
الجمهوريّة التونسيّة
المحـكمة اإلداريّـة

المبادئ المقّررة 
في أحكام المحكمة اإلدارّية 

وآرائها اإلستشارّية
  2016



 

1 

 

 اجلمهورية التونسية

 
 جملس الدولة 

 احملكمـة اإلداريـة 
 

 

 
 
 
 

 وي ـر السنـريـالتق

 للمحكمة اإلدارّية 
 

2016 
 
 



 

2 

 

 تقديم 

 

اإلداريّةّّيعدّ  للمحكمةّ السنويّ ّّّّالتقريرّ الستعراض2016ّّّّلسنة متجد دةّ مناسبةّ
ابلن ظرّّ والتوق فّ املذكورة،ّ السنةّ طوالّ ابحملكمةّ واالستشاريةّ القضائيةّ اهليئاتّ نشاطّ
العملّّ لنسقّ اجملس دةّ واإلحصائياتّ واملؤش راتّ والبياانتّ املعطياتّ أهم ّ عندّ والتحليلّ

ّالنزاعاتّاملنشورةّواالضطالعّبك افةّاملهامّاملوكولةّّابحملكمة،ّواملربزةّللجهدّاملبذولّيفّفض 
سواءّيفّّ القضاءّ فقهّ ّعليهاّ استقر  اليتّ والقواعدّ املبادئّ أهمّ وإبرازّ بيانّ معّ إىلّاحملكمة،ّ

ّ إطارّمهم تهاّالقضائيةّأوّاإلستشاريّة

حقوقّّلعلّ  محايةّ اإلداريةّ احملكمةّ إحداثّ منّ األساسيّ اهلدفّ أن ّ املعلومّ منّ هّ
ا هذهّ جتاوزّ منّ فع الةّ بصفةّ اإلدارةّ لسلطتهامنظوريّ القضاءّّّّ.ألخريةّ فإن ّ الغرض،ّ وهلذاّ

األوىلّّ السنواتّ منذّ أك دّ أنهّ ذلكّ منّ وجوده.ّ منّ الكربىّ الغاايتّ معّ تفاعلّ اإلداريّ
وا الفرديةّ احلرايتّ علىّ املؤمتنّ أن هّ املشروعيةّّّّلعامّةلعملهّ وراعيّ العموميةّ األموالّ وحاميّ

فق عقودّ أربعةّ منّ أكثرّ امتدادّ علىّ طو رّ جمالّّالقانونية.ّكماّ يفّ بهّ يستهانّ الّ قضاءّ هّ
يكونّّ أنّ بو أهّ مباّ سلطتها،ّ جتاوزّ أوّ اإلدارةّ تعس فّ دونّ واحليلولةّ القانون،ّ مكانةّ إعالءّ

ّ.مسامهاّأساسياّيفّبناءّدولةّالقانون

ّّ لسنة الثانيةّ اجلمهوريةّ دستورّ شك لّ تدعيم2014ّّّّولقدّ مسارّ يفّ فارقةّ حلظةّ
ةّاختصاصاتهّواملضي ّقدماّيفّاحلد ّمنّمركزيتهّمكانةّالقضاءّاإلداريّوتطويرّهيكلتهّودسّت

ّ.وتقريبهّأكثرّمنّاملتقاضني
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االنتقالّّ سياقّ يفّ بالدانّ تعرفهاّ اليتّ املتسارعةّ التطو راتّ أن ّ فيهّ ّ شك  الّ ومماّ
علىّّ الطلبّ تزايدّ يفّ سامهتّ واملمارسة،ّ والتقننيّ التشريعّ صعيدّ علىّ سواءّ الدميقراطيّ

الق ضائيّواالستشاريّبدليلّالكمّاهلائلّمنّالقضاايّاملنشورةّّالقضاءّاإلداريّمبرجعّنظرهّ
إىلّّ كذلكّ وابلنظرّ وجماالهتا،ّ مواضيعهاّ وتعد دّ أصنافهاّ اختالفّ علىّ احملكمةّ أمامّ
ونزاعاتّّ اإلنتخابيةّ النزاعاتّ غرارّ علىّ احملكمةّ إىلّ اليتّعهدّهباّ اجلديدةّ االختصاصاتّ

ّ.ملسارّاملهينّللقضاةّوغريهااجلماعاتّاحملليةّواهليئاتّالدستوريةّونزاعاتّّا

ّكبرياّّ ورغمّأن ّاإلمكانياتّالبشريةّواملاليةّاملوضوعةّعلىّذم ةّاحملكمةّملّتشهدّتطو را
ّّ سنة تلك2016ّّّّخاللّ خاللّ جتاوزّ املفصولةّ واإلستشاريةّ القضائيةّ امللف اتّ عددّ فإن ّ

ّّ مجلتها يفّ فبلغتّ ملفّ آالفّ الست ةّ عتبةّ مر ةّ ألو لّ ت6118ّّالس نةّ بنيّّملف اّ وز عتّ
و5493ّّ قضائيّ امللفات625ّّّّملفّ يفّ ملحوظةّ زايدةّ وتسجيلّ إستشاري،ّ ّ ملف 

ّ .2015اإلستشاريةّانهزتّالعشرينّيفّاملائةّمقارنةّبسنةّ

أن ّ جلي اّ صارّ فقدّ املسج لةّ واإلستشاراتّ القضاايّ عددّ يفّ ّ املستمر  التطو رّ وأمامّ
و وجهّ أكملّ علىّ اإلداريّمبهامهّ القضاءّ اضطالعّ إقامةّمواصلةّ يفّ الرايديّ دورهّ أتكيدّ

ّكضمانّدميومةّالوظيفةّاإلستشاريةّ العدلّوضمانّاحلق ّيفّحماكمةّعادلةّويفّآجالّمعقولة
املنتظرة،ّ اإلنتخابيةّ للمواعيدّ االستعدادّ حسنّ منّ ومتكينهّ املعهودةّ جودهتاّ يفّ للمحكمةّ

ديةّالضروريةّلذلكّّيقتضيّمنّالس لطّالعموميةّالعملّعلىّدعمّوسائلّالعملّالبشريةّواملّا
ّ .وتطويرها
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هذا،ّوحيدوّاألملّأسرةّالقضاءّاإلداريّيفّتثمنيّاملكتسباتّواملنجزاتّاحملق قةّعلىّّ
املعوقاتّّ وجتاوزّ النقائصّ تاليفّ إىلّ والسعيّ بتونسّ احلديثّ اإلداريّ القضاءّ اتريخّ مدىّ

علوي ةّالدستورّّوالتطل عّإىلّغدّأفضلّأساسهّخدمةّاملتقاضنيّوحتقيقّالصاحلّالعامّوقوامهّّ
  .والقانون

 

 الرئيس األول للمحكمة اإلدارية 

ريصيعة ڤعبد السالم المهدي   
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 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

لا  لعنوانّاألو 
ة كلي  ّوالش  ة ّوابملسائلّاإلجرائي  قةّابإلختصاص  املبادئّاملتعل 

 

 املبادئ املقّررة ف جمال اختصاص احملكمة الباب األّول: 

 املبادئ املّتصلة بوظيفة القضاء العديل :  -القسم األّول

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:

-ّّّّ املرتبطة األعمالّ استبعادّكلّ تقتضيّ واإلداريّ العديلّ القضاءّ جهازيّ بنيّ الفصلّ قاعدةّ اإلداريإن ّ القضاءّ واليةّ منّ العديلّ القضاءّ  1. بوظيفةّ

ّكاألحكامّوّاألذونّوّاإلجراءاتّوّالقراراتّالتنفيذيةّعنّواليةّالقاضيّاإل ّكلّاألعمالّاملتعلقةّبسريّالقضاءّالعديل وكذلكّ  2. داريوابلتايلّاستبعاد
بّو العدليةّحالّقيامهاّ تباشرهاّاحملاكمّ ال يتّ بينهاّمعاينةّاجلرائمّوالتحقيقخمتلفّاألعمالّواإلجراءاتّ التحقيقّ  ظيفتهاّالقضائيةّومنّ فيهاّأوّإستئنافّ

  3. تنصهرّيفّنطاقّاألعمالّاملتصلةّبتسيريّمرفقّالقضاءّالعديلّوخترجّابلت ايلّعنّاختصاصّالقاضيّاإلداري

-ّّّّ العدليةّاحملرزةّعلىّقوةّّوإعتربتّاحملكمةّأن  القضائيةّ تنفيذّاألحكامّ تندرجّيفّإطارّ اّ إّن  املدينّ التنفيذيةّوماّتستوجبهّمنّحجزّملمتلكاتّ الُعقلّ
اتهّقبلّأنّاتصالّالقضاءّوهيّآليةّقانونيةّخو هلاّاملشرعّللدائنّاملتحصلّعلىّحكمّقضائيّلفائدتهّحلمايةّحقوقهّومنعّاملدينّمنّالتصر فّيفّممتلّك

 4ّ.نفصلّعنّسريّمرفقّالقضاءّالعديّليالّفيّابلتزاماتهّجتاههّوهوّماّجيعلهاّواحلالةّتلكّعمالّقضائياّصرفاّي

طابعاّّيفّالسجنّّأبحدّاملواطننيّّوالزجّظلماّّأهنماّمتضامننيّيفّالتحيلّّّّبدعوى تتبعّرئيسّالنيابةّاخلصوصيةّورئيسّمركزّشرطةّبلديةّّوالّيكتسيّّ-
 5ّ.ترجعّإلختصاصّالقضاءّالعديلّاعاتّالقائمةّبنيّاألفرادّاليتيندرجّضمنّالنّزّوّإداراي

التنفيذيّمنّاحلكمّاجلزائيّالقاضيّبتغرميّّّنّ وبناءّعلىّنفسّاملبدأّفإّّ- القرارّالصادرّعنّوزيرّاملاليةّاملتعلقّإبعادةّتثقيلّاخلطاايّمبقتضىّاملضمونّ
دعيّالعارضّخبطيةّماليةّليسّقراراّإدارايّوّاّناّهوّملخصّمنّحكمّجزائيّيقضيّبتسليطّعقوبةّجزائيةّوفقّماّقضتّبهّحمكمةّاالستئنافّضدّامّل

 6ّ.لقضاءّالعديّللّوترجعّابلن ظرسرقةّوّتدليسّشيكّّمنّأجلّجرمية

  

 
 ّ.2016نوفمرب16ّّبتاريخ125228ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم1ّ

 .2016جانفي12ّّبتاريخ140204ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاحلكمّاإّل2
 ّ.2016نوفمربّّ  21بتاريخ133262ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف3ّّ

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ126393ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم4ّ

ّ.2016جانفي27ّّّبتاريخ138867ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلّاحلكم5
ّّّ.2016جانفي21ّّّبتاريخ138002ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاحلكمّاإّل6
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 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

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

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:ّخلصت
تّاحملاكمّالعدليةّبواليةّعامةّللنظرّيفّمجيعّالنزاعاتّالديوانية،ّوبناءّعليهّفقدّدرجّفقهّقضاءّهذهّاحملكمةّعلىّإن ّأحكامّجملةّالديوانةّخصّ ّ-

ّكلماّتعلقّاألمرّابلنظرّيفّنزاعّ 7ّديواين.التصريحّبعدمّاإلختصاص

خلاصةّواملشتكةّّإن ّإرادةّاملشر عّإنصرفتّبصفةّواضحةّوجليةّإىلّمنحّالقضاءّالعديلّواليةّعامةّوكاملةّللنظرّيفّاملسائلّاملتعل قةّبتصفيةّاألحباسّاّ-
8ّّةّبذلكّ.وقسمةّاملوقوفاتّومراقبةّمجيعّاإلجراءاتّاملت صلةّهباّمنّخاللّبسطّرقابتهّعلىّأعمالّاللجانّاجلهويةّاملكل ّف

أنّ  - مؤسّ ّّطاملاّ التونسيةّّهيّ احلديديةّ للسككّ الوطنيةّ العامّّالشركةّ األساسيّ للنظامّ خاضعنيّ أعواهناّغريّ اداريةّوّ صبغةّ تكتسيّ عموميةّالّ سةّ
 9ّ.اكمّالعدليةالنظرّيفّالنزاعّاملاثلّيكونّمنّاختصاصّاحمّلّنّ إمحكمةّاالداريةّمبقتضىّالقانونّفللوظيفةّالعموميةّوغريّراجعنيّابلنظرّلل

لوطينّللضمانّطاملاّتعلقّالنزاعّإبلزامّاملرك بّالفالحيّوالصناعيّببدرونةّيفّشخصّممثلهّالقانوينّبدفعّاملسامهاتّاحملمولةّعليهّلفائدةّالصندوقّّاّّ-
القانونيةّللجراايتّوللضمانّاالجتماعيّاليتّعهدّالقانونّاالجتماعي،ّفإن هّيكون،ّواحلالّماّذكر،ّمندرجاّضمنّالنزاعاتّاملتعلقةّبتطبيقّاألنظمةّّ

 10.مهمةّالبتّفيهاّإىلّالقاضيّالعديلّوابلتحديدّإىلّقاضيّالضمانّاالجتماعيّدونّسواه
مبقتضىّالقانون،ّفإن ّللنظامّاألساسيّالعامّللوظيفةّالعموميةّأوّرجوعهمّلنظرّاحملكمةّاإلداريةّّاملركزّالوطينّلإلعالميةّّطاملاّملّيثبتّخضوعّأعوانّّّّ-

11ّاختصاصّالبتّيفّالنزاعاتّالناشئةّبينهمّوبنيّالوكالةّيرجعّإىلّاحملاكمّالعدليةّ.
مؤس سةّجتاريةّوأن ّأعوانهّالّخيضعونّلقـانونّالوظيفـةّالعمومــيةّ،ّفـإن ّالن ظـرّيفّالنـزاعّاملاثـلّينعقـدّلفائـدةّجهـازّالقضـاءّالبنكّاملركزيّطـاملاّثبتّأن ّّّّ-

 12.العديل

 الّنزاعات الّشغلية: -القسم الثالث

 13هاّ.ابلتعويضّعنّحادثّشغلّتكونّخارجةّعنّجمالّاختصاصّاملتعل قةالدعوىّّأنّ خلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّّ

 :الّنزاعات العقاريّة  -القسم الّرابع

ّاملبادئّالت اليةّ:خلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّ
منّجمل ةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّوالراميةّإىلّالتعويضّعنّاإلرتفاقاتّالناجتةّعنّالتاتيبّالعمرانيةّمباّيفّذلك23ّّّالدعاوىّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّّ-ّّ

ّكمنطقةّخضراءّمبقتضىّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّينعقدّاختصا 14ّّّظرّفيهاّلفائدةّجهازّالقضاءّالعديلّ.صّالنّ تلكّالنامجةّعنّتصنيفّعقارّأوّجزءّمنه

 
 .2016جوان23ّّبتاريخ125169ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم7ّ

 .2016ّجوان27ّّبتاريخ121927ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم8ّ

ّ.2016ّمارس1ّّبتاريخ138755ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّاحل9
 .2016مارس29ّّبتاريخ142241ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائّياحلكمّاإّل10
 .2016فيفري29ّّبتاريخّ  134062احلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد11ّّ

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ135766ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف12ّّ

ّّّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ139125ّّعددّّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائّياإّلكمّاحل13
 .2016ّّديسمرب22ّّبتاريخ19703/1ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 14



 

12 

 
 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

67ّفصلّّالن زاعّالذيّيتعلقّبطلبّالتعويضّعنّاملساحةّاملدجمةّابلطرقاتّواملساحاتّاخلضراءّواليتّتزيدّعلىّربعّمساحةّالتقسيمّطبقاّألحكامّاّلّّ-
ّفيهّللمحاكمّالعدليةّ. 15ّمنّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمري،ّينعقدّإختصاصّالبت 

اّتكونّفاقدةّلكلّصبغةّّ-  ّكانتّالدعوىّترميّإىلّالتعويضّعنّترسيمّعقارّلصاحلّالدولةّمبقتضىّحكمّصادرّعنّاحملكمةّالعقارية،ّفإهن  إداريةّّّطاملا
ّيفّوجودّخطإّيفّا لتسجيلّأوّالتسيمّوراجعةّابلنظرّجلهازّالقضاءّالعديلّال ذيّيستأثرّابختصاصّالنظرّيفّمدىّجد يةّسنداتّامللكيةّاملقد مةّوالبت 

16ّّمنّعدمهّبغايةّاحلسمّيفّمدىّوجاهةّمطلبّالتعويض.

 الّنزاعات اإلستحقاقّية:  -الفرع األّول  

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:ّخلصت
ّكانّالعقارّراجعاّابمللكيةّللمدعيةّأوّاتبعاّمللكّالدولةّاخلاصّوبذلكّيكونّاهلدفّمّنّّكاّنطاملاّّّّ- هّحسمّّالنزاعّبنيّالطرفنيّينحصرّيفّحتديدّماّإذا

 17.القاضيّالعديلّدونّسواهفإن هّيرجعّإىلّإختصاصّاّصرفاّّيلةّتكتسيّطابعاّاستحقاقأمس

لكّالعقارّالواقعّتقسيمهّاحلصولّعلىّتعويضّعنّاملساحةّاليتّتزيدّعنّربعّاالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّملمنّجملة67ّّّّعّصلبّالفصلّّلّاملشرّ لئنّخوّ   -

يفّّّهّمنحّاختصاصّالبتّ ،ّاالّأنّ صةّللتجهيزاتّاجلماعي ّةمساحةّالتقسيمّاملدجمةّابلطرقاتّواملساحاتّاخلضراءّواملساحاتّالعموميةّواملساحاتّاملخصّ 

،ّيفّحالةّعدمّاالتفاقّعليهاّابملراضاةّبنيّالطرفني،ّاىلّاحملاكمّاملختصةّوفقاّللتشريعّاجلاريّّةّبذلكّالعنواّنرّالغرامةّاملستحقّ تقديعاويّالراميةّاىلّّالدّ 
الفصلّّ العدليةّطبقاّألحكامّ العملّيفّمادةّاالنتزاعّوهيّاحملاكمّ العمومية29ّّبهّ املتعلقّابالنتزاعّللمصلحةّ القانونّ ّّ.ّّومنّ نزاعّبطلبّّاليتعلقّّطاملا

ّّ الفصل ألحكامّ طبقاّ التقسيمّ مساحةّ ربعّ علىّ تزيدّ واليتّ اخلضراءّ واملساحاتّ ابلطرقاتّ املدجمةّ املساحةّ عنّ التابية67ّّّّالتعويضّ التهيئةّ جملةّ منّ
 18ّ.فيهّينعقدّتبعاّلذلكّللمحاكمّالعدليةّوخيرجّعنّواليةّاحملكمةّاالداريةّاختصاصّالبتّ ّنّ إوالتعمري،ّف

 الّنزاعات املتعّلقة بتصّرف اإلدارة ف ملكها اخلاّص:  -الفرع الثان

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:

حقّ ّّالنصّ ّّإنّ ّّ- العقاّرّّاملنطبقّعلىّ ّّاألولويةّيفّشراءّ عدد القانونّ 39ّّّّاتّهوّ يفّّاملؤرّ 1978ّّلسنة النّ 1978ّّجوان7ّّّّخّ بصرفّ ظرّعنّّوذلكّ
ّكذواتّللقانونّاخلاصّأوّذواتّللقانونّالعام ّكذلكّعنّصفتهم  19ّ.جنسيةّاملالكنيّوبصرفّالنظر

امللكيةّواليتّالّحتتكرهاّّّّابعتبارهاّمنّالقيودّالواردةّعلىّحقّ سّاإلدارةّابمتيازاتّالسلطةّالعامةّّاألولويةّيفّالشراءّالّتكشفّعنّتلبّ ّّممارسةّحقّ ّّإنّ ّّ-
املتسوّ الدولةّوإّناّهيّخموّ  القانونّاخلاصّعلىّحنوّ املستفيدينّحىتّمنّأشخاصّ ّكبريّمنّ لعدد القانونّعددّّلةّ لسنة39ّّّغنيّعلىّمقتضىّأحكامّ

املؤرخّيف61ّّّاغلنيّعنّحسنّنيةّألمالكّاألجانبّيفّإطارّالقانونّعددّّالبقاءّواملتسوغنيّوالشّّواملنتفعنيّحبقّ 1978ّّجوان7ّّّّخّيفّّاملؤرّ 1978ّّ
 20ّ.1991أوت2ّّاملؤرخّيف78ّّويفّإطارّالقانونّعدد1983ّّجوان27ّّ

قواعدّالقانونّاملدينّوالتجاريّوالّخيتلفّيفّذلكّعنّتصر فّاألفراد،ّوالّيت سمّمباّميي زّالعملّاإلداريّّدارةّيفّملكهاّاخلاصّطبقاّلتصر فّاإليكونّّّّ-
ومعقود اإلداريةّ للصبغةّ مفتقداّ التصر فّ بذلكّ املتعل قةّ النزاعاتّ جيعلّ الذيّ األمرّ ّ، اخلاص  القانونّ يفّ مألوفةّ غريّ وسلطاتّ صالحياتّ لفائدةّّمنّ اّ

 
 .2016ّّّماّي18ّبتاريخ139292ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 15

 .2016ّّفيفري8ّّّبتاريخ122973ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 16

ّ.2016جانفي27ّّبتاريخ138867ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 17
ّّّ.2016ماي18ّّبتاريخ139292ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةبتدائيّحلكمّاإلا 18
ّّ.2016أكتوبر14ّّبتاريخ137433ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 19
ّّ.2016أكتوبر14ّّبتاريخ137433ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل 20
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ّكانّّّيف21ّّّ.جهازّالقضاءّالعديل ّيكونّمنّاختصاصّالقضاءّاإلداريّمىت حنيّأن ّالنظرّيفّالنزاعاتّاملتعل قةّبعقودّتصر فّاإلدارةّيفّملكهاّاخلاص 
ّتعكسّانتهاجّاإلدارةّلقواعدّالقانونّالعامّ.  22الغرضّمنّتلكّالعقودّتسيريّمرفقّعامّأوّتضم نتّبنوداّغريّمألوفةّيفّالقانونّاخلاص 

فّمنّقّإببرامّعقودّخاضعةّللقانونّاخلاصّواليتّتتصرّ النزاعّبفسخّعقدّاملعاوضةّومسألةّاستحقاقّالعقارّيفّإطارّالنزاعاتّاليتّتتعلّ قّتعلّ يندرجّّ-
 23. خالهلاّاإلدارةّيفّملكهاّاخلاص،ّوهيّنزاعاتّتفتقدّبطبيعتهاّتلكّللصبغةّاإلدارية

ّكانّتنفيذايّوصادراّعنّسلطةّإداريةّومؤثراّيفّاملركزّالقانوينّللمخاطبّبه،ّمنّفئةّالقراراتّالصادرةّيفّاملادةّاإلداريةّّالّيعتربّّ- ّكانّّّّالقرارّوإن إذا
ضعيةّاخلواصّابلتصرفّيفّعقاراتّعلىّملكّأجانبّوابعتبارّأنّوضعيةّاجلهةّاإلداريةّيفّجمالّالتصرفّيفّهذاّامللكّالّختتلفّيفّشيءّعنّّوّمتعل قا

 .24مثلماّاستقرّعلىّذلكّفقهّقضاءّجملسّتنازعّاالختصاص

 

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلعقود -القسم اخلامس

ّ:ّّةالتاليّاملبادئخلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّ
معّّ- املتعاقدّ منّ خطأّ غيابّ يفّ أحاديةّ بصفةّ اإلداريّ العقدّ فسخّ اإلدارةّ حقّ منّ ملزمةّلئنّكانّ اّ أهن  إالّ  العمومية،ّ املصلحةّ أجلّ منّ وذلكّ هاّ

25ّابلتعويضّلهّتعويضاّعادالّعم اّحلقهّمنّخسارةّوعم اّفاتهّمنّربحّبسببّإهناءّالعقدّدونّخطأّمنّجانبهّ.
تعاقديةّّ- الصادرةّمبناسبةّعالقةّ اإلداريةّ القراراتّ ضد ّ املوج هةّ الطعونّ يفّ اإللغاءّخمتًصاّابلنظرّ قاضيّ يكونّ أوّّّالّ إبرامهاّ أوّ هباّ اإلذنّ منّانحيةّ

ّكانّسببّالطعنّاملوج هّإليهاّمبنًياّعلىّخرقّالشرعيةّوليسّعل يفّحدودّالقراراتّاملنفصلةّعنّالعقدّوكل ما ىّماّهوّمشمولّّاعتمادهاّأوّإهنائهاّإالّ 
26ّّّإبرادةّالطرفنيّ.

ّكل ماّثبتتّلديهاّالصبغةّاإلداري ةّللعقد،ّإذّمي زتّبنيّالعقودّاليتّتربمهاّاإلدارةّّظرّيفّالنزاعاتّاملتعل قةّابلنّ احملكمةّاإلداريةّّّتصّ ختّ- ابملسؤولي ةّالتعاقدي ة
العقودّبنيّاخلواصّأو استثنائي ةّغريّمعهودةّيفّ املذكورةّشروطاّ العقودّ يرتبطّبذلكّمنّتضمنيّ العامةّمعّماّ السلطةّ اليتّّّّمتلب سةّبصالحي اتّ تلكّ

الناشئةّعنهاّإىلّجهازّتربمهاّقصدّتشريكّّ النزاعاتّ النظرّيفّ إداري ةّويرجعّاختصاصّ تعد ّعقوداّ العموميّواليتّ للمرفقّ املباشرّ التسيريّ معاقدهاّيفّ
قانونّيفّمناخّالّّالقضاءّاإلداري،ّوبنيّالعقودّاليتّتربمهاّاإلدارةّدونّأنّتتضم نّماّميي زهاّعنّالعقودّاملربمةّبنيّاخلواصّأوّماّمنّشأنهّأنّيدرجها

 27ّ.العامّواليتّالّتعتربّعقوداّإداري ةّويرجعّإختصاصّالنظرّفيهاّإىلّالقضاءّالعديل

ّكر اسّالشروطّاملتعل قةّهباّشروطاّغريّمألوفةّيفّّالعقودّاخلاضعةّللنّ تعتربّّّّ- صوصّالتتيبي ةّاملتعل قةّابلصفقاتّالعموميةّعقوداّإداري ةّبطبيعتهاّلتضم نها
 28القانونّاخلاصّ.

  

 
ّّ.2016أكتوبر28ّّبتاريخ127002ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 21
ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ127221ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد22ّّ
 ّ.2016أفريل28ّّبتاريخ137096ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّة23ّ

ّّ.2016أكتوبر14ّّبتاريخ137433ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّاحل24
 .2016نوفمرب30ّّّبتاريخ126220ّّّعددّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّةاحلكم25ّّ
 .2016ّّجويلية12ّّّبتاريخ19954/1ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم26ّ

ّّّ.2016فيفري26ّّبتاريخ127337ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد27ّّ
ّّ.2016فيفري26ّّبتاريخ127338ّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ

ّّّ.2016فيفري26ّّبتاريخ127337ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد28ّّ
ّّ.2016فيفري26ّّبتاريخ127338ّيّالصادرّيفّالقضيةّعددّواحلكمّاالبتدائ
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 :الّنزاعات املتعّلقة ابلذوات اخلاّصــة  -القسم السادس

ّ:ّّةالتاليّاملبادئخلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّ
هاّابمتيازاتّتكوينّاألحزابّهبدفّاملسامهةّيفّالتأطريّالسياسيّللمواطنني،ّالّحيرزهاّمواصفاتّالسلطةّاإلداريةّوالّمُيت عها،ّمبناسبةّمباشرةّنشاّطإن ّّّّ-

الثاينّوالثالثّمنّقانونّاحملكمةّاإلدارية،ّاألمرّالذيّيؤولّإىلّتنزيلهاّمرتبةّالذاتّاملعنويةّاخلاص ة.السلطةّالعامةّعلىّّ وترتيباّّّّمعىنّأحكامّالفصلنيّ
ّكانّاثبتاّأن ّالنزاعاتّبنيّاملؤس ساتّالتابعةّللحزبّاملد عىّعليهّمنّجهةّوبنيّأعوانهّمنّجهةّاثنيةّالّتكتسيّصبغةّّ ي ةّوأن هّالّإداّرعلىّذلك،ّومل ا

ّاحملكمةّاإلداري ةّبنزاعاهتم،ّفإن ّالنظرّيفّالدعوىّينعقدّللمحاكمّالعدلي ّة ّ.29وجودّلقانونّخيص 
-ّّّّ تعترب العامةّّاتاجلمعّيالّ السلطةّ ابمتيازاتّ تتمت عّ والّ واالجتماعيةّ املدنيةّ ابلصبغةّ يت سمّ بنشاطّ تقومّ اّ أهن  طاملاّ إداريةّ نزاعاتّّّوخترجّّ.سلطةّ

30ّ.اجلمعيات،ّمعّالعاملنيّهباّومنخرطيهاّوالغريّعنّجمالّاختصاصّالقاضيّاإلداري

  :الّنزاعات املتعّلقة بتوظيف واستخالص األداءات -القسم الّسابع

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأّالت ايلّ:
منّاملعاليمّواألداءاتّعندّالتوريدّلوسيلةّالنقلّطبقاّألحكامّجملةّالديوانةّواألمرّّّشروطّاالنتفاعّبنظامّاالعفاءّالكليّّاستيفاءيفّمدىّّّّالبتّ ّّنّ إّّ-

املقيمنيّابخلارجّوّشروطّمنحهاّجيعلّالنزاعّمندرجاّضمنّالنزاعاتّالديوانيةّالصرفةّاليتّخترجّعنّّاملتعلقّبظبطّاالمتيازاتّاجلبائيةّلفائدةّالتونسينيّّ
 31ّ.مرجعّنظرّاحملكمةّاإلدارية

 32.ىلّاحملاكمّالعدليّةإّمبسألةّقمرقيةّصرفّةّاملتعل قزاعّالنّ يفّختصاصّالنظرّإينعقدّّ-

املدعيّضمنّجذاذيةّاملطالبنيّابألداءّواسنادهّبطاقةّتعريفّجبائيّوصحةّعمليةّالتوظيفّاليتّخضعّّدماجّّإةّعمليةّّظرّيفّمدىّصحّ واليةّالنّ ّّنّ إّّ-
استئنافياّطبقاّألحكامّجملةّاحلقوقّوّاالجراءاتّاجلبائيةّوّللمحكمةّاالداريةّتعقيباّلفائدةّالقضاءّالعديلّابتدائياّّودماجّتنعقدّّإلاليهاّمبوجبّذلكّا

 33ّ.منّقانوهنا11ّعمالّأبحكامّالفصلّ

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتقاعد والّضمان اإلجتماعي -الثامن القسم 

ّّ:ةالت اليّاملبادئاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّّخلصت
ّكتلةّاختصاصّللنظرّيفّالنزاعاتّاليتّتتصلّبتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّاعّلفائدةّقاضيّالضمانّاإلأحدثّاملشرّ ّّ- هلادفةّإىلّتسويةّالوضعياتّجتماعي

ّكاالخنراطّهبذهّاألنظمةّأوّالتّ  سجيلّوالتصريحّلدىّاهلياكلّاملسديةّللمنافعّاالجتماعيةّواجلراايتّأوّدفعّاالشتاكاتّأوّتسديدّاخلصوصيةّوالفردية
ّكالعائليةّمنهاّواملنحّالنقديةّورأسّاملالّعندّالوفاة،ّوهيّنزاعات املرفقّالعموميّللضمانّخترجّعنّجمالّتسيريّأوّتنظيمّّّّاجلراايتّواملنافعّاالجتماعية

 34ّ.االجتماعي

 
ّ.2016ماي04ّّبتاريخ145494ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 29
ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ146435ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 30
ّّّ.2016جانفي29ّّبتاريخ138060ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 31
ّّّ.2016جانفي29ّّبتاريخ138060ّّعددّّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 32
ّّّّ.2016ماي27ّّّبتاريخ139250ّّعددّّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل 33
ّّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ135303ّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد34ّّ

ّ.2016ّّفيفري11ّّّبتاريخّ 136962 احلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدّد
 ّّ.2016ّجوان7ّّّبتاريخ132642ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
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ّكانتّمطالبةّالعارضّإبلزامّاجلهةّاملطلوبةّبدفعّاملسامهاتّاملستوجبةّقانواًنّبعنوانّالتقاعدّخبصوصّالفتةّاملمتدةّمنّاتريخّّّّ- اذّقرارّالعزلّإىلّّطاملا اخت 
اّترجعّابلنظرّالختصاصّقاضيّالضمانّاتريخّالقيامّبدعوىّاحلالّمتعل قةّّ بتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّللجراايتّوالضمانّاإلجتماعيّعلىّوضعيته،ّفإهن 

35ّّّاإلجتماعيّ.
مانّاالجتماعيّّعنّجمالّتسيريّأوّتنظيمّاملرفقّالعموميّللضّ قاضيّالضمانّاالجتماعيّّزاعاتّاليتّعقدّفيهاّاملشر عّاختصاصّالنظرّإىلّّالنّ خترجّّّّ-

مباّات صلّبتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّاهلادفةّإىلّتسويةّالوضعيّ والّت ّكاالخنراطّهبذهّاألنظمةّأوّالتّ اتّاخلصوصيّ تعل قّإالّ  سجيلّوالتصريحّلدىّّةّوالفردية
ّكاجلراايتّواملنافعّالعائليةّّ ويفرضّّّواملنحّالنقديةّورأسّاملالّعندّالوفاة.اهلياكلّاملسديةّللمنافعّاملقر رةّبهّأوّدفعّاالشتاكاتّأوّتسديدّاملنافعّاملذكورة

يقتضيّأنّتتخل ىّهذهّاحملكمةّوهوّماّّّّ.حسنّسريّالقضاءّجتن بّتشت تّهذهّالنزاعاتّبنيّالقضاءّاإلداريّمنّجهةّوالقضاءّالعديلّمنّجهةّأخرى
النّ  الدّ عنّ يفّ إداريةظرّ مقر راتّ إلغاءّ إىلّ ترميّ حىتّوإنّكانتّ أعالهّ إليهاّ املومإّ لفائدةّصاحبّكتلةّّّّعاوىّ يفّنشأهتاّوذلكّ تسب بتّ هباّأوّ حف تّ

38ّوالفصلّالثاينّمنّالقانونّاألساسيّعدد2003ّّّّلسنة15ّّّّاالختصاصّطبقّماّيعودّإىلّهذهّاألخريةّمنّسلطاتّعمالّأبحكامّالقانونّعددّّ
36ّّّ.1996لسنةّ

زاعاتّاملتعل قةّبتطبيقّأحدّاألنظمةّالقانونيةّّالنّ ّيفّإطارمنّاحلصولّعلىّالتقاعدّاملبك ر،ّإبلزامّاجلهةّاملد عىّعليهاّبتمكنيّاملد عيّّاملتعل قالنزاعّّيتنز لّ-
ّفيهاّلقاضيّالضمانّاالجتماعيّدونّسواه  37ّ.للجراايتّوالضمانّاالجتماعيّاليتّعهدّالقانونّمهم ةّالبت 

-ّّّّ ّّالنّ يندرج ّّعلّ املتزاع سنوات ابحتسابّ عليهاّ املدعىّ اجلهةّ إبلزامّ املستحقّ قّ املسامهاتّ ودفعّ االجتماعيةّ التغطيةّ يفّ ضمنّالعملّ التقاعد،ّ بعنوانّ ةّ
38ّمانّاإلجتماعيّ.فيهاّلقاضيّالضّ ّمانّاالجتماعيّاليتّعهدّالقانونّمبهمةّالبتّ قةّبتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّللجراايتّوللضّ النزاعاتّاملتعلّ 

9ّابإلنتفاعّجبرايةّمقاومّهمّالذينّتتوف رّفيهمّصفةّ"ّاملقاوم"ّعلىّمعىنّأحكامّالفصلّالثاينّمنّالقانونّعددإن ّاألشخاصّالذينّحيق ّهلمّاملطالبةّّّّ-
املؤسسّة1974ّّلسنةّّ توافرّعنصرينّمتالزمنيّأو هلماّخماطرةّهؤالءّحبياهتمّخارجّإطارّ الص فةّ للمقاومني.ّوتستوجبّ املخو لةّ ّاملتعلقّبضبطّاجلراايتّ

واثنيهماّاإلستجابةّألحدّالشروطّالواردة1962ّّّّإىلّأولّجويلية1934ّّّّمارس2ّّّّقيقّإستقاللّالبالدّخاللّالفتةّاملمتد ةّمنّّالعسكريةّمنّأجلّحت
يّغ إليهماّ املشارّ الركننيّ أحدّ توف رّ فإن ّعدمّ مثّ  مقاوم،ّومنّ بطاقةّ احلصولّعلىّ ضمنهاّ املذكورّومنّ الثاينّ الفصلّ صلبّ احلصرّ سبيلّ ينّعنّعلىّ

 39ّتوف رّالركنّالثاينّ.تفح صّمدىّ

 :تطبيق تقنية كتل اإلختصاص الّتشريعّية -التاسعالقسم 

ّالت ايلّ:ّأدةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداريّ ّخلصت
التابيةّوالتعمريّأبنّأسندّواليةّمنّجملةّالتهيئة23ّّّّعاويّاملرفوعةّيفّإطارّالفصلّّظرّيفّالدّ مسألةّاإلختصاصّابلنّ جملسّتنازعّاإلختصاصّّحسمّّ -

قراراتهّواجبةّالتطبيقّسواءّمنّاحملكمةّاملعنيةّابلنزاعّاملعروضّعليهّأوّمنّّّّجهّلذلكّااللتزامّمبوقفّاجمللسّمباّأنّ فيهاّإىلّجهازّالقضاءّالعديلّويتّ ّّالبتّ 
 40سائرّاحملاكمّيفّالنزاعاتّاملماثلةّ.

املتعل قّإبحداثّمؤس سةّقاضيّالض مانّاإلجتماعيّأن ّاملشر عّأسند2003ّّفيفري15ّّاملؤرخّيف2003ّّلسنة15ّّيستفادّمنّأحكامّالقانونّعددّ-
ّكتلةّإختصاصّأفردّمبوجبهاّابلن ظرّيفّمجيعّالن زاعاتّاليتّتنشأّبنيّمستحقيّاملنافعّاإلجتماعيةّومؤج ريهمّأوّبينهمّوبنيّالصنادجلهازّالقضاءّالع يقّديل

41ّاإلجتماعيةّواملتعلقةّبتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّللض مانّاإلجتماعيّ.
 

 ّّ.2016مارس7ّّبتاريخ122777ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم35ّ

ّّّ.2016فيفري09ّّبتاريخ146695ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد36ّّ
ّّّ.2016ديسمرب27ّّبتاريخ147397ّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّواحلكمّ

ّ.2016ديسمرب27ّّبتاريخ147396ّّواحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
ّّّ.2016فيفري10ّّبتاريخ127800ّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد37ّّّ
ّ.2016نوفمرب17ّّّبتاريخ138129ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحلّو

ّّّ.2016ماي26ّّبتاريخ139439ّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّّاحلّ 38
 .2016ّديسمرّب30ّبتاريخ128173ّّعددّّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم 39

 ّ.2016أفريل28ّّبتاريخ124642ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم40ّ
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بتطبيقّاألنظمةّالقانونيةّللضمانّاإلجتماعيّبنيّالقضاءّاإلداريّمنّجهةّوالقضاءّّحسنّسريّالقضاءّمباّيفرضهّمنّجتن بّتشت تّالنزاعاتّاملتعل قةّّّّ-
ّكماّسبقّبياهناّحىتّوإنّقد متّ يفّإطارّاملسؤوليةّاإلداريةّأوّهدفتّّالعديلّمنّجهةّأخرىّيقتضيّأنّتتخل ىّهذهّاحملكمةّعنّالن ظرّيفّهذهّالد عاوى

ّك 2003.42ّلسنة15ّّتلةّاإلختصاصّطبقّماّيعودّهلاّمنّسلطاتّيفّالغرضّعمالّأبحكامّالقانونّعددإىلّإلغاءّقراراتّإداريةّوذلكّلفائدةّصاحبة
ّّ

 :رة ف املسائل اإلجرائّية والّشكلّية املبادئ املقرّ  الباب الثان: 

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

 الّشروط اخلاّصة ابملقّرر اإلداري املطعون فيه:  -الفرع األّول

 وجود املقّرر اإلداري:  -الفقرة األوىل

 الت ايل:ّّدأاحملكمةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصتّّ
داريةّعلىّحنوّماّطالبّّيفّتسويةّوضعيتهّاإلّّأوراقّامللفّأن ّاملدعيّتلقىّمنّاجلهةّاملدعىّعليهاّأيّقرارّصريحّينكرّعليهّاحلقّ طاملاّملّيثبتّمنّّّّ-

دعواه يفّ فيهّّّّبهّ للطعنّ القابلّ اإلداريّ القرارّ وهوّ أالّ شروطهاّ ألوكدّ فاقدةّ بذلكّ تغدوّ الدعوىّ فإنّ التسوية،ّ تلكّ برفضّ ضمينّ قرارّ غيابّ ويفّ
 43ءّ.ابإللغا

 مواصفات املقّرر اإلداري :  -الفقرة الثانية

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت الية:ّّّخلصت
املراّكّّ- منّ ّ ومتس  هباّ للمخاطبنيّ موج هةّ آمرةّ قواعدّ تتضم نّ عندماّ السلطةّ جتاوزّ بدعوىّ للطعنّ قابلةّ اإلداريةّ واملذك راتّ املناشريّ ّّتكونّ القانونيةّز

44ّّّللمتعاملنيّمعّاإلدارةّابعتبارهاّتصبحّسندّاإلدارةّوأعواهناّيفّالتعاملّمعهمّ.
للضريبةّوالنشاطّال ذيّتعد ّبطاقةّالتعريفّاجلبائيّمبثابةّالوثيقةّال يتّتتضم نّمجلةّمنّاملعلوماتّالضروريةّوالالزمةّإلدارةّاجلبايةّلتحديدّهويةّاخلاضعّّّّ-

ّلإلدارةّمتابعةّومراقبةّالوضعيةّاجلبائيةّلميارسهّوالنظامّاجلب لمعينّائيّاملنطبقّعليهّأوّال ذيّخيتارهّوالعنوانّال ذيّميارسّبهّالنشاطّاملذكور،ّحىتّيتسىن 
تّاإلداريةّالقابلةّابألمر،ّومنّمث ةّفهيّمنّالواثئقّاملعد ةّبناءّعلىّتصريحّتلقائيّمنّاخلاضعّللضريبةّوابلتايلّفإن ّإسنادهاّالّيرقىّإىلّصنفّالقرارا

اّخاليةّمنّأيّ  ّ.ّلإللغاءّألهن  اهّإرادهتاّحنوّإحداثّأثرّقانوينّمعني  45ّّإفصاحّمنّجانبّاإلدارةّعنّاجت 
اذّاملرسومّعددّّّّ- واملراسيمّالالحقةّلهّمنّقبلّالرئيسّاملؤق تّللجمهوريةّالتونسيةّبعدّمعاينةّاستحالةّمواصلةّالعمل2011ّّّلسنة14ّّّّطاملاّمت ّاخت 

صادقةّعليهاّمنّجملسّنوابّ،ّفإن ّمعارضةّاملراسيمّاملطعونّفيهاّبضرورةّاملالتشريعيةّملهامهّاتعذ رّممارسةّالسلطةّّكابألحكامّالدستوريةّاملنظ مةّللسلطّّ
46ّّّيفّغريّطريقهّ.2011ّلسنة14ّّالشعبّوهوّاجمللسّال ذيّمت ّحل هّمبوجبّاملرسومّعددّ

 
 .2016ّديسمرّب30ّبتاريخ128173ّّعددّّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم 41

 
 .2016ّنوفمرّب18ّبتاريخ29625ّّعددّّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم 42

 .2016ّماّي26ّبتاريخ137267ّّّعددّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف43ّّ

 ّّ .2016ّجوان21ّّبتاريخ121523ّّ اإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدّداحلكمّ 44

 ّّ.2016ّديسمرب7ّّبتاريخ122200ّّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدّد 45

 .2016ّّديسمرب30ّّبتاريخ123900ّّّ احلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدّد 46
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ّكتابياّيفّشكلّقرار69ّّّّإستناداّألحكامّالفصلّّّّ- منّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّوملاّدرجّعليهّفقهّقضاءّهذهّاحملكمة،ّفإن ّالتخيصّيفّالبناءّيكون
ّكلّاإلجراءاتّاملستوجبةّقانوانّومنهاّخاصةّاستشارةّاللجنةيسل مّلل ّكلّالواثئقّواستيفاء الفنيةّّّمعينّابألمرّمنّقبلّالسلطةّاملؤهلةّلذلكّوبعدّتقدمي

 47املختصةّ.

مرفقّّئةّعموميةّمستقلةّتسهرّعلىّتسيريّّقراراتّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلنتخاابتّاملتعلقةّابنتدابّأعواهناّأوّإعفائهمّهيّقراراتّصادرةّعنّهيّّنّ إّّ-
 48.قراراهتاّابلصبغةّاإلداريةّوهيّتقبلّالطعنّفيهاّابإللغاءّأمامّالقاضيّاإلداريّوتت سمعامّ

 املطعون فيها:  تعّدد املقّررات  -الفقرة الثالثة

ّ:ّّةالت اليّادئاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصتّ
ّكلّمقرّ يفّمادةّجتاوزّالسلطةّّهّالطعنّّيوجّ ّّ- رّإداريّعلىّانفرادّوالّيسوغّالطعنّيفّأكثرّمنّمقر رّواحدّصلبّنفسّالعريضةّإالّعندماّتكونّضد 

ّكانتّالعريضةّترميّإىلّاخلوضّيفّموضوعّمشتكّبنيّتلكّاملقررات.للمدعيّمصلحةّموح دةّيفّإلغائهاّ 49ّّوكانتّجتمعّبينهاّرابطةّمتينةّأو
ّكانتّتوجدّرابطةّمتينةّبنيّالقراراتّةّقراراتّصلبّالعريضةّالواحدة،ّيفّاألوّ النظر،ّعندّالطعنّيفّعدّ ّّيتمّ ّّ- لّيفّالذكرّدونّبقيةّالقراراتّإالّإذا

ّكافةّالقراراتّاملنتقدةّكانتّالعريضةّهتدفّإىلّالبتّ املخدوشّفيهاّأوّإذاّّ  50ّ.يفّموضوعّمشتكّبني

 : الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعي  -الفرع الثان

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت الية:ّّّخلصت
-ّّّّ ّكماّّالصفةّواملصلحةّيفّالقيامّمنّمتعلّ تعد  ّعلىّاحملكمةّأنّتثريهاّولوّتلقائيا، رّاملصلحةّيفّجانبّّتقديرّمدىّتوفّ ّّيتمّ قاتّالنظامّالعامّويتعني 

 51يفّالنزاع.ّالقائمّابلدعوىّيفّاتريخّرفعهاّعلىّأنّتبقىّاملصلحةّيفّالقيامّقائمةّإىلّحنيّالبتّ 

 
من6ّّّّالتقاعدّإىلّالتصريحّإبنعدامّعنصرّاملصلحةّعلىّحنوّماّاقتضتهّأحكامّالفصلّّتؤولّمطالبةّعونّبتقيةّبعدّإنقطاعّعالقتهّإبدارتهّمبوجبّّّّ-

52ّّ.قّابحملكمةّاإلداريةلّ عالقانونّاملت
 عدماإلدارةّاملنجرةّعنّوضعيتهّالنظامية،ّوتن حنو املهنية حقوقه ةّبينهّوبنيّإدارتهّمباّتزولّمعهمنّنتائجّإحالةّالعونّالعموميّعلىّالتقاعدّقطعّالعالقّ-

 53احلقوقّ. بتلك املتصلة يفّالقرارات قضائيّا الطعن يف كلّمصلحة لذلك تبعا
لّهلمّّإالّمنّقبلّاألشخاصّاملخوّ ّّقاضيّالّتتمّ إجراءاتّالتّ ّّلّللقائمّابلدعوىّالقيامّابمسهاّأمامّالقضاءّضرورةّأنّ دّالعضويةّيفّمجعيةّالّخيوّ جمرّ ّّإنّ ّّ-

54ّّ.هاقاضيّيفّحقّ قانوانّالتّ 
55ّّ.اتّصفتهاّيفّالقيامّمنّموضوعّالدعوىّاملنصهرّصلبّموضوعهاّوأهدافهااجلمعيّ ّتستمدّ ّ-
فّعلىّأنّيكونّالقرارّموضوعّالطعنّذوّصلةّوثيقةّابملصاحلّيتوقّ ّّ،ّةاتّخبصوصّالقراراتّالتتيبيّ اجلمعيّ ّّمنّقبلشرطّالصفةّواملصلحةّيفّالقيامّّّّ-

 56. املساسّبصفةّمباشرةّبتلكّاملصاحلّاالقائمةّابلدعوىّحتقيقهاّومحايتهاّمنّاالعتداءاتّاليتّميكنّأنّتطاهلاّومنّشأهناجلماعيةّاملناطّبعهدةّاجلمعيةّ

 
2016ّفيفري8ّّّبتاريخ139400ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل47ّ
 .2016ّديسمرّب30ّبتاريخّّ 137311ّعددّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف48ّّ

 ّ.6201جويلية15ّّبتاريخ124349ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 49

 .2016ديسمرب08ّّبتاريخ134249ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد50ّّ

2016ّفيفري5ّّّبتاريخ138132ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلّاحلكم51ّ
 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ133277ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد52ّّ

ّ.2016فيفري5ّّّبتاريخ138132ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاحلكمّاإل53ّ
 . 2016ّأكتوبر3ّبتاريخ137259ّّّعددّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف54ّّ

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ137311ّّحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد55ّّّ
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 الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعى عليه:   -الفرع الثالث

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّكل ّحالةّوذلكّمعّاألخذّبعنيّاالعتبارّابخلصوصّّإن ّتقديرّمدىّتوف رّّّّ- شرطّاملصلحةّللطعنّيفّالقراراتّالصادرةّيفّاملادةّالعمرانيةّيكونّحبسب

ّالبناءّأوّاملشروعّاملزمعّإجنازهّعلىطبيعةّاملنطقةّوحجمّالبناايتّاملرخ صّفيهاّوصبغتهاّونشاطهاّاملستقبليّإىلّجانبّاملسافةّالفاصلةّبنيّزاعمّالضررّّو
ّكافيةّلوحدهاّإلثباتّتوف رّشرطّاملصلحةّيفّالطعن. 57ّّّّّالنحوّال ذيّتكونّمعهّصفةّاجملاورةّللمنتفعّبرخصةّبناء

االّّ- وأن ّ عليها،ّ املد عىّ اجلهةّ حتديدّ واسعةّ استقصائي ةّ سلطاتّ منّ بهّ يتمت عّ ماّ طبقّ للقاضيّ جيوزّ أن هّ اعتبارّ علىّ احملكمةّ قضاءّ ّ جراءاتّاستقر 
رورةّجيهي اّيضطلعّفيهّالقاضيّبتوجيهّالد عوىّإىلّالطرفّأوّاألطرافّاملعني ةّابلنزاع،ّدونّالتقي دّمباّدو نهّاملد عيّيفّعريضةّدعواه،ّضتكتسيّطابعاّتّو

الفصلّّ تبليغ42ّّأن ّ أوّ إلزامّابستدعاءّخصمهّ املد عيّأي ّ ّكاهلّ املتعل قّابحملكمةّاإلداري ةّملّجتعلّعلى القانونّاألساسيّ بعدهّمنّ هّنسخةّمنّوماّ
اّأوكلتّإىلّاحملكمةّيفّطورّالتحقيقّمهم ةّتوجيهّالد عاوىّإىلّاجلهاتّاملعني ةّابلنزاع ّعلىّالعريضةّوملّتوجبّعليهّحتديدّخصومه،ّبلّإهن  ّكماّاستقر  ،

امّبنزاعاتّالدولةّيفّحالّرفعهاّضد ّجوازّتصحيحّإجراءاتّالقيامّابلنسبةّإىلّالد عاوىّالر اميةّإىلّالتعويض،ّوذلكّبتوجيهّالد عوىّضد ّاملكل فّالع
 58الوزارةّمباشرةّ.

ّّالقيامّضد ّاملكل فّالعامّبنزاعاتّالد ولةّيفّحق ّالوزاراتّواملؤس ساتّذاتّالصبغةّاإلداري ةّيهم ّتوجيهّالد عوىّبرم تهاّوميكنّابلّّ- تايلّأنّيتحق قّيفّأي 
 59ىلّختمّالتحقيقّفيهاّ.مرحلةّمنّمراحلّنشرهاّانطالقاّمنّعريضةّافتتاحهاّوصوالّإ

69ّّّّيستفادّمنّأحكامّّالفصلّّّّ- املتعلقّبضبطّالقانونّاألساسيّلقواتّاألمن1982ّّّأوت6ّّّّاملؤرخّيف1982ّّّّلسنة70ّّّّمنّالقانونّّعددّ
ّكماّمتّتنقيحهّوّامتامهّابلنصوصّأنّ  ّّشطيبّعلىّامسهّمنّقائمّةالتّ لةّّوغّ يّاىلّقطعّصلةّالعونّالعموميّابدارتهّاملّشقاعدّتؤدّ االحالةّعلىّالتّ ّّالداخليّ

 60ّّصلةّمبسارهّالوظيفيّ.لمطالبةّابحلقوقّاملتّ لامكانيةّّضيّاىلّفقدانهّلكلّ أعواهناّوهوّماّيّف

 

 الّشروط املتعّلقة بعريضة الّدعوى:   -رابعلفرع الا

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّ
واأل - الوقائعّ بيانّ هوّ عليهّ املفروضّ الواجبّ إن ّ بلّ الد عوىّ بعريضةّ املنطبقةّ والفصولّ القانوني ةّ األسانيدّ بيانّ املد عيّ علىّ ّ يتعني  الواقعي ةّالّ سانيدّ

 61ّ.الن صوصّاملعتمدةّمنّتلقاءّنفسهاوأدل تهاّالّغريّوللمحكمةّأنّتكي فّالقانونّوالوقائعّّو
الطلباتّواضحةّالّلبسّفيها - ّكانتّ أن هّمىت للتقاضيّ القواعدّاإلجرائيةّاألصوليةّ الثابتّيفّ ّكانّمنّ تعد دهاّأوّضبابيّ ولئن تهاّأوّ،ّفإن هّيفّحالةّ

 62تذبذهباّتكونّالعربةّيفّحتديدّمناطّالدعوىّابلطلباتّاألخريةّإبعتبارهاّتقيدّاحملكمةّ.
معهّابلتايلّأتّّ- يت جهّ مم اّ خاطئا،ّ القانوينّكل ماّكانّ سندهاّ الدعوىّواستبدالّ أساسّ تصحيحّ اإلداريّ للقاضيّ فقهّقضاءّهذهّاحملكمةّ سيسّأجازّ

دّابعتبارهّيهم ّّمنّجمل ةّااللتزاماتّوالعقّو107ّّمنّقانونّاحملكمةّاإلداري ةّواستبعادّتطبيقّالفصل17ّّّّمسؤولي ةّاجلهةّاملد عىّعليهاّعلىّأحكامّالفصلّّ
 63ّ.املسؤولي ةّالتقصريي ةّيفّماد ةّالقانونّاخلاصّ 

 
ّّ.2016ماي5ّّبتاريخ138145ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّحلا56
 .2016ّّماي3ّّبتاريخ123632ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة 57
 .2016فيفري24ّّبتاريخ127038ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد58ّّ

ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ127104ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 59
ّّّّّ.2016ماي25ّّبتاريخ139148ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّحلا60
 .2016جويلية15ّّبتاريخ124842ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 61

 .2016فيفري18ّّبتاريخ124315ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 62

ّ.2016مارس7ّّبتاريخ126979ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 63
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ّكل ّمنّاملد عيّوانئبهّعنّتبيانّطلباهتماّفإن هّيكونّمنّواجبّهذهّاحملكمةّتكييفّالطلباتّّ- منّاألصولّّوّّ.يفّظل ّغموضّعريضةّالد عوىّوامتناع
ّّالعام ةّاملسل مّهباّأن ّتكييفّالد عوىّوبيانّحقيقةّّ وضعهاّخيضعّلرقابةّالقضاءّابعتبارهّتفسرياّللني ةّاحلقيقيةّاليتّقصدهاّاملد عيّيفّعريضةّدعواه،ّوأن 

 64.كييفّمنّوظيفةّالقاضيّإذّعليهّأنّينز لّحكمّالقانونّعلىّواقعّالدعوىاحلرصّعلىّسالمةّهذاّالتّ 
جتاّوّّ- لفرعيّ املتضم نةّ الد عاوىّ قبولّ علىّ اإلداريّ القضاءّ فقهّ ّ والتّ استقر  السلطةّ منّزّ األو لّ ابجلزءّ مرتبطاّ الفرعّ هذاّ يكونّ أنّ شريطةّ عويضّ

 65الد عوىّ.
ضافةّطلباتّجديدةّإّّعّفيهاّأونطاقّاملنازعةّمباّيوردهّاملدعيّيفّعريضةّدعواهّحالّرفعهاّوالّيسوغّلهّالتوسّ حتديدّّعوىّّمبدأّرسوخّالدّ ّّيقتضيّ -

 66ّّالقضاءّ.سريّراغّالنزاعاتّمنّحمتواهاّوعدمّأتبيدهاّحتقيقاّملبدأّقانوينّعامّوهوّحسنّمبدأّإفّّعيفّاحلدودّاليتّالّيتعارضّفيهاّمّوذلك
رغمّالتنبيهّعليهّاألمرّعربّحتديدّطلباتهّبكلّدقةّّهذاّاألخريّتداركّّّّقبلّاملدعيّالرفضّشكالّإذاّملّيتولّ الغامضةّاملقدمةّمنّّيكونّمآلّالدعوىّّّّ-

67ّ.منّقبلّاحملكمة

 :إجراءات وآجال القيام  -امسالفرع اخل

 اإلعالم ابملقّرر املطعون فيه:  -الفقرة األوىل

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّّّّّّّ

املرتبطةّبعملهّتشك لّداللةّقاطعةّعلىّّوفصلهّعنّالعملّوإيقافّصرفّمرت باتهّوعدمّتواصلّمتت عهّابالمتيازات1988ّّّّإن ّعزلّالعارضّمنذّسنةّّّّ-
اذّقرارّعزلهّّ بدعوىّقصدّإلغائهّعلمهّيقينًياّبكاملّمكو انتّالقرارّاملطعونّفيهّوبفحواه،ّاألمرّال ذيّيكونّمعهّقيامهّبعدّماّيقاربّعشرينّسنةّمنّاخت 

68ّّّّداريةّ.منّالقانونّاملتعل قّابحملكمةّاإل37ّخمالًفاّآلجالّالقيامّاملنصوصّعليهاّابلفصلّ
اّيعتد ّبهّيفّعدمّاإلعالمّابلقراراتّاملطعونّفيهاّشرعيتهاّّالّيوهّنّ-  69. احتسابّآجالّالتقاضّيوإّن 

ّوضعي اتّعينيّ ّّ- ّكانتّهذهّالقراراتّختص  ةّوالّالعربةّيفّاإلعالمّبقراراتّإسقاطّاحلق ّليستّابلشخصّالذيّتصدرّضد هّولكنّابلعق ارّذاتهّطاملا
ّوضعي اتّشخص  70ي ةّ.ختص 

ّكافياّّالعلمّّيسريّأجلّالتقاضيّمنّاتريخّّّّ- ّكانّأمّ ّّ.يكشفّعنّفحوىّاملقررّعلىّحنوّيكونّيفّوسعّاملخاطبّبهّأنّيعلمّبهّمتاماابلقرارّعلما اّإذا
عادّيدايّيفّحسابّمالّيكونّجمهّّصلحتهّفإنّ مبخالياّأوّقاصراّيفّبيانّماّيتسنیّمنهّللمدعيّالعلمّبتفاصيلّاملقررّومشولهّألغراضهّوتقديرّاتصالهّبهّّو

 71ّ.إجراءاتّالتقاضي

ّكاملطالبةّبتسويةّوضعيةّاداريةّأوّالرجوعّاىلّالعملّّاملتكرارّالتظلماتّخبصوصّاحلقوقّّّّكانّمنّاجلائزلئنّّّّ- قلةّالّيندرجّالطعنّيفّقرارّالنّ فإن ّّستمرة
72ّمنّقانونّّاحملكمةّاالدارية.37ّخارجّاالجالّاملضبوطةّابلفصلّّبشأنهّالّميكنّتكرارّالتظلماتّّوضمنّطائفةّاحلقوقّاملستمرةّ

تعذرّ ذااإلعالمّالذيّيعتدّبهّالحتسابّآجالّالطعنّابإللغاءّيفّاإلعالمّالكاملّاملتمثلّيفّمدّاملعينّابألمرّبنسخةّمنّالقرارّاملطعونّفيهّوإّّيتمثلّ ّّ-
 73النهائيةّ. منّاتريخّاإلعالمّالكايفّاملتمثلّيفّإعالمّاملعينّابألمرّبفحوىّالقرارّوأسبابهّبعدّصدورهّيفّصيغتهّذلكّفإنّآجالّالطعنّتسري

 
ّّ.2016أكتوبر28ّّبتاريخ127002ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّاحلكمّاالبتدائيّّ 64
 .2016ماي31ّّبتاريخ127010ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 65

 ّ.2016ّجواّن23ّبتاريخ133292ّّالصادرّيفّالقضي ةّعددّاإلبتدائيّاحلكم66ّّ
 .2016ماي31ّّبتاريخ135788ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد67ّّ

 .2016ّّفيفري26ّّبتاريخ122910ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 68

 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ124491ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 69

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ127241ّّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ احلكم 70

ّ.2016ديسمرب29ّّبتاريخ138676ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل71ّ
   .2016ديسمرب7ّّبتاريخ142229ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 72
 .2016ّجواّن27ّبتاريخ133246ّّّعددّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف73ّّ
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هذاّاملبدأّالّيؤخذّعلىّإطالقهّيفّّغريّأن ّّ.الطعنّفيهاّعدمّاإلعالمّابلقراراتّاإلداريةّالّينالّمنّشرعيتهاّوليسّلهّأتثريّسوىّعلىّاحتسابّميعادّ-
ّكانّقرارهاّمشوابّّةّأشهرّمنّبلوغّالعونّالسنّ قرارّاإلحالةّعلىّالتقاعدّوالذيّجيبّعلىّاإلدارةّاإلعالمّبهّقبلّستّ خصوصّ القانونيةّللتقاعدّوإال
 74ّّ.ابلالشرعية

 

 : آجال القيام بدعوى جتاوز الّسلطة  -الفقرة الثانية

 منطلق عّد اآلجال: أ( 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّّخلصتّّّّّ
 75ّ.العربةّيفّاحتسابّآجالّالتقاضيّبتاريخّنشرّاملقر راتّاإلداري ةّأوّاإلعالمّهباّدونّاتريخّصدورهاّ-

76ّ.األطرافآجالّالقيامّمنّمتعل قاتّالنظامّالعامّاليتّتثريهاّاحملكمةّتلقائي اّولوّملّيتمس كّهباّّ-
ّقرائنّاثبتةّومتظافرةّتقيمّالد ليلّعلىّحصولّعلمّاملد عيّيقيني اّبصدورّالقرايتم ّّّّ- ّكل ماّتوف رتّيفّامللف  رّاملنتقدّوبفحواه،ّّاعتمادّنظري ةّالعلمّاليقيين

 77لنزاعاتّومساسّابستقرارّالوضعي اتّالقانوني ةّ.قاضيّمفتوحةّإىلّماّالّهنايةّلهّوماّينجر ّعنّذلكّمنّأتبيدّلوذلكّقصدّاحليلولةّدونّبقاءّآجالّالتّ 

ّوثبتّإقامّة،2000ّّوسعةّانتهتّسنةّّوأن ّعمليةّالتميمّوالتّ 1964ّّلئنّمتس كّاملد عيّبرجوعّالبناءّإىلّفتةّسابقةّمبقولةّأن ّالبناءّمقامّمنذّسنةّّّّ-
ّتعرضّالبلديةّاملدّ منذّفتةّطويلة،ّفإن ّعد ّاآلجالّابلنسبةّللبناءّاملقامّّاألشغالّّ عىّعليهاّّفعلي اّدونّترخيصّإداريّالّخيضعّالبت ةّلقاعدةّالتقادمّحىت 

ّعلىّالبناءّمد ةّزمني ةّتقد رّابلسنوات  78ّ.عنّإصدارّقرارّيفّاهلدمّولوّمر 

ّ
 جتديد املطالبة: ب( 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّّّّّّّ
دّآبخرّمطلبّوج هّإىلّاملطالبّالراميةّإىلّاإلبقاءّحبالةّمباشرةّللتمت عّابلتنفيلّيفّزمرةّاحلقوقّاملستمر ةّال يتّجيوزّتكرارّاملطالبةّهباّشريطةّالتقيّ تندرجّّّّ-

79ّّ.التقاضيّاحتسابّآجالاإلدارةّاملطلوبةّعندّاإلنطالقّيفّ
ّكافةّآاثرهّّطلبّالرجوعّيفّإحالةّعقارّإىلّملكّالدولةّالّيندرجّّ- اخلاصّضمنّزمرةّاحلقوقّاملستمرةّضرورةّأن ّرفضّالرجوعّيفّتلكّاإلحالةّيستنفذ

اذهّ. 80ّّّيفّاتريخّاخت 
ّ

ّ

 الدعاوى املبّكرة : ج(   

 
 .2016ماي13ّّبتاريخ134565ّّّعددّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّةاحلكم74ّّ
ّ.2016ماي23ّّبتاريخ127324ّّاحلكمّالفرديّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 75
ّّ.2016جانفي11ّّّبتاريخ127020ّّاحلكمّالفرديّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 76
 ّّ.2016ماي26ّّبتاريخ127379ّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضيةّعددّ  77

 ّّ.2016ماي26ّّبتاريخ127820ّّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
 ّّ.2016ماي26ّّبتاريخ127823ّّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ
 ّّ.2016ماي26ّّبتاريخ127826ّّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
ّّ.2016أفريل29ّّيخّبتاّر127871ّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ

ّّ.2016نوفمرب11ّّّبتاريخ137332ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاحلكمّاإل78ّ
 .2016ّّديسمرب30ّّبتاريخ123593ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 79

 .2016ّّماي26ّّبتاريخ123701ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 80



 

21 

 
 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

 ايلّ:املبدأّالتّ احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّّخلصت
داريةّاملعني ةّّميكنّقبولّالدعاوىّاملبكرةّشريطةّأنّالّيصدرّاحلكمّفيهاّقبلّمرورّأجلّالشهرينّمنّاتريخّإاثرةّالقرارّاملنتقدّأوّأنّتت خذّاجلهةّاإلّ-

 81.ارضّاملضم نةّمبكتوبخاللّذلكّاألجلّقراراّصرحياّتستجيبّمبقتضاهّلطلباتّالع
 

 د( املطلب املسبق

 ايلّ:املبدأّالتّ احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّّخلصت
82ّّ.بهاليقيينّّقّيفّشأنّقرارّإداريّيقومّدليالّعلىّحصولّالعلمّتقدميّمطلبّمسبّ ّ-

ّ

 سلطات القاضي ف ماّدة جتاوز السلطة:   -السادسالفرع  

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:خلصتّ    ّ
ّ

أنّ ّّ- ّكانتّاألصولّالعامةّاملسل مّهباّيفّفقهّاملرافعاتّتوجبّعلىّالقاضيّأنّيتقي دّحبدودّالطلباتّاملقد مةّإليهّمنّاخلصومّإالّ  ماتّّهّمنّاملسلّ ولئن
وظيّف صميمّ منّ حقيقةّوضعهاّ وبيانّ الدعوىّ تكييفّ أن ّ يتقصّ أيضاّ وأنّ الدعوىّ واقعةّ علىّ القانونّ حكمّ ينز لّ أنّ عليهّ الذيّ القاضيّ طبيعةّّةّ ىّ

83ّةّاملقصودة.ةّاحلقيقيّ الطلباتّومراميهاّيفّالنيّ 
 

 املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات ف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة ف الطّور اإلبتدائي:  -القسم الثان  

 ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانون: تكريس احملكمة    -الفرع األّول

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

 احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأّالت ايلّ:ّخلصت
ذلكّّّّ- مثلماّأوجبّ التعويضّ يفّقضاايّ التعقيبّ لدىّ أوّ اإلستئنافّ لدىّ مرسمّ إانبةّحمامّ إىل35ّّّّالفصلّّعدمّ يؤولّ اإلداريةّ احملكمةّ قانونّ منّ

84ّ.التصريحّبرفضّالدعوىّشكال
 

 وجوب توّفر شرطي األهلّية والصفة:  -الثانيةالفقرة 

ّّ:ةالت اليّئدااحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
 85أصلي اّيفّالقضي ةّوجيوزّلهّّالتقاضيّأصالةّعنّنفسهّ.يفّصورةّترش دّاملقامّيفّحق هّأثناءّنشرّالقضي ةّفإن هّيصبحّطرفاّّ-

 
 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ134085ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد81ّّ

 .2016فيفري29ّّبتاريخ136870ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد82ّّ

 ّ.2016ديسمرب7ّّّبتاريخ125776ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 83

 ّ.2016جويلية14ّّبتاريخ137061ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف84ّّ

ّ.2016فيفري18ّّبتاريخ127003ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد85ّّ
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ةّاليتّدرجّعملّاحملكمةّعلىّعدمّالتشد دّعندّالتثب تّيفّمدىّتوف رّشرطّصفةّالتقاضيّيفّدعوىّجتاوزّالسلطةّابعتبارهّوثيقّالصلةّبشرطّاملصلحّّ-
 86.يكفيّثبوتّتوف رهاّإلكسابّصفةّالقياّم

ّاليتّّمنّمتعلقاتّالنظامّالعامّّيفّالقيامّّالصفةّواملصلحةّّّّتعتربّّ- رّاملصلحةّيفّجانبّتقديرّمدىّتوفّ ّّيتمّ ّّوّّ،تثريهاّولوّتلقائياّّنّ أّعلىّاحملكمةّّيتعني 
خاصةّاإلنصافّوالعدل،ّّّّتقديرّتوف رّالصفةّيفّالقيامّحمكوماّبقواعدّّ.ويظلّ يفّالنزاعّّىلّحنيّالبتّ إتبقىّقائمةّّّّنّ أالقائمّابلدعوىّيفّاتريخّرفعهاّعلىّّ

ّكانّفقداهناّخارجاّعنّإرادتهّالصرحيةّواحلر ةّومتول دا ّكل ما عنّعملّاإلدارةّالذيّّّّوأن ّالذوقّالقانوينّالس ليمّأيىبّالقولّابنعدامّصفةّالقائمّابلد عوى
87ّخيتزلّسعيهاّإلطالةّآجالّالفصلّيفّالنزاعّبغايةّفقدانّالقائمّابلد عوىّلصفةّالقيامّ.

وقوفّفةّيفّالتقاضيّيفّمادةّجتاوزّالسلطةّوثيقةّالصلةّابملصلحةّاليتّيكفيّثبوتّتوف رهاّإلكسابّصفةّالقيام.ّوتقتضيّاملصلحةّيفّالقيامّالالصّّ-
اّإندرجّالقرارّاملطعونّملعندّاحلق ّأوّاملنفعةّاملاديةّأوّاملعنويةّالثابتةّوالشخصيةّواملشروعةّاليتّيرميّالقائمّابلدعوىّإىلّمحايتهاّأوّاحلصولّعليها.ّوطا

إنتفتّمصلحتهمّيفّالطعنّّفيهّيفّإطارّالسلطةّالتقديريةّلإلدارةّيفّجمالّتسميةّاملديرّالعامّللتلفزةّالتونسيةّوالّيؤث رّيفّاملراكزّالقانونيةّللمد عنيّفقدّّ
 88يفّهذاّالقرارّ.

 آجال الّتقاضي ف ماّدة الّتعويض:  -الثالثةالفقرة 

ّّ:ايلالتّ ّةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأاحملكمةّاإلداريّ ّخلصت
ّّّّتنفردّّ- بصورةّاستثنائي ةّإقتضاءّمباّيفرضهّواجبّّّواملنازعاتّاإلداري ةّبقواعدّخاص ةّمستقل ةّعنّقواعدّالقانونّاخلاص  الّوجهّلتطبيقّهذهّاألخريةّإالّ 

تفريعاّعلىّذلكّفقدّجرىّعملّهذهّاحملكمةّعلىّاالستئناسّببعضّالقواعدّالعام ةّاملضم نةّّزاعّاإلداري،ّّوسد ّالفراغّالذيّقدّيشوبّبعضّجوانبّالنّ 
ّكل ّدعوىّانشئةّعنّتعمريّالذم ةّالّتسمعّبعد402ّّّمبجل ةّااللتزاماتّوالعقودّومنّذلكّتطبيقّالقاعدةّالعام ةّالواردةّابلفصلّّ منهاّواليتّتقتضيّأن 

 89. مضي ّمخسّعشرةّسنّة

إبتداءّمنّاتريخّثبوتّعلمّاملتضر رّابلقرارّّالتعويضّعنّاألضرارّالنامجةّعنّالقراراتّغريّالشرعيةّّحقّالقيامّبدعوىّّينطلقّإحتسابّآجالّسقوطّّّّ-
 90الصادرّيفّشأنهّوليسّمنّاتريخّصدورّذلكّالقرار.

 تكريس احملكمة لقواعد إجرائّية فقه قضائيّـة:   -الفرع الثان

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأّالت ايلّ:ّخلصت
القانوينّاملنطبقّّّدّالنصّ دّابلقضيةّأنّحيدّ ندّالقانوينّإىلّبطالنّعريضةّالدعوىّطاملاّجازّللقاضيّاملتعهّ اإلغفالّأوّاخلطأّيفّحتديدّالسّ ّالّيؤد ّيّ-

91ّزاع.علىّالنّ 

للمد عيّبسببّقرارّعزلهّواملتمثلةّيفّعدمّمباشرتهّالفعليةّواليوميةّللعملّوعدمّحصولهّعلىّاألجرّتبعاّلذلكّطوالّفتةّّإن ّتواصلّالنتائجّاملنجرةّّ-
 92تناهزّالعشرينّعاماّبشكلّمستسلّإىلّغايةّرفعّالدعوىّجيعلّاملد عيّعلىّعلمّيقيينّبهّمنذّاألشهرّاألوىلّالالحقةّلصدورهّ.

ّ

 
ّ.2016جويلية12ّّبتاريخ127215ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 86
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ127900ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقصيةّعدد87ّّ
 ّ.2016ّجويلية13ّبتاريخ133247ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإلكمّاحل88ّ
ّ.2016أفريل14ّّبتاريخ127372ّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضيةّعدد89ّّ
 .2016ّديسمرب22ّبتاريخ132826ّّّعددّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 90

 .2016أفريل14ّّبتاريخ126058ّّّددّعّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّةاحلكم91ّّ
 ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ133077ّّّعددّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 92
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 عّلقة بشروط القيام ابإلستئناف: املبادئ املت -القسم الثالث

 شكلّيات وإجراءات املطلب واملذّكرة:  -الفرع األّول

 أجل وإجراءات وشكلّيات تقدمي مطلب اإلستئناف: -الفقرة األوىل

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت

يستّثّّ- اإلدارية59ّّالفصلّّّّينملّ احملكمةّ قانونّ إانّّمنّّمنّ اإلستئنايفّسوىمبدأّ الطورّ يفّ تكونّّّبةّحمامّ السلطةّعندماّ املتعلقةّمبادةّجتاوزّ املطالبّ
ةّألعوانّالدولةّواجلماعاتّالعموميةّاحملل يةّواملؤسساتّالعموميةّذاتّالصبغةّّقةّابألنظمةّاألساسيّ ةّاملتعلّ هةّضد ّاملقرراتّاإلداريّ الدعاوىّاالبتدائيةّموجّ 

93ّماعيةّ.اإلداريةّأوّاملقرراتّالصادرةّيفّمادةّاجلرايتّواحليطةّاإلجت

ّهّينجرّ ةّتقدميّالطعنّبواسطةّحمامّيفّالطورّاالستئنايفّمنزلةّاإلجراءّاألساسيّيفّالتقاضيّوإعتبارهّمنّمتعلقاتّالنظامّالعامّوابلتايلّفإنّ لّشكليّ تتنزّ ّّ-
94ّاتّاإلستئنافّيفّآجاهلاّالقانونيةّ.عنّاإلخاللّبهّفسادّإجراءاتّالطعن،ّغريّأن هّميكنّتصحيحّهذاّاإلجراءّاملختلّمىتّمت ّإستيفاءّبقي ةّإجراء

يحّعــدمّتقــدميّمــاّيفيــدّتبليــاّمســتنداتّاإلســتئنافّخــاللّأجــلّالشــهرينّاملــوالينيّلتقــدميّاملطلــبّمــنّشــأنهّأنّيعيــبّاإلســتئنافّويــؤد يّإىلّالتصــّرّ-
95ّلتعل قهاّابلن ظامّالعام.املسقطاتّوجوبيةّتثريهاّاحملكمةّوتتمس كّهباّمنّتلقاءّنفسهاّ بسقوطه،ّضرورةّأنّ 

96ّملّيوجبّالقانونّعلىّاملستأنفّبيانّالسندّالقانوينّلطعنهّضمنّمطلبّاإلستئناف.ّّ-
97ّميكنّحملكمةّالدرجةّالثانيةّمباّهلاّمنّسلطةّتصحيحيةّإبدالّالسندّالقانوين.ّّ-
قــابالّلإلســتئنافّدونّحتديــد،ّاألمــرّالــذيّتصــبحّمعــهّإمكانيــةّالقــولّخبــالفّذلــكّجيعــلّاحلكــمّاالبتــدائيّّواإلســتئنافّللشــخصّمــرةّواحــدةّخيــو لّّّ-

98ّنزاعّبصفةّهنائيةّغريّممكنة.ّالفصلّيفّأيّ 
ســتئنافّإىلّاملســتأنفّضــد هاّفإنــ هّيتجــهّالتصــريحّبســقوطّذّملســتنداتّاإلعــدلّاملنفــّ الطاملــاّثبــتّللمحكمــةّمبوجــبّاملعاينــةّالــيتّأجرهتــاّعــدمّتبليــاّّ-ّّ

 99االستئناف.

تّاإلعــالمّابحلكــمّبواســطةّرســالةّمضــمونةّالوصــولّوأن ّاملســتأنفّقــد مّمطلــبّاســتئنافهّخــارجّاآلجــالّاملنصــوصّعليهــاّثبــتّأن ّاحملكمــةّتولــّ طاملــاّ -
100ّمنّقانونّاحملكمةّاإلدارية،ّفإنهّيتجهّرفضّاإلستئنافّشكال.60ّابلفصلّ

الّحيـولّدونّالتصـريحّبسـقوطّاإلسـتئنافّلـورودّمطلـبّاإلعانـةّالقضــائيةّيةّلتكليـفّحمـامّينوبـهّيفّالقضــيةّتقـد مّاملسـتأنفّمبطلـبّيفّاإلعانـةّالقضـائّ-
101ّّخارجّأجلّالشهرينّاملوالنيّلتاريخّتقدميّمطلبّاإلستئناف.

102ّاملختارّليسّمنّشأنهّأنّيعيبّإجراءاتّالتبليا.ّتبلياّمستنداتّاإلستئنافّابملقرّ ّّ-
ضرورةّأن ّالغايةّمنّشروطّوّإجراءاتّالتبلياّهـيّمحايـةّأطـرافّالنـزاعّومتكيـنهمّمـنّممارسـةّحق هـمّّ.بطالنّالتبليايتت بّعنّاخلطأّيفّاسمّاملبلاّإليهّّّ-

 
 .2016فيفري23ّّبتاريخ210286ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 93

 .2016فيفري23ّّبتاريخ210286ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 94

ّّّ.2016أفريل19ّّبتاريخ210344ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 95
 .2016جانفي21ّّبتاريخ210376ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّواحلكمّاالستئنايفّ

 .2016فيفري23ّّّبتاريخ27903ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 96

 2016نوفمرب18ّّبتاريخ29555ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد97ّّ

 .2016جانفي11ّّبتاريخ210891ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعدد98ّ

 .2016مارس9ّّبتاريخ28985ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 99

 ّ.2016أفريل11ّّبتاريخ28275ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعدد 100

 ّ.2016جويلية13ّّبتاريخ210240ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 101

 ّ.2016ديسمرب19ّّّريخّبتا29496ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعدد 102
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103ّيفّالدفاعّوحىتّالّيضارّالطرفّإبجراءاتّتتخذّضد هّيفّمغيبه.
ّكمـاّأن ّتعيـنيّمقـرّاحملـاميّمقـر اّخمتـاراّملنوبـهّالطورّالذيّنشرتّفيهّالقضي ةّوينتّدتكليفّاحملاميّعنيقفّّّ- هـيّبصـدورّاحلكـمّفيهـاّمـاّملّيثبـتّخالفـه،

ّكلّإبالغّملذكرةّالطعنّإىلّ.ّوابلتايلّمقصوراّعلىّدرجةّالتقاضيّاليتّهوّانئبّفيها ّكانّانئباّعنّاملطعونّضد هّلدىّحمكمـةّاحلكـمّاحمليعترب اميّالذي
104ّ.غريّقانوينّاملطعونّفيه

يهـاّابّالرد ّعلىّمستنداتّاإلستئنافّتكونّاحملكمةّملزمةّابلتثبتّتلقائياّمنّصحةّالتبلياّإبعتبارّأن ّهذهّاملسـألةّمـنّصـميمّإختصاصـهاّوعليفّغيّّ-
105ّيتوقفّبت هاّيفّسالمةّإجراءاتّالطعن.

-ّّّّ اءّالتبلياّواملتمثلةّيفّمتكنيّاملستأنفّضد هّمنّجوابّاحملاميّعلىّمستنداتّاإلستئنافّتصحيحاّإلجراءاتّالتبلياّضرورةّأن ّالعربةّمنّإجّريعد 
 106. ممارسةّحق هّيفّالدفاعّتكونّقدّحتق قت

 مذّكرة اإلستئناف ومرفقاهتا:  -الفقرة الثانية

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ماّّجيبّعلىّاملستأنفّأنّيديلّيفّأجلّشهرينّمنّاتريخّتقدميّاملطلبّمبذكر ةّيفّبيانّأسبابّالطعنّتكونّمصحوبةّبنسخةّمنّاحلكمّاملستأنفّّوّّ-

سقطّاستئناّيفيدّإبالغّاملستأنفّضد هّبنظريّمنّتلكّاملذك رة، 107ّفهّ.وإالّ 
108ّمنّقانونّاحملكمةّاإلدارية.65ّالّميكنّالزايدةّفيماّحكمّفيهّإبتدائياّوالّتغيريّالطلباتّيفّاإلستئنافّعمالّابلفصلّّ-
ّكانّمنطوقّاحلكمّقابلّللتجزئةّ.ّ- 109ّجيوزّإستئنافّجزءّمنّاحلكمّدونّاستئنافّاجلزءّاآلخرّطاملا
يمّإختصاصهاّّاإلستئنافّتكونّاحملكمةّملزمةّابلتثبتّتلقائياّمنّصحةّالتبلياّابعتبارّأن ّهذهّاملسألةّتندرجّيفّصّميفّغيابّالرد ّعلىّمستنداتّّّّ-

110ّ.سالمةّإجراءاتّالطعنوعليهاّيتوقفّبت هاّيفّ
دّاملتمثـلّيفّاإلدالءّابملؤيّـ ّدوّناملرافعـاتّاملدنيـةّوالتجاريـةّّمـنّجملـة8ّتبلياّمستنداتّاإلسـتئنافّللمسـتأنفّضـد هّطبـقّمقتضـياتّالفصـلّّّينجمّعنّّ-

111ّ.البطاقةّاحلمراءّاليتّتفيدّعالمةّالبلوغّسقوطّالطعن
112ّ.إىلّسقوطّاإلستئنافاملطعونّفيهّعدمّاإلدالءّبنسخةّمنّاحلكمّيّيؤدّ ّّ-
ّ

 
 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ29917ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 103

 .2016ماي6ّّبتاريخ29513ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 104
 .2016جانفي11ّّبتاريخ210288ّّاحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ

 .2016أفريل4ّّبتاريخ29894ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 105

 ّ.2016أفريل6ّّبتاريخ210985ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 106

 .2016جويلية15ّّّبتاريخ29608ّّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 107

ّ.2016 أفريل11ّخّبتارّي29621ّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 108
 .2016جويلية15ّّبتاريخ29944ّّواحلكمّاإلستئنايفّعددّ 

 .2016جوان29ّّبتاريخ210081ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 109

 ّ.2016فيفري3ّّّيخّبتاّر29427ّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 110

ّ.2016مارس18ّّاريخّبت210173ّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 111
 ّ.2016أفريل19ّّبتاريخ210193ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّّو

 ّ.2016جويلية15ّّبتاريخ210006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 112
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 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

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

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
منّقبلّاألطرافّاملشمولنيّابحلكمّ.ّ-  113الّيقبلّاإلستئنافّإالّ 
شرعيةّّّ- يفّ للنظرّ األصلّ قاضيّ يتفحصهّ والذيّ التعويضّ يفّ احلقّ ألصلّ املؤسسّ القرارّ بشرعيةّ املتعلقّ الفرعّ حيتملّ الكاملّ القضاءّ أن ّ طاملاّ

 114اتّاحملكومّهبا،ّيتجهّابلتايلّاإلعراضّعنّإخراجّصاحبّالقرار.التعويّض
 115حقوقّالدفاعّ.طاملاّأن ّاملتداخلّملّيتولّتبلياّتقريرهّفإن هّيتجهّاالعراضّعنهّوعدمّالنظرّإىلّماّجاءّفيهّإحتاماّملبدأّاملواجهةّبنيّاألطرافّّوّ-
ّكطرفّيفّالنزاعّدونّاحلاجةّعمالّابملفعولّاالنتقايلّلإلستئناف،ّفإن هّجيوزّهلذهّّ- احملكمةّإدخالّاألطرافّالذينّغفلتّعنهمّحمكمةّالبدايةّواعتبارهم

ّكإدراجهمّبطالعّاحلكم.  116ّإلعادةّعرضّالقضيةّمنّجديدّعلىّقضاةّالدرجةّاألوىل،
املستأنفّّحيقّ ّّ- االبتدائيّ احلكمّ منّ ضررّ هلمّ حصلّ طاملاّ االستئنافّ طورّ يفّ التداخلّ املشرعّإالّ ّّ،للمتداخلنيّ خوهلاّ اليتّ التقديريةّ السلطةّ أن ّ ّ

دأّعدمّجوازّتقدميّابملفعولّاإلنتقايلّلإلستئنافّومببللمحكمةّيفّقبولّالتداخلّيفّاإلستئنافّحمدودةّبوجوبّإحتامّمبدأّالتقاضيّعلىّدرجتنيّّو
 117طلباتّجديدةّأمامّاإلستئنافّ.

 118إغفالّتبلياّاملذكرةّيفّبيانّأسبابّالطعنّللمتداخلّسقوطّاإلستئنافّ.بّعنّيتتطاملاّأن ّاحلكمّاملطعونّفيهّغريّقابلّللتجزئة،ّّ-
 119عدمّتبلياّاملذكرةّإىلّطرفّمشمولّابحلكمّعالوةّعلىّأن ّمستنداتّاإلستئنافّتتجهّحنوّطلبّحتميلهّاملسؤوليةّيؤديّإىلّسقوطّاإلستئنافّ.ّ-
أطرافّاحلكمّاملطعونّفيهّوهوّبناءّعلىّذلكّغريّملزمّبرفعّطعنهّضد ّمنّالّيعتربهّخصماّإن ّاخلصومّلدىّاإلستئنافّخيتارهمّالطاعنّمنّبنيّّّّ-

 120ّإدخالهّيفّالنزاع.لدىّاإلستئنافّوعلىّمنّلهّمصلحةّيفّإدخالّمنّملّيرفعّضد هّالطعنّأنّيتوىل ّ
منّّّّ- النقضّ عليهّ تسلطّ ماّ تقتصرّعلىّ إحالةّ بصفتهاّحمكمةّ اإلستئنافّ نظرّحمكمةّ بصفةّإن ّ الثانيةّ املستأنفةّ إدخالّ التعقيبيةّخبصوصّ الدائرةّ

121ّمنّقانونّاحملكمةّاإلداريةّ.63ّتلقائيةّمنّقبلّقاضيّاإلستئنافّخمالفّبذلكّأحكامّالفصلّ

 شكلّيات وإجراءات الرّد على مذكرة اإلستئناف:  -الفقرة األوىل

ّاليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالتّخلصت
املتعلق2011ّّلسنة29ّّمنّاملرسومّعدد43ّّاإلعراضّعنّالتقريرّاملقد مّمنّقبلّاحملاميّابعتبارهّغريّحمل ىّبطابعّاحملاماةّملخالفتهّأحكامّالفصلّّ-

 122ّ.بتنظيمّمهنةّاحملاماة
123ّحقوقّالدفاعّ.وذلكّضماانّملبدأّاملواجهةّّوّغةّللخصوماإلعراضّعنّالتقاريرّالغريّمبلّ ّ-
 

 
 .2016جانفي21ّّبتاريخ210158ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 113

 ّ.2016جويلية15ّّبتاريخ29019ّّو28018ّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 114
 .2016ماي6ّّبتاريخ29474ّّاحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد115ّّ

ّ.2016ماي6ّّبتاريخ29547ّّ احلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعدد 116
 . 2016 جويلية15ّّيخّبتاّر29584ّاحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 117

 .2016جوان30ّّبتاريخ210195ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 118

 ّ.2016جويلية13ّّبتاريخ210504ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 119

 ّ.2016جوان29ّّبتاريخ210674ّّو210646ّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 120

 ّ.2016نوفمرب18ّّبتاريخ210893ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 121

 .2016ماي31ّّبتاريخ210987ّّاحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 122

ّّ.2016ماي9ّّبتاريخّ 29883 احلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 123
 ّ.2016أفريل6ّّبتاريخ28360ّّواحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ
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 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية :  العنوان األّول

 وجوب توّفر شرطي الصفة واملصلحة:  -الفقرة الثانية

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأّالت ايلّ:ّخلصت
124ّ.األساسيّللبلدايترئيسّالبلديةّهوّاملمثلّالوحيدّللبلديةّأمامّالقضاءّوليسّاجمللسّالبلديّوذلكّطبقاّللقانونّإن ّّّ-

 اإلستئناف العرضي: -الفقرة الثالثة

ّّ:ةالت اليادئّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
ّّالّتّّ- الذيّّّّاحلكمّاملنتقدّتعسفاّيفّاستعمالّاحلق،ّاألمرّالذيّيتجهّمعهّرفضّاالستئنافّالعرضيّّستأنفّحلقهّيفّالتقاضيّوإستئنافممارسةّامّلعد 

125ّّ.أتس سّعلىّذلكّالسند
ّرّّ- بهّيفّ إعتبارّماّمتسكّ يتجهّ أن هّ إالّ  ّكتابيةّيضم نهاّأسبابّإستئنافه،ّ املستأنفّضد هّالستئنافّعرضيّصريحّمبذكرة يرفعّانئبّ د هّعلىّّلئنّملّ

126ّمستنداتّاالستئنافّإستئنافاّعرضياّجيوزّقبولهّشكال.
127ّّ.أتعابّتقاضيّليسّمنّقبيلّاإلستئنافّالعرضيإن ّاملطالبةّابحلصولّعلىّأجرةّحماماةّّوّ-
يفّّّقبولّالطلباتّاملاليةّخبصوصّاالستئنافّالعرضيّابعتبارّأن ّاالستئنافّمت ّمنّقبلّوزيرّالتبيةّوليسّمنّاملكلفّالعامّبنزاعاتّالدولةّّالّجيوزّّ-

128ّّ.حق ها
ّ

ّ

ّ

  

 
 .2016مارس18ّّبتاريخ29068ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 124

 .2016ّأفريل6ّّبتاريخ28458ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 125

 ّ.2016أفريل11ّّبتاريخ29515ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 126

 ّ.2016أفريل19ّّبتاريخ210380ّّددّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّع 127

 ّ.2016جويلية13ّّبتاريخ210731ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 128
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 املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع : العنوان الثان

 العنوانّالثاين

قةّأبصلّالن زاع  املبادئّاملتعل 

 املبادئ املقّررة ف ماّدة جتاوز الّسلطة   -األّولالباب 

 : املبادئ العاّمة للمشروعّية -القسم األّول

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:

-ّّّّ تكسب ّّالّ تصري والّ حقوقًاّ منهاّ املستفيدّ حتي لّ أوّ مغالطةّ علىّ بناًءاّ املستصدرةّ اإلداريةّ الزمنالقراراتّ مبرورّ مىتّّّّ.هنائيةّ سحبهاّ لإلدارةّ وميكنّ
129ّّتفط نتّللغلطّأوّالتحي لّدونّأنّتتقي دّأبجل.

لىّسندّّطاملاّملّيثبتّفقدانّاملد عيّللجنسيةّالتونسيةّمبقتضىّأمر،ّفإن ّالقرارّالقاضيّبعدمّمتكينهّمنّبطاقةّتعريفّوطنيةّيغدوّغريّمؤس سّعّّ-
ّإلغاؤهّعلىّهذاّاألساسّ.سليمّمنّالواقعّوالقانونّوخمالفًّ 130ّاّملبدأّاملساواةّبنيّمجيعّاملواطننيّاملكر سّابلدستورّويتعني 

هوّماّجيعلهاّحتظىّأبولويةّيفّالتطبيقّابلنسبةّللظرفّئمة،ّّوتتميزّاألحكامّاالنتقاليةّبصبغتهاّاالستثنائيةّمقارنةّابألحكامّالعاديةّاملنطبقةّبصورةّدّاّّ-
 131الزمينّاحملددّهلاّقانوانّ.

اإلداريّّ- املقر رّ يصيبّ خدمةّهدفّّّ.اإلحنرافّابلسلطةّعيبّ يفّسبيلّ قانوانّ الراجعةّهلاّ السلطاتّ اإلداريةّقصدايّابستخدامّ السلطةّ مبادرةّ يفّ ويتمثلّ
ّكالوقائعّواألعمالّالقانونيةّوالقراراتّاملتابطةّواملتواترةّزمنياّّّّ،منّأجلهّمنحهاّتلكّالسلطاتّّعوقّّغريبّعنّاهلدفّالذي وّاليتّّويتجس مّيفّجمموعةّمؤشرات

ّيفّوضعيةّ.علىّاإلحنرافّّمنّشأهناّالداللة كماّاستقرّفقهّقضاءّهذهّاحملكمةّعلىّتعريفّاإلحنرافّابإلجراءاتّعلىّأن هّجلوءّالسلطةّاإلداريةّإىلّإجراءّمعني 
ّكانّعليهاّإتباعّإجراءّمغايرّوضعهّاملشرع ّملثلّتلكّاحلالة. 132ّحمد دةّقصدّحتقيقّهدفّمنّأهدافّاملصلحةّالعامةّيفّحني

ّ

 قاعدة اإلختصاص: -الفرع األّول

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:
الّيكتفيّالقاضيّعندّتفحصّمسألةّاإلختصاصّابلن ظرّيفّإختصاصّالسلطةّاملصدرةّللقرارّاملطعونّفيهّبلّيتعد اهّللبحثّيفّمدىّإختصاصّّّ-

ّذلكّالقرار.السلطةّاملت خذةّللتاتيبّاليتّأتس سّعليهاّ
ّكانواّمؤه لنيّلذلكّمبوجبّنصّتشريعيّأوّترتييبّعامّأوّيفّغّي ابّذلكّمىتّوالّميتلكّالوزراءّسلطةّترتيبيةّعامةّوالّميكنهمّإصدارّتراتيبّإالّمىت

هلمّأبي ّحالّمنّاألحوالّالتدخ لّلسد ّّإقتضتّالضرورةّاختاذّاإلجراءاتّالالزمةّحلسنّسريّاملرفقّالعموميّالراجعّهلمّابلن ظر،ّعلىّأن ّذلكّالّخيو لّّ
ّحالةّفراغّتشريعيّ.

يفّإطارّتطبيق1991ّّّأكتوبر1ّّّّبتاريخ93/91ّّّّويتضحّابلرجوعّإىلّالنصوصّاملتعلقةّبتنظيمّالتعليمّالثانويّيفّاتريخّصدورّمنشورّوزيرّالتبيةّعدد
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الّو1991ّّجويلية29ّّّّاملؤرخّيف65ّّّّالقانونّعددّّ الّتتعرضّإىل2002ّّّّلسنة80ّّّّاقعّإلغاؤهّمبوجبّالقانونّالتوجيهيّعدداملتعلقّابلنظامّالتبويّ
اّملّتفو ضّللوزيرّاملكلفّابلتبيةّصراحةّأوّضمني اّصالحي ةّتنظيمّّ التأدييبّابملدارسّواملعاهدّالثانويةّفضالّعنّأهن  هذهّاملاد ة.ّوالّجيوزّمسألةّالنظامّ

لعدمّّ املذكورّ املنشورّ إىلّأحكامّ اإلستنادّ التوجيهيّعددعندئذّ القانونّ ترتيبياّوألن ّ منشوراّ 80ّّّّشرعيتهّإبعتبارهّ أن 2002ّّّّلسنة صراحةّعلىّ ّ نص 
133ّيقعّضبطهّبقرارّمنّوزيرّالتبيةّوالذيّيكونّابلضرورةّالحقاّللقانونّاملشارّإليهّ.النظامّالتأدييبّللمؤس ساتّالتبوي ةّ

البلديةّاملد عىّعليهاّبرفضهاّمتكينهاّمنّرخصةّيفّتزويدّعقارهاّّبصرفّالنظرّعنّملكيةّالعقارّموضوعّالنزاعّمنّطرفّاملّّ- د عيةّمنّعدمه،ّفإن ّ
هّابلتايلّاعتبارّالقرارّاملنتقدّمنّفئةّالقراراتّغريّابملاءّالصاحلّللشرابّوالنورّالكهرابئيّتكونّقدّاعتفتّلنفسهاّابختصاصّملّيسندهّهلاّالقانونّواجتّ 

ّإلغاؤهاّوتطهريّاملنظومةّالقانونيةّمنهاّضماانّملبدأّاملشروعيةّالقانونيّّيتّولئنّالّتؤث رالّ ّّستوجبّةامل ةّّيفّاملركزّالقانوينّللمخاطبنيّأبحكامهاّفإن هّمنّاملتعني 
134ّودعائمّدولةّالقانونّ.

إذاّمت ّالتّ ّّاهتاّإىلّأيّ لطةّصاحبةّاالختصاصّاألصليّأنّتفو ضّصالحيّ الّجيوزّللسّ ّّ- نصيصّعلىّهذهّاإلمكانيةّصراحةّضمنّالنص ّسلطةّأخرىّإالّ 
ّمنّالدرجةّنفسهاّ. ّال ذيّأسندّهلاّاإلختصاصّاملذكورّأوّمبقتضىّنص 

ّكواهيّالرئي55ّّماّخو لهّالفصلّّ سّأوّإىلّّمنّالقانونّاألساسيّللبلدايتّمنّجوازّتفويضّرئيسّالبلديةّجانباّمنّوظائفهّإىلّاملساعدّاألو لّأوّإىل
القانونّاألساسيّاملذك إليهّصلبّ املسندةّ إّناّيشملّالصالحياتّ البلديّ استثنائيةّإىلّبعضّأعضاءّاجمللسّ ورّوالّأحدّاملساعدينّأوّأكثرّوبصورةّ

ّكالقانونّعدد 135ّّاملتعلقّبرخصّالبناء.1976ّّفيفري4ّّاملؤرخّيف1976ّّلسنة34ّّيتعلقّبسلطاتهّالواردةّصلبّنصوصّقانونيةّأخرى
مّاملشغ لنيّّتقتصرّالصالحياتّاملسندةّإىلّاهليئةّالوطنيةّلإلتصاالتّملراقبةّترويجّالعروضّالتجاريةّملشغليّالشبكاتّالعموميةّلإلتصاالتّعلىّإلزاّّ-

العروضّضّر التخيصّيفّتسويقّهذهّ بيعهاّوالّمتتد ّإىلّرفضّ املرادّتروجيهاّأوّعلىّشروطّ تعريفةّاخلدماتّ ورةّأن ّاألحكامّّإبدخالّتعديالتّعلىّ
136ّالتشريعيةّوالتتيبيةّملّتسندّإليهاّذلكّاإلختصاصّ.

 قاعدة اّتصال القضاء :  -الفرع الثان

ّّ:ةالت اليئّداخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملب
ن ّماّقضيّبهّالّيقبلّأنّيعادّّأوهوّماّيفضيّلزاماّإىلّّ.واملوضوعادّاألطراف،ّبنفسّصفاهتم،ّوالسببّحتّ ابصلّبهّالقضاءّتّ أركانّنفوذّماّاّتتحق قّ-

137ّّ.فيهّمنّجديدّوذلكّتفادايّللتضاربّيفّاألحكامّالبتّ 
ذيّيعملّأثرهّيفّمواجهةّّصالّالقضاءّالّ ابلنفوذّاملطلقّالتّ ّّ،فيهاّيفّاألصلّبصفةّهنائيةّّيتّمت ّالبتّ والّ ّّ،األحكامّالصادرةّيفّمادةّالتعويّضّّتتمت عّّ-

وابلتايلّالّجيوزّللمد عيّإعادةّإاثرةّالدعوىّّّّوقعّاحلكمّفيه.الكافةّوينصرفّإىلّخمتلفّالدرجاتّالقضائيةّاليتّالّميكنّهلاّجتاهلّأوّإعادةّالنظرّفيماّّ
138ّمنّجديدّ.

إذّأنّسلطاتّالقاضيّتنقضيّّّ،وحولّذاتّاملوضوعّوالسببمبدأّنفوذّاتصالّالقضاءّالقيامّجمد داّأمامّنفسّالدرجةّمنّقبلّنفسّاألطرافّّمينعّّّّ-
وتعتربّمعهّاخلصومةّمنتهيةّإذاّثبتّأن هّمت ّّّّ.مبجردّتصرحيهّابحلكمّوالّجمالّإلعادةّالنظرّيفّاملسألةّتفادايّلتضاربّاألحكامّواجتناابّلتأبيدّاألحكام

جتاهّالدرجةّالقضائيةّاملصدرةّلهّوكذلكّجتاهّاألطرافّالصادرّبشأهنمّاحلكمّمم اّحيولّّالنظرّفيهاّحبكمّسابق،ّّوهوّماّيفيدّأبن ّمبدأّالنفوذّينتجّآاثرهّّ
والّينبغيّإعادةّطرحهاّلذاتّاإلجراءّأوّالوسيلةّاليتّمت ّعرضهاّّّّ.دونّجتد دّاملنازعاتّواستمرارهاّوتفاديّتضاربّاألحكامّوتناقضهاّيفّنفسّاملوضوع

139ّمبقتضاهاّأوال ّ.
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ّفيهّمنّّأركانّّتتحق قّّّّ- ادّاألطرافّوالسببّواملوضوعّوهوّماّيفضيّلزاماّإىلّأن ّماّقضيّبهّالّيقبلّأنّيعادّالبت  نفوذّماّات صلّبهّالقضاءّابحت 
 140جديدّوذلكّتفادايّلتضاربّاألحكامّ.

-ّّّّ ّّتتحقق القضاء اتصالّ أأركانّ يفّ إحتادّ حصولّ المبجردّ ومعاينةّ القضاءّ أنظارّ علىّ تعرضّ اليتّ املنازعاتّ السببّّطرافّ خبصوصّ الكليّ تطابقّ
بعدمّقبولّالنظرّفيماّسبقّأنّبتتّفيهاّاألحكامّاليتّالّرجوعّّّفهااصنّأدرجاهتاّّووهوّماّيفضيّحتماّإىلّإلزامّاحملاكمّبشىتّّّّ.واملوضوعّاملتصلنيّهبا

املعنيةّاليتّتكونّعلىّصلةّمباّتنطقّبهّتلكّاألحكامّطرافّومجيعّاجلهاتّّمنّجهة،ّوإىلّإلزامّاألّّفيهاّوبعدمّجوازّإصدارهاّألحكامّالحقةّتناقضها
حقوق منّ تكسبهّ التزاماتّوماّ منّ بهّ املقضيّ الشئّ قوةّ ماّمتليهّ تنفيذاّكامالّوفقّ بتنفيذهّ االلتزامّ بهّووجوبّ ملاّقضتّ اإلذعانّ منّجهةّّّّبضرورةّ

141ّ.أخرى
 

 مبدأ حجية الشيء املقضي به:   -الفرع الثالث
 

 خلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
 

م ّالنظامّالعامّويتعنيّعلىّاحملكمةّإاثرهتاّتلقائياّنظراّملاّحتققهّمنّاستقرارّيفّالوضعياتّالقانونيةّوذلكّّاملقضيّبهّهتّيءحتامّاحلجيةّاملطلقةّللشاإن ّّ-
كمةّإاثرهتاّابحليلولةّدونّزعزعةّاحلقوقّواملراكزّالقانونيةّاليتّحسمتّأبحكامّقضائيةّوذلكّدونّاحلجيةّالنسبيةّالتصالّالقضاءّاليتّالّجيوزّللمح

142ّتلقائياّ.
ّكاّّالقضائيةامتناعّرئيسّاحلكومةّعنّتنفيذّاألحكامّّّّ- نتّهناكّصعوابتّجد يةّيفّهذاّواستخالصّالنتائجّالقانونيةّاملتتبةّعنها،ّدونّبيانّماّإذا

اّينطويّعلىّخرقّواضحّحلجي ةّاألمرّاملقضيّبهّويشك لّخرقاّفادحاّملبدأّالفصلّبنيّالسلطّوملقو ماتّدولةّالقانونّاليتّت قومّعلىّّاخلصوص،ّإّن 
ّمعهّالتصريحّأبن ّا لقرارّاملطعونّفيهّينحدرّإىلّمرتبةّاملعدوميةّاليتّتفقدهّّضرورةّاحتامّعلويةّالقانونّوتنفيذّاألحكامّالقضائيةّالباتة،ّاألمرّالذيّيتعني 

143ّ.كلّأثرّقانوين

أن ّماّيصر حّبهّالقاضيّاجلزائيّخبصوصّالوجودّاملاد يّلألفعالّيتحل ىّابحلجي ةّاملطلقةّللش يئّعنّّالتتب عاتّاجلزائي ةّّّّتستقلّ - التأديبي ة،ّإالّ  التتب عاتّ
144ّّ.ارياملقضيّبهّجتاهّاإلدارةّوالقاضيّاإلد

الباتةّابحلجيةّاملطلقةّمباّيغدوّمعهاّالتكييفّالقانوينّللخطأّاملهينّاملنسوبّإىلّاملد عيّحائزاّعلىّاحلجيّّ- ةّاملطلقةّالتصالّمتتازّاألحكامّاجلزائيةّ
واإلدارةّيفّحصولّاألضرارّاملد عىّهباّيفّّنّالّيقومّذلكّحائالّدونّالتحريّمنّمدىّمسامهةّالعارضّأالقضاءّوحيولّدونّإعادةّمناقشتهاّجمد داّعلىّ

ّكلّ  145ّّ.ماّتوصلتّاحملكمةّإىلّاالحقيةّجبربهاحالّتعل قّاملوضوعّابلتعويضّالعادل

 مبدأ احرتام حقوق الّدفاع:   -الفرع الّرابع

 القرارات ذات الصبغة الّتأديبية:  -الفقرة األوىل

ّالت ايلّ:ّدأخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّ

وإّناّهوّجمر دّإجراءّحماسيبّيتم ّاختاذهّآلياّيفّصورةّثبوتّغيابّغريّشرعيّعنّالعملّتطبيقاّلقاعدةّّعقوبةّأتديبية.قرارّاخلصمّمنّاملرت بّّالّيشك لّّّّ-

 
2016ّأفريل14ّّبتاريخ127084ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 140
 .2016ّجواّن23ّبتاريخ133523ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف141ّّ

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ125023ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 142

 .2016ماي6ّّبتاريخ126295ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 143

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ126335ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 144

 ّ.2016ماي11ّّبتاريخ125623ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 145
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146ّّ.ه،ّوالّيستوجبّابلتايلّإعالمّاملعينّابألمرّمسبقاّحبصولاملنجزّالعمل

ّ

 : أديبّية أو املّتصلة بذات الّشخصالقرارات غري التّ  -الفقرة الثانية

ّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيف
دونّّّّطاملاّثبتّمنّأوراقّامللفّأن ّاللجنةّالقطاعيةّوج هتّإستدعاءّإىلّالعارضّيفّاألجلّالقانوينّولكنّدونّبيانّموضوعّاجللسةّبصورةّحتولّّ-

قّّواألسباب،ّفإن ّالقرارّاملطعونّفيهّيكونّمت سًماّخبرقّحقمتكينهّمنّمعرفةّأسبابّمثولهّأمامهاّوابلتايلّعدمّمتكينهّمنّإعدادّدفوعاتهّحولّتلكّّ
 147ّالدفاعّ.

ّكّوّّاملبادئّالقانونيةّالعامةّّيعد ّحق ّالد فاعّمنّّ- ّكلما ّقانوينّيقتضيهّصراحةّوذلك ّعلىّاإلدارةّاحتامهّحيتّيفّغيابّنص  ذّذاّخنّالقرارّاملتّ ايتعني 
148ّّّبشخصّاملعينّبهّ.سّعلىّاعتباراتّتت صلّطابعّأتدييبّأوّمؤسّ 

 مبدأ تعليل املقررات اإلداريّة: -الفرع اخلامس

 : وجوبّية الّتعليل بنّص القانون -الفقرة األوىل

ّّ:ةالت اليّئداخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملب

ّكانّقرارهاّصاّّ- ّصريحّأو مىتّاشتطّذلكّنص  اّتكمنّاإلدارةّغريّملزمةّبتعليلّقراراهتاّإالّ  درًاّيفّاملادةّالتأديبيةّضرورةّأن ّالغايةّمنّتعليلّالقراراتّإّن 
اذهاّتوص الًّإىلّحصولّتسليمّاملستهدفّهباّبوجاّه ةّماّانتهتّإليهّّيفّاحلرصّعلىّتضمنيّمنطوقهاّمجلةّاألسبابّالواقعيةّوالقانونيةّال يتّأد تّإىلّاخت 

فيهاّومتكنيّالقاضيّاإلداريّحالّتعه دهّابلنزاعّمنّبسطّرقابتهّعليهاّوالتحق قّمنّإستيفاءّالغايةّمنّّّاإلدارةّأوّمناقشتهاّقضائًياّإذاّماّرامّالطعن
149ّالتعليل.ّ

ّصراحةّعلىّوجوبّإستيفاءّهذاّاإلجراءّأوّيفّحالةّوجودّّّّالّتكونّّ- ّقانوينّأوّترتييبّينص  يفّحالةّوجودّنص  مبدإّاإلدارةّملزمةّبتعليلّقراراهتاّإالّ 
 150ّّ.قانوينّعامّيفرضّالتعليلّعلىّاإلدارة

ّكامالّوواضحاّعلىّاألصلّيفّالتعليلّأنّيكونّمنصهراّيفّمنطوقّالقرارّبصورةّتكشفّعنّاألسبابّاليتّأدتّّّّ- إىلّاختاذهّوذلكّبتضمينهّتنصيصا
ّّ موقفه بتحديدّ لهّ تسمحّ بصورةّ إليهّ املنسوبةّ واملؤاخذاتّ األفعالّ منّ اتمةّ بينةّ علىّ يكونّ حىتّ ابلقرارّ املستهدفّ إىلّ املنسوبةّ إزاءهاّّالتصرفاتّ

حالّتعهدهّابلنزاعّمنّاستيفاءّالغايةّمنّالتعليلّببسطّرقابتهّّومناقشتهاّبصورةّجديةّمنّرفعّاألمرّإىلّالقضاءّالذيّوحىتّيتحققّالقاضيّاإلداريّّ
 151.عليهّوذلكّبصرفّالنظرّعنّموقعهّصلبّالقرار

 

  

 
 ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ126378ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 146

 .2016ّجوان15ّّبتاريخ122020ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 147

 ّ.2016ّجواّن15ّبتاريخ133527ّّالصادرّيفّالقضي ةّعددّاحلكمّاإلبتدائي148ّّ
 .2016ّّماي16ّّبتاريخ19701/1ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 149

ّ.2016ماي18ّّبتاريخ127022ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 150
ّ.2016ماي26ّّبتاريخ138226ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل151ّ
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 :التعليل ف غياب نصّ  -الفقرة الثانية

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:
- ّّ بيانّسندها القراراتّاإلداريةّ تعليلّ القاضيّاإلداريّبسطّرقابتهّيقتضىّ يتمكنّاملستهدفّهباّمنّمناقشةّصحتهاّويستطيعّ القانوينّوالواقعيّحىتّ

152ّّّّعليهاّ. ّكانتّذاتّعالقةتلكّالقراراتّّمىتّاكتستّّويكونّتعليلّالقراراتّاإلداريةّواجباّيفّغيابّالنص  بذاتّاملستهدفنيّهباّّّالصبغةّالتأديبيةّأو
 153.أوّبسلوكهم

ّكانّقرارّّ- فّأوّموقفّصادرّعمنّأختذّضدهّذلكّالقرار،ّفإنّاإلجراءّالذيّتقرهّاإلدارةّيفّاإلدارةّيقضيّبسحبّامتيازّأوّمنفعةّنتيجةّتصرّ ّّمىت
استيفائهاّّّّالّبصفةّواضحةّالرتباطّالتعليلّحبقوقّالدفاعّاليتّمتثلّأحدّاملبادئّالقانونيةّاليتّيتفحصّالقاضيّدرجةهذاّاخلصوصّجيبّأنّيكونّمعلّ 

الضروريةّللمخاطبنيّأبحكامّقراراهتاّوتكونّسلطتهاّالتقديريةّيفّسحبّّّوذلكّمنّخاللّتوفرّالضماانتّّيحمنّطرفّاإلدارةّولوّيفّغيابّنصّصّر
 154ّ.دةّوختضعّللرقابةّالكاملةّللمحكمّةذلكّاالمتيازّأوّاملنفعةّمقيّ 

 
 مبدأ املساواة:  -دسالفرع الّسا

 
ّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:خلصتّاحملكمةّ

ّكلّ ّيقتضي - 155ّماّمتاثلتّوضعياهتمّ.مبدأّاملساواةّالتزامّاإلدارةّابلقانونّدونّميزّبنيّاألفراد
يفّصورةّوجودّتشابهّبنيّوضعيةّاملعينّابألّ-  156.قبلهمرّوالوضعياتّاحملتجّهباّمنّالّجيوزّالتمسكّخبرقّمبدأّاملساواةّإالّ 

 

ّكانتّالوضعيةّاحملتجّ يرجّ ّ- ّكل ما  157هباّغريّقانونيةّ.ّحّمبدأّاملشروعيةّعلىّمبدأّاملساواة

ّ

 مبدأ احلقوق املكتسبة:   -سابعالفرع ال

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:
ّكاّنالّيستقيمّالتمس كّبنظريةّاحلقوقّاملكتسبةّيفّمواجهةّالبلديةّاملد عىّعليهاّّ- ماّأجنزهّالعارضّمنّأشغالّخمالفّللقانونّويستوجبّاختاذّّّّكل ما

 158.قرارّيفّاهلدم
ّكانّاهلدفّمنهّمحايةّذلكّامللك.ّإن ّّّ- 159ّاإلشغالّالوقيتّللملكّالعموميّالبلديّالّيكسبّحقوقاّخاص ةّإذاّاختذتّالبلديةّقراراّابإلزالة
ّ
 

 
  .6201مارس15ّّبتاريخ125107ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد152ّّ

ّّ.2016جوان23ّّبتاريخ137321ّّو136387ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلّاحلكم153ّ
 ّ.2016ماي26ّّبتاريخ138226ّّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل154ّ
 ّ.2016نوفمرب30ّّبتاريخ125133ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 155

 .2016ّماّي31ّبتاريخ132586ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف156ّّ

 .2016مارس15ّّبتاريخ132400ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف157ّّ

 .2016مارس18ّّبتاريخ125282ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم

 ّ.2016نوفمرب30ّّبتاريخ124417ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 158

 .2016ّجويلية12ّبتاريخ134411ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف159ّّ
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 مبدأ األمان القانون والثقة ف التشريع:  -الفرع الثامن

ّّ:ةاليالتّ ادئّخلصتّاحملكمةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملب
حتديدّالنصّاملنطبقّعلىّّّلألفرادّاملطالبةّابإلبقاءّعلىّالوضعياتّالتتيبيةّاليتّتتمتعّاإلدارةّبسلطةّتقديريةّلتنقيحهاّبتاتيبّجديدة،ّغريّأنّ ّّالّحيقّ ّّ-

أّبصورةّالحقةّّالوضعياتّاملختلفةّحيكمهّإعمالّمبدأيّالتطبيقّالفوريّللنصوصّالقانونيةّوعدمّرجعيتهاّعلىّحنوّيقتضيّإخضاعّالوضعياتّاليتّتنش

اليتّتكوّ  الوضعياتّ يتضمنهّمنّأحكامّفيماّتظلّاحلقوقّاملكتسبةّوكلّ الوضعياتّاجلاريةّملاّ النفاذّخاضعةّّللنصّاجلديدّوكلّ نتّقبلّدخولهّحيزّ
يئاتّالعموميةّيفّتغيريّالقواعدّّتنقيحهّأوّإلغاؤهّاستناداّإىلّمبدأّاألمانّالقانوينّالذيّمنّآاثرهّاحلد ّمنّسلطاتّاهلّّالقدميّالذيّمتّ ّّملقتضياتّالنصّ 

 160ّ.ابلنسبةّللمستقبلّأوّتبينّقراراتّأبثرّرجعيّيفّظلّوضعياتّقانونيةّمطابقةّللتشريع

ّّعلىّّاحلصولّّشروطّّلوضعّّاملستوجبةّّالقانونيةّّالصياّّخارجّّوذلّكّّالشروطّّبكراسّّمضمنةّّشروطّّمنّّوضيقتّّإضافيةّّروطاشّّاإلدارةّّإستحدثتلئنّّّّ-
ّبدوّنّّومستحدثةّّإضافيةّّشروطاّّتشكلاملذكورّّّّابلبالّغّّاملضبوطةّاملعايريّّأنّ ّّنالنظرّعّّوبصرف،ّّالنصوصّالقانونيةّالنافذّةّّوفقّّخاصةّّإذاعيةّّقناةّّإجازة
ّّطلبّّملفّّيفّّمنهّّاملطلوبّّتوفريّّمنّّنيتمكّ ّّنةّمسبقةّهباّحىتبيّ ّّعلىّّابلتاتيبّّيناملعّّيكوّنّّأّنّّيقتضيّّالقانوينّّاألماّنّّفانّ ّّ،ترتييبّّأوّّتشريعيّّسند

 161ّ.اإلجازة

ّ

 امللكية:   حقّ   -الفرع التاسع
 

ّّ:ةاليالتّ ّئداخلصتّاحملكمةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملب
 162.لتعل قهاّابإلعتداءّعلىّحق ّامللكيةّمبرورّالزمنغريّقابلةّللسقوطّعلىّالعقاراتّاالستيالءّإن ّالدعاوىّالراميةّإىلّالتعويضّعنّّ-
عناصرّامللكيةّّإن ّاالستيالءّيتمثلّيفّإقدامّاإلدارةّعلىّنزعّحيازةّعقارّوالتصرفّفيهّمنّيدّمالكهّاألصليّبصفةّهنائيةّمم اّينجرّعنهّإنتقالّمجيعّّّّ-

ّّ أجل منّ لذلكّكاالنتزاعّ املقررةّ القانونيةّ الطرقّ إحدىّ إنتهاجّ دونّ وذلكّ نقلّّإليهاّ طرقّ منّ وغريهاّ واهلبةّ واملعاوضةّ والشراءّ العموميةّ املصلحةّ
163ّامللكيةّ.

عليهّّ- يدهاّ للعقارّووضعّ املالكّ يدّ منّ التصر فّ أوّ احليازةّ اإلدارةّ نزعّ يقومّعلىّ االستيالءّ أن ّ اعتبارّ اإلداري ةّعلىّ احملكمةّ بصفةّغريّّّدرجّعملّ
 164.ستيالءّبوضعّيدهاّعلىّالعق ارّبغريّوجهّحقّ مشروعةّوترتيباّعلىّذلك،ّتكونّالعربةّيفّحتقيقّاال

 

 احلق ف التعليم:  -شراعالفرع ال

ّايلّ:خلصتّاحملكمةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملبدأّالتّ 
سالبّللحريةّانقطاعّتلميذّعنّالدراسةّعلىّخلفيةّإيقافهّعلىّذم ةّالتحقيقّيفّإطارّقضيةّجزائيةّوإيداعهّالسجنّبعدّذلكّبناءّعلىّصدورّحكمّّ-

165ّّّيفّشأنه،ّيظل ّمبثابةّاإلنقطاعّبفعلّالقانونّوالّيرتقيّأبًداّإىلّمرتبةّاإلنقطاعّالتلقائيّواإلراديّعنّالدراسةّ.
 

