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  املبادئ املستمّدة من فقه قضاء 

 خمتلف اهليئات القضائية  
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 لعنوان األّول ا
 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائّية والّشكلّية 

 

 الباب األّول: املبادئ املقّررة يف جمال اختصاص احملكمة 

 املبادئ املّتصلة بوظيفة القضاء العديل :  -األّول القسم

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

يري مرفق  إنّه من املقّرر يف فقه قضاء هذه احملكمة أّن مبدأ إستقالل جهازي القضاء اإلداري والعديل يقتضي استبعاد كّل األعمال املتعّلقة بتس    -
فتها القضائية  ّن خمتلف األعمال واإلجراءات اّليت تباشرها احملاكم العدلية حال قيامها بوظيفإ  وعليه،  القضاء العديل عن والية القاضي اإلداري.

العديل وخترج ابلتّ  القضاء  بتسيري مرفق  املتصلة  تنصهر يف نطاق األعمال  التحقيق  أو إستئناف  بينها معاينة اجلرائم والتحقيق فيها  ايل عن  ومن 
 1.اختصاص القاضي اإلداري

ءات البحث وحترير احملاضر اليّت يتواّلها حمافظوا الشرطة ستقّر فقه قضاء احملكمة اإلدارية يف مادة النزاعات على التفريق بني ما هو متعلق إبجراا  -
ورؤساء مراكز األمن الوطين بوصفهم مأموري الضابطة العدلية وما ينتج عنها من نزاعات خبصوص موضوعها أو ظروف حتريرها واليّت هي من 

ارا إىل أّّنا تنصهر يف إطار التحقيق يف الدعاوى الراجعة صنف األعمال املّتصلة بسري مرفق القضاء العديل وال تكتسي إطالقا صبغة إدارية إعتب
داري  ابلنظر إىل القاضي اجلزائي وخترج تبعا لذلك عن والية القاضي اإلداري، وبني ما يقرتن أبعمال أعوان األمن يف إطار ممارستهم للضبط اإل

ة ملوظفيها مّتصلة جبوهر نشاط جهاز وزارة الداخلية وهي نزاعات داخلة واليّت تندرج يف إطار تنظيم مرفق وزارة الداخلية وتكون التجاوزات املنسوب
اء الناجتة  يف والية احملكمة اإلدارية اليّت ميكن هلا أن تبسط رقابتها على التجاوزات املنسوبة ألعوان الضبط اإلداري ومساءلة اإلدارة عن األخط

 2. عنها لتعلقها ابخنرام تنظيم مرفق وزارة الداخلية

الّنزاعات املتعّلقة ابملنشآت العمومّية واملؤّسسات العمومّية اليت ال تكتسي   -م الثانالقس 
 صبغة إداريّة:

 :تكريس مبدأ عدم اختصاص احملكمة اإلداريّة -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

ة طاملا مل يثبت خضوع أعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية أو رجوعهم لنظر احملكمة اإلداري -
 3وكالة يرجع إىل احملاكم العدلية. مبقتضى القانون، فإّن اختصاص البت يف النزاعات الناشئة بينهم وبني ال

 
 .2015مارس  26بتاريخ  124904عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  1

 .2015جانفي  23بتاريخ  126116عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  2

 .5201ديسمرب  04بتاريخ  123993الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 3
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ا الــة طـــاملا تبــت أّن اامــع اإلجبــاري لفالحــي الكــروم ومنتجــي الغــالل م ّسســة جتاريــة وأّن أعواّنــا ال لضــعون لقــانون الوظيفــة العمومـــية وإ ّــ  -
 4.الشغل، فإّن الّنظر يف النزاع املاتل ينعقد لفائدة جهاز القضاء العديل

 :إقرار اختصاص احملكمة اإلداريّة استثنائيا يف الّنزاعات ذات الصبغة اإلداريّة -الفرع الثان
 : املبادئ الّتالية احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار خلصت

القانون عدد  ب  - من  يستخلص  فإنّه  املّدعي ابملستشفى،  لعالقة  القانونّية  الطبيعة  النظر عن  جويلية   29امل رّخ يف    1991لسنة    63قطع 
أّن النظام األساسي العاّم ألعوان الدولة واجلماعات العمومّية احمللّية وامل ّسسات العمومّية ذات الصبغة اإلداريّة   املتعّلق ابلتنظيم الصّحي 1991

ذكور ينطبق على أعوان امل ّسسة العمومّية للصّحة "شارل نيكول" وهو ما جيعل من إختصاص النظر يف النزاع الرّاهن، القائم بني املستشفى امل
 5.منعقدا جلهاز القضاء اإلداري وبني عامل لديه،

إّن صالحية البّت يف سحب شهادات تسجيل العرابت ّنائيا ترجع ابلنظر إىل وزارة النقل، بعد أخذ رأي جلنـة شهادات التسجيل اليت هلا   -
العيب أو إبحالة األمر   تبوت  التسجيل ألصحاهبا يف صورة عدم  إّما إبرجاع شهادات  تبت  سلطـة اختاذ قرارات تقضي  إذا ما  القضـاء  على 

طاملا أّن قرار سحب شهادة تسجيل سّيارة العارض كان صادرا عن املدير العام للنقل الربي ويف إطار تسيري املرفق  ومن مثّة و  .لديها ذلك العيب
 6.مة تغدو خمتصة ابلنظر يف الّدعوىـــــــــالعمومي للنقل، فإّن هذه احملك

ة احلقوق العينية أن قاضي الناحية لتص ابحلكم بكف الشغب احلاصل يف االنتفاع ابلعقار املسجل إالّ أّن  من جمل 307لئن اقتضى الفصل  -
 أن جملس التنازع انتهى إىل إقرار اختصاص احملكمة اإلدارية ابلنظر يف النزاعات املتعلقة بكف الشغب على عقارات اتبعة للخواص استنادا إىل

   7يف دعاوى مس ولية اإلدارة مبا يف ذلك الدعاوى املتعلقة ايإلستيالء.  احملكمة املذكورة ختتص ابلنظر

 :الّنزاعات الّشغلية -قسم الثالثال

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

ق بسحب التغطية اإلجتماعية املتعلّ   2000جانفي    18امل رخ يف    2000لسنة    115أحكام الفصل األّول من األمر عدد  ُيستفاد من    -
  1994لسنة    28من القانون عـدد    4الفصل  و  ة  ة واخلاصّ على املرتبصني املزاولني لتكوين مهين أساسي مب ّسسات التكوين املهين العموميّ 

أّن املشرّع سحب على املرتّبصني    ّلق ابلتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنيةاملتع  1994فيفري    21امل رّخ يف
ة، نظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل واألمراض املهنية املنصوص اّلذين يتلّقون تكوينا مهنيا أساسيا مب ّسسات التكوين املهين العموميّ 

مبا جيعلهم خاضعني إىل أحكام هذا القانون فيما يتعّلق ابلتعويضات املستحّقة وآليات تقدير التعويض ،  1994لسنة    28عليه ابلقانون عدد  
 8.األمر اّلذي يُكون معه النزاع الرّاهن إىل قاضي الّناحية ،القضائي املتعّلق ابلّنزاعـات النّاشئة يف إطاره  االختصاصوإجراءات 

لية للم جرين املنتمني لنشاط أو قطاع معني عاقدية تربم لتنظيم العالقات الشغي عقود أو ابألحرى واثئق تإّن االتفاقيات املشرتكة القطاعية ه  -
ت من جهة واملنظمات النقابية القطاعية اليت جتمع العمال واملنضوية حتت االحتاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وختضع تلك االتفاقيا

 
 .5201 أكتوبر 27بتاريخ  126424 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  4

 . 5201جويلية  02بتاريخ  125004احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  5

 . 5201جويلية   09بتاريخ  19689/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  6

   .5201 جويلية  08بتاريخ  28746احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  7
 .5201 مارس  26بتاريخ  121873 عدد القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    8
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 9ألحكام جملة الشغل. 

 :الّنزاعات العقاريّة  -الّرابع القسم

 الّنزاعات اإلستحقاقّية:   -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

املنازعة يف شأّنا إىل احملاكم التابعة جلهاز القضاء العديل اليت تستأتر   استقر قضاء هذه احملكمة على أْن ترجع النزاعات املتعّلقة إبقرار امللكية أو  -
 10. ّنائية طبقا للقواعد املنصوص عليها ابلقانون املدن  وإفرادها بصفةدون سواها ابلنظر يف هذه النزاعات 

تشمله من نزاعات إستحقاقية أفردها املشرّع إبجراءات  إّن النزاعات املتعلقة إبسناد األراضي االشرتاكية أو االنتفاع هبا أو حتديدها وضبط ما      -
الّنظر يف مدى صحة النزاع االستحقاقي لألراضي االشرتاكية يتطلب  الّنظر يف    خاصة وعهد هبا إىل هيئات حتكيمّية أحدتها للغرض. كما أّن 

القانون اخلاص مبا نزاعا مدنيا حبتا يرجع   وحجية حجج ملكية من يدعي إمتالك جزء من تلك األراضي وهي من مسائل  النزاع بشأّنا  جيعل 
 11. ابلنظر إىل القاضي العديل

ائيا مبوجب القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لألحباس اخلاصة واملشرتكة إ ا عقارية للوقف بعد أن متت تصفيته ّنإّن طلب تسوية الوضعية ال  -
 12 القضاء العديل ابختصاص النظر فيها.يندرج ضمن الدعاوى االستحقاقية اليت ينفرد 

هبا من أنظار القاضي  إّن الّنزاع املاتل يتعّلق ابستحقاق املّدعي للنقص احلاصل يف مساحة العقار الرّاجع إليه ابمللكية اّليت تكون الّنزاعات املتعّلقة    -
 13. العديل

الّتداعي مّت انتزاعه قبل  ملّا كان اثبتا من األوراق  - تعلق بتنقيح  امل  2003أفريل    14امل رّخ يف    2003لسنة    26دخول القانون عدد    أّن عّقار 
التّنفيذ  1976اوت    11امل رخ يف    1976لسنة    85القانون عدد    وإمتام العموميةحّيز  للمصلحة  املتعلق ابالنتزاع  التشريع  ، فإّن املتعلق مبراجعة 

االنتز  ذلك  عن  التعويض  إىل  الرّامية  النزاعات  يف  يف  الّنظر  إالّ  هبا  تتعّهد  اإلدارية ال  احملكمة  وأّن  العديل  القضاء  اختصاص  من  ابتدائيا  يكون  اع 
 14  .الطورين االستئنايف والتعقيـيب

 

 الّنزاعات املتعّلقة بتصّرف اإلدارة يف ملكها اخلاّص:  -الفرع الثان

 الّتالية : خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ 

العامة وال إىل تسيري مرفق عام  الطاملا كان     - املصلحة  املدن  و عقد ال يهدف إىل خدمة  القانون   ومل تستعمل فيه أّن أحكامه مألوفة يف ظّل 

 
 . 5201 نوفمرب 05بتاريخ  140177عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  9

 .5201مارس  16بتاريخ  19247/1الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 10

 . 5201أفريل  30 بتاريخ120728احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  11

 .5201ديسمرب  07بتاريخ  127583 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  12

 .5201 مارس  31بتاريخ  126431 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  13

 .5201 جوان  10بتاريخ  125365 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  14
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جلها ينعقد  فيه  ابلنظر  االختصاص  فإّن  عادي  بعقد كراء  يتعّلق  وهو  العام  ابلقانون  الواردة  العامة  السلطة  امتيازات  املتعاقدة  القضاء  اإلدارة  ز 
 15. العديل

عقود خاضعة للقانون   إّن تعلق النزاع بفسخ عقد املعاوضة ومسألة استحقاق العقار الذي تعلق به يندرج يف إطار النزاعات اليت تتعلق إببرام  -
 16اخلاص واليت تتصرف من خالهلا اإلدارة يف ملكها اخلاص، وهي نزاعات تفتقد بطبيعتها تلك للصبغة اإلدارية. 

ك إن الرخصة املسندة للمّدعي الستغالل العقار املينائي تكتسي صبغة وقتية وذلك مهما طال أمد متديدها، األمر الذي يّتجه معه رد ما متسّ   -
ا، فإن  اميه من أن منّوبه كّون أصال جتاراّي امتد استغالله ملدة انهزت العشرين سنة، ال سّيما أنّه وعلى حنو ما دفع به حمامي املّدعى عليهبه حم

 17  .من الرّتخيص نّص صراحة على أن ال ينجر عنه أي حق يف امللكية التجارية  12الفصل 

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلعقود -القسم اخلامس

 :  ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إىل إقرار 
امة مع ما  جرى عمل هذه احملكمة يف مادة املس ولية التعاقدية لإلدارة على التمييز بني العقود اليت تربمها اإلدارة متلبسة بصالحيات السلطة الع -

نائية غري معهودة يف العقود بني اخلواص أو تلك اليت يربمها قصد تشريك معاقدها يف تسيري يرتبط بذلك من تضمني العقود املذكورة شروطا استث
يت تربمها أو تنفيذ مرفق عمومي واليت تعّد عقودا ادارية يرجع اختصاص النظر يف النزاعات الناشئة عنها إىل جهاز القضاء اإلداري وبني العقود ال

ال  تعترب عقودا إدارية  اإلدارة دون أن تتضمن ما ميّيزها عن  العام واليت ال  القانون  املربمة بني اخلواص أو ما من شأنه أن يدرجها يف مناخ  عقود 
 18ويرجع اختصاص النظر فيها إىل القضاء العديل. 

ت واحلقوق وااللتزامات النزاعات املّتصلة مبجمل عمليات التعاقد ابتداء من أّول إجراء يتعّلق بتكوينها إىل آخر نتيجة يف تصفية كافة العالقا   -
اإلذن    اليت نشأت عنها تندرج يف والية القضاء الكامل وال يسوغ تبعا لذلك رفع دعوى يف جتاوز السلطة يف شأن القرارات املّتصلة هبا من انحية

 19 هبا أو إبرامها أو اعتمادها أو إّنائها.

التابعة لوزارة الش ون اخلارجية، يسامهون كأّي عون مهما  ّن األعوان املنتدبني من طرف اإلدارة عن طريق  إ  - التقاعد للعمل ابملصاحل القنصلية 
اإلدارة معهم كان مستواه التفاضلي وطبيعة وظائفه يف تسيري املرفق العام، ويتمّتعون ابلتايل بصفة األعوان العموميني، وتكون العقود اليّت تربمها  

 20. علقة هبا لوالية القضاء اإلداريعقودا إدارية وختضع النزاعات املت

تابعة لوزارة  لئن استقّر عمل هذه احملكمة على إقرار الصبغة اإلداريّة للعقود اليت تربمها اإلدارة قصد انتداب أعوان للعمل ابملصاحل القنصلّية ال  -
القاضي اإلداري يففإالش ون اخلارجّية،   يقود  يتعّلق بكيفّية وشروط تطبيقها،  القانون األجنيّب فيما  العقود إىل  تلك  نزاع    ّن إحالة  صورة وجود 

فإّن استناد العقد موضوع النزاع إىل قانون العمل اإلمارايت جيعل القاضي اإلداري غري   ة من مثّ و   .حول تطبيق بنودها إىل اإلحتكام إىل قوانني أجنبّية 
 21 م ّهل للنظر فيها.

 
 .5201 أكتوبر 27بتاريخ  123698 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  15

 .5201ديسمرب  10بتاريخ  127062 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  16

 .5201 مارس  31بتاريخ  227091عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  17

 .5201 ديسمرب  31بتاريخ  123663 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  18

 .5201 جويلية 15بتاريخ  123150عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  19

 .5201 ماي  12بتاريخ  123677عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  20

 .2015  أفريل 20بتاريخ  312594التعقييب الصادر يف القضية عدد  القرار  21
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 :الّنزاعات املتعّلقة ابلذوات اخلاّصــة  -القسم السادس

 :  ةالتالي املبادئخلصت احملكمة إىل إقرار 
صرفا جيمع   طاملا أّن موضوع الدعوى يتعلق إببطال عقد بيع مربم بني والد املدعي يف قائم حياته وبني املتداخل فإنّه يعّد تبعا لذلك نزاعا مدنيا  -

 22ذه احملكمة. بني خواص ولرج بطبيعته تلك عن والية ه
 

املّدعي واملطّلة مباشرة على عقار هذا األإ  - اّليت أحدتها أجوار  الكشوفات  املتمثّلة يف  يندرج يف إطار مضار اجلوار  الرّاهن  الّنزاع   فإنّ خري،  ّن 
 23قة هبا تكون من أنظار القاضي العديل. الّنزاعات املتعلّ 

 

لقاضي بتبين ابنها من قبل أسرة أخرى قد أسند فيه االختصاص مبقتضى نص صريح للمحاكم  طلب العارضة الرامي إىل الرجوع يف احلكم ا  إنّ   -
 24العدلية. 

 

ية وال  خترج عن أنظار احملكمة اإلدارية النزاعات الناشئة بني تعاونية اجليش الوطين ومنخرطيها ضرورة أن التعاونية املذكورة ليست سلطة إدار   -
 25. العامةتتمّتع بصالحيات السلطة 

  :الّنزاعات املتعّلقة بتوظيف واستخالص األداءات -القسم الّسابع

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل: 

ري منفصلة عنه، وبناء غي تعّد من جوهر النزاع اجلبائي و جراءات املتعلقة ابستخالص الديون وهساسا ابإلأإّن املسائل املثارة من املدعي تتعلق   -
 26ىل احملاكم العدلية. إائيا ويرجع إبتدائيا وإستئنافيا على ذلك فإّن النزاع الراهن لرج عن والية هذه احملكمة إلغ

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتقاعد والّضمان اإلجتماعي -ثامن الالقسم 

 املبدأ التّايل: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت
ة ابخلطط  ّن النزاع الراهن يتعلق بطلب إعادة احتساب جراية التقاعد بتضمينها مجلة من العناصر املستمدة من املنح واالمتيازات العينية املتعلق إ  -

يندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي اليت خترج عن    فإنهوبذلك  الوظيفية اليت كلف هبا املدعي أتناء مساره املهين،  
 27. والية أنظار هذه احملكمة 

 الّنزاعات اإلنتخابّية: -تاسع  الالقسم 

 : املبادئ الّتالية احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار خلصت

اجلمهورية   - لرائسة  الرتّشح  الطعن يف شروط  املتمّثل يف  املّدعي  فإّن طلب  الدستورية،  بعدم  إالّ  القوانني  الطعن يف  أنّه ال ميكن  الواردة   طاملا 

 
 .5201جوان   06بتاريخ  125168 عدد  القضّيةويف 124141عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  22

 .5201 جويلية 09بتاريخ  121890 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  23

 .5201فيفري  02بتاريخ  124180 عدد القضّية الصادر يف  احلكم اإلبتدائي 24

 . 5201أفريل  30بتاريخ  125095 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  25

 .5201 ديسمرب  15بتاريخ  143848احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  26
 .5201ماي  18بتاريخ  124930احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  27
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ء،يف الرقابة  ابلقانون اإلنتخايب ابإلستناد ملخالفتها أحكام الدستور خترج عن إختصاص احملكمة اإلدارية اليت يتمّثل دورها،يف إطار دعوى اإللغا
 28.رات اإلدارية وليس الرقابة على دستورية القواننيعلى شرعية املقرّ 

وما تضمنته توطئته من    2014جانفي    27صدور دستور اجلمهورية عن االس الوطين التأسيسي بتاريخ  ر إيقاف العمل ابلدستور القدمي و إت  -
الرامي املستأنف  طلب  أصبح  والفساد،  واحليف  الظلم  مع  يوم    قطع  اإلستفتاء  إىل  املواطنني  بدعوة  املتعلق  الرتتييب  األمر  إلغاء  ماي    26إىل 

 29 .حول مشروع القانون الدستوري املتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور القدمي كطلب إلغاء ما ترتب عليه من نتائج، عدمي اجلدوى 2002

 :الّتشريعّية تطبيق تقنية كتل اإلختصاص -عاشرالقسم ال

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

جهاز القضاء العديل للنظر يف مجيع النزاعات اليت تنشا بني اإلدارات اليت ينتمي إليها األعوان واهلياكل أحدث املشرّع كتلة اختصاص لفائدة   -
القان استثناه  ما  عدا  االجتماعي  والضمان  للجراايت  القانونية  األنظمة  تطبيق  شأن  يف  املنافع  تلك  ومستحقي  االجتماعية  للمنافع  ون املسدية 

 30. و ضّيق حفاظا على اختيارات املشرّع وإانرة سبيل الطعن أمام املتقاضني صراحة والذي جيب أن ي ول على حن 

ّن اختصاص القاضي اإلداري يف مادة الضمان االجتماعي ينحصر يف احلاالت اليت تكون فيها الدعوى موجهة للطعن ابإللغاء يف القرارات إ -
د واحليطة االجتماعية وقرارات اإلحالة على التقاعد ابعتبارها تتعلق ابملسار املهين اليت تكتسي صبغة إدارية حبتة على غرار الرتاتيب املتعلقة ابلتقاع 

ليها ابلنظر إىل اإلدارة اليت ينتمي إ  للعون العمومي وذلك خالفا للقرارات املتعلقة ابلتصريح ابألجور وخالص املسامهات اليت وإن كانت راجعة
  15من أنظار قاضي الضمان االجتماعي بصريح الفصل الثالث يف فقرته الثالثة من القانون عدد    العون إالّ أّن النزاعات الناشئة بشأّنا أصبحت

 31 املتعّلق إبحداث م ّسسة قاضي الضمان االجتماعي. 2003فيفري  15امل رّخ يف  2003لسنة 

 :قضائّية لإلختصاصالإعمال احملكمة للمعايري فقه  -احلادي عشرالقسم 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

ة طاملا أّن امل سسات العمومية للصحة تتوىّل تسيري مرفق عام إداري من جهة وتتبع أساليب التصرف العام وابمتيازات السلطة العامة من جه  -
الصح العام  املرفق  مستعملي  وبني  بينها  الناشئة  النزاعات  فإّن  اختصاص  أخرى،  من  وتعّد  إدارية  صبغة  تكتسي  تسيريه  على  تشرف  الذي  ي 

 32.من قانون هذه احملكمة 17احملكمة اإلدارية طبقا ملقتضيات الفصل 

للنقل  طاملا أّن ممارسة الوكالة الفنية للنقل الربّي ملهام جتديد أو تعويض رخص السياقة ينصهر يف إطار تسيري هذه األخرية للمرفق العمومي    -
 ربي، وأّن اختاذها لقرار رفض جتديد رخصة سياقة املدعي كان بصفتها سلطة عمومية عرّبت مبقتضاه عن إرادهتا املنفردة ابستخدام صالحيات ال

، فإن املتعلق ابلوكالة الفنية للنقل الربي  1998ديسمري    28امل رخ يف    1998لسنة    108السلطة العامة املسندة إليها مبوجب القانون عدد  
 33.اع الراهن يكون، واحلال ما ذُكر، منضواي حتت أنظار هذه احملكمةالنز 

 
 .2015جانفي 13بتاريخ  139141عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  28
 .2015  جويلية  15بتاريخ  311843القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   29

 . 5201نوفمرب  11بتاريخ  127032عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  30

   .5201 أفريل 13بتاريخ  28819الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلستئنايف  31
 .5201جانفي  13بتاريخ  121075احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  32

 .5201 جويلية 03بتاريخ  121828 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  33
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 املبادئ املقررة يف املسائل اإلجرائّية والّشكلّية  الباب الثان: 

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

 الّشروط اخلاّصة ابملقّرر اإلداري املطعون فيه:  -الفرع األّول

 وجود املقّرر اإلداري:  -الفقرة األوىل

 احملكمة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :   خلصت         
أوراق امللف أّن املدعي تلقى من اجلهة املدعى عليها أي قرار صريح ينكر عليه احلق يف تسوية وضعيته اإلدارية على حنو ما  طاملا مل يثبت من -

القرار   وهو  أال  فاقدة ألوكد شروطها  بذلك  تغدو  املاتلة  الدعوى  فإن  التسوية،  تلك  برفض  قرار ضمين  غياب  ويف  احلال  به يف دعوى  طالب 
 34. ن فيه ابإللغاءاإلداري القابل للطع

فيه  يف ظّل تبوت عدم تقدمي املدعي ملطلب قصد إسناده جراية مقاوم، فإنه ال ميكن أن يتّولد ابلتايل قرار إداري يف هذا الشأن قابل للطعن   -
 35ابإللغاء أمام هذه احملكمة. 

طاملا ال يوجد نص يشرتط صراحة تلك املصادقة ضرورة أنه مل    على تعيني هيئة نقابة جديدة  ميكن قبول الطعن ابإللغاء يف قرار املصادقة  ال  -
 36تر يف الوضع القانون للمّدعي وقابل للطعن فيه ابإللغاء.   يتولد قرار إداري م

فإّن صمت اجلهة املدعى عليها عن    تسّلمها وزارة التجهيز للمتعاملني معها،  تبوت عدم وجود شهادة إدارية تسّمى " شهادة تركيز"  ظلّ يف    -
أ ينظمها  قانون  لنص  الوتيقة ال وجود  تلك  أّن  طاملا  القانون  مركزه  ي تر يف  املذكورة ال  الوتيقة  من  متكينه  إىل  الرامي  العارض  و حيّدد  مطلب 

 37. ماهيتها

 مواصفات املقّرر اإلداري :  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت

  املتعّلق ابلتنظيم امل قت للسلط العمومية   2011مارس    23امل رخ يف    2011لسنة    14من املرسوم عدد    5و  4الفصلني  أحكام  يستفاد من   -
ومن بينها املرسوم موضوع    2011لسنة    14من املرسوم عدد    5و  4ملقتضيات الفصلني  أن املراسيم اليت يصدرها رئيس اجلمهورية امل ّقت تطبيقا  

 38القضية املاتلة تعّد نصوصا ذات صبغة تشريعية ال تقبل الطعن فيها ابإللغاء أمام القاضي اإلداري.
املتعّلق ابلتنظيم    2011مارس    23امل رخ يف    2011لسنة    14إّن املراسيم الّصادرة عن رئيس اجلمهوريّة امل ّقت تطبيقا ألحكام املرسوم عدد   -

ومن بينها املرسوم املنظم هلنة احملاماة تعّد نصوصا ذات صبغة تشريعية وأّّنا تكتسب قيمتها التشريعّية منذ صدورها طاملا    امل قت للسلط العمومية
اليت هلا مرتبة أّّنا غري خاضعة إلجراء املصادقة الاّلحقة حبكم القانون، األمر الذي يغدو معه املرسوم املطعون فيه منّزال ضمن األعمال القانونّية  

 
 .5201 جويلية 03بتاريخ  121470 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  34

 . 5201أكتوبر  23بتاريخ  124961احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  35

 . 5201 أفريل 02بتاريخ  121351 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  36

 .5201 فيفري  26بتاريخ  121719 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  37

 .5201 مارس  17بتاريخ  126410 عدد القضّية الصادر يف  احلكم اإلبتدائي 38
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 39. لّتشريع واليت ال ختضع لرقابة احملكمة اإلداريّةا
ويشرتط يف املصادقة الّضمنّية اليت    إنّه من املقّرر فقها وقضاء أّن املصادقة على املراسيم من الّسلطة التشريعّية ميكن أن تكون صرحية أو ضمنّية -

املشرّ  إرادة واضحة ال لبس فيها ومتكّررة من  املتداعىيعتّد هبا أن تكون انبعة من  املرسوم  يتجّلى من أحكام  . وطاملا  بشأنه  ع للمصادقة على 
 2011مارس    14امل رخ يف    2011لسنة    13تعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد  امل  2011ماي    31امل رّخ يف    2011لسنة    47املرسوم عدد  

وعقارية  منقولة  وممتلكات  أموال  مبصادرة  عدد    املتعلق  األساسّي  يف    2013  لسنة  53والقانون  إبرساء   2013ديسمرب    24امل رّخ  واملتعّلق 
 فإنّ املتعّلق ابملصادرة،    2011لسنة    13العدالة االنتقالّية وتنظيمها أّن إرادة املشرّع اجّتهت بوضوح إىل املصادقة بصفة ضمنّية على املرسوم عدد  

 40. ع واليت ال ختضع لرقابة احملكمة اإلداريّة منّزال ضمن األعمال القانونّية اليت هلا مرتبة الّتشرييغدو هذا األخري 
ابملصادقة إّن تصنيف عقار التداعي كمنطقة خضراء وحتجري البناء عليه مت مبفعول مثال التهيئة العمرانية وأنتج آاثره مبجرد صدور األمر املتعلق    -

أبن عقاره مصنف كمنطقة خضراء وعدم جواز متكينه   على ذلك املثال، مبا جيعل دور املكتوب الصادر عن بلدية حفوز خبصوص إعالم املدعي
من رخصة بناء على ذلك األساس مقتصرا على كشف تلك الوضعية دون إحداث أي اتر قانون بذاته، ومن مثة يكون القرار املذكور قد اكتفى  

األمر الذي يفقده صبغة القرار النافذ بذاته بتوضيح وضعية متولدة عن نص قانون موجود بصورة جتعله امتدادا له ويستمد قوته ومضمونه منه،  
 41القابل للطعن ابإللغاء. 

الدراسية   - للسنة  النظار واملديرين  يتعلق حبركيت  استثنائية فيما  املطعون فيها تضمنت بصريح عباراهتا أحكاما  املذكرة  أّن   2011-  2010طاملا 
لنظار واملديرين املباشرين للخطة الذين يتعني عليهم الرتشح وجواب للحركة وبني وحتديدا للمرتشحني وللخطط املراد التسمية هبا، كما ميزت بني ا

لتقييم  جلان  الغرض  يف  وأحدتت  املقرتحة  للخطط  للرتشح  االختيارية  الصبغة  على  إليهم  ابلنسبة  حافظت  الذين  الرتبوين  واملرشدين   األساتذة 
ملعتمدة يف إسناد األعداد من طرفها، فإّّنا تكون بذلك قد جتاوزت جمّرد تفسري أحكام املرتشحني على املستوى اجلهوي حّددت تركيبتها واملعايري ا

تعلق بتصنيف امل سسات الرتبوية ابملرحلة اإلعدادية وابلتعليم الثانوي وضبط اخلطط امل  2007ماي    21م رخ يف    2007لسنة    1257عدد  األمر  
 42منه وأدخلت تغيريات سلبية على املراكز القانونية للمّدعيني.  11و 7وخاصة الفصلني  الوظيفية به

املتعلق بتحديد املس وليات صلب هياكل التجمع    2011أوت    3امل رخ يف    2011لسنة    1089مع التسليم ابلصبغة الظرفية األمر عدد   -
بتاريخ   املاتلة  دعواهم  أقاموا  املّدعني  أّن  الثابت  فإّن  الدميقراطي،  النهائية النتخاابت   2011وفمرب  ن  14الدستوري  ابلنتائج  التصريح  قبل  أي 

 43. فإّن األمر املطعون فيه ما يزال يف ذلك التاريخ م تّرا يف مراكزهم القانونية ومل ينته مفعوله بعد  ة، ومن مثّ 2011االس الوطين التأسيسي لسنة 
مستوى مصادر الشرعية  إىل ال ترتقي ، ابستثناء ما كان مصدرها قانونيا أو ترتيبيا  اإلتفاقيات املربمة بني السلط االدارية و املنظمات النقابية،إّن  -

 44.ال تكون حملاضر جلسات التفاوض أّي صبغة قانونية ترتقي هبا إىل فئة النصوص اليت هبا تقدر شرعية القرار املطعون فيه وبذلك فإنّهالقانونية، 
اال - األراضي  إلسناد  السابقة  املراحل  مجيع  األعمال إّن  قبيل  من  تعترب  إ ا  التحكيم  أو  التحديد  اخلاصة كأعمال  امللكية  وجه  على  شرتاكية 

  45 التحضريية اليت ال تكون قابلة بصفتها تلك للطعن بتجاوز السلطة.
لسلطة ابلنظر إىل أنه حيدث أترا  إّن قرار املصادقة على أعمال اهليئات التحكيمية يعّد قرار إداراي تنفيذاي ومن مث قابال للطعن فيه بدعوى جتاوز ا -

هليئات املشار قانونيا اثبتا ألنه جيعل تلك األعمال قابلة للتنفيذ وألن اجلهة اإلدارية تتمتع عند إصداره بكامل الصالحية للتثبت مما انتهت إليه ا
   46 إليها مث املصادقة على تلك األعمال أو رفض املصادقة عليها.

ذ مدير امليناء التجاري بصفاقس اإلجراءت الكفيلة بتنفيذ مقتضيات االتفاق املضّمن يف طبيعة الّديوان املّدعى عليه فإن اخّتاإنّه بغّض النظر عن    -

 
 .5201جويلية  10بتاريخ  126063 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  39

 .5201جويلية  10بتاريخ  127207 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  40

 . 5012 نوفمرب 10بتاريخ  121465 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  41

 .5201جانفي  16بتاريخ  124314 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  42

 .5201مارس  17بتاريخ  125395 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  43

 .5201 فيفري  24بتاريخ  131814عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  44

 .5201 ماي  29بتاريخ  132723عدد   القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  45

 .5201جويلية  10بتاريخ  123990عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    46
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بتاريخ   املنعقدة  للتصاحل  اجلهوية  اللجنة  اختصاصه    2012فيفري    10حمضر  يندرج ضمن  إّ ا  احلراسة  التناوب بني شركات  مبدأ  واملتعّلق ابعتماد 
من جملة املوانئ البحرية    11ينائية متارس الضابطة املينائية ومكلفة مبراقبة األنشطة به والتنسيق بني كافة املتدخلني، وفقا ألحكام الفصل  كسلطة م

 47 سالف الذّكر، ويتوّلد عن ممارسته هذا االختصاص قرارات إداريّة لتّص القضاء اإلداري ابلنظر يف شرعّيتها.

 املقّررات املطعون فيها:   تعّدد -الفقرة الثالثة

 :  التّايل دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه من غري املمكن الطعن بدعوى جتاوز السلطة يف أكثر من قرار إداري واحد صلب نفس العريضة   -

ترمي إىل البّت يف موضوع مشرتك عريضة  رابطة متينة أو كانت الاء تلك القرارات أو كانت توجد بينها  إذا كان للطاعن ذات املصلحة يف إلغإالّ  
 48املنتقدة.  بني كافة القرارات

 : الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعي  -الفرع الثان

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:   خلصت

تبت من خالل أوراق امللف، أّن املّدعيان كاان يف خالف قضائي مع املتداخل خبصوص مضاّر اجلوار على نفس العقار منشور لدى طاملا    -
الورتة املالكني على الشياع للعقار اااور للعقار موضوع التداعي، ومن    احملاكم العدلية ومل تنف عنهم صفة اجلوار.كما أّن املّدعيان يعّدان من بني

 49مثّة فإن مصلحتهما وصفتهما يف الطعن يف القرار موضوع الدعوى تكون قائمة. 
لرابطة بني البلدية تبت من أوراق امللّف أّن املّدعي ال يعدو أن يكون مستشارا بلداي ببلدية صفاقس وليس طرفا يف العالقة التعاقدية اطاملا    -

 50صفته تلك ال متنحه بذاهتا املصلحة يف القيام ابلدعوى املاتلة. الل مآوي مدينة صفاقس للسيارات، فإّن وشركة استغ 
ي  فضال عن تبوت ملكية املدعي حملل السكىن اااور للمدرسة موضوع الرتخيص املنتقد، فإن جماورة املدعي للمدرسة املرّخص يف إقامتها تكف  -

من   6لوحدها لتوفر شرط املصلحة يف القيام يف جانبه يف طلب إلغاء الرتخيص املسند إىل ابعث تلك امل سسة الرتبوية طبقا ألحكام الفصل  
 51. القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية

عدد    - األمر  آاثر  من  أّن  الثابت  يف    2011لسنة    1089من  بتحديد    2011أوت    3امل رخ  التجمع املتعلق  هياكل  املس وليات صلب 
للفصل   طبقا  الدميقراطي  عدد    15الدستوري  املرسوم  يف    2011لسنة    35من  الوطين   2011ماي    10امل رخ  االس  ابنتخاب  املتعلق 

ن يكون ممّثال  حرمان هذا احلزب من أ  ةالتأسيسي حرمان عدد من منخرطي حزب احلداتة من الرتّشح النتخاابت االس الوطين التأسيسي ومن مثّ 
 52يف االس املذكور، وهو ما من شأنه اإلضرار مبصاحله ويكسبه الصفة واملصلحة يف الطعن يف ذلك األمر. 

وأتّر سلبا يف إ  - مباشرة  بصفة  الشخصية  الراهن قد أضر حبقوقهم ومصاحلهم  الطعن  الرتخيص موضوع  قرار  أّن  يثبتوا  مل  القائمني ابلدعوى  ّن 
، فضال على أّن صفتهم كمحامني ال متنحهم بدورها املصلحة الشخصية واملباشرة يف الطعن يف قرار وزير الداخلية الرتخيص يف وضعياهتم القانونية 

 53. تكوين حزب اجلمهوريني األحرار إلحتادهم يف تلك الصفة احملتج هبا مع مجيع احملامني املباشرين

 
 .5201جويلية  10بتاريخ  128693عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    47

 .5201ماي  07بتاريخ  124917احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  48

 .5201مارس  13بتاريخ  121028اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم  49

 .5201 جانفي 23بتاريخ  121975 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  50

 .5201 أكتوبر 23بتاريخ  123077 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  51

 .5201مارس  17بتاريخ  125395 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  52

 .5201 فيفري  24بتاريخ  123657 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  53
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التناسق إّن املصلحة يف املادة العمرانية ال تقوم على املض  - رة دون غريها بل إن املنفعة ميكن أن تكون معنوية كأن يروم املدعي احلفاظ على 
  54. للحيالعمران 

 

 عليه:  الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعى  -الفرع الثالث

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
ة إّن موضوع الدعوى الراهنة هو الطعن يف قرار صادر عن اللجنة اجلهوية لتصفية األحباس اخلاصة واملشرتكة وهي جلنة جرى قضاء هذه احملكم 

 تعلق بتنقيح وإمتام األمر امل رخ يفامل 2000فيفري  22 رخ يف امل 2000لسنة  24إتر تعديل تركيبتها واإلجراءات أمامها مبوجب القانون عدد 
ة على أّنا جلنة إدارية وأن القرارات اليت تصدرها خالل مباشرهتا ملهامها هي واملتعلق إبلغاء نظام األحباس اخلاصة واملشرتك 1957جويلية  18

 55.قرارات إدارية ومن مثة فإّن النزاع بشأن ذلك القرار هو نزاع إداري مما جيعل احملكمة ختتص ابلنظر فيه

سيسي هو هيكل سياسي ميارس سلطة أتسيسية وتشريعية تتعلق بسّن دستور جديد للدولة وسّن القوانني ، وال ميكن ابلتايل إّن االس الوطين التا
تعلق ابلنفاذ إىل امل 2011ماي  26 رخ يف امل 2011لسنة  41تصنيفه ضمن اهلياكل العمومية على معىن الفصل الثان من املرسوم عدد 

، كما أّن الواثئق اليت يرغب املّدعي يف احلصول عليها هي واثئق إدارية أنتجها االس مبناسبة ممارسته لوظيفته  عمومية الواثئق اإلدارية للهياكل ال
 56التأسيسية والتشريعية. 

 

 : الّشروط املتعّلقة بعريضة الّدعوى  -رابع الفرع ال

 حمتوى العريضة:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
إّن خرق مبدأ رسوخ الدعوى ال ي ول إىل رفض الدعوى شكال وإّ ا فقط إىل االحتفاظ ابلطلب األول ورفض الطلبات اجلديدة يف صورة عدم  -

 57ارتباطها به. 
 مبا يورده املدعي يف عريضة دعواه حال رفعها وال يسوغ له التوسع فيها أو  إّن مبدأ رسوخ الدعوى الذي يقتضي أبن نطاق املنازعة يتحدد  -
مبدأ إفراغ النزاعات من حمتواها وعدم أتبيدها حتقيقا ملبدأ قانون عام وهو   عضافة طلبات جديدة إ ا ينطبق يف احلدود اليت ال يتعارض فيها مإ

  58حسن القضاء. 

 : إمضاء العريضة  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
لتمكني أحدهم من    - بتوكيل معرف ابإلمضاء عليه  أو ابإلدالء  الدعوى  املدعني بتصحيح اإلجراء ابإلمضاء على عريضة  بقية  يبادر  طاملا مل 

 
  .5201 مارس 25بتاريخ  29837ويف القضية عدد 29836احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  54
 .5201مارس  04بتاريخ  124433 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  55

 .2015جوان 10بتاريخ 129086 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 56

 . 5201ماي  28بتاريخ 125033احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  57

   .5201 ماي  27بتاريخ  28472احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  58
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 59. ى عريضة الدعوى دون سواهالقيام يف حقهم، فإّن الدعوى تعترب مقّدمة من قبل املدعي الذي أمضى عل
 

 إجراءات وآجال القيام :   -امسالفرع اخل

 : اإلعالم ابملقّرر املطعون فيه  -الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
عون فيه وإذا تعذر  لئن استقّر عمل هذه احملكمة على االعتداد بتاريخ اإلعالم ابملقّررات اإلدارية املتمّثل يف مّد املعين ابألمر بنسخة من القرار املط

ي مبوجب القرار الصادر ذلك ابتداء من اتريخ اإلعالم الكايف املتجّسد يف إعالمه بفحوى القرار بعد صدوره يف صيغته النهائية، فإّن إعفاء املّدع
واستمرار اآلاثر املنجرة عنه كعدم مباشرته الفعلية للعمل وإيقاف صرف املرتبات وجتريده من  1992جانفي  29عن وزير الداخلية بتاريخ 

 60معّداته وواثئقه املهنية ي ول إىل اعتماد نظرية العلم اليقيين. 

املتعّلق مبلكية األراضي  1964ماي  12امل رخ يف  1964لسنة  5ن القانون عدد يستفاد من أحكام الفقرة األوىل من الفصل الرابع م
وجوب إعالم الفالحية يف تونس أّن نّية املشرع قد اجّتهت حنو تعيني طريقة خمصوصة لإلعالم ابلقرارات املتعلقة بتطبيق قانون التأميم وأقّر لذلك 

من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية. وترتيبا على ما  37وهو ما يتوافق مع ما جاء ابلفصل املالكني بصورة شخصية ومباشرة ابلقرارات املذكورة 
سالف الذكر،  4سبق، وطاملا مل يثبت من مظروفات امللف إعالم اجلهة املدعى عليها العارضني ابلقرار املطعون فيه مثلما اقتضته أحكام الفصل 

 61 فإّن آجال التقاضي تبقى مفتوحة يف حّقهم.

ذا كان من املستقر عليه أبن عدم اإلعالم ابلقرارات اإلدارية ال ينال من شرعيتها وليس له أتتري سوى على احتساب ميعاد الطعن فيها فإن هلئن  
لسن  أشهر من بلوغ العون ا ستةاملبدأ ال ي خذ على إطالقه يف خصوص قرار اإلحالة على التقاعد والذي جيب على اإلدارة اإلعالم به قبل 

 62القانونية للتقاعد وإال كان قرارها مشواب ابلالشرعية. 

ار إسقاط احلق  إّن تعليق القرار مبقّر املعتمدية ال يقوم مقام اإلعالم الكامل ابعتبار أّن القرارات الفردية تستوجب اإلعالم الشخصي وأّن ترسيم قر 
ال الطعن ابإللغاء يف ذلك القرار طاملا أنه ال لول املعين ابألمر معرفة فحوى  ابلسجل العقاري ال يعّد هو اآلخر إعالما ميكن أن تنطلق منه آج

 63القرار وأسبابه. 

 

 

 

 آجال القيام بدعوى جتاوز الّسلطة :  -الفقرة الثانية

 : منطلق عّد اآلجالأ( 

 
 . 5201جويلية  15بتاريخ  123981الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 59

 .5201 أكتوبر 28بتاريخ  123210 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  60

 .5201جوان  08بتاريخ  125124 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  61

 . 5201جانفي09بتاريخ  127809 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  62

 .5201ديسمرب  31بتاريخ  210091 عدد القضّية الصادر يف  ستئنايف احلكم اإل 63
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :   خلصت
 

العارض مبكوانت القرار وفحواه بشكل لول    إّن النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية يشكل قرينة تقيم الدليل على حصول علم  -
 64انطالق احتساب آجال القيام ابلدعوى يف حقه. 

استقّر عمل هذه احملكمة على أن آجال الطعن يف املقررات اإلدارية ميكن أن تنطلق من اتريخ املعرفة املكتسبة اليت تفي بغاية اإلعالم    -
علم الطّاعن أبساس القرار املنتقد ومبحتوايته علما يقينيا ال لبس فيه ووقوفه    وتقوم مقامه شريطة أن تكون حمّققة وأن تعكس حصول

 65على مساسه مبصلحته يف اتريخ معلوم ميكن حساب آجال القيام انطالقا منه. 
سّجلة قرينة على  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أن اإلدارة عندما تتوخى اإلعالم مبقرراهتا الفردية عن طريق الربيد تكون الرسالة امل -

حصول اإلعالم الصحيح ابملقرر اإلداري ويعّد اتريخ التسليم أو اإلشعار ابلسحب ابالستالم الصادر عن مصاحل الربيد حسب احلالة 
 66منطلقا لسراين اآلجال القانونية. 

 

 : جتديد املطالبةب( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
التقيد يف  - املطالب خبصوصها شريطة  اليت جيوز تكرار  املستمرّة  يعّد من قبيل احلقوق  العمل  الناجتة عن  املالية  املطالبة ابملستحقات   آجال  إّن 

 67. التقاضي آبخر مطلب مقّدم يف الغرض

  اليت جيوز تكرار املطالباحلقوق املستمرة    ةتدخل يف زمر   على اعتبار املطالب الرامية إىل إزالة املخالفات العمرانيةاستقر عمل هذه احملكمة    -
 68بشأّنا على أن يتم احتساب آجال التقاضي انطالقا من آخر مطلب وجهه املعين ابألمر إىل جهة اإلدارة.

 

 الدعاوى املبّكرة : ج(   
ني لإلدارة للرد على املطلب  ة قبل انقضاء أجل الشهرين املخولالدعاوى املبكرة ما مل يصدر يف شـأّنا حكم من الدائرة املتعهدة ابلقضي   تقبل  -

ه عن  رب فيوما مل تتخذ اجلهة اإلدارية املعنية خالل ذلك األجل قرارا صرحيا تستجيب مبقتضاه للطلبات املقدمة إليها من قبل املعين ابألمر أو تع
 69. موقفها إزاءه

 د( املطلب املسبق:

 ايل: املبدأ التّ احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت

فة رـّ من القانون األساسي للبلدايت ال يعين حبسب صريح عبارته سوى القضااي العدلية اليت تكون اإلدارة أحد أطرافها ومتص  133إّن الفصل    -
 70مسبقا قبل القيام هبا.  تظلماتصّرف اخلواص، وال جمال لتطبيقه يف القضااي اإلدارية ابعتبار أّن دعوى جتاوز السلطة ال تستدعي 

 

 الدعوى العارضة:  -سادسالفرع ال

 ايل: املبدأ التّ احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت

إّن الدعوى العارضة كما األصلية تستوجب توفر املصلحة لدى القائم هبا، ومن مثة فإنه ليست للمستأنف أيّة مصلحة يف طلب إلغاء ترخيص   -
 

 .5201 فيفري  26بتاريخ  121560 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  64

 .5201 جانفي 13بتاريخ  122344 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  65

 .5201 جويلية 09بتاريخ  123286 عدد القضّية الصادر يف  احلكم اإلبتدائي 66

 . 5201ماي  07بتاريخ 121062احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  67

 .5201 ماي  07بتاريخ  121526 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  68

 .5201ماي  28بتاريخ  125033احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  69

 . 5201جويلية  15بتاريخ  120307حلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد ا 70
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يف مركزه القانون طبق ما مّت حتديده ابلرخصة األوىل املسنده إليه ذلك أّن املبدأ أّن الطاعن ال    شئرّي مسند له ال سيما وأّن ذلك الرتخيص مل يغ
  71يضار أبدا بطعنه.  

 : ات القاضي يف ماّدة جتاوز السلطةسلط  -بعالفرع السا

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

هة  اقتضاء مبا استّقر عليه عمل هذه احملكمة على أن يتوىل القاضي اإلداري، يف نطاق ما يستأتر به يف توجيه دعوى جتاوز السلطة، حتديد اجل    -
صوص اجلهة اإلدارية املعنية ابلنزاع ابلنظر إىل تّنوع وتشابك املصاحل اإلدارية،  املّدعى عليها لتّجنب االلتباس الّذي قد يثور يف ذهن املّدعي خب

ائية اليت وإعماال للمبادئ األصولية اليّت تسوس قضاء جتاوز السلطة واليّت تقتضي أّن إجراءات الّتحقيق يف دعاوى اإللغاء تكتسي الصبغة االستقر 
عليه املّدعى  اإلدارية  اجلهة  حتديد  مهّمة  املطعون توكل  للقرار  املصدرة  اإلدارية  السلطة  ضّد  الّدعوى  توجيه  يتوىّل  الّذي  اإلداري  القاضي  إىل  ا 

 72فيه. 
القرارات   - إىل سلطة تصدر  يتحّول  إستعمال صالحياهتا أبن  اإلدارة يف  القاضي حمل  أن ال حيل  تقتضي  العامة  األساسية  املبادئ  لئن كانت 

الراجعة للقاضي اإلداري ختّول له يف املقابل إلزام اإلدارة سواء ابألداء أو ابختاذ إجراء معنّي كما ختّول له إلغاء  اإلدارية فإّن الصالحيات القضائية  
ئية املبادرة املقّررات اإلدارية املطعون فيها، مبا يف ذلك السلبية منها، على حنو يفرض على السلطة اإلدارية اقتضاء بواجب اإلذعان لألحكام القضا

 73اإلجراءات املستوجبة لتنفيذها.  ابخّتاذ
ن الثابت  لئن كانت األصول العامة املسّلم هبا يف فقه املرافعات اإلدارية توجب على القاضي التقّيد ابلطلبات املقّدمة إليه من اخلصوم، فإنه م  -

يف حالة تعّدد الطلبات أو غموضها حتديد   أيضا أّن تكييف الدعوى وبيان حقيقة ما يطلبه األطراف إ ا لضع الجتهاد القاضي الذي يتوىّل 
 74ها. الطلبات احلقيقية اليت قصدها األطراف وحّرروها وذلك عرب تقّصي تلك اإلرادة انطالقا من طبيعة الدعوى ومن التقارير املقّدمة مبناسبت

ق فيها وهتيئتها للفصل وذلك يف إطار دوره  ميلك القاضي سلطة توجيه الدعوى وتكليف اخلصوم مبا يراه مناسبا الستيفاء حتضريها والتحقي  -
يقتضيه فصل   هبا حسبما  له  من ال صلة  وإخراج  املنازعة  أطراف يف  وإدخال  املعنية  اجلهة  الدعوى ضد  توجيه  له  ما لول  االستقصائي وهو 

 75النزاع.

 املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة يف الّطور اإلبتدائي:   -القسم الثان  
 تكريس احملكمة ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانون:  -الفرع األّول

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

 : أ التّايلدإقرار املبة يف هذه املاّدة إىل احملكمة اإلداريّ  خلصت

وعليه فإّن اقتصار انئب املّدعي على   ،رغم تعّهد املّدعي أبنّه سيتوىّل إانبة حمام آخر على إتر مطالبته بتصحيح اإلجراء فإنّه مل ينجز املطلوب  -
السليم مل التطبيق  اعتباره مبثابة  الغرض ال ميكن حبال من األحوال  بتقرير يف  نيابته دون اإلدالء  الفصل  إعالن  املتعّلق   35قتضيات  القانون  من 

 76ابحملكمة اإلدارية وي ّدي ابلضرورة إىل عدم قبول الدعوى املاتلة الختالل إجراءات القيام هبا. 

 
   .5201 نوفمرب  13بتاريخ  28243احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  71
 .5201 جوان  16بتاريخ  123920 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  72

 .5201جوان  19بتاريخ  124554 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  73

 . 5201أفريل  03بتاريخ  127875 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  74

 .5201ديسمرب  30بتاريخ  128431 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  75

 . 5201 أفريل 30بتاريخ  121342 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  76
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 شرط القيام ضّد املكّلف العاّم بنزاعات الّدولة:  -الفقرة الثانية 
 الّتالية: املبادئ إقرار  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل خلصت

ي ّدي   استّقر فقه قضاء احملكمة على اعتبار أّن القيام على املّكلف العاّم بنزاعات الّدولة يف حّق وزارة الصحة رأسا وليس على املستشفى ال  -
 77. املستشفى خدمة ملقتضيات املنازعةإىل جعل الدعوى خمتّلة، ذلك أنّه جيوز تصحيح هذا اإلجراء إبدخال 

  1988مارس    7امل رخ يف    1988لسنة    13من القانون عدد    4من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية والفصل    33الفصل  عمال أبحكام     -
زراء تفويض  املتعلق بتمثيل الدولة وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وامل سسات اخلاضعة إلشراف الدولة لدى سائر احملاكم، فإنّه جيوز للو 

ب  العام  يف  املكّلف  م رّخ  مكتوب  مبقتضى  النقل كّلف  وزير  أّن  تبنّي  وطاملا  السلطة.  جتاوز  دعوى  إطار  لتمثيلهم يف  الدولة  أكتوبر   1نزاعات 
وأّن التكليف قد صدر قبل اتريخ رفع اإلستئناف    13730/1املكّلف العام بنزاعات الدولة ابستئناف احلكم الصادر يف القضّية عدد    2010

  78 ، فإّن مطلب اإلستئناف يغدو مقّدما ممن له الصفة.2011س مار  10املوافق ليوم 
 

 وجوب توّفر شرطي األهلّية والصفة:  -الفقرة الثالثة

 إىل إقرار املبدأ التّايل: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة  خلصت

أتناء نشر  دأب    - املقام يف حّقه  أنّه يف صورة ترشد  اعتبار  احملكمة على  له فقه قضاء هذه  القضية وجبوز  أصليا يف  يصبح طرفا  فإنّه  القضية 
  79التقاضي أصالة عن نفسه. 

 آجال الّتقاضي يف ماّدة الّتعويض:  -الفقرة الّرابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

االلتزامات والعقود والذي تقتضي أّن كّل دعوى انشئة عن تعمري الذمة ال تسمع بعد  من جملة    402تطبيقا للقاعدة العامة الواردة ابلفصل  -
شأ  مضي مخسة عشر سنة، فإّن احتساب هذا األجل ينطلق يف دعوى احلال من اتريخ صدور احلكم االستئنايف لفائدة املّدعي ابعتباره احلدث املن 

 80لاللتزام املعّمر لذّمة اإلدارة. 

صري  - نّص  غياب  ابلفصل  ح  يف  الواردة  العاّمة  القاعدة  إىل  الرجوع  يتحّتم  فإنه  اإلدارية،  املس ولية  مادة  يف  ابلتقادم  جملة   402يتعّلق  من 
نة أعاله، فإن بيوتطبيقا للقاعدة امل  اإللتزامات والعقود واليت تقتضي أن كّل دعوى انشئة عن تعمري الذمة ال تسمع بعد مضي مخسة عشرة سنة.

قادم ينطلق لزاما من اتريخ حصول التّدخل اجلراحي مصدر الضرر املشتكى منه على أساس أنّه يشّكل احلدث املنشأ لإللتزام  احتساب أجل الت
 81 هذا األتر. املعّمر لذمة اإلدارة على أن ينقطع بكل عمل قانون رّتب عليه القانون 

احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن األضرار النامجة عن احلقن ابلدم امللّوث امل ّدي إىل اإلصابة مبرض فقدان املناعة املكتسبة ال   إنّ   -
  82  .ينطلق من اتريخ اإلصابة هبذا املرض وإ ا من اتريخ حصول علم املتضرر أو ورتته بذلك

 قضائيّـة: تكريس احملكمة لقواعد إجرائّية فقه   -الفرع الثان

 إقرار املبدأ التّايل: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل  خلصت
الرّامية إىل الّتعويض ال يُعّد مبثابة تصحيح إلجراءات القيام وال    إّن اكتفاء احملامي بتقدمي إعالم نيابة دون اإلدالء بتقرير يتضّمن طلبات منّوهبا  -

 
 . 5201 أفريل 30بتاريخ  121350 عدد القضّية اإلبتدائي الصادر يف احلكم  77

 . 5201 أفريل 13بتاريخ  313668 عدد القضّية الصادر يف  القرار التعقييب  78

   .5201 ماي  18بتاريخ  28956احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  79
 .5201 مارس  31بتاريخ  123127عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  80

 . 5201أفريل  30بتاريخ  18407/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  81

 .2015جويلية  13بتاريخ  130617عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  82
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 83من قانون احملكمة اإلداريّة، األمر الذي يبقى معه اإلجراء املراد تصحيحه خُمتالًّ.  35مُيّثل تطبيًقا سليًما ألحكام الفصل 
 

 املبادئ املتعّلقة بشروط القيام ابإلستئناف: : القسم الثالث
 الفرع األّول: شكلّيات وإجراءات املطلب واملذّكرة: 

 أجل وإجراءات وشكلّيات تقدمي مطلب اإلستئناف: : الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

من جمّلة املرافعات املدنية والتجارية ومل يقع اإلدالء ابمل يد املتمثل يف  8مّت تبليغ مستندات االستئناف للمستأنف ضّده طبق مقتضيات الفصل  إذا -
 84  البطاقة الربيدية احلمراء اليت تفيد عالمة البلوغ فإّن ذلك ينجم عنه سقوط الطعن. 

من قانون احملكمة اإلدارية ومنطلقا   58فيه من كتابة احملكمة يعّد إعالما قانونيا على معىن الفصل    إّن تسّلم املستانف نسحة من احلكم املطعون  -
 85  الحتساب آجال االستئناف.

ب - يتعلق  فيما  للشخص  خمتارا  مقرّا  يعّد  ال  احملامي  مقّر  وأّن  احلكم  بصدور  تنتهي  التقاضي  درجة  أّن  اعتبار  على  القضاء  فقه  استقّر  كافة لئن 
ملستندات إىل  اءات الالحقة لذلك التاريخ، فإّن غياب أّي اتر ملقّر آخر للمعين ابألمر ابمللف ابستثناء مقرّه احملتار حيّتم على املستأنف تبليغ ااإلجر 

   86  هذا املقر. 

ت خالفه وأن تعيني مقر استقر فقها وقضاء أّن تكليف احملامي يقف عند الطور الذي نشرت فيه القضية وينتهي بصدور احلكم فيها ما مل يثب  -
الذي ك املذكرة إىل احملامي  يعترب غري قانون إبالغ  فيها وابلتايل  الذي هو انئب  التقاضي  يقتصر على درجة  ان انئبا عن احملاي مقرا خمتارا ملنوبه 

 87املطعون ضده. 

تدل  - مل  أّنا  الشهرين غري  أجل  االستئناف خالل  املستأنفة قدمت مستندات  أّن  يتبنّي  أدلت   لئن  املستأنف وإ ا  االبتدائي  احلكم  بنسخة من 
من    61صل  بنسخة من القرار التعقييب الذي قّرر نقض احلكم االستئنايف واإلحالة إىل دائرة استئنافية أخرى. وترتيبا على ذلك وتطبيقا ألحكام الف

 88  قانون احملكمة اإلدارية فقد تعني التصريح بسقوط االستئناف.

امل - برفت  القاضي  اإلداري  القرار  يتعلق ابلغاء  تشتمل على فرع  املاتل  االستئناف  احلكم موضوع  فيها  الصادر  االبتدائية  الدعوى  عين  لئن كانت 
امه بذلك قيابألمر م قتا من العمل، فإّن املستأنف مل يستأنف منه سوى الفرع املتعلق ابلتعويض عن األضرار النامجة عن ذلك القرار، مبا يكون معه  

من قانون احملكمة اإلدارية وخمتال شكال من هذه الناحية، هذا وأّن إانبة حمام مبناسبة جلسة    59االستئناف دون إانبة حمام خمالفا ملقتضيات الفصل  
 89 املرافعة ليس من شأنه أن يصحح اإلجراء املختّل مل يكن قبل انقضاء آجال رفع املطلب.

انبة حمامي بعد تقدمي مطلب االستئناف ومذكرة الطعن ونسخة من احلكم املطعون فيه من املستأنف يف اآلجال إّن تصحيح اإلجراء املتعلق إب -
 90  القانونية يقتضي من احملامي الذي قبل نيابته أن يتبيّن مطلب االستئناف ومذكرة الطعن.

 مذّكرة اإلستئناف ومرفقاهتا: :الفقرة الثانية

 
 . 2014ديسمرب  31بتاريخ 132365الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 83
   .5201ديسمرب  31بتاريخ  29172احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  84
   .5201 مارس  12بتاريخ  29858احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  85
   .5201 مارس  12بتاريخ  29903احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  86
   .5201 مارس  25بتاريخ  29963احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  87
   .5201 مارس  12بتاريخ  210070احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  88
  .5201 جوان  19بتاريخ  210393احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  89
   .5201 نوفمرب   24بتاريخ  28840ة عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيّ  90



23 

 

، يرتتب عنه من قانون احملكمة اإلدارية  61تبليغ املستندات إىل املستأنف ضده وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  عدم تقدمي املستأنف ملا يفيد   -
 91  .سقوط اإلستئناف

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

 وجوب توّفر شرطي الصفة واملصلحة:  -الفقرة األوىل

 : املبادئ الّتاليةاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت

يث  طاملا كان احلكم املستأنف يتعلق بطعن موجه ضّد قرار إداري متمثل يف رفض الرتاجع عن رخصة بناء وأنّه غري قابل تبعا لذلك للتجزئة حب  -
بوسطة   فيه  ابلطعن  معنيني  به  املشمولني  األطراف  مجيع  لباقي تكون  ابلنسبة  ذلك  وإغفال  واحد  طرف  إىل  املستندات  تبليغ  فإّن  االستئناف، 

 92  من قانون احملكمة اإلدارية وي دي إىل سقوط االستئناف برمّته.  61األطراف ينطوي على خرق ملقتضيات الفصل 
املستأنف عن جم  - القرار  التلقائي ابملمارساملنافسة  لس  طاملا صدر  تعهده  املذكور  املشرع  ة ابملنافسة، وطاملا مكن ات املخليف نطاق  من    االس 

الوقت ذات  يف  فيها  والقضاء  والتحقيق  التتّبعات  إاثرة  له  ختول  اليت  اإلجرائية  الطرف   ،الصفة  مركز  يف  الرّاهن  للنزاع  ابلنسبة  اعتباره  يتعني  فإنّه 
متتعه ابلشخصية   ضية وحمرزا على الشخصية اإلجرائية فضال عن أنّ وذلك ال بصفته طرفا يف النزاع وإ ا بصفته طرفا يف هذه الق  املستأنف ضده

 93  تيـُبَـوَِّئُه هذا املوقع.  املعنوية وابلتايل ابألهلّية القانونية من شأنه أن 
فيه ابالستئناف فضال    طاملا كانت الشركة امل منة للذات العمومية املطالبة ابلتعويض طرفا يف احلكم االبتدائي املطعون فيه فإّّنا تتمتع حبق الطعن  -

حت من  عنها  يرتّتب  وما  املذكورة  الشركة  مس ولية  نفي  إىل  سعيهما  جهة  من  امل ّمنة  امل ّسسة  مصلحة  مع  تلتقي  القيام  يف  مصلحتها  أّن  ّمل عن 
 94. التعويضات هبذا العنوان 

 اإلستئناف العرضي:  -الفقرة الثانية

 : دأ التّايلاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
االستئناف العرضي يستهدف احلكم االبتدائي املستأنف وهو وسيلة للمستأنف ضّده الصادر لفائدته احلكم املستأنف استعماهلا يف حالة عدم    -

 95 على نفس النزاع الذي هو حمّل االستئناف األصلي.استجابة قاضي الطور األول بصفة كلية أو جزئية إلحدى طلباته شريطة تسلطه 

 املبادئ املتعّلقة إبجراءات الطّعن ابلّتعقيب :   -القسم الّرابع 
 شكلّيات مطلب الّتعقيب:  -الفرع األول

عالم املعين  إاإلعانة القضائية يف مناسبتني و   من قبل رئيس مكتباملطلب  رفض  و إلانبة حمام،  إذا وقع تقدمي ملطلب يف منحه اإلعانة القضائية      -
متسك املعّقب أبنّه يتعّذر عليه تكليف    نة القضائية قاطعة آلجال التقاضي، فإنّ تعترب مطالب اإلعا لئن  و ،   بذلك من قبل كتابة احملكمة  ابألمر

 96. من قانون احملكمة اإلدارية 67الفصل  مطلبه شكال ملخالفته أحكام ظروفه املادية، ال حيول دون رفض  حمام للّدفاع عنه لصعوبة
وعلى  من اإلجراءات اجلوهرية اليت ينجّر عن اإلخالل هبا رفض املطلب شكال    استقر فقه قضاء احملكمة على أن تعليل مطلب التعقيب يعدّ   -
 97  دية الطعن.ولو بصفة موجزة حىت تتمّكن احملكمة من الوقوف على جيستوجب بيان مواطن اخللل املنسوبة إىل احلكم املطعون فيه  التعليل  أنّ 
تندات اكتفى املعقب ابإلشارة إىل أّن احلكم الذي يروم تعقيبه "مل يكن يف طريقه الواقعي وال القانون " طالبا القضاء طبق ما سيورده ابملس   وإذا

 
   .5201 جويلية  02بتاريخ  210002احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  91
  .5201 جوان  19بتاريخ  210366احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  92
   .5201 نوفمرب  05بتاريخ  27866احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  93
 .2014 نوفمرب  24بتاريخ  29269الصادر يف القضّية عدد  ستئنايف احلكم اإل 94
   .5201 نوفمرب  24بتاريخ  28427احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  95
 . 2015  جوان   01بتاريخ  312279القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   96

 . 2015  جوان   22بتاريخ  314206الصادر يف القضية عدد    القرار التعقييب  97
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   98. غري معّلل ه يغدومطلبفإّن دون أي تفصيل للمطاعن املوجهة إىل هذا احلكم، 
  68حمام لدى التعقيب يف بيان أسباب الطعن وامل يدات املذكورة ابملطّة الثالثة من الفصل  ّن املعّقب مطالب بتبليغ املذكرة احملررة من طرف  إ  -

 99 .أّما بقّية الواثئق فإنّه مدعّو إىل اإلدالء هبا لدى كتابة احملكمةمن قانون احملكمة اإلدارية 

 املبادئ املتعّلقة بسلطات قاضي الّتعقيب وصالحيات قاضي األصل:  -الثانالفرع 

 على مستوى املطاعن املثارة:  -الفقرة األوىل

  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ل اإلجراءات اليت هتّم مصلحة اخلصوم وترتيبا على تعيني تالتة خرباء مىت كانت الدولة أو غريها من اهليئات العمومية طرفا يف القضية من قبي  -

التعقييب دون سابق إاثرهتا لدى حمكمة اإلستئناف مبن  تقرير اإلختبار على أساسها ألول مرة يف الطور  املوجهة إىل  املآخذ  اسبة  ذلك فإن ورود 
 100  ابلرفض شكال.  حرايّ هذا املطعن وجيعل  إلداريةمن قانون احملكمة ا 72التعليق على التقرير املذكور يكون متعارضا مع مقتضيات الفصل 

املس ولة عن توزيع القضااي. كما ال جيوز جماراة انئب املعّقب ضّده فيما ذهب  ال جيوز حتميل املعّقب وزر خطأ ارتكبته إدارة حمكمة اإلستئناف -
يب، ضرورة أّن إليه من افرتاض علم املعين ابألمر أبّن يوم الثالاثء هو موعد جلسة وكيل الرئيس األّول وأّن يوم اإلربعاء هو موعد جلسة دائرة التأد

 101 ت. م م م 133نصوص عليه ابلفصل العربة ابلبياانت اليت تضّمنها اإلستدعاء امل

 على مستوى صالحّيات قاضي األصل:  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
احلاجة لنقض ذلك    جيوز لقاضي التعقيب استبدال السند القانون اخلاطئ الذي أتسس عليه احلكم املطعون فيه ابلسند القانون الصحيح دون   -

 102احلكم كلما كانت النتيجة اليت انتهى إليها قاضي املوضوع متفقة مع مقتضيات السند القانون الصحيح. 
احملكمة املصدرة للحكم املطعون فيه من جهتها على إقرار النتيجة اليت توّصل إليها اخلبري املنتدب مكتفية ابلرجوع إىل الدفاتر اليت    إّن اقتصار  -

اإلستقصاءات اليت   ميسكها عدل التنفيذ مع اإلعراض عن امل يدات اليت تقّدمت هبا اإلدارة سواء انطالقا من املنظومة اإلعالمية أو من خالل
اع تكون معه قد حادت عن النهج السليم يف استقراء وقائع النز فإّنا  ستقتها لدى القباضة املالية خبصوص عدد احملاضر اليت وقع تسجيلها ،  ا

 103  .واستخالص األتر القانون منها
ب الرتسيم الواقع النظر فيها تكون عدم استجابة حمكمة احلكم املطعون فيه لطلب املعقب اإلطالع على حماضر جلسات اهليئة خبصوص مطال  -

دارية خاّصة  بتعّلة عدم جدوى ذلك اإلجراء  يف غري طريقها واقعا وقانوان ذلك أن أتويل أحكام قانون احملاماة ال يتّم مبعزل عن قانون احملكمة اإل
به   وورد  عادي،  قانون  هو  الذي  احملاماة  قانون  على  علوية  وابلتايل  األساسي  القانون  مرتبة  له  آجال أّن  انطالق  أن  قضاؤها على  استقر  كما 

من قانون   8التقاضي ابلنسبة للهيئات التفاوضية الدورية، كما هو احلال يف النزاع املاتل، ال يتّم إالّ مبراعاة هذه اخلصوصية، انهيك أن الفصل  
 104 األعمال. ، وحىت  سكوهتا فهو مرتبط بسابقية تقييد املسألة جبدولاماة يقّيد اهليئة بوجوب البتّ احمل

 
 .2015  جويلية  15بتاريخ  313545القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   98

 . 2015  ديسمرب 21بتاريخ  312764القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   99

 . 2015  فيفري   16بتاريخ  312291القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   100

 . 2015  ديسمرب 21بتاريخ  312723القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   101

 .2015  أكتوبر 13بتاريخ  314139القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   102

 . 2015  فيفري   16بتاريخ  312291القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   103

 .2015  جويلية  15بتاريخ  311975الصادر يف القضية عدد    القرار التعقييب  104
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من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية، فإنّه    38طاملا انتهى القاضي اإلستئنايف إىل نقض حكم البداية ابإلستناد إىل خطئه يف تطبيق الفصل    -
النزاع وذلك ابإلجابة ال فقط عن املستندات املثارة أمامه وإّ ا كذلك عن    كان عليه إّما إرجاع القضية إىل الطور اإلبتدائي أو البّت يف أصل 

 105 املطاعن األصلية املثارة أمام قاضي البداية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان الثان:املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع 

 املبادئ املقّررة يف ماّدة جتاوز الّسلطة   -الباب األّول

 
 . 2015  فيفري   16بتاريخ  312543القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   105
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 املبادئ العاّمة للمشروعّية : -القسم األّول

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
قابلة ألّي  دعوى اإللغاء هي وسيلة دائمة لتحقيق املشروعية متتّد إىل رقابة كّل القرارات اإلدارية ولو أفصحت النصوص النافذة بشأّنا أّّنا غري    -

 106لعبارة. طعن، ضرورة أّن هذه العبارة ال يفهم منها حتصني هذه القرارات من رقابة قاضي اإللغاء الذي ال تستبعد رقابته إالّ بنّص صريح ا

املنظمات النقابية، ابستثناء ات املربمة بني السلط االدارية و ال يسوغ الطعن ابإللغاء ضد املقررات اإلدارية ابإلستناد إىل ما تضمنته بنود اإلتفاقي-
وىل وأحرى أن ال تكون  أ من ابب  و ما كان مصدرها قانونيا أو ترتيبيا، ضرورة أّن تلك االتفاقيات ال ترتقي اىل مستوى مصادر الشرعية القانونية،  

 107.ون فيهحملاضر جلسات التفاوض أّي صبغة قانونية ترتقي هبا إىل فئة النصوص اليت هبا تقدر شرعية القرار املطع

 قاعدة اإلختصاص:  -الفرع األّول

 اإلختصاص األصيل: -الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

قة العمرانية اليت يوجد ابلتمعن يف فصول جملة التهيئة الرتابية والتعمري أّنا مل تنص على اإلمكانية املخولة لرئيس البلدية أو الوايل حبسب املنط  -
 108  فيها البناء موضوع الرتخيص لتفويض سلطته أو إمضائه يف ماّدة اهلدم.

الفصل    - الوزير األّول دون    28حّدد  تعيني جلنة اإلمتحان ومتضيه وهو  اليت يصدر عنها قرار  السلطة  العمومية  الوظيفة  مكّرر من قانون 
الوزير املعتمد لدى الوزير األّول املكلف ابلوظيفة العمومية والتنمية اإلدارية، وطاملا مل جيز قانون  سواه، وابلنظر يف إمضاء ذلك القرار من قبل  

الوظيفة العمومية أو أي نص تشريعي آخر إمكانية تفويض هذا اإلختصاص إىل سلطة أخرى يكون القرار املطعون فيه صادرا عن سلطة غري  
 109  خمتصة.

الفصل  طاملا    - بتنظيم وسري عمل مصاحل طب  امل  2000سبتمرب    12امل رخ يف    2000لسنة    1985األمر عدد  من    16أسند  تعلق 
هبا املقر االجتماعي للمجمع وذلك من بني االقرتاحات  د  جع طب الشغل لوايل اجلهة اليت يو سلطة تعيني أعضاء جملس إدارة جمم  الشغل

السل املعنية، فإّن  املهنية  املنظمات  له من قبل  املكلفة ابلتعيني عمال  املوجهة  املخّول هلا حّل هذا االس وإّناء مهامه هي نفس اجلهة  طة 
 110ري مشوب بعيب االختصاص.عون فيه عن وايل املهدية سليما وغبقاعدة توازي الصيغ والشكليات، ليكون صدور القرار املط

الباكالوراي    2008أفريل    24قرار امل رخ يف  ال وزير الرتبية ابعتباره اجلهة اليت عهد إليها    إنّ   - صالحّية اختاذ واملتعّلق بضبط نظام امتحان 
ي النهائي،  القسم  موىف  إىل  الثانوي  تعليمهم  يتابعوا  مل  الذين  التالميذ  الباكالوراي خبصوص  امتحان  استثنائيا الجتياز  الرتخيص  كون قرارات 

 111نعهم من اجتياز االمتحان املذكور.لفائدة ه الء التالميذ ومن مثّ مابلّضرورة خمتّصا أيضا ابختاذ قرارات رفض منح ذلك الرتخيص 

 اإلختصاص من الّدرجة الثانية :  -الفقرة الثانية

 
 .5201 جويلية 17بتاريخ  122154عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  106

 .5201 فيفري  24بتاريخ  131814عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  107

   .5201 مارس 27  بتاريخ 29389احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  108
   .5201 مارس 27  بتاريخ 29703احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  109
 .5201جوان  26بتاريخ  129829عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  110

 .5201جويلية  10بتاريخ  128367عدد  القضّية الصادر يف  احلكم اإلبتدائي 111
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 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

ن سلطة ضبط إداري عام يف النطاق الراجع له ابلنظر لئن كان إسناد إختصاص ضبط إداري خاص لرئيس البلدية ال حيول دون تدخله مبا له م -
منه، فإّن هذا التدخل يبقى مرهتنا بثبوت هتديد خطري أو خطر حمدق على املنطقة   81و    80وفق القانون األساسي للبلدايت وخاصة الفصلني  

 112البلدية يربره و مشروطا إبعمال إجراءات وقتية وحتفظية مالئمة. 

الف  - أحكام  من  ابلنسبة   72صل  يسرتوح  البلدية  رئيس  اختصاص  التدخل يف جمال  إمكانية  الوايل  منح  أنه  للبلدايت  األساسي  القانون  من 
الوايل س منح  القانون  فإّن  األعمال، وابلتايل  بتلك  القيام  إمهاله  أو  األخري  امتناع هذا  القوانني يف صورة  عليه  تفرضها  اليت  تقدير لألعمال  لطة 

صورة التدخل اإلداري أما إذا كان ذلك بطلب صريح ممن تبت تضررهم من املخالفة اليت سكت عنها رئيس البلدية،    تدخله من عدمه وذلك يف 
م مبراسلته فإّن تلك السلطة التقديرية تتحول إىل سلطة مقّيدة ال تفرض على الوايل احللول مباشرة حمّل رئيس البلدية وإ ا توجب عليه أوال القيا

 113ا امتنع عنه يف أجل حيدده له كتابة مث احللول حمّل رئيس البلدية يف مرحلة اثنية. وحثه على القيام مب

 قاعدة اّتصال القضاء : -الفرع الثان

 : ةالّتاليئ داخلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب
إّن أركان اتصال القضاء إ ا تتحقق مبجرد حصول إحتاد يف اطراف املنازعات اليت تعرض على أنظار القضاء ومعاينة التطابق الكلي خبصوص   -

ها السبب واملوضوع املتصلني هبا وهو ما يفضي حتما إىل إلزام احملاكم من جهة بشىت درجاهتا وصنوفها بعدم قبول النظر فيما سبق أن بتت في
 حكام اليت ال رجوع فيها وبعدم جواز إصدارها ألحكام الحقة تناقضها، وإىل إلزام االطراف من جهة أخرى ومجيع اجلهات املعنية اليت تكون األ

من   على صلة مبا تنطق به تلك األحكام بضرورة اإلذعان ملا قضت به ووجوب االلتزام بتنفيذه تنفيذا كامال وفق ما متليه قوة الشئ املقضي به
 114. لتزامات وما تكسبه من حقوقا

إّن قرينة اتصال القضاء ال يستأتر هبا حصراي منطوق احلكم بل تنسحب كذلك على أسبابه اجلوهرية، وتطبيقا لتلك املوجبات فإّن نطاق    -
ترابطها جمموعة من    احلجية يشمل عالوة على املنطوق ما توصلت له احملكمة من نتائج واستنتاجات عند أتسيس حكمها كلما كانت تشكل يف

املنطوق ومىت كانت متثل نتيجة وحتمية للحكم ككل وهو ما يصريها حمرزة بدورها لنفوط ما قضي به  العناصر اليت ال ميكن فصلها عن ذلك 
 115  وحيول ابلتايل دون إعادة النظر فيها من جديد. 

 مبدأ حجية الشيء املقضي به:   -الفرع الثالث

 هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: خلصت احملكمة اإلداريّة يف 
 

 

تتحقق إالّ   نه من املقّرر يف الفقه والقضاء أّن نطاق احلّجية يف األحكام يتحّدد مبنطوق احلكم وأسبابه اجلوهرية وأّن من شروط احلّجية أّّنا الإ  -
 116وبذات السّبب القانون اّلذي يستمّد منه املّدعي حقه. يف نزاع قام بني نفس اخلصوم دون أّن تتغرّي صفاهتم وأّن يتعّلق بذات املوضوع 

 

ام صدور حكم ابتدائّي إبلغاء قرار البلديّة برفض إزالة احملّل موضوع الّتداعي، وطعن البلديّة يف ذلك احلكم ابالستئناف ال حيول دون قي  إنّ   -

 
 .5201ماي  28بتاريخ  19771/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  112

 .5201 فيفري  24بتاريخ  121208عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  113

 .5201 جويلية  14بتاريخ  123529عدد القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  114

 .5201جويلية  03بتاريخ  125675عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    115

 . 5201 جويلية  13بتاريخ  18731/1عدد القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  116
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 117. األخرية بتنفيذه، وذلك تطبيقا ملبدأ حجّية الّشيء املقضي به الذي يفيد أبّن األحكام القضائّية تعّد انفذة مبجّرد صدورها
 

املالئن ك  - الزجر  دائرة  تتبعات  التأديبيةانت  التتبعات  املادي خلطأ  يل مستقلة عن  الوجود  الزجرية خبصوص  الدائرة  به قضاة  ما صرّح  أن  إال   ،
  خالص مكتب الدراسات واملهندس املعماري على أسس غري قانونية ويف غياب الواثئق الضرورية يتحلى ابحلجية املطلقة للشيء املقضي به جتاه 

 118. ة والقاضي اإلدارياإلدار 

 مبدأ احرتام حقوق الّدفاع:   -الفرع الّرابع

 القرارات ذات الصبغة الّتأديبية:  -الفقرة األوىل

 : التّايل دأة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبخلصت احملكمة اإلداريّ  

لب بذلك إعماال حلق الدفاع يعّد استحضار الشهود من بني الضماانت القانونية األساسية اليت يتعني على اإلدارة مراعاهتا والتقّيد هبا كلما طا  -
   119العون املدان سّيما واّن اإلتبات يف املادة اإلدارية يتسم ابملرونة ويقوم على جواز اإللتجاء إىل مجيع وسائل اإلتبات املمكنة. 

 القرارات غري الّتأديبّية أو املّتصلة بذات الّشخص :  -الفقرة الثانية

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

لما كن  يعّد حّق الّدفاع من املبادئ القانونية العامة اليت يتعنّي على اجلهة اإلدارة احرتامه حيت يف غياب نّص قانون يقتضيه صراحة وذلك ك   -
  120القرار املتحذ ذا طابع أتدييب أو م سس على اعتبارات تّتصل بشخص املعين به. 

 مبدأ تعليل املقررات اإلداريّة: -الفرع اخلامس

 وجوبّية الّتعليل بنّص القانون  -فقرة األوىلال

 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبخلصت احملكمة اإلداريّ 
ساسها تسليط  أمن قانون الوظيفة العمومية ان تعليل القرار التأدييب يقتضي التصيص على األفعال اليت مّت على    51ي حذ من أحكام الفصل    -
التأدييب واليت ميكن أن تشمل كّل أو جّل أو البعض أو واحدة فقط من األفعال املفصلة يف تقرير اإلحالة حسب ما ينتهي إليه جملس لعقاب  ا

   121التأديب مبا ال ميكن معه لتقرير اإلحالة أن يقوم مقام تعليل القرار التأدييب. 

 :التعليل يف غياب نص -الفقرة الثانية

 يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت احملكمة اإلداريّة

 
 .5201 ديسمرب 07بتاريخ  121100عدد القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  117

 .5201جوان   26بتاريخ  129553عدد القضّيةالصادر يف  احلكم اإلبتدائي 118

   .5201 جويلية  08بتاريخ  29517احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  119
   .5201 ديسمرب  31بتاريخ  129646الصادر يف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي  120
  .5201 جوبلية   15  بتاريخ 29892احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  121
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لى رض علئن كان التعليل غري املفروض أبحكام القانون شكلية اختيارية ال ترقى إىل مرتبة الصيغ الشكلية اجلوهرية يف غياب مبدإ قانون عام يف   -
 122عقابية ذات العالقة بذات املستهدفني أو بسلوكهم. غةيكون مستوجبا كلما كانت لتلك املقررات اإلدارية صب اإلدارة تسبيب مقرراهتا، فإنّه

لعدم وجود أّي نص قانون أو ترتييب ينّص صراحة   لئن كانت اجلهات اإلدارية غري ملزمة مبدئيا بتعليل قراراهتا القاضية برفض رخص املرض تظرا -
التعليل فإنّ  التنصيص على وجوب  أنّه حيت يف صورة غياب  اعتبار  اّن فقه قضاء هذه احملكمة درج على  التقّيد هبذا اإلجراء إالّ    على وجوب 

 123قرارات م ترة يف املراكز القانونية لألفراد.اإلدارة تكون ملزمة بتعليل القرارت الصادرة عنها خاصة منها تلك اليت يرتتب عن إصدارها 
القوانني املنظمة إلشغال امللك العمومي البحري والنصوص الرتتيبية اليت صدرت تطبيقا هلا مل تقتض وحوب تعليل القرارات القاضية  ال عن أنّ ضف  -

ديد برفض جتديد رخص اإلشغال الوقيت للملك العمومي البحري، فإّن اإلدارة تكون غري ملزمة يف كّل األحوال بتعليل قراراهتا القاضية برفض جت
 124 ستغالل القواعد البحرية اليت استنفذت آاثرها يف الزمن ابنتهاء صلوحيتها. رخص ا

ن شأّنا أن جَتعله على ّن تعليل القرارات الّتأديبّية يَقتضي اإلفصاح عن الّتصرّفات اخلاطئة املنسوبة إىل الّشخص حمّل التّتّبع ابلّدقّة الكافية اّليت مإ -
 125 أن مُتّكنه من الوقوف على وسائل الّدفاع املتاَحة يف شأّنا وَترجيح أنَسبها للّدفاع عن مصاحله.بـَيِّّنة من املآخذ املَوجَّهة إليه و 

 مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات اإلداريّة:  -الفرع الّسادس

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 
املبدأ يسوغ لإلدارة يف إطار    عدم    - استثناء هلذا  أنّه  يتعني على اإلدارة احرتامها إال  اليت  املبادئ  القرارات اإلدارية من  تسوية الوضعية  رجعية 

 126أن تضفي على قرارها صبغة رجعية.  اإلدارية للعون العمومي
 

اليت جاءت لتعّوض األحكام املتعّلقة  لق إبصدار جملة الديوانةتعامل  2008جوان    2امل رّخ يف    2008لسنة    34مقتضيات القانون عدد    إنّ   -
قد حّلت حمّل هذه األخرية خبصوص انسحاهبا   1955ديسمرب    29وامل رخ يف    1955لسنة    223ابلتشريع القمرقي الواردة ابألمر العلي عدد  

 شرّع املفصح عنها يف نطاق الفصل الثالث املومأ إليه أعاله،وذلك إبرادة من امل  2009وانطباقها بداية من دخوهلا حّيز التنفيذ يف غرة جانفي  
ويف ظل انصراف إرادة السلطة التشريعّية صراحة حنو تطبيق القانون عدد   األمر الذي جيعلها ال تنسحب على وضعية العارض يف قضية احلال.

أبمر    34 احملكومة  الوضعيات  على  بصورة غري رجعّية  األ  1955املذكور  مببدأ  تغدو عمال  العارض  فإّن وضعّية  للقوانني,  والفوري  املباشر  تر 
 127. حمكومة مبا لّوله له التشريع القدمي 

 

يقتضي    - القانون  املبدأ  املطالبة ابإل أإّن  لألفراد  األحكام والو نه ال حيق  لتنقيحها ضبقاء على  تقديرية  اإلدارة بسلطة  تتمتع  اليت  الرتتيبية  عيات 
ا  برتاتيب حديدة، غري أّن حتديد النص املنطبق على الوضعيات املختلفة حيكمه إعمال مبدأي التطبيق الفوري للنصوص القانونية وعدم رجعيته 

تنش اليت  الوضعيات  يقتضي إخضاع  اجلأ  على حنو  للنص  الو بصورة الحقة  فيما  عضديد وكل  أحكام  يتضمنه من  ملا  اجلارية  احلقوق تيات  ظل 
 128. عيات اليت تكونت قبل دخوله حيز النفاذ خاضعة ملقتضيات النّص القدمي الذي نقحه أو ألغاهضاملكتسبة وكل الو 

 مبدأ املساواة:  -الفرع الّسابع

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

 
 . 2015ديسمرب  31بتاريخ 128579 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 122

 .2015جويلية 10بتاريخ  128888 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 123

 . 5201نوفمرب  11بتاريخ  123794عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    124

 .5201جوان  10بتاريخ  128380عدد  القضّيةالصادر يف   احلكم اإلبتدائي  125

 .5201 مارس  31بتاريخ  123139عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  126

 .5201جانفي  09بتاريخ  127528عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  127

 . 2015نوفمرب  26بتاريخ  128512 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 128
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  حيث استقر فقه قضاء هذه احملكمة على تكريس قاعدة املساواة الفئوية ومـ داها أن املساواة تقتضي أن يوجد األشخاص املعنيون ابألمر يف    -
إحداث األصناف ضمن ااموعة الواحدة وابلّتايل الّتمييز بينها إالّ ابالعتماد على معايري موضوعّية تكون مستمّدة    نفس الوضعية القانونية وأنّ 
 129ومرتبطة ابحلّق املطالب به. 

 

الشر - أمر مل تنكره اإلدارة دون إخضاع مطالبهم إىل نفس  الطلبة وهو  الواضح واجللّي يف االستجابة إىل مطالب بعض  التباين  وط واملعايري  إّن 
 130. واحلال أّّنم يف نفس الوضعية القانونية يرتقي إىل مستوى التمييز الفئوي وينّم عن خرق ملبدأ املساواة

 مبدأ احلياد:  -الفرع الثامن

 التّايل :  أاملبدخلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار 
اخّتاذ كلّ   - ملزمة ابحلرص على  اإلدارة  أّن  أعضاء جلان  ال جدال يف  احلياد واملوضوعية يف مجيع  تكفل صفيت  أن  اليت من شأّنا  اإلجراءات   

اليت القدح  مطالب  ابلبّت يف  لذلك  تبعا  مطالبة  وأّّنا  املتناظرين،  بني  املساواة  لتحقيق  تعيّنها ضماان  اليت  االمتحاانت  أو  تستهدف   املناظرات 
تتأسّ  اليت  اللجان وتقدير جّدية األسباب  تلك  املتعلقة حبياد أعضاء  الضماانت  املرتّشح من  إذا كان من شأّنا أن حترم  س عليها والنظر يف ما 

اإلدارة خلطأ   ارتكاب  لديه  أتّكد  القرار كّلما  إلغاء  إىل  به  تفضي  اليت  اإلداري  للقاضي  الدنيا  الرقابة  وذلك حتت  فيه،  املقدوح  يف العضو  بنّي 
 131التقدير. 

 مبدأ احلقوق املكتسبة:   -ّتاسعالفرع ال

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

القرارات الفردية املكسبة للحقوق ال جيوز لإلدارة إلغاءها وذلك دون حاجة للنظر يف مدى شرعية القرار بعد انقضاء أجل الطعن القضائي   -
الوضعيات   استقرار  أو متّ وذلك حفاظا على  االنعدام  إىل درجة  الفداحة حبيث تصل هبا  من  إذا كان عدم شرعيتها  إالّ  استصدارها    القانونية، 

وأنّه يف صورة ما أّدى اإللغاء اإلداري إىل زوال القرار بصفة رجعية، فإنّه جيب يف هذه احلالة تطبيق القواعد املتعّلقة  ابستعمال غش أو تزوير.  
رية أّما إذا نتج عن إلغاء القرار اإلداري توقف القرار عن إنتاج آاثره القانونية يف املستقبل فإّن ذلك ي ّدي إىل تطبيق  بنظرية سحب القرارات اإلدا

 132قواعد النسخ. 
يه،  إّن املنحة حمّل التداعي قد أسندت للمدعي بصفة وقتية على أن يستجيب املدعي إىل شرط اإلنتماء إىل قائمة املعاهد احملددة سلفا، وعل  -

كان بصورة  وابنتهاء املرحلة التحصريية يكون املّدعي قد استنفذ احلق املتمسك ابكتسابه ضرورة أنّه وفضال عن أّن إسناد املنحة املعنّية للمدعي  
من سيما وأّن قرار إسناد وقتية ال غري، فإّن القرارات اإلدارية املستصدرة بناء على خطأ من جانب اإلدارة أو املستفيد منها ال تصري ّنائية مبروو الز 

 133املنحة حيضع ملبدإ املراجعة السنوية. 
 

النزاع، من جهة أخرى،    - التهيئة العمرانية للمنطقة حمّل  التهيئة الرتابية والتعمري من جهة واملصادقة على مراجعة مثال  ال يتيح إّن صدور حملة 
القانونية اليت نشات بطريقة شرعية قبل املصادقة عليه، محاية للحقوق املكتسبة وإقتضاء مببدأ عدم رجعية القرارات    للوايل حّق املساس ابلوصعيات

و تبيّن قرارات أبتر  أاإلدارية املستمّد من مبدإ األمان القانون الذي من آاثره احلّد من سلطة اهليئات العمومية يف تغيري القواعد ابلنسبة للمستقبل  
 134.  ظّل وضعيات قانونية مطابقة للتشريعرجعي يف

 
 .5201 مارس  31بتاريخ  120583عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  129

 .5201فيفري  25بتاريخ  130609عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  130

 . 5201أكتوبر  27بتاريخ  120928احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  131
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  لئن صدر قرار سحب جناح املّدعي خارج آجال الطعن فقد دأب فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن احلقوق الناجتة عن القرارات اإلدارية   -
حمّقة يف سحبها وقتما شاءت دون اإلخالل مببدأ إحرتام املستصدرة بناء على مغالطة أو حتّيل املستفيد منها ال تصري ّنائية مبرور الزمن وأّن اإلدارة 

ارتباط  معدومة يف كّل حني دون  أعمال  فيما يصدر عنها من  الرجوع  لإلدارة  أنّه حيق  فقها وقضاء على  العمل  املكتسبة، كما استقّر    احلقوق 
 135آبجال التقاضي. 

دأي التطبيق الفوري للنصوص القانونية وعدم رجعيتها على حنو يقتضي  إّن حتديد النّص املنطبق على الوضعيات املختلفة حيكمه إعمال مب -
وكّل  املكتسبة  احلقوق  تظّل  ما  يف  أحكام  من  يتضمنه  ملا  اجلارية  الوضعيات  وكّل  اجلديد  للنّض  الحقة  بصورة  تنشأ  اليت  الوضعيات  إخضاع 

 136 الذي مّت تنقيحه أو الغاؤه. الوضعيات اليت تكونت قبل دخوله حّيز التنفيذ خاضعة ملقتضيات النّص القدمي 

 : األمان القانون والثقة يف التشريعمبدأ   -الفرع العاشر

 : ةاليالتّ ادئ خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املب
الطعن القضائي وذلك القرارات الفردية املكسبة للحقوق ال جيوز لإلدارة إلغائها وذلك دون حاجة للنظر يف مدى شرعية القرار بعد انقضاء أجل   -

ستعمال حفاظا على استقرار الوضعيات القانونيةـ، إالّ إذا كان عدم شرعيتها من الفداحة حبيث تصل هبا إىل درجة االنعدام أو مّت استصدارها اب
 137 غش أو تزوير.

يت تستند إليها  إنه من املقّرر يف قضاء هذه احملكمة أّن مبدأ األمن القانون والثّقة يف الّتشريع يقتضي أن تكون القواعد القانونّية والرتتيبية ال -
ضروراّي ابلّنظر إىل   اإلدارة يف عملها واضحة، وأن تلتزم األخرية بعدم تغيري حمتوى هذه األحكام بطريقة فجئّية كّلما تبنّي أّن هذا التغيري ليس

 138 حمتوى اإلجراء اّلذي اخّتذته أو األهداف اّليت ترمي من خالله إىل حتقيقها.
 

 : حق امللكية  -الفرع احلادي عشر

 ايل: خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التّ 
تعلقة فقه قضاء احملكمة على اعتبار أّن االستيالء على العقارات املسجلة يعد انتهاكا خطريا حلق امللكية املضمون دستوراي وأّن الدعاوى امل  استقر -

 139ابلتعويض عن قيمة العقارات املستوىل عليها ال تسقط مبرور الزمن.

 احلق يف التعليم:   -الفرع الثان عشر

 : ايلة إىل إقرار املبدأ التّ خلصت احملكمة يف هذه املاد
إّن حق التعليم هو من احلقوق األساسية واليّت ال ميكن النيل منه مبجرد فرضيات مبنية على التخمني بل جيب أن يكون ذلك م سس على    -

 140وقائع اثبتة ومدعمة أبدلّة قاطعة. 
 

 : احلق يف التقاضي  -الفرع الثالث عشر

 
 .5201جويلية  09بتاريخ  126974عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  135

 .2015 مارس  16بتاريخ  51118الصادر يف القضية عدد االبتدائي احلكم  136
 . 2015أفريل  30بتاريخ  190006/1ة عدد الصادر يف القضيّ  اإلبتدائياحلكم  137

 .5201جويلية  10بتاريخ  128367عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  138

 . 5201جانفي   16 بتاريخ 18026 ة عددالصادر يف القضيّ  اإلبتدائياحلكم  139

 .5201 نوفمرب   12بتاريخ  126394عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  140



32 

 

 : ايلإقرار املبدأ التّ خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل 
إذا إنّه من املتعارف عليه فقها وقضاء أّن حق التقاضي الذي ينشأ لفائدة كل من هضم جانبه يف قائم حياته ينتقل إىل ورتته بوجه عام إاّل    -

ط املصلحة متوفّر يف غلبت على الطلبات املستهدف التوّصل إليها الصبغة املعاشية أو الشخصية اليت ال تنفصل عن شخصه.وعليه، يكون شر 
كما أّن من العارضني طاملا أّن إلغاء قرار اإلعفاء الذي استهدف مورّتهم من شأنه أن تنجّر عنه تسوية هلا آاثر على مركزهم املايل مبوجب اإلرث،  

 141. سية على مسعتهم وعلى شرفهمشأن اإللغاء رّد االعتبار إىل مورّتهم وابلضرورة إليهم مبحو آاثر شبهة امتّدت مفاعيلها االجتماعية والنف 

عن اهلدف الذي من أجله   إّن التعسف يف استعمال احلق يف التقاضي مبا فيه احلق يف االستئناف ال يتوفر مىت تبت أن القائم بذلك إحنرف  -
 142  منح والذي هو حتقيق العدالة إىل أهداف غريبة عنه كأن تكون التمطيط يف آجال التقاضي أو التنكيل ابخلصم أو الشباع نزواته.

 
 مبدأ األمان الوظيفي:   -الفرع الرابع عشر

 : خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل
اإلدارة على بّينة من سبب عدم مباشرة العارض ملهامه يف إمامة املسجد وخروجه عن طاقته، وأنّه كان يف استطاعتها جتاوز حالة    كانتطاملا  -

 143الُعطل تلك بطرق شىّت غري أّّنا مل تفعل، تكون مبادرهتا إبعفاء العارض دون ذلك خارقة لألمان الوظيفي للعون العمومي.

 الفرع اخلامس عشر- مبدأ  ت جري  تسليط  أكثر   من  عقوبة  من  أجل  نفس   اخلطإ: 

 : خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل
التوبيخ على املّدعي إىل جانب إعفاءه من خطته الوظيفية  اإلعفاء من اخلطط الوظيفية ال يشكّ   - ل عقوبة أتديبية وابلتايل فإّن تسليط عقوبة 

 144. املآخذ فإّن ذلك ال يتعارض مع مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة واحدة بعنوان نفس اخلطأ ولئن استندا إىل نفس 

 
 

 احلرايت الشخصية   -الفرع السادس عشر

 : خلصت احملكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل
ر من املستقّر عليه فقها وقضاء أّن احلق يف احلصول على جواز سفر يعترب من احلقوق األساسية املكفولة لكل مواطن تونسي الرتباطه املباش  -

الفصل   اليت كفلها  البالد وخارجها  التنقل داخل  املاتلة واملكّرس حاليا   1959من  دستور غرة جوان    10حبرية  القيام ابلدعوى  املنطبق زمن 
من الدستور اجلديد، وابلتايل فإنه ال يسوغ حجب هذا احلق أو احلد منه إال يف حدود ما جييزه القانون صراحة، على أن أتّول   24لب الفصل ص

 145اإلستثناءات اليت حتول دون متكني املواطن من هذا احلق أتويال ضيقا. 

تونسي إلرتباط   - مواطن  لكل  األساسية  احلقوق  السفر من  احلق يف  التونسيةإّن  البالد  التنقل إىل خارج  الفصل    ه حبرية  من   24اليت ضمنها 
،  يت تنال من هذا احلق أتويال ضيقا، على أن ت ول اإلستثناءات اليف حدود ما جييزه القانون صراحة  ، وابلتايل فإنه ال يسوغ إهداره إالالدستور

كان السماح بسفر العارض من شأنه النيل من األمن القومي التونسي أو من  كما أّن ما تستأتر به املصاحل األمنية من سلطة يف تقدير ما إن  
  أعماهلا ء  النظام العام أو من مسعة البالد ال حيول دون إقرار حق القاضي اإلداري يف بسط رقابته عليها حىت ال ي ول األمر إىل إطالق يدها وإعفا

بسل تتمتع  اإلدارة  لئن كانت  الشرعية.  مبدأ  لتقييد حرية  من اخلضوع إىل  القانون  أاتحها  استثناءات  بناء على وجود  ااال  تقديرية يف هذا  طة 
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النيابة العمومية أو من حاكم التحقيق ضد   السفر إال أنه أبقى ذلك موقوفا على صدور إذن قضائي سواء من رئيس احملكمة اإلبتدائية أو من 
 146حامل اجلواز لتحجري السفر عليه. 

 10امل رخ يف    2011لسنة    35منع األشخاص الّذين حتّملوا مس وليات يف هياكل التجّمع الدستوري الدميقراطي قد أقرّه املرسوم عدد    إنّ   -
عدد    2011ماي   األمر  وأّن  التأسيسي  الوطين  االس  ابنتخاب  يف    2011لسنة    1089املتعلق  بتحديد    2011أوت    3امل رخ  املتعلق 

لتجمع الدستوري الدميقراطي املطعون فيه اكتفى إبعادة التنصيص عليه وبضبط قائمة املس وليات املشمولة به، فإّن املس وليات صلب هياكل ا
املس الّذين حتّملوا تلك  اقتصر على بعض األشخاص  أنّه  املذكور مل يكن عاّما وال مطلقا ضرورة  الّذي نّص عليه األمر  املنع  أّن   وليات الثابت 

صر، وأّن آاثره كانت ظرفية واحنصرت يف انتخاابت االس الوطين التأسيسي، فضال عن أّن ذلك املنع ال ينطوي على أّي  احملّددة على وجه احل
تورة   الناجتة عن  االستثنائية  مربّرا ابلظروف  ما جاء يف   2011جانفي    14متييز عنصري وكان  السابق وفق  النظام  مع  القطع  إستلزمت  واليّت 

 147. سالف الذكر 2011لسنة  53ديباجة املرسوم عدد 

 املبادئ املتعّلقة ابلوظيفة العمومّية: -القسم الثان

 القواعد املتعّلقة ابملسار الوظيفي:   -الفرع األّول

 حقوق وواجبات املوّظف: -الفقرة األوىل

 الية: خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التّ 
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة    1983ديسمرب    12امل رخ يف    112من القانون عدد     9الفصل    أحكام    يستنتج من  -

يتعرضون   اليت  والتهديدات  االعتداءات  أنواع  تستغرق كل  مستخدميها  اإلدارة جتاه  مس ولية  أّن  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  هلا واجلماعات 
 148هذه احلماية االعتداءات اليت ليس هلا أية عالقة بوظائفهم. مبناسبة ممارسة مهامهم ويستثىن من 

بني    إنّ   - الطاعةاملوازنة  العمومي  حيّتم  اّلذي  واجب  العون  بتنظيم   املتعّلقة  التدابري  وإىل  املباشر  رئيسه  عن   الّصادرة  األوامر  إىل  االمتثال  على 
، وضرورة حتديد املهام املوكولة إىل العون طبق املشموالت املنصوص عليها ابلنظام األساسي اخلاص به، حتتم على اإلدارة  هبا  يعمل  املصلحةاّليت

 149عدم تكليفه أبعباء غري تلك اليت هو ملزم قانوان إبجنازها. 
 

 االنتداب:  -الفقرة الثانية
 شروط اإلنتداب:  ( أ

 الية: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التّ  خلصت
 

املتعلق ابلنظام املنطبق على أعوان    1985جويلية    20امل رخ يف    1985لسنة    75من  القانون عدد    12و    7و    2لئن خّولت الفصول    -
بضماانت النتداهبم عند االقتضاء ابلوظيفة العمومية أو ابمل سسات   التعاون الفين لألعوان املتعاقدين مع الوكالة التونسية للتعاون الفين االنتفاع

قانو  تتمتع  اليت  اإلدارية  اجلهات  من  غريها  دون  األخرية  هذه  على  حمموال  يظّل  ذلك  أّن  إالّ  والتجارية،  الصناعية  الصبغة  ذات  ان  العمومية 
 150مية. ابالستقاللية اإلدارية واملالية عن غريها من األشخاص املعنوية العمو 
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عليها،   - املدعى  االنتداب ابلشركة  ليس من شأنه حرمانه من  العشر سنوات  تناهز  مّدة طويلة  منذ  املّدعي  إن صدور حكم جزائي يف شأن 
 151. اليت تفيد نقاوة ملّفه من السوابق العدلية 3السيما وأنه قّدم ضمن الواثئق املطلوبة للرتّشح للمناظرة اليت اجتازها البطاقة عدد 

النقاط    - اليت طاملا تبت أّن الرتبص الذي قامت به املّدعية كان يف إطار برانمج الصندوق الوطين للتشغيل، فإنه ما كان على اإلدارة استبعاد 
 152حتّصلت عليها املّدعية بعنوان ذلك الرتبص من جمموع نقاطها. 

ح بنجاحهم يف املناظرة املذكورة ال يكتسبون أي حق  املصرّ   أنّ   إعتبارارة  إلدفإنه جيوز لاملناظرة ال تشمل إال العاطلني عن العمل    طاملا كانت -
جة  تبت هلا عكس ذلك ضرورة أنه يقع التشطيب عن امسهم وتعويضه آليا حسب الرتتيب التفاضلي األمر الذي جيعل من قرار الشطب نتي إذا ما

 153حتمية ملخالفة شروط االنتداب.
كتب  إّن األحكام االستثنائية لإلنتداب يف القطاع العمومي مل تلزم املرتشحني القيام بعملية التحيني بل اشرتطت اإلدالء بشهادة التسجيل مب -

 154التشغيل والعمل املستقل حىت يتسىن التثبت من أن املرتشح املعين عاطل عن العمل.
 طرق اإلنتداب :  ( ب

 اّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذه امل خلصت
ها إّن انتداب عملة احلضائر يتم بصفة عرضية ال رجوع فيها مبا لّول لإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف مواصلة تشغيلهم حسب الصيغ اليت ترا  -

صاحلة وحسب االعتمادات املرصودة للغرض أو االستغناء عن خدماهتم دون أن جيوز هلذا الصنف من العملة اإلعتداد حبقوق مكتسبة يف إعادة 
 155نتداب أو احملافظة على نفس مستوى التأجري عند اإلنقطاع عن العمل وإعادة اإلنتداب من جديد. اال

قبل انقضاء أجل تقدمي الرتشحات أو على  و يف صورة حصول شغور إضايف وفعلي،  إال  تعديل عدد البقاع املعروضة للتناظر    لإلدارة  الجيوز     -
 156ناظرة. أقصى تقدير قبل الشروع يف إجراء اختبارات امل

الثانوية يف اختصاص   - للمدارس اإلعدادية واملعاهد  املتفقدين  الشغورات احلاصلة يف عدد  املدعى عليها بتسديد مجيع    ال ميكن مطالبة اجلهة 
قديرية املخول هلا  الرتبية املدنية حبيث جيوز هلا االكتفاء بقبول عدد من املرتشحني أقّل من ذلك املفتوح للتناظر ويدخل ذلك يف نطاق السلطة الت

العمومي   املرفق  مصلحة  تقتضيه  ما  حبسب  املناظرات  مادة  يف  دون  ممارستها  يكون  قد  الذي  للمتناظرين  العام  املستوى  حبسب  وكذلك 
 157.املطلوب

 الرتبص والرتسيم:  -الفقرة الثالثة
 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

واملتعلق برتسيم أعوان النظافة العرضيني واملتعاقدين والوقتيني    2011أفريل    26امل رخ يف    2011لسنة    36اإلنتفاع أبحكام املرسوم عدد  ن  إ  -
ع من  يكون  أن  أساسا  هبا وهي  املعين  معينة يف  توفر شروط  يتطلب  اإلطار  هذا  اإلستثنائية يف  الرتتيبية  النصوص  وبقية  للبلدايت  ملة التابعني 

مل تشرتط النصوص آنفة الذكر أن ال يتجاوز كما.2011لنظافة وابشر عمله عرضيا وبصفة مسرتسلة وبدون إنقطاع ابلبلدية قبل شهر فيفري  ا
ابإلعتماد على جتاوزه لسن الستني سنة يف اتريخ تسوية وضعية منظوريها ينطوي  على   ترسيم املدعي فإن رفض اإلدارةو ابلتايل العون سنا معينة، 

غاية  أت إىل  القارة  اجلهوية  احلضائر  على حساب  تشغيله  واصلت  املعنية  اإلدارة  وأن  خاصة  أعاله،  إليها  املشار  للنصوص  سليم  غري   65ويل 
 158. سنة

 

، ضرورة أّن  بنفس الرتبةيكسبه بصفة آلية ومبرور مدة معّينة احلق يف الرتسيم  إدراج املعين ابألمر يف إطار منظومة التعاقد ليس من شأنّه أنّ  إنّ  -
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يلزم اإلدارة  الرابطة القانونية بني اإلدارة ومعاقدها تكون على ضوء بنود العقد الذي حيدد طبيعة العالقة وموضوعها ومدهتا،و ابلتايل فإّن ال شيء  
 159. يف نفس اخلطة السابقة الحقا ابنتدابه بصفة موظف دائم 

 الرتقية:  -الفقرة الّرابعة 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ل واخلربة اليت اكتسبها  لئن كان من املسّلم به فقها وقضاء أّن العون العمومّي يتمّتع طيلة مسريته املهنّية ابحلّق يف الرّتقية، إالّ أّن أقدمّيته يف العم  -
الرّتقية بصو  البقاع الّشاغرة وال ينتفع هبا سوى  ال ختّول له احلّق يف احلصول على  الرّتقية ال تتّم إالّ يف حدود عدد  رة آلّية وذلك ابلّنظر إىل أّن 

أو مرحلة تكوين أو الرّتسيم األعوان املرتمّسون واملنتمون إىل الرّتبة اليت دون رتبة الرّتقية مباشرة، وبعد املشاركة إّما يف مناظرة داخلّية أو امتحان مهيّن 
 160. كفاءة  بقائمة 

 

رط  إّن إدراج مقياس التكوين واملسار الدراسي ضمن املقاييس املعتمدة يف تقييم ملفات املرتشحني لرتبة أستاذ حماضر يعّد من قبيل إضافة ش  -
 161ق القانون.جديد مل تنّص عليه النصوص القانونية النافذة يف هذا ااال مبا جيعل اعتماده يف ترتيب املرتشحني منطواي على خطأ يف تطبي

 

الّدنيا للقاضي اإلداري، وابلّتايل فإّن توفّر الشروط املتعّلقة   اإلدارة يف إطار ترقية أعواّنا ابإلختيارتتمتع    - للرقابة  بسلطة تقديرية ال ختضع إالّ 
إبمتامها  ابلرتقية ابإلختيار إىل رتبة أعلى ال تعطي العون اإلداري حق احلصول على تلك الرتبة بصورة آلية بشكل تكون معه سلطة اإلدارة مقّيدة  

 162. ّل يف ذلك بصالحية تقدير موعدها يف إطار ما تضبطه القوانني النافذة وال تلزمها طلبات املعنيني ابلرتقيات املذكورةيف آجاهلا وإّ ا هي تستق
العربة فيما يتعلق ابستدعاء العون العمومي إلجراء اختبار مهين تكون بتاريخ توجيهه، ويف غياب نص صريح يعنّي األجل احملّدد لتوجيه    نّ إ  -

ازه الجتي  االستدعاء، فإن ذلك األجل ال يكون قانونيا إال مىت أاتح للمرتشح إمكانية اإلعداد املادي إلجراء االمتحان واحلضور يف الوقت املعنّي 
 163مع بقية املرتّشحني يف أجل معقول.

اإلدارة مل تسع إلحداث جلنة فنية صلب البلدية تصادق على توليها    طاملا تبت قيام العارضة بعمل إداري يقتضي مستوى تعليمي جيد وأنّ   -
عن وتقاعسها  اإلدارة  تقصري  فإن  القانون،  ذلك  يقتضي  مثلما  فنيا  تستوجب ختّصصا  مبهام  القيام  أن    فعليا  األحوال  من  ذلك ال ميكن حبال 

 164. أحقيتها يف الرتقية لرتبة مستكتب إدارة حسب شهادهتا العلمية و  عرقلة مسارها املهينلتتحمل تبعاته العارضة ويكون سبب 

الرتقية، إال أنّه ال ميكن  من قانون الوظيفية العمومية للعون احملال على عدم املباشرة اخلاصة االحتفاظ حبقوقه يف  71لئن خّولت أحكام الفصل  -
جويلية 14امل رخ يف    1967لسنة    29من قانوّنم األساسي عدد    33سحب هذا االمتياز على القضاة وذلك ملخالفته الصرحية ألحكام الفصل  

ّن املباشرة الذي اقتضى أّن الرتقية إىل الرتبة الثانية ال تتم إال بعد قضاء مدة قدرها عشر سنوات يف املباشرة الفعلية ابلرتبة األوىل سّيما وأ  1967
 165الفعلية للقضاء تعترب ضرورية لتقييم اجلدارة الفعلية لالرتقاء يف الرتبة. 

 التأجري واملنح:  -الفقرة اخلامسة
 اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة  خلصت

ام إّن تغّيب العون عن عمله بسبب إيقافه ابلسّجن من طرف العدالة ال يعّد غيااب غري شرعّيا لكونه جيعله يف وضع يستحيل معه مباشرة امله -
ّوة القانون، ويكتسي صبغة شرعّية كّلما تبت صدور حكم ابت ابلرباءة املوكولة إليه وال يعرّب عن نّيته يف قطع عالقته إبدارته بل هو غياب مرّده ق

ال يتسىّن لإلدارة إستنتاج غياب العون بصفة غري شرعّية عن العمل كّلما تبت هلا ولو بصورة الحقة ما يدحض قرينة توفّر   من مثّة فإنّهيف شأنه.و 
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 166اخلصم من راتبه بعنوان تلك الفرتة.  اإلرادة احلرّة لغياب املعين ابألمر وال يسوغ هلا تبعا لذلك

واالمتيازات املرتبطة    ابلتأّمل يف املّدة اليت قّضاها العارض يف خطة مدير إدارة مركزية، يتبنّي أّّنا مل تبلغ السنتني املستوجبة قانوان لالنتفاع ابملنح -
 167ابلتايل للمطالبة ابالنتفاع هبا.  هبذه اخلطة وال وجه

فقه قضاء احملكمة أّن قرار إيقاف مرتب عون عمومي إتر غياب غري شرعي ال ميثل عقوبة أتديبية وال يعدو أن يكون سوى  من املستقر يف   -
دون موجب    مقرر إداري تتوىل من خالله اإلدارة تطبيقا لقاعدة العمل املنجز تسوية الوضعية اإلدارية واملالية للعون العمومي إتر تغيبه عن العمل

 168شرعي.
 العطل:  -ة السادسة الفقر 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
  املوافقة   بعدم  رأاي  أبدت  كلما   آرائها   بتعليل  مطالبة  اللجنة الطبّية، بسلطة تقديريّة يف قبول مطالب عطل املرض من عدمه، فإّّنا  ولئن تتمتع  -

 169.القرارات تلك شرعّية على رقابتها بسط  للمحكمة حىت يتسىن
العمومية    حكامأ  تضع  مل  لئن  - الوظيفة  النقابية    ستثنائيةاإلعطلةلاب  لإلنتفاع  شروطاقانون  امل مترات  إنعقاد    جدية   إتبات  يكفي  نّهأو مبناسبة 

 عمله   عن  العمومي  العون   نقطاعأّن إ  يف  الجدال  فإنّه  ،املستوجبة  جراءاتإلاب  كالقيام  ىاملسع  حقيقة  يفيد  مبا  اإلدالء  خالل  من   سواء  املطلب
املسبقة إلدارته اليت هلا سلطة تقدير مدى جدية مطلبه وعدم تعارض العطلة مع  املوافقة على حصوله  على متوقفا يبقى العطلة بتلك إلنتفاعل

 170. ومتطلبات العمل مصلحة
إىل انعدام احلق يف احلصول على عطلة مرض ألّن    حرتامهال ميثل إجراء أساسيا ي دي عدم ا  إّن مطلب احلصول على عطلة املرض العادي  -

من حقه   العمومي  ىل متكني املرفقن املساس من مقصد املشرع الرامي إالشهادة الطبية كافية لوحدها إلمتام إجراءات احلصول على العطلة دو 
 171يف املراقبة اإلدارية على أعوانه. 

