامل لتفويض معّرف باإلمضاء عليه

 . وال يجوز للمحامي النيابة أو الترافع في حق نفسه

 

 

ي الورشة عدد  
د المشاركون ف 

ّ
ورة توضيح ما   4أك عىل ض 

ق  
ّ
يتعل الفصل  هذا  أم  إذا كان  فقط  ي 

االبتدائ  ور 
ّ
بالط

ه يتعارض مع الفصل 
ّ
ينسحب عىل بقية األطوار علما وأن

مطلب    184 تقديم  عدم  عن  الّرفض شكال  ب 
ّ
رت الذي 

عقيب. 
ّ
 بواسطة محامي لدى الت

 

تقديم  بوجوب  على المدعي  تتولى المحكمة التنبيه   -33الفصللللل  

عن طريق محام لدى التعقيب أو لدى االسلللتئناف إذا   العريضلللة

 . في الدعوى  ةوجوبيت نيابته كان

التنصيص    - ح  ة  يقت  األخت  الفقرة  ي 
بقية ف  اعالم  ورة  عىل ض 

اما لمبدأ توازي الصيغ    ،األطراف بإنابة محام جديد  وذلك احت 

 ( 2)الورشة عدد  الواردة بالفقرة األوىل من هذا الفصل. 

 

ي الورشة عدد  
ة اعتتر المشاركون ف  بخصوص الفقرة األخت 

ه    4
ّ
ي حال التخىلي  أن

احتساب آجال تكليف  عن النيابة  ف 

وليس من    تاريــــخ اإلعالم بالتخلي محام آخر تكون من  

 . ورة    تاري    خ التخىلي ترتيب جزاء عىل عدم  كما دعوا إىل ض 

 . تعويض المحامي 

الطرف المعني إعالم على    وأيجلب على المحلامي    -34  الفصللللل

المحكملة وبقيلة أطراف القضلللليلة بلالتخلي عن النيلابلة أو اإلعفلاء 

 . منها حسب الحالة

إعفاء المحامي أو تخليه ال يحول دون اعتماد أعماله السلللابقة  و

 . في القضية

على الطرف المعني    تعيّنإذا كلانلت نيلابلة المحلامي وجوبيلة  و

التخلي أو   تكليف محلام آخر في أجلل أقصلللللاه شللللهر من تلاريح

 . اإلعفاء

ح    - الفصل    حذفيقت  محتواه  هذا  الفصل  وإدماج  ي 
  32ف 

 ( 2)الورشة عدد 

 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون      2اعتتر 

ّ
رئاسة أن تمثيل 

الجمهورية ال يكون من رئيس الجمهورية بل من الكاتب  

 .  العام لرئاسة الجمهورية

يتّم تمثيلل اللدوللة في دعوى تجلاوز السلللللطلة من  -35  الفصللللل

الجمهوريللة   رئيس   وأرئيس مجلس نواب الشللللعللب    وأرئيس 

يتم تمثيلل الجملاعلات    كملا  . حسلللللب الحلاللة  الوزراء  وأالحكوملة  
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الهيئات العمومية وبقية والمحلية والمؤسللللسللللات والمنشللللآت 

 . الهياكل العمومية من قبل رؤسائها

 . المذكورة تفويض من يمثلهاويمكن لجميع السلط  

ح  ي  - تعويض عبارة " يقطع أجل رفع  بالنسبة للفقرة الثانية  قت 

)الورشة عدد  .  الدعوى" بعبارة "يقطع أجل شيان الدعوى"

2) 

ك أثرا كتابيا"      - ح حذف عبارة "وسيلة تت  ي آخر  يقت 
الواردة ف 

الفصل   الثالثة من  بالنظام  الفقرة  ه سيتم تعويضها 
ّ
أن باعتبار 

 . ي
وئ   ( 8)الورشة عدد  االلكت 

 

ي الورشة عدد  
  2اعتتر المشاركون ف 

ّ
التنصيص عىل أن  أن

يستقيم عىل مطلب االعانة يقطع آجال رفع الدعوى ال  

إ بتم  اآلجال  شيان  أن  وأن اعتبار  العريضة،  تقديم  ثر 

االعانة.  مطلب  وثائق  ضمن  من  عادة  تكون  العريضة 

حوا عىل هذا األساس مراجعة صياغة الفقرة الثانية.   واقت 

 

للدى محلاكم يمكن االنتفلاع بلاإلعلانلة القضلللللائيلة    -36الفصلللللل   

 .لنصوص الجاري بها العملاطبق   القضاء اإلداري

كملا   ،القضلللللائيلة أجلل رفع اللدعوىيقطع تقلديم مطللب اإلعلانلة  و

وينطلق احتسلللللاب أجلل جلديلد بنفس الملدة   . آجلال الطعونيقطع  

وفي . ابتداء من تاريح إعالم الطالب بقرار منح اإلعانة القضائية

صورة رفض منح اإلعانة القضائية يحتسب األجل الجديد انطالقا  

من انقضلللاء أجل طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريح إعالم 

 . الب بمآل طلب المراجعةالط

النظام  و بواسطة  القضائية  اإلعانة  مكتب  بقرارات  اإلعالم  يتم 

 . ثرا كتابياأاإللكتروني أو بأي وسيلة تترك 

ولو   للطعن  قابلة  غير  القضائية  اإلعانة  مكتب  قرارات  وتكون 

 . بدعوى تجاوز السلطة

  
 في قواعد احتساب اآلجال: خامسالباب ال

 األجـل ال ي ون معـدودا منـه يومُ   -37  الفصــــــــــــــل  
 
وإذا  ،ابتـداء عـد

ه ينتهي بتمام اليوم األخي  منه
 
ام فإن

 
ر باألي

 
ر األجل . قد

 
وإذا قد

باألسـابيع أو األشـهر أو السـني   اعتير األسـبوع سـبعة أيام كاملة 

 ي    يوما كاملة والســــــنة ثالثمائة وخمســــــة وســــــتي   والشــــــهر ثالث

وإذا وافق حلول األجل يوم عيد أو عطلة رســـــــــــمية .  يوما كاملة

 إل أول يوم عمل بعده
 
  . امتد
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ي صـــورة القيام أمام   -38الفصـــل    
 
عوى ف

 
ينقطع أجل القيام بالد

ة  ة أو بسـ ب القو  ة أو بسـ ب فقدان األهلي  محكمة غي  مختصـ 

 األجل من 
 
ي هذه الحالة يبتدئ عد

 
القاهرة أو األمر الطارئ، وف

جديد من تاريــــخ صـــــــــــدور حكم بات بعدم االختصـــــــــــاص أو من 

ة القاهرة أو  ة أو زوال القو  جاع األهلي   . األمر الطارئ تاريــــخ اسي 

  
 الباب السادس: في انقطاع سير الدعوى

ح حذف الفقرة الثالثة من هذا الفصل وتعويضها بالفقرة   يقت 

 التالية: 

ي  "
 
ف ونية  االلكي  بالمنظومة  القضية  ترك  اح  اقي  ويسجل 

 ( 8)الورشة عدد   ". صورة عدم مواصلة القضية

ينقطع ســــــــــــــي  الـــدعوى بوفـــاة أحـــد األطراف أو   -39الفصــــــــــــــــل   

ي أو    انـهفقـد
وفـاة أو زوال الصــــــــــــــفـة عن نـائبـه أو بأهليـة التقـاض 

 . وكيله ما لم ت ن القضية مهيأة للحكم فيها 

 
 
د الخصـــــوم وانقطع ســـــي  الدعوى بخصـــــوص أحدهم  وإذا تعد

 .إذا كان الموضوع قابال للتجزئةها فإنه يتواصل النظر في

ائرة   يســــــــــــجلو 
 
ة بدفي  خاص بقرار من رئيس الد ملف القضــــــــــــي 

دة
 
 . المتعه

ــأة للحكم إذا أدل األطراف    ونت  -40الفصـــــــــــــــــل     ــدعوى مهيـ الـ

نت القضية لجلسة المرافعة  . بطلباتهم وعي 

ح ي الفقرة األوىل من    يقت 
حذف عبارة "وذلك" المذكورة أوال ف 

 ( 8)الورشة عدد  الفصل تجنبا للتكرار. 

تتولى المحكمة مطالبة الطرف المعني حسللب الحالة   -41الفصللل 

في أجل   وذلكبتعيين نائب أو وكيل أو مباشلللرة الدعوى بنفسللله 

 . في صورة وفاة النائب أو الوكيل أو زوال صفته  وذلك شهر

رئيس الدائرة المتعهدة، بناء على طلب من أحد األطراف،  أذن يو

مقللام   أهليللة التقللاضللللي  بتبليغ من يقوم  فقللد  من توفي أو من 

 . بالدعوى
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إذا لم يقم المعني بتعيين نلائلب أو وكيلل أو مبلاشللللرة اللدعوى  و

أو فقد أهلية التقاضللي    من توفيبتبليغ من يقوم مقام  أو  بنفسلله

بترك    هللذه األخيرةقضلللللت  من المحكمللة  خالل األجللل المحللدد  

 . القضية

ة:  ح بالنسبة للفقرة األخت 
 يقت 

 حذف عبارة "بالدفت  الخاص"، -

ونية.   - )الورشة    التنصيص عىل ترك القضية بالمنظومة االلكت 

 (8عدد 

ي الورشة عدد  
ح المشاركون ف  ي  بالنسبة للحالة    8اقت 

الت 

يت  استئناف  ّم ال  بعد سنة    فيها  الدعوى  تاري    خ  ست   من 

القضية بالمنظومة  أن    تسجيل  القضية  ترك  يتّم 

ونية.    االلكت 

تواصللللل المحكمة النظر في القضللللية في الحاالت   -42الفصللللل  

 : التالية

تبليغ من يقوم مقلام الطرف اللذي تحقق في شلللللأنله إذا تّم   .1

 ،نقطاعسبب اال

أو من يقوم مقام   ىالمرافعة ورثة المتوف إذا حضلللر جلسلللة  .2

من فقلد أهليلة التقلاضللللي أو من زاللت عنله الصللللفلة وطللب 

 . مواصلة النظر

تاريح تسلجيل القضية   سلتأنف سلير الدعوى بعد سلنة منيُ وإذا لم 

المحكمة بحجرة الشللورى ودون مرافعة    قضللت،  بالدفتر الخاص

لّدعوى  والحكم بتركها ال يسللقط الحق في أصللل ا. بترك القضللية

وال يمنع األطراف عند االقتضلاء من التمسلك بإجراءات التحقيق  

 .وأعمال االختبار السابقة

 في االدعاء بالزور : بعالباب السا  

  
بالّزور في وثيقة أثناء سللير  لألطراف الطعنُ  مكني  -43الفصللل  

 . التحقيق في القضية

بما يفيد تقديم شكاية  ترفقبمذّكرة مستقلّة    وعلى الطاعن اإلدالء

 . لدى النيابة العمومية
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الخصللم تقديم ملحوظاته في أجل ال يتجاوز خمسللة عشللر   علىو

 . داع المذكرة بالنظام اإللكترونييوما من تاريح إي

ح عبار   يقت  ب   ةتعويض  الوثيقة"  المحكمة    عبارة "استبعدت 

الوثيقة" استبعاد  للمحكمة تسجيل  )الورشة عدد   ". يم ن 

8) 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  منح    8رأى  ورة  سلطة  ض 

ي   تقديرية
 . نطاق المنازعةمن    استبعاد الوثيقة  للمحكمة ف 

إذا تخلى الخصللللم عن اسللللتعمال الوثيقة المرمية    -44  الفصللللل

 اسللللتبعلدتبلالزور أو إذا لم يلدل بجوابله في األجلل المحلّدد لله  

 . محكمة الوثيقة من نطاق المنازعةال

ح مراجعة صي  : عىل النحو التاىلي اغة الفقرة األوىل يقت 

الوثيقة  "  
ّ
وأن بالزور  الطعن  جدية  المتعّهدة  للدائرة  تبي ّ   إذا 

ها تأذن  
ّ
ي القضّية، فإن

ي وجه الفصل ف 
المرمية بالزور لها تأثت  ف 

ظر  
ّ
الن بتعطيل  مرافعة  دون  الشورى  القضيةبحجرة  ي 

 
إىل    ف

الّزور   دعوى  ي 
ف   
ّ
البت بالمنظومة  حي    ذلك  تسجيل  ويتم 

ونية   ." فيهانها تواصل النظر  وإذا رأت خالف ذلك فإ  . االلكي 

 ( 8)الورشة عدد 

 

 

إذا تبيّن لللدائرة المتعهّلدة جدية الطعن بالزور وأّن   -45الفصللللل  

تأثير في وجه الفصلللل في القضللليّة، لها  لوثيقة المرمية بالزور  ا

فإنّها تأذن بحجرة الشلللورى دون مرافعة بتعطيل النّظر فيها إلى 

خالف ذللك فلإنهلا تواصللللل حين البلّت في دعوى الّزور وإذا رأت  

 . النظر في القضية

ابل للطعن بأي وجه ولو  ويكون القرار الصادر عن الدائرة غير ق 

 . بالتعقيب

احكام   بمقتض   الستيعابه  نظرا  الفصل  هذا  حذف  ح  قت  ير

 ( 8)الورشة عدد  . 45الفصل 

 
ر رئيس   -46الفصلللل  إذا تقّرر تعطيل النّظر في القضللليّة يؤشلللّ

الوثيقلة المرميلة بلالزور ويلأذن بلإيلداعهلا  على  اللدائرة المتعهلدة  

 . بكتابة المحكمة وتسجيلها بدفتر خاص

الجهة القضائية المتعهدة بناء على  إلى  الوثيقةهذه وتسلم 

 . طلبها

 في المسألة التوقيفية : ثامنالباب ال  

ح  قت  : ير  مراجعة الفصل عىل النحو التاىلي

ت مسألة جدّية " القضاء    محاكمتخرج عن اختصاص    إذا أثت 

اعو   اإلداري ي الت  
 ف 
ّ
ف عليها البت

ّ
ولم يكن بوسع المحكمة    يتوق

 محاكمإذا أثيرت مسللألة جديّةتخرج عن اختصللاص    -47الفصللل   

ولم يكن بوسلع  يتوّقف عليها البّت في النزاع و القضلاء اإلداري

تصلدر قرارا معلال يقضلي بإرجاء النظر  المحكمة البّت فيها فإنّها  

وال يقبل هذا   المحكمة المختصللةفي القضللية وإحالة ملفها على 
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ها  
ّ
فإن فيها   

ّ
ي  البت

ف  النظر  بإرجاء  ي 
يقض  معلال  قرارا  تصدر 

عىل   ملفها  وإحالة  المختصةالقضية  تصدر    المحكمة  ي 
الت 

تحضي   اقصاه  حكما  اجل  ي 
 
ف اإلبان    3يا  ي 

 
ف وتبلغه  أشهر 

القضية."   ي 
 
النظر ف ي تواصل 

الت  )الورشة  للمحكمة االدارية 

 (8عدد 

المحكملة  وتعلم    ،أي وجله من أوجله الطعن ولو بلالتعقيلب  قرارال

 . األطراف بذلك

ح حذف هذا الفصل.  قت   قضلليةى الطرف الذي تعيّنه المحكمة تقديم  يجب عل  -48الفصللل    (8)الورشة عدد ير

فرعية لدى المحكمة المختصللة في أجل أقصللاه شللهر من تاريح  

إعالمله بقرار تعطيلل النظر واإلحلاللة وموافلاة المحكملة المتعهلدة 

 . بما يفيد ذلك في اإلبّان

إذا لم يحترم    النظر في القضللية طبق أوراقهاالمحكمة    وتواصللل

رغم   األجلل المحلّدد لله لنشللللر القضلللليلة الفرعيلة المعنيالطرف  

 . التنبيه عليه

ح حذف هذا الفصل  قت  تنظر المحكمة المختصلللة على وجه السلللرعة في   -49الفصلللل   (8)الورشة عدد ير

 . المسألة التوقيفية المعروضة عليها

ح حذف عبارات ي  "أو إذا    يقت 
 
تلك المسألة"  صدر حكم بات ف

يىلي  بما  بالمسالة  وتعويضها  المتعلق  القرار  ن  "ويضم   :

الحكم   صدر  إذا  باألرشيف  أو  القضية  بملف  التوقيفية 

    (8)الورشة عدد فيها". 

لدائرة المتعهدة النظر في القضللية إذا لم اتسللتأنف   -50الفصللل   

صللدر حكم بات أو إذا المسللألة التوقيفية   على    يعد النزاع متوقفا

 . تلك المسألةفي 

ح حذف   ي أجل  "  وتعويضها ب    "  عل وجه الشعة"  عبارةيقت 
 
ف

 (8)الورشة عدد   شهر"أ 3

إذا تعهدت إحدى محاكم القضلللاء اإلداري بمسلللألة    -51الفصلللل  

توقيفيلة مثلارة  من إحلدى المحلاكم العلدليلة فلإنله يتم التحقيق  

 . والبت في المسألة على وجه السرعة

  
 في التجريح في القضاة: الباب التاسع
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قاض يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين يمكن لكّل   -52  الفصللللل 

م مطلب تقديأحد الخصللوم أو أراد التنحي عن النظر في القضللية 

 .رئيس المحكمة يبّت فيهمعلّل 

ح   ي مقدار وصل التأمي   المرفق بمطلب التجري    ح  يقت 
فيع ف  الت 

 (8)الورشة عدد . د  1000 د إىل 500من 

 

 

إلى رئيس المحكمة  من الخصوم  يقّدم مطلب التجريح    -53الفصل  

 . حال العلم بسبب التجريح

ويجب أن يكون مطلب التجريح معلال ومرفقا بالمؤيدات وبوصل  

بصندوق الودائع (  د  500,000)تأمين مبلغ قدره خمسمائة دينار  

واألمانات بعنوان الخطية التي يجب تسليطها في صورة رفض  

 . المطلب

والجماعاُت المحلية   وصل التأمين الدولةُ اإلدالء بويعفى من شرط  

الهياكل  وبقية  العمومية  والهيآُت  والمنشآُت  والمؤسساُت 

 . عانة القضائيةن باإلووالمنتفعالعمومية 

 ه كما ال يمكن إعادة تقديم.  طلب التجريح بعد المرافعةموال يقبل  

 . في نفس القضية وبخصوص نفس القاضي

التجريح    -54الفصل     مطلب  من  نسخة  المحكمة  رئيس  يبلغ 

 . ومؤيداته إلى القاضي المعني

وفي حالة .  النظر في القضية إلى حين البّت في المطلبويتوقف  

آخر لمواصلة النظر في    قاضيااالستعجال يعيّن رئيس المحكمة  

 . القضية

المعني باألمر بإجابته كتابيا في أجل أسبوع من ويدلي القاضي  

 . تاريح تسلمه مطلب التجريح
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بقاض   وإذا لم ترد إجابة القاضي في األجل المحدد يتم تعويضه

 . آخر

 

 

إذا رفض رئيس المحكمة تجريح القاضي في نفسه   -55الفصل   

عارض أوإذا  تنّحيه  التجريح  أو  مطلب  رئيس   القاضي  ورأى 

المطلب كان مؤسسا،   أّن  المحكمة  المحكمة  ملف اليحيل رئيس 

تسلمه رئيس  الإلى   تاريح  من  أيام  ثالثة  أقصاه  أجل  في  األول 

القاضي  جواب  تسلم  تاريح  من  أو  التنحي  أو  التجريح  مطلب 

 .  بالرفض

عضوية  بواألول    رئيس تنظر في مسألة التجريح هيئة يرأسها ال

 . دوائر التعقيبيةن من رؤساء الرئيسي

تبت الهيئة في الملف في أجل أقصاه أسبوع من تاريح تعهدها  

 دون مرافعةحجرة الشورى بقرار يصدر ب

هذا وتُبلّ  يقبل  وال  المتعهدة،  المحكمة  إلى  القرار  من  نسخة  غ 

 . القرار أّي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

فاألعمال   -56  الفصل   المحكمة  رئيس  هو  فيه  المجّرح  كان  إذا 

من هذا القانون يجريها أقدم    55إلى    53المقررة بالفصول من  

 . رئيس دائرة بالمحكمة

الطالب    -57الفصل     تخلي  أو  التجريح  مطلب  في صورة رفض 

إلى الخزينة   المبلغ المؤّمن بصندوق الودائع واألمانات  يؤولعنه  

مع حفظ حّق القاضي المعني في التتبع   العامة للبالد التونسية،

 والمطالبة بالتعويض. 
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 عاشر الباب ال   

ي التخلي والرجوع 
 
 ف

دعواه    -58  الفصل   جزئيا عن  أو  كليا  يتخلى  أن  للمدعي  يمكن 

 .يقبل إال التخلي الصريحوذلك بعدوله عن طلباته وال 

ويجوز له طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه  

القيام شرط  مراعاة  مع  جديد   .من 

  

 أو المعقب الرجوع في الطعن. يجوز للمستأنف  -59الفصل   

 في المرافعة والحكم : الباب الحادي عشر   

  
 في المرافعة : القسم األول

الثالثة   للفقرة  بالنسبة  ح  رئيس  يقت  من  بإمضاء كل  االكتفاء 

 ( 2)الورشة عدد الدائرة والكاتب العام دون رئيس المحكمة 

المعيّنة بجلسة   -60الفصل    القضايا  قائمة  الدائرة  يضبط رئيس 

 .  المرافعة

الجلسة   وتاريح  والدائرة  المحكمة  الجلسة  جدول  ويتضمن 

الهيئة   وأعضاء  واألطراف  وموعدها  القضايا  وأعداد  الحكمية 

 . عند االقتضاء« مندوبي الدولة»والمحامين و

من  و الجدول  إمضاء  الدائرة  قبل  يتّم  ورئيس  المحكمة  رئيس 

 . أو من يقوم مقامه لمحكمةوالكاتب العام ل

 

 

بعد    -61  الفصل  الجلسة  جدول  تضمين  المحكمة  كتابة  تتولى 

إمضائه بالسّجل الرقمي المعّد للغرض واستدعاء األطراف لجلسة  



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

33 

أيام من تاريح توجيه اال ستدعاء المرافعة في أجل قدره عشرة 

 .  بواسطة النظام االلكتروني

وأطرافها   القضية  عدد  المرافعة  لجلسة  االستدعاء  ويتضمن 

 . ح الجلسة سنة وشهرا ويوما وساعةتاريوالمحكمة والدائرة و

يتواصل النظر في القضية طبق أوراقها إذا لم يحضر    -62  الفصل  ( 8)الورشة عدد . "وثائقها"" ب عبارة  أوراقها" عبارة تعويض 

 .   األطراف وتّم استدعاؤهم بالطريقة القانونية إلى جلسة المرافعة

على أنّه يجوز لرئيس    ،المرافعة علنية  ات تكون جلس  -63الفصل    

 المنازعة  بادرة منه أو بطلب من أحد أطرافمبالهيئة الحكمية  

محافظة على النظام العاّم أو السّر المهني لغاية ال  جراؤها سراإ

 . مراعاة لآلداب العامة أو

بالجدول من طرف رئيس   المدرجة  القضايا  المناداة على  وتقع 

 . الجلسة

اإلدالء   -64الفصل     من  األطراف  تمكين  الجلسة  رئيس  يتولى 

 . بمالحظاتهم في حدود ما أثاروه وناقشوه في مذكراتهم

ا لرئيس  بوثائق ويمكن  اإلدالء  األطراف  من  يطلب  أن  لجلسة 

المرافعة،  جلسة  أثناء  للمحكمة  برزت  جديدة  بمعطيات  تتعلّق 

 . وذلك خالل أجل يحّدده

عىل   الوثيقة  عرض  عىل  األوىل  الفقرة  ي 
ف  التنصيص  ح  يقت 

الطرف اآلخر عىل اعتبار أن الفقرة الموالية تمنح هذا األخت   

 ( 2)الورشة عدد  أجال للرد بخصوصها. 

الورشة عدد   ي 
المشاركون ف  ي هذا    2الحظ 

يتّم ف  لم  ه 
ّ
أن

عىل   المؤيدات  أو  الوثائق  عرض  ورة  ض  بيان  الفصل 

ورة رد هذا األخت    الطرف المقابل والحال أنه تم ذكر ض 

ي أجل أسبوع عىل الوثيقة المعنّية. 
 ف 

إال يمكن قبول وثائق أو مؤيدات بجلسة المرافعة  ال  -65  الفصل

وفي   . قبل انعقاد جلسة المرافعة  على األطراف تقديمها  إذا تعذر

بالنظام   إيداعهاجميع األحوال يجب على الطرف المعني باألمر  

 . ده المحكمةااللكتروني في أجل تحدّ 
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أجل  و في  الجواب  اآلخر  الطرف  تاريعلى  من  أسبوع   ح أقصاه 

 .  يداعاإل

ح بالنسبة للفقرة الثانية إ ي الدولة العامي    يقت  ىل  إضافة مندوئر

عىل   الرد  من  األطراف  لتمكي    الدولة  ي  مندوئر جانب 

 (2)الورشة عدد  ملحوظاتهم. 

يتلو مندوب الدولة أو مندوب الدولة العام ملحوظاته    -66  الفصل 

 . منها بملف القضية الكتابية التي تُظرف نسخة  

ويحق لألطراف الرد على ملحوظات مندوب الدولة على أن يتم  

 .الرّد في أجل يحدده رئيس الجلسة الطلب خالل الجلسة ويقع

يقّرر رئيس الجلسة حجز ملف القضية للمفاوضة   -  67  الفصل  

 وتاريح التصريح بالحكم. 

ويجوز للمحكمة التصريح بالحكم حينيا بجلسة المرافعة أو إثرها  

 .مباشرة

عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  إىل    2ثّمن  اإلحالة  إمكانية 

ة من    لنيابة العموميةا ي الفقرة األخت 
المنصوص عليها ف 

  الفصل. 

 

 

رئيس الهيئة الحكمية هو الحافظ لنظام الجلسة وله   -68الفصل  

ويحرر  .  سيرها العادي  تعطيل  لمنع  اإلجراءات الضروريةيتخذ  أن  

رئيس   إلى  يحيله  المجلس  جانب  يهضم  من  شأن  في  تقريرا 

 .  المحكمة

إلى  إحالة ذلك التقرير مرفقا بمحضر الجلسة    ولرئيس المحكمة

 . النيابة العمومية

 والحكم في المفاوضة: القسم الثاني  

ح حذف الفقرة  ةيقت   (8)الورشة عدد من الفصل.  األخت 

 

ي الورشة عدد  
ي    8رأى المشاركون ف 

 األحكام الواردة ف 
ّ
أن

ل  
ّ
ة من هذا الفصل تعكس نوعا من التدخ الفقرة األخت 

حوا تبعا لذلك حذفها.   ي عمل الهيئة الحكمّية واقت 
 ف 

الثالثة عل "إمضاء   حوا التنصيص ضمن الفقرة  كما اقت 

ونّيا".   المحرص  إلكت 

دون أن يحّرر فيها أي أثر جرى المفاوضللة سللّرا تُ   -69  الفصللل

كتابي وال يشلارك فيها إالّ أعضلاء الهيئة الحكمية الذين حضلروا 

 . المرافعة

الهيئة و مانع ألحد أعضاء  المفاوضة بسبب حصول  تعذّرت  إذا 

 . الحكميّة تصرف القضية للمرافعة من جديد
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بدء األصوات  بأغلبية  الحكم  أقدميّة  اويصدر  األعضاء  . بأقّل 

المرافعة  جلسة  بمحضر  الحكم  منطوق  يمضيه    الذي  ويدّون 

الحكميّة الهيئة  الصيغة   ،أعضاء  الحكم  منطوق  يكتسي  وال 

 . النهائيّة إالّ عند التصريح به في جلسة علنية

 . ويجوز التمديد في أجل المفاوضة مرة واحدة

  

 

جلسة   -70  الفصل في  منطوقه،  بتالوة  بالحكم،  التصريح  يتّم 

الجلسة، وكاتب  الهيئة  رئيس  بحضور  على    علنية  تعذر  وإذا 

 . رئيس الهيئة الحضور يعّوضه أقدم أعضاء الهيئة

 كما يمكن لألطراف  ،النظام االلكتروني  فيوينشر منطوق الحكم  

 . اإلطالع عليه بكتابة المحكمة

ح "المحكمة" ضمن    يقت  عبارة  الثانية  إضافة    لتصبح الفقرة 

:   صياغتها  ي
 كاآلئ 

بيان   عىل  الحكم  أصدرته  و  المحكمة"ويشمل  ي 
الت  الدائرة 

 ( 8)الورشة عدد  )...(". 

