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   ة ة ة ـــالـمقدمـالـمقدمـالـمقدمـ
 2010نوي  لسنة  السّ   الّتقرير اجناز هذا  مّت  مع ما دأبت عليه احملكمة يف إلتزامها مبقتضيات القانون    تواصال    

الفصل   أبحكام  عدد    87عمال  القانون  من  غرّ املؤرّ   1972لسنة    40مكّرر  يف  جوان  خ    املتعّلق و   1972ة 
 عاّما  ريرا سنويّ سنة تق  كلّ يف بداية    داريّةالللمحكمة    األّول ئيس  يوجه الرّ " الذي ينّص على أنّه    داريّةال ابحملكمة  

 .   اجلمهوريّةإىل رئيس 
اهليئات    الّتقرير يستعرض هذا       ا  الّسابقة   الّسنة خالل    القضائّية و   الستشاريّةنشاط  لصالحات ذات  و يذكر 
عوابت  احلكومة إليها كما يذكر عند القتضاء الصّ   اليت ترى احملكمة لفت نظر   داريّة التيبية و والتّ   القانونّية بغة  الصّ 

 ض هلا تنفيذ قرارات احملكمة . تعرّ اليت قد ي 
 . " واب إىل جملس النّ  القانونّية ابلصالحات ذات الصبغة  ة املتعّلق داريّة اله إقتاحات احملكمة توجّ     

 
  ستثنائية اليت عرفتها بالدان روف اللظّ لك إىل ا رجع ذ، و يعّما اقتضاه القانونا  نسبيّ متأخرا    الّتقريرأييت هذا  و     

لذلك فإّن    ، اليت مل تكن احملكمة مبنآى عنها   الّدولة ة دواليب  و اليت أدخلت ارتباكا يف كافّ   2010سنة    خر ايف أو 
  عن احملكمة ابعتبار أنّه مل   الّصادرةفيذ األحكام  نن صعوابت ت اليتضمّ إصالح كما  مقتحات    ن يتضمّ ال  الّتقرير هذا  

إال خالل    2010سنة    مطلبا خالل   20البالغ عددها  و هة للمحكمة يف هذا الغرض  يقع متابعة املطالب املوجّ 
 .  2011سنة 

 : كتابني   على الّتقرير حيتوي هذا  و   
وهو تقرير تفصيلي لنشاط الدوائر القضائية و الستشارية ابحملكمة الدارية من الناحية الكمية    األّول   الكتاب    -

م  الكتاب  و  يتكون هذا  لذلك  احملتوى  احملكمة  الكّمي    طّور تّ ال  األّول   ه جزؤ   تناول ي   ؛ من جزأين   ن جهة  لنشاط 
مستوى    داريّة ال أطوار    كلّ يف  من  إحصائيّ ن  تضمّ ف  الّتقاضيطور  للنّ تفصيال  و ا  القضائي    الستشاري شاط 

  قضّية   4396بلغ  حيث    2010سنة  ولة قضائيا  صيف عدد القضاي املف  املحوظ  اارتفاع  سّجلالذي  و للمحكمة  
  474يف    الّنظر مّت  إذ    2010ا سنة  مجاليّ إ تراجعا    الستشاري شاط  النّ   سّجل يف حني   2009سنة    3765مقابل  

قفزة    الختياريّة  الستشارات  سّجلتبينما    ،2009استشارة سنة    546مقابل    2010يف سنة    وجوبّيةاستشارة  
املبادئ اليت    أهمّ الثاين    اجلزء   ن ضمّ ت بينما     2010استشارة سنة    20إىل    2009استشارات سنة    5من  ة  عدديّ 
هيئاهتا  استقرّ  مبختلف  احملكمة  عليها  منهجيّ ومل  .  الستشاريّة و   القضائّيةت  يف  اجلزء  هذا  تقسيم  يرتكز  على  ته 

بل    –استئناف  –ابتدائي  )    الّتقاضيدرجات    حسب  ) يتنا  املبادئ   تبويب   مّت  تعقيب  اليت  احملاور  وهلا  حسب 
مّت  إجراءات القيام يف خمتلف الدرجات و اهليئات إىل املبادئ اليت  و القضاء الداري بداية من اختصاص احملكمة  

ال   الّنزاعو    عمومّية ال إقرارها يف األصل يف خمتلف املواضيع كالوظيفة     الّنزاع الداري و    الّضبط  و  عمراين العقاري و 
املضمنة  الحظات  املمة من مواقف يف  حملكما انتهت إليه اإىل    هذا اجلزءق  مث تطرّ   ، اجلبائي و غريها من املواضيع

 . شاط الداري و املايل للمحكمة إىل النّ  الّتقرير  ض،كما تعرّ اليت نظرت فيها  الستشاراتحول  رائهاآب
الثاين فهو ملحق ابلتقرير و  أّما    - أهّم    آرائها حولو من  خمتارات من فقه قضاء احملكمة  توي على  حيالكتاب 

يف    القضائّية  إدراج أكرب عدد ممكن من األحكام و القراراتو انتقاء    رص على احل مّت    دوق  .الختياريّة   الستشارات
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الداريّة      الثاين  الكتاب  هذا   فقه قضاء احملكمة  الّسنوية جملموعة  الّسلسلة  إطار  يقع نشره يف    قتح ي   و  ،الذي 
   .  بكتابيه نوي و ذلك بنشره السّ  الّتقريرفافية على من الشّ  إضفاء مزيد 

 
 

 داري ةاإلللمحكمة  األول  ةئيسالر                                                       
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 :األو لاجلزء 

 

ة من فقه قضاء  ة من فقه قضاء  ة من فقه قضاء  املبادئ املستمدّ املبادئ املستمدّ املبادئ املستمدّ 
         القضائّيةالقضائّيةالقضائّيةخمتلف اهليئات خمتلف اهليئات خمتلف اهليئات 
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  الش كلي ة الش كلي ة و و ة ة اإلجرائي  اإلجرائي  وابملسائل وابملسائل   إلختصاص إلختصاص اباب  ة ة املتعل ق املتعل ق :املبادئ  :املبادئ    األو لاألو لالعنوان العنوان 
  : املبادئ املقر رة يف جمال اختصاص احملكمة : املبادئ املقر رة يف جمال اختصاص احملكمة األو لاألو لالباب الباب 

  

 :بوظيفة القضاء العديل املت صلةاملبادئ :   األو لالقسم     
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
  1العديل  القضاء مرفق بسري الوثيق الرتباطها الداري القاضي لوالية العديل القضاء بوظيفة ةاملتعّلق األعمال ال ختضع-
 حمافظو يتوالها اليت احملاضر وحترير حقيقوالتّ  البحث إجراءات القضاء العديل مرفق بسري املّتصلة األعمال نطاق يف تدخل -

 ظروف أو موضوعها خبصوص زاعاتن من عنها ينتج فإّن ما  لّتايلواب العدلّية ابطةالضّ  مأموري بوصفهم األمن مراكز ورؤساء رطةالشّ 
 والية عن لذلك  وخترج تبعا اجلزائي القاضي أمام املرفوعة عاوىالدّ  يف حقيقالتّ  إطار يف تنصهر وإّّنا إداريّة صبغة تكتسي ال حتريرها

  .2الداري القاضي
 حدود ويف استثناء إال الداري، يالقاض رقابة من العديل القضاء بوظيفة ةاملتعّلق األعمال استبعاد على احملكمة عمل استقرّ  -

 .3والداري  العديل القضاء جهازي بني الفصل لقاعدة إعماال وذلك الغرض، يف أتهيل تشريعي
 القضاء مرفق سري ابعتبارات ارتباطها حبكم وذلك الداري القاضي والية عن العدلّية األحكام بتنفيذ ةاملتعّلق اتالّنزاع خترج -
 4والداري العديل القضاء  هيئيت بني الفصل ملبدأ احتاما احملكمة هذه رقابة ليهاإ متتدّ  ال واليت العديل
 .5ة اجلزائيّ  للمحاكم لّنظر اب يرجع إداريّة وثيقة يف ورابلزّ  الطّعن -
ا ال تنظر يف  دون غريها كما أنّ   العدلّيةة اليت تستأثر هبا احملاكم  بغة املدنية واجلزائيّ ذات الصّ   اتالّنزاعال تنظر هذه احملكمة يف   -
 .6املذكورة  اتالّنزاع  يف حقيقالتّ  نطاق يف خذةاملتّ  الجراءات شرعّية
 ابطةالضّ  أعوان  بوظيفة ةاملتعّلق  األعمال كلّ  استبعاد تقتضي داريّةال ابطةوالضّ  العدلّية ابطةالضّ  أعمال بني الفصل قاعدة إن  -
 .7الداري  قاضيال والية عن سجيلالتّ  شهادات وسحب العرابت كحجز  العدلّية
بتسيري  منها متعّلق هو ما بني فريقالتّ  على العديل  القضاء رفقمب ةاملتعّلق اتالّنزاع ماّدة يف داريّةال احملكمة قضاء فقه استقرّ  -

 ارعلى اعتب  الّسياقظام القانوين لإلختصاص احلكمي وقد جرى عمل احملكمة يف هذا  بتنظيمه لتحديد النّ   مرتبطو ما هو    رفق ذلك امل
 صبغة هلا تكون  اليت األعمال خصوص يف إالّ  العديل القضاء رفقمب ةاملتعّلق اتالّنزاع يف لّنظراب اخمتصّ  يكون  ال الداري القاضي أنّ 

وأتديبهم   القضاة وتسمية توزيعها و تنظيمها و احملاكم إحداث كقرارات نظيمّيةابلتّ  تعريفها على جرى اليت األعمال هيو  صرفة إداريّة
   .8وظيفته  مبمارسة ال "العديل  القضاء إبدارة  "صلةمتّ  أمور هاكلّ  وهي

ينتج عن - ظلّ  ونزاعا إشكاالت من اجلزائّية األحكام تنفيذ إبجراءات احملجوز ترجيع رفض  ما  الواردة مبجلة    ، يف  األحكام 
 خارجة جيعلها ما وهو لديه، املنطبقة ابلجراءات  و  القضائّيةصاهلا الوثيق بوظيفته  الجراءات اجلزائّية، من أنظار القاضي اجلزائي التّ 

. 9الّتعويض  أو اللغاء نطاق يف كان ذلك  سواء العديل القضاء مرفق بسري لتعّلقها الداري القاضي إختصاص عن تلك طبيعتهاب
  

 
 2010أكتوبر  22بتاريخ  120675يف القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر   1
 2010فيفري   24بتاريخ  19790/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2
 2010جانفي  29بتاريخ  120038احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  3
 2010أكتوبر  30بتاريخ  19744/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  4
 2010نوفمرب  26بتاريخ  121390كم البتدائي الصادر يف القضّية عدد احل 5
 2010جانفي   27بتاريخ  18715/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  6
 2010مارس  29بتاريخ  17315/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  7
 2010أفريل  30بتاريخ  12182/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  8
 املذكورة  12182/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  9
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  . 10الداري  القاضي والية عن  ابلباطل عاءالدّ  أجل من ةجزائيّ  عاتتتبّ  إباثرة املتعّلق الّنزاع خيرج -
تتبّ   نّ إ -    داريّةالبغة  ني، خترج عن والية هذه احملكمة لفتقادها الصّ ة ضّد األشخاص ولو كانوا أعواان عموميّ عات عدليّ إاثرة 

   .11العدلّية  للمحاكم ابعالتّ  اجلزائي القضاء إىل لّنظراب ترجعو 
   .12العدلّية احملاكم  قبل من هبا القضاء يقع اليت الجراءات شرعّية يف داريّةال احملكمة ال تنظر -
 العون  ةلذمّ  ةّمر مع ديون  الستخالص العمومي راملؤجّ  يدي بنيتّم  ت اليت العقلة اجراءات ضمن رّتبامل على  الحاالت تندرج -

 ثورت اليت اتالّنزاع فإن  ذلك على وترتيبا احمليل مقرّ  بدائرهتا يوجد اليت احيةالنّ  حماكم من إذن  مبقتضى وذلك أجريا بصفته العمومي
 . 13تكون من أنظار هذه األخرية برتّ مبناسبة تنفيذ العقلة على امل

ابلفصل  العدلّية رطةالشّ  أعوان  تصّديإّن   - عليها  املنصوص   العمل سري صميم يف يدخل رقاتالطّ  ةجملّ  من   88للجرائم 
  . 14داريّةالبه عن والية احملكمة  املّتصلة اتالّنزاعي خترج ذال القضائي

 مبناسبة ةعدليّ  ضابطة مأمور ابعتباره اجلمهوريّة وكيل  أعمال من مالتظلّ  إىل هتدف الّدعوى ة خمتّصة إذا كانتال تكون احملكم -
 . 15ة اجلزائيّ  احملاضر وحترير البحث لجراءات حال مباشرته و لشكاية يهتلقّ 

النّ   جبرب  ةاملتعّلق  اتالّنزاع يف    الّنظريرجع اختصاص   - عن القضاء العديل إىل والية   الّصادرة  ةالقضائيّ اجتة عن األحكام  األضرار 
   .16الداري والقضاء العديل القضاء جهاز بني الفصل قاعدةب عمال وذلك هذا األخري

 صراحة على عاملشرّ  قصره اإّنّ  ، الثانية رجةالدّ  قاضي ابعتبارها احملكمة هلذه الستئنافّية الّدوائر طهاتسلّ  اليت قابةالرّ  مناط إن  -
 اليت تنطق تلك أو احملكمة هلذه البتدائّية الّدوائر تصدرها اليت تلك منها سواء داريّةال املاّدة يف الّصادرة البتدائّية ون واألذ األحكام

 ةقانونيّ  نصوص به تفصح صريح تشريعي إسناد على امبنيّ  املاّدة بتلك املّتصلة اتلّنزاعاب دهاتعهّ  يكون أن  بشرط أخرى حماكم هبا
 . 17فيها  لّنظراب دعهّ التّ  مبقتضاها هلا جيوز ةخاصّ 

 مسائل من هبا صليتّ  وما الغرامات بضبط املتعّلق جانبها يف عمومّيةال املصلحة أجل من لنتزاعاب ةاملتعّلق اتالّنزاع كانت لئن  -
 بتسجيل ةمرتبط دعاوى من عنها عيتفرّ  ما فإنّ  صريح، تشريعي إبسناد احملكمة هذه نظر مرجع  ضمن تدخل إداريّة نزاعات وثيقة

 حمالتالتّ  سائر من وغريها النزال ومداخيل هون متيازات والرّ ال تقييد إىل ترمي مطالب من  مبناسبتها يقدم وما املنتزعة العقارات
 .18سواه دون  العديل القضاء جهاز هبا وخصّ  القاضي الداري والية من صراحة عاملشرّ  أخرجها قد عليها شطيبالتّ  أو األخرى
 الفصل بني مبدأ مع لتعارضه احملكمة هلذه القضائي الختصاص عن ةشغليّ  قضّية نشر أطوار يف تثبّ ابلتّ  املتعّلق لبخيرج الطّ  -

 . 19والداري العديل القضاء جهازي
سها الفقه وفقه القضاء  فرقة اليت كرّ القضاء العديل، على التّ   مرفقيف أخطاء    يرتكز إقرار اختصاص أحد جهازْي القضاء للبتّ  -

 وموضوعه من منه املشتكى العمل حمتوى يراعي مادي معيار اعتماد على تقوم تفرقة وهي سريه وأعمال رفقامل ذلك تنظيم أعمال نيب
 .20عنها  استقالله أو رفةالصّ  القضائّية ابلوظيفة صالهاتّ  مدى جهة

 
 2010مارس   26بتاريخ  19637/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  10
 2010نوفمرب   23بتاريخ  121237احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  11
 2010جويلية    14بتاريخ  19211/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  12
 2010ديسمرب   31بتاريخ  120498احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  13
 2010فيفري    25بتاريخ  17975/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  14
 2010ديسمرب   31بتاريخ  27612احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  15
 2010ديسمرب   24بتاريخ  15523/1ادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي الص  16
   2010مارس   18بتاريخ  26665احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد 17
 2010مارس   18بتاريخ  26665احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  18
 2010أكتوبر   30بتاريخ  19864/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  19
 2010ديسمرب   24بتاريخ  18797/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  20
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نسخ  وتسليم األحكام تسجيل حنو على للمحاكم ةابع التّ  الكتابة ملصاحل املوكولة داريّةال هامّ امل نطاق يف املندرجة األعمال إنّ  -
 القضاء  مرفق تنظيم متعّلقات من والواثئق، اتامللفّ  وحفظ القضاي اتملفّ  من داتاملؤيّ  أصول وإرجاع شرالنّ  شهادات وتسليم منها

  .21العديل 
 9 الفصل معىن على القضاء على وإحالتها شخيص للتّ  القابلة غري  العرابت تسجيل شهادات بسحب الّنقل وزير  يندرج قرار -

 وشروط وإجراءاته للعرابت الفّن  الفحص  ةدوريّ  بضبط املتعّلق 2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 148 عدد  األمر من
 .22داريّةال احملكمة اختصاص عن ةاخلارج العدلّية ابطة الضّ  إطار يف ،نهاتتضمّ  أن  جيب اليت والبياانت الفّن  الفحص  تسليم شهادات

 ة  العينيّ  احلقوق على شطيبابلتّ  أو سيمابلتّ  القاضية  عقاريّةال  ةامللكيّ  إدارة قرارات ضد هةاملوجّ  الطّعون  يف الّنظر املشرع سندأ -
 .23عقاريّة ال احملكمة إىل بتسيمها أو احلقوق تلك على شطيبابلتّ  الذن مطالب يف وكذلك  ذلك برفض  أو

 

 : إداري ة  اليت ال تكتسي صبغة  عمومي ةال   ؤس ساتاملو  عمومي ة ال نشآت ابمل  ةاملتعل ق   اتالن زاع: القسم الثاين
 

 :داري ةاإلتكريس مبدأ عدم اختصاص احملكمة : األو لالفرع 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 املنصوص ،عمومّيةال  املنشآت قائمة ضمن إدراجه قتضىمب عمومّية منشأة يشّكل واملوانئ ةجاريّ التّ  ةالبحريّ  ديوان  أنّ  ثبت مىت -

اب يف  املؤرّ   2004لسنة    2265عدد    ألمرعليها  فإنّ 2004سبتمرب    27خ  هذه   ،  اختصاص  دائرة  عن  خارجة  تكون  نزاعاته 
 24احملكمة 
دائرة  عن وخترج العديل القضاء أنظار من حرفائها مع عمومّيةال املنشآت قائمة ضمن مندرجة عمومّية سةمؤسّ  نزاعات تكون  -

 .25احملكمة هذه اختصاص
الفنيّ  - الوكالة  أعوان  الربّ نّ للة  إّن  النّ قل  إىل  الفنيّ ي خيضعون  الوكالة  أبعوان  اخلاص  األساسي  للنّ ظام  الربّ ة  عليه  قل  املصادق  ي 

الثاين    2002جويلية    15خ يف  املؤرّ   1672عدد    األمرمبقتضى   الشّ أحكام جملّ   تطبيقالذي أوجب يف فصله  غل على األعوان  ة 
 العام األساسي ظامالنّ  بضبط املتعّلق 1985 أوت 5 يف خاملؤرّ  1985 لسنة 78 عدد أحكام القانون  مع تتعارض مل ما املذكورين

 يف لّيةاحمل عمومّيةال اجلماعات أو الّدولة تساهم اليت ركاتوالشّ  جاريةوالتّ  ناعيةبغة الصّ الصّ  ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو  واوينألعوان الدّ 
 .26داريّة الهبم تكون خارجة عن اختصاص احملكمة  ةاملتعّلق اتالّنزاع فإّن  لّتايليا، وابكلّ رأمساهلا بصفة مباشرة و 

 للقانون  خاضع الّنزاع وأن  داريّةال بغةالصّ  تكتسي ال عمومّية سةمؤسّ  وويةالنّ  الّتكنولوجياو  للعلوم الوطن املركز أن  طاملا -
 27داريّةالوالية احملكمة  اخلاص، فإنه خيرج عن

احملكمة  اختصاص عن  خترج أعوانه وبني بينه تنشأ اليت اتالّنزاع يف  الّنظر فإنّ  ،عمومّية منشأة للربيد الوطن  يوان الدّ  أن  طاملا -
 . 28داريّةال

تعترب يّةإدار  صبغة تكتسي ال اليت العمومّية  ؤّسساتامل قائمة ضمن العقاري واملسح األراضي قيس ديوان  إدراج إنّ  -  واليت 
 عمومّيةال ؤّسساتامل قائمة بضبط املتعّلق 2004 سبتمرب 27 يف املؤرّخ 2004 لسنة   2265عدد األمر مبوجبعمومّية   منشآت

 .29داريّةالالقائم بينه وبني أعوانه ال يرجع الختصاص احملكمة  الّنزاعجيعل  ،عمومّية منشآت واليت تعترب إداريّة صبغة تكتسي ال اليت

 
 2010ديسمرب   24بتاريخ  18797/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   21
 2010جانفي    25بتاريخ  18499/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  22
 2010نوفمرب   24بتاريخ  100412احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  23
 2010ماي   25بتاريخ  19713/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  24
 2010ماي   26بتاريخ  120627احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  25
 2010أكتوبر   21بتاريخ  120908احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  26
 2010أفريل   29بتاريخ  120305ر يف القضّية عدد احلكم البتدائي الصاد 27
 2010ديسمرب   31بتاريخ  120308احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  28
 2010أكتوبر   30بتاريخ  120525احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  29
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 قطاعي يف ستثماراتال بتشجيع املتعّلق 1982 أوت  6 يف املؤرخ 1982 لسنة 67 عدد القانون  من  16 الفصل نص  -
والصّ  البحريالفالحة   سةمؤسّ  وهي الفالحة وزير  إشراف حتت  موضوعة ةالفالحيّ  ستثماراتابل للّنهوض وكالة أحدثت" أنّه يد 

الفصة وجتاريّ ذات صبغة صناعيّ  عمومّية نّص   2005 مارس 24 يف املؤرّخ 2005 لسنة 910 عدد  األمر من  األّول لة، كما 
 وكالة الّنهوض أنّ   ،إداريّة صبغة تكتسي ال اليت عمومّيةال ؤّسساتامل وعلى عمومّيةالاملنشآت   الشراف على سلطة بتعيني املتعّلقو 

  ات الّنزاعفإّن  لّتايليد البحري، وابوالصّ  املائّيةحة واملوارد ختضع لشراف وزارة الفال إداريّة غري عمومّية سةمؤسّ  ةالفالحيّ  ستثماراتابل
 .30أعوانا  تكون من أنظار القضاء العديل  اليت تقوم بينها و بني

 ظامللنّ  أعوانه وال خيضعوتعترب منشأة عمومّية  إداريّة صبغة تكتسي ال عمومّية سةمؤسّ  الجتماعي للّضمان  الوطن الّصندوق  -
 وبني بينه اشئةالنّ  اتالّنزاع  فإنّ   لّتايلواب القانون، مبقتضى داريّةال للمحكمة لّنظروال يرجعون اب عمومّيةال لوظيفةل العام األساسي 

  .31العدلّية  احملاكم اختصاص من تعترب أعوانه
، إىل منشأة عمومّية   و تعترب  إداريّة صبغة تكتسي ال عمومّية سةمؤسّ  هي والغاز، اليت للكهرابء ةالّتونسيّ  ةالّشرك أعوان  خيضع -
 32داريّةال والية احملكمة عن القائمة بينهم وبني هذه املؤّسسة اتالّنزاع وخترج  أساسي خاص، نظام

 مركزابعني للالتّ  ابألعوان  اخلاص األساسي للقانون  ابطةالضّ  الّتاتيب مقتضيات إىل واألحذية للجلود الوطن زاملرك خيضع أعوان  -
فإّن نزاعاهتم    لتّايل، واب1979 أوت   28 يف املؤرخ 1979 لسنة 763 عدد األمر مبقتضى عليه ملصادقا  واألحذية للجلود القومي

 . 33ترجع ألنظار القضاء العديل 
أعوانا  خيضع وال عمومّية منشأة يةالّرمس  املطبعة أنّ  ابعتبار داريّةال احملكمة والية عن وأعوانا يةالّرمس  املطبعة بني الّنزاع خيرج  -
 . 34خاص قانون  مبقتضى  داريّةال احملكمة والية إىل نزاعاهتم إخضاعتّم ي ومل عمومّيةال  الوظيفة ن لقانو 

القائم بني   الّنزاع فإن   عمومّيةال الوظيفة قانون  إىل خيضعون  ال أعوانا وأن  عمومّية منشأة تعدّ  ةالّتونسي لفزةالتّ  سةمؤسّ  أن  طاملا  -
   38األساسي عدد القانون  من الثاين الفصل من الثانية الفقرة ألحكام طبقا احملكمة ذهه اختصاص جمال عن خارجا رفني يكون الطّ 

 . 35 1996لسنة 
 ناعّيةالصّ  بغةالصّ  ذات عمومّيةال  ؤّسساتامل و واوينالدّ  عوان أل العام األساسي ظامللنّ  خيضعون  تونس إقليم طاملا أّن أعوان  -

 أساسي خاص نظام هلم أنّ  كما ،ايّ كلّ  و مباشرة بصفة ماهلا رأس احمللّية عمومّيةال جلماعاتا او الّدولة متتلك اليت ركاتوالشّ  جاريّةوالتّ 
 لسنة   108عدد القانون  دخول  قبل  وذلك ،1975 ة  جويلي 24 يف خاملؤرّ  1975 لسنة 491 عدد األمر مبقتضى عليه مصادق

القائم بني هؤالء األعوان   الّنزاع فإنّ  فاذ،النّ  حّيز الكربى سلتون عمريالتّ  وكالة إبحداث املتعّلق 1995 ديسمرب 25 يف املؤرخ 1995
 . 36ستهم يكون خارجا عن إختصاص هذه احملكمة ومؤسّ 

 عمومّيةالللوظيفة   العام األساسي ظامللنّ  خيضعون  ال  أعوانا أنّ  و عمومّية منشأة هي بقابس قلللنّ   ةاجلهويّ  ركةالشّ  أنّ  طاملا -
 احملاكم ختصاصل يرجع  أعوانا بني و بينها اشئةالنّ  اتالّنزاع يف الّنظر فإن  القانون، مبقتضى داريّةال للمحكمة لّنظراب راجعني وغري

 . 37العدلّية
  5يف  املؤرّخ 1985 لسنة 78 عدد القانون   أحكام إىل اوإّنّ  عمومّيةال الوظيفة قانون  إىل خيضعون  ال احلبوب ديوان  أعوان  إن  -

 والّشركات والّتجاريّة الّصناعّية الّصبغة ذات عمومّيةال  ؤّسساتاملو  الّدواوين ألعوان  العام األساسي ظامالنّ  بضبط املتعّلقو  1985 أوت
 املؤرّخ2003 لسنة   21 عدد ابلقانون  وإمتامه تنقيحهمّت  كما ، ّياكلّ و  مباشرة بصفة ماهلا رأس احمللّية اجلماعات أو الّدولة متتلك اليت

 
  2010أكتوبر   21بتاريخ  120917احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 30
 2010نوفمرب   27بتاريخ  120105احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  31
 2010جويلية   15بتاريخ  120097احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  32
   2010أفريل   29بتاريخ  18064/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 33
 2010جانفي    29بتاريخ  19108/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  34
 2010أكتوبر   19بتاريخ  121040احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  35
   2010مارس   9بتاريخ  15797/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 36
 2010أكتوبر   30بتاريخ  120360احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  37
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 ما وهو ، هلذا القانون  خمالفة تكن مل ما آنفا إليهم املشار األعوان  على تنطبق الّشغل جمّلة فإنّ  كلذل وتبعا 2003 مارس 17 يف
 . 38احملكمة  هذه والية عن خارجا  ستهمالقائم بني هؤالء األعوان ومؤسّ  الّنزاع جيعل

 سلطة بتعيني تعّلقاملو  2005 مارس 24 يف املؤرّخ 2005 لسنة 910 عدد  األمر من  األّول الفصل أحكام من يتبني -
كوين املهن مؤّسسة  ة للتّ الّتونسيأّن الوكالة    إداريّةاليت ال تكتسي صبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملوعلى    عمومّيةالالشراف على املنشآت  

وزارة    إداريّةغري    عمومّية و   الّتكوينختضع لشراف  وأن الّتشغيلاملهن   إىل املهن مسارهم وكافة انتداهبم عند خيضعون  أعوانا   ، 
 2005 لسنة  241 عدد األمر مبقتضى عليه املصادق املهن للتكوين ةالّتونسيالوكالة   أبعوان  اخلاص األساسي ظامالنّ  مقتضيات

 .39القائمة بينهما خارجة عن اختصاص هذه احملكمة  اتالّنزاع، وهو ما جيعل 2005فيفري  7يف املؤرخ
 

 :داري ةاإلذات الصبغة  اتالن زاع يف  داري ة اإلإقرار اختصاص احملكمة : الفرع الثاين

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
  ككفها يف امللك العمومي للسّ تصرّ  إال أنّ  عمومّيةمنشأة كفة  ة ولئن كانت مصنّ الّتونسيّ ة كك احلديديّ للسّ  وطنّيةركة الإن الشّ -

 تنشأ خبصوصه قد اليت اتالّنزاع  يصرّي  الذي األمر ،عاّمة ملصلحة تسيريها إطار يف عاّمةال الّسلطة متيازاتاب سهاتلبّ  بفتض ةاحلديديّ 
 . 40العمومي  امللك منظومة يف لنصهاره الداري القضاء أنظار من

ة للكهرابء والغاز وحرفائها  الّتونسي  ركةالشّ شتاك املربم بني  لبتنفيذ عقد ا  ةاملتعّلق  اتالّنزاعيف    لّنظر اب  داريّةالاحملكمة    ختتصّ  -
 عمل عليه دأب  مبا اقتضاء ،عمومّية منشآت تُعترب واليت إداريّة صبغة تكتسي ال اليت عمومّيةال ؤّسساتامل ضمن الشركة تصنيف رغم 

 كامل تراب بتزويد ةتعّلق امل الّشروط كراس مبقتضيات لتزامابل مبوجبه املشتك ديتعهّ  إداري عقدا اعتباره من الختصاص تنازع جملس 
 عدد ألمراملنقح اب 1964 جانفي 17 يف املؤرخ 1964 لسنة 9 عدد  ألمراب عليها املوافقة تمتّ  مثلما الكهرابئي يارابلتّ  اجلمهوريّة

 غري شروطا ن، واملتضمّ 1986 جانفي 8 يف املؤرخ 1986 لسنة 56 عدد  األمرو  1974 ماي 25 يف خاملؤرّ  1974 لسنة 579
 .41العام  القانون  يف ةمألوف

 إىل لّنظر اب الغري أبرض تطهري  لقنوات طهريللتّ  الوطن يوان الدّ  مدّ  عن اشئةالنّ  اتالّنزاع يف لّنظر اب ةخمتصّ  احملكمة هذه تكون  -
 . 42عام مرفق تنفيذ إطار يف ل ذلكتنزّ 

 ينزع ال إداريّة غري عمومّية سةمؤسّ  يشّكلي  الذ الغريب مالابلشّ  املراعيو  الغاابت تنمية ديوان  قبل من ةاجلبليّ  البحرية  إحداث -
 خلدمة توظيفها و البحري يدوالصّ  املائّية واملوارد  الفالحة  وزارة إىل واحلفظ ابلتصّرف رجوعها حبكم عمومّيةال املنشأة وصف عنها

 اعتمادها أو  ةاحليوانيّ  روةالثّ  على  حملافظةا قصد يللرّ  املرّبني طرف من استغالهلا أو ابملنطقة املائّية املائدة تغذية هبدف العام الّصاحل
 .43داريّةال احملكمة إىل عنها موكولة  اشئةالنّ  اتالّنزاع تكون  ذلك على وترتيبا القتضاء عند احلرائق لمخاد
 تكون  ةاملهمّ  هذه إطار يف تنجزها اليت األعمال كلّ  فإن  لذلك عام مرفق بتسيري فةكلّ م والغاز للكهرابء ةالّتونسي  ركةالشّ  -
وتكون  عاّمةال  الّسلطة المتيازات ابستخدامها مقتنة كانت مىت ةخاصّ  الداري القانون  طائلة حتت طبيعتهاب تدخل إداريّة أعماال

   .داريّةال احملكمة اختصاص من هبا ةاملتعّلق اتالّنزاع  لّتايلاب
 44داريّةاللتزامات احملمولة مبوجبه عن أنظار احملكمة  اليف الّنظر خيرج لّتايلواب اخلاص  القانون  عقود من هو أمنيالتّ  عقد -
اليت  فإن  إداريّة صبغة تكتسي ال  اليت  عمومّيةال ؤّسساتاملقبيل   من كريرالتّ  لصناعات ةالّتونسي ركةالشّ  كانت لئن - األعمال 

امل إطار  يف  صبغة    رفق تنجزها  تكتسي  إليها  املوكول  بو   إداريّةالداري  طا  طبيعتهاتدخل  حتت  أنّ تلك  الداري، كما  القانون    ئلة 

 
 2010نوفمرب   25بتاريخ  121264يف القضّية عدد   احلكم البتدائي الصادر 38
 2010مارس   25بتاريخ  19990/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  39
  2010جويلية    15بتاريخ  16660/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 40
 2010ديسمرب   24بتاريخ  16485/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  41
 2010أكتوبر   27بتاريخ  125595احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  42
 2010ديسمرب   4بتاريخ  27525احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  43
 2010جويلية    1بتاريخ  27586احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  44
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طبقا ألحكام    داريّةالب فيها للغري تكون من أنظار احملكمة  فإن األضرار اليت تتسبّ   ، ومن مثّ عمومّية ابعة هلا تعّد منشآت  األانبيب التّ 
 .45داريّةالابحملكمة  املتعّلقمن القانون  17الفصل
 ماكلّ  الداري القاضي اختصاص إىل  لّنظراب ترجع إداريّة تعّد نزاعات فيها طرفا يالربّ  قلللنّ  يةالفنّ  الوكالة تكون  اليت اتالّنزاع  -

 . 46وسحبها  العرابت  تسجيل شهادات اسناد يف ذلك مبا يالربّ  الّنقل مرفق بتسيري األمر قتعلّ 
 عاّمةال الّسلطة اتحيّ صال الستثمار تشجيع ميدان  يف إليها اجعةالرّ  املشموالت نطاق يف متارس ناعةابلصّ  النهوض وكالة إنّ  -

 إىل لختصاصاب اجعةوالرّ  داريّةال املاّدة يف الّصادرة القرارات صبغة الستثمار منحة صرف بشهادة ةاملتعّلق قراراهتا على ا يضفيممّ 
 .47القاضي الداري

 داريّةال بيعةطّ ال ابلستناد إىل  ةداريّ المعقود للمحكمة    شتاكّيةاألراضي ال  ماّدةاشئة يف  النّ   اتالّنزاع يف    الّنظر  إختصاص  إنّ  -
 وزير أو الوايل شخص  يف لةممثّ  الدارة لتدخّ  وجوب من هبا املتعّلق األساسي ظامالنّ  يقتضيه ما و فيها املتدخلة اهليئات ملختلف

 أن و السيما ،مستقّلة قرارات  الخّتاذ  أو نفيذيةالتّ  يغةالصّ  إكسائها بغاية أعماهلا على  للمصادقة عقاريّةال الّشؤون  و الّدولة أمالك
للمصادقة عليه  أو  الوزير لتدخّ  بعد الّنهائّية صيغته يف القرار ضد إالّ تّم  ي  ال شتاكّيةال ابألراضي ةاملتعّلق اتالّنزاع يف ابللغاء الطّعن

   48رفض املصادقة
 49الداري  القاضي اختصاص صميم يف ليتنزّ  إشتاكّية صبغة ذات أرض صبغة تفيد وثيقة تسليم برفض املتعّلق  الّنزاع -
 

 :غليةالش   اتالن زاع: القسم الثالث  
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة    
واجب ب القيام عن راملؤجّ  تقاعس صورة يف إليها وجهالتّ  ألمر اب املعن على جيب اليت ةاملختصّ  القضائّية اجلهة عاملشرّ  دحدّ  طاملا -
  الطّور  يف احملكمة  هذه أمام قصريالتّ  ذلك  عن  الدارة مبساءلة القيام للمّدعي  جيوز ال هفإنّ  غل،الشّ  حبادث  املعنّية اجلهات إعالم

 .50البتدائي 
 ادحتّ ال كان  طاملا أعوانه مع الّتجارةو  ناعةللصّ  الّتونسي ادحتّ لا نزاعات يف الّنظر احملكمة  هذه اختصاص دائرة عن خيرج -

 .51الشغل  جملة أحكام إىل خاضعة أبعوانه عالقاته  كانت وطاملا اخلاص القانون  أشخاص من شخصا
 عمومي، عون  غلالشّ  حادث من ررالضّ  زاعم أنّ  ابعتبار إداريّ  نزاعا العمومي القطاع يف غلالشّ  حبوادث  املتعّلق الّنزاع كان  لئن -

 ،البتدائي الطّور يف داريّةال احملكمة أنظار عن يكون خارجا فيه، الّنظر احيةالنّ  لقاضي خاص نص  مبقتضى املشرّع أسند طاملا فإنّه
 القضائّية هبيئاهتا  داريّةال احملكمة  تنظر" أن على  نصّ  والذي داريّةال ابحملكمة  املتعّلق القانون  من الثاين الفصل أبحكام اقتضاء

 عويض عنللتّ  اخلاص ابلنظام املتعّلق القانون  من 43 والفصل خاص" بقانون  هالغري  أسند ما عدا داريّةال اتالّنزاع مجيع يف املختلفة
 .52العمومي  القطاع يف املهنّية اضاألمر و  غلالشّ  حوادث بسبب احلاصلة األضرار
 وجرب املهنّية اضاألمر و  غلالشّ  حوادث  عن اجتةالنّ  اتالّنزاع يف ظرللنّ  احيةالنّ  قاضي لفائدة اختصاص كتلة عاملشرّ  أحدث -

 53أو مقدار الطلب الّدعوىامجة عنها وذلك مهما كان موضوع األضرار النّ 

 
 2010جويلية    7بتاريخ  16466/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  45
 2010فيفري    25بتاريخ  17975/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  46
 2010ديسمرب   20بتاريخ  15956/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  47
   2010جويلية  7بتاريخ  1/  16122احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   48
  2010اكتوبر  13بتاريخ  1/ 17447و  1/ 15428لصادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي ا 49
 2010جوان    8بتاريخ  12322/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  50
 2010نوفمرب   24بتاريخ  120691احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 51
 2010ماي   28بتاريخ  19222/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  52
   2010جوان   24بتاريخ  120267احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  53
 2010فيفري    25بتاريخ  19546/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  و
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   ابلّتايل فإّن احملكمةو  نيالعسكريّ  صفة يكتسبون  ال نيمدنيّ  موظفني،   العسكرّيني جانب ، إىلةالعسكريّ  ؤّسساتامل لتشغّ  -
 .54هلا يتعّرضون  اليت غلالشّ  حوادث  عن  الّتعويض  دعاوى يف لّنظر اب ختتصّ  ال الداريّة

الفصل   - أحكام  عدد    4اقتضت  القانون  يف    1994لسنة    28من  عن   لّتعويض اب  املتعّلق  1994فيفري    21املؤرّخ 
 املستخدمني كذلك املعتربين أو الالعمّ  ةكافّ   على القانون  هذا ينطبق أن  املهنّية اضاألمر و  الّشغل حوادث بسبب األضرار احلاصلة
 ينطبق كما  .أتجريه نظام أو العامل ةوضعيّ  أو شاطالنّ  نوع كان  مهما األشكال من شكل أبي املعنويني أو طبيعينيال لدى األشخاص

 حادث كان  إذا و .أو درجاهتا اختصاصها كان  مهما املهن أو الفّن  الّتعليم مؤّسسات بوطالّ  بني وتالميذنني املتدرّ مرّ املت على أيضا
اب  ،الّتكوينأو    الّتعليم بربامج مباشرة امرتبط  غلالشّ  الّناحية  قاضي  و   اتالّنزاعيف    لّنظرخيتّص  الّشغل  اض  األمر الّناشئة عن حوادث 

 .55الّدعوى وجرب األضرار الّنامجة عنها مهما كان مقدار الطّلب أو موضوع  املهنّية

 :عقاري ةال   اتالن زاع:  الر ابع القسم 
 

 :اإلستحقاقي ة  ات الن زاع: األو لالفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةهذه  يف داريّةالانتهت احملكمة 
يوان  الدّ  إىل  األراضي قيس ديوان إبحداث املتعّلق  1974ديسمرب  25 يف   املؤرخ  100عدد   القانون  من 5 الفصل   أوكل -
 القانونّيةصوص  للنّ  وفقا واملسح عقاريّةال ةامللكيّ  لتسجيل ابعةالتّ  ةالفنيّ  األعمال مراقبةو  تنفيذ قصد  حديدالتّ  أعمال إجناز ةمهمّ  املذكور
ة الطلب واألراضي الدوليّ  عند عاّمةال لألمالك حديدالتّ  ومباشرة خارجها أو ةالّتونسي ابلبالد القيس  أبشغال كالقيام العمل هبا اجلاري

الفنيّ داريّةال  الّدوائرو  األعمال  تندرج  وعليه  قانونيّ ،  إبجراءات  القيام  إطار  يف  مسأة  حسم  منها  اهلدف  يكون  طابعا  ة  تكتسي  لة 
واليتاستحقاقيّ  صرفا  ابختصاص   ا  سواه  دون  العديل  القاضي  ممّ   ةاملتعّلق  اتالّنزاع يف    الّنظريستأثر  والية هبا  عن  خارجة  جيعلها  ا 

   56احملكمة 
ة يّ اجلهو  جنةاللّ  عن الصادر القرار مبوجب تصفيتها تمتّ  لعقارات استحقاق القائم هبا إثبات هتدف إىل الّدعوى كانت طاملا -
 اخلاّصة واملشتكة األحباس لتصفية العليا اللجنة عن ادرالصّ  والقرار 1961 ديسمرب 22 بتاريخ  واملشتكة اخلاّصة األحباس لتصفية
 .57هذه احملكمة  اختصاص عن لذلك تبعا وخيرج حبتة إستحقاقّية صبغة تسييك الّنزاع  فإنّ  ، 1965جوان   24بتاريخ
 

 : ف اإلدارة يف ملكها اخلاصبتصر   ةعل قاملت اتالن زاع : الفرع الثاين
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

وال   األفراد فتصرّ  عن  ذلك  يف خيتلف وال جاريوالتّ  املدين القانون  لقواعد طبقا يكون  اخلاص ملكها يف  الدارة فتصرّ  إن -
 بذلك ةاملتعّلق اتالّنزاع جيعل الذي األمر اخلاص القانون  يف مألوفة غري  وسلطات اتصالحيّ  من الداري  العمل زمييّ  مبا سميتّ 
 .58العديل  القضاء جهاز لفائدة ومعقودا  داريّةال بغةللصّ  مفتقدا صرفالتّ 

 ، وإّن  بلدّيتلل األساسي القانون  من 126 الفصل أبحكام اخلاص اقتضاء البلدي امللك نطاق يف تدخل البلديّة األسواق -
 إذا إال الداري القاضي والية عن اخلاص، خيرج القانون  يف املألوفة صرفالتّ  لطرق عرب انتهاجها اخلاص، ملكها يف الدارة تصّرف

 .59العام  القانون  أساليب الدارة فيها تتوخّ  أبعمال األمر قتعلّ 
 
 

 
 2010أفريل   10بتاريخ  18441/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  54
 2010ماي   27بتاريخ  18565/1ة عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضيّ  55
 2010ديسمرب   31بتاريخ  17749/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  56
 2010أكتوبر   21بتاريخ  120490احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  57
 2010ديسمرب   31بتاريخ  18641/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  58
 2010جانفي    29بتاريخ  15461/1بتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ال 59
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 :ــةابلذوات اخلاص   ة املتعل ق  اتالن زاع: القسم اخلامس

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  ريّةداالانتهت احملكمة 
قانوين وهي اجتماعّية  صبغة ذات منظمة تعترب اليت و  ة،تعاونيّ  طرف من دين إبستخالص يتعّلق الّنزاع أنّ  طاملا -  شخص 

 نظر القاضي مرجع عن خيرجه ممّا اخلاص القانون  أشخاص من ذوات نيب قائما عتبارهاب إداريّة صبغة يكتسي ال الّنزاع فإنّ  خاص،
 .60اتالّنزاع هذه يف لّنظراب سواه دون يستأثر الذي العديل القاضي إىل طبيعتهب يرجع أصيل إختصاص أنّه عتباراب الداري
 . 61نظر القاضي الداري مرجعوهو خيرج عن  إداريّةالقائم بني ذوات من أشخاص القانون اخلاص ال يكتسي صبغة  الّنزاعإّن  -
 لتمىت تنزّ  إال داريّةال احملكمة نظر مرجع عن نيمعنويّ  أو كانوا نيطبيعيّ  اخلاص القانون  أشخاص ضد ملرفوعةا اتالّنزاع خترج -

 .62 لطويالسّ  ابعابلطّ  زتومتيّ  عمومي مرفق تسيري إطار يف منها املشتكى األعمال
 .63داريّة ال كمةاحمل إختصاص دائرة عن خترج و اخلاص القانون  بقواعد حمكومة بينهم فيما اخلواص نزاعات -
ة ومنخرطيها يعود إىل القضاء العديل وخيرج  عاونية للخدمات الفالحيّ ركات التّ اشئة بني الشّ النّ   اتالّنزاعيف    الّنظرإن اختصاص   -

 .64احملكمة  هذه عن اختصاص
 لةمؤهّ  غري تكون  ةداريّ ال احملكمة فإن  اخلاص للقانون  خاضعني أشخاصا جيمع مدين عقد إبطال إىل يرمي الّنزاع أن  طاملا -

 .65ظر فيهللنّ 
 يعدّ  ةاخلاصّ  ةامللكيّ  وجه على هلم اجعةالرّ  األرض يف منهم كلّ  مناب خبصوص اخلاص القانون  من  ذوات بني القائم الّنزاع -

 . 66اختصاصا أصيال للقاضي العديل 
ة مرتبط  لباتالطّ  تلك كانت ماكلّ  اصاخل القانون  ذوات مقاضاة إىل اميةالرّ  لباتالطّ  يف تنظر  أن  داريّةال للمحكمة كان  لئن -

 ضمن مندرجة مساءلتهم وجيعل العام القانون  ذوات منزلة هلمينزّ  مبا عاّمةال الّسلطة اتصالحيّ  استعمال إطار ويف عام رفقمل بتصريفهم
 ركةالشّ  لممثّ  طلب فإنّ  هبا، قاملتعلّ  القانون  من 2 الفصل  مبقتضيات عمال احملكمة هذه لنظر اجعةالرّ  داريّةال بغةالصّ  ذات املنازعات

 وخارج القانون اخلاص قواعد إىل استنادا خاص طرف مبقاضاة بطلب يتعّلق اإّنّ  ،الّنزاع يف نتهامؤمّ  إدخال والغاز للكهرابء ةالّتونسي 
 من تعدّ  اليت ئيالقضا   الختصاص لقواعد تطبيقا فيه الّنظر  رفض  الداري القاضي على  يوجب ما وهو عاّمةال املرافق تصريف إطار
 .67العام   ظامالنّ  قاتمتعلّ 

 ممّا اخلاص، أشخاص القانون  من ذوات بني قائما  ابعتباره إداريّة صبغة يكتسي ال املالكني نقابة ورئيس املّدعي بني الّنزاع إنّ  -
 لّنظراب سواه دون  يستأثرالذي   العديل القاضي إىل طبيعتهب يرجع أصيل إختصاص أنّه عتباراب  الداري القاضي نظر مرجع عن خيرجه

 . 68اتالّنزاع  هذه يف
 :بتوظيف واستخالص األداءات  ةاملتعل ق  ات الن زاع: الس ادسالقسم 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
ه فإنّ  ،خمتصّ  قاض بيد عاملشرّ  اهخصّ  ماّدة يف الدارة أعمال شرعّية مدى ص بتفحّ  حمالة ال مطالب املسؤولّية قاضي أن  طاملا -
 املاّدة  يف املعنّية داريّةال اجلهة ترتكبه قد الذي اخلطإ عن امجةالنّ  املسؤولّية يف ظرللنّ   العديل للقاضي اختصاص كتلة إسناد يتعنّي 

 
 2010مارس   9بتاريخ  19632/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  60
 2010ماي   11بتاريخ  18678/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  61
   2010فري  في  24بتاريخ  19175/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  62
 2010أفريل   29بتاريخ  18818/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  و

 2010جوان    8بتاريخ  15645/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  63
 2010مارس   29بتاريخ  19776/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  64
 2010جواان    5بتاريخ  19348/1د احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عد 65
 2010ديسمرب   31بتاريخ  121480احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  66
 2010ديسمرب   16بتاريخ  27787احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  67
 2010فيفري    9بتاريخ  19297/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  68
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إقرار   عن ينجرّ  ال حىّت  وذلك ،احمللّية  ايةاجلب مبجلة ذكرها الوارد للمعاليم نويةالسّ  اجلداول إبعداد األمر يتعّلق عندما ماسيّ  ال ة،اجلبائيّ 
للمطالب  تسمح وسيلة دجمرّ  لميثّ  وأال األحكام يف تضارب أيّ  إليها املشار املسؤولّية نزاعات يف لّنظراب احملكمة هذه اختصاص
 من جملة اجلباية  24و  23لني  يف ذلك وفقا ألحكام الفص  لّنظرجنة املختصة ابللّ   راجعةيغ عن احتام آجال تقدمي طلب املابألداء ابلزّ 

 .69احمللّية 
عن   بة املتتّ  ملسؤولّيةاب ةاملتعّلق املنازعات يف الّنظر هلا اجعالرّ  القضائّية اجلهة صرحية بصفة احمللّية اجلباية جملة د حتدّ  مل لئن  -

اجعة الرّ  املعاليم استخالص يف املالّية  اضوقبّ  نويةالسّ  حصيلالتّ  جداول إعداد يف احمللّية اجلماعات من كلّ  ترتكبها قد اليت األخطاء
 الداري والعديل القضاء جهازي بني األحكام وتضارب اتالّنزاع  تشتيت بجتنّ  يقتضي القضاء سري حسن فإن  اجلماعات، هذه إىل

 .70حلقوقهم وضماان املتقاضني ملصلحة مراعاة
 .71قديري التّ  ظامالنّ  سحب قرارات تستهدف اليت الطّعون  يف إبتدائّيا البتّ  اختصاص العديل القاضي إىل صراحة عاملشرّ  أسند -
 داريّةال احملكمة نظر عن  وخيرج عمومّيةال يون الدّ  استخالص إجراءات إطار يف يندرج تنفيذي سند هو فعابلدّ  العالم إنّ  -
 . 72 إلغائيا
 املاليّة   قانون  مبوجب حصيلالتّ  جدول  عليه قيطل أصبح الذي ةاملبنيّ  العقارات على املعلوم بزمام سيمابلتّ  ةاملتعّلق اتالّنزاع  -

 الداري  القاضي اختصاص عن لّتايلاب وخترج ةجبائيّ  صبغة تكتسي ، 2005ديسمرب   19يف املؤرخ   2005لسنة 106عدد
 .73إلغائيا 
 .74إلغائيّا  داريّةالمبعلوم الشغال الوقيت للملك العمومي عن أنظار احملكمة  ةاملتعّلق اتالّنزاعخترج  -
 يف قرار توظيف اذاختّ   مثّ  قةمعمّ  ةجبائيّ  راقبةمل عليها لاملتحصّ  لخضاع متهيدا ذاختّ  إجراء  هو جبائي تعريف  بطاقة إسناد إنّ  -
املستوجبة توظيف يف لاملتمثّ  األصلي الّنزاع من فرعا يشّكل البطاقة تلك إسناد قرار يف الطّعن فإن  لتّايلواب شأنه  على األداءات 

 .75نشاطه 
 .76اللزام  بطاقات على عتاضال إىل اميةالرّ  عاوىالدّ  يف البتدائي الطّور يف الّنظر احملكمة هذه تصاصاخ عن خيرج -
 للقاضي معقودة تكون  اجلباية وإدارة ابألداء  املطالب بني اشئةالنّ  اتالّنزاع أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر-
 املشرّع خّول طاملا ابللغاء ةاجلبائيّ  الصبغة ذات القرارات يف الطّعن يسوغ ال وأنّه اجلبائي الّنزاع وحدة مببدإ عمال سواه دون  اجلبائي

 القرارات أنّ  تبنّي  ماكلّ و  انحية، من إليه يصبو الذي اهلدف نفس إىل الوصول من متّكنه موازية بدعوى القيام ابألداء للمطالب
 .77اثنية  انحية من املعروض، اجلبائي  الّنزاع عن لتّايلاب لةمنفص وليست حمضا اجبائيّ  إشكاال تطرح فيها املطعون 
أنّ  احملكمة هذه قضاء جرى-  ندللسّ  ارجّيةاخل  رعّيةالشّ تفّحص   على يقتصر ستخالصال بنزاع املتعّهدة احملكمة نظر على 

 ّيةكلّ  بصفة به الوفاء يقع ومل الّتقادم وجبمب ينقض  ومل  مستحّقا يزال  ال به املطالب ينالدّ  أنّ  من ثبتالتّ  وعلى عليه املعتض نفيذيالتّ 
 قرار  شرعّية من ثبتالتّ  إىل به ينصرف ةرتبطامل واخلطاي األداء أبساس ةاملتعّلق اتلّنزاعاب املتعّهدة احملكمة نظر  أنّ  حني يف ة،جزئيّ  أو
 األداء احتساب يف الّنظر وإعادة تمدة فيهااملع ريقةوالطّ  وإجراءاهتا أسسها حيث من وظيفالتّ  عملّية صّحة أو سالمة ومن وظيفالتّ 

 نزاع نطاق يف يندرج إّّنا اجزئيّ  أو يّاكلّ اجلبائي   ابلّدين الوفاء حصول مدى من حّققالتّ  أبن  القول يستتبع الذي األمر املستوجب،
ة به، ابعتبار  رتبطاء واخلطاي املجمال نزاعات أساس األد من خيرج فهو مثّ  ومن ،الّنزاع بذلك املتعّهد  القاضي به وخيتصّ  ستخالصال

 
 2010نوفمرب   24بتاريخ  16789/1ي الصادر يف القضّية عدد احلكم البتدائ 69
 2010نوفمرب    24بتاريخ  16789/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 70
 2010فيفري   24بتاريخ  14322/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  71
 2010رب  ديسم  30بتاريخ  19049/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  72
 2010ديسمرب   31بتاريخ  14493/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  73
 2010ديسمرب   30بتاريخ  19482/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 74
 2010ديسمرب   31بتاريخ  27565احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  75
 2010جوان   23بتاريخ  120297عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضّية  76
 2010ديسمرب   31بتاريخ  120529احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  77
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 تتّبع نطاق يف  املّتخذ نفيذيالتّ  الّسند شرعّية مدى بفحص   تتعّلقا  وظيف وإّنّ قرار التّ   شرعّيةأن املسألة املشار إليها ال صلة هلا مبدى  
 .78اجلبائي  ينالدّ  استخالص

  الطّعن أي  الّنزاع أصل يشمل ةاجلبائيّ  املاّدة يف إختصاصه نّ إو  اإستئنافيّ و  إبتدائيّا اجلبائي الّنزاع يف لّنظراب العديل القاضي خيتص -
 عاوى الرامية إىل إبطال حماضر  بتلك القرارات مبا يف ذلك الدّ   املّتصلةالجرائّية  املسائل    كلّ وظيف الجباري وكذلك  يف قرارات التّ 

 .79تبليغها 

 :تماعياإلجمان والض   لت قاعد اب  ة املتعل ق  اتالن زاع  :الس ابع القسم 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 للمنافع املسدية  ياكلاهل  بني تنشأ اليت اتالّنزاع مجيع يف الجتماعي مان الضّ  قاضي إىل اختصاص كتلة املشرّع أسند -
 .80الجتماعي  مان والضّ  ايتللجر  القانونّية األنظمة تطبيق شأن  يف وذلك  املنافع تلك ومستحّقي الجتماعّية

 ظامالنّ  تطبيقب الوثيق الرتباطها داريّةال احملكمة أنظار عن الجتماعّية املسامهات بدفع الدارة إبلزام ةاملتعّلق الطلبات خترج -
 . 81الجتماعي  للّضمان  القانوين
 املنافع يومستحقّ  الجتماعي مان الضّ  ناديقص بني الناشئة اتالّنزاع يف للنظر اختصاص كتلة العدلّية احملاكم إىل املشرع أسند -

 للّضمان و  للجرايت القانونّية األنظمة تطبيق شأن  يف األعوان  إليها ينتمي اليت الدارات أو رينواملؤجّ  واجلرايت الجتماعّية
 .82داريّةال احملكمة أمام الّسلطة جتاوز بوجه للطعن القابلة داريّةال عدا املقررات الجتماعي

 فإّن موضوعها اجلراية، تصفية قاعدة ضمن معينة فتة بضم وذلك جراية تصفية قرار مراجعة إىل هتدف الّدعوىا كانت  مكلّ  -
 .83هذه احملكمة نظر مرجععن  لّتايلوخيرج اب الجتماعي للّضمان  القانونّية األنظمة تطبيقب امرتبطيكون 
 .84داريّة ال احملكمة اختصاص عن وخترج الجتماعي مان الضّ  مةأنظ ضمن تندرج عائلية منح صرف بطلب ةاملتعّلق اتالّنزاع  -
احملكمة   املرضعلى    للّتأمنيالوطن    الّصندوق برفض    ةاملتعّلق  اتالّنزاعخترج   - هذه  والية  عن  ابخلارج  عالج  مصاريف  حتمل 
 .85الجتماعي  مان والضّ  للجرايت  القانونّية األنظمة تطبيقب لتعلقه
 جراية يف الحتساهبا للعون  عاّمةال األقدمية ضمن عمل لفتة االعتبار بعني األخذ طلب حملكمةا هذه والية عن خارجا يكون  -

 .86الّتقاعد 
 الجتماعي مان الضّ  صناديق بني اشئةالنّ  ات الّنزاع  مجيع يف ظرللنّ  اختصاص كتلة العدلّية احملاكم إىل أسند عاملشرّ  إن  -

للجرايت   القانونّية  األنظمة تطبيق شأن يف  األعوان  إليها ينتمي اليت الدارات  أو ينر واملؤجّ  واجلرايت الجتماعّية ومستحقي املنافع
 . 87قه أتويله على حنو ضيّ جتّ االحتماعي عدا ما استثناه القانون صراحة والذي  للّضمان و 

 .88الجتماعي مان يكون معقودا لقاضي الضّ  الّنزاعهتدف إىل طلب جراية أيتام فإن  الّدعوىما كانت كلّ  -

 
 2010جوان    21" بتاريخ 310663القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد " 78
  2010جويلية    15" بتاريخ 310014القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد " 79
 2010جويلية    2بتاريخ  19099/1بتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ال و

 2010مارس   6بتاريخ  18035/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  80
 2010ديسمرب   24بتاريخ  18904/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  81
 2010أفريل   28بتاريخ  14080/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  82
 2010نوفمرب   27بتاريخ  120790احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  83
 2010جانفي    25بتاريخ  19592/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  84
 2010أكتوبر   22بتاريخ  16452/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  85
 2010ماي   26بتاريخ  14704/1ة عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضيّ  86
 2010ديسمرب   31بتاريخ  18713/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  87
 2010نوفمرب   27بتاريخ  120687احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  88
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 اليت واجلرايت الجتماعّية املنافع نطاق يف تدخل افإنّ  احلياة قيد على الباقني جراية إسناد إىل ترمي الّدعوى كانت ماكلّ  -
 الّنظر  اختصاص عاملشرّ  أسند واليت الحتماعي مان والضّ  للجرايت القانونّية األنظمة تطبيق إطار يف عليه املّدعى الّصندوق يسديها

 89الجتماعي مان هبا إىل قاضي الضّ  ةملتعّلقا اتالّنزاع يف 
إطار   - يف  يندرج  املسامهات  عن    للّتقاعد  القانونّية األنظمة    تطبيقب  ةاملتعّلق  اتالّنزاعإحتساب  خترج  هذه   مرجعواليت  نظر 

 .90احملكمة 
 للجرايت القانونّية األنظمة تطبيق إطار يف تقاعده جراية تصفية قاعدة يف واحتساهبا خدمات فتة بتسوية املطالبة تندرج -

 91الجتماعي  مان الضّ  قاضي إىل لّنظراب وترجع احملكمة هذه والية عن وخترج بذلك
ويكون   الجتماعي مان والضّ  للجرايت القانونّية نظمةاأل تطبيقب واءالدّ  و العالج ومصاريف عجز جراية طلب يتعّلق -

 92الجتماعي  مان الضّ  لقاضي معقودا لتّايلاب الختصاص
 القانونّية األنظمة تطبيق إطار  يف ينصهر املعاجلة ودفت الّتقاعد جبرايت  املطالبة أن  اعتبار على  احملكمة هذه مل ع جرى -

  93الجتماعي  مان والضّ  للجرايت
 ان للّضمو  للجرايت القانونّية األنظمة تطبيقب ةاملتعّلق  اتالّنزاع ضمن الّتنفيل بعنوان  مستحقات بدفع املتعّلق الّنزاع يندرج -

  .94الجتماعي  مان الضّ  لقاضي لّنظراب اجعةالرّ  الجتماعي
 الجتماعّيةاملسامهات   بدفع الدارة جهة كإلزام شيخوخة منحة وأ تقاعد جراية من العارض متكني  بطلب  الّنزاع ما تعّلقكلّ  -
 الجتماعي   للّضمان  و  للجرايت القانونّية نظمةاأل تطبيق ب ةاملتعّلق اتالّنزاع إطار  يف يندرج فإنّه  العمل، يف قضاها اليت الفتة بعنوان 

 .95احملكمة  هذه عن أنظار لّتايلوخيرج اب  فيها إختصاص البتّ  الجتماعيمان اليت عهد القانون لقاضي الضّ 
هذه احملكمة و راجعا   نظر   مرجع يكون خارجا عن فإنّه تقاعد جراية على احلصول و اخلدمات ضمّ  بطلب   الّنزاع ما تعّلقكلّ  -

 . 96 الجتماعيمان ختصاص قاضي الضّ ال
 هبا دتتعهّ  اليت و اإجتماعيّ  املضمون  هبا يتمّتع اليت الجتماعّية املنافع من يعتربان  ابلعالج متعالتّ  و املرض على أمنيالتّ  إنّ  -
   لسنة 15 عدد القانون  من    32 الفصل أبحكام عمال و ،املرض على أمنيالتّ  صندوق وهو الجتماعي مان الضّ  مؤّسسات إحدى

يف  ينظر الجتماعي مان الضّ  قاضي فإنّ  الجتماعي مان الضّ  قاضي سةمؤسّ  إبحداث املتعّلق 2003 فيفري 15 يف املؤرخ   2003
 يف القطاعني العام  الجتماعي  للّضمان   القانونّيةو اجلرايت املنصوص عليها ابألنظمة    املسدية للمنافع  ياكلاليت تنشأ بني اهل  اتالّنزاع 
 .97احملكمة  هذه إختصاص عن خارجا الّنزاع جيعل الذي األمر اجلرايت، و الجتماعّية املنافع يمستحقّ  بني و صواخلا

 املؤرخ   2003 لسنة 15 عدد القانون  دخول بعد رفعت طاملا و شيخوخة جراية من العارض بتمكني الّدعوى تعّلقت طاملا -
 اتالّنزاع   إطار يف لذلك تبعا تندرج فإّنا نفيذالتّ  زحيّ  الجتماعي مان لضّ ا قاضي سةمؤسّ  إبحداث املتعّلق و 2003 فيفري 15 يف

 . 98داريّةال احملكمة والية عن خارجة جيعلها الذي األمر للجرايت القانونّية نظمةاأل تطبيقب ةاملتعّلق
 العمل سنوات وفق  ماعيالجت للّضمان  الوطن الّصندوق قبل من العارض جراية مراجعة  إىل ترمي الّدعوى كانت طاملا   -
األنظمة  تطبيق إطار يف املذكور الّصندوق يسديها اليت واجلرايت الجتماعّية املنافع نطاق يف طبيعتهاب تدخل افإنّ  قضاها اليت ةالفعليّ 

 
 2010نوفمرب   27بتاريخ  19831/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  89
 2010ديسمرب   31بتاريخ  121464لبتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ا  90
 2010مارس   31بتاريخ  15783/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  91
 2010جويلية    15بتاريخ  19955/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  92
 2010ديسمرب   13بتاريخ  121520احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  93
 2010ديسمرب   31بتاريخ  120854احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  94
 2010ماي   11بتاريخ  18842/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  95
   2010فيفري    9بتاريخ  19522/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  96
 2010جوان    24بتاريخ  19407/1ة عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضيّ  و

    2010جوان    8بتاريخ  19420/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 97
 2010ماي   11بتاريخ  120008احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  98
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 مان الضّ  قاضي ختصاصال راجعا يكون  املطالبة تلك خصوص يف يثور الذي الّنزاع فإن  الجتماعي  مان والضّ  للجرايت القانونّية
  99الجتماعي 

 هبـا دتتعهّـ  والـيت اإجتماعيّـ  املضـمون  هبـا يتمتـّع الـيت الجتماعيـّة املنـافع مـن يعتـربان  ابلعـالج متـعالتّ  و املـرض علـى أمنيالتّـ  إنّ  -
 لسـنة 15 عـدد القـانون  مـن 32 الفصـل أبحكـام عمـال و ،املـرض علـى أمنيالتّ  صندوق وهو الجتماعي مان الضّ  مؤّسسات إحدى

 ينظر يف الجتماعي الّضمان  قاضي فإنّ  الجتماعي مان الضّ  قاضي سةمؤسّ  إبحداث املتعّلق 2003 فيفري 15 يف املؤرخ  2003
 يف القطاعني العام  الجتماعي  للّضمان  القانونّية املسدية للمنافع و اجلرايت املنصوص عليها ابألنظمة  ياكلاليت تنشأ بني اهل  اتالّنزاع

 .100احملكمة هذه إحتصاص عن خارجا اهنالرّ  لبالطّ  جيعل الذي األمر اجلرايت، و الجتماعّية املنافع يمستحقّ  بني و اخلاص و
 إليـه تعـّرض الـذي غلالشّـ  حـادث عـن اجتـةالنّ  األضـرار عـالج ومـن جرايـة مـن متكينـه إىل ترمـي العـارض دعـوى كانـت طاملـا -

 تلك خصوص يف يثور الذي الّنزاع فإنّ  حالته، على الجتماعي الّضمان و  رايتللج القانونّية األنظمة تطبيقب لّتايلاب قهاوتعلّ  ابخلارج،
 .101داريّةالو خيرج عن اختصاص احملكمة  ،الجتماعي الّضمان  قاضي الختصاص راجعا يكون  املطالبة
 الجتماعيـّة نـافعامل نطـاق يف تـدخل افإنّـ  احليـاة قيـد علـى البـاقني جرايـة العارضـة إسـناد إىل ترمـي احلـال دعـوى كانـت طاملـا -

 عاملشـرّ  أسـند والـيت الحتمـاعي الضـّمان و  للجـرايت القانونيـّة األنظمـة تطبيـق إطـار يف عليـه املـّدعى الصـّندوق يسـديها الـيت واجلـرايت
 102الجتماعي الّضمان هبا إىل قاضي  ةاملتعّلق اتالّنزاعيف  الّنظر اختصاص

 .103داريّةال احملكمة اختصاص عن وخترج الجتماعي الّضمان  أنظمة ضمن جتندر  ةعائليّ  منح صرف بطلب ةاملتعّلق اتالّنزاع -
 الجتماعيـّة احليطة و للّتقاعد الوطن الّصندوق قرار إلغاء إىل اميالرّ  الّنزاع للّتقاعد القانونّية نظمةاأل تطبيق نطاق يف ليتنزّ  ال  -

 104قضائي حكم مبقتضى إصالحهمّت   والدة اتريخ العتماد افض الرّ 
 ة:  اإلنتخابي   اتالن زاعسم الثامن: الق

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
احملكمة   - هذه  اختصاص  عن  ال  ةاملتعّلق  اتالّنزاعيف    الّنظرخيرج  ضمن  ابلبطاقات  تندرج  اليت    النتخابّية   اتالّنزاعنتخابية 
 .105 عنها  اجمالنّ  رروالضّ 

 يف عام مرفق  تسيري على ،يضيةالرّ   ياكلابهل املتعّلق األساسي القانون  من الّتاسع الفصل بصريح يضية،الرّ  اتاجلامع  تسهر لئن -
 س ابمتيازاتاشئة مبناسبة تصريفها املتلبّ النّ   اتالّنزاع، على حنو ختضع فيه  لّريضةفة ابكلّ نها منها الوزارة املالحيات اليت متكّ إطار الصّ 

تسيريها   هياكل ابنتخاب املّتصلة اتالّنزاع يف البتّ  فإنّ  الداري، القاضي لوالية بعهدهتا، املناط رفق امل ون لشؤ  عاّمةال الّسلطة
 .106داريّة ال احملكمة أنظار عن خيرج ة،خاصّ  ةمعنويّ  ذوات ابعتبارها

 :ةشريعي  الت   اإلختصاصتقنية كتل   تطبيق: الت اسعالقسم 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  ّدةاملايف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 .107اخلواص عقارات على الدارة شغب كفّ  إىل اهلادفة عاوىالدّ  يف الّنظر الداري القضاء جهاز إىل يرجع -
  القانونّية  راكزامل يف وأتثريها إداريّة سلطة عن لصدورها إداريّة قرارات العقاري سّجلال مبسك ةاملتعّلق القرارات كانت لئن -

 .108الّسلطةاللغائي لقاضي جتاوز  الختصاصع أخرجها صراحة عن هبا، فإّن املشرّ للمشمولني 

 
 2010جويلية   15بتاريخ  120622احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  99

  2010جوان  8بتاريخ  1/  19420دائي الّصادر يف القضّية عدد احلكم البت  100
   2010أفريل  7بتاريخ  1/  19581احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   101
   2010نوفمرب   27بتاريخ  1/ 19831احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   102
   2010جانفي   25تاريخ ي 1/ 19592احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  103
   2010مارس  6بتاريخ  1/ 18457احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   104
  2010جوان   23بتاريخ  120205احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  105
 2010ماي   7بتاريخ  19570/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  106
 2010ماي   26بتاريخ  10911/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف  107
 2010جويلية    15بتاريخ  16031/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  108
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اتج  النّ  الّتعويض  نزاعات خبصوص شاملة والية األخرية هلذه داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من   2الفصل صلب عاملشرّ  أسند -
 .109صريح اء ما أسند لغريها مبقتضى نصّ ابستثن  عاقديّةالتّ  املسؤولّية ة أو قصرييّ التّ  املسؤولّيةسواء عن 

الشّ   الطّعنيكون   - الصّ   الّصادرةكايت  يف قرارات حفظ  للمحامني سواء  الفرع اجلهوي  الضّ عن رئيس  أو  أمام  رحية منها  منية 
 كمةاحمل لدى الستئناف حماكم عن الّصادرة القرارات يف لّتعقيباب الطّعن يكون  أن  على  اترابيّ  ةاملختصّ  الستئناف حمكمة

 .110داريّةال
ذلك   يف مبا شاملة والية إطار يف يوانيةالدّ  اتالّنزاع كافة يف ظرللنّ  العديل القضاء جهاز لفائدة اختصاص كتلة عاملشّر  أسند -
 إطار  يف القانوين ص النّ  وبصريح املسألة هذه لتنزّ  حبكم وذلك اخلارج من املستوردة ياراتالسّ  على طاملسلّ  ابحلجز ةاملتعّلق اتالّنزاع 
 .111 العديل للقاضي لّنظراب راجعة أصيلة ةمدنيّ  ماّدة

اقتضاء   داريّةال احملكمة نظر  مرجع عن خيرجه قمرقّيا طابعا ارةسيّ  توريد قصد جبائي ابمتياز نتفاعابل املتعّلق الّنزاع يكتسي -
 .112الّديوانة  جملة من  227الفصل أبحكام
 أبحكام عمال إبتدائيّا احملكمة هذه والية عن  نيالّتونسي احملاسبني مبجمع يمسالتّ  رفض قرارات يف الطّعون  يف البتّ  خيرج -

 . 113 احملاسبني مهنة بتنظيم املتعّلق  2002لسنة  16عدد القانون  من  27و  26الفصلني
األطباء   بعمادة يمسالتّ  رفض قرارات ضد هة املوجّ  الطّعون  يف الّنظر داريّةال ابحملكمة البتدائّية الّدوائر نظر مرجع عن خيرج -

 طبيبمبمارسة مهنة    املتعّلقو   1997جويلية    14املؤرخ يف    1997لسنة    47من القانون عدد    35البياطرة عمال أبحكام الفصل  
 ..114وتنظيمها  بيطري
 26 عدد القانون  دخول قبل الّصادرة النتزاع وامرأل لّنسبةاب لنتزاعاب ةاملتعّلق القضاي يف الّنظر اختصاص عاملشرّ  أسند -
 بدفع األمر قتعلّ  سواء املنتزع العقار بدائرهتا الكائن البتدائّية احملكمة إىل نفيذالتّ  حيز 2003 أفريل 14 يف املؤرخ   2003لسنة

احملكمة   تكون  وال ،الختصاص كتلة لوحدة ضماان ذلك كلّ  نزاعات من ذلك عن عيتفرّ  أن ميكن ما وجبميع بفوائضها أو الغرامة
 .115ا وتعقيبيّ  إستئنافّيا إال عاوىالدّ  هذه مثل يف لّنظراب تصةخم داريّةال

 

 :لإلختصاص  القضائي ةالقسم العاشر: إعمال احملكمة للمعايري فقه  
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
يف نزاعات بني أشخاص من   لّنظرقرار اختصاصه ابالقاضي الداري إىل إ  إن املعيار الوظيفي لإلختصاص الذي ميكن أن جيرّ  -
  كلّ  يف تفتض اليت داريّةال العقود دون ةالنفراديّ  داريّةال راتاملقرّ  يف هحدّ  جيد عاّمةال الّسلطة تصرف فواتصرّ  مىت اخلاص القانون 

 ه من ا ولو كان طرفقد أن يكون إداري حىّت ه ميكن للعه استثناء هلذا املبدأ فإنّ احلاالت أن يكون أحد طرفيها شخص قانوين عام وأنّ 
  .116الّدولة  عن ابلوكالة أحدمها كان تصرف ماكلّ  وذلك اخلاص القانون  أشخاص

 هبا ريقة املعمولالطّ  وفق للمياه العمومي امللك يف صرفالتّ  عن اجمالنّ  ررالضّ  عن الغرامة ضبطتُ  أن  من املياه ةجملّ  اقتضته إّن ما -
 اختصاص إسناد هأنّ  على  يؤّول  أن ميكن  وال الغرامة لتقدير املعتمدة ريقةالطّ  حتديد على  يقتصر عاّمةال صلحةللم النتزاع خيص  فيما

 .117صريح نص  مبقتضى إالتّم ي ال الختصاص إسناد أن  ضرورة العديل للقاضي

 
   2010جوان    7بتاريخ  13849/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 109
 2010مارس   26بتاريخ  120020احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  110
 2010نوفمرب   24بتاريخ 1/ 19177لبتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ا  111
 2010مارس   26بتاريخ  120020احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  112
 2010نوفمرب   26بتاريخ  121393احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  113
 2010فيفري    42بتاريخ  18925/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  114
 2010ديسمرب   31بتاريخ  120865احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  115
 2010أفريل   26بتاريخ  19111/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  116
 2010جويلية    15بتاريخ  27287احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  117
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 إداريّة صدوره عن جهة    ر الداري من جهةمات املقرّ ة ابستخالص دين عمومي ملقوّ فوعات اخلاصّ يستجيب قرار جدولة الدّ   -
الجراءات   واكتساء  عمومي دين الستخالص فموظّ  دفوعات جدولة يف ليتمثّ  إداري بنزاع موضوعه قوتعلّ  املالّية  قابض  وهي  أال  
  .118إداري  طابعا عتاض،ال يف لةواملتمثّ  اذه،ابختّ  تحفّ  اليت

 لّنسبةاب الّشأن  هو مثلما فرعّية نزاعات ليست أّنا كما يلة،أص إداريّة نزاعات هي املنتزعة  العقارات استجاع نزاعات إنّ - 
قضاء   أنّ  ضرورة ،الختصاص  يف األصل يتبع الفرع أبنّ  القائلة قاعدةلل ختضع حىّت  نفيذ،التّ  إيقاف قضاء أو الستعجايلللقضاء 

 املتعّلق الّنزاع  غرار العديل، على القضاء إىل املشرّع هأوكل الذي النتزاع غرامة تقدير نزاع عن ومستقلّ  بذاته قائم ستجاعال
 احملكمة غري أخرى ةقضائيّ  هيئات إىل خاص نصّ  مبقتضى ستجاعال نزاعات إسناد يقع مل ، لذلك طاملاالنتزاع أوامر يف لطّعناب

 .119مراحلها مجيع يف اتالّنزاع تلك يف لّنظراب ةخمتصّ  تكون  احملكمة هذه فإنّ  ،داريّةال
 والاّلعبني احلكام جتاه أتديبية قرارات اخّتاذ لسلطة ممارستها عمومي و مرفق تسيري على تسهر القدم لكرة ةونسيالتّ  اجلامعة -

 لكرة ةالّتونسي للجامعة اجلامعي املكتب عن الّصادر القرار فإنّ   لتّايل، وابعاّمة ال الّسلطة المتيازات استعماهلا عن ينمّ  واألندية واملسرّيين
 القانون  من الثالث الفصل معىن على داريّةال املاّدة يف صادرا قرارا يعدّ  سنتني ملّدة الّنشاط عن ضّده املعّقب يقافإب القاضي القدم

 احملكمة هذه اختصاص من تكون  عنه املتتّبة األضرار عن الّتعويض  طلب إىل الرّامية الّدعوى فإنّ  لتّايلواب داريّةال ابحملكمة املتعّلق
  . 120نفس القانون من  17صلالف أبحكام عمال

رات  املقرّ  ضد هةاملوجّ  الّسلطة جتاوز دعاوى يف للبتّ  ةخمتصّ  غري احملكمة هذه أنّ  اعتبار على ن الداريّ  والقضاء الفقه استقرّ  -
 هلذه صدارهاإ عند سةمتلبّ  وكانت عاّمةال املرافق  تسيري ةمهمّ  بعهدهتا أنيطت مىت إال اخلاص القانون  أشخاص عن الّصادرة داريّةال

 121عاّمة ال الّسلطة ابمتيازات راتاملقرّ 
 مجعّية لمتثّ  إبحداثها املتعّلق 1977 لسنة 80 عدد القانون  تضمنه كما الوطن ابجليش فالصّ  اطضبّ  و باطالضّ  تعاونّية إنّ  -

عاون التّ  و  الّتضامن و  ابحليطة تتعّلق عمالأب القيام املتمثّلة يف  أهدافها إىل  لّنظراب أنّه كما املايل، واستقالهلا ةاملعنويّ  تهاشخصيّ  هلا
 من جهة سريها طرق إىل و جهة من كرالذّ  سالف القانون  من الثاين الفصل منطوق حسب راملهمأو  زواجهمأ و أعضائها لفائدة

 ةبغة املدنيّ ابلصّ  سميتّ  بنشاط تقوم إذ داريّةال احملكمة قانون  من الثالث الفصل معىن على إداريّة سلطة تعترب ال أّنا يتبنّي  خرى،أ
 .122 عاّمةال الّسلطة إبمتيازات عهامتتّ  عدم عن فضال الجتماعّيةو 

 األنظمة تطبيق إطار يف يندرج ال املّدعي عزل لقرار القضائي اللغاء عن القانونّية تائجالنّ  ترتيب برفض  الدارة قرار إلغاء طلب -
 .123الجتماعّية  وللحيطة للّتقاعد القانونّية
 داريّةال األعمال داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من 17 الفصل أحكام وفق  الّتعويض  لقاضي املعقود الختصاص يشمل -

 .124إداريّة  بقرارات أو ةماديّ  فاتبتصرّ  األمر تعلق سواء الشرعّيةغري 
 تستوجب اخلاص القانون  يف ةمألوف غري بنودا نتضمّ  و عمومي مرفق يتسيري يتعّلق موضوعه كان  مىت إداريّ  العقد يكون  -
 .125قواعد القانون العام  تطبيق
وتوزيع  لستغالل وطنّيةال ركةالشّ  عن الّصادرة املاء استهالك بفاتورات ةاملتعّلق اتالّنزاع يف لّنظراب ختتصّ  ال داريّةال احملكمة إن  -

 إىل استعمال اللتجاء ودون  بعهدهتا املنوط رفقامل ملهمة اتنفيذ حبرفائها تربطها اليت العقود مبقتضى صالحيات من هلا ما إطار يف املياه
 .126 عاّمةال الّسلطة صالحيات

 
 2010جانفي    29بتاريخ  14931/1ّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف القض  118
 2010ديسمرب   20بتاريخ  310792القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  119
 2010نوفمرب   27بتاريخ  310936القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  120
 2010جويلية    2بتاريخ  18603/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  121
 2010نوفمرب   23بتاريخ  121112البتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم  122
 2010نوفمرب   27بتاريخ  18056/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  123
 2010مارس   31بتاريخ  13657/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  124
 2010جوان    7 بتاريخ 13939/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  125
 2010جانفي    25بتاريخ  19584/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  126
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خاص  تشريعي نظام حيكمها إداريّة  عقودا ةالفالحيّ  وليةالدّ  ابلعقارات املتعّلق شريعالتّ  ظلّ  يف الدارة تربمها اليت العقود كلشّ ت -
 ية يف انتهاج أسلوب القانون العام وهو ما القانون اخلاص واليت تنبئ عن النّ ة غري مألوفة يفوحتتوي على شروط وامتيازات استثنائيّ 

 .127اعتماده  على الختصاص تنازع جملس قضاء فقه تواتر
الضّ كلّ  - الفعل  تسبّ ما كان  الذي  املنشأة  ار  عن  متتّبا  احلادث  وزارة   عمومّيةال ب يف  هبا  أذنت  واليت  فوقها  املقامة  واألشغال 

 .128إداريّة  صبغة يكون ابلّتايل ذو الّنزاعفإّن  عمومّيةال مبا يكسيها طابع األشغال  الّتابّية الّتهيئةن و والسكا الّتجهيز
من  األخرية  والفقرة 2  الفصل صريح حسب داريّةال احملكمة الختصاص اجعةوالرّ  مدينة الدارة جعل إىل اميةالرّ  عاوىالدّ  -
تقوم به   إداري بعمل تعّلقت ماكلّ  كذلك تكون  واليت داريّةال بغةالصّ  تكتسي اليت تلك هي اإّنّ  هبا املتعّلق القانون  من 17 الفصل

عام ولغاية   مرفق، يف إطار قواعد القانون العام ويف نطاق تسيري  إداريّةاليت ال تكتسي صبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملالدارة  مبا يف ذلك  
  .129عاّمة حتقيق مصلحة 

مصلحة  تّ ابل  املتعّلق  الّنزاعيندرج   - حتقيق  ولغاية  العام  القانون  بقواعد  عمال  املينائي  العمومي  امللك  يف  إطار    عاّمةصرف  يف 
 . 130الداري  القاضي إختصاص

بصالحيّات   متلّبسة الدارة تربمها اليّت  العقود بني الّتمييز على لإلدارة عاقديّةالتّ  املسؤولّية ماّدة يف احملكمة هذه  عمل جرى -
  تربمهااليت تلك  أو اخلواص بني العقود يف معهودة غري ةاستثنائيّ  شروطا املذكورة العقود تضمني من بذلك يرتبط ما عم عاّمةال الّسلطة

 إىل عنها اشئة النّ  اتالّنزاع يف الّنظر اختصاص ويرجع إداريّة عقودا تعدّ  واليت العام مرفق لل املباشر سيريالتّ  يف متعاقدها تشريك قصد
 أن  شأنه من ما أو اخلواص بني املربمة العقود عن ميّيزها  ما نتتضمّ  أن  دون  الدارة تربمها اليت  العقود وبني ،الداري القضاء جهاز

 .131العديل  القضاء إىل فيها الّنظر إختصاص ويرجع إداريّة عقودا تعترب ال واليت العام القانون  مناخ يف يدرجها
 ينتج قد اليت ةالكهرابئيّ  االعمدة يف لةاملتمثّ  و اخلطرة عمومّيةال املنشآت عن امجةلنّ ا املسؤولّية يف لّنظر اب  داريّةال احملكمة ختتصّ  -

 .132ةعاديّ  غري أضرار يف بيتسبّ  ان  شأنه من خطر  عن وجودها
 عن الّتعويض  مطالب يف الّنظر جيعلهو ما   و إداري قرار هو الستغالل وبطاقة العمومي الّنقل مهنة تعاطي رخصة سحب إن  -

السّ   صاحبة لتّايلاب تكون  اليت داريّةال احملكمة قانون  من 17 الفصل طائلة حتت املندرج الداري الّنزاع قبيل من حبقرار 
 .   133الّنزاعيف  ابلّنظر الختصاص

 قاضيال  هبا دتعهّ  املسألة هذه أنّ  ابعتبار عدمه من ةديوانيّ  خمالفة وجود مدى من تثبّ التّ  يف ليتمثّ  ال الّنزاع مناط أنّ  طاملا -
 حق وجه بغري عيللمدّ  أضرار من ذلك  عن بيتتّ  مبا الداري القاضي دتعهّ  يف ينحصر اوإّنّ  ة،ابتّ  بصفة فيها حبكمه املختص ونطق

ي فإنّ  الدارة ةذمّ  تعمري أساسها علىتّم  حىت   ررالضّ  تقدير رعّيةالشّ  مبدأ على اهرالسّ  الداري  القاضي  نظر  صميم من يكون ه، 
من طرف قاضي تّم  ي بيانه الفالسّ  حوالنّ  على ارتهسيّ  استعمال من املّدعي حرمان  إىل أّدى شرعي غري إداري ملع عن باملتتّ 

 .134داريّةالمن قانون احملكمة  17إستنادا إىل أحكام الفصل  الّتعويض 
 دون  البالد داخل لنقّ التّ  من  املواطن منع عن الدارة مسؤولّية لقرار املرفوعة عاوىالدّ  يف البتّ  احملكمة اختصاص يف يدخل -
 .135شرعي موجب
 ةخاصّ  وأ عمومّية هةج مع بشأنه وقيت إشغال أو لزمة عقد إبرامتّم  ي مل طاملا البلديّة حفظ و تصرف يف احلضري املنتزه يكون  -
 اب ــــــاأللع ا تعتربـــــــه، كمـإستغالل ةـــــسبمبنا ةـــــاحلاصل األضرار  عن ض ــالّتعوي إىل يهدف الذي الّنزاع يف لّنظراب ةــــداريّ ال احملكمة وختتص 
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 .136عمومّية ال املنشآت من احلضري املنتزه يف املوجودة 
 جيعل ملراضاةاب أو شراءه القانون  طبق انتزاعه تكون قد توّلت أن دون الّنزاع عقار على يدها عليها املّدعى اجلهة وضع إنّ  -
 . 137عنه  اشئالنّ  الّنزاع يف لّنظراب خمتّصة احملكمة هذه معه ن تكو  الذي األمر الستيالء، قبيل من عملها
 إطار تسيريها يف يندرج بشأنه املتداعى العقار على كهرابئي حمّول وبناء ةهوائيّ  انعورات تركيز عليها املّدعى ركةالشّ  تويّل  إنّ  -

 وتعنّي   داريّةال طبيعةال عملها على يضفي مبا ،ّمةعا ال الّسلطة ابمتيازات تلّبسها على وينمّ  عاّمة مصلحة حتقيق بغية عمومي رفقمل
 . 138داريّة ال احملكمة والية إىل عليه بةاملتتّ  اتالّنزاع إخضاع لّتايلاب

 تسيري يف الدارة معاقد تشريك هو العقد موضوع كان  ماكلّ  الداري القاضي والية ابلعقود ضمن ةاملتعّلق اتالّنزاع تندرج   -
 عن وتنبئ اخلاص القانون  يف مألوفة غري ةاستثنائيّ  شروطا العقد تضمن إذا أو عاّمة احتياجاته وحتقيق أغراضه خدمة بغية العام  رفقامل
 تكليفهاحلديثة و  تالّتكنولوجيا يف خبري انتداب قضّيةال  موضوع العقد مبوجب مّت   أنه وطاملا العام القانون  أسلوب انتهاج يف ة الدارةنيّ 
 وعلى بصاتعلى التّ  وابلشراف ليةالطّ  وبتأطري روسابلدّ  ةرتبطامل المتحاانت تنظيم يف وابملشاركة يطبيقتّ الو  يالّنظر  دريسالتّ  هامّ مب

ذلك العقد   العايل فإنّ  لّتعليماب ةفكلّ امل الوزارة ةميزانيّ  حساب على  يكون شهريّ  ابمرتّ  ذلك مقابل يتقاضى أن على خرجالتّ  رسائل
. 139من اختصاص القاضي الداري  لتّايلاب  الّنزاععليم العايل يكون إدارّي ويغدو  العام للتّ   رفقق تسيري امليف نطا  هامّ بتنفيذ م  املتعّلق
   
  أنّ  ضرورة الدارة منزلة املشرع هلانزّ  فقد اخلاص، القانون  أشخاص من البحري يدالصّ و  الفالحة قطاع يف التّنمية جمامع تعدّ  لئن -

 ةعامّ  ةنفعم ذات  أغراضها أنّ  كما ،عاّمةال داريّةال لطالسّ  به تستأثر ما نوع من هبا املنخرطني مواجهة يف هلا لةاملخوّ  المتيازات
 عقد  فإنّ  ، لتّايلاب و .استعماهلا ترشيد و ةالطبيعي املوارد وحبماية البحري يدالفالحة والصّ  بقطاع هوضالنّ  باتمتطلّ  بتحقيق صاهلاالتّ 

 قطاع لتنمية استعماله ترشيد و للمياه العمومي امللك شؤون  تصريف نطاق يف التّنمية جممع بلق من إبرامه حبكم املياه يف الشتاك
وتضمنه يف    الّنظر اختصاص ينعقد اليت داريّةال العقود قبيل من يكون  اخلاص القانون  يف املألوفة غري  الّشروط من مجلة الفالحة 

 . 140داريّةالاشئة عنها لفائدة احملكمة النّ  اتالّنزاع 
 أهدافها كانت طاملا ومنخرطيها عاونيةالتّ  معيّاتاجل بني تنشأ اليت اتالّنزاع  يف الّنظر استبعاد على احملكمة هذه قضاء استقرّ  -

فضال عن    إداريّةما كانت طرق تسيريها ال تكتسي صبغة  كلّ ة لفائدة أعضائها وعائالهتم و ة وتعاونيّ تقوم على توفري خدمات تضامنيّ 
 .141عاّمة ال الّسلطة اتبصالحيّ  لنشاطها، مباشرهتا عند ، عهامتتّ  عدم

 :ااختصاص احملكمة تعقيبي  : القسم احلادي عشر
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

من القانون  11صل عمال مبا اقتضاه الف البتدائي الطّوريف  داريّةالوظيف الجباري عن اختصاص احملكمة خترج نزاعات التّ  -
 ولةللدّ  اجعةالرّ  واملعاليم داءاتابأل ةاملتعّلق الّنهائّية األحكام ضد هةاملوجّ  الطّعون  يف اتعقيبيّ  تنظر أنا من داريّةال  ابحملكمة املتعّلق

 .142ابستجاعها  ةاملتعّلق الّنهائّيةوكذلك األحكام  احمللّيةوللجماعات 
عنه البطاقة   الّصادرةاليت يقع بدائرهتا املكتب    العدلّية  الستئنافاقات اللزام إىل حماكم  عتاضات على بطيف ال  الّنظريرجع   -

 .143 احملكمة هذه أمام اتعقيبيّ  فيها الطّعنتّم ي على أن  
 .144لّتعقيب اب الطّعنال تقبل  الّسلطةجتاوز  ماّدةيف  الّصادرةاألحكام  -

 
 2010مارس   6 بتاريخ 15761/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  136
 2010جويلية    13بتاريخ  15207/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  137
 2010ديسمرب   16بتاريخ  17644/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  138
 2010ديسمرب   16بتاريخ  27835احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  139
 2010جوان    8بتاريخ  16437/1قضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف ال 140
 2010مارس   25بتاريخ  16749/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  141
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  الش كلي ةالش كلي ةو و ي ة ي ة اإلجرائاإلجرائابملسائل ابملسائل   ةةاملتعل قاملتعل قالباب الثاين:املبادئ  الباب الثاين:املبادئ  
  

 : ة هبارتبطواإلجراءات امل الس لطة بشروط القيام بدعوى جتاوز  ة املتعل قاملبادئ  :  األو ل القسم 
 ة ابملقر ر اإلداري املطعون فيه: اخلاص   الش روط : األو لالفرع 

 : وجود املقر ر اإلداري: األولالفقرة 

 ة : يالّتال إىل إقرار املبادئ  املاّدةانتهت احملكمة يف هذه 
 145.الّدعوى عدم قبولإىل ي إداري يؤدّ  عدم وجود قرار  -

 رفع دون حيول ال العقود و اللتزامات جملة من 99 الفصل أحكام معىن على ةاملضرّ  رفع  و غبالشّ  لكفّ  ةمدنيّ  قضّية نشر-ـ
  كال عن بةاملتتّ  تائجالنّ  الختالف نظرا موازية دعوى بوجود للتذرّع جمال ال  و الداري  خيص التّ  قرار للغاء الّسلطة جتاوز يف دعوى

 .  146عويني الدّ 
 اجلهوي الوصاية جملس  عن  أو صرفالتّ  جملس عن منها الّصادرة سواء السناد أعمال على عتاضال آجال انقضاء يتعّلق -

 هذه أمام األعمال  تلك لىع قتصاد   أو جتتوّ  اليت داريّةال القرارات إلغاء بدعوى القيام حق من ينال وال داريّةال ابلجراءات
 .147احملكمة
 سلطة إىل يتحّول أبن  اهتاصالحيّ  استعمال يف الدارة حملّ  القاضي حيلّ  ال أن  تقتضي عاّمةال  ةاألساسيّ  املبادئ كانت لئن -
 العدلّية اكماحمل خالف وعلى املقابل، يف له  ختّول الداري للقاضي اجعةالرّ  القضائّية الحياتالصّ  فإنّ  داريّةال القرارات تصدر

 معنّي  إجراء اذابختّ  أو ابألداء سواء  الدارة ، إلزام 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من 3 ابلفصل الوارد حجريللتّ  اخلاضعة
 ،ئّيةالقضا  لألحكام  الذعان  بواجب اقتضاء داريّةال الّسلطة على يفرض حنو على فيها املطعون  داريّةال املقّررات إلغاء له ختّول كما

    148  .لتنفيذها املستوجبة الجراءات اذابختّ  املبادرة
 بعدم الّتصريح إىل يؤول ةالصحيّ  ر احلالةأجل تعكّ  من الّسقوط جلنة على العرض إعادة قصد الدارة إىل مطلب توجيه عدم -
 149فيه ابللغاء.  للطعن قابل قرار وجود لعدم الّدعوىقبول 
 القضاء بنظام املتعّلق 1967 جويلية  14يف   املؤرخ 1967 لسنة 29 عدد القانون  من 22 الفصل أحكام من خيلص  -

 أفعاله من راملتضرّ  ميلك وال عهتتبّ  سياق يف ينصهر القاضي عن رفع احلصانة  أنّ  للقضاة األساسي والقانون  للقضاء واجمللس األعلى
 ةة الجراءات اجلزائيّ ملقتضيات جملّ  طبقا وممارستها عمومّية ال عوى الدّ  وإاثرة كاوىالشّ  يبتلقّ  ة املختصّ  عمومّيةاليابة إىل النّ  وجهسوى التّ 

التّ املخوّ  الشّ ثبّ ل هلا وحدها  ليكون توجّ كوى والتّ ت يف مدى وجاهة  العارض إىل رئيسحقيق فيها  اجمللس األعلى للقضاء بطلب  ه 
 150ابللغاء.  فيه الطّعنيقبل  إداري  قرار أيّ  عنه ديتولّ  وال له صفة ن العمّ  قاض صادرا عن احلصانة رفع قصد

جملة   من  23 الفصل خّوله ما حدود  استثناء ويف إال العديل القضاء مرفق  سري يف ليتدخّ  أن  ابلعدل فكلّ امل للوزير  جيوز  ال -
قضاة ال "أنّ  من الدستور من  65 الفصل يف ورد ما عتبارال يف أخذا عمومّيةاليابة  النّ  أعضاء إزاء سلطات من ةاجلزائيّ  الجراءات

 إخالالت خبصوص  فتح حتقيق طلب  إزاء العدل وزير  صمت فإنّ  وعليه، ،"القانون  لغري قضائهم يف  عليهم ون ال سلطان مستقلّ 
 151. الّسلطة جتاوز بدعوى عنقابال للطّ  إداريّ  قرارا ئيُنش أن  شأنه من ليس ةمدنيّ  قضّية سري شابت
 تقبل  ال رفقامل تنظيم إطار يف العون  إليها اليت ينتمي الدارة رئيس خذهايتّ  اليت القرارات أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -

 
 2010نوفمرب  26بتاريخ  121285القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    145
   2010أكتوبر  13بتاريخ  15687/1احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   146
   2010فيفري   24خ بتاري  16906/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   147
   2010جويلية   1بتاريخ  27509احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد   148
 2010ديسمرب  30بتاريخ  18023/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    149
 2010مارس  31بتاريخ  18542/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    150
 2010جانفي  29بتاريخ  120120القضّية عدد   احلكم البتدائي الصادر يف  151
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 152ة. املاّدي  تهة أو وضعيّ حبقوقه الوظيفيّ  مساس هلا كان  إذا إال ابللغاء الطّعن
 احملالة اتمللفّ ا يف  رأي إبداء على  يقتصر دورها األوىل ابلوزارة املنعقدة صحية ألسباب القانونّية السنّ  قبل الّتقاعد جلنة إنّ  -
 ترجع القرار سلطة  أنّ  ضرورة فيها ابللغاء عنللطّ  القابلة داريّةال القرارات منزلة ترتقي إىل ةتنفيذيّ  صبغة ألعماهلا يكون  أن دون  عليها

الصّ  استشارة املذكورة اللجنة رأي على بناءا ذلك يف قرارا يصدر الذي املؤّسسة رئيس إىل وريف مجيع   ابعةالتّ  ةيطبّ ال  اللجنة مع 
 153األساس.  على هذا اهنةالرّ  الّدعوى قبول عدم معه يتعني الذي األمر للديوان،

مثال   - البلدي يف شأن  اجمللس  تعدو مداوالت  تكونعمران ال   الّتهيئةال  أن   القانوين املركز يف  ريؤثّ   ال حتضرييّ   عمال سوى ية 
 154لألفراد.
ميكن   - جتاوز    الطّعنال  القرارا  الّسلطةبدعوى  التّ يف  و ت  التّ   الستشاراتو   الّشهاداتمهيديّة كالقتاحات  حضرييّة والبحوث 

 155والرشادات.
 156وليس قرارات انفذة. ةإستشاريّ  آراء يصدر العايل الّتعليم مؤّسساتو  للجامعات العلمي اجمللس -
القابل  الداري القرار ةمرتب إىل ال يسمو يمادّ  عمل  سوى يكون  أن  يعدو ال اخلواص أحد أبرض طريق لفتح تعليمات إصدار -

 فإنّ  مثّ  ومن القانون، أحكام من حكم تطبيقب يتعّلق وال معنّي  قانوين إحداث أثر إىل يهدف ال هأنّ  ضرورة الّسلطة عن بتجاوزللطّ 
 157اللغاء. دون  الّتعويض هو  حبقوقه ةضارّ  آاثر من عليه بيتتّ  قد وما لإلدارة املاّديالعمل  هذا جملاهبة الوسيلة

 مواصفات املقر ر اإلداري:  :قرة الثانيةالف

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
اتيـب والتّ  القـوانني هلـا خولتـه مـا امللزمـة يف إطـار إرادهتـا عـن الدارة إفصـاح يف الداري القضـاء فـهيعرّ  كمـا الداري القـرار ليتمثّـ  -
 158.عاّمة مصلحة ابتغاء عليه الباعث كان  مىت معنّي  قانوين مركزإناء  تغيري أو أو إحداث عنه ينجرّ  ما وهو العمل هبا اجلاري
للمعن   القانوين املركز يف رامؤثّ  ويكون  نفيذيةبغة التّ الصّ  الذي يكتسي هو  الّسلطة جتاوز بدعوى عنللطّ  القابل الداري القرار -

 .159ألمراب
 املاّدة  يف الّصادرة رات املقرّ  ضد ترفع  الّسلطةجتاوز   دعوى  فإنّ  داريّة ال ابحملكمة املتعّلق القانون  من  3 الفصل أبحكام اقتضاء -

قرار رهني يبقى قبوهلا  أنّ  على داريّةال مستوف توجيهها ضد  املنفردة  إداريّة سلطة عن صدوره من مقوماته، كلّ ل إداري  إبرادهتا 
 160أبحكامه.  مخاطبنيلل قانونّيةال راكزوأتثريه يف امل بذاته نفيذته للتّ وقابليّ 

ا وإمّ  قانوين أثر إحداث بقصد عن إرادة منفردة ابلفصاح اإمّ  يتعّلقو  دا،حمدّ  شكال يقتضي ال عنللطّ  القابل الداري راملقرّ  -
 161ة. تنفيذيّ  إجراءات أو ةماديّ  أبعمال
 162ا. ا أو ضمنيّ ا صرحيا أو شفاهيّ نا إذ ميكن أن يكون كتابيّ معيّ  شكالالقرار الداري ال أيخذ  -
الفصل على ابللغاء عنللطّ  القابل الداري  القرار مقومات على منالضّ  فضالرّ  ريتوفّ  -  املتعّلق القانون  من  3 معىن أحكام 

 هةاجل من قرار استصدار يف التاريخ اثبت مطلبا ألمراب املعن فا على ثبوت تقدمي متوقّ  يبقى القرار ذلك  دتولّ  أنّ  إال داريّةالابحملكمة  
 163عليها.  رائسية سلطة أو هبا عضوية رابطة هلا تكون  إدارة أي عند االقتضاء من أو املعنّية داريّةال

 
 2010فيفري   24بتاريخ  17364/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    152
 2010جويلية   13بتاريخ  13934/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    153
 2010جانفي   27بتاريخ  18792/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    154
 2010جوان   7بتاريخ  15084/1القضّية عدد كم البتدائي الصادر يف   احل 155
 2010جوان   7بتاريخ  15084/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    156
 2010جوان   8بتاريخ  13454/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    157
 2010مارس  31بتاريخ  18371/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    158
 2010ديسمرب  31بتاريخ  13394/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    159
 2010مارس  31بتاريخ  13019/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    160
 2010جوان   8بتاريخ  15997/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    161
 2010جوان   7بتاريخ  16535/1ة عدد القضيّ احلكم البتدائي الصادر يف    162
 2010نوفمرب  24بتاريخ  17485/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    163
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ه اعن يف عالقته ابلدارة املوجّ القانوين للطّ   ملركزر مثار يقتضي أن يكون موضوع مطلب الاثرة مّتصال ابيف مقرّ   الطّعنقبول   -
  املركزر يف  مت يف مواجهته موّلدا لقرار إداري مؤثّ  يكون التزامها الصّ ات حىّت ل وصالحيّ إليها يف إطار ما خّصه به القانون من وسائ

 164الب. القانوين للطّ 
من   أنّ  ابعتبار لّدعوىاب للقائم القانوين  املركزيف   رمؤثّ  غري أتييدي قرار يف ابللغاء طعنا املرفوعة الّسلطة جتاوز دعوى تقبل ال -
للمعن   القانوين املركز يف راومؤثّ  وتنفيذيّ  إداريّة ماّدة يف صادرا ابللغاء يكون القرار املستهدف أن  الّسلطة جتاوز دعوى قبول شروط

 165. به
 املؤرّخ 1972 لسنة 40 عدد احملدثة ابلقانون  الّسلطة  جتاوز دعوى  أنّ  اعتبار على عملها بداية منذ احملكمة قضاء فقه استقرّ  -
عدم   مببدأ عمال وذلك نفيذ،التّ  حيز دخوله بعد الّصادرة راتاملقرّ  إال ال تستهدف داريّةالمة  ابحملك املتعّلقو  1972 جوان  يف أّول

 166ة القوانني. رجعيّ 
أتييدّي لقرار الّلجنة املؤرّخ  قرارا أن يكون سوى يعدو ال 2006 أفريل 20 يف املؤرّخ ة نسانيّ ال للعلوم القطاعّية الّلجنة قرار إن  -

 وطنّيةال هادةابلشّ  ةاضي مبعادلة شهادة املاجستري آرتيوم اليت حتصل عليها العارض من اجلامعة األملانيّ والق  2005أكتوبر    19يف  
مل يؤثّر   لّتايلحتفاظ بنفس القرار وابال رتقرّ  جنةاللّ  أنّ  طاملا واقعي جديد أو قانوين معطى أيّ  يقتن بظهور مل لألستاذية ضرورة أنه

 167عن ابللغاء. أحد شروط القرار الداري القابل للطّ  لّتايل يتوفّر فيه ابالقانوين للعارض وال املركزيف 
 1964ماي    12املؤرخ يف    1964لسنة    5القانون عدد   ألحكام تطبيقا اخلاص الّدولة  ملك إىل عقار إحالة قرار  ينطوي -

مقوّ  القرارعلى  شرطاللطّ  القابل الداري مات  ابعتباره  ابللغاء  األراضي  ةمبلكيّ  املتعّلق القانون  أبحكام عملال لجراء اأساسيّ  عن 
 جانب الدارة عن  من فيها وإفصاحا حقهم من نياألصليّ  مالكيها وجتريد تسليمها إجراءات خالل استكمال من تونس ة يفالفالحيّ 
املالك املذكور ون القان شأنه سحب أحكام من  القرار ذلك  أّن إصدار اجملال وطاملا هذا يف  سلطة من  هلا مبا  امللزمة إرادهتا  على 

 168األصلي.
سواء كان اهلدف منها   القانونّيةعليه فقها وقضاء أّن الجراءات واألعمال الالحقة لصدور القرار احملدث لآلاثر    من املستقرّ  -

التّ النّ  أو  تؤثّ شر أو العالم  بذاهتا يف  نفيذ ال  أنّ   شرعّيةر  تؤثّ ا ال تضيف حملتواه عناصر جديدة من شأالقرار طاملا   املركز ر يف  نا أن 
   169خص املستهدف به. القانوين للشّ 

 تعترب صلة  ذات  وثيقة ةأيّ  أو  من عدمه نسخة منه من العارض متكني  أو عدمه من  تنفيذ  حمضر  حترير  أو  اهلدم قرار تنفيذ إنّ  -
ا جيعل املكتوب املطعون  القانوين للعارض ممّ   املركزر بذاهتا يف  ه القانوين وهو قرار اهلدم وال تؤثّ مركز ر يف  اذ القرار املؤثّ أعماال الحقة الختّ 

 170ابللغاء.  عنللطّ  القابل الداري القرار على مقومات غري حائز فيه
اخلاضع  هويّة لتحديد اجلباية رورية والالزمة لدارةالضّ  املعلومات مجلة نتتضمّ  اليت الوثيقة  مبثابة اجلبائي عريفالتّ  بطاقة تعدّ  -

  لإلدارةيتسىّن  املذكور، حىّت  شاطالنّ  به ميارس الذي والعنوان  خيتاره عليه الذي اجلبائي املنطبق ظاموالنّ  ميارسه لذيا شاطوالنّ  ريبةللضّ 
 ،لّتايلواب ريبةاخلاضع للضّ  من تصريح تلقائي على بناء  عّدةامل الواثئق من فهي  ة ثّ  . ومنألمراب للمعن ةة اجلبائيّ الوضعيّ  مراقبةمتابعة و 

 حنو إرادهتا اجّتاه الدارة عن  جانب من إفصاح من أيّ  خالية األنّ  القابلة لإللغاء داريّةال القرارات صنف إىل يرقى ال اإسناده فإن 
 171قانوين معنّي.  أثر إحداث
التّ   1999ديسمرب   2يف   ةأتديبيّ  أسباب أجل من العفاء يف أول قرار صدور  إن  -  جبراية املستأنف عمتتّ  على نصيص دون 
 هذا متتع على ينص  اثن  فصل إضافة مع ولكن األّول القرار الذي أبقى على منطوق  الطّعن موضوع الثاين القرار مث صدور دالّتقاع

 
 2010حويلية   6بتاريخ  17491/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    164
 2010مارس  26بتاريخ  18089/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    165
 2010أكتوبر  22بتاريخ  120642القضّية عدد دائي الصادر يف   احلكم البت 166
 2010فيفري   25بتاريخ  15697/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    167
 2010أكتوبر  22بتاريخ  19252/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    168
 2010مارس  25بتاريخ  19678/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    169
 2010مارس  25بتاريخ  19678/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    170
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  املركزيف   غري مؤثر املنتقد قرارا أتييدي القرار من جيعل 1985 لسنة 12 عدد القانون  من 61 األخري جبراية تقاعد عمال ابلفصل
 172. الّسلطةجتاوز  بدعوى عنللطّ  قابل  غري فهو لّتايلواب للمستأنف القانوين
 ابللغاء دون  احلري القرار هو قوية ببوهرمتةالسّ   عمومّيةال  ابملنطقة العقاري نظيمالتّ  إعادة مثال على ابملصادقة القاضي القرار إنّ  -

 من القانون  13 ابلفصل عليها صوصاملن اجلهوية اللجنة  قبل من أي فيهاوإبداء الرّ  وتقدمي االعتاضات الشهار إجراءات من غريه
 173العقاري.  نظيمالتّ  إعادة على مثال الّنهائّية ابملصادقةتم ختت ةحتضرييّ  إجراءات اليت تبقى 1977لسنة   17عدد

 ةجانب الدار  من إفصاح أي من القابلة لإللغاء خللوه داريّةال القرارات صنف إىل راعيالزّ  لإلصالح احمللّية اللجنة رأي  يرقى ال -
وزير   اذ قرار اختّ  تسبق ةحتضرييّ  أعمال دجمرّ  القانونّية طبيعته  حيث من أن يكون  يعدو جيعله ال ما وهو ،معنّي  قانوين أثر إحداث حنو

 وأن  د بعدبه مل يتحدّ  املعن مركز أن  على اعتبار بذاته ضررا ديولّ  ال أيالرّ  هذا فإنّ  ةثّ  ومن البحري، يدوالصّ   املائّيةواملوارد   الفالحة
 174قراره ابملصادقة. الفالحة وزير يصدر طاملا مل كذلك  دتتولّ  مل هبا ةالضارّ  القانونّية اآلاثر

اليت تقتضي    الّتجهيزيعّد قرار وزير   - بتحديد املناطق  القاضي  يقبل ة عمال حتضرييّ يّ عمرانال  الّتهيئةمثال    مراجعةوالسكان   ال 
 175ابللغاء.  الطّعن
القانوين للمّدعي ضرورة أّن دور    املركزطريق بعقار العارض يعّد من القرارات الكاشفة اليت ال تغرّي يف  إّن القرار القاضي بفتح   -

يقتصر يف وضعّية احلال على   الطّ عمرانال  الّتهيئةمقتضيات مثال    تطبيقالدارة  للبلديّة والذي برمج هذه  العارض وهو ّية  ريق أبرض 
 176. الّدعوى قبول معه عدم جهيتّ  الذي األمر قابل للطعن ابللغاء، غري تلك طبيعتهب

 عن خترج  عمريوالتّ  الّتابّية  الّتهيئةجملة   من الثاين الباب معىن على هلا صديوالتّ  البناء برخص  ةاملتعّلق  خمالفة األحكام معاينة -
 احمللّية  عمومّيةال  اجلماعة رئيس بوصفه غريه ن دو  البلديّة ات رئيساّتصاهلا بصالحيّ  حبكم الّتابّية الّتهيئةو  والسكان  الّتجهيزوزارة   أنظار

يكون  الذي األمراخلصوص،   هذا يف املقّررة القواعد ظلّ  يف أبعبائها للقيام مدعّوا يكون  هدمه واليت املراد بدائرهتا العقار اليت يوجد
 يف رملقّرر مؤثّ  موّلد غري ردع املخالفات إىل دعوته إىل  امياملطلب الرّ  عن الردّ  عن الّتابّية الّتهيئةو  والسكان  الّتجهيز وزير معه إحجام

 177الذي وّجه املطلب. خص للشّ  القانوين املركز
  الّسلطة جتاوز دعوى توجيهتّم  ا حي ممّ  البلديّةلرئيس   البلديّة املناطق يف البناء يف خيص التّ  قرارات إصدار ةصالحيّ  عاملشرّ  أسند -

 وهيآت لسلط عاملشّر  هاأوكل واليت خصةللرّ  الّسابقة الجراءات فيما تبقى القرار املطعون فيه، اذالختّ  القانون  نهاعيّ  اليت الّسلطة ضد
 178هبا.  دتاليت تعهّ  اهليآت مساءلة إىل يوال تؤدّ  الّسلطة بتجاوز الطّعن تقبل ال اليت حضرييةقبيل الجراءات التّ  من أخرى
 الداري القرار ماتمقوّ  مجيع ر على يتوفّ  الّتقاعدعلى  العمومي العون  إحالة قرار  أن اعتبار على  احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -

الداري شأنه تهمشروعيّ  مراقبة ا جيعلممّ  القاضي  أنظار  عدم   عن امجة النّ  األضرار عن الدارة ةذمّ  تعمري مسألة شأن  يف ذلك من 
 179. داريّةال مسؤولّيةلل عاّمةال ته اخلاضعة للقواعدمشروعيّ 
 شأنه من ما نيتضمّ  مل هأنّ  عن ابللغاء ضرورةللطّ  قابال إداريّ  قرارا يعدّ  ال ةاليوميّ  حفابلصّ  نشره يقع الذي غسويالتّ  إعالن  -

 180به.  مخاطبنيلل القانوين املركز أثري علىالتّ 
 القانوين  املركز يف رامؤثّ  اريّ إد قرارا إالّ أنّه ميّثل للمدرسة الّداخلي نظيمابلتّ  ةاملتعّلق القرارات ضمن فيه املطعون  القرار اندرج لئن -

 عهدهتا الذين يف الّتالميذ وعلى للمدرسة جماورة حمضنة صاحبة أن ينتجها عليها بوصفها شأنه من اليت لآلاثر لّنظراب وذلك للمّدعية
 181األساس.  هذا على ابللغاء فيه عنلذلك قابال للطّ  تبعا ممّا جيعله
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إنائها، إبرامها أو هبا الذن  انحية من ،رّكبةامل  مراحلها يف داريّةال العقود تقتضي - اعتمادها أو   إداريّة راتّّ مقرّ  صدور أو 
  الطّعن  سبب كان ماكلّ و  العقد عن منها انفصل ما حدود  يف هبذه احملكمة إال  لوالية قضاء اللغاء موكوال  فيها الطّعن  يكون خمتلفة ال
 182رفني.الطّ  بني ةليّ بادالتّ  على اجلوانب وال رعّيةالشّ  على افيها مبنيّ 

تتّ  - اليت  يف  الجراءات  الدارة  جهة  اخلاصّ داريّةالالعقود    ماّدةخذها  القرارات  ضمنها  ومن  اجلزاءات ،  من  جزاء  بتسليط  ة 
أو  ةتشريعيّ  نصوص مبقتضى عليه احملمولة لإللتزامات تنّكر معاقدها ابلستناد إىل وال له وتنفيذا العقد شروط  إىل ابلستناد عاقديّةالتّ 

ليس هلا كيان  تعاقديّة إجراءات هي اإّنّ  و ابللغاء فيها الطّعن جيوز منفصلة إداريّة قرارات ال تعترب مبوضوع العقد، صلة ذات ةترتيبيّ 
بسط   ةداريّ ال بوصفها قاضي العقود    داريّةالولئن جيوز للمحكمة    لّتايلالعقد واب جوهر يف الّنظر إىل حتما يؤول فيها الّنظر ألنّ  ذايت

فإنّ   شرعّيةرقابتها على   القرارات،  ثبوتتلك   قيام و العقد ببنود الدارة إبخالل القرار سوى تها شرعيّ  عدم ا ال متلك يف صورة 
 183إلغائها.  إىل ذلك أن تتجاوز دون  مبعاقدها الالحقة لذلك عن األضرار تبعا تهامسؤوليّ 
 ال ميكن اليت ابلعقد املّتصلة فئة القرارات من وهو والدارة العارض بني منياملرب  العقدين يف سنده جيد فيه املطعون  املكتوب إنّ  -
  .الّسلطة بتجاوز فيها الطّعن
ورفض   الكهرابئي لاحملوّ  تركيز رفض حتمل مصاريف نواملتضمّ  ةاملّدعي  إىل واملوانئ جاريةالتّ  ةالبحريّ  ديوان  من هاملوجّ  املكتوب -
الكراء إعتماد بينها قدابلع ناملضمّ  معلوم  الشّ  املربم  الدفع للملك اغل األصليوبني  بتسوية العمومي ورفض المهال يف   واملطالبة 
 184ي منفصال عن العقد. إدارّ  قرارا ،عاقديّةالتّ  العالقة إنقضاء إىل لّنظراب يعترب، جديد، إبرام عقد عن طريق طلب  ةالوضعيّ 
 وتنفيذا شروطه إىل ابلستناد رفنياملشتكة للطّ  لإلرادة القانونّية تائجالنّ  تيببت  صالهالتّ  تبعا املياه يف الشتاك عقد جتميد قرار -

 ذلك، فإن  على وترتيبا خاص، بكيان  عنه تستقلّ  وال العقد جوهر ال تنفصل عن اليت عاقديّةالتّ  الجراءات قبيل من يكون  ملقتضياته
يف إطار الدعاوى  الكامل القضاء ابب يف لتتنزّ  اإّنّ  و داريّةال القرارات ءإبلغا ةاخلاصّ  عاّمةال األحكام شأنه ال ختضع إىل يف املنازعة
 185.داريّة الابحملكمة  املتعّلقمن القانون  17على معىن الفصل  داريّةالابلعقود  ةاملتعّلق
 ابللغاء  الطّعن بلتق رات منفصلة عن العقدمقرّ  هي إداري عقد إبرام برفض  ةاملتعّلق راتاملقرّ  أنّ  على احملكمة عمل استقر -

 186. تعاقديّة عالقة أبي صاهلااتّ  وعدم القانوين للمخاطب أبحكامها املركز يف وأتثريها نفراديةال حبكم صبغتها
 تنطوي  ال  والذي به للمشمولني  القانونّية  راكز امل يف أثريالتّ  شأنا من  ة مر آ صيغة يف ملزمة  قواعد يستحدث ال  الذي املنشور -

 187ابللغاء.  عنللطّ   قابالإداريّ  قرارا انفذ ال يعترب ترتييب أو تشريعي لنص  خمالفة على أحكامه
 إداريّة ر الداري من جهة صدوره عن جهة  مات املقرّ ة ابستخالص دين عمومي ملقوّ فوعات اخلاصّ يستجيب قرار جدولة الدّ  -

 الجراءات واكتساء عمومي دين الستخالص موظف جدولة دفوعات يف لإداري يتمثّ  بنزاع موضوعه قوتعلّ  املالّية  قابض  وهي أال
 188إداري.  طابعا عتاض،يف ال لةواملتمثّ  اذه،ت ابختّ حفّ  اليت

 مجيع حذف بعد الّداخلّية من وزير بقرار عليه  املصادقةتّم  ت شروط  كراس  إىل األّول الّصنف من املقاهي استغالل خيضع -
رخص  حبذف املتعّلقو  2004أوت  2خ يف املؤرّ  2004لسنة  75عدد  لقانون ا بصدور األّول الّصنف من ابملقاهي ةاملتعّلقخص الرّ 
الوايل ملمارسة نشاط  عن  ادرخيص الصّ التّ  فإنّ  وعليه، فيهية،والتّ  ياحيةوالسّ  جاريةالتّ  األنشطة ختص بعض  إداريّة موجبات  مراجعةو 

 أثريللتّ  شأنه أن ميّكن املستفيد به من حقوق جديدة قابلةزيد ليس من خذ من ابب التّ هو قرار متّ  األّول الّصنفاستغالل مقهى من 
 189للغري.  القانونّية راكزامل يف
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 مطبوعة د جمرّ  تكون أن  اخلدمة من حنياملسرّ  نيللعسكريّ  تسليمها الوطن الّدفاع وزارة مصاحل تتوىل اليت السراح بطاقة تعدو ال -
 .190الّسلطة اوزبتج  فيه الطّعن ميكن  إداريّ  قرارا ل متثّ  وال ةّنوذجيّ 

 تعد د املقر رات املطعون فيها: : الفقرة الثالثة
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 191.لطّعناب منهااملقصود  القرار واستنتاج الّدعوى تكييف يف واسعة بسلطة الّسلطة جتاوز قاضي عيتمتّ   -     
القرارات   من مجلة ضد الطّعن وال يسوغ مستقّلة عريضة مبقتضى إداري  رمقرّ  كلّ  يف الطّعن يقع أن  اللغاء قضاء يف األصل -
عريضة  صلب قرارات عّدة يف الطّعن قبول على احملكمة هذه فقه قضاء دأب ،قاعدةال هلذه استثناء هأنّ  واحدة إال عريضة صلب

رات املطعون فيها رابطة متينة أو كانت أو كانت توجد بني املقرّ رات  مقرّ   عّدةواحدة إذا ثبت أّن للطاعن نفس املصلحة يف إلغاء  
 192رات املنتقدة. ة املقرّ يف موضوع مشتك بني كافّ  ترمي إىل البتّ  الّدعوى
 كانت مىت إال واحدة قضّية صلب  إداريّةقرارات   عّدة يف الطّعن جواز عدم قاعدة إرساء  على احملكمة هذه قضاء فقه جرى -

كر  الذّ  يف األّول القرار ضدّ  هةموجّ  الّدعوى اعتبار يقع   ،لةالصّ  تلك يف غياب  ،أنّه  و  البعض  ببعضها صلةومتّ  طةمتاب القرارات تلك
اء غموض  جرّ  احملكمة قبل من مطالبته بذلك بعد ألمراب املعن طلبات  توضيح نتضمّ  الذي الّتقرير أو يف  الّدعوى عريضة صلب

 193دعواه. ل  ةفتتاحيّ العريضة ال
كر  الذّ  يف الثاين القرار يف البتّ تّم ي هفإنّ  القانونّيةورد خارج اآلجال  الّدعوى كر صلب عريضة يف الذّ  األّول بت أّن القرار إذا ما ث -

 194دون حاجة للبحث يف وجود رابطة متينة بينهما. 
 

 : املد عيبشخص  ةاملتعل ق الش روط: الفرع الثاين
 ة:الّتاليرار املبادئ إىل إق املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 مسكوالتّ  إاثرهتا احملكمة على ويتعنّي   العامّ  ظام ابلنّ  لتعّلقها الّدعوى يف رهاتوفّ  الواجب ةاألساسيّ  الّشروط من القيام ةأهليّ  تعد -
 195نفسها.  تلقاء هبا من
أو   كانت ةماديّ  مصلحة لرافعها أن تكون  الّسلطة جتاوز دعوى لقبول داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من 6 الفصل اشتط -
إلغاء مقرّ معنويّ  املصلحة مباشرة وشخصية  ة يف  القيام، كما جيب أن تكون تلك  ما من شأنه أن يكسبه صفة  ر إداري ما، و هو 

 196وكافية. 
 197إداري ما.  مقرر للغاء وحقيقية شخصية مصلحة لّدعوىاب للقائم تكون  أن جيب -
وال   هبا، القائم على مباشرة فيها انعكاسات للحكم  تكون  وأن  وحقيقية شخصية غاءالل بدعوى القائم مصلحة تكون  أن جيب -

 الّسلطةجتاوز   دعوى لتحولت وإال العارض حبقوق القرار لذلك وجود صلة مباشرة دون  إداري قرار شرعّية يف القدح لذلك تبعا جيوز
 198دعوى شعبية.  إىل

يف - املصلحة  تعريف  على  الدارين  والقضاء  الفقه  املنفعة  درج  أو  احلق  بكونا  القيام  املعنويّ املاّدي   أو  والشّ ة  الثابتة  ة  خصيّ ة 
 199القضاء.  إىل دعواه رفع من وراء احلصول عليها إىل محايتها أو لّدعوىاب القائم يرمي اليت واملشروعة

 
   2010فيفري   24بتاريخ  1/ 15333احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   190
 2010 جويلية  14بتاريخ  12389/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    191
 2010جويلية   14بتاريخ  12159/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    192
 2010فيفري   24بتاريخ  16773/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    193
 2010أكتوبر  21بتاريخ  19998/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    194
 2010جانفي   27بتاريخ  16102/1دد القضّية عاحلكم البتدائي الصادر يف    195
 2010نوفمرب  25بتاريخ  17431/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    196
 2010جانفي   27بتاريخ  18383/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    197
 2010ماي  26بتاريخ  16537/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    198
 2010ديسمرب  31بتاريخ  121123القضّية عدد ئي الصادر يف   احلكم البتدا  199
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احلصول  أو محايتها إىل ياملّدع ة ومشروعة يهدفوشخصيّ  اثبتة ةمعنويّ  أو يةمادّ  منافع أو حقوق وجود يقتضي املصلحة شرط -
 200عليها من خالل إلغاء القرار املطعون فيه.

الصفة   الكتساب استيفائها املصلحة اليت يكفي ثبوت بشرط الصلة وثيق الصفة شرط  أنّ  اعتبار على  احملكمة هذه عمل  درج -
 201القيام.  يف املستوجبة

 جيوز اليت ةالشعبيّ  لّدعوىاب أنا ليست ، إالّ داريّةال راترّ املق يف عنللطّ  العام القانون  طريق الّسلطة جتاوز دعوى كانت لئن -
األهليّ  اكتسابه  بينها  من  هبا  القائم  يف  شروط  بتوافر  مقتنة  تبقى  إنا  بل  ذلك،  يف  يرغب  شخص  أّي  من  هبا  والصّ القيام  فة ة 

 202واملصلحة. 
مع  تتطابق ال فإنا هبا، للقائم مصلحة مباشرة  بيان  تقتضي وإن  اليت ابملصلحة ترتبط الّسلطة جتاوز بدعوى القيام يف الصفة -

تيب من التّ  حبذفها داريّةال راتاملقرّ  إلغاء إىل ترمي ةموضوعيّ  دعوى  هي   الّسلطة دعوى جتاوز  أن ذلك ة،املدنيّ  الّدعوى يف املصلحة
 203آاثرها.  كلّ القانوين وإبطال  

 204قرار إداري وال حاجة لثبات حصول ضرر منه. عن يف ر املصلحة للطّ ه يكفي توفّ فقه القضاء على أنّ  استقرّ  -
 205. الّنزاع يف البت حني إىل أن تبقى املصلحة على رفعها اتريخ يف لّدعوىاب القائم جانب يف املصلحة رتوفّ  مدى تقديرتّم ي -
 فقد البتدائي الطّور يف ةاملّدعي سمإ  البتدائّية  لّدعوىاب القيام اتريخ يف املستخرجة الّنزاع  عقار ةملكيّ  شهادة تتضّمن مل لئن -
أساسها  علىمّت   واليت عقاريّةال ةامللكيّ  سّجلب إدراجهامّت   اليت منازعتها بشأن العقود مبا يفيد البداية لدى قاضي األخرية هذه أدلت

 صفة رة أنضرو  اثبتة تكون  املاثلة الّدعوى مبوجب   الطّعن يف صفتها لّتايلواب مصلحتها فإن  لذلك عليها كمالكة نصيص التّ  حذف
 206وثيقا ابملصلحة.  ارتباطا ترتبط داريّةال اتالّنزاع يف القيام

النّ  عمومّيةال  الوظيفة ألعوان  العام األساسي النظام من 4 الفصل إعتاف إن  -  منحها يعن ال  الّتقاضي يف املهنّيةقاابت  حبق 
ابلتصاق   رهينتني تبقيان  واملصلحة الصفة تلكما إنّ  بل الديه أو ابملنخرطني أبعضائها  تتعّلقدعوى   أبي القيام يف واملصلحة فةالصّ 

التّ   املراداهلدف   من  اجلماعيّ حتقيقه  أن  داعي ابملصاحل  اليت ميكن  العتداءات  املنظمة حتقيقها ومحايتها من  بعهدة  املناط  ة واملشتكة 
 207تطاهلا. 
صبغة   ذات  حبقوق مساس ما كان لتلك القراراتكلّ  يّةدار ال القرارات إلغاء لطلب القيام يف املهنّية النقاابت حق يف جدال ال -
إىل   األمر هبا   ي يؤدّ  ال  أن وشريطة  منهم البعض  أو أعضائها كلّ  عن مصاحل الّدفاعطلب إلغائها   من اهلدف  وكان  ومشتكة ةمجاعيّ 

  208ة.املطالبة حبقوق فرديّ 
كانت  ماكلّ  اجلماعية الّدعوى ميكن قبول قاعدةه الهلذ  استثناء هأنّ  غري واحد، طالب طرف من الّدعوى تقدمي  يقع أن  األصل -

 209ة على حدة.ة فرديّ وضعيّ  كلّ يف طلباهتم ال يقتضي فحصا مستقال ل الّنظرمصلحة القائمني هبا مشتكة وكان 
 نضمام قصد ال  قضّيةمن ارأتى مساسا مبصلحته التداخل يف ال  كلّ ل  داريّةالمن قانون احملكمة    47من اجلائز حسب الفصل   -

 210هذه املصلحة. محاية هبدف إىل أحد األطراف

 
 2010أكتوبر  13بتاريخ  15687/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    200
 2010مارس  26بتاريخ  18183/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    201
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 2010جويلية   6بتاريخ  14457/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    203
 2010جويلية   15بتاريخ  16626/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    204
 2010ماي  8بتاريخ  18839/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    205
 2010جوان  10بتاريخ  27272عدد القضّية احلكم االستئنايف الصادر يف   206
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 رةمتوفّ  كانت القيام يف فةالصّ  أن طاملا  الّدعوىانتفاء  إىل ي يؤدّ  أن شأنه من ليس املّدعي ضد املقهى من اخلروج حكم تنفيذ -
املطعون  القرار شرعّية بعدم القضاء صورة يف هأنّ  ابعتبار قضّيةال يف ال تزال موجودة الطّعنيف   ومصلحته الّدعوى رفع عند يف جانبه
فإنّ  اب  فيه،  للمعن  يفتح  أن  شأنه  من  الفصل    ألمرذلك  ألحكام  طبقا  تعويضات  على  احلصول  احملكمة    17ابب  قانون  من 

 211. داريّةال
استحقاقي البناء برخصة املنتفع جماورة اعتبار على ةيّ عمرانال املاّدة يف احملكمة عمل جرى - نزاع  عقار  ال  ةملكيّ  حول أو وجود 

 212خصة. يف الرّ  الطّعن كافية لوحدها لثبات املصلحة يف 
عتبار ال  بعني ابألخذ وذلك حالة  كلّ  حبسب يكون  البناء يف خيص التّ  يف قرارات  الطّعن يف املصلحة رتوفّ  مدى تقدير إنّ  -

 الضرر بني زاعم الفاصلة فةاملسا إىل جانب املستقبلي ونشاطها وصبغتها فيها رخص امل البنايت وحجم املنطقة  طبيعة ابخلصوص
 رخص  يف ابللغاء الطّعن يف كافية لوحدها لثبات املصلحة البناء برخصة اجملاورة للمنتفع صفة وأنّ  إجنازه املزمع املشروع أو والبناء
 213البناء. 
القرارات    الطّعنجيوز لألجوار   - إىل  عمرانال  املاّدةيف    الّصادرةيف  يرومون  اليت  املصلحة  بناء على  واملتمثلة يف  ية   تطبيق حتقيقها 

 214ية. عمرانالتاتيب ال
 لطلب واملصلحة فةالصّ  مينحها عن حريفها ال ونيابة مهندسة بصفتها ةاملّدعي هب تّدم تق  الذي قسيمالتّ  ملشروع البلديّة رفض  -

 215آخر. مهندس أعّده قسيمالتّ  يف ملطلب تقدميه منح حلريفها بعد العقار الذي نفس تقسيم على املصادقة إلغاء قرار
 املصلحة لديه ر يوفّ  أبن كفيل ابتة لهته الثّ الغلق وملكيّ  قرار صدور بعد حىت املنتقد الغلق قرار  موضوع للمعهد املّدعي شراء -
 216عن فيه ابللغاء. فة للطّ والصّ 

إىل   وكيل  من قضّيةال نشر اءأثن  له تغيري صفته جيوز ال هفإنّ   الّدعوى برفع قيامه زمن  املّدعي يف ر تتوفّ  مل الوكيل  صفة أنّ  طاملا -
 217أصلي.  عيمدّ 

 218يكسبه صفة القيام.  عزله قرار يف ابللغاء طعنا الّتقاعد على إحالته قبل لدعواه املّدعي رفع -
  الطّعن  يف مصلحة كلّ   لّتايلواب صفة له  كلّ معه   تنتفي ممّا  ابلدارة العالقة قطع إىل يتؤدّ  الّتقاعد على العمومي العون  إحالة -

 219ه القانوين كعون مباشر لعمله. ركز صل مبطالبة حبقوق تتّ بغرض امل
 أن  ميكنها وال جاري،التّ  سّجلابل ترسيمها اتريخ من بداية احملاصة، شركة ابستثناء جارية،التّ  ركةللشّ  ةاملعنويّ  ةخصيّ الشّ  تنشأ -

 .220التاريخ  ذلك من بداية إال احملاكم أمام تتقاضى
 معاقدته جتاه به التزم الذي البيع وعد يف جوع الرّ  بغاية عقاريّة عملّية يف خيص التّ  نتضمّ امل  الوايل قرار إلغاء املّدعي طلب -
 املصلحة شرط  يفقده اممّ  العقود و اللتزامات جمّلة من 547 الفصل معىن على جهته منمّت   ما لنقض  منه سعيا يعدّ  إّّنا ةاألجنبيّ 

 .221 لّدعوىاب للقيام رعّيةالشّ 
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 : الد عوىبعريضة  ةاملتعل ق روطالش  : الفرع الثالث
 حمتوى العريضة: :  األولالفقرة 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 222فيه. املطعون  ه للقرارحتديد للمآخذ اليت توجّ  كلّ العريضة اجملردة واخلالية من   شكالفض ة ابلرّ تكون حريّ  -
 من عليه نبيهالتّ  رغم طلباته عن توضيح املّدعي وأحجم ةواضح طلبات ال تتضّمن العريضة نتكا ماكلّ  شكال الّدعوى تُرفض  -

 223القانون.  يقتضيه ما احملكمة طبق
 224لبات  و استخراج حقيقة مقاصدها ة أتويل الطّ ع احملكمة بصالحيّ تتمتّ  -
ابحملكمة  املتعّلق األساسي القانون  من 36ل ابلفص  املذكورة نصيصاتالتّ  إىل العريضة افتقار أنّ  اعتبار على احملكمة عمل  جرى -

 225. قضّية يف ال التحقيق سري أثناء صحيحالتّ  يقبل داريّةال
 226العريضة.  بطالن  عنه ة الذي ينجرّ الجراءات اجلوهريّ  يف اخللل قبيل من يعدّ  ال األطراف اتمقرّ  على نصيص التّ  عدم -
 اجلهة بتحديد بنفسه يقوم أن الّسلطةجتاوز  دعوى توجيه يف ةائيّ استقص  يستأثر من سلطة  ما نطاق يف الداري  للقاضي ميكن -
 227. داريّةالاملصاحل  تنوّع وتشابك إىل لّنظراب لّنزاعاب املعنّية داريّةال اجلهة خبصوص لتباسال عليها وذلك لتجنب املّدعى
لسنة   40 عدد القانون  من  36ابلفصل   الواردة نصيصاتالتّ  ذكر الداري املطعون فيه كعدم راملقرّ  من بنسخة الدالء عدم -

يف  قبل احلكم تالفيهاتّم  ي مل مىت إال  الّدعوىرفض   إىل يتؤدّ  واليت ال صحيحللتّ  القابلة الّشكلّية من الخالالت تعدّ  اإّنّ   1972
الدالء أثناء مّت  ه  أنّ  امللف أوراق من ثبت صحيح وطاملاالقيام ابلتّ  بضرورة املعن رفعلى الطّ  نبيهالتّ  تتوىّل احملكمة أن  وشريطة قضّيةال

حكم البداية  فإن  الّدعوى موضوع الكفيلة بتحديد كافة العناصر تضّمنت املطعون فيه رمن املقرّ  بنسخة  قضّيةال يف حقيقالتّ  سري
 228يف طريقه. أن يكون الشّ  فع هبذاالدّ  رفض  الذي

الفصل   - القانون األساسي    36لئن أوجب  العريضة    املّدعيعلى    اريّةدالابحملكمة    املتعّلقمن  يرفق  بدعوى جتاوز   ةاملتعّلقأن 
الّتوجيه، فإّن   الّسلطة املسّبق إىل الدارة يف صورة حصول هذا  املطلب  لتاريخ توجيه  املثبتة  املطعون فيه وابلوثيقة  املقّرر  بنسخة من 

 من سلطة به تستأثر ما يف نطاق احملكمة من مببادرة أو ،قضّيةال يف حقيقالتّ  سري أثناء اتلقائيّ  صحيحقابل للتّ  الجراء الخالل هبذا
أخذااستقصائيّ  أنّ  بعني ة  تلك  احلافظة هي  الدارة االعتبار  املتقاضي ليس وأنّه الواثئق ملثل   كلّ  يف عليها احلصول بوسع 
 229احلاالت. 

 من شأنه ليس إليه تستند الذي قانوينوعلى النّص ال الّدعوى عريضة ضمن عليها املّدعى الدارة مقرّ  على نصيص التّ  عدم إنّ  -
 230اخلصوص.  هذا يف البطالن  جزاء على ينصّ  مل احملكمة قانون  من 36الفصل  ، سّيما وأنّ الّشكلّية احيةالنّ  من معيبة جيعلها أن 

لة تكون ممثّ  الوزارة أن  يعيب إجراءات القيام ضرورة أن  شأنه  من ليس الوزير ضد وليس الوزارة ضدّ  الّسلطة جتاوز دعوى توجيه  -
 231قاضي ابسم الوزارة اليت يشرف عليها. يف شخص الوزير املعن الذي له اختصاص أصيل للتّ 

 شكالالعارضة  الّدعوى رفض من ال مناص ه اآلجال فإنّ  خارج لرفعها شكال ةاألصليّ  الّدعوى رفض  إىل احملكمة لتتوصّ  طاملا -
 232ببعضهما.  الرتباطهما
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قبل  املّدعي طرف من به ة وغري معلوماألصليّ  لّدعوىاب الصلة وثيق العارضة الّدعوى ضوعمو  الداري راملقرّ  يكون أن  جيب -
 233القيام. 
 234. املعارضة الّدعوىقبول  ه عدمفقد اجتّ  الّسلطةجتاوز  ماّدةيف  مرفوعةة املعارضة يف إطار دعوى أصليّ  الّدعوىطاملا جاءت  -
 عدم قبوله من فإنّه ال مناص لتّايلواب املعارضة، الّدعوى إطار يف يندرج اماةاحمل أجرة أبداء العارض إلزام إىل اميالرّ  لبالطّ  إنّ  -
 235.الّسلطة جتاوز دعوى نطاق يف لتقدميه
عن   هبا االحنراف شأنه من تغيري يسوغ له إدخال أي  رفعها وال مبناسبة دعواه عريضة يف  املّدعي يورده مبا يتحّدد املنازعة نطاق -

 236.داريّةالابحملكمة  املتعّلقمن القانون  46لة هبا على معىن الفصل يف حدود الطلبات العارضة وثيقة الصّ أو موضوعها إالّ  طبيعتها
 237. الّسلطةإدماجه صلب عريضة دعوى جتاوز تّم نفيذ الذي يجه العراض عن طلب توقيف التّ يتّ  -
  لّنظر اب احملكمة تعّهد حقيقة يرومون  اليت لباتالطّ  حتوضي داريّةال احملكمة أمام املرفوعة عاوىالدّ  نشر طيلة لألطراف اجلائز من -

 238. فيها
 أو فيها التوّسع له يف عريضة دعواه حال رفعها وال يسوغ  املّدعيّن نطاق املنازعة يتحّدد مبا يورده  فإ الّدعوىعمال مببدإ رسوخ   -
   .239وثيقة رابطة بينها وجدت مىت إالّ  جديدة طلبات إضافة

 لعريضة: إمضاء ا: الفقرة الثانية
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 240احملكمة.  من بذلك املّدعيمطالبة  بعد الجراء تصحيح وعدم العريضة إمضاء عدم عند شكال الّدعوى تُرفض  -
 241. يابة ابلنّ  الّدعوىجيوز إمضاء عرائض  -
 ممضاة، غري كانت الدارة إحالتها على تمتّ  اليت العريضة نسخة وأن  ةاملّدعي  انئب قبل من ممضى العريضة أصل أنّ  يتبنّي  -

 242ه ال طائل من الدفع بعدم إمضاء النسخة. وعليه وطاملا ثبت أن أصل العريضة ممضى فإنّ 
 إجراءات وآجال القيام:: الر ابع الفرع 

 اإلعالم ابملقر ر املطعون فيه: : األولالفقرة 
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةه يف هذ داريّةالانتهت احملكمة 

 يف الّصادرةابلقرارات   الدارة منظوري إعالم العمومي  رفقيف امل املشروعة املواطن وثقة القانوين والستقرار األمان  إمبد مقتضيات من-
ضـة ة وغـري معرّ وحمميّـ  واضـحة ةالقانونيّـ  هممراكـز  تكـون  وأن  القانونيـّة السـتقرار وضـعياهتم حتقيقـا معقولـة آجـال يف وتنفيـذها حقهـم

 243لإلهتزاز واملفاجآت.
 من يكون الّسلطة جتاوز القيام بدعوى آجال ومنطلق عدّ  فيه املطعون  ابلقرار ابلعالم قيامها إثبات عبء تتحّمل الدارة -
 واطنامل  حتّسس به املعن خص للشّ  ختّول اليت الكايف بفحواه وجبملة العناصر العلم اتريخ من أو فيه املطعون  ابلقرار العالم اتريخ
 244االقتضاء.  عند فيه الطّعنحق  فيه وممارسة رعّيةالشّ  بعدم ةاملتعّلق
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 فيه املطعون  القرار من نسخة من ألمراب املعن متكني يف ليتمثّ  الّتقاضي منه آجال انطالقا حتتسب الذي القانوين العالمّّ  إن  -
 245. الّدفاع يف حلقوقه ضماان القرار ذلك ليهاإ استند اليت  األسباب على  األقل إطالعه على أو

ميكن   الذي وهو فيه املطعون  رابملقرّ  الكامل العالم هو الّتقاضي آجال يكون منطلقا الحتساب الذي حيحالصّ  العالم إن  -
تبنّي   ألمراب املعن تعذّ  منه،  نسخة من بتمكينه راملقرّ  يف املشروعّية عناصر كلّ  من  العالمات من ابتداء ر ذلكوإذا   الكايف ريخ 
 246له.  املصدرة واجلهة املنتقد القرار بفحوى إبالغه يف لواملتمثّ 
 ال الصورة  هذه ويف هبا، تلتزم أن  على الدارة جيب هبا العالم أو داريّةال لنشر القرارات نةمعيّ  وسيلة على القانون  نصّ  إذا -
 247ابلقانون. املفروض العالم إجراء استيفاء اتريخ من إال املقرر من التظلم أو أجل القيام يسري
ة نيّ  أنّ  ضرورة املرمّسة ابحلقوق عالقة تكون هلا قد اليت داريّةال ابلقرارات يعّد وسيلة إعالم ال عقاريّةال  امللكية بدفت التسيم إنّ  -
انصرفت حنو املشرّع التّ   تطبيقب  ةاملتعّلق ابلقرارات لإلعالم خمصوصة طريقة تعيني قد  إعالم من أميمقانون  بصورة خالل   املالكني 

 يف  ةالفالحيّ  األراضي ةمبلكيّ  املتعّلق  1964لسنة   5 القانون عدد من 4 اقتضاه الفصل ملا  وفقا القرارات بتلك ومباشرة ةشخصيّ 
 248تونس. 
 العالم الكامل اممق تقوم اليت  البلديّةرئيس  عن الّصادرة ةالربقيّ  مبقتضى فيه املخدوش القرار بفحوى علم املّدعي أن  مىت ثبت -

 249ة. الفرديّ  داريّةالبشأن القرارات  الّتقاضي آجال لحتساب منطلقا لشكّ وت
مسألة   جيعل عليقالتّ  لذلك حمدد العايل و غياب اتريخ الّتعليم مؤّسسات مجيع يف هبا معّوال إعالم وسيلة يشّكلتائج  النّ  تعليق -

 250ة. العالم  غامضة وغري جليّ 
 راتاملقرّ  تلك بلوغ إبثبات ، فإنا مطالبةداريّةال راتابملقرّ  لإلعالم معيّنة صيغة أو طريقة باعإبتّ  ملزمة غري الدارة كانت لئن -

 251ني هبا. إىل املعنيّ 
 األشغال بواسطة إيقاف بقرار العالم نّ أ على احملكمة هذه عمل بليغ وقد جرىالتّ  وسائل مجيع انتهاج لإلدارة الخموّ  يبقى -
 252القانوين.  العالم مكوانت كلّ  تكتسي طريقة اتيبابلتّ  فكلّ العون امل قبل من حمّرر  حمضر
 253ظلم منه. اتريخ التّ  من أو املنتقد ابلقرار اليقين العلم اتريخ من الّتقاضي آجال احتساب يكون  -
الشّ جمرّ  - القائم ابألشغال على ترخيص بلدي يف الغرضد  البناء ال يكون قرينة على سابق حصول  ، يف غياب روع يف أشغال 

 254يف البناء.  خيص بقرارات التّ  الغري إعالم لسبل تشريع ضابط
، يعّد إعالما انقصا وال يسوغ اعتماده يف احتساب الّنهائّيةبفحوى القرار املطعون فيه قبل أن يصدر يف صيغته    املّدعيإعالم   -
 255. الّتقاضيآجال 
 احلق إسقاط بقرار ألمراب دارة إبعالم املعنمبادرة ال يفيد ما لفابمل ريتوفّ  مل طاملا القيام آجال مبخالفة مسكالتّ  ميكن ال -

 عاملشرّ  هسنّ  إجراء  سوى  يكون أن يعدو ال  العقاري الذي سّجلهذا القرار ابل ترسيم اتريخ إىل التفات دون  شأنه وذلك  يف ادرالصّ 
 256غري. ال العقار على توظيفها عرب سيم املنتفع ابلتّ  على حقوق احلفاظ بغاية
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 الطّعن آاثر ذلك تنعكس فقط على آجال    ته بل أنّ ر على شرعيّ عدم العالم ابلقرار املطعون فيه ليس من شأنه أن يؤثّ   نّ إ -
   257فيه. 

 : الس لطةآجال القيام بدعوى جتاوز : الفقرة الثانية
 منطلق عد  اآلجال:   .(أ

 ة :  الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 258ا. ولو تلقائيّ  وإاثرهتا مسكالتّ  احملكمة على ويتعنّي  العام ظامالنّ  قاتمتعلّ  من الّتقاضي آجال دتع -
 املقّررات لنشر املواليني الّشهرين يف ظرف الّسلطةجتاوز   دعاوى  أن ترفع داريّةال احملكمة قانون  من  37الفصل   أحكام اقتضت -

املصدرة له.   الّسلطة لدى مسّبقا مطلبا بشأنه يقّدم أن  األجل ذلك قبل انقضاء قّررابمل هبا. وميكن للمعن العالم أو فيها املطعون 
 259. لّدعوىتقدمي املطلب قاطعا لسرين أجل القيام اب الّصورة يكون  هذه ويف

 260ه. تسري من اتريخ العالم ابلقرار املطعون فيه و يف غياب ذلك تسري اآلجال املذكورة من اتريخ التظّلم من الطّعنآجال  -
 261منه. بنسخة املّدعي مدّ  يف لبه واملتمثّ  الكامل العالم اتريخ من انطالقا الفردي تسري الداري القرار يف الطّعن آجال إنّ  -
 غري لألشخاص لّنسبةابتّم  ي  ةالفرديّ   داريّةال القرارات ضد هةاملوجّ  الّسلطةجتاوز   دعوى إطار يف الّتقاضي آجال عدّ  إنّ  -

 262ة. الّتونسيّ  ةللجمهوريّ  يالّرمس ابلرائد نشرها من ابتداء احلال صورة رارعلى غ هبا املشمولني
  ألمراب للمعن ل خيوّ  ضمن رفض  د عنهيتولّ  إليها  هاملوجّ  الاثرة مكتوب ة شهرين حيالمدّ  متالصّ  الدارة جهة مالزمة إن  -

 من  37 عليه الفصل نص ملا وفقا ذلك األجل  نفس يف احملكمة أمام مباشرة فيه  الطّعن أو يعقبه الذي  أجل الشهرين يف منه ظلمالتّ 
 263. داريّةال احملكمة قانون 

بتسرحيه من اجلنديّ   إنّ  - العسكري  السّ إعالم  ينطلق منهل إعالما قانونيّ راح ال ميثّ ة مبوجب بطاقة   الّتقاضي آجال حتسابا  ا 
ابلفصلاملضمّ  القانون  37 نة  التتضمّ  ال البطاقة تلك أنّ  إىل اعتبارا داريّةال ابحملكمة املتعّلق من  أسباب  خدماته ن  ستغناء عن 

 اإنّ  بل ةنائيّ  بصورة حبقوقه مدى مساسه القانوين حياله كتقدير موقفه شأنه وبتحديد يف خذاملتّ  القرار طبيعة مبعرفة يسمح له شكلب
 264عدمه.  من اذهاختّ  املنتقد وأسباب ابلقرار هلا صلة وال قةمسبّ  بصفة عّدةة مّنوذجيّ  مطبوعة دجمرّ  سوى تكون  تعدو أن  ال

 القرار من نسخة من ألمراب املعن بتمكني يقتن  مل إذا كامل ف كإعالمولئن ال يصنّ  حمضر حبث مبقتضى احلاصل العالم إنّ  -
 وألسباب لفحواه   ناومتضمّ  الّنهائّيةصيغته   القرار يف ذلك  صدور لتاريخ الحقا كان إذا الكايف العالم مقام ه يقومفإنّ  املطعون فيه،

 265. الّتقاضي آجال  الحتساب  منطلقا بذلك يشّكلل اذه،اختّ 
حصول   على الدليل تقيم ومتظافرة قرائن اثبتة قضّيةال مبلف رتتوفّ  إذا اليقين العلم ةنظريّ  إعتماد واندرة ةإستثنائيّ  بصفة جيوز -
التّ  عن يغن شكلب وبفحواه القرار انتمبكوّ  العلم  القيام آجال احتساب انطالق ل وخيوّ  العالم يف عتادةامل ابلصيغ قيدوجوب 

 266.لّدعوىاب
 267من الوظيف.  شطبه بقرار العارض إعالم يثبت مل طاملا مفتوحة الطّعن آجال تبقى -
 268تبقى مفتوحة.  الطّعنبقرار عدم جناحه، فإن آجال  املّدعيالدارة ما يفيد تبليغ  تقّدم طاملا مل  -
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إشعار يعترب   لأوّ  اتريخ فإنّ  احملكمة عليه قضاء   استقرّ  ومثلما هفإنّ  صحيحا، العزل بقرار العالم يهعل هاملوجّ  العنوان  كان  طاملا -
 269. الّتقاضيكمنطلق الحتساب آجال 

تتوخّ  - الفرديّ مبقرّ  العالم الدارة ىعندما  عنراهتا  الصّ سّجلامل  سالةالرّ  تكون  الربيد طريق ة  العالم  على حصول  قرينة  حيح  ة 
 منطلقا احلالة الربيد حسب ادر عن مصاحلحب ابالستالم الصّ ابلسّ   األّول سليم أو اتريخ الشعار  داري ويكون اتريخ التّ ر الابملقرّ 

 270قاضي. للتّ  القانونّية اآلجال لسرين 
 كافيا هبا العالم إعتبار وعلى ،داريّةال ابملقررات لإلعالم كوسيلة البحث مبحاضر القبول على  احملكمة هذه قضاء فقه جرى -
 ألمراب ابملعن تربطه شخص أو   به املعلم القرار شأنه يف  صدر الذي  الشخص  ذات  هو إعالمهتّم ي الذي الشخص  يكون أن شريطة
 يف القرار صدور بعد العالم  تّم  ي وأن  وأسبابه القرار بفحوى البحث مبحضر التنصيص  عن فضال األجري أو كالوكيل قانونّية عالقة
 .271الّنهائّية صيغته
   1996 جوان  3 فـي خاملؤرّ   1996  لسنة  39عدد   األساسي ابلقانون  ةاملتعّلق ةالنتقاليّ  األحكام من الثالث الفصل ينص  -

 على أن يدخل هذا القانون  داريّة ال ابحملكمة املتعّلقو  1972 جوان 1 املؤرخ يف   1972لسنة   40 عدد القانون  بتنقيح املتعّلقو 
 هبا العالم أو  احلاصل نشرها داريّةال املقّررات  أنّ  ة، إالّ الّتونسيّ  ةللجمهوريّ  يالّرمس ائدابلرّ  نشره اتريخ  من  أربعة أشهر بعد نفيذالتّ  حّيز
تبقىالتّ  حّيز القانون  هذا  دخول  قبل ،  الّسلطة جتاوز تقدمي دعوى  وآجال  املسّبق القيام ابملطلب  آجال خيصّ  فيما خاضعة، نفيذ 

 قضّيةال مبلف املظروفة الواثئق من القرارات. وبناء عليه وطاملا تبنّي  بتلك العالم أو شرحصول النّ  اتريخ  يف العمل به  اجلاري للقانون 
 فإّن قرارها املذكور  1990مارس    29يف   املؤرخ مبقتضى مكتوهبا العفاء جلنة على ة عرضهإمكانيّ  بعدم العارض أعلمت أّن الدارة

 272. داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  )قدمي( من 40إىل أحكام الفصل ابللغاء فيه الطّعن آجال خيصّ  فيما خاضعا يكون 
التّ  عن منها الّصادرة سواء السناد أعمال على عتاضال آجال انقضاء يتعّلق - اجلهوي   الوصاية جملس عن أو صرفجملس 

 هذه أمام األعمال تلك على تصادق أو جتتوّ  اليت داريّةال القرارات بدعوى للغاء القيام حقّ  من حبال ميسّ  وال داريّةال ابلجراءات
 273احملكمة. 

 دةاملقيّ  غري الطّعون  زمرة يف جيعله مندرجا القضاء  صالتّ ال املطلق فوذالنّ  قاعدةل خرق من فيه املطعون  القرار تضمنه ما إنّ  -
 274. داريّةال احملكمة قانون  من جديد  37ابلفصل املنصوص عليها القيام آجال من منه املستهدف يعفي مبا آبجال

 جتديد املطالبة:   .(ب

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 كانت سواء بشأنا الّصادرة تستغرق القرارات ال  اليت تلك هي بشأنا املطالبة تكرار جيوز واليت منعرب الزّ  املتواصلة احلقوق -
 الداري القرار أنّ  مبعىن هبا نيللمعنيّ  لةوّ املخ والمتيازات احلقوق على ةبصورة حينيّ  اختاذها منذ القانونّية كافة آاثرها ةضمنيّ  أو صرحية
 مطلب لأوّ  بتاريخ  الّتقاضي آجال احتساب يف العربة وتكون  بشأنه ظلم التّ  تكرار جيوز  ال  اذه اختّ  اتريخ يف  آاثره يستنفذ كافة الذي
 275له.  املصدرة داريّةال طةالّسل إىل به هه املخاطبيوجّ 

تلك   عن  الدارة فيها جتيب اليت ورابستثناء الصّ   الطّعن آجال  ميّدد  ال داريّةال القرارات إاثرة مطالب أو قةاملسبّ  املطالب تكرار -
الزمن واليت ميكن   عرب ةمتواصل حبقوق األمر قتعلّ  ما إذا أو لإللغاء قابال قرارا جديدا هذه احلالة يف يعدّ  الذي موقفها بتعديل املطالب

 276قضائي.  فقه خالل توجه من أو الغرض يف قانوين نص  مقتضيات إىل إما ابلرجوع ستمرارممارستها اب
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متواصلة  مضرة إىل املّدعي تعرض ، فإنّ الّسلطة جتاوز بدعوى القيام آجال يف ينجر عنه متديد ال التظلمات تكرار  كان لئن -
 277ق. مسبّ  من اتريخ آخر مطلب  الطّعن آجال حتتسب أن  على املضرّة برفع املطالبة يف هقّ ح استمرارعليه  بة يتتّ مرّ ومست

 إال قاعدةال هذه من وال تستثىن ،األّول ابملطلب إال الطّعن آجال يف احتساب يعتدّ  وال القيام آجال دميدّ  ال املطالب تكرار إنّ  -
 لنص  قضائي أتويل فقه إىل االغرض وإمّ  يف قانوين نص  مقتضيات إىل اإمّ  جوعابلرّ  وذلك ةمرّ مست  بصفة اليت ميكن ممارستها احلقوق

 اآلجال يف لّدعوىاب القيام يكون أن  على املطالب بشأنا، تكرار  هذه احلقوق جتيز طبيعة أنّ  إذ  صراحة، ذلك  يقتض  قانوين مل
 278مطلب.  من آخر انطالقا القانونّية
ة خيّول لصاحبه إمكانيّ   مرّ هو حّق مست  املهنّيةو   داريّةالة املطالبة بتسوية الوضعيّ   من املستقّر عليه يف قضاء هذه احملكمة أّن حقّ  -

 279املطلوبة. إىل الدارة وّجه آبخر مطلب التقّيد شريطة بشأنه تكرار املطالب
املطالب من وجه أبيّ  معها عالقتهم انقطاع  ثبت الذين الدارة ألعوان  جيوز - تكرار    مراجعة  لىع هاحثّ  بغاية إليها الوجوه 

ة، اآلجال ضمنيّ  قرارات  من املطالب تلك  عن توّلد فيما الطّعن عزمهم  يراعوا حال  على أن عملهم سالف إىل وإرجاعهم وضعيّاهتم
 حوالنّ  عاوى أمامها علىبها آخر مطلب وّجهوه إليها لكونه هو املطلب الذي تعتّد به احملكمة يف احتساب آجال تقدمي الدّ اليت يرتّ 
 280.داريّةال قانون احملكمة من  37الفصل أحكام صريح هضبطت الذي

 هذه جتديد ميكنه ة فإنّهمرّ املست احلقوق  زمرةيف   مندرجا البدين الّسقوطعلى جلنة   إحالته إىل اميالرّ  العارض طلب كان  مىت -
 281. ستمراراب املطالبة
 ة اليت جيوز تكرارمرّ احلقوق املست   زمرة" يندرج يف  إّن احلق يف املطالبة ابلدماج ابلديوان الوطن لإلتصاالت "اتصاالت تونس  -

 282الغرض. يف قّدم مطلب  آخر من إنطالقا الّتقاضيآبجال  التقّيد شريطة بشأنا املطالب
عند  قيدالتّ  شريطة هبا املطالبة ة جتديدإمكانيّ  لصاحبها ختول اليت ةمرّ املست احلقوق زمرة إىل سفر جواز بتجديد املطالبة تنتمي -

 داريّة ال ابحملكمة ةاملتعّلق القانون  من 37 الفصل صلب عليها املنصوص  الّتقاضي آبجال الّسلطة جتاوز يف دعوى بتقدمي  درةاملبا
 283. املعنّية الدارة إىل همطلب وجّ  آخر من انطالقا
رفع   فإنّ  بشأنا، املطالب تكرار يسوغ ة اليتمرّ احلقوق املست  زمرة    تدخل يف يةالّتعليم  ؤّسساتملاب سيمالتّ  يف احلق  كان  لئن -

   37ابلفصل  عليها املنصوص الّتقاضي آجال احتام يستوجب عنها اشئةالنّ  داريّةالمن القرارات  ظلمللتّ  احملكمة هذه أمام عاوىالدّ 
األساسي من مطلب  اتريخ من انطالقا حتتسب واليت داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  إىل يف هوجّ  آخر   داريّة ال احلاملص الغرض 

 284. املعنّية
احتساب تّم ي أن  على بشأنا املطالب اليت جيوز تكرار ةمرّ املست  احلقوق زمرة يف تدخل الّشهادات معادلة إىل اميةالرّ  املطالب إن  -
 285الدارة.  جهة إىل ألمراملعن اب مطلب وجهه آخر من انطالقا الّتقاضي آجال
القيام املطالب تكرار جيوز اليت ةمرّ املست احلقوق قبيل من البناء رخصة تعدّ  - شريطة   عليها املنصوص اآلجال يف بشأنا 

 286.داريّةالمن قانون احملكمة   37ابلفصل
جيوز   اليت ةمرّ املست  احلقوق قبيل من هو  القانونّية أبوضاعهم تتعّلق شهائد أو بواثئق مبدهم األخرية هلذه الدارة منظوري مطالبة -

 287تكرار املطالبة بشأنا. 
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 : الن زاع انعقاد  (ج

 

 ة: الّتاليإقرار املبادئ إىل   املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 قرار ضمن دتولّ  أو الدارة جانب صريح من قرار  بصدور ذلك و القيام قبل الّنزاع انعقاد  وجوب على احملكمة عمل استقرّ  -
 288. املّدعي جانب من مثار

 قّيدت إمكانّية فإّنا أمامها، الّنزاعرفع   قبل دهتولّ  سبق  إداري مقّرر وجود  دون ىعاو الدّ  بعض يف الّنظر احملكمة  قبلت لئن -
 مباشرة يهاوتولّ  ابللغاء عنللطّ  قابل إداري رمقرّ  وجود لعدم شكال الّدعوىبرفض   الدارة دفع  عدم بشرط  عاوىالدّ  هذه مثل قبول

 289يف موضوعها.  اخلوض
يف   قرارا مسّبقة بصورة العفاء دون أن يستصدر جلنة على عرضه طالبا مباشرة كمةاحمل  هذه إىل طلبه رفع املّدعي توىّل  مىت -
انعقد الّنزاع فإنّ  عليها، املّدعى اجلهة من الغرض ر  مقرّ  توّلد لعدم قبوهلا بعدم تدفع الدارة مل أنّ  طاملا قضّيةال هذه أثناء نشر قد 

 290. الّنزاع أصل يف اخلوض ابللغاء وتوّلت مباشرة عنللطّ  إداري قابل
 املطلب املسبق:  (د

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 املقّررات لنشر املواليني الّشهرين يف ظرف الّسلطةجتاوز   دعاوى  أن ترفع داريّةال احملكمة قانون  من  37الفصل   أحكام اقتضت -
املصدرة له.   الّسلطة لدى مسّبقا مطلبا بشأنه يقّدم أن  األجل ذلك قبل انقضاء ملقّرراب هبا. وميكن للمعن العالم فيها أو املطعون 

 291. لّدعوىتقدمي املطلب قاطعا لسرين أجل القيام اب الّصورة يكون  هذه ويف
احتساب آجال   ا ويعترب يفإىل أحدمها يعّد قانونيّ  املسبق املطلب توجيه فإن  وزيرين، بني مشتك بقرار يتعّلق الطّعن أنّ  طاملا -

 292.لّدعوىالقيام اب
 ابلبلوغ العالم مع الوصول مكتوب مضمون  توجيه وجوب من بلدّيتلل األساسي القانون  من 143 الفصل يقتضيه ما إنّ  -

 يتعّلق وال العديل القضاء جهاز أمام املرفوعة القضاي على  إال الفصل صريح هذا حسب ينطبق ال بلدّيتال  مقاضاة قبل إىل الوايل
 293. داريّةالابلقضاي لدى احملكمة 

اتيب التّ   راجعةمب  قّّ املتعلّ و   1996مارس   25 يف  املؤرخ 519 عدد األمر من  2ابلفصل   عليه املنصوص االعتاض إجراء إنّ  -
تّم يتح  وجويب إبجراء  قيتعلّ  وال ةة ابملنازعة يف أعمال اللجنة القطاعيّ اخلاصّ   داريّةال  راحلامل  والعناوين يهمّ   الّشهاداتمبعادلة    ةاملتعّلق
  ،واللزام الوجوب بصيغة يقتن  مل  عتاضال إجراء ورد ضمنه الذي ص النّ  صياغة أنّ  ضرورة احملكمة  هذه أمام الّتقاضي قبل به القيام
 294القيام.  به إجراءات القيام عدم  يوهن ال الذي األمر

 :اإلبتدائي الط وريف  داري ةاإل ملسؤولي ةا ماد ةابإلجراءات يف  ةاملتعل قاملبادئ : القسم الثاين      
   كريس احملكمة ملبادئ مقر رة مبقتضى النص  القانوين:: تاألو لالفرع        

 :اإلستئنافأو لدى    الت عقيبلدى    مرس مشرط إانبة حمام  :  األولالفقرة  
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
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 أو الّتعقيبممضاة من حمام لدى   يف الردّ   ذّكرات عاوى واملعرائض الدّ   تقّدم  أن    داريّةالمن قانون احملكمة    35ام الفصل  اقتضت أحك
 . 295  الّسلطة جتاوز دعوى  ط إالهذا الشرّ  من يستثن ومل الستئناف لدى

وإمساك   الستئناف أو الّتعقيب حمام لدى ن إانبةدو  مباشرة تقدميها فإنّ  الّتعويض  قضاء إطار يف تندرج الّدعوى أنّ  ثبت طاملا  -   
 296.شكال فض للرّ  عرضة جيعلها الغرض يف عليه نبيهوالتّ  احملكمة من طرف بذلك رغم مطالبته القيام إجراءات تصحيح عن العارض

ميكن اعتباره حبال من األحوال مبثابة نبيه عليه ال تقرير وذلك رغم التّ  تقدمي إعالم نيابته دون الدالء أبيّ  املّدعي حمامي تويّل  إنّ  -   
 ذلك  عن  بويتتّ  تصحيحه خمتاّل  املرادالذي يبقى معه الجراء    األمر ،  داريّةالمن قانون احملكمة    35ألحكام الفصل    الّسليم  طبيقتّ ال

 297.شكال الّدعوى برفض  الّتصريح
 عمومّيةال  ؤّسساتاملو  احمللّية واجلماعات  الّدولةضد   واحملاماة يسدر التّ  مهنيت بني جيمعون  الذين املدرسني ترافع حتجري خمالفة أثر  -   

 اليت يف القضاي نيابته إىل سالمة ميتدّ  وال مهنته على اهرةالسّ  ابهليئة إبدارته أو اليت تربطه العالقة  يف ينحصر داريّةال بغةالصّ  ذات
 298هذا اخلصوص.  يف هبا تقّدم ي
 

 ملكل ف العام  بنزاعات الد ولة: شرط القيام ضد  ا : الفقرة الثانية
 

 انتهت احملكمة الداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:
من قانون احملكمة الداريّة صراحة على إعفاء املصاحل الداريّة اليت ميثّلها املكّلف العام بنزاعات الّدولة من   33نّص الفصل   -

قيام املكّلف العام بنزاعات الّدولة يف قضّية احلال بتمثيل وكالة املوانئ وجتهيزات الّصيد البحري  احملامي وترتيبا على ما ذكر يكون  إانبة
 299بطلب منها ودون إانبة حمام سليما من هذه الناحية. 

الّدولة املكّلف العام بنزاعات   ضدّ  الّدعوى بتوجيه ذلك و الرّامية إىل الّتعويض  للدعاوى ابلّنسبة القيام إجراءات تصحيح جيوز -
 300يف حال رفعها ضّد الوزارة مباشرة. 

بتوجيه لإلجراء التّلقائي الّتصحيح اجّتاه يف الّسري على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -  العام املكّلف ضد الّدعوى املتعّلق 
 إطار يف املعنّية العمومّية املؤّسسة وأ احمللّية اجلماعة رئيس أو الوزير أو ضد الكامل القضاء إطار يف املقّدمة القضاي يف بنزاعات الّدولة
 301قضاء اللغاء. 