 الّنقل:  -الفقرة السابعة
  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ارتباط  طاملا متّسكت وزارة الرتبية بشرعية قرارها املعّلق بنقلة مورث املّدعيان للتدريس مبنطقة الطويرف من والية الكاف دون أّن تبنّي مدى -
جويلة   4امللف أّن هذا األخري قّدم اعرتاضه على القرار املذكور بتاريخ  ذلك مبا تقتضيه ضرورة العمل، عالوة على أنّه تبت من مظروفات  

 2بتونس    اجلهوي للرتبية  تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على التنقل ملسافات طويلة وأّن املندوب  طيب يبنّي   م يدا ذلك مبلفّ   2011
 172.ةشرعي ال غري مربّر ومّتسما ابلصبغة التعسفية وموسومابعدم ذكور يكون أيّد مطلبه املذكور داعيا الوزارة إىل اإلستجابة له، فإّن قرارها امل

يسوغ لوزير الداخلية نقل عون األمن مىت اقتضت الضرورة ذلك حىّت وإن كان حيمل صفة النقايب، وال ميكن التمّسك أبحكام القانون   -
ال الضماانت  للتأكيد على  الداخلي  لقوات األمن  الوطنية  للنقابة  الذي  األساسي  يبقى مبثابة االتفاق  أنّه  يتمّتع هبا هذا األخري، ضرورة  يت 

بيق  جيمع األعوان املنضوين ضمن النقابة والذي يبقى ملزما هلم فحسب، وال ميكن واحلالة تلك التحّجج به لدى اإلدارة اليت تبقى مطالبة بتط
 173.األحكام التشريعية والرتتيبية املنطبقة يف ااال

كمة االستئناف بتونس يف رتبة قاضي من الرتبة الثالثة استجابة ملا تقتضيه مصلحة العمل،  حم  ىلإإّن نقلة املدعية من مركز عملها األصلي    -
اق مبركز العمل املعين ودعوة القضاة ور يف الرتبة املذكورة وتبوت عدم وجود راغبني يف االلتحأن يكون مصحواب مبا يفيد حصول شغ  جيب

 
 .5201جوان 19بتاريخ 123939احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  166

 .5201جانفي  13بتاريخ  125313 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  167

 .5201مارس  24بتاريخ  128259عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  168

 .5201مارس  31بتاريخ  120534احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  169

 .5201جوان  26 بتاريخ  128966عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  170

 .2015 ديسمرب  31بتاريخ 133719ويف القضية عدد  133146 الصادر يف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي 171

 .5201فيفري  25بتاريخ  125750 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  172

 . 5201جويلية   14بتاريخ  128743عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  173



37 

 

عماهلا الواحدة  قبيل اإلجراءات اليت ال حميد عن إقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب أو إجراء القرعة عند االقتضاء، وهي من  رين أباملباش
 174.يات مصلحة العمل واحرتام مبدأ عدم جواز نقلة القاضي دون رضاهمن املوازنة بني مقتضتلو األخرى حيت تتحقق الغاية 

 

 ط الوظيفية: اخلط -الفقرة الثامنة
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

حيث جرى عمل هذه احملكمة على اعتبار أنه مىت استندت قرارات اإلدارة القاضية بسحب خطة وظيفية على أخطاء مسلكية فإّن هذه    -
عن النفس    األخرية تكون ملزمة أبْن توفر للمعين ابألمر الضماانت التأديبية املتمثلة يف متكينة من اإلطالع على األفعال املنسوية إليه والدفاع

ا ضرورة أّن احرتام حقوق الدفاع هو مبدأ قانون عام يتعنّي على اإلدارة العمل به بتمكني كل عون متت مآحذته من أجل أخطاء يف شأّن
 175أتديبية من الدفاع عن نفسه والرد على التهم املنسوية إليه وإن مل ينص القانون صراحة على ذلك. 

أّن احملكمة ا، و اإلعفاء منهوإسناد اخلطط الوظيفّية و حيث استقّر فقه قضاء احملكمة على أّن اإلدارة متلك سلطة تقديريّة واسعة يف تقييم    -
مر أو أل ال متارس عليها يف هذا ااال سوى رقابة دنيا، إالّ أّّنا مىت استندت عند سحب اخلطّة الوظيفّية إىل أسباب  تتعّلق بسلوك املعين اب

 176بتصرّفاته فإّّنا تصبح ملزمة إبتبات الوقائع اليّت أتّسس عليها قرارها. 
تداخل خبطة رئيس قسم استشفائي جامعي مل يتأّسس فحسب على الشهائد املتحصل عليها يف االختصاص وإ ا قرار تكليف املّن  طاملا أ  -

ية ضمان حسن تسيري املرفق العام ابعتبار أّن التسمية ابخلطة املذكورة  استند إىل تقييم موضوعي للم هالت الشخصية واخلاصة به وذلك بغا
العام. املرفق  العمل وحسن سري  يقتضيه مصلحة  تقدير اإلدارة ملا  مل يشب إعمال اإلدارة ملقاييس اختيار  فإنه    واحلالة ما ذكر،  ختضع إىل 

 177. املرشح للخطة الوظيفية أي خطا يف التقدير

، 2012ون أجال معينا إلصدار أوامر التسمية، فإنّه طاملا شرعت جهة اإلدارة يف تسوية وضعية املّدعي منذ أواخر سنة  لئن مل حيّدد القان  -
إىل اتريخ صدور   2012فإنّه كان عليها إمتامها يف أجل معقول، وعليه فإّن عدم صدور أمر تسمية املّدعي على مدى الفرتة املمتدة من  

جتاوزا حلدود اآلجال املعقولة. ويف ضوء ما تقّدم، فإّن رفض وزارة الثقافة ورائسة احلكومة املدعى عليهما إمتام   احلكم يف هذه القضّية، يعدّ 
 178.واقعا وقانوان سية يغدو يف غري طريقه وغري م سّ الرتاتيب اإلدارية املتعلقة بتسمية املّدعي كمدير للبحوث األترية والتارل

-  

 الشطب من أجل التخلي عن الوظيف:  -الفقرة التاسعة
 :  التّايل أة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبداحملكمة اإلداريّ  خلصت

ي عن الوظيف وال حيتوي على أّي مساءلة من أجل خطأ  جمرد معاينة واقعة التخلّ على  ي عن العمل  التشطيب من أجل التخلّ   يتأّسس  -
يعترب احلالة اليت يقطع فيها العون العمومي بصورة إرادية ومتعّمدة كل صلة إبدارته   غري أنّه،  مسلكي تستوجب استيفاء الضماانت املتعلقة هبا

إلدارة  وميتنع عن االلتحاق مبركز عمله رغم التنبيه عليه فيضع نفسه حينها بصورة يقينية واثبتة خارج إطار القانون املنظم للوظيف مبا لول ل
ن متخليا إذا تبت أّن عدم التحاقه ابلعمل كان راجعا ألسباب تتعّدى إرادته أو أنه تّوىل خالل فرتة  عليه وال جيوز اعتبار العو  التشطيب  

مس إالّ  مبربرّاته  تقتنع  مل  مىت  لإلدارة  يتسىّن  وال  تغّيبه  بسبب  إلعالمه  أو  وظيفه  مباشرة  بغاية  وسيلة  أبّي  إبدارته  االتصال  اءلته  الغياب 
 179أتديبيا. 
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 اإلحلاق:   -  العاشرة الفقرة
 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

 

اإلحلاق ال يعين أبي حال من األحوال متكني العون بصفة آلية من خطة وظيفية ابإلدارة امللحق هبا طاملا أّن ذلك يظّل خاضعا للسلطة    -
 180التقديرية لرئيسها وفق الشغورات احلاصلة وما يتمّتع به املعين هبا من م هالت متّكنه من التسمية يف اخلطة. 

إجراء أتديبيا يلزم اإلدارة بتعليل قرارها اعتبارا للطبيعة الوقتية حلالة اإلحلاق واليت جيعلها قابلة للرجوع فيه يف أي ّن إّناء اإلحلاق ال يشّكل  إ  -
دارة غري  وقت ضرورة أّن اإلدارة ال تكون ملزمة بتعليل قراراهتا إال إذا اقتضت النصوص التشريعية والرتتيبية ذلك صراحة مما يرتّتب عنه أن اإل

 181. إلفصاح عن املعيار الذي اعتمدته إلّناء إحلاق املّدعي دون غريه من األعوان امللحقني ابلوكالةملزمة اب

 اإلرجاع إىل العمل:   -  احلادية عشر لفقرةا
 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

يف صورة وضع اإلدارة حّدا للحياة املهنية للعون، فإّن طلب رجوعه إىل سالف عمله يكون خاضعا لشروط إعادة اإلنتداب من جديد   -
، بدون أن تكون اإلدارة ألنظمة األساسية اخلاصة بكّل سلكوفق الشروط العاّمة للوظيفة العمومية والشروط اخلاصة املنصوص عليها يف ا

 182. ملزمة بذلك
لية احلّق يف الرجوع للعمل ضرورة أّن ذلك يستدعي  آ صدور برقية وزير الداخلية املتعّلقة إبرجاع األمنيني املعزولني ال مينح هل الء بصفة  نّ إ-

 يتّم  النظر يف ملفات املعنيني به حالة حبالة، خاّصة وأنّه مّت الشطب على اسم املدعي من الوظيف مبقتضى قرار إّناء تربص وابلتايل فإنّه مل
 183. تثبيته ّنائيا يف الرتبة اليت أنتدب فيها

طاملا أقّرت اإلدارة صراحة يف رّدها على عريضة الدعوى ويف تقاريرها الالحقة أّّنا مل تكن على علم حبقيقة األسباب اليت حالت دون  -
للتنابيه العارض  أعواّن  استجابة  قائمة  عليه من  التشطيب  استيفائها إلجراءات  نطاق  له يف  متعّينا عليها حال اليت وّجهتها  فإنّه كان   ا، 

ىل  مبادرة هذا األخري مبّدها هبذه األسباب االستجابة لطلبه الرامي إىل مراجعة وضعيّته على ضوئها ومن مثّة النظر يف إمكانّية إرجاعه إ
 184.نصر جديد تنشأ مبوجبه وضعّية قانونية وفعلّية مغايرة لتلك اليت اعتمدها عند إصدار قرار الشطبسالف عمله ملا متثّله من ع

ّن سبق عمل العون ابإلدارة قبل انقطاعه عنه ال يعطيه أحقية أو أفضلية عند تعبريه عن رغبته يف الّرجوع إليه إذ يبقى ذلك األمر من  إ  -
 185. املالءمات املرتوكة لإلدارة

كان طلب الرجوع إىل العمل من احلقوق املستمرة، فإّن اإلستجابة له يبقى مرهوان بوجود عنصر جديد يطرأ على وضعية املعين لئن    -
  ابألمر من شأنه أن حيمل جهة اإلدارة على إعادة النظر يف وضعية عوّنا على ضوء ذلك العنصر اجلديد واملتمثل ابلنسبة لألعوان املعزولني 

 186. نسبة للمّدعي توفر أحدالشرطني التاليني ومها اإلنتفاع ابلعفو التشريعي العام أو حكم صادر عن احملكمة اإلداريةكما هو الشأن ابل
 
 
 

 اإلعفاء من الوظيف:  - الفقرة الثانية عشر 
 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

ن إعفاء العارض دون أن تثبت إحالته على ، فإإجراء وجوبيا وعليه   يعدّ   االس األعلى للقضاءعرض ملف القاضي املزمع إعفاؤه على    -
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 187.االس األعلى  للقضاء يكون معيبا من هذه الناحية
تقدير  إ - وك  تهقبض املدعي  م  ا حكإّن  منه  واملقرّبني  وعائلته  السابق  الرّئيس  ملصاحل  خدمة  القضائية  السلطة  تلقّ   هنو على  على  ي حريصا 

إ ا يدرج التحقق من األفعال املستخلصة منها يف صميم املآخذ التأديبية والوصف القانون  التعليمات من رائسة اجلمهورية والتنسيق معها  
الفصل   يتعارض مع آلية   50املسند هلا طبق أحكام  إليها  النظر عن صحتها فإن االستناد  القانون األساسي للقضاة وأنه وبصرف  من 

 حصر القانون صورها يف حاليت القصور املهين واألسباب الصحية، األمر الذي يكون معه تعليل اإلعفاء هبذا السبب فاقدا  اإلعفاء اليت
 188لسنده القانون. 

إن رفض العارض من قبل بعض من زمالئه ومن املتقاضني ال يرتقي إىل مرتبة اجلزم بثبوت تعطل سري املرفق القضائي ارد وجود شخص   -
 حميطه أو يف أي من مواقعه، وال ابنعدام أي خيار لإلدارة غري القطع النهائي ملساره الوظيفي من خالل استنفاذ مجيع الوسائل العارض يف

 189املتاحة لديها لتجاوز وضعية التعطل، وال ابنتفاء أهلية العارض وصلوحّيته ملواصلة العمل القضائي مستقبال. 
 إهناء املهاّم:  -الفقرة الثالثة عشر 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
مي  - إجراءات ال  معاقدها وهي  مع  التعاقديّة  العالقة  مواصلة  االمتناع عن  لإلدارة  اجلائز  للعون  من  بدفوعات حمّددة  كن  إالّ  مواجهتها 

تنحصر يف هضم حقوق الدفاع املّتصل بعدم إطالعه على طبيعة وحقيقة األسباب اليت آلت إىل إخّتاذها يف شأنه أو بتأّسس تلك التدابري  
 190على سوء تقدير واضح أو إنطوائها على عقوبة أتديبّية مقّنعة. 

 : العملة العرضّيون -الفقرة الرابعة عشر 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

عنه طاملا أّن انتدابه كعامل عرضي يكتسي صبغة دوريّة وغري    لئن كانت اإلدارة تتمّتع بسلطة تقديريّة يف مواصلة تشغيل املّدعي أو اإلستغناء-
س عليها مسرتسلة وقابلة للرجوع فيها، فإّن ذلك ال يعين أّّنا سلطة معفاة من كّل رقابة من قبل القاضي اإلداري يف مراقبة األسباب اليّت أتسّ 

إنتدابه للعمل لديها بصورة   هانّه ال ميكنفإلعارض للقيام بصورة ظرفّية أبعمال بناء  القرار املطعون فيه.وطاملا تبنّي أّن اإلدارة املّدعى عليها انتدبت ا
 191. دائمة لكوّنا م سّسة إستشفائّية تسدي خدمات صحّية وال حاجة هلا لعون قاّر خمتّص يف البناء 

لوضعية اإلدارية واملالية للعملة العرضيني عن  ظر يف تسوية اعلى ضرورة النّ   47حتت عدد    1999نوفمرب    29منشور الوزير األول بتاريخ    أّكد  -
ميزانيتها. وعليه ما ختّوله  نطاق  احلقيقية خلدماهتم ويف  اإلدارة  الشغورات وحاجة  يكون ذلك وفق  أن  التعاقد على  الوضعية    ،طريق  تسوية  فإّن 

د حّدها اإلدارية لعملة احلضائر والعملة العرضيني العاملني ابلقطاع العمومي ختضع إىل الشروط املضمنة مبنشور الوزير األول سالف الذكر وال جت
 192. إالّ يف الشغورات وحاجة اإلدارة احلقيقية خلدماهتم ويف نطاق ما ختّوله ميزانيتها 

تتمّثل أساسا يف إجياد   1999نوفمرب    23الصادر بتاريخ    47عدد    واملنشور1995  أفريل  10امل رّخ يف    19ملنشور عدد  ّن الغاية من سّن اإ  -
حلول لتسوية وضعّية هذا الصنف من العملة اليّت ظّلت يف منأى عن كّل تنظيم وأتطري تشريعي أو ترتييب وذلك على حنو يضمن حقوقهم بصفة  

اهتم املهنّية وتّتفق مع حاجيات اإلدارة املعنّية، على أن يتّم ذلك وفق دراسة لتلك الوضعّيات حالة حبالة إن اقتضى عادلة تتماشى مع طبيعة وضعيّ 
 193. األمر دون وضع شروط إضافّية من شأّنا عرقلة التسوية املرجّوة أو مزيد تعكري وضعّيات تتطّلب حلوال استثنائّية ابلنظر إىل خصوصيّتها 

 

 األقدمية :  -عشرالفقرة اخلامسة 
  : ةالّتالي ادئاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
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  على اإلدارة من أجل حتقيق تطّور عادي للمسار املهين، توفري اإلطار املالئم لتمكني العون من فرص االرتقاء عرب متكينه من املشاركة يف  يتعنّي   -
طلب يُ   املناظرات واالمتحاانت والتكوين املستمر بصورة متواترة خالل حيز زمين معقول، وليست مطالبة يف املقابل بضمان ارتقائه وإّ ا كّل ما

 194منها أن جترى املناظرات واالمتحاانت يف إطار من النزاهة والشفافية واحرتام مبدأ املساواة بني املرتشحني. 
عدد  - األمر  الواردة أبحكام  الشروط  ابملرحلة   2007ماي    21امل رخ يف    2007لسنة    1257مبقارنة  الرتبوية  امل سسات  بتصنيف  املتعلق 

على غرار   ، ابلشروط الواردة ابملذّكرة املطعون فيها يتبنّي أّن هناك تعديل خبصوص بعضهابط اخلطط الوظيفية هبااإلعدادية والتعليم الثانوي وض
أّنا  منه يف حني جاء ابملذّكرة    7وذلك صلب أحكام الفصل    األقدمّية املشرتطة يف انظر للرتّشح خلطّة مدير إذ ورد ابألمر أّّنا سنتان على األقلّ 

 195ألقل، ويف ذلك تعديل صريح ألحكام ترتيبّية م تّرة ابلضرورة يف املراكز القانونية. سنة واحدة على ا
 :   املهنية األعداد   -عشر سابعة ال لفقرةا

 : التّايل أدة إىل إقرار املبخلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املادّ 
الصفات الذاتية والسلوكية والعالئقية وتقدير املدير العام آمر احلرس الوطين  لئن تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية يف إسناد األعداد بعنوان مقاييس    -

ي اإلداري الذي يتحّرى مدى ارتكازها على أسانيد سليمة من السلطة غري معفاة من رقابة القاض   ألهلية عون احلرس الوطين للرتقية، فإّن تلك
 196. ارتكاهبا خلطأ فادح يف التقديرالقانون والواقع وعدم احنرافها ابلسلطة وابإلجراءات وعدم 

   :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتأديب يف الوظيفة العمومّية  -الفرع الثان

 :القواعد املتعّلقة ابخلطأ الّتأدييب -الفقرة األوىل

 مفهوم اخلطأ الّتأدييب:  ( أ
 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

لى  يتمّتع العون العمومي جبملة من الضماانت األساسية اليت تقوم على قرينة الرباءة وأتويل الشّك لفائدته فيما ينسب إليه من اهّتامات ع  -    
زجرية  ال  اعتبار أنّه من املفروض أْن يكون اخلطأ الذي تنسبه اإلدارة إىل العون العمومي م سسا على وقائع مادية اثبتة وذلك ابلنظر إىل الصبغة

 197اليت تكتسيها القرارات الصادرة يف املادة التأديبية، واليت تقتضي حتميل عبء اإلتبات على اإلدارة.
 

ت العمل أو  ّن تبيّن العون العمومي لفكر أو توّجه سياسي أو دين معنّي ال ميّثل يف حّد ذاته خطأ أتديبيا طاملا مل يثبت أّن العارض إستغّل أوقاإ -
خالال بقواعد أّن أداء العون العسكري للّصالة أتناء عمله ال ميّثل إكما    جتهيزات اإلدارة أو خصائص الوظيف لنشر ذلك الفكر أو الّدعوة إليه.

الع العمومي  املرفق  العسكريّة أو عرقلة لسري  الّتعليمات  للتمّرد على  أّن ممارسته هلا مدعاة  يثبت  العسكري طاملا مل  سكري أو إخالال  اإلنضباط 
 198اط أو بقّية الواجبات احملمولة عليه قانوان. بضابلّشرف أو ابإلن

 إثبات اخلطأ الّتأدييب:  ( ب
 : التّايل أة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبداحملكمة اإلداريّ  خلصت

ست عليها اإلدارة العقوبة املسلطة على أحد منظوريها تراجع العون مبقتضى كتب خطي معرف به لدي اجلهات املختصة عن أقواله اليت أسّ  نّ إ -
 199. ةتجيعل من الوقائع املستند إليها غري اثب 

 القواعد املتعّلقة ابإلجراءات الّتأديبية:    -الفقرة الثانية
 

 . 5201جويلية  15بتاريخ  120506احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  194

 .2014جوان  18بتاريخ  124481احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  195
 
 

 . 5201جويلية   15بتاريخ  17948/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  196

 . 5201جويلية  15بتاريخ  120034/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  197

 . 5201 جويلية  15بتاريخ  122804 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  198

 .5201 جويلية 03بتاريخ  121114 عدد القضّية اإلبتدائي الصادر يف احلكم  199
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 إاثرة التتبعات التّأديبية:  ( أ
 : يةالّتال ادئاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت 
التحق  - أن أيذن إبجراء  له  الذي  اإلدارة دون سواه  تقدير رئيس  إىل  يرجع  العمومي  العون  من  املرتكب  اخلطـأ  يقات إّن حتديد مدى جسامة 

ا وإحالته  واألحباث اإلدارية الالزمة لبيان مدى صحة األفعال املنسوبة إىل املعين ابألمر من عدمه واإلذن إبيقافة عن العمل حاال يف صورة تبوهت
 200على جملس التأديب.

حتريك إجراءات التقّصي من صّحة ما هو  ّن رفض وزير الداخلية ممارسة الّسلطة التأديبية جتاه أعوانه دون اإلفصاح عن أسباب امتناعه عن  إ  -
 201منسوب ملنظوريه يعّد تنّكرا الستعمال اختصاص مسند له قانوان يعيب القرار املنتقد.

إىل املصاحل املختصة ابلوزارة املعنية تستقل بذاهتا عن إجراءات الدعوى التأديبية السابقة الختاذ القرار املطعون فيه   صالحيات التفقد املوكولة  نّ إ  -
أوت    11امل رخ يف    2008لسنة    2876ضرورة أن التفقدية العامة يرجع إليها أساسا وفق ما تقتضيه أحكام الباب الثالث من األمر عدد  

ارة التعليم العايل والبحث العلمي صالحية القيام ابألحباث اإلدارية األّولية اليت ليس من شأّنا أن تغين أبي حال من واملتعلق بتنظيم وز   2008
 202األحوال عن انتهاج إجراءات حمّددة ومضبوطة ابلقانون تكفل للعون العمومي الضماانت الضرورية يف التتبع التأدييب. 

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

كسي وال ستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن حماضر البحث احملّررة ممن له الّصفة هي من األوراق الّرمسية اليت ال تقبل الّدحض ابلّدليل العا  -
، أّما التصرحيات اليت تسّجلها تلك احملاضر فيسوغ دحضها بسائر عاينات ماّديةفيما تضّمنته من م  يسوغ الطعن يف صّحتها إالّ إبتبات تزويرها
 203الوسائل القانونية دون القيام بدعوى الّزور.

على جملس التأديب ليستمع إىل أقواله حول أسباب امل اخذة املوجهة إليه يف كنف احرتام الضماانت التأديبية   إحالتهمدير معهد دون    إعفاء  -
ابإلستناد على الظروف اإلستثنائية اليت متّر هبا البالد وإعالن حالة الطوارئ يف خمتلف الوالايت ابإلضافة عليها القانون واكتفاء اإلدارة  ليت ينص  ا

والطلبة ملوجة من اإلعتصامات واإلحتجاجات من قبل اإلطار اإلداري وإطار التدريس  املعين ابألمرإىل إمساكها عن مّد احملكمة مبا يفيد مواجهة 
 204. ابلّرغم من مطالبتها بذلك تكون قد جانبت الصواب وصرّيت القرار املنتقد معيبا من هذه الناحية 2011جانفي  14بعد تورة 

خبصوص  من قبل جلنة منبثقة عن التفقدية العامة لوزارة العدل يف ما نسب إليه من م اخذات تبعا للتظّلم املرفوع من قبله  مورث املّدعني    مساع -
الدفاع، ضرورة أّن التفقدية ال يرجع هلا، حسب   اقرتاح إعفائه من مباشرة مهامه، ليس من شأنه أن ي ول إىل اعتبار أّن اإلدارة قد ضمنت له حقّ 

ن، املتعّلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسا  2010ديسمرب    1امل رخ يف    2010لسنة    3152  عددمن األمر    24ما اقتضته أحكام الفصل  
واليت سوى القيام ابألحباث اإلدارية األّولية اليت ليس من شأّنا أن تغين أبي حال من األحوال عن انتهاج إجراءات حمّددة ومضبوطة ابلقانون  

 205تكفل للقاضي الضماانت الضرورية يف التتّبع التأدييب. 

من األسباب الرئيسية اليت أّدت إىل صدور القرار التأدييب فيه    إّن عدم تضّمن االستجواب املوجه إىل العون ما يفيد مساعه خبصوص مأخذ كان  -
  206  هضم حلق الدفاع.

 

 اإلطالع على امللّف: و استدعاء العون  (ج 
 التّايل:  أاملبداحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت

العون املعين للمثول أمام جملس التأديب للدفاع   العمومية أّن استدعاءمن قانون الوظيفة    53ي خذ من صيغة الوجوب اليت ورد عليها الفصل    -

 
 .5201ماي  07بتاريخ  120501احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  200

 .5201مارس  04بتاريخ  124435 عددة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر يف  201

 . 5201ريل أف  03بتاريخ  126284 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  202

 . 5201 نوفمرب 05بتاريخ  121689 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  203

 .5201 مارس  13بتاريخ  123187 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  204

 .5201جانفي  13بتاريخ  128546عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  205

 .5201ديسمرب  31بتاريخ  126581عدد  القضّيةالصادر يف   احلكم اإلبتدائي  206
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وطاملا أّن اإلدارة مل تطلع   ع.عن نفسه واطالعه على مجيع الواثئق املكونة مللفه التأدييب هي مسألة جوهرية ي دي خرقها إىل هضم حقوق الدفا 
السبب احلاسم يف أتجيل انعقاد جملس التأديب يف املرّة الثانية والسند الذي   املدعي ضده على التقرير التوضيحي واحلال أّن هذه الوتيقة كانت

التأديب لتمكينه من الدفاع عن نفسه واطالعه على األق البّت فيما نسب إليه من خمالفات وأّنا مل تستدعه للمثول أمام جملس  ل  اعتمدته يف 
مناقشتها،   الوتيقة ومتكينه من  تلك  املناسبة على فحوى  املتعلق هبضم  بتلك  املطعن  فيه خبصوص  املطعون  احلكم  إليه حمكمة  انتهت  ما  يكون 

 207حقوق الدفاع يف طريقه واقعا وقانوان. 

 القواعد املتعّلقة مبجلس الّتأديب : دـ( 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

املتعّلق بضبط كيفية تنظيم   1990أكتوبر    29امل رّخ يف    1990لسنة    1753دد  من األمر ع  34و  4للص من هذه أحكام الفصلني    -
وقد تبت من  اع.  وتسيري الّلجان اإلدارية املتناصفة أنّه مّت تكريس مبدأ التناصف يف تركيبة الّلجنة اإلدارية املتناصفة حفاظا على مصلحة طريف الّنز 

طاملا أّن   أعاله  سليمة ومطابقة لألحكام الرتتيبية املشار إليهاجاءت  أّن تركيبة االس الّذي توىّل الّنظر يف امللف التأدييب للمّدعي    اوراق امللف
إتنني ممثّلني  مقابل  اإلدارة  عن  واحد  ممّثل  نتيجة حضور  حلقه  الّذي  الّضرر  أوجه  يبنّي  مل  العارض  أّن  عن  فضال  متوفّر  القانون  عن    النصاب 

 208.األعوان 
 

د الطبية  ّن تعّلل املّدعي ابملرض اّلذي حال دون حضوره مبجلس التأديب ال يعيب اإلجراءات التأديبية اّليت قامت هبا اإلدارة ضرورة أّن الشهائإ -
ها مل تتضّمن ما حيول دون حضوره أو  املتمّسك هبا: منها ما كان سابقا النعقاد االس وابلّتايل ال ميكن اعتمادها أو تلك اّليت تزامنت معه ولكنّ 

النعقاد تكليف من ينوبه للّدفاع عنه خاّصة وأنّه كان على علم سابق بتاريخ انعقاده، كما أّن رخصة االسرتاحة املسندة إليه كانت بتاريخ الحق  
يبتدئ مفعوهلا من يوم   إذ  الرّ   2010نوفمرب    12االس  أمر فإّن احلصول على  خصة املذكورة ال يربّر يف حّد ذاته عدم وأنّه ومهما يكن من 

 209. احلضور ابالس

إّن حصول مانع حيول دون حضور العضو الرمسي األّول لإلدارة أعمال جملس التأديب وتعويضه ابلعضو الرمسي الثان ليس من شأنه أن ميّس    -
 210من قانونية تركيبة االس املذكور، ممّا جيعل القرار املنتقد املّتخذ إستنادا إليها شرعيّا. 

 ة الّتأديبية : القواعد املتعّلقة ابلعقوب  -الفقرة الثالثة

 تعليل القرارات التّأديبية:  -أ
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

أنّ   - إختاذ  ال جدال يف  مت  أساسها  على  اليت   مع    األسباب  تتطابق  التأديب  على جملس  العارضة  إحالة  قرار  واملتضمن صلب  املنتقد  القرار 
داع ضرورة أن  التنصيص على  خمالفة سوء عالقاهتا مع حميطها املهين وإاثرة البلبلة داخل امل سسة وإنشغاهلا بكتابة التقارير الواحد تلو اآلخر دون  

 211. رضة يستوعب لوحده منطوق القرار املطعون فيه الذي يرقى بدوره إىل مقام التعليل الكايف خطأ اإلخالل ابلواجبات املهنية املنسوب للعا

تسبيب اإلدارة رفض جتديد العقد املربم مع املّدعي بعدم رضاها عن أدائه نتيجة ما صدر عنه من تقصري وتراخي يف العمل إضافة إىل عدم    إنّ   -
تنفيذ العقد ال ترتقي إىل اجلدية املطلوبة املوجبة لفسخ العقد، األمر الذي يكون معه رفض جتديد   كفاءته يستشف منه وجود أسباب أتديبية أتناء

 212العقد ودون إتباع اإلجراءات املقّررة لذلك يف غري طريقه.

 تالؤم العقوبة مع اخلطأ:  -ب
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 .2015ديسمرب  31بتاريخ  29129 الصادر يف القضّية عدد ستئنايف احلكم اإل 207

 . 5201 نوفمرب 05بتاريخ  121689 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  208

 .5201 فيفري  25بتاريخ  123373 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  209

   .5201 جوان  22  بتاريخ 29227احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  210
 .5201 فيفري  14بتاريخ  121652 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  211

 .5201 جويلية 09بتاريخ  123286 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  212
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املدان    - العون  الواجب تسليطها على  العقوبة  اّليت جتريها احملكمة يف جمال ياختيار  الرّقابة  املخّولة لإلدارة وأّن  التقديريّة  الّسلطة  ندرج يف إطار 
بني اخلطأ  ت ول إىل إلغاء العقوبة املقّررة إالّ يف صورة تبوت عدم التالؤم البديهي    التأديبـي هي رقابة دنيا المة بني اخلطأ الوظيفي واجلزاء  ءاملال

 213العون.املقرتف واجلزاء املوّقع على 

إىل القاضي اإلداري أو بفعل العقوبة ال تعّد شرعّية إالّ مىت تبتت صّحة الوقائع املنسوب اقرتافها للعون سواء من خالل أوراق امللف املرفوع    إنّ   -
صّحة الوقائع  حتقيق احملكمة، ومن هذا املنطلق فإّن العون املدان ينتفع بقرينة الرباءة بصورة تغدو معها الرقابة اليت جيريها القاضي اإلداري على  

 214مللف.متاتل عمل نظريه اجلزائي ابعتبار أنّه حيكم بوجدانه اخلالص انطالقا مما تتوافر له من معطيات اب

األمر الذي أشاع مناخا متوترا داخل    ،ّن ما نسب للعارضة وتبت يف حقها من حترير للعرائض وتصّلب يف التعاطي مع مرؤوسيها وزمالئهاإ  -
تيسريا لعمل األ اللتني عملتا فيهما وهي احملمولة على حسن إدارهتا للمكتبة مبا يكفل حسن تسيريها   التعليميتني  امل سستني  ساتذة املكتبة يف 

  215.على خطأ فادح يف التقديروالطلبة جيعل من عقوبة النقلة الوجوبية مع تغيري اإلقامة املسّلطة عليها مستحقة وغري منطوية 

أمهية بعضها اآلخر وهي أفعال ليست على درجة كبرية من   ملا انتهى جملس التأديب إىل اإلقرار بغياب بعض األفعال املنسوبة للعارض وعدماط   -
الوجوبية من قبل اإلدارة ينطوي    اخلطورة أو من شاّنا أن ت ول إىل إحداث خلل يف سري املرفق الذي يعمل يف نطاقه، فإّن تسليط عقوبة النقلة

 216على عدم تالؤم واضح وبديهي مع األفعال املرتكبة. 

وع املدعي للفحص الطيب اليت أذنت به اإلدارة مبقتضى الصالحيات املخولة هلا قانوان ولئن كان يشكل يف حّد ذاته خطأ من  ضإّن رفض خ  -
  طبيعة هذا اخلطأ ومن جهة أخرى إىلل  ي قانوان إىل إاثرة التتبعات التأديبية يف حّقه، فإنّه تبنّي هلذه احملكمة ابلنظر من جهة،جانبة ميكن أن ي دّ 

فرض على اإلدارة اختاذ اإلجراءات الكفيلة حبمايته، أّن قرار عزله من العمل كان ي ة للمدعي آنذاك، والذي كان  يستبوت أتزم احلالة الصحية والنف 
 217شواب بعدم التالؤم الواضح بني اخلطا والعقوبة. م

هذه احملكمة ترى مبا تستأتر به من سلطة اإلجتهاد أنّه ال جدال يف أّن املّدعي ختلف عن موعد رجوعه إىل سالف عمله على إتر إنتهاء   إنّ   -
فإنّه ال يربّر اللجوء إىل توخي أشّد العقوابت هبذا العنوان   املّدة املقّررة لإلجازة غري أنّه لئن كان ذلك التصرف يف حّد ذاته خطأ موجب للعقاب،

من القانون األساسي للعسكريني   37وهي اإلعفاء، ال سّيما أنّه مل يثبت أّن اإلدارة توّلت التنبيه عليه وحتذيره من مغّبة العود خاصة وأّن الفصل  
رمان من اإلجازة والتنبيه واإليقاف البسيط واإليقاف الشديد واإلنذار والتوبيخ  مّكن اإلدارة من إختاذ عقوابت أتديبية من الدرجة األوىل وهي احل

 218واحلذف من جدول الرتقية.

بق لئن كان سلوك املدعي يف املاضي وسوابقه التأديبية ال تربر مبفردها تسليط عقوبة أتديبية ضّده وذلك خاصة بعد أن قامت مبحو تلك السوا  -
إنّه حيق لإلدارة أن أتحذ ضده العقوبة اليت ترتـئيها مناسبة ملا هلا من سلطة تقديرية واسعة وذلك شرط صدور أفعال  مبقتضى قرار صادر عنها، ف

جديدة عنه موجبة للتتبع بذاهتا دون حاجة إىل مساعه خبصوص تلك السوابق ودون أخذها بعني االعتبار ضرورة أّنا تقتصر على معاينة ملفه 
 219التأدييب املوجود لديها. 

 السبب احلاسم:  -ج 
 : التّايلدأ احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

 
 .5201مارس  17بتاريخ  125269الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي 213

 .5201 مارس  16بتاريخ  121566 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  214

 .5201 فيفري  14بتاريخ  121652 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  215

 .5201 جويلية 09بتاريخ  121996 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  216

 .5201جانفي  16بتاريخ  124853 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  217

 .  5201جانفي  23بتاريخ  125492 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  218

 .2015أكتوبر  28بتاريخ 134883 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 219
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د يف صورة تعّدد األسباب اليت تستند إليها اإلدارة لتسليط العقاب التأدييب على عوّنا وتبوت بعضها دون البعض اآلخر، فإّن القاضي يعتم  -
إعتمدت،   لو  العقوبة  ذات  توقيع  إىل  لتنتهي  ما كانت  اإلدارة  أّن  له  تبت  فيه كلما  املطعون  القرار  إبلغاء  ويقضي  احلاسم  السبب  عند  تلقائيا 

 220إصدارها ذلك القرار، الفعل الذي أقّرت احملكمة بصحة حصوله دون سواه.
 

 التتبعات الّتأديبية والتتبعات اجلزائية:  -الفقرة الرابعة 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

وخاصة قرار   خالله معرفة سبب اختاذه إال أنّه يبدو واضحا من بقية أوراق امللفّ لئن مل يتضمن قرار إّناء مهام املّدعي أي تعليل ميكن من    -
هم اجلزائية املوجهة ضّده واليت  أّن التتبعات التأديبية ضّد املعين ابألمر استندت حصرا إىل التّ   1995أكتوبر    18إيقافه عن العمل الصادر بتاريخ  

فإّن ذلك القرار يغدو غري شرعي   ،ظّل تبوت حفظ التهم اجلزائية سند القرار الصادر ضّد العارض يفو  وعليه، انتهى القضاء إىل التصريح حبفظها.
 221. النبنائه على سند واقعي صحيح

 ا يف كان اثبتا أّن املّدعي مل يصدر يف شأنه أّي عقاب أتدييب من أجل التهمة املنسوبة إليه ألّن إدارته ارأتت الرتيث إىل حني البت ّنائي   ملـا  -
الّداخلية الصادرة يف   ال حيول دون    2011فيفري    1تلك التهم من قبل القاضي اجلزائي، فإّن إرجاعه إىل سالف عمله على ضوء برقية وزير 

 222مساءلته أتديبيا تبعا لصدور حكم جزائي ابت يقضي إبدانته وذلك تطبيقا ألحكام النظام األساسي العام ألعوان قوات األمن الداخلي. 

 
 اإليقاف عن العمل :  -اخلامسة  الفقرة 
 التّايل:  أاملبد احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار خلصت

املتعلق بضبط النظام األساسي لقّوات األمن الداخلي قد خّول    1982أوت    6امل رخ يف    1982لسنة    70من القانون عدد    54إّن الفصل    -
 شهر من اتريخلإلدارة إمكانّية إيقاف عوّنا عن العمل بسبب إقرتافه ألحد األخطاء اجلسيمة اليت تتعارض مع واجباته املهنّية ملّدة ال تفوق أربعة أ

ابت يف   صدور مقّرر اإليقاف وأنّه إذا خضع العون املوقوف عن العمل إىل تتّبعات عدلّية، فإّن مّدة إيقافه عن العمل متتّد إىل غاية صدور حكم
بة العمومّية.  من جملة احملاس  41شأن اخلطأ اجلزائي املنسوب إليه وحُيرم من احلصول على مرتّبه عمال بقاعدة العمل املنجز املنصوص عليها ابلفصل  

223 
 

 حمو العقوابت اإلدارية:   -الفقرة السادسة 
 التّايل:  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

ي إال فالغاية منه تكون صعبة املنال على الصعيد العمل ما توفرت شروط رفع تلك العقوبة و كلعدل تنفيذ    عزلوزير العدل ملزم برفع عقوبة    -
، فإن متسك وزير  ت على األقل من اتريخ عزل العارضطاملا تبت من ملف القضية توفر الشرط املتعلق مبرور مخس سنواو   وابلتايل ال جدوى منه.

عل ض جيالعدل مبا له من سلطة تقديرية يف هذا ااال دون تقدمي رأي صادر عن اهليئة الوطنية للعدول املنفذين بعدم رفع عقوبة العزل عن العار 
 224املتعلق بتنظيم مهنة العدول املنفذين.  1995  مارس  13امل رخ يف  29من القانون عدد  55للفصل  اقراره غري شرعي و خمالف

 

 :املبادئ املتعّلقة ابلّتقاعد واحليطة اإلجتماعّية -القسم الثالث
 :اإلحالة على الّتقاعد   -الفرع األّول

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

 . 5201 نوفمرب 05بتاريخ  121689 عدد القضّية الصادر يف  احلكم اإلبتدائي 220

 .5201 فيفري  18بتاريخ  122652 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  221

 .5201مارس 17بتاريخ  126963 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  222

   .5201 مارس  09بتاريخ  29132احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  223
 .5201أكتوبر  29بتاريخ 124911احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  224
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
على ون  دأب قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن ممارسة العون للوظائف املنهكة واملخّلة ابلصحة لفرتة معقولة ومنطقية تلزم اإلدارة إبحالة الع  -

العامل يف القائمة السنوية اليت تضبط بقرار من رئيس ا حلكومة،  التقاعد يف سّن اخلامسة واخلمسني، وتكون اجلهة املشغّلة ملزمة ابقرتاح إدراج 
 225.على أن يكون عبء إتبات استمرارية العمل واملباشرة الفعلية للعمل املنهك من عدمه حممول على اإلدارة

تقاعد  الّتمّتع ابألحكام االستثنائّية لتقاعد أساتذة التعليم العايل مقتصر، بصريح النص القانون، على من كان يشغل يف اتريخ بلوغه سّن ال  إنّ   -
 226العايل.  العادي، رتبة أستاذ للتعليم العايل أو أستاذ حماضر للتعليم

 
 ّن القانونّية: قرارات اإلحالة على الّتقاعد قبل بلوغ الس -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
كان املّدعي يعان مرضا نفسيا إال أّن حالته الصحية مل تكن تربر إحالته على التقاعد من أجل العجز البدن ذلك أن متتعه براحات مرض  لئن    -

التقاعد وقد أتيّد ذلك الحقا ابنقطاع العارض عن أي  كان كافيا لتستقر وضعيته النفسية بدليل أّن طب يب اإلدارة نفسه مل يقرتح إحالته على 
 227، و يف ظل ما سبق يكون قرار اإلحالة على التقاعد املطعون فيه مشواب خبطأ فادح يف التقدير. 2006عالج منذ سنة 

من القانون املتعلق بنظام   6نطباق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  ال جدال أّن استثناء العسكريني وأعوان قوات األمن الداخلي من جمال ا  -
لوجويب ال اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني على قيد احلياة يف القطاع العمومي دون إفرادهم بنظام قانون آخر عند إعمال التقاعد ا

 228را للطبيعة العقابية هلذا اإلجراء.حيول البتة دون متتعهم ابلضماانت القانونية الضرورية اعتبا
 

 

 الّسقوط البدن:  -الثانالفرع  
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    

، وال للخدمةاستقّر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن جلنة اإلعفاء تتمّتع بسلطة تقديريّة يف جمال حتديد نسبة السقوط البدن وإسنادها    -
 229.رقابة عليها من قبل القاضي اإلداري إالّ بصفة دنيا وذلك يف صورة اخلطأ الفادح يف التقدير أو االحنراف ابلسلطة

ده القانون، ل األمد وفقا ملا حدّ ييستنفذ حقه يف عطل املرض طو   على جلنة السقوط قبل أن   هة اإلدارية سارعت بعرض املدعيأّن اجل  طاملا  -
 230. فإّنا تكون بذلك قد خرقت اإلجراءات القانونّية املستوجبة لإلحالة على التقاعد من أجل العجز البدن

 اريّة والعمرانية:املبادئ املتعّلقة ابملسائل العق  -القسم الّرابع

 املسائل العقاريّة:   -الفرع األّول

 املبادئ العاّمة لتصرف اإلدارة يف رصيدها العقاري:  -الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 .5201 جويلية 14بتاريخ  123326 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  225
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 .5201 ماي  28بتاريخ  133486ويف القضية عدد  122413عدد ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر يف  227

 . 5201أفريل  02بتاريخ  128933عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  228

 . 5201 أفريل 30بتاريخ  122303 عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  229

 .5201 جوان   26بتاريخ  122581عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  230
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رفض اإلدارة االستجابة إىل طلب   قادم مبرور الزمن وابلتايل فإنّ يناله التّ   من املستقر عليه فقها وقضاء أن امللك العمومي غري قابل للتفويت وال-
 231. كان يف طريقه وم سسا قانوان يف جزء منه  املدعي ابلتفويت له 

الفالحية    املختصةالشهادة يف صبغة األرض املدىل هبا من قبل اجلهة  إّن    - للتنمية  املندوب اجلهوي  اية  ستندة إىل خارطة محوامل والصادرة عن 
ل الفالحية  لوحدها ك   املعنيةوالية  لاألراضي  مىت كانت  افية  دليال،  تنهض  أبن  العهد  اكتساء    حديثة  لعقار  العلى  إكتسائه  عدم  لصبغة  أو 

 232فالحية. ال

 

 الفقرة الثانية: املبادئ اخلاّصة بتنظيم عملّيات عقاريّة بذاهتا: 

 الّصبغة الفالحّية: الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي الدولية ذات  (  ج 

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التالية: 

يتعنّي على   استّقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه، استثناءا ملبدأ الّتحجري يف التفويت يف األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية، فإنّه  -
يّت نشأت يف ظّل الّتشريع األسبق واليت أكسبت املنتفعني ابإلسناد حقوقا ابعتبارهم حتّصلوا على موافقة السلط  اإلدارة تسوية الوضعيات العالقة ال

الع استغالل  يف  خاّصة  تتمّثل  واجبات  على كاهلهم  ووضع  حقوقا  منحهم  الّذي  األمر  ابلعقار  فعليا  حتويزهم  توّلت  اليّت  املعنية  ّقار اإلدارية 
 233نصوص التشريعية والرتتيبية النافذة. واالستثمار فيه طبقا لل

ظ إ  - يف  ابإلسناد  اخلاصة  اإلجراءات  جلميع  ابألمر  املعين  استيفاء  يقتضي  الفالحية  الدولية  العقارات  البيع خبصوص  عقد  إببرام  املطالبة  ّل  ّن 
واملتعّلق بكيفّية التفويت يف األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية وابألمر عدد   1970ماي    19امل رّخ يف    1970لسنة    25القانون عدد  

اخلاصة إبسناد    1970جوان  9امل رّخ يف    1970لسنة    199 اجلهوية  واللجان  االستشارية  القومية  اللجنة  وكيفية سري  تركيبة  بضبط  واملتعّلق 
من ذلك احلصول على موافقة كّل من اللجنة اجلهوية واللجنة القومية االستشارية    ا،األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية وشروط التفويت فيه

به على وجه إلسناد األراضي الدولية الفالحية ومصادقة وزيري الفالحة واملالية على ذلك، هذا عالوة على حتويز املعين ابألمر على العقار املنتفع  
  234اإلسناد. 

لسنة   25 إبسناد األرض الدولية الفالحية حمل النزاع طبق إجراءات اإلسناد املنصوص عليها ابلقانون عدد  تبعا لثبوت انتفاع مورث املدعني  -
فإنّه يكون من حق ورتته اإلنتفاع مبوجبات   تعلق بضبط كيفية التفويت يف أراض دولية ذات صبغة فالحيةامل  1970ماي    19امل رخ يف    1970

.تعّلق ابلعقارات الدولية الفالحية امل 1995فيفري  13امل رخ يف  1995سنة ل  21التسوية طبق أحكام القانون عدد 
235 

ال ينطبق البّتة على العقود املربمة واحملّررة قبل   1995ّن النظام القانون لشهادة رفع اليد ابلنسبة للعقارات الفالحية الدولية مثلما ورد بقانون  إ  -
  236املنظّم هلا. دخوله حّيز النفاذ لبقائها حمكومة، وبصريح إرادة املشرّع، ابلتشريع السابق 

 ملعاينة واإلنذار: ا ( د

 : التايل دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبخلصت 
 

 . 5201 فيفري14بتاريخ  122236عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  231

 .5201جويلية  14بتاريخ  127478عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  232

 .5201 مارس16بتاريخ  121909عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  233

 .5201 أكتوبر 10بتاريخ  123392عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  234

 .5201 جويلية 15بتاريخ  122396عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  235

 .5201 جويلية 15بتاريخ  123150عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  236
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سقاط احلق ضدها ضرورة اّنا مل تتول سحب القرار الصادر عنها املدعية من جديد قبل تفعيل قرار إنذار  إّن اإلدارة ليست حباجة إىل إعادة إ  -
بعد وذلك  الواقع  أرض  على  احكامه  تطبيق  على  اقتصرت  إ  وإّ ا  لفرتة  إمنحها  نسبيا  طويلة  من  مهال  عليها  املدعى  الشركة  تدارك أىل  جل 

 237املخالفات املنسوبة إليها. 

 ابلّشروط الّشكلّية لقرار اإلسقاط:القواعد املتعّلقة  (ج 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
املوّجه إىل املسقط حقه عنوانه   - بعقد اإلسنادلئن تضمن اإلنذار  مّت تضمينه  إليه تض   فإنّ   ،مثلما  املوجهة  البلوغ  منت عنواان انقصا عالمة 

ا اإلاألمر  توجيه  عدم  على  قرينة  يعّد  ويكون  لذي  الصحيح  العنوان  إىل  قرار  عالم  مبا جيعل  الناحية  هذه  من  اإلنذار خمتال  إجراء  ابلتايل 
 238جراءات جوهرية حمتلة.إسقاط احلق مبنيا على إ

 زاعات املتعّلقة ابألراضي اإلشرتاكّية: النّ  (د

 : التّايل املبدأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت
ء املعنيني للحضور جبلساهتا بل االتصرف استدع  سسناد االراضي االشرتاكية على وجه امللكية اخلاصة مل توجب على جمالإإجراءات  إّن   -

افتتاح عمليات التحديد جبدران مركز املعتمدية ومكتب املشيخة اليت تتبعها األرض املعدة للتحديد وذلك قصد أوجب عليها اإلعالن عن  
 239واعرتاضاهتم عند اإلقتضاء.  متكني املستحقني من تقدمي مالحظاهتم

 الّنزاعات املتعّلقة إبحالة ملكية األراضي الفالحّية لفائدة ملك الّدولة اخلاص:هـ( 

 اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التايل:  احملكمة خلصت

النزاع- لعقار  الدولة  الدولة اخلاص ليس كافيا لوحده التبات استحقاق  اللجان اجلهوية الستقصاء وحتديد ملك  أمر املصادقة على أعمال    إّن 
لة اخلاص أمام احملكمة العقارية ببنزرت ال يزال على  خاصة وأّن مطلب التسجيل الذي تقدم به املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق ملك الدو 

 240. بساط النشر

 املسائل العمرانية:   -الفرع الثان

 الّنزاعات املتعّلقة ابلتقسيم والرتخيص يف البناء: -الفقرة األوىل

 : التقسيم ( أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
مقتضيات ذات صبغة - العمرانية وهي  الرتاتيب  مقتضيات  تلتزم هذه األخرية ابحرتام  أن  التقسيمات  العمرانية على  التهيئة  أمثلة   تفرض علوية 

ان حيّتم على موّرث املدعني اعتماد املعطيات العمرانية اجلديدة قبل التقدم ترتيبية واجبة االتّباع من اإلدارة واألفراد على السواء، األمر الذي ك

 
 . 2015ديسمرب 10بتاريخ 134241 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 237

 . 2015ديسمرب  31 بتاريخ 29945 يف القضّية عددو  210091 الصادر يف القضّية عدد ستئنايف احلكم اإل 238

 . 5201 نوفمرب 05بتاريخ  120070عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  239

 .5201جويلية  15بتاريخ  133574عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  240
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 241. ابملطلب املذكور وذلك اعتبارا لكون التقسيمات املصادق عليها ال جيب أن ختالف الرتاتيب العمرانية الالحقة هلا

 رخص البناء  (ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ار املزمع  درج فقه قضاء هذه احملكمة على أنّه يتعنّي أن يكون سند الّتملك املظروفة برخصة البناء واضحا يف الّداللة على ملكّية الطّالب للعقّ  -

يتيّسر تداركه فيما البناء فوقه بصورة اثبتة و مفرزة حىّت ال ي ول األمر إىل إهدار الّضماانت املخّولة لبقّية املالكني و هضم جانبهم على حنو ال  
 242. يتعّلق ابملناابت اليت ميكن أن ترجع إليهم عند انقضاء الّشيوع

واملتعّلق بضبط الواثئق املكّونة مللف رخصة    2007  أفريل  17ابلّرجوع إىل مقتضيات قرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابّية امل رّخ يف   -
البناء   املكّونة مللف رخصة  الواثئق  البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط جتديدها، ال جند شرط احلصول على ترخيص األجوار ضمن 

 243. مل يوجبه القانون ال ميكن إلزام الغري إبجراء ر املذكور، ومن مثة فإنّه املنصوص عليها ابلفصل األول للقرا
 داري واجب اإلتباع، إّن مثال التهيئة العمرانية املصادق عليه هو قرار ترتييب أالرتاتيب اجلاري هبا العمل كما  يف ظلّ  ص البناء يتمّ إّن إسناد رخ -

كان على البلدية التقّيد مبقتضياته أو تعليق  وطاملا تضمن مثال التهيئة يف جزئه املتعلق مبنطقة النزاع قواعد خاصة للبناء واستعمال األرض، فإنه  
التهيئة مبا جيعله مواكبا للتوسعات العمرانية بطريقة مرنة   البناء املقّدم من الشركة املتداخلة إىل حني تنقيح مثال  وانجعة دون  ملف الرتخيص يف 

 244. املساس حبقوق الغري
شأنه أن يضفي عليه صبغة املعلم التارلي اليت ال تكون إاّل ابتّباع إجراءات حّددهتا  ّن جمّرد وجود العقار داخل مدينة سوسة العتيقة ليس من  إ  -

من جملة محاية الرتاث األتري والتارلي والفنون التقليدية واليت مل يثبت انتهاجها يف دعوى احلال، ذلك أنّه ال يوجد ما يفيد   27أحكام الفصل  
لرتاث، ومل يثبت إعالم املالك به وال نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية أو التنصيص على ذلك يف  اخّتاذ قرار محاية من قبل الوزير املكلف اب 

 245. شهادة امللكية
  ّن التمديد يف أجل رخصة البناء يف ظّل وجود مجلة من الدعاوى املستهدفة هلا قد ي ول إىل وضعيات واقعية وقانونية على قدر من التعقيد إ  -

تثريب واحلالة تلك على  واخلطورة واليت املذكورة.وال  القضااي  البّت يف  يتّم  البلدية إببقاء األمور على حاهلا ريثما  تفاديها ودرؤها من قبل   جيب 
  246البلدية حينما أمسكت عن التمديد يف الرتخيص للبناء للمّدعي لالعتبارات اآلنف ذكرها. 

 الّنزاعات املتعّلقة بقرارات اهلدم :  -الفقرة الثانية

 الصبغة العينية لقرارات اهلدم : ( أ

 التّايل:  دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
شخاص استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن قرار اهلدم يّتسم ابلصبعة العينية ويستمد شرعيته من العقار املعين بصرف النظر عن تعّدد األ  -

ن ذلك  املالكني له وابلتايل فإّن صدور قرار اهلدم املطعون فيه ابسم العارض فقط رغم اشرتاك زوجته معه يف ملكية العقار موضوع اهلدم ال يوه
 247  عن صاحبه.  القرار الّتسامه ابلصبغة العينية بصرف النظر
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 قرارات إيقاف أشغال البناء املخالف:  (ب

 التّايل:  دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
هو قرار حتّفظي يرتتب عنه إيقاف األشغال إىل حني احلصول على ترخيص يسّلم من    2011مارس    15ّن قرار وزير الثقافة الصادر بتاريخ  إ  -

يف حّل ا  ّدعى عليه قبل املصاحل املختّصة ابلوزارة املكّلفة ابلرتاث يف مّدة أقصاها أربعة أشهر وهو ما يفرتض أنّه إبنتهاء هذه املّدة تصبح الّشركة امل
قرار اهلدم يكون مبنيا على قرار    فإنّ طاملا مل يتبنّي من أوراق امللف أّن وزير الثقافة  قد إخّتذ قرارا ّنائيا يف احلماية  من التحجري املسّلط عليها. و 

 248. إنتهى مفعوله 

 :اختاذ قرارات اهلدم (ج 

 ختاذ قرارات اهلدم:ابلسلطة املختّصة ا -

 ذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف ه خلصت
اإل  - اختاذ  فإّن  ولذلك  الرتابية  بدائرهتا  يقع  النزاع  حمّل  إن كان  البلديّة  السلطة  على  واجب حممول  العمرانّية  للمخالفات  الّتصّدي  جراءات  إّن 

تستوجب الّتدّخل الفوري لوايل اجلهة عند حصول شغور يف رائسة البلديّة القانونّية الالزمة إزاء تلك املخالفات يُعّد من قبيل األمور املتأّكدة اليت  
 249. إتر حّل االس البلدي وذلك ضماان الستمرارية املرفق العمومي 

نه  إر، فيف سياق ممارسة إختصاص أصيل ُمسند مبوجب قانون التهيئة العمرانية لرئيس البلديّة يف نطاق ترايب مرجع الّنظ  قرار اهلدمندرج  اطاملا    -
 250.لرج عن رقابة املصادقة اليت متارسها سلطة اإلشراف عليه ويبقى يف املقابل خاضعا لشكلية اإلعالم دون سواها

 تنفيذ قرارات اهلدم :  -

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

إحدااثت  - إقامة  املخالف  تويل  ملزما يف صورة  املدعى عليه  البلدية  اختصاصه   يكون رئيس  الغرض، مبمارسة  ترخيص يف  احلصول على  دون 
حّد إخّتاذ قرار ابهلدم بل يتعّداه وجواب إىل الّسهر على تنفيذ ذلك القرار واإلستعانة ابلقّوة األصلي الذي خّوله له املشرع  والذي ال يقف عند  

ر ابستثناء حاالت التسوية القانونية للوضعّية أو إذا استند إىل أسباب  العاّمة إن لزم األمر، وال ميكنه التمّسك أبعذار إلعفائه من الواجب املذكو 
 251. شرعية تتعلق ابحلفاظ على النظام العام 

  ال إّن قدم البناء املخالف ليس من شأنه أن ميثل سببا شرعيا يكون حائال دون تّدخلها للتصدي له ضرورة أّن مرور الزمن، وعلى فرض تبوته،    -
 252بناء املقام من املتداخلة املخالف للرخصة املسندة هلا. يضفي الشرعية على ال

العمرانّية وإّ ا كذلك استيفاإ  - للرتاتيب  املخالفني  أو قرارات هدم ضّد  إيقاف أشغال  بعدم االكتفاء إبصدار قرارات  البلديّة مطالبة  ء مجيع  ّن 
لقراراهت  حتقق  أن  شأّنا  من  اليت  املادية  والوسائل  القانونية  ابلواجب اإلجراءات  إخالال خطريا  مُيّثل  ذاك  دورها  عن  ختليها  وأّن  الفعلي  التنفيذ  ا 

لفة صرحية احملمول عليها لفرض احرتام القانون وتسليما غري مربر من جانبها بعجز السلطة العمومية عن ردع املقاومة غري املشروعة ملقرراهتا وخما
 253ا. امتياز التنفيذ اجلربي لقراراهت  املادة العمرانية بتخويلها إلرادة املشرع الرامية إىل متكينها من سلطات هامة يف
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 .5201ديسمرب  30بتاريخ  127398عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  250

 .5012مارس  16بتاريخ  17535/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  251

 . 5201ديسمرب  25بتاريخ  18065/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  252

 . 5201جويلية   13بتاريخ  124007 عددو  120566عدد و  120024عدد  ايا يف القض   ة الصادر  ةم اإلبتدائياحكاأل  253
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املوكولة  نّ إ  - البناء  الراجعة هلا هي مهمة متواصلة ال جتد حّدا هلا مبجرد إسناد  مهمة معاينة ومراقبة أشغال  البلدايت ابملناطق  رخص    ملصاحل 
 254البناء. 

ال حيول دون مراعاة البلدية حلقوق األجوار واالستعانة أبهل اخلربة لتحديد وتطبيق الطرق الكفيلة إبجراء عملية    قرارات اهلدمتنفيذ  إّن واجب    -
 255ة عنها سيما وأّن جملة التهيئة الرتابية والتعمري تنّص صراحة على أن تتّم عملية اهلدم على نفقة املخالف. اهلدم ورفع األضرار النامج 

 :ختاذ قرارات اهلدم سابقة الإجراءات  -

بعدم    - البلديّة  يلزم  أن  شأنه  من  ليس  الوطن  تواجده أبرض  املخالف وعدم  غياب  أّن  على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  اإلجراءات استقّر  إتباع 
االستدعاء يف املستوجبة قانوان إزاءه أو بتأجيلها ضرورة أّن االستدعاء ال يعّد شرعّيا إالّ إذا تسّلمه املخالف وأنّه مىت كان الشخص الذي تسّلم  

لعينية للمسألة وللصعوابت الواقعّية يف  عالقة عائلية مقرّبة من املخالف أو يف عالقة قانونية وتيقة معه فإنّه يعتّد هبذا االستدعاء، نظرا للصبغة ا
 256. إعالم املخالف شخصيّا

اهلدم،  استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن استدعاء املخالف لسماعه يعّد من اإلجراءات اجلوهرية اليت ي ول جتاهلها إىل إلغاء قرار    -   
كن لإلدارة ذلك أّن هذا اإلجراء يعّد ضمانة أساسية لفائدة املخالف تفتح له إمكانية تسوية وضعيته قبل اختاذ السلطة املعنية لقرار اهلدم وال مي

أي وجه  أن تتفّصى من هذا اإلجراء الوجويب إالّ إذا كانت املخالفة غري قابلة للتسوية كمساسها ابمللك العمومي الذي ال يقبل االستيالء عليه  
 257من أوجه التسوية أو الصلح. 

رض بنفس اتريخ إجراء املعاينة متجاوزة بذلك اإلجراء ئن تبنّي من مظروفات امللف أّن البلدية املّدعى عليها عمدت إىل إجراء حمضر مساع العال -
ة قد املتعّلق مبحضر استدعاء العارض، فإنّه بسماع العارض بتاريخ سابق إلصدار القرار املطعون فيه يف خصوص املخالفة املرتكبة تكون اإلدار 

 258.يف خصوص مساع العارض  ابية والتعمريمن جملة التهيئة الرت  84استوفت الغاية من اإلجراء الوجويب املنصوص عليه ابلفصل 

الراجعة هلا هي مهمة متواصلة ال جتد حّدا هلا مبجرد إسناد  نّ إ  - البلدايت ابملناطق  املوكولة ملصاحل  البناء  رخص    مهمة معاينة ومراقبة أشغال 
 259البناء. 

ملالك    من الواجبات احملمولة على رئيس البلدية يف احلاالت اليت يتم فيها التصريح أبن بناء ما ينذر ابالّنيار أو متداع للسقوط توجيه تنبيه  -
ته مبوجب الواقع إتبا العقار يتضمن دعوته إىل رفع اخلطر الذي يهدد األجوار أو املارة أو املتساكنني أنفسهم حاال، أما يف حالة اخلطر الداهم  

بة بقرارات إخالء كلي أو جزئي،  الدراسات الفنية، فإن رئيس البلدية ميكن أن يصدر قراراته القاضية ابهلدم أو ابإلصالح حاال مصحو املعاينات و 
لدية يف تنفيذ  من القانون األساسي للبلدايت مساعدة رئيس الب  78تتوىل مصاحل األمن ابعتبارها مكلفة مبصلحة الشرطة البلدية مبوجب الفصل  و 

 260من ذات القانون.  74و  73مقرراته املتعلقة بتطبيق أحكام الفصلني 
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خالف خالفا ملا تسمك به انئب املدعي من كون االستدعاء قد وجه حملل النزاع املسوغ للغري وأّن االستدعاء ال يعّد شرعيا إالّ إذا تسلمه امل   -
االستدعاء وأن االستدعاء سلم للمتسوغ فإنه يعتد به ضرورة أن املشرع ذكر " توجيه   شخصيا مبقره األصلي، فإنه حىت على فرض عدم تسلم

 261االستدعاء مبكان األشغال". 

 الّنزاعات املتعّلقة أبمثلة الّتهيئة العمرانية:  -الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ر قد نّص على إحداث طريق  طاملا تبت وجود مثال هتيئة عمرانية مصادق عليه وساري املفعول قبل اتريخ صدور قرار اهلدم وأّن املثال املذكو   -

إبالتداعي اهلدم  قرار  البلدية حينما أصدرت  تثريب على جهة  فإنّه ال  اآلجال ،  الطريق يف  اإلعرتاض على فتح  العارض  أنّه كان إبمكان  عتبار 
 262، فإّن متّسكه ابملساس حبّق امللكية يغدو جمانبا للصواب. ، عن عدم علم أو تقاعس أو إمهالالقانونية وطاملا مل يقم بذلك

اذ مثال التهيئة العمرانية إىل املنظومة القانونية يظّل من جملة التهيئة الرتابية والتعمري، أّن نف  20و  19و    12أحكام الفصول  يستخلص من    -
املصادقة عليه الفصل    رهني  املذكورة  19طبقا ملا يوجبه  السلط اإلدارية  من االة  إلزامية تكون  ، وأّن استيفاء ذلك اإلجراء يفضي عليه صبغة 

 263املعنية مقيدة مبوجباته عند إصدار قراراهتا يف املادة العمرانية. 
وعليه فإنّه رغم إعراهبا   املتدّخل الوحيد يف هذه العملّية،مراجعة مثال التهيئة العمرانية يدخل يف جمال الّسلطة الّتقديريّة للبلديّة اليت ال تُعّد  إّن    -

 264. يف عملية املراجعة  عن نّيتها يف إدراج هذه املسألة ضمن جدول أعمال االس البلدي يف إحدى دوراته العاديّة، فإنّه ال ميكن إلزامها ابلبدء

 : الضبط اإلداري -اخلامسالقسم 

 : نظامه القانونالعامة ملفهوم الّضبط اإلداري و   املبادئ  -الفرع األول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
حّد    من املقّرر قضاء أّن سلطة الضبط اإلداري ال تكون ملزمة ابختاذ إجراء ضبطي معنّي إالّ مىت كان اإلجراء املزمع اخّتاذه ضروراّي لوضع  هإنّ   -

 265خلطر حمدق انجم عن وضعّية ذات خطورة خاّصة على الّنظام العام. 

مل  ال خالف أّن املقصود ابلسكينة والراحة العامة هي حالة اهلدوء يف املناطق السكينة ويف الطرقات العامة ويف امل سسات اليت يستدعي الع  -
واالحتشاد  العمومية  واحملالت  والضوضاء  األّنج  يف  املشاجرات  تاليف  تقتضي  اهلدوء  حالة  وأّن  الضوضاء  من  والتحصن  اإلزعاج  عدم  فيها 

ج وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الراحة ويعّد نشاط قاعات األفراح من ضمن األنشطة املعكرة للراحة العامة ما مل تكن مستجيبة والضجي
 266للشروط القانونية وذلك حتت رقابة سلطة الضبط اإلداري املختصة. 

 : التطبيقات املختلفة ملاّدة الّضبط اإلداري  -الفرع الثان
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 اعات املتعّلقة مبقّررات الغلق: الّنز  -  الفقرة األوىل 

  التّايل:  املبدإاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت
 

وأّن عدم   - الّنظر،  اإلداريّة ذات  الّسلطة  من  ترخيص مسبق  يستوجب احلصول على  أو غريه  إىل حمّل جتارّي  تغيري صبغة حمّل سكيّن  إّن 
يوجب   الوجويّب  اإلجراء  هذا  إىل صبغته استيفاء  احملّل  ذلك  إرجاع  بعد  إالّ  به  العمل  يوقف  ال  احملّل  بغلق  قرار  اختاذ  الّسلطة  تلك  على 

 267األصلّية. 
 

حقوق اجلوار ال تعترب مصدرا من مصادر الشرعية ابلنسبة للرتخيص يف ممارسة نشاط جتاري ما، فإّن مضار اجلوار ال تكون كذلك إالّ    إنّ   -
 268. مىت بلغت حّدا غري عادي ال ميكن أن يتحّمله اإلنسان العادي

وتعللها مبخالفة املعين للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل يف  إّن عدم إفصاح اإلدارة عن األسباب اليت استندت إليها الختاذ القرار املنتقد  -
ساغ  ميدان إصالح األسلحة دون حتديد دقيق ملوقع تلك املخالفات أو بيان هلا بصورة كافية ومد احملكمة مبكوانهتا ال يكتسيها التعليل املست 

مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وجيعل قرارها قد صدر دون    قانوان وال يقوم عنصرا كافيا للتحقق من صحة مستندات اإلدارة ومن مدى
 269سند واقعي سليم. 

غري    البلديّةأّن رئيس  و   صدر عن وزيرة ش ون املرأة واألسرة والطّفولة بعد أخذ رأي الوايلجيب أن تطفال ّنائّيا  األ  ايض غلق ر   ات قرار   إنّ   -
 270.القراراتمثل تلك ّص يف اخّتاذ ـخمت

ن ابلتايل  إّن وايل بنزرت ملا قام ابختاذ قرار اإلخالء املطعون فيه كان يهدف إىل البّت يف نزاع االستحقاقي مل يتم احلسم فيه قضائيا بعد ويكو   -
جله مّت  قد حّل حمّل السلطة القضائية للقيام بذلك من خالل استعمال صالحياته الضبطية اليت منحه إاّيها املشرع يف غري اهلدف الذي من أ

 271منحه إاّيها. 

 الّنزاعات املتعّلقة ابلرخص اإلداريّة:   -  الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
لسنة    33من القانون عدد    11و  10املنصوص عليها ابلفصلني    يف غياب كّل ما من شأنه أن يفيد خضوع العارض إىل املوانع والّتحاجري  -

املتعّلق بضبط توريد األسلحة واالجتار فيها ومسكها ومحلها، يغدو ما دفعت به اإلدارة من اعتبارات أمنّية    1969جوان    12امل رّخ يف    1969
إتبات ويشكّ  بندقّية صيد جمّردا وخاليا من كّل  العارض من رخصة مسك  تلك لرفض متكني  اإلّطالع على  اإلداري من  القاضي  أمام  مانعا  ل 

 272األسباب األمنّية واخلوض يف مدى وجاهتها وحيمل احملكمة على اعتبار قرارها املطعون فيه فاقدا لكّل دعامة قانونّية وواقعّية.

بعني اإلعتبار ما لرئيس البلدية من صالحيات يف   إّن الرقابة القضائية املسلطة على قرارات الرتخيص يف ممارسة نشاط ما هي رقابة دنيا أتخذ  -
الصناعات   العامة على مبدإ حرية  الراحة  له ترجيح موجبات  املتضاربة حىت جيوز  القيام مبوازنة بني خمتلف املصاحل  له  والتجارة هذا ااال ختّول 

 273لعامة. وممارسة النشاط ويتم ذلك على أساس تقدير وتقييم ملدى مساس ذلك النشاط ابلراحة ا
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أنّ   نّ إ  - من  املطلوب  الرتخيص  من  العارضة  متكني  رفض  يف  اإلدارة  به  دفعت  ابلسك  ما  آهلة  منطقة  هي  البحرية  ضفاف  ت مها منطقة  ان 
و  التسّوق  قصد  أنّ العائالت  ضرورة  طريقه  يف  وتقافية  ترفيهية  أبنشطة  مبختلف    القيام  والشباب  وأطفاهلم  للعائالت  قبلة  هي  البحرية  منطقة 

العمرية  ما أتّكد من ،  شرائحهم  الكحولية، وهو  املشروابت  بيع  الرتخيص يف  املكان حينما مينح  املساس خبصوصية  معه  الذي قد لشى  األمر 
قتضاه منطقة البحرية كمنطقة حيجر فيها بيع ومناولة  والذي صّنف مب  01حتت عدد  2012أفريل  2خالل القرار الصادر عن وايل تونس بتاريخ 

 274املشروابت الكحولية أو املختمرة لذات األسباب املوضوعية. 

املتعلق بضبط املقاييس املعتمدة ملنح رخض   1996جويلية    16من قرار وزير الداخلية امل رخ يف    2حيث خّولت الفقرة األخرية من الفصل   -
ز للجنة اجلهوية عند اإلقتضاء، تعديل مقاييس املسافات الفاصلة بني نقاط البيع حسب اجلهات والظروف يف حني  إستغالل حمالت بيع التبغ جتي

ع التبغ أّن الوالية واملعتمد مل يقوما ابلبحث الكايف ملعرفة ظروف ومالبسات مطلب العارض، وتعّمدا التظاهر بعدم معرفة أقدميته يف اختصاص بي
 275والدته منذ أكثر من عشرين عاما.  وأنه كان يستغل يف رخصة

طاملا تبت إمكانية وجود شبهة تالعب حصلت للبندقية موضوع الدعوى من خالل طمس رقمها األصلي وتعويضه برقم غري أصلي بطريقة  -
 مفتعلة، إىل جانب تدوين الرقم غري األصلي بوصف السالح املوجود برخصة املسك اليت حيملها العارض، فإّن قرار استصفاء البندقية يكون يف 

 276.طريقه
املنظّ إّن س - الّنصوص  يتبنّي مبراجعة كافّة  أنّه  للغرض ال يعين عيشها وإقامتها ابخلارج عالوة على  للعالج وحصوهلا على أتشرية  املّدعية  مة  فر 

سياقة   ىّل للنقل الربّي أّن ذلك ال يعّد مربّرا لسحب رخصة التاكسي منها، كما إنّه ال شيء قانوان حيول دون أتجري سائق حامل لبطاقة مهنّية يتو 
 277السيّارة موضوع الرخصة لعدم قدرة املّدعية على ذلك. 

يكون  إقامة املتمّتع ابلرخصة ابخلارج ومن مثّة    ّن النصوص القانونية املنظمة لرخصة التاكسي الفردي تفرض وجوب التفرغ وابلتايل عدم امكانيةإ -
 278. العارض إبقامته يف اخلارج قد أخل بشرط من الشروط املستوجبة قانوان

تفتيش دقيق عند   - به قضااي جنائية إىل  تعلقت  الداخلية والذي يقضي إبخضاع كل مسافر أجنيب  املّتخذ من قبل وزير  إّن اإلجراء احلدودي 
القانون عدد   التنصيص عليه صلب أحكام  يتّم  واملتعلق حبالة األجانب ابلبالد   1968مارس    8امل رخ يف    1968لسنة    7عبوره للحدود مل 

 279. أو أّي نّص تشريعي أو ترتييب آخر له عالقة بوضعية األجانب أو ابإلجراءات املّتبعة عند السفرالتونسية 

 الّنزاعات املتعّلقة ابمللك العمومي:  -ثالثةالفقرة ال

 : التّايل أدإىل إقرار املباحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة  خلصت
املتعلق مبمارسة الصيد البحري   1994جانفي    31امل رخ يف    1994لسنة    13يف فقرته األوىل من القانون عدد    26لئن كان الفصل الفصل   -

حصل عليها ينّص أّن أجل السنة يسري على األقصى من اتريخ إسناد الرخصة يف إقامة املصائد الثابتة وال عالقة له ببقية الرتاخيص اليت ميكن أن يت
، فإنّه  2013ة يف اإلشغال الوقيت للملك العمومي املينائي كصورة احلال واليت حتصلت عليها املدعية يف مارس  صاحب املشروع من ذلك رخص

خذ بعني وابلنظر خلصوصية املشروع وترابط مراحل إجنازه كان من املتعني على اإلدارة أن ال جتابه املدعية آبجال وضعتها بنفسها ولنفسها ومل أت
ا وحدة  ذلك  يف  إحتساب اإلعتبار  األجدى  من  ويكون  املدعية  مع  تعاملها  يف  قّصرت  تكون  وبذلك  فيه  املبذولة  اإلستثمار  ومصاريف  ملشروع 

 280اآلجال من اتريخ احلصول على آخر ترخيص.
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 :ومعادلة الّشهادات العلمّيةواملناظرات املبادئ املتعّلقة ابلّتعليم   -القسم الّسادس

 :الّتعليم  -الفرع األّول

 احلق يف التعليم:  -الفقرة األوىل

 : التّايل دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
ومة التعليم  لئن كان احلق يف التعليم من احلقوق املستمرة اليت جيوز تكرار املطالب بشأّنا، فإنّه يتجه التمييز بني احلق يف التعليم واختيار منظ  -

  احلقوق املستمرة ابعتبار أّن إتباع مسلك دون آخر ال يعين حرمان العارض من حقه يف التعليم.اليت خترج عن زمرة 
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 : للرتسيم يف املؤسسات التعليميةابلنسبة  -أ

 : التّايل دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
ا لقرار  إّن اشرتاط االستظهار برتخيص مسبق ابلنسبة إىل موظفي الدولة من اإلدارات الراجعني هلا ابلنظر قبل إمتام مراحل التسجيل يعترب خمالف  -

ا يعترب مبثابة  ضرورة أنه ال يعترب من قبيل الواثئق اليت استوجبها،وإ ّ   2014سبتمرب    9عميد كلية العلوم القانونية واإلقتصادية جبندوبة امل رخ يف  
حّددها  اجلامعة كما  رئيس  صالحيات  ضمن  يدخل  ال  والذي  الثالثة،  ابملرحلة  التسجيل  من  العارض  متكني  دون  حيول  جديد  شرط  إرساء 

املتعلق بتنظيم اجلامعات وم سسات التعليم العايل والبحث   2008أوت    4امل رخ يف    2008لسنة    2716من األمر عدد    8و    7الفصالن  
 282. سريها وقواعد

 : للمنح الدراسية ابلنسبة -ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

وإّ ا ابإلعتماد - للطالب  اإلجتماعية  الظروف  أساس  يستند على  منحة ال  يربز من   إّن طلب احلصول على  اجلامعية وطاملا مل  نتائجه  على 
يه يف غري  أوراق امللف ما يفيد إستجابة املّدعي للشروط املوضوعية اليّت تضّمنتها النصوص القانونية واملنشور التفسريي، فإّن ما متّسك به حمام

 283.طريقه

واحدة يف حالة توفّر الشروط القانونية يف الطالب ولذلك فإّن احلصول على  إّن إسناد املنح اخلصوصية للدراسة ابخلارج يتّم ملّدة سنة دراسّية   -
ا يف مطلب  تلك املنحة يف سنة معّينه ال ُيكسب املنتفع هبا حّقا يف مواصلة التمتع هبا بصفة آلية طوال دراسته وإ ا جيوز لإلدارة مبناسبة نظره

األصل املنحة  قرار  من شرعية  التثبت  إعادة  املنحة  امللف جتديد  استجابة  مدى  على فحص  اإلسناد عالوة  لشروط  الطالب  استجابة  ي ومدى 
 284لشروط التجديد. 

عاهد احملّددة سلفا وابلّتايل املنحة حمّل التداعي قد اُسندت للمدعي بصفة وقتية على أن يستجيب املدعي إىل شرط اإلنتماء إىل قائمة امل   نّ إ -
املدع و استنفذ  التحضريية  املرحلة  إسناد إبنتهاء  أّن  أنّه وفضال عن  املكتسبة ضرورة  احلقوق  املساس مببدأ  ينفي  ممّا   املتمّسك إبكتسابه  احلق  ي 

الناجتة عن القرارات اإلداريّة املستصدرة بناء على   ،املنحة املعنّية للمدعي كان بصورة وقتّية ال غري فإنّه من املّتفق عليه فقها وقضاء أّن احلقوق 
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 285.تفيد منها ال تصري ّنائّية مبرور الزمنمغالطة أو حتّيل املس

طاملا كان انتفاعه    ّن قيام اإلدارة بتمكني املدعي من املنحة لبعض السنوات دون وجه حق ال يعطيه حق مكتسب للمطالبة هبا صفة الحقة إ -
 286ل املخالفات من قبل اإلدارة.ابملال العام بصفة غري قانونية، وعليه فإّن القرار املخدوش فيه هو النتيجة الطبيعية للتصدي ملث

 اإلمتحاانت:  -ثانيةالفقرة ال

 الرسائل و األطروحات اجلامعّية: مناقشة املذّكرات و أ( 

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
م اخذة اإلدارة من أجل الفعل املنسوب إليها ال حمالة الّنظر يف مدى شرعية قرار اإلدارة الضمين برفض تعيني موعد تقدمي مذكرة ختم   تقتضي  -

 287الدروس من طرف العارض. 
أّن هلا سلطة تقديرية يف بتعلة  املذكرات للطلبة  لة لتقدمي األطروحات و جال املخوّ هلا قانوان لتقييد اآل  املخّولةليس لإلدارة أْن تستعمل السلط    -

 288هذا ااال بدعوى تنظيم سري املرفق العام للتعليم العايل أو احرتام الرتاتيب والقوانني.

اله، يعترب إّن استدعاء املرتشح للتأهيل اجلامعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول يف أجل ال يقّل عن تالتني يوما قبل التاريخ احملّدد لعرض أشغ  -
العلمية  الناحيتني  من  الطروف  أحسن  يف  اللجنة  أمام  عرضه  إعداد  من  متكينه  قصد  وذلك  للمرتشح  املمنوحة  األساسية  الضماانت  قبيل  من 

ليم العايل  والنفسية وال ميكن جلهة اإلدارة أن تتنصل من وجوب احرتام هذا اإلجراء أو االستعاضة عنه ابإلعالم املباشر أو ابلتعليق مب سسة التع
 289  الفالحي، سّيما وأّن املعنية أنكرت توصلها مبثل هذا االستدعاء يف األجل القانون.

 نتائج اإلمتحاانت: ب( 

 : التّايل أة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبداحملكمة اإلداريّ  خلصت
املعايري واملقاييس املعتمدة إلسعاف الطلبة بصفة مسبقة فإّنا تعّد  طاملا تبت من أوراق امللف أّن احملاضر املدىل هبا مل تتضّمن التنصيص على    -

والذي أوجب على اإلدارة ضبط هذه املعايري قبل بداية الدورة الرئيسية من أجل   2005نوفمرب    22  خمالفة ملقتضيات املنشور الصادر بتاريخ  
 290سعاف. تكريس مبدأ الشفافية واملساواة بني الطلبة عند الّلجوء إىل آلية اإل

اف عند  إّن جملس القسم و لئن كان يتمتع بسلطة تقديرية للبت يف مسألة إسعاف املعقب ضده ابلنجاح، إال أنّه يبقى مقيدا مبعايري اإلسع  -
التلميذ املعين إلنضباط قّلة اخاّصة إذا قّرر إسعاف زمالئه ممن هم يف نفس وضعيته ما مل يكن هناك مربّر خاص لرفض اإلسعاف ك  توفّرها يف 

   291.سوء السلوكو 

 جلان اإلمتحاانت:  (ج 
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 : ةالتالي ادئة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
صالح يف  ّن إصالح امتحان البكالوراي يتم ابعتماد مبدأ اإلصالح املزدوج يف بعض املّواد وجلان مراقبة اإلصالح يف بقّية املّواد وأّن جلان اإلإ  -

طـالع على أوراق  االمتحان املذكور تتمّتع بسلطة تقديرية كاملة يف إسناد األعداد اليت تعترب أعدادا ّنائية ال ميكن الطعن فيها وال املطالبة ابإل
 292االمتحان أو إبعادة إصالحها. 

لف  إّن رفض رئيس جلنة االمتحان اعتماد الزايدة يف العدد املسند للعارض يف مادة املواريث واإلبقاء على العدد األّول دون معاودة عرض امل  -
اللجنة و  اعتداء من جانبه على صالحيات  قواعد  على جلنة االمتحان يف تركيبتها اجلامعة يشكل  املطعون فيه مشواب خبرق  القرار  بذلك  يكون 

 293. االختصاص

تقييم علمية وموضوعية مستمدة ابألساس من كيفية عرض   - التأهيل اجلامعي كان م سسا على عناصر  املدعية  اللجنة برفض إسناد  إّن قرار 
النتائج وهي عناصر ال وط املدعية ألحباتها   بني  والربط  األجوبة  االشكاليات وعرض  عليها وقدرهتا على طرح  املطروحة  األسئلة  ريقة رّدها على 

  294  يف تقديرها. هاذه احملكمة مناقشتها أو احللول حملّ ميكن هل

 : املدرسي   الّتأديب -ةلث الفقرة الثا

 اإلجراءات التّأديبّية : أ(

 : ةالّتالي ادئة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

التأديبية وذلك بعدم السماح ألّي عضو ابملشاركة يف أعمإ-   ال جملس  نّه من املستقر عليه فقها وقضاء أّن اإلدارة ملزمة مببدأ احلياد يف املاّدة 
اداي لكّل  التأديب تبت أّن له خالفات مع منظورها موضوع التتبع التأدييب وذلك توّصال إىل إضفاء املصداقية والنزاهة على مداوالت االس، وتف

الشرعية   بعدم  متسمة  عنها  املتمخضة  األعمال  جيعل  فادحا  إخالال  التأديبية  ابإلجراءات  اإلخالل  شأّنا  من  التنكيل  أو  التشفي  يف  رغبة 
 295. الواضحة 

التأديب احملّدد خبمسة عشر يوما من اتريخ ارتكاب اخلطأ طبقا ألحكام الفصل    -   2716د  من األمر عد  60إّن أجل اإلحالة على جملس 
العايل والبحث وقواعد سريها  2008أوت    4امل رخ يف    2008لسنة   التعليم  بتنظيم اجلامعات وم سسات  الطالب   املتعلق  يتعلق فقط حبالة 

ه تركالذي صدر يف شأنه إجراء إداري عن العميد أو املدير مينعه من دخول مبان امل ّسسة اجلامعية وذلك هبدف محاية حّقه يف الدراسة و عدم  
 296 حمروما من هذا احلّق ألجل غري مسّمى.

املدرسي    - التأديب  بنظام  املتعلق  املنشور  ألحكام  السليم  التطبيق  منت  اخلاصة إّن  أساتذة  تالتة  حضور  يقتضي  التأديب  جملس  بني  خ برتكيبة 
ساتذة منتخبني ضمن تركيبة االس فإنّه صنفهم بني تالتة رمسيني  أفحسب أعمال االس، ضرورة ولئن نّص املنشور املذكور على وجود مخسة  

قتصر على األعضاء الرمسيني دون سواهم وأن حضور انئب او أكثر يتوقف على تعذر حضور عضو أو أكثر من  أن احلضور يوانئبني مبا يعين  
 297  اء الرمسيني.األعض

 العقوابت الّتأديبّية : ب(
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
وإن كان ال ميكن أن يرتقي إىل درجة التطابق الكلي يف خصوص ترتيب    املمتحنني  الحظه األساتذة املصححون بني ورقيتالتطابق الذي    نّ إ  -

فإنّ  ي كّ األجوبة،  األخطاءد حصو ه  نفس  وارتكاب  األجوبة  صياغة  مضمون  مستوى  على  التطابق  هذا  لنفس   ل  حريف  نقل  ي كد حصول  مما 
 298جوبة يف ورقيت االمتحان. األ
ا  ان، فإّنّ إّن ما نسب إىل املّدعية ينحصر يف كتابتها امسها على ورقة اختبار مادة االعالمية، وهي فعلة، ولئن كانت متثل خمالفة لرتاتيب االمتح   -

غم وفرة  ال ميكن أن تعترب من قبيل حماولة الغش أو سوء السلوك ومن مثة فإّن تسليط عقوبة إلغاء نتائج االمتحان والتصريح بعدم جناح املدعية ر 
 299حظوظها يف النجاح ابلنظر إىل معدهلا العام، ينطوي على عدم تالؤم واضح بني العقوبة واخلطأ املرتكب.

امل رّخ    2008لسنة    2716من األمر عدد    59لفصل  إحرتام اجلهة املّدعى عليها لآلجال القانونّية الدنيا املنصوص عليها ابإضافة إىل عدم    -
العايل والبحث وقواعد سريها  2008سبتمرب    4يف   التعليم  بتنظيم اجلامعات  وم سسات  يوما من اتريخ عقد جملس    15، احملددة باملتعّلق 

، فإن إصدارها لقرارين 2011جويلية    28أّن االس عقد بتاريخ  و   2011جويلية    5ء العارض بتاريخ  ّّنا أقّرت إبستدعاابلّنظر إىل أ  التأديب،
ل عملها هذا  خمتلفني من جهة آاثرمها على املّدعي دون أن تديل مبا يفيد سحبها للقرار األّول يف اآلجال القانونّية لسحب القرارات اإلداريّة، جيع

300. ف ابلّسلطة ومتلّبسا خبرق واضح لإلجراءات القانونّية مشواب إبحنرا
 

امل سسة   ّن ما أقدم عليه منظور املّدعي من ارتياده حرمة املعهد خممورا وجلبه لقوارير اخلمر، هو تصرف يتسم ابلتسيب والالمباالة وعدم احرتامإ-
أّن ي دي إىل إحداث اهلرج والتشويش، مما يكون معه قرار اإلدارة القاضي  الرتبوية فضال عن أّن هذا التصرف من شأنه أّن ي تر سلبا على زمالئه و 

 301. برفته من املعهد م سسا واقعا وقانوان 
إليه من    - ما نسب  ارتكب  قد  العارض  أن  تبت  فإلئن  املراقبة،  األستاذة  الباكالوراي يف حقه   نّ سوء سلوك جتاه  امتحان  إلغاء  تسليط عقوبة 

  ل أنّ وحتجري ترسيمه ملدة تالث سنوات والرفت من امل سسات التعليمية العمومية جيعل القرار املنتقد قد ذهب ابلعقاب إىل حدوده القصوى واحلا
املخ  به  ينتفع  أن  ميكن  الذي  العقاب  بتدرج  املنسوب  الفعل  تبوت  رغم  يسمح  املذكور  بعني النص  األخذ  اإلدارة  على  وقد كان  الف خاصة 

االمتحاانت  مبناسبة  التلميذ  إليها  يتعرض  اليت  النفسية  الضغوطات  ومراعاة  دراسته  مراحل  مدى  على  للمدعي  العام  السلوك  سالمة  االعتبار 
 302. وخاصة املصريية منها

 :العلمّية   ئدمعادلة الّشها -الفرع الثان

 إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة  خلصت

لوطنّية حيث يتبنّي ابلّرجوع إىل مظروفات امللف والنصوص القانونية املتعّلقة بضبط اإلطار العام لنظام الّدراسة وشروط احلصول على الشهادة ا  -
البيطري أنّه ال يوجد أّي نقص سواء يف الوح األمر ،  دات أوالربامج اليت يتم تدريسها ابملغرب مع ما يقع تدريسه يف تونسلدكتوراه يف الطّب 

املعادلة يف   إسناده شهادة  قبل  الرتّبص  إنتهاء  مذّكرة  مّدته سداسي واحد وإعداد  تكميلي  تكوين  املّدعي إبجراء  مطالبة  معه  تغدو  غري  الذي  
 303. اللجنة القطاعية للمعادالت اليت نظرت يف ملّفه منطواي على خطإ فادح يف التقديرطريقه من الناحية الواقعية والقانونية وجيعل ابلتايل قرار 

نظا  - أنظارها على ضوء  املعروضة على  األجنبية  العلمية  الشهادات  تقييم حمتوى  تتوىّل  املعادلة  أن جلنة  احملكمة على  فقه قضاء هذه  م استقر 
مدى مطابقته للنظام الوطين وذلك إبعتماد عناصر موضوعية تتعلق بسنوات الدراسة    والبحث يفالدراسات املعمول به يف البلد األجنيب املانح هلا  

 
 .5201 مارس  04بتاريخ  121644عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  298

 . 5201 أفريل 02بتاريخ  128409عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  299

 .5201 جوان  04بتاريخ  125985عدد  ة القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر يف  300

 .5201 جانفي 20بتاريخ  129370عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  301

 .5201 جويلية 14بتاريخ  129233عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  302

 .5201 ماي  29بتاريخ  125488عدد  القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  303



58 

 

تتمتع يف الشهادة وأّّنا  تسّلم  اليت  امل سسة  العلمي وطبيعة  العمل  املستوجبة إلعداد  واملّدة  اإلمتحاانت  إجراء  الربامج وكيفية   كّل ذلك وحمتوى 
 304. عليها من هذه الناحية على رقابة دنيا تتسّلط على ما قد ترتكبه من خطأ بنّي يف التقدير بسلطة تقديرية حبيث تقتصر رقابة القاضي

 املناظرات :   -الفرع الثالث

 :  التّايل أة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبداحملكمة اإلداريّ  خلصت

ابية ومن حيث أّن تنزيل النتيجة النهائية للمناظرة على موقع الواب ميّثل جمّرد عمل مادي األصل فيه املطابقة مع ما تقّرر مبوجب احملاضر الكت -
املناظرة املتمّسك   مثّ ال يكون م تّرا بذاته أو أن يتوّلد عنه حقوق.وطاملا تبت عدم التطابق البنّي بني القائمة النهائية للناجحني واإلعالم بنتيجة

 305به من العارضة، فال وجه للفصل بني عملية تنزيل النتيجة ابإلعالمية والنتيجة الواردة ابلواثئق الكتابية للمناظرة وحماضرها. 

تقدير    - بسلطة  تستأتر  اليت  املناظرة  للجنة  التقديرية  للسلطة  موكوال  أمرا  يبقى  النجاح  يف  للمدعي وأحقيته  العلمية  امل هالت  تقييم  كفاءة  إّن 
نون أو  املتناظرين وأحقيتهم يف النجاح وال رقابة قضائية عليها يف ذلك إالّ بقدر ما يشوب أعماهلا من خطأ فادح يف التقدير أو خرق بنّي للقا

 306اإلحنراف ابلسلطة أو اإلجراءات. 
احلاصلة يف عدد املساعدين للّتعليم العايل يف اختصاص القانون اخلاص وعلوم   ّن اجلهة املّدعى عليها ليست ملزمة بتسديد مجيع الشغوراتإ  -

 . وح للّتناظر اإلجرام وخاصة عندما يكون املستوى العام للمتناظرين دون املطلوب، وهو ما ميثل مربّرا لقبول عدد من املرتّشحني أقّل من العدد املفت
307 
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 املقّررة يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة املبادئ  : الباب الثان

 تعّدد أسس املسؤولّية اإلداريّة :  -القسم األّول

 املبادئ املقررة يف ماّدة املسؤولّية املبنية على اخلطأ :   -الفرع األّول

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة أصالة عنها:  -الفقرة األوىل

 مسؤولّية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام الّصادرة عن احملكمة اإلداريّة يف ماّدة اإللغاء : أ( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ر اخلطا الفاحش يف جانب اإلدارة ال يفرتض فحسب عدم تنفيذ األحكام القضائية يف من قانون احملكمة اإلدارية وإقرا  10إّن إعمال الفصل    -
إعالمها هبا   معقولة من اتريخ  يستوجبوإآجال  األحكام  إ   ا  لتلك  االمتثال  اإلدارة عدم  بتعمد  القصدي وذلك  الركن  تبوت  إىل ذلك  ضافة 

  308واإلصرار على عدم تنفيذها. 

 األعمال املاّدية غري الشرعّية: مسؤولّية اإلدارة عن ب( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ا  - لثورة ال ميكن اعتبار أحداث احلرق اليت متت فرتة الثورة من األمور الطارئة أو القوة القاهرة الفتقادها لشرط عدم التوقع، ذلك أّن أحداث 
وكان على البلدية التهي  هلا نظرا للوضع السائد ونظرا لوقوع حوادث مشاهبة يف مناطق أخرى كان   2010نة  انطلقت منذ شهر ديسمرب من س

عل الواقعة  األضرار  مس ولة عن  البلدية  ما جيعل  االستثنائية، وهو  الفرتة  هلذه  املناسبة  الالزمة  االحتياطات  اجتباهبا أبخذ  املمكن  أساس من  ى 
 309. لالزمة واملالئمة لتلك الفرتة قصد محاية األشياء اليت يف عهدهتا التقصري يف اختاذ التدابري ا

تبوت حصول املضرّة للمّدعية داخل امل ّسسة الرتبويّة ومن طرف جمموعة من التالميذ  الكافية حلراسة العون العمومي و   إّن عدم بذل العناية   -
وزارة الرتبية ال تعترب مقّصرة يف تسيريها للمرفق العام ويف واجب  فإّن  التابعني للم ّسسة وليس من طرف أشخاص غرابء عن امل ّسسة الرتبويّة،  

 310. كن مطالبة املكّلف العام بنزاعات الدولة يف حّقها ابلتعويض عن األضرار الالحقة ابملّدعية محاية العون العمومي التابع هلا وابلتايل ال مي

كن غلق  املالبسات اليت حّفت ابحلادث أّن السّيارة اإلداريّة اليت تُقِّّل مورث املّدعني من مركز احلرس إىل السجن كان قُفلها معطّبا وال ميُ إّن    -
يتّم ابهبا من اخلارج وأّن   املعين ابألمر وخاّصة برتكه دون كّباالت ومل  النقل قد قّصرا يف واجب حراسة  اللذان أشرفا على أتمني عملّية  العوانن 

ا ملرفق بذلك اختاذ االحتياطات الالزمة ملنعه من اهلروب واحلال أّن امل سسة األمنية مكّلفة بضمان سالمته وهذا اخلطأ على اتصال وتيق بسري 
 311يُعّد من قبيل األخطاء الشخصّية اليت يتم استبعاد مس ولية اإلدارة عن األضرار الناشئة عنها. العام وال 

 مسؤولّية اإلدارة عن اإلستيالء: ج( 
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
جلة يعّد انتهاكا خطريا حلق امللكية املضمون دستوراي وأّن الدعاوى املتعلقة استقر فقه قضاء احملكمة على اعتبار أّن االستيالء على العقارات املس  -

 312ابلتعويض عن قيمة العقارات املستوىل عليها ال تسقط مبرور الزمن.

أ التعويض ال يسوغ لإلدارة أن تضع يدها على العقارات اخلاصة دون أن تتوّخـى إّما سبيل اإلنتزاع من أجل املصلحة العمومية مع ضمان مبد  -
البيع ابملراضاة. وطاملا تبت أّن اإلدارة وإبقرار منها وضعت يدها فعليا على أرض النزاع دون إنتهاج أحد السبيلني املذكورين   العادل أو إجراءات 

ا العمل يكون من قبيل اإلستيالء ممّا جيعل مس وليتها قائمة على معنـى  القانون    17لفصل  أعاله وحرمت مالكيها من إستغاللـها، فإّن هذا  من 
 313املتعلق ابحملكمة اإلدارية املشار إليه أعاله.

صلحة العامة وفق  طاملا مل تدل البلدية املدعى عليها مبا يفيد إقتنائها العقار موضوع النزاع من مالكيه ابلرتاضي أو ما يفيد انتزاعه منهما لفائدة امل  -
عامة وال أبي سند يعطيها حق التصرف يف ذلك العقار تصرف املالك، فإن وضع يدها على عقار ما يقتضية التشريع املتعلق ابإلنتزاع للمصلحة ال

 314العارضني دون انتهاج القواعد واإلجراءات القانونية املقررة للغرض يعد من قبيل االستيالء املعمر لذمتها. 

ناصر امللكية  إّن االستيالء يتمثل يف إقدام اإلدارة على نزع حيازة عقار والتصرف فيه من يد مالكه األصلي بصفة ّنائية مما ينجر عنه انتقال مجيع ع   -
من طرق نقل امللكية إليها وذلك دون انتهاج إحدى الطرق القانونية املقررة لذلك كاالنتزاع من أجل املصلحة العمومية أو الشراء ابلرتاضي أو غريها  

ا لضعها فقط  يف حني أّن حقوق اإلرتفاق املخّولة لإلدارة مبقتضى النصوص القانونية ال ت دي إىل نقل ملكية العقارات اخلاضعة لتلك االرتفاقات وإ 
على أرض املدعيني قد أدى إىل نزع لعدد من القيود مثل حرية مرور مما ميكن معه ملالكها مواصلة استغالهلا، ومن مثّة يكون إحداث طريق عمومي  

اتل خاضعا حيازهتا والتصرف فيها منهما بصفة ّنائية مما اجنر عنه انتقال مجيع عناصر ملكية تلك األرض للجهة املّدعى عليها بشكل جيعل النزاع امل 
 315من جملة التهيئة الرتابية والتعمري.  23 الفصل ملنظومة االستيالء وغري مندرج ضمن منظومة االرتفاقات الناجتة عن الرتاتيب العمرانية على معىن

على أمثلة التهيئة العمرانية ال يتيح للبلدية حق املساس ابلوضعيات القانونية اليت نشأت بطريقة شرعية قبل املصادقة عليها كما أّن  إّن عدم اإلعرتاض-
رتاضي أو لك ابلفقه قضاء هذه احملكمة استقّر على أنّه يتوجب على البلدية قبل تنفيذها لطريق مربجمة مبثال التهيئة إّما اقتناء األراضي الضرورية لذ

استيالء على  اللجوء إىل االنتزاع من أجل املصلحة العامة وأّن عدم توّخيها إلحدى الطريقتني املذكورتني جيعل من وضع يدها على عقارا الغري عملية  
 316أمالك خاصة. 

االرتفاقات كّلما بقيت بيد املالك بعض   دأب فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن اإلحدااثت اليت تقوم هبا اإلدارة تكون خاضعة إىل منظومة  -
 317عناصر امللكية، وأّنا تكون خاضعة ملنظومة االستيالء إذا مل يبق لصاحب األرض أي عنصر من عناصر استغالل األرض. 

 مسؤولّية اإلدارة عن مقّرراهتا غري الشرعّية:  (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ينشأ احلق يف التعويض يف اتريخ حدوث الفعل الذي نتج عنه الضرر وتبعا لذلك يكون قد نشأ لفائدة املّدعني، قبل وفاة مورتهم، احلق يف    -
ملورتهم  التعويض عن الضرر احلاصل له نتيجة عدم شرعية القرار القاضي إبعفائه من الوظيف وأّن هذا احلق يعتربا عنصرا من عناصر الذمة املالية  

م وهو ينتقل بعد وفاته لورتته كأحد عناصر تركته وابلتايل ال جمال للبحث فيه خبصوص الضرر املادي عن شرط الكفالة كما أنّه ال يقصي حبك
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حد ذلك احلق يف التعويض عن الضرر املعنوي ابعتبار أنّه ليست له صبغة شخصية بل هو ضرر حاصل ملورتهم انتقل حق التعويض عنه إليهم كأ
 318عناصر الرتكة. 

هاء  إّن جرب الضرر املادي املرتتب عن قرار فسخ عقد تطوع ابجليش الوطين ال يغّطي سوى الفرتة املمتّدة من اتريخ فسخ العقد إىل اتريخ انت  -
أّن   إىل  ابلّنظر  احتماليّا  املادي  الضرر  يكون خالهلا  املّدة  انتهاء  لتاريخ  الاّلحقة  الفرتة  أّن  متأكد مّدته، ضرورة  يظل غري  بعنواّنا  العقد  جتديد 

 319خلضوعه للسلطة الّتقديريّة لإلدارة. 
حالة ملف  إّن التعويض للمّدعي ال يرجع أبّي حال من األحوال إىل وزارة الش ون اخلارجية وإّ ا ملنظمة دولية، وطاملا تبني أّن اإلدارة تولت إ  -

املتحدة للتعويضات، فإنّه ينتفي أي خطأ من جانبها على حنو ميكن معه مساءلتها ومطالبتها    املّدعي على اجلهة املختصة املتمثلة يف جلنة األمم
 320جبرب األضرار الالحقة به. 

لتعويض مبجرد  إّن اإلخالل مببدا املساواة أمام األعباء العمومية يشّكل سندا لقيام املس ولية اإلدارية وإنعقادها وإقرار أحّقية املتضرر منه يف ا  -
اص عبئا العالقة السببية بينه وبني األعمال اإلدارية أو املبان أو األشغال العمومية مّلما تبني أّّنا آلت إىل إتقال كاهله وحتميله بوجه خ  تبوت

منطقة خضراء  املدعني إلحداث  يعكس ختصيص عقار  نطاقها، وعليه،  تتنزل يف  اليت  العامة  املصلحة  أغراض  ترتب عن  استثنائيا وغري عادي 
تصرف يف  وجب مثال التهيئة العمرانية إخالال مببدأ املساواة أمام األعباء العمومية ضرورة أن من تبعاته إتقال كاهلهم من خالل حرماّنم من المب

  321عقارهم مقابل انتفاع العموم به نتيجة توظيفه كمنطقة خضراء. 

السياسية   - والعلوم  احلقوق  بكلية  متعاقد  للتدريس كمساعد  انتدابه  املباشرة مبجرد  عدم  على  اإلحالة  استيفاء شرط  عن  ابمتناعه  املدعي    إّن 
ه بتونس، رغم إلتزامه صراحة قبل التعاقد بعدم تعاطي مهنة احملاماة وإمضائه على عقد االنتداب وقبول بنوده اليت تشرتط ختصيص كامل نشاط 

نفل وضع  قد  يكون  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  مبهام  و لقيام  يف  إرادته  مبحض  غري  سه  طضعية  يف  حق  معه كل  ينتفي  مبا  لب  قانونية 
 322التعويض. 

 مسؤولّية اإلدارة عن احلوادث املدرسّية : ه( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

هم إّن حسن سري املرفق العمومي للتعليم يقتضي من اإلدارة السهر على سالمة التالميذ أو الطلبة ومحايتهم من األخطار اليت ميكن أن تعرتض  -
 323لتلك امل ّسسات واحلرص على درء األخطار اليت قد تنتج عنها. أتناء وجودهم ابمل سسة الرتبوية مبا يف ذلك صيانة املنشآت التابعة 

املتمثل يف تقصريها يف مح  - املدرسة سعى إىل احليلولة دون حصول اجلرمية فإّن ذلك ال حيول دون اإلقرار خبطأ اإلدارة  أّن مدير  تبت  اية  لئن 
لنظر إىل قصر سور املدرسة الذي ال يتجاوز ارتفاعه مرتا واحد والذي قفز  املرسسة من األخطار اليت قد تلحق ابلتالميذ واإلطار الرتبوي داخلها اب

 324منه اجلان لتنفيذ جرميته مث الفرار. 
إّن الواجب احملمول على مدير امل سسة الرتبوية يف حالة حصول حادث مدرسي يتمثل يف إسعاف املصاب أّوليا إىل حني تسليمه إىل وليه   -

 325م سسة صحية إذا كان وضعه خطريا وإمتام التكفل حبالته خالل أجل سبعة أايم من حصوله. ونقله بصفة استثنائية إىل 

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة عن أحد أعواهنا:  -الفقرة الثانية
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 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

و سلوك شخصي عنيف إنتهجه أحد أعوان األمن ضّد املتضرر، فإنّه ال ميكن لإلدارة التّفصي من لئن كان مرّد الضّرر الّذي حلق ابملّدعي ه  -
صل سلوك العون  مس ولية ما إجنّر عن هذا السلوك مبا أّن تعنيف املّدعي وقع من أحد أعوان اإلدارة عند القيام مبهّمته ومبقراهتا وابلتايل ال ميكن ف

وابلتايل تتحّمل  ملرفق العام لألمن العمومي وتكون اإلدارة بذلك مس ولة عن سلوك أعواّنا أتناء قيامهم مبهامهماملشار إليه رغم خطورته عن سري ا
 326. مبا يرتّتب عنه حتميلها مس ولية الضّرر احلاصل للمّدعي  تبعات ما ينجّر عن ذلك السلوك من إحنرافات وإخالالت

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

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

 مفهوم األشغال واملنشآت العمومّية: أ( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 ية للشركة التونسية للكهرابء والغاز وذلك بعّض إّن احملول الكهرابئي موضوع النزاع يعترب من املنشآت العمومية اليت ترجع ابمللك  -

 327النظر عن ملكية األرض املركز عليها ذلك احملّول وعمن حتّمل مصاريف تركيزه. 
طاملا مل يثبت إكساء الصيغة العمومية على اجلدار الذي أّدى سقوطه إىل إحلاق الضرر بسيارة املستأنفة مبوجب القانون، وما مل تتبع   -

ئدة املصلحة العمومية هتيئة فعلية الستعمال العموم أو لتحقيق مصلحة عامة أو لتنفيذ مرفق عام، فإنّه ال يعّد منشأة عمومية وال  إنتزاعه لفا
القضاء   جهاز  إىل  فيها  النظر  يرجع  إدارية  مس ولية  واملمتلكات  لألشخاص  فيها  يتسّبب  قد  اليت  األضرار  عن  الناشئة  املس ولية  تكون 

 328  مس ولية مدنية ختضع ألحكام القانون اخلاص.اإلداري وإّ ا 
التابعة للشركة التونسية للكهرابء والغاز تعّد منشآت عمومية تسهر تلك امل ّسسة على   إّن األعمدة واألسالك الناقلة للتّيار الكهرايئي  -

ّمة نفسها  صيانتها وحفظها واستغالهلا يف إطار مهّمة املرفق العام املكّلفة هبا، كما أّن األشغال اليت تقوم هبا الشركة املذكورة يف إطار امله
 329  ذلك فإّن النزاعات املتوّلدة عنها هي نزاعات إدارية.لرتكيز تلك املنشآت تعّد أشغاال عمومية ول

 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: ب( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
التونسية   - الشركة  العمومية الراجعة ابلنظر إىل  املنشأة  الناجتة عن  الناجتة عن  إّن األضرار  املس ولية  للكهرابء والغاز ختضع إىل نظام 

ل  األشغال العمومية واليت يستوجب قيامها توفر العالقة السببية بني الضرر واملنشأة العمومية مصدر الضرر وتكون مس وليتها يف هذا ااا
رر مرّده  الضّ   ابملنشأة عناية عادية، أو إذا أتبتت أنّ   قائمة على أساس قرينة اخلطأ، وال تعفى من ذلك إالّ إذا أقامت الدليل على اعتنائها

 330قّوة قاهرة أو أمر طارئ أو خطأ املتضّرر. 
األشغال  - عن  الناجتة  املس ولية  نظام  نفس  إىل  ختضع  العمومية  املنشآت  عن  الناجتة  األضرار  أن  على  احملكمة  هذه  عمل  استقّر 
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لسببية بني تلك األضرار واملنشآت أو األشغال املذكورة، إذ تكون اإلدارة صاحبة املنشأة  العمومية واليت تكون معقودة مبجّرد تبوت العالقة ا
لتفادي  أّّنا بذلت كل ما يف وسعها  إاّل إبتبات  تتفّصى منها  للغري وال ميكنها أن  املكلفة حبفظها مس ولة عن كل األضرار احلاصلة  أو 

 331ارئ أو نتج عن خطأ املتضرر أو الغري.حصول الضرر وأّن مرد احلادث كان قوة قاهرة أو أمر ط 
من املقّرر يف قضاء هذه احملكمة أّن اخلطوط الكهرابئية تعّد من املنشآت اخلطرة اّليت من شأّنا أن تتسّبب يف أضرار غري عادية  -

بغة موضوعية جتد أساسها يف فكرة سواء ابلّنسبة إىل مستعمليها أو إىل الغري وأّن املس ولية الناجتة عن األضرار اّليت قد تصيبهم تكتسي ص
من املس ولية إالّ إبتبات  تبوت الّضرر والعالقة السببية بني ذلك الّضرر وتلك املنشآت، وال ميكن لإلدارة التفصي ااملخاطر يكفي النعقاده

 332. أّن مرّد احلادث هو القّوة القاهرة أو خطا املتضّرر أو الغري

 اإلعفاء من املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: حاالت ج( 

 : ةالّتاليادئ احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

مترير اخلط الكهرابئي بصورة سابقة لبناء عقار التداعي وأّن العارض مل حيرتم ال األمثلة اهلندسية املسندة  حيث تبت من أعمال املعاينة أنه مّت    -
الالحقة   على أساسها رخصة البناء وال مسافة االرتداد القانونية عن اخلط الكهرابئي وعن الطريق العام مبا جيعل املّدعي هو املتسبب يف األضرار

 333به بصورة مباشرة. 
ة هتاطل طاملا تبنّي أّن اإلدارة مل تقم الدليل على أخذ االحتياطات الالّزمة ابلقيام ابألشغال الضرورية للجسر لدرء حصول أيّة أضرار مبناسب   -

تكون   ابلعربة  الاّلحقة  األضرار  مس ولية  فإّن  الطريق  عوارض  إىل  االنتباه  دون  املرور  بتعّمده  العربة  سائق  من  تقصري  وتبوت  حممولة األمطار 
 334ابلتناصف على الطرفني.

 جلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: د( ا

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

الالزمة، إالّ انّه قد تطرأ صور تتدخل فيها إىل  املبدأ أن تتوىل الذات العمومية اليت يرجع إليها امللك املراد توسيعه أو صيانته القيام ابألشغال    -
العمومية  للطريق  التابعة  األجزاء  تصرفها يف  عند  البلدايت  أصال كحالة  هلا  يرجع  ملك ال  على  السهر  هبا  يناط  أخرى  عمومية  جانبها ذوات 

شارات الضوئية إىل غري ذلك من الصور. و يغدو بذلك زالة احلواجز منها وتركيز اإلإة اليت تتوىل تنويرها وترصيفها و الداخلة ضمن املناطق البلدي
 البحث يف الذمة املطلوبة ابلتعويض يف تقصي ما ميكن أن جتنيه كل ذات عمومية من نفع من األشغال املتسببة يف األضرار املطلوب التعويض 

 335. عنها وعن إسهامها بفعلها أو أشغاهلا يف حصول تلك األضرار
ده منشاة عمومية فإن مس ولية التعويض تتحملها اجلهة اإلدارية اليت يقع على عاتقها واجب العناية بتلك املنشأة و يف صورة حصول ضرر مرّ     -

ذا كان املتضرر صيانتها مميزة خبصوص األضرار املرتتّبة عن املنشآت واألشغال العمومّية يف وضعّية املتضّرر إن كان املستعمل أو الغري، وتعترب أنه إ
الغري فاّن اإلدارة تكون مس ولة عن الضرر حىت ولو أتبتت عدم قيامها أبّي خطأ أو تقصري يف العناية ابملبىن املتنازع يف شأنه ويكفي    يف وضعّية

هرة أو خطأ  ة قاللمتضّرر إتبات وجود الضرر غري العادي والرابطة السببّية بينه وبني املنشأة العمومية وال تعفى من املس ولية إال إذا أتبتت وجود قوّ 
ع املتمّثل يف  املفرتض  اخلطأ  نظريّة  على  قائمة  اإلدارة  مس ولية  تكون  العمومية  املنشأة  مستعملي  من  املتضّرر  إذا كان  أّما  االعتناء املتضّرر.  دم 

يل على أّّنا اعتنت بصورة  العادي ابملنشأ العمومي اليّت جتعل عبء اإلتبات حمموال على كاهل اإلدارة اليّت عليها يف هذه الصورة أن تقيم الدل 
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 336كافية ابملنشأ العمومي. 
ي لئن كان عقد التأمني املربم بني الشركة املدعى عليها واملتداخلة يعّد من عقود القانون اخلاص، إال أّن ذلك ال حيول دون تفّحص القاض  -

ائل املعروضة عليه ابلوضوح وكانت واثئق امللف كافية إلفراغ  اإلداري لبنوده واستخالص النتائج القانونية املرتتبة عنه وذلك كّلما اّتسمت املس
ا يقتصر النزاع خاصة وأّن إحالل شركة التأمني حمل الشركة املدعى عليها يف األداء ال حيّور يف نظام املس ولية اليت انبنت عليها الدعوى، وا ّ 

  337لتلك املس ولية.  مفعوله على إحالهلا حمّل الشركة املطلوبة يف حتّمل األعباء املالية
 
 
 

 مبدأ عدم املساس ابملنشآت العمومّية: هـ( 

 : ةالّتالي ادئة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

ابلضرورة دون اإلذن  استقّر الفقه والقضاء اإلداراّين على اعتبار أّن اقرتان منظومة املنشآت العمومّية بتجسيد رهاانت املصلحة العامة حيول   -
يبقى   العمومية، على أن  العمومية وحسن سريها ومحاية األموال  املرافق  الباب إبزالتها، ولو كان تركيزها غري قانون، وذلك ضماان الستمرارية 

 338مفتوحا أمام املتضّرر يف كّل األحوال للمطالبة ابلتعويض عن العقارات املستوىل عليها هبذا العنوان. 