ي الورشة عدد  
وري ذكر   8اعتتر المشاركون ف  ه من الرص 

ّ
  أن

ي  
ي    ضمن البياناتصدرت الحكم  أالمحكمة الت 

يجب  الت 

 . الحكم يشملها أن 

 

عبارةُ   - 71  الفصل الحكَم  باسم  »  تتصدر  التونسية،  الجمهورية 

 «. الشعب التونسي

األطراف  ويشتمل الحكم على بيان الدائرة التي أصدرته وأسماء  

وعلى ملخص لمذكراتهم وعلى اإلجراءات   همومقرات  هم وصفات

والنصوص القانونية التي أسست عليها المحكمة حكمها وعلى 

ما يفيد االستماع إلى األطراف ومندوب الدولة، كما يشتمل على  

منطوق الحكم وتاريح جلسة المرافعة والتصريح بالحكم وأسماء 

 . األعضاء الذين أصدروه وكاتب الجلسة

أو  االس  للدائرة  يجوزو الحكم    التعقيبيةتئنافية  إقرار  حال  في 

 . نفس الحيثيات الواردة في الحكم المنتقَد المطعون فيه اعتماد
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يجب تحرير أصل الحكم في أجل أقصاه شهران من    -  72الفصل  

تاريح طلب ذلك وفي كل األحوال في أجل أقصاه ستة أشهر من 

 . تاريح التصريح بمنطوقه

ح    - "يقت  عبارة  الفصل "  أصلحذف  من  األوىل  الفقرة  من 

 ( 8)الورشة عدد 

مراجعة   - ح  قت  من    ير الثالثة  الفقرة  لتصبح  صياغة  الفصل 

  : ي
 كاآلئ 

)الورشة  . ويجوز لألطراف )...(". الحكم باألرشيف"ويحفظ 

 (8عدد 

 

 

 
يمضي رئيس الهيئة الحكمية والقاضي المقرر أصل    -73الفصل  

 . معّد للغرض خاصالحكم ويدّون منطوق الحكم بسجل 

وفي صورة حصول مانع يحول دون إمضاء رئيس الهيئة على 

من   الحكم  إمضاء  يتّم  الحكم  التي قبل  أصل  بالهيئة  أقدم عضو 

 . أصدرته ويقع التنصيص على المانع بطرة الحكم

ويجوز لألطراف استرجاع ما  .  خاص   لسجبويحفظ أصل الحكم  

قّدموه من وثائق ومؤيّدات في صيغة ورقية مقابل وصل، على  

 . أن تبقى نسخة منها بالملف

ح   المحكمة"عبارة  حذف  يقت  من    "كتابة  األوىل  الفقرة  من 

 : ي
 الفصل لتصبح صياغتها كاآلئ 

م لكّل طرف صدر حكم لفائدته نسخة )...("  
ّ
)الورشة "تسل

 (8عدد 

ي الورشة عدد  
ي إلى    2دعا المشاركون ف 

جدوى    النظر ف 

امضاء الكاتب العام عىل أصل الحكم تماشيا مع  إمكانية  

ي السابق. ما كان معمول به 
 ف 

 

لفائدته   -74الفصل   حكم  طرف صدر  لكّل  المحكمة  كتابة  تسلّم 

وبناء على ذلك فإّن  » تاليةنسخة تنفيذية تكون محالّة بالّصيغة ال

رئيس  أو  الوزراء  أو  للوزير  ويأذن  يأمر  الجمهورية  رئيس 

مع ذكر الوزارة أو )الجماعة المحلية أو رئيس أّي هيئة أخرى  

وكافة السلط اإلدارية المعنية بأن ينفّذوا هذا الحكم  (  الجهة المعنيّة

 كما يأمر ويأذن لسائر العدول المنفّذين، إن طلب منهم. أو القرار

التشريع   اتّباعها طبق  يمكن  التي  التنفيذ  يخّص طرق  فيما  ذلك 

 «. الجاري به العمل، بأن ينفّذوا هذا الحكم أو القرار

وال تسلّم إالّ نسخة تنفيذية واحدة لكّل طرف مستفيد من الحكم  

الحصول    ،غير أنّه يمكن في صورة تلفها، وقبل التنفيذ.  بطلب منه

ب  أخرى  نسخة  بعد  استعجالي    حكمعلى  الدائرة  رئيس  يصدره 

 . استدعاء األطراف
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من  لكّل  والقرارات  األحكام  من  مجّردة  نسح  تسلّم  أن  ويمكن 

يطلبها، مع مراعاة مقتضيات حماية الحياة الخاصة والمعطيات  

 . الشخصية

يفّوضه من إطارات كتابة  ويمضي الكاتب العام للمحكمة أو من  

 . يختمها بطابع المحكمةوالنسح المجّردة والتنفيذية المحكمة 

  
في إصالح الغلط المادي وشرح  : الثاني عشرالباب 

 األحكام 

ح حذف الفقرة الثالثة من الفصل.   (8)الورشة عدد يقت 

 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  باإلمكان    8اعتتر  ه 

ّ
أن

الثالثة الفقرة  عن  مع    االستغناء  وتطابقها  لبداهتها 

  مقتضيات الفقرة االوىل من هذا الفصل. 

 

التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها    للمحكمةيمكن    -75الفصل  

الغلط المادي    أن تصلحأو بمقتضى مطلب كتابي  من أحد األطراف  

أو اإلغفال الواقع في االسم أو الّرسم أو الحساب أو ما شابه ذلك  

ما لم يكن هذا الحكم   ،جه الفصل في القضيةبما ليس له تأثير في و

 . مطعونا فيه بإحدى طرق الطعن

تختص   الحالة  هذه  أمامها    المحكمةوفي  الحكم  في  يطعن  التي 

 . بإصالحه

جراءات المقررة إلقامة  يقدم مطلب إصالح الغلط المادي طبق اإلو

 . الدعوى

أقصاه  وتتولى المحكمة إحالة المطلب إلى األطراف للرّد في أجل  

 . سبعة أيام

ح تعويض عبارة "  - ة أصل الحكميقت  ي الفقرة  بطر 
" الواردة ف 

ة الحكماألوىل بعبارة "  ( 8)الورشة عدد ". بطر 

عبارة    - المحكمة"  حذف  الثانية  "كتابة  الفقرة  ي 
ف  الواردة 

  .")...( إىل  اإلصالح  حكم  غ 
ّ
"ويبل  : ي

كاآلئ  صياغتها  لتصبح 

 ( 8)الورشة عدد 

ي الورشة عدد  
 قرار اصالح الغلط    8رأى المشاركون ف 

ّ
أن

ي الحكم الواقع إصالحه وتبعا لذلك ال  
المادي ينصهر ف 

يستقيم الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم الذي تم  

 إصالحه. 

 

في مطلب إصالح الغلط المادي بحجرة   تنظر المحكمة  -76الفصل  

دون مرافعة ويجب أن ينّص بطّرة أصل الحكم وبالنّسح بالشورى  

 . المستخرجة منه على الحكم الصادر باإلصالح
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ح    - :    الجملة الثانية من الفقرة الثالثة حذف  يقت  ي
لتصبح كاآلئ 

ي"و  ال  اإلصالح  برفض  إال    قبلالحكم  ي    معالطعن 
ف  الطعن 

 (8)الورشة عدد  ". نفسهالحكم  

النظام   بواسطةغ كتابة المحكمة حكم اإلصالح إلى األطراف  وتبلّ 

 . االلكتروني

إال    قبل الحكم برفض اإلصالح ال يو الح  معالطعن  كم  الطعن في 

ب.  نفسه فيه  الطعن  فيجوز  باإلصالح  القاضي  القرار  طرق  الأما 

 . لطعن في الحكم موضوع اإلصالحلالجائزة 

الغلط  إصالح  حكم  فإن  باتا  اإلصالح  موضوع  الحكم  كان  وإذا 

أوجه الطعن  المادي بالرفض يكون غير قابل للطعن بأّي وجه من  

 . ولو بالتعقيب

ح اضافة عبارات " " ضمن أحد أطراف القضيةالمقدم من  يقت 

 : ي
 الفقرة االوىل لتصبح صياغتها كاآلئ 

ح    المحكمة تتوىل  " ي طلب شر
ي صدر عنها الحكم النظر ف 

الت 

ما لم يكن    ،المقدم من أحد أطراف القضية  منطوق حكمها 

)الورشة عدد    "هذا الحكم مطعونا فيه بإحدى طرق الطعن. 

8) 

 

ي الورشة عدد  
رح منطوق طلب ش  أنّ   8اعتتر المشاركون ف 

الحكم ال يمكن أن يقّدم إالّ من أحد أطراف القضية وأنّه  

يتعيّن التنصيص على ذلك صراحة صلب الفقرة األولى  

 من الفصل.  

التي صدر عنها الحكم النظر في طلب    المحكمةتتولى    -77  الفصل

فيه بإحدى   ،شرح منطوق حكمها الحكم مطعونا  ما لم يكن هذا 

 . طرق الطعن

 . المقررة إلقامة الدعوى جراءاتويقدم مطلب الشرح طبق اإل

منطوق الحكم  تفسير  ويقتصر على  .  مرافعة  هذا الشرح بدونويتّم  

 . في نصه  انفي ضوء أسبابه ودون زيادة أو نقص

  
 في مصاريف الدعوى : عشرثالث الباب ال

تخضع القضايا المرفوعة أمام محاكم القضاء اإلداري    -78الفصل    

 . إلى معاليم ترسيم تضبط بأمر حكومي باقتراح من الرئيس األول

والمنشآت  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  وتعفى 

والهيئات العمومية وبقية الهياكل العمومية والمنتفعون باإلعانة 

 . القضائية من دفع هذه المعاليم

ي ويحكم بها  
طالما أن أجرة المحاماة تعد من مصاريف التقاض 

فإنه من المتجه    80عىل الطرف المحكوم ضده طبقا للفصل  

التقاضي    -79الفصل    على األداءات    خصوصاتشتمل مصاريف 

والرسوم والمعاليم المستحقة للدولة ومصاريف سير الدعوى بما  
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 المحامي من أجرة المحاماة  التنصيص ضاحة عىل  
حت   تمكي  

ي تعتتر فيها انابة المحامي  
بالنسبة لدعاوى تجاوز السلطة الت 

 ( 2)الورشة عدد  غت  وجوبية

 

والترجمة  واالستدعاء  التبليغ  إجراءات  مصاريف  ذلك  في 

واالختبار ومختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة وغيرها 

 . من إجراءات التحقيق ومصاريف التنفيذ وأجرة المحاماة

على الطرف المحكوم ضده    تقاضياليحكم بمصاريف    -80  الفصل  

عليهم   المحكوم  تعدد  وإذا  القضية  توزيعفي  المصاريف    يمكن 

 . بينهم بالتساوي أو بنسبة تقدرها المحكمة

ال بمصاريف  المتداخل  على  طلبات   تقاضيويحكم  له  كانت  إذا 

 . مستقلة قضي برفضها

 . ويعفى المنتفع من اإلعانة القضائية من دفع مصاريف التقاضي

وإذا تعذر ذلك فيتم    تقاضي،يضبط الحكم مصاريف ال -81  الفصل  

الهيئة  رئيس  من  بقرار  المحاماة،  أجرة  عدا  مقدارها،  تعيين 

 القضائية بطلب من أحد األطراف.

 ويضاف القرار إلى ملف القضية األصلية.   

يقبل   القرار  وال  ولو  هذا  الطعن  أوجه  من  وجه  بأي  الطعن 

يجوز للمحكوم عليه مناقشة المبالغ المحكوم  بالتعقيب، غير أنّه  

عند الطعن في الحكم الصادر في   تقاضيبها بعنوان مصاريف ال

 الدعوى األصلية. 

  
 المحاكم اإلدارية االبتدائية في : رابعالعنوان ال

 تنظيم المحاكم اإلدارية االبتدائية في : الباب األول  
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ي الورشة عدد 
يتم  عن سبب عدم  2تساءل المشاركون ف 

كيبة القضائية كيبة االدارية للمحكمة مع الت   . ادراج الت 

 : تتركب كّل محكمة إدارية ابتدائية من-82الفصل 

 ، رئيس المحكمة -

 ر،رؤساء الدوائ -

 ، مندوبي الدولةالقضاة الفرديين و -

 ، مستشارين -

 . مستشارين مساعدين -

االبتدائية،   المحكمة  رئيس  المحكمة  ويتولى  قضاة  تعيين 

من بين  رئيس المحكمةوكيل لبتدائية وتعيين بمختلف الدوائر اال

 . لنيابته عند االقتضاء بتدائيةرؤساء الدوائر اال

آخر   ي 
ف  الواردة  المحكمة"  رئيس  "اعالم  عبارة  حذف  ح  قت  ير

 (2الفقرة الثانية من الفصل. )الورشة عدد 

 

 

 

 

 

 

 

ي الورشة عدد  بخصوص الفقرة الثانية  
رأى المشاركون ف 

ه ال داىعي   2
ّ
ي صورة  إلجراء    أن

"اعالم رئيس المحكمة" ف 

المرافعة بسبب حصول مانع ألحد   انعقاد جلسة  تعذر 

أو  المستشارين  بأحد  النصاب  واتمام  الدائرة  أعضاء 

ه
ّ
المساعدين خاّصة وأن التنصيص    المستشارين  يتم  لم 

اإلجراء  هذا  مثل  الفصلي     عىل    184و   162صلب 

 المتعلقي   بالمحاكم االستئنافية والتعقيبية.  

 

تتركب كل دائرة ابتدائية من رئيس وأعضاء من بين    -83  الفصل

. المستشارين المساعدين أو من بين المستشارين عند االقتضاء

 . وتعقد جلساتها برئاسة رئيس الدائرة وعضوين

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع ألحد أعضاء 

المستشارين   بأحد  النصاب  إتمام  يقع  المستشارين  الدائرة  أو 

االمساعدين   دائرة  إعالم بتدائية  من  بعد  المحكمة  بنفس  أخرى 

 . رئيس المحكمة

رئاسة   يتولى  الدائرة  لرئيس  مانع  الجلسة   وفي صورة حصول 

 . خرى بتكليف من رئيس المحكمةأ بتدائيةرئيس دائرة ا

قد سبق  عضو الدائرة االبتدائية  ويشترط في كل الحاالت أالّ يكون  

 . رأي في القضية بأّي وجه من األوجه الله إبداء 

ح    - قت  ي الدولة العامي   "حذف عبارة  ير عىل اعتبار أن    "مندوئر

المحاكمالفصل   بتنظيم  ق 
ّ
المتعل الباب  ي 

ف  . االبتدائية  جاء 

   (2)الورشة عدد 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون      2اعتتر 

ّ
مهام  أن تحديد 

ال بمندوب  المتعلق  األول  الباب  ضمن  تنظيم  دولة 

االبتدائية   محله،  المحاكم  غت   ي 
حوا  ف  تخصيص  واقت 

بالقضايا الراجعة بالنظر    العاممندوب الدولة    يتعّهد:    84الفصل  

ويتعّهد    اإلستئنافيةللجلسة العاّمة و الدوائر التعقيبية و الدوائر  

 مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنّظر للدوائر اإلبتدائية. 
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المستحسن    - بمهام   تخصيصومن  خاص  عنوان 

ي  مندوئر العامون. و   الدولة   واختصاصات  الدولة   مندوبو 

 ( 2)الورشة عدد 

 

 

عنوان خاص بمهام واختصاصات مندوب الدولة وأيضا  

 . مندوبو الدولة العامون

ي  خرىعبارة "المهام األ المقصود بكما تساءلوا حول  
" الت 

اسنادها  العامي     يتم  الدولة  ي  ومندوئر الدولة  ي  ،  لمندوئر

ة من الفصل.  ي الفقرة األخت 
 الواردة ف 

 

 

الدولة  و مندوب  بشأن    العاميحّرر  ملحوظات  الدولة  مندوب  أو 

من   رأيه  تتضّمن  إليه  المحالة  ية الواقع  النّاحيتين القضايا 

تطرحها    والقانونيّة التي  الهامة  القانونية  اإلشكاالت  حدود  في 

 القضايا.  

الدولة    ويخضع الدولة    العامونمندوبو  إشراف ومندوبو  إلى 

 الرئيس األول.

أخرى وخاصة بمهام  تكليفهم  األول  للرئيس  نيابة   ويمكن  منها 

 رؤساء الدوائر عند االقتضاء. 

  
 المحاكم اإلدارية االبتدائية في اختصاص : الباب الثاني

ة  
ّ
المط صياغة  بتعويض    2مراجعة  وذلك  الثانية  الفقرة  من 

المادية   "أعمالها  "وعبارة  بعبارة    أو المادّية  أعمالها  اإلدارية" 

 (2)الورشة عدد   اإلدارية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورشة عدد   ي 
المشاركون ف  توسيع اختصاصات    2ثّمن 

اعات  الت   جاع بعض  المحاكم االدارية والتوجه نحو است 

القواعد   لبعض  الفصل  هذا  تكريس  ثّمنوا  اإلدارية. كما 

ي استقّر عليه فقه القضاء اإلداري. 
 الت 

 

 

 

 

 

تختّص المحاكم اإلدارية االبتدائية بالنظر ابتدائيا في    -85الفصل

النزاعات اإلدارية، وفي النزاعات المسندة إليها بموجب قوانين 

 . خاصة، عدا ما أُسند إلى غيرها من محاكم االستئناف اإلدارية

 : في  خصوصا وتنظر المحاكم اإلدارية االبتدائية 

القرا .1 إللغاء  ترفع  التي  السلطة  تجاوز  رات  دعاوى 

 ،الّصادرة في الماّدة اإلدارية

الدعاوى الرامية إلى جعل اإلدارة مدينة جّراء أعمالها   .2

أو  أشغال  عن  أو  الشرعية  غير  واإلدارية  المادية 

ع ترتّبت  أضرار  عن  أو  عامة  أنشطتها    نإحداثات 

إخاللها بمبدأ المساواة أمام   نووسائلها الخطرة أو ع

 ، األعباء العامة

 ، بالعقود اإلدارية الدعاوى المتعلقة .3

والمعاليم الراجعة    الدعاوى المتعلّقة بتوظيف األداءات .4

المتعلّقة   والدعاوى  المحلية  والجماعات  للدولة 

 ،والمعاليم باسترجاع تلك األداءات
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 الدعاوى المتعلّقة باالعتراض على البطاقات التنفيذية. .5

ح   بالنسبة لمرجع    اعتماد معيار موحد وهو مقر الطالب يقت 

ي  ائر
الت  وري  .  النظر  الرص  من  ح  المقت  هذا  اعتماد  تم  وإذا 

 ( 2)الورشة عدد . 88و 87  التنسيق بي   صياغة الفصلي   

ي  
 اعتماد مقر    2الورشة عدد  اعتتر المشاركون ف 

ّ
الجهة  أن

ل تكريس  فيه  عليها  أن المدىع  طالما  اعات  الت   مركزية 

 أغلب الوزرات موجودة بالعاصمة. 

نفس ي 
ي    وف 

ف  المشاركون  أشار  جاه 
ّ
عدد  االت  1الورشة 

اعتماد  الطالب    إمكانية  تفادي  مستقبال  مقر  أجل  من 

ي المركز القضايا تراكم 
 . ف 

ترفع الدعاوى لدى المحكمة اإلدارية االبتدائية التي   -86  الفصل

يوجد مقّر الجهة المدعى عليها بمرجع نظرها الترابي ما لم ينص  

 القانون على خالف ذلك. 

ي الورشة عدد   
    2اعتتر المشاركون ف 

ّ
استثناء الوظيفة  أن

 
ّ
اعات   العمومية ال يعد بي    حال ناجعا للتوزي    ع العادل للت  

عىل اعتبار أن جميع وأغلب  ة االبتدائية  المحاكم اإلداري

 . مقرات الجهات المدىع عليها موجود بالعاصمة

ترفع الدعاوى المتعلّقة بتجاوز السلطة لدى المحكمة   -87  الفصل

للقرار   المصدرة  السلطة  مقّر  يوجد  التي  االبتدائية  اإلدارية 

إذا صدر القرار عن عدة  و.  المطعون فيه بمرجع نظرها الترابي

فللمّدعي رفع دعواه إلى المحكمة اإلدارية االبتدائية  سلط إدارية  

 . بها مقر إحدى هذه السلطيوجد التي 

الفقرو لمقتضيات  ، ترفع دعاوى تجاوز السلطة ةالسابق ة  خالفا 

العام   األساسي  للنظام  الخاضعين  األعوان  بنزاعات  المتعلقة 

ا واألعوان  العمومية  القضاء  للوظيفة  محاكم  نظر  إلى  لراجعين 

التي  االبتدائية  اإلدارية  المحكمة  أمام  القانون  بمقتضى  اإلداري 

 . عملهم بمرجع نظرها الترابيلمقّر آخر يوجد 

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية اإلدارية الناجمة    -88الفصل    

االبتدائية   اإلدارية  المحكمة  أمام  شرعي  غير  إداري  قرار  عن 

 . من هذا القانون 87المختصة ترابيا طبقا ألحكام الفصل 



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

43 

ي آخر    االبتدائيةعبارة "قبل    "اإلدارية"ة عبارة  فإضا
بتونس" ف 

 (2)الورشة عدد الفقرة الثانية من الفصل. 

 

 

ترفع الدعاوى المتعلّقة بالعقود اإلدارية لدى المحكمة   -89الفصل  

الترابي مكان إبرام   اإلدارية االبتدائية التي يوجد بمرجع نظرها

 . العقد أو تنفيذه

نظر   مرجع  التنفيذ  مكان  تجاوز  من  وإذا  إدارية  أكثر  محكمة 

 . المحكمة االبتدائية بتونسالدعوى ترفع أمام ابتدائية فإّن 

 

 

من الفصل   2ترفع الدعاوى في الصور الواردة بالعدد    -90الفصل   

من هذا القانون أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية التي حصل   85

عن  ناجم  بمرجع نظرها الترابي الضرر أو الفعل المحدث للضرر ال

دارية غير الشرعية أو عن أشغال أو اإل  وأمادية  اإلدارة الأعمال  

ترتّبت عن  غير عادية  أضرار    عنأو   أذنت بها  إحداثات عامة  

وسائلها الخطرة أو عن إخاللها بمبدأ المساواة أمام   وأأنشطتها  

 . األعباء العامة

  
في إجراءات القيام بالدعاوى لدى  : الباب الثالث

 المحاكم اإلدارية االبتدائية 

  
 في بيانات العريضة ومؤيداتها : القسم األول

 

 

 

ي الورشة عدد  
ه    2الحظ المشاركون ف 

ّ
تم اعتماد صيغة أن

ي هذا الفصل  الوجوب
ي صورة    دون ترتيب جزاء لكن    ف 

ف 

 مخالفة مقتضياته. 

 

البيانات   -91  الفصل على  الدعوى  عريضة  تشتمل  أن  يجب 

 :  التالية

 ،اسم المّدعي ولقبه ومحّل إقامته -
 ،االلكتروني المعتمدالبريد عنوان  -
 ، المّدعى عليها ومقّرهاالجهة  -
 ،وقائع وطلبات المدعي وأسانيدهعرض موجز لل -
 ، تفصيل كل مطعن على حدة -
لكتروني للمدعي أو نائبه أو وكيله الحامل  مضاء اإلاإل -

 . لتفويض
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ح قت  بأمر   ير العرائض  عائدات  معلوم  ضبط  عىل  التنصيص 

)الورشة عدد    حكومي عىل أن ترجع هذه العائدات للمحكمة

2) 

 

 

 

 

 : ترفق العريضة وجوبا بالمؤيّدات التالية -92الفصل 

 ،المعرف الوحيد للمواطن -
 ،توكيل للقيام عند االقتضاء -
على أن تكون مقروءة، وعند االقتضاء ذكر    مؤيّداتال -

 ، الوثائق التي تعذر تقديمها
 . الوثيقة المثبتة لخالص معلوم تسجيل العرائض -

القرار   من  بنسخة  السلطة  تجاوز  دعوى  عريضة  ترفق  كما 

أو  مسبق  مطلب  توجيه  لتاريح  المثبتة  وبالوثيقة  فيه  المطعون 

 . لمطلب إثارة قرار إداري عند االقتضاء
 

ي آجال القيام  
 
: ف ي

 القسم الثان 

الورشة عدد    ي 
ف  المشاركون  ه    2الحظ 

ّ
ترتيب أن يتم    لم 

 جزاء بخصوص مخالفة مقتضيات الفصل. 

 

 

الّشهرين   -93  الفصل ظرف  في  الّسلطة  تجاوز  دعوى  ترفع 

 .   المواليين لنشر القرار المطعون فيه أو اإلعالم به

انقضاء   قبل  بالقرار  للمعني  المنصوص عليه هذا  ويمكن  األجل 

بالفقرة السابقة تقديم مطلب مسبق لدى السلطة المصدرة للقرار  

تجاوز السلطة وفي هذه الصورة يمكن رفع دعوى  .  المطعون فيه

في ظرف الّشهرين المواليين لتاريح إعالم المعني باألمر بقرار  

 .رفض مطلب التظلم كليا أو جزئيا 

ويُعتبر مضّي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون أن تجيب 

عنه الّسلط المعنيّة، رفضا ضمنيّا يخّول للمعني باألمر اللّجوء إلى 

أن يتّم ذلك في ظرف الّشهرين  المحكمة اإلداريّة االبتدائية على  

.  المواليين لألجل المذكور، ما لم ينص القانون على خالف ذلك

الموالي  الّشهر  التّمديد في هذا األجل إلى  ويمكن عند االقتضاء 

النتهاء الّدورة القانونيّة األولى الواقعة بعد تقديم المطلب المسبق 
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ات التّي تكون رهينة  لّسلطة المعنيّة وذلك بالنّسبة إلى القرارإلى ا

 .انعقاد جلسات تفاوضيّة دوريّة

رفضا ضمنيا   قرارمطلب إثارة    عنويعتبر سكوت اإلدارة شهرين  

لمعني باألمر الطعن فيه في ظرف الشهرين المواليين ما  ل يخّول  

 .لم ينص القانون على خالف ذلك 

وال تسري اآلجال المقررة بهذا الفصل على القرارات الخاضعة 

 . عن خاصةآلجال ط

  

 

 إضافي  يمّدد أجل القيام بدعوى تجاوز السلطة بشهر  -  94  الفصل

إذا ثبت غياب المدعي عن التراب التونسي في تاريح النشر أو  

 .اإلعالم

  

 

يسري أجل الطعن بدعوى تجاوز السلطة من تاريح    -95الفصل  

وبصفة  فيه  المطعون  القرار  من  نسخة  باألمر  المعني  تسليم 

القرار وأسبابه بالطريقة   هذااستثنائية من تاريح إعالمه بفحوى  

اإلداريّة أو بواسطة البريد مضمون الوصول أو بأيّة وسيلة أخرى  

 . لدى اإلدارة وذلك بآخر مقّر معلوم  ،تترك أثرا كتابيا

الهياكل دارات واإلمقرات  ويكون التّعليق بالفضاءات المخصصة ب

منطلقا    العمومية اإلجراء  لهذا  الخاضعة  القرارات  إلى  بالنسبة 

 . ثابت التاريحالتعليق ن يكون ألسريان اآلجال شريطة 

ح   دعاوى  يقت  ي 
 
ف االدارة  ال  مطلب  توجيه  عن  االستغناء 

ي ظل إقرار أحكام    االداريةالمسؤولية  
النعدام جدواه خاصة ف 

القائم   أن  عن  فضال  المجلة  هذه  صلب  بالصلح  تتعلق 

بالدعوى يكون قد استنفذ االجراءات أو المساىعي الصلحية مع  

 ( 2)الورشة عدد  اإلدارة

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  بخصوص    2أبدى  زا  احت 

ما ي 
ف  مسبق  مطلب  توجيه  ورة  ض  عىل  دة  التنصيص 

 المسؤولية اإلدارية. 