 

 

 
 ّ.2016نوفمرب30ّّبتاريخ125133ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 160

2016ّديسمرب7ّّبتاريخ139541ّّعددّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل 161
 .2016ّّنوفمرب16ّّبتاريخ15616/1ّّالصادرّيفّالقضي ةّعددّّاإلبتدائياحلكم162ّّ

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ126247ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 163

ّ.2016فيفري26ّّبتاريخ127399ّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضيةّعددّ 164
 .2016ّّفيفري29ّّبتاريخ120808ّّالصادرّيفّالقضي ةّعددّّاإلبتدائياحلكم165ّّ
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 ف التقاضي:  احلقّ   -عشر  الفرع احلادي

 ّ:ايلخلصتّاحملكمةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملبدأّالتّ 

ّكالّّظرّالختالفّالنتائجّاملتتبةّواآلاثرّاملتحقّ قاضيّابلنّ هّيفّالتّ فهّيفّاستعمالّحقّ تّالعارضّوتعسّ بتعنّ عىّعليهاّعّاجلهةّاملدّ الّجمالّلتذرّ ّ- قةّمن
 166يةّ.لمإلداريةّوالعدليةّمنّالناحيةّالّعالدعوينيّا

-ّّّّ مجييندرج عنّ املد عيّ تكب دهاّ اليتّ احملاماةّ وأجرةّ املصاريفّ ببذلّ الدولةّ بنزاعاتّ العامّ املكل فّ يفّّإلزامّ حق هّ ضمانّ إطارّ يفّ القضيةّ أطوارّ عّ
 167. التقاضّي

يفّإطارّالضرورةّوالتناسبّبنيّاإلج -  168راءّاملت خذّواهلدفّاملنتظرّمنهّ.الّجيوزّاحلرمانّمنّممارسةّاحلقّإالّ 
ّ

 

 :            احلرايت الشخصية  -عشر الفرع الثان

 ف السفر:  احلقّ  -الفقرة األوىل

ّّ:ةاليالتّ ّئدااملادةّإىلّإقرارّاملبخلصتّاحملكمةّيفّهذهّ
منّالدستور،ّوابلتايلّفإن هّال24ّّّفرّمنّاحلقوقّاألساسيةّلكل ّمواطنّتونسيّالرتباطهّحبري ةّالتن قلّإىلّخارجّالبالدّالتونسيةّاليتّضمنهاّالفصلّّيفّالسّ ّّاحلقّ ّّ-

يفّحدودّماّجييزهّالقانونّصراحة،ّعلىّأنّتُؤو لّّ ّكماّأن ّماّتستأثرّبهّاملصاحلّاألمنيةّمنّّّاالستثناءاتّاليتّتنالّمنّهذاّاحلقّ يسوغّإهدارهّإالّ  أتويالّضي قا،
ّكانّالسماحّابلسفرّمنّشأنهّالنيلّمنّاألمنّالقوميّالتونسيّأوّمنّالنظامّالعامّأوّمنّمسعةّالبالدّالّحيولّدوّن القاضيّّّإقرارّحقّ ّّسلطةّيفّتقديرّماّإذا

ّّالّيؤولّاألمرّإىلّإطالقّيدهاّوإعفاءّأعماهلاّمنّاخلضوعّإىلّمبدأّالشرعيةّ.اإلداريّيفّبسطّرقابتهّحىت
أن هّأبقىّّّّ- ّكانتّاإلدارةّتتمت عّبسلطةّتقديريةّيفّهذاّاجملالّبناءّعلىّوجودّاستثناءاتّأاتحهاّالقانونّلتقييدّحريةّالسفرّإالّ  ذلكّموقوفاّعلىّصدورّولئن

169ّّّ.فرّعليهتدائيةّأوّمنّالنيابةّالعموميةّأوّمنّحاكمّالتحقيقّضد ّحاملّاجلوازّلتحجريّالسّ حكمّقضائيّسواءّمنّرئيسّاحملكمةّاإلب
تّجهةّاإلدارةّمبنعهاّالعارضّمغادرةّالتابّالتونسيّدونّأنّتديلّمباّيثبتّصدورّحكمّقضائيّيقضيّبذلكّأوّماّيفيدّحصوهلاّعلىّّطاملاّأقرّ ّّ-

 170ّ.القرارّاملنتقدّيغدوّخمالفاّللقانوّنّرّعلىّالعارضّالسفرّملدةّحمددة،ّفإنّ ظرّحيجّ إذنّمنّرئيسّاحملكمةّاالبتدائيةّذاتّالنّ 

 : حرية اإلعالم  -الفقرة الثانية

ّّ:ةاليالتّ ّئداخلصتّاحملكمةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملب
ّّحملّهّّغريّّىفّّيكوّنّّمقدمهّّقبلّّمنّّالعنفّّعلىّّوحتريضّّلإلرهابّّّضيتبّيّّهأبنّ التلفزيّّّّللحوارّّريوالبصّّالسمعيّّتصالاّللّّاملستقلةّّالعلياّّيئةهلاّّتكييفّّ-

لزعيمّتيارّإرهايبّوحاولّتربئتهّوبنيّمقدمّالربانمجّالذيّّّهإهناّملّمتيزّبنيّتصرحياتّضيفّالربانمجّالذيّاعتزّبصداقتّّضرورةّّللوقائعّّتقديرّّسوءّّوفيه
 171. دّاألمنّالعامنّيهدّ أّوأنفّواإلرهابّجّللعنّيروّ وابلتايلّملّيصدرّمنهّماّمبكنّأّ.هتصدىّلتصرحياتّضيّف

 
 ّ.2016ديسمرب29ّّبتاريخ125892ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 166
 .2016ّماّي11ّبتاريخ135461ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف167ّّ

 ّ.2016ّديسمرب30ّبتاريخ132740ّةّعددّالصادرّيفّالقضيّ ّاإلبتدائياحلكم168ّّ

ّ.2016جولية12ّّبتاريخ145402ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد169ّّ
ّ.2016جوان27ّّّبتاريخ138735ّّعددالصادرّيفّالقضيةّّبتدائّياحلكمّاإّل

ّّ.2016جوان27ّّّبتاريخ138735ّّّعدد احلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيّة170ّ
ّّّ.2016ديسمرب7ّّبتاريخ139240ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّّاإّلكمّاحل 171
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ضييقّمنهاّهوّاإلستثناءّالذيّستورّأن ّاألصلّيفّممارسةّاإلعالمّهوّاحلر يةّوأن ّالتّ منّالدّ 127ّّو125و32و31ّّمنّأحكامّالفصولّّّّيستشفّ ّّ-

حقةّومتارسهّهيئةّتعديليةّمستقل ةّيفّنطاقّضوابطّتشريعيةّينحصرّنطاقهّيفّالرّ   172صرحيةّ.قابةّالال 

 املبادئ املتعّلقة ابلوظيفة العمومّية: -القسم الثان

 القواعد املتعّلقة ابملسار الوظيفي:   -الفرع األّول

 حقوق وواجبات املوّظف: -الفقرة األوىل

ّاليةّ:خلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالتّ 
بعقدّّلاإلخاللّابإلّّ- املضمنةّ خاللّّّّتطو عتزاماتّ منّ الوطينّ اجليشّ صفوفّ ّّّّاإلستقالةيفّ أثناءها، تعه دّابلتطو عّ ال يتّ املد ةّ انقضاءّ قبلّ جتعلّمنهّ
   173ّ.دونّموجبّابلنسبةّإىلّاملد ةّاملتبق يةّمنّالعقدّسالفّالذكرّصاريفّال يتّبذلتّيفّسبيلّتكوينّاملعينّابألمرامل

بنيّصنفنيّمنّاملصاريف:ّأو هلماّاملصاريفّاملت صلةّابلتكوينّاألساسيّالعسكريّوال يتّّّّالعسكريّّلتكوينالتمييزّفيماّيتعل قّابستجاعّمصاريفّاّّيتمّ ّّ-
ته،ّواثنيهماّاملصاريفّّالّتقبلّاإلستجاعّشأهناّيفّذلكّشأنّاملرت باتّال يتّتتعل قّمبقابلّاخلدماتّال يتّأسداهاّاملعينّابألمرّيفّنطاقّالعملّاملناطّبعهد

ّبغايةّإكسابهّمهاراتّخاصةّتسمحّلهّابلتدر جّيفّاملسؤولياتّوال يتّتدخلّيفّعدادّاملصاريفّالقابلةّلإلستجاعّ.اخلاصةّبتكوين 174ّّّّهّيفّجمالّمعني 
املباشرّوإىلّالتدابريّاملتعلقةّبتنظيمّاملصلحةّاليتّيعملّهباّماّّّّهثالّإىلّاألوامرّالصادرةّعنّرئيساالمّتّّالعونّالعموميّّىعلاحملمولّّواجبّالطاعةّّحيت مّّّّ-

 175ّ.ملّتكنّمشوبةّابلالشرعيةّالواضحةّواليتّينجرّعنّاالستجابةّإليهاّاإلضرارّابملصلحةّالعامة

 نتداب: اإل -الفقرة الثانية
 شروط اإلنتداب:  أ(

ّاليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالتّ ّخلصت
علىّأن ّالسببّيفّانتدابّاألعوانّالوقتينيّيكمنّإم اّيفّشغلّخطةّشاغرةّّّمنّقانونّالوظيفةّالعموميةّاليتّتنصّ 98ّّاقتضاءاّأبحكامّالفصلّّّّ-

تسمّملدةّحمدودةّأوّللقيامّأبعمالّعرضيةّيكونّالعملةّالعرضيونّوعملةّاحلضائرّابإلدارةّلنقصّيفّاألعوانّوالعملةّاملرمسنيّأوّتعويضّعونّأوّعاملّم
نضوينّحتتّالصورةّّمنصهرينّيفّنفسّالنظامّالقانوينّاملنطبقّعلىّاألعوانّالوقتتنيّضرورةّأن ّالصبغةّالعرضيةّوالوقتيةّلألعمالّاملوكولةّإليهمّجتعلهمّم

176ّالثالثةّمنّإنتدابّاألعوانّآنفيّالذكرّ.
ّأن ّاملنشورّالغريّنظراّلكونهّالّيعدوّانّيكونّجمردّوثيقّالّيلزمّ- أحكامهّتكونّملزمةّلإلدارةّاليتّالّميكنهاّانّتتفصىّةّإداريةّذاتّصبغةّتفسريية،ّإال 

177ّّ.منها
الّ اساّيفّإجيادّحلولّلتسويةّوضعيةّّالغايةّمنّسن ّاملناشريّأستتمث لّّّّ- ّكلّتنظيمّواتطريّتشريعيّأوّترتييبّصنفّمنّالعملةّ ذيّظل ّيفّمنأىّعن

ةّلتلكّّوذلكّعلىّحنوّيضمنّحقوقهمّبصفةّعادلةّتتماشىّمعّطبيعةّوضعيتهمّاملهنيةّوتتف قّمعّحاجياتّاإلدارةّاملعنية،ّعلىّأنّيتمّذلكّوفقّدراس

 
ّ.2016ديسمرب7ّّبتاريخ139240ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل172ّ
 .2016ّّأكتوبر28ّّبتاريخ124234ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 173

 ّ.2016أكتوبر28ّّبتاريخ124234ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 174

   .2016جويلية12ّّّبتاريخ140206ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّاحل175
 ّ.6201نوفمرب17ّّبتاريخ124516ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 176

 . 2016نوفمرب17ّّبتاريخ124258ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 177
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سويةّاملرجو ةّأوّمزيدّتعكريّوضعياتّتتطل بّحلوالّإستثنائيةّابلنظرّالوضعياتّحالةّحبالةّإنّإقتضىّاألمرّدونّوضعّشروطّإضافيةّمنّشأهناّعرقلةّالت
178ّّ.إىلّخصوصيتهّا

يهاّضرورةّأن ّاحلقّآلياّيفّاإلنتدابّلّدّّاالّخيو لّهلفإن هّّذيّعملتّبهّالعارضةّوأشكالهّلدىّجهةّاإلدارةّّبصرفّالنظرّعنّصبغةّالعملّالتطوعيّالّ ّّ-
،ّوالّيكونّذلكّّوراتّاحلاصلةّيفّاملواردّالبشريةةّيفّحدودّماّيقتضيهّحسنّسريّوتنظيمّاملرفقّالعموميّوالشغماتّاملتوكةّلإلداّرذلكّيبقىّمنّاملالء

بعدّإتّ  179ّباعّاإلجراءاتّاملنصوصّعليهاّبقانونّالوظيفةّالعموميةّيفّاإلنتدابّوالقائمةّعلىّاملناظرةّ.إالّ 
خيو لّلإلدارةّّّّوهوّماّّ.جوعّفيهاةّوقابلةّللرّ صبغةّوقتيّ ،ّّفّالعموميواللذينّليسّهلمّصفةّاملوظّ ّّ،انتدابّالقائمنيّبشؤونّاجلوامعّواملساجديكتسيّّّّ-

لطةّاإلدارةّمنّواجبّإثباتّاألفعالّهذهّالسّ الّتعفيّّّواتّالعمل،ّّوقتّحسبّحاجيّ ّّسلطةّتقديريةّيفّمواصلةّتشغيلهمّأوّاالستغناءّعنهمّيفّأيّ 
180ّقةّإبهناءّمهامهمّ.اإلداريةّاملتعلّ ّيتّاستندتّإليهاّلتربيرّقراراهتاالّ 
لوكّريةّوالسّ واءّمنّحيثّالسّ عوانّاملنتدبنيّسمصلحةّالعملّومردودّاألّّعّاإلدارةّيفّجمالّعقودّاإلنتدابّوحتديدهاّبسلطةّتقديريةّتراعيّفيهاتتمتّ ّّ-

لرقابةّدنياّمنّطرفّّنضباطّواجلدي ةّيفّأداءّمهامّ أوّاإل فادحّيفّالتقديرّأوّّّأالقاضيّاإلداريّيفّماّشابّعملهمّمنّخطهمّوالّختضعّيفّذلكّإالّ 
181ّّوّابإلجراءات.لطةّأرقّالقانونّأوّاالحنرافّابلسّ خ
ّكعاملةّمتّانتداهباّبصفةّعرضيةّوّقابلةّللرّ ّ-  182. ةنتدابّبصفةّقارّ يفّاملطالبةّابإلّجوعّفيهاّالّمتنحهاّاحلقّ صفةّاملدعية

اإلّّ- ّّدفعّ عليها املدعىّ استدارةّ عدمّ اىلّ يعودّ العارضّ انتدابّ رفضّ سببّ السيأبنّ وّ السريةّ حسنّ لشرطّ املعلوماتّفائهّ خاللّ منّ وذلكّ لوكّ
 183. دالءّّمبلفهّالشخصيّللمحكمةّجيعلّمنّقرارهاّعرضةّلاللغاءّأجريتّيفّالغرضّمقابلّرفضهاّاإلرشاداتّاألمنيةّاليتواإل

 

 طرق اإلنتداب :ب( 

ّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّخلصت
-ّّّّ اإلستقالةيتعل ق مطلبّ قبولّ إثرّ علىّ ابلوظيفّ هنائياّ الص لةّ قطعّ بعدّ للعملّ الر جوعّ جديدّّ،طلبّ انتدابّ للّّبطلبّ خيضعهّ الذ يّ سلطةّاألمرّ

اليت لإلدارةّ مدىّّتتثبتّّّّالتقديريةّ ّّتوفّ يفّ لديهاّّطّوشّرالر املتوف رةّ الشغوراتّ لعددّ اإلعتبارّ بعنيّ أخذاّ لإلنتدابّ مراعاةّّالقانونيةّ ّّّّمعّ اخلطةّّخصوصية
يفّماّشابّعملهاّمنّخطأّفادحّيفّالتقديرّأوّخرقّالقانونّأوّّلقاضيّاإلداريّّلّّالدنياّّرقابةالّّوختضعّيفّذلكّإىلّّ.املهنيةّّاومتطلباهتّّاملتش حّإليها

184ّاإلحنرافّابلسلطة.
زيزّقدراهتاّلطةّالتقديري ةّلإلدارةّاليتّتراعيّيفّذلكّمجلةّمنّاملعطياتّاملت صلةّمبدىّحاجتهاّإىلّتعنتدابّأوّإلغاؤهاّإىلّالسّ عّتنظيمّمناظراتّاإلخيضّ-

185ّابملناظراتّاليتّمت ّاإلعالنّعنّفتحهاّ.مكانياتّاملاليةّاملتوف رةّلديها،ّوالّميكنّتبعاّلذلكّإلزامّاإلدارةّإبمتامّاإلجراءاتّاملتعل قةّالبشري ةّوابإل
ابألح- التمت عّ قصدّ التشغيلّ مبكاتبّ تسجيلهمّ يفيدّ ماّ تقدميّ إشتاطّ أوّ ترش حهمّ ملفاتّ إمتامّ إىلّ املتناظرينّ دعوةّ واجبّ اإلدارةّ علىّ كامّّليسّ

املنق ح1982ّّّسبتمرب2ّّّّاملؤرخّيف1982ّّّّلسنة1229ّّّّاإلستثنائيةّعندّإحتسابّالسن ّالقصوىّللمشاركةّيفّاملناظرة،ّضرورةّأن ّأحكامّاألمرّعددّّ
تعد ّمعلومةّمنّالكاف ةّمنذّدخولّذلكّاألمرّحي زّالتطبيقّوهوّماّيغين1992ّّّأوت8ّّّّاملؤرخّيف1992ّّّّلسنة1551ّّّّواملتم مّخاصةّابألمرّعددّّ

ّكل ّقرارّفتحّمناظرة.اإلدارةّعنّواجبّالتذكريّمبقتضياتهّ  186مبناسبة
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املتناظرّبشأهناّخيضعّللسلطةّالتقديريةّللجانّاملناظراتّوالّيبسطّعليهاّالقاضيّاإلداريّّّنتدابّيفّالرتبةكفاءهتمّلإلالعلميةّللمتش حنيّوتقديرّاملؤه التّّّتقييمّ-
ّ رقابةّدنياّبقدرّماّيشوبّأعماهلاّمنّخطإّبني   187جراءاتّ.ّيفّالتقديرّأوّخرقّللقانونّأوّإحنرافّابلس لطةّأوّابإّلإالّ 

منّإحتامّتلكّالقواعدّأمراّمستحيالّشرطّعدمّّّتىتّثبتّحصولّظروفّاستثنائيةّجعلمةّلعمليةّاملناظرةّملإلدارةّخمالفةّبعضّالقواعدّاملنظّ ّّجيوز  -
طبيعةّاإلجراءّالذيّّاملساسّمببدأّاملساواةّبنيّاملتناظرينّوذلكّحتتّرقابةّالقاضيّاإلداريّالذيّيراعي،ّعندّنظرهّيفّشرعيتهّعمليةّاملناظرة،ّالتالؤمّبني

 188ّ.عنّإلغاءّاملناظرةّبةتطبيقهّوخطورةّالنتائجّاملتتّ ّيتمّ 

ّكانتّاملناظرةّعمليةّمركبة،ّفإن هّجيوزّتسل طّالنظرّيفّالشرعيةّعلىّجزءّدونّآخرّ.ّ- 189ّلئن
ّكل ّاإلجراءاتّاليتّمنّشأهناّأنّتوف رّعنصريّاحليادّواملوضوعيةّيفّمجيعّأعضاءّجلانّاملناظراتّأوّاّّ- إلمتحاانتّاليتّتلتزمّاإلدارةّابحلرصّعلىّإختاذ

املتناظرين بنيّ املساواةّ لتحقيقّ ضماانّ جد يةّّتعي نهاّ وتقديرّ اللجانّ تلكّ أعضاءّ تستهدفّ اليتّ القدحّ مطالبّ يفّ ّ ابلبت  لذلكّ تبعاّ مطالبةّ وهيّ ّ.
ّكانّمنّشأهناّأنّحترمّاملتش حّمنّالض ماانتّاملتعل قةّحبيادّالعضوّاملقدوحّفيه،ّوذلك حتتّالرقابةّالدنياّّّّاألسبابّاليتّتتأس سّعليهاّوالن ظرّفيماّإذا

ّكل ماّأتك دّلديهّإرتكابّاإلدارةّخطأّبي ناّيفّالتقدير.ّوتتأس سّتلكّالرقابةّلشرطّنزاه ةّوحيادّأعضاءّجلنةّّللقاضيّاإلداريّاليتّتفضيّإىلّإلغاءّالقرار
190ّّزاهةّ.اإلنتدابّعلىّماّيديلّبهّاملتش حّمنّحججّوأدل ةّوقرائنّجديةّتؤك دّاخلروجّعنّمبدأّاحليادّوالنّ 

يكونّعلىّأساسّقائمةّهنائيةّتشملّالناجحنيّبكاملّأصنافهمّوذلكّحسبّالتفو قّويفّحدودّاخلططّاملفتوحةّدونّّّّالتصريحّبنتائجّاملناظرةّللتقيةّّ-
ّبقائمةّخاصةّوعليهّفإن ّإعتمادّاإلدارةّالّت اجحنيّعلىّأساسّتيبّالتفاضليّللنّ أنّيتم ّإفرادّأطباءّالصح ةّالعموميةّاملتش حنيّبعنوانّالتكوينّاملستمر 

ّكافّ  191ّحنيّبعنوانّالتكوينّاملستمر ّوغريهمّمنّاملتش حنيّاملتب صنيّالداخلي نيّ.اءّاملتشّ دونّمتييزّبنيّاألطبّ ةّاملتش حنيّالتفو قّوتطبيقهّعلى
منّالقرار12ّّّطارائّإستحالّمعهّعلىّاإلدارةّاإللتزامّأبحكامّالفصلّّضياعّعددّمنّأوراقّامتحانّاملشاركنيّيفّاملناظرةّميثلّظرفاّإستشنائياّوأمراّّّّ-

ابلنتائجّمت ّبعدّّاملتعلقّبتنظيمّاملناظرةّاليتّتقتضيّعرضّأوراقّاإلختباراتّعلىّمصح حنيّإثننيّوإعتمادّمعد لّالعددينّاملسندين.ّوطاملاّأن ّالتصريحّّ
سّعددّواحدّجلميعّاملشاركني،ّفإنهّملّيقعّاملساسّمببدأّاملساواةّبنيّاملتناظرين،ّوالّيقومّإصالحّمجيعّأوراقّاإلختباراتّمنّمصح حّواحدّوعلىّأسا

192ّذلكّمقامّالس ببّالقانوينّإللغاءّاملناظرة.
ّ

 ص والرتسيم: الرتبّ  -الفقرة الثالثة
 

 الت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصتّّ

املشاركةّالفعليةّيفّتنفيذّخدمةّعموميةّحمدودةّزمنياّقابلةّّّّنّ أملزمةّبتسيمّعملةّاحلضائرّبعدّقضائهمّلفتةّمنّالزمنّيفّاخلدمة،ّطاملاّّّّغرّيّّاإلدارةّ -
مىتّوقعّللرجوعّفيهاّوأن هّالّمي  193نتداهبمّطبقاّللصياّالقانونيةّليشغلواّخطةّقارةّبقانونّاإلطار.إكنّمطالبتهاّبذلكّإالّ 

ّكافةّأعوانّالنظافةّالعرضيونّواملتعاقدونّوالوقتيونّالتابعونّللبلدايتّمبوجبّاملرسومّعدد - أفريل26ّّّّاملؤر خّيف2011ّّّّلسنة36ّّّّاإلدارةّملزمةّبتسيم
،ّوذلكّدونّوضعّأيّشرطّهلذهّالتسوية.ّوعليهّفإنهّالّميكنّلإلدارةّاإلستنادّإىل2011ّفيفريّّالذيّحد دّبدايةّجراينّالعملّبهّيفّأو ل2011ّّّّ

ّكوهناّالّتتمت عّيفّهذاّاجملالّبسلطةّتقديريةّيفّإختيارّاألعوانّاملعنيني وذلكّّّّابلتسوية.ّّأي ّشرطّجديدّللمفاضلةّبنيّالعملةّعندّتسويةّوضعيتهمّحال
إىل الوزيرّّابإلضافةّ منشورّ عددّّأن ّ 19ّّّّاألو لّ يف 10ّّّّاملؤرخّ تكون1995ّّّأفريل اجلهويةّ احلضائرّ لعملةّ اإلداريةّ الوضعيةّ تسويةّ أن ّ يقتضيّ كانّ

امل األولويةّ إعطائهمّ علىّ احلرصّ معّ الغرضّ يفّ العملّ هباّ اجلاريّ للتاتيبّ طبقاّ ودائمةّ عاديةّ بصفةّ إبنتداهبمّ تدرجيياّ بصفةّ طلقة.ّكماّّإبستيعاهبمّ
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عدد املنشورّ يف47ّّّّإقتضضىّ العموميّتكونّمبنحهم1999ّّّنوفمرب23ّّّّاملؤرخّ العاملنيّابلقطاعّ احلضائرّ لعملةّ واملاليةّ اإلداريةّ الوضعيةّ تسويةّ أن ّ
 194ّّويفّنطاقّماّختو لهّميزاني اهتاّ.األولويةّاملطلقةّعندّالل جوءّإىلّاإلنتداابتّوذلكّوفقاّللشغوراتّوحاجةّاإلدارةّاحلقيقيةّخلدماهتمّ

ّاملنشورّّ - على2011ّّّماي12ّّّّالصادرّعنّوزيرّالصح ةّبتاريخ27ّّّّواملنشورّعدد2011ّّمارس24ّّّّالصادرّعنّالوزيرّاألو لّبتاريخ7ّّّّعددنص 
يفّذلكّابلشروطّّّّوجوبّإنتدابّاألعوانّالتابعنيّلشركاتّاملناولةّاملباشرينّفعليا،ّمعّمراعاةّحاجياتّوإمكانياتّاإلدارةّاملعنية،ّعلىّأنّيتم ّالتقي د

 195اءاتّاملعمولّهباّيفّمادةّاإلنتدابّابلوظيفةّالعموميةّ.واإلجّر
- ّّ بعملة اخلاصّ األساسيّ الن ظامّ أحكامّ إىلّ اخلاضعنيّ العملةّ إطارّ إىلّ هباّ امللحقونّ العملةّ ينتميّ والّ ظرفيةّ صبغةّ يكتسيّ ابحلضائرّ الدولةّّالعملّ

الّّ مباّ اإلدارية،ّ الصبغةّ العموميةّذاتّ واملؤس ساتّ احملليةّ ضمنّّواجلماعاتّ عرضيةّ بصفةّ قضاؤهاّ متّ  اليتّ الن شاطّ فتةّ إبحتسابّ املطالبةّ معهّ يسوغّ
 196األقدميةّاإلداريةّالعامةّ.

يتّالّميكنّمواجهتهاّواحلد ّمنهاّإال ّّيتّختو لّهلاّذلكّوالّ يتّملّتنتهّمد هتاّيظل ّمرتبطاّبسلطتهاّالتقديريةّالّ فسخّاإلدارةّللعقودّاليتّتربطهاّأبعواهناّوالّ ّ -
 197ستعماهلاّ.نةّسوءّإحالّوجودّخطأّيثبتّبصورةّبيّ يفّ
تنطبقّيفّشأهنمّأحكامّالفصولّّ - العموميةّ الوظيفةّ لقانونّ املتعاقدونّاخلاضعونّ املذكور،112ّّّإىل108ّّّّاألعوانّ القانونّ العنوانّاخلامسّمنّ منّ

مبأمورايتّخاصةّملد ةّحمدودةّوينتهيّاإلنتدابّمبجر دّإنتفاءّموجبهّّّّواليتّيستفادّمنهاّأن هّميكنّلإلدارةّإنتدابّأعوانّتونسينيّعنّطريقّالتعاقدّللقيام
ّكانتّاملد ةّاليتّقض وهاّيفّالعملّبصفتهمّتلكّ. 198ّدونّأنّتكونّاإلدارةّمطالبةّبتسيمهمّمهما

ّ
 الرتقية:  -الفقرة الّرابعة 

 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّّ
ّ

اّتتم ّحسبّالتتيبّال ذيّأدرجواّبهّابلقائمةّّالّيؤد ّيّّ- وعددّاخلططّّّّإدراجّأمساءّاملعنينيّابلتقيةّبقائمةّالكفاءةّابلضرورةّإىلّترقيتهمّبصورةّآليةّوإّن 
للرقابةّالدنياّللقاضيّاإلداريّبقدرّماّيشوبّأعمالّاإلدارةّمنّخطإّفاحشّّالشاغرةّاملرادّتسديدهاّبواسطةّهذاّاألسلوبّللّت قيةّال ذيّالّخيضعّإالّ 

ّللقانونّأوّإيفّ 199ّّحنرافّابلسلطةّأوّابإلجراءاتّ.التقديرّأوّخرقّبني 
ّكانتّغريّّّضمنجّّقرارّالتقيةّوالتدرّ يتنز لّّّّ- ّكانتّشرعية،ّيفّحنيّجيوزّلإلدارةّسحبهاّإذا فئةّالقراراتّاملكسبةّللحقوقّواليتّالّميكنّسحبهاّمىت

 200.فيهاذلكّيفّآجالّالطعنّّشرعيةّشرطّأنّيتمّ 

وتنفيذاّخلصوصياتّاملبدإّفإن ّالتقيةّتتم ّالّحمالةّمنّالرتبةّاليتّمت ّترسيمّّّ،يفتضّمبدأّاملساواةّوجودّالطاعنّيفّوضعي ةّمماثلةّملنّيد عيّمتييزهمّعليّهّّ-
 201..العونّالعموميّهباّإىلّالرتبةّاليتّتليهاّمباشرةّمنّنفسّالسلكّالذيّينتميّإليهّوذلكّاقتداءّابلوضعيةّاملماثلةّدونّمتييز

ّفقهّقضاءّهذهّاحملكمةّعلىّّمنّالقراراتّاملؤث رةّيفّاملراكزّالقانتعد ّقراراتّالتقيةّّّّ- ونيةّللمستهدفنيّهباّعلىّحنوّالقراراتّاملكسبةّحلقوقّاليتّاستقر 
ّكانتّخمالفةّللقانونّعلىّأنّيتم ّذلكّخاللّأجلّشهرينّمنّاتريخّاإلعال مىت مّهباّأوّّعدمّإمكاني ةّالر جوعّفيهاّأوّسحبهاّمنّطرفّاإلدارةّإالّ 

 202نشرهاّ.

 
 .2016ّجواّن30ّبتاريخ211054ّّعددّّالقضي ةالصادرّيفّّاإلستئنايفاحلكمّ 194

 .2016ّمارّس29ّبتاريخ131834ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 195

 .2016ّماّي18ّبتاريخ136288ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 196

 ّ.2016مارس18ّّبتاريخ125505ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 197
 .2016ّمارّس29ّبتاريخ132595ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 198

 .2016ّّجويلية15ّّبتاريخ123954ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 199

ّّ.2016ماي26ّّبتاريخ138226ّّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل200ّ
 .2016ماي26ّّبتاريخ127587ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد201ّّ

ّّ.2016نوفمرب30ّّبتاريخ127098ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد202ّّ
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ّكانّيعطيّاحلق ّللعونّاملعينّيفّإدراجّإمسهّيفّنطاقّعددّالبقاعّالشّ ّّقيةميارسّاحلق ّيفّالتّ ّّ- اغرةّواملفتوحةّللتناظر،ّفتوف رّالشروطّاملطلوبةّللتقية،ّولئن
البقاعّاملفتوحةّّ ّكانّعددّاملتش حنيّأكربّمنّعددّ تقاء،ّفإن ّترتيبّلالّربقائمةّالكفاءة،ّفإن هّالّخيو لهّاحلق ّيفّاحلصولّعلىّترقيةّبصورةّآلي ة،ّفطاملا

ّللمفاضلةّبينهمّومتكنيّاألجدرّمنهمّمنّاالرتقاء  203ّ.املتش حنيّيغدوّضروراي 
ّ

 

 العطل:  -سةمالفقرة اخلا
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصّتّّّ
العونّمسبًقاّعلىّرأيّّاملالّميكنّمنحّعطلةّّّّ- طويلّاألمدّدونّعرضّملفّ تتجاوزّمد ةّّرضّ اللجنةّاجلهويةّلعطلّاملرضّطويلّاألمدّعندماّالّ

204ّّ.العطلةّسنةّواحدة،ّوعلىّاللجنةّالوطنيةّلعطلّاملرضّطويلّاألمدّال يتّتلتئمّبرائسةّاحلكومةّعندماّتفوقّمد ةّالعطلةّاملسندةّالسنة

-ّّّ من35ّّّةّدونّأنّتتحصلّعلىّترخيصّيفّذلكّوفقّمقتضياتّالفصلّّبتّعنّعملهاّبداعيّاملرضّاملثبتّبشهادةّطبيالعارضةّتغيّ ّّّأنّ طاملاّتبني 
املتعلقّبعطل1988ّّّّلسنة191ّّّّّقانونّالوظيفةّالعموميةّوّدونّأنّيثبتّأنهّاستحالّعليهاّإرسالّالشهادةّالطبيةّيفّاآلجالّاملضبوطةّابألمرّعددّّ

ونّترخيصّأوّتربيرّّدّّيغدوغيابّالعارضةّّّّفإنّ ّّ،تّالعموميةّذاتّالصبغةّاإلداريّةاملرضّاليتّمتنحّألعوانّالدولةّوّاجلماعاتّالعموميةّاحملليةّوّاملؤسسا
 205قانوينّطبقّالتاتيبّالنافذةّ.

ّ
 الّنقل:  -دسة الفقرة السا

 

ّّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ضعّّاإلدارةّبسلطةّتقديري ةّيفّحتديدّماّتقتضيهّمصلحةّالعملّوخاص ةّمنهاّتعينيّاألعوانّيفّمراكزّالعملّاليتّتتناسبّوتلكّاملصلحةّوالّخيتتمت عّّّّ-

التثب تّمنّعدمّإرتكابّاإلدارةّخلطإّفادحّيفّالتقدلعملهاّيفّهذاّاجملالّإال ّّ يقّالقانونّأوّيرّأوّإساءةّتطّبرقابةّدنياّمنّالقاضيّاإلداريّترميّإىلّ
 206حنرافّابلس لطة.اإلستنادّإىلّوقائعّغريّاثبتةّأوّاإل

ماتّاليتّّءمنّاملالعّإىلّقسمّطبّاملعدةّواألمعاءّيالرضّّمصلحةّالعملّاليتّاستندتّإليهاّاجلهةّاملدعىّعليهاّلتربيرّنقلةّاملدعيةّمنّقسمّطبّ تعتربّّّّ-
اّختضعّإىلّّهذهّالسلطةّليستّمطلقةّوإّنّ ّّإالّأنّ ّّ،منّمصلحةّإىلّأخرىّّاهنسلطةّتقديريةّلنقلةّأعواعّبهّمنّّتنفردّبتقديرهاّاإلدارةّيفّإطارّماّتتمتّ 

ّقلةّمبنيّ يّملاّعساهّأنّجيعلّتلكّالنّ شرعيةّالنقلةّتوصالّإىلّالتصدّ منّّّّب تّالتثالرقابةّالدنياّللقاضيّاإلداريّالذيّيتوىلّ  وّّّيفّالتقديرّأةّعلىّخطأّبني 
  207.حنرافّابلسلطةّواإلجراءاتلقانونّأوّاإلغلطّيفّالوقائعّوا

إّّ- االداريةّ احملكمةّ قبلتّ التظلّ لئنّ تكرارّ مستمرّ مكانيةّ بكوهناّ توصفّ اليتّ احلقوقّ خبصوصّ ّّماتّ وضعية بتسويةّ اىلّإةّكاملطالبةّ الرجوعّ أوّ داريةّ
فإال أنّ هنّ عمل،ّ اعتربتّ يفّّاّ طائفةّّالطعنّ ضمنّ يندرجّ النقلةّالّ التظّلّّقرارّ تكرارّ فانهّالّميكنّ لذلكّ املستمرةّ املضبوطةّّاحلقوقّ االجالّ ماتّخارجّ

 208منّقانونّّاحملكمةّاإلدارية.37ّابلفصلّ

 
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ127777ّّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّاحلكمّ 203
 .2016ّفيفرّي24ّّبتاريخ19922/1ّّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد204ّ

ّ.2016ديسمرب7ّّبتاريخ138198ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّّّبتدائياإّلّحلكما 205
 .2016جويلية12ّّبتاريخ127215ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 206

ّ.2016ماي26ّّبتاريخ138462ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 207
ّّّ.2016ديسمرب7ّّبتاريخ142229ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّّاإّلكمّاحل 208
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مراعاةّملصلحةّالعملّالناشئةّعنّضرورةّتسديدّشغورّأوّالتسّمنقلةّالقاضيّّّّ- ّوّمواجهةّإيةّخبططّقضائيةّجديدةّأدونّرضاهّالّتكونّإالّ  تفاعّبني 
ستنفاذّجمموعةّمنّاإلجراءاتّوالضوابطّاليتّهتدفّإىلّّئيّعندّإحداثّحماكمّجديدة،ّوبعدّإيفّحجمّالعملّإبحدىّاحملاكمّأوّتوفريّاإلطارّالقضا

209ّّ.تكريسّاملبدأّوعدمّإفراغهّمنّحمتواه
 

- ّ
ّ

 اخلطط الوظيفية:  -سابعةالفقرة ال
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
يفّّّّ- الوظيفيةّ اخلط ةّ منّ اإلعفاءّ أن ّ إىلّ الغرضّابلنظرّ يفّ أمرّ إصدارّ يتطلبّ أمرّالّ امللحقّواملكل فّخبط ةّوظيفيةّمبقتضىّ العونّ هذهّّإعفاءّ

210ّّّّّّ.الصورةّهوّنتيجةّآليةّإلهناءّاإلحلاّق
ملؤهّ ّّيندرجّّ- مناسبةّ تراهاّ اليتّ اخلططّ يفّ أعواهناّ تعينيّ يفّ تقديريةّ سلطةّ منّ اإلدارةّ بهّ تتمت عّ ماّ إطارّ يفّ الوظيفيةّ اخلططّ منّ الهتمّّاإلعفاءّ

حتامّاإلجراءاتّاليتّيقتضيهاّالقانونّيفّهذاّاخلصوصّوهيّالّختضعّيفّذلكّإال ّّعلىّحسنّسريّاملرفقّالعامّشريطةّّإوإعفائهمّمنهاّحفاظاّّ
211ّاإلحنرافّابلسلطةّأوّابإلجراءات.قابةّدنياّللقاضيّاإلداريّيفّماّشابّعملهاّمنّخطأّفادحّيفّالقديرّأوّخرقّالقانونّأوّلّر
-ّّّّ اإلعفاء يفّ مضاد ّ أمرّ إصدارّ دونّ اخلط ةّ تلكّ يفّ آخرّ بعونّ مكل فّ عونّ تعويضّ مبناسبةّ آلي ةّ بصفةّ الوظيفي ةّ ابخلططّ التكليفّ إهناءّ منّّجيوزّ

212ّّ.مهام ّه
حلالةّتلكّيعد ّّإذاّإستندتّاإلدارةّيفّقرارهاّالقاضيّبسحبّاخلطةّالوظيفيةّإىلّتقصريّاملعينّابألمرّيفّمهامهّوإرتكابهّعد ةّإخالالتّفإنّاإلعفاءّوا-

 213منّقبيلّالعقوابتّالتأديبيةّاليتّتستوجبّإطالعّاملعينّابألمرّعلىّاألفعالّاملنسوبةّإليهّومتكينهّمنّحقهّيفّالد فاعّ.

فإن ّتكليفّأعوانّّّّخالفاّللخططّالوظيفي ةّاليتّتسندّلألعوانّالعمومينيّعلىّمعىنّاألحكامّالتشريعي ةّوالتتيبيةّاملنطبقةّيفّماد ةّالوظيفةّالعمومي ة،ّّ-
هاّاملشر عّبصورةّمسبّ  اّّوزارةّالد اخلي ةّبرائسةّمراكزّاألمنّالتابعةّهلاّالّتتم ّيفّسياقّحقوقّأكسبهمّإاي  ضمنّممارسةّاإلدارةّلصالحي اهتاّالتقديري ةّّقةّوإّن 

ألكمل،ّمقابلّّاحملضةّاليتّيسوغّهلاّعلىّأساسهاّمنحّتلكّالصفةّألعواهناّاليتّترىّفيهمّالكفاءةّوالقدرةّعلىّتسيريّوإدارةّتلكّاملراكزّعلىّالوجهّا
ّكل ماّتوف رّلديهاّماّيكفيّمنّاألسانيدّلوجودّماّيتعارضّوا لتعه دّبذلكّالتكليف،ّعلىّأنّتبقىّخاضعةّيفّذلكّللرقابةّالدنياّجتريدهمّمنهاّوسحبها

214ّللقاضيّاإلداريّ.
 

- ّ

  

 
ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ146204ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد209ّّ

ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ147049ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّواحلكمّاإلبتدائيّ
ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ147291ّّوّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ

ّ.2016جوان27ّّبتاريخ146046ّّواحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
ّ.2016جوان27ّّبتاريخ146146ّّواحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ123654ّّو122843ّتنيّعددّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيّ  210

 ّ.2016نوفمرب17ّّبتاريخ124918ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة 211
 .2016جويلية12ّّبتاريخ127215ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 212

 .2016ديسمرب15ّّبتاريخ134450ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإّلكمّاحل 213
ّ.2016أفريل14ّّبتاريخ127084ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 214
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 الشطب من أجل التخلي عن الوظيف  -ثامنةالفقرة ال
 

ّ:ّّةالت اليّئدااحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
مّّ- التثبتّ أساليبّ منّ ّّلئنّكانّ عن التخليّ يفّ النيةّ توفرّ مبركالعملنّ لاللتحاقّ لهّ املوجهةّ لإلنذاراتّ االستجابةّ عنّ العموميّ العونّ إحجامّ زّ،ّ

إ لإلدارةّ ّ يتسىن  النيّ عمله.فإن هّالّ تلكّ تضمّ ستنتاجّ توفّ ةّكل ماّ قرينةّ يدحضّ ماّ بصورةّالحقةّ امللفّولوّ العملّكاملرضّّنّ للتخليّعنّ احلرةّ اإلرادةّ رّ
215ّةّالقانونّ.واإليقافّبقوّ 

لتحاقّبهّمبحضّإرادته،ّوهوّأمرّملّّارجّإطارّالوظيفّابالمتناعّعنّاإلالتخل يّعنّالعملّهوّاحلالةّاليتّيضعّفيهاّاملوظ فّالعموميّنفسهّعمداّخّّ-
ّكانّبصددّقضاءّعقوبةّسجني ةّ. 216ّيتوف رّيفّوضعي ةّالعارضّالذيّتغي بّعنّعملهّبقو ةّالقانونّمباّأن ه

ّكانتّإرادتهّواضحةّبشأنّقطعّصلتهّّاملنقطعّعنّعملهّمنزلةّاملتخل يّعنّالوظيفّاملوجبّللشّ املوظ فّّالّينز لّّّّ- مىت طبّعليهّمنّقانونّاإلطارّإالّ 
اذّالشطبّخبصوصهّيفّابلوظيفّووضعّنفسهّخارجّالقواننيّوالتّ  اتيبّالضامنةّحلقوقهّوتستنتجّهذهّالني ةّمنّخاللّعلمّاملعينّابألمرّبعزمّاإلدارةّاخت 

 217لتحاقّبعملهّوإعراضهّرغمّذلكّعنّمباشرةّالوظيفّأوّتربيرّغيابهّ.هّابإلصورةّعدمّاالستجابةّلتنبيههاّإايّ 
ّ

 اإلحلاق:  -تاسعةالفقرة ال

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:

-ّّّ ت صاالتّعلىّأن هّتقييدّلإلدارةّبواجبّّالوطينّلإلت صاالتّصلبّالديوانّّإدماجّأعوانّاإلّالستيفاءّعمليةّّأتويلّصمتّاملشر عّعنّحتديدّأجلّمعني 
ّكل ّاألعوانّآلًياّودونّحتديدّيفّالعددّويفّاآلجالّيكونّفاقًداّللوجاهةّوجمانًباّللمنطقّالسليم مامّّضرورةّأن ّهذاّالتأويلّمنّشأنهّفتحّالبابّّأّ.إدماج

218ّنتداهبمّللمطالبةّإبدماجهمّدونّأجلّحمد د.دونّإستثناءّأوّاعتبارّلتاريخّإاالتّواملنتدبنيّمنّطرفّالوزارةّاملعنيةّت صكل ّاألعوانّاملختص نيّيفّاإل
ّعلىّاإلدارةّاإلفصاحّعنهاّلتمكنيّّّ،نتهاءّمد تهّاملقر رةّأنّيكونّمبني اّعلىّأسبابّحت متهاّمصلحةّالعمليفتضّوضعّحد ّلإلحلاقّقبلّإّّ- ويتعني 

219ّّ.منّبسطّرقابتهاّعلىّشرعي ةّالقرارّيفّظل هااحملكمةّ
املّّ- إنقطاعّ ملنعّ املالئمةّ الوسائلّ مجيعّ لذلكّإبختاذّ مطالبةّ العموميّإبنتظامّفهيّ املرفقّ سريّ حسنّ ضمانّ السهرّعلىّ اإلدارةّ ّعلىّ رفقّعنّّيتعني 

ّكليةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانيةّابّل 14ّّقريوانّبعدّّمواصلةّتنفيذّمهم تهّمحايةّللمصلحةّالعامة.ّوإذّشهدتّجمموعةّمنّاملؤسساتّاجلامعيةّومنّبينهم
ّّ دون2011ّّّجانفي حالّ بشكلّ املؤسساتّ تلكّ ومديريّ عمداءّ مهامّ إبهناءّ املطالبةّ بغرضّ التدريسّ وإطارّ الط لبةّ منّ اإلحتجاجاتّ منّ موجةّ

ّّ عدد األمرّ إصدارّ إىلّ العامّ املرفقّ إستمراريةّ ضمانّ علىّ املسؤولةّ بصفتهاّ اإلدارة،ّ ّ إظطر  ماّ وهوّ اإلمتحاانتّ وإجراءّ الدروسّ لسنة754ّّّّمواصلةّ
يف2011ّّّّ الد روس2011ّّّّجوان15ّّّّاملؤر خّ فيهاّ تعط لتّ اليتّ العايلّ التعليمّ مؤسساتّ ومديريّ عمداءّ منّ جمموعةّ مهامّ إهناءّ مبقتضاهّ مت ّ الذيّ

220ّإلستحالةّمواصلتهمّملهامهمّوذلكّيفّإنتظارّإجراءّإنتخاابتّإلختيارّعمداءّومديرينّجدد.

 
ّ

 

 
 ّ.2016ديسمرب29ّّبتاريخ125997ّّّعددّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّاحلكم 215

 .2016ماي31ّّبتاريخ127010ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 216

ّ.2016ماي31ّّبتاريخ127590ّّةّعددّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي217ّ
 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ122720ّّدّعدّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 218

ّ.2016مارس18ّّبتاريخ127547ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد219ّّ
 ّ.2016ّنوفمرب16ّبتاريخ123349ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإّلكمّاحل 220
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 اإلرجاع إىل العمل:  -  ةشر اعالّلفقرةا
 

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
جلوءّاإلدارةّإىلّتشغيلّعملةّهبذاّالعنوانّليسّمنّشأنهّأنّيعطيّهلؤالءّصفةّالعملةّّّالعملّابحلضائرّيكتسيّصبغةّدوريةّوغريّمستسلةّوأنّ ّنّ إّّ-

بصفةّوقتيةّوقابلةّللرجوعّفيهاّمبجردّانتهاءّاإلعتماداتّاملرصودةّلذلك،ّوالّيتتبّلفائدهمّأيّحقّيفّاملطالبةّابلرجوعّّّهّيقعّإنتداهبمالقارينّابعتبارّأنّ 
221ّّ.إىلّالعملّإذّتتمتعّاإلدارةّبسلطةّتقديريةّيفّمواصلةّتشغيلهمّواإلستغناءّعنهم

إمكانيةّّّيبقيابلعفوّالعامّّّقواملتعلّ 2011ّّفيفري19ّّّّخّيفّّاملؤرّ 2011ّّلسنة1ّّّّشهادةّيفّالعفوّالعامّحسبّمقتضياتّاملرسومّعددّّعدمّاإلدالءّبّّ-
سالفّعملهّبعدّأنّّىلّّإرجاعهّّد عىّعليهاّاليتّتكونّغريّملزمةّإبلطةّالتقديريةّللجهةّاملللسّ ّّخاضعةىلّسالفّعملهّمنّعدمهاّّإّّإرجاعّاملعينّابألمر
222ّدّتقدميّاملعينّابألمرّلطلبّيفّالغرض.يكفيّمبجرّ يفّذلكّالّّدّاحلقّ تولّ ّ،ّطاملاّأنّ فقدّصفةّاملوظ ف

كّمدىّحاجتهاّلتعزيزّأعواهناّدارةّاليتّتراعيّيفّذلىلّالسلطةّالتقديريةّلإلإّّةىلّالعملّبعدّتقدميهّلالستقالإرجاعّالعونّالعموميّّإمسألةّّختضعّّّّ-
 223عتماداتّاملرصودةّهلاّ.واإل

نضباطّواءّمنّحيثّالسريةّوالسلوكّأوّاإلمصلحةّالعملّومردودّاألعوانّاملنتدبنيّسّّافيهّّالتقديريةّلإلدارةّاليتّتراعىلطةّّضعّللسختإعادةّاالنتدابّّّّ-
لرقابةّدنياّمنّطرفّالقاضيّاإلداريّيفّماّشابّعملهاّمنّخطإّفادحّيفّالتقديرّأوّخرق القانونّأوّّّّواجلد يةّيفّأداءّمهام همّوالّختضعّيفّذلكّإالّ 

 224ّ.جراءاتلطةّأوّابإلابلسّ االحنرافّ
ّ
ّ

 : العملة العرضّيون -عشر ادية الفقرة احل

ّّ:الت ايلّأةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبداحملكمةّاإلداريّ ّخلصت
بعدمّمتكينهمّمنّّّالصبغةّالوقتيةّأوّالعرضيةّالنتدابّعملةّاحلظائرّالّتعفيّجهةّاإلدارةّمنّإثباتّاألفعالّال يتّإستندتّإليهاّلتربيرّقرارهاّاملتعل قّّ-

225ّّّعملهمّعلىّإثرّتغي بّمرب رّأبسبابّصح يةّ.إستئنافّ
ّ

ّ
ّ

 املهنية  األعداد  -عشر ثانية ال لفقرةا
 

ّالت ايلّ:ّأاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدخلصتّاحملكمةّ
للرقابةّالدنياّللقاضيّاإلداريّالّ ماتّاليتّتنفردّالسّ منّاملالءعوانّالعمومنيّّعدادّاملهني ةّلألإسنادّاألّّعدّ يّّ- يتّتقتصرّلطةّاإلداريةّبتقديرهاّوالّختضعّإالّ 

ّيفّالتقديرّالقانونّأوّمدىعلىّالبحثّيفّإرتكاهباّخلطأّيفّالوقائعّأوّغلطّيفّ 226ّّ.إحنرافهاّابلسلطةّأوّابإلجراءاتّأوّإرتكاهباّخلطأّبني 
ّ

  

 
ّ.2016جويلية15ّّبتاريخ140674ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضية221ّ
 .2016جوان2ّّّبتاريخ137932ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّاحل222
 ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ141207ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاحلكمّاإّل223
ّ.2016نوفمرب17ّّبتاريخ126983ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 224
 .2016جويلية12ّّّبتاريخ17914/1ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 225

 6201ديسمرب29ّّبتاريخ124400ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 226
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 اإلدماج  -عشر  الفقرة الثالثة

 ّ:ةالت اليّئداخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملب

ّإلستيفاءّعمليةّإدماجّأعوانّاإلتّ ّّ- ّكلّأتويلّصمتّاملشر عّعنّحتديدّأجلّمعني  صاالتّصلبّالديوانّاملذكورّعلىّأن هّتقييدّلإلدارةّبواجبّإدماج
هذاّالتأويلّمنّشأنهّفتحّّّاملد عيّيكونّفاقداّللوجاهةّوجمانباّللمنطقّالسليمّضرورةّأنّ بهّّاألعوانّآلًياّودونّحتديدّيفّالعددّويفّاآلجالّمثلماّمتس كّّ

ّكلّ  ةّدونّإستثناءّأوّإعتبارّلتاريخّإنتداهبمّللمطالبةّإبدماجهمّصلبّشركةّملنتدبنيّمنّطرفّالوزارةّاملعنيّ صاالتّوااألعوانّاملختص نيّيفّاإلتّ ّالبابّأمام
 227د."إتصاالتّتونس"ّوذلكّدونّأجلّحمدّ 

احملكمةّّّحيولّدونّإعتمادّّ،2004أفريل5ّّّّاملؤر خّيف2004ّّّّنةّّلس30ّّحتويلّالشكلّالقانوينّللديوانّالوطينّلالت صاالتّمبقتضىّالقانونّعددّّّّ-
شركةّخفي ةّاإلسمّودخولّمسامهنيّجددّمنّأشخاصّالقانونّاخلاصّيفّّّإحداثّّألنّ 1995ّّأفريل17ّّّّمنّقانون13ّّّّالفصلّّّّلتأويلّحريفّلنصّ 

تّاملصادقةّعليهّابجللسةّالعامةّّرأمسالّالشركةّومراجعةّالنظامّاألساسيّللشركةّبتعينيّأعضاءّجددّمبجلسّإدارةّالشركةّمنّغريّممثليّالدولةّوالذيّمتّ 
لصالحياتّّملّتعدّمتتلكّااجلهةّاملد عىّعليهاّّّّميثلّحائالّقانونياّدونّعمليةّإدماجّأعوانّالوزارةّألنّ ،2006ّّجوان27ّّّّاخلارقةّللعادةّاملنعقدةّبتاريخّّ

ّكذاتّمعنويةّمستقل ةّمبواصلةّخصوص شخصّيفّأي ّصنفّأوّخطةّإالّّّّحتجريّانتدابّأيّ ّّاّيفّظلّ القانونيةّالكفيلةّإبلزامّالشركةّالوطنيةّلالت صاالت
 228ّ.شغورّبصفةّقانونيّةّلسدّ 

 

 الوضع على الذّمة  -عشر  الفقرة الرابعة 

 الت ايلّ:ّأخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبد

القانونّهّّيفّتلكّاحلالةّعمالّمعدوماّخلرقكلّقرارّبوضعّالعونّالعموميّّّّويعدّ ّّ،ةّحالةّغريّمنصوصّعليهاّبقانونّالوظيفةّالعموميةالوضعّعلىّالذمّ ّّ-
ّ هّمبحكمةّّضطالعّمبهامّ هّقدّواصلّاإلةّوأنّ عيّيفّحالةّمباشرةّخاصّ ّمعهّاعتبارّاملدّ منّجهةّاستحداثهّحلالةّخامسةّغريّواردةّبه،ّاألمرّالذيّيتعني 

229ّّ.انحيةّصفاقس
ّ

 التأجري واملنح  –عشر   الفقرة اخلامسة

ّاملبدأّالتايلّ:ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرار
ّالفصلّاألو لّمنّاألمرّعددّّّّ- واملتعلقّمبنحةّاملراقبةّواإلستخالصّاملسندةّألعوانّوزارة2011ّّّّنوفمرب5ّّّّاملؤرخّيف2011ّّّّلسنة3399ّّّّطاملاّنص 

ّّ نيّوالوقتينيّواملتعاقدينّاملباشرينّلعملهمّبوزارةّاملاليةّواملدرسةّالوطنيةّللماليةّّاملاليةّواملدرسةّالوطنيةّللماليةّعلىّأن  املنحةّاملذكورةّتسندّلألعوانّاملرمس 
مهمة ميارسونّ وإنّكانواّ حىتّ العمومينيّ األعزانّ منّ غريهمّ علىّ املنحةّ هذهّ سحبّ جيوزّ الّ فإن هّ للديوانة،ّ العامةّ اإلدارةّ أعوانّ املراقبةّّّّمستثنياّ

ّمنّخاللّختصيصّاملنحةّاملذكورةّلألعوانّاملذكورينّأعالهّبصفةّإستثنائيةّوعلىّوجهّاحلصر.واإل 230ّستخالصّوذلكّلوضوحّالنص 
 

 
 2016ّّديسمرب30ّّبتاريخ138399ّّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل227ّ
2016ّّّديسمرب30ّّبتاريخ138399ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل 228
 .2016ديسمرب15ّّبتاريخ139821ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإلكمّاحل229ّ
 ّ.2016ّجويلية12ّبتاريخ132221ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإّلكمّاحل 230
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   :الّنزاعات المتعلّقة بالتّأديب في الوظيفة العمومّية -الفرع الثاني

 :القواعد املتعّلقة ابخلطأ الّتأدييب -الفقرة األوىل

ّمفهوم اخلطأ الّتأدييب: ( أ 

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
ّوسائّلّّميعةّجتمثّ ّّومنّّاأتديبيّ ّّمؤاخذتهّّأسبابّّعلىّّالوقوفّّمنّّكينهمتّّيفّاإلحالةّّتقريرّّضمنّّاملداّنّّللعوّنّاملنسوبةّّاألخطاءّّذكرّّمنّّالغرضيتمث لّّّّ-ّّّّ

 231ّ.التأديبّجملسّأمامّمناقشتهّاّإىلّالتوصّ ّأفعالّمنّبهّقتعلّ ّماّقيقةحبّدرايةّعنّيدهنأساّوإعدادّدفاعه

القويّ ميكنّأنّتكونّّّّ- املوظّ الشبهةّ التأديبيّ ّّّ،فّنفسهّفيهاةّاليتّيضعّ للمؤاخذةّ ّكانتّمستندةّإىلّوقائعّاثبتةّوصحيحةّومعزّ سبباّ بقرائنّزةّّةّطاملا
 232ّ.يةّومتظافرةجدّ 

ّ
 إثبات اخلطأ الّتأدييب: ب( 

 الت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت
تتبّ ّإثباتّاألفعالّاملنسوبةّّإعبءّّّّنّ إّّ- ّعلىّاإلاّحممولّّيّ عهّأتديّبىلّالعونّالواقعّ رة،ّويفّاملتوفّ ائلّّّعليهاّالتدليلّعلىّذلكّجبميعّالوسدارةّاليتّيتعني 

السبلّايضاّوّللمحكمةّحينئذّأنّّّّليلّعلىّذلكّبشىتّ قامةّالدّ إليهّمنّمؤاخذاتّفعليهّّإابألمرّيفّماّينسبّّّّينهّيفّصورةّتشكيكّاملعن ّإمقابلّذلكّف
 233تتفحصّحججّاخلصومّّوّتعتمدّماّتراهّجديراّبذلكّتبعاّلقوتهّالقانونيةّوّالواقعيةّ.

أن هةّجبميعّالوسائلّّاالداريّ ّّثباتّيفّاملادةاإليكونّّّّ- ّكبريّمنّعةّمنّزمالءّاملدّ عتدادّبعريضةّاملساندةّاملوقّ الّيسعّاحملكمةّاإلّّإالّ  عيّيفّالعملّوعدد
 234هّ.اّالّترتقيّإىلّقيمةّالقرينةّالقانونيةّعلىّسالمةّتصرفاتدّطاملاّأهنّ قّبهّمنّشبهةّالتشدّ قصدّنفيّماّتعلّ ّاملنطقةّاليتّيقيمّهباانّسكّ 

دّقّابلتقيّ ةّيفّماّيتعلّ لكّالذيّينتميّإليهّالعارضّتفرضّعليهّمجلةّمنّاحملاذيرّسواءّمبناسبةّأداءّواجبهّاملهينّأوّيفّحياتهّاخلاصّ خصوصيةّالسّ ّّ-
ّکرّ نّ لكّوجتظّواحملافظةّعلىّهيبةّالسّ بواجبّالتحفّ  1982ّّأوت6ّّّّخّيفّّاملؤرّ 1982ّّلسنة70ّّّّمنّالقانونّعدد7ّّّّسهّالفصلّّبّالشبهات،ّمثلما

ّكلّ ظامّاألساسيّالعامّألعوانّقواتّاألمنّالداخليّوالذيّحيجّ قّبضبطّالنّ املتعلّ  منّّّعملّأوّقولّمنّشأنهّأنّحيطّ ّرّعلىّأعوانّقواتّاألمنّالداخلى

ّكتجنّ ّّمسعةّالسلكّأوّخيلّ  ّكانّنوعهاّاليتّتؤدّ بّالتدخّ ابألمنّالعام عملّمنّشأنهّأنّيكونّأوّيعتربّّيّإىلّّالتّوالوساطاتّوالتأثرياتّواملساعيّمهما
رعيةّکسائهاّابلشّ إةّقصدّّاذّقراراهتاّالتأديبيّ ةّواملوضوعيةّعندّاختّ يّاإلدارةّمنّواجبّانتهاجّالدقّ فذلكّالّيعّّضغطاّأدبياّأوّمادايّعلىّالغري،ّعلىّأنّ 

ّكتأسيسهاّعلىّأساّنالقانونيّ  235ّّ.قتّبهةّمتينةّالّتنالّمنّحقوقّمنّتعلّ دّواقعيّ ية
ّكاهلهّمنّظرّّنتماءّإىلّصفوفّاجليشّالوطينّعلىّاجلنديّإتيانّسلوكّمثايلّسواءّداخلّالثكنةّالعسكريةّأوّخارجهاّابلنّ اإليفرضّّّّ- إىلّماّيقعّعلى

التغيّ املتكرّ ّّالتأخ رمنّمواظبةّيفّاحلضورّبعدمّّّواتيبّداخلّاجليشّبصفةّمطلقةّّلتزامّابلتّ نضباطّواإلواجبّاإل لعملّوتطبيقّبّعنّارّعنّالعملّأوّ
 236ّ.كنةّدونّإجازةطاولّعلىّمنّهوّأعلىّمنهّرتبةّوعدمّمغادرةّالثّ التعليماتّالعسكريةّوعدمّالتّ 

التّ ّّ- التتبّ ّّقديرّاملعقولّأنّيتمّ منّموجباتّ تّهباّومراعاةّسائرّفّ اهتاّوإىلّاملالبساتّاليتّحمسببّ ّّعّمعّالرجوعّإىلالوقوفّعلىّظروفّالواقعةّسندّ
237ّ.للمعينّابألمرالتأدييبّّملفّ لاملكو نةّلالعناصرّ

 
ّّ.2016فيفري08ّّبتاريخ140952ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّبتدائيّّاإّلكمّّاحلّ 231
 .2016فيفري8ّّبتاريخ138789ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّّاإّلكمّاحل 232

ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ138733ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّّاإّلكمّّاحلّ 233
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ138733ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّّاإّلكمّّاحلّ 234
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ138733ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّّاإّلكمّّاحلّ 235
ّّ.2016مارس7ّّبتاريخّّ 141215عددالصادرّيفّالقضيةّّبتدائياإّلكمّّاحلّ 236
ّسالفّاإلشارةّ.بتدائيّاإلكمّاحل 237
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ّكل ّعملّأوّقولّمنّشأنهّأنّحيط ّمنّمسعةّاخليّبصفةّخاصّ اتّاألمنّالدّ رهّلدىّأعوانّقوّ لوكّالقوميّالواجبّتوفّ مبدأّالسّ ّّ- ةّحيج رّعليهمّإتيان

 238.كانّخارجّأوقاتّالعملّّوإّنّحىتّ ّلكالسّ 

ّكي فتّّلكّآلتّإىلّتورّ فاتّماسةّمنّهيبةّالسّ ذّالقرارّاملطعونّفيهّمنّأجلّإتيانّاملد عيةّلتصرّ طاملاّاختّ ّّ- طهاّيفّقضي ةّعدلية،ّتكونّاإلدارةّبذلكّقد
ةّاملنوطةّبعهدهتا،ّفإن ّفاتّاملد عيةّويفّمدىّإخالهلاّابلواجباتّالوظيفيّ اّاألفعالّاملنسوبةّإىلّاملد عية،ّوانتهجتّمنهجاّقائماّعلىّالبحثّيفّتصرّ أتديبيّ 

239ّساّعلىّسندّواقعيّسليم.القرارّاملطعونّفيهّيكونّمؤسّ 
أديبّدهّمباشرةّالعملّقبلّانعقادّجملسّالتّ قلةّوعدمّمباشرتهّلعملهّابإلدارةّاملركزيةّطيلةّأكثرّمنّمخسةّأشهرّوتعمّ اإلمتثالّلقرارّالنّ ّّاملوظ فرفضّّّّ-

ّكافياّعلىّرفضّّبيومنيّفقطّيعدّ   240.رئيسّيفّالعملالمتثالّلتعليماتّاإلدليال
ّ
ّ

 القواعد املتعّلقة ابإلجراءات الّتأديبية:    -الفقرة الثانية

ّّ:ةالت اليئّدااحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
-ّّّّ ّّذلّكّّأنّ ّّغريّّ.التأدييبّّالقرارّّبشرعيةّّاملسّ ّّاحتامهّّعدمّّعنّّبيتتّ ّّالّّإستنهاضيّاّّأجالّّالعموميةّّالوظيفةّّقانوّنّّمن55ّّّّابلفصلّّاملذكورّّاألجليعد 

ّمتّ ّّالذيّّببالسّ ّّوجاهةّّيفّوّّ،عدمهّّمنّّمعقولةّّجالآّّيفّّأديبالتّ ّّجملسّّإنعقاّدّوجاهةّّمدىّّيفّّظروالنّ ّّرقابتهاّّتسليطّّمنّّاحملكمةّّنعميّّأّنّّشأنهّّمنّّليس
ّّقانواّنّّةاملختصّ ّّلطةالسّ ّّقبلّّمنّّابلعقوبةّّللتصريحّّأدىنّّأجلّّحتديدّّعلىّّعاملشرّ ّّسكتّّنئولّّ،عليّهّّاملعروضةّّةالتأديبيّ ّّالوضعيةّّيفّّظرالنّ ّّأتجيلّّأجلهّّمن
 241. أديبالتّ ّجملسّعلىّحالتهإّمآّلّمعرفةّمنابألمرّّاملعيّنّالعوّنّنيتمكّ ّحىتّمعقولّأبجلّاإلدارةّديّ تقّوجوّبّدوّنّولحيّالّّذلكّفإنّ 

-ّّّّ ّّّّأديبالتّ ّّجملسّّإنعقادّّأتخرييعد  طريقه ّّالتفقديّةّّقبلّّمنّّاألحباثّّماإمتّوّّاملتناصفةّّاإلداريةّّاللجاّنّّانتخاابتّّإجراءّّاستكمالّّلعدمّّابلنظريفّ
 242. العامة

ّّاوزّهجّتّّصورةّّيفّّعاملشرّ ّّبيرتّ ّّالذيّملّّاملعقولّّاحلدّ ّّيتجاوزّّملّّمقبوالّّأجالّّيعدّ ّّالتأديبّّلسجمّّنعقادإّّمنّّاشهرّّةتسّّبعدّّفيهّّطعوّنصدورّالقرارّاملّّ-
 243. املنتقدّالقرارّبطالّن

 : د املتعّلقة ابلعقوبة الّتأديبية القواع -الفقرة الثالثة

 تعليل القرارات التّأديبية:  ( أ
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
اّلّّ- ّّّتعليالّدقيقاّّييبادتتعليلّالقرارّ ّکامالّوواضحاّعلىّّوجويب  التصرفاتّاملنسوبةّإىلّاملستهدفّابلقرارّواليتّمتّمنّأجلهاّوذلكّبتضمينهّتنصيصا

التأديبيةّعليهّوذلكّحىتّيكونّعلىّبينةّاتمةّمنّاألفعالّواملؤاخذاتّاملنسوبةّإليهّبصورةّتسمحّلهّبتحديدّموقفهّإزاءّه اّومناقشتهاّتسليطّالعقوبةّ
 244ّ.بصورةّجديةّمىتّرفعّاألمرّإىلّالقضاء

 245.األصلّيفّالتعليلّأنّيكونّمنصهراّيفّمنطوقّالقرارّوأنّيكونّدقيقاّوواضحاّبصورةّتكشفّعنّاألسبابّاليتّأدتّإىلّاختاذهّإنّ ّ-

 
ّّ.2016ماي3ّّبتاريخ138415ّعددّّّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل 238
ّسالفّاإلشارةّ.بتدائيّاإلكمّاحل 239
ّّّ.2016جويلية12ّّبتاريخ140206ّّعددّّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل 240
ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ140952ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائياإّلكمّّاحلّ 241
ّ.2016فيفري8ّّبتاريخ140952ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّّاإّلكمّّاحلّ 242
ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ140952ّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضي ةّعددّّ 243
2016ّجوان24ّّّبتاريخ141492ّّّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضي ةّعدد244ّ
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 تالؤم العقوبة مع اخلطأ: ب(
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
اذّالعقوبةّاملناسبةّضد ّأعواهناّاملؤاخذينّمسلكي ا،ّّوتتمت عّّّّ- لطةّوالّميكنهّالقاضيّاإلداريّرقابتهّالدنياّعلىّتلكّالسّ ّّجيرياإلدارةّبسلطةّتقديريةّيفّاخت 

يفّصورةّعدمّالتالؤمّالواضحّوالبديهيّبنيّاخلطإّاملقتفّوالعقابّاملسل طّ.التصريحّبعدمّمشروعي ةّالقرارّ 246ّالتأدييبّإالّ 
ّكانّسلوكّاملعينّابألمرّيفّاملاضيّوسوابقهّالتأديبيةّالّترب رّمبفردهاّتسليطّعقابّأتدييبّفإنهّحيقّلإلدارةّأنّأتخذّبعنيّاإلعّت- بارّالسوابقّالتأديبيةّّلئن

اّّللعونّلتقديرّطبيعةّال عقوبةّوخطورهتاّوذلكّبشرطّصدورّأفعالّجديدةّعنهّموجبةّللتب عّبذاهتاّدونّحاجةّإىلّمساعهّخبصوصّتلكّالس وابقّضرورةّأهن 
 247ّ.تقتصرّعلىّمعاينةّملف هّالتأدييبّاملوجودّلديها،ّإضافةّإىلّاألخذّبعنيّاإلعتبارّخصوصياتّوحساسيةّبعضّاألسالكّعلىّغرارّسلكّاألمنيني

ّكالتهديعدمّاالنّّ- سيماّيفّّّ،يّأشدّالعقوابتّهبذاّالعنوانّوهيّاإلعفاءرّاللجوءّإىلّتوخّ الّيربّ ّّءّيفّالعملرؤسالابلتشكيّلّّدضباطّومناقشةّاألوامر
ةّمنّالدرجةّأتديبيّ نّاإلدارةّمنّاختاذّعقوابتّّالقانونّاألساسيّللعسكرينيّمكّ ّّلعقوابتّأتديبيةّسابقةّخاصةّوأنّ ّّاملعينّابألمرغيابّمايفيدّتعرضّّ

 248ّ.األوىلّوهيّاحلرمانّمنّاإلجازةّوالتنبيهّواإليقافّالبسيطّواإليقافّالشديدّواإلنذارّوالتوبيخّواحلذفّمنّجدولّالتقية

 

 السبب احلاسم: ج( 
 

ّالت ايلّ:دأّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
أسّ ّّ- التأديمىتّ قرارهاّ اإلدارةّ فإنّ ّّيبستّ اآلخرّ دونّ بعضهاّ ثبتّ األفعالّ منّ جمموعةّ القرارّّّعلىّ إلغاءّ إىلّ لتنتهيّ احلاسمّ السببّ تعتمدّ احملكمةّ

ّّ ثبت فيهّكلماّ دونّّهلاملطعونّ فقطّ الثابتةّ األفعالّ إىلّ استندتّ لوّ املدانّ العونّ علىّ العقوبةّ ذاتّ توقيعّ إىلّ لتنتهيّ ماّكانتّ اإلدارةّ جهةّ أنّ اّ
لعزلّعلىّعدمّاالرتداعّومواصلةّخمالطةّالعناصرّاملتطرفةّوالتعاملّمعهاّوسوءّاالنضباط،ّفإنّاقتصارّاإلدارةّأثناءّنشرّّسّقرارّالئنّأتسّ ف249ّّّ.سواها

ّكانتّلتتخذّقرارّالعزلّلوالّماّانلّعّو فقدّاّمنّشبهةّالتطرف،ّوعليه،ّّهنالدعوىّعلىّمناقشةّشبهةّالتطرفّدونّسواهاّيكرسّقناعةّاحملكمةّأبهناّما
 250.القرارّوأضحىّلذلكّغريّشرعيّ ّببّاحلاسمّالذيّأتسسّعليهالّسّإنتفى

ّ

 

 التتبعات الّتأديبية والتتبعات اجلزائية:  -الفقرة الرابعة 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّالنظرّزّمعهاّلإلدارةّتتب عّعوهناّعندّإالتتب عاتّالتأديبي ةّعنّالتتب عاتّاجلزائي ةّبكيفي ةّجيّوّّتستقلّ ّّ- رتكابهّأفعاالّتدخلّحتتّطائلةّالقانونّاجلزائيّبغض 

ّكماّأن ّعدمّمساعّالد عوىّيفّخصوصّالت همّاجلزائي ةّالّمينعّاإلدارةّمنّتتبّ  عّالعونّأتديبي اّابعتبارّالصفةّعنّحصولّتتب عهّعلىّهذاّاألساسّمنّعدمه،
ذلكّّّّفإنّ شرعي ةّالقرارّاإلداريّزمنّصدورهّّّّتقد رلئنّّّوّّعتمادّوصفّأتدييبّصرفّلألفعالّاملنسوبةّللعون.للخطإّاملرتكبّخاص ةّإذاّارأتتّإّّاملزدوجة

 
ّ.2016جوان24ّّبتاريخّّّّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضي ةّعدد245ّ
ّ.2016نوفمرب17ّّتاريخّب127917ّاحلكمّاالبتدائيّالص ادرّيفّالقضي ةّعدد246ّّ
 .2016ّجواّن27ّبتاريخ132831ّّعددّالصادرّيفّالقضيةّّبتدائيّاإّلكمّاحل 247
ّ.2016جوان2ّّّبتاريخ428713ّّّالص ادرّيفّالقضي ةّعدداحلكمّاالبتدائي248ّّ
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ138733ّّّعددّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف249ّّ
 ّ.2015نوفمرب05ّّبتاريخ121689ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف250ّّ
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ةّّأمامّصحّ وبناءّعلىّذلكّّو251صوصّالثبوتّاملاد يّللوقائعّ.الّمينعّالقاضيّاإلداريّمنّالتقي دّمباّانتهىّإليهّالقاضيّاجلزائيّيفّأحكامهّالنهائي ةّيفّخ
ّأتتهاّاملد عيةّوالثابتةّمبوجبّحماضرّالبحثّاحملر رةّمنّقبلّف فيها،ّفإن هّالّوجهّللتمس كّمباّجماالّللشكّّّّرقةّالشرطةّالعدليةّبصورةّالّتدعاألفعالّاليت 

اّالّترب ئّسلوكهاّمنّالوجهةّاإلداريةّوالّحتولّدونّجوازّمّؤهلاّنتهىّإليهّقاضيّالتحقيقّمنّحفظّالتهمةّاملنسوبةّإ  252. هتاّأتديبي اخذاطاملاّأهن 

-ّّّّ إدانة التّ ّّاملعينّابألمرعدمّ تتبّ جزائياّخبصوصّ إليهّالّحيولّدونّ املنسوبةّ أنّ همّ والتّّعهّأتديبياّذلكّ األخطاءّعاتّّب ّتاألخطاءّ مستقلةّعنّ التأديبيةّ
الذيّارتكبّأفعاالّتدخلّحتتّطائلةّالقانونّاجلزائيّبغضّالنظرّعنّحصولّتتبعهّّالعونّّبعّأتديبياّّوالتبعاتّاجلزائيةّبكيفيةّجيوزّمعهاّلإلدارةّأنّتتّ 

ّوظفنّيامللألخطاءّاملسلكيةّاملرتكبةّمنّّلتأدييبّّاتكييفّّالالّيكونّّّو253ّ.منّعلىّهذاّاألساسّمنّعدمهّبشرطّتكييفّاألفعالّاملذكورةّتكييفاّأتديبيا
شملّذلكّالتكييفّّاستعارةّللتوصيفّاجلزائيّلتلكمّاألفعالّعلىّحنوّحتملّفيهّعلىّالتقيدّمبسمياتّوأبركانّاجلرائمّاملستمدةّمنّاجمللةّاجلزائيةّوإّناّي

 254ّ.كرامتهّّلّمننيكلّفعلّأوّامتناعّعنّفعلّفيهّإخاللّبواجباتّالوظيفّأوّ

ّ

 اإليقاف عن العمل :  -الفقرة اخلامسة  

ّالت ايلّ:ّأاملبدّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّخلصت
العملّّ- البالدّإلعفاءّموظ فيهاّمنّ للوضعّاألمينّيفّ النسيبّ التمس كّابإلستقرارّ الوطينّّالّميكنّلإلدارةّ املرب رّالّّّّبصفوفّاجليشّ ابلنظرّإىلّأن ّهذاّ

255ّّيدخلّحتتّطائلةّالقانونّوالّميث لّأيّوجهّمنّوجوهّاإلعفاءّمنّالعملّاملنصوصّعليهاّابلقانون.
ّ

ّ

 :املبادئ املتعّلقة ابلّتقاعد واحليطة اإلجتماعّية -القسم الثالث
ّ

ّّ:الت ايلّأةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبداحملكمةّاإلداريّ ّخلصت
من8ّّّالفصلّّطاملاّأن ّنسبةّالسقوطّالالحقةّابملد عيّبسببّمرضهّاملرتبطّبعملهّبصفوفّاجليشّالّترتقيّإىلّاحلد ّاألدىنّالقابلّللتغرميّعلىّمعىنّّّّ-

256ّ.،ّفإن ّالقرارّالقاضيّبرفضّإسنادهّجرايةّسقوطّيكونّمرتكزًاّعلىّسندّواقعيّوقانوينّسليم1972لسنة3ّّاملرسومّعددّ
ّ

 املبادئ املتعّلقة ابملسائل العقاريّة والعمرانية:  -القسم الّرابع

 املسائل العقاريّة:   -الفرع األّول

ّّ:الت ايلّدأيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداري ةّّخلصت

الدينّالعموميّال ذيّتسوسهّالضوابطّالعامةّاحلاكمةّّمعاليمّالكراءّاملتأت يةّمنّعقودّتسوياّاألراضيّالدوليةّالفالحيةّتكتسيّيفّحد ّذاهتاّصبغةّّّّ-

 
ّ.2016أكتوبر28ّّبتاريخ127049ّّو126910ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد251ّّ
ّ.2016ماي3ّّبتاريخ138415ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد252ّّ
ّ.2016ماي18ّّبتاريخ139670ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد253ّّ
ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ138789ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد254ّّ
 .2016ّّأفريل14ّّبتاريخ123510ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضي ةّعدد255ّّ
 .2016ّّديسمرب30ّّبتاريخ121447ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف256ّّ
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257ّّّةّواإلعفاءّمنّأتديتهاّ.نّالعمومّيّولقواعدّإستخالصّالدي

املتعلقّبضبطّتركيبةّوكيفيةّسريّاللجنةّالوطنيةّاإلستشاريةّواللجان2011ّّأكتوبر27ّّاملؤرخّيف2011ّّلسنة3336ّّالّتنطبقّأحكامّاألمرّعددّّ-
هّاحملكمةّاإلستشاريةّاملكل فةّبتسويةّوضعيةّاملستغلنيّبصفةّقانونيةّلعقاراتّدوليةّفالحيةّملفاتّاإلسنادّاليتّتعلقتّهباّقضاايّجاريةّأمامّهذاجلهويةّّ

ّإىلّحنيّصدورّأحكامّابتةّيفّشأهناّواليتّتكونّاإلدارةّاملعنيةّملزمةّبتنفيذهاّاحتاماّملبدأّحجيةّاألمرّاملقضيّبهّ.

املتعلقّابلعقاراتّالدوليةّالفالحيةّصراحةّمبدأّالتفويتّيف1995ّّّّفيفري13ّّّّاملؤرخّيف1995ّّلسنة21ّّّّمنّالقانونّعدد2ّّالفصلّّّّلئنّحج رّّ-
اّل تشملّ القانون.ّ نفسّ منّ والرابعّ الثالثّ البابنيّ موضوعّ واملعاوضةّ التسويةّ حاليتّ منّذلكّ إستثىنّ أن هّ إالّ الفالحيةّ الدوليةّ حسبّالعقاراتّ تسويةّ

واملتعلقّابلتفويتّيفّملك1948ّّّّسبتمرب9ّّّّمنهّوضعيةّاملستغلنيّبصفةّقانونيةّلعقاراتّدوليةّفالحيةّيفّإطارّاألمرّاملؤرخّيف17ّّّّالفصلّّّّأحكام
ّكماّتشملّوضعيةّاملنتفعنيّابإلسنادّطبقاّللقانونّعدد ّّقّبضبّطاملتعلّ 1970ّّماي19ّّّّخّيفّّاملؤرّ 1970ّّلسنة25ّّّّالدولةّاخلاصّالكائنّابلبادية.

ّكيفيةّالتفويتّيفّاألراضيّالدوليةّذاتّالصبغةّالفالحيةّعلىّأنّتتم ّالتسويةّاملذكورةّعنّطريقّالبيعّابملراكنةّ.

لةّيفّإبرامّعقدّالبيعّّوالّحيولّعدمّإستيفاءّمجيعّإجراءاتّاإلسنادّيفّظل ّالقانونّاملذكورّواألمرّالصادرّتطبيقاّلهّدونّاإلنتفاعّإبجراءاتّالتسويةّاملتمث
املختص ةّدونّاملاّثبتّالتحو زّقبلّصدورّالقانونّاملذكورّويغدوّابلتايلّعدمّإدراجّاملعينّابألمرّرغمّحتو زهّيفّقائمةّوعدمّعرضّملفهّعلىّاللجانّّّط

ّكمستغل ّلعقارّدويلّفالحيّيفّظلّاألمرّالعلي ّاملؤرخّيفّّ لتفويتّيفّملكّالدولةّّاملتعلقّمبراجعةّالتشريعّاملتعلقّاب1948ّّسبتمرب9ّّّّأتثريّعلىّوضعيته
258ّاخلاصّالكائنّابلباديةّ.

 املسائل العمرانية:   -الفرع الثان

 الّنزاعات املتعّلقة ابلتقسيم والرتخيص ف البناء: -الفقرة األوىل

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
األطراف،ّاألمرّال ذيّّّّتعد ّّآراءّاللجانّالفن يةّلرخصّالبناءّملزمةّلرئيسّالبلديةّابلنظرّإىلّأن ّآرائهاّحتملّأبعاًداّفن يةّوتضمنّتركيبتهاّمشاركةّعديدّّ-

259ّّّجيعلّمنّخمالفتهاّمنطواًيّعلىّخرقّالقانون.
هاتّاليتّّختياراتّوالتوجّ قومّعلىّمعاينةّأسبابّاملساسّابإلسلطاتّالتحقيقّاملوكولةّللجانّالفنيةّولرئيسّالبلديةّيفّدراسةّملفاتّرخصّالبناءّّتّّ-

ّكانّهناكّأتك دّمنّحصولّخرقّلرسمّطرقاّت ّكل ما وّتغيريهاّأوّإحداثهاّّأّّاجلوالنّاملزمعّاحملافظةّعليهاّّهتدفّإليهاّالتهيئةّالتابيةّواليتّتكونّمستوفاة
ا لوحدهّحبملّ الكفيلّ األمرّ اجنازها،ّ املزمعّ األشغالّ مأاتهّ املنطبقةّعليها،ّ العمرانيةّ والتاتيبّ أوضبطّخاصيتهاّ البناءّ منحّرخصةّ عدمّ وّلبلديةّعلىّ

الناتجّعنّهذهّاالعمالّمنّجهةّصحتهاّومنّجهةّتكييفهاّالتمديدّفيهاّأوّسحبهاّإىلّحنيّانتفاءّأسبابه،ّوميارسّالقاضيّاإلداريّرقابتهّعلىّالقرارّّ
 260ّ.القانوين

-ّّّ لىّنّيكونّسندّامللكيةّواضحاّيفّالداللةّعلىّملكيةّطالبّالتخيصّللعقارّاملزمعّالبناءّفوقهّبصورةّاثبتةّالّتؤولّإىلّهضمّحقوقّالغريّعّأيتعني 
261ّّ.هؤالءّللعقارّاملذكورّأوّملناابتّمنهحنوّالّيتيس رّتداركهاّالحقاّيفّحالّثبوتّاستحقاقّ

يّحولّامللكيةّيوجبّعلىّرئيسّالبلديةّأوّالوايلّاملختصّحسبّاحلالة،ّاإلمساكّعنّتسليمّالرخصّأوّسحبهاّيفّصورةّسبقّّإن ّوجودّنزاعّجدّ ّّ-
ّالنزاعّالقائمّبشأنّامللكيةّهنائيا  262. تسليمها،ّوذلكّإىلّحنيّفض 

 
 .2016ّّفيفري26ّّبتاريخ127737ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد257ّّ

 2016نوفمرب18ّّبتاريخ29469ّّعدداحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّ 258
 .2016ّّنوفمرب11ّّّبتاريخ17978/1ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة259ّ
 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ125449ّّعددّّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّّّّاحلكم260ّّ

 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ125449ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم261ّ

 .2016جوان27ّّبتاريخ124457ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم262ّ
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ّّعد ّاآلجالّابلنسبةّللبناّّ- ّعلىّالبناءّّّّحيولّذلكّدوّنءّاملقامّفعلي اّدونّترخيصّإداريّالّخيضعّالبت ةّلقاعدةّالتقادمّحىت  إصدارّقرارّيفّاهلدمّولوّمر 
ّكانّالبناءّاملقامّ ّكل ّاحلاالتّسواء حديثاّأوّقدمياّوالّجيوزّعندئذّّمد ةّزمني ةّتقد رّابلسنواتّطاملاّأن ّمعاينةّاملخالفةّيفّاملادةّالعمرانيةّتستقيمّقانوانّيف

ّتتدخلّيفّشأهناّاجلماعةّالعموميةّاحمللي ةّدونّجملةّالتهيئةّالتّاّّوقدّعد دتّّ.تطبيقّقاعدةّالتقادمّمبرورّالزمن بيةّوالتعمريّخمتلفّاحلاالتّوالصورّاليت 
البناءّأوّاتريخّإحداثهاستثناءّسواءّتعلّ  البناءّاملخالفّللرخصةّابحلقوقّّّّ.قّبطبيعةّ البناءّبدونّرخصةّأوّيفّحالةّ والّسبيلّللتمس كّسواءّيفّحالةّ

اآلجال بفواتّ أوّ يعفىوالّميكّّ.املكتسبةّ أنّ التدليلّعلىّكونّّنّ منّ إداريةالّّاملخالفّ مقامّمبوجبّرخصةّ قدمه،بناءّ إىلّ ّّّّ،ّابإلستنادّ السي ماّوأن 
ّالّمت ّمنّنقاطّإرتكازّالبناءّاملقاماإلعفاءّمنّاحلصولّعلىّرخصةّبناءّيشملّالتغيرياتّأوّاإلصالحاتّاليت  263ّّ.س 

تعفيّّ- الّ البيضاءّ األراضيّ لتسييجّ اإللزاميةّ ّّّّالصبغةّ الفصل أحكامّ معىنّ علىّ ترخيصّ علىّ احلصولّ منّ التابية68ّّّمالكيهاّ التهيئةّ جملةّ منّ
264ّوالتعمريّ.

انيةّتسندّرخصّالبناءّعلىّأساسّالتقسيماتّاملصادقّعليهاّمنّطرفّالبلديةّاملعنيةّومنّسلطةّاإلشرافّواليتّتندرجّضمنّمنظومةّالتهيئةّالعمّرّّ-
265ّعد ةّمنّديوانّقيسّاألراضيّورسمّاخلرائطّواليتّتندرجّضمنّمنظومةّالتسجيلّالعقاري.ساسّاألمثلةّالتقسيميةّامّلأوليسّعلىّ

-ّّّّ ابلفصل عليهاّ املنصوصّ القواعدّ مبدئياّ تنطبقّ اخلاصة66ّّّّالّ العمرانيةّ ابلتاتيبّ العملّ إبهناءّ واملتعلقةّ والتعمريّ التابيةّ التهيئةّ جملةّ منّ )جديد(ّ
علىّالوضعياتّالسابقةّاليتّإنتهتّآاثرهاّيفّاملاضيّعمالّمببدأّعدمّعشرّسنواتّمنّاتريخّتلكّاملصادقة،ّّّّإنقضاء،ّبعدّّابلتقسيماتّاملصادقّعليها

ّرجعيةّالقوانني.ّأماّالتقسيماتّاملصادقّعليهاّقبلّصدورّتلكّالقواعدّواليتّبقيتّحتدثّآاثراّمستمر ةّّ اّتصبحّخاضعةّألحكامّالنص  يفّالز منّفإهن 
  266أّاألثرّاملباشرّللقواننيّوذلكّابلنسبةّللمستقبلّفحسبّ.اجلديدّعمالّمببد

ّ

 الّنزاعات املتعّلقة بقرارات اهلدم :  -الفقرة الثانية

 لصبغة العينية لقرارات اهلدم :ا أ(

ّالت ايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت

قّبتطبيقّةّالّشخصيةّتتعلّ ىلّمعطياتّعينيّ إاّتستندّّ،ّضرورةّأهنّ ّالنظرّعنّمالكّهطّعلىّالبناءّبغضّ لكوهناّتتسلّ ةّّالعينيّ ّّلصبغةقراراتّاهلدمّابتت سمّّّّ-
زاعّأوّصفتهّّ،ّوالّّأتثريّابلتايلّللخطأّاملتسربّاىلّاسمّاملالكّاألصليّللعقارّموضوعّالنّ يهاّالنصوصّالقانونيةّوالتتيبيةالتاتيبّالعمرانيةّمثلماّتقتّض

267ّ.رعيةّّالقرارّاملطعونّفيهعلىّش

تطبيقّّ- نطاقّ يفّ البلديةّ لفائدةّ املقر رةّ اإلجراءاتّ العمرانيةّّّإن ّ املادةّ يفّ املرتكبةّ املخالفاتّ تتبعّ هلاّ ختو لّ واليتّ والتعمريّ التابيةّ التهيئةّ جملةّ أحكامّ
واننيّأوّالتاتيبّالعمرانيةّأوّمعّاألمثلةّاهلندسيةّاملصاحبةّلرخصةّتكتسيّطابعاّعينياّحبكمّإقتاهناّبعدمّتطابقّاألشغالّاملنجزةّبعقارّبذاتهّمعّالق

رةّّالبناءّأوّبعدمّاحلصولّعلىّالتخيصّاملستوجبّقبلّالشروعّيفّتلكّاألشغال،ّوهوّماّيفرضّعلىّالبلديةّردعّاملخالفاتّحسبّاألوضاعّالظاه
268ّكّاألصلي.دونّالتوقفّعلىّهويةّالقائمّهباّودونّحتميلهاّعبءّالبحثّعنّاملال

ّ
 قرارات إيقاف أشغال البناء املخالف:ب( 

ّالت ايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
 

ّّ.2016نوفمرب11ّّبتاريخ137332ّّّحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّا263ّ
 2016ّديسمرّب30ّبتاريخ137116ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 264

 .2016ماي13ّّبتاريخ125086ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف265ّّ

 2016ّديسمرب30ّبتاريخ18999/1ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 266

2016ّّّديسمرب30ّّبتاريخ139111ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 267
 .2016ّماّي11ّبتاريخ133672ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد268ّّ
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ّكل ّمقو ماتّاإلعالمّميث لّّ- 269ّالقانوينّ.تبلياّقرارّإيقافّاألشغالّألحدّاملد عنيّبواسطةّحمضرّمساعّحمر رّيفّمركزّالشرطةّالبلديةّطريقةّتكتسي
بتبلياّقرارّإيقافّاألشغالّيفّاحلالةّاليتّيكونّفيهاّالبناءّخمالفاّلرخصةّّمنّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّاملتعلقة81ّّّّالّجمالّلتطبيقّأحكامّالفصلّّّّ-

 270البناء،ّإذاّتعلقّاألمرّإبقامةّبناءّدونّرخصةّ.

ّ
 :ختاذ قرارات اهلدمج( إ

 

 ختاذ قرارات اهلدم:ابلسلطة املختّصة ا -1
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّّوسلطةّاإلدارةّمقيدةّيفّصورةّمعاينةّاملخالفاتّلرخصّالبناءّّتبقىّّّّ- متثالّاملخالفّلقرارّإيقافّاألشغالّّإهدمّيفّصورةّعدمّّّّاذّقرارإختّ ّّّعليهايتعني 

 271منّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّ.83ّملقتضياتّالفصلّوذلكّطبقاّ

 : تنفيذ قرارات اهلدم -2

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّمعهّاإلعراضّعلىّمطلبّالتسويةّاملقد مّمنّشرعيّ تُقد رّّّّ- املد عيّبعدّصدورّقرارّاهلدمّاملطعـونّةّالقراراتّاإلداريةّيفّاتريخّصدورهاّاألمرّالذيّيتعني 

272ّ.فيه
ــةّّ- ــبةّيفّمواجهـ ــوقّاملكتسـ ــةّاحلقـ كّبنظريـ ــ  ــتقيمّالتمسـ ــةالّيسـ ــاّاإلدارةّالعمرانيـ ــغالّّطاملـ ــزةّأن ّأشـ ــاءّاملنجـ ــالبنـ ــرارّيفّّةخمالفـ ــاذّقـ ــتوجبّاختـ ــانونّويسـ للقـ

273ّاهلدم.
اذّقرارّهدمّالبناءّاملقامّّبيةّوالتعمريّالّيتوق فّعندّحد ّإمنّجمل ةّالتهيئةّالتا84ّّختصاصهّاملضم نّصلبّالفصلّّيابةّاخلصوصي ةّإلمباشرةّرئيسّالنّ ّّ- خت 

ّكل ياّواإلّّهربصورةّخمالفةّللتاتيبّالعمرانيةّاملعمولّهباّبلّيتعد اهّوجوابّإىلّالسّ  ،ّوالّميكنهّأنّّستعانةّابلقو ةّالعامةّإنّلزمّاألمرعلىّتنفيذّذلكّالقرار
إذاّاستندتّإىلّأسبابّشرعي ةّتتعل قّابلنّ لتزايتفص ىّمنّذلكّاإل  274ظامّالعامّ.مّاحملمولّعليهّقانوانّإالّ 

 ختاذ قرارات اهلدم:سابقة الإجراءات  -3

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
والتعمريّهوّمنّالضماانتّاألساسيةّاملمنوحةّلفائدةّاملخالفّواليتّتفتحّلهّإمكانيةّّمنّجملةّالتهيئةّالتابية84ّّّّإجراءّالسماعّاملنصوصّعليهّابلفصلّّّّ-

اذّاإلدارةّلقرارهاّ.  276مّإحتامهاّإىلّإبطالّقرارّاهلدمّ.يّعديؤدّ ّو275ّّتسويةّوضعيتهّقبلّإخت 

 
ّ.2016فيفري18ّّبتاريخّّّ 137405عددّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّّ 269
 .2016ّديسمرّب30ّبتاريخّّّ 134739عددّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضية270ّّ
ّ.2016جوان15ّّّبتاريخ140738ّّعددّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّّ 271
 ّ.6201ّيليةجّو15ّبتاريخ124349ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد272ّّ

 ّ.2016نوفمرب30ّّبتاريخ124417ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم273ّ

ّ.2016جويلية14ّّبتاريخ127864ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 274
 .2016ّديسمرّب30ّبتاريخّّّ 134739عددّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّ 275
ّّّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ139930ّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّّاحلكم276ّّ
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بنيّّ- التمييزّ منّّّّيقعّ لسماعهّ املخالفّ فيهاّاستدعاءّ يعد ّ واليتّ للتسويةّ القابلةّ ّواملخالفاتّ األساسيةّ للتسويةّواليتّّاإلجراءاتّ القابلةّ املخالفاتّغريّ
للطريقّّّيكونّفيهاّإجراءّاإلستدعاءّغريّذيّجدوىّوالّينالّمنّشرعيةّقرارّاهلدمّعلىّغراراّالبناءّدونّاحلصولّعلىّترخيصّوعلىّاملساحةّاملخصصة

277ّان.وتكونّسلطةّاإلدارةّإزاءهاّمقي دةّإبختاذّاإلجراءّاملقر رّقانّوالعام،ّ
ماعّاملنصوصّثبوتّبناءّاملد عيّفوقّملكّالدولةّينز لّاملخالفةّاملذكورةّضمنّاملخالفاتّغريّالقابلةّللتسويةّوجيعلّمنّإجراءّاإلستدعاءّقصدّالسّ ّّ-

278ّّمنّجمل ةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّغريّذيّجدوىّ.84ّعليهّابلفصلّ
التاتيبّالبلديةّتعد ّمنّقبيلّالواثئقّالرمسيةّال يتّينجزهاّاألعوانّاملؤه لونّلذلكّواحملل فونّيفّالغرضّوتتضم نّبياانتّإن ّحماضرّاملعاينةّال يتّحير رهاّأعوانّّ-

جديرةّابإلعتم تكونّ وال يتّ األشغالّ تشخيصهاّمبكانّ يتم ّ ال يتّ العمرانيةّ للمخالفاتّ العنيّومعاينتهمّ التاتيبّعلىّ أعوانّ تقبلّخبصوصّحتو لّ ادّوالّ
بدعوىّالزورّأمامّالقاضيّالعديلال ّكماّأن ّااملعايناتّاملذكورةّميكنّإجراؤهاّخارجّالتوقيتّاإلداريّوأايمّاألحدّويفّالعطل.طعنّفيهاّإالّ  .279ّّّّ
ّكل ّمنّلهّصفةّيفّعقارّالتداعيّفإن ّاإلستدعاّّ- ّعترّبءّاملذكورّيمىتّثبتّاستدعاءّالشخصّاملعينّابلقرارّاملطعونّفيهّعنّطريقّقرينهّأوّمساكنهّأو

280ّاّللمعينّابألمرّابلطريقةّالقانونيةّطاملاّأن ّالغايةّمنّاإلجراءّقدّحتق قتّ.قدّبلّ 
اّّمّاملدعيةّنسخةّمنّاإلستدعاءّبدليلّعدمّإمضائهاّعليه،ّفإن هّيعت دّبهّضرورةّأن ّاملشرعّذكرّ"توجيهّاالستدعاءّمبكانّاألشغال"ّوهوّمولئنّملّتتسلّ ّ-

ّمسألتنيّومهاّ"التوجيه"ّالّثبوتّبلوغّاالستدعاءّللمخالف،ّوكذلكّمبكانّاألشغالّأيّالصبغةّالعينيةّللمسألةّنظراّللصعوابتّالواقعيةّيّفيؤكدّعلىّّ
281ّإعالمّاملخالفّشخصياّ.

ّّضّرحمّّعلىّّإمضاءهّّوعدمّّاملعاينةّّعمليةّّحلضورّّاملخالفّّاستدعاءّّعدمّّفإنّ ّّ،املعاينةّّضرحمّّمنّّبنسخةّّاحلكمةّّدّ مّّعنّّاإلدارةّّجهةّّامتنعتّّنلئّّ-
ّعلّىّّالعطّ اإلّّمنّّاملخالفّّمتكنيّّّّمتّ ّّاملاوّطّّجهةّّمنّّللمعاينةّّالعينيةّّالصبغةّّإىلّّابلنظرّّدارةاإلّّجهةّّمنّّاملتبعةّّاإلجراءاتّّسالمةّّمنميسّّّّالّّالبحث
 282.أخرىّجهةّمّنّإليهّنسبّماّومناقشةّاملعاينةّفحوى

املعايناتّاجملراةّمنّقبلّّتّّ- تعد ّواثئقّرمسيّ تمت عّ للقانونّلكوهناّ الشرعيةّوالسالمةّواملطابقةّ بقرينةّ يثبتّماّخيالفهاّةّجديرةّابإلاإلدارةّ عتمادّإىلّأنّ
ّطمئنانّهلاّأوّاملطالبةّبعدمّالعملّهباّمبجر دّتقدمّيةّدقيقةّوااللتفاتّعنهاّوعدمّاإلضرورةّأن هّالّميكنّدحضّونفيّماّتضمن تهّمنّمعطياتّفني ةّوواقعيّ 

 283ّ.شكايةّجزائيةّمنّأجلّحتريفّحقائقّماّتزالّقيدّالنشر

 

 : املصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية-الثالثةالفقرة 

ّّ:الت ايلّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت
ّّيتتّ ّّ- العمومية ابملصلحةّ التصريحّ العمرانيةّ التهيئةّ مثالّ علىّ املصادقةّ عنّ املناطقّبّ بتحديدّ ترابياّ املختصةّ اإلداريةّ اجلهةّ وإلزامّ املقررةّ لألشغالّ

لكيّاملشمولةّابملثالّواملخصصةّللطرقاتّوالساحاتّالعموميةّواملساحاتّاخلضراءّأوّاملخصصةّللتجهيزاتّاجلماعية،ّدونّأنّينالّذلكّمنّحقّما

 
 ّّ.2016فيفري10ّّبتاريخ133353ّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّّاحلكمّ 277
 .2016ّّمارس7ّّبتاريخ123017ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف278ّّ

 .2016ّّمارس18ّّبتاريخ123782ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف279ّّ

 ّ.6201ّيليةجّو15ّبتاريخ124349ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد280ّّ

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ124790ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم281ّ

ّ.2016نوفمرب30ّبتاريخ142546ّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّحلكما282ّ
ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ145436ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد283ّّ



 

51 

 
 املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع : العنوان الثان

ّكلية أوّختصيصّجزءّمنهاّلألغراضّاملذكورةّيفّإستغالهلا،ّوهوّماّيستدعيّمنّاجلهةّاملؤهلةّّّالعقاراتّاملشمولةّمبثالّالتهيئةّواليتّمت ّختصيصهاّبصفة
284ّلعامةّ.لتنفيذّمقتضياتّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّيفّمرحلةّالحقةّاقتناءّتلكّالعقاراتّابملراضاةّأوّتوخ يّإجراءاتّإنتزاعهاّلفائدةّاملصلحةّا

 : الضبط اإلداري -اخلامسالقسم 

 : املبادئ العامة ملفهوم الّضبط اإلداري ونظامه القانون  -لالفرع األوّ 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:ّخلصت
اإلزعاجّوالتحصنّّالسكينةّالعامةّأوّالراحةّهيّحالةّاهلدوءّيفّاملناطقّالسكينةّويفّالطرقاتّالعامةّويفّاملؤسساتّاليتّيستدعيّالعملّفيهاّعدمّّّّ-

ك رّصفوّّعحالةّاهلدوءّتاليفّاملشاجراتّيفّاألهنجّوالضوضاءّواحملالتّالعموميةّواالحتشادّوالضجيجّوكلّماّمنّشأنهّأنّيّّتقتضيّّمنّالضوضاء.ّو
 285ّ.الراحةّالعامّة

ّلرئيسّالبلديةّبصفتهّسلطةّضبطّإداريّعامّعلىّاملستوىّاحملل يّأنّحيل ّحمل ّسلطةّالضبطّاإلداريّاخلاصّيفّغلقّاحملال تّالتجارية،ّإالّ ّّّميكّناّلّّ-
286ّعندّوجودّخطرّحمدقّيهد دّالنظامّالعامّوشريطةّأنّيكونّالغلقّوقتًياّوالّهنائًياّ.

-ّّّّ اليتّتصدرهاّاإلدارة التعليماتّ للقيامّأبعمالّأوّاإلالضبطّاإلداريّهوّمجلةّ بينهمّّإىلّاألشخاصّ العالقاتّ تنظيمّ القيامّأبعمالّقصدّ نتهاءّعنّ
 287ّ.ومحايتهمّمنّاألضرارّاليتّتنجمّعنّاملساسّابلنظامّالعامّوالصحةّالعامةّوالسكينةّالعامة

لّبعمليةّالضبطّمثلّرئيسّاجلمهوريةّوالوايلّورئيسّالبلديةّوتكونّيتّتتكفّ ذيّمتارسهّاجلهاتّاإلداريةّالّ الّ ّّينصرفّجمالّالضبطّاإلداريّإىلّالنشاطّّ-
تّهباّتخذةّيفّإطارهاّمعّالظروفّاليتّحفّ اإلدارةّخاضعةّيفّجمالّالضبطّاملتعل قّهباّإىلّرقابةّقضائيةّمتتد ّإىلّحد ّالتثبتّمنّمدىّتناسبّالتدابريّامل

288ّليتّترميّإىلّحتقيقهاّ.واألهدافّا
 

 : التطبيقات املختلفة ملاّدة الّضبط اإلداري  -الفرع الثان

 الّنزاعات املتعّلقة ابلرخص اإلداريّة:  -  وىلالفقرة األ 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
289ّعمالّمببدأّتوازيّالصياّوالشكلياتّفإن ّللسلطةّاإلداريةّاملخو لّهلاّإسنادّالرخصةّأوّتعويضهاّصالحيةّسحبهاّأوّإلغائهاّ.ّ-
ّكتابياّيفّشكلّقرارّيسل مّللمعينّابألمرّمنّقبلّالسلطةّاملؤهّ ّّيكوّنمنّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمري69ّّّّأحكامّالفصلّّإىلّّإستناداّّّّ- لةّّالتخيصّيفّالبناء

ّكلّاإلجراء ّكلّالواثئقّواستيفاء  290ّ.ستشارةّاللجنةّالفنيةّاملختصةاتّاملستوجبةّقانوانّومنهاّخاصةّإلذلكّوبعدّتقدمي

الّيقومّمقامّالتخيصّيف2007ّّّأوت22ّّّّزيرّالداخليةّبتاريخّّالصادرّعنّّو16ّّالتنبيهّعلىّالعارضّبضرورةّتسييجّأرضهّعمالّابملنشورّالوزاريّعددّّإن ّّّّ-
291ّالبناءّوالّيعفيهّمنّطلبّاحلصولّعلىّرخصةّيفّالغرضّ.

 
 ّ.2016ّجويلية15ّّبتاريخ18821/1ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 284

2016ّمارس7ّّبتاريخ138807ّّّّعددّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّةحلكمّا285ّ
 .2016ّّأفريل29ّّبتاريخ122067ّّعددّّالقضي ةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 286

 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ124491ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 287

 ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ124491ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 288

 .2016جوان15ّّبتاريخ133527ّّّعددّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّحلكمّا 289
ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ139400ّّّعددّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 290
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ك نّمنّالتخليّعنّالن شاطّاملوازيّقبلّقيامّاإلدارةّبتسليطّالعقوبةّعليهّالّجيدّالتمس كّبوجوبّإنذارّاملعينّابألمرّبوجودهّيفّوضعيةّغريّقانونيةّحىتّيتمّّ-
ّالقانونّعلىّذلكّأوّالتاتيبّاملنظ مةّللقطاعّصراحةّ. 292ّّّمربراّقانونياّوجيهاّذلكّأن ّاإلدارةّالّتطالبّإبجراءّالتنبيهّإالّمىتّنص 

دليةّأوّاملوظفنيّأوّاألعوانّالذينّأسندّإليهمّالقانونّسلطةّمعاينةّاجلنحّواملخالفاتّتكونّمعتمدةّإىلّاحملاضرّوالتقاريرّاحملررةّمنّقبلّمأموريّالضابطةّالعّّ-
293ّأنّيثبتّماّخيالفهاّ.

لّّ- القانوينّ املركزّ علىّ التأثريّ ابلاّ هلاّ اليتّ القراراتّ زمرّ ضمنّ لألشخاصّ العموميّ النقلّ مهنةّ تعاطيّ رخصةّ بسحبّ املتعل قّ القرارّ ابيندرجّ لن ظرّلمد عيّ
املؤاخ علىّ وواضحاّ تنصيصاّكامالّ الزجريةّ ابلصبغةّ املوسومّ القرارّ بتضمنيّ دقيقاّ التعليلّ ويكونّ التعليل.ّ تستوجبّ واليتّ الزجريةّ إىلّلصبغتهّ املنسوبةّ ذاتّ

ّلطعنّفيهاّعندّاإلقتضاء.ّّاملستهدفّبهّحىتّيكونّعلىّبي نةّاتمةّمنّاألفعالّواملؤاخذاتّاملنسوبةّإليهّبصورةّتسمحّلهّبتحديدّموقفهّإزاءهاّوا
اذهّفإ ّكانّاألصلّيفّالتعليلّأنّيكونّمنصهراّيفّمنطوقّالقرارّوأنّيكونّدقيقاّوواضحاّبصورةّتكشفّعنّاألسبابّاليتّأد تّإىلّإخت  ن ّفقهّالقضاءّولئن

 294يردّابإلط العاتّوالذيّحييلّإىلّواثئقّأخرىّ.ّأصبحّيبحثّعنّحتققّالغايةّمنّالتعليلّبقطعّالن ظرّعنّموقعهاّصلبّالقرارّوذلكّبقبولّالتعليلّالذي

 

 الّنزاعات املتعّلقة ابمللك العمومي:  -ثانيةالفقرة ال

ّالت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت
اإلشغالّالوقيتّولزمةّاملرفقّالعموميّيفّاملتعلقّبضبطّشروطّوصيا2007ّّّّفيفري19ّّّّاملؤر خّيف2007ّّّّلسنة362ّّّّأحكامّاألمرّعدديستفادّمنّّ -

نّإقتضتّاملصلحةّبصفةّأحاديةّدونّالتقي دّأبجلّإتعل قّابإلشغالّالوقيتّللملكّالعموميّالبلديّّاملالعقدّّإهناءّّّّامللكّالعموميّالبلديّأن هّجيوزّللبلدية
ذلك وضرّوّّالعامةّ املايلّ توازهناّ وإختاللّ للبلديةّ املاليةّ اإليراداتّ تراجعّ العموميّمثلّ للملكّ وقيتّ إشغالّ عقودّ إطارّ يفّ املمنوحةّ األمالكّ إستجاعّ رةّ

 295ّ.البلديّقصدّإعادةّتوظيفهاّبصفةّمباشرةّأوّبكرائها

 : ببطاقة التعريف الوطنيةالّنزاعات املتعّلقة   -الثالثةالفقرة 

ّّ:الت ايلّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت
منّجملةّاجلنسيةّالّيتم ّفقدانّاجلنسيةّأوّإسقاطهاّأوّسحبهاّإالّأبمرّوتنشرّاألوامرّالصادرةّابلتجن س37ّّّّو33ّّو30ّّطبقاّألحكامّالفصولّّّّ-

كومةّيفّإكتساهباّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّوجيريّالعملّهباّمنّاتريخّابجلنسيةّالتونسيةّأوّبفقداهناّأوّإبسقاطهاّأوّبسحبهاّأوّمبعارضةّاحل
يغدوّغريّمؤسسّإمضائها.ّوطاملاّملّيثبتّفقدانّاملعينّابألمرّللجنسيةّالتونسيةّمبقتضىّأمر،ّفإن ّالقرارّالقاضيّبعدمّمتكينهّمنّبطاقةّتعريفّوطنيةّّ

296ّبدأّاملساواةّبنيّمجيعّاملواطننيّاملكر سّابلدستورّ.علىّسندّسليمّمنّالواقعّوالقانونّوخمالفاّمل
 

 :ومعادلة الّشهادات العلمّيةواملناظرات املبادئ املتعّلقة ابلّتعليم   -القسم الّسادس

 :الّتعليم  -الفرع األّول

 
ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ139400ّّّعددّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّحلكمّا291ّ
 .2016ّجواّن15ّبتاريخ133527ّّّعددّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّحلكمّا 292
 ّ.2016ّجويلية14ّبتاريخ145106ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة 293

 ّ.2016ّجويلية14ّبتاريخ145106ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة 294

 ّ.2016ّأفريل28ّبتاريخ124303ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّة295ّ
 ّ.2016ّجويلية15ّبتاريخ124218ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ة 296
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 احلق ف التعليم:  -الفقرة األوىل

ّالت ايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
لّالتسجيلّوطريقةّاإلعالمّهباّوتركتّمسألةّتنظيمّذلكّاإلجراءّابتنظيمّالتسجيلّاجلامعيّحتديداّلكيفيةّضبطّآجّّةنّالنصوصّاملتعلّقطاملاّملّتتضمّ ّّ-

ابلنّ للمؤسّ  الراجعّهلاّ اجلامعيةّ ّّّوّّ،ظرسةّ اجلهة اكتفتّ للسنةّّّّىاملدعلئنّ األوىلّابلنسبةّ للراسبنيّابلسنةّ الرابعّ االستثنائيّ التسجيلّ فتحّ عليهاّإبعالنّ
ناءّأنّستثعّهبذاّاإلهّعلىّالطالبّالراغبّيفّالتمتّ قانوينّيلزمهاّبتحديدّآجالّقبولّاملطالب،ّوعليهّفإنّ ّّهّالّوجودّلنصّ ،ّفإنّ 2014-2013اجلامعيةّّ

اإل إىلّ ابلسعيّ حرصهّ قبولّّستعالميتجمّ وآجالّ املطلبّ تقدميّ إجراءاتّ وأنّ ّّهعنّ اّّخاصةّ ّونشرّ للجامعةّ الرمسيّ ابملوقعّ متّ إلعالنّ ّّّّالذيّ 30ّمنذ
ّكافيةّّ يعدّ 2013ّّسبتمربّّ ّكانّعلىّاملدّ شهارّجرتّعليهّاألعرافّاجلامعية،ّوأنّ إلعالمّواإلّلوسيلة عيّتقدميّمطلبهّيفّأجلّمعقولّينطلقّاحتسابهّّه

 297ستقرارّالوضعياتّالدراسيةّ.إنةّاجلامعيةّّونطالقّالسّ حمتماّخاصةّإلريخّنشرّاإلعالنّّومنذّات

 اإلمتحاانت:  -ثانيةالفقرة ال

 نتائج اإلمتحاانت:( أ
 

ّالت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت
املؤهّ يبقىّّّّ- ّّتقييمّ للسلطة موكوالّ أمراّ للتالميذّ العلميةّ للتالميذّالتّ العلميّ املستوىّ تقديرّ بسلطةّ يستأثرّدونّسواهّ الذيّ القسمّ التقديريةّجمللسّ

مىتّقامّدليلّعلىّوجود خطأّماديّأوّقانوينّّّّومدىّأتهل همّلاللتحاقّمبسلكّالتكوينّاملهينّأوّالتعليمّالثانويّوالّمتتد ّإليهاّرقابةّالقاضيّاإلداريّإالّ 
298ّابلسلطة.ّأوّخطأّفادحّيفّالتقديرّأوّاحنراف

 جلان اإلمتحاانت:ب( 
 

ّالتايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
ةّاألعدادّالواقعّمراقبةّصحّ ّّالّمتتدّ ّو.علىّخطأّماديّأوّاحنرافّابلسلطةّّنطوائهإيفّحدودّّّّقاضيّجتاوزّالسلطةّتقييمّاللجانّللمتشحّإالّ الّيراقبّّّّ-

 299ّ.متحاّنتوىّاإلالتّأوّالنتائجّإىلّمراقبةّمالئمةّالعددّاملسندّحمّلاملعدّ احتساهباّلتحديدّ

 : املدرسي   الّتأديب -ةلث الفقرة الثا

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّّإدّّجمرّ ّّيعدّ ّّ- أوّأيّوسيلةّّإصطحابّجهاز إىلت ّإلكتوينّ اإلّّصالّ حدّ قاعةّ يفّ النظرّعنّّذاتهّخماّّمتحانّ بصرفّ للعقابّ موجبةّ منّّإلفةّ ستعمالهّ

 300عدمهّ.

ةّأوّّةّعلىّوجودّأغراضّشخصيّ ستحضارّحججّأوّعلىّاألقلّقرائنّقويةّومتظافرةّدالّ إمنّاملعينّابألمرّّمسكّابحنرافّاإلدارةّبسلطتهاّّالتّ ّّّبيتطلّ ّّ-
ّّ على أيتّ ملّ ماّ وهوّ العامة،ّ املصلحةّ معّ بطبيعتهاّ تتنافّ اإلإثبأهدافّ مبجردّ مكتفياّ املدعيّ انئبّ أبنّ اتهّ أوراقّّّّدعاءّ إصالحّ إبعادةّ مطالبتهّ

 
ّ.2016مارس7ّّبتاريخ137470ّّّعددّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّةاحلكم297ّّ
 .2016جوان24ّّبتاريخ124899ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف298ّّ

ّ.2016مارس7ّّبتاريخ138553ّّعددّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل299ّ
ّّ.2016مارس29ّّبتاريخّ 139312ّعددّالصادرّيفّالقضيّةّبتدائياإلكمّاحل300ّ
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ّكانّالسببّالداعيّلرفتهّهنائياّمنّالكليّ  دعائهّمردودّعليهّمنّهذهّإدّرابطةّسببيةّبينهما،ّمباّجيعلّّةّدونّإقامةّالدليلّعلىّوجّواإلختباراتّاليتّأجراها
 301ّ.عةلفّوخاصةّمنّشهادةّاملدعوةّم.غّاحملتجّمباّشبهةّوجودّعقوبةّمقنّ الناحية،ّسيماّوأنهّملّيربزّمنّمظروفاتّامل

-ّّّّ الفصل أحكامّ منّ 13ّّّّيؤخذّ عدد التوجيهيّ القانونّ منّ اخريةّ 80ّّّّفقرةّ 2002ّّّّلسنة يف 23ّّّّاملؤر خّ والتعليم2002ّّّجويلية ابلتبيةّ املتعل قّ
مّّأايّ 3ّّتتجاوزّّلّللتلميذّاملرادّمعاقبتهّابلطردّملدةّّعّخوّ املشرّ ّّنّ أ2008ّّفيفري11ّّّّاملؤرخّيف2008ّّّّلسنة9ّّّّاملدرسيّمثلماّمتّتنقيحهّابلقانونّعددّّ

ثناءّالسريّالعاديّللدروسّأوّأثناءّإجتيازّاإلمتحاانتّومنّاببّرّالعقوبةّسواءّمتّإرتكابّاخلطأّأالدفاعّعنّنفسهّوذلكّبقطعّالنظرّعنّإطاّّحقّ 
 302.أوىلّوأحرىّإمتحاانتّالباكلوراي

ّكماّمتّتنقيحهّابلقرارّاملؤرخّوا2008ّأفريل24ّّؤرخّيفّمنّقرارّوزيرّالتبيةّامل19ّالفصلّّلئنّاقتضتّأحكامّ- ملتعلقّبضبطّنظامّامتحانّالباكالوراي
ّّلتحقيقّّابّّاملختصةّّّّللجنةأنهّميكن2014ّّّّمارس14ّّّّيفّّ كماّّّإبلغاءّاالمتحاّنّّكتفاءاإّلّّيفّحاالتّالغشّوسوءّالسلوكّيفّإمتحانّالباكالورايوالبت 

،ّعقوبةّحتجريّالتسيمّمعّالرفتّمنّاملؤسساتّالتبويةّالعموميةّملدةّتتاوحّّوّخطورتهضوءّظروفّارتكابّالغشّّ،ّعلىّّميكنهاّأنّتقتحّعلىّالوزير
اإلدارةّبسلطةّتقديريةّيفّتسليطّالعقابّالذيّتراهّمالئماّللخطأّالذيّيرتكبهّالتلميذّيفّهذهّاحلالةّضرورةّأنّرقابةّّتتمتعّّّوبنيّسنةّوّمخسّسنوات،ّّ

ّّالّ قابّابلنسبةّاىلّاخلطأّالثابتّإىلّتقديرّدرجةّالعإّالقاضيّالّمتتدّ  وجودّّّ،ّأوفعالّالصادرةّوّالعقوبةّاملسلطةّوجودّعدمّتالؤمّواضحّبنيّاألمىتّتبني 
303ّّ.حنرافّابلسلطةّأوّابإلجراءاتخطأّفاحشّيفّالتقديرّأوّاإل

يفّإطارّتطبيق1991ّّّأكتوبر1ّّّبتاريخ93/91ّّاتريخّصدورّمنشورّوزيرّالتبيةّعدديت ضحّابلرجوعّإىلّالنصوصّاملتعلقةّبتنظيمّالتعليمّالثانويّيفّّ-
الّتتعرضّإىل2002ّّّّلسنة80ّّّّاملتعلقّابلنظامّالتبويّالواقعّإلغاؤهّمبوجبّالقانونّالتوجيهيّعدد1991ّّجويلية29ّّّّاملؤرخّيف65ّّّّالقانونّعددّّ

اّملّتفو ضّللوزيرّاملكلفّابلتبيةّصراحةّأوّضمني اّصالحي ةّتنظيمّهذهّاملاد ة.ّوالّجيوزّمسألةّالنظامّالتأدييبّابملدارسّواملعاهدّالثانويةّفضال ّعنّأهن 
التوجيهيّعدد القانونّ ترتيبياّوألن ّ منشوراّ شرعيتهّإبعتبارهّ لعدمّ املذكورّ املنشورّ أحكامّ إىلّ اإلستنادّ 80ّّّّعندئذّ أن 2002ّّّّلسنة صراحةّعلىّ ّ نص 

304ّلتبوي ةّيقعّضبطهّبقرارّمنّوزيرّالتبيةّوالذيّيكونّابلضرورةّالحقاّللقانونّاملشارّإليهّ.النظامّالتأدييبّللمؤس ساتّا
 

 : املناظرات  -نالفرع الثا

ّّ:ّةالت اليّئدااحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصتّّّّّّّّّّّّ
وفًقاّجلدولّبياينّيفّالواثئقّاملعد ة1998ّّّختباراتّومجيعّالواثئقّاملتعل قةّمبناظرةّانتدابّتالمذةّمفتشيّشرطةّدورةّّأوراقّاإلإتالفّّطاملاّثبتّّّّ-ّ

من8ّّّّواملدىلّبهّمنّوزارةّالداخليةّوأن ّعمليةّاإلتالفّقدّمت تّعلىّمعىنّاألحكامّاملنصوصّعليهاّابلفصل2009ّّّّو2000ّّلإلتالفّبنيّسنيتّّ
ّّاألم عدد ّّلس1981ّّرّ بض1988ّّنة ّّاملتعل قّ يف التصر فّ وتراتيبّ شروطّ وحتويلّّبطّ األرشيفّ وإتالفّ وفرزّ الوسيطّ واألرشيفّ اجلاريّ األرشيفّ

عاءّالعارضّحتص لهّعلىّّاّهبذهّالواثئقّقصدّالتثب تّإدّ ستجابةّاإلدارةّلطلبّاحملكمةّاملتعل قّمبد هعّعلىّاألرشيفّالعام،ّفإن ّعدمّإاألرشيفّواإلط ال
305ّّّلهّالتصريحّبنجاحهّيفّاملناظرةّاملذكورةّيعتربّمعل الًّويفّطريقهّ.ّمعد لّخيو ل

-ّّّّ الفنّ يعد  يةّاليتّترجعّابلتقديرّإىلّجلانّاإلصالحّدونّسواهاّوالّرقابةّللقاضيّاإلداريّعليهاّيفّالتقييمّالعلميّالختباراتّاملتشحنيّمنّاملسائلّ
يفّحدودّماّقدّيشوبّقراراهتاّمنّّ إىلّّّّالتّأوّالنتائجّدونّأنّمتتدّ حتساهباّلتحديدّاملعدّ ةّاألعدادّالواقعّإأخطاءّماديةّيفّخصوصّصحّ ذلكّإالّ 

306ّمتحانّ.سندّحملتوىّاإلمالئمةّالعددّامل
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 ّ.2016ّديسمرب30ّبتاريخّّالصادر 134938ّعددالصادرّيفّالقضيةّ احلكمّاإلبتدائي 304

 ّّ.2016ديسمرب23ّّبتاريخ123775ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف305ّّ

 .2016أفريل29ّّبتاريخ125831ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم306ّ



 

55 

 
 املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع : العنوان الثان

 املبادئ املقّررة ف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة  : الباب الثان

 : تعّدد أسس املسؤولّية اإلداريّة -القسم األّول

 :ة املسؤولّية املبنية على اخلطأبادئ املقررة ف مادّ امل   -الفرع األّول

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة أصالة عنها:  -الفقرة األوىل

 مسؤولّية اإلدارة عن األعمال املاّدية غري الشرعّية: ( أ
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصّتّّّ
ذلكّأن ّّّّجتريدّاحملاميّمنّهاتفهّعندّمقابلتهّملنو بهّيفّإطارّالتدابريّالتنظيميةّالداخليةّللسجنّالصادرةّعنّاملديرّالعامّللسجونّواإلصالح.يندرجّّّّ-

املتعل قّبنظامّالسجون،2001ّّّّماي14ّّّّالؤر خّيف2001ّّّّلسنة52ّّّّمنّالقانونّعدد17ّّّّّّالفصلّّطبقّأحكامق يةّالسجنيّيفّمقابلةّحماميهّّإقرارّأح
307ّّّّتفتضّإلتزامّهذاّاألخريّابحتامّالتنظيمّالداخليّللسجنّوعدمّجتاوزهّمهماّيكنّالدافعّإىلّذلك.