 

مينح   الذي ستقصائيال الطّابع ونزاعات احلقوق الذاتّية املوضوعي القضاء ماّديت يف داريّة ال احملكمة أمام الجراءات تكتسي -
يسعىالتّ  جمال  يف واسعة سلطات القاضي للفصل  قضّيةال وهتيئة احلجج معجب ابملبادرة احلقيقة عن البحث خالهلا إىل من حقيق 
 أو  إىل الطّرف الّدعوى بتوجيه فيه القاضي يضطلع توجيهيّا طابعا أيضا تكتسي وهي القانون، له اليت خّوهلا الوسائل كلّ  بواسطة

الفصل أنّ  ضرورة دعواه، بعريضة املّدعيدّونه   مبا التقّيد دون  ،لّنزاعاب املعنّية األطراف احملكمة   قانون  من بعده وما 42 أحكام 
 أّي إلزام ابستدعاء خصمه أو تبليغه نسخة من العريضة ومل توجب عليه حىّت حتديد خصومه، بل  املّدعي، مل جتعل على كاهل  داريّةال
 عريضة  خلوّ  بذلك فإنّ  وعمال  لّنزاعاب املعنّية اجلهات إىل الّدعاوى توجيه مهّمة حقيقالتّ  يف طور  داريّةال إىل احملكمة تأوكل أّنا

القيام وال   ال ،الّتعويض  دعاوى إطار عليها يف  املّدعى اجلهة بوصفه الّدولة بنزاعات العام ف كلّ امل ذكر من الّدعوى افتتاح يعيب 
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يف توجيه   لسلطاهتا  واستنادا موضوعها يقتضيه ما طبق تمتّ  قانوان لةاملؤهّ  اجلهة إىل الّدعوىإحالة   أن  احلياد طاملا مبدأ يتجاىف مع
 302. قضّيةال  يف حقيقالتّ 

 
  الّدعوى توجيهّّ  يهم داريّةال بغةذات الصّ  عمومّيةال  ؤّسساتاملو  الوزارات حق يف الّدولة بنزاعات العام فكلّ امل ضد القيام إن  -

 303فيها.  حقيقالتّ  ختم إىل وصوال افتتاحها عريضة من انطالقا نشرها مراحل من مرحلة أيّ  يف قيتحقّ  أن  لّتايلاب وميكن تهابرمّ 
 القيام فإنّ  ،الّدولة إىل إشراف ة خاضعةحموريّ  ال سلطة بصفتها عروس بن والية ةذمّ  بتعمري تتعّلق املاثلة الّدعوى أن  طاملا -

 304عليها. الشراف سلطة بصفتها احمللّية الّتنميةو  الّداخلّية حّق وزارة يف الّدولة بنزاعات العام فكلّ امل يكون ضدّ 
 شرطي األهلي ة والصفة: وجوب توف ر   ة:الفقرة الثالث

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 305. املّدعنيو  اهلالك بني القرابة عالقة ثبتت طاملا  الّتعويض  بدعوى للقيام فةالصّ  رتتوفّ  -
ستيالء الدارة على عقارات اخلواص عاوى اليت يقصد منها جرب الضرر الناجم عن افة املكسبة للمصلحة يف القيام ابلدّ إّن الصّ  -

 306القيام.  يف مصلحة كلّ تنتفي   بتخلفها عليه، واليت املستوىل للعقار املالك صفة هي
 307املستوىل عليه. للعقار املالك صفة البللطّ  يكون  أن  استيالء بغرامة املطالبة تقتضي -
الّصفة   حتّقق منه وأنّ  كمنتزع من صفته  املّدعي هايستمدّ  عاّمةال  املصلحة أجل من عقار  انتزاع عن عويض تّ ال  بدعوى القيام -

 308املنتزع.  العقار على عينّية حقوق املعن وثبوت للعقار النتزاع مشول ثبوت خالل من يكون  املذكورة
ئق والواث احلجج على أيضا العتماد بل يسوغ  النتزاع أوامر  إىل فقط فيه يستند ال  النتزاع قانون  مفهوم يف القيام صفة ثبوت -

برسوم  حتجاجال منه   28و 24 الفصلني صلب لنتزاعاب املتعّلق القانون  خّول  النتزاعغرامة   الستحقاق أنّه ذلك قانوان املعتمدة
 309امللكية. 
لئن جازأنّ   داريّة ال ابحملكمة املتعّلق األساسي القانون  من 48 الفصل مقتضيات من يؤخذ -  يف الّنظر مواصلة للمحكمة ه 

 من ذلك يفتضه وما املوضوع نفس يف الّتقاضي ابستئناف  مطالبة الورثة يبقى رهني ذلك فإنّ  األصلي، املّدعي بوفاة ، ولوقضّيةال
 310.األوىل عن مستقّلة قضّية يف الّنظر إىل ابحملكمة األمر آلل وإالّ  مورثهم هبا تقّدم  الطلبات اليت نفس إبقائهم على

 من سنوات الثالث ىيتعدّ  ال يف أجل حقيق فيهاالتّ  استئناف طلب قضّيةال  يف حقيقلتّ ا  ختم قبل املتوىفّ  املّدعي لورثة جيوز -
 311. داريّةال ابحملكمة املتعّلق األساسي القانون  من 48أبحكام الفصل  عمال احملكمة بكتابة امللف إيداع اتريخ

على   غلبت مىت إال عام بوجه إىل ورثته قالقابل لالنت  حياته قائم يف جانبه ضمهُ  من كلّ  لفائدة ينشأ الذي الّتقاضي حقّ  إن  -
يف  العمومي العون حق فإن  لّتايلواب شخصه، عن  تنفصل  ال اليت ةخصيّ أو الشّ  ةاملعاشيّ  بغةالصّ  عليها املستهدف احلصول لباتالطّ 

طة عليه املسلّ  ةيّ الّتأديبرات  املقرّ  ةشرعيّ  عدم اءجرّ  من حياته قائم يف به الالحق املاّدي الضرر بغرم  للمطالبة احملاكم املختصة إىل التوجه
 312وفاته.  بعد ورثته إىل تنتقل اليت ةخصيّ الشّ  احلقوق قبيل يعّد من
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 2010ديسمرب  27بتاريخ  310619القضّية عدد  الصادر يف   القرار التعقييب  308
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 حائال يشّكل ال ةالعينيّ  من جملة احلقوق   58الفصل معىن على شريكا بوصفه حق من له مبا لّدعوىاب  القائم مصلحة اقتان  -
التّ يف ا  الّنظردون أخذها بعني العتبار ضرورة أن   وقف عند احلق أو ستيفاء شرط املصلحة يف القيام تقتضي من القاضي الداري 

والشّ املاّدياملنفعة   الثابتة  املعنويّة  أو  القائم ابخصيّ ة  يرمي  اليت  احلصول عليها من وراء رفع دعواه    لّدعوىة واملشروعة  أو  إىل محايتها 
 313القانون اخلاص.  أو العام القانون  حكامأ يف سندها جتد كانت  إذا وعّما طبيعتها عن الّنظر بقطع
 

 : الت عويض ماد ةيف  الت قاضيآجال : ةالر ابعالفقرة 
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

واليت  والعقود من جملة اللتزامات  402املضمنة ابلفصل    عاّمةال قاعدةلل خاص نص  غياب  يف خيضع الّتعويض  دعوى سقوط -
 314د احلق. خبمسة عشر سنة من اتريخ تولّ  الّسقوطحّددت مّدة 

 ابلفصل عليه املنصوص عاما أجل اخلمسة عشر هو الكامل، القضاء ماّدة يف القيام آجال خصوص يف املطّبق املبدأ كان  لئن -
ة سّجل امل العقارات على الدارة يد بوضع ةاملتعّلق عاوىالدّ  هذه احملكمة، قضاء استثىن فقه فقد  والعقود، اللتزامات جمّلة من  402

وذلك خالفا  الواقعّية حالته عن الّنظربصرف   للعقار الستحقاقّية للحالة ومطّهر ثبويت أثر من للتسجيل العقاري ما على وذلك بناء
 315ة.سّجلللعقارات غري امل لّنسبةملا هو احلال اب

عاوى الدّ  اأمّ  من،الزّ  رورمب الّسقوطيناهلا   ال ة سّجلامل العقارات على دارةال استيالء عن بةاملتتّ  األضرار عن الّتعويض  دعاوى -
 بغرم حق املطالبة أن  يعن ما وهو اللتزامات والعقود، ةجملّ  من 402 ألحكام الفصل خاضعة فتبقى ة،سّجلامل غري ابلعقارات ةاملتعّلق

فها  يدها على العقار وتصرّ  الدارة  وضع أي ارالضّ  بداية العمل  اتريخ من  سنة عشر مخسة مضيّ  بعد حمالة ال بشأنا يسقط ررالضّ 
 316رعي فيه.غري الشّ 
ال النّ   الّتعويض دعاوى   - املسلّ اشئة عن حقوق  اخلاصّ رتفاق  العقارات  على  تسقط مبطة  أنّ الزّ   رورة ال  ثبت  مىت  العقارات   من 

 317ة. سّجلطة عليها تلك احلقوق هي عقارات ماملسلّ 
الضرر  مصدر احلادث حصول من اتريخ درسّيةاحلوادث امل عن الّتعويض  إىل اميةالرّ  عاوىالدّ  يف قادمالتّ  أجل احتساب ينطلق -

طريقه يف  غري وعلى  احلاكم طريق  عن  عليه مبا ابلوفاء وطالبه املدين الغرمي على قام إذا سرين األجل ينقطع أن على منه املشتكى
 318والعقود. االلتزامات جملة  من  396الفصل طبقا ملقتضيات اثبت اتريخ

األشياء احلوادث عن الّتعويض  إىل اميةالرّ  عاوىالدّ  يف قادمالتّ  أجل احتساب ينطلق - والقذائف  كالقنابل اخلطرة الناجتة عن 
 ةلذمّ  مرّ املع لتزاملإل املنشئ احلادث هو األخري هذا أنّ  ابعتبار املشتكى منه ررمصدر الضّ  احلادث حصول اتريخ من واملفرقعات

 319قاصرا. كان  إذا شدالرّ  سنّ  ربلوغ املتضرّ  اتريخ أو من لدارةا
ابلدعاوى اليت   يتعّلق املقدار وال ابتةالثّ   الّدولةبديون   يتعّلق  عمومّيةال احملاسبة جملة  من   46عليه ابلفصل   املنصوص قادم  إّن التّ  -
 320. داريّةالصادر عن احملكمة  تضى حكم قضائيقالدارة عن قرار إداري ثبتت عدم شرعّيته مب سؤولّيةمب الّتصريح إىل هتدف
تداعيها املنشأة انيار ثبوت من كاملة سنة مبضيّ  ةالعشريّ   املسؤولّية دعوى تسقط - ظهور   إجراء وهو مبتانتها املس أو أو 

 321.الّدعوىخمالفته سقوط  على القانون  برتّ  أساسي
 صدور بتاريخ اوإّنّ  1964 ماي   12املؤرخ يف   5 عدد قانون ال صدور بتاريخ تكون  ال قادمالتّ  أجل احتساب يف العربة إن  -

 322عنه.  الّتعويض  املطلوب ررللضّ  ابعتباره الفعل املنشئ اخلاص  الّدولة ملك إىل العقار قرار إحالة
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 قّ ح يف هذه اآلجال عشر سنة فإّن احتساب مخسة  رورمب تسقط املسؤولّية دعوى  أنّ  اعتبار  على  احملكمة قضاء فقه استقرّ  لئن -
 323. القانونّيةالّرشد  سنّ  بلوغهم اتريخ من إالّ  ينطلق ال القّصر
 من ينطلق عّده فإنّ  ،النتزاع حّق املطالبة بغرامة على يسري كان  ولئن سنة عشر مخسة حدود يف راملقدّ  قادمالتّ  أجل إنّ  -

  النتزاع  أمر نشر  اتريخ من بداية وليس به، وإعالمه منه عللمنتز  ةالغرامة الوقتيّ  املنتزع وأتمني ارابلعق فعليا املنتزعة اجلهة اتريخ حتّوز 
 324األمان القانوين.  ويضمن ةة الفرديّ امللكيّ  وحيمي القضائي الثبات الجتاه هذا ويسّهلة.الّتونسي  ي للجمهوريةالّرمس ائدابلرّ 

 ضمن خاص أجل  على نصيص تّ يف غياب ال خيضع النتزاع بغرامة املطالبة حق  سقوط أن  اعتبار على  احملكمة عملّّ  استقر -
 خبمسة داحملدّ  قادمللتّ  العام األجل إىل 2003 لسنة 26 عدد مبقتضى القانون  تنقيحه وإمتامه قبل  1976لسنة    85القانون عدد  

التّ   عشر سنة وأنّ  يسري من اتريخ  املذكور  ابلتّ األجل  استعجايل  يكون مبقتضى حكم  الذي  القانوين  وأنّ حوز  ه يف حالة عدم  حوز 
 325ابلغرامة.  املطالبة وذلك قصد منه للمنتزع  مقتوحة تبقى ره فإن اآلجالصدو 

 326.النتزاع بغرامة املطالبة ألجل سقوط دعوى القاطعة األعمال من تعدّ  النتزاع غرامة وأتمني املنتزع من العقار حوز -
 ـة:  ة فقه قضائي  كريس احملكمة لقواعد إجرائي  : تالفرع الثاين

 : الت عويض ماد ةلبات يف الط   حتديد : األولالفقرة 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 ظامالنّ  قاتمتعلّ  من هي هلا قارير الالحقةالتّ  وبسائر افتتاحها بعريضة نةاملضمّ  لباتالطّ  إىل جوعابلرّ  الّدعوى مبوضوع دقيّ التّ -

أيّ  اتلقائيّ  هبا مسكوالتّ  اإاثرهت احملكمة على يتعنّي  اليت العام  الجراءات جبوهر صالاتّ  من هلا ملا الّتقاضي أطوار من طور يف 
 327األساسية. 

 مببدأ التقّيد واجب من هبا القائم وال حيّرر وحدهتا الّدعوى عن  يرفع ال للمّدعي املمثّلني احملامني وتواتر الّدفاع تقارير تعّدد -
 328.الّدعوىرسوخ 
غرم بشأن  الّنزاع انعقد أن  بعد فيها وسعالتّ مّت   لطلبات تجاباس الذي البداية حكم - لجراءات  خمالفا يعدّ  ةاملضرّ  طلب 

ستئناف لإل االنتقايل ابملفعول عمال احملكمة هذه على يوجب ا مباولو تلقائيّ  القاضي ويثريها العام ظامالنّ  قاتمتعلّ  من وهي الّتقاضي
 329. الّدعوىإعادة حتديد موضوع 

 رمبا يتيسّ  مرّقمةو  ةوجليّ  واضحة من طالبها بصورة رةحمرّ  الّتعويض  ماّدة يف  لباتالطّ  تكون  أن  رافعاتامل يف ةاألصوليّ  املبادئ من -
القاضي خاص اجتهاد إىل حاجة يف ذلك  دون ة دقّ   كلّ ب ونطاقها هبا املطالبة وجه حصر معه من خالل   سواء الستجالئها من 

 عدم جواز القضاء ومبدأ انحية من حياد احملكمة مببدأ صالاتّ  من لذلك ملا الستنباط يقطر  عن أو استخالصها اضمنيّ  افتاضها
 330أخرى.  انحية من طلب اممّ  أبكثر
املطلوب   ررالضّ  طبيعة بتحديد املتعّلق االستجابة لإلجراءتّم ت مل إذا  حال يف الّدعوى قبول بعدم الّتصريح سوى احملكمة يسع ال -

 331داره. ومق وأوجهه عنه الّتعويض 
 يف املتمثّلة ةاملضرّ  برفع عليها املّدعى إلزام اجلهة إىل صراحة ترمي كانت للّدعوى ةاالفتتاحيّ  ابلعريضة نةاملضمّ  املّدعي طلبات -

وعدّ  الباب  طلب  فتح  وإّن  طريق سدمها  املاء عن  قي  الّتعويض ادات  العن  بتقرير  املشّخص  األرض  الطّلب  مة شريط  وهو  ختبار 
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 منها املشتكى الفتحات عن إحداث امجةالنّ  املضرّة رفع طلب عن استيالء خيرج الدارة عمل اعتبار على بناء الحق املضّمن بتقرير
حتويرا مبدأ يتعارض ما وهو  هلا حتريرا  ال لباتللطّ  ويعترب   نتقايلال ابملفعول  عمال معه جهيتّ  الذي األمر ،الّدعوى رسوخ مع 

 332بسور املعهد.  احملدثة العّدادات وفتحات الباب سدم بطلب تتعّلق ابعتبارها وىالّدع حتديد موضوع لالستئناف إعادة
حتديد  جمال يف الّتعويض  قاضي وظيفة من صميم هو اإّنّ  عليه احلكم تسليط مع نطاقها يف املنازعة عن أجنيب طرف  إدخال إنّ  -
 333موضوعها.  أو طبيعتهال ويرحت أيّ  ذاته حد يف يعكس وال داريّةال املسؤولّية ماّدة يف اخلصومة أطراف
من  وجاهتها يف للخوض حاجة فض دون مآهلا الرّ  جيعل وترقيمها حتريرها دون  اختبار إبجراء الذن  حدود يف لباتالطّ  حصر -
 334املوضوع.  حيث
 335األخرية . لباتابلطّ  الّدعوى مناط حتديد يف العربة تكون  -
وسع ه يبقى من اجلائز التّ يف عريضة دعواه، فإنّ   املّدعيد مبا يورده  تحدّ فقه القضاء على اعتبار أن نطاق املنازعة ي  لئن استقرّ  -

 336لبات. تلكم الطّ  بني ط الوثيقالّتاب شرط رتوفّ  ماكلّ فيها  
بل  لتأويلها للمحكمة جمال  ال هفإنّ  لبس فيها، ال  واضحة لباتالطّ  كانت مىت هأنّ  الّتقاضي يف ةاألصوليّ الجرائّية   القواعد من -
 337عباراهتا.  بصريح امااللتز  وجب
 قبل عليها كانت اليت حبالتها الّدعوىينقل    الستئناف أنّ  على ينصّ  الذي داريّةال احملكمة قانون  من 65 ابلفصل اقتضاء -

رصيدها   يف الدارة فتصرّ  عن اجمالنّ  ررالضّ  عن الّتعويض  طلب من أساس دعواه اعن تغيريللطّ  جيوز ال هفإنّ  املستأنف صدور احلكم
 338ستيالء.عن ال الّتعويض قاري إىل طلب الع

عنهما  الّتعويض  واستناد األطراف قهما بذاتبينهما وتعلّ  الوثيق طالّتاب يستوجب واحدة قضّية صلب صفقتني يف الّنظر قبول -
 339حده.  على منهما كلّ ل مستقال فحصا من احملكمة معا الفصل فيهما يستدعي ال  وأن  ببالسّ  لذات
املستأنف اقتصر  إذا هأنّ  داريّةال احملكمة قانون  من 65 الفصل من ةالثالث  الفقرة اقتضت -  دون  الّدعوى رفض  على احلكم 

 األوىل الّدرجة قضاة إىل قضّيةال إرجاع مع بنقضه حتكم أن فلها وجاهة ذلك عدم الستئنافّية ائرةالدّ  موضوعها ورأت  اخلوض يف
هلاللنّ  موضوعها كما  أن  قابال املوضوع كان  إن  ظر يف  وطاملا للبتّ  تتصّدى للفصل  موضوع   فإنّ  طلباهتما الّنزاعطرفا   حّدد فيه. 
 340ظر فيه.صدي للنّ التّ  لّتايله ابواجتّ  يعترب جاهزا للبتّ  قضّيةال

يف    الّنظرجه لذلك  ال جيوز إاثرة نزاعني خمتلفني من حيث املوضوع و موّجهني ضد جهتني خمتلفتني صلب عريضة واحدة ويتّ  -
 341الثاين.  لّنزاعة ابرتبطفقط وحفظ احلق خبصوص الطلبات امل األّولثار يف املقام امل الّنزاع

والثاين   ابللغاء أوهلما يتعّلق عندما واحدة دعوى  صلب فرعني بني اجلمع مبدأ قبول على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -
 342بينهما.  املتينة ابطةالرّ  عنصر توفر شريطة لّتعويض اب

 : الت عويض ماد ةطات القاضي يف سل: الفقرة الثانية
بسلطة - احملكمة  ابتّباع غري وهي املّدعيحلق   الذي  ررالضّ  توافق اليت الّسقوط نسبة حتديد  يف القرار حتتفظ   طريقة ملزمة 

أحد  حرجّ ت أو سبالنّ  معّدل مثال تعتمد أن ا فلهاقضائيّ  املنتدبون  اخلرباء ل إليهايتوصّ  اليت الّسقوط نسب مع عاملالتّ  خمصوصة يف
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به من  تستنري ما  ضوء اخلرباء على إليها لتوصّ  اليت تلك عن خمتلفة سقوط نسبة خمّولة لتحديد أنا كما اآلخر، الختبارات على
أخرى  به من تستأثر ما ضوء انحية وعلى من الختبار بتقارير املضّمنة العلمّيةو  ةالفنيّ  اجلوانب هذا   يف اجتهاد سلطة من انحية 

 343ة ختّول هلا ذلك. من معطيات موضوعيّ  قضّيةر لديها مبلف العتماد على ما توفّ اخلصوص ابل
وذلـك  للفصـل وهتيئتهـا حقيـق فيهـاوالتّ  السـتيفاء حتضـريها مناسـبا يـراه مبـا اخلصوم تكليفو  الّدعوى توجيه سلطة القاضي ميلك -

هلـم  صـلة ال مـن وإخـراج املنازعـة يف أطـراف وإدخـال نيـّةاملعضـد اجلهـة  الـّدعوى لـه توجيـه لخيـوّ  مـا وهـو ستقصـائيال دوره إطـار يف
 344.الّنزاع فصل يقتضيه حسبما

 : إلستئنافبشروط القيام اب  ةاملتعل ق املبادئ : القسم الثالث
 ات وإجراءات املطلب واملذك رة: ي  شكل : األو لالفرع 

 اته: ي  شكلوإجراءاته و  اإلستئناف أجل تقدمي مطلب : األولالفقرة 
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالمة انتهت احملك

يف أجل شهر انطالقا من اتريخ   الستئنافّية  الّدوائرأمام    الطّعنتّم  أن ي  داريّةالمن قانون احملكمة    60تقتضي أحكام الفصل   -
ابلقرار  العالم يفيد ما امللف يتضّمن مل وطاملا يذنف التّ  عدل بواسطة أو املثبتة لتاريخ العالم داريّةال ريقةللطّ  وفقا احلاصل العالم

املوّجه العالم لبلوغ املثبتة ةالربيديّ  البطاقة يتضّمن مل كما نفيذالتّ  طريق عدل املنتقد عن املنافسة من الداري   املمّثل إىل جملس 
 345ميعاده القانوين.  يف يكون مقّدما املستأنفة قيام فإنّ  املستأنفة ركةالقانوين للشّ 

 العالم اتريخ من انطالقا  يسري   لستئنافاب   الطّعن أجل أنّ  داريّةال احملكمة قانون  من 60 الفصل مقتضيات من يستخلص  -
 346رفني.الطّ  ألحد حيصل اليقين الذي قد ابلعلم  لّتايلاب عربة فيه وال ابحلكم املطعون 

 طاملا جمّردا يعدّ  اآلجال خارج ابلقيام  املتعّلق فعالدّ  ا فإن لقائيّ ت ولو القاضي ويثريها العام ظامالنّ  هتمّ  الّتقاضي آجال كانت لئن -
 347مل يتضّمن امللف كما مل يدل املستأنف ضّده مبا يفيد إعالم املستأنف ابحلكم املطعون فيه منذ أجل يتجاوز الشهر. 

فيه   املطعون  البتدائي كماحل من املستأنف لنسخة متسلّ  يفيد ما غياب يف  لستئنافاب الطّعن آجال احتساب منطلق يكون  -
 348املوجه من مصاحل الربيد.  األّولبداية من اتريخ الشعار 

فإّن   2005 أوت 20 يف فيه العالم ابحلكم املطعون مّت   أنه نتتضمّ  الستئناف عدم يف بشهادة هاضدّ  املستأنف أدلت لئن -
قانون   من 58 للفصل طبقا ابحلكم املستأنف إعالم يفيد ما فاملل نطاملا مل يتضمّ  الطّعنآجال   الحتساب به يعتدّ  ال اريخذلك التّ 
 349. داريّةالاحملكمة 

 من الشاسع بني اتريخ صدور احلكم املستأنف واتريخ تقدمي املطلب املاثل والذي يقارب الثالثني شهرا و إىل الفارق الزّ  لّنظراب -
ختمه نسخة   حسب تسّلم أنّه املستأنف إىل احملكمة من كتابة هةاملوجّ  مابحلك املثبتة لإلعالم الوثيقة إىل جوعابلرّ  تبنّي  حريالتّ  مبزيد

تنفيذ طريق عن تبليغ حمضر ابلعالم بواسطة ضده املسنأنف بقيام ذرعالتّ  منه ولذلك فإنّ  أجل  يف مديدالتّ  من شأنه ليس عدل 
 من قانون  58 الفصل من األوىل والفقرة 60 ابلفصل ةالوارد  القانونّية يغوفق الصّ  حصل قد العالم أنّ  طاملا املنتقد، ابحلكم العلم

 350. القانونّية ات الوضعيّ  استقرار من ميسّ  أن  شأنه من خبالف ذلك القول وأنّ  داريّةال احملكمة
تدارك ذلك لستئنافاب فيه املطعون  البتدائي احلكم عدد يف اخلطأ يف  لاملتمثّ  اخللل إن  - أجل   انقضاء بعد إالّ  اخللل وعدم 
احلقوق من 67 الفصل حّدده الذي ئنافالست اجلبائّية جمّلة  أن  ال  البتدائي  ابحلكم العالم اتريخ من بشهر والجراءات  يعدو 

وأّن   األجل خاّصة خارج تداركهمّت   حىّت وإن  شكال الستئناف رفض  إىل يؤّدي  ال الذي البسيط  املاّدي اخلطأ مبثابة يكون سوى 
 

 2010ديسمرب  31بتاريخ  17009/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    343
 2010ويلية ج  14بتاريخ  13073/1القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف    344
 2010ديسمرب  16بتاريخ  27304القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   345
 2010مارس  29بتاريخ  310171القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    346
 2010فيفري  25بتاريخ  27469القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   347
 2010فيفري  23بتاريخ  27329عدد القضّية احلكم االستئنايف الصادر يف   348
 2010جويلية   1بتاريخ  27484القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   349
 2010ديسمرب  24بتاريخ  28138القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   350
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 ذكر من الغاية أنّ  ة كماجاريّ ة والتّ املدنيّ  رافعاتمن جملة امل 130ابلفصل  نصيصات الواردةابلتّ  الخالل على البطالن  يرّتب مل املشرّع
 351بتدارك اخللل. ّققتحت قد ،اآلخر الطّرف وهو إعالم إليه، املشار  130الفصل البياانت الواجبة صلب

نصيص التّ مّت   اليت ةستثنائيّ ال احلاالت عن  رف املستأنفوالطّ  الّنزاع موضوع خروج  من غم الرّ  على مباشرة الستئناف رفع مىت -
حمام الطّعن ةإمكانيّ  على خبصوصها إانبة  القابلة   الجراءات من تعدّ  احملامي إانبة أنّ  ضرورة الجراء بتصحيح املطالبةتّم  ت دون 

بذلك من   املطالبة  االقتضاء بعد عند أو اتلقائيّ تصحيحها  تّم  ي مل مىت إال شكال القيام رفض  إىل  هبا الخالل يؤول ال واليت صحيحللتّ 
 352احملكمة. 

 داريّةال احملكمة قانون من 59 املستثناة مبقتضى الفصل احلاالت غري يف اوجوبيّ  إجراءا تعدّ  الستئناف طور لدى احملامي إانبة -
بعد   أو اتلقائيّ  تصحيحهاتّم  ي مل مىت إال شكال القيام رفض إىل هبا يؤول الخالل  ال صحيح واليتللتّ  القابلة الجراءات من هغري أنّ 

 353املطالبة بذلك من احملكمة. 
 املعهد عن عوضا  العيون  اضألمر الوطن   املعهد ذكر  العيون فإنّ  لطب  الرايس  اهلادي معهد هي املطلوبة اجلهة كانت لئن -
   أن  يعدو ال  إذ الّدفاع يف  األخري هذا حق  يف من شأنه أن يؤثّر خص الشّ  خطأ يف   يشّكل ال الستئناف  ومذكرة مبطلب املذكور
 354ذلك.  على أّشر الذي املذكور للمعهد بلغت قد املستندات ة أنّ خاصّ  املعنّية سةيف تسمية املؤسّ  ماديّ  غلطا إالّ  يكون 

 اهتا: مرفقو  اإلستئناف رة مذك  : الفقرة الثانية

 ة:لّتالياإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 ومصاحيـبها  الطّعن أسباب بيان  يف يديل مبذكرة أن  استئناف دون  مبطلب املستأنف تقّدم  إذا    الستئنافبسقوط    الّتصريحه  اجتّ  -

 355.داريّةالمن قانون احملكمة  61الشهرين املنصوص عليه ابلفصل  أجل انقضاء قبل
 يفيد وما الطّعن أسباب بيان  يف استئناف وأدىل مبذكرة مبطلب املستأنفة حمامي  تقّدم   إذا  الستئناف بسقوط الّتصريحيتجه   -
 خالل املستأنف القضائي القرار من بنسخة الدالء  أغفل أنه إالّ  الشهرين املذكرة خالل أجل  من تلك بنظري ضدمها املستأنف إبالغ

 356.داريّةال احملكمة قانون  من  61الفصل بذلك نفس األجل املستوجب خمالفا
إزاء   املستأنف على حممول الطّعن أسباب مذكرة بيان  صحبة فيه املطعون  احلكم من وبنسخة الستئناف ء مبطلبالدال واجب -
 357سواها.  دون  املذكرة من بنظري إالّ  ضّده إبالغ املستأنف يفتض ال فيما احملكمة كتابة

 358ضده. للمستأنف ال للمحكمة تكون  املنتقد احلكم من بنسخة الدالء وجوبّية إن  -
 الستئناف مستندات تقدمي  عدم على  الّسقوط جزاء رّتب أنّه داريّةال احملكمة قانون  من 61 الفصل إىل ابلّرجوع تبنّي ي -

 الّسقوط أجل انقضاء وقبل احلال قضّية يف قّدم املستأنف أنّ  إالّ  املطلب، اتريخ تقدمي  من شهرين خالل هلا واملؤيّدات املصاحبة
 ذلك بقبول الّتصريح احملكمة وكان على داريّةال احملكمة قانون  من 32 الفصل معىن على الستئناف يف الّرجوع مطلبا صرحيا يف

 359. الستئناف بسقوط أن تصرّح ال القانونّية الّشروط مجيع طاملا استوىف املطلب
امل من 134 الفصل مقتضيات من الواضح - أنه  رافعاتجملة   بتوجيه النشر إعادة طالب إلزام على مل ينصّ  املدنية والتجارية 
 360ضده.  للمستأنف املبّلغ االستدعاء للجلسة اتمرفقبني  من احلكم من نسخة

 
 2010فيفري   1بتاريخ  39614القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    351
 2010جوان  10بتاريخ  27272القضّية عدد الصادر يف  احلكم االستئنايف  352
 2010جوان  10بتاريخ  27271القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   353
 2010أكتوبر  22بتاريخ  27478القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   354
 2010أفريل  16بتاريخ  27623القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   355
 2010ديسمرب  24بتاريخ  27854القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   356
 2010ديسمرب  4بتاريخ  27640القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   357
 2010ديسمرب  24بتاريخ  27331القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   358
 2010نوفمرب  27بتاريخ  310605القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    359
 2010فيفري   15بتاريخ  39782القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    360
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 ال فيه املطعون  احلكم موضوع مىت كان  برمته إال لالستئناف لّنسبةاب فسادها عنها يتتب ال الجراءات تشوب اليت العيوب -
احنصرت هذه  إذا حبيث الّنزاع يقتضيه الذي احلل عن املتتبة اآلاثر إىل من عدمها ابالستناد للتجزئة  احلكم قابلية تقدير يتجزأ ويكون 

 على الطرف الستئنافيتسلط   أن  للتجزئة وميكن قابال يكون  احلكم فإن  اآلخر البعض  دون  لفائدهتم احملكوم البعض من يف اآلاثر
يف حق   الستئناف بسقوط الّتصريح يتجه فإنه جزئةللت  احلكم قابل أن  وطاملا البقية لذلك دون  حقه يف يصدر أو سواه دون  املعن

 361لباقي املستأنف ضدهم. لّنسبةتبليغه املستندات وقبوله ابتّم املستأنف ضده الذي مل ي
سند  أي يتضمن ومل تعديله أو نقضه يكن يرمي إىل ومل الستئناف موضوع احلكم على يتسلط مل املستأنف بتقرير جاء ما إن  -

 داريّة الاحملكمة  قانون  من  61 الفصل فرضه  ما طبق الطّعن أسباب وجواب  أن حتمل اليت جيب املذكرة مقام يقوم ال لّتايلاب لذلك وهو
 362.الستئنافإيداع مطلب  من الشهرين فات أجل إن  الّسقوط عنه رتب املشرع ألن  للتصحيح قابل غري الجراء املختل وهذا

من قانون   61مبا يتوافق مع عبارة "تقدمي" الواردة ابلفصل    داريّةالاحملكمة   بةبكتا  تسجيلها هو الواثئق  تقدمي  يف العربة إن  -
 363لعتماد اتريخ توجيهها بواسطة الربيد.  لّتايلوال جمال اب داريّةالاحملكمة 

املستأنف إّّنا تكمن يف متكني    الستئنافالعربة من اشتاط املشرّع إدالء املستأنف مبا يفيد تبليغ خصمه نسخة من مستندات   -
حصول الرّد   صورة يف عدمه من  الجراء  ذلك احتام من احملكمة تثّبت إىل عدم يفضي الذي  األمر  الّدفاع يف  حّقه ممارسة ضّده من

 364. ّققتحت قد إرسائه من الغاية املستندات ابعتبار أنّ  على
. الّدفاع يف حلّقه ضّده املستأنف وضمان ممارسة ةاملواجه مبدأ احتام إىل يرمي إجراء هو الطّعن مذّكرة تبليغ يفيد مبا الدالء -

 .  الطّعن إجراءات سالمة مدى يف للبتّ  القاضي صميم صالحيات يف لذلك يندرج التبليغ صّحة من وإّن التثّبت
ارس فيه التبليغ للمستأنف ضده مبقرّه األصلي وهو املكان الذي يقيم فيه عادة أو املكان الذي ميتّم  إّن األصل يف األمور أن ي -

اب جتارته  أو  الفصل    ةاملتعّلقللمعامالت    لّنسبةمهنته  عبارة  سليما حسب  أيضا  يعّد  التبليغ  أن  غري  املذكور،  جملة    8ابلنشاط  من 
 مبقره املختار.  مّت للشخص أينما وجد أو مىت مّت املدنية والتجارية مىت  رافعاتامل

ذ يتوىل تضمني االتفاق الصادر عنه بندا ينص فيه على حمّل خمابرته إن اختيار املقّر إّنا هو فعل إرادي يصدر عن الشخص إ -
ذلك االتفاق، أو يتوىل إعالم املتعاملني معه بعنوان خيتاره، أو يتوىل توكيل حمام للدفاع عنه فتنطبق عليه أحكام    تطبيقب  يتعّلقفيما  

اليت هو انئب    الّتقاضيحملامي يعّد مقرا خمتارا ملنوبه يف درجة  املدنية والتجارية واليت تقتضي أن مقّر ا  رافعاتمن جملة امل   68الفصل  
 فيها. 

خمتارا  مقرّا يعدّ  ال احملامي مقرّ  أنّ  اعتبار احلكم على بصدور تنتهي الّتقاضي درجة أنّ  إىل احملكمة استنادا هذه عمل  جرى -
 األطراف إرادة  عن املتتّبة املقابل يستخلص النتائج يف القاضي أنّ  التاريخ غري لذلك الالحقة بكافّة الجراءات يتعّلق فيما للشخص 

 ابحلكم العالم منها وخاصة احلكم لصدور الالحقة الجراءات مىت تضّمنت احملامي ملكتب التبليغ خبالفه فيقّر بصّحة تقضي اليت
احملامي اختيار جتديد أو مقرّا مكتب  تواصل مىت خمتارا   الطّورخالل   مبكتبه املستندات يغتبلمّت   الذي احملامي نفس نيابة ثبت 

 دفع كلّ  وغياب يف األصل الجابة إىل حصول لّنظراب وذلك  للواقع مطابقا كان  خمتارا مقرّا مكتبه أّن اعتماد مىت حتّقق  أو  الستئنايف
 365فيه. قبل اخلوض الجراءات خبرق

بصدور احلكم فيها حبيث يكون تعيني مقرّه مقرّا وينتهي    قضّيةالذي نشرت فيه ال  الطّوراحملامي يقتصر على    تكليفلئن كان   -
التنصيص يف  مّت  مىت    الستئنافاليت يكون انئبا فيها فإنه ميكن أن ميتّد إىل تبليغ مستندات    الّتقاضيخمتارا ملنوبه مقصورا على درجة  

 366احملامي. ذلك مبكتب يكون  املخابرة حمل  أن على حمضر العالم ابحلكم
جيعل التبليغ    الستئنايف  الطّور املقر املختار للمستأنف ضده ويف غياب ما يفيد اختيار عنوان جديد يف  إبالغ املذكرة إىل غري -

 367يف غري ذلك العنوان خمتال وعدمي األثر القانوين. 
 

 2010ديسمرب  30بتاريخ  27818القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   361
 2010مارس  12بتاريخ  26004القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   362
 2010ديسمرب  24بتاريخ  28027القضّية عدد   احلكم االستئنايف الصادر يف  363
 2010جويلية   15بتاريخ  310036القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    364
 2010ديسمرب  16بتاريخ  27996القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   365
 2010ديسمرب  4بتاريخ  26044القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   366



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 43 

 ة أبطراف احلكم املستأنف وابألشخاص املشمولني به: رتبطامل الش روط: الفرع الثاين
 صفة واملصلحة: وجوب توف ر شرطي ال : األولالفقرة 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
لغاية نقضه أو تعديله إّّنا تتحّدد حبسب منطوقه فيما    لستئناففيه اب  الطّعن صفة األشخاص املشمولني ابحلكم اليت ختّول   -

  .القانونّيةهم مراكز من  غرّي  أو مصاحلهم من مسّ  أو طاهلم منه
 أثناء ملحوظاته  وإببداء ابلردّ  متت مطالبته إىل أنه لّنظراملنستريكمتداخل اب جامعة رئيس على املنتقد احلكم طالع نصّ  ئنول -

مل طور لدى التحقيق سري فإنّه  إليه   ميسّ  ومل التزام حيّمله أي ومل عليه يتسّلط البداية  ينتمي  الذي  السلك  وأن  مصاحله سيما  من 
 أن  للّدولة وطاملا املركزيّة الدارة عن  ف ابلقطاع. وطاملا كان القرار املطعون فيه صادراكلّ إىل الوزير امل  لّنظراملستأنف ضّده راجع اب

 ألمر اب املعن الوزير ضدّ  إال موّجهة تعدّ  ال الّدعوىقانوين فإن   تفويض  مبوجب كان  ولو  طبيعته من يغرّي  أخرى ال سلطة من إمضاءه
مقّدما ممن ال   لطّعنمبا جيعل قيام املمثل القانوين جلامعة املنستري اب احملكمة هذه قانون  من  33الفصل   من ةالثاني الفقرة أبحكام عمال

 368صفة له وحري بعدم القبول. 
 البتدائيإال أن األجـل احملتوم وافاه قبل أن يقع الفـصل فيها، وأصدرت احملكمة حكمها  املّدعيمن   البتدائّية الّدعوىقدمت  -

أو   أحد األطراف بوفاة قضّيةال يف الّنظر أنّه " يعطل داريّةال احملكمة من قانون  48 هبا واقتضى الفصل القائم بوفاة تعلم أن  دون 
 احملكمة فيها وتستأنف التحقيق تمخي مل ما احملكمة بكتابة وتودع عنه، النيابة صفة زوال أو القانوين انئبه وفاة أو الّتقاضي أهلية بفقده

 أجل  يف ذلكتّم  ي الصفة، على أن عنه زالت  من أو مقام األهلية فاقد مقام يقوم أو من  املتويف وارث  من بطلب قضّيةال يف التحقيق
 حمضر خالل من وثبت للمحكمة الستئنافّية  قضّيةال  رمست احملكمة" وطاملا بكتابة إيداع امللف اتريخ من سنوات الثالث ال يتجاوز

حالة قاريروالت الستئناف تبليغ مستندات فإنّ لستئنافاب للطعن سابقة واقعة كانت اليت الوفاة الالحقة   املذكور 48 الفصل ، 
 صرحيا طلبهم ، وجاءقضّيةرغبتهم يف متابعة سري ال عن ضده بواسطة حماميهم املمستأنف ورثة الراهن. وطاملا عرّب  الّنزاع ينسحب على

  369بـقبوله. الّتصريحواملصلحة، فإنه يـتعنّي  الصفة له وممن
 ية هلا مماكلّ  بصفة احملكمة قد استجابت تقرير هلم آخر ضمن البداية حمكمة أمام املستأنفون  هبا تقّدم  اليت كامل الطلبات إن  -
 370يف ذلك احلكم. لستئنافاب الطّعن يف مصلحتهم معه تنفي

العام   فكلّ امل فإن  احمللّية التّنميةو  الّداخلّيةوزير    ضد صدر وأنه الّسلطة جتاوز اّدة مب تعلق فيه املطعون  البتدائي احلكم أن  طاملا -
 371املستأنف.  ابحلكم مشموال يكن مل أنه عن فضال الّنزاعيف  الوزير املذكور متثيل صفة ميلك ال الّدولة بنزاعات

لتقدمي  الّسلطة منه جيعل  الّسلطة جتاوز  دعوى  إطار يف الّدولة متثيل بصالحية الوزير متّتع -  ضدّ  الستئناف بمطال املؤهلة 
 ومعنّي  خاص تفويض  مبقتضى إال إليه املسند الختصاص هذا يتخلى عن أن له ميكن وال الطار هذا يف الّصادرة البتدائّية األحكام

 أنه ةالديوان ضرور  رئيس إىل املسند المضاء لتفويض  لّنسبةاب الصورة غري وهي العمل هبا اجلاري بذاته يصدره طبقا للقوانني والتاتيب
 أخرى انحية ومن انحية من املفوضة الّسلطة  هامّ م ابنتهاء آليا ينتهي المضاء تفويض  أن مفعول واحلال أسبق وزير قبل من مسند

وهذه  مشموالته يف تدخل التتيبية اليت الصبغة ذات النصوص ابلواثئق ابستثناء  تتعّلق الديوان  لرئيس املفوضة المضاء سلطة  فإن 
أو   الّسلطة دعوى جتاوز يف  داريّةال احملكمة أمام ال هبا ةاملتعّلقالواثئق   إمضاء أو الّتقاضي إبجراءات القيام تضمناملشموالت ال ت

 372األخرى. احملاكم أمام وال غريها
بلدية  رئيس عن الصادر البناء يف إبلغاء قرار التخيص  جمّددا والقضاء البداية حكم نقض  إىل يرمي  لستئنافاب الطّعن أن  طاملا -

وال    داريّةالمن قانون احملكمة    63من الفصل    األوىلطبلبة فإن توجيهه ضّد هذا األخري يعترب يف طريقه ومطابقا ملقتضيات الفقرة  
 

 2010جوان   5بتاريخ  27295القضّية عدد كم االستئنايف الصادر يف  احل 367
فيفري   25بتاريخ   27597القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  و  2010جوان  10بتاريخ  27659القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   368

2010 
 2010ماي  14بتاريخ  27448القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  369
 2010ديسمرب  24بتاريخ  27533القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   370
 2010نوفمرب  19بتاريخ  27965القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   371
 2010ماي  6بتاريخ  27798القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   372
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عمال أبحكام الفقرة الثانية من نفس الفصل   الطّوريعيبه عدم توجيهه ضّد املنتفع برخصة البناء والذي حيق له أن يتداخل لدى هذا  
 373.الّنزاعيف  للفصل مفيدا ذلك رأت أتذن إبدخاله مىت أن  للمحكمة كنمي كما  63

الذي  النتداب قرار بتنفيذ ابألساس يتعّلقاملاثل   الّنزاع أنّ  العلمي إال والبحث العايل الّتعليم وزير من النتداب قرار صدر لئن -
مّت  ضده   ابملستأنف ةاملتعّلق  البياانت كلّ  حتمل اليت الوثيقة وأنّ  بذلك خاصة  املعنّية اجلهة بوصفه  املستأنف على الديوان  إحالتهمّت  

طرفا  ابعتباره فحسب بل ملحوظاته  طلب  جمرد أجل من يكن مل  إبتدائيّا الديوان  إدخال ولذا فإنّ   إبتدائيّا قبل املتداخل من إعدادها
 374. الستئنافمما يبيح له حق  الّدعوىيف 

قانون  19 الفصل وأن نص  بدون  استثناء ال أن  العام القانوين املبدأ اقتضى طاملا -  األحكام يستثن مل  داريّةالاحملكمة   من 
 ةالمكانيّ  عن  الّنظر بصرف وذلك لستئنافاب فيها عنقابلة للطّ  تكون  هذه األحكام فإنّ  الطّرح مطالب بقبول القاضية  البتدائّية

قضيّ  طرح  طلب  الذي  للمتقاضي  ألحكام القيام شروط مراعاة  مع جديد من دعواه برفع تهاملتاحة  نفس   من 32 الفصل طبقا 
 375القانون. 

 

 العرضي:  اإلستئناف: الفقرة الثانية
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 أساسي إبجراء إخالال يشّكل طلبات املستأنف ضّدها على دوالرّ  العرضي الستئناف إىل الشارة املوضوع حمكمة إمهالّّ  إن  -
 376.الّدفاع حلق  هضما ويعدّ  العام النظام يهمّ 

مبوضوع    الستئنافإّن   - مقّيدا  يكون  عليها   الستئنافالعرضي  يتسّلط  مل  احلكم  من  فروعا  يشمل  أن  جيوز  وال  األصلي 
 377األصلي.  الستئناف

 

 : الد ولةم بنزاعات ف العاكل  من طرف الوزراء والقيام ضد  امل الد ولة شرط متثيل : الفقرة الثالثة
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

الفصل   - القانون عدد    األّولإّن  أنّ   1988مارس    7املؤرخ يف    13من  ميثّ اقتضى  امله   العام  كلّ ل  أن    كلّ ك  الّدولةف  ودون 
   .جزئةللتّ  قابل غري اقانوني  شخصا لشكّ ت الّدولة أنّ  ذلك يف واألساس ض للوزاراتيتعرّ 

 النتقايل ابملفعول وعمال الطّور هذا خالل للمحكمة جيوز أنّه إىل لّنظراب  الستئناف أتثري على له ليس الوزارة ذكر  يف اخلطأ  -
 ارةوز  عن  والسكان عوضا  الّتجهيز وزارة حق  يف العام فكلّ امل إبحالل  وذلك البداية إىل حكم باملتسرّ  لإلستئناف تصحيح اخلطأ

 378. عقاريّةال الّشؤون  و الّدولة أمالك
  الّدعوى توجيه يهم داريّةال ذات الصبغة عمومّيةال  ؤّسساتاملو  الوزارات حق يف الّدولة بنزاعات العام فكلّ امل ضد القيام إن  -
 379فيها.  حقيقالتّ  مخت إىل وصوال افتتاحها عريضة من انطالقا نشرها مراحل من مرحلة أيّ  يف قيتحقّ  أن  لّتايلاب وميكن برمتها

 : لت عقيباب  الط عنإبجراءات   ة املتعل قاملبادئ  :  الر ابع القسم 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 380عقيب. غري قابلة للتّ  الّسلطةجتاوز  ماّدةيف  الّصادرةاألحكام  -
 381نفسها.  تلقاء نم ولو إاثرهتا احملكمة على ويتعنّي  وجوبّية املسقطات -

 
 2010ماي  6بتاريخ  27267د القضّية عداحلكم االستئنايف الصادر يف   373
 2010جانفي  29بتاريخ  27172القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   374
 2010فيفري  23بتاريخ  27329القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   375
 2010ماي  10بتاريخ  310219القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    376
 2010أفريل  26بتاريخ  310354القضّية عدد يف   القرار التعقييب الصادر   377
 2010جوان  18بتاريخ  27778القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   378
 2010جويلية  15بتاريخ  27571القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   379
 2010نوفمرب  27بتاريخ  311252القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    380
 2010فيفري   1بتاريخ  310265القضّية عدد قرار التعقييب الصادر يف   ال 381
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لإلجراءات  عاّمةال ابألحكام  املتعّلق الرّابع العنوان  من األّول الباب ضمن ورد داريّةال احملكمة قانون  من 32 الفصل أن  طاملا -
أمام  الطّعون و  عاوىالدّ  سائر على يطّبق فإنه داريّةال احملكمة لدى  الطّعن بينها ومن احملكمة هذه هيئات خمتلف املقامة 

 382. عقيبلتّ اب
 :لت عقيب اب  الط عنآجال : األو لالفرع 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 383مفتوحة.  تبقى الطّعنآجال  فإن  فيه املطعون  الستئنايف ابحلكم املعّقب لعالم اثبت اتريخ يوجد ال طاملا -
توجيهها الوصول  مضمونة سالةالرّ  عددعلى    الستئنايف ابحلكم العالم حمضر تنصيص  عدم -  إطار يف ةاملعّقب إىل الواقع 

( مراء احل الربيدية ابلبلوغ )البطاقة العالم ببطاقة ضدها املعّقبإدالء   وعدم جاريةوالتّ  املدنية رافعاتامل جملة من  8إجراءات الفصل  
 384. الطّعنبدء احتساب آجال ف عليها بليغ اليت يتوقّ ثبت يف صحة إجراءات التّ مينع احملكمة من التّ 
 : الت عقيبي ة  الد وائرفة يف القيام ومتثيل األطراف أمام ة القيام والص  أهلي  : الفرع الثاين

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 385. الّتعقيب ولو يف طور  قاضيالتّ ظام العام وجيوز إاثرهتا يف مجيع أطوار فة يف القيام هي من متعلقات النّ الصّ  -
 ذلك يف لّتعقيباب لطّعناب  القيام املصلحة يف يفقدها ال األوىل الدرجة أمام حمكمة قضّيةال نشر إبعادة اجلباية إدارة مبادرة -
 386. البتدائّية الّدعوى عريضة ببطالن  جديد من نقضه والقضاء قصد احلكم
 املعّقب  احلكم عليها تسّلط اليت الّدعوىطرفا يف   كان  من يف الّتعقيب رفع داريّةال احملكمة قانون  من 70 الفصل حصر لئن -

 أّن املصلحة  على استقرّ  احملكمة هذه قضاء فقه فإنّ  فيه املطعون  ابحلكم يكن مشموال مل نممّ  الّتعقيب مبطلب القيام معه جيوز ال مبا
صفة    املالّية هلا  الدارة   الجباري وظيفالتّ   ماّدة يف الّصادرة القرارات يف نلطّعاب ةاملتعّلق اتالّنزاع يف   الّتقاضياليت   عاّمةالهي 

التّ  الدارات  ذلك  مينع أن دون لألداءات ملاجلهويّ  راكزامل يف لةممثّ  هلا ابعةالالحمورية    احملاكم يف لدى متثيلها من األداءات راقبةة 
 387. املذكورة اتالّنزاع 

 وزارة  بتنظيم  املتعّلق 1999 أفريل 23 يف املؤرخ 1991 لسنة 556 عدد األمر من 19 الفصل أحكام إىل ابلرجوع يتبني -
 ابلجراءات والقيام لّتعقيباب الطّعن جدوى ودراسة ةاملختصّ  احملاكم لدى أبساس األداء ة املتعّلق ةاجلبائيّ  اتالّنزاع  متابعة أنّ   املالّية

 صميم يف يدخل ةاملختصّ  احملاكم أمام لألداءات عاّمة ال ومتثيل الدارة  يبّيةالّتعق القضاي   يف ةدفاعيّ  مذّكرات وإعداد للغرض الالزمة
 388القضائي.  لحوالصّ  اجلبائي الّنزاع وحدة اختصاص

يف   الّتقاضي صفة هلا ةالحموريّ  أو  ةيّ مركز  كانت سواء املالّية  بوزارة ةاجلبائيّ  املصاحل أنّ  على  احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -
 مندرجا يف يعدّ  الذي املاثل الّتعقيب رفع تتوىل ن أ هلا  اجلبائية مراقبةلل عاّمةال دارةال فإنّ  لذا ة اجلبائيّ  املاّدة يف لطّعناب ةقاملتعلّ  اتالّنزاع 

 389اختصاصها.  صميم
مينع األداءات راقبةمل اجلهوي املركز ضد الستئنايف احلكم صدور أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -  اّمةع ال  الدارة ال 

 390ة. اجلبائيّ  اتالّنزاع  يف بتمثيلها فةكلّ وم هلا اتبعة ةالحموريّ  إدارات هي ةاجلهويّ  راكز امل أن  طاملا لّتعقيباب فيه الطّعن لألداءات من
 طّعون ال وتقدمي  ةاجلبائيّ  اتالّنزاع مبتابعة  املعنّية "اجلباية مصاحل" من جملة احلقوق واالجراءات اجلبائية   55 الفصل حيّدد مل لئن -

 لألداءات عاّمة ال والدارة األداءات  راقبةمل اجلهوي  املركز إىل فةالصّ  اسناد هذه على مستقرّ  احملكمة قضاء هذه فقه فإنّ  يف شأنا

 
 2010جوان   21بتاريخ  310653القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    382
 2010مارس  29بتاريخ  310225القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    383
 2010ديسمرب  13بتاريخ  311307القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    384
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310619القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    385
 2010فيفري   15بتاريخ  310222القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    386
 2010ديسمرب  31بتاريخ  311212القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    387
 2010فيفري   1بتاريخ  39962ّية عدد القض القرار التعقييب الصادر يف    388
 2010أفريل  26بتاريخ  310128القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    389
 2010جوان   7بتاريخ  310552القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    390
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 األداءات راقبةاجلهوي مل  املركز ضدّ  الستئنايف احلكم صدور معه يكون  الذي  األمر املصاحل، هذه لوحدة اعتبارا  املالّية  وزير وكذلك
مؤثّ  ابسبق علىغري   ذلك  يف عنللطّ  القانونّيةفة  الصّ  هلا اليت لألداءات  عاّمةال الدارة قبل من املقّدم الّتعقييب الطّعن سالمة ر 

 391احلكم. 
  يف يكون  الّتابّية ةالالحموريّ  مصاحله له لدى ستدعاءال توجيه مع ةاجلبائيّ  الدارة بوصفه رئيس املالّية  وزير ضد مباشرة القيام إنّ  -
الحموري   تنظيم اعتماد حنو متّجهة ةاجلبائيّ  والجراءات احلقوق جملة من   55الفصل صياغة عند كانت عاملشّر  نّية أن  طاملا طريقه
 ائمة لتمثيلالدّ  فةالصّ  املالّية فيه لوزير  تبقى والذي عنها  داملتولّ  الّتقاضي طور  إىل ووصوال راقبةامل طور منذ إدارة اجلباية جمال  يف كامل

 392عليها.  ائسيةالرّ  الّسلطة صاحب ابعتباره ةاجلهويّ  املصاحل
 اليت للقضاي  لّنسبةاب وجوبّية نيابة احملامي كانت لئن هأنّ  ةاجلبائيّ  والجراءات احلقوق جملة من  57الفصل   أحكام من يستفاد -
 وليس أمام احملكمة الّدعوى سري متابعة ساسابأل يهمّ  ذلك فان  وعشرين ألف دينار مخسة إجباريّ  املوّظف األداء مبلغ فيها يتجاوز

 393رفعها. إجراءات
 للمحاماة وطنّيةال متثيل اهليئة العميد أن يتوىّل  على  احملاماة قانون  من 48 الفصل من الثالثة الفقرة أحكام ضمن املشرّع نصّ  -

ضّدها   الّصادرة الستئنافّية األحكام يف عنالطّ  عند اهليئة  للعميد متثيل القانون  من نفس 72 الفصل خّول لطات كماالسّ  ةلدى كافّ 
عن صفته   تنفصل  ال لعميدها الحيات املخّولةالصّ  وأنّ  ماسيّ  سليما القانوين لهاممثّ  شخص  يف  ضّد اهليئة الطّعن توجيه معه مبا يكون 

 394كممّثل هلا أمام احملاكم. 
 : الت عقيبي ات مطلب شكل: الفرع الثالث

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةهذه يف  داريّةالانتهت احملكمة 
 تثريه اخللل  وهذا مطلقا بطالان الطّعن بطالن  هبا الخالل عن ينجرّ  اّليت الجراءات األساسّية من يعترب الّتعقيب مطلب تعليل -

 395تلقائيا.  ولو به احملكمة وتتمّسك
 396قد ولو إبجياز.يستوجب بيان مواطن اخللل املنسوبة للحكم املنت  الّتعقيب بلمط تعليل -
ب ضده علم  مصلحة اخلصوم وطاملا حصل للمعقّ   ظام العام بل هتمّ النّ   ال هتمّ   الّتعقيبرها يف مطلب  إن البياانت الواجب توفّ  -

 397نقص. من  املطلب شاب ما حيصحّ  فإّن ذلك بنسخة منه صلواتّ  وموضوعه املنتقد كاف ابحلكم
تّم ي أن شرط على قانوان جائز  أمر الّتعقيب مطلب يعتي الذي اخللل تصحيح أنّ  والقضاء الفقه يف عليه املستقرّ  من -

   398فيه.  املطعون  ابحلكم العالم اتريخ من انطالقا والذي حيتسب الّتعقيب مطلب لرفع املخّول األجل صحيح خاللالتّ 
  عدّ ي وال ماديّ  خطأ  يكون أن  ويعد هو الالسّ  هذا فإنّ  املعّقب إسم يف خطأ  تضمن هأنّ  الّتعقيب مطلب  قراءة من بينا كان  لئن -

 399.شكالاملطلب  رفض  إىل املؤّدي اجلوهري الخالل  من قبيل
 شأنه من ليس ذلك  فإنّ  احلكم، طعنا يف نفس اثن تعقيب مطلب  برفع  ابدروا  مثّ  أّول تعقيب مطلب  تقدمي  ون املعّقب توىّل  لئن -

يؤول قّدم ، طاملاشكال الثّاين املطلب رفض إىل أن  القول   وأنّ  سّيما ال قانوان، املستوجبة يغالصّ  وحسب القانونّية جاليف اآل أنّه 
  400.الطّعنأمام املتقاضني الذين مل تنقض بشأنم آجال  الجراءات تصحيح ابب  إىل غلق  ذلك يؤول خبالف

 :الت عقيبرة ي ات مذك  شكل: الر ابع الفرع 

 
 2010ديسمرب  27بتاريخ  39375القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    391
 2010فيفري   15بتاريخ  38265القضّية عدد الصادر يف    القرار التعقييب  392
 2010أفريل  26بتاريخ  310128القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    393
 2010جوان   1بتاريخ  310922القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    394
 2010ماي  10بتاريخ  310712القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    395
 2010مارس  27بتاريخ  310782القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    396
 2010مارس  27بتاريخ  38140القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    397
 2010مارس  29بتاريخ  310405القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    398
 2010مارس  1بتاريخ  310146القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    399
 2010ماي  27بتاريخ  310111القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    400
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 ة:الّتالي إىل إقرار املبادئ املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 401. الطّعن سقوط إىل يؤّدي الّتعقيب مبستندات املعّقب إدالء عدم -
 402.الطّعنبسقوط  الّتصريحه يتعني يف أجل شهرين من اتريخ تقدمي املطلب فإنّ  الّتعقيبمذكرة  تقّدم طاملا مل  -

 رة: طريقة تبليغ املذك  : األولالفقرة 
 ة:الّتاليار املبادئ إىل إقر  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

الفصل  وليس هبا    املتعّلقالقانون   من 68 الفصل هو  داريّةاللدى احملكمة   لّتعقيباب  الطّعنإجراءات   على املنطبق النصّ  إنّ  -
 403جارية.والتّ  املدنية رافعاتامل جملة  من 185
 عدول بواسطة الّتعقييب الطّور يف الواثئق  وغريها من ذّكراتامل إبالغتّم  ي أن  داريّةال احملكمة قانون  من69 الفصل   إقتضى -

للجماعات  أو داريّةال بغةالصّ  ذات عمومّيةال ؤّسساتامل أو للدولة لّنسبةعليها بقوانني خاّصة اب املنصوص يغالصّ  حسب نفيذ أوالتّ 
 404. احمللّية

حملل   ولويّة األ تعطى أن  على فيه املطعون ابحلكم   العالم مبحضر الوارد العنوان  إىل الطّعن  أسباب بيان  يف رةاملذكّ  تبليغ يقع -
 405املختار.  املخابرة
من    7الفصل   عّرف وقد أو املختار، خصيمقره الشّ  يف خص للشّ  بليغالتّ  يقع ةجاريّ والتّ  ةاملدنيّ  رافعاتامل جملة أبحكام عمال -

املكان الذي يعيّنه التّفاق أو القانون لتنفيذ    هذه اجمللة املقّر األصلي للشخص أبنه املكان الذي يقيم فيه عادة واملقر املختار أبنّه
 406القيام بعمل قضائي.  إلتزام أو
مّت  اآلجال و  ويف فةالصّ  له نممّ  حّرر طاملا أنّه احملضر يعيب ال جاريالتّ  هاسّجل رقم  ذكر دون  القانوين لهاوممثّ  الشركة اسم ذكر -
 407عليها. والردّ  ستنداتتسّلم امل ضّدها املعّقب وتوّلت حيحالصّ  العنوان  إىل توجيهه
عـن  بيتتّـ  والـيت التبليـغ حملضـر وجوبيـّةنصيصـات المن التّ  ذاته حدّ  يف يعدّ  ال الوصول مضمونة الرسالة توجيه واتريخ عدد بيان  -

 فكلّـ امل احـتام مـدى مراقبـة مـن احملكمـة متكـني يف ابحملضـر البيـاانت تضـمني تلـك تكمـن الغايـة مـن بـل احملضـر بطـالن  ذكرهـا عـدم
 األربـع يف ظـرف الوصـول سالة مضمونةتوجيه الرّ  بوجوب يتعّلق ة فيماجاريّ ة والتّ املدنيّ  رافعاتمن جملة امل 8الفصل  بليغ ملقتضياتابلتّ 

عــن التســلم وذلــك   أو امتنــاع مــن تواجـد ابملقــرّ  املطلـوب إعالمــه يف صــورة عــدم تواجـده ابملقــرّ  وجــه ملقــرّ مــن اتريــخ التّ  ســاعة وعشـرين
 حصـول بليـغ وهـيالتّ  مـن تيجـة املطلوبـةالنّ  وحصـول خصـومهم لبـالغ عيالسّـ  األطـراف إىل دفع هبدف تياطي سّنه املشرّعكإجراء اح

 408غ له.املبلّ  لدى العلم
 حمتـوى املذك ـرة: :  لفقرة الثانيةا

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 409. الّتعقيبدون مطلب  الطّعنمبذكرة شرح أسباب املطعن الذي ورد  شكاليرفض  -
 410واحد. مطعن صلب بينها ألّي ارتباط وجود ال أكثر أو تنيقانونيّ  مسألتني بني اجلمع  يقع ال أن  يقتضي املطاعن تفصيل -

 
 2010جوان   7بتاريخ  310595القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    401
 2010ماي  8بتاريخ  310293القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    402
 2010فيفري   15بتاريخ  37394القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    403
 2010ماي  10بتاريخ  310573القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    404
 2010ماي  8بتاريخ  310271القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    405
 2010أكتوبر  4بتاريخ  311008القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    406
 2010أكتوبر  4بتاريخ  310942لقضّية عدد االقرار التعقييب الصادر يف    407
 2010ماي  24بتاريخ  311356القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    408
 2010فيفري   1بتاريخ  310395القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    409
 2010مارس  27بتاريخ  39972القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    410
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ب مطعن  تني أو أكثر ال وجود ألّي ارتباط بينها صللئن كان تفصيل املطاعن يقتضي أن ال يقع اجلمع بني مسألتني قانونيّ  -
 أمر وهو تعليله خبصوص املنتقد احلكم شاب ما إاثرة يقتضي الذي عليلبضعف التّ  املتعّلق املطعن على ينطبق ال واحد فإّن ذلك

 411كانت خمتلفة. أم البعض  ببعضها عالقة هلا سواء أكثر أو مسألتني يشمل أن  ميكن  كما  واحدة مبسألة قانونّية يتعّلقأن  ميكن
وإغفال تضمني   داريّةال للمحكمة األّول ئيسوليس للرّ  الّتعقيب حمكمة لرئيس لّتعقيباب  الطّعنمستندات   املعّقب توجيه إنّ  -

 الّدفاع حقوق على أثريالتّ  شأنه من ليس سهو جمّرد  أن يكون  يعدو ال  داريّةالاحملكمة   كتابة لدى قضّيةال عدد تبليغها وحمضر رةاملذكّ 
 412.د عليها الرّ ه ضدّ  املعّقبإذا ما توىّل  خاّصة
 املدىل الردّ  يف ذّكراتوامل قاريرالتّ  على عدم اعتماد احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ   الّدفاع حلقوق وضماان املواجهة ملبدإ مراعاة -

ة بيّ لدى هذه احملكمة هي ابألساس إجراءات كتا   الّتقاضيإجراءات    وختمها ابعتبار أنّ   قضّيةحقيق يف الهبا إثر استيفاء إجراءات التّ 
 51 الفصل معىن ة علىالكتابيّ  ممذّكراهتيف   وانقشوه أاثروه ما حدود يف إالّ  ملحوظاهتم إبداء رافعةامل جبلسة جيوز لألطراف ه الوأنّ 

 استدعاء خالل  من يتجّسم قضّيةال  يف حقيقالتّ   ختم أن   اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه درج وقد  .داريّةال ابحملكمة املتعّلق
 413إليهم. ستدعاءال ذلك توجيه إثر تقدمي تقارير هلم ال جيوز مبا رافعةامل جللسة األطراف

 رة: ات املذك  مرفق : الفقرة الثالثة
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

رة  مذكّ  من بنسخة ابلدالء  داريّةال ةقانون احملكم من 68 ابلفصل عليه املنصوص يوما السّتني أجل خالل املعّقب اكتفاء إنّ  -
 414.الطّعن سقوط عنه يتّتب املنتقد احلكم من نسخة دون تقدمي  ضّده املعّقب  إىل تبليغها وحمضر الطّعن أسباب
خة نس يف واملتمثّلة ضّده للمعّقب جيب إبالغها اليت وتلك احملكمة لكتابة هبا الدالء الواجب  الواثئق بني الداري القاضي ميّيز -

 415ومؤيّداهتا.  الّتعقيب مذّكرة من
الطاعن يوجب مل املشرّع أنّ  داريّةال احملكمة قانون  من  68 الفصل مقتضيات من يتبنّي  - مطلب   من بنسخة الدالء  على 

 416.شكال الطّعن قبول شروط  من كشرط  الّتعقيب أسباب بيان  ملذكرة املصاحبة الواثئق ضمن الّتعقيب
 

 وصالحيات قاضي األصل:   الت عقيببسلطات قاضي  ةاملتعل قاملبادئ :  الفرع اخلامس 
 على مستوى املطاعن املثارة: : األولالفقرة 

 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
املطاعن  يف  الّنظر خالل من القانون   تطبيق حسن  مراقبة على دوره يقتصر الّتعقيب قاضي  أنّ  وقضاء فقها عليه املستقرّ  من -

 ليبحث فيه املطعون  احلكم عليها انبىن اليت للوقائع املاّدي ابلوجود يتعّلقفيما   إالّ  ابلوقائع ة املتعّلق املطاعن يف اخلوض دون  القانونّية
 417صحيحا.  اقانونيّ  وصفا أعطاها قد األصل  كان حاكم إن  الّتعقيب قاضي
واليّت النّ  هتمّ  اليّت  اجلوهرية التالخال من يعترب القانون  تطبيق جمال خرق عيب - العام  هبا  التمّسك احملكمة على يتعنّي  ظام 
 418.الّنزاعأطوار  يف مجيع املسألة هذه إاثرة يسبق مل ولو حىت اتلقائيّ 

 لدى هبا كمسالتّ  يسبق مل اليت القانونّيةيف املطاعن   الّنظر جيوز ال فإنّه داريّةال احملكمة قانون  من 72 الفصل أبحكام اقتضاء -
 احلكم املطعون  إىل بتسرّ  بعيب قامتعلّ  كان أو العام ظامابلنّ  قامتعلّ  الّتعقيبأمام   ة مرّ  املثار ألّول املطعن كان إذا  إالّ  حاكم األصل

 419احلكم. ذلك على ابلطالع معرفته إالّ  ميكن  فيه ال

 
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310909القضّية عدد يب الصادر يف   القرار التعقي  411
 2010جويلية   5بتاريخ  310969القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    412
 2010مارس  1بتاريخ  310168القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    413
 1020جانفي   18بتاريخ  39741القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    414
 2010فيفري   15بتاريخ  39437القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    415
 2010فيفري   15بتاريخ  310248القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    416
 2010مارس  15بتاريخ  39650القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    417
 2010جويلية   5تاريخ ب 310357القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    418
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 أساسي إبجراء إخالال يشّكل ات املستأنف ضّدهاطلب على دوالرّ  العرضي الستئناف إىل الشارة املوضوع حمكمة إمهال إنّ  -
 420.الّدفاع حلق  هضما ويعد العام يهم النظام

 عليها طتسلّ  اليت شأن املسائل يف الّتعقيبحمكمة   إليه انتهت مبا أمامها قضّيةال نشر إعادة إثر الحالة حمكمة دتتقيّ  طاملا -
 421الثاين. الّتعقيبدا مبناسبة مناقشة تلك املسائل جمدّ  ،اتالّنزاعتأبيد ضماان حلسن سري القضاء وتفادي ل ،ه ال جيوزقض فإنّ النّ 

 ات قاضي األصل: على مستوى صالحي  : الفقرة الثانية
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

امل من 191 الفصل أحكام على أتسيسا احملكمة هذه قضاء جرى - و املدنيّ   رافعاتجملة   الّتعقييب القرار أنّ  على الّتجاريّةة 
 حمكمة تدّخل جمال وأنّ  نقضه،مّت   الذي احلكم صدور قبل كاان عليها اليت إىل احلالة رفنيالطّ  إىل إرجاع يؤّدي والحالة قض ابلنّ 

املعروض   الّنزاع يف جديد من  ظرللنّ  سلطاهتا كامل تستعيد  وإّّنا قض النّ  عليها تسّلط اليت يف املطاعن  الّنظر على يقتصر ال الحالة
 فإّنا العام ظامالنّ  متعّلقات من القانونّيةاملسألة   كانت وإذا ،قضّيةال يف املطروحة األخرى  القانونّية ة املسائلكافّ  وفحص  برّمته عليها
 422إليها.  للولوج أمامها حاجزا  خمتلفة قانونّية على مسألة ساملؤسّ  قض النّ  قرار أن يكون  دون  تلقائيّـا تثريها

 على نظرها  يقتصر أن  دون  لبات  املوجهة إليهاالطّ  يف تنظر عندما سلطاهتا استعادة من الحالة حمكمة نميكّ  قض النّ  قرار -
  الطّور نظر يف    ل هلا يف مقابل ذلك إعادة فحص األسانيد األخرى اليت كانت حملّ ه ال خيوّ قض إال أنّ ط عليها النّ املطاعن اليت تسلّ 

 423صل هبا القضاء. فيها هبذه الوسيلة واتّ  الّنظر يقع  أو ملالّتعقييب
حمكمة املوضوع للقانون يف   تطبيقإعمال رقابته على    الّتعقيبجرى فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّه ليس بوسع قاضي   -

السّ   املعّقبصورة خطأ   القانوين ابليف  منطبق على  ند  قانوين غري  نّص  القدمي عن ولو مل خيت  الّنزاععتماد على  النّص  لف مضمون 
 الذي أّسس القانوين ندالسّ  أنّه ال يستبدل إالّ  فيه املطعون  للحكم القانوين ندالسّ  استبدال إىل يلجأ القاضي قد أنّ  اجلديد ضرورة

 424اعن طعنه حىّت ال خيرج عن حياده جتاه األطراف. عليه الطّ 
تراعي  رعّيةالشّ  غري الدارة قرارات اجم عنالنّ  ررالضّ  جرب يستوجبها اليت الغرامة لتقدير ةاجتهاديّ  بسلطة املوضوع حمكمة تتمَتع -

 وحقيقة الضرر متماشيا املستحق الغرامة مبلغ يكون  حىت فيها رةاملتوفّ  القانونّيةة و املاّدي ملعطيات ومجلة ومالبساهتا قضّيةال ظروف فيها
 يشوب الجتهاد حدود ما يف تكون  عليها الّتعقيب قاضي رقابة وأنّ  وقوعه يف رفنيالطّ  من كلّ  مسامهة ملدى مراعيابه و  املّدعى
 425عليل.يف التّ  ضعف من أو للقانون  خرق من أو قديرالتّ  يف فاحش خطأ من املذكور
يف حمكمة تستأثر - إليها كمحكمة  املوكولة هامّ امل طبيعةمن   مستمّدة واسعة بسلطات النتزاع غرامة تقدير  جمال املوضوع 

 426التقدير.  يف خبطأ فاحش اجتهادها اّتسم إالّ إذا الّتعقيب قاضي من ذلك يف عليها رقابة دون  موضوع
الفصل  حددها اّليت قديرالتّ  مجيع عناصر اعتماد على حممولة ليست املوضوع حمكمة أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -
 تقرير اعتماد ميكن وأنّه القانونّية العناصر تلك مجيع على ادفيه االعتم  يستحيل وضع يف وجدت ما إذا النتزاعمن قانون   الرّابع

 427وحتديدا.  واستعماال موقعا ارللعق تشخيص  تضّمنه من ما الختبار خبصوص
املوضوع موكول  أمر  األطراف من هبا املدىل الثبات وسائل ةحجيّ  مدى تقدير إنّ  - رقابة   وال عليلالتّ  بشرط الجتهاد قضاة 

 428إال بقدر ما يشوب اجتهادهم من خرق للقانون أو خلل فادح يف تقدير الوقائع أو تكييفها.  الّتعقيبي عليهم يف ذلك من قاض

 
 2010مارس  29بتاريخ  310418القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    419
 2010ماي  10بتاريخ  310219القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    420
 2010ديسمرب  20بتاريخ  310790القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    421
 2010أفريل  26بتاريخ  310292قضّية عدد الالقرار التعقييب الصادر يف    422
 2010فيفري  20بتاريخ  26724القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف   423
 2010مارس  29بتاريخ  39489القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    424
 2010جوان   21بتاريخ  310682القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    425
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310888القضّية عدد ييب الصادر يف   القرار التعق 426
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310888القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    427
 2010فيفري   22بتاريخ  39324القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    428
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استقرائيّ  من األصل لقضاة لخموّ  هو ما ضمن تندرج حضرييةالتّ  األحكام - واستقصائيّ سلطات  إذ   نيإداريّ  قضاة بوصفهم ةة 
الضّ  ابلدالء األطراف مطالبة إبمكانم قبيل   من  ليست فهي  كذلك كانت مىت افإنّ  وعليه الّنزاع يف للبتّ  وريةر بوسائل الثبات 
 احملكمة  فإنّ  تقّدم   ملا األطراف وتبعا وال د احملكمةتقيّ  وال ةحجيّ  أي تكتسي ال لّتايلواب اتالّنزاع  لفض  احملاكم اليت تصدرها األحكام
 429عنه.  اجعالتّ  ويف ر نتائجهتقدي ويف إصداره يف ةتقديريّ  سلطة هلا حضرييالتّ  للحكم املصدرة
 الجتهاد خاضعا يبقى الّنزاع يف على وجه الفصل أتثري  هلا تكون ن أ  ميكن اليت الواثئق وحتديد حقيقالتّ  إجراءات اختيار إنّ  -
  430امللف. احتواه مبا كتفاءال  حىت أو املالئمة اختيار الوسيلة له ختول اليت قديريةالتّ  ولسلطته املوضوع قاضي

 

  الن زاع الن زاع أبصل أبصل   ة ة املتعل ق املتعل ق الثاين :املبادئ الثاين :املبادئ   العنوانالعنوان
  الس لطة الس لطة جتاوز جتاوز   ماد ةماد ة:املبادئ املقر رة يف :املبادئ املقر رة يف األو لاألو لالباب الباب 

 : عام ة ال املشروعي ة مبادئ  :  األو ل القسم 
 : اإلختصاص قاعدة: األو لالفرع 

  : األصيل اإلختصاص: األولالفقرة 
 ة : اليالتّ إىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

  .لذلك القانوين النصّ  عّينها اليت الّسلطة طرف  منتّم ي أن  الختصاص ممارسة يف األصل -
 .431نفسها تلقاء من لو و هبا كتتمسّ  و احملكمة تثريها اليت العام ظامالنّ  قاتمتعلّ  من الختصاص مسألة تعدّ  -
 الّسلطة قبل منتّم  ي أن  الختصاص ممارسة يف األصل أن  ،إبعتبارالختصاص قواعد أتويل يف عوسّ التّ  يقع ال أن  املفروض من -

 وضعه حسب الواضح ص النّ  يقتضيه ما حدود  يف امليدان  هذا يف املنطبقة صوصالنّ  أتويل يقع أن و  لذلك القانوين ص النّ  عينها اليت
 .432 اهمؤدّ  و

 أن  أو الجيايب، الختصاص عيب هو  و اهتا،صالحيّ  عن خارج لقرار  إداريّة جهة ابخّتاذ اإمّ  يكون الداري الختصاص عيب -
 . 433السليب  الختصاصحتجم عن اختاذ قرار هو من صميم مشموالهتا، و هو عيب 

 الوحشي اخلنزير فيه بيتسبّ  الذي الفساد و  اخلطر  من الفاّلحني مزارع حلماية ةالوقائيّ  الجراءات اذ اختّ  عن  الدارة تقاعس -
   434الختصاصها تنكرا يشّكل ابحلماية تتواله الذي الغايب العمومي امللك من جزءا ابعتباره
 ترتييب أو تشريعي نص  مبقتضى لذلك لنيمؤهّ  كانوا مىت إال تراتيب إصدار ميكنهم ال و عاّمة ةترتيبيّ  سلطة  الوزراء ميتلك ال -

 ل خيوّ  ال  أن  على ،لّنظراب هلم اجعالرّ  العمومي رفقامل سري حلسن الالزمة الجراءات اختاذ رورةالضّ  اقتضت مىت ذلك غياب يف أو عام
 .435دخل لسّد حالة فراغ تشريعيهلم أبّي حال من األحوال التّ 

 العالمات تركيز اختصاص أن  1987 أفريل 20 يف املؤرخ 656 عدد األمر من12 الفصل   مقتضيات من يستنتج  -
 ةاخلاصّ  العقارات على ةز املركّ  العالمات ذلك  يف امب له اجملاورة األمالك أو الثالث أبصنافه رقات للطّ  العمومي امللك على ةالشهاريّ 

 ماّدة يف خذةاملتّ  القرارات فإن  وأحرى أوىل ابب ومن سواه دون  الّتجهيز وزير اختصاص من رقاتالطّ  من الّصنف هلذا جماورهتا حبكم
 .436اجلهة هذه ذات إىل كياتوالشّ  يغالصّ  توازي مببدإ عمال لّنظراب ترجع له العالمات هذه إزالة

 
 2010أكتوبر  4بتاريخ  310608القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    429
 2010جانفي   18بتاريخ  310150القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف    430
   2010أفريل  10بتاريخ  1/  17950احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   431
  2010مارس  6بتاريخ  1/ 18427و  1/ 18353احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   432
  2010جويلية   7بتاريخ  1/ 17830و  1/ 16831يف القضّية عدداحلكم البتدائي الّصادر    433
  2010جوان  7بتاريخ  1/  16284احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   434
  2010أكتوبر  31بتاريخ  1/ 16293 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  435
  2010ديسمرب  20يخ بتار   1/ 12502احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    436



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 51 

 منت على ابخلدمة القائمني األشخاص جتاه يةالّتأديب العقوابت اذاختّ  سلطة  أسند يالربّ  الّنقل بتنظيم املتعّلق القانون  أن  طاملا -
 املتعّلق 2004 أفريل 19 يف املؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون  من 41 الفصل أحكام خمالفة عند العمومي الّنقل عرابت
 اجلهوية قابةالنّ  لتدخّ  يكون  للمخالفني يةالّتأديب تالّضماان  من  مجلة وضعه مع لّنقلاب فكلّ امل  الوزير أو الوايل إىل يالربّ  الّنقل بتنظيم

 خذةاملتّ  الجراءات ضد يالربّ  قلللنّ  مةاملنظّ  ةاجلهويّ  ومصاحلها الّنقل وزارة تدخل عدم يكون  كما القانوين ندالسّ  عدمي  اجملال هذا يف
  437  يالربّ  الّنقل بتنظيم املتعّلق القانون  مبقتضى صراحة إليها أسند ختصاص ال جانبها من راتنكّ  املّدعي إزاء

 شهادة على لمتحصّ  تونسي مواطن من بفقدانا الّتصريح وال ةالّتونسي ةاجلنسيّ  سحب سلطة الّداخلّية وزير ميتلك  ال -
  .438 جنسية
 الّداخلي القانون  سنّ  نياملعماريّ  املهندسني هيئة جمللس املعماري هندسامل مهنة بتنظيم املتعّلق القانون  من 23 الفصل أوكل لئن -

 شاء ما منظوريه حتميل خيّوله اتشريعيّ  أتهيال منحه إىل مؤّداه يف امرادف ليس ذلك  فإنّ  له،تدخّ  جمال دحتدّ  وحماذير ضوابط وضع دون 
 إطار احتام ويف اتيبوالتّ  القوانني من سّنهمّت   ما نطاق يف تهسلط ميارس اوإّنّ  اجلزاءات، من شاء ما إىل وإخضاعهم لتزاماتال من

 الّداخلي قانونه بواسطة نياملعماريّ  املهندسني هيئة جملس وتدخل  .ترتييب فراغ لسدّ  دخلالتّ  إىل احلاجة دعته ماكلّ  الختصاص قواعد
 ةاألساسيّ  ت لّضمااناب ملساسه الجراء ذلك خطورة رغم ي،نو السّ  اشتاكه يدفع الذي مل املعماري املهندس على ستقالةال جزاء ابمرتّ 

 الّسلطة صاحب وال املشرّع مراد من يربز مل طاملا ة،مرتب أعلى ةدستوريّ  سلط اختصاص على  اعتداء على ينطوي اهليئة، ملنظوري
 . 439نوية السّ  مسامهته دفع عن  ختّلف من إزاء دابريالتّ  تلك مثل انتهاج عاّمةال التتيبية
يف   البتّ  قبل  ضروريّ  إجراء يعدّ  والسكان الّتجهيز لوزارة ةاملبدئيّ  املوافقة على  اهلدم يف رخصة لسناد لة املؤهّ  اجلهة حصول  إنّ  -

قبل   من الكراء وجه على كىنللسّ  ةمستغلّ  كىنللسّ  عّدةم حمالت على مشتملة عقارات هدم يف  رخصة على للحصول اميةالرّ  املطالب
 440ق البقاء . غني منتفعني حبمتسوّ 

 : رجة الثانيةمن الد   اإلختصاص نية :االفقرة الث
أن  طة ان جييز النّص القانوين ذلك و خرى شريأ  إداريّةأن يفّوض سلطته أو إمضاءه لفائدة سلطة    الختصاص لصاحب ميكن -

 .441ضمنّيا  وجوده يفتض ال وأن  ابلكتابة وواضحا صرحيا فويض يكون هذا التّ 
 يف الّنظر على احملكمة تقتصر وال األطراف، هبا يتمّسك مل ولو القاضي ويثريها العام  ظامالنّ  مهت الختصاص مسألة إنّ  -

 ذلك عليها س أتسّ  اليت اتيبللتّ  خذةاملتّ  الّسلطة اختصاص مدى يف للبحث اهتتعدّ  بل فيه املطعون  القرار مصدرة الّسلطةاختصاص  
  442  .القرار

 شريطة  لكن ، األصلي الختصاص هلا املسند الّسلطة من تفويض  يصدر أن  يابةابلنّ  الّسلطة أو المضاء حق ممارسة تقتضي-
 443ا. إحدمه يف أو صورتيه يف فويض التّ  الدرجة نفس من آخر نص  أو  الختصاص هلا  أسند الذي القانوين ص النّ  هلا ل خيوّ  أن 

 ابلقرارات يتعّلق فيما إمضائه أو سلطته تفويض  الدارة لرئيس جيوز ال عمومّيةال الوظيفة قانون  من 51 الفصل مبقتضيات عمال -
  .444القرارات تلك اختاذ حقّ  وحده له يرجع أنه ضرورة لّنظراب له اجعنيالرّ  املوظفني بعزل القاضية
 عن أو الّتأديب حق هلا اّليت الّسلطة عن صادر كتايب تقرير مبقتضى رفالشّ  جملس على حيالون  الّداخلي األمن قّوات إن  -

 .445ّية أو لمضاء تقارير الحالة على جملس الشرفالّتأديب  الّسلطةيت هلا تفويض ملمارسة الّسامية ابلوزارة ال  الطارات

 
   2010ديسمرب   20بتاريخ  1/ 13730احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   437
  2010ماي  7بتاريخ  1/  14226 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  438
   2010مارس  26بتاريخ  1/  18183احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   439
   2010جوان  24بتاريخ   1/ 17773صادر يف القضّية عدد احلكم  البتدائي ال  440
    2010جانفي   5بتاريخ  1/ 18389احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   441
   2010مارس  26بتاريخ  1/  18183احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   442
   2010انفي ج 29بتاريخ  27513عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  443
   2010جوان  21بتاريخ  1/  16842عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    444
   2010جانفي   21بتاريخ  1/ 12888احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   445
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 رئيس إىل أي فوقه البناء املراد العقار دائرهتا يف يوجد اليت احمللّية اجلماعة رئيس إىل البناء برخص  املتعّلق الختصاص أسند -
 خارج الكائنة للعقارات لّنسبةاب اجلهوي اجمللس رئيس بصفته الوايل إىل و البلديّة املناطق داخل ةالكائن للعقارات لّنسبةاب البلديّة
  .446الختصاص  ذلك تفويض  املذكورة للسلطة خيّول أن  دون  البلديّة املناطق

 :صال القضاء ات   قاعدة:  الثاينالفرع 
 ة : ّتاليالإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

ة  إىل ترتيب ثالث نتائج حتميّ   لزامابب واملوضوع وهو ما يفضي  اد األطراف والسّ صل به القضاء ابحتّ ق أركان نفوذ ما اتّ تتحقّ   -
 كلّ نفيذ يف  ما حكم به واجب التّ   فيه جمددا واثنيها أنّ   ما قضى به ال يقبل أن يعاد البتّ   عن األحكام اليت ال رجوع فيها أوهلا أنّ 

  .447الحق قضائي حكم أبي  يناقض  أن  ميكن ال هأنّ  مبعىن خيالف ال به احملكوم األمر أنّ  واثلثها تاحلاال
 .448الوقائع ةصحّ  عدم من نهتضمّ  فيما جديد من الّنظر إعادة الّسلطة جتاوز ماّدة يف  القضاء به صلاتّ  ملا املطلق فوذالنّ  أيىب -
 قضّية نشر مبناسبة الداري القرار نفس مشروعية يف جمددا الّنظر إعادة ةإمكاني دون  القضاء  التصال النسيب النفوذ مبدأ حيول -

 .449القانوين والسبب املوضوع نفس على وترتكز األطراف نفس بني جتمع الدرجة نفس أمام اثنية
 من كلّ  اهجت به املقضي للشيء املطلقة ةابحلجيّ  ىيتحلّ  لألفعال املاّدي الوجود خبصوص اجلزائي القاضي به يصرح ما إّن   -
   450.الداري القاضي وكذلك الدارة
 ليس اليت الدارة لّتايلاب ويقيد الّنزاع أطراف ىتتعدّ  ةرمسيّ  كحجة تعتمد قاطعة قرينة يعترب  القضاء به اتصل الذي البات احلكم -

السّ  هلا بني  الفصل  ملبدا  تكريسا  تنفيذه  تعرقل  أحكام  أن  تنفيذ  تعطيل  الدارة  الذي مينع على  التّ لطات  إذا جتاوز  إالّ  نفيذ القضاء 
 .  451حدود ما ما قضى به  

 دعوى مبناسبة امللغى القرار شرعّيةب تتعّلق دفوعات إاثرة إعادة اجلائز غري من يغدو القضاء به واّتصل اللغاء حكم حتّصن مىت -
  .452الّتعويض 

 
 مبدأ حجية الشيء املقضي به: : الثالثالفرع 

 

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةه يف هذ داريّةالانتهت احملكمة 
 .453هبا  الثابتة الوقائع مناقشة  إعادة دون حيول الذي األمر املطلقة، ابحلجية الباتة اجلزائية األحكام متتاز -
 ذلكوك الدارة جتاه به املقضي للشيء املطلقة ةابحلجيّ  ىيتحلّ  لألفعال املاّدي الوجود خبصوص  اجلزائي القاضي به حيصرّ  ما إنّ  -

  .454 الداري القضاء جتاه
 معه جيوز ال  مما ، نسبّية ةحجيّ  إالّ  تكتسي ال ورالصّ  من ذلك شابه ما و  شكال فض ابلرّ  أو لّسقوطاب القاضية األحكام إنّ  -

  455ذاته. الطرف من رفعهما عدا ، عنه مستقل ابستئناف استئناف ربط مآل
 : الد فاعمبدأ احرتام حقوق : الر ابعالفرع     

 
   2010مارس  6بتاريخ  1/ 16744احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   446
  8بتاريخ  1/ 15879عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي و احلكم    2010دمسرب   22بتاريخ  1/ 19436عدد  قضّيةالالصادر يف   البتدائياحلكم    447

  2010جوان  8بتاريخ  1/  15098د عد قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  و 2010ماي 
   2010أفريل  28بتاريخ 1/ 13324عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    448
   2010أكتوبر  27بتاريخ  1/  18960عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائيحلكم  ا  449
 2010أكتوبر  27بتاريخ  1/ 18278عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    450
 2010جوان  24بتاريخ  1/  18472عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم    451
   2010ديسمرب  31بتاريخ  27609عدد  قضّية احلكم االستئنايف الصادر يف ال 452
 2010ديسمرب   22بتاريخ  1/ 18694احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   453
  31بتاريخ   1/ 14951و احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010جانفي   27بتاريخ  1/ 17484احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   454

   2010أكتوبر 
   2010جانفي  29بتاريخ  27513لستئنايف الّصادر يف القضّية عدد احلكم ا  455
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 ية: الت أديبالقرارات ذات الصبغة : األولقرة الف
 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 من كلّ ل تكفل اليت للقانون   عاّمةال  املبادئ من  يعد الّدفاع حقوق احتام أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه جرى  -
 وأخذ نسخة منه الّتأدييبه  ق إال عرب متكينه من الطالع على ملفّ ذلك ال يتحقّ   حقوقه وأنّ ع أتدييب حق الذود عن  لتتبّ  استهدف

 املآخذ كلّ  التّأديب جملس على الحالة تقرير تضمن .إّن عدم456املتاحة مع ختويله أجال كافيا لعداد وسائل دفاعه   بشىت الوسائل
 .457الّدفاع  حلقوق هضما يشّكل العموميالعون  إىل املنسوبة
 .458 الّدفاعجيب متكني األعوان العرضيني املزمع إعفاؤهم من حق  -
 عليه تنص ما وفق احتامها اجلوهرية الواجب  الّشكلّية الجراءات  من يعترب الّتأدييب تبعالتّ  موضوع للعون الّدفاع حقوق توفري-

 من كامال الّتأدييب  امللف على االطالع ويعدّ  أدييبالتّ  املقرر اختاذ املواجهة قبل غاية حيّقق حنو وعلى العمل هبا اجلاري النصوص
اليت جعل من أجلها وأال    ابالطالع االعتاف يكون أن  وجيب  الّدفاع حقّ  اليت تكفل األساسية تالّضماان للغاية  مستنريا ومنتجا 

 .459يكتسي صبغة صورية 
من كافة  الّدفاعحق    - الشرف  على جملس  احملال  العون  متكني  الدارة  على  له حىت   ةاملتعّلقالواثئق    يوجب  املنسوب  ابخلطأ 

نفسه، واب  الّدفاع  يتمكن من بقية    لتّايلعن  إىل  ميتد  للعون وال  املنسوب  الوثيقة ابخلطأ  التشريعي حمدد ابرتباط  الواجب  فإن ذلك 
 .460الواثئق 
 تكون  إذ  أتديبية أسباب على ياكلّ  أو جزئيا مؤسسا كان  إذا إال مسبقة إجراءات إىل خاضعا يكون  ال سيمالتّ  رفض قرار  إنّ   -
 . 461نفسه  عن الّدفاعو  إليه املنسوبة األخطاء من بّينة على جبعله الكفيلة يةالّتأديب  تالّضماان  بكافة العون  بتمتيع ملزمة الدارة
  وذلك عه دفا وسائل إعداد له يتسىن حىت الّتأديب جملس أمام للمثول العون  استدعاء عند  معقول أجل احتام الدارة على -

 .ذلك القانون  يقتض  مل إذا حىت
 حفاظا تهذمّ  حتت  الّتأدييب ملفه وضع خالل  من وذلك  أجلها من عهتتبّ مّت  اليت األخطاء على  عونا إطالع  الدارة على يتعنّي  -

  .املسألة هذه حول صامتا العمل به اجلاري التشريع كان وإن  حىت ةيّ الّتأديب  الجراءات سالمة على منها
 واملعطيات الظروف كلّ  توفري يف ابألساس الّتأدييب ملفه على الطالع من اأتديبيّ  املؤاخذ العون  متكني وراء من الغاية منتك  -

 فرصة املعنّية اجلهة له رتوفّ  وأن  إليه املنسوبة ابألفعال اخلصوص وجه على مواجهتهتّم  ت أبن  دفاعه وسائل إبعداد له تسمح اليت
  .462االقتضاء عند ودحضها لتفنيدها ستعدادوال معرفتها به يسبق مل مبآخذ يفاجأ ال حىت حياهلا نظره وجهة عن لإلفصاح

 الوقت له  ريوفّ  أن ميكن ال اليوم نفس يف الّتأدييب امللف على الطالع و الّتأديب جملس انعقاد يوم ألمراب املعن إستدعاء  -
 463الّدفاع حلق  خرقا واضحا لعداد وسائل دفاعه، و هو ما يعدّ  الكايف
 بتوفري يلزمها وال اأتديبيّ  قرارا ليس املهن همردود تقييم بعد صهمدة تربّ  انتهت الذي العون  بشأن  الدارة خذهتتّ  الذي القرار  -

 .464ة أتديبيّ  أسباب مىت قام على الإ الّدفاع ضماانت
 األمن اتلقوّ  العام األساسي ظامالنّ  ضبطب املتعّلق 1982 أوت  6 يف املؤرخ 1982 لسنة 70 عدد القانون  يشتط  مل  لئن  -

 أنّ  على استقرّ  احملكمة هذه قضاء فقه فإنّ  ،التّأديب جملس لدى للمثول الّتأدييب تبعالتّ  حمل األعوان  الستدعاء نةمعيّ  صيغة الّداخلي

 
 .  2010أكتوبر  27بتاريخ  15439/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  456
 .  2010ديسمرب  20بتاريخ  15402/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  457
 .  2010جويلية   6ريخ بتا 15139/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  458
 .  2010ديسمرب  30بتاريخ  27851احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  459
 .  2010ماي  27بتاريخ  17202/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  460
   2010ماي  7بتاريخ  1/ 15255احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  461
   2010فيفري   24بتاريخ  1/ 15333القضّية عدد  احلكم البتدائي الّصادر يف  462
   2010ديسمرب  31 1/ 14307احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  463
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  18246/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  464
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 عن الّنظر بصرف وذلك دفاعه وسائل إعداد من املدان  العون  بتمكينها عدمه من الجراء هلذا الدارة احتام مبدى تكون  العربة
    .465به القيام ةيّ شكل

 ما طالب هبا العون كلّ والتقيد هبا   مراعاهتاة اليت يتعني على الدارة األساسيّ  القانونّيةت الّضماانلئن كان استحضار الشهود من -
 إال  ختضع ال  واليت الدارة جلهة  املتوكة املالءمات من يبقى الدانة شهود  مع مكافحة إجراء إىل الرامي للطلب االستجابة فإن  املدان،
   .466التقدير يف بني خطإ من يشوهبا ما وبقدر الداري للقاضي الدنيا للرقابة
 هذا  أن  طاملا العمل عن إيقافه لتاريخ املوالية أشهر الثالثة ظرف  يف الّتأديب جملس  أمام العون  إحالة على  جمربة  غري  الدارة-
 جملس أمام العون  لحالة العقوبة قضاء و اجلزائية التتبعات إنتهاء انتظرت قد  الدارة  كانت إذا سيما ال إستنهاضيا، أجال يعد األجل

 .467الّدفاعو هي ضمانة إضافية حلقوق  الّتأديب
 468الّدفاع.  حق ملبدإ خرقا ميثل مسبقة بصورة عليها يطلع  أن  دون املدان  للعون  الّتأدييب امللف إىل جديدة وثيقة إضافة -
 على يتعني اليت الّدفاع حلقوق األساسية الّضماانت من الّتأدييب للتتبع سندا كانت اليت األسباب على الطالع حق يعترب -
 املكونة الواثئق مجيع على  الطالع من عونا بتمكني مبادرهتا عرب  وذلك الّتأديبية الجراءات سالمة على حفاظا مراعاهتا الدارة
 . 469نفسه  تلقاء من  ذلك عن تنازل إذا إال هامن نسخ وأخذ الّتأدييب للملف
 هذا كان  فإذا الّتأدييب، التتّبع حمل  للعون  الدارة لدى معروف عنوان  آبخر االستدعاء يوّجه أن  على قضاء احملكمة فقه استقرّ  -

 حتضري طرق دفاعه واملثول  األخري نزيال ابلسجن يتّم إشعاره عن طريق إدارة تلك املؤسسة اليت توفّر له الوسائل الكفيلة لتمكينه من
 .470عنه للدفاع ينوبه من تكليف أو  حقوقه عن للّذود املقّرر الوقت يف الّتأديب جملس لدى

 حمقا يكون  فإنه الداري مبلفه املضمن بعنوانه القانونّية ابلطرق املّدعي استدعاء تولت الدارة أن  يفيد ما امللف يتضمن مل طاملا -
 471ملتعّلقة ابلّضماانت التّأديبية وحرمانه من حق الّدفاع عن نفسه التمسك خبرق الجراءات ا يف

 استقر فقد الّتأديب جملس أمام لستدعائهم معني أجل  على األساسية أنظمتهم تنص  مل الذين املوظفني أصناف خصوص يف -
 .472س املذكورقضاء احملكمة على وجوب متكينهم من أجل معقول لعداد وسائل دفاعهم قبل مثوهلم لدى اجملل فقه

أخلت   قد الدارة جهة أن على دليال ينهض  حلضوره ودعوته الّتأديب جملس انعقاد بتاريخ املّدعي إعالم يُفيد مما امللف خلو  إنّ -
 هبا أدىل اليت  املستندات جدية إىل  ابلّنظر دفاعه وسائل وإعداد دونه حالت إذ العمومي للعون  املكفولة األساسية الّضماانت إبحدى

 تبادر أن  ال الطيّب  الفحص  على بعرضه وذلك الصحي وضعه حقيقة من تتأكد أن  الدارة على كان  فإنه مرضه تثبت واليت عياملدّ 
 كان مّردها غياابته أن  أثبت أنّه واحلال الشرعي غري الغياب يف املتمثل السلوك سوء أجل من وإعفائه الّتأديب جملس على إحالته إىل

 تعويض  هو بل املّدعي منها حرم اليت واألجور  املرتبات جمموع صرف جمرد  يعن ال املاّدي الضرر غرم  إنّ   املتدي. الصحي وضعه
 . 473املعتمدة  الّتقدير عناصر إحدى واألجور املرتّبات تكون  أن  على حلقه الذي الضرر عن منصف

 

 
  2010جوان   23بتاريخ  16153/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   465
   2010مارس  31بتاريخ  16715/1حلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد ا  466
  2010أكتوبر  31بتاريخ  1/ 14951احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   467
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 15801 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  468
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 16629احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  469
  2010ديسمرب  24بتاريخ  1/  19620احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   470
   2010أكتوبر  21بتاريخ  1/  17254احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   471
   2010أكتوبر  20بتاريخ  15932احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   472
   2010نوفمرب   27بتاريخ  1/ 16319لبتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم  ا  473
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 القرارات غري الت أديبي ة أو املت صلة بذات الش خص : : الفقرة الثانية
 حملكمة الداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : انتهت ا

 الجراء فإن  القرار ذلك ضده اختذ عمن  صادر موقف أو فتصرّ  نتيجة منفعة أو امتياز بسحب يقضي الدارة قرار كان  مىت  -
 املبادئ أحد شكلت اليت الّدفاع قوقحب التعليل مسألة رتباطال واضحة بصفة معلال يكون  أن  جيب املضمار هذا يف الدارة تقره الذي
  474. صريح نص  غياب يف حىت الدارة قبل من مراعاهتا على القاضي حيرص اليت للقانون  العاّمة
 من الغاية  أن  ضرورة يةعمران ال املاّدة يف  الّدفاع حبق  والتعمري  الّتابّية  الّتهيئةمن جملة    84اآلجال املنصوص عليها ابلفصل   تتعّلق -

 الفرصة إاتحة من ذلك يعنيه ما مع أمكن إن  وضعيته تسوية إمكانية يف له اجملال فسح و املخالف  اعمس هي  الزمن يزاحل ذلك سن
 .475القتضاء عند قراراهتا مراجعة من الدارة جلهة

 يعدّ  الجراء، هذا أنّ  ذلك الغلق، قرار  إبطال إىل جتاهلها يؤدي اليت األساسية الجراءات من  لسماعه املخالف إستدعاء يعدّ  -
بقرار   األمرما تعلق  كلّ ضمانة أساسية لفائدته تفتح له إمكانية تسوية وضعيته و هو مبدأ عام للقانون جيب احتامه و لو بدون نص  

 476 جزاء. شكل القانوين للشخص أو يكون يف  املركزميس من 
  477 .به للمخاطب الذاتية احلقوق على  أتثري له بقرار األمر تعلق ماكلّ  املخالف  إىل الستماع الدارة على يتعني -

  الصّحة تراتيب حفظ    مبخالفة املتعّلقو   2006أوت14 يف املؤرخ2006 لسنة59 عدد القانون  من  7الفصل أحكام من يتبنّي -     
 أوإجراءات املخالف إىل نسبتها أو املخالفة صّحة يف التشكيك من املخالف مّكن املشرّع أنّ   احمللّيةابملناطق الراجعة للجماعات  

 ما قضّيةال مبلف  يوجد ال أنّه طاملا .املعاينة أثناء ذلكتّم وي ترابيا املختص  الناحية قاضي على احملضر إحالة طلب من ومّكنه معاينتها
 فيه يطلب  لغلقا قرار  إخّتاذ بعد مبطلب   تقّدم   أنّه بل ابملعاينة القيام أثناء صّحتها يف الّنزاعو  املخالفة إزالة من املّدعي امتناع يفيد

 املخالفات أنّ  منه يستشفّ  الذي األمر  املعاينة، مبحضر عليها املنصوص املخالفات بتاليف قيامه بعد األخري هذا يف الّنظر إعادة
 478.اثبتة  إليه املنسوبة
 النافذة القوانني يف عليها التنصيص  يقع مل وإن  حىت مراعاهتا الدارة على يتعني اليت للقانون  عاّمةال املبادئ من الّدفاع حقوق -

 يقتضيه مبا عليه  تسلط الذي الشخص  بذات عالقة له قرار أو به للمعن القانوين ملركزاب ميس قرار أو أتدييب بقرار األمر تعلق ماكلّ 
 .479نظره وجهة تقدمي  يف إليه والستماع حججه وتقدمي  دفاعه وسائل إعداد من ألمراب املعن متكني من ذلك

 : داري ة اإلدأ تعليل املقررات مب : الفرع اخلامس 

 عليل الوارد بنص  القانون الت   وجوبي ة : األولالفقرة 
 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 قضائيا مناقشته و  حقه يف الصادر الداري القرار إليها استند اليت األسباب معرفة  من ألمراب املعن متكني تعن التعليل وجوبّية  -
  480القتضاء  عند

األسباب  شرعّية تقديرها عند احملكمة قبل من اعتماده الواجب السبب التداعي موضوع القرار مبنطوق املضمن السبب يعد -
 كانت إذا التداعي أثناء ةمرّ  أول  الدارة هبا تدفع اليت واملربرات ابألسباب لّتايلاب يعتد وال املقرر، ذلك  اختاذ أساسها على مّت   اليت

 مقيدة سلطتها كانت إذا إال جديدة أسبااب بذلك شكللت القرار بذات املضمنة األصلية األسباب وتفسري تفصيل نطاق عن  خترج

 
   2010جوان  21بتاريخ  1/  17564احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   474
  2010جويلية   15بتاريخ  1/ 19861عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    475
 2010جوان  7بتاريخ  1/ 15152عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    476
   2010جوان   6بتاريخ  1/ 15751عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم    477
  31بتاريخ   1/ 16614عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائي و احلكم    2010ديسمرب  21بتاريخ  17142/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    478

   2010ديسمرب 
 22بتاريخ  27708عدد  قضّيةو احلكم االستئنايف الصادر يف ال 2010ديسمرب  29بتاريخ  27908عدد  قضّية لصادر يف الاحلكم االستئنايف ا 479

 .  2010أكتوبر 
   2010جويلية   7بتاريخ  10363عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    480
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    .   481الذكر   يف األخرية األسباب إىل ابالستناد الطعني القرار ابختاذ
داري ينحصر يف ذلك السبب أو األسباب املضمنة مبنطوقه وال  استقر فقه القضاء على اعتبار أن السند القانوين للقرار ال -

 الّتأديب جملس أمام للمثول الّتأدييب التتبع حمل  العمومي العون  إىل املوجه االستدعاء أو  الّتأديب جملس  حمضر يتضمنه ما العتبار جمال
 الختصاص  لصاحب يرجع ومقتحات حتضريية أعمال ىسو  تكون  ال أن  تعدو ال وأنا سيما املنتقد للقرار القانونّية األسباب مبثابة

 .قراره يف عدمه من اعتمادها الّتأدييب
 القرارات تلك اكتسبت مىت أو  ذلك، التتيبية أو التشريعية النصوص اقتضت إذا  إال قراراهتا بتعليل ملزمة  ةالدار  ال تكون    -
 .طهبنشا أو عليه تسلط من بشخص  عالقة هلا كانت أو عقابية صبغة

 الكافية ابلدقة التتبع حمل للعون  املنسوبة اخلاطئة التصرفات عن منطوقها صلب الفصاح يةالّتأديب القرارات تعليل يقتضي  -
 وترجيح شأنا يف املتاحة الّدفاع وسائل على الوقوف من متكنه وأن  إليه املوجهة املآخذ من بينة على جتعله أن  شأنا من اليت والشافية
 .482حقوقه يةحلما  أنسبها
 .483ال تلزم الدارة بتعليل قراراهتا إال إذا اقتضت النصوص التشريعية أو التتيبية ذلك صراحة -
الداري غري وجويب إال إذا نص القانون على ذلك صراحة فإن الدارة تكون   الّضبط  اّدة مب  ةاملتعّلقلئن كان تعليل القرارات    -

 أو املانعة هلا.  عاّمةالللحريت  ية املقلصةالّضبطملزمة بتعليل قراراهتا 
 من تقدر القرار شرعّية عناصر أن  ابعتبار ضده املوجه الطّعنال يسوغ لإلدارة تعليل قرارها بصفة الحقة وأثناء التحقيق يف    -

 سري حسن على  وحرصا جهة من الّدفاع حلقوق ضماان وذلك  ألمراب للمعن تبليغها وقع اليت صيغته ويف اختاذه زمن احملكمة قبل
 . 484أخرى جهة من القضاء

 الفقرة الثانية: التعليل يف غياب نص  
 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 أو عليه تسلطت اليت الشخص  بذات عالقة هلا كانت أو عقابية صبغة تكتسي كانت ماكلّ  قراراهتا بتعليل ملزمة الدارة  -
 .الصريح النص  غياب يف حىت بنشاطه
 إىل ابلدارة حدت اليت األسباب وإدراك بفهمها تسمح الوضوح من حالة على  تكون  أن  القرارات تعليل مبدإ مقتضيات من -
 وإعدادها دفاعه  وسائل لتحديد توصال تصرفات أو أخطاء من أجله من مؤاخذ هو مما اتمة بينة على هبا املعن يكون  حىت اختاذها
 .485األسباب هذه مع متتالء بطريقة
 ابمللك الوقتّية القامات رخص  بفسخ القاضية قراراهتا تعليل عليها املّدعى الدارة على يوجب قانوين نصّ  أي غياب إزاء -

 تكتسي وال اخلاص الداري الّضبط لصالحيات الدارة ممارسة إطار يف يتنزل املنتقد القرار  أنّ  إىل واعتبارا الغايب، العمومي
 .486وجاهته لعدم املطعن هذا رفض لذلك تعنّي  و قانوان مستوجب غري يكون  املنتقد للقرار تعليلها فإنّ  عقابيا، طابعا
 الجراء فإن  القرار ذلك  ضده اختذ عمن  صادر موقف أو تصرف نتيجة منفعة أو امتياز بسحب يقضي الدارة قرار  كان مىت  -     
 أحد شكلت  اليت الّدفاع حبقوق التعليل مسألة لرتباط واضحة بصفة معلال يكون  أن  جيب املضمار هذا يف الدارة تقره الذي

   487. صريح نص  غياب يف حىت الدارة قبل من مراعاهتا على القاضي حيرص اليت للقانون  عاّمةال املبادئ
 املالكني بني قاتالعال بضبط املتعّلقو  1976 فيفري 18 يف املؤرخ 1976 لسنة 35 عدد القانون  أحكام تستوجب مل -
 هدم يف معها  للمتعاملني ابلتخيص  القاضية لقراراهتا الدارة تعليل عمومّيةال  الدارة أو احلرفة أو للسكىن عّدةم حملالت واملكتين
 نصوصال منها  تقتض  مل طاملا داريّةال املقررات من الفئة هذه بتعليل ملزمة بذلك الدارة تكون  وال تصرفهم، يف اليت العقارات

 
   2010 جانفي 27بتاريخ  1/  12538عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    481
   2010مارس  31بتاريخ  16715/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    482
   2010جويلية  14بتاريخ   1/  18692عدد    قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    483
   2010ديسمرب   30بتاريخ  1/ 19291عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    484
   2010فيفري   24بتاريخ  1/ 15333عدد  قضّيةال  الّصادر يف  البتدائياحلكم    485
   2010جوان   1بتاريخ  16926عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    486
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 17564عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    487
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 .488صراحة ذلك العمل هبا اجلاري والتتيبية التشريعية
 أو عليه تسلطت اليت الشخص   ما كانت تكتسي صبغة عقابية أو كانت هلا عالقة بذاتكلّ جيب على الدارة تعليل قراراهتا     -
 .489الصريح النص  غياب يف حىت بنشاطه
 اختاذ أساسها على مّت   اليت األسباب شرعّية تقدير على  فيه ملطعونا القرار شرعّية  يف نظره عند الداري القاضي رقابة تسّلط   -

 .  490ها الدارة بصفة الحقة لتربيره تقّدمالقرار دون اللتفات إىل األسباب اليت  ذلك
ن الداري غري وجويب إال إذا نص القانون على ذلك صراحة فإن الدارة تكو   الّضبط  اّدة مب  ةاملتعّلقلئن كان تعليل القرارات    -

 أو املانعة هلا.  عاّمةالية املقلصة للحريت الّضبطملزمة بتعليل قراراهتا 
 من تقدر القرار شرعّية عناصر أن  ابعتبار ضده املوجه الطّعنال يسوغ لإلدارة تعليل قرارها بصفة الحقة وأثناء التحقيق يف    -

 سري حسن على  وحرصا جهة من الّدفاع حلقوق ضماان لك وذ ألمراب للمعن تبليغها وقع اليت صيغته ويف اختاذه زمن احملكمة قبل
 .491أخرى  جهة من القضاء
 جيوز فإنّه الّتأديب جملس حمضر إىل الشارة مبجّرد اكتفت ذإ التعليل مقام تقوم ال الّتأدييب القرار إّطالعات كانت لئن  -

 العقوبة لتوقيع التّأديب سلطة اعتمدته الذي لنهائيا السبب للشك جماال يدع ال مبا تبنّي  الّطالع صياغة كانت ماكلّ  اعتمادها
 .492 ية الّتأديب

 اخّتاذ يف املعتمدة األسس تشكل اليت والواقعية القانونّية العناصر على لإلّطالع الدارة ملنظوري ةهامّ  ضمانة التعليل ميّثل لئن -
 تلك األسباب عن ابلفصاح داريّةال للّسلطة ترتييب أو تشريعي إلزام كلّ  غياب عند قرارها بتعليل ملزمة تكون  ال الدارة فإنّ  القرار،
 الّصيغ ةمرتب إىل ترقى ال اختيارية يةشكل القانون  أبحكام املستوجب غري الّتعليل كان  وطاملا عليها، به املعنيني وإْطالع قرارها صلب

 . 493املّتخذ القرار مضمون  على حاسم أتثري وحدها لمهاهلا يكون  اليت اجلوهرية الّشكلّية
 يلزم الدارة ال مبلكية األراضي الفالحية يف تونس،  املتعّلق  1964ماي    12املؤرخ يف    1964لسنة    5إّن  القانون عدد    -
  .494 اخلاص الّدولة ملك إىل األجانب عقارات إبحالة القاضية قراراهتا بتعليل
 الكافية ابلدقة التتبع للعون حمل املنسوبة اخلاطئة تصرفاتال  عن منطوقها صلب الفصاح يةالّتأديب  القرارات تعليل يقتضي  - 

 وترجيح شأنا يف املتاحة الّدفاع وسائل على الوقوف من وأن متكنه إليه املوجهة املآخذ من بينة على جتعله أن  شأنا من اليت والشافية
 .495حقوقه  حلماية أنسبها
يات اجلوهرية حىت يف صورة شكلالقانوين للمخاطب به من ال  املركزة من  اليت متّس بصورة فادح  داريّةالإّن تعليل القرارات    - 
 . 496للعون  األساسية ابحلقوق مساس هلا اليت املرضبعطل  ةاملتعّلق تلك ومنها لذلك املوجب الصريح النص  غياب
 هذا استيفاء  وجوب  على  حةصرا ينص  ترتييب أو قانوين نص  وجود  حالة يف إالّ  قراراهتا بتعليل ملزمة غري الدارة  أن األصل   - 
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 497ية أو كانت ذات عالقة بذات املستهدفني هبا أو بسلوكهمالّتأديب الجراء أو مىت اكتست الصبغة 
 مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات اإلداري ة: : الفرع الس ادس

 تكونت واليت له الّسابقة ضعياتالو  أو القانونّية املراكز على اجلديد القانون  يسري أال القوانني رجعية عدم مبدأ يقتضي -
    .    498انفذا   وصريورته صدوره قبل أوانقضت

طاملا أن العقوبة ال تطبق أبثر رجعي، فإن قرار احلرمان من املشاركة يف الدورة الرئيسية لإلمتحاانت ال ميكن أن تسري آاثره  -
 األعداد متحو أن  ابلّتايل ميكنها ال و الدراسية ّسنةال  نفس من جانفي شهر يف الطالب مسبقا أجراها اليت المتحاانت نتائج على
 الثانية املرحلة على ينسحب و صدوره اتريخ من إنطالقا فورية بصفة يسري املذكور القرار إن بل املرحلة، تلك يف عليها حتصل اليت
 .  499 رائهاإج مّت أثناء صدوره أن  مبا الرئيسية الدورة إطار يف جوان شهر خالل اجملراة المتحاانت من

 القرارات رجعية عدم مبدإ من مساسا ميثل ال العمل عن اليقاف اتريخ من سرينا و صدورها اتريخ من تسري العزل قرارات  -
 500الّتأديبية. 

 األثر إقرار ميكن أنه إال الداريّة، القرارات رجعية مببدإ عدم عمال صدوره اتريخ من بداية إال آاثره الداري القرار يولد ال-
 ختضع اليت القرارات إىل ابلّنسبة الشأن  هو مثلما األّول القرار اتريخ من ابتداء تكميلية يتّم تطبيقها قرارات صدور صورة يف الرجعي

  .501ةاألصليّ  السلطات طرف من اختاذها منذ يوم انفذة تعترب واليت للمصادقة
كـن للعـون العمـومي املطالبـة ابملفعـول الداري واملـايل للتقيـة بدايـة مـن مفعول قرار التسمية ال ينطلق إالّ من اتريخ اختـاذه وال مي  -     

 .502اتريخ سابق لقرار التسمية يف الرتبة اجلديدة إالّ إذا أقّر القانون ذلك  صراحة
 الفرع الس ابع: مبدأ املساواة: 

 انتهت احملكمة الداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 
 كّلما األفراد بني التمييز عدم مقتضياته من و تطبيقها، و ابحتامها الدارة تلتزم اليت الدستورية املبادئ من هو اةاملساو  مبدأ -

 . 503متاثلت وضعياهتم و ذلك يف إطار املشروعّية 
 وهم باتوالواج احلقوق  يف متساوون  املواطنني كلّ  أن  اقتضى  الذي الدستور من 6 الفصل من أساسه املساواة مبدأ يستمدّ  -
   .504 القانون  أمام سواء

 بواعز مربرا ذلك  كان  إذا إال والواقعية القانونّية وضعياهتم متاثلت إذا الواحدة الفئة أفراد بني والتمييز التفرقة املساواة مبدأحيجر  -
 .505التمييز هذا مثل تربر أن  شأنا من موضوعية أسباب وجود صورة يف أو العام الصاحل
 

 
 

 
نوفمرب   6بتاريخ  27445عدد  قضّيةو احلكم االستئنايف الصادر يف ال 2010ديسمرب  16بتاريخ  27810عدد  قضّية احلكم االستئنايف الصادر يف ال 497

2010  
 

ماي  8بتاريخ   18239احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد و 2010جانفي  27اريخ بت 1/  12538احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  498
2010  

  2010جويلية  7بتاريخ  1/ 15090احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   499
  30بتاريخ   15304/1ّية عدد و احلكم البتدائي الصادر يف القض  2010أكتوبر  13بتاريخ 1/ 14951احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  500

  2010أكتوبر  30بتاريخ  1/ 15304و احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 2010أكتوبر 
   2010ماي  7بتاريخ 1/ 15271 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 501
 .   2010فيفري   25بتاريخ  16249/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  502
 2010مارس  31بتاريخ  1/  16459البتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم  503
   2010ماي  26بتاريخ  1/ 16807احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  504
   2010أفريل  28بتاريخ  1/ 16110احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  505
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 نفس يف املتشحني بتمكني عمومّيةال ابلوظيفة االلتحاق يف املساواة مبدأ احتام تكرس اليت االنتداب ريقةط  املناظرة متثل -
 حظوظ النجاح وإخضاعهم لنفس االختبارات النتقاء أفضل الكفاءات وأجدرها لشغل الوظائف املعروضة على أن احلق يف التناظر

 .506الّشروط من جملموعة استجابتهم على معلقا يبقى
 اليت العقارات أن  تبني طاملا عمومّيةال األعباء و القانون  أمام ملبدإ املساواة خمالفة عن ابلضرورة ينمّ  ال أخرى دون  عقارات إنتزاع -

 .  507املشروع  إجناز أمام عائقا تكن مل أنا أو ملراضاةاب إقتناؤهامّت  النتزاع أمر يشملها مل
 سيئة نواي من هؤالء يضمره مبا التذرع ودون  والشفافية املساواة أساس على نظوريهامل  خدماهتا اسداء على حممولة الدارة إن  -
  .508املطلوبة داريّةال اخلدمات إسداء رفضها لتربير

 .509 .القانونّيةو  الواقعية الوضعّية نفس يف املعنيني األشخاص وجود هتطبيق يف املساواة مبدأ يقتضي -
 ليس القانون  أن  أي القانون  يف املساواة لزاما تعن القانون  أمام املساواة أن  ذلك طلقةوم عاّمة صبغة املساواة مبدأ يكتسي ال -

 بني اختالفات أو تصنيفات عن  انجتة لتفرقات تضمنه  حبكم للكافة لّنسبةاب كلمةلل احلسايب ابملفهوم مساوي احلاالت كلّ  يف
 الوضعية يف تطابق بوجود مشروطا يكون  املساواة مبدإ خبرق سكالتم فإن  ثة ومن متييزها،تّم  وحت مشاهبة غري جتعلها الوضعيات

 .510املعني للصنف أو الواحدة للفئة لّنسبةاب املساواة تقدير يكون  أن  على القانونّية
  .511الشرعّية الوضعيات على إالّ  ينطبق ال املساواة مبدأ إنّ  -
األعداد  إسناد يف الطّلبة  كلّ  بني املساواة مبدأ أنّ  1995 ديسمرب 7 يف املؤرخ 58 عدد العايل الّتعليم وزير منشور تضمن  -

الفعلية   السريّة يضمن أن  املؤسسة مدير أو العميد وعلى االمتحان  أوراق على اهلوية لسرية الدارة ضمان  يتطلب الكتابية لالختبارات
 512ابختاذ أفضل الجراءات 

 الفرع الثامن: مبدأ احلياد:  
 : يةالت أديب ملاد ةاب  ة قاملتعل  القرارات : األولالفقرة 

 

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 .513فيه مساس مببدإ احلياد  الّتأديبمن قبل من قام ابستجواب املوظف وإحالته على جملس  الّتأديبرائسة جملس  -
ت الواجب كفالتها للعون  الّضماان من حياده ومن  يف أعمال التحقيق ليس من شأنا أن متسّ   الّتأديبمشاركة رئيس جملس   -

 رأيه عن مسبقة بصفة كتعبريه ابحلياد اجمللس رئيس حتلي عدم أن يعكس شأنه من ما امللف أوراق من يربز مل طاملا ألمراملعن اب
 .514الّتأديبجتاه العون احملال على جملس  السليب

 

 : ابملناظرات ة املتعل قالفقرة الثانية: القرارات 
 

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

بني  - املساواة  ملبدإ  حتقيقا  النتداب  جلان  أعضاء  مجيع  يف  املوضوعية  و  احلياد  عنصري  توفري  على  احلرص  الدارة  على 
   515املتشحني 

 
  2010أكتوبر  27ريخ بتا 1/ 15013احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   506
   2010جوان   7بتاريخ   1/   16493احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   507
   2010جانفي  25بتاريخ  1/  18210احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   508
   2010أكتوبر  22بتاريخ  18346/1احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   509
   2010ماي  26بتاريخ  1/  17480الصادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي  510
   2010ماي  22بتاريخ  1/ 19300احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   511
   2010أكتوبر  21بتاريخ  1/  15279احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد   512
 .  2010جوان   21بتاريخ  15801/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  513
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  14951/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  514
 2010جويلية  14بتاريخ   1/  18692عدد    قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  515
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 جلان  أعضاء مجيع يف واملوضوعية احلياد عنصريْ  رتوفّ  أن  شأنا من اليت الجراءات كلّ  اخّتاذ على ابحلرص ملزمة الدارة -
 اليت القدح مطالب يف ابلبت لذلك تبعا مطالبة وأنا املتناظرين، بني املساواة لتحقيق ضماان تعّينها اليت المتحاانت أو  املناظرات
 من املتشح حترم أن  شأنا نم كان  إذا ما يف الّنظرو  عليها تتأسس اليت األسباب جّدية وتقدير اللجان  تلك أعضاء تستهدف

 أتّكد ماكلّ  القرار إلغاء إىل به تفضي اليت الداري للقاضي الدنيا الرقابة حتت  وذلك فيه، املقدوح العضو حبياد ةاملتعّلق تالّضماان
  .516التقدير  يف بّينا خطأ الدارة ارتكاب لديه

 اللجان  مداوالت أنّ  1995 ديسمرب 7 بتاريخ الصادر 58 ددع العايل الّتعليم وزير منشور  من ةالّسابع الفقرة أحكام اقتضت -
 . حمكمة بصفة منظمة تكون  أن  وجيب سرية

 حيضر من كلّ  إنّ  أي املعنّية الدراسة سنة أو ابلوحدات املعنيني املدرسني على  مقصور االمتحان  جلنة مداوالت حضور إن  -
 شهادة من األوىل لّسنةاب تدريسهاتّم  ي اليت املواد إحدى أو شأنا يف املتداول الوحدات ألحدى مدرسا إّما يكون  أن  جيب املداوالت
  مدّرس أي فإنّ  لّتايلواب بصفاقس البدنّية الّتبيةو  للريضة األعلى ابملعهد والريضية البدنّية األنشطة وتقنيات علوم يف املاجستري

مداوالت    حيضر أن ميكن  ال  املذكورين الشرطني أحد فيه يتوفر وال  قسم مدير أو املاجستري جلنة يف  عضوا سواء صفته كانت مهما
 . جلنة االمتحان 

 ميسّ    خطريا عيبا ميّثل للمداوالت ،القانونّية ابلّنصوص عليهم منصوص غري أعضاء، حضور أنّ  وقضاء فقها عليه املستقرّ  من -
 517. إجراءات اجمللس إذا كان هلم أتثريا يف أعماله

القدح و به الدارة من سلإن ما تستأثر   - يقوم عليها مطلب  اليت  تقدير جدية األسباب  إذا كان من شأنا    الّنظر طة يف  فيما 
حلياد أعضاء جلنة النتداب خيضع إىل الرقابة الدنيا اليت   لّنسبةت اليت كفلها القانون لفائدته ابالّضماانحرمان املتشح للمناظرة من  

  518الداري القاضي ميارسها
 .519اظرة يف مناظرات سابقة إجتازها املتشح ومل ينجح فيها ال يقوم دليال على عدم حيادهم مشاركة أعضاء جلنة املن -
 بعدم الّتصريح بعد العضو هذا التجريح يف له حيق  ال فإنه ، أعضائها أحد وبني بينه خالف بوجود اللجنة املتناظر يعلم مل طاملا -
 .520النجاح 
كيبة جلنة املناظرة وإّنا يكفي تعليقها مبقّر الوزارة والقدح يف جلان املناظرة ال  الدارة غري ملزمة إبعالم املتشحني شخصيّا بت   -

 .521يكون جدّي إالّ مىت متت إاثرته قبل إجراء املناظرة 
 اثنية، مرحلة يف املقابلة الستدعاء وظروف طريقة  على األخري هذا عابه ما و أوىل مرحلة يف املّدعي مقابلة املناظرة جلنة رفض  -

على الدارة   .املنتقد القرار الختاذ  الحق  إجراء النتداب جلنة أن مقابلة ضرورة فيه املطعون  القرار شرعّية على  أتثري أي هلما ليس
 .522احلرص على توفري عنصري احلياد و املوضوعية يف مجيع أعضاء جلان النتداب حتقيقا ملبدأ املساواة بني املتشحني 

 قبل يكون  أن  و اثبتة حبجج وأدلة يدعم أن  جيب املناظرة جلنة أعضاء ضد  القدح مطلب أن  على احملكمة قضاء فقه استقر -
 .523املناظرة أي منذ تعليق قائمة أعضاء اللجنة  اجتياز
وإلغاء قرار عدم االنتداب املؤسس على أعمال جلنة املناظرة ال حيدث بذاته حالة نزاعية بني العارض   الّسلطةبتجاوز    الطّعن -

 املطعون  القرار شرعّية من ينال ال اللغاء حلكم تطبيقا احملدثة ضمن اللجنة األعضاء أحد تعيني إعادة فإن  لذلك لجنةال تلك وأعضاء
 . 524طاملا مل يثبت أن مشاركته يف أعماهلا أخلت مببدإ احلياد فيه

 

 
  2010ديسمرب  31بتاريخ  1/  16254عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    516
   2010أكتوبر  21بتاريخ  1/  15279عدد  قضّيةادر يف الالص البتدائي احلكم    517
   2010أفريل  10بتاريخ  1/  13154عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم    518
 . 16390/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  519
 . 19805عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  520
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  16525/1عدد  ّية قض الصادر يف ال البتدائياحلكم  521
 .  2010جويلية   14بتاريخ  18692/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  522
 . 1/ 18692عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 523
 .  2010جانفي   28بتاريخ  27538عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 524
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 : الت جارة و الص ناعة  مبدأ حرية: الت اسعالفرع 
 العمومي امللك إشغال تراخيص  إسنادها عند العمل هبا اجلاري والتاتيب القانونّية القواعد  احتام داريّةال اجلهة على يتعني -

 .525الّتجارةو الّصناعة  حرية مبدإ من احلد إىل ذلك  يؤدي ال حىت
 بدأ احلقوق املكتسبة:: مالفرع العاشر

 ميكن أنه حني يف شرعّية كانت مىت سحبها ميكن ال واليت للحقوق املنشئة القرارات فئة من هو البناء يف التخيص  قرارا إن  -
 526فيها الطّعنذلك يف آجال تّم بشرط أن ي  شرعّيةإذا كانت غري سحبها 

املطالبة   جتوز وال فيه الرجوع وقابلية ابلوقتية يتسم ترخيص  بواسطةتّم  ي العام الطريقك مكوانته  و العام البلدي امللك إشغال إن  -
 .   527سابق  حبق التمسك ابلبقاء بناء على ترخيص قانوين

 أو بشروط التقيد ودون  عدمها من شرعيته عن الّنظر بصرف وذلك للحقوق املنشئة غري مقرراهتا تسحب أن  لإلدارة ميكن -
 .528ملشروعّيةاب أو ابملالءمة تتصل قد وبدوافع للقرار للحقوق املنشئة غري الصبغة بثبوت منها اتصل ما إال حماذير
 أو إلغاؤها  أصدرهتا اليت داريّةال للسلطة جيوز اليت و للحقوق املنشئة غري الفردية داريّةلا القرارات فئة من هو العزل قرار إن  -

 نفس السحب او اللغاء ذلك  عن  ويتتب ،الّتقاضي آبجال ابلتقّيد ملزمة تكون  ان دون كان سبب وألي  وقت  أي يف سحبها
 .529إطالقا يتخذ مل كأنّه و امللغى الداري ارالقر  معها يعترب بصورة القضائي اللغاء حكم يولدها اليت اآلاثر

 موضوع القرار يكون أن  ومها جمتمعني شرطني توفر صورة يف إال للحقوقاملنشئة   الفردية قراراهتا تسحب أن  ا ال ميكن لإلدارة -
 . 530العالم ابلقرار  اتريخ من بشهرين احملددة الّتقاضي آجال خالل السحبتّم ي وأن شرعي غري السحب

 لإلدارة جيوز واليت للحقوق املنشئة غري الفرديّة داريّةال القرارات فئة من يعدّ  اجلامعات كلّ  من نائيا العارض رفت  ر قرا إن  -
 . 531سحبها يف أّي وقت وألّي سبب 

 : عمومي ةالابلوظيفة  ة املتعل قاملبادئ : القسم الثاين
 ابملسار الوظيفي:  ة املتعل قالقواعد :  األو ل الفرع 

 حقوق وواجبات املوظ ف:: لاألو الفقرة 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 حبيث تزول  الّتقاعداستقر فقه قضاء هذه احملكمة على أّن إنفصام عالقة العون العمومي بوظيفه من أوكد توابع إحالته على    -
 اخلاّصة القرارات  إبستثناء احلقوق بتلك املاسة قراراهتا يف قضائيا  الطّعن يف مصلحته لذلك تبعا وتنعدم الدارة حنو حقوقه معها

 .532الّتقاعد  على ابلحالة
يعّد واجب احتام العون العمومي لرئيسه يف العمل والتزامه حدود األدب واللياقة وحسن السلوك حياله مـن الثوابـت األساسـية   -

 رفـقامل تنظـيم علـى السـيطرة وإحكـام العمـل انتظـام حيقـق مبـا األخـري وهيبتـه، هـذا كانـةمل حفظـا ،عموميـّةال الوظيفـة تقـوم عليهـا الـيت
 .533جتاوز هلذه احلدود مبثابة اخلروج عن واجبات الوظيفة ومقتضياهتا كلّ العمومي ومباشرة وظائفه، مبا جيعل  

 حتـت وضـع فيمـا التصـّرف العـام يف الصـاحل مـةخبد اللتزام و واألمانة الشرف ومببادئ ابلنزاهة العمومي العون  يتحلى أن  يتعني  -
مــا مــن شــأنه أن يعتــرب مناقضــا للثقــة الواجبــة فيــه  كــلّ أثنــاء مباشــرته للوظيفــة املناطــة بعهدتــه أو مبناســبتها حــىّت يكــون مبنــأى عــن   يــده

  .534له املطلوب والحتام
 

   2010مارس  31بتاريخ  1/ 13019لقضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف ا  525
   2010جوان  21بتاريخ  1/  17564احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   526
   2010جوان  3بتاريخ  1/ 19370حكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  527
  2010جويلية   14بتاريخ  1/ 13073احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  528
  2010جويلية 13بتاريخ  1/  15291كم البتدائي الصادر يف القضّية عدد احل 529
   2010اكتوبر  1بتاريخ  27648احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  530
 2010جويلية   14بتاريخ  1/ 14866احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  531
 .  2012ديسمرب  31بتاريخ  19425/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  532
 2010جويلية   7بتاريخ  16683/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  533
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 االحكام خارج املتطوّع كاهل العسكري على جديدة إلتزامات إنشاء لإلدارة الوطن اجليش  بصفوف التطوع عقد خيّول ال  -
 .535واجباهتم و حقوقهم حتّدد اليت القانونّية
 عليه احملكمولة  الواجبات العنوان من أوكد هبذا املضبوطة املدة طيلة القانوين التوقيت يف عمله ركزمب العمومي العون  حضور إن   -

 .536أغراضها وحتقيق عمومّيةال الوظيفة طواببض واللتزام عمومّية ال  اخلدمات لسداء شرطا ابعتباره
إمضاء  -  هبذا اللتزام  على العمومّينياألعوان   دفع شأنا من اليت والجراءات التدابري عداد يف يدخل احلضور ورقات إّن 

 موىف إىل به حضورهم وعلى الداري التوقيت يف العمل  جميئهم إىل مقر على للوقوف موضوعية وسيلة ابعتباره به والتقّيد الواجب
 .537هلم  املعنّي  األمد

 العمومّيني املوظفني حضور مراقبةبنظام   موضوعه تعلق حبكم  1989 أوت  8 يف املؤرخ 40 عدد  األّول  الوزير منشور يتنزل  -
 .538ةعموميّ ال  للوظيفة العام األساس النظام مبوجب العمومي على العون  احملمولة للواجبات القانونّية النتائج استخالص إطار يف

 1982 أوت 6 يف املـؤرخ 1982لسـنة  70 عـدد القــانون  مـن 7 ابلفصـل األمـن عـون  علـى احملمولـة الواجبـات أوكـد مـن -
 نوعها كان  مهما واملساعي والتأثريات والوساطات يتجنب التدخالت أن  الّداخلي األمن لقوات العام األساسي النظام بضبط املتعّلق

 .539الغري على املاّدي أو األديب طإىل الضغ تؤدي أن  شأنا من واليت
 السلك بسمعة خيل  أو ابألمن العام ميس أن  شأنه من  ما كلّ  بتجنب الّداخلي األمن  قوات ألسالك  املنتمون  األعوان يطالب -
 .540الوظيف إطار وخارج اخلاصة حياهتم يف مبا أيتونه يتعّلق ما يف أو لوظائفهم أدائهم أثناء سواء إليه ينتمون  الذي

 ال  وأن  فيها نفسه يورط ال أن  املستابة وعلى عن األعمال مبنأى يكون  أن  على احلرص الّداخلي األمن قوات  عون  يف يفتض -
 .541للقيام هبا  نفوذه يسخر
 عاّمة بصفة  العمومي العون  احملمولة على املهنّية الواجبات أوكد من يعترب داريّةال اتالّتعليم تنفيذ واجب أن  يف ال اختالف  -

 السلك الذي ينتمي إليه اجملند لتحقيق األمن العام سيما  طبيعةإىل حساسية وظيفته و  لّنظربصفة خاصة اب الّداخليوعلى عون األمن 
 األمر يتعّلقعندما   خاصة التامة اليقظة أيضا بل فيها العاملني تواجد فقط ال تستوجب واليت حدودية املوجودة بنقطة مراكزلل لّنسبةاب

 .542برؤسائها 
 الدارة داخل سلوكه أن يكون  العمومي العون  من يقتضي التحفظ واجب أنّ  إعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -

 املهنّية حياته يف يتجّنب وأن  شبهة موضع نفسه يضع كأن  وهيبتها  عمومّيةال الوظيفة مسعة من صورة أبية ميسّ  وأالّ  مستقيما وخارجها
 .543لإلنتقاد  وأعوانا الدارة يعّرض  أن شأنه  من تصّرف كلّ  واخلاّصة

  .544ممنوع الرتكاب عذرا يشّكل ال املباشر الرئيس عن الصادر الذن -
 قبل من يتلقاها اليت اتالّتعليم تطبيقب  ،عمومّيةال الوظيفة قانون  من 6 الفصل مقتضيات إىل استنادا ملزم، العمومي العون  -
 .545شفاهية  أو كتابية كانت سواء رئيسه

 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27714احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  534
 .  2010جانفي   30بتاريخ  14377/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  535
 .  2010جويلية   13بتاريخ  17378/1ادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي الص  536
 .  2010جويلية   13بتاريخ  17378/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  537
 .  2010جويلية   13بتاريخ  17378/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  538
 .  2010ن جوا  23بتاريخ  16153/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  539
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  18194/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  540
 .  2010مارس  31بتاريخ  18376/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  541
 .  2010فيفري   24بتاريخ  18162/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  542
  22بتاريخ   16671/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010جويلية   13بتاريخ  15759/1ة عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضيّ  543

 .  2010جوان 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27714احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  544
 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  18139/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  545
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 املصلحة بتنظيم ةاملتعّلق وإىل التدابري املباشر رئيسه عن الّصادرة وامراأل إىل المتثال العمومي العون  علىتّم حي الطاعة واجب -
  .546عاّمة ال ابملصلحة الضرار إليها الستجابة عن ينجر واليت الواضحة شرعّيةابلالّ  مشوبة املقّررات تلك تكن مل ما هبا يعمل اليت

 االنتداب: : نيةالفقرة الثا
 شروط اإلنتداب:   أ(

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 بلوغه بعد وحىت للّتقاعد القانونّيةالسن  بلوغه قبل عموميا نشاطا يستأنف أن  الّتقاعد على احملال للعون  التشريع أجاز لئن -
يف نطاق انتداب جديد تّم ملطاف إىل إعادة إدماجه مباشرة وآليا يف إطارات الدارة وإّنا يالسن، فإّن ذلك ال يؤول يف ناية ا  ذلك

 القانونّية إطار الضوابط  ويف املعنّية للخطة املتشحني من املطلوبة الّشروط فيه توفرت ومىت عمومّيةال يف الوظيفة التناظر لقواعد خيضع
 .547املتقاعدين لعمل احلاكمة
 إنتـداب ملنـاظرة للتشـح العـايل الّتعلـيم مـن سـنوات إمتـام سـت لشـرط يسـتجيبون  لـإلدارة وطنيـّةال ابملدرسـة العليـا رحلـةامل خرجيـوا -

 .548مستشارين مساعدين بدائرة احملاسبات
ةال بسـلوكياته املتعلـّقو  عموميـّةال املتشـح للوظيفـة العـون  يف واألخـالق السـرية حسـن شرط توفر -  ةسـلط إىل تقـديره يف خيضـع عامـّ
 أو احنـراف للواقـع أو للقـانون  خـرق مـن عملهـا يشـوب مـا بقـدر وذلـك الداري للقاضـي الـدنيا الرقابـة ذلـك حتـتتّم يـ أن  على الدارة

 .549التقدير يف واضح خطأ أو لّسلطةاب
 تبقـى ةالعدليّـ  السـوابق بطاقـة والسـلوك، فـإن  السـرية حسـن لثبات خمصوصة بصورة املشرع اقتضاها أخرى وثيقة أي غياب يف -
 إن  سـريته عـن كـذلك وتكشف املدنية ابحلقوق متتعه على وتشهد املواطن وأخالقه سلوك حقيقة بتمجة قانوان الكفيلة الوحيدة األداة

 .550ال أم سلوكه سوء على تشهد عليه جزائية أحكام اقتنت بتسليط قد كانت
 تشـغيل رفـض  أسـباب لرقابتهـا علـى احملكمـة إجـراء دون  حيـول ال ذلـك أن  إال النتـداب، يف تقديريـة بسـلطة تتمتـع الدارة -
 .551املّدعي
 مقـدرهتم علـى املتشـحني واحلكـم ملفـات يف الّنظـر دعنـ تقديريـّة طةبسـل تتمتـّع املنـاظرة جلنـة أنّ  وقضـاء فقهـا عليـه املسـتقر مـن -

 صحة حيث من اللجنة أعمال سالمة يف الّنظر على الداري مقتصرة القاضي رقابة معه تكون  مبا ،املعنّية الرتبة يف للتدريس وكفاءهتم
 .552التقدير يف الفاحش اخلطأ أو لّسلطةاب أو الحنراف القانون  يف اخلطأ أو الوقائع
 مقتضيات إنّ  بل عزله، سبق توظيف من إعادة حتجري مساعد، أستاذ خطة يف لالنتداب اخلاصة أو عاّمةال  الّشروط تتضمن مل -
 تنطق داريّةال  الصبغة ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةالواجلماعات   الّدولة ألعوان  العام ياألساس النظام من 58 الفصل
 أو بعفو عام بعفو املدنية حقوقه استجع" والذي جزائية عقوبة إثر عزله سبق الذي املوظف إعادة إدماج أجازت ملّا ذلك خبالف
 الوظيفة إىل الرجوع حق  من  حُيرم أالّ  ابب أوىل فمن احلقوق، استداد تلي اليت الّسنة خالل للعمل إرجاعه وطلب "خاص تشريعي

 .553 لوظيفه مباشرته دون  حالت قاهرة بفعل قّوة العمل عن انقطاعه إثر عزله سبق من عمومّيةال
 من انتدابه إعادة ةمسأل  عزله  فإنّ  سبق الذي العون  على التشح إعادة  ضمنيّا وال صراحة ال الوظيف قانون  حيجر مل لئن -
 مراعاة مع العمومي،  رفقامل وتنظيم سري حسن يقتضيه ما يف حدود وذلك املتوكة لتقدير الدارة، املالءمات من ابلضرورة تعدّ  عدمها

  .554للقضاء الدنيا للرقابة خاضعة وتكون عندها للعزل، املؤدي اخلطإ  وخطورة طبيعة وكذلك خصوصياته

 
 .  2010ديسمرب  4بتاريخ  27544الستئنايف الصادر يف القضّية عدد احلكم  546
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  16018/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  547
 .  2010جوان   8بتاريخ  11647/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  548
 .  2010جويلية   14خ بتاري  18949/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  549
 .  2010جويلية   14بتاريخ  18949/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  550
 .   2010جويلية   6بتاريخ  18622/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  551
 .  2010أكتوبر  30بتاريخ  16573/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  552
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  15885/1ادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي الص  553
 .  2010مارس  12بتاريخ  27568احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  554
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 قانونا من 17 الفصل ، طبقعمومّيةال الوظيفة   العون دخول يف اتريخ يكون  والسلوك السرية حسن شرط  توفر يف البحث إنّ   -
. ويعترب تبعا لذلك عدم   العزل بقرار علم على تكن مل أبّنا معه لإلدارة التذرع ميكن وال العزل،  لقرار الحق انتداب أول منذ أي

 لطار النتماء يف حقا  ألمراملعن اب أكسب قد سرية والسلوك يف العون لعدم توفر شرط حسن ال  الّتقاضيسحبها له خالل آجال  
 .555إعطائه فرصة اثنية  اجتاه يف التقديرية لسلطتها منها إعماال  النتداب احلاالت يكون هذا أقصى ، ويفالبلديّة
للم  - التفاضلي  ابلتتيب  مقيدة  املناظرة  يف  الناجحني  املتشحني  اختيار  يف  الدارة  املتحصل سلطة  األعداد  حسب  تشحني 
 .556عليها 

 طرق اإلنتداب : ب( 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
األقل سنوات ثالث منذ مساعد أستاذ رتبة هلم الذين للمدّرسني املتاحة المكانية تفعيل يبقى  -  إجراء بني  لالختيار على 
بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك املدّرسني    املتعّلق   األمرمن    17أو حسب الفقرة "ب" من الفصل    حسب الفقرة "أ" املناظرة

 من سلطة  هلا مبا متزامنة، بصورة "ب"و "أ" الفقرتني أساس على  للتناظر خطط بفتح الدارة رهني مبادرة للجامعات التابعني الباحثني
 .557التدريس إطار من معيةاجلا ؤّسساتامل حاجيات لتسديد متارسها تقديرية
 أعضائها متثيلية مبدإ إىل الطب خيضع يف املربزين احملاضرين اجلامعيني الستشفائيني األساتذة  انتداب مناظرة جلنة تشكيل  -
 كلّ  بعنوان  كفالتها  املفتض تالّضماان أتمني يقتضي ما أخرى وهو انحية من القرعة مبدأ وإىل انحية من الطب ياتكلّ  لسائر

على حدة حىّت   كال  املعنّيةيات  كلّ إىل كافة ال  لّنسبةالقرعة اب  عملّيةدون التغاضي عن اآلخر وترتيبا على ذلك يتعنّي أن جترى   مامنه
  .558مجيعا  متثيلها يتيّسر
 تنطلق تلفةخم عمليات إىل كبة تتجزأمّر  عملّية شكلت املناظرة أن ضرورة  املناظرات نظام عن خيتلف لإلمتحاانت القانوين النظام  -

 ميكن كما آخر، دون إجراء على يقتصر أن  ميكن أعماهلا يف الطّعن فإن   مثّ  ومن فيها الناجحني بتسمية وتنتهي فتحها قرار من أوال
المتحان  على خالف وذلك إثرها، املقّررة والتسميات النتائج لتشمل إجراءاهتا أحد شرعّية عدم إىل برمتها استنادا للمناظرة توجيهه

 .559هن الذي ال يقبل فيه طعن املتشح إالّ يف حدود النتيجة اخلاصة به امل
 .560إن عدم نشر اتريخ إجراء االختبارات غري كاف بذاته للغاء املناظرة -
 اجيعله ،مما املناظرة لجتياز استدعاء املتشحني يف معينة صيغة إتباع الدارة على العمل هبا اجلاري التتيبية النصوص توجب مل -
 .561الداري القاضي رقابة حتت ذلك و ، ابلغرض تراها تفي اليت املناسبة الطريقة اختيار يف تقديرية بسلطة تتمتع

 ويف  للمناظرات تقّدم  ال عند يف وضعه كان من وعلى  عليه حيمل الذي املعقول احلرص بواجب  الخالل ال جيب على املتشح   -
  .562ومكانا  املناظرة إجراء وموعد ترشحه قبول من املتاحة للتأكد الوسائل لبكام السعي عليه أنّه ذلك الشبيهة، الصور
ي   - معلم  برتبة  املباشرة تّم  النتداب  التسمية  طريق  وابعن  يف    لتّايل،  بنياابت  القيام  يف   البتدائي  الّتعليمفإن  احلق  يفتح  ال 

 . 563الدماج
األساسيةالّضماان ضمن يندرج قولمع أجل يف املناظرات لجراء الستعداد يف املتناظرين حق  -  لتوفري لفائدهتم املخولة ت 
لإلختبارات املقررة بعنوانا توصال إىل متكينهم من إظهار قدراهتم وإبراز مؤهالهتم بعنوان   املاّديالتحضري العلمي والنفسي و  أسباب
    .564التشح إليها  املزمع اخلطة

 
 . 27568نفس احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   555
 .  2010جانفي   21بتاريخ  17580/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  556
 .  2010أكتوبر  22بتاريخ  18346/1تدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم الب  557
 .  2010جوان   5بتاريخ  27320احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  558
 .  2010جويلية   14بتاريخ  15689/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  559
 .  2010ماي  72بتاريخ  16139/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  560
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  27336احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  561
 . 27336نفس احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   562
 .  2010جويلية   6بتاريخ  15384/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  563
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 بضبط املتعّلق 1993 لسنة  1825عدد   ألمراب عليها املنصوص لإلنتداب ةوطنيّ ال للجنة اخلماسية التكيبة قاعدة تعترب  -
 أكرب فرصة هلم تضمن ابعتبارها للمتشحني أساسية للجامعات ضمانة التابعني الباحثني املدرسني  بسلك اخلاص األساسي النظام
 .565قصوى رقابة إىل الدارة فيه ختضع قاضي أتويال يؤول أن  جيب قاعدةال لتلك االستثناء اجلوانب وأن  ومتعدد موضوعي لتقييم
 إاثرة منه القصد وأنّ  عمومّيةالالوظيفة   ماّدة يف األساسية املبادئ من املناظرات بفتح ةاملتعّلق  الوزارية القرارات نشر كان لئن  -
 اليت العالن  طريقة اختيار حرية لإلدارة وترك النشر لذلك صيغة معّينة حيدد مل املشرّع فإنّ  الكفاءات، من ممكن  عدد  أكرب ترشح

 .566من هو مؤّهل للتشح هلا كلّ إشهار العالن عن املناظرة إشهارا كافيا مبا من شأنه أن يكفل إعالم  تّم تراها مالئمة، شريطة أن ي
 الجتيازها نياملع الوقت يف واحلضور املناظرة لجراء املاّدي إمكانية العداد للمتشح أاتح مىت قانونيا يكون   االستدعاء إنّ   -

 .567للمناظرة  االستدعاء لتوجيه احملدد األجل يعنّي  صريح نص  غياب يف وذلك  أجل معقول يف املتشحني بقية مع
 اثنية، مرحلة يف املقابلة الستدعاء وظروف طريقة على األخري هذا عابه ما و أوىل مرحلة يف املّدعي مقابلة املناظرة جلنة رفض  -

على الدارة   .املنتقد القرار الختاذ  الحق  إجراء النتداب جلنة أن مقابلة ضرورة فيه املطعون  القرار رعّيةش على  أتثري أي هلما ليس
 .568احلرص على توفري عنصري احلياد و املوضوعية يف مجيع أعضاء جلان النتداب حتقيقا ملبدأ املساواة بني املتشحني 

 الدارة تضبط مل ماكلّ  بتاريخ استالمه ال املطلب توجيه بتاريخ اظرةللمن التشحات تقدمي  آجال احتساب يف العربة تكون   -
 .569املناظرة فتح قرار ضمن التشح مطالب إيداع طريقة
 طريق عن لإلدارة وطنّيةال العليا للمدرسة رحلةامل  خلرجيي احملاسبات دائرة يف مساعدين مستشارين  إنتداب املشرع خول طاملا  -

أمكنه األكثر  من القانونّية قاعدةعمال ابل  املناظرة طريق عن ترشحهم قبولتّم  ي أن  وأحرى أوىل ابب من ون يك فإنه املباشرة، التسمية
 . 570أمكنه األقل

 .571للمناظرة االستدعاء إرسال إثبات عبء الدارة تتحمل -
 النصوص تلك تضمنته ما ام مجيععليها احت  وجيب املفعول السارية التتيبية و القانونّية ابلنصوص  مقّيدة املناظرة جلنة سلطات -

 .572بكيفية إجراء املناظرة وطرق سريها يتعّلقمقتضيات فيما  من
 املقابل يف تتمتع فإنا بني املتناظرين، للمساواة حتقيقا املناظرة برانمج وفق املتناظرين ابختبار مطالبة املناظرة جلنة كانت لئن  -
 . 573ملذكور واليت تتوىل طرحها على املتشحنيحتديد األسئلة املستمدة من الربانمج ا بسلطة
 أن  الدارة جهة من إعالم اتصاله أبي عدم صورة حىت يف منه يقتضي للمناظرات املتشح كاهل على احملمول احلرص واجب  -
قبل   حهترش مطلب  مآل من للتحري مدعو إجرائه فاملتشح من مكان  وللتثبت ترشحه قبول من للتأكد املتاحة الوسائل كلّ ب يسعى

 .574اتريخ املناظرة حىت ال يفوت على نفسه فرصة املشاركة فيها  

 الناطق اللغة ملسألة التابعني للجامعات الباحثني املدرسني بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعّلق األمر يتعرض مل  لئن  -
 أهم حترير يف املعتمدة ابللغة كافية دراية على ونوايك  أن  أعضاء اللجنة على فإنه االنتداب جلنة لعضوية املختار األجنيب العضو هبا

 .575للمتشحني الجتياز املناظرة ضماان حلسن تقييمها والحتام مبدإ املساواة بني املتناظرين  العلمّيةاألحباث 

 
 .  2010ديسمرب  4تاريخ ب 26340احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  564
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  18411/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  565
 .  2010أكتوبر  22بتاريخ  18346/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  566
  26بتاريخ   16221/1ادر يف القضّية عدد واحلكم البتدائي الص  2010ديسمرب  31بتاريخ  18193/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  567

 .  2010مارس 
 .  2010جويلية   14بتاريخ  18692/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  568
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  16085/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  569
 .  0102جوان   8بتاريخ  11647/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  570
نوفمرب   26بتاريخ  15008/1واحلكم الصادر يف القضّية عدد  2010ديسمرب  24بتاريخ  15007/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  571

 .  2010مارس  26بتاريخ  16221/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010
 .  2010نوفمرب  25يخ بتار  16533/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  572
 .  2010نوفمرب  25بتاريخ  16533/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  573
 . 1/ 16091نفس احلكم الصادر يف القضّية عدد  574
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 لقراراب الوصول مضمون  بواسطة الربيد إرساهلا عنوان  أو التشحات ملفات إيداع مكان  على  تنص أن  الدارة على يتعني  -
 .576املناظرة بفتح املتعّلق
املواد  ملاّدةواب املستدعى ابلشخص  تتعّلق واضحة بياانت يتضمن أن جيب املناظرة لجراء االستدعاء  -  االختبار موضوع أو 

 . 577دقيقا لتاريخ وتوقيت هذا االختبار ومكان إجرائه وحتديدا
 لّنظراب إليها الراجعة ابلصاحل الشغورات احلاصلة لسد لإلدارة سبيال اابعتباره املناظرة فتح أن  اعتبار على والقضاء الفقه استقر -
 أو أتجيلها عند الحتجاج هبا مُيكن  حقوقا تكسب ال  وهي احتياجاهتا وإمكانياهتا حبسب تقّدرها هلا  املتوكة املالءمات من تبقى

 .578إجرائها عن العدول
 حضور ضرورة على  التابعني للجامعات الباحثني اخلاص بسلك املدرسنيابلنظام األساسي    املتعّلق  األمرلئن مل تنص أحكام    -
 أو الناقصني األعضاء بتعويض  متعلقة مقتضيات من تضمنه فإن ما أعماهلا لصحة كشرط التقية أو االنتداب جلنة أعضاء كافة

 مشاركته يف تعذرت عضو كلّ  أن  من األخرية فقرته يف 40 ابلفصل جاء وما اللجان  تركيب املختص عند الوزير قبل من املتغيبني
 اليت اللجان  تلك أعضاء عدد أن اكتمال يربز ،املعنّية للدورة لّنسبةاب هبا العضو صفة يفقد التقية  أو االنتداب هيئة اجتماعات أحد

 املساواة كنف ويف موضوعية بصورة املتشحني لتقييم أساسية يعد ضمانة العلنية املناقشة على أعماهلا وتقوم علمية صبغة تكتسي
 .579أعضائها  اكتمال حني إىل أعماهلا  اجلدير أتخري من كان  فقد لذلك
 

 الرتبص والرتسيم: : الفقرة الثالثة
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 الكفـاءة جانـب إىل يـةالّتأديبالسـوابق  علـى عتمـادابل الـتبص  فـتة أثنـاء أعوانـا يـةمردود لتقيـيم تقديريـة بسـلطة الدارة تتمتـع -
 احملكمة جتريها دنيا لرقابة إال الطار هذا يف ختضع ال وهي عدمه التسيم من قرار الختاذ العمل، وخارج داخل سلوكهم وكذلك املهنّية

 أو يف التقـدير بينـا خطـأ ارتكبـت أو صـحيحة غـري وقـائع اعتمـدت أنـا ثبـت مـىت إال لإلبطـال عرضـة تكون قراراهتـا وال القتضاء عند
 .580بسلطتها احنرفت
 .581وال ينطبق بشأنه األجل املعقول القانونّيةخيضع لآلجال احملددة املنصوص عليها ابلنصوص  عمومّيةال التسيم يف الوظيفة  -

 الدارة اكتفـت مـا إذا نوينالـواقعي والقـا لسـنده فاقـدا الـّداخلي األمـن بقـوات االلتحـاق قصـد التـدريب مـن العفـاء قـرار يكـون  -
 ما أو ذلك تثبت أن  دون  عليه أتثري له مشبوه عائلي وسط من ألمراملعن اب الحندار ابكتشافها االنتداب يف رجوعها لتربير ابلتمسك

 الـذي لكحساسية السـ إىل لّنظراب املهنّية حياته على احملتملة وانعكاساته الشخصي سلوكه على ذلك مبدى أتثري يوحي أن  شأنه من
 .582إليه  ينتمي
 عموميـّةال واجلماعـات الّدولـةألعـوان  العـام األساسـي النظـام بضـبط املتعلـّق القـانون  مـن 86 الفصـل أحكـام قـراءة مـن يتضـح -
 لـتبص  عليهـا مصـادق للتكـوين مدرسـة مـن املتخـرجني أخضـع األعـوان  املشـرّع أنّ  داريـّةال الصـبغة ذات عموميـّةال ؤّسسـاتاملو  احملليـّة

األعـوان  خيضـع تـرتييب نـص  أي فـإنّ  لـذلك وتبعـا مبحتـواه، أو الّتكـوين مبـدة تتعلـّق شـروطا أن يضـع دون  واحـدة سـنة مدتـه دومتـ
 .583للقانون  خمالفا يكون  الواحدة الّسنة تفوق تربص  ملدة تكوينهم مدة كانت مهما عليها مصادق للتكوين مدرسة من املتخرجني

 
 .  2010جوان   10بتاريخ  27456احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  575
 .  2010جويلية   15ريخ بتا 16377/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  576
 .  2010جوان   10بتاريخ  27599احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  577
 .  2010نوفمرب  27بتاريخ  15876/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  578
 .  2010جانفي   28بتاريخ  27538احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  579
 .  2010مارس  31بتاريخ  26864ر يف القضّية عدد احلكم الستئنايف الصاد 580
 .  2010ديسمرب  16بتاريخ  27810احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  581
 .  2010مارس  31بتاريخ  17513/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  582
 . 15255/1نفس احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   583
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 داريّةال اللجنة استناد فإن  لّتايلبسلم العقوابت واب يدرج مل أنه طاملا أتديبية عقوبة ضيمرّ  غري  تربص  أجل من العفاء يعد ال  -
 أكثر تسليط قبيل من يعدّ  ال العفاء قرار لذلك تبعا واختاذها يةالّتأديبسوابقه   العمومي إىل العون  ترسيم ملف يف الّنظر عند املتناصفة

  . 584اخلطإ  على نفس عقوبة واحدة من
 أو دائمة خطّة ليشغل كعامل متّبص  الطار بقانون  قانونية بصفة املّدعي انتدابمّت   أنّه  امللف أوراق من يثبت مل أنّه ملاطا  -
 .585ابلتسيم  املطالبة ميكنه فال وقيت، كعامل
 الزمن من لفتة ائهمقض  بعد احلضائر اجلهوية عملة  بتسيم ملزمة ليست الدارة أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -

 .586الطار بقانون  قارة خطة ليشغلوا القانونّية الصيغ انتداهبم طبق وقع مىت إالّ  بذلك مطالبتها ميكن ال وأنّه اخلدمة يف
 انـّه ابعتبـار آليـة بصـورة يعن ضـرورة ترسـيمها ال شهرا، عشر ابحد بسنتني، واحملّددة املستوجبة التبص  لفتة العارضة جتاوز إنّ  -

 األمـرمـن  4 الفصـل انّ  خاصـة الـتبص، فـتة انتهـاء عنـد آليـة بصـورةتّم ال يـ التسـيم انّ  احملكمـة قضـاء هـذه فقـه يف عليـه املسـتقر مـن
واجلماعـات  الّدولـةبضبط النظـام األساسـي اخلـاص بسـلك عملـة  املتعّلق 1998ديسمرب  18املؤرخ يف  1998لسنة   2509 عدد

 .587املتناصفة داريّةال رأي اللجنة أخذ يقتضي ،داريّةالذات الصبغة  ةعموميّ ال ؤّسساتاملو  احمللّية
لسنة  2509عدد  األمر من 4مهما طالت املّدة اليت قضتها العارضة متبصة بعد اجل السنتني املستوجبيتني مبقتضى الفصل   -

 ؤّسســاتاملو  احملليـّـةواجلماعــات  لّدولــةابضــبط النظــام األساســي اخلــاص بســلك عملــة  املتعلـّـق 1998ديســمرب  18املــؤرخ يف  1998
 قضـاء عليـه فقـه اسـتقر مـا إىل اسـتنادا ، فـإّن ذلـك ال يعـن التمديـد بصـورة آليـة يف فـتة الـتبص وذلـك داريّةالذات الصبغة  عمومّيةال

 .588التبص  مّدة هاءانت بعد منه مباشرة موقفها وحتديد ألمراب املعن بتقييم تربص  ملزمة غري الدارة أنّ  من احملكمة هذه
ةال األقدميـة احتسـاب يف الـتبص  فـتة تدخل - ا ضـرورة العمـومي للعـون  عامـّ  هـذا مـن التسـيم يكـون  وال عمـل فعلـي فـتة تعـدّ  أنـّ
 .589فيها انتدابهمّت  اليت الرتبة يف للعون  تثبيتا سوى املنطلق
 يف التسـيم وإن  الضمن تقضي ابلتسيم أحكاما تتضّمن مل وطنّيةال والشرطة الوطن األمن سلك أعوان  على املنطبقة النصوص -
 فـتة ذلـك يف مبـا الـتّبص  مـّدة انتهـاء بعـد الغـرض يف صـريح قـرار إالّ مبوجـب يكـون  ال مـتّبص، بصـفة العـون  فيهـا انتـدب الـيت الرتبـة

 .590عند االقتضاء فيه التمديد
 أو ترسيمه من تتمكن لكي لعمله أدائه وحسن العون  إمكانيات على حقيقة الوقوف من الدارة متكني إىل هتدف التبص  فتة  -

 إىل حمـض  الـتبص  تقيـيم وخيضـع  .الداري للقاضـي الـدنيا الرقابـة حتـت متارسـها تقديريـة بسـلطة اجملـال يف هـذا تتمتـع وهـي إعفائـه من
 السـوابق اعتمـاد لـإلدارة جييـز ممـا السـلوكية، وابخلصـائص  املهنيـّة ابملهـارات تتعلـّق معـايري علـى ذاتـه اآلن  يف ويشـتمل الدارة اجتهـاد
 .591التقييم معايري كأحد يةالّتأديب
 592  .بنجاح الّتكوين مرحلة إمتام إثر انتداهبمتّم ي  مل ما عموميني أعواان الّتكوين ملدارس املنتسبون  يعترب ال -

 الرتقية: : ةالر ابعالفقرة 
 

 ة: الّتالير املبادئ إىل إقرا املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

نفتتمثــل التقيـــة يف ارتقـــاء العامـــل مــن صـــنف إىل  - مـــن النظـــام  94املـــوايل الــذي وقـــع ترســـيمه بـــه طبقــا ألحكـــام الفصـــل  الصـــّ
 .593عمومّيةال الوظيفة ألعوان  العام األساسي

 
 .  2010ديسمرب  16بتاريخ  27810يف الصادر يف القضّية عدد احلكم الستئنا  584
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  19565/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  585
 .  2010نوفمرب  27بتاريخ  17712/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  586
 .  2010أفريل  30بتاريخ  14716/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  587
 .  2010أفريل  30بتاريخ  14716/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  588
 .  2010فيفري   24بتاريخ  14408/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  589
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27771احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  590
 .  2010مارس  26بتاريخ  18885/1لقضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف ا 591
   2010ماي  7بتاريخ  1/ 19176احلكم  البتدائي الصادر يف القضّية عدد  592
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 18 يف املـؤرخ 1998ة لسـن2509 عـدد األمـر أبحكـام عمـال وذلـك املتمسـون  العملـة سـوى الصـّنف يف ابلتقيـة ينتفـع ال -
 ذات عموميـّةال ؤّسسـاتاملو  احملليـّة عموميـّةال واجلماعـات الّدولـةعملـة  بسـلك اخلـاص األساسي النظام بضبط املتعّلق 1998 ديسمرب
 .594داريّةال الصبغة
ا شـهادة علـى احلصـول مبجـرد آلية بصفة تكون  ال اثنوي تعليم أستاذ رتبة إىل التقية -  يف املتشـّح جنـاح إثـر ىعلـ األسـتاذية، وإّنـّ

 .595ابمللفات اليت تفتحها الوزارة الّداخلّيةاملناظرة 
لطةو  املشـرع مـن كـلّ  كفلهـا أساسـية ضـمانة ابلختيـار التقيـة -  ابلختيـار التقيـة مـن نيالـّداخلياملتشـحني  لتمكـني التتيبيـة السـّ

 املهنيـّة احليـاة طيلـة واحـدة ةمـرّ  حبسـاب ذلـك يكـون  أن  علـى ينياملتشـحني اخلـارج متنـاول يف كانت ماكلّ  شغورها سدّ  املراد للخطط
اخلطـط  مـن (%10)ابملائـة عشـرة تتجـاوز ال نسبة حدود يف الوضع مسبقة يةشكل وشروط موضوعية أساس مقاييس وعلى للموظف

ة راعــاةمب ني اخلــارجيني.و ترتيبــا علــى ذلــك فــإن الدارة تكــون مطالبــة مــىت ارأتت فــتح ابب النتــداب لفائــدة املتشــح املعنيـّـة  احلصــّ
  .596تسديـدها للخطط املزمع اجلملي العدد من ابلختيار للتقية صودةر امل

 الّداخلّية وزير قبل من سنوي ضبطهاتّم  ي كفاءة بقائمة أمسائهم إدراج تستوجب ابالختيار الّداخلي األمن قوات أعوان  ترقية إنّ   -
 مـاكلّ  آليـة بصـفة تـرقيتهمتّم تـ وال اجلـدارة، حسـب هبـا تسـجيلهم يقـع على أن  املوضوعية ايرياملع من جمموعة االعتبار بعني فيها يؤخذ

 .597املوضوعية الّشروطمن  جملموعة استجابوا
إليها سواء كانوا   الّتعليميرجع إىل وزير    - التشح  الذين ميكن هلم  الباحثني  املدرسني  العلمي فتح خطط لتقية  العايل والبحث 

 للتقية، املستوجبة القانونّية الّشروط فيهم تتوفر أن  على أخرى  مؤّسساتو  إدارات لدى ملحقني أو جامعية ساتمؤسّ  يف  مباشرين
 .598سواها دون  املذكورة الّسلطة إىل فتح اخلطط  إىل الرامية مطالبهم توجه وأن 

 : املهني ةاألعداد : الفقرة اخلامسة
 ة: الّتالير املبادئ إىل إقرا املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

اليت من تعدّ  العمومّيني لألعوان  املهنّية األعداد إسناد أنّ  وقضاء فقها عليه املستقر من -  داريّةال الّسلطة تنفرد املالءمات 
 القانون  يف غلط أو الوقائع يف خلطأ إرتكاهبا مدى يف على البحث تقتصر اليت الداري للقاضي الدنيا للرقابة إال  ختضع وال بتقديرها

 .599التقدير  يف خلطأ إرتكاهبا أو أو ابلجراءات لّسلطةاب إحنرافها مدى أو
 يطلـب أن  عندئـذ وميكنـه املـرّقمالعـدد  علـى ألمـراب املعـن املوظـف يطلـع أن  على عمومّيةال الوظيفة قانون  من 22 الفصل ينص  -

 مطالبة أنّ  غري الّلزوم عند املمنوح العدد راجعةمب األعداد إعطاء ا حقهل اليت الّسلطة تدعو أن  الّنظر ذات املتناصفة داريّةال اللجنة من
وجوبيا  ليس إجراء اللزوم عند املمنوح العدد راجعةمب األعداد إعطاء حق هلا اليت الّسلطة تدعو أن  الّنظر املتناصفة ذات داريّةال اللجنة

 .600وال يتّتب عن عدم احتامه أي أثر قانوين 
 بسلطة تتمّتع وهي سنة كلّ  مهنّية أعدادا إبسنادهم وذلك لّنظراب هلا الرّاجعني العمومّيني األعوان  عمل بتقييم ةمطالب الدارة -
 ثبت مىت إالّ  إىل مناقشتها سبيل ال فإنّه لّتايلواب الداري للقاضي الدنيا للّرقابة إالّ  ختضع ال األعداد املسندة و اجملال هذا يف تقديرية

أو   لّسلطةأو احنرفت اب  القانونّية قاعدةخطأ يف ال أو يف التقدير فاحشا خطأ ارتكبت أو صحيحة غري وقائع على مدتاعت الدارة أنّ 
 . 601  ابلجراءات

 
 .  2010جانفي   27بتاريخ  17145/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  593
 . 17145/1نفس احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   594
 .  2010فيفري   25بتاريخ  16249/1ضّية عدد احلكم الصادر يف الق  595
 .  2010فيفري   20بتاريخ  27229احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  596
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  16726/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  597
 .  2010أفريل  28بتاريخ  19151/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  598
 .  2010جانفي   5بتاريخ  17050/1حلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد ا 599
 .  2010جانفي   21بتاريخ  18423/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  600
 . 18423/1نفس احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   601
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 . 602 الّسابقة السنوات يف أعداد من عليه حصل مبا التمسك حيق له وال بسنة سنة العون  نشاط لكلّ ي املهن العدد-
لرئيسه يف العمل والتزامه حدود األدب واللياقة وحسن السلوك حياله من الثوابت األساسية  يعّد واجب احتام العون العمومي    -

وهيبته، هذا ملكانة حفظا ،عمومّيةال  الوظيفة عليها تقوم اليت  رفقامل تنظيم على السيطرة وإحكام العمل انتظام حيقق مبا األخري 
د مبثابة اخلروج عن واجبات الوظيفة ومقتضياهتا وهو ما من شأنه أن ينعكس جتاوز هلذه احلدو   كلّ العمومي ومباشرة وظائفه، مبا جيعل  

 .603إسناده أخذا ابملقاييس املوضوعية املعمول هبا  تّم على العدد الصناعي الذي ي 
 اإلدماج: : ةالس ادس الفقرة 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالنتهت احملكمة ا
 الـديوان  إبحـداث املتعلـّقو  1995أفريـل  17 فــي املـؤرخ 1995 لسـنة 36 عـدد القـانون  مـن 13 الفصـل أحكـام اقتضـت -
 تكـون  لتـّايلواب ت يف الـديوان الـوطن لالتصـاالتالّتصـااللالتصاالت أنه يقع إدمـاج أعـوان وزارة املواصـالت العـاملني مبيـدان  الوطن

تقديريـة يف هـذا أي سـلطة  هلـا يكـون  أن  دون  لالتصاالت الوطن ابلديوان  كوريناملذ  األعوان  ملزمة إبدماج الّتصالتكنولوجيات  وزارة
ال تتوقــف علــى  املــذكور 13الدمــاج طبقــا ملــا اقتضــاه الفصــل  عمليـّـةاجملــال ودون أن تفــرض علــيهم أن حيتمــوا أجــال معينــا ضــرورة أّن 

جـاء  ملـا القانونيـّة ومـا علـى جهـة الدارة إالّ أن تسـتخلص النتـائجبصورة آليـة وبفعـل القـانون تّم وإّنا ت ألمرتقدمي مطلب من املعنيني اب
 ميس أن  ألجل ودون  حتديد ابلديوان احملدث دون  إدماجهم مث  تالّتصاال مبيدان  العاملني كلّ ل امسية قائمة وذلك إبعداد هبذا الفصل

 لنشـاطهم مواصـلتهم ضرورة ترى الذين األعوان  استعادةإمكانية  من الدماج عملّية متنعها ال اليت ابلوزارة العمل سري تعطيل من ذلك
 . 604الديوان والعون املعن وإدارة الوزارة من كلّ  التفاق موكولة مسألة بعهدهتا وهي املنوطة األعمال طبيعةل لّنظراب

 تضـمن أنـّه  2000 لسـنة 305 عـدد ألمـراب املـنقح   1998أكتـوبر 19 يف املـؤرخ 2015 عـدد األمـر مـن يسـتخلص  -
 معـه تكـون  ممـا ، 1998 لسـنة 2015 عـدد األمـر موضـوع املشتك القانون ابلسلك حبكم اآليل الدماج على تّنص  خاصة حكاماأ

 آبجال، و ال موفقة املعنيني به و ال حتديده  الغرض يف مطلب تقدمي   الدماج هذا   يقتضي وال . مقّيدة احلالة يف هذه الدارة سلطة
 .605القانون  عليه ينص  مل الذي اجلديد الشرط قبيل من عتربي الجراء هذا سيما أنّ  ال

 وضعيات العون العمومي: : ةالس ابع الفقرة 
 

 اإلحلاق:  .(أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 إدارة األصـلية أو إدارتـه أو عـون كـان ال سـواء الحلـاق عمليـّةب معـن طـرف كـلّ ل عموميـّةال الوظيفـة قـانون  مـن  61الفصـل خّول -
الحلاق حىت قبل انقضـاء املـّدة املنصـوص عليهـا بقـرار الحلـاق ويعتـرب قـرار إنـاء الحلـاق شـرعي مـا مل  عملّيةأن يطالب إبناء  الحلاق

 .606يربز من امللف شبهة وجود عقوبة مقنعة
 بطلب الحلاق إناء ميكن لإللغاء وأنّه قابل الحلاق نّ أ عمومّيةال الوظيفة قانون  من  62و 61 الفصلني أحكام من يستشف  -

 .607 الدارة من مببادرة أو العون  من
 عدم املباشرة:  .(ب

 

 : التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 . 18423/1نفس احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   602
 2010جويلية   7بتاريخ  16683/1بتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ال 603
 20بتاريخ   17842/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010مارس  25بتاريخ  17964/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  604

 .  2010ديسمرب 
 29بتاريخ   12682/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد و   2010يسمرب د  24بتاريخ  28178احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  605

 . 2010جانفي 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  14602/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  606
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  15849/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  607
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 مّدة يف التمديد جمال يف دارةيقّيد ال مل ولئن املشرّع  أنّ  1968 لسنة عمومّيةال الوظيفة قانون  من 70 الفصل من يستوح  -
 يف حّدها جتد سلطتها فإنّ  اخلطّة، يف الشغور توفّر شرط على إعادة إدماجه وتعليق خاّصة ألغراض املباشرة عدم على العون  إحالة
 واليت عملإىل ال إرجاع مطلب  أّول توجيه اتريخ  من انطالقا سنوات بثالث تقديرها احملكمة هذه ترى آبجال معقولة التقّيد ضرورة

 حلالة معاينتها حصول عن الّنظر بصرف العمل وذلك إىل آلّيا الرجوع يف مكتسب حقّ  ألمراب املعن العون  لفائدة ينشأ ابنقضائها
 .608عدمه من اخلطّة يف شغور

 الوضع على الذمة :  .(ج
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 12 املؤرخ يف  28 عدد   األّولعن الوزير    الّصادرةمبقتضى املناشري     وطنّيةال املنظمات ذّمة  الوضع على إّن إحداث حالة  -

فيه اعتداء على  إختصاص    1994ديسمرب   8 يف املؤرخ 70 و عدد 1982 أكتوبر   28 يف املؤرخ 35 عدد و  1979 ديسمرب
من   34 الفصل على معىن والعسكريني املدنيني للموظفني املمنوحة األساسّية تالّضماانميدان   يف التشريعّية أصيل معقود للسلطة

أّن  الدستور ضرورة  الوضعيات   الذّمة على الوضع حالة  ،  عن  عليها  القانونّية تستقل  الوظيفة  59 ابلفصل املنصوص  قانون  من 
 ما وهو األصلي مشغله من اتهمرتب  ضىويتقا  سلكه األصلي إىل املوظف انتماء يتواصل الذّمة على الوضع مبوجب أنّه ذلك  عمومّيةال

 جيعله ما وهو ابلدارة وليس وطنّية مبنظمةتّم  ت للعمل مباشرته أنّ  إالّ  السالح املباشرة وحتت وعدم الحلاق حاالت عن خمتلفا جيعله
 املباشرة.  عن حالة خمتلفا

لعانة   الّتونسي الحتاد ذّمة على  املّدعي وضع إناء قرار ةابلتبعيّ  و إليها املشار املناشري تضمنتها اليت الشرعّية خرق  أوجه تكون   -   
 العيوب املتخلفني ذهنيا قد بلغت يف تعّددها و تضافرها وفداحتها من اجلسامة ممّا يصرّي القرار املطعون فيه ال فقط مشواب بعيب من

 .609املعدوم القرار ةمرتب إىل  به بل تنحدر ابللغاء حريّ  جتعله اليت
 

 التأجري واملنح: : الثامنةالفقرة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
  

 مع تتعارض اليت األخطاء اجلسيمة لحدى اقتافه بسبب العمل عن الّداخلي األمن قوات عون  إيقاف إبمكانا الدارة إن   -
 عدلية تتبعات إىل العمل عن املوقوف العون  خضع إذا أما ، مقرر اليقاف صدور اتريخ من أشهر أربعة تفوق ال ملدة املهنّية واجباته

 احلصول على من حيرم فإنه احلالتني تاكلّ  ويف إليه املنسوب اجلزائي اخلطأ شأن  يف ابت حكم غاية صدور إىل متتد إيقافه مدة فإن 
إال بعد قيامه ابلعمل املوكول إليه إال يف صورة جتاوز الدارة   امرتبالعمل املنجز اليت تقتضي أن العون ال يستحق    قاعدةعمال ب  همرتب
 .610وضعيته  تسوية تتوىل أن  دون  اليقاف ملّدة

 القانون  بقوة غيااب يعترب إيقافه ابلسجن بسبب عمله عن العمومي العون  غياب أن  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه جرى -
ت ابلرباءة يف شأنه وأنه ال يسوغ لإلدارة تبعا لذلك اخلصم من راتبه بعنوان تلك  ما ثبت صدور حكم ابكلّ   شرعّيةويكتسي صبغة 

 .611الفتة 
 رتـببضبط قائمة العناصر القارة مل املتعّلقو  1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  980عدد  األمرمن  7مّكن الفصل   -
 املسـامهات احتسـاب أساسـها علـى يقـع الـيت داريـّةال الصـبغة ذات عموميـّةال ؤّسسـاتاملو  احملليـّة عموميـّةال واجلماعـات الّدولـة أعـوان 

يف  لـرتبتهم نظـرا وظيفيـّة خطـّة يف تعييـنهم ميكـن والـذين إحلـاق حالـة يف هـم الـذين الوظيفيـّة أصـحاب اخلطـط الّتقاعـد جرايـة لتكـوين
 الصـعيد علـى الوظيفيـّة املخولـة للخطـط وكـذلك األصـلي إطـارهم يف لنظـرائهم املخّولـة واملـنح المتيـازات نفـس مـن األصـلي إطـارهم

 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27626قضّية عدد احلكم الستئنايف الصادر يف ال 608
 .  2010جانفي   5بتاريخ  11435/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  609
 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  17512/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  610
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  15614/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  611
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 املتعّلقو  1988 فيفري 11 يف املؤرخ 1988 لسنة 188 عدد األمرأحكام  تطبيقعنه  يتتب الذي األمر وهو توازيها، اليت ياملركز 
 .612 املّدعي وضعية على منها والعفاء املركزيّة ابلدارة الوظيفية إسناد اخلطط شروط بضبط
  ألمراملنقح واملتمم اب 1997لسنة  1832عدد  ألمران الوقتيني لشبكة األجور الشهرية املنصوص عليها ابخيضع أتجري األعو  -

 يف املهن ملختلف املضمون  األدىن األجر بضبط املتعّلق 2008 لسنة  2072عدداألمر  أحكام إىل وليس 2007 لسنة 268 عدد
 .613 الفالحية غري القطاعات