 

اإل  -96الفصل   المسؤولية  في  بدعوى  القائم  على  دارية يتعين 

وترفع الدعوى في غضون الشهرين .  توجيه مطلب إلى اإلدارة

ويعتبر مضي شهرين على تقديم  .  عالمه برّد اإلدارةالمواليين إل

المطلب دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخّول  
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المواليين  للمعني   الشهرين  غضون  في  دعواه  رفع  باألمر 

 . النقضاء األجل المذكور، وإال رفضت الدعوى شكال

دارية بعد مضي خمس عشرة سنة  تسقط دعوى المسؤولية اإلو

 . من تاريح حصول الضرر، عدا ما استثناه القانون

  
 في إجراءات التحقيق : الباب الرابع

يتولى رئيس المحكمة بطلب من رئيس الدائرة إحالة   -  97الفصل  

مباشللرة في الّدعوى  ملف القضللية إلى القاضللي الفردي ليقضللي 

 :  تاليةدون سبق مرافعة في الحاالت ال

 ، التخلّي عن الّدعوى -

 ، طرح القضية -

 ، عدم االختصاص الواضح -

 ،ما يستوجب النظر في القضيّة انعدام -

 . عدم القبول أو الّرفض شكال -

الللدائرة    -  98الفصلللللل     المحكمللة بتوجيللأذن رئيس  ه يلل لكتللابللة 

بواسللللطلة النظلام    قضلللليلةالعريضلللللة ومؤيلداتهلا إلى أطراف ال

من تاريح تعهده   خمسللة عشللر يوماااللكتروني في أجل أقصللاه  

 . بملف القضية

يتولى القاضلي المقرر تهيئة القضلية للفصلل وذلك    -  99الفصلل    

تفّحص عريضلللة الّدعوى والمسلللتندات والمؤيّدات والمذكرات ب

األطراف    قبلل  في اللّدفلاع والمالحظلات الموّجهلة إلى المحكملة من

ويقترح على رئيس الدائرة اإلذن باإلجراءات التي من شلأنها أن 

ال بللاألبحللاث    قضلللليللةتنير  والقيللام  بللالوثللائق  المطللالبللة  ومنهللا 
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وال اإلداريللة  والمعللاينللات  األطراف واالختبللارات  على  .  تّحرير 

 . ولرئيس الدائرة أن يأذن بتلك اإلجراءات

يجلب على أطراف القضلللليّلة تقلديم مذكراتهم في  -100  الفصللللل  

االلكتروني، واإلدالء    هم في الرد بواسلطة النظامالدفاع أو تقارير

 المحكمة.  حددهابما يطلب منهم من وثائق في اآلجال التي ت

يجلب على الجهلة الملدعى عليهلا تقديم رّدها على    -101الفصللللل    

عريضللة الدعوى مرفقا بما لديها من وثائق تتعلق بالنزاع وذلك  

في أجل أقصلللاه شلللهر من تاريح اإلعالم بها وللمدعي أن يودع  

رّده خالل شللللهر، وفي هلذه الحلاللة يكون للجهلة الملدعى ملذكرة  

وال يمكن أن .  عليهلا أن تودع ملذكرة في الرّد في ملدة مملاثللة

 . يتواصل تبادل التقارير إال بإذن من رئيس الدائرة

في حلاالت التلأكلد    الملذكور  ويمكن للمحكملة اختصلللللار اآلجلال

 . واالستعجال

ح   ي التسليم بصّحة ما  الجزاء المسلط    اعتماد يقت 
ل ف 

ّ
والمتمث

ي صورة عد
الدعوى ف  ي 

ي مادة  ورد ف 
المسؤولية  م رد االدارة ف 

غرار   لعىل  بالنسبة  اعتماده  تّم  السلطة ما  تجاوز    دعوى 

 ( 2)الورشة عدد 

اآلجال المنصوص عليها بالفصل   احترامقع  يإذا لم   -102 الفصل 

فإّن التحقيق في القضللية يتواصللل دون أن   من هذا القانون  101

 . يتوّقف على ما تّمت اإلحالة بشأنه

ويعتبر علدم رّد اإلدارة على عريضلللللة اللّدعوى في ملادة تجلاوز  

السللللطة بعد انقضلللاء األجل تسلللليما منها بصلللحة ما ورد في 

 . ما لم يكن بالملّف ما يخالف ذلكالدعوى،  

ي الورشة عدد   
ي تّم إدراجها  األح  2ثّمن المشاركون ف 

كام الت 

الفصل   هذا  ي 
والجلسة ف  الوثائق  شية  بخصوص 

 . المكتبية

ال يمكن مجلابهلة المحكملة بسللللريّلة الوثلائق أو   -103  الفصلللللل

 . المعلومات المطلوبة
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وللمحكملة بنلاء على تقرير معلّلل من أحلد األطراف أن تقلّدر ملدى   

عليها بمقر سلللرية الوثائق والمعلومات، ولها أن تطلب االطالع 

 . المحكمة أو على عين المكان ويحّرر محضر في ذلك

كتسي طابعا سريا  تإذا تبيّن للمحكمة أّن الوثائق والمعلومات ال و

وفي .  ها تأمر الجهة المعنية بإحالة نسلللخة منها إلى األطراففإنّ 

صللورة ثبوت سللرية الوثائق والمعلومات تتولى المحكمة دعوة  

 . إِطالعهم على فحوى المحضر وة األطراف إلى جلسة مكتبي

ال يجوز للمدعي إضلللافة مطاعن أو زيادة طلبات    -104الفصلللل    

 . مرافعةالبعد جلسة  

ألهمية  ير  أكتر  أو  ية  تحضت  جلسة  عىل  التنصيص  ح  قت 

ي القضايا 
 ( 2)الورشة عدد  الجلسات بالنسبة للفصل ف 

يتولى رئيس الدائرة تقدير ما إذا كانت القضللللية   -105  الفصللللل 

يحضلرها أعضلاء  ضليريةجاهزة للفصلل، وله أن يعقد جلسلة تح

 . الّدائرة

ح المقرر ادراج    يقت  ي 
للقاض  ي 

القانوئ  وع    الرأي  مشر صلب 

ي تحرير الحكم 
  الحكم لتسهيل عمل الهيئة الحكمية والتشي    ع ف 

ي ظرف الشهرين
 التحرير يكون ف 

ّ
 ( 2)الورشة عدد  .  خاصة وأن

 

ي الورشة عدد  
جال  ضبط واختصار اآل   2ثّمن المشاركون ف 

ي القضايا 
هم تساءلوا عن سبب عدم تضمي    للبت ف 

ّ
، لكن

وع الحكم.  ي المقرر ضمن مشر
 رأي القاض 

يتولى القاضلي المقّرر، في أجل أقصلاه سلتة أشلهر    -106الفصلل 

إلى رئيس   القضلللليلة  من تلاريح تسللللجيلل اللدعوى، إحلاللة ملف

الّدائرة مرفقا بمشلروع حكم يتضلّمن موجزا للوقائع واإلجراءات  

والمسلللائل القانونية التي يثيرها النزاع دون ومقاالت الخصلللوم 

 . تضمين رأيه في القضية

، إحلاللة ملف ذللكويتولى رئيس اللدائرة، في أجلل أسللللبوع من  

 . جلسة مرافعةفي القضية إلى رئيس المحكمة لتعيين القضية  

ي أجل الشهر الذي يدىلي فيه مندوب  يستحسن إ  -
عادة النظر ف 

ي  ظاته بالنظر إل الدولة بملحو 
مكانية احالة عدة ملفات عليه ف 

ي أجل    امكانية. ويمكن التنصيص عىل  نفس التاري    خ
التمديد ف 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  الشهر   2اعتتر  أجل   

ّ
أن

ي الفقرة الثانية من الفصل غت  مناسب  
المنصوص عليه ف 

ه من المستحسن التمديد فيه. 
ّ
 وأن

 

يمكن بقرار من  رئيس المحكمللة إحلاللة ملف   -107الفصلللللل  

القضلللية إلى مندوب الدولة إلعداد ملحوظاته الكتابية في شلللأنه 

 . تظرف بالملف

 . حالة من رئيس المحكمة أو بطلب من رئيس الدائرةوتكون اإل
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بالنظر   الدولة  مندوب  من  بطلب  المدة  لنفس  الشهر 

 ( 2)الورشة عدد . لخصوصية الملف

ح    - ي يقت  االقتصار عىل اعتماد صياغة احالة الملفات لمندوئر

الدولة بطلب من رئيس الدائرة بقرار من رئيس المحكمة وليس  

اح من رئيس المحكمة  (2)الورشة عدد  . باقت 

 

 

أجل شهر من   يويتولى مندوب الدولة إعداد ملحوظات كتابية ف 

 . تاريح تعهده بالملف

في أجل أسللبوع من تاريح  ملف القضللية  ويحيل رئيس المحكمة  

 . توصله بملحوظات مندوب الدولة إلى رئيس الدائرة

الدائرة    يتولىو القضية  رئيس  أقصاه شهر إحالة ملف  أجل  في 

الدولة إلى رئيس المحكمة مندوب  من تاريح توصله بملحوظات  

 . جلسة مرافعةفي لتعيينه 

  
 وسائل التحقيق في : الباب الخامس

ح عام حول هذا القسم : يستحسن االقتصار عىل بعض  مقت 

أغلبها   عن  واالستغناء  االختبار  قسم  ي 
ف  الواردة  الفصول 

  . 120والفصل    113النعدام جدواها وخاصة حذف الفصل  

 ( 2)الورشة عدد 

 
 االختبارفي : القسم األول

يمكن لرئيس الدائرة المتعهدة، تلقائيا أو بطلب من  - 108 الفصل  

أذن بإجراء اختبار كلما اقتضى سير التحقيق يأحد األطراف أن  

 . ذلك

واحدو خبير  بواسطة  االختبار  للمحكمة  و  . يجرى  ؤه  جراإيمكن 

 . بواسطة أكثر من خبير

 شراف رئيس الدائرة.  إه تحت أعماليباشر الخبير  - 109الفصل   

 ختبار. ويمكن لرئيس الدائرة أو من يكلفه حضور أعمال اال

المحكمة  -110  الفصل   يقيّد  ال  الخبير   استبعادوللمحكمة  .  رأي 

 .  تقرير االختبار كليا أو جزئيا بشرط التعليل
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الخبير  يتّم    -111الفصل     المقرر    ه يُِعدّ بقرار  تكليف  القاضي 

 الدائرة المتعهدة. يمضيه رئيس و

أطراف   وتوجه وإلى  الخبير  إلى  التكليف  قرار  المحكمة  كتابة 

 النزاع بواسطة النظام االلكتروني. 

 :   التاليةعلى البيانات    صوصايشتمل قرار التكليف خ  -112الفصل    

تف وعند  اه العدد القضية وأطرافها وعناوينهم وأرقام  /  1

 ، وعناوين البريد اإللكترونياالقتضاء أرقام الفاكس 

بريده  /  2 وعنوان  هاتفه  ورقم  وعنوانه  الخبير  هوية 

 ،اإللكتروني

 ،لوقائع القضية  زعرض موج/ 3

العاجلة /  4 والتدابير  الخبير  من  المطلوبة  الفنية  األعمال 

 ،ها عند االقتضاء ذله اتخا المخول

 ،لتنفيذ المأمورية المطلوب من األطراف / 5

د إليداع تقرير االختبار بكتابة المحكمة على  األجل المحدّ /  6

 ، أن ال يتجاوز ثالثة أشهر

الحساب  على    التسبقة/  7 على  دفعها  الواجب  األجرة 

 . والطرف المطالب بأدائها

الخبير   تكليف  قرار  الضروريةيرفق  إلجراء   بالمؤيدات 

 . االختبار
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ح     مؤسسة الصلح   نظرا لوجود وجوبيا    113حذف الفصل  يقت 

 ( 2)الورشة عدد 

يمكن للخبير بطلب من المحكمة أو بطلب من أحد   -113الفصل   

مختلف   بين  توفيقية  بمساع  القيام  منه  بمبادرة  أو  األطراف 

 . األطراف

للخبير المنتدب خالل الخمسة أيام الموالية لتسلمه  -114الفصل   

يصدر  وعندئذ  المأمورية،  من  إعفاءه  يطلب  أن  التكليف  قرار 

المحكمة  لكتابة  ويأذن  بتعويضه  قرارا  المتعهدة  الدائرة  رئيس 

الخبراء  بإرساله   وباقي  المعّوض  والخبير  المعني  الخبير  إلى 

 م االلكتروني. بواسطة النظاالمنتدبين وإلى أطراف النزاع 

يجب على الخبير المنتدب في أجل شهر من تاريح    -115الفصل    

يتضمن  أطراف النزاع  إلى  استدعاء  توجيه  توصله بقرار التكليف  

وساعة  ويوما  وشهرا  سنة  وتاريخه  االختبار  إجراء  مكان 

من   األقل  على  أسبوع  قبل  وذلك  االلكتروني  النظام  بواسطة 

 الموعد المحدد. 

في حضور أعمال    يمكن لألطراف توكيل من ينوبهم  -116الفصل    

 . حضوره مناالستعانة بمن يرون فائدة و االختبار

  بلوغ من    ثبتولو في غياب األطراف بعد الت  هيباشر الخبير أعمالو

 . إليهم االستدعاء

ع  -117الفصل     التسبقة  خالص  المدعي  على  أجرة    لىيجب 

 . االختبار في أجل عشرة أيام من تاريح توصله بقرار التكليف

ويتعيّن على الخبير في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريح  

 .       توصله بقرار التكليف إعالم المحكمة بعدم توصله بالتسبقة

ويأذن رئيس الدائرة المتعهدة بتوجيه تنبيه إلى الطرف الذي لم  

التسبقة االلكتروني  بواسطة  يدفع  التنبيه  النظام  يحترم  لم   وإذا 
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ال في  النظر  المحكمة  أوراقها    قضيةتواصل  تقضي  أطبق  و 

 . هابطرح

 -   

 

مصلحة مباشرة أو   إن كانت له  يجب على الخبير  -118الفصل  

في أجل أقصاه أسبوع  بذلك  غير مباشرة أن يعلم رئيس الدائرة  

 . من تاريح توصله بقرار التكليف

يقدم    ومؤيدالتجريح في الخبير بمقتضى مطلب معلل    ولألطراف

سبب من   علمهم بوجودفي أجل أسبوع من تاريح  إلى المحكمة  

أسباب التجريح كالقرابة أو العداوة الواضحة أو أي سبب جدي 

 . آخر من شأنه المساس بحياده

في  البّت  حين  إلى  االختبار  أعمال  بتعليق  الدائرة  رئيس  ويأذن 

 . تجريحمطلب ال

أقصاه   أجل  في  التجريح  مطلب  في  البت  الدائرة  ويتولى رئيس 

خمسة عشر يوما من تاريح تعهده بمقتضى قرار بات ال يقبل أّي  

 . وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

أعمال  على األطراف مساعدة الخبير في إنجاز  يجب  -119الفصل    

و مااالختبار  بكل  الزمة    مده  ومعطيات  وثائق  من  منهم  يطلبه 

، وتيسير دخوله إلى العقارات والمحالت االختبار إلتمام مأمورية

أعمال  تقتضيه  ما  حدود  في  والخاصة  العمومية  والمقرات 

 . االختبار

المتعّهدة    طلعيُ  الدائرة  رئيس  التي  على  الخبير  قد  الصعوبات 

إنجاز    عده فيساولرئيس الدائرة أن يأذن بكل إجراء ي.  عترضهت

 . االختبار
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ح   واحترامبنص المأمورية    التقيديجب على الخبير    -120الفصل    (2)الورشة عدد الفصل هذا  حذفيقت 

 . ويعلم المحكمة بأسباب التّأخير  األجل المحّدد إلنجازها

التمديد بشهر   الدائرة  لرئيس  إيداع  مرة واحدة  ويجوز  في أجل 

 . من الخبيرتقرير االختبار بناء على طلب 

يجب على الخبير أن يحرر تقريرا مفصال في جميع   -121الفصل    

األطراف  حضور  تسجيل  بالخصوص  يتضمن  أعماله 

الفني مدعما بالمؤيّدات   هرأيووتصريحاتهم وإمضاءاتهم عليها  

 . والحجج

 

 

-   

 

الخبراء   -122الفصل   يحرر  خبير،  من  أكثر  تعيين  في صورة 

كل   آراؤهم وجب على  تباينت  وإذا  أعمالهم،  في  موحدا  تقريرا 

ويمكن للمحكمة أن . واحد منهم تعليل رأيه أو تقديم تقرير فردي

 . تطلب من كّل خبير تقديم تقرير فردي

  

 

يكون الخبير عرضة للتتبع التأديبي إذا ثبت تقصيره    -123الفصل  

 .  في إنجاز أعمال االختبار دون عذر شرعي

 . إلى رئيس المحكمة يرفعهرئيس الدائرة المتعهدة تقريرا  عدّ وي

المحكمة التأديبية    إحالته  ولرئيس  السلطة    طبقا   المختصةإلى 

 . لتشريع الجاري به العمل

الدائرة المتعهدة تعويض الخبير وإلزامه ويتم بقرار من رئيس  

لوثائق بإرجاع التسبقة والمصاريف التي تسبب فيها دون فائدة وا

 . األطراف من  همتسلّ مّما  وغيرها
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النظام   -124الفصل     بواسطة  االختبار  تقرير  إيداع  يتّم 

 . االلكتروني

التحرير على الخبير بخصوص ما تضّمنه تقرير  للدائرة    يمكنو

 . مطالبته عند االقتضاء بتقديم تقرير تكميلي ااالختبار وله 

ال  اال  دائرةوتتولى  تقرير  إلى  إحالة  التكميلي  والتقرير  ختبار 

إحالة محضر وكذلك  األطراف في أجل أسبوع من تاريح اإليداع  

 .  سماع الخبير إلى األطراف في أجل أسبوع من تاريح تحريره

يتولى الخبير تقدير أجرته باالعتماد خصوصا على    -125الفصل    

ساعات أو أيام العمل المقضاة في دراسة الملف والقيام باألعمال 

الميدانية وإعداد التقرير، والمصاريف المبذولة إلنجاز االختبار 

واستدعاء األطراف   مصاريف التنقلمن قبيل  والمثبتة بمؤيدات  

 .  تقرير االختبار والمصاريف المكتبية الالزمة إلعداد

إلى    -126الفصل     االختبار  تقرير  إحالة  الدائرة  رئيس  يتولى 

ه بالنظام  رئيس المحكمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريح إيداع

 .االلكتروني

يضبط رئيس المحكمة أجرة االختبار باقتراح من رئيس الدائرة و

على عناصر ضبط األجرة ومؤيداتها وتشعب األعمال باالعتماد  

نص   بتنفيذ  الخبير  التزام  ومدى  وأهميتها  المطلوبة  الفنية 

 المأمورية.

بو المتعلق  بالقرار  واألطراف  الخبير  المحكمة  كتابة  ضبط  تعلم 

 .نظام االلكترونيبواسطة الأجرة االختبار 

طلب    -127الفصل     االختبار  يمكن  أجرة  رئيس من  مراجعة 

ي معلل  بمطلب  المعني   تمالمحكمة  الطرف  أو  الخبير  إلى  تبليغه 



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

55 

وذلك في أجل أقصاه أسبوع من تاريح    بواسطة النظام االلكتروني

وإال   إدراجالقرار المتعلق بضبط أجرة االختبار بالنظام االلكتروني

 .  رفض المطلب

يقع البّت في مطلب المراجعة في أجل أقصاه أسبوع بمقتضى  و

 . قرار ال يقبل أّي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

االختبار   -128الفصل     أجرة  بأداء  المطالب  الطرف  على  يجب 

من  أيام  عشرة  قدره  أجل  في  الخبراء  خالص  يفيد  بما  اإلدالء 

وفي .  أجرة االختبار أو قرار المراجعة  تاريح إعالمه بقرار ضبط

عدم   عليه  إصورة  التنبيه  رغم  الخالص  يفيد  بما  تحجز  دالئه 

غير أنه .  االختبار ولها أن تقضي بطرح القضية  المحكمة تقريرَ 

اء بعد أن تأذن له المحكمة ف خالص أجرة الخبرايمكن ألحد األطر

 . إذا كانت له مصلحة في مواصلة النظر في القضيةبذلك 

السند    -129الفصل     قّوة  االختبار  أجرة  ضبط  لقرار  تكون 

طبق   يمكنو  ،التنفيذي التنفيذ  طرق  جميع  إلى  اللجوء  للخبير 

 . لتشريع الجاري به العملا

  
 في المعاينات القضائية: القسم الثاني

تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف    -130الفصل     يمكن للمحكمة 

إجراء المعاينات الضرورية بما في ذلك التوجه على عين المكان  

لمعاينة أيّة واقعة أو االطالع على مستندات أو وثائق أو التثبت  

 .     مسألة أخرى  من أية

  

 

األطراف    -131الفصل   باستدعاء  المتعهدة  الدائرة  يأذن رئيس 

مباشرة بجلسة    سواءوالغير عند االقتضاء، لحضور المعاينات  

المرافعة أو بواسطة النظام االلكتروني وذلك في أجل ال يقل عن  
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ويتضمن االستدعاء وجوبا    . إجراء المعاينةتاريح  خمسة أيام من  

 . مكان المعاينة وتاريخها وساعتها

استدعائه دون التثبت من  ل غياب األطراف أو أحدهم بعد  ال يحوو

 .   إتمام المعاينة

المعاينة سماع   -132  الفصل   إجراء  المقرر عند  للقاضي  يمكن 

األطراف وكل شخص يرى فائدة في سماعه على أن يضّمن ذلك  

بمحضر المعاينة، كما يمكنه االستعانة بأهل الخبرة وكل من يرى  

 . حضوره منفائدة 

 . وفي صورة تعذر إتمام المعاينة، يحّرر القاضي محضرا في ذلك

يتضّمن تاريح إجراء   المقرر محضريحّرر القاضي ا  -133الفصل    

وهوية   وما   هموتصريحاتالحضور  المعاينة  المقدمة  والوثائق 

معاينته محضر.  تّمت  بها   المعاينة  ويرفق  المدلى  بالوثائق 

نسخة   وتحال  ويمضى من القاضي أو القضاة الذين أجروا المعاينة

 . إلى األطراف همن

  
 الخطوط في التحريرات وإثبات : القسم الثالث

يمكن للقاضي المقرر التحرير على طرف أو أكثر    -134الفصل    

فائدة   يرى  من  كل  على  أو  النزاع  أطراف  سماعه   منمن 

 . بخصوص وقائع القضية أو حول أيّة مسألة فنية أخرى

توجيه بلكتابة المحكمة  يأذن رئيس الدائرة المتعهدة    -135الفصل    

في أجل   بواسطة النظام االلكتروني    المعني باألمرإلى  استدعاء  

 . التاريح يوما وساعةالمكان وال يقل عن أسبوع يتضّمن 

ويحرر محضر في الغرض يمضيه القاضي المقرر وكاتب الدائرة  

 . إلى األطراف هوتوجه نسخة من  . والمعني باألمر
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بّت  للثتيمكن للمحكمة بطلب من أحد األطراف أن ت  -136الفصل    

في الخطوط ولها أن تأذن بإجراء اختبار عند االقتضاء، وتحّمل  

 . مصاريف االختبار على من تراه من األطراف

 

 

 
 في عوارض التحقيق ومعطالته  : الباب السادس

 

 

 

 

جلسللللة المرافعلة عقلد  يجوز للملّدعي إلى تلاريح    -137الفصللللل  

للة بلاللّدعوى  تقلديم   طلبلات جلديلدة علارضلللللة تكون وثيقلة الصللللّ

األصلليّة إذا كانت أسلبابها غير معلومة في تاريح القيام بالّدعوى  

 . األصليّة، على أن يدلي بما يفيد تبليغها إلى الخصم

ال يمكن أن يكون الطلللب موضللللوع الللّدعوى   -138الفصلللللل    

 . العارضة مغايرا لطبيعة الّدعوى األصلية

  

 

يجب أن يكون القرار موضللوع الدعوى العارضللة    -139  الفصللل

لطة غير معلوم به من المّدعي قبل   في نطاق دعوى تجاوز السللللّ

ويتم .  القيام، أو صادرا بعد القيام شريطة احترام آجال الطعن فيه

 . الطعن طبق إجراءات رفع الدعوى األصلية

عدم قبول الّدعوى األصللية أو رفضلها   عنيترتّب    -140الفصلل   

 . شكال عدم قبول الّدعوى العارضة

 -   

 

مرافعة  اليجوز للمّدعى عليه إلى تاريح عقد جلسة   -141الفصل  

الحصللول  يرمي إلى أن يقّدم دعوى معارضللة في صلليغة مطلب 

رر النّاجم عن القضلللية أو غير ذلك من المطالب   غرمعلى   الضلللّ

 . التي لها صلة وثيقة بالدعوى األصلية
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ال تقبل الّدعوى المعارضلة في نطاق دعوى تجاوز    -142الفصلل    

 . الّسلطة

يحكم في الّدعويين العارضللللة والمعارضللللة مع    -143الفصللللل    

 . الّدعوى األصليّة

 

 

 

 

يحّق للغير ممن له الصلفة والمصللحة التّداخل في   -144الفصلل  

 .  القضية بمقتضى مطلب يبيّن فيه أسباب تداخله وطلباته

وللمحكملة بمبلادرة منهلا أن تلأمر بلإدخلال الغير في القضلللليّلة إذا 

 . رأت ذلك مفيدا للفصل في النّلزاع

إدخال الغير في القضلية بمقتضلى   طلبويمكن ألحد األطراف أن ي

 . مطلب يبيّن فيه أسباب اإلدخال وطلباته

مطلاللب التلداخلل وكلل ملا يلدلي بله    يقع إدراجوفي جميع الحلاالت  

 . النظام االلكتروني فيالمتداخلون  

 . مرافعةالبعد عقد جلسة والتداخل خال دّ وال يقبل اال

  
 في الصلح : الباب السابع

  
 المبادئ العامةفي : القسم األول

ي الورشة عدد   
يجوز الصلللح في دعاوى القضللاء الكامل في أّي   -145الفصللل   الصلح. لية اعتماد آ  2ثّمن المشاركون ف 

 . الدعوى  اطور وفي أيّة مرحلة تكون عليه

يجب أن ال يخالف الصلللح قواعد النظام العام وال   -146الفصللل    

 . يمس بحقوق الغير
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ينص وصللل إيداع العريضللة ومكتوب إحالتها إلى   -147الفصللل   

األطراف على إمكانية إبرام الصلللح في القضللية طبق اإلجراءات  

 . المنصوص عليها بهذا القانون

يتم الصلللللح بمبلادرة من المحكملة بعلد موافقلة   -148الفصلللللل    

 . األطراف أو بسعي منهم

ويجب على رئيس الدائرة، حال توصللللله بموافقة األطراف على  

 . القضية إلى رئيس المحكمة أن يحيل ملفإجراء الصلح، 

إلى القضلللليلة  ملف يتولى رئيس المحكملة إحالة    -149الفصللللل    

 . القاضي المكلف بالصلح

و عدم  حالة  المتعهدة  وفي  بالمحكمة  بالصلح  مكلف  قاض  جود 

يتولى رئيس المحكمة تعيين قاض إلجراء الصلح من غير الهيئة 

 .التي ستبّت في الملف

  
 إجراءات الصلحفي : القسم الثاني

األطراف  مطالبة  القاضللي المكلف بالصلللح  يتولى -150  الفصللل  

يوما من خمسلة عشلر قدره  في أجل بتقديم ما لديهم من مؤيدات  

ويجب عليه اسلتدعاؤهم إلى جلسلة   . تاريح تعهده بملف القضلية

أولى في أجل ال يقل عن خمسة عشر يوما وفي كل الحاالت يجب 

 . عقد الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريح تعهده بالملف

  

 

يمكن للقاضلللي المكلف بالصللللح إجراء أكثر من   -151الفصلللل  

جلسلللللة صلللللحيلة مع كلّل طرف على حلدة أو بحضللللور جميع 

الصلللللح في كلّل الحلاالت   اتتجلاوز إجراءتاألطراف، على أن ال  

 . ثالثة أشهر من تاريح تعهده بملف القضية
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يقوم القاضللللي المكلف بالصلللللح ببذل كل ما في   -152الفصللللل    

 . بين األطراف  وسعه لتقريب وجهات النظر

أمام للغير ممن له الصلفة والمصللحة التّداخل في القضلية  ويمكن

القلاضللللي المكلف بلالصلللللح تلقلائيلا أو بطللب من األطراف وذللك  

 . تداخلالأسباب  يتضمنبمقتضى مطلب 

أن يسلتعين بأّي شلخص يرى    يمكن للقاضلي المكلف بالصللح كما

 . حضوره منفائدة  

يجلب على ممثلي اإلدارة االسللللتظهلار بتفويض   -153الفصللللل    

 .خاص يخّولهم إمضاء محاضر الصلح

سرية  -154الفصل     الصلح  المكلف   . جلسات  القاضي  ويحرر 

وال يدّون فيه إال ما تّم . طرافاأل محضرا بشأن كل جلسة يمضيه

في حال    وتُضّمن محاضر الجلسات بملف القضية  . االتفاق عليه

 . إبرام الصلح

  
 إبرام الصلح: القسم الثالث

يتم إبرام الصللح بمقتضلى محضلر يدّون فيه ما تّم   -155الفصلل    

 . االتفاق عليه ويمضيه األطراف

يتضلمن محضلر الصللح الطرف أو األطراف الذين   -156الفصلل   

 . يتحملون مصاريف التقاضي

ي الورشة عدد   
عن سبب استعمال    2تساءل المشاركون ف 

أو عبارة   الحكم  اإلذن عن  اختالف  "االذن" وعن مدى 

 القرار. 