إىل تغييب لئن تبنّي من اإلختبار املأذون به أّن حتويل العمود الكهرابئي وتغيري مسار األسالك الكهرابئية التابعة له مُمكن إال أّن ذلك ي ول    -
نتيجة   املصلحة العامة لفائدة املصلحة اخلاصة وحتميل الشركة املدعى عليها تكاليف غري مستوجبة ابعتبار عدم تبوت ضرر الحق بعقار املدعي

ي واألمثل مّد األسالك الكهرابئية فوقه واليت ليس من شأّنا أن متّثل قيدا للمعين ابألمر للتصرف يف عقاره وال تكون عائقا دون استغالله الطبيع
ما وأّن العقار املعين كائن لشريط األرض الذي متّر عربه اخلطوط الكهرابئية املتظّلم منها ابلنظر إىل طبيعتها وموقعها واملساحة املركزّة عليها، سيّ 

ذن  مبنطقة طبيعية ذات صبغة غابية غري صاحلة للبناء حسب مثال التهيئة والرتاتيب العمرانية املصاحبة له، األمر الذي يكون حائال دون اإل
 339. إبزالتها

ف سوى جلرب األضرار املرتتبة عن أشغال  املتعلق خبطوط التلغراف واهلات  1887أكتوبر    12لئن مل تتعّرض أحكام األمر العلّي امل رخ يف    -
الكهرابئية  االسالك  ومترير  األعمدة  وجود  عن  الناجتة  األضرار  من  غريها  عن  التعويض  يف  احلق  يقصي  ال  ذلك  فإّن  وحفظه  اخلط  إحداث 

  340ر.ع أوجه الضر بعقارات اخلواص عمال ابلقاعدة العامة للمس ولية اإلدارية اليت تقتضي ان يكون التعويض عادال وشامال جلمي

 املبادئ املقّررة يف ماّدة املرافق العمومّية:  -الفقرة الثانية

 مسؤولّية املرفق الصحي: أ( 

 تديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء اإلستشفائّية: .  1

 : التّايلأ ة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبداحملكمة اإلداريّ  خلصت

س ولة عن إسناد األخطاء يف مادة املس ولية الطبية يتوّقف على طبيعة اخلطأ الناتج عنه الضرر ومأاته وظروف ارتكابه لتحديد الّذمة املالية امل  -
العاملة ابمل   الطبية  أو شبه  الطبية  اإلطارات  املفرتض صدورها عن  أو  الثابتة  األخطاء  الصحة مس ولة عن  تكون وزارة  ّسسات التعويض حبيث 

ما  للتعويض  املوجبة  لألخطاء  ارتكاهبم  أّن  اعتبار  وعلى  والتأجري  والنقلة  الّتعيني  حيث  من  إليها  لضعون  لكوّنم  نظرا  للّصحة  كان   العمومية 
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ة للصحة ليحصل لوال ما وضع بني أيديهم من صالحية املباشرة والعالج مبقتضى قرار توظيفهم يف هذا القطاع، يف حني تبقى امل ّسسات العمومي
أ املرضى  تعّلق األمر بظروف استقبال وإيواء  إليها ابلنظر سواء  الراجع  املرفق  اليت يكون مأاتها اخنرام سري  و حالة  مس ولة عن تعويض األضرار 

 341املعدات املوضوعة على ذمتهم ونظافتها وصيانتها أو غري ذلك من الصور.

 أساس املسؤولّية اإلستشفائّية: .   2

 اخلطأ الثابت: على أساس  اإلستشفائّيةملسؤولّية  ا -
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

أّنا غادرت   - الساعات ضرورة  بعض  يتجاوز  مل  إقامتها ابملستشفى، والذي  املدعية كان عند  الذي أصاب عني  التعفن  أن  يثبت  مل  لئن 
من األعراض الواردة واحملتملة يف   إلجراء العملية، فإن ما جاء بتقرير اخلرباء من أن إصابة املدعية ابلتعفن يعدّ املستشفى يف نفس يوم قبوهلا  

للعملية إبقاء املّدعية حتت املراقبة لبعض األايم سواء عن طريق اإلقامة ابملستشفى    ةمثل حالتها، كان يقتضي من ابب أتمني املتابعة الالحق
 342. عيد حمددة للعيادة وإعالمها بتلك املواعيد أو عن طريق ضبط موا

ملرض    - التفطن  وعدم  حّقه  يف  للمقام  الصحية  احلالة  متابعة  يف  التقصري  أجل  من  منعقدة كذلك  عليها  املدعى  اجلهة  مس ولية  تكون 
ت تستوجب إجراء املراقبة والفحوصات اإلعتالل ابلشبكية لدى األطفال مبكري الوالدة بصورة مبّكرة واحلال أّّنا وضعّية متأكدة للغاية، كان

ال اخلامسة  املرحلة  وأخطرها  مراحل  بعّدة  ميّر  أنّه  يتطّور، ضرورة  أن  قبل  مبّكرة  بصورة  املرض  ذلك  إىل  التفّطن  يقتضيها  اليت  مّت الدقيقة  يت 
ليت أجريت عليه مّتت بعد سنتني من  تشخيصها وما اجنّر عنه من تبعات واملتعّلقة أساسا إبصابته مبرض التوّحد خاّصة وأّن الفحوصات ا

فإّن العالقة السببية   وعليه،.، وفقا للصور ابألشعة اليت أجريت آنذاك  2008الوالدة وبطلب من رئيسة قسم املركز املدعى عليه أي يف سنة  
 343. بني اخلطأ الطيب سالف الذكر واملضاعفات البدنية والنفسية املطلوب التعويض عنها اثبتة

 

 :  على أساس املخاطر ة اإلستشفائّيةملسؤوليّ ا -
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

طبيعة إ  - تكتسي  اإلستشفائية  امل سسات  إيوائهم يف  املرضى مبناسبة  إىل  يتسّرب  الذي  اجلرتومي  التعفن  أجل  الصحي من  املرفق  ّن مس ولية 
لم سسة  خاصة حبكم قيامها على قرينة اخلطأ الذي يكون مفرتضا كّلما قام الدليل على أّن املتضّرر مل يكن مصااب ابلتعّفن املذكور قبل دخوله ل

أّّنا قامت بكّل ما يف وسعها لدرء اخلطر أو حصول أمر طارئ أو قوة   يف إتبات  ستشفائية للعالج، وال يتسىن دحضه إالّ إذا توفّقت اإلدارةاإل
ف ألّي  فإّن ما تذّرعت به اجلهة املدعى عليها من أنّه مل يثبت ابمللف الطيب ارتكاب اإلطار الطيب املشر   قاهرة أو خطأ ينسب إىل املتضّرر نفسه

 344.ي تقصري أو إمهال أتناء إجراء العملية أخطأ و أّن املدعي مل يفلح يف إتبات وجود 
ه، وهذا إّن التلقيح اإلجباري هو عبارة عن التزام قانون مقرتن بصاحل ااتمع إذ ال ميلك الشخص بصدده احلرية يف القيام به أو عدم القيام ب   -

واطنني من أجل املصلحة العامة املتمثلة يف منع انتشار األمراض واألوبئة يف ااتمع وال ميكن التكهن مسبقا اإللتزام يعترب عبئا مفروضا على امل
قة السببية حبميع االعراض اجلانبية اليت قد تنجر عنه وابلتايل فإّن االضرار اليت قد ترتتب عنه ختول للمتضرر احلق يف التعويض مبجرد تبوت العال

 345منه والتلقيح اارى.بني الضرر املشتكى 
 

 األشياء اخلطرة :على أساس ملسؤولّية ا (ب
 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
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اخلطأ ارتكب داخل الثكنة وأبداة متلكها اإلدارة مبناسبة ممارسة العون   خاصة إذا كان مس ولية اإلدارة عن أعماهلا اخلطرة مس ولية مرفقية خاّصة  
 17الفصل  ملهامه فإنّه يكون مّتصال بسري املرفق العمومي وي دي إىل مساءلة اإلدارة واليت يتعّهد ابلّنظر فيها القاضي اإلداري طبقا ملقتضيات  

 346. من القانون املتعّلق ابحملكمة اإلدارية

 :املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية التعاقديّة   -الفرع الثالث

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
وبصورة    ملعاقد اإلدارة احلق يف التعويض عن اخلسائر غري العادية اليت حلقته جرّاء تنفيذه لألشغال اليت أذنت هبا اإلدارة يف ظروف إستثنائية  -   
العا خم التوازن بني املصلحة  الظروف وهو حق ينضوي يف إطار حتقيق  إذا كانت جهة اإلدارة متسببة يف تلك  للعقد سّيما  املايل  مة ّلة ابلتوازن 

بح  الر واملصلحة اخلاصة و يندرج يف إطار تنزيه اإلدارة عن االستفادة من الظروف غري العادية اليت يالقيها معاقدها لتحقيق أقصى ما ميكن من  
 347واملنفعة. 

ة لئن اجتهت إرادة املشرع حنو ضمان بقاء امل سسات اليت متر بصعوابت اقتضادية سواء يف مرحلة التسوية الرضائية أو القضائية داخل الدور   -
التعاقد مع العمومية حتجر  املنظمة للصفقات  القانونية  النصوص  الشركات اخلاضعة   االقتصادية وتوفري أكثر احلظوظ هلا ملواصلة نشاطها، فإّن 

 348للتسوية القضائية. 
وإّ ا جيوز هلا مطالبة عن إجناز األشغال    هاقفتو تبوت مطالبة اجلهة املّدعى عليها للشركة ابلقيام أبشغال إضافّية فإّن ذلك ال يربّر  على فرض    -

 349.معاقدها بتعديل مبلغ الصفقة على ذلك األساس طبقا ملا جاء بكرّاس الشروط املتعّلق هبا
دينارا ممّا يكون    50على سحب كراسات الشروط سوى دفع مبلغ    ادو  تتضّمن تراتيب طلبات العروض املتعّلقة ابلصفقات املعنية قيطاملا مل  -

إقصا قرار  ويكون  الصفقات  لرتاتيب  خمالفا  ملخابرهتا  معينة  التجاري وصيغة  السجّل  بنسخة من  املدعية ابإلدالء  الشركة  على  االشرتاط  ء معه 
 350 اإللغاء. العارضة من املشاركة يف الصفقات املذكورة على ذلك األساس فاقدا لسنده ومتعنّي 

 وحدة النظام القانون للمسؤولّية اإلداريّة:  -القسم الثان

 القواعد املتعّلقة بتقدير الغرامات:   -الفرع األّول

 تقدير الضرر املاّدي:  -الفقرة األوىل

 الّضرر القابل للتعويض:  خصائصأ( 

 : التّايل أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباد خلصت

التعويض من    يشمل  - يقتضي االعتداد أبخطاء طالب  الضرر احلقيقي ويراعي مسامهة كّل طرف يف حصوله ممّا  العادل مجيع أوجه  التعويض 
حىّت يكون   خالل الّنظر يف صّحة الوقائع ووجاهة األسباب اليت أّدت إىل اختاذ القرار املدفوع بعدم شرعّيته ومراعاة جسامة األخطاء اليت ارتكبها

 351  ضي التعويض منطواي على تالؤم واضح بني األخطاء املرتكبة ومقدار الغرامة احملكوم هبا.حكم قا
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 االت الّضرر املاّدي:ب( جم
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

الغاية من غرام - أّن  اإلستيالء ال حتول دون احلصول على غرامة حرمان ضرورة  املالكني من إّن غرامة  التعويض عن حرمان  اإلستيالء هي  ة 
 352العّقار. عّقارهم يف حني أّن الغاية من غرامة احلرمان هي التعويض عن حرمان املالكني من األرابح واملنافع اليّت كانت ستنجّر هلم من إستغالل 

فرصة العمل والتسبب يف احلرمان من الكسب، أن    إّن من مقومات التعويض عن الضرر املهين كفرع من الضرر املادي واملتمثل يف تفويت -
 353  يكون اثبتا وحمّددا وجّداي وميكن تقديره على أسس ملموسة وواقعية من شأّنا أن ترقى به إىل مرتبة الضرر احملقق.

تنفيذ حكم اإللغاء لكونه يشكل صنفا  إّن أداء املسامهات جزء ال يتجزأ من التعويض عن القرار امللغى قضائيا ومن املتجه اعتباره من تبعات   -
 354من اصناف الضرر احلاصل هبذا العنوان.

 
 إلختبارات :ج( ا

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
إذا ما أتبت املعين  بواسطة خبري واحد عوضا عن تالتة فإنّه ال وجه للتمسك ببطالن    املنجز  يف حالة إجراء االختبار  -    االختبار املذكور إالّ 

 355ابألمر الضرر الذي حلقه من جرّاء االختبار خببري واحد خاّصة وأن املشرع مل يرّتب جزاء عن هذه املخالفة. 
املنتدبون قضائيا  -    إليها اخلرباء  يتوصل  اليت  السقوط  بذاهتا يف إعتماد نسب  ومنها إعتماد معّدل   ،احملكمة غري ملزمة إبتّباع طريقة خمصوصة 

تهاد يف هذا النسب، وأّّنا متلك حتديدها على ضوء ما تستنري به من اجلوانب الفنية والعلمية املضّمنة بتقارير اإلختبار وما تستأتر به من سلطة إج
 356اخلصوص ابإلعتماد على ما توفر لديها مبلف القضية من معطيات موضوعية ختّول هلا ذلك. 

امللف ويتفق  احملكمة غري مق  - له أصل اثبت يف  املستند إىل ما  التعليل  إذ ميكنها أن تستبعد بعضها أو حىت كّلها شريطة  بنتائج اإلختبار  يدة 
 357 والنتيجة اليت إنتهت إليها يف حكمها من غري حتريف وال خطأ يف الفهم والتأويل.

ميكن أن يوهنها اإلذن من حمكمة دون اليت تعهدت ابلقضية وذلك طاملا توفرت فيه  لة استقرائية تنري عمل القاضي واليت ال  يسإّن اإلختبار و   -
للفص الالزمة  إجرائه من خشروط صحته واملعطيات  أّن  القضية، كما  اخلصوم ويتعني ل يف  يهم مصلحة  تالتة خرباء إجراء  بري واحد عوضا عن 

 358. اتبات الضرر الناتج عن خمالفته
 359  اإلختبار دون االعرتاض على إجرائه بواسطة خبري واحد يعد تنازال منها على واجب إجرائه بواسطة تالتة خرباء.إّن حضور اإلدارة ألعمال  -
خطاء فادحة  إّن اعمال اخلرباء ال تقّيد احملكمة فيما توصلوا إليه وهلا أن تعتمد أو تعرض عنها جزئيا أو كليا شرط التعليل وكلما تبني هلا أّن أ    -

مورية اليت تسللت إىل تقديراهتم الفنية سواء من خالل نقص يف املناهج والوسائل اليت اعتمدوها أو حياد عن الوفاء مبا طلب منهم صلب نص املأ
 360.أتذن هبا احملكمة

 يقّدمها  دأب فقه القضاء على ترجيح أعمال اخلرباء املأذون هبا قضائيا على تلك املعّدة تلقائيا من أطراف النزاع ابعتبارها من قبيل احلجج اليت  -
اء ابستدعائه حلضور املعاينة أو إبطالعه الحقا على اخلصوم خلاّصة أنفسهم واليت غالبا ما يتّم إعدادها دون مراعاة حلقوق دفاع الطّرف املقابل سو 
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 361ما مّت االنتهاء إليه من أعمال ملناقشتها. 

 مؤشرات تقدير الّضرر املاّدي : (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ر املتداولة يف  إنّه من املبادئ املّتفق عليها فقها وقضاء أن يتّم تقدير قيمة العّقار يف حالة اإلستيالء يف اتريخ القيام وال ابلّرجوع إىل األسعا  -
 362اتريخ وضع يد اإلدارة على العّقار بوجه غري قانون. 

ارات اخلواص ابلتعويض الكامل ألصحاهبا عن قيمتها وعن مجيع األضرار ما من شّك يف أّن اإلدارة تكون ملزمة يف حالة اإلستيالء على عق  -
عقار املستوىل عليه  املتفّرعة عن ذلك، ويتّم تقدير الغرامة املذكورة استنادا إىل قواعد اإلنصاف وإىل مجلة من العناصر املادية واليت من أمّهها موقع ال

 363ابلدعوى القضائية.  ووجه التصّرف فيه من قبل اإلدارة  يف اتريخ القيام

ية إن التعويض عن فوات فرصة النجاح يستدعي من القاضي عند حماولته سرب خمتلف تفصيالته إنطالقا مما جتمع له من أدلة ابمللف القيام بعمل  -
تداعي يف شأّنا لو مت  يعتمد فيها حساب اإلحتماالت للتحقق من وجود عناصر متكاملة ترجح بصورة قوية وبينة إحتمال النجاح يف املناظرة امل

فرضا إعادة إجرائها وهو ترجيح ال يقف عند الرتشيح أي متليك كل مشارك يف مناظرة ملغاة حقا آليا يف النجاح حبكم إجتيازه فحسب تلك  
األخري العناصر اليت   املناظرة بل يتعداه إىل النظر يف دقائق الفرضيات إبجراء تقييم حسايب إلمكانيات جناح املعين ابألمر من عدمها لريصد يف 

يف   وافرة  حظوظ كانت  من  ابألمر  املعين  حرمان  ومدى  وجدية  حقيقية  لفرصة  التعويض  سند  القرار  تفويت  فرضية  وجود  يف كليتها  تعزز 
 364النجاح. 

الق - طروف  اإلدارية  املقررات  مشروعية  عدم  عن  الناجم  الضرر  يستوجبها جرب  اليت  الغرامة  تقدير  يف  التعويض  قاضي  ومالبساهتا يراعي  ضية 
ذاته كسند   حّد  اإللغاء يف  االكتفاء حبكم  عدم  منه  يستدعي  ما  وهو  وقوعه،  الطرفني يف  من  مسامهة كّل  به ومدى  املدعى  الضرر  وحقيقة 

  365  اؤه.إلغاقع  للحكم ابلغرامة بل االعتداد أبخطاء العون املتضرر ومدى صّحة وجاهة االسباب اليت أّدت ابإلدارة إىل اختاذ القرار الو 
هتا  إّن تقّيد قاضي التعويض حبكم اإللغاء ال ينال مما يستأتر به من سلطة يف استقراء الظروف اليت حفت بوقائع القضية والوقوف على مالبسا  -

 366 رامات املستحقة بعنواّنا.دير الغلتحديد مس ولية األضرار املّدعى هبا ونطاق مسامهة كل طرف لتق
تئنايف ملا ذهب إليه حكم البداية من تنظري إللغاء قرار قبول استقالة إبلغاء قرار عزل واستناده إىل مرتب املعين ابألمر  إّن جماراة احلكم اإلس  -

 367 وقضاءه بصرف ما يقارب جمموع املرتبات جربا للضرر املاّدي ينطوي على سوء تطبيق للقانون وخمالف للقواعد العاّمة يف ماّدة التعويض.
ء على إمكانية إبرام املدعي الصلح ملا يتعلق األمر بنزاع ذايت و لـّما يكون اهلدف من وراءه محاية حقوقه الشخصية وهو ما استقر فقه القضا -

ينتج عنه تنازل عن مقاضاة اإلدارة خبصوص ما مت التصاحل بشأنه. ومىت تبت أّن العارض تنازل مبحض إرادته عن مستحقاته املالية دون أن  
من عيوب الرضا، ومىت مّت احرتام ذلك الصلح من اإلدارة، فإنّه ال ميكن هلذا األخري الحقا املطالبة ابلتعويض عن ضرره    يشوب ذلك أّي عيب

 368املادي املتمثل يف حرمانه من مجلة األجور واملنح طيلة الفرتة اليت بقي فيها معزوال و ال بغرم ضرره املعنوي. 

 تقدير الضرر املعنوي:  -الفقرة الثانية
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ّن املوضوع ال يتعلق ابحلاالت اليّت تقتضي تطبيق ألهم ليس حادث املرور يف حّد ذاته  إّن الفعل الضار الّذي ينسب له التسبب يف وفاة مورت  -

الشخصيّ  األحوال  املّضمنة مبجلة  يتمثل  القواعد  ومباشر  ابلتعويض عن ضرر شخصي  وإّ ا  ابملواريث  واملتعلقة  ما حلق أبشقاء وشقيقات ة  يف 
 369، من لوعة وأسى نتيجة وفاته. لة قرابتهم به واليّت تعّد اثبتة ، ابلنظر إىل صاهلالك

إىل أهليه وإّ ا مينح إىل املتضرر نفسه إن بقي على  إنّه من املستقر عليه فقها وقضاء أّن التعويض املعنوي عن اآلالم ال ينتقل من الضحية   (ت
  370  .فإنّه ال جمال النتقال احلّق يف التعويض عن هذا الصنف من األضرار مبوجب اإلرث قيد احلياة أما يف صورة وفاته

مأمول من التعويض بعنوان هذا الصنف من الضرر من جرب اخلواطر ضرورة    م مع ماهوءا بعنوان الضرر املعنوي ال تتال إّن الغرامات احملكوم هب   -
خاصة   وابلنظرعمق آالم املتضررين من جرّاء فقدان عزيز عليهم    سمبدأ التعويض العادل الذي ال يبخن طبيعته الرمزية ال حتول دون تطبيق  أ

   371لدرجة قرابتهم به. 

 تقدير الضرر البدن:  -الفقرة الثالثة

 : التّايلدأ كمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبخلصت احمل

التعويض ا - مقدار  أّن  اعتبار  احملكمة على  فقه قضاء هذه  اليت ترتجم عن ذلك      ستقّر  املئوية  النسبة  من  الواحدة  النقطة  قيمة  أساس  حيّدد على 
السقوط أّن اجتهاد القضاء يف هذا اخلصوص يتفاوت حسب ظروف القضية ومالبساهتا وأيخذ بعني اإلعتبار سّن املّدعي ومدى خطورة حالته  

ة والعائلية واملهنية ومدى مسامهة اخلطأ الطيب أو عوامل أخرى يف تدهور تلك  الصّحية وأتتريها على السري العادي حلياته اليومية وظروفه الشخصي
 372احلالة. 

 تقدير الّضرر اجلمايل :  -الفقرة الّرابعة 

 : التّايلأ داحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

النيل من التكامل اجلمايل جلسد املعين ابألمر مبا لتّل معه تناسق أعضائه  استقّر عمل هذه احملكمة على اعتبار أّن الضرر اجلمايل يتمّثل يف    -
ن  ويقّلص من صفات اجلمال فيه وكذلك من حيث املقاييس املعتمدة يف تقديره واملتمثلة يف جنس املتضّرر وعمره وأانقته وما كان يتمتع به م 

  373هته. صفات اجلمال ومن تناسق عضوي وهيكلي قبل حصول اإلصابة اليت شو 

 الفقرة اخلامسة: الفوائض القانونّية: 

 : ةالّتالي ادئاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

القضاء   - القيام  ابإّن  األجل يف اتريخ  املقدار وحال  بدين اثبت وحمّدد ومعلوم  الوفاء  قيام ضرر انتج عن عدم  يستوجب  القانون  لفائض 
 374  املبلغ احملكوم به ال يكون واجب األداء إالّ بصريورة احلكم القاضي به ابات.ابلدعوى ضرورة أّن 
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إّن غرامة النتزاع ال تكون مستحقة الدفع إال بداية من اتريخ صدور حكم ابت غري قابل للطعن وأّن الفوائض القانونية ال تسري على تلك   -
   375العرامة إال من ذلك التاريخ. 

 :التقاضيأتعاب   –الفقرة الّسادسة 

 :  ةالتاليادئ احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

ها دأب فقه قضاء هذه احملكمة على أّن أتعاب التقاضي وأجرة احملاماة تدخل يف إطار العناصر الثابتة اليت تقضي هبا احملكمة كّلما طلب من -
ذلك على الطرف الذي خاب يف الدعوى لفائدة الطرف الذي وفق فيها بشرط تبوت تكبده بصورة فعلية ويقينية عناء ومشقة التقاضي  

 376ة. وأجرة احملاما 
  إّن طلب أتعاب التقاضي عن الطور االبتدائي نظرا لعدم ارتباطه أبصل احلق فإنه ال يعد من الطلبات اجلديدة اليت ال جيوز تقدميها ألول -

من قانون احملكمة اإلدارية وهي تشكل تكاليف إجرائية مستوجبة حتّمل على من تسّلط عليه   65مرة يف االستئناف عمال أبحكام الفصل  
 377  م.احلك

 اإلذن ابلنفاذ العاجل: -الفقرة الّسابعة  

 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

ن املبادئ العامة اليت تسوس م سسة النفاذ العاجل تقتضي أن يكون إعماهلا خاضعا حملض إجتهاد القاضي اإلداري وفق خصوصية كل إ  -
الة  منازعة  تعرض على أنظاره وأن إكساء األحكام ابلنفاذ العاجل يبقى إستثنائيا ومشروطا مبا يتوصل إليه من أمهية الضرر احلاصل وحجمه وح

 378تستدعي منه التدخل الفوري والعاجل عرب القضاء بصرف جزء من الغرامات احملكوم هبا.  التأكد اليت

 بعض القواعد العاّمة املتفرقة:   -الفرع الثان

األنظمة    -الفقرة األوىل  بقية  اإلداريّة عالوة على  تعويضات يف إطار نظام املسؤولّية  إمكانية احلصول على 
 اخلاصة للتعويض : 

 داريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإل خلصت

املعين ابألمر بدعوى يف    نّ إ (ث املشغّلة يكون حائال دون قيام  للمتضّرر احلصول على جراية سقوط من اإلدارة  وجود تشريع خاص يكفل 
ابلتعويض له عن الضرر املعنوي عمال أبحكام    التعويض عن الضرر املادي على اجلهة اإلدارية املس ولة، يف حني لّول له مطالبة هذه احملكمة

 379من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية. 17الفصل 

أحكام   ( ج من  عدد  ُيستفاد  يف  امل  2011  لسنة  40املرسوم  االضطراابت  امل  2011ماي    19 رخ  عن  الناجتة  األضرار  جبرب  تعلق 
البالد اليت شهدهتا  الشعبية  النصوص    .والتحركات  التعويض ومن  نطاقه  ينحصر يف  نظاما خاّصا  حُيّدد  مل  املشرّع  أّن  له  تطبيقا  الصادرة  الرتتيبية 
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وإّ ا اقتصر على جمّرد إقرار مسامهة مالّية  2010ديسمرب  17لفائدة املتضّررين من االضطراابت والّتحرّكات الّشعبّية اليت شهدهتا البالد بداية من 
تعويضات وقتّية وجزئية هتدف إىل إعانة املتضررين على مواجهة الصعوابت املتأّكدة وال تغّطي التعويض عن  يف جرب األضرار الالحقة هبم وهي  

 380. خمتلف أوجه الضرر الذي حلقهم

إّن املشرع مل حيصر حّق التعويض للمتضّررين من أحداث الثورة يف نظام قانون واحد عالوة على أنّه أبقى على حّقهم يف اللجوء إىل  ( ح
القضاء املختص للحصول على التعويضات املستحقة لقاء األضرار اليت حلقتهم على أن يتم خصم التعويضات اليت اسندت إليهم مبقتضى أحكام 

  97ـرسـوم عدد  واملتعلق جبرب األضرار الناجتة عن االضطراابت والتحركات الشعبية  امل  2011ماي    19 رخ يف  امل  2011  لسنة  40د  املرسوم عد
وعالوة على ذلك فإّن نظام التعويض  .ومصابيها 2011جانفي   14يتعلق ابلتعويض لشهداء تورة  2011أكتوبر  24 رخ يف امل 2011لسنة 

مل يكتمل بعُد إذ مل يتّم إصدار مجيع النصوص الرتتيبية املتعلقة بتطبيق أحكامه و تفعيل مجيع    2011لسنة    97م عدد  املقرر يف نطاق املرسو 
السقوط   نسب  الثورة ومصابيها وحتديد  لشهداء  النهائية  القائمة  إعداد  اليت صدرت وخاصة  ابلنصوص  الواردة  للمتضررين وضبط   اإلجراءات 

و ما يربر جلوء املعنيني ابألمر إىل القضاء املختص للمطالبة جبرب األضرار الالحقة هبم يف ظل التشريع العام للمس ولية  مقدار اجلراايت املستحقة وه
 381اإلدارية. 

 توجيه أوامر لإلدارة :  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ذه احملكمة يف ماّدة كّف شغب اإلدارة عن عقارات األفراد على اعتبار أّن اختصاص نظر القاضي اإلداري ال يقف إّن العمل متواتر لدى ه-   
إلزام أيضا  املستوجب قانوان بل يتعّداه ليشمل  تدّخلها مل يكن على الوجه  له أن  تبني  تغرمي اإلدارة ماداي وأدبّيا كّلما  ها ابلقيام  عند حّد طلب 

الّضرورية الفرديّة   ابألعمال  امللكّية  الشرعّي وعند االقتضاء كّف شغبها على  العمل غري  إتياّنا ذلك  قصد إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل 
عمومية وتسليمها شاغرة من كل الّشواغل وذلك ابستثناء حالة تشييد منشأة عمومية اقتضاء ابملبدإ العام للقانون الذي مينع املساس ابملنشآت ال

 382تغليبا للمصلحة العاّمة على مصلحة األفراد.وإزالتها 
 

 

 

 الباب الثالث: القواعد الواقع إقرارها يف ماّدة اإلنتزاع

 املبادئ املتعلقة إبطار اإلنتزاع :  -القسم األّول 

 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
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 ي دي عدم إدالء املنتزع مبا يثبت الشروع يف اجناز املشروع ولو على بعض العقارات األخرى املنتزعة مبقتضى نفس األمر، وكذلك عدم تبوت  -
   383القيام ابلدراسات فنّية لألشعال املزمع إقامتها إىل اعتبار ركن االستعمال مفقودا. 

 املبادئ املتعّلقة بغرامة اإلنتزاع :   -القسم الثان  

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

العقار إىل إّن احلق يف غرامة االنتزاع بعنوان احلرمان من األصل التجاري مرتبط ابلتشريع املنظم لالنتزاع وال يستقيم القول أبّن انتقال ملكية    -
لإلدارة   لفائدته لول  الوّ تنامل املنتزع  ممارسة  وإالّ الح صعة  املتسوغني  جتاه  للمالك  املخولة  الق   يات  مقتضيات  تضمنته  ما  املتعلق ألصبحت  انون 

  384  .ابالنتزاع لفائدة املصلحة العامة خبصوص التعويض عن احلقوق املنفصلة عن ملكية العقار غري ذات معىن وعدمية اجلدوى

غرامة     - لتقدير  العامة كأساس  للمصلحة  العقارات  انتزاع  ابلرتاضي يف سياق  املربمة  ابلعقود  االعتداد  عدم  على  اإلدارية  احملكمة  عمل  دأب 
 385  ضائي.نتزاع ابعتبار أّنا ال تعكس حقيقة األسعار املعمول هبا ابملنطقة زمن االنتزاع البرامها حتت وطأة االنتزاع الذي يفقدها العنصر الر اال

، واحد أو اهلكتاراستقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أّن قانون اإلنتزاع مل يشرتط تقدير قيمة العقار الواقع انتزاعه حبساب املرت املربع ال  -
ذلك أن وحدة القيس املعتمدة ليس من شأّنا أن ت تر على صبغة العقار و أّن النقص العالق يف إحدى عناصر اإلختبار ال يوهن من سالمة  

جتاوز الّنقص الذي   احلكم طاملا أن اإلختبار يعّد جمرد وسيلة استقرائية تستنري هبا احملكمة وهي خاضعة ملطلق اجتهادها وميكنها من هذا املنطلق
 386  قد يشوب أعمال اخلرباء املنتدبني وهلا أن تقّدر الغرامة ابإلستناد إىل ما تضّمنه ملف القضية من معطيات موضوعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباب الرابع: املبادئ املتعلقة مبادة توظيف األداء ا

 مبادئ الشرعّية اخلارجّية : -القسم  األّول

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

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

 : تّايلاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ ال خلصت
املعقبة من قبل رئيس    - اليت خضعت هلا  املعّمقة  املراقبة اجلبائية  بعملية  املتعلقة  املراسالت والواثئق  املراقبة  حيث وابلنسبة إلمضاء مجيع  وحدة 

 1991لسنة    556من األمر عدد    19يف إطار املشموالت املخّولة له قانوان مبوجب أحكام الفصل  الوطنية واألحباث اجلبائية، فإّن ذلك يدخل  
وحيث كما أّن  أو بعده.  2007لسنة    1192واملتعّلق بضبط مشموالت وزارة املالية سواء قبل تنقيحه مبوجب األمر عدد    1991امل رخ يف  

املعّقبة جاء من قبل رئيس الوحدة املذكور يف إطار تفويض ممنوح له من قبل صاحب  جاء إمضاء قرار التوظيف اإلجباري لألداء املسّلط على  
امل رخ يف    1975لسنة    384تطبيقا ملقتضيات الفصل األّول من األمر عدد    2006أكتوبر    3اإلختصاص وزير املالية مبوجب قراره امل رخ يف  

 387فويض حق اإلمضاء. واملتعّلق ابلرتخيص للوزراء وكتاب الدولة يف ت  1975جوان  17

 حمتوى قرار التوظيف وشكلّيات إصداره :  -الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
شكليا أو إجرائيا تصحيح اإلجراء املختل واختاذ قرار جديد يف التوظيف شريطة أن    الإصدارها لقرار توظيف إجباري خمت  جيوز لإلدارة يف حالة  -

ح  يتعلق قرار التوظيف التصحيحي بنفس الفرتة املشمولة بقرار التوظيف امللغى وبنفس األداءات املطالب هبا وأن ال يرتتب عن عملية التصحي 
 388ديد حمرتما آلجال التقادم.تعكري لوضعية املطالب ابألداء وأن يكون قرار التوظيف اجل

الشكلية اليت تشوب حماضر التبليغ إ ا تتعلق مبصاحل اخلصوم الشخصية وال يرتتب عليها بطالن إجراءات التبليغ إال مىت نتج    إّن اإلخالالت  -
 389عنها ضرر للمتمسك ابلبطالن.  

 : اجراءات املراقبة اجلبائية -الفقرة الثالثة
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

يتمّتع مضمونه بقرينة الصحة، وُخوَِّل لإلدارة يف  بتقدميه من قبل املطالب ابألداء و التصريح اجلبائي هو إجراء نص القانون اجلبائي على واجب املبادرة   إنّ  -
اإلدارة بعدم قبول التصريح اجلبائي إلتبات  ال وجه لتمسك    من مثّة فإنّه و   املقابل احلّق يف ممارسة الرقابة عليه طبق اإلجراءات القانونية للتثبت من صحة مضمونه 

صحة مضمون التصاريح  املدىل هبا ضرورة أن واجب إتبات عدم    عدم وجود نقص يف التصاريح الشهرية مقارنة ابلتصريح السنوي طاملا أّنا مل تدل مبا يعارض 
كتائب و معلومات حتصلت  خالل ما توفر لديها من تصاريح و   ن من جملة احلقوق و اإلجراءات اجلبائية م   37صحتها حممول عليها طبقا ألحكام الفصل  
 390عليها من الغري وذلك يف نطاق املراقبة األولية. 

للمطالب ابألداء وذلك كّلما تعّلقت املراقبة بوضعيّته    مقّر اإلقامة الرئيسيّن اجلهة املخّولة إلجراء املراقبة هي املصلحة اجلبائية اليت يوجد هبا  إ -
بوصفه شخصا طبيعّيا. أّما إذا ارتبط موضوع املراقبة بعملّية عرضّية خاضعة لألداء على القيمة املضافة، فإّن  به ةاملراقبلة وكّلما ارتبطت اجلبائية كام

يه. وطاملا أّن موضوع املصلحة اجلبائّية املخّولة إلجراء املراقبة هي تلك اليت مّت التصريح لديها ابلعملّية أو تلك اليت يقع بدائرهتا العقار املفّوت ف
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بصبغته  بطبيعته تميز على عملّية التفويت يف عقارات ياألداء على القيمة املضافة  التوظيف يف النزاع املاتل مرتبط بعملّية منجزة على عقار، ومبا أنّ 
 391. فإّن مكان التصريح هو نفسه مكان التوظيف واملراجعة أي مصلحة مراقبة األداءات بسوسة، العينية

 اإلخالالت املتعّلقة بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري وابلطّعن فيه:  -الرابعة قرة الف 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

إىل املعقب ضده ال مبقّر نشاطه، ابعتباره قد توقف عن     2005نوفمرب    23امل رخ يف    جبارياإلتوظيف  القرار  مصاحل اجلباية تولت تبليغ    نّ إ  -
منذ   النشاط  إليه يف عنوانه    2000ديسمرب    31ممارسة  اإلعالم ابلبلوغ موجهة  مع  الوصول  إقامته وذلك مبقتضى رسالة مضمونة  بل مبقّر   ،

. غري أن املعقب ضده مل يتوصل ابلرسالة املذكورة بسبب  جملة احلقوق و اإلجراءات اجلبائية من    3وذلك بناءا على أحكام الفقرة الثانية من الفصل
  نقص يف كتابة عنوان مقر إقامته الرئيسي الذي سبق لإلدارة أن نصت عليه كامال بقرار التوظيف ذلك أن العنوان املكتوب ابلرسالة مضمونة 

ر الذي يكون معه إجراء التبليغ املتبع من قبل مصاحل الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ مل يتضمن عدد الصندوق الربيدي التابع للمعقب ضده، األم
 392اجلباية خمتالّ. 

املعّمقة، هذا وأّن ورود عبارة اإلعالم بصيغة املفرد ال يعين ابملرّة تقييد   ّن املشرّع مل يفرض عددا حمّددا من اإلعالمات بنتائج املراقبة اجلبائيةإ-
إّن تعّدد اإلعالمات بنتائج املراجعة اجلبائية املعّمقة ليس استحدااث إلجراء جديد مل أيت به القانون وال ينطوي على  وعليه، فاإلدارة إبعالم واحد.

ا مل يتّم جتاوز فرتة املراقبة أو تغيري الفرتة واألداءات املعنية ابملراقبة وال املساس حبقوق املوظف عليه هضم للضماانت املخّولة للمطالب ابلضريبة طامل 
 393األداء يف اإلعرتاض على التوظيف اإلجباري لألداء.

التبليغ على عناصر اهلوية املنصوص عليها أعاله واملتمثلة يف إسم الشخص املبلغ له كامال  - وذيّل ذلك إبمضائه وأن    طاملا احتوى  حمضر 
بار الشخص املمضي على احملضر قد مّت تبليغه قرار التوظيف اإلجباري يف حق املعقب ضّده ابملكان الذي عّينه هذا األخري، فإن ذلك كاف العت

 394التبليغ صحيحا. 

 :الرقابة على الشرعّية اخلارجّية لألحكام الّصادرة يف ماّدة التوظيف اإلجباري  -الفرع الثان

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
إّن حمكمة املوضوع كانت على صواب حينما اعتربت أّن املنحة موضوع التوظيف تندرج ضمن املرتبات واألجور اخلاضعة للضريبة على    -

أ من جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبعيني والضريبة على الشركات، وذلك بقطع التظر عن   –  26و    25و    8و    1معىن الفصــول  
 395ا " منحة املغادرة" ابعتبارها مل ترد ضمن اإلعفاءات.التسمية اليت وصفتها هب

األطراف ابإلدالء    ن إ  - مطالبة  عليه  يفرض  وتوجيهي  استقصائي  له دور  إداري  قاضي  اجلبائية  املادة  نظره يف  عند  يعترب  املوضوع  قاضي 
أن ت، فإنه كان يتوجب على حمكمة احلكم املنتقد  للفصل يف النزاع إضافة إىل تدارك ما قد يشوب  تلك الواثئق من إخالال  ابلواثئق الالزمة

املضمنةابلعقود البيع والشراء  تواريخ  التوظيف ومن  بنفسها من أسس  الواردة  تتثبت  بتلك  الواردة هبا  التنصيصات  التوظيف   ومقارنة  بتقرير 
امل إما إىل اإلقرار بصحتها أو اإلذن إبعادة عملية احتساب األداء  لديها من واثئق  اإلجباري لألداء وتنتهي  يتوفر  ستوجب على ضوء ما 

 
 .2015جوان   22بتاريخ  313672القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   391

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311845القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   392

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  311852القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   393

 .2015جويلية 15بتاريخ  313143القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   394

 . 2015أكتوبر  30بتاريخ  310707القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   395



75 

 

الذهاب إىل اإلذن بتصحيح العيب الشكلي الذي شاب تقرير التوظيف اإلجباري إذا أتكد لديها أن ذلك   ه إبمكاّنا، بل إنّـ ومعطيات اثبتة
 396ال أتتري له على سالمة أسس التوظيف. 

إقر   - املطعون فيه على  اقتصرت احملكمة املصدرة للحكم  اليت  طاملا  الدفاتر  املنتدب مكتفية ابلرجوع إىل  إليها اخلبري  النتيجة اليت توصل  ار 
ميسكها عدل التنفيذ مع اإلعراض عن امل يدات اليت تقدمت هبا اإلدارة سواء انطالقا من املنظومة اإلعالمية أو من خالل االستقصاءات  

تسجيلها، األمر الذي تكون معه قد حادت عن النهج السليم يف استقراء    اليت استقتها لدى القباضة املالية خبصوص عدد اااضر اليت وقع
 397وقائع النزاع واستخالص االتر القانون منها. 

قاضي إداري له دور استقصائي وتوجيهي يفرض عليه مطالبة األطراف ابإلدالء    قاضي األصل ولئن يعترب عند نظره يف املادة اجلبائيةّن  إ  -
جراءات القيام ابلدعوى من اإلخالالت، فإن ذلك الدور ال ميكن حبال أن  إابلواثئق الالزمة للفصل يف النزاع إضافة إىل تدارك ما يشوب  
 398ل وأرابح.ميتد إىل حلوله حمل اإلدارة إلتبات حتقيق املطالب ابألداء ملداخي

 :مبادئ الشرعّية الّداخلّية  -القسم الثان

 :القانون املنطبق   -الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 حيث ترى هذه احملكمة أّن مباشرة الشركة املعقبة لنشاطها يف مناخ من املنافسة احلرة ال حيكمه حتديد مسبق لألسعار ال حيول دون حتديد  -

أحكام   هلا ضمن  هو خمّول  ما  وفق  لألداء  اإلجباري  التوظيف  بنائها ألسس  إعادة  إطار  واخلام يف  الصايف  الربح  من  لنسب  اجلباية  إدارة 
من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية ابإلعتماد على ما هو معمول به يف السوق وما حتققه م سسات اقتصادية مماتلة للموّظف   38الفصل  

 399عليه األداء، وذلك مىت مل تتوفر لديها حماسبة قانونية ميكن اعتمادها مثلما هو الشأن ابلنسبة للمعّقبة. 

أعباء يف شكل    - الرهون ال متثل  اإن  اجلبائي  26لفصل  رأمسال على معىن أحكام  التسجيل والطابع  ابعتبارها   فقرة أوىل من جملة معاليم 
رق  ليست أعباء فعلية وإ ا هي أعباء عينية وال تندرج ابلتايل ضمن قيمة العقار اخلاضعة ملعلوم التسجيل، األمر الذي يكون معه التمسك خب

 400. من جملة معاليم التسجيل والطابع اجلبائي  029الفصل املذكور وأحكام  26أحكام الفصل 

ابلتصاريح   2004واملتعلق بقانون املالية لسنة    2003ديسمرب    29امل رخ يف    2003لسنة    80من القانون عدد    59الفصل    يتعلق-  
من نفس القانون الذي   60، خالفا للفصل  2004ابلضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات اليت حل أجل إيداعها بعد غرة جانفي  
جانفي   غرة  قبل  إيداعها  أجل  حل  اليت  ابلضريبة  التصحيحية  التصاريح  على  بسنة    2004يسري  املتعلقة  تلك  على  وما    2003أي 

 401قبلها. 

 :أتويل النص اجلبائي    -انالفرع الث

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 . 2015أكتوبر  22بتاريخ  312123الصادر يف القضية عدد   القرار التعقييب  396

 .2015فيفري   16بتاريخ  312291القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   397

 . 2015أكتوبر  13بتاريخ  312830القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   398

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  311955ة عدد  القرار التعقييب الصادر يف القضيّ  399

 . 2015جويلية   02بتاريخ  312754القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   400

 . 2015أكتوبر  22بتاريخ  312757القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   401
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املتعلق مبراقبة التصرف يف امل سسات السياحية   1973أكتوبر    3امل رخ يف    1973لسنة    3املرسوم عدد  الفصل األّول من  يربز من األحكام    -
أّن تعريف امل سسات السياحية يقوم على معيار موضوعي    1973أكتوبر    30امل رخ يف    1973لسنة    58واملصادق عليه مبقتضى القانون عدد  

يست معيارا  يتمثل يف استقبال احلرفاء السياحيني وتقدمي خدمات اإليواء واملأكل أو املشرب أو الرتفيه لفائدهتم وأّن شكلية التصنيف أو الرتتيب ل
 402تنطبق حىت على غري النزل السياحية املرتّبة.الكتساب صبغة امل سسة السياحية اليت 

إحداث    ن إ  - املشرع من  دخار لإلستثمار هو قبول إيداعات األشخاص املاديني أو املعنويني من املرابيح احملققة لغرض اإلكتتاب يف  حساب ا هدف 
و ذلك للتشجيع على اإلستثمار و املسامهة يف التنمية اإلقتصادية،  اليت ستنجز مشاريع مصادق عليها  هلة لإلنتفاع ابإلمتيازات اجلبائية سندات الشركات امل 

اإل ولذلك   حساابت  أصحاب  متتيع  لإلستثمار  مت  اجلبائي. دخار  ابإلعفاء  املتعلق  الفص  ابإلمتياز  أحكام  تكون  ذلك  على  )جديد(   2لني  وترتيبا 
وذلك لتحقيق الغاية   1983من قانون املالية لسنة  32وح الفصل متالئمة مع ر  1997نوفمرب  24)جديد( من قرار وزير املالية امل رخ يف 15و

 املقصودة من املشرع و مبا حيول دون استعمال الفصل املذكور يف غري موضعه ويضمن حق اإلدارة يف استخالص الضريبة يف صورة عدم اإلكتتاب
 403."هلا اإليداعمن السنة الثالثة املوالية للسنة اليت مت خالديسمرب  31يف أجل معنّي "أقصاه 

 الشركات على  أو    على دخل األشخاص الطبيعينيترتبط ارتباطا وتيقا أبساس الضريبة  ية ضمن جمال تطبيق األداء و األقساط اإلحتياط   تدخل  -
 404وأّنا ال متثل أداءا مستقال بذاته و إ ا هي طريقة من طرق الدفع. 

واملتعّلق ابلتنظيم الصحي اهلياكل وامل سسات   1991جويلية    29امل رخ يف    1991لسنة    63من القانون عدد    2  لفصلالوارد اب  ّن التعريفإ-
ال ينطبق على امل سسات الصيدلية ابعتبارها ال تقّدم خدمات وقائية أو عالجية أو مهدئة بل يقتصر نشاطها    الصحية واإلستشفائية العمومية

املتعلق بتنظيم املهن الصيدلية على حتضري األدوية    1973أوت    3امل رخ يف    1973لسنة    55عدد  قانون  وفقا ألحكام الفصل األّول من ال
ال للتشخيص  للعموم واملعّدة  بيعها  املوّضبة قصد  املواد والكواشف  التضميد وكذلك حتضري  البشري والبيطري واألدوات ومواد  طيّب املعّدة للطب 

أّن املعّدة للصيدلة وبيعها. كما    كيماويةابجلملة والتفصيل وبيع النبااتت الطبية وصنع العقاقري البسيطة واملواد الوتوريد نفس املواد واألدوات وبيعها  
أن مباشرة الصيادلة البعض من األعمال اليت تدخل يف إطار اخلدمات العالجية أو الوقائية، كتضميد اجلروح، يبقى أمرا عرضيا وليس من شأنه  

 405عتبارها ابألساس م سسات لشراء األدوية واملستحضرات الطبية وما شاهبها وبيعها. يغرّي من طبيعتها اب

اية ّن عمليات بيع األراضي اخلاضعة لألداء على القيمة املضافة هي تلك املنجزة من قبل املقّسمني العقاريني الذين ميتهنون هذا النشاط بغإ  -
البيوعات العقارية اليت يقو  م هبا األشخاص العاديون بصورة عرضية ولئن كانت ختضع ملعاليم التسجيل واألداء على القيمة  الربح التجاري، وأّن 

 406الزائدة العقارية، إالّ أّّنا ال ختضع يف املقابل لألداء على القيمة املضافة. 

 القيمة الزائدة العقارية يف األمالك املوروتة تساوي الفارق بني سعر التفويت وسعر التكلفة الذي يضبط بناء على القيمة املصرح هبا مع   إنّ   -
 407عن كل سنة مثلما متسك به عن غري صواب انئب املعقبة.  % 10مهما كانت مدة التملك وليس إبضافة نسبة  %5إضافة نسبة 

وردت عاّمة وابلتايل من جمّلة األداء على القيمة املضافة    6لفقرة العاشرة من الفصل  ّن عبارة " بيوعات جتار التفصيل " املنصوص عليها ابإ  -
لسنة   69  تشمل البيوعات اليت تتّم إىل املستهلك مباشرة أو حىت البيوعات اليت تتّم إىل جتار آخرين، خاّصة و أّن الفصل الثان من القانون عدد

 
 . 2015 ديسمرب 21بتاريخ  311794القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   402

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311814ة عدد  القرار التعقييب الصادر يف القضي 403

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311925القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   404

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  311973القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   405

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  312000القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   406

 . 2015أكتوبر  22بتاريخ  312762التعقييب الصادر يف القضية عدد  القرار  407
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تكون    بذلكواملتعلق بتجارة التوزيع ابلتفصيل مل حيّدد طبيعة حرفاء اتجر التفصيل وإّ ا حّدد مصدر شرائه و  2009أوت    12امل رخ يف    2009
 408.إعادة تصنيف املعقب ضّدها كتاجر مجلة خبصوص جزء من معامالهتا منطواي على خرق للقانون 

 ة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذه املادّ  خلصت

اسبة  يف غياب تبوت بيع املعقب ضدها لألسهم اليت مّت الرتفيع يف قيمتها أو األسهم ااانية اليت حتصلت عليها, فإن ما جيب أن تتضمنه احمل  -
أن   األسهم ومبا  تلك  اقتناء  تكاليف  تعكس  اليت  القيمة  التارلية لألسهم وهي  القيمة  مّت اليت متسكها هي  اليت  األسهم  ااانية وكذلك  األسهم 

 409. الرتفيع يف قيمتها مل تتسّبب للمعقب ضدها يف أي تكلفة فإّنا تكون فاقدة ألي قيمة حماسبية

البيع موضوع النزاع قد متت عن طريق املزاد العلين وبطريقة الظروف املغلقة مما يقصي فرضية التالعب  طاملا تبت من أوراق امللف أن عملية    -
 410حبقوق الدولة، فإّن اإلدارة تكون يف غىن عن اللجوء إىل اإلختبار أو املطالبة به للتأّكد من الثمن احلقيقي. 

إلدارة اجلباية اعتمادها لتحديد األداء املستوجب  رع  الضريبة تعد آلية خّول املش  جملةمن    43إّن قرينة  و الثروة املنصوص عليها صلب الفصل    -
وهي تستند إىل أّن متويل االقتناءات والنفقات يكون من خالل مداخيل متأتية من نشاط خاضع للضريبة مل يقع التصريح به وهي قرينة تقبل 

املستعملة متأتية من مصدر آخر كنشاطه خالل السنوات السابقة أو البيع أو املرياث   الدحض إذا ما توفق املطالب ابألداء يف اتبات أّن األموال
 411أو اهلبات أو غريها. 

 التقادم :   -الثالثالفرع  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
ابلفصل  إ  - عليها  املنصوص  التدارك  آجال  اجلبائية  من    19ّن  واإلجراءات  احلقوق  القانون جملة  بعد دخول  املستوجبة  األداءات  على  تنطبق 

أن  ابعتبار  القدمي  القانون  ظل  الزمن يف  مبرور  تسقط  مل  واليت  التاريخ،  ذلك  قبل  املستوجبة  األداءات  على  التنفيذ، وكذلك  حّيز  تلك    املذكور 
عة يات، وإن نشأت يف ظل القانون القدمي، إالّ أّنا مل تستقر بعد. وابلتايل فإّنا، وعمال مببدإ األتر الفوري للقانون اجلديد، تصبح خاضالوضع 

 412منها. 20و 19الة احلقوق واإلجراءات اجلبائية خبصوص آجال التقادم وخاصة أحكام الفصلني 

واإلجراءات اجلبائية أّن مّدة املراجعة اجلبائية احملّددة بسنة من اتريخ اإلنطالق فيها إىل   من جملة احلقوق  40يستخلص من أحكام الفصل    -
راجعة   اتريخ اإلعالم بنتيجتها يف حالة عدم مسك احملاسبة ال حتتسب فيها فرتات التوّقف اليت مل تتجاوز يف مجلتها سّتني يوما، بشرط أن تكون

بادرة من اإلدارة وكانت موضوع مكاتبات بينهما وأّما ما جتاوز السّتني يوما من التوقف في خذ بعني االعتبار  ألسباب تتعلق ابملطالب ابألداء أو مب
 413يف احتساب مدة السنة. 

فإّن مراقبتها يف حدود ماله من انعكاس على أساس مبلغ األداء املستوجب يف السنة املوالية واليت مل يشملها   2000لئن مشل التقادم سنة    -
الفصل  الت  أحكام  يتعارض و  بعنوان سنة من    26قادم ال  املطالبة أبداء  إىل  املذكورة  العملية  ت د  مل  اجلبائية طاملا  احلقوق واإلجراءات  من جملة 

2000.414 

الباعثني   إنّ   - من  املنجزة  العقارات  ابستثناء  بعنواّنا  املضافة  القيمة  على  األداء  توظيف  هو  املبنية  العقارات  يف  التفويت  عمليات  يف   األصل 

 
 . 2015أفريل  13بتاريخ  313172القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   408

 . 2015أفريل  20بتاريخ  310874القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   409

 . 2015أفريل  20بتاريخ  311390الصادر يف القضية عدد   القرار التعقييب  410

 .2015فيفري   16بتاريخ  311684القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   411

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  311584القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   412

 . 0152ديسمرب  31بتاريخ  310630القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   413

 . 2015أفريل  20بتاريخ  311923القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   414



78 

 

دود  يف حالعقاريني واملعّدة قصرا للسكن. وترتيبا على ذلك ال ينحصر حق مصاحل اجلباية يف تدارك اإلعفاالت بعنوان األداء على القيمة املضافة  
االنتفاع غري  عمليات التفويت اخلاضعة هلذا األداء وإّ ا ميتّد إىل سائر العمليات اليت يراد منها تغيري صبغته السكنية الحقا مبا من شأنه تاليف  

    415 املشروع ابإلعفاء من األداء.

 :اإلعفاء من األداء    -الرابعالفرع  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

من م.ح.إ.ج. بسبب عدم إدراجها ضمن   39إلغاء قضاة األصل لتوظيف األداء املتعلق ابألقساط اإلحتياطية ملخالفته مقتضيات الفصل  إّن    -
ر على الضريبة على الدخل، ال يرتتب عليه طرحها من أساس الضريبة طاملا  إعالم املطالبة ابألداء بعملية املراجعة املعمقة املوجه إليها والذي اقتص

يف  أنه مل يقع دفعها أو التوظيف عليها توظيفا صحيحا، مثلما متسكت به اإلدارة، األمر الذي تكون معه حمكمة احلكم املطعون فيه قد أخطأت  
 416. تطبيق القانون ملا قضت بطرحها 

املتعّلق بضبط قائمة  1994فيفري  28امل رخ يف  1994لسنة  492( من قائمة األنشطة امللحقة ابألمر عدد III-6الفقرة )حكام طبقا أل -
ابلفصول   عليها  املنصوص  القطاعات  داخل  اإلستثمارات    27و  3و  2و  1األنشطة  تشجيع  جملة  ابمن  املقصود  الصحية  فإّن  مل سسات 
تكون حمكمة احلكم املطعون صاصات واملصحات ذات اإلختصاص املوّحد ".وبناء عليه،  واإلستشفائية " املستشفيات واملصحات متعّددة اإلخت

  49اعتربت املعّقب ضّده حمّقا يف اإلنتفاع بطرح املداخيل املتأتية من نشاطه كصيديل وفقا ألحكام الفصل    يف تطبيق القانون ملــاقد أخطأت  فيه  
 417. ال تنطبق على امل سسات الصيدلية من جملة تشجيع اإلستثمارات ضرورة أّن تلك األحكام

 النظام التقديري:  -اخلامسالفرع  

 : التّايل أار املبدانتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقر 
جملة الضريبة هي ضريبة حمددة املقدار وال تكتسي صبغة تصاعدية كما أن   مكّررمن   44IV..1إن الضريبة التقديرية املنصوص عليها الفصل    -

وتيق ارتباطا  مرتبط  الضريبة  دفع  أن  وطاملا  وابلتايل  التقديرية  الضريبة  هذه  لدفع  املوجب  املعامالت  لرقم  األدىن  احلد  يضبط  مل  بتحقيق املشرع  ا 
 418جب أداء الضريبة.الدخل ، فإنه يف غياب النشاط و عدم حتقيق أي دخل ينتفي وا

 :اإلمتيازات اجلبائية  -السادسالفرع  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

املالية امل رخ يف    2الفصل  تندرج أحكام    -    املتعلق   1997نوفمرب    24)جديد( من قرار وزير  القانون  الفراغ  التشريعي لسّد  التأهيل  يف إطار 
يف سندات الشركات اليت ستنجز مشاريع مصادق عليها و اتريخ اإلكتتاب  ابملّدة القصوى الفاصلة بني اتريخ إيداع األموال اليت ستخصص لإلكتتاب

ير رأس املال املكتتب، حىت ال تبقى تلك األموال املودعة جممدة ملدة طويلة دون استعماهلا لإلكتتاب، مما ي دي إىل التهرب الضرييب وحتر الفعلي  
ختصيص    وهو ما يتعارض مع الغاية اليت من أجلها منح املشرع امتياز اإلعفاء اجلبائي لألموال املودعة حبساب اإلدخار لإلستثمار، واملتمثلة يف

 419  .لك األموال لإلكتتاب، وأن غياب اإلكتتاب ينتفي معه احلق يف التمتع ابإلمتياز اجلبائي ولزوم دفع الضرائبت

 
 .2015فيفري   16بتاريخ  312259القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   415

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311925القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   416

 . 2015ديسمرب  21بتاريخ  973311القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   417

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311891القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   418

 . 2015ديسمرب  31بتاريخ  311814القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   419
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القار مقرتن بدميومة  - التسجيل ابملعلوم  التمتع ابمتياز  العقد   إّن  السكنية سواء يف اتريخ تقدمي  العقار للصبغة  به وهو ختصيص  التمتع  سبب 
ا لغري  إلجراء التسجيل أو بعده وإال ألصبح ذلك مدعاة للتحيل على القانون والتهرب اجلبائي ابلتمتع ابمتيازات أحدتها املشرع مّت االحنراف هب

 420ابملصلحة العامة.  موجب قانون أو موجب له عالقة وطيدة  أيمقاصدها دون 

 مسك احملاسبة:   -السابعالفرع  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التالية:  خلصت
حّن  إ  - من  ونزاهتها  يعين ابلضرورة سالمتها  الشكل ال  من حيث  احملاسيب  التشريع  ملقتضيات  احلسابية  و مطابقة  املضمون،  ابلتايل ميكن  يث 

 421  .القرائن الفعلية و القانونيةمجيع املعلومات والواثئق و لإلدارة مىت تبت هلا عدم توفّر هذين الشرطني تعديل املعطيات املضّمنة هبا ابعتماد  

واردة هبا فقط وإّ ا  للتنصيصات اإّن مسك احملاسبة وفق ما يقتصيه القانون ال يلزم إدارة اجلباية ابعتمادها ابعتبار أّنا ال تستمد حجيتها من ا  -
تضمنت احملاسبة إخالالت يف مضموّنا رغم قبوهلا من جهة الشكل أو كانت تفتقد ملا يدعمها من  ئق اليت تدعم تلك التنصيصات فمىتمن الواث

مدى صحة احملاسبة من انحية واستكمال جاز لإلدارة اعتماد القرائن القانونية والفعلية املتوفرة لدى مصاحلها للتأكد من    واثئق ضرورية وفواتري
 422 عناصر املراجعة اجلبائية من انحية أخرى. 

 :أساس الضريبة ونسبها    -الثامنالفرع  

 انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

اية  ّن عمليات بيع األراضي اخلاضعة لألداء على القيمة املضافة هي تلك املنجزة من قبل املقّسمني العقاريني الذين ميتهنون هذا النشاط بغ إ   -
البيوعات العقارية اليت يقوم هبا األشخاص العاديون بصورة عرضية ولئن كانت ختضع ملعاليم التسجيل واألداء على ا يمة  لقالربح التجاري، وأّن 

 423 الزائدة العقارية، إالّ أّّنا ال ختضع يف املقابل لألداء على القيمة املضافة.

لتحديد    استقر عمل هذه احملكمة على أنه يف صورة اختيار املطالب ابألداء للنظام التقديري ويف صورة غياب حماسبة قانونية فإّن اعتماد اإلدارة-
ع املنصوص  التوظيف  طريقة  على  الصايف  ابلفصل  الربح  الشركات   22ليها  على  والضريبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  على  الضريبة  جملة  من 

   424 مبثابة أعباء.   %30من رقم املعامالت ميثل رحبا وأن    % 70يقتضي حتديد رقم املعامالت اخلام أّوال ومن خالله اعتبار أّن 

 :اإلثبات يف الّنزاع اجلبائي  -التاسعالفرع  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: انتهت 
ىت أتبتت لئن كان عبء إتبات عناصر  ّو الثروة والنفقات الظاهرة أو اجللية وأسس التوظيف اإلجباري لألداء حمموال على إدارة اجلباية، فإنّه م   -

   425 يبة إقامة الدليل على عدم صحتها وتربير نفقاته اجللية وعناصر  ّو تروته.هذه األخرية تلك األسس والعناصر فإنّه يكون على املطالب ابلضر 
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تستند  38الفصل  ّن  إ    - اجلبائّية  للوضعّية  املعّمقة  املراجعة  أّن  على  نّص صراحة  اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق  جمّلة  إىل   من  السواء  حّد  على 
إلدارة اجلبائية حمّقة يف  احملاسبة ابلنسبة إىل املطالب ابألداء امللزم مبسكها وإىل املعلومات والواثئق والقرائن الفعلية والقانونية يف كّل احلاالت وتكون ا

يف صورة الّلجوء إىل طريقة القرائن القانونية والفعلّية  اعتماد ما تضّمنته حماسبة املطالبة ابلضريبة بصرف النظر عّما شاهبا من إخالالت، وذلك  حىت  
 426 .لتحديد رقم املعامالت ونسب الربح 

 الّنزاعات املتعّلقة ابملصادقة على تقارير االختبار:  -القسم الثالث

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

أكثر من خبري واحد فلكل منهم أن يقّدم تقريرا مستقال ما مل يتفقوا على تقدمي تقرير واحد يبنّي به  إذا كان اإلختبار قد أجري من طرف   -
كانوا متفقني على رأي واحد جتاه مجيع النقاط   تقدمي تقارير أو مواقف مستقلة مىترأي كل منهم وأسبابه ضرورة أّن ال شئ يلزم اخلرباء ب

 427. موضوع االختبار

مت    - االستئناف  فإنه ال ميكنها لئن كانت حمكمة  املراقبة،  من سلطة  هلا  ملا  مستنداهتم  ومناقسة  اخلصوم  تفحص حجج  إعاة  لك سلطة 
االبتدا  احملكمة  به  أذنت  اختبار  أاستبعاد  تعليل، وكان عليها  أدىن  ما  ئية دون  للتثبت يف صحة  االختبار  اإلذن إبعادة  تتوىل  إليه ان  نتهى 

 428ل فنية وتقنية. اأذون به ابتدائيا لتعلق األمر أبعماالختبار امل

إّن احللول اليت قدمها اخلبري صلب التقرير الذي أسست عليه احملكمة قضائها، إ ا هي حلول الحقة جاءت عن رؤية ودراسة وليس من    -
إليه اخلطأ املنسوي  الطيب  الفريق  اليت جاهبا  الظروف  إليها حينيا ويف نفس  التعويضات احملكوم  السهل اإلهتداء  بذلك   مشطة  هبا، وتكون 

  429. ابلنظر إىل املالبسات والظروف اليت حفت بعملية الوالدة وكان على احملكمة أن تراعيها يف قضائها 

 

 

 

 

 

 

 الباب اخلامس:قضاء السندات التنفيذية 
 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

 
دم  طاملا أّن الدين املطالب به ضمن بطاقة اإللزامة املعرتض عليها جيد سنده يف قرار توظيف إجباري ال يزال مستحقا ومل ينقض مبوجب التقا  -
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ا الثانية ابلرجوع يف بطاقة اإللزام املعرتض عليها بناء على أن سند  دين حمّل  لومل يقع الوفاء به بصفة كلية أو جزئية، فإّن قضاء حمكمة الدرجة 
 430منازعة وأّن مقدار الدين غري حمدد وغري اثبت كان يف غري طريقه. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الّسادس: قضاء اهليئات املهنّية 

 : الرتسيم -القسم األّول

 
 .2015جانفي 19بتاريخ  312512القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   430
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
خبصوص مطالب الرتسيم   الوطنية للمحامني  تكون عدم استجابة حمكمة احلكم املطعون فيه لطلب املعقب اإلطالع على حماضر جلسات اهليئة  -

عزل عن قانون الواقع النظر فيها أعاله بتعّلة عدم جدوى ذلك اإلجراء  يف غري طريقها واقعا وقانوان ذلك أن أتويل أحكام قانون احملاماة ال يتّم مب
ون عادي، وورد به كما استقر قضاؤها على احملكمة اإلدارية خاّصة أّن له مرتبة القانون األساسي وابلتايل علوية على قانون احملاماة الذي هو قان

مبراعاة هذه اخلصوصية، ان إالّ  يتّم  املاتل، ال  النزاع  احلال يف  الدورية، كما هو  التفاوضية  للهيئات  التقاضي ابلنسبة  انطالق آجال  أن أن  هيك 
احمل  8الفصل   قانون  البتّ من  بوجوب  اهليئة  يقّيد  ت اماة  بسابقية  مرتبط  األعمال، عالوة على فرضية  ق، وحىت  سكوهتا فهو  املسألة جبدول  ييد 

 431األجوبة االنتظارية اليت تعّلق اآلجال. 
أنه يف نطاق   1963جويلية    26يستخلص من أحكام االتفاقية املتعلقة بتبادل املساعدة والتعاون القضائي املربمة بني تونس واجلزائر بتاريخ      -

ميكن للتونسي املرسم هبيئة احملاماة ابجلزائر أن يطلب ترسيمه هبيئة احملامني بتونس إذا ما استكمل   التبادل والتعاون القضائي بني تونس واجلزائر
 432شروط الرتسيم املطلوبة ابلقانون املنظم ملهنة احملاماة بتونس. 

ات املعمقة الذين كانوا يتمتعون حبق  من القانون املنظم ملهنة احملاماة صراحة إىل وضعية املتحصلني على شهادة الدراس  4لئن مل يتعرض الفصل    -
إىل صياغة   الرتسيم جبدول احملامني يف ظل النظام القدمي فإّن ذلك ال ينم ابلضرورة عن إرادة أقصائهم من امكانية الرتسيم ابحملاماة وذلك ابلنظر

أّن نية املشرع اجتهت حنو استيعاب املتحصلني على   الفصل ذاته وإىل الغاية اليت يرمي املشرع إىل حتقيقها من وراء سن األحكام االنتقالية ذلك
ادة الشهادة املعنية صلب هذه األحكام، ومن مثّة فإّن الشرط املتعلق بتقدمي مطلب ترسيم خالل أجل الثالتة اشهر من اتريخ احلصول على الشه 

املاجستري،   الدكتوراه أو  املتحصلني على شهادة  ينطبق سوى على  االعلمية ال  ماي   15 رخ يف  امل  2006لسنة    30لقانون عدد  بعد دخول 
احملاماةامل  2006 مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  وإمتام  بتنقيح  والميكنتعلق  أي    ،  النتفاء  التاريخ  ذلك  قبل  شهادهتم  على  احلائزين  على  تطبيقه 

 433مفعول رجعي ألحكامه. 

القضائي املربمة بني تونس واجلزائر يستفيد منها  أحكام االتفاقية املتعلقة بتبادل املساعدة والتعاون  على اعتبار أنّ استقر فقه قضاء هذه احملكمة  -
األخ الدولة  مبدأ مواطنو كّل دولة طرف يف  إىل خرق  ي ول  القول خبالف ذلك  أّن  تونس ضرورة  اجلزائر واجلزائريون يف  التونسيون يف  أي  رى، 

ابلتشريع    املساواة بني التونسيني أنفسهم أبن يفتح لبعضهم ااال للرتسيم جبدول احملامني ابلبالد التونسية من دون توفر الشروط املنصوص عليهم
 434ط الرتسيم يف دولة أخرى، وهو ما أيابه املنطق السليم وي دي يف ّناية املطاف إىل التحّيل على القانون. الوطين وذلك مبجرد استيفاء شرو 

احملامني املباشرين فعليا    23و  22استقر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن أحكام الفصلني    - احملاماة والذين   ملهنةمن قانون احملاماة ال هتم إالّ 
املذكور، اجلمع بني هذه املهنة وأّي مهنة أخرى مأجورة، وهي ابلتايل   22ثناء املنصوص عليه ابلفقرة األوىل من الفصل  حيجر عليهم، عدى اإلست

الفصل   أحكام  إىل  ترسيمهم  بشروط  يتعلق  فيما  الذين لضعون  احملامني  الرتسيم جبدول  القانون والذي مل   3أحكام ال ختّص طاليب  نفس  من 
 435هين كشرط من شروط الرتسيم. يشرتط عدم مزاولة نشاط م

 

إّن اإلعفاء الصادر يف حق املعقب ضده ال ميكن أن يقوم أبّي حال من األحوال مقام العزل ألسباب خملة ابلشرف والذي يربر عدم الرتسيم    -
الفصل   أّن  القانونية فضال عن  الطبيعة  القرارين من حيث  احملامني الختالف  املرسوم عدد    3جبدول  القاضي   79من  مل يشرتط صفة  املذكور 

 436سنوات وهو ما يستجيب له املعقب ضده.  10م جبدول احملامني وإ ا مباشرة القضاء ملدة التقل عن للرتسي

املرسوم عدد  طاملا    - احملاماةامل  2011أوت    20 رخ يف  امل  2011لسنة     79أّن  مهنة  بتنظيم  تعرضه إىل شروط   تعلق  اإلحالة حني  يتول  مل 
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أطر النشر   الرتسيم إىل أي نص تطبيقي مبا يف ذلك النظام الداخلي املتمسك به من املعقبة. كما مل يتم نشر هذه الوتيقة ابلرائد الرمسي وبغريه من
 437سالف اإلشارة.  2011لسنة  79ملرسوم عدد لتسىن جماهبة املعقب ضدها هبا، األمر الذي يتعني معه االكتفاء بشروط الرتسيم الواردة اب

 التسعرية :  -القسم الثان

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 

ّن ذلك ال  استقر عمل هذه احملكمة على أنّه لئن ختضع العالقة الرابطة بني احملامي وموكله إىل قواعد خاصة مضمنة ابلقانون املتعلق ابحملاماة فإ  -
 عام حيول دون إدراجها ضمن عقد الوكالة عن اخلصام ويعترب احملامي وكيل خصام وهو ما ي دي إىل سقوط حّقه يف املطالبة أبجوره بعد مضيّ 

 438من م.ا.ع.  404من اتريخ احلكم النهائي أو االتفاق الذي انتهت به النازلة أو من اتريخ عزله عن الوكالة طبق أحكام الفصل 

لغ اليت قائمة األتعاب هي وتيقة تقوم مقام الفاتورة حيّررها شخص ميارس مهنة حرّة وحيّدد من خالهلا قائمة األعمال اليت قام إبجنازها واملبا  نّ إ  -
أّن   طاملاو  فه.بذاهتا عقدا أو التزاما وإّ ا تندرج يف إطار تنفيذ العقد الذي يربط احملامي حبريتعّد  هي بذلك ال  و   يستحقها مقابل تلك األعمال.

قبوال ينتظر  عرضا  ليست  األتعاب  و قائمة  إليه،  املوّجهة  الشخص  قبل  من  قبل   من  رفضها  صورة  يف  حىت  املفعول  سارية  لذلك  تبعا  تبقى 
 439احلريف. 

مستحقات املعقب ضده اليت يطالب هبا بعنوان أتعابه عن بعض القضااي اليت انب فيها املعقب والذي مل يتول هذه األخري خالصه فيها ال    نّ إ  -
ابعتبار أن هذه الطريقة خّصها املشرع ابلنسبة لألتعاب اليت مل ات استصدار قرار تسعرية يف الغرض  ميكنه احلصول عليها عن طريق انتهاج إجراء

توصل احملامي وحريفه إىل اإلتفاق بشاّنا وهي غري صورة احلال بناء على أن أتعاب املعقب ضده عن كل قضية سواء كانت منشورة لدى حماكم ي
صل  النواحي أو احملاكم اإلبتدائية أو حماكم اإلستئناف أو حمكمة التعقيب هي موضوع اتفاق بينهما جرى العمل عليه طيلة سنوات عديدة ومل حي

 440واليت بقيت بذّمة املعقبة.  فيها الف بينهما إال يف مستوى حتديد املستحقات اليت مّت خالصهاخل

 

 
 

 الباب الّسابع : املبادئ املتعّلقة ابملنافسة واألسعار 

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
ات أخرى يكون نشاطها منافسا لنشاط املستأنفة ال يُعترب شرطا متييزاي أو من قبيل اإلفراط يف  إّن الشرط املتعلق بعدم تعاطي نشاط لفائدة جه -

   441. واألسعار املتّعلق ابملنافسة القانون  من 5ل الفص استغالل مركز التبعية اإلقتصاديّة من قبلها وال مُيّثل تبعا لذلك خمالفة ألحكام

 
 . 2015جويلية   15بتاريخ  314197القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   437

 .2015جوان   15بتاريخ  312881الصادر يف القضية عدد   القرار التعقييب  438

 .2015جوان 22بتاريخ  313954ويف القضية عدد  313844القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   439

 .2015فيفري   16بتاريخ  314160القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   440

   .5201 جوان   22بتاريخ  29640احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  441
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إن الفراغ القانون الذي ميّيز قطاع حقوق البث السمعي البصري لألنشطة الرايضية يف تونس ال ميكن أبّي حال من األحوال أن يقصية من   -
تايل اال ابلجمال انطباق قانون املنافسة واألسعار وقواعد املنافسة احلرة والنزيهة طاملا كان ميثل نشاطا اقتصاداي لضع لقاعدة العرض والطلب وجم

 442  للتنافس بني األطراف الناشطة فيه.

إزاء املستهلك وهو ما يقطع داللة على كون ذلك    رسالة مفادها أّنا املطبقة  تكييف األسعار على أساس كوّنا " ّنائية "إ ا حيمل يف طياته  نّ إ  -
توفّر آلّيا مبوجب السياسة التجارية الواجب اعتمادها يف عنصر مراقبة تطبيق تلك األسعار م  سّيما أنّ   ما ال جمرد اقرتاح هلا،  ألسعار  يشكل فرضا
اقديها بقّية املواد النفطية وعالقة التزّود احلصري بتلك املنتوجات اليت تربط الشركة بوكالئها واليت جتعلها حُتْكُِّم السيطرة على سلوك مع  جمال توزيع

حلرية التفاوض جتاه ما تفرضه عليهم الشركة من أعباء جتعلهم يرزحون حتت وقع    ولئن يتمتعون قانوان مبركز التاجر املستقل لكنهم فاقدون   الذين
 443 .نفوذها الفعلي اإلقتصادي

والعقود ال حيول دون وضعها حتت جمهر قانون املنافسة   جملة اإللتزاماتاملدن عليها و إن شرعية بنود العقد النموذجي من وجهة تطبيق القانون    -
التجارية  للسياسة  عمادا   لكوّنا  وابلنظر  موضوعها  حبكم  البنود  هذه  العتبار  السوق  يف  املنافسة  حلرية  احلمائي  دوره  بعنوان  يتدخل   الذي 

الوكالء مركز  إضعاف  يف  ملسامهتها  وذلك  السوق  يف  املنافسة  سري  حبسن  خملة  للمواد   للمستأنفة،  املوزعة  للشركات  اإلقتصادية  اهليمنة  وتقوية 
 444  .النفطية عليهم وهو ما ي تر سلبا على حركية العرض و الطلب يف السوق ويف اإلجتاهني نفاذا إليها وخروجا منها

تدخلني  إّن عدم مشاركة املدعية يف الصفقات العمومية موضع املمارسات املخّلة ابملنافسة وعدم رفع دعوى يف املنافسة غري الشريفة من ابقي امل   -
ية، فإنّه  يف السوق املرجعية موضوع النزاع ال يكفي لوحده لنفي إتيان املستأنفة ومتدخلني آخرين معها أعماال خملة ابملنافسة، ذلك أنه من انح 

خالل  من الثابت من أوراق امللف أّن املّدعية يف األصل هي منافسة مفرتضة للمستأنفة ابعتبارها متارس نفس النشاط، ومن انحية أخرى فإّن اإل
 445 .بقواعد املنافسة احلرّة والنزيهة يكتسي صبغة موضوعية وحيّدد بغّض النظر عن مركز وصفة من اشتكى منه أو مارسه

يع آليات التمويل غري تلك املسندة من البنك التونسي للتضامن هي متويالت نقدية تسند للمرتشحني للحصول عليها قصد االستثمار  إّن مج  -
من ادها أبّي حال يف جمال الصناعات التقليدية وتبقى احلرية قائمة يف اختيار املزود أو ابملواد األولية للمنتفعني هبا و ال ميكن ابلتايل أن يكون إسن

 446 األحوال مصدرا ملمارسات خمّلة ابملنافسة.

 

 

 

 

 الباب الثامن:املبادئ املستمدة من نشاط اجللسة العاّمة القضائّية

ة من إّن املعلوم على امل سسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذي وظفته إدارة اجلباية على املعقبة حيتلف عن األداء على القيمة املضاف  -
يمة حيث طبيعة كل واحد منهما وطريقة احتساب التوظيف الناجم عنهما، ومبا أّن اإلعفاء الذي خوله هلا املشرع لص فقط مادة األداء على الق

الصناع  الصبغة  امل سسات ذات  املعلوم على  بدفع  ملزمة  تبقى  فإّّنا  البحري،  الصيد  مبيعات  تندرج ضمن  اليت  مبيعاهتا  طبيعة  ية املضافة حبكم 

 
   .5201 نوفمرب 13بتاريخ  28095 القضّية عدد ويف  28102احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  442
   .5201 نوفمرب  05بتاريخ  28144احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  443
   سابق الذكر.احلكم اإلستئنايف  444
   .5201 جوان   19بتاريخ  28435الصادر يف القضّية عدد  احلكم اإلستئنايف  445
   .5201 جوان   19بتاريخ  28489احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  446
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  447  والتجارية.

كون مبقتضاه مستوجبا إّن األداء على القيمة املضافة بعنوان عمليات بيع قطع األراضي من طرف املقسمني العقاريني يكتسي طابعا موضوعيا ي -
جنزها سواء مبجرد إمتام عمليات بيع تتنزل يف هذا اإلطار بقطع النظر عّما إذا كانت متواترة أو عرضية وأاّي كانت احلالة القانونية للشخص الذي ا

والب التقسيم  مهنة  ويباشرون  ذلك  يف  ترخيص  هلم  والذين  العقاري  ابلبعث  اخلاص  القانون  إىل  لضعون  من مما كانوا  غريهم  أو  العقاري  عث 
    448 األشخاص العاديني.

حتت النظام التقديري جيعله خاضعا للطريقة التقديرية يف حتديد املصاريف من جهة واملقابيض من جهة    نضواء املطالب ابلضريبة اإلإّن اختيار    -
من جملة الضريبة إذ تعد مقابيضا كافة املبالغ املقبوضة فعليا واليت ال يستثىن منها إال املبالغ    22من الفصل    IIأخرى على معىن أحكام الفقرة  

 449ملتعلقة ابلتسجيل وعلوم الطابع اجلبائي. احملسوبة لفائدة احلرفاء وهي ا

من حمصول مجلة املقابيض   %  70إّن إنضواء عدل التنفيذ حتت النظام التقديري يقتضي إخضاعه للضريبة على أساس ربح تقديري يساوي    -
لى القيمة املضافة ومعاليم التسجيل والطابع  اخلام اليت حققها مبا يف ذلك املداخيل املتأتية من معاليم التنقل والتوجه والنسخ فيما عدا األداء ع

ر واليت الجيوز  اجلبائي والربيد اليت يتوىل عدل التنفيذ استخالصها لفائدة اخلزينة العامة قبل اسرتجاعها بعينها الحقا من حرفائه املنتفعني ابحملاض
 450إدماج املداخيل املتأتية منها ضمن قاعدة احتساب األداء. 

إّن تبوت تفويت املعقب ضّدها لعقار بتلك املساحة وبذلك الثمن لفائدة ابعث عقاري هي م شرات جديّة تدّل على أّن الغرض من التفويت   -
من لقانون  كان لغرض البناء ال الفالحة وأن متسكها ابلوصف القانون لذلك العقار كعقار فالحي مل يكن الغرض منه إال االنتفاع مبا لّوهلا هلا ا

يه بناء على أّن  إعفاء من دفع األداء بعنوان القيمة الزائدة العقارية عند التفويت يف هذا العقار حبّجة أنّه عقار فالحي وهو أمر ال ميكن جماراهتا ف
 451اإلعفاء من ذلك األداء جيب أن يقرتن مبا يثبت احملافظة على صبغة العقار الفالحية. 

املعقب ضّدها واخلالصة من طرف أحد الشركاء من حسابه البنكي اخلاص ال تدخل يف إطار االسهامات املضافة كما  إّن الديون املثقلة على    -
 452ال تدخل يف إطار األعباء اليت يتعني طرحها بعد تبوت تسديدها. 

يرتتب عنها الرتفيع يف رأس املال   ّن االسهمات املنصوص عليها مبجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعني والضريبة على الشركات واليتإ  -
خالل   الشركاء  هبا  يساهم  اليت  املبالغ  قيمهي  أّن  للص  احملاسبية كما  الغري  السنة  لفائدة  الديون  قيمة  بطرح  تضبط  الصافية  األصول  ة 

القابلة للطرح من قيمة األواالستهالكات وا العمليات مهما كان نوعها و ملدخرات  اليت تشمل مجيع  الصافية  املطالب صول  إتراء  اليت ت دي إىل 
 453. ابلضريبة أو الزايدة يف ذمّته املالية 

 

الثالث:   العنوان 
 املبادئ املتعّلقة ابلطّعون اإلستدراكّية  
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 .2015أفريل  20بتاريخ  312897الصادر يف القضية عدد  لسة العامة القضائيةقرار اجل 448

 . 2015مارس 23بتاريخ  312656الصادر يف القضية عدد   لسة العامة القضائيةقرار اجل 449

 . 2015مارس 23بتاريخ  312214الصادر يف القضية عدد   لسة العامة القضائيةقرار اجل 450

 . 2015مارس  23بتاريخ  312305الصادر يف القضية عدد لسة العامة القضائية قرار اجل 451
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 الباب األّول: املبادئ املقّررة يف ماّدة إعادة الّنظر 
 : التّايل دأيف هذه املاّدة إىل إقرار املب احملكمة اإلداريّة خلصت

ميكن   - طوره  ال  يف  سواء  النزاع  يف  طرفا  تكن  مل  الطالبة  أّن  فيه  النظر  إعادة  املراد  احلكم  مبراجعة  تبنّي  إذا  النظر  إعادة  مطلب  قبول 
 454  االبتدائي أو طوره االستئنايف، ومل يثبت من أوراق امللف أّي معطى ميكن أن يفسر صفة القيام مبطلبها.

 العرتاض الباب الثان: املبادئ املقّررة يف ماّدة ا
 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

الفصل    - يندرج على معىن  االعرتاض  أّن مطلب  تستهدف سوى   79فضال عن  اليت ال  الطعون  اإلدارية ضمن  املتعلق ابحملكمة  القانون  من 
من نفس القانون من قبيل   41القاضية بتوقيف التنفيذ تعترب على معىن الفصل  األحكام الصادرة عن إحدى هيئات هذه احملكمة، فإّن القرارات  

 455اإلجراءات التحفظية اليت ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو ابلتعقيب. 

 املبادئ املتعلقة ابلقضاء االستعجايل  الرابع:  العنوان

 : الباب األّول: املبادئ اإلجرائية يف القضاء االستعجايل

 االختصاص:: األّول القسم

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

  اقامة   بصالحية  سواه  دون   يستأتر  الذي  الناحية  قاضي  إىل  قانوان  املسندة  االختصاصات  ضمن  يندرج  وفاة  حجة  استخراج  إىل  الرامي  الطلب
 456. االستعجالية املادة يف املنتصب االداري القاضي والية عن  لذلك تبعا لرج وهو الوفاة مضمون  فيها حرر اليت ملنطقةاب الوفاة حجة

  التدابري  من ابعتبارها االستعجايل القاضي نظر  مرجع عن ولرج األصل لقاضي فيها النظر يرجع اليت املسائل ضمن  إداري  قرار تنفيذ طلب يندرج
 457.  الوقتية الوسائل من وليست النهائية

  ضرورة   العديل  القضاء  مرفق  سري  إطار  يف  يتنزل  السفر  من ومنعه النظام  تلب  بتهمة  معه  والتحقيق  إيقافه  يفيد   مما  الطالب  متكني  إىل  الرامي  الطلب
 458. االدارية احملكمة اختصاص عن وخترج العديل القضاء جلهاز  ختضع قضائية أذون مبوجب إال تتم ال اجلرائم  يف والتحقيق يقافاتابإل االذن أن 
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 .5201 ان جو   16بتاريخ  54125الصادر يف ماّدة اإلعرتاض يف القضية عدد  القرار  455
 .2015 ماي  4بتاريخ  712877قرار الصادر يف القضية عدد ال  456

 . 2015فيفري   11بتاريخ  712671خلامسة يف القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية ا  457

 .2015 نوفمرب  5بتاريخ  712987يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  458
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  حكام األ  تلك  تكتسيها  اليت  النفاذ  صبغة  ابعتبار  القضائية  حكاماأل  بتنفيذ  االذن   له  ختول  ال  جاليةعاالست  املادة  يف  االداري  القاضي  سلطة  إن 
 459. الغرض يف قضائي اذن  استصدار ذلك يف مبا التنفيذ لضمان  اضايف أو مواز اجراء أي إىل اللجوء عن بذاهتا تغين واليت

  وترجع   1984  لسنة  63  عدد  القانون   من  67  الفصل  احكام  طبق  وجتارية  صناعية  صبغة  ذات  عمومية  م سسة  ابلرايضة  النهوض  شركة  متثل
 460. العديل القاضي  اختصاص إىل لنشاطها التجاري اجلانب عن الناشئة  النزاعات

  القاضي   اختصاص  عن   لرج   واملوانئ  التجارية  البحرية  ديوان  بذمة  املتخّلد  الدين  أصل  من   احلساب  على  مبلغ   على  احلصول  إىل  الرامي  االذن
 النزاعات   يف  املختص   صلاأل  قاضي  وأن   األصل  قاضي  نظر  مرجع  من  اختصاصه  يستمد  االستعجايل  القاضي  أن   إىل  ابلنظر  االستعجايل  االداري
 461. العديل القاضي هو الغري أو حرفائها أو  وأعواّنا العمومية املنشآت بني الناشئة

  القضاء   بوظيفة  املتصلة  األعمال   إطار  يف  يندرج  تهاصلوحيّ   النتهاء  فردي  اتكسي  استغالل  بطاقة  حبجز  الربي   للنقل  العامة  اإلدارة  عوان أ  قيام  إن 
 462. االدارية احملكمة والية عن خارجا املذكورة االستغالل بطاقة ابسرتجاع النقل لوزير استعجاليا اإلذن  إىل الرامي الطلب جيعل ما وهو العديل

  احملكمة  والية  عن   ولرج  االجتماعي  الضمان   لقاضي  ابلنظر  يرجع  تقاعد  جراية  ملف  متامإل  خدمات  قائمة  على   احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 463. االدارية

 464. االجتماعي الضمان  قاضي إىل ابلنظر يرجع  االجتماعي الضمان  بعنوان  املسامهات خالص إىل الرامي الطلب

 اليت   االجتماعي  والضمان   للجراايت  القانونية  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  النزاعات  ضمن  يندرج  تقاعد  جراية  على  مسلط  خصم  عن  الناشئ  النزاع
 465.سواه دون  االجتماعي الضمان  لقاضي فيها البت مهمة القانون  عهد

  احملكمة  والية  عن  خارجة  هبا   املرمسني  الطلبة  وبني  بينها  الناشئة  النزاعات  وتكون   اخلاص  القانون   ذوات  من  اخلاص  العايل  التعليم  ساتم سّ تعترب  
 466. اإلدارية

  القضاء   مرفق   سري  إطار  يف  يتنزل  عقاري  تسجيل  مطلب   إطار  يف  قدمت   بوتيقة  دالء ابإل   عقارية  حمكمة  لرئيس  استعجاليا  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب
 467. االستعجالية املادة يف املنتصب اإلداري القاضي والية عن ولرج العديل

 يتنزل   جزائية  دعوى  يف   التحقيق  ذمة  على  حمجوزة  سيارة  استخراج  بوتيقة   دالءابإل  عدلية  ابتدائية  حمكمة  لرئيس  استعجاليا  اإلذن   إىل  الرامي  الطلب
 468. االستعجالية املادة يف املنتصب اإلداري القاضي والية عن ولرج العديل القضاء مرفق  سري إطار يف

 
 .2015 سبتمرب  18بتاريخ  712941يف القضية عدد االبتدائية الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  459

 .2015 نوفمرب  17بتاريخ  712998يف القضية عدد االبتدائية اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  460

 .2015 جانفي  9بتاريخ  712740يف القضية عدد السابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    461

 .2015 مارس  30بتاريخ  471279يف القضية عدد التاسعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  462

 .2015 أوت 26بتاريخ  712956يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  463

 .2015 ماي  14بتاريخ  712722يف القضية عدد األوىل القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    464

 .2015 ديسمرب  14بتاريخ  713032يف القضية عدد االبتدائية الثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  465

 . 2015 جويلية  30بتاريخ  712957يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  466

 .5201 جويلية   14بتاريخ  712874يف القضية عدد الثامنة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  467

 . 2015 ماي 8بتاريخ  712866يف القضية عدد احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  468
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 الة   أعواّنا  ولضع   2006  لسنة 75  عدد  القانون   من 1  الفصل أحكام  طبق  اقتصادية  مصلحة  ذات  عمومية  م سسة والصناعة  التجارة  غرفة  متثل
 وترجع   اإلدارية  احملكمة  اختصاص   عن  خترج  أعواّنا  وبني  بينها  الناشئة   النزاعات  فان   وابلتايل  1985  لسنة  78  عدد  القانون   وملقتضيات  الشغل
 469. العديل القاضي إىل ابلنظر

  ابلتايل   ولرج  فيها  النظر  ابختصاص  األصل  قاضي  يستأتر  اليت  املسائل   من  يعد  فالحية  دولية  أرض  يف  حق  إسقاط  قرار  إلغاء  إىل  الرامي  الطلب
 470.اإلدارية احملكمة قانون  من 81 ابلفصل عليه املنصوص االستعجايل القاضي اختصاص عن

  االستعجايل   القاضي  ابعتبار  االستعجايل  اإلداري  القاضي  اختصاص  عن   لرج  شغل  حادث   عن  انمجة  مضرة   لتقدير  اختبار  جراءإب  االذن  طلب 
  األضرار  عن  للتعويض   اخلاص  ابلنظام  املتعلق  1995  جوان   28  يف  امل رخ  1995  لسنة  56  عدد  القانون   وأن   األصل  قاضي  من  اختصاصه  يستمد
  حوادث   عن  الناجتة  النزاعات  يف  النظر  اختصاص  الناحية  قاضي  إىل   سندأ  العمومي  القطاع  يف  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  بسبب  احلاصلة
 471.  الدعوى موضوع أو الطلب مقدار كان   مهما عنها النامجة األضرار وجرب املهنية واألمراض الشغل

 ابلنظر   االداري  القاضي  اختصاص   أن   وطاملا  االنتزاع  غرامة  بضبط  املتعلقة  الدعاوى  يف  للنظر  العدلية  للمحاكم  اختصاص  كتلة  املشرع  أسند  طاملا
 احلاصلني  واملعنوي  املادي  الضررين  لتقدير  خرباء  تعيني  إىل  الرامي  املطلب  فإن   األصلية  الدعوى  يف  ابلنظر  ابختصاصه  مرتبط  االستعجالية  املادة  يف

 املستحقة   االنتزاع  غرامة  تقدير   ضمن  حتما  يندرج  والذي  العمومية  للمصلحة  انتزاعه  عن  بدوره  الناجم  عقارها  استغالل  من  حرماّنا  جراء  للعارضة
 472. االستعجالية املادة يف املنتصب االداري  القاضي والية عن  لرج قبلها من

 اطار   يف  يندرج  حرفائه  أحد  ضد  للتضامن  التونسي  البنك  يثريها  أن   ميكن  اليت  القضائية  عاتالتتبّ   يقافإب  استعجاليا  االذن   اىل  الرامي  الطلب
  مما   اخلاص  القانون   حكامأ  إىل  تلك  بطبيعتها  واخلاضعة  إليه  املسندة  القروض  خبصوص  والطالب  املذكور  البنك  بني  تربط  اليت  التعاقدية  العالقة
 473.احملكمة هذه اختصاص عن خارجة جيعلها

  3256  عدد  ابألمر  احملدتة  اللجنة  عن  الصادرة  القرارات  من  بنسخة   دالءابإل  التونسية  احلديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
 ابلعفو   املنتفعني  العموميني  عوان لأل  اإلدارية  الوضعية  وتسوية  العمل  إىل  العودة  اجراءات  بضبط  واملتعلق  2012  ديسمرب  13  يف  امل رخ  2012  لسنة
 474. أعواّنا وأحد عمومية منشأة بني بنزاع لتعلقه االستعجايل االداري القاضي اختصاص والية عن لرج العام

 475.لألصل الفرع ةيعتب  بقاعدة عمال االستعجايل االداري القاضي اختصاص عن لرج أعواّنا وأحد عمومية منشأة بني القائم النزاع

 لتعلق   االستعجايل  االداري  القاضي  ختصاصا  عن  لرج  وفواتري  وصوالت  يف  متمثلة  واثئق  بتسليم  الوطنية  التلفزة  مل سسة  االذن   إىل  الرامي  الطلب
 476. حرفائها  وأحد عمومية منشأة بني بنزاع األمر

 
 .2015 أكتوبر 6بتاريخ  712971يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  469

 .2015 جوان 30بتاريخ  712920عدد يف القضية االبتدائية السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  470

 .2015جانفي  12بتاريخ  712713يف القضية عدد  الرابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    471

 . 2015 جانفي  22بتاريخ  712720يف القضية عدد  الثانية عشرالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    472

 . 2015 جويلية  5بتاريخ  712897يف القضية عدد احلادية عشر   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  473

 . 2015 جويلية  15بتاريخ  712867يف القضية عدد اخلامسة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  474

 .2015  جانفي  9بتاريخ  712734يف القضية عدد الرابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    475

 .2015 جانفي 30بتاريخ  712735يف القضية عدد السابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    476
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 اختصاص   ويعود  ادارية  صبغة   تكتسي  عمومي  ملرفق  الشركة  تنفيذ  إطار  يف  والغري  املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الشركة  بني  تنشأ  اليت  النزاعات
 477. االدارية احملكمة إىل فيها النظر

 ّنائية  صبغة  ابلتايل  ويكتسي  املذكورة  الدورة  يف  بنجاحه  االقرار  اىل  ي ول  تكوينية  دورة   يف   جناح  شهادة  من  الطالب  بتمكني  استعجاليا  االذن
 478. االستعجالية املادة يف االداري القاضي لفائدة املعقودة الوالية هبا تقرتن  اليت الوقتية الوسائل مفعول تتجاوز

 479. االستعجايل اإلداري القاضي اختصاص عن لرج الغري أو حرفائها أو أعواّنا مع العمومية املنشآت نزاعات

 480. االدارية احملكمة اختصاص عن لرج اخلاص الدولة ملك على عقار ملعاينة التجارية األكرية يف خرباء تعيني إىل الرامي الطلب

 481. االدارية احملكمة اختصاص عن ولرج القضاء مرفق تسيري ضمن يندرج عديل  استعجايل حكم تنفيذ إىل الرامي الطلب

  بقاعدة   عمال  املستعجلة  األمور  قاضي  وكذلك  اإلدارية  ابحملكمة  األصل   قاضي  اختصاص  دائرة  عن   لرج  والغري   عمومية  منشأة  بني  القائم  النزاع  إن 
 482. لألصل الفرع تبعية

 بصالحية   يقرتن   ال  فيها  والتصرف   العام  املرفق  عن  غريبة  تعد  مكوانته  أن   طاملا  اخلاص  القانون   إىل  العام  القانون   لذوات  التابع  اخلاص  امللك  لضع
 483. اخلاص القانون  لذوات الراجع امللك عن لتمييزه حينئذ مربر وال االدارة لفائدة مداخيل حتقيق إىل عادة ويهدف العامة السلطة

  االدارية  احملكمة  لنظر  الراجعني  وغري  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  للنظام  اخلاضعني  غري  أعواّنا  و  العمومية  املنشآت  بني  القائمة  النزاعات  إن 
 484. لألصل الفرع تبعية بقاعدة عمال املستعجلة األمور قاضي  وكذلك اإلدارية ابحملكمة األصل قاضي اختصاص  دائرة عن خترج القانون  مبقتضى

  املسندة   االختصاصات  ضمن   يندرج  ابلكاف  ةالدائم  العسكرية  احملكمة  عن  صادر  حكم  من  أصلية  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب  إن 
  نسخ   ابستخراج  واملتعلقة  اخلصوم  قبل   من  عليه  املعروضة  املطالب  كافة  يف  النظر  بصالحية  سواه  دون  يستأتر  الذي  العسكري  للقاضي  قانوان

 485. تنفيذها بغرض عنه الصادرة األحكام

 واإلجراءات: شروطال الثان: القسم 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 
 .2015 جانفي  29بتاريخ  427127يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    477

 .2015  نوفمرب 18بتاريخ  713018يف القضية عدد االبتدائية الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  478

 .2015 ماي  11بتاريخ  712751يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    479

 . 2015 ديسمرب  17بتاريخ  713050يف القضية عدد االبتدائية احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  480

 . 2015 ديسمرب 31بتاريخ  713090يف القضية عدد االبتدائية اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  481

 .2015 جانفي  19بتاريخ  712766 يف القضية عددالرابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    482

 . 2015 سبتمرب  21بتاريخ  712974يف القضية عدد االبتدائية احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  483

 . 2015 أفريل 6بتاريخ  712768و عدد  712767عدد  اخلامسة يف القضيتني عن رئيس الدائرة االبتدائية  ينالصادر  ينالقرار   484

 .2015 جانفي 20بتاريخ  712769يف القضية عدد السادسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    485
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  الطلبات  هبا وتبعا لذلك فإّن من شأن غموض  يرتبط  اليت  األصلية  القضية  على  املنطبقة  االجرائية  القواعد  لنفس  االستعجايل  اإلذن  تقدمي   لضع
  املضمنة   الطلبات  كما أّن غموض  االدارية  احملكمة  قانون   من  36  الفصل   ملقتضيات  خارقا  االستعجايل  املطلب  جيعل  دقة أن   بكل  حتديدها  وعدم
 486. الرفض  مآله وجيعل االدارية احملكمة قانون  من 81 الفصل صلب املقررة للشروط استيفائه من التحقق دون حيول االستعجايل املطلب صلب

 تعيني  املدعي  طلب  من   جيعل   هأجرت  يف  خالصه  لعدم  نظرا  للمدعي  االختبار  تقرير  تسليم  عن  وامتناعه  هبا  املأذون   االختبار  ملأمورية  اخلبري  اجناز   إن 
 487. االدارية احملكمة قانون  من 81  ابلفصل عليه املنصوص اجلدوى لشرط ومفتقدا جدي سند لكل فاقدا آخر خبريا

 488. التأكد لشرط يفتقر مراسلة على ابلرد دارةلإل االذن  إىل الرامي الطلب

 شرعية  مدى  تفحص   إىل  ابلضرورة  ي ول  أنه  حبكم  املنازعة  أبصل املساس  إىل  مشروع  جناز إل  ترخيص   من  ابألمر  املعين  بتمكني  دارةلإل  االذن ي ّدي  
 489.اإلدارة جهة عن الصادر الرفض  قرار تنفيذ تعطيل إىل ت دي  أّنا عن فضال الرتخيص  ذلك اسناد لرفض  اإلدارة إليها استندت اليت األسباب

 من   املبتغاة  النتيجة  أن   طاملا  متأكدة  وحالة  جمدية  وسيلة  يشكل  ال   منشورة  أصلية  بقضية  متعلقة  مسألة  حول  بارت اخ  جراءإب  استعجاليا  الطلب  إن 
 490. األصلية  القضية يف  التحقيق أتناء اإلداري القاضي هبا يستأتر اليت نفسها هي ختباراال جراء إب االذن 

  اليت   الوقتية  الوسائل  مفعول  تتجاوز  ّنائية  تدابري  واختاذ  احلق  أصل  يف  اخلوض  يقتضي  مجاعي  اتكسي  رخصة   استغالل  نشاط  ابستئناف  االذن 
 491. االستعجالية  املادة يف االداري القاضي لفائدة املعقودة الوالية هبا تقرتن 

 492. ابلطالب الالحقة اخلسارة لتقدير  اختبار جراءإب اإلذن   االستعجايل للقاضي جيوز ال التأكد عنصر غياب يف

 : املبادئ املوضوعية للقضاء اإلستعجايل الباب الثان: 

 : االستعجاليةاألذون : القسم األول

 وظيفة عمومية: الفرع األّول

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 مسألة   وهي  الكفاءة  قائمة  يف  االدراج  عدم  قرار  شرعية  مدى  يف  النظر  إىل  يي دّ   للرتقية  كفاءة  بقائمة  الطالب  دراجإب  االذن   إىل  الرامي  الطلب
 493. فيها البتّ  ابختصاص صلاأل قاضي يستأتر

 
 .2015جانفي    5بتاريخ  712546القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية األوىل يف القضية عدد   486

 .2015جانفي  20بتاريخ  771265القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية الرابعة يف القضية عدد   487
 .2015 أوت  5بتاريخ  712932يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  488

 . 2015فيفري  12بتاريخ  712677القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية السادسة يف القضية عدد   489

 .2015جانفي   21بتاريخ  712688امسة يف القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية اخل  490
 .2015  فيفري  5بتاريخ  712754يف القضية عدد السابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    491

 .2015 مارس 3بتاريخ  712776يف القضية عدد الثانية عشر القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    492
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 ينفي   ما  وهو  املهين  مبساره  املتصلة  احلقوق  من   حق  أبي  قضائيا  املطالبة  له  يسوغ  وال   إبدارته  عالقة   كل  املوظف  يفقد  التقاعد  على  االحالة  مبجرد 
 494. القيام يف ومصلحة صفة كل  عنه

  اطار  يف  ينصهر  ال  العام  ابلعفو  املنتفعني  العموميني  عوان لأل  املهين   املسار  بناء  عادةإب  ابلصناعة  املكلف  الوزير  قرار  بتفعيل  استعجاليا  االذن 
 495. فيها النظر بصالحية وحده األصل قاضي يستأتر مسألة يف البتّ  إىل يرمي إنه بل  وقتية بصورة حتفظية وسائل استصدار

 ابألصل  املساس عدم مبدأ مع يتعارض ابستعماهلا له املسند الرتخيص  لغاءإل ادارية سيارة بتسليم عمومي لعون  استعجاليا االذن إىل الرامي الطلب
 496.سواه دون  األصل قاضي هبا يستأتر صالحية وهي ّنائية بصفة  النزاع فض شأنه من قبوله أن  حبكم

 497. املنازعة أبصل املساس إىل حتما ي ول ما وهو املرتبات تلك  وقف قرار  شرعية مدى يف النظر يستوجب مرتبات صرف إىل الرامي الطلب

  ويقحمه   هبا  اإلذن   االستعجايل  للقاضي  لاملخوّ   والتحفظية  الوقتية  التدابري  نطاق  عن  لرج  موظفيه  أحد  برتقية  ابلعدل  املكلف  للوزير  ذن اإل   طلب
 498. فيها النظر بصالحية وحده األصل قاضي يستأتر اليت احلقوق جوهر يف

  بصورة  حتفظية  وسائل  استصدار  اطار   يف  يندرج  ال    أعواّنا  لفائدة  احلليب  منحة  بصرف  البيئية  للخدمات  البلدية  الوكالة  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
 499. املنازعة أصل يف الفصل وجه على أتتري له ّنائي اجراء اختاذ إىل الواقع يف يرمي أنه بل وقتية

 أصل   يف  الفصل  وجه  على  أتتري  هلا  ّنائية  اجراءات  اختاذ  إىل  يرمي  املهين  القصور  أجل  من  الوجويب  التقاعد  على  اإلحالة  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 قاضي   يستأتر  اليت  احلقوق  جوهر  يف  اقحامه  ليقع  هبا  أيذن   اليت  الوقتية  التدابري  نطاق  عن  االستعجايل  ابلقاضي  اخلروج  إىل  ابلضرورة  وي ول  املنازعة
 500.فيها النظر بصالحية وحده األصل

  من   العطلة  مدة  يف  هلا  التمديد   طلب   رفض   من  تضمنه  فيما  األمد  طويل  املرض  لعطل  الوطنية  اللجنة  تقرير  من  الطالبة  بتمكني  القاضي  االذن
 501. األصل قاضي إىل اللجوء املطلوبة الوتيقة على االطالع بعد ارأتت حال يف حقوقها على الدفاع يف يساعدها أن  شأنه

 استصدار   إطار  يف   ينصهر  ال  حقه  يف  اجلزائية  القضية  حفظ  الحقا  ووقع   ابلسجن  إيقافه  مت  لعون   واملالية  اإلدارية  الوضعية  تسوية  إىل  الرامي  لبالط
 502. املنازعة  أصل يف الفصل وجه على أتتري له ّنائي إجراء اختاذ إىل يرمي إنه بل وقتية بصورة حتفظية وسائل

 
 .2015  جويلية 6بتاريخ  712896يف القضية عدد العاشرة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  493

 .2015 ديسمرب  21بتاريخ  713042يف القضية عدد االبتدائية الثانية عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  494

 .2015جانفي   21بتاريخ  712714 يف القضية عدد  التاسعةالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    495

 .2015  جويلية 15بتاريخ  712857يف القضية عدد الرابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  496

 .2015 ماي  5بتاريخ  712834يف القضية عدد الرابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  497

 .2015جانفي    8بتاريخ  712717يف القضية عدد   العاشرةدائية  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبت   498

 .2015 جوان 25بتاريخ  712836يف القضية عدد السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  499

 . 2015 جويلية 15بتاريخ  712814يف القضية عدد السابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  500

 .2015 ديسمرب  15بتاريخ  713035يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  501

 .2015 أوت  6بتاريخ  712936يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  502
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 طلبه  جيعل  املذكورة  الوزارة  من  رد   على  حصوله  وطلب   الوظيفي  مساره  خصوص  يف  اإلشراف  وزارة  لدى  عمومية  منشأة  أعوان   من   عون   تظلم
 تلك   به  تتمتع  ملا  اعتبارا  ابلنظر  هلا  الراجعة  العمومية  املنشآت  أعوان   يف  التصرف  يف  للوزارات  دخل  ال  أنه  ابعتبار  واجلدوى  التأكد  لشرط  مفتقدا

 503. وإداري مايل واستقالل قانونية شخصية من املنشآت

  وجه   على  أتتري  هلا  وتيقة  من  ابألمر  املعين  بتمكني  استعجاليا  اإلذن   دون   حيول   خطته  من  موظف  عفاءإب  قاضي  قرار  لغاءإل  أصلية  دعوى  رفع
.  القضية   يف  التحقيق  استيفاء  شأّنا  من   اليت  اإلدارية  واإلجراءات  األعمال  جبميع  القيام  األصل  لقاضي  جيوز  أنه  طاملا  األصلية  القضية  يف  الفصل

504 

 جوهر  يف  االستعجايل  القاضي   إقحام  إىل  ي ول  قرطاج  تونس  مطار  فضاءات  إىل  الدخول  له  ختول  عمل  شارة  الطالب  مبنح  الداخلية  وزير  مطالبة
 فضاءات  إىل  الدخول  إىل  رمابأل  للمعين  الرتخيص   برفض   القاضي  القرار  شرعية  يف  البت  إىل  توصال  فيها  ابلنظر  األصل  قاضي  لتص   اليت  احلقوق
 505.الدويل قرطاج تونس مطار

  منشورة   أصلية  قضية  إطار  يف  به  اإلدالء  هبدف  وظيفية  خبطة  التمتع  من  وحرمانه  ابألمر  املعين  نقلة  إىل  آل  تقرير  على   احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 أتناء   اإلداري  القاضي  هبا  يستأتر  اليت  نفسها  هي  األذن   من  املبتغاة  النتيجة  أن   طاملا  متأكدة  وحالة  جمدية  وسيلة  يشكل  ال  اإلدارية  احملكمة  لدى

 506. األصلية القضية يف التحقيق

 الوالية   هبا  تقرتن   اليت  الوقتية  الوسائل  مفعول  تتجاوز  ّنائية  صبغة  يكتسي  مدرجة  تدريس  ساعات  بعنوان   مرتبات  على   احلصول   إىل  الرامي  الطلب
 507. االستعجالية املادة يف اإلداري للقاضي املعقودة

 من   قبوله  أن   حبكم  ابألصل  املساس  عدم  مبدأ  مع  يتعارض  صحية  ألسباب  فيها   تغيب  عمل  فرتة  بعنوان   مرتباته  صرف  إىل  الرامي  املوظف  طلب
 508.سواه دون  األصل قاضي هبا يستأتر صالحية وهي ّنائية بصفة النزاع فض  شأنه

 اليت  املسائل من وهي  اداري  قرار شرعية لتفحص  م داه يف مرادفا يكون  عمومي موظف وظيفي مسار بناء عادةإب استعجاليا اإلدارة الزام طلب  إن 
 509. األصل قاضي هبا يستأتر

 الوالية  هبا  تقرتن   اليت  الوقتية  الوسائل  حدود  تتجاوز  موضوعية  مبسألة  يتعلق  األصلي   عمله  سالف  إىل  معزول  موظف  رجاعإب  استعجاليا  االذن   إن 
  البت   ابختصاص  املوضوع  قاضي  ينفرد  الذي  املنازعة  أبصل   املساس  إىل  سي ول  ألنه  االستعجالية  املادة  يف  اإلداري  القاضي  لفائدة  املعقودة

 510. فيه

 عمران  :الفرع الثّان
 

 .2015 أوت 27بتاريخ  712949يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  503

 .2015جانفي  21بتاريخ  712718يف القضية عدد  السادسةالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    504

 .2015 جانفي  15بتاريخ  712750يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    505

 .2015 أفريل 30بتاريخ  712850يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  506

 .2015 أوت 14بتاريخ  712942يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  507

 .2015 جوان   2تاريخ ب  712855يف القضية عدد الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  508

 .2015 فيفري   9بتاريخ  712761يف القضية عدد الثانية القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    509

 .2015 أفريل 8بتاريخ  712798يف القضية عدد الثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  510
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 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

  البدائية   املساكن  إبزالة  واملتعلق  االجتماعي  للسكن اخلصوصي  الربانمج  ضمن  مدرج مسكن  اجناز  متامإل  أشغال  مبواصلة  استعجاليا  االذن   طلب  إن 
 بل   وقتية  بصورة  حتفظية  وسائل  استصدار  إطار  يف  ينصهر  ال  فإنه  إداري  قرار  تنفيذ  تعطيل  إىل  يفضي  أنه  على  عالوة  جديدة  مبساكن  وتعويضها

  لالنتفاع   ابألمر  املعين  أحقية  مدى  يف  البت  إىل  سي ول  أنه  حبكم  املنازعة  أصل  يف  الفصل  وجه  على  أتتري   له  ّنائي  إجراء  اختاذ  إىل  يرمي  إنه
 511. االجتماعي للسكن اخلصوصي ابلربانمج

 من  ابعتبارها  االستعجايل  القاضي  نظر   مرجع  عن   ولرج  األصل  لقاضي  فيها  البت  يرجع  اليت  املسائل  من  إزالة  قرار  تنفيذ  إىل  الرامي  الطلبيعّد  
 512. الوقتية الوسائل من وليست النهائية التدابري

  ابحملكمة  املتعلق  القانون   من   81  الفصل  أحكام  مع  يتعارض  ما  وهو  البناء  يف  الرتخيص   قرار   تنفيذ  تعطيل  شأنه  من  بناء  أشغال  يقافإب  اإلذن  إن 
 513. اإلدارية

  ومحاية   املذكورة  الرخصة  شرعية   من  ابلتحقق  يسمح  الغري  لفائدة  مسلمة   بناء  رخصة  ملف  من  قانونية  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 514. التأكد صبغة عليه يضفي مما هتددها قد أضرار أية من احلقوق

  شرعية  تفحص   من  ذلك  يستدعيه  ملا  النزاع  أبصل  املساس  إىل  ي دي   حمدتة  أشغال  إبيقاف  بلدية  لرئيس  استعجاليا  اإلذن   إىل  الرامي  الطلب  إن 
 515. األصل لقاضي ابلنظر يرجع والذي البناء  ورخصة األشغال إيقاف رفض  قرار