 .614يف صورة الغياب غري الشرعي رتبع الدارة من اللجوء إىل إيقاف املقانونية متن قاعدةال وجود ل -
العمل   قاعدةل اعتبارا عونا  مرتبمن   للخصم الدارة سلطة يقّيد مسبقة رخصة على احلصول دون العمل عن الغياب  -
 .615املنجز 
 إطار إىل  ينتمون  ال هبا عملة امللحقنيال وأن  دورية صبغة يكتسي ابحلضائر العمل أن  اعتبار  على احملكمة قضاء فقه استقر  -
 ال مما ،داريّةال الصبغة ذات عمومّيةال  ؤّسساتاملو  احمللّية  واجلماعات  الّدولة بعملة اخلاص األساسي النظام ألحكام اخلاضعني العملة
  .616اجلهوية  احلظائر نضم العمل عن لتوقفها  املوافقة الفتة بعنوان  املالّية مستحاقتها للمدعية املطالبة بصرف معه يسوغ
من   35العمل املنجز وهو ال حيول طبقا للفصل  قاعدةل تطبيقامن أجل الغياب غري الشرعي إّنا يعّد  رتبقرار اخلصم من امل -
 اثنية عقوبة تعدّ  ال األساس هذا على الّصادرة العقوبة وإن  غري الشرعي الغياب أجل من الّتأدييب التتبع دون  عمومّيةال  الوظيفة قانون 
 .617اخلطإ  نفس بعنوان 
 

 :   الت كوينإسرتجاع مصاريف : ةالت اسع الفقرة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 .618جييز ذلك الستجاع صريح قانوين نص  غياب يف اعوانا تكوين مصاريف إستجاع طلب  لإلدارة ال ميكن -
 العـام األساسـي بضـبط القـانون  املتعلـّق 1967 مـاي 31 يف املـؤرخ 1967 لسـنة 20 عـدد لقـانون ا إىل ابلّرجـوع يتبـنّي  -

 6 يف املـؤرخ 1972  لسـنة 380 عـدد األمـر إىل يتبـنّي ابلرجـوع كمـا لـه، الالحقـة ابلنصـوص وإمتامـه تنقيحـهمّت  مثلمـا للعسـكريني
 مل خيـّوال أّنمـا لـه، الالحقـة ابلنصـوص وإمتامـه تنقيحـهمّت  مثلمـا ابلعسـكريني اخلـاص األساسـي بضبط القانون  املتعّلق 1972 ديسمرب
 .619عقد التطوّع مّدة ابنتهاء االستقالة عند الّتكوين مصاريف ابستجاع املطالبة يف احلقّ  لإلدارة
دت الـيت قبـل انقضـاء املـدة استقال مبصاريف تكوين منتفع ملطالبة التشريع ةمرتب من خاص قانوين أساس غياب إنّ  -  ابلتطـوّع عهـّ
 بواجباته، إخالله صورة يف هبا املنتفع على الّتكوين يقضي بتحميل مصاريف صريح اتفاق وغياب الوطن، اجليش صفوف يف أثنائها

ةالاستحضـار األصـول  دون  حيـول ال  يشـاكلممـا  الناشـئة اباللتزامـات املتعلـّق الثـاين ابهبـا يف والعقـود االلتزامـات جملـة صـلب الـواردة عامـّ
 620من اجمللة املذكورة   71الفصل هبا جاء اليت سبب بدون  الثراء جواز عدم قاعدة مقّدمتها ويف العقود
 

 العطل: : الفقرة العاشرة
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
 .  2010ماي  8بتاريخ  17495/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  612
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  18966/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  613
 .  2010جويلية   6بتاريخ  14600/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  614
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27619احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  615
 . 2010جويلية   14بتاريخ  17305/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  616
 .  2010فيفري   25بتاريخ  27469احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  617
 .  2010جانفي   30بتاريخ  14377/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  618
 .  2010جوان   8بتاريخ  16596/1صادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي ال  619
 .  2010ماي  7بتاريخ  15513/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 620
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 يف املباشر السبب كان  فيه عطلته سيقضي الذي العنوان  صخبصو  الكافية ابلبياانت إدارته مدّ  يف ألمراب املعن تقصري أنّ  طاملا  -
 ذلـك أجـل مـن مؤاخذتـه يف حمقـة تكـون  الدارة فـإنّ  كفلهـا لـه القـانون، الـيت تلضـّمااناب ومتتعـه غيابـه شـرعّية مـن الدارة تثبـّت عـدم

 .621اعتباره يف وضعية غياب غري شرعي و 
على   احلصول سابقية ابخلارج دون  املرض عطلة قضاء عليه حتمت اليت الستعجالّية احلالة إثبات عبء املوظف يتحمل  -

 . 622ترخيص 
ه ألسـباب صـحية النقطـاع عـن عملـه للتـداوي واألخـذ أبسـباب العـالج هامّ من حق العون العمومي الذي يتعّذر عليه القيام مب  -

 حـق مـن ذلـك مـع ابلتـوازي .العنـوان  هبـذا ّررةاملقـ والجـراءات اسـتيفاء الصـيغ بعـد عملـه واسـتئناف مؤهالتـه اسـتجاع لـه يتسـىّن  حـىّت 
د لغايـة الداري املسـتوى علـى سـواء مناسبة تراها اليت راقبةامل مباشرة العون املذكور إليها ينتمي اليت الدارة  اسـتعماله عطلتـه مـن التأكـّ

 عملـه اسـتئناف علـى املعـن العـون  ةقـدر  وأثرهـا علـى ومضـاعفاته املـرض حقيقة على للوقوف طيّب ال املستوى على أو والعالج للتداوي
 .623توخي الوجه اآلخر دون  حائال راقبةامل أوجه من وجه انتهاج عن عدوهلا يشّكل وال القتضاء عند منه للشفاء الالزمة واملدة

 عطلة على احلصول يف احلق للعون املتعاقد أنه عمومّيةال الوظيفة قانون  من  43و جديد 111 الفصلني أحكام من يستشف  -
 املختصة ةطّبيال اللجنة على امللف إبحالة مطالب الدارة رئيس يكون  الثالثني يوما العطلة مدة جتاوز صورة ويف أنه غري عادي مرض

 .624على رأيها للحصول
ال  ارة فإنـّهة  وتركهـا لجتهـاد الدطّبيـال راقبـةيف غضـونا املتّم املـّدة الـيت تـ عموميـّةالمـن قـانون الوظيفيـة  41لئن مل حيصر الفصل   -

 املـرضة الـيت تبـنّي طّبيـيقبل منها أن متارس ذلـك احلـق يف أي وقـت تشـاء بـل ال بـّد هلـا أن تقـوم هبـا يف إابنـا وفـور إتصـاهلا ابلشـهادة ال
 .625الشهادة تلك لتقدمي  املوالية القليلة يف األيم األقلّ  على أو الستاحة ومّدة

 األمر من  األّول وابلفصل  عمومّيةالالوظيفة   قانون  من   41ابلفصل عليه املنصوص عادي مرض عطلة على احلصول مطلب  -
 احمللّية عمومّيةال  واجلماعات الّدولة أعوان  إىل متنح اليت  املرضبعطل   املتعّلقو    1988فيفري 11يف املؤرخ 1988لسنة   191عدد

انعدام   إىل عدم احتامه يؤدي أساسيا إجراء ميثل  ال ة،طّبي بشهادة مرفوقا  يكون  والذي  داريّةالالصبغة   ذات  عمومّيةال ؤّسساتاملو 
 من دون املساس العطلة على إجراءات احلصول لوحدها لمتام كافية ةطّبيال الشهادة أنّ  ذلك ،مرض عطلة على احلصول يف احلق

املضمن مبلفاهتم على   العنوان  إىل رجوعابل  أعوانه على داريّة ال راقبةامل يف إعمال حقه العام من رفقامل متكني إىل الرامي  املشرع مقصد 
 .626تغيري حاصل به كلّ أن يتحمل هؤالء تبعات  

العطلة من  األخري اليوم  من األخرية الساعات يف العارض على  ةطّبيال راقبةامل لجراء التوجه إنّ   -  تضمنها اليت ّيةاملرض أيم 
 الوقوف يف واملتمثل  راقبةامل هذه إليه هتدف الذي للغرض خمالفة علىمنطوي   الدارة تصّرف  جيعل الغرض يف قبله من املقّدم املطلب

 .627العمومي  العون  من املقّدمة ّيةاملرض مطلب العطلة جديّة مدى على
تثبت قيامها ابمل  - أّن الدارة مل  لديها، فإنّ   املّدعيوإثبات عدم تواجد    داريّةال  راقبةطاملا  املتوفّر  بعنوانه املضمن مبلّفه    أثناءها 

 "يقطن  رجعت بعبارة " الة واليتطّبيال  راقبةالراجع للمّدعي قصد احلضور إىل امل  رتبقراريها القاضيني خبصم شهر وعشرين يوما من امل
 .628فانوان  غري طريقهما يف يكوانن 
 رأي أبدت ماكلّ  رائهاآ بتعليل مطالبة فإّنا عدمه، من املرض عطل قبول مطالب يف تقديريّة ة بسلطةطبّياللجنة ال  تتمتع ولئن -
 .629القرارات تلك شرعّية على رقابتها بسط  للمحكمة حىت يتسىن املوافقة بعدم

 
 .  2010جويلية   14بتاريخ  12159/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  621
 .  2010جويلية   6بتاريخ  14600/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  622
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27921احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  623
 .  2010ماي  8بتاريخ  16830/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  624
 .  2010جانفي   5بتاريخ  17211/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  625
 .  2010جويلية   6بتاريخ  01582/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  626
 . 17211/1نفس احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   627
 .  2010جانفي   5بتاريخ  16829/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  628
 .  2010مارس  9بتاريخ  16013/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  629
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وتسيري    املتعّلق  1990ماي    14املؤرخ يف    1990لسنة    815عدد    األمرمن    9و  3الفصلني   إبستقراء  - تركيب  بضبط 
 أّنا حني يف لإلستشارة خمتص  طبيب تقديريّة يف إستدعاء طةتتمتع بسل اللجان  أّن هذه يتبنّي  العادي  املرضة لعطل  طّبي اللجان ال

 املرضيف   أخصائي  طبيب حبضور النهائي رأيها إببداء املباشر، طبيبال رأي أعضاء اللجنة حول خالف بني وجود صورة يف ملزمة،
 .630ألمر املعن اب
 .631املرض اتريخ  من معقول أجل  يف جترى اليت تلك هي هبا يعتد اليت ةطّبيال راقبةامل إنّ  -
 ةطّبيال اللجنة  رأي أخذ دون  املّدعيعليها   حتصل اليت املرض لعطلة املوافقة األجور خبصم يقضي قرار ابختاذ الدارة مبادرة إنّ   -
 .632حري ابللغاء فيه املطعون  القرار جيعل العادي املرض لعطل
 لعطل ةطّبيال اللجنة على ملفه وجوب إحالة من الدارة يعفي ال داريّةال راقبةامل إجراء عند ابملنزل ضده املستأنف تواجد عدم -
 .633جوهري إبجراء إخالل على  ينطوي عن ذلك  إغفاهلا وإن  شرعي غري غيابه أبن  الّتصريح قبل املرض
املعروضة بتشخيص  تعّهدهم نطاق يف إعدادها السريريون  األخّصائيون  يتوىّل  اليت الّشهادات  -  حواقتا  نظرهم  على احلالة 

املؤرخ يف   1988لسنة    191عدد    األمرمن    األّولة اليت أوجبها الفصل  طبّية الشهادة المرتباملناسبة لعالجها ترقى إىل   الوصفات
 الصبغة ذات  عمومّيةال ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةال واجلماعات الّدولة أعوان إىل  متنح اليت املرض بعطل  املتعّلقو   1988 فيفري    11
  .634املرض عطلة  مطلب  تدعيمل داريّةال

 سواء املطلب جدية إثبات يكفي وأنّه احلج أداء مناسك قصد استثنائية بعطلة لإلنتفاع شروطا القانونّية األحكام تضع مل لئن  -
 ال فإنّه ة،التذكر  وإقتطاع التأشرية إبجراءات كالقيام املسعى حقيقة يفيد مبا أو الدالء ينيالّرمس  احلجيج بقائمة التسيم خالل من

املوافقة املسبقة لدارته اليت هلا  على  حصوله على متوقفا يبقى العطلة بتلك لإلنتفاع عمله عن العمومي العون  أّن انقطاع يف جدال
 .635سلطة تقدير مدى جدية مطلبه وعدم تعارض العطلة مع مصلحة ومتطلبات العمل

إلتحاق  عدم يربّر مفاجئا مانعا ميثل  أن  ميكن املرض  أنّ  عمومّيةلامن قانون الوظيفة    35و  39 أحكام الفصلني من يستنتج  -
 صحّية وضعّية يف األخري هذا أن يكون  شريطة املختصة، ةطبّيال اللجنة من إذن  دون  السنويّة عطلته إنتهاء بعد عمله ركزمب املوظف

به الذي املفاجئ ملرضاب إدارته إعالم عليه وإستحال خطرة  فيما وضعّيته تسوية توىّل  إذا شرعّيا غيابه حلالةا هذه يف ويعترب أملّ 
 .636بعد

، 1988لسنة    191عدد    األمرمن    األّول، ومنها ابخلصوص الفصل  املرضاملنظمة لعطل     القانونّيةلئن مل تلزم النصوص    -
 العمل مباشرة عن اعالنقط اتريخ من ساعة 48 خالل املباشر مطلب للرئيس توجيه سوى عليها للحصول املتشح العموميالعون  

 يف  تكون عادة ، ةطّبي أو إداريّة مراقبة أبي  وقت كلّ  يف القيام لإلدارة املقابل يف خّولت أّنا إال ،  ةطّبيوشهادة   العنوان  يتضمن
 أنّ  من التأكد منها الغاية ، لدارته مبلغ آبخر عنوان ذلك  تعّذر وإن املرض عطلة مطلب يف ضمنه الذي ابلعنوان  للعون  زيرة شكل
  .637قصد التداوي ويستعملها فعليا مريض  ابلعطلة املنتفع العون 

اللجنة، طبقا العادي املرض بعطلة املعن العون  وضعية بتسوية قانوان ملزمة الدارة كانت لئن  -  ملف إحالة أن  إال لرأي 
نادا إىل عدم تواجدها مبحل إقامتها، واحلال است  املرضمطلب عطلة  على   املوافقة بعدم رأيها أبدت اليت اللجنة على ضدها املستأنف

الصحيح   إىل العنوان  الدارة طبيب توجه لعدم  صحته عدم ثبتت  وقائع أن مبادرة الدارة إبحالة ملف هذه األخرية مّتت بناءا على

 
 . 16013/1ّية عدد  نفس احلكم البتدائي الصادر يف القض  630
 .  2010ديسمرب  20بتاريخ  19666/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  631
 .  2010مارس  29بتاريخ  17332/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  632
 .  2010جوان   10بتاريخ  27129احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  633
 .  2010جانفي   23بتاريخ  27260 القضّية عدد احلكم الستئنايف الصادر يف  634
 .  2010جوان   1بتاريخ  18061/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  635
 .  2010أفريل  24بتاريخ  17479/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  636
 .  2010جانفي   29بتاريخ  27491احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  637
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 اجته  ،و قانونية و  واقعية عاّمةد كلّ فاقدا ل  عنها امللزم الصادر الرأي وابلتبعية اللجنة على الحالة معه تضحى الذي األمر  ، للموظفة
  .638للقرار  كسند به العتداد عدم ابلضرورة

 العون  إسناد رفض فإن ثة،  العمل، ومن ضرورة حسب وتوزيعها والجازات العطل  إسناد يف تقديرية بسلطة الدارة تتمتع  -
 عطلة للراحة ال ميكن أن يكون مربّرا للتغّيب. ألمراملعن اب

يف مكان حمّدد، وأنا   طيّب ال تلزم الدارة إبجراء الفحص ال  املرضص التشريعية والتتيبية املعمول هبا يف جمال عطل  لئن كانت النصو 
ية  املرض يف املكان الذي يتالءم واحلالة طيّب تتمتع بسلطة تقديرية يف هذا اجملال، إال أّن ذلك ال حيول دون السعي إىل إجراء الفحص ال

 العون  أنّ  واحلال  ابملنستري طيّب ال الفحص  إجراء الدارة و قرار.ألمرثبت تعّذر إجرائه ابلعنوان العتيادي للمعن ابما  كلّ للعون العمومي  
 .639التقديرية  الّسلطة استعمال يف تعّسف ينطوي على بقرمبالية يقطن
 لـه التخـيص  صـورة يف فـتة إالّ ال هـذه طيلـة إقامتـه حمـل مغـادرة لـه ولـيس التـداوي لغـري املـرض عطلـة اسـتعمال للموظـف لـيس -
 التصـدي علـى الدارة حلـث العمـومي العـون  علـى ةطّبيـ وأخـرى إداريـّة رقابـة ارسـاء إىل سـعى املشـرع فـإن  لتـّايلواب الدارة، مـن بـذلك

 .640لقضاء شؤون أخرى غري التداوي املرضالستعمال املوظف حلق االنتفاع بعطل 
 11املـؤرخ يف  1988لسـنة  191عـدد  األمـرمـن  4والفصـل  عموميـّةاللوظيفـة من قانون ا 35الفصل  من أحكام  يستشف -
 داريـّةال الصـبغة ذات عموميـّةال ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةالواجلماعات  الّدولةاليّت متنح إىل أعوان  املرضبعطل  املتعّلق 1988فيفري 

هادات تـواتر أنّ   شـرعّيةعـدم  ثبـوت صـورة يف إالّ  أتديبيـّة عقـوابت لختـاذ الدارة أمـام اجملـال يفـتح ال املـرض لتربيـر عطـل ةطّبيـال الشـّ
 .641املذكورة الّشهادات

 أو إثباته ميكن ال الذي ابلضرورة التمارض يؤكد ال مصادرها وتعدد العمومي العون  هبا تقّدم ي اليت ةطّبيال الّشهادات كثرة إنّ  -
  .642ة طّبي أو إداريّة كانت سواء راقبةامل خالل من إال نفيه

 : الن قل: الفقرة احلادية عشر
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 هذه حتصني إىل يؤدي ال ومصلحة العمل تتناسب اليت راكزابمل وتعيينهم موظقيها نقلة جمال يف تقديرية بسلطة الدارة متتع إن   -

ارتكاهبـا  مـدى يف يبحـث الـذي الداري للقاضـي الـدنيا للرقابـة يبقى خاضعا القرارات من الّصنف افهذ ،القضائّية الرقابة من األعمال
 . 643أو ابلجراءات لّسلطةعند إصدارها تلك القرارات خلطأ بنّي يف التقدير أو غلط يف الوقائع أو القانون أو الحنراف اب

 رئـيس قبـل مـن يكـون  نفس اجلامعة إطار يف أخرى إىل يةكلّ  من امعينياجل األساتذة نقلة أنّ  القانونّية النصوص راجعةمب  يتبني -
 مببـدإ عمـال يعـود، فإنـّه ،بنقلـة مـن جامعـة إىل أخـرى األمـر، أمـا إذا تعلـق 1989لسـنة  1939 األمرمن  6اجلامعة حسب الفصل 

يـة الراجـع هلـا كلّ على إثر تنسـيق بـني ال ةالّنقل ذلكل تبعاتّم ، وت العايل لّتعليماب فكلّ امل الوزير إىل اختصاص الصيغ والجراءات، توازي
الراجــع  الستشــارياجمللــس العلمــي و  يــة والــيت حتــدد مــن قبــلكلّ   كــلّ نقلتــه إليهــا ، وذلــك حســب حاجــة  تّم وتلــك الــيت ســي ألمــراملعــن اب

 .644هلا
 اخلطط الوظيفية:: الفقرة الثانية عشرة

 

 ة: الّتاليرار املبادئ إىل إق املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 
 .  27491فس احلكم الصادر يف القضّية عدد ن 638
 .  2010نوفمرب  25بتاريخ  15396/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  639
 .  2010جوان   24بتاريخ  16230/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  640
 .  2010أفريل  30بتاريخ  14766/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  641
 .  2010ديسمرب  20بتاريخ  19666/1كم البتدائي الصادر يف القضّية عدد احل 642
 .  2010جويلية   15بتاريخ  17213/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  643
 .  2010أفريل  16بتاريخ  27256احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  644
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 يف قرار اختاذ العام خدمة للصاحل هلا يتسىّن  اليت لإلدارة التقديرية الّسلطة إىل ترجع الوظيفية اخلطط يف التسمية كانت لئن  -
 خيضع ا،هب  املعنيني ابألشخاص متسّ  أسباب إىل استند مىت سحب اخلطة  قرار فإن  ية،الّتأديب الجراءات إىل اللجوء  دون  منها العفاء

 .645ألمرالذي يقتضي مساع املعن اب الّدفاعضمان حقوق  ملبدإ
 يطالب أن  النيابة إطار يف وظيفية أعلى خبطة تكليفه الوجوه من وجه أبي انتهى الذي العمومي للعون  اجلائز من كان  لئن  -

م إبرجاعه اليت كان  منها  األدىن  اخلطة  أساس ذلك مبا كان مكلّ إىل  والتمسك على  منح فا هبا  التعهد هبا من  لفائدته مبناسبة  قررا 
 من خالل فيها الشغور حالة توفر ثبوت وعلى لدارته اهليكلي التنظيم يف اخلطة هذه وجود على تواصل متوقفا يظل فإنه  وامتيازات،

 .646هبا  غريه تسمية على األثناء يف االدارة إقدام عدم
 يف آليا التسمية يف احلق ال يفتح املوظف  يف املستوجبة القانونّية الّشروط توفر  أنّ  اعتبار على  احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -
 حسن يقتضيه وما العام الصاحل ضروريت عليها متليها ما وفق اليت متارسها لإلدارة التقديرية الّسلطة إىل ختضع واليت الوظيفية اخلطط

 حىت تتمكن قراراهتا بتعليل مطالبة الدارة جيعل مما الداري لقاضيل الدنيا للرقابة خاضعا يبقى  ذلك غري أنّ  العمومي، رفقامل سري
 .647عليها رقابتها بسط من احملكمة
 معـىن على الدارة رئيس املعن بوصفه ابلقطاع فكلّ امل للوزير ترجع املعنّية الوظيفية اخلطة يف التسمية القتاح التقديرية الّسلطة -
 تعتـرب ال األوىل للـوزارة التابعـة املصـاحل بعهـدة املنوطـة الّدولـة تسـيري شـؤون  هـامّ م وإن  1988 لسـنة 188 عـدد األمـر مـن 3 الفصـل

لطة ممارسـة تلـك يف للمشـاركة امرادفـ لطة حمـلّ  احللـول إىل تـؤول ال كمـا السـّ  ،اجلمهوريـّةرئـيس  وهـو التسـمية، اختصـاص صـاحبة السـّ
الصـادر عـن  الوظيفيـة اخلطـّة يف التسـمية ملقـتح األوىلالـوزارة  مصـاحل إحالـة أن  ذكـر، ممـا ويتجلـّى  .الغـرض يف تفـويض  يصـدر مل طاملـا
بابوزيــر  لطةال ينــدرج ضــمن  البدنيــّة الّتبيــةو  الّريضــةو  الشــّ املنصــوص  هــامّ التقديريــة للــوزارة بــل ضــمن ســلطتها املقيــّدة ملمارســة امل الســّ

 لـرئيس األّول والـيت ال تـؤّدي إىل مشـاركة الـوزير األوىلزارة إبحـداث الـو  املتعّلق 1969لسنة  400عدد   األمرمن  5عليها ابلفصل 
 .648اخلطط الوظيفية يف للتسمية التقديرية الّسلطة ممارسة يف اجلمهوريّة

 الرقابـة إىل ختضـع أنـا إذ ليسـت اعتباطيـة عموميـّةال هـامرافق لتسـيري تـراه مناسـبا مـن اختيـار احلريـة الـيّت تتمتـّع هبـا الدارة يف إنّ  -
 الوقـائع يف غلـط أو التقـدير يف  بـنّي  خلطـأ القـرارات تلـك إصدارها الدارة عند ارتكاب مدى يف يبحث الذي الداري يا للقاضيالدن
لطةذلـك سـيجعل مـن هـذه  القول خبالف أنّ  ابعتبار أوابلجراءات، لّسلطةالحنراف اب أو القانون  أو غـري خاضـعة ألي معيـار أو  السـّ

 يـؤدي إىل أن  شـأنه مـن اهلـدف هـذا عـن وأي حيـاد ، العـام رفـقلدارة هلـا ينـدرج ابلضـرورة يف إطـار خدمـة املرقابـة، واحلـال أّن مـنح ا
  .649بسلطتها الدارة احنراف
 كـلّ  إقصـاء خالهلـاتّم يـ الـيت املسائل التنظيمية من مدرسة خلطة مدير للتشح موضوعية لشروط القانونّية النصوص وضع يعترب -
 البتدائيـّةحبركة نقل مديري املدارس  املتعّلق 2004\55كما أنه وحسب املنشور عدد  ،الّشروطإحدى  فيه رتتوف ال للخطة متشح
علـى  للقائمـة املتصـدر إقـرار أفضـلية كان على الدارة وضع املتشحني املقبولني وفق جدول تفاضلي يؤدي ابلضرورة إىل  2004لسنة 
 علـى املوضـوعي املـذكور، عـن التتيـب احليـاد لـإلدارة هـذه احملكمـة، بـه قضـت أن  سـبق مـا وطبـق يتلونـه.وجيوز بصـفة اسـتثنائية الـذين
إضـافية   معـايري إىل الرجـوع ذلـك مـن املعـن وخصوصـياته، العـام رفـقمبصـلحة امل يتعلـّقو  سـابق الوضـع بسـبب مـربرا يكـون  أن  شـرط

الـيت  السـبب للمحكمـة هـذا عـن عليهـا الفصـاح صـور.ويكون ال مـن ذلـك شـابه ومـا الضـافية العلمّية الّشهاداتية أو الّتأديب كالسوابق
 مبقتضيات الوثيق وارتباطها وسبق وضعها املعايري الضافية موضوعية من يف  التثبت خاصة الدنيا واملتمثلة رقابتها إعمال على تقتصر

  .650العام رفقامل
 أبن  عليه التشطيب أو العمومّينياألعوان   أحد زلبع القاضي قرارها إبلغاء يقضي نائي حكم صدور صورة يف  ملزمة الدارة  -
 كأنه بصورة حاصال الوظيفي مساره يكون  حىّت  والتقية الّتدرّج حقوقه يف مجيع من  كذلك متكينه  مع عمله سالف إىل إبعادته تبادر

 
 . 2010أفريل  8بتاريخ  27345احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  645
 .  2010فيفري   23بتاريخ  26909احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  646
 .  2010جانفي   29بتاريخ  19113/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  647
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27815احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  648
 .  2010ماي  14بتاريخ  27668صادر يف القضّية عدد احلكم الستئنايف ال  649
 .  2010ماي  14بتاريخ  27668احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  650
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 املعن كان العون  اليت ظيفيةالو  اخلطة على ينسحب ال  ذكره املار النحو على الدارة على احملمول وواجب التسوية عمله يغادر مل
 ذلك  أن ضرورة آلية بصورة جديد من هبا تكليفهحّقا ل إكسابه إىل يؤول  وال هلا  املوافقة والمتيازات املنح حدود  يف إالّ  هبا فاكلّ م

 لدن  من  دنيا  بةرقا إىل ممارستها يف وختضع بتقديرها الدارة تنفرد اليت العمومي رفق سري امل حسن مقتضيات مع تالؤمه رهني يبقى
  .651القاضي الداري

   2006لسنة  1245عدد األمر  من  9الفصل حسب الوظيفية اخلطط من العفاء بصالحية وحده الّدولة رئيس يستأثر -
  .652منها  العفاء و املركزيّة ابلدارة اخلطط الوظيفية إسناد نظام بضبط املتعّلقو    2006أفريل  24يف املؤرخ

 اخلطـط إسـناد نظـام بضـبط املتعلـّقو   2006أفريـل  24يف املـؤرخ  2006لسـنة  1245عـدد مـراأل مقتضـيات مـن يؤخـذ -
 أبسـباب علمـا إحاطتـه قوامهـا أساسـية بضـمانة يتمتـع اخلطـة الوظيفيـة مـن املعفـي العـون  أنّ  منهـا، والعفـاء املركزيـّة ابلدارة الوظيفيـة

درايـة  علـى الدارة تكـون  حـىت مصـاحله عـن للـدفاع الضـرورية واملؤيـدات ابلعناصـر والتيـان  موقفـه منهـا توضـيح مـن ومتكينـه إعفائـه
 .653القانوين الناشئ عنها مبناسبة اخّتاذ قرارها بشأنه املركزجوانب  مبختلف

 املتعلـّق 1993أوت  16املـؤرخ يف  1993لسـنة  1725عـدد  األمـرمـن  7الفقـرة األخـرية مـن الفصـل  أحكـام مـن خيلـص  -
 وضــبط شــروط إســنادها وكيفيــة أتجريهــا أنّ  عموميـّـةاللصــحّية ياكالالعــاملني ابهل طــيّب وان الســلك شــبه الإبحــداث خطــط وظيفيــة ألعــ

دون  عمومّيةال الصّحة وزير من بقرار يكون  عمومّيةال الصحّية ياكلابهل العاملني طيّب شبه ال ألعوان السلك الوظيفّية اخلطط من العفاء
 سّيما العفاء، قرار قبل إصدار املّدعيإبستجواب  ملزمة غري الدارة معه تكون  الذي األمر ،  معّينة إجراءات إبحتام يكون ملزما أن 

 بضرورة الدارة إلزام على داريّةال احملكمة قضاء فقه استقر اليت وهي احلالة ألسباب أتديبّية فيه املطعون  القرار إختاذمّت   أنّه يثبت مل وأنّه
  .654لّدفاعا لتعلقه حبقوق  الستماع للعون 

 وتكـون  ذلـك رفـقامل ضـرورة مـا اقتضـتكلّ  متارسـها تقديريـة بسلطة منها والعفاء الوظيفية اخلطط إسناد جمال يف تتمّتع الدارة -
 كللتمسّ  جمال ال فإنّه وعليه التقدير، يف فادح خطأ من شاهبا فيما إال إىل الوقائع متتد ال اليت الدنيا الرقابة فئة من القاضي رقابة فيها

 .655املذكورة القرارات املكتسبة خبصوص ابحلقوق
 أن  ميكن اليت يةالّتأديب العقوابت  الّداخلي األمن لقوات العام األساسي النظام بضبط املتعّلق القانون  من 50 الفصل عّدد لئنّ   -
 .656فإنّه مل ينّص ضمنها على سحب اخلطة الوظيفية الّداخليعلى أعوان قوات األمن   تسّلط
لطة إىل موكـول الوظيفيـة اخلطـط مـن العفـاء أن  يف فخـال ال - لطةأن  غـري لـإلدارة التقديريـة السـّ لطة تعـن ال التقديريـة السـّ  السـّ
ادرة داريـّةال القـرارات إعفـاء إىل أن يـؤول شـأنه مـن ذلـك أن  ضـرورة إجـراء أي انتهـاج مـن املعفـاة املطلقـة  مـن الطـار هـذا يف الصـّ

 .657عليها لرقابته اللغاء قاضي رقابة بسط دون  أخرى جهة من جهة، وحيول نم الشرعّية مبدإ إىل اخلضوع
 من  ألمراب املعن  العون  بتمكني  ملزمة  تكون  فإنا  مسلكية،  أخطاء  على  خطّة وظيفية  بسحب القاضية  قراراهتا  الدارة  أّسست  مىت  -

عن نفسه يف شأنا حىت وإن مل ينص القانون صراحة على   الّدفاعو  إليه بة املنسو  األفعال  على  الطالع  من  متكينه  يف املتمثلة  ية التّأديبت  الّضماان 
 . 658ذلك

 
 الشطب من أجل التخلي عن الوظيف: : الفقرة الثالثة عشرة

 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
 .  2010فيفري   20بتاريخ  27115احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  651
 .  2010جويلية   7بتاريخ  16030/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  652
 . 1/ 16030نفس احلكم الصادر يف القضّية عدد  653
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  15021/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  654
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  15021/1الصادر يف القضّية عدد البتدائي احلكم  655
 .  2010جانفي   21بتاريخ  18019/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  656
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27767احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  657
 .  2010نوفمرب  25بتاريخ  15703/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  658
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 عليه التنبيه رغم عمله ركزمب االلتحاق عن وميتنع ابلدارة هصلت متعّمدة املوظف بصورة فيها يقطع حالة هو العمل عن التخّلي -
 أن  يقتضي إىل العزل املؤدي التخلي وأن  للوظيف املنظم القانون  إطار خارج يقينية بصفة عندها نفسه فيضع املعنّيةالدارة   طرف من

الـيت تربطـه  القانونيـّةتدّل على رفضه الرابطـة  لةحا يف هكذا نفسه فيضع عليه التنبيه رغم إبدارته صلة كلّ  ووعي روية عن العون  يقطع
 .659ابلدارة
 كلّ  قطع يف للشك جماال يدع ال  مبا إرادته ثبوت وجواب العمل يفتض عن تلقائيا العمومي العون  ختلي حلالة الدارة معاينة إن  -
 عمله ركزمب االلتحاق بوجوب عليه التنبيه إزاء الصمت يالزم كأن  ضمنية بصفة أو صرحية بصفة كان ذلك سواء إبدارته تربطه عالقة

 .660العمل  عن انقطاعه وراء الكامن السبب عن  الفصاح عن ميتنع أن  أو
 وقـد إبدارتـه، املهنيـّة صـلته عنـه انقطـاع ينجرّ  عمله ركزمب االلتحاق للعون  إرادي رفض  أبنّه الوظيف عن التخلي احملكمة عرفت -

 خـالل مـن ضـمنية بصـفة أو وانفراديـة تلقائيـة بصـفة ذلـك عـن التعبـريمّت  سـواء وجليـّة اضـحةو  التخلـي نيـة تكـون  أن  احملكمة اشتطت
 .661بعمله االلتحاق بعدم ذلك وإصراره رغم املّدعي على التنبيه
 لة ص كلّ  وإرادية متعّمدة العمومي بصورة العون  فيها يقطع اليت احلالة هو العمل عن التخّلي أنّ  اعتبار على القضاء فقه استقر  -
 خيّول مبا للوظيف املنظّم القانون  إطار خارج يقينية بصورة حينها فيضع نفسه عليه، التنبيه رغم عمله ركزمب االلتحاق عن وميتنع إبدارته
 توىل أنّه إرادته أو تتعدى ألسباب راجعا كان  ابلعمل التحاقه عدم أنّ  ثبت إذا متخليا العون  اعتبار جيوز عليه، وال التشطيب لإلدارة
مل تقتنع مبربراته إالّ   مىت لإلدارة يتسىن وال تغيبه لعالمها بسبب أو وظيفه مباشرة بغاية وسيلة أبي إبدارته الّتصال الغياب فتة خالل

  .662مساءلته أتديبيا
 واضـحة التخلـي نيـة إذا كانـت إال يتـوفر ال العمـل عـن للتخلـي املعنـوي الـركن أنّ  اعتبـار علـى احملكمـة هـذه قضـاء فقـه اسـتقر -
 .663الغياب مدة أثناء العون  وتصرف الغياب طبيعة خالل من وجلّية
 فـتة خـالل تـوىل أنـّه أو تتعـدى إرادتـه ألسـباب راجعـا كـان  ابلعمـل التحاقـه عـدم أنّ  ثبـت إذا متخليـا العـون  اعتبـار جيـوز ال -
 مسـاءلته إال مبربراتـه تقتنـع مل مـىت لإلدارة يتسىن وال تغيبه لعالمها بسبب أو وظيفه مباشرة بغاية وسيلة أبي إبدارته الّتصال الغياب
 .664أتديبيا
ا املسـؤولّيةانعـدام  أو الكاملـة الرادة فقـدان  ابلضـرورة يعـن ال العمـل عـن التخلـي يف النيـة تـوفر عـدم إنّ  -  املعـن عـن يصـدر عمـّ

املـذكورين ويقتضـي  القـانونني عـن وخيتلـف مسـتقل داريال أّن القـانون  ابعتبـار اجلزائـي، أو املـدين القـانون  معـىن علـى أفعـال مـن ألمـراب
 غـري أمـروهـو  وواعيـة،إىل النتائج البليغة والقصوى آلليـة الشـطب مـن الوظيـف إثبـات أّن نيـّة التخلـي واضـحة وصـرحية  لّنظرواب لّتايلاب

 ابلوظيـف  العالقـة قطـع  عـن التعبـري يف رّةاحلـالصرحية    و  إرادته  سلبه نفساين مرض من يعاين  العون  أنّ  يف صورة ما إذا ثبت متوفر
 .665عليه التشطيب قرار صدور قبل

ية، ذلك أن الشطب مـن الوظيـف هـو نتيجـة الّتأديبإصدار الدارة لقرار ابلشطب من الطار ال يلزمها ابتباع سبيل الجراءات   -
 .666عمله عن العمومي العون  ختلي واقعة ملعاينة

 
ديسمرب   31بتاريخ  27954واحلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  2010ماي  6بتاريخ  27306احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  659

 27359و 27353واحلكم الستئنايف الصادر يف القضيتني عدد  2010ديسمرب  24بتاريخ  28185واحلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  2010
 .  2010جويلية  10بتاريخ 

 .  2010جويلية   14بتاريخ  19075/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  660
 .  2010مارس  26بتاريخ  18148/1ئي الصادر يف القضّية عدد احلكم البتدا  661
 .  2010ماي  28بتاريخ  3155احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  662
 .  2010ماي  7بتاريخ  18974/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  663
 .  2010مارس  26بتاريخ  19299/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  664
 .  2010أفريل  16بتاريخ  26600احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  665
 .  2010جويلية   14بتاريخ  12389/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  666
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 ابعتبـار الرادي التخلـي مـن قبيـل لـيس جزائية أو أمنية إجراءات إطار يف سواء إيقافه بسبب عمله عن العمومي العون  غياب -
 القانون  قوة دهمرّ  وأن  إرادته  خارجا كان  أنه طاملا عمومّيةال قانون الوظيفة يف املقصود ابملعىن الشرعي غري الغياب قبيل من يعد ال أنه
 .667عن عمله تلقائية بصورة لّتايلاب وختلى الوظيف إطار خارج ومتعمدة إرادية بصورة نفسه وضع إىل أنه النتهاء معه جيوز ال مما

 احتام جمرد منها الغاية اآللية ليست هذه إىل اللجوء أنّ  ابعتبار ، الدارة مسؤولّية لخالء لوحده كاف غري التنابيه توجيه إن   -
 العمومي العون  إبخراج الّتصريح عنها ينجر اليت  التخلي واقعة إثباتإىل  هتدف وإّنا التشطيب، قرار لتحصني يشكل لجراء الدارة

 حالـة يف الـّدفاع ضـماانت انتفـاء دهـامرّ  اسـتقر عليهـا القضـاء الـيت الصـرامة وهـذه .668ضـمانة أيـة مـن دون متكينـه الوظيـف إطـار مـن
  .669هلذه اآللية والقصوى البليغة النتائج إىل إضافة ، الشطب

يـة بشـرط ثبـوت النيـة الواضـحة لـدى الّتأديبالجـراءات  مراعاةلي عن العمل هو قرار تتخذه الدارة دون الشطب من أجل التخ  -
العــون العمــومي يف قطــع صــلته إبدارتــه ومــن مثّ فــإن غيــاب ذلــك الشــرط جيعــل قــرار الشــطب قائمــا علــى غــري أســاس ســليم مــن الواقــع 

 .670والقانون 
فيها العون من ضماانت خوهلا له القانون، فإّن التشـطيب مـن أجـل التخلـي عـن العمـل ال ية اليت ميّكن الّتأديبخالفا للعقوابت   -
 ، متعمـدة بصـورة ابلوظيـف عالقتـه قطـع يف العـون  نيـّة عـن خالهلـا الدارة مـن تكشـف واقعيـّة حلالـة إثبـات جمرد سوى يكون  أن  يعدو

 معـه عـدم تكـون  ممـا ، الوظيـف إطـار خـارج نفسـه يضـع ال حـىت ابلعمـل لإللتحـاق وواضحة صرحية ودعوته بصفة عليه ابلتنبيه وذلك
 .671املنظم للوظيف الطار خارج لوضع لوحدها كافية الدارة لدعوة اليقينية العون  استجابة

 

 اإلرجاع إل العمل:: ة عشرةالر ابعالفقرة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 .672املرضمن ذلك  تعافيه ثبت مىت عمله سالف إىل الرجوع يف احلق رضمب إصابته أجل من ولاملعز  للعون  -
 مراجعـة علـى حثهـا بغايـة املطالـب إليهـا تكـرار الوجـوه مـن وجـه أبي معهـا عالقـتهم انقطـاع ثبـت الـذين الدارة ألعـوان  جيـوز -

اآلجـال  ضـمنية، قـرارات مـن املطالـب تلـك عـن تولـّد فيمـا نالطّعـ حـال عـزمهم يراعـوا أن  علـى عملهـم سالف إىل وإرجاعهم وضعّياهتم
 لنحـوا اليت يرتبها آخر مطلب وّجهوه إليها لكونه هو املطلب الذي تعتّد به احملكمة يف احتسـاب آجـال تقـدمي الـدعاوى أمامهـا علـى

 .673 داريّةال احملكمة قانون  من  37الفصل أحكام صريح ضبطته الذي
 صلب داريّةال الصبغة ذات عمومّيةال   ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةال واجلماعات الّدولة ألعوان  العام األساسي النظام خّول لئن  -
عقوبة عزله الواقع "للموظف58 الفصل   من الثالثة الفقرة  تشريعي بعفو أو عام بعفو املدنية حقوقه استجع والذي جزائية إثر 

 إدماجه برتبته تعيد أن " لذلك تبعا لإلدارة وأجاز ، "احلقوق استداد اتريخ ليت اليت الّسنة خالل  إرجاعه للعمل يطلب أن  خاص،
 والذي جزائية عقوبة إثر املعزول العون  به املشرّع أفرد الذي االستثناء هذا فإنّ  ،"العزل اتريخ يف عليها حتصل اليت وابلدرجة األصلية
 يف مبا الوظيف مباشرة عن النهائي االنقطاع حاالت بقّية على حبينس ال تشريعي خاص، بعفو  أو عام بعفو املدنية حقوقه استجع

 الصور مجيع بقي إطالقه يف معينة صورة القانون  خصّ  إذا" أبنّه القاضية عاّمةال  قاعدةابل عمال الّتقاعد على  احملال حالة العون  ذلك
 ."674وصورة مدة احملصور القدر جاوزال يت  غريها أو عمومّيةال القوانني من استثناء أو قيد به ما "وأنّ  ،"األخرى

 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27954احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  667
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  28185واحلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  26600عدد   نفس احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية  668
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  28185احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  669
 . 2010أفريل  8بتاريخ  27494احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  670
 .  2010أفريل  16بتاريخ  26600ة عدد احلكم الستئنايف الصادر يف القضيّ  671
 .  2010فيفري   24بتاريخ  16538/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  672
 .  2010جوان   8بتاريخ  15244/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  673
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  16018/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  674
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 للرجوع وقابلة هبا بصفة وقتية امللحقني العملة إنتداب يقع أنه ابعتبار مستسلة دورية وغري صبغة يكتسي  ابحلضائر العمل  -
 بسلطة لدارةا تتمتع إذ العمل إىل ابلرجوع املطالبة يف حق لفائدهتم أي يتتب وال لذلك، رصودةامل العتمادات انتهاء مبجرد فيها

 . 675 عنهم تشغيلهم والستغناء مواصلة يف تقديرية
 

 الفقرة اخلامسة عشرة: اإلستبقاء حبالة مباشرة )التمديد(: 
 ني: الّتاليإىل إقرار املبدئني  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 ال الّسلطة هذه فإن  للّتقاعد القانونّيةالسّن  بلوغ دبع  مباشرة حبالة االستبقاء جمال يف تقديرية بسلطة تتمّتع الدارة كانت لئن -
 يف إطارها الّصادرة داريّةالرقابة طاملا أن القول خبالفه جيعل منها سلطة مطلقة ويؤول إىل إعفاء القرارات  كلّ املعفاة من   الّسلطة تعن

 .676هذه القرارات  مراقبةارسة وظيفته يف من جهة ومن جهة أخرى إىل منع قاضي اللغاء من مم الشرعّيةمن اخلضوع إىل مبدإ 
 املدنية اجلرايت بنظام املتعّلق  1985مارس   5 يف املؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون  من 24 الفصل أحكام من خيلص   -

 للّتقاعد نونّيةالقا  السن بلوغهم إثر العمومّيني األعوان  أن استبقاء العمومي القطاع يف احلياة قيد على وللباقني للّتقاعد والعسكرية
 ما يشوب بقدر الداري للقاضي دنيا لرقابة إال ممارستها يف ختضع ال اليت لإلدارة املتوكة من املالءمات يعد العمومي ابلقطاع للعمل
 .677التقدير يف فادح خبطإ أو لّسلطةاب احنراف من عملها
 

 ة عشرة: اإلستقالة : الس ادس الفقرة 

 ني: الّتاليإىل إقرار املبدئني  املاّدةه يف هذ داريّةالانتهت احملكمة 
 املتعّلق   1982أوت    6املؤرّخ يف    1982لسنة    70من القانون عدد  70 الفصل   تضمّنها اليت الّشروط خالل من يستشف  -

 العون  ورضاء رغبة عن معرّبا الستقالة مطلب  يكون  على أن حرص املشرع أنّ    الّداخليبضبط النظام األساسي العام لقوات األمن  
 .678لدارته املعيب غري

 الستقالة ملطلب تقدميه كان عند العون  أنّ  قاطعة  بصفة يثبت مل إلستقالة طاملا لطلب ملّا استجابت الدارة على تثريب ال -
 . 679عنه  الّصادرة األعمال آاثر  عن تقدير عاجزا و إرادته التعبري عن عن قادر غري جعله رضمب مصااب
 

 : هام  إهناء امل : ة عشرةالس ابع الفقرة 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 مـن التشـطيب عنه يتتب العمل الذي عن النهائي اليقاف أنّ  للعسكريني العام األساسي القانون  من 26 الفصل من يؤخذ -
 مبفعـول أو أتديبيـة، ألسـباب كـان  مـا إذا الـوطن لـّدفاعا وزيـر قـرار مـن مبقتضـى يكـون  مباشـر عسـكري صـفة وفقـدان  املباشـر اجلـيش
 .680جنائية عقوبة الرتبة لصدور فقدان  صورة يف القانون 
 عليها توجب مقّيدة بصورة سلطة الدارة جتعل للعسكريني العام األساسي النظام من 26 الفصل أحكام تنصيصات قراءة إنّ   -

 العمـل عـن إيقافـه يوجـب للرتبـة فقدانه يف قرار إبختاذ وذلك املّدعي جنائية ضدّ  بةيعقو  حكم صدور عن القانونّية النتائج استخالص
كـان مؤسسـا علـى احلكـم اجلزائـي  مـاكلّ  شـرعيا الصـورة هـذه يف قرارهـا ويكـون  املباشـر العسـكري صـفة لتجريـده مـن القـانون  مبفعـول

كلّيةالقـرار الخـالالت  شـرعّيةالقاضـي ابلدانـة، والتنـال مـن   الختـاذ احلـاالت كـلّ  يف سـتنتهي ميكـن ان تشـوبه ألّن الدارة الـيت الشـّ
 .681القرار نفس

 
 .  2010جوان   8بتاريخ  14182/1لبتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ا  675
 .  2010مارس  18بتاريخ  27356احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  676
 .  2010فيفري   24بتاريخ  15233/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  677
 .  2010جوان   1بتاريخ  18672/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  678
 . 18672/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  نفس   679
 .  2010ماي  7بتاريخ  19053/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  680
 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  14993/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  681
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 اجلـرايت بنظـام املتعلـّقو   1985مـارس  5يف املـؤرّخ  1985لسـنة  12عـدد القـانون  مـن  41الفصـل أحكـام مـن يسـتنتج -
 رأي أخـذ نفيـه أو لثباتـه يقتضـي القانونيـّة السـن بلـوغ قبـل الّتقاعـد علـى لإلحالة كشرط البدين العجز أن  للّتقاعد واملدنية العسكرية

 .682عليها ألمربعد عرض املعن اب خاّصة جلنة
 إىل آل جزائـي تتبـع حمـل كـان العـون  مـىت الدارة علـى املفـروض مـن للعسـكريني العـام األساسـي النظام من 26 ابلفصل عمال -
 رقابـة اجملـال هـذا يف الداري القاضـي رقابة وتكون  لرتبته املدان  فقدان العون  استخالص جبناية موصوف فعل ارتكاب أجل من إدانته
  .683دنيا

 .684تكون مقيدة يف صورة صدور حكم جنائي ضد  العسكريني ابلتشطيب عليه من صفوف اجليش  الّدفاعسلطة وزير   -
 تسمية فإن  الصحي ابلتنظيم  املتعّلق 1991 جويلية  29 يف املؤرخ 1961 لسنة 63 عدد القانون  من 32 للفصل تطبيقا  -
 التسمية حق هلا اليت الّسلطة فإن  ياتشكلوال  الصيغ توازي وعمال مببدإ لّتايلواب ، مرأبتّم  ت إستشفائّية  أقسام رؤساء خطة يف األطباء

 ، صادرا   عمومّيةال  الصّحةالذي يغدو معه القرار املطعون فيه ، املتخد من قبل وزير    األمر،  املّدعي  هامّ وحدها حق وضع حد مل هلا
 .685األساس  هذا على ابللغاء حري جيعله ما وهو ، خمتصة غري  سلطة عن

 .686توازي الصيغ والجراءات  قاعدةمبثابة القرار املضاد لقرار التعيني وهو هبذه الصفة ال خيضع ل تكليفيعد قرار إناء ال -
 أن  إال ، احلاجة عن الزائدين األعوان  هامّ م ءإنا وتقرير الوقتيني لألعوان  حاجتها مدى تقدير  بسلطة تتمتع الدارة كانت لئن -
 يف واخلطأ للوقائع املاّدي الوجود ذلك يف مبا الوقائع صحة مدى واليت تشمل الداري للقاضي الدنيا للرقابة خاضعا يبقى قرارها

  .687التقدير  يف اخلطأ الفادح وكذلك تكييفها
 

 العملة العرضيون :  ة: الفقرة الثامنة عشر 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالة انتهت احملكم

 لّصندوقاب واخنراطه اتهمرتب يف   خالصه وكيفية خدماته إىل االدارة حاجة تواصل فإن  عرضيا،  عامال مصنفا العون  كان  لئن  -
الناشئة أن تثبت أن شأنا من ...الجتماعّية  واحليطة للّتقاعد الوطن  عمومّية وظيفية عالقة على  تقوم تهإدار  وبني بينه الرابطة 

للوظيفة  القارين لألعوان  املخولة احلقوق جبملة انتفاعه إىل إضافة والتأثري والتفرغ راقبةوامل عناصر التبعية فيها توفرت املقومات مكتملة
 قارة خطة لشغل املعينني  الوقتيني األعوان على املنطبق القانوين النظام حتت منصهرا عامال منه جيعل الذي األمر ،عمومّية ال

 .688ابالدارة
 ومن وقتية  بصفة هبا انتداب العملة امللحقني يقع إذ مستسلة وغري دورية صبغة يكتسي العرضيون  العملة به يقوم الذي العمل -

 يف خاضعة تبقى أن  على عنهم االستغناء تقديرية سلطة من ما تتمتع ويف إطار انتهائها عند لإلدارة ظرفية ميكن  أبعمال القيام أجل
 . 689الداري قبل القاضي الدنيا من الرقابة إىل ذلك

 األساس هذا على الوقتيني ويتمّتعون  العمومّيني األعوان  صفة هلم أنّ  احلضائر عّمال خبصوص  أقّرت أن  احملكمة هلذه سبق  -
 مطالبتها ميكن وال اخلدمة يف الزمن من لفتة ائهمقض بعد ملزمة بتسيمهم الدارة تكون  ال املقابل يف أنّه إالّ  ،الجتماعّية ابلتغطية

 .690الطار بقانون  قارّة خطّة ليشغلوا القانونّية الصيغ انتداهبم طبق وقع مىت إالّ  بذلك

 
 .  2010نوفمرب  25تاريخ ب 14734/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  682
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27728احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  683
 .  2010فيفري   25بتاريخ  18392/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  684
 .  2010أفريل  30بتاريخ  15445/1احلكم البتدائي الصادر يف القضيتني عدد  685
 .  2010جويلية   15بتاريخ  17213/1لصادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي ا 686
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27796احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  687
 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  27545احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  688
 .  2010يل أفر  29بتاريخ  15163/1احلكم االبتدائي لصادر يف القضّية عدد  689
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  19565/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  690
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 حق  هلا جييز  الذي األمر ظرفية   أبعمال القيام إطار ويف وقتية بصفةتّم  ي العرضيني األعوان إىل الدارة التجاء كان لئن  -
 أسست اليت للوقائع إثباهتا  دون حيول ال  ذلك فإنّ  سلطة تقديرية، من به تتمتع ما إطار يف  املدة هذه انتهاء عند نهمع الستغناء

هذه  مثل يف عليها حممول  الثبات عبء انّ  طاملا الّتأدييب  املسلك انتهاج ارأتت  ماكلّ  حّد لنتداهبم بوضع ةاملتعّلق القرارات عليها
 .691املاّدة 

 تقديريّة بسلطة ذلك  يف جهة الدارة وتّتمتع عرضّية بصفةتّم  ي احلظائر عملة انتداب انّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -
العتمادات   تراها صاحلة وحسب  اليت  الصيغ  تشغيلهم حسب  انتداهبم ويف مواصلة  الستغناء عن   املرصودةواسعة يف  او   للغرض، 

 مستوى التأجري نفس على احملافظة أو النتداب إعادة يف مكتسبة حبقوق العتداد لةالعم من الّصنفهلذا   جيوز ان دون  خدماهتم
 .692جديد من النتداب إعادة و العمل عن النقطاع عند
 لألعمال العرضية طبيعةال إىل لّنظرالوقتيني اب العملة صنف يف ينصهرون  عموميون  أعوان  هم العرضيون  والعملة احلضائر عملة  -    

العمل،  حاجيات حسب وقت  كلّ  يف عنهم الستغناء وجواز إطار املناظرات وخارج مباشرة بصفة انتداهبم إىل إضافة ليهمإ املوكولة
 .693ت الّضماانوعليه فقد ابت من الضروري إخضاعهم إىل نفس النظام القانوين ومتتيعهم بنفس 

 مبنشور املضمنة الّشروط ختضع إىل العمومي ابلقطاع نيالعامل العرضيني والعملة احلضائر لعمال داريّةال الوضعية تسوية إن  -
 ما نطاق ويف  خلدماهتم احلقيقية الدارة وحاجة الشغورات يف حدها إال جتد وال1999 نوفمرب29 يف املؤرخ 47عدد األّول الوزير

 .694ختوهلا ميزانيتها 
 :عمومي ةاليف الوظيفة  لت أديباب  ةاملتعل ق اتالن زاع : الفرع الثاين

 :الت أدييبابخلطأ  ة املتعل قلقواعد : ااألولرة الفق

 : الت أدييبمفهوم اخلطأ  (أ
 ني:التّالي  إىل إقرار املبدئني الّتأدييبعند حتديدها ملفهوم اخلطأ  داريّةالانتهت احملكمة 

 تكييف أن  كما العمومي احتامها، العون  على يتعني اليت الواجبات ومضمون  طبيعة حبسب الّتأدييب اخلطأ مفهوم يتحدد  -
 .695بعض األسالك وحساسية خصوصيات االعتبار بعني أيخذ أن  بد ال األفعال
اخلطأ    - العمل    كلّ   الّتأدييب يشمل  أوقات  الدارة وخارج  املوظف داخل  احملمولة على  هيبة  كلّ إخالل ابلواجبات  إىل  أساء  ما 
 .696عمومّيةال الوظيفة وكرامة الّدولة
 صاحبه من  يتطلب الزمن  متواصل يف عمل  كلّ  أنه على  مبقابل احملّجر املهن النشاط تعريف على احملكمة قضاء فقه استقر  -

 .697عادي أجرا  تكون لوحدها قارة مداخيل على احلصول من وميّكنه له كبري وقت ختصيص 
 العاملني األعوان طاءوأخ عن أخطائه نفسه اآلن  يف  مسؤول احملاسب أن  مفاده مبدأ عمومّيةال احملاسبة جملة صلب  املشرع أقر   -
 يتعّلق ملا مسؤوال املعن العون  يكون ذلك مقابل يف أنه إال منعها، ميكن للمحاسب اليت لألعمال لّنسبةاب اخلازن  فيهم مبا  هأوامر  حتت
 .698منعها  ال ميكنه أبعمال األمر

 فإّنا ،الّتجاريّة  اجمللة من   411فصلألحكام ال طبقا ابلسجن عليها يعاقب جرمية ميّثل رصيد بدون  الصكوك إصدار كان  لئن  -
ضمن اجلرائم   لتّايلاب  تندرج وال ّيةشكل جرمية تعترب أّنا  كما اخلالص، يزول مبجّرد العقاب أنّ  ضرورة إقتصادي طابع ذات جرمية تعدّ 

 
  9بتاريخ   14469/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  و  2010جويلية   13بتاريخ  15108/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  691

 .2010مارس 
 .   2010فيفري   9بتاريخ  18072/1عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضّية  692
 .  2010جوان   7بتاريخ  16635/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  693
 .  2010جوان   5بتاريخ  18846/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  694
 27بتاريخ   17787/1ي الصادر يف القضّية عدد واحلكم البتدائ 2010مارس  31بتاريخ  18376/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  695

 .  2010أكتوبر 
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  19367/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  696
 .  2010جويلية   2بتاريخ  18322/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  697
 .  2010ماي  26بتاريخ  11315/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  698
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 وذلك ملصدره، لركن القصدياملتمّثل يف رجوع الصّك بدون خالص دون البحث يف ا  املاّديالقصديّة إذ تتوفر أركانا بتوفر الركن  
 أنّ  ذلك، من وخيلص   .بكرامتها واملخّلة الوظيفة بشرف األخالقّية املاّسة اجلرائم منها وخاّصة العام احلق جرائم بقّية خالف على

 ه بظروفحصول  اقتن  إذا إالّ  عمومّيةال الوظيفة بكرامة الخالل إىل احلاالت كلّ  ويف ابلضرورة ال يؤدي رصيد بدون  صكوك إصدار
 إىل تقديرها يرجع اليت الصور من ما شاهبها أو شرعي موجب بدون  الثراء أو التحّيل يف العون  نّية واضحة بصورة  منها يستشف
 .699بعونا الدارة ثقة من النيل إىل بداهة يؤول واخلطورة اجلسامة من املذكور حّدا اخلطأ فيها يبلغ ظروف  وهي الداري، القاضي

 : الت أدييبأ إثبات اخلط   ب(

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 بشىت بذلك تقوم ان  اليت هلا الدارة على حممول ّيةالّتأديب املاّدة يف الثبات عبء أنّ  على احملكمة هذه  قضاء فقه استقرّ   -

 . 700متضافرة  تكون أن  شريطة قرائن وحىت وواثئق حجج من الوسائل
 األخطاء إبثبات كفيلة الوسائل اليت تراها اعتماد يف خمرّية كانت الدارة وإن  أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر -

 .701األفعال  تلك بصّحة احملكمة  شأنا أن تقنع من اليت احلجج بتقدمي  مطالبة اّنا إالّ  عونا إىل تنسبها اليت
 قاطعة بصورة تثبت مىت إال  الشرعّية الصبغة ال تكتسي يةالّتأديب  العقوبة أن  احملكمة هذه قضاء فقه يف األصولية املبادئ من  -
 حتقيق بفعل أتيدت إذا أو الّدعوىمبلف   املظروفة األوراق ما تفرزه خالل من إما وذلك املدان  العمومي املنسوبة للعون  الوقائع صحة

   702احملكمة 
 صّحة عدم على حّجة ال ينهض  إىل العون  املنسوبة املآخذ مجلة على تنصيص ال من العلمي  اجمللس جلسة حمضر خلو إنّ   -
 الدارة لقامة جلهة متاحة الثبات وسائل كلّ وال ميكن مؤاخذة الدارة يف عدم استنادها لذلك احملضر ابعتبار أّن   وجتّردها األفعال
 . 703اعون شأن  يف املتخذ القرار عليها تؤسس اليت األفعال صّحة على الدليل
استقر فقه القضاء على أن الصبغة الوقتية أو العرضية لإلنتداب ال تعفي الدارة من اثبات األفعال اليت استندت إليها لتربير   -
وعرضية هامّ مب للقيام املنتدبني األعوان  إبعفاء ةاملتعّلق قراراهتا  كلّ  من املعفاة  الّسلطة تعن ال التقديرية الّسلطة أن  وضرورة وقتية 

 .704قابة ر 
 الوضوح من يكفي ما له مل حيصل أنّه رأى إذا وذلك عدمه، من حبث إبجراء الذن  يف تقديريّة بسلطة الّتأديب جملس يتمّتع  -

  .705األعمال  ارتكبت فيها تلك اليت الظروف أو للموّظف األعمال املنسوبة شأن  يف
 .706دة الحقة لصدور القرار املطعون فيهإثبات الوقائع املنسوبة للعون ال ميكن أن يكون بناء على شها -
 يف حّد ذاته خطأ يشّكل أن ميكن ال جزائية قضّية  يف العمومي العون  تورط أن  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -

 ملا انهيك حقه يف القضائي التتبع موضوع األفعال يقضي بثبوت ابت حكم بشأنه يصدر مل طاملا يةالّتأديب للمساءلة موجبا مسلكيا
 .707الحقا  جزائيا تربئتهتّم ت

 
 .  2010جويلية   13بتاريخ  15759/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  699
 22بتاريخ   17033/1و احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   2010فيفري   22بتاريخ  26133احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  700

 . 2010ديسمرب 
 .  2010جويلية   13بتاريخ  1/ 18295د نفس احلكم الصادر يف القضّية عد 701
ديسمرب   4بتاريخ  27508واحلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  2010ديسمرب  31بتاريخ  27970احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   702

2010 . 
 . 18295/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  نفس   703
جوان   7بتاريخ   16535/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010أفريل  29بتاريخ  14949/1لقضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف ا 704

2010 . 
 .  2010ماي  11بتاريخ  14850/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  705
 .  2010ديسمرب  30بتاريخ  27935احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  706
 .  2010فيفري   24بتاريخ  17662/1البتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم  707
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أخطأ لعونا املنسوبة داريّة ال املخالفة يف الّنظر تباشر أن  الّتأديب حلق املاسكة الّسلطة حق من  -  حاجة دون  أتديبيا مىت 
 ذاته حد يف يكفي ال العنوان  هبذا إدانته شروط انتفاء أن  وأساس  ذلك جانبه اجلزائي يف اخلطأ ثبوت وعلى جزائيا تتبعه على  للوقوف

  .708أركانه  مىت توفرت الّتأدييب اخلطأ قيام الستبعاد
 إلزامها من  ذلك  عن  يتتب العمومي وما رفق امل تنظيم على الساهرة أنا طاملا العون  املنسوبة إىل األخطاء إثبات الدارة  على  -

 أوراق وتوزيع تنظيم وحسن قاعة كلّ ب املراقبني األساتذة دوحتدي إجرائها  مراقبة وحبسن اجلامعية المتحاانت إصالح عملّية إبحكام
 املسؤولني تشوهبا وحتديد  أن ميكن  اليت لإلخالالت والتصدي المتحاانت لجراء عملّية مراقبة من تتمكن لصالحها حىت االمتحان 

  .709االقتضاء  عند عنها
 األمر تعّلق مىت مكانا، تتك عاّمةبصفة   داريّةال القرارات هبا تتمتع اليت الشرعّية قرينة اعتبار  على الداري القضاء فقه جرى  -
 يثبت أن  إىل  إليه املنسوبة يةالتّأديب  املأخذ من بريء عون  كلّ  ان  اليت مناطها الرباءة قرينة إىل ية،الّتأديب  للمآخذ ةاملاّدي الصّحة إبثبات
 .710الدارة على حمموال الثبات جيعل عبء ما وهو خالفه
 

 ية:  الت أديبابإلجراءات   ةاملتعل قالقواعد :  الثانية الفقرة
 

 ية: الت أديبإاثرة التتبعات  (أ
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 ، التبوي رفقابمل صلة  أي ليست له والذي ضدها املستأنف أجوار  أحد هبا تقّدم   شكوى  إثر يةالتّأديب  التتبعات انطلقت  لئن  -
 سري حسن أتمني  و الشرعّية فرض على احلرص هي ،  الذي آاثرها الشخص  عن  الّنظر وبقطع  ، التتبعات هذه من الغاية أنّ  إالّ 
  .711للقانون  خمالفة كلّ  ردع قصد والتقصي  البحث خالل من ، وذلك للمستأنف لّنظراب الراجع رفقامل

 داريـّةال اجلهـة إىل ترجـع هـذه املسـألة أن  ابعتبـار العمـومي العـون  بتتبـع ذن ال طلـب الدارة منظـور صـالحية ضـمن يـدخل ال -
 .712الداري القاضي رقابة إىل الحقة بصورة لتخضع املسؤولة
 ال استنهاضـية آجـاال عموميـّةالالوظيفـة  قـانون  مـن55 ابلفصـل  املضـمنة اآلجـال اعتبـار علـى احملكمـة هـذه قضـاء فقـه اسـتقر -
 كإجراء الّتأدييب امللف يف الّنظر لتأجيل جدية أسباب إىل الدارة استندت أن  ثبت إذا خاصة الجراءات يف للخ خمالفتها عن يتتب
 .713الّتأدييب التتبع مآل على أتثري ذات تكون  جزائية تتبعات مآل انتظار أو أجال إضافيا تستغرق تكميلية أحباث

 

 : الت أديباإلحالة على جملس  (ب
  ني: الّتاليإىل إقرار املبدئني  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 هذا أن  طاملا العمل عن لتاريخ إيقافه املوالية أشهر  الثالثة ظرف يف الّتأديب جملس أمام العون  إحالة على  جمربة غري  الدارة  - 
 جملس أمام العون  لحالة العقوبة قضاءو  اجلزائية التتبعات انتظرت إنتهاء قد الدارة  كانت إذا سيما ال إستنهاضيا، أجال يعد األجل

 .714الّدفاعوهي ضمانة إضافية حلقوق  الّتأديب
 عن أو الّتأديب حق هلا اليت  الّسلطة عن  صادر كتايب تقرير مبقتضى الشرف جملس على  حيالون  الّداخلي األمن قّوات إنّ   -

 .715ّية أو لمضاء تقارير الحالة على جملس الشرفالّتأديب  الّسلطةالّسامية ابلوزارة اّليت هلا تفويض ملمارسة  الطارات

 
 .  2010نوفمرب   6بتاريخ  27358احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  708
 .  2010ماي  27بتاريخ  16370/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  709
  22بتاريخ   19265/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2010ديسمرب  21خبتاري  15366/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   710

 . 2010ديسمرب 
 .  2010مارس  12بتاريخ  27305احلكم الشتئنايف الصادر يف القضّية عدد  711
 .  2010جويلية  14بتاريخ  120611احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  712
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  16528/1لقضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف ا 713
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  14951/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  714
 .  2010جانفي   21بتاريخ  12888/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  715
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 إل العون:  االستماع (ت
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

ية اليت يتمتع هبا املوظف الّتأديب ة  الّضمانأّن    عمومّيةالمن قانون الوظيفة    52و)جديد(    51خيلص من قراءة مزدوجة للفصلني    -
 .716الستماع إليه  يف تتمثل ،األوىل الدرجة من أتديبية عقوبة عليهسلطت  الذي

 .717بتسليط عقوبة عليه من الدرجة الثانية  األمر يتعّلقاستجواب الدارة لعونا ملا  عمومّيةالمل يشتط قانون الوظيفة  -
 :  ج( اإلطالع على امللف 

 ة: الّتاليبادئ إىل إقرار امل املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 فإنه اجمللس أمام املثول  قبل الّتأدييبملفه  على  االطالع من متكينه عدم خبصوص احتاز أي  ألمرالعون املعن اب سّجلمل ي لئن  -

 .718ية حممول عليهاالّتأديب املاّدةالثبات يف  الدارة الدالء مبا يفيد احتام ذلك الجراء ضرورة أن عبء على

 بصفة لذلك  دعوته عليها فقط  يتوجب وإّنا آلية بصفة الّتأدييب ملفه على  الّطالع من العون  بتمكني ملزمة  غري  الدارة   -
 .719احلق هذا عن متخليا يعدّ  بذلك عدم قيامه صورة ويف الغرض يف به تقّدم ي الذي الطلب إىل واالستجابة صرحية
 عليه تنص  ما وفق احتامها اجلوهرية الواجب الّشكلّية  الجراءات من يعترب التّأدييب التتبع موضوع للعون  الّدفاع حقوق توفري  -

 من كامال الّتأدييب  امللف على االطالع ويعدّ  الّتأدييب املقرر اختاذ املواجهة قبل غاية حيّقق حنو وعلى العمل هبا اجلاري النصوص
اليت جعل من أجلها وأال  ابالط  االعتاف يكون أن  وجيب  الّدفاع حقّ  اليت تكفل األساسية تالّضماان للغاية  الع مستنريا ومنتجا 

 .720يكتسي صبغة صورية 
 الوظيفة قانون  من 52 كفلها الفصل اليت يةالّتأديب تالّضماان من الّتأدييب وامللف الشخصي امللف على االطالع يف احلق يعد  -

و متكينه  هلا املكونة الواثئق مجيع إطالعه على  واجب اهامحل االدارة مبقتض والذي الّتأديب جملس على  احملال العون  لفائدة عمومّيةال
 .721بطلب ذلك ابدر ماكلّ  منها نسخة من أخذ

 من  وذلك أجلها من تتبعهمّت اليت  األخطاء على عونا إطالع  الدارة على يتعني أنه اعتبار على  احملكمة هذه قضاء فقه  دأب  -
 صامتا العمل به اجلاري التشريع كان وإن  حىت يةالّتأديب  سالمة الجراءات ىعل منها حفاظا ذمته حتت الّتأدييب ملفه وضع خالل
 .722املسألة   هذه حول

الواثئق    الّدفاعحق    - من كافة  الشرف  على جملس  احملال  العون  متكني  الدارة  على  له حىت   ةاملتعّلقيوجب  املنسوب  ابخلطأ 
نفسه، واب  الّدفاع  يتمكن من الت  لّتايلعن  الواجب  بقية  فإن ذلك  إىل  للعون وال ميتد  املنسوب  الوثيقة ابخلطأ  شريعي حمدد ابرتباط 

 .723الواثئق 
  : د( استدعاء العون

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 يف فإنّه يكون حمقا الداري مبلفهاملضمن  بعنوانه القانونّية الدارة توّلت استدعاء العون ابلطرق أن  يفيد ما إذا مل يتضمن امللف -

 .724عن نفسه  الّدفاعية وحرمانه من حق الّتأديب ت لّضمااناب ةاملتعّلقالتمسك خبرق الجراءات 

 
 .  2010جوان   1بتاريخ  17758/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  716
 .  2010أفريل  28بتاريخ  16612/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  717
 .  2010مارس  18بتاريخ  27157احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  718
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  17831/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  719
 .  2010ديسمرب  30بتاريخ  12785احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  720
 11بتاريخ   13873/1و احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010ديسمرب  31بتاريخ  27227احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  721

 .   2010ماي 
 .  2010فيفري   24بتاريخ  15333/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  722
 .  2010ماي  27بتاريخ  17202/1صادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي ال  723
 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  17245/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  724
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 الجراءات من يعد الّتأديبجمالس   جللسات للحضور  لالستدعاء األدىن القانوين األجل أن  اعتبار على القضاء فقه استقر  -
 كاف أجل من لتمكينهم سعيا العمومّيني لألعوان  املكفولة ت األساسيةلّضمااناب لتعّلقها احتامها  لدارةا على يتعني اليت اجلوهرية
 .726يتتب عنه بطالن مجيع األعمال والتصرفات الالحقة  الجراء هبذا والخالل 725دفاعهم وسائل لعداد
 استقر فقد  الّتأديب جملس لستدعائهم أمام نيمع  أجل على األساسية أنظمتهم تنص  مل الذين املوظفني أصناف خصوص يف  -

 .727قضاء احملكمة على وجوب متكينهم من أجل معقول لعداد وسائل دفاعهم قبل مثوهلم لدى اجمللس املذكور فقه
 العون  استدعاءتّم  ي املصاحل الديوانية أن  أعوان  بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعّلق األمر من 51 الفصل أوجب  -

 .728الوصول مضمون  مبكتوب  الشرف جملس على الاحمل
 هذا كان  فإذا ،الّتأدييب التتّبع للعون حمل الدارة لدى معروف  عنوان  آبخر االستدعاء يوّجه أن  على احملكمة قضاء فقه استقرّ   -

 نه من حتضري طرق دفاعه واملثولإشعاره عن طريق إدارة تلك املؤسسة اليت توفّر له الوسائل الكفيلة لتمكي تّم  األخري نزيال ابلسجن ي
 .729عنه  للدفاع ينوبه من تكليف أو  حقوقه عن للّذود املقّرر يف الوقت الّتأديب جملس لدى

 مىت قانونية بصفة انعقاده حيول دون  ال الّتأديب جملس أمام احلضور عن العون  ختلف أن  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -
 .730القانون  يقتضيه ما وفق ألمراب املعن استدعاء الدارة تثبت

 األمن لقوات العام النظام األساسي بضبط املتعّلق 1982 أوت  6 يف املؤرخ 1982 لسنة 70 عدد القانون  يشتط  مل  لئن  -
 أن  على استقر احملكمة هذه قضاء فقه فإن  ،التّأديب جملس للمثول لدى الّتأدييب التتبع حمل األعوان  الستدعاء معينة صيغة الّداخلي

هلذا احتام  مبدى تكون  العربة عن  الّنظر بصرف وذلك دفاعه وسائل إعداد من املدان  العون  بتمكينها عدمه من الجراء الدارة 
 .731به القيام يةشكل

 هـ( اإلستماع إل الشهود : 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 كضمانة القانون  خوله إخالال إبجراء الدارة عليهم ببهو املناداة بعد لسماعهمتقّدم وا ي  مل الشهود  أن  الدارة إثبات عدم يعد -
 .732عن نفسه الّدفاع من يتمكن حىت الّتأديبجملس  على احملال للعون 
 ما طالب هبا العون كلّ هبا  والتقيد    مراعاهتااألساسية اليت يتعني على الدارة    القانونّيةت  الّضماانلئن كان استحضار الشهود من    -
 إال  ختضع ال  واليت الدارة جلهة  املتوكة املالءمات من يبقى الدانة مع شهود  مكافحة إجراء إىل الرامي للطلب االستجابة فإن  املدان،
 .733التقدير  يف بني خطإ من يشوهبا ما وبقدر للقاضي الداري الدنيا للرقابة
 جملس اعمال الشهود حلضور استحضار ،قضّيةال  مالبسات يف  حبث سلطة  من مهل مبا الّتأديب جملس أعضاء حق  من  -

 .734مالبساهتا  حول اجمللس إانرة شأنه من ملا ،الّتأديب
 إنّه بل عدمه، من  الطلب الستجابة لذلك يف تقديريّة سلطة الدارة جلهة ليس فإنّه شهود، استحضار العارضة طلبت طاملا  -
 .735له تستجيب ان  عليها جيب

 
 31بتاريخ   17831/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010ماي  26بتاريخ  14720/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  725

 .  2010ديسمرب 
 .  2010جوان   7بتاريخ  15446/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  726
 .  2010أكتوبر  30بتاريخ  15932/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  727
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  19620/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  728
 . 1/ 19620نفس احلكم الصادر يف القضّية عدد  729
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  19636/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  730
 .  2010جوان   23بتاريخ  16153/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  731
 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  27415احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  732
 .  2010مارس  31بتاريخ  16715/1 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 733
 .  2010جوان   8بتاريخ  18701/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  734
 .  2010ماي  11بتاريخ  14850/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  735
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 ابلعتماد جدير غري فإنّه  ، صغار السنّ  مساع شروط فيهم تتوفر من قبل من الّتالميذ شهادات تلقي بوجوب الدفع خبصوص  -
 .736القانون  يف ذلك على لعدم التنصيص  أخرى جهة ومن  لذلك، املؤهل حتديد لعدم جهة من

 :  الت أديب مبجلس  ةاملتعل قو( القواعد 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةه يف هذ داريّةالانتهت احملكمة 
 .737فيه مساس مببدأ احلياد  الّتأديبمن قبل من قام ابستجواب املوظف وإحالته على جملس  الّتأديبرائسة جملس  -
ت الواجب كفالتها للعون  الّضماانيف أعمال التحقيق ليس من شأنا أن متّس من حياده ومن    الّتأديبمشاركة رئيس جملس    -

 رأيه عن مسبقة بصفة كتعبريه ابحلياد اجمللس رئيس حتلي عدم أن يعكس شأنه من ما امللف أوراق من يربز مل طاملا ألمرابن  املع
 .738الّتأديبجتاه العون احملال على جملس  السليب
 املشرع أجاز نلئ أنه وطنّيةوالشرطة ال الوطن األمن سلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام من 13 الفصل أحكام من خيلص   -
 يلجؤوا أن  أعضاءه بوصفهم الوطن األمن  ياكلهل العامني  وكذلك للمديرين الشرف جملس رئيس  بوصفه الوطن لألمن العام للمدير

 يةشكليقتض   مل كما وإثباته التعذر أسباب بيان  املقابل يف  يشتط  مل أنه إال  اجمللس، حضور عليهم إذا تعذر ما صورة يف الانبة إىل
 .739بعضويته  أو اجمللس برائسة األمر تعلق سواء الانبة يف خاصة
 املؤرخ 2006 لسنة   1162عدد  األمر  من 13 ابلفصل عليهم املنصوص أعضائه قبل من الشرف جملس  حمضر إمضاء إن  -

 كمحضر نونّية القا احلجية احملضر يكسب الوطن، احلرس  سلك اخلاص أبعوان  األساسي النظام بضبط املتعّلق 2006 أفريل 13 يف
 . 740فيه إال ابلزور   الطّعنال ميكن  رمسي

 استشاري طابعا الّتأدييب التتبع العون موضوع على تسليطها املقتح العقوبة خبصوص الّتأديب جملس يبديه الذي الرأي يكتسي -
 .741الّتأدييب امللف مظروفات ضوء على عقوبةال حتديد بصالحية تنفرد  ابعتبارهاالّتأدييب القرار ابختاذ املختصة الّسلطة قانوان يلزم وال

 إانرة منه القصد داخليا يعد إجراء يةالّتأديب اجللسات مبحاضر املضمن الّتأديب جملس  رأي أن  وقضاء فقها عليه املتعارف من  -
 .742لمضائه  ألمراب على املعن لعرضه حينئذ سبيل وال املالئم القرار الختاذ يةالّتأديب الّسلطة
 جوهري يعد ال التنصيص  أن هذا ابعتبار اجمللس أعمال على اجللسة انعقاد لساعة الّتأديب جملس حمضر تضمن عدم ثريؤ  ال   -

 .743قانوان مستوجب غري أنه مبا
 إالّ مىت مضامينها صحة يف أو الشك استبعادها يسوغ وال ابالعتماد اجلديرة داريّةال الواثئق من الّتأديب جملس حماضر تعد  -
 .744من بياانت هبا جاء ما تدحض  ومتظافرة قوية قرائن توفرت
 أن اال ،الّتأديب جملس مثوله أمام مبناسبة عنه للدفاع مبحام االستعانة يف  احلق الّداخلي األمن قوات  لعون  املشرع خّول  لئن  -
 .745الدارة بذلك ألمراب املعن مبطالبة الواقع يف مشروطا يبقى احلق هذا ممارسة

 ية : الت أديب  املاد ة يف  اإلختصاصي( 
 

  ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
 .  2010مارس  12بتاريخ  27305احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  736
 .  2010جوان   21بتاريخ  15801/1الصادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي  737
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  14951/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  738
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  18066/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  739
 .  2010رس ما 25بتاريخ  17002/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  740
 .  2010نوفمرب  24بتاريخ  17844/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  741
 .  2010فيفري   24بتاريخ  15333/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  742
 .  2010فيفري   24بتاريخ  15333/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  743
 .  2010ماي  26بتاريخ  14720/1ّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف القض  744
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  18066/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  745
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أو  تفويض  الدارة لرئيس جيوز  ال عمومّيةال الوظيفة قانون  من  51 الفصل مبقتضيات عمال  -  يتعّلق فيما إمضائه سلطته 
  .746لّنظراب له الراجعني املوظفني بعزل القاضية ابلقرارات

 يف العون  تسمية تولت اليت داريّةالاجلهة   أنّ  املوظف إليها ينتمي اليت الدارة رئيس إىل الّتأديب حق رجوع من املقصود إنّ   -
 خالف على األمر أنّ  إال والجراءات، ياتشكلال  توازي مببدأ أتديبه عمال سلطة وحدها متلك  لّنظراب إليها الراجعة الرتب إحدى

 اليت داريّةالاجلهات  بتعدد يتميز السلك هذا أنّ  ابعتبار املشتك الداري السلك منها واليت داريّةال األسالك بعض  إىل لّنسبةاب ذلك
 .747ألعضائه  املهن املسار تصريف سلطة هلا

 ية : الت أديب ابلعقوبة  ة املتعل قالقواعد : الفقرة الثالثة

 ية: الت أديبتعليل القرارات   (أ
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدة هذه يف داريّةالانتهت احملكمة 

 املعن ارتكبها اليت األخطاء بوضوح على تنص  وأن  التعليل مستوفاة يةالّتأديب  املاّدة يف الّصادرة داريّةال القرارت  تكون  أن  جيب -
  متت مؤاخذته من أجلها حىت يتسىنتسليط عقوبة أتديبية عليه ليكون على بينة من األفعال واألخطاء اليتمّت واليت من أجلها  ألمراب
 .748وجه أحسن على دفاعه خبصوصها وسائل إعداد له

 تعليل وجوب  على ينص  مل  ارجّيةاخل الّشؤون  لوزارة الديبلوماسي السلك أبعوان  اخلاص األساسي النظام أن  عن فضال  -
التعليل وحرمان العون املعن من الوقوف   قاعدةر خمالفة  بشأنم، فإن خصوصية هذا السلك ال ميكن أن تربّ   الّصادرة يةالتّأديب  املقررات

 . 749االقتضاء  عند ومناقشتها معاقبته إىل اليت أّدت الواقعية على األسباب
 املدان  وإبحاطة املوظف  دون لبس املنتقد القرار الدارة  لختاذ أدت اليت األسباب عن الكشف هو التعليل من الغاية تبقى  -

 من أتدييب ومتكينه على ضوئه من معرفة ما ينسب إليه والدالء بوسائل دفاعه، وذلك إىل جانب متكني القاضي  علما أبنّه حمل تتبع
 .750للعون  املنسوبة األفعال تعدد صورة يف  املقررات خاصة هذه على رقابته بسط

 وعرضة ارجّيةاخل املشروعّية ألحد أركان  فاقدة جيعلها هبا الخالل  وأن  اجلوهرية الجراءات من هو داريّةال القرارات تعليل إن  -
 تتبع أجلها منمّت  اليت األسباب بتضمني الكتفاء لّتايل اب ميكن وال مبنطوق القرار يضمن الذي ذلك هو القانوين التعليل وأن  لإللغاء
 .751الّتأديب بتقرير جملس املدان  العون 

 تالؤم العقوبة مع اخلطأ:  (ب

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  اّدةامل يف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 لرقابة إال اجملال هذا يف وال ختضع املقتفة مع األفعال مالءمة أكثر تراها اليت العقوبة اختيار يف تقديرية بسلطة تتمتع الدارة  -

 .752للقاضي الداري ميارسها بقدر ما يشوب تقديرها من خطإ واضح يف التقدير دنيا

 .753اجلسيمة  األخطاء لردع ختصص  أن  جيب قصوى عقوبة ابعتبارها العزل عقوبة- 
التقديرية اليت ال تشملها إال الرقابة    الّسلطة إطار يف تدخل أتديبيا املدان  على العون  تسليطها الواجب العقوبة اختيار مسألة  -

 العقوبة وإن  التقدير بني يف خطإ حصول عند أو لّسلطةالدنيا للقاضي الداري مىت ثبت خمالفة الدارة للواقع أو القانون أو احنرافها اب

 
 .  2010جوان   21بتاريخ  16842/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  746
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  14222/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  747
جويلية   6بتاريخ   14417/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  و  2010جويلية   15بتاريخ  27611كم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد احل 748

2010. 
 .  2010ديسمرب  30بتاريخ  27851نفس احلكم الصادر يف القضّية عدد  749
 .  2010وان ج  18بتاريخ  27658احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  750
 .  2010ماي  8بتاريخ  15943/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  751
 .  2010جانفي   28بتاريخ  27253احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  752
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  15505/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  753
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بديهيا  املنسوب واخلطأ بينها التالؤم عدم كان  إذا إال شرعّية غري تكون  ال  قصد معهود الجتهاد غري مستوجب وغري  754للعون 
 .755استجالئه

 بني والبديهي الواضح عدم التالؤم تبني إذا إال العمومي العون  على املسلط العقاب درجة  تقدر إىل القاضي رقابة متتد ال  -
 .756والعقاب  اخلطأ

 يف فاحش خطأ  من يشوهبا فيما ميكن أن القاضي لرقابة بدورها ختضع اليت التقديرية الدارة لسلطة خيضع العقوبة تسليط إن  -
 .757التقدير 
 

 أجل اختاذ العقوبة:   ج (

 

 األمن قوات  عزل  معها اليت يتعني العقوبة ملدة احد الّداخلي األمن لقوات العام األساسي القانون  من  53 الفصل يشتط  مل  -
 .758العقوبة مدة إىل التفات دون  جزائيا إدانته العقوبة مبجرد تلك تسليط وتقتضي مطلقة عباراته جاءت بل الّداخلي

 أن  لإلدارة وأنه داريّةال رجعية القرارات عدم مبدأ من ميس ال العمل عن اليقاف اتريخ إىل يعود مبفعول العزل قرار اختاذ إن   -
 .759الّتأديبتتخذ العقوبة من اتريخ املصادقة على اقتاح جملس 

 

 ـي: الت أديبدوافع اختاذ القرار   د(
 

 التمادي صورة يف أتديبيا ابلعفاء أعوانا معاقبة لإلدارة للعسكريني العام األساسي القانون  من    24و 18 الفصالن  أجاز  -
 .760ضباطابالن والخالل  السلوك سوء على

هو حسن القيام ابلعمل والذي ولئن كان إبمكان الدارة االكتفاء    العمومّينياحملمولة على األعوان    املهنّيةمن أوكد الواجبات    -
 ذلك أصبح مىت فإنه العمل، عن ؤّقتامل اليقاف أو التوبيخ أو  رتبامل من ابخلصم عرضية، صبغة اكتست مىت خمالفته، لردع

 سوابق لديه توافر ظل  يف سيما ال رادعة عقوبة اختاذ يربر خطريا هتاوان يصبح فإنه العمومي، به العون  يتميز عاما سلوكا التصرف
 .761ذلك  أجل من عليه أتديبية عقوابت تسليط وسبق
 ةلّسلطاب ميسك  من كان إذا البحث فيما تتوىل احملكمة فإن اآلخر  دون بعضها وثبوت الّتأدييب القرار أسباب تعدد صورة يف -
  .762سواها دون  الثابتة األفعال إىل لو استند املدان  العون  على العقوبة ذات توقيع إىل سينتهي يةالّتأديب
 

 :  الت أدييبالقرار  مراجعةة: الر ابعالفقرة 

 

 : التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
  23بتاريخ    17620/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    2010جانفي    27بتاريخ    17484/1عدد    احلكم البتدائي الصادر يف القضّية  754

القضّية عدد    2010جوان   الصادر يف  القضّية عدد  و   2010نوفمرب    25بتاريخ    15396/1واحلكم البتدائي   15505/1احلكم البتدائي الصادر يف 
ا   2010ديسمرب    31بتاريخ   البتدائي  عدد  احلكم  القضّية  يف  عدد    2010فيفري    9بتاريخ    17929/1لصادر  القضّية  يف  الصادر  البتدائي  واحلكم 

القضّية عدد    2010أكتوبر    13بتاريخ    14951/1 الصادر يف    2010ديسمرب    31بتاريخ    1/ 16549واحلكم البتدائي الصادر يف  احلكم البتدائي 
 .  2010أكتوبر  27بتاريخ  18278/1كم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  احل 2010جانفي  21بتاريخ  12888/1القضّية عدد 

  29بتاريخ    16160/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    2010ديسمرب    22بتاريخ    17033/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    755
 . 2010فيفري  24ريخ بتا 18162/1واحلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010جانفي 

 .  2010فيفري   22بتاريخ  18112/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  756
 .  2010جويلية   15بتاريخ  18129/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  757
 .  2010ماي  8بتاريخ  27161احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  758
 .  2010أكتوبر  30بتاريخ  15304/1 القضّية عدد احلكم البتدائي الصادر يف  759
 .  2010جانفي   29بتاريخ  18981/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  760
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  17033/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  761
 .  2010أفريل  20بتاريخ  27344احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  762
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 منها براءته ثبتت أفعال مؤسسا على عمله من عزله كان  ماكلّ  للعون  قانونّيةال الوضعية راجعةمب ملزمة االدارة كانت لئن  -
فإنا ليست مدعوة إىل إعادته إىل عمله مىت كانت األفعال املؤاخذ من أجلها من قبيل املخالفات املسلكية اليت تتناىف مع ما  جزائيا،
 .763خصوصها يف املثار اجلزائي التتبع مآل عن  الّنظر العمومي بقطع العون  واجبات تقتضيه

 ية والتتبعات اجلزائية: الت أديبالفقرة اخلامسة : التتبعات 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 املاّدي ركنها ثبوت على أو نّصت إليه املنسوبة اجلزائية املخالفة أركان  قيام أجل  من املّتهم إدانة إىل اجلزائية األحكام آلت مىت -
 املثار الّتأدييب التتبع شرعّية يف الّنظر مباشرته حال الداري القاضي الكافة وتقّيد على تسري مطلقة حجية على حائزة تكون  فإنا

  .764عليها  أتّسست اليت ذات الوقائع بعنوان 
 يف الطّعن يسوغ وال العكسي ابلدليل حض الدّ  تقبل ال اليت ّيةالّرمساألوراق   من  هي الصفة له  ممّن  احملّررة البحث حماضر   -

 .765جزائي حكم تزويرها مبوجب إبثبات إالّ  صّحتها
 ميكن خطأ كلّ  آلية عنه بصورة ينفي شأنه أن   من العون  شأن  يف الّدعوى مساع بعدم يقضي جزائي حكم صدور كان  لئن  -

 عدمه، من حقه يف ثبوهتا مدى يف يبتّ  ومل أفعال من  املدان  إىل العون  نسب فيما خيض  مل أنّه  طاملا أتديبيا ملؤاخذته أساسا يكون  ان 
 ينسب إليه ما حقيقة على بسيطة كقرينة شهادات من  الواقعة ألطوار سرد  من احلكم بذلك جاء تعتمد ما أن للمحكمة ميكن فإنّه
 .766يدحضها أن  شأنه من ما ابمللف يوجد مىت فتعتمدها أتديبية مآخذ من

 فيها بت  اليت الوقائع يف إعادة اخلوض من لّتايلاب جدوى  وال الداري القاضي إىل لّنسبةاب حجية يةاجلزائ  األحكام تكتسي  -
 .767ثبوهتا  إىل وانتهى اجلزائي القاضي
ية تستقل بذاهتا عن التتبعات اجلزائية مبا ال جييز لإلدارة تتبع عونا  الّتأديبلئن درج فقه قضاء هذه احملكمة على أن التتبعات    -

 ،املهنّية الواجبات أبحد الخالل من مأخوذ أتدييب وصف إالّ ابعتماد اجلزائي القانون  طائلة حتت تدخل أفعاال ارتكابه بيا عندأتدي
 يصدره القاضي مبا مقيدة تظل الدارة فإن  جزائي، تتبع  موضوع كانت أفعال إىل الّتأدييب التتبع إذا استند أنه على كذلك درج فقد

 للشيء املطلقة ابحلجية يتمتع الّنهائّيةأحكامه   يف األخري هذا إليه ينتهي ما أن  ابعتبار للوقائع املاّدي جودالو  خبصوص اجلزائي
 . 768املقضي 
الوجود    - خبصوص  اجلزائية  األحكام  تنصيصات  ووصف   املاّديتتحلى  للشلألفعال  املطلقة  ابحلجية  اجلزائي  به   يءها  املقضي 
 أن  ميكن  الذي  الّتأدييب التتبع مستوى يف عنها املتتبة القانونّيةالنتائج   واستخالص إليها جوعللر  خمولة تكون االدارة فإن  ولذلك
 .769عليها  يتأسس
 الفعل كان  إذا عدمه من عونا جزائيا تتبع خصوص يف تقديريّة بسلطة تتمتع الدارة أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -
 الّسلطة فإنّ  ، اجلزائّية ابلجراءات ّيةالّتأديب  الجراءات اقتنت  انّه مىت على جزائية، صبغة يكتسي  الّتأدييب القرار عليه أتسس الذي

اجلزائي  القاضي قبل من اعتمادها بعد التتبعات عليها انبنت اليت  أواليت وقع نفيها املثبتة ةاملاّدي إالّ ابلوقائع مقّيدة تكون ال داريّةال
 .770إليها  ينتهي اليت والنتيجة إيها يهيعط  الذي القانوين التكييف دون 

 جناية أو جنحة العمومي من العون  تكبر امل اخلطأ كان  ماكلّ  وجوبيا إجراءا عمومّيةال النيابة لدى قضّيةال رفع  يشّكل لئن  -
 ،داريّةال الصبغة اتذ عمومّيةال ؤّسساتاملو  احمللّية واجلماعات  الّدولةألعوان   العام األساسي النظام من 56 الفصل ألحكام تطبيقا

 الحق ابملصلحة ضرره وإّنا اجلزائية التتبعات عن مستقّلة  ابعتبارها يةالّتأديب التتبعات شرعّية على له أتثري ليس استيفائه عدم فإنّ 

 
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27652احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  763
 .  2010فيفري   20بتاريخ  27168احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  764
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  120648نفس احلكم الصادر يف القضّية عدد  765
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  15366/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  766
 .  2010جويلية   14بتاريخ  19391/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  767
 .  2010نوفمرب  24بتاريخ  28042احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  768
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27227احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  769
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  120648الصادر يف القضّية عدد  احلكم البتدائي 770
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 العربة وأنّ  ئيا،جزا مقاضاته عن  الدارة ينتفع بتخلف أن مسلكيا املدان  للعون ليس وعليه اجلرائم، مرتكيب حماكمة تقتضي اليت عاّمةال
العون  إثبات يف الدارة تفلح أن  ذُكر ما كلّ  يف  املوظف ابرتكاب القاضي وجدان  تكوين شأنا من قانوان مقبولة بوسائل خطأ 

 .771املنسوبة إليه لألفعال
 اجلزائي القانون  ةطائل تدخل حتت أفعاال ارتكب الذي عونا أتديبيا تتبع أن  لإلدارة جيوز أنّه على احملكمة قضاء فقه استقر -
 .772اجلزائية التتبعات عن يةالّتأديب التتبعات استقاللية اقتضاء مببدأ عدمه، من األساس هذا على تتبعه حصول عن الّنظر بغض 

 عن  مبعزل املوظف إىل املنسوبة  داريّةال املخالفة يف  الّنظر تباشر أن  يةالّتأديب للسلطة اجلائز من  أنه وقضاء فقها املستقرّ  من   -
 قتضيه ما حنو على أركانا وحّددت جنائيا وصفا هلا  واستعارت اجمللة اجلنائية يف املسطر النهج سلكت إن  أّنا غري اجلزائية التتبعات

  .773إليه  آل وما العنوان  هبذا املثار ابلتتّبع عليها التقّيد تعنّي  اجمللة هذه
 ويف املوظف سلوك يف وإّنا تبحث اجلزائي التحقيق مبصري ترتبط ال أنا بدليل اجلزائية الّدعوى  عن مستقّلة يةالّتأديب  الّدعوى  -
 . 774احملمولة عليه  ابلواجبات إخالله مدى

إداري   تتبع العون  يف  الدارة ينفي سلطة ال  الّداخلياألمن   لقوات العام األساسي القانون  من 53 الفصل أحكام انطباق عدم  -
بغّض   أفعال،  استنادا إىل مبدإ استقالل    طبيعةعن    لّنظرامن أجل ما ثبت يف حقه من  اليت سلطت عليه، وذلك  العقوبة اجلزائية 

 . 775داريّةالالتتبعات اجلزائية عن التتبعات 
 ذات افعال  من إليه نسب أتديبيا عما عونا مبساءلة تقوم أن  لإلدارة وجيوز اجلزائّية، التتبعات عن تستقل ّيةالّتأديب التتبعات إنّ  -
 يف واردا جزائيا  وصفا تستعري ال أن  شريطة شأنا يف  للبت القاضي اجلزائي إىل ملفه إبحالة مسبقا ملزمة تكون  ان  دون  ةجزائّ  صبغة
 هذا يف تبقى مطالبة أن  على عمومّيةال  الوظيفة قانون  من وصفه يخذ حبتا إداري تكييفا اخلطاء تلك تتوىل تكييف وأن  اجلزائّية اجمللة

 .776إثبااتت  و حبجج ومدعمة اثبتة  وقائع على رهاقرا تؤسس أبن  الطار
املنسوب تكييفها يف الدارة كما احملكمة هذه يقّيد ال امّ االهت دائرة عن الصادر احلفظ قرار  -  التتبع حمل للعون  للخطأ 

 .777الّتأدييب
  .778التتبع  تقيد مبآلال عليها يفرض التّأدييب التتبع عليها أتسس اليت لألفعال اجلزائي الوصف إىل الدارة ركون  -

 ة : اإليقاف عن العمل : الس ادس الفقرة 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

ارتكب املوظف شأن  يف اختاذهتّم  ي  وقتيا إجراء بل أتديبية عقوبة العمل عن اليقاف يعد ال  -  سواء جسيما  خطأ الذي 
 املنصوص العقوابت قائمة صلب إدراجه لّتايلاب جيوز وال العام احلق من جرائم جرمية ارتكاب عند أو ّيةاملهن ابلواجبات ابلخالل

 .779عمومّية ال الوظيفة ألعوان  العام األساسي من النظام  51ابلفصل عليها
 مع تتعارض اليت يمةلحدى األخطاء اجلس  اقتافه بسبب العمل عن الّداخلي األمن قوات  عون  إيقاف إبمكانا إّن الدارة  -

 عدلية تتبعات إىل العمل عن املوقوف العون  خضع إذا صدور مقرر اليقاف، أّما اتريخ من أشهر أربعة تفوق ال ملدة املهنّية واجباته
 لىمن احلصول ع حيرم فإنه احلالتني كلتا ويف إليه املنسوب اجلزائي اخلطأ شأن  يف ابت حكم متتد إىل غاية صدور إيقافه مدة فإن 

 
 .  2010جانفي   29بتاريخ  16160/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  771
 .  2010ماي  7بتاريخ  19455/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  772
 .  0201ماي  8بتاريخ  27239احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  773
 .  2010نوفمرب   6بتاريخ  27358احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  774
 .  2010جويلية   15بتاريخ  27771احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  775
 .  2010فيفري   9بتاريخ  18640/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  776
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  74751/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  777
 .  2010أفريل  20بتاريخ  27344احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  778
 .  2010نوفمرب  24بتاريخ  18935/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  779
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ا إال بعد قيامه ابلعمل املوكول إليه إال يف صورة جتاوز الدارة مرتبالعمل املنجز اليت تقتضي أن العون ال يستحق    قاعدةعمال ب  همرتب
 .780وضعيته  تسوية تتوىل أن  دون  اليقاف ملّدة

 ية :الت أديبة : العقوابت الس ابع الفقرة 

 ة: الّتاليقرار املبادئ إىل إ املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 األخرية هذه تتخذها أن  اليت ميكن ّيةالّتأديب العقوابت   إطار يف تندرج العون  على الشديد اليقاف لعقوبة الدارة تسليط إنّ  -

 عدد القانون  مبقتضى تنقيحهمّت   جديدكما 37 الفصل وأنّ  للعسكريني سّيما األساسي العام النظام قدمي من  37 الفصل معىن على
العقوابت   الشديد اليقاف عقوبة توقيع على صراحة نصّ  2009 جويلية  8فـي   املؤرخ  2009لسنة   47 من  ّيةالّتأديبضمن 

 .781العسكريني على املسلطة األوىل الدرجة
 داريّةال ةاللجن استناد فإن  لّتايلالعقوابت واب بسلم يدرج مل أنه طاملا أتديبية عقوبة يمرض غري  تربص  أجل من العفاء يعد ال  -

 أكثر تسليط قبيل من يعدّ  ال العفاء قرار لذلك تبعا واختاذها يةالّتأديبسوابقه   إىل العمومي العون  ترسيم ملف يف الّنظر عند املتناصفة
 . 782اخلطإ  على نفس واحدة عقوبة من

لك أن الشطب من الوظيف هو نتيجة  ية، ذالّتأديبإصدار الدارة لقرار ابلشطب من الطار ال يلزمها ابتباع سبيل الجراءات    -
 .783عمله عن العمومي العون  ختلي واقعة ملعاينة
العمومي تعّلقت اليت األفعال أن  ثبت مىت أنّه وقضائه الداري القانون  فقه يف املستقرّ  من  -  اقتنت مىت املدان  ابلعون 

التتّبع   مبضاعفات النتائج املتتّبة عنها ابلرجوع إىل أحكام  ضرورة أّنا تالّتأدييبوضعيّته الصحية تكون مبنأى عن  فتض استخالص 
  .784يةالّتأديب للمؤاخذة مدعاة  تكون  وال القتضاء عند البدين الّسقوطأجل  من العفاء أو املرضعطل 
 تبعاتللت عرضة جيعله  شأنه أن من الوظيف بكرامة خمّلة ألفعال لعمله مباشرته أثناء العمومي  العون  إتيان  ثبوت كان لئن  -
 مساءلة موضوع لتكون  موضوعّية ومعايري معطيات عّدة يف تقديرها يراعى أن  بدّ  ال العمل خارج أيتيها اليت األفعال فإنّ  ّية،الّتأديب
 وخطورة األخطاء بعهدته املناطة املسؤولياتأمهّية  و  إليه ينتمي الذي السلك وخصوصّية يباشرها اليت  هامّ امل طبيعة أبرزها من أتديبّية
 املساءلة تلك من العفاء أو التخفيف للتشديد أو ظرفا تكون  أن شأنا من واليت فيها جّدت اليت ابملالبسات األخذ مع ةاملرتكب

  .785احلاالت حسب
 هذه فإن  ، التقديرية الّسلطةممارسة   إطار يف ويدخل ية،الّتأديب العقوابت ضمن الوظيفية اخلطط سحب يندرج ال لئن  -

 خرق أو التقدير  يف فادح خطأ ثبوت صورة قي القرار إلغاء ينتهي إىل الذي الداري للقاضي الدنيا للرقابة خاضعة تبقى الصالحية
 .786أو حتريف للوقائع  لّسلطةأو احنراف اب للقانون 
 لعموميا العون  على  تسلط ميكن أن  اليت الثانية الدرجة من عقوبة أقصى أن  عمومّيةال الوظيفة قانون  من 51 الفصل اقتضى  -

 خاصة العزل قرار عليه نص  ما عن الّنظر بقطع املفعول سارية تلك العقوبة وتكون  الّتقاعد جراية  يف احلق على البقاء مع العزل هي
 .787الّتقاعد دون احلرمان من احلق يف تّم وأن العزل ي

 :الت أدييبالفقرة الثامنة : تكرار العقاب 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 

 .788نفس األفعال إىل  استنادا مكررا الّتأدييب اجلزاء توقيع عدم على احملكمة هذه قضاء فقه استقر -
 

 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  17512/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  780
 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  15834/1بتدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم ال 781
 .  2010ديسمرب  16بتاريخ  27810احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  782
 .  2010جويلية   14بتاريخ  12389/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  783
 .  2010فيفري   20خ بتاري  27223احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  784
 . 15759/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  785
 .  2010جوان   7بتاريخ  15768/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  786
 .  2010أكتوبر  30بتاريخ  15304/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  787
 .  2010أكتوبر  27بتاريخ  15856/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  788
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 إىل لّنسبةاب يمرض غري انتهاج سلوك يف أّن التمادي للعسكريني العام األساسي النظام من 18 الفصل أحكام من يستشف  -
 مع مبدأ عدم جواز تسليط عقوبتني من أجل نفس لّتايلا مستوجبا للعقاب يف حد ذاته وال يتعارض ابخطأ مهني   يشّكلالعسكريني  

 .789اخلطأ
تنفيذه فإنه مينع عليها بسط واليتها جمددا عن  مّت  جرى عمل هذه احملكمة على أنه مىت أقرت الدارة جزاء حبق أحد أعوانا و   -
 أجل من العقاب عدم مبدأ مع يتناىف ما وهو عينه الداري  عن اخلطإ الّتأدييب العقاب تكرار قرارها مؤدى  كان وإال ذاهتا الواقعة
 .790تني مرّ  الفعل نفس

 داريّةال اللجنة استناد فإن  لّتايلالعقوابت واب بسلم يدرج مل أنه طاملا أتديبية عقوبة يمرض غري  تربص  أجل من العفاء يعد ال  -
 أكثر تسليط قبيل من يعدّ  ال العفاء قرار لذلك تبعا واختاذها يةالّتأديبسوابقه   إىل العمومي عون ال ترسيم ملف يف الّنظر عند املتناصفة

 . 791اخلطإ  على نفس واحدة عقوبة من
من    35العمل املنجز وهو ال حيول طبقا للفصل    قاعدةل  تطبيقامن أجل الغياب غري الشرعي إّنا يعّد    رتبقرار اخلصم من امل  -
 اثنية عقوبة تعدّ  ال األساس هذا على الّصادرة العقوبة وإن  غري الشرعي الغياب أجل من الّتأدييب التتبع دون  مومّيةعال الوظيفة قانون 
 .792اخلطإ  نفس بعنوان 
 على العون املدان هي نفسها  األوىلاستقر فقه قضاء هذه احملكمة على انّه إذا كانت الوقائع اليت كانت سببا لتسليط العقوبة    -

 ،األوىل املؤآخذة موضوع لألفعال مغاير أتدييب تكييف اعتماد جديدة أو أفعال حدوث دون  اثنية عليه العقاب تسليط إىل أدت اليت
 .793القانون  أيابه أمر وهو األفعال نفس خبصوص تنيمرّ  إىل معاقبته يؤدي أن  شأنه من  ذلك فإنّ 

 ة : متفرقات : الت اسع الفقرة 

  ة:الّتالياملبادئ  إىل إقرار داريّةالانتهت احملكمة 
 معطيات، من هلا توفّر  ما على ضوء ذلك  تقّرر اليت لإلدارة التقديرية للسلطة يرجع يةالّتأديب  العقوبة تنفيذ كيفية حتديد إن   -
 .794يف ذلك للرقابة الدنيا للقاضي الداري الذي يبحث يف مدى وجود خطأ فادح يف التقدير  وختضع
 املدان  للعون  تسىن اليت تقرير الحالة يف عليها املنصوص املخالفات يف تكمن الّتأدييب التتبع  عموضو  األخطاء حتديد يف العربة-
  .795شأنا  يف دفاعه وسائل تقدمي 

ية  الّتأديبالـأديبية تعّد من قبيل اآلجال الستنهاضية اليت ال ينتج عن جتاوزها بطالن الجراءات    املاّدةآجال تسوية الوضعية يف    -
 .796تجاوز احلد املعقول مامل تكلّ 

 حلقوق هضما يشّكل العون العمومي إىل املنسوبة واألخطاء األفعال كلّ  الّتأديب جملس على الحالة تقرير تضمن إّن عدم  -
 .797 أساسه على التّأدييب القرار إلغاء ويربر الّدفاع
 من إليه نسب ما كلّ  أجل من وجوب مؤاخذته ابلضرورة التهم من مجلة الّتأديب جملس على العون  إحالة تقرير تضمن يعن ال-
 حد يف تكفي أن  شريطة منها ثبت مبا احتفظ إن  ية الّتأديب الّسلطة على صاحب تثريب وال عليه ستسلط اليت العقوبة مبقتضى أفعال
 .798العقوبة املقررة  لتسليط ذاهتا

 

 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  15216/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  789
 .  2010جوان   30بتاريخ  27593احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  790
 .  2010ديسمرب  16بتاريخ  27810احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  791
 .  2010فيفري   25بتاريخ  27469الصادر يف القضّية عدد احلكم الستئنايف  792
 .  2010جويلية   13بتاريخ  15291/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  793
 .  2010جويلية   7بتاريخ  17204/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  794
 . 27344نفس احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   795
 . 1/ 15446كم الصادر يف القضّية عدد نفس احل 796
 .  2010ديسمرب  20بتاريخ  15402/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  797
 .  2010مارس  31بتاريخ  16715/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  798
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 :اإلجتماعي ةواحليطة  لت قاعد اب   ةاملتعل ق املبادئ : القسم الثالث

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالاحملكمة  انتهت
 للمواطنني يةالّضمان  احلقوق أن 1988 أفريل 5 بتاريخ وليبيا تونس بني املربمة الجتماعي الّضمان  اتفاقية من يؤخذ -
 خاضعة تكون  تصفيتها وأن  البلدين بني مةاملرب  الجتماعي الّضمان  اتفاقية مبقتضى مكفولة تبقى  اللييب ابلقطر عملوا الذين نيالّتونسي

 يف الغرض ختضع للرقابة املعاهدية. الّصادرةتلك التفاقية مبا جيعل القرارات  ألحكام
 موكول الجارة ذلك يف مبا املستخدمني حقوق اثبات فإن  وليبيا تونس بني املربمة الجتماعي الّضمان  اتفاقية ملقتضيات تطبيقا  -    

 799البلدين كال يف احلقوق لتلك الضامنة األطراف بوصفها ابلبلدين املختصة داريّةال وللجهات الجتماعي ان الّضم ملنظمات
 : الت قاعداإلحالة على : األو لالفرع 

 : القانوني ةعند بلوغ السن   الت قاعدقرارات اإلحالة على  : األولالفقرة 
 ة: الّتاليملبادئ إىل إقرار ا املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 مرأب تكون  اليت التمديد حاالت ابستثناء وإدارته العون  بني  عالقة كلّ ل حد وضع آليا للّتقاعد القانونّية السن بلوغ عن  يتتب  -
 .800للّتقاعد  القانونّية السن بلوغ بعد عمله العمومي العون  يواصل ألن  لّتايلاب جمال وال

 الوظيف مباشرة عن نائيا انقطاعه إىل الّتقاعد على املوظف إحالة تؤدي  عمومّيةال الوظيفة قانون  من76 الفصل أبحكام عمال -
 801يفضي إىل التشطيب على امسه من الطارات وفقدانه صفة املوظف.  مما

الفصل    - املدنية    املتعّلقو   1985مارس    5املؤرخ يف    1985لسنة   12 عدد القانون  من 7 عمال أبحكام  بنظام اجلرايت 
ابتداء من أول يوم من الشهر املوايل الذي بلغ فيه السن  الّتقاعدلى قيد احلياة يف القطاع العمومي أنّه " حيال العون على والعسكرية ع

 802. للّتقاعد  القانونّية
 : القانوني ةقبل بلوغ السن    الت قاعدقرارات اإلحالة على :  الفقرة الثانية

 ة: الّتالير املبادئ إىل إقرا املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 عليها احملالة امللفات يف رأي إبداء على األوىل ابلوزارة املنعقدة صحية ألسباب القانونّية السنّ  قبل الّتقاعد جلنة يقتصر دور   -

 .803ابللغاء فيها للطعن القابلة داريّةال القرارات منزلة إىل ترتقي تنفيذية صبغة ألعماهلا يكون  أن  دون 
  املدنية اجلرايت بضبط املتعّلق و 1985مارس   5يف املؤرخ 1985لسنة 12عدد القانون  من   27لفصلا من أحكام يتضح -

من   العمومي القطاع يف احلياة قيد على للباقني و للّتقاعد والعسكرية   24يف املؤرخ    1985لسنة 1177عدد األمر وكذلك 
 اليت الدنيا املدة يضبطا مل أنما ،لصّحةاب خمّلة و منهكة أبعمال يقومون  الذين العملة أصناف قائمة بضبط املتعّلقو  1985سبتمرب

 على إحالته تتسىن حىت املهن مساره خالل هبا قيامه اتريخ وال لصّحةاب وخملة  منهكة أبعمال القيام يف العامل يقضيها أن جيب
 . القانونّيةقبل بلوغه السن  الّتقاعد

 يربر ال األعمال من الفئة هبذه القيام عن لصّحةاب املخلة و املنهكة األعمال قائمة ضمن مصّنف بعمل فكلّ م عامل إنقطاع  -    
 القيام أنّ  مفادها قرينة على  تنطوي  األحكام هذه أنّ  ضرورة ،الّتقاعد قانون من    27الفصل أحكام طبق الّتقاعد على إحالته رفض
 مواصلة  على قادر  غري   جتعله بدرجة العون  صّحة يف يؤثر أن شأنه من املهنّية احلياة من  مرحلة أي  خالل  األعمال من الّصنف بذلك
األعمال   تلك ممارسة عن انقطع العون  أنّ  جملرد تنتفي ال قرينة وهي ،للّتقاعد القانونّية السن بلوغ  اتريخ إىل عادية بصفة بعمله القيام

 804خبمس سنوات. داريّةالكمة و إّنا تتحقق مبجرد ثبوت ممارسته إيها ملّدة دنيا حددها فقه قضاء احمل

 
   2010مارس  29بتاريخ  1/ 11314احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  799
   2010أفريل  28بتاريخ  1/ 16816البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   احلكم  800
  2010نوفمرب  25بتاريخ 1/ 19958احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   801
   2010مارس  25بتاريخ  1/ 17961احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   802
  2010جويلية   13بتاريخ  1/ 41393احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   803
    2010نوفمرب   25بتاريخ  1/ 14755احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   804
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 اجلرايت بنظام املتعّلقو  1985 مارس 5 يف املؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون  من  27 الفصل أحكام تطبيق يف العربة -
 سبتمرب 24 يف  املؤرخ 1985 لسنة 1177 عدد األمرو  العمومي القطاع يف احلياة قيد على وللباقني للّتقاعد والعسكرية املدنية

 لعمل فعليا العامل ممارسة بثبوت تكون  لصّحةاب وخملة منهكة أبعمال يقومون  الذين العملة أصناف قائمة بضبط تعّلقاملو  1985
 طبيعة لتحديد أخرى  حجج بني من اعتمادهاتّم  ي حجة جمرد  انتدابه قرار يبقى فيما املهن، مساره طيلة لصّحةاب وخمل  منهك

    .805  .املعن الشخص  هبا يقوم اليت األعمال
 :الت قاعد حلق  يف جراية : ا الفقرة الثالثة

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 806الّتقاعدالعفاء مبوجب إجراء أتدييب بعد قضاء مخسة عشر عاما من اخلدمات الفعلية يكسب احلق يف جراية  -
 أو للرتبـة املوافـق مرتـبلل القـارة العناصـر يف ترفيـع كلّ  مبناسبة الّتقاعد جلراية آليلا التعديل يف احلق إقرار حنو املشرع نية اجتهت -

 .807هبا تقتن  قارة منحة أي إحداث أو اجلراية تصفية أساسها على وقعت اليت الوظيفة
 لصـاحبها ختـول أنـا رةضـرو  األوجـه مـن وجـه أبي للسـقوط القابلة غري ةمرّ املست احلقوق من الّتقاعد جبراية التمتع يف احلق يعترب -
 .808عاجال أو عاجال إن  موضوعها يف البت يتسىن حىت التقادم آجال إىل إخضاعها دون  هبا االنتفاع إىل الرامية مساعيه تكرار

 : الت نفيل : الفرع الثاين

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 لتّنفيلاب ةاملتعّلق احلقوق من  غريها دون الجراء هذا خيوهلا اليت ابملنافع املطالبة أحقية إىل يتفض النسيب الّتقاعد على الحالة -
  .809الوظائف حذف ألجل أو الوجويب الّتقاعد على ابلحالة إما صريح قرار صدور تقتضي اليت

 للّضمان و  للجرايت القانونّية األنظمة طبيقت ب ةاملتعّلق اتالّنزاع  ضمن الّتنفيل بعنوان  مستحقات بدفع املتعّلق الّنزاع يندرج  -
 .810الجتماعي الّضمان  لقاضي لّنظراب الراجعة الجتماعي

 

 ضم  اخلدمات : : الفرع الثالث
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 املسامهات دفع مقابل املهن نشاطه ن م الفتات بعض  إدماج الجتماعي للمضمون  ختول طريقة اخلدمات ضم  ميثل- 
 علىتّم  ي اليت  اجلملية السنوات مدة يف احتساهبا من يتمكن حىت الفعلية العمل لسنوات لذلك  تبعا وضمها بعنوانا والشتاكات

   .811اجلراية تصفية يف احلق ختويل أساسها
 املتعّلق و 1972جويلية 29يف املؤرخ 1972ةلسن   58عدد القانون  لدخول الّسابقة العمل فتات بضم املطالبة ميكن ال -

 أصناف عّدة على 1959فيفري 5يف املؤرخ 1959لسنة 18عدد القانون  مبقتضى احملدث الّتقاعد جرايت بنظام النتفاع بسحب
،  1995نةلس 105عدد القانون  من األّول الفصل معىن  على للضم قابلة نشاط فتات متثل ال أنا ضرورة التنفيذ، حيز األعوان  من

 غري ابعتبارها الجتماعّية احليطة و للّتقاعد الوطن الّصندوق إىل بعنوانا املسامهات بدفع الدارة مطالبة ميكن ال أنه عن فضال
  .اجتماعّية تغطية بنظام مشمولة
 عليه املنصوص اجلدول صلب احملّددة للنسب وفقا ضمها املراد ابلفتة ةاملتعّلق الشتاكات كامل دفع الضم طالب على يتعني -

 بدفع ملزمة الدارة تكون  أن  دون  اخلدمات، لضم موحد نظام إبحداث املتعّلق 1995لسنة   105عدد القانون  من   4ابلفصل
 812املسامهات احملمولة على املشغل. 

 
   2010فيفري   24بتاريخ  1/ 15950احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  805
   2010جويلية   12بتاريخ  13957عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    806
  2010مارس  23بتاريخ  27426عدد قضّية لستئايف الّصادر يف الاحلكم ا  807
  2010مارس  23بتاريخ  26783عدد  قضّية احلكم الستئنائي الّصادر يف ال  808
  2010مارس  27بتاريخ  27118احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  809
 2010ديسمرب  31بتاريخ  120853احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   810
   2010مارس  31بتاريخ  1/ 19071احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   811
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 البدين:  الس قوط: الر ابعالفرع  
 : ةالّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

ومكان  لزمن مادية معاينات من فيه جاء ما حدود يف إال ثبوتية قوة  يكتسي ال احلادث حصول عند حيرر الذي الظريف الّتقرير  -
 وقوع احلادث.

 من للمدعي اجلراية تلك صرف إىل يؤدي أن  شأنه من بدين سقوط جراية من املّدعي متكني رفض  قرار إبلغاء احلكم أن  طاملا  -
 813. املاّدي الضرر عن الّتعويض  طلب إىل لالستجابة حينئذ جمال ال فإنه ا،هل استحقاقه اتريخ

 بسلك نشاطه على أثر مما األعصاب بدواء عالجه استوجبت اليت املزمنة النفسية االضطراابت من يعاين الذي املّدعي إن   -
 األمد طويلة مرض عطلة  على  صولاحل يف  1982 لسنة    70عدد   القانون  من40 الفصل أبحكام عمال حمقا يكون  الوطن احلرس
 وعليه املذكور الفصل معىن على  العون  نشاط على أتثري هلا اليت اخلطرية اض األمر  قبيل من يعد  به أمل الذي النفسي املرض أنّ  ضرورة

العجز  أجل من دالّتقاع  على  حتيله أن  قبل  األمد طويل مرض بعطلة التمتع يف حقه من متكنه أن  البدين الّسقوط جلنة على كان  فإنه
 . 814البدين 
عمال  - هبا  املنتفعني  إىل  البدين  للسقوط  العسكرية  اجلرايت  شهري   لسنة83عدد القانون  من21 الفصل أبحكام تدفع 

  815. 1976لسنة  املالّية بقانون  املتعّلق 1975ديسمرب30يف املؤرخ1975
 عدمه من العسكرية  اخلدمة إىل إسناده ومدى للعسكريني سندةامل الّسقوط نسبة حتديد يف تقديرية  سلطة العفاء جلنة متلك  -     

 .  التقدير يف بديهي خطأ وجود من أعماهلا يشوب ما بقدر الداري للقاضي الدنيا للرقابة خاضعة جيعلها مبا
 اخلدمة إىل كريالعس بواجبهم قيامهم أثناء تصيبهم اليت والعاهات اضاألمر  إسناد بقرينة ينتفعون  عسكريّون ال كان لئن  -     

 ابحلجة للدحض  قابلة بسيطة قرينة تعد القرينة تلك فإن  ،مرض أي من معافني اجليش إىل  انضمامهم الفتاض اعتبارا العسكرية
 .816الدارة قبل من املعاكسة

 مقدار لكوكذ  ونتائجها للخدمة ونسبتها هبا املدىل العاهات حقيقة لتحديد تقديرية بسلطة البدين الّسقوط جلنة تتمتع  -
 خطأ من أو لّسلطةاب احنراف من عملها يشوب ما بقدر جيريها دنيا رقابة عليها القاضي ورقابة عليها املتتب البدين الّسقوط

  .817التقدير يف واضح
 نظام بضبط املتعّلقو  1972 أكتوبر 11 يف املؤرخ  1972 لسنة 3 عدد رسومامل من قدمي  41 الفصل أحكام حّددت لئن  -

 يتّتب جزاء أي  إقرار  عن تغاضت أّنا إالّ  البدين الّسقوط جراية مطلب  لتقدمي  أعوام مخسة أقصاه  أجال للسقوط العسكرية اجلرايت
 ذلك عن املشرع  صمت صورة يف احلق بسقوط الّتصريح للمحاكم يصحّ  ال أنّه اعتبار على القضاء فقه ودرج امليعاد هذا فوات عن
ذلك يعّد األجل املقّرر ابألحكام  على أتسيسا و العام ابلنظام مساس له أو جوهري طابعا يكتسي  املقّرر الجراء  أن  هلا تبنّي  إذا إالّ 

 818سقوط احلق  مراعاهتااملشار إليها أعاله  من قبيل اآلجال الستنهاضية اليت ال يتّتب عن عدم 
 .819مهنّية صبغة تكتسي اليت ضااألمر  بقائمة املدرجة اضاألمر  عن إالّ  البدين الّسقوط جراية تستحق ال -
 العسكري ممارسة عن انتج مرض بسبب بدين عجز حدوث حالة يف ينشأ ال بدين سقوط جراية على احلصول يف احلق  -
 بصفوف العمل عن مباشرة انتج غري مرض بسبب بدين عجز حالة يف كذلك ينشأ وإّّنا فحسب، الوطن اجليش بصفوف لوظيفته
 820عّكر بسبب أو مبناسبة ذلك العملالوطن إالّ أنه ت  اجليش

 
   2010جوان  8بتاريخ  1/ 11275احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  812
   2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 13400احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   813
   2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 17015 القضّية عدد احلكم البتدائي الّصادر يف   814
 2010ديسمرب  31بتاريخ  1/ 19795و  120121احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد    815
 2010ديسمرب  31بتاريخ  27845احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  816
   2010جويلية   10بتاريخ  26024احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  817
 2010ديسمرب  3بتاريخ  28040احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد   818
  2010جوان  5بتاريخ  1/  14421احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  819
 2010فيفري  25بتاريخ  1/ 13924احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد 820
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 اجلرايت نظام بضبط املتعّلقو  1972 أكتوبر 11 يف املؤرّخ 1972 لسنة 3 عدد رسومامل من 26 الفصل أحكام اقتضت  -
 مستندا إىل حصول تعّكر أو تشّعب يف  راجعتهاجراية منحت له بصفة قارّة أن يطالب مب  كلّ العسكريّة للّسقوط أنّه ميكن لصاحب  

 قارة سقوط جبراية املتمتعني العسكريني على   ينطبق فهو  لّتايلاب و  اجلراية على  حتّصل  أجله من الذي التعّقد أو الواحد قوطالسّ 
 821الواحد أو التعّقد الذي من أجله حتّصلوا على اجلراية الّسقوطاستنادا إىل حصول تعّكر أو تشّعب يف  مراجعتهاوالراغبني يف 

 مبا للسقوط العسكرية اجلرايت نظام بضبط املتعّلق 1972 لسنة 3 عدد رسومامل مقتضيات حتكمها العسكريني جرايت  إن  -
 املتعّلق 1994 فيفري 21 يف املؤرخ 1994 لسنة 28 عدد القانون  من 91و 42 الفصلني مقتضيات تطبيق استبعاد معه يتجه
عة الراهنة وعمال مبا استقّر عليه فقه قضاء هذه احملكمة يّتجه من نطاق املناز   املهنّيةاض  األمر عن حوادث الشغل و   الّتعويض  بنظام

 مبا عليها املّدعى اجلهة تدل مل طاملا  الّسليم ابلّسند القانوين  الّدعوىاستبدال الّسند القانوين اخلاطئ الذي أّسست عليه انئبة العارض 
 اخلدمة إىل يرجع ال املّدعي له تعرض الذي احلادث عتباراب القاضي قرارها فإنّ  احلادث وقوع زمن إجازة يف كان  العارض أن  يثبت

  822الواقعي لسنده فاقدا يكون  العسكرية
 لسنة املالّية   بقانون  املتعّلق1975 ديسمرب30يف  املؤرخ  1975 لسنة    83عدد   القانون  من21 الفصل أحكام اقتضت  -

 .823أن اجلرايت العسكرية للسقوط البدين تدفع إل املنتفعني شهري1976
 القانون  من  22 الفصل أحكام يف سنده جيد البدين الّسقوط ماّدة يف الوطن  للدفاع الّدولة  لكاتب املسند الختصاص إن  -

 1972 لسنة 3 عدد رسومامل وبصدور البدين الّسقوط أجل من العسكرية اجلرايت بنظام املتعّلق 1962 جويلية 14 املؤرخ يف
 الوطن الّدفاع لوزير معقودا الختصاص هذا أصبح للسقوط العسكرية اجلرايت نظام بضبط قاملتعلّ و  1972 أكتوبر 11 يف املؤرخ

 . الّدولة  بكتاابت العمل عن التخلي بعد
 تتجاوز واليت اللجنة هذه اجتهاد حملض  ختضع اليت الفنية األمور من تعد العفاء جلنة قبل من املمنوحة الّسقوط نسبة إن  -
عليها تكون بصورة دنيا وجتد حدودها يف اخلطأ   اجملراة القضائّية الرقابة فإن  وعليه القرار لختاذ املؤهلة داريّةال الّسلطة إملام حدود

 .824البني يف التقدير الذي من املمكن أن يعتي أعماهلا 
 الصحية حلالةا تعكر تثبت ةطّبي بشهادة مصحواب الغرض يف مطلب   تقدمي ألمراب املعن من تقتضي الّسقوط نسبة مراجعة  -

 .825للسقوط  العسكرية اجلرايت نظام بضبط املتعّلقو   1972أكتوبر  11يف املؤرخ  3عدد رسومامل من  26الفصل معىن على
 .826القانون  إليها يتعرض مل وحجج قرائن ابعتماد فيه التوسع أو الجتهاد يسوغ فال بدقّة املقاومني مفهوم املشرّع عّرف طاملاى -
 اجلرايت نظام بضبط املتعّلق 1972 أكتوبر 11 يف املؤرخ 1972 لسنة 3 عدد رسومامل من 45 الفصل أحكام من يربز   -

 يف املؤرخ 2000 لسنة  44 عدد القانون  دخول منذ أصبحت وقد فنية، صبغة تكتسي الّسقوط جلنة أعمال أن  للسقوط العسكرية
 تتعّلق معطيات من ةطّبيال ابمللفات يتوفر  ما ضوء يف عليها روضةاملع احلاالت يف الّنظر  على تقتصر التنفيذ حيز  2000 أفريل  17

العون  استدعاء على التنصيص  دون  عدمه من ابخلدمة عالقته ومدى عنه املتتب الّسقوط نسبة لتقدير سعيا منه املشتكى ملرضاب
 عدد من القانون   3يتجلى من أحكام الفصل    ، كماطيّب املعن للمثول أمام تلك اللجنة لسماعه أو مناقشة البياانت املضمنة مبلفه ال

 ابستدعاء املتعّلق الجراء عن العدول حنو التنقيح ذلك مبوجب صراحة انصرفت املشرع نية أن  أعاله إليه املشار 2000 لسنة 44
 .827ذلك تقتضي كانت اليت قدمي   46الفصل أحكام إلغاء ظل يف العون 

 جملس على إحالته له تعّرض حادث خملفات يف للنظر املختصة ةطّبيال اجلهة على إبحالته  إدارته العون  مطالبة تستوجب ال -
 .828به الاّلحقة األضرار لتحديد البدين الّسقوط جلنة على إّنا و الّتأديب

 
 2010ماي   27بتاريخ  1/ 17282لقضّية عدداحلكم البتدائي الّصادر يف ا  821
 2010مارس  25بتاريخ  1/ 17628احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  822
 2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 19795و  120121احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  823
   2010 ديسمرب  20بتاريخ  1/ 11505احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  824
   2010ديسمرب  20بتاريخ  1/ 18854احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد 825
   2010ديسمرب  31بتاريخ  27783احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  826
   2010فيفري   24بتاريخ 1/ 14294احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  827
  2010مارس  6بتاريخ  1/  12754عدد احلكم البتدائي الصادر يف القضّية  828
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 العملة العرضيون: : الفرع اخلامس 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 للرجوع وقابلة هبا بصفة وقتية امللحقني العملة إنتداب يقع أنه ابعتبار مستسلة دورية وغري صبغة سييكت ابحلضائر العمل  -
 بسلطة الدارة تتمتع إذ العمل إىل ابلرجوع املطالبة يف حق لفائدهتم أي يتتب وال لذلك، رصودةامل العتمادات انتهاء مبجرد فيها

 من ضرورة الدارة جهة يعفي ال تشغيلهم مبواصلة املطالبة يف احلضائر عمال أحقية عدم همعن تشغيلهم والستغناء مواصلة يف تقديرية
 . 829 الجتماعّيةواحليطة  الّتقاعد قانون  إزاء وضعياهتم تسوية
 لألعمال العرضية  طبيعةال إىل لّنظرالوقتيني اب العملة صنف يف  ينصهرون  عموميون  أعوان  هم العرضيني والعملة احلضائر عملة   -
العمل،  حاجيات حسب وقت  كلّ  يف الستغناء عنهم وجواز إطار املناظرات وخارج مباشرة بصفة انتداهبم إىل إضافة إليهم املوكولة

 .830ت الّضماانوعليه فقد ابت من الضروري إخضاعهم إىل نفس النظام القانوين ومتتيعهم بنفس 
 

 ية: عمرانلوا  عقاري ة ابملسائل ال  ة املتعل ق: املبادئ  الر ابع القسم 
 : عقاري ة املسائل ال: األو لالفرع 

 لتصرف اإلدارة يف رصيدها العقاري:  عام ةالاملبادئ : األولالفقرة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 831حيّجر التفويت يف امللك العام   -
 اتّبـاع عـن نطاقـه يف حـادت الـذي التصّرف قبيل من يعد السناد طريق عن صاخلا ملكها إىل اتبع عقار يف البلديّة تفويت إنّ -
 إعالن  عرب التفويت يف رغبتها إشهار خالهلا من تعتمد واليت اخلاّصة أمالكها أحد يف التفويت عند انتهاجها على دأبت اليت القواعد

 الجـراءات يف أّوال جتلـّت مألوفـة وغـري اسـتثنائّية قواعـد اتّبـاع إىل بـلاملقا يف وركنـت العلـن، ابملـزاد العقـار بيـع مبوجبهـاتّم يـ عموميـّة بتـّة
 لالنتفـاع  املعنيـّة العائلـة حاجـة مـدى حـول رأيهـا إببـداء فـتكلّ  اجتمـاعي حبـث جلنـة تشـكيل عـرب التفويت عملّيةل الّسابقة التمهيديّة
 كـلّ و  الغـرض، يف البلديّة رئيس أصدرها إسناد شهادة بواسطة املذكور التفويت حلصول تبعا لذلك الاّلحقة الجراءات يف مثّ  ابلعقار،

 ملكها يف هلم التفويت فقبلت ملنظوريها املخصوص الجتماعي الوضع البلديّة خالهلا من راعت عاّمة مصلحة حتقيق إىل توّصال ذلك
  .832عقاريّةال املعامالت سوق يف املتداولة وتلك تتماشى ال زهيدة مببالغ

 معطيـات خـالل مـن شـتاء البحـر ميـاه تبلغـه الـذي األقصـى احلـد إىل البحـري العمـومي امللـك حتديـدهم يف خلـرباءا اسـتند طاملـا-
 .833علمية وموضوعية ،و مل تدل الدارة مبا يدحض أعماهلم فإنا تكون يف طريقها ميدانية
 ةاملتعّلقـ القانونيـّة النصـوص خمالفـة أجـل مـن معاقـدها علـى التنبيـه و الضـرورية املعاينـات إجـراء صـالحية داريـّةال اجلهـة إسـناد -

 عـدم علـى والسـهر الفالحيـة الثـروة علـى احلفـاظ و الفالحيـة الدوليـة األراضـي محايـة واجـب تتحمـل املـذكورة اجلهة أن  يؤكد ابملوضوع
 834.فيها املفوت العقارات صبغة تغيري

 يف متميزة منظومة عمومّيةال السقوية املناطق يف لزراعيا ابلصالح املتعّلق 1963 ماي 27 يف املؤرخ 18 عدد القانون  أرسى-
 الفالحية  لضمان   عقاريّةامللكية ال تنظيم إعادة من إليه ترمي ما إىل لّنظراب وذلك اخلاص ابلقانون  مألوف هو عما قواعدها مجيع

 خاصة يتمثل امللكية حلق حتديدا هطيات يف حيمل الذي والتصرف التدخل امتياز من إليها أسند وما األراضي لتلك أحسن استغالل

 
 .  2010جوان   8بتاريخ  14182/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  829
 .  2010جوان   7بتاريخ  16635/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  830
   2010جوان  8بتاريخ  1/ 15501احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   831
  2010فيفري  23بتاريخ  27035تئنايف الصادر يف القضّية عدد احلكم االس  832
   2010جانفي   29بتاريخ  24829احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد  833
  2010جوان  1بتاريخ  1/  15993احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   834
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 ملا طبقا أخرى قطع واستبدال ابلقانون  املضبوطة املناسبة املساحات عن زاد ما انتزاع أو بعضها إىل الفالحية القطع ضم عمليات يف
 .835يللر  الفنية واملقتضيات عمومّيةال  السقوية املناطق وتسيري إحداث ومتطلبات املالكني رغبات بني التوفيق يقتضيه

      

 بذاهتا:  عقاري ة ملبادئ اخلاص ة بتنظيم عملي ات : ا الفقرة الثانية
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
قبيل   - من  الدارة  طرف  من  عليها   اليد  وضع  من  جيعل  التقسيم  مشروع  لتنفيذ  الضرورية  األراضي  انتزاع  أو  اقتناء  عدم 
 .836لذّمتها  مرّ ء املعالستيال
 وإدماج استغالهلا طرق تطوير و إنتاجها تنمية و الفالحية األراضي إحياء إىل  للشركات الفالحية األراضي تسويغ يهدف  -

 ةاملعنيّ  الشركة أخلت وطاملا الغذائي، امليزان  حتسني وإىل الّتشغيل ويف الستثمارات يف التفيع إىل وصوال ابجلهة الشعاع و مكوانهتا
 .837صحيحة وواقعية قانونية أسس على مبنيا احلق إسقاط قرار  يكون  التسويغ بعقد الواردة التزاماهتا وأهم أبغلب
 طائلة حتت املسبق الداري التخيص  لجراء وجواب  ألجانب ابمللكية الراجعة العقارات أجزاء على الواردة االتفاقات ختضع  -

 والثاين من القانون   األّولألحكام الفصلني    تطبيقا،  عقاريّة مفروضة كشرط لصّحة العمليات ال  داريّةالالبطالن، ابعتبار أّن الرخصة  
 . 1956سنة  قبل املكتسبة أو واملبنية األجانب ملك على هي اليت ابلعقارات املتعّلق
 العام النظام  على احملافظة إطار يف وتندرج عاّمةال  املصلحة هتم األجانب عقارات يف التصرف على الدارة جتريها اليت الرقابة إنّ  -

 تصرفا يبقى لألجانب العقاري الرصيد يف التصرف وأنّ  العقارات، لتلك نية حسن عن والشاغلني املتسّوغني مصاحل أتمني احلمائي
 .838احتامها وعدم عنها احلياد يسوغ وال العام النظام هتم خاصة وتراتيب قوانني تسوسه حر وغري  عادي غري

 

 ابألراضي الدولية ذات الص بغة الفالحي ة:  ة املتعل ق ات الن زاع (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 تنصيصات هي الّنزاع موضوع للعقار العقاري لّرسماب  املضمنة التنصيصات فإنّ  ،عقاريّةال للتسيمات الثبوتّية القّوة مببدإ عمال  -    

 اللتزامات جملة من 444 الفصل معىن على رمسيا كتبا ميّثل العقاري الّرسم وأنّ  سّيما صبغته على لإلستدالل عتمادابل جديرة
   .839والعقود
 وإحيائها مباشرا استغالال تتحمل الدارة واجب محاية األراضي الدولية الفالحية والسهر على عدم تغيري صبغتها واستغالهلا  -

صورة خمالفتها خالل مدة  يف عليه والتنبيه عليه احملمولة لإللتزامات السناد من املستفيد احتام مدى من تثبتت أن  عليها لّتايلواب
التحجري ضرورة أن القيام ابملعاينة والنذار بعد انقضاء تلك املدة ليس من شأنه أن حيقق الغاية من تلك الجراءات وهي محله على  

 .840روط استغالله وتاليف املخالفات يف أجل حيدد ضمن النذار عدم التفويت يف العقار واحتام ش
 تربمها ملراكنة اب عقود بواسطة فيها التفويت عرب الفالحية، الدولية العقارات لوضعية الّنهائّية  ابلتسوية املطالبة حق يتوقف  -
 عدد القانون  ظل يف السناد مراحلو  اءاتإجر  مجيع استيفاء ضرورة على العقارات، هذه ابستغالل املنتفعني مع الغرض يف الدارة
 لسنة 199 عدد األمرو  الفالحية الدولية األراضي يف التفويت كيفية بضبط املتعّلقو  1970 ماي 19 يف املؤرخ 1970 لسنة 25

 إبسناد صةاخلا  اجلهوية واللجان  الستشاريّة القومية اللجنة سري وكيفية تركيب بضبط املتعّلق 1970 جوان  9 يف املؤرخ 1970
 جهوية استشارية جلان  تعدها قائمات ضمن أمسائهم إدراج  من انطالقا فيها التفويت وشروط الفالحية الصبغة ذات الدولية األراضي

 
  2010ديسمرب  42بتاريخ  1/  13112احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   835
 2010نوفمرب 4بتاريخ  26884احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   836
   2010جوان  18بتاريخ  26590و 26592احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   837
  2010ديسمرب  24بتاريخ  1/  18234احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  838
   2010ماي  11بتاريخ  1/ 14812در يف القضّية عدد احلكم البتدائي الّصا  839
   2010جويلية   15بتاريخ  17115احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  840
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 بصورة ضبطها ليتوليا الّدولة وأمالك الفالحة وزيري على القائمات هذه إبحالة امرور  ،راجعتهامب الستشاريّة وطنّيةال اللجنة وتتعهد
 .841املذكور ابلعقار فعليا حتويزهم إىل وصوال ابلتسوية املعنّية العقارات أثان  وحتديد يةنائ 

 

 اإلنذار:  املعاينة و (ب
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 842.الزور بدعوى إالّ  فيها القدح ميكن ال رمسية معطيات هي داريّةال املعاينات مبحاضر الواردة املعطيات -
 بضرورة إبنذارها فقط وإّنا املنجزة املعاينات حماضر من املتسوّغ بتمكني الدارة الدولية الفالحية ابلعقارات املتعّلق التشريع يلزم مل -   

 .843ة سّجلامل الخالالت تاليف
 

 لقرار اإلسقاط:  الش كلي ة  لش روط اب ة املتعل قالقواعد  (ج
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 ثبتت قد املسند  العقار يف التفويت عملّية أنّ  طاملا سنة بعشرين احملددة التحجري فتة خارج السقاط قرار إختاذ لإلدارة جيوز  -     
 يف السقاط قرار  اختاذ قبل شهر اجل يف إنذار توجيه ضرورة من العارض إليه ذهب ما انّ  و العقار، اشتاء اتريخ من بدءا خالهلا

 الدارة على املفروض من أدىن اجل هو الشهر أجل أن  عن فضال هذا األجل، هذا إحتام عدم جزاء املشرع يرتب مل طاملا طريقه غري
حية طاملا أّن اهلدف من صبغة فال ذات دولية أراضي إبسناد املنتفعني املخالفني إىل النذارات تكرار من قانوان مانع ال انّه و احتامه

تدارك الخالل اب يكمن يف متتيعهم حبق  الجراء  النصوص  القانونّية  لّشروطهذا  الواردة  التتيبية   إصدار قبل العمل هبا اجلاري او 
 844.العقارات تلك يف حقهم إسقاط قرارات
 من ابعتباره املختصة داريّةال الّسلطة إىل  ابلتقدير يعود إّنا ةاملرتكب املخالفة مع املتخذ الداري  الجراء مالءمة مدى يف الّنظر -

 . 845أعمال التصرف الداري و ال متتّد رقابة القاضي إىل ذلك التقدير إالّ يف حاالت اخلطأ الفاحش 
 عقاريّةال الوكالة إدارة جملس من ابقتاح اختذ أنّه على  احلق إسقاط قرار ضمن ابلتنصيص  قانوان ملزمة الدارة ليست  -

 .846ناعيةالص
 قرارات اختاذ  يف لسلطتها الدارة ممارسة أنّ  طاملا التحجري مبّدة مقّيد غري للعقار الدارة استجاع و  احلق  إسقاط قرار صدور  -

  847السقاط ال ترتبط أبجل معنّي 
 يلزمها مل  فإنّه حلق، ا إسقاط قرار تعليل الدارة على الفالحية الدولية ابلعقارات املتعّلق القانون  من 15 الفصل أوجب  لئن  -

 تشكل اليت والواقعية القانونّية العناصر عن الفصاح منها يُطلب ما كلّ  وإّنا أخرى، دون  بعينها صيغة يف التعليل واجب ابستيفاء
 .848اختاذه إىل هبا أّدت اليت األسباب من بّينة على يكون  حىت عليها منظورها وإطالع إصداره يف املعتمدة األسس
 ثالث فيه تتوفر أن  جيب التعاقديّة التزاماته من الدارة معاقد تعفي اليت القاهرة القوة قبيل من ما وضعية اعتبار يتسىن لكي  -
 أو العقد تطبيق معها يستحيل وأن توقعها ميكن  ال أو متوقعة غري  تكون وأن  املتعاقد إرادة  عن  خارجة تكون أن وهي جمتمعة شروط

 849هالوفاء ابللتزامات الواردة في

 
   2010ماي  26بتاريخ  1/  13701احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد      841
   2010 جويلية 14بتاريخ  1/  15440احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   842
   2010مارس  26بتاريخ  1/ 17437احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   843
  2010جوان  1بتاريخ  1/  15993احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   844
   2010جويلية  14بتاريخ  1/  15440احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   845
  2010اكتوبر  22بتاريخ  120564ّية عدداحلكم البتدائي الصادر يف القض   846
   2010أكتوبر  31بتاريخ  1/  15679احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  847
  2010ماي  7بتاريخ  1/  17456احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  848
  2010جويلية   15بتاريخ  1/ 16942احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  849
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للتشريع  إّن    -     العقد  بنود  له  املسند  مبخالفة  فقط  تكون  ال  احلق  إسقاط  قرار  إختاذ  يف  الدولية    املتعّلقالعربة  األراضي  إبسناد 
 ارتكاب عن آلية بصفة يرّتب الفالحية بل كذلك إبعراضه عن تدارك خمالفته بعد التنبيه عليه ذلك أّن التشريع اجلاري به العمل مل

 عن  إعراضه حال ويف  لتداركها أجل من  متكينه و  املخالفة  تكبمرّ  على ابلتنبيه املبادرة الدارة على  اوجب بل  احلق سقاطإ املخالفة
 .850العقار يف حقه إسقاط قرار إصدار هلا جيوز بذلك القيام
 

 :شرتاكي ةابألراضي اإل  ة املتعل ق ات الن زاع (د
 

 ة: الّتالير املبادئ إىل إقرا املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 
 

 .851شتاكّية اخلاص إىل نظام األراضي ال الّدولةال جيوز إخضاع عقار  على ملك  -
بشأن  اختصاص إن   - احملكمة   اهليئة عن الصادر القرار أن  ثبت ماكلّ  يثور شتاكّيةال ابألراضي ةاملتعّلق اتالّنزاع نظر 

 .852املعنّية داريّةال الّسلطة من انائي عليه املصادقة متت  قد الّنظر ذات التحكيمية
 عن ينزع  ال فيه املطعون  الوايل قرار مبوجب عليه  املصادق التصرف جملس لقرار الواقعي السند لصحة املّدعني مناقشة إن   -

 مجلة إىل استنادا فيه ينظر والذي الختصاصه الراجع لّنزاعاب الداري القاضي تعهد دون  حائال  يقف وال داريّةال صبغتها قضّيةال
 853العمل.  هبا اجلاري القانونّية القواعد
  854 الداري القاضي اختصاص صميم يف يتنزل إشتاكّية صبغة ذات أرض صبغة تفيد وثيقة تسليم برفض املتعّلق  الّنزاع  -
 داريّةال طبيعةال لستناد إىلاب  داريّةالمعقود للمحكمة  شتاكّيةاألراضي ال  ماّدةالناشئة يف   اتالّنزاعيف   الّنظرإّن إختصاص   -

 وزيـر أو الـوايل شـخص  يف ممثلـة الدارة تـدخل وجـوب مـن هبـا املتعلـّق األساسـي النظـام يقتضـيه مـا و فيهـا املتدخلـة اهليئـات ملختلـف
ؤون  و الّدولـة أمـالك اذ أو التنفيذيـة الصـيغة إكسـائها بغايـة أعماهلـا علـى للمصـادقة عقاريـّةال الشـّ  أن  و السـيما ،قّلةمسـت قـرارات الختـّ
للمصادقة عليه  أو  الوزير تدخل بعد الّنهائّية صيغته يف القرار ضد إالّ تّم ي ال شتاكّيةال ابألراضي ةاملتعّلق اتالّنزاع يف ابللغاء الطّعن

 855رفض املصادقة
ادرة سـواء السـناد أعمـال علـى االعـتاض آجـال انقضـاء يتعّلق -  اجلهـوي الوصـاية جملـس عـن أو التصـرف جملـس عـن منهـا الصـّ

 هـذه أمـام األعمال تلك على تصادق أو تتوج اليت داريّةال القرارات للغاء بدعوى القيام حق من حبال ميس وال داريّةال ابلجراءات
 .856احملكمة

 

 اخلاص:  الد ولةإبحالة ملكية األراضي الفالحي ة لفائدة ملك  ةاملتعل ق  اتالن زاعه( 
 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  يّةدار الانتهت احملكمة 
 

 للعقـار الفالحيـة والصـبغة للمالـك إال بتـوفر ركنـني مهـا اجلنسـية األجنبيـة  شـرعّيةاخلـاص ال تكـون  الّدولـةإّن الحالة إىل ملك  -
 وفقـا احملالـة للعقـارات حيـةالفال اسـتخالص الصـبغة احملكمـة وتتـوىل 1964 مـاي 12 قـانون  صـدور عنـد ال الحالـة قـرار اختـاذ عنـد

 األراضـي حبمايـة املتعلـّق 1983 نـوفمرب 11 يف املـؤرّخ 1983 لسـنة 87 عـدد القـانون  مـن األّول ابلفصـل عليهـا املنصوص للمعايري
 ةأرضي تكون  أن  ميكن اليت أو غايب أو فالحي لنتاج ختصيصها وقع ومناخية عيةطّبي طاقات العقارات لتلك تكون  أن  وهي الفالحية

 
   2010جوان 1بتاريخ  1/ 15919كم البتدائي الصادر يف القضّية عدد احل  850
   2010جانفي   30بتاريخ  17139احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   851
   2010أفريل  26بتاريخ  18948احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   852
   2010مارس 18 بتاريخ  27186احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   853
  2010اكتوبر  13بتاريخ  1/ 17447و  1/ 15428احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  854
   2010جويلية  7بتاريخ  1/  16122احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   855
  2010فيفري  24بتاريخ  1/  16906احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   856
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 يـةعمرانال ابملنـاطق قانونيـة بصـفة عليهـا املصـادق الّتهيئـة أبمثلـة فالحيـة كأراضـي ترتيبهـا وقـع الـيت األراضـي وكـذلك النتـاج لـذلك
  .857والصناعية والسياحية

 ترسـيم ياتـهح قـائم يف يتـول مل املـّدعني مـوّرث أنّ  إىل واعتبـارا العقـاري سـّجلابل بتسـيمه إال يتكـّون  ال عيـن حـق كـلّ  أنّ  طاملـا-ـ
 جتـاه املـذكور ابلعقـد الحتجـاج إبرثـه أحـاطوا الـذين لورثتـه ميكـن ال فإنه اخلاص، الّدولة ملك إىل إحالته قبل  الّنزاع لعقار شرائه عقد

 .858العينية احلقوق جملة من 373و  305الفصلني معىن على غريا ابعتبارها الدارة
 هو ابلفالحة ف كلّ امل فإّن الوزير 1964 ماي 12 يف املؤرخ 1964 لسنة 5عدد القانون  من الرّابع الفصل مبقتضيات عمال -
 الّدولة ملك إىل األجانب ملك على اليت الفالحية األمالك إبحالة القاضي القرار إبصدار  الوحيدة واملؤّهلة املختّصة اجلهة

 .859اخلاص 
 التابعـة العقـارات يف والتفويـت ابلتصـرف املتعلـّقو 1918 جـوان 18 يف املـؤرخ األمـر مـن 12ابلفصـل الـورادة الطّعـن طريقـة إن -ـ 
 الـيت اآلاثر ذات لتحقيـق إليهـا يلجـأوا أن  املـّدعني وسـع يف الّسلطة جتاوز لدعوى موازية قضائية طعن طريقة تعد  اخلاص الّدولة مللك

   860الّسلطة جتاوز دعوى عن تتتب
 العالقة أن  ضرورة داريّةال للصبغة املفتقد العادي التصرف قبيل من كان  اخلاص ملكها إىل التابع العقار يف الدارة تصرف إن -

 عن ختتلف ال  وسائل وبواسطة امللك ذلك  لشؤون  تصريفها نطاق يف تنزلت إّنا املستأنف مع إبرامها تعتزم كانت اليت الكرائية
 القانون  مناخ عن بعيدا التسويغية العالقة امإبر  تعذر للقرار اختاذها بذلك فكان  اخلاص القانون  أشخاص لدى به معمول هو ما سائر
  .861على االدارة تسهر اليت عمومّيةال املرافق أغراض بتحقيق أو عاّمةال  الّسلطة صالحيات ابستعمال صلة كلّ ل ومفتقدا العام
 

 ية: عمراناملسائل ال: الفرع الثاين
 ابلتقسيم والرتخيص يف البناء:  ة املتعل ق ات الن زاع: األولالفقرة 

 التقسيم أ (   
 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 عملـه جـرى فقـد ،الّتجاريـّة و املدنيـة رافعـاتامل مبجلـة عليهـا املنصوص  الثالثي الختبار قاعدةب الداري القاضي يستأنس لئن -
   وجبات املوضوعية و احلياد.ما توفرت فيها مكلّ اعتماد الختبارات اجملراة خالفا لذلك   على

 بصـورة تنطبق ال هي و عاّمة صبغة ذات قصوى مقتضيات و حدود هي إّنا الّتهيئة أبمثلة املنصوص عليها يةعمرانال التاتيب -     
 خـالل ملقسم مـنا هي و يةعمران وحدة كلّ ب اخلاصة التاتيب تعيني حدوده يفتّم ي إطارا متثل بل إحداثها املراد البناءات على مباشرة

  املصادقة على التقسيمات.
 املقاسـم علـى املنطبقـة التاتيـب تعـديل إىل تـؤدي ال هبـا، املسـموح القصـوى احلـدود يف ابلرفـع يةعمرانال الّتهيئة أمثلة تعديل آاثر-     

 تعـديل إىل مسـبقا يسـعى أن  لتقسـيما علـى للمصـادقة الالحقـة الّتهيئـة أمثلـة لتعـديالت وفقا البناء يروم من على يتعني بل آلية بصورة
 862اخلاصة ابملقسم أو املقاسم الراجعة إليه. التاتيب
 وكالـة لفائـدة معـد تفصـيلي هتيئـة مبثـال مشـمول عقـار علـى للمدينـة العـام الّتهيئـة  مثـال تنفيـد بغيـة البلديـّة رئـيس تـدخل إن  -

 الّدولـة الـيت تسـتأثر مبقتضـاها الختصـاص قواعـد مـن النيـل هشـأن مـن و ابلجـراءات احنـراف على ينطوي عمراينال والتجديد التهديب
 863. العنوان  هبذا املقررة للضوابط طبقا الّنزاع عقار يف التصرف حبق سوامها دون  املذكورة التهذيب ووكالة

 
   2010نوفمرب  26بتاريخ  1/  17444تدائي الصادر يف القضّية عدد احلكم الب  857
  2010جوان  8بتاريخ  1/  16137احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   858
   2010أكتوبر  19بتاريخ  1/  18365احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   859
  22بتاريخ  120996و احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  2010فيفري  25بتاريخ  1/  18741احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   860

 2010أكتوبر 
 2010نوفمرب  23بتاريخ  27606احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   861
  2010جويلية  6بتاريخ  1/ 13082احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   862
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 موضـوع سـيمابلتق املعنيـّة املقاسـم مـالكي خـص  املشـرع أن  والتعمـري الّتابيـّة الّتهيئـة جملـة مـن 65 الفصـل أحكـام مـن يستشـف -
 تعليـق مـن انطالقـا التقسـيم تعديل مبشروع ممكن نطاق أوسع على علمهم أتمني على احلرص قوامها أساسية بضمانة التعديل مطلب
 انحيـة مـن التعليـق طريـق عـن احملليـّة عموميـّةال اجلماعـة طـرف مـن استقصـاء إعـالن  بنشـر امـرور و  البلديـّة أو الواليـة مبقـر املثـال مشـروع
  إظهـار يف حلقـوقهم ضـماان مقتضـياته بكافـة الحاطـة مـن متكيـنهم إىل ووصـوال أخـرى انحيـة مـن واملكتوبـة املسـموعة المالعـ وسـائل

 .864امللكية حلق وتقييده التعديل هذا مثل عن املتتبة التأثرياتمهّية أل نظرا عنه الّدفاعو  الناحية هذه من القانوين هممركز 
 لطلب واملصلحة الصفة مينحها ال حريفها عن ونيابة مهندسة بصفتها ةاملّدعي به تتقّدم  الذي التقسيم ملشروع البلديّة رفض  -

 .865آخر مهندس أعّده التقسيم يف ملطلب تقدميه بعد حلريفها منح الذي العقار نفس تقسيم على املصادقة قرار إلغاء
 علـى احلـرص شـريطة عليـه املصـادقة سـبقت تقسـيم لتعـدي إمكانية التعمري و الّتابّية الّتهيئة جملة من 65الفصل أحكام أجازت-
قوامها تعليق مشروع  بذلك للقيام معينة قانونية إجراءات إنتهاج اشتطت و املالكني، حبقوق املساس عدم و يةعمرانال التاتيب مالءمة

ــة أو  ــر الواليـ ــال مبقـ ةاملثـ ــّ ــمو  البلديـ ــائل العـــالم املسـ ــق التعليـــق و وسـ ــاء عـــن طريـ ــر إعـــالم استقصـ ــن ونشـ ــة مـ ــة، وأقـــرت مجلـ عة و املكتوبـ
 مسـاحة أرابع ثالثـة ت أساسها املصادقة على التعديالت املقتحة إن مل تقع معارضتها من طرف ثلثي املالكني احلائزين علـىالّضماان
 . 866التقسيمات جلنة رأي أخذ بعد و التقسيم
 من  مستخرجة ملقاسم أكثر أو مالك عن الّصادرة التعديل بملطال الستجابة التعمري و الّتابّية الّتهيئة جملة من 65الفصل خّول-
 متـس ال أن  و التقسـيم هـذا هبـا يوجـد الـيت املنطقـة علـى املنطبقـة يـةعمرانال للتاتيـب مالئمـة تكـون  أن  شـريطة عليـه مصـادق تقسـيم

 867ابملصاحل املباشرة لبقية املالكني
 ميثل و للقانون  خمالفا يعدّ  األجوار أراضي بني و بينها ةالطبيعي احلدود من التثبت دون  اجملاورة التقسيمات على البلديّة مصادقة-

   إعتداء على حق امللكية املكفول دستوري.
 الحـداث ذلـك إبجـراءات مشـموال األخـري هـذا يكون  أن  دون  اجلار أبرض عمومي طريق إحداث على التقسيم تنصيص   يعد-

 مـن أجـل النتـزاعة ختصـيص العقـارات أو إدماجهـا ابمللـك العـام و دون تـوخي إجـراءات ت الـيت كفلهـا املشـرع مبناسـبلضـّماانليتمتـع اب
 التقسـيم ذلـك إىل السـتناد للبلديـة جيـوز ال و للقـانون، خمالفـا التعمـري و الّتابيـّة الّتهيئـة جملـة مـن  60للفصـل طبقـا عموميـّةال املصـلحة

 868لرفض متكني اجلار من رخصة بناء أبرضه .
 البلديّة رئيس إىل أي ، بدائرهتا توجد اليت احمللّية اجلماعة رئيس إىل عليها واملصادقة التقسيمات تعديل اختصاص ن القانو  أسند-

 املنـاطق خـارج الكائنـة للعقـارات لّنسـبةاب اجلهـوي اجمللـس رئـيس بصـفته الـوايل إىل أو البلديـّة املنـاطق داخـل الكائنـة للعقـارات لّنسـبةاب
 الّتهيئـة جملـة مـن 65 و 59 الفصـلني إىل ابلرجـوع يتبـني مـا طبـق ،الختصـاص ذلـك تفـويض  املـذكورة للسـلطة خيـول أن  دون  ،البلديّة
 . 869و التعمري الّتابّية

 خيـتص  اجلهـوي اجمللـس رئـيس أنّ  اجلهويـة ابجملـالس املتعلـّق األساسـي القـانون  مـن 34و 30و 29 الفصـول أحكـام مـن خيلـص -
 مبعاينـة خيـتص  كمـا ،البلديـّة رئـيس نفـوذ منـاطق خـارج الواليـة بـدائرة إصـالحها أو البنـاءات يروحتـو  والبنـاء التقسـيم رخـص  بتسـليم

 رورواملـ ابلبنـاء اخلاصـة ابلتاتيـب ةرتبطـامل الصـالحيات كـلّ ب الطـار هـذا يف ويتمتـع للطرقـات والتسـوية التصـفيف لقـرارات املخالفـات
 .عاّمةال حةوالرا والنظافة الصّحةو  والتنوير والطرقات واجلوالن 
  870للتجزئة القابلة األرض قطع إالّ  يشمل ال التقسيم أنّ  والتعمري الّتابّية الّتهيئة جملة من  58الفصل أحكام من يستوح-

 
   2010جويلية  15بتاريخ  26684صادر يف القضّية عدد احلكم الستئنايف ال  863
  2010جوان   23بتاريخ  1/  17393احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   864
 2010ديسمرب  31بتاريخ  121123احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   865
 2010مرب نوف 28بتاريخ  1/  14834الصادر يف القضّية عدد  البتدائياحلكم    866
   2010جويلية  6بتاريخ  1/  14457احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   867
  2010جويلية  7بتاريخ  1/ 15742احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   868
    2010ديسمرب  31 1/ 15188احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   869
   2010ماي  8بتاريخ  1/ 17656عدد  احلكم البتدائي الصادر يف القضّية  870
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 مـا دون  لتـّايلاب واحليلولـة مبقتضـاه املقـّررة األغـراض لفائـدة بـه املشمولة العقارات لتخصيص  سندا يشّكل التفصيلي الّتهيئة مثال-
 احـتام واجـب مـن حـال أبي تنـال وال عقاريـّةال تسـوية وضـعيتها هتـم الـيت انتزاعهـا إجـراءات عـن الّنظـر بقطـع هبـا املسـاس شـأنه مـن

   .871ختصيصها
 رخص البناء ب ( 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 املصـادقةتّم تـ والـيت له ةاملرافق اهلندسية األمثلة ومن الكتابية صيغته يف التخيص  قرار من القانونّية حجيتها البناء رخص  تستمد -
 .الرخص  هذه تسليم اختصاص هلا الراجع داريّةال الّسلطة قبل من عليها
 دقصـ املسـندة البنـاء لـرخص  مطابقتهـا ومـدى األشـغال إجنـاز متابعـة عليـهتّم وحتـ عمـراينال اجملـال يف مقيـّدة البلديـّة رئـيس سـلطة-     

ذوي املصـلحة، ضـرورة أّن  األجـوارسـّيما يف ظـّل وجـود منازعـة مـن  ال الالزمـة الجـراءات اختـاذ االقتضـاء وعنـد للمخالفـات الـتفّطن
ة وهـي القـانون  يـة املوكولـة لـه مبوجـبعمرانذلـك يـدخل يف صـميم الصـالحيات ال مـن  إجنـازهمّت  فيمـا هلـا حـّدا جتـد ال متواصـلة مهمـّ

هبـذا الجـراء تبعـا للمطلـب اجلـّدي املـدّعم بتقريـر االختبـار املقـدم مـن  القيـام عـن  البلديّة رئيس إعراض جيعل ام وهو سابقة، معاينات
  872، يف غري طريقهاملّدعي
 مراجعـةيـة إىل حـني متكينهـا مـن عمرانابلتقسـيمات ال ةاملتعّلقـلئن خـّول املشـرّع لـإلدارة إمكانيـة إرجـاء البـّت يف مطالـب الـرخص  -
 املنطقـة إبدراج القاضـي القـرار تعليـق لتـاريخ املـواليتني السـنتني أبجـل ذلـك يف التقيـّد بضـرورة املقابـل يف ألزمهـا قـد فإنـه ،يئـةالّتهأمثلـة 
 873راجعةضمن املناطق اليت تقتضي إجراء هذه امل املعينة

قو  1995أوت 10و الســــكان املــــؤرخ يف الّتجهيــــزقــــرار وزيــــر - ة إىل إدخــــال تغيــــريات أو بضــــبط قائمــــة األشــــغال الراميــــ املتعلــــّ
 مـن التكيـز تغيـري بـدون  الّداخليـّة اجلـدران  و اجلـدران  إبصـالح القيـام يـروم مـن أعفـى مقامـة بنايـة علـى وضـرورية عاديـة إصـالحات

 874على ترخيص ، و مل يعف من يروم بناء جدار جديد من ضرورة احلصول على ترخيص  احلصول
 بناء، رخصة على للحصول ملطلب العارض تقدمي  اتريخ يف املفعول ساري و عليه قمصاد يةعمران هتيئة مثال وجود ثبت طاملا-

 حينما رفضت متكينـه مـن رخصـة البلديّةأّن املثال املذكور نّص على إحداث طريق تشق عقار طالب الرخصة، فإنه ال تثريب على  و
875 

 رخصـة مللـف املكونـة الواثئـق بضـبط املتعلـّق و 1995أكتـوبر 19يف املـؤرخ السـكان  و الّتجهيـز وزيـر قـرار مـن  6الفصـل ميـّز-
 تـوفر مبجـرد إسنادهتّم ي الذي و ابلتمديد األّول يتعّلق خمتلفني نظامني بني جتديدها شروط و فيها التمديد و صلوحيتها أجل و البناء

 يشـكل الثـاين الشـرط و صـليةاأل الرخصة منح أساسه علىمّت  الذي البناء مشروع يف تغيري حصول عدم وهو موضوعي األّول شرطني
 الرخصة صلوحية النقضاء احملدد سنوات الثالث أجل انتهاء من شهر قبل يقدم أن  جيب الذي التمديد مطلب تقدمي  أبجل يتصل و

 إذا ىلاألو  الرخصـة هبـا منحـت اليت الّشروط و الصيغ بنفستّم ي الذي و ابلتجديد يتعّلقف الثاين النظام أما تسليمها، اتريخ من ابتداء
 876حصل تغيري يف مشروع البناء

ر منطقـة يف النـّزاع عقـار وجـود-  بنـاء، رخصـة مـن العـارض متكـني البلديـّة رفـض  لتربيـر كافيـا و حامسـا سـببا يعـدّ  البنـاء فيهـا حيجـّ
 .877عدمه من الّدولة ملك إىل العقار رجوع ثبوت عن الّنظر بقطع

 لتـّايلواب لعقارهـا، سـياج لتشـييد بنـاء رخصـة على احلصول ضرورة من هايعفي ال عقارها تصفيف قرار على العارضة حصول إنّ -
   .املكان  ةبلديّ  احلال صورة يف وهي الرخصة تلك مبنح املختصة الّسلطة إىل اللجوء عليها يفرض

 
   2010جويلية  10بتاريخ  27188احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   871
   2010جويلية   1بتاريخ  27509احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد   872
  2010أكتوبر  13بتاريخ 1/  13403احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   873
    2010ديسمرب  31 1/ 15188البتدائي الصادر يف القضّية عدد   احلكم  874
  2010جويلية  6بتاريخ  1/ 15246احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  875
  2010جويلية  7بتاريخ  1/ 15150احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   876
   2010أفريل  24ريخ بتا 1/ 17210احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   877
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 ان  ابجلهـة، الفالحيـّة للتنميـة ةاجلهويّـ  املندوبيـّة رأي علـى بنـاء و البناء لرخص  الفنّية اللجنة اجتماع بعد البلديّة جلهة تبنّي  طاملا -    
 علـى للمنطقـة يـّةعمرانال الّتهيئـة مثـال خاصـة و ابمللـف املظروفـة األوراق خـالل مـن الثابـت األمـر هـو و الغـايب، للشـريط امتـداد العقار
 .878لعقارها سياج لبناء ترخيص  منح رفضها يف حمقة تغدو فإّنا أعاله، املبنّي  النحو

 يف تضـمن و فنيـّة أبعـادا حتمـل آراءهـا أنّ  ضـرورة البنـاء لـرخص  الفنيـة اللجـان  آراء إلزاميـة علـى كمـةاحمل هـذه قضـاء فقـه اسـتقر  -
 للقانون. خرق على الفنية منطوي اللجنة لرأي البلديّة رئيس إحتام عدم جيعل الذي األمر األطراف، عديد مشاركة تركيبتها

حصــول القــائم ابألشــغال علــى تــرخيص بلــدي يف الغــرض، يف غيــاب  جمــرد الشــروع يف أشــغال البنــاء ال يكــون قرينــة علــى ســابق -
 .879البناء يف التخيص  بقرارات الغري إعالم لسبل ضابط تشريع
 املـالكني مجيـع مـن املبدئيـة املوافقـة علـى حتصـل مـىت بناء رخصة الشياع على املالكني أحد اسناد دون  حتول ال الشياع حالة إن  -

 880اآلخرين.
 رخص  ملفات دراسة عند البلديّة ولرئيس الفّنية للجان  املوكولة للعقار، البناء رخصة طالب ستحقاقا تقصي صالحية تقتصر  -
 امللكيـة، سـند حـول جـّدي نـزاع يـربز مل مـاكلّ  مسـتوفاة تكـون  والـيت الرخصـة طالـب يف الظـّاهر املالـك صـفة تـوفّر معاينـة علـى البنـاء،

 عقاريـّةال الوضـعية وتسـوية االسـتحقاقي النـّزاع يف قضـائيا البـت حـني إىل بنـاءال رخصـة مـنح عـدم علـى البلديـّة حبمـل لوحـده الكفيـل
 .881البناء، يف التخيص  مطلب موضوع للقطعة
  الشيء يفرض على الدارة إصدار قرار إيقاف أشغال قبل سحب رخصة البناء. -
 وجاهة للبلدية تبني ماكلّ  لّسلطةاب إحنرافا هذات حدّ  يف يعدّ  ال فيه رخص امل البناء على مصلحة له من العتاض البلديّة إستجابة -

 .882العتاضات املقدمة هلا
لطة قبـل مـن وجـواب ميـارس الختصـاص أنّ  علـى احملكمـة هـذه قضـاء فقـه استقرّ  -  تسـتأثر وجعلهـا الـنص  أّهلهـا الـيت األصـلية السـّ
 أو لإلختصاص املانح النص  مبقتضى ذلك هلا خيّول مل طاملا اختصاصها تفويض  األخرية هلذه ميكن ال وأنّه غريها، دون  التدّخل مبجال

 .883البناء رخص  خبصوص يتوفر ال أمر وهو املرتبة نفس من آخر نص 
لطة علـى اجبـا حممـوال و املختصـّة، السـلط مـن البنـاء يف تـرخيص  دون  املقامـة يـةعمرانال للبنـاءات التصـدي يعترب -  إن  البلديـّة السـّ

 قرارات تنفيذ قصد القانونّية الجراءات اختاذ و الالزمة اجلهود مجيع ببذل لذلك مطالبة هي و ،بّيةالّتا بدائرهتا يوجد الّنزاع حمل كان 
 884اليت تصدر عنها. اهلدم

 الواثئـق بضـبط املتعّلق 1995 أكتوبر 19 يف املؤرخ الّتابّية الّتهيئةو  السكان  و الّتجهيز وزير قرار من األّول الفصل يشتط مل -
البناء و أجل صلوحيتها و التمديد فيها و شـروط جتديـدها مـن طالـب الرخصـة الطـالع و األخـذ مبـا تـنص عليـه   املكونة مللف رخصة

 بعقارات األجوار. ةاملتعّلقاألمثلة التقسيمية 
ال جيــوز لــإلدارة التمســك حبمايــة حقــوق املــالكني اجملــاورين للعقــار موضــوع طلــب الرخصــة، ضــرورة أّن احلقــوق و الرتفاقـــات   -

 أنّ  بيـنهم و التفـاق و األطـراف إرادة تعتمـد الـيت اخلـاص القـانون  لقواعـد ختضـع األجـوار لفائـدة موقعـه و العقـار طبيعـة عـن شـئةالنا
 ومدّ  إذا ما استدعت الضرورة فتح منافذ داريّةالاليت تثور خبصوصها تكون من أنظار القاضي العديل دون سواه، و للسلط    اتالّنزاع

 
   2010مارس  9بتاريخ  1/ 16491احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  878
   2010جانفي   29بتاريخ 1/  11455احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  879
   2010جوان  21بتاريخ  1/  17384احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   880
  2010ديسمرب  24بتاريخ  1/  19244ادر يف القضّية عدد احلكم البتدائي الصّ  881
   2010جوان  8بتاريخ 15654/1احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   882
   2010ديسمرب  21بتاريخ  15833احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   883
   2010ان جو  7بتاريخ  1/  15623احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد    884
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 ةاملتعّلقـ لألحكـام طبقـا تنفيـذها علـى السـهر يـة وعمرانال الّتهيئـة أمثلـة مراجعـة أو إعـداد أثنـاء الكفيلـة اءاتالجـر  تتخـذ أن  طرقـات
 885.عاّمةالمن أجل املصلحة  النتزاعو  الّتابّية لّتهيئةاب

 إمكانيـة علـى يـةرانعمال التاتيـب تـنص  مل ولـئن فإنـه القـانون  لـه كفلهـا الـيت حقوقـه بعـض  عـن التنـازل للمـواطن جيـوز أنـه طاملـا -
 على واحملافظة عاّمةال الرتفاقات احتام شريطة واردة تبقى المكانية فإن  بينهما الفاصلة الرتداد مبسافة البناء يف جلاره اجلار ترخيص 

   886املنطقة بصبغة مساس لذلك يكون  أن  ودون  املتساكنني بني سليم عيش إطار
 متالصقة تكون  املباين أن  و جممعة و متالصقة لبناءات خمصصة املنطقة أبن  يةعمرانال ئةالّتهي ملثال يةعمرانال التاتيب نصت إذا -

  .887يةعمرانال للتاتيب يكون مطابقا األجوار وبني الرخصة صاحب  بني تراجع مسافة ترك دون  املقام البناء ، فإن اجلانبية احلدود مع
 قصـد املسـندة البنـاء لـرخص  مطابقتهـا ومـدى األشـغال إجنـاز متابعـة ليـهعتّم وحتـ عمـراينال اجملـال يف مقيـّدة البلديـّة رئـيس سـلطة -

سـّيما يف ظـّل وجـود منازعـة مـن األجـوار ذوي املصـلحة، ضـرورة أّن  ال الالزمـة الجـراءات اختـاذ االقتضـاء وعنـد للمخالفـات الـتفّطن
ة وهـي القـانون  يـة املوكولـة لـه مبوجـبعمرانذلـك يـدخل يف صـميم الصـالحيات ال  مـن إجنـازهمّت  فيمـا هلـا حـّدا جتـد ال واصـلةمت مهمـّ

هبـذا الجـراء تبعـا للمطلـب اجلـّدي املـدّعم بتقريـر االختبـار املقـدم مـن  القيـام عـن  البلديّة رئيس إعراض جيعل ما وهو سابقة، معاينات
 888، يف غري طريقهاملّدعي
لطة فـإن  بشـأنا جـدي نـزاع دوجـو  وثبـت امللكيـة علـى قاطعـة حجـة يتضـمن مل الرخصـة طلب ملف أن  تبني طاملا -  املختصـة السـّ
 .889ملزمة ابلمساك عن تسليمها تكون 
 بـذلك أحاطـت الـيت القانونيـّةو  الواقعيـة املعطيـات يف أو البنـاء مشـروع يف تغيـري وجـود صـورة يف الرخصـة جتديـد قـرار يتخـذ  -

 يف املقـررة القانونيـّة والجـراءات الصـيغ ذلـك يف حتـتم وأن  عليهـا املعـروض امللـف تفحـص  إعـادة حينئـذ الدارة علـى ويتعـني املشـروع،
 يف ومـؤثرا عنهـا مسـتقال قـرارا الرخصـة تلـك جتديـد معـه يكـون  ممـا امللـف تفحـص  إعـادة يسـتدعي الـذي األمـر البنـاء، رخـص  إسـناد

 890 .الّسلطة بتجاوز للطعن ذلك أجل من وقابل بذاته القانونّية الوضعيات
 حصـّة مفـرزة غـري عيـن حـق أو عـني ملكيـة يف فـأكثر شخصـني اشـتاك يف العينيـة احلقـوق جملـّة أحكـام حسـب  الشيوع يتمّثل -