يختم القاضللي المكلف بالصلللح محضللر الصلللح   -157الفصللل 

ويكون هذا . ويأذن بتسلوية النزاع وحفظ القضلية بموجب الصللح
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الغير اعتراض  حلاللة  اإلذن غير قلابلل للطعن ولو بلالتعقيلب، علدا  

 . طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون عليه

وال يقبل  . يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي  -158الفصل   

 . القيام من جديد بخصوص نزاع سبق إبراُم الصلح بشأنه

إذا لم يتوصلللل األطراف إلى إبرام صللللح يتولى    -159الفصلللل    

القاضي المكلف بالصلح إرجاع ملف القضية إلى رئيس المحكمة  

اللذي يحيلهلا إلى رئيس اللدائرة المتعهلدة لمواصللللللة النظر فيهلا  

وتضلمن محاضلر جلسلات الصللح بسلجل   . وفقا ألحكام هذا القانون

 . خاص

النظر في   الصلللللحالمكلف بل لقلاضللللي  ل  ال يمكنفي هلذه الحلاللة  و

 . القضية

ي الورشة عدد   
   2رأى المشاركون ف 

ّ
الفصل أحكام هذا    أن

المتعلق بالصلح    145تتعارض مع أحكام الفصل  الراهن  

فقط الكامل  القضاء  مادة  ي 
إذا كانت   . ف  عّما    وتساءلوا 

  "جميع الدعاوي"عبارة 
ّ
ي أن

ي طالع الفصل تعت 
الواردة ف 

اعات قابلة البرام  ي شأنها جميع الت  
 .  الصلح ف 

 

 

إبراُم صللللح    ، في جميع الدعاوى،يمكن لألطراف  -160الفصلللل  

وفي هذه الحالة   . فيما بينهم وإحالته إلى المحكمة للتصلديق عليه

يتولى رئيس اللدائرة المتعهلدة التصلللللديق على االتفلاق واإلذن 

 . بحفظ الملف

حلاللة ويكون هلذا اإلذن غير قلابلل للطعن ولو بلالتعقيلب، علدا  

عليله طبقلا لإلجراءات المنصللللوص عليهلا بهلذا الغير  اعتراض  

 . القانون

وتحّمل مصاريف التقاضي بالتساوي بين األطراف ما لم يتضمن  

 . االتفاق موضوع المصادقة خالف ذلك

  
 االستئنافية المحاكم اإلدارية في : العنوان الخامس
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 تنظيم المحاكم اإلدارية االستئنافيةفي  : الباب األول

عبارة    حذف  ح  االستئناف"يقت  ي    "لدى  بمندوئر المتعلقة 

الثالثة من الفصل.   ة 
ّ
ي المط

)الورشة  الدولة العامي   الواردة ف 

 (3عدد 

ي  
الفصل والفصول  ف  بي   أحكام هذا  التنسيق    84 إطار 

و  177و حذف    290)تعقيب(  يتجه  انتقالية(،  )أحكام 

االستئناف"عبارة   الدولة   "لدى  ي  بمندوئر المتعلقة 

المذكورة.   الفصول  ي 
ف  تخصيصها  لعدم  وذلك  العامي   

 ( 3)الورشة عدد 

 تتركب كّل محكمة إدارية استئنافية من: -162الفصل  

 ،مةرئيس المحك -

 ،رؤساء الدوائر -

 ،مندوبي الدولة العامين لدى االستئناف -

 ،المستشارين -

 .المستشارين المساعدين عند االقتضاء -

تعيين قضلللللاة المحكملة  ويتولى رئيس المحكملة االسللللتئنلافيلة،  

من    رئيس المحكملةوكيلل لسللللتئنلافيلة وتعيين  بمختلف اللدوائر اال

 لنيابته عند االقتضاء. ستئنافيةبين رؤساء الدوائر اال

الفقرة    - ح بخصوص  ثانية بداية من  1يقت  : تخصيص فقرة 

ق بدور كاتب  
ّ
عبارة "وتعقد جلساتها ..." وإضافة أحكام تتعل

ي عقدها )الفصل  
من م.م.م.ت.(. ويتجه كذلك   41الجلسة ف 

ي هذا اال 
ي ف  ي والتعقيبتر

تجاه أو تخصيص  تنسيق أحكام االبتدائ 

المرافعة.  جلسة  بست   يتعلق  العامة  األحكام  ضمن  فصل 

 ( 3)الورشة عدد 

ح بخصوص الفقرة    - يتجه إضافة الحل الوارد بالفصل   : 2يقت 

الذي ينّص عىل أن اتمام النصاب يكون    1972من قانون    18

وذلك    "أحد المستشارين من نفس الدائرة"باللجوء أوال إىل  

وأيضا   عضوين  من  ألكتر  الدائرة  تضمن  إمكانية  إىل  بالنظر 

لتسهيل إمكانية اتمام النصاب بأكتر شعة. وكذلك تناسقا مع  

)تعقيب( الذي تضمن الحل المذكور. كما    181  أحكام الفصل

)الفصل   ي 
االبتدائ  أحكام  تنسيق  االتجاه.  83يتجه  هذا  ي 

ف   )

 ( 3)الورشة عدد 

تتركب كل دائرة اسلتئنافية من رئيس وأعضلاء من   -163  الفصلل 

. بين المسللتشللارين أو المسللتشللارين المسللاعدين عند االقتضللاء

 . وتعقد جلساتها برئاسة رئيس الدائرة وعضوين

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع ألحد أعضاء 

الدائرة يقع إتمام النصلاب بأحد المسلتشلارين من دائرة اسلتئنافية 

 . أخرى بنفس المحكمة بعد إعالم رئيس المحكمة

وفي صللورة حصللول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسللة الجلسللة 

 .رئيس دائرة استئنافية أخرى بتكليف من رئيس المحكمة

قد  ية عضللو الدائرة االسللتئناف ويشللترط في كل الحاالت أالّ يكون  

 .رأي في القضية بأّي وجه من األوجهالسبق له الحكم أو إبداء 
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ة من    : 3بخصوص الفقرة  و   - التنسيق مع أحكام الفقرة األخت 

.    84الفصل  ي الدولة العامي    بخصوص تكليف مندوئر

ي )ال
فصل  كما يتجه تعميم نفس المالحظة بخصوص االبتدائ 

 (3)الورشة عدد  (. 181( والتعقيب )الفصل 83

  
 اختصاص المحاكم اإلدارية االستئنافيةفي : الثانيالباب 

من   الثانية  ة 
ّ
المط ي 

ف  المذكورة  السلط  ترتيب  إعادة  ح  يقت 

 الفقرة الثالثة حسب ترتيبها الدستوري: 

رئيس    -" عن  الصادرة  االدارية  نواب القرارات  مجلس 

للقضاء األعل  المجلس  ورئيس  المحكمة    الشعب  ورئيس 

 (3)الورشة عدد  " ،الدستورية

تختص المحلاكم اإلدارية االسللللتئنلافيلة في نطلاق    -163الفصللللل   

األحكام االبتدائية  كافة  مرجع نظرها الترابي بالنظر في اسلتئناف 

 . الصادرة عن المحاكم اإلدارية االبتدائية

كملا تختص المحلاكم اإلداريلة االسللللتئنلافيلة بلالنظر في قرارات 

النزاعات المسللللندة إليها بمقتضللللى   جميعالهيئات المهنية وفي  

 . قوانين خاصة

ة بتونس بالنظر ابتدائيا في وتختص المحكمة اإلدارية االسلتئنافيّ 

 : الطعون الموجهة ضدّ 

 ، األوامر الرئاسية والحكومية -

نواب القرارات   - مجلس  رئيس  عن  الصادرة  االدارية 

المجلس   ورئيس  الدستورية  المحكمة  ورئيس  الشعب 

 ، األعلى للقضاء

العمومية  - الهيئات  عن  الصادرة  اإلدارية  القرارات 

القاضي   إلى  المسند  االختصاص  المستقلة مع مراعاة 

 . بمقتضى هذا القانون  االستعجالي

  
 اإلجراءات لدى المحاكم اإلدارية االستئنافية  في  : الثالث  الباب
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ح حذف عبارة "تنفيذية" من الفقرة األوىل وترك العبارة    - يقت 

 ( 3)الورشة عدد  "تسلم نسخة من الحكم". عىل اطالقها: 

-  : ي
ح مراجعة صياغة الفقرة الثانية لتصبح كاآلئ     يقت 

األطراف  " أسماء  عىل  المطلب  يحتوي  أن  وألقابهم  ويجب 

وتاريــــخ صدوره    ومقراتهم المستأنف  الحكم  عدد  بيان  مع 

ي أصدرته". 
 ( 3)الورشة عدد  ومنطوقه والمحكمة الت 

عادة، من يتسلم النسخة التنفيذية هو المستفيد من    -

الحكم وبالتاىلي يكون الطرف األحرص عىل االستئناف هو 

تاري    خ   اعتماد  معه  يجوز  بما ال  الحكم  عليه  تسلط  من 

التنفيذية كمنطلق لعد اآلجال.    تسليم )الورشة  النسخة 

 (3عدد 

ي التبليغ عن طريق عدل منفذ وكذلك    -
ورة التفكت  ف  ض 

تسليم النسخة المجردة من الحكم من كتابة المحكمة أو 

 (3)الورشة عدد  التوجيه اإلداري. 

يرفع االستئناف بمقتضى مطلب يقدم بواسطة محام    -164الفصل  

ى االستئناف في أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء لدى التعقيب أو لد

من تاريح اإلعالم بالحكم الحاصل وفق هذا القانون أو من تاريح 

الحكم تنفيذية من  أجل  يرفع  و  ،تسلّم نسخة  في  األحوال  كّل  في 

بالنظام   فيه  المطعون  الحكم  أقصاه ستة أشهر من تاريح إدراج 

بالنسبة   اااللكتروني  الصادرة عن محاكم إلى  والقرارات  ألحكام 

 . القضاء اإلداري

وألقابهم   األطراف  أسماء  على  المطلب  يحتوي  أن  ويجب 

الحكم منطوق  بيان  مع  التي   ومقراتهم  والمحكمة  المستأنف 

 . تهأصدر

ال يقبل االسلللتئناف مرتين ضلللّد نفس الحكم ومن   -165الفصلللل    

نفس الطرف ولو لم ينقض أجلل الطعن أو صللللدر حكم بلالرجوع  

 . في االستئناف أو بالرفض شكال

ح  :   توضيحهتغيت  صياغة الفصل لمزيد يقت  ي
 كاآلئ 

بدفت  خاص   االستئناف  تقييد مطلبكتابة المحكمة ب  قومت"

إحالة(    ومتابعة )طلب  الدائرة  توجيه  إل  ي 
االبتدان  الملف 

 (3)الورشة عدد  . االستئنافية المتعهدة"

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  توضيح    3رأى  ورة  ض 

 مقتضيات هذا الفصل.  

بدفتر    االسلتئناف تقييد مطلببالمحكمة  كتابة   قومت  -166الفصلل  

ومتابعة إيداع الملف االبتدائي لدى المحكمة االسللللتئنافية خاص  

 . المتعهدة

 : ي
ح مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ   يقت 

يقدّم المستأنف  الل  جل    يأاوز  الهتينيم  م روخيت رقدي   "

 :  طلبه  و يلي زإ  سقط اسأئنوفه

 محرص  إعالمه بالحكم إن وقع ذلك اإلعالم،نسخة من  -

 المستأنف، أو القرار نسخة من الحكم -

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ح  تدقيق    3اقت  مزيد 

بإدراج بعض اإلضافات فيه كما  الفصل  مقتضيات هذا 

االنتقالية  رأوا   األحكام  مع  مقتضياته  تنسيق  ورة  ض 

ي حت   النفاذ. 
وئ  ي االلكت 

 بخصوص دخول التقاض 

يقّدم المسلتأنف خالل أجل ال يتجاوز الشلهرين من   -167الفصلل  

 : تاريح تقديم مطلبه ما يلي وإال سقط استئنافه

 ،محضر إعالمه بالحكم إن وقع ذلك اإلعالم -

 ،نسخة من الحكم المستأنف -

 في بيان أسباب الطعن،  مذكرة -
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ي بيان أسباب الطعن،   -
وما يفيد ابالغ نظي  منها إل مذكرة ف 

المســــتأنف ضــــده وكافة المشــــمولي   بالحكم أو القرار وذلك 

ك أثرا كتابيا"   بأي وسيلة تي 

ورة التنس      يق مع األحكام االنتقالية بخص      وص دخول   )مع ض 

ي حت   النفاذ(. 
وئ  ي االلكت 

 (3)الورشة عدد  التقاض 

ح إدراج   بخصوص تطبيق هذا الفصل إىل    أحكام انتقاليةيقت 

ي حت   النفاذ تنّص عىل: 
وئ  ي االلكت 

 حي   دخول التقاض 

بأي    - األطراف  لجميع  مبلغة  مستندات  تكون  أن  وجوب 

ك أثرا كتابيا.   طريقة تت 

-    
ّ
الرد ه بمذكرة 

ّ
المستأنف ضد إدالء  أجل  احتساب  يتّم  وأن 

  اإليداع. بداية من تاري    خ تبليغه بمستندات االستئناف وليس  

 ( 3)الورشة عدد 

ي الورشة عدد 
ورة التنصيص    3أشار المشاركون ف  إىل ض 

ي 
التقاض  دخول  حي    وإىل  االنتقالية  األحكام  ضمن 

ي حت   النفاذ عىل وجوب أن تكون المستندات 
وئ  االلكت 

أثرا كتابيا.  ك  تت  بأي طريقة  األطراف  لجميع  كما    مبلغة 

حوا   السياق  اقت  نفس  ي 
انف  تاري    خ  أجل  مراجعة  طالق 

 .
ّ
 اإلدالء بمذكرة الرد

ف ضلللده اإلدالء بمذكرة الرد  يجب على المسلللتأنّ   -168الفصلللل  

 إيداععلى مسلتندات الطعن في أجل ال يتجاوز شلهرين من تاريح  

 . تقارير الرّد الواردة بعد األجلوال يعتّد ب. مستندات االستئناف

ح   ي فرز الطعون" برّمته.    حذف القسم الرابع يقت 
)الورشة  "ف 

 (3عدد 

ي الورشة عدد  
 فرز الطعون يمّس    3اعتتر المشاركون ف 

ّ
أن

 االستئناف لم يعد  
ّ
ي عىل درجتي   سيما وأن

بمبدأ التقاض 

ي القانون المقارن يتم اعتماد  
، كما أنه ف  ي

له مفعول ايقاف 

ي التعقيب فقط.  
 هذه التقنية ف 

 الطعون القسم الرابع: في فرز 

ح حذف هذا الفصلير  المحاكم اإلدارية االستئنافية دائرة أو أكثر بتتولّى    -169الفصل    (3)الورشة عدد  قت 

الطعون الدوائر    فرز  إحدى  إلى  القضية  ملف  إحالة  قبل 

 . اإلستئنافية

يعيّن من بين أقدم رؤساء    تتركب دائرة فرز الطعون من رئيسو

المستشارين أقدم  من بين  يعيّنان  وعضوين  الدوائر االستئنافية  

 . ستئنافلدى اإل
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ويجوز لعضو دائرة فرز الطعون التي قّررت إحالة ملف القضية  

 . أن يكون عضوا في الدائرة اإلستئنافية التي ستبت في الطعن

في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريح    تتولى الدائرة تفحص الطعن

 . ستئنافتقديم مطلب اال

إلى  الطعن    وفي صورة تقديم مطلب توقيف تنفيذ يرجأ فحص

 . حين البت في المطلب

وفي صورة اإلذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحال ملف  

 . القضية إلى إحدى الدوائر االستئنافية

ح حذف هذا الفصل   مقبول    -170الفصل    (3)الورشة عدد  يقت  الطعن غير  أّن  باإلجماع  الدائرة،  رأت  إذا 

على  شكال أو كان مآله السقوط أو تم الرجوع فيه أو كان قائما  

،  لتعارضها مع فقه قضاء مستقرغير جدية في ظاهرها  مستندات  

برفضه بإيجاز    . قضت  قرارها  في  الدائرة  هذا وتبيّن  أسباب 

 . إعالم األطراف بهبالمحكمة  قومت كما. الرفض

وال يقبل هذا القرار أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب غير  

أنه يجوز لألطرف في أجل أقصاه شهر من تاريح اإلعالم بقرار  

اإلدارية   المحكمة  أمام  مراجعته  في  مطلب  تقديم  الرفض 

المطل يكون  أن  ويجب  المتعهدة  ومرفقا  االستئنافية  معلال  ب 

  500,000)تأمين مبلغ قدره خمسمائة دينار  بالمؤيدات وبوصل  

بصندوق الودائع واألمانات بعنوان الخطية التي يجب تسليطها  (  د

 . في صورة رفض المطلب

ويكون قراراها باتا  .  تتعهد الدوائر االستئنافئية بالنظر في المطلب

 . التماس إعادة النظر فيهوال يقبل أي وجه من أوجه الطعن عدا 
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إحدى   إلى  القضية  ملف  يحال  ذلك  خالف  الدائرة  رأت  إذا  أما 

ال تحول عضوية دائرة فرز وفي هذه الحالة  .  الدوائر االستئنافية

 . ملفبال  التي ستتعهد ستئنافيةالطعون دون عضوية الدائرة اال

عبارة    - قبل  الواردة  "مطلب"  عبارة  حذف  ح  يقت 

 ( 3)الورشة عدد    "االستئناف". 

ي الورشة عدد  
إعادة ترتيب هذا  إىل    3دعا المشاركون ف 

ي حالة حذف    170)  173الفصل ليصبح رقمه  
جديد ف 

 الفصول المتعلقة بفرز الطعون(. 

يقع التحقيق في مطلب االسلللتئناف طبقا للقواعد    -171الفصلللل  

المقّررة بهذا القانون بخصلوص التحقيق في الدعاوى المرفوعة 

 . دى المحاكم اإلدارية االبتدائيةل

مزيد التنسيق بخصوص األجل بتوحيد العبارات )إما اعتماد    -

 (3)الورشة عدد   األيام: ستي   يوما عوض شهرين(. 

مع    - التنسيق  احتساب  مزيد  بخصوص  السابقة  الفصول 

 .) ي
القانوئ  التبليغ  أو  ي 

وئ  االلكت  اإليداع  من  )انطالقا   اآلجال 

 ( 3)الورشة عدد 

 

ي الورشة عدد  
وجود عدم تناسق    3الحظ المشاركون ف 

وأحيانا   باأليام  ذكرها  أحيانا  يتّم  ي 
الت  اآلجال  بخصوص 

باألشهر. وكذلك بخصوص احتساب اآلجال )انطالقا من  

(.  اإليداع ي
ي أو التبليغ القانوئ 

وئ   االلكت 

الفصل   ليصبح  الفصل  هذا  ترتيب  إعادة  إىل  دعوا  كما 

 )جديد(.  169

للمسللتأنف ضللده في أجل ال يتجاوز سللتين   مكني  -172الفصللل  

يوما من تاريح إيداع مسلتندات االسلتئناف بالنظام االلكتروني أن 

ا  يرفع اسللتئنافا عرضلليا صللريحا بمذكرة كتابية مسللتقلة يضللمنه

ويبقى االسللتئناف العرضللي ببقاء االسللتئناف  .  أسللباب اسللتئنافه

األصللي ويزول بزواله ما لم يكن زوال االسلتئناف األصللي مبنيا 

 . على الرجوع فيه

ح حذف الفقرة الثانية.   -  (3)الورشة عدد يقت 

ح ب  النس               ب  ة للفقرة الث  الث  ة ح  ذف عب  ارة "وج  ب عىل".   - يقت 

 (3)الورشة عدد 

ي الورش       ة عدد 
ي الفقرة   3اعتتر المش       اركون ف 

 ما ورد ف 
ّ
أن

ي مثال لطل    ب  
الث    اني    ة يتض                   ارب مع مب    دأ حق التق    اض 

ي مبالغ التعويض. 
فيع ف  ر أو الت  التعويض عن تفاقم الرص   

ي ص               ورة قبول مب  دأ الفرز ف  إن ذل  ك  
يع  د فرز كم  ا أن  ه ف 

 مضاعف. 

ي الفقرة  
ه من المفض   ل ترك    3وبخص   وص ما ورد ف 

ّ
رأوا أن

ي االدخال من عدمه. 
ي ف 

 السلطة التقديرية للقاض 

ال يمكن أن يرفع االسلللتئناف إال من األشلللخاص   -173الفصلللل 

كملا ال يجوز رفع  .  همفِ المشللللمولين بلالحكم المسللللتلأنف أو خل

وع الحكم االسللللتئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضلللل 

 . المستأنف

وال يقبلل االسللللتئنلاف ممن قضللللي لله بكلل طلبلاتله وقبللت جميع 

 . مستنداته

وإذا تعدد المحكوم ضلدهم أو المحكوم لفائدتهم ورفع االسلتئناف 

الحكم ال يتجزأ وجللب البعض منهم وكللان موضللللوع  على    من 

اإلذن للجهلة المسللللتلأنفلة بلإدخلال بقيلة األطراف في   المحكملة

 .  القضية
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وال يقبل التداخل لدى االسلتئناف إال إذا كان بقصلد االنضلمام إلى 

أحد األطراف أو كان التداخل من شلخص له حق االعتراض على  

 . الحكم

يقّدم التداخل بموجب مذكرة محررة من قبل محام لدى االستئناف 

 . أو لدى التعقيب

إضافة  م  -  ح  عنوانه  قسمقت  عن  ":  كامل 
ّ
الط آثار  ي 

ف 

 ( 3)الورشة عدد  ". باالستئناف

ال يوقف الطعن باالسللتئناف تنفيذ الحكم المطعون   -174الفصللل  

فيه إال في ما اسللتثناه القانون أو إذا كان هذا الحكم صللادرا على  

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسللسللات والهيئات العمومية  

بلدفع مبلغ من الملال أو برفع ُعقلل أجرتهلا أو إذا كلان صلللللادرا  

 . شكليةعلى أسباب  اءاإللغبإعدام بعض الوثائق أو إذا تأسس 

ولرئيس المحكمة، وبطلب من المسلتأنف، أن يأذن بتوقيف تنفيذ  

الحكم المطعون فيه، إلى حين البّت في القضللية األصلللية إذا كان 

ال   على أن  االسللتئناف مؤسللسللا على أسللباب جديّة في ظاهرها

 . توقيف تنفيذ الحكم المستأنف ستة أشهر من تاريحذلك  يتجاوز  

  قرار رئيس محكمة االستئناف أي وجه من أوجه الطعن وال يقبل 

 . ولو بالتعقيب

فقرة    - إضافة  ح  قت  )الفصل    3ير م.م.م.ت.(   148جديدة 

  : ي
 كاآلئ 

ي عليه المطلب إذا كان موضوع  "
يم ن تغيي  الس ب المبت 

الس ب   وكان  تغيي   بدون  حاله  عل  باقيا  األصلي  الطلب 

وقائع   عل  قائم  غي   لدى  الجديد  طرحها  يقع  لم  جديدة 

 

 

 

االسللتئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها    -175الفصللل 

قبل صللدور الحكم المسللتأنف وذلك في خصللوص ما تسلللط عليه 

 . االستئناف
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بوسائل   االحتجاج  يم ن  وكذلك  األول.  الدرجة  محكمة 

االستئناف لدى  اختالف    ". جديدة  ح كان محل  المقت  )هذا 

ي الورشة عدد 
 (3بي   المشاركي   ف 

ح تخصيص فصل    -   174من الفصل    4جديد للفقرة    175يقت 

 ( 3)الورشة عدد  وما يليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والدعوى التي حكم فيها ابتدائيا ال يمكن الزيادة فيها وال تغييرها  

للدى االسللللتئنلاف إال إذا كلانلت الزيلادة تخص ملحقلات متعلقلة 

 . ر الحكمبالدعوى األصلية واستحقت بعد صدو

وإذا اقتصللر الحكم المسللتأنف على رفض الدعوى دون الخوض  

فلإنّهلا تحكم   ،في موضللللوعهلا، ورأت المحكملة علدم وجلاهلة ذللك

بنقضلللله وإرجلاع القضلللليلة إلى المحكملة الصللللادر عنهلا الحكم 

المطعون فيله للنظر فيهلا بتركيبلة مغلايرة إذا كانت القضلللليلة غير 

للفصلل فلها أن تتصلدى  مهيأة للفصلل، وإذا كانت القضلية مهيأة 

 . للبت في القضية في ضوء طلبات المستأنف

وال يجوز للمحكمة التصلللدي إذا كان الحكم صلللادرا عن محكمة  

 . غير مختصة

ويتولى المدعي في األصلل، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريح  

صللليرورة الحكم االسلللتئنافي باتا، تقديَم مطلب في إعادة نشلللر 

القضلية  التي تتولى النظر في األولىالدرجة  القضلية لدى محكمة  

اإلجراءات المتبعلة للديهلا، وإال رفض مطللب إعلادة النشللللر   طبق

 . شكال

بلالطعون   دعوى تجلاوز السلللللطلة المتعلقلة  رفعت  -176الفصللللل    

الموجهة ضللللد القرارات المنصللللوص عليها بالفقرة الثالثة من 

بواسللللطلة محلام للدى التعقيلب. من هلذا القلانون     163الفصلللللل  

 ويكون المطلب المسبق وجوبيا.  