 جمدية   وسيلة  يشكل  ال  اإلدارية  احملكمة  أمام  النشر  قيد  تزال  ال  أصلية   بقضية  عالقة  ذات  بناء  رخصة  من  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 استيفاء   شأّنا  من  اليت  اإلدارية  واالجراءات  األعمال  مجيع  إخّتاذ  دوره االستقصائي  إىل  ابلنظر  األصل  لقاضي  جيوز  أنه  ابعتبار  متأكد  طابع  وذات
 516. القضية أوراق

 قرار   مبقتضى  احلال  حبسب  املعنية  اإلدارة  إىل  بناء  رخصة  مقتضيات  احرتام  بدون   تنجز  اليت  األشغال  إبيقاف  اإلذن   اختصاص  املشرع  منح  لقد
 517.الشأن  هذا يف احملكمة من إذن  استصدار عن يغين مبا الغرض يف يتخذ فوري

 االدارية   احملكمة  قانون   من   81  الفصل  أحكام  معىن  على  اادية  الوقتية  الوسائل  قبيل  من  يعد  ال  للرخصة  خمالف  بناء  هدم  يف  قرار  ابختاذ  االذن 
 518. االستعجايل القاضي نظر مرجع ضمن ينضوي ال ّنائي اجراء هو وا ا

 التوصل   ميكنه  ابألمر  املعين  أن   طاملا  جمدية  وسيلة  يشكل  ال  النافذ  العمرانية  التهيئة  مثال  ضوء  على  أرض  قطعة  طبيعة  حتديد  إىل  الرامي  الطلب
 519. العمرانية التهيئة مثال على االطالع مبجرد املطلوب ابلغرض

 
 . 2015فيفري   10بتاريخ  712652خلامسة يف القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية ا  511

 .2015جانفي   20بتاريخ  712694القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية اخلامسة يف القضية عدد   512

 .2015 ماي  4بتاريخ  712770يف القضية عدد السابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    513

 .2015  مارس  30بتاريخ  712787يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    514

 .2015 ماي  29بتاريخ  712797يف القضية عدد األوىل قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  515

 .2015  ماي  14بتاريخ  712838يف القضية عدد التاسعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  516

 .2015 أوت  4بتاريخ  712931يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  517

 .2015 نوفمرب   30بتاريخ  713009يف القضية عدد االبتدائية العاشرة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  518
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 عقاري: الفرع الثالث

 هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: احملكمة يف خلصت 

 للشراب  الصاحل املاء إدخال طلب  خصوص يف الضرورة ركن   توفر على الدليل إقامة يقتضي ال  مبا  املواطن واجبات أوكد  من املاء يف احلق كان   لئن
  املساس   عدم  مبدأ  مع  تعارضي  العام  ابلطريق  أبشغال  ابلقيام  املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  للشركة  ابلرتخيص   اإلذن  إىل  الرامي  الطلب   فإن   لعقار

 520.احلق أصل يف والنظر ّنائية بصفة النزاع فض  إىل ابلضرورة سي ول قبوله أن حبكم ابألصل

 ما  إىل ابلنظر  التأكد لركن يستجيب اخلواص ملك  على  عقار على كهرابء   خطوط تركيز أشغال مبواصلة  والغاز للكهرابء  التونسية للشركة االذن إن 
  مع   مبناسبتها  الناشئة  الصعوابت  وتذليل  العامة  األشغال  اجناز  أتمني  على  تقوم  بضماانت  وإحاطتها  العمومية  املرافق  استمرارية  ضرورة  تقتضيه
 521.  قضائي  إذن  مبوجب  األمر لزم إن  العنوان  هبذا الصادرة للقرارات اجلربي التنفيذ إىل اللجوء

 لفائدة   االسرتجاع  أو  ابملصادرة  املعنية  واملمتلكات  األموال  يف  للتصرف  الوطنية  اللجنة  جلسة  حمضر  مستخرج  على  احلصولالرامي إىل    الطلب  إن 
 وتقدير   منها  القانون  موقفه  وإبراز  الوتيقة  تلك  فحوى   على  االطالع  للطالب  يكفل  ابعتباره  متأكد  طابع  وذات  جمدية  وقتية  وسيلة  يعد  الدولة
 522.حقوقه عن للدفاع املثلى السبل

 وال   التنفيذ  توقيف  وطلب  اإللغاء  دعوى  ابنتهاج  يكون   2011  لسنة  13  عدد  املرسوم  معىن  على  مصادر  عقار  يف  تفويت  لقرار  قضائيا  التصدي  إن 
 523. اإلدارية احملكمة قانون  من 81 الفصل معىن على استعجايل إذن على  احلصول بطلب يكون 

 للفصل   االستعجايل  القاضي يقحم  أن   شأنه  من  طرفا فيه  السياحية  العقارية  الوكالة   تكون   مقسم  بيع  عقد تنفيذ بتعليق  استعجاليا  اإلذن   طلب   إن 
 524. املوضوع قاضي هبا يستأترو  النزاع أبصل مساس هلا مسائل يف

 ولرج   ّنائية  صبغة  يكتسي  ابلعقد  احملددة التسويغ  مدة النتهاء  األرض  من ابخلروج  فالحية  دولية  أرض  غملتسوّ   استعجاليا  اإلذن   إىل  الرامي  الطلب
 525. هبا أيذن  أن  االستعجالية املادة يف اإلداري للقاضي جيوز  اليت والوقتية التحفظية التدابري نطاق عن

 اليت   األمور  من  يعد  يةك لابمل  له  الراجعة  املناابت  افراز  من  الطالب  يتمكن  حىت  العمومي  امللك  بتحديد  التجهيز  لوزير  االذن   إىل  الرامي  الطلب
 526.صلاأل قاضي هبا يستأتر  اليت املسائل من ابعتبارها  االستعجايل القاضي صالحيات تتجاوز

 
 .2015  نوفمرب 30بتاريخ  713007يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  519

 .2015جانفي  15بتاريخ  712677القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية الثامنة يف القضية عدد   520

و  712728و   712727و  712726و  712725و  712724و  127237عدد  الثانية يف القضاايالصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية   اتالقرار   521
 . 2015 جانفي 12بتاريخ  712731و  712730و  712729

 .2015 ماي  29بتاريخ  712788يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    522

 . 2015 أكتوبر 30بتاريخ  712966دد يف القضية عاالبتدائية اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  523

 .2015  أفريل 13بتاريخ  712796يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  524

و  712863و   712862و  712861و  712860و  712859و  712858عدد  العاشرة يف القضااي عن رئيس الدائرة االبتدائية  ة الصادر  اتقرار ال  525
 . 2015 جويلية  15و  5بتاريخ  712864

 . 2015 جويلية 24بتاريخ  712914يف القضية عدد املكّلفة ابالستمرار قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  526
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للقاضي    املخولة  الوقتية  التدابري  حدود  يتجاوز  للتطهري  العمومية  ابلشبكة   عقار  لربط  طريق  شق   يف  ترخيص   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 527.فيها النظر بصالحية وحده األصل قاضي يستأتر اليت احلقوق  جوهر يف وتقحمه هبا االذن  اإلستعجايل

 تعليم  الرابع: الفرع 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 اليت   الوقتية  لئالوسا  حدود  تتجاوز  موضوعية  مبسألة  يتعلق  للطالب  الدراسي  السنوي  املعدل  احتساب  يف  تسرب  الذي  اخلطأ  صالحإب  اإلذن  إن 
 املساس  إىل  حتما  ويفضي  اإلدارية احملكمة  قانون   من 81  الفصل  معىن  على  االستعجالية  املادة  يف  اإلداري  القاضي لفائدة  املعقودة  الوالية  هبا  تقرتن 

 528.ابألصل

  مل   ما  امتحاانهتم  أوراق  على  وابطالعهم  واجلامعي  الدراسي  مبسارهم  املتعلقة  االدارية  والشهادات  الواثئق  من  والتالميذ  الطلبة  بتمكني  ملزمة  االدارة
 529. ذلك  دون   حيول شرعي عذر هلا يكن

  صالحية   وهي  ّنائية  بصفة  النزاع  فض   شأنه  من  قبوله  أن   حبكم  ابألصل   املساس  عدم  مبدأ  مع  يتعارض  ابجلامعة   استثنائي  بتسجيل  التمتع  طلب
 530. سواه دون  األصل قاضي هبا يستأتر

  يف اإلداري القاضي لفائدة املعقودة الوالية هبا تقرتن  اليت الوقتية الوسائل مفعول تتجاوز ّنائية صبغة يكتسي دكتوراه أطروحة مقرر بتغيري اإلذن إن 
 531.فيها النظر أبمر األصل قاضي لتص   اليت احلقوق جوهر يف االستعجايل القاضي إقحام يفرتض كما  االستعجالية  املادة

 ابلقاضي   اخلروج  إىل  ابلضرورة  ت ول  ّنائية  وسيلة  اختاذ   إىل  يرمي  م طره   إشراف  حتت  حبثه  إعداد  مواصلة  من  الباحث  متكني   إىل  الرامي  الطلب
 532.هبا أيذن  اليت التحفظية التدابري نطاق عن االستعجايل

 إنه  بل   حتفظية  وسائل  استصدار   إطار  يف  البتة  ينصهر  ال  الدولية  التجارة  يف  سامي  تقين  اختصاص  ديبلوم  من  طالب  بتمكني  اإلذن  التماس  إن 
 عن  االستعجايل  ابلقاضي  اخلروج  إىل  ابلضرورة  ي ول  أنه  حبكم  املنازعة  أصل   يف  الفصل  وجه  على  أتتري  هلا  ّنائية  إجراءات  اختاذ  إىل  الواقع  يف  يرمي
 533.  فيها النظر بصالحية وحده األصل قاضي يستأتر اليت احلقوق جوهر يف إقحامه ليقع هبا أيذن اليت والتحفظية الوقتية التدابري نطاق

 ّنائية   بصفة  زاعالنّ   فضّ   إىل   ابلضرورة  سي ول  قبوله  أن   حبكم  ابألصل  املساس  عدم  مبدأ   مع  يتعارض  اجلامعية  املنحة  من  قسط  صرف  طلب  إن 
 534.سواه دون  األصل قاضي هبا يستأتر صالحية وهي

 
 . 2015 ديسمرب  18تاريخ ب 713040يف القضية عدد االبتدائية احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  527

 . 2015 سبتمرب 14بتاريخ  712977يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  528

 .2015 جويلية  15بتاريخ  712927يف القضية عدد االبتدائية اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  529

 .2015  جوان 24بتاريخ  712856يف القضية عدد الثانية   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائيةال  530

 .2015جانفي   16بتاريخ  712705يف القضية عدد التاسعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    531

 .2015 سبتمرب 4بتاريخ  712959يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  532

 .2015جانفي   13بتاريخ  712707يف القضية عدد التاسعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    533

 .2015  مارس  10بتاريخ  712786يف القضية عدد الرابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    534
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  األخري   هلذا  حيق  اليت  األساسية  الضماانت  قبيل  من  يعترب  م قتا  تلميذ   برفت  القاضي  الرتبية  جملس  قرار  من  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 535. عدمه من القضاء إىل اللجوء وتقدير القانونية املراكز عن الناشئة احلقوق ظهارإل املقررة السبل لتقدير هبا املطالبة

  األصل   قاضي  لتص   اليت  احلقوق  جوهر  يف  االستعجايل  القاضي  اقحام  يفرتض  طالبة  عليه  حتصلت  الذي  العام  املعدل  اصالح  إىل  الرامي  الطلب
 536. معدهلا اصالح برفض   القاضي القرار شرعية يف البت إىل توصال فيها ابلنظر

 امتحانــات:مناظرات و  اخلامس:الفرع 

 إىل إقرار املبادئ التالية: احملكمة يف هذا ااال خلصت 

  يندرج   أجراها  اليت  ابملناظرة  اخلاصة  اجللسات  وحماضر  له  املسندة  عداد واأل  به  اخلاصة  االمتحان   أوراق  على  االطالع  من  الطالب  بتمكني  االذن   إن 
  عن  الناشئة احلقوق ظهارإل القانونية السبل وتقدير الضرورية وامل يدات احلجج جتميع نطاق يف هبا املطالبة له حيق  اليت األساسية الضماانت ضمن
 537. القانون  مركزه

 الضماانت   ضمن  ويندرج  االمتحاانت  شفافية  مبدأ  مع  ينسجم  عليها   املتحصل  األعداد  من  التثبت  قصد  االمتحان   أوراق  على   احلصول  طلب  إن 
  توصال   املسندة  األعداد  صحة  من  والتأكد   النجاح   عدم  أسباب  على  للوقوف  وامل يدات  احلجج  جتميع  نطاق   يف  هبا  املطالبة  جتوز  اليت   األساسية

 538. القانونية املراكز عن الناشئة احلقوق ظهارإل

 تطابقه   ومدى  إليه  املسند  العدد  صحة  مدى  من  التحقق  إىل  يهدف  الباكالوراي  امتحان   مواد  من  مادة  ورقة  على  تلميذ  اطالع  إىل  الرامي   الطلب
 االمتحان   ورقة  على  التلميذ  اطالع  ن فإ  مث  ومن  العدد  ذلك  وضع  يف  مادي  خطأ   حصول  مدى   من  والتثبت  االمتحان   بورقة  املضمن  العدد  مع

  القاضي   أمام  الظروف  أحسن  يف  حقه  عن  للدفاع  الالزمة  السبل  تقدير  له  للوّ   إذ  متأكد  طابع  وذات  جمدية  وقتية  وسيلة  يعد  املذكورة
 539. املختص 

  مقتضيات   إىل   داااستن   وذلك  املسندة  األعداد  مراجعة  أو  االصالح  إبعادة  املطالبة  وال  الباكالوراي  امتحان   أوراق  على  ابالطالع  املطالبة  ميكن  ال
 مارس  14  يف  امل رخ  القرار  مبقتضى  تنقيحه  مت   مثلماالبكالوراي    امتحان   بضبط  املتعلق  2008  أفريل   24  يف  امل رخ  الرتبية  وزير   قرار   من  11  الفصل
2014  .540 

  ملا   ابألصل  مساس  فيه  واملتعاقدين   النواب  ضمن  من  معلمني  انتداب   مبناظرة  خاصة  نقاط  جمموع  احتساب  عادةإب  وضعية  تسوية  طلب  إن 
 541.األصل قاضي إىل ابلنظر يرجع والذي االنتداب رفض  قرار لشرعية تفحص  من ذلك يستدعيه

 
 .2015  جوان 1بتاريخ  377128يف القضية عدد السابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  535

 .2015 ماي  13بتاريخ  712848يف القضية عدد الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  536

 . 2015 مارس 11بتاريخ  712765يف القضية عدد الثالثة عشر القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    537

 .2015أفريل   27بتاريخ  712785يف القضية عدد الثامنة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    538

 .2015 أوت 14بتاريخ  712939يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  539

 .2015مارس   17بتاريخ  712653القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية األوىل يف القضية عدد   540

 .2015جانفي    2بتاريخ  712667القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية األوىل يف القضية عدد   541
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  متأكد   طابع  وذات  جمدية  وسيلة  يشكل  ال  األطفال  لطب  سريري  ابمتحان   متعلقة  واثئق  من  قانون  نظري  على  للحصول  استعجاليا  اإلذن   طلب
  خاضعا   يبقى  املذكور  الواثئق  طلب  أن   ابعتبار  املذكور  االمتحان   يف  جناحها  عدم  قرار  يف  لغاءابإل  طعنا  أصلية  لقضية  ابألمر  املعنية  رفع  ظل  يف

 542. عدمه  من وجاهته مدى تقدير له الذي التحقيق على املشرف املقرر القاضي الجتهاد

 من  81  الفصل  يقتضيه  الذي  التأكد  لشرط  يفتقد  للرتقية  داخلية  مناظرة  شابت  بتجاوزات  متعلق  تفقد  تقرير  على  احلصول   إىل  الرامي  املطلب
 543. اإلدارية احملكمة قانون 

  إجراء اختاذ  إىل يرمي ال لوراياالباك امتحان  راتااختب خمتلف الجتياز خاص معهد تالميذ برتشح صلة  ذات  واثئق على  احلصول إىل الرامي الطلب
 544. وقتية بصورة حتفظية وسائل استصدار إطار يف ينصهر وإ ا املنازعة أصل يف الفصل وجه على أتتري له ّنائي

  عن الصادر القرار تنفيذ بتأجيل القاضي اإلدارية للمحكمة األول الرئيس عن الصادر القرار بتنفيذ الرتبية لوزير استعجاليا اإلذن  إىل الرامي الطلب
 81  الفصل  أحكام  معىن  على   جدوى  لكل  فاقد  طلب   هو  االبتدائية  املدارس  أساتذة  انتداب  مناظرة  يف  املشاركة   الطالبة  مطلب   برفض   الرتبية  وزير
 545.النزاع موضوع املناظرة اجتياز مت  أن  بعد اإلدارية احملكمة قانون  من

  املنازعة   أصل  يف  الفصل  وجه  على  مباشر  أتتري  له  ّنائي  إجراء  اختاذ  إىل  يرمي  البكالوراي  امتحان   مواد  من   مادة  إجراء  إعادة  إىل  الرامي  الطلب
 546. االستعجالية  املادة يف اإلداري للقاضي العامة الوالية هبا تقرتن  اليت الوقتية الوسائل حدود ويتجاوز

 تقرتن   اليت  الوقتية  الوسائل  حدود  يتجاوز  توجيه  إعادة  مناظرة  امتحان   أوراق  إصالح  عادةإب  العايل  التعليم  لوزير  عجالياتاس  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب
  احملكمة   قانون   من  81  الفصل   أحكام  أتابه  ما  وهو  صلابأل  املساس  إىل  وي دي  االستعجالية  املادة  يف  اإلداري  القاضي  لفائدة  املعقودة  الوالية  هبا
 547. يةار اإلد

 شأّنا  من  ّنائية  تدابري  ابختاذ  اإلذن   طلب   إىل  الوقتية  التدابري  نطاق   يتجاوز  االختبارات  أوراق  إصالح  عادةإب  اإلدارة   إلزام  إىل  الرامي  الطلب
  االختبارات   إصالح  إعادة  يف  الطالب  أحقية  مدى  يف  البت  ابلضرورة  يقتضي  نهأل  االستعجايل  القاضي  والية  عن  ابلتايل  ولرج   ابألصل  املساس
 548.  اإلصالح إعادة برفض  الرتبية لوزير الضمين القرار تنفيذ تعطيل إىل ي دي كونه  عن فضال

 تفحص  وإىل  املعنية  املناظرة شرعية  مدى يف  للبت االستعجايل  القاضي  إقحام  إىل  ي دي خارجية  مناظرة  نتيجة  عن  عالن ابإل  اإلدارة  إلزام  طلب  إن 
 549.سواه دون األصل قاضي هبا يستأتر اليت األمور من وهي عنها والعدول إلغائها قرار سالمة مدى

 السادس: عقود إداريةالفرع 

 
 .2015جوان   19بتاريخ  712690القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية األوىل يف القضية عدد   542

 .2015 جانفي  13بتاريخ  712752يف القضية عدد رة  العاشالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    543

 .2015  ماي 19بتاريخ  712876يف القضية عدد الثالثة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  544

 . 2015 جويلية  15بتاريخ  712889يف القضية عدد اخلامسة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  545

 .2015  أوت  4بتاريخ  712916يف القضية عدد املكّلفة ابالستمرار قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  546

 .2015 جويلية  15بتاريخ  712917يف القضية عدد االبتدائية التاسعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  547

 .2015 مارس  9بتاريخ  712733يف القضية عدد السادسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    548

 .2015 جوان   2بتاريخ  712809يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  549
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 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 استصدار  إطار  يف  ينصهر  ال   ابلتزود   إذن   مبقتضى  منجزة  شغالأ  بعنوان   مالية  مستحقات  أبداء  مستشفى  ملدير  استعجاليا  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب
 550. املنازعة  أصل يف الفصل وجه على أتتري له ّنائي إجراء اختاذ إىل يرمي إنه بل وقتية بصورة حتفظية وسائل

 مدى   تفحص   إىل  ي ول  عمومية  صفقة  اطار  يف  املقدمة  النهائية  البنكية  الضماانت  عن  اليد  رفع  يف  شهادة   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 االستعجايل   القاضي  لرج  أن   شأنه  من  ما  وهو  التعاقدية  اللتزاماته  تنفيذه  من  والتثبت  الضماانت  تلك  بعنوان   املدفوعة  للمبالغ  الطالب  استحقاق

 551.فيه النظر بصالحية وحده االصل قاضي يستأتر الذي احلقوق  جوهر يف ويقحمه هبا االذن له املخول التحفظية الوقتية التدابري نطاق عن

  له   املخولة  الوقتية  التدابري  نطاق  عن  االستعجايل  القاضي  لرج  أن   شأنه  من  عمومية  صفقة  موضوع  هيزاتجت  عن  حجز   رفع  إىل  الرامي  الطلب
 552.فيها النظر بصالحية وحده األصل قاضي يستأتر  اليت احلقوق جوهر يف وتقحمه هبا االذن 

 يستأتر  اليت  احلقوق  جبوهر  عالقة  ذات  مسائل  يف  االستعجايل  القاضي   اقحام  إىل  ي دي  أن   شأنه  من  عمومية   صفقة   تعليق  إىل  الرامي  الطلب
 553. فيها النظر ابختصاص صلاأل قاضي

 ملا   النزاع  أبصل  مساس  فيه   ابألمر  واملعين  اإلدارة  بني  مربم  لعقد  تنفيذا   خدمات  اسداء  بعنوان   أجرة  أبداء  استعجاليا  االذن   إىل  الرامي  الطلب  إن 
  املوكول   املسائل  من  وهي  أخرى   جهة  من   به  املكلف  للعمل  الطالب  اجناز  ومدى  جهة  من  املذكور  العقد  مقتضيات  تفحص   من  ذلك  يستدعيه

 554. األصل قاضي إىل فيها النظر

 طلب وثيقة السابع:الفرع 

 إقرار املبادئ التالية: احملكمة يف هذا ااال إىل خلصت 

  القضائية   الدعاوى  أن   العمومية  للهياكل  اإلدارية  الواثئق  إىل  ابلنفاذ  املتعلق  2011  لسنة  41  عدد  املرسوم  من  19  الفصل  أحكام  قراءة  من  للص 
  للمرفق   مباشرهتا  أتناء  عليها  حتصلت  اليت  أو  عنها  الصادرة  اإلدارية  الواثئق  إىل  النفاذ  مطالب  العمومية  اهلياكل  رفض   قرارات  يف  ابلطعن  املتصلة
  االستعجايل   القاضي  نظر  حمل   تكون   أن  ميكن  وال  السلطة  جتاوز  مادة  يف  املختص   األصل  قاضي  إىل  ابلنظر  ترجع  أصلية  دعاوى  هي  إ ا  العام

 555.القرارات تلك شرعية مدى حول النزاع ّنائية  وبصفة ليحسم جمدية وقتية وسائل اختاذ  مرحلة يتجاوز فيها البت أنّ  ضرورة

  على  قانون  حائل  وجود  عند  إال  احلاجة  عند  اإلدارة  مع  املتعاملني  لكافة  مكفول  حق  منها  نسخ  وتسلم  اإلدارية  الواثئق  سائر  على  االطالع  ن إ
 صلته   ومدى  عليها  االطالع  يف  مصلحته  إتبات  الطالب  على  يتعني  احلالة  هذه  ويف  آخرين  أشخاصا  ختص   معطيات  املطلوبة  الواثئق  تضمن  حنو
  556. هبا

 
 .2015 أوت  6بتاريخ  712940يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  550

 .2015 ديسمرب  31بتاريخ  713043يف القضية عدد   االبتدائية العاشرةقرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  551

 .2015 نوفمرب   24بتاريخ  713039يف القضية عدد االبتدائية العاشرة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  552

 . 2015 ديسمرب 31بتاريخ  713031يف القضية عدد االبتدائية اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  553

 .2015 ماي  20بتاريخ  712816يف القضية عدد األوىل قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  554

 .2015 جوان  19بتاريخ  712820يف القضية عدد السابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  555

 .2015 نوفمرب  5اريخ بت 712922يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  556
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 شرحية   يشتمل  الذي  البحث  بروتوكول  من  نسخة  على  احلصول  طلب   فإن   ابملواطنني  العمومية  اهلياكل  عالقة  حيكم  الذي  الشفافية  ملبدأ  اعماال
  للعوام  متاح  هو  عما  تنأى  ال  واملستجدة  اجلديدة  لألمراض  الوطين  املرصد  من   اارى  ج   و  ب  الفريوسي  الكبد  التهاب  فريوس  مرض  بتقصي  معنية
 557.طبيب صفة على حيتكم ممن االختصاص ذوي عن فضال

 على   أو  أمنية  أو  سرية  معطيات  على  حتتوي  بواثئق  األمر  تعلق  إذا  إال  اإلداريني  املنظورين  لعامة  خمول  حق  االدارية  الواثئق  على  االطالع  إن 
  أو   به  يعارض  أن   شأنه  من   ما  تضمنها  خالل  من  وذلك  عليها  االطالع   يف  الطالب  مصلحة  اتبات  يتعني  واليت  آخرين  أشخاصا  ختص   معطيات

 558.حقوقه من ميس

 من   التيقن  االستعجايل  للقاضي  يتسىن  حىت  الوتيقة  لتلك  مدققا  حتديدا  ما  ادارية  وتيقة  من  معها  املتعاملني  بتمكني  دارةلإل  االذن   يستوجب
 559. ذلك دون حيول  قد قانون عائق أي وانتفاء عليها احلصول يف الطالب أحقية مدى وتقدير انحية من وجودها

 الوتيقة  من  الطالب  بتمكني  هلا  استعجاليا  اإلذن   دون   حيول  ما  إدارية  وتيقة  على  االطالع  من  الطالب  متكني  برفض   صريح  لقرار  اإلدارة  اختاذ
 اليت   احلقوق  جوهر  يف  االستعجايل   القاضي  إقحام  إىل  ابلضرورة  ي دي  ما  وهو  املذكور  الرفض   قرار  تنفيذ  تعطيل  من  ذلك  إليه  ي ول  ملا  املذكورة
 560.فيها ابلنظر صلاأل قاضي لتص 

 ضمن   يندرج  اإلدارة  عمل  يف  الشفافية  ملبدأ  تكريسه  على  عالوة  عدلية  قضية   إطار  يف  إتبات  كوسيلة  العتمادها   وتيقة  على  احلصول  طلب  إن 
 عن  الناشئة  احلقوق  ظهارإل  املمكنة  القانونية  السبل  وتقدير  الضرورية  وامل يدات  احلجج  جتميع  نطاق  يفاإلدارة    هبا  املطالبة  األساسية  الضماانت

 561 .خالهلا من معطيات من يربز ما ضوء على نسبهاأ وترجيح وجدت إن  القانونية املراكز

 تلك   لغلق  إليه  االستناد  مت   الذي  الصحية  املصلحة  فريق  تقرير  من   نسخة  من  ميكانيكي  ورشة  صاحب  بتمكني  لبلدية  االذن   إىل  الرامي  الطلب
 562الدالة على ذلك.  وامل يدات ابحلجج ملطلبه الطالب تدعيم عدم ظل يف التأكد لصبغة يفتقر الورشة

 563. تسليمها  دون  حيول  شرعي عذر هلا يكن مل ما القانونية مراكزهم يف امل ترة اإلدارية والشهادات الواثئق منظوريها بتسليم ملزمة اإلدارة

  عليها   املنصوص  االستعجايل  القضاء  لشروط  ويستجيب  واجلدوى  التأكد  بطابع  يتسم  بناية  أشغال  معاينة  حمضر   على   احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 564. اإلدارية احملكمة قانون  من 81 ابلفصل

 اإلدارية   احملكمة  لدى  منشورة   أصلية  قضية  إطار  يف  عليها  املدعى  جلهة  ا  به  أدلت  أن  سبق  طيب  ملف  من  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 565.املطلب رفض  إىل ي ول

 
 .2015 نوفمرب  5بتاريخ  712922يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  557

 . 2015 مارس 11بتاريخ  712765يف القضية عدد الثالثة عشر القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    558

 .2015 أوت  6بتاريخ  712890قرار الصادر يف القضية عدد ال  559

 .2015  ديسمرب 3بتاريخ  713008يف القضية عدد االبتدائية التاسعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  560

 . 2015فيفري   19بتاريخ  712675القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية اخلامسة يف القضية عدد   561
 .2015 جويلية  15بتاريخ  712901يف القضية عدد التاسعة در عن رئيس الدائرة االبتدائية  قرار الصاال  562

 .2015  أفريل 13بتاريخ  712784يف القضية عدد الثانية القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    563

 . 2015 جوان  28بتاريخ  712882يف القضية عدد اخلامسة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  564

 .2015 جويلية   14بتاريخ  712888يف القضية عدد الثانية  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  565
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  الطالب   مشاغبة  عن  يكف  ال  ابعتباره  جزائيا  تتبعه  قصد  وذلك  نفسي  مرض  من  يعان  لشخص   طيب  ملف   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
  اجلزائي   القاضي  تفيد  قد  إتبات  وسائل  تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وانه  خاصة  اإلداري  جايلع االست  القضاء  صور   ضمن  يندرج  ال  عليه  واالعتداء
 566. احملكمة هذه نظر مرجع عن  لرج أمر وهو املختص 

 567. إداري قرار أي تنفيذ تعطيل وال املنازعة أبصل املساس إىل ي دي أن  شأنه من ليس وتيقة على  احلصول طلب إن 

 568. النظر يستوجب ما النعدام القضية ختم إىل االستعجايل اإلذن  عريضة مبوجب املطلوبة ابلوتيقة التحقيق طور يف اإلدارة إدالءي ّدي 

  يتسم   الرخام  وصقل  لقص   مصنع  انتصاب  خبصوص  الصناعة  وزارة  صلب  املكونة  اللجنة  تقرير  من  نسخة   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
  السبل   تقدير  يتسىن  كي  الضرورية  وامل يدات  احلجج  جتميع  نطاق  يف  هبا  املطالبة  حيق  اليت  الضماانت  ضمن   يندرج  ابعتباره  وابلتأكد  ابجلدوى
 569. الظروف أحسن يف عنها الدفاع إىل توصال احلقوق ظهارإل املمكنة القانونية

  والرتاتيب   القدم  لكرة  التونسية   للجامعة  األساسي  النظام  من  قانونية  نسخة  من  العارض  بتمكني  والرايضة  الشباب  لوزير  استعجاليا  االذن  طلب
  النظام   من  قانونية  ونسخة  اجلامعي  للمكتب  التابع   للتحكيم  الوطنية   اإلدارة  وتركيبة  لصالحيات  املنظم  الداخلي  والنظام  هبا  املتعلقة  الداخلية
 570.اداري قرار تنفيذ تعطيل إىل ت دي وال ابألصل مساس هلا ليس اليت اادية القانونية الوسائل ضمن يندرج للحكام األساسي

  احلديدية   للسكك  الوطنية   ابلشركة  العاملني  لألعوان   املهين  املسار  بتسوية  املتعلقة  ابلقرارات  دالءابإل  احلكومة  رئيس  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
 قاضي   نظر  عن  فصله  ينأى  املطلوبة  الواثئق  على  النقل  وزارة  احتكام  مدى  حول  جدي  نزاع  بروز  ظل  يف  العام  ابلعفو  املنتفعني  التونسية

 571.صلابأل ملساسه االستعجال

 اظهارا   هبا  املطالبة  حيق  واليت  للصحة   العمومي   املرفق  ملستعملي  األساسية  احلقوق  قبيل  من  يعترب  الطبية  الفحوصات  نتيجة  من  بنسخة  املطالبة   إن 
 572. التقاضي جلدوى وضماان للمس وليات وحتديدا للحقوق

  عند   ابملطلوب  سيتوصل  الطالب  أن   ابعتبار  متأكدة  وحالة  جمدية  وسيلة  يشكل  ال  التأدييب  امللف  من  نسخة   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 573. األصل يف لقضية تقدميه اتناء االقتضاء

 متأكد   طابع  وذات  جمدية  وقتية  وسيلة  يعد  التقاعد  بعنوان   عون  مرتب  من  املقتطعة  املسامهات  قيمة  بيان   يف   وتيقة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
  قرار   أي  تنفيذ  تعطيل  إىل  تفظي  وال  ابألصل  املساس  شأّنا  من  وليس  تقاعد  جراية  على   احلصول  يف  حقوقه  اظهار  هبا  للمعين  تكفل  ابعتبارها

 574.اداري

 
 .2015 سبتمرب 2بتاريخ  712963يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  566

 . 2015فيفري   19بتاريخ  712675س الدائرة االبتدائية اخلامسة يف القضية عدد القرار الصادر عن رئي  567

القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية الثامنة يف القضية  و  2015ماي   11بتاريخ  712698ة عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية السابعة يف القضي  568
 .2015 مارس 31بتاريخ  712789يف القضية عدد العاشرة  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية و   2015جانفي   29بتاريخ  712701عدد 

 . 2015 جويلية  15بتاريخ  712870يف القضية عدد السادسة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  569

 . 2015 مارس 9بتاريخ  712719يف القضية عدد   احلادية عشرالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    570

 . 2015 جويلية  15بتاريخ  712868يف القضية عدد اخلامسة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  571

 .2015 جانفي  26بتاريخ  712749يف القضية عدد الثالثة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    572

 .2015  جويلية  9بتاريخ  712828يف القضية عدد التاسعة يس الدائرة االبتدائية  قرار الصادر عن رئ ال  573
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  81  ابلفصل  عليه  املنصوص  التأكد  شرط   إىل  يفتقد  منشورة  قضية  إطار  يف  به  مدىل  تقرير  من  قانونية  نسخة  على   احلصول   إىل  الرامي  املطلب   إن 
 575.اإلدارية احملكمة قانون  من

  عدد   نفس  حتت   األطراف  نفس  بني  خمتلفني  بعقدين  املتعلق  ابإلمضاء  التعريف  عملية  تضمني  امكانية  مدى  تفيد  شهادة  من  العارضني  متكني
 ضمانة   يعد  املذكورة  الشهادة  على  لو احلص  أن   ضرورة  متأكد   طابع  وذات  ديةجم  وقتية  وسيلة  ميثل  ا ا  القانونية  الناحية  من  الوصل  ونفس  التضمني

 يف   حقوقهم  عن  للدفاع  التوصّ   املختص   القاضي  أمام  القانون  موقفهم  برازإل  الضرورية   وامل يدات  احلجج  جتميع   إىل  العارضني  سعي  نطاق   يف  هامة
 576. إداري مقرر أي تنفيذ تعطيل وال النزاع أبصل املساس شأنه من ليس أنه كما  الظروف أحسن

  وسائل   اعداد  ابألمر  للمعين  ختول  اليت  واملتأكدة  اادية  الوسائل  من  يعترب  ابإلمضاء  ابلتعريف  اخلاص  البلدية  دفرت  من  نسخة  على  احلصول  طلب
 577. حلقوقه محاية عدمه من القضاء إىل اللجوء وتقدير دفاعه

  للطالب  االداري  امللف  ضمن  تقدميها  مت   ابملهدية  والعائلة  الطفل  منتزه   أعوان   قبل  من  ممضاة  وتيقة  من  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 578.اداري قرار أي تنفيذ تعطيل إىل يفضي ال أنه كما  النزاع أبصل املساس شأنه من ليس االدارية احملكمة لدى منشورة قضية إطار يف

 وقتية   وسيلة  يشكل  أن   شأنه  من  ليس  اإلدارية  احملكمة  لدى  منشورة  قضية  إطار  يف  هبا  دالءلإل  خالص  بطاقة  على  احلصول  إىل  الرامي  طلبال  نّ إ
  مطالبة   فيه  مبا  النزاع  فصل  يف  ت تر  أن   شأّنا  من  اليت  اإلجراءات  جبميع   القيام  املذكورة  القضية  يف  التحقيق  إطار   يف  صلاأل  لقاضي  أنه  ضرورة  جمدية

 579. املذكورة ابلوتيقة دالءعلى اإل  األقدر الطرف

  يكفل   أن   شأنه  من  العمومية  الصحة  لوزارة  الضبط  مبكتب  الطالب  تسمية  قرار  تضمني  ت كد  قانونية  شهادة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 580.إداري قرار تنفيذ تعطيل إىل ت دي ال  إليه االستجابة أن  كما  هبا والتمتع حقوقه إظهار ابألمر للمعين

 الذي   النزاع  مبوضوع  ميس  وال  واجلدوى  التأكد  بطابع  يتسم  اتكسي  بسيارة  خاص  ملف  إمتام  قصد  3  عدد  بطاقة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 581.إداري قرار أي تنفيذ تعطيل إىل ي دي وال املطلوبة واجلهة الطالب بني ينشأ أن ميكن

  فيها   ابلنظر  األصل  قاضي  لتص   اليت  احلقوق  جوهر  يف  االستعجايل  القاضي  إقحام  يفرتض  جمان  عالج  بطاقة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 582. البطاقة تلك  من الطالب متكني  برفض  القاضي  القرار شرعية يف البت إىل توصال

   أبنه   القول  على  الطالب  اقتصار  مع  الدولة  ملك   على  لعقار  الغري  غبتسوّ   متعلق  إداري   ملف  من  قانونية  نسخة  على   احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 583ابلّنظر إلفتقاد املطلب لشرطي اجلدوى والتأّكد.  استعجاليا احملكمة تدخل إىل يي دّ  أن  شأنه من ليس إليه احلاجة أمس يف

 
 . 2015 جويلية 21بتاريخ  712921يف القضية عدد املكّلفة ابالستمرار قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  574

 .2015 ري فيف  27بتاريخ  712793يف القضية عدد العاشرة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  575

 .2015 مارس 10بتاريخ  712755يف القضية عدد السادسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    576

 .2015  جوان 8بتاريخ  712756يف القضية عدد السابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    577

 .2015 ماي  7بتاريخ  712802يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  578

 .2015 ماي  7بتاريخ  712813يف القضية عدد السابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  579

 .2015 أفريل 14بتاريخ  712823يف القضية عدد الثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  580

 .2015 أفريل 28بتاريخ  712827يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  581

 .2015  أفريل 13بتاريخ  712833يف القضية عدد الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  582
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 املختص   القاضي  أمام  إليه   االستناد  من  الطالب  ميكن   أن   شأنه  من  للغري  مسند  البناء  يف  ترخيص   قرار   من  نسخة  على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 السبل   وتقدير  الضرورية  وامل يدات   احلجج  جتميع  نطاق  يف  هبا  املطالبة  حيق  اليت  األساسية  الضماانت  ضمن  ابلتايل  ويندرج  حقوقه  عن  والدفاع
 584. القانونية املراكز عن الناشئة احلقوق ظهارإل القانونية

 الفرع الثامن:  تنفيذ قرارات إدارية: 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

  سالبة   بعقوابت  النظر  له   ممن  الصادرة  والقرارات  القوانني  به  أمرت  ملا  ميتثلون   ال  الذين  األشخاص  معاقبة  اجلزائية  االة  من  315  الفصل  خول  لئن
  تبوت   صورة  يف  أو  العام  النظام  هتديد  شأّنا  من  التأكد  بطابع  تتسم  وضعية  واجهتها  كلما  اإلدارة  متكني   دون  حيول   ال   ذلك   فإن  خبطية   أو  للحرية
 هلا   يكفل  الذي  املتخصص   اإلداري  القضاء  إىل  اللجوء  من  ما  إداري   قرار  تنفيذ  دون   حتول  اجيابية  أو  سلبية  كانت  سواء  وتصدي  مقاومة  أعمال

 585. الفوري للتدخل املطلوبة الضماانت توفري معها وللمتعاملني

 منذ  التنفيذية  ابلصبغة  تتحلى  اإلدارية  املقررات  وأن   سيما  إصدارها  للمحكمة  املخول  االستعجالية  األذون   ضمن  يندرج  ال  إداري  قرار  تنفيذ  طلب
 586. ذلك يف قضائي إذن  الستصدار حاجة ودون  صدورها

  األصل  قاضي  يستأتر  ّنائية   تدابري  اختاذ   إىل  م داه  يف   مرادفا  سيكون   إنه  بل  الوقتية  الوسائل  ضمن  ينصهر  ال   هدم  قرار  بتنفيذ  استعجاليا  اإلذن  إن 
 587.  عدمها من تنفيذه املطلوب القرار شرعية من التحقق بعد وجاهتها مدى تقدير بصالحية

  للقاضي   املخولة  السلطات  نطاق  يتجاوز  العمل  عن  إضراهبم  جراء  القضاة  أجور  من  املقتطعة  املبالغ  رجاعإب  العدل  لوزير  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب
 الصادر  القرار  تنفيذ  وتعطيل  النزاع  أبصل  املساس  إىل  ابلضرورة  سيفضي   ّنائي  إجراء  اختاذ  إىل  والقصد  احلقيقة  يف  يهدف  أنه  ضرورة  االستعجايل

 588. القضاة  مرتبات من اآليل ابالقتطاع العدل وزير عن

 شأنه   من  ليس  بيداغوجية  كمساعدة  خطتها  من  الطالبة  عفاءإل  اإلدارة  إليه  استندت  الذي  البيداغوجي  البحث   على  احلصول  إىل  الرامي  الطلب
 589. إداري قرار  أي تنفيذ  تعطيل إىل يفضي ال أنه كما  الطرفني بني ينشأ قد الذي النزاع أبصل املساس

  القانونية   اآلاثر  وبتحمل  له  متثالابال  ملزمني  به  املعنيني  األشخاص  أو  فراداأل  جيعل  مبا  إصداره  منذ  التنفيذية  للقوة  مكتسبا  اإلداري  القرار  يكون 
 590. عنه املرتتبة

 
 .2015 ماي  18بتاريخ  712835يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  583

 .2015 أوت 21بتاريخ  712955يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  584

 . 2015 جويلية 24ريخ بتا 712926يف القضية عدد املكلفة ابالستمرار قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  585

 . 2015جانفي   13بتاريخ  371270يف القضية عدد   احلادية عشرالقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    586

 .2015جانفي  29بتاريخ  712643القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية الثامنة يف القضية عدد   587

 .2015 أوت 14بتاريخ  712928يف القضية عدد املكلف ابالستمرار  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  588

 .2015  نوفمرب 11بتاريخ  713013يف القضية عدد االبتدائية الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  589

 .2015 مارس 24بتاريخ  712832يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  590
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 إجراء   أي  ستحقي  ال  الرمادية   بطاقتها  صحبة  لصاحبها  وتسليمها  سيارة  عن  احلجز  برفع  العديل  القضاء  جهة  عن  الصادر  ايلاالستعج  احلكم
 591. تنفيذه  لضمان  اإلدارية مةاحملك من استعجايل إذن  استصدار إىل كاللجوء  إضايف 

  تكون  للقرار املصدرة اإلدارية اجلهة فإن  تنفيذه املطلوب  للقرار األفراد قبل من اجيابية أو سلبية كانت  سواء وتصدي مقاومة أعمال تبوت صورة يف
  اجلربي   التنفيذ  إىل  ابللجوء  وذلك  القانونية  الوضعيات  استقرار  ولضمان   العامني  واألمن  ابلنظام  إخالل  لكل  حدّ   لوضع  العاجل  ابلتدخل  ملزمة

 592. أبحكامها املخاطبني قبل  من اإلدارة قرارات واحرتام القانون  طاعة  لفرض املادي اإلكراه وسائل واستعمال

  دون  ابملساجد  بنشاط  يقوم  من  وكل   املخالفني  لردع  إتباعها  الواجب  اإلجراءات  ابملساجد  املتعلق  1988  لسنة  34  عدد  القانون   تضمن  لئن
 املتخصص   اإلداري  للقضاء  اللجوء   من  اإلدارة   متكني   دون  حيول  ال  ذلك  فإن   ينيةالد  ابلش ون   املكلف  الوزير  من   مسبق  ترخيص   على  احلصول
 هتديد   شأّنا  من  التأكد  بطابع  تتسم  وضعية  واجهتها  كلما  فادح  ضرر  حصول  لتجنب  املطلوبة  الضماانت  توفري  معها  وللمتعاملني  هلا  يكفل  الذي
 للحيلولة   العامة  ابلقوة  االستعانة   إىل  ابللجوء  جربا  قراراهتا  لتنفيذ  املستوجب  التنفيذي  السند  اإلدارة   مبنح  الفوري   التدخل  عليه  حيتم  مما  العام  النظام
 593. العام للمرفق  العادي السري استمرارية ومن القانونية الوضعيات استقرار من والنيل الضرر تفاقم دون 

 حني   إىل  تنفيذه  يقافإب  يقضي  قرار  شأنه  يف  اختذ  أن   اإلدارية  للمحكمة  األول  للرئيس  سبق  هدم  قرار  بتنفيذ  بلدية  رئيس  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
  يف  تكون   أن   جيب  االستعجايل  القاضي  هبا  أيذن   اليت  اإلجراءات  أن   ابعتبار  القانون   من  سليم  أساس  على   يستند  ال  األصلية  القضية  يف  البت

 594. القانونية الشرعية مقتضيات مع انسجام

 595. املذكور اهلدم قرار تنفيذ تعطيل شأنه من بناء هدم قرار تنفيذ قبل عليه  كانت  ما إىل احلالة رجاعإب اإلذن إن 

 قانون   من  81  الفصل  أحكام  مع  يتعارض  ما  وهو  الغلق  قرار  يف  متمثل  إداري  قرار  تنفيذ  تعطيل  شأنه  من   مقهى  فتح  إعادة  إىل  الرامي  الطلب
 596. اإلدارية احملكمة

 القاضي   دون   األصل  قاضي  إىل  ابلنظر  الراجعة  املسائل  من  وهي  املذكور  القرار  شرعية  يف  البت  م داه  يف  يرادف  هدم  قرار  بتنفيذ  استعجاليا  اإلذن 
 597. االستعجايل 

  على أتتري له ّنائي إجراء اختاذ  إىل الواقع يف يرمي وإ ا وقتية بصورة حتفظية وسائل استصدار إطار يف ينصهر ال هدم قرار تنفيذ إىل الرامي الطلب
 تعد   واليت  تنفيذه  برفض  الضمين  والقرار  تنفيذه  املطلوب  اهلدم  قرار  شرعية  مدى  يف  البت  إىل  ابلضرورة  ي ول  أنه  حبكم  املنازعة  أصل  يف  الفصل  وجه
  االستعجالية   ذون األ  نطاق  يف  يندرج  أن   ميكن  ال  الطلب  ذلك  أن   عن  فضال  فيها  النظر  بصالحية  وحده  صلاأل  قاضي  يستأتر  اليت  املسائل  من

 598. الغرض يف قضائي إذن  استصدار إىل حتتاج وال بطبيعتها للتنفيذ قابلة اإلدارية املقررات أن  ضرورة

 
 .2015 مارس  10بتاريخ  712745يف القضية عدد احلادية عشر  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    591

 .2015 مارس 24بتاريخ  712832يف القضية عدد اخلامسة رئيس الدائرة االبتدائية  قرار الصادر عن ال  592

 .2015 مارس 24بتاريخ  712832يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  593

 . 2015 بتمربس  30بتاريخ  712961يف القضية عدد االبتدائية احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  594

 .2015جانفي  22بتاريخ  712711يف القضية عدد الثانية القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    595

 .2015  جوان 23بتاريخ  712846يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  596

 .2015 جانفي  16بتاريخ  712743يف القضية عدد التاسعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    597

 .2015 ماي  15بتاريخ  712806يف القضية عدد السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  598
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 نظر   مرجع  عن  ولرج  األصل   لقاضي  فيها  البت  يرجع  اليت  املسائل  من  يبقى  هدم  قرار  بتنفيذ  عليها  املدعى   اجلهة  إلزام  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 599. الوقتية  الوسائل من وليست النهائية التدابري  من ابعتبارها االستعجايل القاضي

  وهي   ابألصل  املساس  شأنه  من  اإللغاء  دعوى  يف  البت  حني  إىل  مرتبه  على  تسبقة  من  ابألمر  املعين  بتمكني  استعجاليا  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب
 600. إداري قرار تنفيذ تعطيل إىل يفضي أنه عن فضال األصل قاضي هبا يستأتر صالحية

 : مبادئ خمتلفة التاسع:الفرع 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

  بدورتيها   والرائسية  التشريعية  االنتخاابت  تنظيم  بسري  املتعلقة  اإلجراءات  من  مجلة  ابعتماد  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  اهليئة  إلزام  إىل  الرامي  املطلب
 601. فيها ابلنظر  األصل قاضي لتص  اليت احلقوق جوهر يف االستعجايل القاضي إقحام إىل ي ول

 إجراء  اختاذ  إىل  الواقع  يف   يرمي  بتونس  العسكري  ابملستشفى  العالج  مواصلة  من  الطالب  بتمكني  الوطين  الدفاع  لوزير  اإلذن  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 الوسائل  حدود يتجاوز قبوله فإن مثة  ومن إعفائه بعد العسكري ابملستشفى  العالج مواصلة يف العارض أحقية مدى يف البت يستوجب نهأل ّنائي
 602. االستعجالية املادة يف اإلداري القاضي والية هبا تقرتن  اليت الوقتية

  غري  واملضاعفات  الدوائية  والتفاعالت  االستعمال  كيفية  يبنّي   داخلي  بدليل  قهاتسوّ   اليت  األدوية  رفاقإب  ملزمة  الدواء  تصنيع  يف  املختصة  الشركات
  من   حتصل    أن   ميكن  اليت  واملضاعفات  األدوية  تلك  الم استع  وحماذير  بكيفية  املرضى  إعالم  واجب  عليها  حممول  أنه  كما  فيها  املرغوب
 603. جرائها

 وال   واجلدوى  التأكد  لعنصر  يفتقر  الرتبوية  املنظومة  صالحإب  خاص  مقرتح  شرح  قصد  الرتبية  وزير  مقابلة  إىل  الرامي  االستعجايل  الطلب  إن 
 604. اإلدارية احملكمة قانون  من 81 الفصل لشروط يستجيب

 مسائل   يف   للنظر  االستعجايل  القاضي  إقحام  إىل  ي ول  سيارات  وقوف   حمطة   استلزام  عقد  يف   للطالب  لتمديد اب  البلدية  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
 605. اإلداري العقد قاضي هبا يستأتر

 قرار  نفيذت  تعطيل  شأنه  من   حبرية  قاعدة  استغالل  رخصة  سحب  اتر  على  حجزها  وقع  وجتهيزات  معدات  رجاعإب  اإلدارة  إلزام  إىل  الرامي  الطلب
 606. املذكورة القاعدة استغالل يف الرتخيص  رفض  يف متمثل إداري

 
 .2015 مارس  2بتاريخ  071279يف القضية عدد اخلامسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    599

 . 2015 جانفي  27بتاريخ  712741يف القضية عدد احلادية عشر  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    600

 .2015 فيفري   6بتاريخ  712753يف القضية عدد الرابعة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    601

 .2015 جوان 25بتاريخ  712826يف القضية عدد السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  602

 .2015 ماي 5بتاريخ  712774يف القضية عدد العاشرة  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    603

 . 2015 مارس 26بتاريخ  171281يف القضية عدد الثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  604

 .2015 جوان   1بتاريخ  712817يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  605

 .2015 ماي  19بتاريخ  712819يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  606
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 اختاذ   إىل  يرمي  ال  املدرسي  النقل  بطاقات  على  احلصول  يف  راغبني  خاص  اثنوي  معهد  تالميذ  قائمة  على  ابلتأشري  الرتبية  لوزير  اإلذن   التماس  إن 
  تعطل  دون   احليلولة  شأّنا  من  وقتية  بصورة  حتفظية  وسائل  استصدار  إطار   يف  ينصهر  وإ ا   املنازعة  أصل  يف  الفصل  وجه   على   أتتر  له  ّنائي  إجراء
 607. الدروس سري

 التدابري   نطاق  عن  االستعجايل  ابلقاضي  اخلروج  إىل  ابلضرورة  ت ول  ّنائية  وسيلة  اختاذ  إىل  يرمي  صيد  بندقية   مسك  رخصة  اسرتجاع  طلب  إن 
 608.فيها النظر بصالحية األصل قاضي يستأتر اليت احلقوق جوهر يف إقحامه وإىل هبا أيذن  اليت التحفظية

 معاينات: : القسم الثان

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 أحكام   أنّ   ابعتبار  متأكد  طابع  وذات  جمدية  وسيلة   يشكل  ال  الغرض   يف  أصلية  قضية  نشر  تبت  وقد  خرباء  بتكليف  استعجاليا  اإلذن  طلب  إن 
  واإلجراءات  األعمال  جبميع  اإلذن   أنظاره  على  املعروضة  الدعاوى  يف  التحقيق  إطار  يف  األصل  لقاضي  لختوّ   اإلدارية  احملكمة  قانون   من  44  الفصل

 609.  االختبارات جراءإب  اإلذن  ذلك يف مبا سبيله تنري أن  شأّنا من اليت

  وسائل   تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وإ ا  إداري  قرار  أي  تعطيل  إىل  فيه  النظر  ي دي  وال  نازعةامل  أبصل  مساس  به  ليس  اختبار  جراءإب  اإلذن   طلب
 610.  املنازعة أصل يف بته عند املوضوع قاضي تفيد قد إتبات

  ي دي   وال   ابألصل  مساس  على   تنطوي   ال  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من   يعترب  خبصوصها  فين  رأي  وإبداء  وقائع  ملعاينة  خرباء  تكليف  طلب   إن 
 611. املنازعة  أصل يف  البت عند املوضوع قاضي تفيد قد إتبات وسائل تكوين إىل يهدف وإ ا  إداري قرار تعطيل إىل فيه البت

  ت دي   ال  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من  يعد  االختبار  مأمورية  جراءإب  األصلي   اخلبري  تعهد  دون   حال  قانون  مانع  لوجود  خبري  بتعويض   اإلذن 
 612. الحقا  ينشأ قد الذي النزاع أبصل املساس إىل أو إداري قرار  أي تنفيذ تعطيل إىل االستعجايل ابلقاضي

 ابلقاضي  ت دي  ال  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من  يعد  النافذة  العمرانية  للرتاتيب  بناية  خمالفة  مدى  من  للتثبت  خرباء  بتعيني  استعجاليا  اإلذن 
 613. الحقا ينشأ قد الذي النزاع أبصل املساس إىل أو إداري قرار أي تنفيذ تعطيل إىل االستعجايل

  احملكمة   قانون   من   82و  81  ابلفصلني  الواردة  الشروط  تستويف  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من  يعترب  صحية  حالة  ملعاينة  اخلربة  ذوي   تكليف  إن 
 تكوين   إىل  فحسب  يهدف  وإ ا  إداري  قرار  أي  تنفيذ  تعطيل  إىل  فيه  النظر  ي دي  وال  املنازعة  أبصل  املساس  إىل  يفضي  ال  أنه  ضرورة  اإلدارية
 614. أصلها يف اخلوض أو ّنائيا حسمها دون  فصلها وتيسري املنازعة أصل يف بته عند عو املوض  قاضي تفيد قد إتبات وسائل

 
 .2015  مارس  30بتاريخ  712825يف القضية عدد الثة الثقرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  607

 .2015 جوان   18بتاريخ  712842يف القضية عدد الثانية عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  608

 .2015جانفي    5بتاريخ  712576القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية األوىل يف القضية عدد   609

 .2015جانفي  13بتاريخ  712710يف القضية عدد األوىل القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    610

 .2015 فيفري   11بتاريخ  276271يف القضية عدد احلادية عشر  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    611

 .2015 نوفمرب  2بتاريخ  713002يف القضية عدد االبتدائية احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  612

 .2015  نوفمرب 19بتاريخ  713004يف القضية عدد االبتدائية الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  613

 . 2015 مارس 23بتاريخ  712782يف القضية عدد الثالثة عشر القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    614
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  إىل   فيه  النظر  ي دي  وال  املنازعة  أبصل  املساس  شأنه  من  ليس  األمطار  مياه  جرفتها  سيارة  قيمة  لتقدير  اختبار  جراءإب  اإلذن   إىل  الرامي  الطلب
 615. أمامه  النزاع رفع حال يف األصل يف البت عند املوضوع قاضي تفيد قد إتبات وسائل تكوين إىل فحسب يهدف وإ ا  إداري قرار أي تعطيل

  إىل   االستعجايل  ابلقاضي  ت دي  ال  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من  يعد  صحية  حالة  تشخيص   قصد  خرباء   بتعيني  استعجاليا  اإلذن   طلب  إن 
 أي   يف  نظره  عند  املوضوع  قاضي  تفيد  قد  إتبات  وسائل  تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وإ ا  النزاع  أبصل  املساس  أو  إداري   قرار  أي  تنفيذ  تعطيل
 616.األصل حول حمتملة منازعة

  وال  املنازعة  أبصل  مساس  به  ليس  للسالمة  الفنية  للشروط  أرضية  حتت   الكهرابئية  الشبكة  استجابة  مدى  ملعاينة  خرباء  بتسمية  استعجاليا  اإلذن
 617.املنازعة أصل يف بته عند املوضوع قاضي تفيد قد إتبات وسائل تكوين إىل يهدف وإ ا  إداري قرار تعطيل إىل فيه النظر ي دي

 إىل  يرمي  أنه  ضرورة  متأكدا  أمرا  يعترب  2011  جانفي  14  تورة  حداثأ  جراء  ملتضرر  الصحية  احلالة  ملعاينة  اخلربة  ذوي  تكليف  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 فصل   وتيسري  املوضوع  قاضي  أمام  إليها  االستناد  من  أصلية  قضية  رفع   حال   يف  ميكن   اليت  الطلبات  بلورة  على  تساعد  قد  إتبات  وسيلة  تكوين
 618. ّنائيا حسمه دون  النزاع

  النظر ي دي وال  الطرفني بني ينشأ قد الذي النزاع أبصل املساس شأنه من ليس عليها مستوىل أرض قيمة لتقدير خرباء تعيني إىل الرامي الطلب إن 
 619.املنازعة أصل يف بته عند األصل قاضي تفيد قد اتبات وسائل تكوين إىل فقط يهدف  وا ا إداري  قرار أي تنفيذ تعطيل إىل فيه

 تعطيل   إىل  فيه  النظر  ي دي  وال  النزاع  أبصل  مساس  به  ليس  والدته  عملية  ةبمبناس   مبولود  الالحقة  املضرة  لتقدير  اختبار  تعيني  إىل  الرامي  الطلب  إن 
 620. املنازعة أصل يف بته عند املوضوع قاضي تفيد قد اتبات وسائل تكوين إىل يهدف وا ا اداري قرار نفيذت

 التأكد   لصبغة  فاقدا  هلعجي   أشهر  وتالتة  سنوات  بسبع  واملقدر  اختبار  جراءإب  اإلذن   إىل  الرامي  املطلب   وتقدمي   املضرة  وقوع  بني  الزمين  الفاصل  إنّ 
 621. اإلدارية احملكمة قانون  من 81 ابلفصل عليها املنصوص

  موضوع  يف اخلوض إىل االستعجال بقاضي تفضي ال اليت اادية الوقتية الوسائل من  يظل عقار على االدارة استيالء ملعاينة اخلربة ذوي  تكليف إن 
 عند  املوضوع  قاضي  تفيد  قد  اتبات  وسائل  تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وا ا  حمتمل  نزاع   يف  بته  عند  توجيهه  وال   األصل  قاضي  استباق  وال   احلق
 622.األصل حول حمتملة منازعة أي يف نظره

 اخلوض   إىل  االستعجال  بقاضي  تفضي  ال  اليت  اادية  الوقتية  الوسائل  من  يظل    والدته  اتر  على  مبولود  الحقة  مضرة  لتقدير  اخلربة  ذوي   تكليف  إن 
  قاضي   تفيد  قد  اتبات  وسائل  تكوين  إىل  فحسب  يهدف  وا ا  حمتمل  نزاع  يف  بته  عند  توجيهه  وال  األصل  قاضي  استباق  وال  احلق  موضوع  يف

 623.األصل حول  حمتملة منازعة أي يف نظره عند املوضوع

 
 .2015  ماي 6بتاريخ  712791يف القضية عدد السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  615

 .2015  فيفري  19بتاريخ  712792يف القضية عدد الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  616

 . 2015 أفريل 30بتاريخ  712795يف القضية عدد احلادية عشر  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  617

 . 2015 مارس 23بتاريخ  712799دد يف القضية عالثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  618

 .2015 أكتوبر 6بتاريخ  712801يف القضية عدد الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  619

 .2015 أفريل 10بتاريخ  712805يف القضية عدد اخلامسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  620

 . 2015 ماي 12بتاريخ  712815يف القضية عدد الثانية عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  621

 .2015  أفريل 27بتاريخ  712822يف القضية عدد الرابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  622
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 دفع مبلغ على احلساب : القسم الثالث

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

  يدفع   أبن   عليه  املدعى  املدين  إبلزام  استعجاليا  أيذن  أبن   لديها  منشورة  قضية  يف  ابلنظر  املتعهدة  االبتدائية  الدائرة  لرئيس  ميكن  التأكد  صورة  يف
 624. الدين أصل حول جدية منازعةوجود  له يتبني مل إذا احلساب على مبلغا لدائنه

  طريق  عن  سواء  املقدار  ومعلوم  حمدد   دين   وجود   وهي  شروط  توفر  يقتضي  عمومية  صفقة  مستحقات  ابقي  من  تسبقة  دفع  لطلب  االستجابة  إن 
 625. جدية  منازعة موضوع وليس قانون نص  مبقتضى أو التقاضي أو الرتاضي

  املدنية   النزاعات  قبيل  من  هو  هبا  مأذون   مأمورية  اجناز  لعدم  االختبار  أجرة  على  تسبقة  بعنوان   تسلمه  مايل  مبلغ  إبعادة  عديل  خبري  إلزام  طلب   إن 
 626.لألصل الفرع تبعية بقاعدة عمال االستعجايل القضاء اختصاص عن وكذلك اإلدارية ابحملكمة األصل قاضي اختصاص عن خترج اليت

 مبقتضى   أو  التقاضي  أو  الرتاضي  طريق   عن  سواء  املقدار  ومعلوم  حمدد   دين  وجود  شرط  توفر  احلساب  على  املالية  املبالغ  طلب  استعجال  يقتضي
 627. جدية منازعة موضوع وليس قانون نص 

 628. احلساب على تسبقة أي  دفع  دون   حيول الذي األمر اثبت غري يبقى الطلب أساس الدين مبلغ فإن  األصلية القضية يف حكم يصدر مل طاملا

  نص   مبقتضى  أو  التقاضي  أو   الرتاضي  طريق  عن   سواء  املقدار  ومعلوم  حمدد   دين   وجود   هي   شروط   توفر   احلساب  على  املالية  املبالغ  طلب   يقتضي
 629. جدية منازعة موضوع وليس قانون

 أصل   حول  جدية  منازعة  وجود  وعدم  التأكد  عنصر  توفر  على  يتوقف  احلساب  على  ماليا  مبلغا  لدائنه  يدفع  أبن   املدين  إبلزام  استعجاليا  اإلذن 
 630. هبا  تعهدت اليت الدائرة لدى ةر و منش تزال ال القضية تكون  أن  ضرورة مع الدين

 على   تسبقة  من  بتمكينه  استعجاليا  مطالبته  جتعل  عايل  تعليم  كمساعد  قضاها   اليت  املنجز  العمل  فرتة  عن  املالية  مستحقاته  من  الطالب  متكني   ن إ
 631.النظر يستوجب ما النعدام املطلب ختم إىل ي ول ما وهو موضوع ذات غري اخلالصة غري مرتباته

 632. الدين أصل حول جدية منازعة وجود القضية أوراق من تبت إذا احلساب على مايل مبلغ بدفع اإلذن  جيوز ال

 
 .2015 ماي  5بتاريخ  287571يف القضية عدد العاشرة   قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  623

 .2015 ماي  29بتاريخ  712821يف القضية عدد الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  624

 .2015 ماي  19بتاريخ  712831يف القضية عدد الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  625

 .2015جانفي  20بتاريخ  712657رابعة يف القضية عدد القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية ال  626

 .2015جانفي    9بتاريخ  712699القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية التاسعة يف القضية عدد   627

 .2015جانفي    9بتاريخ  712699القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية التاسعة يف القضية عدد   628

 . 2015 جويلية  15بتاريخ  711292يف القضية عدد االستئنافية السادسة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  629

 .2015 مارس 27بتاريخ  277771يف القضية عدد اخلامسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    630

 .2015  جوان   26بتاريخ  712879يف القضية عدد الثالثة  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  631

 .2015  جويلية 15بتاريخ  712904يف القضية عدد الرابعة قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية  ال  632
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 طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم   :القسم الرابع

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 633. تنفيذه  عدم شريطة احلكم ذلك من اثنية تنفيذية نسخة على احلصول التنفيذية نسخته تلف صورة يف حكم من مستفيد طرف  لكل جيوز

  حبكم أخرى نسخة على احلصول التنفيذ وقبل تلفها صورة يف  ميكن  هأنّ  غري  634احلكم  من مستفيد طرف لكل واحدة تنفيذية نسخة إال تسلم ال
 635.األطراف استدعاء بعد الدائرة رئيس يصدره استعجايل

 مطالب إعادة النظر: القسم اخلامس: 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 636ابالستئناف.   إال الطعن تقبل ال فهي االبتدائية األحكام أما النهائية األحكام ضد سوى  النظر إعادة مطلب يوجه ال

  من   لتقدميه  قبوله  عدم  إىل  ي ول االستئنايف  أو  االبتدائي  الطور  يف النزاع  يف  طرفا  يكن  مل  شخص   طرف  من  حكم  يف  النظر  إعادة  إىل  الرامي  الطلب
 637. صفة ذي  غري

 : حكم شرح منطوق القسم السادس: 

 احملكمة يف هذا ااال إىل إقرار املبادئ التالية: خلصت 

 تفسري   على  الشرح  اقتصار  وجوب  من  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  57  الفصل  اقتضاه  ما  مع  يتجاىف  حكم  تنفيذ  طريقة  بيان   إىل  الرامي  الطلب
 638.نصه يف نقص  أو زايدة  دون  احلكم منطوق

 األصلية   القضااي  إطار  يف  شأّنا  يف   طلبات  تقدمي   تقتضي  بل  آليا  احملكمة  تتحملها  وال  قانوان  املقررة  املصاريف  يف  املعنوي  الضرر  غرم  يندرج  ال
 639. القانونية املصاريف بعبارة مشمولة غري بذلك وهي بعنواّنا أداؤه الواجب املبلغ وتقدر جديتها مدى يف احملكمة وتنظر

 على   الشرح  اقتصار  وجوب  من  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  57  الفصل   اقتضاه  ما  مع  يتجاىف  استعجايل  إذن  تنفيذ  طريقة  بيان   إىل  الرامي  الطلب
 640. نصه يف نقص أو زايدة دون  احلكم منطوق تفسري

 
 .2015 جانفي  26بتاريخ  712760يف القضية عدد الثالثة ائية  القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتد  633

يف القضية  الثانية  قرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية وال 2015أفريل  23بتاريخ  712777يف القضية عدد اخلامسة القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية    634
 .2015 نوفمرب   2بتاريخ  712913عدد 

 
 

 .2015جانفي   23بتاريخ  61169القرار الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية الثالثة عشر يف القضية عدد   636

 .2015نوفمرب   24بتاريخ  62188القرار الصادر عن رئيس الدائرة االستئنافية األوىل يف القضية عدد   637

 .2015 فيفري   25بتاريخ  91128يف القضية عدد االبتدائية الثامنة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  638

 .2015 جويلية  1بتاريخ  91130يف القضية عدد االبتدائية الثانية قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  639
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 وتنظر   األصلية  القضااي  إطار   يف  شأّنا  يف   طلبات  تقدمي   تقتضي  بل  آليا  احملكمة  تتحملها  وال   قانوان  املقررة  املصاريف  يف  احملاماة  أجور  تندرج  ال
 641. القانونية املصاريف بعبارة مشمولة غري بذلك وهي بعنواّنا أداؤه الواجب املبلغ وتقدر جديتها مدى يف احملكمة

 642. شرحه إىل الرامي الطلب رفض  إىل ي ول احلكم منطوق يف لبس أو غموض وجود عدم

 

اخلامس:   العنوان 
 املبادئ املقررة يف ماّدة أتجيل وتوقيف التنفيذ 

 أتجيل تنفيذ القرارات اإلداريّة: -األّولالقسم 

 ال إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذا اا خلصت

 صورة   يف  هبا  أيذن   أن   اإلدارية  للمحكمة  األول  للرئيس  ميكن  اليت  العاجلة  التحفظية  التدابري  ضمن  التأجيل  مادة  يف  الصادرة  القرارات  رجتند  -
 .643املواجهة إجراءات استيفاء بعد التنفيذ إيقاف مطلب يف البت يتم ريثما وذلك التأكد

  من  بطلب  التأكد،  صورة  يف  هبا  أيذن   أن  اإلدارية  للمحكمة  األول  للرئيس  ميكن  اليت  العاجلة  التحفظية  التدابري   ضمن  يندرج  التنفيذ  أتجيل  إنّ   -
  من  هي  التأكد  حالة  إن . من جهة أخرى، فاملواجهة  إجراءات  استيفاء  بعد  التنفيذ  توقيف  مطلب   يف  البت   يتم  ريثما  وذلك   دونه  أو   األطراف
 مل  لئنو   التنفيذ  توقيف  مطلب   يف  البتّ   إىل  داع  كل  يعدم   أن   شأنه  من  ذلك  خالف  وأن   سيما  التنفيذ  بتأجيل  اإلذن   بداهة  تستوجب اليت  احلاالت
 ينال  مبا  وقت أي يف للتنفيذ قابال كان   تلك حالته ىعل املشروعية بقرينة مكسّوا كان   كلما   فإنه لتنفيذه أجالتنفيذه  أتجيل املراد اهلدم قرار يتضّمن

 .644الحقا  إتباته رهني حق من
 .645التنفيذ  بتوقيف اإلذن  جدوى اضمحالل فيها  لشى اليت احلالة هي التنفيذ بتأجيل  اإلذن  عليها املوقوف التأكد حالة إنّ  -
 لذلك  تبعا واجته متوفرا التأكد عنصر جيعل 2014/2015 الدراسية للسنة الثالث الثالتي امتحاانت انطالق مع املعهد من رفت ال قرار تنفيذ إنّ  -

 .646التنفيذ  توقيف مطلب يف والبتّ  املواجهة إجراءات استيفاء حني إىل التنفيذ بتأجيل اإلذن 

 توقيف تنفيذ القرارات اإلداريّة: -الثانالقسم 

 واجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:   ابالختصاصاملبادئ املتعّلقة    -الفرع األّول
 

 .2015 ماي  15بتاريخ  91133يف القضية عدد االبتدائية الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  640

 .2015 جوان  19بتاريخ  91135يف القضية عدد االبتدائية الثالثة عشر قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  641

 .2015  نوفمرب   16بتاريخ  92147يف القضية عدد االستئنافية الثالثة قرار الصادر عن رئيس الدائرة ال  642

 . 2015 أفريل 14بتاريخ  418305القرار الصادر يف القضية عدد   643

 .2015 جوان  10بتاريخ  418566القرار الصادر يف القضية عدد   644

 .2015 جوان  15بتاريخ  418585القرار الصادر يف القضية عدد   645

 .2015 ماي  11بتاريخ  418402القرار الصادر يف القضية عدد   646
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 املبادئ املّتصلة ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ:  -الفقرة األوىل

 فان   لذا  العامة،  السلطة  المتيازات   استعماهلا  عن  تنم  بصالحيات  وتتمتع  عام  مرفق  تسيري  على   تسهر  للمالكمة   التونسية  اجلامعة  إن          
  املادة   يف  الصادرة  القرارات  فئة  من  ويعد  اإلطار  هذا  يف  يتنزل  ومسني م  طيلة  التحكيم  نشاط  عن  يقافابإل  القاضيو   مكتبها  عن  الصادر  القرار

 األول  للرئيس  تنفيذه  وتوقيف  السلطة  جتاوز  لقاضي  فيه  النظر  اختصاص  ويرجع  اإلدارية  ابحملكمة  املتعلق  القانون   من   3  الفصل  معىن  على  اإلدارية
 .647اإلدارية  للمحكمة

  املرض   على  للتأمني  الوطين  الصندوق  ومنها  العمومية  آتاملنش  بني  تنشأ  اليت  النزاعات  خبصوص  العديل  للقاضي   املسندة  االختصاص  كتلة   إنّ   -
  27  يف  امل رخ 2004  لسنة  2265  عدد  األمر  مبقتضى  عمومية  منشآت  تعترب  واليت  إدارية  صبغة  تكتسي  ال  اليت  العمومية  امل سسات  من  يعدّ   الذي

 الصندوق   يتخذها  اليت  اإلدارية  القرارات  ضد  املوّجهة  السلطة  جتاوز  دعاوى  تشمل  ال  خرىأ  جهة  من  وحرفائها  جهة،  من  املذكور،  2004  سبتمرب
  الذين   الطبيعي  العالج  مراكز  أصحاب  مع  التعامل  عدم  قرارات   غرار   على  عام  ملرفق  تسيريها  نطاق  يف  العامة  السلطة  ابمتيازات  تتمتع  إدارة  بصفته

  من   23  و  10  الفصل  ألحكام  خمالفة  املركز  خارج  عالمة  أي  أو   إشارة  أي  إبزالة  أو  وجود  بعدم  التزام  أو  الشرف  على  تصريح  على  ميضون   ال
  احملكمة   اختصاص  جوهر  تعدّ   السلطة  جتاوز  دعاوى  أن   ضرورة  الطبيعي،   ابلعالج  املداواة  يف  أخصائي  ةنهمل  احلرة  ابملمارسة  املتعلق  الشروط  كراس
 . 648اإلدارية

 ترتيبا   يستقيم  وال  السلطة  جتاوز  بدعوى   للطعن  القابلة  اإلدارية  القرارات  زمرة  حتت   يدخل  ال  لشركة  العام  املدير  الرئيس  بتعيني  املتعلق  القرار  إنّ   -
 وخترج   اخلاص  للقانون   وقراراهتا   عماهلاأ  وختضع  االسم  خفية  شركة  هي  الشركة  أن   ابعتبار  تنفيذ  توقيف  مطلب  موضوع  يكون   أن   ذلك  على

 . 649اإلدارية  احملكمة والية عن بطبيعتها

 * مبدأ الفصل بين جهازي القضاء العدلي واإلداري:

 القضاء   بوظيفة  املتعلقة  مالاألع  كل  داستبع يتم ا  واإلداري  العديل  القضاء  جهازي  بني  الفصل  ملبدأ  إعماال  أنه  على  احملكمة  قضاء  فقه  استقر  -
 مادة   يف  واليتها  نّ أ  على  اإلدارية  احملكمة  قضاء  فقه  استقر، كما  اإلداري  القاضي  والية  عن  التنفيذية  والقرارات  جراءاتواإل  كامكاألح  العديل
 .650صل األ يف اختصاصها عن خترج اليت النزاعات تشمل ال التنفيذ توقيف

 النزاع  موضوع  إن، من جهة أخرى، فإلغائيا  اإلدارية  احملكمة  لوالية  راجعا  تنفيذه  توقيف  املراد   القرار  يكون   أن   التنفيذ  توقيف  مطالب  يف  يشرتط   -
عن   سربولس،  االجتماعية  ابملساكن  النهوض  شركة  لفائدة  صادرة  الدفع  لعدم  ابخلروج  قاضية  مدنية   استعجالية  أحكام  بتنفيذ  املتعّلق لرج 

  بني   الفصل  لقاعدة  إعماال  النزاعات  هذه  يف  النظر  عن  التخلي  من ضرورة  احملكمة  هذه  عمل  عليه  استقراختصاص احملكمة اإلدارية تطبيقا ملا  
 التنفيذية  والقرارات واإلجراءات  واألذون  كاألحكام  العديل القضاء بسري املتعلقة األعمال كل  استبعاد تقتضي اليت واإلداري العديل القضاء جهازي

 .651اإلداري  القاضي والية عن

 
 .2015 ديسمرب 25بتاريخ  418362القرار الصادر يف القضية عدد   647

 .2015 نوفمرب  4بتاريخ  418743القرار الصادر يف القضية عدد   648

 . 2015 أكتوبر 12بتاريخ  418759القرار الصادر يف القضية عدد   649

 .2015جويلية  14بتاريخ  418541والقرار الصادر يف القضية عدد  2015جويلية  14بتاريخ  418469القرار الصادر يف القضية عدد   650

 .2015 ماي  25بتاريخ  418321القضية عدد  القرار الصادر يف   651
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 املرتبطة  األعمال  من  تعدّ   خصوصهايف    الصلح  وإجراء  مرتكبيها  وختطئة  وإجراء  اجلنح  أو  املخالفات  ارتكاب  مبعاينة  املتعلقة  احملاضر  حترير  إنّ   -
 . 652احملكمة  هذه اختصاص عن فيها النظر واليةج ختر  اليت العديل الضبط مبمارسة

 * حوادث الشغل واألمراض المهنيّة:

 األضرار   عن  للتعويض   اخلاص   ابلنظام  املتعلق  1995  جوان   28  يف  امل رخ  1995  لسنة  56  عدد  القانون   من  43  الفصل  أحكام  من  يستشفّ   -
 املتعلقة   النزاعات  مجيع  يف  اختصاص  بكتلة  الناحية  قاضي  أفرد   املشرع  أنّ   العمومي  القطاع  يف  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  بسبب  احلاصلة
 . 653العمومي  القطاع يف املهنية واألمراض الشغل حبوادث

 * أعمال السلطة التشريعية: 

  القاضي   والية  عن  بطبيعتها  خترجو   هبا  ةاملتصل  املسائل  من  التشريعية  لوظيفته  ممارسته  إطار  يف  الشعب  نواب  جملس  عن  الصادرة  القرارات  تعدّ   -
 للمجلس  التشريعية  ابلوظيفة  متصلة  قرارات  هي  القانون  مشروع  على  املصادقة  تسبق  اليت  القرارات  نّ ، كما ألطالسّ   بني التفريق  مببدأ  عمال  اإلداري
 جملس   مكتب  عن  الصادر  القرار  أنّ   طاملاو   القانون   وضع  حلقات  إحدى  بذلك  ومتثل  له  التابعة  اهلياكل  عمالأ  تسيري  قنطا  يف  تنصهر  أّنا  ضرورة
  االس   بوظيفة  صلويتّ   القانون   مشروع  وضع   مراحل  من  مرحلة  هو  للمجلس  العامة  اجللسة  على  ساسيأ  قانون   مشروع  حالةإب  الشعب  نواب

 .654اإلدارية  احملكمة اختصاص جمال عن خارجا يكون املطلب فان  التشريعية

 * منشآت عمومية:  

 م سسة   الديوان   أنّ   تبت  طاملا  وأعوانه  للسياحة  التونسي  الوطين  الديوان   بني  الناشئة  النزاعات  خبصوص  االختصاص   لعدم  املطلب   رفض  يتعنّي   -
 . 655اإلدارية للمحكمة ابلنظر راجعني وغري العمومية للوظيفة العام األساسي للنظام لضعون  ال أعوانه وأنّ  إدارية صبغة تكتسي ال عمومية

  اخلاص   القانون   أشخاص  من  شخص   وبني  عمومية  منشأة  بوصفه  املرض  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  بني  نشأ  بنزاع  املطلب   تعّلق  طاملا  -
  رفضه   يتجه  فإنه  عمومية  صفقة  عقد  ضمن  إدراجها  وعدم  اخلاص  القانون   لقواعد  بينهما  الرابطة  العالقة  خضوع  تبوت  عن  فضال  غريا،  بوصفه
 .656االختصاص  لعدم

 سلطة   بتعيني  واملتعلق  2005  مارس  24  يف  امل رّخ  2005  لسنة  910  عدد  األمر  معىن  على  العمومية  املنشأة  صبغة  تونس  نقل  شركة  تكتسي  -
  2010  لسنة  90  عدد  ابألمر   وإمتامه  تنقيحه  مت   كما  إدارية،  صبغة  تكتسي  ال  اليت  العمومية  امل سسات  وعلى  العمومية  املنشآت  على  اإلشراف

  جوان  3  يف  امل رّخ  1996  لسنة  38  عدد  األساسي  القانون   من  2  الفصل  من  الثانية  الفقرة  أحكام  اقتضت  ، وقد2010  جانفي  20  يف  امل رخ
 ما  يف ابلنظر العدلّية احملاكم ختتصّ " أن  االختصاص لتنازع جملس  وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم بني االختصاص بتوزيع واملتعلق 1996
  أو  املنشآت  هذه  وأعوان   جهة،  من  والتجاريّة،  الصناعّية  الصبغة  ذات  العمومية  امل سسات  ذلك   يف  مبا  العمومية،   املنشآت  بني  نزاعات  من  ينشأ

 فإنّ   اإلداري،  القضاء  والية   ضمن  يندرج  ال  والغري  العمومية  املنشآت  بني  الناشئة  النزاعات  يف  البتّ   أن   طاملاو   ".أخرى  جهة  من  أوالغري،  حرفائها

 
 .2015 جوان   5بتاريخ  418327القرار الصادر يف القضية عدد   652

 . 2015 أكتوبر 2بتاريخ  418769القرار الصادر يف القضية عدد   653

 .2015 ديسمرب 31بتاريخ  418454القرار الصادر يف القضية عدد   654

 . 2015 جانفي  9بتاريخ  417855القرار الصادر يف القضية عدد   655

 .2015 فيفري   6بتاريخ  417998القرار الصادر يف القضية عدد   656
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  عمال  اإلدارية  للمحكمة  األّول   للرئيس  املوكول  االختصاص  خارج  بدوره  يغدو  تنفيذه  توقيف  املراديف خطة رئيس دائرة مالية ابلنيابة    التسمية  قرار
 .657  االختصاص لعدم املطلب  رفض  معه يتعنّي  ما وهو األصل، يتبع الفرع أبنّ  القائلة األصولّية اإلجرائّية ابلقاعدة

 لسنة   910  عدد   األمر  أحكام   من  يتبنّي   حسبما  عمومّية  كمنشأة  املّصنفة  التونسية  اخلطوط   شركة  فروع  من   افرع  الفنية  التونسية  اخلطوطتعّد    -
  2010  ديسمرب  13  يف  امل رخ  2010  لسنة  3170  عدد  األمر  وآخرها  له  الالحقة  ابلنصوص  واملتمم  املنقح  2005  مارس  24  يف  امل رخ  2005
 الثانية   الفقرة  أحكام  اقتضتكما    إداريّة  صبغة  تكتسي  ال  اليت  العمومية  امل سسات  وعلى  العمومية  املنشآت  على   اإلشراف  سلطة  بتعيني  واملتعّلق

  واحملكمة   العدلية  احملاكم  بني  االختصاص  بتوزيع  واملتعلق  1996  جوان  3  يف  امل رّخ  1996  لسنة  38  عدد  األساسي  القانون   من  2  الفصل  من
 ذلك   يف  مبا  العمومية،  املنشآت   بني  نزاعات  من  ينشأ  ما  يف  ابلنظر  العدلّية  احملاكم  ختتصّ "  أن   االختصاص  لتنازع  جملس  وإحداث  اإلدارية

  هذه   من  يستفادو   ".أخرى  جهة   من  الغري،  أو   حرفائها  أو   املنشآت  هذه  وأعوان  جهة،  من  والتجاريّة،  الصناعّية  الصبغة  ذات  العمومية  امل سسات
 حرفائها  أو  وأعواّنا  جهة،  من  العمومية  املنشآت  بني  الناشئة  الّنزاعات  يف  الّنظر  ابختصاص  العديل  القضاء  جهاز  حماكم   أفرد  املشرّع  أنّ   األحكام

 للنظام  خاضعني كانوا  مىت وأعواّنا العمومّية املنشآت نزاعات يف الّنظر اختصاص استثناءا اإلداريّة احملكمة إىل أسند وأنّه أخرى،  جهة من  الغري أو
  لديها   لالنتداب  مرتّشحو   عمومّية منشأة  بني قائم  املاتل  النزاع  أنّ  وطاملا.  القانون   مبوجب  احملكمة  لنظر  راجعني  أو  العمومّية  للوظيفة  العام  األساسي

  فإنّ   اإلداريّة،  احملكمة  اختصاص   من   فيه  الّنظر  جيعل  قانون  نصّ   أيّ   يوجد  وال  العمومّية  للوظيفة  العام  األساسي  الّنظام  ألحكام  خاضع  غري  أنه  و
 .658العدلّية  للمحاكم معقودا يكون  فيه ابلّنظر القضائي االختصاص

و تلقائيا  ولو  هبا   وتتمّسك  احملكمة  وتثريها  العام  النظام  متعلقات  من  االختصاص  مسألة  -   احلديدية   للسكك  الوطنية  الشركة  أنّ   تبت  طاملا، 
  اختصاص   من  تغدو  الغري  وبني  بينها  الناشئة  النزاعات  يف  النظر  فإنّ   عمومية،  منشأة  وتعترب  إدارية  صبغة  تكتسي   ال  عمومية  م سسة  هي  التونسية
   .659العدلية  احملاكم

 للنظام   خاضعني  غري  أعوانه  وأن   عمومية  كمنشأة  ومصنف  وجتارية  صناعية  صبغة  ذات  عمومية  م سسة  هو   ابلصادرات  النهوض  مركز   أن   طاملا  -
  عن  خارجة  تكون   عوانهأ   وبني  بينه  الناشئة  النزاعات  فان   القانون   مبقتضى  اإلدارية  للمحكمة  ابلنظر  يرجعون   وال  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي

 النزاعات   الإ  تشمل  ال  التنفيذ   توقيف  مادة  يف  اإلدارية  احملكمة  والية  إنّ . من جهة أخرى، فالعدلية  للمحاكم   ابلنظر  وراجعة  احملكمة  هذه  والية
 ابعتبارها   اإلدارية  احملكمة  نظارأ  عن   خترج  عواّناوأ  ابلصادرات  النهوض  مركز  بني  النزاعات  نأ  وطاملا  ،صلاأل  يف  فيها  ابلنظر   احملكمة  ختتص   اليت

 .660التنفيذ  توقيف قاضي والية  ضمن تندرج ال ّنافإ عمومية منشأة

 * عقود:  

  يف و   التعاقدية  املادة  يف  لذلك  تبعا  وتندرج  عنه  تنفصل  وال  الصفقة  عقد  إىل  الرجوع  يستوجب  الشروط  كراس  مقتضيات   مبناقشة  النزاع  تعلق  إنّ   -
  هذا  على  القبول  بعدم  حراي  املاتل  التنفيذ  توقيف  مطلب   وجيعل  السلطة  جتاوز  قضاء  والية  عن  لرجها  الذي  األمر  الكامل  القضاء  نطاق

 .661األساس 

 
 .2015 نوفمرب  17بتاريخ  418822القرار الصادر يف القضية عدد   657

 .2015 ديسمرب 14بتاريخ  419077القرار الصادر يف القضية عدد   658

 . 2015 أكتوبر 2بتاريخ  418825القرار الصادر يف القضية عدد   659

 .2015 جوان  22بتاريخ  418467القرار الصادر يف القضية عدد   660

 . 2015 جانفي 20بتاريخ  417906القرار الصادر يف القضية عدد   661
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 إال  اإللغاء قاضي والية إىل ختضع ال تعاقدية عالقة مبناسبة الصادرة االنفرادية اإلدارية املقررات أن  اعتبار على اإلدارية احملكمة قضاء فقه استقر -
،  التعاقدية   العالقة  من  يتجزأ   ال  جزءا  وتعدّ   عنه  منفصلة  غري  تكون   ّنافإ  العقد  بنود  إىل  استندت  إذا  ماأ  ترتيبية   أو  قانونية  حكامأ  إىل  استندت  اذإ

 إىل   شأّنا  يف  املنازعة  ختضع  وال  العقد  جوهر   على   تنفصل  ال  اليت  التعاقدية  اإلجراءات  قبيل  من  تعدّ   اإلدارية  العقود  فسخ  قرارات  نّ تبعا لذلك فإ
 .662الكامل  القضاء نطاق يف تندرج  اوإ اإللغاء قاضي والية

 اخلاص  ابمللك  لتعلقها  اإلداري   القضاء  اختصاص  عن  خترج  اخلاصة  األمالك  من  العقاري  لرصيدها  تصريفها  عند  اإلدارة  تربمها  اليت  العقود  نّ إ  -
 .663اخلاصة الذوات بني مألوفة غري شروط  على بطبيعتها حتتوي  ال وهي العامة للسلطة

. وطاملا أّن  السلطة جتاوز  بدعوى  للطعن قابال إداراي  قرارا التنفيذ إيقاف  مطلب  موضوع القرار يكون أن  إليها املشار 39 الفصل أحكام تقتضي -
 عن   منفصل  قرار  غياب  يف  الكامل  القضاء  ماّدة  يف  تندرج  وإّ ا  السلطة   جتاوز  بدعوى  للطعن  قابلة  إدارية  قرارات  متّثل  ال  اإلدارة  تربمها  اليت  العقود
 .664االختصاص  لعدم املطلب رفض  معه يتجه الذي األمر  التنفيذ، إيقاف يف مطلب موضوع يكون  ال ذاته العقد فإنّ  التعاقدية العملية

 * نزاعات جبائية وديوانية:  

 األرابح  بعنوان   الشركات  على  ريبةالض  منها  وخاصة  العام  ابلقانون  عليها  املنصوص  واملعاليم  األداءات   لكل  شركة  إبخضاع  القاضي  القرار  يندرج  -
  والية   املشرع  فيه  عقد  الذي  اجلبائي  اخلصام  عن  منفصال  بذلك  يعد   ال  وابلتايل  التوظيف  بعمليات  املتعلقة  النزاعات  إطار  يف  هبا،  واملصرح  احملققة
 .665اإلدارية  احملكمة إىل تعقيبيا النظر

 . 666اإلدارية احملكمة اختصاص عن لرجه مبا الديوانية النزاعات والية حتت وايمنض يكون  نهفإ التصدير من نعملاب النزاع تعلق طاملا -

  يف  ابلنظر  خمتصة  كانت  مىت  إال  فيه  ابلنظر  خمتصة  تكون  ال  اإلدارية  احملكمة  وأن   السلطة  جتاوز  دعوى  عن  يتفرع  التنفيذ  توقيف  أنّ   يف  جدال  ال   -
  العدلية   احملاكم  خصّ   أنه الديوانة  جملة  من 329  الفصل  أحكام  من  هبا، ويستفاد  املتعلق  ابلقانون   الواردة  األحكام  مقتضيات  طبق  األصلية  الدعوى
 . 667الديوانية  النزاعات مجيع يف للنظر عامة بوالية

 مشغّلي   على  عقوابت  تسليط   مشموالهتا،  حدود  يف  لالتصاالت،  الوطنية  اهليئة  تتوىّل   أنّه  االتصاالت  جملة  من  74  الفصل  أحكام  تقتضي  -
 بقرارات   أو  االتصاالت  مبيدان   املتعّلقة  والرتتيبية  التشريعية  ابألحكام  إخالهلم  تبت  الذين  املخالفني  االتصال  خدمات  ومزودي  االتصال  شبكات

 ال  عليه، مالية خطية تسليط لالتصاالت الوطنية اهليئة تتوىّل كما   أعاله، إليه املشار لألمر املخالف إذعان  عدم صورة يف لالتصاالت الوطنية اهليئة
 من   75  الفصل  من  األخرية  الفقرة  أحكام  تنصّ   . كمااألداءات  اعتبار  دون   املنقضية  السنة  خالل  املنجز  معامالته  رقم  من%  1  مقدارها  يتجاوز

 املّتخذة   العقوبة  أنّ   يف  جدال  ال  وطاملا أنّه  ".بتونس  االستئناف  حمكمة   أمام  ابالستئناف  اهليئة  قرارات  يف  الطعن  ميكن "  أنّه  على  االتصاالت  جملة
  4  املطّة  أحكام  مبوجب  هلا  املخّولة  الصالحيات  إطار  يف  تندرج  إّ ا   تنفيذها  إيقاف  واملطلوب  العارضة  شأن   يف  لالتصاالت  الوطنية  اهليئة  قبل  من
  الفصل   أحكام  تقتضيه  ما  وفق  بتونس  االستئناف  حمكمة  لدى  سوى  فيها  الطعن  ميكن  ال  واليت  االتصاالت  جملة  من  74  والفصل  63  الفصل  من

 
 .2015 مارس  3بتاريخ  418082القرار الصادر يف القضية عدد   662

 . 2015 أفريل 30بتاريخ  418143القرار الصادر يف القضية عدد   663

 .2015 ديسمرب 10بتاريخ  418977القرار الصادر يف القضية عدد   664

 .2015 مارس  3بتاريخ  418008القرار الصادر يف القضية عدد   665

 . 2015 أفريل 20بتاريخ  418139القرار الصادر يف القضية عدد   666

 . 2015 جويلية 13بتاريخ  418352القضية عدد القرار الصادر يف   667
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  تنفيذها،   إبيقاف  أيذن   أن   اإلدارية  للمحكمة  األّول  للرئيس  ميكن  اليت  اإلدارية  القرارات  دائرة  عن  لذلك  تبعا   لرجها  ما  وهو  االة،  ذات  من  75
 .668االختصاص  لعدم املطلب رفض  معه يتعنّي  الذي األمر

  الفصل   أحكام  اقتضت  وطاملا  خاص  بنص   لغريها  أسند  ما  عدا  ما  اإلدارية  النزاعات  مجيع  يف  املختلفة  القضائية   هبيئاهتا  اإلدارية  احملكمة  تنظر  -
  على   ابالعرتاض  املتعلقة  أو  اإللزام  بطاقة  على  ابالعرتاض  املتعلقة  الدعاوى  يف  ابلنظر  االستئناف  حماكم  ختتص   أنه  العمومية  احملاسبة  جملة  من  27

 .669اإلدارية  ةكماحمل اختصاصلرج عن  اإللزام ببطاقة املتعلقة الدعاوى يف النظرفإّن  التحصيل  جدول من املستخرجة النسخة

 * ضمان اجتماعي:

  ما   واخلاص  العام  القطاعني  يف  االجتماعي  للضمان   القانونّية  األنظمة  بتطبيق  املتعّلقة  الّنزاعات  يف  لّنظرل  عاّمة  والية  االجتماعي  الّضمان   قاضيل  -
  املنصوص   واجلراايت  االجتماعية  للمنافع  املسدية  اهلياكل  بني  تنشأ  اليت  النزاعات  يف  والّنظر  املهنّية  واألمراض  الّشغل  حبوادث  املتعّلقة  تلك  عدا

 األّول  الفصل  طبقا ألحكام  واجلراايت  االجتماعية  املنافع  مستحقي  وبني  واخلاص  العام  القطاعني  يف  االجتماعي  للضمان   القانونية  ابألنظمة  عليها
 .670. 0032 فيفري 15 يف امل رّخ 2003 لسنة 15 عدد القانون  منوالفصل الثالث 

  يف  امل رخ  1999  لسنة  2024  عدد   ابألمر  عليه  واملصادق  هبم  اخلاص  األساسي  النظام  أحكام  إىل  االجتماعي  الضمان   م سسات  أعوان  لضع  -
 ذات  العمومية  وامل سسات  الدواوين  ألعوان   العام  األساسي  النظام  بضبط  واملتعلق  1985  لسنة  78  عدد  القانون   أحكام  وإىل  1999  سبتمرب  13

  االختصاص   جيعل   مبا  وكليا،   مباشرة  بصفة  ماهلا  رأس  احمللية  العمومية   اجلماعات  أو  الدولة  متتلك  اليت  والشركات  والتجارية  الصناعية  الصبغة
 يف   النظر  فإن   لألصل،  الفرع  تبعية  مببدأ  اقتضاءو   .العدلية  للمحاكم  معقودا  أعواّنا  وأحد  العمومية  املنشأة  بني  الناشئة  النزاعات  يف  ابلنظر  القضائي
 . 671عليه املعروض النزاع يف خمتصا األصل قاضي يكون  أن  ابلضرورة يفرتض اإلدارية املقررات تنفيذ توقيف إىل الرامية املطالب

  بنسب  لألعوان   املدفوعة  األجور  بعنوان   االجتماعي  للضمان   القانون  النظام  يف   األعراف  مبسامهة  الدولة  تكفل  امتياز  مبنح  املتعلق  القرار  إنّ   -
 .672االجتماعي  الضمان  قاضي أنظار عن ابلتايل ولرج اإلداري القاضي اختصاص ضمن يندرج اجلهوية التنمية تشجيع إطار يف تنازلية

 تكتسي   اليت  تاالقرار   يف  للطعن   موجهة  الدعوى  فيها  تكون   اليت  احلاالت   يف  االجتماعي  الضمان   مادة  يف  اإلداري  القاضي  اختصاص  ينحصر  -
  للعون   الوظيفي  ابملسار  تتعلق  ابعتبارها  التقاعد،  على  اإلحالة  وقرارات  االجتماعية  واحليطة  ابلتقاعد  املتعلقة  الرتاتيب  غرار   على  حبتة،  إدارية  صبغة

 والتصريح   املسامهات  خبالص  املتصلة  كالقرارات  االجتماعي  وللضمان   للجراايت  القانونية  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  للقرارات  خالفا  وذلك  العمومي،
  بشأّنا   الناشئة  النزاعات  أن   إال  االجتماعية  املنفعة  مستحق  إليها  ينتمي  اليت  اإلدارة  إىل  ابلنظر  راجعة  كانت  وإن   اليت  اجلراايت،  وصرف  ابألجور
 .2003673 فيفري 15 يف امل رخ 15 عدد القانون  من 3 الفصل بصريح االجتماعي الضمان  قاضي أنظار من أصبحت

 * ملك الدولة الخاص: 

 
 . 2015 ديسمرب 10بتاريخ  419108القرار الصادر يف القضية عدد و  2015نوفمرب  2بتاريخ  418972القرار الصادر يف القضية عدد   668

 . 2015 أكتوبر 29بتاريخ  418996القرار الصادر يف القضية عدد   669

 . 2015 أكتوبر 19بتاريخ  418902القرار الصادر يف القضية عدد   670

 .2015 جوان  16بتاريخ  418374القرار الصادر يف القضية عدد   671

 . 2015 أكتوبر 30بتاريخ  418722القرار الصادر يف القضية عدد   672

 . 2015 سبتمرب 14بتاريخ  418726القرار الصادر يف القضية عدد   673
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 رمسية   واثئق  وجود  األخرية  أتكيد  ظل  يف  للبلدية  التابعة  األسبوعية  ابلسوق  االنتصاب  يف  حقيةاأل  مدى  حول  إبشكال  املاتل  املطلب  تعلق  طاملا  -
  الذي   األمر  اخلاص،  ملكها  لش ون  اإلدارة  تصريف  إطار  يف  منصهرة  تكون   املعروضة  املسألة   فإن  نزاع،  موضوع  للمحل  آخر  مكرت  أقدمية  تثبت
 .674احملكمة  هذه والية عن خارجا وجيعله اإلدارية الصبغة يفقده

 . 675اخلاص القانون  إىل لضع العام القانون  لذوات التابع اخلاص امللك يف التصرف أن  اعتبار على احملكمة قضاء فقه استقر -

  يفقده   الذي  مراأل  اخلاص  ملكها  لش ون   البلدية  تصريف  إطار  يف  ينصهر  مشرب  لتسويغ  العلين  واملزاد  شهارابإل  عمومية  بتة  إجراء  قرار  نّ إ  -
 .676االداري القضاء جهاز والية عن خارجا وجيعله االدارية الصبغة

 املبادئ املّتصلة ابجلوانب الّشكلّية واإلجرائية:  -الفقرة الثانية

 وجود قرار إداري: * 

 مطلب توقيف التنفيذ   يكون   اإلدارية  احملكمة  قانون   من  3  الفصل  أحكام  تقتضيه  ملا  طبقا  ابإللغاء  فيه  للطعن   قابل  إداري  قرار  أيّ   غياب  يف  -
 .677القبول  بعدم حرايّ 

 .678لغاء ابإل للطعن قابال قرارا يعد ال عمالأب القيام على حثهم قصد اخلواص إىل اإلدارة ههتوجّ  الذي التنبيه أو اإلنذار -

 أجل  من  ابإللغاء  للطعن  القابل  اإلداري  القرار  مقومات  على  تنطوي  ال  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  عن  الصادرة  التوضيحية  املذكرة  إنّ   -
 .679قانونية  ار آاث بذاهتا تولد وال تنفيذية صبغة ذات ليست ابعتبارها السلطة جتاوز

  يعدّ   ال  األساسية الصحية  للرعاية  مركز  بناء  اقرتاح  على  املبدئية  موافقته  واملتضّمن  للصحة  اجلهوي  املدير  إىل  الصحة  وزير  من  املوّجه  املكتوب  إنّ   -
 .680احملكمة  هذه أمام ابإللغاء فيها الطّعن يقبل واليت القانونية املراكز يف بذاهتا امل ترة القرارات قبيل من

  العمومية   وامل سسات  احمللية  واجلماعات  الدولة  أعوان   ابستحقاق  التشريعية  ابألحكام  ابلتذكري  يتعلق  التنفيذ  توقيف  مطلب  موضوع  املنشور  إنّ   -
 أو   منها  املادية  األعوان   وضعية  من  متسّ   ترتيبية  أحكاما  نيتضمّ   وال  العمل  إجناز  بعد  األجر   أو   للمرتب  العمومية   واملنشآت  اإلدارية  الصبغة  ذات

 .681ابإللغاء فيه الطعن يقبل ال الذي التفسريي املنشور صبغة يكتسي جيعله مبا اإلدارية

  وم تر   ضمين  أو  صريح  سواء   اإلدارية  املادة  يف  صادر   إداري   قرار  وجود   ضرورة  على  اإلدارية  القرارات  تنفيذ  توقيف  مادة  يف   احملكمة  عمل  استقر  -
 على   ابلعمل  احلكومة  رئيس  مطالبة  كما أنّ   . التنفيذ  لتوقيف  قابال  ليكون   السلطة  جتاوز  بدعوى  لإللغاء  قابال  يكون   به  للمعين  القانون  املركز  يف
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  سيادة   أعمال  تعترب  للحكومة  التشريعية  املبادرة  وخاصة  التشريعية  ابلسلطة  احلكومة  بعالقة  املتعلقة  األعمال  إطار  يف  تتنّزل  قانونية  نصوص  حذف
 .682السلطة جتاوز بدعوى ابإللغاء الطعن تقبل ال

  توقيف   وطلب  إلغائيا  فيها  الطعن  حينئذ  جيوز  وال  بعد  تتولد  مل  احتمالية  قرارات  هي  ياحتياط   قيد  به  عقارعلى   البلدية  من  سندةامل   بناءال  رخص   -
 .683تنفيذها 

ال تشّكل قرارا إداراي قابال للطعن بتجاوز السلطة وال ميكن ابلتايل طلب توقيف   خطته  من  إعفاء الطاعن  قرار  ستصداراملتعلقة اب  جراءاتاإل  -
 . 684تنفيذها 

 اجلمهورية   رئيس  عن   صادر  قرار   وجود  على  اخلارجية  الش ون   وزارةوطاملا أّكدت    تنفيذه  توقيف  املطلوب  القرار   من  نسخة  امللفّ   يتضّمن  مل  لئن  -
 اإلعالم   برقية  ضدّ   موّجه  لكونه  املطلب  برفض   للتمّسك  لذلك  تبعا  وجه  الف  التونسية،  للجمهورية  كسفري   مبهامه   العارض  تكليف  إّناء  يف

 .685إليه وّجهتها اليت املركزية ابإلدارة اباللتحاق

 وعليه فإنّ   إلغائيا  اإلداري  القاضي  والية  إىل  خاضعا  املطلب  موضوع  اإلداري  القرار  يكون   أن   التنفيذ  بتوقيف  اإلذن   مطلب  يف  الّنظر  شروط  من  -
 .686ال يقبل الطعن بتوقيف التنفيذ  ابإللغاء، للطعن القابلة غري التحضريية القرارات من عدّ الذي ي الشرف جملس  على حالةاإل قرار

 فإنّ   ابإللغاء،  فيه  الطّعن  يروم  مبقّرر  األشغال  تلك  اّتصال  الطالب  يثبت  أن   ودون   عميقة  بئر  أشغال  تنفيذ  توقيف  يستهدف  املطلب   كان   طاملا  -
 .687  قبوله عدم لذلك يّتجه و التنفيذ توقيف قاضي والية عن خارجا يكون  الرّاهن املطلب

  بدعوى  للطعن  القابلة  اإلداريّة  املقّررات  تنفيذ  توقيف  يشمل  التنفيذ  توقيف  ماّدة  يف  اإلداريّة  للمحكمة  األّول  للرئيس  املوكول  االختصاص  إنّ   -
  على   املدعي  إبن  ضدّ   املنشورة   اجلزائية  القضّية  يف  التحقيق  إطار  يف  متّ   تنفيذه  توقيف  املطلوب  التتّبعطاملا أّن    .اإلداريّة  احملكمة  أمام  السلطة  جتاوز
 القرار   مرتبة  إىل  يرتقي  ال  ابلتايلفإنّه    االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب"  داعش"  بتنظيم  يعرف  ما  فيها  ميّجد  وأخرى   حتريضية  ملقاالت  تنزيله  خلفية

 .688توقيف التنفيذ  طلبم قبول عدم لذلك وتعنّي  اإلداري

  يف   عنها  صادر  إداري  قرار  أي  وجود  تبوت  وعدم  الطالبة  موّرث  ملك  على  فنية  لوحات  حبجز  يتعّلق  قرار  أي  تصدر  ملأبّّنا    الوزارة  دفع  -
 . 689الرامي إىل توقيف التنفيذ  املطلب قبول  دون  حيول املوضوع،

  شروط   استيفاء  عند  الوقوف  ابلّضرورة  يفرتض  اإلداريّة  املقّررات  تنفيذ   توقيف  إىل  الرّامية  املطالب  يف  الّنظر  فإنّ   لألصل،  الفرع  تبعّية  مببدإ  اقتضاء  -
 احملكمة  هذه  عمل  استقروقد    .التنفيذ   توقيف  قضاء  عنها  يتفرّع  اليت  األصلية  الّدعوى  ابعتبارها  إللغائها  ترفع  اليت  الّسلطة  جتاوز  بدعوى  القيام
  املركز  يف  بذاته  ي تر  أن  شأنه   من  تنفيذية  صبغة  له  إدارية  جهة  من  صادر  ّنائيّ   قرار  مثة   يكون   أن   ينبغي  اإللغاء،   دعوى   تقبل  حىت  أنه  اعتبار  على
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  التمهيدية   األعمال  ضمن  يندرج  إّ ا   و  إداراي   قرار  يعدّ   ال  املعاينة  حمضر   أنّ   وطاملا  اإلدارة  إليه  تستند  أن  لشى   متهيداي  عمال  ال  للمدعي  القانون
 .690املطلب قبول عدم يتعنّي  فإنه السلطة، جتاوز بدعوى فيها الطعن تقبل ال اليت و للمّدعي القانون املركز يف بذاهتا ت تّر ال اليت

 جتاوز  بدعوى  للطعن  قابال  إداراي  مقررا  التنفيذ  توقيف  مطلب   يكون   أن   ينبغي  أنه  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  أحكام  من  يستخلص   -
  ممكنا   ذلك  كان   مىت   معني  قانون  مركز  إحداث  قصد  والرتاتيب  القوانني  مبقتضى  سلطة  من هلا  مبا  امللزمة  إرادهتا  عن  اإلدارة  جهة  فيه  تفصح  السلطة
 على   العارض  إحالة  يف  نيته  عن  اجلامعية  اخلدمات  ديوان   إفصاح  إنّ . من جهة أخرى، فالعامة  املصلحة  ابتغاء  عليه  الباعث  وكان   قانوان  وجائزا
  الذي   األمر  التقاعد  على  إبحالته  تقضي  خمتصة  جهة  عن  صادر  صريح  قرار  يف  بعد  يتجسم  مل  الغرض  يف  الواثئق  ابستكمال  ومطالبته  التقاعد
 .691للمدعي القانون  املركز يف ي تر قانون أتر أي بعد عنها  ينتج ومل التمهيدية املراحل يف تصدر اليت التحضريية األعمال قبيل من جيعله

 ىل إ  بل  به  للمعنيني  القانونية  ابلوضعية  املس  شأنه  ومن  التنفيذية  الصبغة  على   حمرز   إداري   قرار  تنفيذ  إيقاف  إىل  موجه  غري   املطلب   كان   طاملا  -
  من   شأّنم  يف  رحرّ   يماف  لسماعهم  العارضني  استدعاء  يف  يتمثل  اهلدم  قرار   اختاذ  قبل  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة  حكامأ  تقتضيه  حتضريي  إجراء

 .692فال وجه لقبول الطعن ضد ذلك اإلجراء عمرانية خمالفات

 السلط   عن  الصادرة  القانونية  األعمال  هي  تنفيذها،  توقيف  طلب  يسوغ  واليت  السلطة،  جتاوز  بدعوى  للطعن  القابلة  اإلدارية  املقررات  إنّ   -
  يف   إمسية  قائمات  إعداد  طلب  من  اقتضته  فيما  تنفيذها  توقيف  املراد  الربقية  إن تبعا لذلك ف  .هبا   للمعنيني  القانونية  املراكز  يف  بذاهتا  وامل ترة  اإلدارية
 قبيل   من  ابعتبارها  ابألمر  للمعنيني  القانونية  املراكز  يف  بذاته  ي تر  أن   شأنه  من  الذي  القرار  مرتبة  إىل  ترتقي  ال   اإلضراب   أايم  عملوا  الذين  األعوان 

 .693التنفيذ  لتوقيف القابل اإلداري القرار خلصائص  تفتقد  اليت التحضريية اإلجراءات

  احملكمة  قانون   من  17  ابلفصل   عليها  املنصوص  اإلدارية  القرارات  صنف  إىل  ترقى  ال  تنفيذها  توقيف  العارض   يروم  اليت  املادية  األعمال  إنّ   -
 .694تنفيذها  توقيف جيوز واليت اإلدارية

 تكرار المطالب:  * 

 هبذا   مطالبه  وجتديد  مساعيه  تكرار  يف  حق  من  لطالبها  ما  دون  ابلتايل   حيول  وال  ابألصل   ميسّ   ال  اإلدارية  املقررات  تنفيذ  توقيف  مطلب   رفض  -
 695.السابق املطلب عليها أتسس اليت لتلك مغايرة أسانيد على قائمة تكون  أن شريطة العنوان 

  مل  أو  رتتوفّ   مل  جديدة  عناصر  بربوز  مرتبطا  يظل   القرار  ذات  استهداف  عادةإ  فان   التنفيذ  توقيف  مطالب  تكرار  للمتقاضني  اجلائز  من  كان   لئن  -
 .696السابق  القيام مبناسبة إليها التفطن يقع

 تنفيذ  توقيف إىل يرمي جديد  مطلب  تقدمي  ابلتايل وجيوز  به املقضي األمر حجية على  حترز  ال التنفيذ توقيف مادة يف ابلرفض الصادرة القرارات -
 . 697لتفحصها  احملكمة على جمددا عرضها تربر إليها االستناد سبق اليت غري جديدة أسباب على االعتماد شريطة لكن اإلداري القرار نفس

 
 .2015 نوفمرب  24بتاريخ  419093القرار الصادر يف القضية عدد   690

 .2015 ماي  25بتاريخ  418329القرار الصادر يف القضية عدد   691

 . 2015 جويلية 10بتاريخ  418473القرار الصادر يف القضية عدد   692

 . 2015 جويلية 24بتاريخ  418606القرار الصادر يف القضية عدد   693

 . 2015 أكتوبر 5بتاريخ  418770القضية عدد   القرار الصادر يف  694

 . 2015 جانفي 12بتاريخ  417916القرار الصادر يف القضية عدد   695

 .2015 مارس  11بتاريخ  418129القرار الصادر يف القضية عدد   696



118 

 

  نفس  تنفيذ توقيف إىل يرمي مبطلب  جمّددا التقّدم دون  حيول  ال اداري  قرار تنفيذ توقيف مطلب رفض  أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء استقر -
 .698السابق  املطلب عليها أتسس اليت لتلك مغايرة أسانيد  على قائما يكون  أن  شريطة القرار

 غير ذي موضوع:    مطلب * 

 .699موضوع ذي غري التنفيذ توقيف مطلب جيعل األسفار وكالة فتح إبعادة  قرار بصدور الوضعية تسوية تبوت نّ إ -

 .700الرفض  ومتعنّي  موضوع ذي غري تنفيذه توقيف إىل الرامي املطلب يصرّي  للقرار الفعلي التنفيذ تبوت -

 .701ملوضوعه  فاقدا  املطلب يصرّي  أن  شأنه من العقار إبخالء القرار تنفيذ -

 لرخص   املخالفة  و  املنجزة  املبان  وضعية  بتسوية  املتعّلق  2015  أفريل   27  يف  امل رّخ   2015  لسنة  11  عدد  القانون   من  17  الفصل  يقتضي    -
 املخالفة املبان شأن  يف  بعده وما 83 الفصل منها وخاّصة الّتعمري و الرّتابّية الّتهيئة مبجّلة عليها املنصوص  القانونّية اإلجراءات تنفيذ يعّلق أن  البناء

  وهو  القانون   هذا  أحكام  معىن  على   تسوية  مبطالب  أصحاهبا  تقّدم  عند  وذلك   املخالفات  هذه   لردع  آلّيات  كإحدى  للهدم  إقرار  من  البناء  لرخص 
  تضّمنه   مثلما  اهلدم  بقرارات  املتعّلقة  اإلجراءات  تنفيذ  تعليق  كان   ومىت .  بورقيبة  منزل  لبلديّة  اخلصوصّية  النّيابة   رئيس  وأّكده  العارضة  انتهجته  ما

 .702رفضه لذلك وتعنّي  جدوى  ذي غري يصبح املاتل املطلب فإنّ  آليّا أعاله املذكور 17 الفصل

تنفيذ  مبطلب  تقدمال  إن   -  احملكمة   قانون   من  39  الفصل   ملقتضيات  وخمالفا  موضوع  ذي  غري   األخري  هذا  من  جيعل  حمتمل  لقرار  توقيا   توقيف 
 . 703اإلدارية

 . 704موضوع   ذي  غري املطلب جيعل ونيةنالقا  املنظومة من املراد توقيف تنفيذه األمر زوال إن  -

 الصفة والمصلحة:*  

 م ترا  جيعله  أن   شأنه  من  ما  بروز  وعدم  الطالب  شخص   بغري  تنفيذه  توقيف  املراد  القرار  تعلق  ظلّ   يف  واملصلحة  الصفة  لركين  افاقد  املطلب  يكون   -
 . 705القانون  مركزه يف

 التقاضي،   يف  احلق  األخرية  هلذه  اجلمعيات  بتنظيم  املتعلق  2011  سبتمرب  24  يف  امل رخ  2011  لسنة  88  عدد  املرسوم  من  13  الفصل  أقرّ   لئن  -
 . 706القيام  يف مصلحة إتبات رهني يبقى احلق ذلك  أن  إالّ 
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  فعلّية   بصورة  م ترا  الوسيلة  هبذه  املستهدف  القرار  يكون   أن  يستوجب  التنفيذ  توقيف  مطالب  يف   النظر  قبول   أنّ   على  احملكمة  عمل  تواتر  -
 .707تقدميه يف مصلحة لكلّ  فاقدا  عدّ  وإالّ  ابملطلب للقائم القانون املركز يف وشخصّية