اذّواألخطارّاليتّتلحقهمّخاصةّأثناءّالقيامّمبهامهمّوذلكّابختّ سةّالعسكريةّالسهرّعلىّسالمةّمنظوريهاّومحايتهمّمنّاحلوادثّّمنّواجبّاملؤسّ ّّ-
اختّ  اّ أهن  ثبتّ إذّ إالّ  الصورةّ يفّهذهّ املسؤوليةّ منّ اإلدارةّ تعفىّ بتحقيقّذلك.ّوالّ الكفيلةّ اإلجراءاتّ الوقائيّ مجيعّ الوسائلّ مجيعّ ةّواالحتياطاتّّذتّ

ّكلّ ةّللحيلولةّدونّتعرّ الضروريّ  308ّأنّيلحقّهبمّضررا.ماّمنّشأنهّّضّمنظوريهاّإىل
-ّّّّ اإلداريّّيعترب القضاءّ أمامّ عليهّ تسألّ ال ذيّ احملاكمّ إدارةّ عملّ صميمّ منّ األحكامّ نسخّ اخلدمةّتسليمّ إسداءّ يفّ املرفقيّ اخلطأّ ّ تبني  كل ماّ

309ّّّاملذكورةّ.
ةّالصادرةّعنّاإلدارةّواليتّتعم رّاألعمالّاملاد يةّغريّالشرعيّ تقاعسّاإلدارةّيفّتسخريّالقو ةّالعام ةّللمساعدةّعلىّتنفيذّحكمّقضائيّمنّقبيلّيعد ّّ-

 310ّ.ويّضذم تهاّمىتّثبتّذلكّوجيعلهاّمسؤولةّابلتع
إبقامةّالّّ- د ليلّعلىّحصولّأمرّهتاطلّاألمطارّبغزارةّالّيعفيّاإلدارةّمنّحتم لّاملسؤولي ةّعنّاألضرارّاليتّحتصلّللغريّواليتّالّميكنّالتفص يّمنهاّإالّ 

اّتفوقّبطاّر تّكثريّاملعد الئّأوّقو ةّقاهرةّخاص ةّوأن ّهذهّاألمطارّتعتربّمنّالعوارضّاليتّيفّوسعّاإلدارةّتوق عهاّوالتحس بّهلاّيفّغيابّماّيثبتّأهن 
اذّاالحتياطاتّالال زمةّلدفعهاّودرءّماّينشأّعنهاّمنّضرر.املألوفة،ّوكانّعليهاّمنّمث ةّإ  311خت 

هّالّّوأنّ 2011ّّستنشاقّاملدعيّللغازّاملسيلّللدموعّأثناءّأحداثّجانفيّّهّالّميكنّطبياّإثباتّإاالختبارّاملنجزّيفّالقضيةّأنّ طاملاّجاءّيفّتقريرّّّّ-
دموعّالصادرّعنّلستنشاقّاملدعيّللغازّاملسيلّلّإضّلهّمباّيستفادّمنهّأنّ عتداءّالذيّذكرّأنهّتعرّ رّأوّسقوطّبدينّمستمرّانتجّعنّاإلوجودّألضرا

رّلتحميلّاملسؤوليةّعلىّاجلهةّاّينتفيّمعهّأيّمربّ عتداءّاملزعومّممّ يعاينّمنّأيّعجزّبدينّانتجّعنّاإلاألمنّغريّاثبتّوّأنّاملعينّابألمرّالّّّّأعواّن
 312ّ.املدعىّعليهاّضرورةّأنّاإلقرارّمبسؤوليةّاإلدارةّيقتضيّّيفّالعمومّثبوتّالفعلّالضارّوّالعالقةّالسببيةّبينهما

313ّّ.ررّوالعالقةّالسببيةّبينهمارارّمبسؤوليةّاالدارةّثبوتّالفعلّّالضارّوالضّ قاإليقتضيّّ-

 
 .2016ّّجانفي27ّّّبتاريخ18853/1ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم307ّ

 ّ.2016ماي11ّّبتاريخ125623ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم308ّ

 ّ.2016ماي11ّّبتاريخ125623ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم309ّ

ّ.2016أفريل14ّّبتاريخ127684ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد310ّّ
ّ.2016جوان2ّّّبتاريخ127333ّّيّالصادرّيفّالقضيةّعددّاحلكمّاالبتدائ311ّ
ّّّّ.2016ديسمرب22ّّبتاريخ139376ّّعددّّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائياإّلكمّّاحلّ 312
ّّ.2016ديسمرب30ّّّبتاريخ142605ّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإّلكمّّاحلّ 313
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 مسؤولّية اإلدارة عن اإلستيالء: ( ب
 

ّّ:الت ايلّدأيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداري ةّّخلصتّّّّّّّّّّّّ
الّ إّّ- تقومّهباّاإلدارةن ّاإلحدااثتّ امللكية،ّوتكونّّّعلىّعقاراتّاخلواصّّيتّ املالكّبعضّعناصرّ بيدّ بقيتّ ّكل ماّ تكونّخاضعةّإىلّمنظومةّاالرتفاقات

314ّّ.اإلستغاللعنصرّمنّعناصرّّأيّ ّالعقارخاضعةّملنظومةّاالستيالءّإذاّملّيبقّلصاحبّ

 مسؤولّية اإلدارة عن مقّرراهتا غري الشرعّية ج( 
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
منّقانونّاحملكمةّاإلداريةّإالّأن ّتقديرّدرجةّتلكّاملسؤوليةّيتم ّعلىّضوء17ّّّّتكونّاإلدارةّمسؤولةّعنّقراراهتاّغريّالشرعيةّعمالّأبحكامّالفصلّّّّ-

ّكاملّاملس إذّيقعّحتميلها القرارات،ّ اليتّشابتّتلكّ الداخلية،ّيفّحنيّتكونّالعيوبّ ثبتتّعدمّشرعي تهّ الذيّ القرارّ النامجةّعنّ ؤوليةّعنّاألضرارّ
315ّةّ.مسؤولي تهاّجزئيةّأوّحىتّمنعدمةّيفّبعضّاحلاالتّإذاّماّثبتّأن ّالعيوبّاليتّيت سمّهباّذلكّالقرارّالّتعدوّأنّتكونّشكليةّأوّإجرائي

موميةّسنداّلقيامّاملسؤوليةّاإلداريةّوإنعقادهاّوإقرارّأحق يةّاملتضررّمنهّيفّالتعويضّمبجردّثبوتّالعالقةّاإلخاللّمببداّاملساواةّأمامّاألعباءّالّعيشك لّّّّ-
ّكلّ ّّالسببيةّبينهّوبنيّاألعمالّاإلداريةّأو ّاملباينّأوّاألشغالّالعمومية ّكاهلهّوحتميلهّبوجهّخاصّعبئاّاستثنائياّوغريّعاديّّماّتبني  اّآلتّإىلّإثقال ّأهن 

ويعكسّختصيصّعقارّاملدعنيّإلحداثّمنطقةّخضراءّمبوجبّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّإخالالّّّّلحةّالعامةّاليتّتتنزلّيفّنطاقها.أغراضّاملصّّبّعنترتّ 
ّكاهلهمّمنّخاللّحرماهنمّمنّالتصرفّيفّعقارهمّمقابلّانتفاعّالعمومّّ ةّتوظيفهّّبهّنتيجمببدأّاملساواةّأمامّاألعباءّالعموميةّضرورةّأنّمنّتبعاتهّإثقال

316ّّكمنطقةّخضراءّ.
اذهاّلقرارّغريّشرعيّواليتّتكونّملزمةّيفّصورةّصدورّحكمّهنائيّيقضيّإبلغاءّقراّّ- رهاّالقاضيّمساءلةّاإلدارةّتعويضي اّمؤد اهاّترتيبّجزاءّعنّاخت 

ّكانتّعليهّقبلّصدورّالقرارّالذيّمت ّّ ّإصالحّمسارهّاملهينّمنّالناحيةّالقانونيةّبعزلّأحدّأعواهناّأبنّتبادرّإىلّإعادةّالوضعيةّإىلّما إلغاؤهّوأنّتتوىل 
317ّّ.ونيةبصفةّرجعي ةّبتمكينهّمنّالتدر جّوالتقياتّوتصحيحّمسارهّالوظيفيّإنطالقاّمنّاتريخّمفعولّقرارّالعزلّإىلّاتريخّتسويةّوضعي تهّالقان

الناجمّعنّعدمّمشروعي ةّاملقر راتّاإلداري ةّوهوّيراعيّفيهاّظروفّالقضيةّّّقاضيّالتعويضّبسلطةّتقديرّالغرامةّاليتّيستوجبهاّجربّالضرريستأثرّّ-
ّيكونّمبلاّالغرامةّاملستحق ّمتماشياّوحقيقةّالضررّاملد عىّبهّ ّكل ّمنّومالبساهتاّومجلةّاملعطياتّاملاد يةّوالقانونيةّاملتوف رةّفيهاّحىت  وملدىّمسامهة

 318الطرفنيّيفّوقوعه.
ارّسندّدعوىّالتعويضّماد ةّجتاوزّالسلطةّالّحيولّدونّتثب تّالقاضيّاملنتصبّيفّماد ةّالقضاءّالكاملّيفّشرعيةّالقّرّعدمّاستصدارّحكمّيفّ-

319ّرميّاإلدارةّعم اّتسب بّفيهّمنّأضرارّملنظوريهاّعندّاالقتضاءّ.والقضاءّبتغ
املستوجبةّقانوانّمثلّأجلّاإلستدعاءّأمامّجملسّالتأديبّتشك لّسنداّألحقيةّعدمّشرعيةّالقرارّامللغىّمنّجهةّعدمّإحتامّاإلدارةّلإلجراءاتّّ-

320ّّّالعارضّيفّتغرميّاإلدارةّبعنوانّاألضرارّالناشئةّلهّيفّهذاّاخلصوصّ.

 
ّ.2016ّّجوان16ّّّبتاريخ17538/1ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد314ّّ
 .2016ّّّديسمرّب30ّبتاريخ125258ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 315

 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ121357ّّعددّّالقضي ّةاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيف316ّّ

ّ.2016جوان17ّّّّبتاريخ127494ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ  317
ّّّ.2016نوفمرب17ّّبتاريخ127149ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ  318

ّ.2016أفريل29ّّبتاريخ127871ّّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ
ّ.2016ماي13ّّبتاريخ127427ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ  319
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 : ة اإلدارة عن احلوادث املدرسّيةمسؤوليّ ( د
 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
أيّاخلطأّاملتأيتّمنّاخلللّالواضحّيفّّّساسّاخلطأّاملرفقيّالواجبّاثباته،مساءلةّاإلدارةّعنّاألضرارّاحلاصلةّمنّجراءّاحلوادثّاملدرسيةّتقومّعلىّأّّ-

ّكاهلهاّبعدمّقّوتسيريّاملرفقّالعامّ  321.اّلتفاديّالضرروسعّهّيامهاّمباّيفاملتمثلّيفّتقصريّإدارةّاملدرسةّوغفلتهاّعنّواجبّاملراقبةّاحملمولّعلى

-ّّّ ّّأنّّعلىّّابحلرصّّوذلكّّهمسنّ ّّلصغرّّابلنظرّّخاصةسةّمنعّالتالميذّمنّإتيانّأفعالّمنّشأهناّاإلضرارّهبمّّّعلىّاإلطارّالتبويّداخلّاملؤسّ يتعني 
 322هلمّ.ّحيصلّأنّميكنّضررّأيّّودرءّالالزمةّوالرعايةّاملراقبةّحتتّيكونوا

ّّوالرقابّةّّالرعايةّّوغيابّّالعامّّاملرفقّّتسيريخنرامّيفّّإّّعنّّمّ يناحلصةّّّّاملشرفنيّّاملعلمنيّّمنّّغفلةّّيفّّمراقبةّّأوّّحراسةّّدوّنّّابمللعبّّوحدهمّّالتالميذّّترك  -
ّّاألضرارّبقدرّعامرةّتهامّ ذّمعهّتكوّنّامبّاملسؤوليةّلكاملّمستغرقةّعليهاّّعىداملّاجلهّةّتكونّذلكّّكلّّغيابّويفّاحلاالتّ،ّهذهّمثلّيفّرمهاتوفّ ّالواجب
 323ّ.نيابملدعّالالحقة

ّمنّإخاللّيفّتسيريّاملرفقّالعموميّضرورةّأن ّاإلدارةّهيّالضّ ّ- امنّحلسنّسريّاملرفقّّمسؤوليةّالد ولةّعنّاحلوادثّاملدرسي ةّجتدّسندهاّيفّاخلطإّاملتأيت 
 324العموميّومنّاملفروضّعلىّالقائمنيّعليهّالس هرّعلىّسالمةّالتالميذّ.

ّ

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة عن أحد أعواهنا:  -الثانيةالفقرة 

ّالت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت

ّكل ماّثبتتّأن ّهلاّصلةّوثيقةّبتسيريّاملرفقّالعامّاّلتتحم لّّّّ- ذيّينتميّإليهّّاإلدارةّاملسؤولي ةّعنّاألخطاءّاليتّيرتكبهاّأعواهناّحالّمباشرهتمّوظيفتهم
الس الحّالناريّالذيّتضعهّاإلدارةّبنيّيديّأحدّأعواهناّمنّاألشياءّاخلطرةّاليتّتكتسيّمسؤوليةّموضوعيةّويكفيّالنعقادهاّّّّيعتربّّهؤالءّاألعوان،ّّو

السب العالقةّ ّّي ّّبإثباتّ املسؤولية تلكّ تنتفيّ والّ اخلطر،ّ الشيءّ وبنيّ منهّ بهّ املد عىّ الضررّ بنيّ املباشرةّ إةّ قاإالّ  قو ةّ الضررّ مرد ّ فعلّّذاّكانّ أوّ هرةّ
 325املتضر رّ.

ّ

 املبادئ املقررة ف ماّدة املسؤولّية غري املبنية على اخلطإ واملسؤولّية القائمة على قرينة اخلطأ:  -الفرع الثان

 املبادئ املقررة  ف ماّدة املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العمومّية:  -الفقرة األوىل

 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: ( أ
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ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّكلّ بةّعنّاملنشآتّالعموميةّعلىّالذاتّاألضرارّاملتتّ حتملّّ- ّكانّواجبّالعنايةّهباّوصيانتهاّمناطّبعهدهتاّوحىت ّاملعنويةّاملالكةّهلا ّيفّالصورةّاليتّّما

326ّإحالةّعبءّالتعويضّعنّالضرر.ّفيهاّإبرامّإتفاقياتّختصّ ّيتمّ 
نّالقانونّاخلاصّوعليهّفإن ّإحاللّشركةّالعالقةّاليتّتربطّاإلدارةّصاحبةّاملنشأةّالعموميةّبشركةّالتأمنيّتضبطهاّقواعدّقانونّالتأمنيّالذيّيتفر عّعّ-

األمرّالذيّالتأمنيّحملّاإلدارةّيفّاخلالصّمنّشأنهّأنّيدفعّالقاضيّاإلداريّإىلّتفح صّبنودّعقدّالتأمنيّوهوّماّخيرجّابلضرورةّعنّجمالّإختصاصهّ
327ّالّجيوزّمعهّإخراجّاإلدارةّمنّنطاقّاملنازعةّوإحاللّالشركةّاملؤمنةّحمل هاّ.

ّكل ّالدعاوىّّيتبنيّابلرجوعّإىلّالعقدّاملربمّبنيّاإلدارةّاملالكةّللمنشأةّالعموميةّاملتسببةّيفّالضررّوشركةّالتأمنيّّطاملاّ- أنّهذهّاألخريةّحتلّحملهاّيف
ّكانتّويغطيّعقدّاليتّتقومّعلىّأساسّمسؤوليتهاّاملدنيةّوذلكّمبجردّإعالمّشركةّالتأمنيّمنّقبلّاملتضررّأوّمنّقبلّاإلدارةّاملؤمنةّهلاّ أبيّوسيلة

يةّوغريّاملاديةّاليتّميكنّأنّّالتأمنيّالتبعاتّوالنتائجّاملاليةّالناشئةّعنّمسؤوليةّاإلدارةّاملؤمنةّالتقصرييةّوشبهّالتقصرييةّمنّجراءّاألضرارّالبدنيةّأوّاملاد
نيّحملّاإلدارةّاملد عىّعليهاّيفّأداءّمبلاّالتعويضّاحملكومّتلحقّابلغريّنتيجةّحادثّحاصلّيفّإطارّالقيامّبنشاطهاّفإنهّيتجهّإحاللّشركةّالتأم

328ّبهّ.
ّكتلكّاملت صلةّبتكيزّاألعمدةّالكهرابئية،ّالّ- ّيقومّعلىّأساسّاملسؤوليةّعنّاألضرارّالنامجةّللغريّبسببّاألشغالّالعموميةّأوّاملنشآتّالعمومية،

ةّأمامّاألعباءّالعامةّويكفيّلقيامهاّإثباتّالعالقةّالسببيةّبنيّالفعلّالضارّوالضررّمم اّاخلطأ،ّبلّهيّمسؤوليةّموضوعيةّتبىنّعلىّخرقّمبدأّاملساوا
ّكاحتامهاّألحكامّاألمرّاملؤر خّيفّ املتعل قّبنصبّاخلطوط1887ّّأكتوبر12ّّيغينّعنّالبحثّيفّمدىّوجودّخطأّيفّجانبّاجلهةّاإلداريةّاملطلوبة

329ّّنطبقّعلىّاخلطوطّالكهرابئيةّمنّعدمهّ.الربقيةّواهلاتفيةّوصيانتهاّوتسيريهاّامل
لىّقرينةّاخلطإّاملسؤولي ةّالناشئةّعنّاألضرارّاليتّتلحقّمستعمليّاملنشآتّالعمومي ةّاليتّتتعه دّإبجنازهاّالذاتّالعمومي ةّأوّتصريفّشؤوهناّتقومّعّّ-

ّهلا ّكل ّماّيفّوسعهاّلدرءّّّابعتبارهاّاجلهةّاملوكولّهلاّأتمنيّالصيانةّالعاد يةّبعنواهناّوالّيتسىن  اّبذلت منّخاللّإقامةّالدليلّعلىّأهن  التفص يّمنهاّإالّ 
 330اخلطرّأوّيفّصورةّإثباتّحصولّأمرّطارئّأوّقو ةّقاهرةّأوّخطإّينسبّإىلّاملتضر رّنفسهّ.

-ّّّّ عمومي ةّتسهرّتلكّاملؤس سةّعلىّصيانتهاّوحفظهاّواستغالهلاّّقنواتّاملاءّالصاحلّللشرابّالت ابعةّللشركةّالوطني ةّالستغاللّوتوزيعّاملياهّمنشآتّّتعد 
هبا املكل فةّ العامّ املرفقّ مهم ةّ إطارّ عمالّ.يفّ اإلداريّ القاضيّ لفائدةّ ينعقدّ عنهاّ الناشئةّ ابألضرارّ املتعل قةّ النزاعاتّ يفّ النظرّ اختصاصّ فإن ّ ولذلكّ

ّع17ّّأبحكامّالفصلّّ واليةّّختصاصّالذيّسبقّأنّحسمّتلكّاملسألةّأبنّأسندّّجملسّتنازعّاإلّّليهّقضاءمنّقانونّاحملكمةّاإلداري ة،ّوهوّماّاستقر 
ّيفّمثلّهذهّالدعاوىّإىلّجهازّالقضاءّاإلداريّويت جهّلذلكّااللتزامّمبوقفّاجمللسّمباّأن ّقراراتهّواجبةّالتطبيقّسواءّمنّاحمل كمةّاملعني ةّابلنزاعّالبت 

 331زاعاتّاملماثلةّ.نّ املعروضّعليهاّأوّمنّسائرّاحملاكمّيفّاّل

تعويضّعّّ- املاءّهوّ إيصالّ قنواتّ النامجةّعنّمتريرّ األضرارّ إالتعويضّعنّ حق ّ التعّونّ إىلّ األشغالّرتفاقّابإلضافةّ األخرىّعنّ يضّعنّاألضرارّ
332ّالالزمةّلذلك.

ّكانّاثبتاّأن ّاهلالكّيعد ّغرياّابلنسبةّلقنالّواديّجمردة،ّفإن ّمسؤوليةّّّّ- اإلدارةّعنّالض ررّاملشتكىّمنهّتغدوّمسؤوليةّموضوعيةّيكفيّإلنعقادهاّطاملا
333ّثبوتّالعالقةّالس ببيةّبنيّذلكّالض ررّواملنشأةّاملذكورةّ.
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أجزاءّهّمنّّحالةّالشياعّاليتّيكونّعليهاّالعقارّاملتضررّمنّمنشأةّعموميةّالّحتولّدونّاحلكمّلفائدةّاملد عيّابملبالاّاملستحقةّيفّحدودّماّميلكّّ-
ّمشاعةّيفّذلكّالعقارّ.

استغالهلاّشريطةّّ- احلق ّواليتّميكنهّ ذلكّ عليهاّ املسل طّ لألرضّ مالكاّ يبقىّ الذيّ العقارّ صاحبّ منّ امللكيةّ ينزعّ اإلرتفاقّالّ حق ّ عدمّّّّلئنّكانّ
حيولّدونّاستغاللهّلعقارهّبصفةّطبيعيةّإبعتبارّّّّاملساسّابملنشأةّالعموميةّإالّأن ّمتريرّقنواتّاملاءّالصاحلّللشرابّيفّجزءّمنّأرضّاملد عيّمنّشأنهّأّن

األضرارّاليتّّّأن ّحقوقّاإلرتفاقّاملخو لةّلإلدارةّتفرضّعلىّذلكّاإلستغاللّشروطاّمعي نةّحد دهاّالقانونّوهوّماّخيو لّللمد عيّاحلق ّيفّاحلصولّعن
 334كهّمنّأجزاءّمشاعةّمنّالعقارّ.تلحقهّبسببّعدمّمتك نهّمنّإستغاللّعقارهّبصورةّطبيعيةّوذلكّيفّحدودّماّميّل

 حاالت اإلعفاء من املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: ( ب
ّالت ايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت

يكفيّّمباّيعينّأن هّّمبنيةّعلىّاخلطأّّمسؤوليةّموضوعي ةّغريّّّّاوتصرفهّّّاعنّاملنشآتّالعموميةّاليتّهيّيفّعهدهتّّةّاإلدارةّعنّاألضرارّالناجتةمسؤولّيّّ-
ّجلهةالنعقادهاّثبوتّالضررّوالعالقةّالسببيةّبنيّذلكّالضررّواملنشأة،ّوالّي اّقامتّبكلّ ّّالتفص يّّاإلدارةّّتسىن  يفّّماّّّّمنهاّإالّإذاّأقامتّالدليلّعلىّأهن 

 335ّ.لمتضررّأوّالغريينسبّلحصولّأمرّطارئّأوّقوةّقاهرةّأوّخطأّّأثبتتّتفاديّالضررّأووسعهاّل
ّ
ّ
ّ

 
 مبدأ عدم املساس ابملنشآت العمومّية: ( ج 
 

ّالت ايلّ:ّدأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت
ّّإ - مببدأّعدمّاملساسّسكريةّمباّفيهاّالثكناتّهيّمنّاملنشآتّالعموميةّّاملنشآتّالعن  ال يتّالّيسوغّاإلذنّإبزالتهاّأوّتغيريّأماكنهاّوذلكّعمالًّ

ّكانّتركيزهاّقدّمت ّبصفةّغريّشرعية،ّعلىّأنّيبقىّاببّالتعويضّمفتوًحاّأمامّاملتضر ر.  336ّابملنشآتّالعموميةّولو
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 املبادئ املقّررة ف ماّدة املرافق العمومّية:  -الفقرة الثانية

 مسؤولّية املرفق الصحي: أ( 
 

 حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء اإلستشفائّية:   ✓
ّالت ايلّ:أّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّّّّّ

تسيريّّتشتكّّ- بنيّّّّيفّ التمييزّ لصعوبةّ وابلنظرّ مث ةّ ومنّ إلشرافها،ّ اخلاضعةّ اإلستشفائيةّ واملؤس ساتّ الصح ةّ وزارةّ منّ للصح ةّكل ّ العموميّ املرفقّ
النا ّواملسؤوليةّ الطيب  القضاءّعلىّجوازّّمجةّعنّّمسؤوليةّاإلطارّ املتضر رين،ّفقدّاستقرّفقهّ التقاضيّعلىّ تيسريّسبلّ املرفق،ّوهبدفّ تنظيمّ خللّيفّ

تسيريّاملرفقّّّقاضاةّالوزارةّواملستشفىّابلتضامنّأوّمساءلةّأحدمهاّدونّاآلخرّمعّاإلبقاءّعلىّحق هّيفّالرجوعّابلدركّعلىّاجلهةّال يتّتشتكّمعهّيفم
337ّّالعموميّللصح ةّ.

ّكاهلّاإلدارةّاليتّتصبحّملزمةّتبعاّلذلكّتعفيّ- إبقامةّالدليلّعلىّتسيريهاّللمرفقّالعموميّّقرينةّاخلطإّاملتضر رّمنّعبءّاإلثباتّليصبحّحمموالّعلى
ّوقيامهاّبكل ّماّيلزمّلتفاديّحصولّالضرر،ّعلىّأن ّتلكّالقرينةّالّتتحو لّأبي ّحالّمنّاألحوالّإىلّقرينةّمسؤّو ّّالصح يّتسيرياّعاداي  لي ةّابعتبارّأن 

 338ذيّالّبد ّمنّعدمّثبوتّخالفهّلقيامهاّ.املسؤولي ةّالطبيةّواالستشفائي ةّتبقىّيفّمجيعّاألحوالّمؤس سةّعلىّاخلطإّال
رتكابهّلتحديدّالذمةّاملاليةّاملسؤولةّعنّإالناتجّعنهّالضررّومأاتهّوظروفّّظرّيفّإسنادّاألخطاءّيفّمادةّاملسؤوليةّالطبيةّعلىّطبيعةّاخلطأالنّ يتوقفّّ-

ّكانتّاملؤسسةّاالستشفائيةّأوّوزارةّالصحةّممثلةّيفّشخصّ  .املكلفّالعامّبتاعاتّالدولةالتعويضّوماّإذا

الطبّ ّّ- املفتضّصدورهاّعنّاإلطاراتّ أوّ الثابتةّ الصحةّمسؤولةّعنّاألخطاءّ العاملةّابملؤسّ وزارةّ الطبيةّ ّكّويةّوشبهّ العموميةّللصحةّحالة هنمّّساتّ
ّكانواّلريتكبواّأخطاءّموجبةّللتعويضّخيضعونّإليهاّمنّحيثّالتعينيّوالنّ  لوالّماّوضعّبنيّأيديهمّمنّصالحيةّاملباشرةّوالعالجّّقلةّواألجرّابعتبارهمّما

أعمالّّّّبكاملّاالستقاللّفيماّخيصّ ّّاسةّاالستشفائيةّاليتّيعملونّهبحيتفظونّإزاءّاملؤسّ ّّامبقتضىّقرارّتوظيفهمّيفّهذاّالقطاع.ّوعلىّخالفّذلكّفإّنّ 
ةّيفّاملقابلّبكاملّاملسؤوليةّعنّتعويضّاألضرارّّساتّالعموميةّللصحّ املؤسّ حتتفظّّّوّّ،شخيصّوالعالجّمباّحيولّدونّحتميلّتبعاتّأخطائهمّعليهاالتّ 

تهمّونظافتهاّّاتّاملوضوعةّعلىّذمّ ستقبالّوإيواءّاملرضىّأوّحالةّاملعدّ إقّاألمرّبظروفّّظرّسواءّتعلّ اليتّيكونّمأاتهاّاخنرامّسريّاملرفقّالراجعّإليهاّابلنّ 
339ّ.وروغريّذلكّمنّالصّ 

 

 اإلستشفائّية: أساس املسؤولّية  ✓
ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت

ّكلّ املسؤوليةّالطبيةّمبنيّ ّّ- ّّالصح يّةسةّّببّالذيّمنّأجلهّدخلّاملريضّاملؤسّ ماّثبتّحصولّضررّالّيتناسبّمعّالسّ ةّعلىّقرينةّاخلطأّوتكونّقائمة
ّّهذهّاألخريةّالّتعفّىنّ رّإثباتّاخلطأّيفّجانبّاإلدارةّوأاهّدونّأنّيكونّعلىّاملتضرّ بنيّالضررّوالعالجّالذيّتلقّ ةّنتّالعالقةّالسببيّ للعالجّوكلماّتبيّ 

إذ ديّااّعادايّوقيامهاّبكلّماّهيّمطالبةّبهّحسبّالتاتيبّوالعرفّلتّفرّيهاّللمرفقّالعموميّالصحيّتسيرّيأقامتّالدليلّعلىّتسيّّامنّاملسؤوليةّإالّ 
340ّّرّنفسهّ.مرّطارئّأوّخطأّاملتضرّ مر دهّقوةّقاهرةّأوّأوأن ّررّالضّ 

ّ

ّ

 : خاطراملعلى أساس ملسؤولّية اب( 
 

ّّ:ةالت اليئّدااحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبّخلصت

 
 ّّ.2016جانفي12ّّبتاريخ123274ّّةّعددّحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيّ ا337ّ

ّ.2016مارس7ّّبتاريخ126979ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 338
ّ.2016ديسمرب23ّّّبتاريخ138382ّّو134474ّعددّّالصادرّيفّالقضيتنيّبتدائيّاإلكمّاحل339ّ
 ّ.2016ديسمرب6ّّبتاريخ124827ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 340
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نعقادّمسؤوليةّاإلدارةّاملبنيةّعلىّّإبّعنّاألضرارّالناجتةّعنهاّّيتّتضعهاّاإلدارةّيفّأيديّأعواهناّمنّاألشياءّاخلطرةّاليتّيتتّ تعد ّاألسلحةّالناريةّالّ ّّ-
341ّمنّالقانونّاملتعل قّابحملكمةّاإلداريةّ.17ّاملخاطرّطبقاّملقتضياتّالفصلّ

-ّّّّ ديةّويكفيّلقيامهاّّمسؤوليةّاإلدارةّالراجعةّإليهاّاألشياءّاخلطرةّمسؤوليةّموضوعيةّغريّمبنيةّعلىّاخلطأّجتدّأساساهاّيفّفكرةّاملخاطرّغريّالعاإن 
إذّأثبتتّأنّالضررّمرد هّقوةّقاهرةّّخلطر،ّوالّميكنّابلتايلّإعفاءّاإلإثباتّالضررّاملشتكيّمنهّوقيامّعالقةّسببيةّمباشرةّبينهّوبنيّالشيئّا دارةّمنهاّإالّ 

342ّأوّفعلّمتضر ر.
منّالقانونّاملتعلقّابحملكمةّسواءّمنّخاللّماّميكن17ّّّلفصلّّطورةّخاصةّعلىّمعىنّااخلإن ّالتجمهرّابلطرقاتّوالساحاتّالعموميةّينطويّعلىّّّّ-
ّهلمّتوظيفهّمنّوسائلّوآلياتّأوّمنّخاللّماّوضعّعلىّذمةّقواتّاألمنّمنّصالحياتّللتصديّهلمّمباّيفّنّيصدرّعنّاملتجمهرينّأوّماّيتسىن ّأ

وهوّماّيضفيّعلىّاملسؤوليةّالناشئةّعنّاألضرارّاملتولد ةّيفّهذاّّّ.قوةذلكّإطالقّالنارّصوبّاملتجمهرينّمباشرةّإذاّماّعمدواّإىلّبلوغّمقاصدهمّابّل
منّخاللّإقامةّّاخلصوصّصبغةّموضوعيةّتنعقدّمبجردّثبوتّالضّ  الدليلّعلىّحصولّقوةّّررّوقيامّالعالقةّالسببيةّوالّميكنّلإلدارةّالتفصيّمنهاّإالّ 

343ّينسبّإىلّاملتضر رّنفسهّ.ّقاهرةّأوّخطأ
وىّتشريعّخاصّيكفلّللمتضر رّاحلصولّعلىّجرايةّسقوطّمنّاإلدارةّاملشغ لةّلقاءّالضررّالبدينّالالحقّبهّحيولّدونّقيامّاملعينّابألمرّبدعوجودّّّّ-

وأن ّالقضاءّلهّررّاملشتكىّمنهّّالتعويضّعنّهذاّالضررّعلىّاجلهةّاإلداريةّاملسؤولةّابعتبارّأن ّمتتيعهّبتلكّاجلرايةّمنّشأنهّأنّيستوعبّمجيعّآاثرّالضّ 
ّأبحكامّبغرامةّإضافيةّيؤد يّإىلّإثرائهّبدونّسبب،ّيفّحنيّخيو لّلهّمطالبةّهذهّاحملكمةّابحلصولّعلىّتعويضّعنّالضررّاملعنويّالالحقّبهّعمالًّ

344ّمنّالقانونّاملتعل قّابحملكمةّاإلدارية.17ّالفصلّ

 :ديّة املبادئ املقّررة ف ماّدة املسؤولّية التعاق  -الفرع الثالث

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّّّّّ
أن ّمبادئّالقانونّاإلداريّتبيحّملعاقدّاإلدارةّاحلق ّيفّالتعويضّعنّاخلسائرّغريّاّّتقتضيولئنّّّّ- لعاديةّالقاعدةّاألصوليةّأن ّالعقدّشريعةّالطرفنيّإالّ 

ّكانتّجهةّاإلدارةّمتسب بةّيفّّ اّخارجةّمتاماّّتلكّالظرّواليتّحلقتهّجر اءّتنفيذهّللعقدّيفّظروفّإستثنائيةّوبصورةّخمل ةّللتوازنّاملايلّخاص ةّإذا فّأوّأهن 
فّغريّالعاديةّاليتّعنّإرادةّطريفّالعقدّهبدفّحتقيقّالتوازنّبنيّاملصلحةّالعام ةّواملصلحةّاخلاص ةّوتنزيهّاإلدارةّعنّهاجسّاإلستفادةّاملاديةّمنّالظرّو

345ّيالقيهاّمعاقدهاّلتحقيقّأقصىّماّميكنّمنّالربحّواملنفعةّعلىّحسابهّ.
لّللبلديةّسحبّخمالفةّلإللتزاماتّالتعاقديةّاحملمولةّعلىّاملستفيدّمنّالرخصةّوخيوّ ّّالوقيتّللملكّالعموميّّناتّاإلشغالمعيّ ّّفّعنّأداّءالتخلّ ّّيعدّ ّّ-

املتعلقّبضبطّشروطّوصياّاإلشغال2007ّّّفيفري19ّّّّخّيفّّاملؤرّ 2007ّّلسنة362ّّّّالتخيصّوفقاّألحكامّالفصلّاخلامسّعشرّمنّاألمرّعددّّ
املرفق ولزمةّ خوّ ّّالوقيتّ الذيّ البلديّ العموميّ امللكّ يفّ حدّ العموميّ وضعّ البلديةّ لرئيسّ املعاليمّّّّلّ دفعّ عدمّ بينهاّ منّ حاالتّ يفّ الوقيتّ لإلشغالّ

عقودّإشغالّامللكّالبلديّالعموميّتعدّبطبيعتهاّمنّقبيلّالتاخيصّاإلداريةّالوقتيةّوالقابلةّللرجوعّّّّاملستوجبةّعنّاإلشغالّالوقيت،ّهذاّفضالّعنّأنّ 
للرجوعّّاملوافقةّعلىّإشغالّأجزاءّامللكّالعموميّالبلديّبصفةّوقتيةّوقابلةّّّّاملذكورّآنفاّوالذيّاقتضىّأنّتتمّ ّّيهاّوفقّمنطوقّالفصلّاألولّمنّاألمرف

346ّّ.افيه

 
 .2016ماي18ّّبتاريخ124738ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 341

 .2016ماي18ّّبتاريخ124738ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 342

2016ّّجوان24ّّبتاريخ125285ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّ احلكم 343
 .2016ّّجانفي12ّّبتاريخ122871ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّ احلكمّو

 .2016ّّجويلية12ّّبتاريخ120812ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم344ّ

 ّ.2016مارس31ّّبتاريخ125964ّّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم345ّ

ّ.2016فيفري8ّّّبتاريخ139840ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل346ّ
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ّكانتّمنّعقودّالقانونّالعامّيفّمراحلهاّاملرك بةّمنّانحيةّاإلذنّهباّأوّإبرامهاّأوّّتقتضيّّّّ- صدورّقراراتّإداريةّّّّ،إعتمادهاّأوّإهنائهاعقودّاإلدارةّمىت
اّإجراءاتّتعاقديةّليسّهلاّّيفّحدودّماّانفصلّمنهاّعنّالعقد،ّضرورةّأهنّ ّّخمتلفة،ّالّيكونّالطعنّفيهاّمعقوداّلفائدةّقضاءّاإللغاءّهبذهّاحملكمةّإالّ 

347ّالن ظرّفيهاّيؤولّإىلّالنظرّوجوابّيفّجوهرّالعقدّ.ّكيانّذايتّألنّ 
تضم نةّحتديدّالفسخّاملطعونّفيهّتبعاّإلت صالهّبتتيبّالنتائجّالقانونيةّلإلرادةّاملشتكةّللطرفني،ّاملضم نةّابألذونّاإلداريةّببدءّاألشغالّواملّّيكونّقراّرّّ-

الت عاقديةّاليتّالّتنفصلّعنّجوهرّالعقدّوالّتستقلّعنهّبكيانّخاصّوا الت عاقديةّاملت فقّعليها،ّمنّقبيلّاإلجراءاتّ ليتّالختضعّاملنازعةّيفّّاآلجالّ
348ّ.شأهناّإىلّواليةّقضاءّاإللغاءّوإّناّتندرجّيفّنطاقّالنزاعاتّاملتعل قةّابلعقودّاإلدارية

ذّمنّأجلّاملصلحةّالعموميةّاملتمثلةّيفّتشغيلّالعاملنيّبشركاتّاملناولةّإبدماجهمّّ- يفّالقطاعّّّطاملاّأن ّقرارّفسخّالعقدّمنّجانبّاإلدارةّقدّإخت 
واإلستقرارّاملهينّهلمّوذلكّبناءّعلىّإلغاءّالعملّابملناولةّابملؤسساتّواملنشآتّالعموميةّلتعارضهّمعّالن ظامّالعامّوتوفريّالتغطيةّاإلجتماعيةّّّّالعمومي

املقّر تنظيفّ بناءّعلىّصفقةّخدماتّ املربمّ العقدّ بعدّأنّثبتّأن ّقرارّفسخّ تعاقداي.ّوذلكّ اتّاإلداريةّقدّاإلجتماعيّفإن ّاإلدارةّملّترتكبّخطأّ
واملتعلقّإبلغاءّمبدأّاملناولةّابملؤسساتّواملنشآت2011ّّّأفريل22ّّّّإستندّإىلّحمضرّاإلتفاقّاملربمّبنيّاحلكومةّواإلحتادّالعامّالتونسيّللشغلّبتاريخّّ

ابملناولةّيفّاإلداراتّواملنشآتّالعموميةّّّّواملتعلق1999ّّجويلية30ّّّّاملؤرخّيف35ّّّّالعموميةّوالذيّمت ّمنّخاللهّاإلتفاقّعلىّإلغاءّالعملّابملنشورّعدد
ّكلّالعقودّاليتّحل ّأجله اّأوّالعقودّاجلاريةّّواملؤسساتّالعموميةّوحتجريّإبرامّأوّجتديدّعقودّاملناولةّبدايةّمنّاتريخّاإلمضاءّعلىّذلكّاإلت فاقّوإلغاء

ّكل ّاحلاالتّإلغاءّعقودّاملناولةّيفّأجلّ ّ.2011جويلية24ّّأقصاهّيومّاملخالفةّللتشريعّاإلجتماعيّويف
ا يفّ ملزمةّ اّ فإهن  العموميةّ املصلحةّ أجلّ ومنّ معهاّ املتعاقدّ منّ خطأّ غيابّ يفّ أحاديةّ بصفةّ اإلداريّ العقدّ فسخّ اإلدارةّ حق ّ منّ ملقابلّّولئنّكانّ

349ّابلتعويضّلهّتعويضاّعادالّعماّحلقهّمنّخسارةّوعماّفاتهّمنّربحّبسببّإهناءّالعقدّ.
مثلّتراجعّّّتعل قّابإلشغالّالوقيتّللملكّالعموميّالبلديّبصفةّأحاديةّدونّالتقي دّأبجلّإنّإقتضتّاملصلحةّالعامةّذلكاملالعقدّّإهناءّّّّللبلديةجيوزّّّّ-ّّ

ديّقصدّإعادةّتوظيفهاّّاإليراداتّاملاليةّللبلديةّوإختاللّتوازهناّاملايلّوضرورةّإستجاعّاألمالكّاملمنوحةّيفّإطارّعقودّإشغالّوقيتّللملكّالعموميّالبل
 350ّ.بصفةّمباشرةّأوّبكرائها

ّ

 وحدة النظام القانون للمسؤولّية اإلداريّة:  -القسم الثان

 تقدير الضرر املاّدي:  -الفقرة األوىل

 الّضرر القابل للتعويض:  أ( خصائص

 ّ:ةالت اليّئاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادّخلصت
أن ّتقديرّدرجةّتلكّاملسؤوليةّيتم ّعلىّضوء17ّّّّتكونّاإلدارةّمسؤولةّعنّقراراهتاّغريّالشرعيةّعمالّأبحكامّالفصلّّّّ- منّقانونّاحملكمةّاإلداريةّإالّ 

امل ّكاملّ إذّيقعّحتميلها القرارات،ّ اليتّشابتّتلكّ الداخلية،ّيفّحنيّتكونّالعيوبّ ثبتتّعدمّشرعيتهّ الذيّ القرارّ النامجةّعنّ سؤوليةّعنّاألضرارّ
351ّمسؤوليتهاّجزئيةّوحىتّمنعدمةّيفّبعضّاحلاالتّإذاّماّثبتّأن ّالعيوبّاليتّيتس مّهباّذلكّالقرارّالّتعدوّأنّتكونّشكليةّأوّإجرائيةّ.

ّكل ماّملّيتسىن ّتّابإلدارةّإىلّّإدّ قاضيّالتعويضّتفح صّمدىّصحةّاألسبابّاليتّأّّيتوىل ّّّ- ّلقاضيّجتاوزّالسلطةّاخلوضّيفّتلكّاملسألةّّختاذّقراراهتا
352ّعندّإلغائهّلذلكّالقرارّ.

 
ّّ.2016أفريل29ّّبتاريخ142088ّّعددّّالصادرّيفّالقضيةّبتدائيّاإلكمّاحل347ّ
ّّ.2016أفريل29ّّبتاريخ142088ّّعددّّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكم348ّّ
 2016ّنوفمرب30ّبتاريخ126220ّّعددّّّالقضي ةاإلبتدائيّالصادرّيفّاحلكمّ 349
 ّ.2016ّأفريل28ّبتاريخ124303ّّعددّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ّة350ّ
 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ125258ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم351ّ
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 االت الّضرر املاّدي:ب( جم

ّّ:الت ايلّأةّإىلّإقرارّاملبداحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملادّ ّخلصت
الستقالهلاّعنّغرامةّاإلستيالءّال يتّحتد دّابلنظرّإىلّقيمةّالعقارّاملستوىلّعليهّزمنّالقيامّيفّحنيّأن ّغرامةّاحلرمانّّإن ّاملطالبةّبغرامةّاحلرمانّجائزةّّ-

إسنادهاّللمتضر رّمنّأجلّحرمانهّمنّّمنّالتصر فّتكونّعنّالفتةّاملتاوحةّبنيّاتريخّوضعّاليد ّعلىّالعقارّواتريخّالقيامّبدعوىّالتعويضّويتمّ 
353ّّ. بّامللكيةاألرابحّواملنافعّالراجعةّلهّمنّاستغاللهّللعقارّوهيّمندرجةّيفّدعوىّاإلستيالءّابعتبارهاّالّتعدوّأنّتكونّسوىّنتيجةّمتت بةّعنّغص

ّكسبّّيشملّالتعويضّاملاديّعنّفسخّالعقدّماّحلقّاملتعاقدّمنّخسارةّمنّقبيلّماّحتم لهّمنّنّ- فقاتّإضافيةّورسومّجديدةّوكذلكّماّفاتهّمن
ّكانّسيحصلّعليهاّلوّملّيتم ّالفسخّ. 354ّكاملرابيحّاليت

ّكوسيلةّرضائيةّلتسويةّالن زاعاتّإالّأن ّذلكّيبقىّمشروطاّإبستيفاءهّألركانّشرعي تهّوخ- ّكتبّاإلسقاط ّكانّمنّاجلائزّاإلعتمادّعلى ل وهّمنّّلئن
وينز لّمضامينهّواقعاّوقانوانّوذلكّبوجوبّتوف رّعنصرّالتوازنّيفّمنطوقّالكتبّوذلكّبتمكنيّاملتضر رّمنّاألعمالّعيوبّالرضاّحىتّيرتبّآاثرهّ

 355اإلداريةّغريّالشرعي ةّمنّتعويضّعادلّيتناسبّمعّطبيعةّوحجمّاألضرارّالالحقةّبهّ.

 : إلختباراتج( ا

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
متلكّحتديدهاّعلىّضوءّماّّّوهياحملكمةّغريّملزمةّابت باعّطريقةّخمصوصةّبذاهتاّيفّاعتمادّنسبّالسقوطّاليتّيتوص لّإليهاّاخلرباءّاملنتدبونّقضائي ا،ّّّّ-

بتق املضم نةّ والعلمي ةّ الفن يةّ ّ اجلوانبّ منّ بهّ هذاّّتستنريّ يفّ اجتهادّ سلطةّ منّ أخرىّ انحيةّ منّ بهّ تستأثرّ ماّ ضوءّ وعلىّ انحية،ّ منّ االختبارّ اريرّ
ّالقضي ةّمنّمعطياتّموضوعيةّختو لّهلاّذلك  356ّ.اخلصوصّابالعتمادّعلىّماّتوف رّلديهاّمبلف 

ّيتم ّعلىّأساسّقيّّ- مةّالنقطةّالواحدةّمنّالنسبةّاملائوي ةّاليتّتتجمّعنّذلكّتقديرّالغراماتّاملستحق ةّلقاءّالضررّالبدينّاملتمث لّيفّالسقوطّاملستمر 
اليتّتدخلّيفّإّّيتفاوتالسقوطّّو العناصرّاإلجتماعيةّواإلقتصادي ةّ القضاءّيفّهذاّاخلصوصّحبسبّأمهي ةّوموطنّاإلصابةّمنّجهةّوحبسبّ جتهادّ

357ّاإلعتبارّبدونّحاجةّإىلّتنظريهاّتفصيلي ا.
358ّاإلداريةّتقريرّاإلختبارّاملأذونّبهّمنّاحملاكمّالعدليةّطاملاّتوف رتّفيهّاملعطياتّاملاديّوالعناصرّاألساسيةّللتقديرّ.تعتمدّاحملكمةّّ-

 رات تقدير الّضرر املاّدي :مؤشّ د( 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
املسلّ بةّعنّحقوقّاإلالغرامةّاملتتّ ّّ- تتعدىّثلثّقيمةّاالرضّ رتفاقّالّيؤولّإىلّنزعّملكيةّاإّلّّطةّعليهاّتلكّاحلقوقّعلىّأساسّأنّحقّ رتفاقّالّ

اّفقطّإىلّفرضّمجلةّمنّالقيودّعلىّاستغاللهّلعقارّبشكلّيسمحّابحلفاظّعلىّاملنشاتّالعموميةّاملقامةّبهّ. 359ّالعقارّمنّمالكهّوإّن 

 
 .2016ديسمرب30ّّبتاريخ125258ّّعددّّالقضي ّةاإلبتدائيّالصادرّيفّّاحلكم352ّ

 ّّ.2016ّمارس31ّّبتاريخ123244ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد353ّّ

 ّ.2016ّنوفمرب30ّبتاريخ126220ّّعددّّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 354
 .2016ماي23ّّبتاريخ131327ّّعددّّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 355

ّ.2016مارس7ّّبتاريخ126979ّّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّاحلكم356ّّ
ّ.2016فيفري18ّّبتاريخ127178ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد357ّّ
 .2016ّّديسمرب30ّّبتاريخ135454ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 358

ّّ.2016أفريل28ّّبتاريخ124642ّّعددّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّاحلكم 359
 .2016ّّجانفي12ّّبتاريخ120250ّّكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّواحل
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إبّّ- فرصةّ تفويتّ عنّ ملموسةّّعتباّرالتعويضّ أسسّ علىّ تقديرهّ ّ يتسىن  ّ حىت  وجد يّ وحمد دّ اثبتّ ضررّ وجودّ يقتضيّ املاد يّ الضررّ منّ فرعاّ هّ
360ّوواقعي ةّ.

املادةّواليتّيرجعّإىلّقاضيّالتعويضّإعمالّسلطتهّالتقديريةّعندّحتديدهّللغرامةّاليتّيقضيّهباّوهوّحيتكمّيفّذلكّإىلّالقواعدّاملعمولّهباّيفّهذهّّّّ-
ّكامالّوعادالّومراعياّحلقيقةّالضررّاملد عىّبهّوعليهّفإن هّإذاّثبتّقيامّالعونّبنشاطّمهينّمأجورّأثناءّاملد ةّاليتّبمنّأمه هاّأنّّ قيّفيهاّّيكونّالتعويض

361ّيتّقبضهاّ.معزوالّمنّوظيفهّفإن هّجيبّمراعاةّذلكّعندّتقديرّالض ررّالذيّأصابهّوالتخفيضّيفّمقدارّالغرامةّاحملكومّهباّوفقاّلقيمةّاألجورّال
املوضوعيةّّتقديرّالتعويضّاملتت بّعنّالضررّاحلاصلّمنّأجلّإختاذّاإلدارةّلقراراتّعزلّأوّشطبّغريّشرعيةّيستدعيّاإلستنادّإىلّمجلةّمنّاملعايريّ-

تّالقضيةّابلن ظرّإىلّمسامهةّاملعينّّإذّالّيعد ّصرفاّللمرتباتّاليتّحرمّمنهاّالعونّالعموميّوإّناّيكونّيفّشكلّغرامةّمجليةّيتم ّتقديرهاّحسبّمالبسا
القرارّالقاضيّّابألمرّيفّحدوثّالض ررّالذيّحلقهّابلن ظرّإىلّالسببّالذيّمت ّعلىّأساسهّاإللغاءّأوّأد ىّإىلّعدمّشرعيتهّوسن ّذلكّالعونّزمنّإختاذّّ

ال املد ةّ السن ّوطولّ يفّ متقد ماّ العثورّعلىّعملّآخرّكل ماّكانّ يفّ حظوظهّ لتضاؤلّ منهاّبعزلهّ اليتّعزلّ اإلدارةّ خدمةّ يفّ املذكورّ العونّ يتّقضاهاّ
للعونّّ احلاصلّ الضررّ لقدرّ موافقاّ بهّ احملكومّ املبلاّ حىتّيكونّ التقاعدّ تفصلهّعنّ اليتّ للعملّواملد ةّ إرجاعهّ اإلداريةّواتريخّ ملبادئّووضعيتهّ ومراعياّ

ىّاألموالّالعموميةّمنّجهةّأخرىّضرورةّأنّالقاضيّاإلداريّيعد ّحامياّّالعدلّواإلنصافّحبيثّجين بّإثراءّالعونّبدونّسببّمنّجهةّوحيافظّعل
ّهلاّ.

التأديبيةّضدهّبسلوكهّالعامّالذيّأاثرّالريبةّواإلستهجانّواملخالفّملاّيفتضّأنّيكّو التتبعاتّ نّعليهّالعونّّعلىّضوءّحتم لّالعارضّملسؤوليةّإاثرةّ
ّّ من العملّ يفّ معّرؤسائهّ يفّعالقتهّ منّحتف ظّّالعموميّ اإلدارةّ منظوريّ معّ تعاونّوإنسجامّويفّعالقتهّ منّ معّزمالءهّ مستوجبةّويفّعالقتهّ طاعةّ

،ّفإنّالطلبّالراميّإىلّجربّالضررّالناجمّعنّقرارّالعزلّعنّالعملّيغدوّغريّمؤسسّوتعففّخلدمةّالصاحلّالعامّواليتّأفضتّإىلّصدورّقرارّالعزل
 362واقعاّوقانوانّ.

ّ

 قدير الضرر املعنوي: ت -الفقرة الثانية

ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:

ابلتعويضّعنّّّّقطلبّالتعويضّعنّوفاةّمور ثّاملد عنيّالّيقتضيّتطبيقّالقواعدّاملضم نةّمبجلةّاألحوالّالشخصيةّواملتعل قةّابملواريث،ّذلكّأن هّيتعلّ ّّ-
القضيّةمّ ضررّشخصيّومباشرّع املظروفةّمبلفّ الوالدةّ تعد ّاثبتةّحسبماّتضم نتهّمضامنيّ ال يتّ بهّ ،ّاّحلقّأبشق ائهّوشقيقاتهّابلنظرّإىلّصلةّقرابتهمّ

363ّّاألمرّال ذيّتكونّمعهّصفتهمّيفّالقيامّابلدعوىّاثبتةّوالّخالفّحوهلاّ.

ّعلىّاألحاسيسّوالشعورّبغيةّاملواساةّوالتخفيفّّجيدّالتعويضّعنّالضررّّّّ- املعنويّأساسهّيفّواجبّاإلنصافّالذيّحيدوّالقاضيّاإلداريّوينصب 
رمّالضررّاملعنويّّمنّاآلالمّأوّاملعاانةّالنفسيةّأوّاألسىّأوّاحلسرة،ّعلىّأنّالّيتحو لّذلكّالتعويضّإىلّوسيلةّلإلثراءّبدونّسببّابعتبارّأن ّتقديرّغ

اّخيضعّالجتهادّالقاضيّالذيّيقر رهّوفقّماّميتلكّمنّسلطةّتقديريّ الّخيضعّّ ّكانّنيالّمنّإىلّمقاييسّموضوعي ةّوإّن  ةّوحسبّنوعي ةّالضررّاملعنويّإن
 364الشعورّأوّالسمعةّأوّغريّذلكّمنّأسبابّالضررّاألديب.

 
 .2016جانفي21ّّبتاريخ127495ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 360

 .2016ّديسمرّب22ّبتاريخ132826ّّعددّّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 361

 .2016ّماّي23ّبتاريخ131327ّّعددّّّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةاحلكمّ 362

 .2016جانفي12ّّبتاريخ123274ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 363
ّّّ.2016نوفمرب17ّّبتاريخ127149ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 364

ّ.2016فيفري18ّّبتاريخ127178ّّواحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
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املّّ- ينتابّ للتخفيفّقدرّاإلمكانّمم اّ املعنويّيشك لّوسيلةّ الضررّ أنفسهمّمنّآالمّولوعةّوحسرةّوهوّخاضعّإىلّحمضّالتعويضّعنّ تضر رينّيفّ
 365.اجتهادّالقاضيّالذيّيراعيّيفّتقديرهّظروفّومالبساتّاحلاالتّاملعروضةّعلىّنظره

 اإلذن ابلنفاذ العاجل: -ثّالثةالفقرة ال

ّالت ايلّ:ّأاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدّخلصت

لّإكساءّاألحكامّابلنفاذّالعاجلّمتوق فاّعلىّماّيتوص لّإليهّالقاضيّمنّتقديرّجلسامةّاألضرارّاحلاصلةّوماّتتطل بهّمنّتدخ لّفوريّوعاجيظل ّّّّ-
 366لدرئهاّأوّالتخفيفّمنهاّواحلد ّمنّتفاقهماّ.

ّكلّحتديدّلشّرّّهّجاءّيفأنّ ّّالقانونّاملتعلقّابحملكمةّاإلداريةّصراحةّللدوائرّاالبتدائيةّاإلذنّابلنفاذّالعاجل،ّإالّ لئنّأجازّّّّ- طّإعمالّّّواملقابلّخالياّمن
  367.ةتلكّالتقنيةّالقضائيّ 

ّكلّمنازعةّتعرضّّالقاضيّاإلداريّوفقّخصوصسةّالنفاذّالعاجلّأنّيكونّإعماهلاّخاضعاّحملضّاجتهادّّاملبادئّالعامةّاليتّتسوسّمؤسّ ّّتقتضيّّ- ية
لّبهّمنّتدخّ لّإليهّمنّتقديرّجلسامةّوحجمّاألضرارّاحلاصلةّوماّتتطلّ اّعلىّماّيتوصّ فّإمّ توقّ يإكساءّالنفاذّالعاجلّاستثنائياّّويظل ّّعلىّأنظاره،ّّو

أوّالتخفيفّمنهاّواحلدّ  إّلّّفوريّوعاجلّيستهدفّدرءهاّ ينتهيّ تفاقمها،ّأوّعلىّماّ املعروضةّعليهّبصميمّاحلاالتّمنّ املسألةّ اتصالّ ثبوتّ يهّمنّ
 368ّ.ةّالّتقبلّالتأخريالّإىلّقضاءّحاجةّآنيةّملحّ اّتوصّ بصرفّجزءّمنّالغراماتّاحملكومّهبّذّناملتأكدةّاليتّتستدعيّمنّاحملكمةّاإل

ّ

   :ة األنظمة اخلاصة للتعويض اإلداريّة عالوة على بقيّ ة احلصول على تعويضات ف إطار نظام املسؤولّية إمكانيّ  -الفقرة الرابعة 

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصتّّّّ
-ّّّّ اجملن دون خيضعّ ّّالّ عدد املرسومّ أحكامّ إىلّ الفرديةّ التعييناتّ إطارّ 3ّّّّيفّ 1972ّّّّلسنة يف 11ّّّّاملؤر خّ اجلراايت1972ّّّّأكتوبر بضبطّ واملتعل قّ

اريةّللسقوطّفيماّيتعل قّابلتعويضّعنّاألضرارّالالحقةّهبمّأثناءّأدائهمّللخدمةّالوطنيةّّوالعسك للنظامّالعامّللمسؤوليةّاإلداريةّاملنصوصّخيضعونّّّّإّن 
369ّّ.منّقانونّاحملكمةّاإلدارية17ّعليهّابلفصلّ

عددّّ- املرسومنيّ أحكامّ منّ 97ّّّّوعدد40ّّيستفادّ 2011ّّّّلسنة جبرب ّّاملتعل قنيّ أقر  املشرعّ أن ّ الشعبيةّ والتحر كاتّ اإلظطراابتّ عنّ الناجتةّ األضرارّ
ّّ من بدايةّ التونسيةّ البالدّ شهدهتاّ اليتّ الشعبيةّ والتحركاتّ واإلظطراابتّ األحداثّ منّ املتضررينّ 17ّّّّلفائدةّ جرب2010ّّّديسمرب يفّ ماليةّ مسامهةّ

علىّمواجهةّالص عوابتّاملتأك دةّوالّتغط يّالتعويضّعنّخمتلفّأوجهّالضررّالذيّّاألضرارّالالحقةّهبمّوهيّمسامهةّوقتيةّوجزئيةّهتدفّإىلّإعانتهمّّ
ّللحصولّعلىّالتعويضاتّاملستحقةّلقاءّاألضرار اليتّّّّحلقهم،ّوأن ّاملشرعّخو لّلألشخاصّاملتضررينّمنّتلكّاألحداثّاللجوءّإىلّالقضاءّاملختص 

مب إليهمّ أسندتّ اليتّ التعويضاتّ خصمّ يتم ّ أنّ علىّ عددحلقتهمّ املرسومنيّ أحكامّ 40ّّّّقتضىّ 97ّّّّوعدد املبالا2011ّّّّلسنة منّ أعالهّ املذكورينّ
ّاحملكومّهباّلفائدهتمّ.

املرسومّعدد املقر رّيفّنطاقّ التعويضّ فإن ّنظامّ املتعل قة2011ّّّلسنة97ّّّّوعالوةّعلىّذلكّ التتيبيةّ الن صوصّ يتم ّإصدارّمجيعّ إذّملّ بعدّ ملّيكتملّ
مجيع وتفعيلّ أحكامهّ نسبّّّبتطبيقّ وحتديدّ ومصابيهاّ الثورةّ لشهداءّ النهائيةّ القائمةّ إبعدادّ يتعلقّ فيماّ صدرتّ اليتّ ابلن صوصّ الواردةّ اإلجراءاتّ

ّللمطالبةّجبربّاألضرارّالالحقةّهبمّوفقاّللتشريعّالعامّللمسؤوليةّ.السقوطّالالحقةّابملتضر رينّ ّوهوّماّيرب رّجلوءّاملعنينيّابألمرّإىلّالقضاءّاملختص 
اإلدّّوعليه ضدّ القيامّ يفّ حلقهمّ الثورةّ أحداثّ منّ املتضررينّ ممارسةّ دونّ حيوالنّ الّ املذكورينّ ابملرسومنيّ عليهماّ املنصوصّ التعويضّ نظاميّ ارةّّفإن ّ

 
ّ.2016فيفري10ّّبتاريخ127491ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 365
ّّ.2016جويلية14ّّبتاريخ127126ّّاحلكمّاالبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد366ّّ
ّّ.2016ديسمرب7ّّّبتاريخّّ 138018احلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد367ّّ
 ّ.2016ديسمرب7ّّبتاريخ138018ّّّالقضي ةّعدّداحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّ 368

 ّ.2016جويلية12ّّّبتاريخ17071/1ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعدد369ّّ
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اريةّوالذيّأسندّإىلّّمنّالقانونّاملتعلقّابحملكمةّاإلد17ّّللمطالبةّجبربّاألضرارّاليتّحلقتهمّعلىّأساسّالن ظامّالعامّللمسؤوليةّاإلداريةّاحملد دّابلفصلّّ
 370ّ.هذهّاحملكمةّاختصاصاّعاماّللن ظرّيفّنزاعاتّاملسؤوليةّاإلداريةّإبستثناءّماّأسندّمنهاّحملاكمّأخرىّبقانونّخاصّ 

 الباب الثالث: القواعد الواقع إقرارها ف ماّدة اإلنتزاع

 :املبادئ املتعلقة إبطار اإلنتزاع  -القسم األّول 

 ّ:الت ايلّأدةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداريّ ّخلصت
ارخييةّوالفنية،ّوهوّماّّنتزاعّالعقارّبسببّطبيعتهّاألثريةّيفّمحايةّذلكّالعقارّواحملافظةّعلىّقيمتهّالّتحةّالعامةّاليتّيرجىّحتقيقهاّمنّإاملصلتتمث لّّّّ-

وإ بهّ اإلحتفاظّ الفنيّ يفتضّ املصاحلّ ّّستمرارّ فعليّ املختصّ ة حمافظةّ عليهّ احلفاظّ يفّ األثريّ اجملالّ يفّ حىت ّةّ وصيانتهّ برعايتهّ للدارسنيّةّ مرجعاّ يكونّ ّ
لكّالعموميّاألثريّوالتفويتّفيهّإىلّاخلواصّينهضّّدارةّبنفسهاّإبخراجّالعقارّموضوعّالنزاعّمنّاملارّوالسي احّوأن ّإقرارّجهةّاإّلوالباحثنيّوقبلةّللزوّ 

371ّنتزاعّلتحقيقّمنافعّخاصةّلبعضّاألشخاصّ.فّإبجراءاتّاإلدليالّعلىّاإلحنرا
بتدائياّوّللقضاءّاإلداريّإستئنافياّوتعقيبياّّفيهّيبقىّمعقوداّللقضاءّالعديلّإّّستجاعّالعقاراتّاملنتزعةّفرعاّمنّقضاءّاالنتزاعّوعليهّفإن ّالنظرإّّلميثّ ّّ-

372ّمنهّ.5ّحي زّالتنفيذّطبقاّألحكامّالفصل2003ّّلسنة26ّّّخولّالقانونّعددّكل ماّتعلقّابلنتزاعاتّاليتّمتتّبصدورّأوامرّقبلّاتريخّد
سّالقانونّقدّّمنّنف5ّّالّتنطبقّعلىّالنزاعّاملاثلّابعتبارّأن ّالفصل2003ّّّّلسنة26ّّّّمكررّاليتّجاءّهباّالقانونّعدد33ّّّّإن ّمقتضياتّالفصلّّّّ-

ّعلىّأنّتبقىّاإل التنفيذّخاضعةّألحكنتزاعاتّاليتّمت تّبصدورّأوامرّقبلّّنص  1976ّّةّّـلسن85ّّامّالقانونّعددّّـاتريخّدخولّذلكّالقانونّحي زّ
.373ّ

ّضمنّالقانونّعددّّّّسقوطّحقّ ّّ- ّّ 1976أوت 11 يف املؤرخ1976ّّلسنة85ّّّّاملطالبةّبغرامةّاالنتزاعّخيضع،ّيفّغيابّالتنصيصّعلىّأجلّخاص 
ّ 374.ومية،ّإىلّاألجلّالعامّللتقادمّاحملد دّخبمسةّعشرّسنةالعم للمصلحة ابإلنتزاع املتعلق التشريع مبراجعة املتعلق

ّ

 :بادئ املتعّلقة بغرامة اإلنتزاع امل -القسم الثان  

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
375ّالعقارّاملنتزعّللدولةّ.قّالّحمالةّابنتقالّملكي ةّنتزاعّيتحقّ احلصولّعلىّغرامةّاإلّيفّإن ّاحلقّ ّ-
املنتزعّمنهّيفّاحلصولّعلىّغرامةّعادلةّتراعيّالقيمةّاحلقيقيةّلعقارّّّصّمنّحقّ الغايةّمنّاإلنتزاعّوكلفةّاملشروعّاملنتزعّألجلهّالّميكنّهلاّأنّتقلّ ّّ-

ّكانّيناسبّمثنهّاملتداولّيفّسوقّالبيوعاتّالعقاريةّزمنّاإلنتزاع.  376وتعوضهّعنهّمبا
ّللوصولّإىلّالثمنّالعادّّ- ّوإنّّتستقل ّحمكمةّاملوضوعّمىتّركنتّإىلّاالختبارّبسلطةّتقديرّنتائجهّواألخذّمنهاّمباّيتماشىّومالهّأصلّابمللف  لّحىت 

ارّيعد ّجمر دّوسيلةّكانّتقريرّاالختبارّمنقوصاّمنّأحدّعناصرّالتقدير،ّوذلكّيفّحدودّماّهوّخمو لّهلاّمنّاجتهادّيفّهذاّاجملال،ّخاص ةّوأن ّاالختب
 

 ّ.2016جويلية15ّّبتاريخ127679ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضي ةّعددّ 370

 
 ّّ.2016جانفي25ّّّبتاريخ313937ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 371

 ّ.2016فيفري3ّّبتاريخ29284ّّعددّّّّاحلكمّاالستئنايف 372

ّّ.2016مارس18ّّبتاريخ210511ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاحلكمّاالستئنايّف373ّّ
 ّ.2016مارس18ّّبتاريخ210511ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاحلكمّاالستئنايّف374ّّ
 .2016مارس18ّّبتاريخ210511ّّاحلكمّاالستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 375
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ةّابالستنادّإىلّماّاستقرائي ةّيستنارّهبا،ّوميكنّللمحكمة،ّدونّحاجةّلإلذنّإبعادةّإجرائه،ّأنّتتجاوزّالنقصّامللحوظّفيهّوتقومّبتقديرّالغرامةّاملستحقّ 
ّكاستئناسهاّمباّقضتّبهّيتضم نهّتقريرّاالختبارّمنّمعطياتّموضوعي ةّيفّاببّتشخيصّالعقارّاملنتزعّومعاينتهّوكل ّماّتضم ّن ّالقضي ةّمنّواثئق هّملف 

ابملن الواقعةّ املماثلةّ ابلعقاراتّ التنظريّ إطارّ يفّ يندرجّ االستئناسّ أن ّ ضرورةّ النزاعّ لعقارّ جماورةّ بعقاراتّ تتعل قّ مماثلةّ قضاايّ معىنّيفّ علىّ نفسهاّ طقةّ
 377أحكامّالفصلّالر ابعّمنّقانونّاالنتزاع.

أصولّمنّلوزّّّمنّوجودتقريرّاإلختبارّماّتضم نهّإىلّدّاستّنابإلن ّنتيجةّاإلختبارّتتالءمّمعّطبيعةّالعقارّوموقعهّوحمتوايته،ّإقرارّحمكمةّاإلستئنافّأبّ-
ّّشراّءإعتمادّمبدأّالتنظريّابلقياسّعلىّعملياتّنقلّللملكيةّلعقاراتّمشاهبةّبنفسّاملنطقةّويفّنفسّفتةّّّّودوّنحتديدّالقيمةّالتجارية،ّّّّدوّنوزايتنيّّ

ّكانّعلىّاحملكمةّالتفط نّإليها،ّّالعقارّموضوعّالن زاع قّابالنتزاعّمنّالقانونّاملتعلّ 4ّّأحكامّالفصلّّخيالفّّ،ّوتلكّمنّالبديهياتّيفّعملّاخلرباءّواليت
 378خاصةّيفّظل ّمتس كّاإلدارةّإبستنادهاّإىلّعقودّبيوعاتّمشاهبةّوإدالئهاّبنسخّمنهاّلقاضيّالبدايةّ.منّأجلّاملصلحةّالعامةّ

ّوّّ- اآلخر،ّ البعضّ املؤي داتّدونّ بعضّ اإلعتبارّ بعنيّ احملكمةّ أنّأتخذّ ميكنّ قاربتالّ بتفاديّّّطاملاّ بينهاّمجيعاّوذلكّ فيهّ املطعونّ احلكمّ حمكمةّ
إن الذيّ املشط ّ والث منّ اإلستئنافّ حملكمةّ املعقبةّ هباّ أدلتّ اليتّ مماثلةّ عقاراتّ يفّ التفويتّ عقودّ بعضّ يفّ الواردةّ البخسةّ تقريرّّاألسعارّ إليهّ تهىّ

 379ّ.قيمةّغرامةّاإلنتزاعّاليتّتوص لتّإليهاّاحملكمةّعلىّضوءّمجيعّالعناصرّالسابقةّقيمةّعادلةّتكوّناإلختبار،ّ
ميدانيةّلعقاراتّاعتمادّاخلرباءّاملنتدبنيّعندّتنظريهمّعلىّمجلةّمنّعقودّالبيعّابملراضاةّوأحكامّابتدائيةّوإستئنافيةّوقرراتّتعقيبيةّوكذلكّأحباثّّّّ-

380ّتقديرهمّللمتّاملربعّالواحدّمتفقاّمعّمعايريّالتنظري.ّجيعلالنزاعّواليتّانتزعتّمبقتضىّنفسّاألمرّّمالصقةّوجماورةّللعقارّحملّ 
قبيلّملحقاتّالدعوىّاألصليةّاملستحقّطاملاّأن ّاملطالبةّابلفائضّالقانوينّعنّاملبلاّاحملكومّبهّمت تّابلطورّاالستئنايف،ّفإن ّهذاّالطلبّالّيعتربّمنّّّّ-

381ّبعدّصدورّاحلكمّاالبتدائي،ّوابلتايلّالّميكنّالزايدةّفيماّحكمّفيهّابتدائياّوالّتغيريّالطلباتّيفّالطورّاالستئنايفّ.
ّ

 املبادئ املتعلقة ابملنافسة:  : الباب الرابع
ّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

قتصاديّالذيّيعلوّوينفردّحبمايةّالنظامّالعامّاإل1991ّلسنة64ّّلسّاملنافسةّإختصاصّحصريّوّأصيلّيفّمادةّاملنافسةّمبقتضىّالقانونّعددّجملّ-
الصرحيةّأوّّّوخيتصّ مصاحلّاخلواص. املتفقّعليهاّوالتحالفاتّواالتفاقاتّ املخلةّابملنافسةّواملتعلقةّابألعمالّ املتعلقةّابملمارساتّ تبعاّلذلكّابلدعاوىّ

ل اوّ منهاّ هامّ جزءّ علىّ أوّ الداخليةّ السوقّ علىّ اهليمنةّ ملركزّ املفرطّ واالستغاللّ ابملنافسةّ أثرهاّخمالّ أوّ موضوعهاّ يكونّ اليتّ تبالضمنيةّ عي ةّوضعي ةّ
382ّّ.اقتصاديةّيوجدّفيهاّأحدّاحلرفاءّأوّاملزودينّمم نّالّتتوفرّهلمّحلولّبديلةّللتسويقّأوّالتزودّأوّإسداءّاخلدمات

ّّاملشرّ ّّأجازّّ- املؤسّ جملع أحدّ قيامّ ضرورةّ دونّ وذلكّ السوقّ يفّ ابملنافسةّ املخل ةّ املمارساتّ يفّ ّ للبت  التلقائيّ التعهدّ املنافسةّ اإلقتصاديةّّلسّ ساتّ
إعتبارّاجمللسّيتمتّ املت أمامهّوهوّماّيفضيّإىلّ الغرضّ املمارساتّبدعاوىّيفّ اليتّختوّ حيّ عّجبميعّالصالضررةّمنّتلكّ لهّضبطّنطاقّوحدودّاتّ لّ

383ّاملنازعةّدونّالتقي دّابألطرافّواملوضوعّ.
384ّلتوازنّالعاديّللسوق.إىلّاإلخاللّابيّيفّصورةّثبوهتاّدّابلنظرّالتلقائيّيفّاألفعالّاليتّتؤدّ خيتصّجملسّاملنافسةّويتعهّ ّ-
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 .2016ماي31ّّبتاريخ26743ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 383

 ّ.2016ديسمرب19ّّبتاريخ86727ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 384



 

68 

 
 املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع : العنوان الثان

اّاليتّيكونّديّاملراقبةّاإلقتصاديّ إجراءّمعاينةّاملخالفاتّمنّقبلّمتفقّ ّّقالّيتعلّ ّّ- ةّابلتتبعاتّاليتّيكونّمآهلاّإصدارّعقوابتّعنّجملسّاملنافسةّوإّن 
ل طبقاّ املعايناتّ تلكّ وتبقىّ العدليةّ احملاكمّ تصدرهاّ جزائيةّ عقوابتّ تسليطّ ّّمآهلاّ جمرّ 13ّّلفصل املنافسةّ قانونّ إمكانيّ منّ ميكنهّدّ املنافسةّ جمللسّ ةّ

385ّاإللتجاءّإليهاّملزيدّالتعم قّيفّالبحثّوّليستّإبجراءّوجويبّ.
املنافسة،ّّقانونّتسليطّاخلطيةّاملاليةّمنّقبلّجملسّاملنافسةّعلىّاملتعاملنيّاإلقتصادينّالذينّجتاهلواّأحدّاملوانعّاملنصوصّعليهاّابلفصلّاخلامسّمنّّ-

واألسسّيفّذلكّأن ّاملسألةّتتعلقّحبمايةّالنظامّالعامّاإلقتصاديّوليسّمبصاحلّّّاملخالفةّاملرتكبةيتمّاستناداّإىلّتكييفهّالقانوينّللوقائعّموضوعّالنزاعّّو
386ّّ.اخلواص

يراهاّصاحلةّّّّ- اليتّ املعلوماتّ ّكافةّ لهّمجع املقررّبسلطاتّحتقيقّواسعةّختو لّ الضروريةّألعمالّميتازّ الواثئقّ التحقيقّواإلطالعّعلىّمجيعّ ألعمالّ

حيرّ  ّكلّقضيةّتقريراّيقد مّفيهّمالحظاتهّحييلهّرئيسّاجمللسّبواسطةّمكتوبّمضمونّالوصولّمعّاإلعالمّابلبلوغّإىلّاملخالفنيّّالبحثّمثّ  رّابلنسبةّإىل
ّعليهمّالرد ّيفّأجلّشهرّسواءّأبنفسهمّأوّعنّطريقّحم 387ّرةّتتضم نّوسائلّالدفاعّاليتّيروهناّصاحلةّ.امّوذلكّبواسطةّمذكّ الذيّيتعني 

ّّاإلّّيتحد دّّ- هيمنة ملركزّ املفرطّ ّّستغاللّ ّّالسّ على ابلفصل املؤسّ 5ّّوقّ مكانةّ إىلّ ابلنظرّ واألسعارّ املنافسةّ قانونّ السوقّّمنّ يفّ وموقعهاّ املعنيةّ سةّ
388ّاملرجعي ةّ.

املؤسساتّّّّيقتضيّّ- منّ أوّجمموعةّ مؤسسةّ مكانةّ لتقديرّ ّ يعد ّمعياراّهاماّورئيسياّ الذيّ السوقّ منّ النصيبّ معيارّ اعتمادّ اهليمنةّ حتديدّوضعيةّ
389ّيّإىلّأتكيدّاوّنفيّوضعيةّاهليمنةّ.االقتصاديةّيفّالسوقّاملرجعي ةّابعتبارهّيؤدّ 

اتّّتقد مهاّاملؤسسةّاملعنيةّأوّمنّاألحباثّوالدراساتّاليتّيقومّهباّجملسّاّمنّمعطيقّاملرجعي ةّيكونّانطالقإن ّحتديدّنصيبّاملؤسسةّمنّالسّوّّ-
390ّاملنافسةّيفّنطاقّوظيفتهّاالستقصائيةّ.

جغرافيّ ّّ- منطقةّ يفّ وذلكّ خدماتّ أوّ موادّ سواءّكانّ املنتوجّ خبصوصّ والطلبّ العرضّ لتالقيّ مكانّ هيّ املرجعيةّ السوقّ علىّإن ّ فيهاّ يسهلّ ةّ
391ّدّمنهاّهبذاّاملنتوجّوبتكلفةّمعقولةّ.املستهلكّالتزوّ 

392ّالشخصيةّاملعنويةّلكلّشركةّجتاريةّبدايةّمنّاتريخّترسيمهاّابلسجلّالتجاري.ّتنشأ-
عنهاّاحلد ّّبّّةّابملنافسةّواليتّيتتّ ةّمنّاملمارساتّاملخلّ منّنزاهةّاملعامالتّاالقتصاديّ ّّشهارّالكاذبّالذيّمنّشأنهّتضليلّاملستهلكّواملسّ اإلّّيعتربّّ-

 393ّ.وّاحلد ّمنّاملنافسةّاحلر ةّفيهاساتّأخرىّللسوقّأمنّدخولّمؤسّ 
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 : املبادئ املتعلقة مبادة توظيف األداء اخلامسالباب 

 مبادئ الشرعّية اخلارجّية : -القسم  األّول

الرقابة على الشرعّية اخلارجّية لقرارات التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري   -الفرع األّول
 وقرارات رفض اسرتجاع األداء:

الّسلطة املختصة إبصدار قرار التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض اسرتجاع    -الفقرة األوىل 
 األداء: 

ّّ:ت ايلذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبدأّالاحملكمةّاإلداري ةّيفّهّخلصت
ّالفصلّّّّ- منّجملةّالضريبةّعلىّالدخلّعلىّالقوةّاإللزاميةّمليثاقّاملطالبّابلضريبةّفإنهّملّحيد دّطبيعته63ّّّّخبصوصّتركيبةّجلنةّاملراضاة،ّفإن هّلئنّنص 

خاصة، طبيعةّ ذاّ نصاّ جيعلهّ مم اّ التتيبيةّ أوّ التشريعيةّ صبغتهّ وزيرّّّّالقانونيةّكتحديدّ عنّ صادرّ قرارّ مبجردّ حمتواهّ تغيريّ إمكانيةّ بعدمّ للدفعّ وجهّ والّ
ّكماّأن ّتغيريّتركيبةّجلنةّّلةّملراجعتهّعلىّضوءّالتغيرياتّالتشريعيّ هّبتأهيلّمنّالقانونّوهيّلذلكّمؤهّ اإلدارةّهيّاليتّتسنّ ّّضرورةّأنّ .املالية ةّاملستجد ة.

منّجملةّالضريبةّالذيّخو لّلوزيرّاملاليةّصالحيةّتعينيّأعضاءّاللجنةّاملذكورةّدونّأنّحيد د67ّّّمّالفصلّاملراضاةّمنّمركزيةّإىلّجهويةّالّخيالفّأحكا
ّكانتّمركزيةّأوّجهويةّوميكنّإلدارةّاجلبايةّابلتايلّتنقيحّميثاقّاملطالبّابلضريبةّمتشياّمعّاإلرادةّالتشريعيةّيفّجتسيمّالالحمّو ريةّوأن ّعدمّنشرّاملقررّّإن

املتعلقّبنشرّالنصوصّالقانونيةّابلرائدّالرمسي1993ّّّلسنة64ّّّّلّخرقاّألحكامّالقانونّعددّّقّبتكيبةّجلنةّاملراضاةّالّميثّ نّوزيرّاملاليةّواملتعلّ الصادرّع
 394للجمهوريةّالتونسيةّوبنفاذهاّطاملاّأن ّتركيبةّتلكّاللجنةّمت ّضبطهاّمنّطرفّالسلطةّاملختص ةّ.

 قرار التوظيف وشكلّيات إصداره : حمتوى  -الفقرة الثانية

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
املطالــبّابألداءّيفّّنّاإلعــالمّابملراجعــةّاملعمقــةّعــالوةّعلــىّالبيــاانتّاملتعلقــةّمبصــلحةّاملراجعــةّوختمهــاّالتنصــيصّصــراحةّعلــىّحــقّ جيــبّأنّيتضــمّ  - 

ّكماّجيبّأنّحيدّ  دّاإلعـالمّاألداءاتّوالفـتةّاالستعانةّخاللّسريّعمليةّاملراجعةّومناقشةّنتائجهاّمبنّخيتارهّأوّيفّإانبةّوكيلّعنهّللغرضّطبقاّللقانون.
عةّالذيّجيبّأنّالّيقل ّعنّمخسةّعشرّيوماّمنّاتريخّاليتّستشملهاّعمليةّاملراجعةّوالعونّأوّاألعوانّاملكلفنيّهباّوكذلكّاتريخّالبدءّيفّعمليةّاملراج

 395تبلياّاإلعالم.
ّكـذلكّمـىتّثبـتّأن ّهـذاّاإلخـاللّقـدّأحلـقّضـرراّابملعـينّبـه.ّّ  - اّيكـون وعليـه،ّعدمّالتنصيصّعلىّاتريخّالقرارّالّيكفيّلوحدهّللتصريحّببطالنهّوإّنـ 

علىّآجـالّالطعـنّأوّعلـىّحقـوقّاملطالـبّابلضـريبة،ّفإنـ هّالّيعـد ّسـبباّميكـنّاالسـتنادّإليـهّإللغـاءّفإن هّوطاملاّملّيكنّلصدورّالقرارّيومّعطلةّرمسيةّأتثريّ
396ّقرارّالتوظيفّاإلجباري.

واحــدةّطّعلــىّالتكــةّوأن ّتلــكّالتكــةّفــةّعلــىّالورثــةّيتســلّ إىلّأن ّقــرارّالتوظيــفّاإلجبــاريّلــألداءّبعنــوانّمعــاليمّالتســجيلّعلــىّالتكــاتّاملوظّ ّااعتبــاّرّ-
هّابعتبـارهّفّاملعاليمّعلىّانتقاهلاّيفّجمملهـا،ّفـإن ّاخللـلّاحلاصـلّيفّإجـراءاتّالتوظيـفّأوّموضـوعهاّالّأتثـريّلـهّعلـىّشـرعيةّقـرارّالتوظيـفّيفّجمملـوتوظّ 

 
 .2016فيفري25ّّّبتاريخ311784ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 394

 ّ.2016جانفي25ّّّبتاريخ312753ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 395

 .2016جوان20ّّّبتاريخ313119ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 396
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ّكلّمعينّبهّيفّحدودّمنابه،ّوال 397ّبّعنهّإلغاءّقرارّالتوظيفّاإلجباريّبرم ته.ميكنّأنّيتتّ  قابالّللتجزئةّوخيص 
ّكل ّجزءّبنتيجةّخاص ةّبهّعّإدارةّاجلبايةّمنّإعادةّاملراجعةّاملعمّ منعّاملشرّ ّّ- قةّابلنسبةّإىلّنفسّاألداءّوإىلّنفسّالفتةّدونّأنّمينعهاّمنّجتزئتهاّوإفراد

إصدارّقرارّواحد ّكل ّعمليّ يفّالتوظيفّاإلجباريّوذلكّبشرطّإّمثّ  398ّةّمراجعةّبفتةّمعي نةّوأبداءاتّمعي نة.ستقالل
ّ

 : املراقبة اجلبائية إجراءات   -الفقرة الثالثة  

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
الواثئـقّستّاإلدارةّعمليةّاملراجعةّاجلبائيةّحصراّعلىّالتصاريحّاجلبائيةّاملقدمةّتلقائياّمـنّاملطالـبّابألداءّدونّأنّتسـعىّإىلّاحلصـولّعلـىّطاملاّأسّ ّّ-

اّملّختــرجّعــنّإطــارّاملراجعــةّاألوليــ ةّمثلمــاّحــدّ فعــلّاجيــايبّللبحــثّواإلّاملعتمــدةّأوّالقيــامّأبيّ  دهاّستشــادّحــولّالوضــعيةّاجلبائيــةّللمطالــبّابألداء،ّفإهنــ 
 399منّجملةّاحلقوقّواإلجراءاتّاجلبائية.37ّالفصلّ

اتّالبنكيـة،ّـدّالتقييـداتّاملضـمن ةّصـلبّحماسـبته،ّمبـاّيفّذلـكّالكشوفـإدارةّاجلبايةّمطالبةّاملطالبّابلضريبةّبتقدميّمجيعّماّمنّشـأنهّأنّيؤيّـ ّّمنّحقّ ّّ-
الطلـبّمـنّعدمـه،ّّقصدّالتثبتّمنّصحتهاّومصداقيتهاّيفّإطارّأعمالّاملراقبـةّاجلبائيـةّاملعمقـة،ّويبقـىّاخليـارّخمـو الّللمعـينّابألمـرّيفّاالسـتجابةّلـذلك

سـتنادّالّفقـطّإىلّالربحّقصدّضبطّقاعدةّالضريبةّابإلإدارةّاجلبايةّأنّتقومّبتعديلّرقمّاملعامالتّونسبّّعلىّأن هّيفّصورةّعدمّاستجابتهّفإن هّمنّحقّ 
اّأيضاّإىلّالقرائنّالفعليّ  400ّة.اجلبائيّ ّراءاتواإلجمنّجملةّاحلقوق38ّّةّمثلماّخيو لهّهلاّالفصلّةّوالقانونيّ احملاسبةّوإّن 

ةّالبيــاانتّصــحّ ّيفهّالّميكــنّالوثــوقّبصــفةّمطلقــةّفإنّــ ّ،تهّاجلبائيــةالواثئــقّاحملاســبيةّاملمســوكةّمــنّقبــلّاملطالــبّابألداءّمنطلقــاّملراجعــةّوضــعيّ ّلــئنّتعــدّ ّ-
إدارةّاجلبايـةّّذلـكّأنّ ّ،قرينةّالصحةّواملصداقيةّاملعتفّهباّللتصريحّاملودعّمنّقبلّاملطالـبّابألداءّهـيّقرينـةّبسـيطةّقابلـةّللـدحّضّّالواردةّهباّضرورةّأنّ 

رةّوحـقّإذّأجازّهلـاّاملشـرعّممارسـةّحـقّاإلطـالعّوحـقّالـزايّخاصةقةّعموماّومراجعةّاحملاسبةّبصفةّاتّواسعةّيفّإطارّسريّاملراجعةّاملعمّ عّبصالحيّ تتمتّ 
لّإىلّحتديـدّأسـسّاألداءّبشـكلّصـحيحّومطـابقّللواقـعّةّتصـاريحّاملطالـبّابألداءّوالتوصـّ مـنّصـحّ ّدداتّبغيـةّالتأكـّ طلبّتوضيحاتّوإرشاداتّومؤيّـ 

سـتعمالّهـذهّإتمـلّيفّاّلإلفـراطّاحملدّسـلطاتّاإلدارةّيفّهـذاّاجملـالّتوقيّـ لفائـدةّاملطالـبّابألداءّمـنّشـأهناّأنّتقيّـ ّالضماانتوذلكّمقابلّإقرارّمجلةّمنّ
ديســـمرب30ّّيفّّاملـــؤرخ112ّةّوبعيـــدةّعـــنّالواقـــعّوهـــوّمـــاّالّيتعـــارضّمـــعّمقتضـــياتّالقـــانونّعـــددّالصـــالحياتّوتفـــادايّخلطـــرّتوظيـــفّأداءاتّمشـــطّ 

401ّّ.املتعلقّابلنظامّاحملاسيبّللمؤسسات1996ّّ
 تلـك إبدمـاج وذلـك ابألداءّاملطالـب تصـاريح تصـحيح اجلبايـة إلدارة جيـوز فإنـه هبـا حمصـرّ  غـري مـداخيل اكتشـاف إىل األوليـة املراجعـة أفضـتمـىتّّ-

 إىل إذاّماّتراءىّهلاّعدمّاإلكتفاءّبذلكّواإللتجاء اأمّ  ،قةاملعمّ  املراجعة إجراءات إتباع إىل حاجة دوّن املستوجبة الضريبة قاعدة ضمن ةاملخفيّ  املداخيل
ّ هفإنّـ  جزافية بطريقة مداخيله تقييم وإعادة ابألداء للمطالب املالية الذمة عناصر يف البحث  اإلسـتعانة يف هوحبقـّ  املراقبـة إبجـراء مسـبقا إعالمـه عليهـا يتعـني 

 جملـة مـن41ّوّ 40وّ 39و 38 ابلفصـول عليهـا املنصـوص املعمقـةّاملراجعـة إطـار يف لـه لـةاملخوّ  الضـماانت مجيـع من متكينه مع سريها أثناء خيتاره مبن
402ّّ.اجلبائية واإلجراءات احلقوق

ّأن ّمصــاحلّاجلبايــةّملّتكتــفّمبــاّتــوفرّّ- اّســعتّبصــورةّريهــاّمــنّالواثئــقّواملعلومــاتّاملتــوفّ لــديهاّمــنّتصــاريحّوعقــودّوكتــاابتّوغطاملــاّتبــني  رةّلــديهاّوأهنــ 
اّتكونّقدّحادتّعنّنطاقّ مـنّجملـةّاحلقـوق37ّّاملراجعةّاألوليةّاملنصـوصّعليهـاّابلفصـلّالحقةّإىلّطلبّبياانتّتستهدفّاملعقبّضد هّبذاته،ّفإهن 

403ّواإلجراءاتّاجلبائية.
الفعليـةّأوّعلـىّعناصـرّطاملاّجاءّاخليارّاملخو لّإلدارةّاجلبايةّيفّتوظيفهاّلألداءّإجبارايّيفّحالةّاإلغفـالّالكلـ يّبـنيّاإلعتمـادّعلـىّالقـرائنّالقانونيـةّّوّّ-

 
 ّ.2016ديسمرب14ّّبتاريخ312314ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 397

 ّ.2016جانفي25ّّّبتاريخ312753ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 398

 .2016أفريل4ّّبتاريخ311972ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 399

 ّ.2016جويلية15ّّّيخّبتاّر312010ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 400

 ّ.سالفّالذكرالقرارّالتعقييبّ 401

 .2016ماي30ّّبتاريخ312577ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 402

 .2016جوان20ّّّبتاريخ312299ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 403
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ا48ّّو47ّودعّمنّقبلّاملطالبّابلضـريبةّعلـىّمعـىنّأحكـامّالفصـلنيّالتوظيفّاملضم نةّآبخرّتصريحّم مـنّجملـةّاحلقـوقّواإلجـراءاتّاجلبائيـةّخيـاراّعامـ 
دهّاملشـــر عّبضـــرورةّاعتمـــادّطريقـــةّواحـــدةّضـــمنّالتوظيـــفّيفّجمملـــه،ّفـــإن ّذلـــكّاخليـــارّيكـــونّحتمـــاّمتعل قـــاّابلضـــريبةّالواحـــدة وابألداءّّومطلقـــا،ّوملّيقيـــ 

404ّالواحد.

 اإلخالالت املتعّلقة بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري وابلطّعن فيه:  -الرابعة  الفقرة

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّمنّأحكامّالفصلّّّّ- ّا57ُّيستشف  ملطالـبّابلضـريبةّمنّجملةّالضريبةّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعينيّوالضريبةّعلـىّّالشـركاتّأن ّاإلعـالمّبتغيـريّمقـر 

ّكانّيرجعّإليهّابلنظرّزمنّحصولّذلكّالتغيريّوليسّاملكتبّالذيّأصبحّراجعاّلهّبعدّالتغي 405ّّّريجيبّأنّيوج هّإىلّمكتبّمراقبةّاألداءاتّالذي
هّإىلّاللجنـةّاالستشـاريةّبـوزارةّيفّاالعـتاضّاملوجـّ املطالبّابلضـريبةّّأشاروسبقّأنّنّبعقدّالبيع،ّاإلعالمّبنتائجّاملراجعةّاجلبائيةّمت ّعلىّعنوانّمضمّ ّّّ-

ةّعلـىّعـدمّوهـوّمـاّيـنهضّحجـّ ،ّرارّاملراجعةّاألوليةّيفّاآلجالعتاضّعلىّقاإلّوابلتايلّملّيتسنّ .اّلهّمنذّسنواتاملاليةّإىلّأن ّالعنوانّاملذكورّملّيعدّمقرّ 
406ّبقرارّالتوظيفّاإلجباريّبصفةّقانونية.ّاملذكورّوابلتايلّعدمّإعالمهوانّإقامةّاملطالبّابألداءّابلعن

 :ألحكام الّصادرة ف ماّدة التوظيف اإلجبارياالرقابة على    -الفرع الثان

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
اّإمهـالّمـاّّإن ّعدمّرد ّحمكمةّاملوضوعّعلىّدفوعاتّاألطرافّأمامهّّ- ّكانتّتلكّالدفوعاتّجد يـة،ّأمـ  مىت اّالّيتكو نّمنهّضعفّأوّانعدامّالتعليلّإالّ 

407ّ.منّسالمةّاحلكمّّكانّمنهاّغريّجد يّفليسّمنّشأنهّأنّميسّ 
علىّمصاحلّالدولةّواهليئـاتّالعموميـةّّللحفاظمنّجملةّاملرافعاتّاملدنيةّوالتجارية251ّّعّواجبّإطالعّالنيابةّالعموميةّعلىّالنوازلّطبقّالفصلّشرّ ّّ-

يةّوهوّماّيعفيهاّمنّحماكمّإداّرّعندماّتقعّمقاضاهتاّأمامّاحملاكمّالعدليةّبصفتهاّتلكّيفّحنيّأنّهذهّاألخريةّتنتصبّللقضاءّيفّاملادةّاجلبائيةّبوصفها
408ّتباعّاإلجراءّاملذكور.إ

اّملّ- ّلـــئنّصـــرحتّحمكمـــةّاالســـتئنافّأبنّقضـــاءّحمكمـــةّالدرجـــةّاألوىلّحبـــذفّخطـــاايّالتـــأخريّاملتعلقـــةّابألقســـاطّاالحتياطيـــةّخمـــالفّللقـــانون،ّفإهنــــ 
لتنقيحــيّالـذيّطالبــتّبــهّواملتضــمنّعلــىّضـوءّالتقريــرّاّتسـتخلصّالنتيجــةّاملتتبــةّعـنّهــذاّاملوقــفّوعمـدتّبــدورهاّإىلّتعــديلّمقـدارّاألداءّاملســتوجب

خطاايّالتـأخريّعلـىّجـزءّة،ّومنّمث ةّتؤولّطريقةّاحلسابّاليتّطالبتّهباّاحملكمةّإىلّعدمّتطبيقّحتسابّخطاايّالتأخريّاملتتبةّعنّاألقساطّاالحتياطيّ إ
بةّعلـىّدخـلّاألشـخاصّالطبيعـ نيّاخلاصـ ةّابلسـنةّموضـوعّاملراجعـة،ّواحتسـبتّضرورةّأن ّمقدارّاألقساطّاالحتياطيةّمت ّطرحهّمنّمجلةّالضـريّّمنّاألداء

409ّاخلطاايّفقطّعلىّاملبلاّالتكميليّاملتبقيّللدفعّبعدّطرحّاألقساطّاالحتياطية.
ّ

هــيّذاهتــاّومؤداهــاّّفالنتيجــة2005ّأوّبعنــوانّســنة2004ّّســواءّســجلتّبعنــوانّســنةّاألصــولّاحملكمــةّأن ّالعــربةّبثبــوتّعمليــةّإتــالفّّارأتتطاملــاّّ-
ّكانـتّالسـنةّاملعنيـةّغـريّأن ّهـذاّاملوقـفّيتنـاىفّوأحكـامّالفصـولّ الـيتّتكـرسّمبـدأّطرحّقيمةّاألصولّاملتلفةّواعتبارهاّأعباءّحتملتهاّاملعقبّضـد هاّمهمـا

ّكــانّمــآلّاألعبــاءّاملــذكورةّالطــرحّالّحمالــةّفــإن ّأتثــريّذلــكّةاســتقاللي الطــرحّيفّالنتيجــةّاجلبائيــةّخيتلــفّحبســبّالســنةّّالســنواتّاملاليــةّفضــالّعلــىّأنــ هّوإن
ّتّمــنّحتقــّ احملاســبيةّاملعنيــةّوكــانّعلــىّحمكمــةّاملوضــوعّأنّتتثبــّ  قّاألعبــاءّالــيتّحتملتهــاّاملطالبــةّابلضــريبةّبســببّعمليــ ةّاإلتــالفّاملــذكورةّيفّاتريــخّمعــني 

410ّ.التقييدّابحملاسبةّيقابلهّيفّنفسّالتاريخّحمضرّملعاينةّاإلتالفّوالتأك دّمنّأنّ 
ّ

 
 ّ.2016أفريل25ّّبتاريخ312659ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 404

 ّ.2016أفريل25ّّبتاريخ312659ّّلقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّا 405

 ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ312467ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 406

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312010ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 407

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ313712ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 408

 ّ.2016جانفي25ّّّبتاريخ312734ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 409

 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311916ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 410
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للحقيقـة،ّالطابعّاالستقصائيّللنزاعّاجلبائيّللقاضيّاجلبائيّإعمالّمجيعّالوسائلّالتحقيقيةّقصـدّالوصـولّإىلّالنتيجـةّاجلبائيـةّالـيتّيراهـاّأقـربّّّخيو لّّ-

أن هّيفرضّعليهّالتحوّ  مـنّتلقـاءّنفسـهّيفّمجيـعّجوانـبّالقضـيةّويعمـلّمجيـعّالوسـائلّاملتاحـةّقصـدّالكشـفّعـنّاحلقيقـة ،ّلّإىلّقاضيّحتقيقّيبحثّإالّ 
قىّحمكومةّمباّيقد مّلهّمنّحججّومؤيداتّمنّقبلّأطرفّالقضيةّيقومّبتقديرهاّوفقّماّميليهّعليهّوجدانهّفريجحّمنهاّماّتببلّإنّسلطتهّاالستقصائيةّّ

411ذنّمبزيدّالتمحيصّفيهاّإنّارأتىّذلكّصاحلا.يراهّأكثرّإقناعاّوأقربّللحقيقةّأوّأي
ّ

النتـائجّوجـدولّالّميكنّمطالبةّاحملكمةّأبنّختوضّيفّالبحثّيفّالذمةّاملاليةّللمطالـبّابألداءّمـنّخـاللّاملطالبـةّبواثئـقّماليـةّمثـلّاملـوازانتّوقائمـةّّّ-
عتمـادّالطريـقّاملختصـرةّالـيتّهيّمنّاختارتّإّدارةتكبدهتاّبدق ةّواحلالّأن ّاإلليتّةّحىتّميكنّمعرفةّمعامالتّاملؤسسةّوحقيقةّاألعباءّاقاتّالنقديّ التدفّ 

يّحمـل ّاإلدارةّحتـتّغطـاءّالـدورّاالستقصـائيّللقاضـيّاجلبـائي،ّوينـتهجّحتقيقـاّأمهلتـهّبنفسـهاّعنـدماّ،ّذلكّأن هّالّميكنّأنّحيل ّالقاضـمتيزّاملراقبةّاألولي ة
412لتّعنّاعتمادّاملراجعةّاملعم قة.خت

 

ةّّلّبصـفةّقطعيــّ بّمـنّمعـاليمّتسـجيلّميثّـ مـاّدفعـهّاملعقـّ ّدّأنّ طعـنّيفّقـرارّالتوظيـفّاإلجبـاريّوالـذيّملّيـدلّبـهّاملعقـبّويفّغيـابّمـاّيؤكـّ اليفّغيـابّّ-
التسجيلّاملستوجبةّمنهّقانوان،ّفإن هّالّتثريبّعلىّحمكمةّاالستئنافّاملطعونّيفّحكمهاّملاّأعرضتّعـنّمناقشـةّأصـلّالـدينّوانتهـتّإىلّّّمعاليمكاملّّ

ّكافةّاإلجراءاتّالقانونية. 413سالمةّبطاقةّاإللزامّالستيفائها
ّ

 :مبادئ الشرعّية الّداخلّية  -القسم الثان

 :القانون املنطبق   -الفرع األّول

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّ

واملتعلـقّإبصـدارّجملـةّاحلقـوقّواإلجـراءاتّاجلبائيـة2000ّّأوت9ّّاملؤرخّيف2000ّّلسنة82ّّمنّالقانونّعدد7ّّيستخلصّمنّمقتضياتّالفصلّّّ-
ّعلـىّأن ّأحكامهـاّتطبـ قّعلـىّالـديونّاجلبائيـةّالناشـئةّقبـل2002ّلّجانفيّأن هّلئنّجاءّهباّأن ّأحكامّاجمللةّتدخلّحيزّالتنفيذّابتداءّمنّأوّ  ،ّفقدّنص 

414ّّّابلرفضّعلىّذلكّاألساس.أوّبعدّذلكّالتاريخ،ّمباّيغدوّمعّاملستندّاملاثلّيفّغريّطريقهّوحرايّ 
مـنّجملـةّالضـريبةّعلـى43ّّاملستوجبّبعنواهناّمتتّإضافتهّمبناسبةّتنقيحّالفصـلّّاألداءيلّعلىّشرطيّأسبقيةّالتصريحّهباّودفعّإن ّتعليقّطرحّاملداخّّ-

واملتعلــق2006ّّديســمرب25ّّاملــؤرخّيف2006ّّلســنة85ّّمــنّالقــانونّعــدد59ّّمبقتضــىّالفصــلّوالضــريبةّعلــىّالشــركاتّّدخــلّاألشــخاصّالطبيعيــني
سـالفّالـذكر43ّّاملنطبقّتكونّبتـاريخّمعاينـةّّنـوّالثـروة،ّمبـاّتكـونّمعـهّأحكـامّالفصـلّّ،ّومنّمث ةّفإن ّالعربةّيفّحتديدّالنصّ 2007بقانونّاملاليةّلسنةّّ

415ّاملذكورّآنفا.59ّأيّقبلّتنقيحهاّمبوجبّالفصل2002ّّمنطبقةّعلىّقضيةّاحلالّهيّتلكّالساريةّخاللّسنةّ

 :أتويل النص اجلبائي  -الفرع الثان

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت الية:ّخلصت
علـىّقـدمّاملسـاواةّإعمالـهّأنّيكـونّّجيـبّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّصـبغةّموضـوعية،ّابعتبـارهّيتسـل طّعلـىّالعمليـ ةّولـيسّعلـىّالشـخص،ّويكتسيّّّ-

قّيفّنشـاطاهتمّالشـروطّالقانونيـةّخلضـوعهمّلـهّوذلـكّضـماانّملنافسـةّالوضـعيةّوتتحقـّ لنيّيفّالدورةّاإلقتصاديةّالذينّيوجدونّيفّنفسّبنيّخمتلفّاملتدخّ 
416ّنزيهةّبينهم.

 
 .2016نوفمرب28ّّريخّبتا311248ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 411

 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311288ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 412

 .2016ماي16ّّبتاريخ311793ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 413

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312168ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 414

 ّ.2016أكتوبر31ّّبتاريخ311900ّّقضيةّعددّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّال 415

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312246ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 416
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ّكانتّقدّاقتنتهاّوشي دتّحمالتّسكنيةّعليهاّمعـد ةّللبيـعّمبثابـةّتسـليمهاّلنفسـهاّملقاسـمّمّّيعدّ ّّ- هيـ أةّّقيامّاملعقبّضد هاّبعمليةّتقسيمّوهتيئةّأرض
مّعقـاريّ هـاّمـنّقبـلّّؤاقتناّيـتمّ ّأصـوالالّتعـد ّمـنّاألصـولّالثابتـةّاملاديـةّالـيتّتعتـربّيفّقـاموسّاحملاسـبةّالتجاريـةّالـيتّكانّمنّاملمكـنّأنّتقتنيهـاّمـنُّمقسـ 

ّنقديـةّخـاللّالفـتةّاحملاسـبيةّولكـنّللمسـاعدةّيفّالعمليـةّاالنتاجيـةّلعـدةّفـتاتّحماسـبيةّإىلّمكاسـببغـرضّإعـادةّالبيـعّوحتويلهـاّّالالوحدةّاالقتصاديةّّ
 417ها.علىّخالفّماّهوّالشأنّابلنسبةّللمقاسمّاملهيأةّمنّقبلّاملعق بّضد هاّواليتّسل متهاّلنفسهاّبغايةّبيع

ّكـل ّعّّ- ّكانّقيامّاملطالبةّابلضريبةّبكل ّنشاطّعلىّحدة،ّأيّعمليةّبيعّمستقل ةّوعمليةّتركيبّمستقل ة،ّالّيطرحّإشـكاالّابعتبـارّأن  مليـةّسـتكونّلئن
النظامّالقانوينّالذيّختضعّلهّتلكّخاضعةّلنظامّقانوينّخاصّهبا،ّفإن ّقيامهاّابلعمليتنيّيفّإطارّنفسّاملعاملةّمعّحريفهاّجيعلّالسؤالّمطروحاّحولّ

ملضــافةّالــذيّالّيكــونّاملعاملــةّالســي ماّابلنســبةّللتســبيقاتّاملاليــةّاملدفوعــةّبعنواهنــا،ّذلــكّأنــ هّابلنســبةّللبيــعّفــإن ّالتســبقةّالّتنشــئّاألداءّعلــىّالقيمــةّا
يفّاتريخّتسليمّالبضاعة،ّأم اّابلنسبةّخلدمـةّا لتكيـبّفـإن ّالتسـبقةّتعتـربّحـداثّمنشـئاّلـألداءّعلـىّالقيمـةّاملضـافةّوفقـاّمستوجباّابلنسبةّلتلكّالعمليةّإالّ 

418ّمنّجملةّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافة.5ّألحكامّالفصلّ
ةّللشـركةّالـيتّمنّجملةّالضريبةّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعيـنيّوالضـريبةّعلـىّالشـركاتّصـرحيةّيفّاعتبـارّاألرابحّاخلفيّـ 30ّالفصلّمقتضياتّجاءتّّّ-

فّعتبارهــاّأرقــامّمعــامالتّتوظّــ يفّجمملهــا،ّوالّميكــنّتبعــاّلــذلكّإّعــةّوتوظــ فّابلتــايلّالضــريبةّعليهــااملطالــبّابلضــريبةّمســامهاّفيهــاّمــداخيالّموزّ يكــونّ
لـكّاألرابحّالّالضريبةّعلىّنسبةّمنهاّفقطّمثلماّذهبتّإىلّذلكّحمكمةّالبدايةّوأي دهتاّيفّذلكّحمكمةّاإلستئنافّاملطعونّيفّحكمها،ّالّسـي ماّوأن ّت

اّيكـــونّحكمهــاّحكــمّ لــةّاملـــواردّاملوظــفّعليــهّاألداءّوالــيتّتتحمـــلّجمموعــةّمــنّاألعبــاءّالعامـــةّيقــعّطرحهــاّمــنّقاعـــدةّمجختضــعّإىلّأعبــاءّخاصــةّوإّنــ 
419ّالتوظيف.

إعـادةّتقيـيمّأصــوهلاّّالشــركاتّعلـىّفرضـهّالقــانونّاجلبـائيّبغـرضّحـثّ نّجملـةّالضــريبة،ّإجـراءّاسـتثنائيّيمـ19ّيــهّابلفصـلّإعـادةّالتقيـيمّاملنصـوصّعلّ-
إىلّتقنيةّأداةّالتقييمّاحلر،ّوهيّمنّجملةّالضريبةّوغريها16ّّحيولّدونّجلوءّخمتلفّاملؤسساتّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّمقابلّاإلعفاءّمنّالضريبة،ّوال

سـاسّاخلاضـعّللضـريبةّالزائدةّاليتّتتتبّعليهاّابلطرحّمـنّاألّابإلجراءاتّاملنصوصّعليهاّابجمللةّاجلبائيةّوالّتنتفعّتبعاّلذلكّالقيمةّّغريّمقيدةّيفّذلك
420ّعلىّالشركات.

ســـتثماراتّأن ّنظـــامّتوقيـــفّالعمـــلّابألداءّعلـــىّالقيمـــةّاملضـــافةّابلنســـبةّلبيـــعّمـــنّجملـــةّتشـــجيعّاإل30ّو27ّالفصـــلنيّيفهـــمّمـــنّصـــريحّمقتضـــياتّّ-
ّكاملة،ّوالّأد لّعلىّذلكّمـنّستعمالّكاتّمعد ةّلإلةّمبحر ّاتّالكهرابئيّ املضخّ  ّبيعها الفالحيّيهم ّاألجزاءّواملوادّاملنفصلةّمنّتلكّاملضخاتّوالّخيص 

تعلــ قّبضــبطّقائمــاتّاألجــزاءّوالقطــعّاملنفصــلةّوالتوابــعّواملــوادّامل1995ّأكتــوبر2ّّاملــؤرخّيف1995ّّلســنة1764ّّأن ّالقائمــاتّامللحقــةّابألمــرّعــددّ
%ّواإلعفـاء10ّّّإىلانةّأوّتركيـبّاألجهـزةّواآلالتّالفالحيـةّومراكـبّالصـيدّالبحـريّاملنتفعـةّبتخفـيضّاملعـاليمّالديوانيـةّاملستعملةّيفّالتصليحّأوّالصي
ّكاملة. منّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافة 421ّتضم نتّإىلّجانبّاألجزاءّواملعد اتّاملنفصلةّللمحركاتّغريّاملضخات،ّأجهزة

ّكانّعليهاّالعقارّعندّالتفويتّفيـهّمـنّقبـلّالباعـثّالعقـاري.املقصودّإبعدادّالعقارّللسكنّهوّاحلّّ- اّاحلالـةّالقانونيـةّفهـيّّالةّالقانونيةّوالواقعيةّاليت أمـ 
ّكانّعليـهّالعقـارّصـلبّتـرخيصّالبنـاءّويفّعقـدّالبيـعّ والّافـقّالـيتّحيتـويّعليهـاّالعقـار.ّحلالـةّالواقعيـةّالتجهيـزاتّواملّرابّيفّحـنيّيقصـدالتخصيصّالذي

ّكيفيــةّإيــتغيــؤد يّ بّعــنّعمليــةّالبيــعّاألصــلية.ّوالّســتغاللهّإىلّمطالبــةّاملالــكّاجلديــدّبــدفعّاألداءّعلــىّالقيمــةّاملضــافةّاملتتّــ ريّختصــيصّالعقــارّأوّتغيــري
ّأن ّالعقارّملّيكنّمعد اّللسكىنّيفّاتريخّالبيع. مىتّتبني  422ّّيكونّالرجوعّيفّاإلعفاءّجائزاّإالّ 

لنشـاطّاألساسـيّلنـزلّهـيّتشـجيعّالقطـاعّالسـياحي،ّويتمثـ لّالألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّعلىّاخلـدماتّالـيتّتسـديهاّاالغايةّمنّسن ّنسبةّمنخفضةّّّ-
اّهــيّملحقـــاتّوتوابــعّللنشـــاطّومــاّتــوفرهّتلـــكّاملؤسّ ّ،ســاتّالنــزلّيفّتـــوفريّخدمــةّاإليـــواءملؤسّ  ّكالطعـــامّوالشــربّوالتفيـــهّإّنــ  ســاتّمـــنّخــدماتّأخــرى

ّاتّذلكّالنشاطّالصبغةّالسياحية.لّيفّخدماتّاإلقامةّواإليواءّملحقسةّالسياحيةّواملتمثّ انعدامّالنشاطّاألصليّواألساسيّللمؤسّ يُفقدّّّّوّّاألساسي.
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423ّ
ّطرحهاّمنّأساسّاألداء،ّّواليتّتتحمّ املكافآتّاليتّتسندّللوكالءّمنّاألعباءّّّتعدّ ّّ- ستثناءّالوحيدّهلذهّاإلّيتمث للهاّالشركةّاملطالبةّابلضريبةّواليتّيتعني 

ّكانـتعّصورةّااملشرّ ّملّحيد ديلّالشركةّأوّجمموعّالوكالءّغالبيةّاألسهم،ّّوكالقاعدةّيفّالصورةّاليتّميتلكّفيهاّّو بصـفةّّمللكيةّللمنـاابتّاالجتماعيـةّسـواء
اّأرادّجتنّ مباشرةّأ 424ّة.لّإىلّطرحّأعباءّغريّمستحقّ لّيفّتضخيمّمبالاّتلكّاملكافآتّبغايةّالتوصّ بّبعضّاملمارساتّاليتّتتمثّ وّغريّمباشرة،ّوإّن 

"ّّاتريـخّيفّمنّجملةّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافة5ّّبّعنّعملي ةّبيعّعقارّحسبّصريحّالفصلّاحلدثّاملنشئّلألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّاملتتّ يتمث لّّّّ-
اّميكـنّأنّتكـونّخاضـعةّإىلّاألداءّالوثيقةّاليتّتثبتّوقوعّالعمليةّويفّصورةّعدمّتوفّ  رهاّبتحويلّامللكية"،ّأم اّغريّذلكّمنّاألحداثّاليتّقـدّتطـرأّفإهنـ 

425ّلىّقاعدةّمثنّاالقتناء.علىّالقيمةّاملضافةّولكنّليسّع
مشــروطّمــنّجهــةّأوىل1988ّّديســمرب31ّّاملــؤرخّيف1988ّّلســنة145ّّمــنّالقــانونّعــدد31ّّإن ّاالنتفــاعّابلعائــداتّاملنصــوصّعليهــاّابلفصــلّ-

ومنّجهةّأخـرىّوبصـورةّالحقـةّللتكـوين،ّإبيـداعّال كشـفّالبيـداغوجيّواملـايلّيفّابحلصولّعلىّاملصادقةّاملسبقةّمنّقبلّمصاحلّوزارةّالتكوينّاملهينّمثّ 
426ّقةّلدىّاملصاحلّاجلهويةّللتكوينّاملهين.داالجنازاتّالتكوينيةّعلىّضوءّماّمت ّالتنصيصّعليهّمبقررّاملصا

يفّّستغاللّيتوج بّطرحهاّمنّاملداخيلّاحملق قةّلضبطّقاعدةّاألداءّاملستوجب.ّوالّجـدالصناعيّأوّمهينّلهّأعباءّومصاريفّإكل ّنشاطّجتاريّأوّّّ-
الواجـبّاحملمـولّأن ّإثباتّاملصاريفّوأعباءّاإلستغاللّأوّاإلنتاجّحممولةّعلىّاملطالبّابلضريبةّسواءّمنّاببّأن هّهـوّمـنّأنفقهـاّوحتم لهـا،ّأوّمـنّاببّ

427ّمنّجملةّاحلقوقّواإلجراءاتّاجلبائية.65ّعليهّيفّإثباتّالشططّيفّالتوظيفّاإلجباريّلألداءّطبقاّألحكامّالفصلّ
منيّالعقـــارينيّالــذينّميتهنــونّهـــذاّالنشــاطّبغايــةّالـــّرعمليــّ- بحّاتّبيــعّاألراضـــيّاخلاضــعةّلــألداءّعلـــىّالقيمــةّاملضــافةّهـــيّتلــكّاملنجــزةّمـــنّقبــلّاملقســ 

اّالّالبيوعاتّالعقاريةّاليتّيقومّهباّاألشخاصّالعاديونّبصورةّعرضيةّملعاليمّالتسجيلّواألداءّعلـىّالقيمـةّالزائـدةّالعقاّّولئنّختضعالتجاري،ّّ أهنـ  ريـة،ّإالّ 
428ّختضعّيفّاملقابلّلألداءّعلىّالقيمةّاملضافة.