 . منهم كلّ 
ته بقـدر املشـتك ابلشيء ينتفع أن  الشركاء من كلّ ل أن  العينية احلقوق جمّلة من 58 الفصل نصّ  ولئن -  ابلفصـل جـاء فقـد حصـّ
 إىل البلديّة استندت وطاملا .داللة أو صراحة الباقني برضى إال شتكامل يف شيئا حيدث أن  الشركاء ألحد ليس أنه اجملّلة نفس من   62
فـإن  الغـرض يف اعـتاض أي تقـدمي  عنـد الغيـا اعتبـاره علـى التنصـيص  مـع فيـه املطعـون  التخـيص  منحـت حـني داللـة املـالكني بقية رضا

 تسـوية الوضـعية بـني املـالكني ابلقسـمة أو رفضها سحب ترخيصها عقـب اعـتاض أحـد املـالكني، سـيما أنـه إبمكانـا منحـه اثنيـة بعـد
 .891لإللغاء عرضة قرارها جيعل الحدااثت، إقامة على ابالتفاق

 املـالكني مجيـع مـن املبدئيـة املوافقـة علـى حتصـل مىت بناء رخصة الشياع على املالكني أحد إسناد دون  حتول ال الشياع حالة إن  -
  892اآلخرين 

 
   2010ديسمرب  31ابريخ  1/  11486احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   885
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 17564احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد   886
  2010مارس  12بتاريخ  27514احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   887
   2010جويلية   1بتاريخ  27509لقضّية عدد احلكم الستئنايف الّصادر يف ا  888
  4بتاريخ   27640احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  و 2010ديسمرب  31بتاريخ  28018ا  احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد 889

   2010جويلية   1بتاريخ  27484احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد  و 2010ديسمرب 
 

   2010نوفمرب   24بتاريخ  1/ 16739كم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد احل  890
  2010جوان  10بتاريخ  27272احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد   891
 2010جوان   21بتاريخ  1/ 17384احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    892
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 أنّ  إىل لّنظـراب ، طريقـه يف السـفلي و األّول ابلطـابق إخـالالت إىل اسـتنادا اثن  ابقطـ بنـاء رخصـة إسـناد رفـض  مبـدئيا يعتـرب -
 إضفاء إىل سيؤدي ذلك خبالف القول أنّ  و يتجزأ،خاصة ال كلّ  هي اليت البناية يف ابلضرورة سيؤثر يةعمرانال املخالفات هذه تواصل

  .ملزمة لتاتيب خمالفة بناية على الشرعّية
 الّتهيئـة مثـال حـدده الـذي العمـومي الطريـق مسـار بتحـوير  املتعلـّق واجبهـا البلديـّة احتام وجوب من ملخالفا به متسك ما إن  -

 شأنه من ليس ثبوته فرض على و  فإنّه ، اهلندسي مثاله ليعدل كشرط  األجوار ألحد الراجع العقار من جزء هبدم ذلك و  عمراينال
 .893ةيعمرانال التاتيب ملخالفة ذريعة يكون  أن 

 ذلـك اختـاذ اتريـخ يف يكـون  البنـاء رخـص  مـاّدة يف الصـادر القـرار شـرعّية مـدى يف التثبـت أنّ  اعتبـار علـى والقضـاء الفقه استقر -
 . 894القرار
 .فيها نزاع وال وحمددة واضحة تسييجه املراد العقار حدود تكون  أن  يقتضي سياج إقامة يف التخيص  -

 أحجمـت ملـا أصابت البلديّة فإن  األطراف بني منازعة موضوع التسييج رخصة وضوعم العقار أن  امللف أوراق من ثبت ـ طاملا -
  .895 الفنية اللجنة موافقة رغم ذلك هلا تبني ملا للمدعي الرخصة تسليم عن

 اشتط أنه إال فوقه، البناء يف التخيص  دون  حتول ال الشياع على عقار ملكية أن  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه دأب لئن -
 املصـاحل فـإن  فوقهـا، بنـاء أشـغال إجنـاز املزمـع األرض ملكيـة حـول جـدي نـزاع وجـود صـورة ويف ومفـرزة، حمـددة امللكيـة تلك تكون  أن 
 القـائم النـّزاع فـض  حـني إىل ذلـك حصـول صـورة يف سـحبها أو املطلوبـة الرخصـة تسـليم عـن ابلمساك مطالبة تكون  املختصة داريّةال

  .896ةنائي بصورة امللكية بشأن 

.897خمالفتهـا علـى االتفـاق ميكـن ال الـيت ةمـر اآل القواعـد مـن هـي يـةعمرانال لّتهيئـةاب ةاملتعّلقـ القواعـد أن  عليـه املسـتقر مـن -
مـت مـن حـدود امللـك العمـومي البحـري صـدرت بعـد  25طاملا أن رخص البناء املطعون فيها اليت مسحت ابلبناء داخـل حـدود مسـافة 

نــوفمرب  22و الســكان بتــارخ  الّتجهيــزو التعمــري و مل حتــتم مقتضــيات قــرار التصــفيف الصــادر عــن وزيــر  بيــّةالّتا الّتهيئــةصــدور جملــة 
 يف احلط من مسافة التحجري يكون حكم البداية يف طريقه حني قضى إبلغائها .  أمرو مل يصدر   2010
مؤّسسـا  ابلفيضاانت ومهددة البحر سطح دون  تام 127 ارتفاعها منطقة يف العقار لوجود البناء يف التخيص  رفض  قرار يعترب -

 بصفته سلطة ضبط إداري عام بلدّيتمن القانون األساسي لل 74مبوجب الفصل    البلديّةية الراجعة لرئيس  الّضبطعلى الصالحيات  
 وجـود عـدم يعتـرب وال الفيضـاانت بينهـا ومـن والكـوارث واآلفـات احلـوادث مـن املتسـاكنني وأمن وسكينة راحة على السهر يف واملتمثلة

خطـر  وجـود ثبـت طاملـا الـرفض  لقـرار البلديـّة اختـاذ دون  حـائال التخـيص  مطلـب يف البـت اتريـخ يف عليـه مصـادق يـةعمران هتيئـة مثـال
  898حمدق سينجر عن تشييد البناء

  899إن فتح الباب من األشغال اليت ختضع إىل رخصة  -
  900احلصول على ترخيص يف البناء وجوبّيةمن  املشرع استثناها اليت األشغال قائمة ضمن العقارات تسييج يتنزل ال -

 الرخصـة مـن املعفـاة و  ضـرورية و عاديـة إصـالحات أو تغيـريات إدخـال إىل الراميـة األشـغال ضـمن تنـدرج ال التوسـعة أشـغال -
 .  1995901أوت 10يف املؤرخ الّتابّية الّتهيئة و السكان  و الّتجهيز وزير قرار مبقتضى املضبوطة و البلديّة

 
 2010جوان  18بتاريخ 11272احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عددر  893

 2010جويلية   2بتاريخ  1/  14661 احلكم البتدائي الّصادر يف القضّية عدد  894
   2010نوفمرب  27 1/  18396احلكم البتدائي الّصادر ففي القضّية عدد  895
   2010جانفي  27بتاريخ  1/  17391احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   896
   2010مارس  6بتاريخ   1/ 16744لّصادر ففي القضّية عدد احلكم البتدائي ا  897
   2010أفريل  8بتاريخ  27683احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   898
   2010جوان   5بتاريخ  1/ 18060احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد    899
   2010مربنوف 23بتاريخ  227390احلكم الستئنايف الّصادر يف القضّية عدد   900
  2010جويلية  6بتاريخ  1/ 17134احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   901
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 سنده جيد التخيص  ذلك أن  عن فضال صرحية، بصفة ذلك من استثناؤهاتّم  ي مل طاملا البناء يف للتخيص  األسيجة إقامة ختضع -
 .العام الطريق أو األجوار مع التاجع مسافة يف التقليص  جهة من الغري مبصاحل مساس من الوضعية تلك عن يتتب قد ما يف

لطة قبـل مـن ألمـراب للمعـن يسـلم قـرار شـكل يف كتابيـا البنـاء يف التخـيص  يكـون  أن  جيـب -  كـلّ  تقـدمي  وبعـد لـذلك املؤهلـة السـّ
   .902املختصة الفنية اللجنة استشارة خاصة ومنها قانوان املستوجبة الجراءات كلّ  واستيفاء الواثئق
 واقـي هيكـل فإن  احملمية، التارخيية ملناطقا ضمن املصنفة بوسعيد سيدي منطقة ضمن املّدعي يستغله الذي املقهى يوجد طاملا -

 .903لّتاثف ابكلّ يستوجب احلصول على ترخيص مسبق من قبل الوزير املبه 
 عند بشأنا املخالفات متابعة البلديّة على واليت للتخيص  املستوجبة األشغال من يعدّ   البناء هيكل من غرّي  مدرج قفص  بناء  -

 الّتابيـّة الّتهيئـة جملـّة مـن 84 ابلفصـل املقـّررة الجـراءات اتبـاع بعـد اهلـدم يف قـرار وإصـدار املسـبق االسـتخاص التـزام مـن التفصـي
  .904 والتعمري

 مـن عليهـا األوسـاخ تسـاقط مـن حلمايتـه مكتبهـا شـرفة تغطيـة بغايـة حديديـة "تينـدة " يف يتمثـل العارضـة أقامتـه مـا انّ  وحيـث -
 لتـّايلواب ابلمسنـت مشـّيدا بنـاء ميثـّل ال أقامتـه مـا انّ  ابعتبـار الغرض يف بناء رخصة على احلصول يستوجب ال ما وهو العليا، الطوابق

 جملة من 68 الفصل معىن على عليها تغيري إدخال أو موجودة بناية لتدعيم املقامة التميم أشغال قبيل من يعدّ  ال أنّه عن فضال اثبتا،
  .905 التعمري و الّتابّية الّتهيئة

  906ئي إبمتام البناء ال يقوم مقام رخصة البناءإن احلكم القضا -

 كـان  مـاكلّ  البلديـّة رئـيس إىل الّتابيـّة الّتهيئـة جملـة مـن 69 و 68 الفصـلني يرجع اختصاص تسـليم رخـص البنـاء طبـق أحكـام  -
 .املناطق من ذلك غري يف اجلهة إىل وايل  أو البلديّة املنطقة داخل التخيص  موضوع البناء

 بتتبـع ةاملتعّلقـ تلـك أو البنـاء رخـص  بتسـليم املّتصـلة صـالحياته تفـويض  البلديـّة لـرئيس بلـدّيتلل األساسـي ال جييـز القـانون  -
 وظـائف بضـبط املتعلـّق 2000 مـاي 2 يف املـؤرخ 911 عـدد األمـر تنصـيص  فـرض علـى و يـةعمرانال املـاّدة يف ةسـّجلامل املخالفـات

فـإن ذلـك التخـيص ابطـل وال  البلديـّة الـّدوائر رؤسـاء إىل إليهـا املشـار الصـالحيات ض تفـوي إجـازة على تسيريها طرق و البلديّة الّدوائر
 .القانوين النص  من ةمرتب أقل ترتييب أمراملطلوبة على قرار هدم طاملا أنه ورد ضمن  الشرعّية لّتايلعمل عليه و ال يضفي اب

تفـويض صـالحياته  البلديـّة لـرئيس جييـز قانونيـا ترخيصـا آخر يتشريع نص  أي ال و التعمري و الّتابّية الّتهيئة جملة عدم تنصيص  -
ةبتسليم الرخص أو إبصدار قرارات هدم أو بغلق حمـالت و بصـفة  يتعّلقسواء فيما   إحـتام عـدم عـن الناشـئة يف تتبـع املخالفـات عامـّ

 إمكانيـة كـلّ  ولقصـاء اتالختصاصـ هبـذه سـواه دون  البلديّة رئيس إفراد حنو املشرع نية إجتاه ية،يفيدعمرانال املاّدة يف املنطبق التشريع
 907.غريه إىل لتفويضها

 جرى عمل هذه احملكمة على إعتبار أّن صـدور حكـم مـدين ابت ال حيـتج بـه لتربيـر عـدم احلصـول علـى تـرخيص ضـرورة أنـّه ال -
   .908الّنزاع أطراف على آاثره تقتصر اليت و احلكم بذلك غريا تعترب اليت البلديّة جماهبة ميكن

 رخصـة علـى احلصـول قبـل األصـلية لصـبغته مغـاير نشـاط أي إىل للسـكىن معـد حمـل صـبغة تغيـري املكـتي أو للمالـك جيـوز ال -
 .909الغرض يف مسبقة
 

 
   2010ديسمرب  31بتاريخ  1/ 17294احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد      902
   2010جوان   7بتاريخ  1/ 16056احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد     903
   2010جويلية  15بتاريخ  27826القضّية عدد  احلكم الستئنايف الصادر يف  904
   2010أفريل  24بتاريخ  17370احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   905
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 15655احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   906
  2010 مارس  6بتاريخ  1/ 18427و  1/ 18353احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   907
  2010جوان   8بتاريخ  1/ 15066و  1/ 14870احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   908
 2010أكتوبر  25 1/  17006احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   909
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 بقرارات اهلدم:   ةاملتعل ق  اتالن زاع: الفقرة الثانية
 ل البناء املخالف  إيقاف أشغاقرارات ل لن سبة اب  أ (

 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةهذه  يف داريّةالانتهت احملكمة 

 مشموالت صميم من هو الذي األشغال إيقاف يف قرار ابختاذ املخالف للبناء التصدي قصد التدخل البلديّة رئيس على يتعني -
 تنكـر قـد يكـون  فإنـه وإال اخلصـوص هبـذا املقـررة القواعـد ظـل يف أبعبائهـا للقيـام مـدعوا يكـون  والـيت لـه املوكولـة االداري الضـّبط

  910.اجملال هذا يف الختصاصه

 أن  سيما ،ال إيقافهامّت   اليت األشغال واصل املخالف أن  إثبات عليها اليت الدارة على أبكمله حمموال يكون  الثبات عبء إن  -
 .911سليب فعل إبثبات ألمراب املعن مطالبة إىل يؤدي ذلك خالف

 إيقـاف لقـرار ابالمتثـال نفسـه اآلن  يف مطالـب املخـالف أن  والتعمـري ّتابيـّةال الّتهيئـة جملـة مـن 82 الفصـل أحكـام مـن يسـتوح -
 له ميكن حينها أصدرته، اليت الّسلطة إىل ابلقرار اتصاله اتريخ من الشهرين غضون  يف الوضعية تسوية يف التماس وبتقدمي  البناء أشغال

 املذكور األجل داخل االلتماس املخالف يقدم مل إذا فإنه قابل،امل ويف الغرض، يف بناء رخصة على واحلصول وضعيته بتسوية ينتفع أن 
 قـرار إىل االمتثـالمّت  وإن  حـىت ذلـك يف مقيـدة سـلطته وتكـون  املخـالف البنـاء هـدم يف قـرار ابختـاذ ملزمـا البلديـّة رئـيس أو الـوايل يكون 

 .912األشغال إيقاف
 شـرعّية علـى العـالم أو ابلتبليـغ ةاملتعّلقـ الخـالالت علـى أتثـري ال أنـّه كمـا التبليـغ وسـائل مجيـع انتهـاج لـإلدارة خمـوال يبقـى -

 فكلّـ امل العـون  قبـل مـن حمـّرر حمضـر بواسـطة األشـغال إيقـاف بقـرار العـالم انّ  علـى احملكمـة هـذه عمـل جـرى وقـد داريـّةال القـرارات
   .913القانوين العالم مكوانت كلّ  تكتسي طريقة ابلتاتيب

 

 رات اهلدم ختاذ قراال لن سبة اب ب(
 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 .914عن صاحبه  الّنظرقرارات اهلدم تتسم ابلصبغة العينية لكونا تتسلط على البناء بغض  -
من   املقامتني  الشرفة و النافذة سدم مبطلب البلديّة  رئيس إىل العارض توّجه طاملا و األقل ميكنه األكثر إبمكانه من أنّ  طاملا -

الرّد عليه، و احلال انه كان عليه، ملّا مل يّتخذ قرارا يف اهلدم، ان يّتخذ على    البلديّةقبل املتداخل بصورة خمالفة للقانون، ومل يتوّل رئيس 
 على  وحري  شرعي  غري يغدو السدم يف  قرار اخّتاذ  برفض  القاضي الضمن قراره فإنّ  إليهما، املشار الشرفة و النافذة سدم يف قـرارا  األقلّ 
 .915ابللغاء األساس ذلك

 نوافذ غلق أو اهلدم يف قرار ابختاذ يةعمرانال للتاتيب املخالفة للبناءات للتصدي التدخل صالحية البلديّة لرئيس  خول املشرع -
 . 916تكشف على اجلار يف صورة البناء دون ترخيص 

 .ذلك حيال تقديرية سلطة أي الدارة متلك وال هدمه يف قرار صدور إىل خالفامل البناء فوقه املقام العقار شيوع حالة تفضي -
917 

 
 2010ماي  18بتاريخ  26150احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   910
   2010جانفي    29بتاريخ  27274ة عدد احلكم الستئنايف الّصادر يف القضيّ  911
   2010أفريل  28بتاريخ  1/ 16925احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  912
  2010فيفري  9بتاريخ  1 /  18037احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد 913
 2010مارس  31بتاريخ  1/  16459احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   914
   2010مارس  9بتاريخ  1/ 17314م البتدائي الصادر يف القضّية عدد احلك  915
   2010جانفي   30بتاريخ  18265احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   916
   2010أفريل  28بتاريخ  1/ 16925احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  917
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 عـدم صـورة يف وتنفيـذه اهلـدم يف قـرار اختـاذ يف واملتمثـل قـانوان لـه املخـول الختصـاص ممارسـة البلديـّة رئـيس علـى لزامـا يكـون   -
 .918للتسوية القابلة غري املخالفات لقبي من تعد واليت العام الطريق على القانونّية االرتداد مسافة احتام
 للقانون  خمالفة بصفة إقامته ثبتت مىت منزل من يتجزأ ال  جزء  ميثل جدار هدم املسكن حرمة من وال  امللكية حق  من ميس  ال   -
 .919 فيه رخص امل غري البناء هدم يف قرار  اختاذ املختصة داريّةال للجهة أجاز والذي
 حالة يف أنه ضرورة الّتايب اختصاصه حدود  يف  هلا التصدي و رخصة بدون  البناء خمالفات على  قوف للو  مؤهل البلديّة رئيس  -     

  920التعمري. و الّتابّية الّتهيئة جملة من  84الفصل أبحكام عمال أجل بدون  تنفيذه و هدم قرار اختاذ عليه تفرض مقّيد اختصاص
 مؤسس غري أضحى منه بدال تسلمه قد املقاول أن  واحلال دعاءلإلست شخصيا تسليمه عدم من املّدعي به متسك  ما إن  -
   921ضرورة أن العربة ابتصال الستدعاء وتسليمه يف مكان األشغال لتحصل الغاية اليت جعل من أجلها  قانوان

من   84 لفصلا ملقتضيات حمتما يكون قرارها فإن  لسماعه األشغال مبكان  العارض استدعاء عليها املّدعى اجلهة توّلت طاملا -
 الّتهيئة جملة من 68 الفصل مقتضيات خيالف ثبوته فرض على العارض به احتج الذي العرف و التعمري. إن   الّتابّية  الّتهيئةجملة  

 .922والتعمري  الّتابّية
 قبيل من يعترب ذلك  ،فإنّ  بلدي عموميا ملكا   يعدّ  الذي العمومي مرّ امل حرمة  احتام دون  الّنزاع حمل السياج إقامة ثبت طاملا -

 جدوى كلّ  ينزع ما وهو أجل، دون  وتنفيذه اهلدم قرار ابختاذ مقّيدة حياهلا الدارة سلطة تكون  اليت و للتسوية القابلة غري املخالفات
  923ةجريّ الز  التدابري إختاذ قبل ابلتنبيه  الّشكلّية املآخذ عن

 البلديّة رئيس يكون  أن  على الّداللة يف واضحة والتعمري الّتابّية هيئةالتّ  جملة من 84 الفصل هبا النّاطق املشرّع إرادة جاءت -
 .924 املخالف البناء هبدم تقضي قرارات  اختاذ سوى يسعه ال أنّه ضرورة مقّيد اختصاص حالة يف رخصة بدون  البناء خمالفة حيال

 على األسقف أو احلاملة اجلدران  أو األسس وىمست يف بنيانه تداعي على الدليل قام مىت إالّ  للسقوط آيال البناء يكون ال  -
  .925 للمارة أو لشاغليه امرّ مست هتديدا يشّكل مبا تالفيه ميكن ال حنو

 العقار يكون أن  اشتاط حنو املشرع إرادة انصراف يفيد مما خلت أحكامه أن  1976 لسنة 35 عدد القانون  من يستشف -
 .926له واالستجابة لتخيص ا من متكينه طلب ملالكه يسوغ حىت للسقوط آيال

 مـن العـربة تبقى و أصالة البلديّة رئيس من موّجها الستدعاء يكون  أن  التعمري و الّتابّية الّتهيئة جملة من 84 الفصل يشتط مل-
 . 927تسوية قصد شخصيا البلديّة برئيس ليس و البلديّة ابملصاحل الّتصال قصد أيم  3أجل من املخالف متكني هو الجراء
 املخالفـات تتبـع هلـا ختـول الـيت و التعمـري و الّتابّية الّتهيئة جملة أحكام تطبيق نطاق يف البلديّة الدارة لفائدة املقررة الجراءات -
 عمـ أو يـةعمرانال التاتيـب او القـوانني مـع املنجـزة األشـغال تطـابق بعـدم اقتانـا حبكـم عينيـا طابعـا تكتسـي يـةعمرانال املـاّدة يف ةاملرتكبـ
ردع  البلديـّة علـى يفـرض مـا وهـو املسـتوجب، التخـيص  علـى األشـغال حصـول عـدم أو البنـاء لرخصـة املصـاحبة اهلندسـية األمثلـة

 .928املخالفات حسب الوضع الظاهرة دون التوقف على هوية القائم هبا
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البنـاءات  صـورة يف اهلـدم قـرارات إصـدار بسـلطة الـوايل أو البلديّة رئيس التعمري و الّتابّية الّتهيئة جملة من 84 الفصل أفرد طاملا -
 كـان  طاملـا املقامة دون رخصة، دون أن جييز إمكانّية تفويض تلك الصالحّية، فإن القرار املنتقد يغدو صادرا عن سـلطة غـري خمتصـة،

 .منه بتفويض  و املندينة شيخ تونس بلديّة رئيس عن نيابة كان  ولو حىت ابخلضراء البلديّة الدائرة رئيس قبل من ممضى
 الّتهيئـة جملـة مـن 84 الفصـل مقتضـيات احتمـت البلديـّة جهـة أنّ  العتبـار يكفـي العملـة، أحـد قبـل مـن السـتدعاء تسـلم إنّ -
 املنـزل صـاحب العامـل إعـالم واجـب انّ  إىل ابلسـتناد تنفيـذه، و اهلدم قرار اخّتاذ قبل املخالف مساع بضرورة ةاملتعّلق التعمري و الّتابّية

 .929 حقوقه على حريصا كان  إذا وضعيته لتسوية البلديّة مبصاحل يّتصل ان  إالّ  خرياأل هذا على وما الستدعاء، تسلمهب
 البنـاءات خبصـوص قرارهـا إختـاذ علـى البلديـّة يـرغم تـرتييب أو قـانوين نـصّ  يوجـد ال فإنـّه العارضـة، انئـب به متّسك ملا خالفا أنه -

 لـذلك تبعـا يسـتقيم ال و أعوانـا قبـل مـن املخالفـات هـذه معاينـة رهـني يبقـى األمـر ألن  حمـّدد أجـل يف يـةعمرانال للتاتيـب املخالفـة
 .930 للقانون  خمالفا كان  أشغال من ةاملّدعي اجنزته ما أنّ  ثبت طاملا عليها املّدعى البلديّة مواجهة يف املكتسبة ابحلقوق التمسك

والثاين  املعنّية  البناية خبصوص رأيها إبداء يف األوىل تقديرية بسلطة يتمتعان  اان ك وإن البلديّة رئيس بعدها الفنية ومن اللجنة  -
 صيانة خبصوص إختاذ القرار املناسب و املتمثل سواء يف اختاذ قرار هدم طاملا كانت البناية متداعية للسقوط، او الدعوة إىل إجراء

 او التقدير يف الفادح اخلطا صورة يف تتسلط اليت احملكمة هلذه الدنيا لرقابةا إىل ختضع الّسلطة تلك فإنّ  املغايرة، الصورة يف وترميمات
 .931 الوقائع  حتريف او لّسلطةاب الحنراف

 البلديّةّية املوكولة إىل الوايل خارج املنطقة عمراناّن الوقوف عند خمالفات البناء بدون رخصة يدخل يف صميم الصالحيات ال -
 حىت عبائها يف ظّل القواعد املقّررة يف هذا اخلصوص دون جواز معارضته إبكتساب احلقوق يف مواجهتهااليت يكون مدعّوا للقيام أبو 

  .932 امليدان  هذا يف املستوجب الستقرار زعزعة  إىل مراأل يؤول ال
 طاملـا احلـال صورة غري وهي الشرعّية الوضعيات على إالّ  ينطبق ال املساواة مبدأ أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -

اذ تـربّر شـرعّية غـري وضـعية يف جيعلـه مـا وهـو اخلـاص الّدولـة ملـك إىل راجعـة قطعـة علـىمّت  املـّدعي مـن املنجـز البنـاء أنّ  ثبـت  قـرار اختـّ
  .933 شأنه يف الزالة

 أنظـار عـن خترج التعمري و لّتابّيةا الّتهيئة جملة من الثاين الباب معىن على هلا التصدي و البناء برخص  ةاملتعّلق األحكام معاينة -
 اليت احمللّية  عمومّيةال اجلماعة رئيس بوصفه غريه دون  البلديّة رئيس بصالحيات اّتصاهلا حبكم الّتابّية الّتهيئة و والسكان  الّتجهيز وزارة

 معـه يكون  الذي األمر اخلصوص، هذا يف ّررةاملق القواعد ظلّ  يف أبعبائها للقيام مدعّوا يكون  اليت و هدمه املراد العقار بدائرهتا يوجد
 يف مـؤثر ملقـّرر مولـّد غـري املخالفـات ردع إىل دعوتـه إىل الرامـي املطلب عن الردّ  عن الّتابّية الّتهيئة و السكان  و الّتجهيز وزير إحجام

    934املطلب وّجه الذي للشخص  القانوين املركز
 املكان  بلدية على يوجب ما وهو حّقه يف اثبتة املخالفة جيعل ملكه حدود وخارج ترخيص  بدون  بناية إقامة املتداخل تعّمد أنّ -
 .والتعمري الّتابّية الّتهيئة جملة من 84 الفصل أحكام مبوجب هلا املخّولة الصالحيات وفق التدّخل
 ة ابعتبار أّن التحّوز ابلشريط التابع مللـكعليها عدم تدّخلها بضرورة احملافظة على النظام العام ابملنطق املّدعى البلديّةإّن تربير - 
ة هلـا أوكـل القـانون  أنّ  ضـرورة كـذلك عليهـا مـردود املتـداخل علـى يقتصـر وال الـنهج بـنفس القاطنني املتساكنني مجيع يهمّ  الّدولة  مهمـّ

 البنـاءات إحـداث يف تمـاديال علـى املخـالفني وتشـجيع الفوضـى إىل يـؤدي هـامّ امل تلـك تنفيـذ رفضـها وأنّ  يـةعمرانال املخالفـات ردع
 .935 هبا عمراينال والنسجام املنطقة مجالية تكفل اليت والتاتيب ابلضوابط التقّيد دون  الفوضوية
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 تنفيذ قرارات اهلدم: نسبة للاب (ج
 

 ة:الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 مسؤولة عن متابعة و تنفيذ قرارات اهلـدم الـيت تصـدرها و تتخـذ يف ذلـك مجيـع لديّةالبجرى عمل هذه احملكمة على اعتبار أّن  -
ةال القـوة اسـتعمال يف ذلـك مبـا الغايـة هـذه إمتـام قصد الواجبة الوسائل  مـن للتفصـي التـداعي حمـلّ  بشـغور تتعلـّل ان  هلـا ميكـن ال و عامـّ

  936مسؤولياهتا.
 املـاّدة يف خـاص إداري ضـبط سـلطة صـاحب بوصـفه البلديـّة رئـيس والتعمـري يـّةالّتاب الّتهيئـة جملـة مـن 84 متكن أحكام الفصـل -

 .املذكور الطار يف يصدرها اليت القرارات لتنفيذ مباشرة عاّمةال القوة استعمال صالحية من يةعمرانال
 جملـة مـن 84 الفصـل قتضـىعليها مبا يفيد حماولة تنفيذ قرار اهلدم ابستعمال الصـالحيات املخولـة  مب املّدعىعدم إدالء اجلهة  -
   .937اللغاء و متعني طريقه غري يف فيه املطعون  جيعل القرار والتعمري الّتابّية الّتهيئة
 مـن خطـريا إجـراءا يعـد إّنـا هلـا املالصـقة ابلحـدااثت أو ابألرض ودعـائم ارتكـازات مـن هلـا مبـا البنـاءات إزالـة يف املتمثـل اهلـدم -

مــن جملــة  الرّابــعوالواقعيــة للمعنيــني بــه غــري أن املشــرع أقــره صــلب البــاب الثــاين مــن العنــوان  القانونيـّـةوضــعية التــأثري أثــرا كبــريا يف ال شــأنه
برخص البناء واملتمثلـة مـن انحيـة يف البنـاء دون رخصـة وغـريه  ةاملتعّلقوالتعمري كجزاء جتاه املخالفات الصارخة لألحكام   الّتابّية  الّتهيئة

 الـذي أو بشـأنه التسـوية املختصـة اللجنـة تـرفض  الـذي للرخصـة املخـالف البناء يف أخرى انحية ومن اجمللة من 84 الفصل تضمنه مما
  .اهلدم قرار تفادي إمكانية نفسه على مفوات املخالفة مواصلة يف ويتعنت األشغال إيقاف لقرار االمتثال أجنزه من أيىب

 هلـا خمـوال حمدد أجل يف وبتنفيذه بل فحسب اهلدم قرار ابختاذ ال الدارة تتقيد أن  إليها املشار العقوابت تطبيقل ضماان املشرع اقتضى
ةال ابلقـوة االسـتعانة ذلـك يف  املخـالف، نفقـة علـى اخلـربة، أبهـل واالسـتعانة األجـوار حقـوق مراعـاة علـى ذلـك يف حممولـة وهـي عامـّ

 لـرفض  الصـعوابت هبـذه التـذرع الّدولـة مؤّسسـات يف املـواطن لثقـة ضـماان هلـا ميكـن ال أنـه غـري ابهلـدم الكفيلـة الطـرق تطبيـقو  لتحديـد
 .938شرعّية بصورة التنفيذ
 ذلـك دون  حـال الـذي السـبب زوال بعـد قـانوين تـرخيص  دون  مقـام بنـاء شـأن  يف الصـادر اهلـدم قـرار بتنفيـذ ملـزم البلديـّة رئيس -

  939قضي بشرعيته واملتمثل يف صدور قرار يف توقيف التنفيذ بشأنه وذلك بصدور حكم يف األصل ي
والتعمري عن واجب استكمال إجراءات تنفيذ قرار اهلدم طاملا أّن  الّتابّية الّتهيئةال تغن التتبعات اجلزائية املنصوص عليها مبجلة  -

   940يةنعمراال املخالفات ردع قصد خمتلفة آاثرا منهما كلّ  حتمل قانونيتني وسيلتني من املختصة السلط متكني إىل اجتهت املشرّع نية
 

 ية:  عمرانال الت هيئةأبمثلة  ةاملتعل ق  اتالن زاعالفقرة الثالثة: 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 ملركـزاإّن القرار القاضـي بفـتح طريـق بعقـار العـارض يعـّد مـن القـرارات الكاشـفة الغـري قابلـة للطعـن فيهـا ابللغـاء الـيت ال تغـرّي يف  -

 هذه ّية للبلديّة الذي برمجعمرانال الّتهيئةمقتضيات مثال  تطبيقالقانوين للمّدعي ضرورة أّن دور الدارة يقتصر يف وضعّية احلال على 
  .941 العارض أبرض الطريق
 الـواردة يـةعمرانال تيـبالتا مـع موقعه لتعارض حمل غلق للبلدية جيوز ال لألفراد القانونّية راكزوامل الوضعيات استقرار على حفاظا -
 .942منه املشتكى النشاط بوجود الّتصريح لوثيقة الحقة بصورة

 
   2010جانفي   5بتاريخ 1/ 18173 احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  936
  2010أكتوبر  30بتاريخ  1/ 16868احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   937
  2010فيفري  25بتاريخ  27521احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد    938
   2010أفريل  8بتاريخ  26985احلكم الستئنايف الصادر يف القضّية عدد   939
  2010جويلية  2بتاريخ  1/ 18431تدائي الّصادر يف القضّية عدد احلكم الب  940
   2010جانفي   5بتاريخ  16978/1احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   941
   2010جوان   21بتاريخ  1/ 18240احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  942
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 مبقـر أو البلديـّة مبقـر بتعليقـه املعنيـّة احملليـّة للجماعـة الذن  خـالل مـن صـوره و الّتهيئـة مثال مبشروع العالم شكل املشرع حّدد -
 . 943ة.الّتونسيي للجمهورية الّرمسالعالم املسموعة و املكتوبة و ابلرائد  املعتمدية أو الوالية مث بنشر إعالن إستقصاء يف شأنه بوسائل

 بصـفة تسـري عليـه إدخاهلـاتّم يـ الـيت التنقيحـات أن  ابلتقسـيم املتعلـّق الشـّروط كـراس علـى يـةعمرانال الّتهيئـة مثـال علويـة تقتضي -
  .944به املشمولة التقاسيم على مباشرة
مثــال  مراجعــةة و ابلصــحف اليوميــة لعــالم العمــوم مبشــروع الّتونســيي  للجمهوريــة الّرمســثبــوت نشــر إعــالانت إستقصــاء ابلرائــد  -
   945الكافة به يعارض عليه لإلعتاض اجملال فتح و الّتهيئة

 السـاحات فقـط يشمل والتعمري الّتابّية الّتهيئة جملة من 21و 20 الفصلني أحكام وفق الحدااثت من وغريه البناء حتجري إن  -
 أصحاهبا إلتزم اليت هلا اجملاورة العقارات على ذلك ينسحب وال عليه املصادق يةعمرانال الّتهيئة مثال وفق ابلتخيص  املشمولة اخلضراء
  .946 الغرض يف إليهم املسندة التاخيص  ابحتام

 تثريـب ال فإنـه املنطقـة، علـى طبقاملن الّتهيئة مبثال عمومّية كطريق إدراجه عرب الّنزاع موضوع مرّ للم البلديّة ملكية تثبت مل طاملا -
  947.عليه العتداء عملّية  بردع الكفيلة التدابري ابختاذ يبادر مل حينما البلديّة رئيس على

 الّتهيئـة جملـة مـن 20 الفصـل معـىن علـى يـةعمرانال الّتهيئـة مبثـال املربجمـة الطريـق حتديـد عملّية مباشرة دون  حتول ال العقار ملكية -
 جتـاوز تثبيـت حـدود الطريـق إىل فتحـه املعنيـّة داريـّةالري إال أنا ال ختول يف نفس الوقت وأبي حال من األحوال للجهـة والتعم الّتابّية
 عليهـا املنصـوص امللكيـة كسـب أسـباب طبـق الدارة إىل الّتهيئـة مبثـال املشـمول العقـار ملكيـة تنتقـل مل مـا العمـوم جلـوالن  وهتيئتـه

 .امللكية حلق الدستورية ابحلماية واقتضاء لعينيةا احلقوق جملة من 22 ابلفصل

 انتقال يفيد أن  شأنه من ما غياب يف شرعّيةلل فاقدا يكون  يةعمرانال الّتهيئة مبثال مربجمة طريق فتح إبعادة البلديّة رئيس قرار إن  -
  .948النتزاع إىل ابللجوء أو لّتقاضياب أو ابلتاضي سواء وذلك ابلطريق املشمول العقار من اجلزء ملكية

 مقتضـيات مراقبـة بصـالحية يتمتـع كما العامني واألمن والراحة السكينة خبصوص العام الّضبط بصالحية البلديّة رئيس يتمتع  -
 949البلديّةية ابملنطقة عمرانال الّتهيئة

 

 : اإلداري الض بط: القسم اخلامس
 

 :  قانويناإلداري ولنظامه ال الض بطملفهوم  عام ةالاملبادئ : األو لالفرع 
 

 : الّتايلانتهت احملكمة يف هذا اخلصوص إىل تثبيت املبادئ 
 الضابطة أعوان  بوظيفة ةاملتعّلق  األعمال كلّ  استبعاد تقتضي داريّةال والضابطة العدلّية الضابطة أعمال بني الفصل قاعدة إن  -
   .يالدار  القاضي  والية عن التسجيل شهادات وسحب وتصفيتها العرابت كحجز  العدلّية
  .950العدلّية الضابطة إطار يف يندرج القضاء على وإحالتها العرابت تسجيل لشهادات الّنقل وزارة مصاحل سحب -
 حتقيق إىل يهدف فيه املطعون  القرار أنّ  ثبت وطاملا  وعليه معها تعارضها صورة يف اخلاّصة املصلحة على ترّجح عاّمةال  املصلحة -

   .951والقانون  الواقع حيث من سليمة أسانيد على مبنيا يكون  فإنّه  ةاملدرس تالميذ جلميع عاّمةال  املصلحة

 
   2010جوان  7 بتاريخ 1/ 13233احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   943
   2010أفريل  28بتاريخ  1/  16404احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   944
  2010جويلية  6بتاريخ  1/ 15246احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  945
   2010فيفري   22بتاريخ  1/ 18590احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   946
   2010جويلية  7بتاريخ  1/ 13320 القضّية عدداحلكم البتدائي الصادر يف  947
   2010فيفري   22بتاريخ  1/ 16469احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد  948
   2010مارس  6بتاريخ  17701احلكم البتدائي الصادر يف القضّية عدد   949
 2010مارس  23بتاريخ  17945/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    950
  2010جانفي  5بتاريخ  1/ 17858عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائيكم  احل  951
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   حصول املخالفة يف اتريخ سابق للتفّقد الذي قامت به الدارة ال حيول دون إاثرة التتبع. -
  خلطر حد لوضع ضروري اخّتاذه املزمع الجراء كان  مىت إالّ  معني ضبطي إجراء ابختاذ ملزمة الداري الّضبط سلطة تكون  ال -

 . حمدق انجم عن وضعية ذات خطورة خاصة على النظام العام
الداري، فإن رفض هذه األخرية التدخل   الّضبطهبا ليست ابخلطورة اليت تستوجب تدخل سلطة    املّدعىمىت ثبت أن األضرار   -

 .  952اليعّد خمالفا للقانون 
 ترمي أنا81 الفصل تضمن اليت البلديّة ابلتاتيب فلّ كم البلديّة رئيس أن  بلدّيتلل األساسي القانون  من80 الفصل اقتضى -

   953. التلوث ومظاهر عاّمةال  ابلسكينة املخلة األعمال جتنب إىل
 عاّمةال  السكينة ضمان  شأنا من اليت التدابري اختاذ على ، الداري الّضبط لسلطة ممارسته  إطار يف حممول البلديّة رئيس إن  -

ابملنطقة الصّحةو  العام  اب  البلديّة  والنظام  إليه  ابملنطقة  عمران ال   الّتهيئة مقتضيات مراقبة بصالحية يتمتع كما  954. لّنظرالراجعة  ية 
 955البلديّة 
 مطابقتها عدم أو مطابقتها مدى من  للتحقق مدعوا يكون الداري القاضي فإنّ  قرارها أسباب عن الدارة أفصحت إذا  -
 مدى من التثبت حدّ  إىل الداري الّضبط ميدان  يف متتد اليت رقابته إجراء خالل من إليها انتهت اليت النتيجة يف ذلك وأثر للقانون 
  956 .حتقيقها  إىل ترمي اليت واألهداف هبا حفت اليت الظروف مع بعنوانا املتخذة التدابري تناسب
القرارات   - تعليل  القانون على ذلك   الّضبط  اّدةمب  ةاملتعّلقلئن كان  إذا نص  صراحة فإن الدارة تكون    الداري غري وجويب إال 
 957أو املانعة هلا.  عاّمةالية املقلصة للحريت الّضبطبتعليل قراراهتا  ملزمة

 التشريعية ابلقواعد الدارة تقّيد ضرورة تقتضي اليت الضوابط من جمموعة إىل خيضع الداري الّضبط لنشاط الدارة ممارسة -
  958. العام و مستوجبات الضرورة النظام مقتضيات تربرها ضّيقة حدود يف إالّ  منها حتدّ  أال و  احلريت و للحقوق املنظمة
 .959 به للمخاطب الذاتية احلقوق على  أتثري له بقرار األمر تعلق ماكلّ  املخالف  إىل الستماع الدارة على يتعني -
حجز   يف قرار  لختاذ بلديّةال رئيس تدخل فإنّ  ،الّنزاع  على األّنوذجي الصحّية التاتيب قرار إنطباق عدم عن الّنظر بقطع -

تسببه يف الخالل ابلراحة و كل ثبوت  املنطقة    عاّمةال  الصّحةب، يف صورة  إطار ممارسته لصالحياتالبلديّةملتساكن  يدخل يف   ، 
 .960بلدّيتلل األساسي القانون  من  85إىل  80الفصول ملقتضيات طبقا له املسندة العام الداري الّضبط
الثاين أو يعّد الحتياط من ال  - وسائل املستحدثة من تقنيات متنّوعة، على غرار حمطات اهلاتف اجلوال سواء منها من اجليل 

 من عنها، الناشئة املخاطر حجم على الدالة املوضوعية املؤشرات غلبت مىت لتبعاهتا، التحّسب خالل  من عواقبها تقدير الثالث، و
 أبعبائها للقيام مدعّوا يكون  اليت و البلديّة رئيس إىل املوكولة عاّمةال  الصّحة اتمتعلق من ابعتباره الداري الّضبط صالحيات صميم

 961ظل القواعد املقّررة هبذا العنوان حىت ال يكون حيال املقضي يف خصوصها بعد فوات األوان. يف
 تلك على املبنية أعماهلا يشوب ما بقدر إال ذلك  يف عليها رقابة ال  و لإلدارة املتوكة املالءمات من عاّمةال املصلحة تقدير -
 962.لّسلطةمن خطأ فادح يف التقدير أو احنراف اب الغاية

 
 2010جويلية   14بتاريخ  1/ 15131عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    952
   2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 16614عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    953
  2010جويلية   14بتاريخ  1/ 99518عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    954
   2010مارس  6بتاريخ  17701عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    955
  2010أكتوبر  22بتاريخ  1 /13667عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    956
   2010ديسمرب   30بتاريخ  1/ 19291عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    957
  2010جويلية  7بتاريخ  1/ 10722عدد قضّيةالّصادر يف ال تدائيالباحلكم    958
  2010جويلية  6بتاريخ  1/ 15751عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    959
   2010جوان   11بتاريخ  1/ 18922عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    960
   2010ديسمرب  31ريخ بتا 14580/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    961
   2010جوان  7بتاريخ  1/ 13233عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    962
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 حدود تتجاوز قضائية رقابة إىل عاّمةال احلريت مبمارسة القتانا استثنائية صبغة اكتسائها حبكم  الداري الّضبط تدابري ختضع  -
دأب فقه القضاء الداري و   حتقيقه إىل يسعى الذي اهلدف مع سبهتنا ومدى يالّضبط الجراء من اجلدوى على لتتسلط املشروعّية

املنع    الّتصريحعلى   إجراءات  مع  عاّمةال بعدم مشروعية  متالئمة  أنا كانت غري  ثبت   النظام على احلفاظ مقتضيات واملطلقة مىت 
 963. العام

 من 73 الفصل هلا خوهلا الذي اخلاص يالدار  الّضبط لسلطات ممارستها إطار يف صحيفة حجز لقرار الدارة اختاذ يندرج -
 964. العدلّية  الضابطة سلطات عن تلك طبيعتهاب وتستقل الصحافة جملة

 

 :اإلداري الض بط  اد ةت املختلفة ملتطبيقاالفرع الثاين: ال 
     :وطني ة وبطاقة التعريف ال جبوازات السفر ة املتعل ق ات الن زاع: األولالفقرة 

 

 ال إىل إقرار مجلة من املبادئ يتمّثل أمّهها يف ما يلي: خلصت احملكمة يف هذا اجمل 

من الدستور أن احلق يف التنقل داخل البالد وإىل خارجها، والذي يعد احلق يف احلصول    10يستوح من أحكام الفصل    -       
 القانونّية  القواعد هرم يف قاعدة أعلى صلب دستورية منزلة املشرع نزهلا اليت األساسية احلقوق من يعترب فروعه، أحد سفر جواز  على

 نص  فيما الدستورية احلقوق زمرة إىل احلق هذا بضم اكتفى الدستور أن  ابعتبار القانون  جملال املتوكة األمور من تنظيمه مسألة تبقىو 
 965. تشريعي نص  مبوجب وشروطه حدوده ضبطتّم ي أن  على

 كفلها اليت التنقل حبرية االرتباط وثيق هو سفر جواز على احلصول يف احلق أن  اعتبار على احملكمـة هذه قضـاء فقـه ستقرا  -
 .966صراحـة القانـون  جييـزه ما حـدود يف إالّ  احلق هذا من احلد ميكن  ال وأنه الدستور من  10الفصل
 967.يهف للبت هلا املخول األجل خارج الدرس قيد يزال ال سفر جواز على احلصول مطلب  أبن  التمسك لإلدارة يسوغ ال -
 وطنّية تعريف بطاقة استخراج يف عشرة الثامنة سن بلغ تونسي مواطن كلّ  على احملمول الواجب من انطالقا لإلدارة، ليس  -

 ،وطنّيةال التعريف ببطاقة املتعّلق 1993 مارس 22 يف املؤرخ 1993 لسنة 27 عدد القانون  من 3 و األّول الفصلني ألحكام وفقا
  الّشروط  كلّ ل امللف استيفاء عدم لديها ثبت مىت حترص، أن  عليها يتعني بل األسباب من سبب  ألي البطاقة تلك منح ترفض أن 

 968. ملفه شاب الذي النقص  أو اخللل بتدارك ألمراب املعن تطالب أن  املستوجبة، القانونّية
صدور    العدلّيةالتتبعات    - اشتط  القانون  أن  ذلك  السفر،  جواز  جتديد  رفض  إىل  آليا  تؤدي  النيابة  ال  عن  ذلك  يف  طلب 

 969. عمومّية ال
حق   هو التنقل يف  املواطن حق أن  طاملا ابللغاء حري سفره  جواز جتديد من املّدعي متكني  برفض  القاضي القرار يكون  -
 السفر  جبوازات املتعّلق 1975 ماي 14 يف املؤرخ 1975 لسنة 40 عدد القانون  شروطه ونظم الّتونسي الدستور كفله أساسي

  970. املطلوبة الوثيقة على  احلصول دون  حيول قانوين مانع أي وجود يفيد ما يربز مل وطاملا السفر قوواثئ
 شأنه من ما وهو التنقل حرية مبمارسة تتصل اليت األساسية احلقوق من جتديده يف أو سفر جواز على احلصول يف احلق يعترب  -

 .971ة مرّ ومست اصلةمتو  بصفة ممارستها جيوز اليت احلقوق فئة ضمن أن يدرجه

 
   2010أكتوبر  27بتاريخ  15273/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    963
  2010جوان   23بتاريخ  13285عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    964
  2010جوان   23بتاريخ  16143/1عدد  قضّيةيف ال  الّصادر البتدائياحلكم    965
  2010أكتوبر  22بتاريخ  1/ 16579عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    966
   2010أكتوبر  25بتاريخ  6395/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    967
   2010 ديسمرب  22بتاريخ  1/ 18873عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    968
   2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 19748عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    969
  25بتاريخ  19964/1عدد قضّية الّصادر يف ال البتدائياحلكم  و 2010أكتوبر  27بتاريح  1/ 120514عدد قضّية الّصادر يف ال البتدائياحلكم  970

   2010ماي 
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 االستجابة رفض وأنّ  تونسي كلّ ل قانوان مكفول حقّ  هو صلوحّيته يف الّتمديد أو وجتديده سفر  جواز على  احلصول إن -
 مسعة من أو العاّمني واألمن الّنظام من ينال أن  شأنه من ألمراب املعن سفر أنّ  لإلدارة ثبت مىت  استثنائيا أمرا يبقى احلق ذلك ملمارسة

 . ة الّتونسي دالبال
 طبق  الدارة على  حممول العامني والنظام األمن  من  ينال أن شأنه من  سفره وأن أمنية حتفظات حمل العارض أنّ  إثبات عبء   -

 972استقر عليه فقه قضاء هذه احملكمة.  ما
 أن يقتضي تبلديّ لل األساسي القانون  من  74 الفصل مقتضيات من صالحيات من هيستمدّ  مبا البلديّة رئيس تدخل إنّ   -

 من التحقق منه يستوجب ما وهو البناءات هذه فيها تقع اليت البلديّة املنطقة يف العام النظام مكّوانت  كافة على  ابحملافظة يكون مربرا
   973   .عنه ينجم الذي الضرر حجم مع  املتالئم الجراء واختاذ البناء هذا جراء من العام النظام يهدد الذي اخلطر وجود

  13ابلفصل    الواردة االستثناءات توفر على بناء السفر جواز جتديد أو تسليم رفض  هلا ختّول تقديرية بسلطة الدارة تمتعت لئن  -
 يف امرادف ليس  ذلك فإنّ  ،جبوازات السفر وواثئق السفر  املتعّلقو   1975ماي    14املؤرّخ يف    1975لسنة    40من القانون عدد  

 القرارات جعل  إىل املطاف ناية يف يؤول  حنو  على لسلطتها إطالق  ذلك  خبالف  القول ة أنّ ضرور  رقابة كلّ  من لعفائها مؤّداه
 .974عليها رقابته بسط من القضاء منع وإىل ،الشرعّية مبدأ إىل اخلضوع  عن مبنأى اجملال هذا يف الّصادرة
 الذي االداري القاضي لرقابة ثة من و ةاملشروعيّ  ملبدإ خاضعا يبقى لألجانب االقامة بطاقة  منح صالحية االدارة  ممارسة إن  -

 975. القرارات اليت تصدرها يف هذا االطار إال بتعليلها تعليال قانونيا مستساغا شرعّيةلن يتمّكن من بسط رقابته على 
   

 : مبقر رات الغلق ةاملتعل ق  اتالن زاع :الفقرة الثانية
    

 ئ يتمّثل أمّهها يف ما يلي: خلصت احملكمة يف هذا اجملال إىل إقرار مجلة من املباد
االقتصاد  وزير  حمل حيل أن  بلدّيتلل األساسي القانون  له خوهلا اليت العام االداري الّضبط سلطة نطاق يف البلديّة لرئيس ليس  -
 976. ائيان ال وقتيا الغلق يكون أن  وشريطة العام النظام يهدد حمدق خطر وجود عند إال الّتجاريّة احملالت غلق ويقرر الوطن
يعّد   الجراء، هذا أنّ  ذلك الغلق، قرار إبطال إىل  جتاهلها يؤدي اليت األساسية الجراءات من لسماعه املخالف إستدعاء يعدّ   -

 بقرار   األمر ما تعلق  كلّ و بدون نص  لمبدأ عام للقانون جيب احتامه و   هوتفتح له إمكانية تسوية وضعيته و   ضمانة أساسية لفائدته
 977.جزاء شكل القانوين للشخص أو يكون يف  املركزميس من 

 متواصلة مهمة  هي هلا الراجعة ابملناطق  بلدّيتال  ملصاحل املوكولة عاّمةال والسكينة الصّحةو  الراحة على  احلفاظ مهمة أن  طاملا  -
رغم  املخالفة بردع الكفيلة ريالتداب اختاذ عن البلديّة رئيس إعراض فإن  ،النشاط ملمارسة املسبق الداري التخيص  يف حدا هلا ال جتد

 978.ثبوهتا مبوجب االختبار املأذون به قضائيا يعترب من قبيل التنكر الختصاصه بصفته سلطة ضبط إداري عام
إختصاص إمضاء   البلديّةإليه أعاله إمكانية تفويض رئيس    مإاملو   1942أفريل    30طاملا مل تتضمن أحكام القرار املؤرخ يف    -
 مبا جهة أخرى، أية إىل الختصاص ذلك تفويض  املذكورة  للسلطة يتسىن ال فإنّه هبا، سري بغاء  إرتكاب يثبت اليت النزل غلق قرارات

 
 31بتاريخ 1/ 18333عدد قضّيةالّصادر يف ال  البتدائياحلكم   و  2010جويلية    2بتاريخ  120064عدد  ّيةقض الّصادر يف ال البتدائياحلكم    971

   2010ديسمرب 
 

   2010نوفمرب   27بتاريخ  1/ 16397عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم    972
 2010ديسمرب  31بتاريخ  12932/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    973
   2010ماي  28بتاريخ 1/ 16107عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    974
   2010فيفري   25بتاريخ  1/ 13890عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    975
   2010جويلية   15بتاريخ  26504عدد قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  976
 2010جوان  7بتاريخ  1/ 15 152 عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    977
    2010جويلية  15بتاريخ  27183عدد قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال   978
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 الختصاصعيب   على منطوي تونس بلدية رئيس عن نيابة حبر بباب البلديّة الدائرة رئيس قبل من املنتقد الغلق قرار إمضاء معه يغدو
 979.األساس ذلك على ابللغاء حري 

 يف املؤرخ2006 لسنة59 عدد القانون  من 10 الفصل حكامأب عمال الصّحي الداري الّضبط سلطةب البلديّة رئيسخيتص    -
ية الّضبط  الّسلطةهذه    ممارسة  إطار يف و    احمللّيةابملناطق الراجعة للجماعات    الصّحةمبخالفة تراتيب حفظ   املتعّلق  2006أوت14

 نوفمرب 7 يف املؤرخ 1959 لسنة 147 عدد  القانون  أحكام عن  الّنظر  بقطعمقهى    غلق قرار  اذ لختّ  قانوان املؤّهلة الّسلطة هو  ف
 رخص  حبذف املتعّلق 2004 أوت  2 يف املؤرخ 2004 لسنة 75 عدد القانون  املماثلة وأحكام واحملالت  ابملقاهي املتعّلق 1959

 980. والسياحية الّتجاريّة بعض األنشطة ختص  إداريّة موجبات مراجعةو 
 

   :داري ة اإلابلرخص   ةاملتعل ق  اتالن زاع :الفقرة الثالثة
 

 ة: الّتالي ئهذا اجملال إىل إقرار املباد انتهت احملكمة يف
 

 رخصة على احلصول قبل األصلية لصبغته مغاير نشاط أي إىل للسكىن معد حمل صبغة تغيري املكتي أو للمالك جيوز ال  -
  981.الغرض يف مسبقة
قرار   مبوجب الّسياحة وزير  و احمللّية الّتنميةو  الّداخلّية وزير  من  كلّ ل املالهي ألعاب ترخيص  منح إختصاص املشرع أسند طاملا  -
ذات   عن يصدر أن  جيب جتديده رفض أو التخيص  ذلك جتديد قرار فإن  املالهي، ألعاب جلنة  رأي أخذ بعد عنهما يصدر مشتك

 982. الختصاصتوازي  قاعدةالسلطتني عمال ب 
 983.الداري للقاضي الدنيا للرقابة ذلك يف ختضع فإنا داريّةال التاخيص  منح يف تقديرية بسلطة الدارة تتمتع لئن -
  984.ملوثة غازات لفراز كذلك و للضجيج مصدرا كانت إذا الصّحةمحام خمّلة بقواعد  إقامة تكون  -
 تعليال يعد معّياتاجل قانون  ومقتضيات تتطابق ال لجمعيةل األساسي النظام أحكام بعض  أن ذكر  على  الدارة جهة اقتصار  -

 985غري كاف ابعتبار أنا مل توضح الفصول املخالفة وأوجه خرقها ملقتضيات القانون املشار إليه. 
 التطوع على ابألساس القائم معّيايتاجل النشاط أهداف تدعم ان  شانا من بضماانت معيّاتاجل تكوين املشرّع حق   أحاط  -
 يقتضي ما وهو سياسي، توظيف كلّ  عن بعيدا وجه  احسن على ملمارسته املالئمة الظروف توفري إىل توصال  املدين  جملتمعا داخل
 986السياسية. األحزاب قانون  على معىن سياسي حزب إطار يف ممارسته جلواز السياسية الصبغة يكتسي نشاط كلّ  عن فصله

سواء كان بقرار أحادي اجلانب أو اتفاقيا، ال ينشىء لفائدة املستفيد منه  ما من شك ان الشغال الوقيت للملك العمومي،    -
لذلك  تبعا خاضع وهو عاّمةال املصلحة مقتضيات متليه ما حسب وقت أي يف فيه للرجوع قابال يبقى ابعتباره البقاء يف حق أيّ 

   987.ذلك جراء ضرر من يلحقه ما بعنوان  عويض ت على احلصول يف حمفوظا به املعن حق يبقى أن  على لإلدارة، التقديرية للسلطة
 العمومي امللك إشغال تراخيص  إسنادها عند العمل هبا اجلاري والتتيب القانونّية القواعد احتام داريّةال  اجلهة على يتعني  -

 988. الّتجارةو الّصناعة  حرية مبدإ من احلد إىل ذلك  ال يؤدي حىت

 
  2010جويلية   13بتاريخ   1/  14332و  1/ 14308عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    979
  31بتاريخ   1/ 16614عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائي احلكم  و   2010ديسمرب  21بتاريخ  17142/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    980

   2010ديسمرب 
 

   2010أكتوبر  21بتاريخ  1/  17006 عدد قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  981
  2010جويلية   7بتاريخ  1/ 17830و  1/ 16831عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    982
 2010ديسمرب  31بتاريخ  16080/1عدد  قضّيةيف ال  الّصادر البتدائياحلكم    983
   2010جانفي  29بتاريخ  27513عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  984
   2010أفريل  29بتاريخ  1/ 14982عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    985
  0102جوان   22بتاريخ  13381/1عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    986
   2010جوان   1بتاريخ  16926/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    987
   2010ديسمرب  31بتاريخ  13019/1عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    988
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، إال أنه جعل ممارسة هذه احلرية منظمة يف إطار القانون ال ميكن  معيّاتتكوين اجل لئن كرس الفصل الثامن من الدستور حرية -
  989.إىل أكثر من صنف النتماءلنفس اجلمعية 

 مجيع حذف بعد الّداخلّية وزير من بقرار عليه املصادقةتّم  ت شروط كراس إىل األّول الّصنف من املقاهي استغالل خيضع  -
رخص  حبذف املتعّلقو  2004 أوت 2 يف املؤرخ 2004 لسنة 75 عدد القانون  بصدور األّول الّصنف نم ابملقاهي ةاملتعّلقالرخص 

ملمارسة نشاط  الوايل عن الصادر التخيص  فإنّ  وعليه، والتفيهية والسياحية الّتجاريّة األنشطة بعض  ختص  إداريّة موجبات مراجعةو 
 ب التزيد ليس من شأنه أن ميّكن املستفيد به من حقوق جديدة قابلة للتأثريهو قرار متخذ من اب األّول الّصنفاستغالل مقهى من 

 990. للغري القانونّية راكزامل يف
قرار    شرعّيةية وال أتثري لوجوده من عدمه على  عمران ال   الّتهيئةمقتضيات    تطبيقب  يتعّلقإن التخيص البلدي املسبق يف البناء إّنا    -

احلصول  استلزام الرخصة تلك منح وشروط لصيغ املنظمة النصوص تتضمن مل طاملا خاصة رسة مد فتح يف ابلتخيص  الوايل القاضي
 . النشاط ممارسة يف التخيص  قبل البناء يف رخصة على املسبق
  جواراأل حقوق تعترب الو  دنيا   رقابةإالّ   هي ما نشاط أو  حرية ممارسة يف التخيص  قرارات على املسلطة القضائّية الرقابة إن  -

 ال حدا بلغت مىت إال تكون كذلك ال اجلوار مضار وإن  ما جتاري نشاط ممارسة يف للتخيص  لّنسبةاب الشرعّية مصادر من صدرام
 991. العادي النسان  يتحمله أن ميكن

تعليم  ت مؤّسساابستغالل  املتعّلق الّشروطابملصادقة على كراس  املتعّلقو  2002فيفري   5املؤرخ يف  الّنقليؤخذ من قرار وزير  -
 يف املختصة  راكزامل استغالل أن  العرابت، سياقة جمال يف الّتكوين يف املختصة راكزامل ابستغالل املتعّلق الّشروط وكراس العرابت سياقة

 كنمي أنه هذه اخلصوصية آاثر من فإنه لّتايلواب ،الّتصريح نظام إىل وإّنا الرخصة نظام إىل خيضع ال العرابت سياقة جمال يف الّتكوين
 العرابت سياقة جمال يف  الّتكوين يف  خمتص  مركز استغالل يف الشروع الّشروط  بكراس الواردة الّشروط فيها تتوفر معنوية ذات  كلّ ل

 الالزمة، االستغالل على بطاقات احلصول مع االستغالل يف  ابلشروع وتصريح املذكور الكراس من ممضاة نسخة تقدمي  بعد مباشرة 
 وال بعدية رقابة عاتقها، على احملمولة  لّشروطاب املذكورة راكزامل التزام مدى على الشراف سلطة رقابة تكون أن  ذلك  آاثر من أنه كما

 992. الّتصريح نظام وأغراض طبيعة مع لتنافيها قبلية األحوال  من حال أبي تكون 
 املمكن الرفض  أسباب ابلنص  املشرع حدد قد و مقطع رخصة على احلصول مطلب رفض  بتعليل قانوان ملزمة الدارة إن   -

 كاف غري تعليال  الشأن  هذا يف العمل هبا اجلاري الفنية للشروط استجابته عدم على املوافقة لرفض  اقتصارها  ويعد الستناد إليها
تتمكن   تقيم حظوظها يف حالاملّدعيحىت  التشريع و توفر وسائل دفاعها على أساسه و  الوقوف على أسبابه مثلما حددها  ة  ة من 

 993. الّتقاضي
جيب أن يكون التخيص يف تعاطي نشاط معني صرحيا وال ضمنيا وال ميكن استنتاجه من خالل سلوك الدارة ابعتبار أنه   -

 ذلك  عن الدارة وسكوت عيةطّبي بصورة ممارسته خالل من يستنتج أن  ميكن وال النشاط، ملباشرة سابقة الرخصة أن تكون تّم  يتح 
 994. عنه سكوهتا أو الدارة إغفال صورة يف حلقوق مكسبا للقانون  خمالفة بصورة النشاط عد ممارسة وإال

 فصله خالل من وخاصة السجون  بنظام املتعّلق 2001 ماي 14 يف املؤرخ 2001 لسنة 52 عدد القانون  نص  لئن  -
ابالستجابة  بلدية  رئيس البةمط يف حق أي يعطيه ال ذلك  أن  إال األصلي، احمليط يف املسجون  إدماج إعادة تسهيل ضرورة على37

يف  األكشاك تركيز يف التخيص  رفض  أو  قبول يف تقديرية  بسلطة يتمتع األخري هذا أن  ابعتبار كشك إقامة إىل الرامي لطلبه اآللية
ي   الدار  الّضبط صالحيات ممارسته نطاق ويف  البلدي العمومي امللك يف األمثل التصرف إطار يف  وذلك البلدي العمومي امللك
املالئم   ابلدماج يسمح سليم عيش إطار على واحملافظة عاّمةال  الصّحةو  الراحة حتقيق قصد  الالزمة التدابري اختاذ ختوله الذي

 
   2010جويلية   7بتاريخ  10363/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    989
  2010ماي  28بتاريخ  120694عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    990
   2010جانفي   30بتاريخ  17927/1عدد  قضّية الّصادر يف ال البتدائياحلكم  991
   2010ديسمرب  31بتاريخ  28078و  28063عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 992
 2010ديسمرب  24بتاريخ  27225عدد قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر يف الا  993
   2010ديسمرب   22بتاريخ  1/ 17113عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائيكم  احل  994
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 عمومّية ال والفضاءات والطرقات والساحات ابلشوارع احلضرية اجلمالية على للمحافظة السعي ذلك ومن حميطهم، يف للمتساكنني
  995.بلدّيتلل األساسي القانون  من  81الفصل أحكام يهتقتض حسبما وذلك واخلاصة
شأنا   والتعمري الّتابّية الّتهيئة جملة ضبطتها دقيقة إبجراءات التقيد عليها احلصول يقتضي تشريعي إطار إىل البناء رخص  ختضع -

 الداري العام الّضبط سلطة عن مبناه ويف جوهره يف خيتلف قانوين لنظام وإزالتها تركيزها خيضع الذي الشهارية العالمة شأن ذلك يف
 .بلدّيتلل األساسي ابلقانون  املضمنة
اخلاضعة  األنشطة أن  ابعتبار صحيح قانوين أساس كلّ ل احلرائق من والوقاية احملل صلوحية يف  شهادة على  احلصول يفتقر  -
 .996والوقائية الصحية الّشروط مجيع تتضمن أنا ابعتبار الشهادة هذه مثل تستوجب ال الّشروط لكراس
من   ابلقرب اخلليج وادي ضّفة إىل حمّله أمام الكائن الرصيف من الستغالل موقع حتويل املّدعي تعّمد للمحكمة ثبت طاملا  -
  رخصة  جتديد رفضها وكذلك فيه املطعون  الخالء لقرار  الدارة اخّتاذ وأنّ  الغرض، يف  ترخيص  على  احلصول دون الريّ  قنوات

 املاثلة   الّدعوىالعمومي للمياه، فإّن    الّدولةويف إطار  احملافظة على سالمة ملك    عاّمةالوقيت كاان لعتبارات هتّم املصلحة  الشغال ال
  997. ابلرفض  حريّة األساس هذا على تكون 

ية الشهار  العالمات تركيز اختصاص أن 1987 أفريل  20 يف  املؤرخ 656 عدد األمر  من12 الفصل مقتضيات من يستنتج -
 حبكم جماورهتا اخلاصة العقارات على ةاملركز  العالمات ذلك يف مبا له اجملاورة األمالك  أو الثالث أبصنافه للطرقات العمومي امللك  على
 هذه إزالة   ماّدة يف املتخذة القرارات فإن وأحرى  أوىل  ابب  ومن  سواه دون الّتجهيز وزير  اختصاص  من  الطرقات من الّصنف هلذا

 998.اجلهة هذه ذات إىل والشكيات الصيغ توازي مببدأ عمال لّنظراب جعتر  العالمات
جتوز   وال فيه الرجوع وقابلية ابلوقتية يتسم ترخيص  بواسطةتّم  ي أنه العام الطريق مكوانته ومن العام البلدي امللك إشغال إن  -

 999املطالبة حبق التمسك ابلبقاء حىت وإن كان متمتعا بتخيص قانوين سابق. 
 آنفا، إليه  املشار اخلامس الفصل احكام بصريح سواه دون  الّداخلّية لوزير يعود مجعية تكوين رفض يف قرار اختاذ إختصاص إنّ   -

 اختاذ إختصاص مينحه ان  دون  او الريضية الثقافية جمعّياتلل األساسية القوانني أتشري سوى للوايل املذكور التتييب النص  يفوض ومل
 1000. تكوينها رفض  يف قرار

يف  البت قبل  ضروري  إجراء يعد والسكان  الّتجهيز لوزارة املبدئية املوافقة على  اهلدم يف رخصة لسناد املؤهلة  اجلهة حصول  إن -
من قبل   الكراء وجه على للسكىن مستغلة للسكىن عّدةم حمالت على مشتملة عقارات هدم يف  رخصة على للحصول الرامية املطالب

 قاء حىت يتسىن التثبت من تعهد مالك العقار موضوع مطلب الرخصة بتوفري مجاعات قانوان للمنتفعني حبقمتسوغني منتفعني حبق الب
 1001. البقاء

 وهو الوحيد املخاطب لدى تصريح وإيداع الّشروط كراس سحب على األّول الّصنف من مقهى نشاط استغالل يتوقف  -
  .1002املقهى  استغالل من مباشرة كنهمي جبائي معرف رقم ألمراب املعن ميد الذي املالّية قابض 
 

   : إداري ةبتسليم واثئق أو شهادات  ة املتعل ق ات الن زاع: ةالر ابعالفقرة 
 

 ة: الّتالي ئهذا اجملال إىل إقرار املباد انتهت احملكمة يف

 
    2010ماي  26بتاريخ  1/ 16807عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    995
     2010جانفي   27بتاريخ  1/ 12538عدد  قضّية الّصادر يف ال البتدائياحلكم  996
 2010فريل   10بتاريخ  1/ 77461عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    997
  12بتاريخ  1/ 18654عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائي و احلكم  2010فيفري   24بتاريخ  1/ 12502دعد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    998

   2010ديسمرب 
   2010جوان  5بتاريخ  1/ 19370عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    999

  2011نوفمرب  23بتاريخ  13025عدد  قضّيةالّصادر يف ال ائيالبتداحلكم    1000
    2010جوان   24بتاريخ  1/ 13773عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1001
  2010نوفمرب  24بتاريخ  17127/1عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1002
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 منظوري أحقية على ن القانو  ينصّ  مل اليت الصورة يف أنّه إالّ  القانون، مبقتضى تنصيصا وثيقة  على احلصول يف احلق يستوجب-
 يف حيـنئذ التثبّـت يقع فإنّه ،القانونّية  أبوضاعهم املّتصلة الواثئق أو داريّةال الوثـائق من نسخ أو نظائر أخذ أو الّطالع يف الدارة
 .هلم تسليمها عن الدارة لمتناع شرعيّ  عذر أو  مربّر وجود عدم وكذلك الواثئق هلذه قانـوان استحقاقهم مدى

 واحليطة للّتقاعد الوطن الّصندوق مصاحل متكني عن الّتصال تكنولوجيات وزارة لمتناع شرعي عذر أيّ  يوجد ال ملاطا  -
 من يتمّكن حىت وذلك املذكورة للوثيقة استحقاقه أثبت وأنّه سّيما للمّدعي، القانونّية الوضعّية خُتصّ  اليت الواثئق من الجتماعّية

 1003. املذكورة ابلوزارة قضاها اليت اخلدمات بعنوان  الّتقاعد يف حقوقه نسيقت خبصوص العارض ملف دراسة
 فن وتسجيل وفحص  معاينات من ابلعرابت ةاملتعّلق العمليات مبختلف القيام مهمة الربي للنقل الفنية الوكالة إىل املشرع أسند  -
 الّنظر على الوكالة املذكورة، على الشراف سلطة هابوصف ،الّنقل وزارة تدخل قصر حني يف مستحقيها إىل بشأنا شهادات وتسليم

  1004.العرابت تسجيل شهادات بسحب ةاملتعّلق اتالّنزاع  يف
 شهادة على متحصل تونسي مواطن من بفقدانا الّتصريح وال ةالّتونسي اجلنسية سحب سلطة الّداخلّية وزير ميتلك  ال   -
 1005. جنسية
 يف ملزمة الدارة وأن  إبسنادها ةاملتعّلق والجراءات الّشروط نفس إىل خيضع األجرة  تسيارا  لسائقي املهنّية البطاقة جتديد إن  -

 1006.اجملال هذا يف التقديرية بسلطتها التذرع هلا جيوز وال املستوجة القانونّية الّشروط توفرت ماكلّ  البطاقة تلك بتجديد احلاالت كلّ 
 من 88 الفصل معىن على بتشخيصها ةاملتعّلق للبياانت حاملة غري  الناجلو  يف عربة وضع هتمة من جزائيا املّدعي تربئة إن  -

الطرقات  قرارها  يصري املقضي األمر ملقتضيات الذعان  رفضها وأن عربته تسجيل شهادة إبرجاع مقيدة الدارة  سلطة  جيعل  جملة 
 1007. النعدام درجة إىل ومنحدرا الّسلطة اغتصاب بعيب مشواب
 العالم ذلك لتقدمي  حمدد اتريخ إثبات إىل القومية الدورية النشريت إبصدار لإلعالم املباشر  يداعال صيغة اشتاط يرمي ال  -

الالزمة   والواثئق املعطيات مجيع بتوفر منه انطالقا اجلزم ميكن مكتمال ملفا الدارة مع املتعامل تقدمي  من التأكد من أيضا فقط وإّنا
1008. قانوان

 

   :العلمي ة  الش هاداتو مبعادلة  لت عليماب  ةل ق املتع املبادئ : الس ادسالقسم 
 

 : الت عليم: األو لالفرع 
 

 : الرتسيم: األولالفقرة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 أنّ  5 فصله يف اقتضى الذيابلدستور   املضمونة األساسية احلقوق من يعترب الدراسة يف أّن احلق  وقضاء فقها عليه املتفق من  -

 منظومة ضمن الّتعليم يف  احلق يتنزل املنطلق  هذا ومن ومشوليتها وترابطها كونيتها يف األساسية احلريت تضمن ةالّتونسي اجلمهوريّة
أفراد الكفيلة األساسية احلقوق تقتضيه  ما دحدو  يف  إالّ  ممارستها بشأن قيود وضع أو منها للتقليص وجه ال واليت اجملتمع برعاية 
  .1009ابلقانون  املبينة الّشروط

 
ماي   8بتاريخ  1/ 15879عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم  و  2010ماي  8خ بتاري 1/  18350عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1003

2010  
 2010جويلية  14بتاريخ  1/ 16589عدد قضّية الّصادر يف ال البتدائياحلكم  1004
   2010ماي  7بتاريخ  1/ 16147عدد  قضّية الّصادر يف ال البتدائيحلكم   1005
  2010أكتوبر  25بتاريخ  1/ 18941عدد  ةقضيّ الّصادر يف ال البتدائياحلكم    1006
  2010جويلية   12بتاريخ  1/ 17947عدد  قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1007
  2010أكتوبر  27بتاريخ  1/ 18482عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1008
 .  2010ماي  26بتاريخ  17480/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1009
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 أنا اجلامعية احلياة بتنظيم املتعّلقو   1973 أكتوبر 30 يف املؤرخ 1973 لسنة 516 عدد األمر أحكام استقراء من يستشف -
 مدة أّن طول على ص تن مل أّنا كما التسجيالت، من  حمدود  أي عدد  الثانية الدراسية رحلةامل بلغوا الذين للطلبة لّنسبةاب تضبط مل

 .1010الثانية رحلةابمل التسيم لرفض  قانونيا سببا يشّكل من شأنه أن  الدراسة عن االنقطاع
 مسألة وتركت هبا العالم التسجيل وطريقة آجال ضبط لكيفية حتديدا اجلامعي التسجيل بتنظيم ةاملتعّلق النصوص تتضمن مل   -

 .1011 لّنظرا ابتنظيم ذلك الجراء للمؤسسة اجلامعية الراجع هل
 كيفّية عن  الستعالم إىل حرصه ابلسعي يتجم أن  الدراسة على املقبل الطالب على فإنّه  األحرص، الطرف قاعدةب عمال  -

 جرت  أمر يةكلّ ال ببهو التعليق طريق  عن اجلامعية الّسنة  مفتتح التسجيل يف عملّية إشهار أنّ  خاصة ومواعيده، وإجراءاته التسجيل
 .1012اجلامعية  األعراف  عليه

 أو يةكلّ ال  إدارة إىل ويوجه على مربرات حيتوي ملف طريق عن قاهرة شخصية ألسباب ترسيمه يؤجل أن  طالب ألي  ميكن  -
الدروس ويف   املعهد انطالق  تتجاوز شهرا من  العليا وذلك يف مدة ال  املدرسة  احلاالت قبل إجراء أول إمتحان يؤخذ بعني   كلّ أو 

  .1013  الّسنةآخر  نتائج العتبار يف
 والفصل الدكتوراه لدراسات  وطنّيةال الّشهادات على احلصول شروط بتحديد املتعّلق األمر من الرّابع الفصل قراءة من يؤخذ  -

 للحصول على شهادة الدراسات املعمقة اليت تسندها  المتحاانتبضبط نظام الدراسات و   املتعّلقالعايل    الّتعليمالثاين من قرار وزير  
 أبجل دون التقيد املعمقة الدراسات شهادة من الثانية لّسنةاب اثن  تسجيل يف ابحلق التمتع جيوز أنّه والعلوم السياسية قوقاحل يةكلّ 

 .1014 املعنّية املعمقة الدراسات جلنة شهادة رأي وأخذ الرسالة على املشرف املدرس من إجيايب تقرير على احلصول بشرط
 فإنّ  بشأنا، املطالب تكرار اليت يسوغ ةمرّ املست احلقوق طائفة ضمن مندرجا يةالّتعليم  ساتؤسّ ملاب التسيم يف  احلق كان لئن  -

 ابلفصل عليها املنصوص الّتقاضي آجال  احتام يستوجب عنها الناشئة  داريّةال  القرارات من للتظلم  احملكمة هذه أمام الدعاوى رفع
 داريّةالاملصاحل   إىل الغرض يف وجه مطلب آخر اتريخ من انطالقا حتتسب واليت داريّةال ابحملكمة املتعّلقاألساسي   القانون  من   37
   .1015  املعنّية
 2007 جوان 21 بتاريخ 40/07عدد  حتت العلمي والبحث العايل الّتعليم وزير  عن الصادر املنشور على ابلطالع يتبنّي    -

لصدار بعد عن اجلامعي التسجيل بتنظيم املتعّلقو   من تتكّون  بعد عن التسجيل إجراءات أنّ  اللكتونّية، لبطاقةا  والستعداد 
تتمّثل مرحلة مرحلتني تعريفه لرقم الطالب إدارج طريق عن وذلك التسجيل ملعاليم اللكتوين الدفع عملّية يف أوىل   وطنّيةال بطاقة 

 اثنية تتمّثل يف إيداع بقّية الواثئق املكونة  مرحلةو لذلك مبوقع التسجيل اجلامعي عن بعد واملصادقة على ذلك الجراء    عّدةابخلانة امل
  . لذلك  القانونّية الّشروط توفر من التثبت بعد الطالب تسجيل يف  قرار إختاذ ستتوىل واليت  املعنّية اجلامعّية املؤسسة إبدارة التسيم مللف

 .1016إستكماال لجراءات التسجيل يعدّ  ال التسجيل ملعاليم اللكتوين الدفع عملّيةب القيام على القتصار وعليه فإنّ 
 : اإلمتحاانتالفقرة الثانية: 

 

 : اإلمتحاانتاملشاركة يف  (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
 . 17480/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1010
 .  2010جوان   7بتاريخ  15430/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1011
 . 15430/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1012
 .  2010فيفري   22بتاريخ  19461/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1013
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  17551/1عدد  قضّية الصادر يف ال لبتدائيا احلكم  1014
   2010أكتوبر  22بتاريخ  18016/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1015

 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  19293/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائيواحلكم  
 .  2010ديسمرب  31اريخ بت 19293/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1016
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 يف املشاركة من حرمانه تربوية خاصة، مبؤسسة التسيم إجراءات إمتام يف الباكالوري المتحان  املتشح أتخر  عن  يتتب ال  -
 .1017 فيها الدراسة ومزاولته ابملؤسسة قبوله ثبت مىت االمتحان 

الباكالوري ال متنحها أبي حال حق إضافة شروط    الّسلطة  - الالزمة للتشح المتحان  املخولة لإلدارة لضبط األوراق والواثئق 
  .1018حان المت يف حظوظ جناحهم من التقليص  أو املتشحني بعض  إقصاء شأنا من جديدة
 الجتيازه املعني الوقت  يف واحلضور لجراء االمتحان   املاّديال يكون االستدعاء قانونيا إال مىت أاتح للمتشح إمكانية العداد    -

 .للمناظرة االستدعاء لتوجيه احملدد األجل يعنّي  صريح نص  غياب يف وذلك  معقول أجل يف املتشحني بقية مع
 .1019 االستدعاء الإرس إثبات عبء الدارة تتحمل -

 : إصالح أوراق االمتحان (ب
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 
 

 من يستدعي األّول  أن  الصالح، ضرورة وإعادة املزدوج الصالح نظامي بني التمييز املمتحنني  أعمال تقييم إطار يف يتجه  -
على   ألمراب املعن  حبصول ويقتن  األساسية املواد األحيان  أغلب يف إجراء يهم وهو االمتحان، ةورق إصالح وموازية آلية بصفة الدارة

 عدد إقصائي، يف حني أن الثاين يتم، عند االقتضاء، بناء على طلب مقدم من الطالب الذي يعترب أن العدد املسند له ال يتناسب
 .1020اختباره حقيقة مع

 ،القانونّيةالنصوص   بذلك القيام عليها تفرض، مل  إذا االمتحان  ورقة إصالح إعادة هارفض خبصوص الدارة  على  تثريب ال   -
 .1021هبا تعليمه  ألمراب املعن فيها يزاول اجلامعية اليت املؤسسة على املطبق المتحاانتو  الدراسات نظام بضبط ةاملتعّلق تلك خاصة
 وضمان  للطلبة عادل لضمان تقومي  أنه 1995 ديسمرب 7 ريخبتا العايل الّتعليم وزير عن الصادر 58 عدد املنشور تضمن  -
 آلية بصفة ذلك يكون  أن  وجيب املؤسسة إمكانيات به ما تسمح بقدر املزدوج الصالح نظام استعمال يتعني ،المتحاانت شفافية
 .1022يكون العدد املسند إقصائيا  عندما
 املتحصل املواد ألعداد نظاما إقصائيا املعتمد النظام كان  سواء ياإقصائ  العدد يكون  عندما وجوبيا يكون املزدوج الصالح إنّ  -
 املنشور عدد عبارات أنّ  ضرورة مواد عّدة من املتكونة عن الوحدة الناتج احلسايب املعّدل عن  انجتا القصائي العدد كان  أو عليها
عليها اعتماد نظام الصالح    املّدعىلى اجلهة  وكان ع  عاّمةكانت   1995 ديسمرب 7 بتاريخ العايل  الّتعليم وزير عن الصادر 58

 .1023املزدوج لكافة املواد املكونة لوحدة  
 الصالح مراجعةو  منوال إصالحها وحتديد االمتحان  أسئلة ضبط له  ختّول االمتحان  ماّدة على  املشرف  األستاذ إشراف إن  -

 الفصل أبحكام عمال وذلك املاّدة على املشرف األستاذ حيّددهالصالح الذي  مبنوال يتقّيد أن  املساعد على أنّه كما االقتضاء، عند
 بسلك املدرسني اخلاص األساسي الّنظام بضبط املتعّلق 1993 سبتمرب 6 يف املؤرّخ 1993 لسنة  1825عدد    األمر من23

 .1024ف األساتذة املساعدين بتأطري املساعدين كلّ الذي   للجامعات التابعني الباحثني
 األعداد: (ج

 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالحملكمة انتهت ا
 

 
 .  2010جويلية   2بتاريخ  19418/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1017
 .  2010ماي  8بتاريخ  27399عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1018
 .  2010مارس  26بتاريخ  1/ 16221عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1019
 .  2010ماي  26بتاريخ  17323/1عدد  قضّية يف الالصادر   البتدائياحلكم  1020
 . 17323/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1021
 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  15285/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1022
 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  15285/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1023
 .  2010فيفري   25بتاريخ  16175/1عدد  قضّية الصادر يف ال ائيالبتداحلكم  1024
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 سلطة إىل العام وسلوكه مواظبته واستقامته بعنوان  للقضاء األعلى ابملعهد للمتدرب إسنادهتّم  ي الذي العدد تقدير خيضع  -
 أو لّسلطةاب احنراف من اخلصوص هذا يف عملها يشوب ما ربقد دنيا وذلك بصفة إال االداري القاضي رقابة تشملها ال اليت الدارة
 .1025التقدير يف فادح خطأ

الذي القاضي أمام مناقشته إمكانية دون  األستاذ مشموالت من االمتحان  أوراق تقييم إنّ   -  إال رقابته يبسط ال الداري 
 .1026لّسلطةاب احنراف او قانوين أو مادي غلط خبصوص

 األعداد إسناد يف الطّلبة كلّ بني   املساواة مبدأ أنّ  1995 ديسمرب 7 يف  ملؤرخا 58 عدد العايل الّتعليم وزير منشور تضمن  -
الفعلية   السريّة يضمن أن  املؤسسة مدير أو العميد وعلى أوراق االمتحان  على اهلوية لسرية الدارة ضمان  يتطلب الكتابية لالختبارات

 .1027ابختاذ أفضل الجراءات  
 .1028فيه  للقرار املطعون  الالحقة الجراءات من ابلنتائج الّتصريح بعد لبةالطّ  إىل األعداد بطاقات تبليغ إنّ  -
 و الرسائل و األطروحات اجلامعي ة:  ذك راتمناقشة امل (د

 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 واختاذه إجراء استحداثه إىل لّنظرالقانون اب خبرق ابمشو  الدكتوراه ملف إبغالق والقاضي يةكلّ  عميد عن  الصادر القرار يكون  -
 .1029العالقة ذات ابلنصوص يرد  مل قرارا

 املاجستري شهادة من الثانية لّسنةوترسيمه اب العارض خترج رسالة لقبول احملمول احلاسوب جهاز إرجاع ابشتاطها الدارة إن   -
   .1030القانونّية النصوص  تفرضه  مل جديدا شرطا أضافت قد تكون 

 

 : اإلمتحاانتنتائج ( ه 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 .1031تبقى مفتوحة   الطّعنبقرار عدم جناحه، فإن آجال  املّدعيالدارة ما يفيد تبليغ  تقّدم طاملا مل  -
 جيعل التعليق، لذلك حمدد غياب اتريخ فإن  العايل، ّتعليمال  مؤّسسات مجيع يف هبا معموال إعالم وسيلة النتائج تعليق يعد لئن  -
 .1032العالم  غامضة وغري جلية   مسألة
 شهادات شأن ذلك  يف تعليقها شأناتّم  ي اليت الناجحني قائمات وأنّ  ،المتحاانت جلان  حماضر  من النجاح يف  احلق ينشأ  -
 املعنيني لفائدة حقوقا توّلد ال  كاشفة قرارات سوى تكون  أن  ال تعدو اجلامعية املؤسسة إدارة تسّلمها اليت األعداد وكشوف النجاح

 .1033هبا
 غيااب تغيب تلميذ كلّ  إحدى الثالثيات يف مرتب غري يعترب أبنه 2008 ماي 21 بتاريخ 42 عدد الوزاري املنشور اقتضى  -

 .1034غيابه لتواصل القسم لسجم انعقاد  قبل بفرض تعويضي اختباره واستحال أكثر أو املواد من ماّدة يف شرعيا غري
 

 
 .  2010جانفي  26بتاريخ  26630 قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1025
 .  2010جانفي  29بتاريخ  120038عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1026
  21بتاريخ   15285/1عدد  قضّيةالصادر يف ال  البتدائيواحلكم  2010بر أكتو  21بتاريخ  15279/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1027

 .  2010أكتوبر 
 .  15285/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1028
 .  2010ماي  26بتاريخ  17814/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1029
 .  2010ديسمرب  20خ بتاري  18033/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1030
 .  2010جويلية   7بتاريخ  15090/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1031
 . 15090/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1032
 .  2010مارس  26بتاريخ  16883/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1033
 .  2010ديسمرب  20بتاريخ  46918/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1034
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 : اإلمتحاانتجلان  (و
 

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 طرف من  دنيا لرقابة إال ذلك ختضع يف وال أعماهلم تقييم ويف املتناظرين بني التجيح يف تقديرية بسلطة المتحان  جلان  تتمّتع  -

 .1035أو خرق للقانون   لّسلطةا يشوب أعماهلا من خطأ فادح يف التقدير أو احنراف ابالقاضي الداري بقدر م
 .1036املعنّية الدراسة  سنة أو ابلوحدات املعنيني املدرسني على مقصور االمتحان  جلنة مداوالت حضور إنّ  -
 مداوالت أنّ  1995 سمربدي  7  بتاريخ الصادر 58 عدد العايل الّتعليم وزير منشور من ةالّسابع الفقرة أحكام اقتضت  -
  . 1037حمكمة بصفة منظمة تكون  أن وجيب سرية اللجان 
إجراءات اجمللس إذا كان هلم   ميسّ  خطريا عيبا ميّثل ، للمداوالتالقانونّية ابلّنصوص عليهم منصوص غري أعضاء، حضور نّ إ  -

 .1038أتثريا يف أعماله  
 تنظيم الدروس :  (ي

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  ّدةاملايف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 الّنظام بضبط املتعّلق  1993سبتمرب   6 يف املؤرّخ 1993 لسنة 1825 عدد األمر من 23 الفصل أحكام اقتضت  -

أن  التابعني الباحثني املدرسني بسلك اخلاص األساسي األساتذةكلّ ي" للجامعات   العايل الّتعليم أساتذة ةعدمبسا املساعدون  ف 
التدريس يف    الطّلبةو  املساعدين أتطري يف وكذلك المتحاانتالّدروس و  تنظيم احملاضرين يف واألساتذة أشغال   شكلويؤّدون مهمة 

 .1039دروس نظرية عند االقتضاء   شكلية أو يف تطبيق مسرية أو أشغال 
 إطار من حاجياته  ابقتاح يبادر القسم إذ متعددة أطراف فيها تتدخل اجلامعية ؤّسساتامل إطار يف الدروس توزيع إن مسألة  -

 املتعّلق 1989 ديسمرب 14 يف املؤرخ 1989 لسنة 1939 عدد   األمر  من  38 ابلفصل ورد ما إىل استنادا والبحث التدريس
 ية بصفته هيئة استشارية ابداء رأيه يف املسائلكلّ العايل والبحث العلمي ويتوىل اجمللس العلمي لل  الّتعليم  مؤّسساتبتنظيم اجلامعات و 

 يف املذكور 1939 عدد األمر من 27 إىل الفصل استنادا الّتكوين وبربامج وسريها الدراسات وتنظيم املؤسسة عمل بسري ةاملتعّلق
معىن  على فيها والبحث التدريس نشاطات وينسق للمؤسسة  والبيداغوجي السري العلمي حسن على ابلشراف العميد يبادر حني

انفراد العميد  جبميع هذه الصالحيات واستبعاد دور القسم يف هذا اجملال خمالفا للتاتيب اجلاري ويعترب    األمرمن ذات    23  الفصل
 . 1040هبا العمل

ال  - يف  املدرسني  بني  العمل  توزيع ساعات  إىل  كلّ إّن  مبدئيا  ترتيب  قاعدةية خيضع  أساس  على  تقوم  اليت  واملساواة   اجلدارة 
 .1041يف العمل  وأقدميتهم إليها نتمون ي اليت  والرتبة اختصاصاهتم حبسب األساتذة

 

 : الت أديب: الفقرة الثالثة
 

 ي ة: الت أديباإلجراءات  (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 
 .  2010جوان   7بتاريخ  16020/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1035
 21بتاريخ   15278/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائيواحلكم  2010نوفمرب  25بتاريخ  15277/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1036

 . 2010أكتوبر  21بتاريخ  15285/1عدد  قضّية لصادر يف الا البتدائي واحلكم  2010أكتوبر 
 .  15285/1عدد  قضّيةالصادر يف ال  البتدائيواحلكم  2010أكتوبر  21بتاريخ  15279/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1037
  21بتاريخ   15285/1عدد  قضّيةالصادر يف ال  ائيالبتدواحلكم  2010أكتوبر  21بتاريخ  15279/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائيواحلكم  1038

 .  2010أكتوبر 
 .  2010فيفري   25بتاريخ  16175/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1039
 .  2010مارس  29بتاريخ  16350/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1040
 .  2010مارس  29بتاريخ  16350/1دد ع قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1041



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 124 

 على يفرض احلق  هذا وأنّ  غياب نص  يف ولو احتامها الواجب عاّمةال  القانونّية املبادئ ةمرتب إىل يرتقي الّدفاع حق احتام إنّ   -
العقايب،  أو الّتأدييب الطابع اكتست أو بسلوكه، أو القرار  عليه ما تسّلط بشخص  عالقة هلا قرارات  أصدرت ماكلّ  داريّةال السلطات

       .1042أن توفّر له فرصة لبسط أوجه دفاعه ومتكينه من الرّد على مـا نسب إليه 
 منها حفاظا مراعاهتا الدارة على يتعني واليت الطالب هبا اليت يتمتع تالّضماان من يعد الّتأدييب امللف على  الطالع يف  احلق  -

معالّتأديب  الجراءات سالمة على وأخذ  الّتأدييب مللفه املكونة الواثئق مجيع على الطالع من متكينه إىل املبادرة واجب حتميلها ية 
 .1043لكبذ مطالبته مبجرد وذلك الّدفاع يف حلقه ضماان منها نسخ

انعقاد الّتأدييب امللف على والطالع الستدعاء اتريخ بني الفاصل األجل يكون أن  جيب  -  معقوال، الّتأديب جملس واتريخ 
 املعن فإّن إستدعاء  لّتايلت األساسّية وابالّضماانحىت يف صورة عدم التنصيص صلب القانون على أجل حمّدد، ويعّد ذلك من   وذلك

لعداد وسائل  الكايف الوقت له يوفر أن  ميكن ال اليوم  نفس يف الّتأدييب امللف على والطالع  الّتأديبلس  جم انعقاد يوم ألمراب
 .1044 الّدفاعدفاعه، و هو ما يعد خرقا واضحا حلق 

 دورة يف  للمشاركني لّنسبةية ابالّتأديب التتبعات إطار يف العمومي للعون  املكفولة تالّضماان ابحتام مطالبة الدارة تكون ال  -
 إعفائهم أو تربص  فتة قضائهم بعد لّنظراب إليه الراجعني إبطارات السلك دائمة خطة لشغل انتداهبم إما ابنتهائهاتّم  ي  واليت تكوينية

 .1045 نائيا
 14 ابلفصل  عليها التشريعي املنصوص التأهيل مبقتضى إليه أسندت اليت للصالحيات لّتبيةاب فكلّ امل الوزير ممارسة عدم إن   -

 ينهض  أن حال  أبي شأنه من ليس املدرسي الّتعليمو  لّتبيةاب املتعّلق  2002جويليـة   23 يف املؤرخ 80 عـدد التوجيهي القانون  من
الصبغة أصدرته اليت الّسلطة مبوجبه جتاوزت يذال  إليه املشار املنشور إىل احلال صورة يف استناد الدارة بتربير كفيال سببا  حدود 

 فراغ  سد بغاية  إعماهلا للوزراء ليس اليت التتيبية اخلاصة الّسلطة نطاق خالله من  جتاوزت كما املناشري سائر هبا خصت يتال التفسريية
  .1046ترتييب أو تشريعي
  الّسلطة  من  أي لإلدارة وطنّيةال مدير املدرسة من ممضى 2004 نوفمرب  9 يف املؤرّخ الّتأديب جملس  على ةاملّدعي إحالة قرار إنّ  -

 للمدرسة الّداخلي الّنظام من 21 الفصل مبوجب موكوال كان  وإن  الّتأديبجملس   حلضور االستدعاء أّما بذلك، قانوان ملختصةا
 . 1047اجلوهرية  الّشكلّية لإلجراءات خرقا ميّثل ال به القيام الّدراسات مدير تويّل  أنّ  إالّ  املدرسة إىل مدير لإلدارة وطنّيةال

 على إحالته تقع حاملا الّطالع على ملّفه حقّ  للتّلميذ" أنّه لإلدارة وطنّيةال للمدرسة الّداخلي ّنظامال من 22 الفصل اقتضى  -
 ملّفه على  اطّلع أبنّه كتابيّا التّلميذ يصرّح أن جيب كما انئبه املختّص أو  رحلةامل مدير حبضور منه نسخة تسّلم وميكنه الّتدريس جملس

 .1048أنّه تنازل إبرادته عن ذلك   أو
 يف ذلك يف رغب إن  له إمكانّية متاحة جمّرد هي وإّّنا الّتأدييب ملّفه من بنسخة املعن التّلميذ بتمكني ملزمة ليست الدارة إن  -

 .1049تبقى ملزمة بتمكينه من االّطالع على ملّفه ويصرّح كتابيّا بذلك  حني
 يف ابملشاركة عضو ألي بعدم السماح وذلك  ّية الّتأديب املاّدة يف احلياد مببدأ ملزمة الدارة أنّ  وقضاء فقها عليه املستقر من  -
موضوع مع خالفات له أنّ  ثبت الّتأديب جملس أعمال على  املصداقّية  ةالنزاه إضفاء إىل توصال وذلك التّأدييب  التتبع منظورها 

 
  7بتاريخ  15271/1قضّية عدد الصادر يف ال البتدائياحلكم   و 2010ديسمرب  31بتاريخ  18165/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1042
   2010ماي 

 
 .  2010فيفري   24بتاريخ  27515عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1043
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  14307/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1044
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  18586/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1045
 .  2010أفريل  20بتاريخ  27354عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1046
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  13874/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1047
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  13874/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائيكم احل 1048
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  13874/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1049
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ل اجمللس، وتفادي  التنكيل من شانا الخالل ابلجراء  كلّ مداوالت  أو  التشفي  العمالالّتأديب ات  رغبة يف  فادحا جيعل   ّية إخالال 
 .1050الواضحة الشرعّية بعدم متسمة عنها املتمخضة

 مببدا واضح إخالل على تنطوي ّيةالّتأديب  الجراءات كلّ  وجعلت  اجمللس ذلك بتكيبة أخلت الّتأديب جمللس العميد رائسة إنّ  -
 .1051  رعّيةالش بعدم بناء على ذلك تتسم و املوضعّية  والنزاهة احلياد
 الّتعليم مؤّسساتو  بتنظيم اجلامعات املتعّلقو  1989ديسمرب 14 يف  املؤرخ 1989لسنة 1939 عدد   األمر يتضمن مل لئن -
الدارة   على يتعني فإنه  ملفه، على  االطالع من لتمكينه الّتأديبأمام جملس   للمثول الطالب الستدعاء أدىن ألجل حتديدا العايل

 على أن تبقى ،الّدفاع حق له يضمن حنو على دفاعه وسائل لعداد املالئمة الظروف ألمراب  حىت توفر للمعن معقول أبجل اللتزام
 .1052هذا األجل خاضعة لرقابة القاضي الداري حبسب ظروف املنازعة ومالبساهتا   تقدير مسألة
 ابستقاللية يتمتعون  اجمللس أعضاء أنّ  طاملا  أديبالتّ  جملس حياد يف يؤثّر ال الّتأديب جملس انعقاد قبل لرأيه العميد إبداء إنّ   -

 . 1053الّتأديب جملس رئيس جتاه اتمة
 

 ي ة: الت أديبالعقوابت  (ب
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 نص  مبوجب لذلك مؤهلني كانوا  مىت إال وجمردة عاّمة قواعد وسن اختاذ للوزراء جبوز ال  أنه على الداري القضاء فقه دأب  -

 ابلنظام املتعّلق 1991 جويلية 29 يف املؤرخ   1991 لسنة 65 القانون عدد صلب مضمنا يكن  مل ما وهو عام ترتييب أو تشريعي
 .1054املدرسي الّتأديب نظام ضبط لّتبيةاب فكلّ امل يفوض الوزير مل الذي التبوي
 1991أكتوبر    1بتاريخ    91/93الثانوي يف اتريخ صدور املنشور عدد  الّتعليميم  بتنظ   ةاملتعّلقيتبني ابلرجوع على النصوص    -
 صالحية ابلتيبة صراحة  فكلّ امل للوزير تفوض مل أنا  عن فضال الثانوية ابملدارس واملعاهد الّتأدييب النظام إىل مسألة تتعرض أنا مل
 املدرسي الّتعليمو  لّتبيةاب  املتعّلقو  2002 جويلية  23يف   املؤرخ 2002 لسنة 80 عدد التوجيهي القانون  نص  لئن  املاّدةهذه   تنظيم
 وال ميكن للقانون  الحقا ابلضرورة يكون  القرار هذا فإنّ  ،الّتبيةوزير  من بقرار ضبطه يقع التبوية مؤّسساتلل الّتأدييب النظام أنّ  على

 .1055له  سابق منشور إىل الستناد
 عدد التوجيهي القانون  عمال أبحكام التبوية ؤّسساتملاب التّأديب نظام ضبط يتضمن قرار ختاذاب خموال الّتبية وزير أصبح لئن -
 نتج مما بعد، يصدر مل الوزاري القرار ذلك فإن  املدرسي، الّتعليمو  لّتبيةاب  املتعّلقو  2002 جويلية  23 يف املؤرخ 2002 لسنة 80

 عند داريّةال مفعول املقررات يةاستمرار  مببدإ عمال القدمية ابلنصوص العمل مواصلة عرب إال تالفيه ميكن ال ترتيبيا وتنظيميا فراغا عنه
 .1056اجلديد  القانون  مع روح أحكامها تعارض بعدم مشروطا يبقى ذلك  أن  إال الفراغ القانوين،

 اليت املدرسي الّتأديب ظامبن املتعّلقو   1991أكتـوبر   أول  يف املـؤرخ 93/91 عـدد املنشور مقتضيات اعتماد املتعني من  يكون  -
 املعن الوزير على أحالت اليت 2002 لسنة 80 عدد التوجيهي للقانون   عاّمةالالتوجهات   مع يتعارض أن  شأنه من ما تتضمن مل

النظام   صالحية  ال وأنه املستوجبة علما  الشاكلة على اجلديد التتييب النص  صدور حني إىل وذلك برمته، املدرسي الّتأدييبضبط 
 .1057الوزاري القرار مبثابة املنشور كاعتبار   القانونّيةالنصوص  تكييف وإعادة الداري القاضي دون  حيول قانوين ملانع وجود

 
 . 2010جوان  22بتاريخ  120072عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1050
 . 007212عدد   قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف النفس   1051
 .  2010أكتوبر  21بتاريخ  15808/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1052
 .  2010جويلية   14بتاريخ  14866/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1053
 13بتاريخ   16293/1د عد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم  و 2010ماي  26بتاريخ  18031/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1054

   2010أكتوبر 
 

 . 16293/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1055
 .  2010ماي  26بتاريخ  18031/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1056
 .  2010ماي  26بتاريخ  18031/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1057
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 تبعا تعترب وال ية،الّتأديب  أصدرت العقوبة اليت الدارة كاهل على الثبات عبء وضع على احملكمة هلذه القضائي العمل درج -
 إىل املقدم امللف أوراق خالل من أتديبيا املدان  الشخص  اقتافها إىل املنسوب الوقائع صحة ثبتت اإذ إال شرعّية العقوبة لذلك

 .1058احملكمة بفعل حتقيق أتيدت أو الداري القاضي
 درجة من عقوبة يقر أو أن الّتأديب جملس من املسلطة العقوبة يقر أن  اجلامعة رئيس هبا يتمتع اليت املصادقة سلطة ختول   -

 .1059دنيا
 إىل تتوصل مل  الدارة أنّ  الدرس، ومبا بقاعة اللتحاق من منعها املعهد مدير وأنّ  تونسية لتقريطة التلميذة إرتداء ثبت طاملا  -
نواميس   إثبات مع  املألوف ويتعارض  التلميذة كان خارجا عن  يغدو غري   ؤّسساتاملأّن هندام  الصادر ضّدها  القرار  فإن  التبوية، 

 . 1060شرعّي  
 األفعال بني واضح تالؤم وجود عدم تبني إالّ مىت الثابت اخلطا إىل لّنسبةاب العقاب درجة تقدير إىل متتد ال القاضي ابةإّن رق  -

 . 1061أو ابلجراءات  لّسلطةوالعقوبة املسلطة أي وجود خطأ فاحش يف التقدير أو االحنراف اب الّصادرة
 لإلدارة جيوز واليت للحقوق الفرديّة غري املكسبة داريّةال القرارات فئة نم يعدّ  اجلامعات كلّ  من نائيا العارض رفت  قرار إنّ   -

 .1062سحبها يف أّي وقت وألّي سبب  
 من 45 الفصل ابلفصل املنصوص عليها العقوابت الخّتاذ قانوان املؤّهلة الّسلطة هو اجلامعّية  ابملؤّسسة الّتأديب جملس إنّ   -
و   املتعّلقو   1989ديسمرب    14املؤرّخ يف    1989لسنة    1939عدد   األمر اجلامعات  الوزير   الّتعليم  مؤّسساتبتنظيم  وأّن  العايل 

 . 1063العايل أو رئيس اجلامعة ال يّتخذ تلك القرارات وإّّنا يقتصر على املصادقة على البعض منها حسب األحوال   لّتعليمف ابكلّ امل
 يف املشاركة من احلرمان  حد تصل إىل بواجباهتم إخالهلم رةصو  يف الطّلبة على العقوابت تسليط حق من الدارة املشرع مّكن  -

 .1064دورة أو دورتني من دورات المتحان 
طاملا أن العقوبة ال تطبق أبثر رجعي، فإن قرار احلرمان من املشاركة يف الدورة الرئيسية لإلمتحاانت ال ميكن أن تسري آاثره    -

 حتصل اليت األعداد متحو أن  لّتايلاب ميكنها وال الدراسية الّسنة نفس جانفي من شهر يف مسبقا أجراها اليت المتحاانت نتائج على
القراررحلةامل تلك يف عليها إّن  بل  من  رحلةامل على وينسحب صدوره اتريخ من إنطالقا فورية بصفة يسري املذكور ،   الثانية 

 . 1065أثناء إجرائها مّت  هصدور  أن  مبا الرئيسية الدورة إطار يف جوان شهر خالل اجملراة المتحاانت
 دورة يف املشاركة من مؤداه لعقوبة احلرمان  يف مرادف  2008-2007اجلامعية   للسنة األوىل  الدورة امتحاانت اعتبار عدم إنّ   -

 إىل استهدف قد العارض معه يكون  مما1989 لسنة  1939عدد  األمر من 45الفصل  من3 ابلعدد  عليها املنصوص امتحان 
 .1066اخلطأ  نفس أجل من عقوبتني

 

 :العلمي ة الش هاداتالفرع الثاين: معادلة 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

املطالب جيوز اليت ةمرّ املست احلقوق زمرة يف تدخل الّشهادات معادلة إىل الرامية املطالب إنّ   - تّم ي أن  على بشأنا تكرار 
   .1067 الدارة جهة إىل ألمراب املعن وجهه مطلب  آخر من انطالقا قاضيالتّ  آجال احتساب

 
 .  2010ماي  26بتاريخ  18031/1عدد   قضّية  الالصادر يف  البتدائينفس احلكم  1058
 .  2010ماي  7بتاريخ  15271/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1059
 .  2010جوان   8بتاريخ  15997/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1060
 .  2010أفريل  29بتاريخ  18462/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم 1061
 .  2010جويلية   14بتاريخ  14866/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائيم احلك 1062
 .  2010جويلية   14بتاريخ  14866/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1063
 .  2010جويلية   7بتاريخ  15090/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1064
 . 90150/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1065
 .  2010جويلية   14بتاريخ  17655/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1066
 .  2010أفريل  26بتاريخ  19664/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1067
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 تكون  أن  صراحة تشتط  أنا مل 1996 أوت 15 يف املؤرخ العايل الّتعليم وزير  قرار من 18 الفصل مقتضيات من يتبني  -
 الّشهادات على تنسحب أّنا امنه يفهم الذي األمر ،1068للشهادة   املاحنة ابلبالد دروسها نظمت قد املعادلة موضوع الشهادة
 .1069ابخلارج  أو بتونس منتصبة كانت سواء تعليمّية أجنبّية مؤسسة من عليها املتحّصل

 نظام ضوء على أنظارها املعروضة على األجنبية الشهادة تقييم املعادلة جلنة تتوىل أن  على داريّةال احملكمة قضاء فقه استقر  -
 تتعّلق موضوعية عناصر خالل من وذلك الوطن للنظام  مدى مطابقته يف والبحث هلا املانح جنيباأل البلد يف به املعمول الدراسات

وكيفية وحمتوى الدراسة بسنوات تسلم   اليت املؤسسة  طبيعةو  العلمي العمل لعداد املستوجبة واملدة المتحاانت إجراء الربامج 
 .1070الشهادة

 الّشهادات معادلة أساسها تسند على اليت املعايري بضبط املتعّلق العايل عليمالتّ  وزير قرار من عشر احلادي الفصل يشتط مل  -
 وإّّنا املعادلة، مطلب موضوع الشهادة سّلم الذي ابلبلد  اجلامعية  ؤّسساتملاب للتسجيل بذاهتا معيّنة شهادة على احلصول والعناوين،

أن  على ابلتنصيص  اكتفى مطلب  موضوع الشهادة سّلم الذي ابلبلد العايل الّتعليم  إىل الدخول حاملها الشهادة ختّول وجوب 
 .1071املعادلة 
 يف املؤرخ 519 عدد  األمر من   2 ابلفصل عليه املنصوص االعتاض إجراء  أنّ  اعتبار على  داريّةال احملكمة قضاء فقه استقر  -
ي  الّشهاداتمبعادلة    ةاملتعّلق التاتيب    راجعةمب  املتعّلقو   1996مارس   25 املوالعناوين  أعمال   داريّةال  راحلهم  ابملنازعة يف  اخلاصة 

 ورد ضمنه الذي النص  صياغة أنّ  ضرورة احملكمة هذه  أمام الّتقاضي قبل به القيامتّم  يتح  وجويب  إبجراء  يتعّلق وال اللجنة القطاعية
 .1072واللزام الوجوب بصيغة يقتن  مل االعتاض إجراء

يا للجامعة األجنبية املسندة للشهادة سواء كان بنفس البلد هيكلامعية مبقر اتبع  اجل  الّشهاداتتنظيم الدروس للحصول على    -
 .1073يف حد ذاته سببا لعدم إسناد املعادلة   يشّكلأو ببلد آخر ال 

 لّشهائداب األجنبية الّشهائد جمال معادلة يف تقديرية بسلطة تتمتع املعادالت جلنة أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه دأب  -
ية يف خمتلف بلدان  الّتكوين و   العلمّيةوالتقنية املتميزة هلذا امليدان وكذلك ابعتبار تشّعب وتباين األنظمة    العلمّيةنظرا للصبغة   وطنّيةال

 الّشهادات املعتمدة لتقييم  املعايري توفر مدى خصوص الدنيا يف الرقابة حدود تتعدى ال أعماهلا على رقابة القاضي العامل، مما جيعل
   .1074ملذكورة ا

 معادلة أن ضرورة الوطن األجنيب للمسار الدراسي املسار موازاة  عدم على بناء أجنبية شهادة معادلة رفض لإلدارة جيوز  ال   -
 للطالب  خمول املعادلة على احلصول إن بل الوطن النظام مع وطنّيةغري ال األنظمة تطابق مدى مراقبة يعن ال األجنبية الّشهادات

 العلمي الذي واحملتوى املواد موازاة مراقبة خالل من للشهادة العلمّية القيمة وثبتت القانونّية احملددة ابلنصوص الّشروط تتوفر  ماكلّ 
 للتسجيل شرطا يعد ال  الباكالوري على شهادة  احلصول أن وطاملا لذا .الوطن النظام يف الدراسات تؤمنه ملا األجنبية الدراسات تؤمنه

 .1075متوفرة تكون  العايل الّتعليم وزير قرار من  11الفصل اليت يقتضيها الّشروط فإن  للشهادة املاحنة يةاألجنب  ابجلامعة

 
 24بتاريخ   18982/1د عد قضّيةالصادر يف ال البتدائيواحلكم  2010أفريل  26بتاريخ  19664/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1068

 .  2010مارس  9بتاريخ  19215/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائيواحلكم   2010فيفري 
 .  2010نوفمرب  25بتاريخ  18689/1عدد  قضّيةالصادر يف ال  البتدائيواحلكم  19215/1عدد   قضّية الصادر يف ال البتدائينفس احلكم  1069
 24بتاريخ   18982/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم  و  2010مارس  26بتاريخ  15854/1عدد  ة قضيّ الصادر يف ال البتدائياحلكم  1070

 .  2010مارس  9بتاريخ  19215/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم  و  2010فيفري 
 .  2010ماي  28بتاريخ  15883/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1071
 9بتاريخ   19215/1 عدد قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  و  2010فيفري   24بتاريخ  18982/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1072

 .  2010مارس 
مارس   12بتاريخ  27498عدد  قضّية واحلكم الستئنايف الصادر يف ال  2010فيفري   24بتاريخ  27497عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1073

2010 . 
 25بتاريخ   19215/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  و  2010فيفري   24بتاريخ  18982/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1074

 .  2010نوفمرب 
ديسمرب   30تاريخ ب 28088عدد  قضّيةواحلكم الستئنايف الصادر يف ال 2010جويلية   1بتاريخ  27649عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1075

2010 . 
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والعناوين مل متنع جلوء املؤسسة املاحنة للشهادة إىل تنظيم الدروس مبقّر غري اتبع    الّشهاداتمبعادلة    ةاملتعّلق  القانونّيةإن التاتيب    -
 . 1076صبغة ذات أجنبية ؤّسساتمب الدراسة مزاولة املعادلة تشتط لسناد مل آخر،كما ببلد أو لبلدا بنفس كان  سواء،  ياهيكل هلا

 شهادة على الطالب حصول تقتضي ابلضرورة اخلاص  العايل الّتعليم مؤّسسات قبل  من املسندة  اجلامعية الّشهادات معادلة إنّ  -
 .1077ملؤسسة اخلاصة للتعليم العايل وري أو على شهادة معادلة هلا قبل أو تسجيل له ابكلّ البا 

العايل اخلاص وكذلك   لّتعليماب املتعّلقو  2000جويلية  25املؤرخ يف  2000لسنة  73يتضح من مقتضيات القانون عدد   -
 بني التمييز عدم حنو  اجتهت املشرع إرادة أن  العايل لّتعليماب املتعّلقو  2008 فيفري 25 يف املؤرخ 2008 لسنة 19 عدد القانون 
الذي جيعل تذرع الدارة بوجود متييز يقوم على أساس   األمر، لكليهمااملوكولة  هامّ العايل العمومي واخلاص يف خصوص امل الّتعليم
 من سليم أساس على قائم غري اخلاصة ؤّسساتامل دون  مرّ املست الّتكوين نظام ارساء من العمومي العايل الّتعليم مؤّسسات متكني 
  .1078القانون 

 

 : املناظراتع الثالث: الفر 
 

هلا   املتوكة املالءمات من تبقى لّنظراب إليها الراجعة ابملصاحل احلاصلة الشغورات لتسديد لإلدارة سبيال ابعتبارها املناظرة فتح -
 .ةاملاليّ  بقوانني مضبوطة اعتمادات من هلا خمّول هو ما نطاق ويف عدمها، من الشغورات وتوفّر احتياجاهتا حبسب تقّدرها
 إجراء بني  لالختيار األقل على سنوات ثالث منذ مساعد أستاذ رتبة هلم الذين للمدّرسني املتاحة المكانية تفعيل يبقى  -
بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك املدّرسني   املتعّلق  األمر من    17"أ" أو حسب الفقرة "ب" من الفصل  حسب الفقرة املناظرة

 سلطة  من هلا مبا متزامنة، بصورة "ب"و "أ" الفقرتني أساس على  للتناظر خطط بفتح الدارة مبادرة هنير  للجامعات التابعني الباحثني
   .التدريس إطار من اجلامعية تؤّسساامل حاجيات لتسديد متارسها تقديرية
 إلزاما للجامعات التابعني الباحثني املدّرسني بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعّلق األمر من 47 الفصل يتضمن مل-

 النصوص فئة من ليس املذكور القرار أنّ  كما ة،الّتونسي للجمهورية يالّرمس ابلرائد والتقية االنتداب دورة فتح قرار بنشر الدارة جلهة
 .ةالّتونسي للجمهورية يالّرمس  ابلرائد الشهار تقتضي اليت التتيبية
 إاثرة منه القصد وأنّ  عمومّيةال  الوظيفة ماّدة يف  األساسية املبادئ من املناظرات حبفت ة املتعّلق  الوزارية القرارات نشر كان  لئن -

 اليت العالن  طريقة اختيار حرية لإلدارة وترك النشر لذلك معيّنة صيغة حيدد مل املشرّع فإنّ  الكفاءات، من ممكن  عدد أكرب ترشح 
  من هو مؤّهل للتشح هلا  كلّ إشهارا كاف مبا من شأنه أن يكفل إعالم  إشهار العالن عن املناظرة  تّم  تراها مالئمة، شريطة أن ي

 املدرسني بسلك اخلاص األساسي النظام بضبط املتعّلق   1993سبتمرب 6يف املؤرخ  1993لسنة 1825عدد األمر عمال أبحكام
 اشتاط دون  و معينة رتب من لباحثا املدرس صفة فيه تتوفر شخص  كلّ ل النتداب جلان  تفتح عضوية  للجامعات التابعني الباحثني
الباحث الذي يشغل وظيفة  املدرس حالة بينها من ترد مل و حصرية بصفة وردت قد التشح منع حاالت أن  كما .للتدريس مباشرته

 مرحلة يف لةاملقاب ظروف و الستدعاء طريقة على  األخري  هذا عابه ما و  أوىل مرحلة يف املّدعي مقابلة املناظرة جلنة  رفض   .إداريّة 
 مطلب  .املنتقد القرار الختاذ الحق إجراء النتداب جلنة مقابلة أن  ضرورة فيه املطعون  القرار شرعّية على أتثري أي هلما ليس اثنية،
أعضاء   اجتياز قبل يكون  أن  و اثبتة أدلة و حبجج يدعم أن  جيب املناظرة جلنة أعضاء ضد القدح قائمة  تعليق  منذ  أي  املناظرة 
  .اللجنة 
و تقدير مستوى أعماهلم و هي ال    العلمّيةيف جمال تقييم كفاءة املتشحني و مؤهالهتم     تتمتع جلان املناظرات بسلطة تقديرية  -     

 أو التقدير يف فاحش خطأ من أعماهلا يشوب ما بقدر الداري للقاضي الدنيا الرقابة إىل إالّ  اتالختصاص  لتلك مباشرهتا يف ختضع
 .1079أو ابلجراءات لّسلطةقانون أو إحنراف ابخرق بنّي لل

 
 .  2010مارس  12بتاريخ  27499عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1076
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  120519عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1077
 2010أفريل  26بتاريخ  1/  19650عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1078
 2010جويلية  14بتاريخ   1/  18692عدد    قضّيةصادر يف الال  البتدائياحلكم    1079
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 داري ةاإل املسؤولي ة ماد ةاملبادئ املقر رة يف :   باب الثاينال          
 

 : داري ة اإل  املسؤولي ةتعد د أسس :  األو ل القسم 
 

   :املبنية على اخلطأ  املسؤولي ة  ماد ة املبادئ املقررة يف  : األو لفرع ال
 

 : أصالة عنها  الص ادرة إلدارة عن األخطاء مساءلة ا: األولالفقرة 
 

 : اإللغاء ماد ة يف   داري ةاإلعن احملكمة  الص ادرة اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام  مسؤولي ة  (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 العمل وإجراء مبنطوقها التقّيد عليها تفرض واليت الدارة لىع احملمولة األساسية الواجبات من القضائّية األحكام تنفيذ ن إ    -

 القضاء مبكانة اّتصال من ذلك يف ملا ةاملاّدي أو  القانونّية الستحالة  صورة يف إالّ  منها تعفى ال واليت ابتة صريورهتا  مبجّرد مبقتضياهتا

 . 1080أصحاهبا  إىل احلقوق إيصال خالل من وجناعته

 ابللغاء،  القاضية  من واجب تنفيذ األحكام  داريّةالمن قانون احملكمة    9على الدارة مبوجب الفصل    على غرار ما هو حممول  -

 األّول  الرئيس يصدرها  اليت  التنفيذ وأتجيل إيقاف لقرارات ابلذعان   القانون  هذا من 41 الفصل مبقتضى أيضا ألزمها املشرع فإن 

 الفتة  طيلة  فيها املطعون  مبقرراهتا فورا العمل تعطيل ضرورة  عرب ذلك كون وي 71 و 40 و  39 الفصول  معىن على احملكمة  هلذه

 من مساءلتها  جيوز فاحشا خطأ ترتكب فإنا  وإال صلبها، احملدد األجل انقضاء حني إىل القرارات بتلك اتصاهلا اتريخ من املمتدة

 تقضي  ملا االذعان  عدم حاالت مجيع تشمل أبن  يلةوكف  عاّمة عباراته  وردت الذي القانون  نفس من 10 الفصل  ألحكام طبقا أجله

 .  أيضا حتفظية قرارات أو نائية إلغاء أحكام شكل يف ذلك سواء احملكمة به
 مسؤولّيتها إطار يف به املعمول  الّتعويض  نظام عن متاما يستقلّ  العنوان  هبذا الدارة مسؤولّية  تستوجبه الذي الّتعويض  إنّ   -

  الرتباطه  ونظرا أنّه  ضرورة، معها املتعاملني سائر أو أعوانا  شأن  يف   تصدرها اليت غريها،  أو ّيةالّتأديب القرارات شرعّية  عدم على القائمة
 نطاقه  يف يطالب   أن  للمتضّرر ليس فإنّه مباشرة، ذاتّية حقوق عن بتعّديها وليس املشرّع به ألزمها موضوعي  بواجب الدارة تقّيد بعدم

 تنحصر  وإّّنا ،داريّةال املسؤولّية من املوازي الّصنف  ذلك ضمن جبربها التمّسك له املخّول األضرار صنوف شىّت  عن لّتعويض اب

 العنوان  هبذا  الدارة ارتكبته الذي اخلطأ جسامة أساسا فيها وتراعي بتقديرها احملكمة تستأثر  فحسب مجلّية بغرامة املطالبة يف حقوقه

 ومّدة  الرفض  هذا يف متاديها  مدى إىل إضافة حجّية، من قضائّية وقرارات أحكام  تسيهتك ملا الذعان  رفض  من عليه ينطوي وما
 .1081الزمن  يف هاستمرار 
 إبعادة  تبادر أبن  العمومّيني األعوان  أحد بعزل القاضي قرارها إبلغاء يقضي نائي حكم  صدور صورة يف ملزمة الدارة  -

  مساره  تصحيح و التقيات و الّتدرّج من متكينه حيث من  إلغاؤهمّت   الذي ارالقر  صدور قبل عليه كانت ما إىل داريّةال الوضعية
 إبرجاعه  إّما جديد إداري قرار اخّتاذ مع القانونّية وضعيته تسوية اتريخ إىل الشطب أو العزل قرار  مفعول اتريخ من إنطالقا الوظيفي

 .  1082ثر حين ال يسري على املاضيسالف عمله أو مبعاقبته جمّددا بعد تصحيح الجراء املختل و أب إىل
 مقتضيات إىل تستجيب أبن   أعوانا أحد بعزل القاضي قرارها إبلغاء يقضي نائي حكم صدور حالة  يف ملزمة تكون  الدارة  -

 إلغاؤهمّت   يالذ  املقرر صدور قبل عليه كانت ما إىل ألمراب للمعن داريّةال الوضعية إبعادة املبادرة  عرب بتنفيذه وذلك املذكور احلكم

 قضاها اليت السنوات أن  كما العزل، قرار مفعول من انطالقا وذلك والتقيات الّتدرّج من بتمكينه املهن مساره إصالح ذلك من

 
 . 2010فيفري  20بتاريخ  27218عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1080

 .  2010جويلية  15بتاريخ  27459عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1081

 . 2010ان جو   7بتاريخ  17217/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1082
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 القانونّية املسامهات وأداء عاّمةال أقدميته صلب احتساهبا الدارة على يكون  فعلية عمل سنوات مبثابة لذلك تبعا تعترب معزوال

 .1083الجتماعّية واحليطة للّتقاعد الوطن الّصندوق لفائدة خبصوصها
 إىل قضائيا  إلغاؤه الواقع  ابلقرار  حذفها أو تنقيحها وقع  اليت القانونّية الوضعية إعادة الدارة من اللغاء  حكم تنفيذ يقتضي  -

  مراجعتها و  القانونّية  الوضعية يف الّنظر إعادة الدارة من  يستدعي  اللغاء آاثر  ترتيب فإن  لذلك تطبيقاو  ية،كلّ  بصفة األصلية حالتها
 أو الحقا  تنقيحه  أو التشريع تغري عن الّنظر بقطع قضائيا امللغى القرار صدور زمن النافذة والتتيبية القانونّية  النصوص ضوء على ياكلّ 

 .1084متاما حتذفها أو القدمية املنظومة عن جوهري ختتلف جديدة قانونية منظومة إرساء حىت
 يفتض ال الدارة جانب يف الفاحش اخلطأ وإقرار داريّةال ابحملكمة املتعّلق األساسي القانون  من العاشر الفصل إعمال إن   -

 الركن ثبوت ذُكر ما إىل إضافة يستوجب وإّّنا هبا، إعالمها اتريخ من معقولة آجال يف القضائّية األحكام  تنفيذ عدم  فحسب

  .تنفيذها عدم على والصرار األحكام لتلك االمتثال دمع  الدارة بتعّمد وذلك القصدي
 سعيها  بثبوت إال القصدي  الركن بتخلف القرار إىل يفضي ال املطلقة االستحالة عند اللغاء أحكام تنفيذ عن  الدارة عجز  -    

 اليت وقع   القانونّيةإىل إعادة الوضعية  اجلّدي يف الذعان لتلك األحكام ابستيفاء ما هو متاح لديها من وسائل قانونية ومادية هتدف  
 تلك ملقتضيات االستجابة يف إخفاقها  وأنّ  ية،كلّ  بصفة األصلية حالتها  إىل  إلغاؤها  الواقع داريّة ال  ابملقررات حذفها  أو  تنقيحها
 . 1085إطالقا دفعها يتيسر  مل إرادهتا عن خارجة عوامل إىل يعزى فيه املقضي الشيء واحتام األحكام

 ال ابختبارات،  يشفع تربص  إجراء  بعد إال تونسية بشهادة فرنسية شهادة معادلة إسناد برفض  يقضي قرار إلغاء حكم تنفيذ  -
 ألمراب املعن به تقّدم  الذي املعادلة ملف يف املعادالت جلنة قبل من الّنظر إبعادة إّنا و املطلوبة، املعادلة ألمراب املعن إبسناد يكون 

 .1086يف تقييم الشهادة املطلوب معادلتها  العلمّيةالشهادة  حمتوى ابلستناد إىل معيار

  على  بناء رخصة من آلية بصورة الطالب متكني بناء رخصة منح رفض  البلديّة رئيس قرار إبلغاء يقضي حكم تنفيذ عن تتبي  -
  والتتيبية  القانونّية والنصوص لغاءال قرار ضوء على البناء رخصة مطلب من موقفها البلديّة مراجعة يقتضي بل القدمي  امللف ضوء

  .1087راجعة امل زمن املفعول سارية
 من  بدين سقوط نسبة ألمراب  املعن مبنح القاضي الوطن الّدفاع  وزير قرار إلغاء حلكم القانونّية النتيجة  استخالص يقتضي   -

 اليت يعاين منها إن كان   الّسقوطرأيها حول نسبة  الصحية وتعلل    الدارة إحالته جمددا على أنظار جلنة العفاء حىت تتثبت من حالته
 11  يف املؤرخ 1972   لسنة 3 عدد رسومامل من 25 الفصل أحكام تقتضيه ما وفق ةطّبي بتقارير  ذلك كلّ  وتؤيد كذلك األمر

 .1088للسقوط  العسكرية اجلرايت نظام بضبط املتعّلقو   1972أكتوبر

 ابمللف أدلة من له جتمع مما انطالقا  تفصيالته خمتلف سرب حماولته عند قاضيال  من النجاح فرصة فوات عن الّتعويض  يستدعي  -

 ةيعمد فيها حساب االحتماالت للتحقق من وجود عناصر متكاملة ترجح بصورة قوية وبينة احتمال النجاح يف املناظر   عملّيةالقيام ب 
 النجاح يف آليا   حقا ملغاة مناظرة يف مشارك كلّ  متليك أي التشيح عند يقف ال ترجيح وهو إجراؤها، فرضامّت    لو شأنا يف املتداعى

 من ألمراب املعن جناح  لمكانيات حسايب تقييم إبجراء الفرضيات دقائق يف  الّنظر إىل يتعداه بل املناظرة،  تلك فحسب  اجتيازه حبكم

 ومدى وجدية حقيقية لفرصة ،الّتعويض  سند القرار، تفويت فرضية وجود يتهاكلّ  يف  تعزز اليت العناصر األخري يف لريصد عدمها

 .1089النجاح  يف وافرة حظوظ من ألمراب املعن حرمان 

 
 . 2010أفريل  10بتاريخ  18664/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1083

 . 2010فيفري  24بتاريخ  17840/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1084

 . 2010أكتوبر  22بتاريخ  18372/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1085

 . 2010جويلية   7بتاريخ  15498/1عدد  قضّيةيف ال  الصادر البتدائي احلكم  - 1086

 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  17516/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1087

 . 2010ماي  26بتاريخ  18606/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1088

 . 2010ديسمرب  42بتاريخ  26673و 26663احلكم الستئنايف الصادر يف القضّيتني عدد  1089
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 احملكوم الّتعويض  عن الّنظر بقطع   قائما يكون  اللغاء حلكم  القانونّية النتائج  استخالص  عدم عن الناجم الضرر غرم يف احلق  -

  كلّ عمال مبا استقر عليه عمل احملكمة من ضرورة تقدير الضرر املتتب عن  القرار امللغى    شرعّيةة من جراء عدم  املاّدياألضرار   لقاء به
  . 1090منهما  كلّ ل القانوين واألساس والسند السبب الختالف مستقّلة وبصفة حدة على مسؤولّيةلل منشئ فعل

 منها حرم  اليت جورواأل  املنح مجلة يساوي ال اللغاء حكم تنفيذ عدم عن الّدولة مسؤولّية  تستوجبه الذي الّتعويض  إنّ   -

 املعطيات من  مجلة أساس على تقدر تكّبدها حقيقية خسارة  عن مجلية غرامة عن عبارة هي وإّنا الشرعي غري عزله فتة طيلة املوظف

 ال أم  ميارس  املّدعيقبل عزله ومدى مسامهة الطرفني يف وقوع الضرر وما إذا كان    ألمراملوضوعية كاألجور اليت كان يتقاضاها املعن اب
 .1091والنصاف  العدالة ملبادئ اعيةمرّ و  احلاصل الضرر لقدر موافقة تكون  حىت  وذلك عزله، فتة طيلة مبقابل نشاطا
 ا مرّ مع فاحشا  خطأ مقّرراهتا إبلغاء  القاضية داريّةال احملكمة أحكام و لقرارات الدارة طرف من املقصود الذعان  عدم يعدّ   -

 من ثبت تضّرره على   كلّ حلصول    لتّايلو سندا اب   داريّةالابحملكمة    املتعّلقمن القانون    10ام الفصل  لذّمتها على حنو ما اقتضته أحك 
 ملعايري  وفقا  بتقديرها لداريا القاضي يستقلّ  التنفيذ عدم  عن غرامة شكل يف لفائدته به حيكم عادل تعويض   على األساس هذا

 حلجّية الذعان   املقصودو  املتعّمد  رفضها من عليه  ينطوي وما الدارة رتكبتها الذي  اخلطأ جسامة أساسا  مبوجبها يراعي موضوعية 

 التنفيذية،  للسلطة   امتدادا بوصفها الدارة، كاهل على حيمل الذي السلط بني التفرقة  إمببد مساسا يعدّ  الذي و به املقضي  األمر
 .1092 القضائّيةواجب تنفيذ ما أذنت به القوانني و األحكام 

 يتجاوز  مطلقا مفعوال يكتسي  داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من 8 الفصل معىن على  ابللغاء القاضية كاماألح نفوذ -

 حمل امللغى  القرار شرعّية فيها تكون  أن  ميكن اليت  املنازعات  سائر  على لينسحب  اللغاء حكم فيها  الصادر املنازعة  حدود مبقتضاه

الضرر    فيما يعرض عليه من طلب غرم  الّتعويض وعها وسببها . وترتيبا على ذلك فإن قاضي  وموض  عن أطرافها  الّنظربقطع   تقدير
 أن  دون  عليها  أتّسس اليت األساسية  وابحليثيات  اللغاء حكم  مبنطوق مقّيدا يكون  قضائيا امللغاة  املقررات شرعّية عدم عن الناجم

اليت ح ينال الظروف  استقراء  من سلطة يف  به  يستأثر  ممّا  الوالية  ذلك  من صميم  هو  ممّا  مالبساهتا  على  والوقوف  بصدورها  فت 
 .1093بعنوانا  املستقة الغرامات وتقدير فيها طرف كلّ  مسامهة ونطاق ووجه هبا املّدعى األضرار  مسؤولّية لتحديد لفائدته املعقودة

 

 : الشرعي ةة غري املاد ياإلدارة عن األعمال  مسؤولي ة  (ب
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةهذه يف  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 أتثري اتذو  ةهامّ  ةطبّي لوثيقة  له املشغلة  الدارة إخفاء نتيجة به الالحق الضرر عن لّدعوىاب للقائم لّتعويض اب املتعّلق الّنزاع  -

 املتعّلق و  1995 جوان  28 يف خاملؤر  1995 لسنة 56 عدد القانون   تطبيق جمال عن خيرج ةاملاّدي  ومصاحله املهنّية حياته على  ابلغ
 .1094العمومي  القطاع يف املهنّية اضاألمر و  الشغل حوادث بسبب األضرار عن للتعويض  اخلاص ابلنظام
  إّن األضرار  الالحقة مبحرك السيارة أثناء رفعها مل تتّتب عن أعمال ضبط إداري طاملا أّنا مل حتصل مبناسبة إيداع هذه السيّارة  -

 أثناء   البلديّة  أعوان  ارتكبها  أخطاء وليدة هي وإّّنا ،به حفظها ظروف  يف اخنرام لوجود راجعة تكن مل وأّنا لبلديا احلجز مبستودع

 ردع  من متّكنهم  صالحّيات من عدلّية ضابطة كأعوان  هلم خمّول هو ما إىل ابالستناد املستودع هذا إىل وجّرها  رفعها عملّيةب القيام

 .1095 العام ابلطريق يعاينونا اليت يّةرور امل املخالفات

  دون  للعموم وعرضها نشرها  على االعتاض  له خيول استعماهلا  وموضع  كيفية  وعلى صورته على استئثاري حق شخص  كلّ ل  -
 ما   ذلك من ستثىن ت أن  على إليه  لإلساءة يهدف كان  أو كرامته  من وينال  حرمته من ميس أن  ذلك شأن  من كان  إذا موافقته 
ذوي    عن  البحث نطاق يف أو الصحافة قانون  ضوابط مراعاة مع العالم يف احلق نطاق يف ص األشخا صور نشر من القوانني أجازته

 
 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  28055عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1090

 . 2010ماي  28بتاريخ  17873/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1091

 . 2010جويلية   7بتاريخ  15151/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1092

 . 2010ديسمرب  4بتاريخ  27549عدد  قضّية الاحلكم الستئنايف الصادر يف  1093

 . 2010جانفي  23بتاريخ  26324عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1094

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  27982عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1095
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  إطار  يف العموم على عرضها   الواقع الصور صاحبة بوصفها  العارضة من صرحية موافقة على مسبقا  الدارة حصول عدميعترب    .الشبهة 
 تعدي منها على احلق املقرر لفائدهتا هبذا العنوان خاصة  الصّحة  لصحية التابعة لوزارةا  ؤّسساتاملاحلملة التحسيسية املنظمة مبختلف  

 . 1096أثناء احلمل أو بعد الوالدة ويف أوضاع ختدش احلياء  املرضوهي على فراش  ةاملّدعيأن تلك الصور عرضت 
يكون  واحلفظ والصيانة راقبةامل  واجب  فإنّ  ، ة رّ ماملست مراقبتها وحتت الّديوانة إدارة عهدة يف الّنزاع موضوع احملل كان  طاملا -

 . 1097 احمللّ  بذلك املوجودة اخلطرة املواد طبيعةب علم على وأّنا السّيما عليها الحممو 
 

 : اإلدارة عن اإلستيالء مسؤولي ة  (ج
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

  األخرى  األضرار إىل ابلضافة  إرتفاق حق عن تعويض  هو الكهرابئية األسالك مترير  عن امجةالن األضرار عن الّتعويض  إن  -
 ملكيةن  ع خيرج مل األرض من للشريط الشركة استغالل إن   والعادل  الكامل الّتعويض  مببدأ عمال  لذلك الالزمة األشغال عن النامجة

 معه  يتعني  مما فوقه الكهرابئي الضغط رورمل املغناطسية و البئية راآلاث جهة من سيما ال مضيقا، سيكون   استغالهلم لكن أصحابه

 .1098ارتفاق حق من توظيفهمّت  ما على الّتعويض 

 استغالهلا  ميكنه  اليت و  احلق  ذلك عليها املسلط لألرض  مالكا يبقى الذي العقار صاحب من امللكية  ينزع ال الرتفاق  حق  -
 بصفة  استغالهلا دون  حيول أن  شأنه من املّدعي  أرض من جزء  على ماء قنوات مترير أن  إال ،عمومّيةال  ابملنشأة  املساس عدم شريطة
 رورامل  حبرية السماح مثل القانون  حددها معينة شروطا الستغالل ذلك على تفرض لإلدارة املخولة  الرتفاق حقوق أنّ  ابعتبار طبيعية

 تعويض   على احلصول يف احلق للمدعي  خيول ما وهو معينة  مساحة حدود يف التعهد ألشغال عّدةامل  امليكانيكية األجهزة استعمال و

 الرتفاق حقوق  عن النامجة األضرار. والغرامة بعنوان  طبيعيةعقاره بصورة    عن األضرار اليت تلحقه بسبب عدم متكنه من استغالل

 تلك أن  أساس على الرتفاق حقوق عليها لطةاملس األرض قيمة ثلث تتعدى وال جزئية تكون  الغرامة أن  اعتبار على لإلدارة املخولة

طرف من العقار ملكية نزع إىل تؤول ال  احلقوق من  التزام  إىل جمرد  إّنا  و  الدارة  همالكه  الصيانة   ابلسماح ألعوان  ابلقيام أبعمال 
 .1099الالزمة لتأمني السري العادي لتلك القنوات

 على  الستيالء مفهوم عن  متاما خيتلف التقسيم  إطار يف عمومّية ال للتجهيزات املخصصة للمساحات   القانوين النظام إن   -
 فيه التصرف من وحرمانه  عليه  يدها ووضع مالكه من  عقار حيازة بنزع الدارة قيام  أبنه تعريفه على القضاء فقه  دأب الذي العقارات

 . 1100قانوان احملددة الجراءات احتام ودون  حق وجه بغري
  لوضع  عليها  املتعارف األصول  تسلك مل  طاملا الستيالء وصف  فيها الدارة تصرف عن ينفي  ال ليهاع املستوىل املساحة  ضآلة  -
  .1101دستوري املضمون  امللكية حق بذلك خارقة عليها يدها

 الستيالء  صفة الستغالل ذلك  عن ينفي  أن  شأنه  من ليس عاّمةال  املصلحة  تنفيذ إطار يف و نّية حسن عن العقار إستغالل  -

 الكتساب الشرعّية األسباب من سببا ليس فإنه العقار على عاّمةال  الصبغة يضفي لئن عاّمةال  املصلحة لفائدة التخصيص  أن   اطامل

 . 1102الستيالء غرامة بصرف حكمها احملكمة تصدر مل ما عمومّيةال امللكية

 .1103هبا حتوزها نزم طال مهما للملكية املكسب التقادم مبوجب العقارات متتلك أن  للدولة ميكن  ال -

 
 .  2010جويلية   7بتاريخ  14213/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1096

 . 2010جويلية   13بتاريخ  12473/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1097

 . 2010ديسمرب  24بتاريخ  27195عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1098

 . 2010جوان   8بتاريخ  13219/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1099

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  15091/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1100

 . 2010نوفمرب   6بتاريخ  27479عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1101

 . 2010نوفمرب   25بتاريخ  15509/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1102

 . 2010أفريل  24بتاريخ  16657/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1103
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اجلماعّية و الطرقات يف   ّية بصفة آلّية إدماج العقارات املخّصصة للفضاءاتعمرانال  الّتهيئةاملصادقة على أمثلة    ال ينجّر عن  -
 حة لصامل جلأ من النتزاع  املقّررة لذلك وهي إّما  القانونّيةإحدى الطرق    دماج إتباعلامللك العمومي للبلديّة بل يتعنّي لتحقيق هذا ا

 .1104ابلتاضي القتناء أو عمومّيةال

لتنفي   - الضرورية  األراضي  انتزاع  أو  اقتناء  من  ذعدم  عليها  يدها  وضع  من  جيعل  التقسيم  الستيالء    مشروع   ر املعمّ قبيل 
 .1105لذّمتها 
امل  لّنسبةعن الستيالء اب  الّتعويض ال تسقط دعوى    - للتسجيل من مفعول تطهرييسّجلللعقارات  أما ابة و ذلك ملا   لّنسبة ، 

جملة اللتزامات و العقود و هو ما يعن أن حق املطالبة بغرم الضرر   من 402ة، فتبقى خاضعة ألحكام الفصل سّجلللعقارات غري امل
 غري  تصرفها و العقار على الدارة يد وضع أي الضار العمل بداية اتريخ من سنة عشر مخسة  مضي  بعد حمالة ال يسقط بشأنا

 .1106 الستحقاقّية احلالة ثبوت لعدم نظرا فيه الشرعي

 األضرار  مجيع  وعن قيمتها  عن ألصحاهبا الكامل لّتعويض اب اخلواص عقارات على االستيالء حالة يف ملزمة الدارة تكون   -
 العقار  موقع أمهها من واليت ةاملاّدي العناصر من مجلة وإىل النصاف  قواعد إىل استنادا املذكورة الغرامة تقديرتّم  وي ذلك، عن املتفرعة

 لإلثراء  وسيلة يصبح ال حىت للمضرة مساوي الّتعويض  يكون  أن جيب أنه على  الدارة، قبل من فيه  التصرف ووجه عليه املستوىل

 .1107سبب  بدون 
 يف  القيام، منز  عليه املستوىل العقار  قيمة إىل لّنظراب حتّدد اليت الستيالء غرامة عن مستقّلة تكون    التصرف من احلرمان  غرامة  -

تّم  ي و الّتعويض  بدعوى القيام اتريخ و العقار على اليد وضع اتريخ بني املتاوحة الفتة عن  تكون  التصرف من احلرمان  غرامة أنّ  حني
مندرجة استغالله من له  الراجعة املنافع و األرابح من  حرمانه أجل من للمتضرر  إسنادها هي  و  دعوى  للعقار  الستيالء    ضمن 

 . 1108 رها ال تعدو أن تكون إالّ نتيجة متتبة عن غصب امللكيةابعتبا

 عملّية أتثري  انعدام إىل  لّنظراب الغرامة  بتلك للمطالبة البتدائّية لّدعوىاب القيام اتريخ يف يكون  الستيالء غرامة  تقدير  -

 .1109  املستحقة ماتالغرا كافة على احلصول غاية إىل العقارات بتلك التملك يف احلق تواصل على الستيالء

 احلق يفتح  ال الذي احملتمل الضرر قبيل من يعترب أرابح من اجنازه املزمع الفالحي املشروع هر  سيدُ  كان  عما الّتعويض  طلب إن  -

   .1110 وحمقق اثبت بضرر يتعّلق أن  شروطه أوكد من والذي الّتعويض  يف
إطار دعو   - االستغالل يف  احلرمان من  بغرامة  املطالبة  اخلواص، من   مسؤولّيةى  تستوجب  استيالئها على عقارات  الدارة عن 
العقار إثبات أنّه كان يستخدم اجلزء من العقار املستوىل عليه وينتفع به يف سكن أو يف حرفة أو يف جتارة أو يف صناعة أو أّن    مالك
 .1111املطلوبة داريّةال اجلهة من عليه تيالءاالس إاّبن  األشكال من شكل أبيّ  منتوجا أو دخال عليه يدرّ  كان  العقار من اجلزء ذلك

 

   :الشرعي ةاإلدارة عن مقر راهتا غري  مسؤولي ة (د
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 من 17 الفصل قتضياتمل طبقا  الّتعويض  يف منها  املتضّرر ألحقية سندا شكلت قضائيا امللغاة داريّةال املقّررات شرعّية عدم -

 قضّيةال ظروف إىل ابلرجوع بعنوانا املستحقة الغرامة تقدير  بسلطة األخرية هذه تستأثر واليت داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون 

 
 . 2010أفريل  30بتاريخ  14165/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي  احلكم  1104

 . 2010ديسمرب  4بتاريخ  26884عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1105

 .  2010أفريل  29بتاريخ  120305عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1106

 .  2010أكتوبر  27تاريخ ب 19496/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1107

 . 2010جوان   8بتاريخ  13000/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1108

 . 2010 ديسمرب 29بتاريخ  27852عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1109

 .  2010أكتوبر  25بتاريخ  18543/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1110

 . 2010جويلية   2بتاريخ  18614/1عدد  قضّيةلصادر يف الا البتدائياحلكم    1111
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  من كلّ  ةمسامه ومدى به املّدعى الضرر وحقيقة متماشية تكون  حىت فيها املتوفرة القانونّيةو   ةاملاّدي املعطيات ومجلة ومالبساهتا
  . 1112وقوعه يف الطرفني

 قاضي مينع ال ذلك فإن   شرعيته، عدم يف الّنظر اللغاء  لقاضي يسبق مل إداري قرار عن  لّتعويض اب  املطالبة سند كان  مىت  -

 معد نتائج ترتيب  يتوقف أن  على الّسلطة جتاوز لقاضي  املتاحة الوسائل نفس طبق املذكور القرار شرعّية يف البحث من  الّتعويض 
 .1113دون سواها الّتعويض إقرار احلق يف  على الشرعّية
إىل    - الرامي  الطلب  عدم    الّتعويض يعد  عن  املتتّبة  األضرار  مستق  شرعّيةعن  ما  إداري  إىل   اّل قرار  الرامي  الطلب  عن  بذاته 

 ختّلي ثبوت حال  يف حىت الّدعوى من رعالف ذلك يف الّنظر للمحكمة اجلائز من يظلّ  فإنّه لتّايلواب مبآله، مرتبط وغري إبلغائه الّتصريح

املتمّسك  الّتعويض  طلبات وجاهة مدى تفّحص  هلا يسوغ  أنّه ضرورة بشأنه طرح ملطلب تقدميه أو ابللغاء املتعّلق فرعها عن صاحبها
 . 1114 ابللغاء الّتصريحإىل  طبيعتهال يؤول ب القرار املستند إليه عن طريق الدفع الذي شرعّيةهبا أمامها من خالل تفّحص 

 عدم  على بناء الّتعويض  يف  قضّيةب القيام دون  حيول ال أصال ورفضها شكال اللغاء دعوى بقبول يقضي حكم صدور إن  -
 وحدة  لنتفاء وذلك الّسلطة جتاوز  قاضي  فيها نظر أن  سبق  واليت   له املآخذ نفس وتوجيه ابللغاء فيه الطّعن وقع  الذي القرار شرعّية

 .1115الّتعويض و  اللغاء ييتقض  بني املوضوع
 ، يكون مدعوا  الّتعويض قاضي    فإن  فيه املطعون  القرار إلغاء منه استوجب يشكل عيب عند الّسلطة جتاوز قاضي توّقف مىت  -

 اختاذه إىل أدت اليت األسباب إىل عن القرار املذكور ، إىل  الحتكام ر الناشئضر يف الّدعاوى الرامية إىل غرم ال لّنظرمبناسبة تعّهده اب

  .1116العادل  الّتعويض  مبدأ عليه يفرضه مبا ذلك الّتصال وقانوان واقعا يؤّسسها ما على وقيامها
 وما،  إلغائه مبجرد مبدئيا اثبتة تكون  به ابملستهدف الالحق لضرراو  فيه املطعون  القرار عن املتولد اخلطأ بني السببية العالقة إن   -

  .1117 الغرامة تقدير ابب يف يتنزل و الضرر ذلك يف طرف كلّ  مسامهة مبدى متعلقا يكون  تبقى
من قانون هذه احملكمة ال يقتصر على حالة  صدور   17ألحكام الفصل   وفقا داريّةال  سؤولّيةمل املؤسسة شرعّيةالال ثبوت  -

 أمام  املقرر ذلك شرعّية بال الدفع حال يف أيضا يكون  بل الداري   املوجهة ضّد املقرر  الّسلطةحكم ابللغاء يف نطاق دعوى جتاوز  

 الّتعويض   بدعوى  القيام  حق سقوط ألجل إالّ  القيام  آجال انحية من األخرية الصورة هذه يف املّدعي  خيضع وال،   الّتعويض  قاضي

  .1118 سنة عشر خبمسة احملّدد
 حكم  مبنطوق  مقيدا قضائيا  امللغاة املقررات شرعّية عدم عن الضرر غرم طلب من عليه يعرض فيما الّتعويض  قاضي يكون   -
 بصدورها  حفت  اليت الظروف قراءتاس يف سلطة من به يستأثر  مما لكذ ينال أن  دون  عليها اعتمد اليت األساسية وابحليثيات اللغاء

لتحديد   لفائدته  املعقودة  الوالية   كلّ هبا ووجه ونطاق مسامهة    املّدعىاألضرار    مسؤولّيةوالوقوف على مالبساهتا مما هو من صميم 
 . 1119بعنوانا  املستحقة الغرامات وتقدير فيها رفط 

، وهو ما الشرعّيةعلى أعمال الدارة غري   املبنية الّتعويض  دعوى يف نظره لدى واسعة بسلطات الّتعويض  قاضي يتمتع  ولئن  -
القرار مشروعية  التثبت من  على  االقتصار  رقابته على مجيع جوانبها دون  تسليط  له  تو   خيول  املنتقد  مدى الداري  صال إىل حتديد 

السلطات جتد حدها فيما  كلّ مسامهة    خصوص  يف اللغاء قاضي إليه انتهى  طرف يف حصول األضرار املشتكى منها، فإن تلك 

 
 . 2010ديسمرب  4بتاريخ  27007عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1112

 . 2010جوان   7بتاريخ  16638/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1113

 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  27552عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1114

 . 2010جانفي   25بتاريخ  18264/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1115

 . 2010ديسمرب  4بتاريخ  26863عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1116

 .  2010جويلية  15بتاريخ  27657عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1117

 . 2010ديسمرب  30بتاريخ  27758عدد  ةقضيّ احلكم الستئنايف الصادر يف ال  1118

عدد   قضّيةالصادر يف ال  البتدائياحلكم  و 2010ديسمرب   4بتاريخ  27760-27782احلكم الستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد  1119
 . 2010ماي  26بتاريخ  18837/1

  . 
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 ماّدة  يف املنتصب القاضي دون  حيول  ما وهو الكافة إزاء مطلقة حجية من اللغاء حكم به حيظى ملا نظرا القرار ذلك مشروعية
 .1120اللغاء  قاضي فيه يبت مل فيما رقابته لتنحصر املشروعّية مسألة يف الّنظر ادةوإع  الكامل القضاء
  لتّايل اب مؤسسا و الدارة  لذمة امرّ مع خطأ يشّكل داريّةال احملكمة قبل من إلغاؤها الواقع داريّةال املقررات شرعّية عدم  -

 .1121 الّداخلّية املشروعّيةأو  ارجّيةاخل ملشروعّيةاّتصل اب عن السبب املؤدي إىل اللغاء سواء الّنظرو ذلك بصرف  ملسؤوليتها
 املقررات  إبلغاء مسبقا  الّتصريح  على يتوقف  ال داريّة ال احملكمة قانون  من 17الفصل مقتضيات أساس على الدارة مساءلة  -

  داريّةال املقررات شرعّية يراقب أن  ابللغاء يقضي حكم غياب  صورة يف الّتعويض  لقاضي يرجع بل شرعيتها بعدم احملتج داريّةال
 .  1122من عدمها  داريّةالاجلهة  مسؤولّية ينظر بناء على ذلك يفو 

 

  : درسي ةاإلدارة عن احلوادث امل مسؤولي ة )ـه
 

 ة :  الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 الواجب  يرفقامل اخلطأ أساس على  تقوم درسّيةامل  احلوادث جراء احلاصلة راألضرا عن الدارة مساءلة أن  على القضاء فقه درج  -
  الّدولة  إىل الراجعة التبوية ؤّسساتملاب العمل طبيعة أن  ابعتبار العمومي  الّتعليم مرفق  تسيري يف الواضح اخللل يف واملتمثل إثباته

 والفضاءات   الساحات يف أو الدروس تلقي عند سواء  يتهرعا حتت هم الذين الّتالميذ مراقبة عليها الساهر  الطار من تقتضي
 أو خارج املدرسة عندما يكونون غري مصحوبني بذويهم وما يستوجب من   الّريضةية أو ملمارسة  تطبيق املخصصة لجراء احلصص ال

 الكفيلة  والتدابري اتالجراء  مجيع اختاذ يقتضي العمومي للتعليم العام  رفقامل سري حسن  أن  ضرورة أشد ورعاية أكرب حرص  بذل

 مبختلف  التبوية املؤسسة  داخل تواجدهم أثناء إليها يتعرضوا أن ميكن اليت األخطار من ومحايتهم  وأمنهم الّتالميذ سالمة  بتحقيق

 .1123 التفيهية أو الثقافية أو العلمّية الزيرات أو درسّية امل كالرحالت خارجها أو فضاءاهتا
 سالمة  على السهر واجب يف  إخالال الدرس تلقي وأثناء ياتكلّ وال املدارس بساحات أو  سامابألق احلاصلة احلوادث تعكس  -

 إذا إال  املسؤولّية من الدارة تعفى وال ،املعنّية  التبوية ؤّسساتملاب تواجدهم  أثناء تصيبهم أن  ميكن اليت األخطار من ومحايتهم الّتالميذ

 أن  شأنه  من   ما كلّ  إىل منظوريها تعرض دون  للحيلولة الضرورية واالحتياطية قائيةالو  الوسائل مجيع اختذت  أنا إثبات يف أفلحت

 .1124ضررا  هبم يلحق

 اكتسى  ماكلّ ف ،الّتعليم  أعضاء  عن الصادر اخلطأ ابختالف خيتلف التبوي، العام مرفقلل داريّةال مسؤولّيةلل القانوين السند  -
 عمل  عليه استقر  ما ابعتبار ذلك و داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون   من 17 الفصل الّدعوى أساس يكون  يةمرفق صبغة اخلطأ هذا

 إذا أّما  ية،رفقامل  األخطاء عداد يف تدخل الوظيف عن تنفصل ال اليت و العموميون  األعوان  يرتكبها اليت  األخطاء أنّ  من احملكمة هذه

 الّتعليم أعضاء  مسؤولّية بتعويض   املتعّلقو  1937 سبتمرب 17 يف الصادر العلي األمر فإن  الوظيف، عن منفصال  اخلطأ كان 

   .املسؤولّية سند هو يكون  الّدولة سؤولّيةمب العمومي
التبوية  - املؤسسة  احملمول على  الواجب  الرقابة  بواجب  يقضيها    يقصد  اليت  املدة  الويّل خالل  تعويض  يف حرمها، التلميذ  يف 

 الدارة على ويتعني .حصوله ومنع سالمتهم يهّدد ما  واستباق  القتضاء عند وحتذيرهم ايتهممح و الّتالميذ حراسة  حبيث يتعنّي عليها

 حىت  أو الّريضة ملمارسة أو يةتطبيق ال احلصص  لجناز املخّصصة الفضاءات يف أو يسدر الت قاعات   داخل سواء الرقابة واجب  ضمان 
 . 1125لساحات أو تغيري قاعات التدريس األماكن عند انتهاء الدروس أو قضاء فتة الراحة اب تلك خارج
 

 

 
 .  2010أكتوبر  27بتاريخ  18076/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1120

 . 2010جوان   7بتاريخ  15320/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1121

 . 2010جوان   7بتاريخ  16535/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1122

 . 2010جوان  30بتاريخ  27698عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1123

 . 2010مارس  31بتاريخ  81766/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1124

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  17009/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1125
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 عن أحد أعواهنا:  الص ادرة مساءلة اإلدارة عن األخطاء : الفقرة الثانية
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 انعدام ثبت ماكلّ  ألعوانا الشخصية  األخطاء عن املسؤولّية من معفاة الدارة كانت لئن أنه اعتبار على احملكمة قضاء استقر  -

 ينتمي الذي العمومي رفقابمل صلتها تثبت اليت الشخصية األخطاء من  غريها عن مسؤولة املقابل  يف تكون  فإنا متاما رفقابمل صلتها

 .1126 إليه هؤالء األعوان 
الذين رفضوا مشاركة  - أعوانا  أداء  الذي شاب  اخللل  االدارة مضاعفا ويتجاوز  الشراف على    يكون خطأ   عملّية اهلالك يف 
 هبذا  أملت اليت  النفسية احلالة  إىل تفطنها عدم خالل من إليها املوكول  رفقامل شؤون  تصريف يف التقصري ليطال احلراسة أسلحة تسليم

 إحاطتها  دمع  عن ينم شكلب إليه عهدت اليت هامّ امل طبيعةل تقبله وعدم عينيه إحدى مستوى على أصابه  الذي املرض جراء األخري

 .1127  البشرية مبواردها
  إليها  املوكولة هامّ امل نطاق  ويف البلديّة من إبذن ،اجلالء بذكرى االحتفال مبناسبة املعلقة الزينة أشرطة إنزال كان  طاملا  -

  تعفى  وال ام الع رفقابمل صلة كلّ ل مفتقرا شخصيا خطأ يكون   ال عنهما الصادر اخلطأ فإن  عونيها  ذمة على وضعتها اليت وابلوسائل
 .1128عنه  الناجم الضرر عن الّتعويض  مسؤولّية من الدارة لّتايلاب

 ثبت ما كلّ  عنه الّصادرة  األعمال عن الشخصية املسؤولّية العمومي العون  لحيمّ  والعقود االلتزامات ةجمل من 85 لالفص  -

 الضرر أن  ثبت  طاملا أنه إال العام، رفقامل ذتنفي  إطار وخارج  متعمدا اخلطأ  ذلك وكان  لعمله مباشرته حال فاحش خلطإ ارتكابه

  مسؤولّية  استبعادتّم  ي  حىت  العام رفقامل بسري صلة كلّ ل فاقدا اعتباره ميكن فال ه هامّ مب عمومي  عون  قيام أثناء  جد قد منه املشتكى 
  .1129 عنها الناشئة األضرار عن الدارة
 ما وزجر األشغال راقبةمب مبادرهتا وعدم البناء يف  تخيص ال قرار بسبب الالحق الضرر خبصوص  الدارة مساءلة تستند  -

 ية، عمرانال  املاّدة  يف  بعهدهتا  القانون  أانطها  اليت  الداري الّضبط  امتيازات  إعمال  يف  تقصريها  إىل  القرار هلذا  خمالفات من الحظته
 يف  لّنظراب احملكمة  هذه  ختتص  إداريّة مسؤولّية األساس هذا  على مسؤوليتها من وجيعل داريّةال وظائفها  داءأ يف خلل إىل لّتايلواب

   1130. املتعلقة هبا اتالّنزاع 
 

 القائمة على قرينة اخلطأ:  املسؤولي ة و  املبنية على اخلطأ  غري املسؤولي ة  ماد ة املبادئ املقررة يف : الثاينالفرع 
 

 : عمومي ةالعن أضرار األشغال واملنشآت   املسؤولي ة ماد ة املبادئ يف   :األولالفقرة 
 

 :عمومي ةالتعريف األشغال واملنشآت   (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 وعمل بصنع  حمدثة تلك املنشأة   تكون  أن  أوهلا أساسية، عناصر ثالثة  اجتمعت ما إذا إال عمومّية منشأة  وصف ميكن ال  -

 االلتصاق أو االستعمال مبوجب أو طبيعتها عن اجنر قد يكون ذلك أن  اعتبار دون  وذلك يّة عقار  صبغة تكتسي أن  اثنيها النسان،

املصلحة منها اهلدف  يكون  أن  واثلثها إطار   يف أو العمومي االستعمال يف مباشرة بصفة ابستخدامها  سواء  وذلك عاّمةال حتقيق 
   .1131عام  مرفق متطلبات

 
 . 2010أفريل  8بتاريخ  27462عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1126

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  27864عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1127

 . 2010أكتوبر  8بتاريخ  27243عدد  قضّية يف الصادر يف الاحلكم الستئنا  1128

 .  2010أكتوبر  27بتاريخ  19347/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1129

  2010فيفري  24بتاريخ  1/ 10538عدد قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم   1130
 .   2010جانفي   27بتاريخ  14335/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1131
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 أن  جيب عام و رفقمل أو خمصص  لإلدارة مملوك عقار إىل منصرفا العمومي العمل كان  ماكلّ  قائمة تكون  الدارة مسؤولّية   -

 . 1132األشغال حلساب شخص معنوي عامتّم و أن ت عاّمةاملقصود منه حتقيق مصلحة  يكون 
 

 : عام ة العن أضرار األشغال واملنشآت  املسؤولي ةأساس  (ب

 

على مسؤولّية هي وتصرّفها هدهتاع يف هي اليت عمومّيةال  املنشآت عن الدارة مسؤولّية إنّ   -  لّنسبةاب  اخلطأ قرينة  مبنية 

  .1133للغري  لّنسبةاب خطأ دون  وتكون  للمستعملني
 على تنبن  خطإ دون  موضوعية  مسؤولّية عنها النامجة األضرار عن املسؤولّية تعدّ  اليت اخلطرة املنشآت من الكهرابئية  األعمدة  -

املنشأة املباشرة السببية قةالعال  ثبوت مبجرد وتقوم املخاطر أساس  إال منها جزئيا  أو ياكلّ  الدارة تعفى وال والضرر عمومّيةال بني 

 .1134 القاهرة القوة  أو ثبوت نفسه املتضرر خطإ بثبوت
 على خطإ دون  تقوم موضوعية  مسؤولّية تعترب عمومّية ال األشغال نتيجة ابلغري الالحقة املتواصلة  األضرار عن الدارة مسؤولّية  -

 إىل إضافة عمومّيةال األشغال وبني بينه السببية والعالقة الضرر إقرارها ثبوت ويقتضي عمومّيةال  األعباء أمام املساواة مبدإ خرق أساس

 عادي اجملموعة وغري أفراد بقية دون  األشخاص من معينة فئة أو وحيدا شخصا يلحق كونه جهة من الّضرر خاصا يكون  أن  وجوب

 .1135امته وجس  أمهيته جهة من
حدوثها   ومعلومة  متوقعة  تكون  عندما متواصلة أضرار  عمومّيةال األشغال عن املتتبة  األضرار  - منه  مناص ال أمرا ويكون 

 إ على مبد مبنية  بشأنا تكون  الدارة مسؤولّية وأن  بعدها، مرّ ما يست ومنها  إبمتامها ينتهي ما منها األشغال، طبيعةب احلتمي الرتباطها
 وحتملوا أعباءها  عمومّيةال واملنشآت   األشغال من تضرروا الذين لألشخاص الّتعويض  يستوجب الذي   عمومّيةال األعباء م أما املساواة

 أو عمومّية ال  وبني األشغال بينه السببية العالقة و الضرر  ثبوت على عالوة الصورة هذه  يف الدارة  مسؤولّية قيام  يقتضي. غريه دون 

 جهة من عادي  وغري غريها، دون  األشخاص من أو فئة وحيدا شخصا يلحق كونه من خاصا  الضرر يكون  أن  عمومّيةال  املنشأة

 .1136وجسامته  أمهيته

 

 : عام ةالعن أضرار األشغال واملنشآت  املسؤولي ة حاالت اإلعفاء من  (ج
 

 طارئ أمر حصول أثبتت إذا يّا إالّ جزئ أو ّياكلّ  سواء  عاّمةالاملتتبة عن األشغال واملنشآت  املسؤولّية من الدارة إعفاء ميكن ال -

 . 1137الغري  أو  املتضّرر خطأ مرّدهاجربها  املطلوب األضرار أنّ  يفيد مبا أدلت أو قاهرة قّوة أو
 يف ولو تتأسس موضوعية مسؤولّيةهي   عهدهتا يف اليت عاّمةال  املنشآت نتيجة الغري تلحق اليت األضرار عن الدارة مسؤولّية  -
 التفصي الدارة متلك وال عمومّيةال  واملنشأة  الضرر بني السببية الضرر والعالقة ثبوت النعقادها ويكفي لدارةا جانب من خطأ غياب

  .1138نفسه  املتضرر خطأ إىل جربها املطلوب  األضرار  رد يف أو قاهرة قوة يف إثبات توفقت مىت إال منها
 واجب كان  ماكلّ  هلا املالكة املعنوية الذات على عمومّيةال نشآتامل فيها تتسبب اليت األضرار عن الناشئة املسؤولّية حتمل  -    

 الضرر ذلك عن الّتعويض  عبء إحالة ختص  اتفاقات إبرام فيها يقع اليت الصورة يف حىت وذلك بعهدهتا مناطا هبا والعناية الصيانة
  .مدنيا مسؤول آخر  لطرف

 
 . 2010جوان   7بتاريخ  13849/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1132

 . 2010أفريل  16بتاريخ  27146و 27019احلكم الستئنايف الصادر يف القضيتني عدد  1133

 . 2010ديسمرب  30بتاريخ  27702عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1134

 . 2010ديسمرب  16بتاريخ  27693عدد  قضّيةلصادر يف الاحلكم الستئنايف ا  1135

  27251عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف الو  2010فيفري  24بتاريخ  27439و 27382احلكم الستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد   1136
 . 2010ديسمرب  31بتاريخ 

 .  2010أفريل  16بتاريخ  27146و 27019احلكم الستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   - 1137

 . 2010ديسمرب  4بتاريخ  27592عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال - 1138
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 عمومّيةال الذات تتعهد اليت عمومّيةال املنشآت عن الناجتة األضرار عن ةاملسؤوليّ  نظام أن  احملكمة هذه قضاء فقه يف املستقر من  -
 املنشآت وبني  بينه السببية العالقة وقيام الضرر ثبوت النعقادها يكفي إذ موضوعية صبغة يكتسي شؤونا تصريف أو إبجنازها
 .املذكورة
 يعترب املتضرر خطأ أن  عمومّيةال املنشآت مصدرها اليت وادثاحل عن النامجة األضرار عن الّتعويض  لنظام األصولية املبادئ من  -

 املرافق منحة تسند  .استفحاهلا يف أو املضرة حصول يف مسامهته نسبة حبسب املسؤولّية من اجلزئي  أو يكلّ ال العفاء أسباب من سببا
 مبامهّية  األ من كبري  قدر  على  يكون الذي به الالحق الضرر نتيجة حياته شؤون تصريف عن ياكلّ و  متاما عاجزا أصبح شخص كلّ ل

 .1139واغتسال ومشي وشرب أكل من اليومية حاجاته لتدبر يالزمه آخر لشخص  أكيدة بصورة حمتاجا جيعله
تكييفه  وإن  القاضي سلطة يرجع إىل  مسؤوليتها  من جزئيا أو  ياكلّ  الدارة إعفاء  شأنه  من الذي املتضرر خطإ  وتقدير إثبات -

اهلالك   مالمسة جيعل ما وهو .املثايل العائلة أب سلوك مع يكون ابلقياس فعله جيب ما ترك أو تركه جيب ما فعل مبعىن لألخطاء
 عن قلة ينم الذي اخلاطئ السلوك قبيل من دّ تع ال بوضعها فاكلّ م كان  اليت لألعمدة اآللة طريق رفعه عن أثناء الكهرابئية لألسالك

 . 1140مسؤوليتها  من الدارة إعفاء من شأنه خطأ تعترب ال فهي لتّايلواب  موضعه مثل يف اردو  أمر إنه بل لألمور تقدير وسوء انتباه
 هلا والتحسب توقعها الوسع اليت يف العوارض من أنا ضرورة  قاهرة قوة شكلت ال املناخية التقلبات عن الناجتة الفيضاانت إن  -

 .1141ها من ضرر ومن ثة اختاذ الحتياطات الضرورية لدفعها ودرء ما ينشأ عن
 

 : عام ةالاجلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت  (د

 

 اليت  اخلطأ قرينة على عمومّيةال  واملنشآت األشغال جراء  ابملستعملني الالحقة العرضية  األضرار عن داريّة ال املسؤولّية تقوم  -
 املستعملني  حلماية  الالزمة  االحتياطات أخذ  يف  الدارة تقصري  أو للمنشأة العادية الصيانة انتفاء  يفتض  املسؤولّية قيام  أن  مفادها 

 احلادث مردّ  أن  أو عليها  احملمول واحليطة الصيانة بواجب أوفت أنا إبثبات إال املسؤولّية  تلك من الدارة إعفاء ميكن ال وأنه
 .1142القاهرة القوة بسبب أو الغري أو نفسه املتضرر بفعل كان 

 من يتفصى أن  له ميكن الذي ال األشغال صاحب على يكون  القيام  فإن  عمومّية غالأش عن انتج  ضرر حصول صورة يف  -

 مسؤوليته جتاه املتضرر حىت ولو كان ذلك ابالستناد إىل األخطاء اليت ارتكبها املقاول الساهر على تنفيذ األشغال أو اقتضاء ببعض 

 .1143مصدرها  كان  مهما العمومي العمل عن الناجتة األضرار مسؤولّية وحده حتمل املقاول اليت التعاقديّة االلتزامات
والغاز ةالّتونسي الشركة على حممولة تكون  الكهرابئية األسالك مترير أشغال بعنوان  املسؤولّية  -  الّضرر أنّ  ثبت مىت  للكهرابء 

 إىل املوكول رفقابمل صالاتّ  من لذلك ملا توزيعها أو هبا أوجه التزويد أو األسالك على  طرأ فن عيب أو خلل عن جنم به املّدعى

 أو أبغراض العموم أبمن املساس  إىل  آلت ما كلّ  البلديّة الدارة  على حممولة  تكون  فإّنا  ذلك فيما عدى  أّما ، آنفا املذكورة  الشركة

  .1144  البلديّة رئيس إىل املشرّع هبا عهد اليت عاّمةال الصّحةو  الراحة
 أحد على  القيام صورة ففي ،لّتضامناب ضّدمها أو مقاوهلا ضدّ  أو الدارة ضدّ  لقياما يف احلقّ  عمومّيةال  األشغال من للمتضّرر  -

 على كامال ابألداء اللزام يتحّمل إنّه بل الّدعوى رفض وطلب املسؤولّية لدرء معاقده خبطإ يدفع أن  عليه للمّدعى جيوز  ال األطراف

 لتحميله معاقده إبدخال عليه املّدعى مطالبة صورة يف أو لّتضامناب لقياما صورة يف أّما ،االقتضاء عند ابلّدرك معاقده على يرجع أن 

الطرفني  يلزم أو طرف كلّ ل الراجعة املسؤولّية نسبة حبساب الّدعوى يف يفصل القاضي فإنّ  هاكلّ  املسؤولّية أو املسؤولّية من جانبا
 .1145متضامنني ابألداء 

 
 . 2010ديسمرب  22بتاريخ  14885/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1139

 . 2010ديسمرب  30بتاريخ  27702عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال -  1140

 .  2010نوفمرب  22بتاريخ  19683/1عدد  قضّيةالصادر يف ال بتدائي الاحلكم  - 1141

 2010دمسرب  22بتاريخ  1/ 19436عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم   1142

 . 2010جوان  15بتاريخ  27216عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال - 1143

 . 2010جانفي  23يخ بتار  27175عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال - 1144

 سالف الذّكر .  27702عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال - 1145



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 139 

إحالل   أنّ  و اخلاص القانون  عن متفرع جزء هو الذي التأمني قانون  قواعد بطهاتض التأمني بشركة الدارة تربط اليت العالقة  -
إضفاء  عنه ينجر ما وهو التأمني عقد بند تفحص  إىل القاضي الداري يدفع أن  شأنه من اخلالص يف الدارة حملّ  التأمني شركة
فما على اجلهة املسؤولة عن األضرار إالّ   لّتايلاب و الداري،  القاضي اختصاص عن ابلضرورة البحت الذي خيرج املدين الّنزاع صبغة

  .1146الرجوع على شركة التأمني 
وإن  حىت املشروع صاحبة  الذات املعنوية  على حتمل  عاّمة ال األشغال عن املتتبة األضرار عن الناشئة  املسؤولّية أن  يف  جدال ال  -

 اليت ارتكبتها األخطاء إىل هبا املّدعى األضرار نسبة خالل من منها ييسعها التفص وال عاّمةال األشغال مقاوالت إىل إبجنازها عهدت

 األشغال األضرار الناشئة عن  مسؤولّية من إعفائها قصد مسبقة اتفاقات من تربمه ما إىل الركون  أيضا منها ال يقبل و األخرية هذه

 املتفق ابلبنود تسوغ معارضته ال الذي الغري إزاء قانوان قائمة عليهاال اجلهة ابعتبارها إجنازها إليها  املعهود املقاوالت على ومحلها عاّمةال

  .1147أجنبيا عنها  لكونه العنوان  هبذا عليها

 :عمومي ةال مبدأ عدم املساس ابملنشآت  (ه 
 

 ،قانوين غري تركيزها كان  ولو إزالتها، دون  حيول عاّمةال  املصلحة رهاانت جتسيد إطار يف عمومّيةال املنشآت تنزل كان لئن  -
 ألموال ومحاية سريها وحسن عمومّيةال  املرافق يةاستمرار  ضمان  يف قوامه جيد  الذي عمومّيةال ابملنشآت املساس عدم  مببدأ  عمال

 عن وتراجعها الدارة  عزوف له تبني ما كلّ  املنشآت تلك إبزالة  احلكم الداري للقاضي ميكن املبدأ هلذا استثناء  فإنه ، وطنّيةال اجملموعة

 .1148هلا  أعدت اليت للغاية ختصيصها
برفع  املضرة يف املتسبب خالل إلزام من عينيا أو  ماليا عمومّيةال واملنشآت األشغال عن الناجم الضرر جرب  يكون  أن ميكن  -
 املساس حبرمة إىل األمر يؤدي أن  ودون  اخلاصة املصلحة على اليت تغلب عاّمةال املصلحة مقتضيات مع ذلك يتعارض مل مىت مضرته

 .1149معينة  شروط توفر وعند جدا وخمصوصة استثنائية حاالت يف إال إبزالتها الذن  ال جيوز اليت عمومّيةال نشآتامل

 

 : عمومي ةال املرافق  ماد ةاملبادئ املقر رة يف : الفقرة الثانية
 

 الصحي:  رفق امل  مسؤولي ة  (أ
 

  :اإلستشفائي ة حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء .  1
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

  العمومي  العون  اختصاص كان   ومهما  هبا ريض امل  معاجلة وقعت اليت  الستشفائّية املؤسسة داخل الضرر مصدر  كان  مهما  -
 الخالل  يف ثلاملتم يرفقامل اخلطأ مفهوم أساس على املؤسسة   تلك إىل توجه املسؤولّية فإن  شخصية بصورة اخلطأ ارتكب الذي

 ةاملتعّلق  الوسائل جلميع اختاذها عدم يف وكذلك الصحي رفقابمل القامة خالل اجلسدية  سالمتهم على  والسهر  ىاملرض حفظ بواجب
 .1150الضرر  حصول لتفادي طيّب ال رفقامل بسري

  العاملة  ة طبّيال وشبه ةطبّيلا الطارات  عن صدورها املفتض  أو  الثابتة األخطاء عن مسؤولة عمومّيةال الصّحة وزارة تكون   -
 املوجبة  لألخطاء ارتكاهبم أن  إىل واستنادا والتأجري ةالّنقلو  التعيني حيث  من إليها خيضعون   ابعتبارهم للصحة عمومّيةال ؤّسساتملاب

 إزاء  اظهمواحتف توظيفهم، قرار مبقتضى والعالج املباشرة صالحية من أيديهم بني وضع ما ال لو هلم  ليتيسر كان  ما للتعويض 

 اليت يعملون هبا بكامل الستقالل فيما خيص أعمال التشخيص والعالج مما حيول دون حتميل تبعات أخطائهم   الستشفائّيةاملؤسسة  
 .1151 عليها

 
 . 2010جويلية   7بتاريخ  16436/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1146

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  26675عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال - 1147

 . 2010جانفي  27بتاريخ  14335/1عدد  قضّية الالصادر يف  البتدائي احلكم  - 1148

 . 2010جويلية  14بتاريخ  16873/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1149

 .  2010مارس   31بتاريخ  27576و  27551و 27539احلكم الستئنايف الصادر يف القضاي عدد  1150

 . 2010ديسمرب  31خ بتاري 27886عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1151
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  ثّة،  ومن للصحة العمومي رفقامل  تسيري يف لشرافها اخلاضعة الستشفائّية ؤّسساتاملو  عمومّية ال الصّحة وزارة من كلّ  تشتك  -
 خلل عن النامجة املسؤولّيةو  ةطبّيال ابألعمال قيامه أثناء احلاصلة األخطاء  عن طيّب ال الطار مسؤولّية بني التمييز صعوبة إىل لّنظرابو 

 ى واملستشف   الوزارة مقاضاة جواز على القضاء فقه استقر فقد املتضررين، على الّتقاضي سبل تيسري  وهبدف ،رفقامل تنظيم يف
 .1152رفقامل تسيري يف معه تشتك اليت اجلهة على  ابلدرك الرجوع يف حقه على البقاء مع اآلخر دون  أحدمها ءلةمسا أو لّتضامناب

الصحي أو    رفقة بتسيري املمرتبطكانت   إذا وما  طيّب ال الطار عن الّصادرة األخطاء طبيعة تكييف يف البحث من داعي ال  -
 أخطاء من جانبها يف يثبت ما على  الدارة هبذا العنوان تكون قائمة  اة على عاتقامللق  املسؤولّيةتكتسي طابعا شخصيا، طاملا أن  

ترتب   ما  ملطالبتها جبرب  لتّايلموجبة اب  وتكون  عهدهتا يف اليت الستشفائّية املصاحل سري يف اخنرام وجود  عن تنم أن  شأنا من يةمرفق
 عند  ابلدرك الرجوع  يف  حقها  إقرار  ابحملكمة، وذلك مقابل  املتعّلقالقانون    من  17عنها من أضرار وفقا ملا تقتضيه أحكام الفصل  

 .1153عنها  الّتعويض  املطلوب األضرار حصول إىل أدت  شخصية ألخطاء ارتكابه إىل توصلها حال يف املعن طبيبال على االقتضاء
 

 : اإلستشفائي ة املسؤولي ة أساس   .2
 

 مبنية على اخلطأ: مسؤولي ة ❖
 اخلطأ الثابت:  ✓

 ضبط ضرورة على نصّ  ملا الدستور من 34 الفصل أكدها و الدستور توطئة كرستها ضمانة هو الصّحة يف املواطن حق إنّ   -

 مسؤولة الصحية امؤّسساهت خالل أومن مباشرة تسهر اليت الّدولة معه تكون  مما ، القانون  مبقتضى عمومّيةال للصحة األساسية املبادئ

 وإحاطة الدستوري حلقا هذا تكريس  ضمان  شأنا  من اليت الجراءات مجيع اختاذ على حممولة يللّتا واب الصحي رفقمل هذا تسيري  على

 املرافق مجيع وتوفري الكفء طيّب ال  شبه و طيّب ال الطار  ذمةعلى    وضعها خالل من الالزمة ابلرعاية الستشفائّية  ياكلاهل على الوافدين

  لسنة  634  عدد األمر حسب املستشفىة  إدار  على احملمول  الواجب إنّ   .مناسبة ظروف يف  لعالج  تلقي تكفل اليت األساسية
 فحسب ،ليس  عليها الواردين ىمرضلل الالزمة لسعافات توفري كذلك و اليواء هي منه الغاية و نتيجة بتحقيق إلتزام هو  1981

 من  املتأتية ة املاّدي الصعوابت لتجاوز الصحي رفق امل  منظومة  يف العاملة  ياكلهلا  مجيع مع ابلتنسيق  لو و بل املعن املستشفى حدود يف
 .1154  اخلدمات هذه إسداء ضمان  قصد قريبة مبستشفيات الّتصال و ديهال الشغور توفر عدم

 املّدعى مطالبة ميكن ال لتّايلواب  جديدة معدات يوم كلّ  يف يطرح العلمي تطّورال أبن  الدفع الستشفائّية للمؤسسة جيوز ال   -

 ذلك اجملتمع، يف  تفشيا  أكثر ض أمرا ملعاجلة  الزمة معدات حنو توجيهها يقع العتمادات وأن  خاصة  يوم كلّ  يف معداهتا  بتغيري عليها

الكفيلة بذلك   العلمي يوفر الوسائل  تطّوركانت علته خاصة وأن ال  امهم  ريض مؤمتنة على صحة وحياة امل  الستشفائّيةاملؤسسة    أن 
1155.    
 تسيريه على تسهر الذي الصحي  رفقامل جتاه  مسؤوليتها  من  الدارة يعفي ال جزائيا ضررت للم املباشر طبيبال برباءة القضاء إنّ -
1156. 
 ابملؤسسة لوظائفه أدائه   مبناسبة حصل قد شخصية أخطاء من اهلالكة حالة  ابشر الذي  طبيبال جانب يف  ثبت ما إن   -

 تنظيم يف اخنرام وجود عن يفصح اثبت يمرفق خبطأ أخطائه  ارتباط عن ينم ما وهو العالج، اهلالكة فيها تلقت اليت الستشفائّية

 األكمل  الوجه على تتناسب اليت واملستعجلة الالزمة ةطبّيال ابلعناية األخرية هذه إحاطة عدم يف  صورته متثلت املؤسسة تلك وتسيري
 بشأنه االدارة مساءلة  يربر أبن   كفيل خطأ وهو املستشفى،  أجلها  من دخلت اليت األصلية حالتها  خطورة  تتطلبه  كانت ما مع

 .1157عونا  إليه استهدف الذي اجلزائي التتبع إليه آل عما الّنظر بصرف وذلك

 
 . 2010مارس  26بتاريخ  17398/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1152

 . 2010جوان   23بتاريخ  13299/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1153

 . 2010مارس  12بتاريخ  26606عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال1154

 .  2010جوان  5بتاريخ  16014/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم 1155

 . 2010أفريل  16بتاريخ  27391عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1156

 . 2010ديسمرب  31بتاريخ  27613عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1157
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 دورية فحوصات  اجراء خالل  من جراحي تدخل إىل خضعوا الدين ىمرضلل الصحية احلالة  متابعة على حممول طيّب ال الطار  -

 جرثومية تعفنات عن تنجم قد تعكرات  ظهور من والتوقي  الصحية  حالتهم تطّور على الوقوف قصد اجلراحية عملّيةلل  الحقة ومنتظمة 

     .1158جراحي تدخل كلّ  اثر واردة
 األقل على  منها ىاملرض حتذير طيّب ال الطار على املفروض  من و متوقع  أمر هو املوقعي التبنيج حالة يف ىاملرض فعل ردود إنّ   -

 يلزم ما كلّ  يتخذ  مل   ألنه  اثبتا  ريض امل على املشرف طيّب ال الطار خطأ معه يكون  مما  ، يكلّ ال التبنيج إىل اللجوء استحالة صورة  يف

 . 1159 الّضرر لتفادي

 يف التسّمم حلاالت التصّدي  قصد متخّصصة وحدة توفري عدم جهة من الدارة جانب من تقصري بوجود اثبتا اخلطأ يكون   -
 .1160السعاف سيارة وصول وأتخر الصحي ابلتنظيم املتعّلق القانون  مبوجب هلا وكولةامل الستعجالّية السعافات إسداء مهمة إطار

 اجلانبية لإلنعكاسات جتنبا ابألشعة، الفحص  إجراء بعد مباشرة الصحية حالته تتطلبها اليت  الالزمة العناية ريض امل إيالء عدم - 

 على عنه الّتعويض  املطالب الضرر بعنوان  ةمر ا ع املستشفى ذمة  جيعل عليها،  يكون  اليت  الضعف حالة نتيجة  له حتدث أن  ميكن  اليت

 .1161 الذي ابشرها طيّب أساس اخلطأ الثابت يف جانب الطار الشبه ال
 ضرورة طبيبال يرى اليت العالجية   الطرق على والتبصر احلرية بكامل األخري  هذا  موافقة على ريض ابمل طبيبال عالقة تقوم   -

 هتدد كانت ما كلّ  الطرق هذه  ومضاعفات مبخاطر ريض امل إعالم   طبيبال يتوىل أن  لذلك تبعا به  سلمامل  من وأنّه إليها، خضوعه

 .1162وقوعها ندر وإن  حىت جسمه سالمة من هاّما قدرا أو حياته

 بصورة مسبقا إعالمه يقع  أن  ريض امل هلا خيضع اليت ةطّبي ال التدخالت يف األصل فإن  التعّذر، أو التأّكد حاالت خبالف  -

 واملخاطر جناحها  حظوظ وتوضيح لشفائه الضرورية األعمال  وبيان  هتطّور  ومدى منه يشكو الذي املرض بنوع وواضحة ّسطةمب

ء على االقتضا عند غريها ترجيح أو وجاهتها  وتقدير املناسبة احللول على الوقوف  من لتمكينه  استثنائية، كانت ولو  عنها، الناشئة 
 .1163 العالج وظروف ومتطلبات املرض طبيعة ضوء

 
 

 اخلطأ املفرتض :    ✓
 

 ال به حلق ما جتعل بصورة  للمشتكي  على أساس اخلطإ املثبت إال إذا ما حصل ضرر   الستشفائّيةة و طّبيال  املسؤولّيةتقوم    -
 أو والعالج الضرر بني السببية العالقة وثبتت الكشف أو  للعالج الصحية املؤسسة إىل أجله من دخل الذي السبب مع يتناسب

  .1164اخلطأ قرينة على املبن املسؤولّية بنظام ألمراب املعن ينتفع عندها تلقاه، الذي طيّب ال العمل
 ملؤسسة ريض امل دخل أجله من  يذال السبب مع  يتناسب ال ضرر حصول ثبت ماكلّ  اخلطأ  قرينة على مبنية ةطّبي ال املسؤولّية  -

 جانب يف اخلطأ  إثبات املتضرر على يكون  أن دون  تلقاه يذال   والعالج ررالض بني السببية العالقة تبينت ماكلّ و  للعالج الصحية

 ما   كلّ ب قامت وأنا عادي تسيريا الصحي مرفقلل تسيريها على الدليل أقامت إذا إال املسؤولّية  من  تعفى ال األخرية  هذه وأن  الدارة
الضر  أن  أثبتت  إذا  أو  الضرر  لتفادي  التاتيب والعرف  به حسب  مطالبة  أومردر  هي  قاهرة  قوة  إىل   أمر   ه  ينسب  أو خطأ   طارئ 

  .1165 حالته تعكر يف سهامهإب املتضرر
 
 
 

 
 . 2010جانفي   21بتاريخ  18301/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1158

 . 2010ماي  14بتاريخ  27679عدد  قضّية كم الستئنايف الصادر يف الاحل 1159

 .  2010ماي  6بتاريخ  27701عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1160

 . 2010نوفمرب   25بتاريخ  12444/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1161

 . 2010مارس  26 بتاريخ 17352/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1162

 . 2010جويلية   15بتاريخ  16664/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1163

 . 2010مارس  31بتاريخ  17806/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1164

 . 2010مارس  27بتاريخ  26972عدد  قضّية احلكم الستئنايف الصادر يف ال 1165
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 غري مبنية على اخلطأ :   مسؤولي ة ❖
 

 خطإ دون  استثناء تقوم أن  ميكن  عالجية خدمات من هلا عهد ما إبسداء تكفلها حال للصحة عمومّيةال املرافق مسؤولّيةإن    -

 مل ولئن .مريض لل اجلسامة ابلغة أضرار عنها يتتب السارية  اضاألمر  من  التداوي بغاية اخلطرة ائلالوس  بعض  استعمال حالة يف وذلك
 برانمج  نطاق  يف عمومّيةال  الصّحة وزارة وضعته يذ ال ابلربوتوكول عمال INH دواء وصف عند خطإ أي  طيّب ال الطار يرتكب

 وتظل املوصوف للدواء اجلانبية  األعراض جتهل  ال الدارة  فإن  لصحة ل العاملية  املنظمة  توصيات إىل  ابالستناد  السل مرض مكافحة 

 .1166 خطإ كلّ عنها حىت يف غياب   الّتعويض  مسؤولّيةوتتحمل  احلاصلة األضرار عن مسؤولة
 

 عن األشياء اخلطرة :  املسؤولي ة (ب
 

استثنائيخط وجود  عن تتتب أن ميكن اليت األضرار مسؤولّية الدارة بتحمبل املخاطر نظرية تسمح  - ينحدر   مألوف غري ر 
خاصة  حاالت يف أو أبنشطتها قيامها طرق يف أو الدارة  اليت تستعملها الوسائل يف اخلطر هذا  ويكمن داريّةال أنشطتها من مباشرة

 ميكن حوادث ال مبخاطر استثنائية هتدد سالمة املواطنني وتتسبب يف   مرفوقايكون    عاّمةال  املرافقأحدثتها الدارة ذلك أن تسيري بعض  
 .1167 تعويض  بدون  تركها

 غري املخاطر فكرة يف جتد أساسها موضوعية مسؤولّية  هي احملروقات نقل أانبيب عن الناجتة األضرار عن الدارة مسؤولّية  -
 منها الدارة عفىت ال و الضرر، و الضار الفعل بني السببية ثبوت العالقة يكفي لقيامها إذ اخلطأ على مبنية غري مسؤولّية وهي العادية

 . 1168الطارئ األمر أو القاهرة القوة أو املتضرر خطأ همرد به املّدعى الضرر أنّ  أثبتت إذا إالّ 
 املفرقعات من ةالّتونسي اجلمهوريّة تطهري تراب عدم عن الوحيدة املسؤولة تكون  خاصة بصورة الّدفاع ووزارة عاّمة بصفة الدارة -

أو  اجليوش تدرب ومناطق الثكنات من قريبة اخلطرة األدوات هذه كانت العموم سواء على خطرا وجودها يشّكل اليت واملتفجرات
 ة وذلك ملاالّتونسيت ابلبالد  مرّ بعيدة عنها وسواء كانت متوكة من قبل وحدات اجليش الوطن أو من قبل اجليوش األجنبية اليت  

 . 1169خطرها  وإبطال املفرقعات هذه عن والكشف للبحث ووسائل معدات من  الدارة متلكه أن  يفتض
 عادية غري أضرار يف أن يتسبب شأنه من  خطر وجودها عن ينتج أن ميكن  اليت اخلطرة املنشآت من الكهرابئية اخلطوط تعد  -
 وصيانتها شآتاملن هذه يف التصرف إليها يرجع اليت والغاز ة للكهرابءالّتونسي الشركة فإن  لتّايلواب الغري، أو ملستعمليها لّنسبةاب سواء
 وقيام الضرر احلاصل إثبات لقيامها يكفي املخاطر، فكرة يف أساسها جتد موضوعية مسؤولّية عنها األضرار الناجتة عن مسؤولة تكون 

 .1170القاهرة  القوة أو املتضرر خطأ الضرر ذلك  مرد  كان  إذا إال منها تعفى وال ، اخلطرة املنشأة وبني بينه املباشرة السببية العالقة
وهو طبيعتهب يّتسم  السريع العدو يف واملتمثل ةاملّدعي  متارسه  كانت الذي الريضي النشاط  - أستاذ  من يقتضي ما ابخلطورة 

 . 1171املخاطر من ومحايتهم الّتالميذسالمة  بتحقيق الكفيلة الجراءات وإختاذ احلذر واجب الّريضة
 

 :التعاقدي ة  املسؤولي ة  ماد ةاملبادئ املقر رة يف : الفرع الثالث
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
  رفق امل تسيري  يف الدارة تشريك معاقد هو العقد موضوع كان  مىت الداري القاضي والية يف تندرج ابلعقود ةاملتعّلق اتالّنزاع-

نية   عن وتنبئ اخلاص القانون  يف مألوفة غري استثنائية العقد شروطا تضمن إذا أو عاّمة احتياجاته وحتقيق أغراضه خدمة بغية العام
 . 1172القانون العام  أسلوب انتهاج يف الدارة

 
 . 2010ديسمرب  30بتاريخ  27917عدد  قضّية الاحلكم الستئنايف الصادر يف  1166

 .  2010مارس  6بتاريخ  14397/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1167
 .  2010جويلية   7بتاريخ  16466/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائي احلكم  - 1168
 .  2010ماي  8بتاريخ  27171عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1169
 . 2010جوان  15بتاريخ  27314عدد  قضّيةحلكم الستئنايف الصادر يف الا  1170
 .  2010جانفي   5بتاريخ  14392/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1171
 .  2010ديسمرب  16بتاريخ  27835عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1172
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احلاالت أن يكون أحد طرفيها شخص قانوين عام وأنه استثناء هلذا املبدأ فإنه ميكن للعقد أن  كلّ  يف  داريّةالالعقود   تفتض  -
 الناشئ الّنزاع إن  .الّدولة عن ابلوكالة أحدمها تصرف كان  ماكلّ  اخلاص وذلك القانون  شخاصيكون إداري حىت ولو كان طرفيه من أ

 املذكور أن البنك ابعتبار احملكمة هذه أنظار عن خارجا يكون  الفالحي الوطن والبنك املّدعي بني املربم عقد القرض بنود تنفيذ عن
 . 1173الّدولة  موارد ميزانية من ال اخلاصة رده موا من ممول القرض وأن  الّدولة عن وكيال فيه يكن مل

 وخترج ،داريّةال احملكمة لوالية عنها الناشئة اتالّنزاع ختضع اليت داريّةال العقود من تعد العمومي للملك  الوقيت الشغال عقود-
لك العمومي يتحمل عمال ابلقواعد شاغل امل،  املدنية   املاّدةعن جمال انطباق النصوص املنظمة للعالقة بني املسوغني و املتسوغني يف  

ما  عاّمةال وهو  الشغال  موضوع  امللك  من  اجلزء  صيانة  واجب  اجملال  هذا  يف   األمر من 10الفصل صلب تكريسهمّت   املنطبقة 
 1174 املوانئ  و الّتجاريّة البحرية لةجم  من 55الفصل تطبيق بكيفية املتعّلقو    2004فيفري 9يف املؤرخ  2004لسنة  329عدد

 خاص تشريعي نظام حيكمها إداريّة عقودا الفالحية الدولية ابلعقارات املتعّلق التشريع ظل يف الدارة تربمها اليت العقود لشكت-
   وحتتوي على شروط وامتيازات استثنائية غري مألوفة يف القانون اخلاص واليت تنبئ عن النية يف انتهاج أسلوب القانون العام وهو ما

  .1175اعتماده على الختصاص تنازع سجمل قضاء فقه تواتر
املنظّمة   األحكام إىل يف جمملها ختضع ال إداريّة صبغة تكتسي ال اليت عمومّيةال ؤّسساتامل تربمها اليت الدراسات صفقات  -

 ةاملتعّلقية  اخلصوص ابألحكام إبفرادها وذلك  املذكورة انطباق األحكام جمال  من مستثىن منها البعض  يوجد وإّّنا عمومّيةال للصفقات
 املستثناة صبغة الصفقات تلك يفقد الذي األمر هبا، العمل إىل حنو الصفقة عقد طريف  إرادة اليت اجتهت البنود إىل إبخضاعها أو هبا

 .1176 عمومّيةال  الصفقات
 يف حقها دون  حيول ال ذلك املقاولة فإن  كاهل على مبدئيا حممولة املشروع إجناز ملوقع ية األّول الدراسات مسؤولّية كانت لئن  -

عما تكبدته من مصاريف بعنوان الدراسات الضافية اليت تعهدت هبا طاملا نصت الصفقة املربمة بني الطرفني على    لّتعويض املطالبة اب
  .1177ذلك

املتفق عليها حلفر األسس    - العمق   الاألشغ حجم يف لّزيدةاألخرية اب هذه إشعار ودون  منفردة بصفة جتاوز معاقد الدارة 
 عقد مقتضيات خمالفته تربر جيوفيزيئية دراسة أو معطى فن أي غياب ظل ويف العمل هذا إعتماد عن ستتتب اليت الضافية
 .1178ابألشغال الضافية فاقدة ألي ستند قانوين وواقعي  ةاملتعّلق  العارض ابملبالغ مطالبة معه تغدو مما ، األشغالل

 الّشروط  كراس يقتضيه ما إضايف طبق أجل من بتمكينها األشغال صاحبة الدارة مطالبة يديف مبا املتعاقدة الشركة إدالء  عدم  -
 املضمنة والرشادات املعلومات إبكمال الكفيلة الوسائل الصفقة ابختاذ بنود وفق فةكلّ م املقاولة   التأخري مسؤولّية تتحمل جيعلها

الع  املستوجبة هبذا  املصاريف  ما جيعل  الصفقة وهو  الشركة   بواثئق  األسعار دون    مراجعةنوان حممولة على كاهل  احتساب  جدول 
 العقد.  لبنود خمالف ابلصفقة عليها  املنصوص األصلية املؤشرات اعتماد

 .1179الدارة من الّتعويض  ال تستحق عنه املتتبة اخلسارة فإن  ابلعقد احملددة الّنسبة األشغال زيدة حجم يتجاوز مل طاملا  -    
من   اليت املتوقعة وغري الظروف الستثنائية قبيل من  يعترب ال  لعرضه تقدميه عند األداءات مجيع احتساب الدارة دمعاق إغفال  -
  .1180الصفقة   تنفيذا لعقد أرابح من فاته عما احلصول يف احلق له تفتح أن  شأنا

 يكون  املشتية  الدارة الذي تعلمه احلقيقي نالثم مع بداهة تناسبه لعدم املقتح ابلثمن ماديي تعلق غلط على املبن اللتزام  -
  .1181عليه عمل  وال ابطال

 
 .  2010أفريل  26بتاريخ  19111/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1173
   2010جويلية  6بتاريخ  1/ 15529الّصادر يف القية عدد  البتدائياحلكم  1174
 2010ديسمرب   31بتاريخ  1/ 17367عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1175
 .  2010جوان   22بتاريخ  12584/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1176
 .  2010مارس  27بتاريخ  26962عدد  قضّيةالصادر يف ال  احلكم الستئنايف   1177
 .  2010أفريل  25بتاريخ  15408/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1178
 .  2010جويلية  15بتاريخ  26997عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1179
 .  2010 جوان   5بتاريخ  27187عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1180
 .  2010فيفري  20بتاريخ  26228عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1181
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 يف حقها دون  حيول ال ذلك املقاولة فإن  كاهل على مبدئيا حممولة املشروع إجناز ملوقع ية األّول الدراسات مسؤولّية كانت لئن  -
  دت هبا طاملا نصت الصفقة املربمة بني الطرفني علىعما تكبدته من مصاريف بعنوان الدراسات الضافية اليت تعه  لّتعويض املطالبة اب

  .1182ذلك  
ابختاذ    - بذلك،  مطالبتها  رغم  الدارة،  مبادرة  عدم  و  املتعاقدة  الشركة  طرف  من  الصفقة  تنفيذ  مواصلة  إستحالة  ثبتت  إذا 

اخلسائر املتتبة عن ذلك   مسؤولّيةملتعاقدة الجراءات الالزمة لتجاوز العراقيل لتمكني الشركة من تنفيذ إلتزاماهتا، فإنه ال ميكن حتميل ا
1183. 