 يف   التطبيقية  للدراسات  العايل  ابملعهد  التدارك  دورة  امتحاانت  بنتائج  واملتعّلق  تنفيذه  إيقاف  املطلوب  ابلقرار  العارض  حلقوق  صلة  ال  -
 لركن   مفتقدا  مطلبه  معه  يغدو  الذي  األمر  الوجوه،  من  وجه  أبيّ   القانون  مركزه  تطال  أن   شأّنا  من  ليس  النتائج  تلك  أن   طاملا  ،  اإلنسانيات

 .708املصلحة 

  يهدف   معنوية  أو  مادية  ومنافع  حبقوق  ذلك   يقرتن   أن   على  احملكمة  على  معروضة  حالة  كل  مالبسات  حسب  يتم  القيام  يف  املصلحة  تقدير  -
 أو   مادية  منافع  وجود  يفرتض  العارض  يف  واملصلحة  الصفة  شرطي  توفر   من  تالتثبّ   فإن   وابلتايل.  عليها  احلصول  أو  محايتها  إىل  ابملطلب  القائم
 . 709الواقعي أو القانون مركزه يف مباشر غري أو مباشر ضرر  من اإلداري القرار تنفيذ عن تولد ما إيقاف أو حتقيقها إىل العارض يسعى معنوية

 .الّنزاع  أطراف  قبل  من  هبا  التمّسك  عدم  صورة  يف  تلقائيّا  ولو  إاثرهتا  احملكمة  على  ويتعنّي   العام  الّنظام  متعّلقات  من  القيام  يف  املصلحة  تُعترب    -
  مصلحة   له  أنّ   يثبت  من  كلّ   طرف  من  السلطة  جتاوز  بدعوى  القيام  يقبل  أنّه  اإلدارية  ابحملكمة  املتعّلق  القانون   من  6  الفصل  أحكام  اقتضتوقد  
 احلقّ   بكوّنا  القيام  يف  املصلحة   تعريف  على  اإلداراين   والقضاء  الفقه   درج  من جهة أخرى، فقد  .ما  إداري  قرار  إلغاء  يف  معنوية  أو  كانت  مادية

تبعا   .القضاء  إىل  دعواه  رفع  وراء  عليها  احلصول  أو  محايتها  إىل  ابلدعوى  القائم  يرمي  اليت  واملشروعة  والشخصية  الثابتة  املعنوية  أو  املادية  أواملنفعة
  ونيابة   مهندس  بصفته  واملصلحة  الصفة  الطالب  مينح  ال  شركة  إىل  لّ حم  واستغالل  وفتح  ابالستثمار  التصريح  إيداع  لشهادة  اإلدارة  إسناد  إنّ لذلك ف

 .710والصفة  املصلحة النعدام شكال املطلب  رفض  معه يّتجه الذي األمر املنتقد، القرار تنفيذ توقيف لطلب حريفه عن

 املّدعي  مبصاحل  مضرّة  من  فيه  املطعون  اإلداري  القرار  عن  يرتّتب  مبا  التنفيذ  توقيف  قضاء  يف  كما  اإللغاء  قضاء  يف  منوط  املصلحة  ر فّ تو   أنّ   طاملا  -
 املّدعي   مصلحة  ميحو  أن   وابلتايل  املضرّة  تلك  يزيل  أن   شأنه  من  األسباب  من  لسبب  زواله  فإنّ   القرار،  ذلك  ببقاء  بدورها  منوطة  املضرّة  هذه  وأنّ 
 .711تنفيذه  توقيف أو إلغائه طلب يف

 آجال تقديم المطلب: *  

 للمخاطب   معه  تيّسر  مىت  هبا  الشخصي  واإلعالم  نشرها  اتريخ  من  انطالقا  يكون   أن   اإلدارية  املقررات  يف  الطعن  ميعاد  احتساب  يف  األصل  إنّ   -
 القيام   آجال  ابنقضاء  دفعال  من  طائل  ال  ذلك  على  وترتيبا  به،  اتصاهلا   وتقدير  ألغراضه  ومشوهلا  بتفاصيلها  والعلم  فحواها  عن  الكشف  أبحكامها

 خالله   من  اجلزم  يتيسر  اثبت  اتريخ  يف  ويقينية  اثبتة  بصورة  املنتقد  القرار  مبوضوع  علما  الطالب  إحاطة  على   دليال  ينهض   مبا  االتيان   يتمّ   مل  طاملا
 .712التقاضي  آجال  سراين  ابنطالق
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  أوصدور   األصلية  ابلدعوى  القيام  آجال  انقضاء  حني  إىل  التنفيذ  بتوقيف  أيذن  أن  األول   للرئيس  اإلدارية  احملكمة  قانون  من   39  الفصل  أجاز  -
 .713فيها  احلكم

  هو  القرارات  تلك  تنفيذ  تعطيل  منتهى  إنّ   و  بشأّنا  الّسلطة  جتاوز  دعوى   تقدمي   إجراءات إىل    اإلدارية  القرارات  تنفيذ  توقيف  مطالب  ختضع    -
  املّدعى   اجلهة  تدل  مل  وطاملا.  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  أبحكام  عمال  فيها  احلكم  صدور  أو  األصلية  ابلّدعوى  القيام  آجال  انقضاء
  ممّا   ،من قانون احملكمة اإلدارية  37  الفصل  مبخالفة  للتمّسك  جمال  ال  فإنّه  تنفيذه،  توقيف  املراد  ابلقرار  اثبت  بتاريخ  العارضة  إعالم   يفيد  مبا  عليها
 .714الشكلي  الدفع رفض  معه يّتجه

 تقديم دعوى أصلية:* 

  سلطة  جتاوز  بدعوى  القيام  ابلّضرورة  يفرتض  اإلداريّة  املقّررات  تنفيذ  توقيف  إىل  الرّامية  املطالب  يف  الّنظر  فإنّ   لألصل،  الفرع  تبعّية  مببدإ  اقتضاء  -
 .715شكال   املطلب رفض  يتعنّي  فإنه تنفيذه، توقيف املراد القرار إلغاء يف أصلّية بقضّية يقوموا مل املّدعني أنّ  تبت وطاملا ،املّقررات تلك إللغاء

 .716للطّعن  القانونية اآلجال خارج قّدمت قد فيه املطعون  القرار إلغاء إىل الرامية األصلية الدعوى أنّ  تبت إذا شكال املطلب  رفض  يتعنّي  -

 الدعوى  بتلك  القيام  آجال  انقضاء  ظل   ويف  تنفيذه  توقيف  املطلوب   القرار  إلغاء  خالهلا  من   تروم  صليةأ  لدعوى  الطالبة  تقدمي   يفيد  ما  غياب  يف  -
 .717املطلب  برفض  التصريح من مناص ال نهإف

 الطعن في قرار توقيف التنفيذ: *  

  الفصل   مقتضيات  حسب  ابلتعقيب  ولو  الطعن  أوجه  من  وجه  أيّ   تقبل  وال  حتفظية  قرارات  هي  التنفيذ  إيقاف  مادة  يف  الصادرة  القرارات  إنّ   -
 .718املطلب  رفض  معه يّتجه ممّا اإلدارية احملكمة قانون  من 41

  العادية   الطعن  أوجه  من  وجه  أي  تقبل  ال   حتفظية  قرارات   هي  التنفيذ  توقيف  قرارات  فإن   اإلدارية  احملكمة  قانون   من  41  الفصل  أبحكام  عمال  -
 .719االستدراكية  أو

  ضد   املوّجه  ابالستئناف  الطعن  آاثر  ومن  .العاجل  ابلنفاذ  فيها  أذن   إذا  أو  القانون   استثناه  فيما  إالّ   تنفيذها  يعّطل  االبتدائية  األحكام  استئناف  -
 صريح   الستثناء  القانون   ترتيب  حالة  يف  إال  هبا  املعنية  لألطراف  ابلنسبة   تنفيذها  تعطيل  يتم  أن  السلطة  جتاوز  ماّدة  يف  الصادرة  االبتدائية  األحكام
 العارض   إليه  استند  الذي  احلكم  من جهة أخرى فإنّ   .العاجل  النفاذ  بصيغة  مكساة  املذكورة  األحكام  كانت  أو  صدورها  مبجّرد  التنفيذ  يوجب
 االنتقايل   للمفعول  تطبيقا  ي ول  الذي  األمر  ابالستئناف،  طعن  موضوع  كان   الدرجة   ابتدائي  حكم  هو  املنتقد  القرار  تنفيذ  توقيف  لطلب
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  تنصيص   أي  كغياب  طعن  أي  عن  النظر  بقطع  استثنائيا  به  العمل  جتري  صرحية  تشريعية  أحكام  غياب  يف  وذلك  تنفيذه  تعطيل  إىل  لالستئناف
 .720العاجل النفاذ صيغة على مبنطوقه

 طلب توقيف تنفيذ أكثر من قرار: * 

  تسّلط  لئنو .  املقّررات  تلك   بني  جتمع  متينة  رابطة  هناك  كانت  إذا  إالّ   واحدة  عريضة  صلب   إداري   مقّرر  من   أكثر  يف   الّنظر  قبول   ال ميكن     -
 القانونية   والنتائج  القانونية  واألسانيد  املوضوع  حيث  من  البعض   بعضهما   عن  مستقاّلن   أّنّما  إالّ   العارض،  يشغله  الذي  العقار  نفس  على  القراران 
 اهلدم   قرار  وهو  أّول،  مقام   يف  تنفيذه  توقيف  املطلوب  القرار  يف  ابلّنظر  االكتفاء  معه  يّتجه  الذي  األمر  منهما،  واحد  كلّ   تنفيذ  عن  املرتتّبة

 .721اإلزالة  قرار  وهو املطلب صلب اثن مقام يف ذكره  الوارد القرار يف النظر عن واإلعراض

 القرارات المتصلة: *  

  طالبها   استيفاء  عند  الوقوف  ابلضرورة  يفرتض  اإلدارية  املقررات  تنفيذ   توقيف  إىل  الرامية  املطالب  يف  النظر  فإنّ   لألصل  الفرع  تبعية  مببدإ  اقتضاء    -
 القانون   فقه  يف  املستقرّ   منو   .عنها  تتفرع  اليت  األصلية  الدعوى  ابعتبارها  إللغائها  ترفع  اليت  السلطة  جتاوز  دعوى  تسوس  اليت  الضوابط  لسائر

  أو  اعتمادها  أو  إبرامها  أو  هبا  اإلذن  انحية  من  املركبة،  مراحلها  يف  تقتضي  العمومي  القانون   عقود   من   كانت  مىت  اإلدارة  عقود   أنّ   وقضائه  اإلداري
. العقد   عن  منها  انفصل  ما  حدود  يف  إالّ   احملكمة  هبذه  اإللغاء  قضاء  لفائدة  معقودا  فيها  الطعن  يكون   ال  خمتلفة  إدارية  مقررات  صدور  إّنائها،

 الشروط  كرّاس  هبا  الناطقة  للطرفني  املشرتكة  لإلرادة  القانونية  النتائج  برتتيب  التصاله  تبعا  تنفيذه  توقيف  املطلوب  الفسخ  قرار  يكون وتبعا لذلك  
  جوهر  عن  تنفصل  ال  اليت  التعاقدية  اإلجراءات  قبيل  من  ملقتضياهتا،  وتنفيذا  شروطها  إىل  ابالستناد  الغرض  يف  املربمة  ابلصفقة  اخلاصة  اإلدارية
 الذي  األمر  الكامل،  القضاء  نطاق  يف  تندرج  وإ ا  اإللغاء  قضاء  والية  إىل  شأّنا  يف  املنازعة  ختضع   ال  واليت  خاص  بكيان   عنه  تستقلّ   وال  العقد
 . 722املطلب  قبول بعدم  التصريح معه يتجه

 الفرع الثان: املبادئ املتعّلقة ابألصل: 

 الفقرة األوىل:  األسبــاب اجلــدية: 

 ال إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذا اا خلصت

 ماّدة الوظيفة العمومّية:  يف ( أ

 الّدعوى   يف  ابإللغاء  القضاء  احتمال  الّتنفيذ  توقيف  قاضي  لدى  تُغلِّّب  اّليت  القانونّية  األسانيد  هي  َتوفّرها  الواجب  اجلّدية  ابألسباب  يقصد  -
 العسري   من  يكون   حَتقََّقت  مىت  اّليت  تلك  هي  َتداركها  َيصُعب  اّليت  الّنتائج  أنّ   وعلى  الظّاهر،  اإلقناع  وقّوة  اجلّديّة  من  َتكتسيه  ملا  ابلّنظر  األصلّية،
 .723َتداعِّيات  من عنها يـَرَتتَّب أن  مُيكِّن ما إصالح أو الوراء إىل هبا الّرجوع
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  أن  كما  ظاهرها، يف جدية التنفيذ توقيف مطلب إليها استند اليت األسباب  من عل جي أن  اختصاصه من ليس قرار ابختاذ وايلال مبادرةمن شأن   -
  وما  اخلصوصية النيابة رئيس بعهدة املنوطة واملشموالت املهام إىل  ابلنظر خاصة تداركها يصعب نتائج يف تتسبب  أن  القرار تنفيذ مواصلة شأن من

 . 724املطلب  قبول معه يتجه  مما وأعمال، قرارات من عنها يرتتب

 العارض   أسانيد  اتسمت  مىت  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  ابلفصل  عليهما  املنصوص  التنفيذ  توقيف  لشرطي  الستيفائه  املطلب  قبول  يتعني  -
 .725العدالة  مرفق  سري  على تداعيات من له ملا إضافة فيه املطعون  األمر شرعية عدم كفة  لرتجيح الكافية ابجلدية

  القضائي   العمل  يف  جوهرية  مببادئ  القضاة  التزام  على  سليب  أتتري  هلا  التشريعي،  ابلنص   املضمونة  اإلجراءات  وخارج  رضاه  دون   القاضي  نقلة  -
  من   أكثر  يهّدد   ما  هو  كان،   سبب  أليّ   املبادئ،  تلك   زعزعة   و  القضاء،  على   املشرفة  والّسلط  اهليئات  عمل  يف  والثقة  واحلياد  االستقاللية  وهي
 .726املرفق  سري حسن سواه

 بقطع  وذلك الدستورية القيمة  ذي  للقانون  العامة املبادئ من جيعله الدستور من 107 الفصل يف  رضاه دون  القاضي نقلة عدم مبدإ تكريس نّ إ -
  خّول، وقد  للقضاء  األعلى  االس  تركيبة  اكتمال  عند  النفاذ  حيز   املذكور  الفصل  دخول   من  الدستور  من   148  الفصل  عليه  نصّ   امّ ع  النظر

 الرتاتيب   كل  واختاذ  إبجراءاته  االلتزام  ظل  يف  به  املذكورة  للمبادئ  معىن  واعطاء  القانون  النص   أتويل  العديل  القضاء  على  املشرفة  للهيئة  القانون 
  العام   املرفق  استمرارية  مبدأ  مع  وتضاربه  رضاه  دون   القاضي  نقلة  عدم  ملبدأ  واضحة  قراءة  وجود  بعدم  التمسك  حينئذ  يسعها  وال  بتنفيذه  الكفيلة
  ، به املضمنة اإلجراءات جبميع التزمت أو هلا احملدث النص  أاتحها اليت القانونية الوسائل مجيع تاستنفذ أّنا  تثبت مل طاملا حلمايته اجتهدت الذي
أ   هبا   دفع  اليت  فقط  واملالية  املهنية  األسباب  إىل  ابلنسبة  فقط  قراءته  ميكن  ال  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  للفصل  الثان  الشرط  توفر  نّ كما 

 مببادئ   القضاة  التزام  على سليب  أتتري  من التشريعي  ابلنص   املضمونة  اإلجراءات  وخارج  رضاه  دون   القاضي  لنقلة  ملا  ابلنظر  ابألساس  وإ ا  العارض،
  سبب   ألي   املبادئ  تلك  زعزعة  ولعل  القضاء  على   املشرفة   لطوالسّ   اهليئات  عمل  يف  والثقة  واحلياد  االستقاللية  وهي  القضائي  العمل  يف  جوهرية
 .727املرفق  سري  حسن سواه من أكثر يهدد ما هو كان 

 يفلح   اليت  احلاالت  يف  إالّ   يكون   ال  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  معىن  على  شرعيتها  يف  املطعون   اإلدارية  القرارات  بتعطيل  القضاء  نّ إ  -
 عنها   يرتّتب  أن   ميكن  ما  إصالح  أو  تداركها  يصعب  اليت  النتائج  بيان   عن  فضال  ظاهرها،  يف  جّدية  أسباب  على  مطلبه  أتسيس  يف  العارض  فيها
 .728قرارها تنفيذ  يف اإلدارة مضت مىت تداعيات من

 الفصل   من  الثانية  الفقرة  أحكام  معىن  على  الوطنية  اخلدمة  أداء  من  التأجيل  ابمتياز  وانتفاعها  الطب  جمال  يف  الدراسة  مبزاولة  العارضة  قيام  نّ إ  -
 من  االعفاء  ابمتياز  التمتع  يف  احلق  يفقدها  الوطنية،  اخلدمة  أبداء  واملتعلق  2004  جانفي  14  يف  امل رخ  2004  لسنة  1  عدد  القانون   من  19

 .729الذكر آنف القانون  من 23 وللفصل الذكر آنف للفصل طبقا الوطنية اخلدمة
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 استدعاءها   فإن  شهر،  مدهتا   مرضية  راحة  تستوجب  الصحية  حالتها  أن   و  التاسع  شهرها  يف  حامل  العارضة  أنّ   الطبية  الشهادة  من  تبت  طاملا  -
 و ظاهرها يف جّدية أسباب على قائما املطلب معه يكون  الذي األمر  صحية، ألسباب بعطلة االنتفاع يف  حلقها خمالفا يكون  الوطنية اخلدمة ألداء
 . 730 قبوله لذلك اجته

 إىل   مقتضياهتا  وتطبيق  استنباط   عند  الرجوع  يتم  أن   واجبات  تقر  أو  حقوقا  تنشأ  اليت  األحكام  وخاصة  القانونية  النصوص  أتويل  عند  األصل  نّ إ  -
 بصفة   رتبت  قد   األحكام  تلك   كانت  إذا  وما  أخرى   دون  فئة  على  انسحابه  مدى  لبيان   صياغته  يف  املعتمدة  والرتاكيب  القانون  النص   صياغة
  استجالء   مع  اقرارمها  الواقع  ابحلق  التمتع  من  تستثنيه  أو  ابلواجب  القيام  من  بذاهتا  اجتماعية  شرحية  أو  فئة  تعفى  أن   شأّنا  من  استثناءات  صرحية
، منها   املقصود  املعىن  توضيح  على   قاصرة  حتريره  يف  املعتمدة  الصياغة  وكانت  الغموض  من  شيء  القانون  النص   عبارات  شابت  كلما  املشرع  ارادة

 من   اإلانث  استثناء  شأّنا  من  مقتضيات  دون   مواطن  كل  على  العسكرية   اخلدمة  واجب  سحب  يف  إطالقها  على  القانون   عبارات  وردت  طاملاو 
 التجرد  صبغة  يراعي  أن   جيب  الذي  للقانون   السليم  التأويل  أيابه  املذكور  الواجب  أداء  من  آخر  دون   نوعا  يعفي  استثناء  ترتيب  فان   تطبيقه  جمال

 .731نوعه عن النظر بغض  املواطنة بصفة يتمتع من  كل  على الوطنية  اخلدمة أداء واجب سحب إىل ت ول واليت عباراته به وردت اليت والعمومية

 الفصل   طبق  الوطنية  اخلدمة  أداء  من  ابإلعفاء  التمتع  للعارضة  ختول  أن   شأّنا  من  اليت  األمراض  قائمة  ضمن  يندرج  ال  الربص  مرض  نّ أ  طاملا    -
 . 732جدية أسباب إىل مستند غري يغدو التنفيذ توقيف  مطلب فان  املدنية اخلدمة قانون  من 23

 أي   يف  لإللغاء  قابل  العمومية  الوظيفة  قانون   من  61  الفصل  حسب  اإلحلاق  أن   ضرورة  اجلدية  إىل  تفتقد  العارض   اليها  استند  اليت  األسباب  إنّ     -
 .733املسبق  العلم عليه حممول احلالة تلك يف  يوضع الذي العمومي العون  وأن  وقت

  أو   القانونية  الوضعية  يف  سليب   تغيري  إحداث  شأّنا  من  كان   مىت  إالّ   اإلدارية  القرارات  تنفيذ  توقيف  جيوز  ال  أنه  على  احملكمة  هذه  عمل  استقرّ   -
 حماضر  برتبة  وتعيينه  تكنولوجيني  حماضرين  انتداب  مناظرة  يف  العارض  بنجاح  اللجنة  تصريح  للمحكمة  تبت  وطاملا.  ابألمر  للمعين  السائدة  الواقعية

 لذلك   وتعني  ظاهرها  يف  جدية  غري  أسباب  على  قائما  يغدو  املطلب   فإن   القانون،  مادة  يف  التكنولوجية  للدراسات  العايل  ابملعهد  تكنولوجي
 .734رفضه

 إبخالله   ذلك  كان   سواء  موّظف  طرف  من  جسيم  خطأ  ارتكاب  صورة  يف"  أنّه  األوىل  فقرته  يف  العمومية  الوظيفة   قانون   من  56  الفصل  يقتضي  -
 هذا   يعلم  أن  على  املباشر  رئيسه  من  إبذن  وذلك  وظيفته  مباشرة  عن  حاالّ   إيقافه  يقع  فإنّه  العام  احلقّ   جرائم  من  جرمية  ارتكابه  أو  املهنية  ابلواجبات

 تنفيذ   توقيف  طلب   يف  العارض  إليها  استند  اليّت   األسباب  إنّ "، تبعا لذلك فالالزم  القرار  اخّتاذ  عليه  جيب  الذي  اإلدارة  رئيس  بذلك  حاال  األخري
 يصعب  نتائج  يف   له  يتسّبب  أن  املذكور  القرار  تنفيذ  يف  الّتمادي  شأن  من   ليس  أنّه  عن  فضال  جّدية،  ظاهرها  يف  تبدو  ال   العمل  عن   إيقافه  قرار

 .735املطلب  هذا رفض  معه يّتجه الذي األمر تداركها،

  داخل  سلوكهم   وكذلك   املهنية  الكفاءة  جانب  إىل  الّتأديبية  السوابق  على  ابالعتماد  الرّتبص   فرتة  أتناء  أعواّنا  لتقييم  تقديرية  بسلطة  اإلدارة  تتمّتع  -
  عرضة   قراراهتا  تكون  وال  االقتضاء  عند  احملكمة  جتريها  دنيا  لرقابة  إالّ   اإلطار   هذا  يف   ختضع  ال   وهي  عدمه  من  الرّتسيم  قرار   الخّتاذ  العمل،  وخارج
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  عليها   أتسس  اليت  األسباب  أنّ   طاملاو   .بسلطتها  احنرفت  أو  التقدير  يف  بيّنا  خطأ  وارتكبت  صحيحة  غري  وقائع   اعتمدت  أّّنا  تبت  مىت  إالّ   لإلبطال
 .736رفضه املتجه من فإنه ظاهرها، يف جديّة غري بيانه متّ  ما ضوء يف تبدو املاتل املطلب

  أمن   سلك  أبعوان   اخلاص  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق  2006  فريلأ  13  يف  امل رخ  2006  لسنة  1155  عدد  األمر  من  13  الفصل  اقتضى  -
  بسلك   األعوان   بعض   انتداب  يتم  أن   الرمسية  والشخصيات  الدولة  رئيس  ألمن  العام  املدير  من   ابقرتاح  ميكن  نهأ  الّرمسية  والشخصيات  الدولة  رئيس
  عون   إدماج  ميكن   كما  والدفاع  الداخلي  األمن  قوات   ألسالك  املنتمني  األعوان  بني  من   اإلدماج  طريق   عن  الرمسية  والشخصيات  الدولة  رئيس  أمن
 العون   له  الراجع  والوزير  اإلدارة  رئيس  بني  مشرتك  بقرار  وذلك  العون   منها  املنتدب  األخرى  األسالك  أبحد  الرمسية  والشخصيات  الدولة  رئيس  أمن

  ظاهرها يف تبدو املاتل املطلب عليها أتّسس اليت األسباب فإن املذكور 13 الفصل أساس على  اختذ املنتقد القرار أنّ  وطاملا، االنتداب عند ابلنظر
 .737رفضه لذلك وتعنّي  جّدية غري

  آخر   عليه  حتّصل   اليت  النقاط  جمموع  دون  أي  61.470  يساوي  العارضة  عليها  حتّصلت  اليت  النقاط  جمموع  أنّ   امللف   أوراق  من  تبت  طاملا  -
 أسباب على  قائم غري  يكون  املطلب  فإن  املذكورة، القائمة ضمن التواجد هلا لّول   ال مبا  ،30 عددهم والبالغ للناجحني النهائية ابلقائمة املسجلني

 .738تداركها  يصعب نتائج إىل ي دي  أن  شأنه من ليس فيه املطعون  القرار تنفيذ أنّ  على عالوة ظاهرها يف جّدية

  األمر   من  أوىل  فقرة  18  ابلفصل  املضّمنة  للشروط  طبقا  خارجية  مناظرة  طريق   عن  البحري  والصيد  الفالحة  يف  املكّونني  بسلك  االنتداب  يتمّ   -
  قرار  تنفيذ  توقيف  طلب   جيعل  مما  البحري،  والصيد  الفالحة  يف  املكّونني   بسلك  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق  2006  لسنة  3156  عدد
 من  ليس  املنتقد  القرار  أنّ   عن  فضال  ظاهرها،  يف  جديّة  أسباب  على   مبين  غري  البحري  للصيد  املهين  التكوين  مبركز  املكّونني  بسلك  حلاقاإل  رفض 
 . 739تداركها يصعب نتائج يف للعارضة يتسبب أن  شأنه

  مجلة  من  والعشرين  الرابعة  املرتبة  على  حتّصل  العارض  أنّ   مساعد  أستاذ  رتبة  إىل  ابلرتقية  املعنيني  للمرشحني  التفاضلي  الرتتيب  وتيقة  من  يتبنّي   -
 إتر   ترقيته  أنّ   وطاملا.  جبندوبة  والتصرف  واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية  عمله  ليباشر  الرتبة  تلكل  ترقيته  إىل  آل  ما  وهو  مرتّشحا  وعشرين  سبعة
  غري   يغدو  الراهن   املطلب  فإنّ   أدىن،  برتبة  يشغله  كان   الذي  عمله  مركز  على  للمحافظة  مكتسبا  حقا  له  ختول  ال  للغرض  ااراة  املناظرة  يف  جناحه
 . 740اإلدارية احملكمة قانون  من 39 لالفص امأحك معىن على اهرهاظ  يف جديّة أسباب على مستند

 وضعيات   تنشئ  النهائّية  القضائّية  األحكام  من  كغريها  املدنية  احلالة  رسوم  إبصالح  القاضية  األحكام  أنّ   على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  استقر  -
 الغري   قبل  من  فيها  الطعن  إمكانية  مع  الكافة  على  آاثرها  وتسري به املقضي  الشيء  بقّوة تتمّتع ابعتبارها  هبا   والعمل  احرتامها يتحّتم جديدة  قانونّية

 رسم   إبصالح  يقضي  االبتدائية  احملكمة  عن  حكما  استصدر  العارض  أنّ   ابمللفّ   املظروفة  األوراق  إىل  ابلّرجوع  تبت  وطاملا  .مبصاحله  أضّرت  إن 
  60  بلوغه  قبل  التقاعد  على  العارض  إحالة  قرار   فإنّ   ،1954  أوت  15  عن  عوضا  1956  أوت  15  صوابه  مبا  الوالدة  اتريخ  خصوص  يف  والدته
 اليت   األسباب  جديّة  إىل  ابلنظر  املطلب   قبول  يّتجه  فإنه  املذكور،  احلكم  مبقتضى  تصحيحه  متّ   كما  ميالده  اتريخ  من  ابتداء  احتساهبا  يتمّ   عاما،
 .741إليها  استند
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  الّداخلية،   لوزير  1982 لسنة  70  ددع  القانون   من(  مكّرر)  24  الفصل  أجاز  طاملا  جدية  ظاهرها  يف  تبدو  ال  العارض  إليها  استند  اّليت  األسباب  -
 على   إحالته  لزوم  دون  وذلك   مرضي  غري   عمله  أو  سلوكه  أصبح  مرتّبص   كل  إعفاء  تقرير  إعالم  سابق  وبدون   وقت   كلّ   يف  اإلدارة،  رئيس  بوصفه
 .742املطلب  رفض  لذلك وتعني ه،أقوال لسماع واستدعائه التأديب جملس أنظار

 الوظيفة   قانون  من  56  الفصل   اقتضى  واليت  العون،  على   تسلط  قد  اليت  التأديبية  العقوبة  عن  ينفصل  حتفظي  إجراء  هو  العمل  عن  اإليقاف  إنّ   -
 احملكمة  أن  ضرورة  جّدية  غري   ظاهرها  يف  تبدو  املطلب   عليها  قام  اليت  األسبابابلتايل فإّن    .جسيم  خطأ  ابلعون   يتعلق  كلما  حاال  اختاذه  العمومية
  وسجنه   العمومية  االتصاالت  شبكات  عرب   للغري  اإلساءة  من  إليه  نسب  فيما  املدعي  إدانة  بثبوت  اجلزائي  حكمها  ضمن  قضت   بزغوان   االبتدائية

 لذلك   وتعنّي    العود،  مغبة  من  حتذيره  و  احملكوم  العقاب  تنفيذ  بتأجيل  إسعافه  و  عليه  القانونية  املصاريف  محل  مع  أشهر  تالتة  مدة  ذلك  أجل  من
 . 743املطلب  رفض 

 يف املاّدة العمرانية: ب( 

 ممّا   ظاهرها  يف  جّدية  تبدو  ال  هبا  املتمّسك  األسباب  من  جتعل  رخصة  دون   البحري  العمومي  للملك  التابعة  االرتفاق  مبنطقة  اثن   طابق  إقامة  إنّ    -
 .744املطلب  رفض  معه يتعنّي 

  الشرعية   من  املتأتية  اخلرق  أوجه  فإنّ   قرار  ابختاذ  مقيدة  اإلدارة  سلطة  افيه  تكون   اليت  احلاالت  كل  يف  أنّه  على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  استقر  -
 أيضا  استقر  كما  اإلدارية،  السلطة  كانت  مهما  احلاالت  كل  يف  اختاذه  سيتمّ   القرار  ذلك   أنّ   ابعتبار  اإلداري  القرار  شرعية  على  هلا  أتتري  ال  اخلارجية

 ميكن  أنّه  طاملا  اإلدارية  احملكمة   قانون   من  39  الفصل  معىن  على  اجلدية  األسباب  مرتبة  إىل  ترقى  ال  اخلارجية  الشرعية  من  املتأتية  املطاعن  أنّ   على
 .  745تصحيحها  لإلدارة

  يف  اخلوض   احملكمة  على  يتعّذر  فإنّه  اإلدارية  احملكمة  قانون   من   39  الفصل  أحكام  تقتضيه  اليت  القانونية  األسانيد   من  خاليا  املطلب   كان  مىت   -
 .746رفضه واجته جديته مدى

  ممّا  ظاهرها  يف  جدية  تبدو  ال  إليها  املستند  األسباب  جيعل  مقّسم  غري  مشاع  ملك   على  مسبق  قانون  ترخيص   دون   بناء  إحداث  تبوت  إنّ     -
 .747املطلب  رفض  معه يتعنّي 

  جيعل   ممّا  احلاالت،  كانت  مهما  هدم  قرار  إصدار  إىل  سي ول  األمر  أنّ   طاملا  القرار  شرعية  يف  ت تر  ال  عدمها  من  اخلصوصية  النيابة  تركيبة  شرعية   -
 .748رفضه  واجته أسبابه جهة من  املطلوبة للجدية مفتقدا املاتل املطلب

 
 .2015 ديسمرب 29بتاريخ  147419القرار الصادر يف القضية عدد   742

 .2015 ديسمرب 14بتاريخ  166419القرار الصادر يف القضية عدد   743

 . 2015 جانفي  6بتاريخ  787941القضية عدد القرار الصادر يف   744

 . 2015 جانفي  8بتاريخ  789041القرار الصادر يف القضية عدد   745

 . 2015 جانفي 20بتاريخ  788541القرار الصادر يف القضية عدد   746

 . 2015 جانفي 21بتاريخ  788241القرار الصادر يف القضية عدد   747

 . 2015 جانفي 26بتاريخ  790041القرار الصادر يف القضية عدد   748



126 

 

 قيس   يف  خبري  قبل  من  منجز  اختبار  لتقرير  كتقدميه  البناء   يف  ورخصة  البحري  العمومي  للملك  تصفيف  قرار  على  العارض  حتّصل  تبت  طاملا  -
  يف   أسباب  على  قائما  يكون  املطلب   فإنّ   البحري  العمومي  ابمللك  املتعّلقة  القانونية  للمسافات  عقاره  احرتام   يفيد  بيان  برسم  ومرفق   األراضي
 . 749ابلقبول حراي ابلتايل ويكون  تداركها، يصعب آاثرا يرتب أن  شأنه من تنفيذه أنّ  عن فضال جّدية ظاهرها

 يقيم   ما  وهو  ومكوانته  ومساحة   موقعا  دقيقة  بصفة  موقعه  حتديد  مت   فانه  الشياع  على  النزاع  موضوع  العقار  العارض  شراء  البيع  عقد  تضمن  لئن  -
 عالوة   الرتابية  والتهيئة  واالسكان   التجهيز  وزير  عن  الصادر  القرار  من  األول  الفصل  معىن  على  عليه  البناء  اقامة  املزمع  للعقار  متلكه  على  الدليل
 طريقه  غري  يف  الطبقات  ملكية  تقسيم  بتقدمي   للعارض  البلدية  مطالبة  معه  يكون  يذال  األمر  للعقار  ملكيته  حول   ي جدّ   نزاع  يوجد  ال   أنه  على
 . 750التنفيذ  إيقاف قرار أجله من يسند جداي وسببا

  االسم  حتديد  يف  اإلدارة  خطأ   ن أ  اعتبار  على  استقر  قد  احملكمة  هذه  عمل   نّ أ  ضرورة  شرعيته  من   ميس  ال  الطالبة   زوج  ضد  اهلدم  قرار   صدور  نّ إ  -
 .751العينية  ابلصبغة يتصف أنه  طاملا سالمته على م تر غري اهلدم قرار صلب للعقار األصلي للمالك الصحيح

 معطيات   على  وتتسلط  صاحبه   عن  النظر  بغض   البناء  على  تتسلط  لكوّنا  العينية  ابلصبغة  تتسم  اهلدم  قرارات  أن   على  احملكمة  قضاء  فقه  استقرّ   -
 .752شخصية  ال عينية

  توقيف  لطلب هبا املتمسك األسباب من جيعل  بعد فيها احلكم يصدر مل تعقيبية قضية ونشر التقسيم موضوع العقار ملكية حول  نزاع  وجود  نّ إ -
 .753جداي العقار تقسيم على املصادقة قرار ذتنفي

 أسباب   على  قائما  يكون   املاتل  املطلب  فإن   وركائزه،  البناء  أسس  تغيري  إىل  العارضة  هبا  قامت  اليت  والتحسينات  التغيريات  ت دي  مل  طاملا  -
 .754جدية 

 ابملثال  اإلشارة  مّتت  وإّ ا  التقسيم  طالبة  لفائدة  5  عدد  القطعة  ببيع   الطالبة  إلزام  يتضّمن  مل  العقار  تقسيم  مشروع  على  املصادقة  قرار  أنّ   طاملا  -
 والتعمري  الرتابية  التهيئة  جمّلة  يف  الواردة  التقسيم  أحكام  طبق  املقّسمة،  املساحة  يف  القطعة  هذه  إدماج  يتعنّي   أبنّه  التقسيم  على  املصادقة  بقرار  املرفق

 . 755ظاهرها  يف جّدية أسباب على م ّسس غري يعدّ  املاتل التنفيذ توقيف مطلبفإّن  منها 60 الفصل وخاّصة

  جدية   تبدو  املطلب  عليها  قام  اّليت  األسباب  أنّ   وطاملا.  الغرض  يف   عليها  التنبيه  رغم  املاتل  املطلب  على  الرد  عن  عليها  املدعى  البلدية  أحجمت  -
  ومنحها   العارضة  إىل  االستماع  ذلك  من  والتعمري  الرتابية  التهيئة  مبجلة  عليها  املنصوص  اإلجراءات  عليها  املدعى  اجلهة  احرتام  لعدم  ظاهرها  يف

 .756املطلب قبول يتجه فإنه القانونية الناحية من وضعيتها لتسوية فرصة
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 يف  املتنازع البناء إجناز يف  ومتاديها األشغال إيقاف لقرار امتثاهلا دون املخالف البناء وضعّية تسوية مطلب  بتقدميها ابلتمّسك العارضة اكتفاء إنّ  -
  يف   جديّة  غري  أسباب  على   قائما  تنفيذه  إيقاف  طلب  جيعل  اهلدم،  قرار  إليه  استند  الذي  املعاينة  حمضر  يثبته   ما  حسب  قانونّ   غري  بشكل  شأنه

 . 757  رفضه لذلك واجّته ظاهرها

 حسب   كلّ   ابلّتعمري  املكّلف  الوزير  أو  والوايل  البلديّة  رئيس  من  كلّ   على  يتعنّي "  أنّه  والّتعمري  الرّتابّية  الّتهيئة  جمّلة  من  80  الفصل  أحكام  تقتضي  -
  احلضرية،   ومعّدات  البناء  مواد  حبجز  البناء،  رخصة  مقتضيات  إحرتام   بدون   تنجز  اليت  األشغال  إبيقاف  فوري  قرار  مبقتضى  أيذن   أن   إختصاصه

  األشغال،  وقف  لقرار   ميتثل  الذي  للمخالف  ميكن "  أنّه  أعاله  املذكورة  ااّلة  نفس  من   82  الفصل  أحكام  وتنصّ   ".االقتضاء   عند  األختام  بوضع
  املنصوص   الفنّية  الّلجنة  إستشارة   بعد  اإلذن   هلا  ميكن  اليت  املعنّية  اإلداريّة   الّسلطة  إىل  إلتماس  تقدمي   ابلقرار،  إّتصاله  اتريخ  من  شهرين  أجل  ويف

 على   يتعنّي   احلالة  هذه  ويف  البناية،  هبدم  وإّما  هبا،  املعمول  العمرانّية  الرّتاتيب  ملقتضيات  طبقا  الوضعّية  بتسوية  إّما  ااّلة  هذه  من  69  ابلفصل  عليها
  مصاحل  تقوم يفعل مل  وإن  االلتماس، مطلب رفض  قرار إبالغه اتريخ من أسبوع أجل يف  وذلك للّرخصة مطابق غري بناء من أقامه ما إزالة املخالف
  كما   ،"اإلقتضاء  عند  العاّمة  ابلقّوة  ذلك  يف  وتستعني  شهر،  أقصاه  أجل  يف  نفقته  على  اهلدم  بعملّية  ابلّتعمري  املكّلفة  الوزارة  أو  الوالية  أو  البلديّة
 لتنفيذه   تستعني  اهلدم  يف   قرارا  املعنّية  اإلداريّة  الّسلطة  تّتخذ  األشغال،  إيقاف  لقرار  إمتثاله  عدم  صورة  يف"   أنّه  ااّلة  نفس  من  83  الفصل  يقتضي
 اآلجال   خارج  البناء  رخصة  جتديد  توّلت  عليها  املّدعى  البلديّة  أنّ   تبنّي   طاملاو   ".واحد  شهر   أقصاه  أجل  يف  املخالف  نفقة  وعلى  العاّمة  ابلقّوة

  اليت   األسباب  فإنّ   الغرض،  يف  األشغال  إيقاف  يف  قرار  إصدار  سبق  دون   العارض  من  املقامة  البناءات  بشأن   هدم  قرار  إصدار  توّلت  مثّ   القانونّية
  القرار   تنفيذ  مواصلة  أنّ   عن  فضال  ،من قانون احملكمة اإلداريّة  39  الفصل  معىن  على  جديّة  ظاهرها  يف  تبدو   العارض  انئبة  طلبات  إليها  استندت

  هذا  على  ابلَقُبول  حرايّ   ذُكِّر،  ما  واحلال  املاتل،  املطلب  معه  يغدو  ممّا  تداركها،  يصعب  نتائج  يف  للعارض  تتسّبب  أن   شأّنا  من  تنفيذه  إيقاف  املراد
 .758األساس 

 أتسس   اليت  األسبابمساعه فإّن    قصد  له  املوجه  لالستدعاء  ميتثل  ومل  الغرض  يف  ترخيص   على   احلصول  دون   بناء  إقامة  على  العارض  طاملا أقدم  -
 . 759ظاهرها يف جّدية غري تبدو املاتل املطلب عليها

 املطعون   البناء  يف  الرتخيص   قرار   خمالفة  أوجه  يبنّي   مل  العارض  أنّ   ابعتبار   جديّة  غري   ظاهرها  يف  تبدو  الراهن  املطلب   عليها  أتسس   اليت  األسباب  -
 .760للقانون  فيه

 رفضه  معه يتعنّي  ممّا جّدية، غري  ظاهرها يف تبدو الرّاهن املطلب  عليها  أتّسس اليت األسباب من جيعل  للطرقات العمومي ابمللك البناء تشييد إنّ  -
761. 

 مساحة   وفوق  بلدي  ترخيص   دون   أقيم  اهلدم  قرار  موضوع  البناء  أنّ   تبت  أنّه  ضرورة جّدية  غري  ظاهرها  يف تبدو  املطلب عليها  قام  اليت  األسباب  -
 .762 2015 أكتوبر 28 بتاريخ  الرتاتيب حرس أعوان  من ااراة ابملعاينة ورد ما وفق  طرقات  إلجناز خمصصة
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  تسوس   اليت  والرتتيبية  التشريعية  املنظومة  ملعارضة  سندا  االتفاقات  تكون  أن   ميكن  ال  أنّه  ضرورة  ظاهرها  يف  جدية  أسباب  على   املطلب  يرتكز  مل  -
 . 763بعنواّنا  املقررة والضوابط الضماانت وإهدار مضموّنا من  إفراغها إىل األمر ي ول ال  حىت ذلك و تطبيقها، من لإلعفاء و العمرانية املادة

 مبرور   احلق  سقوط  يناله  ال   الذي  البحري  العمومي  امللك  يف  التفويت  ميكن  ال  أنّه  ضرورة  ظاهرها  يف  جدية  أسباب  على  الراهن  املطلب  يرتكز  مل  -
  من  يلزم   ما  الختاذ  مقّيدة  سلطات  من  عليها  يفرضه  وما  العمومية  األمالك  يف  اإلدارة  لتصرف  املنظمة  لألحكام  احلمائي  الطابع  وأنّ   الزمن،

 .764مواجهتها  يف مكتسبة حبقوق التمّسك امللك لشاغل جييز ال حلمايته، اإلجراءات

 والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة   أحكام  ذلك  تقتضي  كما  البلدية  مصاحل  مع  البناء  لرخصة  املخالفة  األشغال  وضعية   تسوية  إىل  الطالب  سعي  عدم  -
 رفضه   واجّته  ظاهرها  يف  جدية   أسباب  على  قائم  غري  املاتل  املطلب  جيعل  األشغال،  تلك  على  األجوار  موافقة  على  ابحلصول  املقابل  يف  واكتفاؤه

 . 765األساس هذا على

  البلدية   رئيس  على  يوجب  البناء  رخصة  موضوع  األرض  ملكية  حول  جدي  نزاع  بروز  أو   وجود  أنّ   اعتبار  على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  استقرّ   -
 . 766ّنائيا  امللكية بشأن  القائم الّنزاع يف البت حني إىل وذلك تسليمها سبق صورة يف سحبها أو املطلوبة الرخصة تسليم عن اإلمساك

  املطلب   فإن   امللكية  حول  جّدي  نزاع  بينهم  نشب  الذين  املالكني  من  العديد  بني  شياع  وضعية  يف  املنتقد  القرار  موضوع  العقار  أنّ   تبنّي   طاملا  -
 .767رفضه  معه يتعنّي  ممّا ظاهرها يف جّدية أسباب على قائم غري يكون  املاتل

 أو   رضائية  قسمة  وجود  يدّل على  ممّا  امللف  أوراق  خلوّ   مع  الشياع  على  يزال  ما  العقار  أنّ   واحلال  النزاع،  موضوع  التقسيم  على  البلدية  مصادقة  -
 يصعب  نتائج  يف  للعارض  يتسبب  أن   شأنه  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  أنّ   عن  فضال  ظاهرها  يف  جّدية  أسباب  على  قائما  املاتل  املطلب  جيعل  قضائية،
 .768تداركها 

 أدلت   كما  الرتاجع  منطقة  داخل  املوجودة  األجزاء  هدم  تضّمنت  قد  البناء  يف  الرتخيص   بقرار  امللحقة  اهلندسية  األمثلة  أنّ   امللف  أوراق  من  تبنّي   -
  البناء   رخصة  إىل  املّدعي  يوّجه  مل  وطاملا  ،الرتاجع  مسافة  احرتام  عدم  بسبب  احلضرية  ومعدات  البناء  مواد  وحجز  األشغال  إيقاف  بقرار  البلدية
 .769ابلرفض حراي يكون  مطلبه فإن  األصل، قاضي أمام شرعيتها تقويض  كفة  ترّجح  أن  شأّنا من جّدية مطاعن

 ابمللكّية   والرّاجع  ابملرسى  قمرت  مبنطقة  الكائن  للعقار  سياج  بناء  أنّ   مفاده  املرسى  بلديّة  رئيس  عن  صادر  مبكتوب  العارضة  انئب  أدىل  طاملا  -
 .770  قبوله لذلك واجته جدية، ظاهرها يف تبدو  املطلب إليها استند اليت األسباب فإن  البناء يف ترخيص  إىل حيتاج ال للشركة

 والتعمري   الرتابية  التهيئة  جملة  مقتضيات  لالف  تنفيذه  على  العمل  دون   هدم  لقرار  البلدية  اختاذ   أنّ   احملكمة  هذه  قضاء  فقه  يف  عليه  املستقرّ   من  -
  أقصاه  أجل  يف   وذلك   املخالف  نفقة  وعلى  العامة  القوة  إىل  اللجوء  فيها  مبا   قرارها  عن  ةاملنجرّ   والواقعية  القانونية  اإلجراءات  ابستنفاذ  ألزمها  الذي
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فإّن    .ذلك  دون   العام  لنظاماب  تتعلق  أسباب  حالت  ذاإ   إال  واحد،  شهر لذلك    اجلدية   صبغة  تكتسي  العارض   إليها  استند  اليت  األسبابتبعا 
  واإلمكانيات   املادية  املعدات  توفر   عدم  يف  تتمثل  التنفيذ  يف   صعوابت  وجود   من  بلديةلل  اخلصوصية  النيابة  رئيس  به   دفع  ما  أنّ   ضرورة  الظاهرة
  شأن  من  فإنّه  ذلك،   عن  وفضال  .والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة   من  82  الفصل  ألحكام  امتثاله  دون   حتول  ال  اهلدم  قرار  لتنفيذ  ةذاملختص  البشرية
  أبوجه   مباشرة  متس  اهلدم  قرار  موضوع  املخالفات  وأنّ   خاصة  تداركها   يصعب  نتائج  يف  للعارض  بيتسبّ   أن   املنتقد  القرار  تنفيذ  يف  التمادي

 .771املطلب  قبول معه يتجه الذي األمر امللكية، حبق وانتفاعه العارض لعقار الطبيعي االستغالل

  معىن   على  املنتقد  القرار  تنفيذ  صورة  يف  تداركها  يصعب  اليت  النتائج  بيان   عن  ولقصوره  اجلّدية  املطاعن  من  خللّوه  املاتل  املطلب   جتّرد   عن  فضال  -  
 يّتجه   الذي  األمر  العمومي،  امللك   حرمة  وعلى   رخصة  دون  ابلبناء  املدعي  قيام  امللف   أوراق  من  تبت  فقد  ،من قانون احملكمة اإلدارية  39  الفصل

 .772املاتل املطلب رفض  معه

 برخصة   امللحق  اهلندسي  للمثال  خمالفة  بصفة  البناء  إجناز  توىل  العارض  أنّ   طاملا  ظاهرها  يف  جّدية  غري  تبدو  املطلب  عليها  قام  اليت  األسباب  نّ إ  -
 .773املطلب  رفض األساس  هذا على وتعني له املسندة البناء

  القانونية   املراكز   يف  التأتري  شأّنا  من  كان   مىت  السلبية  اإلدارية   القرارات  تنفيذ  بتوقيف  اإلذن  جيوز  أنّه  اعتبار  على   احملكمة  هذه  قضاء  فقه   استقرّ   -
 ملزم  فهو  وابلّتايل  العمرانية  للرتاتيب  املخالفة  للبناايت  التصّدي  صالحية  البلدية  لرئيس  ُأسندتوقد    .ابألمر   للمعنيني  الواقعية  الوضعيات  أويف

 احملكمة   مدّ   عن  اخلصوصية  النيابة  رئيس  إحجام  وابلنظر إىل  .القانون   احرتام  وفرض  العمرانية  املخالفات  ردع  قصد  القانونية  اإلجراءات  مجيع  ابختاذ
  تسليما   يُعدّ   فإّن ذلك  عليه،   التنبيه  رغم  للمخالفة  للتصدي  القانونية  لإلجراءات  اختاذها  يفيد  ما  أو  للمتداخل  البناء  يف  الرتخيص   قرار  من  بنسخة

 نزاع  حمل البناء أشغال موضوع العقار وأنّ  خاصة ظاهرها يف جدية أسباب على قائما املاتل املطلب  يكون وتبعا لذلك  .العارض مزاعم بصحة منه
 تداركها   يصعب  أضرار  يف  للطالب  يتسّبب  أن   شأنه  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  فإنّ   ذلك   على   وعالوة   الطرفني،  بني  القسمة  إجراءات  شأنه  يف  تتمّ   ومل
 .774املطلب  قبول األساس هذا على جّتهوا

  دون   تقام  اليت  البناءات  هدم  يف  قرارات   ابختاذ  احلال،  حبسب  البلدية،  ورئيس  الوايل  من  كل  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة   من   84  الفصل  خصّ   -
  خمتلف  أو  الطرقات  إلجناز  الالزمة  املساحات  على  أو  عليه  املصادقة  تقع  مل  تقسيم  من  متأتية  أرض  على  املقامة  تلك  أو  ترخيص   على  احلصول

 تبنّي  طاملا  جّدية غري ظاهرها يف تبدو العارض انئب هبا متسك  اليت األسبابابلتايل فإّن  .اخلضراء املساحات أو العمومية الساحات أو الشبكات
 احلصول  دون   سكناه  حملل  األمامية  الواجهة  على  مستودع  بتشييد الطالب قيام  على  أتّسس  تنفيذه  توقيف  املراد  اهلدم  قرار  أنّ   امللف  أوراق  بتفحص 

 .775البناء  أعمال يف للشروع الحق بتاريخ كان   وضعيته لتسوية العارض به تقدم الذي املطلب وأن  الغرض، يف رخصة على

 من   هبا  املدىل  الشمسية  الصور  من  وخاّصة  امللف،  أوراق  من  يربز  أنّه  ضرورة  اجلدية  إىل  تفتقد  العارضة  انئب  إليها  استند  اّليت  األسباب  إنّ   -
  الثالتة   يُقارب  بُعمق  سفلي  طابق  لبناء  حفرايت  أبشغال  عليها،  حتّصلت  اّليت  الرخصة  على  بناء  قامت،  أّّنا  املخالفة  معاينة  حمضر  ومن  البلدية
  التونسية   للشركة  اتبعة  قناة  انفالق  يف  تسّبب  مما  الغرض  يف  الضرورية  والعملية  الفنية  االحتياطات  أخذ  دون   مربّع  مرت  أبلفي  تقّدر  ومبساحة  أمتار
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 مساكن   بعض   تضّرر  عن  فضال  البناء،  حلضرية  احملاذي  جانفي  14  شارع  رصيف  من  جزء  واّنيار  منها  املياه  وتسّرب  املياه  وتوزيع  الستغالل
 .776ابلرّفض حرايّ  املاتل املطلب معه يكون  مما األجوار،

 يف   الوايل  أو  البلدية  رئيس  يكون   العمومي،  امللك  فوق  البناء  صورة  يف  أنّه،  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة  من  84  الفصل  أحكام  من  يستخلص   -
 جوان   30  يف  امل رخ  1986  لسنة  648  عدد  األمر  إىل  اطالعاته  ضمن  فيه  املطعون   القرار  استندوقد  .  اهلدم  يف  قرار    ابختاذ  املقيدة  السلطة  وضعية
 أحدتت"  أنه  على  األّول  فصله  يف  نصّ   والذي  الشمال  مياه  وأانبيب  قنال  بش ون   والتعهد  الستغالل  ضرورية  حرم  مساحة  ثاإبحد  املتعلق  1986
 القنال   ضفيت  من  جانب  كل  من  مرتا  50  عرضه  بشريط  ضبطت  بش وّنا  والتعهد  الشمال  مياه  وأانبيب  قنال  الستغالل  ضرورية  حرم  مساحة
 .777. "العني على بوضوح حدودها بيان  يقع اليت احلرم مساحة  يف بناء كل  تشييد مينع" أن  على الثان فصله يف نص  كما."  الشمال مياه وأانبيب

 .778ابلّرفض حرايّ  املاتل املطلب جيعل اهلدم قرار مبوجب الحقة بصورة تنفيذه إيقاف املراد األشغال إيقاف قرار استيعاب إنّ  -

 املاّدة العقاريّة:  ج( يف

 * أمالك مصادرة: 

  اإلدارية   احملكمة   قانون   من   3  الفصل  أبحكام  عمال   السلطة  جتاوز  قاضي  لرقابة  وختضع  سلطوي   طابع  هلا  املصادرة  جلنة  عن   الصادرة  القرارات  -
 أن   املصادرة  مرسوم  من  األول  الفصل  من  يتبني، و هبا  خاصة  قضائية  جراءاتإب  األخرى  اإلدارية  القرارات  بقية  عن  يستثنها  مل  املشرع  أن   ابعتبار
 املعنية   لألموال  مورته  ملكية  على  الدليل  إقامة  خالل  من  به  عليه  املنصوص  االستثناء  أركان   قيام  اتبات  عبء   الوارث  حتميل  إىل  انصرف  املشرع
 اللجنة  به  تستأتر ما  مبقتضى  تقديرها  إىل  ختضع  وم يدات  حجج  من له  تيسر  مبا  وذلك  اجلباية  إدارة  لدى هبا  والتصريح  ابملرسوم  احملدد  التاريخ  قبل
  مصدر   كان   من  حلقّ   وحفظا  املصادرة  جمال  من  شرعية  غري  بطريقة  املكتسبة  األموال  إفالت  لعدم  ضماان  العنوان   هبذا  استقصائية  سلطات  من

 .779اإلرث أمالكه

 الوزارة   لدى  أحدتت  إدارية  صبغة  ذات  عمومية  هيئة  هي  2011  لسنة  13  عدد   املرسوم  من   2  ابلفصل  عليها  املنصوص  املصادرة  جلنة  إنّ   -
  فإن  ذلك،  على  وترتيبا.  املشرع  إليها  أسندها  اليت  العامة  السلطة  صالحيات  نطاق  يف  قراراهتا  وتتخذ  العقارية   والش ون   الدولة  أبمالك  املكلفة
 اإلدارية  احملكمة  قانون   من  3  الفصل  أبحكام  عمال  السلطة  جتاوز  قاضي  رقابة  إىل  وختضع  سلطوي   طابع  هلا  ااال  هذا  يف  عنها  الصادرة  القرارات
 املضمون   التقاضي  حلق  إعماال و   .هبا   خاصة  قضائية  إبجراءات  األخرى  اإلدارية  القرارات  بقية  عن  يستثنها  مل  املشرع  أن   ابعتبار  آنفا  عليه  املنصوص
  املرسوم   أساس  على  املتخذة  والعقارية  نقولةملا  األموال   مصادرة  قرارات   فإن   واإلنصاف  العدل  ملبدأ  واحرتاما  الدستور  من  108  الفصل  مبقتضى

 من تنفيذية صبغة تكتسي أّنا ضرورة إلغائيا، احملكمة هذه فيها ابلنظر ختتص اليت القرارات زمرة ضمن تندرج أعاله املذكور 2011 لسنة 13 عدد
 .780ممتلكاهتم  من أصحاهبم حرمان  خالل من هبا  للمعنيني القانونية املراكز يف التأتري شأّنا

  اإلدارية   احملكمة  قانون   من  3  الفصل أبحكام  عمال  السلطة  جتاوز قاضي  رقابة  إىل  وختضع  سلطوي  طابع  هلا   املصادرة جلنة  عن  الصادرة  القرارات  -
  والعقارية   املنقولة  األموال  مصادرة  قرارات كما أّن    .هبا  خاصة  قضائية  إبجراءات  األخرى   اإلدارية  القرارات  بقية  عن  يستثنها  مل   املشرّع  أنّ   ابعتبار

 
 .2015 ديسمرب 29بتاريخ  419047القرار الصادر يف القضية عدد   776

 .2015 ديسمرب 25بتاريخ  419167القرار الصادر يف القضية عدد   777

 . 2015 جانفي  8بتاريخ  417664القرار الصادر يف القضية عدد   778

 .2015 مارس  30بتاريخ  418046القرار الصادر يف القضية عدد   779

 .2015 جوان   5بتاريخ  418285القرار الصادر يف القضية عدد   780



131 

 

  تكتسي   أّّنا  ضرورة  إلغائيا،  احملكمة  هذه  فيها  ابلنظر  ختتصّ   اليت  القرارات  زمرة  ضمن  تندرج  2011  لسنة  13  عدد  املرسوم  أساس  على  املّتخذة
  التنفيذ   لتوقيف  قابلة  قرارات  وهي.  ممتلكاهتم  من  أصحاهبا  حرمان   خالل  من  هبا  للمعنيني  القانونية  املراكز  يف  التأتري  شأّنا  ومن  تنفيذية  صبغة

 احملكمة   قانون   من  39  ابلفصل  عليها  املنصوص  للشروط  تستجيب  أّّنا  تبت  مىت  السلطة  جتاوز  دعوى  عن  متفرع  استثنائي  قضائي  إجراء  ابعتباره
  اخّتاذه،   زمن  القائمة  والقانونية  الواقعية  العناصر  ضوء  يف  تكون   اإلداري  القرار  شرعية  تقدير  أنّ   على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  استقرّ   لئن، و اإلدارية

  أنّ   ذلك  القضائية  األحكام  من  املرجوة  واجلدوى  للنجاعة  ضماان  لصدوره  الالحقة  والواقعية  القانونية  للعناصر  االعتبار  بعني  األخذ  ميكن   أنّه  إاّل 
  املطلب  ويكون   ابملصادرة  املعنية  األمالك  دائرة  عن  خارجا  جيعله  قضائي  حكم  مبقتضى  للمدعي  العقار  ملكية  وإرجاع  الحقا  البيع  عقد  إبطال
 . 781قبوله  املتعنّي  ومن تداركها يصعب نتائج  يف يتسّبب أن  شأنه ومن جدية أسباب على قائما األساس هذا على املاتل

 يف   ابلطعن  يتعلق  وإ ا  املصادرة،  لألموال العارض ملكية  يف  البتّ   إىل  يهدف  وال  استحقاقيا  طابعا  يكتسي  ال  املصادرة  بقرارات  املتعلق  النزاع  إنّ   -
 ابعتباره   احملكمة  هذه  اختصاص  صميم  من  أصيال  إداراي  نزاعا  جيعله  الذي  األمر  ،2011  لسنة  13  عدد  للمرسوم  طبقا  مبصادرهتا  القاضي  القرار
 للمصلحة   خدمة  القانون   مبقتضى  سلطة  من  هلا  مبا  امللزمة  إرادهتا  عن  فيه  وتفصح  العامة  السلطة  بصالحيات  اإلدارة  فيه  تتلّبس  قرار  عن  انشئا
 دولية   مةمبنظ  أو  أجنبية  بدولة   احلكومة  وبعالقات  ابلربملان،  التنفيذية  السلطة  بعالقات  املتصلة  القرارات  يف  تنحصر  السيادة  أعمالكما أّن    . العامة

  االبتدائية   األحكام  ضدّ   املوّجه  ابالستئناف  الطعن  آاثر  من  أنه  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  64  الفصل  أحكام   من  يستفادو   .احلرب  حباالت  أو
 مبجّرد   التنفيذ  يوجب  صريح  الستثناء  القانون   ترتيب  حالة  يف  إال  هبا   املعنية  لألطراف  ابلنسبة  تنفيذها  تعطيل  يتم  أن   السلطة  جتاوز  مادة يف  الصادرة
 .782العاجل  النفاذ بصيغة مكساة املذكورة األحكام كانت  أو صدورها

  ملا   خالفاو   ،الدولة  لفائدة  االسرتجاع  أو  ابملصادرة  املعنية  واملمتلكات  األموال  يف  للتصرف  الوطنية  اللجنة  عن  الصادر  العروض  طلب   إعالن  إنّ   -
  و   اإلدارية  الصبغة  يكتسي  ال  املنتقد  القرار  أنّ   إىل  استنادا  املاتل  املطلب  يف  للنظر  احملكمة  هذه   اختصاص  عدم  من  عليها  املّدعى  اجلهة  به  دفعت

  القرارات   قبيل  من  هو  اخلاص،   الدولة  مبلك  لتعّلقها  اخلاص  القانون   قواعد  إىل  لضع  املصادرة  العقارات  بيع  أنّ   إىل  ابلنظر  إداري  بعقد  يتعّلق  ال
 تستجيب  أّّنا  تبت  مىت  تنفيذها  توقيف  لذلك  تبعا  تقبل  واليت  احملكمة،  هلذه  إلغائيا  ابلنظر  والراجعة  إبرامه   املزمع  العقد  عن  املنفصلة  اإلدارية
 .783. اإلدارية ابحملكمة املتعّلق القانون  من 39 ابلفصل عليها املنصوص للشروط

 الشركة من إزاحته حماولة إتر جنمت  اخلالفات من  وجبملة ابلتوتر تّتسم كانت"  الطرابلسي ..." ابملدعو العارض مجعت اليت العالقة أنّ  تبت لئن -
 ينفي   ال  ذلك  أنّ   إاّل   قبله،  من  اململوكة  احلصص   اسرتجاع  قصد  والقضائية  اإلدارية  السلط  إىل  الشكاايت  من  لعدد  رفعه  من  ذلك  إليه  آل  وما

 معطيات   إىل  استنادا  للقانون   خمالفة  بطريقة  وعقارات  أموال  على  احلصول  يف  واملتمّثل  الشركة  تكوين  شاب  الذي  اهلدف  حول  حتوم  شبهة  وجود
 مساحتها   والبالغة  احلمامات  مرتفعات  من  ابملرازقة  مرمسة  أرض  لقطعة  الشركة  اقتناء  من  ذلك   على   أدلّ   وال  السابق،  الرئيس  صهر  بشخص   تتعّلق
  املليمات   من  785و  دينارين  مبلغ  يتجاوز  ال  زهيد  بثمن  السياحية  العقارية  الوكالة  من  سياحي  سكين  مركب  اجناز  قصد  آرا  76و  هكتارا  12
  اليت   العالقة  إىل  تستند  أموال   على  احلصول  هو  املذكورة  الشركة  تكوين  من   اهلدف  كان   طاملاو .  الفالحية  صبغتها   تغيري  إتر   املربع  للمرت(  د2,785)

 نتيجة   تداركها  يصعب  اليت  النتائج  تربز   أن   شأّنا  من  اليت  والواثئق  ابحلجج  يدل   مل  أنّه  إىل  وابلنظر  السابق،  الرئيس  بصهر  العارض  تربط  كانت
 .784املطلب  رفض  من مناص ال فإنّه فيه، املطعون  القرار تنفيذ
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 * ملكية غير مفرزة: 

 على   جدية  ظاهرها  يف  تبدو   العارض  عليها  استند  اليت  األسباب  فإنّ   مفرزة  وغري  حمددة  غري  بكوّنا  متيزت  التداعي  عقار  ملكية  أنّ   تبت  طاملا  -
 .785املطلب قبول وتعني اإلدارية احملكمة قانون  من 39 الفصل معىن

 * إشغال وقتي للملك العمومي: 

  ولزمة  الوقيت  اإلشغال  وصيغ  شروط   بضبط  واملتعلق  2007  فيفري  19  يف   امل رخ  2007  لسنة  362  عدد  األمر   من   3  الفصل  أحكام  اقتضت  -
  العقد   جتديد  املعنية  للبلدية  ميكن   أنّه  على  واحدة،  بسنة  الوقيت  اإلشغال   لعقد  القصوى  املّدة  حتّدد "  :أنّه  البلدي   العمومي  امللك   يف  العمومي  املرفق
 الطالب  وإجابة  الوقيت  اإلشغال  مطلب  دراسة  املعنية  البلدية  تتوىل"  أنّ   األمر  نفس  من  5  الفصل  أحكام  اقتضت  كما  ".املستفيد  من  بطلب  كتابيا

  ينتهي "و".  إبمضائه   عليه  معرفا  الغرض  يف  عقدا  املوافقة،  صورة  يف  املستفيد،  وميضي.  مطلبه  إيداع  اتريخ  من  تقدير  أقصى  على  شهر   ظرف  يف
 يف   الوقيت  لإلشغال  حدا  كذلك  يضع  أن   املعنية  البلدية  لرئيس"و  14  الفصل  حسب..."    جتديده  يتم  مل  ما  العقد  مّدة  إبنتهاء  الوقيت  اإلشغال
 .15786 الفصل من الثانية للفقرة وفقا "الوقيت اإلشغال عن املستوجبة املعاليم دفع عدم : )...(التالية احلاالت

 * إنتزاع: 

  يفلح  اليت  احلاالت  يف  إالّ   يكون  ال   اإلدارية،  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  معىن  على  شرعيتها  يف   املطعون   اإلدارية  القرارات  بتعطيل  القضاء  إنّ   -
 عنها   يرتّتب  أن   ميكن  ما  إصالح  أو  تداركها  يصعب  اليت  النتائج  بيان   عن  فضال  ظاهرها،  يف  جّدية  أسباب  على  مطلبه  أتسيس  يف  العارض  فيها
  قابلة   نتائجه  فإنّ   القانون،  بقّوة  العارض  عن  وينزعها  امللكية  حبق  ميس  االنتزاع  أمر  كان   ولئن   .قرارها  تنفيذ  يف  اإلدارة  مضت  مىت  تداعيات  من

  احلاالت كل  يف عقاره اسرتجاع إمكانية عن فضال به، الالحقة األضرار عن العادل الّتعويض  يف احلقّ  العقار ملالك خّول  املشرّع أنّ  ضرورة للّتدارك
 .787االنتزاع أبمر عليه املنصوص  الغرض يف استعماله يتمّ  ال اليت

 يف ماّدة الّضبط اإلداري:د( 

 قرارات الغلق: * 

 إىل ابالستناد بل العارضة بنشاط تتعلق خمالفات على  املطلب  يف تنفيذه توقيف املراد  للقرار  اختاذها عند تعتمد  مل  عليها املدعى اجلهة أنّ  حيث -
 الغلق  قرار  يتخذ  مل  وطاملا  أنه  . وحيث2014  ديسمرب  30  بتاريخ  417850  عدد  القرار  مبوجب  تنفيذه  بتوقيف   أذن   والذي  184  عدد  اهلدم  قرار

  لرتاتيب   املخالفات  قائمة  بضبط  املتعلق  2007  جويلية  23  يف  امل رخ  2007  لسنة  1866  عدد  ابألمر  ذكرها  الواقع  املخالفات  أساس  على  املنتقد
 عالوة  جدية  ظاهرها  يف  تبدو  الراهن  املطلب  إليها  استند  اليت  األسباب  فإن   املستوجبة،  واخلطااي  احمللية  للجماعات  الراجعة  ابملناطق  الصحة  حفظ
 .788املاتل املطلب قبول ويتجه تداركها، يصعب نتائج يف يتسبب أن  شأنه من الغلق قرار تنفيذ أن  على
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  هتديد   بوجود  توحي  أن   ميكن  جدية  أسباب  توفرت  مىت  اخلاصة،  املصاحل  بعض   وقاية  منه  الغاية  ابألساس،  إستثنائي  إجراء  هو  التنفيذ  توقيف  -
 إجراء   بعد  وتبنّي   .منه  للمتضرر   تداركها  يصعب  نتائج  يف  األخري  هذا  يتسبب  وأن  إيقافه  املزمع  للقرار  الفوري  التنفيذ  حالة  يف  املصاحل  هلذه  خطري
  غلق  قرار  تنفيذ  توقيف  مطلب  أن   املماتل،  احمللّ   وكذلك  املنطقة  ومسجد  فيه  املطعون   القرار  موضوع  املشرب  بني  الفاصلة  املسافات  وقيس  معاينة
 .789األساس هذا على املطلب رفض  معه يتجه الذي األمر جدية، أسباب على م سسا يكن مل مشرب يف املتمّثل العارض حملّ 

 التعريف   بعد  روضة  بفتح  اخلاص  الشروط   كراس  إيداع  وصل  على   فيه،  املطعون   القرار  إصدار  اتريخ  يف   حتصلت،  العارضة  أنّ   تبنّي   طاملا  -
 وأنّ   .جهة  من  ااراة،  التفقد   زايرة  مبناسبة  رصدها  متّ   اليت  اإلخالالت  تداركت  وأّّنا  به،  املرفق  صريحتال  وتعمري  األخرية  الصفحة  على  ابإلمضاء

 وللتالميذ   للمّدعية  يتسّبب  أن   شأنه  ومن  ابلروضة  املرمّسني  األطفال  على  اضطرااب  يدخل  أن   شأنه  من  الدراسّية  السنة  انطالق  بعد  الغلق  قرار  تنفيذ
 .790املطلب قبول يتجه فإنّه أخرى، جهة من ، تداركها يصعب نتائج يف وأوليائهم

 حمل   إىل  توابعه  أحد  أو  منه  جزء  أو  للسكىن  معدّ   حمل  صبغة  تغيري  املالك  من  الكتابية  املوافقة  على  حتّصل  الذي  للمكرتي  أو  للمالك  جيوز  ال  -
 ووفق   البناء  رخصة  لتسليم  امل هلة  اإلدارية  السلطة  نفس  من  مسبقة  برخصة  إالّ   األصلية  لصبغته  مغاير  آخر  نشاط  أيّ   أو  جتارة  أو   إدارة  أو  حرفة
و من جهة  .  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة  من  75  الفصل  عليه  ينصّ   ما  حسب  عليها   للحصول  املتبعة  االجراءات  نفس  أنّ   تبت  طاملاأخرى، 

  ترخيص   دون   وذلك  وفالحية  غذائية  مواد  وتربيد  خزن   وحدة  إلقامة  بتهيئته  صناعية  إىل  سكنية  من  لعقاره  التابع  املستودع  صبغة  تغيري توىل  العارض
 ودعوة   معاينة  من  قانوان املستوجبة  االجراءات  اتباع  تولت  اإلدارة  وأنّ   العمرانية،  التهيئة  مثال  حسب  سكنّية  مبنطقة  يقع  كونه  رغم  الغرض  يف  سابق

 .791األساس  هذا على رفضه واجّته ظاهرها يف جّدية أسباب على قائم غري يكون الغلق قرار تنفيذ توقيف طلب فإنّ  لسماعه، املخالف

  جاء ملا خالفا سكين عقار من ومستخرج للتجارة خمّصص غري  مبقسم كائن  مقهى لنشاط واملعدّ  الغلق موضوع احملل  أنّ  إىل املنتقد القرار استند -
 من   وقربه  الرتبوية  امل سسات  وبني  بينه  الفاصلة  املسافة  جهة  من  له  يستجيب  ال  أنه  كما  األّول  الصنف  من  ابملقاهي  اخلاص  الشروط  بكراس
 تعطيل  يف ومسامهته مرورية كثافة  به طريق   مبفرتق  وجوده عن فضال ، تقريبا مرتا 50 عن بينهما املسافة تقلّ  واليت اخلامس ابملنزه النموذجية املدرسة
 للشروط   املنتقد  القرار  موضوع  احملل  ملخالفة  جّدية  غري  ظاهرها  يف  تبدو  املاتل  املطلب  عليها  قام  اليت  األسباب  إنّ . تبعا لذلك، فاملرتّجلني  حركة
 الصنف   من  املقاهي  ابستغالل  اخلاص  الشروط  كرّاس  عن  ابملصادقة  واملتعلق  2004  سبتمرب  10  يف  الداخلية  وزير  عن  الصادر  القرار  ضمن  الواردة
 .792املطلب  هذا رفض  لذلك وتعني االول

 معاينتها   متت  اليت  واخلروقات  اإلخالالت  مجلة   وإنّ   فورا  غلقها  إىل   الّلجوء  يتمّ   فإنّه  األطفال  وصّحة  سالمة  يهّدد  ابلّروضة  العام  الوضع  كان   إذا  -
 .793رفضه لذلك تبعا يتعنّي  و جّدية غري ظاهرها يف تبدو الراهن املطلب إليها استند اليت األسباب جيعل مما املنتقد، الغلق قرار  اختاذ بّررت

  أن على الّسياحّية امل ّسسات يف الّتصّرف مبراقبة  املتعّلق 1973 أكتوبر 3 يف امل رّخ 1973 لسنة 3 عدد املرسوم من 19 الفصل أحكام اقتضت -
  10.000و  1.000  بني  العود   صورة  ويف  دينار  5.000و  500  بني  مقدارها  يرتاوح  بغرامة  الّتطبيقّية  وتراتيبه  املرسوم  هذا  ألحكام  املخالفات  تعاقب
  للوزير  ميكن  الّتأّكد  صورة  ويف.  هلا  الّنهائي  الغلق  وإّما  لفرتة  الّسياحّية  امل ّسسة  غلق  إّما  تقّرر  أن   الّدعوى  لديها  رفعت  اليت  للمحكمة  وميكن  .دينار

  ويستمرّ   .أاّيم  مثانية  أجل  يف  الّنظر  ذات  احملكمة  لدى القضّية  رفع  يتحّتم  ذلك  وعند  الّسياحّية  للم ّسسة  امل ّقت   ابلغلق  أيذن   أن  ابلّسياحة  املكّلف
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 اخّتاذ   لإلدارة  املشرّع  أجاز  ولئن  أنّه  الفصل  هذا  أحكام  من  يستخلص و   ."القضّية  يف  الّنهائي  البتّ   يقع  أن   إىل  اإلدارة  طرف  من  املقّرر  الغلق  هذا
 احملكمة   أمام  دعوى   برفع  ملزمة  تبقى  فإّّنا  الّتطبيقّية  وتراتيبه  1973  لسنة  3  عدد  املرسوم  أحكام  ختالف  اليت   الّسياحّية  للم ّسسة  م ّقت   غلق  قرار

  نسبتها   اليت  املخالفات  شأن   يف  العارضة  ضدّ   دعوى  رفعت  اإلدارة  أنّ   امللف  أوراق  من  يربز  مل  وطاملا  .الغلق  اتريخ  من  أاّيم  مثانية  أجل  يف  املختّصة
 .794قبوله لذلك واجّته ظاهرها يف جّدية تكون  املطلب عليها أتّسس اليت األسباب فإن  الوقتّية، صبغته املنتقد القرار يفقد ما وهو إليها،

  نتيجة   املتساكنني  وتضّرر  املارّة  وإقالق  تعطيل  يف  تسّبب  ممّا  ترخيص،  ودون   مفرطة  بصفة  الرصيف  استغالل  على  أتّسس  املقهى  غلق  قرار  -
  األسباب   معه  تغدو  مما  لوضعيته،   املقهى  صاحب  تسوية  حني  إىل  وقتية  بصفة  اختذ  الغلق   أن   عن   فضال  املقهى،   قبالة  والطاوالت  الكراسي  انتشار

 .795تداركها  يصعب نتائج يف هلا يتسبب أن  شأنه من ليس القرار أنّ  كما  ظاهرها يف جّدية غري املطلب إليها استند اّليت

  بسلطة  احنرافا  يشّكل  أن   شأنه  من   إلرادهتم  وتلبية  ابجلهة  حمّلية  مجعيات  و  متساكين  بعض   رغبة  عند  نزوال   املطلب  موضوع  القرار   اختاذ  إنّ   -
 احمللّ   نشاط  مواصلة  أنّ   امللف  أوراق  من  يثبت  مل  أنّه  سيما  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  مع  يتناىف  اإلطار  هذا  يف  التجارة  لوزير  املمنوحة  الضبط
  وزير  إىل  واملّوجه  2015  جوان  2  يف  امل رخ  مكتوبه  ضمن   أّكد  اجلهة  وايل  وأنّ   خاصة  العام  ابألمن   اإلخالل  شأنه  من  النهائي  الغلق  قرار  موضوع
  خطر   أي  يشكل   وال  دينية   معاليم  أو  تربوية  م سسات  منه  ابلقرب  توجد  وال  نصف  و  كيلومرت  قرابة  العمران   مناطق  عن  يبعد  احمللّ   أنّ   الداخلية

 املطلب   قبول  معه  يتعنّي   ممّا   تداركها،  يصعب  نتائج  ابلعارضة  يلحق  أن   شأّنا  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  مواصلة  أنّ   كما  املرورية،   احلركة  سالمة  على
 .796الرّاهن

  األطفال رايض  فتح شروط كرّاس  على ابملصادقة املتعّلق 2003 مارس 28 يف امل رخ الطفولة و األسرة  و املرأة ش ون وزيرة قرار   صدور إتر على  -
  اجلهوية   املصلحة  من  الشروط  كرّاس  إيداع  وصل  على  احلصول  بعد  منه  3  الفصل  مبقتضيات  عمال  يّتم  األطفال  رايض  نشاط  انطالق  أصبح

  إنّ ف  لذا  1348  عدد  تحت   2013  نوفمرب  20  بتاريخ  الشروط  كراس  إيداع  وصل  على  العارضة  حصول  امللفّ   أوراق  من  تبت، وقد  املعنية  للطفولة
 دفعت   أخرى ولئن. من جهة  أعاله  إليه  املشار  الشروط  كرّاس  من  3  الفصل  ألحكام  مستجيبة  و  ةقانوني  بصفة  متت  قد  ون تك  لنشاطها  ممارستها
  تبادر  أن   دون   املختّصة  اجلهات  طرف  من  ميدانية  زايرات   خالل  من  املثبتة  و  األطفال  سالمة  هتّدد  اليت  املخالفات  من  العديد  رصد  متّ   أبنّه  اإلدارة
  عليها   التنبيه  يفيد  ما  و للعارضة  املنسوبة  املخالفات  معاينة  مبحاضر  اإلدالء   عن  أحجمت  اإلدارة  أن   إال  اإلخالالت،   تلك  بتدارك  الروضة  صاحبة
  شأن ومن جديّة ظاهرها يف تبدو املاتل املطلب  عليها أتّسس اليت األسباب فإن ذلك  على وترتيبا. احلجج من  جمّردة اّدعاءاهتا كانت  تالفيها قصد
 .797املطلب قبول معه يتجه مما تداركها، يصعب نتائج ابلعارضة يلحق أن  املنتقد القرار

 قرارات سحب تراخيص: *

  الشروط  بكراس  الواردة  األحكام   فان   خاصة  بشروط  السياحية  ابملناطق  الكائنة  األول  الصنف  من  املقاهي  استغالل  املشرع  يفرد  مل  طاملا  -
 . 798جدية  غري هبا املتمسك األسباب معه تغدو  الذي األمر منطبقة تغدو 2004 سبتمرب 10 يف امل رخ ابلقرار عليه املصادق
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  الت   لصيد  ترخيص   إلسناد  تقديرية  بسلطة  اإلدارة  متتع  ظل  يف  ظاهرها  يف  جدية  القرار  تنفيذ  لتوقيف  إليها   املستند  األسباب  تبدو  ال  حيث  -
 .799املطلب  رفض  يتجه فإنّه النشاط، هذا ممارسة على  قيود من اتالتنيّ  لصون  الدولية اللجنة فرضته ما ضوء وعلى عدمه من األمحر

  بدعوى  الطعن   آجال  ذلك   كان   إذا  إال  حلقوق  املكسبة  الفردية  القرارات  تعليق  أو  سحب   لإلدارة  جيوز  ال   أنه  وقضاء  فقها  عليه  املستقر  من  -
 والرتاتيب   جراءاتابإل  اخلاص   املعهد  خاللإل  تتفطن  أن   الرتبية  لوزارة  التابعة  مصاحل  على  لزاما  وكان   شرعيتها،   عدم  تبت  ومىت  السلطة  جتاوز

  اجتيازها   اتر  ابملعهد  للتعليم  العارضة  مزاولة  على  سنوات  أربع  مرور  أن  ضرورة  معقول  أجل   يف  1988لسنة    102  عدد  ابملنشور  عليها  املنصوص
 .800البكالوراي  امتحان  الجتياز الرتشح يف احلق يكسبها الرابعة السنة  إىل ارتقاءها مث  األول التقييمي االمتحان 

 وطاملا  عدمه  من  الغرض  يف  الرتاخيص   إسناد  صالحية  وحدها  هلا  اليت   املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الشركة  إىل  املاء  يف  االشرتاك  مطالب  توجه  -
 .801للشراب  الصاحل ابملاء العارض تزويد رفض  يف خمتصة غري البلدية تكون  إليه  املشار الرتخيص  على العارض حصل

  الشروط  كراس  من  18  الفصل  معىن  على   األّول  الصنف  من   مقهى  يعدّ   ال(  والشباب  لألطفال  ترفيهي  فضاء)  العارضة  حملل  املماتلة  احملالت   نّ إ  -
 .802ألحكامه  ابلتايل لضع وال ابملقاهي املتعلق

  إىل   ابلنظر   املذكور  املطعم  فتح  إعادة   على  اجلهة  متساكين  اعرتاض  على  بناء  الرخصة  سحب  قرار   اختذ  انبل  وايل  أن   امللف  أوراق  من   تبت  طاملا  -
 حمل   عن  البحث  إىل  العارض  دعوة  متت  وأنه  احلانة  رواد  طرف  من  واإلزعاج  االحرتام  قلة  من  سابقا  عانوه  ما  وبسبب  سكنية  منطقة  داخل  وجوده
  شرط   معه  وينتفي  طريقه  يف  يكون   الرخصة  سحب  قرار   فان   منه،  سحبت  اليت  الرخصة  عادةإل  طلب  وتقدمي   القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  آخر

 .803التنفيذ  توقيف تستوجب  اليت اجلدية األسباب

  ظاهره يف يبدو مطلبه جيعل مما املنتقد، القرار موضوع التيندة إلقامة ترخيص  على يتحّصل مل العارض أنّ  ابمللفّ  املظروفة الواثئق ظاهر  من تبت -
     .804رفضه  ابلتايل اجّته و  ظاهرها يف جّدية أسباب على قائم غري

  واللزمة االستغالل عقود"  أنّ  على العمومي النقل بتنظيم املتعلق 2004 أفريل  19 يف امل رخ 2004 لسنة 33 عدد القانون  من  54 الفصل ينصّ  -
  موضوع   الرخصة  أن   تبت  وطاملا"  اإلحالة  أو  للتفويت  قابلة  غري  ....الطرقات  على  لألشخاص  املنتظم  غري  العمومي  النقل  وتراخيص   ...واملناولة
 . 805رفضه معه يتجه مبا ظاهرها يف جدية أسباب على مرتكز غري يغدو املاتل املطلب  فإنّ  الكراء وجه على الغري إىل إحالتها متت  النزاع

 للجماعات  الراجعة ابملناطق الصحة حفظ تراتيب مبخالفة املتعّلق 2006 أوت 14 يف امل رخ 2006 لسنة 59 عدد القانون  من 6 الفصل ينصّ  -
 ميدانية   زايرة   على  بناء  صدر  أنّه  املنتقد  القرار  من   يربز و   "  نظائر  أربعة  يف  حمضر   بواسطة  الصحة  حفظ  تراتيب  خمالفة  معاينة  تقع"  أنّه  على  احمللّية
  ويف.  2006  لسنة  59  عدد  القانون   من   6  الفصل  أحكام  على  الغرض  يف  معاينة  حمضر   حترير  على   التنصيص   دون  2015  جويلية  5  بتاريخ  جمراة
  قائما   املاتل  املطلب  يغدو  املنتقد،  للقرار  والواقعية  القانونية  األسس  على  لرقابتها  احملكمة  بسط  دون   حال  مما  املعاينة،  حمضر  من  امللف  خلو  ظلّ 

 
 . 2015 جانفي 21بتاريخ  417931القرار الصادر يف القضية عدد   799

 .2015 ماي  20بتاريخ  418138القرار الصادر يف القضية عدد   800

 .2015 مارس  26بتاريخ  418125القرار الصادر يف القضية عدد   801

 . 2015 أفريل 15بتاريخ  418187القرار الصادر يف القضية عدد   802

 . 2015 أفريل 24بتاريخ  418206القرار الصادر يف القضية عدد   803

 . 2015 أكتوبر 13بتاريخ  418826القرار الصادر يف القضية عدد   804

 . 2015 جانفي 30بتاريخ  417938القرار الصادر يف القضية عدد   805
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  الذي   األمر  تداركها،  يصعب  نتائج  يف  للعارض  يتسّبب  أن   شأنه  من  تنفيذه  توقيف  املراد  القرار  تنفيذ  أنّ   كما   جديّة  ظاهرها  يف  تبدو  أسباب  على
 .806املطلب قبول معه يّتجه

 املنتظم  غري  العمومي  النقل  نشاط  تعاطي  ترخيص  إبلغاء  قرارها  علّلت  اإلدارة  أن   ذلك  جديّة،  ظاهرها  يف  تبدو  العارض هبا  متّسك  اليت  األسباب  -
 مزمن   مبرض  إصابته  تفيد  طبية  بشهادات  العارض  أدىل  حني  يف  النشاط،  عن  العارض  بتوقف  فردي  اتكسي  أجرة  سيارة  بواسطة  لألشخاص

  كما .  املذكور  نشاطه  ملمارسة  مواصلته  إمكانية  دون   حال  للتداوي  طويلة  ملّدة  عزيز  صاحل  ومبعهد  ابلرابطة  اجلامعي   ابملستشفى  إقامته  استلزم  وخطري
 .807املطلب قبول معه يّتجه الذي األمر تداركها، يصعب نتائج يف له تتسّبب أن  شأنه من القرار تنفيذ مواصلة أنّ 

  إذا : "  يلي  ما  املدرسي  والتعليم   ابلرتبية  املتعلق  2002  جويلية  23  يف  امل رخ  2002  لسنة  80  عدد  التوجيهي  القانون   من  43  الفصل  اقتضى    -
 ية و الرتب  امل سسة  داخل   ابألمن   أو   ابلصحة  أو  ابألخالق   أو  الباب  هذا  يف  عليها  املنصوص  الواجبات  أبحد  اخلاصة  الرتبوية  امل سسة  صاحب  أخلّ 

 بعد   وذلك  القانون   هذا  من  38  ابلفصل  املذكور  الرتخيص   منه  ُيسحب   العمل  به  اجلاري  ابلتشريع  عليها  املنصوص  العقوابت  عن  النظر  وبصرف
فإنّ   ".مساعه   ارتكب   من  شخص   يف  اخلطأ  عن  النظر  بصرف  وذلك  ،  املعين  املعهد  على  انطباقه  من  شرعيته  يستمدّ   املنتقد  القرار  ابلتايل 

  43  الفصل  ضمن  عليها  املنصوص  للواجبات  خالالتاإل  من  جبملة  قامت  العارضة  امل سسة  إدارة  أنّ   وطاملا.  اخّتاذه  إىل  أدت  اليت  التجاوزات
 . 808رفضه معه يتعني  مما جّدية، غري ظاهرها يف تبدو املطلب عليها أتسس اليت األسباب فإنّ  املنتقد للقرار املصدرة السلطة تّدخل بّررت

 املرفق  ولزمة  الوقيت  اإلشغال  وصيغ  شروط  بضبط  املتعلق  2007  فيفري  19  يف  امل رخ  2007  لسنة  362  عدد  األمر  من  األّول  الفصل  ينصّ   -
  بعقد   فيها،  للرجوع  وقابلة  وقتية  بصفة  البلدي  العمومي  امللك  أجزاء  إشغال  على  املوافقة  تتم: "  يلي  ما  على  البلدي  العمومي  امللك  يف  العمومي

  يتصف   اإلشغال  موضوع  وكان   البلدي  العمومي  امللك   يف  التصرف  نطاق  يف  تندرج  كانت  إذا  الوقيت،  ابإلشغال  واملستفيد  البلدية  رئيس  بني  يربم
  احلاالت  غري   يف  البلدي  العمومي  امللك   ألجزاء  الوقيت  اإلشغال  يبقى  .األجزاء  هبذه  خفيفة  جتهيزات   أو  إحدااثت  تثبيت  ويقتضي  ابالستمرارية
 الرتخيص   ومينح.  اإلداري  الضبط  لسلطة  ممارسته  إطار  يف  املعنية  البلدية  رئيس  لرتخيص   خاضعا  الفصل  هذا  من  األوىل  ابلفقرة  عليها  املنصوص 

 من  تبنّي  طاملا  جّدية  غري  ظاهرها  يف تبدو  املطلب  عليها  قام  اليت  األسبابتبعا لذلك فإّن    ".العمل  به  اجلاري  التشريع  وفق  حيدد  معلوم  دفع  مقابل
  أمام   الكائن  للرصيف  العارض  استغالل  أنّ   107  عدد  سوسة  حبّمام   البلديّة  الشرطة  مركز  رئيس  من  احملّرر  البحث  حمضر  وخاصة  القضّية  ملف
 .809املاتل املطلب رفض معه يتعنّي  الذي األمر الغرض، يف ترخيص  أيّ  إىل يستند ال له التابع املقهى واجهة

 * قرارات إزالة:       

 امليدانية   املعاينة  على  بناء  متّ   املطلب  موضوع  اإلزالة  قرار  إصدار  أنّ   ضرورة  ظاهرها  يف  جديّة  تبدو  ال  العارض  انئبة  إليها  استندت  اليّت   األسباب  -
  البحري   العمومي  امللك  داخل  مقامة  بناية  بناء  وإعادة  إقامة  خمالفة  حبث  حمضر  حترير  و  الساحلي  الشريط  وهتيئة  محاية  وكالة  مصاحل  هبا  قامت  اليّت 

 مل   املخالف  أنّ   يتضّمن  معاينة  وحمضر  بنابل  االبتدائية  ابحملكمة  اجلمهورية   وكيل  إىل  أحيل  انبل  والية  من  الغزاز  محّام  مبعتمدية  علوش  دار  بشاطئ
 .810  املطلب  رفض  لذلك واجّته املخالفة، إزالة بضرورة له املوجه التنبيه إىل ميتثل

 
 . 2015 سبتمرب 30بتاريخ  418894القرار الصادر يف القضية عدد   806

 . 2015 أكتوبر 28بتاريخ  418985القرار الصادر يف القضية عدد   807

 .2015 نوفمرب  6بتاريخ  419000القرار الصادر يف القضية عدد   808

 .2015 ديسمرب 14بتاريخ  419138القرار الصادر يف القضية عدد   809

 .2015 ديسمرب 28بتاريخ  418879القرار الصادر يف القضية عدد   810
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 * قرارات إخالء: 

 إىل   ابمللكية  يعود  اإلخالء  قرار  موضوع  العقار  أنّ طاملا    ظاهرها  يف جدية  تبدو  العارض  انئب  هبا  متسك  اليت  األسباب  أنّ   امللف  أوراق  من يتبني  -
 اخلاص  للملك  اتبع  حمل  إخالء  قرار  اختاذ  يف  خمتصة  غري   سلطة  تلك  واحلالة  الوايل  ويكون   العقاري  للرسم  ية لكامل  بشهادة  ورد  ما  وفق  املّدعيةاجلهة  
 . 811الغرض  يف  املختصة القضائية اجلهة إىل اللجوء دون 

         الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية: يفهـ( 

 دراسة أو تربصات بالخارج:

 من  فيه  املطعون   القرار  إلغاء  على حصوهلا ترجح إقناع  قوة  وتكتسي  ظاهرها  يف  جدية  تبدو  العارضة  مطلب  عليها  أتسس  اليت  األسانيد  أنّ   طاملا  -
 املتعلقة   الرتبصات  وإلجراء  لدراستها  متابعتها  دون  حيول  أن   شأنه  من  املطلوبة  املالية  املستحقات  صرف  عدم  أن   وطاملا  السلطة  جتاوز  قاضي  قبل
  معىن  على  املطلب   هذا  قبول  شرطي   فإنّ   لذا  الحقا  تداركها  يصعب  سلبية  نتائج  يشكل  ممّا  املرجوة  الشهادة  نيل  يف  وتقدمها  جناحها  ي خر  وأن   هبا

 .812املطلب قبول معه يتجه مما حتققا قد اإلدارية احملكمة قانون  من 39 الفصل

  ال   للتسجيالت  معينا  عددا  اجلامعية  احلياة  بتنظيم  املتعلق  1973  أكتوبر  30  يف  امل رخ  1973  لسنة  516  عدد  األمر  من   3  الفصل  دحدّ   حيث   -
 األوىل   ابلسنة  أعوام  تالث  البقاء  يف  طالب  ألي  يرّخص   ال"  أنّه  على  نصّ   إذ  للدراسة،  األوىل  املرحلة  من  األوىل  السنة  طلبة  خبصوص  جتاوزه  ميكن
 مسحت  الوزارة أن امللف أوراق من تبت فقد طلبه، يف العارض إليها استند اليت املطاعن جدية عدم عن فضال وحيث"، للدراسة األوىل املرحلة من

  اجلامعية   السنة  خالل  20  من  8  يفوق  أو  يساوي  معدل  على  احلاصلني   للطلبة  2015-2014  اجلامعية  السنة  بعنوان   استثنائية  وبصفة  مرة  آلخر
 .813املاتل املطلب رفض  معه  يتجه الذي األمر هلم، املتبقية ابلوحدات  اخلاصة االمتحاانت ابجتياز غريهم دون 

  اإلدارة  على   وأنه  األصلية  القضية  يف  البتّ   يتم  أن  إىل  شأّنا  يف  املتنازع  احلقوق  محاية  يف  منه  الغاية  تكمن  حتفظي   إجراء  التنفيذ  توقيف  إنّ   -
 تقرتن   ما  ظل  يف  سيما  ال  به  املقضي  الشيء  حجية  من  هلا  ملا  ضياهتات قمب  العمل  وإجراء  مبنطوقها  والتقّيد  التنفيذ   بتوقيف  القاضية  للقرارات  اإلذعان 

  قرار  تنفيذ  توقيف  إنّ من جهة أخرى ف  .من قانون احملكمة اإلدارية  39  الفصل  معىن  على  عليها  تقوم  اليت  للشروط  اعتبارا  وأتكد  استعجال  من  به
 .814الغرض  يف جديد قرار واختاذ املختلّ  اإلجراء بتصحيح اإلدارة مبادرة دون حيول  ال  إجرائي أو شكلي  عيب أجل من إداري

 تورطهم   تبت  الذين  املرتشحني  شأن   يف  العقوابت  إلصدار  الوطنية  اللجنة  قرار  تنفيذ  إيقاف  إىل  الرامي  املطلب  عليها  قام  اليت  األسباب  أنّ   طاملا  -
  يف   تبدو  العمومية  الرتبوية  ساتامل سّ   مجيع  من  ّنائيا  رفته  و  واحدة  سنة  ملدة  املدعي  ترسيم  بتحجري  القاضي  و  السلوك  سوء  أو  الغش  حاالت  يف

 الرتسيم   من  حرمانه  شأّنا  من  ضده  العقوابت  من  مجلة  اختاذ  يربّر  ال  مما  إتبات  دون   بقي  أفعال  من  للعارض  نسب  ما  وأنّ   خاصة  جّدية  ظاهرها
 .815املطلب قبول لذلك وتعني 2015/ 2014 سنة لدورة البكالوراي امتحان  وإجتياز الدراسية السنة هذه خالل

 * إمتحان البكالوريا:

 
 .2015 نوفمرب  2بتاريخ  418914القرار الصادر يف القضية عدد   811

 . 2015 جانفي 28بتاريخ  417834القرار الصادر يف القضية عدد   812

 .2015 فيفري  10بتاريخ  417936يف القضية عدد القرار الصادر    813

 .2015 أوت  5بتاريخ  418515القرار الصادر يف القضية عدد   814

 . 2015 أكتوبر 30بتاريخ  417611القرار الصادر يف القضية عدد   815
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  نظام   بضبط  املتعلق  2008  أفريل  24  يف  امل رخ  القرار  وإمتام  بتنقيح  املتعلق  2014  مارس  14  يف  امل رخ  الرتبية  وزير  قرار  من  19  الفصل  اقتضى  -
  وكل  االمتحان   قاعة  إىل  اتصال  وسيلة  أو  الكرتون  جهاز  اصطحاب  ذلك  يف  مبا  الغش  حماولة  أو  للغش  ارتكاب  كل"    أنّ   البكالوراي  امتحان 
 ". الفصل  هبذا  الواردة  للعقوابت  أصحابه  يعّرض  البكالوراي  امتحان   يف  املرتشحني  قبل   من  لالمتحان   العادي  السري  ولتعطيل  السلوك  لسوء  ارتكاب

 اقتضى   أنّه  2015  أوت  12  بتاريخ  الصادر  السلوك  وسوء  الغش  حاالت  يف  والبت  للتحقيق  الوطنية  اللجنة  رئيس  عن  الصادر  القرار  من  يتبنّي و 
  السلوك  سوء   أو  الغش  حاالت  يف  التحقيق  جلنة  قرار  على  بناء  وذلك  جوال،  هاتف  مبسك  الغش  حماولة  بسبب  واحدة  سنة  ملّدة  الرتسيم  حتجري
  كما .  البكالوراي  امتحان   يف  املدرسية  للرتاتيب  خمالفة  الطالب  ارتكاب  لثبوت  2015  جوان   دورة  إىل  ابلنسبة  االمتحان   إبلغاء  والقاضي  فيها  والبت
 أنّ   واحلال  استجاب،  عنه التخلي  املراقب  منه  طلب  أن   ومبجرد  املراقب  طاولة  على  اجلوال  هاتفه  وضع  عن غفل  العارض  أنّ   امللف  أوراق  من  يتبنّي 

 إىل   مستند  غري  املطلب   جيعل   ما  وهو  االمتحان،  قاعة  إىل  اّتصال  وسيلة  أو   الكرتون  جهاز  اصطحاب  مينع   أعاله  املذكور  القرار  من  19  الفصل
 .816رفضه معه يتعنّي  ممّا ظاهرها، يف جدية أسباب

  14  يف   امل رخ  ابلقرار  تنقيحه  وقع  كما  الباكالوراي  امتحان   نظام  بضبط   املتعلق  2008  أفريل  24  يف  امل رخ  الرتبية  وزير   قرار   من   19  الفصل  ينصّ   -
  الذي   امللف  هذا  ضوء  يف  السلوك  سوء  أو  الغشّ   حاالت  يف  والبتّ   ابلتحقيق  املكلفة  اللجان   وُتدعى: "يلي  ما  على  الثانية  فقرته  يف  2014  مارس
 عدم   أو  الغشّ   تبوت  وتُقرّ   احلاالت  هذه  خصوص  يف  املداولة  إىل  االقتضاء  عند  املراقبني  وابستجواب  املعنّيني  املرتّشحني  ابستجواابت  إتراؤه  يقع
  طاملا و  .."إدانتهم تبتت الذين للمرتّشحني ابلنسبة االمتحان  إبلغاء ُتصرّح الثبوت حالة ويف  السلوك، سوء  حاالت إىل ابلنسبة الشأن  وكذلك تبوته
  من  يكون   املدعي  به  متّسك  ما  فإن   شأنه  يف  اثبتة  املراقبة  األستاذة  جتاه  السلوك  سوء  ملخالفة  ارتكابه  يف  واملتمثّلة  العارض  إىل  املنسوبة  املآخذ  أنّ 

 .817املطلب رفض  معه يتعنّي  الذي األمر ، جّدية ظاهرها يف تبدو ال اليت األسباب قبيل

  السلوك  لسوء  ارتكاب  وكل   االمتحان   قاعة   إىل  اتصال  وسيلة  أو   الكرتون  جهاز   اصطحاب  ذلك   يف  مبا  الغش  حماولة  أو   للغش  ارتكاب  كل   -
 الرتبية   وزير  قرار  من  19  ابلفصل  الواردة  للعقوابت  أصحابه  يعّرض  البكالوراي  امتحان   يف  املرتشحني  قبل  من  لالمتحان   العادي  السري  ولتعطيل
  استعمال  وضعّية يف جّوال  هاتف ضبط متّ  أنه املراقبتني األستاذتني تقريري من تبت طاملا. من جهة أخرى، و البكالوراي امتحان  نظام بضبط املتعلق
  أنّ   الّسلوك  سوء  أو  الغشّ   حاالت  يف  والبتّ   ابلتحقيق  املكّلفة  اللجنة  تقرير  من  تبت  كما  .القراءة  أو  الكتابة  بصدد إّما  نصّ  به  يوجد  الطالبة  لدى
  على   وموضوع  تشغيل  حالة   يف  كان   اجلهاز  أنّ   واعرتفت  الغشّ   سبيل  يف  استعماله  أنكرت  أّّنا  غري  احملجوز  اهلاتف  على  تعرّفت  ابألمر  املعنّية

  موضوع   تصوير  بصدد  وهي  املرتّشحة  يد  وصورة  االختبارات  مبختلف  تتعّلق  وتيقة  120  احتواءه  بنّي   اجلهاز  حمتوايت  على  االطالع  وأن   طاولتها،
 .818رفضه  واجته ظاهرها يف جّدية أسباب على م ّسس غري يغدو املاتل املطلب  فإنّ  بذلك، واعرتافها توزيعه ساعة االختبار

  السلوك  لسوء  ارتكاب  وكل   االمتحان   قاعة   إىل  اتصال  وسيلة  أو   الكرتون  جهاز   اصطحاب  ذلك   يف  مبا  الغش  حماولة  أو   للغش  ارتكاب  كل   -
 الرتبية   وزير  قرار  من  19  ابلفصل  الواردة  للعقوابت  أصحابه  يعّرض  البكالوراي  امتحان   يف  املرتشحني  قبل  من  لالمتحان   العادي  السري  ولتعطيل
 ذاته حد يف يعترب والذي االختبار إجناز أتناء جوال هلاتف العارض اصطحاب امللف أوراق من تبت طاملاو  .البكالوراي امتحان  نظام بضبط املتعلق
 .819املاتل  املطلب  رفض تلك واحلالة واجته ظاهرها يف جدية غري هبا املتمسك األسباب فإن  للعقاب، موجبة خمالفة

 تعليم عالي:
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 وخلوّ   نتائجهم  يف  االس  نظر  الذين  بتالميذها  املتعّلقة  املبدئّية  واقرتاحاهتا  مبالحظاهتا  اإلدارة  موافاة  بعد  املتسّرب  اخلطأ  إىل  األستاذة  تفطن     -
 يف   الّتداول  يف  استثناء  دون   القسم   أساتذة  كلّ   مشاركة   يثبت  ما  تقدمي   عدم  عن  فضال   التصّرف،  ملاّدة  العادي  الفرض  امتحان   ورقة  من  امللفّ 
 لالف   ملا  اإلدارة  تقدمي  غياب  يف  جدي  ماّدي  خطأ  وجود  عدم فرضّية  يرّجح  ذلك،  تعّذر  يربّر ما  أو  الثّان  ابالس  أو  األّول  ابالس  سواء  النّتائج
 . 820األساس هذا على  ابلقبول حرايّ  املاتل املطلب معه يكون  الذي األمر ذلك،

 تعيد   أن   على  حممولة  اإلدارة  جيعل  مبا  القضاء  الّتصال  املطلق  النفوذ  تكتسي  اإلدارية  القرارات  إبلغاء  القاضية  األحكام  أنّ   يف  جدال  ال  -
 اّليت   األسباب  فإنّ   ذلك،  على  وترتيبا.  إطالقا  يّتخذ  مل  امللغى  القرار  أنّ   لو  كما  عليه  كانت  ما  إىل  القرار  بذلك  املرتبطة  القانونية  الوضعيات
  سنة  عن   نقطة  حبذف  قامت  الرقمية  والواثئق  املعلومات  إدارة  يف  املهين  املاجستري  جلنة  أنّ   ضرورة  جدية  ظاهرها  يف  تبدو  العارضة  إليها  استندت
 عن   املرتتّبة  القانونية  النتائج  ابستخالص  مطالبة  كانت  أّّنا   واحلال  ابألمر  للمعنية  األستاذية  سنوات  معّدل  جمموع  من  اإللغاء  قرار  موضوع  الرسوب
  الفصل   معىن  على   تداركها  يصعب  نتائج  يف  للعارضة  يتسّبب  أن   شأنه  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  مواصلة  أنّ   على   عالوة  ذكره،  الّسالف  اإللغاء  حكم
  املطلب  يكون   ه،وعلي.  2016-2015  سنة  بعنوان   املهين  ابملاجستري  الدراسة  مواصلة  من  سيحرمها  أنّه  ابعتبار  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39

 .821ابلقبول  حريّـا املاتل

  يف   2015-2014  الدراسية  السنة  خالل  حتصل  العارض  منظور  أنّ   الفرنسية  مادة  امتحان   ورقة  منها  وخاصة  امللف  أوراق  إىل  ابلرجوع  تبت  -
  وترتيبا   20  من   9.5  عددعلى    حتصل   أنّه  أعداده  بطاقة  على  تدوين  متّ   حني  يف  ، 20  من  17.5  عدد   على  الثالث  للثالتي  ابلنسبة  التأليفي  الفرض
  املشار   اإلداريّة،  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  أحكام  معىن  على  ظاهرها  يف  للجّدية  حمرزة  العارض  إليها  استند  اليت  األسباب  تكون   ذلك  على
 إصالح   أو  الوراء  إىل  هبا  الرجوع  العارض  على   العسري  من  يكون   حتققت،  مىت  نتائج،  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  إليه  سي ول  عّما  فضال  أعاله،  إليها
 .822ابلقبول حرايّ  يغدو املاتل املطلب فإنّ  وعليه. الّدراسي مساره بتعطيل عنها يرتتب أن  ميكن ما

 التحصيل   وشروط  الدراسة  لنظام  العامّ   اإلطار  بضبط  املتعّلق  1995  ديسمرب  25  يف  امل رخ  1995  لسنة  2603  عدد  األمر  من  14  الفصل  نصّ   -
  املرحلة  دراسات  يف  الّنجاح  لشروط  يستجيبون   الذين  للطلبة  املتوفّرة،  البقاع  حدود   يف  ميكن"  أنّه  األسنان   طبّ   يف  لدكتور  الوطنية  الشهادة  على

 برامج  مع األصلية ابمل سسة املدرسية الربامج تطابق مراعاة مع أخرى، إىل م سسة من الّدراسة أتناء االنتقال املوالية، السنوات دراسات أو األوىل،
 الكّلية  من  املرتّشحني  الطّلبة  كلّ   مشل  وأنّه  خصوصا  والواقعية  القانونية  النّاحية  من  سليما  كان   الّنقلة  رفض  قراروابلتايل فإّن    ".إليها  املنتقل  امل سسة
 معه   يتعنّي   الذي  األمر  ظاهرها،  يف  جّدية  غري  تبدو  هبا  املتمّسك  األسباب  فإنّ   وابلتايل.  الّدراسات  برانمج  تطابق  لعدم  الّسواء  حدّ   على  اجلزائرية
 . 823املطلب  رفض 

  وشروط   الدراسة  لنظام  العام   اإلطار  بضبط  واملتعّلق  2012  أوت  1  يف  امل رّخ  2012  لسنة  1227  عدد   األمر   من  18  الفصل  أحكام  تقتضي  -
  املهين   للماجستري  الوطنية  الشهادة  من  الثانية   السنة  إىل  األوىل  السنة  من  االرتقاء"    أنّ "  أمد"  نظام  يف  للماجستري  الوطنية  الشهادة  على  التحصيل
 10  يفوق  أو  يساوي  عام  سنوي  معّدل  على  احلصول  أو  التعليمّية  الوحدات  كلّ   يف  20  من  10  يفوق  أو  يساوي  عدد  على  احلصوليستوجب  

 يف   إقصائية  أعداد  ابعتماد  والقاضي  العلمي  االس  عن  الّصادر  القرار   نّ وحيث أ  ".التعليمية   الوحدات  أعداد  مجيع  بني  والتكامل  ابلربط  20  من
 1227  عدد  األمر  مقتضيات  بذلك  خالف  و  العمل  هبا  اجلاري  الرتاتيب  نهاتتضمّ   مل  جديدة  شروطا  فرض  قد  يكون   التعليمية  الوحدات  بعض 
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 دورة   نتائج  عن  اإلعالن   إتر  العارضات  عليها  حتّصلت  اليت  اإلمجالية  املعّدالت  من  يّتضح  ذلك   عن  وفضال،  2012  أوت  1  يف  امل رّخ  2012  لسنة
 أعداد   مجيع  بني  والتكامل  ابلرّبط  20  من  10  تفوق  أّّنا  2014/2015  اجلامعية  للسنة  الرايضي  التسيري  يف  مهين  ماجستري  الثانية  للسنة  التدارك

 يصعب   أضرارا   هبنّ   يلحق  أن  شأنه  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  أنّ   كما  ظاهرها  يف  جديّة  تبدو  إليها  املستند  األسباب  من   جيعل  مبا  التعليمية،  الوحدات
 . 824ابلقبول حرايّ  املاتل املطلب معه يكون  مما تداركها،

 خصوص   يف  الثابتة  األخطاء  تاليف  من  ابلرغم  لالرتقاء  املستوجب  املعّدل  على  يتحّصل  مل  حّقه  يف  املقام  أنّ   امللف  أوراق  ظاهر  من  تبنّي   طاملا  -
  التصريح   معه  يتعنّي   اّلذي  األمر  ظاهرها،  يف  جدية  أسباب  على  قائم   غري  يغدو  املاتل  املطلب  فإنّ   الرايضيات  مبادة  واملتعلقة  إليه  املسندة  األعداد
 . 825برفضه

 والبحث   العايل  التعليم  جمال  يف  العلمي  ابالنتحال  واملتعّلق  2008  جوان   23  يف  امل رّخ  2008  لسنة  2422  عدد  األمر  من  7  الفصل  ينص   -
 على   أتتري  هلا  علمي  انتحال  حالة  تبوت  حالة  يف  اآلتية  اإلجراءات  األمر  هذا  من  6  ابلفصل  عليها  املنصوص  اللجان   تتخذ:"  أنّه   على  العلمي
  كما ..."  هلا  املرتشح  الرتبة  إىل  الرتقية  أو  االنتداب  رفض   –.  الباحثني  الطلبة  إىل  ابلنسبة  املناقشة  رفض   -:  العلمية  وقيمته  العلمي  اإلنتاج  جوهر
  يّتخذ   األمر،  هذا  من  7  الفصل  ألحكام  طبقا  الفصل  معىن  على  الرتقية  أو  االنتداب  رفض   صورة  يف:"  أنّه   على  األمر  نفس  من  8  الفصل  ينص 
 الحقة   مناظرة  أي  يف  متتالية  سنوات(  5)  مخس  ملّدة  املعين  املرتشح  مشاركة  بتحجري  يقضي  قرارا  والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير

  على   م تر  علمي  النتحال  العارض  اقرتاف  والرتقية  االنتداب  جلنة  لدى  تبت  وطاملا،  " والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تنظمها
  معه   يّتجه  الذي  األمر  ،   ظاهرها  يف  جّدية  أسباب  على  قائم  غري  ذلك   ضوء  يف  يغدو  الرّاهن  املطلب  فإنّ   العلمية  وقيمته  العلمي  االنتاج  جوهر
 .826رفضه

 وشروط   الدراسة  لنظام  العامّ   اإلطار  بضبط  املتعّلق  1995  ديسمرب  25  يف  امل رخ  1995  لسنة  2603  عدد  األمر  من  14  الفصل  ينصّ   -
  يف   الّنجاح  لشروط  يستجيبون   الذين  للطّلبة  املتوفّرة،  البقاع  حدود  يف  ميكن"  أنّه  على  األسنان   طبّ   يف  لدكتور  الوطنية  الشهادة  على  التحصيل
  ابمل سسة   املدرسية  الربامج  تطابق  مراعاة  مع  أخرى،  إىل  م سسة  من  الّدراسة  أتناء  االنتقال  املوالية،  السنوات  دراسات  أو  األوىل،  املرحلة  دراسات
  لّول ال العارضة ترتيب أنّ  طاملا جّدية غري  ظاهرها يف تبدو املطلب عليها قام اليت األسباب ابلتايل فإنّ  ". إليها املنتقل امل سسة برامج مع األصلية

 . 827املطلب  رفض  معه يّتجه الّذي األمر بسوسة، الطبّ  لكلّية الّنقلة هلا

 * تعليم عالي عسكري: 

  5  يوم  العسكرية  للصحة  العامة  ابإلدارة  للحضور  إستدعاء  تلّقت  وأّّنا  ،2015  ماي  19  بتاريخ  طفلة  أجنبت  العارضة  أنّ   امللف  واثئق  من  تبت  -
 العام   األساسي  القانون   من   48  الفصل  مبوجب   املضمون   ومةاألم  بعطلة  االنتفاع  يف  حلقها  خمالفا  يعد  ممّا  العسكري،  التكوين  ملتابعة  2015  أوت
 نص   وحيث.  االصطناعي  احلليب  تناوهلا   متنع  حلساسّية  تعّرضها  بسبب  أمها  لرعاية  املتأّكدة  الّرضيعة  حاجة   تبوت  عن  فضال  له،  ختضع  الذي

 حيتوي"  أنّه  على  املسّلحة  القوات  وحدات  خارج  الوطنية  اخلدمة  ألداء  الطبية  الصلوحّية  مبقاييس  املتعّلق  1103/2014  ددع  املقرر  من  2  الفصل
  الصلوحّية   عدم  أسباب  أهم  من  تعدّ   واليت  للّتجنيد  الطيب  الفحص   خالل  عنها  الكشف  ميكن  اليت  األمراض  أهم  يف  قائمة  على  املصاحب  اجلدول
 وجراحة  أمراض  يف  املختص    الطبيب  طرف  من   اارى  الطيب  التقرير  من  تبنّي   وطاملا"  املسلحة  القوات  وحدات  خارج  الوطنية  اخلدمة  ألداء  الطبية
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 حاالت   ضمن  مدرجا  الصّحي  وضعها  جيعل  ما  وهو  ومنتظمة،  دوريّة  طبية  متابعة  تتطّلب  اليت  العيون   أمراض  بعض   من  تعان  العارضة   أنّ   العيون 
 تبعا  واجته  ظاهرها يف جدية أسباب على  قائما يغدو املطلب  فإن   املذكور،  ابملقرر عليها املنصوص العسكري التدريب ملتابعة الطبّية الصلوحّية عدم
 .828قبوله  لذلك