الللدعوى   تقللّدم  السللللللابقللة  الفقرة  مراعللاة  اآلجللال   طبقومع 

تجلاوز    المقررة بهلذا القلانون بخصللللوص دعلاوىواإلجراءات  

 .االبتدائية المحاكمة لدى  المرفوع السلطة
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 المحكمة اإلدارية العليافي : العنوان السادس

  
المحكمة اإلداريّة العليا  ةتركيبفي : ولالباب األ

 ها وتنظيم

ح تعويض المستشارين المساعدين    - بالمستشارين فوق يقت 

 ( 4)الورشة عدد  . العادة

-  " عبارة  تغيت   ح 
قت  واألقسام   األقسامير االستشارية 

" بعبارة  دوائر  والستشارية  اال   الدوائرالمتخّصصة" 

 ( 4)الورشة عدد  متخّصصة". ال

ح تقني      -
ة وكيل الرئيسيقت 

 
عيي      خط

ّ
وط الت من حيث شر

 (4)الورشة عدد  ومن حيث المهام. 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  المتجه    4اعتتر  من  أنّه 

 .جديد 14الفصل والفصل هذا المالئمة بي   

 : تترّكب المحكمة اإلداريّة العليا من -177الفصل  

 الرئيس األول ، -

 رؤساء الّدوائر التّعقيبيّة، -

 مندوبي الّدولة العاّمين، -

 ،رؤساء األقسام االستشارية واألقسام المتخصصة -

 ،المستشارين -

 . المستشارين المساعدين عند االقتضاء -

القضائيّة  القضاة بمختلف  ال تعيين    األول  رئيساليتولّى  و هيئات 

العليابالمحكمة  واالستشاريّة   سنة . اإلدارية  كل  بداية  في  ويُِعّد 

 . بهانين سمية في القضاة المعيّ اقضائية قائمة 

وكيل له من بين رؤساء تعيين في بداية كل سنة قضائية ويتولى  

 . الّدوائر التّعقيبيّة لنيابته عند االقتضاء

تتكّون المحكمة اإلداريّة العليا، في نطاق مرجع    -178الفصللللل    

 : نظرها القضائي، من 

 الجلسة العاّمة القضائيّة، -

 . الّدوائر التّعقيبيّة -
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مرجع    -179الفصل     نطاق  في  العليا،  اإلدارية  المحكمة  تتكّون 

 :       نظرها االستشاري، من

 الجلسة العاّمة االستشاريّة، -

 . األقسام االستشارية -

ح   قت  الفصل    تخصيص عنوانير الثانية من  الفقرة  يستوعب 

ق    180
ّ
مركز  يتعل والت وين  بإحداث  والدراسات  البحوث 

سة  والتوثي ي شكل مؤس 
 
قائمة    عمومية ذات صبغة إداريةق ف

ات. 
ّ
 (4)الورشة عدد   الذ

حلدث بلالمحكملة اإلداريلة العليلا أقسلللللام  تُعنى تُ   -180الفصلللللل   

 . بالتقرير السنوي ومتابعة تنفيذ األحكام

يُ  يُ كما  مركز  العليا  اإلدارية  بالمحكمة  بالبحوث  حدث  عنى 

والتوثي والتكوين  بالشخصية    ق،والدراسات  القانونية يتمتع 

و المالي  تنظيموباالستقالل  ب ه  يضبط  سيره  أمر حكومي وطرق 

 . من الرئيس األولوباقتراح 

  
في الوظيفة القضائية للمحكمة اإلدارية : ثانيالباب ال

 العليا 

  
 ةالدوائر التعقيبيّ في  : القسم األول

  
 تركيبة الدوائر التعقيبيةفي : الفرع األول

. تترّكب كّل دائرة تعقيبيّة من رئيس  ومسلتشلارين  -181الفصلل    

 . وتعقد جلساتها برئاسة رئيس الدائرة وعضوين

وإذا تعذر انعقاد جلسلللة المرافعة لحصلللول مانع ألحد أعضلللائها  

فإنّه يقع إتمام النصللاب بأحد المسللتشللارين من نفس الدائرة أو 

 . دائرة تعقيبيّة أخرى عند االقتضاءمن 

لرئيس الدائرة يتولى رئاسللة الجلسللة  وفي صللورة حصللول مانع

 . رئيس دائرة تعقيبية أخرى بتكليف من الرئيس األّول
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قد   عضو الدائرة التعقيبيةويشترط في كل الحاالت أالّ يكون 

 . رأي في القضية بأّي وجه من األوجهالسبق له الحكم أو إبداء 

 مرجع نظر الدوائر التعقيبيّة في : الفرع الثاني  

ي الورشة عدد   
ه يتعي ّ     4رأى المشاركون ف 

ّ
مزيد توضيح  أن

حكم حاز قوة    الفقرة الثانية من هذا الفصل )الفرق بي   

ي به
ء المقض  ي

 . وحكم بات(  السر

الدوائر   -182الفصل   الطعون   تختص  في  بالنظر  اللتعقيبيّة 

اإلدارية   المحاكم  عن  الصادرة  النهائيّة  األحكام  ضد  الموّجهة 

. في الطعون المسندة إليها بمقتضى قوانين خاّصةاالستئنافيّة و

المحاكم   عن  الصادرة  االبتدائية  األحكام  استئناف  في  وبالنظر 

 . اإلستنافية اإلدارية

الموجهة ضد  الطعون  في  بالنظر  التعقيبية  الدوائر  تختص  كما 

حكم حاز قوة الشيء المقضي به يناقض حكما سابقا باتا صدر  

الدعوى وبين نفس األطراف أو من قام بخصوص نفس موضوع  

 . مقامهم

 أوجه الطعن بالتعقيب  في : الفرع الثالث  

 

 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  تضييق  حصول    4الحظ 

عقيب عىل 
ّ
بالت عن 

ّ
للط هامة  ر ألسباب  ّ متر وإقصاء غت  

 غرار: 

فاع،  -
ّ
 هضم حقوق الد

ي  -
ي التكييف القانوئ 

 للوقائع أو تحريفها  الخطأ ف 

 فاحش(، )خطأ 

عليل، -
ّ
 سوء أو انعدام الت

 . عدم االختصاص -

عقيبودعوا إىل  
 
ي أسباب الطعن بالت

 
وسيع ف

 
ورة الت  . رص 

  

الدرجة   -183الفصل   نهائية  األحكام  في  بالتعقيب  الطعن  يمكن 

 : استنادا إلى ما يلي

 ، مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله -1

 ، أو بأكثر مما طلب ه الخصومالحكم بما لم يطلب -2

 .   ضعف التعليل  -3

المطاعن  و في  النظر  على  المتعهدة  التعقيبية  الدائرة  تقتصر 

كان  إذا  إال  األصل  قاضي  لدى  بها  التمسك  التي سبق  القانونية 

مع  العام  بالنظام  متعلقا  التعقيب  أمام  مرة  ألول  المثار  المطعن 

متعلقا بعيب  من هذا القانون، أو    21و    20  ينحكام الفصلأمراعاة  

عرفته إال باالطالع على تسرب إلى الحكم المطعون فيه ال يمكن م

 . الحكم
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 إجراءات الطعللن بالتعقيللبفي : الفرع الللرابللع

ح    - قت  د اإلدارات العمومية المعفاة ير
ّ
إضافة فقرة جديدة تحد

عقيب. 
ّ
 (4)الورشة عدد   من إنابة محامي لدى الت

ح    - قت  المنصوص  ير ام اآلجال  نصيص عىل جزاء عدم احت 
ّ
الت

الفقرة.  ي آخر 
عقيب ف 

ّ
الت )الورشة عدد    عليها لتقديم مطلب 

4) 

ح    - قت  اير إىل  اإلشارة  عن  حذف  الصادرة  والقرارات  ألحكام 

باعتبار وجود أحكام صادرة عن هيئات    محاكم القضاء اإلداري

 ( 4)الورشة عدد  قضائية أخرى. 

 

ي الورشة عدد  دعا  
إىل عدم تعميم وجوب    4المشاركون ف 

عقيب  
ّ
الت لدى  محامي  من طرف  عقيب 

ّ
بالت عن 

ّ
الط رفع 

باعتبار وجود جهات إدارية معفاة بحكم القانون من إنابة  

 .  محامي

ام   ب جزاء عىل عدم احت 
ّ
 الفقرة األوىل لم ترت

ّ
والحظوا أن

عقيب. 
ّ
 اآلجال المنصوص عليها لتقديم مطلب الت

 هذا الفصل لم يأخذ بعي   االعتبار األحكام  كما ال 
ّ
حظوا أن

عن 
ّ
ي يتّم الط

الّصادرة عن الهيئات القضائية األخرى والت 

عقيب أمام المحكمة اإلدارية. 
ّ
 فيها بالت

يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلب يقدم بواسطة    -184الفصل  

تاريح  من  ابتداء  شهرا  يتجاوز  ال  أجل  في  التعقيب  لدى  محام 

م بالحكم الحاصل وفق هذا القانون أو من تاريح تسلّم نسخة  اإلعال

وفي كّل األحوال في أجل أقصاه ستة أشهر من    ،تنفيذية من الحكم

إلى  تاريح إدراج الحكم المطعون فيه بالنظام االلكتروني بالنسبة  

 . ألحكام والقرارات الصادرة عن محاكم القضاء اإلداريا

على   المطلب  يحتوي  أن  وألقابهم  ويجب  األطراف  أسماء 

يه  ومقراتهم مع بيان منطوق الحكم المعقب والمطاعن الموجهة إل

التي سيقع تفصيلها في مذكرة الطعن وإال رفض مطلب التعقيب  و

 .   شكال

عن.   -
ّ
الط رة 

ّ
تبليغ مذك يفيد  تقديم ما  ح إضافة  )الورشة    يقت 

 (4عدد 

-    
ّ
ح إضافة تقديم ما يفيد تبليغ الرد قت  عن. ير

ّ
رة الط

ّ
 عىل مذك

 ( 4)الورشة عدد 

من  شهرينيقدم المعقب خالل أجل ال يتجاوز  -185الفصل  

 :تاريح تقديم مطلبه ما يلي وإال سقط طعنه

محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع   -

 ،ذلك اإلعالم
 ،نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه -
التعقيب في بيان  مذكرة محررة من طرف محام لدى  -

أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل  

 . مطعن على حدة

ال يقبل الطعن بالتعقيب إال مّمن كان طرفا في الحكم    -186الفصل    

 . المطعون فيه أو من خلفه

إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإّن الطعن من أحد  و

 . في حق البقيةاألطراف ينتج آثاره 
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وإذا رفع الطعن ضد أحد األطراف في موضوع غير قابل للتجزئة 

 .  لم يقع تبليغ مذكرة التعقيب إلى بقية األطراف إذاالطعن  يقبلال 

النظر في استئناف األحكام    تتولى الدوائر التعقيبية  -187الفصل    

اال المحاكم  عن  الصادرة  اإلداريةئستاالبتدائية  طبق   نافية 

اإلجراءات والصالحيات المقررة بهذا القانون بخصوص الطعون  

 . المرفوعة لدى المحاكم اإلدارية االستئنافية

  
 اجراءات فرز الطعون : في الفرع الخامس

ح  ي الورشة عدد   (4)الورشة عدد  هذا الفصل.  حذفيقت 
 أحكام هذا الفصل   4الحظ المشاركون ف 

ّ
أن

ي للقضايا )الفصل  تعارض مع مبدأ  ت
وئ  وزي    ع االلكت 

ّ
  30الت

ة(. 
ّ
وع المجل  من مشر

 الفصل لم  
ّ
ائرة إذا ما  كما أشاروا إىل أن

ّ
د طبيعة الد

ّ
يحد

   . كانت دائمة/ متخّصصة

المحكمة اإلدارية العليا فرز  دائرة أو أكثر بتتولّى    -188الفصل  

 . الطعون

يعيّن من بين أقدم رؤساء    تتركب دائرة فرز الطعون من رئيسو

المستشارين لدى  أقدم  من بين  يعيّنان  وعضوين    الدوائر التعقيبية

 التعقيب. 

في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريح    تتولى الدائرة تفحص الطعن

 . تقديم مطلب التعقيب

وفي صورة تقديم مطلب توقيف تنفيذ يرجأ فحص الطعن إلى حين  

 البت في المطلب. 

ن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحال ملف  وفي صورة اإلذ

 القضية إلى إحدى الدوائر التعقيبية.

ح  مقبول    -189الفصل    (4)الورشة عدد  هذا الفصل.  حذفيقت  الطعن غير  أّن  باإلجماع  الدائرة،  رأت  إذا 

شكال أو كان مآله السقوط أو تم الرجوع فيه أو كان قائما على  

على  أو  من هذا القانون    182التي حّددها الفصل  غير األسباب  

فيه   المطعون  الحكم  نقض  إلى  بيّنة  بصفة  تؤّدي  ال  مستندات 

 . ، قضت برفضهلتعارضها مع فقه قضاء مستقر
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الرفضوتب هذا  أسباب  بإيجاز  قرارها  في  الدائرة    قوم ت  كما.  يّن 

 . المحكمة إعالم األطراف به

أّي وجه من أوجه الطعن   برفض الطعنوال يقبل القرار الصادر  

 . عدا التماس إعادة النظر

المحكمة  على  بالعرض  جدير  الطعن  أّن  الدائرة  رأت  إذا  أما 

. ية إلى الدوائر التعقيبيةاإلدارية العليا فإنّه يتّم إحالة ملف القض

ال تحول عضوية دائرة فرز الطعون دون عضوية وفي هذه الحالة  

 . ملفبال  التي ستتعهد الدائرة التعقيبية

  
 آثار الطعن بالتعقيب في : سادسالفرع ال

 

 

ال يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه   -190الفصل   

إال فيما استثناه القانون أو إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة  

بدفع  العمومية  والهيئات  المؤسسات  أو  المحلية  الجماعات  أو 

بإعدام   كان صادرا  إذا  أو  أجرتها  برفع عقل  أو  المال  من  مبلغ 

 . بعض الوثائق

اسللتثنائية وبطلب من الطاعن، أن يأذن    ورةاألّول بصلل للّرئيس  و

بتوقيف تنفيلذ الحكم المطعون فيله إلى حين صلللللدور القرار في 

 .  ن على أسباب جّدية في ظاهرهاالقضيّة إذا تأّسس الطع

يمكن للرئيس األّول تلقلائيلا أو بطللب من رئيس   -191الفصلللللل    

ى  مندوب الّدولة الدائرة التعقيبية المتعّهدة أن يحيل القضللللية إل

العام إلعداد ملحوظاته الكتابية التي يضللللّمنها رأيه القانوني في 

 . القضية في أجل أقصاه شهران من تاريح تعهده بالملف

على أن  العام ويحق لألطراف الرد على ملحوظات مندوب الدولة

 .الرّد في أجل يحدده رئيس الجلسة  يتم الطلب خالل الجلسة ويقع
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ح   "يقت  بعبارة  المطاعن"  "كافة  عبارة  موضوع  تعويض  ي 
 
ف

عن
 
 ( 4)الورشة عدد ". الط

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون      4اعتتر 

ّ
بعض  أن ي 

ف  ظر 
ّ
الن

أحيان المطاعن غت  ذي جدوى،  المطاعن  بقية  يجعل  ا 

ه يستحسن بالتاىلي عدم إلزام الدائرة التعقيبية  
ّ
  وأن

 
بالبت

ة المطاعن
 
ي كاف

 
 . ف

تبت الدائرة التعقيبيّة في كافة المطاعن المضمنة   -192الفصل  

بمذكرة التعقيب وتقّرر في صورة قبول الطعن نقض الحكم كليا  

أو جزئيا وتحيل ملف القضيّة إلى محكمة األصل لتعيد النظر فيها  

 . بهيئة حكميّة جديدة

التصريح    -193الفصل     على  تقتصر  أن  التعقيبية  للدائرة  يمكن 

بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم دون إحالة إذا رأت  

أّن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على  

 . عادة النظرإلالنقض دون إحالة كلما انعدم موجب 

ة يرجع  قرار النقض الذي تصدره الدائرة التعقيبي  -194الفصل    

الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم الواقع نقضه فيما  

 . تسلط عليه النقض

وتدارك القصور  للدائرة التعقيبية استبدال السند القانوني    يمكنو

ه إذا كان ذلك  دون حاجة إلى نقضفيه    في تعليل الحكم المطعون

 . إليهالتي انتهى االنتيجة  من حيث  سيؤدي إلى تأييد الحكم

مع   -195الفصل     النقض  المتعهدة  التعقيبية  الدائرة  قّررت  إذا 

إعادة نشر القضيّة بواسطة محاٍم   الطرفيناإلحالة، يتولّى أحرص  

أجل   في  وذلك  اإلحالة  محكمة  أمام  التعقيب  أو  االستئناف  لدى 

 . شهرين من تاريح تبليغ القرار التعقيبي

باإلعالم بالقرار فإّن ميعاد طلب    لطرفين وفي صورة قيام أحرص ا

إعادة النشر يبتدئ من تاريح ذلك اإلعالم في حق الللُمعلم والواقع 

 .  معاإعالمه  

وفي جميع األحوال يجب تقديم مطلب إعادة النشر في أجل أقصاه  

 . ار التعقيبي بالنظام االلكترونيدراج القرإشهر من تاريح أستة 
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حسب    -196الفصل     القضيّة  في  النظر  اإلحالة  محكمة  تعيد 

اإلجراءات المتبعة لديها ويقتصر نظرها على المطاعن الواردة  

في المطلب في حدود ما تسلّط عليه النقض وفي حدود المطاعن  

المنقوض  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  أمام  المقدمة  والطلبات 

 . ةالتي تمت إثارتها ولم تنظر فيها الدائرة التعقيبيو

النشر إعادة  مذكرة  على  الرد  عدم  المطاعن عن    تخليا  ويعتبر 

 .   المنقوضوالطلبات المقدمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

وإذ اقتصر الحكم المنقوض على أسباب شكلية دون الخوض في  

موضوع الدعوى فإنه يجب على المطعون ضده أن يحرر طلباته 

وفي حدود ما أثاره أمام    في حدود ما تسلّط عليه النقض ومطاعنه  

طلباته  على  اإلحالة  على  يقتصر  أن  دون  الموضوع  محكمة 

 . ومطاعنه المقدمة في الطور االبتدائي

ح مزيد توضيح الفصل.  قت   ( 4)الورشة عدد  ير

 

ألطراف الذين استدعاء ا  يمكن أمام محكمة اإلحالة  -197الفصل   

ولم يكونوا طرفا أمام المنقوض  كانوا خصوما أمام محكمة الحكم  

كما يمكنهم التداخل إذا ترتّب عن نقض الحكم  ،  الدائرة التعقيبية

 . المطعون فيه مساس بحقوقهم
 . مة اإلحالة تداخَل الغيرقبل محكوال ت

 

مطلب   قبول  عدم  عنها  ب 
ّ
ت يت  ي 

الت  الحاالت  توضيح  ح  ٌيقت 

 . شر
ّ
 ( 4)الورشة عدد  إعادة الن

 

ي الورشة عدد 
 هذا  4الحظ المشاركون ف 

ّ
ب  أن

ّ
الفصل رت

شر   عىل عدم
ّ
إحراز الحكم الصادر   قبول مطلب إعادة الن

ي به
ي  ابتدائيا قوة األمر المقض 

ه لم يبي ّ  الحاالت الت 
ّ
، لكن

ب عنها عدم قبول مطلب إعادة النشر 
ّ
ت  يت 

عدم إعادة النشر في اآلجال القانونية أو   عن  يترتّب  -198الفصل  

ابتدائيا قوة  الحكم الصادر  النشر إحراز  عدم قبول مطلب إعادة 

المنق االستئنافي  الحكم  يكون  عندما  به  المقضي  قد  األمر  وض 

 . قضى بنقض الحكم المستأنف
 

إذا خالفت محكمة اإلحالة ما قّررته الدائرة التعقيبيّة   -199الفصل    

وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض 

دائرة تعقيبية لم يسبق  بملف القضية    تتعهد   ، أو لغير ذلك السبب

 .  هلها النظر في
فإنها    قررتوإذا   النقض  المتعّهدة  التعقيبية  في الدائرة  تحكم 

وإذا كانت القضية غير    . كانت القضيّة مهيّأة للفصل  الموضوع إذا
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وال يقبل  . مهيأة للفصل فإنها تقوم بما يلزم لتهيئتها والحكم فيها

قرار الدائرة التعقيبية الصادر في الحالتين إال الطعن فيه بالتماس  

 . إعادة النظر
وال يخّول رفُض مطلِب التعقيِب الطعَن بالتعقيب من جديد في نفس  

 . أو باْلتِماس إعادة النظر فيه الستئنافيا الحكم

  
 ة  ة القضائيّ الجلسة العامّ في  : القسم الثاني

ح    - قت  الجلسة  إضافة  ير كيبة  لت  االستئنافية  المحاكم  رؤساء 

 ( 4)الورشة عدد  العاّمة. 

ضبط   - ح  قت  ال   ير موضوىعي  ا معيار  لمستشارين كمعيار ختيار 

 (4)الورشة عدد   األقدمية. 

عدد  اعتتر   الورشة  ي 
ف  عىل   4المشاركون  االقتصار   

ّ
أن

وائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية بتونس غت   
ّ
رؤساء الد

ر.  ّ  متر

 

 : تترّكب الجلسة العاّمة القضائيّة من -200الفصل  

 الّرئيس األّول، -
 رؤساء الّدوائر التعقيبيّة، -
رؤسلللللاء اللدوائر االسللللتئنلافيلة بلالمحكملة اإلداريلة   -

 االستئنافية بتونس،
 . كّل دائرة تعقيبيّة عنمستشار  -

 

تنظر الجلسللللة العاّمة القضللللائية في المسللللائل   -201الفصللللل    

القلانونيّلة التي تقتضللللي توحيلد اآلراء القلانونيّلة بين اللّدوائر 

وفي هذه الصلللورة تحال القضلللية إما بمقتضلللى حكم .  التعقيبيّة

اللدائرة التعقيبيلة المتعهلدة أو بقرار معلّلل من   تصلللللدرهبلالتخلي  

 .الرئيس األول قبل تعيين القضية بجلسة مرافعة

جلسلللة مرافعة  بوإذا تم الرجوع في التعقيب قبل تعيين القضلللية 

الرئيس األول القضلية إلى الدائرة التعقيبية للبّت في مطلب   حيليُ 

 .الرجوع

قّررتله الجلسلللللة  مّلا  وإذا رأت إحلدى اللدوائر التعقيبيلة العلدول ع

تعيّن عليهلا إحلاللة ملف القضلللليلة إلى   في قضللللايلا مملاثللة العلاملة

 . رفقا بمشروع قرار معللالجلسة العامة م
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يعهد الرئيس األّول بملفات القضلايا المرفوعة إلى  -202  الفصلل

الجلسللة العاّمة إلى أحد المسللتشللارين األعضللاء وعند االقتضللاء  

 .إلى أحد المستشارين من غير األعضاء إلعداد مشروع قرار

لى منلدوب اللدوللة العلام إلبلداء  يلة إالقضلللل   يمكن إحلاللة ملفو

 .ملحوظات كتابية في القضية في أجل أقصاه شهرين

ح   )الورشة    حذف كلمة "ال" من أّول سطر الفقرة الثانية. يقت 

 (4عدد 

 

 

 

تعقد الجلسللة العاّمة جلسللاتها بدعوة من الّرئيس    -203الفصللل  

األّول وبرئلاسللللتله ويعّوض وكيلل الرئيس األول هلذا األخير عنلد 

االقتضلاء، ويتولّى أقدم رؤسلاء الّدوائر التّعقيبيّة رئاسلة الجلسلة 

 .في صورة حصول مانع لهذا األخير

في عضللو الجلسللة العامة عدم الحكم أو إبداء الرأي    وال يشللترط

 .لقضية بأّي وجه من األوجهفي ا

 .وال يكتمل نصاب الجلسة العامة إال بحضور ثلثي أعضائها

تعلذر اكتملال النصللللاب يقرر رئيس الجلسللللة العلاملة تلأخير   إذاو

 .المرافعة لجلسة قادمة

وتجرى المفاوضللة بمشللاركة األعضللاء الذين حضللروا المرافعة 

جح  وتصللدر قراراتها بأغلبية أصللوات األعضللاء الحاضللرين وير

 .صوت الرئيس عند تساوي األصوات

ويحضللر المسللتشللار من غير أعضللاء الجلسللة العامة جلسللة 

 .  المرافعة ويشارك في المفاوضة برأي استشاري

تبلت الجلسلللللة العلاملة في المسلللللأللة القلانونيلة    -204الفصلللللل    

المعروضلللة عليها بقرار معلل وتحيل ملف القضلللية إلى الدائرة  

ويكون قرارهلا واجلب .  المتعهلدة لتواصلللللل النظر فيهلاالتعقيبيلة  

 .االتّباع
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 في الوظيفة االستشارية  : ثالثالباب ال

  
 في مرجع النظر االستشاري  : القسم األول

ح إعادة صياغة  : الفقرة األوىل من يقت  ي
 الفصل كاآلئ 

االستشارّية  بالوظيفة  العليا  اإلدارّية  المحكمة   "تختّص 

ه من  للقضاء اإلدارّي    المسندة بمقتض  هذا القانون أو بغي 

 ( 7)الورشة عدد  ". النصوص األخرى

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  أحكام  تعارض    7الحظ 

نافذة.   205الفصل   أخرى  قانونية  نصوص  حيث    مع 

الفصلأسند   اإلد  هذا  المحكمة  حرصا  إىل  العليا  ارية 

عىل  النصوص  بعض   
ّ
أن حي    ي 

ف  االستشارّية  الوظيفة 

ّية ينّص عىل    25غرار الفصل  
ّ
ة الجماعات المحل

ّ
من مجل

حول   المختّصة  اإلدارّية  المحكمة  استشارة  إمكانية 

ّية وهو ما  
ّ
يطرح إشكاال عند  قد  قرارات الجماعات المحل

الفصل حوا   ،المذكورين  ي   تطبيق  هذا    واقت  لتجاوز 

  ّ ي
القانوئ  الفصل    مراجعةاإلشكال  من    205صياغة 

ة
ّ
وع المجل  . مشر

اال وبخصوص   ي  ،  ستشارةمجاالت 
ف  المشاركون  انته 

ه  
ّ
يم ن الحفاظ عل أحكام الفقرة الثانية الورشة إىل أن

الفصل   الفصل    205من  وع   206وأحكام  مشر من 

ي صيغتها الحالية. 
 
ة ف

ّ
 المجل

بالوظيفة    -205الفصل   العليا  اإلدارية  المحكمة  تختص 

 .  للقضاء اإلداري االستشارية

 : وتُستشار وجوبا بشأن

المراسيم - األولى    مشاريع  الفقرة  الصادرة طبقا ألحكام 

 من الدستور، 70من الفصل 

الترتيبية    - الصبغة  ذات  األوامر  استيفاء مشاريع  بعد 

 جميع االستشارات الوجوبية بشأنها، 

تنظيم  مشاريع   - بمجال  المتعلقة  القوانين  ومقترحات 

واختصاص وإجراءات القضاء اإلداري في صيغتها النهائية التي 

 ،ستعرض على مكتب مجلس نواب الشعب

التي    جميع - األخرى  النصوص  ومشاريع  المواضيع 

 . تقتضي األحكام التشريعية مشورتها

يمكن استشارة المحكمة اإلدارية العليا بخصوص    -206الفصل    

مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية أو رئيس  

ويمكن استشارتها بوجه عام حول إشكاالت ذات صبغة  .  الحكومة

رئيس   الحال  بحسب  عليها  يعرضها  ومجردة  عامة  إدارية 

 .  الحكومةالجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس 

عتمد النظام االلكتروني للقضاء اإلداري في مختلف يُ   -207  الفصل  

المحكمة  االستشاريةبين  الوظيفة  في  المعتمدة  اإلجراءات 

 . والهياكل العمومية



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

81 

ح  قت  ي الورشة عدد   ( 7)الورشة عدد   هذا الفصل برمته.  حذفير
 أحكام هذا الفصل   7اعتتر المشاركون ف 

ّ
أن

منه،    65قد تتعارض مع أحكام الدستور وخاّصة الفصل  

 "اإلجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم" بما  
ّ
ذلك أن

اإلدارّية   المحكمة  استشارة  وإجراءات  "صيغ  ذلك  ي 
ف 

  . ّ  العليا" تضبط بقانون وال يمكن تنظيمها بأمر حكومي

تضبط صيغ وإجراءات استشارة المحكمة اإلدارية    -208  الفصل

 . العليا بأمر حكومي باقتراح من الرئيس األول

ح إضافة األحكام التالية:  قت   ير

بكّل الوثائق  وجوبا  "ترفق االستشارة المعروضة عىل المحكمة  

زمة وخاّصة: 
ّ
 الال

رات.  -
ّ
 دراسة الجدوى والمؤث

ح  -  . األسبابوثيقة شر

بخصوص  اآلراء   - ة  المستشت  للجهة  ة 
َ
غ
ّ
المبل

    (7)الورشة عدد ." االستشارة المعروضة

ي الورشة عدد  
ح المشاركون ف  إدراج أحكام تضبط    7اقت 

عىل  المعروضة  لالستشارة  المصاحب  الملف  مكّونات 

 . المحكمة اإلدارّية العليا 

 

ح ي عن عبارة "القسم االستشاريعامّ   مقت 
ّ

أينما وردت  "  : التخىل

هذا  ي 
بعبارة  القسم    ف  ة"وتعويضها 

 
االستشاري عىل    "الدائرة 

 (7)الورشة عدد  غرار الدوائر القضائّية. 

 
 في الهيئات االستشارية  : القسم الثاني

أقسام    -209الفصل     على  العليا  اإلدارية  المحكمة  تشتمل 

   . استشارية وجلسة عامة استشارية

دة   
ّ
المؤك األوامر  مشاري    ع  بخصوص  عاّمة  مالحظة 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ح  اقت    7والمستعجلة: 

المحكمة   يك  تشر عىل  ة 
ّ
المجل أحكام  ضمن  التنصيص 

حت ّ   والمستعجلة  دة 
ّ
المؤك األوامر  إعداد  يتست ّ  عند 

ي آجال مخترصة. 
 للمحكمة إبداء رأيها ف 

صاحبة إلى الجهة    الرأيإحالة    الرئيس األوليتولى    -210  الفصل

النظام االلكتروني في أجل أقصاه شهران من   االستشارة بواسطة

 تاريح تعهد المحكمة. 

 متأّكدة. الستشارات تُعطى أولوية النظر لالو

  
 االستشارية االقسام  في : الفرع األول
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  : ي
ح مراجعة صياغة الفقرة األوىل من الفصل لتصبح كاآلئ  قت   ير

ة"
 
كب كل  دائرة استشاري ة رئيس دائرة    من رئيس له  تي 

 
خط

ة بي      تعقيبي  من  يعّينون  بالمحكمة  وقضاة  المستشارين 

ة العليا". 
 
 (7)الورشة عدد  اإلداري

 

 

الورشة عدد   ي 
ف  المشاركون      7اعتتر 

ّ
الوظيفة أن أهمّية 

هذا   مراجعة  ي 
تقتض  اإلدارّية  بالمحكمة  االستشارّية 

جاه
ّ
ي ات
ي عن اعتماد قسم استشارّي   الفصل وذلك ف 

ّ
التخىل

ة  
 
استشاري بدائرة  أن  و وتعويضه  عىل  يرأس التنصيص 

ة قاض
 
االستشاري ة   الدائرة  تعقيبي  دائرة  ة رئيس 

 
 بخط

يتّم   بي    وأن  من  االستشارّية  الدوائر  ي 
ف  القضاة  تعيي   

ة العليا
 
ة.   المستشارين بالمحكمة اإلداري هم ختر

 وأكتر

ورة   ض  عىل  دوا 
ّ
علوأك ت وين    وجوب  التنصيص 

االستشارية بالدائرة  تعيينه  قبل  االستشاري   ي 
 القاض 

االستشارّية  اآلراء  لجودة  ضمانا  وذلك  خاّصا  تكوينا 

أن  وخصوصّيتها  ورة  ض  وعىل  ي  ، 
القاض  ي ون 

القضائية الهيئات  عن  ومستقال  غا  متفر   االستشاري  

والوظيفة  القضائّية  الوظيفة  بي    الفصل  لمبدأ  تكريسا 

 االستشارّية وضمانا لحيادّيته. 