 كان ماكلّ  الفسخ قرار تتحمل تبعات أن على القضاء إىل اللجوء  دون  أحادية بصفة الصفقة فسخ املعاقدة لإلدارة جيوز   -
 . 1184لبنود الصفقة  خمالفا
 بعنوان  الصفقة صاحبة تغرمي  حمقة يف غري األخرية هذه جيعل  الدارة عن صادرة أبذون  واملربر الصفقة تنفيذ يف احلاصل التأخري -
 .1185املذكور  التأخري
 النصاف بقواعد اقتضاء ، فإنهالتعاقديّة ابلتزاماهتا االخالل بعنوان  الدارة مسؤولّية الستبعاد سندا العقد إبرام عدم كان  لئن  -
تقيده  مبناسبة حلقته اليت األضرار عن املّدعي ض تعوي إىل واجب اخضاعها يتعني سبب، بدون  عمومّيةال املالّية  الذمة لثراء وجتنبا

القانوين   النظام مقتضيات استنفاذ على حرصها بفعل حصوهلا يف عليها املّدعى اجلهة واليت سامهت عنه الناشئة الظاهرة ابألوضاع
 على احملمولة الواجبات مستوى يف  عاّمةال اهلندسة وأشغال  املعمارية اهلندسة هامّ مل املنظم عاّمةال داريّةال الّشروط كراس به جاء الذي
 .1186ألمر اب املعن

 احلقوق من تنال أن  شأنا من ليس فسخهامّت  عمومّية بصفقات االدارة مع ةرتبطامل األطراف تطال اليت اجلزائية التتبعات مآل -
أجلها وبني العقود الرابطة  من إدانتهم متت اليت األفعال بني رابطة وثيقة قيام ثبت مىت األصل ذلك من استثناء وأنه لفائدهتم، املقررة

أو من جهة   إبرامها  الدارة هبا من جهة  قبول  إىل  أدى  الذي  األساسي  الباعث  أنا كانت  يفيد  الطرفني مبا  اليت    طبيعة بني  البنود 
ع الناشئة  احلقوق  يف  حتما  مؤثرا  يكون  يف خصوصها  املثار  اجلزائي  التتبع  مآل  فإن  موضوعها،  أو  تلكتضمنتها   عند العقود ن 

  .1187الصفقة  ثن يف املعاقد املدان  خالص عملّيةب منها اتصل ما سيما وال بفسخها الّتصريح
 االلتزامات جملة  من  278 ابلفصل املضمن العام املبدإ تطبيق يتعني التأخري فوائد يضبط خاص قانوين نص وجود  عدم ظل  يف  -

 .1188الدين  أجل  حبلول املدين الدائن فيه أنذر الذي املوعد من انطالقاتّم ي التأخري فوائض  احتساب أن  يقتضي والذي والعقود
 

 : داري ةاإل مسؤولي ة وحدة النظام القانوين لل: القسم الثاين
 بتقدير الغرامات:  ةاملتعل قالقواعد : األو لالفرع 

  : املاد يتقدير الضرر   : األولالفقرة 
 

 ة :  الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
   : شروط الض رر القابل للتعويض (أ

 ههامّ مل آدائه وبكيفية العون  ة بسلوكمرتبط اثبتة غري معطيات إىل خيضع تقديرها أن حبكم االنتاج  منحة عن الّتعويض ال حيق  -
 .1189أجنزه  الذي العمل وبكمية

 
 .  2010مارس  27بتاريخ  26962عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1182
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  12760/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1183
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  16271/1عدد  ةقضيّ الصادر يف ال البتدائياحلكم    1184
 .  2010مارس  29بتاريخ  18360/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1185
 .  2010ماي  8بتاريخ  11754/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1186
 .  2010نوفمرب  23بتاريخ  28067عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1187
 .  2010جانفي   27بتاريخ  18780/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائيكم  احل  1188
 .  2010جويلية   2بتاريخ  17248/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1189
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 أسس على مداه حتديد حىّت يتسىّن  امللف يف اثبت  أصل له ما لىع قائما كان  مىت إالّ  للتعويض  الّضرر قابال يكون  ال   -
  .1190الفتاض  و عن التخمني ينأى الذي احملقق الضرر ةمرتب إىل به ترقى وواقعية ملموسة

 
 

 : املاد يجماالت الض رر  (ب
 

قامة الدليل على  إثبات الضرر إب يقتضي ذلك  أن غري العالج مصاريف يشمل أن ميكن املاّدي الضرر عن الّتعويض  طلب   -
 .1191صرف املبالغ املطلوبة فعال أو حتديد ما جيب صرفه لرفع املضرّة 

 خاضع عنه الّتعويض  أن  على اعتبار احملكمة هذه عمل جرى الذي املاّدي الضرر إطار يف واالقتصادي املهن الضرران  ينصهر -
 من وواقعية ملموسة أسس على تقديره ميكن وجدي داوحمد اثبتا ذلك الضرر يكون  أن  ابخلصوص تقتضي أصولية ومبادئ لضوابط

 إىل سيؤدي أن ذلك ابعتبار عنهما لّتعويض اب املطالب الضررين يف يتوفر ال الذي األمر وهو احملقق الضرر ةمرتب إىل   به ترقى أن  شأنا
 .1192املستقبل يف الوقوع حمتملة أضرار عن الّتعويض 

 ملواجهة حيتاجها كان  مالية من موارد  منه حرم عما له لّتعويض اب املطالبة دارةال بفعل شخص  وفاة من تضرر من  كلّ  حق  من  -
املطالبة اهلالك ألرملة معه يسوغ الذي األمر معيشته، تكاليف  دائنني ابعتبارهم شخصيا حلقتهم اليت ةاملاّدي اتلّتعويض اب وأبنائه 
 كان  السنوات اليت طيلة الصافية اهلالك مداخيل حجم على بناء ضررال هذا عن الّتعويض تّم  وي مبوجب القانون، مورثهم جتاه ابلنفقة

ي على واعتمادا احلادث إىل يتعرض مل إن  احلياة قيد على يبقاها أن  املؤمل من إذ  املؤملة  احلياة  مدة  إحصائيات  قسمة تّم  معدل 
النفقة بعد طرح   ينفقه على نفسه لو بقي حيا على أن   كلّ املتحصل على مستحقي   كلّ  املداخيل تلك توزيع يف تراعى ما كان 

 .1193ت قائمة مرّ است لو املداخيل تلك من املستحقني من واحد كلّ  سينوب كان  ما تقييم من اليت متكن الواقعية املعطيات
لقاضي حىت الّشروط من مجلة بتوافر حمكوم املناظرات يف النجاح فرصة فوات عن الّتعويض   -   من التحقق املوضوع يتسىن 

املناظرة التوفق يف وجدية حقيقية فرصة من لّدعوىاب ائمالق حرمان   ابلرتبة الظفر يف حظوظه من جتعل بصورة الّنزاع موضوع يف 
قائمة إعادة عند املنشودة فرضيات جتعل املتظافرة والقرائن األدلة من مجلة توافر لزاما يستوجب الذي األمر ووافرة، إجرائها   من 
 سرب حماولته عند القاضي من النجاح فرصة فوات عن الّتعويض  يستدعي  .الخفاق فرضيات على مةجاز  وبصورة بداهة مغلبة النجاح
مما تفصيالته خمتلف ب أدلة  من له جتمع انطالقا  القيام  عناصر    عملّيةابمللف  وجود  من  للتحقق  االحتماالت  حساب  فيها  يعمد 

 التشيح عند يقف ال ترجيح وهو فرضا إجراؤها،مّت  لو شأنا يف تداعىمتكاملة ترجح بصورة قوية وبينة احتمال النجاح يف املناظرة امل 
النجاح حقا آليا ملغاة مناظرة يف مشارك كلّ  متليك  أي  دقائق يف الّنظر إىل يتعداه بل املناظرة، تلك  فحسب اجتيازه حبكم يف 

 فرضية وجود يتهاكلّ تعزز يف   اليت العناصر األخري يف لريصد عدمها من ألمراب املعن جناح لمكانيات حسايب الفرضيات إبجراء تقييم
اب  ومدى وجدية حقيقية لفرصة ،الّتعويض  سند القرار، تفويت املعن   استحقاق يظل  .النجاح يف وافرة حظوظ من ألمرحرمان 

اح على أال يبقى النج يف وحقيقية جدية فرصة حرمانه من إثبات إىل لّدعوىاب القائم توصل رهني النجاح فرصة فوات  عن الّتعويض 
 جدي طابعا من شأنا إرساء قناعة احملكمة ابكتساء الفرصة الضائعة  عملّيةذلك من ابب اجلواز والمكان بل ابالستناد إىل عناصر  

 .1194ابمتياز 
 

 اإلختبارات : (ج 
 

 
   2010ماي  8بتاريخ  27365عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1190

مارس   9بتاريخ   17790/1عدد  قضّيةالصادر يف ال  البتدائياحلكم  و 2010مارس  26اريخ بت 17958/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم   و
2010. 

 
 .  2010فيفري  25بتاريخ  27292عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1191
 .  2010مارس  31بتاريخ  17668/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1192
 .  2010ماي  28بتاريخ  15514/1عدد  قضّية الالصادر يف  البتدائياحلكم    1193
 .  2010فيفري   24بتاريخ  12483/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1194
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الاملاّدي املضرة قيمة لتقدير إبختبار الذن طلب   - تقديرية    تتمتع  اليت احملكمة يقّيد ة  مصاريف    قتتعلّ بسلطة  بني  ابملوازنة 
 منه  اليت تتلخص يف تقدير قيمة الضرر من جهة أخرى . املرجوةالختبار من جهة والنتيجة 

 متلك احملكمة عدم الذن ابلختبار، مىت كان تقدير القيمة  ال خيفى حىت على  العوام ،  مما يكون معه  العمل خبالف ذلك  -
املتنازع   الغرامة تقارب أن  ميكن اليت الثالثي الختبار فةكلّ ت و الّنزاعفصل   آجال جهيتْ  من القضاء  سري حسن من ينال أن  شأنه من

   .  1195بشأنا 
 البتدائّية احملكمة عن على عريضة إذن  ابستصدار املتضررة  من بسعيمّت   قد األضرار لتقدير خرباء  ثالثة تعيني  كان  لئن -
 املعطيات فيه وتتوفر الّنزاع ملوضوع يستجيب املعن الختبار أن تقرير و خاصة لنفسها هاكونت  اليت احلجج ال يعترب من فإنه أبرينة

ختليا عن    يعدّ   الستدعاء حلضور أعمال الختبار  وختّلفه عنها  العام ف كلّ امل تسّلم . للتقدير والعناصر األساسية ةاملاّدي و املوضوعية
يف   وتقدير الذي النقص  جتاوز ميكنها اليت احملكمة هبا تستنري استقرائية وسيلة جمّرد  الختبار يعدّ   .  الّدفاعحقه   الغرامة يشوبه 
    .1196العادل الّتعويض لتقدير  سندا تكون  واليت قضّيةال مبلف املتوفرة املوضوعية املعطيات على ابلعتماد

 أبصل  واملتعهدة  املختصة داريّةالاحملكمة   مامأ قضّية ال نشر قبل العدلّية احملاكم قبل  من املأذون  الختبار اعتماد من مانع ال   -
 .1197أمامها  املرفوعة للدعوى مؤيدا يشّكل أنه طاملا الّنزاع

أعمال  - قبيل ابعتبارها الّنزاع أطراف من تلقائيا عّدةامل تلك على قضائيا هبا املأذون  اخلرباء ترّجح   يقدمها اليت احلجج من 
 .1198أنفسهم   خلاصة اخلصوم
يا عن االختبار يف جممله وفيما كلّ اوز اخلرباء ملا أُنيط بعهدهتم من أعمال  أن حيمل احملكمة على العراض  ليس من شأن جت  -
 .1199إليهم  املوكولة هامّ امل صلب  يف تندرج فنية خالصة من تضّمنه
 تقدير يف االجتهاد من تستأثر به ما تعمل أن  جوانبها ببعض  تقتنع مل مىت وهلا االختبار بنتائج مقيدة احملكمة غري  تبقى - 

 .1200امللف  يف اثبت أصل له مما انطالقا الضرر جبرب الكفيلة الغرامة
 

 : املاد يمؤشرات تقدير الض رر  (د
 

 حرم اليت املالّية  واملستحقات األجور لكافة صرفا يعد ال  شرعي  غري  لقرار الدارة اختاذ عن املتتبة األضرار  عن العادل الّتعويض  -
 قضّيةال وظروف والنصاف العدل قواعد فيها يراعي إمجالية بصفة يقدرها القاضي غرامة شكل يف يكون  وإّنا العمومي العون  منها

 العون  وسن اللغاء أساسه علىمّت  الذي والسبب القتضاء عند به الالحق الضرر حدوث يف ألمراب املعن ومدى مسامهة ومالبساهتا
 يكون  أن  على متعاقدا، أو متمسا أو متبصا كان  إن  داريّةال ووضعيته ابلدارة قضاها اليت املدة وطول  امللغى القرار اختاذ اتريخ يف
 .1201التقدير  عناصر من عنصرا العمل عن انقطاعه قبل العون  يتقاضاه كان  الذي الصايف الشهري رتبامل

 عليه التشطيب أو العمومّيني األعوانأحد  بعزل القاضي قرارها إبلغاء يقضي نائي حكم صدور  صورة يف الدارة ملزمة تكون -
إصالح مساره املهن من الناحية   تتوىّل  وأن  إلغاؤهمّت   الذي القرار قبل صدور عليه كانت ما  إىل داريّةال وضعيته إبعادة تبادر أبن 

من    القانونّية متكينه  حيث  من  رجعية  م  الّتدرّجبصفة  اتريخ  من  انطالقا  الوظيفي  مساره  وتصحيح  أو  والتقيات  العزل  قرار  فعول 
 ال حين وأبثر املختل إّما إبرجاعه إىل سالف عمله أو مبعاقبته جمّددا بعد تصحيح الجراء القانونّيةالشطب إىل اتريخ تسوية وضعيته 

 إىل دااستنا الّتعويض  قاضي قبل  منتّم  ي تقديره فإن  شرعي  غري  لقرار  الدارة اختاذ  املتتب عن  الضرر وخبصوص  .املاضي على يسري
 الرجوع اجلائز من  .به عادل يقبالن  تعويض  على  التوافق إىل الّنزاع طرفا يتوّصل مل ما داريّةال احملكمة قانون  من 17 أحكام الفصل

 العزل قرار شرعّية عدم بعنوان  الّتعويض  أن  ضرورة العون  يتقاضاها املفروض أن  من كان  اليت اترتبامل إىل املستحقة الغرامة تقدير يف
 

 .  2010ديسمرب  24بتاريخ  27416عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1195
 .  2010يل أفر  16بتاريخ  27146و 27019احلكم الستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   1196
 .  2010فيفري   22بتاريخ  18218/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1197
 .  2010جانفي   25بتاريخ  15421/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1198
 .  2010جانفي   29بتاريخ  14204/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1199
 .  2010جانفي   27بتاريخ  13203/1عدد  قضّيةلالصادر يف ا البتدائياحلكم    1200
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27512عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1201
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 الستئناس تقديرها أمر يف الّنظر يفتض واليت األجر على احلصول فرصة من عليه فّوته عّما لّتعويض اب يف املطالبة حقه يف أساسه دجي
 الغرامة مقدار لضبط الّتعويض  قاضي إليها يرجع ابعتبارها مؤّشرات عليها احلصول مبقدوره كان  أو  عليها يتحّصل كان  اليت ابلّرواتب
 . 1202وقوعه يف الطرفني كال مسامهة إىل لّنظراب وجدانه به يرضي و حالة امللف به تسمح الذي قدرابل املطلوبة
له عّما حلقه    لّتعويض دون أحقيته يف املطالبة اب حيول ال بعزله القاضي القرار إلغاء بعد  عمله سالف إىل ضّده املستأنف إرجاع  -

للمتضّرر   اجلائز  املذكور. من  القرار  األعمال  من ضرر جرّاء  من   متكينه على املسؤولة الدارة مع التفاق الشرعّيةغري    داريّةالمن 
 بني الطرفني ابعتباره القانون  مقام يقوم الذي الّتصاحل سبيل إىل والركون  به الاّلحقة األضرار وحجم طبيعة يتناسب مع عادل تعويض 
التوازن بينهما. تنازل العون العمومي عّما  كان  مىت القضاء إىل رفعها دون  وحائال اخلصومة النقضاء موجبا يعكس حّدا أدىن من 

 الصلح ةمرتب يرقى إىل ال عمله سالف إىل إرجاعه مقابل  مادية فّوته عليه قرار عزله، الذي ثبتت عدم شرعيته قضائيا ، من مداخيل
 .1203العنوان  هبذا احلقوق الناشئة لفائدته فةكا عن اجلانب آحادي ختلّ  جمّرد  يكون  أن  يعدو ال أنه ضرورة بيانه السالف على النحو

 جهة تغرمي إىل وإّنا عمله عن  معزوال ظل الذي العمومي العون  اتمرتب  بصرف احلكم ال يؤّدي إىل املاّدي الضرر عن الّتعويض   -
 العادل الّتعويض  ملبدأ اتكريس وذلك  شرعي  غري  قرار مبوجب وظيفته ممارسة من حرمانه جراء له احلاصل الضرر لقاء مايل مببلغ الدارة
 امرتب األحوال من حال أبي ميثل وال ومالبساهتا قضّيةال ظروف فيه ويراعي املسؤولّية نطاق يف إمجالية بصورة القاضي يقدره الذي
 .1204ينجزه   مل عمل مقابل للطالب ينفق

 ضرورة مبقتضاها التجديدتّم  ي اليت املدة أو العقد من املتبقية املدة احتساب على يقوم املتعاقدين العسكريني لفائدة الّتعويض   -
 تزيد اليت املدة عن بتعويض  القضاء معه يستقيم ال مبا عدمه من العقود جتديد يف تقديرية سلطة  اخلصوص هذا يف متلك  الدارة أن 

  .1205العقد   عن
 فحسب يشمل الوطن ابجليش وعنياملتط العسكريني عقود  فيها مبا املتعاقدين العمومّيني األعوان عقود  فسخ عن الّتعويض   -
 .1206أمده   انتهاء غاية إىل فسخه اتريخ  من واملمتدة العقد من املتبقية الفتة

 رواتب من فاته ما حدود يف  املستحق ال ميكن أن يكون سوى   الّتعويض إزاء إدارته فإن    تعاقديّةمىت كان العون يف عالقة    -
 .1207األخري  ابلعقد املضمنة املّدة لنفس تطوعه عقد جتديد وقع لو ومستحقات

 القرارات تلك إلغاء أساسها على مّت   اليت األسباب رهني الشرعّية غري  داريّةال أعماهلا أجل من الّدولة سؤولّيةمب الّتصريح يبقى  -
 يف املوضوعية ةالناحي من شرعيته عدم ثبتت الذي القرار فيها يتسبب اليت األضرار  عن  الكاملة املسؤولّية الدارة  حتميل يقع حبيث
 يف اخلطأ وثبوت وإجرائية يةشكل أسباب إىل تعود الشرعّية عدم كانت إذا ما حالة يف منعدمة  أو جزئية مسؤوليتها تكون  حني

 .1208املنتقد   القرار ضده صدر من جانب
 يف أساسه العزل بقرار املغطاة املدة أثناء لراتبه املايل املفعول من حمروما قضاها اليت املدة عن للمعن الدارة تغرمي  جيد ال  -

 فرصة من قضائيا  امللغى القرار عليه فوته عما له  الّتعويض  يف وإّنا للخدمة الفعلي ابألداء عليه احلصول يرتبط الذي رتبامل استحقاقه
 أن املفروض من  ألمراب املعن كان اليت الرواتب حجم تفيد واثئق من  األطراف به يديل ما كلّ و  األجر  يف الفارق على احلصول

 اليت ابلقدر املطلوبة الغرامة مقدار لضبط القاضي هبا أيخذ اليت املؤشرات مجلة من مؤشرا تعد واليت امللغى القرار تدخل لوال يتقاضاها
 .1209وجدانه  به ويرضي امللف حالة به تسمح

 

 : إل الورثة  املاد يعن الض رر  لت عويضانتقال حق املطلبة اب (ه
 شرعّية عدم جراء من حياته قائم يف به الالحق املاّدي الضرر بغرم للمطالبة املختصة احملاكم إىل التوجه يف العمومي العون  حق -

 
 .  2010جوان  5بتاريخ  27367و 27324احلكم الستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   1202
 .  2010ماي  8بتاريخ  27237عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1203
 .  2010نوفمرب  23بتاريخ  27650عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1204
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  26541عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1205
 .  2010مارس  31بتاريخ  13657/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1206
 .  2010ديسمرب  21بتاريخ  16224/1دد ع قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1207
 .  2010مارس  26بتاريخ  15168/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1208
 .  2010فيفري   24بتاريخ  17590/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1209
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 .1210وفاته  بعد ورثته إىل تنتقل اليت الشخصية احلقوق قبيل من يعد عليه املسلطة يةالّتأديب املقررات 
لورثته مبا   املالّية  للمتضرر املباشر إىل الذمة  املالّية  من الذمة  االنتقال مبوجب الوفاة  املاّديعن الضرر    الّتعويض يقبل احلق يف    -
 .1211هلم  جبربه للمطالبة لّدعوىاب القيام حق مقامه، وقائمني له، امتدادا بوصفهم خيّوهلم،
 هو و  شهري،  راتب  وله يعمل أنه ثبت إذا  اهلالكة زوجته مال من  فاته عما لّتعويض اب املطالبة لألرمل يسوغ ال  كان لئن   -

 القصر لألبناء يسوغ فإنه نفسه، لغاية الزوجة مبال ينتفع أن  له وليس أسرته على ابلنفاق القانون  حبكم احلاالت مجيع يف مطالب
 .1212عليهم   النفاق يف اهلالكة والدهتم مسامهة من حرمانم عن الالزمة اتلّتعويضاب املطالبة حقهم يف املقام
 

 نوي: تقدير الضرر املع: الفقرة الثانية
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالتوّصلت احملكمة 
 جرّاء وحسرة ولوعة آالم من أنفسهم يف املتضّررين ينتاب اممّ  المكان  قدر التخفيف إىل املعنوي الضرر عن الّتعويض  يهدف  -

 إىل طبيعتهب خيضع ال الضرر هذا عن  الّتعويض  قيمة رتقدي أنّ  على،   أقرابءهم تصيب أو مباشرة تصيبهم اليت والكوارث الفواجع
 1213والنصاف  العدل قواعد على اعتمادا جيريه الذي القاضي اجتهاد إىل يعود وإّّنا موضوعّية مقاييس
 الداري القاضي حيدو الذي النصاف واجب يف أساسه جيد بل الرمزية الصبغة يكتسي ال  املعنوي الضر عن الّتعويض   -

 إىل خيضع ال تقديره  وأن  احلسرة أو األسى أو النفسية واملعاانة اآلالم عن والتخفيف املواساة بغية والشعور ألحاسيسا على وينصب
 كان  إن  املعنوي الضرر نوعّية وحسب تقديرية سلطة من ميتلك ما وفق يقرره الذي القاضي اجتهاد إىل خيضع وإّنا موضوعية مقاييس

  .1214األديب الضرر أسباب من ذلك غري أو السمعة أو الشعور من نيال
 يف يراعي الذي القاضي حملض إجتهاد خيضع فهو    .املاّديالّضرر   ثلث الّضرر املعنوي يساوي أنّ  مفادها قاعدةل وجود ال  -
 .1215عليه  املعروضة احلاالت ومالبسات ظروف  ذلك

 يراعي الذي القاضي إىل اجتهاد وإّنا شريعيت نص  إىل أو مسبقة بصفة مضبوطة مقاييس إىل املعنوي الضرر تقدير خيضع ال   -
 نفس يف منه  وحرصا الضرر أوجه جلميع وشامال كامال  بغية جعله وذلك قضّيةال أحداث فيه تتنزل الذي العام الطار تقديره يف

 .1216سبب  لإلثراء بدون  سببا ميثل ال أن على الوقت
 للفعل واملباشرة األوىل ويكون الضحّية جسده سالمة يف حقه نتهكيُ  الذي ابملتضرر اأساس يلحق املعنوي الضرر كان لئن  -
 للورثة الوفاة مبوجب لالنتقال قابال ويبقى عليه ابلضرورة ال يقتصر به املطالبة يف احلق أنّ  إال  اجلسدية حرمته من انل الذي الضار
 .1217به  للمطالبة القضاء أمام حياته يف قائم املتضرر قيام ثبت مىت خاصة
 من أو الفروع من كان  ابهلالك سواء قرابته مدى حسب آخر إىل شخص  من يتفاوت لقاء الّضرر املعنوي قد غرامةال  مقدار  -

 .1218الغرامة  هذه ضبط عند القاضي يستند إليها اليت املعطيات جممل وهي الّتعويض  طالب وسن األصول
 اكتساب إثبات الشرعّية غري أعمال الدارة جةنتي أضرار من عقاره حلق ما بسبب معنوي تضرره يدعي من كلّ  على يتوجب  -
 .1219القانونّية  األسانيد من ذلك غري أو صنفه لندرة أو العائلية التارخيية أو لقيمته سواء لديه خاصة معنوية ملكانة العقار ذلك

  .1220عن الضرر املعنوي  لّتعويض اب املطالبة هلا جيوز ال مما مشاعر و أحاسيس متتلك ال املعنوية الذوات -

 
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  26197عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1210
 .  2010مارس  26بتاريخ  17577/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائيكم  احل  1211
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  18694/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1212
 .2010نوفمرب  27بتاريخ  310936عدد  قضّية القرار التعقييب الّصادر يف ال 1213
 .  2010ديسمرب  4بتاريخ  27507عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1214
 .  2010أكتوبر  22بتاريخ  27318عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1215
 .  2010جويلية   14بتاريخ  13073/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1216
 .  2010مارس  26بتاريخ  17577/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1217
 .  2010جوان   1بتاريخ  15758/1عدد  قضّيةالصادر يف ال ئيالبتدا احلكم    1218
 .  2010جانفي   27بتاريخ  13203/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1219
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 اكتساب إثبات الشرعّية غري الدارة أعمال نتيجة أضرار من عقاره حلق ما بسبب معنوي تضرره يدعي من كلّ  على يتوجب  -
  1221ة.القانونيّ  األسانيد من ذلك غري أو صنفه لندرة أو العائلية أو التارخيية لقيمته سواء لديه خاصة معنوية ملكانة العقار ذلك
 

 الضرر البدين:  تقدير: الفقرة الثالثة
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالخلصت احملكمة 

 

املتضرر- أن  تبنّي  املطالبة أبجرة    مىت  حمّقا يف  يكون  فإنّه  اخلاصة  اليومية  بشؤونه  القيام  لإلحاطة   مرافقأصبح عاجزا متاما عن 
 .1222به 

 احملكمة تقدره  جزئية أو بصورة نائية البدين النقص  أو العجز أو وتامل عنه ينتج الفرد ببدن  مساس كلّ  هو البدين الضرر  -
على مستقبله املهن   و الدراسية و الشخصية حياته على  املصاب وأتثريه العضو حيث من ابملتضرر الالحق الّسقوط طبيعة إىلابلّنظر  

 تعتمد معّدل أن  فلها   .قضائيا املنتدبون  اخلرباء إليها يتوصل اليت الّسقوط نسب مع التعامل يف طريقة خمصوصة ابتّباع ملزمة غري وهي
 ضوء  على اخلرباء إليها توصل اليت تلك خمتلفة عن سقوط نسبة خمّولة لتحديد أنا كما اآلخر على الختبارات أحد ترجح أو النسب

 سلطة من أخرى انحية من به تستأثر ما وءض على و انحية، من الختبار املضّمنة بتقارير العلمّيةو  الفنية اجلوانب من به تستنري ما
 .1223من معطيات موضوعية  قضّيةهذا اخلصوص ابلعتماد على ما توفر لديها مبلف ال يف اجتهاد
 اخلصوص وجه على مراعاة ومع ووظيفته املصاب والعضو البدن  من الّضرر موقع حبسب خيتلف الّسقوط نقطة قيمة تقدير  -

 .1224ملهن  وا الجتماعي ووضعه املتضّرر سن
 على يكون  الذي به الالحق الضرر نتيجة حياته شؤون  تصريف عن ياكلّ و  متاما عاجزا أصبح شخص  كلّ ل املرافق منحة تسند  -

 ومشي وشرب  أكل من اليومية حاجاته لتدبر يالزمه آخر لشخص  أكيدة بصورة حمتاجا  جيعله  مبامهّية  األ من  كبري قدر
 .1225واغتسال 

 

 الض رر اجلمايل :تقدير  : ةالر ابعالفقرة 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 وتراعي وعادال، وشامال كامال  الّتعويض  يكون  أن  ضرورة على القائمة قاعدةال يف سنده جيد اجلمايل الّضرر عن الّتعويض   -
 السيما بذاته، مستقال اعتباره لّتايلاب اجلائز ومن املتضّرر، وسلوك نفسيةعلى   أثر من ذاتيا خيّلفه وما التشّوه موقع تقديره عند احملكمة

للمعاينة يظلّ  الّضرر هذا أنّ  الضرر   على اجملّردة ابلعني قابال  بنسبة سقوط على خالف  يقّدر  أنّه ال  املعنوي، كما  الّضرر  خالف 
 . 1226تنيمرّ  الّضرر نفس عن الّتعويض  إىل يؤول البدين وال

 املتضرر طلب  متأّكدا كان  ماكلّ املعنوي   الضرر عن مستقّلة بصفة اجلمايل الضرر عن  الّتعويض  احملكمة هذه ضاءق فقه أجاز  -
 صفات من به يتمتع كان  وما وأانقته همرّ وع املتضرر جنس حسب عنه لّتعويض اب الكفيل الغرم تقدير ويقع حدة، على عنه الّتعويض 

 .1227شوهته  اليت الصابة حصول قبل تناسق عضوي ومن اجلمال
 

 : القانوني ةالفوائض  : الفقرة اخلامسة
 

 ما  بشأنه للطلب احملاكم واليت تستجيب املسؤولّية ماّدة يف عاّمةال املبادئ من يعدّ  املضرة أوجه جلميع والشامل العادل الّتعويض  -

 
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  15717/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1220
   2010جانفي  27 بتاريخ  1/  13203عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1221
 .  2010نوفمرب  4بتاريخ  27777عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1222
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  17009/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1223
 .  2010أكتوبر  22بتاريخ  27318عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1224
 .  2010ديسمرب  22بتاريخ  14885/1عدد  قضّيةر يف الالصاد البتدائياحلكم    1225
 .  2010أكتوبر  22بتاريخ  27318عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1226
 .  2010نوفمرب  26بتاريخ  17847/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1227
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 عاّمةال  قاعدةلل استنادا للتعويض  القابلة األضرار من يعدّ  الدين يف أداء املماطلة عن الناجم والضرر خمالف تشريعي نص  يوجد مل 
 .1228سالفة الذكر 

 احلكم متعني اخلالص وهو ما يفتض صريورة و حاال أداؤه املطلوب الدين كان  مىت إال  الفائض القانوين مستحقا يكون   ال  -
 .1229القاضي به نائيا 

 احلكم صدور بعد استحقت اليت  لّدعوىاب ةاملتعّلق تامللحقا من به احملكوم الّتعويض  مبلغ عن القانونّية ابلفوائض  احلكم طلب   -
 الفائض  أن ضرورة ابلرفض  حري  فإنه احملكمة قانون  من   65ابلفصل   عمال الستئنايف الطّور يف  ةمرّ  ألول  تقدميها ميكن واليت

القاضي   البتدائي احلكم أن  طاملا يتوفر ال ما وهو اخلالص ومتعني حاال املطلوب الدين مىت كان  إال مستحقا يكون  ال القانوين
من القانون 64 للفصل طبقا يعطل تنفيذها البتدائّية األحكام استئناف وأن  طعن حمل كان  إبتدائّيا به احملكوم املبلغ أبداء يللزام
 . 1230 داريّةالابحملكمة  املتعّلق

 

 :  القانوني ةة : املصاريف الس ادس الفقرة 
 

 مل جلميع األضرار اليت تكبدها جراء قرار الدارة غري الشرعي ورفضها تنفيذ احلكماحلصول على تعويض كا  املّدعيمن حق    -
 .1231ذلك  جراء مصاريف من بذله ما ذلك يف مبا إبلغائه القاضي
 . 1232القضاء  إىل اللجوء جراء مالية تكاليف من األطراف يبذله ما تشمل  الّتقاضي أتعاب -
 املبذول واجملهود قضّيةال  احلكم وتشعب واتريخ الّتقاضي طور حبسب للمحكمة جعير  األداء املستوجبة احملاماة أجور تقدير  -
 .1233وما استلزمه من تقارير ومتابعة  الطّوراليت استغرقها  واملدة

 .1234احملكمة  هذه مل تعتمده طاملا العديل القاضي قبل من به املأذون  االختبار أجرة أداء لطلب االستجابة عدم يتجه -
 

 ة : اإلذن ابلنفاذ العاجل : الس ابع الفقرة 
اجتهاد خاضعا إعماهلا  يكون  أن  العاجل النفاذ مؤسسة تسوس اليت عاّمةال  املبادئ تقتضي  -  وفق الداري القاضي  حملض 

 من إليه يتوصل ما على إما ومتوقفا استثنائيا يظل العاجل أحكامه ابلنفاذ إكساء وأن أنظاره على تعرض منازعة كلّ  خصوصية
أو  من تفاقهما واحلد منها التخفيف أو درءها يستهدف وعاجل فوري تدخل من تتطلبه وما األضرار احلاصلة وحجم امةجلس تقدير

 على ما ينتهي إليه من ثبوت اتصال املسألة املعروضة عليه بصميم احلاالت املتأكدة اليت تستدعي من احملكمة الذن بصرف جزء من
 .1235 التأخري تقبل ال ملحة حاجة آنية ءقضا إىل توصال هبا احملكوم الغرامات

 

 املتفرقة:  عام ة البعض القواعد : الفرع الثاين
 

عالوة على بقية األنظمة اخلاصة    داري ةاإل  املسؤولي ةإمكانية احلصول على تعويضات يف إطار نظام  :  األولالفقرة  
 للتعويض : 

 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 
 .  2010ي فيفر  25بتاريخ  27288عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1228
 .  2010ماي  14بتاريخ  26082و 26065احلكم الستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد   1229
 .  2010مارس  18بتاريخ  27603عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1230
 .  2010جوان   23بتاريخ  14231/1عدد  قضّية الصادر يف ال البتدائياحلكم  1231
 . 2010جوان  24بتاريخ  120780عدد  قضّية لالصادر يف ا البتدائياحلكم  1232
 .  2010فيفري  25بتاريخ  27220عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1233
 .  2010جوان   23بتاريخ  16342/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1234
 .  2010جوان   23بتاريخ  14231/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1235
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 طيلة  ومنحه اتهمرتب كافة وصرف عالجه مبصاريف مشغله وتكفل  شغل حادث  من  للمتضرر خيول  خاص تشريع وجود  إن  -
 قانون  من 17 الفصل ملقتضيات تطبيقا املسؤولة داريّة ال اجلهة على تعويض  بدعوى ألمراب املعن قيام دون  حيول  ال عالجه فتة

 ذلك يتجاوز ال أن  وشريطة ضرره أوجه جلميع وشامل عادل تعويض  على الّدولة من  احلصول له سنيت مل طاملا داريّةال احملكمة
  .1236سبب   بدون  الثراء إىل ذلك يؤدي  ال وأن  الضرر حقيقة الّتعويض 

أن إرادة املشرع انصرفت صراحة حنو إخضاع األضرار اليت تلحق ابألعوان    1972 لسنة 3 عدد رسومامل أحكام من نييتب  -
 حمدداته وجتاوز عنه احلياد يسوغ ال خاص تعويض  بنظام على إفرادها فيه منازع غري  شكلسقوطا بدنيا إىل ضوابط تنم ب   عمومّينيال

 صالحية إليها وحدها ترجع الغرض يف حمدثة خاصة جلنة إىل األضرار تلك حتديد سلطة إسناد تبعات مراعاةضرورة   أوكدها من واليت
ة اليت يستحقها على ضوء تلك  املاّديات  الّتعويض التفاقم الالحق ابملتضرر كما يرجع إليها تقدير   ونسبة األصلي الّسقوط نسبة ضبط

إليه يف   امل  شكلالنسب تسندها  بتعويضات عينية فقط دون    رسومجراية مل ينص املشرع، صلب  املذكور، إال على إمكانية إرفاقها 
 جبرب ةاملتعّلق تلك ومنها املسؤولّية سائر دعاوى نطاق يف ابستحقاقها التمسك نميك اليت ات األخرىالّتعويض سواها من شىت أصناف  

 .1237املعنوي  الضرر
 عمومّيةال للوظيفة األساسي أحكام النظام تقتضيه ما وفق ومحايتها الدارة حفظ يف للخدمة أدائه أثناء العمومي املوظف يكون   -

 ثبت وإن  حىت  ابلوظيف قيامهم أثناء أضرار من أعوانا يصيب عما األخرية مسؤولة هذه معه تكون  مما املتميزة األساسية األنظمة أو
 من تسديده ما تولت الستجاع الضرر يف املتسبب على الرجوع سوى الصورة هذه يف هلا وليس  الغري فعل األضرار مأاتها تلك أن 

   .1238العنوان  هبذا له تعويضات
سوى جلرب األضرار املتتبة عن أشغال إحداث اخلط وحفظه   1887أكتوبر    12يف  العلي املؤرخ    األمرلئن مل تتعرض أحكام    -

 بعقارات اخلواص الكهرابئية األسالك مترير و  األعمدة وجود عن  األضرار الناجتة من  غريها عن الّتعويض  يف احلق يقصي ال  ذلك  فإن 
 ضدهم املستأنف ويكون  .الضرر أوجه جلميع وشامال عادال يض الّتعو  يكون  أن  تقتضي اليت داريّةال مسؤولّيةلل عاّمةال  قاعدةابل عمال
 فوقها أقيم اليت األرض قيمة على احلصول يف إجناز األشغال عن املتتبة األضرار قيمة عن الّتعويض  عن عالوة حمقني ذلك على بناء

أسالك الضغط  فوقها رّ مت اليت املساحة لواستغال استعمال من حرمانم عن  املتتب قيمة الضرر عن  االستيالء نظرية على بناء العمود
منشأة   عن  متتب  دائم  ضرر  وهو  نظرية    عمومّيةالعايل  على  بناء  للتعويض  الدائمة   املسؤولّيةمستوجب  األضرار   لألشغال عن 

 .1239عمومّية ال األعباء  أمام املساواة مبدإ على املؤسسة عمومّيةال واملنشآت
 العمل املنجز جييز له مطالبتها   قاعدةعدالة إبيعاز من إدارته وقفا بقوة القانون واستثناء ليعّد إيقاف العون العمومي على ذمة ال -

أتّكد  ماكلّ  ذلك خالف على  يكون  األمر جزائيا على أن  براءته مىت ثبتت ابلسجن إيقافه ملدة املوافقة الفتة بعنوان  اتهمرتب  ابستجاع
 ذلك حائال دون املطالبة جبرب الضرر يف إطارالقانون   يشّكلاجلزائية يف حقه، ودون أن    أّن الدارة مل تكن الباعث على إاثرة التتبعات

 .1240براءهتم  ثبتت الذين عليهم واحملكوم للموقوفني لّتعويض اب املتعّلقو   2002أكتوبر  29يف املؤرخ  2002لسنة  94عدد
   

 إلدارة :ل  أوامرالفقرة الثانية : توجيه 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
العقارات بتسوية  مبطالبتها وذلك االدارة إىل أوامر توجيه سلطة االداري القاضي ميلك  -  املستجيبة الدولية الفالحية وضعية 
الذي إىل الوضعية لعادة يلزم مبا والذن  التسوية لشروط يلزمها   خاص تشريعي رإطا يف وجودها ابعتبار القانون  يتفق مع الطار 

 .1241املشرع  رمسها اليت بذلك حتقيقا لألهداف القيام بضروروة

 
 .  2010ماي  31بتاريخ  27054عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1236
 .  2010فيفري  23بتاريخ  26936عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1237
 .  2010جانفي   21بتاريخ  14901/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1238
 .  2010جويلية   1بتاريخ  27656عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1239
 .  2010مارس  26بتاريخ  18908/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1240
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  27756عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1241
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 بني التوازن  ملبدأ  تطبيقا من املّتجه فإنه سريها يعطّل أن  وال عمومّيةال ابملنشأة طاملا أن سدم الفتحات ليس من شأنه أن ميسّ   -
 .1242ابجلم  الثانوي املعهد بسور احملدثة خّصصة لعدادات املاءوحقوق األفراد القضاء بسدم الباب والفتحات امل  عاّمةال  املصلحة

اختصاص اعتبار على األفراد  عقارات عن الدارة شغب كف ماّدة يف احملكمة هذه لدى العمل جرى   -  القاضي نظر أن 
 يتعداه بل قانوان  ستوجبامل الوجه على يكن مل تدخلها له أن  تبني ماكلّ  وأدبيا مادي الدارة تغرمي  طلب حد عند يقف الداري ال 

أيضا الضرورية ابلقيام إلزامها ليشمل  وعند  الشرعي غري العمل ذلك إتيانا قبل عليه كانت ما إىل احلالة إرجاع قصد ابألعمال 
 . 1243 عمومّية منشأة حالة تشييد ابستثناء الشواغل وذلك كلّ  من شاغرة وتسليمها الفردية  امللكية على شغبها االقتضاء كف

ب  داريّةالتبقى احملكمة     وإىل الدارة،    أوامرتوجيه     العدلّيةع على احملاكم  مين  - الوسائل    كلّ مستأثرة بسلطات واسعة لإلذن 
يف   حرية الدارة من ذلك  ينال أن  دون  الالزمة، النجاعة أحكامها جوانبه وإكساب مجيع من عليها املعروض الّنزاع إبفراغ الكفيلة

 إجراءات معينة اتباع  حاالت يف منها تقتضي اليت التتيبية  و التشريعية النصوص يف إّما حّدها جتد بل مطلقة التعاقد ابعتبارها غري  
  . 1244حمددة تقّيد إرادهتا أو يف محاية حقوق املتعاقدين معها من سوء استعماهلا لسلطاهتا. 

 

 اإلنتزاع  ماد ةالقواعد الواقع إقرارها يف :  الثالثباب ال          
 

 : ابإلجراءات    ةاملتعل ق املبادئ  :  األو ل م القس
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 التشريع راجعةمب املتعّلق 1976 أوت  11 يف املؤرخ 1976 لسنة 85 عدد القانون  من ( قدمي ) 30 الفصل أحكام اقتضت  -
 إستئنافيّاو  األمالك  بدائرهتا توجد اليت البتدائّية احملكمة خصائص  من إبتدائّيا الّنزاع يكون " أن  عمومّيةال للمصلحة لنتزاعاب املتعّلق

 . 1245 " 1972 جوان  غرة يف املؤرخ  1972لسنة  40عدد القانون  من الثاين الفصل أحكام طبق داريّةال احملكمة لدى وتعقيبيا
 التشريع راجعةمب املتعّلق 1976 أوت  11 يف املؤرخ 1976 لسنة 85 عدد القانون  من (ديد )ج 30 الفصل أحكام اقتضت  -
 ةرتبطامل ابلدعاوى الّتجاريّةو  املدنية رافعاتامل مبجلة املبينة بدرجاهتا العدلّية احملاكم ختتصّ " أن  عمومّيةال للمصلحة لنتزاعاب املتعّلق

 فإنّ  انتزاع، أمر عن لّتعويض اب املطالبة هو الّدعوى موضوع أنّ  طاملاو   "الّسلطةابستثناء دعوى جتاوز    عمومّيةال للمصلحة    لنتزاعاب
  1246 داريّةالللمحكمة  وتعقيبيا إستئنافّياو  العديل  للقاضي إبتدائيّامعقود  فيها الّنظر

 2003 لسنة 26 عدد القانون  ن( مجديد)  30 الفصل  أنّ  النتزاع لقانون  التنقيحي القانون  من 5 الفصل من يستخلص  -
 ةاملتعّلق النتزاع  عن الّتعويض  قضاي على  ينسحب  العديل، للقضاء تعقيبيا و إستئنافيّا و إبتدائيّا الّنظر إختصاص دأسن الذي و

 .1247التنفيذ حيز دخوله بعد  صدرت اليت وامرابأل
 التشريع اجعةر مب املتعّلق 1976 أوت 11 يف املؤرخ  1976 لسنة 85 عدد لقانون ا تنقيح صدور يوم النتزاع أمر ولئن صدر -
ال  عمومّيةال للمصلحة لنتزاعاب املتعّلق  عمال عليه  ينسحب ال  أنه إال  ،2003 أفريل 14 يف املؤرّخ 26 عدد قانون مبقتضى 

 على  أيم مخسة مضي بعد التنفيذ حّيز القانونّية النصوص تدخل أن اقتضى الذي 1993 لسنة 64 عدد القانون  من   2 ابلفصل

 
 . 2010جوان  10بتاريخ  27450عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الصادر يف ال  1242
 .  2010ماي  26بتاريخ  10911/1عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1243
 .  2010أكتوبر  13بتاريخ  17924عدد  قضّيةالصادر يف ال البتدائياحلكم    1244
  2010ماي  27بتاريخ  19869/1عدد   قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1245
   2010انفي ج  21بتاريخ  1/ 19973عدد   قضّيةالّصادر يف ال البتدائياحلكم    1246
 30بتاريخ  27920عدد قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر  يف ال و  2010جويلية   15بتاريح  27546عدد قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر  يف ال 1247

عدد   قضّيةالّصادر يف ال البتدائي احلكم و  2010ديسمرب  31بتاريخ  120865عدد  قضّيةالّصادر يف ال  البتدائياحلكم   و 2010ديسمرب 
  2010نوفمرب   24بتاريخ 121005
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 ، الّنزاع هو املنطبق  على    النتزاع)قدمي( من قانون    4فإّن  الفصل    لّتايلاملدرجة به مبقر والية تونس العاصمة ،و اب يالّرمس الرائد إيداع
 و،  نشرها اتريخ من   ليس و صدورها اتريخ من  تطبيقال حيز  تدخل النتزاع وامرأل لّنسبةاب احلال  هو كما التتيبية غري ألن النصوص

 1248.   النتزاع)جديد( من قانون  4استبعاد الفقرة أوىل من الفصل  تقّدم  ما ضوء يف اجته
 املتاح االستقرائّية  الوسائل قبيل من االختبار ويبقى للمحكمة العادلة النتزاع غرامة تقدير مسألة النتزاع قانون  أحكام اسندت -

 . 1249بنتائجه  ابألخذ ملزمة احملكمة تكون  أن  دون  من الغرامة مقدار حتديد سبيل يف إليها الّلجوء للمحكمة
 الّدعوى عريضة رفقة ضّدهم املعّقب قبل  من  تقدميه عدم من  ابلرغم  النتزاع أمر على  ابلطالع املنتقد احلكم  حمكمة قيام إنّ   -

 قبل من مّت  راألم ذلك  حتديد أنّ  طاملا الّتجاريّةو  املدنية رافعاتامل جملة من 12 الفصل وألحكام احلياد إملبد خرق  على البتة ينطوي ال
 حق إظهار أو آخر  على  طرف تغليب بقصدتّم  ي مل  ذلك وأنّ  يالّرمس ابلرائد نشره حبكم للكافة  متاح عليه الطالع وأنّ  األطراف

 ضمن يندرج ما وهو قضّيةال وقائع على تنطبق اليّت  القانونّية النصوص إىل القاضي رجوع قبيل من يعد ذلك أنّ  بل معنّي  لطرف
 من تفاديه ميكن  اخللل  ذلك  أنّ  طاملا بطالنا إىل يؤّدي ال النتزاع أمر  من  الّدعوى عريضة خلوّ  فإنّ  لّتايلواب ، لقاضيا أعمال جوهر

 .1250استقصائي دور  من هلا مبا احملكمة قبل
 ابلفصل الواردة عاّمةال قاعدةال إىل الزمن  رورمب سقوطها  حيث من ختضع النتزاع غرامة على احلصول إىل الرامية الدعاوى إنّ   -
 ما عدا سنة عشرة مخس مضي بعد تسمع ال الذمة تعمري عن  انشئة دعوى  كلّ " أبنّ  تقتضي اليت والعقود االلتزامات جملة  من  402
 ."خمصوصة صورة يف القانون  قدره وما بعد استثن
 قبل 1976 لسنة 85دعد القانون  ضمن خاص أجل  على التنصيص  غياب يف خيضع النتزاع بغرامة املطالبة حق  سقوط -
وأن األجل املذكور يسري   سنة عشر خبمسة احملدد للتقادم العام األجل إىل 2003 لسنة 26 عدد القانون  مبقتضى وإمتامه تنقيحه

 للمنتزع مقتوحة تبقى اآلجال من اتريخ التحوز القانوين الذي يكون مبقتضى حكم استعجايل ابلتحوز وأنه يف حالة عدم صدوره فإن 
  . 1251ابلغرامة   املطالبة قصد لكوذ منه

 منه املنتزع إعالم مبوجبتّم  ي  الذي القانوين أو الفعلي  التحّوز هو التقادم أجل احتساب منه  ينطلق الذي ابلتحوز املقصود إنّ -
 .1252العقار صاحب حقوق على حفاظا دفعها أو وقتية غرامة وأتمني ابلتحويز القاضي الستعجايل ابحلكم
 أيضا وإّنا النتزاع أمر يف الواردة املالكني أمساء قائمة خالل من فقط تثبت ال النتزاع قانون  مفهوم يف املستحقّ  صفة  -

 صلب النتزاع قانون  خول النتزاع غرامة لستحقاق أنّه ذلك قانوان املعتمدة الواثئق من وغريها امللكية حجج على ابلعتماد
 إمكانية القانون  نفس من 40 الفصل خّول كما عقاريّة ال  البيوعات عقود ومنها ةامللكي برسوم الحتجاج منه   28و 24 الفصلني

أو تقييده احتياطيا   النتزاعالعقاري قبل تسجيل    لّرسمإىل من اجنرت هلم حقوق من املنتزع منهم املقيدة أمساؤهم اب  النتزاع غرامة دفع
  .1253لفائدهتم املنتزعة قواحلقو  العقارات إحالة تثبت اليت ابلواثئق استظهارهم شريطة
 

 : الن هائي ة  اإلنتزاعبغرامة   ة املتعل قاملبادئ  : القسم الث اين
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
له أصل اثبت يف   ها شريطة التعليل املستند إىل ماكلّ احملكمة غري مقيدة بنتائج الختبار إذ ميكنها أن تستبعد بعضها أو حىت    -

    .1254والتأويل الفهم يف  خطأ  امللف ويتفق والنتيجة اليت انتهت إليها يف حكمها من غري حتريف وال 
 

  2010جوان   18بتاريخ  27319عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1248
 2010أفريل  24بتاريخ  310600عدد  قضّية القرار الّتعقييب  الّصادر  يف ال  1249
  2010مارس  15بتاريخ  310367عدد  قضّية القرار الّتعقييب  الّصادر  يف ال  1250
 2010أفريل  8بتاريخ 27472عدد قضّيةالستئنايف الّصادر  يف ال احلكم 1251
   2010جويلية  15بتاريخ  310890عدد  قضّيةالّصادر  يف ال  القرار التّعقييب   ا  1252
 310420و 310398عدد  قضّية القرار الّتعقييب  الّصادر  يف الو  2010ماي  24بتاريخ  310861عدد  قضّيةالقرار الّتعقييب الّصادر يف ال  1253

   2010ديسمرب  27بتاريخ  310619عدد قضّيةالّصادر  يف ال القرار التّعقييب   و  2010أفريل  26بتاريخ 
 

   2010فيفري   20بتاريخ  26785عدد قضّية حلكم الستئنايف الّصادر يف الا 1254
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 للوصول ابمللفّ  أصل له وما يتماشى مبا منها واألخذ  نتائجه تقدير بسلطة االختبار إىل ركنت مىت  املوضوع حمكمة تستقّل    -
 هذا  يف اجتهاد من هلا  خمّول  هو  ما حدود  يف  وذلك التقدير، عناصر أحد من منقوصا االختبار ر تقري كان وإن حىّت  العادل الثمن إىل

 أن  إجرائه، إبعادة لإلذن حاجة دون  للمحكمة، ميكن لتّايلواب هبا، يستنار استقرائّية وسيلة جمّرد  يعدّ  االختبار وأنّ  خاّصة اجملال
 ابب يف موضوعّية معطيات من االختبار تقرير يتضّمنه ما إىل ابالستناد املستحّقة الغرامة بتقدير وتقوم فيه امللحوظ النقص  تتجاوز

 بعقارات تتعّلق مماثلة قضاي يف به قضت مبا كاستئناسها واثئق من قضّيةال  ملفّ  تضّمنه ما  كلّ و  ومعاينته املنتزع العقار تشخيص 
 أحكام معىن على نفسها ابملنطقة الواقعة املماثلة ابلعقارات  لتنظريا إطار يف يندرج االستئناس هذا أنّ  ضرورة الّنزاع لعقار جماورة

  .1255النتزاع قانون  من الرّابع الفصل
 معيارا يعترب أنه غري ، العقار على يةعمرانال أو السكنية  الصبغة إضفاء إىل ابلضرورة يؤدي ال عمران ال مناطق من  القرب إن  -
  .1256العادلة الغرامة إىل الوصول هبدف ذلك و فالحية، صبغة له  كان إن  حىت العقار قيمة  تقدير يف العتبار بعني يؤخذ

 ثبوت  حني إىل عاّمةال  ابخلزينة هبا احملكوم الغرامة بتأمني الذن  يتجه للعقار منه املنتزع استحقاق حول القائم اخلالف ظل يف  -
 .1257مستحقيها

 وأحرى أوىل ابب من و ، النتزاع موضوع للعقار اجملاورة العقارات قيمة العتبار أتخذ احملكمة بعني النتزاععند تقدير غرامة   -
 إخوة بني املربم البيع عقد خبصوص القضاء إليه توصل  ما تبن أنّ  غري ، األمر نفس مبوجب و العقار   نفس من منتزعة مناابت

 .1258احملكمة يقيد ال و للعقار يقيةاحلق  القيمة مبفرده يعكس ال املايل لإلجيار الدولية الشركة مع  ضدها املستأنف
 احلقيقة القيمة تعكس ال النتزاع أمر  عليها املتسلط العقارات أصحاب مع املنتزعة اجلهة تربمها اليت الرضائية العقود استبعاد  -

 .1259النتزاع أمر لصدور سابقة تواريخ يف إبرامها عن فضال النتزاع مبنطقة لألراضي
 و  ابات هبا  القاضي احلكم بصريورة إال تتحقق ال نائيا النتزاع غرامة ضبط أن النتزاع قانون  من  (قدمي  )8 الفصل من يستوح -

 1260. عنها ابلعراض او ابستيفائها إما الطّعن طرق إستنفاذ يوم من نتائجها حتتسب اليت القضاء به اتصل ما قوة اكتسابه
 املعاكسة ابحلجة إالّ  دحضها يتسىّن  ال قرينة مبوجب الّنزاع لعقار املالك يعترب النتزاع مرأب امسه املبنّي  امللكية إليه تنسب من -
 الساري 1976 أوت 11 يف املؤرّخ 85  عدد ابلقانون  مضبوطة حتريت اتّباع األوىل مراحلها يف تقتضي النتزاع عملّية أن  ضرورة

   .1261هلا املفتضني واملالكني انتزاعها املزمع القطع حتديد إىل تنتهي النتزاع أمر صدور زمن
 النتزاع اتريخ منذ  اخلرباء  قدره كيفما  املنتزع العقار قيمة إىل إضـافته يقع كفائض  ابملائة 6 نسبة الختبار تقرير اعتماد إنّ   -

   لنتزاع ا غرامة تقدير أنّ  ضرورة ، النتزاع قانون  من 4 لفصل خمالفا جاء 2003 سنة يف الختبار إجراء اتريخ إىل  1990   سنة يف
 1262.. النتزاع أمرال يكون ابلرجوع إىل قيمة العقار اتريخ إجراء الختبار بل اتريخ نشر 

 1263 النتزاع بغرامة املطالبة دعوى  سقوط ألجل القاطعة األعمال من تعد النتزاع غرامة وأتمني املنتزع من العقار حوز -
 ماي 25 يف املؤرّخ 37 عدد القانون  إىل خيضع جتارية أصول  على  ي حتتو  عقارات إنتزاع مبناسبة احلرمان  غرامة تقدير إنّ  -

 أن  النتزاع يف تسعى اليت عمومّيةال  للمجموعة ميكن ،عاّمةال  للمصلحة إنتزاع صورة يف أنّه منه  17 الفصل اقتضى والذي 1977
 املعمل صاحب أو احلرفة أوصاحب جرالتا على  بعرضها  القانون  هذا من 7 ابلفصل عليها املنصوص احلرمان  غرامة دفع  عن متتنع

 التصّرف من وقتيا متكنه لعدم تعويضية غرامة املتسوّغ يقبض  الصورة هذه ويف .جبواره أو القدمي  احملل مبوضع كائنا مماثال عقارا احملروم

 
 2010نوفمرب  1بتاريخ  310083عدد  قضّيةلّصادر يف اللقرار التعقييب ااو   2010ماي  6بتاريخ  310060عدد قضّيةالقرار التعقييب الّصادريف ال 1255

   2010ديسمرب   20بتاريخ   310838 عدد قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الاو 
  2010جوان  18بتاريخ  27778عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  1256
 1020نوفمرب   4بتاريخ  27079عدد  قضّيةالكم الستئنايف الّصادر يف ال 1257
 2010جوان  18بتاريخ  27319عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  1258
  2010جوان  15بتاريخ  27433عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  1259
 2010جانفي   29بتاريخ   27178عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1260
 2010جانفي  23بتاريخ  86126عدد قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  1261
   2010أفريل  16بتاريخ  26682عدد  قضّية حلكم الستئنايف الّصادر يف الا 1262
   2010ديسمرب  31بتاريخ  28074عدد قضّية حلكم الستئنايف الّصادر يف الا 1263
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 من وإنتصاهبا واملعدات ثاألاث بنقل ةاملتعّلق   العتيادية املصاريف أيضا له تدفع كما التجاري امللك قيمة لسقوط القتضاء وعند
وضبط مكّوانهتا، فاقتضى أّن منحة احلرمان من   التجاري األصل  من احلرمان  غرامة القانون  نفس من 7 الفصل عّرف  كما .جديد

التعامل   عند  التجاري  األصل  قيمة  املنحة ابخلصوص  هذه  وتشمل  الّتجديد.  عدم  بسبب  احلاصل  الّضرر  تساوي  التجاري  األصل 
 ومعاليم املصاريف وكذلك جديد من والنتصاب مة املذكورة حسب تقاليد املهنة ، وتضاف إليها املصاريف العادية للّنقلوتضبط القي

 .1264. أصل جتاري القيمة نفس له جتاري أصل شراء صورة يف دفعها الواجب الّتسجيل
 كان  1993 لسنة 1192 عدد األّول زاعالنت ألمر تصحيحا املتخذ 2000 لسنة 2880 عدد الثاين النتزاع أمر أن  طاملا -
 املنتزع إىل املنتزع العقار ملكية انتقلت طاملاو        2000سنة الصادر وهو واحدا انتزاعا يغدو  النتزاع فإن  بياانته مجلة يف تنقيحيا

 الفصل من 2 ابلفقرة الواردة التقدير عناصر اعتماد البداية حمكمة  على فإنه النتزاع أمر نشر لتاريخ الّسابقة أعوام الثالثة حبر يف منه
وزيدة سنوية  العقار اكتساب مصاريف إليها يضاف ابلعقد املبينة القيمة الغرامة قيمة تتجاوز أال على تنص  واليت النتزاع قانون  من 4

 1265.ياملركز مساوية لنسبة السقاط املقرر من البنك 
 ابلفصل الواردة التقدير عناصر العتبار بعني األخذ و النتزاع غرامة حتديد أنّ   النتزاع قانون  من الرّابع الفصل من يستخلص  -

 عقاريّةال ابمللكية العقار تسجيل.  النتزاع أمر نشر اتريخ بل الختبار إجراء اتريخ يكون  ال  الغرامة  هذه لضبط القانون  نفس من    5
 .1266األرض قيمة على بديهي أتثري له معيار يعدّ 

 1267 .النتزاع بغرامة املطالبة دعوى  سقوط ألجل القاطعة األعمال من تعد النتزاع غرامة وأتمني نتزعامل من العقار حوز -
بتاريخ    - ليس  و  الختبار  إجراء  بتاريخ  للعقار  اخلرباء  الفصل    النتزاعتشخيص  ألحكام  خمالفا  عملهم  قانون    4جيعل  من 
 غرامة لتقدير واملعتمدة  قانوان عليها املنصوص املعايري زمرة يف تدخل ال  للسكىن عقاريّةال الوكالة من حديثا العقار هتيئة  إن .  النتزاع
 .1268 استبعادها اجته و ،النتزاع أمر صدور لتاريخ الاّلحقة الضافات من ابعتبارها ، النتزاع
نف ضدهم اقتصروا على  على بعض األشجار و بئر، فإّن املستأ  الستعجايلحسب احلكم    النتزاع اتريخ العقار احتوي لئن  -

  عنها العراض يّتجه ،الّتعويض  طلب موضوع  البئر و األشجار قيمة تكن مل طاملا  فإنّه لّتايلاب طلب قيمة األرض فحسب ، و
 .1269األرض قيمة عن الّتعويض  طلب  على والقتصار

هي تلك اليت   النتزاعاليت تعتمد يف ضبط غرامة  املنتزعة    الّنهائّية واملساحة تقريبية مساحة هي النتزاع مرأب الواردة املساحة  -
 1270. حيددها االختبار

 أن  جيب القاضي يعتمدها اليت الغرامة فإن  عو املوض لقاضي التقديرية الصالحيات يف يدخل  النتزاع غرامة تقدير كان  لئن  -
 1271. التقدير مربرة  ومؤسسة على عناصر ومعطيات هلا أصل اثبت  ابمللف وال يعتيها خطأ فادح يف تكون 

 
 30بتاريخ  27897عدد قضّيةادر يف الكم الستئنايف الصّ و احل 2010ديسمرب  24بتاريخ  27876عدد قضّية حلكم الستئنايف الّصادر يف الا 1264

   2010ديسمرب 
 

بتاريخ   27116عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال  و  2010نوفمرب   4بتاريخ  27919عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1265
 2010ديسمرب24

 
 31بتاريخ  28074عدد قضّية حلكم الستئنايف الّصادر يف الاو  1020أفريل  16بتاريخ  27350عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ااال  1266

   2010ديسمرب 
 

 29بتاريخ  27523عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف الو   2010ديسمرب  30بتاريخ  28160عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1267
 2010جانفي 

 
   2010جويلية  15بتاريخ  27547 عدد  قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر يف الا  1268
 2010ديسمرب  24يتاريخ  27524عدد  قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر يف الا  1269
   2010ديسمرب  24بتاريخ  27717عدد   قضّيةاحلكم االستئنايف الّصادر يف ال  1270
   2010مارس  27بتاريخ  310348عدد  قضّيةالقرار التعقييب الّصادريف ال  1271
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 عناصر مجيع اعتماد على حممولة وأّنا ليست  الّنهائّية  النتزاعحمكمة املوضوع  بسلطة اجتهاد واسعة يف تقدير غرامة    تتمتع    -
  حلقوق الطّرفني، وعلى أّن عنصر التنظري ال ومنصف عادل  ثن  إىل للوصول ببعضها الستعانة يكفيها وإّّنا املشرّع عّددها اليت التقدير

 بل وجوبيّا ليس األصل قضاة قبل من اعتماده فإنّ   لّتايل، وابالنتزاعيعدو أن يكون عنصرا من بني عناصر أخرى تعتمد لتقدير غرامة 
 الفصل صلب الّتقدير لعناصر وضعه خالل من املشرّع أرادها اليت األساسية الغاية ألنّ  عدمه، من التنظري عقود توفر إبمكانية امرتبط
  .1272عادلة بغرامة منهم للمنتزع احلكم هي ذكورامل الرّابع

 ابلرغم من أن اخلرباء مل يرفقوا تقريرهم مبا يفيد اعتمادهم الّنزاعن اكتفاء احملكمة مبا احتواه تقرير االختبار من تشخيص لعقار إ -
وسيلة   سوى ليس االختبار أن  طاملا تزاعالن قانون  من الرّابع الفصل ملقتضيات خمالفا جيعله وال قضاءها يعيب ال التنظري عناصر على

 .1273النتزاعاستقرائية تستنري هبا احملكمة يف تقدير غرامة 
 نفس مبوجب انتزاعهامّت  و  املنطقة بنفس كائنة مماثلة  عقارات ختص  سابقة قضاي يف به القضاء  هلا سبق ما إىل احملكمة استناد  -

 جزء ختصيص  إن   .النتزاع قانون  من الرّابع الفصل أحكام معىن على نفسها ابملنطقة ةالواقع ابلعقارات   التنظري إطار يف يندرج  األمر
 كامل أساس على حتدد اليت النتزاع غرامة  تقدير من طرحها إىل يؤدي ال عمومّية جتهيزات او  طرقات لحداث املنتزعة املساحة من

  .1274املنتزعة  املساحة
 لّنسبةاب اجلارية األسعار وإىل العقار موقع  إىل ابلستناد هبا احملكوم النتزاع غرامة قديرت توّلت املنتقد احلكم حمكمة أنّ  طاملا  -

 على  ينطوي  وال القانونّية الناحية من سليما يكون  قضاءها فإنّ  النتزاع أمر  صدور زمن  نفسها  ابملنطقة الواقعة املماثلة للعقارات
 .1275النتزاعن قانون م الرّابعمن الفصل  األوىلخمالفة ألحكام الفقرة 

 عنها االعراض أو اعتمادها مدى وتقدير األطراف هبا يديل اّليت الثبات وسائل حجّية تقدير يف  الّسلطة كامل األصل لقضاة -
 عليهم رقابة وال القانون  مقتضيات مع يتوافق تعليال موقفهم تعليل بشرط الستقرائّية الوسائل من وغريها التحقيق أعمال كإجراء

 يف فادح خطأ أو للوقائع حتريف أو للقانون  خرق من  اعتمدوه اّلذي التعليل يشوب ما بقدر إالّ  الّتعقيب حمكمة قبل من ذلك يف
 .  1276التقدير
 أنّه إالّ  احملكمة يقّيد ال اخلبري رأي  وأنّ  القاضي الجتهاد موكول الختبار إبجراء  الذن أن وقضاءا فقها به املسلم من  كان  ئن -
   .1277مستساغا تعليال نظرها وجهة تعّلل أن  عنه عدلت مىت األخرية هذه على يتعنّي 

 يديل اليت اتالّتصرحي على  للحصول سعيهم وعدم املالّية  الدارات إىل اخلرباء جلوء  عدم أنّ  على  احملكمة هذه قضاء فقه  استقر  -
  .1278الناحية هذه من معيبة أعماهلم جيعل ال ابلضرائب املطالبون  هبا

  وضع من املشرع مقاصد حتقيق  شريطة  فرعية مسائل من أمامها ينشأ قد  فيما الّنظر توقيف عدم  املتعهدة للمحكمة كن مي  -
 بني اخللط وعدم األطراف حقوق وعلى عمومّيةال األموال  على احلفاظ ىلإ الرامية النتزاع قانون من  ( قدمي)  38  الفصل أحكام
به ابخلزينة   أتمني عرب حتقيقه إىل املوضوع قاضي سعى ما وهو  قارللع القانوين واملالك الظاهر املالك احملكوم  للبالد   عاّمةال املبلغ 
 العقار قيمة تقدير  النتزاع قانون  يشتط  مل  .  ة على أن يسحب من طرف املنتزع منه عند صدور حكم التسجيل لفائدتهالّتونسي 
 .1279اهلكتار أو بعرّ امل املت حبساب انتزاعه الواقع

 
   2010ماي  10يتاريخ  310459عدد  قضّيةعقييب الّصادريف الالقرار الت  1272
  2010مارس  27بتاريخ  310122عدد  قضّيةالقرار التعقييب الّصادر يف ال  1273
ية  جويل 15بتاريخ  310588عدد  قضّيةالقرار التعقييب الّصادريف الو  2010فيفري   22بتاريخ  310308عدد  قضّيةالقرار التعقييب الّصادر يف ال  1274

2010  
 

   2010جويلية   15بتاريخ  310319عدد قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الا  1275
   2010ديسمرب  31بتاريخ  311178عدد  قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الا  1276
ديسمرب   20بتاريخ  310695عدد ّيةقض لقرار التعقييب الّصادر يف الاو  2010جويلية   15بتاريخ  30985عدد  قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الا  1277

 2010جويلية  15بتاريخ  310986عدد قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الاو   2010
   2010ديسمرب  20بتاريخ  310695عدد قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الا   1278
   2010ديسمرب  20بتاريخ  310783عدد  قضّية لقرار التعقييب الّصادر يف الا 1279
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 املشرّع أنّ  ذلك مستقّلة بصفة تقاريرهم تقدمي  اخلرباء على   النتزاعمن قانون    31صل  الف  من األخرية الفقرة أحكاممل تفرض    -
 إنّه لّتايلواب اخلرباء، كافة من موّحد تقرير تقدمي  عن جزاء أيّ  يرّتب مل فإنّه معنّي  أجل يف لتقاريرهم اخلرباء تقدمي  ضرورة على نصّ  ولئن

 ينجز أن  خبري كلّ  إبمكان  أنّه كما الختبار ونتيجة أعمال يف اختالفهم عدم صورة يف خاصة  موّحد تقرير تقدمي  اءرب اخل إبمكان 
 أنّ   على عالوة امللف، واثئق من  ذلك خالف يثبت مل طاملا الختبار أعمال جدية على أتثري أي لذلك وليس حدة على تقريره

 للمعطيات افتقد أو املأمورية نصّ  يراع مل أنّه لديها ثبت إذا للمحكمة مقّيد غري  ختباراتال من كغريه يبقى اجلماعي الختبار
 1280.  املطلوبة القانونّية أو الواقعية
 قاضي قبل من عليه رقابة وال  األصل  قاضي إجتهاد صميم يف تدخل اليت البحتة الواقعية املسائل من يعدّ  النتزاع غرامة تقدير -

 . 1281التقدير يف فادح خطأ من عمله يشوب ما دربق  إالّ  الّتعقيب
    

 :   القانوني ةابملصاريف  ة املتعل قملبادئ  :االقسم الث الث
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 القانونّية املسائل وخمتلف احملكمة على املعروض الّنزاع طبيعة حسب القاضي جيريه  الّتقاضي أتعاب و احملاماة أجرة تقدير إنّ   -

 ودرجة منوبه حق عن الّدفاع يف احملامي من املبذول اجملهود اخلصوص وجه على و العتبار بعني آخذا ، مبناسبته إاثرهتاتّم  ت  اليت
 1282 .الّدفاع  وسائل إعداد يف املبذول الوقت و اخلصام صعوبة

 لو و املستأنف توفق  إىل لّنظراب الرفض  متجه حماماة، وأجرة تقاض تعابأب ملنوبيه احلكم ضدمها املستأنف حمامي طلب  إن  -
 .1283استئنافه يف جزئيا

 جزئيا منهما واحد كلّ  لتوفق الغرامة ويستحّقان  حقّ  على احملاماة أجرة خبصوص ضده املستأنف و املستأنف طلبا كان  لئن  -
 1284 .خصمه  إىل سريجعه الواحد سيتسّلمه الذي املبلغ ألنّ  هبا هلما احلكم يف فائدة ترى ال احملكمة فإنّ  ، استئنافه يف

 املصاريف حتميل دون حيول القانوين األجل يف النتزاع بغرامة ةاملتعّلق ابلعروض منها املنتزع تبليغ يفيد مبا الدالء عدم إنّ   -     
البداية يف طريقه ملّـا قضى بتحميل، مبـ النتزاع)قدمي( من قانون    32على املنتزع منها، على معىن الفصل    القانونّية   ا جيعل حكم 

 32و 21و  8 الفصول أساس على ولكن املاثل املستند ورفض  إقراره لذلك وتعنّي  ،القانونّية املصاريف الّدولة بنزاعات العام فكلّ امل
  1285ت م م م  128الفصل ليس و  النتزاع قانون  من

 جيعل  النتزاع قانون  من (قدمي ) 8 ابلفصل عليه املنصوص أشهر ثالثة أجل خارج ةاملنتزع الدارة بعرض منه املنتزع إعالم إن   -
 . اجلدوى عدمي  اآلجال يف  عرضها على ابلردّ   الدارة قبل من التمسك من

 1286. القانون  نفس من  8الفصل أحكام مراعاة متت ما صورة يف إال النتزاع قانون  من  32الفصل مقتضيات تطبيق جيوز  ال -
 املصاريف حتميلها يفتض القانونّية للنصوص الّسليم  تطبيقال فإن  العروض لتوجيه القانوين ابألجل املنتزعة تتقيد مل اطامل  -

 أحسنت قد املنتقد احلكم حمكمة معه تكون  مما عدمه من العرض ذلك على لرّده منه املنتزع توجيه عن الّنظر بصرف وذلك القانونّية
 1287. كافيا تعليال  عّلالم حكمها وكان  القانون  تطبيق

 
   2010ديسمرب   20بتاريخ  310727و310875عدد  قضّيةار التعقييب الّصادر يف اللقر ا  1280
   2010جويلية   5بتاريخ  310948عدد  قضّيةلقرار التعقييب الّصادر يف الا  1281

 2010ديسمرب  24بتاريخ  27774و27873عدد قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1282 
 2010أكتوير  22بتاريخ   27712عدد قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1283
   2010لية يجو  15يتاريخ  27546عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال  1284
 24بتاريخ  27455عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف الو   2010ديسمرب24بتاريخ  27116عدد  قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر يف الا  1285

   2010ديسمرب 
   2010جويلية   15بتاريخ  310034عدد  قضّيةلتعقييب الّصادر يف الالقرار ا  1286
   2010ديسمرب  20بتاريخ  310838عدد قضّيةالقرار التعقييب الّصادر يف ال  1287



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 158 

 من   32 و21الفصلني معىن على منه املنتزع إىل  عرضها تبليغ واجب من الدارة تعفي ال النتزاع ألمر املتأكدة الصبغة إن   -
 1288. القانونّية املصاريف تتحمل فإنا الجراء هبذا تتقيد مل وطاملا النتزاع قانون 

 : لقانوني ة اابلفوائض   ة املتعل قاملبادئ  :  الر ابع القسم 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 اجلهة قيام دون  أشهر ستة مرور بعد و الغرامة حيدد ابت حكم صدور بعد إال غري ممكن   القانونّية ابلفوائض  املطالبة أن  طاملا -
  .1289ألوانه سابقا يعد الستئنايف  رالطّو  هذا يف هبا القضاء فإن  ، بتأمينها أو بدفعها املنتزعة
 ومتجه الطّور هذا يف ةمرّ  ألول ورد  أنه عن الّنظر بصرف و النتزاع اتريخ منذ املستوجب القانوين ابلفائض   احلكم طلب  إن -
 من 2 فقرةال معىن على ، ابت نائي حبكم نائية بصفة تضبط مل الفوائض  طلب سند الغرامة ألن أصال مرفوض فإنّه ، شكال الرفض 
 .1290النتزاع قانون  من  8الفصل

 

 : ابإلسرتجاع  ة املتعل قاملبادئ    :  القسم اخلامس
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 لّنسبةاب  الّشأن  هو مثلما فرعّية نزاعات ليست أّنا كما أصيلة، إداريّة نزاعات هي املنتزعة العقارات استجاع نزاعات إنّ   -
 قضاء أنّ  ضرورة  الختصاص يف األصل يتبع الفرع أبنّ  القائلة قاعدةلل ختضع حىّت  التنفيذ، إيقاف قضاء أو الستعجايل للقضاء

 يف طّعنلاب املتعّلق الّنزاع غرار على العديل، القضاء إىل املشرّع هأوكل الذي النتزاع غرامة تقدير نزاع عن ومستقل بذاته قائم االستجاع
 هذه فإنّ  ،داريّةال احملكمة غري أخرى قضائية هيئات إىل خاص نصّ  مبقتضى االستجاع نزاعات إسناد يقع مل وطاملا.النتزاع أوامر

 .1291مراحلها مجيع يف اتالّنزاع تلك يف لّنظراب خمتصة تكون  احملكمة
 ذات أشغال يف تستعمل مل إذا ، العقارات تلك جاعالست  مطالب تقبل ال املنتزعة العقارات ملكية يف الشتاك صورة يف  -

 خالل أجل قدره مخسة أعوام من اترخيه ، إال إذا كانت صادرة عن مجيع املالكني  النتزاع  مر املنصوص عليها  أب  عمومّيةال املصلحة  
  .1292الشياع على

 نفس مبقتضى املنتزعة العقارات بعض  على نتزاعال أجله من مّت   الذي املشروع إجناز يف الشروع يفيد مبا املعّقب يدل طاملامل  -
 لعدم األمر نفس مبوجب املنتزعة العقارات من عقارين إبرجاع يقضيان  حكمني صدور تضّمنت امللف  أوراق أنّ  على  عالوة ،األمر

العقار إىل املنتزع منهم   رجاعإب  احلكم فإن   النتزاع اتريخ من  أعوام مخسة مّدة خالل النتزاع أجله  منمّت   الذي الغرض يف استعماهلما
  . 1293يكون يف طريقه

 
 

 
   2010جويلية   5بتاريخ  310953عدد  قضّيةالقرار التعقييب الّصادر يف ال  1288
 2010ديسمرب  24خ بتاري  27455عدد  قضّية احلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1289
   2010جويلية  15بتاريخ  27781و27788عدد قضّيةحلكم الستئنايف الّصادر يف ال 1290
   2010ديسمرب  20بتاريخ  310792عدد  قضّية القرار الّتعقييب الّصادر يف ال 1291
 2010ديسمرب24بتاريخ 27261عدد  قضّيةاحلكم الستئنايف الّصادر يف ال1292
 2010نوفمرب   13بتاريخ  310539عدد  قضّية يف الالقرارالتعقييب الّصادر    1293
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 توظيف األداء  اد ةمب ةاملتعل قاملبادئ :  الر ابع  بابال          
 

 : ارجي ة اخل الشرعي ة مبادئ : األو لالقسم   
 

ااألو لالفرع   على  :  التقديري    ارجي ة اخل   الشرعي ةلرقابة  النظام  سحب  وقرارات  اإلجباري  التوظيف  لقرارات 
 رارات رفض اسرتجاع األداء: وق

 

 :  املراضاةوعرض امللف أمام جلنة  إجراءات احملاولة الصلحي ة: األولالفقرة 
 

 :  التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة    
 

 بتوقيع جتسيمه ويقع األداء ضبط جبهمبو تّم  ي والدارة ابلضريبة املطالب بني مشتك اتّفاق إىل التوّصل اجلبائي الصلح يقتضي  -
 بني اتّفاق إىل التوّصل عند" أنّه على نصّ ي اّلذي اجلبائّية  والجراءات احلقوق جمّلة من 2 فقرة 60 الفصل معىن على صلح حمضر

  "...صلح حمضر بتوقيع ذلك لتجسيم أجال هلما املقرر القاضي يضبط والدارة ابألداء املطالب
 الصلح إجراء يف مطلب تقدمي  يف ابخلصوص واملتمثّلة الصلح إجراء عند املّتبعة التاتيب إمتام  على ينمّ  ابمللف يءش ال أنّه طاملا  -
 وشروع املختص  املالّية  قابض  بدفاتر الصلح مبوجب املستوجب املبلغ تثقيل مثّ  الصلح إبرام على اجلانبني من اتّفاق حمضر  وحترير

 صادرة وثيقة على حكمها يف املطعون  احملكمة استناد يكون  منها، األّول القسط دفع أو املستوجبة ماملعالي دفع يف ابألداء املطالب
 بني املربم الصلح إبمضاء قضى تفيد مبادرة املطالبة ابلضريبة ابالخنراط يف منظومة العفو اجلبائي يف غري طريقه ملاّ   املالّية  عن القباضة

  1294 .الطرفني
من جملة اللتزامات   1461ة عند إجراء الصلح الذي تكون الدارة طرفا فيه حسب مقتضيات الفصل  تتمثل التاتيب املتبع  -

والعقود خاّصة يف تقدمي مطلب يف إجراء الصلح وحترير حمضر اتفاق من جانبني على إبرام الصلح مثّ تثقيل املبلغ املستوجب مبوجب  
  1295.منها األّول القسط دفع أو املستوجبة املعاليم بدفع ألداءاب املطالب وشروع املختص  املالّية قابض  بدفاتر الصلح
 

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

 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

من جملة احلقوق والجراءات اجلبائية أنا    50لفصل  طبق ما نص عليه ا  الجباري صدار قرارات التوظيفإب  املالّية  خيتص وزير  -
 . الختصاص إمكانية تفويض هذا  له الذي أجاز له 

 كان  ولئن عنه بةوابلنيا املالّية  وزير ابسممّت   اختاذه أن  على ضده املعّقب ضد الصادر التوظيف قرارت بطالع التنصيص  عدم إنّ  -
 عدم عن يتتب  اليت اجلوهرية الّشكلّية االخالالت ةمرتب إىل يرتقي وال املذكور القرار إبطال إىل يؤدي ال أنه إال ياشكل خلال ميثل

 املنتفعة اجلهة وأن  الوضع سابق قانوين نص  مبوجب فيه امرخص  كان  المضاء تفويض  أن  ثبت طاملا املطلق البطالن  احتامها
 .1296به  يسمح ما حدود  ويف التفويض  يف صريح قرار إىل استنادا املذكور القرار أمضت قد ويض ابلتف

 
 . 2010مارس  1بتاريخ   310300القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1294
 . 2010فيفريي  15بتاريخ   39532القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1295
ماي   10بتاريخ   310460ر التعقييب الصادر يف القضّية عددالقراو  2010أفريل  26بتاريخ   310401القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1296

 . 2010جوان  21بتاريخ   310624القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
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 إىل يرتقي أن حال  أبي  ميكن  ال  األصل  حماكم تصدرها اليّت  التحضريية لألحكام تنفيذا اجلباية مصاحل تعّده الذي الّتقرير إن -
 جيوز ال لّتايلواب ذلك يف له  فوض من  أو املالّية  وزير قبل من إمضاؤه  تمّ ي حيث الجباري التوظيف قرار من  جزء هو وال القرار ةمرتب

  1297.اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من  50الفصال أحكام خبرق التمّسك
 أصبحت إذا ما صورة يف ينطبق من جملة احلقوق والجراءات اجلبائية ال 28 ابلفصل عليه املنصوص سنوات الثالث أجل  إنّ  -
 1298.قضائي حكم مبوجب لإلرجاع قابلة الزائدة ءاألدا مبالغ
 

 : ي ات إصدارهشكلوى قرار التوظيف و حمت:  الفقرة الثالثة
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالاحملكمة انتهت 
 املطالب على يتعنّي  اليت اتوالفت  األداءات حتديد اجلباية إدارة قبل من ضّده املعّقب إىل املوّجه التنبيه حمضر نتضمّ  طاملا  -
إبطال قرار التوظيف الجباري  يف   لتعليل التنبيه غموض من املوضوع قضاة إليه استندما   يكون  بشأنا اجلبائّية تصارحيه إيداع ابألداء

 غري طريقه.  
 املعاينة كانت إذا ما حيّدد اريخالت ذكر أنّ  ابعتبارعدم تضمني احملضر اتريخ إجراء الزيرة امليدانية فيه إخالل إبجاء جوهري    -
 1299 .راجعةابمل املشمولة ابلفتة تتعّلق

 ردّ  على التوظيف قرار  صلب التنصيص  فإنّ  الجباري  التوظيف أركان من أساسيا ركنا يعدّ   املواجهة مبدأ احتام كان  لئن-
جملة   من50 الفصل أوردها اليت  الجباري التوظيف لقرار وجوبّيةال التنصيصات ضمن يندرج الاجلبائية  راجعةاملطالب ابألداء على امل

 1300.حصرية احلقوق والجراءات اجلبائية بصفة
 ابلضريبة املطالب تصاريح تصحيح اجلباية لدارة جيوز فإنه هبا مصرح غري مداخيل اكتشاف إىل يةاألّول راجعةامل أفضت ما إذا-
 الصورة يف أما  املعمقة راجعةامل إجراءات اتباع إىل حاجة دون  ملستوجبةا الضريبة قاعدة ضمن املخفية املداخيل تلك  إبدماج وذلك

 جزافية بطريقة مداخيله تقييم وإعادة  ابألداء للمطالب املالّية  الذمة عناصر يف البحث إىل وتلتجئ بذلك الدارة فيها تكتفي ال اليت
 يف وحبقه راقبةامل إبجراء مسبقا إعالمه عليها يتعني فإنه  ةالضريب جملة من43 و     42 الفصلني إىل استنادا أو ثروته ّنو أساس على

  1301املعمقة. راجعةامل إطار  يف له املخولة تالّضماان مجيع من متكينه مع سريها أثناء خيتاره مبن االستعانة
 للحصول سعت اتهبذ تستهدفه إرشادات إىل استنادا ابألداء للمطالب اجلبائية الوضعية تعدل مل اجلباية مصاحل أن  ثبت طاملا-
 التصاريح من واملتأتية لديها املتوفرة املعلومات إىل ابالستناد اجلبائية وضعية على تعديالت إبدخال اكتفت وإّنا الغري من عليها

 حتقيق تفيد واليت الضريبة جملة من 55 الفصل أبحكام عمال املورد من للخصم خاضعة مببالغ املدينني قبل من إيداعها الواجب
ابألداء ألرقام معامالت غري مصرح هبا مع شركيت مونوبري وأنتميتال أو مبناسبة  تسجيل عقد التسويغ الذي أبرمته والذي  لباملطا

 اتباع إىل حاجة دون الضريبة قاعدة ضمن املداخيل تلك  وإدماج تصارحيه تصحيح لإلدارة جيوز  فإنه عقاريّة ملداخيل حتقيقه يثبت
 1302.  املعمقة راقبةإجراءات امل

 جملة احلقوق والجراءات اجلبائية تفيد من 39 ابلفصل الواردة "العالم تبليغ" عبارة أن على احملكمة هذه قضاء فقه استقر-
 اتريخ من اآلجال عدّ  وينطلق  حمّدد اتريخ يف املعّمقة اجلبائية راجعةابمل القيام اجلباية إدارة إبعتزام  ابالعالم ابلضريبة املطالب توّصل
 1303 .ذمته على الرسالة بوجود إشعار أّول من أو به ألمراب املعن توّصل

 
 2010 جويلية  5بتاريخ  310488القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1297
 .2010ل أفري 26بتاريخ   310314القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1298
 2010نوفمرب  13بتاريخ   310007القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1299
 2010مارس   15بتاريخ 39650القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1300
 2010جوان   15بتاريخ  310227القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1301
 2010جويلية   15اريخ بت 310244القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1302
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310836القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1303
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 هو اجلبائية راقبةامل إبجراء فنيكلّ امل اجلباية  إدارة أعوان طرف من القانونّية اليمني أداء أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء جرى-
  1304.األعوان  أولئك هبا يقوم اليت  لقانونّيةا األعمال شرعّية عليها تتوّقف ال اليت الّداخلّية داريّةال الجراءات من

 الواردة االجراءات اتباع من جزئي او  يكلّ  سواء اغفال وضعية يف ابالداء املطالب تواجد صورة يف ملزمة غري االدارة كانت لئن-
 يف وضعيته لتسوية عليه هابلتنبي  إجباري توظيف قرار إصدار قبل ملزمة فإنا اجلبائية واالجراءات احلقوق جملة  من   44و 43 ابلفصل

 اثبت  عنوان  على تبليغه تقتضي اليت و الّتجاريّةو  املدنية الجراءات مبجلة عليها املنصوص القانونّية الصيغ وفق  وذلك شهر  قدره أجل
  1305 .خمتار أو أصلي كان  سواء

 معلال يكون أن جيب لألداء ريالجبا التوظيف قرار  جملة احلقوق والجراءات اجلبائية أن  من 50 الفصل أحكام من يؤخذ-
 املتبعة األداء توظيف وبطريقة عليها انبىن اليت القانونّية ابألسس منها جانب يف تتعّلق اليت وجوبّيةال البياانت من جلملة ومتضّمنا

 ضمنه. 
األسس   - ببيان  النص  القانونّيةاملقصود  على  صلبه  التنصيص  هو  الجباري  التوظيف  قرار  عليها  انبىن  اليت    القانونّيةوص  اليت 

 . ابلضريبة للمطالب اجلبائية للوضعية تعديلها حني اجلباية مصاحل إليها إستندت
 البياانت يتضمن أن  الطبيعي ومن األساسية مكوانته أحد هو وإّنا الجباري التوظيف قرار عن ينفصل ال التوظيف تقرير  -

  1306اجلبائية. جراءاتوال احلقوق جملة من  50ابلفصل عليها املنصوص وجوبّيةال
 مسّبقا ابألداء املطالب إعالم دون  أشهر أبربعة احملّددة مّدهتا جتاوز فإنّ  العام الّنظام متعّلقات من تعدّ  ال  راقبةامل فتة كانت لئن-
 ومن  ابألداء لباملطا  لفائدة املكفولة تالّضماان لحدى إهدار  عنه يتّتب املذكور األجل  انتهاء  قبل فيها ابلتمديد مكتوبة وبصفة

مبكاتب املؤّسسة أو لبقاء واثئق   راقبةمبقّر مؤّسسته يف صورة إجراء امل  املراقبنيشأنه أن يتسّبب يف الضرار مبصاحله إّما حبكم وجود  
 1307مبكاتب الدارة.  راقبةاحملاسبة حبوزة الدارة يف صورة إجراء امل

 من 40 الفصل من األخرية ابلفقرة عليها املنصوص االستثنائية احلاالت يف إالّ  راجعةامل عملّيةل القصوى املّدة جتاوز ميكن ال -
 لفائدة املشرّع كفلها اليت تالّضماان لحدى إهدارا يعدّ  الّشروط لتلك اجلباية إدارة خمالفة وأنّ  ، اجلبائية والجراءات احلقوق جملة

 املضّمن انطالقها اتريخ من بداية املعّمقة راجعةامل مّدة  وحتتسب فالتوظي عملّية إبطال إىل ابلضرورة يؤدي ما وهو ابألداء املطالب
 إنّ . اجملّلة نفس من 72و 71 الفصلني طبق  حيرر مبحضر الفعلي انطالقها معاينةتّم  ت راجعةامل أتخري حال ويف راجعةابمل ابالعالم

 من    72و 71 الفصلني ألحكام طبقا بدءها أتخري صورة يف راجعةامل عملّيةل الفعلي النطالق معاينة حمضر  حترير ياتشكل احتام
 1308 .الوجوب صيغة يف جاءت املذكورة األحكام وأنّ  خاّصة اجلوهرية ياتشكلال من تعدّ  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة

اّليت متّسكت هبا  - األسباب  املاملعّقب إّن  مّدة  التمديد يف  لتربير  بظروف صحية صعبة احملققني    رور من جهة مب  املّتصلة و   راجعةة 
املذكورة مع تضّخم العمل الداري، ال ميكن أن متّثل    راجعةومن جهة أخرى بتزامن امل  راجعةابمل   املعنّيةوبكثافة نشاط الشركة يف الفتة  

لل  الّنظربصرف   القانوين  األجل  لتجاوز  مربرا  ابلتمديد    مراقبةعن جديّتها  قرارا اثن  اخّتذت  الدارة  أّن  يثبت  مل  األجل  طاملا  داخل 
 1309.راقبةابمل املعنّية املسموح به وأّنا أعلمت به الشركة 

 أن بدّ  فال ابطاهلامّت    شكال معيبة توظيف لقرارات تصحيحية إجباري توظيف  قرارات اختاذ اجلباية لدارة  اجلائز من  كان إذا   -
  1310ابلتقادم  املشمولة غري السنوات على ذاك تدخلها يقتصر

 
 2010أكتوبر  4بتاريخ  311094و 310894القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1304
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310925القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1305
جانفي    18بتاريخ   310181القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  27بتاريخ  311076 القضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف  1306

2010 
 2010جويلية   15بتاريخ  310299القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1307
ديسمرب   31بتاريخ  311148 عقييب الصادر يف القضّية عددالقرار التو  2010جويلية   5بتاريخ  310675القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1308

2010 
 2010فيفري   1بتاريخ  38135و 38134القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1309
 2010جويلية   5بتاريخ  310448القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1310
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 اتريخ يفصل  يوما عشر  مخسة عن  يقل ة احلقوق والجراءات اجلبائية املطالب ابألداء من أجل ال من جمل  39الفصل    مكن-
 من يكفي ما ومجع  دفاعه وسائل إعداد من متكينه بقصد وذلك راجعةامل عملّيةل  الفعلي االنطالق  واتريخ راجعةابمل العالم تبليغ
 . حقوقه عن للدفاع وأدلة واثئق
 ، الشهر تتجاوز مبّدة املضافة القيمة على لألداء راجعةامل بشمول ابألداء املطالب إعالم قبل فعليا راجعةامل عملّية انطالق إنّ -

األداء على    طبيعةالسيما وأن   اجلباية إدارة أمام األكمل الوجه على مصاحله عن للدفاع العداد يف حظوظه من يقّلص  أن  شأنه من
 من تقتضي إذ األداءات لبقية لّنسبةاب الثبات عن منفصلة  بطريقة األحيان  أغلب يف بشأنا الثباتتّم  القيمة املضافة تستوجب أن ي

 1311األداء. لذلك املثبتة الواثئق من وغريها تقدمي الفواتري ابألداء املطالب
 لّتايلواب اخلصوم مصاحل مّ هت وإّّنا العام النظام هتمّ  ال من جملة احلقوق و الجراءات اجلبائية   50 ابلفصل الواردة البياانت نّ إ  -

 هذا وإاثرة به للمتمسك ضرر حصول ثبوت صورة يف إال باريجال التوظيف قرار بطالن  عليه يتتب ال البياانت بتلك الخالل فإنّ 
 1312األصل. يف اخلوض قبل الضرر
 جزء يعد ال املعمقة راجعةملاب املسبق العالم من جملة احلقوق والجراءات اجلبائية أن  50 و 39 الفصلني أحكام من يستشف-

فإن إدالء الدارة بنسخة من حمضر العالم املسبق أثناء   لتّايلوإّنا هو إجراء سابق لقرار التوظيف واب الجباري التوظيف قرار من
  1313.التوظيف قرار  اختاذ ال يعيب إجراءات الّنزاعنشر 
 

 فيه:  لط عنف اإلجباري واببتبليغ قرار التوظي ة املتعل قاإلخالالت : ةالر ابعلفقرة ا
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 وجوبّية احملامي نيابة كانت لئن و أنه الّسابقة اجلبائية واالجراءات  احلقوق جملة من ) جديد 57 (الفصل أحكام من يستفاد -
 الّدعوى سري متابعة ابألساس يهمّ  ذلك فإن  دينار ألف  وعشرون  مخسة إجباري املوظف األداء مبلغ فيها يتجاوز اليت للقضاي لّنسبةاب

 سري أثناء األمر  تدارك شرط  سليما ابألداء  املطالب قبل  من  رفوعامل العتاض معه يكون  ،ممّا  رفعها إجراءات وليس احملكمة أمام
  1314.حمام إبانبة احملكمة أمام الّدعوى
   هامن 7 الفصل عّرف اليت   الّتجاريّةو  املدنية رافعاتامل جملة أبحكام عمالاملختار   أو الشخصي مقره يف للشخص  التبليغ يقع  -

 القيام أو   املقّر األصلي للشخص أبنّه املكان الذي يقيم فيه عادة واملقر املختار أبنّه املكان الذي يعّينه التّفاق أو القانون لتنفيذ إلتزام 
  1315.قضائي بعمل

 مصاحل من األّول الشعار بتاريخ تكون  األجل احتساب يف العربة فإنّ  الفعلي الستالم حصول يفيد ما وجود دمع صورة يف -
  1316.الربيد

 .1317اجلباية إدارة لدى به مصرّح عنوان  آبخر تكون  التبليغ عملّية يف العربة-
 صلب الّتنصيص  يوجب مل الّتجاريّةو  املدنّية رافعاتامل جملة من 6 الفصل أنّ  وطاملا الستئناف حمكمة إليه انتهت ملا خالفا-
 بتوجيه القيام يثبت مبا الدالء التبليغ عملّية لصّحة يكفي فإنّه الوصول، املضمون  املكتوب توجيه واتريخ عدد على التبليغ حمضر
 الفقرتني أبحكام مالع ساعة 24 ظرف يف إعالمه املطلوب للشخص  املختار املقر أو األصلي املقرّ  إىل الوصول مضمونة رسالة
 1318.اجمللة نفس من  8الفصل من ةالرّابعو  الثالثة

 
 2010 جوان   21بتاريخ  310645القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1311
 2010ماي  24بتاريخ  310378القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1312
 2010ديسمرب  31بتاريخ  311165القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1313
 2010جانفي   18بتاريخ  39721القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1314
 2010أكتوبر  4  خبتاري  311008القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1315
 2010ديسمرب  31بتاريخ  310868القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1316
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310900القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1317
ماي   8بتاريخ  310186عدد القرار التعقييب الصادر يف القضّيةو   2010ديسمرب  20بتاريخ  310821القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1318

 2010ديسمرب  31بتاريخ  311356القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو    2010
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 قبول يتسىن حىت مراعاهتا يتعني اليت الّشكلّية الّشروط ضمن يندرج املستوجب األداء أصل من ابملائة20 نسبة  أتمني شرط إنّ -
 1319.  االجباري التوظيف قرار على االعتاض مطلب
 املطالب تسّلم اتريخ من يبدأ اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من  55 ابلفصل عليه نصوصامل  يوما الستني أجل احتساب إنّ -
 الوصول مضمونة الرسالة لتسّلم الربيد مصاحل من إليه موّجه تنبيه أّول اتريخ من أو له املوّجه الوصول املضمون  املكتوب ابألداء

.1320 
 القرارات يف لطّعناب ةاملتعّلق  اتالّنزاع يف الّتقاضي صفة هلا اّليت املختّصة الّيةامل املصلحة أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -

 راكز امل يف ممثلة هلا التابعة الالحمورية الدارات على مينع أن  دون  لألداءات عاّمةال الدارة هي الجباري التوظيف ماّدة يف الّصادرة
  1321. املذكورة اتالّنزاع يف احملاكم لدى متثيلها من األداءات راقبةمل اجلهوية
  وزارة  بتنظيم املتعّلق 1999 أفريل 23 يف املؤرخ 1991 لسنة 556 عدد  األمر  من 19 الفصل أحكام إىل ابلرجوع يتبني-
 ةاملتعّلق اجلبائية اتالّنزاع متابعة أنّ  2007 ماي 14 يف املؤرخ 2007 لسنة 1198 عدد ألمراب وإمتامه تنقيحهمّت   مثلما املالّية

 يف  دفاعية مذكرا وإعداد للغرض الالزمة ابلجراءات والقيام لّتعقيباب الطّعن  جدوى ودراسة املختصة احملاكم  لدى األداء ساسأب
 والصلح اجلبائي الّنزاع وحدة اختصاص صميم يف يدخل املختصة احملاكم أمام لألداءات عاّمةال الدارة ومتثيل الّتعقيبّية القضاي

  1322.القضائي
 تهشرعيّ  من تنال ال الجباري التوظيف قرار  لصدور الحقة تكون  اليّت  الخالالت  أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ -

  1323.مفتوحة العتاض آجال إبقاء على آاثره وتقتصر
 الذين األعوان ن شأ يف جزائية خمالفة معاينة وإّنا التوظيف بطالن عليه يتتب ال  املهن السرّ  على  احملافظة  بواجب الخالل  إنّ -
 .1324اجلبائية  والجراءات احلقوق جملة من   102الفصل أبحكام عمال املخالفة تلك ارتكبوا

 

 :التوظيف اإلجباري ماد ة يف  الص ادرة لألحكام  ارجي ة اخل الشرعي ةالرقابة على : الفرع الثاين
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 عليه يفرض  وتوجيهي استقصائي دور له إداري قاضي اجلبائية املاّدة يف  نظره عند يعترب اجلبائية املاّدة يف املوضوع قاضي ن إ -
  1325.إخالالت من لّدعوىاب القيام إجراءات يشوب ما تدارك اىل إضافة الّنزاع يف للفصل الالزمة ابلواثئق ابالدالء  األطراف مطالبة
 عليها تسلط اليت املسائل شأن  يف الّتعقيب حمكمة  إليه انتهت مبا أمامها قضّيةال نشر إعادة إثر حالةال حمكمة تقيدت طاملا -
 1326الثاين.  الّتعقيبمناقشة تلك املسائل جمددا مبناسبة  اتالّنزاع فإنه ال جيوز ضماان حلسن سري القضاء وتفادي لتأبيد  النقض 
 1327ة.مرّ  ألّول لديها نشرت أنا  لو كما قضّيةال يف الّنظر هلا لخيوّ  لّنزاعاب جديد من الحالة حمكمة تعّهد نّ إ -
 قاضي من عليه رقابة ال واقعية مسألة وهي النشاط طبيعة حسب املوضوع قاضي لجتهاد موكول الربح نسبة حتديد إن  -

 الّدعوى يف التحقيق الحياتبص يتمتعون  الذين املوضوع قضاة إليه توصل ملا مستساغ تعليل وجود من التثبت حدود يف إال الّتعقيب
 

 2010أكتوبر  4بتاريخ  310965القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1319
 2010أكتوبر 18بتاريخ  311067القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1320
  و 2010مارس  1بتاريخ  39571القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010أكتوبر  4بتاريخ  38948يف القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر 1321

 و2010نوفمرب   22بتاريخ  38457القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010فيفري  15بتاريخ   38265القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد
   2010فيفري  22بتاريخ   38812لصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب ا

 
 2010فيفري   1بتاريخ  39962القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1322
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310711القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1323
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310561القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1324
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310732ر التعقييب الصادر يف القضّية عددالقرا 1325
 2010ديسمرب  20بتاريخ  310790القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1326
 2010أكتوبر  4بتاريخ  311094و310894القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1327
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  املعنّية  داريّةال املصاحل أومطالبة الّنزاع موضوع يف البت عند سبيلهم لانرة الضرورية الثبات بوسائل ابلدالء  األطراف مطالبة وبسلطة
 .1328.قصائيةمبدهم ابلرشادات ومن مث فهم يتمتعون حبرية إتباع إجراءات البحث والتحقيق اليت تقتضيها الجراءات الست

 الختبار إليها توّصل اليت النتائج على العتماد مدى تقدير يف الكاملة الّسلطة موضوع قاضي بصفتها هلا الستئناف حمكمة -
استقر فقه قضاء هذه احملكمة    .إالّ إذا انطوى حكمها على خطأ فادح يف التقدير  الّتعقيب قاضي طرف من ذلك يف عليها رقابة وال

أّن   اعتبار  األصل كامل  على  األطراف  الّسلطةلقضاة  هبا  يديل  اليت  الثبات  وسائل  حجّية  تقدير  أو   يف  إعتمادها  مدى  وتقدير 
 مقتضيات مع يتوافق تعليال وغريها بشرط تعليل موقفهم  داريّةال  الّشهاداتالعراض عنها ومنها تقارير الختبار وخمتلف احلجج و 

 أو للقانون  خرق من ذلك يف اعتمدوه الذي التعليل يشوب ما بقدر إالّ  الّتعقيب قضاة قبل من ذلك  يف عليهم رقابة وال القانون 
  1329.للوقائع حتريف
 عليها رقابة وال األصل حملكمة التقديرية للسلطة ختضع اليت املوضوعية املسائل من هو االختبار اجراء طلب إىل االستجابة إنّ   -

 قضّيةال يف ةاملعّقب  تثبته مل ما وهو التقدير يف فادح خطإ أو للقانون  خرق من تهادهااج يشوب ما بقدر إالّ  الّتعقيب طور يف ذلك يف
  1330.املاثلة

 الطّور يف أمامه املثار املطعن كان  إذا البتدائي احلكم عليه انبىن الذي التعليل إىل ابلحالة يكتفي أن  الستئناف لقاضي جيوز -
  الستئناف حمكمة ارأتت واليت عنها أجابت أن  البداية حملكمة سبق اليت الواقعّيةو  القانونّية األسس نفس على قائما الستئنايف
  1331.اعتمادها

 أجل انقضاء بعد إالّ  اخللل ذلك تدارك وعدم لستئنافاب فيه املطعون  البتدائي احلكم عدد يف اخلطأ يف املتمثل اخللل إنّ  -
 أن  يعدو ال ، البتدائي ابحلكم العالم اتريخ من بشهر اجلبائّية ءاتوالجرا احلقوق جمّلة من 67 الفصل حّدده الذي الستئناف

  1332.األجل خارج تداركهمّت  وإن  حىّت  شكال الستئناف رفض إىل يؤّدي ال الذي البسيط املاّدي اخلطأ مبثابة سوى يكون 
 هو قضّيةال يف طرفا عمومّيةال هليئاتا من غريها او الّدولة كانت اذا خرباء ثالثة تعيني ان  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر -
عن   منها تنازال يعدّ  االصل  يف اخلوض قبل  خبريين او  خبري قبل من االختبار اجراء يف املعارضة عدم وان  اخلصوم مصلحة يهمّ  اجراء

  .1333.خرباء ثالثة قبل من االختبار ابجراء املطالبة
ة يف تقدير مدى العتماد على النتائج اليت توّصل إليها الختبار  الكامل  الّسلطةهلا بصفتها قاضي موضوع    الستئنافحمكمة   -

  1334 .التعليل يف ضعف أو التقدير يف فادح خطأ على حكمها انطوى إذا إالّ  الّتعقيب قاضي طرف من ذلك يف عليها رقابة وال
 يف إليهم  االستماع كذلك حججهم وتقدمي  دفاعهم  وسائل إعداد من  األطراف متكني عدم يف يتمثل الّدفاع حقوق هضم إنّ  -
  1335.التعليل ضعف طائلة حتت ينضوي الذي مؤيداهتم ومناقشة اخلصوم دفوعات على  ابلرد يتعّلق وال نظرهم وجهة تقدمي 

 علىمّت   اليّت  القانونّية واألسباب الواقعية العتبارات على التنصيص  يقتضي األحكام تعليل أنّ  على القضاء فقه استقر  -
 ذلك ليتجاوز دفاعهم وأوجه اخلصوم طلبات إيراد لتّايلاب يتضّمن وهو القاضي قناعة تشكيل إىل أّدت اليّت  أو كماحل اخّتاذ أساسها

 ما معرفة من طرف  كلّ  يتمكن حىت عليها القانونّية القواعد تطبيقو  منها النتائج واستخالص أدلتهم ومناقشة مستنداهتم متحيص  إىل
 الّتعقيب قاضي رقابة أنّ  ذلك ، القانون  تطبيق سالمة على رقابتها إجراء من الّتعقيب حمكمة تتمّكن ال ذلك وبدون  عليه وما له

 
 2010ديسمرب  72بتاريخ  310893القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1328
 2010ديسمرب  13بتاريخ  311161القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1329
 2010مارس   15بتاريخ  39650القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010فيفري   15بتاريخ  39664القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1330
 2010فيفري   1بتاريخ  39547القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1331
 2010فيفري   1بتاريخ  39614القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1332
ديسمرب   27بتاريخ  310803القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  13بتاريخ  310752القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1333

2010 
ديسمرب    31بتاريخ  311014القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ماي  10بتاريخ  310524عددالقرار التعقييب الصادر يف القضّية 1334

 2010ديسمرب   31بتاريخ  311211القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
 

 2010أكتوبر   4بتاريخ  310679لقضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف او  2010ماي  10بتاريخ  310477القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1335
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 يكون أن  ضرورة منها اجلوهرية غري عدا الدفوع مجيع على الردّ  يف املتمثل حمتواه لتفّحص  عدمه من التعليل وجود من التثبت تتعّدى
  1336.عليه الشرعّية رقابة ممارسة من قيبالّتع  قاضي ولتمكني احلكم منطوق لتربير كاف التعليل
 احلكم  يعيب أن  شأنه من ليس الّنزاع يف الصادر البتدائي احلكم تضّمنها اليت األسباب لنفس الستئناف احملكمة إعادة إنّ  -
 فيها نظرت  ليتا املسائل ذات  هي فيها للبتّ  الستئناف حمكمة على املطروحة املسائل أنّ  ثبت طاملا الناحية هذه من فيه املطعون 
 لتلك تبّنيها تفيد البتدائي احلكم تضّمنها اليت والواقعية القانونّية للمربرات الستئناف حمكمة إعادة  فإنّ  لّتايلواب ،البتدائّية احملكمة

   1337.طريقه غري يف التعليل ابنعدام املنتقد احلكم يف الطّعن معه يكون  الذي األمر األسباب،
 قضّيةال يف الفصل وجه  على وأتثريه املؤيّد هذا  جدية رغم املعّقب من املقدمة الشهادةعن   املنتقد احلكم  حمكمة التفات إن  -

 1338التعليل.  بضعف مشواب حكمها جيعل
 أساسي إبجراء إخالال يشّكل ضّدها املستأنف طلبات على والرد العرضي الستئناف إىل الشارة املوضوع حمكمة إمهال إن  -

  1339.الّدفاع  حلق هضما ويعد العام النظام يهم
 لضمان  اجتهادها ملطلق وخاضعة للمحكمة متاحة إمكانّية جمّرد هو والسبب واملوضوع األطراف يف الحّتادها القضاي ضمّ  إنّ  -
 بضمّ  املبادرة عدم على الستئناف حمكمة مؤاخذة معه ميكن  ال  اّلذي األمر ،الّتعقيب قاضي لرقابة ختضع وال القضاء سري  حسن

ال  املرفوعة  الستئنافّية  قضّيةال إىل  الدارة  طرف  يف    قضّيةمن  طرفها  من  املثارة  املستندات  عن  العراض  أو  فيها   قضّية احملكوم 
 1340. مستقّلة
 طاملا النشر إعادة إجراءات صحة يف يؤثر ال  ذلك أن  إال الّتعقيب لدى حمام من ممضاة النشر إعادة مستندات تكن مل لئن -

 وقدم رافعةامل جبلسة وحضر النشر إعادة مطلب على أمضى الّتعقيب لدى حمامي وهو ضدها املعّقب ئبان أن  امللف أوراق من ثبت
 فيه املطعون  احلكم حمكمة اكتفاء فإن  جدي يكن مل الدارة أاثرته الذي الدفع أن  ثبت طاملا. النشر إعادة مستندات تبليغ حمضر أصل

 مطالبة غري احملكمة أن  ابعتبار حكمها يعيب أن  ميكن ال الدفع لذلك صرحية بصفة التعرض دون  شكال النشر إعادة مطلب بقبول
 1341. اجلدية الدفوع على إال ابلجابة
 يسوغ ال بدونا اليت األساسية الجراءات من يعترب فيه املطعون  البتدائي احلكم من بنسخة الثانية الدرجة حملكمة الدالء إنّ  -

 يسلط خاصا جزاءا الّتجاريّةو  املدنية رافعاتامل جملة من 134 الفصل يتضمن أن  لزوم وال وعهاموض يف تنظر أن  الستئنافّية للمحكمة
 تثريه الذي البطالن  جزاء جبالء ليتضح املذكورة اجمللة من 14 الفصل اقتضاه ملا الرجوع يكفي  وإّنا الجراء هبذا أخلّ  من على

 1342. نفسها  تلقاء من احملكمة
 مينح حني أو والتنفيذية التشريعية السلطتني صالحيّات على األخري هذا تعّدي صورة  يف يكون  لسلطته القاضي جتاوز  -

 1343.الجراءات ماّدة يف أصولّية قاعدة خيرق حني أو بصفته هلا عالقة ال وصالحيات حقوقا لنفسه القاضي
 

 : الد اخلي ة  الشرعي ة مبادئ : القسم الثاين
 

 :القانون املنطبق: األو لالفرع 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالاحملكمة انتهت 

 
مارس   29بتاريخ   310218القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010فيفري  1بتاريخ   310284القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1336

2010  
 2010ماي   10بتاريخ  39781القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1337
 2010مارس  29بتاريخ  310253لصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب ا 1338
 2010ماي   10بتاريخ  310219القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1339
 2010فيفري   15بتاريخ  310204القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1340
 2010ماي   10بتاريخ  310175القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1341
 2010ماي   10بتاريخ  310465لتعقييب الصادر يف القضّية عددالقرار ا 1342
 2010جويلية   15بتاريخ  310622القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1343
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 راكزامل  أو األوضاع حكم اىل ميتد أن  الطبيعي من فانه تفسريه الواقع القانون  من يتجزأ ال جزء التفسريي القانون  يعترب طاملا -
  .1344األّول القانون  ظل يف قامت اليت القانونّية
 جيوز  ال فإنه اجلبائية، والجراءات احلقوق مبجلة العمل على سابق اتريخ يف لألداء ريالجبا التوظيف قرار  صدر طاملا-

 اتالّنزاع على فورية بصفة تنطبق أن  ميكن اليتالجرائّية   ابلقواعد تعلقهما لعدم اجمللة هذه  من   68و 65 الفصلني أبحكام التمسك
  1345هلا.  الّسابقة األحكام ظلّ  يف نشأت اليت

 املدنية رافعاتامل جملة أحكام و يقدم على   ائية  باجل  املاّدةنص اجرائي خاص ينطبق على    اجلبائية واالجراءات احلقوق جملة  -
 1346و ال تنطبق إالّ يف غياب نّص خاص . عاما نصا ربتتعاليت   الّتجاريّةو 

 تلك أنّ  ابألداء املطالب وإثبات نوانابع املستوجب األداء ودفع هبا الّتصريح أسبقّية شرطي توفّر  على املداخيل طرح تعليق إنّ  -
 القانون  من 59 ابلفصل الضريبة جمّلة  من  43 الفصل تنقيح مبناسبة إضافتهما مّتت  أخرى اقتناءات يف استعماهلا يقع مل املداخيل

 1347. .2007لسنة  املالّية بقانون  املتعّلق  2006ديسمرب  25يف املؤرّخ  2006لسنة 85عدد
ال  - أّن أحكام  اجلبائية ال  48فصل  طاملا   على  فورية  بصورة هاتطبيق جيوز اليت الجراءات هتمّ  من جملة احلقوق والجراءات 

بتصفية األداء واحتسابه فإنه ال جيوز لدارة اجلباية    تتعّلقهلا وإّنا هتم أصل احلّق و   الّسابقةاألحكام   ظلّ  يف نشأت اليت الوضعيات
 لدخول الّسابقة السنوات خالل احملققة ضدها املعّقب مداخيل على الضريبة قاعدة تقديرل مرجع ك ها بصفة رجعية واعتمادهاتطبيق
 أنّ  ابعتبار التاريخ ذلك  بعد راقبةامل إجراءات مّتت ولو  حىت 2002 جانفي غرة يف التنفيذ حّيز اجلبائية والجراءات  احلقوق جملة

 1348. الدخل حتقيق زمن املفعول السارية القانونّية لألحكام خاضعا يبقى السنوات تلك بعنوان  املستوجبة األداءات احتساب
املطالب ابلضريبة    مليثاق اللزامية القوة  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال   63الفصل حدد -

 ميثاق هبا متيز اليت اخلاصة الصبغة اعيامر  حريتها يقيد  أن دون  وتنقيحه ه  إصدار صالحية    ابألداء فةكلّ امل لإلدارة  املشرعو عهد  
  1349.املواطن من اجلبائية الدارة تقريب شأنه من ملا حتيينه يف ونةرّ امل تتطلب واليت ابلضريبة املطالب
 يف لرجوعها يكون  أن  ودون  لألداء اخلاضعني معاملة يف املساواة مبدأ احتام بشرط ا مذّكراهت يف الرجوع اجلباية لدارة جيوز-

 لواجب ختضع ال ذّكراتامل وأنّ  طاملا اجلديدة ابملذكرة ابألداء املطالب إعالم على حممولة الدارة تكون  أن  ودون  رجعي أثر ذكرةامل
 .1350العالم  أو النشر
 

 :أتويل النص اجلبائي:  الفرع الثاين
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 
 1351املفعول.  ساري قانوين نص  خمالفة عدم بشرط مبحتواه وتلزم إداري فقه من تنتجه مبا عارضت الدارة  - 
 القيمة على األداء بطرح للتمتع شرطني وضع املشرع أنّ  املضافة القيمة على األداء من جملة  I-9 أحكام بتفحص  يتبني-
 قد طرحه الواقع األداء مبلغ يكون  أن  واثنيا املذكور لألداء قانوان خاضعة عمليات عن انمجا املعامالت رقم يكون  أن  األّول املضافة

 1352العمليات.  تلك  ثن عناصر فعال أثقل

 
 2010مارس  29بتاريخ  310253القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1344
فيفري   15بتاريخ  38176ددالقرار التعقييب الصادر يف القضّية عو  2010مارس  29بتاريخ  310218القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1345

 2010مارس  29بتاريخ   39354القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
 2010مارس  1بتاريخ  310013القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1346
 2010ر أكتوب 18بتاريخ  310786القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1347
جويلية    15بتاريخ  310947القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جويلية   15بتاريخ  310946القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1348

2010 
 2010نوفمرب   22بتاريخ  36443القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1349
 2010فيفري   1اريخ بت 39973القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1350
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310863القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1351
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 من  81 ابلفصل املنقح 1982 مارس 23 يف املؤرخ 1982 لسنة 27 عدد القانون  من  14 الفصل أحكام من  يستخلص -
 منتجات على  املعلوم أنّ  2002 لسنة املالّية  ون بقان  املتعّلقو  2001 ديسمرب  28 يف املؤرخ  2001 لسنة 123 عدد القانون 
 اجلملة وجتار ابألسواق الوسطاء به يقوم الذي املورد من اخلصم طريق عن احمللّية املنتجات إىل لّنسبةاب يستخلص  البحري الصيد

 واجب حتميل املشرع رحيص ومل سابقا دفع قد املعلوم ذلك أنّ  يثبت مل ما ابجلملة املنتجات هذه تسويق يف متدخل كلّ  وكذلك
يف  متدخل كلّ  على الواجب ذلك سحب وإّّنا فيه املطعون  احلكم حمكمة فعلت مثلما اجلملة وجتار ابألسواق الوسطاء على اخلصم

الشركة   ينطبق على  البحري ابجلملة وهو ما  الصيد  تقوم ابنتاج منتجات  املعّقبتسويق منتجات  الشركة  أّن تلك   ضّدها ابعتبار 
 1353ابجلملة.  وتسويقها يعهابب  تقوم الوقت نفس ويف بحريال الصيد
 ميكن املوزعة  املداخيل أنَ  والضريبة على الشركات طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 30 الفصل قراءة من يتبنَي -

 األداء قاعدة يف تلك طبيعتهاب وتدمج أقساط أو  قروض  أو تسبقات شكل يف الشركاء إىل حتال  أن ميكن  إذ صور عّدة أتخذ  أن 
 ميكن أّنا كما العارة وجه على سحب املال أنّ  على  الدليل إبقامة ذلك خالف املعنوي الشخص  فيها يثبت اليت الصورة ابستثناء

 غري معامالت رقم وجود إىل الدارة تفطن إنّ . إليه أسندت من عن الّنظر بصرف خفية وأرابح وامتيازات مكافآت شكل أتخذ أن 
 على وضعت قد تكون أن  ميكن إذ الشركاء ذمة على وضعت خفية أرابحا أنّ  آليا يعن ال املعنويني  األشخاص أحد لدى به مصرّح

  1354.جمهولة أخرى جهة ذمة
الفصلني  - ال  66و64يستفاد من قراءة  الضريبة على دخل األشخاص  الشركات  طبيعينيمن جملة  التوظيف   والضريبة على  أن 

ي أن  الفعلية و ابالعتماتّم  ميكن  القرائن   إبخالالت مشوبة ابألداء املطالب قبل من املمسوكة احلسابية كانت ماكلّ   القانونّيةد على 
  1355خمفي. معامالت رقم وجود  لإلدارة ثبت أو مصداقيتها تفقدها
 اهلداي على هانطباق يفيد ما  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 14 الفصل يتضّمن مل -

 العادي العمل مبناسبة املبذولة املصاريف تلك على ينطبق جيعله مبا فحسب املؤسسة استغالل يستلزمها اّليت الضيافة ومصاريف
 1356نشاطها.  طبيعة كانت مهما ؤّسساتامل جلميع لّنسبةواب للشركة
 استعراضه أن تبني  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 12 الفصل صياغة يف ابلتمعن -
 كلّ  طرح بعد  الصافية النتيجة تضبط" طالعه يف الواردة العبارة تفيده مثلما احلصر ال الذكر سبيل على جاء قد للطرح القابلة لألعباء
 يتاح أخرى حاالت دوجو  راعى قد املشرع أن  ريب دون ذلك من خاصة..."ويفهم تشمل واليت االستغالل استلزمها اليت األعباء

 إال منها يستثن ومل للضريبة اخلاضعة األطراف على املطبقة احملاسبة قواعد ذلك اقتضت مىت لالستغالل الالزمة األعباء طرح فيها
 1357لألداء.  اخلاضع الربح ضبط لغاية الطّرح تقبل ال واليت اجمللة نفس من  14الفصل ضمن حصرا الواردة الصور

 يتضّمن مل أنّه  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال  2 فقرة 12 فصلال  قراءة من يستفاد -
ومطلقة خبصوص إمكانية طرح االستهالكات القارة    عاّمة وإّّنا جاءت عباراته   املؤجلة، االستهالكات طرح يف للحق زمن حتديد أي

 من نفس اجمللة ابعتباره  8نه ال جيوز إخضاع تلك االستهالكات ألحكام الفصل  أحكامه على إطالقها، كما أ   تطبيق  لّتايلويتعني اب
  .1358االستهالكات. مسألة ينظّم وال ابخلسائر يتعّلق

 األعباء طرح جيوز أنه  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 12 الفصل من يستخلص  -
 لالستغالل الزمة األعباء تلك كانت ماكلّ  الشركات على والضريبة الدخل على الضريبة ةقاعد من أنواعها مبختلف واملصاريف

 
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310957القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1352
 2010 ديسمرب 31بتاريخ  311163القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1353
  ديسمرب   31بتاريخ   311402القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010 ديسمرب 31بتاريخ  311397ة عددالقرار التعقييب الصادر يف القضيّ  1354

 2010 ديسمرب  31بتاريخ   311486القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
 2010أفريل  26بتاريخ   35599القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1355
 2010أكتوبر  4بتاريخ   38948در يف القضّية عددالقرار التعقييب الصا1356
 2010فيفري   15بتاريخ  39171القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1357
 2010جوان   21بتاريخ  310656القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1358
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 فيها مبا الوقائع تقدير يف واسعة سلطة األصل حمكمة متلك. االثبات وسائل من غريها أو فواتري أو عقود بواسطة إثباهتا وبشرط
  1359.ابألداء املطالب بذهلا اليّت  األعباء إثبات

 احملاسيب واملعيار  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 11 الفصل كامأح من يستخلص  -
 أن  جيب  معّينة حماسبية سنة الفتتاح املالّية القوائم أنّ  1996 ديسمرب 31 يف املؤرخ املالّية وزير قرار  مبقتضى عليه املصادق 11 عدد

 احملاسبية الّسنة  الفتتاح الذاتية األموال تصحيح لّتايلاب ميكن ال وأنه سبقتها اليت املالّية  الّسنة  تمخب ةاملتعّلق القوائم مع متطابقة تكون 
النتـائج اليت الّسنة  تمخب ةاملتعّلق  النتائج تعديل بعد إالّ  اجلارية، للسنـوات املتـالحقـة طبقا للفصل    املالّية  سبقتها ضمانـا لالرتبـاط بني 

الضريبة    11 جملة  ملبدإمن  احتاما   وجتنبا هبا املعنّية املالّية  الّسنة خالل عملّية كلّ  ادراج يستوجب الذي الضريبة سنوية وذلك 
 .1360متواليتني  سنتني خالل تنيمرّ  األعباء نفس الحتساب

 جديدة بوسائل االحتجاج أن  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 148و 147و 144 الفصول أحكام من يستخلص  -
  1361.الّدعوى يف توّسعا أو تغيريا يعدّ  ال الستئناف لدى

 املضافة القيمة على األداء بطرح لالنتفاع اشتط املشرع أن  املضافة القيمة على األداء جمّلة I فقرة من 9 أحكام من يستفاد-
 الذين املذكور لألداء للخاضعني لّنسبةاب وذلك ترابيا املختص  األداءات مراقبة مكتب أو مركز قبل من وموّقع مرّقم خاص دفت مسك

 القول يستتبع ما وهو قانونية بفواتري املدعمة احلسابية أي اجمللة، من نفس 18 الفصل يف املقصود ابملعىن قانونية حسابية ميسكون ال
  .لطّرحاب لالنتفاع الدفت ذلك مسك من يعفي قانونية بطريقة احلسابية مسك أبنّ 

 القيمة على  األداء طرح  يف احلق لثبات القانون  اقتضاه احملاسبة واثئق مسك شرط  أنّ  كمةاحمل هذه قضاء يف املقّرر من  -
  .1362املتاحة  الثبات وسيلة جبميع احلقّ  ذلك إثبات ابألداء  للمطالب ميكن فإنه مثّ  ومن ،الطّرح الستحقاق وليس املضافة
هذا   إليها املشار اجملّلة من األّول الفصل وضبط املذكور داءلأل اخلاضع وضع املضافة القيمة على األداء جمّلة أحكام حّددت -
 يندرج  .II – 8الفقرة صلب وذلك املكان  عني على الستهالك عمليات صوره بني من وضّمنت الّنشاط نوعّية حبسب الوضع
 املذكورة ابلعمليات املتعّلق املعامالت رقم معه يكون  املكان، ممّا  عني على االستهالك عمليات ضمن األّول الّصنف من مقهى نشاط

 من استثناؤها جيوز فال ابلقانون  حمّدد جبائي وضع ضمن ابلضريبة املطالب نشاط اندرج طاملا.املضافة القيمة على لألداء خاضع
 1363   .والجراءات الّصيغ توازي مببدأ عمال املرتبة نفس له قانوين بنصّ  إالّ  أحكامه تطبيق
 من كان  لئن أنّه والضريبة على الشركات  طبيعينيجملة الضريبة على دخل األشخاص ال  من  56 الفصل أحكام من يستوح-

 له اخلاضع اجلبائي الّنظام حيّدد  وأن  لألداء اخلاضع صفة اجلباية إبدارة عالقته يف  ألمراب املعن يكسب أن  ابلوجود الّتصريح شأن 
 ال فإنّه ،القانونّية  مواعيدها يف اجلبائّية ابلّتصاريح الدالء  واجب لذلك تبعا حيّمله وأن  ميارسه الذي الّنشاط على املطّبقة والضرائب

 من ملداخيل به القيام اتريخ من ألمراب املعن حتقيق على احلّجة منزلة ابلوجود الّتصريح وثيقة ينـّزل املذكور الفصل أبحكام شيء
  1364به.  املصرّح الّنشاط
 إذا إال ابلداللة أو صرحيا يكون  أن  إما والقبول ابالجياب والعقود االلتزامات جملة  من 1109 الفصل حسب التوكيل ينعقد -

 ولو ابلداللة أو ابلعقد صراحة إما واملوكول الوكيل بني  الوكالة تنعقد و. ابلداللة التوكيل قبول ويكون  خمصوصة صيغة القانون  عنّي 
  1365.العقد وجود لثبات كتايب رسم لتحرير لزوم ال فإنه وعليه شفاهيا ذلك كان 

 الّتصريح واجب مقدميهم أو وأبناءهم هلم واملوصى الورثة اجلبائي والطابع التسجيل معاليم جملة  من   64و 91 الفصول حتّمل  -
 تقدميهم أو الذكر سالف لّتصريحاب قيامهم عدم حالة ويف الّنقل هذا عن املستوجبة املعاليم ودفع  الوفاة مبوجب هلم الراجعة ابألمالك

 البيع عقود إخضاع فإن اجمللة  نفس من 20 الفصل من 10 الفقرة وحسب قانوان املستوجبة اخلطاي أيضا يتحملون  منقوص ريحلتص

 
 2010جانفي   18بتاريخ  39649القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1359
 2010مارس  29بتاريخ  39890ييب الصادر يف القضّية عددالقرار التعق 1360
 2010جويلية   5بتاريخ  310685القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1361
 2010جوان   21بتاريخ  310644القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1362
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310706القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1363
 2010أكتوبر  4بتاريخ  310551قرار التعقييب الصادر يف القضّية عددال 1364
 2010جوان   7بتاريخ  310568القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1365
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 ةاملتعّلق التسجيل معاليم دفع يثبت ما إىل أو امللكية أصل إىل إشارة تتضمن ال اليت ابلعقود يتعّلق  %3 بنسبة النسيب التسجيل ملعلوم
 دفع أو للبائع امللكية اجنرار مراجع البيع عقد تضّمن ماكلّ  مستوجبا يكون  ال  الذكر سالف املعلوم دفع أنّ  يعن امم الّسابقة ةلّنقلاب

  1366 .نقلة آخر على التسجيل معاليم
 ّيةلاألوّ  راجعةامل إجراء عند احملاسبة إىل اللجوء الدارة على اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 37 الفصل أحكام منعت لئن -

 ابالستناد املضافة  القيمة على األداء طرح عملّيةل الدارة رفض  إنّ . املختّلة الوضعّيات تصحيح يف القضاء عمل يطال ال ذلك فإن 
 التصاريح على تقتصر اليت اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من  37ابلفصل عليها املنصوص ّيةاألّول راجعةامل إطار من خلروجها
 على األداء طرح حقّ  أنّ  ضرورة طريقه غري يف ألمراب  املعن من املقّدمة احملاسبة إىل تستند أن  ميكن وال ابألداء طالبامل من املودعة
  1367.يةاألّول راجعةامل آليات مع يتناىف ال املضافة القيمة
 نفس وعن ذاته الشخص  على  ة مرّ  من أكثر  الضريبة  فرض  يعن إّّنا الضرائب تعّدد أو الضرييب االزدواج أن قضاء املقّرر من-

 اخلاضعة املاّدة تكون  وأن  واحدا للضريبة اخلاضع الدخل مصدر يكون  أن وهي  أربعة شروط اجتماع يفتض وهو ذاهتا املدة ىف املال
 الضريبة عنها تدفع اليت الفتة تكون  وأن  متشاهبة األقلّ  على  أو واحد نوع من املوظفة الضرائب أو الضريبتان  وتكون  واحدة للضريبة
 .1368واحدة
من جملة األداء على    6من الفصل    10التفيع يف وعاء األداء على القيمة املضافة املنصوص عليه ابلفقرة    قاعدة  تطبيقإن    -
 أرقام حول املضافة القيمة على  لألداء خاضعني غري جتارا  املشتين يكون ان أمهها من  الّشروط من  مجلة توفر يستوجب املضافة القيمة
  1369.مجلة اتجر يكون  وأن  املذكور لألداء خاضعا البائع يكون ان  وجوب على عالوة هتممعامال
األداء على    تطبيقمن جمّلة األداء على القيمة املضافة أّن املشرّع أقصى صراحة من ميدان    األّوليستفاد من أحكام الفصل    -
 من يستفاد كما .صناعّية صبغة تكتسي اليت الفالحّية املنتوجات دون  حالتها  على بيعها الواقع  الفالحّية املنتوجات املضافة القيمة
 ختضع "ج" ابجلدول املدرجة وغري  احملّولة واخلضر الغالل أنّ  املذكورة ابجملّلة  امللحق "ب" اجلدول من  III (11) الفقرة أحكام قراءة

 1370.  .%6بنسبة املضافة القيمة على لألداء
 إحدى يف بتت مىت األصل حملكمة خول املشرع أن  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 66 الفصل أحكام من يستخلص  -
 تستعني أن  احلساب، إعادة تقتضي التوظيف أسس على تعديالت إدخال  ذلك  ضوء  على  وقررت  الواقعية أو القانونّية املسائل
 املستوجبة املبالغ احتساب إعادة بصورة إالّ  يتعّلق املذكور ال 66 الفصل أحكام تطبيق جمال إن . عملّيةال بتلك للقيام اجلباية مبصاحل

 سائر على لّتايلاب تنطبق ال وهي التوظيف أسس على إدخاهلا احملكمة توّلت اليت ابلتعديالت ومقّيدة حبتة مادية عملّية بوصفها
 ةاملتعّلق كتلك املختلفة وعناصرها اوأسسه  الضريبة قاعدة حول سبيلها إانرة إىل واهلادفة احملكمة هبا أتذن  اليت األخرى الختبارات

 من سواء اخلربة  أبهل تستنجد أن  احلالة هذه يف املوضوع حملكمة  جيوز إذ ، الثبات وسائل خمتلف أو احملاسبية الواثئق حجّية بتقدير
 التحقيق إجراءات اذاخت يف تقديرية سلطة من متلكه مبا وعمال اجتهادها ملطلق وفقا وذلك األطراف  أحد من بطلب أو نفسها تلقاء
   1371.اجلبائية الّدعوى طبيعة حتّتمها اليّت 

 58 عدد ابلقانون  عليه املصادق 1973 أكتوبر 3 يف املؤرّخ 1973 لسنة 3 عدد رسومامل من 1 الفصل أحكام من يستنتج-
 واجلدول احمللّية اجلباية جملة من  41و 1-36 والفصلني السياحية ؤّسساتامل يف التصّرف راقبةمب  املتعّلق 1973 نوفمرب 19 يف املؤرّخ

املعلوم على   من  تعفى وأّنا النزل على  للمعلوم ختضع السياحية ؤّسساتامل أنّ  املضافة القيمة على  األداء مبجلة امللحق " مكرر ب"
 األنشطة % مبا يف ذلك10وأّنا ختضع لألداء على القيمة املضافة بنسبة    املهنّيةأو    الّتجاريّةذات الصبغة الصناعية أو    ؤّسساتامل

 لقامة كرائها يف للنزل التابعة األفراح قاعة نشاط يتمثّل  .وتنشيط املكان  عني على واستهالك املطعم وخدمات إيواء من هبا املندجمة

 
 2010مارس  29بتاريخ  39427القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1366
 1020فيفري   15بتاريخ  39437القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1367
 2010أفريل  26بتاريخ  39452القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1368
 2010أفريل  26بتاريخ  39633القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1369
 2010مارس  1بتاريخ  39716القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1370
  جويلية   5بتاريخ  310488القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010اي م 10بتاريخ  310430القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1371

2010 
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 عملّية من ملتأتّية ا  املرابيح فإنّ  لتّايلواب حلرفائها السياحية املؤسسة هتقّدم الذي التفيهي النشاط عن خارج نشاط وهو فيها األفراح
لسنة    3عدد    رسوممن امل  األّولتعريفه ابلفصل  مّت  نشاط النزل كما   من املتأيتّ  املعامالت رقم عن مستقّلة هبا األفراح لقامة كرائها

آنفا،    1973 اعتبارها نشاطا  األمراملذكور   نشاط هو بل السياحية للمؤسسة األساسي للنشاط اتبعا فرعّيا الذي ال ميكن معه 
 .1372عنه  ومستقلّ  الفندقة نشاط عن منفصل
 توزيع امكانية  على والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 43 الفصل تنصيص  عدم أمام-

 نفقاته لتمويل اءابألد املطالب خصصها اليت املبالغ اعتبار مبدئية بصفةتّم  ي  فإنّه لتحقيقه الّسابقة السنوات على املربر غري الثروة ّنو
 لّنسبةاب يقبل أنّه غري النفقات أو الثروة ّنو خالهلا حتقق اليت الّسنة بعنوان  هبا مصرح غري مداخيل ممتلكاته ولتزايد واجللية الظاهرة

 خالل  مقبله  من هبا املصرح املداخيل اعتماد السنوية اجلبائية التصاريح إبيداع منتظمة بصفة يقومون  الذين ابألداء للمطالبني
 خالل املدفوعة واملداخيل األرابح على الضريبة طرح بعد وذلك املتقادمة غري  السنوات حدود يف الثروة ّنو لسنة الّسابقة السنوات
 املفتوحة ابحلساابت  املودعة املبالغ اعتماد ميكن كما  ،املعنّية السنوات بعنوان  احملقق الثروة وّنو املعيشة ومصاريف املعنّية السنوات

 1373.معاينته مّتت الذي الثروة ّنو متويل يف مسامهتها فعلية بصفة ثبت إذا الّسابقة السنوات خالل والربيدية البنكية ؤّسساتامل لدى
 الظاهرة الشخصية النفقات حسب التقديري التقييم  طريقة اعتماد ميكن ال أنّه اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر-
ال 43 ابلفصل عليها نصوصامل الثروة ّنو أو واجللية  دون  والضريبة على الشركات  طبيعيني من جملة الضريبة على دخل األشخاص 
 تقدير كان  لئن  .اجمللة نفس من 42 ابلفصل عليه املنصوص املنوال نفس وفق العيش مستوى واعتبار املعيشة تكاليف إضافة

 فإنّه الجتماعّية حالته وحسب  حدة على  ابألداء مطالب كلّ ل العيش مستوى عناصر وابعتبار احلالة حسبتّم  ي املعيشة مصاريف
 1374.متاما العنصر هذا حذف يعقل ال

 30 يف املؤرخ 1996 لسنة 2459 عدد ألمراب  عليه املصادق للمحاسبة يرجعامل الطار من 43 النقطة أحكام من يستوح-
 اجلبائية الّسنة خالل ابألداء املطالب حّققها اليّت  اخيلاملد أساس على للضريبة اخلاضع الربح  ضبط يتعنّي  أنّه 1996 ديسمرب 

  .1375الضريبة  سنوية مببدأ عمال وذلك  غريها دون  الّسنة نفس خالل حتمّلها اليّت  األعباء طرح بعد اجلارية
 ال اجلبائية والجراءات احلقوق جمّلة من 37 ابلفصل عليها املنصوص "الدارة لدى املتوفّرة واملعلومات الواثئق كلّ "عبارة-

 ترد اليت املعلومات كلّ  لتشمل تتعّداها بل اجلباية مصاحل  لدى ابألداء املطالب أودعها اليت املختلفة والتصاريح الواثئق تقتصر على
 تاملعاينا خالل من جتمعها اليت واالستنتاجات املعطيات غرار على منها بسعي الدارة عليها تتحّصل اليت املعلومات إن  الدارة على
 يف اعتمادها املشرّع خّول اليت املعلومات زمرة ضمن تدخل ،ال وبدورانه املخزون  حبجم ةاملتعّلق منها وخاصة النشاط لعناصر ةاملاّدي
تضّمنتها   الخالالت تصحيح على  تقتصر  راجعةامل هذه أنّ  إىل لّنظراب  ية،األّول راجعةامل إطار اليت  العناصر  مستوى   على  البارزة 

 مصاحل تكتشفها اليت الخالالت على ينسحب الواثئق واملعلومات املتوفّرة لدى الدارة وهو ما ال  كلّ الكتاابت والعقود و التصاريح و 
امل األخرية هذه أنّ  ضرورة  ودوراان، حجما للمخزون  ةاملاّدي املعاينات بطريق اجلباية سبيل  توّخي  واعتمادها  لثباهتا   راجعة تقتضي 

وما   املعّمقة  من ضماانت ذات صلة حبق  اجلبائية  املواجهة  الّدفاعتوفّره   للوضعية تعديلها يف اجلباية مصاحل استندت طاملا ومببدإ 
 راجعةامل جمال تعّدت فإّنا  نشاطه، مبحل  املوجود املخزون جرد إعادة خالهلا من توّلت ميدانية زيرة على ضّده للمعّقب اجلبائية

  1376اجلبائية.  والجراءات احلقوق لةجم من  37الفصل أحكام وخالفت يةاألّول
 والواثئق التصاريح على  تقتصر ال  الذكر، سالف 37 ابلفصل الواردة  "الدارة لدى املتوفّرة واملعلومات الواثئق كلّ " عبارة نّ إ-

 تويّل  نطاق يف دارةال  على ترد اليت املعلومات كلّ  لتشمل تتعّداها بل اجلباية، مصاحل لدى ابألداء املطالب أودعها اليت املختلفة
عمال  املورد من للخصم خاضعة مببالغ املدينني قبل من  إيداعها الواجب التصاريح غرار على اجلبائّية بواجباهتم القيام لألداء اخلاضعني

 
   2010جوان   7بتاريخ  310598القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1372
جويلية    15خ بتاري  310793القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جوان  7بتاريخ   310762القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1373

2010 
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310846القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1374
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 جملة ممن جملة احلقوق والجراءات اجلبائّية أو مبناسبة تسجيل خمتلف العقود والكتاابت والواثئق وفقا ألحكا  55أبحكام الفصل  
 اليت والشركات عمومّيةال واملنشآت احمللّية واجلماعات الّدولة مصاحل على يتعنّي  اليت الرشادات أو اجلبائي والطابع التسجيل معاليم
 مع تربمها واليت وغريها واخلدمات والتزويد والصيانة البناء صفقات خبصوص الدارة، إىل آليا  توجيهها ماهلا رأس يف الّدولة تساهم

 املعلومات كلّ  أيضا العبارة تلك تشمل  .اجلبائّية والجراءات  احلقوق جملة من 16 الفصل من 2 الفقرة ألحكام طبقا وذلك لغريا
 املنطبقة عاّمةال األحكام ضمن الوارد  اجمللة نفس من 16 الفصل هلا خّوله الذي الطالع حق نطاق يف الدارة عليها تتحّصل اليت
 واملنظمات والشركات عمومّيةال واملنشآت ؤّسساتاملو  احمللّية واجلماعات الّدولة مصاحل يلزم والذي واملعّمقة يةاألّول تنياملراجع على

 واألشخاص اخلاص للقطاع التابعة املعنوية الذوات من وغريها واملنشآت ؤّسساتامل وكذلك احمللّية واجلماعات الّدولة لرقابة اخلاضعة
 ميسكونا اليت  والواثئق واحملاسبة الدفاتر على املكان  عني على  الطالع من كتابيا الطلب عند اجلباية مصاحل أعوان  بتمكني طبيعينيال

 معّينني  أشخاصا أو شخصا يستهدف وال وجمّردا عاّما الدارة طلب يكون  أن  شريطة واملزودين،  احلرفاء يف المسية كالقائمات
 1377. .بذواته 
ابلتصاريح    تتعّلقمبكاتب الدارة و تّم  ية تاألّول  راجعةاجلبائية أن امل والجراءات  احلقوق جملة من   37يستفاد من أحكام الفصل  -

اليت الكتاابت  أو  العقود   اليت العناصر على  الدارة خالهلا من وتعتمد اجلباية، إدارة مبكاتب إبيداعها ابلضريبة املطالب يقوم أو 
 على ميتنع فإنه مث  ومن سلفا، لديها املتوفرة املعلومات أو الواثئق من وغريها لضريبةاب املطالب قبل من لديها املودعة الواثئق تضّمنتها

 لدى معلومات على  للحصول والسعي أخرى وثيقة أية أو احملاسبة دفاتر بتقدمي  للضريبة اخلاضع مطالبة راجعةامل هذه إطار  يف الدارة
ال قصد الغري حتريك  وأن  عليه،  األداء  توظيف  يف  املاستغالهلا  سواء خبصوص  اباألّول   راجعةجراءات  أو  املعّمقة    مراجعةلل  لّنسبةية 

 هبا ابألداء املطالب إعالم بعدتّم  ت اليت املعمقة راجعةامل عن  ختتلف يةاألّول راجعةامل فإنّ  مثّ  ومن اجلبائّية لإلدارة التقديريّة خيضع للسلطة
 املوجودة املعلومات كلّ و  القانونّيةو  الفعلية القرائن على واالعتماد احملاسبية ئقوالواث الدفاتر على  االطالع  حقّ  لإلدارة وختّول مسّبقا
 املتوفرة املعلومة تفيد إّّنا "الدارة لدى املتوفرة واملعلومات الواثئق" عبارة ن يه فإعل أتسيسا و.منها بسعي عليها حتصل اليت أو لديها
املعلومات اجلباية مصاحل لدى من  الغري،   مسبقا دون غريها  من  أو  املطالب ابألداء  من  عليها سواء  للحصول  الدارة  تسعى  اليت 

 16 ابلفصل عليها املنصوص االستثنائية احلالة يف حىت  وذلك سلبيا يبقى أن جيب يةاألّول راجعةامل إطار  يف  ابعتبار أّن دور الدارة
 الدور هذا حدود الدارة  جتاوزت  إذا لّتايلواب املشرع، هلا خوله الذي االطالع  حق  يف واملتمثلة اجلبائية والجراءات  احلقوق جملة  من

 39معمقة وتكون خاضعة وجواب لإلجراءات األساسية املنصوص عليها ابلفصل    مراجعةتصبح    راجعةسلفا ابلنص فإن امل هلا احملدد
جملة  ابلضرييب للمطالب املكفولة القانونّية تالّضماان بتوفري  نطاقها يف الدارة جهة وتلتزم اجلبائية،  والجراءات احلقوق من 
 1378إطارها. 
 ةاملتعّلق األخطاء كافّة الّتجاريّةو  املدنية رافعاتامل جملة  ن 110 ابلفصل عليه املنصوص املاّدي أو القانوين ابخلطأ يقصد  -

 األخطاء وكذلك املتوفّرة املرافقو  توىواحمل واملوقع كاملساحة  التقدير مبناسبة ةاملرتكب األخطاء ومجيع الّنزاع على املنطبقة ابلنصوص
 1379عناصره.  بعض  وإغفال التقدير طريقة إىل املتسرّبة
 والضريبة على الشركات   طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 11 الفصل معىن على الصافية األصول مفهوم إنّ  -
 .1380املالّية  ذمته يف الّزيدة أو لضريبةاب املطالب إثراء إىل تؤدي اليت نوعها كان  مهما العمليات مجيع يشمل

 انعقد اليت والدعاوى احلقوق سقوط يف واملتمثلة الصلح آباثر ةاملتعّلق جملة االلتزامات والعقود 1467 الفصل أحكام إن -
  1381. عليه املوظفة داءاتاأل صحة يف للمنازعة القضاء إىل اللجوء من ابألداء املطالب متنع وال اجلبائي لّنزاعاب تتعّلق ال عليها الصلح

 
مارس   29بتاريخ  39958القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010أكتوبر  18بتاريخ  310970القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1377

2010 
جانفي    18بتاريخ  39926ّية عددالقرار التعقييب الصادر يف القض و  2010جويلية   5بتاريخ  310713القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1378

2010 
 2010أفريل  26بتاريخ  310408القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1379
 2010أفريل  26بتاريخ   310151القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1380
 2010جانفي   18بتاريخ  310158القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1381
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 استثناء أنّه اجمللة نفس من أ  اجلدول من 30 والنقطة املضافة القيمة على األداء جملة ن  4 الفصل أحكام من يستخلص  -
 املؤثثة غري حمالت السكىن كراء  عمليات املذكور  األداء  من تعفى فإنّه املضافة القيمة على األداء جملة  من األّول  الفصل ملقتضيات

 نشاط مبوجب احلقيقي النظام يف املضافة القيمة على لألداء اخلاضعني غري طبيعينيال األشخاص طرف من األخرى العقارات ويغوتس
 1382.آخر

 اىل تشر ومل واحد خبري تعيني احملكمة إبمكان  أنه  على صراحة اجلبائية واالجرءات احلقوق جملة من 66 الفصل أحكام نّصت-
 1383خرباء.  ثالث تعيني ضرورة
 مشلها فتات مراجعة اجلباية ملصاحل خول وإن  املشرع أن  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من  26 الفصل أحكام من يستفاد-
محاية  ذلك مقابل يف اشتط فإنه املدفوع، األداء يف فائضا أو مؤجلة استهالكات أو خسائر بطرح ابألداء املطالب متتيع بغاية التقادم

 املذكورة الذي ميتنع معه على املصاحل األمرتلك الفتات إىل املطالبة أبداء إضايف،  مراجعة عملّيةاء أن ال تؤدي حلقوق املطالب ابألد
 .1384الفتات تلك عن األداء من إضافية مببالغ ابألداء املطالب حتميل إىل ستؤّدي أنا تبنّي  إذا ابلتقادم مشمولة فتات مراقبة

جمال  يال    - يف  عدد    1الفصل  أحكام    تطبيقدخل  القانون  ابلبعث    املتعّلق  1990لسنة    17من  اخلاص  التشريع  بتحوير 
 لعدم املهنة قبيل مل يكن بصفة اعتياديّة أو منو الذي املطالب ابألداء    من جزاملنالنتفاء صفة الباعث العقاري فيه  البناء  العقاري 

 1385وحيدة  رخصة ومبقتضى عرضية بصفة ذلك كان  بل أخرى عقارات بناء اعتياد ألمراب املعن تويّل  يثبت ما قيام
 املستوجبة الضريبة وعاء ضبط اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من  48 للفصل هاتطبيق إطار  يف اجلبائية إدارة ارأتت طاملا-

زمة يف هذه احلالة ابالعتماد  والفعلية فإّنا تكون مل  القانونّيةأساس املبالغ اليت تضمنها آخر تصريح دون االعتماد على القرائن   على
 مجيع يشمل بل آخر  دون أداء على  راقتصال ال و   أخرى  أجزاء دون منه جبزء ابألخذ جتزئته هلا  جيوز وال الّتصريح ذلك  على ياكلّ 

 على ءاألدا جملة من 9 الفصل ألحكام خرقا ذلك يشّكل أن  دون  املضافة القيمة على األداء ذلك يف مبا التوظيف موضوع األداءات
 الزمن حيث من املؤسسة نشاط ستمراراب إقرارا يعترب تصريح آخر إعمال أنّ  ضرورة األداء طرح قبول شروط خبصوص املضافة القيمة
  1386الوترية. بنفس
 التقديري التقييم أن  والضريبة على الشركات طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 43 الفصل أحكام من يستنتج -
 هذه  ومتكن هبا املصرح املداخيل وبني التقييم هذا بني تباين وجود هلا اتضح ماكلّ  اجلباية ملصاحل  املخولة القانونّية القرائن من يعترب

 الظاهرة الشخصية النفقات وعلى الثروة ّنو على الدالّة العناصر أساس على طبيعينيال لألشخاص الصايف الدخل ضبط من الطريقة
 أنّ  طاملا .ثروته وّنوّ  نفقاته متويل كيفية لثبات ألمراب  املعن يقّدمها أن  ميكن اليت املربرات وطرح املعيشة اريفمص إضافة بعد واجللّية