 واقعية القانون اجلبائي:  -الفرع الثالث

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّكــانّســنداّللتوظيــفّاإلجبــاريّتعلــ قّّ- بّضــد هّووالــدهّوالــذي ّكــانّحمــل ّتفويــتّمــنّالوكالــةّالعقاريــةّالعقــدّاملــربمّبــنيّاملعقــ  لــألداءّبــنفسّاملقســمّالــذي

ّكاّنالوكالةّمصادقةّّوّاألو لّّللسكىنّلفائدة اهلدفّمنهّإحاللّاملعق بّضد هّحمل ّوالده،ّاملشتيّاألصلي،ّيفّاحلقوقّوالواجبـاتّاملتت بـةّّعلىّعمليةّالبيع
429ّ.وظيفّاألداءعنّالعقدّاألو ل،ّوالّيعد ّبيعاّجديداّميكنّعلىّأساسهّت

علـىّمـواردّاملطالـبّّيقـومّمقـامّالـد ليلأنّإقتناهـاّمـنّالبنـكّوحتويلهـاّإىلّأمـوال،ّّللمطالبّابلضـريبةقّإبيداعّرقعّاخلزينةّاليتّسبقّوصلّيتعلّ اإلدالءّبّّّ-
ّكانتّسنداّللتوظيفّابلضريبة 430ّ.يفّعمليةّشراءّالعقارّاليت

وبـنيّالوكالـةّالعقاريـةّالسـياحيةّيفّإطـارّإجـراءاتّاإلنتـزاعّلفائـدةّاملصـلحةّّتّفيـهّمبقتضـىّمعاوضـةّمربمـةّبينهـاللعقـارّاملفـوّ املطالبةّابلضريبةّّإكتسابّّّّ-
ّهلاّمبوجبّاملرياث ّيفّطبيعةّاإلجنرارّاألخريّالسابقّلعملي ةّالتفويتّموضوعّالتّ،العامةّوتنازهلاّمبوجبهّعنّعقارّإجنر  وظيفّاإلجباريّلألداءّالذيّالّيغري 

وّتبعــاّيبقــىّعقــدّاملعاوضــة.ّوتكــونّابلتــايلّحمكمــةّاحلكــمّاملنتقــدّملــ اّقضــتّخبــالفّذلــكّقــدّأورثــتّحكمهــاّعيــبّخمالفــةّالقــانونّوحتريــفّالوقــائعّويغــد
431ّقضّعلىّذلكّاألساس.لذلكّحكمهاّحرايّابلنّ 
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 ّ.2016أكتوبر31ّّبتاريخ311926ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد424ّّّ

 ّ.2016جانفي25ّّّبتاريخ312968ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد425ّّّ

 ّ.2016ديسمرب5ّّبتاريخ313215ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد426ّّّ

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312168ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد427ّّّ

 ّ.2016أكتوبر31ّّبتاريخ313635ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد428ّّّ

 .2016ماي30ّّريخّبتا312310ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد429ّّّ

 .2016أفريل4ّّبتاريخ311974ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد430ّّّ

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312357ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 431
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املشتيةّببنـاءّحمـل ّسـكىنّابلعقـارّالّيكفـيّلوحـدهّللتـدليلّعلـىّصـبغتهّالعمرانيـةّابعتبـارهّجمـردّتصـريحّملّماّتضم نهّعقدّالبيعّسندّالتوظيفّمنّالتزامّّّ-
ّصــادرّعــنّخبــريّيفّامليــدانّخيالفــهّوحيتــوىّعلــىّمــاّيكفــيّمــنّالعناصــرّالــيتّمــنّشــأهناّأنّتثبــ تّّ،زاّمبــاّيؤيــ دهيكــنّمعــزّ  الّســي ماّيفّظــل ّوجــودّتقريــرّفــين 

432ّإليها.النتيجةّاليتّانتهىّ
ّالنظـرّعــنّشــرعيّ علــىّإدارةّاجلبايـةّإالصــبغةّالواقعيــةّللقــانونّاجلبــائيّتفـرضّّ- ّكانــتّســتخالصّالضــرائبّواألداءاتّاملســتوجبةّقــانوانّبغــض  ةّاملــواردّالــيت

433ّ.أساساّهلاّأوّمطابقةّالنشاطّالذيّأنتجّتلكّاملواردّللقانوّن
إبستغاللّمقهىّالّميكنّأنّيندرجّيفّصنفّالنشاطّالذيّتتعر ضّلهّأحكامّالفقرةّاألخريةّمنّالفصلّاألولّمـنّجملـةّّاملطالبّابلضريبةتعل قّنشاطّّّ-

ّكانــتّاملشــروابتّالســاخنةّمــنّقهــوةّوشــايّوردتّضــمنّقائمــةّاملــوادّواملنتوجــاتّاألداءّعلــىّالقيمــةّاملضــافةّواملتعلــّ  قّبتجــارةّالبيــعّابلتفصــيلّحــىتّوإن
ّفّمتاماّعنّجتارةّالبيعّابلتفصيل.اةّمنّنظامّحريةّاألسعار،ّألن ّالعربةّابلنشاطّوأن ّإستغاللّاملقاهيّخيتلواخلدماتّاملستثن

434ّ
مـنّجملـة2ّّمـنّالفصـل1ّّملّينفّاملعينّابألمرّوجودّمسكنّرئيسيّلهّبتونسّوهوّعنوانهّاجلبائيّهباّفإن هّيغدوّمقيماّهباّعلىّمعىنّأحكامّاملطـةّطاملاّّ-

ّّّ مقـيمّبصـفةّدائمـةّومسـتمر ةّإبيطاليـاّضـرورةّأنّ املطالـبّابلضـريبةّشـارّإليـهّأعـاله،ّفضـالّعـنّأنـ هّالّشـيءّابألوراقّاملضـم نةّابمللـفّجيـزمّأبن ّالضريبةّامل
نّمـنّإحصـاءّعـددّاألايمّاملقضـاةّابلـبالدّالتونسـية،ّوأن ّجـوازيّسـفرهّاملـدىلّبنسـخةّمنهمـاّالّيسـمحا اّالّمـنّبـذلكّألهنّ بطاقةّاإلقامةّاملـدىلّهبـاّالّمتكـ 
بةّابلـبالدّالتونســيةّيتعل قـانّابلفـتةّاملعنيـ ةّابملراجعـةّاجلبائيـة.ّوطاملــاّإسـتندتّاملراجعـةّاجلبائيـةّأسـاسّالتوظيـفّإىلّوجــودّمسـكنّرئيسـيّللمطالـبّابلضـري

ّكمـــاّملّينكـــرّحتقيقـــهّمـــداخيلّابلـــبالدّالتونســـية،ّفـــإن ّ يفّغـــريّأضـــحىّّللتوظيـــفحمكمـــةّاحلكـــمّاملنتقـــدّّإبطـــالوالتصـــاريحّالـــيتّإكتتبهـــاّوأودعهـــاّبنفســـه،
435ّ.طريقه

ةّهباّهوّعمليـةّتسـليمّلنفسـهاّملقاسـمّمهيـ أةّالّختتلـفّموضـوعياّعـنّاقتناءّاملعق بّضد هاّأراضيّبيضاءّوتقسيمهاّوهتيئتهاّبغايةّتشييدّحمال تّسكنيّ ّّ-
مّعقــاريّوالــيتّختضــعّلــألداءّعلــىّالقيمــةّاملضــافةّعمــالّمبقتضــياتّ (ّمــنّجملــةIIّ-ّ5ّ)الفصــلّاألو لّعمليــةّاقتنــاءّلغايــةّذاتّالغــرضّملقاســمّمــنُّمقســ 

436ّداءّعلىّالقيمةّاملضافة.األ
الّحاجةّملصاحلّاملراقبةّاجلبائيـةّأبنّتضـم نهّقائمـةّمفصـ لةّيفّفاريّاألسسّالقانونيةّوالفعليةّجلميعّعناصرّالتوظيف،ّقرارّالتوظيفّاإلجبّطاملاّتضم نّّ-

طاملاّأن ّالعناصرّاليتّإستندتّإليهاّاإلدارةّيفّتصحيحّرقمّاملعامالتّواملأخوذةّمنّالتفويتّيفّعددّمنّّوققّاليتّمت ّالتفويتّفيهاّدونّسعرّالكلفةّالشّ 
ةّابألمرّوعقودّبيعّمربمةّمنّقبلهاّومنّالبديهيّأنّعرّاملعمولّبهّيفّالبيوعاتّاملماثلةّقدّإستخلصتهاّاإلدارةّمنّحماسبةّاملعنيّ عنّالسّ ّققّبسعرّيقلّ شّ ال

اّبر رهتاّأبسب اّملّتنكرّواقعةّالتفويتّدونّمثنّالكلفةّبلّأهن  437ّابّخمتلفة.تكونّاملعقبةّعلىّعلمّابلشققّاملذكورة،ّالّسي ماّوأهن 

 التقادم :-الفرع الّرابع

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّّ:ّخلصت
ّ

األداءاتّغـريّاملصـرحّهبـاّيفّّميكنّتـداركّو.املطالـبّابلضـريبةةّأحكامّجملةّاحلقوقّواإلجراءاتّاجلبائيةّاملتعلقةّابلتقادمّبصفةّفوريـةّعلـىّوضـعيّ ّّتنطبقّّ-
438ّ.لاألجذلكّتدخلّاإلدارةّالستخالصّاألداءاتّاملذكورةّيفّّّميكنّأّنكماّّّ.أجلّالعشرّسنوات

439ّنّاببّاألحكامّالعام ة.إبجراءاتّاملراجعةّاملعم قةّابعتبارّأن هّوردّضمواإلجراءاتّاجلبائي ةّل ةّاحلقوقّمنّجم26ّّالفصلالّيرتبطّّّ-

 
 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312431ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 432

 .2016ماي30ّّبتاريخ312318ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 433

 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311711ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 434

 ّ.2016أكتوبر31ّّبتاريخ311978ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 435

 .2016فيفري29ّّّيخّبتاّر312246ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 436

 ّ.2016دبسمرب5ّّبتاريخ311723ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد437ّّّ

 .2016جوان20ّّّبتاريخ312849ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 438

 .2016جوان20ّّّبتاريخ315257ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 439
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 :اإلعفاء من األداء    -الفرع اخلامس

ّّ:الت ايلّأارّاملبدانتهتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقّر
 

منّاجلدولّ"ّأ"ّامللحقّمبجل ةّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّمنّاملعـين50ّّممارسةّنشاطّالبعثّالعقاريّواإلنتفاعّابإلعفاءّاملنصوصّعليهّابملط ةّّتقتضيّّ-
اريّوذلـكّابألمرّاحلصولّعلىّترخيصّمسبقّمبقتضىّقرارّصادرّعنّالـوزيرّاملكلـفّابإلسـكانّبعـدّاإلطـ العّعلـىّرأيّاللجنـةّاإلستشـاريةّللبعـثّالعقـ

املتعلــقّبتحــويرّالتشــريعّاخلــاصّابلبعــثّالعقــاري.1990ّّفيفــري26ّّاملــؤرخّيف1990ّّلســنة17ّّالفصــلّالســادسّمــنّالقــانونّعــددّمقتضــياتّطبــقّ
املضــافةّوالّميكنهـــاّخـــيصّاملــذكور،ّفإنـــ هّالّميكنهــاّاإلنتفــاعّابإلعفـــاءّمــنّاألداءّعلــىّالقيمـــةّوطاملــاّملّتــدلّاملطالبـــةّابلضــريبةّمبــاّيفيـــدّحصــوهلاّعلــىّالتّ 

ّعلىّممارستهاّلنشاطّالبعثّالعقاري 440ّ.التمس كّيفّهذاّالصددّأبن ّنظامهاّاألساسيّينص 
ّ

 النظام التقديري:  -الفرع السادس

ّّ:الت ايلّدأيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداري ةّّخلصت
األمـــوالّّخلّأوّبقــبّضتكـــونّبتحقيــقّالـــدّ ابلنســـبةّللمطــالبنيّابلضـــريبةّاخلاضــعنيّللنظـــامّالتقــديريّّالقاعــدةّيفّحتديــدّاتريـــخّاحلــدثّاملنشـــئّللضــريبةّ-

ّكقاعـدةّالحتسـابّالضـريبةّعلـىّالـدخلّوهـوّمـاّيعـينّابلضـرورةّاعتمـادّرقـمّاملعـام التّاحملقــ قّابعتبـارّأن ّذلـكّالنظـامّيقـومّعلـىّاعتبـارّنسـبةّاملعـامالت
441ّفعليا.

 :ات اجلبائيةاإلمتياز   -الفرع السابع

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّ

لُّيصـدرهّوزيـرّاملاليـة،ّفـإن ّذلـكّاإلجـراءّمنّجملةّتشجيعّاإلستثماراتّعلىّأنّيـتم ّسـحبّاإلمتيـازاتّاجلبائيـةّمبوجـبّقـرارّمعلّـ 65ّالفصلّّلئنّنصّ ّّ-
ّحتماّاإلمتيازاتّواحلوافزّاملمنوحةّمبوجبّقراّر اّاحلـوافزّاجلسـتثماريّيتقـدّ اتّإداريـةّتصـدرّبنـاءّعلـىّبـرانمجّإخيص  بائيـةّالـيتّتكـونّمّبـهّاملعـينّابألمـر،ّأمـ 

ّكحقّطرحّاملبالاّاملكتتبةّبعنوانّمسـامهةّيفّرأسّمـالّشـركاتّتنتفـعّأبحكـامّجملّـ  ةّتشـجيعّاإلسـتثماراتّمـنّرهينةّتصريحّتلقائيّمنّاملطالبّابلضريبة،
اّتكونّقابلةّللمراجعةّوالتعـديلّيفّإطـارّاملراقبـةّاجلبائيـةّاملعم قـةّحبسـبّمـا رتّشـروطهاّمـنّعدمـهّوالّتسـتوجبّإذاّتـوفّ ّقاعدةّالضريبةّعلىّالدخل،ّفإهن 

442ّ.ابلتايلّصدورّقرارّعنّوزيرّاملاليةّيفّذلكّالغرض
االســتثماراتّاملنجــزةّيفّقطاعــاتّالصــناعةّوالســياحةّوالصــناعاتّالتقليديــةّوبعــضّتتمتــ عّمــنّجملــةّاالســتثمارات65ّّو25ّالفصــلنيّّطبقــاّألحكــامّ-

لّالدولـةّمبسـامهةّاألعـرافّيفّالنظـامّالقـانوينّللضـمانّاالجتمـاعيّبعنـوانّلّيفّتكفـّ ميةّاجلهويةّابمتيازّمتمثّـ أنشطةّاخلدماتّواملنجزةّمبناطقّتشجيعّالتن
ختصــةّأوّابقــتاحّمنهــاّلّمــنّوزيــرّاملاليــةّبعــدّأخــذّرأيّاملصــاحلّاملبقــرارّمعلــّ ّمتيــازّاملــذكورّإالســحبّاإلّوالّيكــوّن.األجــورّاملدفوعــةّلألعــوانّالتونســيني

443ّ.عهاّللمنتفعنيستماوذلكّبعدّإ
ــلّّ- ــامّالفصـ ــتوجبّأحكـ ــامّالفصـــل7ّّتسـ ــتثماراتّوأحكـ ــةّتشـــجيعّاإلسـ ــنة59ّّمـــنّجملـ ــةّلسـ ــانونّاملاليـ ــنّقـ ــة2004ّّّمـ ــالّالقانونيـ ــريحّيفّاآلجـ الت صـ

ــزايدةّفيـــه ــاّبعنـــوانّاإلكتتـــابّيفّرأسّاملـــالّأوّالـ ــوانّاإلمتيـــازاتّاجلبائيـــةّاملنصـــوصّعليهـ ــالاّّابملـــداخيلّواألرابحّالقابلـــةّللطـــرحّبعنـ أوّإعـــادةّإســـتثمارّاملبـ
مـنّجملـةّتشـجيعّاإلسـتثمارات،ّابإلضـافةّإىلّإرفـاقّالتصـريحّبشـهادةّحتريـر34ّّو27ّو1ّاملستثمرةّيفّالقطاعاتّوابجلهاتّاملنصـوصّعليهـاّابلفصـولّ

إلمتيـــازّاجلبــائي.ّوالتصـــريحّاملقصـــودّلــرأسّاملـــالّاملكتتــبّأوّمـــاّيعادهلـــا،ّوهــيّشـــروطّمتالزمـــة،ّيكفــيّإنتفـــاءّتـــوف رّأحــدهاّحـــىتّيســـقطّحــق ّاإلنتفـــاعّاب
ريبةّعلــىّدخــلّا اّالتصــريحّابلضــ  ألشــخاصّابألحكــامّاملــذكورةّلــيسّالتصــريحّابإلســتثمارّالــذيّيــودعّلــدىّوكالــةّالن هــوضّابإلســتثماراتّالفالحيــةّوإّنــ 

 
 .2016جوان20ّّّبتاريخ315257ّّةّعددّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضي 440

 ّ.2016أفريل25ّّبتاريخ313928ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 441

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312010ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 442

 .2016ماي23ّّبتاريخ313892ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 443
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444ّكتتبّأوّماّيعادهلا.الطبيعينيّأوّالض ريبةّعلىّالشركاتّوالذيّيستوجبّأنّيكونّمرفقاّبشهادةّيفّحتريرّرأسّاملالّامل

 مسك احملاسبة: -الفرع الثامن

 التالي:  أالمحكمة اإلدارّية في هذه المادّة إلى إقرار المبد خلصت 

احملاسبةّّجاءتّومجلةّمنّالشراءاتّغريّاملدع مة،ّوبذلكّيحسابّبنكّتضم نهاّاملطالبّابلضريبةثبتّملصاحلّاجلبايةّمبناسبةّمراقبةّحماسبةّطاملاّّ-

قصدّمراقبةّاإليداعاتّوالسحوابتّوالفواتريّاملثبتةّّللحسابّاملذكورّ،ّفبادرتّمبطالبتهّبتقدميّالكشوفاتّالبنكيةّاملدع مةّهّامفتقرةّلشروطّصحتّ 
هلاّفإن هّجيوزّةّاألعباءّوحقيقةّاملصاريف،ّلكن هّملّيستجب،ّدّمنّصحّ والتأكّ ّقاتّالبنكيةللشراءاتّاليتّمنّشأهناّحصرّاحملصولّاخلامّاملتأيتّمنّالتدفّ 

445ّريبةّ.لّإىلّضبطّالوعاءّاحلقيقيّللضّ عتمادّالقرائنّالفعليةّوالقانونيةّوغريهاّمنّالوسائلّقصدّالتوصّ هذهّالناحيةّوإستبعادّاحملاسبةّمنّإ

 :أساس الضريبة ونسبها  -الفرع التاسع

ّانتهتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
ّكانّختل يّاملؤس سةّعنّديوهناّأوّمستحقّ ّّ- اتّهلاّأوّمنحهاّلقروضّدونّفوائضّيعد ّعموماّمنّقبيلّالتصر فاتّغريّالعاديةّاليتّالّميكنّقبوهلاّمـنّلئن

فاتّالعاديـةّمثلمـاّهـوّإعتبارهـاّمـنّقبيـلّالتصـرّ ّ،يفّبعضّاحلاالتّاإلستثنائيةّوابلن ظرّإىلّتوف رّمجلةّمـنّالظـروفّوالشـروطّّ،كنهّميالناحيةّاجلبائيةّإالّأنّ 
دةّأوّوجــودّروابــطّخاصــةّبــنيّاملؤس ســةّاملتحملــســةّاملعنيــّ الشــأنّابلنســبةّحلــاالتّإنتمــاءّاملؤسّ  عّشــركاتّتــرتبطّمبصــاحلّماليــةّوإقتصــاديةّموحــ  ةّةّإىلّجتمــ 

كـونّعمليـةّللعبءّواملؤس سةّاملستفيدةّمنهّمباّيفتضهّذلكّمنّتعاونّبـنيّهـذهّالشـركاتّعلـىّمواجهـةّالظـروفّاملاليـةّواإلقتصـاديةّالصـعبةّشـريطةّأنّت
ّكــل ّإضــرارّمبصــاحلهاّومــنّجهــةّأخــ رىّابحلاجــةّالفعليــةّالتصــرفّاملعنيــةّمــرب رةّمــنّجهــةّبوجــودّمنفعــةّماليــةّأوّإقتصــاديةّاثبتــةّللمؤس ســةّاملاحنــةّوإنتفــاء

لّالشــركةّواألكيــدةّللشــركةّاملســتفيدةّدونّأنّتتحــو لّالعمليــةّإىلّشــكلّمــنّأشــكالّالتهــر بّاجلبــائيّأوّتــؤد يّإىلّاإلخــاللّبقواعــدّاملنافســة.ّويعــد ّ حتمــ 
يـــلّالتصــرفاتّالعاديـــةّإبعتبـــارّإنتمـــاءّاملطالبــةّابلضـــريبةّألعبـــاءّاإلســتغاللّوإســـتهالكاتّوأعبـــاءّماليــةّتتصـــلّبنشـــاطّشــركاتّاتبعـــةّلـــنفسّاجملمــعّمـــنّقب

446ّاملؤسسةّاملعنيةّإىلّجتمعّشركاتّترتبطّمبصاحلّماليةّوإقتصاديةّموح دة.
اّلـئنّملّتفـرّ ةّالضريبةّعلىّدخـلّاألشـخاصّالطبيعيّـ منّجملّ 8ّو7ّمنّأحكامّالفصلنيّّّيستشفّ ّّ- قّبـنيّاملـداخيلّاملهنيـةّنيّوالضـريبةّعلـىّالشـركاتّأهنـ 

اّقضتّخبضوعّمجيعّأصنافّاملداخيلّللضّ  ريبةّعلـىّالـدخلّوملّتعـفّأي ّصـنفّمـنّاملـداخيلّمـنّالضـريبة،ّمبـاّجيعـلّإخضـاعّمـداخيلّوالشخصية،ّفإهن 
ّكانتّأوّشخصية،ّللضريبةّيفّطريقهّاملطالبّابلضريبة 447ّ.جبميعّأصنافها،ّمهنية

ابملســاحةّالفعليــ ةّاملســتغل ةّولــيسّمبــاّتضــم نهّرســمّامللكيــ ةّأوّرخصــةّالبنــاءّأوّغريهــا،ّبــدليلّأن ّهــذاّمقــدارّاألداءّاحمللــي ّابحلالــةّالواقعيــ ةّللعقــارّّوّيــرتبطّ-
ّكذلكّويفّغيابّمالكّمعروف ا ّكمـاّاألداءّيوظ فّالّفقطّعلىّاملالكّّإّن  املسـاحةّاملعنيـ ةّابلتوظيـفّابلضـرورةّّّالّتشـملّعلـىّحـائزّالعقـارّأوّشـاغله،

448ّ.الدهاليزّغريّاملعد ةّللسكنمنهاّمثالّالشرفاتّواملستودعاتّّوهاّبرسمّامللكي ةّإذّحتذفّكاملّاملساحةّاملنصوصّعلي
تّفيهّمبقتضىّمعاوضـةّمربمـةّبينهـاّوبـنيّالوكالـةّالعقاريـةّالسـياحيةّيفّإطـارّإجـراءاتّاالنتـزاعّلفائـدةّاملصـلحةّللعقارّاملفوّ ّريبةاملطالبّابلضّ إكتسابّّّ-

ّيفّطبيعةّاالجنرارّاألخريّالسابقّلعملي ةّالتفويتّموضوعّالتوظيـف ّهلاّمبوجبّاملرياثّالّيغري  الـذيّاإلجبـاريّلـألداءّّالعامةّوتنازهلاّمبوجبهّعنّعقارّإجنر 
449ّ.قدّاملعاوضةيبقىّع

 
 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311798ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 444

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312010ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 445

 .2016فيفري25ّّّبتاريخ311723ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 446

 ّ.2016جويلية15ّّّاريخّبت312010ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 447

 .2016مارس28ّّبتاريخ312936ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 448

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312357ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 449
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ّكانـتّاألقسـاطّاالحتياطيّـ   - اّطريقـةّمـنّطـرقّالـدفع،ّفـإن ّذلـكّالّمينـعّمـنّمراجعـةّاألداءّالـذيّتوجـبّدفعـهّابعتبـارّأن ّّةّالّمتثـلّأداءّمسـتقالّ لئن وإّنـ 
نةّاملواليـةّقسـاطّاالحتياطيـةّالواجـبّدفعـهّيفّالسـّ يّإىلّتغيريّيفّمبلاّاألداءّاملسـتوجبّبعنـوانّاألنةّيؤدّ تغيريّاإلدارةّيفّاألداءّاملستوجبّبعنوانّسنةّمعيّ 

ينئــذّإىلّدفــعّوتغيــريّيفّخطــاايّالتــأخري،ّعلــىّأنّتتــوىلّاإلدارةّطــرحّمبلــاّاألقســاطّاالحتياطيــةّمــنّاملبلــاّالنهــائيّللضــريبة،ّوهــوّمــاّالّميكــنّأنّيــؤولّح
450ّ.الضريبةّمرتني

ارتباطــاّوثيقـاّأبســاسّالضـريبةّعلـىّالــدخل،ّاألمـرّالــذيّمـنّشــأنهّأنّّتطبيــقّاألداءّوتـرتبطوصّضـمنّجمـالّاألقسـاطّاالحتياطيــةّبصـريحّالنصــتـدخلّّ-
ّكل مــاّمتـ تّمراجعــةّأسـاسّالضــريبةّاملعنيــةّابألمـر،ّفضــالّعـنّأن ّتتتّـ  فّعــنّدفـعّاألقســاطّاالحتياطيـةّيفّاآلجــالّالقانونيــةّتخلــّ البّعنــهّضـرورةّمراجعتهــا

ّكتمكينهاّمنّوسائلّاإللزامّأبدائها.يؤولّإىلّتوظيفّخطاايّأتخريّ ّعلىّاإلدارةّمراقبتهاّبدورها 451ّيتعني 
ّكانــتّاألقســاطّاإلحتياطيــةّالّمتثــلّأداءّمســتقالّوإّنــاّطريقــةّمــنّطــرقّدفعــّ- بّدفعــهّبعنواهنــاّتوجــّ يمراجعــةّاألداءّالــذيّّدوّنّولذلــكّالّحيــّفــإنّ ّه،لــئن

انّسنةّمعينـةّيـؤديّإىلّتغيـريّيفّمبلـاّاألداءّاملسـتوجبّبعنـوانّاألقسـاطّاإلحتياطيـةّالواجـبّدفعـهّيفّاإلدارةّيفّاألداءّاملستوجبّبعنّوّّعديلابعتبارّأنّت
،ّذلــكّأنــ هّمــنّرتبطّارتباطــاّوثيقــاّأبســاسّالضــريبةّعلــىّالــدخلتــوهوّمــاّيعــينّأنّاألقســاطّاإلحتياطيــةّتــدخلّضــمنّجمــالّتطبيــقّاألداءّّو.الســنةّاملواليــة

السنةّاجلاريـةّويقـعّإرجـاعّّالضريبةّوهيّهتمّ تلكّطّاإلحتياطيةّإىلّجانبّالضريبةّعلىّالدخلّبوصفهاّتسبقاتّبعنوانّاحتسابّاألقسااملفتضّأنّيتم ّّ
452ّ.كلماّمت تّمراجعةّأساسّالضريبةّاملعني ةوهيّلذلكّختضعّوجوابّللمراجعةّّّ،املبلاّالزائدّيفّصورةّوجودّفارقّبنيّالتسبقاتّوالضرائب

ّ

 :ف الّنزاع اجلبائياإلثبات    -الفرع العاشر

ّانتهتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت الية:
ّكـــانّمبـــدأّحريـــةّتســـيريّاملؤسّ ّ- يهاّابحلريـــةّواإلســـتقالليةّيفّإختـــاذّالقـــراراتّاملالئمـــةّلنشـــاطّاملؤسّ لـــئن ســـةّويفّســـاتّاإلقتصـــاديةّيقتضـــيّاإلعـــتافّملســـري 

يّلكل ّالتصـرفاتّبعةّوالتصدّ مصاحلّاجلبايةّيفّتسليطّرقابتهاّعلىّسالمةّطرقّالتصر فّاملتّ ّممتلكاهتاّفإن ّذلكّالّحيولّدونّحقّ تصريفّشؤوهناّوإدارةّ
ّكلمـاّإقتنـتّمـنّانحيـةّبتـّوتعتربّأوّقدّتؤد يّإىلّالتهر بّاجلبائي،ّوابلتايلّاليتّقدّتتعارضّمعّمصاحلّاملؤسسةّوغاايهتاّ ف رّمجلـةّتصر فاتّاملؤس سةّعادية

يابّتلكّاملنفعةّمنّالظروفّواملالبساتّاليتّقدّتربرهاّومنّانحيةّأخرىّبتحقيقّمنفعةّماليةّأوّإقتصاديةّمباشرةّأوّغريّمباشرةّللمؤس سةّاملعنيةّويفّغ
453ّفإن ّالتصرفاتّتصبحّغريّعاديةّوالّميكنّقبوهلاّمنّالناحيةّاجلبائية.

ّكّ- ّكـانّالتخفــيضّيفّاألداءّبنـاءّعلــى راّلـهّيفّتقـدميّاملعنيــةّابألمـرّملــاّيقـيمّالــدليلّعلـىّبعــضّتـيبّالقــرضّاملـدىلّهبمـاّمــنّاملطالبـةّابلضــريبةّجيـدّمــربّ لـئن
ّالثروةّغريّاملربّ  نواتّالسـابقةّلسـنةّاإلقتنـاءّملّيتعـز زّأبي ّرّعلـىّالسـّ مصادرّمتويلهاّللعقارينّالذينّإقتنتهما،ّفإن ّالتخفيضّيفّاألداءّعلىّأساسّتوزيعّّنو 

ّكانّاعتباطياّوفاقداّلكل ّسندإثباتّمنّاملطالبةّابلضّ   454.ريبةّمنّشأنهّأنّيرسيّالقناعةّحبقيقةّذلكّالتوزيعّبل

عتمـادّمصـاحلّاجلبايـةّعلـىّالقـرائنّالقانونيـةّوالفعليـةّلضـبطّقاعـدةّاألداءّإّاملطالـبّابلضـريبةّأنّ قرارّالتوظيفّاإلجباريّلألداءّاملسل طّعلـىّلئنّجاءّبّّ-
الطرقــاتّوالســياقةّيفّاليــومّوالســنةّومعــدلّمثــنّّعتمــادّمعــدلّســاعاتّتعلــيمّقــانوّنيــهّاإلدارةّمــنّمعطيــات،ّمتث لــتّيفّإب،ّفــإن ّمــاّأتس ســتّعلاملســتوج

ّكتوظيفّسابقّعلىّنشـاطّمماثـلّأوّّّ،الساعةّالواحدة الّيعدوّأنّيكونّجمر دّختميناتّوإفتاضاتّملّتتعز زّابإلثبااتتّاليتّميكنّأنّجتعلهاّقرائنّحقيقية
ّعلــىّحقيقــةّتلــكّاملعطيــات.ّّوعناصــرّواقعيــةّأوّقانّو ّكــنيــةّتــدل  انّعليــه،ّفــإن ّمــاّاعتمدتــهّاإلدارةّضــمنّقــرارّالتوظيــفّاإلجبــاريّلــألداءّموضــوعّالنــزاع

455ّاعتباطياّومنّاببّالتخمنيّومفتقراّللحجةّوالدليل.
ّكل ّالواثئقّاليتّتقـد مّألو لّمـرةّيفّالطـورّالتّّ- ّكانّمنّغريّاجلائزّإعتمادّشهادةّالش هودّيفّاإلثباتّيفّاملاد ةّاجلبائيةّوكذلك عقيـيب،ّغـريّأن ّطابعهـاّلئن

 
 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311268ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 450

 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311706ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 451

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312739ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 452

 .2016فيفري25ّّّبتاريخ311723ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد453ّّّ

 ّ.2016جانفي25ّّبتاريخ313770ّّّو312524ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 454

 .2016ماي30ّّبتاريخ312577ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 455
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إسـتثناءّللمبـدأّّكمـاّمت ّحتديـدهاّأمـامّقضـاةّاألصـلقتضـيّمـنّالقاضـيّمراجعـةّتقـديرّالوقـائعّّاجلزائيّوحصولّاملعينّابألمرّعليهاّبعـدّالطعـنّابلتعقيـبّي
الواثئقّاملقد مةّمؤش راتّجد يةّعلىّوجودّخطأّحمتملّيفّتنزيلّاملعلوماتّابملنظومـةّّتتضم نّاملذكورّوعمالّحبج يةّالقانونّاجلزائيّعلىّبقيةّاملواد .ّوطاملا

يقتضيّمنّالقاضيّاجلبائيّمزيدّالتحر يّيفّهذاّالشأنّوإعمالّدورهّاإلستقصائيّمبطالبـةّّمباّالواثئقّاملعتمدةّيفّتلكّالعملية،ّّيفّّاإلعالميةّاملذكورة،ّأو
ّكمرجـــعّيفّخـــزنّاملعلومـــاتّابملنظومـــةّاإلعالميـــةّوغريهـــاّمـــنّ زاعّأوّبنســـخةّمـــنّالتصـــريحّأوّالعقـــدّاملعتمـــد إجـــراءاتّالطـــ رفنيّبعقـــدّالصـــفقةّموضـــوعّالنـــ 

ببّنقـضّاحلالتح كـمّاملطعـونّفيـهّقيقّاملمكنة،ّومتكـنيّاملطالـبّابلضـريبةّمـنّمناقشـةّالوثيقـةّأوّالواثئـقّاملقد مـةّعنـدّاإلقتضـاء،ّفإنـ هّمـنّاملت جـهّهلـذاّالسـ 
456ّوإحالتهّإىلّحمكمةّاإلستئنافّلتعيدّالن ظرّيفّالن زاع.

سبيقاتّاليتّقبضتهاّالشركةّاملعقبّضد هاّمنّحرفائهاّبعنوانّطلبياهتم،ّعلىّأن ّتلـكّإدارةّاجلبايةّتوظيفّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّعلىّالتّ ّّأتسيسّّ-
التكيــبّدونّأنّّقّابالقتنـاءّوآخـرّخيـصّ الطلبيـاتّتتضـم نّابإلضـافةّإىلّبيـعّاملصــاعدّتقـدميّخـدماتّتركيبهـاّوقامــتّبتجزئـةّمبلـاّالتسـبقةّإىلّجـزءّيتعلــّ 

دّحقيقـــةّالعمليّ  ّكـــأنّيكـــونّتنصيصـــاّضـــمنّّالطلبيـــّ يكـــونّمنهجهـــاّذاكّمســـتنداّإىلّمـــاّلـــهّأصـــلّاثبـــتّيؤكـــ  ّكـــل ّمنهمـــا اتّنفســـهاّأوّضـــمنّتـــنيّوقيمـــة
457ّعلىّالتخمنيّأكثرّمنهّعلىّاليقني.ّجيعلّعمليةّالتوظيفّمبني ةّ،الوصوالتّاملتعل قةّهبا

 الّنزاعات املتعّلقة ابملصادقة على تقارير االختبار:  -القسم الثالث

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
ّ

ّاملشر عّعلىّضرورةّ"ّوّّ- دةّأوّ"،ّوذلكّحىتّيلتزمّاخلبريّمبـاّطُلـبّمنـهّدونّزايقةّوكذلكّسائرّاألعمالّاملطلوبةبيانّاملأموريةّبغايةّالوضوحّوالدّ لئنّنص 
يرتـ بّأي ّجـزاءّعلـىّسـتبعادّأعمالـهّبصـورةّآليـ ةّضـرورةّأن ّاملشـر عّملّبّمنـهّلـيسّمـنّشـأنهّأنّيـؤد يّإىلّإعّفيمـاّطلـفإن ّجنوحّاخلبـريّإىلّالتوسـّ ّّ.نقصاّن

اّمتارسّحمكمةّاملوضوعّصالحياهتاّالعادي ةّيفّمراقبةّأعمالّاخلبريّوّتقي مّالنتائجّاليتّتوص لّوّهذاّاإلخالل، 458ّإليها.ّإّن 
ّكانّتقييمّأعمالّاخلرباءّوتقديرّحجي ةّالواثئقّاليتّيقد مهاّالطرفانّختضعّللسلطةّالتقديريةّلقاضيّاملوضوعّواجتهادهّعلـىّأنّيكـّوّّ- نّموقفـهّمنهـاّلئن

ّكل ّأسسّالتوظيـفّبعـدّحتديـدّرقـمّفإن ّالقولّأبن ّتقريرّاالختبارّأتس سّعلىّمعطياتّواقعيةّوقانونيةّسليمةّوأن ّأعمالهّمشّّ،معل الّتعليالّمستساغا لت
لــىّالقيمــةّاملضــافةّالقابــلّللطــرحّانطالقــاّمــنّالفــواتريّاملــدىلّهبــاّالّيعتــربّتعلــيالّاألداءّعّاملعــامالتّاخلــامّاحملقــقّمــنّالصــفقةّمــعّشــركةّســيتابّواحتســاب

459ّ.املطالبّابلضريبةعتمادّالواثئقّاملدىلّهباّمنّوصّإقعيةّاليتّطرحتهاّاإلدارةّخبصقانونياّذلكّأن هّملّجيبّعنّاإلشكالياتّالقانونيةّوالوا
وعيـوبّتعل قـتّأساسـاّبعمليـةّالتنظـريّبعقـارّّهنـ اتترجيحّحمكمةّاحلكمّاملنتقدّلتقريرّاإلختبارّاملأذونّبهّمـنّقبـلّقاضـيّالبدايـةّابلـرغمّممـ اّشـابهّمـنّّّ-

اريـة،ّوابســتبعادّعقـودّالتنظـريّاملقد مــةّمـنّإدارةّاجلبايـةّرغــمّتعل قهـاّبعقــاراتّعقـارّموضــوعّالتوظيـفّيكتسـيّصــبغةّجتيكتسـيّصـبغةّســكنيةّواحلـالّأن ّال
ّكائنةّبنفسّاملنطقةّوتكتسيّصبغةّجتارية،ّجيعلّحكمهاّمشوابّخبطأّفادحّيفّال 460ّ.تقديرمماثلة

ّكانتّقدّأشارتّإليهّمصاحلّاجلبايةّيفّتعليقهاّعلّّاعتمادّّ- ىّتلكّحمكمةّاحلكمّاملنتقدّلنتيجةّاإلختبارّاملأذونّبهّمنّقبلهاّرغمّماّتضم نهّمنّنقائص
تّبــهّاملطالبــةّابلضــريبةّبصــورةّوالــذيّيقــل ّعــنّالــذيّصــر ح2003ّلّإليــهّاخلــرباءّبعنــوانّســنةّالنتيجــةّالّســي ماّفيمــاّيتعلــ قّبــرقمّاملعــامالتّالــذيّتوصــّ 

461ّ.راّمبعطياتّموضوعيةّوقانونية،ّينطويّحتماّعلىّخطأّفادحّيفّالتقديرتلقائية،ّدونّأنّيكونّموقفهاّذاكّمربّ 
ّهنــاتاجلبايـةّمــنّّضّملــاّعابتـهّعليهــاّإدارةّحمكمــةّاحلكـمّاملنتقــدّلنتيجــةّاالختبـارّالتكميلــيّاملـأذونّبــهّمــنّقبلهـاّدونّالتمحــيصّفيهـاّودونّالتعــرّ تبـين ّّ-

462ّونقائصّوعدمّوضوحّيفّجوانبّهامةّمنّالتوظيفّجيعلّقضاءهاّضعيفّالتعليلّوغريّمبينّعلىّأسسّمتينة.

 
 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ312590ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 456

 .2016جوان20ّّّبتاريخ312330ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 457

 .2016جوان20ّّّبتاريخ311802ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 458

 .2016نوفمرب28ّّبتاريخ311405ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 459

 ّ.2016ديسمرب5ّّبتاريخ312404ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 460

 .2016فيفري29ّّّبتاريخ312378ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 461

 ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ313510ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 462
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 قضاء السندات التنفيذية  : السادسالباب 
ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت

اذّقـرارّيفّسـحبّاملعقـبّضـد هاّمباشـرةّومـنّدونّاللجـوءّأوالّإىلّوزيـرّاملاليـةّالختـّ ّلبطاقـةّجـربّيفّحـقّ ّالوطينّللضـ مانّاإلجتمـاعيّالصندوقإصدارّّّ-
عّهـاّاملشـرّ إايّ مـنّالتمتـعّابلضـماانتّالـيتّمنحهـاّؤولّإىلّحرمـانّاجلهـةّاملعقـبّضـدهاّاالسـتثماراتّيـّمـنّجملـةّتشـجيع65ّّاحلوافزّاجلبائيةّطبقاّللفصـلّّ

ةّأوّابقتاحّمنهاّبعدّمساعهاّللمنتفعني،ّمماّجيعلّبطاقةّلّمنّوزيرّاملاليةّبعدّأخذّرأيّاملصاحلّاملختصّ صلبّالفصلّاملذكورّواملتمثلةّيفّصدورّقرارّمعلّ 
463ّإليهّحمكمةّاالستئناف.اجلربّمعيبةّعلىّالنحوّالذيّانتهتّ

ــنّّ- ــتفادّمـ ــلأحكـــامّيسـ ــانونّعـــدد105ّّو14ّنيّالفصـ ــنة30ّّمـــنّالقـ ــمرب14ّّاملـــؤر خّيف1960ّّلسـ ــمانّاإلجتمـــاعيّابّاملتعلـــق1960ّديسـ ّأنّ لضـ
املشارّإليه14ّّجتماعيّالذيّميكنّلهّحسبّصريحّالفصلّلعام ّللصندوقّالوطينّللض مانّاإلإصدارّبطاقاتّاجلربّيرجعّإىلّالرئيسّاملديرّاّّختصاصإ

فإنـ هّجيـوزّّ،وأتسيسـاّعلـىّمـاّسـبقّاملنظـوينّحتـتّسـلطته.واحملليـةّتفويضّذلكّاالختصاصّأوّصالحي ةّاإلمضاءّاملتعل قةّبهّإىلّرؤساءّاملكاتـبّاجلهويـ ةّ
رهّمـنّاألعـوانّالـراجعنيّابلن ظـرّإىلّالـرئيسّاملـديرّالعـامّللصـندوقّإصـدارّابعتبـاقصـرّهـاللّللصندوقّالوطينّللضمانّاالجتمـاعيّبّحملليلرئيسّاملكتبّا

ّكلّ  464ّ.ماّصدرّلفائدتهّتفويضّيفّالغرضبطاقةّاجلربّموضوعّالنزاع
اعيـةّختصـاصّوزيـرّالشـؤونّاإلجتمإمانّاإلجتمـاعيّهـيّمـنّةّمـنّقبـلّالصـندوقّالـوطينّللضـّ لطةّإضفاءّالصبغةّالتنفيذيةّعلىّبطاقاتّاجلربّاملعدّ سّّ-

ابتــتّمــنّصــالحياتّالــوايلّّوّمانّاإلجتمــاعيلضــّ ابّقاملتعلــّ 1960ّديســمرب14ّّاملــؤر خّيف1960ّّلســنة30ّّّمــنّالقــانونّعــدد105ّّّطبقــاّللفصــل
ءّعمــالّابألمــرّاملتعلــقّبتفــويضّبعــضّســلطاتّأعضــاءّاحلكومــةّإىلّالــوالةّوّالــذيّميكنــهّهــوّأيضــاّتفــويضّســلطاتهّأوّحــقّاإلمضــاءّبشــأهناّإىلّرؤســا

ختصاصـهاّاألمـرّالـذيّجيـوزّمعـهّللمـديرّاجلهـويّللشـؤونّإدولـةّابلنسـبةّللشـؤونّالـيتّهـيّمـنّصاحلّاخلارجيةّالراجعةّابلنظرّلإلداراتّاملدنيةّالتابعـةّللامل
465ّ.اإلجتماعيةّإكساءّبطاقةّاجلربّابلصبغةّالتنفيذيةّنيابةّعنّالوايل

لتنفيذيـةّاصدارهاّمنّقبلّالرئيسّاملديرّالعامّللصـندوقّوإكسـاءهاّابلصـبغةّوابلتايلّفإن ّإّ.لّبتااتّقراراّقضائيابطاقةّاإللزامّسنداّتنفيذايّوالّتشكّ ّّتعدّ ّّ-
466ّالعادلة.ّي ّخرقّألحكامّالدستورّوالّملبدأّالفصلّبنيّالسلطّأوّاحملاكمةفّابلشرونّاإلجتماعيةّالّينطويّعلىّأمنّقبلّالوزيرّاملكلّ 

الّتفيـدّيفّشـيءّخـالصّمنو بـهّملـاّمت ّتثقيلـهّعليـهّمـنّديـونّراجعـةّللدولـةّأوّبـراءةّذم تـهّجتـاهّاخلزينـةّّانئـبّاملعقـبّاقاتّاملراجعةّاملدىلّهباّمنّقبلبطّّ-
467ّ.العامةّابعتبارهاّتتعل قّابألداءاتّاملستوجبةّعليهّواليتّملّيتم ّتثقيلهاّبعدّعليه

سـاتّالعموميـةّأوّاجلماعـاتّالعموميـةّاحملليـةّسـتثناءّاألمـوالّالراجعـةّللدولـةّأوّاملؤسّ علـىّإّمـنّجملـةّاحملاسـبةّالعموميـة37ّالفصلّّلئنّأك دتّأحكامّّ-
اّملّتتضم نّأيّ  ّكانتّمبقتضىّأحكامّأوّبطاقاتّتنفيذية،ّفإهن  نداتّإشارةّمتنعّإصدارّبطاقاتّجربّالسيماّوأن ّتلكّالبطاقاتّتعد ّسّمنّأي ةّعقلةّولو

468ّتنفيذيةّوهيّليستّبعملّتنفيذي.
مانّاالجتمــاعيّبصـفةّعامــةّوإّنـاّمــنّالتفيـعّيفّنسـبةّاالشــتاكاتّبسـببّإعــادةّتصـنيفّاملــؤجرّالّيكـونّمــنّاتريـخّخضـوعّاملعــينّابألمـرّلنظــامّالضـّ ّ-

469ّتّخطأّيفّالتصنيفّمنذّبدايةّالنشاط.حصولّتغيريّالنشاطّأوّإدخالّتنقيحاتّعليهّأوّثبّوكرّإلعادةّتصنيفهّّببّاملربّ اتريخّثبوتّالسّ 

 : قضاء اهليئات املهنّية السابعالباب 
 

 .2016ماي23ّّبتاريخ313894ّّوّعدد313893ّّعددّّّتنيالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيّ  463

ّ.2016ّّماي31ّّبتاريخ314524ّّعددّّّةالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيّ  464
 .2016ماي30ّّبتاريخ314999ّّويفّالقضي ةّعددّ

ّّّ.2016ماي31ّّبتاريخ314524ّّعددّّّةالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيّ  465
 .2016ماي30ّّبتاريخ314999ّّويفّالقضي ةّعددّ

 .2016ماي31ّّبتاريخ314524ّّعددّّّةالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيّ  466

 .2016ماي30ّّبتاريخ312633ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 467

 .2016ماي16ّّبتاريخ313620ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 468

 ّ.2016ديسمرب30ّّبتاريخ314460ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 469
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 احملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
تهاّإالّوزارةّالتعليمّالعايلّوالّتكتسبّتلكّالشهادةّحجيّ الشهادةّالعلميةّاملتحصلّعليهاّمنّاخلارجّالّقيمةّهلاّيفّغيابّاملعادلةّاملسندةّمنّمصاحلّّّّ-

عتمـادّاتريـخّاحلصـولّعلـىّشـهادةّلّعلىّالشهادةّالعلميةّابخلـارجّوإستئنافّاتريخّاحلصّواّجيعلّإستبعادّحمكمةّاإلابتداءّمنّمعادلتهاّبشهادةّوطنيةّممّ 
2006ّمـاي15ّّاملـؤرخّيف2006ّّلسـنة30ّّيهاّابلفصلّالرابـعّمـنّالقـانونّعـددّاملعادلةّالحتسابّأجليّاألربعّسنواتّوأجلّالثالثةّأشهرّاملنصوصّعل

470ّ.املتعلقّبتنقيحّوإمتامّقانونّاحملاماةّيفّطريقه
ةّابلشرفّالخـتالفّهـذينّالقـرارينّعـنّبعضـهماّالـبعضّحالّمنّاألحوالّمقامّالعزلّألسبابّخملّ ّأبيّ ّاملعينّابألمراإلعفاءّالصادرّيفّحقّالّيقومّّّّ-

العـزلّّمـهّاإلعفـاءّوكـذلكّمـنّانحيـةّاإلطـارّالقـانوينّذلـكّأنّ ةّاإلجرائيةّضرورةّأنّالعزلّيستوجبّاإلحالةّعلىّجملسّالتأديبّوهـوّمـاّالّحيتّ احيالنمنّّ
لسـنة79ّّعـددّّمـنّاملرسـوم3ّفـإن ّالفصـلّهّفضـالّعـنّذلـكّاإلعفاءّهوّآليةّإلهناءّالعملّخارجّهذاّاإلطار.كماّأنّـ ّةّيفّحنيّأنّ يصدرّألسبابّأتديبيّ 

10ّللتسيمّجبدولّاحملاماةّوإّناّمباشرةّالقضاءّملد ةّالّتقل ّعنّملّيشتطّصفةّالقاضيّّاملتعلقّبتنظيمّمهنةّاحملاماة2011ّأوت20ّّاملؤرخّيف2011ّّّ
471ّسنوات.

لتحـاقّمبهنـةّاحملامـاة،ّشـرفّمينـعّاإللـ ةّابلالعزلّألسـبابّخمّتّحصرايّعلىّأنّ منّمرسومّاحملاماةّواضحةّوصرحيةّأبنّنصّ 3ّطاملاّوردتّعبارةّالفصلّّّ-
472ّسيمّابحملاماة.عليهاّواعتبارهاّهيّاألخرىّمنّموانعّالتّ ّعّيفّأتويلّهذاّالفصلّإبقحامّآلياتّقانونيةّأخرىّملّينصّ ايلّإىلّالتوسّ فالّجمالّابلتّ 

تعلــقّبتنظــيمّمهنــةّاحملامــاةّملّيقــتضّســوىّمانعــاّوحيــداّامل2011ّأوت20ّّاملــؤرخّيف2011ّّلســنة79ّّمــنّاملرســومّعــدد3ّّالفصــلّّفضــالّعــنّأنّ ّ-
ةّأوّبّضدهّسابقةّأتديبيّ قتّابملعقّ هّتعلّ ماّيفيدّأنّ ّكماّملّيثبتّمنّأوراقّامللفّ ّّ.الملّيردّمعلّ ّّرفّفإن ّقرارّاإلعفاءللتسيمّوهوّالعزلّألسبابّخمل ةّابلشّ 

473ّلتحاقهّابحملاماة.ّةّبشرفّاملهنةّوتتناقضّمعّإفعلةّخملّ ّأيّ 
املتعلــق2011ّّلســنة79ّّأحكــامّاملرســومّعــددّّ،ّفــإنّ مّملهنــةّاحملامــاةالقــانونّالقــدميّاملــنظّ ّيفّظــلّ جبــدولّاحملــامنيّاملباشــرينّمطلــبّالتســيمّّقــد مطاملــاّّ-

474ّ.زاععلىّالنّ الّتنطبقّّبتنظيمّمهنةّاحملاماة
إذاّأتبعـهّاملعـينّابألمـرّابملباشـرةّالفعليـةّللمهنـةّوحينئـذّيصـبحّحتـتّطائلـةّأحكـامّالتسيمّجبدولّاحملامنيّالّيعـينّابلضـرورةّاملمارسـّّ- ةّالفعليـةّللمهنـةّإالّ 

ّةعـاتّالتأديبيّـ وابلتـايلّعرضـةّللتتبّ .قّابلتحجرياملتعلـقّبتنظـيمّمهنـةّاحملامـاةّاملتعلّـ 2011ّأوت20ّّاملؤرخّيف2011ّّلسنة79ّّاملرسومّعدد22ّّالفصلّّ
475ّحتامهّملقتضياته.املرسوم،ّإذاّماّثبتّالحقاّعدمّإّنّنفسم67ّعلىّمعىنّالفصلّ

 التسعرية :  -القسم الثان

ّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملاد ةّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:ّخلصت
سـعريةّامجـةّعنهـاّمـنّقبيـلّعناصـرّتقـديرّالتّ األضرارّالنّ تهّعنّالعقاريّومدىّمسؤوليّ ّقّابلتسيمّابلسجلّ شريعّاملتعلّ خمالفةّاحملاميّملقتضياتّالتّ الّتعد ّّّّ-

بّالفقـرتنيّاألخريتــنيّمــنّر،ّمبوجــلّللمتضــرّ املخـوّ ّيفّاحلكـمّاإلســتئنايفّالقاضـيّبتعديلــهّلتنــدرجّيفّإطـارّاحلــقّ ّســعريةّمثّ عـنّيفّقــرارّالتّ وتتجـاوزّنطــاقّالطّ 
476ّ.اءّذلكعويضّعنّاألضرارّاحلاصلةّلهّجرّ رّالعقدّبدعوىّالتّ ،ّيفّالقيامّعلىّحمرّ منّجمل ةّاحلقوقّالعيني ةاثلثا377ّّالفصلّ

لســـنة79ّّاملرســـومّعـــددّمـــن38ّّاّالصـــورةّاألوىلّواملنصـــوصّعليهـــاّابلفقـــرةّاألوىلّمـــنّالفصـــلّعّبـــنيّصـــورتنيّلتحديـــدّأتعـــابّاحملامـــاةّفأمـــّ املشـــرّ ّفـــر قّ-

 
 .2016جوان20ّّّبتاريخ313082ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 470

 .2016مارس28ّّبتاريخ313794ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 471

 .2016مارس28ّّبتاريخ313815ّّو313802ّّعددّّّتنيالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيّ  472

 .2016ماي23ّّبتاريخ313853ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 473

 ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ313965ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 474

 ّ.2016أكتوبر31ّّبتاريخ314300ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 475

 .2016أفريل4ّّبتاريخ312322ّّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد476ّّّ
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اّعتمــادّعلــىّمجلــةّالعناصــرّاملبيّ رفنيّعلــىّمبلــاّاألتعــابّابإلالطّــ قّبــنيّفــاقّاملســبّ تّ لّيفّاإلتتمثّــ ف2011ّأوت20ّّخّيفّاملــؤرّ 2011ّ نــةّبتلــكّالفقــرةّوأمــ 
ّســيتمّ رفنيّعلــىّختصــيصّاحملــاميّبنســبةّمائويــةّمــنّقيمــةّمــاّكتابــةّبــنيّالطّــ ّّقفــاتّ قّابإلالصــورةّالثانيــةّواملضــم نةّابلفقــرةّالثانيــةّمــنّنفــسّالفصــلّفهــيّتتعلــّ 

 477.%20ّةّسبالنّ ّحتقيقهّعلىّأنّالّتتجاوزّتلك

 اجللسة العامة القضائية : الثامنالباب 

  :اختصاص احملكمة االدارية ف مادة اسرتجاع العقارات املنتزعة  -القسم األّول

هاّّخلصتّاحملكمةّاإلداريةّإىلّأن ّقضاءّارجاعّالعقاراتّاملنتزعةّفرعّمنّقضاءّاإلنتزاعّوخيضعّلذاتّقواعدّاالختصاصّاليتّخيضعّهلاّوأي د
ّستئنافّوالت عقيبّ.هذاّاملنحىّجملسّتنازعّاالختصاص،ّوإنتهتّإىلّأن هّيرجعّابلن ظرّإىلّاحملاكمّالعدلي ةّابتدائي اّوإىلّاحملكمةّاالداري ةّيفّطوريّااليفّ

منّخاللّقراءةّعددّمنّاألحكامّالقانونية.ّفبناءّةّإستجاعّالعقاراتّاملنتزعةّّمنّمسألةّاإلختصاصّيفّمادّ ستّاحملكمةّموقفهاّّأسّ وقدّّ
تبقىّاإلنتزاعاتّاليتّمت تّبصدورّأوامرّقبلّاتريخّدخول2003ّّّأفريل14ّّّّاملؤرخّيف2003ّّّّلسنة26ّّّّمنّالقانونّعدد5ّّماّاقتضاهّالفصلّّعلىّّ

قبلّّتنقيحه1976ّّّّأوت11ّّّّاملؤرخّيف1976ّّّّوتّّأ11ّّخّيفّّاملؤرّ 1976ّّلسنة85ّّّّزّالـت نفيذّخاضعةّّإىلّأحكامّالقانونّعددّّهذاّالقانونّحيّ 
منّالتشريعّاملتعلقّمبراجعةّاالنتزاعّمنّأجلّاملصلحةّالعموميةّيفّصيغتهّاجلاريّهباّالعملّقبلّالتنقيحّاملشار9ّّّّأحكامّالفصلّّّّوإمتامه.ّوقدّاقتضت

،ّرهّمخسةّأعوامّمنّاتريخّاإلنتزاعصّعليهاّأبمرّاالنتزاعّخاللّأجلّقدإليهّأن هّإذاّملّّتستعملّالعقاراتّاملنتزعةّّيفّأشغالّذاتّمصلحةّعموميةّاملنصّو
ّكتابياّّجازّللمالكنيّالسابقنيّللعقارّأوّملنّإجنر تّهلمّمنهمّحقوقّأنّيطلبواّاستجاعهاّماملّيقعّاالتّ  فاقّعلىّخالفهّوذلكّبشرطّأنّيقدمواّمطلبا

النقراض املواليتنيّ السنتنيّ حبرّ يفّ املشّّللمنتزعّ الفصلاألجلّ هذاّ يفّ إليهّ حقّ ارّ سقطّ وإالّ إرجّا،ّ عندئذّ عليهمّ وجيبّ اليتّّهمّ الغرامةّ مبلاّ عّكاملّ
جديدّمن19ّّّحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّأبّّوعمالنيّأنّيرفعواّالقضيةّغلىّاحملاكمّاملختص ة.ّّويفّصورةّإمتناعّاملنتزعّأوّسكوتهّفللمعنيّ ّّقبضوها،
ّّّّاملتعلقّابحملكمةّاإلداريةالقانونّّ ظرّيفّاستئنافّاألحكامّاإلبتدائيةّالص ادرةّعنّاحملاكمّالعدليةّيفّاملادةّاالداريةّيفّنطاقّالد وائرّاإلستئنافيةّابلنّ ختتص 

ت يفّ استئنافياّ ابلن ظرّ العدليةّ احملاكمّ اختصاصّ علىّ صراحةّ املذكورّ القانونّ ّ ينص  ماملّ وذلكّ خاصّ بقانونّ احملاكمّ تلكّ اىلّ مسندّ لكّاختصاصّ
يفّصيغتهّساريةّاملفعولّقبلّتنقيحّهذاّالقانونّيف1976ّّّأوت11ّّّّاملؤر خّيف85ّّّّمنّالقانونّعدد30ّّّّاقتضىّالفصلّّومنّجهةّأخرى،ّّّّاألحكام.

حكامّأّّداري ةّطبّقلدىّاحملكمةّاإلّّه:ّيكونّالنزاعّابتدائياّمنّاختصاصّاحملكمةّاالبتدائيةّاليتّتوجدّبدائرهتاّاألمالكّواستئنافياّوتعقيبياأنّ 2003ّّسنةّّ
ّاملتعلقّابحملكمةّاإلدارية.1972ّّلسنة40ّّالفصلّالث اينّمنّالقانونّعددّ

طاملاّأنّاملصلحةّالعام ةّاليتّيرجىّحتقيقهاّمنّانتزاعّالعقارّبسببّطبيعتهّاألثري ةّتتمث لّيفّمحايةّذلكّّومنّجهةّأخرىّأقر تّاحملكمةّأن هّّ
التارخيي ةّوالفنيّ  ّّالعق ارّواحملافظةّعلىّقيمتهّ بهّواستمرارّاملصاحلّالفني ةّاملختص ةّيفّاجملالّاألثريّيفّاحلفاظّعليهّحمافظةّّّفإن ّذلكة، يفتضّاالحتفاظّ

ّيكونّمرجعاّللد ارسنيّوللباحثنيّوقبلةّللز وارّوالس ياح.ّّو جهةّاإلدارةّبنفسهاّإبخراجّالعقارّموضوعّالن زاعّمنّّّعليهّفإن ّإقرارفعلي ةّبرعايتهّوصيانتهّحىت 
إنّالعق ارّلكّالعموميّاألثريّوالت فويتّفيهّللخواصّينهضّدليالّعلىّاالحنرافّإبجراءاتّاالنتزاعّلتحقيقّمنافعّخاص ةّلبعضّاألشخاص،ّوابلت ايلّفامل

ّانتزعّمنّأجلهاّوحتققتّبذلكّشروطّاالستجاعّعلىّمعىنّأحكامّالفصلّّ املصلحةّّّمنّقانونّاالنتزاعّّمنّأجّل9ّّملّيستعملّمنّأجلّالغايةّاليت 
478ّالعمومي ةّاملذكورّأعالهّّ.

 
 ّ.2016جويلية15ّّّريخّبتا314387ّالقرارّالتعقييبّالصادرّيفّالقضيةّعدد477ّّّ

ّ.2016ّجانفي25ّّبتاريخ313973ّّّّّّعددّالقرارّالصادرّعنّاجللسةّالعامةّيفّالقضيةّ 478ّ
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  :حتديد اجلهة املطالبة ابلّتعويض ف ماّدة املسؤولّية الطبّية   -القسم الثان

قطعتّاجللسةّالعامةّالقضائيةّللمحكمةّاإلداريةّمعّفقهّقضاءّسابقّحيم لّوزارةّالصحةّاملسؤوليةّعنّاألخطاءّالطبيةّوشبهّالطيبةّمهماّّ
ّّ املعين اإلستشفائيّ العموميّ اهليكلّ املكانّ إدخالّ إىلّ ميالّ والتعقيبيةّ واإلستئنافيةّ اإلبتدائيةّ الدوائرّ قضاءّ فقهّ قراءةّ أبرزتّ أنّ بعدّ ؤسساتّوذلكّ

ابلت ضامنّمعّوزارةّالعموميةّللصحةّيفّالنزاعاتّاملتعلقةّابلتعويضّعنّاألضرارّالنامجةّعنّالتدخ التّالطبيةّوشبهّالطبيةّوإلزامهاّابلتعويضّمبفردهاّأوّّ
ّالعمومي ّةّاملؤس سةّكاهّلّّعلىّحممولةّهباّلعاملاّالطيبّوشبّهّالطيبّاإلطارّأخطاءّعلىّاملتت بةّالط بيةّاملسؤولي ةالصحة.ّوإنتهتّاجللسةّالعامةّإىلّإقرارّأن ّ

املتعل ق1991ّّّّجويلية29ّّّّخّيفّّاملؤرّ 1991ّّلسنة63ّّّّمنّالقانونّعدد17ّّأس ستّاحملكمةّموقفهاّعلىّأحكامّالفصلّّوقدّّّّ.سواهاّّدوّنّّللص حة
وكذلكّعلىّّّ"للصحةّّعمومي ةّّساّتمؤسّ ّّأوّّإداريةّّصبغةّّذاتّّعمومي ةّّمؤس ساّتّّشكلّّيفّّإم اّّالعمومي ةّّالصحي ةّّّاهلياكلّّتكوّن"ّّّّهابلت نظيمّالص حيّأنّ 

ّّالقانوّنّنفسّمن18ّّالفصلأحكامّ ّاملايلّ.ّواالستقاللّاملدني ةّابلشخصي ةّللص حةّالعموميةّاملؤس ساتّتتمت عّأن هّعلىالذيّينص 
العموميةّللص حةّيباشرونّمهنتهمّيفّتلكّاملؤس ساتّويسامهونّيفّتسيريّاملرفقّالعموميّن ّاألطب اءّاملعي نونّابملؤس ساتّويفّتعليلّموقفهاّبي نتّاحملكمةّأ

املؤسّ  أنّ للص حة.ّكماّ العمومي ةّ املؤس سةّ داخلّ للمرضىّ خدماتّ منّ يقدمونهّ مباّ مكل فةللص حةّ للص حةّ العموميةّ العالجي ةّّّّسةّ اخلدماتّ بتوفريّ
ومن للمرضىّ الصحي ةّ واحلمايةّ الطبي ةّ والبشري ةّّّّواخلدماتّ واملادي ةّ القانوني ةّ الوسائلّ ومنحهاّ واإلستقاللّ املدني ةّ ابلشخص يةّ القانونّ مت عهاّ ذلكّ أجلّ

رةّيفّّمي ةّاملتطوّ إلدارةّاملرفقّالعموميّالصح يّاملوكلّهلاّهبدفّحسنّتسيريهّوالرقي ّمبستوىّاخلدماتّالصحي ةّاملسداةّللمرضىّابلتوازيّمعّالبحوثّالعل
القدرةّعلىّحتم لّاملسؤوليةّالقانونيةّاملتت بةّعلىّنشاطهاّدونّمتييزّبنيّاألخطاءّاملرتكبةّيفّإطارّاخلدماتّالعالجي ةّّّّوإستنتجتّمنّذلكجمالّالط ب،ّّ

ّكوحدةّسواءالنّ ضرورةّّاليتّتسديهاّوبنيّاألخطاءّالط بيةّاليتّيرتكبهاّاألطباءّداخلهاّّو ّّيفّّأوّّملهامهاّّهتامباشّرّّعندّّظرّإىلّاملؤس سةّالعمومي ةّللص حة
ّالذّيّّالص حيّّالعموميّّاملرفقّّسرّيّّيفّّخللّّمرد هاّّعنهاّّالتعويّضّّاملرادّّاألضرارّّأنّ ّّثبتّّكلماّّاملهامّّلتلكّّممارستهاّّعنّّاملنجر ةّّاملسؤولي ةّّحتملهاّّنطاق
ّالص حّيّّامليداّنّّيفّّالد ولةّّسياسةّّتطبيقّّعلىّّشرافاإلّّيفّّتنحصرّّالصحةّّوزارةّّمتارسهاّّاليتّّاإلشرافّّرقابةّّأنّ ّّوإعتربتّمنّانحيةّأخرى.ّّعليهّّتسهر

479ّلًلص حةّ.ّالعمومي ةّاملؤس سةّتديرهّالذيّالص حيّالعموميّاملرفّقّيفّاملباشرّالت دخلّإىلّمتتدّ ّأّنّدوّن

بتحميلّاملسؤولي ةّعنّاخلللّيفّّّجانبتّالص وابّملاّقضّتّاألصلحمكمةّّةّمعتربةّأنّ سةّالعموميةّللصحّ قضتّاحملكمةّإبدخالّاملؤسّ وتطبيقاّهلذاّاملبدأ،ّ
ّكاهلّاملكل فّالعامّبنزاعاتّالد ولة يفّحقّوزارةّّّتسيريّاملرفقّالعموميّالص حيّاملعهودّبهّإىلّمعهدّصاحلّعزي زّبوصفهّمؤس سةّعمومي ةّللص حةّعلى

480ّّ.املذكورةّالعمومي ةّللص حةّكانّعليهاّإدخالّاملؤس سةقدّّالص حةّابلت ضامنّالشتاكهماّيفّتسيريّاملرفقّالعموميّالص حيّّو

 

 
ّ.2016جانفي25ّّبتاريخ313581ّّالقرارّالصادرّعنّاجللسةّالعامةّيفّالقضيةّعددّّ  479
ّ.2016ّجانفي25ّّبتاريخ314154ّّالقرارّالصادرّعنّاجللسةّالعامةّيفّالقضيةّعددّّ 480
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 اإلنتخايباملبادئ املتعّلقة ابلّنزاع : العنوان الثالث

 العنوانّالثالث

قةّابلن زاعّاإلنتخايب  املبادئّاملتعل 

 )إنتخابّأعضاءّاجمللسّاألعلىّللقضاء(

 شروط الرتّشح -لالباب األوّ 
ّخلصتّاحملكمةّاإلداري ةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

4ّيهّالشروطّاملستوجبةّلذلكّاستناداّللقرارّعددّّتقتضيّالقواعدّالعامةّيفّاملادةّاالنتخابيةّواملنطقّالقانوينّالسليمّرفضّمطلبّترشحّمنّالّتتوفرّفّّ-
ّّ 2016ّّّّلسنة يف التتيبية2016ّّّجوان28ّّّّاملؤرخّ السلطةّ نطاقّ يفّ ذلكّ وّ للقضاءّ األعلىّ اجمللسّ لعضويةّ التشحّ اجراءاتّ وّ بقواعدّ املتعلقّ وّ

أنّاهليئةّتقررّرفضّّّّتشحّخارجّاألجلّفإنّاجلزاءّهّواملذكورّأبنهّيفّصورةّعدمّاستيفاءّشروطّال4ّّمنّالقرارّعدد21ّّّّاملخولةّهلاّوّخاصةّالفصلّّ
 481.مطلبّالتشح

ّ
 رتبة القاضي املرتّشح املتعلق بشرط ال -1

 

ّعلىّأن ه"2016ّّّّأفريل28ّّّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة34ّّّّمنّالقانونّعدد10ّّطبقاّملقتضياتّالفصلّّّّ- وّاملتعل قّابجمللسّاألعلىّللقضاءّالذيّينص 
ّكماّيلي:..15ّّاألعلىّللقضاءّالعديلّمنّّيتكو نّاجمللسّّ ّكلّرتبة."ّوالفصل6ّّّعضوا قضاةّمنتخبنيّمنّنظراءهمّيفّالرتبةّحبسابّعضوينّإثننيّعن

واملتعل قّبقواعدّوإجراءاتّالتش حّلعضويةّاجمللسّاالعلىّللقضاءّالذيّاوكلّللهيئة2016ّّّجوان28ّّّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة4ّّّّمنّالقرارّعدد10ّّّّ
من6ّّّّأايمّوكذلكّالفصل5ّّّّضبطّاتريخّإنطالقّالتش حاتّواتريخّغلقهاّعلىّأنّالّتقلّمد ةّتقدميّالتش حاتّعنّّّّستقلةّلإلنتخاابتّمهم ةالعلياّامل

ّعلىّأنه"ّيتمّ 2016ّّاملتعل قّبضبطّروزانمةّإنتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّلسنة2016ّّّّجوان9ّّّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة2ّّّّالقرارّعددّّ ّّالذيّينص 
."،ّفإن ّالتثب ت2016ّسبتمرب11ّّّّإىلّيومّاألحد2016ّّّّسبتمرب2ّّّّقبولّالتشحاتّلعضويةّاجمللسّاالعلىّللقضاءّيفّالفتةّاملمتدةّمنّيومّاجلمعةّّ

نةّابملطلبّاملقد مّمنّمدىّإستيفاءّالقاضيّاملتشحّلعضويةّاجمللسّاالعلىّللقضاءّلشرطّاإلنتماءّللرتبةّاملتش حّبعنواهناّيكونّعلىّضوءّالرتبةّاملضمّ 
األعلىّللقضاءّعنّّللهيئةّواليتّيثبتّإنتماؤهّهلاّيفّاتريخّأقصاهّيومّغلقّاببّالتشحات.ّوابلتايلّفإنّتقدميّاملدعيةّمطلباّللتش حّالنتخاابتّاجمللسّّ

اتريخّغلقّاببّالتشحاتّاملوافقّليومّاألحدّّومواصلةّإنتمائهاّإىلّنفسّالرتبةّيف2016ّّّّسبتمرب8ّّّّصنفّالقضاةّالعدلينيّمنّالرتبةّالثانيةّبتاريخّّ
،ّجيعلّمنّإستجابةّاهليئةّاملدعىّعليهاّملطلبّاملدعيةّوإدراجهاّضمنّقائمةّاملتشحنيّلعضويةّاجمللسّاالعلىّللقضاءّالعديلّعن2016ّّسبتمرب11ّّّّ

 482الرتبةّالثانيةّيفّطريقهّ.
ّ
ّ

ّ

 
 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ07201610ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد 481

ّ.2016سبتمرب24ّّبتاريخ20162001ّّّعدّدّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضية482
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 شرط األقدمية -2

-ّّّّ الفصل مقتضياتّ منّ الق18ّّيستفادّ ّّمنّ عدد األساسيّ 34ّّّّانونّ العديل2016ّّّّلسنة القاضيّ يفّ يشتطّ أنهّ للقضاءّ االعلىّ ابجمللسّ املتعل قّ
سنواتّيتمّالتثبتّمنّاستيفاءهّهلاّيفّاتريخّتقدميّمطلب5ّّّّاملتشحّلعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّأنّتكونّلهّأقدميةّفعليةّيفّالقضاءّالّتقلّعنّّ

483ّشحات.التشحّوليسّيفّاتريخّغلقّاببّالّت
ّكقاضيةّمنّالرتبةّاألوىلّبتاريخّّ ّمنّشهادةّاخلدماتّاليتّأرفقتهاّاملدعيةّمبطلبّترشحهاّأنهّمت ّانتداهبا علىّحنوّجيعلها2011ّّّّسبتمرب16ّّّّطاملاّيتبني 

ّّ بتاريخ للقضاءّ االعلىّ اجمللسّ لعضويةّ للتش حّ املشتطةّ سنواتّ اخلمسّ مدةّ 14ّّّّتستويفّ 2016ّّّّسبتمرب ّّتطبيقا الفصل جملة141ّّّّملقتضياتّ منّ
ّّ السنة اعتربتّ األجلّابلسننيّ تقديرّ أنهّيفّصورةّ يقتضيّ الذيّ العقودّ لعضوية365ّّّاإللتزاماتّوّ ترشحهاّ مطلبّ تقدميهاّ ثبوتّ فإنّ يوماّكاملة،ّ

نياّاملستوجبةّقانوانّّمباّيغدوّمعهّمطلبّّجيعلّأقدميتهاّالفعليةّيفّالقضاءّيفّذلكّالتاريخّأقل ّمنّاملد ةّالد2016ّّسبتمرب8ّّّّاجمللسّاملذكورّبتاريخّّ
484ّترشحهاّمفتقراّاىلّأحدّالشروطّاليتّاقتضاهاّالقانونّمماّجيعلّالقرارّاملطعونّفيهّقائماّعلىّسندّصحيحّمنّالواقعّوالقانون.

وأن هّملّيوضعّيفّحالةّإحلاق2011ّّّّسبتمرب16ّّّّطاملاّثبتّمنّخاللّشهادةّاخلدماتّاملتعلقةّابملدعيّأنهّمتّتعيينهّقاضياّمنّالرتبةّاألوىلّبتاريخّّّّ-
التشحّلعضويةّاجملل القضاءّاملشتطةّيفّ الفعليةّيفّ الذيّتكتسبّمعهّاألقدميةّ إنتدابهّاألمرّ سّاألعلىّأوّعدمّمباشرةّأوّحتتّالسالحّمنذّاتريخّ

ّّ يف 15ّّّّللقضاءّ 2016ّّسبتمرب بتاريخ التشحّ مطلبّ تقدميهّ فإنّ ّ،9ّّ مفتقدا2015ّّسبتمرب التاريخّّّّجيعلهّ ذلكّ أنّ وّ السيماّ املطلوبةّ لألقدميةّ
املتعل قّابجمللسّاألعلىّللقضاءّوليسّاتريخ2016ّّّلسنة34ّّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد18ّّّّهوالتاريخّاملعتمدّعندّإحتسابّاالقدميةّبصريحّالفصلّّ

485ّغلقّالتشحات.

ّشرط اخللّو من العقوابت التأديبية  -3

عدمّتنصيصّالقانونّاملنظمّملهنةّّحّلعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّيفقدهّشرطاّمنّشروطّقبولّالتشحّوعليهّفإنّ املتشّ ّصدورّعقوبةّأتديبيةّيفّحقّ ّ-
التأديبيةّوسقوطهاّمبرورّالزمنّأوّاإلحالةّيفّخصوصّتلكّاملسألةّإىلّنصوصّقانونيةّأخرىّالّيؤولّإىل تطبيقّّّّعدولّاملنفذينّعلىّحموّالعقوابتّ

املخالفاتّبعدّمضيّقوابتّاحملكومّهباّيفّاجلناايتّواجلنحّّولثالثّمنّالكتابّاخلامسّمنّجملةّاالجراءاتّاجلزائيةّاملتعلقةّبسقوطّالّعأحكامّالبابّا
486ّّ.ذينعدولّاملنفّ النةّعلىّالعقوابتّالتأديبيةّالصادرةّيفّشأنّمدةّمعيّ 

اذّقّّ- رارّاإلنذارّاملقتحّتسليطهّعلىّاملدعيّمنّقبلّوزيرّالعدل،ّفإنهّالّميكنّاعتبارهّمبثابةّّطاملاّملّيثبتّقيامّالوكيلّالعامّبتونسّإبمتامّإجراءاتّإخت 
لسنة34ّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد17ّّّّالقرارّالنهائيّالذيّيرتقيّإىلّمرتبةّالعقوبةّالتأديبيةّاليتّحترمّاملدعيّمنّالتشحّعلىّمعىنّأحكامّالفصلّّ

487ّّّقّابجمللسّاألعلىّللقضاءّالذيّضبطّشروطّالتشحّلعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّ.املتعلّ 2016ّأفريل28ّّاملؤرخّيف2016ّّ
تّمنّشرطّعدمّصدورّعقوبةّأتديبيةّيفّحقّاملتشحّبصرفّالنظرّعنّّأسندّاملشرعّمنّخاللّتعدادّشروطّالتشحّوتفصيلهاّللهيئةّصالحيةّالتثبّ ّ-

488ّّّّ.نّمعطياتّغريّصحيحّةاملتشحّنفسهّوّالذيّيبقىّقابالّلالعتاضّإذاّماّتضمّ ماّيتضمنهّالتصريحّعلىّالشرفّاحملررّمنّقبلّ
املتعلقّبتنظيمّمهنةّعدولّاملنفذينّعلىّجوازّرفع1995ّّّّمارس13ّّّّاملؤرخّيف1995ّّّّلسنة29ّّّّمنّالقانونّعدد55ّّّّّتّأحكامّالفصلّّلئنّنصّ ّّ-

التأديبيةّاألدىنّمنهاّدرجةّاليتّالعقوبةّبعدّمرورّمخسّسنواتّمنّاتريخّالقرارّخبصوصّالعزلّفإ نهّومنّاببّأوىلّأنّتسحبّعلىّابقيّالعقوابتّ

رفعّالعقوبةّاملسلطةّعلىّعدلّالتنفيذّالّميكنّّّوّّالجراءات.القانونّمعّمراعاةّتوازيّالصياّوامنّنفس46ّّّّضّهلاّعدلّالتنفيذّواملضمنةّابلفصلّّيتعرّ 

 
ّ.2016سبتمرب24ّّبتاريخ61011201ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد483
ّ.2016سبتمرب24ّّبتاريخ20161011ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد484

 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161010ّّواحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
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حالّمنّاألحوالّبصفةّآليةّومبجردّمرورّالزمنّبلّيستوجبّصدورّقرارّعنّالسلطةّاملعنيةّابلتأديبّمعّاخلضوعّإلجراءاتّشكليةّّّأنّيكونّأبيّ 
منّالوظيفةّالعموميةّميكنّحمو58ّّّّ.ّقياساّعلىّالقواعدّالعامةّحملوّالعقوابتّالتأديبيةّاملستمدةّمنّأحكامّالفصلّّمعينةّتوازيّعلىّاألقلّصياّاختاذه

الغرض.ا بعدّتقدميّمطلبّيفّ العونّبعدّمرورّمخسّسنواتّمنّقبلّرئيسّاإلدارةّ الدرجةّاألوىلّمنّملفّ الّعملّّومنّجهةّأخرىّّّّلعقوابتّمنّ

تتمتّ  الّ أهناّ ابعتبارّ للمتشحّ التأدييبّ امللفّ نقاوةّ إلثباتّ الشرف(ّ علىّ التصريحّ ّ( املنفذينّ عدولّ هيئةّ عنّ الصادرةّ املطلقةابلوثيقةّ ابحلجيةّ والّّّعّ
489ّتتعارضّمعّاالمكانيةّاملخولةّللهيئةّيفّدحضّمضموهناّ.

ّكلّمتشحّتصريحّعلىّالشرفّأبنهّملّتصدرّيفّحقهّعقوبةّأتديبيةّالّيفيدّأنّاملشرعّحصرّوسيلةّالتحققّإن ّتنصيصّاملشرّ ّّ- عّعلىّوجوبّتقدمي
صعوبةّإثباتهّللهيئةّاملدعىّعليهاّذلكّأنّالشرطّحيولّ،ّنظراّألمهيتهّّوّّمنّتوفرّذلكّالشرطّيفّالتصريحّبلّهوّوسيلةّمنّبنيّوسائلّاالثباتّاملتاحة

يّواالستشادّلدىّاهلياكلّاملخولّهلاّالنظرّّ،ّدونّجلوءّاهليئةّلغريهّمنّالوسائلّسواءّعنّطريقّاالعتاضّأمامهاّأوّبقيامّاهليئةّابلتقصّ يفّبعضّاحلاالت
ّك التأديبيةّللمتشحنيّأوّأبيّوسيلة املسائلّ العلياّلالنتخاابتّمنّصالحياتّاستقصائيةّختولّهلاّيفّ املستقلةّ اهليئةّ بهّ تتمتعّ انتّوّذلكّطبقاّملاّ

التشحاتّومطابقتهاّملتطلباتّقانونّاجمللسّاألعلىّللقضاء. اّّالتحريّحولّمدىّصحةّ لعقوبةّأتديبيةّأركانّوجودهّويستويفّ التأدييبّاملضمنّ لقرارّ
ّكمجلسّأتديب.وكاملّمقوماتهّمبجردّصدورهّعنّال جمردّصدورّّّوّّسلطةّاملختصةّوهيّابلنسبةّللمحامنيّجملسّاهليئةّالوطنيةّللمحامنيّالذيّينتصب

ّكافّبذاتهّالنتفاءّحتقّ  ّكانتّتلكّالعقوبةّابتةّأمّالعقوبةّأتديبية 79ّّعبءّإثباتّحموّالعقوبةّالـتأديبيةّعلىّمعىنّالفصلّّ.ّوأم اّّقّشرطّالعضويةّسواء
490ّ.أمرّحممولّعلىّاملدعيّالذيّلهّمصلحةّيفّذلكفهوّملهنةّاحملاماةّّمنّاملرسومّاملنظم

ّ
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-ّّّّ الفصل مقتضياتّ خاللّ منّ 17ّّّّيتبنيّ عدد األساسيّ القانونّ 34ّّّّمنّ املتشح2016ّّّلسنة يفّ اشتطّ الذيّ للقضاءّ االعلىّ ابجمللسّ املتعل قّ
ّكلّشخصّليسّلهّأي2ّّّّاحليادّوّالفصلّّلعضويةّاجمللسّالنزاهةّوّالكفاءةّوّّ منّنفسّالقانونّالذيّعر فّاملستقلنيّمنّذويّاإلختصاصّبكوهنم

منّالقانونّاملذكورّالذيّينصّعلى"ّأنّاجمللسّاالعلىّللقضاءّمؤسسةّدستوريةّضامنةّيفّنطاقّصالحياهتاّحسن34ّّّانتماءّحزيبّوكذلكّالفصلّّ
طبقّأحكامّالدستورّواملعاهداتّالدوليةّاملصادقّعليها"،ّأن ّإرادةّاملشرعّإجتهتّحنوّحتقيقّإستقالليةّوحيادّسريّالقضاءّواستقالليةّالسلطةّالقضائيةّّ

عندّتقديرّّّّأعضاءّاجمللسّعربّإشتاطّعدمّاإلنتماءّاحلزيبّيفّاملتشحنيّاملستقلنيّمنّذويّاإلختصاص.وابلتايلّفإنّاإلقتصارّعلىّزمنّتقدميّالتشح
ّابنتفاءّاإلنتماءّاحلزيبّعنّّتوفرّشرطّعدمّاإلنت ماءّاحلزيبّيفّاملستأنفّضدهّالّحيققّإرادةّاملشرعّيفّإرساءّجملسّاعلىّمستقلّوهيّغايةّالّتتحققّإال 

ّكانّرئيسّوّمؤسسّحزبّاألمانةّ)رغمّتقدميهّاستقالتهّمنهّيفّاتريخّسابقّلتاريخّتقدميّترش ّحه(،ّفإّنكلّاملتشحني.ّوطاملاّثبتّأنّاملستأنفّضد ه
دّصحيحّّذلكّجيعلهّغريّمستجيبّلشرطّعدمّاإلنتماءّاحلزيبّعلىّحنوّيغدوّمعهّقرارّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلنتخاابتّبرفضّترشحهّمؤسساّعلىّسن

491ّّّّّمنّالواقعّوالقانون.
تّمنّتوفرّشرطّعدمّاإلنتماءّاحلزيبّيفّتّالتثبّ يثبتّاإلنتماءّاحلزيبّأوّينتفيّبتوفرّعد ةّقرائن،ّوقدّأوكلّاملشر عّللهيئةّالعلياّاملستقلةّلإلنتخاابّ-

ئةّهذهّحدودّالتناسبّبنيّإحتامّاحلقّيفّالتشحّمنّجهةّوضمانّإستقالليةّوحيادّأعضاءّاجمللسّاألعلىّللقضاءّمنّجهةّأخرى،ّعلىّأنّمتارسّاهلي
ّ  492السلطةّحتتّرقابةّالقاضيّ.

استقالتهّمنهّمبناسبةّتقدميّمطلبّترشحهّإلنتخاابتّاجمللسّاالعلىّللقضاءّقرينتنيّمتضافرتنيّعلىّميث لّإخنراطّاملستأنفّضد هّيفّحزبّسياسيّوّّ-
 493إنتفاءّشرطّعدمّاإلنتماءّاحلزيب،ّوابلتايلّعدمّتوفرّشرطيّاحليادّواإلستقالليةّّللتشحّلعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّ.

 
 .2016سبتمرب23ّّيخّبتاّر20161006ّالصادرّيفّالقضيةّعددّّاإلبتدائيّّاحلكمّ 489

 2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161007ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّاإلبتدائيّّاحلكمّ 490

 .2016سبتمرب30ّبتاريخ20162007ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 491

 .2016سبتمرب30ّبتاريخ20162005ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 492

 .2016سبتمرب30ّبتاريخ20162005ّّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدداحلكمّ 493
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 494ّّالليةّوحيادّأعضاءّاجمللسّاألعلىّللقضاءّوالّيشك لّيفّحد ّذاتهّتضييقاّحلق ّالتشحّ.ميثلّإشتاطّعدمّاإلنتماءّاحلزيبّضمانةّلتكريسّإستقّ-
ّ
 شرط صفة الناخب  -5
 
6ّاملتعل قّابجمللسّاألعلىّللقضاءّوالفصل2016ّّّّأفريل28ّّّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة34ّّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد16ّّّّيستوحّمنّأحكامّالفصلّّ-

وّاملتعلقّبقواعدّوإجراءاتّضبطّقائمةّالناخبنيّالنتخاابت2016ّّّجوان9ّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة3ّّّّتقلةّلإلنتخاابتّعددّّمنّقرارّاهليئةّالعلياّاملّس
ّكذلكّالفصلني2016ّاجمللسّاألعلىّللقضاءّلسنةّ 2016ّّجوان9ّاملؤر خّيف2016ّّلسنة2ّّمنّقرارّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلنتخاابتّعدد4ّّو2ّو

رّو بضبطّ املتعل قّ ّّوّ لسنة للقضاءّ األعلىّ اجمللسّ انتخاابتّ قائمة2016ّزانمةّ إىلّ املتسر بةّ االخطاءّ إصالحّ إىلّ الراميةّ اإلعتاضّ مطالبّ خضوعّ ّ،
املق ببت هاّيفّاإلعتاضاتّ اهليئةّيفّهذاّاجملالّ انتهاءّدورّ التقيدّهباّمعّ لديهاّداخلّّالناخبنيّاألو ليةّإىلّإجراءاتّوآجالّمضبوطةّالّمناصّمنّ د مةّ

ّّجالّالقانونيةّاملضروبةّلذلكّمثّاإلعالنّيفّمرحلةّالحقةّعنّالقائمةّالنهائيةّإثرّإنقضاءّآجالّالطعونّأوّصدورّاحكامّابتةّيفّشأهنااآل .ّوطاملاّتبني 
املشّر الناخبّ لتنتفيّعنهّصفةّ بتاريخّتقدميّترشحهّ املنفذينّ العدولّ املتعلقةّبصنفّ الناخبنيّ بقائمةّ وطةّللتشحّلعضويةّّعدمّترسيمّاملستأنفّضد هّ

عيةّوالتتيبيةّّاجمللسّاألعلىّللقضاءّيفّظلّاستنفادّاآلجالّاإلعتاضّعليهاّوالطعونّفيهاّوإكساءّقائمةّالناخبنيّالصبغةّالنهائيةّحسبّالنصوصّالتشرّي
يّبرفضّترشحهّلعضويةّاجمللسّيغدوّيفّطريقهّالّّاجلاريّهباّالعمل،ّوابلتايلّملّيسعّإىلّتصحيحّوضعيتهّيفّاآلجالّاحملددةّقانوان،ّفإنّقرارّاهليئةّالقاض

495ّّّسيماّوّأنّالقانونّاإلنتخايبّرت بّعلىّإنقضاءّتلكّاآلجالّصريورةّقائمةّالناخبنيّهنائيةّ.
ّ
 شرط التصريح ابلدخل  -6
 
ّيفّصح ةّالواثئقّاملقدمةّضمنّمطالبّالتشحّمنّعدمهاّإىلّجملسّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلنّّ- تخاابتّوالّيتدخ لّالعونّاملكلفّابستالمّّيعودّالبت 

اّيكتفيّبتقدميّوصلّيثبتّتسل مّاهليئةّجلملةّالواثئق املطلوبة.ّاألمرّّّمطالبّالتشحّيفّتقديرّصح ةّالواثئقّاملقدمةّأوّمدىّاستيفاءّشروطّالتشحّوإّن 
ريحّالسنويّابلضريبةّعلىّالدخلّللسنةّاملنقضيةّدونّأنّتدو نّبهّالذيّيغدوّمعهّإعتبارّتضم نّوصلّإستالمّملفّاملتشحّماّيفيدّتقدميّمايفيدّالتص

496ّّّّاهليئةّأيّمالحظاتّخبصوصّوثيقةّالتصريحّاملدىلّهبا،ّيفّغريّطريقهّوّالّيقومّدليالّعلىّصح ةّوسالمةّالواثئقّاملقد مةّ.
ّكانّحرايّهباّاإللتزامّابلضوابطّالقانونيةّاليتّحت مهاّّطاملاّاختارتّاملتش حةّاإلدالءّمبطبوعةّالتصريحّابلضريبةّعلىّدخلّّّّ- األشخاصّالطبيعيني،ّفإنه

ّ  497املشر عّلشكلّهذاّالتصريحّالّاإلكتفاءّبصفحتنيّمنهاّ.
الصفحاتّمنّّّّ- التصريحّابلدخلّمنقوصةّمنّ املستأنفّضد هاّنسخةّمنّمطبوعةّ 7ّّإىل2ّّتضم نّمطلبّترشحّ املقدمّمنّقبلهاّّ التصريحّ جيعلّ

تضمنةّّصاّوخمتلفاّعنّالنموذجّالذيّاشتطهّالقانونّخبصوصّالوثيقةّاليتّتعتمدّمنّقبلّإدارةّاجلبايةّللتصريحّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعينيّواملمنقّو
498ّّّلثمانيةّصفحاتّوجلملةّمنّالبياانتّوّاخلاانتّوّالتنصيصاتّاليتّحتتمّالتاتيبّالضريبيةّالنافذةّإيرادهاّ.

النشاطّالذيّقامتّابلتصريحّبعنوانهّوالصفحةّالثامنةّاملتضمنةّلرقمّواتريخّالسنةّّووىلّاملتعلقةّهبويةّاملتشحةّومعرفهاّاجلبائيّّواإلدالءّابلصفحةّاألّّ-
ستقلةّّلعلياّاملوصلّاخلالصّاملسلمّهلاّمنّالقباضةّاملاليةّبعدّدفعّمبلاّالضريبةّاملستوجب،ّالّميك نّاملستأنفّضدهاّمنّاإلحتجاجّهبماّأمامّاهليئةّا

ماّالّيقومانّمقامّالتصريحّابلضريبةّعلىّدخلّاألشخاصّالطبيعينيّوالّخيوالنّللهيئةّاملذكورةّالتأكدّمنّرجوعّالبياان تّاملوجودةّهبماّّلإلنتخاابتّألهن 
499ّلنفسّمطبوعةّالتصريحّابلدخلّ.

 
 .2016سبتمرب30ّبتاريخ20162005ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 494

 .2016سبتمرب30ّبتاريخ42016200ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 495
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 .2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ  497

 .2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ  498

 .2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 499
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يدّالتصريحّالسنويّعلىّابلضريبةّعلىّالدخلّللسنةّاملنقضيةّمنّقبيلّالّيعد ّرفضّاهليئةّاعتمادّالواثئقّاليتّقد متهاّاملستأنفّضد هاّبعنوانّ"ماّيّفّّ-
ّكونّالوثيقةّاملقد مةّمنقوصةّمنّ 500ّّّّصفحاتّ.6ّإضافةّشروطّملّأييتّهباّالقانونّأوّفرضّشكلّمعنيّينبغيّعلىّاملتشحنيّتقدميه،ّألن هّمؤسسّعلى

املقد مّمنّقبلّاملدعيةّوألو لّمرة ّيفّالطورّاإلبتدائيّواملتضم نّلنفسّالبياانت2015ّّّاإلعتمادّعلىّوصلّخالصّالضريبةّعلىّالدخلّبعنوانّسنةّّّّ-
طلوبّمنهاّقبلّإيداعّملفّّاملتعل قةّابلرقمّوالتاريخّالواردةّابلصفحةّالثامنةّمنّمطبوعةّالتصريحّالواردةّعلىّاهليئة،ّالعتبارّأن ّاملدعيةّقامتّابلتصريحّامل

سابقيةّتقدميّاملتشحةّلذلكّالوصلّإىلّاهليئة،ّجيعلّمنّحمكمةّالبدايةّتراقبّالقرارّاملطعونّفيهّبناءّعلىّمؤي داتّملّّّّترشحها،ّوذلكّدونّأنّيثبت
هّدورّموكولّالّأنّ تعرضّعلىّاهليئةّوتقومّمقامّهذهّاألخريةّيفّقبولّالواثئقّاملرفقةّملطلبّالتش حّوالتثب تّيفّمدىّاستيفائهاّللشروطّالقانوني ةّواحّل

ورّاملوكولّللقاضيّاإلداريّاملتمث لّأساساّيفّمراقبةّأعمالّاهليئةّخبصوصّقبولّالتش حاتّأوّرفضهاّعلىّضوءّاملؤي داتّاليتّللهيئةّويتعارضّمعّالدّ 
املتش حنيّومبدأّتكافئّّّبينّعليهاّالقرارّاملطعونّفيهّوالنصوصّالقانونيةّالنافذة.ّفضالّعنّأنّذلكّمنّشأنهّأنّيؤد يّإىلّاملساسّمببدأّاملساواةّبني

ش حّأوّالفرصّبينهمّعلىّاعتبارّأن هّسيؤولّإىلّمنحّبعضّاملتش حنيّدونّغريهمّآجاالّجديدةّوفرصاّأخرىّلتداركّأي ّخطأّأوّنقصّيفّمطالبّالّت
 501مرفقاهتاّ.

 مواّد خمتلفةالباب الثان: 

 ح وتعليل قرارات الرفضت من مطالب الرتشّ التثبّ  -1
 
املتعل قّابهليئةّالعليا2012ّّّّديسمرب20ّّّّاملؤرخّيف2012ّّّّلسنة23ّّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد22ّّمتتد ّالضماانتّاهلامةّاليتّيوفرهاّالفصلّّالّّّّ-

اليت ّ التش حّ مطلبّ قبولّ بشروطّ املتعل قةّ املسائلّ إىلّ اإلنتخابية،ّ العمليةّ لتيسريّ املتشحنيّ أوّ للناخبنيّ أوّ للهيئةّ سواءّ مللإلنتخاابتّ تعر ضّّّّ يثبتّ
سي ماّوأن ّطالبيهاّإىلّصعوابتّمنّاجلهاتّاإلداري ةّيفّاحلصولّعليها.ّوالّيؤولّذلكّإىلّإلزامّاهليئةّبتداركّالصعوابتّاليتّتشوبّمطالبّالتشحّّ

حملمولةّعلىّاملتش حّيفّإعدادّّالقانونّاملتعلقّابجمللسّاألعلىّللقضاءّملّخيو لّللهيئةّإمكانيةّطلبّذلك.ّويتعارضّالقولّخبالفّذلكّمعّالواجباتّا
هّحممولّعليهاّاإلشرافّعلىّالعملي ةّاإلنتخابيةّوفقّمبادئّتضمنّإحتامّمبدأّاحليادّمطلبّترش حهّمباّيؤولّإىلّحتميلّاهليئةّهذاّالواجبّواحلالّأنّ 

  502واملساواةّبنيّاملتشحنيّ.

سلطةّالتثب تّمنّامللفاتّلتقصيّصحةّأوّعدمّصحةّالتش حاتّإالّأهناّتظلّمقي دةّمباّلإلدارة2016ّّّلسنة34ّّّّولئنّخو لّالقانونّاألساسيّعددّّ-
ّكلماّأرادّإقرارّّيعلوهاّمنّنصوصّقانونية.ّّوالّميكنّللهيئةّالعلياّلإلنتخاابتّأنّتقر رّمنّتلقاءّنفسهاّسقوطّعقوبةّأتديبيةّمبرورّالزمنّذلكّأنّاملش رع

503ّالتأديبيةّفإنهّيكرسهّبصفةّصرحيةّضمنّالقواننيّالصادرةّعنهّ.ّمبدأّالتقادمّفيماّيتعلقّابلعقوابت
للقّّ- التشحاتّومطابقتهاّملتطلباتّقانونّاجمللسّاألعلىّ املستقلةّلالنتخاابتّبصالحياتّاستقصائيةّختولّهلاّحتريّمدىّصحةّ اهليئةّ ضاءّّتتمتعّ

ّكانت،ّوالّتثريبّعليهاّواحلالةّتلكّيفّتوليهاّمراسلةّوزا رةّالعدلّللنظرّيفّمدىّخلوّملفّالتشحّمنّالعقوابتّالتأديبيةّوّاعتمادهاّيفّأبيّوسيلة

 504دهاّ.اختاذّالقرارّاملطعونّفيهّعلىّاملعطياتّاليتّيفّحوزهتاّواحملمولةّعلىّالصحةّيفّغيابّماّيفنّ 
 

 
 .2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّاحلكمّ 500

ّ.2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد501ّّ
 .2016سبتمرب30ّّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 502

 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161006ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّاإلبتدائيّّاحلكمّ 503

 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161006ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّاإلبتدائيّّاحلكمّ 504
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لعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّعنّصنفّالعدولّاملنفذينّّّحّالعارضّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلنتخاابتّالقيامّبتسبيبّقرارهاّالقاضيّبرفضّترشّ تويل ّّّ-
دل،ّجيعلهاّّبعدمّورودّإمسهّيفّقائمةّالناخبنيّعنّصنفّالعدولّاملنفذينّوأتسيسهّعلىّعقوبةّاإلنذارّبصفتهّعدلّمنفذّبناءّعلىّمراسلةّمنّوزارةّالع

505ّقدّاساءتّالتعليلّواتسمّقرارهاّابلتضارب.
اريّتضمنيّمنطوقهّاألسبابّاليتّإستندتّإليهاّالسلطةّاملصدرةّلهّعندّاختاذهّمباّخيو لّللمعينّابألمرّإستجالءّموقفهاّّيستوجبّتعليلّاملقررّاإلدّّ-

منّالرتبةّومناقشتهّعندّاإلقتضاء.ّوطاملاّتضمنّالقرارّاملطعونّفيهّسببّرفضّترش حّاملدعيةّلعضويةّجملسّالقضاءّالعديلّعنّصنفّالقضاةّالعدلينيّّ
وامل تعليالّّاألوىلّ معل الّ بذلكّ يغدوّ فإنهّ التشح،ّ تقدميّ اتريخّ يفّ القضاءّ يفّ فعليةّ األقلّكأقدميةّ علىّ سنواتّ مخسّ شرطّ إستيفائهاّ عدمّ يفّ تمثلّ

 506كافياّ.
507ّحهّلعضويةّاجمللسّاألعلىّللقضاءّ.علىّأساسهاّرفضّترشّ ّيعتربّالقرارّاملطعونّفيهّمعلالّطاملاّبنيّطبيعةّاملؤاخذاتّاملنسوبةّإىلّالعارضّواليتّمتّ ّ-
 

 إجراءات الّنزاع اإلنتخايب  -2
 
 508ّّّ.صفةّاملتشحّيفّالطاعنّالذيّيرومّالطعنّيفّالنتائجّاألوليةّالنتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّلدىّاحملكمةّاإلداريةجيبّأنّتتوف رّّ-
استناداّاىلّعدمّقيامّاهليئةّاملستقلةّلإلنتخاابتّابإلستئنافّعنّطريقّحماميّيفّغريّطريقهّطاملاّأعفاهاّالفصلّيغدوّالدفعّبرفضّاإلستئنافّشكالّّّّ-

509ّّّمنّقانونّاجمللسّاألعلىّللقضاءّمنّذلكّصراحةّمعّالتنصيصّعلىّأنهّيتمّمتثيلهاّمنّقبلّرئيسهاّأوّمنّينوبهّ.30ّ
نتخاابتّيفّالطورّاإلستئنايفّغريّوجوبيةّضرورةّأنهّميكنّلرئيسّاهليئةّبوصفهّممثلّاهليئةّيفّالنزاعاتّاملتعلقةّّإانبةّاحملاميّعنّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلإلّّ-

510ّريةّ.ابنتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّالتقاضيّأصالةّأوّتكليفّمنّميث لهّللطعنّابإلستئنافّيفّاألحكامّالصادرةّإبتدائياّعنّاحملكمةّاإلدا
ّكانتّمصلحةّالقائمنيّهباّمشتكةّوكانّالنظرّيفّطلباهتمّالّيستوجبّفحصاّمستقالّلكلّوضعيةّعلىّحدى.ّّالدعوىّاجلماعيةّّ- ّالّتقبلّإالّمىت

ّّ املدعنيّمدرجونّضمنّقائمةّاملتشحنيّعنّصنفّاحملامنيّلدىّالتعقيبّلعضويةّجملسّالقضاءّالعديلّمباّيكسبهمّمصلحةّمشتكةّوطاملاّثبتّأن 

ّّظرّعنّالتفاوتّاملسجلّيفّعددّاألصواّتذلكّبصرفّالنّ األعلىّللقضاءّصلبّعريضةّواحدةّّوّالنتائجّاألوليةّالنتخاابتّاجمللسّّلّهلمّالطعنّيفختوّ 

511ّ.النظرّيفّطلباهتمّالّيستوجبّفحصاّمستقالّلكلّوضعيةّمنّوضعياهتمّعلىّحدىّاليتّحتصلواّعليهاّالّسيماّوّأنّ 
النتّاّّ- ّكانتّللمدعنيّصفةّللطعنّيفّ ئجّاألوليةّالنتخاابتّجملسّالقضاءّالعديلّابعتبارهمّمتشحنيّعنّصنفّاحملامنيّلدىّالتعقيبّلعضويةّلئن

ّكناخبنيّابلنسبةّجمللسيّالقضاءّاإلداريّواملايلّالّتكسبهمّصفةّالقيامّللطعنّيفّالنتائجّاألوليةّلعضويةّجملس القضاءّالعديلّّّّهذاّاجمللس،ّفإنّصفتهم
ّكافةّمقوماهتاّالشكليةّاألساسيةلتقدميهاّيفّاآلجالّالقا 512ّّ.نونيةّممنّهلمّالصفةّواملصلحةّوالستيفاءها

ّّ
 مبدأ التناصف   -3

 
 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161004ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد 505

ّ.2016تمربّسب24ّبتاريخ20161011ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعدد506ّ
ّ.2016سبتمرب23ّّبتاريخ20162009ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّّو

ّ.2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161010ّّواحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ
 .2016سبتمرب23ّّبتاريخ20161002ّّاحلكمّاإلبتدائيّالصادرّيفّالقضيةّعددّ 507

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30022016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 508

ّ.2016سبتمرب30ّبتاريخ20162007ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد 509
 .2016سبتمرب30ّبتاريخ20162005ّّواحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعدد

 .2016ربّسبتّم30ّبتاريخ20162006ّّاحلكمّاإلستئنايفّالصادرّيفّالقضيةّعددّ  510

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30012016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 511

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30012016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 512
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استبعادّمبدأّالتناصفّالّيكونّإالّيفّاحلاالتّاليتّالّيتشحّّ.ّّوالتناصفّيعتمدّعلىّعددّاملقاعدّاملتنافسّعليهاّوّعلىّعددّاملتشحنيّأتطبيقّمبدّ-

ّكافّمنّ  513ّّ.املتشحنيّمنّأحدّاجلنسنيفيهاّعدد
ّكفايةّالعددّيكونّيفّحدودّيكونّيفّحدودّماّمتّ ّّ- ّكالّاجلنسنيّلعضويةّجملسّالقضاءّاملعينّوعليهّفإنّوجودّتقدميهّمنّترشّ ّّتقديرّمدى حاتّمن

ّكافياّيفّحدّذاتهّإلعمالّمبدأّ 514ّ.التناصفّعندّاالقتاععددّمنّاملتشحنيّمنّأحدّاجلنسنيّومتشحّوحيدّمنّاجلنسّاآلخرّيكون
 
 عدم وجود ترّشحات  -4
 
نّمنهاّجملسّالقضاءّاملايلّالّحيولّدونّاجراءّانتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّحاتّعنّصنفّواحدّفحسبّمنّاألصنافّاليتّيتكوّ غيابّترشّ ّ-

515ّّّ.حّمنّعدمهّيبقىّمتوكاّحلريةّاملعنينيّبهالتشّ ّضرورةّأنّ 
ّ
 اإلختيارية اإلستشارة  -5
 
املتعلقّابحملكمةّاإلداريةّيقتصر1972ّّّّاملؤرخّيفّغرةّجوان1972ّّّّلسنة40ّّّّمنّالقانونّعدد4ّّّّجمالّاالستشاراتّالوجوبيةّعلىّمعىنّالفصلّّّّ-

2016ّلسنة5ّّّّذهاّلقرارهاّعددعلىّمشاريعّاألوامرّذاتّالصبغةّالتتيبيةّمماّجيعلّطلبّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلالنتخاابتّرأيّاحملكمةّاإلداريةّقبلّاختا
  516ّ.بّعنّتركهّعدمّشرعيةّالقراراجراءّاختياريّالّيتتّ املتعلقّبقواعدّوإجراءاتّاإلقتاعّوالفرزّواإلعالنّعنّنتائجّإنتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّ

ّ

 

 
 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30022016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 513

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30012016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 514

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30022016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 515

 .2016نوفمرب3ّّبتاريخ30022016ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّاإلبتدائياحلكمّ 516
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 العنوانّالرابع

 املبادئّاملتعلقةّابلقضاءّاالستعجايل

 ستعجايل املبادئ اإلجرائية ف القضاء اإل  الباب األّول: 

 :ختصاصاإل -القسم األّول

ّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
قّاملطلبّاملاثلّاملتعلّ ّّقّابحملكمةّاإلداريةّأنّ منّالقانونّاألساسيّاملتعلّ 11ّّوّّلةّاحلقوقّواإلجراءاتّاجلبائي ةمنّجم54ّّيستوحّمنّمضمونّالفصلنيّّّّ-

ّّ املطلوبة للجهةّ إستعجالياّ إابإلذنّ منّ الط البةّ اجلهةّ معابتمكنيّ الصفقّةستجاعّ عقدّ تسجيلّ املخولّّّ،ليمّ املعايناتّ أوّ األذونّ ضمنّ يندرجّ الّ
517ّّ.كمةّاإلداري ةّابتدائي ّارجاعّمعاليمّالتسجيلّهوّخارجّعنّأنظارّاحملاإلعتاضّعلىّقرارّرفضّإّللمحكمةّإصدارهاّأوّاإلذنّهباّضرورةّأنّ 

-ّّّّ العام ة الواليةّ لرجوعّ معنوينيّ أوّ طبيعينيّكانواّ اخلاصّ القانونّ أشخاصّ ضد ّ املرفوعةّ النزاعاتّ يفّكل ّ ابلن ظرّ ّ خمتص  غريّ األصلّ هذهّّقاضيّ يفّ
والفنونّاجلميلةّابنّخلدونّإبعادةّإصالحّاإلختبارّّعلياّاخلاص ةّللهندسةّاملعماري ةّّالنزاعاتّلفائدةّالقضاءّالعديل،ّليكونّبذلكّطلبّإلزامّاملدرسةّال
518ّّ.اجملرىّمنّقبلّالعارضّيكونّخارجاّعنّواليةّالقاضيّاإلستعجايّل

رّترجعّابلن ظأنظارّاحملكمةّاإلداري ةّّوبنيّاخلواصّخترجّعنّّفإن ّالنزاعاتّالناشئةّبينهاّّوّّ،ّّطاملاّأن ّالشركةّاملطلوبةّتنتميّإىلّصنفّالشركاتّالتجاري ةّّ-
519ّّ.للمحاكمّالعدلي ة

520ّّ.بنيّالغريّيكونّمنّاختصاصّاحملاكمّالعدلي ةالناشئةّبينهاّّوّطاملاّأن ّالبنكّالتونسيّللتضامنّهوّمنشأةّعمومي ةّفإن ّالن ظرّيفّالنزاعاتّ-
يهاّأثناءّالواثئقّاإلداري ةّالص ادرةّعنهاّأوّاليتّحتص لتّعلالد عاوىّالقضائي ةّاملتعلقةّابلط عنّيفّقراراتّرفضّاهلياكلّالعمومي ةّمطالبّالن فاذّإىلّّ تعدّ -

ّيفّدعاوىّجتاوزّالس لطةّّو،ّدعاوىّأصلي ةّترجعّابلن ظرّإىلّقاضيّاألصلّامباشرهتاّللمرفقّالعام الّميكنّأنّتكونّحمل ّنظرّالقاضيّاإلستعجايلّملختص 
521ّمنّقانونّاحملكمةّاإلداري ة.81ّلّديةّعلىّمعىنّأحكامّالفصي ةّاجملذنّابختاذّالوسائلّالوقتابعتبارّأن ّموضوعهاّيتجاوزّحدودّاإل

ومدىّإصدارّّّلن ظرّيفّمدىّخمالفةّرخصةّالبناءإن ّالط لبّالر اميّإىلّاإلذنّإستعجالي اّإبيقافّأشغالّالبناءّاملنجزةّوّاملخالفةّللرخصةّيؤد يّإىلّّا -
ّفيهاّقاضيّّاجلهةّاملطلوبةّلقرارّرفضّصريحّأوّضمينّيقضيّبعدمّّ التدخ لّمعّالتثب تّيفّشرعي ةّذلكّالر فض،ّوّهيّمسائلّيستأثرّإبختصاصّالبت 

522ّّ.يّاإلستعجايلّاخلوضّفيهاّملساسهاّأبصلّالنزاعضاألصلّوّالّجيوزّللقا
ي ةّعنّطريقّدعوىّّالعقاري ةّخارجةّعنّأنظارّاحملكمةّاإلداّرالقراراتّالصادرةّعنّحافظّامللكي ةّالعقاري ةّاملتعلقةّبرفضّالتشطيبّأوّالتسيمّيفّالرسومّّ-

ختصاصهّيفّاملاد ةّمنّجمل ةّاحلقوقّالعيني ة،ّوالقاضيّاإلداريّيستمد ّإ388ّّالفصلّّّّمقتضياتّّتعودّصراحةّإىلّاحملكمةّالعقاري ةّحسبجتاوزّالسلطةّّو

 
 .2016فيفري23ّّّبتاريخ712982ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف517ّّ
 .2016فيفري23ّّّبتاريخ712983ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف518ّّ
ّّّ.2016جوان20ّّّبتاريخ713083ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف519ّّ

ّّّ.2016مارس8ّّبتاريخ713124ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّو
 .2016مارس24ّّيخّبتاّر713147ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو

 ّ.2016ماي19ّّبتاريخ713100ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف520ّّ

 .2016أفريل28ّّبتاريخ713099ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف521ّّ

ّ.2016مارس10ّّبتاريخ713135ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف522ّّ
 .2016مارس31ّّبتاريخ713165ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّو
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ّّّ 523.اإلستعجالي ةّمنّمرجعّنظرّقاضيّاألصل
تعلّ ّّ- إّّقطاملاّ مت ّ مايلّ مبلاّ ابستجاعّ توّظاملطلبّ لقرارّ تنفيذاّ التونسي ةّ للبالدّ العام ةّ ابخلزينةّ املد عيّ منّ شأنهيداعهّ يفّ صادرّ إجباريّ فإن ّيفّ ّ،
524ّّ.ختصاصّالن ظرّفيهّيعودّحصراّجلهازّالقضاءّالعديلإ

-ّّّّ منّقانون81ّّّحكامّالفصلّّالواثئقّاليتّحبوزةّاإلدارةّمنّأّّسخاّمنالقاضيّاإلداريّاختصاصهّاملتعل قّابإلذنّاستعجالي اّبتسليمّاملتقاضنيّنيستمد 
املرسومّعددّّ أحكامّ منّ اإلداري ةّوليسّ 41ّّّّاحملكمةّ يف2011ّّّّلسنة العمومي ة2011ّّّماي26ّّّّاملؤر خّ للهياكلّ اإلداري ةّ الواثئقّ إىلّ املتعل قّابلنفاذّ

هلياكلّالعمومي ةّالقاضيةّبرفضّاإلستجابةّللمطالبّاملوج هةّإليهاّللحصولّعلىّالواثئقّاليتّيفّضرورةّأن ّالن ظرّيفّالنزاعاتّاملتعل قةّابلط عنّيفّقراراتّا
اّيرجعّإىلّاحملكمةّاإلداري ةّبصفتها19ّّّّاملذكورّآنفاّوخاص ةّالفصل2011ّّّّلسنة41ّّّّحوزهتاّعلىّمعىنّأحكامّاملرسومّعددّّ قاضيّأصلّيفّمنهّإّن 

525ّّ.ماد ةّجتاوزّالس لطة
بتّوّّ- مدىّّاإلذنّ إداريّوتقديرّ قرارّ تنفيذّ تعطيلّ إىلّ الغرضّسيؤد يّابلض رورةّ إداريّيفّ ترخيصّ احلصولّعلىّ بعدّ منجزةّ بناءّ أشغالّ تنفيذّ قيفّ

526ّّ.شرعي تهّيفّاألصلّمباّخيرجهّبداهةّعنّصالحي اتّالقاضيّاإلستعجايل
يرجعّللقاضيّالعديلّعمالّبقاعدةّقاضيّاألصلّهوّّّّاإلجتماعيّفإن ّالن ظرّفيهّّموضوعّاملطلبّضمنّتطبيقّاألنظمةّالقانوني ةّللض ماّنّّيتنز لطاملاّّّّ-

527ّّ.قاضيّالفرّع

 شروط القضاء اإلستعجايل: -نالقسم الثا

ّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
إىلّاإلذنّةّالسقوطّالبدينّاليتّيتقاضاهاّواجلرايةّاملستحقةّلهّّلةّيفّالفارقّبنيّجرايارضّبتمكينهّمنّمستحقاتهّاملالي ةّاملتمثّ طلبّالعّّالّيهدفّّ-

اّيرميّيفّالواقعّإىلّإختاذّإبوسيلةّوقتي ة ّيفّمدىّوجودّخطأّيفّإجراءّهنائيّلهّأتثريّعلىّوجهّالفصلّيفّأصلّالنزاعّ،ّوإّن  حتسابّجرايةّالسقوطّوالبت 
منّمثّفإن ّقبولّّارقّبنيّاجلرايةّاليتّيتقاضاهاّواجلرايةّاملستحق ةّله.ّوالبدينّاملسندةّإىلّالعارضّومدىّأحقيتهّيفّاحلصولّعلىّمبالاّإضافي ةّبعنوانّالف

يتجاوزّحدّو الفصلّّالط لبّ املاد ةّاإلستعجالي ةّعلىّمعىنّ القاضيّاإلداريّيفّ اليتّتقتنّهباّواليةّ الوقتي ةّ الوسائلّ منّقانونّاحملكمةّاإلداري ة،81ّّّّدّ
ّفيها 528ّّ.ضرورةّأن ّالن ظرّفيهّيتطل بّاحلسمّيفّمسائلّذاتّعالقةّجبوهرّاحلق ّوّاليتّيستأثرّقاضيّاألصلّبصالحي ةّالبت 

الر ّاّّ- العارضّ لهّعالقةّطلبّ الد ولةّ بنزاعاتّ العامّ املكلفّ املدعوّسليمّشيبوبّوّ للصلحّبنيّ املبدئي ةّ اإلتفاقي ةّ منّ نسخةّ إىلّاحلصولّعلىّ ميّ
529ّ.أبهدافّمنظ مةّ"أانّيقظ"ّوّاإلستجابةّإليهّالّتؤد يّأبيّحالّمنّاألحوالّإىلّاملساسّابألصلّوّالّإىلّتعطيلّتنفيذّأيّقرارّإداري

 
 ّ.2016جوان7ّّيخّبتاّر713148ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف523ّّ

 .2016جويلية28ّّبتاريخ713257ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف524ّّ

 .2016أوت5ّّبتاريخ713288ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف525ّّ
ّ.2016ّجوان30ّّّبتاريخ713109ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف526ّّ

ّ.2016ّجوان30ّّّبتاريخ713111ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّوّ
ّ.2016مارس10ّّبتاريخ713112ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّوّ
ّ.2016مارس23ّّبتاريخ713116ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّوّ
 .2016مارس17ّّبتاريخ713118ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّوّ

ّ.2016فيفري02ّّبتاريخ713086ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف527ّّ
ّ.2016جوان14ّّبتاريخ713256ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو
ّ.2016أوت19ّّبتاريخ713323ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو
 .2016أوت19ّّبتاريخ713328ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو

ّ.2016مارس08ّّبتاريخ713081ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف528ّّ
ّّّ.2016مارس14ّّبتاريخ713083ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّ

 .2016فيفري18ّّبتاريخ713121ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّ
 .2016أوت25ّّبتاريخ713292ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف529ّّ
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مىتّتوف رّركنّالتأك دّاملتمثّ الّجيوزّاإلذنّّّّ- الزوالّيفّوقتّوجيزّحبكمّتدخ لّضةّللتغريّسلبياّأّولّيفّحالةّمعرّ استعجالي اّابختاذّأيّوسيلةّوقتي ةّإالّ 
ّالّيتم ّالن يلّمنّحق ّحيتاجّإىلّاحلمايةّحلفظهّمنّالتالشيألشخاصّأوّبفعلّأيّعنصرّآخرّأوّّإا  530ّ.ذاّوجدّخطرّحمدقّجيبّدرؤهّبسرعةّحىت 

-ّّّّ ّويفّوقتّوجيزّحبكمّتدخ لّاألشخاصّأوّبفعلّأيّشخصّآخرّأوّإذاّوجدّيعد  ّكانتّاحلالةّمعر ضةّللتغيريّسلباّوجذراي  ركنّالتأك دّقائماّمىت
531ّ.الز منخطرّحمدقّجيبّدرؤهّبسرعةّأوّاحلد ّمنّاالضرارّاملتأتيةّمنهّوّحصرّمداهاّإيزاءّتفاقمّهذهّاملضر ةّأوّتضاعفهاّحبكمّمرورّ

منّاجملل ةّاجلزائي ةّمعاقبةّاألاشخاصّالذينّالّميتثلونّملاّأمرتّبهّالقواننيّوّالقراراتّالصادرةّممنّلهّالن ظرّبعقوابتّسالبة315ّّّلئنّخو لّالفصلّّّّ-
ّكل ماّواجهتهاّوضعي ةّتتسمّبطابعّالتأك دّمنّشأهناّّّّ،للحري ةّأوّخبطي ة أوّيفّصورةّثبوتّأعمالّّّهتديدّالن ظامّالعامفإن ّذلكّالّحيولّدونّمتكنيّاإلدارة

ّكانتّسلبي ةّأوّإجيابي ةّحتولّدونّتنفيذّقرارّإداريّما،ّمنّاللجوءّاىلّالقضاءّاإلداريّاملتخصّ مقاومةّّو اّوّللمتعاملنيّّـلّهلـصّالذيّيكفتصد يّسواء
بةّالسندّالتنفيذيّاملستوجبّملواصلةّتنفيذّالقرارّوّذلكّابإلستعانةّابلقو ةّّرّمنحّاجلهةّالط الهوّماّيربّ ّوّّ.معهاّتوفريّالضماانتّاملطلوبةّللتدخ لّالفوري

 532ّ.عام ةّللحيلولةّدونّتفاقمّالضررال

ضرورةّأن ّاألحكامّالص ادرةّعنّاحملكمةّّّ،لّللمحكمةّإصدارهاّأوّاإلذنّهباطلبّتنفيذّحكمّضمنّاألذونّوّاملعايناتّاإلستعجالي ةّاملخوّ الّيندرجّّ -
ّّ ّّاإلداري ة الفصلني أبحكامّ عمالّ بطبيعتهاّ للتنفيذّ 8ّّّّقابلةّ أمر9ّّّو الستصدارّ احلاجةّ دونّ للتنفيذّ مستوجبةّ وّ اإلداري ةّ ابحملكمةّ املتعلقّ القانونّ منّ

533ّ.قضائيّيفّذلك
العام ةّيشملّقطعةّأرضّسيؤولّابلض رورةّإىلّتفح ّص-  إنتزاعّمنّأجلّاملصلحةّ أمرّ العقاري ةّإبعدادّ الشؤونّ الد ولةّوّ لوزيرّأمالكّ الوضعي ةّّّاإلذنّ

534ّّ.وّابلتايلّالن ظرّيفّأصلّالن زاعاإلستحقاقي ةّللعقارّ
لّالوقتي ةّاليتّمنّشأهناّتيسريّفصلّالنزاعّوّاحلفاظّعلىّجدوىّاحلكمّالذيّوهتدفّإىلّهتيئةّالوسائّّحتف ظيّّقضاءّّضمناألذونّاإلستعجالي ةّتندرجّّ- 

ّيفّأصلّاحلق ّالذيّيبقىّمنّصميمّاختصاصّقاضيّاملوضوع 535ّّّّّ.سيصدرّيفّاألصلّابحلد ّمنّمفعولّالز منّالذيّيقتضيهّالبت 
ارّيؤديّاإلذنّهباّإىلّاملساسّأبصلّالنزاعّوإىلّتعطيلّتنفيذّقّرّّأالّ ّّ،ةمنّقانونّاحملكمةّاإلداريّ 81ّّعلىّمعىنّالفصلّّّّ،يستوجبّيفّالوسائلّالوقتيّةّّ-

536ّّ.إداريّوأنّتكونّجمديةّومتأكدة
ّ

  

 
ّ.2016مارس15ّّبتاريخ713136ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف530ّّ

 .2016مارس26ّّبتاريخ713140ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّو
 .2016ّّجوان8ّّيخّبتاّر713156ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف531ّّ
 .2015ّجويلية24ّّيخّبتاّر712926ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف532ّّ
 .2016أفريل12ّّبتاريخ713123ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف533ّّ
ّ.2016فيفري19ّّّبتاريخ713089ّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف534ّّ

 ّّّ.2016فيفري17ّّّبتاريخ713106ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّوّ
ّ.2016ماي19ّّبتاريخ713141ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف535ّّ
ّ.2016ّفيفري29ّّّبتاريخ713026ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف536ّّ

ّ.2016ّفيفري29ّّّبتاريخ713029ّّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّ
 ّّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ713281ّّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّ
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 األذون اإلستعجالية:  -القسم األول

 وظيفة عمومية:  -الفرع األّول

ّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:انتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذهّاملادةّإىلّّ
ّكل ّالقراراتّاملرتبطةّمبسارهل - فيهاّعلماّبكل ّالقراراتّذاتّالصلةّحبقوقهمّّاملهين،ّوّعلىّاإلدارةّإحاطةّموظّ ّلموظ فّالعموميّاحلق ّيفّاإلط العّعلى