ه  
ّ
أن رأوا  جهكما 

ّ
المت االستم  من  حصص  أثناء  تأمي    رار 

االستشارّية   الدوائر  من  القضائّية  ها العطلة  غي    دون 

 بالتناوب باعتبارها الدوائر المختّصة. 

يعينون    قضاةيتركب كل قسم استشاري من رئيس و  -211  الفصل

 . من بين المستشارين والمستشارين المساعدين

ويتركب القسم االستشاري في الحاالت المستعجلة وأثناء العطلة 

الدوائر   رؤساء  بين  من  ينوبه  من  أو  رئيس  من  القضائية 

االبتدائية بالمحكمة اإلدارية االبتدائية بتونس وعضوين يعينهم  

 . الرئيس األول

لتصبح    - الفصل  من  األوىل  الفقرة  صياغة  مراجعة  ح  قت  ير

 : ي
 كاآلئ 

رئيس   ة"يتّوىل 
 
االستشاري ر تكليف    الدائرة  مقر    مستشار 

وع رأي بشأنها". لدراسة االستشارة وإع )الورشة عدد    داد مشر

7) 

ة -
ّ
ح إضافة المقتضيات التالية ضمن أحكام المجل  : يقت 

االستشارة.   ملف  المقّرر  االستشارّي  ي 
القاض  "يتفحّص 

ي  
ت 
ّ
ويمكنه بعد موافقة رئيس الدائرة، إنجاز جميع األعمال ال

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  وري    7اعتتر  الرص  من  ه 

ّ
أن

ي االستشارّي  الت
دراسة  نصيص عىل إمكانّية توىلي القاض 

إلبداء   زمة 
 
الال األعمال  بكل   والقيام  االستشارة  ملف 

 . الرأي

حوا   اقت  عىل  كما  تنّص  أحكام  الجهة  إدراج  تحديد 

للمحكمة   يم ن  ي 
ت 
ّ
ال وع  المشر صاحبة  ة 

 
اإلداري

االقتضاء،    مخاطبتها عند   " ّ الحكومي "المخاطب 

عىل   ا كالتنصيص  إل كل   تم ي    النفاذ  من  لمحكمة 

قة باالستشارة المعروضة.  المعطيات
ّ
 المتعل

يتولى رئيس القسم تكليف مقرر لدراسة االستشارة    -212  الفصل

إحالته   تقع  األولوإعداد مشروع رأي بشأنها  الرئيس  بعد    إلى 

 . رئيس القسم قبلالنظر فيه من 

أو لرئيس القسم أن يدعو إلى عقد جلسة   األولرئيس  لويمكن ل

 . للقسم إذا تبيّن أّن موضوع االستشارة يستدعي عقد جلسة بشأنه
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والزيارات  االستماع  المحكمة كجلسات  تنت   أن  شأنها  من 

ها من اإلجراءات".    ( 7)الورشة عدد اإلدارّية وغت 

يمكن سماع ممثلي اإلدارة عند النظر في الملفات   -213الفصل    

عرض موضوع االستشارة للرئيس األول  االستشارية كما يمكن  

 . الرأي إلبداءعلى أحد مندوبي الدولة أو مندوبي الدولة العامين 

عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  د 

ّ
اعتماد  عىل    7أك ورة  ض 

ة 
 
استشاري تفاوض  غ  هيئة  عىل  دائرة  الهيئات  بكّل  رار 

القضائية،   ومستشاري  الحكمّية  رئيس  من  ن  تت و 

ي    
مّما يضمن موضوعّية وجودة الرأي  الدائرة المختص 

  
ّ
االستشارّي الصادر عن المحكمة. كما تّم التأكيد عىل أن

المنصوص   الحاالت  ي 
ف  تنعقد  ال  التفاوضّية  الجلسة 

ة    212رة الثانية من الفصل  عليها بالفق
ّ
وع المجل من مشر

رات المعروضة فقط بل تنعقد بخصوص جميع االستشا

 . عىل المحكمة

اآلراء    -214الفصل   مشاريع  شأن  في  القسم  جلسة  تتداول 

 . المعروضة عليها

القسم   أعضاء  ثلثي  بحضور  إال  القسم  جلسة  نصاب  يكتمل  وال 

 . على األقل

حصول مانع لرئيس القسم ينوبه أحد رؤساء األقسام    ةوفي صور 

رأيه بأغلبية  القسم    بدييو.  الرئيس األولاالستشارية بتكليف من  

ويرجح    ،بأقل األعضاء أقدمية  اأصوات األعضاء الحاضرين بدء  

وتُ  األصوات،  تساوي  عند  الرئيس  القسم صوت  أعمال  ضّمن 

 . بمحضر جلسة يمضيه كافة األعضاء الحاضرين

 . األولرئيس اللى إويتولى رئيس القسم إحالة الرأي 

  
 االستشارية الجلسة العامة في  : الفرع الثاني

 : تتركب الجلسة العامة االستشارية من -215الفصل   

 الرئيس األول، -

 ،رؤساء األقسام االستشارية -

 . الرئيس األولعضو من كل قسم استشاري يعيّنه  -

من   بدعوة  جلساتها  االستشارية  العامة  الجلسة  الرئيس  وتعقد 

نصاب  ، وال يكتمل  عند االقتضاءويعوضه وكيله    ،وبرئاسته  األول

 . الجلسة العامة االستشارية إال بحضور ثلثي أعضائها على األقل



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

84 

أصوات  بأغلبية  رأيها  االستشارية  العامة  الجلسة  وتبدي 

األصوات،  تساوي  عند  الرئيس  صوت  ويرجح  الحاضرين 

 . ويشارك القاضي المقرر في المداولة برأي استشاري

اآلراء    -216الفصل     بشأن  االستشارية  العامة  الجلسة  تتداول 

من   عليها  والمحالة  القسم  عن  األولالصادرة  والتي   الرئيس 

تقتضي توحيد اآلراء القانونية بين األقسام االستشارية أو التي  

قانونية جوهرية مسائل  في  بمحضر .  تخوض  أعمالها  وتضّمن 

 . جلسة يمضيه كافة األعضاء الحاضرين

ح إضافة  : جديد ينّص عىل ما يىلي فصل  يقت 

ة  
 
الشهري ات  اإلحصائي  العليا  ة 

 
اإلداري المحكمة  "تنشر 

اآلراء   االستشاري  ومعطيات بخصوص  بخصوص نشاطها 

ة عل الموقع الرسمي   ي قامت بتوجيهها إل الجهة المعني 
ت 
ّ
ال

 للمحكمة اإلدارية العليا. 

الرأي   االستشارة، نشر  الجهة صاحبة  موافقة  بعد  ويم ن 

للمحكمة".   الرسمي   الموقع  إليها عل  الموجه  االستشاري  

 ( 7)الورشة عدد 

المعلومة  ل  ا تكّرس إىل  النفاذ  ومبدأ  الشفافّية  رأى  مبدأ 

عدد   الورشة  ي 
ف  ة    7المشاركون 

ّ
المجل تضمي    ورة  ض 

اآلراء   بنشر  ق 
ّ
يتعل والمعطيات  فصال  االستشارية 

قة بالعمل االستشاري. 
ّ
 المتعل

 

 

ة: 
ّ
المجل بهيكلة  ق 

ّ
تتعل عاّمة  الورشة عدد    مالحظات  كون  المشت  من    6اعتتر  ه 

ّ
جه  أن

ّ
السابع  المت العنوان  أحكام  إدراج 

ي المتعلق بالهيئات  
ة قبل القسم الثان  ه من األفضل التطرق لجميع المسائل القضااالستشاريةمباشر

ّ
ئية من قضايا  ، ألن

ي الطعون غت  العادية،
إىل الوظيفة الثانية للقضاء اإلداري، أال وهي    االنتقالومن ثم   األصل واالستعجاىلي ثم الخوض ف 

 . االستشاريةالوظيفة 

حوا كما   وع المجلة وذلك باستبدال ترتيب األقسام، من خالل تقديم    عادة ترتيب قسمي العنوان السابعإ  اقت  من مشر

ي  
ي يتعلق بإلتماس إعادة النظر. هذا التمسر

ي الذكر. أّما القسم الثائ 
اض الغت  ليصبح األول ف  اض وإعت  القسم المتعلق باإلعت 

ي مازالت سار 
طان عىل األحكام الت 

ّ
اض الغت  يتسل اض واإلعت   اإلعت 

ّ
ط  يتالئم مع فكرة أن

ّ
ية، أما إلتماس إعادة النظر فيتسل

 . )من الناحية الزمنية( عىل األحكام الباتة. 

 طرق الطعن غير العادية  في: السابعالعنوان 
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 في التماس إعادة النظر: األول القسم  

في    -217الفصل     الدفاع  حق  من  تمكنوا  الذين  لألطراف  يمكن 

إعادة    تقديمالدعوى   اِلتِماس  الباتة  المطلب  األحكام  ضد  نظر 

 . القضاء اإلداري محاكمالصادرة عن 

 : نظر في الحاالت التاليةاليمكن تقديم مطلب إعادة  -218 الفصل  

ثبت  -1 وثائق  اعتمد  الطعن  موضوع  الحكم  أّن  ثبت  إذا 

 ، تزويُرها بحكم بات

إذا وقع الحكم على طرف لم يتمكن من االستظهار في  -2

 ،بفعل خصمه ليهالدعوى ببيّنة كانت ممنوعة ع

احترام   -3 دون  العليا  اإلدارية  المحكمة  قرار  صدر  إذا 

مقتضيات هذا القانون المتعلقة بتركيبة الهيئة التي أصدرته أو  

 ، ي أحكامهابإجراءات عقد جلساتها أو بالصيغ الوجوبية ف 

إذا صدر الحكم مشوبا بخطأ مادي من شأنه أن يؤثر في  -4

 . وجه الفصل في القضية

عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  جه    6اعتتر 

ّ
المت من  ه 

ّ
أن

ي أصدرت الحكم بمطلب  
التنصيص عىل تعّهد الدائرة الت 

 . إلتماس إعادة النظر 

يقدم مطلب إعادة النظر في أجل ال يتجاوز الشهرين    -219الفصل  

من تاريح اإلعالم بالحكم أو من تاريح صيرورة الحكم بالزور باتا  

الخصم،   بفعل  ممنوعة  كانت  التي  البيّنة  اكتشاف  تاريح  من  أو 

 . وبمضي ذلك األجل يسقط الحق في القيام

  218من الفصل    2و    1الحالتين المنصوص عليهما بالعدد    وفي

تقديم مطلب إعادة النظر بعد مضي  من هذا القانون فإنّه ال يجوز

 . سنوات من تاريح صدور الحكم موضوع المطلب( 10)عشر 
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لدى    -220الفصل     محام  بواسطة  النظر  إعادة  مطلب  يحرر 

أن   ويجب  ومصحوباالتعقيب  معلال  من  يكون  الحكم    بنسخة 

 المطعون فيه وبالمؤيدات وإال رفض شكال.

عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  إجراءات    إىل  6دعا  تحديد 

ائية المعنية بمطالب اعادة  حكام القضتوقيف تنفيذ األ 

، أو اإلشارة إىل إنطباق نفس اإلجراءات المضمنة  النظر 

ي خلط    220بالفصل  
وع المجلة تفاديا للوقوع ف  من مشر

بتوقيف تنفيذ  المتعلق    238لفصل  إىل تطبيق اقد يؤدي  

 . القرارات اإلدارية

ال يوقف مطلب إعادة النظر تنفيذ الحكم المطعون    -221  الفصل

المتعهدة أن يأذن بتوقيف   ،فيه المحكمة  أنّه يجوز لرئيس  غير 

التنفيذ إذا طلب منه ذلك وكان المطلب قائما على أسباب جدية في  

 . ظاهرها

روريا لصيانة ن تأذن عند االقتضاء بما تراه ضويجوز للدائرة أ

 . حقوق أطراف النزاع

ح  عدد   ( 6)الورشة عدد  . حذف الفصليقت  الورشة  ي 
ف  المشاركون  ال   6رأى  الفصل  هذا   

ّ
  أن

منه ويستحسن حذفه  جدو  إشكال  ى  ي 
ف  للوقوع  تفاديا 

ي عالقة بمبدأ دستوري  
ي عىل درجتي   المضمن    ف 

التقاض 

 . من الدستور  108بالفصل 

إعادة النظر ال يجوز الطعن مادة الحكم الصادر في   -222 الفصل

 . فيه من جديد بالتماس إعادة النظر

ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسح المستخرجة منه على 

 . الحكم الصادر في إعادة النظر

الحكم بقبول التماس إعادة النظر زوال  يترتّب على  - 223 الفصل  

الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة اآلثار 

 . القانونية التي ترتّبت عنه

 االعتراض واعتراض الغيرفي : الثاني لبابا  

ح  :  الفصل مراجعة صياغةيقت  ي
 ليصبح كاآلئ 

ي شأنه حكم دون سابق  "
ي قضية صدر ف 

إعالمه  كل طرف ف 

بشأنها،  الدفاع  ي 
ف  تقرير  تقديم  من  تمكينه  ودون    بالدعوى 

في    أصدرتهأمام الهيئة القضائية التي    يهعل  يمكنه ا عأناض

 (6)الورشة عدد   ". جل  الهينيم الموالييم لأوخيت إعل ه به

ي الورشة عدد  
ه    6اعتتر المشاركون ف 

ّ
من المتجه تحديد  أن

"صادرة   بعبارة  اإلكتفاء  وعدم   
ّ
بالبت المختصة  الجهة 

يتجه  وعليه  اإلداري".  القضاء  محاكم  إحدى  عن 

اض عىل الحكم أمام الهيئة   التنصيص عىل أن يكون اإلعت 

ي  
الت  ومنالقضائية    مصطلح   تعويض  المهّم   أصدرته. 

 القضائية".  ة"المحكمة" بعبارة "الهيئ

في قضية صدر في شأنه حكم عن إحدى   كل طرف  -224الفصل  

القضاء اإلداري دون سابق إعالمه بالدعوى ودون تمكينه   محاكم

االعتراض على ذلك   يمكنه  بشأنها،  الدفاع  في  تقرير  تقديم  من 

 . رين المواليين لتاريح إعالمه بهالحكم في أجل الشه
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ح  ير  :   الفصل  مراجعة صياغة الفقرة األوىل منقت  ي
 لتصبح كاآلئ 

إىل" اض  االعت  مطلب  م 
ّ
القضائية    يقد ي الهيئة 

أصدرت    الت 

فيه   مطعونا  الحكم  هذا  يكن  لم  ما  عليه  ض  المعت  الحكم 

 (6)الورشة عدد  "بإحدى طرق الطعن. 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ح  مصطلح    تعويض  6اقت 

  "المحكمة" بعبارة "الهيئات القضائية ". 

ورة   ي  كما دعوا إىل ض 
توضيح وذكر اإلجراءات المتبعة ف 

 . تقديم مطلب التماس إعادة النظر 

 

يقّدم مطلب االعتراض إلى المحكمة التي أصدرت   -225  الفصل

فيه بإحدى   الحكم مطعونا  المعترض عليه ما لم يكن هذا  الحكم 

 . طرق الطعن

 . طلب إلى الجهة المتعهدة بالطعنوفي هذه الحالة يقدم الم

في   -226الفصل     تمثيله  مطالبته وال  تقع  لم  لكل شخص  يمكن 

منه  له  حصل  إذا  فيها  الصادر  الحكم  على  االعتراض  القضية 

 . ضرر

يجب على المعترض القيام باالعتراض في أجل شهرين من تاريح  

 . هلحكم المعترض عليحصول العلم له با

ح  ير  :   الفصل  مراجعة صياغة الفقرة األوىل منقت  ي
 لتصبح كاآلئ 

م مطلب  "
ّ
اض الغت  يقد ي الهيئة القضائية    إىل  اعت 

أصدرت    الت 

فيه   مطعونا  الحكم  هذا  يكن  لم  ما  عليه  ض  المعت  الحكم 

 (6)الورشة عدد  "بإحدى طرق الطعن. 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ح  مصطلح    تعويض  6اقت 

  "المحكمة" بعبارة "الهيئات القضائية ". 

التي   -227الفصل   المحكمة  إلى  الغير  اعتراض  مطلب  يقّدم 

أصدرت الحكم المعترض عليه ما لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه  

 . بإحدى طرق الطعن

 . بالطعنوفي هذه الحالة يقدم المطلب إلى الجهة المتعهدة 

بمضي    -228  الفصل   الغير  واعتراض  باالعتراض  الحق  يسقط 

 . وات من تاريح صدور الحكمثالث سن

 

 

ال يوقف مطلب االعتراض واعتراض الغير تنفيذ    -229الفصل   

الحكم المطعون فيه غير أنّه يجوز لرئيس المحكمة المتعهدة أن 

يأذن بتوقيف التنفيذ إذا طلب منه ذلك وكان المطلب قائما على  

 . أسباب جدية في ظاهرها
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عدد    الورشة  ي 
ف  المشاركون  كان    6تساءل  إذا  عّما 

هو   "المحكمة"  بعبارة  ي  المقصود 
القضائ  ور 

ّ
  أي)الط

ي 
، تعقيب  ،ابتدائ  ي

ي هذا الخصوص  دعوا  و   ،(استئناف 
  إىل ف 

ي إلزالة كل غموض  الفصلمراجعة 
سواء بالنسبة للقاض 

ي 
 . أو المتقاض 

نفس   -230الفصل   الغير  واعتراض  االعتراض  على  تنطبق 

 اإلجراءات الخاصة بالمحكمة المعترض لديها. 

  

 
 في القضاء االستعجالي  : ثامنال العنوان

  
 في توقيف تنفيذ القرارات اإلداريّة : الباب األول

  : ي
ح مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ  قت  توقف دعوى  "ال  ير

تجاوز السلطة تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه ما لم ينّص  

ه يمكن اإل .  القانون عىل خالف ذلك
ّ
ذن بتوقيف تنفيذ  غت  أن

ة  انقضاء آجال القيام بإل حي    القرار اإلداري   الدعوى األصلي 

متأكدا وقائما عىل أسباب  الطلب  ، إذا كان  ها حكم فيالصدور  أو  

 (5)الورشة عدد   ". جدّية

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ورة    5رأى  إىل  "إضافة  ض 

" ضمن آجال  حي   ان قضاء آجال القيام بالدعوى األصىلي

 اإلذن بتوقيف التنفيذ.  

ي أصل الحّق. 
ق بالتأثت  ف 

ّ
ط المتعل حوا حذف الشر  كما اقت 

ال توقف دعوى تجاوز السلطة تنفيذ القرار اإلداري    -231الفصل  

غير أنّه يمكن  . المطعون فيه ما لم ينّص القانون على خالف ذلك

في  اإل حكم  صدور  حين  إلى  اإلداري  القرار  تنفيذ  بتوقيف  ذن 

  متأكدا وقائما على أسباب جديّةالطلب  الدعوى األصليّة، إذا كان  

 . في ظاهرها مؤثّرة في أصل الحقّ 

ح   -  ال تقسيميقت 
ّ
:  ة الثالثةمط ي

تي   لتصبح كاآلئ 
ّ
 إىل مط

نواب   -" مجلس  رئيس  عن  الصادرة  االدارية  القرارات 

 ، الشعب 

المحكمة    - رئيس  عن  الصادرة  االدارية  القرارات 

 (5)الورشة عدد  " ،الدستورية

 

 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  وري    5اعتتر  الرص  من  ه 

ّ
أن

 ؤساء المحاكم. تحديد من ينوب ر 

اإلدارية االبتدائية أو من    -232الفصل   المحكمة  يختص رئيس 

 . في مطالب  توقيف تنفيذ القرارات اإلدارية بالنظر ينوبه،

المحكمة  رئيس  يختص  السابقة  الفقرة  لمقتضيات  وخالفا 

في   ابتدائيا  بالنظر  ينوبه  من  أو  بتونس  اإلدارية  االستئنافية 

 : المطالب الرامية إلى توقيف تنفيذ

 ، الرئاسية والحكوميةاألوامر  -

نواب  - مجلس  رئيس  عن  الصادرة  االدارية  القرارات 

 ،الشعب ورئيس المحكمة الدستورية

 ،القرارات الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء -

العمومية  - الهيئات  عن  الصادرة  اإلدارية  القرارات 

القضاء   إلى  المسند  االختصاص  مراعاة  مع  المستقلة 
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 . اإلداري االستعجالي

مستقلة  -233الفصل     بعريضة  التنفيذ  توقيف  مطلب  عن   يُرفع 

 . دعوى تجاوز السلطة

. بصورة مستعجلة وفي آجال مختصرةالمطلب التحقيق في ويتم 

ومؤيداتها   العريضة  المحكمة  عليها    إلىوتحيل  المّدعى  الجهة 

ويمكن للمحكمة استدعاء .  وتمنح لها أجال مختصرا لتقديم رّدها

 . ختصر إلى جلسة مكتبية لسماع ملحوظاتهمأجل م ياألطراف ف 

 .     دم الرّد في األجل المحّددوال يتوقف البّت في المطلب على ع

ي الفقرة الثانية بعبارة "تأذن"  
" الواردة ف  ي

تعويض عبارة "تقض 

 : ي
 اتصبح صياغة الفقرة كاآلئ 

أن   د، 
ّ
التأك ي صورة شديِد 

للمحكمة، ف  بتأجيل    تأذن "ويمكن 

توقيف  تنفيذ   ي مطلب 
ف  البت  إىل حي    فيه  المطعون  القرار 

 ( 5)الورشة عدد وتعلم األطراف فورا بذلك."  . التنفيذ 

طلب توقيف التنفيذ بقرار معلّل وفي ميتّم البّت في    -234الفصل   

 . شهر أقصاهأجل 

التأّكد، أن تقضي بتأجيل تنفيذ   ويمكن للمحكمة، في صورة شديدِ 

لتنفيذ وتعلم القرار المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف ا

 . األطراف فورا بذلك

  : ي
 مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ 

القرار   من  نسخة  إدراج  أو  "يتم  التنفيذ  بتأجيل  ي 
القاض 

ي 
ون  ي النظام االلكي 

 
فور صدوره وعىل الجهة اإلدارية    توقيفه ف

المصدرة للقرار المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها  

 (5)الورشة عدد   بالقرار المذكور."

قرار في النظام االلكتروني نسخة من ال  يتم إدراج  -  235الفصل   

فور صدوره وعلى الجهة اإلدارية المصدرة للقرار المطعون فيه  

قاضي بتأجيل التنفيذ أو  ال  قرارفور اتصالها بالأن تعطل العمل به  

 . توقيفه

القضيّة    -236الفصل     في  البّت  المتعّهدة  الدائرة  على  يتعيّن 

ر القرار  األصليّة في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريح صدو

 . القاضي بتوقيف التنفيذ
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ح مراجعة صياغة الفقرة الثانية من الفصل لتصبح   : يقت  ي
 كاآلئ 

ويرفع استئناف القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة اإلدارية  "

 (5)الورشة عدد  ". الدوائر التعقيبية االستئنافية بتونس أمام

ح   عدد  اقت  الورشة  ي 
ف  يتّم    5المشاركون  إسناد  أن 

ي   ختصاصاال 
ف  الدوائر  الاستئناف    بالنظر  إىل  قرارات 

 عوض اسناده إىل دائرة خاّصة.  التعقيبية

رؤساء    -237الفصل   عن  الصادرة  القرارات  استئناف  يرفع 

االستئنافية   اإلدارية  المحاكم  أمام  االبتدائية  اإلدارية  المحاكم 

 . المختصة ترابيا

ويرفع استئناف القرارات الصادرة عن رؤساء المحاكم اإلدارية 

أمام دائرة بالمحكمة   الرئيس  االستئنافية  العليا يرأسها  اإلدارية 

التعقيبية وعضو الدوائر  ان األول أو من ينوبه من بين رؤساء 

 . مستشارينال من

 : ي
 مراجعة صياغة الفقرتي   الثانية والثالثة لتصبحان كاآلئ 

أسماء و " عىل  المطلب  وألقابهم    يحتوي   ومقراتهماألطراف 

القرار   مع ي والجهة    وتاريخه  فيه   المطعون  بيان 
أصدرته    الت 

 . هويرفق وجوبا بنسخة من  ،والمطاعن الموجهة إليه

ال ي صورةِ   دائرةولرئيس 
د أن يأذن    شديدِ   أو من ينوبه ف 

ّ
التأك

ر اإلداري المطعون فيه إىل حي    اولو تلقائيا بتأجيل تنفيذ القر 

وتعلم   المطلب.  ي 
ف   
ّ
بذلك. المحكمة  البت فورا  "  األطراف 

 ( 5)الورشة عدد 

ي الورشة عدد  
 يمكن    5اعتتر المشاركون ف 

ّ
عبارة  حذف  أن

ي الفقرة الثانية لكون عبارة "عناوين"
  هم" مقرات" الواردة ف 

ي بالحاجة. 
 وحدها تف 

تعويض   الثالثة  للفقرة  بالمسبة  حوا  اقت  رئيس  كما 

 المحكمة برئيس الدائرة. 

 

التنفيذ  يُرفع االستئناف    -238  الفصل بمقتضى  في مادة توقيف 

في أجل    مطلب يقدم بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف

، وفي جميع األحوال في أجل ال القرار أسبوع من تاريح اإلعالم ب 

 . النظام االلكترونيفي دراجه إيتجاوز عشرة أيام من تاريح 

أسماء و على  المطلب  و  يحتوي  وألقابهم  عناوين  األطراف 

معمقراته القرار  م  التي  وتاريخه  فيه  المطعون  بيان   والجهة 

 .  هويرفق وجوبا بنسخة من ،أصدرته والمطاعن الموجهة إليه

التأّكد أن يأذن    شديدِ   ولرئيس المحكمة أو من ينوبه في صورةِ 

القر تنفيذ  بتأجيل  تلقائيا  إلى حين اولو  فيه  المطعون  اإلداري  ر 

 . األطراف فورا بذلكالمحكمة وتعلم . البّت في المطلب

يمكن للمحكمة استدعاء األطراف في أجل مختصر   -239الفصل   

مكتبية   جلسة  إلى  كتابيّا  أثرا  تترك  وسيلة  سماع  قصد  وبأّي 

مطلب  .  ملحوظاتهم في  عشر وتبّت  خمسة  أجل  في  االستئناف 

 .يوما

  : ي
ح مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ  قت   ير

تنفيذ  " توقيف  مادة  ي 
ف  الصادرة  النهائية  األحكام  تقبل  ال 

 (5)الورشة عدد  " . الطعن بالتعقيبالقرارات اإلدارّية 

ي الورشة عدد  
ه من المستحسن   5اعتتر المشاركون ف 

ّ
أن

ي األحكام
النهائية الصادرة    فتح المجال إلمكانية الطعن ف 

ي مادة توقيف التنفيذ 
اض   ف  بالتماس إعادة النظر واالعت 

ال تقبل األحكام النهائية الصادرة في مادة توقيف    -240الفصل  

 . تنفيذ القرارات اإلداريّة أّي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
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الغت    اض  اجعية)الطعون  واعت  بتحجت     (الت  واالكتفاء 

 الطعن فيها التعقيب. 

 

  
 االستعجالية  األذونالمعاينات و في: الباب الثاني 

  
 أحكام عامة في : القسم األول

  : ي
الفصل كاآلئ  صياغة  ومراجعة  "تقع  عبارة  حذف  ح  يقت 
ما لم  "تنطبق أحكام هذا القسم عىل كّل األذون االستعجالية  

 (5)الورشة عدد إلجراءات خاصة."  تخضع
 

ح تحسي   صياغة. 
تنطبق أحكام هذا القسم على كّل األذون االستعجالية    -241الفصل   مقت 

 . ما لم يقع إخضاعها إلجراءات خاصة

ح مراجعة صياغة   : تالفصل لالفقرة األوىل من  يقت  ي
 صبح كاآلئ 

 "يجب أن تشتمل عريضة الدعوى عىل البيانات التالية:   

ه، - ومقر  ولقبه  عي 
 
المد بريده  و   اسم  عنوان 

ي المعتمد،
ون     اإللكي 

ىع عليها ومقّرها،  الجهة -
ّ
 المد

"  . عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده -

 ( 5)الورشة عدد 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون      5اعتتر 

ّ
"أن "  مقرعبارة 

ة األوىل ت
ّ
ي المط

ي عن الواردة ف 
 ". عنوانعبارة "غت 

بيان    
ّ
أن وا  اعتتر ياألسانيد  كما  العريضة  عن  ضمن  ي 

غت 

ة الرابعة.  تفصيل المطاعن
ّ
حوا بالتاىلي حذف المط

 واقت 

  
ّ
أن ، أشاروا إىل  ي

وئ  باإلمضاء اإللكت  ق 
ّ
يتعل النظام وفيما 

ي س
وئ  وط استغالله بأمر وهو الذي  ت االلكت  تم تحديد شر

المعتمدة الولوج  طريقة  لذلك  سيحدد  تبعا  حوا  واقت   .