احملصول املايل وترك   ذلك مداخيلها توفّر أبن  الكفيلة السنوات عدد حيّدد مل املشرّع فإنّ  النفاق وجه تعتمد الّتوظيف يف الطريقة هذه
 سنة من أكثر مداخيل توزيع مقدار ّنّو الثروة على قاعدة رة اجلباية لتحديد طريقة احتساب تلك السنوات ابعتماد اجملال مفتوحا لدا

 حقوق ضمان  مع ابلّضريبة املطالب على اجلبائي العبء ختفيف أمّهها من اليت اجلبائية العدالة ومبادئ تتالئم طريقة وهي
 1387اخلزينة. 
 يف التوّسع لإلدارة جيوز  ال اجلبائية املاّدة يف املقررة للتأويل عاّمةال للمبادئ طبقا أنّه اعتبار على  احملكمة هذه قضاء فقه  جرى   -
 املنتقد احلكم حمكمة اعتبار إنّ   .ابألداء املطالب ومصلحة يتناىف مبا اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 48 الفصل أحكام أتويل

 وإضافة حيتمله ال ما 48 الفصل لنصّ  حتميل فيه معّمقة مراجعة إثر اجلباية مصاحل مع صلح آخر أيضا تشمل تصريح آخر عبارة أنّ 
 1388 .التلقائي الّتصريح حمتوى عن متاما خمتلفة أخرى ومعطيات وضعيات

 

 
 2010مارس  29بتاريخ  310256يف القضّية عدد القرار التعقييب الصادر1382
 2010مارس  1بتاريخ  310013القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1383
 2010مارس  29بتاريخ  310242القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1384
 2010فيفري   15بتاريخ  310240القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1385
 2010فيفري   1بتاريخ  310112 الصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب  1386
 2010أفريل   26بتاريخ  310296القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010فيفري   1بتاريخ  310210القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1387
 2010أفريل  12بتاريخ  310396القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1388
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 :واقعية القانون اجلبائي :  الفرع الثالث
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 أنّ  ذلك املؤسسة مصاحل مع يتناقض  الذي العمل هو  العادي غري التصرف عمل أنّ  اعتبار على احملكمة هذه قضاء جرى   -
 اعتباره ميكن ال اهلدف لذلك خمالفة نتيجة إىل مبدئيا ويؤّدي عنها يصدر تصرف كلّ  فإنّ  لتّايلواب  الربح هو مؤسّسة أيّ  هدف
  1389 .ورائه من منفعة على احلصول أو مصلحة حتقيق إبمكانا أنّه املؤسسة أثبتت مىت إالّ  عادي تصرّفا
الواقعية على األنشطة الفعلية ويتعّقب املداخيل احلقيقية    طبيعتهمن املستقر عليه فقه وقضاء أّن القانون اجلبائي يسّلط حبكم    -

النصوص   عليه  املطلوب ابألداء مبا متليه  إلتزام  التقّيد مبدى  للتصرفات    املنظمة  القانونّيةدون  أو  الذي ميارسه  اليت    القانونّيةللنشاط 
 من 2 الفقرة معىن على ابلكتابة البّينة قبيل من  هي اليت  الشرف على التصاريح اعتماد اجلبائي للقاضي معه ميكن الذي األمر يربمها،
 1390 .املالّية ابلقباضة ةسّجلم تكن مل وإن حىت من جملة اللتزامات والعقود   427الفصل
ابعثا  تعدّ  فإّنا للباعثني وتقسيمها وجتهيزها األراضي هتيئة يف أساسا تتمّثل الصناعّية عقاريّةال للوكالة املوكولة هامّ امل أنّ  ملاطا  -
 1391اخلواص.  العّقاريني الباعثني غرار على ترخيص  الستصدار حاجة ودون هلا احملدث القانون  حبكم عقاري
 التصرف وأعمال العادية التصرف أعمال بني ؤّسساتامل تنتهجها اليت التصرف ألعمال سبةلنّ اب التمييز على القضاء فقه دأب -

 ومن تربّرها قد اليت واملالبسات الظروف من مجلة بتوفّر انحية من  إقتنت ماكلّ  عادية املؤسسة تصرفات تعترب حبيث العادية غري
 تصبح التصرفات فإن  املنفعة تلك غياب ويف املعنّية للمؤسسة باشرةم غري أو مباشرة إقتصادية أو مالية منفعة بتحقيق أخرى انحية

 اجلبائية.   الناحية من قبوهلا ميكن  وال عادية غري
التصرفات غري    - قبيل  من  عموما  يعّد  فوائض  لقروض دون  منحها  أو  هلا  مستحقات  أو  ديونا  عن  املؤّسسة  لئن كان ختّلي 
 الظروف من مجلة توفّر إىل لّنظرواب الستثنائية احلاالت بعض  يف ميكن أنّه إال اجلبائية الناحية  من قبوهلا ميكن ال اليت العادية

 مبصاحل ترتبط شركات جتّمع إىل املعنّية املؤّسسة انتماء حلاالت لّنسبةاب الشأن  هو مثلما العادية التصرفات قبيل من إعتبارها ،الّشروطو 
 بني تعاون  من ذلك يفتضه مبا منه املستفيدة واملؤّسسة للعبء املتحّملة املؤّسسة نيب خاصة روابط وجود أو موّحدة واقتصادية مالية
 منفعة بوجود جهة من مربّرة املعنّية التصرف عملّية تكون  أن  شريطة الصعبة واالقتصادية املالّية  الظروف مواجهة على الشركات هذه
 املستفيدة للشركة  واألكيدة الفعلية ابحلاجة أخرى  جهة ومن  مبصاحلها رار إض كلّ  وإنتفاء املاحنة  للمؤّسسة اثبتة اقتصادية أو مالية
  .1392املنافسة  بقواعد الخالل إىل تؤّدي أو اجلبائي التهرب أشكال من شكل إىل عملّيةال تتحّول أن  دون 

 وهي اجلبائّية  تيازاتالم  تشريع من املنشودة الغاية تغليب على االستثمارات تشجيع ماّدة  يف احملكمة هذه قضاء فقه درج  -
  . ابلضريبة املطالب طرف من تلقائيا تداركهاتّم ي إجرائية إخالالت  وجود عن الّنظر بصرف الجراء من املقصود حتقق

 حق من  حرمانا عنه يتّتب أن  شأنه من ليس القانوين األجل خالل التصحيحّية تصارحيها إيداع عن ضّدها املعّقب إغفال  -
 حصول تثبت مل ةاملعّقب وأنّ  االجراء هذا من املقصود حتقق طاملا 2002 لسنة املالّية  قانون  من 39 ابلفصل ليهع املنصوص الطّرح
 1393املقررة. لالستثمارات ضّدها املعّقب حتقيق عدم  يفيد ما تقّدم  ومل الّدولة خلزينة ضرر

اعتمادها    - الفقه والقضاء  أجاز  اليت  املبادئ  املتوازي من  احملاسبية كلّ يعد الصالح  األوضاع  لتصحيح  ما كان هنالك موجبا 
 1394هبا. املأذون  التقييدات ضوء يف نصاهبا إىل األمور وإرجاع
 إلتزام املطلوب مبدى التقيد  دون  احلقيقية املداخيل ويتعقب الفعلية األنشطة على الواقعية طبيعته حبكم اجلبائي القانون  يتسلط  -
 1395 .ميارسه الذي للنشاط املنظمة نونّيةالقا  النصوص عليه متليه مبا ابألداء

 
 2010جويلية   15بتاريخ  310744رار التعقييب الصادر يف القضّية عددالق  1389
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310846القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1390
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310975القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1391
 2010فيفري    15بتاريخ  39359القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ويلية ج  5بتاريخ  310282القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1392
 2010فيفري   1بتاريخ  39042القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1393
 2010أكتوبر  4بتاريخ  39845القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1394
 2010أكتوبر  4ريخ بتا 39880القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1395
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 للعقار. إنّ  ملكيتها يثبت اليت املالّية  الذمة هي الدخل على الضريبة الستخالص ابلتتبع اجلبائية الناحية من املعنّية إّن الذمة -
 من والثبات الدورية شرط توفر لعدم عقاريّة مداخيل وصف عليها يطلق  ان  ميكن ال املالك غري يقبضها اليت العقار الكراء معينات

  1396.أخرى جهة من الغري لفائدة كانت وألنا جهة
 على حتمل واقعّية عناصر على مبنّيا يكون أن  جيب  الثروة ّنوّ  قرينة ابعتماد الضريبة قاعدة ضبط إعادة  إىل الدارة جلوء  إنّ  -
 هبا،كأن  الّتصريح يقع مل ابلّتوظيف املعنّية الّسنة يف لضريبةل اخلاضع الّنشاط مداخيل حمصول هي إنفاقهامّت   اليت املبالغ أبنّ  القناعة

 الّتوظيف سنة  يف الّنشاط من املداخيل مقارنة أو ، هبا املصرّح املداخيل قيمة يفوق الّتوظيف سنة يف الّنشاط حجم أنّ  يفيد مبا تديل
 ّنوّ  قرينة تعدّ  .املعنّية  الّسنة يف هبا املصرّح املداخيل حجم تقّلص يربّر  ما وجود  عدم خالل من هلا الالحقة أو الّسابقة السنوات مع

 ابألداء املطالب نفقات على  ابالعتماد الّدخل على الضريبة لضبط اجلباية لدارة املشرّع خّوهلا طريقة املمتلكات يف الّزيدة أو الثروة
 أنّ  طاملا.هبا  الّتصريح يقع مل للضريبة اخلاضع النشاط من يةمتأتّ  ملداخيل نتيجة ميّثل الظاهر االنفاق  وجه أنّ  إىل القرينة هذه ،وتستند

 وترك املايل احملصول ذلك مداخيلها توفّر أبن  الكفيلة السنوات عدد حيّدد مل املشرّع فإنّ  النفاق وجه تعتمد الّتوظيف يف الطريقة هذه
 سنة من أكثر مداخيل على الثروة ّنوّ  مقدار توزيع اعدة ق ابعتماد السنوات تلك احتساب طريقة لتحديد اجلباية لدارة مفتوحا اجملال
 حقوق ضمان  مع ابلّضريبة املطالب على اجلبائي العبء ختفيف أمّهها من اليت اجلبائية العدالة ومبادئ تتالءم طريقة وهي

 1397.اخلزينة
ب الربح املعتمدة من الدارة إّن عدم صحة املعطيات املضمنة ابلواثئق احملاسبية للمعقب ال يكفي وحده لثبات صحة نس  -
 تتعّلق معطيات مع مقارانت" ابعتماد راجعةامل نتيجة بتأييد مطالبة هي وإّنا اعتباطية بصفة النسب تلك حتديد ميكنها اليت ال

 1398.اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من  6الفصل ذلك يقتضي مثلما "مماثلة عمليات أو دخل مصادر أو ابستغالالت
 التصرف أعمال بني ؤّسساتامل تنتهجها اليت التصرف ألعمال لّنسبةاب التمييز على  واملقارن  الّتونسي القضاء فقه استقر   -
 أو مباشرة اقتصادية  أو مالية منفعة بتحقيق اقتنت ماكلّ  عادية املؤسسة تصرفات تعترب حبيث العادية غري التصرف وأعمال العادية

 استقر ملا طبقا جيوز  اجلبائية. ال الناحية من  قبوهلا ميكن وال  عادية غري تصبح التصرفات فان  املنفعة تلك  غياب ويف تربّرها مباشرة غري
 عدم ثبت مداخيل على األداء هذا مثل توظيف ، املضافة القيمة على لألداء واملوضوعية العينية الصبغة إىل لّنظرواب القضاء فقه عليه

  1399فعليا. حتقيقها
 الجباري التوظيف طريقة اعتماد اجلباية إدارة اجلبائية واالجراءات احلقوق جملة من 48 و 47 فصلنيال أحكام خولت لئن  -
 القانونّية بناء على القرائن الواقعية و تّم  احملمول عليه فإن تلك الطريقة جيب أن ت الّتصريحما اخل املطالب ابألداء بواجب  كلّ آلية   بصفة
 من املودع ابلوجود   الّتصريح هي  وحيدة قرينة على توظيفها الدارة أسست وطاملا اجلبائي، للقانون  الواقعي اجلانب مراعاة ومع

 عدم تثبت اليت الواثئق مجلة  خالل من القرينة تلك لدحض  ألمراب املعن قدمه ما اعتماد يف حمقة تكون احملكمة فإن  ابألداء، املطالب
 1400.  ابلوجود صريحال موضوع للمشروع إجنازه عدم بسبب دخل ألي حتقيقه
 أويل بتصريح  ابلقيام اليد رفع يف بشهادة املطالبة حالة يف ملزم الصبغة تلك فقد فالحية صبغة ذي دويل بعقار املنتفع إنّ   -
 الجراء بذلك القيام عدم على املشرع رتبه الذي الوحيد واجلزاء العقار يف التفويت ابعتزام مقتان ذلك كان  إذا عقاريّةال الزائدة ابلقيمة

هو عدم متكينه من الشهادة املطلوبة مبا ال ميكن معه توظيف األداء رأسا يف صورة عدم التفويت يف العقار أو عدم حتقيق أي قيمة 
 1401عليه.  زائدة

 .1402يعّد توزيع منتوج بصفة جّمانّية من قبيل البيوعات اجمّلانّية اليت ال ختضع لألداء على القيمة املضافة  -

 
 2010جوان   7بتاريخ  310568القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1396
 2010ديسمرب    27بتاريخ 310661القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1397
     2010ديسمرب  13بتاريخ  310561القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1398
    2010أفريل  26بتاريخ  35599ة عددالقرار التعقييب الصادر يف القضيّ  1399
 2010مارس  27بتاريخ  38140القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1400
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310518القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1401
 2010جويلية  15بتاريخ  310503و 310435القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1402
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 على املضافة  القيمة على لألداء اخلاضعة األراضي بيع عمليات أن  جمّلة األداء على القيمة املضافة من 1 فصلال من  يتبني -
 ذلك يف ترخيص  وهلم خاص قانوين لنظام خيضعون  الذين العقاريني  املقّسمني قبل من املنجزة ابلبيوعات تتعّلق املذكور الفصل معىن

 26 يف املؤرخ 1990 لسنة 17 عدد القانون  من األّول الفصل أحكام على معىن  قارينيع  مقّسمني بصفتهم املهنة هذه وميارسون 
 حني إال تكتسب ال واليت العقاري الباعث بصفة مقتنة  العقاري املقّسم صفة الذي بني أّن   العقاري ابلبعث املتعّلق 1990 فيفري

 1403 .املهنة سبيل على املذكورة اتالعملي تلك متارس أن و والبناء  التقسيم عمليات وتواتر تكرار يقع
 

 : التقادم: الر ابع الفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

من جملة الضريبة على   72الزمن طبقا للفصل    رور بسنة مل يسقط مب  ة املتعّلقطاملا أن حق الدارة يف تدارك الغفاالت اجلزئية    -
 اجمللة مقتضيات فإن  التنفيذ حيز اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  عند دخول  والضريبة على الشركات  طبيعينيلدخل األشخاص ا

  1404ابلتقادم.  تتحصن مل اليت ضده املعّقب وضعية على فورية بصفة تنطبق اجلديدة
 القانونّية راكز امل أو األوضاع حكم  إىل ميتدّ  أن ا طبيعيّ  يكون  لّتايلواب تفسريه الواقع القانون  من جزءا يعترب الّتفسريي القانون  إنّ  -

 2000 أوت 9 يف املؤرخ 2000 لسنة 82 عدد القانون  من 7الفصل الفصل أبحكام عمال  .األّول القانون  ظلّ  يف قامت اّليت
 يف تنطبق اجلبائية راءات والج احلقوق مبجلة  عليها املنصوص  التدارك آجال فإنّ  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  إبصدار املتعّلقو 

 التاريخ ذلك قبل املستوجبة األداءات على وكذلك التنفيذ ّيزح املذكور القانون  دخول بعد املستوجبة األداءات على الوقت نفس
 يف تستقرّ  مل  أنا إال  القدمي  القانون  ظلّ  يف  نشأت وإن الوضعيات تلك  أنّ  ابعتبار القدمي  القانون  ظلّ  يف  الزمن  رورمب تسقط مل واليت
مببدأ األثر الفوري للقانون اجلديد تصبح خاضعة جمللة احلقوق والجراءات اجلبائية خبصوص آجال التقادم   وعمال فإنا لّتايلواب ظّله

  1405.املذكورة اجمللة من  20و  19وخاصة أحكام الفصلني
 يف التقادم مّدة فيها تكتمل مل اليت الوضعيّات ى عل فوريّة بصفة يطّبق جديد قانوين نصّ  مبوجب التقادم آجال يف التمديد إنّ  -

 1406القدمي.  القانون  سرين  ظلّ 
إبصدار جملة احلقوق والجراءات   املتعّلقو   2000أوت    9املؤرخ يف    2000لسنة    82لئن نّص املشرع صلب القانون عدد    -

 ة التنازع يف الزمن بني أحكام القانون اجلديد وأحكاماجلبائية على مجلة من القواعد واألحكام النتقالية ، فإنّه مل يتعّرض إىل مسأل
 كافة  إىل لّنسبة اب التقادم آجال بتوحيد تتعّلق جديدة آلجال  إقراره رغم التدارك وحق التقادم آجال  خصوص يف القدمي  القانون 

استقر انقطاع وبكيفية الضرائب  قواعد وليست احلق  أصل هتم قادمابلت ةاملتعّلق القواعد أنّ  اعتبار على والقضاء الفقه التقادم. 
 يتعّلق فيما املنطبق القانوين النصّ  . الزمان  يف تطبيقال مستوى على  األداء  أبصل ةاملتعّلق القواعد  لنفس ختضع  جيعلها ممّا إجرائية،
 جملة أحكام تطبيقل  نئذحي جمال وال األداء نشأة اتريخ يف املفعول الساري النصّ  هو للتقادم القاطعة األعمال وكذلك التدارك آبجال
 تطال أن  لّتايل اب هلا ميكن وال 2002 جانفي غرة من ابتداء إالّ  تطبيقال حّيز تدخل مل ابعتبارها اجلبائية والجراءات احلقوق

 1407القوانني.  رجعية عدم مببدأ عمال القدمي  القانون  ظلّ  يف نشأت وضعيات

 
بتاريخ   310497و 310335القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010نوفمرب   22بتاريخ  310856عقييب الصادر يف القضّية عددالقرار الت 1403
 2010مارس  29

 2010ماي  8بتاريخ  310507القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ماي  8بتاريخ  310471القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1404
جويلية    5بتاريخ  310703القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  31بتاريخ  310527القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1405

 2010فيفري  1بتاريخ  39918القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
مارس   29بتاريخ  310259القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ي ما 10بتاريخ   310195القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1406

 2010نوفمرب   13بتاريخ  310474القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
أكتوبر   4يخ بتار  310777القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010نوفمرب   22بتاريخ  310480القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1407

ديسمرب   31بتاريخ  310903القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010نوفمرب   22بتاريخ  310763القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
2010 
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 تتعّلق اليت والعقود االلتزامات جملة أحكام تطبيقل  جمال ال أنّه بائيةاجل والجراءات احلقوق جملة 56 الفصل على بناء يتضح  -
 الناشئة االلتزامات خصوص يف وذلك الزمن رور مب قضائية بدعوى القيام يف احلق  سقوط دون حتول  أن  شانا من اليت القواطع بتحديد

 جملة  من  خاص نص  يسوسها اليت اجلبائية املاّدة يف لتقادما مبسالة األحكام هلذه لّتايلاب عالقة وال  اخلواص  بني املربمة العقود عن
 1408اجلبائية.  احلقوق
 حتول أن  شانا من اليت القواطع بتحديد تتعّلق أنا والعقود االلتزامات جملة   398و 396 الفصلني أحكام قراءة من يستفاد -

 عالقة وال اخلواص  بني املربمة العقود عن الناشئة ماتااللتزا خصوص يف وذلك  الزمن  رورمب قضائية بدعوى القيام يف احلق سقوط  دون 
  1409.اجلبائية احلقوق جملة من  خاص نص  يسوسها اليت اجلبائية املاّدة يف التقادم مبسالة األحكام هلذه لّتايلاب

 جيوز  ال  مبا لعاما النظام متعّلقات من وليس اخلصوم مصاحل يهمّ  الذي الزمن رور مب احلق بسقوط  تتعّلق التقادم مسألة كانت لئن-
 على املنطبق القانون  حتديد مبسألة يتعّلق والذي الراهنة قضّيةال يف املطروح الشكال يشمل ال  ذلك  فإنّ  تلقائيا إاثرهتا للمحكمة

 قاتمتعلّ  من وهي  الزمن يف القانون  تطبيق وابلتحديد القانون  تطبيق جمال  يف تتنّزل مسألة وهي التقادم مّدة إحتساب خبصوص  الّنزاع
  1410األطراف. هبا يتمّسك مل ولو تلقائّيا إاثرهتا لّنزاعاب املتعّهدة احملكمة على يتعنّي  اليّت  العام النظام
  

 :اإلعفاء من األداء  :الفرع اخلامس 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

من جملة الضريبة على دخل األشخاص    43وق والجراءات اجلبائية  و  من جملة احلق  65يستوح من مقتضيات الفصلني    -
الشركات  طبيعينيال على  تقّوم  والضريبة  أن  اجلباية  ملصاحل  جيوز   نفقاته إىل استنادا ابلضريبة املطالب مداخيل تقديرية بصفة أنّه 

 املعيشة تكاليف إضافة بعد املذكور التقييم نم املستخرج املبلغ فاق ماكلّ  وذلك الثروة ّنو حسب أو واجللية الظاهرة الشخصية
الذي   به. املصرّح  العيش،الدخل مستوى وابعتبار ابلضريبة  املطالب  جانب  يف  التقييم  مّت  تقوم  طريقة  إىل  استنادا  مداخيله  تقومي 

ابلفصل   عليها  املنصوص   من متأت عقاريّة ال اتهاقتناء خالل من عادة املتجسد ثروته ّنو أنّ  مفادها قرينة املذكور  43التقديري 
 أو مداخيله وحبقيقة تصارحيه صحة لثبات املتاحة الوسائل كلّ ب البسيطة القرينة  هذه دحض  ميكن أنّه غري هبا، مصرّح غري مداخيل

 من وأ وغريه البنكي االقتاض غرار على  أخرى مصادر من ثروته وتنامي اقتناءاته متويل يفيد ما كتقدمي  عليه املوّظف األداء شطط
 1411.سابقة سنوات مّدخرات من أو احلاالت هذه مثل يف املألوفة والثبااتت احلجج من ذلك غري أو والعطاي اهلبات
 والجراءات احلقوق جملة من 65 للفصل طبقا عليه وّظف فيما الشطط على الدليل وإقامة ثروته ّنوّ  تربير ضده للمعقب جيوز  -
 هذه وتندرجدم،  التقا مشلها سنوات خالل احملققة مداخيله  من وفرها اليت مدخراته فيها مبا تالثبا وسائل جبميع وذلك ، اجلبائية
 طور يف عليها رقابة ال األصل حملكمة التقديرية الّسلطة إىل ختضع واقعية صبغة تكتسي وهي الثبات وسائل تقدير ضمن املسألة

  1412.مستساغا تعليال حكمها تعليل وبشرط التقدير يف فادح خطأ أو للوقائع حتريف من قضائها يشوب ما بقدر إالّ  الّتعقيب
 الّسابق  مشتيهتم على املوّظف املضافة القيمة على األداء طرح حبقّ  االنتفاع القانون، حبكم  اجلدد، للخاضعني املشرّع أجاز-

 الّشهر موىفّ  قبل املؤّهل األداء مراقبة ركزمب  هبا املتعّلق لألداء وكشف للمتلكات جرد إيداع بعد املضافة القيمة على لألداء خلضوعهم
 1413إخضاعهم.  اتريخ من الثالث
ضّده  قيمة شراء العّقار فإّن ذلك ال يربّر توظيف األداء  عليه على النحو الذي جاء   املعّقبلئن ال تغّطي احلجج اليت قّدمها  -
 للضريبة قاعدةك 2001 سنة احلاصل العقاري شراء مبلغ تباراع على والقائمة املعتمدة الطريقة أنّ  ضرورة االجباري التوظيف بقرار

 
 2010أكتوبر  4بتاريخ  310276القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1408
 2010أفريل  26بتاريخ  310290عددالقرار التعقييب الصادر يف القضّية   1409
 2010نوفمرب  22بتاريخ  310763القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1410
 2010نوفمرب   27بتاريخ  310635القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1411
 2010جويلية   15بتاريخ  310667القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1412

 2010نوفمرب   22بتاريخ  38042صادر يف القضّية عددالقرار التعقييب ال  1413
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 ملا تطبيقالسنة التوظيف  الّسابقةال تستقيم واقعا وقانوان وكان من املتعنّي تقسيم تلك األرابح على السنوات  الّسنةبعنوان نفس تلك 
  1414اجلبائية. لعدالةا  مبدأ تركيز يف املشرّع الرادة استجابة القضاء وفقه االداري الفقه عليه استقرّ 

 إىل جديتها مدى تقدير يرجع اليت والوسائل احلجج بشىت إثباهتا جيوز اليت املسائل من هو التوظيف يف الشطط بيان  إنّ  -
 سبيله لانرة الضرورية الثبات بوسائل ابلدالء األطراف مطالبة وبسلطة الّدعوى يف التحقيق بصالحيات يتمتع الذي األصل قاضي

 البحث إجراءات إتباع حبرية يتمتع فهو  مث ومن ابلرشادات مبده املعنّية داريّةال املصاحل مطالبة أو الّنزاع موضوع يف البت عند
 1415 .الستقصائية الجراءات تقتضيها اليت والتحقيق

 مقدار حول اجلباية مصاحلو  ابآلداء املطالب بني  القائم الّنزاع خبصوص آاثرا يولد ال اجلبائي  العفو منظومة يف االخنراط إنّ  -
  1416.الدين بذلك ةاملتعّلق التتبع ومصاريف اخلطاي عن الّدولة ختلي على أاثره تنحصر وإّنا الدين
 

 :النظام التقديري : الس ادسالفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 من األوىل ابلفقرة الواردة الّشروط أبحد  خيلّ  الذي  ابلضريبة املطالب من تقديريال  النظام سحب لإلدارة املشرع خّول لئن -
 معلل بقرار السحب ذلكتّم ي أن  أوجب فقد والضريبة على الشركات طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال  44 الفصل
 معامالت رقم جتاوز عدم فان   دينار،30.000تجاوزي معامالت رقم حتقيق حالة ابستثناء له فوض ممن أو املالّية  وزير عن صادر

د يلزم الدارة عند سحبها للنظام التقديري استنادا إىل حتقيق مداخيل  30.000 سقف األساسي النشاط من املتأيت ضده املعّقب
  1417.له فوض من أو املالّية أخرى اختاذ قرار يف الغرض يصدر عن وزير

ال 44 الفصل من  IV-2 رةوالفق  IV-1 الفقرة أحكام من  يستخلص - األشخاص  على دخل  الضريبة   طبيعيني من جملة 
 تقديري نظام إىل خيضعون  الّتجاريّةو  الصناعية األرابح صنف يف مداخيل حيققون  الذين املستغلني صغار أنّ   والضريبة على الشركات

 لشرط فقدانم صورة يف منهم النظام ذلك  سحب ميكن وال احلقيقي النظام حسب املضافة القيمة على لألداء خاضعني غري كانوا إذا
 رئيس صفة له ممن  ذلك يف املالّية وزير له فوض من أو املالّية وزير من  معلل قرار مبقتضى إالّ  املضافة القيمة على لألداء اخلضوع عدم
 القيمة على لألداء خاضع غري ألداء اب املطالب أنّ  على اجلبائية التعريف بطاقة صلب التنصيص  إنّ  .لألداءات جهوية أو يةمركز  إدارة

 1418.التقديري للنظام األخري هذا إخضاع قبلت الدارة أنّ  يثبت املضافة
من جملة الضريبة   22 الفصل من II للفقرة طبقا التقديري الربح أساس على  الدخل على الضريبة إىل ضّده املعّقب خضوع إنّ -

 املضافة القيمة على لألداء التقديري النظام إىل خضوعه ابلضرورة يفيد ال  والضريبة على الشركات  طبيعينيعلى دخل األشخاص ال
 القيمة على لألداء التقديرية األنظمة ضبط املشرع وألن  املذكورتني الضريبتني من  كلّ ل القانوين النظام اختالف إىل لّنظر اب وذلك

التقديرية   .ةاملضاف القيمة على األداء جملة من 17 الفصل من 2 الفقرة ضمن املضافة إّن مهنة احملاماة ال تنضوي ضمن األنظمة 
 خاضعا يعدّ  ضده املعّقباملضافة و  القيمة على  األداء من جملة  17من الفصل  2لألداء على القيمة املضافة املنصوص عليها ابلفقرة 

احملاماة،   املتمثل األصلي  نشاطه مبوجب احلقيقي  للنظام طبقا املذكور األداء إىل تسويغ    األمريف  من  املتأتية  مداخيله  الذي جيعل 
 1419. "أ "اجلدول من 30العقارات ال تندرج ضمن حاالت العفاء املنصوص عليها ابلنقطة 

 خَول املشرَع أنَ   والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 22 الفصل أحكام من يستوح -
إىل النظام احلقيقي الذي يقوم على حتديد الدخل ابعتماد الفارق بني  إّما اخلضوع اختيار اريةجت غري أرابحا حيققون  الذين لألشخاص

 
 2010ماي  10بتاريخ  310431و 310411القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1414
جويلية    15بتاريخ  310753القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  13بتاريخ  310716القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1415

2010  
 2010مارس  1بتاريخ  39851القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1416
 2010أكتوبر  18بتاريخ  310704القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1417
 2010فيفري   1بتاريخ  39962القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1418
 2010س مار  29بتاريخ  310256القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1419
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 على يقوم الذي  التقديري الربح نظام أو الّسنة نفس أثناء الستغالل املدنية واألعباء اليت يستلزمها  الّسنةاملقابيض اخلام احملققة أثناء  
 واجب احلقيقي النظام إىل اخلضوع خيتارون  الذين األشخاص املشرَع أخضع. اخلام املقابيض  من %70 حدود يف الدخل اعتماد
 ال حني يف  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 20 إىل 10 من الفصول طبق حماسبة مسك
 املقابيض  يوميا به تسّجل اجلبائية راقبةامل صاحلم من عليه رومؤش   مرّقم دفت ملسك سوى التقديري الربح نظام حتت املنضوون  خيضع

ال 62 الفصل من الثالثة الفقرة أحكام طبق واملصاريف  .والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص 
1420 

 احلاالت طبق قياحلقي النظام حسب الدخل على الضريبة نظام ضمن ابألداء املطالب اخنراط اجلباية إدارة تثبت مل طاملا  -
 الفصل سحب جيوز فال  والضريبة على الشركات،  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 62 ابلفصل عليها املنصوص

  1421.املعنّية  الشركة مع أبرمها ليتا الصفقة على املورد من اخلصم واجب وفرض عليه اجملّلة نفس من 52
 الصايف الربح لتحديد الدارة اعتماد فإنّ  قانونّية حماسبة غياب صورة ويف التقديري للنظام ابألداء املطالب اختيار صورة يف -

 يقتضي والضريبة على الشركات طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 22 ابلفصل عليها املنصوص التوظيف طريقة على
 1422% منه مبثابة أعباء. 30املعامالت ميثل رحبا وأّن   مرق من  70 %أنّ  اعتبار خالله ومن مث  أّوال اخلام املعامالت رقم حتديد
 على  التوظيف  لطريقة الدارة اعتماد فإنّ  قانونّية حماسبة غياب صورة ويف التقديري للنظام ابألداء املطالب اختيار صورة يف   -

بح الصايف على معىن الفصل لتحديد الر   والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال  66معىن الفصل  
أّن    22 يقتضي حتديد املقابيض اخلام واعتبار  تلتزم الدارة ابتباعه فنسبة    70من نفس اجمللة    30ابملائة منها ميثل رحبا وهو ما مل 

  1423. الصايف الربح لتحديد امرجع حال أبيّ  متثل ال للواقع مطابقتها عن مدى الّنظرابملائة اليّت اعتمدهتا الدارة كقرينة بصرف 
 
 
 

  :إلمتيازات اجلبائية: االس ابعالفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 قبول وعدم  األداء مردود  وحتسني اجلبائي الصالح مواصلة من 2004 لسنة املالّية  قانون من 59 ابلفصل تضمينهمّت   ما  -

 تلك أن  تبني  ماكلّ  اجلبائية تصارحيهم إيداع عن ختلفوا  الذين ابلضريبة للمطالبني لّنسبةاب املكتتبة لواملداخي األرابح طرح لبامط
  1424 .اجلبائي التهرب من نوع إىل لطّرحاب املطالبة حق يتحول ال حىت اجلبائية مراجعة لل إخضاعهم بعد قدمت املطالب
 األنشطة قائمات بضبط املتعّلق 1994 فيفري 28 يف ؤرخامل 1994 لسنة 492عدد األمر  من 6 الفصل أحكام تتضمن مل -

 مراءاملربد للحوم احل  الّنقلمن جملة تشجيع االستثمارات شرط أن يكون    27و3و2و1داخل القطاعات املنصوص عليها ابلفصول  
 املربد الّنقل عبارة إن بل ذكورةامل اجمللة  من 27 ابلفصل عليها املنصوص اجلبائية ابالمتيازات املذكور النشاط ينتفع حىت الغري حلساب

 1425حتديد. أو قيد ودون إطالقها على وردت مراءاحل للحوم
 إسداء التصدير  عمليات ضمن من اعترب املشرع أن  الستثمارات تشجيع جملة من   22و 21 الفصلني أحكام من يستفاد   -

 ذكره تقّدم  امل 21 الفصل عبارات جاءت وقد ت،االستثمارا  تشجيع مبجلة عليها املنصوص ياكلّ  املصّدرة مؤّسساتلل خدمات
 جيوز  مما إطالقها  على تؤخذ العبارة تلك فإن  مث  ومن تصدير، عمليات تعترب اليت اخلدمات من معينة أصنافا حتّدد  مل  إذ ومطلقة عاّمة
  .تصدير عمليات تعترب ليتا العمليات ضمن ياكلّ  مصّدرة مؤّسسات لفائدة ضده املعّقب يسديها اليت املطاعم خدمات إدراج معه

 
 2010أفريل  26بتاريخ  310012القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1420
 2010فيفري   15بتاريخ  310239القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1421
 2010ديسمرب  31بتاريخ  311093القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1422
 2010مارس  1اريخ بت 39651القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1423
 2010ديسمرب  20بتاريخ  310575القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1424
 2010مارس  1بتاريخ  38126القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1425
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من جملة التشجيع على    22املنصوص عليها ابلفصل    حلوافزاب  التمتع يف احلق إّنا هو شرط لثبات  القانونّيةمسك احملاسبة    -
  1426 هبا. التمتع الستحقاق شرطا وليس الستثمارات 

 فيفري 28 يف املؤرّخ 1994 لسنة 492 ددع  األمر من 1 والفصل الستثمارات تشجيع جملية من 1 الفصل بقراءة يتبنّي   -
من جملة تشجيع الستثمارات   27و  3و  2و  1بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها ابلفصول    املتعّلق  1994
 مل ولئن    2004 جانفي 5 يف املؤرّخ 8 عدد  األمر من األّول  الفصل أنّ  األمر هبذا امللحقة القائمة من III الفقرة من 6 والنقطة

 متعّددة واملصحات املستشفيات يف حصرها واليت الستشفائّيةو  الصحية ؤّسساتامل ضمن الدم وتصفية والعالج التأهيل مراكز يدرج
 وضمن اجلبائية ابحلوافز املتمّتعة األنشطة قائمة ضمن مستقّلة مبطّة أفردها فقد املوّحد الختصاص ذات واملصحات اتالختصاص

 العالج مراكز إبقصاء يقم مل إليه املشار 8 عدد األمر أنّ  يؤّكد ما وهو ،لصّحةاب ةاملتعّلق 6 ابلنقطة عليها ملنصوصا املطّات بقية
 املتفّرعة الستشفائّيةو  الصحية ؤّسساتامل بتصنيف فقط قام إنّه بل املذكورة القائمة من ضمنّيا وال صراحة ال الّدم وتصفية والتأهيل

 املنصوص املطّات بقية على حافظ وابملقابل املوّحد الختصاص ذات واملصحات اتالختصاص متعّددة حاتواملص  املستشفيات إىل
 .1427الدم"  وتصفية "عبارة والتأهيل العالج راكزمب ةاملتعّلق املطة إىل وأضاف  1994لسنة  492عدد األمر مبقتضى عليها

 املصدرة مؤّسساتلل املسداة واخلدمات السلع مبيعات نّ أ على نصت االستثمارات تشجيع جملة من 21 الفصل أحكام إنّ -
 أو مباشرة  املقدمة اخلدمات يشمل اعتباره معه يتجه مما اخلدمات إسداء كيفية األحكام تلك حتدد أن  دون  تصديرا تعترب ياكلّ 

 للتمييز جمال ال  وأنه إطالقها على جرت  مطلقة النص  عبارة جاءت إذا أنه مفادها اليت عاّمةال قاعدةابل عمال مناولة عقود بواسطة
 .1428القانون  مييز مل حيث
 املتعّلق القانون  من مكرر  12 و  12 الفصلني أحكام إىل الستثمارات تشجيع جملة من 26 الفصل صلب  الشارة عدم  -

 فيه ملا التأويل ومبدأ اجلبائية للنصوص الضيق التأويل مبدأ إىل استنادا الدنيا الضريبة تطبيق إقصاء اجّتاه يف يؤّول الضريبة جملة إبصدار
 التشجيع جملة  من أخرى  فصول ضمن املذكور 12 الفصل أحكام إىل الشارة إىل عمد قد املشرع وأنّ  خاصة ابألداء، املطالب صاحل
 1429.منها  23الفصل غرار على الستثمارات على

 والصيد الفالحة قطاع يف ينمرّ للمستث يكلّ  إعفاء يتضمن تنصيص  أي غياب الستثمارات تشجيع جملة أحكام من يتضح -
 يف املتمثلة و الستثمارات تشجيع جملة من 52 الفصل هبا جاء اليت اجلبائية االمتيازات إنّ . املستوجبة واملعاليم االداءات من البحري
 الجناز الالزمة للتجهيزات هبا املعمول واملعاليم ابألداء العمل وتوقيف الشركات على والضريبة الدخل على الضريبة من العفاء

 لّنسبةاب أو الوطن لالقتصاد لّنسبةاب خاصةأمهّية   االستثمار يكتسي عندما لالستثمار العليا اللجنة استشارة بعد إال متنح ال االستثمار
  1430.احلدودية للمناطق

 راجعة استثنائية صالحّية هي اجلبائية احلوافز سحب نظام أنّ  الستثمارات تشجيع جملة من 65 الفصل أحكام من يستوح-
 سحب قرار يكون أن أوجب أنّه ذلك  من تالّضماان من  جبملة وأحاطها إجرائية شروط  عّدة ب املشرّع قّيدها سواه دون املالّية  لوزير

 اجلبائي ابالمتياز عنياملنتف إىل االستماع بعد منها ابقتاح أو املختّصة املصاحل إستشارة بعد و معّلال املالّية  وزير عن الصادر المتياز
 1431ذلك. من بّينة على يكونوا حىّت 

 التشجيع جملة من 58 ابلفصل وردت مثلما القار  ابملعلوم البيع عقد بتسجيل االنتفاع شروط ضّدها املعّقب يف توفرت لئن  -
 جملة من 2 الفصل أحكام ذلك اقتضت مثلما ابالستثمار الّتصريح لواجب استجابتها ثبوت رهني يبقى ذلك فإنّ  الستثمارات على

 شريطة حبرية اجمللة هذه من  األّول ابلفصل إليها املشار األنشطة يف االستثمارات تنجز "أنّه على ينص  الذي االستثمارات تشجيع
 ملعنّيةا املصاحل لدى تصريح إيداع ويقع .العمل هبا اجلاري والتاتيب للتشاريع وفقا األنشطة هذه بتعاطي اخلاصة للشروط االستجابة

 
 2010ماي  24بتاريخ  310470القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1426
 2010ديسمرب  31بتاريخ  308311القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1427
 2010ديسمرب  27بتاريخ  37773القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1428
 2010ديسمرب  27بتاريخ  39375القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1429
 2010ماي  10بتاريخ  310421القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1430
 2010نوفمرب   22بتاريخ  310402ضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف الق  1431
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 املشار ألمراب به املطالب الّتصريحوحمتوى   املصاحل هذه  حتديدتّم  وي إيداع وصل املصاحل هذه وتسلم املشروع بعث عند النشاط بقطاع
 1432اجمللة". هذه من األّول ابلفصل إليه

 ورد ملا طبقا الستثماراتا تشجيع جملة هبا جاءت اليت ابحلوافز املشمول الصّحة قطاع ضمن  يندرج الصيدلة نشاط أنّ  طاملا -
 القطاعات داخل األنشطة قائمة بضبط املتعّلقو  1994 فيفري 28 يف املؤرخ 1994 لسنة 492 عدد ألمراب امللحقة ابلقائمة

 اجلبائية ابالمتيازات االنتفاع للصيدليات ميكن فإنه االستثمارات، تشجيع جملة  من   27و  3و 2و 1 ابلفصول عليها املنصوص
 القانونّية الّشروط إىل استجابت ما إذا  املذكورة اجمللة من  49 ابلفصل عليها املنصوص الستشفائّيةو  الصحية ؤّسساتملل املخولة

 1433االمتيازات.  بتلك للتمتع والتتيبية
 مبجلة الواردة  ابلتشجيعات لإلنتفاع ضروري شرطا يعدّ  االستثمار على ابلتشجيع املعنّية املصلحة لدى ابلنشاط الّتصريح إنّ   -

 من 2 ابلفصل عليه املنصوص الّتصريح إيداع شرط  أنّ  الستثمارات تشجيع جملة  من  64 الفصل من يستوح  .االستثمارات تشجيع
املصاحل   إّنا اجمللة نفس متكني  إىل  و   املعنّية  داريّةاليهدف  ومتابعة  من حصر  االستثمار  على  واملشاريع   مراقبةابلتشجيع  األنشطة 

 1434التشجيع.  ونظام النشاط طبيعة حسب االمتيازات وتصنيف ضبط وكذلك االستثمارات تشجيع جملة املنتفعة أبحكام
 استنادا ةالّتونسي ابلبالد الناشطة الشركات سائر على املنطبق العام اجلبائي للنظام تطبيق من اجلباية إدارة إليه عمدت ما إنّ    -

 يف صادرة شهادة  مبوجب معيّنة ملّدة ةاملعّقب به انتفعت الذي يكلّ ال صديرالت  نظام بسحب يقضي عمومّية هيئة  عن صادر قرار إىل
 وتقرير التعديل تبليغ وثيقيت أنّ  ذلك  على والدليل ةجزائي هتم من  لوكيلها نسب مبا صلة  وال اختصاصها  صميم ضمن يدخل الغرض،
 لفائدهتا جزائية أحكام بصدور ةاملعّقب تذرّع أنّ  وحيث   .وكاملذ  للوكيل املنسوبة اجلرمية إىل إشارة أية تتضّمنا مل الجباري التوظيف

 أن  شأنه من ليس الّتونسي ابلدينار ةالّتونسي ابلبالد التجاري النشاط تعاطي هتمة من اجلنسية األجنيب وكيلها ساحة بتربئة تقضي
 أي وجود وعدم اجلزائية الّدعوى عن بائيةاجل الّدعوى نطاق الختالف شرعيته من ميسّ  أو الجباري  التوظيف قرار سالمة على يؤثّر

 .1435احلال قضّية وقائع يف بينهما رابطة
 لفائدة وغريها ةمرافقو  وإقامة نقل خدمات أتمني يف املتمثل و الثانوي نشاطها إطار  يف الشركة هبا تقوم اليت اخلدمات إنّ   -

 مني السفينة ذلك أنا تدخل ضمن العمليات املنصوصمستخدمي وطاقم جمهزي السفن الذي تتعامل معهم تعترب يف صميم أعمال أ
 امليناء يف السفينة  إقامة حسن على والسهر العداد : وهي البحرية الّتجارة جملة من 167 الفصل من 2و 1 ابلفقرة عليها

 كانت أنا إال ةالّتونسي بالدابل هاؤ إسدامّت   ولئن املذكورة  اخلدمات إنّ  السفينة. لتموين العقود مجيع وإبرام  حلاجياهتا والستجابة
 من  21 للفصل  من االخرية للفقرة تطبيقا تعدّ  بذلك وهي احلرّة االقتصادية ابملناطق منتصبة أو ياكلّ  مصدرة أجنبية شركات لفائدة

 على يبةالضر  أساس من اخلدمات تلك من املتأتية األرابح طرح هلا وحيق التصديرية األعمال قبيل من االستثمارات تشجيع جملة
 العمليات فإنّ  املضافة القيمة على  االداء من املعفاة اليها املشار الشركات مع حصرية بصفة تتعامل الشركة أن  ثبت وطاملا. الشركات

 فاةاملع العمليات بقائمة املتعّلق و املضافة القيمة  االداء جمللة امللحق "أ" اجلدول من 28 للبند تطبيقا و بدورها تكون  هبا قامت اليت
 1436.املضافة القيمة على األداء من معفاة االداء ذلك من

   ابلفصل عليها املنصوص الستثمارات من  املتأتّية  املداخيل يف الطّرح  حقّ  الستثمارات تشجيع جملة  من 30 الفصل حصر-
 الستثمارات وأنّ  تربيد دعمستو  وتوسيع ببعث يتعّلق ضّدها للمعّقب منحهمّت   الذي المتياز أنّ  وطاملا  .اجملّلة نفس من 27

 ملّا أخطأت قد  تكون  الستئناف حمكمة  فإنّ  الفالحية املنتوجات يف الجّتار ضمنها يندرج ال  املذكور 27 ابلفصل عليها املنصوص
 الطّرح قّ ح حصر عليها كان  وقد معامالهتا رقم جلميع لّنسبةاب الطّرح حبقّ  ضّدها املعّقب بتمتيع قضى الذي البتدائي احلكم أقّرت

 1437تلك املنتوجات. يف الجّتار من املتأتّية املداخيل دون  الفالحية املنتوجات وتكييف تربيد يف الستثمار من املتأتية املداخيل يف

 
 2010ماي  24بتاريخ  310295القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1432
 2010أفريل  12بتاريخ  38465القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010فيفري   1بتاريخ  310234القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1433
 2010فيفري   1بتاريخ  310234ر يف القضّية عددالقرار التعقييب الصاد 1434
 2010نوفمرب   27بتاريخ  310108القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1435
 2010مارس  1بتاريخ  310025القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1436
 2010نوفمرب   13بتاريخ  310005القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1437
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 يقع اليت املداخيل بطرح لالنتفاع اشتط املشرع أن  الستثمارات تشجيع جملة من 7و 2 الفصلني مقتضيات من املستفاد إن -
 يف احملددة األنشطة  متارس اليت مؤّسساتلل األصلي املال رأس يف ابالكتتاب املعنويني أو طبيعيني ال األشخاص قبل من استثمارها

 يعادهلا، ما أو املكتتب املال رأس حترير تفيد شهادة تقدمي  ماهلا رأس  يف الّزيدة يف أو الستثمارات تشجيع جملة  من األّول الفصل
 1438.ابالستثمار الّتصريح داعإي شرط استيفاء إىل ابلضافة

 

 : مسك احملاسبة: الثامنالفرع 
  

   ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 ا وسيلة  إثبات يف حد ذاهت   شكلالتوظيف ابعتبار انا ال ت  عملّيةإن وجود احملاسبة ال يلزم الدارة ابعتمادها بصفة آلية يف  -

 أن ذلك التنصيصات تلك تدعم اليت القانونّية واملؤيدات الواثئق من وإّنا فيها الواردة التنصيصات من حجيتها تمدتس لكونا ال
 واقعا اثبت أصل هبا ورد ملا كان  مىت إال غريه على  حجة تكون  ال فهي لتّايلواب لنفسه ابألداء املطالب يعدها وثيقة احملاسبة
  .1439وقانوان 
بنتائجها عند ضبط وعاء   راقبةواملوضوعية ملزمة ملصاحل امل  الّشكلّيةقبولة من الناحية  لئن كانت احملاسبة امل  - اجلبائية يف التقيد 
 ابستعمال هبا املضمنة التحريرات مصداقية يفند مبا ،لإلدالء املوضوع قاضي  رقابة ،حتت الدارة سعي دون  حيول ال ذلك فان  األداء

 1440 .الفعلية أو القانونّية القرائن
 من عليه ومؤشر  قم مرّ  دفت  أو قانونية حماسبة مسك وجوب  على  املضافة القيمة على األداء جملة من 9 الفصل نص لئن -
 احلاالت يف أساسه جيد  الّشروط هذه تطبيق فإنّ  ابألعباء، املتعّلق املضافة القيمة على  األداء طرح حبق لالنتفاع األداءات  إدارة طرف 

 القانونّية أو الفعلية القرائن تطبيقو  احملاسبة استبعاد فيهاتّم  ي  اليت للحاالت لّنسبةاب أّما احملاسبة، إىل وظيفالت قرار فيها يستند اليت
 الشطط إثبات شأنا من اليت والواثئق احلجج جبميع املوضوع حمكمة أمام االستظهار ابألداء للمطالب ميكن  فإنّه التوظيف، لقرار
  1441 املضافة. القيمة على  األداء دفع يفيد ما تتضمن اليت الشراءات واتريف  ذلك يف مبا عليه وّظف فيما

 محاية احملاسبة  رفض صورة يف حىت القانونّية للشروط املستجيبة الفواتري إىل االستناد قبول على  احملكمة هذه قضاء فقه درج   -
 احملاسبة رفض  أنّ  الفواتري،كما بتلك املضّمنة شراءاته الفع أثقل الذي املذكور األداء طرح يف املضافة القيمة على لألداء اخلاضع حلق
 الّشروط  أنّ  ضرورة الطّرح استحقاق عدم إىل يؤدي ال املضافة القيمة على  األداء جملة  من 9 ابلفصل الوارد  الدفت مسك عدم أو

إذالطّرح يف  االستحقاق عليها يتوقف ال املذكور ابلفصل عليها املنصوص   إثقال حصول لثبات الفواتري إىل االستناد جيوز ، 
 1442املضافة.  القيمة على  األداء طرح حق لقرار لتّايلهبا، واب املضّمنة املشتيت

 أنّ  ضرورة اخلصم استحقاق عدم يعن ال املضافة القيمة على األداء جمّلة من 9 ابلفصل عليه املنصوص الدفت مسك عدم إنّ  -
 الستحقاق توفّرها على يتوقف وال األداء طرح يف ابلضريبة  املطالب أحقية إثبات املشرّع هبا أراد إّّنا املذكور ابلفصل الواردة الّشروط

  1443.الطّرح يف
ال 80 الفصل ماأحك تشتط مل- الضريبة على دخل األشخاص  الشركات  طبيعينيمن جملة   مسبق تنبيه توجيه   والضريبة على 

 ابلواثئق الدالء طلب يتضمن مكتوب توجيه اشتاط على اقتصرت وإّنا اسبةحم مسك عدم يف حمضر حترير على الدارة عزم يتضمن
 مكتوب صلب احملاسبية ابلواثئق الدالء طلب  تضمني إمكانية دون  حيول  أن  شأنه من قانوين  مانع ألي  وجود ال و   .احملاسبية

 
 2010فيفري   15بتاريخ  39782عقييب الصادر يف القضّية عددالقرار الت 1438
 2010مارس  27بتاريخ  310270القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1439
 2010أفريل  26بتاريخ  310302القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1440
جانفي   18بتاريخ  310020لقرار التعقييب الصادر يف القضّية عدداو  2010أفريل  26بتاريخ  310151القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1441

2010 
فيفري    15بتاريخ  310428القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  20بتاريخ  310260القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1442

2010 
 2010سمرب دي 31بتاريخ  311212القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1443
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 كذلك أو احلسابية تقدمي  عن  املطلق ابلعراض يثبت  احملاسبية الواثئق تقدمي  عدم يف املتمثلة املخالفة . ارتكابراجعةابمل العالم
  1444   .اآلخر البعض  دون  احلسابية والواثئق الدفاتر بعض  بتقدمي 
 شكل جرى فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أن مطابقة احلسابية ملقتضيات التشريع احملاسيب اجلاري به العمل من حيث ال  -

 أو ابلعفاء يتمتع حىت عليه وظف فيما الشطط وعلى احلقيقية موارده على لدليلا إقامة من ابلضريبة املطالب يعفي ال فقط
 اجلباية إدارة أنّ  ابلضرورة يعن ال حسابية لواثئق ابألداء املطالب تقدمي  أن  يعنـي الذي األمر عليه، فرضت اليت الضريبة من التخفيض 

ل إما  احلسابية  تلك  استبعاد  ابلمكان  بل  آلية  بصفة  نشاط ستعتمدها  الناجتة عن  املداخيل  حلقيقة  مطابقتها  لعدم  أو  فيها  نقص 
  1445.احلقيقي املعامالت  رقم لتحديد القرائن طريقة إعتماد لإلدارة ميكن لّتايلواب ابألداء املطالب
 علىيا ضرورة ان ذلك يتوقف  كلّ على فرض  وجود اخالالت ابحملاسبة فان ذلك ليس من شانه ان يؤدي آليا اىل استبعادها    -
وجود احملاسبة مصداقية على اتثريها ومدى االخالالت تلكأمهّية   مدى أّن     يقصي ان  شانه من ليس يةشكل اخالالت كما 

  1446. مضمونا
 سلطة من  هلا  مبا املوضوع ص فيها حمكمةتق احملاسبة هي من املسائل اليت ختّ ّن مسألة تقدير مدى صحة ومصداقية واثئإ  -
 حرّفت  أو القانون  خالفت أّنا ثبت إذا إالّ  الّتعقيب قضاة من ذلك  يف هلا معّقب وال سيادية، بصورة اتباشره التقدير يف واسعة
 1447الفادح.  ابخلطأ مشواب تقديرها كان  أو الوقائع
 يرجعامل  الطار على ابملصادقة املتعّلقو  1996 ديسمرب 30 يف املؤرخ 2459 عدد األمر من 43 الفصل أحكام من يستوح-

ال 62 والفصل ةللمحاسب  عدد القانون  من 11 والفصل  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص 
 تعّدد وجوب على تنصّ  األوىل احملاسبة، مسك يف قاعدتني  على ، التأكيدمؤّسساتلل احملاسيب ابلنظام املتعّلق 1996 لسنة 112
 فيما التطابق ضرورة على فتنصّ  الثانية أّما احلاسوب، بواسطة أو يدوي كان  سواء امسكه شكل عن الّنظر بصرف احملاسبية الدفاتر

 1448هبا.  املضّمنة التحريرات خبصوص الدفاتر تلك بني
 املطالب تقدمي  رفض  أو تقدمي  عدم صورة يف إال  القرائن إىل واللجوء راقبةامل إجراء عند احملاسبة عن التخلي لإلدارة جيوز ال -
 1449احلسابية.  ئقهلواث  ابلضريبة

 

 :: أساس الضريبة ونسبها الت اسعالفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 طبيعيني من جملة الضريبة على دخل األشخاص ال   51و اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 5 الفصلني أحكام من يستفاد -
الشركات على   ةاملتعّلق  التصاريح ضمنها أدرج اليت اجلبائية تصارحيهم إيداع ابلضريبة املطالبني على أوجب املشرع أنّ   والضريبة 

 دفعها لواجب ختضع االحتياطية األقساط فإن  مث  ومن التصاريح، تلك مراقبة اجلباية ملصاحل خّول كما االحتياطية، ابألقساط
األداء وترتبط ارتباطا وثيقا    تطبيقوذلك ألنا تدخل ضمن جمال   الشركات لىع الضريبة أو الدخل على الضريبة مثل هبا الّتصريحو 

 املستوجب األداء مبلغ يف تغيري كلّ  ألن  اجلباية مصاحل قبل من مراجعتهاتّم  أبساس الضريبة، وهبذه الصفة فإن األقساط املذكورة ت
 فقه جرى . املوالية الّسنة يف دفعه الواجب االحتياطية ألقساطا بعنوان  املستوجب األداء مبلغ على ابلتبعية ينعكس معينة سنة بعنوان 
 على الضريبة أو الدخل على الضريبة جانب إىل اجلبائية  مراقبةلل ختضع االحتياطية األقساط أن  اعتبار على داريّةال احملكمة قضاء

  .1450الشركات

 
 2010ديسمرب  20بتاريخ  36246القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1444
 2010ديسمرب  31بتاريخ  311154و 311153القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1445
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310752القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1446
 2010ماي  10بتاريخ  39781عدد القرار التعقييب الصادر يف القضّية  1447
 2010فيفري   15بتاريخ  39171القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1448
 2010مارس  29بتاريخ  39425القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1449
 2010جوان   21بتاريخ  310649القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1450
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األشخاص    43 فصلابل عليها املنصوص التقديري التقييم طريقة اعتماد لإلدارة جاز لئن-  دخل  على  الضريبة  جملة  من 
 يف الطريقة هذه استعمال ميكنها ال فإنّه طبيعينيال األشخاص دخل على الضريبة أساس لضبط  والضريبة على الشركات  طبيعينيال

 املنصوص للقواعد اطبق املذكور  األداء ضبط عليها يتعني وإّنا املضافة القيمة على  لألداء اخلاضع  املعامالت رقم لتحديد التوظيف
اليت   احلسابية الواثئق إىل ابالستناد املضافة  القيمة على األداء مبجلة عليها املعلومات  أو  ابألداء  املطالب  ميسكها  اليت  والفواتري 

من   6تتحصل عليها الدارة عمال مبا متلكه من سلطات استقصائية أو من خالل التنظري أبنشطة مماثلة مثلما تقتضيه أحكام الفصل 
 1451جملة احلقوق والجراءات اجلبائية. 

 الشخصية النفقات ملفهوم وأتويل  فهم  سوء  فيه النشاط لتمويل أعباء الشاحنات القتناء املبذولة املايل الجيار معينات إنّ -
ال 43 ابلفصل عليها املنصوص الثروة وّنو واجللية الظاهرة   على الشركات والضريبة    طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص 
 لتحقيق ابألداء املطالب ينفقها اليت املصاريف هي واجللية الظاهرة الشخصية النفقات ألن  األعباء ومفهوم املفهوم هذا بني وخلط
 معينات جيعل الذي األمر النشاط، ا استغالل يستلزمها اليت املصاريف هي األعباء أنّ  حني يف ممتلكاته يف للزيدة أو حياته يف الرفاه

 قبل من هبا الّتصريح يقع مل خمفية مداخيل وجود على قرينة وهي النشاط من متأتيا دخال الشاحنات لقتناء املبذولة املايل الجيار
 ذلك على للضريبة اخلاضعة املداخيل من طرحها ميكن ال لّتايلواب استغالل أعباء اعتبارها للمحكمة جيوز وال ألمراب املعن

 .1452األساس
 نشأت يتالّ  أي هبا ةاملتعّلق احملاسبّية الّسنة بعنوان  تقييدها جيب احملّققة اليرادات فإنّ  احملاسبية السنوات استقاللّية إمببد عمال  -

 التعاقديّة اللتزامات تلك فيها نشأت اليّت  الّسنة بعنوان  تقييدها جيب احلرفاء مع املربمة البيع عقود فإنّ  املذكور املبدأ ومبقتضى فيها
 على يدلّ  ما املتعاقدين من  وقع  إذا وذلك والعقود اللتزامات  جملة  من 580 الفصل ألحكام طبقا البيع انعقاد اتريخ يف  تكون  يتوالّ 

  1453.التسجيل اتريخ من وليس العقد شروط بقّية وعلى واملثّمن الثمن على واتفقا ابلبيع الرضاء
 ّية وابلتحديد ضمن املصاريفاألّولن األعباء املؤّجلة يف صنف األعباء إّن األعباء املستلزمة لضمان تكوين املؤّسسة تندرج ضم-

 قابلة وغري  ة هامّ  عاّمة بصفة النشاء مرحلة يف مؤّسسة ختّصصها يتالّ  يةاألّول املصاريف تعدّ  النشاء. مرحلة يف املخّصصة ّيةاألّول
 الّسنة خالل فقط وليس حماسبية سنوات عّدة خالل هلا املوافقة يلاملداخ على احلصولتّم  وي معيّنة إنتاج بعمليات تتعّلق وال للتكرار

 قبل ما فتة خالل  خمّصصة دامت ما أولّية مصاريف أّنا على  الستغالل قبل ما مصاريف تعاجل. ختصيصها فيها وقع اليّت  احملاسبية
  1454.الستغالل عملّية يف  للشروع ضروريّة دامت وما الستغالل

والضريبة   طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 2 الفصل صلب املشرع كرسه الذي الضريبة ةسنوي مبدأ يقتضي   -
 اجلارية اجلبائية الّسنة خالل  ابألداء  املطالب حققها اليت املداخيل أساس على لألداء اخلاضع الصايف الربح احتساب  على الشركات

 السنوات على املربّر  غري  الثروة ّنوّ  بتوزيع الستئناف حمكمة قضاء إنّ  .غريها ندو  الّسنة نفس خالل  حتملها اليت األعباء طرح بعد
 ابألداء املطالب أنّ  مفادها قرينة على يقوم املذكور احملكمة موقف  أنّ  طاملا الضريبة سنوية ملبدإ  خمالفا يعدّ  ال التقادم يشملها مل اليت

 1455. الّسابقة السنوات مداخيل من فّرهاو  اليت مدخراته خالل من شراءاته ثن متويل من متكن
 من 10 الفقرة أحكام إقتضت. ابلمضاء التعريف إجراء اتريخ من  إال اثبتا اترخيا يكتسبا ال والتوضيحي التكميلي الكتب  -
 خط دعقو  أو العدول لعقود لّنسبةاب %3 بنسبة تضبط  التسجيل معاليم أنّ  اجلبائي والطابع التسجيل معاليم جملة  من 20 الفصل

 القانونيّة األمالك أو اليّت هلا مساس ابلوضعية  هبذه النتفاع حلق  أو عقاريّة أمالك رقبة ملكية أو مللكية األحياء بني لنقل املتضمنة اليد
الغاية من   إنّ . الّسابقة ةلّنقلاب ةاملتعّلق التسجيل للعقارات واليّت ال تنّص على أصل امللكية أو عند الضرورة على ما يثبت دفع معاليم

امللكية   نقل  اجلباية من رصد عمليات  إدارة  تتمثل يف متكني  األحكام  معاليم   الّسابقةسّن هذه   التسجيل والتثّبت من مدى دفع 
 إىل  يهدف اجلبائي والطابع التسجيل معاليم جملة من 20 الفصل من 10 ابلفقرة املستوجب التسجيل معلوم إنّ . بعنوانا املستوجبة

 
 2010مارس  1بتاريخ  39889القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ماي  24بتاريخ  310664قضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف ال 1451
 2010جوان   7بتاريخ  310848القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1452
 2010ديسمرب  27بتاريخ  310909القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1453
 2010ماي  10بتاريخ  310524يف القضّية عددالقرار التعقييب الصادر   1454
 2010جويلية   5بتاريخ  310666القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1455
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 أو رقبة حق أو عقاري عين حق ملكية انتقال موضوعها اليّت  واحلجج الكتائب مجيع على األداءات استخالص يف ّدولةال  حقّ  محاية
 عليه املستوجبة املعاليم ودفع املالّية  ابلقباضة العقد تسجيل للمحكمة يثبت أن  جيب وعليه الضرييب  التهّرب حصول ومنع انتفاع حق

  1456.ضّدها املعّقب مللكية الّسابقة ةالّنقل عن التسجيل اليممع استخلصت الدارة وأنّ  قانوان
ضافة املوّظف على مبلغ اخلطية ابعتبار أنّه مل يقبض املبالغ املخصومة بعنوان امل ابألداء طرح األداء على القيمة    بحيّق للمطال  -

 إالّ  تنسحب ال اليّت  املضافة القيمة على األداء اباحتس قاعدة ضمن تدخل وال الصفقة ثن يف ختفيضا لّتايلاب تعترب اليّت  اخلطّية تلك
 1457على املبالغ اليّت قبضها املطالب ابألداء بصورة فعلية. 

 املعامالت رقم ضمن املبالغ تلك إدماج اللزوم حبكم  يستتبع إّنا خمفي معامالت رقم املستغل حبساب ةسّجلامل  املبالغ اعتبار إنّ -
 مثّ  ومن ،راجعةامل عملّية أثناء الدارة قبل من وأصال شكال قبوهلامّت   واليت ابألداء املطالب من مسوكةامل ابحملاسبة واملضّمن به املصرّح
 خمفي معامالت كرقم اعتبارهامّت  اليت املبالغ على احملاسبة تلك من بدورها املستمدة اخلام الربح نسبة تطبيق الدارة على متعيّنا يكون 

. 1458 
  1459.املضافة القيمة على األداء إىل لتجاريا األصل كراء عملّية ختضع-
  1460.اخلدمات  أو الشراءات يتضمن وال الّتجاريّة والنقاصات واألجور والعموالت األتعاب معنَي  فقط يتضمن املؤجر تصريح-
 الزائدة القيمة بعنوان  الدخل على للضريبة ختضع الفالحية الصبغة ذات الدولية لألراضي لّنسبةابتّم ت اليت التفويت عمليات إنّ  -

 بصرف  والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 27 الفصل من 3 الفقرة ألحكام طبقا عقاريّةال
 جويلية 9 يف املؤرخ 1958 لسنة 76 عدد القانون  ظلّ  يف ذلك مّت   سواء السناد عملّية فيه مّتت الذي القانوين الطار  عن الّنظر

 املتعّلقو  1970 ماي 19 يف املؤرخ 1970 لسنة 25 عدد القانون  ظلّ  يف أو جمردة وادي إحياء ديوان  بتنظيم ّلقاملتع 1958
 60 الفصل من 2 والفقرة 28 الفصل من ةالرّابع الفقرة أحكام من يفهم. فالحية صبغة ذات دولية أراضي يف التفويت كيفية بضبط

 اليّت  الفالحّية الدولية األراضي يف التفويت عمليات على املوظفة عقاريّةال الزائدة القيمة ان بعنو  الدخل على الضريبة أنّ  اجمللة نفس من
 1461.النهائي التفويت  سعر أساس على حتتسب اليد رفع يف شهادة على بشأنا صاحبها حتّصل
 املداخيل وبني التقييم هذا بني تباين دوجو  هلا أتضح ماكلّ  اجلباية ملصاحل املخولة القانونّية القرائن من التقديري التقييم يعترب-
 مل املشرّع أن   والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال 43 الفصل أحكام من يستنتج .هبا  املصرح
 تقتضي يعالتشر  روح ان  بل واحدة سنة يف الثروة ّنو  حسب أو واجللية الظاهرة الشخصية النفقات حسب التقديري التقييم حيصر
 مدخرات من  عقار شراء شخص  يتوىل أن  ومنطقا واقعا املستساغ غري من أنه ضرورة سنوات عّدة مدخرات على الثروة ّنو تقسيم

  1462سابقة.  سنوات وادخار جهد نتيجة ذلك يكون  بل واحدة سنة
بسّن    املتعّلقو   2006ماي    15املؤرخ يف    2006لسنة    25من القانون عدد    3و    2و    1يتبني بتفحص أحكام الفصول    -

 أساسا هبا يقصد اليت للدولة الراجعة اجلبائية ابلديون  ةرتبطامل اخلطاي عن التخلي شروط بتحديد تتعّلق األحكام تلك أنّ  جبائي عفو
 أصل  دفع يف التأخري عن  تتتب واليت اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من  84 و  82 و 81 ابلفصول عليها املنصوص اخلطاي
 خالفا .بعنوانه املتخلدة املبالغ وتسديد األداء أبصل تتعّلق دفع رزانمة ابكتتاب مشروط اخلطاي تلك عن التخلي فإنّ  لّتايلواب األداء

 نفس من 9 إىل 7 من الفصول أحكام فإنّ  آنفا املذكورة   2006   لسنة 25 عدد القانون  من 3 و 2 و 1 الفصول ألحكام
 جبائي دين أبصل ارتباط هلا يكون أن  دون  توظف اليت والصرفية املالّية  والعقوابت اخلطاي عن التخلي طشرو  بتنظيم تتعّلق القانون 

نص   فقد لتّايل واب اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من  83 الفصل أبحكام عليها املنصوص اخلطاي إىل لّنسبةاب الشأن  هو مثلما

 
 2010جوان   21 بتاريخ 310671القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1456
 2010أكتوبر  4بتاريخ  310679القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1457
 2010مارس  29بتاريخ  38505 الصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب  1458
 2010فيفري   15بتاريخ  38845القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1459
 2010أكتوبر  4بتاريخ   310485القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1460
 2010أفريل  12بتاريخ  310250القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1461
أكتوبر   4بتاريخ  310904لقرار التعقييب الصادر يف القضّية عددوا 2010جانفي   18بتاريخ  310114ار التعقييب الصادر يف القضّية عددالقر  1462

2010 
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ال أّن  املذكور على  القانون  من  الثالث  املتبقي  الباب  مبلغها  ما جتاوز  إذا  اخلطاي  تلك   دينار هو ختلي جزئي يف  100تخلي عن 
  1463أقساط. على اخلطاي تلك بعنوان  املتبقية املبالغ وتسديد دفع رزانمة اكتتاب شريطة %   50حدود
 48 ابلفصل عليه  املنصوص دينارا اخلمسني مبلغ  أنّ  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من   48و 47 الفصلني بقراءة يتبنّي  -

 واملبالغ والفعلية القانونّية القرائن بني اجلمع ميكن ال  وأنه أداء كلّ  عن وليس تصريح كلّ  عن املستوجب لألداء أدىن حّدا ميّثل إّنا
 دون حتول اجلبائية اّدةامل يف املقررة للتأويل عاّمةال املبادئ أنّ  ضرورة التوظيف مشلها اليت الّسنة نفس بعنوان  تصريح آخر تضمنها اليت

 1464ابألداء.  املطالب ومصلحة يتناىف مبا املذكور الفصل أحكام أتويل يف التوّسع
 لّتايل إّن الوعد ابلبيع  هو إلتزام بعمل يتقيد به طرفاه موضوعه حق شخصي ال عين فال تنتقل به امللكية وال تنطبق عليه اب  -
 الّشروط اتمة البيع بعقود تتعّلق واليت للتسجيل النسيب ابملعلوم ةاملتعّلق اجلبائي طابعوال التسجيل معاليم جملة من 20 الفصل أحكام

 جملة من 580 الفصل ملقتضيات خاضع وغري للملكية انقل غري البيع وعد. العقار يف وتصرف وحوز للثمن دفع من واملوجبات
 حنو خطوة وهو أحادي إنفرادي تصرفا القانونّية طبيعته حيث من عدوي املتعاقدين أحد إىل فورا امللكية ينقل وال والعقود اللتزامات

 حق للموعود لّنسبةاب يرتب فإنه ورضا أهلية من البيع شروط كافة تضمن وإن  النهائي البيع تسبق متهيدية مرحلة وهو النهائي العقد
 األساس ذلك على وهو فيه ومتصرفا له مالكا دائما الواعد ويبقى ببيعه املوعود الشيء ملكية له تنتقل فال عين حق ال شخصي

 1465القار.  التسجيل معلوم إىل خيضع
 على يوجب كان  وإّّنا برمته الجباري التوظيف قرار إبلغاء الّتصريح شأنه من ليس القانونّية للصيغ املعاينة تقرير خمالفة ثبوت-

عن   دينارا خبمسني واملقدر لالستجاع القابل غري األدىن احلد لىع ابالعتماد توظيفها الواقع األداءات  احتساب إبعادة الذن  احملكمة
 1466أداء. كلّ تصريح وليس عن   كلّ 

 القيمة على لألداء مبدئّيا خيضعه الذي املكان  عني على االستهالك عمليات إطار يف األّول الّصنف من مقهى نشاط يندرج -
 يف به اجلاري العرف أنّ  إذ واحدة بضاعة على  تقتصر ال الّنشاط ذلك  إطار يف لالستهالك املعروضة املنتوجات أنّ  غري ، املضافة

  واملثّلجات والعصائر الغازية كاملشروابت املربّدة واملشروابت والشاي القهوة غرار على الّساخنة املشروابت بيع  يشمل أن  ميكن املهنة
 يف املؤرخ 1995 لسنة 1142 عدد األمر أحكام مبوجب ملصّنفةا املنتوجات من الساخنة والقهوة  الشاي يعدّ  وغريها. املعدنّية املياه
 حتت الّتصنيف هذا حبكم تدخل واليت راحلامل كلّ  يف لألسعار داريّةال املصادقة لنظام اخلاضعة املنتوجات ضمن 1995 جوان  28
 1467 .املضافة القيمة على األداء جمّلة من 1- 8الفصل أحكام مبوجب املضافة القيمة على األداء من العفاء طائلة

 والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال ج فقرة I-52 الفصل أحكامأخضع املشرع صلب  -
 من للخصم ابألسهم املقارضة وشركات االسم اخلفية الشركات يف  راقبةامل جملس أو  الدارة جملس ألعضاء املمنوحة احلضور مكافآت

 للطريقة اعتبار أيّ  ودون  احلضور مكافآت من وغريها مصاريف استجاع متثل اليت احلضور مكافآت  بني شأنا يف ّيز مي أن دون املورد
 1468املكافآت. تلك هبا صرفت اليت

 على ابالعتماد  الدخل على الضريبة لضبط اجلباية الدارة املشرع خّوهلا طريقة املمتلكات يف الّزيدة  أو الثروة ّنو قرينة تعدّ  - 
 فقات املطالب ابالداء وتستند هذه القرينة إىل أن وجه االنفاق الظاهر ميثل نتيجة ملداخيل متأتية من النشاط اخلاضع للضريبة مل يقعن

 مداخيلها توفر أبن  الكفيلة السنوات عدد حيّدد مل املشرع فإنّ  االنفاق وجه تعتمد التوظيف يف الطريقة هذه أن  وطاملا .هبا  الّتصريح
 1469السنوات.  تلك احتساب طريقة لتحديد املوضوع قضاة رقابة حتت اجلباية الدارة مفتوحا اجملال وترك املايل صولاحمل ذلك

 
 2010فيفري   1بتاريخ  310221القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1463
 0102جانفي   18بتاريخ  310008القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1464
ديسمرب   27بتاريخ  311114القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010أكتوبر  18بتاريخ  310865القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1465

 2010جانفي   18بتاريخ  310003القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
 2010نوفمرب   13 بتاريخ 310007القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1466
 2010مارس  29بتاريخ  310063القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1467
 2010أفريل  26بتاريخ  310096القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1468
 2010أفريل  26بتاريخ  310128القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1469
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 األقساط أنّ  ،والضريبة على الشركات طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال  51 الفصل مقتضيات من يستخلص  -
 الشركات. إنّ  على أو الدخل على الضريبة أبساس وثيقا ارتباطا ةمرتبطو  األداء تطبيق جمال ضمن النصّ  بصريح تدخل االحتياطية

 دفعات ثالث يف وتدفع الشركات على الضريبة أو الدخل  على الضريبة  على تسبقات متّثل ما  سنة عن املدفوعة الحتياطّية األقساط
 مداخيل أنّ  منه يستنتج ما وهو ،الّسابقة  الّسنة حوأراب  مداخيل بعنوان  املستوجبة الضريبة أساس  على ابملائة 30 منها كلّ  يساوي

 تليها اليت لّسنة اب اخلاّصة االحتياطّية لألقساط لّنسبةاب دفعها الواجب املبالغ قيمة لتقدير وأساسا منطلقا سوى  متّثل ال الّسابقة الّسنة
  1470.الّزمن حيث من

األداء الذي   مراجعةالّدفع، فإّن ذلك ال مينع من   طرق من طريقة إّّنا و مستقالّ  أداء متثّل ال الحتياطية األقساط كانت لئن -
 بعنوان  املستوجب األداء مبلغ يف تغيري إىل توجب دفعه بعنوانا ابعتبار أّن تغيري الدارة يف األداء املستوجب بعنوان سنة معيّنة يؤدي

 ارتباطا ةمرتبطو  األداء تطبيق جمال ضمن تدخل الحتياطية اطاألقس أنّ ابعتبار   املوالية الّسنة يف دفعه الواجب الحتياطية األقساط
من جملة الضريبة على دخل األشخاص    66و 51 الفصلني مقتضياتوفق    الشركات على أو الدخل على الضريبة أبساس وثيقا

 1471. والضريبة على الشركات طبيعينيال
ال 43 ابلفصل عليها املنصوص الثروة ّنو قرينة الدارة اعتماد إنّ   - الضريبة على دخل األشخاص  والضريبة    طبيعينيمن جملة 

الشركات مع   ال للمعقب اجلبائية  الوضعية لتعديل  على  نطاق  األّولاجلبائية    راجعة امل  طبيعةيتالءم  يف  ابألداء  املطالب  لتصاريح  ية 
 على الدليل يقيم ممّا هبا مسبقا ابألداء املطالب إعالم دون تّم ت مراجعة وهي من جملة احلقوق والجراءات اجلبائية 37أحكام الفصل 

 1472ابألداء. املطالب تصريح إىل تسربت اليت الظاهرة األخطاء تصحيح هبدف  إالّ  تستعمل ال يةاألّول راجعةامل أنّ 
عدم    - ابلفصل    الّتجاريّةابلنقاصات    الّتصريحإّن  عليه  املنصوص  األجل  األشخاص    55يف  دخل  على  الضريبة  جملة  من 

 19 ابلفصل عليه املنصوص التقادم أجل انقضاء قبل ال حيول دون النتفاع بطرح تلك النقاصات  والضريبة على الشركات  طبيعينيال
  .1473شأنا  يف تصحيحية بتصاريح ابلضريبة املطالب بقيام وذلك من جملة احلقوق والجراءات اجلبائية

الضريبة على دخل 7 و 3و 2 الفصول أحكام من يستخلص - ال  من جملة  الشركات  طبيعينياألشخاص   أنّ  والضريبة على 
 أنّ  ثبت إذا ما صورة يف وذلك الدخل على للضريبة ون الطبيعي األشخاص حيّققها اليت املداخيل إخضاع دون  حتول ال ابخلارج القامة

 املنصوص املداخيل صنافأ أحد ضمن تندرج املداخيل تلك أنّ  على الدليل اجلباية إدارة وقّدمت تونسي منشأ ذات املداخيل تلك
 ، الّنزاع موضوع  للعقار اقتنائه متويل مصدر إبثبات ابألداء املطالب الدارة مطالبة إنّ . الضريبة جملة من 3 ابلفصل حصرا عليها

 أبيّ  ةالّتونسي دابلبال مداخيل لديه أنّ  أو املهنّية األنشطة ألحد تعاطيه تفيد حّجة أبيّ  تدل ومل ابخلارج مقيم أبنّه تقرّ  أّنا واحلال
 على الضريبة من املقيمني غري إعفاء هو األصل أنّ  ،ضرورة الفرنسية ةالّتونسي ولالتفاقية للقانون  خرق على ينطوي كان  عنوان 

فإّن عبء الثبات يبقى على    لّتايلواب  أثبتت الدارة أّن هلم مداخيل ذات منشأ تونسي، مىت  استثناء إالّ  هلا خيضعون  وال الدخل،
  ة، الّتونسي ابلبالد كان  عنوان  أبي مداخيل له أنّ  أو مهنيا نشاطا ميارس ألمراب املعن هلها مبا يفرض عليها إقامة الدليل على أنّ كا
  1474.ابألداء  املطلوب  عاتق على الثبات عبء يصبح فقط الصورة هذه ويف

 فيها نشأت اليّت  الّسنة وهي هبا ةاملتعّلق احملاسبّية نةلسّ اب ربطها جيب األعباء فإنّ  احملاسبية السنوات استقاللّية إمببد عمال-
 عليه وبناء سابقة بسنوات تتعّلق أعباء طرح جيوز ال  كما أخرى حماسبية سنة إىل الطّرح إرجاء جيوز ال فإنّه املذكور املبدأ ومبقتضى

 طرحها ميكن ال  للطرح، القابلة األعباء ضمن الّسنة بتلك اخلاّصة ابحملاسبة تضمينها يقع مل يتوالّ  معيّنة بسنة تتعّلق يتالّ  األعباء فإنّ 
  1475.الالحقة السنوات نتائج وال الّسنة هذه نتائج من

 
ماي   24بتاريخ   310482القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010مارس  29بتاريخ  013031القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1470

2010 
 2010أفريل  26بتاريخ  310012القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1471
 2010مارس  15بتاريخ  310382القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1472
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310388ة عددالقرار التعقييب الصادر يف القضيّ  1473
 2010ماي  10بتاريخ  310380القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1474
 2010مارس  29بتاريخ  310381القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1475
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 األجل انقضاء قبل تقدميهاتّم  ي اليّت  تلك  هي إغفال حالة يف كان  الذي ابألداء املطالب يودعها يتالّ  التصاريح اعتماد يف العربة-
 تصبح التاريخ لذلك الحقا املودعة التصاريح فإنّ  لتّايلواب التنبيه ذلك تبليغ اتريخ من يوما 30 بـ واملقّدر ابلتنبيه عليه املنصوص

  1476.اجلدوى عدمية
 من  ذلك يف عليه رقابة وال النشاط طبيعة حسب املوضوع قاضي الجتهاد موكول واقعية مسألة هو الربح نسبة حتديد إنّ -
 يف التحقيق بصالحيات يتمتعون  الذين املوضوع قضاة إليه توصل ملا مستساغ تعليل دوجو  من  التثبت حدود يف إال الّتعقيب قاضي

 أو مطالبة املصاحل  الّنزاعوبسلطة مطالبة األطراف ابلدالء بوسائل الثبات الضرورية لانرة سبيلهم عند البت يف موضوع    الّدعوى
 .1477الجراءات  تقتضيها اليت والتحقيق البحث إجراءات اتباع ةحبري يتمتعون  فهم مث ومن ابلرشادات مبدهم املعنّية داريّةال

 أنّ  ضرورة اخلصم استحقاق عدم يعن ال املضافة القيمة على  األداء جمّلة من 9 ابلفصل عليه املنصوص الدفت مسك عدم-
 الستحقاق توفّرها على يتوقف وال ألداءا طرح يف ابلضريبة  املطالب أحقية إثبات املشرّع هبا أراد إّّنا املذكور ابلفصل الواردة الّشروط

  1478.الطّرح يف 
 مقابيضهم مبلغ من ابملائة 70 حدود يف املنفذين للعدول التقديري الربح ضبط أن  إعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه إستقر-
 ونسخه احملضر وأصل والتامرب ربيدوال والتسجيل والتوجه  التنقل مصاريف إستبعاد دون تّم  ي عّدةامل  بدفاترهم واملضمنة احملققة اخلام

 .1479القانونّية  الضافية والنسخ
 شكلت  اّليت عقاريّةال املداخيل ضمن تندرج وإّّنا بذاته مستقال أداء ليست عقاريّةال الزائدة القيمة بعنوان  الدخل على الضريبة-
من جملة الضريبة   2 الفصل صلب للّدخل الشامل وماملفه تبىّن  املشرّع أنّ  ضرورة ابألداء، للمطالب السنوي الدخل عناصر من عنصرا

 كلّ  من جانفي  غرّة بتاريخ تستوجب الدخل على الضريبة أنّ  اقتضى اّلذي والضريبة على الشركات  طبيعينيعلى دخل األشخاص ال
 الزائدة القيمة أنّ  طاملا .ة الّسابق الّسنة أثناء احملققة ومداخيله  أرابحه جمموع على وذلك ةالّتونسي ابلبالد مقيم شخص  كلّ  على سنة

 الدخل عناصر من  عنصر هي بل ابألداء للمطالب العام الدخل عن مستقال دخال ليست عقاريّةال املداخيل من تعترب اليّت  عقاريّةال
 على لضريبةل اجلبائية راجعةابمل العالم تعّلق على  اجلباية  إدارة تنصيص  فإنّ  اجمللة، من نفس 8 الفصل ذلك اقتضى مثلما السنوي،

 1480. عقاريّةال  الزائدة القيمة بعنوان  الدخل على للضريبة شامال العالم هذا جيعل طبيعينيال األشخاص دخل
 وإن  ابألداء للمطالب العام الدخل عن مستقال دخال ليست عقاريّةال املداخيل من تعترب اليّت  عقاريّةال  الزائدة القيمة إنّ  -

 من عنصر هي بل التفويت عملّيةل موال حمدد  أجل خالل مستقل لتصريح خضوعها خالل من  الجراءات حيث من عنه استقلت
ال 8 الفصل ذلك اقتضى مثلما السنوي الدخل عناصر  . والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص 
 ابلقيمة الّتصريح 60 الفصل من الثانية الفقرة صلب املشرّع أوجب لئن أنّه الضريبة جملة  من  60و 59 الفصلني أحكام من يستوح
 إيداع مبناسبة عقاريّة ال املداخيل ضمن عقاريّةال الزائدة ابلقيمة الّتصريح وواجب يتناىف ال ذلك فإنّ  ،مستقّلة بصفة عقاريّةال  الزائدة 

 الزائدة ابلقيمة الّتصريح عدم إنّ   .ةالضريب جملة من 59 الفصل من الثانية الفقرة ضمن عليها املنصوص املداخيل جبميع الّتصريح
ابلّدخل احملّرر من    الّتصريحإىل أّن    لّنظراملذكور واب 59 ابلفصل املضّمن املداخيل جبميع الّتصريح لواجب خمالفة مبثابة يكون  عقاريّةال

 بتلك الّتصريح عن جزئي إغفال حالة يف رياألخ هذا فيكون   عقاريّةبعنوان القيمة الزائدة ال   عقاريّةال يتضّمن تصرحيه مبداخيله ال  املعّقب
 1481املداخيل. 

 ال فهي وعليه  األساس هذا على فوترهتاتّم  وت اخلدمات تلك من املستفيد على  حتمل واملطبوعات الواثئق نسخ مصاريف إنّ  -
  1482.املعامالت رقم يف إدماجها وجب بل االستغالل أعباء إطار يف تندرج

 
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310993القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1476
 2010ديسمرب  27بتاريخ  311109ر يف القضّية عددالقرار التعقييب الصاد 1477
 2010ديسمرب  27بتاريخ  311138القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1478
 2010ديسمرب  27بتاريخ  311175القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1479
 2010ديسمرب  31بتاريخ  311324القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1480
 2010نوفمرب   22بتاريخ  36032ر التعقييب الصادر يف القضّية عددالقرا 1481
 2010فيفري   15بتاريخ  39171القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1482
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تصارحيه  بواجب ضّده املعّقب إخالل أنّ  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة 48 الفصل أحكام من يستفاد- إبيداع  املبادرة 
 من األدين احلد توظيف يف من جمّلة احلقوق والجراءات اجلبائّية جيعل الدارة حمّقة  47اجلبائية يف اآلجال املنصوص عليها ابلفصل  

 .1483التوظيف  أسس عن  الّنظر بصرف وذلك عليه األداء
  

 :اجلبائي الن زاع اإلثبات يف : العاشرع الفر 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 التوظيف قرار صدور إثر على ولنفسه بنفسه ضّده املعّقب كونا حجة احلال قضّية  يف يعدّ  الشرف على الّتصريح إنّ  -
استناد حمكمة الجباري مبا جيعل  التداعي  ذلك    الستئناف  موضوع  إىل  الفصل    الّتصريحاملنتقد حكمها  أحكام  اقتضته  ملا  خمالفا 

  .1484له حجة يكون  ال  شخص  من يصدر ما أنّ على  نص ي الذي والعقود االلتزامات من جملة  548
 اماتااللتز  من جملة 427 الفصل من 2 الفقرة معىن على ابلكتابة البّينة قبيل من  تعدّ  املقّدمة الشرف على تصاريحال -
 مع اعتمادها الداري للقاضي لتّايلاب وجاز اجملّلة، نفس من 440 للفصل طبقا مكتوبة حّجة  مبقتضى إقرارا تعدّ  وكذلك والعقود

 من هو التوظيف يف الشطط بيان  أنّ  ضرورة اجلبائية املاّدة يف الثبات حرية مببدأ عمال قضّيةال مبلف املضّمنة األخرى القرائن جممل
 1485.واليمني الشهود شهادة عدا والوسائل احلجج بشىّت  إثباهتا جيوز اليت واقعيةال املسائل
يف   - اعتمادها  املشرع  اليت حجر  الثبات  وسائل  لعدم   املاّدةإن  احللف  من  واالمتناع  واليمني  الشهود  شهادة  هي  اجلبائية 
 املاّدة يف املعتمدة  الثبات طرق تكون  حبيث موضوعية  قانونية أسس على األداء توظيف تقتضي  اليت اجلبائية املاّدة طبيعةو  متاشيها
 .1486والفعلية  القانونّية والقرائن  املكتوبة واحلجة القرار أو االعتاف هي اجلبائية
 على ابالعتماد الدخل على الضريبة لضبط اجلباية الدارة املشرع خّوهلا طريقة املمتلكات يف الّزيدة أو الثروة ّنو قرينة تعدّ  -
 يقع  مل للضريبة اخلاضع النشاط من متأتية  ملداخيل نتيجة  ميثل الظاهر االنفاق وجه أن  إىل القرينة هذه وتستند ابالداء ملطالبا نفقات

  1487.هبا الّتصريح
 خالل  مالّية ملبالغ اّدخاره يفيد ملا ابألداء املطالب بتقدمي  مشروط التوظيف لسنة الّسابقة  السنوات على الثروة ّنوّ  توزيع إنّ  -

 متأتّ  شراءاته متويل  مبلغ وأنّ  االّدخار من متّكنه السنوات تلك  بعنوان  ابلدخل تصارحيه أنّ  أو الّتوزيع بعنوانا يطلب اليت لسنواتا
 . االدخار ذلك من

 1488اجلباية.  إدارة على حممول املربّر  غري الثروة ّنوّ  إثبات عبء إنّ  -
 ابألداء املطالبني على يشتطا مل  اجمللة نفس من 18 الفصل من  2 الفقرة وكذلك  القيمة  على  األداء  جملة  من  9 الفصل إنّ  -

 يعن ال  الفواتري تلك  من  نسخ تقدمي  فإنّ  لّتايلواب مشتيهتم أثقلت اليّت  املضافة القيمة على األداء مبالغ لتربير الفواتري أصول تقدمي 
املطال عدم أحقية  لثبات  األخرية كافية  هذه  أّن  ضرورة  اخلصم  توفّر  استحقاق  عدم  على  يتّتب  وال  األداء  طرح  يف  ابلضريبة  ب 

 1489. الطّرحعدم الستحقاق يف  األصول
 وسيلة ضمن يندرج ال العقار ثن يقبض  مل  أبنّه ابألداء املطالب والد إقرار  تضّمن والذي طبيعته يف املتنازع الكتب إنّ  -
 على ابلكتابة البيّنة قبيل من تعدّ  بل الشهود بشهادة املتعّلق عقودوال اللتزامات جملة من اثلثا 427 ابلفصل عليها املنصوص الثبات

 1490اجملّلة. نفس من  440للفصل طبقا مكتوبة حّجة مبقتضى إقرارا تعدّ  وكذلك الفصل نفس من  2الفقرة معىن

 
 2010جانفي   18بتاريخ  39844القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1483
 0102جويلية   15بتاريخ  310727القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1484
 2010ديسمرب  13بتاريخ  310846القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1485
 2010فيفري   1بتاريخ  310266القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1486
 2010مارس  1بتاريخ  310279القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1487
 2010ماي  10بتاريخ  310238القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1488
 2010فيفري   15بتاريخ  310220القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1489
 2010جويلية   15بتاريخ  310188القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1490
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 مجيع ابعتماد عليه املوظفة األداءات صحة يف للمنازعة القضاء إىل ابألداء املطالب جلوء دون حيول ال ابلدين العتاف إن  -
 1491قانوان.  له املخولة الثبات سائلو 

مل - الدارة  استناد  وضعّية    راجعةإّن  بشأن  معلومات  على  للحصول  الستقصاءات  على  ابألداء  للمطالب  اجلبائية  الوضعية 
اب احلقوق   49و 48 ابلفصلني عليها املنصوص القرائن استعمال حقّ  من به تتمّتع ما إطار يف يندرج إّّنا ألمراملعن  جمّلة  من 

 1492والجراءات اجلبائّية.  
األداء حممول على الدارة ابعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات    قاعدةإستقر عمل هذه احملكمة على اعتبار أن عبء إثبات   -

 عليها املنصوص الفعليةو  القانونّية القرائن إىل استنادا املستوجبة الضريبة وعاء حقيقة حمله لتحل ابلضريبة املطالب تصريح صحة عدم
 عن للحديث جمال ال فإنّه ولذلك والضريبة على الشركات  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص ال   43و 42 ابلفصلني

 على الثبات عبء حيمل حىّت  الصحيح املعامالت رقم  الدارة تثبت أن قبل ، من جمّلة احلقوق والجراءات اجلبائّية 65 الفصل
 بشىّت  وذلك احلقيقية موارده على الدليل إقامة أو الدارة إليه توصلت فيما الشطط إثبات عندها عليه يتوجب الذي لضريبةاب املطالب
 حكمه تعليل بشرط األصل قاضي إىل جديتها مدى تقدير يرجع و. اجلبائية املاّدة يف الثبات حريّة ملبدأ اعتبارا الثبات وسائل
 1493.التقدير يف فادح خطأ أو للوقائع حتريف من قضاءه يشوب ما حدود يف إالّ  الّتعقيب حمكمة من عليه رقابة وال مستساغا تعليال

ضّده  قيمة شراء العّقار فإّن ذلك ال يربّر توظيف األداء  عليه على النحو الذي    املعّقب لئن ال تغّطي احلجج اليت قّدمها   -
بقرار  قاعدةك 2001 سنة احلاصل العقار شراء مبلغ اعتبار على والقائمة تمدةاملع الطريقة أنّ  ضرورة االجباري التوظيف جاء 

لسنة التوظيف    الّسابقةال تستقيم واقعا وقانوان وكان من املتعنّي تقسيم تلك األرابح على السنوات    الّسنةبعنوان نفس تلك   للضريبة
  .1494اجلبائية  العدالة مبدأ تركيز يف رّعاملش الرادة استجابة القضاء وفقه االداري الفقه عليه استقرّ  ملا تطبيقا

 وذلك ابمللف صلأ وماله يتماشى مبا منها واالخذ نتائجه تقدير بسلطة يستقل فانه  االختبار، اىل املوضوع قاضي ركن مىت -
 هبا نريتست أن للمحكمة ميكن استقرائية وسيلة سوى ليس االختبار وان خاصة اجملال هذا يف  اجتهاد من له خمّول  هو ما حدود يف
 إحدى يف بّتت مىت األصل حملكمة خّول ولئن املشرع من جمّلة احلقوق والجراءات اجلبائّية، أن  66 الفصل أحكام من يستخلص .

 مبصاحل تستعني أن  احلساب إعادة تقتضي التوظيف أسس على تعديالت إدخال  ذلك ضوء على وقّررت أوالواقعية القانونّية املسائل
 إنّ . ابلضريبة املطالب قبل من ذلك يف طلب بتقدمي  الغرض لنفس خبري تعيني إىل جلوئها إمكانية قيد فإنّه عملّيةال بتلك للقيام اجلباية
ومقّيدة  حبتة مادية عملّية بوصفها املستوجبة املبالغ احتساب  إعادة بصورة إال يتعّلق ال الذكر سالف 66 الفصل أحكام تطبيق جمال

احملك توّلت  اليت  تنطبق اب ابلتعديالت  التوظيف ،وهي ال  إدخاهلا على أسس  اليت أتذن هبا   لّتايلمة  االخرى  االختبارات  على سائر 
 أو بتقدير حجية الواثئق احملاسبية  ةاملتعّلقالضريبة وأسسها وعناصرها املختلفة كذلك    قاعدةاحملكمة واهلادفة إىل إانرة سبيلها حول  

أحد  من بطلب أو نفسها تلقاء من سواء اخلربة أبهل تستنجد أن  احلالة هذه يف وعاملوض حملكمة جيوز إذ الثبات وسائل خمتلف
اليت حتّتمها   التحقيق  إجراءات  اختاذ  تقديرية يف  متلكه من سلطة  اجتهادها وعمال مبا  وفقا ملطلق   الّدعوى  طبيعةاألطراف وذلك 

 1495 .اجلبائية
 بعني أتخذ معّينة لجراءات وفقاتّم  ي أن  جيب ذلك فإنّ   املنشأ  بلد إىل  أموال إرجاع قبيل من ما  عملّية اعتبار فرض على -
 صاحب هبوية الدالء لعدم إثباته يقع مل  الذي األمر  وهو ووجهتها الرئيسي ومصدرها الرجاع  موضوع األموال طبيعة االعتبار
ومصدر األموال الواردة من اخلارج إن    ةطبيعكتب أو أي وثيقة أخرى تربز    كلّ التحويل ولغياب    عملّيةالذي مّتت لفائدته   احلساب

 املضّمنة احملاسبية التقييدات إن . اخلارج إىل منها املتبقي  اجلزء إرجاع عملّية تربير ميكن  حىت ذلك غري أو القرض قبيل من كانت
 منها التفّصي ميكنه وال ريبة،ابلض املطالب على حّجة القانونّية للطرق وفقا هبا الّتصريحو  الدارة لدى إيداعها مبجرد تصبح ابحملاسبة

 أنّ  ابعتبار احلال صورة غري وهي املتكّرر، وغري املتعّمد غري اخلطأ أو الثابت كالغلط واندرة استثنائية حاالت يف إال إليها التنكر أو
 

 2010جانفي   18بتاريخ  310158القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1491
 2010مارس  1بتاريخ  156310القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1492
نوفمرب    27بتاريخ  310094القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جانفي   18بتاريخ  310167القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1493

2010 
 2010ماي  10بتاريخ 310431و 310411القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1494
 2010أفريل  26بتاريخ  310066القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  1495
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 إرجاعا تكون  أن  تعدو ال ةعمليّ ال أبنّ  يتمّسك ظلّ  هو بل احملاسيب التقييد يف  الغلط أو اخلطأ إثبات إىل البّتة يسع مل ضده املعّقب
 "إسبانيا فروفيال" شركة لفائدة ضّده املعّقب هبا قام اليت التحويالت طبيعةل املثبتة واألدلة  احلجج غياب  ويف . مستوردة مالية ملبالغ

 من املذكورة التحويالت اعتبار فإنّ   بعنوانا، املورد من اخلصم ودفع أاتوات بعنوان  التحويالت هبذه الّتصريح سبق إىل كذلك لّنظرواب
 .1496وقانوان  واقعا طريقه يف يكون  املورد من للخصم اخلاضعة األاتوات قبيل

بتأييد نتيجة االختبار واحلط من األداء املستوجب استنادا إىل أرقام املعامالت التفصيلية اليت   الستئنافإن قضاء حمكمة   -
 املطعون  احلكم جيعل األرقام تلك صحة على للتدليل وثيقة أبية تدل مل ناأ واحلال املنتدب  اخلبري لدى ضدها املعّقب هبا  صّرحت

  1497الوقائع.  بتحريف مشواب فيه
ال  57 الفصل معىن على املقر بتحويل إعالما اجلبائية التصاريح تعترب ال -  طبيعينيمن جملة الضريبة على دخل األشخاص 

يف أجل    تقّدم  لإلعالم متمثلة يف توجيه رسالة مضمونة الوصول   معينة صيغة اشتط الفصل هذا ان  ضرورة والضريبة على الشركات
 مراقبة مكتب مبقر أودع ابألداء املطالب أن   وطاملا ذلك يف وصل األداءات واستالم مراقبةقانوين معني أو التحول مباشرة إىل مكتب 

 املنصوص لإلجراءات طبقا املقر ذلك بتغيري الدارة يعلم ومل نشاطه لعنوان  حتديدا تضمن ابلوجود تصرحيا لّنظراب له الراجع األداائت
  1498خمتارا. مقرا اعباره ميكن  وال ابلدخل  لّتصريحاب املضمن الشخصي ابلعنوان  معارضته ميكن  ال فانه الذكر سالف ابلفصل عليها

 الضريبة  من العفاء أو لتخفيض ا قصد احلقيقية موارده على الدليل إبقامة احلاالت مجيع يف ملزما ليس ابألداء املطالب إنّ  -
ال 67 للفصل طبقا عليه املوظف األداء  شطط إثبات ميكنه وإّّنا األشخاص  دخل  على  الضريبة  جملة  على   طبيعينيمن  والضريبة 

   1499للواقع. خمالفتها أو جديتها عدم وبيان  لتقدير مداخيله الدارة اعتمدهتا اليت الطريقة انتقاد عرب ،الشركات
ب - املسلم  حمكمة من  الجتهاد  املوكولة  الواقعية  األمور  من  هو  حجّيتها  وتقدير  اخلصوم  حجج  فحص  أّن  وقضاء  فقها  ه 

وال  يف ضعف أو التقدير يف فادح خطأ على حكمها انطوى إذا إالّ  الّتعقيب قاضي قبل من ذلك يف عليها رقابة املوضوع 
 1500التعليل. 
  والضريبة على الشركات   طبيعينية الضريبة على دخل األشخاص الجمل  من  43 الفصل خالل من الدارة املشرع مّكن لئن -

 65 الفصل خالل  من ابألداء املطالب مّكن املقابل يف أنه إال هبا مصرح غري مداخيل وجود على  كقرينة الثروة ّنو طريقة اعتماد من
 ّنوا الدارة اعتربته ما متويل يف موارده على يدل مبا ابالدالء وذلك القرينة تلك دحض  من اجلبائية واالجراءات احلقوق جملة من

 1501للثروة.
 للطرفني لّنسبةاب رمسي ككتب إعتمد العتاف بغري ولو قانوان صّحته ثبتت أو اخلصم به اعتف إذا يالّرمس غري  الكتب إنّ  -
 ومن وورثتهم املتعاقدين بني عتربم يالّرمس غري الكتب اتريخ إنّ  . التاريخ خيصّ  ما عدا وبياانت شروط من تضّمنه ما مجيع يف وغريمها

 يوم من : ةالّتالي التواريخ من إال الغري على حّجة املذكور  التاريخ يكون  وال مدينهم عن وابلنيابة خاّصة بصفة منهم حقوق هلم اجنرّ 
 من أو  الكتب ىعل الطالع اتريخ من أو عمومي مأمور يد حتت  الكتب إيداع يوم األجنبية، من ابلبالد أو بتونس الكتب تسجيل

 1502األجنبية.  ابلبالد أو بتونس قاض من  أو بذلك املأذون  العمومي املأمور من به التعريف اتريخ
 اال القانونّيةو  الفعلية القرائن على االعتماد لالدارة اجلبائية  والجراءات احلقوق جملة  من 38 الفصل مبقتضى املشرع خول لئن -     

 1503املستوجب.  االداء احتساب يف اعتمادها ومدى وجاهتها مدى عند يتوقف الذي ضيالقا  لرقابة خاضعا يظل ذلك  أنّ 

 
 2010نوفمرب  27  بتاريخ 310124القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1496
جويلية    15بتاريخ  310136القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جويلية   15بتاريخ  310135القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1497

2010 
 2010ماي  8بتاريخ  310144عقييب الصادر يف القضّية عددالقرار الت 1498
 2010أفريل  26بتاريخ   310151القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1499
 2010فيفري   1بتاريخ  310209القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1500
 2010أفريل  26بتاريخ  310211القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1501
 2010جوان   21بتاريخ  310672لقرار التعقييب الصادر يف القضّية عددا 1502
 2010ديسمرب  31بتاريخ  310978القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1503
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 للمطلب اجلبائية الوضعية تعديل اجلباية ملصاحل اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من   38و 6 الفصلني أحكام خولت لئن -
 تكون أن من  الدارة  يعفي ال ذلك  أن إال  سليمة انونيةق حسابية وجود  عدم صورة يف والفعلية القانونّية القرائن على اعتمادا ابلضريبة

 والتعسف العتباط من توقيا الواقع من وقريبة اثبتة مادية عناصر على ومؤسسة ومتظافرة ومتعددة منضبطة طرفها من املعتمدة القرائن
  1504.النصاف وعدم

 مصاريف طرح يف ابألداء املطالبة حقّ  ثباتل يكفي ال ابحملاسبة املصاريف تلك وتضمني سفر وتذاكر فواتري تقدمي  إنّ  -
  1505.بنشاطها املصاريف تلك ارتباط إثبات جيب وإّنا اخلارج إىل السفر
 

 : ابملصادقة على تقارير االختبار   ةاملتعل ق اتالن زاع: القسم الثالث
 

 : التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 الختبار إليها توّصل اّليت النتائج على العتماد مدى  تقدير يف الكاملة الّسلطة هلا موضوع قاضي بصفتها الستئناف حمكمة -
 أو للوقائع حتريف  أو للقانون  خرق على حكمها انطوى إذا إالّ  الّتعقيب قاضي طرف من ذلك يف عليها رقابة وال العقار قيمة لتقدير
 أمر هو إختبار إبجراء الذن . ن القانو  مقتضيات مع يتوافق تعليال موقفه تعليل بشرط  و التعليل يف ضعف أو التقدير يف فادح خطأ

 1506تقدير جديّة الطلب ووجاهته.  ويف ابلختبارات الذن  مالءمة تقدير يف  سلطة من به تستقل مبا املوضوع حمكمة لجتهاد موكول
 حينما فيه املطعون  احلكم حمكمة على تثريب ال فإنه اثبتة ووقائع معطيات إىل واستند ابجلدية االختبار تقرير اتسم طاملا-

 1507مؤسسا واقعا وقانوان.  لتّايلنتائجه وكان حكمها اب اعتمدت
 االختبار اعتماد يف لّنظراب املختّصة للمحكمة املخّولة  الّسلطة مع يتعارض ال االختبار إىل اللجوء يف لإلدارة املخّول احلقّ  إنّ  -

  1508استبعاده.  أو قانوين أو ماديّ  خطأ يشوبه املذكور الّتقرير أنّ  هلا تبنّي  إذا ختباراال إبعادة املطالبة أو

 

 
 قضاء السندات التنفيذية:اخلامسباب ال              

 

 ابإلجراءات :   ةاملتعل ق املبادئ  :  األو ل القسم 
 

 :بشروط إصدار السندات التنفيذية ةاملتعل قاإلجرائي ة املسائل  : األو ل الفرع 
 

 ة : الّتاليإنتهت احملكمة يف هذا اخلصوص إىل إقرار املبادئ 
 

 العمل هبا اجلاري داريّةال للتاتيب وفقا املعنّي  املالّية   قابض  مبعىن املختص  املالّية  قابض  عن  صادرة تكون  أن  جيب اللزام بطاقة-
 1509اجلميع.  لدى ومعلومة مسّبقا مضبوطة ترابية ئرةدا حدود يف تلك بصفته له املخّولة الصالحيات وميارس املذكور املنصب ليشغل
 ابعتباره الوايل إىل الجتماعي للّضمان  الوطن الّصندوق من عّدةامل اجلرب بطاقات على التنفيذية الضبغة إضفاء سلطة تعود  -

 الّشؤون  وزير عن يابةابلن  بتونس الجتماعّية الّشؤون  مديرة هي انفذة االلزام بطاقة صري من ان  وطاملا مفوض اختصاص صاحب

 
 2010مارس  1بتاريخ  39571القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1504
   0102فيفري   1بتاريخ  39885القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1505
 2010جوان   7بتاريخ  310567القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1506
 2010ماي  8بتاريخ  310246القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1507
 2010أفريل  26بتاريخ  310408القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1508
ديسمرب   20بتاريخ  311313القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  20بتاريخ  311312القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1509

2010 
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 وليس عن الوايل فإن البطاقة تكون حمالة ابلصبغة التنفيذية من قبل سلطة غري خمتصة وكان على احملكمة ان تبطلها خلرق الجتماعّية
 1510األصل. يف اخلوض إىل حاجة دون  العام النظام متعلقات  من تعد اليت الختصاص قواعد
 6 يف املؤرخ 1996 لسنة 86 عدد ابلقانون  نّقح مثلما عمومّيةال  احملاسبة جملة  من 26 الفصل مقتضيات من يستخلص -
 1511التنفيذية.  ابلصبغة لكساءها اللزام بطاقة إمضاء صالحية اجلهوي املال ألمني يفّوض أن  املالّية لوزير جيوز أنه  1996نوفمرب
 أنّ  على عمومّيةال احملاسبة جمللة واملتّمم ملنّقحا 1996 نوفمرب 6 يف املؤرّخ 1996 لسنة 86 عدد القانون  من 6 الفصل نصّ -
 ويؤخذ       ."   ذلك يف املالّية  وزير له فّوض من أو املالّية   وزير" بعبارة تعّوض عمومّيةال  احملاسبة مبجلة ذكرها الوارد املالّية  وزير عبارة

 يصدره منه صريح تفويض  على بناء لّنظراب إليه الراجعني وظّفنيامل من غريه إىل صالحياته بعض  إسناد املالّية لوزير ميكن أنّه تقّدم  ممّا
 احملاسبة جملة من خامسا 28 الفصل ضمن وضبط الذكر سالف املالّية  قانون  من  72 الفصل مبوجب املشرّع تدّخل طاملا  .الغرض يف
 15 يف املؤرّخ األمر  من 2 الفصل حكامأ فإنّ  للمدين وإبالغه التنفيذي السند إصدار قبل اتّباعها الواجب الجراءات عمومّيةال

 ذلك بعد الّصادرة اللزام بطاقات على لالنطباق جماال جتد وال ضمنيا منسوخة تصبح املعّقب قبل من هبا املتمّسك 1936 جوان 
   1512املاثل.  الّنزاعلبطاقة اللزام موضوع  لّنسبةمثلما هو الشأن اب  التنقيح
 إعالم توجيه  إلزام لبطاقة املصدرة اجلهة على أوجب املشرّع أن  عمومّيةال احملاسبة جملة من خامسا 28 الفصل أحكام من يّتضح-

 املدين استجابة عدم صورة يف الوصول مضمون  يكون  اثن  إعالم توجيه مث  أوىل، مرحلة يف منه املطلوبة املبالغ مجلة يف املدين إىل أّويل
 مضمون  والعالم األّويل العالم توجيه أن  احملكمة هذه قضاء يف املقّرر من نّهإ. الشهر عن يقلّ  ال أجل مرور بعد األّول لإلعالم
 تبليغ قبل استيفاؤه  يتعنّي  وجوهري وجويب إجراء هو إّنا عمومّيةال احملاسبة جملة من خامسا 28 الفصل يف عليهما املنصوص الوصول

 .1513السند  ذلك إبطال إىل  به التقّيد عدم ويؤدي التنفيذي السند
 حماسيب حبساابت املثقلة الديون  ابستخالص املتعّلقو  1936 جوان  15 يف املؤرخ األمر من 2 الفصل أحكام من تفاديس-
 املبلغ بدفع ملطالبته  املدين إىل جماين تنبيه توجيه حكم ملخص  أو  جرب  تذكرة  أو  إلزام بطاقة إصدار قبل اشتط  املشرع أن  املالّية  الفروع

 املوجه للتنبيه استجابته عدم صورة يف وذلك املستوجب التنفيذي السند إصدار قبل أيم ثانية قدره أجل من ومتكينه بذمته املتخلد
 .1514إليه

 منشأة تعترب  واليت إداريّة صبغة تكتسي ال عمومّية مؤسسة ابعتباره الجتماعي للّضمان  الوطن الّصندوق خلصوصية اعتبارا-
 الذي تضّمن أحكاما  1960ديسمرب    14املؤرخ يف    1960لسنة    30و القانون عدد  ، فإّن املشرع خّصه بقانون خاص هعمومّية 
 .1515التنفيذي للسند إصداره قبل إتّباعها الواجب والجراءات ديونه استخالص بطرق يتعّلق فيما خاصة
 فإنّ  واستخالصهالديونه    الّدولةف العام بنزاعات  كلّ إجراءات خاصة تنظم تتبع امل  1988مارس    7طاملا مل يتضمن قانون    -
 عمومّيةال واجلماعات  الّدولة ديون  على املنطبق العام النص  ميثل ابعتباره منطبقا يظلّ  عمومّيةال  احملاسبة جملة من خامسا 28 الفصل

 السندات لصدار الّسابقة الجراءات تعّد    .ديونا استخالص إجراءات ينظم خاص نصّ  يوجد مل ماكلّ  عمومّيةال  ؤّسساتاملو 
 النظام متعلقات من اعتبارها ميكن اليت اجلوهرية املسائل من عمومّيةال  احملاسبة جملة من خامسا 28 ابلفصل عليها املنصوص فيذيةالتن

 تلقاء من ولو إاثرهتا للقاضي ميكن  كما الّتعقيب أمام ولو الّتقاضي أطوار من  طور أيّ  يف إاثرهتا اخلصوم إبمكان  واليت العام
 .1516نفسه 
 
 

 
 2010ماي  27بتاريخ 39981القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ماي  27بتاريخ  310000القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1510
 2010ماس  1خ بتاري  310090القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1511
 2010نوفمرب   13بتاريخ  310134القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1512
 2010جوان   21بتاريخ  310673القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1513
 2010ماي  24بتاريخ  310754القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1514
 2010ديسمرب  13بتاريخ  931106القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1515
ديسمرب   27بتاريخ  311242القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  27بتاريخ  311241القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1516

2010  
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 : ابإلعرتاض على السندات التنفيذية   ةاملتعل قاإلجرائي ة املسائل  :  اينالفرع الث 
 

 ة : الّتاليإنتهت احملكمة يف هذا اخلصوص إىل إقرار املبادئ 
 

 التثبت وعلى عليه املعتض التنفيذي للسند ارجّيةاخل الشرعّية تفّحص  على يقتصر االستخالص بنزاع املتعّهدة احملكمة نظر  -
 احملكمة نظر أنّ  حني يف جزئية، أو ّيةكلّ  بصفة به الوفاء  يقع ومل الّتقادم مبوجب ينقض  ومل مستحّقا يزال ال به املطالب الدين أنّ  من

 صّحة أو سالمة ومن التوظيف قرار شرعّية من التثبت  إىل ينصرف به ةرتبطامل واخلطاي األداء أبساس ةاملتعّلق اتلّنزاع اب املتعّهدة
 يستتبع الذي األمر املستوجب، األداء احتساب يف الّنظر وإعادة فيها املعتمدة والطريقة وإجراءاهتا أسسها يثح من التوظيف عملّية
 القاضي به وخيتصّ  االستخالص نزاع نطاق يف يندرج إّّنا جزئيا أو ّياكلّ  اجلبائي ابلّدين الوفاء حصول مدى من التحّقق أبن  القول

ة به، ابعتبار أن املسألة املشار إليها ال صلة هلا  رتبطنزاعات أساس األداء واخلطاي امل جمال  من خيرج و فه مثّ  ومن ،الّنزاع بذلك املتعّهد
 1517اجلبائي. الدين استخالص تتّبع نطاق يف املّتخذ التنفيذي الّسند شرعّية مدى بفحص  تتعّلققرار التوظيف وإّنا  شرعّيةمبدى 
 التثّبت وعلى  عليه املعتض التنفيذي للسند ارجّيةاخل  الشرعّية تفّحص  على يقتصر االستخالص بنزاع املتعهدة احملكمة نظر إنّ -

 سالمة يف البتّ  دون  جزئية، أو يةكلّ  بصفة به الوفاءتّم  ي  ومل التقادم مبوجب ينقض  ومل مستحّقا يزال ال به املطالب الدين أنّ  من
 خاصة إبجراءات املشرع أفرده الذي األداء قاعدة بنزاع لتعّلقه صهااختصا عن خيرج ذلك  ألنّ  احتسابه يف الّنظر إعادة أو التوظيف

 1518اجلباية. والجراءات احلقوق جملة ضمن به
 إعتاض يف نظرها مبناسبة به اللتزام احملكمة على يتعني أساسيا إجراءا رافعةامل جبلسة املقرر املستشار تقرير إىل الستماع يعد  -

 وإّنا كتايب تقرير بتحرير املقرر املستشار قيام ذلك  عن يغنيها وال عمومّيةال احملاسبة جملة ألحكام طبيقات إصدارهامّت   إلزام بطاقة على
 احملاسبة جملة  من 27 الفصل أحكام خرق إىل يؤدي املذكور الجراء تطبيق عدم فإن  لّتايلواب عاّمةال ابجللسة بتالوته العربة

 1519عمومّية ال
 لجراءات اللزام  بطاقة على ابالعتاض ةاملتعّلق اتالّنزاع  ماّدة يف األحكام إصدار خيضع أنّ  على احملكمة هذه عمل استقرّ  -
 من أنّه كما،العمومي املّدعي رأي أخذ وكذلك عاّمةال ابجللسة تالوته تقع الذي فكلّ امل احلاكم تقرير إىل االستماع بينها من أساسية
 إجراءاهتا صحة على الوقوف من ميكن مبا إصدارها بكيفية ةاملتعّلق ياتشكلال على التنصيص  األحكام تتضمن أن  األصولية القواعد

 من الجتماعي للّضمان  الوطن الّصندوق ألعوان  القانون  أجازه ما. املنتقد احلكم بطالن  عنه يتتب  الجراء هبذا الخالل  وأنّ 
 تلك شرعّية على الرقابة صالحية من القانون  به أانطها ملا القضائّية الّسلطة ممارسة دون  حائال يقف ال يةالّرمس احملاضر حترير إمكانية
 يفقد ذلك خبالف القول وأن  ملشروعيتها القاضي تدقيق ضد حمصنة داريّةال األعمال تلك جيعل أن  حال أبية ميكن وال األعمال
  1520الدارة. أعمال على القضائّية الرقابة جدوى
 بطاقة تبليغ  اتريخ من  أشهر ثالثة أجل يف يده حتت  للمعقول ميكن أنّه عمومّيةال  اسبةاحمل جمّلة من 31 الفصل أحكام تقتضي-
 1521ابلتتّبع.  القائم العمومي احملاسب مقرّ  بدائرهتا يوجد اّليت الستئناف حمكمة لدى فيها الطّعن اللزام
 ضّده املعتض إبعالم وذلك عنه بريالتع  اتريخ من يكون  العتاض أجل احتساب أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ -
 لتاريخ لتّايلاب أتثري وال احملكمة خارج الطرفني بني شكل تت اخلصومة أن  ضرورة معينة جللسة واستدعائه العتاض مستندات وتبليغه

 1522بكتابتها.  قضّيةال  وتضمني نشر
 والتمسك إاثرهتا للمحكمة يسوغ ال مثّ  ومن العام  ابلنظام تتعّلق ال الّتايب الختصاص قواعد أنّ  وقضاء فقها عليه املتفق من-

  1523خمالفتها. على التفاق للخصوم جيوز إذ تلقائيا هبا
 

 2010جوان   21بتاريخ  310663القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1517
 2010نوفمرب   22بتاريخ  310362قضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف ال 1518
مارس   1بتاريخ  310100 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جويلية   15بتاريخ  310580القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1519

 2010أكتوبر  18بتاريخ  311098القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010
 2010نوفمرب   22بتاريخ  310995لصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب ا1520
 2010نوفمرب   22بتاريخ  310226القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1521
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310933القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد1522
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 إال شؤونا تباشر ال املعنوية الذات أن  ابعتبار للشركة القانوين املمثل شخص  عن نيابته من مستمد لّدعوىاب احملامي قيام إن -
 يف بيانه فان االعتاض على بطاقة اللزام من املمثل القانوين للشركة عن طريق حماميه يكون بواسطة ممثلها القانوين وبناء على ما سبق 

  1524. القانونّية الناحية من طريقه
 

 : ابألصل  ةاملتعل ق املبادئ    :  القسم الثاين
 

 ة : الّتاليلقد توّصلت احملكمة يف هذا الطار إىل أتكيد وإقرار املبادئ 
 

 جرب مبقتضاها  يقع اليت األخرى التتبع سندات من كغريها تنفيذي إداري سندا القانونّية الناحية من تعدّ  اجلرب بطاقة إنّ   -
 1525. عمومّيةال  احملاسبة جملة من  26الفصل معىن على عمومّية ديون  من بذمتهم ما تسديد على املطلوبني

 يف حمّقة تكون  فإّنا عّقاري ابعثا بصفتها الصناعّية قاريّةعال والوكالة ضّدها املعّقب بني مربم بيع بعقد اجلرب بطاقة تعّلقت طاملا  -
 1526الستثمارات.  تشجيع جمّلة من  58الفصل طبق القار ابملعلوم تسجيله
 هلم املخولة للصالحيات تطبيقا احمللفون  اقبون رّ امل يعدها اليت راقبةامل بتقارير تضمينه يقع ما أن  اعتبار على القضاء فقه استقر-
 يف الجتماعي الّضمان  أبنظمة املتعّلقو  1960 ديسمرب  14 يف املؤرخ 1960 لسنة 30 عدد القانون  من 16 لالفص مبوجب

 الثبات وسائل بشىت للدحض  قابال يبقى بل نائية صبغة يكتسي ال الجتماعي الّضمان  أنظمة تطبيقب  ةاملتعّلق املخالفات شأن 
 أو يعّدهلا أو احملّلف اقبرّ امل إليها توصل اليت النتائج يلغي أن  واسعة صالحيات من ميلكه مبا املوضوع لقاضي جيوز كما املمكنة،
 1527جزئيّا.  أو ياكلّ  عليها يصادق
 املذكورة البطاقة سند الّدين استخالص تتّبع عن عمومّيةال املؤّسسة ختّلي يعن ال  يشكل لسبب االلزام بطاقة ببطالن  القضاء-
 للّسند املصدرة اجلهة مينع ال ّيةشكل ألسباب اجلربي الّتوظيف سند إببطال قضائي حكم صدور إنّ   .القانون  حبكم جببايته امللزمة

 اّتصال قاعدةل خمالفة ذلك  يف يكون أن  دون  الّدين نفس استخالص بتتّبع يتعّلق تصحيحي توظيف سند إصدار من املذكور
 1528القضاء. 

تعترب من ق- تنفيذي وال  تعترب سندا إداري  اّليت هتدف إىل محاية حقوق  بطاقة اجلرب  التحفظية  الوطن   الّصندوقبيل الجراءات 
  1507عدد  ألمرل  تطبيقاانهيك وأّن دين هذا األخري اثبت قانوان وجمّسم يف كتب االتفاق املربم بني الطرفني    الجتماعي  للّضمان 

ونظام   الجتماعي  الّضمان ان إشتاكات أنظمة  ي خلطاي التأخري بعنو كلّ بطرح    املتعّلقو   2007جوان    25املؤرّخ يف    2007لسنة  
تعلق   القانونّيةمنه أّن إجراءات التتبع    5اّلذي اقتضى الفصل    املهنّيةاض  األمر عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل و   الّتعويض 
قبل   التتبع د  كلّ إزاء    الجتماعي  للّضمان الوطن    الّصندوقمن  الدين ومصاريف  أصل  يقوم خبالص  أقساطا مدين  أو  فعة واحدة 

 1529ضّده.  املعّقبلصدار بطاقة جرب يف حق  الّصندوقإلتجاء يف هذه احلال شهرية وفقا لآلجال احملددة بروزانمة الدفع مبا ال يربّر 

 

 
 2010ديسمرب  27بتاريخ  311174القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1523
 2010ماي  10بتاريخ  39868ار التعقييب الصادر يف القضّية عددالقر  1524
 2010جوان   7بتاريخ  310964القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1525
 2010نوفمرب   1بتاريخ  310975القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1526
أفريل  26بتاريخ  310735القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010أفريل  26بتاريخ  310734القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1527

2010 
 2010ديسمرب  13بتاريخ  311195القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1528
 2010جوان   7بتاريخ  310963 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1529



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 195 

 املهني ةقضاء اهليئات  : الس ادسباب ال                  
 

 : الرتسيم:  األو ل القسم 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  اّدةامل يف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 مصادق املوضوع يف اتفاقية وجود أجنبية هليئة اتبع حمام مبكتب ينمر الت  يف احملامي قضاها اليت املدة العتبار املشرع اشتط-
 بحتص املعّقب وضعية فإن ذكر ما حنو على العدل وزارة طرف من عليه مصادق اتفاق غياب ويف العدل وزارة طرف من عليها

من  الثالث ابلفصل عليها املنصوص التسيم لشروط مستوفيا يكون  أن  جيب لّتايلواب ننيمرّ املت احملامني جبدول التسيم طالب كوضعية
 1530قانون احملاماة. 

 لسنة 87 عدد القانون  وإمتام بتنقيح املتعّلق 2006 ماي 15 يف املؤرخ 2006 لسنة 30 عدد القانون  من 4 الفصل تضّمن-
 بتنظيم مهنة احملاماة أحكاما انتقالية احتفظ مبوجبها حبق التسيم مباشرة جبدول احملامني  املتعّلق  1989سبتمرب    7ؤرخ يف  امل  1989

 من سنوات أربع أقصاه أجل يف يتحصل من  كلّ  احلق هبذا حيتفظ كما احملاماة ملهنة للكفاءة ةالّتونسي الشهادة على  املتحصلون 
 مع القانونّية العلوم أو احلقوق يف املاجستري أو املعمقة الدراسات أو الدكتوراه شهادة على التنفيذ زحي القانون  هذا دخول اتريخ

   4 الفصل يتعرض مل لئنو  .القانونّية العلوم أو احلقوق يف األجنبية الّشهائد من يعادهلا ما أو القانونّية العلوم أو احلقوق يف األستاذية
 جبدول املباشر التسيم حبق يتمتعون  كانوا الذين املاجستري أو املعمقة الدراسات شهادة على تحصلنيامل  وضعية إىل صراحة املذكور
 إرادة عن ابلضرورة  ينمّ  ال  ذلك  أنّ  إالّ  الكفاءة شهادة على للمتحصلني لّنسبةاب الشأن  هو مثلما القدمي  النظام ظلّ  يف احملامني

 سنّ  وراء من حتقيقها إىل املشرع يرمي اليت الغاية وإىل  ذاته الفصل صياغة إىل لّنظراب وذلك ابحملاماة التسيم إمكانية من إقصائهم
املذكورابلقانو  االنتقالية األحكام  اليت الّشهادات ضمن املعمقة الدراسات شهادة إىل همن 4 الفصل صلب الشارة أنّ  لكذ  .ن 

 عدد األمر صدور منذ عّوضت قد  الشهادة هذه أنّ  واحلال رةمباش التسيم حبق  سنوات أربع أجل  يف عليها يتحصل من كلّ  حيتفظ
 املتحصلني استيعاب حنو  اجتهت  املشرع نية أبنّ  ، تنبئ "املاجستري" بشهادة 2001 أكتوبر 31 يف املؤرخ 2001 لسنة   2493

 يتحّصل أن  القانونّيةو  الواقعية حيتنيالنا من طالب أليّ  ميكن ال أنه به، طاملا املضمنة االنتقالية األحكام صلب املعنّية الشهادة على
 من الالزمة اجلدوى العبارة هذه إعطاء يقتضي ما وهو  املعمقة الدراسات شهادة على 2006 لسنة 30 عدد القانون  دخول بعد

 من  كلّ و  حصلني املت  ذاته الوقت يف تشمل أنا على مقتضياته بتأويل إالّ  ممكنا ذلك  يكون  وال إليه املشار الرّابع ابلفصل استعماهلا
 الشرط أنّ  الذكر سالف 4 الفصل مقتضيات من  يستخلص  .سنوات أربع أقصاه أجل يف به الواردة الّشهادات إحدى على يتحّصل

 على املتحصلني على سوى ينطبق ال العلمّية الشهادة على احلصول اتريخ من أشهر الثالثة أجل  خالل التسيم مطلب بتقدمي  املتعّلق
 هتطبيق ميكن وال التنفيذ حيز 2006 ماي 15 يف املؤرخ 2006 لسنة 30 عدد القانون  دخول  بعد املاجستري أو هالدكتورا شهادة

  1531التاريخ.  ذلك قبل العلمّية شهادهتم على احلائزين على
 بعض  يف  تدّرسو  القانونّية والعلوم احلقوق دراسة إطار يف تندرج السياسية العلوم شعبة أن  على احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ -

 أن على  عالوة السياسية والعلوم احلقوق يف األستاذية على  ابحلصول وتتوج اجلامعية الدراسات من الثانية رحلةابمل اجلامعية ؤّسساتامل
 شأن  كذل يف شأنا احلقوق ماّدة يف السياسي ابلبعدتّم  هت  صرفة حقوقية زاوية منتّم ي املذكورة ؤّسساتامل يف السياسية العلوم تدريس

 .1532احملاماة  مبهنة للقبول لّنسبةاب إشكال أي تثريا مل اللتني الجرام علوم شعبة أو عمومّيةال  واملالية الدارة شعبة
بعدم جواز اجلمع بني مهنة احملاماة ومهنة أخرى يرتبط ابملباشرة    املتعّلقمن قانون احملاماة و   22إّن الشرط احملدد صلب الفصل  -

 املباشرين احملامني إال  هتم ال 22 الفصل أحكام إنّ . القانون  نفس من 3 الفصل صلب  حصري املضبوطة تسيمال بشروط  له صلة وال

 
 2010ماي  8بتاريخ  310067القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1530
  2010مارس  1بتاريخ  310212القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جوان   7بتاريخ  310466القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1531

 2010جوان   7بتاريخ  310443القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو 
 2010جوان   7بتاريخ  310443القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جوان   7بتاريخ  310412القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1532

 2010جويلية   15بتاريخ  310776القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو 
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 أخرى مهنة أي وبني املهنة هذه بني اجلمع منه األوىل ابلفقرة عليه املنصوص الستثناء عدا عليهم حيجر والذين احملاماة ملهنة فعليا
 من 3 الفصل أحكام إىل ترسيمهم بشروط يتعّلق فيما  خيضعون  الذين احملامني جبدول سيمالت  طاليب ختص  ال أحكام وهي مأجورة

سم مرّ حمامي مباشر هو ابلضرورة    كلّ ولئن كان    . التسيم شروط من كشرط مهن نشاط مزاولة عدم يشتط مل والذي القانون  نفس
 احملاماة، فإذا ملهنة فعليا ممارسا يكون أن  دون  مسامرّ  يكون  أن  ألمراب للمعن ميكن أنه جبدول احملامني فإن العكس ليس صحيحا طاملا

 القانون  من 22 الفصل أحكام طائلة حتت يصبح فإنه املهنة هلذه الفعلية ابملباشرة احملامني جبدول  ترسيمه ألمراب املعن أتبع ما
 1533ابلتحجري.  املتعّلق املذكور
 ضبط على  تقتصر االعتبارية الذوات من غريها أو املهنّية للهيئات الّداخلّية مةاألنظ أنّ  على  الداري القضاء وفقه الفقه استقر-
 أن  لّتايلاب هلا ميكن وال معه وعالقاهتم منخرطيه أو أعضائه بني التعامل وطرق املذكور يكلاهل سري لقواعد املنظمة الّداخلّية التدابري

 ألشخاص القانونّية راكز امل يف  أثرا حتدث  أن شأنا ومن  عام شكلب لقطاعل أو لنشاطه املنظم التشريعي الطار  عن  خترج قواعد تسنّ 
 فصال احملاماة ملهنة املنظم القانون  تضّمن    .احملاماة مهنة يف التسيم لطاليب لّنسبةاب الشأن  هو كما اهليئة، تلك  جتاه غريا يعتربون 
مباشر أن يدفع   حمام كلّ  على أوجب الذي 61 الفصل وهو امنخرطيه من أموال استخالص للمحامني وطنّيةال للهيئة خيّول وحيدا

 إحداث احملاماة ، يف حني مل خيول قانون عاّمةالسنة معلوم االشتاك السنوي الذي حتّدده اجللسة    كلّ للهيئة خالل شهر أكتوبر من  
 للهيئة الّداخلي ابلنظام عليه املنصوص التسجيل معلوم أداء شرط نّ إ  .الّداخلي النظام مبوجب مقداره وحتديد سّنه يقع تسجيل معلوم

 دون  حيول أن  شأنه من إضايف لشرط وإحدااث احملاماة ملهنة املنظم القانون  من 3 الفصل ملقتضيات تضييقا ميثل للمحامني وطنّيةال
 1534احملاماة.  قانون  من  3ابلفصل عليها املنصوص التسيم شروط فيهم تتوفر ممن املتشحني بعض  ترسيم
 ون مرمسّ  هم الذين األشخاص ختصّ  أي احملاماة مهنة مباشرة سلفا تفتض اّليت املباشرة عدم على الحالة بني التمييز يّتجه -

 للمحامني والذين ابشروا املهنة وبني التسيم ابجلزء الثاين من جدول احملامني الذي ال يقتضي املمارسة  وطنّيةجبدول احملامني ابهليئة ال
  1535لمهنة. ل الّسابقةو  الفعلية
 التنفيذ حّيز 2006 لسنة 30 عدد القانون  دخول بعد القانونّية العلوم يف أو احلقوق يف  املاجستري على املتحصل منح املشرّع-

 دون  العلمّية شهادته على حصوله اتريخ من أشهر ثالثة أقصاه أجل يف ترسيمه مبطلب تقّدم  ي أن  على احملامني جبدول التسيم حق
 يتعّلق فإنّه القضائّية العطلة احتساب لعدم احملاماة قانون  من 8 الفصل إشارة أما األجل، لذلك قاطع  حدث أيّ  على التنصيص 

 احملاماة ملهنة املنظم القانون  من الرّابع الفصل يتضمن مل.فحسب التسيم مطلب  يف للنظر  بشهرين واملقّدر اهليئة جمللس املمنوح ابألجل
 وأنّه خاصة ،العلمّية  الشهادة على حصوله اتريخ من انطالقا التسيم لطالب املمنوحة أشهر الثالثة لأج يف التمديد جييز استثاء أي
 آخر  شخص  بواسطة مطلبها تقدمي   ضدها املعّقب إبمكان  كان  لّتايلواب ومباشرة شخصية بصفة التسيم مطلب  تقدمي  يشتط ال
 1536الربيد.  عرب أو للغرض فهكلّ ت

 

 : الت أديب : القسم الثاين
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
أو جمّردة إال يف حالة وجود    عاّمةإصدار قواعد    لّتايلوال جيوز له اب  عاّمةاألطباء ال ميارس سلطة ترتيبية    ماّدةاجمللس الوطن لع-
 عدد القانون  من 15 الفصل عليه نصّ  ما فإنّ  املعّقب انئب هب متّسك ملا وخالفا. ترتييب أو تشريعي نص  مبوجب الغرض يف أتهيل
 الوطن اجمللس أنّ  من وتنظيمهما األسنان  وطب الطب مهنيت مبمارسة املتعّلق 1991 مارس 13 يف املؤرخ 1991 لسنة 21

 اجلزاءات من  شاء ما إىل إخضاعمو  اللتزامات من شاء ما منظوريه حتميل له خيّول تشريعيا أتهيال  مينحه ال عمادةال أموال يف يتصّرف
 إلزام إبقرار األطباء عمادةل الوطن اجمللس تدخل   .تكاليفه  يف ابملسامهة الّتأديب جملس على احملالني  األطباء إلزام إقرار لّتايلاب خيّوله وال

 ةاملتعّلق الواثئق مجيع على  الّطالع يف حّقهم من حرمانم  يقع فإنّه وإالّ  تكاليفه يف ابملسامهة الّتأديب جملس على احملالني األطباء
 

ديسمرب   27ريخ بتا 310522القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010جوان   7بتاريخ  310425القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1533
 2010نوفمرب   27بتاريخ  310687القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و  2010

 2010نوفمرب   27بتاريخ  310687القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1534
 2010نوفمرب   22بتاريخ  311190القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1535
 2010جويلية   15بتاريخ  39677ة عددالقرار التعقييب الصادر يف القضيّ  1536
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من القانون   31التشريعية وعلى خرق للفصل    الّسلطة اختصاص على اعتداء على منطوي منها،  نسخ وأخذ إليهم املنسوبة ابلتهمة
 1537الذي هو مبدأ دستوري.  الّدفاعسالف الشارة وإخالل خطري مببدإ حقوق 

ية فإن عدم صدور قرار كتايب  األّول األحباث لجراء املقرر العضو لتعيني معينة ةيشكل صيغة  على 67 الفصل ينص  مل طاملا -
من قانون احملاماة أنه جيب استدعاء احملامي للمثول   68يستخلص من الفصل  . ية  التّأديب ابملهمة املذكورة ال يعيب إجراءاته    تكليفهل

 ويعد األقل على يوما عشر خبمسة اجمللس انعقاد موعد قبل لبلوغاب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع العالم  الّتأديبس  لأمام جم
احتامها   اجلوهرية الجراءات من املذكور يوما عشر15 أجل العميد  على  تيعني  األساسية  لّضماانواب  الّدفاعحبق    لتعّلقهااليت  ت 

  1538دفاعه. وسائل دلعدا كاف أجل من متكينه بغاية الّتأديباملكفولة قانوان للمحامي احملال على جملس 
مسألة تقدير احلجج املقّدمة من األطراف توصال إىل إثبات األخطاء أو نفيها هي مسألة موضوعية وتبقى من أنظار قاضي   -
 للقانون  خمالفة من قضاءه يشوب ما بقدر إالّ  خبصوصها املوضوع قاضي إليه توصل ما إىل متتدّ  ال الّتعقيب قاضي رقابة وأنّ  األصل

 1539للوقائع أو خطإ فادح يف التقدير.حتريف  أو
 قرار اأم   للمحامني وطنّيةال اهليئة جملس اختصاص من هي اّليت ّيةالّتأديب  العقوابت طائلة حتت تكون  اّليت املسلكية األخطاء-

  1540.اجلهوية الفروع جمالس اختصاص منفهو  املباشرة عدم على الحالة
 للمحامني واحليطة الّتقاعد صندوق من تقاضوناي اليت الّتقاعد جراية بني امنياحمل مجع دون  حيول قانوين مانع أي يوجد ال-
 1541الزمن.  يف ومتعاقبتني خمتلفتني بفتتني اجلرايتان  تتعّلق ان  وبشرط املستوجبة الّشروط استوفوا ماكلّ  أخرى وجراية

 

 التسعرية: : القسم الثالث
 

 ة: الّتاليار املبادئ إىل إقر  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 األحكام عن فضال الوكالة عقد تسوس اليت عاّمة ال للقواعد مبنوبه عالقته وختضع القانون  مبوجب مأذوان وكيال احملامي يعترب-

 1542من جملة االتزامات والعقود. 1118فإنه يعترب وكيال للخصام على معىن الفصل  لّتايلاخلاصة لقانون احملاماة واب القانونّية
 والوكيل لوكّ امل بني االتّفاق عدم صورة يف أوجب املشرّع تزامات والعقود أن لمن جملة اال 1144 الفصل أحكام من ستفادي -

 1543احلال. حبسب أو املكان  إىل عادة ابالستناد األجر ذلك تعيني الوكالة موضوع األعمال مقابل الالزم األجر حتديد على
 أصل حتديد يف ينحصر ال التسعرية ماّدة يف الستئناف حماكم بعده ومن تدائّياإب للمحامني اجلهوي الفرع رئيس اختصاص-

 ملا وفقا يكون  احملامي أتعاب تقدير  .اجلزئي اخلالص حال يف ابلذمة منها بقي ما احتساب  أيضا يشمل وإّّنا مقدارها أو األتعاب
 للوقائع حتريف أو خطإ من قضاءها يشوب ما بقدر إالّ  لّتعقييبا الطّور يف عليها رقابة وال التقدير يف سلطة من األصل حمكمة متلكه

 1544.  التقدير يف فادح خلطإ رتكاهباا صورة يف أو
 حكمها بتعليل املقابل يف مطالبة فإّنا املوضوع حمكمة لجتهاد اخلاضعة ةاملاّدي العناصر من احملاماة أجرة تقدير كان  لئن-
 مراقبة من الّتعقيب قضاة ومتكني اعتمدهتا اليت القانونّيةو  الواقعية األسانيد إىل التعرف للخصوم خيّول مبا ومستساغة كافية بصورة
 .1545للقانون  هاتطبيق كيفية

 
 2010نوفمرب   27بتاريخ  310255القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1537
 2010ماي  8بتاريخ  310537القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1538
 2010جويلية   5بتاريخ  310557القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1539
 2010ديسمرب  31بتاريخ  38037يف القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر 1540
 2010مارس  27بتاريخ  39914القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1541
 2010ماي  8بتاريخ  310074القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1542
 2010جوان   7بتاريخ  310578القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1543
 2010ديسمرب  27بتاريخ  311164لصادر يف القضّية عددالقرار التعقييب ا 1544
ديسمرب   31بتاريخ  311456القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2010ديسمرب  31بتاريخ  311455القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1545

2010 
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 وفقا وذلك  وقت، من هبا فكلّ  اليت القضاي تتطلبه  ما إىل لّنظرواب بذهلا اليت اجملهودات إىل استنادا احملامي أجور تقدير يتعني -
أو حتريف   خطإ  من قضاءها يشوب ما بقدر إال الّتعقييب   الطّور يف عليها رقابة ال التقدير يف سلطة  من األصل حمكمة متلكه ملا

 من القانون املنظم ملهنة احملاماة أّن حتديد أتعاب  40الفصل   من  للوقائع أو يف صورة ارتكاهبا خلطإ فادح يف التقدير. يستخلص 
 إال املختص  للمحامني وطنّيةال اهليئة فرع رئيس طرف من األتعاب تلك تقدير ميكن أنّه الو  هموكلو  احملامي بني ابلتاضيتّم  ي  احملاماة

 1546رضائي بني الطرفني. اتفاق إىل التوصل وعدم األتعاب تلك مقدار حول خالف وجود حالة يف
 

 ابملنافسة واألسعــار ةاملتعل قاملبادئ  : الس ابعباب ال             
 

 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدة هذه انتهت احملكمة يف      
 املنافسة جملس هلا يتصّدى اليت التجاوزات من عدّ ي تزويد بصفقات الفوز بغاية متواترة بطريقة  االخنفاض شديدة أسعار تقدمي -

 .ية وسريها العاديرجع أنا تؤثّر يف آليات السوق امل  طاملا
أي بعد   2006جوان    30بتاريخ  مّت  جائز طاملا أّن القيام    الّدعوىقتصادية لعريضة  إمضاء املدير العام للمنافسة واألحباث اال-
 أنّ  طاملا  .التنفيذ حيز،  2005 لسنة 60 عدد ابلقانون  تنقيحهمّت  كما، واألسعار ابملنافسة املتعّلق القانون  من 11 الفصل دخول
 على يؤثر ال  فهو  الّدعوى يف البتّ  تتوىّل  اليت القضائّية اهليئة عضاءأ من عضوا  يعدّ  ال االقتصادية واألحباث  للمنافسة العام  املدير
ال ينال من    القضائّيةللهيئة    لّنسبةتقدميه مللحوظاته اليت تكتسي طابعا استشاري وغري إلزامي اب  فإّن حتريكه للّدعوى مث  لّتايلواب  الّنزاع
 الغذائية ابملواد العمومّيني املشتين زويدت بصفقة الفوز هلا خّول مبا ضاالخنفا مفرطة ألسعار املستأنفة تقدمي  إن   .سوقحرية ال   مبدإ

 اخلاضعة الخالالت من يعترب منافسيها وإقصاء ،عليها  هيمنة وضعية يف املستأنفة كانت يةمرجع سوقا شكلت  واليت القصرين، بوالية
يف املائة من رقم    1نسبة    تتجاوز ال أنا طاملا الشطط يعتيها ال املنافسة جملس  من هبا احملكوم اخلطية . املنافسة قانون  من  5 للفصل

 . 1547من قانون املنافسة  34املعامالت وذلك وفقا للفصل 
 وما تعسفية بصورةة  املّدعي   مع الّتجاريّة عالقتها قطع الشركة تعمدب املنافسة جملس أمام الّنزاع رفع إىل آلت اليت املمارساتإّن  -
 االقتصادية هيمنتها استغالل يف أفرطت وأبنا جدد مبنافسني وتعويضها السوق من إزاحتها إىل ترمي ةجمحف شروط من عليها فرضته

بشأنا   اليت االقتصادية التبعية وضعية استغالل ويف  املذكورة السوق على ينعقد  اليت  الدعاوى  من صميم  فيها جتاهها، هي  توجد 
 .1548للسوق العادي ابلتوازن  الخالل إىل ثبوهتا حال يف أبفعال تؤدي ّلقيتع األمرلفائدة جملس املنافسة حالة أن  الختصاص

 ما طبق ينفرد و  1991لسنة   64 عدد القانون  مبقتضى املنافسة ماّدة يف أصيل و حصري اختصاص له املنافسة جملس  نّ إ-
  بعد  الّنزاع يف الّنظر مواصلة األمر طّلبت لو و  اخلواص مصاحل يعلو الذي القتصادي العام النظام  حبماية والقضاء الفقه عليه  استقر
 املنافسة اّدةمل عمومّيةال للصبغة لّنظراب  ابملنافسة  املخلة ابلـممارسات التلقائي التعهد إىل األمر يصل بل دعواهم، عن  األطراف ختلي
 العديل القاضي  على يعرض ما عن نافسةامل جملس الذكر سبيل على املعروضة العناصر ومتيّ ز  القتصادي العام القانون  يف تندرج اليت

احلياد  عليه لّتايلاب ويغلب ،فاألطرا قبل من املقدمة املؤيدات ضوء على اخلصومات يفصل الذي التجاري خاصة و ملا   طابع 
أنّه م  اتالّنزاعتكتسيه هذه   أمامه من صبغة ذاتية ضرورة  ترفع  املتضاربة ف ابكلّ اليت   إطار يف ، وذلكلفصل بني مصاحل اخلواص 

 التجاري اجملال  يف املختصة  احملكمة صالحيات يف و امللفات معاجلة زاوية يف اجلذرية الختالفات هذه ثبتت مىتو   ،اخلاص القانون 
 جملس أمام مرفوع نزاع على  عديل حكم قضاء اتصال قاعدة لسحب جمال ال أنّه إقرارتّم  حت ، املادتني أهداف يف و املنافسة وجملس
 . داريّةال احملكمة أمام بعده من و املنافسة
  علىمّت   اليت القانونّية واألسباب الواقعية العتبارات على التنصيص  يقتضي القضائي الطابع عليها يغلب اليت القرارات تعليل إنّ -

 عليها فإنّه ، أصل حمكمة بوصفها املنافسة جملس  قرارات ابستئناف تتعهد داريّةال احملكمة أنّ  طاملا .فيه املطعون  القرار اختاذ أساسها

 
 2010جويلية   15بتاريخ  38869القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 1546
   2010أفريل  28بتاريخ   26677عدد  قضّية كم االستئنايف الّصادر يف الاحل 1547
   2010نوفمرب  23بتاريخ  26699عدد  قضّيةاحلكم االستئنايف الّصادر يف ال  1548
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 الداري  للقاض الواسعة السلطات إىل لّنظراب  سيما ال نقائص، من  املذكورة القرارات شاب ما تدارك النتقايل املفعول إطار يف 
 .اجمللس قرار  على األطراف يعيبه ما على الرد  بينها من اليت و فيه الفصل هبدف جديد من لّنزاعاب الحاطة له ختول اليت

 معىن على واسعة استقصائية سلطة من له ما يعمل أن  دون  من و املّدعي من مقدمة واثئق على    األحباث تقرير إقتصار إنّ -
 واثئق طلب إىل داريّةال ابحملكمة ،حدا الضرر مدعي ادعاءات حقيقة على للوقوف   1991 لسنة 64 عدد القانون  من13 الفصل

 يف تضمينها عن  الّنظر بصرف و احلصرية التمثيلية العالقة هذه وجود  نّ إ .الدعاءات هذه صحة مدى من للتأكد الّنزاع  طريف  من
 برسم  تتعّلق الوضع  سابقة إقتصادية سياسة إتباع احلصري املمثل على العالمة صاحب املزود فرض ابلضرورة تقتضي مكتوب  عقد
 . احلصري  التمثيل غياب يف  العرض كيفية أو ألسعارا أو الكمية جهة من سواء التمثيل موضوع املنتوجات يف التصرف طرق

 ذاهتا حد يف شكلت ال اليت القتصادية التبعية إطار يف تندرج كانت إن الّنزاع طريف بني  الرابطة العالقة طبيعة حتديد يتجه-
  والطلب،  العرض حرية مبدأو  املنافسة حرية على القائمة ابلسوق القتصادية للعالقات طبيعية نتيجة ابعتبارها املنافسة، لقواعد  خمالفة

  املؤسسة املهيمنة يف هذه العالقة ابالمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة   الحقا يف ثبوت إفراط  الّنظر  مث 
 اخلضوع  فرض بببس أو  موضوعي سبب دون  الّتجاريّة العالقات قطع أو متييزية شروط فرض أو البيع لعادة دنيا أسعار فرض أو
  . 1991 لسنة 64 عدد القانون  من اخلامس ابلفصل الذكر سبيل على الواردة األمثلة ضوء على جمحفة جتارية شروط إىل

  يف  القتصادية املؤسسة وضع إجتماعها عن ينشأ عناصر حتالف خالل من شكلتت حالة هي القتصادية التبعية يف الفراط نّ إ-
 عالمة  هبا حتضى  اليت السمعة يف العناصر هذه وتتمّثل .أرابحها وعلى نشاطها على املزّود أتثري من ّلص التخ عليها فيه يصعب منزلة
 صعوبة األخري ويف  احلريفة املؤّسسة أو املوزّع للتاجر اجلملي املعامالت رقم يف أتثريها مدى ويف الّسوق يف نصيبهاأمهّية   ويف املـزّود
 أنّ  ضرورة الّتجاريّة  سياسته أو نفسه التاجر سلوك ذلك مرد يكون ال أن على أخرى جهة أيّ  نم مشاهبة خدمات أو مبواد التزّود
    ي.إراد إختيار وليدة وليست مفروضة خضوع حالة عن تعرّب  التبعّية
ل اليت يكون ابملمارسات املخلة ابملنافسة تتمثل  ابألساس يف  التصدي لألعما  ةاملتعّلق  اتالّنزاع من الغاية أنّ  يف جدال  ال-

 من احلدّ  أو  والطلب العرض قاعدةل الطبيعي السري حسب األسعار حتديد عرقلة إىل  موضوعها أو أثرها خّمال ابملنافسة واليت تؤول
 التقن تقّدم ال أو االستثمار أو التسويق أو النتاج مراقبة أو حتديد أو فيها احلرّة املنافسة من احلدّ  أو للسوق  أخرى مؤّسسات دخول

 . وحجج مؤيدات من يقدمونه ما و  لّدعوىاب القائمني مصاحل عن الّنظر بصرف وذلك التموين، مراكز أو األسواق تقاسم  أو
 ابلفصل عليها املنصوص املوانع أحد جتاهلوا  الذين القتصاديني املتعاملني على املنافسة  جملس  قبل  من املالّية  اخلطية تسليط نّ إ  -

 ورود عن الّنظر  بصرف ذلك و ، ةاملرتكب واملخالفة الّنزاع موضوع للوقائع القانوين تكييفه  إىل استناداتّم  ي  فسة،املنا قانون  من اخلامس
القتصادي و ليس مبصاحل   حبماية النظام العام   تتعّلقبعنوانا ، واألساس يف ذلك أّن املسألة    الّنزاع يف األطراف من مرّقمة طلبات
من قبلها تعّد من متعلقات النظام العام    مراجعتهاأّن مسألة اخلطاي املسلطة من جملس املنافسة و   كمة إقرار . و يتعنّي على احملاخلواص

خيضع تقدير مبلغ اخلطية  إىل مجلة من املعايري املوضوعية،   .،حىت ولو أمسك األطراف عن مناقشتها أن تثريها تلقائيا لّتايلو عليها اب
 متماشيا املخالف على تسليطها يكون  حىت فيها، املتوفّرة القانونّيةو  ةاملاّدي املعطيات ومجلة ومالبساهتا قضّية  كلّ تراعى فيها خصوصية  

 أخرى إىل  اقتصادية مؤسسة من آاثرها ختتلف اليت املؤشرات من مجلة إىل ابلرجوع يستخلص  الذي يةرجع امل  ابلسوق  احلاصل والضرر
  .1549عليها اجلغرايف وأتثريها السوق يف تواصلها  مدة و طبيعتهاو  املمارسة موضوع املخالفة خطورة أمهها ومن

 أو  القانونّية أبعماهلا األمر تعلق سواء تدخلها، جمال كان  مهما املنافسة قواعد تطبيق من معفاة ليست عمومّيةال الذوات إن  -
  لرقابة  عندها ختضع و املتداخلني، كلّ ل السوق تاحانف  إطار  يف املنافسة حلرية خيضع اقتصادي لنشاط ممارستها عند ةاملاّدي  أبعماهلا

 . داخلها املنافسة يف و السوق تلك  يف أبخرى أو بطريقة أثّرت قد أعماهلا تكون أن  مبجرد املنافسة، جملس
 تطبيق دون حيول  ال للصحة العمومي رفق امل سري على تسهر جتارية و صناعية صبغة ذات عمومّية كمؤسسة التصنيف إنّ  -
  .العمومي رفقامل إطار خارج السوق يف متعاملة اقتصادية  كمؤسسة احلرّة إرادهتا عن انبعا تدخلها كان  ماكلّ  عليها املنافسة قواعد
 عليها املتفق  ابألعمال ةاملتعّلقو  ابملنافسة املخلة ابملمارسات ةاملتعّلق الدعاوى يف لّنظراب حصري املنافسة جملس  ّتصخي  -

 السوق على هيمنة ركزمل املفرط واالستغالل ابملنافسة خمال أثرها أو موضوعها يكون  اليت الضمنّية أو الصرحية واالتفاقيات والتحالفات
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 للتسويق بديلة حلول  هلم  تتوفر ال  ممن  املزودين  أو احلرفاء  أحد فيها يوجد إقتصادية تبعية لوضعية أو منها هامّ  جزء  على  أو الّداخلّية
 . تاخلدما إسداء أو التزود أو

برمتها لردع    السوق إىل ميتد بل ،الّدعوى أطراف به تتمسك ما على يقتصر ال ابملنافسة ةاملتعّلق  اتلّنزاعاب اجمللس تعهد إنّ   -
 بغاية السوق  من  ؤّسساتاملاملمارسات املخلة ابملنافسة و اليت من شأنا املّس من النظام العام القتصادي ، مبا يف ذلك إقصاء    كلّ 
  . السوق بذات املتداخلني من غريها دون  هبا املمارسات مقتيف تفرد

 تالقي مكان  تعترب اليت يةرجع امل السوق حتديد ابلضرورة  منه يقتضي ابملنافسة املخلة ابملمارسة قراره يف املنافسة جملس تعهد إنّ  -
 هبذا منها التزود  املستهلك على افيه يسهل جغرافية منطقة يف ذلك  و أوخدمات مواد كان  سواء املنتوج خبصوص الطلب و العرض
  .السوق هذه على هبا املّدعى املمارسات هذه أتثري مدى على الوقوف قصد  ذلك ،و معقولة فةكلّ بت و املنتوج
 السوق هذه حتديد  أنّ  إذ ، بينهما املنافسة غياب ابلضرورة يعن ال هبا  املّدعى املمارسة موضوع املنتوجني بني الختالف إنّ   -

 من  به تتميز ما خالل من تسمح، جيعلها مبا املواد هلذه الفنّية ابخلصائص   حتدد اليت و هبا إدماجها ميكن اليت ابلسلعة مرتبط يةرجع امل
 دواعي أنّ  ومبا . بينها فيما للتعويض   قابلة تكون  أبن  املستهلك، على املعروضة  األسعار إىل  إضافة استعماالت و وخاصية طبيعة

 الفطريت، عالج حاالت خبصوص  املستأنفة بدواء ضدها املستأنف دواء إبدال  لذلك تبعا ميكن و نفسها هي ينالدواء  إستعمال
 إىل ينتميان   فإنما ضدها، املستأنف قبل من املّصنع احمللي ابلدواء استبدالهمّت   الذي املستأنفة دواء إجيابيات نفس على  وحيتوي

 .طريقه يف املنافسة جملس تدخل معه يكون  الذي األمر ، الستعمال دواعي نفس هلما و يةرجعامل السوق نفس
  املتتبة  اآلاثر إىل  لّنظراب أو موضوعها حبكم إما السوق يف املنافسة حرية من تنال اليت هي املنافسة بقواعد املخلة االتفاقات إنّ  -
  أجل  من ملؤاخذهتا لوحده يكفي ابملنافسة خيلّ  تواطؤ أو تفاهم عملّية يف االقتصادية ؤّسساتامل إحدى ضلوع فإن  لّتايلواب عنها،
 بتوفر  ذلك ،و أمامه املعروض امللف أوراق حسب فيها لّنظراب األصل قاضي ينفرد الذي املالءمات  من التواطؤ يعتربل  العم ذلك
 . التفاقات جترمي  شأنا من متضافرة و دقيقة و خطرية قرائن

،  ة متثيلية بينهما العالقة الرابطة بينهما و اليت تقتضي وجود عالق  طبيعة خالل من  يربز  ال فسةابملنا املخلّ  املؤسستني إتفاق إنّ  -
 ذاته حدّ  يف التفاهم أنّ  ضرورة ، ابلسوق بتوزيعه مرخص  غري دواء  بل من خالل الغاية من هذا التفاق الذي يربطهما وهي تسويق

 الذي يثبت  مبجرد الوعي البديهي ابلنتائج الوخيمة احلتمّية  على حرية   لنيةا سوء تتوفر أن  جيب بل السوق لقواعد خمالفة يعترب ال
 نتائج عن البحث عن يغن النّية هذه ثبوت و املنافسة حرية قواعد خمالفة أّنم بصدديربز ذلك من خالل علم  األطراف  و،املنافسة 
سري   للحفاظ وسيلة هو املنافسة قانون  إنّ  .املاّدي التفاق حسن  هبا  على  املنافسة  حرية  ضمان  و  حبماية  السوق  وذلك    كلّ ، 

 معامالهتا رقم  و  القتصادي حجمها عن  الّنظر وبصرف املساواة قدم على  الّدعوىية موضوع  رجعاملتداخلني االقتصاديني ابلسوق امل
 الصيدلية إنّ  .ابلسوق مؤثر تمعامال لرقم حتقيقها عدم بدعوى منها البعض  إقصاء  معه جيوز  ال  حنو  على  املذكورة ابلسوق احملقق
 الحتكار كان  لو و حىت ، السوق على هيمنة وضعية يف تكون  فإنا ، والبشري ريطالبي الدواء توريد نشاط ابحتكار تتمتع  املركزيّة

 .1550القانون  بقوة
يف أجل شهر انطالقا من اتريخ  افّيةالستئن   الّدوائرأمام    الطّعنتّم  ، أن يداريّة المن قانون احملكمة    60تقتضي أحكام الفصل    -     

 ابلقرار العالم يفيد ما امللف يتضّمن مل وطاملا التنفيذ عدل بواسطة أو العالم لتاريخ املثبتة داريّةال للطريقة وفقا  احلاصل  العالم
 املمّثل إىل املنافسة جملس من وّجهامل الداري العالم لبلوغ املثبتة الربيدية البطاقة يتضّمن مل كما التنفيذ عدل طريق عن  املنتقد

 .القانوين ميعاده يف مقّدما يكون  املستأنفة قيام فإنّ  املستأنفة للشركة القانوين
يف الوقائع اليت انقضت بشأنا مّدة تفوق ثالث سنوات ضرورة أّن حّق التتبع يسقط   لّنظرجملس املنافسة ال ميكن أن يتعّهد اب  -
 بشأنا، التتّبع حق يسقط مل اليت املمارسات استجالء لغاية هبا ةاملتعّلق الوقائع سرد دون حيول  ال  لكذ أنّ  غري املّدة، تلك  مبضي
   .املمارسات تلك خطورة  تقدير بشأن  منها النتائج استخالص أو تتّبعها أو تكييفهاتّم ي أال شريطة
 وجود مها متالزمني عنصرين توفّر اقتصاديّة، تبعّية وضعّية غاللاست يف الفراط يف املتمثّلة  ابملنافسة املخّلة املمارسة تتّبع يقتضي-
 . استغالهلا يف والفراط االقتصادية التبعية حالة
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 أتثري  من التخّلص  فيها عليه يصعب حالة يف  التاجر تضع أن جمتمعة شأنا من  عناصر حتالف من شكلتت للمزّود  التاجر تبعية-
 رقم ونسبة السوق يف نصيبهاأمهّية و  املزود عالمة هبا تتمّتع اليت الشهرة يف العناصر هذه وتتمّثل حأراب من جينيه وما نشاطه على املزّود

 أخرى جهة  أي من مشاهبة خدمات أو مبواد التزود عليه يستعصي حبيث بديلة حلول وجود وعدم معه للتاجر اجلملي املعامالت
خضوع مفروضة    حالة عن تعرب التبعية أنّ  ضرورة الّتجاريّة سياسته أو هسلوك بسبب الوضعية هذه يف التاجر وجود يكون  ال أن  على

 وليست وليدة اختيار إرادي.  
 مبنتوج املزود منتوج تعويض  التاجر على  عنصر الشهرة املكّون حلالة التبعية االقتصادية يكون متوفّرا مىت ثبت أنه من العسري-

 يغرّي  أن  شأنه من احلريف على آخر منتوج  عرض أنّ  تبنّي  ماكلّ  اثبتا يعدّ  وهو خدمات، من املستهلك على يعرضه ما إطار يف آخر
 . املطلوبة املاّدة عن االستغناء حنو سلوكه
املكّون حلالة التبعية االقتصادية،  يعن سيطرة املزّود على السوق على حنو جيعله قادرا    السوق، يف العالمة نصيبأمهّية   عنصر  -

 اثبتا يكون  عنصر وهو آخر، مزّود مع والتعامل أتثريه عن اخلروج على  قادر غري ثّة من ملنافسة وجيعل التاجرعلى التحّرر من ضغط ا
 على املزود قدرة كانت ماكلّ  احلالة تلك  غري يف أيضا  اثبتا يعدّ  أنه غري السوق على هيمنة  وضعية يف املزود  كان  ماكلّ  حمالة ال

   . املنافسة  ضغط تفوق السوق يف التحكم
 لثبوت  يكفي ال املعامالت، مجلة من يةكلّ  نسبة بلوغه فرض وعلى أمهّيته على مزّوده مع التاجر حيّققه الذي املعامالت رقم-
 يفتقر  األخري هذا وأن  التاجر إرادة عن خارج املعامالت تلك ارتفاع أن  على الدليل يتحّقق أن  جيب بل االقتصادية، التبعية حالة
   .البديل للحلّ 

 تواجد من الرغم على مزّوديها لتنويع السعي عن وإعراضها بنزرت امسنت شركة مع التعامل مواصلة على ةاملّدعي  الشركة صرارإ -
 هتّدد اقتصادية أعباء ذلك  فهاكلّ ي أن  دون  معهم التعامل  طريق عن نشاطها مواصلة على وقدرهتا يةرجعامل ابلسوق آخرين موزعني
حلقتها لفقدانا عددا من    أضرار  من  ممثّلها به متّسك ما وإنّ  إرادهتا، عن اخلارجة االقتصادية التبعية حالة وجود ينفي يتها،استمرار 

 املهمة إطار يف حبمايتها  حرفائها ال يندرج ضمن العناصر املثبتة لتلك التبعية وهو ال ميّثل إضرارا ابلسوق اليت يتعّهد جملس املنافسة
 قواعد إطار يف جربه طلب  ثبوته، صورة ويف االقتضاء عند ميكن، السوق يف الناشطني أبحد الحقا اتياذ ضررا ميّثل وإّنا له، املوكولة
 .1551اخلاص  القانون 
 تزودها  طلبيات لجناز  آبخرين  مزوديها أو مزودها تعويض  نيةاإمك متلك  ال اليت الشركة وضعية  هي القتصادية التبعية حالة إن -
 ة مسع يف تتمثل متظافرة عناصر توفر مدى يف لّنظراب يكون  اقتصادية تبعية حالة وجود من تثبتال  .مماثلة واقتصادية فنية بشروط
 املوزع  معامالت رقم من املزود منتجات متثلها اليت واحلصة  املعنّية املنتجات سوق يف األخري هذا  حصةأمهّية  و  للمزود الّتجاريّة العالمة
ابلضرورة إىل    يؤدي ال القتصادية التبعية شروط توفر إن  .آخرين مزودين من اثلةمم منتجات على األخري هذا حصول صعوبة وكذلك

 املنافسة بقواعد  اعتبارها ممارسة خملة ابملنافسة إال إذا ثبت أنا اقتنت ابستغالل مفرط لتلك الوضعية من شأنه أن يؤدي إىل الخالل 
 التبعية وضعيات  حتجري تكن مل واألسعار املنافسة قانون  من 5 الفصل ألحكام سنه خالل من املشرع إرادة أن  ضرورة الشريفة

   .النزيهة املنافسة عرقلة  إىل يؤول حنو  على الوضعيات هلذه املفرط الستغالل وإّنا ذاهتا حد يف القتصادية
 شراءات أو عاتبيو  تعاطي أو الشراء أو البيع عن المتناع يف يتجسد أن ميكن  اقتصادية تبعية لوضعية املفرط الستغالل-

 إىل اخلضوع رفض بسبب أو موضوعي سبب دون الّتجاريّة  العالقات قطع أو متييزية شروط فرض أو دنيا أسعار فرض أو  مشروطة
 .1552جمحفة جتارية شروط
 القتصادية القوة من قدرا متتلك املؤسسة كانت مىت إال يتحقق ال السوق على هيمنة مركز يف اقتصادية مؤسسة تواجدإّن    -

 السوق  ضغوطات إىل اخلضوع دون  املنفردة لرادهتا وفقا واملستهلكني واملنافسني احلرفاء مع والتعامل التصرف استقاللية متنحها  اليت
 وضعيات  على ريذاجل والتأثري السوق آليات يف والتحكم شروطها فرض على  قادرة جتعلها بكيفية معني قطاع يف ومتطلباهتا
 . اجلغرايف هامتركز  أو املالّية مواردها أو التجاري أسلوهبا أو التكنولوجي تفوقها أو منها نصيبهاأمهّية  محبك لكذو  فيها املتعاملني

 
   2010ديسمرب  16بتاريخ  27304احلكم األستئنايف الّصادر حتت عدد  1551
   2010ديسمرب  29بتاريخ   25931احلكم األستئنايف الّصادر حتت عدد   1552



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 202 

 من  التخلص  عليه فيها يصعب حالة يف نفسه مبقتضاها التاجر جيد مفروضة خضوع حالة  عن تعرب القتصادية التبعية حالة-
 السوق يف نصيبها أمهّية  و  املزود عالمة هبا تتمتع اليت الشهرة يف العناصر هذه مثلوتت أرابح من جينيه وما نشاطه على  املزود  أتثري

 أي من مشاهبة خدمات أو  مبواد التزود عليه يستعصي حبيث بديلة حلول وجود وعدم معها للتاجر اجلملي املعامالت رقم  ونسبة
  .1553ارجّية اخل سياسته أو سلوكه عن نتج راديإ اختيار بسبب الوضعية هذه يف التاجر وجود يكون ال أن شريطة أخرى جهة

 

 القضائي ة عام ةالاملبادئ املستمدة من نشاط اجللسة :الثامنباب ال      
 

 : القضائي ة   عام ةال للجلسة الت عقييب النشاط :  األو ل القسم 
 

 ة: التّالي إىل إقرار املبادئ  الّتعقييب الطّوريف  القضائّية عاّمةال اجللسة انتهت 
 

 .الّنزاع يف الفصل على اللجنة انعقاد اتريخ على املراضاة جلنة بتقرير التنصيص  لعدم ريأتث ال-
 اتريخ هو املراضاة جلنة تقرير على ابلضريبة املطالب  لجابة املضروب يوما العشرين أجل الحتساب املعتمد التاريخ نّ إ- 

   .النعقاد اتريخ وليس الستالم
 بنيّتها كتابّيا ابألداء املطالب إعالم لدارةا تتوىّل  أن  دون  أشهر األربعة مّدة راجعةامل فتة جتاوزت ذاإ معيبة راقبةامل عملّية تكون -

 1554األجل ذلك يف التمديد
 جيوز ال ضّيقة  بصفة يكون  أن  جيب تقرّه اليت اجلبائية النصوص أتويل فإنّ  قاعدةلل  استثناء يشّكل األداء من العفاء أنّ  طاملا-
 .فيها التوّسع
 وخاضعة بتونس مستعملة خدمات تعترب فإّنا الّتونسي لّتاباب ّياكلّ  هبا النتفاعتّم  ي ابألداء املطالبة خدمات أنّ  اّتضح إذا-
 .1555املضافة  القيمة على األداء جملة  من الثالث الفصل معىن على لألداء
 يفيد مبا تقريرهم يرفقوا مل اخلرباء أنّ  من ابلّرغم تزعاملن للعقار تشخيص  من الختبار احتواه مبا املوضوع حمكمة اكتفاء إنّ -

 غرامة تقدير أنّ  طاملا النتزاع قانون  من الرّابع الفصل ملقتضيات خمالفا جيعله وال قضاءها يعيب ال الّتنظري على عناصر اعتمادهم
 النتزاع غرامة تقدير يف احملكمة هبا تستنري قرائّيةإست وسيلة هو الختبار وأنّ  املوضوع لقاضي الّتقديريّة الصالحيات يف يدخل النتزاع

 اعتماد ميكن بل ّياكلّ  استبعاده إىل يؤول ال الّتقدير مستوى يف نقص  من الّتقرير هذا يشوب ما وأنّ  اجتهادها ملطلق خاضعة وهي
 .1556وموقعه  العقار طبيعةب ةاملتعّلق منها خاّصة به املوجودة ةامّ اهل العناصر
 العدلّية احملاكم بني الختصاص بتوزيع املتعّلق 1996 لسنة 38 عدد القانون  من 12 الفصل  من الثالثة الفقرة ألحكام تطبيقا-

 عليه املعروض للنزاع لّنسبةاب الختصاص مسألة يف اجمللس به قضى ملا يكون  الختصاص تنازع جملس وإحداث داريّةال واحملكمة
 بعدم يقضي قرارا الختصاص تنازع جملس  أصدر إذا   احملاكم سائر قبل من التّباع ةواجب وقراراته القضاء الّتصال مطلق  تفوذ

  .1557الختصاص  لعدم الّنظر عن ابلتخّلي حكما تعقدها جلسة أّول يف تصدر األخرية هذه فإنّ  املتعّهدة احملكمة اختصاص
 لدى للضريبة خضعت اليت املوّزعة املرابيح قصىأ املشرع أنّ  الضريبة جملة  من  48 الفصل من الثالثة الفقرة أحكام من يستنتج-

 األرابح إخضاع عدم مبدأ أنّ  ذلك هبا املستفيد يدي بني طبيعينيال األشخاص دخل على للضريبة اخلضوع من بتوزيعها قام من
 .الضريبة مبجلة اجلديد اجلبائي للّنظام أساسيّا ركنا ميّثل املوّزعة

 
   2010فيفري  20بتاريخ   26049احلكم األستئنايف الّصادر حتت عدد   1553
   2010جويلية   3بتاريخ    39332ة عدد  القرار التعقييب الصادر يف القضيّ  1554

  2010جويلية   3بتاريخ  38283القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  1555 
 2010جويلية 3بتاريخ  39137القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد   1556
 2010جوان   9بتاريخ  36364القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد   1557
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 أّنا اّدعت واليت وكيلها حبساب مبحاسبتها هاسّجلت اليت املبالغ طبيعةو  مصدر للمحكمة ألداءاب املطالبة املؤّسسة تثبت مل  إذا-
 الشركات على  الضريبة قاعدة يف إدماجها يتعنّي  خفية أرابحا تعترب املبالغ هذه فإنّ  لفائدته خبالصها ذلك إثر وقامت منه اقتضتها

 1558. ابألداء املطالبة من املستوجبة
 معلال يكون  أن  جيب لألداء الجباري التوظيف قرار أنّ  اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 50 الفصل أحكام من يؤخذ-

 املّتبعة األداء توظيف وبطريقة عليها انبىن اليت القانونّية ابألسس منها جانب يف تتعّلق اليت وجوبّيةال البياانت من جلملة ومتضّمنا
 .ضمنه
 إليها استندت  اليت القانونّية على النصوص صلبه التنصيص  هو الجباري التوظيف قرار عليها انبىن اليت األسس ببيان  املقصود-
 الخالالت طبيعة على  الّطالع من األخري هذا يتمّكن حىّت  ابلضريبة للمطالب اجلبائية للوضعية تعديلها حني اجلباية مصاحل

 .األصل حيث من التعديل عملّية عليه تكزتار  الذي القانوين األساس على وكذلك ومضمونا املكتشفة
 الّتقرير يتضّمن أن  الطبيعي ومن األساسية مكّوانته أحد هو  وإّّنا الجباري التوظيف قرار  عن التوظيف تقرير ينفصل ال-
 .اجلبائية والجراءات احلقوق جملة  من 50 ابلفصل عليها  املنصوص وجوبّيةال البياانت املذكور
 أخّلت قد تكون  فإّنا عليها انبىن اليت القانونّية املراجعو  األسس الجباري التوظيف تقرير تضمني عن ةالدار  غفلت إذا-
 اليت وجوبّيةال التنصيصات إبحدى تتقّيد ومل اجلبائية والجراءات احلقوق جملة من 50 ابلفصل عليه املنصوص القانوين التعليل بواجب
 . 1559كورةاملذ  اجمللة من  50الفصل نفس اقتضاها

 
 

 ستدراكي ة اإل لط عون اب ة املتعل ق املبادئ : الثالث العنوان       
 

 الن ظر إعادة   ماد ةاملبادئ املقر رة يف :األو لالباب            
 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 .1560  الّنهائّية األحكام ضدّ  الّنظر إعادة مطالب توّجه -
 .1561ابتدائي  حكم ضدّ  توجيههمّت  إذا الّنظر إعادة مطلب قبول عدم يّتجه -
 .1562القضاء اّتصال  قّوة ملبدإ استثناء متّثل اليت التاجعية الطّعون  من الّنظر إعادة مطالب تعدّ  -
 احملكمة قانون من 77 عليها ابلفصل املنصوص احلاالت ضمن يندرج مل إذا  الّنظر إعادة مطلب  قبول بعدم الّتصريح يّتجه  -

 .1563 داريّةال
 املتعّلق القانون  من بعده وما   42ابلفصول عمال يتوىّل  الذي للقاضي التقديرية للسلطة داريّةال احملكمة أمام التحقيق خيضع  -

 .1564قضّية ال تنري أن  شأنا من اليت الجراءات تقرير هبا

 
 2010جويلية   3بتاريخ  38699يب الصادر يف القضّية عدد  القرار التعقي  1558
 2010جويلية   3بتاريخ  39700القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد    1559
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  61146عدد  قضّية كم الصادر يف الاحل 1560
 .  61146عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1561
 .  2010جوان  5بتاريخ  14461عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1562
عدد    قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010نوفمرب  22بتاريخ  63153عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال  61144عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1563