  العايل  التعليم وزير  من  مبقّرر املتوفّرة البقاع عدد يضبط" أنّه على  1995 ديسمرب  25 يف  امل رّخ 2601 عدد األمر من  14 الفصل أحكام تنصّ    -
  ويتبنّي   ".املعنية   اجلامعة  رئيس  من  مبقّرر  النقلة  ومتنح...املعنية  امل سسة   عميد  رأي  أخذ  بعد  املعنية  اجلامعة  رئيس  من  ابقرتاح  العلمي  والبحث
  قانوان م ّهلة  الّسلطة هي املنار تونس جامعة أنّ  واحلال صفاقس جامعة  رئيس يف متمثّلة خمتّصة غري  سلطة  عن صدر أنّه املنتقد القرار إىل ابلّرجوع
 التمادي  أنّ  على عالوة ظاهرها، يف جّدية أسباب على قائما الرّاهن املطلب معه يغدو مما الذّكر، سابق األمر أحكام مع تطابقا الّنقلة قرار الخّتاذ

 .829املطلب قبول معه يّتجه الّذي األمر تداركها، يصعب نتائج يف للعارضة يتسّبب أن  شأنه من املنتقد القرار تنفيذ يف

 هذا   وأنّ   نص   غياب  يف  ولو  احرتامها  الواجب  العاّمة  القانونّية  املبادئ  مرتبة  إىل  يرتقي  الدفاع  حق  احرتام  أنّ   على  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  استقرّ   -
 أو   التأدييب  الطابع  اكتست  أو  بسلوكه،  أو  القرار  عليه  تسّلط  ما  بشخص   عالقة  هلا  قرارات   أصدرت  كّلما  اإلداريّة  السلطات  على  يفرض  احلق

 يف   تبدو  الطالب  إليها  استند  اليت  األسباب  إنّ تبعا لذلك ف  .إليه  نسب  ام  على   الردّ   من   ومتكينه  دفاعه  أوجه  لبسط  فرصة  له  توفّر   أن  العقايب،
  يصعب   نتائج  يف  له  يتسّبب  أن   شأنه  من  العسكرية  ابألكادميية  الدراسة  من  العارض  رفت  قرار  تنفيذ  يف  التمادي  أنّ   عن  فضال  هذا  جدية  ظاهرها
 .830ملاتل ا املطلب  قبول األساس هذا على واجته الدراسة عن ّنائيا النقطاعه تداركها

 * إجازة:

  ابلنسبة   نقطة  17,11  و   لألوىل  ابلنسبة  نقطة19,96  يساوي  التطبيقية  اإلجازة  حاملي  من  املقبولتني  املرتشحتني  نقاط  جمموع  أنّ   تبنّي   طاملا  -  
 إتبات   يف  العارضة  تفلح  أن   ودون   القانون   ملوجبات  اإلدارة  استيفاء  فإن   16,65  يساوي  نقاط  جمموع  على   العارضة  حصول  أتّكد  كما  للثانية، 

  الذي  األمر  ظاهرها،  يف  جدية  غري  تغدو  إليها  استندت  اليت  األسباب  فإنّ   اثنيا،  املقبولة  املرتشحة  نقاط  جمموع  يفوق  نقاط  اموع  استحقاقها
 .831املاتل املطلب رفض  معه يتعنّي 

 أتهيل  إطار  يف  الصّحة  وزارة  مع  ابالشرتاك  اخّتاذه  متّ   واخلاص  العام  القطاعني  يف  والنظارات  املبصرايت  يف   التطبيقية  اإلجازة  اختصاص  جتميد  -
  معه   يكون   الذي  األمر  القرار،  ذلك  حترتم  مل  اخلاصة  امل ّسسات  بعض   وأنّ "  مدأ"  نظام  يف  لإلجازة  الوطنية  الشهادة  إلسناد  اجلامعية  امل ّسسات

 .832تداركها  يصعب نتائج يف للعارضة يتسّبب أن  شأن  من ليس   املنتقد القرار تنفيذ أنّ  كما  ظاهرها يف جّدية أسباب على مبين غري املطلب

 : يف النزاعات املتعلقة ابلقرارات الّصادرة عن الّلجنة اخلاّصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية هيئة احلقيقة والكرامة  (و

  شابتها   التأديبية  املادة  يف  املنتصب  والكرامة  احلقيقة  هيئة  جملس  تركيبة   أنّ   ضرورة  جّدية،  ظاهرها  يف  تبدو  املطلب  عليها  أتسس  اليت  األسباب  -
  يف   امل رخ  2013  لسنة  53  عدد  األساسي  القانون   من  59  الفصل  أحكام  اقتضته  الذي  القانون  النصاب  رتوفّ   عدم  يف  خاصة  متثلت  إخالالت

 10  أي  أعضائها  بثلثي  اهليئة   اجتماعات  لصّحة  القانون  النصاب  حّدد  والذي  وتنظيمها  االنتقالية  العدالة  إبرساء  واملتعلق  2013  ديسمرب  24
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  المن جهة أخرى، فإنه    .أعضاء  8  يتجاوز  مل  احلاضرين  األعضاء  عدد  أنّ   امللف  أوراق  ظاهر  من  اثبت  أنّه  واحلال  عضوا،  15  مجلة  من  أعضاء
  القانون   النصاب  الستكمال  وسعها  يف  ما  بكلّ   قيامها   يفيد  مبا  تدل   مل   عليها  املدعى  اجلهة  أنّ   ضرورة  املستحيلة  الشكليات  بنظرية  للتمسك  وجه

 املعين   متكني   من  عليها  املدعى   للجهة  مناص  ال  ، كما أنهالنصاب  ذلك  الحرتام  اتّمة  استحالة  حالة  يف  كانت  وأّّنا  اجتماعاهتا  لّصحة  املفروض
  إحلاقه   إّناء  أو  إعفاءه  رامت   ما  إذا  والكرامة  احلقيقة  هليئة  الداخلي  النظام  من  79  الفصل  اقتضاه  الذي  النحو  على  الدفاع  ضماانت  من  ابألمر
 .833 امللف أوراق ظاهر من يثبت مل ما وهو عليه، احملمولة ابلواجبات إخالله بعد

 اليت   الشكلية  اإلخالالت  تصحيح  مث   وضعيته  وتسوية  األصلي   عمله  سالف  إىل   ابألمر  املعين  إرجاع  املذكور  للحكم  السليم  التنفيذ  يقتضي  -
 مبقتضى  أذنت  أن  احملكمة هلذه سبق وقد .التأديبية الضماانت من  ومتكينه التأديب جملس  على إبحالته وذلك اهليئة عضوية من إعفائه قرار شابت
  احلقيقة   هيئة  جملس  عضوية  من  العارض  إبعفاء  القاضي  والكرامة  احلقيقة  هيئة  جملس  قرار  تنفيذ  بتوقيف  2015  أكتوبر  6  بتاريخ  الصادر  قرارها

 املكلف  واملهام  املس وليات  مجيع  من   وجتريده  األصلي   عمله  سالف  إىل  ابألمر   املعين  إرجاع  عدم  وإنّ   األصلية  القضية  يف   البت  حني  إىل  والكرامة
  للمعين   يتسّبب  أن   شأنه  من  املنتقد  القرار  تنفيذ  مواصلة  أنّ   كما.  اهليئة  كاهل  على  احملمول  القضائية  األحكام  تنفيذ  لواجب  تنكرا  ميثل  إ ّا  هبا

 .834تنفيذه  بتوقيف اإلذن  معه يتجه الذي األمر تداركها، يصعب نتائج يف ابألمر

 مـواد خمتلــفة:  ز(

  طلب  ابعتماد  املنافسة  على   القطاع  فتح  اقتضت  العامة  املصلحة  أنّ   ضرورة  ظاهرها  يف  جدية  أسباب  على  قائم  غري  املاتل  املطلب  أنّ   تبنّي   إذا    -
  تتمتع   اإلدارة  وأنّ   الرتتيبية  والوضعيات  األحكام  على  ابإلبقاء  املطالبة  لألفراد  حيق  ال  أنّه  وقضاء  فقها  عليه  املستقر  من  أنّه  على  عالوة  ،العروض
  .835لألفراد  القانونية ابلوضعيات مباشرة متسّ  ال إبعتبارها حذفها أو تنقيحها يف تقديرية بسلطة

 املكان   خاّصة  يتضّمن  ملف   إىل  ابإلستناد  للمستثمر  املسبقة  املوافقة  تسّلم"  هأنّ   على    السياحية  اإلستثمارات  جمّلة  من  7  الفصل  نصّ   حيث  -
  اتريخ   من  إبتداءا  يوما  30  أجل  يف  املسبقة  املوافقة  رفض   أو  إبسناد  الباعث  إشعار  يقعو   .حتقيقها  املنتظر  التمويل  وهيكلة  والربانمج   املخّصص 

  املسبقة   املوافقة  على  للحصول  املستوجبة  القانونية  اإلجراءات  إستكمال  يف  املّدعي  مماطلة  امللف  أوراق  من  اّتضحت  طاملا  وحيث  ".امللف  تقدمي 
 خالص   يف  املتمثّلة  التعاقدية  إبلتزاماته  الوفاء  عن  كإمتناعه  املذكور،  7  ابلفصل  الواردة  العناصر  مكتمل  غري  ملّفه  وبقاء  إضافية  آجاال  منحه  رغم
  املستند   األسباب  فإنّ   2011  أكتوبر  14  بتاريخ  السياحية  العقارية  الوكالة  وبني  بينه  املربمة  ابلبيع  الوعد  إتّفاقية   صلب  عليها  املتّفق  األقساط  بقية
 .836املاتل املطلب رفض  معه  يتعنّي  ممّا ظاهرها يف جّدية تبدو ال إليها

 العقود   كلّ   هي  عمومية  صفقات   تعترب  اليت  العقود  أنّ   2014  مارس  13  يف  امل رّخ  2014  لسنة  1039  عدد  األمر  من  6و  5  الفصلني  من  ي خذ  -
 اتفاقيات   وكذلك  أخرى  وأطراف  عمومي  مشرت  بني  املربمة  املفوض  املنشأ  إدارة  وعقود  واملناولة  والتجمع  املشاركة  عقود  عدا  ما  الدولة  تربمها  اليت

  اليت   الّصور  وأنّ   االستشهار  وعقود  اللزمة  وعقود  العمل،  هبا  اجلاري  والرتاتيب  للقوانني  وفقا  الدولة  مصاحل  بني  العمومية  األشغال  مشاريع  تنفيذ
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  تعتمد   كتابية  إجراءات  وإتباع  املنافسة  إىل  والدعوة  إستشارة  تنظيم  فيها  يتعنّي   العمومية  ابلصفقات  اخلاصة  ابإلجراءات  التقّيد  عدم  فيها  جيوز
 .837حمّدد مبلغ عن قيمتها تقلّ  اليت الطّلبات كلّ   خبصوص العمومية األموال يف التصرف وحسن الّنجاعة وتضمن الشفافية

  مراقب   غياب  على   جزاء  يرتب  مل  البلدية  لفائدة  البتات  جلنة  تركيبة  ضبط   والذي  للبلدايت   األساسي  القانون   من   122  الفصل  نأب  الدفع  نّ إ  -
 الصورة   ن أب  نتبيّ   قد  122  الفصل  عبارات  نّ أو   خاصة  يستقيم  أن  ميكن  ال  اللجنة،  أعمال  شرعية  من  ينال  ال  غيابه  وأن   العمومية  املصاريف
 .838املراقب هذا وجود عدم هو البلدية البتات جلنة أعمال عن املصاريف  مراقب غياب تربر  اليت الوحيدة

  اإلدارية  املادة  يف  الصادرة  القرارات   ضد  إالّ   توجيهها  ميكن   ال   الدعوى  تلك   وأن  السلطة  جتاوز   دعوى   من  فرعا  يعترب  التنفيذ  توقيف  قضاء  إنّ   -
  اإلداري  القرار  شروط   فيه  تتوفر  ال  تنفيذه  توقيف  املطلوب   القرار  نّ ، من جهة أخرى فإاإلدارية  احملكمة  قانون   من   3  الفصل  أحكام  معىن  على

 .839العارض  بذلك متسك مثلما تعديله أو قانون  مراجعة أو قانون  إلختاذ أوامر توجيه جيوز ال أنه ضرورة للطعن القابل

 احملاكمة  مبدإ  وخرق  امللف  يف  أساسية  وتيقة  على  اإلّطالع   من  منوبته   متكني  برفض   الّدفاع  حقوق  وهضم  القانون   رقخب  العارضة  انئب  متّسك   -
  ّسك مت  كما.    االس  على  اإلحالة  قرار   صدور  قبل  معها  التحقيق  أعمال  ابشر  أن   به  والعضو  التأديب  الس  املقرر  للمستشار  سبق  وأنّه  العادلة

 أن   ابعتبار  تداركها  يصعب  نتائج  من  الطعن  موضوع  القرار  عن  يرتتب   أن   ميكن  وما  هلا،  املنسوبة  ابألفعال  مقارنة  عليها  املسّلطة  العقوبة  شّدةب
  مكتبها   أنّ   ابعتبار  الثالتة  أبنائها  جتاه  العائلية  التزاماهتا  وعلى   ومسعتها  املهنية  التزاماهتا  على   ابلغ  أتتري   له  أشهر   ستة  فرتة  العمل  عن  مكتبها  توقف

  به   املضّمنة  الواثئق  من  تبت  أنّه  على  عالوة  ظاهرها  يف  جّدية  أسباب  إىل  مستندا  املاتل  املطلب  يغدو  وبذلك.   ولزوجها  هلا  الوحيد  املايل  املورد  هو
 .840قبوله  لذلك واجّته تداركها، يصعب نتائج يف  للعارضة يتسّبب أن  شأنه من أشهر ستة مّدة العمل عن اإليقاف قرار تنفيذ أنّ 

 يف   الراغبني  حرفائهم  متكني  التقنية،  اإلمكاانت  توفر  عند  الشبكات،  مشغلي  على  يتعني"  أنّه  االّتصاالت  جملة  من  42  الفصل  أحكام  تقتضي  -
 ". األرقام  على  احملافظة  تفعيل  وكيفية  شروط  ضبط  لالتصاالت  الوطنية  اهليئة  تتوىّل و   .املشغل  تغيري  عند  وعناوينهم  أرقامهم  على  احملافظة  من  ذلك

 وذلك   املشّغل  تغيري  عند  األرقام  على  احملافظة  إرساء  وكيفية  شروط  ضبط  تتوىّل   لالتصاالت  الوطنية  اهليئة  أنّ   املذكور  الفصل  أحكام  من  يستشفو 
 الوطنية   اهليئة  أنّ   ضرورة  جّدية  ظاهرها  يف  تبدو  ال   املطلب   إليها  استند   اّليت  األسبابابلتايل فإّن    .للمشّغل  التقنية  اإلمكاانت  توفّر   من  التثّبت  عند

  محل   خدمة  وضع  تقنيا  ميكن  أنّه  بيّنت  تونس  التصاالت  القار  اهلاتف  شبكة  تدقيق  دراسة  إبجناز  2015  جوان   16  بتاريخ  قامت  لالتصاالت
 وجود   إىل  أشار  كما  اجلديد،  اجليل  شبكة  إىل  الكّلي  االنتقال  انتظار  إىل  حاجة  ودو ا  الكالسيكية  الشبكة  على  التنفيذ  حيز  القار  للهاتف  األرقام
  جوان   15  بتاريخ  املنجز  التقرير  أّكده  مثلما  القار،  اهلاتف  يف  مشرتكيها  لكافة  القار  اهلاتف  أرقام  محل  خدمة  توفري  من  العارضة  متّكن  تقنية  حلول
 .841املطلب  رفض  يّتجه فإنّه ، ذلك على وأتسيسا.  األجانب اخلرباء بعض  قبل من 2015

  له   من  لكل  حيق"  أنّه  العمومية  الصفقات  بتنظيم  واملتعلق  2014  مارس  13  يف  امل رخ  2014  لسنة  1039  عدد  األمر  من  180  الفصل  ينصّ   -
 كما.   املعين   العمومي  املشرتي  لدى  ضررا  به  أحلقت  اليت  الصلة  ذات   القرارات  ضد  بتظلم  القيام  عمومية  صفقة   وإسناد  إبرام  إجراءات  يف  مصلحة

  الصفقات   ومراجعة  متابعة  هيئة  أمام  األمر  هذا  من  180  ابلفصل  إليها  املشار  القرارات  يف   الطعن  ميكن"    أنّه  ذاته  األمر  من  181  الفصل  ينص 
  اإلجراءات  حدد  و..." القرار تبليغ أو  نشر اتريخ من  عمل  أايم( 5) مخسة أجل  يف وذلك  األمر  هذا من  147 ابلفصل عليها املنصوص العمومية

 
 . 2015 أفريل 14بتاريخ  418109القرار الصادر يف القضية عدد   837

 . 2015 أفريل 28بتاريخ  418093القرار الصادر يف القضية عدد   838

 .2015 أوت  4بتاريخ  418632القرار الصادر يف القضية عدد   839

 . 2015 أكتوبر 19بتاريخ  418917القرار الصادر يف القضية عدد   840

 .2015 ديسمرب 18بتاريخ  419081القرار الصادر يف القضية عدد   841
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 تولت   بل  إلختصاصها  تتنكر  مل  اهليئة  أنّ   النزاع  موضوع  العمومية  الصفقات  ومراجعة  متابعة  هيئة  قرار   على  ابإلطالع  يتبني، و الطعن  عن  املرتتبة
  واملتعلقة   برومانيا  التونسية  السفارة  إىل  املوجهة  املراسلة  ابخلصوص  ذلك   من  ابمللف  املضمنة  واملعطيات  الواثئق  من   مجلة  على  بناء  قرارها  إختاذ

  تكوينها   مت   اليت  الفنية  اللجنة   وحمضر  الغرض  يف  برومانيا  التونسية  السفارة  إجابة  وكذلك  املذكور   اامع  قبل  من  املقرتح  املرجع  صحة  من  ابلتأكد
  إليها   استند  اليت  األسباب  معه  تكون   الذي  األمر  .املطلوبة  الوظيفية  واملعايري  الفنية  للشروط  الصفقة  إبسناد  املنتفع  اامع  استجابة  من  للتأكد
 .842رفضه لذلك واجّته جديّة غري ظاهرها يف تبدو املطلب

 النتائج اليت يصعب تداركها:  -الفقرة الثانية

 ال إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذا اا خلصت

 يف ماّدة الوظيفة العمومّية:  -أ

  تداركها   يصعب  اليت  والنتائج  املطلب  عليها  ينبين  اليت  األسباب  جديّة  ركين  استيفاء  يستوجب  اإلداريّة  املقّررات  تنفيذ  بتوقيف  اإلذن   إنّ     -
  املطلب   عليها  أتّسس  اليت   األسباب  جّدية  عن   النظر  الثان، وبصرف  الركن  تفّحص   عن  يغين  أحدمها  توّفر  عدم  تبوت  وإنّ   متالزمني،  كشرطني

 . 843املطلب  رفض  لذلك واجّته تداركها، يصعب نتائج يف هلا يتسّبب أن  شأنه من تنفيذه توقيف املطلوب القرار تنفيذ أنّ  تبنّي  مل العارضة فإنّ 

 ابحملكمة  املتعلق  القانون   أنّ   ضرورة  تداركها  يصعب  نتائج  يف  هلا  يتسّبب  أن   شأنه  من  ليس  العارضة  مرّتب  إبيقاف  القاضي  املقّرر  تنفيذ  نّ إ  -
  أنّ   وأّكد   فيه،  املطعون  القرار   إلغاء  صورة  يف  كلية  بصفة  األصلية  حالتها  إىل  ابألمر  للمعنّية  القانونية  الوضعية  إعادة  اإلدارة   على   أوجب  اإلدارية،

 ذلك  عن  املرتّتب  الّضرر  عن  ابلتعويض   املطالبة  يف حّقها  على  عالوة  املعنية، اإلدارية  السلطة لذّمة  معّمرا  فاحشا   خطأ يعترب اإللغاء  قرار  تنفيذ  عدم
 .844القرار 

 أساس   على  وليس  العمومي  للعون   الذاتية  الوضعية  إىل  ابلنظر  العمومية  الوظيفة  مادة  يف  الصادرة  للقرارات  ابلنسبة  التدارك  صعبة  النتائج  تقّدر  -
فإنّ وحده  القرار  طبيعة لذلك  تبعا    رفض  معه  تعنّي   مما  تداركها  يصعب  آاثر   عنه  تنتج  أن  شأنه  من  ليس  الوظيفية  خطته  من  العارض  إعفاء  ، 

 .845املطلب

  التأديبية   العقوبة  عن  ينفصل  حتضريي  إجراء  هو  عمل  مذكرة  مبقتضى  التأديب  جملس  أمام  مثوله  حني  إىل  العمل  عن  حتفظيا  العارض  إيقاف  إنّ   -
  القرارات  فئة من ليس العمل عن التحفظي اإليقاف قرار نّ ، كما أجسيم خطأ  ابلعون  تعلق كلما  حاال إختاذه يتم ابألمر املعين على تسّلط قد اليت
 .846تداركها  يصعب نتائج ابلعارض تلحق أن  شأّنا من اليت

  املزمع  الوطين  للحرس  الشرف  جملس  حلضور  استدعاء  ىتلقّ   الطالب  أنّ   ضرورة  ظاهرها  يف  جّدية  تبدو  ال  املطلب   عليها  سأتسّ   اليت  األسباب  -
 من   ليس  العمل  عن  إيقافه  قرار  تنفيذ  أنّ   عن  فضال  ،2015  أكتوبر  1  من  ابتداء  العمل  عن  إليقافه  تبعا  وذلك  2015  أكتوبر  22  يوم  انعقاده
 .847تداركها يصعب نتائج يف له بيتسبّ  أن  شأنه

 
 .2015 ديسمرب 30بتاريخ  419005القرار الصادر يف القضية عدد   842

 . 2015 ديسمرب 9بتاريخ  418830القرار الصادر يف القضية عدد   843

 . 2015 جويلية 15بتاريخ  418609القرار الصادر يف القضية عدد   844

 .2015 فيفري   2بتاريخ  417905يف القضية عدد   القرار الصادر  845

 .2015 أوت  7بتاريخ  418645القرار الصادر يف القضية عدد   846
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  فيها   يفلح  اليّت   احلاالت  يف  إالّ   يكون   ال  اإلدارية  احملكمة  قانون   من  39  الفصل  معىن  على  شرعيتها  يف  املطعون   اإلدارية  القرارات  بتعطيل القضاء  -
 الدعوى  يف  ابإللغاء  القضاء  احتمال  التنفيذ  توقيف  قاضي  لدى  تغّلب  أن   شأّنا  من  ظاهرها  يف  جديّة  أسباب  على  مطلبه  أتسيس  يف  العارض
 من  عنها  يرتّتب   أن   ميكن  ما  إصالح  أو  تداركها  يصعب  اليّت   النتائج  بيان   عن  فضال  الظاهر،  يف  اإلقناع  قّوة  من  تكتسيه  ما  إىل  ابلنظر  األصلية
  ليس   املنتقد  القرار  تنفيذ  فإنّ   املاتل  املطلب  عليها  قام  اليت  األسباب  جّدية  مدى  عن  النظر  بغض ، و قرارها  تنفيذ  يف  اإلدارة  مضت  مىّت   تداعيات

 .848املطلب رفض  معه يّتجه ممّا تداركها، يصعب أضرار يف للعارضة يتسّبب أن  شأنه من

 إبخالله   ذلك  كان   سواء  موّظف  طرف  من جسيم  خطأ  ارتكاب  صورة  يف"    أنّه  األوىل  فقرته  يف  العمومية  الوظيفة   قانون   من  56  الفصل  يقتضي  -
 يعلم   أن   على  املباشر  رئيسه  من  إبذن   ذلك  و  وظيفته  مباشرة  عن  حاالّ   إيقافه  يقع  فإنّه  العام  احلقّ   جرائم  من  جرمية  ارتكابه  أو  املهنية  ابلواجبات

فإنّ   ."  الالزم  القرار  اخّتاذ  عليه  جيب  الذي  اإلدارة  رئيس  بذلك  حاال  األخري  هذا  كإجراء   حاله  على  العمل  عن  اإليقاف  قرار  بناء على ذلك 
 .849املطلب  رفض  لذلك وتعنّي  تداركها يصعب نتائج يف يتسّبب أن  شأنه من ليس حتّفظي

  القرار   تنفيذ  فإنّ   األصل،  قاضي  أمام  صّحتها  مدى  مناقشة   ميكن  واليت  ظاهرها،  يف  إليها  املستند  األسباب  جّدية  مدى  عن  الّنظر  بصرف    -
  الوضعّية  إعادة اإلدارة على  أوجب اإلداريّة، ابحملكمة املتعّلق القانون  أنّ  ضرورة تداركها يصعب نتائج يف للعارض  يتسّبب أن  شأنه من ليس املنتقد

  فاحشا   خطأ  يعترب  اإللغاء  قرار  تنفيذ  عدم  أنّ   وأّكد  فيه،  املطعون   القرار  إلغاء  صورة  يف  كلّية  بصفة  األصلّية  حالتها  إىل  ابألمر  للمعين  القانونّية
 حرايّ   املاتل  املطلب  معه  يغدو  ممّا  القرار،  ذلك  عن  املرتّتب  الّضرر  عن  ابلّتعويض   املطالبة  يف  حّقه  على  عالوة  املعنّية،  اإلداريّة  الّسلطة  لذّمة  معّمرا

 .850ابلرّفض

  ت دي أن  شأّنا من اليت القرارات فئة من ليس الدرجة يف العامة األقدمية  ضمن الغياب مّدة احتساب عدم مع األجر من ابخلصم املتعلق القرار -
 .851تداركها  يصعب نتائج إىل

 .852املطلب  رفض لذلك وتعنّي  تداركها يصعب ائجتن إىل ت دي أن  شأّنا من اليت القرارات فئة من يعد ال العزل قرار  -

 املاّدة العمرانية:  ب( يف

 العقارات   ابقي  كوضعية  النزاع  موضوع  العقار  تسوية  إمكانية  وجود  ابعتبار  ظاهرها  يف  جدية  تبدو  العارضة  هبا  متسكت  اليت  األسباب  إنّ    -
 . 853املطلب  قبول معه اجته ممّا تداركها يصعب نتائج يف للعارضة يتسّبب أن  شأنه من املنتقد القرار تنفيذ فإنّ  وابلتايل املنطقة بنفس الكائنة

 . 854الوضعية  تسوية إىل ااال يفتح حتفظي اجراء ابعتباره تداركها يصعب نتائج يف يتسبب أن  شأنه من ليس  املنتقد القرار تنفيذ مواصلة -
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 .2015 ديسمرب 30بتاريخ  419148القرار الصادر يف القضية عدد   850
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  أصل  من  نوافذ  تالث  جمّرد  على  إاّل   ينصبّ   ال  أنّه  إذ  تداركها  يصعب  نتائج  يف  للعارضة  يتسّبب  أن   شأنه  من  ليس  املنتقد  الّسدم  قرار  تنفيذ  إنّ   -
  هلا  املمنوحة البناء لرخصة خمالفا جاء سدمها املراد  النوافذ فتح أنّ  مبا ظاهرها يف جديّة تبدو ال إليها استندت اليت األسباب  كون   عن فضال البقّية
 .855املطلب  رفض  معه يتعنّي  اّلذي األمر

  و  عاديّة  إصالحات  أو  تغيريات  إدخال  إىل  الرّامية  االشغال  قائمة  بضبط  املتعّلق  1995  أوت   10  يف  امل رّخ  اإلسكان   و  الّتجهيز  وزير   قرار  إنّ   -
 لدى   البناء  يف  رخص   طلب  من  للمبان  اخلارجّية  األسوار  يف  الرّتفيع  جمّرد  يستثن  مل  البناء،  يف  للرّتخيص   ختضع  ال  اّليت  و  مقامة  بناية  على  ضروريّة
  ينفي   مبا  فيه  املرّفع  اجلزء  على  إاّل   بطبيعته  ينصبّ   ال  تنفيـذه  توقيـف  املـراد  اهلدم  قـرار  أنّ   كما  البلديّة  املناطق  داخل  البلداّيت  خاّصة  و  املعنّية  املصاحل

 . 856املاتل املطلب  رفض  معه يّتجه مبا تداركها يصعب اّليت الّنتائج  وجود التّنفيذ عملّية يف املضيّ  عن

 39  الفصل  معىن  على  تداركها   يصعب  نتائج  يف  للعارضة  يتسبب  أن   املنتقد  القرار  تنفيذ  يف  التمادي  شأن   من  يكن  مل   إذا  املطلب  رفض   يتعنّي    -
 .857إليها  املستند األسباب جدية مدى عن النظر  بصرف وذلك اإلدارية احملكمة قانون  من

 ماّدة الّضبط اإلداري: يف (ج 

  السنة خالل ابلعمل هلا السماح متّ  أنّه و  األرضي، ابلطابق موجود منها األكرب  اجلزء وأنّ  2003 سنة منذ  تعمل املدرسّية احلضانة أنّ  تبنّي  طاملا -
  شأنه   من  الدراسّية  السنة  انطالق  بعد  الغلق  قرار  تنفيذ  وأنّ .  جهة  من  ،2014  مارس  19  يف  مّتت  اليت  التفّقد  عملّية  بعد  2014/2015  الدراسّية

  جهة   من  تداركها  يصعب  نتائج  يف  وأوليائهم  وللتالميذ  للعارضة  يتسّبب   أن   شأنه  ومن  املدرسّية  ابحلضانة  املرمّسني  األطفال  على   اضطرااب   يدخل  أن 
 .858للمطلب االستجابة يتجه فإنّه أخرى،

 يف الّنزاعات املتعّلقة ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية:  (د

 تداركها  يصعب آاثرا  يرتب أن  شأنه من املعهد من ّنائيا املدعي إبن  طرد قرار تنفيذ وأن  جدية ظاهرها يف  أسباب على الراهن  املطلب قام طاملا -
 .859قبوله  اجته فإنه

 ينتفي  مبا عليها املدعى اجلهة تقرير أيّده ما وهو مقاطعته اإلدارة زعمت  الذي االمتحان  أجرى قد العارض أنّ  القضية ملف مظروفات  من تبنّي  -
  تنفيذ   يف  اإلدارة  متادي  أنّ   كما.  ظاهرها  يف  جدية  أسباب  على  قائما  املاتل  املطلب  وجيعل  تنفيذه  توقيف  املطلوب  للقرار  الواقعي  األساس  معه

  مواصلة   من  حبرمانه  الدراسي  مساره  على  سلبا  التأتري  شأنه  من  العارض  على  اجلامعة  من النهائي  الرّفت  عقوبة  بتسليط  والقاضي  فيه  املطعون   القرار
اإلدارية  39  ابلفصل   عليه  املنصوص  الّنحو  على  قائما  التأّكد  عنصر  معه  يكون   مبا  تعليمه احملكمة  قانون   هذا   قبول  تلك  واحلالة  وتعنّي   ،من 
 .860املطلب
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 418953القرار الصادر يف القضية عدد  و   2015نوفمرب    20بتاريخ    418952القرار الصادر يف القضية عدد  و   2015نوفمرب    20بتاريخ    418951القضية عدد  
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  اتريخ  من   يوما  15  أجل  يف  ابستدعائه  تقم  مل   أّّنا  ذلك   نفسه  عن  الدفاع  حق   من  العارض  متكن   مل  حني  التأديبية  اإلجراءات  خالفت  اإلدارة   -
  هذا   التأدييب،  ملفه  على  االطالع   من  ميكن  مل  كما  ،1992  لسنة  2055  عدد  األمر  من  21  الفصل  مقتضيات  حسب  التأديب  جملس  انعقاد

  فيها،   ابلرتسيم  وقام  إليها  ارتقى  اليت  الثانية  ابلسنة  الدراسة  من  حرمانه  يف  يتسبب  أن   شأنه  من  فيه  املطعون   القرار  تنفيذ  مواصلة  أنّ   إىل  ابإلضافة
 .861قبوله  ابلتايل واجّته تداركها يصعب نتائج يف له يتسّبب أن  شأنه ومن ظاهرها يف جدية أسباب على قائم  طلبه معه يكون  الذي األمر

  يف   للعارض  يتسّبب  أن   شأنه   من  ليس  املنتقد  القرار  تنفيذ  مواصلة  أنّ   على  عالوة  جديّة،  ظاهرها  يف  تبدو  ال  املطلب  إليها  استند  اليّت   األسباب  -
 رفتا   ليس  دراسته  حاليّا  فيه   يُزاول  اليّت   الكلّية  من  رفته  أنّ   ابعتبار  من قانون احملكمة اإلدارية  39  ابلفصل  الوارد  للمعىن  وفقا  تداركها  يصعب  نتائج
 .862املاتل املطلب  رفض  معه يّتجه الّذي األمر االختصاص،  نفس من أخرى كلّية  يف الرتسيم له ُلّول ما وهو الكليّات، مجيع من

  توقيف  جيعل  2015  ديسمرب  1  منذ  سيول  جبامعة  الدروس  إنطالق  فإنّ   املاتل  املطلب  عليها  أتسس  اليت  األسباب   جّدية  مدى  عن   الّنظر  بغضّ   -
 وتعني  جدوى   ذي  غري  سيول  جبامعة  دكتوراه  مرحلة  يف  املشاركة  يف  للمدعية  الرتخيص   قرار  مشروع  على  التأشري  بعدم  احلكومة  رئيس  قرار  تنفيذ
 . 863املطلب  رفض  لذلك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  2015نوفمرب    20بتاريخ    418955القرار الصادر يف القضية عدد  و   2015نوفمرب    20بتاريخ    418954القرار الصادر يف القضية عدد  و   2015نوفمرب    20بتاريخ  

 2015نوفمرب  20بتاريخ  418956القرار الصادر يف القضية عدد و 

 .2015 نوفمرب  2بتاريخ  418981القرار الصادر يف القضية عدد   861

 .2015 ديسمرب 17بتاريخ  419113ضية عدد القرار الصادر يف الق   862

 .2015 ديسمرب 28بتاريخ  419117القرار الصادر يف القضية عدد   863
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 العنوان الّسادس:املبادئ املقررة يف ماّدة القضااي املختلفة 

 :القسم األّول: إصالح الغلط املاّدي  

 : التّايل أدة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

العارض من خالل   طاملا  - لطلب  االستجابة  يتعنّي  فإنّه  احلكم يف حيثياته،  إليه  توصل  مع ما  الغلط  احلكم موضوع إصالح  منطوق  تضارب 
 864إضافة لفظة " جزء" عقب كلمة " االستيالء" يف منطوق احلكم.  

 

 :القسم الثان : الّرقيم الّتنفيذي 

 األحكام تسجيل مصاريف تشمل وهي قانوان املصاريف املقّررة على األطراف أحد على ملهاحب احملكمة تقضي اليت القانونّية املصاريف تقتصر -
التنفيذ أجور بعنوان  املبذولة واملصاريف  اإلختبارات اليت مصاريف على عالوة القانونّية واإلعالمات واإلستدعاءات التبليغ حماضر عن عدول 

 865امللف. أوراق يف اثبت أصل هلا يكون 

 األصلية القضية إطار يف  شأّنا يف طلبات تقدمي  تقتضي بل آليا احملكمة حتّملها قانوان وال املضمنة املصاريف ضمن احملاماة تندرج أجور ال  -
بعبارة  و  بعنواّنا آداؤه الواجب املبلغ وتقّدر  جديتها مدى يف احملكمة تنظر مشمولة  غري  بذلك  القانونية هي  احلكم    املصاريف  مبنطوق  الواردة 

 866 .الصادر لفائدة الطالب ومستقلة عنها

كون  تمطالبة العارض بغرم ضرره املعنوي الناجم عن قرار هدم منزله يف غري طريقها طاملا أّن ذلك ال يندرج ضمن املصاريف القانونية وإّ ا    إنّ   -
 867 .موضوع دعوى لدى قاضي التعويض 

 :القسم الثالث : شرح منطوق حكم 

طوق احلكم بقدر بيان طريقة تنفيذه من خالل ضبط الوضعية النظامية للعارض  إّ ا ما يرمي إليه املطلب املاتل يف احلقيقة والقصد ليس شرح من -
ى احلكم ومعرفة إن كان ما قضي به ي ول إىل إعادة بناء مساره الوظيفي وتسوية وضعيته املالية بصفة رجعية ابتداء من صدور القرار امللغى مبقتض

ون احملكمة اإلدارية من وجوب اقتصار الشرح على تفسري منطوق احلكم دون زايدة  من قان  57املراد شرحه وهو ما يتجاىف مع ما اقتضاه الفصل  
 868  أو نقص يف نّصه.

يقصد بعبارة " وذلك بعد استيفاء اإلجراءات القانونية املستوجبة يف الغرض" املضمنة صلب اإلذن االستعجايل املراد شرح منطوقه، خالص   -
 869 .من جملة اجلباية احمللية 68طبيقا ملقتضيات الفصل املعاليم املستوجبة لتسلم رخصة البناء ت

 
 . 0152 ويليةج  31بتاريخ  12758الصادر يف القضية عدد  بتدائياحلكم اإل  864
 . 2015 جويلية  01بتاريخ  91130الصادر يف القضية عدد  بتدائياحلكم اإل 865
 .2015 جوان   19بتاريخ  91135الصادر يف القضية عدد  بتدائياحلكم اإل 866
 . 2015 جويلية  01بتاريخ  91130الصادر يف القضية عدد  بتدائي اإل  قرارال 867
 . 2015 أفريل 21بتاريخ  97131الصادر يف القضية عدد  بتدائياحلكم اإل 868
 .2015 فيفري   02بتاريخ  97129الصادر يف القضية عدد  بتدائياحلكم اإل 869
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 : الثاناجلزء 
  يف املادة اإلستشارية املقّررة املبادئ  
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 لالستشارات الوجوبية واالختيارية القسم األوّل: املالحظات املتعّلقة ابجلوانب الشكلية  
 جراءات استشارة احملكمة اإلداريةالفرع األوّل: إ

 اإلستشارات الوجوبية  : األوىلالفقرة 
من قرار الوزير   3نية من الفصل يّتجه موافاة احملكمة اإلدارية ابلنسخة النهائية ملشاريع األوامر احلكومية املعروضة عليها قصد إبداء رأيها وذلك عمال ابلنقطة الثا •

ملراسيم واألوامر والقرارات مبا حيول دون تنقيح األمر احلكومي ابلزايدة أو ابلنقصان  املتعّلق إبعداد وتقدمي مشاريع القوانني وا  1988جانفي  28األّول امل رّخ يف 
 .870بعد تعّهد احملكمة به مع وجوب رسوخ النص موضوع االستشارة وتباته طيلة فرتة التعّهد املذكورة 

الفص  • معىن  على  أوامر حكومية  ما مّتت عرب  إذا  الرتتيبية  لسلطته  احلكومة  رئيس  اليت    94ل  إّن ممارسة  النصوص  من  الصنف  هذا  مشاريع  فإّن  الدستور  من 
بذلك ويف حالة العدول عن   تستشار احملكمة اإلدارية وجواب بشأّنا وقبل إحالتها على جملس الوزراء جيب أن ترد عليها يف صيغتها النهائية مبا يّتجه معه االلتزام

نه من املّتجه اإلشارة لذلك صلب وتيقة شرح أسباب مشروع األمر املتعّهد به للمحكمة اإلداريّة من  النصوص املذكورة صلب جملس الوزراء إلعادة النظر فيها فإ
 .871جديد بعد التعديل مع التعّرض إىل مالحظاهتا السابقة اليت مل يتّم األخذ هبا وتعليل ذلك 

احلكومي املعروض أنه صدر أصالة عن مدير عام برائسة احلكومة )أو الوزير لدى رئيس  يتبني بتفّحص جدول الواثئق املوّجه إىل احملكمة واملرفق مبشروع األمر   •
من قانون احملكمة اإلدارية من وجوب تويّل رئيس    4واحلال أّن يف ذلك خمالفة ملا يستشف من أحكام الفصل    872احلكومة املكّلف ابلكتابة العاّمة للحكومة( 
احملكمة إببداء الرأي حول مشاريع األوامر احلكومية ذات الصبغة الرتتيبية الصادرة عنه ومن دون إمكانية تفويض تلك  احلكومة ذاته مباشرة صالحّية طلب تعّهد 

طلب التعّهد يف شكل  الصالحية إىل غريه من السلط اإلدارية الدنيا مبا تكون معه الوتيقة املوّجهة للمحكمة صادرة عن جهة إدارية غري خمتّصة فضال عن ورود  
مة لرأيها يف خصوص  واثئق يفتقر إىل أدىن املقّومات الشكلّية للمكاتيب اإلداريّة كما هو مستقّر عليه يف عمل اإلدارة وهو ما ي ول إىل تعذر إبداء احملك   جدول

 .873االستشارة املاتلة 
 .874ئية إّن مشاريع األوامر اخلاضعة لالستشارة الوجوبّية للمحكمة اإلدارية جيب أن توجه يف صيغتها النها •

 استشارات اختياريةالفقرة الثانية:  

وع نزاع يرجع إىل  استقّرت احملكمة اإلدارية على رفض النظر يف االستشارات االختيارية املتعّلقة بوضعيات شخصّية وحمّددة أو تلك اليت ميكن أن تكون موض •
 .875واليتها 

  1972امل رّخ يف غرّة جوان    1972لسنة    40من القانون عدد    4اإلداريّة ألحكام الفصل    ختضع االستشارات القانونية غري الوجوبية اليت تتعّهد هبا احملكمة •
تلك اليت تكون صادرة حصرا    املتعلق ابحملكمة اإلداريّة والذي استقر أتويله يف اجتاه اعتبار أّن املواضيع اليت تعرضها احلكومة على مشورة احملكمة اإلداريّة هي

 .876ضائها عن رئيس احلكومة أو أحد أع

 
 الرتاث.  على  واحملافظة الثقافة  لوزارة التابعني الثقافيني املنشطني بسلك اخلاص األساسي النظام املتعّلق بضبط 17240امللف االستشاري عدد    870
  النظام   املتعلق بضبط  17001امللف االستشاري عدد  للصحة و   املتفقدين  والصيادلة  البياطرة  واألطباء  األسنان   وأطباء  األطباء  بسلك  اخلاص  األساسي  النظام  املتعلق بضبط  16884امللف االستشاري عدد     871

  واملتعلق   2008  أوت  4  يف  امل رخ  2008  لسنة  2716  عدد  األمر  وامتام  املتعلق بتنقيح  17100امللف االستشاري عدد  االجتماعية و   الش ون   لوزارة  املختصة   للرتبية  البيداغوجي  التفقد  ابلسلك  اخلاص  األساسي
 سريها.  وقواعد والبحث العايل التعليم وم سسات اجلامعات بتنظيم
  تصرف  وحدة  املتعلق إبحداث  16958امللف االستشاري عدد  العسكري و   العايل  التعليم  مب سسات  للضباط  األساسي  التكوين  ملراحل  املنظم  العام  اإلطار  املتعلق بضبط  16927امللف االستشاري عدد     872

 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط بصفاقس الرايضي املركب بناء مشروع اجناز إلمتام األهداف حسب
 مرهقة.  وظائف ميارسون  الذين األعوان  قائمة بضبط املتعلق 1985 سبتمرب 24 يف امل رخ 1985 لسنة 1178 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16925امللف االستشاري عدد    873
املتعلق بضبط صيغ حتمل الدولة للمسامهات املستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد   2013أوت    12امل رخ يف    2013لسنة    3304املتعلق بتنقيح وإمتام أحكام األمر عدد    16951امللف االستشاري عدد     874

 تفعني ابلعفو العام. وجراايت الشيخوخة والعجز والباقني بعد الوفاة وقاعدة احتساهبا يف اطار تسوية وضعيات املن
وتواريخ إحالة حماضر تلك املخالفات على  تتعلق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع البياانت    645  استشارة خاصة عدد   875

  13  امل رّخ يف  2012  لسنة  3256  تتعلق تطبيق أحكام األمر عدد  672  ضابط للبحرية التجارية ابإلدارة اجلهوية للنقل بوالية املنستري واستشارة خاصة عددتتعلق بوضعية    659القضاء واستشارة خاصة عدد  
تتعلق مبنح انئب أتمني لتفويض ابسم حمامي أو عّدة حمامني    690م واستشارة خاصة عدد  املتعّلق بضبط إجراءات العودة إىل العمل وتسوية الوضعّية اإلداريّة لألعوان العموميني املنتفعني ابلعفو العا  2012  ديسمرب

 لتمثيله أمام جلنة الرتاخيص للوسطاء يف التأمني. 
من النظام األساسي للديوان مع تفسري حيثياته واستشارة خاصة عدد   11  تتعلق مبفهوم الفصل  656  تتعّلق حول التفويت يف قطعة أرض لفائدة مواطن واستشارة خاصة عدد  647  استشارة خاصة عدد   876

تتعّلق إبصالح املسار املهين ألعوان مركز اإلعالم والتكوين والتوتيق والدراسات يف تكنولوجيا املواصالت واستشارة خاصة  665 تتعّلق بتكليف مهندس أشغال مبهام كاهية مدير فين ببلدية الشابة واستشارة عدد 663
  2011  لسنة  668تتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات األمر عدد    675  عدد  تتعّلق مبنح انئب أتمني تفويض ابسم حمامي أو عّدة حمامني واستشارة خاصة  674  تتعّلق مبنحة التنّقل واستشارة خاصة عدد  669  عدد

تتعلق إبمكانية إبرام الشركة التونسية لألسواق املالّية لعقد لزمة يف جمال احملروقات الستغالل حمطّة   679  تأمني واستشارة خاصة عدداملتعلق ابلنظام األساسي اخلاص أبعوان اهليئة العاّمة لل  2011  ماي  23  امل رّخ يف
تتعلق بتأتري إجناز   681تتعلق بتمكني األساتذة العرضيني من غري األعوان العموميني من مستحقاهتم بعنوان تدريس ساعات إضافّية واستشارة خاصة عدد    680  بيع احملروقات الراجعة هلا ابمللكية واستشارة خاصة
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ا • اجللسة  بيّنت  وقد  الشعب،  نواب  جملس  على  حتال  اليت  النهائّية  صيغتها  يف  تكون  أن  جيب  احملكمة  هبا  تتعّهد  اليت  القوانني  مشاريع  االستشاريّة  إّن  لعاّمة 
بتاريخ   املنعقدة  النهائّية أن يكون مش   2012نوفمرب    29للمحكمة اإلداريّة جبلستها  الصيغة  بعبارة  املقصود  استوىف كّل اإلجراءات اجلوهريّة  أّن  القانون  روع 

  10ير االّول حتت عدد  املتعّلقة ابلتأشري عليه من قبل عضو أو أعضاء احلكومة املعنيني وبعرضه على جملس الوزراء كما مّت بيان ذلك ابملنشور الصادر عن الوز 
وأن يكون مكتوب طلب االستشارة املوجه إىل احملكمة اإلداريّة ممضى أصالة    1992جوان    9امل رّخ يف    31واملنّقح ابملنشور عدد    1988جانفي    28بتاريخ  

ا  أنه ورد مفتقرا لإلجراءات اجلوهرية  املعروض  القانون  إليها فإنه ال  من رئيس احلكومة ومصحواب بوتيقة شرح األسباب وطاملا تبنّي ابلرجوع إىل مشروع  ملشار 
 . 877ميكن قبول النظر يف االستشارة 

املعنيني ابألمر حالة حبالة  عالوة على أّن االستشارة حتمل يف طياهتا بوادر نزاع قائم أو حمتمل ختتّص به احملكمة اإلداريّة قضائّيا فإّنا تستوجب دراسة وضعيات   •
 .878يف غياب أحكام قانونية تنظّم املسألة 

جمموعتني صدر بشأّنما قرار حتكيمي قابل للطعن أمام اهليئات القضائية املختصة طبقا    يتبني من ملف االستشارة تعّلقها بنزاع قائم حول قطعة أرض معيّنة بني •
 .879للقانون املتعلق ابألراضي االشرتاكّية وابلتايل يتعني رفضها 

 الفرع الثان: املالحظات املتعّلقة ابلشكل: 
   السلطة املقرتحة:الفقرة األوىل:  

جيعله    احلدوديّة بشكل عام تعّد مسألة سياديّة تتعّلق مبراقبة ومحاية الشريط احلدودي الربّي إلقليم الدولة وتنظيم الدخول واخلروج منه مباإّن اإلشراف على املعابر   •
عّلقة ابلنقل حبراي كان أو جواّي  اختصاصا راجعا حصراّي لوزير الداخلّية وليس إىل وزير النقل اليت يبقى جمال اختصاصه مرتبطا بكّل ماله عالقة ابلبنية التحتّية املت

ير النقل واحلرص على مبا يّتجه معه تغيري صيغة االقرتاح ليكون مشروع األمر احلكومي مقرتحا من وزير الداخلية مع اإلبقاء على ما يفيد االطالع على رأي وز 
 .880لربيّة لتصبح وزارة الداخلّية إدراج إمضائه اااور وتعويض سلطة اإلشراف على الديوان الوطين للمعابر احلدوديّة ا

 
 
 

 قائمة إطالعات: الفقرة الثانية: 
يغدو النظام القانون املنطبق يف صياغة األوامر ذات الصبغة الرتتيبية    2015فيفري    5مبقتضى منح الثقة للحكومة ابجللسة العامة الس نواب الشعب بتاريخ   •

 .881رمن الدستو  94و  92هو ذاك املنصوص عليه ابلفصلني 
فإّن رئيس احلكومة ميارس    2011لسنة    6وخالفا للقانون التأسيسي عدد    94حّيز التنفيذ وحتديدا فصله    2014بدخول دستور اجلمهورية التونسية لسنة   •

 .882السلطة الرتتيبية العامة ويصدر األوامر احلكومية دون إعالم رئيس اجلمهورية 

 
تتعلق مبنح انئب أتمني لتفويض ابسم حمامي أو عّدة حمامني   683  عدد  سوق مجلة جهوي للخضر والغالل بطبلبة على سوق اجلملة للخضر والغالل ذات مصلة وطنية ابملكنني من والية املنستري واستشارة خاصة

عدد  عدد    684  واستشارة خاصة  واستشارة خاصة  ابلوزارة  مباشر  غري  إىل عون  مبأمورية  مكّلف  منحة  أمام جلنة   688تتعلق أبحقّية صرف  لتمثيله  عّدة حمامني  لتفويض ابسم حمامي أو  مبنح انئب أتمني  تتعلق 
تصّرف يف عطل االسرتاحة السنويّة تطبيق القواعد املتعّلقة ابلتتعلق ب  692القانون األساسي للميزانية واستشارة خاصة عدد    تتعلق مبشروع  691  لوسطاء يف التأمني واستشارة خاصة عددالرتاخيص ل

املتعلق إبحداث    1991  لسنة  37  املتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  2009  جوان   23  يفامل رّخ    2009  لسنة  34  القانون عددمن    2تطبيق مقتضيات الفصول  تتعّلق ب  694واستشارة خاصة عدد  
اهليئة العليا  تتعّلق ابلتجديد اجلزئي ألعضاء    699  تتعّلق بقراءة نص تفويض إمضاء واستشارة خاصة عدد  697  تتعلق بوضعية إدارية واستشارة خاصة عدد  696  الوكالة العقارية الصناعّية واستشارة خاصة عدد

تتعلق مبسألة    703  عدد  تتعلق إبمكانية احتساب فرتة انقطاع املتمّتعني ابلعفو العام عن العمل ضمن األقدمية العامة من عدمه واستشارة خاصة  702  عدد  املستقّلة لالتصال السمعي البصري واستشارة خاصة
 قانونية. 

 القانون األساسي املتعلق ابالس األعلى للقضاء. تتعّلقان مبشروع  657 وعدد 655 استشارة خاصة عدد  877
 تتعّلق مبدى جواز إعادة الرتّشح ملناظرة اإلقامة يف الطّب للمقيمني الذين جنحوا فيها.  666 استشارة خاصة عدد  878
 خبصوص األرض االشرتاكية املعروفة بباطن الظهري والكائنة مبعتمدية املظيلة من والية قفصة.  2  والعكارمة 1 العكارمة تتعّلق بتسوية النزاع القائم بني جمموعيت 698 استشارة خاصة عدد  879
 تسيريه. وطرق واملايل االداري تنظيمه وبضبط الربية احلدودية للمعابر ديوان وطين املتعّلق إبحداث 17139امللف االستشاري عدد    880
 واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق أتطريها.  واملنتوجات ابملوارد املتعلق 1991 سبتمرب 23 يف امل رخ 1991 لسنة 1996 عدد األمر بتنقيحاملتعلق  16794امللف االستشاري عدد    881
  والايت  معتمداّيت  تسمية  و  عدد  بضبط  املتعلق  1996  أفريل  أّول  يف  امل رّخ  1996  لسنة  543  عدد  األمر  بتنقيح   و  بوزيد   سيدي  بوالية  جديدة  معتمديّة  املتعلق إبحداث  16859امللف االستشاري عدد     882

 . اجلمهوريّة
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بتغيري صبغة • األمر احلكومي  تعلق مشروع  الفصل    طاملا  الوزراء طبقا ألحكام  مداولة جملس  على  الضروري عرضه  من  فإنه  من دستور    92م سسة عمومية 
 .883اجلمهورية التونسية 

الثان من القانون  ورد ملف االستشارة خاليا من رأي وزير املالية ورأي وزير التجهيز واإلسكان مما حال دون أتّكد احملكمة من مدى احرتام مقتضيات الفصل   •
 .884ساسي للبلدايت املتعلقة أبخذ رأي وزير املالية والتجهيز قبل إصدار األمر حمّل النظر األ

ثلما يقتضي ذلك  طاملا تعلق األمر إبحداث مصلحة إدارية تتخذ شكل مجاعة عمومية حملّية فإنه يتجه عرض مشروع األمر املعروض على مداولة جملس الوزراء م •
 .885من الدستور  94الفصل 

ن املادة  مشروع األمر احلكومي على مداولة جملس الوزراء يعد إجراءا جوهراي أوجبته الوتيقة الدستورية عند تعّهد رئيس احلكومة ببعض اااالت مإّن عرض   •
 .886الرتتيبية من ذلك إحداث وحذف وتعديل املصاحل اإلدارية وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا 

 .887معتمديّتني وهو أمر له انعكاسات مالية هاّمة فإنه من الضروري االطالع على رأي وزير املالية وتكليفه بتنفيذه طاملا تعّلق األمر إبحداث  •

 إمضاء جماور: الفقرة  الثالثة:  

بل كّل وزير معيّن وقد  أن يتم اإلمضاء اااور لألوامر ذات الصبغة الرتتيبية من ق   2014جانفي    27من دستور    94اقتضت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل   •
ن به مما يتعنّي معه  ورد مشروع األمر املعروض ممضى من قبل وزير املالية فحسب دون إمضاء وزير التجارة املكّلف أيضا بتنفيذه مبوجب الفصل التنفيذي املضمّ 

 .888استكمال هذا النقص وذلك إبمضاء وزير التجارة عليه 

 إعادة صياغة ة:  لرابعالفقرة ا

والعلمي الذي    الطيب  اإلعالم  شروط  بتحديد   املتعلق  1990  سبتمرب   3  يف  امل رخ  1990  لسنة   1402ع األمر املعروض بتنقيح وإمتام األمر عدد  يتعلق مشرو  •
وقد احتوى    2001ماي    14امل رخ يف    2001لسنة    1077واألمر عدد    1992  جويلية  27امل رخ يف    1992لسنة    1394سبق تنقيحه ابألمر عدد  

اظا على تناسق  مشروع األمر على العديد من األحكام اجلديدة اليت تستوجب إعادة ترتيب األمر األصلي إال أنه أتمينا لعدم تشّتت النصوص القانونية وحف
جامع لكل املقتضيات املتعلقة بتحديد شروط اإلعالم الطيب والعلمي مبا يف ذلك االحكام املقرتح    وترابط أحكامها عند الرجوع إليها يستحسن اختاذ أمر جديد

 .889إدخاهلا مبقتضى مشروع األمر املاتل 
طبقا ملقتضيات األمر    ياغةتفاداي للتغيريات املدخلة على أمساء وجماالت تدخل الوزارات وكتاابت الدولة يتجه اعتماد صيغة الوزارة املكّلفة بـ..." أو إعادة الص •

 .890املتعلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها النافذ عند صياغة مشروع األمر املعروض على أنظار احملكمة 
له مفعول مستقبلي وي • النسخ  أّن  القانونية بصفة رجعية منذ اتريخ اختاذها يف حني  املنظومة  امللغاة من  قتصر على تعديل  ي ّدي اإللغاء إىل حذف األحكام 

 .891أحكام النص املعين بداية من اتريخ النسخ 
ري األحكام املوجودة  ترمي تقنّية إمتام النصوص القانونية إىل إضافة أحكام جديدة غري موجودة ابلنّص األصلي وختتلف عن تقنّية التنقيح اليت تقتصر على تغي •

 .892وإدخال تعديالت عليها 
 .893يبية تنطلق من اتريخ نفاذها وليس من اتريخ صدورها إّن الصبغة اإللزامّية للنصوص التشريعية والرتت  •

 
 للجينات.  وطين بنك إبحداث املتعلق 2003  أوت 11 يف امل رخ 2003 لسنة 1748 عدد األمر وامتام املتعلق بتنقيح 16923امللف االستشاري عدد    883
 .القصرين بوالية الزهور بلدية املتعّلق إبحداث 17053امللف االستشاري عدد    884
 ابجة. بوالية تيبار بلدية املتعلق إبحداث 16931امللف االستشاري عدد    885
 املتعلق إبحداث جلنة وطنية وجلان جهوية للتحّكم يف الطاقة.  16949امللف االستشاري عدد    886
األمر عدد    16952امللف االستشاري عدد     887 وبتقيح  أفريل    1996لسنة    543املتعلق إبحداث معتمديتني جديدتني بوالية قفصة  أّول  املتعلق بضبط عدد وتسمية معتمدايت والايت   1996امل رخ يف 

 اجلمهورية. 
واملتعلق بضبط حاالت وشروط االنتفاع بنظام القبول امل قت مع االعفاء الكلي من دفع املعاليم    2009مارس    11امل رخ يف    2009لسنة    711املتعّلق بتنقيح األمر عدد    17051امللف االستشاري عدد     888

 واآلداءات عند التوريد وحاالت القبول امل قت مع االعفاء اجلزئي من دفع املعاليم واآلداءات عند التوريد.
 والعلمي.  الطيب اإلعالم شروط بتحديد املتعلق 1990 سبتمرب 3 يف امل رخ 1990 سنةل 1402 عدد األمر وإمتام املتعلق بتنقيح 16819امللف االستشاري عدد    889
 ابخلارج.  التونسيني ديوان  تسيري وطرق واملايل االداري التنظيم بضبط املتعلق 1998 جوان  30 يف امل رخ 1998 لسنة 1380 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16832امللف االستشاري عدد    890
 املستقل.  والعمل  للتشغيل الوطنية الوكالة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعلق ابملصادقة 16881امللف االستشاري عدد    891
 العلمي.  للبحث عمومية م سسة صبغة بتحويل واملتعلق 2012 أفريل 10 يف امل رخ 2012 لسنة 154  عدد األمر املتعلق إبمتام 16916امللف االستشاري عدد    892

   النقل.  لوزارة التابعني الربي النقل مراقيب سلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 17029امللف االستشاري عدد    893
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 . 894ال جيوز تنقيح أمر ترتيبيب عدمي املفعول وخرج من املنظومة القانونية والرتتيبية  •

 الصيغة التنفيذية: الفقرة اخلامسة:  

البحري بوصفه جهة مكّلفة ابلتنفيذ  تفتقر الصيغة التنفيذية ملشروع األمر احلكومي املتعلق إبحداث بلدية التنصيص على وزير الفالحة   • واملوارد املائية والصيد 
 اثبتة بطبيعتها وفق ما  على غرار ابقي الوزراء ذلك أنه يربز من مشروع األمر احلكومي أّن حدود املنطقة البلدية يف جزء منها هي وداين وهي مناطق متغرّية وغري

لسنة    557معه التدّخل الدوري للجنة املختّصة بتحديد امللك العمومي للمياه احملدتة ابألمر عدد    من جملة املياه مبا يتوّجب  12و    7و    5تقتضيه الفصول  
والراجعة ابلنظر للوزير املكّلف ابلفالحة مبا    2005أوت    9امل رّخ يف    2005لسنة    2178املنّقح واملتّمم ابألمر عدد    1978ماي    24امل رّخ يف    1978

 . 895يذ جيعل هذا األخري معنيا ابلتنف
 

 القسم الثان: املالحظات املتعّلقة ابجلوانب األصليّة لالستشارات الوجوبية واالختيارية: 
 الفرع األوّل: مالحظات تتعّلق ابختصاص كلّ من السلطة التشريعية والسلطة الرتتيبية: 

 وظيفة عمومية:  الفقرة االوىل: 
املهنّية للموّظفني املدنيني   • يقتضي ضبط الضماانت األساسية املتعلقة ابالنتداب والرتقية والتأديب والعطل واحلقوق والواجبات وهو اختصاص  إّن تنظيم احلياة 

إىل القانون يف حني أسند القانون ضمن األنظمة األساسية اخلاصة اختصاص تصنيف األعوان وترتيبهم ضمن أسالك وضبط    65أسنده الدستور ضمن فصله  
اليت يتدّرج الرتقية واملنافع االجتماعية اليت يتمتعون هبا إىل السلطة الرتتيبية العامة اليت ميارسها رئيس احلكومة. وبناء عليهالرتب واخلطط  فإن    ون هبا وأساليب 

ها ملزمة بتطبيق القانون  ر إصدار نّص ينظّم احلياة املهنّية لألعوان املستخدمني من قبل الدولة وم سساهتا يدخل يف جمال اختصاص السلطة الرتتيبية العامة ابعتبا
 .896كما أّن واجب تنفيذ القوانني يعّد من االلتزامات الدستورية احملمولة على احلكومة واليت يتعنّي اإليفاء هبا يف أجل معقول

العملية االنتخابية وإدارهتا أو حسن سريها    إّن تنظيم الوضعيات املهنية ألعوان اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت بصفة عامة وجمّردة ال يندرج بطبيعته ضمن تنظيم •
لو وقتيا يف ممارسة االختصاص  وابلتايل فإنه ال جيوز تنظيمها مبقتضى السلطة الرتتيبية املخّولة للهيئة العليا املستقّلة لالنتخاابت واحللول حمّل رئيس احلكومة و 

 2012.897لسنة  23ألساسي عدد من القانون ا 31املسند له صراحة مبقتضى الفقرة األوىل من الفصل 
من الدستور على أنه تتخذ شكل قوانني عاديّة النصوص املتعّلقة بضبط اجلناايت واجلنح والعقوابت املنطبقة عليها وكذلك املخالفات    65إّن تنصيص الفصل   •

تدخل يف جمال القانون وليس يف جمال السلطة الرتتيبية    املستوجبة لعقوبة سالبة للحرية حيول دون التنصيص صلب مشروع األمر احلكومي على عقوابت جزائّية
ون ينّظم خمتلف  العاّمة ما يّتجه معه حذف التنصيص على العقوابت اجلزائية واالكتفاء ابلعقوابت التأديبية وعند االقتضاء وضع نّص جديد يّتخذ شكل قان

 .898ة املستوجبة األفعال املستوجبة للعقاب اجلزائي مع التنصيص على العقوابت اجلزائيّ 
الفصل   • من الدستور أن رئيس اجلمهورية يتوىل أبوامر رائسّية التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية واملتعّلقة    78يتبنّي ابلرجوع إىل 

الفصل   العليا بقانون، كما ينص  الوظائف  احلكومة وتضبط هذه  القومي بعد استشارة رئيس  أّن رئيس احلكومة لتص إبجراء  م  92ابألمن  الدستور على  ن 
هما مل يصدرا بعد وأّّنما مل حيّددا  التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف املدنية العليا وتضبط الوظائف املدنية العليا بقانون. وعليه وطاملا تبت أّن القانونني املشار إلي 

على   تقتصر  إذا كانت  وما  العليا  الوظائف  بعبارة  فإّن  املقصود  التنفيذية  السلطة  رأسي  من  اختصاص كّل  وجمال  الوظيفية  اخلطط  لتشمل  تّتسع  أو  الرتب 
للدستو  خمالفا  يكون  الوظيفية  اخلطط  يف  أو  رتبهم  يف  الرتقيم  وأعوان  واملايل  اإلداري  السلك  أعوان  بتسمية  املكّلفة  اجلهة  على  جمال  التنصيص  يف  وتدّخال  ر 

 .899املشرّع 
التعوي  • يف  احلّق  العمومينيإّن  للمحاسبني  مكفوال  يبقى  وظائفهم  مباشرة  أتناء  العموميني  احملاسبني  مبمتلكات  الالحقة  املادية  غري  أو  املادية  األضرار  عن    ض 

الفصل   مبقتضى  عموميني  موّظفني  التهدي  9بصفتهم  من كّل  العمومي  العون  حبماية  اإلدارة  ألزمت  إذ  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  النظام  دات  من 

 
 الدم.  تصفية مراكز مراقيب األطباء بتأجري املتعلق 2014 ديسمرب 29 يف امل رخ 2014 لسنة 4559 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16953امللف االستشاري عدد   894
 جندوبة.  بوالية بوعون  بلطة بلدية املتعّلق إبحداث 17180امللف االستشاري عدد    895
 . اص أبعواّنا تتعّلق إبمكانية تنظيم الوضعية اإلدارية ألعوان اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبقتضى قرار يف انتظار صدور النظام األساسي اخل 654استشارة خاصة عدد   896
 اص أبعواّنا. تتعّلق إبمكانية تنظيم الوضعية اإلدارية ألعوان اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبقتضى قرار يف انتظار صدور النظام األساسي اخل 654استشارة خاصة عدد   897
 الرتبوية.  امل سسات فضاء داخل اخلصوصية والدروس الدعم أو التدارك دروس تنظيم شروط املتعّلق بضبط 17145امللف االستشاري عدد    898
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الرتقيم وأعوان  واملايل االداري السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16987امللف االستشاري عدد    899
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رتجاع املبالغ املدفوعة لغرم  واالعتداءات مهما كان نوعها عند ممارسته لوظيفته كما ألزمتها جبرب األضرار الناجتة عن ذلك ومن مث احللول حمل العون التابع هلا الس
 . 900كم التنصيص عليه مبقتضى أحكام تشريعية الضرر من املتسبّبني فيه مما يتجه معه العدول عن إدراج هذا النوع من التعويض صلب مشروع األمر املعروض حب

 شؤون اجتماعية: الفقرة الثانية: 

من الدستور اجلديد على إدراج ماّدة النهوض االجتماعي صلب قائمة املواد الداخلة يف جمال القانون فإّن ذات الفصل أشار يف املقابل    65لئن مل ينّص الفصل   •
أّن تتخذ شكل قوانني إليه إىل  ما أشار  املتعّلقة ابحلراّيت وحقوق االنسان ويف خصوص هذه األخرية فقد برز من تفّحص أحكام  ضمن  النصوص   أساسّية 

و    47و    38و    21و    12و    7الدستور املضّمنة بكل من الباب األّول املتعلق ابملبادئ العاّمة واببه الثان اخلاص ابحلقوق واحلرايت أنّه يعرتف يف فصوله  
نّية جبملة من احلقوق اليت تدخل من حيث طبيعتها يف صنف املبادئ واآللّيات املنضوية يف إطار منظومة النهوض االجتماعي اليت  بصفة صرحية أو ضم  48

نيها على  صوصّية من مواطتباشرها الدولة يف طريق الوزارة املكّلفة ابلش ون االجتماعية يف عالقة مع الفئات االجتماعية الضعيفة والفقرية وذات االحتياجات اخل
 .901املتعلق بضبط مشموالت وزارة الش ون االجتماعية والتونسيني ابخلارج 2005نوفمرب  8امل رّخ يف  2005لسنة  2978من األمر عدد  5معىن الفصل 

د خمتلف اإلعاانت  من أن تفّسر أحكام الدستور وي ّول بعضها البعض كوحدة منسجمة فإّن إسنا  146على ضوء ما اقتضاه الدستور التونسي صلب فصله   •
الفئات املستهدفة    إىل العائالت املعوزة وحمدودة الدخل يرتقي إىل مرتبة القانون ويّتخذ شكل قانون أساسي يرجع له ضبط معايري إسناد املنح وحتديد خمتلف 

الطعن فيها كما أنه  بتدّخل الدولة يف هذا ااال وكذلك إجراءات وطرق صرف هذه املنح ابإلضافة إىل تبيان كّل الضماانت امل  تعّلقة بشفافّية العملّية وطرق 
نّية اليت تقتضي حّدا أدىن  ميكن يف هذا اإلطار للسلطة الرتتيبية العاّمة بناء على أتهيل من القوانني األساسّية الصادرة يف الغرض التدّخل يف بعض اجلوانب التق

 . 902من املرونة ومن السرعة عند تدّخل الدولة لتنظيم هذا احلقّ 
التقليدية • والصناعات  السياحة  بقطاعي  العاملني  األشخاص  لفائدة  والظرفية  االستثنائية  املنح  مقدار  وحتديد  إسناد  إلجراءات  التعّرض  اجلنسية    إّن  ذوي  من 

من الدستور أنه    49و    38فصلني  التونسية املتوّقفني عن النشاط بصفة م قّتة يندرج بطبيعته صلب املفهوم العام للضمان االجتماعي والثابت من مقتضيات ال
ابلعاملني يف ميدان    ينضوي صلب جمال القانون. وابلتايل فإنه ال ميكن على ضوئه لألمر الرتتييب أن يتدخل لسن أحكام لتنظيمها. كما أّن اإلحاطة االجتماعية

عمليات اإلرهابية وتكليف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بلعب  السياحة والصناعات التقليدية املتوقفني عن العمل جراء ما عرفته البالد من تداعّيات لل
جم يف  املستحدث  األساسي  املبدأ  مرتبة  إىل  االجتماعية  اإلحاطة  هبذه  يرقى  التونسي  القانون  يف  مسبوق  غري  جديدا  توّجها  يشّكل  الدور  الضمان  هذا  ال 

مبا جيعله حصراّي من جمال القانون على هذا األساس أيضا. وملّا كان األمر كذلك فلقد    من الدستور   65االجتماعي على معىن املطة اخلامسة عشر من الفصل  
ساسّية للضمان  ابت من الالزم أن يرتكز مشروع األمر احلكومي على نصوص تشريعية ت ّهله لسن أحكام متعلقة ابلتغطية االجتماعية عموما أو ابملبادئ األ

القوانني املستند إليها صلب قائمة اإلطالعات فإن التأهيل الضروري إلصدار هذا األمر احلكومي بدا مفقودا. فبالرجوع  االجتماعي بيد أنه وابلعودة إىل جممل  
املتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي وإىل كافّة تنقيحاته وحتديدا الفصل الثان منه فإّن نظام الضمان االجتماعي يقوم    1960لسنة    30إىل القانون عدد  

ّم إرساؤه مبقتضى  نطاق ما ينص عليه القانون بدفع منح يعيّنها نظام للمنافع العائلّية ونظام للضمان االجتماعي وكّل ما يزيد عن ذلك من منح فيجب أن يتيف  
السليم أيضا إلزام  من القانون آنف الذكر مبا يكون معه من غري الوجيه اضطالع مشروع األمر هبذا ااال كما يكون م  2القانون على معىن الفصل   ن غري 

ال عالقة له    1981لسنة    6. من جهة أخرى فإّن القانون عدد  10الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بصرف املنح االستثنائّية الظرفية على معىن فصله  
العمل يف ميدا أّن  إذ  الفالحي  القطاع  لتعّلقه أبنظمة الضمان االجتماعي يف  التقليدية ال يندرج صلب  بدوره مبشروع األمر احلكومي  السياحة والصناعات  ن 

الفالحّية املنصوص عليها ابلفصل   املهن  التشريعي املستوجب ملشروع األمر    3جممل  للتأهيل  القانون سندا  هذا  الشغل بشكل ال ميكن معه اعتبار  من جملة 
ض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنية نظرا  املنحصر فقط يف جمال التعوي  1994لسنة    28وكذلك الشأن ابلنسبة إىل القانون عدد  

املتعلق ابإلحاطة االجتماعية    1996لسنة    101لعدم تعّرضه البتة إىل االنقطاع عن العمل م قّتا ألسباب خارجة عن األجري أو امل ّجر. كما أّن القانون عدد  
العالقة مع املشروع وال يسعه أن ي هّ  وليس  للعمال بدوره عدمي  اقتصاديّة  العّمال املطرودين ّنائيا ألسباب  أنه ال يشمل إال  إذ  املقتضيات موضوعه  له لسّن 

ة الظرفّية على معىن  املتوقفني م قّتا عن العمل أو عند الغلق النهائي والفجئي للم سسات وليست تلك املشرتط فيها عدم التوقف لالنتفاع ابملنحة االستثنائيّ 
عند   19مل يتعّرض صلب فصله    2015املتعلق بقانون املالّية التكميلي لسنة    2015لسنة    30ألمر احلكومي. كما أّن القانون عدد  من مشروع ا  3الفصل  

صوص   امليدان واملن أتهيله األمر احلكومي لضبط شروط وإجراءات إسناد االمتياز موضوعه إال إىل النزل السياحّية دون غريها من ابقي امل ّسسات املتداخلة يف
لضمان  من مشروع األمر احلكومي كما أّن االمتياز ال يشمل إال تكّفل الدولة عوضا عن النزل السياحّية مبسامهة األعراف يف النظام القانون ل  2عليها ابلفصل  

 
 العموميني.  للمحاسبني التعاون الضمان  حبساب املتعلق 1990 جوان  4 يف امل رخ 1990  لسنة 904 عدد األمر وامتام املتعّلق بتنقيح 17221امللف االستشاري عدد    900
 تتعّلق بتنظيم إسناد منحة العائالت املعوزة.  660استشارة خاصة عدد   901
 تتعّلق بتنظيم إسناد منحة العائالت املعوزة.  660استشارة خاصة عدد   902
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باشر ملنح هل الء العّمال فضال عن استمرار  االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة للعاملني صلبها من اجلنسّية التونسّية دون أن يتعّدى ذلك إىل إقرار الصرف امل
غاية   إىل  املذكور  الفصل    2016ديسمرب    31االنتفاع ابالمتياز  أحكام  إىل  االستناد  معه  تشريعّيا    19مبا ال ميكن  م ّهال  واعتباره  املذكور  املالّية  قانون  من 

و  من  الثانية  الفقرة  صلب  انتهاجه  مّت  مثلما  احلكومي  األمر  مشروع  األمر  إلصدار  مشروع  عن  العدول  املّتجه  من  فإنه  عليه  وبناء  لذا  األسباب.  شرح  تيقة 
النّية مّتجهة إىل اعتباره  احلكومي لتعّلق مقتضياته مبجال القانون على معىن الدستور والفتقاره لتأهيل تشريعي لّول سّن األحكام الواردة صلبه. أّما إذا كانت  

فإنه من املّتجه التقّيد حبدود التأهيل التشريعي يف خصوص امل ّسسات املشمولة به )النزل    2015لسنة    30قانون عدد  من ال  19أمرا حكوميا تطبيقيا للفصل  
اجلنسيّ  من  لألعوان  املدفوعة  االجور  بعنوان  االجتماعي  للضمان  القانون  النظام  االعراف يف  االمتياز )مسامهة  التونسّية فحسب(  السياحّية ال غري( وجمال  ة 

 .903( 2015ديسمرب  31وليس إىل غاية  2016ديسمرب  31إىل غاية  2015مّدة االنتفاع هبذا االمتياز )الفرتة املمتّدة من غرّة جويلية  وكذلك

 مؤسسات ومنشآت عمومية: الفقرة الثالثة: 

من الدستور أصبحت حصرا ضمن جمال القانون وليس    65إّن اإلجراءات املنّظمة للتفويت يف امل سسات واملنشآت العمومية ومبقتضى املطّة األوىل من الفصل   •
 . 904م هذا ااال للسلطة الرتتيبية أن تسّن قواعد قانونية جديدة أو أن تفّعل قواعد مت اختاذها على ضوء املنظومة الدستورية السابقة قصد تنظي

ألساسي للم ّسسات  يتبنّي ابلرجوع إىل النشاط األساسي ملركز البحث العلمي والدراسات االسرتاتيجية العسكريّة موضوع اإلحداث أنه ال يتماتل مع النشاط ا •
الفصل   العلمي مثلما حّدده  املتعلق ابلبحث العلمي وتطوير    1996  جانفي  31امل رّخ يف    1996لسنة    6من القانون التوجيهي عدد    7العمومّية للبحث 

الب  نتائج  البحث والتطوير والتجديد وتثمني  العلمي يف  للبحث  العمومية  للم سسات  األساسي  النشاط  أنه يتمّثل  الذي ينص على  حوث والقيام  التكنولوجيا 
واجلدير ابملالحظة أّن النشاط األساسي للمركز املزمع إحداته جيمع  ابلتجارب وتقدمي اخلربات وفق أهداف السياسة الوطنّية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.  

ات واملنشآت  بني أنشطة م سسات البحث العلمي من جهة وبني أنشطة مراكز اإلعالم والتكوين والتوتيق والدراسات من جهة أخرى. وطاملا أّن صنف امل ّسس
إىل امل ّسسات املندرجة ضمن ذلك الصنف وإىل فئة جهة اإلشراف عليها وابعتبار أّن النشاط    العمومية يقّدر ابلرجوع إىل طبيعة وخصوصّية النشاط املوكول

زمع إحداته يعّد م ّسسة  املوكول للمركز ال يندرج ضمن النشاط املوكول ألي من الصنفني املشار إليهما أعاله وإّ ا جيمع بني خصائص كّل منهما فإّن املركز امل
 .905من الدستور 65نفا قائما بذاته وال ميكن ابلتايل إحداته مبقتضى أمر حكومي وإّ ا مبقتضى قانون عمال أبحكام الفصل فريدة من نوعها ويشّكل ص

 عقاري الفقرة الرابعة: 

سي للبلدايت حىت يعترب إقراره  إّن إلزام البلدية املراد إحداتها بوضع عالمات حجرية تضبط حدود منطقتها يعّد إجراءا مل يرد ال صراحة وال ضمنيا ابلقانون األسا •
الدستور ابملطّة  من ابب التعّهد ابالختصاص على ضوء التأهيل التشريعي كما أّن يف ذلك تعّد على جمال القانون األساسي من قبل السلطة الرتتيبية إذ خص  

 .906لّية من إجراءات واختصاصات والتزامات منه القوانني األساسية ابملسائل املتعّلقة ابلسلطة احمل 65من الفقرة الثانية من الفصل  13

  الفقرة اخلامسة: تنظيم إداري 

الفصل   • يفّوض  عدد    119مل  األساسي  القانون  اللجنة  2015لسنة    26من  سري  وطرق  تنظيم  احلكومي سوى  األمر  ملشروع  التشريعي،  التأهيل  مصدر   ،
حد اهلياكل الفرعية هلذه اللجنة مبا يكون معه التنصيص على وجود أعضاء صلب هيئة التوجيه من  التونسية للتحاليل املالية دون أن يتعّرض ملا له عالقة برتكيبة أ

 . 907من القانون األساسي جتاوزا للتأهيل التشريعي املذكور 113غري أولئك املنصوص عليهم ابلفصل 

  :مالية عمومية الفقرة السادسة 

من منحة التصّرف    %  15أّن نسبة املسامهة يف حساب الضمان التعاون حتّدد بـ    1982لسنة    91من القانون عدد    146اقتضت النقطة األوىل من الفصل   •
الوظيفية وهو ما مّت تضمينه ابلفصل   غري أّن الفصل الثان من مشروع األمر    1990لسنة    904من األمر عدد    8واملس ولّية أو منحة الصندوق أو املنحة 

 
  التونسية   اجلنسية  ذوي  من  التقليدية  والصناعات  السياحة  بقطاعي  العاملني  األشخاص  لفائدة  والظرفية  االستثنائية  املنح  مقدار  وحتديد  اسناد  اجراءات  صيغ  املتعّلق بضبط  17138امللف االستشاري عدد     903

 التكميلي  املالية  بقانون   املتعلق  2015  لسنة  30  عدد   القانون   من  19  ابلفصل  عليه  املنصوص  االمتياز  اسناد  واجراءات  املتعّلق بضبط شروط  17154م قتة وامللف االستشاري عدد    بصفة  النشاط  عن  املتوقفني
 . 2015 لسنة
 أعماهلما.املتعلق بتحديد مهام جلنة تطهري وإعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية واللجنة الفنية للتخصيص وبضبط تركيبتهما وكيفية سري  16887امللف االستشاري عدد    904
 العسكرية.  االسرتاتيجية والدراسات العلمي البحث مركز املتعلق إبحداث 16969امللف االستشاري عدد    905
 ابجة. بوالية تيبار بلدية املتعلق إبحداث 16931امللف االستشاري عدد    906
 املالية.  للتحاليل التونسية اللجنة سري وطرق تنظيم املتعّلق بضبط 17232امللف االستشاري عدد    907
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ا القانون حىت وإن    %  9لنسبة إىل  احلكومي املعروض ارآتى احلّط من هذه  ينّقح  أنه ال يسع األمر احلكومي أن  إذ  القانون  وهو من جهة تعّد على جمال 
ة من الفقرة ضّمنت مقتضيات هذا األخري صلب أمر من نفس القيمة القانونية كما أنه ومن جهة أخرى فإن ضبط املسامهات ونسبها على معىن املطّة السابع

من الدستور هي من صميم جمال القانون وال تدخل ابلتايل يف جمال السلطة الرتتيبية العامة مبا يتجه معه العدول عن إعادة ضبط مقدار    65األوىل من الفصل  
 .908املسامهة ابحلّط من نسبتها من جممل املنح املشار إليها 

 تفويض   : بعةالفقرة السا

 األصل هو ممارسة االختصاص من قبل اجلهة املخّول هلا ذلك مبقتضى النص املسند لذلك  إّن مسألة تفويض الصالحيات حتكمها قواعد ومبادئ مفادها أنّ  •
وكان جزئيا    االختصاص وأّن التفويض ال يكون ممكنا إال مىت مسح به النص الواجب نشره وكان ممكنا ضمنيا أو صراحة ابلنسبة للصالحيات موضوع التفويض 

 .909فّوض ويف حتديد السلطة املفّوض هلا وأّن أتويل قواعد االختصاص ت ّول أتويال ضّيقا ودقيقا يف ضبط موضوع وامتداد االختصاص امل
اي )يف عالقة  إّن تفويض الصالحيات ابلرغم من طبيعته االختياريّة ال ميكن أن يشمل سوى جزء من صالحيات رئيس احلكومة مع حتبيذ أن يكون حمدودا عمود •

للمجاالت املعنّية( على الصعيد التطبيقي حرصا على انسجام العمل احلكومي ووحدة رؤيته. كما أّن التفويض املنصوص    ابلسلط املفّوض هلا( وأفقيا )ابلنسبة
ابلفصل   بينها ضبط    92عليه  من  واليت  والسياسي  القانون  الصعيدين  على  تفويضها جلسامتها  اليت ال ميكن  الصالحيات  أن يشمل  ميكن  الدستور ال  من 

من الدستور(، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتاابت الدولة وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا موضوع املطّة األوىل من    91دولة )الفصل  السياسة العامة لل
يف  92الفصل   واإلعفاءات  التعيينات  إجراء  وصالحياهتا،  اختصاصاهتا  وضبط  اإلداريّة  واملصاحل  العمومية  واملنشآت  امل سسات  وحذف  وتعديل  إحداث   ،

لسلطة الرتتيبية العامة مبا  ائف املدنية العليا، إبرام االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، ترّؤس جملس الوزراء ودعوته لالنعقاد وضبط جدول اعماله، ممارسة االوظ
وإصدار االوامر الفردية مع ضرورة التثّبت يف  تعنيه من سلطة إصدار نصوص ترتيبية يف كّل اااالت اخلارجة عن جمال القانون واملتعلقة بكامل تراب اجلمهورية  

التد الصالحيات  احدى  ملمارسة  أنه كّلما اشرتط  إذ  املنع  يشملها  اليت  وتلك  تفويضها  املمكن  الصالحيات  بني  التداخل  عدم  من  احلاالت  بشأّنا  كّل  اول 
 .910ويض بقية الصالحيات ذات الصبغة القطاعية والتقنية مبجلس الوزراء فإّنا تكون ابلتايل غري قابلة للتفويض وفيما عدا ذلك فإنه ميكن تف 

أّن األمر يتعلق بصالحّية ابلغة اخلطورة هلا عالقة ابملس ولّية اخلا • الرتتيبية طاملا  الوزارية  القرارات  لرئيس احلكومة داخل إطار  من غري اجلائز تفويض أتشري  صة 
والقا السياسّية  املراقبة  ترمي إىل إجراء  القانونية  احلكومة واليت  الوضعيات  اجلسيم على  الوقع  ذات  الرتتيبية  القرارات  الوزراء لصالحّية إصدار  مباشرة  نونية على 

الحظ أّنا صالحية مل يقع  والواقعية للمستهدفني هبا ابعتبارها ترمي إىل إصدار قواعد عاّمة وغري مشخصنة. أما يف ما لص أتشري القرارات الوزارية الفردية فامل
 .911من الدستور  94عليها ابلفصل التنصيص 

 

 

 

 

 

 الفرع الثان: مالحظات تتعّلق ابملصادقة على األنظمة األساسيّة اخلاصّة أو تنقيحها: 
 تكرار أحكام تشريعية:   :الفقرة االوىل

  5امل رخ يف    1985لسنة    78القانون عدد  من    3يندرج مشروع األمر احلكومي والنظام األساسي امللحق به يف إطار تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل   •
م  واليت تسمح بضبط القواعد اخلاّصة بكّل م سسة ضمن نظام أساسي خاص تتم املصادقة عليه أبمر وذلك ضمن املبادئ العاّمة املسطّرة ابلنظا  1985أوت  

املذكور خاصة ضمن مشروع النظام األساسي اخلاص واالقتصار    األساسي العام وتبعا لذلك يتجه تفادي تكرار كّل األحكام التشريعية عامة وأحكام القانون

 
 العموميني.  للمحاسبني التعاون الضمان  حبساب املتعلق 1990 جوان  4 يف امل رخ 1990  لسنة 904 عدد األمر وامتام املتعّلق بتنقيح 17221امللف االستشاري عدد    908
 إبمكانية تفويض رئيس احلكومة لصالحياته ألحد أو بعض وزرائه.  تتعّلق 700استشارة خاصة عدد   909
 تتعّلق إبمكانية تفويض رئيس احلكومة لصالحياته ألحد أو بعض وزرائه.  700استشارة خاصة عدد   910
 تتعّلق إبمكانية تفويض رئيس احلكومة لصالحياته ألحد أو بعض وزرائه.  700استشارة خاصة عدد   911
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اليت من شأّنا توضيح تطبيق بعض أحكام التونسية أو  النظام األساسي    أساسا على األحكام اخلصوصية اليت متليها طبيعة العمل ابملطبعة الرمسية للجمهورية 
 .912العام ابلنظر إىل خصوصية امل سسة املعنية 

جويلية    5امل رخ يف    1993لسنة    64لنصوص القانونية واحرتاما لشروط دخول النصوص القانونية حيز النفاذ كيفما جاء هبا القانون عدد  عمال مببدإ وضوح ا •
أوت    5امل رخ يف    1985لسنة    78من القانون عدد    75من جهة وكذلك تطبيقا ألحكام الفصل األّول يف فقرته األخرية والفقرة الثانية من الفصل    1993
  من جهة أخرى، يتجه السعي حنو تضمني األحكام املتعّلقة ابلنظام األساسي اخلاص أبعوان وكالة الكحول يف شكل تراتيب تكون موضوع مصادقة   1985

 .913أبمر حكومي ذلك أنّه من حق أعوان وكالة الكحول االحتجاج هبا عند االقتضاء 

 مبدأ املساواة: الفقرة الثانية 

من الدستور الذي ينص على أّن املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غري متييز تبدو    21  لئن كانت أحكام الفصل •
تماد أّي  وأّن القاعدة كقاعدة منّظمة للحياة االجتماعية يقوم على تنظيم الوضعيات على أساس عدم اع مطلقة يف ظاهرها وال حتتمل مبدئيا التضييق يف نطاقها

ا هذا  أّن  إىل  املقابل  يف  أشارا  )املقارن(  الدستوري  القضاء  وفقه  التونسي  اإلداري  القضاء  فقه  أّن  إال  الذكور واإلانث  بني جنس  إلطالق ال حيول دون  متييز 
العامّ  ة ولكن بشرط أن تكون االستثناءات املعنّية يف  إمكانّية خمالفة املبدأ املذكور لتنظيم بصفة خمتلفة لوضعيات متباينة أو من أجل أسباب تتعلق ابملصلحة 

لدينية إليه فإنه يربز من  حدود موضوع القانون الذي يكّرس املعاملة املتباينة املذكورة. ويف إطار الوظيفة العمومّية ابعتبار رجوع سلك الوعاظ ومرشدي الش ون ا
وظيفة العمومية أنه مل يتعّرض صراحة ملسألة املساواة يف إطار الوظيفة املذكورة يف  املتعلق بضبط النظام األساسي لل  1983لسنة    112تفّحص القانون عدد  

املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص بسلك الوعاظ غري أّن    2014لسنة    3942مستوى أحكامه العامة أو يف بقّية مقتضياته والشأن ذاته ابلنسبة إىل األمر عدد  
اإلشارة إىل مبدإ املساواة ال حيول دون ضرورة احرتام اإلدارة للمبدإ الدستوري املتعلق ابملساواة يف احلقوق ومن إمكانية  صمت النصوص النظامّية املومأ إليها عن  

ور  يد من فصول الدستمنظوري اإلدارة وأعواّنا التمّسك به مباشرة من الدستور كنّص مرجعّي. ويتأّسس املبدأ الدستوري املتعّلق ابملساواة يف احلقوق على عد 
الذي اقتضى أّن العمل حّق لكّل مواطن ومواطنة وتّتخذ الدولة التدابري الضروريّة لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف. ولكّل مواطن    40من بينها الفصل  

واملرأة يف حتّمل خمتلف    الذي نص على أن تضمن الدولة تكاف  الفرص بني الرجل   46ومواطنة احلّق يف العمل يف ظروف الئقة وأبجر عادل. وكذلك الفصل  
الفصل   وكذلك  استثناء  دون  اااالت  مجيع  ويف  ابلدستور    49املس ولّيات  املضمونة  وابحلرايت  ابحلقوق  املتعّلقة  الضوابط  القانون  حيّدد  أن  اشرتط  الذي 

ل املرتّشح  قانوان حتديد جنس  لإلدارة  فإنه ال ميكن  عليه،  وبناء  من جوهرها.  ينال  ملا ال  األمر  وممارستها  تعّلق  بذاهتا سواء  منطقة  يف  سّد شغور خطّة واعظ 
ناظرة التصريح ابلنجاح  ابنتداب عن طريق مناظرة أو غريها أو تعيني يف نطاق تعويض أو نقلة دوريّة كما أنه ال جيوز عند إجراء مناظرة االنتداب تويّل جلنة امل

مرت  انتداب  اإلدارة  على  مينع  وكذلك  املرتّشحني  أساس جنس  تتطّلب  على  واليت  هبا  املتمّسك  الواقعية  الضرورة  حالة  أّن  أساس جنسه. كما  على  جنح  ّشح 
ابإلشار  املعين  األساسي  النظام  أو  العمومّية  الوظيفة  قانون  صراحة  يقتضيها  أن  قانونية  تكون  لكي  تشرتط  األجناس  بني  متييزيّة  بعض  إجراءات  طبيعة  إىل  ة 

ذكورة. كما أنه يّتجه التأكيد أّن املمارسات التمييزيّة املذكورة إىل جانب إخالهلا مبقتضيات الدستور فإّنا تكّرس املّس  الوظائف وبشكل يتناسب مع الضرورة امل
الع املرفق  وأمام  العمومّية  الوظيفة  يف  االنتداب  عملّية  أمام  املساواة  مبدإ  ومن  اجلنسني  لكال  املتماتل  املهين  التطّور  يف  احلّق  فقمن  أقّرها  القضاء  ام كما  ه 

  . 914اإلداري 

 إحلاق:   : الثالثة  الفقرة  

املتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين    1985أوت    5امل رخ يف    1985لسنة    78من القانون عدد    56و    55و    54ي خذ من الفصول   •
ماعات العمومية احمللّية رأس ماهلا بصفة مباشرة وكلّيا أنّه ميكن إحلاق  وامل سسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متتلك الدولة أو اجل

والرتقية  التدرّج  له ومتمّتعا حبقوقه يف  بقائه اتبعا  مع  األصلي  العنوان خارج صنفه  يوضع هبذا  وأنّه  نقابّية  منّظمة  لدى  القار  لنظامه    العون  والتقاعد وخاضعا 
دية واملنافع االجتماعية املنجرّة له حتّمل على املنّظمة اليت أحلق هبا وبناء عليه يكون ما ورد من تنصيص على وضع  األساسي اخلاص غري أن سائر احلقوق املا

منّظمة نقابية مع استمرار حتّمل الشركة ألجرته كاملة مع االمتيازات االجتماعية طيلة فرت  القار يف وضعّية إحلاق لدى  النقايب    ة نيابته غري متطابق مع النائب 
 .915األحكام الصرحية للقانون املشار إليه أعاله 

 
 املتعّلق بتنقيح النظام األساسي اخلاص أبعوان املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية.  17040عدد  امللف االستشاري   912
 املتعّلق إبحداث منحة خطر الكحول لفائدة موظفي وعملة وكالة الكحول.  17049امللف االستشاري عدد    913

 وّعاظ من املرتّشحني الذكور دون اإلانث. ق إبمكانية فتح مناظرة خارجية النتداب تتعلّ  682استشارة خاصة عدد   914
 احلديدية. السكك أشغال شركة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعّلق ابملصادقة 16835امللف االستشاري عدد    915
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 حق التأديب:   : الرابعةالفقرة  

من القانون    31إّن التنصيص صلب مشروع النظام األساسي اخلاص على أنّه ميكن للمدير العام للوكالة تفويض حق التأديب يتعارض مع مقتضيات الفصل   •
 .916والذي مل ينّص على إمكانية تفويض سلطة تسليط العقوابت من الدرجة األوىل أو من الدرجة الثانية  1978أوت  5امل رّخ يف  1985لسنة  78عدد 

امل رّخ    1985لسنة    78من القانون عدد    3يندرج مشروع األمر احلكومي والنظام األساسي اخلاص امللحق به يف إطار تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل   •
ح بضبط القواعد اخلاّصة بكّل م سسة ضمن نظام أساسي خاص تتم املصادقة عليه أبمر وذلك ضمن املبادئ العاّمة املسطّرة  واليت تسم  1985أوت    5يف  

األ  النظام  املذكور خاصة ضمن مشروع  القانون  عامة وأحكام  التشريعية  األحكام  تكرار كّل  تفادي  يّتجه  لذلك  وتبعا  العام  األساسي  اخلاص  ابلنظام  ساسي 
وصّية  أساسا على األحكام اخلصوصّية اليت متليها طبيعة العمل أو اليت من شأّنا توضيح تطبيق بعض أحكام النظام األساسي العام ابلنظر إىل خص   واالقتصار

 .917بية من الدستور املتعّلق بضبط جمال القانون وجمال السلطة الرتتي 65امل ّسسة املعنّية ذلك أن هذا التكرار ال يتالءم مع مقتضيات الفصل 

 أسالك وأسالك فرعية:   :اخلامسة الفقرة  
الذي ينص يف فقرته الثالثة على أنه: "ويف    1985أوت    5امل رخ يف    1985لسنة    78يندرج مشروع األمر يف إطار تطبيق الفصل األّول من القانون عدد   •

 م سسة من امل سسات املشار إليها أعاله بنظام أساسي خاص مصادق  نطاق املبادئ العامة املسطّرة هبذا النظام األساسي العام تضبط القواعد اخلاصة بكلّ 
للمال التونسّية  للشركة  التابعة  الذي ميّثل أحد األسالك  تطبيقه على سلك ضّباط املالحة  يقتصر جمال  أّن مشروع األمر  حة وهو ما لالف  عليه أبمر". غري 

 .918اختاذ نظام أساسي خاص جلميع أعوان امل سسة وعدم االقتصار على أحد أسالكها   املذكور آنفا الذي يقتضي 1985لسنة  78أحكام القانون عدد 
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك عملة الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات    1998ديسمرب    18امل رّخ يف    1998لسنة    2509إّن األمر عدد   •

يّتجه   مبا  الوقت إىل عشرة أصناف  السلك إىل تالث وحدات ويف نفس  املنتمني هلذا  يقّسم جممل األعوان  اإلدارية  الصبغة  معه وإعماال ملبدإ  العمومية ذات 
اضلية تتماشى  التسلسل التفاضلي بني خمتلف األصناف وما يعكسه من أقدمية وكفاءة بني خمتلف العملة املنتمني لنفس السلك حتديد مقدار املنحة بصفة تف

 .919وصنف العامل املنتفع ابملنحة 
الفرعية   • العمومية ال ميّكن من إحداث مجلة من األسالك  الوظيفة  قانون  يقتضي إحداث  إّن  العكس من ذلك  وإّ ا على  نفس السلك  املنفصلة متاما داخل 

 .920مسالك فرعية متّكن األعوان من االنتقال من رتبة إىل رتبة مىت توّفرت لذلك الشروط القانونّية 

 صيغة التسمية:  :السادسةالفقرة  

التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العليا العسكريّة والدبلوماسّية واملتعّلقة ابألمن  من الدستور على أن يتوىل رئيس اجلمهورية أبوامر رائسّية    78ينّص الفصل   •
حيّدد بعد املقصود بعبارة    القومي بعد استشارة رئيس احلكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. وعليه وطاملا تبت أّن القانون املشار إليه مل يصدر بعد وأنه مل

كانت تقتصر على الرتب أو تّتسع لتشمل اخلطط الوظيفية فإّن التّنصيص صلب مشروع النظام األساسي اخلاص على اجلهة املكّلفة    "الوظائف العليا" وما إذا
  يف ضوئه العدول   بتسمية أعوان السلك الدبلوماسي يف رتبهم أو يف اخلطط الوظيفية يكون خمالفا ألحكام الدستور وتدّخال يف جمال اختصاص املشرّع ما يتجه
الدبلوماسّية العليا    عن حتديد اجلهة املكّلفة ابلتسمية وطبيعة نص التسمية ودرجته )قرار وزاري أو أمر رائسي( يف انتظار صدور القانون الذي سيضبط الوظائف

الو  املقاييس  أّن  التنصيص على  الصياغة يف اجتاه  إعادة  التسمية. كما يّتجه  السلك  وابلتايل سيحّدد اإلجراءات املستوجبة يف  تتعّلق برتتيب أعوان  بنّصه  اردة 
من الدستور املشار إليه أعاله واليت يفهم منها أّن البت يف التسمية أو اإلعفاء   78املقرتحني للتعيني كّل حسب رتبته أو خطّته وذلك تنسيقا مع عبارة الفصل  

 .921يف ما لّص الوظائف الدبلوماسّية يرجع لرئيس اجلمهورية 

 حظات تتعّلق ابلعقود اإلدارية: الفرع الثالث: مال
 :  مصادقة على ملحق تعديلي :االوىلالفقرة  

 
 . املهين  للتكوين التونسية الوكالة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعّلق ابملصادقة 16879امللف االستشاري عدد    916
 الرايضي.  الوطين احلي أبعوان  اخلاص األساسي النظام تنقيح على املتعّلق ابملصادقة 16955امللف االستشاري عدد    917
 للمالحة.  التونسية ابلشركة املالحة بضباط اخلاص األساسي النظام على املتعّلق ابملصادقة 16798امللف االستشاري عدد    918
 النقل. بوزارة هاتف موزع اختصاص يف العملة أصناف بعض لفائدة السماعة منحة املتعّلق إبحداث 16983امللف االستشاري عدد    919
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الرتقيم وأعوان  واملايل االداري السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16987امللف االستشاري عدد    920
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الدبلوماسي السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16981امللف االستشاري عدد    921



159 

 

تكنولوجيا املعلومات    يتبنّي ابلرجوع إىل مضمون مشروع األمر أنه يتعّلق ابملصادقة على ملحق تعديلي التفاق أبرم بني الدولة التونسية وم سسة خاصة يف جمال •
  4ج يف إطار األوامر الرتتيبية على معىن الفصل  واالتصال والذي يعّد مبثابة العقد اإلداري وابعتبار أّن املصادقة على امللحق التعديلي لالتفاق املشار إليه ال يندر 

 .922املتعلق ابحملكمة اإلدارية فإنّه يتعّذر إبداء الرأي خبصوص مشروع أمر املصادقة املشار إليه  1972امل رّخ يف أّول جوان  1972لسنة  40من القانون عدد 
إمتام مشروع األمر بسنّ  •  أحكام تبنّي اإلجراءات املعتمدة يف فتح العروض وفرزها واملعايري املعتمدة لرتتيبها أو  ضماان للشفافّية واملساواة وتكافئ الفرص يّتجه 

ت لتوفري خدمات  على األقل التنصيص على أّن اللجنة املكلفة إبعداد املراحل التحضريية إلسناد إجازة أو إجازات إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاال
 .923بع سيعهد إليها تنظيم هذه املواضيع على أن يتّم نشر ما توّصلت إليه خبصوصها قبل اإلعالن عن فتح العروض االتصاالت اجلوالة من اجليل الرا

 صفقات عمومية:  :الثانيةالفقرة  

  6امل رخ يف    2013لسنة    4506من األمر عدد    16يتبنّي من وتيقة شرح األسباب أّن مشروع األمر احلكومي جاء تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل   •
العام هو اآلمر اب  2013نوفمرب   لصرف  املتعلق إبحداث الوكالة الفنية لالتصاالت وبضبط تنظيمها اإلداري واملايل وطرق تسيريها واليت تنص على أّن املدير 

ة. غري أنه جيوز استثناء بعض الصفقات واملرتبطة  مليزانية الوكالة الفنية لالتصاالت ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط اليت ضبطتها قواعد احملاسبة العمومي 
ار إليه أن بيّنت أّن  خبصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام األمر املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية". وقد سبق للمحكمة مبناسبة إبداء رأيها يف األمر املش

الفصل   من  األوىل  الفقرة  متّثل خرقا ألحكام  األحكام  أو  من جملّ   251هذه  مواد  شراء  إىل  الرامية  الصفقات  "تعقد  أنّه:  على  تنص  اليت  العمومية  احملاسبة  ة 
عن أنّه ال    تكليف أبشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة امل سسة حسب نفس الصيغ والقواعد املقّررة للصفقات املربمة لفائدة الدولة" فضال

  13امل رّخ يف    2014لسنة    1039صاء شراءات الوكالة الفنية لالتصاالت من جمال تطبيق أحكام األمر عدد  يسوغ جماراة وتيقة شرح األسباب يف تربير إق 
  88صلها  املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ابلنظر إىل طابعها السّري املرتبط ابألمن الوطين ابعتبار أّن جملة احملاسبة العمومية اقتضت ضمن ف  2014مارس  

 .   924لصبغة السريّة هي تلك اخلاّصة برائسة اجلمهورية ووزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية أّن املصاريف ذات ا
منه وابلّنظر إىل أّن التلفزة التونسية هي م ّسسة عمومية للقطاع السمعي والبصري تضطلع مبهام    15احرتاما للمبادئ املنصوص عليها ابلدستور وخاصة الفصل   •

املتعلق   2014مارس    13امل رخ يف    2014لسنة    1039من األمر عدد    6اشيا مع املبادئ العامة املنصوص عليها صلب الفصل  املرفق العمومي البصري ومت
 .925بتنظيم الصفقات العمومية يّتجه التنصيص على مبدأ حرية املشاركة يف الطلب العمومي 

 لزمات: .1
باشر غري أن ملف االستشارة مل يتضّمن ما يفيد توّفر الشروط االستثنائّية اليت تربّر عدم احرتام مبدإ  ورد بوتيقة شرح األسباب أنه مّت إبرام عقد اللزمة ابلتفاوض امل •

  2008امل رخ يف غرة أفريل    2008لسنة    23من القانون عدد    10و    9الدعوة إىل املنافسة الختيار صاحب اللزمة مثلما تقتضي ذلك أحكام الفصلني  
  19امل رّخ يف    2010لسنة    1753ضبط النظام القانون العام واملبادئ األساسية جلميع اللزمات وكذلك مقتضيات االمر عدد  املتعّلق بنظام اللزمات الذي ي

 . 926املتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات األمر الذي تعّذر معه على احملكمة التثّبت من مدى توّفر مقتضيات اللجوء للتفاوض املباشر  2010جويلية 
املتعّلق بنظام اللزمات على ما يلي: "تنطبق أحكام هذا القانون على مجيع    2008أفريل    1امل رّخ يف    2008لسنة    23من القانون عدد    43ينّص الفصل   •

واستغالل   إشغال  لزمة  على  ينطبق  القانون  هذا  فإّن  العمل" وابلتايل  هبا  اجلاري  هبا  اخلاّصة  القطاعّية  النصوص  مراعاة  مع  العمومي  اللزمات  امللك  من  أجزاء 
املتعّلق ابمللك العمومي البحري    1995جويلية    24امل رّخ يف    1995لسنة    73البحري لغاية إحداث ميناء ترفيهي وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد  

 .927الذي ميّثل النّص القطاعي املنطبق على اللزمة 

 الفرع الرابع: مالحظات تتعّلق ابملالية العموميّة: 
 أتجري ومنح وامتيازات:   :االوىللفقرة  ا

 
 واالتصال.  املعلومات تكنولوجيا جمال يف hwellet packard  وم سسة التونسية الدولة بني املربم االتفاق لربوتوكول 1 عدد التعديلي امللحق على املتعلق ابملصادقة 16797امللف االستشاري عدد    922
االتصاالت اجلوالة من اجليل الرابع  املتعّلق إبحداث جلنة مكلفة إبعداد املراحل التحضريية إلسناد إجازة أو إجازات إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري خدمات 17064امللف االستشاري عدد   923

 وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سري عملها. 
 لالتصاالت.  الفنية الوكالة مهام خبصوصية املرتبطة الصفقات ومراقبة وتنفيذ ابرام قواعد املتعلق بضبط 16867االستشاري عدد  امللف   924

 سية.املتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص بعقود اقتناء حقوق بث وملكية الصفقات السمعية البصريّة وتنفيذها ابلتلفزة التون 17067امللف االستشاري عدد    925
 ث فضاء ترفيهي. املتعّلق ابملصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط إلشغال واستغالل أجزاء من امللك العمومي البحري بطبلة من والية املنستري لغاية إحدا 17058امللف االستشاري عدد    926
 إلشغال واستغالل أجزاء من امللك العمومي البحري بطبلة من والية املنستري لغاية إحداث فضاء ترفيهي. املتعّلق ابملصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط  17058امللف االستشاري عدد    927
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الرشيدة يقتضيان أن تكون اإلدارة حريصة على إنفاق املال العام على أفضل وجه وأن تتفادى    إّن مبدأ حسن التصّرف يف األموال العمومية ومقتضيات احلوكمة •
دث معنّي ينشئ ما أمكنها القرارات اليت يكون هلا مفعول مايل بصفة رجعية على أن تكون الفرتة اليت يشملها هذا املفعول قصرية ما أمكن ذلك ومرتبطة حب

 .  928ذلك املفعول ويربّر العودة إليه 
املتعلق بتنظيم اجلمعيات قد حنى منحى اعتماد قواعد القانون اخلاص كأسلوب تنظيم عمل    2011سبتمرب    24امل رّخ يف    2011لسنة    88إّن املرسوم عدد   •

من   28على معىن الفصل    وكذلك الشأن ابلنسبة إىل األحزاب السياسية  45و    33املصّفي املعنّي إتر احلل القضائي أو احلل االختياري وذلك مبقتضى فصليه  
يف خصوص ضبط مقدار   1347يف صورة احلل القضائي مبا يرتّتب عنه إعمال أحكام جملة االلتزامات والعقود وحتديدا فصلها  2011لسنة  87املرسوم عدد 

 حال كانت الذات املعنوية املصّفاة شركة  من جملة الشركات التجاريّة يف   30وكيفية أتجري املصّفي عند تصفية مال الشركة أو شبهها وإعمال أحكام الفصل  
نحى مغاير ملا سبق بيانه  جتاريّة من ضمن ممتلكات اجلمعية أو احلزب السياسي أما املنظمة القانونية املنطبقة قبل دخول هذين املرسومني حّيز النفاذ فلقد حنت م

املتعلق بتنظيم    1988ماي    3امل رخ يف    1988لسنة    32من القانون عدد    24صل  والثابت منه هو أّن حّل الذات املعنويّة مىت كان قضائّيا على معىن الف
املتعلق ابجلمعيات فيجب أن تتّم تصفية أمالك   1959نوفمرب   7امل رّخ يف   1959لسنة  154من القانون عدد  26األحزاب السياسية أو على معىن الفصل 

الراجعة للحزب عن طريق إدار  وبناء على ذلك    1990جوان    18ة أمالك الدولة ومرادف هذه اإلدارة هي وزارة أمالك الدولة منذ  اجلمعّية واألموال والقيم 
ماي    31امل رّخ يف    1999لسنة    1235من األمر عدد    26أحدتت إدارة عامة صلب هاته الوزارة تعىن بتصفية أمالك اجلمعيات املنحّلة مبقتضى الفصل  

. ونتاج ذلك أنه وإىل حدود  1994ماي    14امل رّخ يف    1994لسنة    1107مكّرر من األمر عدد    7املعّوض للفصل  املتعلق بتنظيم الوزارة املذكورة    1999
هي من صميم  دخول املرسومني سالفي الذكر حّيز النفاذ هو عدم ختصيص نصوص تعىن بتعيني وبتأجري مصّفي اجلمعيات واألحزاب ابلنظر لكون هذه املهّمة  

الد  أمالك  وزارة  عدد  اختصاص  القانون  معىن  على  عدد    1959لسنة    154ولة  عدد    26والفصل    1988لسنة    32والقانون  األمر  لسنة    1235من 
1999.929 

وإ • التصفية  من عدمها عن نشاط  املنحل أبجرة  التجّمع  الراجعة حلزب  والقيم  األموال  جلنة تصفية  وأعوان  أعضاء  متّتع  أحقّية  مدى  الذي  يف خصوص  دارهتا 
وعليه    2013لسنة    1294من األمر عدد    14ان اجلهة املخّول هلا قانوان ضبط ذلك التأجري فإّن احلّق يف ذلك مفتوح صراحة مبقتضى الفصل  يقومون به كبي

ريف عملية التصفية وأّن  يف مصا  فإنه ال لبس يف متّتع أعضاء جلنة التصفية وأعواّنا اإلداريني ابحلّق يف األجرة املقابلة للمهام اليت يقومون هبا ابعتبار ذلك داخال 
عمال مببدإ    2013لسنة    1294ضبط ذلك التأجري يكون موضوع أمر يصدر عن رئيس احلكومة الذي أحدث اللجنة مبقتضى الفصل األّول من األمر عدد  

لعمد تعّلق املسألة مبصفيني    1997لسنة    71من القانون عدد    13و    12أّن الفرع يتبع األصل وأنه ال ميكن يف هذا الصدد االعتداد مبقتضيات الفصلني  
 . 930عيّنهم رئيس احملكمة االبتدائّية املتعّهدة ابلنزاع 

ناف املعنية  تضمن عنوان مشروع األمر احلكومي املعروض عبارة "لفائدة بعض أصناف العملة يف اختصاص موزّع هاتف" واحلال أّن مقتضياته مل حتّدد األص •
وأّن االضطالع مبهّمة موزّع هاتف ال يشّكل سلكا بذاته صلب وزارة أو إدارة ما حىت لص مبنح خصوصية وإ ا يكون  ابملنحة من تلك املستثناة منها علما  

امل رخ   1998لسنة   2509السلك يف صورة احلال هو عملة الدولة واجلماعات احمللّية وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلداريّة على معىن أحكام األمر عدد 
من الدستور واملفروض على اإلدارة يف تعاملها سواء مع منظوريها أو مع أعواّنا    15لذا وإعماال ملبدإ املساواة املنصوص عليه ابلفصل    1998رب  سبتم   18يف  

ة أو منحة تغّطي نفس  فإّن إقرار هذه املنحة يف حّق أصناف من األعوان دون غريهم صلب وزارة بعينها دون ابقي الوزارات اليت مل يسبق هلا إقرار منحة مشاهب
العملة العاملني صلبها يعّد معارضا للمبدإ سالف الذكر مبا يّتجه معه إقرار هذه املنحة أيضا لفائدة كّل موّزعي اهلات املنتمني لسلك عملة  األعباء يف حق  ف 

 .931الدولة واجلماعات احمللّية وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
ام املنجرّة عن  املوافقة للخطّة الوظيفّية ترتبط ابلتسمية فيها ارتباطا وتيقا ابعتبارها تعّد املقابل املايل للجهد اإلضايف املبذول يف إجناز امله إّن املنح واالمتيازات   •

ة ابلرتبة كما يبيّنها النظام األساسي اخلاص  اخلطّة املعنّية ويغّطي بذلك األعباء اليت يتحّملها العون واليت تفوق األعباء العاديّة املنجرّة عن ممارسة مهامه املرتبط
ارتباط كّل نفقة بعمل    الراجع له ابلنظر. وعليه فإّن إسناد املنح واالمتيازات دون ارتباطها بعمل إضايف يكون خروجا عن أحكام احملاسبة العمومية اليت تقتضي 

قانون الوظيفة العمومية والذي يبيح للنظام األساسي اخلاص إمكانية خمالفة أحكام    فعلي منجز خاصة وأّن التأهيل التشريعي املنصوص عليه ابلفصل الثان من
 .932النظام األساسي العام ال ميكن أن يّتسع ليشمل قواعد احملاسبة العمومية 

 
  املتعلق بتنقيح   16889ستشاري عدد  واألسرة وامللف اال  واملرأة  والرايضة  الشباب  بوزارة  البيداغوجي   التفقد  سلك  لفائدة  املسندة  الكيلومرتية  املنحة  مقادير  يف  املتعلق ابلرتفيع  16790امللف االستشاري عدد     928
 الرتبية. لوزارة التابعني للرتبية التطبيقيني املرشدين بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعلق 2014  جانفي 10 يف امل رخ 2014  لسنة 55 عدد األمر
 والقيم الراجعة جلزب التجّمع املنحل بعنوان أجرة تصفية. تتعلق إبسناد منحة ألعضاء وموظّفي جلنة تصفية االموال  652استشارة خاصة عدد   929
 موال والقيم الراجعة جلزب التجّمع املنحل بعنوان أجرة تصفية. حة ألعضاء وموظّفي جلنة تصفية األتتعلق إبسناد من 652استشارة خاصة عدد   930
 النقل. بوزارة هاتف موزع اختصاص يف العملة فأصنا بعض لفائدة السماعة منحة املتعلق إبحداث 16983امللف االستشاري عدد    931
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الرتقيم وأعوان  واملايل االداري السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16987امللف االستشاري عدد    932
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من قانون الوظيفة العمومّية الذي يقتضي    14إّن التنصيص على أّن املنح واالمتيازات املرتبطة ابلتكليف ابخلطط الوظيفية يتّم بقرار يعّد خمالفا ألحكام الفصل   •
ير املالية خاّصة وأّن  أنّه ال ميكن ختويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لعون خاضع هلذا النظام األساسي العام ما مل يصدر يف شأّنا أمر بعد أخذ رأي وز 

املزمع تنظيمه ابألمر احلكومي ال تبيح خمالفة أحكام القا  نون يف خصوص صرف املنح ملا هلا من أتر على ميزانّية الدولة ومساس بتوازانهتا  خصوصّية السلك 
 . 933املالية 