 537ّ.وواجباهتمّاملهني ةّسواءّمببادرةّمنهاّأوّمىتّطلبّمنهاّذلكّعندّاإلقتضاء

وتنعدمّتبعاّلذلكّّّ،إحالةّالعونّالعموميّعلىّالتقاعدّقطعّالعالقةّبينهّوبنيّإدارتهّمباّتزولّمعهاّحقوقهّاملهني ةّاملنجر ةّعنّوضعي تهّالن ظامي ةمنّنتائجّّ-
538ّّ.يفّالقراراتّاملتصلةّبتلكّاحلقوقكل ّمصلحةّيفّالط عنّقضائي اّ

 عمران:  -الثّان  الفرع

ّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:انتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّ
ختاذّإجراءّّإىلّإي ةّبصورةّوقتي ةّبلّيرميّّدارّوسائلّحتف ظنصهرّيفّإطارّإستصمّالبناءاتّاملخالفةّللقانونّالّيطلبّالعارضنيّابإلذنّإستعجالي اّهبّدّّ-

539ّّ.صلّدونّسواهيستأثرّهباّقاضيّاألّهنائيّلهّأتثريّعلىّوجهّالفصلّيفّأصلّاملنازعة،ّوهيّصالحي ة
لغرض،ّميث لّوسيلّوقتي ةّالتاتيبّالعمراني ةّقصدّتقدميهاّيفّقضي ةّعدلي ةّمنشورةّيفّاإن ّمتكنيّاملدعيةّمنّرخصةّالبناءّاخلاص ةّجبارهاّواملثالّاهلندسيّّوّ-

ّو متأك دجمديةّ طابعّ تذاتّ املذكورةّ الوسائلّ أن ّ و.ضرورةّ احلججّ جتميعّ إطارّ يفّ أساسي ةّ ضمانةّ أمامّّّّعد ّ القانوينّ موقفهاّ إلبرازّ الضروري ةّ املؤيداتّ
ّوّليسّمنّشأنهّاملساسّابألصلّأوّتعطيلّأيّمقررّإداري 540ّّ.القاضيّاملختص 

ّكتشخيصّاألضرارّالالحقةّابلعصّماّتولتّمصاحلّالبلدي ةّهدمهّّوتشخيلبّاإلذنّبتعينيّخرباءّملعاينةّّوإن ّمطّّ- قارّّبيانّجتاوزهاّملاّمت ّاإلذنّهبدمه
ّول املنازعةّ أبصلّ مساسّ بهّ الن ظيسّ يؤد يّ ّوالّ إداريّ قرارّ أيّ تعطيلّ إىلّ فيهّ قاضيّّرّ تفيدّ أنّ ميكنّ إثباتّ وسائلّ تكوينّ إىلّ فحسبّ يهدفّ اّ إّن 

541ّّ.املوضوعّعندّبت هّيفّأصلّاملنازعّة
ّ

 عقاري:   -الفرع الثالث

ّّ:الت ايلّأديةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبانتهتّاحملكمةّاإلداّر
تشخيصّالعقارّاملستوىلّعليهّوّتقديرّقيمةّاملساحةّاملستوىلّعليهاّوّقيمةّاألضرارّالالحقةّأبدميّاألرضّهوّإجراءّّ  اإلذنّبتعينيّخرباءّملعاينةّوّ-

ّيفّالنزاعّألن هّالّيتعد ىّحدودّجتميعّّ،الّيؤد يّإىلّتعطيلّتنفيذّأيّقرارّإداريمنّشأنهّاملساسّأبصلّاملنازعةّّوّليس اّيهدفّإىلّتيسريّالبت  وإّن 
    542.احلججّواملؤيداتّالضروري ةّإلثباتّاحلقوق

 
 .2016جويلية15ّّبتاريخ713263ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف537ّّ

 .2016أكتوبر20ّبتاريخ713340ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف538ّّ
 ّ.2016أوت19ّّبتاريخ713294ّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف539ّّ

 .2016أكتوبر11ّّبتاريخ713305ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف540ّّ

ّ.2016فيفري17ّّيخّبتاّر713087ّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف541ّّ
ّ.2016مارس25ّّبتاريخ713127ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف542ّّ

ّ.2016فيفري29ّّّبتاريخ713129ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيفّّو
ّ.2016أوت03ّّبتاريخ713270ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو
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 متحانــات: إ  -رابعالفرع ال

ّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
باتّاإلمتحاانتّوّاملناظرات،ّوّهوّماّخيو لّلكل ّاملشاركنيّفيهاّالعلمّجبميعّمراحلهاّّالفرصّمنّأوكدّموج  الشفافي ةّوّاملساواةّوّتكافئتعتربّّ-

ّك ّالقانونّعلىّصبغتهّالسري ةّأو ّكل ّواثئقهاّماّعداّماّنص  األدبي ةّللغريّعلىّّانّلهّمساسّابملعطياتّالشخصي ةّوحقوقّامللكي ةّالفكري ةّّوواإلط العّعلى
 2011.543لسنة41ّّاملرسومّعددّمن16ّّمعىنّأحكامّالفصلّ

دينّللمدارسّّقةّابإلختبارّالكتايبّللمناظرةّاخلارجي ةّللقبولّيفّمرحلةّتكوينّإلنتدابّمتفقّ أوراقّإمتحاهناّاملتعلّ منّاإلط العّعلىّّّاملد عيمتكنيّيعتربّّ-
رةّإلظهارّاحلقوقّالناشئةّعنّمركزهّالقانوينّّيرّالسبلّالقانونيةّاملقرّ لهّاملطالبةّهباّحىتّيتسىنّلهّتقدّّ،ّمنّقبيلّالضماانتّاألساسيةّاليتّحيقّ اإلبتدائي ة

صحّ  يفّ اخلوضّ ميلكّ الّ وإنّكانّ الذيّ اإلداريّ القاضيّ إىلّ اللجوءّ اإلقتضاءّ وعندّ وجدتّ إنّ الناحيةّ هذهّ املسندةّّمنّ لألعدادّ العلميّ التقييمّ ةّ
،ّفإنهّيستأثرّببسطّرقابتهّعلىّماّيشوهباّمنّأخطاءّماديةّيفّنقلّّحنيّدونّغريهمصحّ للمتناظرينّابعتبارهاّمنّاملالءماتّاملوكولةّلرأيّاألعضاءّامل

،ّمنّقانونّاحملكمةّاإلدارية81ّّصلّّتسمّطلبّاملدعيّابلتأكدّويستجيبّجلميعّالشروطّاملنصوصّعليهاّابلفيوطاملاّّ،ّّعدادّأوّاحتسابّاملعدالتاأل
544ّهّيكونّحرايّابلقبولّ.فإنّ 

 صفقات عمومية أو عقود:   -امسالفرع اخل

ّّ:الت ايلّأاجملالّإىلّإقرارّاملبدّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذا
لّيفّثبوتّحالةّالتأك دّرّشروطّتتمثّ فّ تّواتّصفقةّأشغالّستعجالي اّبدفعّاملبالاّاملالي ةّعلىّاحلسابّبعنوانّتسبقةّعلىّابقيّمستحقّ ضيّاإلذنّإقتيّ-

ّقانوينّوّليسّمنّشأنهّأنّيكونّموضوعّمنازعةّجدي ةّبنيّّيضالتاسواءّعنّطريقّّدّوّمعلومّاملقدارووجودّدينّحمدّ  أوّالتقاضيّأوّمبقتضىّنص 
545ّ.األطراف

 :صال القضاءتّ إ  -سادسالفرع ال

 انتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
رّيفّالتدابريّّظنطاقهاّعلىّالنّ قتصارّواليةّالقاضيّاإلداريّيفّكمّإالص ادرةّيفّاملاد ةّاإلستعجالي ةّحبصالّالقضاءّعلىّاألحكامّتّ نفوذّإ الّينسحّب -

   546.دونّاخلوضّيفّأصلّاحلقّ ّاجملديةالوقتي ةّوّالتحف ظي ةّ

القاضيّاإلداريّيفّنطاقهاّعلىّالن ظرّيفّالتدابريّّقتصارّواليةّّةّيفّاملاد ةّاإلستعجالي ةّحبكمّإصالّالقضاءّعلىّاألحكامّالصادّرتّ الّتنسحبّقاعدةّإّّ-
547ّ.الوقتي ةّوالتحف ظي ةّاجملديةّدونّاخلوضّيفّأصلّاحلقّ 

إّّ- القضاءّّتتحققّأركانّ الكل يّخبصحتّ مبجر دّحصولّإتصالّ التطابقّ القضاءّومعاينةّ أنظارّ اليتّتعرضّعلىّ املنازعاتّ السببّوّـادّيفّأطرافّ وصّ
وّماّيفضيّحتماّإىلّإلزامّاحملاكمّمنّجهة،ّبشىتّدرجاهتاّوّأصنافها،ّبعدمّقبولّالن ظرّفيماّسبقّأنّبتتّفيهاّاألحكامّاليتّّوه.املوضوعّاملتصلنيّهبا

 
ّ.2016أوت03ّّبتاريخ713271ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو
ّ.2016أوت10ّّبتاريخ713273ّّعددّّّةالقضيارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّالقّرّو
ّ.2016سبتمرب09ّّبتاريخ713287ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو
 .2016ّّّنوفمرب10ّّبتاريخ713296ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو

 .2016سبتمرب09ّّبتاريخ713307ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف543ّّ

 .2016ّنوفمرب21ّّبتاريخ713320ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف544ّّ
 .2016أفريل13ّّيخّبتاّر713143ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف545ّّ

 ّ.2016فيفري23ّّيخّبتاّر713088ّعددّّّةالقضيقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّال546ّ

 .1620فيفري24ّّبتاريخ712994ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف547ّّ
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مباّتنطقّّّّالّرجوعّفيهاّوبعدمّجوازّإصدارهاّألحكامّالحقةّتناقضها،ّوّإىلّإلزامّاألطرافّمنّجهةّأخرىّومجيعّاجلهاتّاملعني ةّاليتّتكونّعلىّصلّة
تل بتنفيذّهبهّ بهّووجوبّاإللتزامّ إلتزاماتّوماّتكسبهّمنّّّاكّاألحكامّبضرورةّاإلذعانّملاّقضتّ بهّمنّ املقضيّ الشئّ ّكامالّوفقّمامتليهّقو ةّ تنفيذا

ّ 548ّ.حقوق
ّوإنّتعل قّاألتغينّّّّ- ّعنّاللجوءّإىلّأيّإجراءّقضائيّإضايفّلضمانّتنفيذه،ّحىت  إستصدارّّّمرّبطلبصبغةّالنفاذّاليتّيكتسبهاّحكمّاإللغاءّالبات 

ستعجالياّبتسويةّاملسارّاملهينّللمد عيّطبقاّحلكمّاإللغاءّالباتّالصادرّلفائدتهّالّيعد ّوسيلةّوقتي ةّّطلبّاإلذنّإابلتايلّفإنّ إذنّإستعجايلّيفّالغرض.ّو
احلا للعارضّوإرجاعّ املهينّ املسارّ بتسويةّ اإلدارةّ إلزامّ ذاتهّ يفّ اإللغاءّحيملّ حكمّ أن ّ طاملاّ الواقعّّجمديةّ العزلّ قرارّ صدورّ قبلّ ماّكانتّعليهّ إىلّ لةّ

549ّّ.إبطالّه

 طلب وثيقة:   -عسابالفرع ال

ّانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجملالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:
-ّّّّ ّلوالدهّمنّالوسائلّالوقّتيعد  ي ةّاجملديةّّاإلذنّملديرةّاملعهدّالوطينّاملنجيّمحيدةّألمراضّاألعصابّبتونسّبتسليمّالعارضّمجلةّمنّواثئقّامللفّالطيب 

الفصّّختو لاليتّّ حسبّ إداريّ قرارّ تنفيذّأيّ تعطيلّ املساسّابألصلّوّدونّ حقوقهّدونّ للدفاعّعنّ تكوينّحججّ قا81ّّلّّللمعينّابألمرّ نونّمنّ
550ّّ.احملكمةّاإلداري ة

العارضّّّّيعدّ ّّ- اّّالراميطلبّ منّ أرضّفالحي ةّ بيعّ منّعقدّ نسخةّ احلصولّعلىّ ّوإىلّ بينهّ الد ولي ةّواملربمّ حق اّّّبنيألراضيّ الد ولي ةّ األراضيّ ديوانّ
ّكماّأن ّاإلستجابةّإ ّكل ّماّترت بّعنّذلكّالعقدّمنّحقوقّ، ليهّالّتؤد يّإىلّمتأك داّومستعجالّابلن ظرّإىلّحاجتهّاملاس ةّللوثيقةّاملذكورةّللدفاعّعن

 551ّ.املساسّابألصل
الد ولةيعتربّّّّ- بنزاعاتّ العامّ املكلفّ إيداعّ مراجعّوصلّ احلصولّعلىّ للبالدّّّطلبّ العام ةّ العارضّوأتمينهاّابخلزينةّ ابنّ لفائدةّ هباّ احملكومّ لألموالّ

ذنّمنّعجايلّعلىّاعتبارّأتك دّاستكمالّإجراءاتّاحلصولّعلىّإالتونسي ةّمنّقبيلّالوسائلّالوقتي ةّاجملديةّاملندرجةّضمنّصالحي اتّالقاضيّاإلست
552ّّ.لعام ةّإلجراءّعملي ةّجراحي ةّاثنيةّعلىّالط فلّاملؤم نّلفائدتهقاضيّالتقادميّلسحبّجزءّمنّاملالّاملؤم نّابخلزينةّا

ابلتايلّّ.ّّورتباطهّحبري ةّالتنق لّإىلّخارجّالبالدّاليتّضمنهاّالد ستوروقّاألساسي ةّلكل ّمواطنّتونسيّإلاحلق ّيفّاحلصولّعلىّجوازّسفرّهوّمنّاحلقّّ-
يفّحدودّماّجييزهّ 553ّّ.القانونّصراحةّعلىّأنّتؤو لّاإلستثناءاتّاليتّحتولّدونّمتكنيّاملواطنّمنّهذاّاحلق ّأتويالّضي قافإن هّالّجيوزّإهدارهّإالّ 

البناءطلبّالعارضّاملتعلّ الّيشك لّّّّ- ّلهّّّّقّبتمكينهّمنّالعنوانّالشخصيّلصاحبّرخصةّ ّيتسىن  ابلط رقّالقانوني ةّعندّرفعهّّّهستدعاّؤإاملذكورةّحىت 
املؤر خّيف2004ّّّلسنة63ّّلقضي ةّيفّالغرضّلدىّاحملكمةّاإلداري ةّوسيلةّجمديةّوذاتّطابعّمتأك دّوينطويّعلىّخرقّألحكامّالقانونّاألساسيّعددّ

  554ّ.منه47ّخاص ةّالفصلّالشخصي ةّّوّاملتعلقّحبمايةّاملعطيات2004ّجويلية27ّّ

ّّاإلدارةّملزمةّبتمكنيّاملتعاملنيّمعهاّمنّالواثئقّاإلداري ةّاملؤث رةّيفّمراكزهمّالقانوني ةّماّملّيكنّهلاّعذرّشرعيّحيولّدونّتسليتكونّّّّ- مهاّومنّاملتعني 

 
 .2016مارس14ّّبتاريخ713003ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف548ّّ

 .2016فيفري16ّّبتاريخ713034ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف549ّّ

ّ.2016جويلية22ّّبتاريخ713264ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف550ّّ
ّ.2016جويلية22ّّبتاريخ713265ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّوّ
 .2016أوت03ّّبتاريخ713269ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّوّ

ّ.2016ماي27ّّبتاريخ713052ّّعددّّّةالقضيلقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّا551ّ
 .2016يلةّجّو15ّبتاريخ713098ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو

ّ.2016مارس23ّّبتاريخ713074ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف552ّّ
ّ.2016فيفري17ّّّّبتاريخ713101ّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّوّ

 ّّّ.2016أوت10ّّبتاريخ713277ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف553ّّ

 ّ.2016نوفمرب17ّّبتاريخ713332ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف554ّّ
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ّأبصلّامل ّكانّمت سماّابلتأك دّوّالّميس  555ّ.ارّإدارينازعةّأوّيعط لّتنفيذّقّرعليهاّاإلستجابةّلطلبّاحلصولّعلىّواثئقّإداري ةّإذاّما
اليتّخو هلّايندرجّّّّ- الوطينّللضمانّاإلجتماعيّضمنّاحلقوقّ املنتدبنيّمبصح ةّراجعةّابلن ظرّللصندوقّ القائمةّاإلمسي ةّلألعوانّ ّّطلبّاحلصولّعلىّ

يهّإىلّتعطيلّأيّقرارّإداري،ّبلّيهدفّإىلّّالقانونّاملتعل قّابلن فاذّإىلّالواثئقّاإلداري ةّللهياكلّالعمومي ةّليسّفيهّمساسّأبصلّالنزاعّوّالّيؤد يّالن ظرّف
ّيفّاملنازعة ّ 556ّ.تكوينّوسائلّإثباتّقدّتفيدّقاضيّاألصلّعندّالبت 

 557ّ.ملزمةّبتمكنيّمنظوريهاّمنّالواثئقّاإلداري ةّاملؤث رةّيفّمراكزهمّالقانوني ةّماّملّيكنّهلاّعذراّشرعي اّحيولّدونّتسليمهااإلدارةّتكونّّ-
إذاّتعل قّاألمرّبواثئقّحتتويّعلىّمعلوماتّأمني ةّّاإلط العّعلىّالّوّّ- أوّعلىّمعطياتّاثئقّاإلداري ةّحق ّخمو لّللمتعاملنيّمعّاإلدارةّعندّاحلاجة،ّإالّ 

ّأشخاصاّآخرين ّعلىّعلىّاملعينّابألمرّإثباتّمصلحتهّيفّاإلط العّعليهاّومدىّصلتهاّبهختص   558ّ.،ّيفّهذهّاحلالةّيتعني 
الر امّّ-ّ العارضّ عالقةطلبّ لهّ الد ولةّ بنزاعاتّ العامّ املكل فّ وّ شيبوبّ سليمّ املدعوّ بنيّ للصلحّ املبدئي ةّ اإلتفاقي ةّ منّ نسخةّ علىّ احلصولّ إىلّ ّيّ

ّكماّأن ّاإلستجابةّإليهّالّتؤولّأبيّحالّمنّاألحوالّإىلّاملساسّابالصلّوّالّّإأبهدافّمن ىلّظ مةّ"أانّيقظ"ّاملضم نةّبنظامهاّاألساسيّاملدىلّبه،
559ّّ.رارّإداريلّتنفيذّأيّقتعطي

 تسخري القوة العامة:   -ثامنالفرع ال

ّّ:املبدأّالتايلانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذهّاملادةّإىلّإقرارّ
الن ظّر315ّّالفصلّّّّو لخلئنّّّّ- بعقوابتّسالبةّّّّمنّاجملل ةّاجلزائي ةّمعاقبةّاألشخاصّالذينّالّميتثلونّملاّأمرتّبهّالقواننيّوالقراراتّالصادرةّممنّلهّ

ّكلّ ّّللحريةّأوّخبطي ة. يفّصورةّثبوتّأعمالّأوّّّّماّواجهتهاّوضعي ةّتتسمّبطابعّالتأك دّمنّشأهناّهتديدّالن ظامّالعامفإن ّذلكّالّحيولّدونّمتكنيّاإلدارة
ّكانتّسلبي ةّأوّإجيابي ةّحتولّدونّتنفيذّقرارّإداريّما،ّمنّاللجوءّإىلّالقضاءّاإلداريّاملتخصصّالذيّيكفمقاومةّّو للمتعاملنيّـاّّولّهلـتصد يّسواء

الفوري للتدخلّ املطلوبةّ الضماانتّ توفريّ ل.معهاّ املستوجبّ التنفيذيّ السندّ الط البةّ اجلهةّ منحّ ماّيربرّ اإلستعانةّوهوّ إىلّ القرارّوذلكّابللجوءّ تنفيذّ
560ّّ.لعام ةّللحيلولةّدونّتفاقمّالضررابلقو ةّا

 مبادئ خمتلفة:  -الفرع التاسع

ّّ:الّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةانتهتّاحملكمةّاإلداريةّيفّهذاّاجمّل
البلدي ةّللشركةّّّّديت جهّعنّّ- ابلسماحّهلاّّّّوذلكترتيبّاآلاثرّالقانوني ةّّّّ،هذهّاألخريةّخالصّاملعاليمّاملستوجبةّّتويل ّرخصةّتزو دّابملاء،ّّوّّاملعنيةتسليمّ
561ّ.شغالّامللكّالعموميّللطرقاتّطاملاّأتك دّأن ّعملي ةّتزويدهاّابملاءّالصاحلّللشرابّتستوجبّشق ّالط ريقّاملؤد يّللعقارإب
-ّّّّ منّقانون81ّّّّختصاصهّاملتعل قّابإلذنّاستعجالي اّبتسليمّاملتقاضنيّنسخاّمنّالواثئقّاليتّحبوزةّاإلدارةّمنّأحكامّالفصلّّإالقاضيّاإلداريّّيستمد 

،ّّالعمومي ّةاملتعل قّابلنفاذّإىلّالواثئقّاإلداري ةّللهياكل2011ّّّّماي26ّّّّاملؤر خّيف2011ّّّّلسنة41ّّّّليسّمنّأحكامّاملرسومّعددّّاحملكمةّاإلداري ةّّو
لّعلىّالواثئقّاليتّيفّرورةّأن ّالن ظرّيفّالنزاعاتّاملتعل قةّابلط عنّيفّقراراتّاهلياكلّالعمومي ةّالقاضيةّبرفضّاإلستجابةّللمطالبّاملوج هةّإليهاّللحصّوض

ّ 562السلطة.اضيّاألصلّيفّماد ةّجتاوزّيرجعّإىلّاحملكمةّاإلداري ةّبصفتهاّق41ّاّعلىّمعىنّأحكامّاملرسومّعددّحوزهت

 
 ّ.2016ّأوت25ّّيخّبتاّر713298ّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف555ّّ
 .2016أفريل12ّّيخّبتاّر713096ّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف556ّّ

 .2016ّسبتمرب30ّّيخّبتاّر713334ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف557ّّ
 .2016ّّنوفمرب8ّّيخّبتاّر713376ّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف558ّّ
 ّ.2016ّأوت25ّّبتاريخ713292ّّعددّةّالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف559ّّ
 .2015جويلية24ّّبتاريخ712926ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف560ّّ
ّّّ.2016ماي16ّّبتاريخ712997ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف561ّّ

 .2016فيفري12ّّبتاريخ713059ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيفّّو

 .2016أوت05ّّبتاريخ713288ّّعددّّّةالقضيالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف562ّّ



 

98 

 
 املبادئ املتعلقة ابلقضاء االستعجايل: العنوان الرابع

منّشأهناّتيسريّفصلّالنزاعاتّوضمانّاجلدوىّمنّاألحكامّاليتّستصدرّيفّّ  إىلّهتيئةّالوسائلّاليّت  القضاءّاإلستعجايلّهوّقضاءّحتف ظيّيهدّفّّّّ-
ّيفّأصلّاحلقّ    563.األصلّوذلكّابحلد ّمنّمفعولّالز منّالذيّيقتضيهّالبت 

بتكليفّثالثةّخرباءّّّّ- املتعل قّ الط لبّ النّ إن ّ املنازعةّوالّيؤد يّ بهّمساسّأبصلّ اليتّحلقتّابلص ابةّليسّ ظرّفيهّإىلّيتول ونّضبطّاخلسائرّواألضرارّ
اّيهدفّفحسبّإىلّتكوينّوسائلّإثباتّقدّتفيدّقاضيّاملوضوعّعندّبت هّيفّأصلّاملنازعةّوّتشخيصّاملضر ةتعطيلّأيّقرارّإداري كفيلّّّّوهوّّ،ّوّإّن 

564ّ.حلقوقّطالبةّاإلذّنبتشكيلّعنصرّالتأك دّحفظاّ
بّّيتعل قّّ- بّالعارضّمبسألةّموضوعي ةّتتجاوزّحدودّالوسائلّالوقتي ةّاليتّتقتنّهباّالواليةّاملعقودةّلفائدةّالقاضيّاإلداريّيفّاملاد ةّصرفّمرتّ اإلذنّ

ّفيهّنازعةّالذيّينفردّقاضيّاملوضوعّإّباإلستعجالي ةّألن هّسيؤولّإىلّاملساسّأبصلّامل 565ّ.ختصاصّالبت 
ّ

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 .2016سبتمرب09ّّبتاريخ713318ّّّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاالبتدائيةّيف563ّّ
 .2016جويلية15ّّبتاريخ713251ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف564ّّ
 .2016فيفري24ّّبتاريخ713105ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّعنّرئيسّالدائرةّاإلبتدائيةّيف565ّّ
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 اخلامسالعنوانّ

ّوتوقيفّالتنفيذّ ةّأتجيل  املبادئّاملقررةّيفّماد 

 أتجيل تنفيذ القرارات اإلداريّة: -األّولالقسم 

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
ّّدالتأكّ ّّصورةّّيفّّهباّّأيذنّّأّنّّةاإلداريّ ّّللمحكمةّّلاألوّ ّّللرئيسّّميكّنّّاليتّّالعاجلةّّالتحفظيةّّالتدابريّّضمنّّالتأجيلّّمادةّّيفّّالصادرةّّالقراراتّّتندرجّّ-

 566ّ.املواجهةّإجراءاتّستيفاءإّبعدّّالتنفيذّإيقافّمطلبّيفّالبتّيتمّ ّريثماّوذلك
 567ّ.التنفيذّبتوقيفّاإلذّنّجدوىّاضمحاللّفيهاّخيشىّاليتّاحلالةّهيّالتنفيذّبتأجيلّاإلذّنّعليهاّاملوقوفّالتأكدّحالةّ-
يسعّالقاضيّاالداريّأنّمطلبّتوقيفّالتنفيذّمباّيستوجبّرفعهّبشكلّمالزمّلهّأوّإثرهّمباّالّّّّعّعنيتفرّ ّّالت نفيذّإجراءّحتفظيّ ّّأتجيلن ّمطلبّّإّّ-

بذاتهّعلىّغريّماّانتهىّإليهّالفصلّ  568.منّقانونّاحملكمةّاالدارية40ّينظرّفيهّيفّغيابّطلبّتوقيفّالتنفيذّوإالّعد ّإجراءّمستقالّ 
 569يكتسيّقرارّهدمّبناءّيندرجّضمنّقائمةّاألشغالّاليتّالّتستوجبّالتخيصّصبغةّالتأكدّ.ّ-
 570صبغةّالتأكدّاليتّترب رّأتجيلّالتنفيذّ.2015ّالقاضيّبتوزيعّالدعمّالسينمائيّلسنةّيكتسيّقرارّوزيرّالثقافةّّ-
 571جتيازّاإلمتحانّجيعلّمنّعنصرّالتأك دّموجودا.الثانيةّهندسةّمعماريةّومنعهّمنّإإن ّتنفيذّقرارّإلغاءّترسيمّالعارضّابلسنةّّ-
 572داولّصبغةّالتأك دّ.يكتسيّتنفيذّقرارّرئيسّاجلامعةّاملتعل قّإبسنادّمنحّالّتّ-

 توقيف تنفيذ القرارات اإلداريّة: -الثانالقسم 

 واجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:   ابالختصاصاملبادئ املتعّلقة    -الفرع األّول

 ختصاص قاضي توقيف التنفيذ: املبادئ املّتصلة إب  -الفقرة األوىل

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
املتعلّ اإلّّيندرجّّ- املسائلّ إطارّ يفّ القضائيّ أرجحيّ ختصاصّ تفرضّ اليتّ العامّ ابلنظامّ ّقةّ يتعني  واليتّ األمورّ منّ غريهاّ علىّ إاثرهتاّّتهاّ احملكمةّ علىّ ّ

573ّّ.والتمس كّهباّولوّتلقائيا
وّوأعواهناّأوّحرفائهاّأّّالعموميةةّابلنسبةّللنزاعاتّاليتّقدّتنشأّبنيّاملنشأةّّختصاصّلفائدةّاحملكمةّاإلداريّ قانونيةّتعقدّصراحةّاإليابّأحكامّّغّّإنّ ّّ-

574ّ.عنّواليةّالقاضيّاإلداريّالغري،ّجيعلّمنّالن ظرّيفّالد عاوىّاملنجر ةّعنهاّخارجا
 

ّّ.2016جانفي15ّّبتاريخ419373ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 566
ّّ.2016جانفي15ّّبتاريخ419373ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 567
ّّ.2016ديسمرب16ّّبتاريخ4100167ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 568
ّّ.2016جانفي4ّّّبتاريخ419298ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 569
ّ.2016فيفري25ّّبتاريخ419448ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 570
ّ.2016فيفري25ّّبتاريخ419559ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 571
ّ.2016مارس22ّّبتاريخ419619ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 572
ّّ.2016أكتوبر5ّّبتاريخ4100253ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 573
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ّ
 واإلداري:مبدأ الفصل بني جهازي القضاء العديل أ( 
 

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
ّكماّتُعدُّّأعمالّ القاضي األعمالّاملتعل قةّبسريّمرفقّالقضاءّالعديلّواملت خذةّيفّإطارّممارسةّذلكّاجلهازّلوظيفتهّالقضائي ةّعنّواليةّّخترج  - اإلداري،

هّالقضائي ةّمم اّخيرجهاّّالعديلّلوظيفت الض بطّالقضائيّمنّالقراراتّواألعمالّالت حضريي ةّلألحكامّالقضائي ةّوتدخلّبذلكّيفّصميمّممارسةّجهازّالقضاء
575ّ.عنّواليةّاحملكمةّاإلداري ة

ختصاصّالنظرّإالدولةّإبجراءاتّقضائيةّخصوصيةّوأوكلّّقةّابستخالصّديونّّالنزاعاتّاملتعلّ ّّفضّ منّجملةّاحملاسبةّالعمومية27ّّّّالفصلّّّّأفردطاملاّّّّ-
العديّل القاضيّ إىلّ أمرينّّفيهاّ تنفيذّ توقيفّ مطالبّ فإن ّ يفّّ،ّ املرأةّواألسرةّوالطفولةّ 18ّّّّصادرينّعنّوزارةّ أموالّإبرجاعّّّّيقضياّن2015ّّديسمرب

576ّّ.يكونّمآهلاّالر فضّلعدمّاإلختصاص2015ّبعنوانّالسنةّاملاليةّ
-ّّّّ املتعل قّابلنظرّيفّّالن ظرّيفّالن زاعّّّّوابلتايلّفإنّ هاّحي زّالتنفيذ،ّّالقواعدّاملتعل قةّإبختصاصّاحملاكمّواجبةّالتطبيقّمبجر دّدخولّالقواننيّاليتّتضم نتإن 

25ّخّيفّّاملؤرّ 2016ّّلسنة35ّّّّمنّالقانونّعدد3ّّّّالفصلّّ طبقاّلصريحّأحكامليسّمنّإختصاصّهذهّاحملكمة،ّّمناظرةّفتحهاّحمافظّالبنكّاملركزيّّ
عمالّمببدأّأن ّأنّينظرّيفّمطلبّتوقيفّالتنفيذّّاحملكمةّّّّالّميكنّلرئيسوبناءّعليهّيّّقّبضبطّالن ظامّاألساسيّللبنكّاملركزيّالتونساملتعلّ 2016ّّأفريلّّ

577ّ.الفرعّيتبعّاألصل
سحبّعرضهاّالتجاريّاملسمى"عجب"ّوكل ّالوسائطّّلةّيفّّاملتمثّ ورنجّتونسّّوشركةّأخذةّمنّقبلّاهليئةّالوطنيةّلالتصاالتّيفّشأنّّالعقوبةّاملتّ ّّنّ إّّ-

بهاإلشهاريةّّ املتعلقةّ املذكّوّّاملكتوبةّواملسموعةّواملرئيةّ الش ركةّ ماليةّتساويّقيمتهاّّختطئةّ واملطلوب2014ّّّّمنّرقمّمعامالهتاّلسنة0.05ّّّّورةّخبطي ةّ
ميكنّالطعنّيتّّتصاالتّوالمنّجملةّاإل74ّوالفصل63ّّّّنّالفصلّّم4ّّمبوجبّأحكامّاملط ةّّّللهيئةّّاملخولةتندرجّيفّإطارّالصالحياتّّّّ،إيقافّتنفيذها

ةّاليتّّوهوّماّخيرجهاّتبعاّلذلكّعلىّدائرةّالقراراتّاإلداريّ ّّمنّذاتّاجمللة.75ّّيهّأحكامّالفصلّّستئنافّبتونسّوفقّماّتقتضفيهاّلدىّحمكمةّاإل
578ّّ.إبيقافّتنفيذهاّأيذّنّلّأّنميكنّللرئيسّاألوّ 

ّ
 أعمال السيادة: ب( 

 

ّالت ايلّ:ّأالّإىلّإقرارّاملبداحملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
نفيذيةّوالسلطةّّيندرجّضمنّاملقتضياتّالدستوريةّاملنظمةّللعالقةّبنيّالسلطةّالتّّتكوينّحكومةتكليفّرئيسّاجلمهوريةّللسي دّيوسفّالشاهدّبّّإنّ ّّ-

ّّّّ،وبناءّعليهّّ.يةّورئيسّاحلكومةّاملكل فّمنّجهةّأخرىةّفيماّبنيّرئيسّاجلمهوّر،ّوصلبّالسلطةّالتنفيذيّ التشريعية،ّمنّجهة التكليفّاملرادّّّأمرفإن 
ةّّالقابلةّللطعنّبدعوىّةّاليتّيباشرهاّرئيسّاجلمهوريةّطبقّالدستورّوالّميكنّأنّتندرجّضمنّاألعمالّاإلداريّ توقيفّتنفيذهّيعتربّمنّاألعمالّالسياسيّ 

579ّّ.التنفيذالّيقبلّتوقيفّابلتايلّّوّجتاوزّالسلطة
  

 
ّّ.2016جويلية28ّّبتاريخ419971ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 574
ّّ.2016نوفمرب3ّّبتاريخ4100210ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 575
ّ.2016أفريل11ّّبتاريخ419556ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 576
ّّ.2016جويلية19ّّبتاريخ419876ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 577
ّ.2016نوفمرب30ّّّبتاريخ4100292ّدرّيفّالقضيةّعددّّالقرارّالصّاّ 578
ّ.2016أوت25ّّبتاريخ4100120ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 579
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 منشآت عمومية:   ج(
 

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
يرجعونّابلنظرّّّطاملاّأن ّاجملمعّالكيميائي ّالتونسي ّهوّمؤس سةّعمومي ةّالّتكتسيّصبغةّإداريةّوأن ّأعوانهّالّخيضعونّلقانونّالوظيفةّالعموميةّوالّّ-

ّّ القللمحكمة واليةّ عنّ خارجةّ تكونّ بقابسّ التونسيّ الكيميائيّ ابجملمعّ الوظيفي ةّ املساكنّ إبسنادّ املتعل قّ النزاعّ فإن ّ قانون،ّ مبقتضىّ ّّاضّياإلداري ةّ
580ّّ.اإلداري

نصّقانوينّخيضعّنزاعّّّّوأنهّالّيوجدّأيّ ّّالشركةّالتونسيةّللكهرابءّوالغاز،ّّعموميةالّّأةنشاملصادرّعنّّالقرارّّالموضوعّاملطلبّهوّالطعنّيفّّّّطاملاّأنّ ّّ-
581ّّ.ةاحملكمةّاإلداريّ ختصاصّظرّيفّهذاّاملطلبّيكونّخارجاّعنّإالنّةّفإنّ ختصاصّاحملكمةّاإلداريّ ةّمعّأعواهناّأوّمعّالغريّإلّأاملنش

لسنة2445ّّّّّاصّهبمّواملصادقّعليهّابألمرّعدّدالنظامّاألساسيّاخلالديوانّالوطينّلألسرةّوالعمرانّالبشريّخيضعونّإىلّأحكامّّأعوانّّّّطاملاّأنّ ّّ-
قّبضبطّالنظامّاألساسيّالعامّّواملتعلّ 1985ّّأوت5ّّّّخّيفّّاملؤرّ 1985ّّلسنة78ّّّّوإىلّأحكامّالقانونّعدد2001ّّّّأكتوبر22ّّخّيفّّاملؤرّ 2001ّّ

ّاملؤسساتّالعموميةّذاتّالصبغةّالصناعيةّوالتجاريةّوالشركاتّاليتّمتتلكّالدولةّأوّاجلماعاتّالعموميةّاحملليةّرأسّماهلاّبصفةّمباشرّةألعوانّالدواوينّّو
582ّ.معقوداّللمحاكمّالعدلي ةيكونّختصاصّالقضائيّابلن ظرّيفّالنزاعاتّالناشئةّبنيّتلكّاملؤسسةّوأحدّأعواهناّاإلّفإنّ وكليا،ّ

-ّّّّ أن  ّّطاملاّ قفصة فسفاطّ عموميةشركةّ ّّّّمنشأةّ عدد األمرّ أبحكامّ 910ّّّّعمالّ 2005ّّّّلسنة يف 24ّّّّاملؤر خّ سلطة2005ّّّمارس بتعينيّ املتعل قّ
ّكماّمت ّتنقيحهّوإمتامهّابلنصوصّالالحقة النزاعّاملتعاإلشرافّعلىّاملنشآتّالعموميةّوعلىّاملؤس ساتّالعموميةّاليتّالّتكتسيّصبغةّإدارية ل قّ،ّفإن ّ

583ّمبناظرةّيكونّخارجاّعنّواليةّالقاضيّاإلداري.
ختصاصّاملقر رةّّاملعقودّلفائدهتاّطبقاّلقواعدّاإلقةّابملنشآتّالعموميةّيكونّيفّنطاقّمرجعّالنظرّّةّابلنظرّيفّالنزاعاتّاملتعلّ دّاحملكمةّاإلداريّ تعهّ ّّإنّ ّّ-

ةّوإحداثّجملسّتنازعّّختصاصّبنيّاحملاكمّالعدليةّواحملكمةّاإلداريّ بتوزيعّاإلّّاملتعل قّو1996ّّجوان03ّّّّاملؤرخّيف1996ّّّّلسنة38ّّّّابلقانونّعددّّ
ّكتلةّاختصاصّإىلّاحملاكمّالعدليةّللنظرّيفّمجيعّالنزاعاتّالناشئةّبنيّاملنشآتّالعموميةّمنّجهة،ّوأعواهناّأوّّوالذيّأسندّاملشرّ ّّختصاصاإل عّمبقتضاه

النزاعاتّاملت صلةّأبعوانّاملنشآتّالعموميةّاخلاضعنيّلقانونّالوظيفةّدائرةّإّّجهةّأخرى،ّوملّيستثنّمنحرفائهاّأوّالغريّمنّّ ختصاصّتلكّاحملاكمّإالّ 
584ّ.العموميةّأوّالراجعنيّلنظرّاحملكمةّاإلداريةّمبوجبّقانونّخاص

ّ
 عقود:د( 

  
ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت

-  ّّ عمليّ ّّالنزاعاتتندرج مبجملّ ّإاملت صلةّ املرك بةّ التعاقدّ أوّ اتّ منّ يتعلّ بتداءّ إجراءّ ّّلّ يف نتيجةّ آخرّ إىلّ بتكوينهاّ واحلقوقّّقّ العالقاتّ تصفيةّكافةّ
يفّحدودّةّأيّمطلبّيفّّايلّرفعّدعوىّجتاوزّسلطةّيفّشأهناّوابلتبعيّ والّيسوغّابلتّ .لتزاماتّالناشئةّعنهاّيفّواليةّالقضاءّالكاملواإل توقيفّالتنفيذّإالّ 

585ّّ.ماّانفصلّمنهاّعنّالعقّد
-ّّّّ ّالّتفصلّعنّجوهرّالعقدّوالّختضعّاملنازعةّيفّشأهناّإىلّواليةّقضاءّّقّرتعد  اإللغاءّّاراتّفسخّالعقودّاإلداري ةّمنّقبيلّاإلجراءاتّالتعاقدي ةّاليت 

اّتندرجّيفّنطاقّالقضاءّالكاملّوالّيستقيم،ّترتيباّعليه،ّأ 586ّّ.نّتكونّموضوعّمطلبّيفّتوقيفّالتنفيذوإّن 
ّفيهّيقتضيّالرجوعّإىلّبنودّتعاقديةّات فقّعليهاّالطرفانّواالط الّّ- عّعلىّاملعطياتّإن ّقرارّفسخّعقدّلزمةّيعتربّقرارًاّمت صالًّابلعقدّذلكّأن ّالبت 

 
ّ.2016ّّأفريل7ّّبتاريخ419585ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 580
ّ.2016جوان1ّّّبتاريخ419821ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 581
ّّ.2016أوت29ّّبتاريخ4100098ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 582
ّ.2016جويلية20ّّبتاريخ4100028ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد583ّّّّ
ّ.2016أكتوبر5ّّبتاريخ4100253ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد584ّّّ
ّّ.2016أفريل28ّّبتاريخ419551ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد585ّّّ
ّّ.2016أفريل28ّّبتاريخ419642ّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّيف586ّّ
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عنّاختصاصّقاضيّتوقيفّّّالواقعيةّال يتّرافقتّتنفيذهّوذلكّيفّإطارّالقضاءّالكامل،ّاألمرّال ذيّجيعلهّخيرجّعنّواليةّقاضيّجتاوزّالسلطةّوابلتبعية
587ّّ.التنفيذ

ّالشغلّوالسالمةّاملهنيةّبوزارةّالشؤونّاإلجتماعي ّةّّالرامياملطلبّّّّ،ختصاصّاحملكمّةالّيندرجّضمنّإّّ- ّّإىلّاإلذنّبتوقيفّتنفيذّقرارّإدارةّتفق دّطب 
،ّوالذيّيتناولّالعالقةّّوبنيّالعارضّّبريتيشّقاز""والقاضيّبعدمّجتديدّاملصادقةّعلىّعقدّالشغلّاملربمّبنيّمؤسسة2015ّّّّنوفمرب25ّّّّالصادرّيفّّ

فيهاّّّّةّالبتّ عّصراحةّمهمّ عهدّاملشرّ قدّّختضعّألحكامّجملةّالشغلّّوّّاليتّّةالنزاعاتّالشغليّ يندرجّضمنّّّّوإّناّّ.ةّبنيّالعارضّوبنيّالشركةّاملذكورّةالشغليّ 
588ّّ.إىلّالقضاءّالعديّل

ّّّّنّ إّّ- بني تنشأّ اليتّ املرضالنزاعاتّ علىّ التأمنيّ ّّّّأخص ائيّوّّصندوقّ املربمة العقودّ خبصوصّ الطبيعيّ إىلّالعالجّ ترجعّ القطاعيةّ اإلتفاقيةّ إطارّ يفّ
ةّاملتعلقّبتوزيعّاإلختصاصّبنيّاحملاكمّالعدلي1996ّّلسنة38ّّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد2ّّّّإختصاصّاحملاكمّالعدليةّوفقّماّإقتضاهّصريحّالفصلّّ

589ّّ.واحملكمةّاالداريةّوإحداثّجملسّلتنازعّاإلختصاص
ّ

 نزاعات جبائية وديوانية: ه( 
 

ّخلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبدأّاآليتّ:
ّّإىّلاحلقيقـةّّّّموج هاّيفّّوزارةّّالةّالعارضّلفائدةّّدةّبذمّ بتسديدّمصاريفّالتكوينّاملتخلّ القاضيّّّقرارّوزيرّالدفاعّالوطينّّوإىلاملوج هّّيغدوّاملطلبّّّّ-

بوصفهاّإحدىّالط رقّالقانوني ةّلتسديدّالد يونّالعمومي ةّعلى2016ّّّجويليّة1بطاقةّاإللزامّاملبل اّللعارضّنسخةّمنهاّمعّتوجيهّإنذارّابلد فعّبتاريـخّّ
،ّاألمرّمؤث رةّيفّوضعي تهّالقانوني ةّّبعاّلذلكتتكونّّّوبوصفهّاملنطلقّاإلجرائي ّهلاّّّّتستوعبّابلتايلّالقرارّآنفّالذكّر.ّّومنّجمل ةّاحملاسبة26ّّمعىنّالفصلّّ

590ّّّ.الذيّجيعلهاّخارجةّعنّجمالّنظرّالقاضيّاإلداريّيفّهذاّالط ور
 

 ملك الدولة اخلاص:  و( 
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبدأّاآليتّ:

591ّعمومي،ّخيرجّعنّواليةّالقاضيّاإلداري.فّاإلدارةّيفّملكهاّاخلاص،ّخارجّصورّالصالحي اتّالر اجعةّهلاّقصدّتسيريّمرفقّتصرّ ّ-

 املبادئ املّتصلة ابجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:  -الفقرة الثانية

ّالت ايلّ:ّأدالّإىلّإقرارّاملباحملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
رورةّالوقوفّعندّإستيفاءّسائرّالضوابطّّفإن ّالنظرّيفّاملطالبّالراميةّإىلّتوقيفّتنفيذّاملقر راتّاإلداري ةّيفتضّابلضّ ّّ،مببدأّتبعي ةّالفرعّلألصلّّاءإقتدّّ-

ّتتفر عّعنهاّ. ّترفعّإللغائهاّابعتبارهاّالدعوىّاألصلي ةّاليت  ّتسوسّدعوىّجتاوزّالسلطةّاليت  592ّاليت 

 
ّّ.2016جويلية26ّّبتاريخ419909ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد587ّّّ

ّ.2016جويلية26ّّبتاريخ419910ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ
ّ.2016جوان8ّّّبتاريخ419715ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد588ّّ
ّّ.2016نوفمرب25ّّّبتاريخ4100131ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد589ّّ

ّّ.2016نوفمرب24ّّّبتاريخ4100263ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ
ّ.2016نوفمرب22ّّبتاريخ4100174ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد590ّّّ
ّ.2016جوان8ّّّبتاريخ419703ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد591ّّّ
ّّ.2016أفريل28ّّبتاريخ419642ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد592ّّّ

ّّ.2016أفريل28ّّبتاريخ419643ّّوالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ
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 عدم وجود قرار إداري: أ( 
 

 إقرارّاملبادئّاآلتيةّ:خلصتّاحملكمةّإىلّ

ّرفضهّ- 593ّّ.طاملاّملّيتضم نّاملطلبّاملاثلّأي ّطلبّإبيقافّتنفيذّقرارّإداريّحمد د،ّفان هّيتعني 
ةّبعدّأخذّرأيّاهليئةّّستعمالّالبشريّيكونّمبقتضىّقرارّمعل لّصادرّعنّوزيرّالصحّ ةّالتويجّابلسوقّلألدويةّذاتّاإلفضّمنحّرخصطاملاّأن ّّرّّ-

ّّالفنية خاصةّّّّلغاءاملراسلةّالصادرةّعنّاملديرةّالعامةّللصيدلةّواألدويةّتندرجّيفّإطارّاألعمالّاليتّالّترتقيّإىلّمرتبةّالقراراتّالقابلةّللطعنّابإل،ّفإن 
594ّ.خذّقراراّبعدّيفّضوءّرأيّالل جنةّاملذكورتّأبهناّملّتتّ وأن ّاالدارةّأقرّ 

والط فولةّوّإىلّّّّوّاألسرّةّّستنادّإىلّجمر دّتنبيهّصادرّعنّاملندوبّاجلهوي ّللمرأةاإلّوّّاملطلوبّتوقيفّتنفيذهقرارّّاإلدالءّمباّيفيدّصدورّالإن ّعدمّّّّ-
القرارّمنّقبلّمركزّاحلرسّّإعالم إقرارّّشفاهي ّبوجودّذلكّ املد عىّعليهاّإبصدارهاّّوعدمّ املنتقدّّّّاجلهةّ جيعلّمنّّّّ،يفّوجودهّأصالّّهانازعتوّمللقرارّ

اذهّبعدّتوقيفّالتنفيذمطلبّ 595ّّ.مؤس ساّعلىّقرارّإداري ّغريّموجودّأوّملّيتم ّاخت 
-ّّّّ يكونّموضوعّمطلبّاإلاثرةّمت صالّابملركزّالقانوينّللطاعنّيفّعالقتهّابإلدارةّاملوجهّإليهاّيفّإطارّماّخص هّبهّّجرىّعملّهذهّاحملكمةّعلىّأن 

إحجامّ،ّوبناءّعليهّيكونّّمتّيفّمواجهتهّمول داّلقرارّإداريّمؤثرّيفّاملركزّالقانوينّللطالبالقانونّمنّوسائلّوصالحياتّحىتّيكونّالتزامهاّالص
غريّمول دّملقر رّمؤثرّيفّّّّاستغاللّمقهىّجماورّملقهىّالعارضيفّّالغاءّالتخيصّّّّعنّالرد ّعنّاملطلبّالراميّإىلاملكانّّرئيسّالنيابةّاخلصوصيةّلبلديةّّ

596ّهلذاّاألخريّ.املركزّالقانوينّ
املراسلتنيّّّّ- ترتقيّ إداراتّعموميةالّ تغيريّهويّ املتضمنتنيّّّّالصادرتنيّعنّ املذكورةّيفّ للشركةّ التخيصّ املؤقّ إمكانيةّ القبولّ بنظامّ املنتفعّ تّإلجنازّّةّ

597ّ.إىلّمرتبةّالقرارّاإلداريّالقابلّللطعنّابإللغاءّ،أشغالّشريطةّاإلستجابةّلبعضّالشروطّالقانونية
عاقبّمجلةّإن ّاإلستدعاءّللحضورّلدىّجلنةّالتحكيمّواملصاحلةّهبيئةّاحلقيقةّوالكرامةّالّيعدوّأنّيكونّإجراءّمتهيدايّسيفضيّعندّاإلقتضاءّإىلّّتّّ-

ال مطلبّ قبولّ إىلّ التحكيمّ مبلفّ مت صلّ سياقّ يفّ تؤولّ قدّ اليتّ القراراتّ علمنّ امللفّ إحالةّ ذلكّ يفّ مباّ رفضهّ أوّ القضائيةّّتحكيمّ الدوائرّ ىّ
اتهّضرراّذاتياّمباشراّوحاالّأوّعقاابّّالّيكونّمتول داّمباشرةّعنّاإلستدعاءّاملطعونّفيهّالذيّالّحيملّيفّطيّ املتخص صة.وترتيباّعلىّذلكّفإن ّالضررّّ

598ّةّ.يكونّالضررّانجتاّعنهاّبذاهتاّوغريّحالّبفعلّماّسبقهاّمنّأعمالّمتهيديّ ختاذّإجراءاتّالحقةّبقدرّماّيقتصرّعلىّالتنبيهّإىلّإّحمد دا
ّ

 تكرار املطالب:  ب(
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

ّبعدمّالقبولّاملطلبّالراميّإىلّتوقيفّتنفيذّقرارّسبقّأنّنظرتّفيهّاحملكمةّيفّقضيةّسابقةي  - نفسّّّّالطالبّوتضم نتتقد مّهباّنفسّّّّكونّحراي 
599ّ.قرارّبقبولّاملطلبد يتهاّوّأصدرتّعلىّهذاّاألساسّاألسانيدّوّإنتهتّإىلّج

ّّّّاجلائزمنّّّّ- بربوزّعناصرّّّّمرتبطةإعادةّاستهدافّذاتّالقراراتّّّّوتظلّ مبراكزهمّّللمتقاضنيّتكرارّمطالبّتوقيفّالتنفيذّيفّشأنّالقراراتّاليتّمتس 
عرضهاّجمد داّعلىّاحملكمةّّجديدةّملّتتوف رّأوّملّيتم ّالتفط نّإليهاّمبناسبةّالقيامّالسابق،ّفريكنّإليهاّاملد عونّليقد مواّعلىّأساسهاّأسانيدّمغايرةّترب رّّ

اليتّحتكمهاّوالناطقةّهبا الشروطّاألصليةّ الفصلّّّّلتفح صهاّومنّمث ةّتفح صّمدىّوجاهةّقبولّمطالبهمّعلىّضوءّ القانون39ّّّصريحّأحكامّ منّ

 
ّ.2016ماي12ّّبتاريخ419591ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد593ّّّّ
ّّ.2016أوت26ّّبتاريخ4100072ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد594ّّّّ
ّ.2016أفريل19ّّبتاريخ419427ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّالقرار595ّّ
ّ.2016جويلية1ّّّبتاريخ419763ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد596ّّّّ
ّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ419790ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد597ّّّّ
ّّ.2016ماي9ّّبتاريخ419574ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد598ّّّّ
ّ.2016نوفمرب24ّّّبتاريخ4100280ّّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد599ّّّّّ
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600ّّ.املتعل قّابحملكمة
ّابألصلّومنّمث ةّفإن هّالّحيولّدونّماّلطالبهّمنّحقّتكرارّمساعيهّوجتديدّمطالبهّهبذاّالعنوانّشريطةّأنّّّّتوقيفّتنفيذّاملقر راتّاإلداري ةمطلبّّّّرفّضّّ- الّميس 

601ّاملطلبّالسابقّ.تكونّقائمةّعلىّأسانيدّأخرىّغريّال يتّأتس سّعليهاّرفضّّ
ّ

 مطلب غري ذي موضوع:  ج(
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

نتظارّصدورّقرارّيفّشأهناّّإىلّمباشرةّعملهاّيفّإّّودعوةّاملعني ةّابألمرعنّالعملّّوضوعّاملطلبّالراميّإىلّتوقيفّتنفيذّقرارّاإليقافّّمّّذّييكونّغريّّ-
602ّّ.عنّالسلطةّاملختص ّة

-ّّّّ تتوىل ّطاملا ملّ البحريةّ للسالمةّ املركزيةّ اللجنةّ أن ّ الرصاصّّّثبتّ ساميّ شركةّ لفائدةّ التداعيّ حمل ّ التفيهيّ القاربّ تصميمّ تسجيلّ علىّ املصادقةّ
ّيفّالنزاعّمنّطرفّاحملاكمّذاتّالنظر،ّفإن ّمطلبّتوقيفّالتنفيذّال ّاملقد مّللغرضّإىلّحنيّالبت  يّإىلّتعطيلّراموارأتتّأتجيلّالنظرّيفّامللفّالفين 

603ّقرارهاّابملصادقةّيكونّغريّذيّموضوعّ.
ّ

 الصفة واملصلحة: د( 
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

ّكدعوىّجتاوزّالسلطةمطلبّتوقيفّالتنفيذّإنّ ّ- 604ّّ.،ّيفتضّيفّالقائمّبهّأنّيتوفرّعلىّشرطيّالصفةّواملصلحةّيفّالقيام،
ّكلّحالةّمعروضةّعلىّاحملكمةّعلىّأنّيقتنّذلكّبوجودّحقوقّومنافعّماديّ املصلحةّيفّّتقديرّّّّيتمّ ّّ- ّكانتّأوّمعنويّ القيامّحسبّمالبسات ةّة

605ّيهدفّالقائمّابلدعوىّإىلّمحايتهاّأوّاحلصولّعليها.
ليتّيوجدّهباّالبناءّموضوعّالتخيصّوحجمهّّطبيعةّاملنطقةّاّّإىلّّيكونّابلنظرتقديرّاملصلحةّيفّالطعنّيفّالقراراتّاملندرجةّيفّاملادةّالعمرانيةّّّّإنّ ّّ-

606ّوصبغتهّوابلن ظرّإىلّاملسافةّالفاصلةّبينهّوبنيّعقارّزاعمّالضررّ.
ّقضيةّتوقيفّالتنفيذّوردّّأنّ ثبتّّّّطاملاّّ- املعنينيّّّّعيّصفةّللقيامّيفّحقّ ليسّللمدّ فإن هّّطلبّّاملعلىّأساسهّتقدميّّّّمنّالتوكيلّالذيّمتّ ّّياخالّّملف 

607ّاملذكورينّمبطلبّتوقيفّالتنفيذّ.ابألمرّ
ألعّّ- األساسيّ النظامّ منّ ّ ميس  التنفيذّ توقيفّ طلبّ موضوعّ القرارّ مىتّكانّ إالّ  تتوف رّ الّ والنقاابتّ للجمعياتّ املخو لةّ القيامّ مصلحةّ أوّإن ّ واهناّ

ّكتأثريهّعلىّظروفّعملهم. 608ّمنظوريهاّومنّحقوقهمّوامتيازاهتم
واملتعل قّبدعوةّالسيدّيوسفّالشاهدّلتكوينّحكومةّملّيثبتّالطالبّأن ّاألمرّاملرادّتوقيفّتنفيذهّّّّتوقيفّالتنفيذّطاملايكونّحرايّابلرفضّمطلبّّّّ-

ّّ القانونية وضعيتهّ يفّ سلباّ وأث رّ مباشرةّ بصفةّ الشخصيةّ ومصاحلهّ حبقوقهّ أضرّ للقيامّفإقدّ واملباشرةّ الشخصيةّ املصلحةّ متنحهّ الّ صفتهّكمواطنّ نّ

 
ّ.2016ديسمرب26ّّّبتاريخ4100359ّّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد600ّّّّّ
ّّ.2016نوفمرب1ّّبتاريخ4100158ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد601ّّّّ
ّّ.2016أفريل18ّّبتاريخ195184ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد602ّّّّ

ّّ.2016أفريل18ّّبتاريخ419519ّّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّالقرارّّو
ّ.2016مارس4ّّبتاريخ419363ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد603ّّّّ
ّّ.2016أوت25ّّبتاريخ4100120ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا604ّ
ّ.2016ماي3ّّبتاريخ419475ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا605ّ
ّ.2016ماي3ّّبتاريخ419475ّّعددّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّا606ّ
ّ.2016أوت29ّّبتاريخ410037ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا607ّ
ّ.2016مارس14ّّبتاريخ419448ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا608ّ
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609ّلّإلحتادهّيفّهذهّالصفةّمعّمجيعّالتونسينيّ.ابملطلبّاملاث
ااّلّّ- يفّ تتوف رّ العموميةّ للمحاسبةّ الت ونسيّ يفّّّّملرصدّ للطعنّ لسنةّّاملصلحةّ العمومينيّ املاليةّواحملاسبنيّ اجلهوينيّوقباضّ املالّ السنويةّألمناءّ احلركةّ

2016.610ّ
ّمتويلّالبناءّاملقامّعليهّيكسبهّصفةّالقيامّمبطلبّتوقيفّّإن ّتوف رّاملصلحةّلدىّالطالبّيفّتوقيفّتنفيذّقرارّمصادرةّعقاّّ- رّالتداعيّابعتبارهّقدّتوىل 

611ّتنفيذّقرارّجلنةّاملصادرةّ.
 

 الدعوى اجلماعية: ه( 
 

ّكانتّمصلحةّالعارضنيّمشتكةّوالنظرّيفّطلباهتمّالّتستوجبّفحصاّمستقالّلكلّّّّ- وضعيةّاستقرّعملّاحملكمةّعلىّقبولّالدعوىّاجلماعيةّمىت
612ّ.علىّحدة

 املبادئ املتعّلقة ابألصل:   -الفرع الثان

 ية: األسبــاب اجلــدّ  -الفقرة األوىل

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
ّقضاءّهذهّاحملكمةّيفّمادةّتوقيفّالتنفيذّعلىّأن ّاملقصودّابألسبابّاجلد يةّالواجبّّّّ- املشارّإليه39ّّّّتوف رهاّحسبّصريحّأحكامّالفصلّّاستقر 

وّّ اجلد يةّ منّ تكتسبهّ ملاّ األصليةّابلن ظرّ الدعوىّ يفّ القضاءّ احتمالّ التنفيذّ توقيفّ لدىّقاضيّ تغلبّ اليتّ القانونيةّ األسانيدّ اإلقناعّأعالهّهيّ قو ةّ
ّّ.613الظ اهر

اّاإلذنّبتوقيفّتنفيذّالقراراتّاإلداريةّمىتّتوفرتّالشروطّاملنصوصّّختو لّماد ةّتوقيفّالتنفيذّللر ئيسّاألو لّتوجيهّاألوامرّواألّّالّّ- ذونّإىلّاإلدارةّوإّن 
 614ّ.منّقانونّاحملكمةّاإلدارية39ّعليهاّابلفصلّ

ّ
 ف ماّدة احلقوق واحلرايت:   ( أ

 

ّخلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:
 احلّق ف التقاضي:  ✓

منّالد ستورّواحتاماّملبدأّالعدلّواإلنصاف،ّفإن ّالقراراتّالقاضيةّمبصادرةّاملكاسبّواألموال108ّّّّالت قاضيّاملضمونّمبقتضىّالفصلّّّّحلقّ إعماالّّّّ-
املرسومّعددّّ املت خذةّعلىّأساسّ ّابلن ظرّفيهاّهذهّاحمل2011ّّلسنة13ّّّّاملنقولةّوالعقاري ةّ اليتّختتص  القراراتّ تندرجّضمنّزمرةّ كمةّّاملذكورّأعالهّ

 
ّّ.2016أوت25ّّبتاريخ4100120ّّارّالصادرّيفّالقضيةّعددّلقّرا609ّ
ّّ.2016ّنوفمرب25ّّبتاريخ4100299ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا610ّ
ّ.2016مارس7ّّبتاريخ419506ّّلقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّا611ّ
ّّ.2016نوفمرب17ّّاتريخ4100278ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد612ّّّّ
ّ.2016أوت1ّّبتاريخ419802ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد613ّّّ

ّّ.2016أفريل12ّّبتاريخ419424ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّو
ّّ.2016أفريل15ّّبتاريخ419466ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّو

ّّ.2016جويلية1ّّّبتاريخ419860ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد614ّّّ
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اّتكتسيّصبغةّتنفيذي ةّإلغائي ا،ّ 615ّومنّشأهناّالت أثريّيفّاملراكزّالقانوني ةّللمعني نيّهباّواملساسّبوضعي اهتمّحبرماهنمّمنّممتلكاهتمّ.ضرورةّأهن 
 حرية التنّقل:   ✓

يفّحدودّماّجييزهّالقانونّصراحّّ- ّّةّعلىّأنّتؤو لّاالستثناءاتّاليتّحتولّدونّمتكنّيجرىّعملّاحملكمةّعلىّأن هّالّيسوغّإهدارّمبدأّحري ةّالتنق لّإالّ 
616ّّ.املواطنّمنّهذاّاحلق ّأتويالّضي قا

ّأن ّّّّ- العارضّمتحصلّعلىّجوازّسفرّوعلىّبطاقةّترسيمّلدىّالقنصليةّالعامةّللجمهوريةّالتونسيةّبطرابلسّالّتزالّمدةّصلوحيتهماّجاريةّّطاملاّتبني 
617ّاّمبدئياّللشروطّالقانونيةّللسفرّ.جيعلهّمستجيبّفإن ّذلّكّ،2013لدىّشركةّنفطيةّبطرابلسّمنذّسنةّكماّأنهّاستظهرّبنسخةّمنّعقدّعملهّ

ّإثباتّّإن ّعبّءّ- 618ّحممولّعلىّاإلدارة.ّّومنّمسعةّالبالدّالتونسيةأن ّسفرّالعارضّمنّشأنهّالنيلّمنّالنظامّواألمنّالعامني 
اذّاإلدارةّالعام ةّللحدودّواألجانبّلقرارّمنعّالعارضّمنّالسفرّإىلّّإنّ ّّ- ّّاقراّرّّهدونّوجودّإذنّقضائيّيقضيّبتحجريّالسفرّعليهّجيعلّّبلدّماّاخت 

لب سّأوّالتأك دّللقانون،ّضرورةّأن ّحتجريّالسفرّيكونّمنّطرفّاجلهةّالقضائيةّاملتعه دةّابمللفّأثناءّتتب عّجزائيّأوّصدورّحكمّويفّحالةّالتّّاخمالف
619ّّ.وذلكّعنّطريقّالنيابةّالعمومية

ّستثناءاتّالواردةّابلفصلّالثالثّعشرّمنّالقانوّنيدهّبناءّعلىّاإلعّاإلدارةّبسلطةّتقديريةّختو لّهلاّرفضّتسليمّجوازّالسفرّإىلّطالبهّأوّجتدتتمتّ ّّ-
ّكل ّرقابةّضرورةّأن ّيفّالقولّخبالفّذلكّإطالقّلسلطتهاّعلىّحنوّيؤوّلّّغريّأّناملتعل قّجبوازاتّالسفرّوواثئقّالسفر،ّّ ّذلكّالّيعينّالبت ةّإعفاءهاّمن

620ّّ.يفّهنايةّاملطافّإىلّجعلّالقراراتّالصادرةّيفّهذاّاجملالّمبنأىّعنّاخلضوعّإىلّمبدأّالشرعية،ّوإىلّمنعّالقضاءّمنّبسطّرقابتهّعليهّا
-ّّّّ ّكانّالسماحّّّوّّختو لّهلاّمراقبةّجوالنّاألشخاصّبكاملّترابّاجلمهوري ةلطةّّماّتستأثرّبهّاإلدارةّمنّسإن  منّشأنهّّّّلسفرللعارضّاّبتقديرّماّإن

ّالّيؤولّاألمرّإىلّإطالقّيدهاّوإعفاءّأعماهلاّمنّاخلضوعّّّ،اّمـالعّّالنيلّمنّالنظام ّالقاضيّاإلداريّيفّبسطّرقابتهّعليهاّحىت  الّحيولّدونّإقرارّحق 
621ّّ.عي ّةالشّرّإىلّمبدأ

علىّأن هّميكنّلوزيرّّّاملتعل قّبتنظيمّحالةّالطوارئ1978ّّجانفي26ّّّّاملؤر خّيف1978ّّّّلسنة50ّّّّعددّّمنّاألمر5ّّّّأحكامّالفصلّّّّإن ّتنصيّصّّ-
منزلهّبلّإجبارهّّّّمغادرةبعدمّّّّاملعينّابألمرّّإلزامالّميكنّأنّيفهمّمنهّّةّأوّببلدةّمعي نةّأيّشخص،ّّةّيفّمنطقةّترابيّ الداخليةّأنّيضعّحتتّاإلقامةّاجلربيّ 

حتو لّذلكّالقرارّإىلّمقر رّاعتقالّللمعينّاب وهوّماّّألمرّيفّحمل ّإقامته،ّّعلىّعدمّاخلروجّمنّاملنطقةّالتابيةّأوّالبلدةّاحملد دةّبقرارّاإلقامةّاجلربيةّوإالّ 
622ّّ.حقوقّاألساسيةّاملضمونةّابلدستورنتهاكاّللإيشك لّ

-ّّّّ ّّّوصدإن  العارض لفائدةّ تعقييبّ قرارّ ّّّّؤهربّ يرّ على خطراّ يشك لّ جيعلهّ الّ ماّ وهوّ إليه،ّ املوج هةّ التهمّ العامنيمنّ والنظامّ عليهماّّّاألمنّ املنصوصّ
وضعهّحتتّاإلقامةّّّاألمرّالذيّيصبحّمعهاملتعل قّبتنظيمّحالةّالطوارئ،1978ّّّّجانفي26ّّّّاملؤر خّيف1978ّّّّلسنة50ّّّّمنّاألمرّعدد5ّّّّابلفصلّّ

623ّيةّغريّمستندّإىلّسندّواقعيّصحيح.جلرّبا
 حرية اإلجتماع:  ✓

 
ّّ.2016أفريل12ّّبتاريخ419568ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد615ّّّ
ّّ.2016ديسمرب20ّّبتاريخ4100173ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد616ّّّ

ّّ.2016ديسمرب20ّّبتاريخ4100338ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّو
ّّ.2016أفريل11ّّبتاريخ419540ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد617ّّّ
ّّ.2016ديسمرب22ّّبتاريخ4100346ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد618ّّّ
ّ.2016أوت25ّّبتاريخ419979ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد619ّّّ
ّّ.2016ديسمرب22ّّبتاريخ4100346ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد620ّّّ
ّّ.2016ديسمرب20ّّبتاريخ4100173ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد621ّّّ
ّّ.2016جويلية15ّّبتاريخ419885ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد622ّّّ

 ّ.2016جويلية15ّّبتاريخ419916ّّالقضيةّعددّّّوالقرارّالصادرّيف
ّّ.2016سبتمرب5ّّبتاريخّ 4100075والقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ
ّّ.2016سبتمرب5ّّبتاريخ4100078ّوالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ

ّّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ419966ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 623
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624ّعّاإلخاللّابألمنّأوّابلنظامّالعامّ.منعّاالجتماعاتّالعامةّيبقىّمشروطاّبتوقّ لإلدارةّالقانونّّةجاّزإّإنّ ّ-
-ّّّّ يفّغريّطريقهّخاصةّوأنّّّيعدّ ّّوإىلّاستاتيجيةّعملّاحلزب"اخلالفةّمنقذةّالعامل"ّّّّستناداّإىلّشعارّاملؤمترلنظامّالعامّإابّّاإلخاللّابألمنّأوّّعتوقّ إن 

ّكانّوالزالّعلىّأنّ ّّالفصلّالثاينّمنّالنظامّاألساسيّللحزبّينّص هّيعملّالستئنافّاحلياةّاالسالميةّإبقامةّاخلالفةّالراشدةّوأنّهذاّالنظامّاألساسي
املتعلقّبتنظيم2011ّّّّسبتمرب24ّّّّاملؤرخّيف2011ّّّّلسنة87ّّّّمناملرسومّعدد11ّّّّو10ّّّّو9ّّّّصولّّوثيقةّأساسيةّمنّواثئقّأتسيسّاحلزبّطبقّالف

625ّاالحزابّالسياسيةّ.
4ّّتونسّبقصرّاملؤمتراتّابلعاصمةّيومّالسبتّّّّبّعقدّمؤمترّاخلالفةّالسنويّحلزبّالتحريرةّأنّيتسبّ حّفرضيّ مباّيرجّ ّّوزارةّالداخليةعدمّإدالءّّّّنّ إّّ-

ّّإليهاّمطلبّتوقيفّالتنفيذّجديةّيفّظاهرهاّخاصةّوأنّ دّّجيعلّمنّاألسبابّاليتّاستنّّأنّّإخاللّابلنظامّأوّابألمنّالعامّمنّشأنهيف2016ّّّّجوانّّ
نّالتنظيمّشاطّوالتوقيتّواملكانّاحملددينّلهّوابإلشرافّعلىّحسقّمبوضوعّالنّ منظميّاملؤمترّالتزمواّابحتامّالقواننيّوالتاتيبّاجلاريّهباّالعملّفيماّيتعلّ 

دواّبعدمّالتجمهرّأوّاخلروجّيفّشكلّجمموعاتّابلطريقّالعامّقبلّوبعدّالندوةّوحتملهمّاملسؤوليةّيفّصورةّخمالفةّّوالتأطريّوتكليفّعناصرّبذلكّوتعهّ 
يفّصورةّحصولّّعلىّإمكانيةّإعالنّالسلطّاألمنيةّعنّتوقيفّاالجتماع1969ّّّّلسنة4ّّّّمنّالقانونّعدد6ّّّّذلك،ّابإلضافةّإىلّتنصيصّالفصلّّ

626ّّ.تشاجرّأوّاعتداءّابلعنف

 ب( ف ماّدة النزاعات املتعّلقة ابلقضاة: 

ّّّّإنّ ّّ- الصادرة ّّالبعزلّّالقراراتّ إذاّماّأذنّّقضاة تنفيذهاّإالّ توقيفّ التأديبيةّاألخرى،ّانفذةّمبجر دّصدورها،ّوالّميكنّحينئذّ القراراتّ علىّخالفّ
627ّ.منّقانونّاحملكمةّاإلدارية39ّلألحكامّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّالرئيسّاألو لّللمحكمةّاإلداريةّبذلكّطبقا

ذهّوزيرّالعدلّسوىّمفعولّوقيتّإىلّحنيّتعه دّاهليئةّّّّلقرارّحتجريّاملباشرةّعلىّالعارضليسّّّّ- اّأتديبيّ الوقتيةّلإلشرافّعلىّالقضاءّالعديلّّالذيّإخت 
628ّّ.قرارّعنّاهليئةّاملنتصبةّيفّاملاد ةّالتأديبيةابلن زاع،ّفهوّقرارّحتف ظيّتتوق فّآاثرهّمبجر دّصدورّ

علىّجملسّالتأديبّوفقّإجراءاتّّّّأنّتعيدّإحالةّاملعينّابألمرعزلّّالجيوزّلإلدارةّيفّإطارّتنفيذّالقراراتّواألحكامّالقضائيةّالصادرةّإبلغاءّقرارّيفّّّّ-
629ّرارّ.ةّشابتّالقجديدة،ّمىتّأتس سّاحلكمّالقضائيّابإللغاءّعلىّعيوبّإجرائيّ 

علىّوقائعّاثبتةّّّالوقتيةّلإلشرافّعلىّالقضاءّالعديلاهليئةّّهأس ستّيكونّمستنداّإىلّأسبابّغريّجد يةّاملطلبّالذيّيرميّإىلّتوقيفّتنفيذّقرارّعزلّ-
630ّّ.مسعتهّويفّهيبةّالقضاءّيفوعل لتهّخاصةّبتكر رّاألخطاءّالتأديبيةّيفّجانبّاملد عي،ّمم اّأث رّ

-ّّّّ ّّإن  اآلجالعدم يفّ للقضاءّ األعلىّ اجمللسّ ّّّّإرساءّ ابلفصل بشرعية148ّّاحملد دةّ املساسّ شأنهّ منّ ليسّ الدستورّ املستقلةّّّمنّ العلياّ اهليئةّ قرارّ
2016.631ّليةّالنتخاابتّاجمللسّاألعلىّللقضاءّلسنةّقّابلتصريحّابلنتائجّاألوّ املتعلّ 2016ّأكتوبر24ّّخّيفّنتخاابتّاملـؤرّ لإل
ّكمّيميتازّاجمللسّاّّ- ةّّألعلىّلدائرةّاحملاسباتّبسلطةّتقديريةّيفّجمالّترسيمّاملستشارينّاملساعدينّاملتب صني،ّعلىّأنّتقعّمراعاةّعددّمنّاملعايريّمثل

اراتّاملعرفيةّاملهالعملّاملنجزةّوجودتهّوسرعةّاإلجنازّوقواعدّحسنّالتعاملّبنيّالزمالءّواحتامّمقو ماتّالعملّاجلماعيّوروحّالفريقّوالسعيّإىلّتطويرّّ
632ّواإلستعدادّلتنميةّاألداءّواكتسابّاخلربةّالضروريةّلرفعّمستوىّاملردوديةّوحتسنيّطرقّالعمل.

ّكانّذلكّسيؤد يّإىلّجتريدّّ- ّكانّعلىّالعارضّأنّيرفضّالنقلةّاجلغرافيةّإذا هّمنّخط تهّالّّإن ّمتس كّاهليئةّالوقتيةّلإلشرافّعلىّالقضاءّالعديلّأبن ه

 
ّ.2016جوان3ّّّبتاريخ419919ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 624
ّ.2016جوان3ّّّبتاريخ419919ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 625
ّ.2016جوان3ّّّبتاريخ419919ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد626ّّّ
ّ.2016ماي10ّّبتاريخ419509ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد627ّّّ
ّ.2016ماي10ّّبتاريخ419509ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد628ّّّ

ّ.2016ماي3ّّبتاريخ419663ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّو
ّ.2016ماي10ّّبتاريخ419509ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد629ّّّ
ّّ.2016جويلية27ّّبتاريخ419872ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد630ّّّ
ّ.2016نوفمرب17ّّّبتاريخ4100368ّّعددّّّالقرارّالصادرّيفّالقضية631ّ
ّ.2016ماي10ّّبتاريخ419526ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد632ّّّ
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ّّهّطاملاّأن ّاألخريّيفّالذكرّقرنّطلبّنقلتهّبتمكينهّمنّخطةّوظيفيةّمبحكمةّاإلستئنافّبصفاقسّوكانّعلىّاهليئةّأنّتقبلّأوّترفضّالّأّنميكنّجمارات
633ّتوافقّعلىّنقلتهّوجتر دهّمنّخط تهّالوظيفية.

 ف ماّدة الوظيفة العمومّية: ج( 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

ّكامراتّاملراقبةّتعمّ إن ّاملطلبّالراميّإىلّّّّ- دّالطالبّسرقةّجهازّّتوقيفّتنفيذّقرارّعزلّيكونّغريّمستندّإىلّأسبابّجد يةّيفّظاهرهاّطاملاّثبتّمن
ّكاساتّمنّداخلّسياّر 634ّّ.ةّحمجوزةّابملستودعّالبلديراديو

املستوجبّّّالتنفيذّضرورةّأن ّملفّالقضيةّملّيتضم نّنسخةّمنّالتنبيهّّعنّالعملّالّميكنّالفصلّفيهاّيفّنطاقّدعوىّتوقيفّّالتخليمسألةّّّّإنّ ّّ-
ويبقىّاحلسمّيفّ.يفّإرجاعهّإىلّسالفّعملهّحىتّيصبحّاحلكمّاجلزائيّاباتّّارةّالبنكّهيّاليتّماطلتوإّناّمتس كّأبن ّإدّّالطالبّوجودهملّينكرّّّّوالذي

635ّّّّ.هذهّاملسألةّمنّأنظارّقاضيّاألصل
-ّّّّ النقلةّّّّسأتسيإن  السفرّخارجّأرضّّّالعارضعلىّإخاللّّقرارّ تنظيمّإرهايبّوالتحريضّعلىّ تعل قتّبهّهتمةّاإلنتماءّإىلّ ّ بعدّأن  الوظيفةّ بكرامةّ

للجهاد، أنّ ّّالوطنّ علىّ ّ ّّيدل  اإلدارة املّّارتستعاّ لألخطاءّ جزائياّ القضيةّّوصفاّ إطارّ يفّ البحثّ ختمّ إليهّ انتهىّ ماّ فإن ّ مث ةّ ومنّ للعارض،ّ نسوبةّ
اذّقرارّيفّحفظّالتهمةّاملنسوبةّللعارضّاملبي نةّوعدمّاستئنافّالقرارّاملذكال يقي دّاإلدارةّور،ّّتحقيقيةّاملنشورةّابلقطبّالقضائيّملكافحةّاإلرهابّابخت 

ّكذلكّالقاضيّاإلداريّأبنّيعفيهّمنّالبحثّجمد داّيفّمدىّصح ةّتلكّ 636ّ.األفعالاليتّأس ستّقرارهاّالتأدييبّعلىّذاتّاألفعالّوّيقي د
ّكانّموقوفاّعلىّذمةّقضيةّجنائيةّانتهتّابحلكمّلفائدتهّبعدمّمساعّّّعلىإن ّاستنادّالقرارّاملنتقدّّّّ- اإلنقطاعّالتلقائيّللعارضّعنّعملهّواحلالّأنه

 637ّ.هّمماّجيعلّاألسبابّاملتمس كّهباّأسباابّجد يةّيفّظاهرهاعنّإرادتّابقو ةّالقانونّوخارّجّمرب رانقطاعهّعنّالعملّإجيعلّمنّّ،الدعوى
ّّلّتعليمّاثنويّتربيةّبدنيةّمنّمعهدّبوذينةّاحلماماتّإىلّاملدرسةّاإلعداديةّبوعرقوّببصفتهّأستاذّأوّ املعينّابألمرّّبنقلةّّقاضيّّليسّمنّشأنّالقرارّالّّ-

638ّّ.التسببّلهّيفّنتائجّيصعبّتداركها
ّكل ماّارتكبّالعونّخطأّجسيماّ.اإليقافّالتحفظيّعنّالعملّهوّإجراءّينفصلّعنّالعقوبةّالتأديبيةّاليتّقدّتسل طّعلىّالعونّيتم ّّ- اذه  639اخت 
ويرميّإىلّإبعادّالعونّمؤقتاّعنّالعملّيفّانتظارّإحالتهّعلىّجملسّالتأديب،ّليسّمنّّّاإليقافّعنّالعمل،ّبوصفهّإجراءّحتف ظي اّحمد داّيفّالزمنّّإنّ   -

640ّّ.شأنهّأنّيتسب بّللعارضّيفّنتائجّيصعبّتداركها
لتهاّالصحيةّتستوجبّراحةّمرضيةّجيعلّمنّاستدعائهاّللحضورّابإلدارةّالعامةّللصحةّالعسكريةّملتابعةّالتكوينّإن ّثبوتّمحلّالعارضةّوأن ّحاّّ-

س كّهباّّالعسكريّخمالفاّحلقهاّيفّاإلنتفاعّبعطلةّألسبابّصح يةّواملنصوصّعليهاّابلقانونّاألساسيّالعامّالذيّختضعّله،ّجيعلّمنّاألسبابّاملتم
641ّجد يةّيفّظاهرهاّ.

إلنتدابّّإن ّتقييمّاألشغالّوالدراساتّاليتّقامتّهباّالعارضّومدىّاندراجهاّضمنّاختصاصّالقانونّالعام ّمسألةّخاضعةّللسلطةّالتقديريةّللجنةّاّّ-
أن ّتصريحّاللجنةّاملذكورةّأبن ّأطروحةّالعارضةّالّتدخلّضم ّيفّالتقديرّإالّ  يفّحالّاخلطأّالبني  نّماد ةّالقانونّالعامّّوالّختضعّإىلّرقابةّالقضاءّإالّ 

املناقشةّوالّجيوزّابلت الدكتوراهّوجلنةّ حسمهاّمنّقبلّجلنةّ العارضةّمتّ  الدكتوراهّضرورةّأن ّتصنيفّأطروحةّ تنصيصاتّشهادةّ ايلّللجنةّّبتعارضّمعّ

 
ّّ.2016أفريل18ّّبتاريخ419564ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد633ّّّ
ّّ.2016أفريل15ّّبتاريخ419492ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعدد634ّّّ
ّّ.2016أفريل12ّّّبتاريخ419538القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 635
ّّ.2016نوفمرب23ّّّّبتاريخ4100257القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 636
ّّ.2016نوفمرب21ّّّّبتاريخ4100220القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 637
ّ.2016أوت1ّّّبتاريخ419802القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 638
ّ.2016ماي13ّّّبتاريخ419700القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 639
ّّ.2016جويلية15ّّّبتاريخ419839لقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّاّ 640

ّّ.2016جويلية27ّّّبتاريخ419941ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّّ
ّّ.2016جانفي4ّّّّبتاريخ410160ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 641
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642ّاملناظرةّإعادةّفحصهاّمنّجديدّ.
العاشرّّ- الفصلّ التمتعّمبقتضياتّ واملتعلقّبضبطّنظامّإسنادّاخلطط2006ّّّأفريل24ّّّّاملؤرخّيف2006ّّّّلسنة1245ّّّّمنّاألمرّعددّّّّالّميكنّ

ّكانّيتمتّ الوظيفيةّابإلدارةّاملركزيةّواإلعفاءّمنهاّوالذيّيقتضيّأنهّميكنّمواصلةّمتتيعّالعونّاملعفىّمنّخطتهّالوظيفيةّملدةّسنةّابملنحّواال عّّمتيازاتّاليت
اخلطة تلكّ ثبتّّّّبهّمبوجبّ خطّ ّّاملعينّابألمرّّأنّ إذاّ يشغلّ مؤسّ ملّ مديرّعامّ خطةّ عليهاّوإّناّ املدعىّ صبغةّغريّةّوظيفيةّابلوزارةّ عموميةّذاتّ سةّ

643ّّ.إدارية
ّ
 ف املاّدة العمرانية:  د(

ّ
 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

من7ّّّتندرجّضمنّاحلاالتّاالستثنائيةّالواردةّابلفصلّّاملتمثلةّيفّالبناءّداخلّمسافةّاإلرتدادّأسوةّابلعارض،ّّطاملاّأن ّاملخالفةّاملنسوبةّإىلّاملتداخلّّّّ-
ّإليهاّلطلبّتوقيفّالتنفيذّالّتبدوّيّفّّاألسبابّال يتّاستندّّفإنّ بدإّاملعاملةّابملثلّّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّللبليدةّالكائنّهباّعقارّالتداعيّواملتعل قّخاص ةّمب

644ّّ.ظاهرهاّجدي ة
ثبتّّّّ- البناءّاحملدثّمنّقبلّّطاملاّ اذّّّّالعارضأن ّ البلدي ةّمقي دةّيفّهذاّاجملالّابعتبارهاّملزمةّقانوانّابخت  كانّدونّترخيصّقانوينّمسبقّفإن ّسلطةّ

ّيقعّفيهاّإقامةّبناءاتّبدونّرخصة ّكل ّاحلاالتّاليت  645ّّ.قراراتّهدمّيف
خالفّّّيفّغيابّماّيثبتّّاملتمث لةّيفّإقامةّسياجّعلىّالطريقّالعامّ الحقاّليسّمنّشأنهّأنّميحوّاملخالفةّّمسكنّّعلىّرخصةّبناءّّّّاحلصولّّإنّ ّّ-

646ّ.ذلك
647ّّ.مقامّيفّحوزةّالطريقّالعامالبناءّموضوعّقرارّاهلدمّأن ّّطاملاّثبتّاألسبابّاملستندّإليهاّلطلبّتوقيفّالتنفيذّغريّحدي ةّيفّظاهرهاّتكوّنّ-
املستقّّ- وخممنّ والتعمريّ التابيةّ التهيئةّ جملةّ ألحكامّ خالفاّ املشي دةّ العقاراتّ هبدمّ القاضيةّ القراراتّ أن ّ اعتبارّ احملكمةّ قضاءّ فقهّ يفّ عليهّ ّ تلفّر 

648ّنّشخصّمالكه.العيني ةّوتتسلطّعلىّالعقارّموضوعّاملخالفةّبصرفّالن ظرّعّالنصوصّالقانونيةّوالتتيبيةّالصادرةّيفّاملادةّالعمرانيةّتتمي زّبصبغتها
أيّإجراءّيفّشأنهّّّإن ّتعليلّالقرارّاملنتقدّأبن هّصدرّبناءّعلىّمتاديّالعارضّيفّالبناءّمستغالّالظرفّالذيّمر تّبهّالبالدّأايمّالثورةّجعلهاّالّتتخذّّ-

التابي التهيئةّ جملةّ فرضتهاّ اليتّ لإلجراءاتّ احتامهاّ عدمّ يرب رّ والّ القانونيةّ الناحيةّ منّ يستقيمّ غريّالّ إليهاّ املستندّ األسبابّ منّ جيعلّ والتعمريّ ةّ
649ّّّ.جد ية

ّ
 املاّدة العقاريّة:  ( فه
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

ّّّّإنّ ّّ- الفصل بصريحّ وذلكّ النزاعّ موضوعّ للعقارّ متلكهّ عدمّ يفيدّ الّ ابلتسجيلّ حكمّ علىّ التقسيمّ طالبّ حصولّ احلقوق336ّّّعدمّ جملةّ منّ
650ّّ.العينية

 
ّ.2016جوان3ّّّّبتاريخ419644ّالقضيةّعددّّالقرارّالصادرّيفّ 642
ّ.2016جوان23ّّّبتاريخ419813ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 643
ّ.2016جوان29ّّّبتاريخ419561ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 644
ّّ.2016أفريل14ّّّبتاريخ419583القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 645
ّ.2016ماي17ّّّبتاريخ419636القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 646
ّّ.2016جويلية14ّّّبتاريخ419655القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 647
ّ.2016ماي31ّّّبتاريخ419708القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 648
ّّ.2016جانفي19ّّّبتاريخ419177القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 649
ّّ.2016جويلية22ّّّبتاريخ419934عددّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّ 650
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الّّ- العموميّهوّقرارّمنفصلّعنّعقودّ الوقيتّللملكّ املتعل قّابإلشغالّ املدينّواملطاراتّ الطريانّ الصادرّعنّديوانّ العروضّ اّّتسويإن ّإعالنّطلبّ
651ّاملزمعّإبرامهاّمباّيكتسيّمعهّصبغةّالقرارّاإلداريّالقابلّللطعنّابإللغاءّوجيوزّابلتايلّتقدميّمطلبّلتوقيفّتنفيذه.ّّ

ّ
 ( ف النزاعات املتعّلقة ابملصادرة: و
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

منّاملرسوم3ّّّّهيئةّعمومي ةّذاتّصبغةّعمومي ةُّأحدثتّلدىّالوزارةّاملكل فةّأبمالكّالد ولةّوالش ؤونّالعقاري ةّمبوجبّأحكامّالفصلّّجلنةّاملصادرةّّتعد ّّّّ-
الس لطة2011ّّّمارس14ّّّّاملؤر خّيف2011ّّّّلسنة13ّّّّعددّّ أموالّوممتلكاتّمنقولةّوعقاري ة،ّوتت خذّقراراهتاّيفّنطاقّصالحي اتّ املتعل قّمبصادرةّ

ّرقابةّقاضيّجتاوزّّعام ةّاليتّأسندهاّإليهاّاملشر ع،ّوترتيباّعلىّذلك،ّفإن ّالقراراتّالص ادرةّعنّهذهّالل جنةّيفّهذاّاجملالّهلاّطابعّسلطويّوختضعّإىلال
نهاّمنّبقي ةّالقراراتّاإلداري ةّاألخرىّّاملنصوصّعليهّآنفا،ّطاملاّأن ّاملشر عّملّيستثّّالقانُونّاملتعل قّابحملكمةّاإلداري ةمن3ّّّّالس لطةّعمالّأبحكامّالفصلّّ

652ّإبجراءاتّقضائي ةّخاص ةّهباّ.
جيعل2005ّّّّأفريل14ّّّّوابلتحديدّيفّاتريخ1987ّّّّنوفمرب7ّّّّإن ّثبوتّورودّإسمّالعارضّضمنّالقائمةّامللحقةّابملرسومّواقتناءّالعقارّبعدّاتريخّّ-

يتم ّاستثناؤهّعلىّّّحىتيثبتّابملقابلّأن هّمكتسبّبوجهّاإلرثّأوّمبوجبّاألموالّاملتأتيةّمنّذلكّّمنهّمندرجاّيفّزمرةّاألمالكّاملعنيةّابملصادرةّوطاملاّملّّ
 653معىنّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّاألو لّمنّاملرسوم،ّفإن ّاألسبابّاملستندّإليهاّتغدوّغريّجد يةّيفّظاهرها.

ّ
ّ
 ف ماّدة الّضبط اإلداري:( ز
 

 املبادئّالتاليةّ:خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّ

ّكسلطةّضبطّإداريّعام،ّتكونّعلىّالدوامّمقي دة،ّتستوجبّمنهّالتدخ لّالفوريّلتحقيقّاّّّّ-ّ لراحةّّإن ّسلطةّرئيسّالبلدي ةّاليتّيتدخ لّعلىّأساسها
للصالح تنك راّ يعد ّ امتناعهّعنّذلكّ البلدي ة،ّوأن ّ منطقتهّ سليمّداخلّ إطارّعيشّ العام ةّواحملافظةّعلىّ العنواّنوالصح ةّ هبذاّ إليهّ املوكولةّ وتنك راّّّّي اتّ

ت.75ّلالختصاصّاملقي دّاملعقودّلفائدتهّمبقتضىّالفصلّ 654ّمنّالقانونّاألساسيّللبلداي 
انّاّعلىّضّمختو لّسلطةّالضبطّاليتّميارسهاّرئيسّالبلديةّللمحافظةّعلىّالنظامّالعام ّترب رّاختاذّقرارّحتديدّتوقيتّالعملّابلفضاءّالتفيهيّحرصّّ-

655ّالراحةّواهلدوءّلألجوارّيفّساعاتّمتأخرةّمنّالل يل.
  قرارات الغلق: ✓

ّفادحّابحلقوقّاألساسيةّللمواطننين ّاختاذّقرارّالغلقّجيبّأنّحيققّاملعادلةّبنيّممارسةّاحلقّواحلفاظّعلىّالنظامّالعامّمباّالّميكنّمعهّاملساسّاّلإ  -
 ّ.656ّويفّصورةّالل جوءّإىلّالغلقّفإن هّجيبّأنّيكونّاملالذّاألخريّللحفاظّعلىّالنظامّالعامّاستناداّإىلّأسبابّجديةّمؤسسةّواقعاّوقانوان

الحي ةّودونّأن ّقاعةّاألفراحّوقعّتشييدهاّعلىّأرضّعلىّملكّالد ولةّذاتّصبغةّفّّبثبوتإىلّاجلدي ةّالظاهرةّّّّمفتقدةاألسبابّاملستندّإليهاّّتكونّّّّ-
ّّّّّّّّّّ.657ّاحلصولّعلىّالتاخيصّالال زمّة

 
ّ.2016مارس17ّّّبتاريخ419377القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 651
ّ.2016مارس14ّّّبتاريخ419392القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 652
ّ.2016مارس14ّّّبتاريخ419392القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 653
ّّ.2016أفريل26ّّبتاريخ419676ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 654
ّّ.2016جانفي19ّّبتاريخ419184ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 655
ّ.2016جوان22ّّبتاريخ419680ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 656
ّ.2016جوان8ّّّبتاريخ419639ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 657
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لتّوّّ- املتمس كّهباّ ابتدائيةّخاص ة،ّمنّاألسبابّ للعارضّالستغاللهّيفّبعثّمدرسةّ املسو غّ لتغيريّصبغةّاحملل ّ قيفّجيعلّعدمّاحلصولّعلىّرخصةّ
658ّتنفيذّقرارّغلقّاملدرسةّاملعنيةّغريّجد يةّ.

 قرارات إخالء:   ✓
مّعلىّاستغاللّالعقارّالدويلّالفالحيّموضوعّالقرارّاملرادّتوقيفّتنفيذهّدونّاحلصولّعلىّموافقةّاجلهاتّاملختصةّودونّّاقدابإلاملد عيّّّّإن ّإقرارّّ-

659ّجيعلّمنّاألسبابّاملستندّإليهاّغريّجد يةّيفّظاهرهاّ.ّسندّقانوين
ّ
 العلمّية: ف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات ( ح 
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

 دراسة أو تربصات ابخلارج: ✓
ليسّأن هّّيتعلقّمبراجعةّالتاتيبّاملتعل قةّمبعادلةّالشهاداتّوالعناوين1996ّّّّمارس25ّّّّاملؤرخّيف1996ّّّّلسنة519ّّّّاألمرّعددّّيؤخذّمنّأحكامّّّّ-
الل ّجل املعادالتّهيّمنّإختصاصّ العناوينّوّأن ّشروطّإسنادّ الشهاداتّوّ القطاعي ةّملعادلةّ الل جانّ تُنازعّيفّمقرراتّ الكلي ةّأنّ القطاعي ةّّعمادةّ نةّ
ّكلي ةّالص يدلةّابملنستريّليستّهلاّسلطةّرفضّمتكنيّالعارضّمنّالقيامّبتكوينّإضايفّقصدّاحلصولّعلىّّةّوّشبهّالطبي ةّوابلت ايلّفإنّ لعلومّالطبيّ ل عمادة

 660.معادلةّشهادةّصيديلّبيولوجيّاليتّحتص لّعليهاّمنّالسينيغال
ّ

 تعليم عايل:  ✓
بقدرّماّيستجيبصولّعلىّمنحةّتداولّالّّاحلإن ّسبقّّ- للشروطّواملعايريّاملستوجبةّّّّاملعينّابألمرّّيكسبّحق اّآلياّيفّجتديدّاإلنتفاعّبتلكّاملنحةّإالّ 

ابإل التمسكّ جوازّ عدمّ بقاعدةّ عمالّ تّ تغري  ماّ إذاّ القدميةّ ابلشروطّ التمسكّ ابلتايلّ لهّ جيوزّ الّ وّ ابلتجديد،ّ املعنيةّ اجلامعيةّ السنةّ علىّيفّ بقاءّ
661ّّ.التاتيب

خو لّلتغيريّفهوّامللوزيرّالتعليمّالعايلّمهمةّضبطّطرقّوشروطّإسنادّاملنحّاجلامعية،2009ّّّّّلسنة3040ّّّّمنّاألمرّعدد6ّّّّأوكلّالفصلّّّّاملاّطّّ-
ّكل ّسنةّجامعيةّوفقاّللمواردّاملتوفرةّلذلكّالغرضّولعددّاملتشحنيّللحصولّعلىّتلكّاملنحةّوملقتضياتّاملصلحةّال ةّشريطةّّعامتلكّالشروطّمبناسبة

ّ.662أنّتكونّاملعايريّاليتّيضعهاّموضوعيةّوغريّمتييزية
-ّّ اليتّّإّ املوضوعيةّ املعايريّ يعد ّمنّ العلميةّ التداولّحسبّمؤهالهتمّ ترتيبّاملتشحنيّللحصولّعلىّمنحةّ املنحّاجلامعيةّّين ّ اعتمادهاّيفّإسنادّ تم ّ

663ّّ.بصفةّعامة
 مبدأ األمان القانون والثقة املشروعة  ✓

اّابعتبارهاّمتسّلئنّاستقرّفقهاّوقضاءّعلىّأنهّالّحيقّلألفرادّاملطالبةّابإلبقاءّعلىّالتاتيبّوأنّاإلدارةّتتمتعّبسلطةّتقديريةّيفّتنقيحهاّأوّحذفه-
ّّأن ّهذاّّمباشرةّابلوضعياتّالقانونيةّلألفرادّ،ّفإنهّالّميكنّلإلدارةّّعمالّمببدأّالثقةّاملشروعة،ّأنّتغريّيفّحمتوىّهذهّاألحكامّّ ّكل ماّتبني  بطريقةّفجئية

ّ.664كنّضرورايّابلنظرّإىلّحمتوىّاإلجراءّالذيّاختذتهّأوّاألهدافّاليتّرمتّإىلّحتقيقهّايالتغيريّملّ
ّكلياتّطّالتزامهاّإبهناءّالعمل2015ّخاللّشهرّأوتّسنةّّوزارةّالتعليمّالعايلطاملاّثبتّمنّالبالغّالصادرّعنّّّ- بّأجنبيةّّإبمكانيةّنقلةّالطلبةّمن

ّّّّإىلّكليات اجلامعية السنةّ التونسيةّابنتهاءّ 2017ّّّّ-2016الطبّ عدوهلاّعنّذلك فإنّ للغرضّ ضبطهاّ متّ اليتّ للشروطّ جديدّوفقاّ قرارّ وإصدارّ

 
ّّ.2016جانفي26ّّبتاريخ419101ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 658
ّ.2016جوان27ّّبتاريخ419818ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 659
ّّ.2016أفريل11ّّبتاريخ419516ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 660
ّ.2016أفريل25ّّّبتاريخ419619ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 661
ّ.2016أفريل25ّّّّبتاريخ419619ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 662
ّ.2016أفريل25ّّّبتاريخ419619ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 663
ّ.2016أوت29ّّبتاريخّ 4100085القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 664
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منظوريهاّّّّةيتعارضّمعّمبدأّالثقةّاملشروعةّّالذيّيهدفّإىلّمحايّّبرفضهاّنقلةّالطلبةّبدايةّمنّالسنةّاجلامعيةّاملذكورةيقضي2016ّّّّخاللّجويليةّّ
ّكلّتغيريّفجئيّوحالّيفّالتاتيبّاخلاضعنيّهلاّملاّينطويّعليهّذلكّمنّّمساسّبوضعياهتمّاليتّحتد دتّبتاتيبّسابقةّحمد دةّيفّالزم 665ّ.نمن

ّ
 مـواد خمتلــفة: (ط
 

 خلصتّاحملكمةّإىلّإقرارّاملبادئّالتاليةّ:

 مبنأىّعنّّالّجيعلهاتعّاإلدارةّبسلطةّتقديريةّيفّحلّاجملالسّالبلديةّأوّالنياابتّاخلصوصيةّالقائمةّوتعينيّنياابتّجديدةّأوّتعويضّتركيبها،ّّإن ّمتّّ-
ّك الذي اإلداري القاضي رقابة انّمبتغاهاّحتقيقّيتحر ىّمدىّارتكازّالقراراتّالصادرةّيفّالغرضّعلىّأسانيدّسليمةّمنّالقانونّوالوقائعّويتقصىّماّإذا

666ّأهدافّاملصلحةّالعامةّ.
سيّللبلدايتّّتكونّاألسبابّاملستندّإليهاّمنّعدمّتعينيّاملعتمدينّعلىّرأسّالنياابتّاخلصوصيةّابلبلدايتّغريّجد يةّطاملاّملّيتضم نّالقانونّاألساّ-

 667ّحتولّدونّذلك.ّّّالذيّيبقىّانفذاّحىتّدخولّالقواننيّاملنصوصّعليهاّابلدستورّحي زّالنفاذ،ّأحكاما

ّ

 النتائج اليت يصعب تداركها:  -الفقرة الثانية

ّالّإىلّإقرارّاملبادئّالت اليةّ:احملكمةّاإلداري ةّيفّهذاّاجملّخلصت
ّقضاءّهذهّاحملكمةّيفّمادةّتوقيفّالتنفيذّعلىّأن ّالنتائجّاليتّيصعبّتداركهاّهيّتلكّاليتّمىتّحتق قتّيكونّمنّالعسريّالرجوعّّّّ- هباّإىلّّاستقر 

668ّّ.ماّميكنّأنّيتت بّعنهاّمنّتداعياتالوراءّأوّإصالحّ

 ف ماّدة الوظيفة العمومّية: أ( 

ليسّمنّّّيفّممارسةّالنشاطّاخلاصّالتكميليرئيسّقسمّّلالقرارّالصادرّعنّوزيرّالصحةّوالقاضيّبوضعّحدّللتخيصّاملسندّّإن ّالتماديّيفّتنفيذّّّّ-
669ّّ.شأنهّأنّيؤديّإىلّترتيبّنتائجّيصعبّتداركهاّابلنسبةّإىلّالطالب

العارضّّ- بنقلةّ القاضيّ القرارّ تنفيذّ ّّمنّشأهنّّإن ّمواصلةّ لهّتسميتهّيفّخطةّرئيسّقسمّجراحةّتأنّّا اليتّخولتهاّ ؤديّإىلّحرمانهّمنّاإلمتيازاتّ
670ّّ.،ّاألمرّالذيّجيعلّمنّعنصرّالنتائجّاليتّيصعبّتداركهاّمتوف رامبستشفىّسهلولّالقلبّواألوعيةّوالصدر

التنفيذّغريّفّاملد عيّبريدهّااللكتوينّاملهينّيفّسياقّاخلالفّاحلاصلّمعّإدارته،ّجيعإن ّثبوتّتوظيّّ- لّمنّاألسبابّاملستندّإليهاّلطلبّتوقيفّ
671ّّ.جد يةّيفّظاهرها

ّيفّنتائجّيصعبّتداركها،ّابلن ظرّإىلّأن ّماّمتس ّكلهّّليسّمنّشأهناّأنّتتسببّّّّالقاضيّبتسريحّالعارضّمنّاجليشّالتونسيإن ّمواصلةّتنفيذّالقرارّّّّ-
منّالقانونّاملتعلقّابحملكمةّاإلداريةّاليتّتلزمّاإلدارةّيفّصورةّصدورّحكمّهنائيّيقضي9ّّّّو8ّّيتجاىفّمعّأحكامّالفصلنيّّّّبهّمنّأسبابّابلعريضة

 
ّ.2016أوت29ّّبتاريخّ 4100085القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 665
ّ.2016أوت29ّّبتاريخّ 4100085القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 666
ّّ.2016جانفي5ّّّّبتاريخّ 418979القرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 667
ّّ.2016أفريل27ّّبتاريخ419620ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 668
ّ.2016أوت25ّّبتاريخ4100040ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 669
ّ.2016جوان27ّّبتاريخ419297ّّقضيةّعددّالقرارّالصادرّيفّالّ 670
ّّ.2016جويلية22ّّبتاريخ419735ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 671
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ّكلّأثرّهلذاّالقرارّواستخال ّكانتّعليهّقبلّصدورّالقرارّامللغىّوحمو النتائجّإبلغاءّقرارّصادرّعنهاّإبعادةّالوضعيةّالقانونيةّأبكملهاّإىلّما ّكلّ ص
672ّ.القانونيةّاملتتبةّعنّذلك

جمر داّمنّعنصرّالنتائجّّّّالقانونيةّللتقاعدّّالقرارّالقاضيّبرفضّإبقاءّالعارضّيفّحالةّمباشرةّبعدّبلوغهّالسنّ يكونّاملطلبّالراميّإىلّتوقيفّتنفيذّّّّ-
 673ّ.اليتّيصعبّتداركها

 املاّدة العمرانية:  ب( ف

مّالتاتيبّالعمرانيةّاملتعل قةّبعرضّالطرقاتّواملمراتّاملؤد يةّللحيّالسكينّإن ّمواصلةّأشغالّالبناءّطبقاّللرخصةّاملطلوبّتوقيفّتنفيذهاّدونّاحتّاّّ-
674ّّّسيؤد يّابلضرورةّإىلّنتائجّيصعبّتداركهاّ.

 ج( نزاعات متعّلقة بتنظيم املهن احلّرة: 

شأنهّأنّيتسب بّهلاّيفّنتائجّيصعبّإن ّالقرارّالقاضيّبرفضّمتكنيّالعارضةّمنّالعملّحتتّنظامّالتوكيلّالصح يّالبيطريّيفّمنطقةّماّليسّمنّّّّ-
 .675تداركهّا

-ّّّّ الإن  نيابةّعنّوزيرّ العامّللصحةّ املديرّ الصادرّعنّ بيطريّمسندةّإىلّشركةّخمتص ةّيفّصناعةّّصحةّوالقاضيّبسحبّأتشريةّتسويقّدواءّّالقرارّ
ّكيميائيتنياألدّو ّأن ّّيةّالبيطريةّبسببّمجعهّبنيّمادتني وزارةّالصحةّرخ صتّللعارضةّّ،ّليسّمنّشأنهّأنّيتسب بّهلاّيفّنتائجّيصعبّتداركهاّطاملاّتبني 

ّالبيطريبعدّصدورّقرارّسحبّالتأشريةّيفّتسويقّماّتبقىّهلاّمنّمنتجاتّجاهزةّويفّتصنيعّماّيفّخمازهناّمنّموادّأوليةّتستعملّيفّصناعةّالدواءّّ
676ّاملذكور.

ّ

  

 
ّ.2016جوان8ّّّبتاريخ419433ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 672

ّ.2016جوان8ّّّبتاريخ419434ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّ.2016جوان14ّّبتاريخ419853ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 673

ّ.2016جوان29ّّّبتاريخ419888ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّّ.2016جويلية11ّّّبتاريخ419917ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّّ.2016جوان14ّّبتاريخ419826ّّرّيفّالقضيةّعددّّالقرارّالصادّّّّّ
ّ.2016جوان14ّّبتاريخ419827ّّّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّ.2016جوان14ّّبتاريخ419828ّّّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّ.2016جوان14ّّبتاريخ419829ّّّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّّ.2016جانفي4ّّّبتاريخ419074ّّالقضيةّعددّالقرارّالصادرّيفّّ 674
2016ّماي2ّّبتاريخ419674ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 675

2016ّجوان29ّّبتاريخ419752ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
2016ّجويلية15ّّبتاريخ419854ّّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 676

2016ّجويلية15ّّبتاريخ419855ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّّ
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 ت د( ف جمال احلراي
  السفر:  حتجري -

ّمنهّّّّيكونّشرطّالنتائجّاليتّيصعبّتداركهاّغريّمتوف رّابملطلّبّّ- اذاّمتّالغاءّقرارّّّّيطلبّالتسيمّابجلامعةّمر ةّأخرىأنهّميكنّللمدعيّأنّّالذيّيتبني 
90ّوهيّّمنعهّمنّالسفرّمنّقبلّقاضيّاألصلّيفّالقضي ةّاألصلي ةّاليتّتقدمّهباّ،ّخاصةّابلنظرّإىلّصغرّسنهّوكذلكّابلنظرّإىلّقصرّمدةّالدراسةّّ

677ّّ.يوماّمثلماّهوّاثبتّمنّالتأشرية

 اإلقامة اجلربية:   -

 678. يتسب بّللعارضّيفّنتائجّيصعبّتداركهاّمباّأن هّإجراءّوقيتّمرتبطّمبد ةّحالةّالطوارئليسّمنّشأنّقرارّالوضعّحتتّقيدّاإلقامةّاجلربيةّأنّ -

 

 مواد خمتلفة  -ه

ولهّلهّّإن ّمواصلةّتنفيذّالقرارّالقاضيّإبهناءّمهامّالعارضّمنّخطةّعمدةّليسّمنّشأنهّأنّيتسب بّلهّيفّنتائجّيصعبّتداركها،ّابلنظرّإىلّماّخي  -
التعويضاتّالقانون،ّمىتّّ ّكتمكينهّعندّاالقتضاءّمنّ القانونية بتسويةّوضعيتهّ املطالبةّ القرار،ّمنّحقّيفّ توص لّقاضيّاألصلّإىلّعدمّشرعيةّذلكّ

679ّاملستوجبةّجر اءّماّفاتهّمنّدخل.
بّمنّشأنهّأنّيتسبّ ليسّالتماديّيفّقرارّحل ّهيئةّمجعيةّانديّالغوصّبطربقةّوتعينيّهيئةّتسيريّوقتيةّحملهاّإىلّحنيّعقدّجلسةّعامةّانتخابيةّّإن ّّّّ-

680ّ.منّالقانونّاملتعلقّابحملكمةّاإلدارية39ّهلاّيفّنتائجّيصعبّتداركهاّعلىّمعىنّالفصلّ
ّ

 

  

 
ّ.2016ماي27ّّبتاريخ419465ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 677
ّّ.2016أفريل26ّّبتاريخ419667ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّ 678
ّ.2016ماي6ّّبتاريخ419658ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 679

ّّ.2016جويلية21ّّّبتاريخ419949ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّّّّّ
ّّ.2016نوفمرب21ّّّبتاريخ4100241ّالقرارّالصادرّيفّالقضيةّعددّّ 680
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 : ختياريةلالستشارات الوجوبية واإلاملتعّلقة ابجلوانب الشكلية املالحظات  -األّول القسم

 ستشارة احملكمة اإلدارية: إجراءات إ  -الفرع األّول

 استشارات وجوبية:  -الفقرة األوىل

تيبي ةّال يت1972ّّّّلسنة40ّّّّمنّالقانونّعدد4ّّّّاقتضىّالفصلّّ أنّتستشارّاحملكمةّاإلداري ةّوجوابّبشأنّمشاريعّاألوامرّذاتّالص بغةّالت 
ّإىلّرئيس94ّّّّأسندّالفصلّّ احلكومةّوّعليهّفإن ّطلبّتعه دّاحملكمةّابستشارةّوجوبي ةّيرجعّهلذاّاألخريّإم اّّمنّالد ستورّصالحي ةّإصدارهاّحصراي 

املتعل ق2016ّّّمارس11ّّّّاملؤر خّيف2016ّّّّلسنة305ّّّّأصالةّابعتبارهّصاحبّاملشروعّأوّبتفويضّمنه.ّويت ضحّابلر جوعّإىلّاألمرّاحلكومي ّعددّّ
العمومي ةّواحلوكمةّومكافحةّالفساد،ّأن ّأحكامهّملّتتضم نّتفويضاّلصالحي ةّطلبّاستشارةّبتفويضّبعضّصالحي اتّرئيسّاحلكومةّإىلّوزيرّالوظيفةّّ

تيبي ةّإىلّالوزيرّاملذكور 1970ّّأفريل11ّّّّاملؤر خّيف1970ّّّّلسنة118ّّّّكماّأن هّوابلر جوعّإىلّاألمرّعددّّ .احملكمةّاإلداري ةّخبصوصّمشاريعّاألوامرّالت 
و1987ّّّّديسمرب5ّّّّاملؤر خّيف1987ّّّّلسنة1311ّّّّاألوىلّوّمجيعّالن صوصّاملنق حةّوّاملتم مةّلهّوّآخرهاّاألمرّعددّّّّاملتعل قّبتنظيمّمصاحلّالوزارة

الت نصيصّعلىّّّّ،املتعل قّإبحداثّهيئةّعام ةّللوظيفةّالعمومي ةّاملنق ح2010ّّفيفري9ّّّّاملؤر خّيف2010ّّّّلسنة258ّّّّكذلكّاألمرّعددّّ فإن هّملّيقعّ
اّوردّممضىّمنّطرفّرئيسّّي ةتفويضّهذهّالص الّح ّكماّأن هّملّيردّمبشروعّاألمرّاحلكومي ّاملاثلّماّيفيدّطلبّاالستشارةّنيابةّعنّرئيسّاحلكومةّوّإّن  .

ّابلر جوعّإىلّمنشورّالوزيرّاألو لّعددّّ الد يوانّعنّوزيرّالوظيفةّالعمومي ة ّكماّيتبني  املؤر خ1988ّّّّلسنة10ّّّّواحلوكمةّومكافحةّالفسادّوبتفويضّمنه.
لسنة31ّّّالقراراتّالوزاري ةّاملتم مّابملنشورّعددّّّوّّرّّـحولّإعدادّوّتقدميّمشاريعّالقواننيّوّمشاريعّاملراسيمّوّمشاريعّاألوام1988ّّجانفي28ّّّّيفّّ

ّاملرجعي ّاملنظ مّإلجراءاتّعرضّاملشاريعّاملذكورةّلالستشارةّّ،1992جوان9ّّّّاملؤر خّيف1992ّّّّ النّ ّّ،ابعتبارهّالنص  الث الثّأن ّ الث انيةّمنّعنوانهّ قطةّ
صبغةّالتتيبي ةّّنظ متّهذاّاإلجراءّبكل ّدق ةّوّوضوحّأبنّأسندتهّصراحةّملستشارّالقانونّوّالت شريعّوّيفّماّيليّنص ها:ّ"تعرضّمشاريعّاألوامرّذاتّال

التثب تّوالدراس بعدّ القانونّوالتشريعّللحكومةّ الوزارةّةّوإكسابّاملشروعّصيغتهّالنهائعلىّرأيّاحملكمةّاإلداري ةّمنّقبلّمستشارّ ي ةّمنّقبلّمصاحلّ
واألوىل املصاحلّّّّ،ّ معّ ابلتنسيقّ اإلداري ةّ احملكمةّ مبالحظاتّ أخذاّ املعروضةّ املشاريعّ علىّ التعديالتّ إدخالّ مهم ةّ ذلكّ ضوءّ يفّ األخريّ هذاّ ّ يتوىل 

االقتضاء املعني ةّعندّ للوزاراتّ اخلصوصّفو ضّرئيسّّّّ.ّ"املختص ةّ يفّّويفّهذاّ املؤر خّ قرارهّ 17ّّّّاحلكومةّمبقتضىّ 2015ّّّّفيفري حق  بتفويضّ املتعل قّ
الت شريعّاإلمضاءّابلن يابةّعنهّجلميعّّّمنّيشغلّخط ةّمستشارّالقانونّّوإىل2015ّّلسنة15ّّّّاإلمضاءّاملنشورّابلر ائدّالر مسيّللجمهوري ةّالتونسي ةّعددّّ

تالواثئقّالد اخلةّيفّنطاقّمهام ّمستشارّالقانونّوّا ّعليهّّيبي ة.لت شريعّللحكومةّابستثناءّالن صوصّذاتّالص بغةّالت  فضالّعم اّسبقّبيانه،ّفإن ّماّاستقر 
خماطبّوحيدّممث الّيفّّّّالفقهّاالستشاري ّللمحكمةّاإلداري ةّتطبيقاّلألحكامّالقانوني ةّسالفةّالذ كرّخبصوصّالتعه دّمبشاريعّاألوامرّالتتيبي ةّاقتضىّوجود

ّعنّتداخلّاجلهاتّاملستشرية.ّوعليه،ّوالتشريعّبتفويضّمنّرئيسّاحلكومةرّالقانونّّمصاحلّمستشا ّكل ّتعد دّقدّينجر  ،ّاألمرّال ذيّمك نّمنّتفادي
القّا مستشارّ منهّعنّ بتفويضّ أوّ احلكومةّ الن افذة،ّعنّرئيسّ القانوني ةّ الن صوصّ يفّهديّ صادرة،ّ تكونّ أنّ الوجوبي ةّجيبّ االستشاراتّ وّّفإن ّ نونّ

يرب رهّ.التّ   681شريعّوأن ّاضطالعّأي ّجهةّأخرىّهبذهّاملهم ةّيفتقرّإىلّسندّقانوينّ 

 
ّبسلكّاملهندسنيّاملكو ننيّيفّالفالحةّوالصيدّالبحري17557/2016ّّامللفّاالستشاريّعدد681ّّّّ وامللفّاالستشاريّعددّّّّيتعلقّبسن ّأحكامّاستثنائي ةّللنظامّاألساسي ّاخلاص 

17536/2016ّّّّ عدد األمرّ بتنقيحّ 718ّّّّيتعلقّ 1992ّّّّلسنة يف 20ّّّّاملؤر خّ العايل1992ّّّّأفريل الت عليمّ مبؤس ساتّ الت كميلي ةّ الت دريسّ ساعاتّ أتجريّ بضبطّكيفي ةّ املتعل قّ
الد ولةّواجلماعاتّاحمللي ةّواملؤس ساتّالعمومي ةّذاتّالص بغةّاإلداري ةّوامللفّّّّيتعلقّبضبطّشروطّوإجراءاتّإعادةّتوظيفّأعواّن17538/2016ّّالعسكريّوامللفّاالستشاريّعددّّ

املتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاالهدافّإلجنازّمشروعي2012ّّّّأوت28ّّّّاملؤر خّيف2012ّّّّلسنة1381ّّّّيتعلقّبتنقيحّاألمرّعدد17542/2016ّّّّاالستشاريّعددّّ
17545/2016ّطرقّسريهاّوامللفّاالستشاريّعددّّوّتكنولوجياّالن سيجّابملنستريّوبضبطّتنظيمهاّّومركزّالبحثّيفّعلومّّاالختصاصاتّّواجلامعيّللبحثّمتعد دّّبناءّالفضاءّّ

ططّالعملّبنيّّاملتعلقّإبحداثّوحدةّتصرفّحسبّاألهدافّملتابعةّإجنازّبرانمجّدعمّاتفاقّالشراكةّوخم2009ّّجوان3ّّّّاملؤرخّيف2009ّّّّلسنة1738ّّّّيتعلقّبتنقيحّاألمرّعددّّ
املؤر خ1972ّّّّلسنة199ّّّّيتعل قّبتنقيحّاألمرّعدد17532/2016ّّّّتونسّواالحتادّاألورويبّلسياسةّاجلوارّ)املرحلةّالثانية(ّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريهاّوامللفّاالستشاريّعددّّ
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ّالن قطةّالث انيةّمنّالعنوانّالث الثّمنّمنشورّالوزيرّاألو لّعددّّ حولّإعدادّوتقدمي1988ّّّجانفي28ّّّّاملؤر خّيف1988ّّّّلسنة10ّّّّتنص 
ّابعتباّر1992ّّجوان9ّّّّاملؤر خّيف1992ّّّّلسنة31ّّّّمشاريعّالقواننيّومشاريعّاملراسيمّومشاريعّاألوامرّوالقراراتّالوزاري ةّاملتم مّابملنشورّعددّّ هّالنص 

كمةّاإلداري ةّمنّّاملرجعي ّاملنظ مّإلجراءاتّوقواعدّعرضّاملشاريعّاملذكورةّلالستشارةّعلىّأنّ"تعرضّمشاريعّاألوامرّذاتّالصبغةّالتتيبي ةّعلىّرأيّاحمل
زارةّاألوىلّ)رائسةّاحلكومةّحالي ا(".ّقبلّمستشارّالقانونّوالتشريعّللحكومةّبعدّالتثب تّوالدراسةّوإكسابّاملشروعّصيغتهّالنهائي ةّمنّقبلّمصاحلّالّو

ّاملوج هّإىلّاحملكمةّأن ّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّملّيردّيفّصيغتهّالنهائي ةّابعتبار ّمنّتفح صّأوراقّامللف  أن ّنسختهّقدّوردتّّّّغريّأن هّقدّتبني 
ّّ ّكماّحد دها التتيبي ة الالزمةّلصياغةّاألوامرّ الوجوبي ةّ التنصيصاتّ القانوني ةّمنقوصةّمنّ النصوصّ املذكورّأعالهّمنّإط العّعلىّ الوزيرّاألو لّ منشورّ

للمشروعّوعلىّآراءّالوزاراتّواهلياكلّاملعني ةّمباّمنّشأنّإغفاهلاّتعذ رّإبداءّاحملكمةّل رأيهاّخبصوصّمشروعّاألمرّوالتتيبي ةّاليتّمتث لّاألساسّالقانوينّ 
 .682ائي ّةاحلكوميّاملعروضّلعدمّاكتسابهّللص بغةّالنه

 
ااّل1972ّّماي31ّّّّيفّّ للدولةّوامللفّ التابعنيّ املدنينيّ املوظ فنيّ ّّاملتعل قّبضبطّنظامّإسكانّ التالمذة17537/2016ّّّّستشاريّعدد لتكوينّ املنظ مّ العامّ يتعلقّبضبطّاإلطارّ

يتعل قّبتنقيحّاألمرّعدد17547/2016ّّّّضباطّالصفّابملؤسساتّالتعليميةّالعسكريةّللحصولّعلىّالشهادةّالوطنيةّلإلجازةّالتطبيقيةّيفّنظامّ"إمد"ّوامللفّاالستشاريّعددّّ
واملايلّوكذلكّطرقّتسيريها1999ّّّّلّّأفري5ّّاملؤر خّيف1999ّّّّلسنة769ّّّّ للمنتجاتّوبضبطّمهامهاّوتنظيمهاّاإلداريّ للرقابةّالصحيةّوالبيئيةّ الوطنيةّ الوكالةّ املتعل قّإبحداثّ

ثنائيةّللنظامّاألساسيّّيتعل قّبسن ّأحكامّاست17556/2016ّّيتعل قّبضبطّمنحةّالتنقلّلفائدةّأعوانّالصحةّوامللفّاالستشاريّعدد17554/2016ّّّّوامللفّاالستشاريّعددّّ
يتعل قّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالتفقدّالبيداغوجيّللمدارسّاالبتدائية17558/2016ّّّّاخلاصّبسلكّاملكوننيّيفّالفالحةّوالصيدّالبحريّوامللفّاالستشاريّعددّّ

لكّالتفقدّالبيداغوجيّللتعليمّاإلعداديّوالثانويّبوزارةّالتبيةّوامللفّاالستشاريّّيتعل قّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبس2016ّّّ/17559بوزارةّالتبيةّوامللفّاالستشاريّعددّّ
يتعل قّبضبطّاملطابقةّبنيّدرجات17570/2016ّّّّيتعل قّبضبطّالن ظامّاألساسيّاخلاصّابلس لكّاإلداريّلوزارةّالشؤونّاحملل يةّوامللفّاالستشاريّعدد17564/2016ّّّّعددّّ

بضبطّنظامّأتجريّالس لكّاإلداريّلوزارةّالشؤونّاحملل يةّوامللفّاالستشاري17571/2016ّّّّالشؤونّاحملل يةّومستوايتّالتأجريّوامللفّاالستشاريّعددّّرتبّالس لكّاإلداريّلوزارةّّ
يف2015ّّّّلسنة375ّّّّإبمتامّاألمرّعدد17575/2016ّّّّعددّّ لفائدةّأعوانّبعضّاأل2015ّّجانفي21ّّّّاملؤر خّ التأجريّّاملتعل قّإبحداثّمنحّتعديلي ةّ لنظامّ اخلاضعنيّ سالكّ

يتعل قّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّحمافظي17589/2016ّّّّابلوظيفةّالعموميةّواملباشرينّببعضّالوزاراتّواملؤسساتّالعموميةّاإلداريةّالتابعةّهلاّوامللفّاالستشاريّعددّّ
ّّ عدد االستشاريّ وامللفّ للتاثّ الوطينّ ابملعهدّ 17590/2016ّّّّالتاثّ عددّّيتعل ق االستشاريّ وامللفّ للتاثّ الوطينّ ابملعهدّ التاثّ حمافظيّ سلكّ أتجريّ نظامّ بضبطّ

يتعل قّابهليكل17516/2016ّّّّيتعلقّبضبطّاملطابقةّبنيّدرجاتّرتبّسلكّحمافظيّالتاثّابملعهدّالوطينّللتاثّومستوايتّالتأجريّوامللفّاالستشاريّعدد17591/2016ّّّّ
ّللوكالةّالتونسي ةّل يتعل قّبضبطّمشموالتّوزارةّالوظيفةّالعمومي ةّوّاحلوكمةّومكافحةّالفسادّوامللفّاالستشاري17517/2016ّّّّلت عاونّالفين ّوامللفّاالستشاريّعددّّالت نظيمي 

جوان28ّّّّاملؤر خّيف1995ّّّّلسنة56ّّّّعددّّيتعل قّإبضافةّاملعهدّالوطينّللر صدّاجلو يّإىلّقائمةّاملؤس ساتّوّاملنشآتّالعمومي ةّاخلاضعةّإىلّأحكامّالقانون17518/2016ّّّّعددّّ
العايلّوالبحثّومؤسسات17555/2016ّّّّوّامللفّاالستشاريّعدد1995ّّّّ الثقافيةّوالعلميةّوالرايضيةّمبؤسساتّالتعليمّ يتعلقّبضبطّشروطّالتعاقدّاخلاصّبتأمنيّاألنشطةّ

الراجعة اجلامعيةّ ونظ  اخلدماتّ العلميّ والبحثّ العايلّ التعليمّ لوزارةّ ّّابلنظرّ عدد االستشاريّ وامللفّ املنطبقّ التأجريّ 17553/2016ّّّّامّ إبحداث حسبّّيتعلقّ تصر فّ وحدةّ
والر جال النساءّ بنيّ املساواةّ تطويرّ برانمجّ ملتابعةّ ّّّّاألهدافّ عدد االستشاريّ عددّّ يتعل ق17560/2016ّّوامللفّ االستشاريّ وامللفّ املعلومةّ إىلّ الن فاذّ أنشطةّ بتنظيمّ

29ّّسحبّأحكامّالفصلّب يتعل ق17579/2016ّامّأتجريّسلكّاألخصائينيّاالجتماعينيّلوزارةّالشؤونّاالجتماعيةّوامللفّاالستشاريّعددّيتعل قّبضبطّنظ17578/2016ّ
املتعلقّبضبط1973ّّّّمارس17ّّّّاملؤر خّيف1973ّّّّلسنة114ّّّّاملتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد2015ّّّّسبتمرب4ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة1163ّّّّمكررّمنّاألمرّاحلكوميّعددّّ

ل التبيةّعلىّاألساتذةّواألساتذةّاألولّ التابعةّلوزارةّ العاملنيّابملدارسّاإلعداديةّواملعاهدّ االجتماعيةالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّاملدرسنيّ الشؤونّ الثانويّبوزارةّ وامللفّّّّلتعليمّ
2013ّّلسنة3759ّّّّاملتعل قّإبمتامّاألمرّعدد2015ّّسبتمرب3ّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة1162ّّّّسحبّأحكامّاألمرّاحلكوميّعددّّيتعل قّب17580/2016ّّاالستشاريّعددّّ

ةّواألساتذةّاألولّّاملتعلقّإبحداثّمنحةّشهريةّخاصةّّلفائدةّمدرسيّالتعليمّالعاملنيّابملدارسّاإلعداديةّوّاملعاهدّالتابعةّلوزارةّالتبيةّعلىّاألساتذ2013ّّسبتمرب16ّّّّاملؤر خّيفّّ
بّو الثانويّ االجتماعيةللتعليمّ الشؤونّ عددّّّّزارةّ االستشاريّ ب17581/2016ّّوامللفّ العامرييتعلقّ برجّ الطريانّ مدرسةّ وتنظيمّ مهامّ عددّّّّضبطّ االستشاريّ وامللفّ

إب17582/2016ّّ وطرقيتعل قّ تنظيمهاّ وبضبطّ الدولةّ ميزانيةّ يفّ التصر فّ تطويرّ مشروعّ إلجنازّ الوطينّ الدفاعّ بوزارةّ األهدافّ حسبّ تصرفّ وحدةّ وامللفّّّّسريهاّّحداثّ
املهينّوالتشغيليتعل قّإب17583/2016ّّاالستشاريّعددّّ التكوينّ ومنظومةّ القطاعّاخلاصّ ملتابعةّبرانمجّدعمّ وامللفّاالستشاريّعددّّّّحداثّوحدةّتصرفّحسبّاألهدافّ

حداثّوحدةّتصر فّحسبّّيتعلقّإب17585/2016ّدّوامللفّاالستشاريّعدّحداثّمؤسسةّعموميةّللصحةّوحل ّمؤسسةّعموميةّذاتّصبغةّإداريةيتعلقّإب17584/2016ّ
التمويلّامل اتفاقيةّ تنفيذّ التونسيةّيفّإطارّ دعمّوإصالحّوحتديثّقطاعّاألمنّابجلمهوريةّ للمتابعةّواإلشرافّعلىّإجنازّبرانمجّ ادّاألاألهدافّ وبضبطّّّوربجمةّبنيّتونسّواالحت  رويبّ

حداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلجنازّمشروعّإصالحّالتعليمّالعايلّهبدفّدعمّتشغيليةّخر جييّّيتعلقّإب17586/2016ّّوامللفّاالستشاريّعددّّّّتنظيمهاّوطرقّسريها
ّّّّالتعليمّالعايلّوضبطّتنظيمهاّوطرقّسريها املتعل قّبضبط2013ّّّّجوان10ّّّّاملؤر خّيف2013ّّّّلسنة2530ّّّّمتامّاألمرّعددّّيتعل قّإب17587/2016ّّوامللفّاالستشاريّعدد

 .ّّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّملتابعةّبرانمجّتطويرّاملساواةّبنيّالنساءّوالر جالإبحداثّّّيتعلق17588/2016ّوامللفّاالستشاريّعددّّسلكّاإلداريّللتبيةنظامّأتجريّال
ّيتعلقّإبحداثّوحدةّالتصر فّيفّبرانمجّدعمّقطاعّاإلعالمّ.17653/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 682
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28ّاملؤر خّيف10ّّّّملّحيرزّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّصيغتهّالنهائيةّعلىّمعىنّفقهّاحملكمةّاإلداريةّاالستشاريّومنشورّالوزيرّاألو لّعددّّ
31ّّرّالوزيرّاألو لّعددّّحولّإعدادّوتقدميّمشاريعّالقواننيّومشاريعّاملراسيمّومشاريعّاألوامرّوالقراراتّالوزاريةّمثلماّمت ّتنقيحهّمبنشّو1988ّّجانفيّّ

ّاملتعل قّإبمضاءّوأتشريّمشاريعّاألوامرّوالقراراتّوذلكّلألسبابّالتالية:1992ّّجوان9ّّاملؤر خّيفّ

ّّ.ملّيتضم نّالتأشريّعليهّمنّاجلهةّاملقتحةّللمشروع -
ّوكذلكّعديدّاألخطاءّاملاديةّ.(118ّو102ّّو63ّّ،ّالفصول29ّتضم نّنقصاّيفّبعضّالفصولّواألحكامّ)البابّالثالثّصّّ-
وعني:ّتضم نّمشّرّكماحكومي،ّّتضم نّفهرساّواحلالّأن هّمشروعّأمرّّو،103ّو102ّو101ّملّيتضم نّمالحقهّاملنصوصّعليهاّابلفصولّّ-ّ

رّحكوميّيتعل قّ"بضبطّّمشروعّأمرّحكوميّيتعل قّ"ابملصادقةّعلىّالنظامّاألساسيّاخلاصّألعوانّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلالنتخاابت"ّومشروعّأم
ّالنظامّاألساسيّاخلاصّأبعوانّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلالنتخاابت"ّ.