 . 2010مارس   31بتاريخ  62145عدد  قضّية واحلكم الصادر يف ال 2010نوفمرب  4بتاريخ  62155
 .  2010نوفمرب  4بتاريخ  62155عدد  ضّية ق احلكم الصادر يف ال 1564
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 إثر هبا املدىل ذّكراتوامل اعتماد الّتقارير عدم على ،الّدفاع حلقوق ماانوض املواجهة ملبدإ مراعاة ،احملكمة هذه قضاء فقه استقرّ  -
 يبقى أنّه على  رافعةامل جللسة األطراف استدعاء خالل من اتريخ يتجّسم وهو ختمها واتريخ قضّيةال يف التحقيق إجراءات استيفاء

 رأت للتحقيق مىت قضّيةال وإرجاع املفاوضة حل منها رةمبباد أو األطراف من طلب  على وبناء يف التحقيق لسلطتها إعماال للمحكمة
 .1565موجبا  لذلك
تتعارض على النيابة للمحامي  جيوز ال احملاماة مهنة تنظيم قانون  من 31 الفصل أبحكام عمال  -  قضّية يف مصاحلهم من 
 .1566واحدة 
 لدى مرّسم حمام إبانبة تصحيح الجراء قصد إليه  املوّجه للّتنبية الطّالب يستجب مل  إذا شكال الّنظر  إعادة مطلب  رفض يّتجه -

 .1567الّتعقيب 
 

 االعرتاض   ماد ةاملبادئ املقر رة يف : الثاين الباب            
 
 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة  

 

 .1568لفائدته  صدر على حكم لعتاضا يف مصلحة للمعتض ليس فإنّه بطعنه طاعن يضار ال األصولية قاعدةابل عمال -
 .1569الّنهائّية  ضّد األحكام توّجه العتاض مطالب فإنّ  داريّةال احملكمة قانون  من  79الفصل أبحكام عمال -
 إبالغ يفيد ومبا العتاض بيان أسباب يف مبذكرة يرفقه أن  دون  العتاض مطلب بتقدمي  استئنايف حكم على املعتض اكتفاء  -

 .1570العتاض  بسقوط الّتصريح إىل عليه يؤّدي املعتض احلكم من وبنسخة منها بنظري هضدّ  املعتض
 .1571العام  ابلّنظام لتعّلقها تلقائّيا ولو احملكمة تثريها وجوبّية املسقطات -
غري عليهم احملكوم من إالّ  العتاض مطلب يقبل ال  - الفصل عمال حضورية بصورة   احملكمة قانون  من   79أبحكام 

 .1572اريّةدال
 

           

 اعرتاض الغري  ماد ةاملبادئ املقر رة يف : الثالثالباب  

 
 ة : الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 

 

 جتهالدر  حتديد دون  القضائّيةوالقرارات   األحكام كلّ  ضد قضّيةال يف متثيله وال مطالبته تقع مل الذي الغري اعتاض حق يفتح  -
 .1573طبيعتها  أو

 حلق  ضماان درجته أو طبيعتهكانت   مهما حكم أيّ  إىل توجيهها ميكن  اليت ستدراكّيةال الطّعون من الغري اعتاض يعترب  -
 .1574والنصاف  للعدل وحتقيقا الّتقاضي

 
 .  62155عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1565
 .  62155عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1566
 .  2010جانفي  29بتاريخ  62150عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1567
 .  2010جوان  5بتاريخ   5793عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1568
 .  5793عدد  قضّية يف النفس احلكم الصادر   1569
 .  2010جوان  15بتاريخ   5299عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1570
 .  5299عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1571
 .  2010جويلية  15بتاريخ  300/52عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1572
 2010أفريل  26بتاريخ   5385عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1573
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 ضرر حصول  واثنيهما متثيله وال دون مطالبته قضّيةال يف حكم صدور أّوهلما عنصرين يف قوامه جيد املعتض يف الغري صفة توفّر   -
 .1575قضّية ال يف الصادر احلكم من ملعتض
 احّتدت ماكلّ  وذلك احملاكم الفعلي لدى التمثيل إمكانية القضاء فقه أقرّ  والقانوين التفاقي يهشكلب القضائي للتمثيل ابلضافة  -

 .1576الّنزاع يف الطرف احلاضر مصاحل مع املعتضة  اجلهة مصاحل واندجمت وتطابقت
 للّتسليم كافيا الّنزاع يف الطرف احلاضر مصاحل مع املعتض الغري مصاحل تطابق أو احّتاد أنّ  اعتبار على القضاء فقه درج   -

 .1577 ابلعتاض القيام يف الذاتية املصلحة لفقدان  الغري اعتاض على قابلية ينعكس أن  شأنه من ما وهو قضّيةال يف التمثيل حبصول
 
 

 اإلستعجايل ابلقضاء  ة املتعل ق املبادئ : ابعالر  العنوان          
 

 اإلستعجايل ءيف القضااإلجرائي ة املبادئ : األو لالباب            
 

 : اإلختصاص:  األو ل القسم 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  ا اجملالانتهت احملكمة يف هذ
 

حقيق يف ماديّة الوقائع ضرورة أّن لذلك مساس  الت مرماهطلب   كلّ لدى هذه احملكمة   الستعجايل خيرج عن اختصاص القاضي  -
 1578ابأًلصل.
املودعة لديها يدخل يف صميم اختصاص هذه احملكمة وإن كانت  داريّةالإّن متكني املتعاملني مع الدارة من نسخ من الواثئق   -

القضاء   مرفقتنّزل يف إطار تنظيم  واثئق مودعة لدى حمكمة عدلية على اعتبار أّن مهّمة حفظ أرشيف خمتلف احملاكم والتصّرف فيه ي 
الوظيفة   إطار  يف  وابلتحديد  موضوع    داريّةالالعديل  الواثئق  تلك  تكن  مل  ما  وذلك  أرشيفها  التصّرف يف  من خالل  إليها  املوكولة 

   1579إجراءات قضائية كأن تكون مظروفة مبلف قضاي تعّهدت هبا تلك احملاكم أو كانت على بساط النشر أمامها. 
ينحصر يف اختاذ وسائل حتفظّية ال نائية ، لذا فإّن حكم اللغاء احملرز على قّوة اتصال القضاء    الستعجايلالقضاء    إّن مناط -

اختاذ أّي إجراء إضايف    لّتايليكون انفذا ويستوجب من الدارة اختاذ مجيع التدابري الالزمة الستخالص النتائج املتتبة عنه وال يتطلب اب
   1580جوء إىل استصدار إذن استعجايل ابلتنفيذ .لضمان تنفيذه كالل

قبيل   - من  اخلدمة  من  تسرحيه  سند  القرار  من  نسخة  من  الطالب  متكني  هبا الّضماانيعترب  املطالبة  له  حيّق  اليت  األساسية  ت 
سيس دعواه وإعداد سبل ه القانوين ومن ذلك اللجوء إىل القضاء وأتمركز استعجالّيا لتقدير السبل املقّررة لظهار احلقوق الناشئة عن  

  1581ووسائل دفاعه بناء على الوثيقة املطلوبة .
عن املعنيني هبا سواء ضمن تعيني أو تغيري   الّنظرأو تصريف شؤونا بقطع    عاّمةالالناشئة مبناسبة إجناز املنشآت    اتالّنزاعتتنّزل   -

ومبنظومة المتيازات واللتزامات املقّررة بعنوانا وعليه يكون    ةعموميّ الحبكم اقتانا ابملباين    داريّةال  اتالّنزاعخرباء يف الغرض ضمن  
  1582يف شأنا معقودا لفائدة القضاء الداري . الّنظراختصاص 

 
 .  5385عدد  قضّية يف النفس احلكم الصادر   1574
 .  5385عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1575
 .  5385عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1576
 .  5385عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1577
 .  2010ماي  7بتاريخ   711186عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1578
 .  2010 مارس  18بتاريخ  711227عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1579
 .  2010جانفي  14بتاريخ  711285عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1580
 .  2010جانفي  11بتاريخ  711296عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1581
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لوزير  - الذن  طلب  من    املالّية  إّن  الطالب  ابلقاضي مرتببتمكني  اخلروج  إىل  ابلضرورة  تؤول  نائية  وسيلة  اختاذ  إىل  يرمي  ه 
التد   الستعجايل نطاق  األصل بصالحّية  عن  يستأثر قاضي  اليت  احلقوق  اليت أيذن هبا وإقحامه يف جوهر  التحفظية  فيها   الّنظرابري 

نائيا ابلبّت يف أحقّية   الّنزاععلى احلق املتنازع يف شأنه وحسم    عملّيةضرورة أّن توجيه الذن املطلوب من شأنه أن تتوّلد عنه آاثر  
   1583عدمه .  ومدى إجنازه للعمل من مرتبالعارض لل

لإلجراءات   تطبيقا  عقاريّةالذن بتسليم واثئق حمفوظة لدى إدارة امللكّية ال  الستعجايلال يندرج ضمن والية القاضي الداري   -
 .    1584من جملة احلقوق العينّية  388املنصوص عليها ابلفصل 

املسائل    كلّ يف    لّنظر غري خمتّص ابنظر قاضي األصل وملّا كان هذا األخري  مرجعاختصاصه من    الستعجايلالقاضي    يستمدّ  -
لفائدة القضاء العديل ، فإّن طلب الذن خبروج    املاّدةيف هذه    عاّمةاللسناد الوالية    عاّمةالمن أجل املصلحة    لنتزاعذات الصلة اب

   1585ري .الدا الستعجايلاملنتزع لفائدة الدارة بعد نقض احلكم القاضي بتحويزها يكون خارجا عن والية القضاء 
اختصاصه من    الستعجايلالقاضي    يستمدّ  - الذن    مرجعالداري  أّن  ، وطاملا  بتسليم واثئق   الستعجايلنظر قاضي األصل 

منافع   ابستحقاق  منازعة    اجتماعّيةمتعلقة  موضوع  يكون  أن  شأنه  من  ليس  قاضي    إداريّةوجرايت  والية  يف  يندرج   الّضمان بل 
    1586.  الختصاصاملطلب الرفض لعدم  الذي جيعل مآل األمر الجتماعي

الطالب على    مساعدةحتفظّية ، إىل    طبيعةيف إطار القضاء املستعجل بوصفه ذا    داريّةاليهدف طلب احلصول على الواثئق   -
التالشي بصفة عاجلة وهتيئة وسائل    عنها وذلك عند القتضاء ومتكينه من  الّدفاعإظهار حقوقه والسعي إىل حفظها ومحايتها من 

أّن الذن   ثبت  املختّص ابلبّت يف أصل تلك احلقوق ، وطاملا  القضاء الداري ابعتباره اجلهاز  اللجوء إىل  له  املطلوبة خيّول  الواثئق 
بل خيضع ألحكام القانون اخلاّص فإّن املطلب    إداريّةموضوع منازعة    يشّكلليس من شأنه أن    ألمربتسليم الوثيقة املطلوبة للمعن اب

     1587. الختصاص الرفض نظرا لعدم يكون متعنّي 
بوزارة   - املختّصة  للمصاحل  الذن  احملكمة  هذه  أنظار  من  اب  احمللّية  الّتنميةو   الّداخلّيةلئن كان  املعنيني  بطاقة   ألمربتمكني  من 

بتلك البطاقة من   يتعّلقأن  واحد منهم وفق ما خيّوله هلم القانون ، فإّن مطالب إصالح ما ميكن    كلّ ب  ةاملتعّلق  3عدد    العدلّيةالسوابق  
 .   1588نظر القاضي اجلزائي  مرجعأو ابلنقصان يبقى  لّزيدةأخطاء سواء اب

تونسي أن حيصل على جواز سفر أو على جتديده  فإّن ذلك احلق ليس آلّيا وإّّنا خيضع إىل شروط ال    كلّ لئن كان من حق   -
يف هذه املوانع يقتضي اخلوض يف مسائل هتّم أصل احلق    الّنظر    ، وأنّ بّد من التحّقق منها كالتحّري يف عدم وجود موانع حتول دونه

 .  1589  الستعجايلكما يؤّدي إىل اختاذ تدابري نائية خترج عن صالحيات القاضي 
  الستعجايل حلكم التسجيل ، موضوع مطلب الذن    املرافقطاملا ثبت أّن املثال اهلندسي    الختصاصيّتجه رفض املطلب لعدم  -

، وفقا ألحكام  عقاريّةوأّن رفض تسليم نسخة منه للعارض يكون قابال للطعن لدى احملكمة ال  عقاريّة حفظ إدارة امللكّية الموجود يف
  . 1590 الستعجالّية املاّدةحارجا عن والية القاضي الداري يف  لّتايليغدو اب العينّية وجمّلة احلقوق 

 

 اإلجراءات: : القسم الثاين
 

 : التّايليف هذا اجملال إىل إقرار املبدأ  اريّةدالانتهت احملكمة 

 
 .  2010مارس  2بتاريخ  711321عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1582
 . 2010جوان  11بتاريخ  711360عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1583
 .  2010جويلية  14بتاريخ  711377عدد  قضّيةر الصادر يف الالقرا 1584
 .  2010جويلية  10بتاريخ  711362عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1585
 .  2010جويلية   2بتاريخ  711370عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1586
 . 2010جوان  17بتاريخ  711371عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1587
 .  2010جانفي  11بتاريخ  711302عدد  قضّيةال القرار الصادر يف 1588
 .    2010ديسمرب  4بتاريخ  711474عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1589
 .   2010جوان  12بتاريخ  717374عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1590



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 207 

احلصول عليه بغري شخص الطالب وعدم بروز ما من شأنه أن    املراد يكون املطلب فاقدا لركن الصفة واملصلحة يف تعّلق القرار   -
 .  1591ه القانوين مركز جيعله مؤثرا يف 

 : اإلستعجايل شروط القضاء :الثالثالقسم 

 
 : التّايليف هذا اجملال إىل إقرار املبدأ  داريّةالانتهت احملكمة 

يعّد ركن التأّكد قائما إالّ مىت كانت احلالة معّرضة للتغرّي سلبيّا وجذرّي يف وقت وجيز حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي    ال-
ي ال  حىّت  بسرعة  درؤه  جيب  حمدق  خطر  وجد  ما  إذا  أو  آخر  العا تّم  عنصر  احلماية  إىل  حيتاج  حّق  من  من  النيل  حلفظه  جلة 

 . 1592الّتالشي 
 

 اإلستعجايل املبادئ املوضوعية للقضاء :الباب الثاين            
 : اإلستعجالي ةاألذون :  األو ل القسم 

 
 عقاري: : األو لالفرع 

 

 : التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 .1593وال يهّم الغرامة الوقتية   الّنهائّيةوض عند تقدير الغرامة اعتماد اخلرباء لعناصر التنظري املوضوعية مفر إّن -
 

 ضبط إداري: : الثاينالفرع 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
تلك اليت هتدف إىل  وخاّصة منها عمومّيةالال ختّول له الذن إبيقاف األشغال  الستعجالّية املاّدةإّن سلطة القاضي الداري يف  -

 .1594 عمومّيةإزالة  منشآت 
الرفض   - قرار  تنفيذ  تعطيل  إىل  ابلضرورة  يؤدي  أن  شأنه  من  األشغال  إبيقاف  تونس  لبلدية  الذن  طلب  إىل  الستجابة  إّن 

البن أشغال  إيقاف  يف  قرار  اختاذ  قصد  التدّخل  على  حثّها  إىل  الرامي  املطلب  إزاء  الدارة  صمت  عن  املتوّلد  حمّل  الضمن  اء 
 .1595التداعي 
أن يتدّخل للزام الدارة ابختاذ الوسائل الكفيلة بضمان احتام مقتضيات جملة    الستعجايللئن كان من صالحيات القاضي    -
رقابته إىل   والتعمري واتباع الجراءات الالزمة لردع املخالفني والذن هلا قضائيا إبيقاف األشغال عند القتضاء فإّن امتداد الّتابّية الّتهيئة

ال املخالفة  منازعة حول حقيقة  أّي  عدم وجود  من جهة  يفتض  املسائل  يؤول  عمرانهذه  أصل    األمرية حىت   الّنزاع إىل خوضه يف 
وتقديره ملدى وجوب التخيص الداري قبل القيام ابألشغال املتنازع يف شأنا من عدمه كما يستوجب من جهة أخرى وجود حالة 

 .1596حملدق الذي يستوجب التدّخل العاجل التأّكد أو اخلطر ا

 
 .  2010مارس  17بتارخ  711325عدد  قضّية القرار الصادر يف ال 1591 

 .   2010جويلية   9بتاريخ  711385د عد قضّيةالالقرار الصادر يف  1592
        
 .  2010ديسمرب  31بتاريخ  721121عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1593
 .  2010أفريل  1بتاريخ   711336عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1594
 .  2010جويلية  19بتاريخ   711346عدد   قضّيةالالقرار الصادر عن يف  1595
 سالف الذّكر .  711346عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1596
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للقاضي   - الضرار   الستعجايلجيوز  وعدم  القانون  موجبات  الحتام  ضماان  الالزمة  الوسائل  ابختاذ  الدارة  للزام  التدّخل 
اليت   ابألمالك اخلاّصة من أجل تفادي خطر حمدق هبا ال حيتمل النتظار وإّن ذلك ال ميكن أن يؤول إىل الذن إبيقاف األشغال

أو أّن ضررها واضح وفادح بصورة جلّية جتعل الذن بذلك أحسن ملا   عاّمةالأذنت هبا الدارة إالّ مىت ثبت أّنا ال متّت للمصلحة  
اجنّرت له أضرار على أالّ يؤّدي يف مجيع احلاالت إىل إثقال كاهل صاحب األشغال بنفقات إضافّية تتجاوز ما سيتحّمله لو متادى يف  

     .1597األشغال 
 

 طلب وثيقة: : الثالثالفرع 
 

 ة: الّتالييف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ  داريّةالانتهت احملكمة 
إىل اختاذ مجيع الوسائل اليت من شأنا توفري احلماية الوقتّية واجملدية للحقوق املتنازع يف شأنا واحلّد  الستعجايليهدف القضاء  -

 .1598يف حجم املضرّة الالحقة هبا  لّزيدةوالواقعّية اب القانونّيةيعّكر الوضعيات  تبعا لذلك من مفعول الزمن الذي قد
أصلّية يف إلغاء رخصة بناء وملطلب يف توقيف تنفيذ قرار التخيص خيّول للمحكمة احلصول على وثيقة رخصة   قضّيةإّن تقدمي   -

ة وعمال ابلسلطات الستقرائية املخّولة للمحكمة وهو ما جيعل البناء املطعون فيها ومتكني الطالب من نسخة منها عمال مببدأ املواجه
      1599بتمكني الطالب من رخصة البناء غري ذي موضوع .  البلديّةطلب الذن استعجاليا لرئيس 

ها عذر ومبسارهم الوظيفي ما مل يكن لدي  داريّةالبوضعياهتم    ةاملتعّلقالواثئق    من  عنّي على الدارة متكني األعوان املتقاعدينيت -
 .1600  دالّتقاعشرعي حيول دون تسليمها طاملا أّن تلك الواثئق من شأنا أن تساعدهم على إظهار حقوقهم يف 

الذن مبسألة واقعّية تتمّثل يف حتديد فتة العمل الفعلّية اليت قّضاها العارض ابعتبارها مسألة هلا   يّتجه رفض املطلب الرّامي إىل -
 . 1601مساس ابألصل 

الواثئق    الدارةعترب  ت - منظوريها  بتسليم  النصوص  كلّ  داريّة البوضعيتهم    ةاملتعّلقملزمة  نّصت  تلك    القانونّيةما  على  النافذة 
 .1602الجراءات صراحة 

الطالب من نسخة منه عمال مببدإ    قضّيةخيّول تقدمي   - املطعون فيه ومتكني  القرار  أصلية للمحكمة احلصول على نسخة من 
  ألمربتمكني املعن اب  البلديّةستقرائية املخّولة لقاضي األصل ممّا يصرّي طلب الذن استعجاليّا من رئيس  املواجهة ووفقا للسلطات ال

 .1603من تلك النسخة غري ذي موضوع 
يف   - حّقه  يف  املقام  حقوق  تصفية  قصد  ملف  لتكوين  الضروريّة  األوراق  قبيل  من  هبا  املطالب  الواثئق  لدى   الّتقاعدتعترب 

للصبغة املعاشية جلراية    لّنظروهو ما جيعل الذن بتسليم تلك الواثئق جمدي ومتأّكدا اب  الجتماعّيةواحليطة    للّتقاعدالوطن    الّصندوق
املعروض على احملكمة كما ليس من شأنه تعطيل تنفيذ أّي قرار إداري    الّنزاعذلك ليس من شأنه املساس أبصل    أنّ ابعتبار    الّتقاعد

1604. 
القانون    81الفصل  طبقا ألحكام   - إثبات    داريّةالابحملكمة    املتعّلقمن  استعجاليا يهدف إىل تكوين وسيلة  فإّن منح الذن 

 .1605لفائدة الطالب تساعده على إظهار حقوقه وحفظها من التالشي وهو ما جيعل الذن وسيلة جمدية وذات طابع متأّكد 

 
 . 2010أوت  10بتاريخ  711398عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1597
 .  2010ماي  29بتاريخ  711333عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1598
 .  2010أوت  19بتاريخ  711417 قضّيةالقرار الصادر يف ال 1599
 .  0102جوان  24بتاريخ   711378عدد  قضّية القرار الصادر عن  يف ال 1600
 .  2010جويلية  15بتاريخ  711383عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1601
 .  2010جويلية  14بتاريخ  711388عدد   قضّيةالالقرار الصادر يف  1602
 .  2010جويلية  14بتاريخ  711394عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1603
 .  2010أوت  5بتاريخ  711401عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1604
 .  2010أوت  4بتاريخ  711404عدد  قضّيةالرار الصادر يف الق 1605
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الواثئق  جي  - سائر  على  الطالع  الدارة  مع  املتعاملني  لكافّة  تعّلق    داريّةالوز  إذا  إالّ  احلاجة  على    األمرعند  حتتوي  بواثئق 
إثبات مصلحته يف الطالع عليها ومدى  املنتفع هبذا احلق  يتعنّي على  أمنّية أو ختّص أشخاص آخرين  ويف هذه احلالة  معلومات 

 .1606  صلته هبا
لقاضي    أوكللقد   - الرامي  الجتماعي  الّضمان املشرّع  املطالب  يف  البّت  املنافع مهّمة  الالزمة الستحقاق  الواثئق  تسليم  إىل  ة 

 . 1607األخرى  القضائّيةواجلرايت دون غريه من اجلهات  الجتماعّية
بتمكني الطالب من احلصول على جواز سفر فضال عن أنّه يعّطل تنفيذ    الّداخلّيةيف مطلب الذن إستعجاليّا لوزير    الّنظرإّن   -

من قانون   81على معىن الفصل    الستعجالّية  املاّدةئل الوقتّية اليت أيذن هبا القاضي الداري يف  قرار إداري فإنّه يتجاوز مفعول الوسا
 .1608فيها لّنظريف جوهر احلقوق اليت خيتّص قاضي األصل اب الستعجايلكما يفتض إقحام مؤّسسة القاضي   داريّةالاحملكمة 
جتاوز   ماّدةأصلّية يف    قضّيةب  تقّدم  دية طاملا ثبت أّن الطالب  طلب الذن ابحلصول على أوراق المتحان وسيلة جم  يشّكلال   -
الفصل    الّسلطة أّن أحكام  القاضي برفض جناحه ابعتبار  املناظرة  القانون    44طعنا يف قرار جلنة  ختّول    داريّةالابحملكمة    املتعّلقمن 

ع األعمال والجراءات اليت من شأنا أن تنري سبيله مبا  لقاضي األصل يف إطار التحقيق يف الدعاوى املعروضة على أنظاره الذن جبمي
 .1609يف ذلك مطالبة الدارة ابلواثئق اليت تعّذر على الطالب الدالء هبا  

ميكن للمحكمة الذن استعجاليا بتمكني الطالب من وثيقة ال تكون متأّكدة من وجودها على أن تتك لقاضي املوضوع   ال -
 .1610عرضه عليه  مّت ه يف ضوء ما تقدير مدى وجاهة الطلب من عدم

بواثئق حتتوي    األمر حّق خمّول لكافّة املتعاملني مع الدارة عند احلاجة إالّ إذا تعّلق    داريّةاليعترب الطالع على سائر الواثئق   -
حته يف االطالع إثبات مصل  ألمرعلى معلومات أمنّية أو على معطيات ختّص أشخاصا آخرين ويف هذه احلالة يتعنّي على املعن اب

 . 1611عليها وصلته هبا من عدمها 
وسائل   شكلإّّنا ت   إداريّة مبا يف ذلك الذن بتسليم واثئق    الستعجالّية  املاّدةإّن الوسائل الوقتّية اليت أيذن هبا القاضي الداري يف    -   

 ؤّسسات املمة ، لذا فإّن الذن لبنك متويل  فيها إىل هذه احملك  الّنظرفرعّية من شأنا أن تكون حمّل دعاوى أصلية يرجع اختصاص  
منازعة   حمّل  يكون  أن  شأنه  من  ليس  عليها  احلصول  الطالب  يروم  اليت  الواثئق  بتسليم  واملتوسطة  البنك   إداريّةالصغرى  أّن  ابعتبار 

      1612.  عمومّيةاملطلوب مصّنف كمنشأة 

 : امتحانــات: الر ابع الفرع 
 

 : التّايلإىل إقرار املبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
األعداد املسندة وقوف على الختبارات اخلاّصة به لليّتسم ابلتأّكد الطلب الرّامي إىل متكني طالب من الّطالع على أوراق  -

ه بشأن مدى أمر حسم  لّتايلثبت من مطابقتها لألعداد اليت وقع احتساهبا واملضّمنة بكشف األعداد الذي سّلمته إليه وابوالتإليه 
 1613ذلك . األمرإن اقتضى  الّتقاضيلسبل  لّنسبةأحقيته يف النجاح واب

 

 مبادئ خمتلفة: : اخلامس الفرع 
 

 ة: الّتالييف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ  داريّةالانتهت احملكمة 

 
 .  2010سبتمرب  21بتاريخ  711421عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1606
 . 2010سبتمرب  27بتاريخ  711424عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1607
 .   2010سبتمرب  4بتاريخ  711431عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1608
 .  2010نوفمرب  8بتاريخ  711440عدد  قضّيةاليف  القرار الصادر عن 1609
 .  2010أفريل  7بتاريخ 721131عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1610
 .  2010أفريل  4بتاريخ  711419عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1611
 .  2010ديسمرب  30بتاريخ  711466عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1612
 . سالف الذكر  711419د عد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1613
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عمال   عقاريّةكون من أنظار احملكمة الإّن طلب الذن بتسيم اعتاض ختفظي ملنع أّي ترسيم على مجيع املناابت الراجعة للغري ي -
 .1614من جملة احلقوق العينّية   388أبحكام الفصل 

ركن  ل   استجيبمبه    املائّيةلتكيز القنوات واملنشآت    الّنزاعالستغالل وتوزيع املياه ابلعقار حمّل    وطنّيةيكون الذن بتحّوز الشركة ال -
تفتضه ضرورة   ما  على حنو  األموال    قاملرافيّة  استمرار التأّكد  على  األشغال    عمومّيةال واحلفاظ  إجناز  على أتمني  تقوم  من ضماانت 

ذلك مبوجب    األمرهبذا العنوان إن تطّلب    الّصادرةوتذليل الصعوابت الناشئة مبناسبتها مع اللجوء إىل التنفيذ اجلربي للقرارات    عاّمةال
 .1615إذن  

الوقتّية اجملدية ضرورة أنّه يقتضي تفّحص وحسم مسائل ذات عالقة إّن الذن ابلتسجيل مبعهد اثنوي يتجاوز حدود الوسائل   -
 .    1616جبوهر احلّق كالذن ابختاذ تدابري نائية وهو ما يرجع إىل قاضي األصل دون سواه 

 
 

 معاينات: : القسم الثاين
 

 ة: الّتالييف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ  داريّةالانتهت احملكمة 
 

إىل طلب العارض الرامي إىل تعيني خرباء مبقتضى إذن استصدره للغرض فإّن مناقشة النتيجة اليت توّصل   طاملا مّتت الستجابة  -
وعلى هذا األساس يغدو املطلب املنصهر يف هذا   الّنزاعأبصل    تتعّلقوإّّنا    الستعجايلإليها اخلرباء املنتدبون ال تندرج يف جمال القضاء  

 .1617املضمار غري ذي موضوع  
الت - تنفيذ  إّن  الراجع إىل اختصاص قاضي  تنفيذ األحكام اجلزائية  ثبت من األوضاع الصحّية للسجناء يدخل يف إطار متابعة 

الفصل   معىن  على  وأّن    342العقوابت  اجلزائية  الجراءات  جمّلة  من  داخل   الّسلطةمكّرر  السجني  زيرة  قصد  للتخيص  املاحنة 
ال تربطهم به أّي قرابة على غرار األطباء وعدول الشهاد واحملامني ختتلف ابختالف السجنّية من قبل األشخاص الذين    ؤّسساتامل

للسجناء املوقوفني حتفظّيا أو الذين مل    لّنسبةسواء اب  الّنظرذات    القضائّية  الّسلطةمن طرف  تّم  وضعّية السجني ضرورة أّن التخيص ي
السجنّية الدارة  متنح  بينما  ابتّة  أحكام  شأنم  يف  اب  تصدر  جزائية    لّنسبةالتخيص  أحكام  شأنم  يف  صدرت  الذين  السجناء  إىل 

 1618ابتّة 
مصلحة  كلّ إّن استجابة قاضي البداية لطلب الذن استعجاليا بتعيني خرباء وتقدير العناصر املبّينة ابملطلب ينفي عن العارض   -

أبصل   تتعّلقبل   الستعجايلاء ال تندرج ضمن  جمال القضاء سيما وأّن مناقشة النتيجة اليت توّصل إليها اخلرب  لستئنافللطعن فيه اب
 .1619فيه لقاضي املوضوع  الّنظراملنازعة الراجع 

 

 دفع مبلغ على احلساب: : القسم الثالث
 

 : التّايليف هذا اجملال إىل إقرار املبدأ  داريّةالانتهت احملكمة 
 

منشورة لدى الدائرة املتعّهدة أبصل   قضّيةاب لدائنه أن تكون اليستوجب الذن استعجاليا إبلزام املدين بدفع مبلغ على احلس -
 .1620   الّنزاع
 

 طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم: :  الر ابع القسم 
 

 
 .  2010أكتوبر  26بتاريخ  711434عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1614
 .  2010أكتوبر  23بتاريخ  711435عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1615
 .  2010ديسمرب  3بتاريخ  711461عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1616
 .  2010جويلية  12بتاريخ  711390عدد   قضّيةالقرار الصادر يف ال 1617
 .  2010جانفي   6بتاريخ  711308عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1618
       . 2010ماي  6بتاريخ  721137عدد   قضّيةالالقرار الصادر يف  1619
 .  2010جويلية  10بتاريخ 721142عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1620
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 ة: الّتالييف هذا اجملال إىل إقرار املبادئ  داريّةالانتهت احملكمة 
 املعنّية هو الطرف أو األطراف    داريّةالكمة  من قانون احمل  55يكون املقصود ابلطرف املستفيد ابحلكم كيفما اقتضاه الفصل   -

 . 1621إمسيّا به 
يات اجلوهرية شكليعترب استدعاء أطراف احلكم موضوع مطلب النسخة التنفيذية الثانية من طرف احملكمة املتعّهدة من قبيل ال -

التنفيذية    وجوبّيةال النسخة  التأّكد من تلف  الغاية منها  تنفيذ احلكم  األوىلوتكون  املقابل واجب   ومن عدم  املعن ويتّتب عنها يف 
حضور الطالب لغاية التثبت من العنصرين سالفي الذكر ممّا يغدو معه ختّلف هذا األخري عن احلضور يف ظّل استدعائه يف مناسبتني 

التنفيذ من ق بتأكيد غياب  تتأثّر  القرينة ال  الثانية وهذه  التنفيذية  املطالبة ابلنسخة  بل من تسّلط عليه احلكم  قرينة على زوال سبب 
1622. 
 

 أتجيل وتوقيف التنفيذ ماد ة املبادئ املقررة يف :  اخلامسالعنوان    
 

 : داري ةاإلأتجيل تنفيذ القرارات :  األو ل القسم 
 

 : الّتايلاملبدأ  املاّدةيف هذه  داريّةالأقّرت احملكمة 
 

التنفيذ أو    - بتأجيل  القاضية  القرارات  أّي وجه من أوجه    فظّيةحتهي قرارات  توقيفه  إّن  تقبل    األمر  ، لّتعقيبولو اب  الطّعنال 
 .1623الذي يتعنّي معه رفض مطلب الرجوع يف إيقاف التنفيذ 

 

 : داري ةاإلتوقيف تنفيذ القرارات  :  الثاين القسم   
 

 واإلجرائية:  الش كلي ةواجلوانب   إلختصاصاب ة املتعل قاملبادئ  : األو لالفرع 
 

 ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ:   املت صلة املبادئ  :األولالفقرة 
 

ممّا   ،الجتماعي  الّضمان فإنّه يكون من أنظار قاضي    اجتماعّيةمتعّلقا ابستحقاق مضمون اجتماعي ملنافع    الّنزاعطاملا كان    -
 .1624الختصاص يصرّي مطلب توقيف التنفيذ متعنّي الرفض لعدم 

 . 1625  داريّةالأنظار احملكمة  خيرج عن الّنزاعيّتجه رفض املطلب يف حالة أّن  -
 . 1626 الّسلطةابلعقود من اختصاص قاضي جتاوز  املّتصلةعلى استبعاد املقّررات  داريّةاللقد دأب فقه قضاء احملكمة  -
 .1627الديوانّية   اتالّنزاعيف  لّنظراب داريّةالال ختتّص احملكمة  -
ارية وصناعية وأحد أعوانا فإّن املطلب خيرج عن والية احملكمة ذات صبغة جت  عمومّيةنظرا لتعّلق املوضوع بنزاع بني مؤسسة    -

 .1628وعن أنظار قاضي توقيف التنفيذ  داريّةال
 .  1629وعن اختصاص عن توقيف التنفيذ   داريّةالهو بني اخلواّص فإنّه خيرج عن والية احملكمة  الّنزاعطاملا ثبت أّن  -

 
 . 0201أفريل  14بتاريخ  721133عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1621
 .  2010جويلية  15بتاريخ  721141عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1622
 .  2010فيفري   5بتاريخ  41/ 3103 عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1623
 .   2010مارس  3بتاريخ  41/ 3131عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1624
 .  2010مارس  22بتاريخ  41/ 3180عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1625
 . 2010جويلية   12بتاريخ  41/ 3290عدد  قضّيةرار الصادر يف الالق 1626
 . 2010أوت  9بتاريخ  41/ 3314عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1627
 . 2010أكتوبر  15بتاريخ  41/ 3373عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1628
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  لّنظروال يرجعون اب  عمومّيةالوأّن أعوانه غري خاضعني لقانون الوظيفة    إداريّةري  غ  عمومّيةعليه مؤسسة    املّدعىطاملا ثبت أّن    -
 .  1630للقاضي الداري  لّنظرالقرار املطلوب توقيف تنفيذه ال يرجع اب شرعّية تفّحص   فإنّ القانون مبقتضى  داريّةالإىل احملكمة 

 ية: واإلجرائ   الش كلي ةابجلوانب  املت صلة ملبادئ ا  :الفقرة الثانية
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  ا اجملاليف هذ داريّةالانتهت احملكمة 
ة بعدما يزيد عن سبعة عشر سنة من صدوره خارج الّسياقيكون تقدمي مطلب يف توقيف تنفيذ القرار القاضي بسحب رخصة  -

 .1631وتعنّي لذلك رفضه  القانونّيةاآلجال 
بذات القرار حرّي ابلرفض    املتعّلقللطعن جيعل مطلب توقيف التنفيذ    القانونّيةجال  األصلية خارج اآل  الّدعوىإّن ثبوت تقدمي    -
 . 1632 شكال
دعاوى جتاوز    - رفع  عند  القيام  يف  الصفة  توقيف   الّسلطةإّن  طالب  توفّر  وأّن  الصلة ابملصلحة  وثيقة  تكون  التنفيذ  وتوقيف 

 . 1633التنفيذ على املصلحة من شأنه أن يكسبه صفة القيام 
 . 1634 الطّعن القرارات القاضية بتأجيل التنفيذ أو توقيفه حتفظّيا ال تقبل أّي وجه من أوجه إنّ  -
أصال ،   الّدعوىوذلك مبوجب حكم قضى برفض    املّدعياألصلّية املقّدمة من    قضّيةالبّت يف ال  داريّةالطاملا سبق للمحكمة    -

 .1635فيه  الّنظرفضه النعدام ما يستوجب فإّن مطلب توقيف التنفيذ يغدو غري ذي موضوع لذا يتعنّي ر 
ال ميّس ابألصل وال حيول دون حّق املطالبة املتكّررة وجتديد املطالب   داريّةال للمقررات    لّنسبة إّن رفض مطلب توقيف التنفيذ اب-

 . 1636هبذا العنوان شريطة أن تكون قائمة على أسانيد مغايرة لتلك اليت أتّسس عليها املطلب السابق 
يفتض ابلضرورة الوقوف عند استيفاء    داريّةاليف مطلب توقيف تنفيذ املقّررات    الّنظرء مببدإ تبعّية الفرع لألصل ، فإّن  اقتضا  -

األصلّية اليت تتفرّع عنها ومن أهّم هذه الشرط تلك    الّدعوىابعتبارها    الّسلطةاجلوهريّة اليت حتكم دعوى جتاوز    الّشروططالبها لسائر  
 .    1637  الّدعوىل رفع آبجا ةاملتعّلق
 

 ابألصل:  ةاملتعل قملبادئ ا : الفرع الثاين
يف املقرر حبسب الظاهر من    الطّعن يستوجب الذن بتوقيف تنفيذ مقرر إداري توفر ركنني مها ركن اجلدية، وذلك أبن يكون  -

استحالة الرجوع ابلوضعّية إىل ؤّدي إىل  أن ياألوراق قائما على أسباب جدية وأبن يكون من شأن تنفيذ املقرر أو احلكم املطعون فيه  
 .  1638ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ أو أن يفضي إىل نتائج يصعب تداركها 

فإّن املطلب جيب أن يستند إىل أسباب جديّة يف   داريّةالابحملكمة    املتعّلقمن القانون    71عالوة على الشرط الوارد ابلفصل    -
 . 1639األصلية إىل نقض احلكم املطعون فيه   قضّيةالتمّسك هبا يف إطار الظاهرها من شأنا أن تؤدي يف صورة 

إّن استحالة أو صعوبة تدارك النتائج اليت ميكن أن تنجّر عن تنفيذ احلكم املطعون فيه جيعل الذن بتوقيف تنفيذه مستوجب   -
يف األصل وهو ما يتتب عنه أّن ثبوت   الّنظرند  الستناد إىل أسباب قانونية جديّة حتمل على ترجيح القضاء بنقض احلكم املنتقد ع

 .   1640عدم قيام أحد الشرطني يغن عن تفّحص الشرط اآلخر  

 
 .  2010سبتمرب  16بتاريخ  41/ 3353عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1629
 . 2010أفريل  15بتاريخ  41/ 3194عدد  قضّيةالقرار الصادر يف الو  2010ديسمرب   1بتاريخ  41/ 3415عدد  قضّيةلصادر يف الالقرار ا 1630
 .  2010جانفي   29بتاريخ  41/ 3089عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1631
 .  2010فيفري   6بتاريخ  41/ 3138عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1632
 . 2010جانفي   5بتاريخ  41/ 3075عدد  قضّيةال القرار الصادر يف 1633
 .  2010ماي  13بتاريخ  41/ 3225عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1634
 .   2010جويلية   9بتاريخ  41/ 3289عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1635
 .  2010جوان   16بتاريخ  41/ 3264عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1636
 .  2010ماي  21بتاريخ  41/ 3216عدد  ةقضيّ القرار الصادر يف ال 1637
 .  2010أفريل  14بتاريخ  433178عدد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1638
 .  2010جوان   8بتاريخ  433238عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1639
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القرار    - تنفيذ  أّن  امللف  أوراق  من  يربز  مل  إىل    الستئنايفطاملا  يؤّدي  أن  أو  تداركها  يصعب  نتائج  يف  يتسّبب  أن  شأنه  من 
 .  1641ل إجرائه فإنّه يتعنّي رفض املطلب استحالة الرجوع ابلوضعّية إىل ما كانت عليه قب

يتوقف على توفّر شرطني مها األسباب اجلديّة وصعوبة إرجاع    القضائّيةإّن الستجابة لطلب الذن بتوقيف تنفيذ األحكام    -
 .   1642احلالة إىل ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ 

وضوع والسبب استنادا إىل حجّية الشيء املقضي به إالّ إذا  مبطلب جديد يف نفس امل  تقّدم  ال ميكن لطالب توقيف التنفيذ ال   -
 .     1643استند املطلب الثاين إىل عنصر جديد 

 .    1644يف غياب إثبات وجود قرار إداري فإنّه ال ميكن الستجابة ملطلب إيقاف التنفيذ  -
ائج يصعب تداركها فإنّه يّتجه إيقاف التنفيذ  طاملا أّن األسباب يف ظاهرها جديّة وأّن تنفيذ القرار من شأنه أن يتسّبب يف نت  -
1645    . 

توفّر   - التدارك وأّن عدم  النتائج صعبة  توفّر ركنني متالزمني ومها ركن اجلديّة وركن  إداري يستوجب  تنفيذ قرار  بتوقيف  الذن 
 . 1646أحد الركنني يغن عن تفّحص مدى توفّر الركن الثاين 

أو الواقعّية    القانونّيةالسلبّية إالّ مىت كان من شأنا إحداث تغيري يف الوضعيات    داريّةالت  ال جيوز الذن بتوقيف تنفيذ املقّررا  -
 .1647السائدة  

 

 األسبــاب اجلــدية:   :األولالفقرة 
 

قيام    - يفيد  ما  وجود  عدم  طلب    املّدعي إّن  جيعل  القانوين  األجل  املطلوب خالل  املهن  املاجستري  يف  للتسيم  أّويل  مبطلب 
 . 1648يف التنفيذ غري مؤّسس على أسباب جديّة  توق

 . 1649طاملا مل يربز من أوراق امللف أّن األسباب اليت استند إليها املطلب تكتسي طابع اجلدية فإنّه يّتجه رفض املطلب   -
القضاء ابللغاء    القانونّيةاألسباب اجلديّة هي األسانيد    - التنفيذ احتمال   الّدعوى يف  اليت تغلب لدى قاضي توقيف توقيف 

ويكون من العسري حينئذ إصالح ما ترتب   ّققتملا تكتسيه من جديّة وقّوة إقناع ظاهر ونتائج يصعب تداركها مىت حت  لّنظراألصلية اب
 .     1650عنها من تداعيات  

الواقعّية و   - املؤيدات  امللف من  مناقشة    القانونّيةإّن خلّو  في  شرعّيةاليت ميكن على ضوئها  املطعون  املطلب غري  القرار  ه جيعل 
 .  1651مؤّسس على أسباب قانونية جديّة 

ة ابلتمّسك أبّن القرار املطعون فيه مل يستند إىل أساس قانوين دون بيان مواطن ضعفه أو املطاعن اليت من املّدعي إّن اكتفاء    -
ل مطلبها قائما على أسباب غري جديّة األصلّية ، جيع  قضّيةشأنا أن تغلب لدى قاضي توقيف التنفيذ احتمال القضاء إبلغائه يف ال 

  .1652يف ظاهرها 
 

 
 .  2010مارس  2بتاريخ  433132عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1640
 .  2010ديسمرب   20اريخ بت 43/ 3426عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1641
 .  2010أوت  25بتاريخ  43/ 3336عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1642
 .  2010أكتوبر  5بتاريخ  41/ 3354وعدد  2010نوفمرب  30بتاريخ  41/ 3417القرار الصادر يف القضيّتني عدد  1643
 .   2010أوت  9بتاريخ  41/ 3317عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1644
 .  2010أكتوبر  6بتاريخ  41 3350عدد  قضّيةصادر يف الالقرار ال 1645
 .  2010فيفري   13بتاريخ  41/ 3116عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1646
 .  2010أوت  26بتاريخ  41/ 3338عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1647
 .   2010أكتوبر  21بتاريخ  41/ 3380عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1648
 .  2010ديسمرب   14بتاريخ  41/ 3420عدد  قضّيةيف الالقرار الصادر  1649
 .  2010جانفي  13بتاريخ   41/ 3065عدد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1650
 .   2010جويلية  31بتاريخ  3303/41عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1651
 .  2010أفريل  14بتاريخ  41/ 3187عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1652
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 : عمومي ةالالوظيفة  ماد ة يف  (أ
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  عمومّيةالالوظيفة  ماّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 
 . 1653جديّة فإنّه يتعنّي رفض املطلب  إليها طاملا مل يربز من املطلب أّن األسباب اليت استند -
البّت يف إّن أتجي  - تنتهي مبجّرد  أّن آاثره  يستقّل عنه كما  التنفيذ وال  إيقاف  ينصهر يف مطلب  إجراء حتفظي  التنفيذ هو  ل 

 .  1654بعقوبة أتديبية  املتعّلقمطلب إيقاف التنفيذ 
ال  الّنظربصرف    - استوعب  العزل  قرار  أّن  يتضح  فإنّه   ، تنفيذها  توقيف  املطلوب  القرارات  بني  ترابط  قرارين عن مدى وجود 
 .   1655يف مسألة توقيف تنفيذه لوحده دون القرارين اآلخرين  لّنظريني السابقني له ممّا يّتجه معه الكتفاء ابالّتأديب

حممول على املوظف العمومي ممّا يصرّي األسباب اليت استند إليها طلب    اجلمهوريّةإّن واجب القيام ابلوظيف بكامل تراب    -
 .   1656ظاهرها ابجلديّة توقيف التنفيذ ال تّتسم يف 

ب  - قابل  الحلاق  قرار  التمّتع حبقوقه    طبيعتهإّن  من  به  املعن  مينع  الوظيفي  ةاملتعّلقلإلناء وهو ال  جيعل   األمر  ،مبساره  الذي 
 . 1657الطلب غري قائم على أسباب جديّة يف ظاهرها فضال عن عدم تسبّبه يف نتائج يصعب تداركها 

 .1658فإّن املطلب يغدو مفتقرا للجديّة   2009بداية من غرّة جانفي  الّتقاعديلت على ة أحاملّدعيطاملا ثبت أّن  -
 

 : يةعمرانال  املاد ة يف (ب
 

 ة: الّتاليية إىل إقرار املبادئ عمرانال املاّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 
البناء مّتت دون احلصول على ترخيص مسبق ، فإّن املآخذ اليت يعيبها    - املّدعون على القرار املطلوب توقيف طاملا أّن إقامة 

 .1659ة األسباب اجلديّة  مرتبتنفيذه ال ترقى يف ظاهرها إىل 
امل  - العارض أدخل حتويرات على احملّل  أّن  ثبت  يغدو غري    رخص طاملا  له يف إشغاله بدون احلصول على ترخيص فإّن مطلبه 

 .1660مستند إىل أسباب جديّة يف ظاهرها  
 القانونيّة   راكزابملوافقة املبدئية على توسعة مسجد ال يعّد من قبيل القرارات املؤثرة بذاهتا يف امل  الّدينية  الّشؤون إّن مكتوب وزير    -

 .  1661أو الوالّة حسب احلالة  بلدّيتفيها ابللغاء ضرورة أّن رخص البناء هي من اختصاص رؤساء ال الطّعنوال تقبل 
بعد اختاذها لقرار اهلدم   البلديّةدارج القدمية املطلوب منه إزالتها بل سعى إىل مطالبة  مل يقم إبزالة امل  املّدعيإذا ما تبنّي أّن    -

 . 1662بتسوية وضعّية تلك املدارج واملوافقة على تعديل املثال اهلندسي فإّن األسباب اليت استند إليها العارض تغدو غري جديّة 
احلاالت اليت يقع   كلّ دة ابعتباره ملزما قانوان ابختاذ قرارات اهلدم يف  يف جمال البناء دون رخصة مقيّ   البلديّةتكون سلطة رئيس    -

 .1663فيها إقامة بناءات دون ترخيص إداري يف الغرض  
أن   البلديّةوجب على رئيس  والتعمري الذي أ  الّتابّية  الّتهيئةمن جملة    80ألحكام الفصل    تطبيقايّتخذ قرار إيقاف األشغال    -
البناءتضى قرار فوري إبقأيذن مب تنجز دون احتام مقتضيات رخصة  اليت  القاضي    األمر  ،يقاف األشغال  املطلب  الذي يكون معه 

 .1664بتوقيف تنفيذه غري قائم على أسباب جديّة يف ظاهرها 
 

 .  2010أوت  30بتاريخ  41/ 3334عدد  قضّيةالالقرار الصادر يف  1653
 .  2010مارس  9بتاريخ  41/ 3148عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1654
 . 2010جويلية   24بتاريخ  41/ 3309عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1655
 . 2010جويلية   10بتاريخ  41/ 3297عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1656
 .  2010جويلية   28بتاريخ   41/ 3300عدد  ة قضيّ القرار الصادر يف ال  1657
 .  2010فيفري   17بتاريخ  41/ 3123عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1658
 .  2010فيفري   13بتاريخ  41/ 3130عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1659
 .  2010جانفي   30بتاريخ  41/ 3086عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1660
 .  2010فيفري   6بتاريخ  41/ 3088عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1661
 .  2012جوان   11بتاريخ  41/ 3248عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1662
 .  2010جوان   5بتاريخ  41/ 3247عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1663
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أّن    - تبنّي  للسيارات   املّدعيإذا  بناء حائط سياح ابملساحة املخّصصة كمأوى  البناء من خالل  قد خالف مقتضيات رخصة 
 .  1665ألسباب اليت أتّسس عليها املطلب يف ظاهرها غري جديّة تضحى ا

ببناء طابق أّول    تتعّلقتغدو األسباب اليت متّسك هبا الطالب يف ظاهرها غري جديّة إذا ما ثبت للمحكمة أّن رخصة البناء    -
ا  تتعّلقبينما   ابألمتار  توسعة  تسقيف  ابلشروع يف  اهلدم  قرار  إصدار  إىل  أفضت  اليت  بدون   املخالفة  اجلار  عقار  وبني  بينه  لفاصلة 

 . 1666رخصة قانونية 
فيه قانونيا فإّن األسباب اليت متّسك هبا الطالب تبدو   مرخص إذا تبنّي من أوراق امللف أّن البناء موضوع قرار اهلدم املتظّلم منه  -

 .1667جديّة يف ظاهرها كما أّن تنفيذ القرار من شأنه أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها 
غري قانوين فإّن األسباب اليت متّسك هبا العارض تغدو يف    شكلطاملا ثبت أّن العارض تعّمد الشروع يف إجناز طابق اثن ب  -

 .1668ظاهرها غري جديّة  
املطلب غري جديّة يف    - بناء قانونية وهو ما جيعل أسباب  بناء مسكن ال ميكن أن حيّل حمّل رخصة  إّن موافقة األجوار على 

 . 1669ظاهرها 
فيها للوقوف على مدى جدية   شرعّيةرخصة البناء املسندة إىل األجوار دون بيان أوجه الال  شرعّيةبعدم    املّدعييكون متّسك    -

 . 1670األسباب اليت يقوم عليها املطلب مفضيا لرفض املطلب  
يرقى يف ظاهره إىل السبب اجلّدي ضرورة أّن  والتعمري ال    الّتابّية  الّتهيئةإّن ما يعاب على القرار املنتقد من خمالفة ألحكام جملة    -

 .   1671  املعنّية البلديّةبطلب من  األوىلة رّ ة الثانية دون رخصة بعد هدمه يف املمرّ إحداثه للمّت البناء موضوع قرار اهلدم 
البناء بدون رخصة بوقوعه داخل منطقة محاية وادي من قبيل املخالفات غري القابلة للتسوية    - اليت تكون سلطة  يعترب اقتان 

 . 1672املوجهة إليه أّي جدوى  الّشكلّيةالدارة مقّيدة يف شأنا ابختاذ قرار اهلدم وتنفيذه دون أجل وهو ما ينزع عن املآخذ 
 داريّة الطاملا ثبت من أوراق امللف بكون الدارة أرجأت تنفيذ قرار اهلدم موضوع مطلب توقيف التنفيذ إىل حني بّت احملكمة   -

 .1673يف املطلب  الّنظرابنعدام ما يستوجب  الّتصريحاألصلية فإنّه من املتعنّي  ّيةقض يف ال
ة لرخصة البناء جتعل األسباب اليت استند إليها طلب توقيف التنفيذ غري جديّة املرافقإّن ثبوت خمالفة العارض األمثلة اهلندسّية    -
1674. 

األجو   - يربمها  اليت  ابلتفاقات  الدارة  جماهبة  جيوز  عاتقهم  ال  على  تضعها  اليت  الواجبات  من  التفّصي  بغاية  بينهم  فيما  ار 
 . 1675ية  عمرانال املاّدةالنصوص التشريعّية والتتيبّية يف 

يف ظاهرها   الطّعنجيعل أسباب    إداريّةية دون احلصول على رخصة  عمران ال   الّتهيئةالبناء يف حوزة الطريق املربجمة ضمن مثال    إنّ   -
 . 1676غري جديّة 

البناء ، فإّن  املّدعيأّن    ضحاتّ ملا  طا  - ال يبدو يف ظاهره قائما على أسباب جديّة   الطّعنة مل تتحّصل على ترخيص مسبق يف 
 .  1677عّما إن كان البناء مقاما ابمللك املشتك أو ابمللك اخلاّص للطالبة  الّنظروذلك بصرف 

 
 .  2010جوان   12بتاريخ  41/ 3246عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1664
 .    2010ماي  25بتاريخ  41/ 3227عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ل 1665
 .  2010ماي  20بتاريخ  41/ 3218عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1666
 . 2010جويلية   12بتاريخ  41/ 3230عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1667
 .  2010فيفري   17بتاريخ  41/ 3145عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1668
 . 2010أكتوبر  22اريخ بت 41/ 3377عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1669
 .   2010جويلية   7بتاريخ  41/ 3268عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1670
 .  2010جوان   22بتاريخ  41/ 3267عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1671
 .  2010جوان   28بتاريخ  41/ 3261عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1672
 .  2010جانفي   12خ بتاري  41/ 3083عدد  قضّية القرار الصادر يف ال  1673
 .   2010ديسمرب  10بتاريخ    41/ 3422عدد  قضّية القرار الصادر يف ال  1674
 .  2010أفريل  12بتاريخ  41/ 3200عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1675
 .  2010جانفي   14بتاريخ  41/ 3117و  41/ 3111القرار الصادر يف القضيّتني عدد  1676
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نه وقوع املنتفع به يف اخلطأ وتكّبده خلسائر ماديّة من شأنه أن لئن كان اختاذ الدارة لقرار يكتنفه الغموض واللبس واجنّر ع  -
، فإّن ذلك ال يكسبه احلق يف البناء فوق امللك العمومي بل تكون الدارة ملزمة يف تلك احلالة على   لّتعويض يفتح له حق املطالبة اب

 . 1678التدّخل واختاذ الجراءات الكفيلة إبرجاع احلالة إىل ما كانت عليه 
 .1679ة األسانيد اجلديّة  مرتب املآخذ املعيبة على قرار اهلدم املطلوب توقيف تنفيذه ال ميكن أن ترقى إىل إنّ  -
املقّدم ال يعدو أن يكون سوى    الّتهيئةية املقّدمة كسند للمطلب غري مصادق عليها كما أّن مثال  عمرانطاملا أّن التاتيب ال  -

 . 1680هبا يف هذا النطاق تبدو يف ظاهرها غري جديّة  التمّسكمّت مشروعا ، فإّن األسباب اليت  
ة األسباب اجلديّة نظرا لقدامه على إقامة البناء مرتبعلى القرار املنتقد ال ترتقي يف ظاهرها إىل    املّدعيإّن املآخذ اليت عاهبا    -

 . 1681الذي يّتجه معه رفض املطلب  األمردون احلصول على ترخيص مسبق  الّنزاعحمّل 
 .  1682فإّن املطلب ال يستند إىل أسباب جديّة   الطّعنيف أجل  الشرعّيةسحب قراراته غري  البلديّةجيوز لرئيس طاملا  -
 .   1683إّن فتح ابب وانفذة بدون رخصة جيعل مطلب توقيف التنفيذ قرار السدم ال يستند إىل أسانيد جديّة   -

 

 : عقاري ةال  املاد ةيف  (ج
 : ةالّتالي املبادئإقرار إىل  عقاريّةال املاّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 

 . 1684إّن تنفيذ قرار إسقاط احلق من شأنه أن يؤدي إىل نتائج يصعب تداركها  -
  .1685حيول دون قبول مطلب إيقاف التنفيذ   الّنزاعإّن صدور حكم خبصوص القرار موضوع  -
البناية يف ظرف  تكون أسباب املطلب غري جدية إذا مل متتثل اجلهة الطالبة لإللتزام احمل  - مول عليها قانوان وذلك ببدء أشغال 

 . 1686سنة من إمضاء عقد التفويت وإجناز البناء يف أجل عامني من بداية األشغال 
 . 1687يف مطلب توقيف التنفيذ   الّنظريؤدي استجاع العقار تنفيذا لقرار إسقاط احلق إىل انعدام ما يستوجب  -
، املزعجة و   لصّحةاخلطرة واملخّلة اب  ؤّسساتاملظمة للبناء ابملنطقة اليت يقع هبا املشروع حتّجر فتح  ية املنعمرانطاملا أّن التاتيب ال  -

 .  1688فإّن األسباب اليت استند إليها املطلب تبدو جديّة يف ظاهرها 
 .1689  جديّة إّن ثبوت إقامة البناء مبسافة التاجع اليت تفصله عن البناء اجملاور جيعل الطلب غري قائم على أسباب - 
 

 اإلداري:  الض بط  ماد ة يف  (د

 ة: التّالي الداري إىل إقرار املبادئ  الّضبطيف جمال  داريّةالانتهت احملكمة 
لقرار جديد يقضي ابلسماح للطالب إبعادة فتح حمّله جيعل املطلب الرامي إىل توقيف التنفيذ قرار   املعنّية البلديّةإّن اختاذ رئيس -

 . 1690الغلق غري ذي موضوع 

 
 .  2010أفريل  30بتاريخ  41/ 0132عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1677
 .  2010ماي  18يتاريخ  41/ 3197عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1678
 .  2010ماي  13بتاريخ    41/ 3208 قضّيةالقرار الصادر يف ال 1679
 .  2010ديسمرب   23بتاريخ  41/ 3409عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1680
 .  2010جوان   4يخ بتار  41/ 3213عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1681
 .  2010أكتوبر  19بتاريخ  3365عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1682
 .  2010نوفمرب   20بتاريخ  41/ 3400عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1683
 . 2010مارس  22بتاريخ  41/ 3155عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1684
 .  2010ر أكتوب 5بتاريخ  41/ 3348عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1685
 . 2010أكتوبر  19بتاريخ  41/ 3361عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1686
 . 2010أكتوبر  23بتاريخ  41/ 3369عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1687
 .  2010مارس  31بتاريخ  41/ 3141عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1688
 .  1020مارس  11بتاريخ  41/ 3152عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1689
 .  2010فيفري   10بتاريخ  41/ 3109عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1690
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مّت  أبسباب اختاذ قرار غلق احملّل والحجام عن تقدمي ملحوظات يف األصل جيعل األسباب اليت    املعنّية  البلديّةإّن عدم إدالء    -
 . 1691الستناد عليها لطلب توقيف التنفيذ تبدو جديّة يف ظاهرها 

ق ، فإّن ذلك جيعل مطلبه قائما على أسباب غري  اليت من شأنا أن توهن قرار الغلاألسباب طاملا مل يربز طالب إيقاف التنفيذ  -
 . 1692جديّة 

ية من حتجري ممارسة بعض األنشطة ابملنطقة ، عمرانتوقيف تنفيذه كان مؤّسسا على ما اقتضته التاتيب ال  املرادطاملا أّن القرار    -
 . 1693ه رفض املطلب الذي  يّتجه مع األمر ،فإّن األسباب اليت متّسك هبا العارض تبدو يف ظاهرها غري جديّة

مشطّة وغري   طبيعةل  لّنظراب  - بصفة  ينال  التحيل  قرار  فإّن   ، املغريب  ابلقطر  انقطاع صلته  وإىل  العارض  إىل  املنسوبة  األفعال 
إليها   من حّقه يف التمتع حبياة عائلّية عادية هو ما جيعل األسباب اليت استند ألمرمتناسبة مع األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها املعن اب

 . 1694املطلب تبدو جديّة يف ظاهرها ويكون من شأن قرار التحيل أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها  
لئن كان تنفيذ القرار املنتقد من شأنه أن يتسّبب للقائم ابملطلب بوصفه صاحب األصل التجاري يف نتائج يصعب تداركها ،    -

 .  1695ظاهرها   فإّن األسباب اليت استند إليها ال تبدو جديّة يف
استند إليها املطلب إثر تنفيذ قرار الغلق جدية فإنّه مل يربز من الواثئق املظروفة ابمللف أّن مواصلة   ت األسباب اليتلئن كان  -

 . 1696تداركها  ىل نتائج يصعبإ ، تؤول ن تنفيذ القرار املنتقد من شأنا أ
ابعتبار أنّه مل يقع تغيري صبغة احملّل وإّّنا صبغة النشاط فقط ،  إّن األسباب اليت متّسكت هبا العارضة تبدو يف ظاهرها جديّة    -

 . 1697كما أّن مواصلة تنفيذ القرار من شأنه أن يتسّبب هلا يف نتائج يصعب تداركها 
ري  الذي جيعل املطلب غ  األمرعلى من تثبت إدانته جزائيا    إداريّةابملقاهي أنّه ميكن تسليط عقوبة    املتعّلقيستفاد من القانون    -

 . 1698مؤسس على أسباب جديّة 
طاملا أنّه مل يربز أّن العارض سعى إىل تفادي الخالالت والنقائص على مستوى النظافة والصيانة ابلرغم من التنبيه عليه من   -
 .1699يف عديد املناسبات ، فإّن األسباب اليت يستند إليها املطلب ال تبدو يف ظاهرها جديّة  املهنّية البلديّة
 .1700ناء على عقار مشاع بدون رخصة إىل فقدان املطلب لألسباب اجلديّةيفضي الب  -
 

 : العلمي ة الش هاداتومبعادلة  لت عليماب  ةاملتعل ق اتالن زاع يف  (ه 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالنتهت احملكمة ا   
هذا األخري من اجتياز امتحان الباكالوري ويفّوت عليه   حيرم  يكون تنفيذ قرار الشطب النهائي خبصوص تلميذ من شأنه أن   -

 .1701إىل نتائجه الدراسّية احلسنة   لّنظرفرصة النجاح خاّصة اب
 .1702ال حيّق لطلبة املاجستري التمّتع ابلسعاف وفق قواعد عمل جلنة املناظرة مبا جيعل األسباب اليت استند إليها غري جديّة   -
ا  - توقيف  أسباب طلب  أّن  تّتسم يف ظاهرها ابجلديّة ابطاملا  القانون   لّنظرلتنفيذ  بقّوة  الدراسة كان  العارض عن  انقطاع  إىل 

 .1703وطاملا أّن تنفيذ القرار من شأنه أن حيرمه من اجتياز امتحان الباكالوري، فإّن شروط الذن بتوقيف التنفيذ تغدو متوفّرة 

 
 .   2010جانفي  14بتاريخ   41/ 3066عدد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1691
 .  2010مارس  29بتاريخ  41/ 3161عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1692
 .  2010أفريل  5بتاريخ  41/ 3185عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1693
 .  2010فيفري   22بتاريخ  41/ 3108عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1694
 . 2010ماي  24بتاريخ  41/ 3222عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1695
 .  2010ماي  4بتاريخ  41/ 3204عدد  قضّيةالقرار الصدر يف ال 1696
 .2010أفريل  20بتاريخ  41/ 3191عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1697
 .    2010ديسمرب   31بتاريخ  41/ 3432عدد  قضّيةدر يف الالقرار الصا 1698
 .  2010ديسمرب   31بتاريخ  41/ 3433عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1699
 .2010أكتوبر  26بتاريخ  41/ 3383عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1700
 .  2010ماي  15بتاريخ  41/ 3221عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1701
 .  2010نوفمرب   12بتاريخ  41/ 3388عدد  قضّيةيف الالقرار الصادر  1702
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تنفيذه مع مط  - توقيف  املطلوب  التشطيب  تزامن قرار  الثالثي األخري من  إّن  اجتياز   الّسنةلع  الدراسية اجلارية واقتاب موعد 
 .1704امتحان الباكالوري جيعل املطلب، عالوة على قيامه على أسباب جديّة ، مقتان بنتائج يصعب تداركها ممّا يّتجه معه قبوله 

األساسي على معّدل أرفع من معّدالت بعض   الّتعليم   ختملئن ثبت أّن املقام يف حقها حتّصلت يف المتحان الوطن لشهادة    -
املقبولني ابملعهد النموذجي ببنزرت فإّن ما أاثره العارض من خرق ملبدإ املساواة يظّل فاقدا للجدية طاملا برز من ظاهر امللف    الّتالميذ

ال  بورقيبة  معهد  إىل  وإّّنا  ببنزرت  النموذجي  املعهد  إىل  للدخول  للتناظر  تتشح  منظورته مل  بتونس  أّن  النموذجي    1نموذجي  وأرينة 
 .1705  القانونّيةيف نفس الوضعّية  ألمرخاّصة وأّن املساواة فئويّة وتقتضي أن يوجد األشخاص املعنيون اب

 املّدة املتبقية من العقوبة عند تقدمي املطلب ، أن يتسّبب للعارضة يف نتائج  إىل  لّنظراب  ، يذ القرار ليس من شأنهإّن مواصلة تنف -
 .1706المتحاانت تداركها ال سيما وأّن طردها ملّدة مخسة عشر يوما ال أتثري له على عدد الغياابت احملتسبة لجراء يصعب 
من    - والرفت  ملّدة سنتني  الباكالوري  امتحان  العارض يف  ترسيم  بتحجري  القاضي  املنتقد يف جزئه  القرار  تنفيذ  مواصلة  تكون 

للمطلب اليت تبدو يف ظاهرها   القانونّيةأن تؤدي إىل نتائج يصعب تداركها فضال عن األسانيد    من شأنا  عمومّيةال التبوية    ؤّسساتامل
 .1707جديّة  
امتحان   - اجتياز  من  بتمكينه  مبادرهتا  خالل  من  العارض  لطلب  استجابت  قد  الدارة  أّن  امللف  أوراق  من  ثبت  طاملا 

 . 1708الباكالوري، فإّن املطلب يصبح غري ذي موضوع 
 

 : لــفةمـواد خمت (و

 ة: الّتالياملبادئ  يف هذا اجملال داريّةالقّرت احملكمة أ  
 .1709يف مطلب توقيف التنفيذ   الّنظراملطعون فيهما يفضي إىل انعدام ما يستوجب  البلديّة إّن ثبوت تنفيذ املخالف لقراري -
يق- مل  تتوفّر مسبقا أو  مل  لربوز عناصر جديدة  نظرا  التنفيذ  توقيف  تكرار مطالب  القيام ابملطلب  جيوز  إليها مبناسبة  التفّطن  ع 
 .1710إىل عدم قبول املطلب اجلديد  ؤّديماترخيا ويبقى الركون إىل نفس األسانيد املعتمدة ابملطلب السابق  األّول

  لئن كان جائزا للمتقاضي تكرار مطالب توقيف التنفيذ فإّن إعادة استهداف ذات القرار يرتبط بظهور عناصر جديدة متّثل يف-
 .1711فحصها سابقا  مّت حّد ذاهتا أسانيد مغايرة لتلك اليت 

 

 النتائج اليت يصعب تداركها:  :الفقرة الثانية
اليت مىت حت  - تلك  ، وهي  تداركها  نتائج يصعب  يتسّبب يف  أن  ليس من شأنه  القرار  تنفيذ  أّن  العسري   ّققتطاملا  يكون من 

 . 1712يقاف التنفيذ  إبمن تداعيات، فإنّه ال ميكن الذن  الرجوع إىل الوراء أو إصالح ما ميكن أن يتّتب عنها 
توقيف تنفيذه ليس من    املراد، فإّن التمادي يف تنفيذ القرار  ند إليها العارضدى وجاهة األسباب اليت استمعن    الّنظربصرف    -

 . 1713شأنه أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها 
تدار - يصعب  اليت  النتائج  مفهوم  املشرع  حيّدد  مل  ظروف  لئن  حسب  يكون  الشرط  هذا  توفّر  ملدى  احملكمة  تقدير  فإّن  كها 

 . 1714  قضّية كلّ ومعطيات  

 
 .  2010أفريل  1بتاريخ  41/ 3169عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1703
 .    2010مارس 31بتاريخ  41/ 3176عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1704
 .  2010نوفمرب  22يف   41/ 3405عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1705
 .  2010ديسمرب   31بتاريخ  41/ 3435عدد  ّيةقضالقرار الصادر يف ال 1706
 .2010أفريل  25بتاريخ  41/ 3385عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1707
 .  2010جوان   4بتاريخ  41/ 3249عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1708
 .  2010نوفمرب   3بتاريخ  41/ 3390عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1709
 .  2010جانفي   30بتاريخ  41/ 3097د عد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1710
 .   2010جانفي   30بتاريخ  41/ 3095عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1711
 .         2010أوت  30بتاريخ  41/ 3331عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1712
 .  2010مارس  10بتاريخ  41/ 3146عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1713
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 : عمومي ةالالوظيفة  ماد ة يف  (أ

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  عمومّيةالالوظيفة  ماّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 .1715تكون األسباب غري جديّة ابعتبار أّن الحلاق قابل لإللغاء قانوان  -
رة العمل ليس من شأنه أن إىل الدارة اجلهويّة للديوانة بتونس اجلنوبية من أجل ضرو   الّديوانةمن كتابة    املّدعيإّن قرار نقلة    -

 .1716سصعب تداركها   نتائجيؤول إىل
أن يتسّبب يف   بصفة مساعد للتعليم العايل  املّدعيمل يربز من واثئق امللف أّن من شأن تنفيذ قرار إناء العمل بعقد انتداب    -

 .1717نتائج يصعب تداركها  
 

 : ية عمرانال املاد ة يف ب(  
 ة: الّتاليية إىل إقرار املبادئ عمرانال املاّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 

 .1718إّن تنفيذ قرار الزالة من شأنه أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها ممّا جيعل عنصر التأّكد متوفّرا   -
إىل نتائج يصعب تداركها ممّا جيعل    لّتايلوأسس البناء واب  يكل م من شأنه أن يؤدي إىل إحلاق ضرر ابلغ هبإّن تنفيذ قرار اهلد  -

 .1719عنصر التأّكد متوفّرا 
إىل نتائج يصعب تداركها ممّا يصرّي   لّتايلإّن تنفيذ قرار الزالة من شأنه أن يؤدي إىل تغيري جذري يف وضعّية عقار العارض واب-

 .  1720متوفّرا يف هذه احلالة عنصر التأّكد 
 . 1721الذي جيعل عنصر التأّكد قائما  األمرإّن تنفيذ قرار الطمس من شأنه أن مينع مالكة العقار من الدخول إليه  -
 . 1722مىت كان عنصر التأّكد متوفّرا فإنّه يّتجه الذن بتأجيل التنفيذ   -
 . 1723ميكن أن يتّتب عن إزالتها نتائج يصعب تداركها إّن السياج يعترب من قبيل الحدااثت املتحرّكة اليت ال  -
اليت    - الواقيات  إزالة  تنفيذ قرار  املذكورة تعّد من قبيل مّت  إّن  الواقيات  أّن  تداركها ابعتبار  نتائج يصعب  تركيزها ال يتّتب عنه 

 .  1724الحدااثت املتحرّكة 
 .1725ب يف نتائج يصعب تداركها إّن التمادي يف تنفيذ القرار املنتقد ليس من شأنه أن يتسبّ  -

 

 اإلداري:  الض بط ماد ةيف ج(   
 

 : الّتايلالداري إىل إقرار املبدأ  الّضبط ماّدةيف  داريّةالانتهت احملكمة 
 .1726يف نتائج يصعب تداركها ممّا جيعل عنصر التأّكد متوفّرا   ، يتسّببن من شأنه أإّن تنفيذ قرار الغلق  -
 

 
 .  2010فيفري   22بتاريخ  41/ 3081و  41/ 3076عدد القرار الصادر يف القضيتني  1714
 .  2010أكتوبر 20بتاريخ  41/ 3364عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1715
 .  2010نوفمرب   19بتاريخ  41/ 3401عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1716
 .  2010جوان   24بتاريخ  41/ 3266عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1717
 . 2010فيفري  6بتاريخ  41/ 3138وعدد  2010جانفي 16بتاريخ  41/ 3106قضيتني عدد القرار الصادر يف ال 1718
 .  2010ديسمرب  10بتاريخ   41/ 3422عدد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1719
 .  2010أفريل  26بتاريخ  41/ 3210عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1720
 .  2010جوان   15بتاريخ  41/ 3271عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1721
 .  2010أوت  26بتاريخ  41/ 3327عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1722
 . 2010جويلية   29بتاريخ  41/ 3304عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1723
 . 2010جويلية   24بتاريخ  41/ 3298عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1724
 . 0201أكتوبر  29بتاريخ  41/ 3382عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1725
 .      2010ماي  25بتاريخ  41/ 3255عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1726
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 : مواد خمتلفـة  (د

 

 : الّتايليف هذا اجملال املبدأ  داريّةالاحملكمة أقّرت 
 

قرارات    - متّثل  الدارة ال  تربمها  اليت  العقود  بتجاوز    إداريّةإّن  للطعن  موضوع   الّسلطةقابلة  تكون  أن  عليه  ترتيبا  يستقيم  وال 
 .1727مطلب يف إيقاف التنفيذ  

 

 

 تلفة القضااي املخ ماد ة املبادئ املقررة يف : الس ادسالعنوان       
 

 : املاد يإصالح الغلط :  األو ل القسم 
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

عن املتسّبب    الّنظرولئن مل يصدر عن الدائرة بل عن طالب الصالح نفسه فإّن ثبوت وجود ذلك الغلط بقطع    املاّديالغلط    -
 .1728 التنفيذ يف صعوبة أو إشكال كلّ ل ءادر  وذلك الصالح يف مطلب تقدمي  مصلحة له ملن أو للمحكمة فيه يفتح

 يف  الواقع املاّدي الغلط إبصالح  تلقائّيا املبادرة داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من 56 الفصل  أبحكام عمال للمحكمة جيوز -
 .1729 ذلك شابه ما أو احلساب يف أو الّرسم

 الدائرة تتوىّل  واليت داريّةال  ابحملكمة املتعّلق القانون  من 56 الفصل اقتضاها  اليت احلاالت ضمن السم يف الغلط ينضوي  -

 .1730نفسها  تلقاء من أو األطراف أحد من بطلب إصالحها
 الدائرة تتوىّل  واليت داريّةال  ابحملكمة املتعّلق القانون  من 56 الفصل اقتضاها اليت احلاالت ضمن اللقب يف الغلط ينضوي  -

 .1731نفسها  تلقاء من أو األطراف أحد من بطلب صالحهاإ
 وأنّ  ولقبه القرين اسم لدراج  لتّايلاب  حاجة وال كافيا  يعدّ  احلكم يف ولقبه الطرف اسم ذكر أنّ  على احملكمة عمل استقر  -

 األمساء  يف لتشابه وا األطراف تعّدد صورة  يف  كما اجلدوى  ثبوت وعند استثناء  إالّ  حيصل ال اجلد  حىّت  أو  األب اسم إدراج

 .1732واأللقاب 

 .1733احملكمة  أمام وتقاريرهم مستنداهتم يف يذكرونه ما أو األطراف رغبات حسب وليس القانون  وفق األمساء حتديدتّم ي -
 ةاملاّدي  األخطاء  مجلة على  داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون  من 56 ابلفصل عليها املنصوص املاّدي الغلط حاالت تقتصر  -

 .1734العناوين  أو التواريخ أو قضّيةال أطراف ذكر مستوى يف سواء احلساب أو لّرسماب ةاملتعّلق  الّشكلّية الصبغة تذا
 

 .   2010أفريل  21بتاريخ   41/ 3205عدد قضّيةالقرار الصادر يف ال 1727
 .  2010أفريل  29بتاريخ  83269عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010جويلية  8بتاريخ  83271عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1728
 .  83271عدد  قضّية كم الصادر يف النفس احل 1729
واحلكم الصادر يف   2010جانفي   26يف  83265عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010جوان  1بتاريخ  83272عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1730

عدد    قضّيةكم الصادر يف الواحل 2010نوفمرب  12بتارخ  83280عدد  قضّية واحلكم الصادر يف ال 2010جويلية  8بتاريخ  83275عدد  قضّيةال
بتاريخ   83283عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010نوفمرب    12بتارخ  83282عدد  قضّية واحلكم الصادر يف ال 2010نوفمرب  29بتارخ  83281

 2010جوان  5اريخ بت  82273عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010جوان  5بتاريخ  28274عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010نوفمرب  12
 .  2010جانفي   21بتاريخ  82264عدد   قضّية واحلكم الصادر يف ال 2010جانفي  12بتاريخ  82857عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال

 .  2010فيفري   11بتاريخ  82258عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010جوان  21بتاريخ  83276عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1731
 .  2010ديسمرب  6بتاريخ  82282عدد  قضّية ادر يف الاحلكم الص  1732
 .  82282عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1733
 .  2010جانفي  14بتاريخ  82259عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1734
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 من 56 الفصل اقتضاها اليت  احلاالت ضمن املنتزعة  املساحة ضبط مستوى يف احلكم إىل املتسّرب الّرسم يف الغلط يندرج  -

 .1735نفسها  تلقاء من أو األطراف أحد من بطلب إصالحها الدائرة تتوىّل  واليت داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون 
 الفصل قاعدةب عمال الجتماعي الّضمان  قاضي عن صادر حكم إىل تسّرب مادي غلط إصالح ملطلب الستجابة ميكن ال -

 .1736الداري القاضي والية من ديلالع  القضاء بوظيفة ةاملتعّلق األعمال استبعاد إىل الرامية والداري العديل القضاء جهازي بني
 من 56 الفصل اقتضاها اليت  احلاالت ضمن يندرج الّرسم يف مادي خطأ سوى قضّيةال عدد يف الغلط يكون  أن  يعدو ال  -

 .1737نفسها  تلقاء من أو األطراف أحد من بطلب إصالحها الدائرة تتوىّل  واليت داريّةال ابحملكمة املتعّلق القانون 
 املتعّلق القانون  من   56الفصل  اقتضاها اليت احلاالت ضمن فيه املطعون  للحكم املصدرة احملكمة اسم يف الغلط يندرج  -

 .1738نفسها  تلقاء من أو األطراف أحد من بطلب إصالحها الدائرة تتوىّل  واليت داريّةال ابحملكمة

 

 :القسم الثاين : الر قيم الت نفيذي  
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  ةاملادّ يف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 

 مصاريف تشمل وهي قانوان املقّررة  املصاريف على األطراف أحد على حبملها احملكمة تقضي  اليت القانونّية املصاريف تقتصر  -

 على عالوة القانونّية والعالمات والستدعاءات التبليغ حماضر عن التنفيذ  عدول أجور بعنوان  املبذولة واملصاريف األحكام تسجيل

 .1739امللف  أوراق يف اثبت أصل هلا يكون  اليت الختبارات مصاريف
الفصلني    - مقتضيات  القانون    34يستشّف من  أّن   الّتجاريّةاملدنية و   رافعاتامل  من جملة  129و  داريّةالابحملكمة    املتعّلقمن 
 .1740احلكم  ذلك مصاريف مقدار وتعيني يذيالتنف الرّقيم مطلب يف للّنظر وحده املؤّهل هو للحكم املصدرة الدائرة رئيس

 احملكمة تنظر شأنا يف طلبات  تقدمي  تقتضي بل آليّا احملكمة حتّملها وال قانوان املقّررة املصاريف ضمن احملاماة  أجور  تندرج  ال  -

 .1741القانونّية املصاريف عن مستقّلة بصفة وذلك بعنوانا أداؤه الواجب املبلغ وتّقر جّديتها مدى يف
 

 :م حك منطوق سم الثالث : شرح  الق
 

 ة: الّتاليإىل إقرار املبادئ  املاّدةيف هذه  داريّةالانتهت احملكمة 
 الطّور يف املستوجبة القانونّية املصاريف  هي تعقييب قرار مبنطوق الواردة الطرفني بني أنصافا القانونّية املصاريف حبمل املقصود  -

 .1742غريه دون  الّتعقييب

 من 57 الفصل أبحكام عمال األحكام منطوق شرح نطاق يف تعقييب قرار حيثيات إحدى شرح إىل الرامي لباملط يندرج ال -

 .1743داريّة ال احملكمة قانون 

 
 .  2010جويلية  10بتاريخ  82268عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1735
 .  2010ي ما 6بتاريخ  81273عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1736
واحلكم   2010أكتوبر  14بتاريخ  81241عدد   قضّية واحلكم الصادر يف ال 2010أكتوبر  15بتاريخ  82242عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1737

 .  2010ديسمرب  14بتاريخ  82288عدد  قضّيةواحلكم الصادر يف ال 2010فيفري  17بتاريخ  81233عدد  قضّية الصادر يف ال
 .  2010مارس  1بتاريخ  83267عدد  قضّية ال احلكم الصادر يف  1738
والقرار الصادر   2010فيفري   23بتاريخ  93101عدد  قضّية والقرار الصادر يف ال 2010ماي  17بتاريخ   92100عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1739
 93104عدد  قضّيةوالقرار الصادر يف ال 2012 جوان 2بتاريخ  9199عدد  قضّيةوالقرار الصادر يف ال 2010مارس  30بتاريخ  9195عدد  قضّية يف ال

 . 2010نوفمرب  22بتاريخ 
 .2010جوان   2بتاريخ  9199عدد  قضّية والقرار الصادر يف ال 2010مارس  30بتاريخ  9195عدد  قضّيةالقرار الصادر يف ال 1740
 .  2010نوفمرب  22بتاريخ  93104عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1741
 .  2010فيفري  11بتاريخ   9399عدد  قضّية لاحلكم الصادر يف ا 1742
 .  2010فيفري  23بتاريخ   9398عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1743



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 222 

أّن شرح وتفسري منطوق احلكم يفتض وجود غموض أو لبس يف   داريّةالمن قانون احملكمة    57يستشف من أحكام الفصل    -
 .1744حمّله الواضح وإحالل لرفعه احملكمة تدّخل يستوجب املنطوق ذلك

 ضرورة من داريّةال احملكمة  قانون  من 57 الفصل أحكام  اقتضته ما مع  احلكم  تنفيذ  طريقة  بيان  إىل الرامي  الطلب يتجاىف  -

 .1745 نّصه يف نقص  أو زيدة دون  احلكم  منطوق تفسري على الشرح اقتصار
 

 
 

 اإلستشاري ة  املاد ة   املبادئ املقررة يف: الس ابعالعنوان               
 

احملكمة حول  انوني ة  قمالحظات  :   األو ل القسم   أبدهتا  اليت  ابآلراء  اليت    وجوبي ةال  اإلستشارات مضمنة 
 :  2010أجنزهتا  سنة 

 

بة تفوق  مبا أّنا متّثل نس   داريّةالللمحكمة    الستشاريمن الّناحية الكمّية اجلانب األهم يف الّنشاط    وجوبّيةال  الستشاراتمتّثل  
 اليت تطرحها.  القانونّيةبتنوع املواضيع و املسائل  وجوبّيةال الستشاراتوابلتوازي مع أمهتها الكمية تتميز  من الّنشاط اجلملي.  99%

ذات الصبغة التتيبية اليت   وامرآراء احملكمة تشمل مجيع اجلوانب اليت تتضمنها نصوص مشاريع األولعّله من املفيد التذكري أن  
املدرجة هبا   القانونّية اليت اقتحتها واالطالعات    داريّةال   الّسلطةابتداء من العنونة و ة و صياغة هلذه النصوص  هيكلرض عليها، من  تع

وصوال إىل مضمون  األحكام التتيبّية اليت متّثل مبدئيّا    ،يشكلضوع االستشارة أو اجلانب الواليت متّثل مبدئّيا اجلانب غري التتييب  ملو 
 تلك األحكام وجدواها يف بعض األحيان.    شرعّيةة برتبطجلوانب األصلية املا

املالحظات   تصنيفها حسب  ميكن  اليت  املالحظات  من  العديد  أبدت  احملكمة  أبن  التذكري   الّشكلّية ابجلوانب    ةاملتعّلقوجيدر 
من انحية أخرى )الفرع   األمرو اجلوانب األصلّية ملشروع  ة ابجلوانب التتيبية أرتبط( واملالحظات املاألّوللالستشارة من انحية )الفرع  

 الثاين(.  
 

 : الش كلي ةمالحظات متعلقة ابجلوانب : األو لالفرع 
 

يف هذا   داريّةالالّتتييب بداية من عنوانه ووصوال إىل أتشريه وتقوم احملكمة    األمرابلغة يف إعداد  أمهّية    الّشكلّيةتكتسي اجلوانب  
 . األمرة وصياغة مشروع هيكللعديد من املالحظات حىت يتحقق التناسق املطلوب والوضوح الكايف يف الطار إببداء ا

وذلك على أساس ما تكّرس من   الّشكلّيةأتكيد مالحظاهتا خبصوص اجلوانب    2010خالل سنة    داريّةالوقد واصلت احملكمة  
 ات. . وفيما يلي تذكري أبهم هذه املالحظالّسابقةقواعد يف السنوات 

 

 مالحظات متعلقة ابلعـنونة والصياغة: : األولالفقرة 
 

ي  أّول ما  به يف سياق تفّحص احملكمة  تّم  من  اللغة والتعبري، طريقة صياغة وحترير عنوان مشروع    داريّةالاالهتمام   األمر جلانب 
 أخرى والرجوع إليه عند االقتضاء. وذكره يف نصوص  األمراملعروض الذي ينبغي أن يكون مقتضبا وواضحا ابعتبار عنصر تشخيص 

طالعات نصوص الحقة ولو كان ذلك لغاية الصالح أو التقومي،  اخاصة ضمن    األمرالعنوان عند ذكر  وال جيوز حتريف هذا  
ا  ة تيسري الّتونسيي للجمهورية  الّرمسحيث تؤكد احملكمة دوما على أنه يتعني ذكر النصوص على حنو ما وردت به عند نشرها ابلرائد  

 للرجوع إليها عند احلاجة. 
ه، مع احلرص على احتام  تطبيقوال يتجاوزه أو يقّلص من جمال    األمركما ينبغي أن يكون هذا العنوان مطابقا ملضمون مشروع  

 للنص.  الّسليم تطبيقبعض القواعد الدقيقة اليت ميليها املنطق وال
 

 .  2010نوفمرب  2بتاريخ  92106عدد  قضّية احلكم الصادر يف ال 1744
 .  92106عدد  قضّية نفس احلكم الصادر يف ال 1745
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 طالعات: تشريعية والرتتيبية صلب قائمة االلمالحظات متعلقة بطريقة إدراج النصوص االفقرة الثانية: 
 

املعروض على النصوص التشريعية والتتيبية اليت    األمردأبت احملكمة على التذكري أبنّه ال جيوز التنصيص ضمن إطالعات مشروع  
وحتيينها    األمرمشروع  ذات العالقة مبوضوع القانونّيةعلى إدراج النصوص  الّسياقليست هلا عالقة مباشرة مبوضوعه واحلرص يف نفس 

التناسق يتحّقق  تنقيح حىت  بذكر آخر  املنظومة    الدائم وذلك  بعدم جواز مبجملها  القانونّية يف  احملكمة يف نفس الطار  تذّكر  .كما 
تفويض تشريعي، ل   تطبيقاالتتييب، مثل القرارات الوزارية التتيبية ابستثناء ما صدر منها    األمراألقل درجة من    القانونّيةإدراج النصوص  

 .القانونّيةطالعات ملقتضيات التتيب اهلرمي مث الزمن للنصوص وجوب احتام النصوص املدرجة ابال فضال عن أتكيدها على
 

 مالحظات متعل قة بصيغ التنقيح واإلمتام و التبويب: الفقرة الثالثة: 
 

 الّسياق رضية تنقيح أو إمتام نّص سابق، وتطرح يف هذا  املعروض ف  األمرأن يتضمن مشروع    وجوبّيةال  الستشاراتميكن يف إطار  
 إشكاليات خاصة قامسها املشتك هو جتنب الغموض والتشتت يف مستوى املنظومة التتيبية ووجوب احتام املقتضيات التشريعّية. 

احملكمة   توصي  الذي  املنهجي  يعاد    داريّةال واملبدأ  أن  برم   كلّ ابعتماده هو  للتنقيح  فصل جديد    شكلته يف  فصل مستوجب 
 فرعية واحدة متكاملة حىت لو أضيفت إليها فقرات أو فقرات فرعية. قاعدةاعتبارا إىل أن الفصل ميثل 

القواعد    لّنسبةا ابأمّ   توزيع جمموعة  إىل فصول    املرادللتفصيل، أي  يقتصر  مرّقمةسنها  أن  يفرض  فّإنه   قاعدة فصل على    كلّ ، 
 قواعد خمتلفة ضماان للدقة والوضوح.  عّدةاحد واحدة و أن ال يتضمن الفصل الو 

قصرية مما يساهم يف وضوح النص وحسن فهمه كتوزيعها عند االقتضاء إىل    األمرويستحسن أن تكون الفصول املكّونة ملشروع  
 أقسام وأبواب وعناوين تعكس مضمونا وذلك حبثا عن الوضوح. 

 

 مالحظات متعلقة بنص الرتمجة: :  ةالر ابعالفقرة 
 

األ ترمجة  نص  أن  من  الّرغم  مقتضيات    وامرعلى  إىل  استنادا  وذلك  والعالم  التعريف  غاية سوى  من  له  ليس  أجنبية  لغة  إىل 
عدد    األّولالفصل   القانون  ابلرائد    املتعّلق  1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64من  النصوص  للجمهورية الّرمسبنشر  ي 
تنظر يف نص التمجة الذي   داريّةالعلى املدلول الذي يعتمد فيه النص العريب، فإن احملكمة    لتّايلابة وبنفاذها، وال أتثري له  الّتونسي 

تبادر احملكمة إبصالح األخطاء اللغوية والتعبريية وتتثبت من . و الستشاريبدإ مشولية التفحص  يصحب النص العريب وذلك عمال مب
حتقيق التنسيق وأتمني املطابقة بني الصياغتني. وإن دأبت احملكمة على التذكري    مدى تطابق نص التمجة مع النص العريب وذلك قصد

ة أو اللغويّة اليت تشوب أحياان الصياغة الفرنسّية للمشروع، فإّنا تؤّكد يف بعض احلاالت  املاّديبضرورة احلرص على تفادي األخطاء  
 ّنص الفرنسي لوضوحها وتبليغها للمقصود من تلك األحكام. على إعادة صياغة بعض أحكامه على ضوء العبارات املستعملة ابل

 

 مالحظات متعلقة ابملالحق: الفقرة اخلامسة: 
 

إمّ  هو  ابملالحق  املقصود  نص كراس  إن  مثل  التتييب،  النص  من  يتجزأ  ال  جزءا  متثل  اليت  والواثئق  الّتتيبّية  األحكام    الّشروط ا 
وغري    داريّةالاملصادقة أو املثال الطوبوغرايف أو ّناذج املطبوعات    مرعليه و امللحق أب  املصادق عليه أو نص النظام األساسي املصادق
امللحقات   وإّما   الّنّصية  امللحقات  من  وكراسات  الجرائّية  ذلك  حماضر  أو  املؤثرات  دراسة  نص  أو  األسباب  شرح  وثيقة  مثل 

 بتحديد امللك العام.  ةاملتعّلق وامراالستقصاء يف األ
 لّنسبة وإن استحال ذلك ألسباب تقنية مثلما هو الشأن اب  ،هبا  املتعّلقالتتييب    األمرالحق الّنصية فاملبدأ هو أن تنشر مع  فأما امل

يرتب   أن  فينبغي  اهلندسية،  واألمثلة  الطوبوغرافية  الواثئق  يهّمه    األمرإىل  من  متكني  أو  لنشرها  املالئمة  اخلاصة  من    األمرالطريقة 
على التأكيد على ضرورة   الستشاريكان و ابلطريقة املناسبة. ويف هذا املستوى جرى عمل احملكمة يف اجلانب  الطالع عليها ابمل
ابملصادقة عليها   ةاملتعّلق  وامرية ضمن األعمران التاتيب ال  و  التنظيمية  ياكلاهل  اخلاّصة وابألنظمة األساسّية    ةاملتعّلقإدراج املقتضيات  

ة وهو ما يعّد الّتونسي ي للجمهوريّة  الّرمساملعروض وال تقوم بنشرها ابلرائد    األمرىل جعلها يف مالحق ملشروع  ضرورة أّن الدارة تعمد إ 
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عدد   القانون  ملقتضيات  يف    1993لسنة    64خمالفة  ابلرائد    املتعّلق  1993جويلية    5املؤرخ  النصوص  للجمهورية الّرمسبنشر  ي 
 ة وبنفاذها.  الّتونسي 

ص الّتشريعّية  ملا اقتضته الّنصو   تطبيقا  األمرالّنّصية أو بعبارة أخرى الواثئق اليت استعملت يف إعداد مشروع  و أّما املالحق غري  
الّتثّبت من احتام مشروع    األمرالّتتيبّية فإنّه من املفتض أن تكون مصاحبة ملشروع  و   األمرلتمكني احملكمة من الّطالع عليها و 

   ، حماضر اللجان استشاريّة   ،ّيةعمران ال   الّتهيئةيف إعداد أمثلة    عمومّيةال) مثال آراء املصاحل    القانونّيةوص  لإلجراءات اليت اقتضتها الّنص
 نشر العالن ابلّصحف ... ( و يفضي عدم الدالء هبذه الواثئق  إىل احلّد من مشولية نظر احملكمة.  

 

 :    داري ةاإلروض على رأي احملكمة املع األمرمتعل قة بتأشري مشروع ة : مالحظات الس ادس الفقرة 
 

 الّتونسي من الّدستور    54الّتتيبّية املعروضة عليها وذلك عمال أبحكام الفصل  وامرتؤّكد احملكمة على ضرورة أتشري مشاريع األ
 . 1992لسنة  31عدد  األّولووفق ما بّينه منشور الوزير 

 

 على رأي احملكمة   ةاملعروض وامر ع األير املش   الفرع الثاين :  مالحظات متعل قة ابألحكام الرتتيبية
 

اليت عرضت على احملكمة  ومدى تناسقها فيما بينها   وامرهذه املالحظات ابألحكام الّتتيبّية ملختلف فصول مشاريع األ  تتعّلق
 الّتتيبّية ذات العالقة وذلك يف خمتلف اجملاالت اآليت بيانا.  الؤمها مع الّنصوص الّتشريعّية و وت

 

 لوحدات التصرف حسب األهداف  لن سبةاب:   األولالفقرة 
 

احملكمة ابمللف  ال األهداف لجناز  املتعّلق  14564عدد    الستشاريحظت   النظام مشروع  إبحداث وحدة تصرف حسب 
 اتريخ بيان  مع حدة على املشروع إجناز مراحل من مرحلة  كلّ  مدة حتديد سريها أنّه يتجه وطرق تنظيمها وبضبط العقاري املعلومايت
 املتعّلق 1996 جويلية 6 يف املؤرخ 1996 لسنة  1236عدد   األمر من 2 الفصل ألحكام تطبيقا وذلك نايتها واتريخ انطالقها
 حسب التصرف لوحدة احملدث األمر يضبط" :يلي ما على ابخلصوص نّصت واليت األهداف حسب التصرف وحدات إبحداث
 ."همراحلو  الجناز آجال ... :خاصة األهداف

 متاشيا بوحدات التصّرف حسب األهداف  إحداثها املزمع الوظيفية اخلطط ضبط أكدت احملكمة على ضرورة  الّسياقويف ذات  
 وحدة إبحداث  املتعّلقو   14451عدد    الستشارياملشار إليه وذلك صلب امللف   1236 عدد  األمر من 2 الفصل أحكام مع

 وطرق تنظيمها وبضبط األسواق اقتحام وتسهيل مؤّسسات لل التنافسية القدرة دعم مجبران ومتابعة الجناز األهداف حسب تصرف
 سريها. 

امللف    09 يف املؤرخ   2008لسنة   2273 عدد األمر بتنقيح  املتعّلق  14607عدد    الستشاريكما أّكدت احملكمة يف 
الثّقافة   مدينة فضاءات يف لتصرفا صيغ حول دراسة الجناز األهداف حسب تصرف وحدة  إبحداث املتعّلقو  2008 جوان 

 إضافة إىل يهدف الذي األهداف حسب التصّرف لوحدة املوكولة هامّ امل سريها على أّن تنقيح وطرق تنظيمها وبضبط واستغالهلا
 مقتضيات التنقيح  مشروع تضمني يستوجب صلبها جديدة وظيفّية خلطط إحداث من تستوجبه وما األصلية هامّ امل إىل جديدة هامّ م

 للمشموالت اجلديدة.  لّنظرحتيينها اب اجتاه يف هامّ للم تتعّرض اليت الفصول ومقتضيات تنقيحه املزمع األمر عنوان  بتنقيح تتعّلق
 األهداف االعتبار بعني أخذا ومتناسقة زمنيا متعاقبة مراحل إىل الوحدة موضوع املشروع توزيع التأكيد على ضرورةمّت  كما  

ابمللف  و   مرحلة كلّ ل املنشودة  مشروع الجناز األهداف حسب تصرف وحدة إبحداث  املتعّلق  14452عدد    الستشاريذلك 
 سريها. وطرق تنظيمها وبضبط بوزيد سيدي بوالية املندجمة الفالحية التّنمية

 

 خبصوص األنظمة األساسي ة اخلاص ة ابألعوان: الفقرة الثانية : 
     

احملكمة   تعّهده   داريّةالاعتربت   اخلاص األساسي النظام على  ابملصادقة  املتعّلق  14415عدد    الستشاريا ابمللف  مبناسبة 
 النسان  حلقوق  العليا اهليئة أبعوان  اخلاص األساسي النظام  على األساسية أّن املصادقة واحلريت النسان  حلقوق العليا اهليئة أبعوان 
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لسنة   37 عدد القانون  أن  ابعتبار تشريعي أتهيل أي إىل يفتقد أنه ورةضر  قانوان يستقيم ال ترتيـيب أمر مبقتضى األساسية واحلريت
 أي  إىل خيضعهم ومل األعوان على املنطبق القانوين النظام إىل يتعرض مل العليا اهليئة بتلك املتعّلق 2008 جوان 16 يف املؤرخ  2008

 القانون  من األّول ابلفصل ورد ملا طبقا  األساسية تعدّ  يتواحلر  النسان  حلقوق العليا العمل، ذلك أّن اهليئة به جاري قانوين نظام
 ال عمومّيةة  معنوي ذاات   شكلت وهي املايل واالستقالل القانونّية ابلشخصية تتمتع  "وطنّية هيئة" إليه املشار 2008 لسنة 37 عدد

اهليئة    يتعّلقصوص مشروع قانون  للمجلس الدستوري خب 2008-26 عدد )الرأي  عمومّيةال  املنشآت أو ؤّسساتامل فئة إىل تنتمي
 املتعّلق 1985 لسنة  78العليا حلقوق النسان واحلريت األساسية(، وهو ما ال جيوز معه إخضاع أعوانا ألحكام القانون عدد  

 أو الّدولة تلكمت اليت والشركات الّتجاريّةو  الصناعية الصبغة  ذات  عمومّيةال ؤّسساتاملو  الدواوين ألعوان  العام األساسي النظام بضبط
 األعوان  حصرية بصفة يشمل والذي انطباقه جمال على  منه األّول ابلفصل نص  الذي ياكلّ و  مباشرة بصفة رأمساهلا احمللّية اجلماعات

 متتلك اليت واملنشآت والشركات الّتجاريّةو  الصناعية الصبغة ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو  الدواوين قبل من دائمة بصفة املستخدمني
 انطباق جمال توسيع ميكن ال وأنّه سّيما ،عمومّيةال املسامهات  ذات والشركات ياكلّ و  مباشرة بصفة  رأمساهلا احمللّية اجلماعات أو لّدولةا

 قانون غياب يف األساسية واحلريت النسان  حلقوق العليا اهليئة أعوان على  ينطبق حبيث املذكور  1985 لسنة 78 عدد القانون 
 .ذلك جييز صريح

 إحداث بقانون  الوارد األمرمبقتضى   للهيئة والتصرف والتسيري التنظيم قواعد لضبط التشريعي وأّكدت احملكمة على أن التأهيل
 أعوانا وواجبات حقوق ضبط يشمل أن  ميكن ال أنه ابعتبار املعروض  شروعامل الختاذ قانونيا سندا يشّكل  أن  ميكن ال اهليئة

 واحلريت النسان  حلقوق العليا اهليئة تنظيم قواعد من 8 الفصل عليه نص  ما أنّ  كما إليهم، ةاملمنوح األساسية تالّضماانو 
 جوان 9 يف  املؤرخ 2009 لسنة 1767 عدد  ألمراب عليه املصادق الّداخلي ونظامها فيها  والتصرف تسيريها وطرق األساسية
 لألحكام وفقا  همهامّ م وإناء اخلطط يف وتعيينهم تسميتهم رويقر  واألعوان  الطارات انتداب اهليئة رئيس يتوىل أنه من   2009
 .ابألعوان  اخلاص األساسي النظام يضبط أمر استصدار لوحده خيول ال العمل هبا اجلاري والتتيبية التشريعية

أخرى،   امللف  مّت  من جهة  نفس  إسناد  الستشاريالتأكيد صلب  أّن   رتييبت أمر مبقتضى داريّةال للمحكمة اختصاص على 
مقتضيات يتعارض  قانون مبوجب احملكمة أنظار مشموالت حتديدتّم  ي أن  اقتضيا اللذان  الدستور من    69و  28 الفصلني مع 
 عن عالوة هذا التأمني(، جملة وإمتام بتنقيح يتعّلق قانون  مشروع خبصوص الدستوري للمجلس 2007-50 عدد )الرأي أساسي

 يف املؤرخ 1972 لسنة 40 عدد القانون  حّدده  الذي نظرها رجعمل مطابقا يكون أن جيب  داريّة ال للمحكمة اختصاص إسناد كون
 لسنة 38 عدد  األساسي ابلقانون  ورد  ما طبق  خاصة قوانني هلا أسندته الذي  أو داريّةال  ابحملكمة  املتعّلق 1972 جوان أول

 لتنازع جملس وإحداث داريّةال واحملكمة لعدلّيةا احملاكم  بني الختصاص بتوزيع املتعّلق 1996 جوان  3 يف املؤرخ   1996
 املنشآت أبعوان  ةاملتعّلق اتالّنزاع يف لّنظراب داريّةال احملكمة ختتص " :يلي ما على نص  الذي منه 2   الفصل وخاصة الختصاص

 غياب ففي وعليه ،"القانون  مبقتضى داريّةال احملكمة لنظر الراجعني أو عمومّيةال للوظيفة العام األساسي للنظام اخلاضعني عمومّيةال
 صراحة يسند أو عمومّيةال  للوظيفة العام األساسي للنظام  األساسية واحلريت النسان  حلقوق العليا اهليئة أعوان  خيضع صريح قانون 
 تلك  يف الّنظر اختصاص إسناد التتييب النص  صلب جيوز  ال فإنه داريّةال احملكمة إىل وأعوانا اهليئة تلك بني تنشأ اليت اتالّنزاع 
 منه األّول الفصل وخاصة املعروض ابملشروع امللحق اهليئة أبعوان  اخلاص األساسي النظام وأن سّيما ،داريّةال احملكمة إىل اتالّنزاع 

 داريّةال احملكمة رأي  استقر وقد الشغل وجملّلة  1985 أوت  5 يف املؤرخ 1985 لسنة 78 عدد القانون  ألحكام اهليئة أعوان  أخضع
 عليهم تنطبق أو عمومّيةال للوظيفة العام األساسي للنظام خاضعني غري أبعوان  ةاملتعّلق  اتالّنزاع يف لّنظراب ختتص  ال أنا اعتبار على

 اتالّنزاع يف  لّنظر اب ختتص  ال أنا كما القانون، مبقتضى إليها لّنظر اب راجعني وغري  املذكور 1985 لسنة 78 عدد القانون  أحكام
 العديل.  القضاء جلهاز معقودا أصيل اختصاص ابعتباره الشغل جملة تطبيق عن املتتبة شغليةال

احملكمة  أ امللف    الّنظرمبناسبة    داريّةالقّرت  ابلسلك   املتعّلق  14631عدد    الستشارييف  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط 
بضبط   املتعّلق  2008سبتمرب    22املؤرخ يف    2008نة  لس  3123عدد    األمرأحكام    مراعاةالداري جمللس املستشارين بضرورة  

على التحصيل  وشروط  الدراسة  لنظام  العام   واملسالك واملواد  الّتكوين جماالت خمتلف يف لإلجازة وطنّيةال الشهادة الطار 
 عليها املنصوص تاملناظرا يف للمشاركة املطلوبة الّشهادات حتديد عند منه وذلك 2 الفصل وخاصة "إمد" نظام يف والتخّصصات
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 مل  الذين األعوان  وضعية توضيح لإلجازة" وعلى ضرورة  مزيد  وطنّيةال الشهادة "و  "املاجستري شهادة"على   ابلتنصيص  األمر مبشروع
 املشروع. صلب عليه املنصوص األجل يف إليها املشار ابلرتب الدماج مطالب يقدموا
 6املؤرخ يف    1999لسنة    2743عدد    األمربتنقيح    املتعّلق  14417عدد    ريالستشاعتربت احملكمة مبناسبة تعّهدها ابمللف  ا

 ضمن التنصيص  ة أن الّتونسيابملصادقة على النظام األساسي اخلاص ابألعوان على األرض لشركة اخلطوط    املتعّلق  1999ديسمرب  
 مع يتجاىف ،الّداخلّية املناظرة طريق  عن سّدها املراد الشغورات من  %   40 حدود يف األعوان  انتدابتّم  ي أن  على األمر مشروع
 طريق عن  االنتداب  اقتضى أنّ  الذي 1985 أوت 5 يف  املؤرخ 1985 لسنة 78 عدد  القانون  من  (جديد)   20 الفصل أحكام
 ذينال ولألعوان  داخلية مناظرة بنجاح اجتازوا الذين لألعوان  الوقت ذات يف ويفتح الشغورات من  %   40 حدود يف يكون  التقية،

 . مرّ مست تكوين مرحلة اتبعوا والذين مباشرة األدىن الّصنف يف معّينة أقدمية لديهم تتوفر
 أو الّصنف نفس داخل سّلم إىل سلم من إّما ابلشركة ابجلدارة الّتدرّجتّم  ي أنّه على األمر مشروع مبلحق ورد ما اعتربت أّن ماك

 يف املؤرخ 1985 لسنة 78 عدد القانون  مقتضيات مع يتعارض سلك،  إىل سلك  من أو  السلك نفس داخل صنف إىل صنف من
 الّصنف داخل مباشرة آخر سلم إىل سلم من العون  انتقال أبنّه الّتدرّج عّرف الذي منه مكرر   28 الفصل وخاصة 1985 أوت 5
ترب ترقية على معىن الفصل األعلى يع   الّصنفالعون من صنف إىل   انتقال أنّ  كما كفاءة، جبدول التسجيل بعد االختيار طريق عن
 القانونّية واملقاييس واملعايري الجراءات واليت يشتط فيها احتام  1985أوت    5املؤرخ يف    1985لسنة    78من القانون عدد    28

 .املذكور 1985 لسنة 78 عدد القانون  من مكرر 20و 20 الفصلني ضمن خاصة الواردة
 

 :داري ةاإلذات الصبغة  عمومي ةل ا ؤس ساتامل خبصوص تنظيم الفقرة الثالثة :
  

احملكمة   ابمللفات    داريّةالاعتربت  تعّهدها  األ  ةاملتعّلقمبناسبة   اجلهوية للمندوبية اخلصوصي التنظيم بضبط  ة املتعّلق   وامربتنقيح 
.( أّن االقتصار على ضبط  ، جندوبة، توزر، املنستري، زغوان، الكاف، منوبة، بنزرت، انبل،..املهديّةالفالحية )سيدي بوزيد،   للتنمية

 األمر من 20 للفصل خمالفا يعدّ   الّدوائرالقسم املزمع إضافته لتنظيم املندوبّية اجلهويّة و عدد دوائره دون بيان مشموالت هذه    هامّ م
 جلهويّةا املندوبيّات سري  وطريقة املايل و  الداري  التنظيم بضبط املتعّلق و  1989 جوان 29 يف  املؤرّخ 1989 لسنة 832 عدد

 تضبط دوائر و أقسام على الفالحّية للتنمية اجلهويّة املندوبيّات تشتمل ها،هامّ م إجناز لغاية"أنّه   نّص على الذي الفالحّية للتنمية
 1989 مارس 8 يف املؤرّخ 1989 لسنة 44 عدد القانون  من اخلامس ابلفصل إليه املشار اخلصوصي ابلتنظيم ةاملتعّلق  وامراأل

 ،...(.14483، 14492، 14491 الستشاريّة)امللفات  ".والهتاومشم عددها
امللف   صلب  احملكمة  أّكدت  أخرى  جهة  للتبية وضبط   املتعّلق  14697عدد    الستشاريمن  اجلهوية  املندوبيات  إبحداث 

 التعّرض يقتضي روضاملع األمر مبشروع عليها املنصوص اللجنة سري حسن تنظيمها الداري واملايل وطرق تسيريها على أّن ضمان 
 مهما وتداوهلا معقول اجل بعد اثن  الجتماع االستدعاء وجوب إىل لّتايلواب األّول االجتماع يف القانوين الّنصاب بلوغ عدم لفرضّية

  .عندها  الرّئيس صوت ترجيح على التنصيص  لّتايلاب و األصوات تعادل فرضّية إىل كذلك والتعّرض احلاضرين، عدد كان 
 

 والرصد واالستشارة:  املتخص صة يف الدراسة ياكل اهلخبصوص إحداث أو تعديل ة : ر ابعالالفقرة 
  

 لبداء املشتطة واألغلبية الستشاريّة العليا اجملالس جلسات لعقد القانوين النصاب على ضرورة إدراج  داريّةالأّكدت احملكمة  
 املشروع وأن  خاصة أعضائها، أحد حضور تعذر صورة يف هاهامّ م يف تعطيل كلّ ل جتنبا وذلك عليها املعروضة املسائل حول الرأي

 احلرص التأكيد على ضرورةمّت  ضيقة، كما   حدود يف  إال الانبة جواز وعدم اجملالس ألعضاء الشخصي احلضور مبدأ أقر املعروض
 إعادة املزمع للمجالس واملنظّمة ولاملفع سارية القانونّية النصوص مجيع إىل املعروض املشروع إطالعات قائمة ضمن الشارة على
ضرورة ،القانونّية القواعد وضوح إ  ملبد وضماان وتوزيعها. تهاهيكل إىل  احملكمة  أشارت   املزمع واللجان  اجملالس قائمة ضبط فقد 

)امللف   .املفعول ةساري تبقى اليت األحكام بقية عن متييزها من ميّكن مبا إلغاؤها املراد القانونّية النصوص إىل والشارة تعويضها
 إبحداث جمالس عليا استشارية(.  املتعّلق 14721عدد  الستشاري

ابلفصل   امللحقة  اجلداول  أّن  احملكمة  اعتربت  مشروع    األّولكما  املسندة   املتعّلق  األمرمن  اخلاصة  واالمتيازات  املنح  بضبط 
م ميارسون  الذين  والعملة  واألعوان  حلهامّ لإلطارات  العليا  ابهليئة  )امللف  هم  األساسية  واحلريت  النسان  عدد   الستشاريقوق 
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 املتعاقدين غري ( اعتمدت توزيعا للمنتفعني مبنحة التكاليف اخلاصة املزمع صرفها شهري لإلطارات واألعوان والعملة من14659
 الوظيفة قطاع يف هبا املعمول نافواألص الرتب على بناء األساسية واحلريت  النسان  حلقوق العليا ابهليئة همهامّ م ميارسون  الذين

 العام األساسي النظام بضبط املتعّلق 1983 ديسمرب 12 يف املؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون  ألحكام طبقا عمومّيةال
 انتداب انيةإمك االعتبار بعني أتخذ مل فهي لّتايلواب ،داريّةال الصبغة ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو  احمللّية واجلماعات الّدولة ألعوان 

 ألعوان  العام األساسي النظام بضبط املتعّلق 1985 لسنة 78 عدد القانون  ألحكام خاضعني وعملة وأعوان  لطارات العليا اهليئة
 بصفة ماهلا رأس احمللّية اجلماعات  أو الّدولة متتلك اليت والشركات الّتجاريّةو  الصناعية الصبغة ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو  الدواوين

 ودرجات وسالمل وأصناف وخطط  أسالك على بناء لألعوان  مغايرا ترتيبا اعتمد الذي منه )مكرر( 22 الفصل وخاصة ياكلّ و  اشرةمب
 واليت املذكورين العامني األساسني لنظامنيحكام األ  خمالفة خاصة أساسية وألنظمة الشغل جمللة خاضعني أعوان  انتداب كذلك أو

 مغايرة.  أصناف أو خطط أو رتب على بناء توزعهم أن ميكن
 

 خبصوص تنظيم األنشطة االقتصادي ة: الفقرة اخلامسة : 
 

الدنيا الواجب توفرها يف عقد   الّشروطبضبط    املتعّلق  14597عدد    الستشاريمبناسبة التعّهد ابمللف    داريّةالأّكدت احملكمة  
 من نسخة االستشارة ملف املصاحبة للعقد على ضرورة تضمني  الستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا املضمنة ابلوثيقة

 املتعّلقو   1991جويلية   29 يف املؤرخ   1991 لسنة 64 عدد القانون  من 9 الفصل ألحكام تطبيقا وذلك املنافسة جملس رأي
 370 عدد األمر  من 6 والفصل 2005 جويلية 18 يف املؤرخ 2005 لسنة 60 عدد  ابلقانون  تنقيحهمّت  كما واألسعار ابملنافسة

 النصوص مشاريع حول املنافسة جمللس وجوبّيةال االستشارة وصيغ إجراءات بضبط املتعّلقو  2006 فيفري 3 يف املؤرخ 2006 لسنة
 .التتيبية 
قدك أنّه  احملكمة   األصلية التسمية حتت االستغالل عقد يتضمن أن  جيب أنه 2 الفصل من األوىل ابملطة ورد ما الحظت 

 الّتكوينو  املكتسبة  الفنية املهارات نقل آبليات يتعّلق فيما خاصة املستغل لفائدة األصلية التسمية صاحب قبل من املسداة ت"اخلدما
 بتجارة املتعّلق 2009 أوت 12 يف املؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون  من 14 الفصل أن  غري ،"الفنية واملساندة ساعدةوامل

 واستغالل الفنية واملهارات املكتسبة اخلربات نقل"يف   يتمثل األصلية التسمية استغالل حق أن  على الثانية فقرته يف نص  الّتوزيع
 الواردة العبارات مع متالئمة جبعلها إليها املشار األوىل ابملطة الواردة األحكام صياغة إعادة فقد اجته لذا   "الفكرية امللكية حقوق
 مشروع من 3 الفصل من  12 ابملطة ورد  املذكور، كما أّن ما   2009 لسنة 69 عدد  القانون  من 14 الفصل من الثانية ابلفقرة
 األخرية سنوات للثالث املالّية القوائم تتضمن أن  جيب األصلية التسمية حتت االستغالل لعقد املصاحبة الوثيقة أن  من املعروض األمر

 مل  حتديد وهو سنوات  ثالث عن  يقل ال ما منذ متكونة املؤسسة هذه  تكون  أن  ضمنيا يفتض األصلية التسمية مالكة للمؤسسة
 مراجعةاألصلية وبناء عليه فمن الضرورّي   التسمية مالكي املعنوية األشخاص تدخل جمال  من التضييق شأنه ومن القانون  عليه ينص 

 .فيه تندرج الذي التشريعي الطار مع متالئمة وجعلها التضييق رفع لغاية املذكورة املقتضيات
مشروع  صخب جتار    يتعّلق  أمروص  يعفي  الذي  األدىن  السنوي  املعامالت  رقم  التسمية    الّتوزيعبضبط  )امللف   الّتجاريّةمن 

 يف املؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون  من 6 ابلفصل  الوارد التشريعي ( اعتربت احملكمة أّن التأهيل14390عدد    الستشاري
 ميارسون  الذين ون الطبيعي األشخاص الّتجاريّة التسمية وضع من يعفى أنه اقتضى الذيو  ،الّتوزيع  بتجارة املتعّلق 2009 أوت  12
 األشخاص خص  املشرع أن  على يدل ما وهو أمر مبقتضى حيدد مستوى السنوي معامالهتم رقم يتجاوز ال والذين الّتوزيع جتارة

على النحو   املعروض األمر مشروع عنوان  صياغة إعادة لبس كلّ ل وتفادي الدقة بغاية فقد اجته لذا العفاء، هبذا وحدهم طبيعينيال
"التّايل ...    أمر:  ... مؤرخ يف  ...لسنة  ال  يتعّلقعدد  يعفي األشخاص  الذي  األدىن  السنوي  املعامالت  الذين   طبيعينيبضبط رقم 

 ". الّتجاريّة التسمية وضع من الّتوزيعميارسون جتارة 
تنصيص  أّن  امللف  نفس  اعتربت خبصوص   وضع وجوب من يعفى أنه على املعروض األمر مشروع من األّول الفصل كما 

 الّتوزيع بتجارة املتعّلق 2009 أوت 12 يف املؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون  من 6 ابلفصل عليها املنصوص الّتجاريّة التسمية
 4 ابلفقرة عليه املنصوص التقديري النظام إىل ويالسن معامالهتم رقم  خيضع والذين الّتوزيع جتارة ميارسون الذين ون الطبيعي األشخاص

املعروض  على والضريبة طبيعينيال األشخاص دخل على  الضريبة جملة من  44 الفصل من املشروع  مع عنوان  يتالءم  الشركات ال 



ّة_________________رّالس نويّللمحكمةّاإلداري ّقريالت ّ_____________

 228 

 أخرى جهة ومن  جهة من الّتجاريّةمن وضع التسمية    الّتوزيعبتحديد رقم املعامالت السنوي األدىن الذي يعفي جتار    يتعّلقوالذي  
 أي دون  الشركات على والضريبة طبيعينيال األشخاص دخل على الضريبة جملة من 44 الفصل من 4 الفقرة أحكام إىل الحالة فإن 

 الذين املستغلني صغار خيضع أن  اقتضت إليها املشار ةالرّابع الفقرة أن  ابعتبار التأويل يف صعوابت تطرح أن  املمكن من تدقيق
 ال  أن بينها ومن متالزمة شروط  عّدة  توفرت مىت وذلك تقديري نظام إىل الّتجاريّةو  الصناعية األرابح صنف يف داخيلم حيققون 
 أن  إىل لّنظراب التقديري ابلنظام االنتفاع على لإلبقاء لوحده حامسا ليس الشرط هذا أن  كما دينار ألف ثالثني املعامالت رقم يتجاوز
 على التنصيص مّت   مثلما املعامالت رقم عدى آخر شرط أي النعدام يكون أن  ميكن املالّية  وزير من معلل مبقرر النظام هذا سحب

 املشار دينار ألف الثالثني مبلغ اعتماد إىل متجهة النية كانت وإن  ، لذا44 الفصل   من 4 الفقرة ذات من 2 الفرعية ابلفقرة ذلك
 من لبس كلّ ل وتفادي انحية من املشروع عنوان  مع مالءمته قصد وذلك شروعامل من األّول الفصل  أحكام تدقيق مزيد يستحسن إليه

 أخرى.  انحية
امللف    لحداث التخيص  على احلصول مبطالب ةاملتعّلق  الجراءات بضبط  املتعّلق  14640عدد    الستشاريخبصوص 

 والتلفزية السينمائية األفالم لتوريد اخلاصة اتؤّسسامل لحداث والتخيص  والتلفزية السينمائية األفالم لنتاج اخلاصة ؤّسساتامل
 الذي ابملبىن ةاملتعّلق واملواصفات نشاطها ومبقر ومبسرييها إحداثها املزمع ابملؤسسة  ةاملتعّلق والبياانت الواثئق قائمة  وضبط وتوزيعها
 أّن عقوبة  داريّةالاعتربت احملكمة    ؤّسساتامل هذه سري متابعة وتنظيم ذمتها على املوضوعة الضرورية واملعدات اتالّتجهيز و  سيأويها
 الذي التشريعي النصّ  يف أساسها جتد السينمائّيةالّصناعة    ميدان  يف نشاط أي ممارسة من دائمة بصفة أو امؤقّت  املخالف حرمان 
 لسنة 19 عدد القانون  من ()اثلثا األّول الفصل من الثانية الفقرة عليه نّصت ما أنّ  إىل الشارة للقضاء مع تسليطها اختصاص أسند

 لعقوبة تبعا"عبارة  أتويل  ميكن ال أنّه ضرورة القضاء اختصاص من شيء  تغرّي يف ال  2010 لسنة 20 عدد ابلقانون  املنّقح 1960
 هي وإّّنا نشاطال  ممارسة عن النهائي اليقاف يف تتمّثل أتديبّية عقوبة تّتخذ أن  داريّةال للسلطة ختّول أّنا على "ضّده صدرت أتديبّية
 .الذكر آنف القانون  من 13 الفصل من الثانية الفقرة إطار يف القضاء يّتخذها اليت العقوبة ذات
 

 ي ة: عمرانال الت هيئةخبصوص أمثلة ة : الس ادس الفقرة 
 

 2009 مارس 2 يف املؤرّخ 2009لسنة   12 عدد القانون  من  3 و  2 الفصلني أحكام إىل ابلرجوع اعتربت احملكمة أنّه يتبنّي 
 والركائز الالفتات وإقامة املعّلقات وضع أن  لألشخاص التابعة له اجملاورة عقاريّةال وابألمالك للطرقات العمومي ابمللك ابلشهار املتعّلق

 خيضع قاتللطر  العمومي للملك اجملاورة املعنويني أو طبيعينيال األشخاص عقاريّةال ابألمالك أو للطرقات العمومي ابمللك االشهاريّة
ّية تنص على أن الشهار  عمرانالعمومي املعن، غري أن التاتيب ال امللك بدائرهتا يوجد اليت احمللّية  اجلماعة رئيس طرف من لتخيص 

ت أن  والعالمات جيب  له،  املخّصصة  الفضاءات  منتّم  ممنوع خارج  عليها   الّتجهيز وزارة  ومصاحل البلديّة السلطات قبل املصادقة 
 أو  إعداد على ابملصادقة  ةاملتعّلق  الستشاراتكما اعتربت أّن ملّفات    .وضعهاتّم  ي أن  قبل خيّصه ما يف كلّ  الّتابّية الّتهيئةو  والسكان 

 ضتهاقت  ما طبق  اجلهويّة داريّةال واملصاحل املعنّية عمومّيةال  واملنشآت ؤّسساتامل آراء من منقوصا ّية يرد دائماعمران ال  الّتهيئة مثال مراجعة
 .ضوئها على رأيها وإبداء عليها احملكمة إطالع دون حيول مما والتعمري الّتابّية الّتهيئة جمّلة من 16 الفصل أحكام

 وأنا خاصة  التاتيب منزلة ينزهلا أن  شأنه من أمر مبقتضى يةعمران ال  التاتيب وثيقة على املصادقة كما أّكدت احملكمة على أنّ 
 املؤرخ 1993 لسنة 64 عدد القانون  أحكام مع يتماشى  ال فقط     الفرنسية ابللغة إعدادها فإن لّتايلواب ة،وجمرد عاّمة قواعد تتضمن

 أن  يقتضي الذي منه األّول الفصل وخاصة وبنفاذها ةالّتونسي  للجمهورية يالّرمس ابلرائد النصوص بنشر املتعّلق 1993 جويلية 5 يف
 على  يكون  أخرى بلغة نشرها وأنّ  العربية ابللغة ةالّتونسي  للجمهورية يالّرمس ابلرائد القراراتو  وامرواأل اسيمرّ وامل القوانني نشر يكون 
 االكتفاء وعدم  العربية ابللغة يةعمرانال التاتيب وثيقة إعداد يّتجه املذكور القانون  مقتضيات مع ومتاشيا لذا فحسب العالم سبيل
 ترمجتها،   بنص 

 متاشيا لّتاثاب فكلّ امل الوزير قبل من مسند ترخيص  إىل أثرية منطقة داخل املنجزة املشاريع اعإخض التأكيد على ضرورةمّت  كما  
 اخلصوص.  هذا يف الّتقليديّة والفنون  والتارخيي األثري الّتاث محاية جملة أحكام عليه نصت ما مع
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 خبصوص عقود اللزمة:ة : الس ابع الفقرة 
  

 بلسودة احلضري املنتزه وإستغالل إجناز لزمة عقد على ابملصادقة  املتعّلق  14349عدد    يالستشار أّكدت احملكمة صلب امللف  
 لسنة 90 عدد القانون  أبحكام العمل إطار  يف به على أّن املشروع املعروض ولئن كان يندرج امللحق  الّشروط وكراس بوزيد بسيدي

 بتهيئة ةاملتعّلق اللزمات جمال يف خاصا قطاعيا نّصا يشّكل عتبارهاب احلضرية ابملنتزهات املتعّلق 2005 أكتوبر  3 يف املؤرخ   2005
 2008 أفريل غرة يف املؤرخ 2008  لسنة 23 عدد القانون  من 43 ابلفصل ورد ما معىن على احلضرية املنتزهات واستغالل واجناز
 جلميع العام القانوين النظام يضبط الذي الذكر يف األخري القانون  هذا مقتضيات إىل خيضع أن  بدّ  ال فإنه اللزمات، بنظام املتعّلق

 . مراقبتها و  ومتابعتها وتنفيذها مبنحها ةاملتعّلق األساسية واملبادئ اللزمات
 االقتضاء، وعند اللزمة، صاحب الختيار املنافسة إىل الدعوة مبدأ احتام يفيد مما االستشارة كما الحظت احملكمة خلو ملف

 2008 لسنة 23 عدد القانون  من 10و   9 الفصلني أحكام ذلك تقتضي مثلما املبدأ لذلك ئيةاالستثنا  احلاالت إحدى توفر
 للمنتزهات الوقيت الشغال وإجراءات  شروط بضبط املتعّلق  2005 لسنة 3329 عدد  األمر من  24 والفصل اللزمات بنظام املتعّلق

 .األحكام تلك احتام مدى التثّبت من دون  حيول واستغالهلا، وهو إجنازها لزمة منح وإجراءات وشروط  احلضرية
 اللزمة سحب اللزمات بنظام املتعّلق 2008 لسنة 23 عدد القانون  من 26و   22 ن الفصال  أجاز اعتربت احملكمة أنّه ولئن  و

 فال وعليه ةاجلوهري  التعاقديّة االلتزامات أبحد خطري إخالل حصول ذلك يف اشتطا فقد تعويض  دون  مّدهتا انتهاء قبل صاحبها من
 وكراس اللزمة بعقد الواردة اللزمة صاحب على احملمولة االلتزامات جبميع الخالل نتيجة تعويض  دون  اللزمة سحب  إقرار جيوز

لسنة   90من القانون عدد    10املذكور والفصل   2008 لسنة 23 عدد القانون  من  26 الفصل أنّ  على  متييز. فضال دون الّشروط
 أجال ومنحه إنذاره بعد وذلك  زهات احلضرية أوجبا على مانح اللزمة أن يتوىل قبل سحبها مساع صاحب اللزمةابملنت  املتعّلق  2005
 من  أشهر 3 قبل  وذلك  حقوقهم املرمّسة الدائنني إىل  إعالما يوجه احلالة هذه ويف  عليه احملمولة اباللتزامات والوفاء للتدارك معقوال
 اللزمة. صاحب حمل  آخر شخص  إحالل اقتاح من لتمكينهم اللزمة سحب قرار اتريخ

فقد أّكدت احملكمة   وطنّيةالمهّية  بضبط معايري تصنيف اللزمات ذات األ  املتعّلق  14797عدد    الستشاريأّما خبصوص امللف  
قيام ابألنشطة أو أبنا "تلك اليت يكون موضوعها ال   وطنّيةأمهّية  من املشروع عّرف اللزمات اليت تعترب ذات    األّولعلى أّن الفصل  

 للتنمية وطنّيةال املخططات أهداف وفق الجتماعيو  االقتصادي تطّورال  ملتطلبات و وطنّيةال اجناز املشاريع اليت تستجيب لألولويت
 حومعينة"، غري أّن صياغة الفصل على هذا الن  بدرجة األمر هذا من 2 ابلفصل إليها املشار املعايري كلّ  أو بعض  هبا يتوفر اليت و

 ابالستجابة األّول يتعّلق وطنّيةأمهّية   ذات اللزمة العتبار متالزمان  شرطان توفر وجوب خالهلا من يفهم قد إذ أتويل من ألكثر قابلة
 بعض  توفر  الثاين يقتضي فيما للتنمية وطنّيةال املخططات أهداف وفق الجتماعي و  االقتصادي تطّورال وملتطلبات وطنّيةال لألولويت

 ذات اللزمة اعتبار توقف الصياغة هذه من يفهم أن ميكن  معينة، كما بدرجة األمر مشروع من 2 ابلفصل إليها املشار املعايري كلّ  أو
  .األمر مشروع من 2 ابلفصل إليها املشار املعايري كلّ  أو بعض  بتوفر يتعّلق وحيد لشرط االستجابة على وطنّيةأمهّية 
 

 خلطط الوظيفي ة: خبصوص إسناد االفقرة الثامنة : 
 

امللف   احملكمة صلب  منها ابلوكالة   املتعّلق  14657عدد    الستشاريأّكدت  الوظيفية والعفاء  اخلطط  إسناد  بضبط شروط 
املعلوماتية على ضرورة  وطنّيةال  عند "إمد" نظام مبوجب اجلامعية الّشهادات إسناد نظام على  املدخلة التنقيحات مراعاة للسالمة 

 2008 لسنة 19 عدد القانون  أن  ابعتبار األمر مبشروع عليها املنصوص الوظيفية اخلطط يف للتسمية األدىن يلّتعليما املستوى ضبط
 بضبط املتعّلق 2008 سبتمرب 22 يف املؤرخ 2008 لسنة 3123 عدد األمرو  العايل لّتعليماب املتعّلق 2008 فيفري 25 يف املؤرخ

 واملسالك واملواد  الّتكوين جماالت خمتلف يف لإلجازة وطنّيةال الشهادة على حصيلالت وشروط الدراسة لنظام العام الطار
 األوىل مرحلةلل الشهادتني الوطنيتني على التحصيل وشروط الدراسة لنظام التدرجيي اللغاء على نّصا مد"إ" نظام يف والتخصصات

 هبما.  املعمول واألستاذية
 منها والعفاء  الوظيفية اخلطط يف التسمية شروط بضبط  املتعّلق  14456عدد    الستشاريكما اعتربت احملكمة صلب امللف  

 خيضع املايل االستقالل و القانونّية ابلشخصية تتمّتع إداريّة صبغة تكتسي ال عمومّية يعترب مؤسسة املركزللتمجة أّن   الوطن ملركزاب
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 الدواوين ألعوان  العام األساسي النظام بضبط املتعّلق 1985 أوت  5 يف املؤرخ 1985 لسنة 78 عدد القانون  أحكام إىل أعوانه
 مباشرة بصفة ماهلا رأس عمومّيةال اجلماعات أو الّدولة متتلك اليت والشركات الّتجاريّةو  الصناعية الصبغة ذات عمومّيةال ؤّسساتاملو 
 األساسي النظام بضبط املتعّلق 1983 ديسمرب 12 يف املؤرّخ  1983   لسنة 112 عدد القانون  تطبيق استبعاد إىل يؤّدي مما يا،كلّ و 

 األمر مشروع من 2 الفصل أحكام من جيعل  و داريّةال الّصبغة ذات عمومّيةال  ؤّسساتامل و احمللّية واجلماعات الّدولة ألعوان  العامّ 
" و 1أ"الفرعية  األصناف إىل منتمية رتبة على احلصول شرط  على الوظيفية اخلطط يف التسمية شروط ضبط يف اعتمد الذي املعروض

 ملقتضيات خمالفة  إليه املشار 1983 لسنة 112 عدد القانون  من   16 ابلفصل عليه املنصوص   "أ" الّصنف عن " املتفّرعة 2أ"
 أسالك يف "إّّنا و  رتب و فرعية وأصناف أصناف يف األعوان  يرّتب ال الذي 1985 لسنة 78 عدد القانون  من مكّرر 22 الفصل
 . "ودرجات وسالمل نافوأص وخطط

فيفري  غرة يف املؤرخ 1989لسنة   9عدد القانون  مقتضيات على من جهة أخرى جتدر الشارة إىل أتكيد احملكمة على أنّه بناء
 2002أكتوبر    7يف   املؤرخ 2002لسنة   2198عدد   األمر وأحكام عمومّيةال ؤّسساتامل و  واملنشآت ابملسامهات املتعّلق 1989

 فيها التصرف أعمال على املصادقة وصيغ إداريّة صبغة  تكتسي ال اليت عمومّيةال ؤّسساتاملعلى   الشراف ممارسة يةبكيف املتعّلق
بدون نص وال إشراف   ال إشراف مببدإ وعمال كاهلها على املوضوعة االلتزامات وحتديد املؤسسة جملس أعضاء تعيني وشروط وطرق

تسمية أو العفاء من اخلطط الوظيفية إىل أتشرية وزير الشراف القطاعي وذلك صلب  خارج النص فإنه ال ميكن إخضاع مقررات ال
مب  املتعّلق  14543عدد    الستشاريامللف   منها  والعفاء  الوظيفية  اخلطط  إسناد  والدراسات يف جمال  الب   ركزبضبط شروط  حوث 

 . الجتماعي  الّضمان 
 

 يف األجــور واملنح واملكافآت:   دةالز ايخبصوص نظام أتجري األعوان و ة : الت اسع الفقرة 
 

 منحة مقادير يف اجلملية الّزيدة من الثالث القسط إبسناد  املتعّلق  14617عدد    الستشاريالحظت احملكمة صلب امللف  
 املنتفعني  جامعية إستشفائّية رتب على املتحصل غري العسكرية للصحة التابع طيّب لل واملوازي طيّب ال لإلطار املخولة الصحية اخلدمات

الفصل  2010   سنة بعنوان  املنحة هبذه ينّص   األمر مشروع من الثالث أّن   املالّية  ووزير الوطن الّدفاع أن "وزير على  املعروض 
 القانون  أحكام من يتبنّي  حني يف ،"ة الّتونسي للجمهوريّة يالّرمس ابلرائد ينشر ال  الذي األمر هذا بتنفيذ خيّصه، ما يف  كلّ  فان،كلّ م
 ابلقانون  وإمتامه تنقيحهمّت   كما للعسكريني العام األساسي النظام بضبط املتعّلق 1967 ماي 31 يف املؤرّخ 1967 لسنة 20 ددع

 ةالّتونسي للجمهوريّة يالّرمس ابلرائد النصوص نشر ملبدإ استثناء أي يرّتب مل أنّه  2009  جويلية 8 يف املؤرّخ 2009 لسنة 47 عدد
 ةالّتونسي  للجمهوريّة يالّرمس ابلرائد النصوص بنشر املتعّلق 1993 جويلية 5 يف املؤرّخ 1993 لسنة 64 عدد القانون  أرساه الذي

ة  الّتونسي ي للجمهوريّة  الّرمسابلرائد    األمرالثالث يف اجتاه التنصيص على نشر مقتضيات   الفصل صياغة إعادة معه يّتجه مما ونفاذها
 (.14616و  14614ني عدد الستشاري )نفس املالحظة أدرجت خبصوص امللفني 

يف األجور   الّزيدةنظام أتجري األعوان و ب   ةاملتعّلق  وامرببعض مشاريع األ  ةاملتعّلق طالعات  الحظت احملكمة على أّن قائمة اال   كما
هاء إىل ضرورة حذفها من االنتمّت ة، وعلى هذا األساس الّتونسيي للجمهوريّة الّرمسمل تنشر ابلرائد  أوامرواملنح واملكافآت تتضّمن عادة 

 وامر اسلة اجلهة صاحبة االستشارة لطلب متكينها من نسخة من هذه األمرّ طالعات مع الشارة إىل أّن احملكمة تتوىل عادة  قائمة اال
 الثالث سطالق إبسناد املتعّلق 14629عدد  الستشارياملعروضة على أنظارها )امللف  وامراأل شرعّيةوذلك لتكون أساسا يف تقييم 

 . 2010  سنة بعنوان  الّتصال تكنوجليات وزارة ألعوان  املخولة االستغالل نتيجة  منحة مقادير يف اجلملية الّزيدة من
 

 التنظيمي ة:  ياكل خبصوص اهلالفقرة العاشرة : 
 

امللف   صلب  احملكمة  اهل  املتعّلق  14724عدد    الستشاريأّكدت  الطا  يكلبضبط  مساكن  لديوان  النشيطة التنظيمي  رات 
 يكل بضبط اهل  املتعّلق  األمرضمن مشروع    األّولعلى ضرورة إدراج ما يفيد الطالع على رأي الوزير    احمللّية  الّتنميةو   الّداخلّيةلوزارة  

 ممارسة بكيفية املتعّلق 2002 أكتوبر 7 يف املؤرخ 2002 لسنة 2198 عدد األمرمن    4التنظيمي للمؤسسة ابعتبار أّن الفصل  
 تعيني وشروط وطرق فيها التصرف أعمال على املصادقة وصيغ إداريّة صبغة تكتسي ال اليت  عمومّيةال  ؤّسساتامل على رافالش
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من قبل وزارة    التنظيمية  ياكلابهل  ةاملتعّلقالواثئق   إحالة"تّم  ت أن  اقتضى كاهلها على  احملمولة االلتزامات وحتديد املؤسسة جملس أعضاء
 . "العمل هبا للنظر فيها قبل عرضها على املصادقة طبقا للتشريع والتاتيب اجلاري األوىلالوزارة الشراف القطاعي إىل 

للمصادقة اللكتونية   وطنّيةالتنظيمي للوكالة ال  يكلبضبط اهل  املتعّلق  14366عدد    الستشارياعتربت احملكمة صلب امللف  
 هذه تقتضي إذ  خاص مبلحق التنظيمي يكلاهل تضبط اليت الفصول إفراد  تربر  ال القانونّية النصوص صياغة يف هبا املعمول القواعد أنّ 

 من يتجزّأ ال  جزءا تكون  اليت البيانية الرسوم و اخلرائط و تتمّثل يف اجلداول  األوىل احلالة  :حالتني يف املالحق اعتمادتّم  ي أن  القواعد
 يقتضي اليت الثانية فتتمّثل يف الصورة   وضوحه أّما احلالة و استساله من حيد املكتوبة فصوله ضمن إدراجها أن  إال به امللحقة األمر
 وحدة بذلك ليكّون و  امللحق عليه املصادق النص  خصوصية متليها حالة هي  و  مر أب امللحق النصّ  على املصادقةتّم ت أنه املشرّع فيها

و ال ميّثل    األوىل املعروض أنه ال يدخل ضمن احلالة    راألمله ويتبني من امللحق املصاحب ملشروع   املصاحب األمر نص  عن مستقّلة
فيفري    1املؤرخ يف    1989لسنة    9)عاشرا( من القانون عدد    33املعروض خاصة وأن الفصل    األمرعن مشروع    مستقّلةوحدة  

 ألحكامه اخلاضعة مؤّسساتلل التنظيمية  ياكلاهل تضبط يقتضي أن   عمومّيةال  ؤّسساتاملابملسامهات و املنشآت و    املتعّلق  1989
 البياين لّرسماب االكتفاء و ذاته األمر أبحكام تضمينه و ابمللحق املذكور التنظيمي يكلاهل إدراج عن العدول يتجه فإنه لّتايلاب ،مرأب

 .له مصاحب كملحق
امللف   صلب  احملكمة  اهل  املتعّلق  14542عدد    الستشارياعتربت  مل   يكلبضبط  و   ركزالتنظيمي  والتوثيق   ينالّتكو العالم 

إن  املواصالت  تكنولوجيا  يف   ضمن تندرج هاّمام التنظيمي يكلاهل ضمن للمؤسسة التابعة واملصاحل  ياكلاهل إسناد والدراسات 
 كلّ  ويف الغري لدى املركز ومتثيل السنوية التقديرية وامليزانيات األهداف عقود إجناز ومتابعة إعداد ذلك منم  العا املدير اختصاص

 املتعّلق 1989 لسنة 9 عدد القانون  أحكام مع للمؤسسة يتعارض  والفن واملايل الداري التسيري ومهمة  داريّةالو  دنيةامل األعمال
 املتعّلق 1997 مارس 31 يف املؤرخ 1997 لسنة 552 عدد األمر مقتضيات ومع عمومّيةال ؤّسساتاملو  واملنشآت ابملسامهات

 2198 عدد األمرو  إداريّة صبغة تكتسي ال اليت عمومّية ال  مؤّسساتلل املؤسسة جمالس هامّ وم العامني املديرين مشموالت بضبط
 إداريّة صبغة تكتسي ال اليت عمومّيةال ؤّسساتامل على الشراف ممارسة بكيفية املتعّلق 2002 أكتوبر  7 يف املؤرخ 2002 لسنة

 كاهلها.  على املوضوعة االلتزامات وحتديد املؤسسة سجمل أعضاء تعيني وشروط وطرق فيها التصرف أعمال على املصادقة وصيغ
 ذات مشاريع تنفيذ لغاية املركز صلب خمتصة وحدات إحداث التنظيمي على إمكانّية  يكلكما بيّنت احملكمة أّن تنصيص اهل

 خصوصية، فنية صبغة ذي تدخل ومبجال وقيت بطابع تتسم أنا ضرورة مركزلل اهليكلي التنظيم إطار يف يدخل أن  ميكن ال فنية صبغة
 املركز  لنشاط العادي السري على السهر مهمة تتوىل ابعتبارها  يةستمرار ابال تتسم واليت مركزلل التابعة   ياكلاهل بقّية خالف على ذلك  و

 ضمن إحداثها إمكانية على التنصيص  على والعمل التنظيمي يكلاهل  ضمن الوحدات تلك إىل  الشارة عن العدول واقتحت احملكمة
 .تسيريه وطرق  واملايل الداري مركزلل تنظيم يضبط الذي األمر صلب الوارد العام املدير إىل املوكولة هامّ ابمل املتعّلق الفصل
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الثاين مضمون  :   القسم  احملكمة  آ استعراض  عن  صادرة    اإلختياري ة   اإلستشاراتخبصوص    داري ةاإل راء 
 : 2010املنجزة خالل سنة  

 
بتاريخ    436عدد  الر أي   .1 ع  2010مارس    2الصادر  الواردة  اإلستشارة  الوزير  حول    3بتاريخ    األو لن 

بني  مب  ة املتعل ق  2010فيفري   اجلمع  إمكانية  أومبعضوية  الدى  النواب  املستشارين مب  جلس  تر   جلس  س جملس  ؤ و 
 بلدي. 

 . عمومّيةوظيفة : املاد ة
س بلدي، حاالت اجلمع، رائسة جملس بلدي كامل الوقت، عدم تالؤم عضوية، جملس نواب، جملس مستشارين، جمل  :املفاتيح 

 وظيفتني، منح. 
 املبادئ: 

 على تقتصر ال كامل الوقت البلدي اجمللس ورائسة التشريعيني اجمللسني أبحد النائب صفة اجلمع بني عدم . إن  حاالت1
 املتعل ق   2004 جوان 14 يف املؤرخ  2004 لسنة 48 من القانون عدد  43إل  37منإليها صراحة ابلفصول   املشار تلك

 . اإلنتخابي ة من اجمللة 77ذلك الفصل بل تشمل ك اببعضهم وعالقتهما املستشارين جملس و النواب جملس بتنظيم
يؤول    ا،مم  الوظيفتني تالؤم لعدم  الوقت كامل البلدي ة رائسة  وأبحد اجمللسني التشريعيني   عضويةال بني  اجلمعال ميكن  .  2
 . ني املذكورتنيتلوظيفالعالقة اباجلمع بني املنح ذات  إل عدم امكانية حتما
 

يتمحور   تساؤلني  املعروضة  االستشارة  أو    األّولتطرح  النواب  مبجلس  العضوية  بني  التعارض  مدى  املستشارين   مبحول  جلس 
 . الوقت نفس يف مبنحتني ألمراب املعن متتع نيةإمكا مدى  مبعرفة الثاين التساؤل يتعّلق حني يف الوقت، وتويل وظيفة رئيس بلدية كامل

 الوقت: كامل بلدية رئيس هامّ م تويل مع تتعارض املستشارين مبجلس أو النواب مبجلس لعضويةا  •
 جملس و  النواب جملس بتنظيم املتعّلق 2004 جوان  14 يف املؤرخ 2004 لسنة 48 عدد القانون  من الرّابع الباب حدد

حاالت  وعالقتهما املستشارين املسؤوليات،  ببعض  والقيام املستشارين جملس  أو النواب جملس عضوية بني اجلمع عدم ببعضهم 
 ورائسة التشريعيني اجمللسني أبحد النائب صفة بني اجلمع  تعارض ذكر على صراحة أتت مل ولئن  أنا األحكام هذه قراءة من ويتضح
من    43و  42و  41و  40و  39و  38و  37جلمع الوارد ذكرها ابلفصول  كامل الوقت عند تعدادها حلاالت عدم ا البلدي اجمللس

 القانون  من 45 الفصل من الثانية الفقرة مقتضيات إىل ابلرجوع يتبني فإنه ،النتخابّية  من اجمللة  77هذا القانون وكذلك ابلفصل  
 نصت الفصول، فقد هبذه صراحةإليها   املشار تلك على تقتصر ال  اجلمع عدم حاالت أن  آنفا، املذكور  2004 لسنة 48 عدد

 وهي اجمللس عضوية من اجمللسني أبحد عضو كلّ  إبعفاء الّتصريح إحداها توفر حال يف يتوجب  صور ثالث على املذكورة الفقرة
   40و  39و 38 والفصول  النتخابّية اجمللة من 77 ابلفصل عليها املنصوص الوظائف إبحدى أو سؤولّيةمب العضو تكليفكاآليت: 

 الفصلني أحكام  جتاهل العضوية، أو وبني بينها اجلمع ميكن ال مسؤولّية النيابة أثناء قبوله أو  ،2004 لسنة 48 عدد القانون  من
  .2004 لسنة 48 عدد القانون  من   43و 41

 إذ طالقهاعلى إ الثانية الصورة أورد  املشرع القانون، فإن  بفصول صراحة حمددة  حاالت والثالثة األوىل  الصوراتن  خصت ولئن
 املذكورة ابلفصول تعدادها الواقع تلك غري ابجمللسني، العضوية وبني بينها اجلمع ميكن ال أخرى مسؤولّية أي قبول من جعل
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 مستقّلة كحالة الثانية الصورة اعتبار معه ميكن  الذي األمرالعضوية  تلك  من ابلعفاء للتصريح كافيا سببا والثالثة، األوىل ابلصورتني
 للعضوية التشح عند سواء مراعاهتا يتوّجب واليت 2004 لسنة 48 عدد ابلقانون  عليها املنصوص  اجلمع عدم حاالت من بذاهتا
  العضوية. مدة خالل أو اجمللسني أبحد

 لثانيةا  الصورة معىن على ابجمللسني العضوية وبني بينها اجلمع ميكن ال اليت املسؤوليات من  الوقت كامل البلديّة رائسة تعترب فهل
 املبني آنفا ؟  45الثانية  من الفصل  ابلفقرة املذكورة

كما   بلدّيتابلقانون األساسي لل  املتعّلق  1975ماي    14املؤرخ يف    1975لسنة    33من القانون عدد    56لقد حدد الفصل  
 همهامّ مب بلدّيتال رؤساء فيها يقوم اليت احلاالت )جديدة(،  3الفقرة   ضمن ،2008لسنة   57تنقيحه ابلقانون األساسي عدد  مّت  

 : ةالّتالي  وهي الوقت كامل
 الوالية،  ركزمب كائنة البلديّة كانت إذا -
  نيابية، مدة كلّ  بداية يف اختاذهتّم ي مر أب حيدد مبلغا  تفوق أو الّسابقة الّسنة يف للبلدية املنجزة االعتيادية املقابيض  تساوي عندما  -
  نيابية. مدة كلّ  بداية يف اختاذهتّم ي مرأب يضبط عددا وقيف أو البلديّة سكان  عدد يساوي عندما -

 مبقتضى أصبح الذي البلديّة لرئيس ميكن  أنه آنفا املذكور 2008 لسنة 57 عدد  األساسي القانون  من 2 الفصل اقتضى كما
 .وظيفته عن يتخلى أن  الوقت كامل ههامّ مب ابلقيام مطالبا القانون  هذا أحكام

 إقرار أن  آنفا املذكور التنقيح مبشروع ةاملتعّلق  2008 جويلية 19 جللسة 40 عدد النواب جملس تمداوال خالل من ويتضح
 لتسيري ياكلّ  االنصراف من الكربى بلدّيتال رؤساء متكني  يف املشرع رغبة أملته إّنا الوقت كامل همهامّ مب بلدّيتال  رؤساء قيام مبدأ

 نظرا املعنّية بلدّيتابل التصرف وحتسني املتساكنني مبشاغل الحاطة مزيد من ميكنهم مبا همامّ همب للقيام تفرغهم وأتمني احمللّية الّشؤون 
 . املالّية مواردها حجم ارتفاع إىل إضافة وسكاين عمراين ّنو من تشهده ملا

 وتفرغه الداري لعملا أوقات كامل خالل مبقرها البلديّة رئيس تواجد ابألساس الوقت" كامل البلديّة "رائسة عبارة وتفيد هذا
 النظام بضبط املتعّلقو  1983 ديسمرب 12 يف املؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون  من 25 الفصل حدد شؤونا، وطاملا لتسيري

 الفعلي السنوي العمل مدة داريّةال الصبغة ذات عمومّية ال  ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةال واجلماعات الّدولة ألعوان  العام األساسي
 فتحها يقتضي بلدّيتاملعتمد ابل الداري التوقيت أن  ومبا األسبوع، أيم كامل على توزع ساعة   2400و 2000 بني لموظفنيل

 حيول أن  شأنه من ذلك  فإن  ية،الّرمس والعطل األحد أيم ابستثناء األسبوع أيم كامل طيلة الداري العمل حصص  خالل للعموم
 . األساسية ههامّ م عن تصرفه قد أخرى مسؤولّية ألي البلديّة رئيس حتمل إمكانية دون  وقانوان واقعا

 نيالّداخلي ابلنظامني املضمنة االلتزامات من  مجلة  إىل املستشارين وجملس  النواب جملس من كلّ  أعضاء خيضع  جهتهم من
 للنائب جيوز أنه "ال على النواب جمللس الّداخلي النظام من 14 الفصل ينص  جلساهتما إذ عن  تغيبهم عدم تقتضي واليت للمجلسني

 يف إال معينة غري  ملدة الذن  جيوز  وال  حمدودة  ملدة النائب بتغيب الذن يف  احلق اجمللس إعالم ولرئيس بدون اجمللس أشغال عن التغيب
 . املرض رخصة
 كتابيا يعاتبه أن  تكرارال وعند ينذره وأن  ينبهه أن اللجان  وجلسات اجمللس  جلسات عن إذن بدون  النائب تغيب عند للرئيس 

 من  حيرمه أن  فللرئيس عذر بدون  متوالية أشهر ثالثة مدة النائب تغيب وعند الشهر تتجاوز ال مدة الربملانية املنحة من حرمانه مع
 السري". ابالقتاع ذلك يف اجمللس ويبت متخليا النائب اعتبار اجمللس على يعرض وأن  التغيب مدة طيلة املنحة
 يف ميكن ال أنه األحكام هذه جممل  من مشاهبة ويتضح أحكاما املستشارين جمللس  الّداخلي النظام من 13 فصلال تضمن كما  
 ابعتبار املستشارين جملس أو النواب جملس يف العضوية وبني الوقت كامل بلدية رائسة سؤولّيةمب االضطالع بني اجلمع األحوال كلّ 

 كامل نظام وفق يعمل الذي البلديّة رئيس على احملمولة  املهنّية وااللتزامات جهة من يبالنيا العمل متطلبات بني التوفيق استحالة
  . أخرى جهة من الوقت

 يعد  غري الوقت، كامل البلديّة رائسة و املستشارين جملس أو النواب جملس عضوية بني اجلمع فإن  تقدميه سبق ما على وبناء
 .الوظيفتني  تالؤم لعدم ممكن

 

 اجمللسني أبحد النيابية الوظيفية عن واثنية الوقت، كامل البلديّة رائسة من متأتية أوىل الوقت، نفس يف مبنحتني متعالت إمكانية •
 التشريعيني: 
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تالزم مآل  تّم  كامل الوقت والعضوية مبجلس النواب أو جملس املستشارين، حي  البلديّةإن القرار بعدم إمكانية اجلمع بني رائسة  
 .املذكورتني املنحتني بني اجلمع عن احلديث ميكن ال وعليه عنه مبآله، النتائج املتتبة

 
 

  6ن وزير الفالحة بتاريخ  حول اإلستشارة الواردة م  2010فيفري    16الصادر بتاريخ    437عدد  الر أي   .2
 . داري ةاإلتنفيذ األحكام  حول  2010فيفري 

 . إداريّة، تنفيذ، أحكام داريّةالكومة على أنظار احملكمة اليت تعرضها احل الستشاراتيف  الّنظرشروط قبول  :املفاتيح
   دأ : املب        

 1972 جوان غر ة يف املؤرخ  1972 لسنة 40 عدد القانون من 4 الفصل من الثانية الفقرة أحكام تطبيقو  أتويل استقر    
 األخرى  النصوص مشاريع خبصوص داري ةاإل احملكمة أنه "تستشار تقتضي اليت و الالحقة ابلنصوص إمتامه و تنقيحهمت    كما

 رأيها إلبداء احلكومة عليها تعرضها اليت أو مشورهتا الرتتيبية أو التشريعية األحكام تقتضي اليت املواضيع كافة حول عام وبوجه
 معينة شروط إل تستجيب اليت تلك  هي داري ةاإل احملكمة مشورة على احلكومة تعرضها اليت املواضيع أن اعتبار على "...فيها
 ما وهو الد ولة كتاب أو الوزراء السادة أي احلكومة أعضاء أحد من أصالة ممضى االستشارة طلب  مكتوب يكون أن بينها من
  .ابملنستري الفالحية للتنمية اجلهوي املندوب عن صدرت اليت املاثلة االستشارة يف يتوفر ال

 
بتاريخ    438عدد  الر أي   .3 م  2010جويلية    22الصادر  الواردة  اإلستشارة  وزير  حول    الت جهيزن 

ابي ة   الت هيئةاإلسكان و و   حول مثال التصفيف اخلاص:    2010فيفري  17بتاريخ   الرت 
 : عّقاري وهتيئة ترابّية وتعمري. املاد ة

 اء عمومي. ّية، أمثلة التصفيف اخلاص، ارتفاقات، تعويض، استقصعمران ال الّتهيئة: ملك عمومي للطرقات، أمثلة املفاتيح
 : دأاملب

الفصل    يستمد          أحكام  عدد    13من  القانون  يف    1986لسنة    17من  بتحوير   املتعل ق  1986مارس    7املؤرخ 
 التشريع اخلاص ابمللك العمومي للطرقات ما يلي:

 اخلاص. التصفيف أمثلة حمل حتل  أن  ية ال ميكنعمران ال الت هيئة أن  أمثلة-
 .لت عويضاب املطالبة يف احلق يفتح اخلاص التصفيف  مثال مبوجب  للطرقات العمومي امللك دةلفائ ارتفاقات أن  توظيف-
 العمومي.  االستقصاء آلية اعتماد يتطلب خاص تصفيف مثال أن  إصدار-
 

بتحوير التشريع اخلاص    املتعّلق  1986مارس    7املؤرخ يف    1986لسنة    17من القانون عدد    13من أحكام الفصل    يستمدّ 
 :لك العمومي للطرقات ما يليابمل

 اخلاص:   التصفيف أمثلة حمل  حتل أن  يةعمرانال الّتهيئة ألمثلة ميكن  ال ّوال:أ
 متديدها أو  الطرقات إحداث على يةعمران ال الّتهيئة أمثلة دور يقتصر والتعمري الّتابّية الّتهيئة جملة  من 12 الفصل ألحكام استنادا

 ابمللك  اخلاص التشريع بتحوير املتعّلق 1986 مارس 7 يف املؤرخ 1986 لسنة 17 عدد قانون ال يقتضيه ملا وفقا توسيعها أو
 جيوز منه، وال 12 التصفيف الفصل مبسافات التشريع أو هذا من   10الطرقات الفصل حبوزة  يتعّلق فيما سواء للطرقات العمومي

 أن أو    1986 لسنة 17 عدد القانون  من  12 الفصل  ضبطها يتال  التصفيف مسافات ختالف  أن  يةعمرانال الّتهيئة ألمثلة لّتايلاب
 املسافات تلك حتّور  أوامر تصدر مل ما اجملاورة األمالك حساب على  املسافات تلك  من توسع أبن  اخلاص التصفيف أمثلة حمل  حتل
 من بّينة على يكونوا أن  من ةاجملاور  العقارات ألصحاب يتيح مبا املذكور، القانون  من 13 الفصل مقتضيات طبق  فيها ترّفع  أبن 

 حنو متجهة املشرع نية كانت لو وأنّه سّيما اخلاصة، ملكياهتم عن  ومتييزها للطرقات  العمومي امللك نطاق يف الواقعة املساحات
 .هلا املنظم القطاعي النص  ضمن خاص وإجراء بنظام  أفردها ملا يةعمران ال  الّتهيئة أمثلة مبوجب التصفيف مسافات توسيع إمكانية
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  : لّتعويض اب املطالبة يف احلق يفتح اخلاص التصفيف مثال مبوجب للطرقات العمومي امللك لفائدة ارتفاقات توظيف اثنيا:
 أو تلحقهم اليت ةاملاّدي وغري والثابتة املباشرة األضرار عن الّتعويض  طلب  يف احلق للطرقات العمومي للملك للمجاورين يكون 

 دستوري، املضمون  امللكية حلق ممارستهم من حيدّ  مبا اخلاص التصفيف أمثلة مبوجب عليها املوظفة  رتفاقاتاال نتيجة عقاراهتم تلحق
 امللك محاية إىل يهدف اخلاص التصفيف كان ولو  حىت حقوقهم لضمان  املختصة احملاكم لدى الّتقاضي يف  احلق  هلم أنّ  كما

 والنصوص اجمللة  هذه تقررها اليت األحكام حتول  أنه "ال والتعمري الّتابّية ةالّتهيئ جملة  من )مكرر( 88 الفصل اقتضى إذ العمومي،
 املختصة احملكمة لدى الّتقاضي يف حلقه مصلحة ذي كلّ  ممارسة دون  االرتفاقات، احتام لضمان  أو العمومي امللك حلماية اخلاصة

  حقوقه". لضمان  العمل هبا اجلاري القوانني وفق
  العمومي:  االستقصاء آلية اعتماد يتطلب خاص فيفتص مثال اثلثا: إصدار

 يفيد ما صراحة للطرقات  العمومي ابمللك  املتعّلق  1986مارس   7 يف املؤرخ 1986 لسنة 17 عدد القانون  يتضمن مل لئن
 ملتعّلقا 1885 سبتمرب 24 يف املؤرخ األمر  أوجب فقد اخلاص، التصفيف أمثلة إصدار قبل العمومي االستقصاء إبجراء العمل
 اللجوء للطرقات، العمومي امللك ذلك يف مبا عمومّيةال  األمالك مجيع على ينطبق عاما نصا يشّكل والذي العمومي ابمللك

 16 ابلفصل ورد كما االستقصاء إبجراء االستئناس الشأن  هذا يف لإلدارة األمالك، وميكن تلك حدود لضبط العمومي لالستقصاء
 اجمللة هذه أحكام بني الوثيق طالّتاب إىل لّنظراب ية،عمرانال الّتهيئة أمثلة مشاريع إعداد عند واملعتمد والتعمري ةالّتابيّ  الّتهيئة جملة  من

 للطرقات. العمومي الّدولة مبلك  اخلاص التشريع بتحوير املتعّلق 1986 لسنة 17 عدد القانون  ومقتضيات
 

   27ن جملس النواب  بتاريخ  م  إلستشارة الواردة حول ا  2010ماي     17الصادر بتاريخ   439عدد  الر أي  .4
 حول أتجري انئبني مبجلس النواب:    2010فيفري 

 : أتجري نّواب مبجلس النّواب.املوضوع 
 املنحة النيابية للمجالس النيابية التشريعية .  كيفية  حتديد : أتجري،املاد ة

 جري، منحة نيابّية.  : شركات قومّية، انئب، جملس نواب، جملس مستشارين، أتاملفاتيح
 : ادئاملب

 معه يتعذر مما القومية" "الشركات ملصطلح ومستقر واضح قانوين تعريف بغياب وطني ةال التشريعية املنظومة تتميز .1
 31 يف املؤرخ   1988لسنة    145   عدد القانون من  73 الفصل أحكام أعواهنا على تنسحب اليت الشركات قائمة ضبط

 حتدد أن منهم وبطلب النواب جملس ألعضاء جيوز أنه اقتضى والذي 1989 لسنة املالي ة   انونبق املتعل قو  1988 ديسمرب
 أو عمومي ةال  ؤس ساتملاب أو عمومي ةال ابلوظيفة رتبهم  يف يتقاضوهنا اليت واملنح اترتبوامل  األجور أساس على النيابية املنحة

 .إليها ينتمون كانوا اليت القومية ابلشركات
 من النواب النائب مبجلس متكني أن 1989 لسنة املالي ة  قانون مشروع خبصوص النواب جملس اوالتمد  من يستفاد .2
 ؤس ساتملاب أو عمومي ةال ابلوظيفة رتبته يف يتقاضاها كان اليت واملنح اترتبوامل األجور أساس على النيابية املنحة حتديد طلب

 الذين النواب بني واإلنصاف العدالة من نوع حتقيق إل احلقيقة يف يهدف إليها ينتمي كان اليت القومية ابلشركات أو عمومي ةال
 على عالوة ويتمتعون اجمللس دخوهلم بعد األصلية همهام  مب االضطالع يواصلون والذين حرة مهنا انتخاهبم قبل ميارسون كانوا
 طلب أن  منه يفهم ما وهو النواب مبجلس عضويةوال األصلية همهام  م بني اجلمع ميكنهم ال الذين والنواب النيابية ابملنحة ذلك

 تلك بني مجعه  بعدم األول ابلدرجة مرتبط األصلية بوظيفته يتقاضاه كان ما أساس على النيابية املنحة احتساب النائب
 .النواب مبجلس والعضوية الوظيفة
 عمل بتنظيم املتعل ق 2004 جوان 14 يف  املؤرخ  2004 لسنة 48 عدد األساسي القانون من 38 الفصل اقتضى .3
 غري عمومي ةال الوظائف مباشرة مع تتعارض النواب مبجلس العضوية أن ببعضهما وعالقتهما املستشارين وجملس النواب جملس

 عمومي ةال املنشآت من أو عمومي ةال  ؤس ساتامل من أو احمللي ة اجلماعات من أو الد ولة من أجورا أصحاهبا يتقاضى اليت انتخابية
 .املباشرة غري أو املباشرة عمومي ةال ذات املسامهات الشركات من أو
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 مسامهات هبا اليت  ياكلاهل كل   1989 لسنة  املالي ة  قانون من 73 ابلفصل املضمنة القومية" عباراة "الشركات تشمل .4
 خاصة مباشرة عدم لةحا يف وجواب وضعهم من متكن خاصة أساسية أنظمة إل أعواهنا خيضع واليت مباشرة وغري مباشرة عمومي ة

 مبجلس املستشارين.  أو النواب مبجلس انئب صفة اكتساهبم عند
 

ينتميان إىل شركتني يتضمن رأمساهلما مسامهات   النواب كاان  املعروضة أن انئبني مبجلس  ، طالبا عمومّية يستفاد من االستشارة 
  145من القانون عدد    73األصلية وذلك طبقا ألحكام الفصل  ابالنتفاع ابملنحة النيابية على أساس ما كاان يتقاضيانه مبؤسستيهما  

النواب   1989لسنة    املالّية  بقانون   املتعّلقو   1988ديسمرب    31املؤرخ يف    1988لسنة   أنه جيوز ألعضاء جملس  اقتضى  والذي 
 ؤّسسات ملأو اب  عمومّيةال ابلوظيفة  ات واملنح اليت يتقاضونا يف رتبهم  رتب وبطلب منهم أن حتدد املنحة النيابية على أساس األجور وامل

 أو ابلشركات القومية اليت كانوا ينتمون إليها.  عمومّيةال
والشركات ذات املسامهة   عمومّيةالابألساس مبعرفة مدى إمكانية إدراج الشركات ذات األغلبية    يتعّلقويتبنّي أّن التساؤل املطروح  

الواردة اب  عمومّيةال القومية"  الشركات   " فئة  آنفا واب  73لفصل  ضمن  إليه  أعضاء   لّتايلاملشار  الفصل على  مقتضيات هذا  سحب 
 جملس النواب املنتمني ملثل هذه الشركات.

  من قانون   73"الشركات القومية" الواردة ابلفصل    أوىل عند مدلول عبارات  مرحلةتقتضي الجابة عن هذا السؤال التوقف يف  
 مقتضيات هذا الفصل.   قبل بيان كيفية أتويل  1989لسنة  املالّية
 
 غياب تعريف واضح "للشركات القومية":  •

القومية" ابلفصل   "الشركات  القانون عدد    73وردت عبارة   املتعّلق و   1988ديسمرب    31املؤرخ يف    1988لسنة    145من 
ونظام تقاعد أعضاء جملس    منه حتت عنوان " تراتيب تنظيمية وخمتلف املنح النيابية  الرّابعضمن الباب    1989لسنة    املالّية  بقانون 

معرفة   يف  الصعوبة  وتتأتى  فيفري    املرادالنواب"،  أول  قانون  لصدور  سابقة  لكونا  واملنشآت    املتعّلق  1989منها  ابملسامهات 
صبغة اليت ال تكتسي    عمومّيةال  ؤّسساتاملو   عمومّيةالواملنشآت    عمومّيةالدقة بني املسامهات    كلّ والذي ميز ب  عمومّيةال  ؤّسساتاملو 

ة النافذة يف ذلك التاريخ تفتقد إىل تعريف واضح ودقيق ملفهوم " الشركات الّتونسي . إضافة إىل ذلك، فإن املنظومة التشريعية  إداريّة
 القومية".  