 .934إّن احرتام مبدإ تدرّج الرتب يقتضي أن ال يتّم متتيع املنتمني للرتبة األدىن مبنحة أرفع من املنتمني للرتبة األعلى منها  •
الفصل   • األمر عدد    7ينص  الفصل    2013ديسمرب    5امل رخ يف    2013لسنة    4953من  أحكام  بتطبيق  عدد    22املتعلق  القانون  من  لسنة    9)اثلثا( 

فيفري    1989 أّول  يف  املنصوص    1989امل رّخ  الصالحيات  على  أنه عالوة  على  العمومية  البنوك  على  العمومية  وامل سسات  واملنشآت  املتعلق ابملسامهات 
جمالس مراقبة البنوك العمومية ابملصادقة على سياسة التأجري ومالءمتها مع عقد برانمج البنك وهو ما يتجه  عليها مبجلة الشركات التجارية تقوم جمالس اإلدارة و 

م ابعتماد  وذلك  الربامج  عقود  مع  متالئمة  تكون  أن  التأجري جيب  أنظمة  أّن  على  احلكومي ابلتنصيص  األمر  فصول مشروع  مقتضيات  مراجعة  قاييس  معه 
ا لتفاعل بني درجة حتقيق األهداف الكمية والنوعية احملّددة صلب عقود الربامج وبني مستوايت أتجري املسرّيين مبا يف ذلك عنصر  واضحة ودقيقة تبنّي كيفية 

ن  رشيدة ومبدأ حسالتأجري القار واملخصص للمديرين العامني واملنحة اخلاصة املخولة لرؤساء جمالس اإلدارة وذلك ضماان الحرتام مقتضيات مبدأ احلوكمة ال
من    10الفصل  التصرف يف األموال العمومية الذي يقتضي أن تكون اإلدارة حريصة على إنفاق املال العام على أفضل وجه عمال أبحكام الفقرة الثانية من  

 .935الدستور 
ل إضافّية يقوم هبا أو لتغطية أعباء خصوصّية  إّن املنح اخلاّصة جيب أّن تتعّلق بتعويض العون العمومي عن مصاريف بذهلا مبناسبة القيام مبهامه أو لتأجري أشغا •

 التعيني يف حّد ذاته ال  يتحّملها أو خماطر يتعّرض هلا أو لبعد مكان العمل عن مقّر السكىن وغريها من التحّمالت اليت تربّر إسناد هذه املنح وعليه وطاملا أنّ 
 .936د منحة خاّصة هبذا العنوان فإنه يّتجه العدول عن إحداث املنحة يدخل يف عداد ما ذكر وال يعترب من قبيل التحّمالت اليت تربّر إسنا

أجورهم الشهرية    ينص مشروع األمر احلكومي على أّن األعوان امللحقني لدى هيئة احلقيقة والكرامة على خمتلف رتبهم وأصنافهم وخططهم الوظيفية عالوة على •
ة يتم صرفها وفق احدى الصيغتني التاليتني وذلك حسب خيار العون املعين: إما مبلغ شهري صايف حتّدد  اليت يتقاضوّنا يف إدارهتم األصلّية مبنحة شهرية إضافي

 عون غري أنه يتجه  نسبته بعشرين ابملائة من األجر الذي يتقاضاه العون يف إدارته األصلّية أو مبلغ صايف يصرف حسب الصنف أو الوحدة اليت ينتمي إليها كلّ 
مبا أّن املنحة تكتسي طابعا خصوصّيا مستقالّ عن املرّتب الذي يتقاضاه العون إبدارته األصلّية وهي مسندة من هيئة احلقيقة والكرامة    حذف عبارة "إضافّية"

صّية هذه املنحة  إ خصو طبق القانون احملدث هلا كحذف اخليار األّول املتعلق بربط احتساب املنحة ابلرجوع إىل نسبة عشرين ابملائة من املرّتب لتجافيه مع مبد
ان امللحقني لدى  فضال عن أّن ربطها بنسبة من املرّتب يضفي على مبلغها عدم االستقرار ويتعارض مع مبدإ املساواة ذلك أنه يكّرس صرف منح متفاوتة لألعو 

 .937هيئة احلقيقة والكرامة حىت وإن كانوا يسامهون بنفس الدرجة يف أعمال اهليئة ويتحّملون نفس األعباء
من مشروع األمر احلكومي الذي ورد به أنه ختضع املنح املسندة للحجز بعنوان املسامهة يف نظام التقاعد واحليطة االجتماعية ورأس    5يتعارض مضمون الفصل   •

نح املذكورة تصرف يف شكل  املال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع اجلاري به العمل مع ما ورد صلب الفصل األّول من نفس املشروع من أن امل
خصوصا وأّن جمموع املبالغ الذي يتقاضاها    5مبلغ شهري صايف ذلك أنّه يفهم من عبارة مبلغ صايف أّن مبلغ املنحة ال لضع لالقتطاعات اليت عّددها الفصل  

قية االقتطاعات وهو ما يتطّلب إعادة الصياغة يف اجتاه  العون ال تكون صافية وإ ا تستعمل كقاعدة الحتساب الدخل الصايف اخلاضع للضريبة على الدخل ولب
 .938تفادي التعارض وحتقيق التناسق املطلوب 

 :  بطاقات تنفيذية  :الثانيةالفقرة  

العمومية يكون مبوجب بطاقة تنفيذية ويف صورة وجود ديون عمومية مل تتّخذ يف شأّنا طريقة خاّصة فإن   • استخالصها يكون  إن املبدأ يف استخالص الديون 
من القانون احملدث للديوان الوطين للصناعات التقليدية وطاملا أّن جمّلة احملاسبة العمومية نّصت على إلغاء الفصل   14مبقتضى بطاقة إلزام. وابلرجوع إىل الفصل  

يف    6 امل رّخ  األمر  والذي كان    1900ديسمرب    28من  للدولة  الراجعة  الديون  استخالص  لطريقة  عليها  الضابط  املنصوص  التصفية  ببطاقات  العمل  ينظّم 

 
  األساسي   النظام  املتعلق بضبط  16981اخلارجية و امللف االستشاري عدد    الش ون   لوزارة  الرتقيم  وأعوان   واملايل  االداري  السلك  أبعوان   اخلاص  األساسي  النظام  املتعلق بضبط  16987امللف االستشاري عدد     933

 اخلارجية.  الش ون  لوزارة الدبلوماسي السلك أبعوان  اخلاص
 األطفال.  رايض منشطي سلك أتجري نظام املتعلق بضبط 17019امللف االستشاري عدد    934

 العمومية.  األغلبية ذات املنشآت رؤساء أتجري نظام بضبط  املتعلق 1990 نوفمرب 10 يف امل رخ 1990 لسنة 1855  عدد األمر املتعلق إبمتام 17033االستشاري عدد  امللف   935
 العلمي.  والبحث العايل للتعليم والبحث التطبيق مساعدي سلك لفائدة تعيني منحة املتعّلق إبحداث 17123امللف االستشاري عدد    936
 . والكرامة  احلقيقة هيئة  لدى  امللحقني لألعوان املخولة املنح  ضبطاملتعّلق ب  17160امللف االستشاري عدد   937
 والكرامة.  احلقيقة هيئة لدى امللحقني لألعوان  املخولة املنح املتعّلق بضبط 17160امللف االستشاري عدد    938
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صها  املشار إليه فإن ديون الديوان الوطين للصناعات التقليدية تصبح يف حكم الديون العمومية اليت مل ينص القانون على طريقة خاصة الستخال  14ابلفصل  
من القانون احملدث للديوان الوطين للصناعات التقليدية    14نصوص عليها ابلفصل  واليت تكون جبايتها اجلربيّة مبقتضى بطاقة إلزام. وعليه فإّن قائمة التصفية امل 

إمكانية استخالص    تعترب من قبيل البطاقات التنفيذية اليت وقع إلغاؤها صراحة وال ميكن االعتماد عليها الستخالص ديون الديوان يف حني أنه يبقى للديوان 
 .939املختّص ويوّقعها وزير املالية أو من فّوض له وزير املالية يف ذلك لتصري انفذة ديونه بواسطة بطاقة إلزام يصدرها احملاسب  

ما أو سندات خاضعة  عمال مبا سلف بيانه من اعتبارات وأسباب تكون أموال وممتلكات اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت سواء كانت منقولة أو غري منقولة قي  •
 .940العمومّية ابعتبارها أمواال عمومية ويرتتب على ذلك حتصينها من كافة أشكال العقل واألعمال التنفيذية اجلربية  من جملة احملاسبة 37ملقتضيات الفصل 

  واستمرارية املرفق العامإّن حتصني األموال الراجعة للذوات العمومية من دولة أو م سسات عمومية أو مجاعات حملّية جيد سنده يف مبدأي محاية األموال العمومية  •
 .941ها وابلتايل فإن الفصل يف متتيع األموال الراجعة للهيئة العليا املستقّلة لالنتخاابت هبذا االمتياز من عدمه يكون حمكوما بتحديد طبيعت

 موارد اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت:  :الثالثةالفقرة  

  20املتعلق ابهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت فإن املالحظ وفق الفصل    2012  ديسمرب  20امل رّخ يف    2012لسنة    23ابلعودة إىل مقتضيات القانون عدد   •
التصّرف يف االعتمادات املذكو  أّن أساليب  الدولة دون سواها من اعتمادات كما  ميزانية  اهليئة على ما ختّصصه هلا  اقتصار موارد  رة واملتّبعة ابلقانون  منه هو 

احملاسبة العمومية ومن القانون األساسي للميزانية فهي تبتدأ مبرحلة اإلعداد ملشروع امليزانية وعرضه على مصادقة جملس    األساسي املذكور هي مستلهمة من جملة
  م املالية للقوانني اهليئة ليعقبها إعداد تقرير تصّرف مايّل وإدارّي يعرض على مراقب حساابت وعلى مصادقة االس املذكور وكذلك السهر على مطابقة القوائ

فقات اهليئة من الرقابة املسبقة  اجلاري هبا العمل ومّد جملس اهليئة بتقارير التدقيق والرقابة الداخلية بصفة دورية وهي مرحلة اإلقرار ولتنتهي أخريا بتدارك إعفاء ن
الالحقة الرقابة  إىل  وذلك إبخضاعها  القائمة  التنفيذية  السلطة  مع  التجاذب  عن  هبا  العمومية أناي  نواب    للمصاريف  جملس  مصادقة  وإىل  احملاسبات  حملكمة 

ابلفص  عليها  املنصوص  املراحل  اخلتم آخر  مرحلة  عنه وهي  يرتّتب  املصادقة وما  أو عدم  التونسية  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  والنشر  من جملة  الشعب  االّول  ل 
 .942احملاسبة العمومّية 

 : اجلمعياتمتويل    : الفقرة الرابعة

للجمعيات وخمافة أن    العمومي  التمويل  اسناد  وشروط  واجراءات  معايري  بضبط   2013  نوفمرب   18  يف   امل رخ   2013  لسنة  5183  عدد  مرابلنظر إىل تعّلق األ •
االستثناء من  ا أّن  لرج عن حدود التأهيل التشريعي املمنوح له فإن عبارة املنح والتمويالت الواردة على إطالقها ودون حتديد مصدرها العمومي قد يفهم منه

حملّية ومقرّ  أو  فروع جهوية  هلا  اليت  اجلمعيات  عليها  قد حتصل  اليت  والتمويالت  املنح  إّ ا يشمل جممل  إليه  املشار  األمر  أحكام  عقارية تطبيق  ات وممتلكات 
  2011لسنة    88من املرسوم عدد    40و    34ومنقولة وأجراء من خمتلف األصناف واليت تعاضد جمهودات الدولة يف تسيري مرفق عمومي واحلال أّن الفصلني  

 .943قد أجازا حصول اجلمعيات على تربعات وهبات ووصااي نقدية وعينية وطنية وأجنبية خاصة وعمومية
الستقالل املايل يتعارض مع  ة وابإّن متتيع كّل من املندوبيات واإلدارات اجلهوية للبيئة والتنمية املستدامة مبيزانية مستقّلة يف ظل عدم متّتعها ابلشخصّية القانوني •

 85من القانون األساسي للميزانية الذي كّلف رؤساء اإلدارات بضبط التقديرات السنوية لنفقات املصاحل التابعة هلم والفصل    23مقتضيات كل من الفصل  
آمري   يكونون  تلك  الذين بصفتهم  الوزراء  إدارة إىل  الذي منح صفة رئيس  العمومّية  أّن منح صفة آمر صرف  من جمّلة احملاسبة  الدولة. كما  لنفقات  صرف 

ب االحتكام إىل الفصل  مساعد يف نطاق تكليف مندوب البيئة والتنمية املستدامة واملدير اجلهوي للبيئة والتنمية املستدامة بتنفيذ االعتمادات املفّوضة يستوج 
 .944من جملة احملاسبة العمومية الذي يشرتط صدور قرار وزاري يف الغرض  87

 
يدية وخبصوص استصدار بطاقة إلزام يف شأن  تتعّلق بتسويغ حمالت معّدة ملمارسة نشاط حريف مقامة بقرى أو فضاءات حرفّية تعود ملكيّتها للدولة أو للديوان الوطين للصناعات التقل  668استشارة خاصة عدد     939

 ديون الديوان الوطين للصناعات التقليدية املتخّلدة لدى الغري. 
نية اليت  من جملة احملاسبة العمومية على اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبا جيعلها متمّتعة بنفس الضماانت القانونية إزاء العقل القانو   37تتعّلق إبمكانية انسحاب أحكام الفصل    670خاصة عدد  استشارة     940

 قانوان التنفيذ اجلربي أو العقلة على أمواهلا وممتلكاهتا. تتمتع هبا الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية وابلتايل ال جيوز 
نية اليت  من جملة احملاسبة العمومية على اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبا جيعلها متمّتعة بنفس الضماانت القانونية إزاء العقل القانو   37تتعّلق إبمكانية انسحاب أحكام الفصل    670ستشارة خاصة عدد  ا   941
 ع هبا الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية وابلتايل ال جيوز قانوان التنفيذ اجلربي أو العقلة على أمواهلا وممتلكاهتا. تتمت

لالنتخاابت مبا جيعلها متمّتعة بنفس الضماانت القانونية إزاء العقل القانونية اليت  من جملة احملاسبة العمومية على اهليئة العليا املستقّلة    37تتعّلق إبمكانية انسحاب أحكام الفصل    670استشارة خاصة عدد     942
 . تتمتع هبا الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية وابلتايل ال جيوز قانوان التنفيذ اجلربي أو العقلة على أمواهلا وممتلكاهتا

 . للجمعيات العمومي التمويل اسناد وشروط واجراءات معايري بضبط  املتعلق 2013 نوفمرب 18 يف امل رخ 2013 لسنة 5183  عدد األمر املتعلق إبمتام 17179امللف االستشاري عدد    943
 واملايل.  االداري وتنظيمها املستدامة والتنمية البيئة لوزارة اخلارجية املصاحل مشموالت املتعّلق بضبط 17214امللف االستشاري عدد    944
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 :  استخالص معاليم  :اخلامسة الفقرة  

بعنوان سنة   • املستوجب  املعلوم  استخالص  استثنائية  تواصل بصفة  للتأمني  العاّمة  اهليئة  أّن  على  التنصيص  يف سنة    2014إّن  أجل    2015واملستخلص  يف 
يقة من شأنه أن ي دي إىل إشكاليات يف التطبيق  دون حتديد طرق وإجراءات استخالص املعلوم بصفة واضحة ودق   2015أقصاه موىف السداسي األول لسنة  

ب املستوجب  املعلوم  مبلغ  دفع  استثنائية  بصفة  تواصل  التامني  وإعادة  التأمني  م سسات  أّن  على  التنصيص  يتجه  النقص  هذا  تدارك  على  سنة  وحرصا  عنوان 
 945. 2015ألّول لسنة على دفعة واحدة تكون مستوجبة اخلالص يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسي ا 2014

ير الرتبية ووزير املالية  فّوض مشروع األمر احلكومي ضبط املسامهات املالّية لألولياء وكذلك ضبط اجلهة املكّلفة بقبضها وكيفية توزيعها إىل قرار مشرتك بني وز  •
 عنها التزامات ال يكون مطلقا وعاما وهو ما يتعني معه ضبط معايري  واملعلوم أّن التفويض من السلطة الرتتيبية العامة سيما يف إطار املالية العمومية اليت ينجرّ 

 .946احتساب املقادير املالية املطلوبة من األولياء وكذلك حتديد اجلهة املكّلفة بقبضها وكيفية توزيعها على خمتلف املتدّخلني 

 مصاريف سرية:  :الفقرة السادسة

للديوانة تعود ابإل • العاّمة  أّن اإلدارة  الوارد ذكره ابلفصل  طاملا  االستثناء  املتعّلقة هبا ال تندرج ضمن  فإّن املصاريف  املالية  من جملة    88شراف حاليا إىل وزارة 
ين  أّي أتهيل تشريعي يستث احملاسبة العمومية واملتعلق حصرا ابملصاريف السرية لكل من رائسة اجلمهورية ووزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية. وعليه ويف غياب  
ا وأنّه مبناسبة إعداد قانون  مصاريف هذه اإلدارة العاّمة من التأشرية املسبقة ملراقبة املصاريف العمومية فإنه يّتجه العدول عن مشروع األمر احلكومي املعروض علم

ه إدراج أحكام تشريعية تتعلق ابلرتخيص يف  من جملة احملاسبة العمومية يف اجتا  88قد يصبح من املتاح مراجعة أحكام الفصل    2015املالية التكميلي لسنة  
ملذكورة وتكون سندا تشريعيا  استثناء النفقات ذات الصبغة السرية لإلدارة العامة للديوانة من التأشرية املسبقة ملراقبة املصاريف العمومية ابإلضافة إىل اجلهات ا

 .947إلصدار أمر حكومي 

 شؤون اجتماعية:   : السابعة  الفقرة

بقة قبل مباشرة السحب  إّن إقرار سحب بطاقة العالج مباشرة دون اختاذ أي إجراء مسبق كاإلعالم أو التنبيه يعّد إجراء جمحفا مبا يّتجه معه إقرار إجراءات مس •
 .948ومتكني املعين ابألمر من تقدمي أوجه دفاعه يف أجل معقول

وفري اإلقامة والرعاية لألشخاص املعوقني وخاّصة من ضعاف احلال إال أّن اشرتاط نسخة من بطاقة اإلعاقة ضمن  يتمّثل اهلدف من إحداث وحدة العيش يف ت  •
ة للوحدة ابعتبار أّن دورها  الواثئق املكّونة مللف القبول جاء جمحفا وال يتالءم مع احلالة االجتماعّية لألشخاص املستهدفني كما انه يتعارض وبعض املهام املوكول

يستدعي القيام بعّدة    ّثل يف تيسري الوصول إىل اخلدمات اإلداريّة والقضائّية اليت من بينها احلصول على بطاقة معاق إضافة إىل أّن احلصول على هذه البطاقة يتم 
حدة وهو ما يستدعي توّخي التيسري إبضافة  إجراءات وابلتايل ال يتمّتع هبا كّل املعاقني آلّيا مبا ال ميكن معه أن يكون احلصول عليها شرط من شروط القبول ابلو 

 .949عبارة إن وجدت 
أن ينتفع   2013املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2013ديسمرب    23امل رّخ يف  2013لسنة  51من القانون عدد  10اقتضت الفقرة الثانية من الفصل  •

قرين الشهيد من األمنيني والعسكريني والديوانة أّوال وأبناؤه اثنيا وأبوه اثلثا وأخريا أّمه    أبولوية التمّتع إبحدى تدّخالت الربانمج اخلصوصي للسكن االجتماعي 
ل الشهيد بتقدمي أّمه  واكتفى الفصل املذكور هبذا القدر من أصول وفروع وأقرابء الشهداء واحلال أّن مشروع االمر احلكومي املعروض مل يكتف بتغيري ترتيب أصو 

أبيه على  االحقّية  متاح هلم    يف  الشهيد  إعالة  يف  هم  ممّن  فئة جديدة  التأهيل إبضافة  جتاوز  مّت  وإ ا  التشريعي  التأهيل  أساس  القانون  اقتضاه  ما  على خالف 
ا ولو على  عّرض هلاالنتفاع إبحدى تدّخالت الربانمج اخلصوصي للسكن االجتماعي بعد موافقة جلنة قيادة الربانمج وهي إضافة مل ينّص عليها القانون ومل يت

 .950سبيل اإلشارة 

 
  من   198  ابلفصل  عليها  واملنصوص  للتأمني  العامة  للهيئة  الراجعة  املعاليم  نسب  بتحديد  املتعلق  2008  جويلية  7  يف  امل رخ  2008  لسنة  2553  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16817االستشاري عدد  امللف     945
 استخالصها.  وطرق ومبالغها التأمني جملة

 الرتبوية.  امل سسات فضاء داخل اخلصوصية والدروس الدعم أو التدارك دروس تنظيم شروط املتعّلق بضبط 17145امللف االستشاري عدد    946
 .هبا املتعلقة الصفقات على واملصادقة للديوانة العامة لإلدارة السرية الصبغة ذات املصاريف بتأشري اخلاصة الطريقة املتعلق بضبط 16939امللف االستشاري عدد    947
 وسحبها.  املقاومني لفائدة ااان العالج بطاقة اسناد وإجراءات وشروط املتعّلق بصيغ 17054امللف االستشاري عدد    948

 سريها.  تراتيب و املايل و االداري تنظيمها وضبط ابلزهرون املعوقني األشخاص إليواء عيش وحدة املتعّلق إبحداث 17164امللف االستشاري عدد    949
  الربانمج   إبحداث  املتعلقة  2012  لسنة   التكميلي  املالية  قانون   أحكام  بتطبيق  واملتعلق  2012  أوت  10  يف  امل رخ  2012  لسنة  1224  عدد  األمر  وامتام  املتعلق بتنقيح  16928امللف االستشاري عدد     950

 . 2014 ديسمرب 5 يف امل رخ 2014  لسنة 4251 عدد  ابألمر وامتامه تنقيحه مت  كما  االجتماعي للسكن اخلصوصي
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ما يستوجب  من الدستور أن ختدم اإلدارة العمومّية املواطن وفق مبادئ احلياد واملساواة ووفق قواعد الشفافّية والنزاهة والنجاعة واملساءلة وهو   15اقتضى الفصل  •
للسكن االجتما للضريبة على  ترمجته يف خصوص أساليب وشروط تقدمي ملفات االنتفاع ابلربانمج اخلصوصي  السنوية  التصاريح  عي وذلك من خالل طلب 

وذلك يف سبيل استهداف الفئات االجتماعية ضعيفة الدخل واقصاء األشخاص    2012دخل األشخاص الطبيعيني عن املّدة السابقة إلقرار الربانمج أي لسنة  
أخرى فإن استثناء بعض الفئات من اإلجراءات املطلوبة لالنتفاع واملقصود    الذين يتعّمدون احلّط من دخلهم السنوي بعد علمهم ابلربانمج املذكور. من جهة

م  أو  أجهزة  وجود  ظّل  يف  خاصة  وشفافية  مساواة  من  اجلمهورية  ومبادئ  يتعارض  وغريهم  الرتباء  صغار  من  الوطين  الدفاع  وزارة  أعوان  صلب  هب الء  صاحل 
 .951متاتل الربانمج اخلصوصي للسكن االجتماعي كديوان املساكن العسكرية  اإلدارات أو الوزارات اليت ينتمون إليها قد تعىن بربامج

 مبدأ عدم رجعيّة املقرّرات اإلداريّة: :الثامنةالفقرة  
ر  املتعلق بنش  1993جويلية    5امل رّخ يف    1993لسنة    64إّن إكساب مشروع أمر ترتييب مفعوال رجعّيا يتعارض مع مقتضيات الفصل الثان من القانون عدد   •

د مضي مخسة أاّيم على  النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها واملتضمنة التنصيص على أّن النصوص القانونية والرتتيبية تكون انفذة املفعول بع
 .952إيداع الرائد الرمسي املدرجة به مبقر والية تونس العاصمة 

بتاريخ سابق لت • التنفيذ وبعنوان سنة مالّية منقضية يتعارض مع مبدإ عدم رجعّية  إّن التنصيص على تطبيق أحكام ترتيبية  الذي ينشئها حّيز  اريخ دخول األمر 
مة اليت تسوس  النصوص القانونية من جهة ومع مبدإ حسن التصّرف يف األموال العمومية ومبدإ احلوكمة الرشيدة من جهة أخرى كما يتعارض مع املبادئ العا

سنوية وختصيص االعتمادات والشمول والتوازن والوحدة خصوصا وأّن هذه املبادئ تقتضي أن تكون اإلدارة حريصة على إنفاق املال  امليزانية العمومية وهي ال
أنه  من الدستور وأن تتفادى ما أمكنها القرارات اليت يكون هلا مفعول مايل بصفة رجعّية كما    10العام على أفضل وجه عمال أبحكام الفقرة الثانية من الفصل  

ية الوضعيات. وعليه  سبق للمحكمة وأن بيّنت يف مناسبات سابقة أّن تطبيق األحكام الرتتيبية بصفة رجعّية ال ميكن أن يكون إال بصفة استثنائية ويف ابب تسو 
يعّد من قبيل التوّسع يف االستثناء   2013نة فإّن إكساب األحكام موضوع التنقيح مفعوال رجعيا لرجها من ميزانية السنة اجلارية ليعود أبترها املايل إىل مطلع س

 .  953وهو ما ال يستساغ قانوان ضرورة اّن االتفاقيات املربمة بني اإلدارة والنقاابت املهنية ال ميكن هلا البّتة خمالفة أحكام الدستور 
 .954عروض واعتبار أحكامه منطبقة من اتريخ نفاذه عمال مببدإ عدم رجعية املقّررات اإلداريّة يّتجه حذف األتر الرجعي ألحكام مشروع األمر امل •
ّن مجيع القرارات  ال جيوز التنصيص على أّن سراين مفعول مشروع األمر يكون بصفة رجعّية وذلك احرتاما لقاعدة عدم رجعية املقررات اإلدارية اليت تقتضي أ  •

رجعيّ  أترا  أو فرديّة ال جيوز تضمينها  الرجعي يتعدى  اإلداريّة سواء كانت ترتيبية عامة  القرار  الزمن ألن مصدر  لقواعد االختصاص من حيث  ا وذلك احرتاما 
 .955حدود اختصاص سلفه وأتسيسا عليه فإن سراين مفعول النص يكون من اتريخ دخوله حيز التنفيذ

الرتتيبية • األوامر  رجعّية  عدم  مبدإ  مع  يتناىف  رجعّية  بصفة  املربّزين  للمدّرسني  العمل  ساعات  على    إّن ختفيض  التنصيص  ابعتبار  التأجري  نظام  على  أتتري  وله 
 .956احتساب ساعات التدريس اليت يقوم هبا املدّرسون املربزون التابعون لوزارة الرتبية زايدة على التوقيت املطلوب كساعات إضافّية 

 
 

 اخلامس: مالحظات تتعّلق ابملنشآت واملؤسسات العمومية:   الفرع
 مؤسسات صحيّة:  :األوىلالفقرة  

 
 الربانمج   إبحداث  املتعلقة  2012  لسنة  التكميلي  املالية  قانون  أحكام  بتطبيق  واملتعلق  2012  أوت  10  يف  امل رخ  2012  لسنة  1224  عدد  األمر  وامتام  املتعلق بتنقيح   16928امللف االستشاري عدد     951

 . 2014 ديسمرب 5 يف امل رخ 2014  لسنة 4251 عدد  ابألمر وامتامه تنقيحه مت  كما  االجتماعي للسكن اخلصوصي
  بعنوان  األورويب االحتاد قبل من التونسية للبالد املمنوحة  احلصة اطار يف التونسي الزيتون زيت تصدير  يف اخلواص للمصدرين الرتخيص وسحب منح وشروط صيغ املتعلق بضبط 16855امللف االستشاري عدد   952
 . 2015 سنة

 الرتبية. لوزارة التابعني العامني القيمني سلك أتجري نظام بضبط املتعلق 2013 جوان  10 يف امل رخ 2013 لسنة 2524  عدد األمر املتعلق إبمتام 16990امللف االستشاري عدد    953
 والرايضة.  الشباب لوزارة ابلنظر الراجعني البدنية الرتبية مدرسي لفائدة خاصة شهرية منحة املتعلق إبحداث 17017امللف االستشاري عدد    954
 املتعّلق بضبط نظام أتجري خمتلف اشغال مناظرات انتداب وترقية املدرسني التكنولوجيني.  17077امللف االستشاري عدد    955
  الرتبية   لوزارة  التابعني  املربزين  املدرسني  بسلك  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق  2004  أكتوبر  19  يف  امل رخ  2004  لسنة  2438  عدد  األمر  وامتام  املتعّلق بتنقيح  17124امللف االستشاري عدد     956
 العلمي.  والبحث العايل التعليم ولوزارة
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يتّ  • العسكريّة  جه التأكيد  للتمييز بني اختصاصات مدرسة الصّحة العسكريّة واختصاصات مدارس صحّية عسكريّة أخرى على غرار املدرسة التطبيقية للصّحة 
املتعّلق بقانون    1991ديسمرب    31امل رّخ يف    1991لسنة    98من القانون عدد    84الصّحة العسكريّة مبقتضى الفصل    على املهّمة األساسّية املسندة ملدرسة

 .957وهي تكوين املمّرضني واملخربين واحملّضرين يف الصيدلة لفائدة امل ّسسات االستشفائّية للصّحة العسكرية  1992املالية لسنة 
املتعلق ابلتنظيم    1991لسنة    63من القانون عدد    9اب أن مشروع األمر احلكومي يتنّزل يف إطار تطبيق أحكام الفصل  يتبني ابلرجوع إىل وتيقة شرح األسب •

رجوع إىل مقتضيات  الصّحي والذي ينص على أنه ختضع اهلياكل الراجعة ابلنظر إىل وزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية إىل نصوص خاصة". وعليه، يتحّتم ال
منه على أّن ضبط املبادئ األساسية للصّحة العمومّية يكون من جمال القانون ويف هذا اإلطار    65لتحديد طبيعة النصوص اخلاصة حيث نص الفصل  الدستور  

  63القانون عدد  الذي ضبط هذه املبادئ العاّمة. ابلتايل فإن ورود مشروع األمر احلكومي يف صيغة أمر ترتييب يستند إىل  1991لسنة  63يتنّزل القانون عدد 
ضّمن مقتضيات خمالفة هلا  املشار إليه يفهم منه خضوع اهلياكل الصحّية العسكريّة للمبادئ العامة املسطّرة ابلقانون سالف الذكر مبا ال ميكن معه للمشروع أن يت 

نون من خالل التنصيص على أّن اهلياكل الصحّية العسكريّة  من القا  17مبا يّتجه معه احرتاما ملبدإ هرمية النصوص القانونية مالءمة أحكام املشروع مع الفصل  
 .  958تكون إما يف شكل م سسات عمومية ذات صبغة إدارية أو م سسات عمومية للصّحة 

ة الصّحة واحملّددة  زار إّن أتهيل القرار الوزاري ضبط الشروط واإلجراءات للتسمية يف اخلطط الوظيفية مبختلف أصناف امل سسات االستشفائية والصحية التابعة لو  •
أنّ  إذ  الصيغ والشكليات  مبدإ توازي  أّن يف ذلك تعارضا مع  املقتضيات كما  القانونية هلذه  القيمة  ترتيبية يعّد تنزيال من  أوامر  التسمية يف  مبقتضى  تتّم  ه طاملا 

الفصل   معىن  على  الوظيفية أبمر  القانون عدد    32اخلطط  هذه    1991جويلية    29امل رخ يف    1991لسنة    63من  فإّن شروط  الصّحي  املتعلق ابلتنظيم 
زير الصّحة  التسمية يتحّتم أن تضبط بنّص من نفس الدرجة على األقل هذا عالوة على التعارض مع مبدإ عدم تركيز السلطات لدى نفس اجلهة نظرا لكون و 

 .959يف الذين سيقرتحهم على رئيس احلكومة بصفته سلطة التسمية   هو سلطة االقرتاح وليس له أن يضبط شروطا إضافّية لتلك الواردة ابألوامر الرتتيبية

 مؤسسات تربوية:  :الفقرة الثانية

يدة وحّل الذات  إّن حتويل صبغة م سسة عمومية من إداريّة إىل أخرى ال تكتسي صبغة إداريّة )علمية وتكنولوجية( أو العكس ال يفيد إحداث ذات معنوية جد  •
 سسة وما يستتبع ذلك من ضرورة إلحالة ممتلكاهتا إىل م سسة عمومية أخرى يف صورة بقاء احلاجة إىل احلفاظ على املرفق العام الذي  املعنوية األصلّية لتلك امل 

الصبغة   بتحويل  يتغرّي  مل  االفرتاضّية  تونس  جلامعة  املوكول  العام  املرفق  أّن  واملالحظ  املنحّلة.  العمومية  امل سسة  بعث  وقع  أجله  المن  أّن  األساسي  كما  نظام 
لمي االفرتاضي مل تتم  لألعوان العاملني هبا ابق على حاله وكذلك سلطة اإلشراف على امل سسة العمومية بعينها. هذا ابإلضافة إىل أّن مرفقها العام للبحث الع

ولن تتغرّي    2002لسنة    112اتها مبقتضى األمر عدد  إحالته إىل م سسة عمومّية أخرى تعىن بتسيري نفس املرفق مبا يفيد أّن اجلامعة ابقية على حاهلا منذ إحد
يها من االلتزامات  إال صبغتها. ومبا أّن الذات املعنوية للم سسة العمومية هي نفسها فيصبح من البديهي أن تواصل االنتفاع بنفس حقوقها وأن تتحّمل ما عل

تبقي على ممتلكاهتا مبا جيعل من إجراءات حّل جامعة تونس االفرتاضّية على معىن الفقرة ابلرغم من تغيري صبغتها من إداريّة إىل علمّية وتكنولوجّية وكذلك أن  
 .960دون جدوى مما يّتجه معه العدول عنها واالكتفاء بتحويل صبغة اجلامعة 2االوىل من الفصل 

الفصل   • أحكام  من  عدد    29يستنتج  التوجيهي  القانون  يف    2002سنة    80من  تقسيم  ا  2002جويلية    23امل رّخ  أن  املدرسي  والتعليم  ابلرتبية  ملتعلق 
ال فإّن  النموذجّية  اإلعداديّة  يتعلق ابملدارس  وفيما  قانون خاص  بنظام  منها  يتمّيز كل صنف  أصناف  إىل  والتكوينية  الرتبوية  من   60فصل  امل سسات  مكّرر 

الوزير املكّلف ابلرتبية بضبط   مقاييس املشاركة يف مناظرة الدخول إليها ويف هذا السياق ورد قرار وزير الرتبية  القانون املشار إليه قد خّص القرار الصادر عن 
الذي خّص صلب الفقرة الثانية من فصله الثان القرار الوزاري مبنح صفة املدرسة اإلعدادية النموذجّية. وعليه فإن ورود    2008ماي    14والتكوين امل رّخ يف  

 . 961قتضى مشروع األمر احلكومي يكون متعارضا مع النصوص القانونية مقتضيات ملنح الصفة النموذجية ملعهد مب
من مشروع األمر أن الغاية من إحداث املرصد الوطين للرتبية تتمّثل يف تركيز الرؤية االستشرافية وتطوير املنظومة    2جاء يف وتيقة شرح األسباب ويف الفصل   •

م تقريبا اليت يضطلع به اليوم املركز الوطين للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية عالوة على أّن هذا  الرتبوية على أساس حبوث ودراسات علمية وهي نفس املها
داث املركز اجلديد واإلبقاء  األخري له نفس الطبيعة القانونية للمركز املزمع إحداته ولضع كذلك إلشراف وزارة الرتبية. وبناء عليه إذا كانت النية مّتجهة حنو إح

خاصة به. على أنّه    ركز الوطين للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية فإنه يتعنّي اجتناب التداخل بني املهام املوكولة لكل منهما وإفراد كّل مركز مبهامعلى امل

 
 هبا.  التكوين نظام وضبط العسكرية الصحة مدرسة املتعّلق بتنظيم 17167امللف االستشاري عدد    957
 العسكرية.  الصحية املتعّلق بتنظيم اهلياكل 17253امللف االستشاري عدد    958
  مبختلف   العاملني  األسنان   وأطباء  والصيادلة  األطباء  أسالك  ألعوان   الوظيفية  ابخلطط  املتعلق  2009  سبتمرب  3  يف  امل رخ  2009  لسنة  2501  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16805امللف االستشاري عدد     959

 الصحة.  لوزارة التابعة والصحية االستشفائية امل سسات أصناف
 جامعة.  صيغة املتعّلق بتحويل 17127امللف االستشاري عدد    960
 الرتبية. وزارة إلشراف اخلاضعة العمومية امل سسات بعض تسميات املتعلق بتغيري 17153امللف االستشاري عدد    961
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بتنقيح األمر عدد   مع تعزيز مهامه وصالحياته وذلك  إّما اإلبقاء على املركز املوجود حاليا   2001سبتمرب    10خ يف  امل ر   2001لسنة    2143يستحسن 
يام بدوره على أفضل وجه  املتعلق إبحداث املركز الوطين للتجديد البيداغوجي والبحوث الدراسية مع احلرص على تدعيم إمكانياته البشرية واملادية لتمكينه من الق

من مشروع األمر من تنقيح لألمر   27إىل أّن ما تضّمنه الفصل  دون إحداث املركز اجلديد أو حذف املركز القدمي وتعويضه ابملركز اجلديد على أنه جتدر اإلشارة
املتعلق بتنظيم وزارة الرتبية يظّل وجيها يف كّل احلاالت ذلك أّن املهام املكّلف هبا املرصد الوطين    2009ديسمرب    21امل رخ يف    2009لسنة    3779عدد  

جديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية وهي نفس املهام اليت سيضطلع هبا املركز املزمع إحداته صلب  للكفاءات واملهن ااّددة يضطلع هبا حاليا املركز الوطين للت 
 .962ريه مشروع األمر املعروض مما يغدو معه مربّرا حذف املرصد من قائمة اهلياكل التابعة لوزارة الرتبية وحذف األحكام املتعّلقة مبهامه وتسي

ي لدار الكتب الوطنية مت التنصيص على أن يضّم ممثال عن اجلمعية التونسية للموتقني وهو ما يفتقد ملا يربّره خاصة وأّن  يف معرض حتديده لرتكيبة االس العلم •
وهو    اجلمعية عن النشاط  فيه خرقا ملبدإ املساواة بني منظمات ااتمع املدن العاملة يف جمال التوتيق عالوة على ما قد ينجّر عنه من إشكالّيات يف صورة توقف

اختيار وتعيني    ما يستوجب تعويض ذلك ابلتنصيص على أن تضم الرتكيبة ممثال عن منظمات ااتمع املدن العاملة يف جمال التوتيق واحلرص على بيان طريقة
وا من املفّكرين واجلامعيني واملثّقفني  هذا املمّثل. من جهة أخرى يّتجه التنصيص صراحة على أّن ممثّلي اهلياكل املعنية ابلتسمية ابالس العلمي جيب أن يكون

مثلني عن اجلامعات  العاملني يف ميدان الكتاب حىت ال يتحّول االس العلمي إىل جملس إداري اثن دون أي إضافة كاحلرص على إتراء تركيبة االس العلمي مب 
 .963التونسية وامل سسات الثقافّية اهلاّمة مثل بيت احلكمة 

املتعلق ابلتكوين املهين على أن اجلهاز الوطين للتكوين املهين يتكّون من    2008فيفري    11امل رّخ يف    2008لسنة    10من القانون عدد    32ينّص الفصل   •
ايل وختضع إلشراف الوزارة  هياكل تصّور وتسري ومساندة يف شكل م سسات عمومية ذات صبغة إداريّة أو غري إداريّة تتمّتع ابلشخصّية املدنية وابالستقالل امل

كوين مهين عمومية تكون اتبعة  املكّلفة ابلتكوين املهين أو لإلشراف املزدوج لكل من الوزارة املكّلفة ابلتكوين املهين والوزارة املعنّية مبجال التكوين وم سسات ت
املايل وختضع إلشراف  هلياكل تصّور وتسيري ومساندة أو يف شكل م سسات عمومية ذات صبغة إداريّة أو غري إد  اريّة تتمّتع ابلشخصّية املدنية وابالستقالل 

التنصيص على خضوع  الوزارة املكّلفة ابلتكوين املهين أو لإلشراف املزدوج لكل من الوزارة املكّلفة ابلتكوين املهين والوزارة املعنّية مبجال التكوين و  عليه يتجه 
 .964ملزدوج لوزارة الدفاع الوطين والوزارة املكّلفة ابلتكوين املهينالوكالة العسكرية للتكوين املهين لإلشراف ا

 مؤسسات اقتصاديّة:  :الفقرة الثالثة

ن الصناعات التقليدية  إّن اضطالع وزارة السياحة بتنفيذ سياسة الدولة يف ميدان الصناعات التقليدية يقتضي أن يسايره تعديل النّص املنّظم لإلشراف على ديوا •
وذلك درءا لكل تداخل يف  خاضعة إلشراف وزارة التجارة    2005لسنة    910كإحدى امل سسات املتداخلة يف امليدان واليت ما تزال على معىن األمر عدد  

 .965مهام الوزارتني املذكورتني 

 سلطة إشراف:   : الفقرة الرابعة

ر حتت إشراف الوزارة املكّلفة  ابلنظر لطبيعة مهام البنك الوطين للجينات ودور اهلياكل املتدّخلة يف إطار الشبكة الوطنية اليت يديرها فإنه حيّبذ وضع البنك املذكو  •
 .966ى غالبّية امل سسات العمومية للبحث العلمي الفالحي املعنية مبوضوع الرتاث اجليين احليوان والنبايتابلفالحة اليت تشرف عل

 تّمل نفقات:   :الفقرة اخلامسة 

وابلبعثا • املركزية  ابإلدارة  املباشرين  اخلارجية  الش ون  وزارة  أعوان  أبناء  تعليم  نفقات  الدولة  بتحّمل  املتعّلق  األمر  أحكام  سحب  والدائمة  ت  إّن  الدبلوماسّية 
وقنصليات بسفارات  يعملون  الذين  اإلداريّة  الصبغة  ذات  العمومية  وامل سسات  احمللّية  واجلماعات  الدولة  أعوان  على  ابخلارج   التونسية    والقنصلّية  اجلمهورية 

 
 تسيريه. وطرق تنظيمه وضبط للرتبية وطينال املرصد املتعّلق إبحداث 16813امللف االستشاري عدد    962
 سريها.  وطرق واملايل االداري وتنظيمها الوطنية الكتب دار مشموالت املتعلق بضبط 16903امللف االستشاري عدد    963
 مهامها.  وضبط املهين للتكوين عسكرية  وكالة املتعلق إبحداث 16921امللف االستشاري عدد    964
بتنقيح  16897امللف االستشاري عدد     965   لسنة   2864  عدد   ابألمر   تنقيحه  مت   كما  السياحة   وزارة  مشموالت  بضبط  املتعلق  2005  جويلية  27  يف   امل رخ  2005  لسنة  2122  عدد   األمر  وإمتام  املتعلق 

 املعدنية. املياه ديوان  على االشراف بتحويل املتعلق 2008 أوت 11 يف امل رخ 2008
 للجينات.  وطين بنك إبحداث املتعلق 2003  أوت 11 يف امل رخ 2003 لسنة 1748 عدد األمر وامتام املتعلق بتنقيح 16923امللف االستشاري عدد    966
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العمومية ابالستقاللية املالية. ويكون من املّتجه التنصيص  وكذلك مبمثليات املنشآت وامل سسات العمومية ابخلارج يتعارض مع مبدإ متّتع املنشآت وامل سسات  
 .967ر على أنه ابلنسبة ألعوان املنشآت وامل سسات العمومية ابخلارج فإن املصاريف حتمل على ميزانية املنشأة أو امل سسة الراجعني هلا ابلنظ

 خطط وظيفيّة:   :الفقرة السادسة

عدد   • القانون  إىل  ابلرجوع  فيفري    1989لسنة    9يتبنّي  غرّة  يف  عدد    1989امل رخ  األمر  أحكام  وإىل  العمومية  وامل ّسسات  واملنشآت  ابملسامهات  املتعّلق 
ة وصيغ املصادقة على  واملتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على امل سسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إداري  2002أكتوبر    7امل رّخ يف    2002لسنة    2198

مو  ضرورة  يفيد  ما  تتضّمن  ال  أّّنا  على كاهلها  املوضوعة  االلتزامات  وحتديد  امل سسة  جملس  أعضاء  تعيني  وشروط  وطرق  فيها  التصّرف  سلطة  أعمال  افقة 
غري أّن مقتضيات مشروع األمر املعروض    اإلشراف على مقّررات التسمية يف اخلطط الوظيفية إذ يقتصر دورها على دراسة شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية 

إشراف دون مببدإ ال  لذا وعمال  منها  اإلعفاء  مقّررات  مساعد وعلى  عام  مدير  التسمية يف خطّة  مقّررات  على  اإلشراف  موافقة سلطة  على  نص وال    تنص 
 .968إشراف خارج حدود النص يّتجه حذف شرط موافقة سلطة اإلشراف 

املتعلق ابملسامهات واملنشآت وامل سسات العمومية على أنه يقع ضبط   1989فيفري   1امل رّخ يف  1989لسنة  9نون عدد )عاشرا( من القا  33ينص الفصل  •
للتكوين املهين ال ميكن  شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية وصيغها أبمر وتطبيقا لألحكام سالفة الذكر فإّن شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية ابلوكالة التونسية 

ابلرائد الرمسي    ن تضبط صلب األمر املتعلق ابملصادقة على النظام األساسي اخلاص خاّصة وأّن النظام األساسي اخلاص يّتخذ شكل ملحق لألمر وال يقع نشرهأ
ا يدرج مباشرة ابألمر ذاته  للجمهورية التونسية على خالف ذلك فإّن األمر املتعّلق بضبط شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية والذي ال يّتخذ شكل ملحق وإ ّ 

 .969والذي يتم نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية
ية واألقدمية املطلوبة  يتجه مراجعة مقتضيات الشروط الدنيا إلسناد اخلطط الوظيفية يف اجتاه احلرص على ضرورة توفّر حّد أدىن من التوازن بني الشهادات العلم  •

حفاظا على عدم تساوي الشهادات العلمية املتحّصل عليها من املرتّشحني من حيث عدد سنوات الدراسة ذلك أنه ال ميكن    للرتّشح ملختلف اخلطط الوظيفية
 .970أن يتساوى مرتّشح متحّصل على شهادة الدكتوراه مع مرتّشح متحّصل على شهادة املاجستري 

   هياكل تنظيمية:  : الفقرة السابعة

ط املهام األساسّية لكل هيكل إداري حىت يتسىن الحقا ضبط دليل إجراءات واضح لكل إجراء ومهّمة كما يتوىّل حتديد  يتمّثل دور اهليكل التنظيمي يف ضب  •
اليت تضطلع هبا خمتل املهام  يتوّل ضبط  مل  املعروض  التنظيمي  اهليكل  أّن  هيكل ابآلخر، غري  تربط كّل  اليت  والعضوية  الوظيفية  الفرعية  العالقات  اإلدارات  ف 

 .971حل التابعة لإلدارات كما مل يضبط اخلطط الوظيفية املخّولة لإلطارات املكّلفة بتسيريها واملصا
ولة للمشرفني عليها  طاملا أّن خصوصية اهلياكل التنظيمية لكل شركة جهوية للنقل الربي عرب الطرقات من شأّنا أن حتّدد مستوى وطبيعة اخلطط الوظيفية املوك •

ل إمتام سّن وإصدار بقية اهلياكل التنظيمية كي تتوّضح الرؤية بشأن مدى إمكانية توحيد القواعد الرتتيبية املتعّلقة بضبط شروط  فإنه من الصائب ويف مقام أو 
صعوابت  ا قد ينشئ  إسناد اخلطط الوظيفية ابلشركات املعنية سيما وأّن ذلك قد يتعارض مع خصوصّية التفاضل اهلرمي للهياكل املتفّرعة عن تنظيم كّل شركة مم

 .972يف تطبيق أحكام مشروع األمر 
ياكل غري أّن ملحق  يهدف اهليكل التنظيمي أساسا إىل حتديد مجيع اهلياكل اليت تشتمل عليها امل سسة وضبط مهامها األساسّية وضبط اخلطط املرتبطة هبذه اهل •

مهام الكتابة وحتديد اإلطار املكّلف بتسيريها على الرغم من وجود هيكل الكتابة  مشروع األمر احلكومي مل يذكر الكتابة ومل يتم ختصيص مقتضيات صلبه لبيان  
اجلهوية للنقل ببنزرت مبا حيقق   ابلرسم البيان للهيكل التنظيمي وعليه فإنه يتعنّي إدراج البياانت املتعّلقة ابلكتابة صلب امللحق املتعلق ابهليكل التنظيمي للشركة

 .973لبيانالتطابق بينه وبني الرسم ا

 الفرع السادس: مالحظات تتعّلق ابلتهيئة الرتابية والتعمري: 
 

 ابخلارج.  والقنصلية والدائمة الدبلوماسية وابلبعثات املركزية ابإلدارة املباشرين اخلارجية الش ون  وزارة أعوان  أبناء تعليم نفقات الدولة املتعلق بتحّمل 16979امللف االستشاري عدد    967
 السيارة.  الطرقات تونس بشركة منها االعفاء وشروط الوظيفية اخلطط إسناد شروط املتعلق بضبط 16869امللف االستشاري عدد    968
 املهين.  للتكوين التونسية الوكالة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعلق ابملصادقة 16879امللف االستشاري عدد    969
 الصيدلية.  للصناعات التونسية ابلشركة منها واالعفاء الوظيفية اخلطط إسناد شروط املتعّلق بضبط 17209امللف االستشاري عدد    970
 االجتماعي.  للضمان  الوطين للصندوق التنظيمي اهليكل املتعلق بضبط 16837امللف االستشاري عدد    971
 املتعّلق بضبط شروط اسناد اخلطط الوظيفية واالعفاء منها ابلشركات اجلهوية للنقل الربي للمسافرين عرب الطرقات.  17046االستشاري عدد  امللف   972
 ببنزرت.  للنقل اجلهوية للشركة التنظيمي اهليكل املتعّلق بضبط 17197امللف االستشاري عدد    973
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 تغيري صبغة عقار:  :األوىلالفقرة  

املنتصبة مبحالت سكنية جزاء عدم احلصول على رخصة يف تغيري صبغة عقار تكون   • العديد من رايض األطفال  اليت تعمد إىل غلق  البلدايت  قد قامت  إّن 
 .974)مكّرر(  84و   75ن يف إطار ما ختّوله هلا جمّلة التهيئة الرتابية والتعمري وخاصة الفصل إبعمال سلطتها طبق القانو 

 مساحات جتارية كربى:  :الفقرة الثانية

مكّرر من جملة التهيئة الرتابية والتعمري وبناء عليه فإّن    5يتعّلق مشروع األمر ابحلّط من املسافة الدنيا املستوجبة لرتكيز مساحة جتارية كربى على معىن الفصل   •
مكّرر وال ميكن توسيع جمال االستثناء    5الفصل  احلّط من املسافة القانونية الدنيا املستوجبة يكون استثناء لقاعدة التحجري املنصوص عليها ابلفقرة األوىل من  

  28امل رّخ يف    2013لسنة    664وإعماله قبل التأّكد من انعدام امكانية تطبيق القاعدة املنصوص عليها ابلفقرة األوىل املشار إليها فضال عن أّن األمر عدد  
ت التجارية الكربى واملراكز التجارية نّص على ضرورة األخذ بعني االعتبار  املتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الرتخيص يف تركيز املساحا  2013جانفي  

من ذات األمر على أنه "عند استيفاء طالب الرخصة    10خلصوصيات املنطقة اجليولوجية واهلدرولوجية والطبيعية واالجتماعية واالقتصادية . كما نّص الفصل  
يز التجاري يضمن رأيها النهائي يف حمضر جلسة يرفع إىل الوزير املكّلف ابلتجارة للبت يف مآل املطلب. ويف  للتعديالت املقرتحة من طرف اللجنة الوطنية للتجه

مكّرر من جملة التهيئة الرتابية والتعمري عند االقتضاء. وابلتايل فإنه    5صورة املوافقة على املشروع يتّم استصدار أمر احلّط من املسافة املنصوص عليه ابلفصل  
  2013لسنة    664قبل مباشرة إجراءات استصدار أمر احلّط من املسافة الدنيا استيفاء ملف طلب الرتخيص جلميع اإلجراءات املستوجبة ابألمر عدد  يتعني  

ل على موافقة الوزير  و املشار إليه أعاله وخاصة إدخال مجيع التعديالت اليت تطلبها اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري عقب االطالع ملرة أوىل على امللف واحلص
التجارة إذ أنّ    15حمضر اجللسة عدد    املكلف ابلتجارة غري أنه يتبني ابلرجوع إىل ملف االستشارة أنه مل يتضّمن الرأي النهائي للجنة وما يفيد موافقة وزير 

للمشروع الذي مّت التداول بشأنه ومن الرأي الفين للجنة    املضّمن ابمللّف يعّد أّولّيا ضرورة أنه ورد خاليا من كّل حتديد أو وصف تقين   2014ماي    9بتاريخ  
املشار إليه فضال عن أّن عبارة املوافقة    2013لسنة    664املشار إليها أعاله والذي يقتضي تبنّي احرتام املستثمر ألحكام البابني الثان والثالث من األمر عدد  

ا يف  املقّدمة  وااللتزامات  التوضيحات  ضوء  على  امللف  الشركة  على  ملف  استيفاء  على  تربهن  أن  شأّنا  من  ليس  الذكر  آنف  اجللسة  مبحضر  الواردة  مللف 
جراءات املستوجبة  لإلجراءات املستوجبة خاصة وأنه ورد به حتّفظات من ممثل وزير التجارة وبناء عليه ويف غياب ما من شأنه أن يدّل على استيفاء امللف لإل 

 .975األمر املعروض على صيغته احلالية فإنه يتعذر إبداء الرأي يف مشروع  
ة على دراسة امل تّرات  يتّضح من حمضر اجتماع اللجنة الوطنّية للتجهيز التجاري أّن اللجنة أبدت موافقتها على املشروع رغم خلّو املطلب من املصادقة النهائيّ  •

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الرتخيص    2013جانفي    28يف  امل رّخ    2013لسنة    664من األمر عدد    7على احمليط الطبيعي واحلال أّن الفصل  
ى أو مركز جتاري يف  يف تركيز املساحات التجاريّة الكربى واملراكز التجاريّة ينص على أنّه يتعنّي على طالب احلصول على ترخيص يف تركيز مساحة جتاريّة كرب 

الوزارة املكّلفة ابلتجارة ي  إيداع ملف لدى  الطبيعي يعّدها مكتب دراسات خمتص أو خبري مصادق عليها من  مرحلة أوىل  امل تّرات على احمليط  تّضمن دراسة 
ى املصادقة النهائّية على  طرف الوكالة الوطنّية حلماية احمليط طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل. وعليه، فإنه يتجه التأّكد من استكمال هذا اإلجراء واحلصول عل

من امل تّرات  الفصل    دراسة  مقتضيات  احرتامه  لعدم  للطعن  عرضة  اللجنة  قرار  يكون  ال  حىت  املشروع  إجناز  يف  الشروع  قبل  وذلك  املعنّية  الوكالة    7قبل 
 . 976املذكور

 

 مثال هتيئة عمرانيّة:  :الثالثةالفقرة  

 . 977تدعي حتريرها ابللغة العربية ابعتبارها اللغة الرمسية للبالد التونسية تعترب وتيقة الرتاتيب العمرانية جزءا ال يتجزأ من مشروع األمر املتعلق ابملصادقة وهو ما يس •
امة وجمّردة وابلتايل فإن  إّن املصادقة على وتيقة الرتاتيب العمرانية مبقتضى أمر حكومي من شأنه أن ينّزهلا منزلة الرتاتيب ابعتبارها مقتضيات تتضّمن قواعد ع •

القانون عدد  إعدادها ابللغة الفرنسية ال يتماشى م املتعلق بنشر القوانني ابلرائد الرمسي للجمهورية    1993جويلية    5امل رّخ يف    1993لسنة    64ع أحكام 
شرها  نسية ابللغة العربية وأّن نالتونسية وبنفاذها الذي اقتضى الفصل األّول منه أن يكون نشر القوانني واملراسيم واألوامر والقرارات ابلرائد الرمسي للجمهورية التو 

 
 احملل ابلنسبة لرايض األطفال.  ق بتغيري صبغةتتعلّ  687استشارة خاصة عدد   974
 كربى.   جتارية مساحة لرتكيز املنستري بوالية العمرانية التهيئة أبمثلة املغطاة املناطق حدود من كيلومرتات  مخس مسافة  من املتعلق ابحلط 16814امللف االستشاري عدد    975
 عروس.  بن لوالية الفالحية ابألراضي الصيانة مناطق حدود وبتحوير فالحية أرض قطعة صلوحية املتعلق بتغيري 17174امللف االستشاري عدد    976
 تونس.  والية من تونس حدائق ملنطقة التفصيلي التهيئة مثال على املتعلق ابملصادقة 16849امللف االستشاري عدد    977
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وض ابلغة العربية خاّصة  بلغة أخرى يكون على سبيل اإلعالم فحسب. وعليه فإنه من املّتجه إعداد وتيقة الرتاتيب العمرانية امللحقة مبشروع األمر احلكومي املعر 
 .978وأّن الطابع التقين اخلصوصي هلذه الوتيقة ال حيول دون تعريبها 

الفصل   • الرتابية وا  16نّص  التهيئة  املعنية وعلى املصاحل اإلدارية اجلهوية  من جملة  العمومّية  امل سسات واملنشآت  العمرانية على  التهيئة  أمثلة  لتعمري على إحالة 
روض  ع األمر احلكومي املعإلبداء الرأي فيه كتابيا مع التعليل يف مّدة أقصاها شهرين من اتريخ اتصاهلا به، غري أنّه ابلرجوع إىل امللف اإلداري املصاحب ملشرو 

والتثبت من مدى    يتبني غياب اإلحالة على امل ّسسات العمومية املذكورة وردود هذه األخرية عليها وهو ما أّدى إىل عدم متكني احملكمة من االطالع عليها
 .979احرتام هذا اإلجراء 

من األمر    4مها أبعماهلا لإلجراءات املنصوص عليها ابلفصل  ورد ملف االستشارة خاليا من امللف اإلداري الذي يفيد احرتام اللجنة الفنية االستشارية يف قيا  •
املتعلق برتكيب وطرق سري اللجان الفنّية االستشارية اجلهوية لألراضي الفالحية )تعليق األمثلة مبقر الوالية    1984أفريل    7امل رّخ يف    1984لسنة    386عدد  

لفالحية ونشر إعالم ابلصحف وتلّقي االعرتاضات واملالحظات( وهو ما حال دون االطالع على امللف  واملعتمدية والبلدية املعنية واملندوبية اجلهوية للتنمية ا
 . 980املشار إليه والتثبت من سالمة إجراءات ضبط مناطق الصيانة اليت اعتمدهتا اجلهة املستشرية 

 مثال هتيئة تفصيلي:   : الفقرة الرابعة

تت  • ضّمن قواعد عامة وملزمة  إّن املصادقة على واثئق مثال التهيئة التفصيلي ملنطقة سياحّية مبقتضى أمر حكومي من شأنه أن ينّزهلا منزلة الرتاتيب سيما وأّّنا 
املتعلق بنشر النصوص ابلرائد    1993ة  جويلي  5امل رّخ يف    1993لسنة    64وجمّردة وابلتايل فإّن إعدادها ابللغة الفرنسية ال يتماشى مع أحكام القانون عدد  

ابلرائد  والقارات  واألوامر  واملراسيم  القوانني  نشر  يكون  أن  يقتضي  الذي  منه  األّول  الفصل  وخاصة  وبنفاذها  التونسية  للجمهورية  للجمهورية    الرمسي  الرمسي 
 .981التونسية ابللغة العربية وأّن نشرها بلغة أخرى يكون على سبيل اإلعالم فحسب 

املساحة املشمولة  ضي املصادقة على مثال التهيئة التفصيلي احرتام مجلة من الشروط تتصل أساسا ابلعقار حيث تضّمنت الواثئق املكونة مللف االستشارة أّن  تقت •
جهة أخرى مبا جيعل عملية    ابملثال كانت موضوع عقد بيع مربم بني املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق ملك الدولة اخلاص من جهة والوكالة الصناعية من

املتعلق بكيفية التفويت يف العقارات التابعة مللك الدولة اخلاص والذي    1990سبتمرب    8امل رخ يف    1990لسنة    1431البيع خاضعة ألحكام األمر عدد  
 .982اتريخ امضاء العقد سنوات من 3منه الشروع يف اجناز املشروع الذي متت من أجله عملية التفويت يف أجل أقصاه  6اشرتط الفصل 

 تغيري صلوحيّة أراضي فالحيّة:   :الفقرة اخلامسة 

املتعلق حبماية االراضي الفالحية تغيري صلوحية األراضي الواقعة ابملناطق    1983نوفمرب    11امل رخ يف    1983لسنة    87من القانون عدد    8أوكل الفصل   •
عليها اب املنصوص  اجلهوية  الفالحية  االستشارية  الفنية  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  الفالحة  وزير  من  ابقرتاح  يصدر  االخرى أبمر  من ذات  الفالحية  السابع  لفصل 
الفال لألراضي  اجلهوية  االستشارية  الفنية  اللجنة  أعمال  تكتسيه  ملا  وابلنظر  عليه  بناء  إجراءا وجوبيا.  استشارهتا  من  مبا جيعل  فنية وما  القانون  من صبغة  حية 

املتعلق برتكيب    1984أفريل    7امل رخ يف    1984لسنة    386تعكسه من متثيلية ملختلف املصاحل املركزية واجلهوية املعنية ابألراضي الفالحية فإن األمر عدد  
بفصليه   ضبط  الفالحية  لألراضي  اجلهوية  االستشارية  اللجان  سري  لصّحة    3و    2وطرق  حمّددة  وبنصاهبا كشروط  املذكورة  اللجان  برتكيبة  املتعلقة  الشروط 

املعني اللجنة  املثبتة النعقاد  الواثئق  املنبثقة عنها. وبتفحص  اجتمعت يف جلسة أوىل حبضور  االعمال  اللجنة قد  وأوراق حضور يربز أن هذه    5ة من حماضر 
من ذات األمر اشرتطت حضور تلثي االعضاء على    3مبا جيعل نصاهبا غري مكتمل خالل اجللسة األوىل إذ أّن الفقرة الثانية من الفصل    11أعضاء من أصل  

عضوا حىت تعترب جلسات اللجنة قانونية علما وأّن حضور ابقي األشخاص املمضني    11ضاء من أصل  أع  8األقل ابعتبار أن النصاب ال يكتمل إال حبضور  
حب يتمّتعون  الذين  األعضاء  ابقي  على خالف  استشاراّي  رأاي  هلم  أّن  إذ  وتركيبتها  اللجنة  أعمال  على صّحة  له  أتتري  احلضور ال  بطاقة  مث  على  التصويت.  ق 

من    3مبا جيعل نصاهبا غري مكتمل خالل اجللسة الثانية أيضا إذ أّن الفقرة الثانية من الفصل    11أعضاء من أصل    6ضور  اجتمعت اللجنة يف جلسة اثنية حب 

 
 وف من معتمدية سيدي خملوف من والية مدنني. املتعلق ابملصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية اجل 17044امللف االستشاري عدد    978
 الكاف.  والية من اخلصباء القلعة لبلدية العمرانية التهيئة مثال مراجعة على املتعلق ابملصادقة 16924امللف االستشاري عدد    979
 القصرين.  لوالية الفالحية ابألراضي الصيانة مناطق املتعلق بضبط 16850امللف االستشاري عدد    980
 ابألراضي  الصيانة  مناطق  املتعلق بضبط  16850جندوبة و امللف االستشاري عدد    والية  من  األطالل  فج  الصناعية  للمنطقة  التفصيلي  التهيئة  مثال  على  املتعلق ابملصادقة  16993امللف االستشاري عدد     981

 القصرين.  لوالية الفالحية
 املتعلق ابملصادقة على مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الصناعية كستيليا من والية توزر. 16896امللف االستشاري عدد    982
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املتجه تصحيح اإلجراءات اليت تعترب جوهرية على معىن القانون عد لسنة    87د  ذات األمر اشرتطت حضور تلثي األعضاء على األقل. وبناء عليه فإنه من 
 .983ملا هلا من أتتري على صّحة مشروع األمر املعروض  1984لسنة  386عدد واألمر  1983

جعا ملعرفة املواقع  من الضروري اعتماد مستخرج خارطة يكون أكثر وضوحا ابستخدام ألوان متييزية سيما وأنه يعّد جزءا ال يتجزأ من مشروع األمر احلكومي ومر  •
 .984زمع مراجعة حدودها ولتحديد دقيق ملساحة وحدود القطعة الفالحّية امل

عن املشروع ابعتبار  تضمن ملف االستشارة نسخة من مراسلة تشري إىل ضرورة القيام بدراسة مفّصلة أتخذ بعني االعتبار مدى أتتري الكميات اإلضافّية النامجة   •
وتيقة تفيد استيفاء الدراسة املطلوبة خاصة أّن هلا أتتريا على    التكثيف على منظومة التطهري بتونس الغربية غري أّن امللف املعروض على احملكمة ورد خاليا من أي

 .985البنية التحتية للمنطقة املهّيأة واجته تبعا لذلك التثبت من مدى توفرها قبل إصدار األمر احلكومي املعروض 

 ضبط مناطق الصيانة:  :الفقرة السادسة

الفال • لألراضي  االستشارية  اجلهوية  اللجنة  جلسة  حمضر  يف  بتاريخ  ورد  املنعقدة  تطاوين  بوالية  مبراجعة    2014أوت    8حية  القيادة  جلنة  تكليف  مّت  أنه 
ارة يتبنّي أنه ورد  اإلصالحات الضرورية اليت سيقوم هبا مكتب الدراسات على أن تشفع هذه العملية مبحضر جلسة. وابلتثّبت يف الواثئق املكّونة مللف االستش

القيادة ومن ما يفيد قيام مكتب الدراسات ابإلصالحات املطلوبة منه. وهو ما تغدو معه أعمال اللجنة اجلهويّة االستشارية  خاليا من أّي إشارة ألعمال جلنة  
  إصدار مشروع األمر  لألراضي الفالحّية اليت سيتم على أساسها ضبط مناطق الصيانة غري مكتملة وعليه فإنه يتعنّي التثّبت من مدى قيام اللجنة أبعماهلا قبل

امل رّخ يف    1984لسنة    386من األمر عدد    4املعروض ويف حال تبوت عدم قيامها ابملهام املنوطة بعهدهتا فإنه يّتجه العدول عنه ذلك أنه يفهم من الفصل  
ق الصيانة جيب أن يصدر بناء  املتعلق برتكيب وطرق سري اللجان الفنية االستشارية اجلهوية لألراضي الفالحية أّن األمر املتعّلق بضبط مناط  1984أفريل    7

 .986على النتائج النهائّية ألعمال اللجنة اجلهوية االستشارية وليس على املراحل األوىل من هذه األعمال أو على جزء منها 

  دائرة مّدخرات عقارية:  : الفقرة السابعة

ذي ميكن أن تتمّتع به الوكالة العقارية للسكىن يف صورة احلال ال ميتّد إال لسّت  من جملة التهيئة الرتابية والتعمري أّن حق االولوية يف الشراء ال  42اقتضى الفصل   •
نفس   من  الرابعة  الفقرة  اقتضت  العّقارية كما  املّدخرات  لدائرة  احملّدد  األمر  نفاذ  اتريخ  من  أي  حتديدها  اتريخ  من  ابتداء  وذلك  القيود  سنوات  أّن  الفصل 

الدائرة املذكورة تبقى قائمة وحتتفظ مبفعوهلا يف حدود فرتة حق االولوية يف الشراء مبا مفاده أنه وبتجاوز هذه الفرتة  االحتياطّية على العقارات املسّجلة داخ ل 
  املتعلق إبحداث دائرة مّدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية  2009ماي    11امل رّخ يف    2009لسنة    1473تعترب منتهية املفعول. وابلعودة إىل األمر عدد  

ماي    16تونس بتاريخ  للسكىن مبنطقة ساقية الزيت من والية صفاقس يالحظ أّن الرائد الرمسي للجمهورية التونسية أين نشر األمر املذكور قد أودع مبقر والية  
إىل    2009ماي    22من يوم  املتعلق بنشر النصوص القانونية ودخوهلا حيز النفاذ ابتداء    1993لسنة    64مبا جيعله انفذا على معىن القانون عدد    2009

مبا جيعل   2015ماي    28ومل تتعّهد احملكمة اإلدارية مبشروع األمر احلكومي املاتل املتعلق بتمديد الفرتة آنفة الذكر إال بتاريخ    2015ماي    22حدود يوم  
ّجلة داخل دائرة املّدخرات العقارية ومبا جيعلها أيضا منتهية  فرتة التحديد األوىل منقضية املّدة وما يرتتب عن ذلك من سقوط قيود احتياطّية على العقارات املس

مر حكومي جديد  املفعول من حيث إمكانية التمديد يف هذه املّدة. األمر الذي يّتجه معه العدول عن مشروع األمر احلكومي املعروض واملبادرة ابستصدار أ
املنطقة يكون انّصا عل بنفس  العقارية  املّدخرات  لدائرة  الفصل  حمّدد  األوىل من  الفقرة  فيه مراعاة ألحكام  التمديد  قابلّية  الرتابية    42ى عدم  التهيئة  من جملة 

إىل ما سبق وابلعودة إىل الرائد  والتعمري وعلى انتفاع الوكالة العقارية للسكىن حبق األولوية يف الشراء داخل املنطقة احملّددة ابألمر املشار إليه أعاله. ابإلضافة  
لل  الزيت من والية صفاقس مب الرمسي  بلدية ساقية  هتيئة عمرانية يغّطي  مثال  النصوص قد تضمنت إشارة لوجود  أّن عديد  التونسية ميكن مالحظة  ا  جمهورية 

دقة. انطالقا مما سبق بيانه  صايستفاد منه أّن مراجعة املثال إن مل يكن قد مّت فعال فإّن األمثلة املذكورة يتوّجب أن تكون قد بلغت املراحل النهائية قبل عملية امل 
طي بلدية ساقية الزيت كيفما  فإنه جيدر التثّبت قبل املبادرة ابختاذ أمر حتديد منطقة املّدخرات العقارية من أّنا تقع خارج حدود مثال التهيئة العمرانية الذي يغ

الرتابية والتعمري وإال انتقل احلديث عن دائرة    40يقتضيه الفصل   التهيئة  تدّخل عقاري وعن ضرورة إعداد مثال تفصيلي يغطي املنطقة وفق أحكام  من جملة 
قيد اإلعداد  من نفس االة من قبل الوكالة العقارية للسكىن كذلك وقياسا على ما سبق بيانه فإنه من املّتجه التأكد من وجود مثال توجيهي للتهيئة  32الفصل 

داث دوائر املّدخرات العقارية جيب أن يكون مطابقا لألمثلة التوجيهية للتهيئة واملالحظ يف هذا الّصدد  املذكور قد اقتضى أّن إح  40من عدمه إذ أّن الفصل  

 
 بنزرت.  لوالية الفالحية ابألراضي الصيانة مناطق املتعّلق بضبط 17036امللف االستشاري عدد    983
 منوبة.  بوالية ومنوبة الليل وادي معتمدييت من جمردة  وادي من السفلى للمنطقة التابعة مبنوبة العقاري لتنظيما منطقة حدود املتعّلق مراجعة 17178امللف االستشاري عدد    984
 تونس.  والية من تونس حدائق ملنطقة التفصيلي التهيئة مثال على املتعلق ابملصادقة 16849امللف االستشاري عدد    985
 تطاوين.  لوالية الفالحية ابألراضي الصيانة مناطق املتعلق بضبط 16851امللف االستشاري عدد    986
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املتعّلق بضبط قائمة التجّمعات العمرانية الكربى واملناطق احلّساسة اليت تتطّلب إعداد أمثلة    1998أكتوبر    28امل رّخ يف    1998لسنة    2092أّن األمر عدد  
 .987قد اقتضى إعداد مثال توجيهي للتهيئة يغطي منطقة صفاقس الكربى  توجيهية للتهيئة 

 أراضي دولية ذات صبغة فالحيّة:   :الفقرة الثامنة

ألراضي  لقانونّية املتعلقة اباستقر فقه القضاء على اعتبار أّن ختويل اجلهة اإلداريّة صالحّية إجراء املعاينات الضروريّة والتنبيه على معاقدها املخالف للنصوص ا •
الفالحيّ  الثروة  الفالحّية واحلفاظ على  الدولية  األراضي  اجلهة املذكورة لواجب محاية  الفالحّية يستند إىل حتّمل  الصبغة  ة والسهر على عدم تغيري  الدولّية ذات 

ل معاقدها  احرتام  مدى  من  التحّقق  على  أن تكون حريصة  اإلدارة  على  الواجب  هذا  املسندة ويفرض  العقارات  وذلك ابلقيام  صبغة  عليه  احملمولة  اللتزامات 
ن حيّقق الغاية منها وهي  مبعاينات خالل مدة التحجري اليت تقتضيها الرتاتيب اجلاري هبا العمل ضرورة أّن إجراء املعاينة بعد انقضاء تلك املّدة ليس من شأنه أ

و  القانونّية  التحجري  مّدة  طيلة  فيها  التفويت  عدم  على  ابألرض  املنتفع  تلك  محل  تفادي  بوجوب  هبا  اإلخالل  صورة  يف  وإنذاره  استغالهلا  شروط  احرتام 
ت الصبغة الفالحّية.  اإلخالالت يف أجل معقول حيّدد ضمن اإلنذار لكي حيّقق الغاايت اليت سّن من أجلها التشريع املتعّلق ابلتفويت يف األراضي الدولّية ذا

للعقارات بعد انقضاء مّدة الرقابة اإلداريّة يغدو مبدئّيا مفتقدا ملا يربّره واقعا وقانوان خاّصة وأنه ال ميكن ترتيب أية آاثر  وبناء عليه فإّن القيام ابملعاينات امليدانّية  
جري القانونّية إذا  مّدة التحقانونية على املخالفات احلاصلة خارج مدة الرقابة والتحجري غري أنه ميكن لإلدارة ويف أجل معقول القيام مبعاينة العقار الدويل خارج  

 .988تعّلق األمر مبعاينة خمالفات مرتكبة داخل فرتة الرقابة 
ساس إىل مراقبة مدى  إّن حصول عملية التفويت يف العقار الدويل الفالحي خارج مّدة الرقابة اإلداريّة تنتفي معه الغاية من الشروط الفسخّية اليت هتدف ابأل •

ي لاللتزامات احملمولة عليه طيلة فرتة الرقابة اإلداريّة اليت ابنقضائها يصبح هذا األخري يف حّل من هذه االلتزامات وميكنه  احرتام املنتفع ابلعقار الدويل الفالح
التفويت يف    املتعّلق بعدم التفويت يف العقار وابلتايل فال مربّر لعدم متكينه من هذه الشهادة خاّصة إذا تبت احرتامه لبقية الشروط الفسخّية األخرى غري الشرط  

 .989العقار طيلة مّدة الرقابة 
صراحة على عدم جواز التفويت يف العقار أو الوعد ابلتفويت فيه كلّيا أو جزئّيا خالل مدة الرقابة    1995لسنة    21من القانون عدد    23لقد نّص الفصل   •

الغرض تعترب ابطلة بطالان مطلقا ابستثناء احلالة اليت يتم فيها التفويت    من نفس القانون نص على أّن األعمال ااراة والكتائب احملّررة يف   24كما أّن الفصل  
املشرّع خبصوص  بناء على ترخيص كتايب مسبق من طرف الوزيرين املكّلفني ابلفالحة وأبمالك الدولة وقد جرى عمل هذه احملكمة على اّن البيع املقصود من  

احلّق إّ ا هو البيع البات الذي تنتقل مبوجبه ّنائّيا ملكّية العقار الدويل الفالحي من البائع إىل املشرتي يف    األراضي الدولّية الفالحّية والذي رّتب عليه سقوط
ع املربمة  بناء عليه فإن عقود البيحني أّن الوعد ابلبيع هو مبثابة االلتزام الشخصي وال يرتّتب عليه نقل امللكّية وال لّول ابلتايل لإلدارة إصدار قرارات اإلسقاط. و 
رافها وال تنتج أيّة آاثر جتاه الغري  داخل فرتة الرقابة تعترب ابطلة وال تنتج أيّة آاثر جتاه الدولة والغري بصفة عاّمة يف حني أّن عقود الوعد ابلبيع تبقى قائمة بني أط

الرقابة فإّنا تنتج آاثرها كاملة بني األ املربمة خارج فرتة  العقود  أّما  الفرتة  مّت تطهريه من  داخل هذه  قد  العقود  العقار موضوع هذه  إذا كان  الغري  طراف وجتاه 
 .990الشروط الفسخّية املتعّلقة به 

املتعّلق حبماية األراضي الفالحّية فقد استقّر عمل احملكمة اإلداريّة    1983نوفمرب    11امل رّخ يف    1983لسنة    87استئناسا ابلفصل األّول من القانون عدد   •
احلة لذلك االنتاج أو اليت وقع ترتيبها  على أّن األراضي الدولّية الفالحّية هي األراضي اليت متلكها الدولة واملعّدة لإلنتاج الفالحي أو اليت ميكن أن تصبح ص 

بة لألراضي الفالحّية  كأراض فالحّية طبقا للتشريع اجلاري به العمل وال تفقد هذه األراضي صبغتها الفالحّية إال وفقا لإلجراءات املتمثلة يف ما يلي: ابلنس
مللك الدولة للغاابت واألراضي اخلاضعة لنظام الغاابت حسب جملة الغاابت ابستثناء    املصّنفة مناطق حتجري )املناطق السقوية العمومية واألراضي الغابّية التابعة

)األر  صيانة  مناطق  املصّنفة  الفالحّية  لألراضي  ابلنسبة  أما  هبا.  اخلاصة  القوانني  نطاق  يف  إال  صبغتها  تغيري  ميكن  املرعى(: ال  محاية  أراضي  يتعنّي  اليت  اضي 
ا من أتر على االنتاج الفالحي الوطين واليت يتم ضبطها يف كّل والية أبمر يصدر ابقرتاح من وزير الفالحة وبعد أخذ رأي اللجنة  صلوحيّتها الفالحّية نظرا ملا هل

لفالحّية األخرى  بة لألراضي االفنية االستشاريّة اجلهوية لألراضي الفالحّية( فغنه ال ميكن تغيري صبغتها الفالحّية إال أبمر يصدر وفق نفس اإلجراءات. أّما ابلنس
حّية وبناء عليه فإن إدراج  فإنه ال ميكن تغيري صبغتها إال أبمر يصدر ابقرتاح من وزير الفالحة وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية االستشاريّة اجلهويّة لألراضي الفال

 
 صفاقس.  والية من الزيت ساقية مبنطقة العقارية املدخرات بدائرة للسكىن العقارية الوكالة لفائدة الشراء أولوية حق ممارسة  فرتة يف املتعلق ابلتمديد 16959امللف االستشاري عدد    987
 ق إببداء الرأي خبصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الشروط الفسخّية املضّمنة بعقود التفويت يف العقارات الدولية الفالحّية. تتعلّ  646استشارة خاصة عدد   988
 ة. ق إببداء الرأي خبصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الشروط الفسخّية املضّمنة بعقود التفويت يف العقارات الدولية الفالحيّ تتعلّ  646استشارة خاصة عدد   989
 تتعلق إببداء الرأي خبصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الشروط الفسخّية املضّمنة بعقود التفويت يف العقارات الدولية الفالحّية.  646استشارة خاصة عدد   990
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ة ال يفيد ابلضرورة أّن هذا العقار فقد صبغته الفالحّية طاملا مل يتّم  عقار معنّي ضمن مثال التهيئة العمرانية أو دوائر التدّخل العقاري أو دوائر املّدخرات العقاريّ 
 .991احرتام إجراءات تغيري الصبغة املشار إليها إليها 

لألنشطة    تفع ابالسنادإّن حتقق شرط االستغالل املباشر ليس له عالقة مباشرة مبسألة اإلقامة ابلعقار من عدمها ذلك أّن هذا الشرط يتحّقق بثبوت ممارسة املن  •
املب االستغالل  على حتقق شرط  دليال  ذاهتا  حّد  يف  تعترب  ال  اإلقامة ابلعقار  فإّن  وتنميتها وعليه  الفالحّية  األراضي  ليست  الضرورية إلحياء  العربة  أّن  إذ  اشر 

سطة الغري فإن حتّقق شرط االستغالل املباشر يتوّقف  ابلتواجد ابلعقار بل مبا يتم اجنازه فيه من أعمال وأنشطة. من جهة اثنية ويف ما لّص حالة االستغالل بوا
فيد من االسناد )أجري( أو  على طبيعة العالقة اليت تربط املنتفع ابإلسناد ابلغري الذي ميارس نشاطا على العقار فإذا كان الغري يعمل ابلعقار ابسم وحلساب املست

و مسدي خدمات( أو ينجز جزءا حمّددا من مشروع او نشاط أو يساهم فيه )مناول أو شريك(  ي ّدي له خذمة معيّنة مبقابل حمّدد )مزّود أو مقاول أشغال أ 
الغري من كامل   بينهما تنطوي على متكني  العالقة  إذا كانت  أّما  املنتفع ابإلسناد  متوّفرا يف جانب  املباشر يعترب  منه  فإّن شرط االستغالل  من جزء  العقار أو 

مشروع خاص به على متكني الغري من كامل العقار أو جزء منه ليستغّله هذا االخري يف نشاط أو مشروع خاص به على نفقته    ليستغّله هذا األخري يف نشاط أو
ميكن  عترب كراء للعقار وال  وحلسابه اخلاص فإّن شرط االستغالل املباشر ينتفي جزئّيا أو كلّيا طاملا أن وضع العّقار أو جزء منه على ذّمة الغري يف هذه الصورة ي

املتعلق ابلعقارات الدولّية    1995فيفري    13امل رّخ يف    1995لسنة    21من القانون عدد    23اعتباره من قبيل االستغالل الفالحي املباشر على معىن الفصل  
لوطنية االستشاريّة واللجان  املتعّلق بضبط تركيبة وكيفية سري اللجنة ا  1970جوان    9امل رّخ يف    1970لسنة    1999من األمر عدد    12الفالحّية والفصل  

 .992اجلهوية اخلاصة إبسناد األراضي الدولية ذات الصبغة الفالحية وشروط التفويت فيها 

   أكرية جتاريّة:  :الفقرة التاسعة 

ل عليها عالوة على أنّه يف ظل القانون  من الناحية املبدئّية فإنه ميكن لصاحب احلرفة املطالبة حبّقه يف امللكّية التجاريّة إذا ما استوىف الشروط الضروريّة للحصو  •
امللكّية التجاريّة ابالعتماد على البنود املضّمنة   املنظّم لألكرية التجاريّة فإنه ال ميكن حرمان أصحاب احلرف من احلّق يف  أو بكرّاسات  احلايل  بعقود التسويغ 

ة أدىن من القوانني وال ميكن االعتداد مبا تضّمنته هذه االتفاقات من مقتضيات خمالفة  الشروط اليت ولئن تعترب من مصادر االلتزام فإّنا تظّل ذات قيمة قانونيّ 
 .993للقوانني

الفصل   • من  اخلامسة  املطّة  إىل  ابلعودة  عدد    2يتبنّي  القانون  يف    1977لسنة    37من  املسّوغني    1977ماي    25امل رّخ  بني  العالقات  بتنظيم  املتعلق 
على عقود تسويغ العقارات أو احملالت اليت هي على ملك الدولة أو البلدايت أو امل سسات العمومية أو اليت هي ذات مصلحة  واملتسّوغني أّن أحكامه تنطبق  

تتوفر فيها    عمومية وعلى عقود تسويغ العقارات املعّدة من طرف ااموعات ألشغال ذات مصلحة عمومية يف صورة ما إذا كانت هاته العقارات أو احملالت
ملا توفّرت فيها بقية  السابقة وبناء عليه فإنه ال ميكن استثناء أمالك الدولة وامل سسات العمومية من تطبيق أحكام القانون املتعّلق ابألكرية التجاريّة طا  االحكام 

 .994الشروط املتعّلقة أساس بصفة صاحب امللك التجاري ومبّدة الكراء 
الشراء يعود للمتسّوغني والش • سواء    1956جانفي    1اغلني األصليني لألمالك الراجعة للدولة واملتأتية من أمالك األجانب املكتسبة قبل  إّن حق األولوية يف 

املتعلق    1991أوت    2امل رّخ يف    1991لسنة    78كانت ذات استعمال مهين أو جتاري أو معّدة للسكىن وذات صبغة اجتماعية طبقا ألحكام القانون عدد  
ا  العقارات  يف  التفويت  وفاة  بشروط  فإّن  أخرى،  جهة  من  الفرنسية.  واحلكومة  التونسية  احلكومة  بني  املربمة  لالتفاقيات  واخلاضعة  الدولة  من طرف  ملكتسبة 

نقل  ت  1956ية قبل جوان  املتسوّغ أو الشاغل األصلي املتمّتع حبق األولية يف الشراء لعقار عائد ابمللكية للدولة ومتأّت من أمالك األجانب املكتسبة أو املبن
 .995حتما هذا احلق إىل ورتته الذين جيب أن تتوفّر فيهم ذات الشروط اليت كانت متوفّرة فيه واليت أكسبنه حّق االولوية يف الشراء 

   ملك الدولة:  :الفقرة العاشرة

 
   ت يف العقارات الدولية الفالحّية.تتعلق إببداء الرأي خبصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الشروط الفسخّية املضّمنة بعقود التفوي 646استشارة خاصة عدد   991
 تتعلق إببداء الرأي خبصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الشروط الفسخّية املضّمنة بعقود التفويت يف العقارات الدولية الفالحّية.  646استشارة خاصة عدد   992
أو فضاءات حرفّية تعود ملكيّتها للدولة أو للديوان الوطين للصناعات التقليدية وخبصوص استصدار بطاقة إلزام يف شأن  تتعّلق بتسويغ حمالت معّدة ملمارسة نشاط حريف مقامة بقرى    668استشارة خاصة عدد     993

 ديون الديوان الوطين للصناعات التقليدية املتخّلدة لدى الغري. 
ت حرفّية تعود ملكيّتها للدولة أو للديوان الوطين للصناعات التقليدية وخبصوص استصدار بطاقة إلزام يف شأن  تتعّلق بتسويغ حمالت معّدة ملمارسة نشاط حريف مقامة بقرى أو فضاءا   668استشارة خاصة عدد     994

 ديون الديوان الوطين للصناعات التقليدية املتخّلدة لدى الغري. 
 ابلتفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية للدولة من أمالك األجانب.  تتعلق 677استشارة خاصة عدد   995
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لشركة الوطنية العقاريّة للبالد التونسّية قصد تكوين  من اجلائز قانوان التفويت يف العقارات اليت يكون شاغلها أو مكرتيها األصلي عن حسن نّية واملنّبه عليه من ا •
إليهم تنتقل  العقار حىت  البقاء لذات  متمّتعني بدورهم حبق  يكونوا  أنه متوّف إىل ورتته شريطة أن  األتناء  التفويت والذي يّتضح يف  حقوق األولوية يف    ملف 

 .996الشراء 
لسنة    61نون عدد  يف ظّل صمت النصوص التشريعية املنّظمة لعملية التفويت يف العقارات املكتسبة من طرف الدولة واملتأتّية من أمالك األجانب وخاصة القا •

اليت ميلك املنتفعون حبق    الذي ال يتعّرض إال لتحديد أمثان العقارات  1991لسنة    78والقانون عدد    1991لسنة    123املنّقح واملتّمم ابلقانون عدد    1983
كلم فإّن لإلدارة مطلق احلرية يف حتديد الثمن وليست مقّيدة مبا تضّمنته االتفاقية اإلطاريّة على    30األولويّة يف شرائها حملالت سكىن يف دائرة ال يتعّدى شعاعها 

وذلك إعماال ملبدإ    1993مت اعتماده سابقا صلب االتفاقية اإلطارية لسنة    أن يتّم حتديد األمثان اجلديدة بنفس الصيغ التشاركية بني خمتلف أجهزة الدولة كما
إلدارة وجتاه املنتفعني حبق  توازي الصيغ والشكليات أو أن يتخذ ذلك شكل النص القانون العام وامللزم وااّرد على اختالف مرتبته والنافذ على حّد السواء جتاه ا

 .997البقاء املراد التفويت هلم 
ال    1992لسنة    1522واألمر عدد    1991لسنة    78ذ وزير أمالك الدولة والش ون العقارية قرارا يف التفويت يكون حمرتما ملقتضيات القانون عدد  مىت اخت •

ملتاح هلا ويف إطار  ا يسع اللجنة الوطنية للتفويت أن تتدّخل ملراجعته حىت يف ظّل تفّطن اإلدارة لوجود خطأ أو إخالل ما قد يغرّي جمرى القرار بل يكون من  
دّخل وحتّل حمّله  التوّجه التصحيحي لتدارك ما فات من إخالالت أن تلفت نظره ليسحب قراره داخل الشهرين املواليني لصدوره ويف ما عدا ذلك ليس هلا أن تت

 .998كما ليس للوزير أن يفّوض اختصاصه احلصري ألية جهة أخرى عمال مببدأ ال تفويض بدون نصّ 
بق يف إطار تسوية  شرح األسباب أّن األحكام االستثنائية املتعّلقة ابلرتخيص يف كراء مقاطع احلجارة الرخامية التابعة مللك الدولة اخلاص ابملراكنة تنط  ورد بوتيقة •

تصادية وتنموية طبقا لألحكام  وضعية املستغلني للمقاطع الدولية بوجه غري شرعي إال أّن مقتضيات مشروع األمر املعروض تفتح هذا االستثناء العتبارات اق
الدولي للمقاطع  العشوائي  الواردة ابألمر وهي عبارة مبهمة وعامة تستوعب أتويالت عديدة ومن شأّنا تعميق مشاكل االستغالل  مما يتجه معه  االستثنائية  ة 

الستفادة من كراء مقاطع احلجارة الرخامية التابعة مللك الدولة  االستغناء عنها خصوصا وأّنا أحالت إىل األحكام االستثنائية الواردة ابألمر اليت ضبطت شروط ا 
م املتعلقة بكراء  أّن األحكام االستثنائية  التنصيص على  يتجه ورفعا لكل لبس وحرصا على وضوح أحكام مشروع األمر  قاطع احلجارة  اخلاص ابملراكنة، كما 

 .999لى املستغلني بوجه غري شرعي الذين ابشروا االستغالل قبل صدور هذا األمر احلكوميالرخامية التابعة مللك الدولة اخلاص ابملراكنة تنطبق حصراي ع

 الفرع السابع: مالحظات تتعلق ابحلقوق واحلراّيت: 
 ضماانت أساسيّة لألعوان:  :األوىلالفقرة  

دستور صراحة على إسنادها إىل املشرّع وعليه فإنّه ال جيوز  من ال  65يعّد ضبط احلقوق والواجبات اخلاصة ابملوّظفني املدنيني من الضماانت اليت نّص الفصل   •
املتعّلق بضبط النظام    1985أوت    5امل رخ يف    1985لسنة    78لألنظمة األساسّية اخلاصة تعديل القواعد اليت نّظمت تلك الضماانت صلب القانون عدد  

الصناع الصبغة  العمومية ذات  وامل سسات  الدواوين  العام ألعوان  ماهلا  األساسي  رأس  احمللّية  العمومية  اجلماعات  أو  الدولة  متتلك  اليت  والشركات  والتجارية  ية 
 .1000بصفة مباشرة وكلّيا 

  حق نقايب: :الفقرة الثانية

 1001االتفاقيات املربمة بني اإلدارة والنقاابت املهنية ال ميكن هلا البّتة خمالفة أحكام الدستور.  إنّ  •
 .1002يّتجه التنصيص على املنّظمة النقابية العمالية األكثر متثيال احرتاما لواقع التعّددية النقابّية  •

   احلق يف الثقافة:  :الفقرة الثالثة

 
 تتعلق ابلتفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية للدولة من أمالك األجانب.  677استشارة خاصة عدد   996
 تتعلق ابلتفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية للدولة من أمالك األجانب.  677استشارة خاصة عدد   997
 تتعلق ابلتفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية للدولة من أمالك األجانب.  677شارة خاصة عدد است  998
 الدولة.  مللك التابعة والرمال احلجارة مقاطع ابستغالل  واملتعلق 2010 أفريل 28 يف امل رخ 2010 لسنة 952 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16873امللف االستشاري عدد    999

 احلديدية. السكك أشغال شركة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعلق ابملصادقة 16835االستشاري عدد  امللف   1000
 الرتبية. لوزارة  التابعني للرتبية التطبيقيني املرشدين بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعلق 2014  جانفي 10 يف امل رخ 2014  لسنة 55 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16889امللف االستشاري عدد    1001
 ابخلارج.  التونسيني ديوان  تسيري وطرق واملايل االداري التنظيم بضبط املتعلق 1998 جوان  30 يف امل رخ 1998 لسنة 1380 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16832امللف االستشاري عدد    1002
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الدستور اليت تنص على أّن احلق يف الثقافة مضمون وعلى أّن الدولة حتمي املوروث الثقايف وتضمن حّق األجيال القادمة فيه  من    42احرتاما ألحكام الفصل   •
العموم  ه التنصيص على حق  وابلنظر للطبيعة القانونية للمركز الوطين للرتاث الثقايف غري املادي ابعتباره م سسة عمومية إدارية ال هتدف لتحقيق الربح فإنه يّتج 

 .1003يف االطالع على الرتاث الثقايف الوطين غري املادي من خالل تركيز هياكل مفتوحة للمتخّصصني وللعموم )مكتبات متعّددة الوسائط وغريها( 

 مبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت:   : الفقرة الرابعة

معاينتها يتعارض مع مبدإ شرعية اجلرائم والعقوابت املنصوص عليه ابلفصل  إّن التنصيص على إمكانية تسليط عقوابت جزائّية على مرتكيب املخالفات الواقع   •
 .1004من الدستور والفصل األّول من ااّلة اجلزائّية الذين ينّصان على أنه ال تكون العقوبة إال مبقتضى نّص قانون سابق الوضع  28

التنصيص على أنه ميكن للوزير ا   10تضمن الفصل   • لتكّفل الدولة  من مشروع األمر احلكومي  ملكّلف ابلتكوين املهين عند معاينة خمالفة أحكام األمر املنظّم 
ئية بعد مساع ممثلها  مبصاريف التكوين املهين الذي ت ّمنه م سسات التكوين املهين اخلاصة أن يقّرر إيقاف التكوين اجلاري هبذه امل سسات بصفة م قتة أو ّنا 

ة ابلربانمج وتكتسي هذه العقوابت اإلدارية خطورة ابلغة خاصة منها اإليقاف النهائي واحلذف من برانمج التكوين  وكذلك حذفها من قائمة امل سسات الناشط
صوص تشريعية  مما يستوجب إقرار ضماانت تكفل حقوق الدفاع بصفة واضحة ودقيقة للم سسات املعنية دون االقتصار على جمّرد مساع ممثلها واإلحالة إىل ن 

 .1005 الغرضوترتيبية عامة يف 

 معطيات شخصيّة:  :الفقرة اخلامسة 

العمومية اليت حتتوي    ي خذ من مشروع األمر احلكومي أّن املرصد الوطين للصفقات يتوىل نشر قائمة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات •
  63مّتصلة ابحلياة العاّمة أو املعتربة كذلك قانوان على معىن القانون األساسي عدد  على بياانت متّكن من تعريف املعنيني ابألمر وال ميكن تصنيفها كمعطيات  

من    57املتعلق حبماية املعطيات الشخصية. وعليه وحتقيقا للحماية القانونية للمعطيات الشخصية الواردة ابلفصل    2004جويلية    27امل رّخ يف    2004لسنة  
ر إليه واملتعّلقة بتحجري إحالة املعطيات الشخصية إىل الذوات اخلاّصة من جهة وضماان لفاعلية أحكام مشروع  املشا  2004لسنة    63القانون األساسي عدد  

مومية من جهة أخرى فإنه  األمر احلكومي واليت تقتضي إعالم املشرتي العمومي يف اإلاّبن بقائمة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات الع
 . 1006مراجعة األحكام املذكورة يف اجتاه التنصيص على أّن حق النفاذ إىل القائمة املذكورة يقتصر حصراي على املشرتين العمومينييتعنّي 

 حرية التنّقل:   :الفقرة السادسة

ابل • املنتفعني  من  لتستخلص  إحداتها  إمكانية  على  التنصيص  احلكومي  األمر  مشروع  تضّمن  واليت  واألاتوات  املعاليم  للمعابر  إّن  الوطين  الديوان  لفائدة  عبور 
من الدستور خاّصة وأّن املسافر عرب    24احلدودية الربيّة ميكن أن حتّد من حريّة التنّقل ومن احلّق يف مغادرة الرتاب الوطين املكفولني دستوراي مبقتضى الفصل  

د توفريها، كما أّن اخلدمتني األساسّيتني املنتفع هبما ابلضرورة عند عبور املعابر احلدوديّة  املعابر احلدودية الربيّة قد ال حيتاج إىل اخلدمات املسداة من قبلها واملرا
لمراقبة الديوانية  الربيّة تقتصران على وجوب املرور أمام شرطة احلدود واألجانب قصد تسجيل اخلروج من تراب اجلمهورية أو الدخول إليه مع ضرورة اخلضوع ل

 .1007عتربة من اخلدمات احلكومّية ااانّية بشكل يصبح معه إحداث املعاليم واألاتوات من قبيل اخلدمات املدفوعة األجر على األشخاص والبضائع وامل

   احلق يف املساواة:   : الفقرة السابعة

نة املقبورين هبا وإ ا قّسمها إىل  املتعلق ابملقابر وأماكن الدفن تقسيما للمدافن حسب داي 1997فيفري  25امل رّخ يف  1997لسنة  12مل يعتمد القانون عدد  •
حق طاليب الرتابت  مقابر ذات طابع خصوصي استثنائي وأخرى اتبعة للجماعات احمللّية وهو ما يتجه معه االقتصار عن املطالبة ابملعلوم على منح الرتابت يف  

 .1008ينهم ملا يف ذلك من مّس ابحلق يف املساواة املكفول دستوراي ابملقابر املسيحّية وتعميمها على كّل مستعملي هذا املرفق العمومي دون متييز ديين ب

 
 تسيريه. وطرق واملايل االداري تنظيمه وبضبط املادي غري الثقايف للرتاث الوطين املركز املتعلق إبحداث 16816امللف االستشاري عدد    1003
 الرتبوية.  امل سسات فضاء داخل اخلصوصية والدروس الدعم أو التدارك دروس تنظيم شروط املتعّلق بضبط 17145امللف االستشاري عدد    1004
 اخلاصة.  املهين التكوين م سسات ت منه الذي املهين التكوين مبصاريف الدولة املتعلق بتكفل 16876امللف االستشاري عدد    1005
 العمومية.  الصفقات يف املشاركة من االقصاء واجراءات شروط املتعلق بتنظيم 16839امللف االستشاري عدد    1006
 تسيريه. وطرق واملايل االداري تنظيمه وبضبط الربية احلدودية للمعابر ديوان وطين املتعّلق إبحداث 17139امللف االستشاري عدد    1007
 استخالصها.  يف احمللية للجماعات املرخص املعاليم تعريفة بضبط املتعلق 1998 جويلية 13 يف امل رخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر املتعّلق بتنقيح 17157امللف االستشاري عدد    1008
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 احلق يف النفاذ إىل الواثئق اإلداريّة:   :الفقرة الثامنة

واملتعلق    2011ماي    26امل رّخ يف    2011لسنة    41من املرسوم عدد    2على الرغم من أّن احملاضر احملّررة من قبل أعوان مأذون هلم تعّد على معىن الفصل   •
ة إال أّن طبيعتها القانونية املتأتية من محلها  ابلنفاذ إىل الواثئق اإلداريّة للهياكل العمومية واثئق إداريّة خاضعة للمبدإ العام الذي يتيح النفاذ إىل الواثئق اإلداريّ 

عامة الواردة ابلفصل  ألمساء ومعطيات شخصّية تتعّلق ابملخالفني جتعلها ختضع كذلك ألحكام التشريع املتعّلق حبماية املعطيات الشخصّية وابلتايل للقاعدة ال
املتعّلق حبماية املعطيات الشخصّية واليت حتّجر إحالة املعطيات الشخصّية اليت   2004جويلية   27امل رّخ يف  2004لسنة  63من القانون األساسي عدد  57

من ذات القانون ينص    13جيمعها األشخاص العموميون إىل الذوات اخلاّصة أبي وسيلة ترتك أترا كتابيا دون املوافقة الصرحية للمعين ابألمر خاّصة وأّن الفصل  
جلة  ة املتعّلقة ابجلرائم أو مبعاينتها أو ابلتتبعات اجلزائّية أو ابلعقوابت او ابلتدابري االحرتازيّة أو ابلسوابق العدلّية وأّن معاعلى أنه حتّجر معاجلة املعطيات الشخصيّ 

شخص طبيعي أو   من املعطيات الشخصّية على معىن هذا القانون كما وردت ابلفقرة األوىل من فصله السادس هي العمليات املنجزة سواء بطريقة آلّية أو يدوية 
توزيعها أو نشرها    معنوي واليت هتدف خاصة إىل مجع معطيات شخصّية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو استغالهلا أو استعماهلا أو إرساهلا أو

 .1009أو إتالفها أو االطالع عليها 
ا • املوافقة  للغري حتتوي على معطيات شخصّية دون  إداريّة  املعطيات  إّن إحالة واثئق  املتعلق حبماية  القانون األساسي  للمعين ابألمر يعّد خرقا ألحكام  لصرحية 

العقوابت املنصوص عليها اب من   254لفصل  الشخصّية من جهة وجتاوزا لواجب السّر املهين احملمول على أعوان املصاحل العمومية والذي يعّرض مرتكبه إىل 
 .1010ااّلة اجلزائّية من جهة أخرى 

واملتعلق ابلنفاذ إىل الواثئق اإلدارية للهياكل العمومّية أجازا للهيكل    2011ماي    26امل رّخ يف    2011لسنة    41من املرسوم عدد    17و    16الفصالن  إّن   •
ما إذا كان من شأّنا أن    العمومي أن يرفض تسليم وتيقة إدارية يف صورة ما إذا كانت حممّية مبقتضى التشريع املتعلق حبماية املعطيات الشخصّية أو يف صورة

 .  1011تلحق ضررا حبسن سري املرفق القضائي واحرتام مبادئ العدل واإلنصاف 
ت اجلزائّية أو ابلعقوابت أو  ال ميكن للهياكل العمومية االستجابة ملطالب إحالة واثئق إدارية حتتوي على معطيات شخصّية تتعّلق ابجلرائم أو مبعاينتها أو ابلتتبعا •

اال  عدد  ابلتدابري  األساسي  القانون  ملقتضيات  تطبيقا  العدلّية  ابلسوابق  أو  ميكنها كذلك    2004لسنة    63حرتازيّة  وال  الشخصّية  املعطيات  حبماية  املتعلق 
املرسوم عدد  ت  االستجابة ملطالب إحالة واثئق قد تكون سببا يف إحلاق ضرر حبسن سري املرفق القضائي أو ابحرتام مبادئ العدل واالنصاف تطبيقا ملقتضيا 

 .1012املتعلق ابلنفاذ إىل الواثئق اإلداريّة 2011لسنة  41

 الفرع الثامن: مالحظات تتعّلق ابلتنظيم والتصرّف اإلداري:
   تنظيم قضائي:  :األوىلالفقرة  

للمجلس األعلى للقضاء ليشمل كذلك  من الدستور يتعدى تناول عملّية املصادقة على القانون األساسي املنّظم    148إّن مضمون الفقرة اخلامسة من الفصل   •
 .1013الرتكيز الفعلي هلذا األخري وهو ما أشارت إليه الفقرة املذكورة ابستعمال لفظ اإلرساء أي الرتكيز الواقعي كم سسة قائمة 

اليت وردت هبا ابلفقرة اخلامسة من الفصل   • الدستور تشّكل على معىن  148إّن عبارة االنتخاابت التشريعية وابلصيغة  لسنة    16 القانون األساسي عدد  من 
يف    2014 ابحلملة    2014ماي    26امل رّخ  مرورا  فيها  والبّت  الرتّشحات  تقدمي  يوم  تنطلق  الزمن  يف  وممتّدة  مرّكبة  عملية  واالستفتاء  ابالنتخاابت  املتعلق 

لتصريح ابلنتائج النهائّية لالنتخاابت وهو مبثابة اخلتم القانون امل العملّية  االنتخابّية مث االقرتاع والفرز مث اإلعالن عن النتائج األّولّية وتقدمي الطعون لتنتهي اب
من اعتماد النتائج النهائّية ألّول انتخاابت تشريعية ورائسّية كمنطلق لدخول بعض أحكام الدستور    148وهو ما ي ّكده ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من الفصل  

ابنصراف إرادة السلطة التأسيسية إىل اعتماد ذلك التاريخ كمنطلق لآلجال فيما لص مباشرة السلطتني التشريعية والتنفيذية    حيز النفاذ مبا يدفع إىل االعتقاد 
لتاريخ   املوايل  اليوم  اعتماد  املّتجه  من  يكون  عليه  وبناء  ابلرائد    2014نوفمرب    21ملهامهما.  التشريعية  لالنتخاابت  النهائّية  النتائج  نشر  يوم  الرمسي  بوصفه 

 
على    إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع البياانت وتواريخ إحالة حماضر تلك املخالفاتتتعلق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة    645استشارة خاصة عدد     1009

 القضاء. 
الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع البياانت وتواريخ إحالة حماضر تلك املخالفات على  ق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات  تتعلّ   645استشارة خاصة عدد     1010

 القضاء. 
ر تلك املخالفات على  ريخ إحالة حماضق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع البياانت وتواتتعلّ   645استشارة خاصة عدد     1011

 القضاء. 
ريخ إحالة حماضر تلك املخالفات على  ق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع البياانت وتواتتعلّ   645استشارة خاصة عدد     1012

 القضاء. 
 جال إرساء االس األعلى للقضاء.ق آبتتعلّ  671استشارة خاصة عدد   1013
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من الدستور إلرساء االس األعلى للقضاء فعليا بشكل ينتهي معه    148للجمهورية التونسية كمنطلق الحتساب أجل السّتة أشهر املنصوص عليها ابلفصل  
 1014. 2015ماي  21األجل الدستوري األقصى حتديدا بتاريخ 

ة الشهرية املقرتح إسنادها ألعضاء اهليئة الوقتّية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ذلك أّن منحة  إّن طبيعة منحة احلضور تتجايف مع طبيعة املنحة اجلزافّية اإلمجاليّ  •
جلزافّية  حضور اجللسات تعّد من قبيل املكافأة عن احلضور وتفرتض احتساهبا على أساس حضور اجللسات وهو ما لتلف متاما عن أساس احتساب املنحة ا

 .1015ة مبدئيا بصفة ومهام عضو اهليئة املعنّية اإلمجالّية الشهريّة املرتبط
املتعلق ابهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني على ختويل رئيس وأعضاء اهليئة    2014أفريل    18امل رخ يف    2014لسنة    14إّن تنصيص القانون عدد   •

 . 1016رئيس اهليئة وانئبيه من التمتع ابملنح املقّررة لباقي األعضاء منحا تضبط أبمر حكومي يتناقض مع ما ورد مبشروع األمر احلكومي من استثناء 
 ت ّهلهم إتر تعيينهم  إّن تقليص مّدة التكوين األساسي ابلنسبة للملحقني القضائيني إىل أقّل من النصف ي تّر حتما يف مدى اكتساهبم للكفاايت األساسّية اليت  •

السابق للمباشرة يعّد من الضماانت األساسّية للقضاة اليت تبيح تبعا لذلك مساءلتهم عند مالحظة تراجع أو  ملمارسة الوظائف القضائّية خاّصة وأّن التكوين  
 .1017ظام االجتماعي قصور يف أداء العمل القضائي فضال عن أّن القرارات اليت يّتخذها القاضي املباشر هلا أتتري فورّي وعملي سواء على األشخاص أو على الن

ع األمر واجهت  املتوّقع يف عدد القضاة املباشرين ابحملاكم كان بيّنا منذ سنتني على األقل ومل يقتصر على السنة احلالية وأّن اجلهة املقرتحة ملشرو   طاملا أّن النقص  •
ري جائز قانوان لتجافيه مع مفهوم  اإلشكال ذاته خالل السنوات الفارطة وعاجلته بنفس الطريقة فإّن التمادي يف تكرار سّن أحكام استثنائّية هبذا اخلصوص أمرا غ

 .1018تلك األحكام اليت يقتضي أن تكون ظرفّية وأن ال ت ّدي إىل اإلخالل ابلنظام القانون املعتمد يف جمال تكوين القضاة 

 دور مستشار القانون والتشريع:   :الفقرة الثانية

أّنا املخّولة لدراسة    إّن دور مصاحل مستشار القانون والتشريع للحكومة يعترب دورا حموراّي يف مسار إعداد النصوص القانونّية والسهر على جودهتا وجدواها إذ  •
م ّهلة ومكّلفة يف اآلن نفسه  مشاريع النصوص القانونّية اليت ترد عليها والتحّقق من جدوى إصدار نّص جديد يف خصوصها أو تعديل آخر انفذ وهي لذلك  

اسالت بشأّنا كما بسطه  بضمان جودة التشريع املقرتح من السلطة التنفيذية وابلتايل فإّن دورها ال يقتصر على مجع النصوص القانونية أو ترتيبها أو تبادل املر 
بية املقرتحة من أعضاء احلكومة والسهر على احرتام املنظومة القانونية ككل  مشروع املنشور وإ ا يتعداه إىل تعديل املقرتحات وبلورة التصّورات القانونية والرتتي

الواردة عليه مبا يضمن   القانون والتشريع للحكومة تعديل املشاريع  أّن ملستشار  التنصيص على  الدستور وعليه يتعني  الرتتيب  ومن مثّة على علوية  احرتام مبدإ 
لدستور وعلى أنه يف حال توصلها مبشروع قانون يتعني عليها التأّكد من جدوى التشريع املذكور قصد التقليل قدر  اهلرمي للنصوص القانونية مبا يكفل علوية ا

ابق عنوانه وشكله مع  اإلمكان من تشّعب وتغيري املنظومة القانونّية احرتاما ملبدإ األمان القانون وعدم تشّتت النصوص كتأمني مطابقته للدستور من خالل تط
للوزراء    طبيعته القانونية. وعلى أّن مستشار القانون والتشريع للحكومة يضبط عن طريق الكاتب العام للحكومة جدوال زمنيا يضرب فيه أجال معقوالمضمونه و 

نونية األخرى تكون يف  عند مجع إمضاءاهتم اااورة قصد الضغط على آجال إعداد النصوص القانونّية وعلى أّن إحالة مشاريع األوامر وبصفة عامة النصوص القا
أ  العمومية  للوظيفة  العامة  يقّرر إحالتها إىل املصاحل األخرى )اهليئة  الذي  القانون والتشريع للحكومة  تنظيم  كّل احلاالت إىل مصاحل مستشار  متابعة  و وحدة 

 . 1019نها متاما لوجود نصوص أخرى تنظّم نفس املسألة امل سسات واملنشآت العمومية( أو يقّرر إعادهتا إىل الوزارات املقرتحة قصد تعديلها أو العدول ع

 
 

 جلنة املصادرة:   :الفقرة الثالثة

املتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية أنه أحدث صلب فصله    2011مارس    14امل رّخ يف    2011لسنة    13يتبني من خالل تفّحص املرسوم عدد   •
املصادرة    3 إدارية تسمى جلنة  إىل احلفاظ على املكاسب بضبطها وجردها وضمان احلقوق  جلنة  إداريّة )استقصائّية وتقريرية( هتدف  تتوىل إجناز أعمال  واليت 

ل  الالزمة  واإلداريّة  القانونية  اإلجراءات  بكّل  وحقوقهم كالقيام  أمواهلم  املصادرة  لألشخاص  واملدينني  الدائنني  ببيان  عنها  و املنجرّة  العقارية  االموال  املنقولة  نقل 

 
 ق آبجال إرساء االس األعلى للقضاء. تتعلّ  671استشارة خاصة عدد   1014
 القوانني.  مشاريع دستورية ملراقبة الوقتية اهليئة ألعضاء املخولة املنح املتعلق بضبط 16843امللف االستشاري عدد    1015
 القوانني.  مشاريع دستورية ملراقبة الوقتية اهليئة ألعضاء املخولة املنح املتعلق بضبط 16843امللف االستشاري عدد    1016
 للقضاء.  األعلى ابملعهد القضائيني امللحقني من 26 الفوج خترج المتحاانت استثنائية أحكام املتعلق بسن 16857امللف االستشاري عدد    1017
 للقضاء.  األعلى ابملعهد القضائيني امللحقني من 26 الفوج خترج المتحاانت استثنائية أحكام املتعلق بسن 16857االستشاري عدد   امللف  1018
 .1420جانفي  27تتعّلق مبشروع منشور يتعّلق بقواعد وإجراءات إعداد وتقدمي مشاريع النصوص القانونية واعتمادها يف ظّل دستور  662استشارة خاصة عدد   1019
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للسلطة املباشرة هليكل إدارّي  واحلقوق املصادرة لفائدة الدولة. ويربز مما سلف أّن جلنة املصادرة تعّد هيكال إداراّي ذا طابع تنفيذي )ولئن كان م قّتا وغري راجع  
د املقّررات اإلدارية اليت متّس من املركز القانون للشخص  للوزارة احملتضنة له( من شأن املقّررات الصادرة عنه يف إطار الصالحية املخّولة له أن تدخل يف عدا

اّن النص املنشئ للجنة مل مينع صراحة دعوى اإللغاء حيال املقّررات الصاد رة عنها. وعليه  املستهدف به واليت تكون بذلك موضوع دعوى جتاوز سلطة طاملا 
املصادرة   جلنة  عن  مبقّرر صادر  متعّلق  إداري  تظّلم  على كّل  املقّررات  جيب  النظر يف  املختّصة إلعادة  اإلداريّة  السلطة  ابعتبارها  املذكورة  اللجنة  إىل  يوّجه  أن 

طالب الواردة على  الصادرة عنها وأّن سلطة وزير أمالك الدولة والش ون العقاريّة حسب ما استقر عليه فقه قضاء احملكمة اإلداريّة تقف عند حدود إحالة امل
لص    ىل جلنة املصادرة للبّت فيها ابلنظر لالرتباط العضوي واللوجسيت للجنة املذكورة مبصاحل وزارة أمالك الدولة والش ون العقاريّة يف مامصاحله يف هذا اإلطار إ

 .1020الكتابة واملوارد البشريّة واملاديّة ومن دون إمكانية البّت يف الطلبات املضّمنة هبا من رجوع يف القرار أو تعديله أو إلغائه 

 هيئات عمومية:   : قرة الرابعةالف

عل منها مصدرا للقواعد القانونية  إّن السلطة الرتتيبية املسندة إىل اهليئات الدستورية املستقّلة ختّوهلا سّن قواعد جمّردة وعاّمة وملزمة يف جمال اختصاصها وهو ما جي •
فإ احمللّية  ابجلماعات  اخلاّصة  الرتتيبية  السلطة  خصوص  يف  أّما  الصلة.  تنظيم  ذات  يف  حصراي  اختصاصا  متنحها  اليت  القانونية  النصوص  مبقتضى  تتحّدد  ّنا 