 683ّ.ماّملّيكنّيفّصيغتهّالنهائيّةّاملذكورإبداءّالرأيّيفّمشروعّاألمرّاحلكوميّّعنّتعذ رّاحملكمةّوأعربتّ

ّّّو يتعل ق فيماّ اختالفّ للمحكمةّ ّ تبني  االستشارةّ ّ ملف  دراسةّ إطارّ أنظارهايفّ علىّ ُعرضّ حكوميّ أمرّ وزارةّّّّمبشروعّ إبحداثّ واملتعلقّ
(ّواألمر2016ّّفيفري3ّّّّ(ّاملؤر خةّيف420/1ّّ)46/2016ّّ)موضوعّاإلحالةّعدد2016ّّّّفيفري23ّّّّوأبدتّرأيهاّيفّشأنهّبتاريخّّّّالشؤونّاحمللية

ّّ 365ّّاحلكوميّالذيّمت ّنشرهّابلر ائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّحتتّعددّ واملتعل قّإبحداثّوضبط2016ّّّّمارس18ّّّّاملؤر خّيف2016ّّّّلسنةّّّ
ويتمث ّل احمللية،ّ الشؤونّ )الفصلّّّّمشموالتّوزارةّ إضافينيّ املنشورّفصلنيّ ّ النص  تضم نّ يفّ االختالفّ التنصيصّعليهما7ّوالفصل6ّّّّهذاّ ّ يتم ّ ملّ ّ)

ّّاملعروضّعلىّاحملكمة ّابلرجوعّإىلّأحكامّالفصلّّّّجهةّأخرى،منّّوابلت ايلّملّتبدّرأيهاّخبصوصهما.ّّّّ،صلبّمشروعّالنص  منّاألمرّعدد6ّّّيتبني 
365ّّّّ 2016ّّّّلسنة يف 18ّّّّاملؤر خّ للجماعات2016ّّّمارس العام ةّ اإلدارةّ إحلاقّ مت ّ أن هّ احملليةّ الشؤونّ وزارةّ مشموالتّ وضبطّ إبحداثّ واملتعل قّ

للشّؤ العام ةّ لإلدارةّ الت ابعةّ اجلهويةّ التنميةّ وإدارةّ احمللي ة،ّ األمرّالعموميةّ مشروعّ موضوعّ املعنيةّ الوزارةّ تنظيمّ أن ّ غريّ احمللي ةّ الشؤونّ بوزارةّ اجلهويةّ ونّ
ّكماّيت جهّاألخذّبعنيّاالعتبارّالتصنيفّالواردّابلفصلّّ منّالدستورّوالذي131ّّّاحلكوميّاملاثلّملّيتضم نّهذينّاهليكلنيّمم اّيت جهّتداركّهذاّاخللل.

ّعلىّأن هّ"...تتجس دّالالمركزية ّكاف ةّفصولّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعلىّّّنص  يفّمجاعاتّحملية،ّتتكو نّمنّبلدايتّوجهاتّوأقاليم..."ّيف
ّكماّيت جهّتضمنيّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّأحكاماّإلغائيةّتتعل قّابهلياكلّاحلالي ةّالر اجعةّابلن ظرّلوزارةّالد اخليةّوامّل25ّّغرارّالفصلّّ تعل قةّمبهامّمنه.

ّاملعروضّمنّذلكّاإلدارةّالعام ةّلالستشرافّوالدراساتّوالتقييمّموضوعّالفصلّّومشم ّكيفماّحد دهاّمشروعّالنص  واليت38ّّّوالتّوزارةّالشؤونّاحمللية
ّكبريّمعّاملهامّاملوكولةّملكتبّاالستشرافّوالتقييمّوالتحليلّموضوعّالفصلّّ منّاألمرّّّّخامساّ)جديدّ(3ّّأوكلتّهلاّمجلةّمنّاملهامّتتقاطعّيفّجزء

بتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد2014ّّّّنوفمرب24ّّّّاملؤر خّيف2014ّّّّلسنة208ّّّّعددّّ أفريل1991ّّّّلسنة543ّّّّواملتعل قّ املتعل ق1991ّّّاملؤر خّيفّغر ةّ
 .684ّابلتنظيمّاهليكليّلوزارةّالداخليّة

املعروضةّعليهاّقصدّإبداءّرأيهاّوذلكّعمالّابلن قطةّالثانيةّّّّيت جهّمستقبالّموافاةّاحملكمةّاإلداريةّابلن سخةّالن هائيةّملشاريعّاألوامرّاحلكومية
املتعل قّإبعدادّوتقدميّمشاريعّالقواننيّواملراسيمّواألوامرّوالقرارات،ّمباّحيولّدون1988ّّّّجانفي28ّّّّمنّقرارّالوزيرّاألو لّاملؤر خّيف3ّّّّمنّالفصلّّ

ّموضوعّاالستشارةّوثباتهّطيلةّفتةّالتعه دّاملذكورّةتنقيحّاألمرّاحلكوميّابلزايدةّأوّابلن قصانّبعدّتعه دّاحملك  .685مةّبهّمعّوجوبّرسوخّالنص 
ّّ ّّوأك دت ّّاحملكمة تعذ ر ّّعلىّ األمرإبداء مشروعّ بشأنّ ّّّّرأيهاّ ّّاحلكومي ّّاملتعل ق الصناعة وزارةّ ابملرجعّّبتنظيمّ إليهاّ املشارّ اإلحالةّ موضوعّ

ّمدىّّّّابلرأيموافاةّاحملكمةّّّّ،ّابعتبارّأن هّملّيتمّ أعاله وجيهّمراسلةّيفّالغرضّإىلّرغمّتةّّابملشروعّيفّظل ّالتغيريّاهليكليّللوزارةّاملعنيّ ّّالتمس كفيماّخيص 
 2016.686ربّنوفم16ّوتذكريّبتاريخ2016ّّأكتوبر28ّّمنذّّاإلدارةّاملختص ةّمصاحل

 
ّيتعلقّابملصادقةّعلىّالنظامّاألساسيّاخلاصّألعوانّاهليئةّالعلياّاملستقلةّلالنتخاابتّ.17267/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 683
ّةّالشؤونّاحمللي ةّ.بتنظيمّوزاّرّقيتعلّ 17359/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّّ 684
ّيتعلقّإبحداثّاهليئةّالعام ةّللتونسي نيّابخلارجّواهلجرةّوضبطّتنظيمهاّاإلداريّواملايلّ.17405/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 685
ّيتعلقّبتنظيمّوزارةّالصناعةّ.17682/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 686
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ي ةّّابملصادقةّعلىّمثالّالت هيئةّالعمراني ةّلقريةّالسعيدةّمنّمعتمّداملتعل قّّاحلكوميّّّّرأيهاّبشأنّمشروعّاألمرإبداءّّاحملكمةّّّّعلىتعذ رّّكماّّّّ
مارس14ّّّّنسخةّمنّمداولةّاجمللسّاجلهويّبسيديّبوزيدّيفّجلستهّاملنعقدةّبتاريخّّ،ّابعتبارّأن هّملّيتمّمد ّاحملكمةّبـالسعيدةّمنّواليةّسيديّبوزيد

ماي31ّّّّّمنذّّاملستشريةّّصاحلاملإىلّّرغمّتوجيهّمراسلةّيفّالغرضّّّّثالّالتهيئةّالعمرانيةّاملعروضواليتّمتث لّآخرّمداولةّصادقتّعلىّمشروعّم2009ّّ
2016.687 

مبشروع2015ّّّجانفي30ّّّّ(ّاملؤر خةّيف358/1ّّ)50/2015ّّالتعه دّمبقتضىّاإلحالةّالصادرةّعنّرئيسّاحلكومةّحتتّعددّّّّومبناسبة
بسلك اخلاصّ األساسيّ النظامّ بضبطّ يتعلقّ حكوميّ أبدتّّأمرّ الفالحةّ لوزارةّ التابعنيّ العامنيّ عددّّّاحملكمةّّالقيمنيّ االستشاريّ رأيهاّ

أن ّمشروعّّّإبعتبار،2015ّّمارس25ّّّّيفّخصوصّموضوعّاالستشارةّوالذيّسج لّمبكتبّالضبطّاملركزيّلرائسةّاحلكومةّيف16827/2015ّّّّ
التابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالقيمنيّالعاّّاملتعل قاألمرّاحلكوميّّ مقتضياتّتضم نّّمنيّ

عدد االستشارةّ موضوعّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ ألحكامّ مغايرةّ مللف16827/2015ّ وأحكامّ املصاحبةّ األسبابّ شرحّ بوثيقةّ يردّ ملّ أن هّ غريّ ّ،
688ّّ.املذكورةّآنفا16827/2015ّوضوعّاالستشارةّعددّاالستشارةّماّيرب رّالتاجعّعنّاملشروعّاألو يلّلألمرّاحلكوميّم

 
ا تعه دتّ ّّوقدّ عدد حتتّ احلكومةّ رئيسّ عنّ الصادرةّ اإلحالةّ مبقتضىّ اإلداريةّ 350/1ّّ)44/2014ّّحملكمةّ يف املؤر خةّ جانفي30ّّّّ(ّ

يفّهذاّاخلصوصّّّّأبدتّعلىّضوئهّرأيهاّّوقدالفالحةّّمبشروعّأمرّيتعل قّبضبطّالن ظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّمدرسيّالتعليمّالتابعنيّلوزارة2015ّّّّ
ّّاجلديدّةاحلكوميّّوقدّجاءتّصيغةّمشروعّاألمرّّّّّ.2015أفريل23ّّّّوأحالتهّإىلّرائسةّاحلكومةّبتاريخ16828/2015ّّّّصلبّاالستشارةّعددّّ

املشار16828/2015ّّّّّّتعهدتّهباّاحملكمةّيفّاتريخّسابقّوغريّمستجيبةّللمالحظاتّاملضمنةّصلبّاالستشارةّعددّّالصيغةّاليتّّعنخمتلفةّمتاماّّ
منّالدستور94ّّّّولئنّتقتضيّممارسةّرئيسّاحلكومةّلسلطتهّالتتيبيةّالعامةّعربّأوامرّحكوميةّبعدّمداولةّجملسّالوزراءّعلىّمعىنّالفصلّّّّ.إليهاّآنفا

ّّأنّتستشارّاحملكمةّا النهائيةّمنّهذهّّّاستشارهتاإلداريةّوجوابّبشأنّمشاريعّهذاّالصنفّمنّالنصوصّالقانونية،ّفإن  جيبّأنّتتم ّخبصوصّالصيغةّ
ّكيفماّاقتضىّذلكّمنشورّالوزيرّاألو لّعددّّ حولّإعدادّوتقدميّمشاريعّالقواننيّومشاريعّاملراسيمّومشاريع1988ّّّّجانفي28ّّّّاملؤر خّيف10ّّّّاملشاريع

،ّّّّاملتعل قّإبمضاءّوأتشريّمشاريعّاألوامرّوالقرارات1992ّّجوان9ّّّّاملؤر خّيف31ّّّّوالقراراتّالوزاريةّمثلماّمت ّتنقيحهّمبنشورّالوزيرّاألو لّعددّّاألوامرّّ
ّوإدخالّتغيرياتّعليهّمبناسبةّالن ظرّفيهّجبلسةّجملسّالوزراءّوتوجيههّّ مرةّأخرىّللمحكمةّويفّحالةّالعدولّعنّإصدارّأحدّهذهّاملشاريعّلسببّمعني 

خذّهباّوتعليلّ،ّفإن هّيت جهّاإلشارةّلذلكّصلبّوثيقةّشرحّاألسبابّمعّتفسريّسببّإرجاعهّللمحكمةّوالتعر ضّإىلّمالحظاهتاّالسابقةّال يتّملّيتم ّاأل
علىّاحلد ّاألدىنّمنّإمجاعّاجلهاتّمباّيت جهّمعهّاحلرصّعلىّأنّتكونّالنصوصّاملعروضةّعلىّاحملكمةّاإلداريةّإلبداءّالرأيّفيهاّقدّأحرزتّّّّذلك

689ّّ.املعنيةّإبعدادهاّوصياغتها

 

 ة: ختياريّ إستشارات إ -الفقرة الثانية

الت ابعّة الر خاميةّ القانوينّملقاطعّاحلجارةّ بتسويةّوضعي اتّاالستغاللّغريّ يتعل قّ الش عبّمشروعّقانونّ نو ابّ ّّعرضتّاحلكومةّعلىّجملسّ
املشروع،ّأثريّإشكالّهلذاّّمللكّالد ولةّاخلاصّوتعه دتّبهّجلنةّالص ناعةّوالط اقةّوالثرواتّالطبيعي ةّوالبنيةّاألساسيةّوالبيئةّابجمللس.ّوعندّمناقشةّاللجنةّّ

ّاملزمعّاختاذهّيفّاملوضوعّّحولّحتديدّالط بيعةّالقانوني ة ّاملذكورّشكلّأمرّّّّ:للنص  ّكماّّّّيبترتيهلّيت خذّالنص  ّكل ّمنّهذينّالصنفني أمّقانونّطبقاّجملال
اإلداريةّيفّّّاحملكمةّّمناملاثلةّّّّاالستشارةّّطلّبّّمت ّحتديدهّابلد ستور؟ّوأمامّتباينّآراءّأعضاءّالل جنةّاملذكورةّخبصوصه،ّعرضّرئيسّجملسّنو ابّالش عب

ّاقتضّتّّاليتّوّّتعل قةّابالستشاراتّاالختياري ةوامل1972ّّؤرخّيفّغر ةّجوانّّامل1972ّّلسنة40ّّّّنطاقّالفقرةّالث انيةّمنّالفصلّالر ابعّمنّالقانونّعددّّ
ّكافةّاملواضيعّاليتّتقتضيّاألحكامّالتشريعيةّأوّالتتيب يةّمشورهتاّأوّأن ه:ّ"تستشارّاحملكمةّاإلداريةّخبصوصّمشاريعّالنصوصّاألخرىّوبوجهّعامّحول

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيتعل قّابملصادقةّعلىّمثالّالت هيئةّالعمراني ةّلقريةّالسعيدةّمنّمعتمدي ةّالسعيدةّمنّواليةّسيديّبوزيد.17475/2016ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 687
ّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّ.ّالتابعنيّلوزارةّالفالحّةّالعامنيّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالقيمنييتعلق17373/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 688
ّملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّ.يتعل قّبضبطّالن ظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّمدرسيّالتعليمّالتابعنيّلوزارةّالفالحةّوا17367/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 689
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ّكل ّاستشارةّمتعل قةّمبشروعّقانونّأوّمبشروعّمرسومّعلىّجملسّالنو اب".ّوابلرجوعّإىلّفقهّّاليتّتعرضهاّعليهاّاحلكومةّإلبداءّرأيهاّفيهاّوحيا لّنص 
هّإىلّعدمّقبولّاالستشاراتّاالخت الثانيةّمنّالفصلّاملذكور،ّيت ضحّأن هّاجت  بتطبيقّالفقرةّ ةّاملعروضةّعلىّّياريّ احملكمةّاإلداريةّاالستشاريّفيماّيتعل قّ

يتوف رّيفّّاحملكمةّبشأنّمشاريعّّ احلكومة،ّوهوّماّالّ ّكانتّاالستشارةّصادرةّحصراّعنّرئيسّ اقتضتّذلكّنصوصّقانونيةّأوّمىت مىتّ قواننيّإالّ 
23ّبتاريخ56/2015ّّّّقدّتعه دّمبشروعّالقانونّسالفّالذكرّمبوجبّاإلحالةّاملسج لةّحتتّعددّّّّثلة.ّوطاملاّأن ّجملسّنوابّالشعباالستشارةّاملا

منّالدستورّقصدّإمتامّإجراءاتّاملصادقةّعليه،62ّّّدرةّعنّرئيسّاحلكومةّيفّإطارّاملبادرةّالتشريعيةّاملخو لةّلهّمبقتضىّالفصلّّوالصا2015ّّسبتمربّّ
الغرضّبغايةّممارسةّصالحياتهّمباّيفّذلكّإمك املعمولّهباّيفّ القانونيةّ الدستوريةّواإلجراءاتّ للقواعدّ القانونّخاضعاّ انيةّجلوءّفقدّأضحىّمشروعّ

منّالن ظامّالد اخليّجمللسّنوابّالشعب.ّوابعتبارّأن هّالّوجودّألي ّقاعدة81ّّّّلجنةّاملتعه دةّمبشروعّالقانونّإىلّاآللياتّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّال
عاله،ّفإن هّيتعذ رّقانونيةّتسندّاختصاصاّللمحكمةّاإلداريةّللنظرّيفّمشاريعّالقواننيّاليتّيعرضهاّعليهاّرئيسّجملسّنوابّالشعبّمثلماّسلفّبيانهّأ

ااّل الفتةّ خاللّ اإلداريةّ للمحكمةّ أن هّولئنّسبقّ إىلّ اإلشارةّ االستشارة.ّوجتدرّ يفّهذهّ النظرّ قبولّ الناحيةّكذلكّ منّهذهّ احملكمةّ أنّعلىّ نتقاليةّ
أن ّجتاوزّالفتةّاملذكورةّبصدورّال دستورّوانتخابّوتركيزّمؤسساتّالدولةّتعه دتّابستشاراتّصادرةّعنّالسلطةّالتأسيسيةّوأبدتّآراءّبشأهنا،ّإالّ 

 690ّّّّّّ.حيولّاليومّدونّقبولّالنظرّيفّاالستشارةّاملعروضة
لسنة40ّّّمنّالقانونّعدد4ّّّّإن ّاالستشاراتّالقانوني ةّاالختياري ةّاليتّتتعه دّهباّاحملكمةّاإلداريةّختضعّألحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ

ّكماّمت ّتنقيحهّوإمتامهّابلنصوصّالال حقةّواليتّتقتضيّأبن ه:ّ"تستشارّاحملكمةّاإلداريةّّامّل1972ّّاملؤر خّيفّغر ةّجوان1972ّّّّ تعل قّابحملكمةّاإلداري ة
ّكافةّاملواضيعّاليتّتقتضيّاألحكامّالتشريعيةّأوّالتتيبيةّمشورهتاّأوّاليتّتعرضهاّعليها احلكومةّّّخبصوصّمشاريعّالنصوصّاألخرىّوبوجهّعامّحول

ّأتويّلّّفيها...".إلبداءّرأيهاّّ "املواضيعّاليتّتعرضهاّاحلكومة"ّعلىّاستشارةّاحملكمةّاإلداريةّهيّّّّاألحكامّاملذكورةّوتطبيقهاّعلىّاعتبارّأنّ ّّوقدّاستقر 
املذكورة.ّّّّتلكّاليتّتكونّصادرةّحصراّعنّرئيسّأوّأحدّأعضاءّاحلكومةّوهوّماّالّيتوف رّيفّاالستشارةّاملاثلةّاليتّصدرتّعنّغريّالس لطّاحلكومي ة

 691.ظرّيفّهذهّاالستشارةّاملاثلةّلصدورهاّعنّغريّذيّصفةهّالّميكنّقبولّالنّ وترتيباّعلىّماّذكر،ّفإنّ 
لسنة40ّّّمنّالقانونّعدد4ّّّّإن ّاالستشاراتّالقانوني ةّاالختياري ةّاليتّتتعه دّهباّاحملكمةّاإلداريةّختضعّألحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ

ّكماّمت ّتنقيحهّوإمتامهّابلنصوصّالال حقةّواليتّتقتضيّأبن ه:ّ"تستشارّاحملكمةّاإلدارية1972ّّّّر ةّجوانّّاملؤر خّيفّغ1972ّّ املتعل قّابحملكمةّاإلداري ة
ّكافةّاملواضيعّاليتّتقتضيّاألحكامّالتشريعيةّأوّالتتيبيةّمشورهتاّأوّاليتّتعرضهاّعليها ومةّاحلكّّخبصوصّمشاريعّالنصوصّاألخرىّوبوجهّعامّحول

اإلداّر للمحكمةّ االستشاريةّ العامةّ اجللسةّ إليهّ ذهبتّ مباّ عمالّ وتطبيقها،ّ املذكورةّ األحكامّ أتويلّ ّ استقر  وقدّ فيها...".ّ رأيهاّ إطارّإلبداءّ يفّ يةّ
(ّإىلّاعتبارّأن ّاملطال521ّاالستشارةّاخلاصةّعددّ بّاملتعلقةّبطلبّاستشاراتّ)مشروعّالقانونّاملتعلقّبعقودّالشراكةّبنيّالقطاعّالعامّوالقطاعّاخلاص 

املذكورّأعاله،ّجيبّأنّتكونّصادرةّأصالةّوحصراّعنّرئيسّاحلكومةّأوّأحدّأعضاءهاّوممضاةّمن4ّّّخاص ةّوفقّأحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ

ّكل ّإمكاني ةّلتفويضّاإلمضاء.ّوترتيباّعلىّماّذكر،ّفإنّ  الر اهنةّاليتّصدرّالطلبّاملتعل قّهباّأصالةّّّّهّالّميكنّالنظرّيفّاالستشارةاألطرافّاملذكورةّخارج
 692ّ.عنّاملكل فّابإلدارةّالعام ةّللجمعي اتّواألحزابّالسياسي ةّبرائسةّاحلكومّة

 
ّاملنظ مّلتسويةّوضعي اتّاالستغاللّغريّالقانوينّملقاطعّاحلجارةّالرخاميةّالتابعةّمللكّالد ولةّاخلاصّ.706/2016ّاستشارةّخاصةّعددّّ 690 ّحولّالطبيعةّالقانونيةّللنص 
لسنة1647ّّّخليّللمجلسّالوطينّلعمادةّأطباءّاألسنانّمعّأحكامّاألمرّعددّمدىّمطابقةّالفصلّاخلامسّمنّالنظامّالداّحول705/2016ّاستشارةّخاصةّعددّّ 691

حولّتكوينّفروعّجلمعياتّأجنبي ةّوفقاّألحكام707/2016ّّّاملتعلقّابجملالسّاجلهويةّلعمادةّاألطباءّوّأطباءّاألسنانّواستشارةّخاصةّعدد1991ّّنوفمرب4ّّاملؤرخّيف1991ّّ
ّللجمعيات.املنظ م2011ّّلسنة88ّّاملرسومّعددّ

تتعلقانّابستفسارّحول739/2016ّّّوعدد719/2016ّّّخبصوصّمسألةّالنصابّهبيئةّاحلقيقةّوالكرامةّواستشارتنيّخاصتنيّعدد716/2016ّّاستشارةّخاصةّعددّّ 692
حولّتوظيفّميزاني ةّهيئةّاحلقيقة715/2016ّّّّحولّالتش حّلعضوي ةّجملسّاإلدارةّواالستشارةّاخلاصةّعدّد740/2016ّاملطالبةّبتسديدّفارقّالصرفّواستشارةّخاصةّعددّ

ّوالكرامةّ.
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تهّاملهني ةّّيستفادّمنّاالستشارةّاملعروضةّأن ّرئيسّاهليئةّالوطنيةّحلمايةّاملعطياتّالشخصي ةّالسابقّتقد مّيفّقائمّحياتهّبطلبّلتسويةّوضعيّ 
الصلحّبعدّصدورّحكمّابإللغاءّلفائدتهّيفّسنةّّعنّّ املتخل دة2011ّطريقّ .ّوهتدفّاالستشارةّإىلّطلبّرأيّاحملكمةّحولّضبطّمبلاّاجلراايتّ

ّكرئيسّللهيئةّّلفائدتهّبذمةّالوزارةّواملسامهاتّاملستحق ةّلهّبعنوانّالضّ  الوطنيةّحلمايةّّمانّاالجتماعيّعنّالفتةّاملمتد ةّمنّاتريخّعزلهّإىلّاتريخّمباشرته
ّلإلدارةّإمتامّإجراءاتّالصلحّمعّورثتهّوتسويةّملف ه.ّوإجابةّعلىّذلك،ّيت جهّالتذكريّأبن ّاالست شاراتّالقانونيةّّاملعطياتّالشخصي ةّوذلكّحىتّيتسىن 

ضُعّألحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّ 1972ّّاملؤرخّيفّغر ةّجوان1972ّّّلسنة40ّّّمنّالقانونّعدد4ّغريّالوجوبيةّاليتّتتعهدّبـهاّاحملكمةّاإلداريةّختخ
ّعلىّأنّ"ُّتستشار2011ّّّجانفي3ّّّّاملؤرخّيف2011ّّّّلسنة2ّّّّالقانونّاألساسيّعددّّوآخرهاّّّكماّمت ّتنقيحهّوّإمتامهّابلنصوصّالالحقة واليتّتنص 

ّكافةّاملواضيعّاليتّتقتضيّاألحكامّالتشريعيةّأوّالتتيبيةّمشورهتاّأوّّ اليتّتعرضهاّّاحملكمةّاإلداريةّخبصوصّمشاريعّالنصوصّاألخرىّوبوجهّعامّحول
ّّ فيها...". رأيهاّ احلكومةّإلبداءّ استقرّ عليهاّ أنّ ّّوقدّ اعتبارّ علىّ األحكامّ احملكمةّّ"اّّأتويلّوتطبيقّهذهّ مشورةّ احلكومة"ّعلىّ تعرضهاّ اليتّ ملواضيعّ

بوضعيةّفرديةّّّأنّتتعل قّمبسائلّقانونيةّجمر دةّوعامةّوأنّالّيكونّموضوعّاالستشارةّمتعل قا نةّمنّبينهااإلداريةّهيّتلكّاليتّتستجيبّإىلّشروطّمعيّ 
ّّهّيد دّبذاتهّأوّحمل ّنزاعّقضائيّقائمّأوّحمتمل.ّوحيثّأنّ قّبشخصّحمتتعلّ  ّكماّأن  اّتتعل قّبوضعي ةّفردي ةّحمد دة ّموضوعّاالستشارةّأهن  ربزّمنّتفحص 

ّكماّاستقر ّعلىّذلكّعمل ها،ّالتأثريّعلىّّاخلوضّيفّاإلشكاليةّالقانونيةّاملثارةّصلبهاّمنّطرفّاحملكمةّاإلداريةّيفّنطاقّوظيفتهاّاالستشاريةّمنّشأنه،
أنّيتول دّعنّاإلشكالّاملطروحّنزاعّقضائيّيفّصورةّعدمّتسويتهّيفّإطارّالصلح.ّوهلذهّاألسباب،ّتعذ رّّّّوظيفتهاّالقضائيةّابلنظرّإىلّأن هّمنّاحملتمل

 علىّاحملكمةّإبداءّرأيهاّيفّموضوعّاالستشارة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 املالحظات املتعّلقة ابلشكل:   -الفرع الثان

 اجلمهورية:   إعالم رئيس -الفقرة األوىل

منّالدستورّأنّيعلمّرئيسّاحلكومةّرئيسّاجلمهوريةّابلقراراتّاملتخذةّيفّإطارّاختصاصاتهّاملذكورةّبذاتّالفصلّواليت92ّّّاقتضىّالفصلّّ
املعروضّبتنظيمّوزارة،ّفإن هّّمنّبينهاّماّيتعلقّإبحداثّوتعديلّوحذفّالوزاراتّوضبطّاختصاصاهتاّوصالحياهتا،ّوطاملاّتعل قّمشروعّاألمرّاحلكوميّّ
ّإعالمّرئيسّاجلمهورية،ّاألمرّالذيّملّيتم ّالت نصيصّعليهّضمنّاملشروعّاملاثلّّمباّيت جهّمعهّتداركّهذاّاخلللّاإلجرائي  693ّ.يتعني 

ّّيتّ ّو من الفصولّ وخاصةّ الدستورّ إىلّ ابلرجوعّ 92ّّّّضحّ ا94ّّإىل ضمنّ يندرجّ الّ املعروضّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ أن ّ ال يتّّمنهّ ألوامرّ
6ّّعددّّمنّالقانونّالتأسيسي17ّّّّمنّالدستورّحي زّالنفاذّوانتهاءّالعملّابلفصل94ّّّّكماّأن هّبدخولّالفصلّّّّ.تستوجبّمداولةّجملسّالوزراءّبشأنه

ّاالطالّعيت جهّحذفّّفإن هّّابلتايلّّّوّّاملتعل قّابلتنظيمّاملؤقتّللس لطّالعمومية،ّملّيعدّإلجراءّإعالمّرئيسّاجلمهوريةّأيّأساسّقانوينّيرب ره.2011ّّلسنةّّ
 694ّ.وإعالمّرئيسّاجلمهوريةّواملتعل قّمبداولةّجملسّالوزراءمنّقائمةّإطالعاتّاملشروعّاألخريّ

 ستشارة جملس املنافسة واألسعار: إ -الفقرة الثانية

الفصلّّّّ منّ الرابعةّ الفقرةّ ّ عدد11ّّّّتنص  القانونّ 36ّّّّمنّ يف2015ّّّّلسنة املنافسةّا2015ّّسبتمرب15ّّّّاملؤرخّ تنظيمّ ملتعلقّإبعادةّ
التتيبي ةّاليتّهتدفّمباشرةّإىلّفرضّشروطّخاص ةّملمارسةّنشاطّالتشريعيةّوّّالنصوصّّواألسعارّعلىّماّيلي:ّ"ويستشارّاجمللسّوجوابّحولّمشاريعّّ

يتعل قّبتعينيّسعرّاحلبوبّوبكيفي ةّدفعّكوميّّاحلومباّأن ّمشروعّاألمرّّ  ".معينةّّاقتصاديّأوّمهنةّأوّتضعّقيوداّمنّشأهناّأنّتعرقلّالدخولّإىلّسوق
م نهّالفصلّّأمثاهناّوخزهناّوإحالتهاّفإن هّيتض منّصلبّأحكامهّشروطاّخاص ةّتتعل قّمبمارسةّأنشطةّجتميعّوختزينّوبيعّاحلبوبّوذلكّعلىّغرارّماّتض

 
واملتعلقّابلتنظيمّاهليكليّلوزارةّالداخليةّوامللف1991ّّّّاملؤرخّيفّغرةّأفريل1991ّّّّلسنة543ّّّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد17358/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 693

ّاهليكليّلوزارةّالداخليةّ.ّاملتعل قّابلتنظيم1991ّاملؤرخّيفّغر ةّأفريل1991ّّلسنة543ّّبتنقيحّاألمرّعددّيتعل ق17671/2016ّّاالستشاريّعددّ
ّيتعلقّبضبطّاهليكلّالتنظيميّللشركةّاجلهوي ةّللنقلّببنزرتّ.17197/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 694
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10ّّّّ الصلبةّواللينةّمنّصابة القموحّ ّعلىّأنّ"تتم ّإحالةّ الشعريّوالتيتيكالّاملع2016ّّمنهّوالذيّينص  السميدّوالدقيقّوكذلكّإحالةّ د ةّلصناعةّ
املاثلّعلىّاالستشارةّاحلكوميّّوبناءّعلىّماّسبقّفإن هّيت جهّعرضّمشروعّاألمرّّّّبرخصةّمنّديوانّاحلبوبّأبسعارّتضبطّمبقررّمنّوزيرّالتجارةّ".

ّّ القانون ملقتضياتّ تطبيقاّ املنافسةّ جمللسّ 36ّّّّالوجوبي ةّ 2015ّّّّلسنة يف 15ّّّّاملؤرخّ وإدراج2015ّّّسبتمرب واألسعارّ املنافسةّ تنظيمّ إبعادةّ املتعلقّ
 695ّ.االطالعّعلىّرأيهّضمنّقائمةّإط العاتّمشروعّاألمرّاحلكومي

 قائمة إطالعات:  -الفقرة الثالثة

منهّأن 94ّّّإىل92ّّذفّاالطالعّاملتعل قّمبداولةّجملسّالوزراءّذلكّأن هّيت ضحّابلرجوعّإىلّالدستورّوخاصةّالفصولّمنّمنّاملت جهّح
 696ّّ.مشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّالّيندرجّضمنّاألوامرّال يتّتستوجبّمداولةّجملسّالوزراءّبشأهنا

ّابّو 21ّرّاملنعقدّبتاريخّصدرّبناءّعلىّمداولةّجملسّهيئةّالتسيريّالوقتيةّلبلديةّتوّزأن هّأمرّحكوميّلرجوعّإىلّقائمةّإطالعاتّمشروعّيتبني 
نوفمرب24ّّّاملؤر خّيف1994ّّّّلسنة122ّّّّمنّجمل ةّالتهيئةّالتابي ةّوالتعمريّالصادرةّمبقتضىّالقانونّعدد31ّّّّتطبيقاّألحكامّالفصلّّ،2016ّّجوانّّ

1994ّّّّ أن ه تقتضيّ وكذلكّاليتّ التابي ةّ ابلتهيئةّ املكل فّ الوزيرّ رأيّ أخذّ بعدّ ابلتعمريّ املكل فّ الوزيرّ منّ ابقتاحّ أبمرّ العق اريّ التدخ لّ دوائرّ حتد دّ
ّّاجلما املعني ة، احمللي ةّ العمومي ةّ العملعاتّ لسريّ أدىنّ حدّ لضمانّ إحداثهاّ مت ّ هيئةّ هيّ املداولةّ عنهاّ صدرتّ اليتّ اهليئةّ اخلدماتّّّأنّ وإسداءّ البلديّ

منّالقانونّاألساسيّللبلدايتّعدد12ّّّاألساسيةّملنظوريهاّمم اّيستنتجّمعهّأهناّهيئةّلتصريفّأعمالّوالّتتمتعّبصالحياتّتقريريةّخاصةّوأنّالفصلّّ
33ّّّّ 1975ّّّّلسنة عليها املنصوصّ ابملهامّ سوامهاّ دونّ احلالةّ حسبّ اخلصوصيةّ النيابةّ أوّ البلديّ اجمللسّ ّ خص  ّّقدّ ابلفصل ذات21ّّّخاصةّ منّ

 697.القانون،ّمم اّيتعنيّمعهّتسويةّهذاّاإلجراء
92ّّّإن ّعدمّتضم نّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّماّيفيدّمداولةّجملسّالوزراءّبشأنهّيعد ّخمالفاّألحكامّالفصلّّ منّالدستورّالذيّنص 

ّرئيسّاحلكومةّإبحداثّالوزاراتّوضبطّاختصاصاهتاّوصالح 698ّّ.ياهتاّ"بعدّمداولةّجملسّالوزراء"علىّأن هّخيتص 

 إمضاء جماور:   -الرابعة الفقرة 

جماورّيت جهّاحلرصّعلىّاحتامّالشكليةّاملأخوذةّمنّضرورةّإمضاءّاألمرّاحلكوميّمنّطرفّوزيرّاملالي ة،ّابعتبارهّمعني اّبه،ّيفّصيغةّإمضاءّّ
ّهذاّاملشروعّوذلكّتطبيقاّألحكامّالفقرةّالثالثةّمنّالفصلّ  699.منّالدستور94ّلنص 

ّ املؤر خ1988ّّّّلسنة10ّّّّدّمشروعّاألمرّاحلكومي ّمنقوصاّمنّأتشريةّوزيرّاملالي ةّعمالّأبحكامّمنشوريّالوزيرّاألو لّعددّّودوّرتداركّّيتعني 
لل ذانّنص اّعلىّّاملتعل قانّإبمضاءّوأتشريّمشاريعّاألوامرّوالقراراتّوا1992ّّجوان9ّّّّاملؤر خّيف1992ّّّّلسنة31ّّّّوعدد1988ّّّّجانفي28ّّّّيفّّ

ّكل ّوزيرّمعين ّهبا  700ّ.ضرورةّالتأشريّعلىّمجيعّصفحاتّمشاريعّاألوامرّالتتيبي ةّمنّقبل
ّ يت جهّحذفّالتنصيصّعلىّإمضاءّاألمرّاحلكوميّمنّطرفّوزيرّالوظيفةّالعمومي ةّواحلوكمةّومكافحةّالفسادّيفّصيغةّإمضاءّجماورّلنص 

مؤرخّيف2017ّّّّلسنة468ّّّّكوميّعددّّاحلمرّّمنّالدستورّابعتبارّحذفّالوزارةّمبقتضىّاأل94ّّثالثةّمنّالفصلّّهذاّاملشروعّتطبيقاّألحكامّالفقرةّال
 701ّ.وملّيعدّتبعاّبذلكّمكل فاّبتنفيذهّإبحلاقّهياكلّبرائسةّاحلكومةّاملتعل ق2017ّأفريل10ّّ

 
ّّ.7201-6201يتعل قّبتعينيّسعرّاحلبوبّوبكيفي ةّدفعّأمثاهناّوخزهناّوإحالتهاّابلنسبةّإىلّاملوسمّيتعلق17569/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 695
ّواملتعل قّبضبطّنظامّأتجريّالسلكّاإلداريّللتبيةّ.2013ّ جوان10ّاملؤر خّيف2013ّّلسنة2530ّّبتنقيحّاألمرّعددّيتعل ق17383/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 696
ّةّللسكىنّ.منّواليةّتوزرّلفائدةّالوكالةّالعقاريّببلديةّتوزرّيتعلقّإبحداثّدائرةّتدخلّعقارّي17823/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 697
ّّّّإبحداثّوزارةّالطاقةّواملناجمّوبضبطّاهلياكلّالراجعةّإليهاّابلنظر.17333/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 698
ّللديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليدي ةّوامللفّاالستشاريّعددّيتعل ق17340/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 699 حةّّإبحداثّمنيتعلق17356/2016ّّبضبطّاهليكلّالتنظيمي 

ّّ.التابعنيّلوزارةّالتبيّةالعام نيّشهري ةّخاص ةّلفائدةّسلكّالقيمنيّ
700 ّّّّ 17448/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعدد املدني ةّوامللفّاالستشاريّعدد للحمايةّ الوطين ّ للديوانّ ّ التنظيمّاهليكلي  يتعلقّبتحديدّمناطق17458/2016ّّّّيتعلقّبضبطّ

ّّ.2015/2016موسمّالفالحيّالزراعاتّالكربىّاجملاحةّمنّجراءّاجلفافّلل
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املعروضّّّووّر احلكوميّ األمرّ مشروعّ ّّدّ اإلستشارة بعد ةّعيوبّّعلىّ لّّشكليةمشوابّ احملكمةّّّصيغتهجتعلهّغريّحمرزّ فقهّ معىنّ النهائيةّعلىّ
1992ّلسنة31ّّّّكماّمت ّإمتامهّابملنشورّعدد1988ّّّّّجانفي28ّّاملؤرخّيف1988ّّّّلسنة10ّّّّاإلداريةّاالستشاريّوكذلكّمنشورّالوزيرّاألولّعددّّ

عدمّكعدمّتضم نّصفحاتهّأتشريّوزيرةّالثقافةّواحملافظةّعلىّالتاث،ّّللكّاملتعل قّإبمضاءّوأتشريّمشاريعّاألوامرّوالقراراتّوذ1992ّجوان9ّّاملؤرخّيفّ
ّ  702ّرّداخلّالفصلّالواحدّوبنيّالفصول.التكرارّاملتواتّبهّّوتضم نهّاإلمضاءّاجملاورّللوزيرّأوّالوزراءّاملعنيني 

واردّاملائيةّوالصيدّالبحريّدونّأتشريةّوزيرّّمتضمنةّلتأشريةّوزيرّالفالحةّواملّّاملعروضّعلىّاحملكمةوردتّصفحاتّمشروعّاألمرّاحلكوميّّ
وّماّيتعنيّتداركهّعمالّاملاليةّووزيرّالتعليمّالعايلّوالبحثّالعلميّووزيرةّالسياحةّووزيرّالتجارةّووزيرّأمالكّالدولةّوالشؤونّالعقاريةّووزيرةّالثقافةّوه

املتعل قانّإبمضاء1992ّّّجوان9ّّّّاملؤرخّيف1992ّّّّلسنة31ّّّّددّّوع1988ّّجانفي28ّّّّاملؤرخّيف1988ّّّّلسنة10ّّّّمبنشوريّالوزيرّاألولّعددّّ
ّكلّوزيرّمعينّهبا وأتشريّمشاريعّاألوامرّوالقراراتّوالل ذينّنص اّعلىّضرورةّالتأشريّعلى  703ّ.مجيعّصفحاتّمشاريعّاألوامرّالتتيبيةّمنّقبل

 إعادة صياغة:   -الفقرةاخلامسة

احلكّوّّ األمرّ مشروعّ منّ األو لّ ابلفصلّ ّّوردّ عدد األمرّ أحكامّ تنسحبّ أنّ املعروضّ 2522ّّّّميّ 2013ّّّّلسنة يف جوان10ّّّّاملؤرخّ
واملواردّاملائي ةّّاملتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالقيمنيّالعامنيّالتابعنيّلوزارةّالتبيةّعلىّالقي منيّالعام نيّالتابعنيّلوزارةّالفالحة2013ّّّّ

ّّ سحب ميكنّ الّ أن هّ غريّ البحري،ّ ّّأحكوالصيدّ خمتلفتنيّّّذلكام وزارتنيّ إشرافّ لسلطةّ خضوعهماّ وخاص ةّ الس لكنيّ خلصوصيةّ اعتباراّ برم تهاّ األمرّ
متعلقة21ّو19ّّو18ّّّو16ّّو13ّّو12ّّو9ّّو5ّّ)الفصولّّ السابعّمنهّ العنوانّ موضوعّ انتقاليةّ أحكاماّ الذكرّ سالفّ األمرّ جهة،ّولتضم نّ منّ ّ)

(ّاألمر25ّّو24ّّو23ّو22ّ)الفصول2013ّّبية،ّمنهاّماّتضم نّمفعوالّرجعياّلإلدماجّبدايةّمنّجانفيّنيّالتابعنيّلوزارةّالّتإبدماجّاملرشدينّالتبويّ 
النّ  إعادةّ يت جهّ التتيبية،ّ القاعدةّ ولوضوحّ سبق،ّ ماّ علىّ وأتسيساّ أخرى.ّ جهةّ منّ القانونيةّ النصوصّ رجعيةّ عدمّ مبدأّ معّ يتعارضّ يفّالذيّ ظرّ

ّّاجتاهّحتديدّأكثرّدق ةّلألحكامّاملمكنّسحبهاّمعّإدراجّأحكامّأتخذّبعنيّاالعتبارّخصوصيةّسلكّّمقتضياتّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّيف
التبويّ  املرشدينّ إدماجّ تنظ مّ انتقالي ةّ أخرىّ وأحكامّ البحري.ّ والصيدّ املائي ةّ واملواردّ الفالحةّ لوزارةّ التابعنيّ العام نيّ الفالحةّّالقي منيّ لوزارةّ التابعنيّ نيّ

بّّي ةّومعايريّإدماجهمّيفّالرتبّاجلديدةّأبثرّينطبقّمنّاتريخّدخولّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّحيزّالنفاذّوأتخذّبعنيّاالعتبارّالرّتواملواردّاملائ
أوّّل،ّّاألصليةّوذلكّبتضمنيّالرتبّالقدميةّ)رتبةّمرشدّأول،ّرتبةّمرشدّتربوي،ّمرشدّتربويّمساعد(ّوالرتبّاجلديدةّاملوافقةّهلاّصلبّجدولّمفصّ 

القي منيّالعام نيّالتابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائي ةّوالصيدّالبحريّيستوعبّاألحكامّاملنطبقةّعلىّسلكّالقيمنيّّّصياغةّنظامّأساسيّخاصّبسلك
 704ّ.التابعنيّلوزارةّالتبيةّاملتالئمةّمعّخصوصيةّسلكهمّوأيخذّبعنيّاالعتبارّاتريخّنفاذّنظامهمّاألساسيّاجلديد

ّّّّنصّ ّّّّ 92ّّّّالفصل ّّمن على اختصاصاهتاّّّ:أن هالدستورّ وضبطّ الدولةّ وكتاابتّ الوزاراتّ ّ)...( بـإحداثّ احلكومةّ رئيسّ ّ "خيتص 
ّكماّوردّذلكّابلفصلّاألو لّّ ّمنّهذهّاألحكامّأن ّاإلحداثّالّيقتصرّعلىّجمر دّالعبارة منّمشروعّّوصالحياهتاّبعدّمداولةّجملسّالوزراء".ّويستشف 

ّكذلكّضبطّاالختصاصاتّّ اّيقتضي واملؤسساتّّّصلبهاوالصالحياتّاليتّحتددّمهامّالوزارةّاملزمعّإحداثهاّوتربرّاهلياكلّاملنضويةّّاألمرّاحلكوميّوإّن 
ّابلرجوعّإىلّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأن هّتعل قّإبحداثّوزارةّالوظيفةّالعموميةّواحلوكمةّومك افحةّالفسادّوإحلاقّّالراجعةّإليهاّابإلشراف.ّويتبني 

تّإشرافهاّدوّناّحتديدّالختصاصاتّوصالحياتّهذهّالوزارةّمباّيربرّقانوانّإحلاقّتلكّاهلياكلّواملؤسسات.ّوعليه،ّهياكلّهباّوبوضعّمؤسساتّحت
ّّ اإلحداث ملفهومّ طبقاّ إحداثهاّ املزمعّ الوزارةّ واختصاصاتّ صالحياتّ حتديدّ اهّ اجت  يفّ املعروضّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ مراجعةّ ّ يتعني  املضم نّفإن هّ

 705ّّ.تورمنّالدس92ّابلفصلّ
 

املتعل قّبضبطّقائمةّاملؤس ساتّالعمومي ةّذاتّالصبغة1985ّّّّأوت29ّّّّاملؤر خّيف1985ّّّّلسنة1025ّّّّيتعلقّإبمتامّاألمرّعدد17947/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 701
ّحليطةّاالجتماعيةّ.الصناعي ةّوالتجاري ةّوالشركاتّالوطني ةّاليتّأعواهناّمنخرطونّابلصندوقّالوطينّللتقاعدّوا

ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّأبعوانّسلكّاملكتباتّوالتوثيقّابإلداراتّالعموميةّ.2016ّّ/17458امللفّاالستشاريّعددّّ 702
يتعلقّبضبطّتنظيمّاحلدائقّالوطنيةّجبزيريتّزمربةّوزمربتهّوببوهدمةّوابلشعانيبّوإبشكلّوببوقرننيّوابلفاجيةّوابجلبيلّوكيفيةّالتصرف17567/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 703

ّفيهاّوحتديدّمعلومّالدخولّإليهّ.
ّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّ.ّالتابعنيّلوزارةّالفالحّةّالعامنيّلكّالقيمنيبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسيتعلق17373/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 704
ّّّّاملتعلقّإبحداثّوزارةّالوظيفةّالعموميةّواحلوكمةّومكافحةّالفسادّوإحلاقّهياكلّهبا.17284/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 705
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يت جهّذكرّمبلاّاملقاصةّالواردّابلفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّبلسانّالقلمّإىلّجانبّاألرقامّوذلكّحرصاّعلىّوضوحّودقةّّّّ
ّوجتن باّلكل ّلبّس  706ّ.النص 

ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعلىّماّيلي:ّ"تضبطّأحكامّهذاّاألمرّاحلكوميّّ اهلياكلّاملكل فةّحبمايةّالطريانّّينص 
ضيةّوالعمومّاملدينّمنّأفعالّالتدخ لّغريّاملشروعّوكذلكّقواعدّوإجراءاتّهذهّاحلمايةّقصدّأتمنيّسالمةّالركابّوطاقمّالطائرةّوأعوانّاخلدماتّاألّر

الوصفّوالسردّوملّتتضم نّأحكاماّردعي ةّواحلالّأن هّّومنشآتّاملطاراتّوجتهيزاهتاّوخدماهتا."ّغريّأن ّأحكامّاملشروعّوردتّعامةّوتغلبّعليهاّصيغةّّ
اهّتضمينهّّيهدفّإىلّمحايةّالطريانّاملدينّمنّمجيعّاملخاطرّاألمني ةّاحملتملة.ّلذاّفإن هّيت جهّمراجعةّالصيغةّاحلاليةّملشروعّاألمرّاحلكوميّا ملعروضّيفّاجت 

ّإىلّحتقيقهاّوذلكّضماانّلنجاعةّاملنظومةّالقانونيةّاملنظ مةّّّّأحكاماّأكثرّدق ةّتضبطّاإلجراءاتّواآللياتّاليتّمنّشأهناّأّن حتق قّالغايةّاليتّيرميّالنص 
منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّتعريفّللتخيصّعلىّأن هّ"تقييمّرمسيّوأتكيدّصادر2ّّّألمنّالطريانّاملدين.ّمنّانحيةّأخرى،ّفقدّوردّابلفصلّّ

ّكماّحددتهّالسلطةّّعنّالسلطةّاملختص ةّأبمنّالطريانّأوّاّب مسهاّيثبتّامتالكّشخصّللكفاءاتّالضروريةّللقيامّابلوظائفّاملسندةّإليهّمبستوىّمقبول
منّاتفاقيةّشيكاغوّاملتعل قةّابلطريان17ّّّّاملختص ة"،ّوهوّبذلكّاقتصرّعلىّإعادةّنسخّتعريفّالتخيصّمثلماّوردّابلفصلّاألو لّمنّامللحقّعددّّ

اعّت أن ّ الدويل،ّغريّ الوطينّّاملدينّ التشريعّ يستدعيّمالءمتهّمعّخصوصيةّ املاثلّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ صلبّ الواردّابمللحقّ العامّ التعريفّ هذاّ مادّ
ّوفاعلي ته.ّلذا،ّيت جهّمراجعةّتعريفّالتخيصّاملذكورّآنفاّوذلكّابلتنصيصّصراحةّعلىّالشروطّا بّلدنياّالواجومزيدّتدقيقهّأتميناّحلسنّتطبيقّالنص 

لّت امّلتوفر هاّ السلطةّ إليه،ّكتحديدّ املسندةّ للقيامّابلوظائفّ املعينّابلتخيصّ للشخصّ الضروريةّ الكفاءاتّ تلّكقييمّ تقييمّوأتكيدّ اليتّستتوىلّ ّختص ةّ
 707ّّ.الكفاءات

 الصيغة التنفيذية:   -الفقرة السادسة 

يتم ّمبقتضاه تنفيذي ةّألحكامهّ مقتضياتّ يتضم نّ احلكوميّ األمرّ ملشروعّ إضافةّفصلّ احتسابّّيت جهّ منهّ الذيّسينطلقّ التاريخّ اّحتديدّ
ّعليه اليتّنص  املنحّ ّكتاريخّبدأّخضوعّ املاثل اعتمادّاتريخّدخولّمشروعّاألمرّاحلكوميّ يتم ّ بهّعلىّأنّ العملّابألحكامّاملضم نةّ اّللحجزّّجراينّ

إّاملساواةّضرورةّأن ّمنحةّرئيسّفريقّقدّأُدرجتّضمنّقائمةّبعنوانّالتقاعدّوذلكّحتقيقاّللتناسقّبنيّمقتضياتّخمتلفّالنصوصّالقانوني ةّواحتاماّملبد
للمرت بّمنذّدخولّاألمرّعددّّ القارةّ النفاذّوُأخضعتّبذلكّللحجز1985ّّّلسنة1176ّّّّاملتم مّلألمرّعدد2015ّّّّلسنة2723ّّّّالعناصرّ حي زّ

 708ّ.بعنوانّالتقاعد

وعّاألمرّاحلكوميّابعتبارهمّمعني نيّمباشرةّجببايةّاملعلومّعلىّالعقاراتّاملبني ةّيت جهّإضافةّرؤساءّاجلماعاتّاحملل يةّإىلّالصيغةّالتنفيذيةّملشّر
 709ّ.مثلماّاقتضتّذلكّأحكامّجمل ةّاجلبايةّاحملل ية

التنفيذي ةّملشروعّاأل احلكوميّّمرّّابلنظرّإىلّطبيعةّهيئةّالسوقّاملاليةّوالقانونّاملنظمّهلاّيت جهّإضافةّرئيسّهيئةّالس وقّاملاليةّإىلّالص يغةّ
 710ّ.ضرورةّأن هّمعين ّبتنفيذّأحكامهّاملتعل قةّابلتخيصّيفّتكوينّالصندوقّاملشتكّللص كوك

ابلتخيصّيفّّّيت جهّالتنصيصّعلىّرئيسّهيئةّالس وقّاملالي ةّابلص يغةّالتنفيذي ةّملشروعّاألمرّاحلكوميّضرورةّأن هّمعين ّبتنفيذّأحكامهّاملتعل قة
 711.املشتكّللص كوكتكوينّالصندوقّ

 
تحقاتّالدولةّجتاهّالشركةّالتونسيةّلصناعاتّالتكريرّوّمستحقاتّالشركةّالتونسيةّلصناعاتّّيتعلقّإبجراءّعمليةّمقاصةّبنيّمس17523/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 706

ّّ.التكريرّجتاهّالدولة
ّيتعلقّأبمنّالطريانّاملدينّ.17521/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 707
املتعل قّبضبطّالعناصرّالقارةّملرتباتّأعوانّاملؤسسات1985ّّّّربّّسبتم24ّّاملؤر خّيف1985ّّّّلسنة1176ّّّّيتعلقّإبمتامّاألمرّعدد17955/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 708

ّالعموميةّذاتّالصبغةّالصناعيةّوالتجاريةّوالشركاتّالوطنيةّاملنخرطنيّابلصندوقّالوطينّللتقاعدّواحليطةّاالجتماعيةّ.
يتعلقّبضبطّاحلد ّاألدىنّواحلد ّاألقصىّللثمنّاملرجعيّللمتّاملرب عّاملبينّلكل ّصنفّمنّأصنافّالعقاراتّاخلاضعةّللمعلومّعلى17551/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 709

ّالعقاراتّاملبني ةّ.
ّسبقةّ.يتعلقّبشروطّتكوينّالصندوقّاملشتكّللصكوكّوتصفيتهّامل17413/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 710
ّيتعلقّبشروطّتعاطيّنشاطّالتصرفّيفّالصندوقّاملشتكّللصكوكّ.14414/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 711
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ّكماّوردّابلفصلّالثاينّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض  يت جهّحذفّالتنصيصّعلىّتكليفّرئيسّاحلكومةّبتنفيذّهذاّاألمرّاحلكومي
 712ّ.اإلداري ةّاليتّيكل فهاطاملاّأن ّرئيسّاحلكومةّهوّالسلطةّاملصدرةّلألمرّاحلكومي ّاملعين ّوأن ّالس لطّاملعني ةّبتنفيذهّهيّبقي ةّالس لطّ

أن هّابلنظرّإىل2ّّّوردّابلفصلّّ بتنفيذّهذاّاألمرّاحلكومي،ّغريّ املكل فنيّ الوزراءّ الداخليةّهوّمنّبنيّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن ّوزيرّ
حداثّوضبطّمشموالتّوزارةّاملتعل قّإب2016ّّمارس18ّّّّاملؤر خّيف2016ّّّّلسنة365ّّّّإحداثّوزارةّللشؤونّاحمللي ةّمبقتضىّاألمرّاحلكوميّعددّّ

ّكانتّمكل فةّابلشؤونّاجلهويةّمنّذلكّخاصةّاإلدارةّالعامةّللجماع اتّالعموميةّاحملليةّالشؤونّاحملليةّوإىلّإحلاقّاهلياكلّالتابعةّلوزارةّالداخليةّواليت

الوزارةّاجلديدة،ّفإنّ  للشؤونّاجلهويةّهبذهّ العامةّ التابعةّلإلدارةّ التنميةّاجلهويةّ الراهنّّوإدارةّ بتنفيذّاألمرّاحلكوميّ الشؤونّاحملليةّ يت جهّتكليفّوزيرّ هّ
 713ّ.عوضاّعنّوزيرّالداخلية

 وثيقة شرح األسباب: -الفقرة السابعة

األسبابّّّّّ تربزّ اّ أهن  طاملاّ املعينّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ حولّ االستشارةّ ملفّ مكوانتّ منّ أساسياّ مكوانّ األسبابّ شرحّ وثيقةّ متث لّ
إ ّّالداعيةّإىلّ النص. الكربىّوتساعدّعلىّفهمّ أن هّّصدارهّوحماورهّ ّغريّ اّتضمنتّّّتبني  ابلرجوعّإىلّوثيقةّشرحّاألسبابّاملصاحبةّمللفّاالستشارةّأهن 

يةّمباّزّاجلنوبتنصيصاتّحولّمثالّهتيئةّعمرانيةّملنطقةّالّعالقةّهلاّابملنطقةّموضوعّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّعلىّغرارّقريةّنويلّمنّمعتمديةّدّو
سبابّّمنّشأنهّإدخالّاللبسّحولّاالنعكاساتّاحملتملةّلذلكّحولّتنصيصاتّاألمرّاحلكوميّاملعينّمباّيت جهّمعهّاحلرصّعلىّتنقيةّوثيقةّشرحّاأل

 714ّ.منّاألخطاءّاملاديةّاليتّاعتهتا

 املالحظات املتعّلقة ابجلوانب األصلّية لالستشارات الوجوبية واالختيارية:  -القسم الثان

 مالحظات تتعّلق ابختصاص كّل من السلطة التشريعية والسلطة الرتتيبية:  -الفرع األّول

 وظيفة عمومية:   -الفقرة األوىل

ّّ األمرّعدد بتنقيحّوإمتامّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ 1282ّّّّيتعل قّ يف1991ّّّّلسنة الشؤون1991ّّّّأوت28ّّّّاملؤرخّ بتنظيمّوزارةّ واملتعل قّ
لّجديدّابإلدارةّاملركزيةّلوزارةّالشؤونّاخلارجيةّيتمث لّيفّ"الكتابةّالعام ةّللشؤونّالدبلوماسية"ّ)الفصلّاألو لّمنّّاخلارجيةّوذلكّقصدّإحداثّهيك

ّكاتبّعام ّمكل فّابلشؤونّالدبلوماسيةّّوضبطّاملهامّاملوكولةّإىلّالقائمّهبا.ّوخيلصّمنّمضمونّّ ّكإحداثّخط ةّجديدةّوهيّخط ة مشروعّاملشروع(
لّوّّاألمرّاحلكومي زارةّاملعروضّأن ّاخلط ةّاملزمعّإحداثهاّتعتربّوظيفةّعلياّبدليلّأن ّاهليكلّالذيّيشرفّعليهّالقائمّهباّيتصد رّمجيعّاهلياكلّاملكو نةّ

القائمّهباّ)الفصل8ّّّّالشؤونّاخلارجيةّ)الفصلّّ املوكولةّإىلّ الص الحي اتّ ّكذلكّإىلّأمهي ةّ ا10ّّ)جديد(ّمنّاملشروع(ّوابلنظر ملشروع(.ّّ)جديد(ّمنّ
منّالدستورّاقتضىّأنّتضبطّالوظائفّالعلياّالدبلوماسي ةّبقانون.ّوتطبيقاّلذلكّصدرّالقانونّعدد78ّّّوجيدرّالتذكريّيفّهذاّاخلصوصّأبن ّالفصلّّ

ّعلىّّّّمنهّالوظائفّالعلياّالدبلوماسي ةّدوّن4ّّاملتعل قّبضبطّالوظائفّالعليا،ّوحد دّالفصل2015ّّّّأوت17ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة32ّّّّ أنّينص 

 
17353/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 712 واملتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهداف2006ّّّّجويلية17ّّاملؤرخّيف2006ّّّّلسنة2003ّّّّيتعلقّبتنقيحّاألمرّعدد

ّلعاملي ةّحولّجمتمعّاملعلوماتّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريهاّ.ملتابعةّنتائجّالقم ةّا
واملتعل قّبضبطّنوعيةّنفقاتّالتصرفّوالتجهيزّذاتّالصبغة2012ّّّّسبتمرب4ّّّّاملؤر خّيف2012ّّّّلسنة1711ّّّّبتنقيحّاألمرّعدد17534/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 713

ّاجلهويةّ.
ّقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّلقريةّغيدمةّمنّمعتمديةّالفو ارّمنّواليةّقبليّ.ابملصاّدّيتعلق17416/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 714
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ّكاتبّعامّالوزارةّاملكل فةّابلشؤونّاخلارجي ةّوهيّاخلط ةّامل ّعلىّخط ة عمولّهباّّخط ةّ"كاتبّعامّللشؤونّالدبلوماسية"ّضمنّهذهّالوظائف،ّبلّنص 
ر.ّوترتيباّعلىّماّتقد م،ّّآنفّالذ ك2015ّّلسنة32ّّّّحالي ا.ّوبذلك،ّيغدوّإحداثّوظيفةّعلياّموازيةّ)وإنّاختلفتّيفّاملهام(ّخمالفاّللقانونّعددّّ

منّالدستورّأو78ّّّّيت جهّالعدولّعنّإحداثّالوظيفةّالعلياّاملقتحةّمبوجبّمشروعّاألمرّاملعروضّابعتبارّأن ّذلكّيعد ّمنّجمالّالقانونّوفقّالفصلّّ
 715ّ.املشارّإليهّأعالهّإلحداثّهذهّاخلط ةّاجلديدة2015ّلسنة32ّّاللجوءّإىلّتعديلّالقانونّعددّ

املتعل قّبتنقيحّوإمتامّاألمر2013ّّّّأفريل22ّّّّاملؤرخّيف1401ّّّّيتعل قّمشروعّاألمرّاحلكوميّبتنقيحّاألحكامّاإلنتقاليةّالواردةّابألمرّعددّّ
مرحلةّّوذلكّإبضافةّفصلّيدمجّالوكالءّأعلىّللديوانةّآلياّبرتبةّمالزمّللديوانة،ّإستثناءاّلشرطّّمتابعة1996ّّّّديسمرب03ّّّّاملؤرخّيف2311ّّّّعددّّ

منّاألحكامّاإلنتقالية.ّوقدّسبقّتنقيحّهذهّاألحكامّاإلنتقاليةّيفّمناسبةّأوىلّمبقتضىّاألمرّاحلكوميّعدد6ّّّّتكوينّأتهيليّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّ
التالية2013ديسمرب2ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة4651ّّّّ الراهنّاملالحظاتّ تنقيحّهذهّاألحكامّمبقتضىّاملشروعّ تّّ:.ّويثريّ نقيحّاألحكامّّالّجيوزّ

ّكماّأن هّمنّشأنّالتماديّيفّتنقيحّهذهّاألحكامّأنّيؤديّإىلّإرساءّق اعدةّاستثنائيةّاالنتقاليةّبصفةّمتواترةّابلنظرّإىلّمفهومهاّوطبيعتهاّالظرفية،
ّكماّتعتربّاألحكامّاالنتقاليةّاملرادّتنقيحهاّق دّخرجتّمنّاملنظومةّالقانونيةّوالتتيبيةّذلكّمتواصلةّتفضيّإىلّاستبعادّتنفيذّالقاعدةّالقانونيةّاجلارية.

اّاستوفتّآجالّنفاذهاّوالّميكنّابلتايلّتنقيحّأحكامّملّتعدّجارية.ّمنّجهةّأخرى،ّتتعارضّأحكامّالفصلّّ )اثلثا(ّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي7ّّّّأهن 
الفصلّّ أحكامّ معّ املذكورةّ االنتقاليةّ لألحكامّ إضافتهّ املرادّ القانون31ّّّّاملعروضّ 46ّّّّعددّّمنّ واملتعل ق1995ّّّماي15ّّّّاملؤر خّيف1995ّّّّلسنة

ّعلىّطرقّخاصةّالرتقاءّاملوظ فّمنّالرتبةّاليتّوقعّترسيمهّهباّإىلّالرتبةّالعل ياّاملواليةّمباشرةّّبضبطّالنظامّاألساسيّالعامّألعوانّالديوانةّالذيّنص 
،ّفإن هّالّميكنّإدماجّالوكالءّأعلىّيفّرتبةّمالزمّآلياّدونّاعتمادّإحدىّالطرقّكاللجوءّإىلّمناظرةّداخليةّأوّامتحانّمهينّأوّمرحلةّتكوين.ّوعليه

ّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكوميّالراهن  716.املنصوصّعليهاّابلقانونّاملذكور.ّلذا،ّفإنهّيتعني 
ّّ املعروضّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد بتنظيمّوزارة1991ّّّّأوت28ّّّّاملؤرخّيف1991ّّّّلسنة1282ّّّّيتعل قّمشروعّاألمرّاحلكوميّ واملتعل قّ

منّاملشروع(ّوهيّخط ةّ"مساعدّوزيرّلدىّوزيرّالشؤونّاخلارجية"2ّّّّالشؤونّاخلارجيةّوذلكّقصدّإحداثّخط ةّ"ذاتّصبغةّدبلوماسية"ّ)الفصلّّ
اّتتصد رّوكذلكّقصدّضبطّاملهامّاملوكولةّإىلّالقائمّهبا.ّوخيلصّمنّمضمونّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن ّاخلط ةّاملشارّّ إليهاّتعتربّوظيفةّعلياّبدليلّأهن 

ّكذلكّإىلّأمهي ةّالص الحي اتّاملوكولةّإىل 2ّّالقائمّهباّ)الفصلّّمجيعّاهلياكلّاملكو نةّلوزارةّالشؤونّاخلارجيةّ)الفصلّاألو لّ)جديد(ّمنّاملشروع(ّوابلنظر
الفصلّّ اقتضىّ الّو78ّّمنّاملشروع(.ّويفّهذاّاخلصوص،ّ الد ستورّأنّتضبطّ القانونّعددّّمنّ بقانون.ّوتطبيقاّلذلكّصدرّ العلياّ لسنة32ّّّظائفّ

2015ّّّّ يف 17ّّّّاملؤر خّ 2015ّّّّأوت الفصل ألحكامّ طبقاّ العلياّ الوظائفّ بضبطّ 78ّّّّاملتعل قّ الفصل وحد دّ الد ستور،ّ العليا4ّّّّمنّ الوظائفّ منهّ
ّعلىّخط ةّ"مساعدّوزيرّلدىّوزيرّاخلارجي ة"ّضمنّهذهّا لوظائف،ّاألمرّالذيّيغدوّمعهّمشروعّاألمرّاحلكوميّمتعارضاّّالدبلوماسي ةّدونّأنّينص 

ّالعدولّعنه2015ّلسنة32ّّمعّالقانونّعددّ  717ّ.آنفّالذ كر.ّوعليه،ّفإن هّيتعني 

 :  ل األموال يوغسمكافحة االرهاب   -الفقرة الثانية

ومةّومنّمث ةّفإن هّيتنز لّبوجهّعام ّيفّإطارّاحلكاملعروضّإىلّإحداثّمركزّوطينّلالستخباراتّلدىّرائسةّّّّاحلكوميّّيهدفّمشروعّاألمر
سّي أن هّ ّ يتبني  اهلياكلّ مجيعّ بنيّ التنسيقّ مهم ةّ جانبّ إىلّ فإن هّ للمركزّ املوكولةّ الصالحياتّ علىّ وابالط العّ االستخبارات،ّ جمالّ علىّتنظيمّ شرفّ

ّكمنظومةّشاملةّتبقىّّاالستخباراتّالذيّيبقىّجماالّتضطلعّبهّعد ةّهياكلّيفّعد ةّوزاراتّوخاصةّوزاريتّالدّ  فاعّوالداخليةّإضافةّإىلّأن ّاالستخبارات
واحلقّو العام ةّ احلر ايتّ ببعضّ االستخباراتّ جمالّ ملساسّ الغرضّ يفّ قانونّ إبصدارّ متكاملةّ وهيكلةّ شاملّ تصو رّ وضعّ يستوجبّ مباّ مقن نةّ قّغريّ

 
ّواملتعل قّبتنظيمّوزارةّالشؤونّاخلارجي ةّ.1991ّأوت28ّّاملؤر خّيف1991ّّلسنة1282ّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد17472/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 715
املتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلك1996ّّّّديسمرب3ّّّّاملؤرخّيف1996ّّّّّلسنة2311ّّّّلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعددّّيتّع17278/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 716

ّأعوانّاملصاحلّالديوانيةّ.
ّالشؤونّاخلارجي ةّ.واملتعل قّبتنظيمّوزارة1991ّّأوت28ّّاملؤر خّيف1991ّّلسنة1282ّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد17302/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 717
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هامّاملوكولةّإىلّاهلياكلّاملكلفةّابالستخباراتّتصنفّهذهّاألخريةّإىلّهياكلّّاإلشارةّأن هّابالستنادّإىلّنوعيةّاملاألساسيةّاملضمونةّابلدستور.ّوجتدرّّ
الّتدخلهاّّاستخباراتّعملياتيةّوهياكلّاستخباراتّتكتيكيةّوهياكلّاستخباراتّاستاتيجيةّاليتّتعد ّاجلهازّاألرفعّعلىّاملستوىّالوطينّإذّيتعدىّجم

ّكاف ةّهياكلّاالستخباراتّليمتد ّإىل ّجياتّعلىّاملستوىّالوطينّوتوظيفّاملعلوماتّاجملمعةّمنّخمتلفّاملصادريإعدادّالسياساتّواالستاتّّالتنسيقّبني
األمنيةّ، )السياسية،العسكرية،ّ اجملاالتّ كاف ةّ يفّ للدولةّ احليويةّ املصاحلّ محايةّ إىلّ الراميةّ القوميّ لألمنّ الشاملةّ املقاربةّ إطارّ ّّيفّ

ساسّتندرجّاهلياكلّاملكلفةّابالستخباراتّاالستاتيجيةّيفّخانةّاالستخباراتّاملتعلقةّابألمنّالقوميّّمتييزاّالدبلوماسية،االقتصادية...(.وعلىّهذاّاأل
عروضّيت ضحّّهلاّعنّابقيّاهلياكلّاليتّتنضوىّيفّخانةّاالستخباراتّاملتعلقةّابألمن.ّوابلتمعن ّيفّأحكامّالفصلّالثاينّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّامل

الوطينّلالستخباراتّاملزمعّإحداثهّيندرجّيفّصنفّهياكلّاالستخباراتّاالستاتيجيةّذلكّأن ّاملهامّاملوكولةّإليهّالّتنحصرّيفّحدودّّّجلياّأن ّاملركز
ّكذلكّمهاماّذاتّصبغةّاستاتيجيةّ)األعداد2ّمنّالفصل8ّّّّو7و6و2ّّو1ّّالتنسيقّبنيّخمتلفّهياكلّاالستخباراتّالوطنيةّ)األعدادّّ اّتشمل (ّوإّن 

منّالدستور77ّّّ(ّتعد ّأساسيةّيفّضبطّالسياساتّالعامةّيفّجمالّاألمنّالقومي.ّوجيدرّالتذكريّيفّهذاّالصدد،ّأن ّالفصل2ّّمنّالفصل9ّّّّو5و4و3
ّرئيسّاجلمهوريةّبضبط وكذلكّّةّّقّحبمايةّالدولةّوالتابّالوطينّمنّالتهديداتّالداخليةّواخلارجّيألمنّالقوميّاملتعلّ لّاةّيفّجماالسياساتّالعامّ ّّخص 

قّحبمايةّّجملسّالوزراءّوجوابّيفّجماالتّالدفاع،ّوالعالقاتّاخلارجية،ّواألمنّالقوميّاملتعلّ ّّرائسة93ّّرائسةّجملسّاألمنّالقوميّفيماّأوكلّلهّالفصلّّ
مرّاحلكوميّاملاثل.ّومنّمث ة،ّعلىّغرارّجملسّالوزراءّالذيّسينعقدّللت داولّحولّمشروعّاألّّالدولةّوالتابّالوطينّمنّالتهديداتّالداخليةّواخلارجية

هامهّعلىّالوجهّفإن ّتفعيلّالصالحياتّالدستوريةّاملسندةّإىلّرئيسّاجلمهوريةّيفّجمالّاألمنّالقوميّتقتضيّمتكينهّمنّاآللياتّاليتّختو لّلهّممارسةّم
كزّاملزمعّإحداثه.ّويفّهذاّالسياقّتت جهّاإلشارةّإىلّتو صلّاألكملّومنّبينهاّأساساّإشرافهّاملباشرّعلىّأجهزةّاالستخباراتّاالستاتيجيةّعلىّغرارّاملرّ

ّّ عدد االستشاريّ )الرأيّ الرائسيّ مديرّ الوزيرّ منّ عليهّ مؤشراّ القوميّ األمنّ مبجلسّ يتعل قّ حكوميّ أمرّ مبشروعّ اإلداريةّ 17519/2016ّّاحملكمةّ
ملّتسميةّاجمللسّوطينّلالستعالماتّأسندتّلهّ(ّتضم نّإحداثّهيكلّمتخصصّصلبّهياكلّجملسّاألمنّالقوميّحي2016جوان28ّّّّبتاريخّّ

منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملتعل قّمبجلسّاألمنّالقومي(.ّوعليه،ّفإن ّتضمنيّأحكامّالفصل6ّّّنفسّاملهامّاملوكولةّإىلّاملركزّاملزمعّإحداثهّ)الفصلّّ
مرّاملعروضّيفضيّإىلّبعثّجهازينّمكلفنيّابملهامّذاهتا،ّاألمرّالسادسّاملتعلقّمبهامّاجمللسّالوطينّلالستعالماتّصلبّالفصلّالثاينّمنّمشروعّاأل

استخبا هيكلّ لدىّ الوطنيةّ االستخباراتّ هياكلّ خمتلفّ منّ الواردةّ االستخباراتيةّ املعلوماتّ جتميعّ توحيدّ إىلّ الراميّ واملسعىّ يتجاىفّ راتّالذيّ
الراميةّإىلّصونّاألمنّالقوميّضرورةّأن ّبعثّهيكلنيّلالستخباراتّّّإستاتيجيّوطينّجامعّواستغالهلاّيفّوضعّالتصوراتّواخلططّواالستاتيجياّت

ّكماّأن هّيتناقضّومب ادئّحوكمةّاالستاتيجيةّمبهامّمتطابقةّيؤديّإىلّمزيدّتعميقّاإلشكالّاملتعلقّبضعفّالتنسيقّبنيّهياكلّاالستخباراتّالوطنية
ستخباراتّابحلرصّعلىّدمجّهياكلّاالستخباراتّذاتّاملهامّاملماثلةّواملتكاملةّعلىّوترشيدّقطاعّاالستخباراتّالراميةّإىلّاحلد ّمنّتضخمّجهازّاال

تقنية.ّوبناءاّعلىّّحنوّيقلصّمنّالتداخلّيفّاملهامّبنيّهياكلّاالستخباراتّوييس رّتبادلّاملعلوماتّويؤم نّالتوظيفّاألمثلّللمواردّاملاليةّوالبشريةّواّل
رّواضحّاملعاملّبشأنّإحداثّهيكلّاستخباراتّاستاتيجيّعلىّاملستوىّالوطينّيفّضوءّغيابّإطارّقانوينّكل ّماّسبقّبيانه،ّيربزّجلياّغيابّتصّو

مباّيتناىفّمعّّّّجامعّينظمّجمالّاالستخباراتّوهوّماّيربزّمنّتطابقّمهامّاملركزّموضوعّاالستشارةّوتلكّاملزمعّختويلهاّإىلّاملركزّالوطينّلالستعالمات
اال قطاعّ وترشيدّ األمرّحوكمةّ مبشروعّ وردّ ماّ حنوّ علىّ احلكومةّ رئيسّ إشرافّ إىلّ إحداثهّ املزمعّ املركزّ إخضاعّ فإن ّ ذلكّ عنّ وفضالّ ستخبارات.ّ

منّالدستور،ّوالذي77ّّّّاحلكوميّاملاثلُّيشك لّتعد ايّعلىّالصالحياتّالدستوريةّاملخو لةّإىلّرئيسّاجلمهوريةّيفّجمالّاألمنّالقومي،ّمبقتضىّالفصلّّ
 718ّّّّ.اّاإلشرافّعلىّهياكلّاالستخباراتّاالستاتيجية.ّلذا،ّفإن هّمنّاملتجهّمراجعةّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّضوءّماّسبقّذكرهيعودّإليهّحصّر

إشكاالّيفّخصوصّمدىّتطابقهاّمعّأحكامّالدستورّاملتعل قةّابلصالحياتّالراجعةّلكلّمنّّّاحلكوميّّتطرحّبعضّأحكامّمشروعّاألمر
ّرئيسّاجلمهوريةّمتثيلّالدولة،ّوخيتّصّّاليتّتقتضيّأّنّّمنّالدستور77ّّوخاص ةّأحكامّالفصلّّّّرأسيّالسلطةّالتنفيذية بضبطّالسياساتّالعامةّّّّ"ّيتوىل 

عدّاستشارةّرئيسّّيفّجماالتّالدفاعّوالعالقاتّاخلارجيةّواألمنّالقوميّاملتعلقّحبمايةّالدولةّوالتابّالوطينّمنّالتهديداتّالداخليةّواخلارجيةّوذلكّب

 
ّيتعل قّإبحداثّاملركزّالوطينّلالستخباراتّ.17805/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 718
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ّّ.كومةاحل ف...." القانونيّةوعليهّ النصوصّ احلكومةّيفرضّعلىّ بنيّرئيسّاجلمهوريةّورئيسّ التنفيذيةّ للسلطةّ الراجعةّدستورايّ الصالحياتّ تقاسمّ ّّإن ّ
ّّ اّّ،ّّاحلكوميّّعلىّغرارّمشروعّاألمراألدىنّمرتبة، املذكورةّآنفاّوابلتايلّفإن ّالصالحياتّ الدستوريةّ لرئيسّّالتقي دّبطبيعةّوحدودّالصالحياتّ لراجعةّ

ّّ الفصل أحكامّ تضمنتهّ مباّ حمددةّ تكونّ القوميّ األمنّ اجمللسّ إطارّ يفّ الدفاع77ّّّاجلمهوريةّ جماالتّ يفّ العامةّ السياساتّ ضبطّ وهيّ الدستورّ منّ
حكامّاملنظمةّّاألوالعالقاتّاخلارجيةّواألمنّالقوميّويكونّماّخرجّعنهاّراجعاّإىلّرئيسّاحلكومةّوهوّماّيثريّاملالحظاتّالتاليةّيفّخصوصّبعضّّ

لقومي:ّوردتّالفقرةّاألخريةّمنّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّمطلقةّيفّخصوصّاملسائلّاليتّيعرضهاّرئيسّاجلمهوريةّجمللسّاألمنّا
منّالدستورّعلىّغرارّما77ّّّّلفصلّّعلىّنظرّجملسّاألمنّالقوميّمباّيت جهّتدقيقّمقتضياتّالفقرةّاألخريةّابحلد ّمنّإطالقهاّواإلحالةّإىلّمقتضياتّا

رأّبنيّرئيسّّمت ّانتهاجهّصلبّاملطةّاألوىلّمنّالفقرةّالفرعيةّاألوىلّمنّالفصلّاألو لّمنّاملشروعّاملاثلّتفادايّألي ّتداخلّيفّاالختصاصاتّقدّيط
ّّك ّكماّينظرّ...علىّالنحوّالتايل1ّّّّالفصلّّالفقرةّاألخريةّمنّّّّتعديلاجلمهوريةّورئيسّاحلكومة ".ّّورئيسّاحلكومةاليتّيعرضهاّعليهّرئيسّاجلمهوريةّّّّ"

والتنصيصّعلىّضرورةّمتثيلّّّّّعلىّضرورةّحضورّرئيسّاحلكومةّعندّالنظرّيفّاملسائلّالراجعةّدستورايّهلذاّاألخري.2ّّالفصلّّّّالتنصيصّصلبكماّّ
ّكتشريكهّيفّمتابعةّتنفيذّقراراتّوتوصياتّجملسّاألمنّرئيسّاحلكومةّّصلبّالتكيبةّاملضيقةّواملت خصصةّجمللسّاألمنّالقوميّموضوعّالبابّالثالث

ّكلماّتعل قّالنظرّمبسائلّراج عةّدستورايّهلذاّالقوميّوتسيريّالكتابةّالقارةّجمللسّاألمنّالقوميّموضوعّالبابّالرابعّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض
 719.األخري

الثانيةّمنّالفصلّّوردّّ واملتعل قّمبكافحةّاإلرهاب2015ّّّأوت7ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة26ّّّّمنّالقانونّاألساسيّعدد103ّّّّابلفقرةّ
ويستنتجّمنّوثيقةّشرحّاألسبابّّّ.ومنعّغسلّاألموالّماّيلي:ّ"وتضبطّأبمرّحكوميّإجراءاتّتنفيذّالقراراتّالص ادرةّعنّاهلياكلّاألممي ةّاملختص ة"

ّابلر جّوّّوكذلكّمن عّإىلّّاالطالعّالثاينّومنّالفصلّاألولّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأن ّهذاّاألخريّجاءّتطبيقاّللفقرةّاملذكورةّآنفا.ّويتبني 
راءاتّتنفيذّقراراتّعنوانّوأحكامّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأن هّملّيشرّإىلّاهليئاتّاألممي ةّاملختصةّوإىلّقراراهتاّاملعني ةّمنّجهة،ّوملّيضبطّإج

وأضاف2015ّّّّلسنة26ّّّّمنّالقانونّعدد105ّّّّو104ّّوالفصلني103ّّّّمنّالفصل3ّّّّالتجميدّالص ادرةّعنهاّبلّاقتصرّعلىّتكرارّأحكامّالفقرةّّ
ّّ إليه املستندّ التشريعيّ للت أهيلّ يعد ّخمالفاّ ماّ أخرى،ّوهوّ جهةّ منّ اإلرهابّ ملكافحةّ الوطنيةّ الل جنةّ بقراراتّ تتعلقّ الثانيةّمنّأحكاماّ والواردّابلفقرةّ

ّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكوميّوإعادةّاختاذّمشروعّأمرّحكوميّجديدّيتطابقّمعّالتأهيلّالتشريعيّالوارد103ّّّالفصلّّ املذكورّأعاله.ّلذاّيتعني 
 720.واملتعل قّمبكافحةّاإلرهابّومنعّغسلّاألموال2015ّلسنة26ّّمنّالقانونّعدد103ّّمنّالفصل3ّّابلفقرةّ

ّّ بتاريخ اإلداريةّ احملكمةّ 16ّّّّأبدتّ لشهداءّ 2016فيفري عامةّ هيئةّ إبحداثّ يتعل قّ حكوميّ أمرّ مشروعّ حولّ سابقّ ملفّ يفّ رأيهاّ
.ّمثّوردّعلىّاحملكمةّمشروع2016ّفيفري5ّّّّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّموضوعّإحالةّرائسةّاحلكومةّدونّعددّبواسطةّالفاكسّاملؤرخةّيفّّ

املتع الثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّوضبطّاختصاصاهتاّوصالحياهتاّوذلكّإبحالةّابلفاكسّالّحتملّعدداّّاألمرّ ل قّإبحداثّهيئةّعام ةّلشهداءّوجرحىّ
رةّمنّوغريّمؤشّّمتاماّمثلّاإلحالةّاألوىل.ّويستنتجّمم اّتقد مّأن ّاحلكومةّعرضتّعلىّاحملكمةّمشاريعّأولي ةّألمرّحكوميّملّحيزّعلىّصيغتهاّالنهائية

حولّإعدادّوتقدميّمشاريعّالقواننيّومشاريعّاملراسيم1988ّّّّجانفي28ّّّّاملؤر خّيف10ّّّّصاحبّاملشروعّمثلماّيقتضيّذلكّمنشورّالوزيرّاألو لّعددّّ
الوزيرّاألو لّعددّّ تنقيحهّمبنشورّ الوزاريةّمثلماّمت ّ وأتشريّمشاريعّاألوامرّاملتعل قّإبمضاء1992ّّّّجوان9ّّّّاملؤر خّيف31ّّّّومشاريعّاألوامرّوالقراراتّ

يفّمشاريعّاألوامرّاحلكوميةّاملعروض ّمعهّتفاديهّمستقبال،ّضرورةّأن ّاحملكمةّاإلداريةّالّتبديّرأيهاّإالّ  ةّعليهاّرمسياّيفّصيغتهاّّوالقرارات.ّوهوّماّيتعني 
ّّ صيغته يفّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ أن ّ منّ وابلرغمّ املشروع.ّ صاحبّ منّ عليهاّ واملؤش رّ اإلجراءاتّالنهائيةّ وفقّ احملكمةّ علىّ أيضاّ يعرضّ ملّ املعد لةّ

منّقانونّاحملكمة،ّفإن ّأحكامهّتثريّاملالحظاتّالتالية:ّأوال:ّيتت بّقانوانّعن4ّّّّاملعهودةّواجلاريّهباّالعملّطبقاّألحكامّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّّ

 
ّيتعل قّمبجلسّاألمنّالقوميّ.17519/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 719
ّللجنةّالوطني ةّملكافحةّاإلرهابّأوّللهياكل17345/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 720 يتعل قّبضبطّإجراءاتّتطبيقّقراراتّجتميدّأموالّاألشخاصّأوّالتنظيماتّالذينّتبني 

ّاألممي ةّاملختص ةّارتباطهمّابجلرائمّاإلرهابي ةّ.
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رةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّمراجعةّمشروعّّإحداثّاهليئةّالعامةّلشهداءّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّلدىّوزا
هاّ)للتنصيصّعلىّاهليئةّوتركيبتهاّابعتبارهاّّتعل قّبتنظيمامّلكوميّّاحلمرّّاألمشروعّّاألمرّاحلكوميّاملتعل قّإبحداثّوضبطّمشموالتّهذهّالوزارةّوكذلكّّ

ّّ فيهما أبدتّ والذينّ الوزارة(ّ هياكلّ منّ ّّهيكالّ بتاريخّ رأيهاّ 16ّّّّاحملكمةّ امللفني2016ّّّفيفري خبصوصّ ّ احلكومةّ رائسةّ إىلّ املوجهنيّ )الرأينيّ
،ّمط ة2ّ(ّوذلكّالرتباطّهذاّاملشروعّأبحكامّاملشروعنيّاألولني.ّّاثنيا:ّين صّالفصل17297/2016ّّوعدد17296/2016ّّّّاالستشارينيّعددّّ

تك أن هّ املعروضّعلىّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ بـأوىلّ اإلرهابيةّ والعملياتّ الثورةّ لشهداءّوجرحىّ العامةّ اهليئةّ ملفاتّشهداءّ:ّل فّ مبتابعةّ "التعه دّ
اذّمجيعّاإلجراءاتّالك فيلةّبتيسريّحصوهلمّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّمنّاملدنينيّوأعوانّقو اتّاألمنّالداخليّوالعسكرينيّوأعوانّالديوانةّواخت 

ّالفصلّّأوّحصولّأويلّاحلقّمنه منّالقانونّعدد12ّّّمّحبسبّاحلالّعلىّاملنافعّواحلقوقّاليتّختو هلاّهلمّالقواننيّوالتاتيبّاجلاريّهباّالعمل".ّوينص 
53ّّمنّالقانونّعدد12ّّّّو11ّّ)واملنق حّابلفصلني2013ّّّّاملتعل قّبقانونّاملاليةّالتكميليّلسنة2013ّّّّديسمرب23ّّّّاملؤر خّيف2013ّّّّلسنة51ّّّّ

املاليةّلسنة2015ّّّّديسمرب25ّّّّؤر خّيفّّامل2015ّّلسنةّّ بقانونّ النظرّيف2016ّّواملتعل قّ الشؤونّاالجتماعيةّتتوىلّ (ّعلىّإحداثّجلنةّلدىّوزارةّ
ّّ الفصلني أحكامّ مبقتضىّ املخو لةّ املنافعّ إسنادّ 10ّّّّو9ّّملفاتّ عدد القانونّ 51ّّّّمنّ الداخلي2013ّّّّلسنة األمنّ قواتّ لفائدةّ آنفاّ املذكورّ

أنّ والعسكرينيّوأعّو تقد مّ اإلرهابية.ّويستنتجّمم اّ األعمالّ منّ املتضررينّ املدنينيّ إرهابي ةّوكذلكّ اعتداءاتّ نتيجةّ تعرضواّإلصاابتّ الذينّ الديوانةّ ّّانّ
املسندةّّّاصاتاملهامّاملسندةّللهيئةّالعامةّاملزمعّإحداثهاّمبقتضىّاألحكامّاملشارّإليهاّأعالهّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّتتقاطعّمعّاالختص

املذكورّأعاله.ّلذا،ّويفّظل ّمواصلةّاللجنةّاملذكورةّألعماهلاّطبقاّللقانون2013ّّّلسنة51ّّّّمنّالقانونّعدد12ّّّّإىلّاللجنةّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّ
ّمراجعةّمشموالتّاهليئةّالعامةّاملقتحّإحداثهاّمنّهذهّالناحيةّحنوّمزيدّتدقيقهاّوتوضيحها. منّمشروع3ّّّّاثلثا:ّوردّابلفصلّّّّاحملدثّهلا،ّفإن هّيتعني 

ّاهليئةّالعام ةّلشهداءّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّرئيسّتتم ّتسميتهّمبقتضىّأمرّحكومي".ّّ أن هّابلرجوعّإىلّّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأن هّ"يسري  إالّ 
ّأن ه92ّّّّةّالعلياّطبقاّإلحكامّالفصلّّواملتعل قّبضبطّالوظائفّاملدنيّ 2015ّّأوت17ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة33ّّّّالقانونّعددّّ منّالدستور،ّيتبني 

العلياّ)املط ةّّ املدني ةّ الوظائفّ العامةّضمنّ اهليئاتّ الفصل6ّّّّصن فّرؤساءّ ضبطّ يت م3ّّّمنه(ّ،ّمثّ  يليّ:"ّ اقتضىّماّ التعينيّفيهاّأبنّ منهّإجراءاتّ
لقانون)...(ّابقتاحّمنّالوزيرّاملعينّوبعدّمداولةّجملسّالوزراء،ّويتم ّإعالمّرئيسّمنّهذاّا2ّّالتعينيّيفّالوظائفّاملدنيةّالعلياّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّ

ّمراجعةّالفصلّ  721ّّّ.منّاملشروعّمباّحيتمّشروطّوإجراءاتّالتعينيّيفّالوظائفّالعلياّاملدنيةّاملشارّإليهاّابلقانونّاملذكور3ّاجلمهوريةّهبا".ّلذاّيتعني 

 مومية:  مؤسسات ومنشآت ع -الفقرة الثالثة

يهدفّمشروعّاألمرّاحلكوميّإىلّإحداثّ"الشباكّاملوح دّلرخصّتصويرّاألفالمّالسينمائية"ّلدىّاملركزّالوطينّللسينماّوالصورةّبعدّأنّّ
اإلداريةّ،ّبوزارةّالثقافةّحتتّتسميةّ"الشب اكّاملوح دّإلسداءّاخلدمات2009ّّأفريل28ّّّّاملؤر خّيف2009ّّّّلسنة1338ّّّّكانّحمداثّمبقتضىّاألمرّعددّّ

86ّّمنّاملرسومّعدد2ّّّّمنّالفقرةّالثانيةّمنّالفصل9ّّّّلتصويرّاألفالمّالتونسي ةّواألجنبيةّوذاتّاملشاركةّاألجنبي ة"ّوذلكّتطبيقاّملاّوردّابملط ةّّّّةالالزم
ّّ 2011ّّّّلسنة يف 13ّّّّاملؤر خّ املرك2011ّّسبتمرب إىلّ أوكلتّ اليتّ والصورةّ للسينماّ الوطينّ املركزّ إبحداثّ تراخيصّاملتعل قّ "منحّ صالحيةّ املذكورّ زّ

التنص يستوجبّ والصورةّ للسينماّ الوطينّ للمركزّ اتبعّ إداري ّ املذكورّكهيكلّ الشب اكّ إحداثّ أن ّ األفالم".ّغريّ استغاللّ وأتشرياتّ عليهّّالتصويرّ يصّ
الوطينّللسينماّوالصورةّوطرقّسريهّحىتّيربزّّّاملتعل قّبضبطّالتنظيمّاإلداريّواملايلّللمركز2012ّّجويلية2ّّّّاملؤر خّيف2012ّّّّلسنة753ّّّّابألمرّعددّّ

منّشأنهّأنّيتسب بّيف2012ّّّلسنة753ّّّّضمنّهيكلةّاملركزّاملنصوصّعليهاّابلفصلّاألو لّمنّاألمرّاملذكورّالسي ماّوأن ّعدمّبروزهّابألمرّعددّّ
لسينماّبصفةّعامة.ّلذا،ّفإن هّتفادايّلتشت تّالنصوصّالقانونيةّّتعقيدّاإلجراءاتّعلىّاملتعاملنيّمعّاملركزّاملذكورّبصفةّخاصةّوعلىّالعاملنيّيفّقطاعّا

اذّأمرّحكوميّجديدّينق حّوي ّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّيفّصيغتهّاحلاليةّواخت  تم مّاألمرّعددّوضماانّلوضوحّالقواعدّاإلجرائية،ّيتعني 

 
ّةّلشهداءّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّوضبطّاختصاصاهتاّوصالحياهتا.يتعلقّإبحداثّهيئةّعامّ 17350/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 721
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املزمعّإحداثهّإىلّهياكلّاملركزّالوطينّللسينماّوالصورةّاملنصوصّعليهاّابلفصلّاألو لّّاملذكورّأعالهّوذلكّإبضافةّالشب اكّاملوح د2012ّّّّلسنة753ّّّّ
ّكتخصيصّاببّيضبطّصالحياتهّوتنظيمهّوطرقّسريه  722.منّاألمرّاملشارّإليهّآنفا،

وامل اإلداريّ تنظيمهاّ وضبطّ واهلجرةّ ابخلارجّ للتونسينيّ العام ةّ اهليئةّ إبحداثّ احلكومي ّ األمرّ مشروعّ املهامّّيتعل قّ إىلّ وابلر جوعّ ايل ،ّ
ّكيفماّتقتضيه اّتتداخلّمعّبعضّاملهامّاملوكولةّإىلّديوانّالتونسينيّابخلارج ّأهن  من14ّّّأحكامّالفصلّّّّواملشموالتّاملوكولةّللهيئةّاملزمعّإحداثهاّيتبني 

ّّ عدد 60ّّّّالقانونّ 1988ّّّّلسنة يف 2ّّّّاملؤر خّ لسن1988ّّجوان اإلضايفّ املالي ةّ بقانونّ ّّواملتعل قّ تتطابق1988ة اّ أهن  املوكولةّ ،ّكماّ املهامّ معّ متاماّ
املتعل قّإبحداثّمرصدّوطينّللهجرةّوضبط2014ّّّّأفريل30ّّّّاملؤر خّيف2014ّّّّلسنة1930ّّّّللمرصدّالوطينّللهجرةّاحملدثّمبقتضىّاألمرّعددّّ

حي اتّالر اجعةّإىلّهيكلنيّانفذينّ)ديوانّالتونسينيّابخلارجّواملرصدّتنظيمهّاإلداريّواملايل .ّوابلت ايلّفإن ّإرساءّاهلئيةّاملذكورةّومتكينهاّمنّنفسّالصال
والذ يّميكنّأنّّّّالوطينّللهجرة(ّمنّشأنهّأنّيول دّإشكاالّعلىّمستوىّالت طبيقّمرد هّتنازعّإجيايب ّأوّسليب ّيفّاإلختصاصّبنيّخمتلفّاهلياكلّاملذكورة

ّكلتاّاحلالتنيّتعطيلّلعملّاإلدارةّوتش ّعنهّيف تيتّللمهام ّواملسؤوليات،ّإضافةّإىلّأن ّتعد دّاهلياكلّاإلداريةّيتت بّعليهّإثقالّلكاهلّميزانيةّالد ولةّينجر 
امل احلكومي ّ األمرّ مشروعّ عنّ العدولّ يت جهّ لذاّ إحداثها.ّ املزمعّ ابهليئةّ املناطةّ ابملهام ّ للقيامّ القائمةّكافيةّ اهلياكلّ أن ّ إىلّواحلالّ احلاجةّ النتفاءّ اثلّ

 723ّّ.اهليئةّالعام ةّللت ونسينيّابخلارجّواهلجرةّنظراّإىلّوجودّهياكلّحُمدثةُّمسبقاّتضطلعّبنفسّاملهامّوتسهرّعلىّحتقيقّنفسّاألهدافإحداثّ

ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن ّاهليئةّالعام ةّلشهداءّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّاملزمعّإحداثهاّهيّمؤس سةّّينص 
منه.2ّّلفصلّوميةّذاتّصبغةّإداريةّختضعّإلشرافّوزارةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّأوكلتّهلاّمهامّمت ّضبطهاّابعم

مماثلةّوختضعّلنفسّويت ضحّبتفح صّاملهامّاملوكولةّإىلّاهليئةّاملزمعّإحداثهاّوجهةّاإلشرافّعليهاّأن هّملّيسبقّإحداثّمؤسسةّعموميةّمتارسّمهاماّّ
هذه تبدوّ الدستوريّواملقارن،ّ اإلداريةّوكذلكّ للمحكمةّ القضاءّاالستشاريّ الفقهّوفقهّ استقرّعليهاّ اليتّ اإلشراف.ّوعمالّابملعايريّ املؤسسةّّّّسلطةّ

نّجمالّالقانونّطبقاّللمط ةّمتمي زةّمنّحيثّاملهامّوسلطةّاإلشرافّوهيّبذلكّتشك لّصنفاّجديداّمنّأصنافّاملؤسساتّالعموميةّويغدوّإحداثهاّم
ّعلىّأن هّتتخذّشكلّقواننيّعاديةّالنصوصّاملتعل قةّبـ"إحداثّأصنافّاملؤسساتّواملنشآتّالعمومية65ّّّّاألوىلّمنّالفصلّّ منّالدستورّالذيّينص 

ّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّوالتوجّ  ّواإلجراءاتّاملنظ مةّللتفويتّفيها".ّوعليه،ّفإن هّيتعني  هّحنوّإعدادّمشروعّقانونّعلىّالنحوّاملبني 
املؤّس هذهّ إحداثّ يستحسنّ فإن هّ املالية،ّ قانونّ ضمنّ ميزانيةّهلاّ ورصدّ ختصيصّ تقتضيّ املؤسسةّ هلذهّ املاليةّ االستقالليةّ أن ّ ومباّ مبناسبةّّأعاله.ّ سةّ

.كماّجتدرّاإلشارةّإىلّأن ّوضعّاملؤسسة2016ّنّاملاليةّلسنةّّاملتعل قّبقانّو2015ّّديسمرب25ّّّّاملؤرخّيف2015ّّّّلسنة53ّّّّمراجعةّقانونّاملاليةّعددّّ
مشموالتّّّّحتتّإشرافّوزارةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّيتت بّعنهّمراجعةّمشروعّاألمرّاملتعل قّإبحداثّوضبط

 724ّّ.منّهذهّالناحية2016ّّفيفري5ّ(ّاملؤر خةّيف451/1ّ)48/2016ّهذهّالوزارةّموضوعّاإلحالةّعددّ

ّّ ابلفصل الواردّ التشريعيّ التأهيلّ ضمنّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ 14ّّّّيندرجّ عدد القانونّ 36ّّّّمنّ 2015ّّّّلسنة يف سبتمرب15ّّّاملؤرخّ
املنافسةّأبمرّحكوميّابقتاحّاملتعل قّإبعادةّتنظيمّاملنافسةّواألسعارّالذيّاقتضىّأنهّ"تضبطّطرقّالتنظيمّاإلداريّواملايلّوسريّأعمالّجملس2015ّّّّ

التنظيمّاإلداّر اليتّهتم ّ املقتضياتّ التشريعيّابالقتصارّعلىّ التأهيلّ التقي دّمبجالّ يت جهّمعهّ املكل فّابلت جارة..."ّمباّ الوزيرّ يّواملايلّوسريّأعمالّمنّ
26ّّو25ّّو15ّّاجمللسّوحذفّمقتضياتّالفصولّّ ارهاّمنّجمالّالقانونّوأن ّتضمينهاّصلبّاملشروعّاليتّهتم ّاإلجراءاتّلدىّجملسّاملنافسةّابعتبّ

 
ّيتعلقّابلشباكّاملوحدّلرخصّتصويرّاألفالمّالسينمائيةّ.17460/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 722
ّتنظيمهاّاإلداريّواملايلّ.ّإبحداثّاهليئةّالعام ةّللتونسي نيّابخلارجّواهلجرةّوضبّطّقيتعلّ يتعلق17405/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 723
ّيتعلقّإبحداثّهيئةّعام ةّلشهداءّوجرحىّالثورةّوالعملياتّاإلرهابيةّ.17293/2016ّامللفّاالستشاريّعدد724ّّ
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زّالسلطةّأمامّّيعد ّخروجاّعنّجمالّالتأهيلّالتشريعيّوتنزيالّملقتضياتّتشريعيةّمباّيفتحّإمكانيةّتنقيحهاّبنصوصّأقل ّمنهاّمرتبةّوالطعنّفيهاّبتجاّو
 725ّّّّ.القضاءّاإلداري

ّّ الفصل ّ 18ّّّّنص  تعيني علىّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ خيالفّمنّ التنصيصّ هذاّ أن ّ علىّ رائسيّ أبمرّ العامريّ بربجّ الطريانّ مدرسةّ آمرّ
منّالدستورّوالفقرةّالثانيةّمنّالفصل78ّّاملتعل قّبضبطّالوظائفّالعلياّطبقاّألحكامّالفصل2015ّّلسنة32ّّمنّالقانونّعدد3ّّمقتضياتّالفصلّ

ّكوظيفةّعلياّعسكريةّومتعل قةّابألمنّالقوميّيتم ّالتعينيّفيهاّأبمرّسالفّالذكرّآمريّمؤسساتّالتعليمّالعا3ّّمنهّحيثّصن فّالفصل5ّّّّ يلّالعسكري
 726ّ.املشارّإليه5ّرائسيّبعدّاستشارةّرئيسّاحلكومةّإعماالّألحكامّالفصلّ

الفصلّّ الفقرةّاألخريةّمنّ 3ّّّّاقتضتّ عدد القانونّ 12ّّّّمنّ "يت1993ّّلسنة أنّ املهنيةّ والتقيةّ املستمرّ التكوينّ التكوينّّاحملدثّملركزّ م ّ
مبقتضىّّّخاصةّداخلّمؤسساتّفرعيةّاتبعةّللمركزّيطلقّعليهاّإسمّ"معاهدّالتقيةّالعلياّللشغل"ّعلىّأنّيضبطّتنظيمّهذهّاملؤسساتّالفرعيةّوسريها

ّالفصل1993ّّّّلسنة1493ّّّّأمرّويفّهذاّاإلطارّصدرّاألمرّعددّّ ثّهذهّّمنهّعلىّإحدا29ّّالذيّخصصّاببهّالرابعّللمؤسساتّالفرعيةّونص 
ومبناسبةّتنقيحّاألمرّعددّّ ّالفصل1998ّّّّلسنة386ّّّّمبقتضىّاألمرّعدد1493ّّّّاملؤسساتّأبمرّمثّ  منهّعلىّأنّيضبطّأبمرّتنظيمّوسري17ّّّّنص 

بّالرابعّّسالفّاإلشارةّفإن هّأبقىّعلىّنفاذّمقتضياتّالبا1493ّّاملذكورّأحكامّاألمر386ّّّّاملؤسساتّالفرعيةّالتابعةّللمركزّولئنّألغىّاألمرّعددّّ
منّاملشروعّاملاثلّاملتعلقة24ّّّّو23ّّّّمنهّإىلّحنيّصدورّأمرّيضبطّتنظيمّوسريّاملؤسساتّالفرعية.ّبناءّعليه،ّفإن ّماّجاءتّبهّمقتضياتّالفصولّّ

اّيت جهّمعهّضبطّتنظيمّّبضبطّتنظيمّاملؤسساتّالفرعيةّوتصنيفهاّواخلططّالوظيفيةّالتابعةّهلاّمبقتضىّمقررّتتعارضّمعّالنصوصّسالفةّالذكرّقاطبةّّمب
منّالقانون3ّّّاملؤسساتّالفرعيةّوتصنيفهاّواخلططّالوظيفيةّالتابعةّهلاّصلبّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّتطبيقاّملقتضياتّالفقرةّاألخريةّمنّالفصلّّ

لّاألمرّالذيّمنّشأنهّمتكنيّاملؤسساتّمباّميك نّمنّجتن بّتشت تّالنصوصّواستكمالّالبناءّالقانوينّللمركزّموضوعّاملشروعّاملاث1993ّّلسنة12ّّّّ
 727ّّّّ.عروضالفرعيةّمنّاالضطالعّبدورهاّيفّإطارّالالمركزيةّوتقريبّاملرفقّالعموميّمنّاملتعاملنيّمعهّحسبّماّوردّبوثيقةّشرحّأسبابّاملشروعّامّل

ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن هّ"أحدثتّمنشأةّعمومي ةّتتمت عّابلشخصيّ  ةّاملدني ةّواالستقاللّاملايلّتسم ىّشركةّينص 
ّكماّعر فهاّالفصلّّ 1989ّلسنة9ّّّّمنّالقانونّعدد8ّّّّالدراساتّوهتيئةّسبخةّبنّغياضة".ّوجيدرّالتذكريّيفّهذاّالسياقّأبن ّفئةّاملنشآتّالعمومي ة

ئةّغريّمتجانسةّمنّالذواتّاملعنوي ةّتضم ّمؤسساتّعمومي ةّغريّواملتعل قّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤس ساتّالعمومي ةّهيّف1989ّّاملؤر خّيفّغر ةّفيفريّّ
ّكلي اّأوّجزئي ا،ّوابلتايلّفإن ّاإلشارةّإىلّفئةّاملنشآتّالعمومي ةّال يكفيّلتحديدّالشكلّّّّإداريةّوشركاتّمتتلكّالدولةّأوّذواتّعمومي ةّأخرىّرأسّماهلا

ّي الذيّ إحداثها،ّاألمرّ املزمعّ املعنوي ةّ للذاتّ الدراساتّوهتيئةّسبخةّبنّغياضة"ّّالقانوينّ "شركةّ الذيّستتخذهّ القانوينّ الشكلّ بتحديدّ تداركهّ ّ تعني 
ّكاملّرأسّماهلاّابعتبارّصعوبةّتكوينّشركةّذاتّمسامهاتّعم ومي ةّّوذلكّابلتنصيصّعلىّإحداثّمؤسسةّعمومي ةّغريّإداري ةّأوّشركةّمتتلكّالدولة

 728ّ.كماّمت ّبيانهّبوثيقةّشرحّاألسباب

 عقاري:   -ة الرابعة الفقر 

الوزيرّاملكلفّأبمالكّالدولةّأوّمنّينوبه:ّرئيس"ّّّ-وردّابملط ةّاألوىلّمنّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّاألولّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّماّيلي"
الفصلّّ يتعارضّمعّمقتضياتّ 14ّّّّوهوّماّ القانونّعدد 53ّّّّمنّ 11ّّّّاملؤرخّيف2016ّّّّاسنة ل2016ّّجويلية العموميةّّّاملتعل قّابالنتزاعّ لمصلحةّ

 
ّيتعلقّبضبطّطرقّالتنظيمّاإلداريّواملايلّوسريّأعمالّجملسّاملنافسةّ.17411/2016ّامللفّاالستشاريّعدد725ّّّ

ّيتعل قّبضبطّمهامّوتنظيمّمدرسةّالطريانّبربجّالعامريّ.17645/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 726
ّاهليكلّالتنظيميّللمركزّالوطينّللتكوينّاملستمرّوالتقيةّاملهنيةّ.ضبطّيتعل قّب17705/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 727

ّوهتيئةّسبخةّبنّغي اضةّوتنظيمهاّوطرقّسريهاّ.إبحداثّشركةّالدراساتّ يتعل ق17694/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 728
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الالزم للعقاراتّ املاليةّ القيمةّ يفّحتديدّ املعتمدةّ املعايريّ ضبطّ الدولةّ املكلفّأبمالكّ الوزيرّ يرأسهاّ جلنةّ "تتوىلّ أن:ّ ّعلىّ نص  املشاريعّّالذيّ ةّإلجنازّ
ةّدونّسواه،ّلذاّيت جهّحذفّعبارةّ"أومنّينوبه"ّّالعمومية..."ّوهوّماُّيستنتجّمعهّأنّرائسةّهذهّالل جنةُّأسِندتّحصراّإىلّالوزيرّاملكلفّأبمالكّالدوّل

منّالقانونّاملتعلقّابالنتزاعّللمصلحة14ّّّالواردةّابملط ةّاملشارةّإليهاّواالقتصارّعلىّالوزيرّاملكلفّأبمالكّالدولةّمثلماّإقتضتّذلكّأحكامّالفصلّّ
ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّترك يبةّاللجنةّالوطنيةّاملكلفةّبضبطّاملعايريّاملعتمدةّيفّحتديدّالقيمةّالعامة.ّمنّجهةّأخرىّفقدّنص 

ّّ الالزمة للعقاراتّ والصناعاتّّّإلجنازاملاليةّ السياحةّ وزارةّ عنّ ممثلّ عضويةّ ذكرّ دونّ املعايريّ تلكّ وحتينيّ مراجعةّ وكيفيةّ وحمتوايهتاّ العموميةّ املشاريعّ
املتجددةّواحلالّأهنماّمعنيانّمباشرةّمبوضوعّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض،ّلذاّيت جهّإمتامّالفصلّّّّالتقليديةّوممثلّعنّوزارةّالطاقةّواملناجمّوالطاقات

كماّنص تّاملط ةّاألخريةّمنّالفصلّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّّّسالفّاإلشارةّإبضافتهماّإىلّقائمةّأعضاءّالل جنة.
تونسيةّللدفاعّعنّحقوقّاإلنسانّضمنّتركيبةّالل جنةّواحلالّأن ّموضوعّاألمرّاحلكوميّليسّلهّعالقةّمبجالّتدخلّهذهّّوجودّممثلّعنّالرابطةّال

ّّمبمثلّعنّاإلدارةّالعامةّللعالقةّمعّاجملتمعّاملدينّبوزارةّالعالقةّمّعّاالقتضاءاألخرية،ّلذاّيت جهّاالستغناءّعنهاّضمنّتركيبةّاللجنةّواالستعاضةّعنهاّعندّ
 729ّ.اهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّأوّممثلّعنّاهليئةّالوطنيةّملكافحةّالفساد

 تنظيم إداري:   -الفقرة اخلامسة

املتعلقّإبحداثّوحدةّتصر فّحسب2009ّّّجوان3ّّّّاملؤرخّيف2009ّّّّلسنة1738ّّّّيتعل قّمشروعّاألمرّاحلكوميّبتنقيحّاألمرّعددّّّ
ت الثانية(ّوبضبطّ )املرحلةّ اجلوارّ لسياسةّ األورويبّ تونسّواالحتادّ بنيّ العملّ الشراكةّوخمططّ اتفاقّ برانمجّدعمّ إجنازّ ملتابعةّ نظيمهاّوطرقّّاألهدافّ

اهّالت مديدّيفّمد ةّّسريهاّوذ أن ّاألمرّاحلكوميّاملزمعّتنقيحهّيعد ّانفذّاملفعولّيفّحدودّالفتةّالزمنيةّاحملددةّّّسنوات،ّغري8ّّـبإجنازّالربانمجّّلكّيفّاجت 
تنتهيّيفّّ نفاذهّواليتّ املذكورّوّاحملددةّبستّسنواتّمنّاتريخّ الربانمجّ التصرفّحسبّاألهدافّإلجنازّ يتم ّ.ّوّط2015جوان16ّّّّلوحدةّ املاّملّ

خاللّمد ةّنفاذهّالقانونيةّسالفةّالذكرّفقدّانتفىّأثرّذلكّاألمرّمنّاملنظومةّالقانونية2009ّّّلسنة1738ّّّّمنّاألمرّعدد3ّّّّتنقيحّأحكامّالفصلّّ
الت مديدّيفّأحكامهّابعتبارّانتهاءّسراينّمفعوهلا ولّعنّمشروعّاألمرّاحلكوميّ.ّوعليه،ّوبناءّعلىّماّسبقّفإن هّّيت جهّالعد وأصبحّمنّغريّاجلائزّ

الشراكةّ اتفاقّ برانمجّدعمّ إجنازّ ملتابعةّ األهدافّ حسبّ تصرفّ "إبحداثّوحدةّ يتعل قّ جديدّ حكوميّ أمرّ مشروعّ ضمنّ أحكامهّ إدراجّ املاثلّوّ
مجي "يتضمن ّ تنظيمهاّوطرقّسريهاّ الثانية(ّوبضبطّ )املرحلةّ اجلوارّ لسياسةّ األورويبّ تونسّواالحتادّ بنيّ العملّ ّوخمططّ املتعني  الوجوبيةّ الت نصيصاتّ عّ

ّّ عدد األمرّ حد دهاّ ّ واليت  ّ األهدافّ حسبّ الت صرفّ لوحداتّ احملدثةّ ابألوامرّ 1236ّّّّتوف رهاّ 1996ّّّّلسنة يف 6ّّّّاملؤرخّ املتعل ق1996ّّّجويلية
 730ّ.إبحداثّوحداتّالتصرفّحسبّاألهداف

جويلية11ّّاملؤرخّيف2016ّّلسنة48ّّمنّالقانونّعدد113ّّفصلّيندرجّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّضمنّالتأهيلّالتشريعيّالواردّابلّ
امّل2016ّّ البنكّ للجنةّاإلنقاذّمبقتضىّأمرّحكوميّابقتاحّمنّ الداخليّ النظامّ أنهّ"...ُيضبطّ اقتضىّ الذيّ املاليةّ ركزيّاملتعل قّابلبنوكّواملؤسساتّ

ّمعهّالتقي دّمبجالّالتأهيلّالتشريعيّوذلكّابال قتصارّعلىّاملقتضياتّاليتّهتم ّالنظامّالداخليّلل جنةّاملذكورةّاملت صلةّأساساّبطريقةّّالتونسي"،ّمباّيتعني 
اذّقراراهتاّوالعالقةّبنيّأعضائهاّوهياكلها،ّاألمرّالذيّيت جهّمعهّتفاديّتكرارّاألحكامّالتشريعيةّاملضمن ةّابلفصلني منّاملشروع7ّّّو2ّّّّسريّعملهاّواخت 

 
شاريعّّيتعلقّبضبطّتركيبةّوسريّأعمالّاللجنةّالوطنيةّاملكلفةّبضبطّاملعايريّاملعتمدةّيفّحتديدّالقيمةّاملاليةّللعقاراتّالالزمةّإلجنازّامل2016ّّّ/17840امللفّاالستشاريّعدد729ّّ

ّّّاملعايريّ.العموميةّوحمتوايهتاّوكيفيةّمراجعةّوحتينيّتلكّّ
املتعلقّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّملتابعة2009ّّّّجوان3ّّّّاملؤرخّيف2009ّّّّلسنة1738ّّّّبتنقيحّاألمرّعددّّ يتعل ق17683/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 730

ّضبطّتنظيمهاّوطرقّسريهاّ.إجنازّبرانمجّدعمّاتفاقّالشراكةّوخمططّالعملّبنيّتونسّواالحتادّاألورويبّلسياسةّاجلوارّ)املرحلةّالثانية(ّوّب
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شموالتّجلنةّاإلنقاذّوفتحّإجراءاتّاإلنقاذّملاّينطويّعليهّمثلّهذاّالتكرارّمنّتنزيلّيفّمرتبةّاألحكامّالتشريعيةّمباّيفتحّاملعروضّواليتّتتعل قّتباعاّمب
 731ّّّّّ.إمكانيةّتنقيحهاّبنصوصّأقل ّمنهاّمرتبةّأوّالطعنّفيهاّبتجاوزّالسلطةّأمامّالقضاءّاإلداري

ّّّ الفصل منّ الثالثةّ ابملط ةّ 3ّّّّوردّ األمر مشروعّ تنفيذّّمنّ إلجنازّ الالزمّ الدعمّ بـ"توفريّ ّ يكلف  للشراكةّ االستاتيجيّ اجمللسّ أن ّ احلكوميّ
ويلّوميكنّأنّّاإلستاتيجيةّالوطنيةّللشراكةّبنيّالقطاعّالعامّوالقطاعّاخلاص".ّغريّأن ّاستعمالّعبارةّ"توفريّالدعم"ّوردتّمطلقةّوحتتملّأكثرّمنّأت

49ّّمنّالقانونّعدد37ّّّّذيّيتعارضّمعّالطبيعةّاالستشاريةّللمجلسّاملذكورّوكذلكّمعّمقتضياتّالفصلّّيقصدّهباّتوفريّالدعمّاملايل،ّاألمرّال
ّّ 2015ّّّّلسنة يف 27ّّّّاملؤرخّ "رسم2015ّّّنوفمرب مهامّ املذكورّ للمجلسّ أوكلّ والذيّ اخلاصّ والقطاعّ العامّ القطاعّ بنيّ الشراكةّ بقانونّ املتعل قّ

ب الشراكةّ الوطنيةّيفّجمالّ ّمزيدّّاالستاتيجياتّ يتعني  لذا،ّفإن هّ التنمية".ّ لتوجهاتّخمططاتّ العامّوالقطاعّاخلاصّوضبطّاألولوايتّطبقاّ القطاعّ نيّ
منّاملشروعّالراهنّمباّيتالءمّّمعّالطبيعةّاالستشاريةّللمجلسّومباّيتطابقّمعّّاملهامّاملوكولةّله3ّّّّتوضيحّوتدقيقّمقتضياتّاملط ةّالثالثةّمنّالفصلّّ

 732ّّّّ.ذكورمبقتضىّالقانونّامل

 ة: ة عموميّ ماليّ  -الفقرة السادسة 

ّالفصلّّ املتعلقّبتغيريّتسميةّجوائزّمسندةّيفّبعض2013ّّّجويلية31ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة3175ّّّّجديدّمنّاألمرّعدد2ّّّّنص 
ّّ عدد ابألمرّ تنقيحهّ مت ّ 184ّّّّالقطاعاتّكماّ 2016ّّّّلسنة يف 11ّّّّاملؤرخّ 2016ّّّّفيفري اجلوائز تسندّ أنّ أعالهّّعلىّ إليهاّ املشارّ ابألوامرّ احملدثةّ

مص املذكورةّوحتملّ املعنيةّابجلوائزّ التشحاتّ يفّ املكلفةّابلنظرّ املختصةّ اللجنةّ بناءّعلىّرأيّ القطاعيّ اإلشرافّ منّوزيرّ قرارّ اريفهاّعلىّمبقتضىّ
الفصلّّ أحكامّ إىلّ أن هّابلر جوعّ القطاعي"،ّغريّ اإلشرافّ املنصوصّعلي3ّّميزانيةّوزارةّ اّّجديدّ أهن  ّ يتبني  احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ األو لّ هّابلفصلّ

جديدّاملذكورّآنفا،2ّّّّنص تّعلىّأنّترصدّاالعتماداتّالالزمةّللجائزةّالوطنيةّللتمجةّمبيزانيةّاملركزّالوطينّللتمجةّوهوّماّيتعارضّمعّأحكامّالفصلّّ
ّّ الفصل مقتضياتّ يفّ الن ظرّ إعادةّ معهّ يت جهّ الذيّ ابلّت3ّّاألمرّ املكل فةّجديدّ الوزارةّ ميزانيةّ علىّ للتمجةّ الوطنيةّ اجلائزةّ مبلاّ حيملّ أنّ علىّ نصيصّ

علىّتنقيحّّاقتصرتاملاثلّّمشروعّاألمرّاحلكوميوردّابملالحظةّالسابقة،ّجتدرّاإلشارةّإىلّأن ّأحكامّّاملجهةّأخرى،ّوأخذاّبعنيّاالعتبارّّابلثقافة.ّمن
املتعلقّإبحداثّاجلائزةّالوطنيةّللتمجة،ّغريّأن هّابلتمع نّيفّبقيةّأحكامّهذا2008ّّمارس24ّّخّيفّاملؤّر2008ّلسنة787ّّمنّاألمرّعدد3ّّالفصلّ

ّأن ّمعهدّتونسّللتمجةّ)املركزّالوطينّللتمجةّسابقا(ّهوّاملشرفّعلىّعملي ةّتقدميّالتشحاتّلنيلّاجلائزةّالوطنيةّلل تمجةّوتقييمهاّ)الفصولّاألمر،ّيتبني 
ّكانّمنّاملفروضّأنّحتملّمصاريفّاجلائزةّالوطنيةّللتمجةّعلىّميزانيةّالوزارةّاملكل فةّابلثقافة،ّفمنّاببّأوىلّوأحّر(ّغ10إىل4ّّّّمنّّ ىّأنّّريّأن هّإذاّما

النظرّيفّمقتضياتّّّتكونّهذهّالوزارةّهيّاملعني ةّبعملي ةّتقدميّالتشحاتّلنيلّاجلائزةّوتقييمها.ّوعليهّوضماانّلتناسقّاألحكامّالقانونية،ّتت جهّإعادة
املتعلقّإبحداثّاجلائزةّالوطنيةّللتمجةّبرم تهاّيفّاجتاهّضمانّمطابقتهاّمعّأحكامّاألمر2008ّّّمارس24ّّّّاملؤرخّيف2008ّّّّلسنة787ّّّّاألمرّعددّّ

ّكماّمت ّتنقيحه2013ّّجويلية31ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة3175ّّّّعددّّ 184ّّابألمرّعددّّّّاملتعلقّبتغيريّتسميةّجوائزّمسندةّيفّبعضّالقطاعات
 2016.733فيفري11ّّاملؤرخّيف2016ّّةّلسن

ّعلىّأن ه"ّختضع31ّّّّيندرجّمشروعّاألمرّاحلكوميّضمنّالتأهيلّالتشريعيّاملنصوصّعليهّابلفصلّّ مكررّمنّجمل ةّاالتصاالتّوالذيّنص 
الدعوةّإىلّاملنافسة.ّتضبطّقواعدّوإجراءاتّالدعوةّإىلّإقامةّواستغاللّشبكاتّالنفاذّإلجازةّتسندّمبقتضىّقرارّمنّالوزيرّاملكلفّابالتصاالتّبعدّّ

اإلختصاصّّاملنافسةّمبقتضىّأمر"ّطبقّماّتضمنتهّوثيقةّشرحّاألسبابّوهوّماّأكدهّالفصلّاألو لّمنهّ،ّغريّأن ّّمشروعّاألمرّالراهنّملّميارسّهذاّّ
فسّالوقتّمهمةّإختيارّاملؤسسةّاليتّستتوىلّإقامةّوإستغاللّشبكةّنفاذّيفّنّّهلاّّعهدمنهّّاليت3ّّّّإحداثهاّابلفصلّّّّوفو ضهّصربةّإىلّاللجنةّاملقتح

 
ّيتعلقّبضبطّالنظامّالداخليّللجنةّإنقاذّالبنوكّواملؤسساتّاملاليةّ.17716/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 731
ّيتعلقّبضبطّتركيبةّوصالحياتّاجمللسّاإلستاتيجيّللشراكةّبنيّالقطاعّالعامّوالقطاعّاخلاصّ.17336/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 732
ّاملتعلقّإبحداثّاجلائزةّالوطنيةّللتمجةّ.2008ّمارس24ّّاملؤرخّيف2008ّّلسنة787ّّبتنقيحّاألمرّعددّيتعل ق17576/2016ّّشاريّعددّامللفّاالستّ 733
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العروضّوفرزهاّوحتليلهاّ(ّوأيضاّصالحيةّفتح2ّّلتوفريّخدماتّأنتانتّدونّبيانّاإلجراءاتّواملعايريّاليتّينبغيّإعتمادهاّيفّإختيارّاملؤسسةّ)الفصلّّ
ّك (ّوهوّماّيشكلّخرقاّألحكامّالفصل5ّرزّومعايريّالتحليلّوالتتيبّ)الفقرةّاألوىلّمنّالفصلّإجراءاتّوقواعدّفتحّالعروضّومنهجيةّالفّبياّنوترتيبها

سيماّّثلّّمنّجمل ةّاإلتصاالت.ّلذاّيت جهّمراجعةّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّيفّإجتاهّحتديدّمالمحّتلكّالقواعدّواإلجراءاتّضمنّاملشروعّاملا31ّّ
 734ّّ.الشفافيةّوتكافؤّالفرصّمماّيستوجبّنشرّتلكّالتاتيبّامّمبدأيحّتإبّكفيلةوأن ّتلكّاإلجراءاتّتكونّّ

املتعل قّبقانون2015ّّّلسنة53ّّّّيتعل قّاألمرّاملاثلّبضبطّشروطّوإجراءاتّإسنادّاالمتيازّوذلكّبناءّعلىّأتهيلّتشريعيّمنّالقانونّعددّّ
الفص2016 املاليةّلسنة املعروضلّاألو لّمنّمشروعّّ.ّويت ضحّابلر جوعّإىلّ امتدادهّإىلّّاألمرّ الذ كرّمنّحيثّ التشريعيّسالفّ التأهيلّ أن هّجتاوزّ ّ،

سالف2015ّّّلسنة53ّّّّمنّالقانونّعدد83ّّّّحتديدّاملنتفعنيّابالمتيازّإىلّجانبّحتديدّإجراءاتّاإلنتفاعّبهّمنّانحيةّ،ّوتكرارهّملقتضياتّالفصلّّ
ّّصلبّنصوصّأدىنّمنهاّ،ّّالتأهيلّالتشريعيّاملشارّإليهّوملاّميث لهّتكرارّاألحكامّّالتشريعيةّمنّتنزيلّملقتضياهتاالذ كرّمنّانحيةّأخرى.ّوابلن ظرّلتجاوزّّ

يت جهّحذفّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّّّّفإن هّّ،السلطةأوّالطعنّفيهاّبدعوىّجتاوزّّ مباّيفتحّاإلمكانيةّلتنقيحهاّبنصوصّأقل ّمنهاّمرتبة
 735ّ.جّأحكامّحتيلّإمجاالّإىلّاملؤسساتّالواردةّبقواننيّاملاليةاملاثلّأوّإدرّا

املتعل قّابلص كوك2013ّّّجويلية30ّّاملؤر خّيف2013ّّلسنة30ّّمنّالقانونّعدد21ّّتكراراّألحكامّالفصل23ّّو11ّتضمنتّالفصولّاألولّوّ-
اّيعد ّتنزيالّألحكامّّتشريعيةّإىلّمنزلةّالتاتيبّاألمرّالذ ّمعهّتفاديهّوفقاّملاّاستقرّعليهّفقهّاحملكمةّاالستشاريّيفّهذاّاجملالّّاإلسالمي ةّمم  يّيتعني 

30ّّمنّالقانونّعدد21ّّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّقل صّمنّمهامّاملودعّلديهّابملقارنةّمعّاملهامّاملوكلةّإليهّمبقتضىّالفصل11ّّّّأن ّالفصلّّّوخاصةّّ
 .  736سالفّالذك ر2013ّلسنةّ

ّالفصلّّّّ- شروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن هّ"بطلبّمنّالص ندوقّاملشتكّللص كوك،ّيقومّاملودعّلديهّبتحويلّاملوجوداتّاملودعةّإىلّمودعّّمنّم15ّّينص 
الصندوقّاملشتكّللصكوكّملكي ةّمشتكةّتّت ّأن ّ يتبني  التالية:ّ املالي ة"،ّوهوّماّيستدعيّاملالحظاتّ الس وقّ بعدّإعالمّهيئةّ ضم نّحصصاّّلديهّآخرّ

الفصلنيّّّّوأمواال معىنّ عدد21ّّّّو12ّّجاهزةّعلىّ القانونّ 30ّّّّمنّ الفصل2013ّّّّلسنة طبقاّألحكامّ املعنوي ةّ يتمت عّابلشخصي ةّ من13ّّّوهوّالّ
للصندوقّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّالذيّخو ل15ّالّميكنهّقانوانّاإللزامّوااللتزام،ّوترتيباّعليه،ّفإن ّمقتضياتّالفصلّّفإن هّالقانونّذاتهّوابلت ايل

ّالفصلّّ ّكماّخص  2013ّّلسنة30ّّّّمنّالقانونّعدد17ّّّّطلبّحتويلّموجوداتهّإىلّمودعّلديهّآخرّالّتنسجمّمعّاألحكامّالقانوني ةّسالفةّالذكر.
منّمشروعّاألمر15ّّّ)املط ةّالث الثةّمنّالفقرةّاألوىل(ّشركةّالتصر فّمبهم ةّ"التصر فّيفّموجوداتّالص ندوقّاملشتكّللص كوكّ،ّبينماّمك نّالفصلّّ

هاّالفصلّاحلكوميّاملاثلّالص ندوقّمنّممارسةّهذهّاملهم ةّبتحويلّموجوداتّالص ندوقّإىلّمودعّلديهّآخرّويفّذلكّتعد ّعلىّالصالحي اتّاليتّحد د
ّالفصل17ّّّّ ّكماّنص  لصندوقّاملشتكّللص كوكّعلىّأن ه:ّ"يتم ّأتسيسّا2013ّّلسنة30ّّّّمنّالقانونّعدد15ّّّّمنّالقانونّاملذكورّلشركةّالتصر ف.