 . ي
وئ   حذف المطة المتعلقة باإلمضاء اإللكت 

البيانات    -242الفصل   على  الدعوى  عريضة  تشتمل  أن  يجب 

 :   التالية

 ،إقامتهعنوان مقّر اسم المّدعي ولقبه و -

 ، لكتروني المعتمداإلالبريد  عنوان -

 ، المّدعى عليها ومقّرها الجهة -

 ، وقائع وطلبات المدعي وأسانيدهعرض موجز لل -

 ، تفصيل كل مطعن على حدة -

اإلاإل  - الحامل  مضاء  وكيله  أو  نائبه  أو  للمدعي  لكتروني 

 . لتفويض

ويجب على الجهة المدعى عليها تقديم رّدها إلى المحكمة في أجل 

 .بالنظام االلكتروني العريضة إيداعأقصاه أسبوع من تاريح 

 . التأّكد أن تختصر هذا األجل ويمكن للمحكمة في صورة شديدِ 
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 : ي
 مراجعة صياغة الفصل كاآلئ 

ي أجل مخترص لحضور    استدعاء"يمكن للمحكمة  
األطراف ف 

  ( 5)الورشة عدد   جلسة مكتبية."

 

األطراف  -243الفصل   تحسي   صياغة الفصل.  تستدعي  أن  للمحكمة  أجل   يمكن  في 

 .   حضور جلسة مكتبيةل مختصر

تعفى الدعاوى االستعجالية أمام المحاكم اإلدارية   -244الفصل    

 . االبتدائية من وجوبية إنابة المحامي

أجل   -245  الفصل   في  الدعاوى  في  االستعجالي  القاضي  يبّت 

 . أقصاه شهر من تاريح تسجيل العريضة

:  الفقرة األوىل من مراجعة صياغة  ي
 الفصل كاآلئ 

 للتدابت   يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب تعديل أو  "
ّ
وضع حد

ي 
وز عناض جديدةأذنت بها المحكمة    الت  )الورشة    ." نظرا لتر

   ( 5عدد 

من  -246  الفصل تحسي   صياغة الفصل.  يطلب  أن  مصلحة  ذي  لكل  لقاضي ا  يمكن 

تعديل أو وضع حّد للتدابير التي أذن بها نظرا لبروز   االستعجالي

 . عناصر جديدة

 . طلب األصليمويقدم المطلب طبقا إلجراءات تقديم ال

 : ي
 مراجعة صياغة الفصل كاآلئ 

االستئناف  " محكمة  أمام  االستعجالية  األذون  تستأنف 

بواسطة محام    تقدم  عريضة معللةالمختصة ترابيا بمقتض   

ي أجل أقصاه أسبوع من   االستئنافلدى  لدى التعقيب أو  
ف 

ي جميع األحوال 
ي أجل تاري    خ اإلعالم بها وف 

 
ة   ال يتجاوز ف عشر

تاري    خ   من  . إ أيام  ي
وئ  االلكت  بالنظام     عريضة   رفقتو   دراجها 

 المطعون فيه وبالمؤيدات.  اإلذناالستئناف بنسخة من 

ي أجل أ
سبوع من تاري    خ تسجيل  وعىل المستأنف ضده الرد ف 

.  نظامعريضة الطعن بال ي
وئ     ( 5)الورشة عدد   "االلكت 

مع  الفقرات  ترتيب  ومراجعة  الفصل  صياغة  تحسي   

االستئناف  إجراءات  مع  الخلط  ب 
ّ
تجن عىل  الحرص 

ب استعمال عبارة مطلب.  
ّ
 بتجن

تستأنف األذون االستعجالية أمام محكمة االستئناف   -247الفصل  

المختصة ترابيا بمقتضى مطلب معلل بواسطة محام لدى التعقيب  

أو االستئناف في أجل أقصاه أسبوع من تاريح اإلعالم بها وفي  

تاريح   من  أيام  عشرة  أجل  في  األحوال  بالنظام  إجميع  دراجها 

 . االلكتروني

أج في  الرد  ضده  المستأنف  تسجيل وعلى  تاريح  من  أسبوع  ل 

 .  االلكتروني نظامعريضة الطعن بال

فيه   المطعون  القرار  من  بنسخة  االستئناف  مطلب  ويرفق 

 . وبالمؤيدات

 : ي
صورة    -248الفصل   تحسي   صياغة الفصل.  مراجعة صياغة الفصل كاآلئ  في  المتعهدة  االستئنافية  الدائرة  لرئيس 

التأّكد أن يأذن بتوقيف تنفيذ اإلذن االستعجالي االبتدائي إلى    شديدِ 
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ي صورة شديدِ "
المتعهدة ف  الدائرة االستئنافية  د    لرئيس 

ّ
التأك

إىل   ي 
االبتدائ  االستعجاىلي  اإلذن  تنفيذ  بتوقيف  يأذن  حي    أن 

ي 
 ف 
ّ
 . وتعلم المحكمة األطراف فورا بذلك. االستئنافالبت

االستئناف مطلب  في  البّت  فورا .  حين  األطراف  المحكمة  وتعلم 

 . بذلك

 : ي
ح مراجعة صياغة الفصل كاآلئ   يقت 

ي استئناف  "
 ف 
ّ
البت ي أجل أقصاه    األذون االستعجاليةيتّم 

ف 

 . العريضة شهر من تاري    خ إيداع 

ي المادة االستعجالية   القراراتوال تقبل   
االستئنافية الصادرة ف 

 ( 5)الورشة عدد " . الطعن بالتعقيب

ي الورشة عدد    دعا 
ي    5المشاركون ف 

ب العبارات الت 
ّ
إىل تجن

)مطلب،  االستئناف  إجراءات  مع  الخلط  إىل  تؤول  قد 

 مذكرة(. 

ه من المستحسن ورأوا 
ّ
ي أن

القرارات فتح إمكانية الطعن ف 

اض الغت   النهائية   اض واعت  بالتماس إعادة النظر واالعت 

اجعية)الطعون   فيها    (الت  الطعن  بتحجت   واالكتفاء 

 التعقيب. 

يتّم البّت في استئناف القرارات االستعجالية في أجل   -249الفصل  

 . أقصاه شهر من تاريح إيداع المطلب

االستعجالية   المادة  في  الصادرة  االستئنافية  األحكام  تقبل  وال 

 . الطعن بأّي وجه من األوجه ولو بالتعقيب

  
 في الوسائل الوقتية المجدية : انيالقسم الث

ح مراجعة صياغة  : يقت  ي
 الفصل كاآلئ 

اإلدارية  " المحكمة  لرئيس  يمكن  د، 
ّ
التأك حاالت  جميع  ي 

ف 

ي غياب قرار 
، ولو ف  ي المكلف باالستعجاىلي

االبتدائية أو القاض 

الوقتية   الوسائل  باتخاذ  استعجاليا  يأذن  أن  مسبق،  إداري 

يطة عدم المجدية   ( 5)الورشة عدد " مساس باألصل. شر

ي الورشة عدد  
ط عدم    5اعتتر المشاركون ف   شر

ّ
يل  تعطأن

يفرغ ممارسة الطعن من من شأنه أن  تنفيذ قرار إداري  

كل جدوى خاصة وأن المحكمة استقرت عىل تجاوز هذا  

ط ط من الفصل. الشر حوا حذف هذا الشر  ، واقت 

المحكمة    -250الفصل   لرئيس  يمكن  التأّكد،  حاالت  جميع  في 

اإلدارية االبتدائية أو القاضي المكلف باالستعجالي، ولو في غياب  

الوقتية   الوسائل  باتخاذ  استعجاليا  يأذن  أن  إداري مسبق،  قرار 

المجدية دون مساس باألصل، وبشرط أن ال يفضي ذلك إلى تعطيل  

 . تنفيذ أّي قرار إداري

  
 في حماية الحريات األساسية : الثالثالقسم 

  

 

دارية االبتدائية أو القاضي  يمكن لرئيس المحكمة اإل  -251الفصل  

المكلف باالستعجالي أن يأذن في جميع حاالت التأكد بكل التدابير  

 .الضرورية لحماية الحريات األساسية

 

 

يبّت القاضي االستعجالي في الدعوى في أجل أقصاه    -252الفصل   

 .أسبوع من تاريح إيداع العريضة 
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 : ي
ح مراجعة صياغة الفصل كاآلئ   يقت 

الحريات    ذون األ تستأنف  " مادة  ي 
ف  الصادرة  االستعجالية 

 المحاكم االستئنافية اإلدارية المختصة ترابيااألساسّية أمام 
ي جميع األحوال  

ي أجل أقصاه أسبوع من تاري    خ اإلعالم بها وف 
ف 

بالنظام   ايداعها  تاري    خ  من  أيام  ة  عشر أقصاه  أجل  ي 
ف 

 . ي
وئ   ( 5)الورشة عدد " االلكت 

ي الورشة عدد  
ه من المستحسن  5رأى المشاركون ف 

ّ
 أن

المحاكم  اسناد   إىل  االستئناف  ي 
ف  للبت  االختصاص 

ا المحكمة  عن  عوضا  كما  االستئنافية  العليا.  إلدارية 

حوا إدخال تحسي   عىل صياغة الفصل. 
 اقت 

مادة    -253الفصل   في  الصادرة  االستعجالية  القرارات  تستأنف 

أقصاه  أجل  في  العليا  اإلدارية  المحكمة  أمام  األساسيّة  الحريات 

أسبوع من تاريح اإلعالم بها وفي جميع األحوال في أجل أقصاه  

 . عشرة أيام من تاريح ايداعها بالنظام االلكتروني

 : ي
ح مراجعة صياغة الفصل كاآلئ   يقت 

" 
ّ
ترابيا  تبت المختصة  اإلدارية  اإلستئنافية  ي    المحاكم 

ف 
االستعجالية األذون  الحريات  الصادرة    استئناف  مادة  ي 

ف 
أسبوع أقصاه  أجل  ي 

ف  إيداع    األساسّية  تاري    خ  عريضة  من 
 . الطعن

)الورشة عدد  "  وال يقبل الطعن بالتعقيب. باتا    لقرار يكون ا و 
5) 

بالنسبة   احه  اقت  تّم  ما  مع  ح   253للفصل  تناغما    اقت 

ي الورشة عدد  
ي    5المشاركون ف 

اسناد االختصاص للبت ف 

االستئنافية   المحاكم  إىل  عن  اإلدارية  االستئناف  عوضا 

 دائرة خاّصة. 

ه  كما  
ّ
أن المستحسن  رأوا  ي  من 

ف  الطعن  إمكانية  فتح 

النهائية   اض القرارات  واالعت  النظر  إعادة  بالتماس 

ال )الطعون  الغت   اض  اجعيةواعت  بتحجت   واال  (ت  كتفاء 

 الطعن فيها التعقيب. 

االستعجالية    -254الفصل    القرارات  استئناف  مطالب  في  تبّت 

الصادرة في مادة الحريات األساسيّة دائرة يرأسها الرئيس األول 

وعضو التعقيبية  الدوائر  رؤساء  من  ينوبه  من  من أو  ان 

مطلب  ال إيداع  تاريح  من  أسبوع  أقصاه  أجل  في  مستشارين 

 .ستئنافاال

الطعن   يقبل  وال  باتا  القرار  ولو ويكون  األوجه  من  وجه  بأي 

 . بالتعقيب

 في دفع مبلغ على الحساب : القسم الرابع         

  

 

االستئنافية   -255الفصل    أو  االبتدائية  الدائرة  لرئيس  يمكن 

في   ،المتعّهدة بالنظر في قضية منشورة لديها، أن يأذن استعجاليا

لم  إذا  الحساب  على  مبلغ  بدفع  المطلوب  بإلزام  التأّكد،  صورة 

 . يتبيّن له وجود منازعة جديّة حول أصل الدين

الم االستئنافية  أو  االبتدائية  الدائرة  لرئيس  أن ويمكن  تعّهدة 

 .   يُخضع، ولو تلقائيّا، دفع هذا المبلغ لتقديم ضمان

 : ي
ح مراجعة صياغة الفقرة الثانية من الفصل لتصبح كاآلئ   يقت 

الصادرة عن المحاكم اإلدارية االستئنافية القرارات    "وال تقبل

الحساب بالتعقيب.   بدفع مبلغ عىل  )الورشة عدد    "الطعن 

5) 

عدد    رأى الورشة  ي 
ف  ه    5المشاركون 

ّ
المستحسن أن من 

ي  
الطعن ف  إمكانية  النهائية  فتح  إعادة  القرارات  بالتماس 

)الطعون   الغت   اض  واعت  اض  واالعت  اجعيةالنظر   (الت 

   كتفاء بتحجت  الطعن فيها التعقيب. واال

يرفع استئناف األذون الصادرة عن رؤساء الدوائر    -256الفصل   

االبتدائية بدفع مبلغ على الحساب أمام محاكم االستئناف اإلدارية 

  247و    246و    245وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصول  
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حكام االستئنافية الصادرة فيها ال تقبل الطعن  واأل.  من هذا القانون

 . بالتعقيب

واأل األحكام  تقبل  اإلدارية  وال  المحاكم  عن  الصادرة  ذون 

االستئنافية بدفع مبلغ على الحساب أي وجه من أوجه الطعن ولو  

 . بالتعقيب

  
 في االختبارات والمعاينات : القسم الخامس    

يمكن لرئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية أو القاضي    -257الفصل    

المكلف باالستعجالي أن يأذن بإجراء اختبار أو بمعاينة أيّة واقعة  

 .من شأنها أن تكون محل منازعة إدارية

 : ي
ح مراجعة كامل هذا الفصل ليصبح كاآلئ   يقت 

االختبارات    يرفع" مادة  ي 
 
ف الصادرة  األذون  استئناف 

المختصة ترابيا اإلدارية    يةمحاكم االستئنافوالمعاينات أمام  

بالفصول   عليها  المنصوص  لإلجراءات    246و  245وفقا 

 من هذا القانون.   247و

)الورشة عدد   "باتا وال يقبل الطعن بالتعقيب.  القرار وي ون 

5) 

ي الورشة عدد  
وري    5اعتتر المشاركون ف  ه من الرص 

ّ
فتح أن

باالستئناف الطعن  إلمكانية  بالتماس    المجال  وكذلك 

)الطعون  إعادة   الغت   اض  واعت  اض  واالعت  النظر 

اجعية االختبارات    (الت  مادة  ي 
ف  الصادرة  األذون  ي 

ف 

 . والمعاينات

والمعاين   -258الفصل   االختبارات  مادة  في  الصادرة  ات األذون 

 . غير قابلة للطعن بأي وجه من األوجه ولو بالتعقيب

  
 في تدابير حماية الملك العمومي والبيئة : القسم السادس

يُمكن لرئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية أو القاضي    -259الفصل    

المكلف باالستعجالي، في جميع حاالت التأّكد، وبطلب من كل ذي 

الملك   لحماية  الضرورية  التدابير  باتّخاذ  يأذن  أن  مصلحة، 

البيئة   تكنالعمومي وضمان سالمة  لم  تفوق    ما  اإلذن  سلبيات 

ي التي  المصالح  إلى  بالنظر  وذلك  بها مزاياه،  المساس  مكن 

 .المصلحة العاّمة صوصاوخ
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 : ي
ح مراجعة الفقرة الثانية من الفصل لتصبح كاآلئ   يقت 

)الورشة عدد    " وال يقبل الطعن بالتعقيب.   باتا   القرار ويكون  "

5) 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  المستحسن   5رأى  من  ه 

ّ
أن

ي  
ي  القرارات  فتح إمكانية الطعن ف 

االستئنافية الصادرة ف 

ة  
ّ
الماد اض  هذه  واعت  اض  واالعت  النظر  إعادة  بالتماس 

اجعيةالغت  )الطعون   واالكتفاء بتحجت  الطعن فيها    (الت 

 التعقيب. 

التدابير    -260الفصل   باتّخاذ  المتعلقة  األذون  استئناف  يرفع 

أمام   البيئة  سالمة  وضمان  العمومي  الملك  لحماية  الضرورية 

عليها   المنصوص  لإلجراءات  وفقا  اإلدارية  االستئناف  محاكم 

 . من هذا القانون   247و  246و  245بالفصول 

ولو  األوجه  من  وجه  بأي  الطعن  يقبل  وال  باتا  القرار  ويكون 

 .  يببالتعق

  
 في المادة التعاقدية: القسم السابع

ينظر استعجاليا رئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي    -261الفصل    

المكلف باالستعجالي في الطعون المتعلّقة بحاالت اإلخالل بشروط  

العمومية  الصفقات  عقود  إبرام  قبل  وذلك  والمنافسة،  اإلشهار 

وعقود اللزمة وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

 . طبق ا للنصوص المنّظمة لها

العقد  و إبرام  في  مصلحة  لهم  الذين  األشخاص  من  الطعن  يقّدم 

 .ضرر من اإلخالالت المذكورة بهم  والذين ثبت أنّه سيلحق

يمكن لرئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي المكلّف    -262الفصل    

باالستعجالي أن يأذن بإلزام الشخص العمومي باإليفاء بالشروط 

من هذا القانون في    261ن الفصل  المشار إليها بالفقرة األولى م

سلبيات اإلذن تفوق مزاياه وذلك بالنظر إلى    ما لم تكنأجل يحّدده  

 .المصلحة العاّمة صوصاالمصالح التي يمكن المساس بها وخ

لهأن يأذن تحفظيا بتوقيف تنفيذ كّل قرار له عالقة بإبرام يمكن  و

 . العقد إلى حين البت في المطلب

أن يلزم الشخص العمومي بأداء غرامة تهديدية    أيضا  لهويمكن  

ويؤخذ بعين .  وقتية بداية من انقضاء األجل المحّدد له لتنفيذ اإلذن



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

97 

العمومي من   الشخص  بذله  ما  الغرامة  مبلغ  تقدير  في  االعتبار 

 .عناية لتنفيذ اإلذن وما اعترضه من صعوبات

يمكن   معاينتها  تّمت  التي  اإلخالالت  تدارك  يقع  لم  لرئيس وإذا 

الدائرة أو القاضي المكلف باالستعجالي أن يأذن بغرامة نهائية  

 .طبق اإلجراءات الجاري بها العمل في المادة االستعجالية

المتعلقة  و الطلبات  عن  مستقلّة  النهائية  أو  الوقتية  الغرامة 

 . بالتعويض

يمكن لرئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي المكلف    -263الفصل    

أو  كليّا  يتراجع  أن  العمومي،  الشخص  من  بطلب  باالستعجالي، 

جزئيا في الغرامة الوقتيّة أو النهائية المحكوم بها، إذا ثبت أّن  

كليّا    ناجم عدم التنفيذ أو التّأخير في تنفيذ اإلذن بتصحيح اإلخالالت

 .عن إرادة الّشخص العموميأو جزئيا عن أسباب خارجة 

اتّ  الصورة  هذه  في  الواردة  ويقع  الطعن  وطرق  اإلجراءات  باع 

 . وما بعده من هذا القانون 241بالفصل 

  

 

 

يمكن لرئيس الدائرة االبتدائية المتعهد أو القاضي    -264الفصل  

المكلف باالستعجالي إلغاء القرارات المتعلّقة بإبرام العقد وحذف  

من   259البنود المضّمنة بطلب العروض أو تعديلها طبقا للفصل 

كما يمكنه اإلذن بإعادة إجراءات طلب العروض أو .  هذا القانون

 .باستكمالها بعد تدارك اإلخالالت

  

 

ينظر استعجاليا رئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي   -265الفصل   

الصفقات   ضّد  الموجهة  الّطعون  في  باالستعجالي  المكلف 

العام   القطاع  بين  الشراكة  وعقود  اللزمات  وعقود  العمومية 

من هذا    261والقطاع الخاص لنفس األسباب المذكورة بالفصل 

 . القانون وذلك بعد أن يتم إبرامها
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يقّدم الطعن من كّل ذي مصلحة في إبرام العقد وثبت أنّه سيلحقه  

 . ضرر جّراء اإلخالل بشروط اإلشهار والمنافسة

كما يرفع الطعن ممن سبق له القيام بذلك استعجاليّا في مرحلة ما  

القرار  ينفّذ  لم  العمومي  الشخص  أّن  تبيّن  إذا  العقد  إبرام  قبل 

 .  من هذا القانون 261االستعجالي طبقا ألحكام الفصل  

ا من تاريح ويقدم الطعن في أجل أقصاه عشر  -266الفصل     ن يوم 

اختيار   قرار  إشهار  أو  مع  انشر  للتشريع  لمتعاقد  طبقا  اإلدارة 

 . الجاري به العمل

يمكن لرئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي المكلف    -267الفصل    

باالستعجالي، وبطلب من المّدعي، أن يأذن بتوقيف تنفيذ العقد  

  ، سلبيات اإلذن تفوق مزاياه  ما لم تكنإلى حين البت في المطلب  

وخ بها  المساس  يمكن  التي  المصالح  إلى  بالنظر    صوصا وذلك 

 .المصلحة العاّمة

يصّرح رئيس الدائرة االبتدائية أو القاضي المكلف    -268الفصل     

بالواجبات  اإلخالل  صورة  في  العقد  ببطالن  باالستعجالي 

من هذا القانون، إال إذا اعتبر أّن    261المنصوص عليها بالفصل  

سلبيات اإلذن تفوق مزاياه، وذلك بالنظر إلى جملة المصالح التي  

 .يمكن المساس بها وخصوصا المصلحة العاّمة

كما يمكنه أن يأذن بفسح العقد أو بالتقليص في مّدته أو بتسليط  

 . غرامة على الشخص العمومي

 : ي
ح مراجعة الفقرة الثانية من الفصل لتصبح كاآلئ   يقت 

)الورشة عدد    " وال يقبل الطعن بالتعقيب.   باتا   القرار ويكون  "

5) 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  المستحسن   5رأى  من  ه 

ّ
أن

ي  
ف  الطعن  إمكانية  بالتماس  االستئنافية  القرارات  فتح 

)الطعون   الغت   اض  واعت  اض  واالعت  النظر  إعادة 

اجعية  واالكتفاء بتحجت  الطعن فيها التعقيب.  (الت 

تخضع القرارات الصادرة طبق ا ألحكام هذا القسم    -269الفصل  

ل المجلة  اإلدارية  من  االستئناف  محكمة  أمام  باالستئناف  لّطعن 

بالفصول   عليها  المنصوص  لإلجراءات  وفقا  ترابيا  المختصة 

 . من هذا القانون247و  246و 245
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ولو  األوجه  من  وجه  بأي  الطعن  يقبل  وال  باتا  القرار  ويكون 

 . بالتعقيب

  
 في القطاع السمعي البصري : القسم الثامن

  

 

يختص رئيس المحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس    -270الفصل  

لفرض   والمتأكدة  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  جميع  باتخاذ 

احترام القواعد المنظمة لالتصال السمعي البصري وفقا ألحكام 

 . ا القانونوما بعده من هذ 241الفصل 

بالفصل   الواردة  األحكام  عن  النظر  هذا    245وبصرف  من 

القانون، يتّم البت في المطلب دون أجل بعد االستماع إلى األطراف 

 .  بجلسة مكتبية

 : ي
ح مراجعة صياغة الفصل ليصبح كاآلئ   يقت 

يرفع استئناف القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة اإلدارية  "

أمام   بتونس  التعقيبيةاالستئنافية  أقصاه    الدوائر  أجل  ي 
ف 

بها  اإلعالم  تاري    خ  من  أجل    ، ويرفعأسبوع  ي 
ف  األحوال  ي كل 

ف 

ة أيام من تاري    خ  . إعشر ي
وئ   يداعها بالنظام االلكت 

 
 
ي االستئنافالدوائر ت ت

 
 حاال.    التعقيبية ف

)الورشة عدد    ". بالتعقيب  يقبل الطعنوال  يكون القرار باتا  و 

5) 

ح ي الورشة عدد  اقت 
 : 5المشاركون ف 

ي   -
 
ف البت  اختصاص  التعقيبية  الدوائر  اسناد 

ة المشار    االستئناف عوضا عن الهيئة الخاص 

 إليها بالفقرة الثانية من الفصل. 

إعادة   - بالتماس  الطعن  المجال إلمكانية  فتح 

( الغي   اض  واعي  اض  واالعي  الطعون  النظر 

اجعية  (. الي 

رئيس    -271الفصل   عن  الصادرة  القرارات  استئناف  يرفع 

المحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس أمام المحكمة اإلدارية العليا 

بها اإلعالم  تاريح  من  أسبوع  أقصاه  أجل  ويرفعفي  كل   ،  في 

 . يداعها بالنظام االلكترونيإاألحوال في أجل عشرة أيام من تاريح  

الستئناف، حاال، بواسطة تبّت المحكمة اإلدارية العليا في مطلب ا

هيئة يرأسها الرئيس األول أو من ينوبه من بين رؤساء الدوائر  

 .   التعقيبية وعضوية مستشارين لدى التعقيب

ولو  األوجه  من  وجه  بأي  الطعن  يقبل  وال  باتا  القرار  ويكون 

 .  بالتعقيب

 ة في الحمالت االنتخابي: القسم التاسع  

  

 

يمكن لرئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية أو القاضي    -272الفصل  

لإلجراءات  فوري  حّد  بوضع  يأذن  أن  باالستعجالي  المكلف 



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

100 

والتدابير التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في إطار  

 .مراقبة الحمالت االنتخابية

المكلف  القاضي  أو  اإلدارية  االبتدائية  المحكمة  لرئيس  ويمكن 

المناسبة  عجالي أن يأذن باتخاذ جميع التدابير واإلجراءات باالست

يع والتراتيب لفرض احترام قواعد الحمالت االنتخابية طبق التشر

  .الجاري بها العمل

ب   -273الفصل     المتعلقة  الدعاوى  االنتخابية ترفع  الحمالت 

وبالنسبة االنتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح،  بالنسبة إلى  

رئيس  إلى   قبل  من  والجهوية  والبلدية  التشريعية  االنتخابات 

القانونيين   الممثلين  أو  الرؤساء  أو  القانوني  ممثلها  أو  القائمة 

الستفتاء وبالنسبة إلى البقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة،  

 . ب  مشارك في االستفتاءمن قبل الممثلين القانونيين لكل حز

ولو  األوجه  من  وجه  بأي  الطعن  يقبل  وال  باتا  القرار  ويكون 

 .  بالتعقيب

يبت رئيس المحكمة االبتدائية اإلدارية أو القاضي    -274الفصل    

المكلف باالستعجالي في الدعوى خالل  أجل أقصاه خمسة أيام 

اإلذن    التأكد يمكن  شديدِ   من تاريح ترسيم العريضة، وفي صورةِ 

 بالتنفيذ على المسودة. 

النظام      بواسطة  فورا  بالقرار  األطراف  المحكمة  تعلم 

 االلكتروني.
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ي  
ف  الواردة  اإلدارية"  االستئناف  تعويض عبارة "محاكم  ح  قت  ير

". بتونس"محكمة االستئناف اإلدارية    الفقرة األوىل بعبارة

 ( 5)الورشة عدد 

 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  المحكمة    5اعتتر   

ّ
أن

بتونس   االستئناف  محكمة  هي  لمقر  المختّصة  طبقا 

 الهيئة. 