 .1021الصالحيات املسندة إليها 
فتاء  شرّع واملتعلقة ابالنتخاابت واالستإّن السلطة الرتتيبية املخولة للهيئة العليا املستقّلة لالنتخاابت ليست عاّمة وال ختّول هلا إال تنظيم املسائل اليت كّلفها هبا امل •

الفصل   لتنظيمها صراحة ابلقانون األساسي عدد    126وذلك بصريح  اهلها املشرّع  اليت  تلك  أو  الدستور  بتنظيم مصاحلها    2012لسنة    23من  واملتعلقة 
استثنائية ومقّيدة وال جيوز التوّسع  اإلدارية وأساليب عملها وعمل مراقبيها وسائر املتدّخلني بصفة مباشرة يف العملّية االنتخابّية وهي هبذا املعىن سلطة ترتيبية  

 .1022فيها 
اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت ضمن اهليئات الدستوريّة املستقّلة واقتضى متتيعها ابلشخصّية القانونية وابالستقالل املايل    2014رّتب الدستور التونسي لسنة   •

الفصل   الفصل    125واإلداري على معىن  الدستور  126منه وقد نّص  وتنظيمها واإلشراف عليها    من  االنتخاابت واالستفتاءات  إدارة  اهليئة  تتوىل  على أن 
املرفق العام لالنتخاابت وقد اختذت شكل سلطة إداريّة   مستقّلة مما ي ول إىل  وضمان سالمتها والتصريح بنتائجها مبا جيعل منها إدارة عمومّية مكّلفة بتسيري 

الوارد صلب العنوان األّول منها املخّصص للمبادئ العاّمة على أن يقع    3ص عليها مبجّلة احملاسبة العمومّية اليت نّص فصلها  اإلقرار بتمّتعها ابالمتيازات املنصو 
 .1023تنفيذ العمليات املالّية للدولة وامل سسات العمومية واجلماعات احمللية واهليئات الشبيهة هبا يف نطاق نظام يرتكز على الدفع 

   ان خاصّة: جل  :الفقرة اخلامسة 

املتعلق ابهليئة الوطنية للوقاية    2013أكتوبر    21امل رّخ يف    2013لسنة    43من القانون األساسي عدد    7إّن أعمال اللجنة اخلاصة املنصوص عليها ابلفصل   •
املطلوبة مث   للشروط  قرار من رئيسها والتثّبت من مطابقتها  الرتّشحات مبقتضى  التعذيب تتمثل يف فتح ابب  تبويب املرتّشحني كّل حسب اختصاصه مث  من 

مساء املرتّشحني  اختيار تالتة أضعاف العدد املطلوب من األعضاء لكل اختصاص وإعداد قائمة يف ذلك يراعى فيها مبدأ التناصف يف االختيار ويرّتب صلبها أ 
أبغلبية النواب عن طريق التصويت السّري على األمساء، كما أّن تعّهد    أجبداي لتعرض يف النهاية على اجللسة العامة الس نواب الشعب الختيار أعضاء اهليئة 

ال للوقاية من  الوطنية  اهليئة  الرتّشحات لعضوية  ي تّر يف سالمة  املذكورة ال  الشعب ابألعمال  للجنة  اللجنة االنتخابّية اخلاّصة مبجلس نواب  املدىل هبا  تعذيب 
 1024. 2013لسنة  43من القانون األساسي عدد  27الوطين التأسيسي على معىن الفصل  احلقوق واحلرايت والعالقات اخلارجية ابالس

املادي حيّبذ اشرتاط ختّصص األعضاء املمثلني لإلدارات املعنية صلبها يف ش ون التاريخ    غري  الثقايف   للرتاث  الوطين   ابلنظر للصبغة الفنية للجنة االستشارية ابملركز •
وعلم االجتماع نظرا ملا هلذه االختصاصات من اتصال وتيق ابلرتاث الثقايف الالمادي ذلك أّن الرتكيبة املقرتحة ميكن أن ت دّي إىل  واجلغرافيا واحلضارة واآلداب  

 .1025اللجنة  تكوين جلنة غالبيتها من اإلداريني الذين يفتقدون للمعارف والتجارب الالزمة يف ميدان الرتاث وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على آداء
 .1026ية عمال مببدإ االستقاللية جيوز للجنة املناظرة عند االقتضاء التصريح بقبول عدد من املرتّشحني يكون أقّل من عدد اخلطط املفتوحة للرتق  •

 
 تتعلق بصالحّيات وزير أمالك الدولة والش ون العقارية يف خصوص قبول التظّلم من مقّررات جلنة املصادرة ومراجعتها.  673استشارة خاصة عدد   1020
 . 2014جانفي  27تتعّلق مبشروع منشور يتعّلق بقواعد وإجراءات إعداد وتقدمي مشاريع النصوص القانونية واعتمادها يف ظّل دستور  662استشارة خاصة عدد   1021
 م األساسي اخلاص أبعواّنا. تتعّلق إبمكانية تنظيم الوضعية اإلدارية ألعوان اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبقتضى قرار يف انتظار صدور النظا 654استشارة خاصة عدد   1022
من جملة احملاسبة العمومية على اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت مبا جيعلها متمّتعة بنفس الضماانت القانونية إزاء   37مكانية انسحاب أحكام الفصل تتعّلق إب 670استشارة خاصة عدد   1023

 اهتا. لى أمواهلا وممتلك العقل القانونية اليت تتمتع هبا الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية وابلتايل ال جيوز قانوان التنفيذ اجلربي أو العقلة ع
 ستكمال مسار إرساء اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب.ابتتعلق  678استشارة خاصة عدد   1024
 تسيريه. وطرق واملايل االداري تنظيمه وبضبط املادي غري الثقايف للرتاث الوطين املركز املتعلق إبحداث 16816امللف االستشاري عدد    1025
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عدد األصوات الالزمة    إّن من أوكد ما يقتضيه سري أعمال اللجان هو حتديد كيفية البت يف امللفات املعروضة عليها ويف املهام املضطلع هبا من تصويت وحتديد  •
 .1027الختاذ القرار مع حتديد ما إذا كان صوت رئيس اللجنة مرجحا أو ال 

قرار يف   • اللجنة اخلاصة االنتخابية إصدار  املتحّتم على رئيس  فإنه من  اللجنتني  إليها بني  املشار  التعّهد ابألعمال  فتح آجال  ابلرغم من اختالف  التمديد يف 
طين التأسيسي ابلنظر لكون شروط  الرتّشحات من جديد ابلنظر لكونه اجلهة املخّولة لذلك ضماان حلقوق من سبق هلم أن قّدموا ترّشحاهتم يف ظّل االس الو 

من القانون األساسي املذكور بقيت على حاهلا دو ا تغيري، هذا ابإلضافة لكوّنا شروطا موضوعّية ابألساس تبقى    6قبول هذه الرتّشحات على معىن الفصل  
التمديد من جديد قائمة الذات. أما خبصوص تلك اليت طرأ  مبفعوهلا الرتّشحات املقّدمة على ضوئها واليت إن مل يطرأ عليها أي تغيري إىل حدود إصدار قر  ار 

املذكور   7ى معىن الفصل عليها تغيري بفقدان أحد شروط الرتّشح منذ إصدار قرار فتح الرتّشحات وإىل حدود قرار التمديد املّتجه إصداره فإّن اللجنة اخلاّصة عل
امل الشروط من عدمه واختيار املرتّشحني املستوفني لكل الشروط املطلوبة ابلنسبة لكل اختصاص    تبقى املخّولة دون سواها أيضا للتثّبت من مدى االستجابة 

للو  الوطنية  اهليئة  أعضاء  واختيار  التصويت  قصد  الشعب  نواب  الس  العامة  اجللسة  على  ستعرض  اليت  القائمة  صلب  ابلتايل  إلدراجهم  من  منشود  قاية 
 . 1028التعذيب 

األخري  • الفقرة  أوكلت  الفصل  لئن  من  األمر عدد    7ة  يف    1996لسنة    270من  ابلتنمية    1996فيفري    14امل رّخ  املكّلف  الوزير  الصادر عن  القرار  إىل 
ك  ستقّلة أن تتجاوز ذلاالقتصاديّة ضبط تركيبة اللجنة الفنية للتخصيص إال أنه ال ضري أن يتّم ذلك مبقتضى أمر حكومي إالّ أنه ليس على السلطة الرتتيبية امل

 م سسات  لضبط اختصاصات وإقرار مهام وأساليب عمل هلذه اللجنة مبقتضى نفس األمر ضرورة أن صميم أعمال اللجنة الفنية للخوصصة يتعلق ابلتفويت يف 
نه وابلتايل فإن  من الدستور كيفما سبق بيا  65ومنشآت أو بتصفيتها وهي يف جمملها إجراءات أصبحت ضمن جمال القانون مبقتضى املطة األوىل من الفصل  

مية بعد  إقرار أي إجراء مبقتضى أمر حكومي عدا الذي تضطلع به اللجنة الفنية للخوصصة يف إطار تصفية م سسة أو منشأة عمومية أو ذات مسامهة عمو 
ل من السلطة الرتتيبية متدّخلة يف جمال  احلّل أو عدا ذلك الذي تقوم به يف إطار األعمال التحضريية ملهام جلنة تطهري املنشآت ذات املسامهات العمومية جيع

 .1029السلطة التشريعية وجيعل ابلتايل األمر احلكومي غري دستوري 
هو إعداد التقارير املقّدمة من الدولة التونسية    االنسان  حقوق  جمال   يف  التوصيات   ومتابعة  التقارير   وتقدمي   وإعداد  للتنسيق  الوطنية  إّن الغرض من وضع اللجنة •

يط  احرتام التزاماهتا مبا ورد من مبادئ صادقت عليها يف معاهدات حقوق اإلنسان واليت متثل فرصة لتقييم وضع محاية حقوق االنسان لغرض ختطبصفة دورية و 
  128نص الفصل  قد  السياسات وتنفيذها ومتابعة املالحظات والتوصيات الصادرة عن اهليئات واللجان األممية وامل سسات واهليئات االقليمية ، ويف املقابل ف

أنه ابلرجوع إىل    من الدستور على أّن هيئة حقوق االنسان تراقب احرتام احلرايت وحقوق االنسان وتقرتح اآلليات الكفيلة بتطوير منظومة حقوق االنسان كما
ة يتبني أن هذه األخرية تقوم ابملسامهة يف  املتعلق ابهليئة العليا حلقوق االنسان واحلرايت األساسي  2008جوان    16امل رخ يف    2008لسنة    37القانون عدد  

الشأن ومتابعة املالحظات    إعداد مشاريع التقارير اليت تقّدمها تونس هليئات وجلان األمم املّتحدة وكذلك إىل اهليئات وامل سسات اإلقليمية وإبداء الرأي يف هذا
ادة منها. وبناء عليه فإنه يالحظ وجود تداخل واضح بني جمال اختصاص كّل من اهليئة  والتوصيات الصادرة عن اهليئات املشار إليها وتقدمي املقرتحات لالستف

من الدستور واهليئة العليا حلقوق االنسان واحلرايت االساسية من جهة وبني مهام اللجنة املزمع إحداتها من جهة أخرى وهذا    128الدستورية احملدتة ابلفصل  
ي حتما إىل إرابك وتضارب يف األعمال واالختصاصات كما أنه ي ول يف كّل احلاالت إىل إفراغ عمل اهليئة العليا حلقوق التداخل يعّد غري مستساغ قانوان وي دّ 

ر  إجناز ومراقبة التقارياالنسان واحلرايت األساسية من أحد أبرز مهامها واملتمثّلة يف مراقبة تطّور منظومة حقوق االنسان يف تونس من خالل املسامهة يف مسار  
ي ول إىل املساس مبجال تدّخل  احلكومية وإحكام التنسيق بني اهلياكل املعنية لتطويرها ومحايتها واقرتاح السبل الكفيلة مبجاهبة االشكاليات يف ااال متاما مثلما  

رئيس اجلمهورية كما حّددها الفصل  من الدستور وعالوة على ذلك يالحظ وجود تداخل مع االختصاصات الدستورية ل  128اهليئة الدستورية موضوع الفصل  
م   77 اختصاص  جمال  مع  تتداخل  إليها  املشار  املهام  أّن  وطاملا  لذا  للدولة.  اخلارجية  ابلعالقات  غالبها  يف  اللجنة  مهام  الدستور التصال  رائسة  من   سسة 

ليا يف جمال إعداد التقارير وتقدميها على النحو املشار إليه أعاله  اجلمهورية وجتنبا للتضارب بني اختصاص اللجنة املزمع إحداتها واختصاصات اهليئة القائمة حا
اال بعني  األخذ  مع  أعاله  املبني  التضارب  وتفادي  إحداتها  املقرتح  اللجنة  إىل  املوكولة  املهام  إعادة  حتديد خصوصيات  الضروري  من  لالختصاص  فإنه  عتبار 

 .1030القائمة والعاملة يف نفس ااال  الدستوري لرئيس اجلمهورية واملهام املسندة إىل اهليئات
املناظرة املكلفة ابالنتداب، كما    34ينص الفصل   • النقابة األساسية كمالحظ ضمن تركيبة جلنة  النظام األساسي اخلاص على عضوية كاتب عام  من مشروع 

التهم على التقاعد تتم من قبل اللجنة اإلدارية املتناصفة  سنوات من إح  3على أّن دراسة ملفات األعوان الذين ستتم ترقيتهم استثنائيا قبل    51ينص الفصل  
 

 للفالحة.  االداري ابلسلك اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16985امللف االستشاري عدد    1026
 أعماهلما.املتعلق بتحديد مهام جلنة تطهري وإعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية واللجنة الفنية للتخصيص وبضبط تركيبتهما وكيفية سري  16887امللف االستشاري عدد    1027
 ستكمال مسار إرساء اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب.ابق تتعلّ  678استشارة خاصة عدد   1028
 أعماهلما.املتعلق بتحديد مهام جلنة تطهري وإعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية واللجنة الفنية للتخصيص وبضبط تركيبتهما وكيفية سري  16887امللف االستشاري عدد    1029
 عملها.  وسري تركيبتها وضبط االنسان  حقوق جمال  يف التوصيات ومتابعة التقارير وتقدمي  وإعداد للتنسيق الوطنية اللجنة حداثاملتعلق إب 16900امللف االستشاري عدد    1030
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الفصل   التنصيص ضمن  للشركة إىل جانب  األساسية  العام   121والنقابة  الكاتب  التكوين مبشاركة  قبل جلنة  التكوين تتم املصادقة عليه من  أّن خمّطط  على 
نقابة   من  أكثر  إحداث  إشكاال يف صورة  يثري  ما  األساسية وهو  الفصل  للنقابة  وأّن  ابلشركة خاّصة  على حريّة أتسيس    242مهنّية  ينص  الشغل  من جمّلة 

الفصل   أّن  على  املهنية عالوة  اجلمعيات  أو  منخرطيها    243النقاابت  يف درس مصاحل  املهنية  النقاابت  مهمة  "تنحصر  يلي:  ما  على  ينص  ااّلة  نفس  من 
الدفاع عن  االقتصاديّة واالجتماعية والدفاع عنها ال غري" وابلت الرتقيات بل فقط  النظر يف  أو  االنتداب  النقاابت ليس من مهامها املشاركة يف جلان  فإّن  ايل 

 .1031إليها املصاحل املهنية ملنخرطيها وتبعا لذلك يّتجه العدول عن إدراج النقابة األساسية للشركة أو كاتب عام هذه النقابة ضمن الفصول املشار 
ى ضبط تركيبة جلنة القبول وطرق سريها بقرار من الوزير املكّلف ابلش ون االجتماعية وهو ما من شأنه أن ي ّدي إىل تعطيل  نّص مشروع األمر املعروض عل •

لجنة وطرق  رب إفراد تركيبة العملّية القبول ابلوحدة وتراكم امللفات إىل حني صدور القرار الوزاري املشار إليه وتركيز اللجنة مبا يّتجه معه مراجعة هذا التمّشي ع 
الفصل يف املطالب خ وتفادي تعّطل  العيش  القانون لوحدة  البناء  ما ميّكن من استكمال  اصة وأّن  عملها أبحكام تدرج صلب مشروع األمر احلكومي وهو 

 .1032اللجنة ستتوىّل قبول امللّفات يف حدود طاقة استيعاب الوحدة وهي املخّولة بتحديدها من الناحية العملّية 
أّن أحكام النظام الداخلي للجنة التونسية للتحاليل املالّية ال تنسحب على املنتمني للجنة فقط وإ ا    2015لسنة    26يسرتوح من القانون األساسي عدد   •

لقراراهتا واوامرها وابلتايل يّتجه أن  تنسحب أيضا على املطالبني قانوان ابلتعامل معها ومّدها ابملعلومات الضروريّة لالضطالع مبهامها وكذلك املطالبني ابالنصياع  
كرب قدر من التناسق تتّم املصادقة على هذا النظام الداخلي الضابط للهيكل التنظيمي ودليل اإلجراءات وميثاق أخالقيات املهنة مبقتضى أمر حكومي حتقيقا أل 

 .1033نصياع له بني مقتضياته وحتقيقا أيضا لصبغته اآلمرة جتاه كل املشمولني به واملطالبني ابال 
بناء على رأيها اختذ   • القرار وترّؤس اللجنة اليت  يقع اجلمع بني اختاذ  الوزير املكّلف ابلفالحة أالّ  ذلك القرار والذي أسند له  يّتجه درءا لرتكيز السلطات لدى 

للجنة لسلطة إداريّة غري تلك اليت متلك حق اختاذ  امتياز ترجيح الكّفة عند تساوي األصوات عند التصويت وهو ما يّتجه معه العمل على إسناد صفة رئيس ا
 .1034القرار املذكور أعاله 

 :  اهليئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي البصري  :الفقرة السادسة 

الفصل   • من  الرابعة  الفقرة  السليم ألحكام  التطبيق  املرسوم عدد    7إّن  ا   2011نوفمرب    2امل رّخ يف    2011لسنة    116من  السمعي  املتعلق حبرية  التصال 
ّدة العضوية خالل  والبصري يقتضي أن يتّم سّد كل شغور حيدث ابهليئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي البصري قبل أكثر من سّتة أشهر من اتريخ انتهاء م

أّن إجراءات سّد الشغور هي نفس اإلجراءات  يوما املوالية حلدوته وذلك بقطع النظر عّما إذا أّدى هذا الشغور إىل فقدان النصاب القانون من عدمه و   15
 .1035املتعلقة ابلتسمية واليت تتّم أبمر حكومي وابقرتاح من إحدى السلط أو اهليئات املهنّية للعضو الذي سيتّم تعويضه 

الفصالن   • تعّرض  املرسوم عدد    48و    7لقد  يف    2011لسنة    116من  السمع  2011نوفمرب    2امل رّخ  االتصال  من  املتعلق حبرية  إىل نوعني  والبصري  ي 
مّدة عضويتهما   اهليئة وانئبه وتكون  البصري: عضويّة دائمة ختّص رئيس  العليا املستقّلة لالتصال السمعي  للتجديد وكّل    6العضوية ابهليئة  قابلة  سنوات غري 

حصوله وقربه من اتريخ التجديد اجلزئي أو بعده عنه وهو  يوما املوالية حلدوته بقطع النظر عن اتريخ    15شغور يهّم هذين املنصبني جيب أن يتم سّده خالل  
تة واليت ختّص ابقي أعضاء  تعويض ملا تبقى من مّدة العضويّة احملّددة بسّت سنوات غري قابلة للتجديد دون زايدة أو نقصان. أّما النوع الثان فهو العضوية امل قّ 

ية تالتة آخرين أربع سنوات )دورتني من نشاط اهليئة( وتعتمد القرعة يف مناسبتني لتحديد جممل  اهليئة السبعة إذ تكون عضوية تالتة منهم سنتان فقط وعضو 
ارجة عن  ه الء وتكون عضوية العضو السابع واألخري والذي مل تشمل القرعة األوىل والثانية سّت سنوات على أقصى تقدير يف حال عدم حصول شغورات خ

 .1036راداهتم نطاق ه الء األعضاء السبعة أو مبحض إ
قبل اهليئات املهنية    إّن رائسة احلكومة بوصفها سلطة تعيني أعضاء اهليئة املستقلة لالتصال السمعي والبصري ولئن كانت مطالبة ابلتقّيد ابلرتشيح احلصري من •

ال أّنا ال تكون يف حّل من واجب التعيني ألعضاء  األكثر متثيال للصحفيني وللمهن السمعية البصرية غري الصحفّية وألصحاب املنشآت االعالمّية واالتصالّية إ
اح أعضاء من ابقي  صلب اهليئة بغرض سّد الشغور أو التجديد اجلزئي يف حال إحجام هذه اهليئات املهنية عن اقرتاح من ميثّلها بل إّذ ذلك يستوجب طلب اقرت 

 
 . 2004أكتوبر  26م رخ يف   2004لسنة  2522املتعلق بتنقيح النظام األساسي اخلاص أبعوان الشركة الوطنية حلماية النبااتت املصادق عليه ابألمر عدد   17041امللف االستشاري عدد   1031
 سريها.  تراتيب و املايل و االداري تنظيمها وضبط ابلزهرون املعوقني األشخاص إليواء عيش وحدة املتعّلق إبحداث 17164امللف االستشاري عدد    1032
 املالية.  للتحاليل التونسية اللجنة سري وطرق تنظيم املتعّلق بضبط 17232امللف االستشاري عدد    1033
 االحتاد األورويب   قبل  من  التونسية  للبالد  املمنوحة  احلصة  اطار  يف  التونسي  الزيتون   زيت  تصدير   يف  اخلواص  للمصدرين  وسحب الرتخيص  منح  وشروط  صيغ  املتعّلق بضبط  17229امللف االستشاري عدد     1034

 .2016 سنة بعنوان 
 تتعّلق ابلوضعية القانونية للهيئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي البصري. 701استشارة خاصة عدد   1035
 تتعّلق ابلوضعية القانونية للهيئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي البصري. 701استشارة خاصة عدد   1036
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حملجمة عن االقرتاح إذ أّن األصل يف تركيبة اهليئات التعديلية أن تكون مكتملة وأن متّثل  اهليئات املهنية املضطلعة بنفس املهام واليت تكون أقّل متثيال من تلك ا
 .1037كّل املهن املتداخلة يف النشاط موضوع التعديل 

القانونّية ومستوجبة التنفيذ    إّن املقّررات الصادرة عن هيئة االتصال السمعي والبصري بوصفها هيكال إداراي عموميا إ ا هي مقّررات إدارية تتمّتع بقرينة السالمة •
 .1038التصّرف اإلداري كما أّن إبطاهلا أو القدح فيها ال يكون معقودا إال للقضاء اإلداري املناط بعهدته الرقابة القضائّية على أعماهلا مىت انتهجت أساليب 

 مجاعات حملية:   : الفقرة السابعة

املتعلق اباالس اجلهوية الوالية بكوّنا دائرة ترابية إدارية للدولة وأيضا مجاعة عمومية حملّية    1989لسنة    11عّرف الفصل األّول من القانون األساسي عدد   •
واالجتماعية والثقافية والرتبوية األمر الذي  من نفس القانون للمجلس اجلهوي النظر يف كّل املسائل اليت تتعّلق ابلوالية يف امليادين االقتصاديّة    2وأوكل الفصل  

تمع املدن األخرى اليت  جيعل من توسيع تركيبة النياابت اخلصوصية للمجالس اجلهوية حنو تشريك بعض املنّظمات النقابية واهليئات املهنية دون بقّية مكّوانت اا
التصاقا ابملهام املوكول  ة للمجالس اجلهوية كإقصاء رؤساء البلدايت والنياابت اخلصوصية للبلدايت ورؤساء ااالس  تضطلع مبباشرة مهام تنموية أو بيئية أكثر 

من الدستور اليت أوجبت على اإلدارة العمل وفق مبادئ احلياد واملساواة ابإلضافة إىل أّن اهلياكل النقابية    15القروية مىت وجدت متعارضا مع أحكام الفصل  
 .1039تعّددية النقابية واملهنية للبالد مبا يّتجه يف ضوئه إعادة النظر يف أحكام األمر املعروض مبا يتالءم مع ما سلف بيانه واالجتماعية تتعارض مع واقع ال

   كتاابت الدولة:  :الفقرة الثامنة

فيفري    6امل رّخ يف    2015  لسنة  35إّن التنصيص على إحداث كتابة دولة مكّلفة مبلف شهداء وجرحى الثورة ال يتماشى مع أحكام األمر الرائسي عدد   •
ثورة لدى  املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها والذي تّبت تركيبة احلكومة وتشكيلتها مبا يف ذلك خطّة كاتب دولة مكّلف مبلف شهداء وجرحى ال  2015

ملعنية قد أحدتت قانوان يف ذلك التاريخ وال جمال  وزير الش ون االجتماعية وذلك بعد أن حازت على تقة جملس نواب الشعب وابلتايل تكون كتابة الدولة ا
 .1040للتنصيص على إحداتها من جديد 

داء وجرحى الثورة وقد  إّن كتابة الدولة املزمع ضبط مشموالهتا قد توىّل رئيس احلكومة إسنادها مهّمة  حمّددة عند تشكيل حكومته تتمّثل يف االهتمام مبلف شه  •
ى هذا األساس وهو ما ي ول إىل اعتبارها هيكال ذا استقاللّية وظيفّية وابلتايل فإّن إدراجها ضمن اهلياكل التابعة لوزارة  حازت على تقة جملس نّواب الشعب عل

ابلتنصيص على  الش ون االجتماعّية جيب أن يكّرس خصوصّية املهّمة املكّلفة هبا من جهة وأن يضبط معامل االرتباط العضوي ابلوزارة من جهة أخرى وذلك  
امل رّخ يف    2013لسنة    4575اإلشراف على أعمال اللجان احملدتة ابلوزارة واملتعّلقة مبلف شهداء وجرحى الثورة )على غرار اللجنة املنّظمة ابألمر عدد    نقل
عدد    2013نوفمرب    18 ابملرسوم  احملدتة  البدن  السقوط  لتقدير  الفنية  اللجنة  سري  وطرق  تركيبة  بضبط  يف  امل  2011لسنة    97املتعلق  أكتوبر    24 رّخ 

أو الرتتيبية  ( إىل مشموالت كتابة الدولة املزمع تنظيم مشموالهتا والتنصيص على الطابع الوجويب الستشارة كتابة الدولة يف خصوص النصوص القانونية  2011
قّية القطاعات لفائدة الفئات اليت ترجع هلا ابلنظر وذلك يف  ذات العالقة ابمليادين اخلاضعة ملشموالهتا وعلى أّن كتابة الدولة تتوىّل إبداء رأي يف جمال تدّخل ب
 .1041خصوص بعض الربامج االجتماعّية اليت تستهدفها كربانمج السكن االجتماعي وإسناد املنح اجلامعية 

   جمالس إدارة: :الفقرة التاسعة 

الفصالن   • االج  134و    38يتعّلق  املفاوضات  أطراف  )حتديد  خاصة  مبسائل  الشغل  جملة  غري  من  يف  األجور  وبضبط  املشرتكة(  لالتفاقيات  املربمة  تماعية 
زيع املقاعد املخّصصة  القطاعات اخلاضعة التفاقيات مشرتكة( وال ميكن اعتبارمها من صنف األحكام العامة مبا ال يشّكل عائقا أمام إمكانية إعادة النظر يف تو 

اهلياك إدارة  جمالس  تركيبة  صلب  املهنية  املنّظمات  التنظيمية  ملمثلي  نصوصها  اقتضته  ما  احرتام  مع  الفالحة  وزارة  إلشراف  اخلاضعة  واللجان  وامل سسات  ل 
 .1042اخلاصة

 
 معي البصري.تتعّلق ابلوضعية القانونية للهيئة العليا املستقّلة لالتصال الس 701استشارة خاصة عدد   1037
 تتعّلق ابلوضعية القانونية للهيئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي البصري. 701استشارة خاصة عدد   1038
لسنة   4240قح ابألمر عدد  املتعلق بتسمية نياابت خصوصية لكافة ااالس اجلهوية واملن  2012أوت    10امل رخ يف    2012لسنة    1122املتعلق إبمتام األمر عدد    16860امللف االستشاري عدد     1039

 . 2014ديسمرب   12امل رخ يف  2014
 الثورة.  وجرحى شهداء مبلف املكلفة الدولة كتابة  مشموالت  وضبط املتعلق إبحداث 16905امللف االستشاري عدد    1040
 الثورة.  وجرحى شهداء مبلف املكلفة الدولة كتابة  مشموالت  وضبط املتعلق إبحداث 16905امللف االستشاري عدد    1041
 تتعّلق بتمثيل املنظّمات واجلمعيات املهنّية يف جمالس إدارة ااامع املهنية املشرتكة.  667استشارة خاصة عدد   1042
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شطة والقطاعات املعنية  إّن غالبية النصوص القانونية املتعّلقة بتحديد تركيبة ااالس واهلياكل وامل سسات واللجان اخلاضعة إلشراف وزارة الفالحة ضبطت األن •
رية يف  حتديد طريقة ومعايري احتيار املمثّلني وهو ما يستشّف منه أّن هذه النصوص يف صيغتها احلالية تركت لسلطة االشراف هامشا كبريا من احلابلتمثيل دون  

 . 1043اختيار من سيمّثل املنّظمات املعنية 
ة العسكريّة وهي صالحّية تتطّلب التواجد اليومي ابإلضافة إىل  إّن إسناد رائسة جملس إدارة املستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس إىل املدير العام للصحّ  •

ضورا يومّيا وإشرافا مباشرا  اضطالعه مبهامه اليت منحها له القانون حبكم وظيفته األصلية املتعّلقة بتسيري اإلدارة العامة للصّحة العسكريّة اليت تقتضي بدورها ح 
 .1044اإلشارة إىل تفويض رئيس جملس اإلدارة لصالحياته   على سريها هو متّش غري موّفق خاصة وأنه مل تتم

الفصل   • البشري وذلك ابلتنصيص على    4حّدد  والعمران  الوطين لألسرة  الديوان  إدارة  تركيبة جملس  عضوا عالوة على رئيس    13من مشروع األمر املعروض 
الفصل   ما يتعارض مع أحكام  القانون عدد    10االس وهو  أّول فيفري    امل رّخ  1989لسنة    9من  املتعلق ابملسامهات واملنشآت وامل سسات    1989يف 

 .1045العمومية والذي ينص على ما يلي: "حّدد العدد األقصى ألعضاء جمالس إدارة املنشآت العمومية ابتين عشرا عضوا" 
يح النصوص املنّظمة للهياكل املعنّية يف اجتاه ضبط طريقة واضحة  إّن السبيل األمثل لتجاوز إشكاالت كيفية اختيار ممثلي املنظمات املهنية يتمّثل يف املبادرة بتنق •

مع اإلشارة إىل أّن تعيني    لتعيني ه الء املمثّلني ترتكز أساسا على معيار موضوعي مأخوذ من عدد املنخرطني بكّل منّظمة واملثبت ابالخنراطات الفعلية والقانونية
ميكن أن يتم تفعيله ابلتوازي مع قاعدة التمثيل النسيب بشكل حيّقق متثيلية حقيقّية ملختلف املنّظمات املهنّية العاملة يف   املمثّلني يف اهلياكل ابعتماد املعيار املذكور

 . 1046القانونية ااال ويضمن االنصاف يف التمثيل عالوة على أنه ميكن العمل ابملعيار سالف الذكر ابلنسبة للوضعيات الراهنة يف انتظار تنقيح النصوص 
ات واملصاحل املزمع  ّن مهام وحدة اإلحاطة ابملستثمرين ال تستوجب إحداث إدارتني فرعيّتني وأربع مصاحل صلب هذه الوحدة ذلك أّن التسمّيات املسندة لإلدار إ •

إحداث هياكل إداريّة الغرض  إحداتها صلب الوحدة ال يستشّف منها وجود اختالف كبري بني املهام اليت ستضطلع هبا كّل وحدة منها وهو ما يستدعي جتّنب  
 .1047منها منح خطط وظيفية دون مربّر وحاجة فعلّية لذلك

افئ الفرص بني  يتعّلق مشروع األمر املعروض حسب ما يستفاد من عنوانه وحمتواه ومن وتيقة شرح األسباب املصاحبة له إبحداث شبكة النظراء للمساواة وتك •
ان أو  احلكومة  رئيس  يرتأسها  والرجل  النوع  املرأة  مقاربة  إبدماج  أساسا  تعىن  األخرى،  اهلياكل  وبعض  الوزارات  خمتلف  ميثّلون  عليا  إطارات  من  وتتكّون  ئبه 

جتد هلا أتطريا قانونيا يف    االجتماعي يف التخطيط والربجمة وحتقيق املساواة يف التنمية بني اجلنسني. وعليه وابلنظر إىل تركيبتها ومشموالهتا فإنه من املمكن أن 
املتعّلق إبحداث جمالس عليا استشاريّة مبا يستحسن معه واحلال ما ذكر إحداث الشبكة   2010ديسمرب  1امل رّخ يف  2010لسنة  3080كام األمر عدد أح

 .1048املذكورة يف شكل جملس أعلى استشاري لتناغمه أكثر مع املنظومة القانونية الوطنية احلالية 
 

   األموال والقيم الراجعة حلزب التجمع:جلنة تصفية    :الفقرة العاشرة

معيّنة وعل  • مهام  إجناز  العامة قصد  الرتتيبية  السلطة  قبل  من  احملدتة  اللجان  على  ينطبق  قانونيا حمّددا  نظاما  التونسي  التشريع  الطبيعة  مل يضع  يكون حتديد  يه 
الرجوع إىل أحكام األمر احملدث هلا والذي ضبط صالحياهتا وطرق تسيريها. يف  القانونية للجنة تصفية األموال والقيم الراجعة حلزب التجّمع املنحل تستوجب  

أنه: "حتدث لدى وزارة أمالك الدولة والش ون العقاريّة    2013فيفري    26امل رّخ يف    2013لسنة    1294هذا اإلطار، ينّص الفصل األّول من األمر عدد  
اللجنة ابنتهاء املوجب    17حلزب التجمع املنحل..." كما ينص الفصل  جلنة فنّية تسمى جلنة تصفية األموال والقيم الراجعة   من ذات األمر على أنه "تنحّل 

ذات الصبغة امل قتة  وذلك مبقتضى أمر يصدر يف الغرض مع مراعاة األحكام القانونية املنّظمة إلجراءات التصفية". وأتسيسا على ذلك تكون هذه اللجنة الفنية 
يف موضوعها ووجو  املعنوية وال  مرتبطة  ابلشخصّية  يف ذلك  تتمّتع  املوجب وال  تنحّل ابنتهاء  حمّددة  هلا صالحيات  وذات طبيعة خاصة  التصفية  أبعمال  دها 

واليت تتمثل يف ضبط وحصر   2013فيفري  26امل رخ يف  1294من األمر عدد  8ابستقالل املايل وقد حّددت السلطة الرتتيبية العامة مهمتها صلب الفصل 
الدستوري الدميقراطي املنحل  ة وتصفية مجيع األموال املنقولة والعقارية واحلقوق املكتسبة واملداخيل واملرابيح املتأتية منها وكذلك القيم الراجعة حلزب التجّمع  وإدار 

لسنة    71لغرض. وابلرجوع إىل أحكام الفصل  وخالص الديون وااللتزامات احملمولة عليه طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وحتت رقابة القاضي املراقب املعني ل
من   1350إىل    1331املتعلق ابملصفني وامل متنني العدليني وأمناء الفلسة واملتصرّفني القضائيني وكذلك الفصول من    1997نوفمرب    11امل رّخ يف    1997

 
 تتعّلق بتمثيل املنظّمات واجلمعيات املهنّية يف جمالس إدارة ااامع املهنية املشرتكة.  667استشارة خاصة عدد   1043
 التنظيمي.  هيكله على وابملصادقة للصحة عمومية كم سسة  بتونس للتعليم األصلي العسكري للمستشفى واملايل االداري التنظيم املتعّلق بضبط 48171امللف االستشاري عدد    1044
 تسيريه.املتعلق بضبط التنظيم االداري واملايل للديوان الوطين لألسرة والعمران البشري وكذلك طرق  17045امللف االستشاري عدد    1045
 تتعّلق بتمثيل املنظّمات واجلمعيات املهنّية يف جمالس إدارة ااامع املهنية املشرتكة.  667استشارة خاصة عدد   1046
 املتعلق إبحداث وحدة لإلحاطة ابملستثمرين بوزارة الشباب والرايضة.  16950امللف االستشاري عدد    1047
 كة النظراء للمساواة وتكاف  الفرص بني املرأة والرجال. املتعّلق إبحداث شب 17047امللف االستشاري عدد    1048
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و  التجارية  الشركات  الصناعة  جملة االلتزامات والعقود وإىل األحكام اخلاصة ابلتصفية صلب جملة  التجارة أو  التصفية ال ميارسون أعمال  املباشرين ألعمال  أن 
من جملة االلتزامات والعقود(. وطاملا أن اللجنة ال تقوم أبعمال خاصة هبا خارجة    1337بصفة أصلّية وإ ا يقومون مقام الشركة املتصّرف يف أمورها" )الفصل  

يات اليت تقوم هبا اللجنة إ ا تندرج مجيعها يف إطار تنفيذ برانمج التصفية فإنه يتعنّي إخضاع تلك العمليات  عما تقتضيه نيابتها للحزب املنحل وأّن مجيع العمل
يف   امل رّخ  والتشريع  للدراسات  العامة  اإلدارة  الصادر عن  املكتوب  بّينه  ما  على حنو  العمل  هبا  اجلاري  اجلبائّية  القواعد  بنّص    2015جانفي    5إىل  وامللحق 

األداء على  . مع التوضيح أبّن العمليات املسداة لفائدة اللجنة هي اخلاضعة إىل تطبيق قاعدة اخلصم من املورد بعنوان الضريبة على الدخل وبعنوان  االستشارة 
عتبار أّن اللجنة املذكورة ال تتمّتع  القيمة املضافة بعنوان املبالغ املدفوعة من قبل الدولة واجلماعات احمللّية وامل سسات العمومية وليست اللجنة يف حّد ذاهتا. واب

إال بعد استيفاء    ابلشخصّية املعنوية كما سلف بيانه وليس هلا معّرف جبائي خاص هبا وأّن الشخصية القانونية للحزب املنحل تبقى قائمة وال تضمحّل متاما
للح  اجلبائي  املعّرف  استعمال  اللجنة  على  يتعنّي  فإنه  وعليه  التصفية  إجراءات  بعنوان  مجيع  اجلبائية  اباللتزامات  الوفاء  قصد  التصفية  مّدة  طيلة  املنحّل  زب 

 . 1049العمليات املنجزة من قبل اللجنة 
لسنة    71أن النظام القانون للجنة التصفية هو نظام هجني أيخذ من جهة ببعض أحكام القانون عدد    2013لسنة    1294يربز من مقتضيات األمر عدد   •

املتعلق ابملصّفني وامل متنني العدليني وأمناء الفلسة واملتصّرفني القضائيني وذلك يف ما يتعّلق بشكل خاص بوجوب تعيني    1997  نوفمرب   11امل رّخ يف    1997
أخ  جهة  من  وي خذ  بتونس  االبتدائّية  احملكمة  بكتابة  التصفية  أعمال  انتهاء  عند  اللجنة  بعمل  املتعّلقة  الواثئق  إيداع  ووجوب  مراقب  ابلكثري  قاض  من رى 

ّفني املرمّسني ابلقائمة اليت  اإلجراءات املستحدتة اخلاصة مبوضوع التصفية واليت منها على سبيل الذكر الطبيعة اخلاّصة لرتكيبة اللجنة املكّونة من أعضاء غري املص 
ام أعمال التصفية إىل كّل من رئيس اجلمهورية وإىل  يضبطها وزير العدل هلذا الغرض وتعيينهم بقرار من وزير أمالك الدولة والش ون العقارية وتوجيه تقرير اختت

 .1050رئيس احلكومة وضرورة إصدار أمر حكومي يف حّل اللجنة 
يف الربامج ومشاريع    ورد مبشروع األمر املعروض أّن كل عضو بشبكة النظراء للمساواة وتكافئ الفرص بني املرأة والرجل يكّلف إبدراج مقاربة النوع االجتماعي •

ح كّل  حسب مشموالت الوزارة أو اهليكل الراجعة له ابلنظر مبا يدّل على أنّه قد مّكن كّل عضو من سلطة تقديرية يف هذا ااال واحلال أّن مناملخّططات  
صلب اإلدارات اليت    عضو يف الشبكة مثل هذه السلطة ال يستقيم من الناحية القانونية والواقعية ابعتبار أّن األعضاء املذكورين يظلون خاضعني لسلطة رئيسهم
ي يف الربامج ومشاريع  ينتمون إليها وهو ما يّتجه معه مراجعة املقتضيات املذكورة يف اجتاه التنصيص على أّن كّل عضو يعمل على إدراج مقاربة النوع االجتماع

 . 1051املخّططات حسب مشموالت الوزارة أو اهليكل الراجعة له ابلنظر 
القانون عدد  إّن مراجعة جمال نشاط مركز االص • األطفال ابحلّمامات تتعارض مع مقتضيات    2003أكتوبر    20امل رّخ يف    2003لسنة    69طياف وترفيه 

 . 1052واملتعلق مبراكز االصطياف وترفيه األطفال الذي يذكر على سبيل احلصر األنشطة اليت تقّدمها هذه املراكز 

   غرف الصناعة والتجارة: :الفقرة احلادية عشر

ونس عموما  ة غرف التجارة والصناعة والدور الذي تضطلع به يف تنشيط االقتصاد الوطين وألمهّية الرهان االنتخايب وابلنظر للمستوى التعليمي يف تابلنظر ألمهيّ  •
العايل. من جهة أخرى، فإّن فكرة تكليف عاطلني التعليم  االقرتاع أن يكونوا من خرجيي  العمل    فإنه يستحسن أن يشرتط يف مساعدي رئيس مكاتب  عن 
ني عن العمل مسّجلني أبحد مكاتب التسجيل ابإلشراف على انتخاابت يتنافس فيها رجال أعمال وجّتار من أرابب العمل تبدو غري مستساغة ذلك أّن العاطل 

التأتري عليهم وإغرائهم سواء ابملال أو بوعود التشغيل مبا من شأنه أن يقّلص من    يكونون عادة يف وضعية اجتماعية ونفسية هّشة نتيجة البطالة ومن السهل 
مكتب االقرتاع من    ضماانت احلياد واالستقاللية يف جانب ااموعة املشرفة على مكاتب االقرتاع مما يتجه معه العدول عن هذا التوّجه واختيار مساعدي رئيس 

 .1053ري العاطلني عن العملخرجيي التعليم العايل العاملني ابلوظيفة العمومية أو الناشطني اباتمع املدن من غ

 تنظيم وزارات وإدارات:   : عشر الفقرة الثانية

 
نوان الضريبة على الدخل وبعنوان األداء على تتعّلق ابلطبيعة القانونية للجنة تصفية األموال والقيم الراجعة حلزب التجّمع املنحّل ومدى خضوعها لتطبيق قاعدة اخلصم من املورد بع  650استشارة خاّصة عدد     1049

 افة بعنوان املبالغ املدفوعة من قبل الدولة واجلماعات احمللّية وامل ّسسات العمومية. القيمة املض
 ق إبسناد منحة ألعضاء وموظّفي جلنة تصفية االموال والقيم الراجعة جلزب التجّمع املنحل بعنوان أجرة تصفية. تتعلّ  652استشارة خاصة عدد   1050
 املتعّلق إبحداث شبكة النظراء للمساواة وتكاف  الفرص بني املرأة والرجال.  17047امللف االستشاري عدد    1051
 تنظيمه   وضبط  ابحلمامات  األطفال  وترفيه  الصطياف  نوفمرب  7  مركز  إبحداث  املتعلق  2004  نوفمرب   2  يف   امل رخ  2004  لسنة  2579  عدد  األمر  وإمتام  املتعّلق بتنقيح  17102امللف االستشاري عدد     1052
 سريه.  وطرق واملايل االداري
 والصناعة.  التجارة غرف هيئات أعضاء وابنتخاب االنتخابية ابلقائمات الرتسيم واجراءات شروط املتعّلق بضبط 17146امللف االستشاري عدد    1053
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عات اإلداريّة والنزاعات  يبدو من غري املفهوم ختصيص "مصلحة للنزاعات العقارية" وإحلاقها إبدارة الش ون العقارية والبناءات العسكريّة رغم وجود مصلحيت النزا •
تصّنف يف خانة النزاعات اإلدارية أو العدلّية حسب احلالة وميكن ابلتايل أن تتعّهد هبا إحدى املصاحل التابعة لإلدارة  العدلّية ذلك أّن هاته النزاعات ميكن أن  

 . 1054الفرعية للنزاعات دون احلاجة إلحداث مصلحة خاصة هبا 
الفصل   • القانون عدد    2يتبنّي بتفّحص أحكام  الوطين لألس  1984لسنة    70من  الديوان  تتعّلق ابلقطاع  املتعّلق إبحداث  أّن مهامه ال  البشري  رة والعمران 

للس والتحليلّية  اإلحصائّية  ابلعلوم  لتعّلقه  املذكور  ااال  عن  خارجة  جماالت  وهي  ابألسرة  والنهوض  البشري  العمران  مبيدان  بل  وابلنهوض  الصّحي  ّكان 
اّمة على غرار دعم طّب االختصاص ابجلهات يعّد غري قانون وغري انجع ابلنظر  االجتماعي لألسرة وعليه فإّن تكليف الديوان املذكور مبهام صحّية جسيمة وه

 .1055لرجوع االختصاص يف ذلك إىل اهلياكل الصحّية العمومّية دون سواها 
تعىن إحدامها ابلتعاون الدويل    بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل كتابيت دولة  2015فيفري   6امل رّخ يف  2015لسنة  35طاملا أحلق األمر الرائسي عدد  •

 .1056فإن ذلك جيب أن ينعكس صلب تنظيم الوزارة 

 اللجنة الوطنية ملكافحة االرهاب:   : الفقرة الثالثة عشر

مات الدولّية ومكّوانت  ابلنظر لتعّدد مهام اللجنة الوطنّية ملكافحة االرهاب من تنسيق جهود وسلطة اقرتاح وتيسري اتصال خمتلف الوزارات ومن تعاون مع املنظّ  •
لسنة    26من القانون عدد    70و    69و    68ااتمع املدن املعنية مبكافحة االرهاب وأخذا بعني االعتبار للبعد التقين هلذه املهام املنصوص عليها ابلفصول  

مصدر التأهيل التشريعي واليت من بينها إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية املتعلقة مبكافحة االرهاب والتعاون مع    2015أوت    7امل رّخ يف    2015
وير اآلليات الوطنّية ملكافحة االرهاب ابإلضافة إىل حتمية التئام  جهات أجنبّية تعىن بنفس ااال وإعداد تقرير سنوي عن نشاطها يتضّمن وجواب اقرتاحات لتط 

حلكومة واجلهات  اللجنة يف بعض األحيان وحتت وطأة ظروف معيّنة واقرتاحها التدابري الواجب اختاذها على رئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب ورئس ا
فإنه يصبح معه غياب كّل عضو من أعضائها عن أعماهلا من قبيل االستنقاص من البعد الفين الشامل املراد  اإلداريّة املعنّية مما يضفي على أعماهلا بعدا تكامليا  

الواجب  الرتفيع يف عدد األعضاء  يّتجه  االعضاء وعليه وحرصا على تدارك ذلك فإنه  الرتكيبة واختالف ختّصص  إليه من خالل تنوّع  حضورهم من   االنتهاء 
ة االعمال إىل ما هو أرفع من ذلك، كما يّتجه إضافة أحكام تكون حمّددة لعدد الغياابت اجلملي املسموح به لألعضاء والذي  النصف على األقل كشرط لصحّ 

 .1057مبجّرد جتاوزه يفقد عضو اللجنة عضويّته ويكون من املتحّتم تعويضه ضماان الستمراريّة األعمال وجناعتها 
دريس اللغة العربية مبعاهد اجلمهورية الرتكية عمال مبقتضيات الشفافّية وحفاظا على حظوظ مجيع امل ّهلني للتسمية  يّتجه بيان كيفّية اختيار املرّشحني خلطط ت  •

لطة اإلداريّة على  وعلى أساس أن ختضع هذه األخرية ملعايري اجلدارة أّوال وأخريا وهو ما يستوجب تكوين جلنة فنية لتفّحص ملّفات املرتّشحني ومساعدة الس
 .1058ار االختي

كريس مبدإ جدية درس  لئن بدا أتجيل اللجنة الطبية النظر يف امللفات املعروضة عليها إىل اتريخ الحق ال يتجاوز الشهر والقابل للتمديد مرة واحدة من ابب ت •
مصدر التأهيل   2013لسنة  51عدد الوضعيات حفاظا على حقوق األعوان املعنيني هبدف استكمال البياانت الالزمة خبصوص بعض امللفات إالّ أّن القانون 

العال إقرار  يف  النظر  للملف يف صورة  استالمها  اتريخ  من  أجل شهر واحد  يف  اللجنة  بّت  مبدأ ضرورة  املسائل  يف بعض  أقّر  لألمر  بني  التشريعي  السببية  قة 
استثن  التنصيص على  املستمر مبا يّتجه معه  العجز  نسبة  أو املرض من عدمه وطلب مراجعة  البّت  احلادث  التمديد يف جمال  للجنة  املخول  امللفات  ائهما من 

 .1059فيها 

   وحدات التصرّف حسب األهداف: :عشر  الرابعة الفقرة  

تنقيح أمر انتهى  ال ميكن اختاذ مشروع أمر حكومي يتعلق ابلتمديد يف مّدة وحدة تصّرف حسب األهداف خارج األجل القانون لعملها مبا أنه من غري اجلائز   •
 .1060القانون بفعل انقضاء الزمن احملّدد لنفاذه وخروجه ابلضرورة من املنظومة القانونّية مفعوله 

 
 الوطين. الدفاع زارةبتنظيم و  املتعلق  1979  أوت 22يف  امل رخ 1979 لسنة 735 عدد  األمر املتعّلق بتنقيح 17149مللف االستشاري عدد ا  1054
 األولوية.  ذات ابجلهات االختصاص طب لدعم اتفاقيات ابرام  خبصوص الطبية لألسالك اخلاصة األساسية لألنظمة استثنائية أحكام املتعّلق بسن 17163امللف االستشاري عدد    1055
 الدويل.  والتعاون  التنمية وزارة املتعّلق بتنظيم 17191امللف االستشاري عدد    1056
 سريها.  وطرق االرهاب ملكافحة الوطنية اللجنة تنظيم املتعلق بضبط 17199امللف االستشاري عدد    1057
 الرتكية.  اجلمهورية مبعاهد العربية اللغة بتدريس املكلفني لألعوان  واملايل االداري الوضع املتعّلق بضبط 16991امللف االستشاري عدد    1058
 لرائسة اجلمهورية. املتعّلق بضبط طرق سري اللجنة الطبية حلوادث الشغل واألمراض املهنية اخلاصة أبعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرمسية التابع  17203االستشاري عدد   امللف  1059
 تنظيمها   وضبط  الكاف  بوالية  سراط  سد  اجناز  إلمتام  األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  واملتعلق  2012  ديسمرب  18  يف  امل رخ  3298  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16845امللف االستشاري عدد     1060
 سريها.  وطرق
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  1236من األمر عدد    3إّن وضع وحدة التصّرف حسب االهداف املزمع إحداتها حتت سلطة املندوب اجلهوي للتنمية الفالحة يتعارض مع أحكام الفصل   •
  الذي ميّثل النّص املرجعّي إلحداث وحدات تصّرف حسب األهداف الذي نص على أن تتوىل جلنة حتدث لدى   1996جويلية    6امل رّخ يف    1996لسنة  

 . 1061الوزارة للنظر يف كّل املسائل املتعّلقة مبتابعة املهام املوكولة لوحدات التصّرف حسب األهداف وتقوميها
هيئة الرتابية  مت التنصيص على وضع وحدة التصّرف حسب األهداف موضوع اإلحداث حتت سلطة املدير العام للبياانت املدنية بوزارة التجهيز واإلسكان والت •

ي  ات التصّرف حسب األهداف ابلنظر لطبيعتها اخلاصة ولظرفية مهامها وللمرونة املطلوبة يف أعماهلا ال ميكن أن تنصهر صلب التنظيم اإلدار واحلال أّن وحد
 .1062التقليدي 

ة يف االنسانيات ابملهدية  إّن إضافة عنصرين جديدين ملكّوانت وحدة التصّرف حسب األهداف األصلية واملتمثلني يف مشروع املعهد العايل للدراسات التطبيقي •
زمها وقع تنزيلها مبيزانية وزارة  ومشروع املعهد العايل لإلعالمية ابملهدية بطلب من وزارة التعليم العايل بصفتها صاحبة املنشأة وطاملا أّن التمويالت املرصودة إلجنا

 .1063ي وزير التعليم العايل والبحث العلمي التعليم العايل والبحث العلمي فإنه من املتجه عرض مشروع االمر احلكومي على رأ 
  ملتابعة   األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  املتعلق  2010  سبتمرب  28  يف  امل رخ  2010  لسنة  2551  عدد   يتعّلق مشروع األمر املعروض بتنقيح األمر •

سريها وذلك يف اجتاه التمديد يف مّدة إجناز    وطرق   تنظيمها   بضبطو   وزغوان   وانبل  وبنزرت  عروس  وبن  ومنوبة   وأراينة   تونس   بوالايت  العمرانية   التهيئة   أمثلة   اجناز
ع املذكور  شهرا واحلال أّن األمر املزمع تنقيحه يعّد انفذ املفعول يف حدود الفرتة الزمنية احملّددة لوحدة التصّرف حسب األهداف إلجناز املشرو   26املشروع بـ  

خالل مّدة نفاذه القانونية فقد انتفى أتره من املنظومة القانونية    2010لسنة    2551يح أو إمتام األمر عدد  وطاملا مل يتّم تنق  2015أفريل    11واليت تنتهي يف  
 . 1064ف جديدة وأصبح من غري اجلائز التمديد يف أحكامه ابعتبار انتهاء سراين مفعوله وهو ما يستوجب العدول عن التنقيح واالجتاه حنو إحداث وحدة تصر 

  ملتابعة   األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  املتعلق  2010  سبتمرب  28  يف  امل رخ  2010  لسنة  2552  عدد   األمر املعروض بتنقيح األمريتعّلق مشروع   •
ة إجناز  سريها وذلك يف اجتاه التمديد يف مدّ   وطرق   تنظيمها   وبضبط  وزغوان   وانبل  وبنزرت  عروس  وبن  ومنوبة   وأراينة   تونس   بوالايت  العمرانية   التهيئة   أمثلة   اجناز

ع املذكور  شهرا واحلال أّن االمر املزمع تنقيحه يعّد انفذ املفعول يف حدود الفرتة الزمنية احملّددة لوحدة التصّرف حسب األهداف إلجناز املشرو   26املشروع بـ  
القانونية فقد انتفى أتره من املنظومة القانونية    خالل مّدة نفاذه  2010لسنة    2552وطاملا مل يتّم تنقيح أو إمتام األمر عدد    2015أفريل    11واليت تنتهي يف  

 . 1065ف جديدة وأصبح من غري اجلائز التمديد يف أحكامه ابعتبار انتهاء سراين مفعوله وهو ما يستوجب العدول عن التنقيح واالجتاه حنو إحداث وحدة تصر 
املعرو  • األمر  التصّرف حسب األهداف موضوع مشروع  عليها وترشيد  إّن املالحظ خبصوص مهام وحدة  املائية واحملافظة  الثروة  ض هو تعّلق موضوعها بتثمني 

إداريني يتمّثالن يف اا هذا الصدد وجود هيكلني  الوطين  استهالكها وما يتطلّبه ذلك من أعمال جرد وحصر وإعداد اسرتاتيجيات وحبوث واملالحظ يف  لس 
  557من نفس ااّلة واحملدتة مبقتضى االمر عدد    20ك العمومي للمياه املنصوص عليها ابلفصل  من جملة املياه وجلنة املل  19للمياه املنصوص عليه ابلفصل  

وابلنظر للتداخل بني مهام اهليكلني والوحدة    2005أوت    9امل رّخ يف    2005لسنة    2178املنّقح ابألمر عدد    1978ماي    24امل رّخ يف    1978لسنة  
اد سلطة اإلشراف فيما بينها )الوزير املكّلف ابلفالحة واملوارد املائّية( يّتجه التنصيص صراحة على التنسيق والتكامل بني  املراد إحداتها يف هذا ااال ويف ظل احت

 .1066جممل اهلياكل املشار إليها 
واليت دفعت إىل توّخي منهج بعث  طاملا أّن وحدة التصّرف حسب األهداف ال تنصهر يف إطار التنظيم اإلداري العادي والتقليدي وتفاداي للعراقيل احملتملة   •

 .1067وحدة التصّرف حسب األهداف فإنّه يتعنّي عدم إخضاعها للسلطة اهلرمية للمدير العام للبناءات املدنية 
والتقليدية    يّةإّن تكليف وحدة التصّرف حسب األهداف بصيانة ومراقبة املنشآت الفنية جلسر رادس / حلق الوادي واحلال أّن ذلك راجع إىل الوظائف العاد  •

  40واإلدارة العامة للجسور والطرقات طبق الفصل  1988لسنة  1413من األمر عدد   34والقارّة لإلدارة العاّمة للبناءات املدنّية لوزارة التجهيز طبق الفصل  
عدد   األمر  فإّن  أخرى  جهة  من  الذكر.  سالف  األمر  يف    1996لسنة    1236من  إبحدا  1996جويلية    6امل رخ  التصّرف حسب  املتعلق  وحدات  ث 

نّية   أّن  واملراقبة ليست مبشاريع كما  الصيانة  أّن  واحلال  معيّنة  التصّرف حسب األهداف حتدث إلجناز مشاريع  أّن وحدات  اقتضى  الرتتيبية  األهداف  السلطة 

 
 سريها. وطرق تنظيمها  وبضبط أراينة والية من اثبت بسيدي السقوية املناطق تعصري مشروع إلجناز األهداف حسب تصرف وحدة املتعلق إبحداث 16906امللف االستشاري عدد    1061
 سريها. وطرق تنظيمها وبضبط بباجة االختصاصات متعدد اجلهوي املستشفى بناء مشروع إلجناز األهداف حسب تصرف وحدة املتعلق إبحداث 16907امللف االستشاري عدد    1062
 للعلوم  العايل  املعهد  بناء  مشروعي  إلجناز  األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  املتعلق  2013  فيفري  27  يف  امل رخ  2013  لسنة  1326  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16918امللف االستشاري عدد     1063

 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط ابملهدية اللغات وقرية ابملهدية والتكنولوجيا التطبيقية
  بوالايت   العمرانية  التهيئة  أمثلة  اجناز  ملتابعة  األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  املتعلق  2010  سبتمرب  28  يف  امل رخ  2010  لسنة  2551  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16908امللف االستشاري عدد     1064
 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط وزغوان  وانبل وبنزرت عروس وبن ومنوبة وأراينة تونس

  بوالايت   العمرانية  التهيئة  أمثلة  اجناز  ملتابعة  األهداف  حسب  تصرف  وحدة  إبحداث  املتعلق  2010  سبتمرب  28  يف  امل رخ  2010  لسنة  2552  عدد  األمر  املتعلق بتنقيح  16910امللف االستشاري عدد     1065
 .سريها وطرق تنظيمها وبضبط والقصرين والقريوان  وسليانة والكاف وجندوبة ابجة

 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط - الثانية املرحلة - املياه قطاع يف االستثمار مشروع اجناز متابعة إلمتام األهداف حسب تصرف وحدة املتعلق إبحداث 16914امللف االستشاري عدد    1066
 املتعّلق إبحداث وحدة تصّرف حسب األهداف إلمتام إجناز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سريها.  17098االستشاري عدد   امللف  1067
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املتعلقة بص  العدم وليس ابألعمال  يتعلق إبحداث إجناز مادّي من  أّن مفهوم املشروع  اعتبار  الوحدة  متجهة إىل  العدول عن إحداث  يانته وتبعا لذلك يتجه 
 .1068املذكورة 

ليت ال  إّن وضع وحدة التصّرف حسب األهداف حتت سلطة املدير العام للجسور والطرقات يتناقض مع الطبيعة اخلاّصة لوحدات التصّرف حسب االهداف ا •
من األمر عدد    3لفصل  تنصهر صلب التنظيم التقليدي لإلدارة واليت ال تكون انجعة إال عند توفّر عنصر حرية التصّرف يف إطار مراقبة جلنة التقومي احملدتة اب

 .1069املتعلق إبحداث وحدات التصّرف حسب األهداف  1996جويلية   6امل رخ يف  1996لسنة  1236
ملالية هبا بصفة  إّن تعّلق مشروع األمر إبحداث وحدة تصّرف حسب األهداف جيعله من قبيل املشاريع اليت هلا انعكاسات مالية واليت تقتضي طلب رأي وزير ا  •

 .1070ج ما يفيد اإلطالع على رأيه مسبقة وإدرا 
من إحداتها واليت  إّن التنصيص على وضع وحدة تصّرف حسب األهداف حتت سلطة إدارة التعمري بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية يتعارض مع الغاية   •

وابلتايل فإّن إخضاع هذه الوحدة لسلطة مدير التعمري مينح هذا االخري    تتمّثل يف إجياد هياكل إداريّة مرنة ومستقّلة وتعمل خارج إطار التنظيم اإلداري التقليدي 
ال تنتفي كليا  إداريّة عاديّة وبذلك  الوحدة جمّرد مصلحة  الرائسّية وجتعل من  السلطة  له  اليت ختّوهلا  أّن  إمكانية ممارسة كّل الصالحّيات  غاية من إحداتها. كما 

التعمري ابإل املعنية إلدارة  الوحدة  الفصل  إخضاع  األمر عدد    3ضافة إىل إخضاعها مبقتضى  املتعلق    1996جويلية    6امل رّخ يف    1996لسنة    1236من 
ع الوحدة إىل رقابة  إبحداث وحدات التصّرف حسب األهداف إىل رقابة اللجنة اخلاّصة احملدتة هلذا الغرض ابلوزارة املعنية ال يستقيم وال طائل من وراء إخضا 

 .1071قال املرونة املطلوبة يف حتقيق االهداف املوكولة إليها مزدوجة من شأّنا إت
طبي • مع  يتماشى  ال  الرتابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  بوزارة  التعمري  إدارة  سلطة  األهداف حتت  التصرف حسب  وحدة  وضع  على  التنصيص  هذه  إّن  عة 

 .1072منصهرة صلب التنظيم اإلداري التقليدي  الوحدات وظرفّية مهامها واملرونة املطلوبة يف اعماهلا واليت جتعلها غري

  انتخاابت:  :اخلامسة عشرالفقرة  
واملتعلق ابالنتخاابت واالستفتاء عّددت حاالت عدم اجلمع صلب الفصول    2014ماي    26امل رّخ يف    2014لسنة    16إّن أحكام القانون األساسي عدد   •

من القانون أن حاالت عدم اجلمع ال    38تبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  إال أّن تعدادها مل أيت على وجه احلصر إذ ي   37و    36و    35
مع بينها وبني العضويّة  تقتصر على تلك املشار إليها صراحة هبذه الفصول. فقد نّصت الفقرة املذكورة على أّن كّل عضو يقبل أتناء النيابة مس ولّية ال ميكن اجل 

آلّيا إ لة  ذا مل يقّدم استقالته يف أجل عشرة أايم من اتريخ التكليف ابملس ولّية أو الوظيفة أو اخلطّة وهو ما ميكن معه اعتبار هذه الصورة كحايعترب مستقيال 
نواب الشعب  واليت يتوّجب مراعاهتا سواء عند الرتّشح للعضويّة مبجلس  2014لسنة  16مستقّلة بذاهتا من حاالت عدم اجلمع املنصوص عليها ابلقانون عدد 

كن اجلمع بينها وبني  أو خالل مّدة العضوية. واملالحظ يف هذا الصدد أّن املشرّع أورد الصورة املذكورة على إطالقها إذ جعل من قبول أية مس ولية أخرى ال مي
 .1073ريح ابستقالة العضو من االس املذكورة أعاله سببا كافيا للتص  37و  36و   35العضوية مبجلس نواب الشعب غري تلك الواقع تعدادها ابلفصول 

املتعلق ابالنتخاابت واالستفتاء خبصوص اعتبار رئيس النيابة    2014ماي    26امل رّخ يف    2014لسنة    16ظّل غياب موقف صريح صلب القانون عدد  يف   •
ال يتعنّي  فإنه  الشعب  نواب  العضوية مبجلس  بينها وبني  اليت ال ميكن اجلمع  املس وليات  للقانون املذكور  اخلصوصّية من  بحث عن احلل ابعتماد قراءة شاملة 

املذكور نّص بصفة صرحية    2014لسنة    16تتقصى مقاصد املشرّع اليت أفضت إىل سّن القاعدة القانونية. ويالحظ يف هذا الصدد أّن القانون األساسي عدد  
لدى الدولة واجلماعات احمللّية أو عضوية جملس اجلماعات احمللّية املنتخبة    على أنه ال ميكن اجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب وعضوية احلكومة أو وظيفة

احمللّية املنتخبة اليت    ويتبني من هذه األحكام أّن املشرّع أّسس إىل منع اجلمع يف آن واحد بني وظائف السلطة التنفيذية مثل عضوية احلكومة أو عضوية ااالس 
حملّية   سلطة  الدستور  معىن  على  التشريعية  تعترب  السلطة  بني  املتبادلة  الرقابة  لرتكيز  السلط وضماان  بني  الفصل  ملبدإ  تكريسا  التشريعية  السلطة  وظائف  وبني 

ال نواب  اجلمع بني عضوية جملس  منع  إىل  أّسس صراحة  املشرّع  أّن  ومبا  املقاربة  هذه  من  وانطالقا  احمللّية.  والسلطة  التنفيذية  جمالس  والسلطة  شعب وعضوية 
املتعلق    2014لسنة    16اعات احمللّية املنتخبة وذلك هبدف حتقيق الفصل بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية احمللّية فإّن قراءة أحكام القانون عدد  اجلم

القطع مع اجل إرادة املشرّع كانت مّتجهة بشكل واضح إىل  أّن  منها  مع بني عضوية جملس نواب  ابالنتخاابت واالستفتاء كوحدة متكاملة ومرتابطة يستشّف 

 
 سريها.  وطرق نظيمهات وبضبط الوادي رادس/ حلق جلسر  الفنية املنشآت ومراقبة لصيانة اهلداف حسب تصرف وحدة املتعّلق إبحداث 17108امللف االستشاري عدد    1068
 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط متويلها يف الدويل البنك يساهم واليت للطرقات األساسية البنية مشاريع إلجناز األهداف حسب تصرف وحدة املتعّلق إبحداث 17109امللف االستشاري عدد    1069
 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط وصفاقس واملهدية واملنستري سوسة بوالايت العمرانية التهيئة أمثلة اجناز متابعة إلمتام األهداف حسب تصرف وحدة املتعّلق إبحداث 17140امللف االستشاري عدد    1070
 سريها.  وطرق تنظيمها وبضبط وصفاقس واملهدية واملنستري سوسة بوالايت العمرانية التهيئة أمثلة اجناز متابعة إلمتام األهداف حسب تصرف وحدة املتعّلق إبحداث 17140امللف االستشاري عدد    1071
 وطرق   تنظيمها  وبضبط  والقصرين  والقريوان   وسليانة  والكاف  وجندوبة  ابجة  بوالايت  العمرانية  التهيئة  أمثلة  اجناز  متابعة  إلمتام  األهداف  حسب  تصرف  وحدة  املتعّلق إبحداث  17142امللف االستشاري عدد     1072
 سريها. 
 تتعّلق ابجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب ورائسة النيابة اخلصوصّية ابلبلدايت.  649اصة عدد استشارة خ  1073
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يابة اخلصوصّية لبلدية  الشعب وترّؤس النياابت اخلصوصية للبلدايت. كما يتأّكد توجه املشرّع يف منع اجلمع بني العضويتني يف الصورة اليت يكون فيها رئيس الن
املتعلق ابلقانون األساسي للبلدايت كما    1975ماي    14  امل رّخ يف   1975لسنة    33من القانون عدد    56مدّوا للقيام مبهامه كامل الوقت ذلك أّن الفصل  

)جديدة( الصور اليت يقوم فيها رؤساء البلدايت مبهامهم كامل الوقت. وتفيد عبارة    3حّدد ضمن الفقرة    2008لسنة    57مّت تنقيحه ابلقانون األساسي عدد  
مبقّرها خالل ك البلدية  رئيس  تواجد  الوقت ابألساس  البلدية كامل  مداوالت جملس  رئيس  من  يّتضح  مثلما  لتسيري ش وّنا  وتفّرغه  اإلداري  العمل  أوقات  امل 

املتعلق ابلقانون األساسي للبلدايت. وقد   1975ماي  14امل رّخ يف  1975لسنة  33املتعّلقة مبشروع تنقيح القانون عدد  2008جويلية  19النواب جللسة 
أنه ميكن لرئيس البلدية الذي أصبح مطالبا ابلقيام مبهامه كامل الوقت أن يتخّلى عن وظيفته    2008  لسنة   57من القانون األساسي عدد    2اقتضى الفصل  

النواب عن   تغّيب  مبدأ عدم  يقّر  والذي  للمجلس  الداخلي  املضّمنة ابلنظام  االلتزامات  من  إىل مجلة  الشعب  نواب  أعضاء جملس  اجللسات  يف حني لضع 
 .1074بق بيانه أنه ال ميكن اجلمع بني االضطالع مبس ولّية رائسة نيابة خصوصّية وبني العضويّة مبجلس نواب الشعب (. ويستنتج من كّل ما س26)الفصل 

   التنصيص على عدم النشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية: :الفقرة السادسة

أخرى تعفي من  يف ظل غياب أحكام تشريعية تعفي من نشر النصوص املتعّلقة إبحداث وتنظيم امل سسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إداريّة بشكل عام أو  •
القانون ع متعارضا مع مقتضيات  النشر  التنصيص على عدم  السيارة بشكل خاص يكون  الطرقات  تونس  بتنظيم شركة  املتعّلقة  النصوص  لسنة    64دد  نشر 

القانونية يتوّقف    املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها ضرورة أّن دخول كاّفة النصوص القانونية حيز النفاذ وترتيب آاثرها  1993
 .1075يف تنظيم وعمل اإلدارة العمومية من الدستور أقّرر قاعدة الشفافية   15على نشرها ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية فضال عن أّن الفصل 

الفصل   • مع  يتعارض  التونسية  للجمهورية  الرمسي  ابلرائد  النشر  عدم  على  التنصيص  اإلدارة    15إّن  عمل  بوجوب  املتعلقة  للقاعدة  إرسائه  عند  الدستور  من 
 9931.1076جويلية  5امل رّخ يف  1993لسنة  64العمومية وفق قواعد الشفافّية كتعارضه مع القانون عدد 

املتعلق بتنظيم هياكل قوات األمن الداخلي بوزارة الداخلية وابلنظر    2007أوت    15امل رخ يف    2007لسنة    246يتعلق مشروع األمر بتنقيح األمر عدد   •
 1993جويلية   5 رخ يف امل   1993لسنة  64لعدم حصول نشر األمر موضوع التنقيح ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية على خالف ما اقتضاه القانون عدد 

مّت طلبها فإنه يتعذر على  املتعلق بنشر النصوص القانون ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها وإحجام اجلهة املستشرية عن مّد احملكمة بنسخة منه واليت  
 .1077احملكمة إبداء رأيها خبصوص مشروع األمر 

 

 التاسع: مالحظات تتعلق ابلوظيفة العمومية:   الفرع

  انتداب:  :األوىلالفقرة  
للب • االعتبار  بعني  األخذ  من  اإلدارة  ميّكن  أن  من شأنه  الرتّشح  ملراكز عمل ابستمارة  املرتّشحني  اختيار  إمكانية  على  التنصيص  عند  لئن كان  االجتماعي  عد 

 اختيار مركز عمله على ضوء اخلطط املعروضة إال أّن هذا املعيار االجتماعي إّ ا الغاية منه االستئناس به  التسمية مبراكز العمل مبا يسمح بتشريك املرتّشح يف 
 .1078فحسب وال ميكن اعتماده كمعيار حاسم لتعيني املرتّشحني الناجحني 

ّرف يف األموال العمومّية وشفافّية املرافق العامة ونزاهتها اليت  إّن اإلقرار أبنه يف حالة وفاة عون يف حالة مباشرة يتم انتداب أحد أبنائه لرق مبادئ حسن التص  •
من القانون عدد    19من الدستور وي ّدي إىل إرساء معيار غري موضوعي يف االنتداب كما أّن هذه األحكام تتناىف مع ما اقتضاه الفصل    15كّرسها الفصل  

  9مكّرر من القانون عدد    11النتداب األعوان العموميني كما تتناىف مع مقتضيات الفصل    الذي اقتضى أّن املناظرة هي الطريقة األساسية  1985لسنة    78
قتضيات ال تدرج  أّن املناظرة هي الطريقة األساسّية النتداب األعوان القارين واملتعاقدين والوقتيني ابملنشآت العمومّية ابإلضافة لذلك فإّن هذه امل  1989لسنة  

املباش االنتداب  الفصلني  ضمن حاالت  أحكام  تنّظمه  الذي  العمومية  املنشآت  داخل  األمر عدد    3و    2ر  يف    1997لسنة    567من  مارس    31امل رّخ 
تداب  املتعلق بضبط شروط وصيغ االنتداب املباشر ابملنشآت العمومية وامل سسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية حيث يشرتط أن يكون االن  1997

ضرورة القصوى وأن يكون ألحد األسباب التالية: القيام أبشغال متأّكدة أو أشغال طارئة أوجبتها ظروف استثنائية، زايدة يف النشاط غري  املباشر قد أملته ال 

 
 تتعّلق ابجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب ورائسة النيابة اخلصوصّية ابلبلدايت.  649خاصة عدد  استشارة  1074
 السيارة.  الطرقات تونس لشركة التنظيمي اهليكل املتعلق بضبط 16866امللف االستشاري عدد    1075
 .الديوانية املصاحل وأعوان  واالصالح السجون  وأعوان  اطارات و  الداخلي األمن وقوات لعسكرينيا لفائدة املخولة اخلصوصية املنح يف املتعلق ابلرتفيع 16967امللف االستشاري عدد    1076
 احمللية.  والتنمية الداخلية بوزارة الداخلي األمن قوات هياكل بتنظيم املتعلق 2007  أوت 15 يف امل رخ 2007 لسنة 246 عدد األمر املتعلق بتنقيح 17038امللف االستشاري عدد    1077
 تتعلق مبناظرات انتداب خارجية.  693استشارة خاصة عدد   1078
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ار الكفاءة يف املشمولني  عم معيمنتظرة، القيام أبعمال مومسّية. وال ميكن ابلتايل هلذه املقتضيات أن تسند إىل طبيعة الشرحية االجتماعية اليت سيقع انتداهبا مبعزل 
 .1079أبحكامها 

 تربّص:   :الفقرة الثانية

 .1080رتّبص يّتجه دعما للضماانت املمنوحة إىل العون املرتّبص أن ترجع مس ولية أتطريه إىل رئيسه املباشر الذي يكّلف إبعداد التقرير النهائي لل •
ترقيتهم إىل صنف أو خطة ليست يف متناول املرتشحني اخلارجيني من واجب قضاء فرتة  استثىن مشروع النظام األساسي اخلاص املعروض األعوان الذين تتم   •

الفصل   ما يتعارض وأحكام  القانون عدد    23تربص وهو  القيام    1985أوت    5امل رخ يف    1985لسنة    78من  اليت جاءت صرحية يف خصوص وجوبية 
 .1081يت ارتقى إليها برتبص لتمكني العون من إبراز م ّهالته يف االضطالع ابخلطة ال

   ترقية:  :الفقرة الثالثة
ية  )مكّرر( من قانون الوظيفة العمومية أّن تنظيم أسلوب الرتقية ابالختيار يدخل ضمن جمال السلطة الرتتيبية العامة لذا وطاملا أّن خصوص   28ي خذ من الفصل   •

مية ال ميكن أن تقوم سندا ملخالفة أحكامه يف خصوص توزيع االختصاص بني  السلك املزمع تنظيمه املنصوص عليه ابلفصل الثان من قانون الوظيفة العمو 
ة والتنصيص يف املقابل  السلطة التشريعية والسلطة الرتتيبية فإنه يّتجه العدول عن التنصيص على أّن معايري الرتتيب يتم ضبطها بقرار من وزير الش ون اخلارجي

الرتتيب هبا   الكفاءة ومعايري  أّن قائمة  تطبيق    1994نوفمرب    14امل رّخ يف    1994لسنة    2322تضبط وفق أحكام األمر عدد  على  املتعلق بضبط كيفية 
ابستصدار أمر جديد يتعلق  األحكام اخلاّصة ابلرتقية ابالختيار لفائدة موّظفي الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو املبادرة  

 .1082ّصة بضبط قائمة الكفاءة اخلاّصة أبعضاء السلك اإلداري واملايل وأعوان الرتقيم بضبط الشروط اخلا
ان الرتقيم للش ون اخلارجية عند  إّن التنصيص على أنه يرتقي بصفة استثنائّية إىل الرتبة املوالية عن طريق التناظر كّل األعوان املنتمني للسلك اإلداري واملايل وأعو  •

  30  ات على األقل يف رتبهم وعلى أّن هذه الرتقية االستثنائية ال تتم إال مرّة واحدة طيلة احلياة املهنية للعون يعّد خرقا ألحكام الفصلبلوغهم أقدمية أربع سنو 
األمر احلكومي   وعمن قانون الوظيفة العمومّية الذي حيّجر كّل ترقية ال يكون القصد منها سّد شغور فضال عن أنه خروج غري مربّر عن أحكام بقية فصول مشر 

 .1083اليت تتعلق بضبط أساليب ومبادئ الرتقية وكذلك تعطيال لنفاذها ابعتبارها تقّلص مبدئيا بسنة من املّدة القانونّية املستوجبة للرتقية 
عدد   • القانون  ملقتضيات  يف    1983لسنة    112تطبيقا  ال  1983ديسمرب    12امل رّخ  العام ألعوان  األساسي  النظام  بضبط  احمللّية  املتعّلق  واجلماعات  دولة 

ّصة كما أنه ال ميكن االنتفاع  وامل سسات العمومّية ذات الصبغة اإلداريّة فإّن إسناد الرتقية ابالختيار جيب أن يتم بعد استشارة اللجنة اإلداريّة املتناصفة املخت 
 .1084ابلرتقية ابالختيار إال مرة واحدة طيلة احلياة املهنية للموّظف 

)مكّرر( من قانون الوظيفة العمومية ومفاده أّن الرتقية االستثنائية   28ترقيتني استثنائيتني لسلك املدّرسني املربّزين يتناىف مع املبدأ العام املضّمن ابلفصل إّن إسناد   •
اخلاصّ  األساسية  األنظمة  أّن  متتيعه هبا وطاملا  املزمع  للعون  املهنية  احلياة  مرّة واحدة خالل كامل  إال  متنح  الوظيفة  ال  قانون  تطبيق  على ضبط كيفية  تقتصر  ة 

 .1085العمومية وابلنسبة ألعوان سلك التعليم ال ميكن هلا أن ختالف إال بعض األحكام اليت قد ال تتماشى وطبيعة وظائفهم 
   إدماج:  : الفقرة الرابعة

املتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات املوّظفني هو أعوان الدولة    1985أكتوبر    5امل رّخ يف    1985لسنة    1216إّن جمال انطباق األمر عدد   •
ى غرار قّوات األمن  اخلاضعني إىل أحكام القانون األساسي للوظيفة العمومية وابلتايل ال ميكن أن تشمل أحكامه األعوان اخلاضعني ألنظمة أساسية متمّيزة عل

 .1086الداخلي 

 
 الرايضي.  الوطين احلي أبعوان  اخلاص األساسي النظام تنقيح على املتعلق ابملصادقة 16955امللف االستشاري عدد    1079
 للفالحة.  االداري ابلسلك اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16985امللف االستشاري عدد    1080
 املتعلق بتنقيح النظام األساسي اخلاص أبعوان املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية.  17040امللف االستشاري عدد    1081
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الرتقيم وأعوان  واملايل االداري السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16987امللف االستشاري عدد    1082
 اخلارجية. الش ون  لوزارة الرتقيم وأعوان  واملايل االداري السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16987امللف االستشاري عدد    1083
 األطفال.  رايض مبنشطي اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 17014امللف االستشاري عدد    1084
  الرتبية  لوزارة  التابعني  املربزين  املدرسني   بسلك  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق  2004  أكتوبر  19  يف  امل رخ  2004  لسنة  2438  عدد  األمر  وامتام  املتعّلق بتنقيح  17124امللف االستشاري عدد     1085
 العلمي.  والبحث العايل التعليم ولوزارة
 واإلصالح.  السجون  وأعوان  إطارات بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعلق 2006 أفريل 13 يف امل رخ 2006 لسنة 1167 عدد األمر املتعلق بتنقيح 16795امللف االستشاري عدد    1086
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عوان التابعني للسلك مهما كانت وضعياهتم املهنية )مباشرة، عدم مباشرة، إحلاق، وضعية حتت السالح( وبغض النظر  إّن أحكام اإلدماج تنطبق على كل األ •
 .1087عن مراكز عملهم 

يتّم على    موضوعّيةمت مبوجب مشروع النظام األساسي اجلديد إحداث رتبة جديدة دون حتديد معايري يتّم على أساسها اإلدماج فيها مبا يّتجه معه وضع معايري   •
ة ابلنسبة للمرتّبني  أساسها اإلدماج على غرار األقدمية والدرجة كما يّتجه احلرص على التنصيص على حمو االحتفاظ بنفس األقدمية املكتسبة يف الرتبة والدرج

 .1088يف الرتبة اجلديدة يف حال املرور إليها مباشرة من الرتبة القدمية 
التعا  • سنوات  احتساب  على  التنصيص  املساواة  يعّد  ملبدإ  خمالفا  التعاقد  بصيغة  املنتدبني  اإلداريني  األعوان  للرتبية خبصوص  اإلداري  ابلسلك  اإلدماج  قبل  قد 

  112وخمالفة للقانون عدد املنصوص عليه ابلدستور والذي يعترب كمبدإ قانون عام واليت من شأّنا أن جتعل هذه الفئة يف وضعّية قانونّية أفضل من بقّية األعوان  
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللّية وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية    1983ديسمرب    12امل رّخ يف    1983لسنة  

اقدين واحتساب أقدميّتهم يف التعاقد قبل  وحتديدا األحكام املتعّلقة ابألعوان املتعاقدين ضرورة أّن هذه األخرية مل تتضّمن مقتضيات لتسوية وضعّية األعوان املتع
 .1089االنتداب 

 :  إعادة تصنيف  :الفقرة اخلامسة 

تفّوق غري مربّرة ابملقارنة مع • احمللّية يف وضعّية  املطلق واملنصوص عليه دستوراي جيعل من عملة اجلماعات  مبدأ املساواة يف بعده  الدولة وامل ّسسات    إّن  عملة 
رح  إداريّة الذين مل يتسّن هلم االنتفاع إبجراء إعادة التصنيف إالّ إذا ما سبق لبعضهم أو جّلهم االنتفاع به وهو ما ال تبّينه وتيقة شالعمومّية اليت تكتسي صبغة  

جممل عملة  يف  األسباب أو إذا ما كان دورهم آت خبصوص هذا اإلجراء وهو ما يّتجه أخذه بعني االعتبار علما أنّه جرى العمل على أن تشمل مراجعة التصن
 .1090الدولة واجلماعات احمللية وامل سسات العمومية ذات الصبغة اإلداريّة 

من قبيل األوامر    إّن تدّخل األمر احلكومي يف جمال إعادة تصنيف بعض عملة اجلماعات احمللية وفقا الختصاصاهتم ال ينبين على أتهيل تشريعي مبا يكون معه •
اضطالع إصداره  من  جيعل  ومبا  الفصل  املستقّلة  معىن  على  أصلي  األسباب    65ا ابختصاص  شرح  وتيقة  إليه  ذهبت  ما  عكس  وعلى  وابلتايل  الدستور  من 

الرتتيبية فإنه ال يسعه أن يتدّخل لسّن أحكام تطبيقية )تركيبة اللجنة( أو انتقالّية )للتسوايت( لنّص قانون   السلطة  أدىن منه مرتبة أي قرار وزير  وابلتايل مراد 
خاّصة وأّن أي نقص قد يعرتي القرار الوزاري املذكور قد يستدعي أن تتدّخل نفس السلطة املصدرة له لسّن أحكام    2014فيفري    24امل رخ يف  الداخلّية  

ام موضوعه  ألحكمكّملة أو مفّصلة له وذلك إعماال ملبدإ توازي الصيغ والشكلّيات. كما جتدر اإلشارة إىل أّن مشروع األمر احلكومي إذا ما تدّخل وسن ا 
 ذلك قد يبيح تنقيح أحكام  كيفما انتهت إليه نّية السلطة الرتتيبية وفق وتيقة شرح األسباب واليت يكون اهلدف منها تفصيل أو إمتام حمتوى املدّونة املهنّية فإنّ 

أي طعن قد ينصّب على قرار إداري عادي مبا يّتجه معه  األمر الرتتييب مبقتضى نّص قانون أدىن مرتبة منه أي القرار الوزاري يف صورة احلال أو الطعن فيها ك
أمام القضاء اإلداري    استيعاب حمتوى املدّونة املهنّية برمتها صلب األمر احلكومي وما يقتضيه ذلك من حتصني ملقتضياهتا من أّي طعن وفق اإلجراءات العاديّة

 .1091امها أو تدّخل القرار الوزاري من جديد لتعديلها أو نسخها أو سحب أحك

   ممارسة نشاط خاص مبقابل:  :الفقرة السادسة

للعون املعين ابألمر ميكن أن لّل ابستقالله الوظيفي وابلتايل غري جائز قانوان ابعتباره ميّس    إّن الرتخيص يف ممارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة ابملهام املوكولة  •
الفصل   وأّن  ابلنظر خاصة  هلا  الراجع  امل سسة  األمر عدد    3من مصاحل  يف    1998لسنة    1875من  الشروط    1998سبتمرب    28امل رّخ  بضبط  املتعلق 

العموميني ترخيصا ملمارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة مباشرة مبهامهم ينّص على أنه ال جيوز الرتخيص يف األنشطة اليت  واإلجراءات املتعّلقة إبسناد املوّظفني  
 .1092تضّر ابلصاحل العام أو مبصاحل اإلدارة اليت يعمل فيها املوّظف العمومي املعين ابألمر 

  تقاعد:  : الفقرة السابعة

 
 الفالحة.  لوزارة التابعني العامني القيمني بسلك اخلاص األساسي النظام املتعلق بضبط 16827امللف االستشاري عدد    1087
 الفالحة.  لوزارة التابعني القيمني بسلك اخلاص اسياألس النظام املتعلق بضبط 16822امللف االستشاري عدد    1088
 املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك االداري للرتبية.  2013جوان  10امل رخ يف  2013لسنة  2568املتعّلق إبمتام األمر عدد   17066امللف االستشاري عدد    1089
 عملة اجلماعات احمللية وفقا الختصاصاهتم. املتعّلق إبعادة تصنيف بعض  17193امللف االستشاري عدد    1090
 املتعّلق إبعادة تصنيف بعض عملة اجلماعات احمللية وفقا الختصاصاهتم.  17193امللف االستشاري عدد    1091
 احلديدية. السكك أشغال شركة أبعوان  اخلاص األساسي النظام على املتعلق ابملصادقة 16835امللف االستشاري عدد    1092
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ّنائّية يف العالقة الشغلّية بني الدولة وأعواّنا وينهي مبدئيا كّل واجب حممول على العون وكّل حّق يتمّتع به وتضمنه    ميّثل التقاعد من القطاع العمومي قطيعة •
املر  تسيري  وشفافّية  العامة  املصلحة  هتّم  وذلك العتبارات  الشغلّية  الرابطة  انقطاع  بعد  تتواصل  أن  ميكن  الواجبات  بعض  أّن  غري  العمومّية وحسنالدولة    افق 

نة( هو واجب حفظ السّر  التصّرف اإلداري بصفة عاّمة. ومن بني الواجبات اليت ال يعفى العون من حتّملها حىت بعد انقطاع الرابطة الشغلّية )ملّدة زمنّية معيّ 
لسنة   1875وبناء عليه فإّن األمر عدد    املهين وواجب احلفاظ على استقاللّية وشفافّية املرفق العام الذي كان يشارك يف أتمينه أو يف تسيريه أبي عنوان كان

املتعلق بضبط الشروط واإلجراءات املتعلقة إبسناد املوّظفني العموميني ترخيصا ملمارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة    1998سبتمرب    28امل رّخ يف    1998
العون العمومي حىت بعد انقطاعه عن املباشرة مبوجب التقاعد   السابق حني يباشر  مبباشرة مهامهم اقتضى أّن  يبقى ملزما ابحلصول على الرتخيص من م ّجره 

وبصفة    عمال جديدا يف نفس القطاع الذي عمل به سابقا وجيد هذا النّص أساسه خاّصة يف تكريس مبادئ مكافحة الفساد بتفادي حاالت تضارب املصاحل
 .1093العون ّنائيا عن مباشرة وظائفه عاّمة كّل أتتري سليب على حسن سري املرفق العام وشفافيّته بعد انقطاع

من قانون الوظيفة العمومية والذي يربّره احلرص على ضمان    5إّن واجب عدم اجلمع بني دخلني قارّين الذي حيكم احلياة املهنية للعون العمومي بصريح الفصل   •
د التقاعد ولكن العتبارات خمتلفة جتد أساسها أيضا يف مفهوم املصلحة العامة  االستقاللية الوظيفية للعون املعين وآدائه ملهامه األساسّية بصفة فّعالة يتواصل بع

واملخّصصة ملناقشة مشروع قانون يتعّلق بضبط أحكام خاصة    1987مارس    3جللسة يوم الثالاثء    23ويف هذا السياق يتبنّي من مداوالت جملس النواب عدد  
التقاع أّن حتجري اجلمع بني جراية  املتقاعدين  وفتح  بعمل  الشغل  الرامية إىل تنشيط سوق  اخلاص يندرج يف نطاق اإلجراءات  القطاع  املرّتب يف  أو  د واألجر 

القانون إضافة إىل  الفرص اجلديدة لتشغيل الشباب. مع اإلشارة إىل أّن حتجري اجلمع بني جراية التقاعد وكّل دخل قار آخر يف شكل مرّتب أو أجر جيد أساسه 
 1985مارس    5امل رّخ يف    1985لسنة    12من القانون عدد    55يف الفقرة االخرية من الفصل    1987مارس    6امل رّخ يف    1987لسنة    8القانون عدد  

جمع  معا األساس القانون للاملتعلق ابجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني على قيد احلياة يف القطاع العمومي ومها نّصان متكامالن يف التطبيق ويشكالن 
ص واجب إعالم  بني جراية التقاعد ومرتب قار سواء كان متأتيا من عمل لدى الدولة أو لدى اخلواص ويضعان على عاتق امل ّجر سواء كانت الدولة او اخلوا

 .   1094الصناديق االجتماعية بتشغيل املتقاعدين حىت تتخذ اإلجراءات الالزمة قانوان ملنع حالة اجلمع بني اجلرايتني 

 عقوابت أتديبية:  :الفقرة الثامنة

املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة املتعلقة بعقوبة    1995ماي    15امل رخ يف    1995لسنة    46من القانون عدد    53إّن مقتضيات الفصل   •
رية يف املادة التأديبية على تكريس مبدإ شرعية العقوبة التأديبية  احلّط من الرتبة اتسمت ابلغموض وافتقدت للدّقة والتحديد وقد استقر فقه قضاء احملكمة اإلدا

ملشرّع بوضوح  الذي يقتضي أن ترتكز العقوابت التأديبية على نصوص صرحية وأن تكون حمّددة على سبيل احلصر وابلتايل فإن غياب الدقة وتعّذر فهم قصد ا 
انونية والرتتيبية يف املادة التأديبية يف اجتاه التضييق ولصاحل العون امل اخذ أتديبيا ودون توّسع  يقتضي وفق فقه قضاء هذه احملكمة أن ت ول أحكام النصوص الق

 .1095وعليه ال تكون إال يف اجتاه احلّط برتبة واحدة فقط وإىل الرتبة األدىن منها مباشرة 

   استقالة:  :الفقرة التاسعة 
مهنية مع امل سسة املشّغلة وطاملا أّن كل انتداب للعون املستقيل جيب أن يتم يف إطار مناظرة خارجية  طاملا أّن االستقالة تعّد من الصور القاطعة لكل عالقة   •

ح إذا أتبت ذلك فإنه يّتجه  حسب القواعد العامة املعمول هبا وطاملا مت التنصيص على أنه حتتسب عند االنتداب ابملناظرة اخلارجية ابلوكالة األقدمية للعون املرتشّ 
 .1096تناظر إبعمال قاعدة احتساب تلث األقدمية عند الرتّشح من جديد للعمل ابلوكالة ابلنسبة إىل العون املستقيل حفاضا على مبدإ املساواة عند ال االكتفاء 

 الفرع العاشر: مالحظات تتعّلق ابلشؤون االقتصاديّة وبتنظيم املهن: 

 مهنة مستشار جبائي:   :األوىلالفقرة  

  1961لسنة    162إّن الشروط املعتمدة ملمارسة مهنة مستشار جبائي ابلنسبة للشركات ليست مبجّرد جراين عمل وإ ا جاءت تطبيقا ألحكام األمر عدد   •
املستشارين    املتعلق ابملوافقة على  1960ديسمرب    14امل رّخ يف    1960لسنة    34والصادر يف ضبط شروط تطبيق القانون عدد    1961أفريل    14امل رّخ يف  

امل بقّلة األشخاص  تّتسم  معيّنة  يف ظروف ومعطيات  تعترب قدمية وصيغت  النصوص  هذه  أّن  هو  واملالحظ  منه،  األّول  الفصل  ملهنة  اجلبائيني وخاصة  متهنني 

 
 تتعلق بطلب بعض األعوان احملالني على التقاعد والراجعني ابلنظر لوزارة الصّحة والذين يرمون ممارسة نشاط خاص مبقابل.  653عدد   استشارة خاصة  1093
 بطلب بعض األعوان احملالني على التقاعد والراجعني ابلنظر لوزارة الصّحة والذين يرمون ممارسة نشاط خاص مبقابل.  تتعلق 653استشارة خاصة عدد   1094
 سي العام ألعوان الديوانة. املتعلق بضبط النظام األسا 1995ماي  15امل رخ يف  1995لسنة  46من القانون عدد  53تتعلق بعقوبة احلّط من الرتبة الواردة صلب الفصل  695استشارة خاصة عدد   1095
 . املهين  للتكوين التونسية  الوكالة  أبعوان اخلاص  األساسي  النظام على ملصادقةاملتعلق اب  16879امللف االستشاري عدد   1096
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على حسن سري املرفق اجلبائي. وابلرغم    املستشار اجلبائي فضال عن سعي من املشرّع لتشجيع ممارسة هذه املهنة من قبل الشركات ملا هلا من دور يف املساعدة
انون املنظّم هلا والذي مل يشهد أي  من أّن هذه املعطيات تغرّيت جوهراّي ابلنظر إىل التطّور احلاصل يف واقع املهنة إال أّن هذا التطّور مل يسايره تطّور يف اإلطار الق

املتعّلق بتبسيط اإلجراءات اإلداريّة اخلاّصة ابلرخص املسّلمة من    2001أوت    7يف  امل رّخ    2001لسنة    91بصدور القانون عدد    2001تنقيح إىل حدود  
من القانون عدد    2املشار إليه هو إلغاء الفصل    2001لسنة    91قبل مصاحل وزارة املالية يف النشاطات الراجعة إليها ابلنظر. وأبرز ما جاء به القانون عدد  

  2ال ميكن ألحد أن يباشر مهنة مستشار جبائي إذا مل يوافق عليه كاتب الدولة للمالية والتجارة" وتعويضه بفصل الذي كان ينص على أنّه " 1960لسنة  34
املالية. وتطبيقا هلذا الفصل صدر كراس الشروط    جديد ينص على ما يلي: "ختضع ممارسة مهنة مستشار جبائي لكرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير 

منه على ما يلي: "لضع ألحكام هذا    2والذي نص الفصل    2001نوفمرب    5مستشار جبائي مصادق عليه بقرار وزير املالية امل رّخ يف    املتعلق مبمارسة مهنة
  1960ديسمرب    14امل رّخ يف    1960لسنة    34الكرّاس كّل شخص طبيعي أو معنوّي ميارس مهنة مستشار جبائي على معىن الفصل األّول من القانون عدد  

شروط ممارسة املهنة ذلك  لق ابملوافقة على املستشارين اجلبائيني". وابلتايل أضحى كراس الشروط املذكور منذ املصادقة عليه هو السند الرتتييب امللزم يف جمال  املتع
 1097. 2001لسنة  91من القانون عدد  4وقع إلغاؤه مبقتضى الفصل  1960أفريل  14امل رّخ يف  1960لسنة  162أّن األمر عدد 

ربة والكفاءة العلمية  إّن التوقف عند طبيعة مهنة املستشار اجلبائي ابالعتماد على الدراسات الفقهية يف الغرض يربز منها أّنا مهنة حرّة تقوم على عنصري اخل •
ممارستها  يروم  يف كّل شخص  العلمية  الشهادة  على  اإلحراز  شرط  توفّر  بذلك  وتقتضي  املهين  للنشاط  الشخصّية  فرديّة    واملمارسة  بصفة  ذلك  أكان  سواء 

طّور واقع  )شخص طبيعي( أو يف إطار شركات مهنّية وذلك على غرار ما هو معمول به من شروط ملمارسة املهن احلرّة األخرى يف إطار شركات. كما أّن ت
صوص بشروط ممارسة املهنة غري متالئم مع ذلك التطّور  يف ما يتعّلق ابخل  1960ممارسة مهنة املستشار اجلبائي جعل اإلطار القانون اجلاري به العمل منذ سنة  

جويلية    20امل رّخ يف    1998لسنة    65ابملقارنة مع االطر القانونّية املنّظمة للمهن احلرّة اااورة. ويف هذا السياق ميكن على سبيل املثال ذكر القانون عدد  
املتعّلق بتنظيم مهنة احملاسبني واللذان يقتضيان أن    2002فيفري    4امل رّخ يف    2002سنة  ل  16املتعّلق ابلشركات املهنية للمحامني والقانون عدد    1998

إلطار القانون  تسحب نفس شروط ممارسة املهنة على األشخاص الطبيعيني وعلى كّل شريك يف الشركات املهنّية على حّد السواء. وترتيبا عليه فإن مراجعة ا 
 خاّصة يف اجتاه توضيح األحكام املتعّلقة بشروط ممارسة املهنة من قبل الشركات وذلك ابشرتاط صفة املستشار اجلبائي ابلنسبة  املنظّم ملهنة املستشارين اجلبائيني 

 .1098لكافة الشركاء أضحت ضرورة ملّحة والسبيل القانون الوحيد لتفادي اإلشكالّيات املطروحة 

 رياض أطف ال:  .1
رايض األطفال اإلدالء مبا يفيد صلوحّية احملّل ملمارسة النشاط طبق ما هو وارد يف رخصة البناء وذلك للتأّكد من أّن    لئن مل يشرتط كرّاس الشروط املتعّلق بفتح •

من جملة التهيئة الرتابية والتعمري فإّن ذلك ال يعفي ابعثي    75احملّل غري معّد للسكىن وال حيتاج ابلتايل للحصول على رخصة تغيري صبغة عقار وفق الفصل  
 .1099ض األطفال من ضرورة احرتام الرتاتيب العمرانية الواردة ابالة املذكورة ومن املس ولية املنجرّة عن خمالفتهم هلذه الرتاتيب راي

من كرّاس    3ل  من الفص   إّن املصاحل اجلهوية املكّلفة ابلطفولة مدعوة إىل مطالبة ابعثي رايض األطفال وقبل متكينهم من وصل اإليداع على معىن الفقرة الثانية  •
 صبغة عقار وحىت ال  الشروط ابإلدالء مبا يفيد صلوحّية احملل ملمارسة النشاط وذلك للتأّكد من أّن احملّل غري سكيّن وال حيتاج إىل احلصول على رخصة تغيري

الذي اشرتط احلصول على رخصة يف    75تكون رايض األطفال عرضة للغلق بسبب عدم احرتام ابعثيها سواء كانوا مالكني أو متسّوغني ملقتضيات الفصل  
ميكن للوزير املكّلف  تغيري صبغة عقار من حمل معّد للسكىن أو جزء منه أو أحد توابعه إىل حمّل معّد ملمارسة نشاط مغاير لصبغته األصلّية، ويف هذا اإلطار  

على أن يكون احملل صاحلا ملمارسة النشاط وخاصة أن ال يكون    29  ابلطفولة إمتام كرّاس الشروط املتعّلق بفتح رايض االطفال وذلك ابلتنصيص صلب الفصل 
قبة واملتابعة تقتضي تعّهد  حمال معّدا للسكىن ويف مثل هذه احلالة يتعنّي اإلدالء برخصة يف تغيري صبغة العقار مع إدراج أحكام صلب الباب الرابع املتعلق ابملرا

للطفولة ابلتثّبت من صبغ اجلهوية  الواردة يف كراس الشروط وكّلما  أعوان املصاحل  استيفاء بقّية الشروط  التثّبت يف  النشاط وقبل  الشروع يف ممارسة  ة احملّل قبل 
 .1100اقتضت الضرورة ذلك 

 متعاملني اقتصاديني:   :الفقرة الثانية

 
 تتعّلق بتكوين شركات املستشارين اجلبائيني.  648استشارة خاصة عدد   1097
 املستشارين اجلبائيني. تتعّلق بتكوين شركات  648استشارة خاصة عدد   1098
 ق بتغيري صبغة احملل ابلنسبة لرايض األطفال. تتعلّ  687استشارة خاصة عدد   1099
 ق بتغيري صبغة احملل ابلنسبة لرايض األطفال. تتعلّ  687استشارة خاصة عدد   1100



191 

 

قانونية • قرينة  أو فائدة وإرساء  امتياز  املتعامل االقتصادي على أساس جمّرد قبول  لقواعد    إّن اإلقرار إبقصاء  يعّد خمالفا  على علمه ومصادقته على اإلخالالت 
شخاص الذين تربطهم  العدل واالنصاف واملبادئ العامة يف ماّدة اإلتبات واملس ولية القانونية خصوصا وأّن الفصل املذكور مل يشرتط على األقل تبوت قيام األ

 .1101عالقة ابملتعامل االقتصادي ابألفعال املستوجبة لعقاب اإلقصاء 
املنافسة أو قرار قضائي  إّن تبوت ارتكاب املتعامل االقتصادي ملمارسات خمّلة ابملنافسة واملتعلقة ابملشاركة يف الصفقات العمومية مبقتضى قرار صادر عن جملس   •

 . 1102واملوجبة لإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية يتطّلب أن يكون القرار القضائي املذكور قرارا اباتّ 

  مصّدرين: :الثالثة  الفقرة
زيت ابستثناء زيت الزيتون  إّن تصدير زيت الزيتون التونسي يف إطار احلّصة املمنوحة للبالد التونسية من طرف االحتاد االورويب تبقى حكرا على الديوان الوطين لل •

 .1103البيولوجي وزيت الزيتون املعّلب حتت عالمة تونسية 
  لتسجيل طلبات املصّدرين اخلواص بوزارة الفالحة من بني املعايري اليت يتّم اعتمادها يف إسناد الكميات الشهرية للمصّدرين اخلواص فإنّ طاملا يعّد الرتتيب الزمين   •

بل وصل يبني  مقا  تقدمي املطلب يف احلصول على ترخيص تصدير زيت الزيتون يف إطار احلّصة املمنوحة للبالد التونسية من قبل االحتاد االورويب جيب أن يتم
 .1104اتريخ إيداع املطلب 

   موانئ ترفيهية:   : الفقرة الرابعة

من جملة املوانئ    3إن خضوع أي ميناء لسلطة الوزير املكّلف ابلسياحة يبقى رهني كون النشاط الرئيسي للميناء هو نشاط ترفيهي ابألساس على معىن الفصل   •
بسط الوزير املذكور إلشرافه القطاعي املتمّثل أساسا يف ممارسة السلطة املينائّية وما تقتضيه من أعمال مادية  البحرية كما أنه يبقى متوّقفا ابإلضافة إىل ذلك على 

 .1105وإداريّة 

 الفرع احلادي عشر: مالحظات تتعلق بتنفيذ األحكام والقرارات القضائية: 
 

تناع عن تنفيذ األحكام القضائّية فإنه يّتجه التأكيد على ضرورة االستجابة  من الدستور الذي ينص على أنّه حيّجر على الكافة االم 111عمال أبحكام الفصل  •
ت أو  سرية  وإن كانت  حىت  إدارية  واثئق  بتسليم  املتعلقة  النواحي  وحكام  االبتدائّية  احملاكم  رؤساء  عن  الصادرة  العرائض  على  األذون  معطيات  إىل  تضّمن 

 .1106شخصّية 
ه حيّجر على الكافة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائّية مبا يف ذلك تلك الصادرة عن القضاء االستعجايل أو  من الدستور أن  111يربز من أحكام الفصل   •

واملتعّلقة بتسليم بعض    تعطيل تنفيذها دون موجب قانون. وعليه فإّن التمّسك مبخالفة األذون القضائّية الصادرة عن رؤساء احملاكم االبتدائّية وحكام النواحي
خاصة  الواثئ شخصّية  معطيات  تتضّمن  اليت  والواثئق  للوزارة  والدبلوماسي  اإلداري  ابلنشاط  املتعّلقة  السريّة  الواثئق  منها  خاّصة  اإلداريّة  لقواعد  ق  مبوّظفيها 

امل رّخ    2011لسنة    41م عدد  واملتعّلق حبماية املعطيات الشخصّية واملرسو   2004جويلية    27امل رّخ يف    2004لسنة    63املشروعية القانونية )القانون عدد  
يتيحه    2011ماي    26يف   ما  نطاق  لذلك ويف  املخّصصة  اإلجراءات  إطار  يف  يتنّزل فحسب  أن  العمومية( جيب  للهياكل  اإلداريّة  للواثئق  ابلنفاذ  املتعلق 

و التجاريّة( أو طعون ترمي إىل استئناف األذون املذكورة  من جمّلة املرافعات املدنّية    220القانون من وسائل استدراكّية )الرجوع يف األذون على معىن الفصل  

 
 لعمومية. ا الصفقات يف املشاركة من االقصاء واجراءات شروط املتعلق بتنظيم 16839امللف االستشاري عدد    1101
 العمومية.  الصفقات يف املشاركة من االقصاء واجراءات شروط املتعلق بتنظيم 16839امللف االستشاري عدد    1102
 األورويب   االحتاد  قبل  من  التونسية  للبالد  املمنوحة  احلصة  اطار   يف   التونسي  الزيتون  زيت   تصدير  يف   اخلواص  للمصدرين  الرتخيص  وسحب  منح  وشروط  صيغ  املتعلق بضبط  16855امللف االستشاري عدد     1103
 . 2015 سنة بعنوان 
 األورويب   االحتاد  قبل  من  التونسية  للبالد  املمنوحة  احلصة  اطار   يف   التونسي  الزيتون  زيت   تصدير  يف   اخلواص  للمصدرين  الرتخيص  وسحب  منح  وشروط  صيغ  املتعلق بضبط  16855امللف االستشاري عدد     1104
 . 2015 سنة بعنوان 
 تتعّلق بتحديد اجلهة امل ّهلة لتمثيل الدولة عند إمضاء ملحق لعقد لزمة استغالل مرّكب ترفيهي.  661استشارة خاصة عدد   1105
البياانت وتواريخ إحالة حماضر تلك املخالفات على  ق ابإلذن ملصاحل وزارة الصّحة إبفادة منظّمة الدفاع عن املستهلك مبوضوع املخالفات الصحّية وفحواها ومتكينها من مجيع  تتعلّ   645استشارة خاصة عدد     1106

 القضاء. 
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ونية وقضائّية ضّدها  وما بعده من جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة( أمام احملاكم األعلى درجة، وبناء عليه فإّن إرادة جتنيب اإلدارة أيّة تبعات قان  222)الفصل  
 .1107ائّية الصادرة بتمكني الطالب من الوتيقة املأذون هبا حال استنفاد اإلجراءات القانونية املبينة أعاله ميّر ابلضرورة عرب تنفيذ القرارات واألحكام القض 

الفصل   • مقتضيات  إعمال  األّول    41إّن  القرار  يعارض  قرار جديد  أوىل وذلك إبصدار  مرحلة  يف  الوضعية  بتسوية  يكون ابملبادرة  اإلداريّة  احملكمة  قانون  من 
ذا املعىن  تق ما تصدّع يف احلياة املهنية ويعترب املستهدف به كأنه مل يغادر خطّته األصلّية كاحتساب ما اجنر له من حقوق يف األقدمية مثال، وهبوينتهي آاثره وير 

بصدوره تكون اإلدارة "جمربة حبكم  يتشابه األتر القانون لتوقيف التنفيذ مع األتر القانون حلكم اإللغاء النهائي الذي استقّر فقه قضاء احملكمة على اعتبار أنه  
مفعول قرار العزل إىل  القانون بتسوية الوضعّية اإلداريّة للعون بصفة رجعّية من حيث متكينه من التدرّج والرتقيات وتصحيح مساره الوظيفي انطالقا من اتريخ  

نّي على اإلدارة املطابقة بني التنفيذ القانون )صدور قرار جديد( وبني الوضعّية  اتريخ تسوية وضعيّته القانونية مع اختاذ قرار إداري جديد"، مث يف مرحلة اثنية يتع
 .1108الواقعية وذلك بتمكني املعين ابألمر من مباشرة عمله أو خطّته طبقا لقرار توقيف التنفيذ 

القانونية والواقعية معا دون اإلضرار ابلوضعيات القانونية والواقعية ملن اكتسبوا  إّن القاعدة العامة يف تنفيذ أحكام اإللغاء تستوجب من اإلدارة مراجعة الوضعيات  •
يتّم إرجاع املعين ابألمر إىل خّطة مماتلة دون م راجعة لوضعّية شاغل اخلطّة حقوقا مبقتضى نفس القرار، وابلتايل فإنه مىت تعّلق األمر خبطّة مل تعد شاغرة فإنه 

كم  هذا املبدأ جيد له استثناء إذ ال جمال للتمّسك بتعّقد الوضعيات القانونية أو الواقعية خاصة وأّن األمر يتعلق بنقلة القضاة الذين حياملتنازع يف شأّنا. غري أّن  
 .1109مسارهم املهين مبدأ عدم قابلّية القاضي للنقلة إال برضاه ووفق إجراءات قانونية حمّددة 

 خطّته األوىل بغض النظر عن شغورها من عدمه خاّصة وأّن تسمية غريه يف اخلطّة املعنّية متت بناء على قرار سحبها  يتوّجب على اإلدارة إعادة املعين ابألمر إىل  •
يف هذه احلالة املبادرة  أونقلته منها وأّن األتر الرجعي الذي يعود ابحلالة إىل ما كانت عليه جيعل من هذه التسمية قد مّتت يف خطّة غري شاغرة وعلى اإلدارة  
إىل أّن التغيري اجلذري    بتسوية وضعّية املعين ابألمر الذي مّتت تسميته الحقا ابستحداث شغور جديد يف خطّة مماتلة أو معادلة. كما أنه ال ميكن حبال االستناد

ضائّية للتجزئة ستفضي حتما إىل إرجاع احلالة  احلاصل يف وضعية املعين ابألمر بنقلته من مركز عمله قد استفاد منه هذا األخري وأّن عدم قابلّية آاثر احلركة الق
من القانون    5يها ابلفصل  إىل ما كانت عليه وابلتايل إىل الرتاجع عن ترقيته يف الرتبة ذلك أّن الرتقية يف الرتبة حّق لّول للقاضي بتوّفر الشروط املنصوص عل

واالس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة وال ميكن أن يكون سببا يف  املتعلق بنظام القضاء    1967جويلية    14امل رّخ يف    1967لسنة    29عدد  
املتعلق إبحداث اهليئة الوقتية لإلشراف    2013ماي    2امل رّخ يف    2013لسنة    13من القانون األساسي عدد    12نقلته خارج مركز عمله خاصة وأّن الفصل  

 .1110التسمية يف اخلطط الوظيفية ت سس لنقلة القاضي خارج مركز عمله إال إذا عرّب عن ذلك كتابة على القضاء العديل اقتضى أّن الرتقية يف الرتبة أو 
من قانون احملكمة اإلدارية واليت ي خذ منها جمتمعة أنه ولئن كان توقيف    41و    40و    39إّن قرارات توقيف التنفيذ ختضع إىل النظام القانون املبنّي ابلفصول   •

انية مواصلة تنفيذ القرار املطعون  التنفيذ إجراءا احرتازاي حافظا للحقوق اليت لشى اضمحالهلا قبل البت يف أصل النزاع فإنه يكتسب حجّية حتول دون إمك
 .1111فيه 

ين ابألمر وبناء عليه فإّن  إّن الطبيعة االحرتازية لقرارات توقيف التنفيذ حتمل على كاهل اإلدارة واجب احلرص على عدم تعكري الوضعّية القانونية والواقعية للمع •
ون أو مادي جديد من شأنه أن يعّطل نفاذ قرار توقيف التنفيذ أو أن ينال من حجيّته  التطبيق السليم ال ميكن أن يقتصر على االمتناع على إتيان أي عمل قان

وما ينجّر عن ذلك من أعما العمل به  القرار املطعون فيه وينهي  املتمّثل يف إصدار قرار جديد يعارض  اإلجيايب  العمل  قد  وإ ا يتجاوزه إىل  ماديّة وقانونّية  ل 
 .1112يستوجبها واجب التنفيذ السليم 

صلحة من تنفيذ احلكم  يف كّل احلاالت يكون تقدير املصلحة يف الطعن راجعا للطاعن أو القاضي املنتصب للنظر يف النزاع زمن القيام وابلتايل فإن التمّسك ابمل  •
صل أو التخّلي عنها مبا ينهي األتر القانون  الصادر عن احملكمة اإلدارية ال تقّدرها اإلدارة وإ ا احملكوم لصاحله الذي ميكن له إن ارأتى ذلك طرح دعواه يف األ

 .1113لقرار وقف التنفيذ الذي يستمّر إىل انقضاء الدعوى ابحلكم فيها أو فوات آجال الطعن

 

 

 
 بعض الواثئق اإلداريّة.  ق ابلصعوابت القانونية اليت تثريها بعض األذون على العرائض الصادرة عن رؤساء احملاكم االبتدائّية وحكما النواحي واملتعّلقة بتسليمتتعلّ  651استشارة خاصة عدد   1107
 تتعّلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية.  658استشارة خاصة عدد   1108
 تتعّلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية.  658استشارة خاصة عدد   1109
 الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية. تتعّلق بكيفية تنفيذ القرارات  658استشارة خاصة عدد   1110
 تتعّلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية.  658استشارة خاصة عدد   1111
 بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية.  تتعّلق 658استشارة خاصة عدد   1112
 تتعّلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ واملتعّلقة ابحلركة القضائّية.  658استشارة خاصة عدد   1113
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