ّكل ّمنّشركةّالتصر فّواملودعّلديهّإعدادّنظامهّالد اخليّعمالّأبحكامّّ من16ّّّالفصلّّمببادرةّمشتكةّمنّقبلّشركةّالت صر فّواملودعّلديه"،ّويتوىل 
ّمنّهذهّاألحكامّأمه يةّالدورّاملوكولّللمودعّلديهّيفّأتسيسّالص ندوقّوضبطّنظاّم هّالد اخليّومراقبةّالتصر فّيفّموجوداتهّّنفسّالقانون.ّويستشف 

منّاملشروع(،ّاألمرّالذيّالّيستقيمّمعهّالتنصيصّعلىّإمكاني ةّتغيريهّبتحويلّاملوجوداتّاملودعةّلديهّإىلّمودع24ّّّّإىل18ّّّّوحماسبتهّ)الفصولّمنّّ
إتباعها، الواجبّ اإلجراءاتّ ضبطّ املالي ةّودونّ الس وقّ هيئةّ إعالمّ التصر ف.ّّّّلديهّآخرّوذلكّمبجر دّ معّشركةّ مرتبطّابتفاقي ةّ لديهّ املودعّ خاص ةّأن ّ

ّّ الفصل أحكامّ مراجعةّ يت جهّ فإن هّ سبق،ّ ماّ علىّ املزمع15ّّّوترتيباّ اإلجراءاتّ ضبطّ اجتاهّ يفّ أعالهّ املبينةّ القانونيةّ األحكامّ معّ يتالءمّ مباّ املذكورّ

 
خدماتّأنتانتّّّّيتعلقّبضبطّقواعدّوإجراءاتّالدعوةّإىلّاملنافسةّإلسنادّإجازةّأوّإجازاتّإلقامةّواستغاللّشبكةّنفاذّلتوفري17717/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 734

ّاألشياءّ.
أوت18ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة30ّّّّمنّالقانونّعدد19ّّّّشروطّوإجراءاتّإسنادّاالمتيازّاملنصوصّعليهّابلفصلّّ يتعلقّبضبط17263/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 735

ّّ.2015املتعل قّبقانونّاملاليةّالتكميليّلسنة2015ّّ
ّبشروطّتكوينّالصندوقّاملشتكّللصكوكّوتصفيتهّاملسبقةّ.يتعلق17413/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 736
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مبّاتباعها آخرّ لديهّ مودعّ إىلّ الصندوقّ موجوداتّ بتحويلّ تسمحّ لديهّّواليتّ واملودعّ التصر فّ شركةّ بنيّ املربمةّ االتفاقيةّ مآلّ إىلّ التعر ضّ ذلكّ يفّ اّ
 .  737منّاملشروعّضماانّلتناسقّالنّص8ّاملنصوصّعليهاّابلفصلّ

تضم نهّلتأهيلّتشريعي2016ّّّاملتعل قّبقانونّاملاليةّلسنة2015ّّّّديسمرب25ّّّّاملؤر خ2015ّّّّلسنة53ّّّّمنّالقانونّعدد73ّّّّيت ضحّمنّالفصلّّّّ-
ّطل تكتسيّ اليتّ ّ للديوانةّ العامةّ اإلدارةّ مبصاريفّ املتعل قةّ الصفقاتّ علىّ واملصادقةّ املصاريفّ علىّ التأشريّ طريقةّ لضبطّ التتيبيةّ سر اي.ّلسلطةّ ابعاّ

الفصولّمنّّ تعل قها7ّّإىل2ّّّّوابلر جوعّإىلّمقتضياتّمشروعّاألمر،ّوخاصةّ ّ يتبني  الصفقاتّّّّمنهّ الصبغةّّإبجراءاتّعقدّ العام ةّالسريةّلذاتّ إلدارةّ
ّّ وابلتايل الصفقات.ّ علىّ واملصادقةّ التأشريّ طريقةّ يفّ التتيبيةّ السلطةّ تدخ لّ جمالّ حصرّ الذيّ التشريعيّ التأهيلّ بذلكّ متجاوزةّ طرقّّللديوانةّ فإن ّ

السرية الصبغةّ املصاريفّذاتّ إبرامّ للديوانّةّّوإجراءاتّ العامةّ أوّّ،لإلدارةّ إطارّصفقةّ تبقّّسواءّيفّ العملّخارجها،ّ بهّ التشريعّاجلاريّ ىّخاضعةّإىلّ
علىّحنوّيؤمنّالتقي دّابملبادئّاألساسيةّّّّاملتعلقّبتنظيمّالصفقاتّالعمومية2014ّّمارس13ّّّّاملؤرخّيف2014ّّّّلسنة1039ّّّّوخباص ةّمنهّاألمرّعددّّ

اإلجراء وشفافيةّ الفرصّ وتكافؤّ العموميّ الطلبّ أمامّ )املساواةّ جهةّ منّ العموميّ الشراءّ حتكمّ إىلّاليتّ واالستجابةّ املنافسة...(ّ إىلّ واللجوءّ اتّ
عددّّّّاألمرّّمن41ّّالفصلّّّّويفّهذاّالصدد،ّيت ضحّابلرجوعّإىلّّمقتضياتّالطبيعةّالسريةّللمصاريفّموضوعّمشروعّاألمرّاملعروضّمنّجهةّأخرى.

التفاوضّاملباشرّعلىّأن هّجيبّعلىّّّّنّاللجوءّإىلأن ّإبرامّالصفقاتّالعموميةّيت مّمبدئياّبواسطةّطلبّالعروضّوّاستثنائياّميك2014ّّلسنة1039ّّّّ
وبناءاّعلىّماّسلفّبيانه،ّيت جهّحذفّاألحكامّّّّاملشتيّالعموميّأنّيربرّالصبغةّاخلصوصيةّلكلّصفقةّتستدعيّتطبيقّإجراءاتِّاستثنائيةّإلبرامها.

املتعلقةّبضبطّطّرريفّواااملتعل قةّإبجراءاتّعقدّاملص السريةّلالقتصارّعلىّتضمنيّاألحكامّ الصبغةّ املصاريفّذاتّ للد يوانةّيقةّأتشريةّ العامةّ ّإلدارةّ
 . 738املشارّإليهّآنفّا73ّتقي داّابلتأهيلّالتشريعيّاملسندّمبقتضىّالفصلّ

 مالحظات تتعّلق ابملصادقة على األنظمة األساسّية اخلاّصة أو تنقيحها:  -الفرع الثان

 تكرار أحكام تشريعية:   -الفقرة األوىل

منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأحكاماّتكر ر48ّّّوالفصل23ّّّّوالفقرةّالثالثةّمنّالفصل6ّّّّتضم نتّاملط ةّالثالثةّمنّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّّّ-
ّّ الفصل مقتضياتّ 33ّّّّتباعاّ والفصل 14ّّّّاثمناّ 13ّّّّوالفصل عدد القانونّ 9ّّّّمنّ 1989ّّّّلسنة فيفري أو لّ يفّ ابملسامهاّت1989ّّاملؤر خّ ّّواملتعل قّ

ّكماّتضم نتّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّّ ديسمرب30ّّّّاملؤر خّيف1996ّّّّلسنة112ّّّّمنّالقانونّعدد2ّّّّتكراراّألحكامّالفصل23ّّّّواملنشآتّالعمومي ة،
لىّهذهّالتاتيبّمباّواملتعل قّبنظامّاحملاسبةّللمؤس سات،ّاألمرّالذيّيؤولّإىلّتنزيلهاّمنزلةّالتاتيبّوإخضاعهاّابلتايلّللنظامّالقانوينّاملنطبقّع1996ّّ

ّتفاديه،ّوهوّماّالّيستقيمّقانوانّّويؤديّإىلّإمكانيةّتنقيحهاّمبوجبّنصّترتييب  739ّ.تعني 

 إدماج:  -الفقرة الثانية

ّالفصلّّ  كآخرّأجلّللمشاركةّبصفةّاستثنائيةّيفّاإلدماجّيفّرتبّسلك2016ّّّّنوفمرب30ّّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّاتريخ2ّّّّنص 
ّالفصلّـفالحةّوالصياملكوننيّيفّاّل منّنفسّاملشروعّعلىّأجلّ"مخسةّوأربعنيّيوماّبدايةّمنّاتريخّصدورّهذاّاألمرّابلرائد3ّّدّالبحريّ،ّيفّحنيّنص 

ّوهوّماّيت جهّمعهّاالحت فاظّأبجلّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية"،ّغريّأن ّالتنصيصّعلىّأجلنيّخمتلفنيّمنّشأنهّأنّيطرحّإشكالياتّعندّتطبيقّالنص 
ّكآخرّأجلّلتقدميّالواثئقّاملعنيةّوذلكّإم اّابالكتفاءّأبجلّّ لتعل قها3ّّّوحذفّمقتضياتّالفصل2ّّّّاملنصوصّعليهّابلفصل2016ّّّّنوفمرب30ّّّّواحد

 
ّيتعلقّبشروطّتكوينّالصندوقّاملشتكّللصكوكّوتصفيتهّاملسبقةّ.17413/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 737
ّيوانةّواملصادقةّعلىّالصفقاتّاملتعل قةّهباّ.يتعلقّبضبطّالطريقةّاخلاصةّبتأشريّاملصاريفّذاتّالصبغةّالسريةّلإلدارةّالعامةّللّد17295/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 738
ّيتعلقّإبحداثّوكالةّالتكوينّيفّمهنّالسياحةّوضبطّتنظيمهاّاإلداريّوّاملايلّوطرقّتسيريهاّ.17440/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 739
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الفصلّّ موضوعّ قبل2ّّّّبنفسّ اإلدماج(،ّأوحذفّعبارةّ"وذلكّ مطالبّ لتقدميّ أجلّ الفصل2016ّّنوفمرب30ّّّّ)آخرّ صلبّ املنصوصّعليهاّ ّ"2ّّ
  740ّ.أعالهاملشارّإليهّ

 ضبط عدد ساعات العمل:  -الفقرة الثالثة

وسلكّ واإلعالميةّ االنقليزيةّ اللغةّ ملدرسيّ املشتكّ للسلكّ ابلنسبةّ األسبوعيةّ العملّ ساعاتّ عددّ بضبطّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ تعل قّ
رةّالتعليمّالعايلّوالبحثّّللتدريسّمبؤسساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّالتابعةّلوزااملدرسنيّالعاملنيّابملدارسّاإلعداديةّواملعاهدّالتابعةّلوزارةّالتبيةّاملباشرينّ

ّّّّ،العلمي الفصل إىلّ 4ّّّّوابلر جوعّ عدد األمرّ 2015ّّّّمنّ االنقليزية1998ّّّلسنة اللغةّ ملدرسيّ املشتكّ ابلسلكّ اخلاصّ األساسيّ ابلن ظامّ املتعلقّ
التابعةّلوزارةّّواإلعالميةّوسلكّاملدرسنيّالعاملنيّابملدارسّاإلعداديةّّ واملعاهدّالتابعةّلوزارةّالتبيةّاملباشرينّللتدريسّمبؤسساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّ

ّكماّمت ّتنقيحهّوإمتامهّمبقتضىّاألمرّعددّّ ّأن هّّقدف2000ّّجانفي31ّّّّاملؤر خّيف2000ّّّّلسنة305ّّّّالتعليمّالعايلّوالبحثّالعلمي عددّّمت ّضبطّّّّتبني 
ّّ ابلنسبة العملّ العايلّساعاتّ الت عليمّ ومبؤس ساتّ التبيةّ لوزارةّ التابعةّ التعليمّ مبؤسساتّ العاملنيّ واإلعالميةّ اإلنقليزيةّ اللغةّ ملدرسيّ املشتكّ للسلكّ

ّالفصلّاألو لّمنّاملشروعّعلىّضبطّهذاّالت وقيتّأبرب18والبحثّالت ابعةّلوزارةّالتعليمّالعايلّبثماينّعشرةّ) عّعشرةّّ(ّساعةّيفّاألسبوعّّيفّحنيّينص 
(14ّّ الفصل إلغاءّ علىّ التنصيصّ دونّ األسبوعّ يفّ ساعةّ األمر4ّّّ(ّ مشروعّ إمتامّ القانوني ةّ الن صوصّ لتضاربّ تفادايّ معهّ يت جهّ مباّ آنفاّ إليهّ املشارّ

 .741ّّسالفّالذ كر4ّاحلكوميّالر اهنّبتضمينهّمقتضياتّإلغائي ةّللفصلّ

 أسالك وأسالك فرعية:   -الفقرة الرابعة 

ّبسلكّتقنييّوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّغريّأن هّملّيردّبوثيقةّّيتعل قّمشرّوّّ عّاألمرّاحلكومي ّبضبطّالنظامّاألساسي ّاخلاص 
ّخمالفّلألمرّعددّّ بنظامّأساسي ّخاص  الفالحةّ تقنييّوزارةّ إفرادّ واملتعل ق1999ّّّأفريل12ّّّّاملؤر خّيف1999ّّّّلسنة821ّّّّشرحّاألسبابّماّيرب رّ

ّكاف ةّالتقنينيّجبميعّالوزاراتّوهوّنظامّخاصّ بض ّابلسلكّالتقينّاملشتكّلإلداراتّالعمومي ةّالذيّينطبقّعلى خيالفّبعضّّّبطّالنظامّاألساسي ّاخلاص 
املائيةّوالصيدّالبحريّيفّسلكّّأحكامّقانونّالوظيفةّالعمومي ة،ّإضافةّإىلّأن ّإدماجّاألعوانّاملنتمنيّللسلكّالتقينّاملشتكّالتابعّلوزارةّالفالحةّواملواردّّ

ّكل ّمرب رّجد يّتقنييّوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّسيكونّمنّرتبّقدميةّإىلّرتبّجديدةّمتطابقةّدونّأي ّتغيريّاألمرّالذيّينتفيّمّع ه
ّّ أساسي  بنظامّ الفالحةّ وزارةّ تقنييّ إفرادّ أن ّ .ّكماّ خاص  أساسي ّ ونظامّ ّ خاص  بسلكّ التقنينيّإلفرادهمّ ابقيّ أمامّ اجملالّ يفتحّ أنّ شأنهّ منّ ّ خاص 

ال التتيبي ةّومنّأتثريّعلىّ النصوصّ يفّ مرب رّ تضخ مّغريّ منّ يستتبعهّ لهّوماّ مماثلةّ خاص ةّ أساسي ةّ للمطالبةّأبنظمةّ األخرىّ األساسي ّابلوزاراتّ نظامّ
العمومي ةّإبفراغهّمنّحمتواهّوجدّو التقينّاملشتكّلإلداراتّ ّابلسلكّ ّّاخلاص  النظامّاألساسي ّاخلاص  بتنقيحّ اه،ّوعليهّفإن هّيكونّمنّاألجدىّاالكتفاءّ

"2ّتقينّرئيسّمنّ"أّّابلسلكّالتقينّاملشتكّلإلداراتّالعمومي ةّإبضافةّالرتبتنيّاجلديدتنيّ)تقينّعامّوتقينّرئيسّفوقّالرتبة(ّوتغيريّالصنفّالفرعيّلرتبة
"أ تقّن1إىلّ بنيّ املساواةّ ضمانّ أجلّ منّ وذلكّ األمرّ"ّ مشروعّ عنّ العدولّ يت جهّ فإن هّ لــذاّ األخرى.ّ ابلوزاراتّ التقنينيّ وخمتلفّ الفالحةّ وزارةّ ي يّ

ّ.742احلكوميّ 
مبشروعّّ املعني ةّ الثالثةّ الفرعيةّ األسالكّ ملختلفّ املنتمونّ األساتذةّ هباّ يضطلعّ اليتّ ابملشموالتّ املتعل قةّ للمقتضياتّ ابلرجوعّ ّ األمرّّّيتبني 

اّتت كر رّمنّرتبةّإىلّرتبةّأخرىّلتشابهّاألنشطةّواالختصاصاتّاليتّيضطلعّهباّاألعوانّاملنتمونّلكل ّرتبةّمنّهذهّالرتبّعلىّغرارّّاحلكوميّ،ّأهن 

 
ّبسلكّاملكو ننيّيفّالفالحةّوالصيدّالبحريّ.17632/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 740 ّيتعل قّبسن ّأحكامّاستثنائيةّللنظامّاألساسيّاخلاص 
ّّيتعلقّبضبطّعددّساعاتّالعملّاألسبوعيةّابلنسبةّللسلكّاملشتكّملدرسيّاللغةّاالنقليزيةّواإلعالميةّوسلكّاملدرسنيّالعاملني17347/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 741

ّلوزارةّالتعليمّالعايلّوالبحثّالعلميّ.ابملدارسّاإلعداديةّواملعاهدّالتابعةّلوزارةّالتبيةّاملباشرينّللتدريسّمبؤسساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّالتابعةّ
ّبسلكّتقني يّوزارةّالفالحةّواملواردّاملائي ةّوالصيدّالبحرّي17376/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 742 ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسي ّاخلاص 
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نيّابلرتبّاألربعّاألوىلّالتابعةّللسلكّالفرعيّإلطاراتّالتدريبّالرايضيّ)رتبةّأستاذّأو لّممي زّدرجةّاستثّن ضة،ّرتبةّائي ةّيفّالراياضطالعّاألساتذةّاملرمس 
ابقّتكر رّتباعاّفيماّّأستاذّأو لّممي زّيفّالرايضة،ّرتبةّأستاذّأو لّفوقّالرتبةّيفّالرايضةّورتبةّأستاذّأو لّيفّالرايضة(ّبنفسّاملشموالتّواملهامّوهوّتط

ضّمعّمبدأّالتدر جّاهلرميّالذيّيفتضّأنّتضطلعّّيتعل قّابلرتبّالثالثّاملواليةّوالرتبتنيّاألخريتنيّوابلنسبةّأيضاّلألسالكّالفرعي ةّاألخرىّوهوّماّيتعاّر
اهّمجعّاملشموالتّاملشتكةّضمنّأحكا ّكل ّكل ّرتبةّمبشموالتّمتي زهاّعنّالرتبةّاألدىنّمنها.ّوعليه،ّفإن هّتتجهّمراجعةّاملشموالتّيفّاجت  مّعام ةّوإفراد

ّ.743رتبةّمبشموالتّخصوصيةّمتي زهاّعنّالرتبةّاألدىنّمنهّا
ّابلّرّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن ّاملشموالتّاملوكولةّلألعوانّاملنتمنيّلرتبّحمافظ25ّّّّو9ّّ،11ّّ،13ّّ،17ّّ،21ّّجوعّإىلّالفصولّّيتبني 

اجلوانبّّعامّالتاثّوحمافظّرئيسّالتاثّوحمافظّمستشارّالتاثّوحمافظّالتاثّوحمافظّمساعدّالتاثّومعاونّحمافظّالتاثّتتقاطعّيفّالعديدّمنّّ
11ّّواملط ةّالثانيةّمنّالفصل9ّّتوجهاتّالثقافيةّوحضورّجلساتّاهلياكلّاحملليةّواجلهويةّذاتّالعالقةّابلتاثّ)املط ةّالثانيةّمنّالفصلّكمهمةّضبطّال

امسةّمنّمنّاملشروع(ّوكذلكّمهمةّجردّوتوثيقّالتاثّاملاديّوغريّاملاديّّ)املط ةّّاخل11ّّواملط ةّالسادسةّمنّالفصل9ّّّّواملط ةّالرابعةّمنّالفصلّّ
الفصل13ّّّّالفصلّّ منّ اخلامسةّ الفصل17ّّواملط ةّ منّ الرابعةّ التارخييةّواملتاحف21ّّّّواملط ةّ األثريةّواملعاملّ للمواقعّ مهمةّدليلّ املشروع(ّوكذلكّ منّ

الفصلّّ اخلامسةّمنّ ّ الفصل21ّّّّ)املط ةّ الرابعةّمنّ ا25ّّواملط ةّ الفصولّ مقتضياتّ مراجعةّ يت جهّ فإن هّ املشروع(.ّوعليه،ّ تفاديّمنّ اهّ اجت  يفّ ملذكورةّ
فض املعروض،ّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ اختاذّ منّ املنتظرةّ األهدافّ حتقيقّ يضعفّ مباّ التنازعّ إىلّ تؤديّ قدّ اليتّ واالختصاصاتّ املهامّ عنّازدواجيةّ الّ

 .744ابملشموالتّاملتقاطعةّضرورةّالتنصيصّعلىّأن ّالرتبّاملزمعّإحداثهاّمتارسّاملهامّاملوكولةّهلاّابلتنسيقّيفّماّبينهاّفيماّيتع لق
ّكاآليت:ّ"ّتنسحبّأحكامّاألمرّّّ يت جهّملزيدّتوضيحّموضوعّاألمرّاحلكوميّتعديلّمقتضياتّالفصلّاألو لّمنهّعلىّحنوّميكنّأنّيكون

داديةّواملعاهدّاملتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالقيمنيّالعاملنيّابملدارسّاإلع2013ّّجوان10ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة2525ّّّّعددّّ
ألو لّمنّمشروعّاألمرّالتابعةّلوزارةّالتبيةّعلىّسلكّالقيمنيّالتابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحري".ّمنّجهةّأخرى،ّفقدّوردّابلفصلّا

ظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّاملتعلقّبضبطّالن2013ّّجوان10ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة2525ّّّّاحلكوميّاملعروضّأنّتنسحبّأحكامّاألمرّعددّّ
التابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّّ التابعةّلوزارةّالتبيةّعلىّسلكّالقيمنيّ والصيدّالبحري،ّغريّأن هّالّالقيمنيّالعاملنيّابملدارسّاإلعداديةّواملعاهدّ

إش لسلطةّ خضوعهماّ الس لكنيّوخاص ةّ خلصوصيةّ اعتباراّ برم تهاّ األمرّ أحكامّهذاّ سحبّ 13ّّو11ّّو9ّّو5ّّرافّوزارتنيّخمتلفتنيّ)الفصولّّميكنّ
(ّمنّجهة،ّولتضم نّاألمرّسالفّالذكرّأحكاماّانتقاليةّموضوعّالبابّالسابعّمنهّمتعل قةّإبدماجّالقيمنيّالعاملنيّابملدارس22ّّو19ّّو17ّّو16ّّو

(ّاألمر24ّّو23ّّو22ّّو21ّّو20ّّ)الفصول2013ّّّّمنّجانفيّّاإلعداديةّواملعاهدّالتابعةّلوزارةّالتبية،ّمنهاّماّتضم نّمفعوالّرجعياّلإلدماجّبدايةّّ
النظ إعادةّ تت جهّ التتيبية،ّ القاعدةّ لوضوحّ وّ سـبـق،ّ ماّ علىّ وأتسيساّ أخرى.ّ جهةّ منّ القانونيةّ النصوصّ رجعيةّ عدمّ مبدأّ معّ يتعارضّ يفّالذيّ رّ

بهاّمعّإدراجّأحكامّأتخذّبعنيّاالعتبارّخصوصيةّسلكّّمقتضياتّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّيفّاجتاهّحتديدّأكثرّدق ةّلألحكامّاملمكنّسح
لسنة3162ّّّرّعددّّالقيمنيّالتابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحري.ّوأحكامّأخرىّانتقاليةّتنظ مّإدماجّالقيمنيّاخلاضعنيّألحكامّاألم

روعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّحيزّالن فاذ،ّأوّصياغةّنظامّأساسيّخاصّومعايريّإدماجهمّيفّالر تبّاجلديدةّأبثرّينطبقّمنّاتريخّدخولّمش2006ّّ
اإلعداديةّواملعاهدّّّّبسلكّالقيمنيّالتابعنيّلوزارةّالفالحةّواملواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّيستوعبّاألحكامّاملنطبقةّعلىّسلكّالقيمنيّالعاملنيّابملدارس

ّ.745وأيخذّبعنيّاالعتبارّاتريخّنفاذّنظامهمّاألساسيّاجلديّدّالتابعةّلوزارةّالتبيةّاملتالئمةّمعّخصوصيةّسلكهم

 
ّاجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالرايضةّ.يتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالّر17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 743
ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّحمافظيّالتاثّابملعهدّالوطينّللتاثّ.17629/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 744
ّواردّاملائيةّوالصيدّالبحريّ.واملّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّالقيمنيّالتابعنيّلوزارةّالفالحةيتعلق17370/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 745
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 مالحظات تتعّلق ابلصفقات العمومية:   -الفرع الثالث

ّالفصلّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن هّ"ختضعّالصفقاتّاملربمةّطبقاّألحكامّهذاّاألمرّإىلّإجراءاتّالرقابةّعلىّالصفقات6ّّّنص 
األمرّعددّّ الثاينّمنّ العنوانّ الثاينّمنّ البابّ منّ الر ابعّ املبي نةّابلقسمّ املبس طةّ اإلجراءاتّ 1039ّّّّوفقّ يف2014ّّّّلسنة 2014ّّمارس13ّّّّاملؤر خّ

املشارّإليهّأعالهّإحالةّإىلّإجراءاتّالرقابةّعلىّالصفقاتّوفقّاإلجراءاتّاملبس طةّالواردة6ّّّتعل قّبتنظيمّالصفقاتّالعمومية".ّوقدّتضم نّالفصلّّوامل
يتضم نّإجراءاتّرقابة.ّومت الصفقاتّوالّ إبرامّهذهّ إليهّيضبطّإجراءاتّ القسمّاحملالّ املذكورّأعاله،ّواحلالّأن ّ الر ابعّ املبس طةّّابلقسمّ ث لّاإلجراءاتّ

ّّ ابلفصل إليهاّ وتتضم ن6ّّّّاحملالّ العروضّ آجالّ حتديدّ يفّ مرونةّ منّ العموميّ املشتيّ متك نّ العمومي ةّ الصفقاتّ إبرامّ طرقّ منّ طريقةّ الذكرّ آنفّ
رّاحلكوميّالر اهنّواليتّتفتضّالتعاقدّابخلصوصّالد عوةّإىلّاملنافسة،ّوهيّبذلكّختتلفّعنّطريقةّالتفاوضّاملباشرّاملزمعّإتباعهاّيفّإطارّمشروعّاألم

يفّغريّحمل هاّومتعارضةّمعّما6ّّّاملباشرّمعّمزو دّبعينهّدونّالل جوءّإىلّاملنافسة،ّاألمرّالذيّتغدوّمعهّاإلحالةّإىلّاإلجراءاتّاملبس طةّالواردةّابلفصلّّ
نه.ّوترتيباّعلىّماّسبقّبيانه،ّيت جهّمراجعةّمشروعّاألمرّاحلكوميّّجاءّبعنوانّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّووثيقةّشرحّأسبابهّوالفصلّاألو لّم

س طةّوضبطّّاملعروضّمباّيت فقّمعّاهلدفّاملنشودّمنّوراءّاختاذهّوهوّإبرامّصفقاتّابلتفاوضّاملباشرّوذلكّابلعدولّعنّاإلحالةّإىلّاإلجراءاتّاملب
رىّصلبّاملشروع.ّمنّجهةّأخرى،ّفقدّأضافّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّإىلّإجراءاتّخصوصي ةّإلبرامّالصفقاتّالعمومي ةّمعّاملقاوالتّالصغ

ّاحلصري ةّاليتّيتم ّفيهاّاللجوءّإىلّالتفاوضّاملباشرّوالواردةّابلفصلّّ املذكور،ّحالةّجديدة2014ّّّلسنة1039ّّّّمنّاألمرّعدد49ّّّّاحلاالتّالست 
حتفيزّأصحابّالشهائدّالعليا،ّاألمرّالذيّيتت بّعنهّتنقيحّضمينّألحكامّاألمرّعددّوهيّالصفقاتّاملربمةّمعّاملقاوالتّالصغرىّيفّإطارّبرامجّّ

املذكورّإبضافةّحالةّسابعةّترب رّاللجوءّإىلّالتفاوضّاملباشر.ّوعليه،ّوضماانّلوضوحّوانسجامّاملنظومةّالقانوني ة،ّيت جهّالتنصيص2014ّّلسنة1039ّّ
ّكماّأنهّوتفادايّللصعوابتّاليتّقد2014ّّّلسنة1039ّّىّأن هّيتعل قّبتنقيحّاألمرّعددّصلبّعنوانّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعل سالفّالذكر.

نّعدمّخربةّاملقاوالتّالصغرىّاملزمعّالتعاقدّمعهاّوعنّحمدودي ةّإمكانياهتا،ّيستحسنّالناشئةّعّوتعيقّتنفيذّالصفقاتّموضوعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّ
املّا املشروعّ صلبّ أحكامّ الوفاءّإدراجّ علىّ معهاّ التعاقدّ املقتحّ املؤس سةّ قدرةّ منّ مسبقاّ التأك دّ واجبّ العموميّ املشتيّ علىّكاهلّ تضعّ ثلّ

 .746ابلتزاماهتّا
منّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن هّ"يفّحالّتعذ رّعلىّاملؤس سةّاالنتفاعّبصفقاتّعمومي ةّابلتفاوضّاملباشر3ّّّوردّابلفقرةّّ

ي اهتاّّوىلّبسببّدخوهلاّطورّالنشاطّالفعليّبعدّإمتامّاملنشأةّالعمومي ةّلإلجراءاتّاملتعل قةّإببرامّالصفقاتّابلتفاوضّاملباشرّبعنوانّحاّجبعنوانّالسنةّاأل
ّكتابي اّمنّقبلّاملؤس سة،ّيتم ّأتجيلّاالنتفاعّابملبالاّالقصوىّبعنوانّالسنةّاألوىلّإ ىلّالسنةّاليتّتليهاّمعّّللسنةّاملعني ةّأوّألسبابّأخرىّجيبّتعليلها

ّكماّجاءّابلفقرةّّ منّالفصلّاألو لّاملشارّإليهّأعاله4ّّّمواصلةّاعتمادّنفسّاملبالاّالقصوىّاملذكورةّابجلدولّاملذكورّأعالهّواملمتد ةّعلىّأربعّسنوات".
ّكاملّالفتةّاملمتد ةّعلىّاألربعّسنواتّاملبي نةّابجلدولّأعاله،ّاجل معّملر ةّواحدةّولسنتنيّمتتاليتنيّللمبالاّالقصوىّللصفقاتّأن هّ"ميكنّللمؤس سةّخالل

ويت ضحّمنّأحكامّّ ة".العمومي ةّابلتفاوضّاملباشرّأوّماّتبقىّمنهاّبعنوانّالسنةّاألوىلّاملعني ةّابجلمعّوذلكّبعدّتقدميّمطلبّمعل لّلدىّاملنشأةّالعموميّ 
ا3ّّّّالفقرةّّ اّأاتحتّلئنّتعر ضتّألحدّاألسبابّّّواملذكورةّأعالهّأهن  أهن  اليتّختو لّأتجيلّاالنتفاعّابملبلاّاملخص صّللسنةّاألوىلّإىلّالسنةّاملوالية،ّإالّ 

ّكماّملّتضبطّالفقرةّّ ،ّاألمرّالذيّّاملخص صةّلسنتنيّمتتاليتنيّبدق ةحاالتّأوّشروطّاجلمعّبنيّاملبالاّالقصوى4ّّّّالتأجيلّألسبابّأخرىّملّحتد دها،
الحي اتّواسعةّهبذاّاخلصوصّتتعارضّمعّالط ابعّّاالستثنائيّللتفاوضّاملباشرّوكذلكّإلجراءّاجلمعّبنيّاملبالاّالقصوىّميك نّاملنشأةّالعمومي ةّمنّص

مر ةّواحدةّخاللّاألربعّسنوات.ّلذا،ّيت جهّحذفّعبارةّ"أوّألسبابّأخرىّجيب ّكتابي اّّّّاملخص صةّلسنتنيّمتتاليتنيّّإذّالّيتاحّاالنتفاعّبهّإالّ  تعليلها
علىّشروطّاالنتفاعّإبجراءّاجلمع4ّّّّمنّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّوالتنصيصّضمنّالفقرة3ّّّّبلّاملؤس سة"ّالواردةّابلفقرةّّمنّق

 
يتعلقّبضبطّشروطّوإجراءاتّإبرامّصفقاتّابلتفاوضّاملباشرّمعّاملقاوالتّالصغرىّإلجنازّالبناايتّواألشغالّالعموميةّيفّإطار17492/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 746

ّالربامجّالوطنيةّلتحفيزّأصحابّالشهائدّالعلياّ.
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تطبيقي ة،ّيت جهّإعادة القانوني ةّوتفادايّألي ّصعوابتّ النصوصّ بدق ة.ّوحرصاّعلىّوضوحّودق ةّ متتاليتنيّ املبالاّاملخص صةّلسنتنيّ صياغةّأحكامّّّبنيّ
ّّ اإلجراءين4ّّّو3ّّالفقرتني بنيّ اإلفراقّ بصيغةّ احملدثةّ املؤس سةّ مجعّ إمكاني ةّ توضيحّ اجتاهّ يفّ املعروضّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ األو لّ الفصلّ منّ

املبالاّالقصوىّلسنتنيّمتتاليتنيّّّّ(ّبضمّ 4(ّواجلمعّ)الفقرة3ّّمنّعدمه،ّضرورةّأن ّاألمرّيتعل قّيفّحاليتّالتأجيلّ)الفقرة3ّّّّاملنصوصّعليهماّابلفقرتنيّّ
مر ةّواحدةّخاللّاألربعّسنواتّاألوىلّمنّنشاطّاملؤس سّة ّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأنّالّيتم ّاالنتفاعّبهّإالّ   .747والذيّنص 

 

 مالحظات تتعّلق ابملالية العمومّية:   -الفرع الرابع

 هيئة السوق املالية:  -الفقرة األوىل

إذا:ّمت ّاحلصولّعليه5ّّّّوردّابلفصلّّّّّ املاليةّصلوحي تهّ السوقّ املسندّمنّقبلّهيئةّ التخيصّ أن هّ"يفقدّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّ
ملّتعدّشركةّبواسطةّتصاريحّخاطئةّأوّأي ّوسيلةّأخرىّغريّشرعي ة،ّأوّملّيتم ّاستعمالهّيفّأجلّأقصاهّإثناّعشرّشهراّابتداءاّمنّاتريخّإسناده،ّأوّّ

التاّتا أوّ للتشاريعّ ارتكابّخمالفةّخطريةّ التخيص،ّأوّيفّصورةّ اليتّأسندّمنّأجلهاّ للشروطّ الصندوقّاملشتكّللصكوكّتستجيبّ يبّلت صر فّيفّ
ريحّبفقدانّالتخيصّلتصاجلاريّهباّالعمل".ّويثريّهذاّالفصلّاإلشكالي اتّالتالية:ّملّيتم ّحتديدّالسلطةّاملؤه لةّللتثب تّولرفعّاملخالفاتّعندّاإلقتضاءّول

ّكماّملّيتمّّ ّكماّوردتّابملط ةّاألخريةّعبارةّ"خمالفةّخطريةّللتشاريعّوالتاتيبّاجلاريّهباّالعمل"ّّّاإلجراءاتّّلىالتنصيصّعلصلوحي ته املتبعةّيفّذلك.

ّمعهّحتديدّاملخالفاتّبدق ةّوبيانّالن صوصّالقانونيّ  5ّةّاملعني ة.ّمنّجهةّأخرىّفقدّتضم نّالفصلّّوهيّعبارةّفضفاضةّوغريّدقيقة،ّاألمرّالذيّيتعني 
ّعلىّاحلاالتّاليتّيت مّعلىّأساسهاّالتصريحّبفقدانّالتخيصّلصلوحيتهّ)املطتانّالثانيةّالثالثة(ّواليتّتتولّ  دّعنهاّعلىّمعىنّّسالفّالذ كرّأحكاماّتنص 

ّمنّجهةّأخرىّعلىّحاالتّيتمّفيهاّّ ّكماّنص  ّكاشفة، التصريحّبفقدانّالتخيصّلصلوحيتهّمنّأجلّارتكابّخروقاتّّفقهّالقضاءّاإلداريّقرارات
عليه ّ املستقر  العامةّ القانونيةّ للمبادئّ واحتاماّ إدارية.ّ عقوابتّ عنّ تسفرّ أنّ املفروضّ منّ واليتّ واألخرية(ّ األوىلّ املطتانّ ّ( النزاعّقانونيةّ مادةّ يفّ اّ

الوضعّوحمدد العقوابتّاإلداريةّالبدّأنّتكونّسابقةّ اليتّتكفلّحقوقّاإلداري،ّفإنّ الضماانتّ ةّابلنصّويكونّاختاذهاّمسبوقاّوجوابّبتوفريّمجيعّ
 .748ّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي.ّوترتيباّعلىّماّسبقّفإنهّيت جهّمراجعةّأحكامّهذاّالفصّل5ّالدفاع،ّوهوّماملّيتمّالتنصيصّعليهّابلفصلّ

 أتجري ومنح وامتيازات:  -الفقرة الثانية

األمرّاحلكومي ّإىلّالتفيعّمنّمقاديرّمنحةّالعملّالربملاينّاملسندةّلفائدةّأعوانّوعملةّجملسّنو ابّالشعبّواليتّأحدثتّمبقتضىّّيرميّمشروعّّّّ
ّتدخلّحي زّغريّأن ّهذاّاألخريّملّيقعّنشرهّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية.ّوعليه،ّوطاملاّأن ّاألوامرّالتتيبي ةّال1991ّّأفريل18ّّّّاألمرّاملؤر خّيفّّ

ابلن شر،ّفإن هّالّميكنّمتتيعّأعوانّوعملةّجملسّنوابّالش عبّابملنحةّاملقر رةّابألمرّاملؤر ّخ املشار1991ّّّّأفريل18ّّّّيفّّّّالنفاذّوالّترت بّآاثراّقانونيةّإالّ 
ّكماّالّميكنّمراجعةّأوّحتسنيّأوّتطويرّمقتضياتهّمبقتضىّأحكامّّ مشروعّاألمرّاحلكومي ّاملاثل.ّلذاّيت جه،ّالعدولّعنّإليهّآنفاّأوّابملقاديرّاملقر رةّبه

رائدّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّوتضمنيّأحكامهّصلبّمشروعّأمرّحكومي ّجديدّحيدثّوينظ مّمنحةّالعملّالربملاينّويضبطّمقاديرهاّينشرّابل
 .749الشعبّمنّالتمت عّمبقاديرّاملنحةّاملقر رةّلفائدهتّمالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّحىتّيدخلّحي زّالنفاذّوميك نّأعوانّوعملةّجملسّنوابّ

 
747 ّّّّ عدد االستشاريّ بصيغة17561/6201ّّّّامللفّ بعثهاّ يتم ّ اليتّ املؤس ساتّ معّ وخدماتّ مبوادّ للتزو دّ املباشرّ عمومي ةّابلتفاوضّ صفقاتّ إبرامّ وشروطّ صياّ يتعل قّبضبطّ

ّاإلفراقّ.
ّيتعلقّبشروطّتعاطيّنشاطّالتصرفّيفّالصندوقّاملشتكّللصكوكّ.17414/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 748
ّبضبطّمقاديرّمنحةّالعملّالربملاينّاملسندةّلفائدةّأعوانّوعملةّجملسّنو ابّالش عبّ.ّيتعلق17348/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 749
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حتدثّاملنحّاخلاص ةّلفائدةّاألعوانّالعمومينيّوذلكّقصدّتعويضهمّعنّأعباءّخاص ةّمنّقبيلّتعويضهمّعنّمصاريفّفعلي ةّبذهلاّاألعوانّّّّّّ
نهمّيفّمراكزّعملّبعيدةّعنّمقر اتّسكناهم.ّوعليه،ّفإن هّيت جهّإمتامّاملعني ونّأوّأتجريّأعمالّإضافي ةّحقيقي ةّأوّإخضاعهمّإىلّأخطارّخاص ةّأوّتعيّي

ّالعام نيّويفّغيابّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّببيانّاألعباءّاخلاص ةّاليتّسيتمّبعنواهناّإسنادّهذهّاملنحةّالشهريةّاخلاصةّلفائدةّأعوانّسلكّالقي مني
 .750ذلكّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكومي

ّّّّّ تسم ىّّيرمي الديني ةّ الشؤونّ لوزارةّ التابعّ الديني ةّ الشؤونّ ومرشديّ الوعاظّ سلكّ لفائدةّ خاص ةّ منحةّ إحداثّ إىلّ احلكومي ّ األمرّ مشروعّ
ّّ غري املدرسي ة،ّ املستلزماتّ ملصاريفّ اخلاص ةّ املنحةّ توازيّ املنحةّ هذهّ أن ّ األسبابّ شرحّ وثيقةّ تضم نتّ وقدّ الديني ة"ّ املناسباتّ ابلر جّو"منحةّ عّأن هّ

ّبسلكّالوعاظّومرشديّالشؤونّالديني ةّالت ابعّلوزارة2014ّّّّلسنة3942ّّّّمنّاألمرّعدد7ّّّّملقتضياتّالفصلّّ املتعل قّبضبطّالنظامّاألساسي ّاخلاص 
ّعددّّ ّكانّمشروعّتنقيحهّوإمتامهّموضوعّاستشارةّاحملكمةّضمنّامللف  فيفري23ّّّّوالذيّوج هتّفيهّرأيهاّبتاريخ17226ّّّّالشؤونّالديني ة،ّالذي

ّأن ّالوعاظّواملرشدينّيتمت عونّ"بنفسّاالمتيازاتّواملنحّاملسندةّإىلّرجالّالتعليمّالتابعنيّلوزارةّالتبية"ّومباّأن ّعبا2016 ّجاءتّمطلقةّّ،ّيتبني  رةّالنص 
اص ةّاملخو لةّلرجالّالتعليمّالتابعنيّلوزارةّالتبيةّدونّّفإن ّالتنظريّبنيّالسلكنيّمينحّالوعاظّواملرشدينّآلي اّحق ّاإلنتفاعّبكل ّاملنحّواالمتيازاتّالعادي ةّواخل

2007ّسبتمرب11ّّّّاملؤر خّيف2309ّّّّمتييزّبزايدةّأوّنقصان.ّونظراّلكونّاملنحةّاخلاص ةّملصاريفّاملستلزماتّاملدرسي ةّاملمنوحةّمبقتضىّاألمرّعددّّ
خلّيفّجمملّاملنحّواالمتيازاتّاليتّيتمت عّهباّاملدر سونّاملباشرونّللتدريسّّتد2013ّّسبتمرب16ّّّّاملؤر خّيف3750ّّّّواملرف عّفيهاّمبقتضىّاألمرّعددّّ

ّّ عدد األمرّ دخولّ منذّ وذلكّ آلي ةّ بصفةّ هباّ يتمت عونّ واملرشدينّ الوعاظّ فإن ّ النموذجي ةّ واملعاهدّ واملعاهدّ اإلعدادي ةّ 3942ّّّّابملدارسّ 2014ّلسنة
همّمنّمنحةّجديدةّتغطيّنفسّاألعباءّوتتطابقّمعّاملنحةّاخلاص ةّملصاريفّاملستلزماتّاملدرسي ةّاليتّّاملشارّإليهّأعالهّحي زّالنفاذ.ّوالّميكنّإذنّمتكين

اّل يت جهّ فإن هّ لـــذاّ متماثلتني.ّ بنيّمنحتنيّ اجلمعّ منّ الوعاظّواملرشدينّ اّمتك نّ أهن  أعالهّطاملاّ املذكورةّ التعليمّ هباّرجالّ مشروعّاألمرّيتمتعّ عدولّعنّ

 .751احلكوميّ 
ّّثّاملنحّلفائدةّاألعوانّالعمومينيّقصدّتعويضهمّعنّأعباءّخاص ةّمنّقبيلّتعويضهمّعنّمصاريفّفعلي ةّبذهلاّاألعوانّاملعني ونّأوّأتجرّيحتدّّ

عّمشرّوّّأعمالّإضافي ةّحقيقي ةّأوّإخضاعهمّإىلّأخطارّخاص ةّأوّتعيينهمّيفّمراكزّعملّبعيدةّعنّمقر اتّسكناهمّألن ّالتنظريّوجراينّالعملّسند
تأسيسّاألمرّاحلكوميّاملاثلّالّيكفيانّإلحداثّمنحةّبلّجيبّإبرازّاحلاجةّيفّإحداثهاّلفائدةّصنفّأوّأصنافّمنّالعمالّواملوظفنيّلذلكّوجبّال

ّو الكحولّ لفائدةّعملةّوموظفيّوكالةّ الكحولّ إمتامّمشروعّاألمرّاحلكوميّإببرازّاحلاجةّيفّإحداثّمنحةّخطرّ يت جهّ ذلكّمنّأكثر.ّوعليه،ّفإن هّ
 .752خاللّبيانّاألعباءّاخلاص ةّاليتّسيتمّبعنواهناّإسنادّهذهّاملنحةّالشهريةّويفّغيابّذلكّالعدولّعنّه

ّالفصلّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّإسنادّمنحةّخطرّالكحولّإىلّأعوانّوكالةّالكحولّسواءّتعرضواّبصفةّمباشرةّأوّبصفةّغري2ّّّينص 
ذكرّبصورةّمفص لةّاملصاحلّالتابعةّللوكالةّاليتّيتعرضّاألعوانّالعاملونّهباّمباشرةّخلطرّالكحولّمثلّموظفيّوعملةّّمباشرةّهلذاّاخلطرّوذلكّدونّأنّي

ي ةّالعملةّمصلحةّاملقطرةّوالصيانةّومستودعاتّاحلكول،ّوتلكّاليتّالّيتعرضّاألعوانّالعاملونّهباّمباشرةّخلطرّالكحولّمنّقبيلّأعوانّاإلدارةّوبق
املذكورّآنفا2ّّّصيلهّبوثيقةّشرحّاألسباب.ّلذا،ّوضماانّملبدأّوضوحّالقاعدةّالقانوني ةّوتكريساّملبدأّاملساواة،ّفإن هّيت جهّإمتامّأحكامّالفصلّّمثلماّمت ّتف

 
ّّ.التابعنيّلوزارةّالتبيةالعام نيّإبحداثّمنحةّشهري ةّخاص ةّلفائدةّسلكّالقيمنيّيتعلق17356/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 750
املناسباتّّيتعلقّإبحداثّمنحةّخاص ة17408/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 751 لفائدةّسلكّالوعاظّومرشديّالشؤونّالديني ةّالتابعّلوزارةّالشؤونّالدينيةّتسمىّ"منحةّ

ّيتعلقّإبحداثّمنحةّشهري ةّخاص ةّلفائدةّسلكّالوعاظّومرشديّالشؤونّالديني ةّالتابعّلوزارةّالشؤونّالدينيةّ.17409/2016ّالديني ة"ّوامللفّاالستشاريّعددّ
عدّّ 752 االستشاريّ ّّامللفّ 17887/2016ّّّّد عدد االستشاريّ وامللفّ الكحولّ وكالةّ وعملةّ موظفيّ لفائدةّ الكحولّ خطرّ منحةّ إبحداثّ يتعل ق17888/2016ّّّّيتعلقّ

ّإبحداثّمنحةّموازنةّلفائدةّموظفيّوعملةّوكالةّالكحولّ.
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أعواهّن يتعر ضّ الكحولّومصاحلّ خلطرّ مباشرةّ بصفةّ أعواهناّ يتعر ضّ مصاحلّ إىلّ الكحولّ لوكالةّ التابعةّ املصاحلّواإلداراتّ بتصنيفّ بصفةّغريّوذلكّ اّ
 .753خاص ةّأن ّمقدارّاملنحةّخيتلفّابختالفّتصنيفّالتعر ضّخلطرّالكحول مباشرةّهلذاّاخلطر

ّّ ّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّسحبّأحكامّاألمرّعدد التعليم2013ّّّّلسنة3759ّّّّنص  التبيةّولوزارةّ لوزارةّ التابعنيّ املرب زينّ املدر سنيّ علىّ
ّّ مدر سي وعلىّ العلميّ والبحثّ أبثرّّالعايلّ واملعاهدّ اإلعداديةّ ابملدارسّ العاملنيّ املدر سنيّ وعلىّ واإلعالميةّ اإلنقليزيةّ اللغةّ ملدرسيّ املشتكّ السلكّ

عدمّرجعي ةّاألوامرّالتتيبي ة.ّغريّأن ّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّيتعل قّبتسويةّوضعي ةّحسبماّيت ضحّمنّوثيقةّّّّماّيتعارضّمعّمبدأرجعي،ّوهوّّ
ّالتنصيصّعلىّاتريخّاملفعولّالرجعيّلالنتفاعّابملنحةّاملعني ةّبصفةّدقيقّة ّ.754ّشرحّاألسباب،ّلذاّفإن هّيتعني 

لحجزّللضريبةّعلىّالدخلّدونّإخضاعهاّلختضعّّمنّأجلّالتكاليفّاإلدارية"ّّّّنحة"املّّعلىّأنّ ّّاحلكوميّّمنّمشروعّاألمرثاينّّالفصلّالّّنصّ وي
5ّّاملؤرخّيف1985ّّلسنة12ّّمعّالقانونّعددّّمنّجهةّّيتناقّضّاألمرّالذيبعنوانّاملسامهةّيفّنظامّالتقاعدّواحليطةّاالجتماعيةّورأسّاملالّعندّالوفاةّ

ّيفّفصلهّالعاشرّعلىّإخضاعّقّبنظامّاجلراايتّااملتعلّ 1985ّّمارسّّ ملدنيةّوالعسكريةّللتقاعدّوللباقنيّعلىّقيدّاحلياةّيفّالقطاعّالعمومي،ّوالذيّنص 
بضبطّّّّقاملتعلّ 1985ّّأوت11ّّّّاملؤرخّيف1985ّّّّلسنة980ّّّّومنّجهةّأخرىّلألمرّعددّّّّمجيعّالعناصرّالقارةّملرتبّالعونّللحجزّبعنوانّالتقاعد

ّّ ملرتب القارةّ العناصرّ احتسابّقائمةّ أساسهاّ علىّ يقعّ اليتّ اإلداريةّ الصبغةّ ذاتّ العموميةّ واملؤسساتّ احملليةّ العموميةّ واجلماعاتّ الدولةّ أعوانّ
ّأبن ّاملنحةّاملذكورةّتندرجّضمنّالعناصرّالقارةّللمرتبّاخلاضعةّللحجزّمنّأجلّجرايةّالتق اعد.ّوترتيباّاملسامهاتّلتكوينّجرايةّالتقاعدّوالذيّنص 

ختضعّ"ّّمجلةّّعقب"ّمباشرةّّللحجزّبعنوانّاملسامهةّيفّنظامّالتقاعدّواحليطةّاالجتماعيةّورأسّاملالّعندّالوفاةيت جهّإضافةّعباراتّ"ّوعلىّماّسبق،ّّ
 .755ّهذهّاملنحةّللضريبةّعلىّالدخلّ"

لسّنو ابّالشعبّواليتّأحدثتّمبقتضىّيرميّمشروعّاألمرّاحلكومي ّإىلّالتفيعّمنّمقاديرّمنحةّالعملّالربملاينّاملسندةّلفائدةّأعوانّوعملةّجمّو
غريّأن ّهذاّاألخريّملّيقعّنشرهّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية.ّوعليه،ّوطاملاّأن ّاألوامرّالتتيبي ةّالّتدخلّحي ز1991ّّّأفريل18ّّّّاألمرّاملؤر خّيفّّ

ابلن شر،ّفإن هّالّميكنّمتتيعّأعوانّوعمل املشار1991ّّّّأفريل18ّّّّةّجملسّنوابّالش عبّابملنحةّاملقر رةّابألمرّاملؤر خّيفّّالنفاذّوالّترت بّآاثراّقانونيةّإالّ 
ّكماّالّميكنّمراجعةّأوّحتسنيّأوّتطويرّمقتضياتهّمبقتضىّأحكامّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملاثل.ّلذ اّيت جه،ّالعدولّعنّإليهّآنفاّأوّابملقاديرّاملقر رةّبه

حكامهّصلبّمشروعّأمرّحكومي ّجديدّحيدثّوينظ مّمنحةّالعملّالربملاينّويضبطّمقاديرهاّينشرّابلرائدّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّوتضمنيّأ
 .756الرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّحىتّيدخلّحي زّالنفاذّوميك نّأعوانّوعملةّجملسّنوابّالشعبّمنّالتمت عّمبقاديرّاملنحةّاملقر رةّلفائدهتّم

 معاليم:  -الفقرة الثالثة

علىّماّهوّبوثيقةّشرحّاألسبابّأن هّسيتم ّاإلبقاءّعلىّاحلد ّاألدىنّللثمنّاملرجعيّللمتّاملرب عّابلنسبةّللصنفّاألو لّمنّالعقاراتّاملبني ةّّوردّّ
ّأن هّمت ّاإلبقاءّعلىّاحلدودّالدّ  نياّلألمثانّاملرجعي ةّلكل ّعليه.ّغريّأن هّبتفح صّاجلدولّالواردّابلفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض،ّيتبني 

املزمعّإلغائهّوتعويضهّمبشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثلّوالتفيع2007ّّّماي14ّّّّاملؤر خّيف2007ّّّّلسنة1185ّّّّأصنافّالعقاراتّّاملضبوطةّابألمرّعددّّ

 
753 ّّّّ عدد االستشاريّ الّك17887/2016ّّامللفّ وكالةّ وعملةّ موظفيّ لفائدةّ الكحولّ خطرّ منحةّ إبحداثّ ّّيتعلقّ عدد االستشاريّ وامللفّ يتعل ق17888/2016ّّّّحولّ

ّإبحداثّمنحةّموازنةّلفائدةّموظفيّوعملةّوكالةّالكحولّ.
املؤر خّيف2015ّّّّلسنة1162ّّّّكماّمت ّإمتامهّابألمرّاحلكوميّعدد2013ّّّّسبتمرب16ّّاملؤر خّيف2013ّّّّلسنة3759ّّّّامللفّاالستشاريّعددّبسحبّأحكامّاألمرّعددّّّّ 754
ّا2015ّّسبتمرب3ّّ العايلّوالبحثّالعلميّومدر سيّالسلكّ الت ابعنيّلوزارةّالتبيةّولوزارةّالتعليمّ ملشتكّملدر سيّاللغةّاإلنقليزي ةّواإلعالمي ةّالعاملنيّمبؤس ساتّّعلىّاملدر سنيّاملرب زينّ

اإل العاملنيّابملدارسّ العايلّواملدر سنيّ التعليمّ لوزارةّ التابعةّ العايلّوالبحثّ التعليمّ التبيةّومبؤس ساتّ لوزارةّ الت ابعةّ ّّالتعليمّ لسنة114ّّّّعدادي ةّواملعاهدّاخلاضعنيّألحكامّاألمرّعدد
ّالعاملنيّمبؤس ساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّالت ابعةّلوزارةّالتعليمّالعايلّوالبحثّالعلميّ.1973ّمارس17ّّّاملؤر خّيف1973ّ

يتعلقّبضبطّاخلططّاإلداريةّوامليدانيةّاملمكنّإحداثهاّبكلّصنفّمنّأصنافّالسجونّواملخولةّلبعضّموظفيّاملؤسساتّالسجنية17489/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 755
ّةّالتابعنيّلوزارةّالعدلّوبضبطّمقدارّاملنحةّمنّأجلّالتكاليفّاإلداريةّاملسندةّمبوجبها.واإلصالحي

ّيتعلقّبضبطّمقاديرّمنحةّالعملّالربملاينّاملسندةّلفائدةّأعوانّوعملةّجملسّنو ابّالش عبّ.17348/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 756
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متّاملرب عّاليتّحتددّحسابياّبدايةّمنّاحلدّيفّاحلدودّالقصوىّللثمنّاملرجعيّلكافةّاألصنافّ،ّوهوّماّيقتضىّتغيريّاحلدودّالدنياّللثمنّاملرجعيّلل
ّيفّاألمرّاملرادّإلغائهّتفادايّلتداخلّاألصنافّواإلشكالياتّالتطبيقيةّالناجتةّعنّذلك  .757األقصىّللصنفّالسابقّعلىّغرارّماّمت 

ّ 
ّّ الفصل ّ يقد5ّّنص  وطنيةّ حديقةّ إىلّكلّ للدخولّ يوميّ معلومّ "يوظفّ أن هّ علىّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ الزائرينّمنّ إىلّ ابلنسبةّ بدينارينّ رّ

ابلنسبةّإىلّالتونسينيّّّالتونسنيّواملقيمنيّاألجانبّ...وعشرةّداننريّابلنسبةّإىلّالزائرينّوالباحثنيّاألجانب....ّويكونّالدخولّجماانّأايمّاألعيادّالوطنية
ّكمعايريّل ّكافّلضمانّاملساواةّيفّواملقيمنيّاألجانبّاملولودينّبتونس"ّغريّأن ّاعتمادّاإلقامةّواجلنسية تحديدّمعاليمّالدخولّللحدائقّالوطنيةّيعد ّغري

 .758دفعها.ّلذاّيت جهّتداركّذلكّإبدراجّمعايريّموضوعيةّأخرىّيتمّعلىّأساسهاّاحتسابّمعلومّاملوظ فّعلىّالدخولّهلذهّاحلدائّق
 

واملقت املصنوعةّحملي اّ والتجهيزاتّ املعد اتّ ّ يفّ تتعل قّابلت فويتّ أحكاماّ يتضم نّ ملّ أن هّ احلكومي ّ األمرّ مشروعّ إىلّ طرفّيت ضحّابلر جوعّ منّ ناةّ
الفصلّّ موضوعّ حلساهباّ أوّ البلديةّ العموميةّ احملليةّواملؤسساتّ ضبطهاّابل2ّّاجلماعاتّ مت ّ املعروضّواليتّ احلكومي ّ األمرّ مشروعّ عددّّمنّ IIّّّقائمةّ

الفصلنيّّ ّليسّهلاّمثيلّمصنوعّحملي اّواملور دةّموضوعّ اليت  املتعل قةّابلتفويتّيفّاملعد اتّوالت جهيزاتّ منّمشروع5ّّّّو3ّّاملصاحبةّعلىّغرارّاألحكامّ
ّّالتفويتّيفّ  .759ّّّاملعد اتّوالتجهيزاّتتلكّاألمرّاحلكومي ّالر اهن،ّوعليهّفإن هّيت جهّإدراجّأحكامّختص 

 جتماعية:  شؤون إ -قرة الرابعة الف 

استناداّإىلّوردّابلفصلّاألو لّ)جديد(ّيفّمط تهّاألخريةّأن ّمنّبنيّأعضاءّجملسّاإلدارةّممث لّعنّالصندوقّالوطينّللض مـانّاالجتماعي،ّغريّأن هّ
ّكماّمت ّتنقيحهّابلقانونّعددّّاملتعل قّإبحداثّشركةّالن هوضّابمل1977ّّأوت3ّّّّاملــــؤرخّيف1977ّّّّلسنة53ّّّّأحكامّالقـانونّعددّّ ساكنّاالجتماعي ة

يف1993ّّّّلسنة58ّّّّ املضمونني1993ّّجويلية19ّّّّاملؤر خّ لفائدةّ املساكنّ ببناءّ الن هوضّ علىّ العملّ إىلّ هتدفّ الش ركةّ هذهّ أن ّ ّ يتبني  ّ،
متثيليّ ّاالجتماعيني، دونّ اإلجتماعيّ للض مـانّ الوطينّ الصندوقّ متثيلي ةّ علىّ الت نصيصّ فإنّ ميث لّوعليهّ االجتماعي ةّ واحليطةّ للتقاعدّ الوطينّ الصندوقّ ةّ

لوطينّللت قاعدّواحليطةّإقصاءّملصاحلّفئةّمنّاملضموننيّاالجتماعيني،ّاألمرّالذيّيت جهّمعهّمراجعةّتركيبةّجملسّاإلدارةّيفّاجتاهّإضافةّمتثيلي ةّالص ندوقّا
 .760االجتماعي ّة

ّّ الفصل منّ الثالثةّ الفقرةّ ّ 9ّّّّتنص  عدد األمرّ إىلّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ مبقتضىّ إضافتهاّ 1224ّّّّاملزمعّ 2012ّّّّلسنة يف أوت10ّّّّاملؤرخّ
ّويتبنّيّعلىّأن هّ"يتمتعّأبولويةّمطلقةّيفّاالنتفاعّمبساكنّجديدةّلعائالتّشهداءّّأعوانّقواتّاألمنّالداخليّوالعسكرينيّوأعوانّالديوانة..."2012ّ

2012ّّّّأوت10ّّّّاملؤرخّيف2012ّّّّلسنة1224ّّّّمنّاألمرّعدد17ّّّّابلرجوعّإىلّالفصلّّ الربانمجّاخلصوصيّللسكنّاالجتماعيّتتمث لّتدخالتّّأن 
 ّّ:اآللياتّالتالية"ّوذلكّابعتمادّإحدىّإزالةّاملساكنّالبدائيةّوتعويضهاّمبساكنّجديدة"يفّ

البدائيةّوتعويضهاّمبساكنّجديدةّتب إزالةّاملساكنّالبدائيةّوتعويضهاّمبساكنّجديدةّتبىنّمبواقعّأخرىّيتمّّّىنّعلىّعنيّاملكان،إزالةّاملساكنّ
الربانمج، إطارّ يفّ الضرورية،ّّحتديدهاّوتوفريهاّ أوّجتهيزهاّابملرافقّ أكثرّ أوّ إبضافةّغرفةّ بدائيةّوذلكّ القائمةّواملعتربةّ السكنيةّ النواةّ ختصيصّّّتوسعةّ

ّالقانوينّورفعاّلكل ّالتباسّفإن هّيت جهّتدقيقّأحكامّالفقرةّالثالثةّاملشارّندّاالقتضاء.مساكنّجاهزةّلفائدةّالربانمجّع "ّلذا،ّوحرصاّعلىّوضوحّالنص 
املنصوصّعليهاّابملطتنيّّ بعبارةّ"مساكنّجديدة"ّهوّتلكّ املقصودّ ّكانّ إذا بتحديدّماّ الفصل2ّّّّو1ّّإليهاّأعالهّوذلكّ إليهّأعاله17ّّّّمنّ املشارّ

 
ا17551/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 757 ألدىنّواحلد ّاألقصىّللثمنّاملرجعيّللمتّاملرب عّاملبينّلكل ّصنفّمنّأصنافّالعقاراتّاخلاضعةّللمعلومّعلىّيتعلقّبضبطّاحلد ّ

ّالعقاراتّاملبني ةّ.
وابجلبيلّوكيفيةّالتصرفّّّّيتعلقّبضبطّتنظيمّاحلدائقّالوطنيةّجبزيريتّزمربةّوزمربتهّوببوهدمةّوابلشعانيبّوإبشكلّوببوقرننيّوابلفاجية17567/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 758

ّفيهاّوحتديدّمعلومّالدخولّإليهّ.
حملي اّمنّطرفّاجلماعاتّاحملليةّواملؤسساتّالعموميةّالبلديةّأوّحلساهباّّيتعل قّبتحديدّقائمةّاملعد اتّوالتجهيزاتّاملور دةّأوّاملقتناة17261/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 759

ّوبتحديدّشروطّإسنادّهذهّاالمتيازاتّ.ّ %6مّالديوانيةّوالتخفيضّيفّنسبةّاألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّإىلّّاملؤه لةّلالنتفاعّابإلعفاءّمنّاملعالي
10ّّاملؤرخّيف1977ّّلسنة926ّّاملنقحّلألمرّعدد1992ّّأكتوبر19ّّاملؤر خّيف1992ّّلسنة1818ّّيتعلقّبتنقيحّاألمرّعدد17384/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 760

ّعل قّبتنظيمّشركةّالنهوضّابملساكنّاالجتماعيةّ.املت1977ّنوفمربّ
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الثالثةّمنّالفصلّّأومجيعّالتدخال ّكماّيت جهّالتنصيصّصراحةّصلبّالفقرةّ آنفةّالذكرّعلىّأن 9ّّّّتّمباّيفّذلكّتوسعةّاملساكنّالقدميةّأوّترميمها
املتض واملدنينيّ الديوانةّ وأعوانّ والعسكرينيّ الداخليّ األمنّ قواتّ أعوانّ شهداءّ عائالتّ هباّ تتمت عّ اليتّ االنتفاعّ يفّ املطلقةّ األعاألولويةّ منّ مالّّررينّ

عندّالتتيبّالنهائي2012ّّّّأوت10ّّّّاملؤرخّيف2012ّّّّلسنة1224ّّّّاإلرهابيةّتستبعدّتطبيقّالشروطّاملنصوصّعليهاّابألمرّعددّّ اّالّمتارسّإالّ  وأهن 
 .761للمزمعّمتتيعهمّبتدخالتّالربانمجّاخلصوصيّللسكنّاالجتماعيّّ

الفصلّّ منّ األوىلّ الفقرةّ أحكامّ احلكومي14ّّنص تّ األمرّ مشروعّ ّّّّمنّ عدد األمرّ إىلّ إضافتهّ 1544ّّّّواملزمعّ يف1999ّّّّلسنة 15ّّاملؤرخّ
القروضّاجلامعيةّاملسندةّّ سنوايّواملوظ فةّعلىّأقساط ّّ%2 علىّماّيلي:ّ"بصفةّاستثنائية،ّتطرحّمجيعّمبالاّفوائدّالتأخريّاحملد دةّبـ1999ّّّّجويليةّّ

ّكلّمنّالصندوقّالوطينّللضمانّاالجتماعيّوالصندوقّالوطين ّكلياّأوّّّمنّقبل للتقاعدّواحليطةّاالجتماعيةّواليتّحل ّأجلّخالصهاّوملّيتم ّسدادها

علىّأن هّ"تنطبقّّّجزئي ا".ّويستنتجّمنّالصيغةّاملعتمدةّهبذهّالفقرةّأن ّإجراءّالطرحّهوّإجراءّآيلّوملزمّخاصةّوأن ّالفقرةّالثانيةّمنّنفسّالفصلّتنصّ 
الاّاملتخلدةّبذمةّالطلبةّاملنتفعنيّهباّأوّبذمةّاملنخرطّأوّبذمةّالقرينّالباقيّعلىّقيدّاحلياةّيفّصورةّعدمّّأحكامّالفقرةّاألوىلّمنّهذاّالفصلّعلىّاملب

ّأن ّإجراءّالطرحّاملذكورّال15ّّّّوفاءّالطالبّهبذاّالدين".ّغريّأن هّابلرجوعّإىلّالفصلّّ بتوف رّّّّميكنّاالنتفاعاملوايلّللفصلّاملذكورّأعاله،ّيتبني  بهّإالّ 
ّمراجعةّصياغةّالفقرةّاألوىلّمنّالفصل15ّّشروطّوصياّمعي نةّضبطهاّنفسّالفصلّّ 14ّ،ّوهوّماّينفيّالطابعّاآليلّوامللزمّهلذاّاإلجراء.ّلذا،ّيتعني 

اهّالتنصيصّعلىّماّيفيدّأن ّإجراءّالطرحّاملشارّإليهّهوّمنّقبيلّاإلمكانّعلىّحنوّميكنّأنّيكوّن كاآليتّ:ّ"ميكن،ّبصفةّاستثنائية،ّأنّّّاملذكورّيفّاجت 
ّّ بـ احملد دةّ التأخريّ فوائدّ مبالاّ مجيعّ للضمانّّ ّّ%2تطرحّ الوطينّ الصندوقّ منّ قبلّكلّ منّ املسندةّ اجلامعيةّ القروضّ أقساطّ علىّ واملوظ فةّ سنوايّ

كلياّأوّجزئي اّوذلكّطبقاّللشروطّاملنصوصّعليهاّّّاالجتماعيّوالصندوقّالوطينّللتقاعدّواحليطةّاالجتماعيةّواليتّحل ّأجلّخالصهاّوملّيتم ّسدادهّا
 ّ.762ّّّمنّهذاّاألمرّاحلكوميّ"15ّابلفصلّ

 مبدأ عدم رجعّية املقّررات اإلداريّة:  -الفقرة اخلامسة

مّرجعيةّمكررّ)جديد(ّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّمقتضياتّتتعل قّآباثرهّواليتّستنطلقّبصفةّرجعي ةّوهوّماّخيالفّمبدأّعد19ّتضم نّالفصلّ
يفّحاالتّاستثنائيةّولغرضّالتسويةّوهوّماّالّيتوف رّيفّمشروعّاألمرّاحلكوميّالراه ّمنهّإالّ  نّمم اّيت جهّمعهّحذفّّاملقر راتّاإلداريةّالذيّالّميكنّاملس 

 .763األحكامّاملذكورةّواعتمادّانطالقّآاثرهّبدايةّمنّاتريخّنفاذّه
ضياتّتتعل قّبتسميةّالفنينيّالسامنيّللصحةّاملباشرينّمنّبنيّحامليّالشهادةّالوطنيةّلإلجازةّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّمقت3 تضم نّالفصلّّ

ّساميّللصحةّذاتّات صالّبعلومّوتقنياتّالصحةّمسلمةّمنّامل دارسّّالتطبيقيةّيفّجمالّالطبّوالصيدلةّوعلومّالصحةّوالطبّالبيطريّأوّشهادةّفين 
مع أوشهادةّ الصحةّ لعلومّوتقنياتّ واليتّّالعلياّ العموميةّ للصحةّ أو لّ رتبةّفينّساميّ يفّ املستوىّ هبذاّ منظرةّ تكوينيةّ شهادةّ املتحصلنيّعلىّ أوّ ادلةّ

يفّحاالتّاستثنائيةّولغرضّالتسوي ّمنهّإالّ  ةّوهوّماّالّيتوف رّّستنطلقّبصفةّرجعي ةّوهوّماّخيالفّمبدأّعدمّرجعيةّاملقر راتّاإلداريةّالذيّالّميكنّاملس 
ّ.764اتّمم اّيت جهّمعهّاعتمادّانطالقهاّبدايةّمنّاتريخّنفاذّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملاثّليفّهذهّاملقتضّي

 
واملتعل قّبتطبيقّأحكامّقانونّاملاليةّالتكميلي2012ّّّّأوت10ّّّّاملؤرخّيف2012ّّّّلسنة1224ّّّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد17444/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 761

ّاملتعلقةّإبحداثّالربانمجّاخلصوصيّللسكنّاالجتماعيّ.2012ّلسنةّ
املتعل قّإبسنادّقروضّجامعيةّمن1999ّّّّجويلية15ّّّّاملؤرخّيف1999ّّّّلسنة1544ّّّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّمقتضياتّاألمرّعدد17456/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 762

ّّّقبلّصندوقيّالضمانّاالجتماعي.
املتعل قّبضبطّالن ظامّاألساسيّاخلاصّابلس لك2013ّّّجوان11ّّّخّيفّاملؤرّ 2013ّلسنة159ّّيتعلقّإبمتامّالقرارّاجلمهوريّعدد17349/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 763

ّاالستشفائيّالصحيّالعسكريّ.
764ّّّّ 2016ّّّّّ/17481امللفّاالستشاريّعدد إمتامّاألمرّعدد بتنقيحّوّ 1688ّّّّيتعل قّ 17ّّّّاملؤر خّيف2000ّّّّلسنة 2000ّّّّجويلية اخلاص  الن ظامّاألساسيّ املتعل قّبضبطّ

ّللفن ينيّالس امنيّللص حةّالعمومية.ابلس لكّاملشتكّ



 

144 

 
 املبادئ املقّررة ف املاّدة اإلستشارية: العنوان السادس 

 مالحظات تتعّلق ابملنشآت واملؤسسات العمومية:  -الفرع اخلامس

 مؤسسات عمومية للبحث العلمي:   -الفقرة األوىل

ّالفصلّّ املتعل قّابلبحثّالعلميّوتطويرّالتكنولوجيا1996ّّّجانفي31ّّّّاملؤر خّيف1996ّّّّلسنة6ّّّّ)جديد(ّمنّالقانونّالتوجيهيّعدد9ّّّّنص 
ّكل ّمؤس سةّتركيبةّاجمللسني".ّوبنا ءّعليه،ّّعلىّأن هّ"تشتملّاملؤس ساتّالعموميةّللبحثّالعلميّعلىّجملسّمؤس سةّوجملسّعلمي.ّويضبطّأمرّإحداث

ّعلى:ّإحداثّجملسّّوطاملاّتعل قّمشروعّاألمرّاحلكومي ّإبحداثّمؤس سةّعموميةّللبحثّالعلميّفإ ن هّيت جهّإمتامّأحكامهّوذلكّبتضمينهّفصوالّتنص 
416ّددّّمؤس سةّوجملسّعلميّملركزّالبحثّيفّعلومّوتكنولوجياّالنسيجّابملنستري،ّضبطّمشموالتّاجمللسنيّوتركيبتهماّوذلكّابعتمادّأحكامّاألمرّع

التنظيمّاإلد2008ّّفيفري11ّّّّاملؤر خّيف2008ّّّّلسنةّّ اريّواملايلّوالعلميّللمؤس ساتّالعموميةّللبحثّالعلميّوطرقّسريهاّوالذيّّاملتعل قّبضبطّ
انتخاهبم"،ّّّيقتضيّيفّخصوصّتركيبةّجملسّاملؤس سةّأنّيضبطّأمرّتنظيمهاّخاص ةّ"عددّممثليّالد ولةّوالشخصياتّاخلارجيةّواملمثلنيّاملنتخبنيّوطريقة

املشارّإليه2008ّّّلسنة416ّّّّاّعمالّأبحكامّالقسمّاألو لّمنّالبابّالثاينّمنّاألمرّعددّّأم اّيفّخصوصّتركيبةّاجمللسّالعلميّفإن هّيت جهّضبطه
 ّ.765أعاله.ّضبطّطريقةّعملّاجمللسنيّودوريةّعقدّجلساهتماّوإبداءّآراءّأعضائهماّفيماّيعرضّعلىّأنظارهمّمنّمسائل

 مؤسسات ثقافية:  -الفقرة الثانية

ّابلرجوعّإىل ّعلىّذلكّالفصلّّمنّمش5ّّأحكامّالفصلّّ يتبني  روعّاألمرّاحلكوميّأن هّملّيشرّإىلّأن ّمديرّاملركزّهوّآمرّابلصرفّمثلماّنص 
اّاقتصرّعلىّاإلشارةّإىلّأن هّمكلفّإبعدادّوتنفيذّمشروع238ّّّّ ينصّعلىّأن ّمديرّاملركزّمكلفّّّّأن هّملّّاكم.يزانيةامّلمنّجملةّاحملاسبةّالعموميةّوإّن 

املؤسّ  القانونّّبتمثيلّ املدنيةّواإلداريةّيفّإطارّ ّكلّاألعمالّ الغريّيف له.ّّسةّلدىّ الفصلّيفّاجتاهّإضافةّّّهلذا،ّيت جوالصالحياتّاملخولةّ مراجعةّهذاّ
ّكالتنصيصّعلىّمهمةّإعدادّامليزانيةّصلبّالفصلّّ وعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّابعتبارهاّمنّمهامّمصلحةّّمنّمشّر6ّّهاتنيّاملهمتنيّاملشارّإليهماّآنفا

 .766الشؤونّاإلداريةّواملاليةّابملركز

 سلطة إشراف:   -الفقرة الثالثة

ـــّ"اإلشــرافّعلــىّاملؤسســاتّواملنشــآتّالعموميــة"ّاملالحظــاتّالتاليــة:ّإن ّتضــمنيّ هــذاّيثــريّالبــابّالثالــثّمــنّمشــروعّاألمــرّاحلكــوميّواملتعلــ قّبـ
األحكـامّختـرجّعـنّموضـوعّاألمـرّاحلكـوميّاملاثـلّواملتعلـ قّبضـبطّمشـموالتّّأن ّهـذهّإبعتبـارّوذلكوعّاألمرّاحلكوميّيبدوّغريّمرب رّالبابّصلبّمشّر

ّوزارةّالط اقـةّواملنـاجمّ"ممارسـةّاإلشـرافّعلـىّاهلياكـ8ّالفصـلّّأخـرى،ّيـنصّ ّمـنّجهـة.ّّوزارةّالطاقةّواملناجم لّمـنّمشـروعّاألمـرّاحلكـوميّعلـىّأنـ هّتتـوىل 
الفصــلّاملــذكورّملّيتضــم نّأحكامــاّجديــدةّّعتبــارّأنّ وإبوالتاتيــبّاجلــاريّهبــاّالعمــل".ّواملنشــآتّواملؤس ســاتّالعموميــ ةّالر اجعــةّهلــاّابلن ظــرّطبقــاّللتشــريعّ

7ّاملـؤر خّيف2002ّّلسـنة2197ّّواقتصرّعلىّاإلحالةّإىلّالنصوصّالنافذةّاملتعل قةّمبمارسةّاإلشرافّعلىّاملؤسساتّاملـذكورةّواملتمث لـةّيفّاألمـرّعـددّ
املتعلـ ق2002ّّأكتـوبر7ّّاملـؤر خّيف2002ّّلسـنة2198ّّاملتعل قّبكيفي ةّممارسةّاإلشرافّعلـىّاملنشـآتّالعموميـ ة،ّوكـذلكّاألمـرّعـدد2002ّّّأكتوبرّّ

ّالفصــلّبكيفيــ ةّممارســةّاإلشــرافّعلــىّاملؤس ســاتّالعموميــ ةّالــيتّالّتكتســيّصــبغةّإداريــ ة،ّفإنــ هّيت جــهّالعــدولّعــنّ ّكمــاّيــنص  مــنّاألمــر9ّّهــذاّالفصــل.
تلـفّجوانبـهّاإلداريـ ةّاحلكوميّاملعروضّعلىّأن هّ"تقومّوزارةّالطاقةّواملناجمّبتفقـ دّوتقيـيمّنشـاطّاهلياكـلّواملنشـآتّواملؤسسـاتّالر اجعـةّهلـاّابلن ظـرّمـنّخم

زارةّاملعنيـ ةّابهلياكـلّالر اجعـةّهلـاّابلنظـر.ّوعليـه،ّيت جـهّالعـدولّعـنّهـذاّالفصـلّواملالي ةّوالفن ية"،ّوهيّأحكـامّالّصـلةّهلـاّابملشـموالتّبـلّتتعلـ قّبعالقـةّالـّو

 
ّيتعلقّإبحداثّمركزّالبحثّيفّعلومّوتكنولوجياّالنسيجّابملنستري.17650/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 765
ّملايلّوطرقّتسيريهّ.تنظيمهّاإلداريّوّاّّطاملسعديّ"ّوبضّبّّديتعلقّإبحداثّاملركزّالوطينّللتنشيطّالثقايفّاملدرسيّ"حممّو17464/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 766
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موضوعّإحالتكمّعددّصلبّاملشروعّالر اهنّوإضافتهّإىلّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملتعل قّإبحداثّوزارةّالطاقةّواملناجمّوبضبطّاهلياكلّالر اجعةّهلاّابلن ظرّ
 767ّّ.2016فيفري16ّّاملؤر خةّيف75/2016ّّ

 خطط وظيفّية:   -الفقرة الرابعة 

ّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّّ واملتعل قّبضبطّشروطّإسنادّاخلط ةّالوظيفية2004ّّّماي25ّّاملؤرخّيف2004ّّلسنة1218ّّمنّاألمرّعدد2ّّتنص 
ساعدّبيداغوجيّبوزارةّالتبيةّوالتكوينّإىلّملساعدّبيداغوجيّبوزارةّالتبيةّوالتكوينّوشروطّاإلعفاءّمنهاّعلىّأن هّ"ميكنّأنّتسندّاخلط ةّالوظيفيةّمل

( مخسّ األقل ّ تساويّعلىّ أقدميةّ والذينّهلمّ رتبتهمّ يفّ نيّ املتمس  الت طبيقّ أساتذة5ّّمعل ميّ األو لنيّوإىلّ التطبيقّ معل ميّ الر تبةّوإىلّ يفّهذهّ سنواتّ ّ)
ّالفقرةّّ ّكماّتنص  األمرّاحلكومي ّاملعروضّعلىّأن هّ"...ّميكنّأنّتسندّاخلط ةّالوظيفيةّّّجديدةّاملزمعّإضافتهاّمبقتضىّمشروّع3ّّاملدارسّاالبتدائية"،

شهادةّمعادلةّهلاّعلىّّملساعدّبيداغوجيّألساتذةّاملدارسّاالبتدائيةّاملتحص لنيّعلىّالشهادةّالوطنيةّلإلجازةّأوّشهادةّاألستاذيةّيفّال لغةّاالنقليزيةّأوّّ
أساتذةّاملدارسّاالبتدائيةّاملنصوصّعليهاّّصلبّالفقرةّاألوىلّاملذكورةّأعالهّوردتّمطلقةّاألمرّالذ يّيفهمّمنهّأن ّأن ّعبارةّّواملالحظّّّّ.األقل ّ..."

خاص ةّهبمّتضم نتّه إفرادهمّأبحكامّوشروطّ أن هّمت ّ الل غةّاالنقليزيةّواحلالّ اّمقتضياتّهذهّاألحكامّتنسحبّعلىّّمجيعّاألساتذةّمبنّفيهمّأساتذةّ
وعليهّفإن هّتت جهّإضافةّعبارةّ"ابستثناءّأساتذةّالل غةّاالنقليزية"ّإىلّخامتةّالفقرةّاألوىلّّّ.اّمبقتضىّاألمرّاحلكومي ّالر اهنيدةّاملزمعّإضافتهجد3ّّالفقرةّّ

 .768املزمعّتنقيحهّتفادايّللص عوابتّاليتّميكنّأنّتطرأّعندّتنفيذّالنصّ 2004ّلسنة1218ّّمنّاألمرّعدد2ّّمنّالفصلّ
ّاب وإىلّّاملتعلقّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤسساتّالعمومية1989ّّّّاملؤر خّيفّغر ةّفيفري1989ّّّّلسنة9ّّّّّّالقانونّعددلرجوعّإىلّمقتضياتّّيتبني 

تعلقّبكيفيةّممارسةّاإلشرافّعلىّاملؤسساتّالعموميةّاليتّالّتكتسيّصبغةّّوامّل2002ّّأكتوبر7ّّّّاملؤر خّيف2002ّّّّلسنة2198ّّّّأحكامّاألمرّعددّّ
ّكاهلهّّااللتزاماتوطرقّوشروطّتعينيّأعضاءّجملسّاملؤسسةّوحتديدّّ،ّّوصياّاملصادقةّعلىّأعمالّالتصرفّفيهاإداريةّّ اّالّتتضم نّأهنّ اّّاملوضوعةّعلى

،ّغريّأن ّّفي ّةماّيفيدّضرورةّموافقةّسلطةّاإلشرافّعلىّمقر راتّالتسميةّيفّاخلططّالوظيفي ةّإذّيقتصرّدورهاّعلىّدراسةّشروطّالتسميةّيفّاخلططّالوظي
ّّشروعّاألمرّّمنّم4ّّمقتضياتّالفصلّاألو لّوالفصلّّ قدّخالفتّهذهّاألحكامّعندماّنص تّعلىّضرورةّموافقةّسلطةّاإلشرافّّاملعروضّّاحلكومي 

ام ّللديوان.ّلـذاّوعمالّّعلىّمقر راتّالتسميةّيفّاخلططّالوظيفي ةّابلديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليدي ةّوعلىّمقر راتّاإلعفاءّمنهاّالصادرةّعنّاملديرّالع
ّفإن هّيت جهّحذفّعبارةّ"وبعدّموافقةّسلطةّاإلشراف"ّالواردةّابلفصلّاألو لّّ ّوالّإشرافّخارجّحدودّالنص  وعبارةّ"وبعدّمببدإّأن هّالّإشرافّدونّنص 

 .769احلكوميّ شروعّاألمرّمنّم4ّموافقةّوزارةّاإلشراف"ّالواردةّابلفصلّ
ّّ خاانت مقتضياتّ ّّنص تّ ابلفصل املدرجّ م2ّّاجلدولّ ّّمنّ األمر ّّشروعّ املتش حنيّاملاحلكومي  يفّ توف رهاّ الواجبّ الدنياّ ابلشروطّ املتعل قةّ اثلّ

شها أوّ املاجستريّ شهادةّ علىّ "متحص الّ املتش حّ يكونّ أنّ إلزامّ علىّ مساعدّ عام ّ ومديرّ مديرّ مدير،ّ مصلحة،ّكاهيةّ لرئيسّ الوظيفي ةّ دةّّللخططّ
تلفةّّمعادلةّهلماّأوّمنظ رةّهبما..."ّوملّيتمّاعتمادّتدر جّيفّالشهائدّالعلمي ةّتكونّمعهّالشهادةّاملطلوبةّللتش حّخلط ةّوظيفيةّدنياّخماألستاذي ةّأوّشهادةّّ

اثلّاملحلكومي ّاشروعّاألمرّمنّم2ّعنّتلكّاملطلوبةّللتش حّخلط ةّوظيفي ةّأعلى،ّلذاّفإن هّتت جهّإعادةّصياغةّمقتضياتّخاانتّاجلدولّاملدرجّابلفصلّ
املطلوبةّيفّاخلط ةّاألعلى العلمي ةّ الشهادةّ املطلوبةّابلن سبةّلكل ّخط ةّعلىّحنوّتكونّمعهّ العلمي ةّ الشهادةّ بتغيريّ العلمي ةّّّوذلكّ الشهادةّ خمتلفةّعنّ

 .770املطلوبةّيفّاخلط ةّاألدىنّمنهّا

 
ّيتعلقّبضبطّمشموالتّوزارةّالط اقةّواملناجمّ.17332/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 767
768 ّّّّ 17195/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعدد 1218ّّّّيتعل قّإبمتامّاألمرّعدد الوظيفيةّملساعدّّاملتعلق2004ّّّّماي25ّّّّاملؤرخّيف2004ّّّّلسنة بضبطّشروطّإسنادّاخلطةّ

ّّ.بوزارةّالتبيةّوالتكوينّوشروطّاإلعفاءّمنهابيداغوجيّ
ّبضبطّشروطّإسنادّاخلططّالوظيفي ةّوشروطّاإلعفاءّمنهاّابلديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليدي ة.يتعل ق17341/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 769
ّفاءّمنهاّابلديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليدي ة.بضبطّشروطّإسنادّاخلططّالوظيفي ةّوشروطّاإلعيتعل ق17341/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 770
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الفصلّّ ّ املكلشروعّاألمرّّمنّم6ّّنص  املنصوصّّاحلكومي ّعلىّأنّ"حيتفظّاألعوانّ الوظيفي ةّ نفاذّهذاّاألمرّاحلكومي ّخبططهمّ يفّاتريخّ فونّ
ّقانوينّانفذّيضبطّشروطّالتسميةّابخلطط2ّّّعليهاّابلفصلّّ أعالهّوذلكّبصرفّالنظرّعنّالشروطّالواردةّهبذاّاألمرّاحلكومي "ّمم اّيفتضّوجودّنص 

ّأبن ّالتسميةّابخلططّالوظيفيةّّالوظيفيةّابلديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليديةّوشروطّاإلعفاءّمنّه ّأبعوانّالديوانّأقر  اّخاص ةّوأن ّالنظامّاألساسيّاخلاص 
رهّملّحتيالّواإلعفاءّمنهاّيكونّوفقاّلشروطّيتم ّضبطهاّمبقتضىّأمر،ّغريّأن ّقائمةّإط العاتّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملاثلّووثيقةّشرحّأسبابّإصدا

لذا املنطبق.ّ القانوينّ ّ النص  الوظيفي ةّوشروطّاإلعفاءّمنهاّّّإىلّهذاّ املنطبقّحالي اّوالذيّيضبطّشروطّإسنادّاخلططّ القانوينّ ّ النص  يت جهّحتديدّ فإن هّ
يتض املعروضّ احلكومي ّ األمرّ ملشروعّ فصلّ إبضافةّ وذلكّ إلغائهّ علىّ التنصيصّ الضروري ّ منّ يكونّ مثّ  التقليدي ةّ للصناعاتّ الوطينّ م نّابلديوانّ

 .771امّاملخالفةّلّهمقتضياتّإلغائيةّلألحك

 هياكل تنظيمية:   -الفقرة اخلامسة

ّّاملتعلقّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤسساتّالعموميةّأن1989ّّّّلسنة9ّّّّّّ)عاشرا(ّمنّالقانونّعدد33ّّاقتضىّالفصلّّ ضبطّقانونّاإلطارّيتم 
للمؤسساتّّ التنظيميّ ّّواهليكلّ إداري ة تكتسيّصبغةّ اليتّالّ أمرالعموميةّ مّّ.مبوجبّ منّ األو لّ الفصلّ إىلّمقتضياتّ احلكومي ّّشروعّاألمرّّوابلر جوعّ

للاملعروضّّ التقليدي ةّطبقاّ للصناعاتّ الوطين ّ للديوانّ التنظيميّ اهليكلّ ّواّلرسمّّاملتعل قةّبضبطّ الفصلّّلحقّّاملبياينّ العمل2ّّّومقتضياتّ املتعل قةّإبجراءّ
اّختّّاملهامّاملوكولةّلكلّمركزّعمل"دقةّّّّبطاقاتّوظيفيةّتصفّبكلّ ابهليكلّالتنظيمي ّ"علىّأساسّّ ّأهن  )عاشرا(ّاملشار33ّّّّّالفصلّّأحكامالفّّيتبني 

 .772إليهّمباّيت جهّمعهّتضمنيّمقتضياتّامللحقّصلبّمشروعّاألمرّاحلكوميّ 
ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعلىّأنـ ــهّ"يضبطّاهليكلّالتنظيميّللديوانّالوطينّللمياهّاملّع دني ةّواالستشفاءّابملياهّطبقاّّينص 

الفصلّّ البياينّوّامللحقّاملصاحبنيّهلذاّاألمر"ّغريّأن ّ القانونّعدد33ّّللر سمّ قّاملتعلّ ّو1989ّّاملؤرخّيفّأو لّفيفري1989ّّّّلسنة9ّّّّّّ)عاشرا(ّمنّ

،ّلذاّّمبوجبّأمروميةّاليتّالّتكتسيّصبغةّإداري ةّّالعمللمؤسساتّّّّةكلّالتنظيميّ ّاضبطّاهلييتم ّّأنّّّّيقتضيةّّـساتّالعموميّ ابملسامهاتّواملنشآتّواملؤسّ 
 .773تّهيت جهّإدراجّاألحكامّاملتعل قةّبضبطّاهليكلّالتنظيميّالواردةّمبلحقّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّصلبّأحكامّمشروعّاألمرّاحلكوميّذا

ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّعلىّأنهّ"يضبطّاهليكلّالتنظيم يّملركزّاملوسيقىّالعربيةّواملتوس طيةّطبقاّللملحقّوالر سمّينص 
اليتّتضب الفصولّ إفرادّ القانوني ةّالّترب رّ الن صوصّ املعمولّهباّيفّصياغةّ القواعدّ التنظيميّّالبياينّاملصاحبنيّهلذاّاألمرّاحلكومي "،ّغريّأنّ طّاهليكلّ

ّإذّتقتضيّهذهّالقواعدّأنّيتم ّاعتمادّاملالحقّيف ّحالتني:ّاحلالةّاألوىل:ّابلنسبةّإىلّاجلداولّواخلرائطّوالر سومّالبيانيةّاليتّتكونّجزءاّالّّمبلحقّخاص 

أنّإدراجهاّضمنّفصولهّاملكتوبةّحيد ّمنّاستسالهّووضوحه.ّاحلالةّالثانية:ّاليتّيقتضيّفيهاّاملشرّ  عّأنهّتتمّاملصادقةّعلىّّيتجز أّمنّاألمرّامللحقةّبهّإالّ 
ّامللحقّأبمرّّ ّمنّامللحقّالنص  وهيّحالةّمتليهاّخصوصيةّالنصّاملصادقّعليهّامللحقّوليكو نّبذلكّوحدةّمستقلةّعنّنصّاألمرّاملصاحبّله.ّويتبني 

33ّصلّّاملصاحبّملشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّأنهّالّيدخلّضمنّاحلالةّاألوىلّوالّميث لّوحدةّمستقلةّعنّمشروعّاألمرّاملعروضّخاصةّوأنّالّف
املتعل قّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤسساتّالعموميةّيقتضيّأنّتضبطّاهلياكل1989ّّّفيفري1ّّّّاملؤرخّيف1989ّّّّلسنة9ّّّّالقانونّعددّّّّ)عاشرا(ّمن

اءّذاتهّوّاالكتفالتنظيميةّللمؤسساتّاخلاضعةّألحكامهّأبمر،ّلذاّفإنهّيت جهّالعدولّعنّإدراجّاهليكلّالتنظيميّاملذكورّابمللحقّوتضمينهّأبحكامّاألمرّ
ّكملحقّمصاحبّلّه  .774ابلر سمّالبياين

 
ّبضبطّشروطّإسنادّاخلططّالوظيفي ةّوشروطّاإلعفاءّمنهاّابلديوانّالوطينّللصناعاتّالتقليدي ة.يتعل ق17341/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 771
ّللديوانّالوطينّللصيتعل ق17340/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 772 ّناعاتّالتقليدي ةّ.بضبطّاهليكلّالتنظيمي 
ّيتعلقّبضبطّاهليكلّالتنظيميّللديوانّالوطينّللمياهّاملعدنيةّواالستشفاءّابملياهّ.17339/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 773
ّيتعلقّبضبطّاهليكلّالت نظيميّملركزّاملوسيقىّالعربي ةّواملتوسطي ةّ.2016ّّ/17459امللفّاالستشاريّعددّّ 774
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 مالحظات تتعّلق ابلتهيئة الرتابية والتعمري:  -الفرع السادس

 تغيري صبغة عقار:  -الفقرة األوىل

الفصلّّ القانونّعدد6ّّّّاقتضىّ تغيريّصلوحية1983ّّّّنوفمرب11ّّّّاملؤر خّيف1983ّّّّلسنة87ّّّّمنّ يتم ّ الفالحيةّأبنّ املتعل قّحبمايةّاألراضيّ
جلهويةّالحي ةّااألراضيّالفالحيةّاملرت بةّضمنّمناطقّالصيانةّمبقتضىّأمرّيصدرّابقتاحّمنّوزيرّالفالحةّوبعدّأخذّرأيّاللجنةّالفنيةّاالستشاريةّالّف

أن هّوابلرجوعّإىلّأوراقّامللفّاملصاحبّملشروعّاألمرّاحلكومي7ّّّّاملنصوصّعليهاّابلفصلّّ منّذاتّالقانونّمم اّجيعلّمنّرأيهاّّإجراءاّجوهراي.ّإالّ 
ّأن ّأعماهلاّملّتك2010ّّسبتمرب23ّّّّاملعروضّوخاصةّحمضرّجلسةّالل جنةّاملنعقدةّبتاريخّّ نّقانونيةّمنّحيثّالتكيبةّّوبطاقةّاحلضورّاخلاصةّهباّيتبني 

حضرّأعماهلاّ ّّّإحدىّعشرّعضواأعضاءّمنّأصلّّمخسةابعتبارّعدمّحضورّرئيسهاّأوّمنّينوبهّوكذلكّمنّحيثّالنصابّالقانوينّإذّأنهّ  يفّحنيّأن 
اشتطتّحضورّثلثيّاألعضاءّعلىّاألقل.ّلذاّيت جه،ّتصحيح1984ّّّأفريل7ّّّّاملؤر خّيف1984ّّّّلسنة386ّّّّمنّاألمر3ّّّّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ

 ّ.775اإلجراءاتّمنّهذهّالناحيةّضماانّلسالمةّاختاذّمشروعّاألمرّاحلكوميّمنّالناحيةّالقانونيّة
ّ امليتبني  اخلريطةّ إىلّ ابلرجوعّ معرفةّّّ منّ الّ وّ صلوحيتهاّ تغيريّ املزمعّ القطعةّ حتديدّ منّ متكنّ الّ أهناّ املعروضّ احلكوميّ األمرّ ملشروعّ صاحبةّ

تغّي املزمعّ األرضّ ومساحةّ وحدودّ موقعّ معرفةّ منّ متكنّ وواضحةّ دقيقةّ خريطةّ اعتمادّ يتجهّ لذاّ اجملاورة،ّ لألراضيّ ابلنسبةّ وموقعهاّ ريّّمساحتهاّ
 .776ّزءاّالّيتجزأّمنّمشروعّاألمرّاحلكومياّتعتربّجصلوحيتهاّخاصةّوأهنّ 

 مثال هتيئة عمرانّية:   -الفقرة الثانية

بتاريخّّ املنعقدّ اجلهوي ّابلكافّ اجمللسّ مداولةّ منّ منقوصاّ املعروضّ احلكومي ّ ملشروعّاألمرّ املصاحبّ اإلداري ّ ّ امللف  2010ّجوان19ّّّّوردّ
هيزّلتحديدّاملناطقّاليتّتقتضيّإعدادّمثالّهتيئةّعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمبقتضىّالقرارّاملؤر خّّواحلالّأن ّهذهّاملداولةّهيّاليتّارتكزّعليهاّوزيرّالتج

موضوعّاالطالعّالثاينّوالعشرينّوهيّمناطقّختتلفّعنّتلكّاليتّوردتّبقرارّوزيرةّالتجهيزّواإلسكانّوالتهيئةّالتابي ةّاملؤر خ2012ّّّّنوفمرب20ّّّّيفّّ
ّاإلداريّ لذلك2007ّّيفّأو لّنوفمربّ  .777فإن هّيت جهّإدراجّاملداولةّاملذكورةّأعالهّيفّمجلةّالواثئقّاملكو نةّللملف 

ابي ةّوالت عمريّعلىّإحالةّمشروعّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّعلىّاملؤس ساتّواملنشآتّالعمومي ة16ّّّّنص تّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ منّجمل ةّالتهيئةّالت 
ّكتابي اّمعّالتعليلّيفّمد ةّأقصاهاّشهرينّمنّاتريخّاتصاهلاّبه،ّغريّأن ّمشروعّاألمرّّاملعني ةّوعلىّاملصاحلّاإلدا ّّاملعروضّورّدري ةّاجلهوي ةّإلبداءّالرأيّفيه

ّ.778منقوصاّمنّآراءّهذهّاهلياكلّمم اّحالّدونّإط العّاحملكمةّعليهاّوإبداءّرأيهاّعلىّضوئهّا
ّالبلدي ةّأوّاملعتمدي ةّأوّمنّجمل ةّالته16ّنص تّالفقرةّالثالثةّمنّالفصلّ ابي ةّوالت عمريّعلىّأن هّأيذنّبتعليقّمشروعّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّمبقر  يئةّالت 

علّى االطالعّ للمحكمةّ يتسن ّ ملّ املعروضّ احلكومي ّ األمرّ ملشروعّ املصاحبةّ الواثئقّ إىلّ ابلر جوعّ أن هّ إالّ  العمومّ عليهّ ليط لعّ استيفاءّّّّالواليةّ يفيدّ ماّ
ّالواليةّليط لعّعليهّالعموّمإجراءا  ّ.779تّتعليقّمشروعّاملثالّمبقر 

 
يتعلقّبتغيريّصلوحيةّقطعةّأرضّمرتبةّضمنّمناطقّالصيانةّواملناطقّالفالحيةّاألخرىّوبتحويرّحدودّمناطقّالصيانةّابألراضي51753/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 775

ّالفالحيةّلواليةّسوسةّ.
يتعلقّبتغيريّصلوحيةّقطعةّأرضّمرتبةّضمنّمناطقّالصيانةّواملناطقّالفالحيةّاألخرىّوبتحويرّحدودّمناطقّالصيانةّابألراضي17535/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 776

ّالفالحيةّلواليةّسوسةّ.
ّيّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّ.ابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّلقريةّسيديتعل ق17280/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 777
ّابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّ.يتعل ق17280/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 778
ّةّالعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّ.ابملصادقةّعلىّمثالّالتهيّئيتعل ق17280/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 779
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ابي ةّوالت عمريّعلىّأن هّ"ميكنّلكلّمنّيعنيهّاألمرّتدوينّمالحظاتهّأوّاعتاضاتهّبدفت16ّّّنص تّالفقرةّالرابعةّمنّالفصلّّ منّجمل ةّالتهيئةّالت 
البلدي ةّّأوّاملعتمدي ةّأوّالوال ّ يةّاملعني ةّأوّتوجيهّمذك رةّاعتاضّبواسطةّمكتوبّمضمونّالوصولّإىلّالس لطةّاإلداري ةّّاالستقصاءّاملفتوحّللغرضّمبقر 

فيهاّمباّملّتتمك نّّّاملعني ةّغريّأن ّالواثئقّاملصاحبةّملشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّقدّخلتّمنّدفتّاالستقصاءّواالعتاضاتّاملسج لةّواليتّمت ّالبتّ 
 .780هاّوّإبداءّالرأيّبشأهنّامعهّاحملكمةّمنّاالط العّعلي

ّالفصلّّ ابي ةّوالت عمريّيفّفقرتهّالثالثةّعلىّوجوبّنشرّإعالنّاستقصاءّيفّشأنّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّبوسائلّاإلعاّل16ّّنص  مّمنّجمل ةّالتهيئةّالت 
أن هّابلر جوعّإىلّالواثئقّا ّاملاثلّملّحيتوّاملسموعةّواملكتوبةّوابلرائدّالرمسيّللجمهوري ةّالتونسي ةّإالّ  ّأن ّامللف  ملصاحبةّملشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّتبني 

 .781علىّماّيفيدّالقيامّإبجراءّالنشرّبوسائلّاإلعالمّاملكتوبةّواملسموعّة
امةّوجمردة،ّوابلتايلّّإن ّاملصادقةّعلىّوثيقةّالتاتيبّالعمرانيةّمبقتضىّأمرّحكومي ّمنّشأنهّأنّينزهلاّمنزلةّالتاتيبّخاصةّوأهناّتتضمنّقواعدّع

املتعل قّبنشرّالنصوصّابلر ائدّالر مسي1993ّّّجويلية5ّّّّاملؤرخّيف1993ّّّّلسنة64ّّّّفإنّإعدادهاّابلل غةّالفرنسيةّالّيتماشىّمعّأحكامّالقانونّعددّّ
واألوام واملراسيمّ القواننيّ نشرّ يكونّ أنّ يقتضيّ الذيّ منهّ األولّ الفصلّ وخاص ةّ وبنفاذهاّ التونسيةّ للجمهوريةّللجمهوريةّ الر مسيّ ابلر ائدّ والقراراتّ رّ

ةّامللحقةّمبشروعّاألمرّالتونسيةّابلل غةّالعربيةّوأن ّنشرهاّبلغةّأخرىّيكونّعلىّسبيلّاإلعالمّفحسبّلذاّفإن هّتت جهّإعادةّصياغةّوثيقةّالتاتيبّالعمرانيّ 
ّترمجتهّا  ّ.782احلكومي ّاملاثلّابلل غةّالعربيةّوعدمّاالكتفاءّبنص 

ّالف منّالعنوانّالثاينّمنّوثيقةّالتاتيبّالعمراني ةّعلىّقائمةّاالتفاقاتّاملتعل قةّبشبكةّاملياهّالصاحلةّللشراب،ّشبكةّالتطهري،ّشبكة4ّّّصلّّنص 
ريةّسيديّرابحّمنّّقتصريفّمياهّاألمطار،ّشبكةّالكهرابءّوالغازّوالشبكةّالعمومي ةّلالتصاالتّوذلكّابلنسبةّللمنطقةّاملشمولةّمبثالّالتهيئةّالعمراني ةّّل

ّّ الشبكات هذهّ توزيعّ بدق ةّ ّ تبني  خبرائطّ العمراني ةّ التاتيبّ وثيقةّ إرفاقّ معهّ يستوجبّ مم اّ الكافّ واليةّ منّ يوسفّ سيديّ ساقيةّ ّّمعتمدي ةّ يتعني  اليتّ
ّّ املتعل قة ابخلريطةّ سوىّ العمراني ةّ التاتيبّ وثيقةّ إرفاقّ يتم ّ ملّ أن هّ إالّ  البناءات،ّ تشييدّ عندّ إضافةّكاف ةّاحتامهاّ معهّ يت جهّ مباّ والغازّ الكهرابءّ بشبكةّ

 ّ.783اخلرائطّاخلاص ةّبكل ّالشبكاتّاملذكورةّأعاله

 مثال هتيئة تفصيلي:   -الفقرة الثالثة

ّّ الفصل منّ األوىلّ الفقرةّ أحكامّ إجراءات30ّّّاقتضتّ نفسّ إىلّ التفصيليةّ التهيئةّ أمثلةّ "ختضعّ أنّ والتعمريّ التابيةّ التهيئةّ جملةّ منّ رابعاّ
ّّ مبقتضى املصادقةّ موضوعّ التفصيليّ التهيئةّ مثالّ ّ خيص  وفيماّ ّ، العمرانية"ّ التهيئةّ مثالّ هلاّ خيضعّ اليتّ واالستقصاءّ والتعليقّ األمرّمشرّواالستشارةّ عّ

منّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّعلىّأنّ"حيالّمشروع16ّّّاحلكوميّاملاثلّفإن هّيثريّاملالحظاتّالتاليةّهبذاّاخلصوص:ّنص تّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ
أن هّوابلرجوعّّاملثالّبعدّذلكّعلىّاملؤسساتّواملنشآتّالعموميةّاملعنيةّوعلىّاملصاحلّاإلداريةّاجلهويةّاملعنيةّإلبداءّالرأيّف ّكتابياّمعّالتعليل..."إالّ  يه

ّكل ّمنّاملصاحلّاإلداريةّواملؤسساتّواملنشآتّالعموميةّاليتّوقعتّاستشارهتاّّّّاهنّ يتضحّوأّّإىلّالواثئقّاملصاحبةّملشروعّاألمرّاملعروض خلتّمنّرأي
ّكماّنصتّالفقرةّالثالثةّمنّالفصلّّ منّجملة16ّّّخبصوصّمثالّالتهيئةّاملعروضّمم اّحالّدونّمتكنيّاحملكمةّمنّالتثب تّمنّمدىّاحتامّهذاّاإلجراء.