يرفع االستئناف أمام محاكم االستئناف اإلدارية في    -275الفصل   

دراج القرار المطعون فيه بالنظام  إأجل أقصاه يومان من تاريح  

 . االلكتروني

استئناف   في  البّت  أقصاه ويتّم  أجل  في  االستعجالية  القرارات 

 .خمسة أيام من تاريح إيداع المطلب

 تنفيذ أحكام محاكم القضاء اإلداري : تاسعالعنوان ال  

األحكام    -276الفصل     تنفيذ  عن  االمتناع  القرارات يحجر  أو 

تعطي أو  اإلداري  القضاء  محاكم  عن  دون الصادرة  تنفيذها  ل 

 . موجب قانوني

ح وإدماج الفقرة    277من الفصل    الثالثة  الفقرةحذف    يقت 

ي الفصل  278األول من الفصل 
 
:   277ف ي

 ليصبح كاآلئ 

نفوذ " اإلداري  القضاء  محاكم  عن  الصادرة  لألحكام  يكون 

مطلق التصال القضاء فيما يخص دعاوى تجاوز السلطة عند  

ي   نستر نفوذ  األحكام  لهذه  ويكون  ي 
الجزئ  أو  الكىلي  اإللغاء 

ي حالة رفض الدعوى
 .التصال القضاء ف 

وتعتتر القرارات اإلدارية الواقع إلغاؤها لسبب أصىلي كأنها لم  

 .تتخذ إطالقا

القانونية الوضعية  إعادة  اإلدارة  عل  اإللغاء  حكم   يوجب 

ي وقع تنقيحها أو حذفها بالقرارات اإلدارية الواقع إلغاؤها  
الت 

 ( 6شة عدد )الور   "إل حالتها األصلية بصفة كلية. 

 

ي الورشة عدد  
ه  6اعتتر المشاركون ف 

ّ
المستحسن من    أن

المتعلقة    277  يات الفقرة األوىل من الفصلإدراج مقتض

الباب   ي 
ف  القضاء  التصال  ي  والنستر المطلق  بالنفوذ 

كة علق باألحكام المشت 
ّ
  المت

سبب عن  تساءلوا  ي   كما  النستر النفوذ  عىل    التنصيص 

. و  التميت   بي   اإللغاء لسبب شكىلي واإللغاء لسبب أصىلي

ه
ّ
 . ال فائدة من ذلك ورأوا أن

إلزام  عىل  التنصيص  حذف  حوا  بتصحيح    واقت  اإلدارة 

ل  
ّ
، وذلك تجنبا لكّل تدخ ي صورة خلل شكىلي

اإلجراءات ف 

ي العمل اإلداري الرصف
 . للقضاء اإلداري ف 

الفصل   من  األوىل  الفقرة  دمج  حوا  اقت  ي    278كما 
ف 

)انظر   277الفصل   الفصلي    صياغة  مراجعة  مع 

 (278المالحظات المتعلقة بالفصل 

يكون لألحكام الصادرة عن محاكم القضاء اإلداري   -277الفصل 

السلطة  تجاوز  فيما يخص دعاوى  القضاء  مطلق التصال  نفوذ 

نسبي  نفوذ  األحكام  لهذه  ويكون  الجزئي  أو  الكلي  اإللغاء  عند 

 .القضاء في حالة رفض الدعوىالتصال 

لم   كأنها  أصلي  لسبب  إلغاؤها  الواقع  اإلدارية  القرارات  وتعتبر 

 .تتخذ إطالقا

ويجب على اإلدارة المعنية عند صدور أحكام باتة باإللغاء ألسباب 

شكلية تصحيح قراراتها في أجل ثالثة أشهر من تاريح إعالمها  

 بالحكم بدون أثر رجعي. 
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األوىل الفقرة  الفصل    حذف  ي 
ف  ومراجعة   277وإدماجها 

اىلي ليصبح     278 صياغة الفصل
ّ
 : كالت

ي  
ل من آثار الحكم ف 

ّ
"يمكن للمحكمة، عند االقتضاء أن تعد

ومبدوفقالزمن   ي 
القانون  األمان  لمقتضيات  استقرار   أ ا 

 (6)الورشة عدد  الوضعيات القانونية". 

 

ي الورشة عدد  
ح المشاركون ف    278دمج الفصلي      6اقت 

ي فصل واحد و   277و
إعادة صياغتهما بطريقة أوضح  ف 

الفصل   من  االوىل  الفقرة  بإدماج  وذلك    278وأبسط 

الفصل   للتكرار،    277صلب  تفاديا  الصياغة  إعادة  مع 

للفقرة الثانية منه وذلك بإضافة    278وتخصيص الفصل  

استقرار  ومبدآ  ي 
القانوئ  األمان  لمقتضيات  "وفقا  عبارة 

 . ضعيات القانونية"الو 

الوضعية -278الفصل   إعادة  اإلدارة  على  اإللغاء  حكم  يوجب 

التي وقع تنقيحها أو حذفها بالقرارات اإلدارية الواقع   القانونية

 .إلغاؤها إلى حالتها األصلية بصفة كلية

 ويمكن للمحكمة، عند االقتضاء أن تعّدل من آثار الحكم في الزمن. 

ح تعويض مصطلح   ي صدر  "المحكمة" بعبارة "يقت 
الجهة الت 

 ( 6)الورشة عدد  . عنها الحكم" 

ي الورشة عدد  
المقصود بعبارة  عن    6تساءل المشاركون ف 

حوا  ، الفصل الواردة بهذا "المحكمة"  ها بعبارة    واقت  تغيت 

ي صدر عنها الحكم". "
 الجهة الت 

 

 

من    -279الفصل   يطلب  أن  بات  حكم  لفائدته  صدر  لمن  يمكن 

المحكمة التي أصدرته تحديد كيفية تنفيذه وذلك في الحاالت التي 

 . تمتنع فيها اإلدارة عن تنفيذ الحكم لوجود صعوبات تنفيذية

يتّم البّت في المطلب في أجل أقصاه شهر ودون سابق مرافعة  و

 .  بعد تمكين اإلدارة من اإلدالء بملحوظاتها

 .كم األصليمن الح أال يتجز اويعتبر قرار المحكمة جزء  

  وفي صورة وجود موجب قانوني لعدم التنفيذ تحيل المحكمة ملف 

وفق    القضية فيه  ينظر  الذي  بالصلح  المكلف  القاضي  إلى 

بالباب المنصوص عليها  الرابع   اإلجراءات  العنوان  من    السابع 

 . من هذا القانون المتعلق بالصلح

تعويض ح  "غرامة  عبارة  ب  "التهديدية"الغرامة  عبارة    يقت 

 ( 6)الورشة عدد  التأخت  عن التنفيذ". 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  ه    6اعتتر 

ّ
تحديد  أن يتجه 

ي يحكم  
ي الغرامات الت 

ها عن باف  طبيعة الغرامة قصد تميت  

اإلداري ي 
القاض  حوا   ،بها  ب   واقت  التهديدية  عبارة     تغيت  

 "غرامة التأخت  عن التنفيذ". 

دوا عىل  
ّ
ورة مراجعةكما أك وذلك  هذا الفصل  صياغة    ض 

ة   الفت  بتحديد  المتعلقة  التساؤالت  عن  لإلجابة 

ها كتحديد  
ّ
الحكم الصادر ضد لتنفيذ  الممنوحة لإلدارة 

يمكن لمن صدر لفائدته حكم بات، في جميع الحاالت    -280الفصل  

الحكم تنفيذ  عن  اإلدارة  فيها  تمتنع  لدى    بدعوى  القيام  ،التي 

اإلدارة  إلزام  قصد  ترابيا  المختصة  اإلدارية  االبتدائية  المحكمة 

 . بأداء غرامة عن كل يوم تأخير

تاريح و من  أشهر  ثالثة  أقصاه  أجل  في  المحكمة  تبت 

كمة في حكمها مقدار الغرامة التهديدية وبدء تعهدهاوتضبط المح

 . سريان مفعولها
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اإلدارة   إلزام  دعوى  أمامها  فع  ست  ي 
الت  القضائية  الهيئة 

 . بالتنفيذ 

 

 . تبت المحكمة في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريح تعهدهاو

ويتم استئناف الحكم في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريح اإلعالم 

المستأنف   يتولى  معلل  مطلب  بمقتضى  بالنظام  به  إيداعه 

الستئنافية حكمها في أجل  ، وتصدر المحكمة اإلدارية اااللكتروني

الطعن  أوجه  أقصاه شهر، ويكون الحكم باتا وال يقبل أي وجه من  

 . ولو بالتعقيب

يعتبر عدم تنفيذ أحكام محاكم القضاء اإلداري خطأ  -281الفصل    

 . باألمر معّمرا لذمة السلطة اإلدارية المعنية

أحكام  و تنفيذ  عدم  عن  اإلدارة  ذمة  تعمير  دعاوى  محاكم ترفع 

تبليغ   تاريح  من  سنوات  ثالث  أقصاه  أجل  في  اإلداري  القضاء 

اإلدارة إلى المستفيد من الحكم قرارها الصريح المتضّمن أسباب 

 . عدم التنفيذ

السابقة في صورة تولي من يُ و بالفقرة  إليه  المشار  األجل  قطع 

صدر لفائدته الحكم القيام لدى المحكمة التي أصدرته قصد تحديد 

التقادم من جديد من.  هوسائلذه وتنفي سبل     ذويعاد احتساب أجل 

من هذا القانون    279تاريح صيرورة الحكم المشار إليه بالفصل  

 .  باتا

الفصلي     دمج  ح 
قت  مراجعتهما   283و  282ير )الورشة  .  بعد 

 (6عدد 

 

عدد    - الورشة  ي 
ف  المشاركون  المقصود  عن    6تساءل 

 . برئيس اإلدارة

حوا   - يمكن  " :  عىل النحو التاىلي إعادة صياغة الفصل    واقت 

ي تنفيذ األحكام الصادرة  
تتبع رئيس اإلدارة المتقاعسة ف 

ما  طبقا  جزائيا  بالمجلة    ضدها،  عليه  منصوص  هو 

بالمبد تقيدا  بالدستوري  أ  الجزائية"،  ق 
ّ
عية المتعل شر

 . الجريمة

تنفيذ    تبريع  -282الفصل   عن  قانونا  المسؤول  اإلدارة  رئيس 

ده  حكام، ويمكن إثارة مسؤوليته الجزائية والمدنية في حال تعمّ األ

عليها   المنصوص  التنفيذ  سبل  استنفاذ  رغم  الحكم  تنفيذ  عدم 

 . أعاله

من جميع  وال تعفي مسؤولية رئيس اإلدارة من إثارة مسؤولية  

 . تسبب في تعطيل تنفيذ األحكام
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لف العام بنزاعات الدولة الرجوع بالدرك على كّل من ويتولى المك 

تسبب في تعمير ذمة اإلدارة المترتب عن عدم تنفيذ أحكام القضاء  

 . اإلداري أو تعطيلها وفقا للتشريع الجاري به العمل

الفصلي     دمج  ح 
قت  مراجعتهما   283و  282ير )الورشة  .  بعد 

 (6عدد 

 

ي الورشة عدد    -
ورةإىل    6دعا المشاركون ف  ي    ض 

التفكت  ف 

التنصيص عىل إمكانية تعهد محكمة المحاسبات، بإحالة  

أو   الترصف  خطأ  ي 
ف  للنظر  اإلداري،  القضاء  تمكي    من 

محكمة   أمام  ة  مباشر القيام  من  ر  الرص  غرم  طالب 

أو اإلشارة إىل إمكانية التنسيق بي   القضاء  ،  المحاسبات

 خطإ الترصف.   داري والقضاء الماىلي بخصوص تكييف اإل 

حوا كما    - ي فصل واحد    283و    282دمج الفصلي      اقت 
ف 

تنفيذ   تبة عن عدم  المت  األخطاء  لجميع  للتطرق  وذلك 

 . األحكام صلب فصل واحد 

موظفي    -283الفصل   أو  رؤساء  امتناع  تصرف  خطأ  يعتبر 

 . حكاماألاإلدارات عن تنفيذ 

الورشة عدد    تساءل  ي 
إذا كانت   6المشاركون ف    عن عّما 

م  إلدارةا     ستلت  
ّ
بقابمد لم  المحكمة  ي 

الت  األحكام  ي 
ف  ئمة 

ه  تنفذ 
ّ
ين أن ذ األحكام الصادرة  ، معتتر

ّ
ي إدارة لم تنف

ال خت  ف 

بالكم   فما  افها ضدها  تنفذها    باألحكام  باعت  لم  ي 
الت 

لطلب المحكمة بتمكينها من قائمة مفصلة    واستجابتها 

 . منها 

حوا  اقت  عىل   كما  الرسمي "النشر    التنصيص  بالرائد 

التونسية" وعدم   للجمهورية  ذ 
ّ
تنف لم  ي 

الت  لألحكام 

رئيس    االقتصار  إىل  القائمة  هذه  إحالة  عىل  فقط 

للقضاء   األعىل  والمجلس  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 

  ذلك كمة الرشيدة ومكافحة الفساد. و ورئيس هيئة الحو 

 . الشفافية والمسائلة يمبدأ لمزيد تدعيم

ؤساء اإلدارات والهياكل العمومية والمكلف يتولى ر  -284الفصل  

العام بنزاعات الدولة تقديم قائمة إلى المحكمة اإلدارية العليا في 

 . األحكام التي لم يتم تنفيذها مع بيان أسباب ذلك

تتولى المحكمة اإلدارية العليا تجميع البيانات والمعطيات حول  و

 . عدم التنفيذ وإدراجها بتقاريرها السنوية

الحكومة و الجمهورية ورئيس  إلى رئيس  المعطيات  هذه  توجه 

للقضاء   األعلى  المجلس  ورئيس  الشعب  نواب  مجلس  ورئيس 

 . ورئيس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
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ح مقتضيات هذا الفصل لتحديد طبيعة  مزيد توضيح    يقت 

برمته من    285حذف الفصل  وصالحياتها أو    اللجنة الوطنية

وع المجلة  ( 6)الورشة عدد  . مشر

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  يتعي ّ    6اعتتر  ه 

ّ
تحديد    أن

الهيئة   باللجنة  طبيعة  بأمر حكومي والمسماة  المحدثة 

اإلدارية،  القضائية  األحكام  تنفيذ  لمتابعة  الوطنية 

األقسام    اختصاصو   اختصاصها التداخل بي      الحتمال

األحكام   تنفيذ  ومتابعة  السنوي  بالتقرير  المتعلقة 

وع المجلة.   180المنصوص عليها بالفصل    من مشر

اللجنة   هذه  اعتبار  إمكانّية  مدى  عن    بمثابة وتساءلوا 

مّما يؤول إىل إمكانية تدخل    الحق،  يموفق إداري مواز 

التنفيذية   اإلداري. السلطة  القضاء  عمل  ي 
وبالتاىلي    ف 

حوا   . حذف الفصل أو  زيد توضيح جّل هذه المسائل  م  اقت 

تحدث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ األحكام القضائية   -285الفصل  

 . اإلدارية لدى المحكمة اإلدارية العليا

حكومي باقتراح   تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بأمرو

 . من الرئيس األول

 العنوان العاشر   

مجلة القضاء اإلداري حيز  في إجراءات تيسير دخول 

 النفاذ 

ح قت  أو دمجهما    292الغاء هذا الفصل واإلبقاء عل الفصل    ير

 (1)الورشة عدد مع مراجعة صياغتهما 

عدد   الورشة  ي 
ف  المشاركون  بي      1رأى  تكرار  وجود 

الفصل   ومقتضيات  الفصل  هذا  من    292مقتضيات 

ة وا 
ّ
المجل وع  الفصل  قت  مشر الغاء هذا  واإلبقاء عل  حوا 

 أو دمجهما مع مراجعة صياغتهما.  292الفصل 

تخّصص الدولة االعتمادات الضرورية النتداب عدد   -286الفصل  

للقضاء   االلكتروني  النظام  وتركيز  واألعوان  القضاة  من  كاف 

 . اإلداري قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ

ي الورشة عدد   
عن سبب االقتصار    1تساءل المشاركون ف 

 " دون سواها. الجاهزةالقضايا "عىل إحالة 

ي جديد متعلق   كما أشاروا إىل امكانية ادراج اختصاص ترائر

ي المستقبل من أجل تفادي تراكم القضايا  
بمقر الطالب ف 

الفصل  مع  التناسق  إطار  ي 
ف  وذلك  مستقبال  المركز  ي 

ف 

 جديد(.   15)بالخصوص الفصل  290

يمكن للرئيس األول إحالة قضايا جاهزة منشورة    -287الفصل  

أمام الدوائر االبتدائية المركزية إلى الدوائر الجهوية التي تتولى  

 . الفصل فيها في أجل أقصاه سنة من تاريح تعهدها بها

عدم   بمطعن  التمسك  القضايا  هذه  في  لألطراف  يمكن  وال 

 . ي للدائرةاالختصاص التراب
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ح قت    وإدراج محتواه صلب النظام الداخىلي الغاء هذا الفصل    ير

 ( 1)الورشة عدد 

نفس    اعتماد  التعقيبيةاالستئنافية أو    للدائرة  يجوز  -288الفصل   

 . الحيثيات الواردة بالحكم موضوع الطعن 

ح قت    وإدراج محتواه صلب النظام الداخىلي الغاء هذا الفصل    ير

 ( 1)الورشة عدد 

والتدابير   -289الفصل    القرارات  جميع  األول  الرئيس  يتخذ 

الضرورية لإلسراع في البت في القضايا الجارية ويحرص على  

 . متابعة تنفيذها

للفصل    - ثانية:   20بالنسبة  ح    مطة  برؤساء  يقت  االكتفاء 

)جلسة عامة كالسيكية( دون رؤساء الدوائر    الدوائر التعقيبية

 (1)الورشة عدد . اإلستئنافية

ح تعويض  :  مطة ثالثة  20بالنسبة للفصل    - قت  "مستشار عن  ير

 ( 1)الورشة عدد ". أقدم مستشار عن كل دائرةب  " كل دائرة" 

ح    : 21بالنسبة للفصل    - قت  إلغاء اإلحالة من الرئيس األول  ير

ي لتوزيــــع الملفاتوتعويضها بالنظام اإللك
ون  عىل أن يكون  ي 

بعض   حلحلة  أجل  من  الحقة  بصفة  األول  الرئيس  تدخل 

المصالح   تضارب  حالة  ي 
ف  مثال  تطرأ  أن  يمكن  ي 

الت  المشاكل 

ي المستقبل  
وذلك أخذا بعي   اإلعتبار للتحّول المراد تفعيله ف 

ونية.   (1)الورشة عدد   بخصوص األنظمة اإللكت 

والفقرة األولى من الفصل    14تلغى أحكام الفصل    -290الفصل   

الفصل    2والفقرة    20 والفقرة    21من  الفصل    2مكرر   42من 

 51من الفصل    3والفقرة    50والفصل    49من الفصل    1والفقرة  

من القانون    53من الفصل    2والفقرة    52من الفصل    2والفقرة  

والمتعلق   1972المؤرخ في غرة جوان    1972لسنة    40عدد  

 : المحكمة اإلدارية وتعّوض باألحكام التاليةب

تتركب المحكمة اإلدارية من األعضاء اآلتي    -(جديد)  14  الفصل  -

 :ذكرهم حسب الترتيب التالي

 ،الرئيس األول -

 ، رؤساء الدوائر التعقيبية -

 ة،رؤساء الدوائر االستئنافي -

 ين، الدولة العامو يمندوب -

 ،األقسام االستشاريةرؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء   -

 ،الدولة يمندوب -

 .نيالمستشار -

 ، ن فوق العادةيالمستشار -

 .ن المساعدونيالمستشار -

بداية كل سنة قضائية تعيين أعضاء  الرئيس األول  يتولى  و في 

القضائيةواالستشارية الهيئات  بمختلف  يتولى المحكمة  كما   ،



 

ي  
وع مجلة القضاء اإلداري حول أشغال ورشة عملتقرير تأليف   )إعداد األستاذة نرجس طاهر(  2021مارس  26و  25 -حول مشر

 

107 

التعقيبية   الدوائر  رؤساء  بين  من  األول  للرئيس  وكيل  تعيين 

 . لنيابته عند حصول مانع

تتركب الجلسة العامة القضائية    -(فقرة أولى جديدة)  20الفصل    -

 :من

 ل،الرئيس األو -

 ، رؤساء الدوائر التعقيبية واالستئنافية -

مستشار عن كل دائرة تعقيبية يعينه الرئيس األول طبقا  -

المؤرخ    1972لسنة    40القانون عدد  من    14للفصل  

 .والمتعلق بالمحكمة اإلدارية 1972في غرة جوان 

جديدة)مكرر    21الفصل    - ثانية  الدائرة    -(فقرة  رئيس  ويعهد 

بملفات القضايا التعقيبية المحالة إليه من الرئيس األول إلى أحد  

المستشارين ليتولى تحت إشرافه استيفاء اإلجراءات المستوجبة  

 . ه في القضيةمشروع حكم دون تضمين رأيوإعداد 

جديدة )  42  الفصل  - ثانية  مستشارا   -(فقرة  األخير  هذا  ويعين 

مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في  

 . ال يتضمن رأيه في القضية ذلك

يتولى المستشار المقرر إعداد   -( فقرة أولى جديدة)  49الفصل    -

و واإلجراءات  للوقائع  موجزا  يتضّمن  حكم  مقاالت مشروع 

والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع دون تضمين رأيه  الخصوم  

 . في القضية

يضبط رئيس الدائرة جدول القضايا المعينة   -(جديللد)  50الفصل    -

ن كتابة المحكمة ذلك الجدول بدفتر خاص  وتضمّ   ،لجلسة المرافعة

جل أبالجلسات ثم تتولى إعالم األطراف بتاريح انعقاد الجلسة في  
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بأي  بداية من تاريح توجيه اإلعالم    أيام  (  10)عشرة  ال يقل عن  

 . وسيلة تترك أثرا كتابيا

جديدة )  51الفصل    - ثالثة  تمكين   -(فقرة  الجلسة  رئيس  يتولى 

ن ينوبهم من إبداء مالحظاتهم في حدود  األطراف الحاضرين أو م

ويتلو مندوب الدولة ملحوظاته .  ما أثاروه وناقشوه في مذكراتهم

القضية إويقرر  .  الكتابية ملف  حجز  الجلسة  رئيس  ذلك  ثر 

 .للمفاوضة ويحدد تاريح التصريح بالحكم

يمكن لرئيس الجلسة استدعاء   - (فقرة ثانية جديدة)  52الفصل    -

 .شاركة في المفاوضة برأي استشاريمندوب الدولة للم

وتشتمل أحكام الدوائر االبتدائية    -(فقرة ثانية جديدة)  53الفصل    -

وأسماء أصدرتها  التي  الدائرة  بيان    و  هموصفات  األطراف  على 

اإلجراءات هم،  مقراتعناوين   وعلى  لمذكراتهم  ملخص  وعلى 

والنصوص القانونية التي أسست عليها الدائرة حكمها وعلى ما 

االستماع   الدولةإلى  يفيد  ومندوب  على   ،األطراف  تشتمل  كما 

منطوق الحكم وتاريح جلسة المرافعة والتصريح بالحكم وأسماء 

 .األعضاء الذين أصدروه وكاتب الجلسة

وفقرة أخيرة إلى    15تضاف فقرة أخيرة إلى الفصل    -291الفصل    

من القانون    44وفقرتان رابعة وخامسة إلى الفصل    22الفصل  

والمتعلق   1972المؤرخ في غرة جوان    1972لسنة    40عدد  

 : بالمحكمة اإلدارية كما يلي

أخيرة )  15الفصل   - الجهوية    -(فقرة  الدوائر  تنظر  كما 

دعاوى تجاوز السلطة    اإلدارية فيالمتفرعة عن المحكمة  

اإلداريةودعاوى   األعوان   ،المسؤولية  بنزاعات  المتعلقة 

العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  للنظام  الخاضعين 
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نظر   إلى  الراجعين  اإلداريةواألعوان  بمقتضى   المحكمة 

  نظر الترابي المقّر عملهم بمرجع  آخر  يوجد    والذينالقانون  

 . للدائرة

أخيرةفق)  22الفصل   - الدولة   -(رة  مندوبي  تعيين  ويمكن 

الفترة   خالل  األول  الرئيس  من  بقرار  القضائية  بالهيئات 

الرسمي  بالرائد  القانون  هذا  نشر  تاريح  من  الممتدة 

 . للجمهورية التونسية إلى حين دخوله حيز النفاذ

رابعة)  44الفصل   - أل  -(فقرة  تبادل  طراف  ويمكن  القضية 

في ما بينهم بأّي وسيلة ع ومؤيّداتها  رات الّدفا كّ التقارير ومذ

 . قبل تقديمها إلى المحكمة تترك أثرا كتابيا

خامسة)  44  الفصل - من   -(فقرة  رقمية  نسخة  تقديم  ويتم 

عريضة الدعوى ومذكرات الدفاع ومؤيّداتها بواسطة البريد  

 . اإللكتروني الخاص بالمحكمة اإلدارية

 العنوان الحادي عشر   

 االنتقالية والختامية في األحكام 

جميع   -292  الفصل   اإلدارية  المحكمة  ذمة  على  الدولة  تضع 

حيز   المجلة  هذه  لدخول  الضرورية  والبشرية  المادية  الوسائل 

للجمهورية  الرسمي  بالرائد  القانون  هذا  نشر  بمجرد  النفاذ 

 . التونسية في ضوء ما تضبطه المحكمة اإلدارية

الدعاوى  تتعهد محاكم القضاء اإلداري بالنظر في    -293الفصل    

والمعاليم الراجعة للدولة والجماعات    المتعلّقة بتوظيف األداءات

األداءات  تلك  باسترجاع  المتعلّقة  والدعاوى   والمعاليم  المحلية 

التنفيذيةو البطاقات  على  باالعتراض  المتعلّقة   الدعاوى 

 85طبق الفصلين  قرارات الهيئات المهنية  والدعاوى المتعلقة ب
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بها   163و الجاري  القوانين  تنقيح  عند  وذلك  القانون  هذا  من 

أقصاه ثالث   أجل  في  تاريح دخول هذا (    3)  العمل  سنوات من 

 . القانون حيز النفاذ

المتعلق   -294الفصل     السادس  العنوان  من  الثالث  الباب  يدخل 

النفاذ   حيز  االستشارية  القانون  بالوظيفة  هذا  نشر  تاريح  في 

دوائر   إلى  االستشارية  الدوائر  تسمية  وتتغير  الرسمي.  بالرائد 

دوائر  إلى رؤساء  االستشارية  الدوائر  تعقيبية وتسمية رؤساء 

 تعقيبية. 

من هذا   207ويصدر األمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل  

بالرائد   نشره  تاريح  من  أشهر  ثالثة  أقصاه  أجل  في  القانون 

 سمي للجمهورية التونسية.الر

القضايا المنشورة لدى المحكمة اإلدارية في تاريح   -295الفصل   

دخول هذا القانون حيز النفاذ تبقى خاضعة ألحكام القانون عدد  

جوان    1972لسنة    40 غرة  في  والمتعلق   1972المؤرخ 

 . بالمحكمة اإلدارية  إلى أن يقع البّت فيها

القانون حيز النفاذ في غرة أكتوبر من يدخل هذا    -296الفصل    

النفاذ   المجلة حيز  سنة................. ) سيقع تحديد سنة دخول 

على ضوء تقدم مناقشتها بمجلس نواب الشعب وعرضها على 

 الجلسة العامة للمصادقة عليها(. 

األول   -297الفصل     الرئيس  من  باقتراح  حكومي  بأمر  يتم 

مح إحداث  اإلدارية  إدارية  للمحكمة  ومحاكم  ابتدائية  إدارية  اكم 

القانون   هذا  دخول  قبل  الترابي  نظرها  مرجع  استئنافية وضبط 

 حيز النفاذ. 
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الرئيس  من  بقرار  اإلداري  القضاء  محاكم  فتح  تاريح  ويضبط 

 األول.

يصدر األمر الحكومي المتعلق بضبط المواصفات   -298الفصل    

نظام   استغالل  وإجراءات  وشروط  اإللكتروني  الفنية  التقاضي 

باقتراح من الرئيس األول في أجل أقصاه ........... من تاريح نشر 

 هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اإلدارية    -299الفصل     للمحكمة  الداخلي  النظام  إلى حين وضع 

العليا، يساعد الرئيس األول في أداء مهامه مكتب مكلّف خاصة  

لسلطتين التشريعية والتنفيذية وباالتصال وبالتكوين  بالعالقة مع ا

 وبالتعاون الدولي وبالتشريفات. 

بين   من  المذكور  المكتب  أعضاء  تعيين  األول  الرئيس  يتولى 

 القضاة واإلداريين.

لألعضاء   المخولة  واإلمتيازات  بالمنح  المكتب  أعضاء  ويتمتع 

والتراتيب  واألعوان المباشرين بالدواوين الوزارية طبق التشريع  

 الجاري بها العمل. 

وتعتبر فترة العمل المقضاة بالمكتب مّدة مباشرة فعلية في الرتبة  

 أو الخطة القضائية.

تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة   -300الفصل    

عدد   جوان    1972لسنة    40القانون  غرة  في   1972المؤرخ 

تاريح دخول هذا القانون  والمتعلق بالمحكمة اإلدارية بداية من  

 حيز النفاذ ./. 
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