ّالبلديةّأوّاملعتمديةّأوّالواليةّليطلعّعليهّالعمومّمعّنشرّإعالنّاستقصاءّيفّشأنهّبوسائلّّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّعلىّتعليقّم شروعّمثالّالتهيئةّمبقر 
أن هّوابلرجوعّإىلّالواثئقّاملصاحبةّملشروعّاألمرّاملعروضّفإهناّخلتّمم اّيفيدّا قّستيفاءّإجراءاتّالتعلياإلعالمّاملسموعةّواملكتوبةّوابلرائدّالرمسيّإالّ 

 
780 ّّّّ عدد االستشاريّ 17280/2016ّّّّامللفّ وامللفّّيتعل ق وّ الكافّ واليةّ منّ يوسفّ سيديّ ساقيةّ معتمدي ةّ منّ رابحّ سيديّ لقريةّ العمراني ةّ التهيئةّ مثالّ علىّ ابملصادقةّ

ّادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّلقريةّالرمحاتّمنّمعتمديةّقبليّاجلنوبيةّمنّواليةّقبليّ.يتعلقّابملص17452/2016ّاالستشاريّعددّ
ابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّوامللفّاالستشاريّّيتعل ق17280/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 781

ّيتعلقّابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمرانيةّلقريةّالرمحاتّمنّمعتمديةّقبليّاجلنوبيةّمنّواليةّقبليّ.17452/2016ّعددّ
ّابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّ.يتعل ق17280/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 782
ّابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالعمراني ةّلقريةّسيديّرابحّمنّمعتمدي ةّساقيةّسيديّيوسفّمنّواليةّالكافّ.يتعل ق17280/2016ّّددّامللفّاالستشاريّعّ 783
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منّجملةّالتهيئةّالتابيةّوالتعمريّّعلىّفتح16ّّّبوسائلّاإلعالمّاملسموعةّواملكتوبة.ّمنّانحيةّأخرى،ّنصتّالفقرةّالرابعةّمنّالفصلّّّّ االستقصاء ونشر
ّالفصلّّ ّكل ّمنّيعنيهّاألمرّمنّإبداءّمالحظاتهّواعتاضاتهّونص  ملثالّمرفقاّابملالحظاتّمنّذاتّاجملل ةّعلىّإحالةّمشروعّا17ّّدفتّاستقصاءّلتمكني

أن هّوابلرجوعّإىلّالواثئقّاملصاحبةّملشروعّاألمرّاحلكوميّاملعّر اّخلتّمنّدفتّّواالعتاضاتّاملسجلةّعلىّاملصاحلّاملعنيةّإلبداءّالر أيّفيهاّإالّ  وضّفإهن 
 .784عليهاّوإبداءّالرأيّبشأهنّااالستقصاءّواالعتاضاتّاليتّمت ّإبداءّالرأيّفيهاّمباّملّتتمك نّمعهّاحملكمةّمنّاالط العّ

 ضبط مناطق الصيانة:   -الفقرة الرابعة 

قدّأوكلّوردّبوثيقةّشرحّاألسبابّوالفصلّاألو لّأن ّمشروعّاألمرّاحلكوميّيرميّإىلّتغيريّخريطةّمناطقّالصيانةّبواليةّتوزر،ّويفّهذاّاإلطارّف
املتعل قّحبمايةّاألراضيّالفالحيةّضبطّمناطقّالصيانةّبكل ّواليةّأبمر1983ّّّنوفمرب11ّّّّاملؤر خّيف1983ّّّّلسنة87ّّّّمنّالقانونّعدد6ّّّّالفصلّّ

املنصوصّعليهاّابلفصلّّ الفالحي ةّاجلهويةّ الفنيةّاالستشاريةّ اللجنةّ بعدّأخذّرأيّ الفالحةّ القانونّمم اّجيعلّمن7ّّّّيصدرّابقتاحّمنّوزيرّ منّذاتّ
ّكل ّتغيريّملناطقّالصيانةّللشروطّاملضبوطةّابلفقرةّالسابقة.ّوقدّضبطّصلب6ّّّّالفصلّّاستشارهتاّإجراءاّوجوبي اّواقتضتّالفقرةّالثانيةّمنّّ أنّخيضع

ّّ من4ّّالفصلّّ عدد 386ّّّّاألمرّ يف1984ّّّّلسنة تغيريهاّواليت1984ّّّّأفريل7ّّّّاملؤر خّ أوّ الصيانةّ مناطقّ لتحديدّ استيفاؤهاّ اليتّجيبّ اإلجراءاتّ
ّكماّتستوج يوماّبدايةّمنّاتريخّاجتماعّاللجنةّبكل ّمنّمقر45ّّّبّإيداعّاحملاضرّاملذكورةّوتعليقّاألمثلةّملدةّّتقتضيّحتريرّحماضرّاجللساتّواألمثلة

الطالعّعلىّأعمالّّالواليةّواملعتمديةّوالبلديةّاملعنيةّواملندوبيةّاجلهويةّللتنميةّالفالحيةّإضافةّإىلّنشرّإعالمّابلصحفّلتمكنيّمنّيهمهمّاألمرّمنّا
هتمّإىلّالوايلّرئيسّاللجنةّالذيّيتوىلّدعوةّاللجنةّلالنعقادّابنقضاءّآجالّالتعليقّاملشارّإليهاّوفقّالتكيبةّوالن صابّاملنصوصّّاللجنةّوتوجيهّمالحظا

سالفّالذكر.ّوابلر جوعّإىلّامللفّاإلداريّاملصاحبّملشروعّاألمرّاملعروضّفإن ه1984ّّّلسنة386ّّّّمنّاألمرّعدد3ّّّّ)جديد(ّو2ّّعليهماّابلفصلنيّّ
الفصلّّّّجاء املنصوصّعليهاّصلبّ يفيدّاستيفاءّاإلجراءاتّ الصيانةّالّميكنّأنّيكون4ّّّّخالياّمم اّ تغيريّمناطقّ أمرّ الذكرّوبناءاّعليهّفإن ّ سالفّ

1983ّّنةّّلس87ّّمؤسساّيفّغيابّماّيفيدّالتقي دّبتلكّاإلجراءاتّوعليهّفإن هّمنّاملت جهّإمتامهاّابعتبارهاّإجراءاتّجوهريةّعلىّمعىنّالقانونّعددّّ
 .785املذكورينّويفّانتظارّاستيفائهاّفإن هّيت جهّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكومي1984ّلسنة386ّّواألمرّعددّ

 ملك عمومي:  -الفقرة اخلامسة

مللكّاملتعل قّابمللكّالعموميّالبحريّالقيامّبعملياتّحتديدّا1995ّّجويلية24ّّّّاملؤر خّيف1995ّّّّلسنة73ّّّّمنّالقانونّعدد6ّّّّأوكلّالفصلّّ
أمر مبقتضىّ عملهاّ وسريّ تركيبتهاّ تضبطّ خاصةّ جلنةّ إىلّ حتديدهّ أومراجعةّ البحريّ ّّ العموميّ الفصل اللجنة12ّّّّوجعلّ أعمالّ القانونّ ذاتّ منّ

ّّوالذّي1997ّّأفريل28ّّّّاملؤر خّيف1997ّّّّلسنة745ّّّّّويفّهذاّالسياقّصدرّاألمرّعددّّّّ.ومقتحاهتاّمنطلقاّإلمتامّإجراءاتّاستصدارّأمرّالتحديد
اإلداريّّ امللفّ إىلّ معنية.ّوابلر جوعّ بكل ّواليةّ للتجهيزّواإلسكانّ اجلهويّ للمديرّ اللجنةّمسنداّرائستهاّ تركيبةّ األو لّ صلبّفصلهّ املصاحبّّضبطّ

بوصفهّاملديرّالتنصيصّعلىّرائستهاّمنّقبلّالسي دّساملّبنّالشيخ2010ّّّّّأكتوبر25ّّّّ للمشروعّاملاثلّ،ّفإن هّوردّمبحضرّاجتماعّاللجنةّاملنعقدّيف
ّكيفماّهوّمثبتّمنّاإلمضاءاتّاملصاحبةّللمحضرّاملذكورّ، واحلالّأن ّهذاّاألخريّملّيشغلّخطةّمديرّجهويّللتجهيزّبنابلّّ اجلهويّللتجهيزّبنابل

ّّ من ابتداءّ 24ّّّّإالّ  2014ّّّّمارس عدد احلكوميّ األمرّ أحكامّ اقتضتهّ 850ّّّّكيفماّ 2015ّّّّلسنة يف 15ّّّّاملؤر خّ ّأ ،2015جويلية ّّكماّ يتبني  ن هّ
لشخصّالّحيملّصفةّاملديرّاجلهويّّّ ابلر جوعّإىلّبطاقةّحضورّاجتماعّاللجنةّأن ّاخلانةّاملخصصةّللمديرّاجلهويّللتجهيزّبنابلّمحلتّإمساّوإمضاءا

 
ّقفصةّ.ّّمنّمعتمديةّقفصةّاجلنوبيةّمنّوالية2ّيتعل قّابملصادقةّعلىّمثالّالتهيئةّالتفصيليّللمنطقةّالصناعيةّالعقيلة17474/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 784
املتعل قّبضبطّمناطقّالصيانةّابألراضيّالفالحيةّلوالية2016ّّّّمارس7ّّّّاملؤر خّيف2016ّّّّلسنة332ّّّّيتعل قّبتنقيحّاألمرّعدد17467/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 785

ّتوزرّ.
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يشريّإىلّإمكانيةّنيابةّاملديرّملّيتضم نّما1997ّّلسنة745ّّللتجهيزّبنابلّزمنّانعقادّاالجتماعّ)السيدّفتحيّاخلمري(ّمعّاإلشارةّإىلّأن ّاألمرّعددّ
 .786ّّّّّّاجلهويّللتجهيزّاملعينّيفّرائسةّاللجنةّوهوّماّيتت بّعنهّاختاللّتركيبةّاللجنةّوعدمّقانونيةّأعماهلّا

الرا جعةّللدولةّمنّيربزّمنّوثيقةّشرحّاألسبابّأن هّمت ّضبطّالثمنّاخلاصّببيعّالعقاراتّالدوليةّالفالحيةّاملعروفةّأبراضيّالسيالنيّواألراضيّ
ّكيفماّمت ّّّتصفيةّاألحباسّالعامةّوأحباسّالزواايّللحائزينّهلاّمنّأبناءّاحملب سّأوّغريهمّممنّيستغل وهناّعنّحسنّنيةّاعتماداّعلىّقيمةّاهلكتار الواحد

نادّإىلّالفصلّاملشارّإليهّالّيستقيمّّواحلالّأن ّاالستّمنّجملةّااللتزاماتّوالعقود1100ّّالواردةّابلفصلّّّّ %7ّّمعّاعتمادّنسبة1993ّّّّّضبطهاّسنةّّ
ضوعّاملشروعّاملاثلّلتعلقهّبتنظيمّالقواعدّالعامةّللقرضّابلفائضّوهيّغريّالصورةّالراهنةّمباّيت جهّمعهّمراجعةّالت مشيّاملتعل قّبضبطّقيمةّالعقاراتّمّو

 .787ّّّتفويتّومساحتهاّوأمهيتهاّاالقتصاديّةاعتماداّعلىّمعايريّجديدةّتراعيّولوّتقريبياّالقيمةّاحلقيقيةّللعقاراتّموضوعّال

 مالحظات تتعلق ابحلقوق واحلراّيت:   -الفرع السابع

 خرتاع: براءات إ -الفقرة األوىل

ّّ الفصل منّ األوىلّ املط ةّ على6ّّنص تّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ العمومينيّ منّ األعوانّ أوّ املختعّ العموميّ العونّ منّ بنيّكلّ اتفاقّ يربمّ أن هّ
املداخيلّالصافيةّالراجعةّإىلّالعونّ جهةّورئيسّاملؤسسةّأوّاملنشأةّاملعنيةّابألمرّمنّجهةّأخرىّويضبطّفيهّخاصةّ"النسبةّاملائويةّمنّّاملختعنيّمن

ّكلّمنهم".ّإالّأن هّّو4ّّالعموميّطبقاّألحكامّالفصلّّ ابلرجوعّمنّهذاّاألمرّاحلكوميّويفّحالةّتعد دّاألعوانّالعمومينيّاملختعنيّالقسطّالراجعّإىل
الفصلّّ فقد4ّّّّإىلّ املشروعّ حتديدأنتبنيّّمنّ مت ّ بـ"ّّهّ املائويةّ مصاريفّّّّ %50النسبةّ االقتضاءّ الرباءةّوعندّ مصاريفّمحايةّ طرحّ بعدّ العائداتّ منّ

قدّمت ّحتديدهاّوالجمالّإذاّلتحديدهاّمنّجديدّمبقتضىّّّأن ّالنسبةّاملائويةّّالهلا"ّ)الفقرةّاألوىل(ّ،ّوهوّماّيستنتجّيفّضوءهاستخالصّعائداتّاستغ
منّانحيةّوّأن ّاملقصودّمنّانحيةّأخرىّهوّاملبلاّأوّالقسطّالصايفّالراجعّإىلّاملعينّأوّاملعنينيّابألمر6ّّّّاالتفاقّاملشارّإليهّابملط ةّاألوىلّمنّالفصلّّ

6ّّخاللّاستعمالّعبارةّ"القسطّالراجعّلكلّمنهم"ّآبخرّاملط ةّمنّنفسّالفصلّّ،ّوهوّماّيتأكدّأيضاّمن4ّّمنّاألعوانّالعمومينيّتطبيقاّللفصلّّ
منّاملشروعّاملعروضّيف6ّّّ.ّلذاّيت جهّتعديلّصياغةّاملط ةّاألوىلّمنّالفصل7ّّوكذلكّعبارةّ"قسطّالعائداتّالراجعةّإليهّ"ابلفقرةّاألخريةّمنّالفصلّّ

اهّاملقصودّوهوّحتديدّالقسطّالصايفّالراجعّإىلّّ كلّعونّمنّاألعوانّالعمومينيّاملعنينيّوالّالنسبةّاملائويةّ.ولتحديدّالقسطّالصايفّاملذكورّنص تّاجت 
أن هّوابلرجوعّإىلّاألحكامّاملقتحةّابلفصل4ّّّّعلىّأن ّاالتفاقّيضبطّطبقاّللفصل6ّّّّنفسّاملط ةّمنّالفصلّّ يتبنيّأن هّيكتنفها4ّّّّمنّاملشروعّ،ّإالّ 

التالية:ّأو ال:ّملّيشرّالفصلّّالغموضّيفّالصياغةّوابلتايلّّ التأويلّومنّمث ةّيفّالتطبيقّوذلكّلألسبابّ البت ةّإىلّمعىن4ّّّّقدّيتتبّعنهاّصعوابتّيفّ
ّتُنفذّدونّلبسّضمنّاالتفاقّالذيّيربمّيفّالغرضّبنيّاملعنينيّابألمرّإذا6ّّّاملداخيلّالصافيةّاملذكورةّابلفصلّّ ومقاييسّاحتساهباّبدقةّووضوحّحىت 

ّّتضمنّا منّالعائداتّبعدّخصمّمصاريفّّّّ%50 لفقرتنيّالتاليتني:ّفقرةّأوىل:ّ"ينتفعّالعونّالعموميّالباحثّاملنجزّلالختاعّأوّاالكتشافّبنسبةّ
االكت أوّ االختاعّ براءةّ استغاللّ عائداتّ منّ خيصمّ اثنية:ّكماّ فقرةّ استغالهلا".ّ عائداتّ استخالصّ مصاريفّ االقتضاءّ وعندّ الرباءة،ّ شافّمحايةّ

ؤسسة،ّاليفّالتجهيزاتّاخلاصةّواملقتناةّللغرضّوتكاليفّالنفقاتّاجلاريةّاملخصصةّإلجنازّتلكّالبحوثّاليتّيضبطهاّاجمللسّالعلميّأوّجملسّاملتك
امكانيةّأتّو إىلّ النحوّ هذاّ الفصلّعلىّ هذاّ صياغةّ تؤديّ قدّ املعنيةّابألمر".ّاثنيا:ّ العموميةّ املنشأةّ أوّ للمؤسسةّ املتبقيّ القسطّ اجتاهّّويرجعّ يفّ يلهّ

يفّالراجعّإىلّّالفصلّبنيّالفقرتنيّعندّاحتسابّالقسطّالراجعّإىلّالعونّالباحثّواحلالّأن ّاملقصودّطبقاّملاّوردّبوثيقةّشرحّاألسبابّأن ّالقسطّالصّا
املعينّحيتسبّب الفقرتنيّاملذكورتني.ّلذاّيتعنيّّّّ%50الباحثّ املصاريفّموضوعّ الفصلّمنّعائداتّاالستغاللّبعدّطرحّمجيعّ إعادةّصياغةّهذاّ

 
ّنّمعتمديةّسليمانّمنّواليةّانبلّ.يتعلقّبتحديدّومراجعةّحدودّامللكّالعموميّالبحريّلسبخةّسليمانّم17442/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 786
الراجعةّللدولةّمنّتصفيةّاألحباس17420/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 787 املعروفةّأبراضيّالسيالنيّواألراضيّ العقاراتّالدوليةّالفالحيةّ ببيعّ يتعل قّبضبطّقيمةّخاصةّ

ّالعامةّوأحباسّالزواايّللحائزينّهلاّمنّأبناءّاحملب سّأوّغريهمّممنّيستغل وهناّعنّحسنّنيةّ.
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املزمع2001ّّّّلسنة2750ّّّّمنّاألمرّعدد5ّّّّبتحديدّمفهومّالقسطّالصايفّومعايريّاحتسابهّبصفةّواضحةّودقيقةّعلىّغرارّماّمت ّاعتمادهّابلفصلّّ
ّكانّمنّاملستحسنّتنقيحهّعوضاّعنّاختاذّأمرّحكوميّجديدّابعتبارّالّت غرياتّاجلزئيةّاملقتحةّابملقارنةّإلغاؤهّوتعويضهّابألمرّاحلكوميّاملاثلّوالذي

 ّ.788معّأحكامهّيفّجمملها

 احلق ف التعليم:   -الفقرة الثانية

ّّ الفصل اخلاصة6ّّّّيهدفّ التبويةّ املؤسسةّ منّ الدراسةّ عنّ االنقطاعّ أوّ النقلةّ حالةّ يفّ التلميذّ حقوقّ محايةّ إىلّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ
ّّ مفهوم أن ّ إىلّ وابلنظرّ ّّابخلارج.ّ ابلفصل عليهّ املنصوصّ هلذه2ّّّّاالعتمادّ التعليميةّ املستوايتّ مبطابقةّ "االعتافّ أيضاّ بهّ يقصدّ الراهنّ املشروعّ منّ

ابملؤسسا االلتحاقّ يفّ التالميذّ هؤالءّ حقّ علىّ صراحةّ التنصيصّ ّ يتعني  فإن هّ التونسية"،ّ التبويةّ ابملؤسساتّ التعليمّ ملستوايتّ التبويةّّاملؤسساتّ تّ
 .789ّّيةّأوّاخلاصةّعندّالرجوعّإىلّالبالدّالتونسيةّذلكّأن ّاحلقّيفّالتعليمّحقّدستوريالتونسيةّالعموم

 املساواة:   مبدأ  -الفقرة الثالثة

الفصلّّ الثانيةّمنّ املط ةّ املتقاعدينّقبلّاتريخ2ّّّّنص تّ ّكل ّمنّاألعوانّاملشمولنيّابلتسويةّ 2ّّ)جديد(ّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّعلىّمتت ع
ابملفعولّاملايل ّللتقياتّاملنجزةّوفقاّملقاييسّتسوية2014ّّّجانفي2ّّّّويلّاحلق ّمنّاألعوانّاملعني نيّابلتسويةّالذينّتوفـ و اّقبلّاتريخّّوأ2014ّّجانفيّّ

نيّمجيعّاألعوانّابتداءّمنّالشهرّالذيّيسبقّاتريخّاالنقطاعّالنهائي ّعنّالعملّوهوّماّيعتربّإخالالّمببدأّاملساواةّّب2014ّّاملسارّاملهين ّبعنوانّسنةّّ
يتمتعونّابملفعولّّّاملشمولنيّابلتقية،ّذلكّأن ّهذهّاألحكامّقدّجعلتهمّيفّوضعي ةّمتمي زةّعنّزمالئهمّاملنتفعنيّبنفسّالتسويةّاملباشرينّلعملهمّوالذين

ليهّأعاله.ّلذا،ّفإن هّيت جهّالعملّعلىّإعادةّاملشارّّإ2ّّطبقاّألحكامّاملط ةّاألوىلّمنّالفصل2014ّّّّاملايلّهلذهّالتقيةّابتداءّمنّاتريخّأو لّجانفيّّ
 .790منّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّمباّيكفلّانتفاعّمجيعّاألعوانّاملشمولنيّابلتسويةّابملفعولّاملايلّهلاّعلىّقدمّمنّاملساواة2ّصياغةّالفصلّ

دّاملائيةّوالصيدّالبحريّغريّأن هّملّيردّبوثيقةّشرحّاألسبابّماّيتعل قّمشروعّاألمرّاحلكومي ّبضبطّنظامّأتجريّسلكّتقنييّوزارةّالفالحةّواملواّر
ّخمالفّلألمرّعددّ واملتعل قّبضبطّنظامّأتجريّأعوان1999ّّّأفريل12ّّاملؤر خّيف1999ّّلسنة823ّّيرب رّإفرادّتقنييّوزارةّالفالحةّبنظامّأتجريّخاص 

ّكا ّخيالفّبعضّأحكامّقانونّالوظيفةّالعمومي ة.ّّالسلكّالتقينّاملشتكّلإلداراتّالعمومي ةّوالذيّينطبقّعلى ف ةّالتقنينيّجبميعّالوزاراتّوهوّنظامّخاص 
ّمنّشأنهّأنّيفتحّاجملالّأمامّابقيّالتقنينيّابلوزاراتّاألخرىّللمطالبةّأبنظمة أتجريّخاص ةّمماثلةّّّكماّأن ّإفرادّتقنييّوزارةّالفالحةّبنظامّأتجريّخاص 

العمومي ةّإبفراغهّمنّلهّوماّيستتبعهّمنّتضخ مّغريّّ التقينّاملشتكّلإلداراتّ ّابلسلكّ التأجريّاخلاص  التتيبي ةّومنّأتثريّعلىّنظامّ النصوصّ مرب رّيفّ
املذكورّآنفاّوذلكّمنّأجلّضمانّاملساواةّبني823ّّّحمتواهّوجدواه.ّلــذاّفإن هّيت جهّالعدولّعنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّواالكتفاءّبتنقيحّاألمرّعددّّ

ّ.791يّوزارةّالفالحةّوخمتلفّالتقنينيّابلوزاراتّاألخرىتقنيّ 

 
بضبطّمقاييسّتقاسمّاستغاللّبراءاتّاالختاعّأوّاالكتشافّالراجعةّإىلّاملؤسسةّأوّاملنشأةّالعموميةّوإىلّالعونّالعموميّّّّيتعلق17793/2016ّّيّعددّّامللفّاالستشاّرّّ 788

ّالباحثّالذيّينجزّاختاعاّأوّاكتشافاّ.
ّاخلاصةّابخلارجّللتدريسّوفقّالربامجّالتونسيةّ.يتعل قّبضبطّشروطّاعتمادّاملؤسساتّالتبوية2016ّّّ/17434امللفّاالستشاريّعددّّ 789
املتعل قّابملصادقةّعلىّقائماتّالتقيةّاملنجزةّوفقا2014ّّّّسبتمرب30ّّّّاملؤر خّيف2014ّّّّلسنة3632ّّّّبتنقيحّاألمرّعددّّيتعل ق17289/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 790

ّّ.2014الوطني ةّوسلكّاحلرسّالوطين ّوسلكّاحلمايةّاملدني ةّبعنوانّسنةّّملقاييسّتسويةّاملسارّاملهين ّألعوانّسلكّاألمنّالوطين ّوالشرطة
ّيتعلقّبضبطّنظامّأتجريّسلكّتقني يّوزارةّالفالحةّواملواردّاملائي ةّوالصيدّالبحريّ.17377/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 791
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 مالحظات تتعّلق ابلتنظيم والتصّرف اإلداري: -الفرع الثامن

 جوائز وطنية:  -الفقرة األوىل

ّالفصلّّ لر جوعّإىلّّ)جديد(ّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن ّاجلوائزّاملعني ةّتسندّمبقتضىّقرارّمنّوزيرّاإلشرافّالقطاعي.ّغريّأن هّاّب 2ينص 
ّأن ّوزيرّاإلشرافّالقطاعيّهوّالس لطةّاليتّتقتحّالفائزّابجلائزةّأوّقائمةّترتيبّأوّتصني ّالن صوصّاحملدثةّللجوائزّاملذكورةّيتبني  فّاملتش حنيّهلاّأوّاليت 

يّوابخلصوصّيفّمستوىّتوزيعّالصالحي اتّوالذ يّتتأ سّالل جنةّاليتُّتسندّاجلوائزّبناءّعلىّرأيهاّوهوّماّيتعارضّمعّمقتضياتّحسنّالت نظيمّاإلداّر
اذّالقرارّوترؤ سّالل جنةّاالستشاريةّاليتّيـُت خذّبناءّعلىّرأيهاّذلكّالقرار.ّلذاّيت جهّتضم نيّمشروعّاألمرّيقتضيّمنّجهةّعدمّاجلمعّبنيّّسلطةّاخت 

اقتاح هلاّ يرجعّ ّ اليت  الس لطةّ تغيريّ مبقتضاهاّ يقعّ أحكاماّ املعروضّ ابقتاحّّّاحلكومي ّ املكل فةّ االستشاريةّ الل جانّ تركيبةّ تغيريّ أوّ أبخرىّ ابجلائزةّ الفائزّ
 .792قائماتّالتتيبّأوّالتصنيفّللمتش حنيّللحصولّعلىّاجلوائزّالوطني ةّبشكلّالّيكونّالوزيرّاملسندّللجائزةّمشاركاّيفّأعماهلّا

 جلان:   -الفقرة الثانية

البابّالرابعّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن هّ"تتكونّاملصاحلّاخلصوصيةّمن...ّالكتابةّالقارةّللجنةّالوطنيةّّمن27ّّّّوردّابملط ةّالرابعةّمنّالفصلّّ
وتقدمّي وإعدادّ ّّ للتنسيقّ الفصل مقتضياتّ معّ يتعارضّ ماّ وهوّ ّ اإلنسان"ّ حقوقّ جمالّ يفّ التوصياتّ ومتابعةّ عدد13ّّّالتقاريرّ احلكوميّ األمرّ منّ

املتعلقّإبحداثّجلنةّوطنيةّللتنسيقّوإعدادّوتقدميّالتقاريرّومتابعةّالتوصياتّيفّجمالّحقوق2015ّّّّتوبرّّأك30ّّاملؤرخّيف2015ّّّّلسنة1593ّّّّ
اللجنةّهلاّكياّن أن ّ األخريّ ّ النص  إشرافها...".ّويستنتجّمنّهذاّ اللجنةّتعملّحتتّ صلبّ قارةّ ّكتابةّ "حتدث أن هّ ّعلىّ ينص  خاصّّّّاإلنسانّوالذيّ

ّكتابتها ّاحملدثّهلاّوابلتايلّالّيسوغّاعتبارهاّهيكالّإدارايّمنّهياكلّالوزارةّّّّتعد ّهيكالّاتبعاّهلاّوخاضعاالقارةّاليتّّّّوتنظيمّخاصّمباّيفّذلك للنص 
ّكتابةّاللجنةّمنّاملشروّع  ّ.793املقتحّتنظيمهاّمبقتضىّمشروعّاألمرّاملعروض،ّوهوّماّيت جهّمعهّحذفّاألحكامّاملتعل قةّبتنظيم

ّالفصلّّ ألمرّاحلكوميّعلىّأن هّيتأ سّّجلنةّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّواستغاللهّ"شخصيةّثقافيةّمستق لةّهلاّإملامّّمنّمشروعّا10ّّينص 
منّاملشروعّهيّجلنةّإداريةّابعتبارهاّحمدثةّلدىّاملركز،ّفإن هّيستحسنّأنّتوكل9ّّّّمبيدانّالسينما"،ّغريّأن هّابلنظرّإىلّأن ّهذهّاللجنةّاحملدثةّابلفصلّّ

 ّ.794تهاّإىلّموظفّعوضاّعنّشخصيةّمستقلةرائس
ّالفصلّّ ّكماّتضم نّالفصل10ّّّّنص  ّكرئيسّللجنةّاملناظرة 21ّّمنّاملشروعّاملاثلّعلىّوجودّالوزيرّأوّرئيسّاجلماعةّاحملليةّاملعنيةّأوّمنّينوهبما

ّمنّقراءةّالفصلّ ن ّالتسميةّتتم ّمنّالوزيرّاملعينّوهوّماّيشك لّتركيزاّمفرطاّأ25ّاإلشارةّإىلّأن ّقائمةّالناجحنيّتضبطّبقرارّمنّالوزيرّاملعينّويستشف 
 ّ.795سلطةّإداريةّمغايرّةإىلّللسلطةّلدىّالوزيرّاملذكورّبفعلّرائسةّجلنةّاملناظرةّواإلعالنّعنّنتائجها.ّوعليه،ّفإن هّيت جهّإسنادّرائسةّاللجنةّ

ّابلرجوعّإىلّمقتضياتّالفقرةّاألخريةّمنّالفصلّّ اّنص تّعلىّإمكانيةّجتديدّالعضويةّبلجنةّّمنّمشرّو10ّّيتبني  عّاألمرّاحلكوميّاملعروضّأهن 
يتجاىفّمعّّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّواستغاللهّدونّحتديدّعددّاألقصىّللتجديدّوهوّماّقدّيؤديّإىلّأتبيدّعضويةّبعضّاألعضاء،ّاألمرّالذيّّ

 ّ.796نقّصقواعدّحسنّسريّاهلياكلّاجلماعية.ّلذاّيت جهّتداركّهذاّال

 
792 ّّّّ عدد االستشاريّ 17290/2016ّّّّامللفّ عدد األمرّ بتنقيحّ 3175ّّّّيتعلقّ ّّامل2013ّّلسنة يف 31ّّّّؤر خّ بعض2013ّّّّجويلية يفّ مسندةّ جوائزّ تسميةّ بتغيريّ املتعل قّ

ّّ القطاعات.
ّبتنظيمّوزارةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّ.يتعل ق17297/2016ّّامللفّاالستشاريّعدد793ّّّ
ّبضبطّشروطّوإجراءاتّمنحّمسامهةّاملركزّالوطينّللسينماّوالصورةّبعنوانّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّ.17343/2016ّامللفّاالستشاريّعدد794ّّ
ّّ.2016األحكامّاالستثنائيةّلالنتدابّابلوظيفةّالعموميةّبعنوانّسنةّ يتعلقّبضبط17334/2016ّامللفّاالستشاريّعدد795ّّّ
ّبضبطّشروطّوإجراءاتّمنحّمسامهةّاملركزّالوطينّللسينماّوالصورةّبعنوانّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّ.17343/2016ّيّعددّامللفّاالستشاّرّ 796
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منّمشروعّاألمرّاملاثلّّيفّحتديدهّلتكيبةّاللجنةّولتمثيلّالقطاعاتّواملهنّاملعنيةّابالمتيازّعلىّاجلامعةّالتونسيةّللن زلّواحلال5ّّّاقتصرّالفصلّّ
الفصلّّ العالجّمب83ّّأن ّ "أ"ّومراكزّ صنفّ األسفارّ املصن فةّووكاالتّ السياحيةّ املطاعمّ ليشملّ االمتيازّ تطبيقّ املعدنيةّوس عّجمالّ البحرّوابملياهّ ياهّ

ةّهلذهّالقطاعاتّواملؤس ساتّالناشطةّيفّقطاعّالصناعاتّالتقليديةّوشركاتّالت صرفّيفّمنطقةّمينائيةّخمص صةّلسياحةّالعبورّمباّيت جهّمعهّإرساءّمتثيلي
 .797واملهنّصلبّتركيبةّاللجنّة

 تنظيم وزارات وإدارات:  -الفقرة الثالثة

ا اقتضاهّ الديوان44ّّّلفصلّّيت جهّحذفّماّ الداخليةّمنّإحداثّوتنظيمّوحداتّداخلّ لوزيرّ منّمشروعّاألمرّاحلكومي ّمنّإمكاني ةّمتاحةّ
 .798منّالدستورّ)املطةّالثالثةّمنهّ(92ّالوطينّللحمايةّاملدني ةّمبقتضىّقرارّطاملاّأنّذلكّاجملالّراجعّإىلّرئيسّاحلكومةّمبقتضىّالفصلّ

ّّ الر ائسي ّعدد املعروض2015ّّّفيفري6ّّّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة35ّّّّجتدرّاملالحظةّأن ّاألمرّ قبلّمشروعّاألمرّاحلكومي ّ واملط لعّعليهّمنّ
ّكتابيتّدولةّتعىنّإحدامهاّابلت عاونّالد ويل ّّ جيبّأنّينعكسّّّوهوّماصلبّاالط العّالت اسعّعشرّقدّأحلقّبوزارةّالت نميةّوّاالستثمارّوّالت عاونّالد ويل 

ّكذلكّماّيت جهّالعملّعلىّتداركهّبتحديدّأي ّمنّاإلداراتّالعام ةّوّاملصاحلّوّاهلياكلّوّاملؤس ساتّّ العمومي ةّال يتّّصلبّتنظيمّالوزارةّاملذكورةّوهو
ّّ ذلك وّ إشرافّكلتيهماّ حتتّ ّّتكونّ ّّتطابقا مقتضيات ّّمعّ العمومي ة15ّّالفصل اإلدارةّ عملّ أخضعّ ال ذيّ الد ستورّ ّ وّّّمنّ الن جاعةّ قواعدّ إىلّ

 .799ّّّّاملساءلّة
ّابلرجوعّإىلّالفصولّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن ّاملشموالتّاملوكولةّلوزارةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدين5ّّّّو4ّّّّو3ّّّّيتبني 

منّاجلوانبّمعّاملهامّاملوكولةّلوزاراتّوهياكلّأخرىّمنّذلكّخاصةّاملهامّاملوكولةّإىلّوزارةّالشؤونّاخلارجيةّ)املط ةّّعديدالوحقوقّاالنسانّتتقاطعّيفّّ
الفص القانونّعدد5ّّّّلّّالثامنةّمنّ العلياّحلقوقّاإلنسانّواحلرايتّاألساسيةّاحملدثةّمبقتضىّ اهليئةّ املوكولةّإىلّ املهامّ لسنة37ّّّمنّاملشروع(ّوكذلكّ

2008ّّّّ يف 2008ّّّّجوان16ّّّّاملؤر خّ الفصل منّ السادسةّ عليها5ّّّ)املط ةّ املنصوصّ اإلنسانّ حقوقّ هيئةّ إىلّ املوكولةّ املهامّ وكذلكّ املشروع(ّ منّ
اهّتفاديّازدواجية5ّّّمنّالدستورّّ)املط ةّالثالثةّمنّالفصل128ّّّّابلفصلّّ منّاملشروع(.ّوعليه،ّفإن هّيت جهّمراجعةّمقتضياتّالفصولّاملذكورةّيفّاجت 

صيصّعلىّّاملهامّواالختصاصاتّاليتّقدّتؤديّإىلّالتنازعّمباّيضعفّحتقيقّاألهدافّاملنتظرةّمنّاختاذّمشروعّاألمرّاحلكوميّ،ّفضالّعنّضرورةّالتن
 .800ّأن ّالوزارةّاملزمعّإحداثهاّمتارسّاملهامّاملوكولةّهلاّابلتنسيقّمعّالوزاراتّواهلياكلّاملعني ةّفيماّيتع لقّابملشموالتّاملتقاطعّة

ّالفصلّّ ّرئيسّاحلكومةّبـّ"إحداثّ)...(ّالوزاراتّوكتاابتّالدولةّوضبطّاختصاصاهتاّوصالحيا92ّّنص  هتاّمنّالدستورّعلىّماّيلي:ّ"خيتص 
اأّل مشروعّ منّ األو لّ ابلفصلّ ذلكّ وردّ العبارةّكماّ جمر دّ علىّ يقتصرّ الّ اإلحداثّ أن ّ األحكامّ هذهّ منّ ّ ويستشف  الوزراء".ّ جملسّ مداولةّ مرّبعدّ

ّكذلكّضبطّاالختصاصاتّوالصالحياتّاليتّحتددّمهامّالوزارةّاملزمعّإحداثهاّوتربرّاهلياكلّاملنضويةّحتت اّيقتضي هاّواملؤسساتّاحلكوميّاملاثلّوإّن 
ّابلرجوعّإىلّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن هّتعل قّإبحداثّوزارةّالطاقةّواملناجمّوإحل اقّهياكلّهباّوبوضعّّواملنشآتّالعموميةّالراجعةّإليهاّابإلشراف.ّويتبني 

وعّأمرّحكوميّآخرّيتعل قّبضبطّويفّهذاّاإلطار،ّوردّعلىّاحملكمةّمشّرّّ.الوزارةّّتلكمؤسساتّحتتّإشرافهاّدوّناّحتديدّالختصاصاتّوصالحياتّّ
منّاملشروعّالراهن.ّلذا،4ّّّوذلكّتطبيقاّللفصل2016ّّّّفيفري16ّّّّاملؤر خةّيف76/2016ّّّّعددّّّّاإلحالةزارةّالطاقةّواملناجمّموضوعّّمشموالتّّو

عني ةّضمنّأمرّإحداثهاّوذلكّيت جهّدمجّأحكامّمشروعّاألمرّاحلكوميّآنفّالذكرّضمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّالراهنّبضبطّمشموالتّالوزارةّامل

 
وتّّأ18ّّاملؤر خّيف2015ّّّّلسنة30ّّّّمنّالقانونّعدد19ّّّّشروطّوإجراءاتّإسنادّاالمتيازّاملنصوصّعليهّابلفصلّّ يتعلقّبضبط17263/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 797

ّّ.2015املتعل قّبقانونّاملاليةّالتكميليّلسنة2015ّّ
ّللديوانّالوطين ّللحمايةّاملدني ةّ.17448/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 798 ّيتعلقّبضبطّالتنظيمّاهليكلي 
ّيتعلقّبتنظيمّوزارةّالتنميةّواالستثمارّوالتعاونّالدويلّ.17191ّامللفّاالستشاريّعددّّ 799
ّبتنظيمّوزارةّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّ.يتعل ق72971/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 800



 

154 

 
 املبادئ املقّررة ف املاّدة اإلستشارية: العنوان السادس 

ّّ ابلفصل املضم نّ اإلحداثّ مفهومّ معّ املزمع92ّّّّانسجاماّ ابلوزارةّ العموميةّ واملنشآتّ واملؤسساتّ اهلياكلّ إحلاقّ يكونّ حىتّ وكذلكّ الدستورّ منّ
ّ.801إحداثهاّمرب راّقانواّن

الفصلّّ ّ للسين16ّّينص  الوطينّ للمركزّ العامّ املديرّ املايلّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن ّ الدعمّ نتائجّأعمالّجلنةّ ّعرضّ ماّوالصورةّيتوىل 
غريّأن ّعدمّحتديدّأجلّلعرضّنتائجّأعمالّاللجنةّعلىّجملسّّّّ.لإلنتاجّالسينمائيّواستغاللهّعلىّجملسّمؤسسةّاملركزّاملذكورّ"يفّأسرعّاألوقات"

 ّ.802ناه.ّلذاّيت جهّضبطّأجلّحمد دّيفّهذاّاخلصوصاملؤسسةّيفقدّحرصّاإلدارةّاملعني ةّاملستنتجّمنّعبارةّ"يفّأسرعّاألوقات"ّمّع
ّالفصلّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّمصادقةّجملسّاملؤسسةّعلىّمقتحاتّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّواستغاللهّوعلىّاملقرر16ّّّينص 

ّالفصلّّ ّكماّينص  نيةّتقدميّدعمّمايلّإضايفّيفّحاالتّمعي نةّوذلكّ"بعدّمنّاملشروعّالراهنّعلىّإمكا25ّّالصادرّيفّالغرضّعنّاملديرّالعامّللمركز.
الفصلّّ ّابلرجوعّإىلّ يتبني  أن هّ املركزّعلىّذلك".ّغريّ اللجنةّومصادقةّجملسّمؤسسةّ 2ّّاملؤر خّيف2012ّّّّلسنة753ّّّّمنّاألمرّعدد8ّّّّأخذّرأيّ

نماّوالصورةّأن ّالصالحياتّاملوكولةّإىلّجملسّاملؤسسةّتقتصرّعلىّواملتعل قّبضبطّالتنظيمّاإلداريّواملايلّوطرقّسريّاملركزّالوطينّللسي2012ّّجويليةّّ
ة.ّوعليه،ّفإن هّيت جهّ"دراسةّوإبداءّالرأي"ّيفّاملسائلّاملتص لةّبنشاطّاملركزّاليتّيتم ّعرضهاّعليهّمنّقبلّاملديرّالعامّوليسّلهّابلتايلّصالحيةّاملصادق

 بهّ"وبعدّأخذّرأيّجملسّمؤسسةّاملركز".ّتعويضّعبارةّ"ومصادقةّجملسّمؤسسةّاملركز"ّمباّصوا
ّّ الفصل ّ حالة5ّّّنص  يفّ املناسبّ اإلجراءّ املركزيّ املستوىّ علىّ احملدثةّ االستشاريةّ اللجنةّ تقتحّ أنّ إمكانيةّ علىّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ

املخالف ّ تبني  مقتضبةّوملّ وردتّ األحكامّ هذهّ أن ّ غريّ الراهن.ّ احلكوميّ األمرّ ألحكامّ خمالفاتّ تربزّتسجيلّ ملّ اّ أهن  عنّ فضالّ تسجيلهاّ املمكنّ اتّ
الفاتّاحلاالتّاليتّميكنّأنّيتتبّعنهاّسحبّقرارّاالعتماد.ّوعليه،ّفإن هّيت جهّمزيدّتدقيقّأحكامّهذاّالفصلّوذلكّابلتنصيصّصراحةّعلىّاملخ

اذهاّيفّهذاّاخلصوصّمباّيضمنّحس ّكضبطّاإلجراءاتّاملمكنّاخت   .803ّّّّنّتكريسّآليةّاالعتمادّوجناعتهّااملقصودةّعلىّمعىنّهذاّالفصل،
يفّظرفّزمينّحمد دّيفّصورةّّاجمللسّاالستشاريّّابلتنصيصّعلىّضرورةّانعقادّّاحلكوميّّمنّمشروعّاألمر30ّّّّيت جهّإمتامّمقتضياتّالفصلّّ

ّكماّّّّحىتّتكوّنّّيفّاجللسةّالثانيةّّشتطألوىلّوعلىّالنصابّالقانوينّاملاّّعدمّاكتمالّالنصابّالقانوينّيفّجلستّه يت جهّإمتامّمقتضياتّمداوالتهّقانونية.
ّدوريةّّاّّاحلكوميّّمنّمشروعّاألمر31ّّالفصلّّ ّكّّلتئامإملعروضّإبضافةّأحكامّختص  يفّظرفّزمينّّّهالتنصيصّعلىّضرورةّانعقاداجمللسّالبيداغوجي

 .804حىتّتكونّمداوالتهّقانونيّةّيفّاجللسةّالثانيةّشتطألوىلّوعلىّالنصابّالقانوينّاملاّحمد دّيفّصورةّعدمّاكتمالّالنصابّالقانوينّيفّجلسته
ّالفصلّّ ّوحدةّاملصاحل6ّّّّينص  اخلارجيةّتتمث لّيفّ"خلي ةّّمنّمشروعّاألمرّعلىّهياكلّمشتكةّبنيّوزارةّالشؤونّاحملليةّووزارةّالد اخليةّفيماّخيص 

ّمنّمبدأّاستقالليةّّ.املراقبةّوالتصر ف"ّودائرةّالشؤونّاإلداريةّالعامةّودائرةّاجملالسّاجلهويّة غريّأن ّإحداثّهياكلّمشتكةّبنيّالوزارتنيّمنّشأنهّأنّميس 

ّكماّأن هّيتعارضّمعّقواعدّمساءلةّالوزارةّواألعوانّالعمومينيّاملكرّ  اذّالقرارات، منّالد ستورّابإلضافةّإىلّأن هّخيالفّقواعد15ّّّّسةّمبقتضىّالفصلّّاخت 

ّمنّامليزانيةّالعام ةّللد ولة.ّوعالوةّعلىّذلك،ّّفإن هّابلرّ  ّكل ّوزارةّببابّخاص  منّاألمر6ّّّّجوعّإىلّالفصلّّامليزانيةّواحملاسبةّالعموميةّالقائمةّعلىّإفراد
أن هّمت ّإحلاقّدائرة2016ّّّّّّمارس18ّّاملؤر خّيف2016ّّّّلسنة365ّّّّاحلكومي ّعددّّ يتبنيّ الشؤونّاحملليةّّ واملتعل قّإبحداثّوضبطّمشموالتّوزارةّ

الوزارتني،ّوابلت ايلّّّّاجمللسّاجلهويّبكل ّواليةّبوزارةّالشؤونّاحملليةّاألمرّالذيّيفهمّمنهّأن ّدائرةّاجملالسّاجلهويةّالّميكنّأنّتكونّهيكالّمشتكاّبني
 .805اهلياكلّاخلاص ةّبوزارةّالشؤونّاحملليّةفإن هّيت جهّإدراجهاّضمنّ
ّمنّالفصلّّ ّكانتّموكولةّإىلّاإلدارةّالعامةّللشؤونّاجلهويةّبوزارةّالداخلية2ّّّّيتبني  منّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن هّاقتصرّعلىّإسنادّاملهامّاليت

تعل قّابلتنظيمّاهليكليّلوزارةّالداخلي ةّإىلّالوحدةّاملزمعّّامل1991ّّاملؤر خّيفّغرةّأفريل1991ّّّّلسنة543ّّّّ)جديد(ّمنّاألمرّعدد11ّّّّمبقتضىّالفصلّّ

 
ّّّّيتعلقّإبحداثّوزارةّالطاقةّواملناجمّوبضبطّاهلياكلّالراجعةّإليهاّابلنظر.17999/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 801
ّبضبطّشروطّوإجراءاتّمنحّمسامهةّاملركزّالوطينّللسينماّوالصورةّبعنوانّالدعمّاملايلّلإلنتاجّالسينمائيّ.17343/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 802
ّيتعلقّبضبطّشروطّاعتمادّاملؤسساتّالتبويةّاخلاصةّابخلارجّللتدريسّوفقّالربامجّالتونسيةّ.2016ّّ/17434عددّّامللفّاالستشارّيّ 803
ّيتعلقّإبحداثّوكالةّالتكوينّيفّمهنّالسياحةّوضبطّتنظيمهاّاإلداريّوّاملايلّوطرقّتسيريهاّ.17440/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 804
ّبتنظيمّوزارةّالشؤونّاحمللي ةّ.ّقيتعلّ 17359/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 805
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ّكوحدةّتنسيقّجهويّحمدثةّلدىّرائسةّاحلكومة.ّلذاّيت جهّمراجعةّاملهامّاملنصوص عليهاّّّإحداثهاّدونّأنّأيخذّبعنيّاالعتبارّخصوصيةّهذهّالوحدة
الوحدة2ّّابلفصلّّ اهّمزيدّمالءمتهاّمعّطبيعةّ الراهنّيفّاجت  الغرضّمنّإحداثهاّوتغيريّّّّمنّاملشروعّ املعني ةّويربزّ املزمعّإحداثهاّمباّميي زهاّعنّاإلدارةّ

ّاملط ةّاألخريةّمنّالفصلّّ ّكماّتنص  منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض2ّّّّطبيعتهاّمنّهيكلّإداريّبوزارةّالداخليةّإىلّوحدةّحمدثةّبرائسةّاحلكومة.
إ املزمعّ اجلهويّ التنسيقّ وحدةّ تكل فّ أن هّ لتابّّعلىّ اإلداريّ التنظيمّ أن ّ غريّ والعمادات"،ّ واملعتمدايتّ للوالايتّ اإلداريّ التايبّ بـ"التحديدّ حداثهاّ

،2000ّّجويلية31ّّّّاملؤر خّيف2000ّّّّلسنة78ّّّّاملنق حّابلقانونّعدد1956ّّّّجوان21ّّّّاجلمهوريةّالتونسيةّمت ّضبطهّمبوجبّاألمرّالعلي ّاملؤر خّيفّّ
اللج التايبّهوّإجراءّيتفر عّعنّوالّميكنّابلتايلّتكليفّ التحديدّ للوالايتّواملعتمدايتّوالعماداتّابعتبارّأن ّهذاّ التايبّاإلداريّ التحديدّ نةّمبهمةّ

ّكوحدةّتنسيق.ّلذا،ّفإن هّيتّ  جهّحذفّاملط ةّّالتنظيمّاإلداريّللتابّالوطينّالذيّضبطهّالقانون،ّفضالّعنّأن ّهذهّاملهم ةّالّتتالءمّمعّطبيعةّالوحدة
ّالفصل2ّّألخريةّمنّالفصلّا منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعلىّأن هّ"يضبطّالتنظيم3ّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّالراهن.ّمنّجهةّأخرى،ّينص 

مب ماّأيابهّ املاثلّوهوّ األمرّ مشروعّ عنّ أمراّالحقاّومستقالّ  سيصدرّ أن هّ معناهّ حكومي"ّمباّ أمرّ اجلهويّمبقتضىّ التنسيقّ لوحدةّ حسنّّّدأاهليكليّ
أدائهاّمل املزمعّإحداثهاّصلبّمشروعّاألمرّاحلكوميّمباّيضمنّحسنّ للوحدةّ اهليكليّ التنظيمّ يت جهّضبطّ القانونية.ّوعليه،ّ النصوصّ هامهاّّصياغةّ

واملاليةّلألع القانونيةّاإلداريةّ الوضعيةّ السياقّإضافةّأحكامّتوض حّ يت جهّيفّنفسّ ّكماّ القانونية. النصوصّ لتشت تّ تفادايّ العاملنيّإبدارةّوكذلكّ وانّ
إحداثهاّمب املزمعّ اجلهويّ التنسيقّ بوحدةّ امللحقةّ الداخليةّ بوزارةّ اجلهويةّ للشؤونّ العامةّ لإلدارةّ التابعةّ اإلداريةّواجلهويةّ االمتيازاتّالشؤونّ يفّذلكّ اّ

2011ّّلسنة4135ّّّّيقّاملنصوصّعليهاّابألمرّعددّّاملخو لةّهلمّمبفعولّإحلاقهمّمبصاحلّرائسةّاحلكومةّ)مثلّإمكانيةّاالنتفاعّمبنحةّاإلشرافّوالتنس
املتعل قّإبحداثّمنحةّتكاليفّخاصةّتسم ىّمنحةّاإلشرافّوالتنسيقّلفائدةّأعوانّوعملةّرائسةّاحلكومةّواملؤسسات2011ّّّنوفمرب24ّّّّاملؤرخّيفّّ

 .806ّّّاإلداريةّالتابعةّهلاّ(
ّالفصلّّ واملنشآتّاخلاضعةّإلشرافّوزارةّالشؤونّاحملليةّغريّأن ّهذاّالتنصيصّملّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّعلىّعددّمنّاملؤسسات8ّّّّينص 

ّكانّذكرّهذهّاملؤسساتّبصفةّحصريةّخاص ةّيفّغيابّذكرّبعضّاملنشآتّاخلاضعةّإلشرافّوزارةّالداخليةّعلىّغرارّ"الوكالةّال بلديةّيوض حّماّإذا
ال للخدماتّ البلديةّ تونس"ّو"الوكالةّ لبلديةّ التابعةّ إعادةّللتصر فّ معهّ يت جهّ الذ يّ األمرّ احملليةّ الشؤونّ أنّختضعّإلشرافّوزارةّ يفتضّ بيئية"ّواليتّ

علىّالن حوّالت ايل:ّ"تساعدّوحدةّاإلشرافّعلىّاملؤسساتّواملصاحلّاحمللي ةّعلىّممارسةّسلطةّاإلشرافّعلىّاملؤسساتّواملنشآت8ّّّّصياغةّالفصلّّ

 .807ظرّللجماعاتّاحملليةّوعلىّوجهّاخلصوص...ّ"العموميةّاخلاضعةّإلشرافهّأوّالر اجعةّابلنّ 
وفرةّإن ّضبطّالتنظيمّاهليكليّللوزاراتّيهدفّإىلّإحكامّتقسيمّمراكزّالعملّوتوزيعهاّبنجاعةّمباّيضمنّحسنّالتصرفّيفّاملواردّالبشريةّاملت

أح علىّ املهامّ تلكّ إلجنازّ إداريةّ هياكلّ منّ تتطل بهّ وماّ الوزارةّ مشموالتّ معّ يتناسبّ التجهيزّومباّ وزارةّ تنظيمّ ّ إىلّ وابلرجوعّ أن هّ غريّ ّ، وجهّ سنّ
التابيةّموضوعّمشروعّاألم أن هّقدّأطنبّيفّّواإلسكانّوالتهيئةّ يتبنيّ العامةّ)ّّإحداثرّاحلكوميّ إدارةّعامة(ّمباّيتتبّعنّذلكّمن36ّّّّاإلداراتّ

التابعةّهلاّمنّإدارات وإداراتّفرعيةّّومصاحلّ،ّدونّأنّحيددّماهيةّالصالحياتّاملوكولةّلتلكّّّتناميّعددّاخلططّالوظيفيةّاملوكولةّللهياكلّالفرعيةّ
خططّوّظ إحداثّ توج هّحنوّ األحيانّ بعضّ تول دّعنهّيفّ مم اّ اهليكل،ّ اليتّحُتدثّ املهمةّهيّ ملبدأّأن ّ تطبيقاّ والفرعية،ّ األساسيةّ يفيةّالّمربرّاهلياكلّ

ّعليهاّالفصلّّحقيقيّهلا،ّاألمرّالذيّيتجاىفّمعّقواعدّالشفافيةّوالن منّالد ستورّخبصوصّعملّوتنظيمّاإلدارة15ّّّّزاهةّوالن جاعةّواملساءلةّّاليتّنص 
حيققّالتناسبّبنيّالعمومية.ّلذاّيتعنيّمراجعةّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّلتفاديّتضخ مّاهلياكلّاحملدثةّومنّمث ةّاخلططّالوظيفيةّاملرتبطةّهباّمباّّ

املرفقّاإلداريّاملعينّوالتنظيمّاملقتحّوذلكّابلتنصيصّعلىّمشموالتّاإلداراتّواإلداراتّالفرعيةّواملصاحلّابلفصولّمنّاحلاجياتّاحلقيقيةّحلسنّسريّّ
ّكلّمنّإدارةّالشؤونّالعامةّوإدارةّتراخيصّاملقاطعّوإدارةّتراخيصّوحداتّتكسريّاحلجارة19ّّّّإىل15ّّّّ منّالبابّالثالث،ّوالتنصيصّعلىّمشموالت

كذلكّةّاملراقبةّواإلحصائياتّوإدارةّصيانةّاجلسورّواملنشآتّالكربىّوإدارةّالدراساتّوإدارةّاألشغالّوإدارةّاالستغاللّوإدارةّالشراءاتّوّّوالغربلةّوإداّر

 
ّّّبرائسةّاحلكومةّوبضبطّمشموالهتا.يتعلقّإبحداثّوحدةّالتنسيقّاجلهوي17441/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 806
ّبتنظيمّوزارةّالشؤونّاحمللي ةّ.ّقيتعلّ 17359/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 807
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اإلداراتّّّّمنّالبابّالرابع،ّوالتنصيصّعلىّمشموالت39ّّإىل21ّّمشموالتّاإلداراتّالفرعيةّواملصاحلّاملكونةّهليئةّّالبنيةّالتحتيةّللطرقاتّابلفصولّّ
منّالبابّالسادس،ّوالتنصيصّعلىّمشموالتّاإلدارات57ّّّإىل50ّّّّمنّالبابّاخلامسّوابلفصولّمن49ّّّّإىل42ّّّّالفرعيةّواملصاحلّابلفصولّمنّّ

ّك80ّإىل73ّّمنّالبابّالسابعّوّابلفصولّمن62ّّإىل58ّّواإلداراتّالفرعيةّواملصاحلّابلفصولّ لّمنّّمنّالبابّالتاسع،ّوالتنصيصّعلىّمشموالت
منّالبابّالثامن،ّوعدمّاالكتفاءّبتعدادّاملصاحلّاليتّحتتويها71ّّّإىل63ّّّّاإلدارةّالعامةّللدراساتّواملصادقةّواإلداراتّالفرعيةّواملصاحلّابلفصولّمنّّ

ّّ )الفصول الفرعيةّ اإلداراتّ وحذ61و2ّّ-59و1ّّ-59و33ّّو26ّّو25ّّو23ّّو22ّّبعضّ مشموالهتا،ّ وضبطّ املصاحلّ هذهّ بتسميةّ اّ وإّن  فّّ(ّ
اّتبدوّالّعالقةّهلا17ّّّّمنّالفصل11ّّّّ"اإلدارةّالفرعيةّللشؤونّالعامة"ّوكذلكّاملصاحلّالتابعةّهلاّالواردةّابملط ةّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّذلكّأهن 

ّكتقدميّّاإلداراتّالتابعةّهلذهّاإلدارةّالعامةّإبدراجّتنصيصاتّيفّهذاّاالجتّ  اه،ّوتاليفّالتضاربّورفعّالغموضّمبشموالتّاإلدارةّالعامةّللنظمّاملعلوماتية
الفصلّّ املشاريع18ّّّّاحلاصلّعلىّمستوىّ إدارةّ"متابعةّ الكربىّتتكبّمنّ الربامجّواملشاريعّ ّعلىّأن ّخليةّ الذيّنص  مشروعّّاألمرّاحلكوميّ منّ

لربامجّاخلصوصيةّفضالّعنّعدمّحتديدّمفهومهاّالكربى"ّاليتّتضمّاإلدارةّالفرعيةّللمشاريعّاخلصوصيةّواإلدارةّالفرعيةّللمشاريعّالكربىّواحلالّأنّا
ّّ ابلفصل عليهاّ املنصوصّ الكربىّ املشاريعّ متابعةّ إدارةّ وكذلكّ الكربىّ واملشاريعّ الربامجّ متابعةّ خليةّ مشموالتّ ضمنّ تذكرّ ملّ نفس14ّّّفهيّ منّ

املنصوصّعليهاّابلفصلّّ واملالية"ّ اإلداريةّ الشؤونّ مشروع37ّّّّاملشروع،ّوحتديدّمهامّ"مصلحةّ املعروضّوضبطّعالقتهاّابإلدارةّمنّ احلكوميّ األمرّ
املنص واملتابعة"ّ للتنسيقّ الفرعيةّ "اإلدارةّ العامة،ّوحذفّ اإلدارةّ ضمنّهذهّ تندرجّ مسقطةّوالّ تبدوّكماّوردتّ للمعداتّابعتبارهاّ وصّعلبهاّّالعامةّ

واألرشيفّوالّتنسجمّمعّاإلداراتّالتابعةّهلا،ّوإحلاقّإدارةّّّذلكّألهناّالّتدخلّضمنّمشموالتّومهامّاإلدارةّالعامةّللتصرفّيفّالواثئق76ّابلفصلّ
ب عليهاّ املنصوصّ هلاّ التابعةّ واملصاحلّ الفرعيةّ واإلداراتّ املهندسّ 3ّّّّعلومّ الفصل العامة78ّّّمنّ لإلدارةّ املوكولةّ تلكّ معّ مهامهاّ تنسجمّ الّ اليتّ

 .808اليتّتتقاطعّمهامهاّمعهّا76ّيفّاألرشيفّاملنصوصّعليهاّابلفصلّللتصرفّيفّاملواردّالبشريةّوإّناّمعّمشموالتّاإلدارةّالعامةّللتصرفّ
"،ّوهوّالتاريخّالذيّيوافقّاتريخ2016ّجانفي12ّّّّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّأن هّ"جيريّالعملّأبحكامّهذاّاألمرّبدايةّمن4ّّّّوردّابلفصلّّ

للحكومةّوالذيّمت ّمبقتضاهّتسميةّوزيرّالوظيفةّالعموميةّواحلوكمةّومكافحةّالفساد.ّّاملتعل قّبتسميةّأعضاء2016ّّلسنة1ّّصدورّاألمرّالرائسيّعددّ
ّكماّأن ّالتنصيصّعلىّاألثرّالرجعيّمنّشأنهّأنّحيدثّاضطراابّقانونياّوواقعياّعل أن ّإحداثّالوزارةّالّميكنّأنّيكونّأبثرّرجعي، ىّاألعمالّإالّ 

زمعّإحلاقهاّخاللّالفتةّاملمتد ةّبنيّاتريخّتسميةّالوزيرّاملعينّواتريخّصدورّهذاّاألمرّاحلكومي.ّوعليه،ّفإن هّالقانونيةّواملاليةّوالصادرةّعنّاهلياكلّامل
 .809ّّيت جهّالعدولّعنّأحكامّهذاّالفصل

 وحدات التصّرف حسب األهداف:   -الفقرة الرابعة 

ّالفصلّاألو لّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّوضعّوحدةّالتصر فّحسبّاأل هدافّموضوعّاإلحداثّحتتّسلطةّاملديرّالعام ّللغاابتّّنص 

هاّوللمرونةّاملطلوبةّيفّّبوزارةّالفالحةّواملواردّاملائي ةّوالص يدّالبحري ّواحلالّأن ّوحداتّالتصر فّحسبّاألهدافّابلن ظرّلطبيعتهاّاخلاص ةّولظرفي ةّمهامّ 

 .810ّّمباّيت جهّمعهّالعدولّعنّوضعهاّحتتّسلطةّاملديرّالعام ّللغاابتّاملشارّإليهّأعالّهأعماهلاّالّميكنهاّأنّتنصهرّصلبّالت نظيمّاإلداريّالت قليديّ 
منّمشروعّاألمرّاحلكومي ّالتنصيصّعلىّأن ّتعينيّأعضاءّالل جنةّاملكل فةّمبتابعةّوتقييمّاملهامّاملوكولةّلوحدة7ّّّتضم نتّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّ

يتم ّ"بقرارّّ ّابلر جوعّإىلّأحكامّّ منّرئيسّاحلكومةالتصر فّحسبّاألهدافّ يتبني  أن هّ البحري"،ّغريّ املائي ةّوالص يدّ الفالحةّواملواردّ ابقتاحّمنّوزيرّ

 
ّيتعلقّبتنظيمّوزارةّالتجهيزّواإلسكانّوالتهيئةّالتابية.17739/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 808
ّّّّيتعلقّإبحداثّوزارةّالوظيفةّالعموميةّواحلوكمةّومكافحةّالفسادّوإحلاقّهياكلّهبا.17284/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 809

وطرقّّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلمتامّإجنازّمشروعّالتصر فّاملندمجّللغاابتّ)مرحلةّاثنية(ّوبضبطّتنظيمهاّّيتعل ق17275ّّ/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 810
ّسريها.
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ّاملرجعي ّيفّهذاّاجملال،ّأن 1996ّّّلسنة1236ّّّّمنّاألمرّعدد4ّّّّالفصلّّ املتعل قّإبحداثّوحداتّالتصر فّحسبّاألهداف،ّوالذيّيعتربّالنص 
ا ملشارّإليهاّأعالهّيكونّوجوابّبقرارّمنّرئيسّاحلكومةّ)الوزيرّاألو لّسابقاّوحسبّمنطوقّالفصل(ّوالُّيشتطّفيهّأنّيصدرّتعينيّأعضاءّالل جنةّ

الوحدةّانهيكّعنّماّميكنّأنّيسب بهّهذاّاالقتاحّمنّإضعافّملردودي ةّالل جنةّابعتبارهّالّيضمنّا ستقاللي ةّاقتاحّعنّعضوّاحلكومةّاملشرفّعلىّ
ّّ الفصلّّأعضائها الثانيةّمنّ الفقرةّ أحكامّ مراجعةّ تت جهّ فإن هّ لذا،ّ الوحدة.ّ مراقبةّعملّ إىلّ مدعو ةّ اّ خاص ةّوأهن  الوزيرّ حذف7ّّّّعنّ اهّ اجت  يفّ املذكورّ

 .811الشرطّاإلجرائيّاملتعل قّبصيغةّاالقتاحّالواردةّصلبها
ّأن ّاهلدفّمنّإصدارّهذاّاألمرّجتدرّاإلشارةّإىلّأن هّابلر جوعّإىلّأحكامّالفصلّاألولّمنّمشروعّاألمرّا حلكوميّووثيقةّشرحّاألسباب،ّيتبني 

منّاألمرّعدد3ّّّفصلّّاحلكوميّهوّالتمديدّيفّمد ةّإجنازّنتائجّالقم ةّالعاملي ةّحولّجمتمعّاملعلوماتّبسنتنيّابتداءّمنّاتريخّانتهاءّالفتةّاحملد دةّابل
ّالفصل2006ّّلسنة2003ّّّّ (10ّرّعلىّأن ّمد ةّإجنازّنتائجّالقم ةّالعاملي ةّحولّجمتمعّاملعلوماتّحد دتّبعشرّ)منّاألمرّسابقّالذ ك3ّّ.ّوينص 

5ّّاملؤرخّيف1993ّّّّلسنة64ّّّّمنّالقانونّعدد2ّّّّعمالّمبقتضياتّالفصل2006ّّّّجويلية31ّّّّسنواتّابتداءّمنّاتريخّنفاذّهذاّاألمرّوالذيّيوافقّّ
ّعلىّأنّ"تكونّالنصوصّالقانونيةّوالتتيبيةّانفذةّاملفعولّاملتعلقّبنشرّالنصوصّابلرائدّالرمسيّللج1993ّّجويليةّّ مهوريةّالتونسيةّوبنفاذهاّالذيّينص 

كّفإن ّاتريخّبعدّمضيّمخسةّأايمّعلىّإيداعّالرائدّالرمسيّاملدرجةّبهّمبقرّواليةّتونسّالعاصمة.ّوالّيعتربّيفّحسابّاألجلّيومّاإليداع"،ّوتبعاّلذل

ّشهرّجويليةّّانتهاءّمدةّإجنازّنتائجّالقمّ  ّشهرّديسمرب2016ّّّّةّالعاملي ةّحولّجمتمعّاملعلوماتّيكونّموىف  من3ّّّّكماّوردّابلفصل2015ّّّّوليسّموىف 
 .812وبوثيقةّشرحّاألسباب2006ّلسنة2003ّّاألمرّعددّ

منّمشروعّاألمرّاحلكومي ّيفّفقرتهّالثالثةّأن هّتتم ّتسميةّأعضاءّالل جنةّاملنصوصّعليهاّصلبهّبقرارّمنّرئيسّاحلكومةّابقتاح9ّّّاقتضىّالفصلّّ
الفصلّّ أن ّ اإلنسانّواحلالّ املدينّوحقوقّ الدستوريةّواجملتمعّ اهليئاتّ معّ العالقةّ عدد3ّّّّمنّوزيرّ األمرّ 1236ّّّّمنّ املتعل قّإبحداث1996ّّّلسنة

ّاملرجعيّيفّهذاّاجملال،ّملّيقتضّاالقتاحّاملذكورّوهوّماّخيالفّاالجراءاتّاملقر رة.ّلذاّّوحدات يت جهّّّّالتصر فّحسبّاألهدافّ،ّوالذيّيـُعخد ّالنص 
ّّ عدد األمرّ يتضم نهّ ملّ الذيّ االجرائيّ الشرطّ هذاّ 1236ّّّّاستبعادّ ّ ّ م1996لسنةّ العالقةّ وزيرّ منّ "ابقتاحّ عبارةّ حبذفّ وذلكّ الذكرّ عّسالفّ

تع التقديريةّيفّ الشرطّميك نّرئيسّاحلكومةّمنّممارسةّسلطتهّ املدينّوحقوقّاإلنسان"،ّسي ماّوأن ّحذفّهذاّ الدستوريةّواجملتمعّ ينيّأعضاءّّاهليئاتّ
 .813ّاللجنةّاملذكورةّوالّمينعّوزيرّالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّمنّاقتاحّتسميةّأعضائهّا

ّالفصلّّين ّالوحدةّإعدادّتقاريرّسنويةّترفعّإىلّرئيسّاحلكومةّحولّنشاطّالوحدةّوذلكّطبقا10ّّّّص  منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأنّ"تتوىل 
منّاألمرّاملذكور5ّّّّاملشارّإليهّأعالهّ"،ّغريّأن هّابلرجوعّإىلّمقتضياتّالفصل1996ّّّّجويلية6ّّّّاملؤرخّيف1996ّّّّلسنة1236ّّّّألحكامّاألمرّعددّّ

ّمعهّتوضيحّمقتضياتّالفصلّي ّأن ّالوزيرّاملعين ّهوّاملكل فّبرفعّالتقاريرّإىلّرئيسّاحلكومة،ّاألمرّالذيّيتعني  املذكورّابلتنصيصّعلىّأن ّوزير10ّّّتبني 
 .814مّةالعالقةّمعّاهليئاتّالدستوريةّواجملتمعّاملدينّوحقوقّاإلنسانّهوّاجلهةّاملكل فةّبرفعّالتقاريرّالسنويةّإىلّرئيسّاحلكّو

يتعل قّإبحداثّّ أن هّ ّ يتبني  احلكوميّ األمرّ مشروعّ إىلّعنوانّوفحوىّ تراخيصّابلرجوعّ مراجعةّ مشروعّ األهدافّإلجنازّ حسبّ تصر فّ وحدةّ
تنيّّ،ّاألمرّالذيّيستوجبّالتثب تّيفّمدىّارتباطّاملسأّلتعاطيّاألنشطةّاالقتصاديةّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريها،ّوبضبطّالتصنيفةّالتونسيةّلألنشطة

التأكيدّعلىّأن ّاألساسّالقانوينّإلحداثّوحداتّالتصر فّيتمث لّيفّاألم ّيتم ّإدراجهماّصلبّمشروعّأمرّحكومي ّواحد.ّبدايةّيت جهّ رّعددّحىت 
1236ّّّّ 1996ّّّّلسنة يف 6ّّّّاملؤرخّ لألنشطة1996ّّّجويلية التونسيةّ التصنيفةّ ضبطّ أم اّ األهدافّ حسبّ التصر فّ وحداتّ إبحداثّ املتعل قّ

 
إبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلمتامّإجنازّمشروعّالتصر فّاملندمجّللغاابتّ)مرحلةّاثنية(ّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّّيتعل ق17275ّ/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّ 811

ّسريها.
812 ّّّّ املتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهداف2006ّّّّيةّّجويل17ّّاملؤرخّيف2006ّّّّلسنة2003ّّّّيتعلقّبتنقيحّاألمرّعدد17353/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعدد

ّملتابعةّنتائجّالقم ةّالعاملي ةّحولّجمتمعّاملعلوماتّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريهاّ.
ّيتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلجنازّمنص ةّاخلطابّالبديلّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريها.17788/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 813
ّيتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلجنازّمنص ةّاخلطابّالبديلّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّسريها.17788/2016ّاالستشاريّعددّّامللّفّ 814
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املتعل قّبقانونّاالستثمار2016ّّّديسمرب30ّّاملؤرخّيف2016ّّّّلسنة71ّّّّمنّالقانونّعدد2ّّصاديةّفمقتضاهّالتأهيلّالتشريعيّالواردّيفّالفصلّّاالقت
إجنازّمد ةّّفضالّعنّأن ّضبطّالتصنيفةّالتونسيةّلألنشطةّاالقتصاديةّهيّمسألةّاثبتةّيفّحنيّأن ّوحدةّالتصر فّهيّحمد دةّيفّالزمنّتنتهيّابنتهاءّّ

امل األهدافّ حسبّ التصر فّ بوحدةّ أُنيطتّ فقدّ املوضوعّ حيثّ منّ أم اّ القانونية.ّ املنظومةّ منّ لذلكّ تبعاّ هلاّ املنظمةّ األحكامّ وخترجّ زمعّنشاطهاّ
املع إىلّ ترجعّ لألنشطةّ التونسيةّ التصنيفةّ وحتينيّ ضبطّ مسألةّ أن ّ واحلالّ االقتصاديةّ األنشطةّ تعاطيّ تراخيصّ مراجعةّ مهم ةّ الوطينّإحداثهاّ هدّ

ّكل ّمنّوحدةّالتصر فّوالتصنيفةّأبمرينّمستقل نيّاستناداّإىلّالفصلّ منّقانونّاالستثمارّاملذكورّأعالهّوذلك2ّّّلإلحصاء،ّاألمرّالذيّيت جهّمعهّإفراد
 .815ّأتميناّلوضوحّالن صوصّوتفادايّألي ّإشكالّميكنّأنّيطرأّعندّتطبيقهاّأوّمراجعتهّا

املتعل قّإبحداثّوحداتّالتصرفّحسبّاألهدافّأن1996ّّّّجويلية6ّّّّاملؤر خّيف1996ّّّّلسنة1236ّّّّمرّعددّّاقتضىّالفصلّاألو لّمنّاأل
حسبّ التصرفّ وحدةّ أن ّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ األو لّ ابلفصلّ ووردّ معي نة".ّ مشاريعّ إجنازّ "قصدّ األهدافّ حسبّ تصرفّ وحداتّ حتدثّ

يعّهتيئةّوتعصريّالبنيةّاألساسيةّللطرقاتّاملرقمةّواليتّيساهمّالبنكّاإلفريقيّللتنميةّيفّمتويلها".ّإالّ األهدافّاملزمعّإحداثهاّتكل فّبـ"إمتامّإجنازّمشاّر
منّمشروعّاألمرّاحلكوميّنص تّّعلىّتكليفّالوحدةّاملذكورةّبـ"تشخيصّوبلورةّالربامجّاملستقبليةّاملقتحةّيفّإطار2ّّّأن ّاملط ةّاألخريةّمنّالفصلّّ

واّل التنميةّ أحسنّخمططاتّ يفّ لتجسيمهاّ الضروريةّ ابملساعيّ القيامّ وكذلكّ للتنميةّ اإلفريقيّ البنكّ طرفّ منّ متويلهاّ علىّ املوافقةّ حتقيقّ علىّ عملّ
مجّمستقبليةّوليسّّاآلجال"،ّوهيّمهم ةّالّتنصهرّضمنّمكو انتّاملشروعّاملرادّإجنازهّوابلتايلّالّميكنّتكليفّالوحدةّاملزمعّإحداثهاّهباّّلتعل قهاّبربّا

 .816منّمشروعّاألمرّاحلكومّي2ّمتامّاملشاريعّاليتّهيّبصددّاإلجناز.ّلذا،ّيت جهّحذفّاملط ةّاألخريةّمنّالفصلّإب

 التنصيص على عدم النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية:   -الفقرة اخلامسة

ّكل ّيفّماّخيص ه،ّبتنفيذّهذاّاألمرّاحلكومي ّالذيّالّّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّعلىّأن ّ"وزيرّالداخلي ةّووزير46ّّّّينصّالفصلّّ املاليةّمكل فان،
الفصل منّ األوىلّ الفقرةّ أحكامّ معّ يتعارضّ الرمسيّ ابلرائدّ النشرّ عدمّ علىّ التنصيصّ أن ّ غريّ التونسي ة"،ّ للجمهوريةّ الرمسيّ ابلرائدّ منّّّينشرّ الثاينّ

أن ه:ّّامّل1993ّّجويلية5ّّّّاملؤر خّيف1993ّّّّلسنة64ّّّّالقانونّعددّّ اليتّتنصّعلىّ التونسيةّوبنفاذهاّ النصوصّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّ بنشرّ تعلقّ
العاصم تونسّ بهّمبقرّواليةّ املدرجةّ الرمسيّ الرائدّ إيداعّ مّعلىّ أاي  مخسةّ مضيّ بعدّ املفعولّ والتتيبي ةّانفذةّ القانونيةّ النصوصّ خاص ةّوأن ّّ"تكونّ ة"،ّ

املتعلقّبضبطّالقانونّاألساسيّالعامّلقو اتّاألمنّالداخليّملّيستثنّمن1982ّّّأوت6ّّّّاملؤر خّيف1982ّّّّلسنة70ّّّّمنّالقانونّعدد28ّّّّالفصلّّ
ادةّصياغةّالفصلّوجوبّالنشرّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّسوىّالتسمي اتّوالتقي اتّاليتّهتمّأعوانّقو اتّاألمنّالداخلي.ّوبناءّعليهّيت جهّإع

احلكوم46ّّ األمرّ مشروعّ حي زّّمنّ ليدخلّ وذلكّ التونسي ةّ للجمهوريةّ الرمسيّ ابلرائدّ املشروعّ نشرّ وجوبّ علىّ التنصيصّ خاللّ منّ املعروضّ ي ّ
 .817التنفيّذ

ّالفصلّّ ّكلّفيماّخيصه،ّبتنفيذّهذاّاألمرّاحلكوميّالذيّال3ّّّينص  منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّماّيليّ"وزيرّالعدلّووزيرّاملاليةّمكلفان،
ّابلدستورّومعّأحكامّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّّينشرّابلرائدّالرمس منّالقانونّعدد2ّّّّيّللجمهوريةّالتونسية"،ّوهوّماّيتعارضّمعّمبدأّالشفافيةّاملكرس 

4ّاملتعل قّبنشرّالنصوصّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّوبنفاذها.ّلذلكّيت جهّإعادةّصياغةّالفصل1993ّّّّجويلية5ّّّّاملؤرخّيف1993ّّّّلسنة64ّّّّ
اهّالتنصيصّعلىّنشرّاألمرّاحلكوميّاملعروضّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسيةّوذلكّليدخلّحيزّالتنفيذّخصوّصامل اّوأن هّالّشارّإليهّأعالهّيفّاجت 

 
يتعل قّإبحداثّوحدةّتصر فّحسبّاألهدافّإلجنازّمشروعّمراجعةّتراخيصّتعاطيّاألنشطةّاالقتصاديةّوبضبطّتنظيمهاّوطرق17745/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 815

ّسريها،ّوبضبطّالتصنيفةّالتونسيةّلألنشطةّ.
إجنازّمشاريعّهتيئةّوتعصريّالبنيةّاألساسيةّللطرقاتّاملرقمةّواليتّيساهمّالبنكّّيتعلقّإبحداثّوحدةّتصرفّحسبّاألهدافّإلمتام17493/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 816

ّاإلفريقيّللتنميةّيفّمتويلهاّوبضبطّتنظيمهاّوطرقّتسيريهاّ.
ّللديوانّالوطين ّللحمايةّاملدني ةّ.17448/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 817 ّيتعلقّبضبطّالتنظيمّاهليكلي 
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املضم نّابلفصلّّ االستثناءّ ضمنّ عدد28ّّّّيدخلّ القانونّ 70ّّّّمنّ يف1982ّّّّلسنة 6ّّّّاملؤرخّ العّا1982ّّأوت األساسيّ القانونّ بضبطّ مّاملتعل قّ
 .818لقواتّاألمنّالداخلّي

ّعلىّذلكّالفصلّّ ّكماّينص  1993ّلسنة64ّّّّمنّالقانونّعدد2ّّّّتدخلّاألوامرّالتتيبيةّحي زّالنفاذّبنشرهاّابلر ائدّالر مسيّللجمهوريةّالتونسية
نشرّمجيعّالنصوصّاملنقحةّواملتممةّّلألمرّاملتعل قّبنشرّالنصوصّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية.ّوابلتايل،ّفإن ّعدم1993ّّّّجويلية5ّّّّاملؤر خّيفّّ

املتعل قّابلت نظيمّاهليكليّلوزارةّالداخلي ةّومنّبينهاّمشروعّاألمرّاحلكوميّيعد ّإهداراّلقو ةّنفاذها1991ّّّاملؤرخّيفّغر ةّأفريل1991ّّلسنة543ّّّّعددّّ
ّالقانونّعلىّخالفّذلك.ّوعليهّفإنهّيت جهّتعويضّعبارة من6ّّّّ"الّينشرّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية"ّّالواردةّابلفصلّّّّوإللزامي تهاّماّملّينص 

ميّجديدّّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّمباّصوابهّ"ينشرّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية"،ّويستحسنّيفّهذاّاإلطارّالعملّعلىّإصدارّأمرّحكّو
ّكافةّأحكامّاألمرّعددّّ املنشورةّمنهاّوغريّاملنشورةّويقعّنشرهّابلرائدّالرمسيّللجمهوريةّالتونسية1991ّّّّلسنة543ّّّّمتعل قّبتنظيمّوزارةّالداخليةّيضم 

 .819ّّوذلكّضماانّلقوةّنفاذهّوإلزامي تّه

 مالحظات تتعلق ابلوظيفة العمومية:   -الفرع التاسع

 ترقية:   -الفقرة األوىل

رئيسّاملديرّالعامّملركزّالنهوضّابلصادراتّإمكاني ةّمنحّ"ترقيةّيفّجديدّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّلل32ّّأعطتّالفقرةّاخلامسةّمنّالفصلّّ
منّجمموعّاألعوانّاملؤه لنيّللتقيةّابلن سبةّلكل ّسلك"ّيفّحنيّأن ّهذهّالتقيةّاإلستثنائي ةّّّ%5السل مّفوقّالعددّيفّحدودّنسبةّقصوىّخبمسةّيفّاملائةّ

اّترقيةّتتعارضّمعّأحكامّالفصلّّليسّهلاّماّيرب رهاّذلكّأن ّالغايةّمنهاّملّتكنّسدّ  ّكماّأن ّخصوصي ةّاملؤس سةّالّتقتضيهاّخاص ةّوأهن  من29ّّّّّشغوٍر
القان أن ّ إىلّ إضافةّ التقاعد،ّ اإلحالةّعلىّ قبلّ سنواتّ ثالثةّ حالةّوحيدةّوهيّ يفّ اإلستثنائي ةّ التقيةّ حصرّ الذيّ العامّ األساسيّ يفو ضّالنظامّ ملّ ونّ

صاّل اخلاص ةّ األساسي ةّ الفصلّّلألنظمةّ منّ اخلامسةّ الفقرةّ أحكامّ مراجعةّ يت جهّ فإن هّ لذاّ اإلستثنائي ة.ّ للتقيةّ جديدةّ حاالتّوشروطّ ضبطّ 32ّحي ةّ
 .820جديدّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّمباّيتطابقّمعّأحكامّالنظامّاألساسيّالعاّم

ّّ عدد لألمرّ استثنائيةّ أحكامّ بسن ّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ 1167ّّّّيتعل قّ ّّاملّؤ2006ّّلسنة يف 13ّّّّرخّ النظام2006ّّّأفريل بضبطّ املتعل قّ
ّّ لسنة للتقيةّابالختيارّ السجونّواإلصالحّ إطاراتّوأعوانّ بسلكّ اخلاصّ احلكوميّعدد2016ّّاألساسيّ مت ّسن هّابألمرّ ماّ لسنة55ّّّّ،ّعلىّغرارّ

وذلك2006ّّّّأفريل13ّّّّاملؤرخّيف2006ّّّّلسنة1167ّّّّواملتعل قّبضبطّبعضّاألحكامّاالستثنائيةّلألمرّعدد2015ّّّّماي8ّّّّاملؤرخّيف2015ّّّّ
ّّ سنة ترقياتّ ملفّ األحكام2015ّإلجنازّ إىلّ اللجوءّ أن ّ علىّ ّ استقر  الذيّ احملكمةّ هلذهّ االستشاريّ الفقهّ معّ يتماشىّ الّ التوج هّ هذاّ أن ّ غريّ ّ،

االستثنائيةّوتتحولّإىلّقاعدةّعادية.ّلذا،ّّاالستثنائيةّالّبد ّأنّيكونّللضرورةّالقصوىّويفّمناسباتّحمدودةّحىتّالّتفقدّاألحكامّاملذكورةّصبغتهاّّ

 
818 ّّّّ 17488/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعدد االستثنائيةّلألمرّعدد 1167ّّّّيتعلقّبضبطّبعضّاألحكامّ يف2006ّّّّلسنة النظام2006ّّّّأفريل13ّّّّاملؤر خّ واملتعل قّبضبطّ

ّاألساسيّاخلاصّأبعوانّبسلكّإطاراتّوأعوانّالسجونّواإلصالحّ.
واملتعلقّابلتنظيمّاهليكليّلوزارةّالداخليةّوامللف1991ّّّّّغرةّأفريلّّاملؤرخّيف1991ّّلسنة543ّّّّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعددّّّّيتعلق17358/2016ّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 819

ّّ يتعل ق17670/2016ّّاالستشاريّعددّّ 250ّّّّإبمتامّاألمرّعدد 12ّّّّاملؤرخّيف2009ّّّّلسنة للحرس2009ّّّّأكتوبر التكوينّمتعددةّاالختصاصاتّ املتعلقّإبحداثّمدرسةّ
ّالوطينّابملرانقيةّوضبطّتنظيمهاّاإلداريّواملايلّ.

ّأبعوانّمركزّالنهوضّابلصادراتّ.17354/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 820 ّاخلاص  ّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّالنظامّاألساسي 
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لفّمنّاألفضلّمنّالناحيةّالقانونيةّاإلسراعّابستكمالّتنقيحّالقانونّاألساسيّالعامّلقواتّاألمنّالداخليّواألنظمةّاألساسيةّاخلاصةّمبختّّيكوّنفإن هّّ
 .821ّقيقّاملساواةّبنيّمجيعّاألعوانّاملعنينيّابلتقيةاألسالكّوالنصوصّالتتيبيةّذاتّالعالقةّمباّيضمنّاستقرارّالوضعياتّالقانونيةّوحت

ّالفصلّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروضّعلىّأن ّشروطّالتقيةّإىلّخمتلفّالرتبّتضبطّمبقتضىّقرارّمنّوزيرّالصحةّاألمرّالذي6ّّّنص 
ملتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّالعامّألعوانّا1983ّّلسنة112ّّّّمكررّمنّالقانونّعدد28ّّّّو28ّّيتعارضّصراحةّمنّجهةّمعّمقتضياتّالفصلنيّّ

شرةّمضبوطةّضمنّالدولةّواجلماعاتّالعموميةّاحملليةّواملؤسساتّالعموميةّذاتّالصبغةّاإلداريةّذلكّأنّشروطّالتقيةّمنّرتبةّإىلّرتبةّأعلىّمواليةّمبا
ّكيفيةّتطبيقّهذهّاألحكامّتضبطّأبمرّومنّجهةّأخرىّمعّال منّمشروعّاألمرّاحلكوميّاملعروض.13ّّّّو11ّّو9ّّفصولّّالفصلنيّسالفيّالذكرّوأن

 .822منّمشروعّاألمرّاحلكومي6ّوترتيباّعلىّماّسبق،ّيتجهّحذفّالفصلّ
ّّ الفصل 29ّّّّوضعّ عدد القانونّ 78ّّّّمنّ 1985ّّّّلسنة يف 5ّّّّاملؤر خّ الدواوين1985ّّّّأوت ألعوانّ العامّ األساسيّ النظامّ بضبطّ املتعل قّ

ّواملؤسساتّالعمومي ةّذاتّالصبغةّا لصناعي ةّوالتجاري ةّوالشركاتّاليتّمتتلكّالدولةّأوّاجلماعاتّاحمللي ةّرأسّماهلاّبصفةّمباشرةّوكلي اّشرطّدراسةّملف 
جديدّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّاملتعل ق33ّّّّغريّأن ّالفقرةّاألوىلّمنّالفصلّّّّ.التقيةّاالستثنائيةّلألعوانّمنّطرفّالل جنةّاإلداري ةّاملتناصفّة

املذكورّأعالهّعندماّملّتلتزمّهبذاّالشرطّوهوّماّيت جهّمعهّإعادةّصياغةّهذاّالفصلّوذلكّإبدراجّما29ّّّّابلتقياتّاالستثنائيةّخالفتّأحكامّالفصلّّ
االستثناّئ التقياتّ ملفاتّ عرضّ وجوبّ اإلداري ةّيفيدّ الل جنةّ أنظارّ علىّ ابلصادراتّ النهوضّ مركزّ وإطاراتّ أعوانّ هباّ يتمت عّ أنّ ميكنّ اليتّ يةّ

 .823املتناصفّة
سنةّأقدمي ة15ّّّجديدّمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّترقيةّإستثنائي ةّ"لألعوانّالذينّلديهمّأكثرّمن33ّّّّأسندتّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّّ

ّو مرةّ الصنفّوذلكّ الفصلّّداخلّ أحكامّ معّ تتعارضّ التقيةّاالستثنائيةّ املهني ة"ّلكنّهذهّ احلياةّ خاللّ الذي29ّّّاحدةّ العامّ األساسيّ النظامّ منّ

األساسيّ  لألنظمةّ يفو ضّ ملّ القانونّ أن ّ إىلّ إضافةّ التقاعد،ّ علىّ اإلحالةّ قبلّ سنواتّ ثالثةّ وهيّ وحيدةّ حالةّ يفّ االستثنائيةّ التقيةّ اخلاص ةّحصرّ ةّ
بفئةّحمد دةّمنّاألعوانّابلّّصالحي ةّضبط التقيةّاالستثنائيةّاخلاص ةّ ماّيرب رّهذهّ أن هّليسّهناكّ للتقيةّاالستثنائية،ّومباّ نظرّّحاالتّوشروطّجديدةّ

 .824جديدّسابقّالذكّر33ّخلصوصي ةّاملؤس سةّفإن هّيت جهّاالستغناءّعنّأحكامّالفقرةّالثانيةّمنّالفصلّ
ّالفصلّّ ّكل ّترقيةّيفّّمنّالنظام30ّّّّينص  األساسيّالعامّألعوانّالدولةّواجلماعاتّاحمللي ةّواملؤسساتّالعمومي ةّذاتّالصبغةّاإلداري ةّأن هّ"حتج ر

والفصولّاألخرىّاملتعل قةّابلتقيةّمنّمشروع9ّّّّالرتبةّالّيكونّالقصدّمنهاّتسديدّشغورّطبقاّللتاتيب"ّلذاّفإن هّيت جهّإضافةّأحكامّملقتضياتّالفصلّّ
ّعلىّضرورةّأنّتكونّالتقيةّ"يفّحدودّاملراكزّاملرادّسد ّشغورهاّ"األ  .825مرّاحلكوميّتنص 

ّّ الفصل يف9ّّّفتحّ املميزينّ األولّ لألساتذةّ الرايضةّ يفّ إستثنائي ةّ درجةّ ممي زّ أو لّ أستاذّ لرتبةّ بتقيةّ التمت عّ إمكاني ةّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ
أ املاجستريّ شهادةّ املتحصلنيّعلىّ ماّالرايضةّ أوّ الدكتوراهّ أوّ البحثّ يفّ الكفاءةّ أوّشهادةّ املعم قةّ الدراساتّ شهادةّ أوّ املعمقةّ البحوثّ شهادةّ وّ

لشهائدّاملفتوحةّّيعادهلاّدونّأنّحيد دّاالختصاصّاملطلوبّهلذهّالشهائد،ّلذاّفإن هّيت جهّحتديدّاالختصاصّاملطلوبّللمشاركةّيفّاملناظراتّالداخلي ةّاّب
 .826ورةّأعالهّوأيضاّابلنسبةّللتقيةّلباقيّالرتبللتقيةّللرتبةّاملذك

 
821 ّّّّ 17488/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعدد االستثنائيةّلألمرّعدد 1167ّّّّيتعلقّبضبطّبعضّاألحكامّ يف2006ّّّّلسنة النظام2006ّّّّأفريل13ّّّّاملؤر خّ واملتعل قّبضبطّ

ّاألساسيّاخلاصّأبعوانّبسلكّإطاراتّوأعوانّالسجونّواإلصالحّ.
ّاخلاصّبسلكّمساعديّالصحةّالعموميةّ.يتعلقّبضبطّالنظامّاألساسي17427/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 822
ّأبعوانّمركزّالنهوضّابلصادراتّ.17354/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 823 ّاخلاص  ّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّالنظامّاألساسي 
ّأبعوانّمركزّالنهوضّابلصادراتّ.17354/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 824 ّاخلاص  ّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّالنظامّاألساسي 
ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالرايضةّ.17770/2016ّاالستشاريّعددّّامللّفّ 825
ّايضةّ.يتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالّر17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 826
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النظامّاألساسيّالعامّألعوانّالدولةّواجلماعاتّاحمللي ةّواملؤسساتّالعمومي ةّذاتّالصبغةّاإلداري ةّعلىّأن ّالتقية28ّّّّنص تّمقتضياتّالفصلّّ
55ّّو53ّّو35ّّو33ّّو15ّّو13ّّواليةّمباشرة"،ّغريّأن ّمقتضياتّالفصولّّتتمث لّ"يفّارتقاءّاملوظ فّمنّالرتبةّاليتّوقعّترسيمهّهباّإىلّالرتبةّالعلياّامل

نيّيفّالرتبّاليتّليستّدونّّّّخالفتّهذهّاألحكامّعندماّفتحتّإمكاني ةمنّمشروعّاألمرّاحلكومي ّاملعروضّّ االرتقاءّلرتبةّمعي نةّأمامّاألساتذةّاملتمس 
 .827صّاملذكورةّآنفاّبشكلّتكونّمعهّالتقيةّمنّالرتبةّالدنياّللرتبةّالعلياّاملواليةّمباشرّةرتبةّالتقيةّمباشرة،ّلذاّفإن هّيت جهّإعادةّصياغةّالنصّو

ّالفصلّّ منّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّإسنادّترقيتنيّاستثنائي تنيّلفائدةّإطاراتّمهنّالرايضة،ّوذلكّيفّالفتةّاملمتد ةّبنيّأو لّسبتمرب70ّّّّنص 
)مكرر(ّمنّقانونّالوظيفةّالعموميةّوالذيّمفادهّأن ّالتقيةّاالستثنائية28ّّّّّمعّاملبدأّالعام ّاملضم نّابلفصلّّوهوّماّيتناىف2019ّّوأو لّجانفي2017ّّّّ

ضبطّكي تقتصرّعلىّ اخلاصةّ األساسيةّ األنظمةّ أن ّ هبا.ّوطاملاّ متتيعهّ املزمعّ للعونّ املهنيةّ احلياةّ خاللّكاملّ واحدةّ مر ةّ إالّ  قانونّالّمتنحّ تطبيقّ فيةّ
ّكامل70ّّّّيت جهّمراجعةّالفصلّّّّفإن هّّيةّوالّميكنهاّأنّختالفها،لعمومالوظيفةّا اهّاالكتفاءّبتقيةّاستثنائيةّواحدةّيكونّالتمت عّهباّمر ةّواحدةّخالل يفّاجت 

 .828احلياةّاملهنيّة
ّكانّاملقصودّمنّأحكامّالفصلّّ أن هّيفهم70ّّلئن منّعبارةّ"ابمللفات"ّاللجوءّإىلّمبدأّّّمتتيعّاملشمولنيّأبحكامهّبتقيةّاستثنائيةّابمللف اتّإالّ 

حنيّفيهاّإىلّمعيارّّالتناظرّواحلالّأن ّالعملّهبذاّاملبدأّيقومّأساساّعلىّفتحّاببّاملشاركةّيفّاملناظرةّلكل ّمنّتتوف رّفيهّالش روطّوخيضعّترتيبّالناّج
فيهاّالفئةّالثانيةّمباشرةّجيعلّمنّهذهّالتقيةّاالستثنائيةّترقيةّآليةّابلنسبةّاجلدارةّدونّغريهّمنّاملعايري،ّانهيكّعنّأن ّتقسيمّاملتشحنيّإىلّفئتنيّترتقيّ

هتّالني ةّإىلّّإليها.ّوعليهّفإن هّيت جهّمراجعةّأحكامّالفصلّاملشارّإليهّآنفاّوذلكّابلتخل يّعنّتقسيمّاملشمولنيّهبذهّالتقيةّإىلّجمموعتنيّيفّحا لّاجت 
ّكالت خل يّعنّإ هّالعملّأبحكامّالفصلّاملنو هّإليهّأعالهّعلىّالعملّمببدأّالتناظر ّكل ّترقية.ّأم اّيفّحالّاجت  عطاءّاألولويةّيفّالتتيبّلألكربّسن اّعند

الفصولّّ الت ناظرّوتبويبّ املساسّمببدأّ يت جهّعدمّ فإن هّ استثنائيةّ ترقيةّ لكونه71ّّّو70ّّأساسّ استثنائية"ّوذلكّ "أحكامّ بعنوانّ مستقل ّ ضمنّعنوانّ
ّكل ماّتعل قّاألمرّبتقيةمرتبطّأبجلّ  ّ.829زمين ّحمد دّولتفاديّاللجوءّإليهّبشكلّدائم

الفصلّّ ّ الرتبةّإىل71ّّّنص  املكتسبةّيفّ الذينّمتت عواّابلتقيتنيّاالستثنائيتنيّعلىّاألقدميةّ الرايضةّ منّمشروعّاألمرّعلىّحمافظةّإطاراتّمهنّ
ّّ 31ّّّّحدود عند2017ّّأوت هباّ احملتفظّ األقدميةّ تلكّ هيّّّّواحتسابّ االرتقاءّ مناظراتّ يفّ احملتسبةّ األقدميةّ أن ّ واحلالّ االرتقاءّ مناظراتّ إجراءّ

)مكرر(ّمنّقانونّالوظيفةّالعمومية،ّومباّأن هّسيقعّإسنادّترقيتنيّاستثنائيتني28ّّّاألقدميةّيفّالرتبةّاليتّهيّدونّرتبةّالتقيةّمباشرةّمثلماّوردّابلفصلّّ
فإن هّيتجهّاحتسابّاألقدميةّلالرتقاءّعلىّأساسّاألقدميةّاملكتسبةّيفّالرتبةّاملنجر ةّعنّآخرّترقيةّمن2019ّّّوالثانيةّيف2017ّّّّتبتدئّاألوىلّيفّّ

 2017.830أوت31ّّالتقيتنيّاالستثنائيتنيّاملشارّإليهماّمباّيت جهّمعهّحذفّاملقتضياتّاملتعل قةّابالحتفاظّابألقدميةّاملكتسبةّيفّالرتبةّإىلّحدودّ
ّالفصولّّ )جديد(ّمنّمشروعّاألمرّاحلكوميّعلىّأن ّالتقيةّإثرّالنجاحّيفّاجتيازّمناظرةّداخليةّابلشهائد19ّ)جديد(ّو17جديد(ّو)15تنص 

ّّ هذه حلامليّ األقدميةّ نفسّ اشتاطّ معّ يعادهلاّ ماّ أوّ الدكتوراهّ أوّ املعمقةّ الدراساتّ شهادةّ أوّ املاجستريّ شهادةّ علىّ للمتحص لنيّ الشهائدّّمفتوحةّ
الفصولّقدّساوتّبنيّخمتلفّهذهّالشهاداتّواحلالّأهناّغريّمتساويةّمنّحيثّعددّسنواتّالدراسة.ّلذاّيت جهّمراجعةّمقتضياهتاّّّّوبذلكّتكونّهذه

الشها التوازنّبنيّ املتحصلّعليهاّمنّدكاحلرصّعلىّتوفريّحدّأدىنّمنّ العلميةّ الشهاداتّ املطلوبةّحفاظاّعلىّعدمّتساويّ العلميةّواألقدميةّ اتّ
منّحيثّعددّسنواتّالدراسةّذلكّأن هّمثالّالّميكنّأنّيتساوىّمتشحّمتحصلّعلىّشهادةّالدكتوراهّمعّمتشحّمتحصلّعلىّشهادةّّاملتشحنيّّ

 .831املاجسترّي

 
ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالرايضةّ.17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 827
ّونّالشبابّوالرايضةّ.يتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشّؤ17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 828
ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالرايضةّ.17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 829
ّيتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّاخلاصّبسلكّإطاراتّمهنّالرايضةّالراجعنيّابلنظرّلوزارةّشؤونّالشبابّوالرايضةّ.17770/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 830
ّا2013ّّجوان3ّّّّاملؤرخّيف2013ّّّّلسنة2225ّّّّيتعلقّبتنقيحّوإمتامّاألمرّعدد17366/2016ّّّّامللفّاالستشاريّعددّّّّ 831 ألساسيّاخلاصّبسلكّّاملتعل قّبضبطّالنظامّ

ّمدرسيّالتعليمّاالبتدائيّالعاملنيّابملدارسّاالبتدائيةّالتابعةّلوزارةّالتبيةّ.
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 ممارسة نشاط خاص مبقابل:   -الفقرة الثانية

ّّ والبحث العايلّ التعليمّ ومؤسساتّ للجامعاتّ ميكنّ أنهّ املعروضّ األمرّ مشروعّ منّ األولّ ابلفصلّ التكنولوجيةّوردّ للدراساتّ العلياّ واملعاهدّ
املطلّو العلميةّيفّاإلختصاصاتّ العمومينيّاحلاملنيّللشهاداتّ التعاقدّمعّاألعوانّ للقيامّّودواوينّاخلدماتّاجلامعيةّومؤسساتّاخلدماتّاجلامعيةّ بةّ

ملؤسسةّاملعنية"،ّّواحلالّأنّالتخيصّاملذكورّإّناّحبصصّتنشيطيةّثقافيةّأوّعلميةّأوّرايضيةّ"وذلكّبعدّحصوهلمّعلىّترخيصّيفّالغرضّمنّمديرّا
وجيةّودواوينّّيتعلقّابلعونّالعموميّمعاقدّاهلياكلّالعموميةّاملذكورةّمنّجامعاتّومؤسساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّواملعاهدّالعلياّللدراساتّالتكنول

هذاّالتخيصّعنّرئيسّاإلدارةّاليتّينتميّإليهاّالعونّاملذكور،ّلذاّيتجهّّّجيبّأنّيصدرّّفإن هّّوابلتايلّّاجلامعية.امعيةّومؤسساتّاخلدماتّّاخلدماتّاجل
 .832ّإعادةّصياغةّاملقتضياتّاملذكورةّطبقاّملاّمتتّاإلشارةّإليه

 عقوابت أتديبية:   -الفقرة الثالثة

ّالفصلّّ التكوينّعلىّجملسّالتأديبّفإنهّ"يتعنيّدعوةّاملعنينيّابألمرّّمنّمشروعّاألمرّعلىّأن هّيفّصورةّعرضّأحدّاملتكوننيّداخلّمؤسسة33ّّّّينص 
ّمقتضياّتّومساعهمّقبلّإصدارّأيّقرارّأتديبيبّضدهم"ّوذلكّدونّحتديدّلآلجالّوّاإلجراءاتّوالضماانتّبكلّدقة.ّلذا،ّفإنهّيت جهّإمتام

ّكالتنصيصّعلىّبطالنّالقرارّالتأدييّب  ّّّّّّ.833ورةّعدمّاحتامّهيفّصّهذاّالفصلّبتكريسّاحتامّحقوقّالدفاع

 خطط وظيفية:  -الفقرة الرابعة 

املوظفنيّاملباشرينّإبدارهتاّاملركزية،ّيفّخط العقاريةّدأبتّعلىّتسميةّ الدولةّوالشؤونّ طّوظيفيةّتعرضّاجلهةّطالبةّاالستشارةّأن ّوزارةّأمالكّ
حولّشرعيةّدعوةّشاغرةّابإلداراتّاجلهويةّدونّأنّينجر ّعنّذلكّانتقاهلمّللعملّابإلداراتّاجلهويةّوترميّاالستشارةّالر اهنةّإىلّطلبّرأيّاحملكمةّّ

مهامهمّمبراكزّالعملّّاإلطاراتّاملباشرينّابملصاحلّاملركزيةّللوزارةّوالشاغلنيّخلططّوظيفيةّمنصوصّعليهاّابهلياكلّالتنظيميةّلإلداراتّاجلهويةّإىلّمباشرة
ألعوانّومبدأّاألمانّالقانوين.ّوإجابةّعنّاملنصوصّعليهاّأبوامرّوقراراتّتسميتهمّابخلططّالوظيفيةّومدىّتعارضّهذهّالدعوةّمعّاحلقوقّاملكتسبةّل

ّّ الفصل أبن ّ بدايةّ التذكريّ يت جهّ اإلشكالّ 2ّّّّهذاّ عدد األمرّ 1245ّّّّمنّ 2006ّّّّلسنة يف 24ّّّّاملؤرخّ اخلطط2006ّّّأفريل إسنادّ بضبطّ املتعل قّ
رّّتوفّ البحثّيفّّّّقبلّّيهاّابألمرّاملنظمّلإلدارةّاملعنيةةّالوظيفيةّمنصوصاّعلأنّتكونّاخلطّ الوظيفيةّابإلدارةّاملركزيةّواإلعفاءّمنهاّاشتطّيفّمقامّأو لّّ

علىّّيتّتقتضيهاّاخلط ةّاملعني ة.ّوعليهّفإن ّالتسميةّيفّاخلطةّالوظيفيةّتكونّمتالزمةّمعّوجودّاخلط ةّابهليكلّالتنظيميّلإلدارةّوتوجبّّالشروطّالدنياّالّ 
 العوّن تسميةوالتّاحملددةّابلنصوصّاملنظمةّلإلدارةّالراجعةّإليهاّهيكليا.ّوتبعاّلذلكّفإن ّشاغلهاّممارسةّاخلط ةّالوظيفيةّبصفةّفعليةّطبقّاملهامّواملشم

 أنّ  ضرورة ،هبّاّّاملعين تكليف دوّن الوظيفية اخلطة سنادإ ابلتايل جيوّز واّل ةاخلطّ  بتلك املرتبطة ابملهام تكليفه ابلضرورة تقتضي وظيفية ةخطّ  يف العمومي
القيام التسمية تنظيميةّأوّظرفيةّحبتة.ّوخبصوصّّجراءاتّّاحنرافاّابإل يعترب مابملها دونّ استثنائيّومرب رّأبسبابّ تقر رّاإلدارةّخالفّذلكّبشكلّ ماملّ

يت جهّأتكيدّّّّدعوةّاإلطاراتّاملكلفنيّخبططّوظيفيةّراجعةّإىلّاإلداراتّاجلهويةّإىلّمباشرةّخططهمّابإلداراتّاملنصوصّعليهاّبقراراتّتسميتهم،ّفإن ه
 يعترب وهو تسيريه على اإلدارة تسهر الذي املرفق ومتطلبات العامة املصلحةالقانونّأو الّمثّ مقتضياتّ إىل خيضع منها ءواإلعفا الوظيفية اخلطط إسنادأن ّ

 
يتعلقّبضبطّشروطّالتعاقدّاخلاصّبتأمنيّاألنشطةّالثقافيةّوالعلميةّوالرايضيةّمبؤسساتّالتعليمّالعايلّوالبحثّومؤسساتّاخلدمات17609/2016ّّّامللفّاالستشاريّعددّّ 832

ّالراجعةّابلنظرّلوزارةّالتعليمّالعايلّوالبحثّالعلميّونظامّالتأجريّاملنطبقّ.ّاجلامعية
ّيتعلقّإبحداثّوكالةّالتكوينّيفّمهنّالسياحةّوضبطّتنظيمهاّاإلداريّوّاملايلّوطرقّتسيريهاّ.17440/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 833
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 سنادهاإ يكوّنّو احلقوقّاملكتسبة قبيل من عتربي ال الوظيفية خلطّةاب التكليفّّأنّ  كما .التقدير يّف واسعة بسلطة اإلدارة إزاءها عاليتّتتمتّ  املالءمات من
 ّ.834العاّم الصاحل ضرورايت من ماّتقتضيه نطاق يف متارسه الذي اإلدارة اجتهاد إىل موكوال منها اإلعفاء أو

 مالحظات تتعّلق ابلشؤون االقتصاديّة وبتنظيم املهن:  -الفرع العاشر

 مدارس ابتدائية خاصة ابخلارج:   -الفقرة األوىل

اخلاصةّابخلارجّللتدريسّوفقّالربامجّالتونسيةّميث لّإشعاعاّللنظامّالتبويّالتونسي.ّغريّأن ّّّّوردّبوثيقةّشرحّاألسبابّأن ّفتحّاملؤسساتّالتبوية
اّوذلكّعلىّّهذهّالغايةّتتطلبّحد اّأدىنّمنّالشروطّاملستوجبّتوفرهاّيفّاملؤسساتّاملعتمدةّمنّحيثّالباعثّوالبنيةّالتحتيةّواألعوانّواملدرسنيّهب

املنصوصّعليهاّابأل الشروطّ التخيصّيفّإحداثّمؤسسات2008ّّّفيفري22ّّّّاملؤرخّيف2008ّّّّلسنة486ّّّّمرّعددّّغرارّ املتعل قّبضبطّشروطّ
شروطّواملواصفاتّتربويةّخاصةّوبتنظيمهاّوتسيريهاّابلنسبةّللمؤسساتّالتبويةّاخلاصةّاحملدثةّداخلّالتابّالوطين.ّلذا،ّيت جهّإضافةّأحكامّتتعل قّابل

 39ّ.835ّّؤسساتّاملعني ةّمباّيضمنّجودةّالتبيةّوالتعليمّوالتكوينّاليتّيكفلهاّالدستورّيفّفصلهّالدنياّالواجبّتوفر هاّيفّامل
ّّ ابلفصل املصاحل12ّّّوردّ قبلّ منّ البيداغوجيّ التفقدّ إىلّ ختضعّ ابخلارجّ اخلاصةّ التبويةّ املؤسساتّ أن ّ املعروضّ احلكوميّ األمرّ مشروعّ منّ

ّكيفيةّممارسةّالتفقدّالبيداغوجيّابخلارجّوالذيّملّيسبقّتنظيمه،ّاألمرّالذيّّّاملختصةّبوزارةّالتبيةّغريّأن ّأحكامّهذّا الفصلّوردتّمقتضبةّوملّتوض ح
ّمعهّمزيدّتدقيقّهذهّاألحكاّم  .836يتعني 

 بنوك:  -الفقرة الثانية

ّّ إخضاع مواصلةّ شرعي ةّ مدىّ حولّ اإلداري ةّ احملكمةّ رأيّ بطلبّ املاثلةّ اخلاصةّ االستشارةّ النموذجيّتتعل قّ الشروطّ لكر اسّ العمومي ةّ البنوكّ
واملتعلقّبضبطّشروطّوطرقّمراجعةّحساابتّاملؤسساتّالعموميةّذات1987ّّّأفريل1ّّّّاملؤرخّيف1987ّّّّلسنة529ّّّّ)الص ادرّتطبيقاّلألمرّعددّّ

ّكاملّرأسّماهلا(ّعلىّطلبي اتّالعروضّاملتع ل قةّابختيارّمراقيبّحساابتّالبنوكّالعمومي ةّخاص ةّالصبغةّالصناعيةّوالتجاريةّوالشركاتّاليتّمتتلكّالدولة
ّّ عدد األمرّ صدورّ 4953ّّّّبعدّ يف2013ّّلسنة 5ّّّّ املؤر خّ 2013ّّّّديسمرب الفصل أحكامّ بتطبيقّ ّّّّ)اثلثا(22ّّواملتعل قّ عدد القانونّ لسنة9ّّّّمنّ

ىّالبنوكّالعمومي ة.ّوجواابّعلىّهذاّالتساؤل،ّجيدرّالتنبيهّواملتعل قّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤس ساتّالعمومي ةّعل1989ّّاملؤر خّيفّأو لّفيفري1989ّّّّ

واملتعل ق1989ّّّاملؤر خّيفّأو لّفيفري1989ّّّّلسنة9ّّّّّالنظامّالقانوينّللبنوكّالعمومي ةّعرفّتطو راّملحوظاّمتث لّخاص ةّيفّصدورّالقانونّعددّّّإىلّأنّ 
املؤر خ2013ّّّلسنة4953ّّواملتعل قّمبؤسساتّالقرضّوكذلكّاألمرّعدد2001ّّسنةّل65ّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤس ساتّالعمومي ةّوالقانونّعددّ

علىّالبنوكّالعمومي ة،ّيفّحنيّملّيشهدّاألمرّعدد1989ّّّّلسنة9ّّّّمنّالقانونّعددّّّّ)اثلثا(22ّّواملتعل قّبتطبيقّأحكامّالفصل2013ّّّّديسمرب5ّّّّ يف
وابلتمع نّيفّمجلةّهذهّالن صوصّيستنتجّأن ّالبنوكّالعمومي ةّتعتربّّمنشآتّّّي زّالنفاذ.املشارّإليهّأعالهّأي ّتنقيحّمنذّدخولهّح1987ّّلسنة529ّّّّ

ّّ الفصل منّ األوىلّ الفقرةّ منّ الثالثةّ املط ةّ معىنّ علىّ 8ّّّّعمومي ةّ عدد القانونّ منّ 9ّّّّ)جديد(ّ 1989ّّّّلسنة فيفري أو لّ يفّ واملتعل ق1989ّّّّاملؤر خّ
ّكمؤس ساتّقرضّخاضعةّللقانونّعددّّابملسامهاتّواملنشآتّواملؤس ساتّالعمومي ة.ّّ 2001ّلسنة65ّّّّكماّتصن فّالبنوكّالعمومي ةّابلن ظرّإىلّنشاطها

آنفّالذ كرّمفهومّاملنشآت1989ّّّلسنة9ّّّّ)جديد(ّمنّالقانونّعدد8ّّّّواملتعل قّمبؤسساتّالقرض.ّوقدّحد دّالفصل2001ّّّّجويلية10ّّّّاملؤرخّيفّّ

 
834 ّّّّ عدد اخلاصةّ املباشرين741/2016ّّاالستشارةّ املوظفنيّ للعملّّّّحولّتسميةّ انتقاهلمّ ذلكّ عنّ ّ ينجر  أنّ دونّ اجلهويةّ شاغرةّابإلداراتّ وظيفيةّ خططّ يفّ املركزية،ّ إبدارهتاّ

ّابإلداراتّاجلهويّة
ّيتعل قّبضبطّشروطّاعتمادّاملؤسساتّالتبويةّاخلاصةّابخلارجّللتدريسّوفقّالربامجّالتونسيةّ.17434/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 835
ّيتعل قّبضبطّشروطّاعتمادّاملؤسساتّالتبويةّاخلاصةّابخلارجّللتدريسّوفقّالربامجّالتونسيةّ.74341/2016ّامللفّاالستشاريّعددّّ 836
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ّّ الفصل وأحدثّ مفه33ّّالعمومي ةّ منهّ ّّ)سابعا(ّ عدد األمرّ بقيّ بينماّ اإلداري ة،ّ غريّ العمومي ةّ املؤس ساتّ 529ّّّّومّ إىل1987ّّّّلسنة يستندّ املذكورّ
ّكماّمت ّمبقتض ّكاملّرأسّماهلا. )اثلثا(ّمن22ّّّىّالفصلّّمفاهيمّقانوني ةّسابقةّمثلّاملؤس ساتّالعمومي ةّالص ناعي ةّوالتجاري ةّوالشركاتّاليتّمتتلكّالد ولة

ّّ عدد 9ّّّّالقانونّ 1989ّّّّلسنة عدد 4953ّّّّواألمرّ البنوك2013ّّّّلسنة مراقبةّ وجمالسّ إدارةّ جملالسّ إضافي ةّ صالحي اتّ منحّ أعالهّ إليهماّ املشارّ
رامّالصفقاتّّالعمومي ةّبغرضّالتقليصّمنّتدخ لّالد ولةّفيماّيتعل قّبضبطّاهلياكلّالتنظيمي ةّوشروطّإسنادّاخلططّالوظيفي ةّوطرقّاالنتدابّوطرقّإب

املذكورّأعالهّهذهّالبنوكّمقي دةّيفّاختيارهاّملراجعيّحساابهتاّإبجراءاتّوكر اسّشروط.ّوقد1987ّّّلسنة529ّّّّحنيّأبقىّاألمرّعددّّّّوالشراءات،ّيف
سالفّالذ كرّأنّأتخذّمؤس ساتّالقرضّوجوابّشكلّشركةّخفي ةّاالسمّوهيّشركةّأسهم2001ّّّلسنة65ّّّّمنّالقانونّعدد12ّّّّاقتضىّالفصلّّ

انطباقّاألمرّّتتكو نّمنّسبعةّمس تعارضّمعّجمالّ يفّ الص ناعي ة1987ّّّّلسنة529ّّّّامهنيّعلىّاألقل ،ّ العمومي ةّ املؤس ساتّ املتمث لّيفّ الذ كرّ آنفّ
ّكاملّرأسّماهلا.ّوبناءّعلىّماّتقد م،ّيت ضحّأن ّاألمرّعددّّ ّموضوعّاإلشكالي ةّاملعروضةّمّل1987ّّلسنة529ّّّّوالت جاري ةّوّالش ركاتّاليتّمتتلكّالد ولة

ّكل ّمنّالقانونّعددّّ املشارّإليهاّأعاله2013ّّّّلسنة4953ّّّّواألمرّعدد2001ّّّّلسنة65ّّّّوالقانونّعدد1989ّّّّلسنة9ّّّّيعدّمنسجماّمعّأحكام
ّمعهّالتعجيلّمبراجعتهّمباّيتالءمّمعّاإلطارّالقانوينّاجلديدّالذيّأصبحتّختضعّلهّالبنوكّالعمومي ّة  .837مم اّيتعني 
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علىّالتقاعدّترميّاالستشارةّالر اهنةّإىلّطلبّرأيّاحملكمةّحولّالص يغةّالقانوني ةّاألمثلّلتنفيذّاألحكامّالقاضيةّإبلغاءّإحالةّإطارينّأمنيخنيّ
ّّ فتة بعنوانّ احتساهباّ وكيفي ةّ املاليةّ التسويةّ استحقاقّ حيثّ منّ معّّالوجويبّ املماثلةّ األخرىّ للوضعياتّ ابلنسبةّ الشأنّ وكذلكّ العملّ عنّ االنقطاعّ

جواابّعنّاإلشكالّاملطروحّفإن هّ.ّّواألخذّبعنيّاالعتبارّيفّالتعويضّاملذكورّللُمعطىّاملأخوذّمنّمتت عّاملعنيَّنيّجبرايةّتقاعدّخاللّمد ةّاالنقطاعّاملعني ة
الت ونسيّمقتضياتّالفصلنيّّاإللغاءّالقضائيّّتتجهّاإلشارةّإىلّأنّآاثرّّ منّقانونّاحملكمةّاإلدارية.ّوقد9ّّّّو8ّّللمقر راتّاإلداريةّحتكمهاّيفّالقانونّ

ّكأهنّ لطةّتُّراتّالواقعّإلغاؤهاّبسببّجتاوزّالسّ املقرّ منّالقانونّسالفّالذ كرّأن ّ"8ّّجاءّابلفقرةّاألخريةّمنّالفصلّّ تتّ ّّاعترب ّكـماّنص ّخذّإطالقاملّ ."
ّإلغاؤهاراتّاإلداريةّالواقعّحذفهاّابملقرّ ّالوضعيةّالقانونيةّاليتّوقعّتنقيحهاّأوّإعادةقرارّاإللغاءّعلىّاإلدارةّّيوجبالقانونّعلىّأن هّ"منّذات9ّّالفصل

ّكل ية".ّويربزّمم اّتقد مّأن هّيقعّعلىّاإلدارة،ّمىتّأضحتّّإىلّحالتهاّاألصليةّّ ّكماّهوّاألمرّيفّّبصفة الر اهنة،ّواجبّإرجاعّّّورةالصأحكامّاإللغاءّابت ة،
ّكاملةّوهوّماّيعينّإ ّكانتّعليهّقبلّصدورّالقراراتّاملذكورةّبصفة عادةّإدماجّاألعوانّالوضعي ةّالقانوني ةّلألعوانّاحملالنيّعلىّالتقاعدّالوجويبّإىلّما

ّكإعادةّبناءّمسارهمّالوظيفيّومتتيعهمّمبستحق اهتمّاملالي ةّاملقابـِلةّللفتةّاليتّّ ّّّمشلهاّاملقر راملعني ني امللغىّوهوّماّالّحيولّدونّالس عيّإىلّإبرامّات فاقّخاص 
ّكل ّاحلاالت ّمتت عواّهباّبعنوانّجرايةّتقاعدّيف معّخصمّاملبالاّاليت  ّ.838ّمعهمّ)صلح(ّيفّخصوصّهذاّاجلانبّاملايل ّلتعل قهّحبق ّذايتّ 

ّ

ّ

ّ

 
ّحولّاجراءاتّاختيارّمراقيبّحساابتّالبنوكّالعموميةّ.704/2016ّاستشارةّخاصةّعددّّ 837
ّكيفي ةّتنفيذّاألحكامّاإلداريةّالقاضيةّإبلغا709/2016ّاالستشارةّاخلاصةّعددّّ 838 ّءّقراراتّمتعل قةّابإلحالةّعلىّالتقاعدّالوجويبّ.حول