ذات   عمومّيةال   ؤّسساتاملابلشراف على    املتعّلقو   1985جويلية    20املؤرخ يف    1985لسنة    72فبالرجوع إىل القانون عدد  
و   الصبغة ماهلا    الّتجاريّةالصناعية  رأس  يف  تساهم  اليت  على    احمللّية  عمومّيةالواجلماعات    الّدولةوالشركات  املوضوعة  واباللتزامات 

  الّدولة بني الشركات اليت متتلك    األّولكاهلها، ال جند ضمنه أية إشارة ملصطلح "الشركات القومية" إذ اكتفى ابلتمييز صلب فصله  
األم"، والشركات اليت متلك    ؤّسساتاملعلى األقل من رأس ماهلا واليت مسّاها "    %34نسبة    احمللّية  عمومّيةلاأو إحدى اجلماعات  

مع مجاعات    الّدولة أو    عمومّيةابالشتاك  أكثر من    مؤّسساتحملية  أخرى  أم  مع مؤسسة  أو ابالشتاك  أم وحدها  أو مؤسسة  أم 
 رعية".ف مؤّسساتمن رأس ماهلا وأطلق عليها اسم " 50%

عن  قاصرة  بقيت  أنا  إالّ  القومية"  "الشركات  عبارة  األخرى صراحة  النصوص  بعض  تضمنت  اثنية  مفهومها   من جهة  حتديد 
ضمن عنوانه إىل تعلقه بضبط   1968جوان    3املؤرخ يف    1968لسنة    13، على سبيل املثال ، القانون عدد  بوضوح. فلقد أشار

بصفة مباشرة أو غري    عمومّيةالأو اجلماعات    الّدولةين والشركات القومية والشركات اليت تساهم  القانون األساسي العام ألعوان الدواو 
فصله   أن  إال  ماهلا،  رأس  يف  بعبارة    األّولمباشرة  ابلعنوان  الواردة  القومية  الشركات  عبارة  عن  ذات   عمومّيةال  ؤّسساتاملاستعاض 

و  الصناعية  ان  الّتجاريّةالصبغة  عبارة  عند حتديده جملال  استعمال  إىل  آنذاك  املشرع اجتهت  نية  أن  يفيد  ما  القانون، وهو  هذا  طباق 
 .  الّتجاريّةذات الصبغة الصناعية و  عمومّيةال ؤّسساتامللعبارة  مرادفالشركات القومية ك

لذي ألغي وا  1985أوت    5املؤرخ يف    1985لسنة    78االستغناء عن عبارة الشركات القومية بصدور القانون عدد  مّت  ولقد  
سالف الذكر، إذ اكتفى القانون اجلديد ضمن عنوانه ابلتنصيص على ضبط النظام األساسي العام    1968لسنة    13القانون عدد  

رأس   احمللّية عمومّية الأو اجلماعات  الّدولةوالشركات اليت متتلك  الّتجاريّةذات الصبغة الصناعية و  عمومّيةال ؤّسساتاملألعوان الدواوين و 
 يا. كلّ بصفة مباشرة و  ماهلا
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الفصل   القومية ضمن  الشركات  أخرى وردت عبارة  القانون عدد    األّولمن انحية  مارس    5املؤرخ يف    1985لسنة    12من 
وللباقني على قيد احلياة يف القطاع العمومي، والذي اقتضى أن ينطبق هذا    للّتقاعدبنظام اجلرايت املدنية والعسكرية    املتعّلقو   1985

اهتم وجنسهم وجنسيتهم و الذين مرتب وكيفية صرف    داريّةالاألعوان املنتمني للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم    كلّ على    النظام
 تشغلهم: 

 . داريّةالذات الصبغة  عمومّيةال ؤّسساتاملو  احمللّية عمومّيةال واجلماعات  الّدولة -
 . مرشركات القومية اليت تضبط قائمتها أبوال الّتجاريّةذات الصبغة الصناعية و  عمومّيةال  ؤّسساتامل -

الفصل   الفقرة "ب" من  يفهم من صياغة  ت   األّولوقد  القومية  الشركات  أن  القانون  بذاته   شكلمن هذا  قانونيا مستقال  صنفا 
عدد    األمرن  م  األّول، إال أنه وابلرجوع ملقتضيات الفصل  الّتجاريّةذات الصبغة الصناعية و   عمومّيةال  ؤّسساتاملوخمتلفا عن صنف  

يف    1985لسنة    1025 قائمة    املتعّلقو   1985أوت    29املؤرخ  و   عمومّيةال  ؤّسساتاملبضبط  الصناعية  الصبغة   الّتجاريّة ذات 
جنده قد أشار إىل بعض الشركات اليت ولئن    الجتماعّيةواحليطة    للّتقاعدالقومي    لّصندوقوالشركات القومية اليت أعوانا منخرطني اب

ذات صبغة صناعية وجتارية،   عمومّية  مؤّسساتها عبارة الشركة القومية فإن النصوص احملدثة واملنظمة هلا صنفتها كتضمنت تسميت
  31من القانون األساسي للشركة القومية للسكك احلديدية املصادق عليه مبوجب القانون عدد    األّولمثال ذلك ما تضمنه الفصل  

  1968جويلية    2املؤرخ يف    1968لسنة    22من القانون عدد    األّولالفصل    ، وكذلك1969ماي    9املؤرخ يف    1969لسنة  
 إبحداث الشركة القومية الستغالل املياه وتوزيعها.  املتعّلقو 

قائمة  معه ضبط  يتعذر  القومية" مما  "الشركات  قانوين واضح ومستقر ملصطلح  تعريف  املعطيات غياب  ويتضح من مجلة هذه 
  املتعّلقو  1988ديسمرب  31املؤرخ يف  1988لسنة 145من القانون عدد  73انا أحكام الفصل الشركات اليت تنسحب على أعو 

الذي يتطلب إعمال قواعد التأويل لبيان الشركات اليت ميكن ألعوانا، األعضاء مبجلس النواب،   األمر،  1989لسنة    املالّية  بقانون 
 املنح اليت كانوا يتقاضوها يف رتبهم األصلية.  ات و رتبطلب حتديد املنحة النيابية على أساس األجور وامل

 
الفصل   • مقتضيات  عدد    73أتويل  القانون  اجلمع    مرتبط  1989لسنة    145من  عدم  حلاالت  املنظمة  ابألحكام 

 وحلاالت عدم املباشرة اخلاّصة: 
ونه يتطلب التوقف عند  إىل غياب أي تعريف قانوين دقيق ملضم  لّنظرإن استجالء دالالت مصطلح " الشركات القومية"، و اب

من جملة االلتزامات والعقود أن  "نص القانون ال يتحمل  532أتويل النص القانوين، حيث اقتضى الفصل  ماّدةالقواعد األصولية يف 
و  االستعمال  وعرف  اللغة  وضع  حبسب  عبارته  تقتضيه  الذي  املعىن  وعرف   مرادإال  اللغوية  التاكيب  وإذا كانت  النص"،   واضع 

قانون االست النواب خبصوص مشروع  يستفاد من مداوالت جملس  فإنه  اجملال،  تفيد كثريا يف هذا  أن    1989لسنة    املالّية  عمال ال 
ات واملنح اليت كان يتقاضاها يف رتبته ابلوظيفة  رتبمتكني النائب مبجلس النواب من طلب حتديد املنحة النيابية على أساس األجور وامل

أو ابلشركات القومية اليت كان ينتمي إليها يهدف يف احلقيقة إىل حتقيق نوع من العدالة والنصاف    عمومّيةال   ؤّسساتملأو اب  عمومّيةال
هم األصلية بعد دخوهلم اجمللس ويتمتعون هامّ بني النواب الذين كانوا ميارسون قبل انتخاهبم مهنا حرة والذين يواصلون االضطالع مب

وهو ما يفهم منه أن    ،هم األصلية والعضوية مبجلس النوابهامّ لنواب الذين ال ميكنهم اجلمع بني معالوة على ذلك ابملنحة النيابية وا 
األصلية   بوظيفته  يتقاضاه  ما كان  أساس  على  النيابية  املنحة  احتساب  النائب  تلك   األوىلابلدرجة    مرتبططلب  بني  مجعه  بعدم 

 الوظيفة والعضوية مبجلس النواب . 
 1988ديسمرب    29املؤرخ يف    1988لسنة    144)جديد( من القانون األساسي عدد    80الفصل    وابلرجوع إىل مقتضيات

،  1989لسنة    145من القانون عدد    73ي الذي نشر فيه الفصل  الّرمس، والذي نشر بنفس الرائد  النتخابّيةبتنقيح اجمللة    املتعّلقو 
على وضع   قد نص صراحة  األ  كلّ جنده  النظام  أحكام  إىل  و انئب خيضع  الدواوين  العام ألعوان  ذات   عمومّيةال   ؤّسساتاملساسي 

 عمومّية الوبصفة مباشرة، ملكا للدولة أو للجماعات    الجتماعيوالشركات اليت يكون أغلبية رأس ماهلا    الّتجاريّةالصبغة الصناعية و 
من القانون األساسي عدد   38ابلفصل  ، وجواب يف حالة عدم مباشرة خاصة طيلة مدة نيابته. وقد ألغي هذا الفصل وعوض  احمللّية
بتنظيم عمل جملس النواب وجملس املستشارين وعالقتهما ببعضهما ، والذي    املتعّلق  2004جوان    14املؤرخ يف    2004لسنة    48
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عات  أو من اجلما  الّدولةغري انتخابية اليت يتقاضى أصحاهبا أجورا من    عمومّيةوسع يف حاالت منع اجلمع لتشمل "مباشرة وظائف  
 املباشرة أو غري املباشرة". عمومّيةالأو من الشركات ذات املسامهات  عمومّيةالأو من املنشآت  عمومّيةال ؤّسساتاملأو من  احمللّية

إىل جتنيب النواب الذين    1988لسنة    145من القانون عدد    73وطاملا اجتهت نية املشرع من خالل سنه ألحكام الفصل  
وذلك بتمكينهم من حتديد املنح النيابية على أساس   االنعكاسات السلبية هلذا الجراءاملباشرة اخلاصة    يوضعون وجواب يف حالة عدم

ينتمي إليها النواب   اليت  ياكلحتديد اهلة ، فإن  املاّديات اليت يتقاضونا يف رتبهم األصلية مبا يضمن استقرار وضعيتهم  رتباألجور وامل
لسنة    48من القانون عدد    38مبعزل عن النص الذي نظم حاالت عدم اجلمع أي الفصل  تّم  ياملعنيون هبذا الجراء ال ميكن أن  

 املذكور آنفا، وكذلك األنظمة األساسية اخلاصة املنطبقة عليهم واليت ختول وضعهم وجواب يف حالة عدم مباشرة خاصة.  2004
غري   عمومّيةب وجملس املستشارين املباشرين لوظائف  وابعتبار أن هذا الفصل أشار صراحة إىل انسحابه على أعضاء جملس النوا

املسامهات   الشركات ذات  أجورا من  يتقاضى أصحاهبا  اليت  الفصل    عمومّيةالانتخابية  أحكام  فإن  مباشرة،  أو غري  من  73املباشرة 
األساسية  1988لسنة    145القانون عدد   األنظمة  اللذين ختول  األعوان  بدورها وابلضرورة على ذات  املنطبقة   تنسحب  اخلاصة 

من جملة    541عليهم وضعهم يف حالة عدم مباشرة خاصة على إثر اكتساهبم الصفة النيابية، وهو ما يتوافق متاما مع عبارات الفصل  
التأويل داعيا لزيدة  التيسري يف شدته وال يكون  القانون جاز  لتأويل  الضرورة  أنه "إذا أحوجت  الذي نص على  االلتزامات والعقود 

 ضييق أبدا". الت
ميكن أن    1989لسنة    املالّية  من قانون   73، فإن عبارات" الشركات القومية" املضمنة ابلفصل  تقّدم  وعلى ضوء ما    لّتايلواب

مباشرة وغري مباشرة واليت خيضع أعوانا إىل أنظمة أساسية خاصة متكن من وضعهم وجواب   عمومّية هبا مسامهات  اليت    ياكلمل اهلتش
 باشرة خاصة عند اكتساهبم صفة انئب مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين. يف حالة عدم م 

 
بتاريخ  440عدد  الر أي      .5   3بتاريخ    األو ل وزير  ال ن  الواردة م  حول اإلستشارة    2010  ماي    13الصادر 
 :  عياإلجتما الض مان بعنوان اإلسم خفية  للشركة  العام  املدير اخنراط نظام تحديدب ةاملتعل ق   2010  مارس 

 : ضمان اجتماعي. املاد ة
 ، ضمان اجتماعي، عقد شغل، نظام اخنراط.اجتماعّية : مدير عام، شركة خفّية االسم، تغطية املفاتيح
 املبادئ: 

 للوكالة أقرب جتعلها اإلسم خفي ة ابلش ركة العام   ااملدير عالقة تنظ م فصول من الت جاري ة الش ركات مبجل ة جاء ما إن   .1
 .غلالش   لعقد منها

تيـبـي الت شريعي اإلطار يف اإلسم خفي ة للش ركة العام   للمدير اإلجتماعي ة الت غطية نظام .2  إل  خيضع اليوم، الن افذ والرت 
 األجراء غري للعملة اإلجتماعي الض مان بنظام املتعل ق 1995 جويلية 3 يف املؤر خ   1995   لسنة 1166 عدد األمر أحكام

 1960 ديسمرب 14 يف  املؤر خ  1960 لسنة 30 عدد القانون تطبيق جمال عن  وخيرج  لفالحيا وغري الفالحي القطاعني يف
 صورة يف حت   وذلك ومؤج رة خاص ة وكالة  ابلش ركة العام   املدير وضعي ة أن   إبعتبار اإلجتماعي الض مان أنظمة بتنظيم املتعل قو 

 امرتبط العام   املدير كان مت  وحت   العام   املدير هام  وم اإلدارة جملس  رئيس هام  م بني  الفصل للش ركة الت أسيسي العقد إختيار
 املشار 1960 لسنة 30 عدد القانون من  35 الفصل من الث انية الفقرة أبحكام  عمال الش ركة إدارة لتول يه سابق شغل بعقد
 عمومي ةل لن ظراب األجراء غري للعملة ماعي ةاإلجت الت غطية  لنظام وخضوعه اتجرا مالعا املدير إعتبار بني تعارض ال أن ه كما.إليه

 .هتطبيق جملال واحملد د املذكور األمر من 2 الفصل عبارات
ويتمحور الّتساؤل املطروح   الجتماعي  لّضمان للّشركة خفّية السم اب  تحديد نظام إخنراط املدير العامالستشارة املعروضة ب  تتعّلق

للمدير العاّم للّشركة خفّية السم: القانون    الجتماعّيةلقانوين املنطبق على نظام التغطية  صلب نّص الستشارة حول حتديد الطار ا
أنظمة    املتعّلقو   1960ديسمرب    14املؤرّخ يف    1960لسنة    30عدد   لسنة   1166عدد    األمرأم    الجتماعي  الّضمان بتنظيم 

 للعملة غري األجراء يف القطاعني الفالحي وغري الفالحي،  يالجتماع  الّضمان بنظام    املتعّلق  1995جويلية    3املؤرّخ يف    1995
  30عالقة املدير العاّم ابلّشركة خفّية السم  ومدى تالؤمها مع أحكام القانون عدد    طبيعةويرجع أساس هذه املسألة إىل حتديد  

منه أّن أساس الخنراط يف   35لفصل لفائدة األجراء والذي بنّي ا الجتماعي الّضمان اآلنف الذّكر الذي أحدث نظام  1960لسنة 
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القانون عدد   مع  تتالءم  العام ال  املدير  والعملة، وإذا كانت عالقة  املستأجرين  يربط  الذي  الّشغل  الّنظام هو عقد  لسنة   30هذا 
  1995جويلية    3املؤرّخ يف    1995لسنة    1166عدد    األمرفإنّه يّتجه البحث يف إمكانية إنضوائه حتت طائلة أحكام    1960

شخص يقوم بصفة أساسّية بنشاط مهن مهما كانت   كلّ املذكور أعاله والذي ينّص فصله الثّاين على أنّه "يعترب عامال غري أجري  
 حلسابه اخلاّص أو بصفته وكيال ".  طبيعته
مع إعتبار   املشار إليه  1995لسنة    1166عدد    األمرأحكام    تطبيقكما أاثرت الستشارة، يف نفس الطار، مسألة تالؤم    

 1960لسنة    30من القانون عدد    35الفقرة الثّانية من الفصل    تطبيقاملدير العاّم للّشركة خفّية السم اتجرا ومسألة حتديد جمال  
 املذكور آنفا.  

هي على ضوء  وتقتضي الجابة عن هذه الشكاليّات، بداية،حتديد الّتكييف القانوين لعالقة املدير العام ابلّشركة خفّية السم لننت
 . الجتماعي  الّضمان ذلك إىل حتديد نظام إخنراطه بعنوان 

 تكييف عالقة املدير العاّم ابلّشركة خفّية السم : •
 ابلّشركة خفّية السم جتعلها أقرب للوكالة منها لعقد الّشغل.  فصول تنظّم عالقة ااملدير العام من الّتجاريّةإّن ما جاء مبجّلة الّشركات 

 
 اّم للشركة خفّية السم ال يعترب  أجريا :املدير الع  ✓
يقتضي البحث يف مدى توفّر صفة األجري يف املدير العاّم للّشركة خفّية السم الّرجوع ألحكام جمّلة الّشغل اليت عرّفت يف       
بتقدمي خدماته للطّرف اآلخر  عقد الّشغل على أنّه:" إتفاقّية يلتزم مبقتضاها أحد الطّرفني ويسّمى عامال أو أجريا    الّسادسفصلها  

 هذا األخري ومبقابل أجر."  مراقبةويسّمى مؤّجرا وذلك حتت إدارة و 
  هامّ م  طبيعةل  لّنظر وعلى هذا املعىن البّد لقيام العالقة الشغلّية من وجود طرفني: مؤّجر من جهة وأجري من جهة أخرى. واب    

السم إبعتباره   للّشركة خفّية  العاّم  نفس   طةالّسلاملدير  أجريا ومؤّجرا يف  إعتباره  فإنّه ال ميكن  النتداب ابلّشركة  اليت يرجع هلا حّق 
من جمّلة اللتزامات والعقود الذي إقتضى أنّه :"من كان له التصّرف ابلّنيابة عن  549الواردة ابلفصل  القانونّية قاعدةالوقت عمال ابل

 بواسطة". غريه كاملقّدم واملدير ليس له أن يعقد لنفسه ولو 
التبعّية       اليت تقتضي أن ميارس األجري   القانونّيةومن جهة أخرى، فإّن من أهّم شروط قيام العالقة الشغلّية توفّر شرط حالة 

و   األ  مراقبةعمله حتت سلطة  يتوىل إصدار  الذي  ميارس سلطة    وامراملؤّجر  العاّم   الّتأديبو  املدير  ينطبق على وضعّية  ما ال  وهو 
 عاّمة العلى أن:" يتوىّل املدير العاّم حتت مسؤولّيته الدارة    الّتجاريّةمن جمّلة الّشركات    217خفّية السم حيث ينّص الفصل    ابلّشركة

 للّشركة." 
عتباره انتائج إدارته للّشركة يتناىف مع  مدنّية وجزائّية عن    مسؤولّيةعتبار املدير العاّم للّشركة خفّية السم اتجرا وحتميله  اكما أّن      

 أتديبّية.  مسؤولّيةأجريا ضرورة أّن األجري ال يتحّمل جتاه مؤّجره سوى 
هذه األسباب ال ميكن إعتبار املدير العاّم للّشركة خفّية السم أجريا إالّ يف صورة حتّقق شروط الستثناء الواردة ابلفصل   كلّ ل   
الّشركات    196 أنّه ال ميك  الّتجاريّةمن جمّلة  إقتضى  نّص  الذي  إذا  العضو مبجلس الدارة واألجري ابلّشركة إالّ  ن اجلمع بني صفة 

عقدها الّتأسيسي على خالف ذلك و كان عقد الّشغل سابقا للّتعيني مبجلس الدارة خبمس سنوات وكان يباشر عمال فعلّيا ابلّشركة  
الفرنسّية يف أتويلها ألحكام   الّتعقيب وذهبت حمكمة  وحىّت يف هذه الّصورة فإّن الّتغليب يكون لصفة املدير العاّم على صفة األجري

 الّتعقيب املدير العاّم طيلة فتة شغل هذه الوظيفة. ) يراجع قرار حمكمة    هامّ مماثلة إىل القول بتعليق عقد الشغل الّسابق لإلضطالع مب
 (. 2004نوفمرب  9املؤرّخ يف   43.063- 02الفرنسّية عدد 

ليسوا عملة على معىن الفصل  الّتونسي  يبالّتعق وقد أّكدت حمكمة     الّشركات ومسرّييها  أّن "مديري  من جمّلة    6ة من جهتها 
الّشغل وأّن ما يتقاضونه من رواتب وإمتيازات ومنح هو مقابل ما يقّدمونه من خدمات جتاريّة للمؤّسسة حبكم صفتهم تلك ممّا جيعل  

 الشغلّية."  اتالّنزاعمن  لّتايلاريّة وال تدخل حبال حتت طائلة قانون الشغل وال تعّد اباملعاملة القائمة بني الطّرفني هي يف حّد ذاهتا جت
 املدير العاّم للشركة خفّية السم وكيل وكالة خاّصة ومؤّجرة :  ✓
ّنا وكالة، ضرورة أّن  أنّه ميكن تكييف عالقة املدير العاّم ابلّشركة خفّية السم على أ  الّتجاريّةيتبنّي ابلّرجوع إىل جمّلة الّشركات     

بيّنها الباب   العقد كما  العنوان    األّولأهّم شروط حتّقق هذا  تتوفّر يف عالقته ابلّشركة خفّية    الّسابعمن  اللتزامات والعقود  من جمّلة 
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تماشى ومقتضيات الفقرة السم وأهّم هذه العناصر هي قابلّية الوكالة للّرجوع فيها فاملبدأ أّن الوكيل قابل للعزل يف أّي وقت وهو ما ي
 املدير العاّم".  هامّ الذي ينّص على أنّه "ميكن جمللس الدارة إناء م الّتجاريّةمن جمّلة الّشركات  217الثّالثة من الفصل 

ت مسؤولّيته مدنّية للمدير العاّم تصل إىل حّد تفليسه مع الّشركة مىت ثبت مسؤولّيةمن  الّتجاريّةكما أّن ما إقتضته جمّلة الّشركات    
  كلّ الشخصّية للوكيل عن   املسؤولّيةابلّشركة على أّنا وكالة حيث يقوم هذا العقد على  يؤّكد تكييف وضعّية املدير العامعن تفليسها، 

 ما أيتيه من أعمال تتجاوز حدود وكالته وذلك خالفا لعقد الّشغل. وميكن القول أّن هذه الوكالة هي وكالة خاّصة ومؤّجرة: وكالة 
ما يّتصل بتسيري الّشركة نظرا لحتفاظ اجللسة    كلّ ، على إّتساعها، ال هتّم  إبعتبار أّن سلطات املدير العام  عاّمةخاّصة وليست وكالة  

للّشركة خفّية السم يتقاضى أجرة حيدّدها جملس الدارة    مؤّجرة إبعتبار أّن املدير العامة. وهي وكالة  امّ ات اهلالختصاص ببعض    عاّمةال
 . الّتجاريّةمن جمّلة الّشركات  208فقا ملقتضيات الفصل و 

للّشركة خفّية السم "وكيال عنها فيما يربمه من  إستقّر على إعتبار املدير العام  الّتعقيبوجتدر الشارة إىل أّن فقه قضاء حمكمة    
العامّ  املدير  الرئيس  أّن  على  احملاكم  وإجتهاد  القضاء  فقه  إستقّر  "قد  وأنّه  الدارة    عقود"  يتوىّل  السم  خفّية  للّشركة   عاّمةال للّشركة 

 املذكورة يف إدارة الشركة تشمل إبرام مجيع العقود على إختالف أنواعها".  القانونّيةبوصفه أحد هيئات الّشركة وأّن صالحّياته 
 

 :الجتماعي للّضمان الوطن  لّصندوقنظام إخنراط املدير العاّم للّشركة خفّية السم اب •
 

 : الجتماعي الّضمان بتنظيم أنظمة  املتعّلق 1960لسنة  30للّشركة خفّية السم للقانون عدد  عدم خضوع املدير العام ✓
  30القانون عدد    تطبيقللّشركة خفّية السم وكيال وليس أجريا يتّتب عنه إستبعاد إخنراطه من جمال    إّن إعتبار املدير العام    

، ذلك  رئيس جملس الدارة واملدير العام  هامّ يف صورة إختيار العقد الّتأسيسي للّشركة الفصل بني م  وهو ما ينطبق حىّت   1960لسنة  
للّشركة" وهو ما يفهم    عاّمةال "يتوىّل...حتت مسؤوليّته الدارة    العامينّص على أّن املدير    الّتجاريّةمن جمّلة الّشركات    217أّن الفصل  

 لّتايل داب واباملخّول هلا النت  الّسلطةيظّل هذا األخري هو    رئيس جملس الدارة واملدير العام  هامّ نّه حىّت يف صورة الفصل بني ممنه أ
 املشار إليه آنفا.  1960لسنة  30من القانون عدد  35عتباره مشّغال على معىن الفقرة الثّانية من الفصل االّشخص الذي ميكن 

للّشركة خفّية السم ال خيضع ألحكام القانون عدد    وأن أّكدت أّن املدير العام  سبق  داريّة الوجتدر الشارة إىل أّن احملكمة      
من    35لفصل  حىّت وإن كان أجريا حيث ذهبت يف أتويلها للفقرة الثّانية من ا  1960ديسمرب    14املؤرّخ يف    1960لسنة    30

إىل   املذكور  ااالقانون  االعتبار..."أّن  من  ابلعفاء  واحد    الجتماعي  لّضمان لالقومي    لّصندوقخنراط  ماّدي  شخص  على  ينطبق 
العام  عن كونه أجريا أو  الّنظرمؤّسسة وذلك بقطع    كلّ إىل    لّنسبةاب املدير  املقصود بذلك الس  غري أجري..." وأّن  أّن هو  تثناء أي 

 (. 1976رس ما 18املؤرّخ يف  55ـي عدد الّتعقيبعتربته مستأجرا ال أجريا ) يراجع القرار ا داريّةالاحملكمة 
 

العام ✓ املدير  إخنراط  نظام  ل  خضوع  السم  خفّية   1995جويلية    3املؤرّخ يف    1995لسنة    1166عدد    ألمرللّشركة 
 للعملة غري األجراء يف القطاعني الفالحي وغري الفالحي:   الجتماعي الّضمان بنظام  املتعّلق

ستنتاج  اغري شغلّية يفضي إىل    تعاقديّةة  لة خاّصة ومؤّجرة تكتسي صبغإّن إعتبار املدير العاّم للّشركة خفّية السم وكيال وكا   
 الّضمان بنظام    املتعّلق  1995جويلية    3املؤرّخ يف    1995لسنة    1166عدد    األمرإىل أحكام    الجتماعّيةخضوع نظام تغطيته  

فصل  الجتماعي يف  عّرف  والذي  الفالحي  وغري  الفالحي  القطاعني  يف  األجراء  غري  أبنّه:"للعملة  األجري  غري  العامل  الثّاين   كلّ ه 
 ، حلسابه اخلاّص أو بوصفه وكيال ". طبيعتهشخص يقوم بصفة أساسّية بنشاط مهن ،مهما كانت 

للمدير العاّم للّشركة خفّية    الجتماعّية" أنّه ال تعارض بني إخضاع نظام الّتغطية  طبيعتهكما أنّه يفهم من عبارة "مهما كانت      
  من إعتبار املدير العام   الّتجاريّةمن جمّلة الّشركات    213للعملة غري األجراء وبني ما إقتضاه الفصل    الجتماعي  الّضمان م  السم لنظا

صياغة الفصل املذكور آنفا جتعله يشمل حىّت   عمومّيةاتجرا وإمكانّية تفليسه مع الّشركة مىت ثبتت مسؤوليّته عن إفالسها إبعتبار أّن  
 اجر.من هلم صفة التّ 

للمدير العاّم للّشركة خفّية السم يف الطار الّتشريعي والّتتيـبـي   الجتماعّيةوبناء على ما سبق بيانه، فإّن نظام الّتغطية    ،وعليه   
اليوم، خيضع إىل أحكام    الجتماعي   الّضمان بنظام    املتعّلق  1995جويلية    3املؤرّخ يف    1995لسنة    1166عدد    األمرالنّافذ 

الفالحي وخيرج عن جمال    للعملة الفالحي وغري  القطاعني  األجراء يف  عدد    تطبيقغري    14املؤرّخ يف    1960لسنة    30القانون 
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إبعتبار أّن وضعّية املدير العاّم ابلّشركة  وكالة خاّصة ومؤّجرة وذلك حىّت   الجتماعي  الّضمان بتنظيم أنظمة    املتعّلقو   1960ديسمرب  
ا  مرتبط   املدير العام وحىّت مىت كان املدير العام  هامّ رئيس جملس الدارة وم  هامّ  مأسيسي للّشركة الفصل بنييف صورة إختيار العقد التّ 

املشار إليه،كما   1960لسنة    30من القانون عدد   35بعقد شغل سابق لتولّيه إدارة الّشركة عمال أبحكام الفقرة الثّانية من الفصل  
  2عبارات الفصل    عمومّيةل  لّنظرللعملة غري األجراء اب  الجتماعّيةعاّم اتجرا وخضوعه لنظام الّتغطية  أنّه ال تعارض بني إعتبار املدير ال

 ه. تطبيقاملذكور واحملّدد جملال  األمرمن 
 

بتاريخ  442عدد  لر أي  ا.  6 م  2010جويلية    28  الصادر  الواردة  اإلستشارة  وزير  حول     عمومي ةال  الصح ةن 
 . داري ةاإلتنفيذ األحكام ب   ةملتعل قا ا  2010 أفريل  12بتاريخ 

 

 . عمومّية: وظيفة املاد ة
 ، إعادة بناء املسار الوظيفي.  داريّةالو  القانونّية: تنفيذ حكم ابللغاء، تسوية الوضعية املفاتيح 

 املبادئ: 
 يتمث ل عمومي ةال  الوظيفة الجم يف الص ادرة للمقر رات داري ةاإل احملكمة إلغاء عند اإلدارة على احملمول الت نفيذ واجب إن   .1

 اإللغاء سبب عن الن ظر بغض   رجعي ة بصفة الوظيفي مساره إبصـالح  لفائدته للمحكوم داري ة اإل أي القانوني ة الوضعي ة تسوية يف
اذ املختل   اإلجراء تصحيح مع يتعارض ي ة، الشكل أسباب على اإللغاء أتس س مت ، ذلك أن   غري  ال يينح أبثر جديد قرار وإخت 

 .املاضي على يسري
 أقدمي ته راجعةمب لفائدته للمحكوم الوظيفي املـسار بناء إعادة على تقتصر اإللغاء ألحكام الس ليم الت نفيذ إن  مقتضيات .2

قية فرص ومن اآليل الت در ج  من بتمكينه  عمله سالف يف إدماجه إعادة مع  الت أجري مستوى يف وأقدمي ته عام ةال  هفاتت اليت الرت 
 .نظرائه لفائدة نظ مت الـيت املهني ة اإلمتحاانت أو املناظرات إجتياز يف حظوظه بتقدير
 بتسوية  مطالبة جيعلها عمومي ةال  الوظيفة جمال يف الص ادرة قراراهتا إلغاء صورة يف اإلدارة على احملمول التنفيذ واجب إن   .3

 إبلغائه املصر ح  القرار وكأن   الوظيفي مساره بناء وإعادة  عمله لسالف إبرجاعه لفائدته للمحكوم  داري ةاإلو    القانوني ة الوضعي ة
 اإلدارة تت فق أو اإلداري القاضي هبا يصر ح  مجلي ة غرامة شكل فيت خذ امللغى للقرار املالي ة  اآلاثر حمو أم ا البت ة، يوجد مل قضائي ا

 فات وما األجور عن الت عويض تشمل وهنائي ة إمجالية  ي ةتقدير  غرامة شكل  الت عويض مبلغها وأيخذ  على لفائدته احملكوم مع
 ملورد العون فقدان عن مسؤولي تها لثبوت اإلدارة وتؤد يها العناصر من وغريها تقاعده جراية  إحتساب يف سنوات من  العون
 العمل قاعدةب  احلالة، هذه يف للتمس ك، وجه ال ولذلك اتمرتبلل صرفا تعد   وال الش رعي غري قرارها مبوجب اتهمرتبو  رزقه

  املنجز.
 

 يتعّلق وخاّصة ما    الّسلطةجتاوز    ماّدةيف    داريّةالعن احملكمة    الّصادرةالستشارة املعروضة بكيفّية الّتنفيذ الّدقيق لألحكام    تتعّلق
ب عن احلكم ابللغاء تسوية  منها بتنفيذ القرارات اليت متّس وضعّيات األعوان ويتمحور الّتساؤل املطروح حول معرفة ما إن كان يتتّ 

تفتض من الّصادر لفائدته حكم اللغاء   املالّية  واملالّية للمحكوم لفائدته يف اآلن نفسه أم هل أّن تسوية الوضعّية  داريّةالالوضعّية  
غاء تشمل الّتسوية اآلليّة ؟ وإن كانت آاثر احلكم ابلل  اجتماعّيةللمطالبة ابألجور وما تبعها من منح وتغطية    الّتعويض يف    قضّيةرفع  

ابملبالغ املوافقة    يتعّلقواملالّية للمحكوم لفائدته، طرح الّتساؤل عن كيفّية تسوية هذه الوضعّية خاّصة فيما    داريّةالمن الوضعية    كلّ ل
 العمل املنجز.  قاعدةع ومدى تعارض ذلك م الجتماعّيةوالّتقية ومنح النتاج والتغطية  لّتدرّجاب ةاملتعّلقملّدة العزل واملنح 

لآلاثر   التعّرض  تقتضي  املاثلة  الستشارة  إشكاليّات  الجابة  اللغاء    القانونّيةإّن    عمومّية الالوظيفة    ماّدةيف    الّصادرةألحكام 
 وكيفّية تقديره.  الّتعويض وضبط مقتضيات تنفيذها من قبل الدارة قبل تناول مسألة فحوى 

 

للمحكوم   داريّةال  القانونّيةيكون بتسوية الوضعّية    عمومّيةال يف جمال الوظيفة    الّصادرةكام اللغاء  والكامل ألح  الّسليمالتّنفيذ   •
 لفائدته بصفة رجعّية: 
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يتمّثل يف تسوية    عمومّيةال يف جمال الوظيفة    الّصادرةللمقّررات    داريّةالإّن واجب الّتنفيذ احملمول على الدارة عند إلغاء احملكمة  
( غري أّن  عن سبب اللغاء ) أ  الّنظرللمحكوم لفائدته إبصـالح مساره الوظيفي بصفة رجعّية بغّض    داريّةالأي    قانونّيةالالوضعّية  

ّية، ال يتعارض مع تصحيح الجراء املختّل وإخّتاذ قرار جديد أبثر حين ال يسري على  شكل، مىت أتّسس اللغاء على أسباب  ذلك
 املاضي )ب( 

الّتنفيذ احمل .(أ الوضعّية  واجب  يتمثّل يف تسوية  الوظيفي   داريّةال  القانونّيةمول على الدارة  لفائدته إبصـالح مساره  للمحكوم 
 بصفة رجعّية: 

الفصل    من  األخرية  الفقرة  أحكام  احملكمة    8تضّمنت  قانون  املقّررات    داريّةالمن  أّن  بسبب جتاوز    داريّةال"  إلغاؤها  الواقع 
من نفس القانون على أنّه "يوجب قرار اللغاء على الدارة إعادة   9تّتخذ إطالقا "، كما نّصت أحكام الفصل   تعترب كأّنا مل  الّسلطة

ّية" واملقصود من عبارة كلّ الواقع إلغائها إىل حالتها األصلّية بصفة    داريّةالاليت وقع تنقيحها أو حذفها ابملقررات    القانونّيةالوضعّية  
بصفة شاملة ومبفعول رجعي وكأنّه مل يغادر الوظيفة إطالقا   راجعتهااليت تلزم الدارة مب  داريّةالهو وضعّية العون  "    القانونّية"الوضعّية  

تؤّكد أّن : "الدارة تكون    اّليت  داريّةالوواصلها بصفة عاديّة حىّت يكون تنفيذها كامال وسليما وهو ما إستقّر عليه فقه قضاء احملكمة  
أو التشطيب عليه أبن تبادر إبعادة    العمومّينيحكم نائي يقضي إبلغاء قرارها القاضي بعزل أحد األعوان    ملزمة يف صورة صدور

، دون متييز القانونّيةإلغاؤه، و أن تتوىل إصالح مساره املهن من الناحية مّت إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار الذي  داريّةالوضعيته 
حبيث تكون   الّداخلّيةمبشروعيته   يتعّلقللقرار أو عيب    ارجّيةاخل   املشروعّيةمن أجل عيب يندرج ضمن بني حاالت اللغاء اليت حتصل  

الوضعية   بتسوية  القانون  احلالة تلك جمربة حبكم  والتقيات و    الّتدرّجللموظف بصفة رجعية من حيث متكينه من    داريّةالالدارة و 
 ."  القانونّية أو الشطب إىل اتريخ تسوية وضعيته  تصحيح مساره الوظيفي انطالقا من قرار العزل

ألحكام اللغاء تقتصر، يف ضوء ما سلف شرحه، على إعادة بناء املـسار الوظيفي للمحكوم  الّسليموعليه فإّن مقتضيات التّنفيذ 
اآليل ومن فرص    الّتدرّجبتمكينه من  وأقدمّيته يف مستوى الّتأجري مع إعادة إدماجه يف سالف عمله     عاّمةال أقدمّيته    راجعةلفائدته مب

 الـيت نظّمت لفائدة نظرائه.  املهنّية المتحاانتالّتقية اليت فاتته بتقدير حظوظه يف إجتياز املناظرات أو 
ر  الفرنسي ضمن قرار رودي  الّدولةكّرسه كذلك جملس    داريّةالوجيدر الّتذكري أّن هذا احلّل الذي إستقّر عليه فـقه قضاء احملكمة  

والذي إعترب أّن النتائج املتتّبة عن إلغاء املقّرر الداري قضائّيا تتمّثل يف إعادة تكوين املسار املهن   1925ديسمرب    26الّصادر يف  
 . داريّةال القانونّيةللعون احملكوم لفائدته أي تسوية وضعّيته  

 ّية: شكلإمكانّية الّتصحيح عند أتّسس اللغاء على أسباب  .(ب
الوضعّية  لئن كانت   يطرح    داريّةالتسوية  لسالف عمله  إرجاعه  فإّن  إشكاال  تثري  املـهن ال  بناء مساره  العمومي وإعادة  للعون 

بعض الّصـعوابت خـاّصة مىت ثبت قضائيّا صّحة األفعال املنسوبة إليه ال سّيما إذا إكتست تلك األفعال من اخلطورة ما يربّر إقصاءه 
الوظيفة متـاما عن  األموال    عمومّيةال  وإبعاده  ينتهي قاضي جتاوز   عمومّيةالكالستيالء على  التـي  اخلطرة  اجلرائم واألفعال  وغريها من 

ومن قبله القاضي اجلزائي إىل صّحتها، ويف هذه احلالة ميكن لإلدارة أن تّتخذ يف شأن العون الذي حتّصل عـلى حكم إلغاء    الّسلطة
للقرار امللغى  قرارا صورّي يف إرجاعه للعمل مع معاقبته جمّددا ابخّتاذ قرار جديد تصّحح مبوجبه  ةارجيّ اخل لشرعّيةمن أجل عيب تعّلق اب

ال املاضي.شكلالعيب  ينسحب على  القرار وال  اخّتاذ  ينطلق من اتريخ  امللغى وذلك مبفعول حينـي   القرار  الذي شاب  ما   ي  وهو 
 من ضّده املعّقب متكني احلال قضّية يف تقتضي املذكورة التسوية أنّ  : " وحيثإستقّر عليه فقه قضاء هذه احملكمة التـي إعتربت أنّ 

 القانونّيةالوضعية   تسوية اتريخ إىل امللغى العزل قرار مفعول اتريخ من إنطالقا الوظيفي مساره وتصحيح والتقيات  الّتدرّج يف حقوقه
 يسري ال حين وأبثر الجراء املختلّ  تصحيح بعد جمددا مبعاقبته أو هعمل سالف إىل إبرجاعه إّما  جديد قرار ختاذاب ألمراب للمعن

 أنا بل العزل فتة ضده عن للمعقب داريّةال الوضعية تسوية تتّول مل  الدارة أن  امللف أوراق إىل ابلرجوع ثبت املاضي. وحيث على
 اللغاء حكم تنفيذ عدم عن مبسؤوليتها الستئنايفحلكم  ا قضاء فإن  لّتايلواب رجعي، أبثر العمل عن بعزله يقضي جديدا قرارا ختذتا

 ..." القانونّيةالناحية  من طريقه يف كان  ألمراب املعن لفائدة الصادر
 املفعول الّرجعي لإللغاء .  قاعدة، إبستثناء هذه احلاالت، هو إرجاع العون لسالف عمله عمال بغري أّن املبدأ

 

 جـملّية يقّدرها القاضي الداري أو مبلغ يّتفق عليه الطّرفان:  غرامة  شكلتّتخذ  املالّية الّتسوية •
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جيعلها مطالبة بتسوية الوضعّية   عمومّيةاليف جمال الوظيفة    الّصادرةإّن واجب التنفيذ احملمول على الدارة يف صورة إلغاء قراراهتا  
بناء مس   داريّةال  القانونّية لسالف عمله وإعادة  لفائدته إبرجاعه  يوجد  للمحكوم  مل  املصرّح إبلغائه قضائّيا  القرار  الوظيفي وكأّن  اره 

غرامة مجلّية يصرّح هبا القاضي الداري أو تّتفق الدارة مع احملكوم لفائدته على   شكلللقرار امللغى فيّتخذ    املالّية  البّتة، أّما حمو اآلاثر
 مبلغها.    

 من قبل القاضي الداري:  الّتعويض تقدير  .(أ
ات وما يتبعها من رتبيستوجب تعويض احملكوم لفائدته عّما حلقه من ضرر يتمّثل يف حرمانه من امل  الشرعّيةقّررات غري  إّن إلغاء امل 

خيتلف يف فحواه ومبلغه إبختالف أسانيد احلكم وأسباب اللغاء والوضعّيات املطروحة إضافة    الّتعويض منح وإمتيازات. غري أّن هذا  
غرامة تعويضّية مجلّية وال ميكن أن تكون    شكلات واملنح وغريها من المتيازات وإّّنا يّتخذ  رتب جمموع امل  إىل أنّه ال يساوي ابلّضرورة

خذ نتيجة من نتائج حكم اللغاء اليت تطّبق بصفة آلّية وال أن تقّدرها الدارة تلقائيّا وجزافّيا خلروج ذلك عن وظائفها ذلك أّنا ال أت
ب  شكال إالّ  قاضي  نائيّا وحمدّدا  قبل  تقديرها من  يتوىّل    الّتعويض عد  إبعتبار    الّنظرالذي  حالة حبالة  أمامه  املعروضة  الوضعّيات  يف 

لنشاط    الّتعويض متضّرر على حدة وابلستناد إىل مجلة من املعايري املوضوعّية كثبوت ممارسة طالب    كلّ وظروف    قضّية  كلّ خصوصّية  
يف صورة عدم صّحة    هاّماة الّسلك الذي ينتمي إليه... حيث يكون مقدار الغرامة  آخر ومدى مسامهته يف حصول الّضرر وخصوصيّ 

فحسب. وذلك    ارجّيةاخل  شرعّيةما نسب للعون من أفعال ويكون مقدارها أقّل مىت ثبتت تلك األفعال وإستند اللغاء على عيوب لل
التّ  إجتهادا خاّصا يف  التـي ال حتتاج  اللغاء  نتائج حكم  لبقّية  احلقوق خالفا  تسوية مجيع  منها  تتطّلب  وإّّنا  الدارة  قدير من جهة 

أو القانون األساسي للّسلك الذي ينتمي إليه    عمومّيةال وفق مقتضيات قانون الوظيفة    ألمرالرّاجعة للعون العمومي املعن اب   داريّةال
 ذلك العون.   

 قاعدة حتديد مبلغ الغرامة قضائيّا أو إتّفاقّيا ذلك أّن  تّم  عون إن مل يلل  املالّية  و من جهة أخرى، يتعّذر على الدارة تسوية الوضعّية
املكّرسة ابلفصل   املنجز  الوظيفة    13والفصل    عمومّيةالمن جمّلة احملاسبة    41العمل  عائقا حماسبيّا مينع   شكلت  عمومّيةالمن قانون 

العمومي من صرف أجور و  املوظّ مرتباحملاسب  يتوّل خالهلا  إدارته. ويف هذا الجّتاه  ات عن فتة مل  لفائدة  فعلي  أّي عمل  ف إجناز 
مبدأ عدم جواز صرف ما فات العون   1933أفريل    7" الّصادر يف    Deberlesالفرنسي منذ قراره "ديبارل    الّدولةكّرس جملس  

وامل األجور  من  برتباملعزول  عمال  وذلك  العزل  قرار  إبلغاء  يقضي  إثر صدور حكم  املنج  قاعدةات  ملبدأ العمل  إستثناء  متّثل  اليت  ز 
عن األضرار التـي حلقته جرّاء فقدانه لعمله   لّتعويض للعون حّق املطالبة اب  الّدولةاملفعول الرّجعي لإللغاء. ويف مقابل ذلك أقّر جملس  

بسبب عدم  مرتب وحرمانه من   ليؤّسس بذلك    شرعّيةاته  امللغى،  إطار دعوى    مسؤولّيةالقرار  لقرار   الّتعويض الدارة يف  إخّتاذها  على 
 اته ودون إعتبار صرف األجور جزءا ال يتجزّأ من تنفيذ حكم اللغاء. مرتبثبتت عدم شرعّيته قضائيّا واجنّر عنه حرمان العون من 

 15بتاريخ    38803عدد    قضّية املبدئي الّصادر يف ال الّتعقييبهذه العتبارات، استقّر فقه قضاء هذه احملكمة ، منذ القرار    كلّ ل
ألحكام اللغاء على إعتبار أّن: " وحيث يستخلص من أحكام الفصلني    الّسليمالذي أوضحت فيه أوجه الّتنفيذ    2007ديسمرب  

أّن الدارة تكون ملزمة يف صورة صدور حكم نائي يقضي إبلغاء قرارها القاضي بعزل أحد األعوان   داريّةالمن قانون احملكمة    9و  8
إلغاؤه...حبيث تكون  مّت  إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار الذي    داريّةالعليه أبن تبادر إبعادة وضعّيته  أو الّتشطيب    العمومّيني

الوضعّية   بتسوية  القانون  حبكم  جمربة  تلك،  واحلالة  من    داريّةالالدارة  متكينه  حيث  من  رجعّية  بصفة  والّتقيات   الّتدرّجللموّظف 
من   إنطالقا  الوظيفي  مساره  تسوية وضعيّته  وتصحيح  اتريخ  إىل  الّتشطيب  أو  العزل  قرار  مفعول  فيما القانونّيةاتريخ  أنّه  ...وحيث 

خّتاذ الدارة لقرار غري شرعي أّدى إىل فقدانا لعملها وحرمانا من مورد رزقها، فإّن تقديره اعن    ألمررر املتّتب للمعنّية ابابلضّ   يتعّلق
إىل تعويض عادل    الّنزاعما مل يتوّصل طرفا    داريّةالمن قانون احملكمة    17 أحكام الفصل  استنادا إىل  الّتعويض يكون من قبل قاضي  

 يقبالن به."        
ويكفل حقوق العون يف تسوية    شرعّية حالّ منصفا يردع الدارة نتيجة إخّتاذها لقرارات معيبة وغري  الّتعقييبوقد أرسى هذا القرار  

اعه لعمله وإعادة بناء مساره الوظيفي كامال مع ضمان حّقه يف احلصول على غرامة عّما حلقه من من قبلها إبرج  داريّةالوضعيّته  
ابلعتماد على مجلة من املعايري واملقاييس وهو ما من شأنه حيول دون إثراء العون   الّتعويض ضرر احلرمان من أجوره يقّدرها قاضي  

األضرار الالحقة به وأن حيّمل الدارة الوزر املايل املقابل لخّتاذها قرارات    العادل لقاء  الّتعويض دون سبب من جهة، وأن يكفل له  
 معيبة من جهة أخرى.
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عن األجور وما فات العون  من سنوات يف إحتساب جراية   الّتعويض غرامة تقديريّة إمجالية ونائّية تشمل    شكل  الّتعويض وأيخذ  
اته مبوجب قرارها غري الّشرعي وال تعّد مرتبت مسؤولّيتها عن فقدان العون ملورد رزقه و تقاعده وغريها من العناصر وتؤّديها الدارة لثبو 

العمل املنجز وهو ما أّكدته هذه احملكمة يف قرارها املبدئي املذكور   قاعدةات ولذلك ال وجه للتمّسك، يف هذه احلالة، بمرتبصرفا لل
املتّتب عن الضرر احلاصل من جرّاء   الّتعويض ه احملكمة على أّن تقدير  آنفا حينما أقّرت صراحة أّن :"حيث إستقّر فقه قضاء هذ 

  شكل ات التـي حرم منها العون العمومي وإّّنا يكون يف مرتبإخّتاذ الدارة لقرار ابلعزل أو الّشطب  ثبتت عدم شرعّيته، ال يعّد صرفا للـ
ات املطالب هبا بعنوان عدم تنفيذ أحكام  الّتعويضحملكمة أّن "" كما إعتربت اقضّيةغرامة مجلّية يقّدرها القاضي حسب مالبسات ال

تقّدره احملكمة   شرعّيةإعفاؤه من خطّته بصفة غري  مّت  اللغاء ال متّثل مقابال ماليّا لعمـل مل ينجز وإنّـما هي غرم لضرر تكّبده  عون  
، ممّا ال يسوغ معه التمّسك الّتعويض الاّلحق بطالب    اعية يف ذلك سبب اللغاء وحقيقة الّضررمرّ   قضّية  كلّ إىل مالبسات    لّنظراب

 ".   عمومّيةالمن جمّلة احملاسبة  41والفصل  عمومّيةالمن قانون الوظيفة  13مبقتضيات الفصل 
 إمكانّية إتّفاق الطّرفني والّصلح: .(ب

بني الدارة واحملكوم لفائدته وهو ما أقرّته   ابلّتاضي  الّتعويض حتديد مبلغ  تّم  إتّفاقّية وذلك أبن ي  املالّية  ميكن أن تكون الّتسوية 
التـي إستقّر قضائها على إعتبار أنّه "ميكن للمعّقب ضّده أن يربم صلحا مع جهة الدارة يتوىّل مبوجبه التّفاق معها    داريّةالاحملكمة  

من   بعد   الّتعويض على متكينه  املقابل  إلتزامه يف  مع  ويعتربه كافيا جلرب ضرره  يرضيه  الذي  الذي  املوضوع  نفس  رفع دعوى يف  مّت  م 
 التصاحل بشأنه". مّت أن يتنازل عن مقاضاة الدارة خبصوص ما  لّتايلحبّق ذاتـي وله اب يتعّلقالّتصاحل بشأنه ضرورة أّن إبرام الّصلح 

ون جمحفا بـحّق أحدهـما وهو وجتدر الشارة إىل أّن املبلغ املّتفق عليه جيب أن يعكس حّدا أدىن من الّتوازن بني الطّرفني فال يك
التّفاق   الشرعّيةغري    داريّةالعندما ذهبت إىل أن "ال جدال يف أنّه من اجلائز للمتضّرر من األعمال    داريّةالما انتهت إليه املـحكمة  

يتناسب مع   املسؤولة على متكينه من تعويض عادل  به والركون إىل س  طبيعةمع الدارة  الاّلحقة  الذي وحجم األضرار  الّتصاحل  بيل 
يقوم مقام القانون بني الطرفني ابعتباره موجبا النقضاء اخلصومة وحائال دون رفعها إىل القضاء مىت كان يعكس حّدا أدىن من التوازن 

 بينهما." 
خاّصة ما تعّلق   مومّيةع اليف جمال الوظيفة    الّصادرةألحكام اللغاء    الّسليمما سبق بيانه، يّتضح أّن الّتنفيذ    كلّ خـتاما، وبناء على  

  داريّةالاليت وقع تنقيحها أو حذفها ابملقررات    القانونّيةمنها بقرارات العزل أو الّشطب من إطارات الوظيف يتمّثل يف إعادة الوضعّية  
إلغائها إىل حالتها األصلّية بصفة   تبادر إبعادة وضعيته  كلّ الواقع   ما كانت عليه قبل إىل  داريّةالّية وهو ما يوجب على الدارة أن 

الذي   القرار  الناحية  مّت  صدور  من  املهن  مساره  إصالح  تتولـى  أن  و  من    القانونّيةإلغاؤه،  متكينه  حيث  من  رجعية   الّتدرّج بصفة 
 . القانونّيةوالتقيات إنطالقا من قرار العزل أو الشطب إىل اتريخ تسوية وضعيته 

ذ الدارة لقرار غري شرعي أّدى إىل فقدان احملكوم لفائدته  لعمله وحرمانه من مورد رزقه،  ابلّضرر املتّتب عن إخّتا  يتعّلقأّما فيما  
إىل   الّنزاعما مل يتوّصل طرفا    داريّةالمن قانون احملكمة    17استنادا إىل أحكام الفصل    الّتعويض فإّن تقديره يكون من قبل قاضي  

 تعويض عادل يقبالن به. 
 

  14بتاريخ     األو لوزير  الن  حول اإلستشارة الواردة م  2010سبتمرب     14  تاريخالصادر ب   443عدد  لر أي  ا.  7
 . داري ةاإلتنفيذ األحكام ب   ةاملتعل ق  2010 أفريل   

 . عمومّية: وظيفة املاد ة
 .  إداريّةاملقضي به، تنفيذ، أحكام  األمر، حجّية الشرعّية: مبدأ املفاتيح 

 : دأاملب
 القانوني ة  راكز املعادلة بني احرتام القانون يف مفهومه الضيق وضمان استقرار احلقوق وامل يقتضي الشرعي ةإن إعمال مبدأ -

 غري مقرر  عن انجتة مشروعة منفعة لفائدته للمحكوم معها ق قتوحت الزمن رورمب حتص نت اليت القانوني ةالقائمة والوضعيات  
املقضي به يقوم مقام القانون من جهة، كما يضع   راألممشروع، واعتبارا إل أن احلكم القضائي الذي اكتسب حجية  

ا للمنازعات إبقراره حال هنائيا حيول دون أتبيدها  فإن اثنية،  جهة من القائمة القانوني ة الوضعيات استقرار ويضمن حد 
وذلك من حتصن الذي ترقيته قرار  مبوجب املعين العون اكتسبها اليت احلقوق احرتام يقتضي حكم تنفيذ  السحب، 
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األساس   ذلك على املهين مساره تكوين إعادة يتطلب صدوره، كما اتريخ ومنذ املسحوب القرار تضمنه ملا طبقا بتسميته
 القرار عن  النامجة اآلاثر لتاليف املستحق الت عويض مبلغ حول للتصاحل بدعوته سواء الت عويض يف حقه على اإلبقاء مع

 . االقتضاء عند للمحكمة املبلغ ذلك تقدير برتك وأ إلغائه اتريخ إل اختاذه اتريخ من امللغى
 

احلكم    يتعّلق تنفيذ  بكيفّية  احملكمة    الستئنايفاالستفسار  عن  ال  داريّةالالصادر  أكتوبر   27بتاريخ    26511عدد    قضّية يف 
 كوينية نظمتها الدارة.ت مرحلةوالقاضي إبلغاء قرار رفض ترقية املدعو .... إىل رتبة حملل يف العالمية إثر جناحه يف  2009

القائمة    القانونّية  راكزيقتضي املعادلة بني احتام القانون يف مفهومه الضيق وضمان استقرار احلقوق وامل  الشرعّيةإّن إعمال مبدأ  
 . معها للمحكوم لفائدته منفعة مشروعة انجتة عن مقرر غري مشروع ّققتالزمن وحت روراليت حتّصنت مب القانونّيةوالوضعيات 

املقضي به يقوم مقام القانون من جهة، كما يضع حّدا للمنازعات   األمرواعتبارا إىل أن احلكم القضائي الذي اكتسب حجية  
القائمة من جهة اثنية، فإن تنفيذ احلكم موضوع االستشارة   القانونّيةإبقراره حال نائيا حيول دون أتبيدها ويضمن استقرار الوضعيات  

م احلقوق اليت اكتسبها املدعو ...... مبوجب قرار ترقيته إىل رتبة حملل الذي حتصن من السحب، وذلك بتسميته  املاثلة يقتضي احتا
يف هذه الرتبة طبقا ملا تضمنه القرار املسحوب ومنذ اتريخ صدوره، كما يتطلب إعادة تكوين مساره املهن على ذلك األساس، مع 

املستحق لتاليف اآلاثر النامجة عن القرار امللغى من اتريخ    الّتعويض للتصاحل حول مبلغ    سواء بدعوته  الّتعويض البقاء على حقه يف  
 اختاذه إىل اتريخ إلغائه أو بتك تقدير ذلك املبلغ للمحكمة عند االقتضاء. 

 
ماي    8بتاريخ    األو ل وزير  ال ن  حول اإلستشارة الواردة م  2010ديسمرب    1الصادر بتاريخ  444عدد  لر أي  ا.  8

 إبعداد و تقدمي النصوص التشريعية و الرتتيبية .  يتعل ق مبنشور  ة املتعل ق   2010
 والتتيبّية، مستشار القانون والتشريع، منشور.  القانونّية: إعداد وصياغة النصوص املفاتيح
 املبادئ: 

ارفاق    - املصاحل  اإلستشاراتضرورة  تتيح حتديد  اليت  الضرورية   احملكمة ابلبياانت   أعدتاليت    داري ةاإل  املعروضة على 
 أو اإلستشارة املعروضة.  اإلستشاريهبا عند االقتضاء لطلب توضيحات خبصوص امللف  اإلت صالاملشروع حت يتسىن 

حتديد    إيضاح - واملتمثل ابخلصوص يف  الدراسة  هذه  وبيان حمتوى  املؤثرات  من مشروع   املرجوة  األهدافمفهوم دراسة 
و البيئي أو املايل أ و االقتصادي  أ  اإلجتماعيرتتبة عن دخوله حيز التفيذ سواء على املستوى  ه وتقييم النتائج املتطبيقالنص  

 ية له. تطبيق ال  القانوني ةه فضال عن ضبط قائمة استشرافية النصوص تطبيقفة املنجزة عن كل  وكذلك الت
اطالعات مشاريع األ- القرارات صلب  إدراج  استثنائية وذلك يف  وامرال جيوز  القرار  إال بصفة  فيها  يكون  اليت  الصورة   

 . األمرمتخذا بناء على أتهيل تشريعي وله عالقة وثيقة مبوضوع مشروع 
اثر  أإدراج  - االستشارة  موضوع  النص  صلب  جديد  عنصر  اهليئة  إي  ال  املعني ةبداء  االستشارة  صورة  يف    وجوبي ة لرأيها 

القيام ابلعرض من جديد يعد ذلك مبثابة عدم احرتام   عادة عرض املشروع على اهليئة املذكورة، ويف صورة  إيستوجب   عدم 
 إبعداد النص القانوين وإصداره.  املت صلةوإخالال ابإلجراءات  ستشارةلإل وجوبي ةالصيغة ال

 
  بداء مجلة منإيعية والتتيبية، وهو ما يستدعي  عداد وتقدمي النصوص التشر إاملعروضة مبشروع منشور ينظم طرق  االستشارة    تتعّلق

 اثنية.  مرحلةجزائه يف أجزء من  كلّ ىل املالحظات اخلاصة بإأوىل قبل التعرض  مرحلةنشور يف حول امل عاّمةالاملالحظات 
 

 :  عاّمةالاملالحظات  •
ي  –  1 املنشور  يتتّم  يتجه إضافة فصل متهيدي ملشروع  القانوين الذي  إبراز الطار  زل فيه هذا املشروع خاصة وانه  نمن خالله 

الذي يقتضي تدقيق    األمرأن تناول نفس املوضوع،    1988جانفي    28بتاريخ    10حتت عدد    األّولر صادر عن الوزير  سبق ملنشو 
 العالقة بينهما. 
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وصياغة وحترير    إعدادحد كبري مع دليل    إىلون مشروع املنشور املعروض انه يتطابق  ميتبني من خالل  االطالع على مض  -2
انه   إال،  2008ماي    24بتاريخ    داريّةالوالذي متت إحالتها إىل احملكمة    424ارة اخلاصة عدد  موضوع االستش   القانونّيةالنصوص  

 الدليل. ألجزاءهذا الدليل صلب هذا املشروع فضال عن انه ال أيخذ بعني االعتبار التتيب املعتمد  إىل إشارةال توجد أي 
املشار إليه تفادي لصدار   القانونّيةعداد وصياغة وحترير النصوص  لذا يتجه تدقيق العالقة بني مشروع املنشور املعروض ودليل إ

 ان بنفس املوضوع. تتعّلقمنظومتني 
النصوص التتيبية والتشريعية،   يتجه التنصيص صلب مشروع املنشور املعروض على كيفية تنظيم املالحق اليت قد تتضمنها  -3

 . وميكن التمييز يف هذا اخلصوص بني نوعني من املالحق: بيعتهاط لتلك املالحق ختتلف ابختالف  القانونّيةن القيمة أل
النصوص    - عن  ابستقاللية  تتمتع  اليت  غرار    القانونّيةاملالحق  على  القانوين  والنظام  الصياغة  حيث  من  هبا  امللحقة  والتتيبية 

 األساسية اخلاصة.  األنظمة
تعترب جزءا ال يتجزأ منه على غرار األمثلة اهلندسية واخلرائط واجلداول   املالحق اليت متثل جوهر النص القانوين أو التتييب واليت  -

 .إليها والقائمات اليت ال ميكن فهم مقتضيات النص القانوين أو التتييب دون الرجوع 
بضرورة   املنشور  مشروع  التذكري صلب  لذلك  تبعا  يتجه  عدد    مراعاةكما  القانون    5املؤرخ يف    1993لسنة    64مقتضيات 

 ة وبنفاذها عند نشر النصوص ومالحقها. الّتونسي ي للجمهورية الّرمسبنشر النصوص ابلرائد  املتعّلق 1993ية جويل
 

 :  األّولاملالحظات اخلاصة ابلباب  •
والثامن   –بتحرير النصوص    ةاملتعّلقالقواعد    –القسمني الثاين    إبدماجوذلك    –  عاّمةقواعد    -   األّولتنظيم الباب    إعادةيتجه  

 املنطقي حملاور الباب املذكور.  الّتسلسلر وضمان اضمن قسم واحد وذلك لتجنب التكر  –ير املشاريع حتر  –
من مشروع املنشور    األوىلالوارد ابلصفحة    –حول خمتلف النصوص التشريعية والتتيبية    –  األّولصلب القسم    الشارةمتت    -5

 توضيح هذا الدور بدقة. تّم ي أن النصوص التتيبية والتشريعية دون صنف من  كلّ دور الدستور يف ضبط جمال تدخل   إىلاملعروض 
  34من الفصلني    كلّ صنف من هذه النصوص صلب مشروع املنشور املعروض وضبط حمتوى    كلّ لذا يتجه بيان جمال تدخل    

 بية . يمن السلطتني التشريعية والتت  كلّ من الدستور بوضوح حىت يتسىن حتديد جمال تدخل   35و 
الثاين    -  6 القسم  الوارد ابلصفحة  تب   ةاملتعّلقالقواعد    –يتبني من مطلع  النصوص  املنشور    األوىلحرير  ثيقة  الو   ن أمن مشروع 

شرح    –من القسم الثالث    األوىلأو بدراسة املؤثرات يف حني تنص الفقرة    األسباببشرح    إما  تتعّلقن  أ املصاحبة ملشروع النص ميكن  
كما تنص الفقرة –مشاريع النصوص دائما بشرح األسباب  كلّ تصحب   -على انه  5الواردة ابلصفحة  –ودراسة املؤثرات  األسباب

 .  "التتيبية بدراسة للمؤثرات على نطاق موسع وامرواألميكن إرفاق مشاريع القوانني  –على انه  6صفحة  –الثانية منه 
الثالث وذلك بتعويض عبارة شرح األسباب أو بدراسة املؤثرات   لذا يتجه التنسيق بني مطلع القسم الثاين املذكور وحمتوى القسم

املصاحبة له مبا صوابه شرح األسباب وبدراسة   –من مشروع املنشور مباشرة اثر عبارة    األّولالواردة مبطلع القسم الثاين من الباب  
 املؤثرات". 

من مشروع املنشور املعروض  4ردة ابلصفحة افرعية د الو يتجه حتديد مفهوم األحكام االنتقالية املشار إليها ضمن الفقرة ال - 7 
  األحكام املتتبة عنها كإبراز احلاالت اليت تقتضي اختاذ مثل هذه    القانونّيةوالغاية من ورائها واآلاثر    األحكامهذه    طبيعةبيان  بوذلك  

 وإعطاء أمثلة على ذلك.
الصفحة    -  8 صلب  املنشور  مشروع  موسع  5اقتضى  حتديد  على  التأثريات حمل  منه  إىل  الشارة  دون  املؤثرات  دراسة  توى 

والبيئية اليت ميكن أن خيلفها دخول النص حيز التفيذ، كما نتبني أن مشروع املنشور مل حيدد أصناف    الجتماعّيةاالقتصادية واملالية و 
 ق اجنازها.وطر  مراحلالنصوص اليت يستوجب إعدادها دراسة للمؤثرات ومل يضبط تعريفها هلذه الدراسة و 

ص يف ضاح مفهوم دراسة املؤثرات وبيان حمتوى هذه الدراسة واملتمثل ابخلصو إين تدقيق خمتلف هذه اجلوانب قصد  لذا يستحس
النص   املرجوة  األهدافحتديد   التتطبيق  من مشروع  املتتبة عن دخوله حيز  النتائج  و  أ   الجتماعيفيذ سواء على املستوى  ن ه وتقييم 

 ية له. تطبيق ال  القانونّيةلنصوص له فضال عن ضبط قائمة استشرافية تطبيقفة املنجزة عن كلّ ئي أو املايل وكذلك الت و البيأاالقتصادي 
  إال والقرارات،    وامرواألبعناوين القوانني    6من مشروع املنشور املعروض الوارد ابلصفحة    األّولمن الباب    الرّابعتعلق القسم    -9

 ة: الّتاليبعناوين النصوص املنقحة لنص سابق ضرورة تدقيق اجلوانب  ةاملتعّلقى الفقرة الفرعية الثانية انه يتبني من خالل االطالع عل
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دون ذكر أمثلة لعناوين أصناف أخرى من النصوص   وامراالقتصار صلب القسم املشار إليه على ذكر أمثلة بعناوين األمّت  أوال:  
 . القانونّية

 . القانونّية لتشمل خمتلف أصناف النصوص املعروضة   األمثلةلذا يتجه تنويع 
واملثال الثاين عدم   –قحة لنص سابق  نعناوين النصوص امل  –اثنيا: يتبني من القراءة التنسيقية للفقرة الثانية من القسم املذكور  

فيها حتديد النص اجلديد   تمّ ح أو املتمم ضمن املثال الذي جاء لبني احلالة اليت يقنوجود تالؤم بينهما حيث انه مل يقع ذكر النص امل
 مث ذكر النص املنقح أو املتمم وموضوعه. 

املتمم كما نص على ذلك الفقرة املقدمة    أوالعنوان  املنقح    إىل  الشارةاثلثا : يتبني من املثال الثالث املعروض أنه مل حيذف متاما  
من   الرّابعمن القسم    األوىلنصيص عليها صلب الفقرة الفرعية  التمّت  االجناز اليت    قاعدةوهو ما يتجاىف مع    األمرله بل أحلقه بعنوان  

 مشروع املنشور . 
من مشروع املنشور املعروض وذلك ابلتنصيص على حالة التفويض املنصوص    7يتجه إمتام الفقرة ب الواردة ابلصفحة    –  10

 اسيم. رّ فيها اختاذ املتّم من الدستور كإحدى احلاالت اليت ي 28عليها ابلفصل 
املعروض وذلك    9الواردة ابلصفحة    -ج  –الفقرة    إمتاميتجه    -  11 املنشور  اليت ميكن    إىل   ابلشارةمن    أنالصيغة األخرى 

ترتييب فيقع التنصيص على    أمرالختاذ    أكثر  وأأيخذ بعني االعتبار اقتاح وزير    أن    اجلمهوريّةحيث ميكن لرئيس    وامراألتتخذها   
 الّسلطة ميارس    اجلمهوريّةرئيس    –  أن من الدستور الذي ينص على    37يف نطاق الفصل    انيةالمكوتدخل هذه    األمرذلك صلب  

 سها وزير أول".أة ير حكوم ساعدةالتنفيذية مب
 وتكون الصيغة املذكورة كااليت : 

   اجلمهوريّةرئيس  نّ إ"
 ابقتاح من وزير.............. 

 . "يت نصه اآل األمريصدر 
من مشروع املنشور على    10ابالطالعات والواردة ابلصفحة    ةاملتعّلقة الثانية من القسم اخلامس  التنصيص ضمن الفقر مّت    -12 

اىل   هتدف  االطالعات  االقتضاء  "ان  عند  على    األحكام  إىلالحالة  حمددة  حالة  يف  نصت  اهليئات   إحدىرأي    إبداءاليت 
 . األمرلبعض الوزراء املعنيني بتنفيذ   الستشاريّةراء  ت على اآلصلب االطالعا الحالة يةإمكان التنصيص على تّم " ومل ي الستشاريّة

املذكورة وذلك ابلتنصيص على إمكانية الحالة صلب االطالعات على اآلراء   الفقرة  إمتام  يتجه  الوزراء   الستشاريّةلذا  لبعض 
 . األمراملعنيني بتنفيذ 

من مشروع املنشور على ضرورة   10العات الواردة ابلصفحة  يتجه التنصيص صلب الفقرة الفرعية أساليب صياغة االط   -  13
 فيها تغيري عناوين بعض النصوص مبقتضى تنقيحات الحقة بعني االعتبار. تّم اخذ احلاالت اليت ي 

وذلك    عمومّيةال ابملسامهات واملنشآت    املتعّلق  1989املؤرخ يف أول فيفري    1989لسنة    9مثال : يعوض عنوان القانون عدد  
الذي نص على ما يلي: " يعوض عنوان    1996جويلية    23املؤرخ يف    1996لسنة    74من القانون عدد    األّولالفصل    مبقتضى

 . عمومّيةال  ؤّسساتاملابملسامهات واملنشآت و  املتعّلق 1989املؤرخ يف غرة فيفري  1989لسنة  9القانون عدد 
من    10عند ذكر النصوص املطلع عليها ( املضمنة ابلصفحة  ) ترتيب يتعني احتامه    "ب"يّتجه التنصيص صلب الفقرة    –  14

إال بصفة استثنائية وذلك يف الصورة اليت يكون فيها القرار   وامراملشروع على أنه ال جيوز إدراج القرارات صلب اطالعات مشاريع األ
 . األمرمتخذا بناء على أتهيل تشريعي وله عالقة وثيقة مبوضوع مشروع 

ية ) املتخذ عمران ال   الّتهيئةبضبط الواثئق املكونة ملثال    املتعّلق  1995أكتوبر    3والسكان املؤرخ يف    لّتجهيزامثال : قرار وزير  
 ية. عمرانال الّتهيئةابملصادقة على أمثلة  ةاملتعّلق وامرملشاريع األ لّنسبةوالتعمري ( اب الّتابّية الّتهيئةمن جملة  13للفصل  تطبيقا

فيذي " الواردة ابلصفحة "ابلفصل التن  املتعّلق  الّسادسقسم  ( من ال  األمررة الفرعية الثانية ) يف مشروع  الفق  إمتاميّتجه    –  15
وزير معن ابلتنفيذ بكامل العبارة اليت تدل على صالحياته    كلّ ، يتعني ذكر  وامرملشاريع األ  لّنسبةوذلك ابلتنصيص على أنه اب  11

 وزير على حدة.  كلّ لضمان إبراز مشموالت  
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القسم  نالتمّت    -16 صلب  ابلصفحة    ابألحكام  املتعّلق  الّسابعصيص  والوارد   " الناسخة  أو  املنشور    13امللغية  مشروع  من 
". ولئن  أمرأحكاما مضمنة يف قانون وال ميكن أن ينسخ القرار أحكاما مضمنة يف    األمراملعروض على ما يلي: "ال جيوز أن ينسخ  

مضمنة    ألحكام  األمرمكانية نسخ  إن  إ، فمرنسخ القرار ألحكام مضمنة أببعدم إمكانية    املتعّلقكان هذا القرار صحيحا يف جزئه  
 الّسلطة   إىلمن الدستور واليت نصت على ما يلي: "ترجع    35من الفصل    األوىلالفقرة    أحكامبقانون تبقى واردة وممكنة يف ظل  

 اجمللس الدستوري". رأيبناء على  مرهبذه املواد أب  ةاملتعّلق قيح النصوص اليت ال تدخل يف جمال القانون وميكن تن عاّمةالالتتيبية 
من    األوىلالفقرة    أحكام  مراعاةمن مشروع املنشور املعروض مع    13صياغة املقتضيات الواردة آبخر الصفحة    إعادةلذا يتجه  

 من الدستور . 35الفصل 
 : املالحظات حول الباب الثالث من مشروع املنشور املعروض  •
الفرعية    -17 الفقرة  فيها  ةاملتعّلق نصت  ينظر  اليت  ابلصفحة    ابملشاريع  والواردة  الدستوري  املنشور    17اجمللس  مشروع  من 

الدستوري حسب   اجمللس  أنظار  على  وجواب  تعرض   : يلي  ما  على  القوانني    72املعروض  ..............مشاريع   : الدستور  من 
جمللس    الّداخليعرض النظام    وجوبّيةجمللس املستشارين" ، غري ان تكريس    الّداخليلنواب والنظام  جمللس ا  الّداخليابلنظام    ةاملتعّلق

منه الذي نص   74من الدستور ولكن ابلفصل  72ابلفصل  تّم جمللس املستشارين على اجمللس الدستوري مل ي الّداخليالنواب والنظام 
على ما يلي: "يعرض   2002جوان    01املؤرخ يف   2002لسنة    51ري عدد  اليت أضيفت مبقتضى القانون الدستو  األخريةيف فقرته  

جمللس املستشارين  على اجمللس الدستوري قبل العمل هبما وذلك للنظر يف مطابقتهما    الّداخليجمللس النواب والنظام    الّداخليالنظام  
 للدستور او مالءمتهما  له". 

من الدستور عوضا   74ابملشاريع اليت ينظر فيها اجمللس الدستوري على الفصل    ةاملتعّلقلذا يتجه التنصيص صلب الفقرة الفرعية  
 . 72عن الفصل 

البا   -18 من  الثاين  القسم  امتام  احملكمة    املتعّلقالثالث    بيتجه  املنشور   18والوارد ابلصفحة    داريّةال ابستشارة  مشروع   من 
وذلك     الستشاريّةعند دراسة امللفات    الدارةلسماع ممثلي    داريّةال  مكانية  املتاحة  للمحكمةاملعروض ن وذلك ابلتنصيص على ال

 على أنه:  األخريةالذي ينص يف فقرته  1972املؤرخ يف غرة جوان   2719لسنة  40انون عدد من الق 26الفصل مبقتضى 
ممثلي   امللفات    الدارة " ميكن مساع  دراسة   للرئيس     الستشاريّةعند  م  األّول كما ميكن  احد  عرض  على  االستشارة   وضوع 

 يف شأنا".  رأيهالعامني ليبدي   الّدولةمندويب 
لذلك   تبعا  يتجه   حت  الستشارات  إرفاقكما  تتيح  اليت  الضرورية   ابلبياانت  احملكمة  على  املصاحل  املعروضة  اليت    داريّةالديد 

 امللف املعروض. هبا عند االقتضاء لطلب توضيحات  خبصوص  الّتصالعدت املشروع حىت يتسىن أ
لرأيها يف صورة   املعنّيةاهليئة    إبداءعنصر جديد صلب النص موضوع االستشارة اثر    أيإدراج    أنيتجه التنصيص على    -19

عرض املشروع على اهليئة املذكورة. ويف صورة  عدم القيام ابلعرض من جديد يعد ذلك مبثابة    إعادةيستوجب     وجوبّيةاالستشارة ال
 إبعداد النص القانوين وإصداره.  املّتصلةشارة وإخالال ابلجراءات ستلإل وجوبّيةصيغة ال عدم احتام ال

 
مؤسسة األرشيف الوطين  ن  حول اإلستشارة الواردة م  2010جويلية    20  الصادر بتاريخ  445عدد  لر أي  ا.  9

 األصلية منة ابمللفاتمض وواثئق هندسية ألمثلة لأًلصل مطابقة نسخ نحمب    ةاملتعل ق     2010  ماي     12بتاريخ  
قبل حلول آجال إاتحتها مبوجب اإلدالء إبذن   ة(الت ونسيي للجمهوري ة  الر مس ابلرائد منشورة )غري التشريعية للنصوص

 : على عريضة
 . تصّرف إداريـ  إداريّةواثئق : املاد ة

 : أرشيف وطن، نسخ مطابقة لألصل، مالحق، نصوص ترتيبّية، أمثلة هندسّية. املفاتيح
 املبادئ: 

 مها أساسيان أثران التنفيذ حيز النص دخول عن ي، وينتجالر مس ابلرائد  بنشرها يرتبط  والرتتيبية القانوني ة النصوص نفاذ .1
واثنيا ياتشكل استوىف الذي القانوين  ابلنص العلم قرينة قيام أوال:  النصوص نفاذ إبثبات األشخاص مطالبة عدم نشره 

 .إلغاؤهاتم  ي مل طاملا مر  املست والنفاذ السراين بقرينة تتمتع اليت والرتتيبية القانوني ة
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املعروضة ابعتبارها جزءا ال يتجزأ من تلك    وامرضرورة اعتماد خرائط وأمثلة واضحة ودقيقة ونشرها مع مشاريع األ .2
  1993 لسنة 64 عدد نونالقا  ملقتضيات صرحية خمالفة ذاته حد يف يعد يالر مس ابلرائد املشاريع فعدم نشر مثل هذه املالحق

 .القانوني ة آاثرها لكافة وتوليدها النصوص تلك نفاذ دون حتول أن شأهنا ومن
 على يتعني ة،الت ونسي  للجمهورية يالر مس ابلرائد نشرها عدم صراحة القانون يقتضي اليت الرتتيبية النصوص ابستثناء .3
 ابمللفات واملضمنة  املنشورة غري املالحق على اإلطالع صوصخب إليها املوجهة للمطالب تستجيب أن الوطين األرشيف مصاحل

 وذلك همن يتجزأ ال  جزء وكانت الرتتيـيب النص جوهر  املالحق تلك  مثلت  ماكل   الوطين ابألرشيف حمفوظة وامرأل األصلية
  .األرشيف بقانون عليها املنصوص لإلاتحة القانوني ة اآلجال استيفاء انتظار دون منها لألصل مطابقة نسخا الطالبني بتسليم
 بتسليم يتعل ق ما كل   يف مقيدة بسلطة تتمتع ،اإليه  احملالة الواثئق على املؤمتنة اجلهة ابعتبارها الوطين، األرشيف مصاحل .4
 .الواثئق تلك من لألصل مطابقة نسخ

 القضائي ة  واألذون األحكام نأ ابعتبار تنفيذه ومباشرة القضاء به أيذن  ما إل ابإلذعان مطالبة الوطين األرشيف مصاحل .5
 إال مناقشتها حينئذ يسعهم وال فيها جاء مبا وتلزمهم هبا املشمولني تقيد بذاهتا انفذة جتعلها اليت به املقضي األمر حبجية تتمتع

 . القانون عليها نص اليت الط عن طرق وإبتباع القضائي ة اإلجراءات نطاق يف
 

 إداريّة اسالت مرّ مبقتضى  هياكلعمومّيةعن  الّصادرةمصاحل األرشيف الوطن لعديد الطلبات يستفاد من االستشارة املعروضة تلقي 
ابحلصول على واثئق مل تستويف بعد   تتعّلق  العدلّيةخاصة ومواطنني مبوجب أذون على عرائض صادرة عن احملاكم    مؤّسساتأو عن  
 لإلاتحة املنصوص عليها بقانون األرشيف.  القانونّيةاآلجال 
مبدى إمكانية مد الغري بنسخ مطابقة لألصل ملالحق غري منشورة ابلرائد   األّول   يتعّلقيتمحور التساؤل حول فرعني أساسيني  و  

الفرع الثاين   يتعّلق لإلاتحة , يف حني  القانونّيةقبل استيفاء اآلجال  وامري ختص أمثلة هندسية وواثئق مضمنة ابمللفات األصلية ألالّرمس
 غري بنسخ مطابقة لألصل لواثئق مل تستوف بعد‘ تلك اآلجال ومّتت املطالبة هبا مبقتضى أذون على عرائض. إبمكانية مد ال 

 

 احملفوظة ابألرشيف الوطن ال حيول دون إمكانية الطالع عليها :  وامرتضمني بعض املالحق ابمللفات األصلية لأل •
ة  الّتونسي ي للجمهورية  الّرمسبنشر النصوص ابلرائد    املتعّلق  ،1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64اقتضى القانون عدد  

ة ابللغة العربية، كما نص على أن  تكون  الّتونسيي للجمهورية  الّرمسوالقرارات ابلرائد    وامراسيم واألرّ نشر القوانني واملتّم  وبنفاذها أن ي
 ة املدرجة به مبقر والية تونس العاصمة.  الّتونسي ي للجمهورية الّرمسهذه النصوص انفذة املفعول بعد مضي مخسة أيم على إيداع الرائد 

ي، وينتج عن الّرمسوالتتيبية أي توليدها ألثر قانوين يرتبط بنشرها ابلرائد    القانونّيةويؤخذ من أحكام هذا النص أن نفاذ النصوص  
 دخول النص حيز التنفيذ أثران أساسيان مها :

من جملة االلتزامات والعقود على أن    545يات نشره حيث نص الفصل  شكل الذي استوىف  قيام قرينة العلم ابلنص القانوين  -
 مضي املدة املعينة لجراء العمل به. حىت على العوام وذلك بعد نشره و  جهل القانون ال يكون عذرا يف ارتكاب ممنوع أو فيما خيفى

 إلغاؤها.تّم طاملا مل ي مرّ ة اليت تتمتع بقرينة السرين والنفاذ املستوالتتيبي القانونّيةعدم مطالبة األشخاص إبثبات نفاذ النصوص  -
و قد ميز فقه القضاء بني   طبيعتهاابختالف    القانونّيةأو التتيبية على مالحق ختتلف قيمتها    القانونّيةوميكن أن حتتوي النصوص  

 نوعني من املالحق: 
والتتيبية امللحقة هبا من حيث الصياغة والنظام القانوين على غرار األنظمة   ةالقانونيّ املالحق اليت تتمتع ابستقالليتها عن النصوص   −

 األساسية اخلاصة.       
القائمات  لة اهلندسية ،اخلرائط ،اجلداول و املالحق اليت متّثل جوهر النص القانوين أو التتيـيب وهي جزء ال يتجزأ منه على غرار األمث −

 قانوين أو التتييب دون الرجوع إليها.  اليت ال ميكن فهم مقتضيات النص ال
ية أو حبماية  عمرانال  الّتهيئةسواء أبمثلة    ةاملتعّلق التتيبية    وامريف إطار تعهدها استشاري مبشاريع األ  داريّةالولقد أكدت احملكمة  

املعروضة ابعتبارها    وامرشاريع األاألراضي الفالحية أو ابمللك العمومي على ضرورة اعتماد خرائط وأمثلة واضحة ودقيقة ونشرها مع م
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ي يعد يف حد ذاته خمالفة صرحية ملقتضيات  الّرمسجزءا ال يتجزأ من تلك املشاريع. كما اعتربت أن عدم نشر مثل هذه املالحق ابلرائد 
 . القانونّيةا لكافة آاثره وتوليدهااملشار إليه أعاله ومن شأنا أن حتول دون نفاذ تلك النصوص  1993لسنة  64القانون عدد 

املتمثلة أساسا يف ضخامة حجم بعض املالحق وخصوصياهتا الفنية اليت قد ال تتالءم مع    عملّيةولئن حتول بعض الصعوابت ال
امللحقة هبا، فإنا تبقى مع    وامرة ضمن نصوص األالّتونسي ي للجمهورية  الّرمسوسائل النشر القانوين املتاحة, دون نشرها ابلرائد    نوعّية
والتتيبية، وال ميكن أبية حال أن تؤدي تلك الصعوابت    القانونّيةبصياغة ونشر النصوص    املتعّلقخاضعة لنفس النظام القانوين  ذلك  

 ذاهتا. وامرهبا الطالع على نصوص األتّم إىل احليلولة دون إاتحة إمكانية الطالع على فحواها وفق نفس الصيغ اليت ي
 كلّ ابألرشيف واملنصوص عليها ب  ةاملتعّلقميكن إخضاع املالحق املذكورة إىل إجراءات الطالع    كذلك فإنه ال  األمروطاملا كان  

 13املؤرخ يف    1988لسنة    1981عدد    األمرابألرشيف و   املتعّلق  1988أوت    2املؤرخ يف    1988لسنة    95من القانون عدد  
اجلار   املتعّلق  1988ديسمرب   األرشيف  يف  التصرف  وتراتيب  شروط  وحتويل  بضبط  األرشيف  وإتالف  وفرز  الوسيط  واألرشيف  ي 

احملفوظة ابألرشيف الوطن مسألة    وامراألرشيف والطالع على األرشيف العام ضرورة أن تضمني تلك املالحق ابمللفات األصلية لأل
اعتبارها   إىل  يؤول  أن  املالحق وال ميكن  لتلك  القانوين  النظام  ليس هلا أي أتثري على  لذلك من تنظيمية حبتة  تبعا  كأرشيف واحلد 

 إمكانية الطالع عليها والوصول إليها. 
ابلرائد  لّتايلواب نشرها  عدم  صراحة  القانون  يقتضي  اليت  التتيبية  النصوص  وابستثناء  للجمهورية  الّرمس،  على  الّتونسي ي  يتعني  ة، 

امل على  الطالع  خبصوص  إليها  املوجهة  للمطالب  تستجيب  أن  الوطن  األرشيف  ابمللفات مصاحل  واملضمنة  املنشورة  غري  الحق 
الوطن    وامراألصلية أل بتسليم  كلّ حمفوظة ابألرشيف  يتجزأ منه، وذلك  التتيـيب وكانت جزء ال  النص  ما مثلت تلك املالحق جوهر 

 رشيف. لإلاتحة املنصوص عليها بقانون األ القانونّيةالطالبني نسخا مطابقة لألصل منها، دون انتظار استيفاء اآلجال 
  
ي  • املضمنة ابألرشيف  الواثئق  من  لألصل  نسخ مطابقة  على  املنظمة تّم  احلصول  ابلنصوص  عليها  املنصوص  الجراءات  طبق 

 لألرشيف:  
شخص مسح له ابلطالع    كلّ ابألرشيف أنه ميكن ل  املتعّلق  1988أوت    2املؤرخ يف    95من القانون عدد    20اقتضى الفصل  

عل احلصول  العام  األرشيف  اآلجال  على  استيفاء  شريطة  األرشيف  ذلك  من  ومضامني  وصور  نسخ  احملددة    القانونّيةى  لاتحتها 
 من القانون سالف الذكر. 16و 15ابلفصلني 

ال هلذه  استثناءا  أنه  يف   قاعدةإال  الاتحة  آجال  انقضاء  قبل  العام  األرشيف  واثئق  على  الطالع  إمكانية  على  املشرع  نص 
 ة :التّالي احلاالت 

ما بررت مقتضيات البحث العلمي ذلك الطالع وبعد استشارة الدارة اليت أنشأت هذه الواثئق وبدون أن حيدث ذلك أي  إذا   −
 (.17مس ابلطابع السري للحياة الشخصية أو بسالمة الوطن )الفصل 

 (. 18)الفصل  أمربواثئق تعني مبقتضى  األمرإذا تعلق  −
بضبط شروط   املتعّلق، 1988ديسمرب  13املؤرخ يف  1988لسنة  1981د عد األمرمن  10ومن انحية أخرى أجاز الفصل 

وتراتيب التصرف يف األرشيف اجلاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وحتويل األرشيف والطالع على األرشيف العام، 
 األرشيف الوطن وذلك قبل حلول آجال  واهليئات الطالع على األرشيف الذي تولوا حتويله إىل مصاحل  عمومّيةال  املرافقلألشخاص و 

 الطالع عليه من طرف العموم. 
ويستنتج من هذه األحكام أن مصاحل األرشيف الوطن ابعتبارها اجلهة املؤمتنة على الواثئق احملالة إليها, تتمتع بسلطة مقيدة يف  

احل انطالقا من هذه اخلصوصية رفض االستجابة  بتسليم نسخ مطابقة لألصل من تلك الواثئق. ولئن جاز لتلك املص  يتعّلقما    كلّ 
ابلطالع على األرشيف يف غري الصور اليت أاتحتها النصوص املنظمة لألرشيف، فإن هذه املصاحل مطالبة   ةاملتعّلق لبعض الطلبات  

املقضي   األمرتتمتع حبجية    القضائّيةابلذعان إىل ما أيذن به القضاء يف هذا اخلصوص ومباشرة تنفيذه ابعتبار أن األحكام واألذون  
 القضائيّة به اليت جتعلها انفذة بذاهتا تقيد املشمولني هبا وتلزمهم مبا جاء فيها، وال يسعهم حينئذ مناقشتها إال يف نطاق الجراءات  

 اليت نص عليها القانون. الطّعنتّباع طرق واب
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إذا ما  تقّدم  واستنادا إىل ما   الوطن  الواردة عليها و   فإنه ميكن لدارة األرشيف  العرائض  عن    الّصادرةتبني هلا أن األذون على 
التشريع    البتدائّيةاحملاكم   ومقتضيات  تتوىل    املتعّلقتتجاىف  أن  القانون    الطّعنابألرشيف،  عليها  نص  اليت  الجراءات  فيها حسب 

املدنية    رافعاتمن جملة امل  219بقا ألحكام الفصل  للرجوع يف الذن الصادر عنه ط   البتدائّيةوذلك إما بتقدمي عريضة لرئيس احملكمة  
 من اجمللة املذكورة. 223و  222أو ابستئناف هذا الذن طبقا ألحكام الفصلني  الّتجاريّةو 

 
 

بتاريخ  447عدد  لر أي  ا  .10 الواردة م   2010جويلية    28  الصادر  بتاريخ    الد اخلي ة وزير  ن  حول اإلستشارة 
 لبناءات املتداعية للسقوط. اب ة املتعل ق   2010 جوان   12

  وعّقاري. عمراين: املاد ة
 . إداريّةأتجيل وتوقيف تنفيذ مقررات  البلديّةصالحيات رئيس قرارات هدم، بناءات متداعية للسقوط، ضبط إداري، :املفاتيح
 املبادئ: 

 العام اإلداري الض بط حياتلصال ممارسته إطار يف البلدي ة رئيس عن الص ادرة للسقوط املتداعية البناايت هدم قرارات .1
 إل حاجة دون تنفيذها خيول الذي املبادرة وابمتياز الشرعي ة بقرينة األخرى، داري ةاإل  القرارات سائر مثل مثلها تتمتع،

 .قضائي إذن أي استصدار
 اخلطر رفع إل العقار مالك دعوة يتضمن تنبيها يصدر أن  اهلدم، قرار اختاذ قبل ،احمللي ة  اجلماعة رئيس على يتعني .2
 مضبوط أجل يف  ذلك يتول مل إذا أبنه وإنذاره إصالحه أو هبدمه وذلك حاال أنفسهم واملتساكنني واملارة األجوار يهدد الذي

ها  يشك لعلى أن خيتلف األجل املرتوك له حبسب درجة اخلطورة اليت   اخلطر، هذا لرفع نفقته وعلى مكانه ستتدخل البلدي ة فإن  
 . ابالهنيار على النظام العامالبناء املنذر 

 حملال ت واملكرتين املالكني بني العالقات بضبط املتعل ق ابلقانون الواردة املقتضيات إطار يف البلدي ة رئيس صالحيات  .3
 طالض ب صالحيات ممارسة إطار يف له املخولة الصالحيات عن ياكل   اختالفا ختتلف عمومي ةال اإلدارة  أو احلرفة أو للسكىن عد ةم

 وال العقار مالك  إل اهلدم يف رخصة تسليم عند تتوقف ابعتبارها ،بلداي تلل األساسي القانون ألحكام طبقا العام اإلداري
 .احلالتني  كلتا يف املتبعة واإلجراءات الغاايت يف االختالف عن فضال ، بتنفيذها مرتبط عمل أبي القيام إل تتعداها
، ال يقضي لس قوطأتجيل أو توقيف تنفيذ قرارات هدم البناايت املهددة اب  ماد ةالقاضي اإلداري املنتصب للنظر يف   .4

ا بناء على ما يتضم نه امللف  إدالئه وعدم حقوقه عن الد فاع يف األطراف أحد تقصري فإن   وعليه ومؤي دات، واثئق من بعلمه وإّن 
 .عاتقه  على امللقاة ولي ةاملسؤ  من يعفيه أن شأنه من ليس الكافية، والرباهني واألدل ة ابحلجج

 
املعروضة  تتعّلق اجلماعة   االستشارة  يواجهها رئيس  اليت  البنايت   احمللّيةابلصعوابت  لتعهد  الالزمة  القرارات  لتنفيذ  التدخل  عند 

الجراءات   يضبط  تشريعي  إطار  غياب  نتيجة  اهلدم  أو  للسقوط ابلصالح  اال  القانونّيةاملتداعية  لتحديد  إتباعها  لتزامات الواجب 
 . الّتجاريّةومالك العقار املزمع التدخل فيه وتسوية وضعية شاغلي احملالت السكنية و   البلديّةاحملمولة على 

أحدمها بضرورة الرجوع من عدمه للمحكمة املختصة للقيام    يتعّلقني أساسيني  التساؤل املطروح ابخلصوص حول فرعويتمحور   
البنا  قضّيةب هبدم  الذن  يف  حني  إستعجالية  يف  تنفيذه،  و  اهلدم  يف  قرار  ابختاذ  االكتفاء  أو  ابالنيار،  املنذرة  اآلخر    يتعّلقيت 

 ابلجراءات الواجب إتباعها يف احلاالت اليت تستوجب التنفيذ العاجل لقرارات هدم البنايت املنذرة ابالنيار واليت حتول فيها األذون 
 مبا يتعني. عدم املبادرة  مسؤولّية البلديّةلك القرارات دون ذلك مما ميكن معه حتميل بتأجيل تنفيذ ت داريّةالعن احملكمة  الّصادرة

اليت تبني كيفية   عملّيةإن الجابة عن جممل التساؤالت اليت تثريها الستشارة املعروضة، ويف ظل غياب نص يضبط الجراءات ال
 الّضبط تستوجب التمييز بني تدخله يف إطار ممارسته لصالحيات    هلدم أو إصالح البنايت املتداعية للسقوط،  البلديّةتدخل رئيس  

فيفري    18املؤرخ يف    1976لسنة    35الداري العام من جهة ومن جهة أخرى تدخله يف إطار املقتضيات الواردة ابلقانون عدد  
م   املتعّلقو   1976 املالكني واملكتين حملالت  بني  العالقات  ال  عّدةبضبط  أو  احلرفة  أو  . كما تقتضي كذلك  عمومّيةالدارة  للسكىن 

 .    داريّةالأتجيل وتوقيف تنفيذ القرارات  ماّدةالتوقف عند صالحيات القاضي الداري يف 
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املتداعية للسقوط   • البنايت  تتمّتع   الّضبطيف إطار ممارسته لصالحيات    البلديّةعن رئيس    الّصادرةقرارات هدم  العام  الداري 
 ز التنفيذ املباشر: وابمتيا الشرعّيةبقرينة 

من القانون   81الختاذ القرارات القاضية هبدم البناءات اليت تنذر ابالنيار إىل أحكام الفصل    احمللّيةيستند تدخل رئيس اجلماعة  
لل التاتيب    بلدّيتاألساسي  أن  اقتضى  و   البلديّةالذي  الراحة  حتقيق  إىل  سليم    عاّمةال  الصّحةهتدف  عيش  إطار  على  واحملافظة 

تشمل   وهي  بينها    عّدةللمتساكنني،  من  امل  كلّ مسائل  وتسهيل  العموم  أمن  يهم  والطرقات    رورما  والساحات   عموميّة الابلشوارع 
 وتنظيفها وتنويرها ورفع احلواجز وهدم وإصالح البنايت املتداعية للسقوط على نفقة مالكيها. 

الداري العام الراجعة له واليت تقتضي منه ابألساس أن يّتخذ    الّضبطيف هذا الطار ضمن سلطة    البلديّةويندرج تدخل رئيس  
اليت تقع فيها هذه البناءات وهي األمن العام والسكينة    البلديّةما من شأنه احملافظة على كافة مكّوانت النظام العام يف املنطقة    كلّ 

للسقوط  عاّمةال  الصّحةو   عاّمةال املتداعية  البنايت  هدم  قرارات  وتعترب  رئيس    ّصادرةال.  تتمتع   إداريّةقرارات    البلديّةعن  لذلك  وهي 
ما تصدره الدارة من قرارات يعد صحيحا ومطابقا للقانون إىل أن يثبت العكس، كما أنا تتمتع    كلّ اليت تفتض أن    الشرعّيةبقرينة  

 ر على غرار اللجوء إىل القضاء. كذلك ابمتياز التنفيذ املباشر الذي جيعلها انفذة بذاهتا ودون اللجوء إىل أي إجراء آخ
اجلماعة   رئيس  على  يهدد احمللّيةويتعني  الذي  اخلطر  رفع  إىل  العقار  مالك  دعوة  يتضمن  تنبيها  يصدر  أن  قراره،  اختاذ  قبل   ،

فإّن   مضبوط  أجل  يف  ذلك  يتول  مل  إذا  أبنه  وإنذاره  إصالحه  أو  هبدمه  وذلك  حاال  أنفسهم  واملتساكنني  واملارة    يّة البلداألجوار 
اليت   اخلطورة  درجة  له حبسب  املتوك  األجل  أن خيتلف  على  اخلطر،  هذا  لرفع  نفقته  وعلى  مكانه  املنذر يشّكلستتدخل  البناء  ها 

أن   البلديّةابالنيار على النظام العام. أما يف حالة اخلطر الداهم الواقع إثباته مبوجب املعاينات والدراسات الفنية، فإنه إبمكان رئيس  
قر  إخالء  يصدر  بقرار  اهلدم حاال مصحواب  يكلّ ار  السواء،  على حد  العقار  وشاغلي  مالكي  إىل  يوجه  أو جزئي  عند  تّم  ي  تنفيذه 

 .  عاّمةالاالقتضاء ابللجوء إىل القوة 
تعانة يف ال تنفي إمكانية اللجوء إىل التنفيذ ابلقوة من خالل الس  داريّةالويشار يف هذا الصدد أن الصبغة التنفيذية للقرارات   

منه الذي اقتضى أن رئيس   85على ذلك صراحة صلب أحكام الفصل    بلدّيت. وقد نص القانون األساسي للعاّمةالذلك ابلقوة  
من القانون   82و   81و   80طبقا ألحكام الفصول    الّصادرةف أعوان األمن بتنفيذ قراراته  كلّ وي  البلديّةالتاتيب    هامّ يتوىل م  البلديّة

 . ّيتبلداألساسي لل
قرينة   أن  البيان  عن  القرارات    الشرعّيةوغن  هبا  تتمتع  قابلة   داريّةالاليت  للسقوط  املتداعية  البنايت  هدم  قرارات  ذلك  يف  مبا 

للمحكمة   يربهن  أن  اهلدم  قرار  من  للمتضرر  ميكن  حيث  للقوانني   داريّةالللدحض،  وخمالفتها  القرارات  تلك  سالمة  عدم  على 
العال إليه جهة    كلّ قة، وذلك ابعتماد  والتاتيب ذات  انتهت  ما  تفند  فنية ومعاينات ميدانية  اختبارات  العادية من  الثبات  وسائل 

 الدارة وتثبت عدم تداعي البناء للسقوط.
يما  على اعتبار أن سالمة هذه القرارات تتطلب توافر شروط معينة ميكن إمجاهلا ف  داريّةالولإلشارة فقد استقر فقه قضاء احملكمة  

 يلي :
 وجود خطر جسيم يهدد النظام العام .  −
 العادية.  القانونّيةتعذر دفع هذا اخلطر ابلوسائل  −
 أن يكون هدف الدارة من تصرفها حتقيق الصاحل العام.  −
أن تكون صيغة التدخل املعتمدة, من إصالح أو هدم أو إخالء أو تدّخل عقاري أو تدخل عاجل، متالئمة مع درجة املساس   −

 العام.  ابلنظام
 

رئيس   • عدد    البلديّةصالحيات  ابلقانون  الواردة  املقتضيات  إطار  يف  تدخله  يف    1976لسنة    35عند  فيفري   18املؤرخ 
 بتنفيذها.   مرتبطتتوّقف على تسليم رخصة يف اهلدم إىل مالك العقار وال تتعداه إىل القيام أبي عمل آخر  1976

بضبط العالقات بني املالكني    املتعّلق  1976فيفري    18املؤرخ يف    1976لسنة    35من القانون عدد    6و  5ورد ابلفصلني  
فة كلّ امل  داريّةال  الّسلطة لك حبق البقاء إذا حتصل من  اأنه ال يعارض امل  عمومّيةالللسكىن أو احلرفة أو الدارة    عّدةواملكتين حملاّلت م

على البناء   الّزيدةكرى لبناء عقار جديد أو لتميم ذلك العقار أو  مبنح رخص البناء على رخصة يف هدم العقار الذي يقع به احملل امل
ف ابلسكان كلّ التنصيص على أن رخصة اهلدم ال تسلم إال بناء على موافقة مبدئية من الوزير املمّت  املوجود أفقيا أو عمودي. وقد  
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يعلم أن  اهلدم  تسلمه رخصة  بعد  املالك  على  ويتعني  استشارة جلنة خاصة.  عليه   وبعد  التنبيه  مع  منفذ  عدل  بواسطة  املكتي  هبا 
 ستعجالية يف الخالء. إخ التنبيه وإال جاز له رفع دعوى أشهر من اتري 6إبخالء احملل خالل أجل 

  1976لسنة    35يقتصر يف إطار األحكام الواردة ابلقانون عدد    البلديّةويتضح من األحكام السالف ذكرها أن تدخل رئيس  
يف اهلدم دون أن يتعداها إىل العالم هبا  أو العمل على تنفيذها أو إصدار قرارات يف الخالء لشاغلي تلك    على تسليم رخصة

  6العقارات، بل إن املشرع أانط بعهدة مالك العقار مهمة العالم بتلك الرخصة والتنبيه على الشاغلني بضرورة الخالء يف أجل  
 الّتعويض استعجالية أمام القاضي العديل املختص قصد إخراج املكتين، مث يتوىل املالك    ةقضيّ ب  تقّدم  أشهر، وميكنه يف غياب ذلك ال

أوىل والبناء يف    مرحلةأي اهلدم عند القتضاء يف  فيها    رخص للمكتين وفقا ألحكام القانون وجيب عليه الشروع يف إجناز األشغال امل 
 وج آخر مكت.  اثنية الحقا وذلك يف أجل ستة أشهر من اتريخ خر  مرحلة

بضبط العالقات بني املالكني واملكتين   املتعّلقيف إطار املقتضيات الواردة ابلقانون    البلديّةويتضح حينئذ أن صالحيات رئيس  
م الدارة    عّدةحملاّلت  أو  احلرفة  أو  اختالفا    عمومّيةالللسكىن  ممارسة صالحيات كلّ ختتلف  إطار  يف  له  املخولة  الصالحيات  عن  يا 

لل  طالّضب األساسي  القانون  ألحكام  طبقا  العام  يف بلدّيتالداري  املتبعة  والجراءات  الغايت  يف  الختالف  عن  فضال   كلتا ، 
املسندة يف إطار مقتضيات    البلديّةفإن تدخل رئيس    لتّايلاحلالتني. واب اهلدم  يكون    1976لسنة    35عدد  القانون  لتنفيذ رخصة 

 يعترب من متعلقات النظام العام. الذي  الختصاصمعيبا خلرقه مبدأ 
     
الذن بتأجيل أو بتوقيف تنفيذ قرارات هدم البنايت املنذرة ابالنيار يتوقف على ما يتوفر ابمللف من معطيات واقعية وقانونية   •

 : تؤيد تلك القرارات أو تدحضها
 داريّةالابحملكمة    املتعّلق  1972وان  املؤرخ يف أول ج  1972لسنة    40من القانون عدد    39من الفصل    األوىلنصت الفقرة  

تعطل دعوى جتاوز   أنه: ال  للرئيس    الّسلطةعلى  أنه جيوز  فيه. غري  املطعون  املقرر  إىل حني   األّولتنفيذ  التنفيذ  بتوقيف  أن أيذن 
رها وكان تنفيذ األصلية أو صدور احلكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية يف ظاه  لّدعوىانقضاء آجال القيام اب

 املقرر املذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي يف نتائج يصعب تداركها. 
يف صورة التأكد أن أيذن بتأجيل تنفيذ املقرر املطعون    األّولمن ذات القانون على أنه "... ميكن للرئيس    40كما نص الفصل  

 فيه إىل حني البت يف مطلب توقيف التنفيذ." 
يف هذا الطار على اعتبار أن ركن التأكد يكون قائما مىت كانت احلالة معرضة للتغري   داريّةالكمة  و قد استقر فقه قضاء احمل

سلبيا وجذري ويف وقت وجيز حبكم تدخل األشخاص أو بفعل أي عنصر آخر أو إذا وجد خطر حمدق جيب درؤه بسرعة أو احلد 
 الزمن.  مروررة أو تضاعفها حبكم من األضرار املتأتية منه  وحصر مداها بتجنب تفاقم هذه املض

املؤثرة سلبيا وبصفة مباشرة    داريّةالومن املسّلم به أّن قرارات اهلدم تتوفّر فيها كافة عناصر التأكد ابعتبارها من قبيل القرارات  
يف التنفيذ التحّقق مما الذي يتطّلب من القاضي الداري مبناسبة نظره يف مطالب أتجيل أو توق  األمروجذرية يف الوضعيات القائمة،  

 يتضمنه امللف من مستندات من شأنا أن تدعم قرار اهلدم أو تدحضه. 
ملطلب أتجيل أو توقيف  تنفيذ قرار اهلدم إذا  ما برز من واثئق امللف أن ذلك القرار مؤسس  داريّةالوعليه ال تستجيب احملكمة 

وتتضمن وصفا دقيقا حلالة البنايت   الختصاصك يف إعدادها أهل اخلربة و على وقائع اثبتة تكون أحياان مؤيدة بدراسات فنية يشار 
 ، مبا يثبت وجود خطر حقيقي يهدد أمن األشخاص ال ميكن دفعه بوسائل قانونية أخرى. املعنّية

مب املقابل  الطرف  إدالء  مع  ابمللف،  اثبت  أصل  هلا  وعناصر  إبثبااتت  مؤيد  غري  أو  جمردا  اهلدم  قرار  جاء  إذا  أو  أما  ؤيّدات 
إختبارات فنية جدية  تدّل على سالمة تلك البنايت وعدم تداعيها للسقوط، فإن ذلك من شأنه أن يضفي إىل الذن بتأجيل أو 
توقيف تنفيذ قرار اهلدم، ابعتبار أن تدخل القضاء الداري يقوم ابألساس على املوازنة بني متطلبات النظام العام من جهة وضمان 

 محاية مكاسبهم من جهة أخرى.حقوق األفراد و 
عن   الّدفاعوطاملا أّن القاضي ال يقضي بعلمه وإّّنا بناء على ما يتضّمنه امللف من واثئق ومؤيّدات، فإّن تقصري أحد األطراف يف 

 امللقاة على عاتقه.  املسؤولّيةحقوقه وعدم إدالئه ابحلجج واألدلّة، ليس من شأنه أن يعفيه من 
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، أن يدّعم قراراته مبؤيدات تثبت مبا ال يدع احمللّيةتوقيف تنفيذ قرارات اهلدم، يتعني على رئيس اجلماعة    لذا ولتجنب أتجيل أو
البنايت   تداعي  الفصل    املعنّيةجماال للشك  ، أن يطلب من  داريّةالمن قانون احملكمة    82للسقوط. كما ميكنه، عمال مبقتضيات 

قصد التحقق من وجود خطر يتهّدد النظام العام من جرّاءها. كما ميكنه يف   املعنّيةبناءات  ستعجاليا مبعاينة حالة الإاحملكمة الذن  
اخلطر   طبيعةو   املعنّيةيبني حالة البناءات    الختصاصالطار ذاته طلب الذن إبجراء اختبار فن حمايد يشارك يف إعداده أهل اخلربة و 

 الذي يهدد النظام العام. 
أّن ف أو    ماّدةيف    داريّةالقه قضاء احملكمة  واجلدير ابملالحظة  أنّه يف صورة وجود تضارب بني الختبارات  اعترب  التنفيذ  إيقاف 

لي على القاضي ترجيح محاية للنظام  اآلراء الفنّية، أي عند وجود شّك حول تداعي العقار للسقوط من عدمه، فإّن واجب احلذر مي
 العاّم واحملافظة على أمن املتساكنني. 

 ص  مما سبق بيانه أّن: ويستخل
الداري العام تتمتع،   الّضبطيف إطار ممارسته لصالحيات    البلديّةعن رئيس    الّصادرةقرارات هدم البنايت املتداعية للسقوط    -

القرارات   بقرينة    داريّةالمثلها مثل سائر  أ  الشرعّيةاألخرى،  تنفيذها دون حاجة إىل استصدار  الذي خيول  املبادرة  ي إذن  وابمتياز 
 قضائي. 

فيفري   18املؤرخ يف    1976لسنة    35عند تدخله يف إطار املقتضيات الواردة ابلقانون عدد    البلديّةأن صالحيات رئيس    -
 بتنفيذها.  مرتبطتتوقف عند تسليم رخصة يف اهلدم إىل مالك العقار وال تتعداها إىل القيام أبي عمل  1976

، ال يقضي بعلمه وإّّنا  لّسقوطأتجيل أو توقيف تنفيذ قرارات هدم البنايت املهددة اب ةمادّ القاضي الداري املنتصب للنظر يف  -
عن حقوقه وعدم إدالئه ابحلجج واألدلّة   الّدفاعبناء على ما يتضّمنه امللف من واثئق ومؤيّدات، وعليه فإّن تقصري أحد األطراف يف  

 امللقاة على عاتقه.  ةاملسؤوليّ والرباهني الكافية، ليس من شأنه أن يعفيه من 
 

بتاريخ  العايل    الت عليموزير  ن  حول اإلستشارة الواردة م  2010جوان    21  الصادر بتاريخ  448عدد  لر أي  ا.  11
 . الد ولةشروط إعداد دكتوراه  ب  ةاملتعل ق 2010جوان  18

 تعليم عايل وحبث علمي.: املاد ة
 ل، مناقشة األطروحات، أتويل.  ، آجاالّدولة: تعليم عايل، حبث علمي، دكتورا املفاتيح
 املبادئ: 

 ملناقشتها، أم  األطروحات إليداع األقصى األجل  يعترب 2008 سبتمرب  14بـــ  احملدد  األجل كان  إن معرفة تقتضي .1
 .  1993سبتمرب  6املؤرخ يف  1993لسنة  1823عدد  األمر)مكرر(  من  25و 25الفصلني  مقتضيات أتويل عند التوقف
 القواعد عند التوقف هبما "التسجيل" الوارد مصطلح وخاصة )مكر ر(   25و   25 الفصلني دالالت استجالء يتطلب .2

 يتحمل ال القانون "نص  أن والعقود االلتزامات جملة من   532 الفصل اقتضى حيث القانوين،  النص أتويل ماد ة يف األصولية
 النص".   واضع مرادو  لاالستعما وعرف اللغة وضع حبسب عبارته تقتضيه الذي املعىن إال

 يةتطبيق  أو نظرية دروس ملتابعة معينة دراسية رحلةمب ابلرتسيم املتعل ق اإلجراء واستعماال لغة يفيد "التسجيل" مصطلح .3
 .علمية شهادات على احلصول إل تفضي مناقشات أو امتحاانت ابجتياز بعد فيما ذلك يشفع أن على ببحوث للقيام أو

 تقتضيها  اليت التنظيمية املسائل من وغريها  املناقشة جلنة وتركيبة ومكاهنا املناقشة  اتريخ حتدد اليت هي اإلدارة  .4
   .الصلة ذات الرتاتيب

 ملناقشة أجل آخر وليس األطروحات وإيداع  األحباث إلمتام األقصى التاريخ يعترب 2008 سبتمرب 14 اتريخ إن .5
 .الصلة ذات الرتاتيب ابحرتام مناقشتها إمتام  من األجل ذلك   يف أطروحاهتم قدموا للذين يتيح ما وهو األطروحة

 
بتحديد شروط احلصول   املتعّلق  1993سبتمرب    6املؤرخ يف    1993لسنة    1823عدد    األمريتبني من االستشارة املعروضة أن  

ان معموال هبا قبل ذلك التاريخ  اليت ك  الّدولةلدراسة الدكتورا  أرسى نظام جديدا للدكتورا عوضا عن دكتورا    وطنّيةال  الّشهاداتعلى  
من إمتام األحباث اليت شرعوا فيها يف أجل ال يتجاوز   الّدولةني بدكتورا  سّجلمنه ،بصفة انتقالية، املتشحني امل  25وقد مكن الفصل  
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حبيث انتهى   رّاتمجتديدها أربع  مّت  التمديد يف األجل سالف الذكر بسنة واحدة و مّت  املذكور مث    األمر عشر سنوات من اتريخ نفاذ  
مبعرفة إن كان األجل األقصى    يتعّلق  تطبيق، غري أن الشكال الذي طرح يف ال2008سبتمرب    14األجل األقصى املستوجب يوم  

يات أم أنه يشمل كذلك مناقشة األطروحات ابعتبار أن دراسات الدكتورا كلّ إبمتام األحباث وإيداعها إبدارة ال  يتعّلقاملشار إليه آنفا  
لصدور    سواء الالحق  النظام  أو  القدمي  النظام  ظل  عرب    رّ مت  1993لسنة    1823عدد    األمريف   األوىل   تتعّلقحلتني  مرّ أساسا 

 رحلة امل  تتعّلقيف حني    املعنّيةاحملدد وإجناز العمل العلمي وإيداعه بكتابة املؤسسة اجلامعية    الختصاصيف    ار ابلتسجيل لعداد الدكتو 
 حة أمام جلان األطروحات. الثانية مبناقشة األطرو 

املطروح   التساؤل  أّن  حينئذ  بـ    يتعّلقويتبنّي  احملدد  األجل  إن كان  مبعرفة  األقصى   2008سبتمرب    14ابألساس  األجل  يعترب 
 ليداع األطروحات أم ملناقشتها.  

الفصلني    مقتضيات  عند أتويل  التوقف  السؤال  هذا  الجابة عن  من    25و  25تقتضي  لسنة    1823عدد    األمر)مكرر(  
لعداد    األمرني يف اتريخ مفعول هذا  سّجلأنه ميكن للمتشحني امل  25، حيث اقتضى الفصل  1993سبتمرب    6املؤرخ يف    1993

)مكرر( مثلما متت إضافته   25دكتورا دولة أن يتّموا ما شرعوا فيه من أحباث يف أجل ال يتجاوز عشر سنوات كما نص الفصل  
 لّتعليم ف ابكلّ التمديد يف األجل املذكور بقرار من الوزير املتّم على أن ي 2003أوت  4املؤرخ يف  2003لسنة  1656عدد  ألمراب

أربع   للتجديد  قابلة  واحدة  بسنة  اب  مرّاتالعايل  املعن  من  معلل  بطلب  وذلك  أقصى  التسجيل ألمركحد  أنه حيّول  اقتضى  ، كما 
 املذكور إىل تسجيل لعداد الدكتورا.  وجوبيا بعد انتهاء األجل الّدولةلعداد دكتوراه 

)مكرر( وخاصة مصطلح "التسجيل" الوارد هبما يتطلب التوقف عند القواعد األصولية   25و 25إن استجالء دالالت الفصلني 
 الذي  من جملة االلتزامات والعقود أن  "نص القانون ال يتحمل إال املعىن  532أتويل النص القانوين، حيث اقتضى الفصل    ماّدةيف  

واضع النص"، وغن عن البيان أن مصطلح التسجيل يفيد لغة واستعماال   مرادتقتضيه عبارته حبسب وضع اللغة وعرف االستعمال و 
ية أو للقيام ببحوث على أن يشفع ذلك فيما بعد ابجتياز تطبيق دراسية معينة ملتابعة دروس نظرية أو    رحلةابلتسيم مب  املتعّلقالجراء  

 مناقشات تفضي إىل احلصول على شهادات علمية. امتحاانت أو
ط الوثيق بينهما، ذلك أن  الّتابيا عن مناقشة األطروحة وذلك ابلرغم من  كلّ ويف هذا اجملال، خيتلف التسجيل ابلدكتورا اختالفا   

املستوى   غرار  على  معينة  شروط  توفر  يتطلب  عمل  هو  الدكتورا  لعداد  مالّتعليمالتسجيل  على  واحلصول  مؤهل ي  مدرس  وافقة 
هبا لجناز   املسموح  السنوات  التسجيل خالل  التسجيل وجتديد  معاليم  ودفع  األطروحات  جلنة  األطروحة ومصادقة  على  لإلشراف 

اجلامعية   وإيداعها ابملؤسسة  ترخيصا  املعنّيةاألطروحة  تتطلب  لذلك وهي  تقييمي الحق  علمي  عمل  فهي  األطروحة  مناقشة  أما   ،
املناقشة علنا أمام جلنة علمية حتدد التاتيب اجلاري هبا العمل النصاب القانوين لصحة اجتماعاهتا وطرق اختاذ القرارات   تمّ للقيام هبا وت 

صلبها، كما أن أعماهلا تشفع ابلعالن عن منح أو عدم منح شهادة الدكتوراه. واجلدير ابملالحظة أن الدارة هي اليت حتدد اتريخ  
 ة جلنة املناقشة وغريها من املسائل التنظيمية اليت تقتضيها التاتيب ذات الصلة. املناقشة ومكانا وتركيب 

ويتجلى تبعا لذلك أن التسجيل خيتلف عن املناقشة وأنه ثة بني احلدثني أجل معني وإجراءات مضبوطة وأن عبارة "التسجيل" 
متام مناقشة األطروحة. ولعل ما يدعم هذا التمشي هو )مكرر( املشار إليهما ال ميكن حبال أن تشمل إ  25و  25الواردة ابلفصلني  

)مكرر( للذين استوفوا حقهم يف التسجيل وفق النظام القدمي دون إيداع األطروحة واملتمثل يف حتويل    25املآل الذي حدده الفص  
سنها   اليت  األحكام  وفق  الدكتورا  لعداد  تسجيل  إىل  وجواب  يف  املؤ   1993لسنة    1823عدد    األمرالتسجيل  سبتمرب    6رخ 

يتوافق متاما   املرحلتني وما بعده. كما أن التمييز بني    13بـ"شهادة الدكتوراه" أي الفصول    املتعّلقضمن العنوان الثاين منه     1993
الفصل   التيسري يف   541مع عبارات  القانون جاز  لتأويل  الضرورة  "إذا أحوجت  أنه  الذي نص على  والعقود  االلتزامات  من جملة 

الفصلني  شدته   أبدا"، ال سيما وأن  التضييق  التأويل داعيا لزيدة  الثالث من   25و  25وال يكون  العنوان  يندرجان ضمن  )مكرر( 
ي  املتعّلق  1993لسنة    1823عدد    األمر انتقالية هتدف ابألساس إىل تسوية شكال"أبحكام ختامية" ومها  ن يف احلقيقة أحكاما 

النص  دخول  اتريخ  يف  اجلارية  يتضرر   الوضعيات  ال  حىت  معني  ألجل  القدمية  األحكام  مفعول  على  ابلبقاء  التنفيذ  حيز  اجلديد 
أحكام استثنائية مقارنة ابألحكام العادية وال جيوز التوسع يف    لّتايلأصحاب الوضعيات اجلارية من األثر املباشر للنص اجلديد وهي اب

 أتويلها. 
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يعترب التاريخ األقصى لمتام األحباث وإيداع األطروحات وليس   2008تمرب  سب  14، فإن اتريخ  تقّدم  وعلى ضوء ما    لّتايلواب
 آخر أجل ملناقشة األطروحة وهو ما يتيح للذين قدموا أطروحاهتم يف  ذلك األجل من إمتام مناقشتها ابحتام التاتيب ذات الصلة. 

 
 

  17بتاريخ    األو ل الوزير    نة محول اإلستشارة الوارد  2010جويلية    1  الصادر بتاريخ  449عدد  لر أي  ا  .12
 اليت يقع بعثها بصيغة اإلفراق.   ؤس ساتمل اب  تتعل قتنقيح أحكام ب  ةاملتعل ق  2010 جوان 

 : أنشطة اقتصاديّة. املاد ة
 ، قانون حفز املبادرة االقتصاديّة. عمومّية، صيغة الفراق، صفقات مؤّسسات: بعث املفاتيح
 املبادئ: 

املنشآت   .1 أو بو   عمومي ةال تكون  مبواد  التزود  أو  أشغال  إجناز  قصد  عقود كتابية  إببرام  مطالبة  عمومي  مشرتي  صفها 
قواعد  لصفقاهتا  إبرامها  عند  حترتم  أن  عليها  جيب  و  معي نا،  مبلغا  قيمتها  جتاوزت  مت  دراسات  إعداد  أو  خدمات  إسداء 

  تفاوض املباشر.املنافسة، على أن ه جيوز هلا يف بعض احلاالت االستثنائية أن تلتجئ إل ال
املنشأة   اجتهت .2 جلوء  إمكانية  حصر  حنو  االقتصادي ة  املبادرة  حفز  قانون  صياغة  عند  املشرع  للتفاوض    عمومي ةال ني ة 

ابلتزود خبدمات أو سلع دون بقية أنواع الصفقات    ةاملتعل قاملباشر يف عالقتها ابملؤسسة احملدثة بصيغة اإلفراق يف الصفقات  
 إعداد الدراسات.أي إجناز األشغال و 

 
األحكام    تتعّلق لتنقيح  املالئمة  الصيغة  بتحديد  الراهنة  بع  ؤّسساتملاب  ةاملتعّلقاالستشارة  يقع  الاليت  بصيغة  اجتاه ثها  يف  فراق 

 األصلية من أن تربم معها صفقات ابلتفاوض املباشر لجناز أشغال.  عمومّيةالمتكني املنشآت 
ديسمرب   27املؤرخ يف    2007لسنة    69من القانون عدد    22ستشارة إىل أّن الفصل  ويعود الشكال املطروح صلب هذه اال 

فراق إمكانية التعاقد بصفة اليت وقع بعثها بصيغة ال  مؤّسساتلحبفز املبادرة االقتصادية تضّمن أحكاما خاصة تتيح ل  املتعّلق  2007
وذلك يف حدود سقف وملدة معيّنة، غري أّن بروز احلاجة إىل    األصلية قصد تزويدها خبدمات أو سلع  عمومّيةالمباشرة مع املنشآت  

اليت وقع بعثها بصيغة االفراق لجناز أشغال استدعى   ؤّسساتاملمن إبرام صفقات ابلتفاوض املباشر مع    عمومّيةالمتكني املنشآت  
 عقود اجناز األشغال. سالف الذكر ومدى استيعاهبا ل 22توضيح عبارة "عقود تزويد خبدمات وسلع" الواردة ابلفصل 

  
 عبارة عقود التزويد خبدمات أو سلع ال تستوعب إجناز األشغال:  •

 1989لسنة    9أحكام القانون عدد    إداريّةاليت ال تكتسي صبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملو   عمومّيةال تنطبق على صفقات املنشآت  
منه الذي اقتضى أنّه ختضع إىل   18وخاصة الفصل    عمومّيةلاواملنشآت    ؤّسساتاملابملسامهات و   املتعّلق  1989فيفري    1املؤرخ يف  

تربمها   اليت  والدراسات  واخلدمات  والتزويدات  األشغال  صفقات  القانون  هذا  يف  الواردة  املقتضيات  عدا  ما  يف  التجاري  التشريع 
الفصل  عمومّيةال املنشآت   أحكام  طبق  وجواب  وتربم  و   20،  للدراسات  مكتوبة  صفقات  القانون  ذات  واخلدمات  من  األشغال 

 والتزويدات اليت تتجاوز قيمتها مبلغا مضبوطا.
 2002لسنة    3158عدد    األمرسالف الذكر، صدر    1989لسنة    9والقانون عدد    عمومّيةال ألحكام جملة احملاسبة    تطبيقاو 

  3018عدد    ألمرحقة وخاصة ابتنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالمّت  مثلما    عمومّيةال ابلصفقات    املتعّلق  2002ديسمرب    17املؤرخ يف  
 احمللّيةواجلماعات    الّدولةاليت ميكن أن تربمها    عمومّيةالالذي مّيز بني خمتلف الطلبات    2009أكتوبر    19املؤرخ يف    2009لسنة  

مات أو إعداد  وهي إجناز أشغال أو التزود مبواد أو إسداء خد  عمومّيةالواملنشآت    إداريّةاليت ال تكتسي صبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملو 
 دراسات.

بوصفها مشتي عمومي تكون مطالبة إببرام عقود كتابية قصد إجناز أشغال أو التزود    عمومّية الواستنادا ملا سبق، فإّن املنشآت  
قواعد  لصفقاهتا  إبرامها  أن حتتم عند  عليها  معّينا، و جيب  مبلغا  قيمتها  دراسات مىت جتاوزت  إعداد  أو  إسداء خدمات  أو  مبواد 

 ملنافسة، على أنّه جيوز هلا يف بعض احلاالت االستثنائية أن تلتجئ إىل التفاوض املباشر.ا
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اليت وقع   مؤّسساتلحبفز املبادرة االقتصادية الذي أجاز ل  املتعّلق  2007لسنة    69ويف هذا الطار، تتنّزل أحكام القانون عدد  
ال بصيغة  عدد  بعثها  القانون  مقتضيات  طبق  يف    2005لسنة    56فراق،    ؤّسسات املإبفراق    املتعّلق  2005جويلية    18املؤرخ 

األصلية عقود تزويد خبدمات أو سلع وذلك يف حدود سقف وملدة معيّنة.    عمومّيةالاالقتصادية، أن تربم بصفة مباشرة مع املنشآت  
القانون، صدر   إبرام    املتعّلق  2009أكتوبر    5املؤرخ يف    2009لسنة    2861عدد    األمروبناء على ذلك  بضبط صيغ وشروط 

املعتمدة    عمومّيةالفراق، الذي مّكن املنشأة  بعثها بصيغة التّم  اليت ي  ؤّسساتاملصفقات ابلتفاوض املباشر للتزود مبواد وخدمات مع  
ال املباشر  لصيغة  ابلتفاوض  تربم صفقات  أن  من  مع    تتعّلقفراق  مبواد وخدمات  ملدة  ؤّسساتاملابلتزود  وذلك  أحدثتها  أربع   اليت 

 ويف حدود مبالغ قصوى ونسب تنازلية. ؤّسساتاملسنوات من اتريخ إحداث هذه 
منه ومن النص التتييب   22حبفز املبادرة االقتصادية وخاصة الفصل    املتعّلق  2007لسنة    69من أحكام القانون عدد    يستمدّ و 

املنشأة  تطبيقاالصادر   إمكانية جلوء  اجتهت حنو حصر  املشرع  نّية  أّن  احملدثة    عمومّيةال  له،  املباشر يف عالقتها ابملؤسسة  للتفاوض 
 ابلتزود خبدمات أو سلع دون بقية أنواع الصفقات أي إجناز األشغال وإعداد الدراسات. ةاملتعّلقبصيغة الفراق يف الصفقات 

أحكام   مّيزت  احملاسبة    كلّ وطاملا  جملة  عدد    عمومّيةال من  القانون  واملنشآت    قاملتعلّ   1989لسنة    9وأحكام  ابملسامهات 
الصفقات  عمومّيةالابلصفقات    املتعّلق  2002لسنة    3158عدد    األمرو   عمومّيةال   ؤّسساتاملو  بني  دارسات   ةاملتعّلق،  إبجناز 

أنّه    ةاملتعّلق إبجناز أشغال والصفقات    ةاملتعّلق والصفقات   الصفقات بكراسات  كلّ إفراد  مّت  ابلتزود مبواد أو خدمات، ومبا    من تلك 
وقواعد وشروط خاصة    عاّمة  إداريّةشروط   تراتيب  "التزويد خبدمات    كلّ تتضّمن  عبارة  أتويل  التوسع يف  فإنّه ال جيوز  على حدة، 

ابلفصل   الواردة  عدد    22وسلع"  القانون  املنشأة   املتعّلق  2007لسنة    69من  إبرام  تستوعب  جبعلها  االقتصادية  املبادرة  حبفز 
ابجناز األشغال من   ةاملتعّلقعقود اجناز أشغال ابعتبار اختالف صفقات التزويد ابخلدمات عن تلك    تؤّسسااملمع تلك    عمومّيةال

 ما. طبيعته حيث 
 

 ابجناز األشغال: ةاملتعّلقحبفز املبادرة االقتصادية لدراج الصفقات  املتعّلقمن القانون  22ضرورة تنقيح مقتضيات الفصل  •
ابلدراسات، فإنّه ال يستقيم   ةاملتعّلقابجناز األشغال أو كذلك  ةاملتعّلقات ومواد عن تلك استنادا الختالف صفقات التزويد خبدم

تنقيح   يف    2009لسنة    2861عدد    األمرقانوان  أحكاما    2009أكتوبر    5املؤرخ  تضمينه  اجتاه  املنشآت   تتعّلقيف  بتمكني 
صفقات ابلتفاوض املباشر لجناز أشغال، ضرورة أنّه ال يوجد أتهيل فراق  بعثها بصيغة المّت  اليت    ؤّسساتاملمن أن تربم مع    عمومّيةال

ال ميكن    2007ديسمرب    27املؤرخ يف    2007لسنة    69من القانون عدد    22تشريعي يتيح مثل هذا التنقيح، خاصة وأّن الفصل  
 املذكور يف ذلك االجتاه. األمرسندا قانونيا لتنقيح  يشّكلأن 

فراق على معىن اليت يقع بعثها بصيغة ال  ؤّسساتاملأن تربمها مع    عمومّيةالاليت ميكن للمنشآت  ويقتضى توسيع جمال الصفقات  
من القانون   22االقتصادية، إمتام الفصل    ؤّسساتاملإبفراق    املتعّلق  2005جويلية    18املؤرخ يف    2005لسنة    56القانون عدد  

يف    2007لسنة    69عدد   للحب  املتعّلق  2007ديسمرب    27املؤرخ  االقتصادية  املبادرة  "الصفقات    مؤّسساتفز  إدراج  اجتاه  يف 
ابلتزود خبدمات وسلع"، مع ما يتتب عن   ةاملتعّلقابلدراسات" إىل جانب "الصفقات  ةاملتعّلقابجناز أشغال" أو كذلك تلك " ةاملتعّلق

التتيبية   للنصوص  تنقيح  قبل  اب  ةاملتعّلقوتلك    عمومّيةالابلصفقات    ةاملتعّلقذلك من  املنجزة من  بعثها مّت  اليت    ؤّسساتامللصفقات 
 بصيغة الفراق. 

 
بتاريخ    اجلمهوري ة رائسة  ن  حول اإلستشارة الواردة م  2010جويلية    2  الصادر بتاريخ   450عدد  أي  الر  .  13

 ق املوظف يف االنتفاع ابلعطلة السنوية.  حب ة املتعل ق   2010جوان  21
   عمومّيةالعطل ابلوظيفة ـ نظام ال  عمومّية: وظيفة املاد ة

 . عمومّيةال: العطل، العطلة السنويّة، العمل املنجز، موّظف، قانون الوظيفة املفاتيح
 املبادئ: 

 السنوية.   االسرتاحة بعطلة التمتع يف احلق على األجر بنصف أو األجر خالصة العطل ملختلف أتثري ال .1
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 اليت املباشرة حالة مع عمومي ةال الوظيفة قانون  من 37 ابلفصل دالوار  الفعلي" "العمل  املنجز" أو مفهوم "العمل اتفاق .2
 األجر. بنصف أو األجر خالصة بعطلة املتمتع  خبصوص العون القانون اقتضاها

 
 .  عمومّيةال االستشارة املعروضة بتحديد أساس احتساب الرصيد الالزم الستحقاق عطلة االستاحة السنوية ألعوان الوظيفة  تتعّلق

ضمن املدة اليت   مرّ املست   الّتكوينأو األمومة أو    املرضالتساؤل املطروح ابخلصوص حول معرفة مدى إمكانية إدراج عطل    ويتمحور
 على أساسها احتساب عطلة االستاحة السنوية. تّم ي

املشار    العطل  وبقية  السنوية  االستاحة  لعطلة  القانوين  النظام  عند  التوقف  السؤال  هذا  عن  الجابة  مثلما  تقتضي  مّت إليها 
العام ألعوان    املتعّلق  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112التنصيص عليها ابلقانون عدد   األساسي  النظام  بضبط 

تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  مّت  كما    داريّةالذات الصبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملو   احمللّيةواجلماعات    الّدولة
 .  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007نة لس 69

 

 ال أتثري ملختلف العطل خالصة األجر أو بنصف األجر على احلق يف التمتع بعطلة االستاحة السنوية:  •
موظف مباشر لعمله احلق   كلّ أنه ل  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112من القانون عدد    37اقتضى الفصل   

مدهت لالستاحة  سنوية  عطلة  عن  يف  األجر  خالص  واحد  شهر  من    كلّ ا  منجز  عمل  إىل    1سنة  ويتمتع   31جانفي  ديسمرب، 
املوظفون الذين مل يباشروا عملهم طيلة كامل الفتة الالزمة الستحقاق العطلة السنوية لالستاحة بعطلة خالصة األجر حبساب يومني  

فتة العمل اليت هي دون الشهر. وجتدر الشارة إىل    ستة أيم عمل خبصوص  كلّ شهر عمل فعلي ونصف يوم عن    كلّ ونصف عن  
   1997ديسمرب    20املؤرخ يف    1997لسنة    83كان ينص يف صيغته األصلية وقبل تنقيحه ابلقانون عدد    املذكور   37أن الفصل  

مع إمكانية منح  سنة عمل منجز كلّ موظف مباشر لعمله احلق يف عطلة استاحة خالصة األجر مدهتا شهر واحد عن   كلّ على أنه ل
سنة، حيث يالحظ  أن العطلة السنوية لالستاحة اليت كان ابلمكان منحها بداية من    كلّ تلك العطلة بداية من أول جانفي من  

 سنة صارت ال متنح إال بعد إجناز العمل.   كلّ أول جانفي من  
قتها ببعض األصناف األخرى من العطل على غرار  مدة عطلة الستاحة، فإنه مل حيدد ابلدقة املطلوبة عال  37ولئن بني الفصل  

عطل   أو  صحية  ألسباب  املمنوحة  مطروحا   الّتكوينالعطل  السؤال  ظل  إذ  الستحقاقها  الالزم  الرصيد  احتساب  وكذلك كيفية 
ة عطلة الحتساب مد  قاعدةال  شكلخبصوص ما إذا كان يقع خصم مدد هذه العطل املمنوحة من فتات العمل الفعلي املنجز واليت ت

االستاحة املستحقة أم أن عبارات العمل "الفعلي" أو "املنجز" تقصي مدد تلك العطل من جمال االحتساب ابعتبار أن املتمتع هبا مل 
 ينجز خالهلا أي عمل لفائدة الدارة.  

للفصول     واجملتمعة  املتناسقة  القراءة  القانون    35تدل  من  بعده  األساسي  املتعّلقوما  النظام  ألعوان    بضبط    الّدولة العام 
ابلعطل على أنه ال أتثري لبعض   املتعّلقوالواردة ضمن الباب الثالث     داريّةالذات الصبغة    عمومّيةال  ؤّسساتاملو   احمللّيةواجلماعات  

األمومة أو   طويل األمد أو   املرضالعادي أو    املرضوخاصة العطل الوارد ذكرها بنص االستشارة كعطلة    الّسنةالعطل املمنوحة أثناء  
 ة: التّاليعلى أساس احتساب الرصيد الالزم الستحقاق عطلة االستاحة السنوية وذلك لألسباب  مرّ املست الّتكوين
أوال: تعرف العطلة بكونا انقطاع وقيت عن العمل، لسبب شرعي، بطلب من العون، وبتخيص من الدارة، ودون أتثري مبدئيا  -

وعطلة االستاحة السنوية بصفة خاصة حسب ما درج عليه الفقه   عاّمةللعون. وتعترب العطل بصفة    الّيةامل   أو  داريّةالعلى الوضعية  
اب الصلة  وثيقة  وهي  العمومي  العون  هبا  ينتفع  اليت  احلقوق  أهم  من  القضاء  املدنيني  لّضماانوفقه  للموظفني  املمنوحة  األساسية  ت 

تعلق    لّتايلواب ا  األمروطاملا  فإن  حق،  وابلطرق  مبمارسة  نقصان  ودون  بصورة كاملة  العطلة  هذه  يف  حبقه  يتمتع  العمومي  ملوظف 
 املبينة ابلقانون طبقا ملقتضيات الدستور.  الّشروطو 

اثنيا: ومن حيث املقاصد التشريعية، ال يكاد خيتلف اثنان يف تباين الغاية من إسناد العطل موضوع االستشارة، إذ أن عطلة    -
السنوية هتدف بينما ختصص عطل    االستاحة  العمل،  الراحة واستجاع اجلهد قصد استئناف  العون من أخذ قسط من  إىل متكني 

اليت تلي اتريخ الوضع حيث   األوىلللتداوي والعالج والنقاهة أّما عطلة األمومة فتخصص للعناية ابلوليد وتربيته خالل األشهر    املرض
وبدو   ، األم  إىل حضور  ماّسة  الرضيع يف حاجة  عطلة  يكون  تنظم  ومهارات    مرّ املست  الّتكوينرها  من كفاءات  الرفع  قصد  أساسا 

األعوان وهبدف متكينهم من اكتساب املعلومات والتقنيات احلديثة يف التصرف مبا يؤهلهم لتحمل اخلطط اليت يرغبون يف التشح هلا.  
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مع بينها ممكنا ابعتبار أن اقتطاع مدة عطلة من مدة عطلة هدفا معينا وهو ما حيول دون التداخل بينها وجيعل اجل  كلّ وعليه، فإن ل
عطلة وإىل التقليص من احلق الكامل يف التمتع    كلّ عطلة أخرى يؤول إىل املساس ولو بصفة غري مباشرة من الغايت اليت ترمي إليها  

 ة الواردة ــــل االستثنائيـإىل العط سبةلنّ ابمّت هبا، بل إن املشرع نص على جواز ذلك اجلمع يف بعض احلاالت بصفة صرحية على غرار ما 
 من ذات القانون.  48التنصيص عليها صلب الفصل مّت أو عطلة الوالدة مثلما  عمومّية المن قانون الوظيفة  40ابلفصل  

لسنة   112من القانون عدد    35ابعتبار ما نص عليه الفصل    املرضاثلثا: ال ميكن أن يطرح أي إشكال خبصوص عطل    -
، سواء  املرضوالعكس ابلعكس" وهو ما يفهم منه أن عطل    داريّةاليف حساب مدة العطل    املرضأنه "ال تدخل عطل    من  1983

أي عطلة الراحة    داريّةالا عادي أو طويل األمد ابعتبار أن العبارة وردت مطلقة، ال تقلص من احلق يف التمتع ابلعطل  مرضكان  
 . املرضوأن هذه األخرية ال حتول بدورها دون النتفاع الكامل، عند اللزوم، بنظام عطل  ،األسبوعية أو عطلة االستاحة السنوية 

للموظفني   املخولة  احلقوق  أهم  من  يعد  السنوية  االستاحة  بعطلة  التمتع  أن  الفقه  اعترب  فقد  أتثري    العمومّينيولإلشارة  وأنه ال 
 ق. على االنتفاع هبذا احل الّسنةللعطل األخرى املمنوحة أثناء 

 

الوظيفة    37اتفاق مفهوم "العمل املنجز" أو "العمل الفعلي" الوارد ابلفصل   • مع حالة املباشرة اليت    عمومّيةالمن قانون 
 اقتضاها القانون خبصوص العون املتمتع بعطلة خالصة األجر أو بنصف األجر : 

حتساب  واليت تعترب األساس ال  عمومّيةالة  الوظيف  من قانون   37إن عبارات "العمل املنجز" أو "العمل الفعلي" الواردة ابلفصل  
املذكورة مبا يف ذلك عطلة األمومة أو  العطل  تعترب  العطل خالصة األجر، حيث  السنوية تشمل مجيع فتات  مدة عطلة الستاحة 

اليت اقتضت   عمومّيةالالوظيفة  من قانون    60إىل عبارات الفقرة الثانية من الفصل    لّنظرفتة مباشرة للعمل اب  مرّ املست  الّتكوينعطلة  
أنه "يعترب يف حالة مباشرة املوظف املتمتع بعطلة ممنوحة مع استحقاق كامل األجر أو نصفه مهما كان نوعها"، وقد اعتربت احملكمة 

تمتع  أن العون امل  2008جانفي    29املؤرخ يف    11438/1عدد    البتدائيوعلى سبيل الذكر يف احلكم    الّسياقيف هذا    داريّةال
الفصل    مرضبعطلة   يعترب يف حالة مباشرة عمال مبقتضيات  الوظيفة    60طويل األمد ملدة مخس سنوات  وهو   عمومّيةالمن قانون 

 طوال مدة العطلة املستحقة.  داريّةاله هامّ مبثابة من مارس بصفة فعلية م
مما   املنجز    تقّدم  ويفهم  العمل  مفهوم  مع  يتجاىف  ال  العطل  بتلك  التمتع  عطلة  أن  لتحديد  مددها  احتساب  دون  وال حيول 

عن حصول    الّنظر االستاحة السنوية املستحقة. وتبعا لذلك فإن عطلة االستاحة السنوية متنح للمدة اليت نص عليها القانون بغض  
مل ينّص على    أو  طاملا مل ينّص املشرع صراحة على عدم جواز اجلمع  الّسنةبعناوين أخرى خالل    شرعّيةاملوظف العمومي على عطل  

أنا ال متثل عمال فعليا  مثلما   السنوية أو  الالزم الستحقاق عطلة االستاحة  الرصيد  العطل ال حتتسب يف أجل  مّت  أن مدد تلك 
العطلة بدون أجر حيث ورد ابلفصل   الوظيفة    50خبصوص  أنه "ميكن أن متنح للموظف عطل بدون أجر ال    عمومّيةالمن قانون 

ثال  أشهر خالل  تتجاوز مدهتا  أن    الّسنةثة  يدل على  ما  فعلية"، وهو  العطل خدمة  تعترب هذه  تدخل يف حساب   كلّ وال  العطل 
اخلدمة الفعلية ابستثناء العطلة بدون أجر وإال  ملا كان املشرع قد خصها مبثل هذا التنصيص وهو ما يتوافق متاما مع عبارات الفصل 

 ضى أنه "إذا خص القانون صورة معينة بقي إطالقه يف مجيع الصور األخرى".  من جملة االلتزامات والعقود الذي اقت 534
ما    لّتايلواب ي  تقّدم  وعلى ضوء  فإنه  بيانا،  الواقع  االعتبارات  عطلة  تّم  وجململ  عطلة    املرضإدراج  أو  األمد  طويل  أو  العادي 

أو عطلة   ي   مرّ املست   الّتكويناألمومة  اليت  املدة  احتتّم  ضمن  أساسها  السنوية  على  االستاحة  الالزم الستحقاق عطلة  الرصيد  ساب 
ذات   عمومّيةال  ؤّسساتاملو   احمللّيةواجلماعات    الّدولةمن النظام األساسي العام ألعوان    37احملددة بشهر واملنصوص عليها ابلفصل  

 .  داريّةالالصبغة 
 
بتاريخ   451عدد  لر أي  ا  .14  الوارد  2010أوت    9  الصادر  اإلستشارة  محول    8بتاريخ    األو ل الوزير    نة 

 .  عمومي ة الابلوظيفة  ابلعطل  ةاملتعل ق ة املتعل ق   2010 جويلية 
 . عمومّية: وظيفة املاد ة

 . داريّةال، احملكمة الستشاري الختصاصالقضائي،  الختصاص: منشور، عطل، نزاع، املفاتيح
 املبدأ : 
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يف نطاق اختصاصها القضائي، فإنه ال جيوز هلا   داري ةاإلعلى احملكمة مت كان املنشور موضوع اإلستشارة حمل  نزاع معروض 
 الفقه عليه جرى مبا واستئناسا انقطاع دون نشأهتا منذ عملها عليه استقر   ملا وفقا اإلستشاري ة هاهام  م إطار إبداء رأيها بشأنه يف

 خالل من املنشور ذلك شرعي ة حول موقفها عن ةاإلستشاري   الدائرة إفصاح أن   ضرورة  اخلصوص، هذا يف املقارنني والقضاء
إل   ةاملتعل ق القانوني ة األحكام مع تعارضه أو تطابقه يف الن ظر سيؤول  أصل    الن ظرابلعطل  على   الن زاعيف  التأثري  شأنه  ومن 

 . القضائي ةوظيفتها 
  13بتاريخ  األو ل وزير  الن  حول اإلستشارة الواردة م  2010جويلية    28  الصادر بتاريخ  452عدد  لر أي  ا  .15
التسوية  ب  ةاملتعل ق    2010جويلية   إلجراءات  اخلاضعة  الشركات  الصفقات    القضائي ةوضعية  يف  املشاركة  إزاء 

 .  عمومي ةال
 عقود وكرّاسات شروط.  ـ عمومّيةصفقات :املاد ة

صفقات  املفاتيح احملاسبة    رّ مت  مؤّسسات،  عمومّية:  جملة  اقتصاديّة،  التسوية   ،عمومّيةالبصعوابت  الرضائّية،  التسوية  املشاركة، 
 . القضائّية
 املبادئ: 

هت إرادة املشر ع حنو ضمان بقاء   .1 الت سوية الرضائي ة أو يف   مرحلةبصعوابت اقتصادي ة سواء يف    ر  اليت مت  ؤس ساتاملاجت 
 ر  مت اليت ؤس ساتامل تعامل أن   إال   ا،نشاطه  ملواصلة هلا احلظوظ أكثر وتوفري االقتصادي ة الد ورة داخل  القضائي ةالت سوية    مرحلة

 هبا اجلاري القانوني ة  للنصوص خاضعا ذلك مع يبقى عمومي ةال ؤس ساتاملو   احمللي ة واجلماعات الد ولة مع اقتصادي ة بصعوابت
  .العمل
 اليت ؤس ساتامل مع العمومي ني األشخاص تعاقد حتجري أن   عمومي ةال جمل ة احملاسبة من 101 الفصل أحكام من يستفاد .2
  .قائما زال ال القضائي ة ابلتسوية عنه يعرب   ما أو احتياطي صلح حالة يف تكون
 2002 ديسمرب 19يف املؤر خ  األمر ضمن إدراجه وقع االحتياطي الص لح حمل   حل   الذي القضائي ة التسوية مفهوم .3
 وهو اقتصادي ة، بصعوابت ر  مت اليت ؤس ساتامل نقاذإب املتعل ق 1995 سنة قانون صدور بعد وذلك عمومي ةال للص فقات املنظ م

  1995 سنة لقانون مراعيا  كان القضائي ة التسوية مانع على 14 الفصل تنصيص أن   على يدل   ما
 الذي املعاقد اختيار تفرض اليت املنافسة قواعد مع يتماشى ال  ؤس ساتامل تلك إحدى مع التعاقد إل  اإلدارة جلوء   .4

   .الصفقة لتنفيذ أكرب وضماانت أفضل عرضا يوف ر
 ختو ل ال اقتصادي ة بصعوابت ر  مت اليت مؤس ساتولل عمومي ةال  للص فقات واملنظمة العمل هبا  اجلاري  النصوص أن   يتبني   .5

 .عمومي ةال الص فقات يف املشاركة القضائي ة  للتسوية اخلاضعة مؤس ساتلل
 

 عمومّية ال من املشاركة يف الّصفقات    القضائّيةات اخلاضعة لجراءات التسوية  االستشارة املعروضة مبدى جواز متكني الشرك  تتعّلق
 يّة نشاطها واحملافظة على مواطن الشغل.استمرار هبدف ضمان 

  17املؤرّخ يف    1995لسنة    34خاضعة للقانون عدد    القضائّيةويف هذا الّصدد جتدر الشارة إىل أّن الشركات املنتفعة ابلتسوية  
  15املؤرخ يف    1999لسنة    63بصعوابت اقتصاديّة واملنّقح واملتّمم ابلقانون عدد    رّ اليت مت  ؤّسساتاملإبنقاذ    ملتعّلقا  1995أفريل  

عدد    1999جويلية   اختاذ    2003ديسمرب    29املؤرّخ يف    2003لسنة    79والقانون  أّن  على  منه  الثالث  الفصل  نّص  والذي 
ت أن  النقاذ ميكن  نشاطا طّبي"شخص    كلّ   إىل  لّنسبةابتّم  إجراءات  يتعاطى  احلقيقي  النظام  للّضريبة حسب  معنوي خاضع  أو  عي 

 اليت تتعاطى نشاطا فالحيّا أو نشاطا يف ميدان الّصيد البحري".  الّتجاريّةجتارّي أو صناعيّا أو حرفّيا كما تنتفع هبذا النظام الشركات 
من جهة أخرى، على أساس أّن التسوية الّرضائية تشتط    القضائّيةتسوية  وقد مّيز هذا القانون بني التسوية الّرضائّية من جهة وال

 توقف املؤّسسة عن دفع ديونا.  القضائّيةعدم توّقف املؤسسة املستفيدة عن دفع ديونا يف حني تشتط التسوية 
ها بصعوابت مرور يتمّثل يف    قضائّيةالاخلاضعة للتسوية الّرضائّية وتلك اخلاضعة للتسوية    ؤّسسات املولئن كان القاسم املشتك بني  

إنقاذها   املّتبعة يف سبيل  الذي يربّر اختالف الجراءات  الصعوابت من مؤّسسة إىل أخرى هو  اقتصاديّة، فإّن اختالف حّدة تلك 
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التسوية ولئن كان يرمي يف مجيع احلاالت إىل   االنتفاع إبجراءات  أّن  افظة على  املؤّسسة على مواصلة نشاطها واحمل  مساعدةضرورة 
 املؤّسسة على الوفاء بديونا.  مساعدةمواطن الشغل فيها، فإنّه جيب أن يراعي كذلك مصاحل الّدائنني وأن يفضي يف النهاية إىل 

بصعوابت اقتصاديّة كما نّقح ومتّم ابلنصوص الالحقة مجلة من    رّ اليت مت  ؤّسساتاملإبنقاذ    املتعّلقويف هذا االجّتاه تضّمن القانون  
التعاقد والتشجيع على  ال املؤّسسة على  بغية احلفاظ على قدرة  تّتخذها  التسوية أن  املتعّهدة مبطلب  للمحكمة  اليت ميكن  جراءات 

الفصل   نّص  إذ  التسوية،  انطالق إجراءات  بعد  الذين نشأت ديونم  الّدائنني  املذكور على    34ذلك من خالل محاية  القانون  من 
اجل  ولويّةاألأن"تعطى   املللّديون  فتة  انطالق  من  بداية  املؤّسسة  على  املتتّبة  مبواصلة   راقبةديدة  وضروريّة  مباشرة  عالقة  هلا  واليت 
 نشاطها." 

حبفز املبادرة االقتصاديّة على    املتعّلق  2007ديسمرب    27املؤرّخ يف    2007لسنة    69من القانون عدد    46كما نّص الفصل    
إنقاذ   عملّيات  "تعترب  يلي:  عدد    تؤّسسا املما  ابلقانون  عليها  مت  ؤّسساتاملإبنقاذ    املتعّلق  1995لسنة    34املنصوص    رّ اليت 

تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الاّلحقة، عملّيات إحداث ختّول االنتفاع بتدّخالت الّصناديق اخلاّصة للّدولة  مّت  بصعوابت اقتصاديّة كما  
 ة التمويل طبقا للتشريع اجلاري به العمل".هيكلل الستكمال بعنوان العتمادات الواجب إرجاعها واملسامهات يف رأس املا

ممّا   بقاء    تقّدم  ويّتضح  ضمان  حنو  اجّتهت  املشرّع  إرادة  مت   ؤّسساتاملأّن  يف    رّ اليت  سواء  اقتصاديّة  الّتسوية    مرحلةبصعوابت 
 ؤّسسات املظوظ هلا ملواصلة نشاطها، إالّ أّن تعامل  داخل الّدورة االقتصاديّة وتوفري أكثر احل   القضائّيةالّتسوية    مرحلةالرضائّية أو يف  

اجلاري هبا    القانونّية يبقى مع ذلك خاضعا للنصوص    عمومّيةال   ؤّسساتاملو   احمللّيةواجلماعات    الّدولةبصعوابت اقتصاديّة مع    رّ اليت مت
 العمل. 

الفصل  الّسياقويف هذا   اقتضى  القانون    57، ولئن  التحجريات   رّ اليت مت  ؤّسساتاملإبنقاذ    املتعّلقمن  أّن  اقتصاديّة  بصعوابت 
ميكن للّدولة أو ملؤّسسة   لتّايل. وابالقضائّيةمن جمّلة احملاسبة ال تنطبق على التسويت الرضائّية و   35و  25املنصوص عليها ابلفصلني  

املتمتعة إبجراءت التسوية، كما ميكن   ؤّسساتاملأو جلماعة حملّية عدم املطالبة ابحلقوق أو الديون الراجعة هلا واملتخّلدة بذّمة    عمومّية
الذي ينّص على   عمومّيةالمن جمّلة احملاسبة  101للمحاكم إيقاف آجال تسديد تلك الّديون، إالّ أّن هذا االستثناء مل يشمل الفصل 

ة إفالس أو صلح احتياطي أو  أنّه "ال ميكن عقد صفقة إالّ مع شخص ماّدي أو معنوي له الكفاءة املطلوبة للّتعاقد ومل يكن يف حال
 لألجانب حالة شبيهة هبا تقّرها قوانني بالدهم".  لّنسبةاب

إىل    413)الفصول من    الّتجاريّةمن اجملّلة    الرّابعمن الكتاب    األّول ولئن ألغي الّصلح االحتياطي املنصوص عليه سابقا ابلعنوان   
، فإنّه يستفاد الّتجاريّةبتنقيح بعض أحكام اجملّلة  املتعّلق 1995ل  أفري 17املؤرخ يف  1995لسنة  35( مبوجب القانون عدد 444

اليت تكون يف حالة صلح   ؤّسساتاملمع    العمومّينيأّن حتجري تعاقد األشخاص    عمومّيةالمن جمّلة احملاسبة    101من أحكام الفصل  
 ال زال قائما.  القضائّيةاحتياطي أو ما يعرّب عنه ابلتسوية 

التح  الفصل  ويتجّسم هذا   املتعّلق   2002ديسمرب    19املؤرّخ يف    2002لسنة    3158عدد    األمرمن    13جري من خالل 
الّصفقات   اب  عمومّيةالبتنظيم  واملتّمم خاّصة  هذا  2007جوان    4املؤرّخ يف    2007لسنة    1329عدد    ألمراملنّقح  اقتضى  إذ   ،

األشخاص   مع  إالّ  الّصفقات  إبرام  ميكن  ال  أنّه"  فيهم   نياملاّدي الفصل  تتوفّر  والذين  ابلتزاماهتم  الوفاء  على  القادرين  املعنوّيني  أو 
 ت والكفاءات الالّزمة حلسن تنفيذ التزاماهتم". الّضماان

  عمومّية البتنظيم الّصفقات    املتعّلق  2002ديسمرب    19املؤرّخ يف    2002لسنة    3158عدد    األمر من    14كما نّص الفصل  
جيب أن تكون مصحوبة بتصريح على الشرف أبّن العارض ليس يف حالة إفالس أو    عمومّيةالت  على أّن العروض املقّدمة للّصفقا

 تسوية قضائّية طبقا للتشريع اجلاري به العمل. 
أّما خبصوص املتّشحني الذين هم يف حالة تسوية رضائّية فقد اشتط عليهم إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم يف الغرض. وجتدر  

  2002ديسمرب    19املؤرّخ يف  األمرالذي حّل حمّل الّصلح االحتياطي وقع إدراجه ضمن    القضائّيةفهوم التسوية  الشارة إىل أّن م
بصعوابت اقتصاديّة، وهو ما يدّل   رّ اليت مت  ؤّسساتامل إبنقاذ    املتعّلق  1995وذلك بعد صدور قانون سنة    عمومّيةالاملنظّم للّصفقات  

 وكان على بّينة مؤّكدة أبحكامه.  1995لقانون سنة  مراعياكان   القضائّيةلتسوية على مانع ا 14على أّن تنصيص الفصل 
ممّا   للصفقات    تقّدم  ويستفاد  املنظمة  النصوص  األشخاص    عمومّيةالأّن  على  مع    العمومّينيحتّجر  أو    ؤّسساتاملالتعاقد 

ال للتسوية    طبيعينياألشخاص  أساسه يف  القضائّيةاخلاضعني  التحجري  هذا  الذي  ، جيد  الداري  التصّرف  يسوس  الذي  العام  املبدأ 
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اليت حتكم   القانونّية واحملافظة عليها وتنميتها وهو ما يتجّلى ابخلصوص من خالل الّضوابط    عمومّية اليفرض حسن استعمال األموال  
يار معاقدها على حنو يضمن خاص واليت تفرض على الدارة التحّري يف اخت  شكلب  عمومّيةال عام والّصفقات    شكلب   داريّةالالعقود  

، وفضال عن ذلك فإّن جلوء الدارة إىل التعاقد  القضائّيةاخلاضعة للتسوية    ؤّسساتاملحسن تنفيذ الصفقة وهو ما يصعب توفّره يف  
فيذ  ال يتماشى مع قواعد املنافسة اليت تفرض اختيار املعاقد الذي يوفّر عرضا أفضل وضماانت أكرب لتن  ؤّسساتاملمع إحدى تلك  

 الصفقة. 
بصعوابت   رّ اليت مت  مؤّسساتولل  عمومّيةالفإنّه يتبنّي أّن النصوص اجلاري هبا العمل واملنظمة للّصفقات    تقّدم  لذا، وبناء على ما  

 . عمومّيةال املشاركة يف الّصفقات  القضائّيةاخلاضعة للتسوية  مؤّسساتاقتصاديّة ال ختّول لل
  2بتاريخ    األولالوزارة  ن  حول اإلستشارة الواردة م  2010أكتوبر  16  الصادر بتاريخ  453عدد  لر أي  ا.  16

 اجملاورة.  واحلقوق املؤل ف حقوق  يف اجلماعي  التصر ف يكل هب  ة املتعل ق   2010  أوت 
 : حقوق املؤّلف واحلقوق اجملاورة. املاد ة

 .ةعموميّ ة حلماية حقوق املؤلّفني، مؤّسسة الّتونسي: حقوق املؤّلف، املؤسسة املفاتيح
 : دأاملب

ة املؤس سة أكلعلى ش هيكلال يكفي لرتكيز  أمر التصر ف اجلماعي يف حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة مبقتضى  هيكلأتهيل 
ة حلماية حقوق املؤلفني، ألن  الت أهيل يكون يف حدود ما خو له القانون الذي مل ينص  على إحداث مؤس سة تتوف ر على  الت ونسي

 اليت يقتضيها القانون.  عمومي ةالسة مجيع عناصر املؤس
 

  أمر التصّرف اجلماعي يف حقوق املؤّلف واحلقوق اجملاورة" مبقتضى    هيكلاالستشارة املعروضة ابلتساؤل إن كان أتهيل "  تتعّلق
 2009لسنة    33ة حلماية حقوق املؤلّفني، أم أّن ذلك يقتضي تعديل القانون عدد  الّتونسية املؤّسسة  أكلعلى ش  هيكلكافيا لتكيز  

ابمللكية    املتعّلق  1994فيفري    24املؤرّخ يف    1994لسنة    36بتنقيح وإمتام القانون عدد    املتعّلقو   2009جوان    23املؤرّخ يف  
 . ؤّسساتاملإبحداث صنف من  ةاملتعّلقاألدبية والفنّية، لغاية استكمال العناصر 

املشار إليه إلغاء فصول من القانون   2009لسنة    33من القانون عدد    لاألوّ مبقتضى الفصل  مّت  يّتجه يف البداية التذكري أبنّه  
ة حلماية حقوق املؤلفني الّتونسيالذي أحدث املؤّسسة    48من بينها الفصل    1994فيفري    24املؤرّخ يف    1994لسنة    36عدد  

واحملافظة على  الثّقافة  املايل وختضع لشراف وزارة  تتمّتع ابلشخصّية املعنويّة واالستقالل    إداريّةغري    عمومّيةاليت كانت متّثل مؤّسسة  
)جديد( الذي خّول للمؤلّفني وألصحاب احلقوق اجملاورة اخليار بني ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو   48تعويضه ابلفصل  مّت  ، و الّتاث

 . أمرقتضى أتهيله للغرض مبتّم ف ابلتصّرف اجلماعي يكلّ م هيكلعن طريق التصّرف اجلماعي الذي يعهد إىل 
خاصة يف رعاية حقوق املؤّلف    2009لسنة    33من القانون عدد    49حسبما نّص عليها الفصل    يكلهذا اهل   هامّ وتتمّثل م

ألجنبية حلماية حقوق املؤّلف  ياكالعن املصاحل األدبية واملعنوية لتلك احلقوق ومتثيل أعضائه ونيابة أو متثيل اهل  الّدفاعواحلقوق اجملاورة و 
أو اليداع   الّتصريحوذلك مبقتضى تفويض أو اتّفاق متثيل متبادل وتلقي املصّنفات على سبيل  ياكلاجملاورة وأعضاء هذه اهل واحلقوق  

 وحتديد نسب ومبالغ املستحقات الراجعة للمؤلفني وألصحاب احلقوق اجملاورة. 
املعايري   من  اهل  القانونّيةوانطالقا  اعتبار  ميكن  ال  فإنّه  الدستورية،  مؤّسسة    يكلو  إليه  أصناف    عمومّيةاملشار  من  صنفا  وال 

الصادر عنه حتت عدد    عمومّيةال   ؤّسساتامل الرأي  الّدستوري يف  اجمللس  إليه  انتهى  ما  أّن هذا    2008-24، وهو  تضّمن  الذي 
الّدستور وذلك  من    34على معىن الفصل    عمومّيةالواملنشآت    ؤّسساتاملأو صنفا من أصناف    عمومّيةمؤّسسة    يشّكل"ال    يكلاهل

عمال    عمومّيةال واملنشآت"، علما و أن هذا الرّأي ملزم جلميع السلطات    ؤّسساتامليف غياب العناصر ذات العالقة إبحداث هذه  
 من الّدستور. 75من الفصل  األوىلابلفقرة 

  هيكل ال يكفي لتكيز    أمرضى  التصّرف اجلماعي يف حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة مبقت  هيكل واستنادا إىل ذلك فإّن أتهيل  
املؤّسسة  أكلعلى ش على الّتونسية  ينّص  مل  الذي  املذكور  القانون  خّوله  ما  يكون يف حدود  الّتأهيل  ألّن  املؤلفني،  ة حلماية حقوق 

 اليت يقتضيها القانون.  عمومّيةالإحداث مؤّسسة تتوفّر على مجيع عناصر املؤسسة 
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ف ابلتصّرف اجلماعي يف  كلّ امل  يكلهلذا اهل  القانونّية  طبيعة)جديد( املذكور حتديدا لل  48ل  ونشري إىل أنّه ولئن مل يتضّمن الفص
ه، ميكن اعتباره من  هامّ إىل طريقة إحداثه )مبثابة اخليار املخّول للمؤلّفني وألصحاب احلقوق اجملاورة( وم  لّنظرحقوق املؤلفني، فإنّه واب

التصرّ  شركات  غرار  على  اخلاص  القانون  )أشخاص  فرنسا  يف  املؤلّفني  حقوق  يف  اجلماعي   sociétés de gestionف 
collective .اليت هي شركات مدنّية ) 

مهّمة   كلّ وجتدر الشارة إىل أن أغلب البلدان األجنبية، و منها األوروبية ابخلصوص، و على غرار فرنسا وأملانيا و السويد، مل تو 
أو شركات مدنية    مجعّياتمجاعي اليت هي عبارة عن    تصّرف   هياكلتها إىل  أوكلبل  ،  عمومّية  مؤّسساترعاية حقوق املؤلّفني إىل  

ان يف التصّرف يف تلك احلقوق خيضع ملبدإ املنافسة، و ذلك سواء على مرّ تتمّتع ابلشخصية املعنوية و االستقالل املايل و تّتبع أسلواب  
األجنبية   األطراف  مع  التعامل  مستوى  على  أو  الوطن  العاملية  املستوى  املنظمات  لتوصيات  طبقا  الغرض،  يف  اتفاقيات  إبرام  عرب 

 و العلوم  الثّقافة املختصة مثل منظمة األمم املتحدة للتبية و 
- UNESCO: Guide de la gestion collective des droits d'auteur/ la société de 

gestion au sevice de l'auteur et de l'usager)                      
 عن منظمات إقليمية مثل الحتاد األورويب الّصادرةأو تلك 

- DIRECTIVE-2006/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains 

droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
- DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur 

et des droits voisins dans la société de l'information 
، فإنه يتجه اعتماد أحد عمومّيةال  ؤّسساتاملو الدستورية يف إحداث    لقانونّيةا، و احتكاما إىل الضوابط  تقّدم  و أتسيسا على ما 

 ني: الّتالياحلّلني 
مؤّسسة    أّوال: إحداث  م  عمومّيةاالجتاه صراحة حنو  وذلك عمال  هامّ وضبط  القانون،  عليها صلب  الشراف  ها وحتديد جهة 

 ال حيّقق، يف نظران، الغاية من وراء التنقيح الذي جاء به القانون عدد  من الّدستور، و هذا احللّ   34أبحكام املطّة الثانية من الفصل  
ة حلماية الّتونسياملتمثلة يف املؤسسة  عمومّيةالاملؤسسة  شكل، أال وهي االستغناء عن 2009جوان   23املؤرّخ يف  2009لسنة  33

 تصّرف مجاعي.   هيكلحقوق املؤلفني و إسناد مهّمة محاية حقوق املؤّلف و احلقوق اجملاورة إىل 
اجلماعي   التصّرف  هياكلاثنيا: اتّباع الطريقة املعتمدة يف القانون املقارن، أال وهي إمكانية توكيل مهمة رعاية حقوق املؤلّفني إىل  

طريق   إجياد  مجعّياتعن  ضرورة  مع  املنافسة،  ملبدإ  وختضع  املايل  االستقالل  و  املعنوية  ابلشخصية  تتمّتع  مدنية  شركات  صيغة    أو 
 الدستور و تتماشى مع القواعد املقّررة ابلقانون األساسي للميزانية.  أحكام  تراعي اهلياكلهذه قانونية لتمويل 

 
بتاريخ   454عدد  لر أي  ا.  17 م  2010أوت     10  الصادر  الواردة  اإلستشارة  و  ن  حول  البيئة    الت نميةوزير 

 العمومي للملك  الوقيت اإلشغال يف  الرتاخيص سحب مث اد سن إ رتاتيب ب  ة املتعل ق    2010  أوت    5بتاريخ  املستدمية  
 انبل.   والية من ابهلوارية املغاور  بشاطىء ين مر  املستث من عدد لفائدة  البحري

 . عقاري وهتيئة ترابّية وتعمري :املاد ة
 ين. مرّ إسناد أو سحب تراخيص، إشغال وقيت، ملك عمومي حبري، مستث املفاتيح:

 : دأاملب
من القانون عدد   الر ابععلى معىن الفقرة الثانية من الفصل  داري ةاإلاخلاصة اليت ميكن أن تتعهد هبا احملكمة  اإلستشاراتإن  

 ذات قانونية وضعيات بدرس أو ترتييب أو تشريعي نص  بتأويل ةاملتعل ق  املواضيع يف تنحصر 1972املؤرخ يف غرة جوان  40
معي نني و ميكن تبعا لذلك أن تكون حمل  نزاع يعرض على احملكمة يف إطار   أو أشخاص بشخص تتعل ق فردية ال ،عام ة  صبغة
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 على أتثري هلا و إختاذهامت    إداري ة بقرارات متعلقة إستشارة اختصاصها القضائي، مما يتعذ ر معه على احملكمــة إبداء الرأي بشأن
 احملكمة.  امأم طعون حمل   تكون  قد و هبا للمستهدفني  الشخصية القانوني ة راكزامل

 
البيئة و   ةاملتعّلقبطلب إبداء الرأي خبصوص مدى صحة وسالمة الجراءات    املتعّلقتبعا للمكتوب   املستدمية    الّتنميةابختاذ وزير 

من ..... يف إشغال مساحات من امللك العمومي البحري    كلّ تقضي بسحب تراخيص ل  2010ماي    29بتاريخ    إداريّةقرارات  
  5يف    الّتاثو احملافظة على  الثّقافة  والية انبل بصفة وقتية وذلك إثر صدور قرار حتفظي عن وزير    ريةااهلو ية  بشاطئ املغاور معتمد 

اخلاصة اليت    الستشاراتيقضي بتصنيف موقع حممي يغطي العقارات موضوع التاخيص الثالثة، أتشرف ابلفادة أبّن    2010أفريل  
تتعهد هبا احملكمة   الفصل  عل   داريّةالميكن أن  الثانية من  الفقرة  القانون عدد    الرّابعى معىن    1972املؤرخ يف غرة جوان    40من 

 بشخص أو  تتعّلق، ال فردية  عاّمةبتأويل  نص تشريعي أو ترتييب أو بدرس وضعيات قانونية ذات صبغة    ةاملتعّلقتنحصر يف املواضيع  
احملكمة يف إطار اختصاصها القضائي، فإنّه يتعّذر على  احملكمــة    أشخاص معيّنني وميكن تبعا لذلك أن تكون حمّل نزاع يعرض على 

الشخصية للمستهدفني هبا   القانونّية  راكزإختاذها و هلا أتثري على املمّت    إداريّةبقرارات    لتعّلقهاإبداء الرأي بشأن الستشارة املعروضة  
 قد تكون حمّل طعون أمام احملكمة. و 
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   الفهــرس الفهــرس الفهــرس 
 3  ادئ املستمدة من فقه قضاء خمتلف اهليئات القضائية ادئ املستمدة من فقه قضاء خمتلف اهليئات القضائية : املب: املب    األو لاألو لاجلزء  اجلزء  

 4  املبادئ املتعلقة ابالختصاص وابملسائل اإلجرائية والشكلية املبادئ املتعلقة ابالختصاص وابملسائل اإلجرائية والشكلية : : العنوان األولالعنوان األول

 4 املبادئ املقر رة يف جمال اختصاص احملكمة الباب األو ل:

 4 املتصلة بوظيفة القضاء العديل املبادئ القسم األو ل: 
 6 عات املتعلقة ابملنشآت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية القسم الثاين: النزا

 6 تكريس مبدأ عدم اختصاص احملكمة الدارية الفرع األو ل:
 8 إقرار اختصاص احملكمة الدارية يف النزاعات ذات الصبغة الدارية الفرع الثاين:

 9 القسم الثالث: النزاعات الشغلية 
 10 رابع: النزاعات العقاريــة القسم ال

 10 النزاعات الستحقاقية الفرع األول: 
 10 النزاعات املتعلقة بتصرف الدارة يف ملكها اخلاص الفرع الثاين: 

 11 القسم اخلامس: النزاعات املتعلقة ابلذوات اخلاصــة
 12 القسم السادس: النزاعات املتعلقة بتوظيف واستخالص األداءات

 13 ابع: النزاعات املتعلقة ابلتقاعد والضمان اإلجتماعي القسم الس
 15 النزاعات االنتخابية  القسم الثامن:

 16 : تطبيق تقنية كتل اإلختصاص التشريعية التاسعالقسم 
 16 : إعمال احملكمة للمعايري فقه القضائية لإلختصاص العاشرالقسم 
 20 : اختصاص احملكمة تعقيبيا احلادي عشرالقسم 

 20 املبادئ املتعلقة ابملسائل اإلجرائية والشكلية اب الثاين:الب
 20 املبادئ املتعلقة بشروط القيام بدعوى جتاوز السلطة واإلجراءات املرتبطة هباالقسم األو ل: 

 20 الشروط اخلاصة ابملقّرر الداري املطعون فيه  الفرع األو ل:
 20 الفقرة األوىل: وجود املقّرر الداري

 21 ة الثانية: مواصفات املقّرر الداريالفقر 
 25 الفقرة الثالثة: تعّدد املقّررات املطعون فيها

 26 الشروط املتعلقة بشخص املّدعي الفرع الثاين:
 28 الشروط املتعلقة بعريضة الدعوى الفرع الثالث:

 28 الفقرة األوىل: حمتوى العريضة 
 30 الفقرة الثانية: إمضاء العريضة 

 30 إجراءات وآجال القيام  الرابع:الفرع 
 30 الفقرة األوىل: العالم ابملقّرر املطعون فيه

 31 الفقرة الثانية: آجال القيام بدعوى جتاوز السلطة
 31 منطلق عّد اآلجال (أ

 33 جتديد املطالبة  (ب
 34 انعقاد النزاع (ج
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 35 املطلب املسبق (د
 35 ة املسؤولية اإلدارية يف الطور االبتدائي القسم الثاين: املبادئ املتعلقة ابإلجراءات يف ماد

 35 تكريس احملكمة ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانوين   الفرع األو ل:
 35 ف الفقرة األوىل: شرط إانبة حمام مرّسم لدى التعقيب أو لدى االستئنا

 36 الفقرة الثانية: شرط القيام ضّد املكّلف العاّم بنزاعات الدولة 
 37 الثة: وجوب توفّر شرطي األهلّية والصفة الفقرة الث 

 38 الفقرة الرابعة: آجال التقاضي يف مادة التعويض 
 39 ةتكريس احملكمة لقواعد إجرائية فقه قضائيـ الفرع الثاين:

حتديد الطلبات يف مادة التعويض الفقرة األول :   39 
 41  سلطات القاضي يف مادة التعويض الفقرة الثانية :

 41 الثالث: املبادئ املتعلقـة بشروط القيام ابالستئنـاف  القسم
 41 شكليات وإجراءات املطلب واملذّكرة  الفرع األو ل:

 41 واجراءاته وشكلياته  الفقرة األوىل: أجل تقدمي مطلب االستئناف
 42 ومرفقاهتا  الفقرة الثانية: مذكرة االستئناف

 44 كم املستأنف وابألشخاص املشمولني بهالشروط املرتبطة أبطراف احل الفرع الثاين:
 44 الفقرة األوىل: وجوب توفّر شرطي الصفة واملصلحة

 45 االستئناف العرضيالفقرة الثانية: 
 45 : شرط متثيل الدولة من طرف الوزراء والقيام ضّد املكلف العام بنزاعات الدولة الثالثةالفقرة 

 45 ت الطعن ابلتعقيب القسم الرابع: املبادئ املتعلقة إبجراءا 
 46 آجال الطعن ابلتعقيب  الفرع األو ل:
 46 أهلية القيام و الصفة يف القيام ومتثيل األطراف أمام الدوائر التعقيبية  الفرع الثاين:

 47 شكلّيات مطلب التعقيب  الفرع الثالث:
 48 شكلّيات مذكرة التعقيب الفرع الرابع:

 48 كرة الفقرة األوىل: طريقة تبيلغ املذ 
 49 لفقرة الثانية: حمتـوى املذّكـرة ا

 49 الفقرة الثالثة: مرفقات املذكرة 
 50 املبادئ املتعلقة بسلطات قاضي التعقيب و صالحيات قاضي األصل  الفرع اخلامس:

 50 الفقرة األوىل: على مستوى املطاعن املثارة
 50 الفقرة الثانية: على مستوى صالحيات قاضي األصل

 51  املبادئ املتعلقة أبصل النزاع املبادئ املتعلقة أبصل النزاع :  :  ان الثاين ان الثاين العنو العنو 

 51 املبادئ املقر رة يف مادة جتاوز السلطة  الباب األو ل:
 51 القسم األو ل: مبادئ املشروعية العامة 

 51 قاعدة االختصاص  الفرع األو ل:
 51 الختصاص األصيل الفقرة األوىل: 
 53 االختصاص من الدرجة الثانية الفقرة الثانية: 

 53 قاعدة إتصال القضاء  :الثاين الفرع 
 54 مبدأ حجية الشيء املقضي به :الثالثالفرع 
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 54 مبدأ احتام حقوق الدفاع  :الرابعالفرع 
 54 الفقرة األوىل: القرارات ذات الصبغة التأديبية 

 56 القرارات غري التأديبية أو املتصلة بذات الشخص الفقرة الثانية: 
 57 تعليل املقررات الداريةمبدأ  :اخلامسالفرع 

 57 وجوبية التعليل الوارد بنص القانون الفقرة األوىل:
 58 مبدأ التعليل يف غياب نص الفقرة الثانية: 

 60 مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات الدارية :السادسالفرع 
 60 مبدأ املساواة  :السابعالفرع 
 61 مبدأ احلياد :الثامنالفرع 

 61 يف القرارات التأديبية  :وىلالفقرة األ
 61 يف املناظرات الفقرة الثانية :

 63 مبدأ حرية الصناعة والتجارة :التاسعالفرع 
 63 مبدأ احلقوق املكتسبة  :العاشرالفرع 

 63 القسم الثاين: املبادئ املتعلقة ابلوظيفة العمومية 
 63 القواعد املتعلقة ابملسار الوظيفي الفرع األو ل:

 63 لفقرة األوىل: حقوق وواجبات املوظفا
 65 الفقرة الثانية: االنتداب 

 65 بشروط النتدا (أ
 66 طرق النتداب (ب

 68 الفقرة الثالثة: التبص والتسيم 
 70 الفقرة الرابعة: التقيــة

 70 الفقرة اخلامسة: األعداد املهنية 
 71 الفقرة السادسة: الدماج

 71 لعون العمومي وضعيات االفقرة السابعة: 
 71 الحلاق  (أ

 72 ب(عدم الباشرة 
 72 ج(الوضع على الّذّمة 

 72 الفقرة الثامنة: التأجري واملنح 
 73 استجاع مصاريف التكوينالفقرة التاسعة: 
 74 العطل الفقرة العاشرة: 

 76 النقلالفقرة احلادية عشرة: 
 77 الفقرة الثانية عشرة: اخلطط الوظيفية 

 79 ثالثة عشرة: الشطب من أجل التخلي عن الوظيف  الفقرة ال
 80 الفقرة الرابعة عشرة: الرجاع إىل العمل 

 81 االستبقاء حبالة مباشرة )التمديد( عشرة:  اخلامسةالفقرة 
 81 االستقالة  عشرة: السادسةالفقرة 
 82 إناء املهام  عشرة: السابعةالفقرة 
 82 ن العملة العرضيو  عشرة: الثامنةالفقرة 
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 83 النزاعات املتعلقة ابلتأديب يف الوظيفة العمومية  الفرع الثاين:
 83 الفقرة األوىل: القواعد املتعلقة ابخلطأ التأدييب

 83 مفهوم اخلطأ التأدييب  (أ
 84 إثبات اخلطأ التأدييب  (ب

 85 الفقرة الثانية:  القواعد املتعلقة ابلجراءات التأديبية 
 85  إاثرة التتبعات التأديبية (أ

 86 االحالة على جملس التأديب  (ب
 86 االستماع للعون  (ت
 86 الطالع على امللفّ  (ج
 87 استدعاء العون  (د
 87 االستماع إىل الشهود (ه
 88 القواعد املتعلقة مبجلس التأديب  (و

 89 االختصاص يف املادة التأديبية  (ي

 89 الفقرة الثالثة: القواعد املتعلقة ابلعقوبة التأديبية 
 89   ت التأديبيةتعليل القرارا (ت
 90 مع اخلطأ  تالؤم العقوبة (ث
 90 اختاذ العقوبة أجل  (ج
 90 دوافع اختاذ القرار التأديبـي  (د

 91 الفقرة الرابعة: مراجعة القرار التأدييب 
 91 الفقرة اخلامسة: التتبعات التأديبية والتتبعات اجلزائية 

 93 الفقرة السادسة: االيقاف عن العمل 
 93 قوابت التأديبية الفقرة السابعة: الع 

 94 :تكرار العقاب التأدييب الفقرة الثامنة
 94 : متفرقات الفقرة التاسعة

 95 القسم الثالث: املبادئ املتعلقة ابلتقاعد واحليطة االجتماعية 
 95 الحالة على التقاعد  الفرع األو ل:

 95 بلوغ السن القانونية  عند: الحالة على التقاعد األوىلالفقرة 
 95 قرارات االحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية قرة الثانية: الف
 96 جراية التقاعد  احلق يف  :لثةالثا قرةالف 

 96 لالتنفي :ين الفرع الثا
 98 ضم اخلدمات لث :ا ث  الفرع ال
 98 السقوط البدين  :رابعالفرع ال

 99 العملة العرضيون  :امسالفرع اخل
 99 املتعلقة ابملسائل العقارية والعمرانية  املبادئ: القسم الرابع
 99 املسائل العقاريـة  الفرع األول:

 99 الفقرة األوىل: املبادئ العامة لتصرف الدارة يف رصيدها العقاري 
 100 الفقرة الثانية: املبادئ اخلاّصة بتنظيم عمليّات عقاريّة بذاهتا 
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 101 ة الفالحّية النزاعات املتعلقة ابألراضي الدولية ذات الّصبغ (أ
 101 املعاينة والنذار  (ب
 101 القواعد املتعّلقة ابلشروط الشكلية لقرار السقاط (ج
 102 النزاعات املتعلقة ابألراضي االشتاكية  (د
 103 النزاعات املتعّلقة إبحالة ملكية األراضي الفالحّية لفائدة ملك الدولة اخلاص  (ه

 104 املسائل العمرانية  الفرع الثاين:
 104  رة األوىل: النزاعات املتعّلقة ابلتخيص يف البناء والتقسيم الفق

 104 التقسيم   (أ
 105 رخص البناء    (ب

 110 اهلدم بقرارات الفقرة الثانية: النزاعات املتعّلقة 
 110 أ(ابلنسبة لقرارات إيقاف أشغال البناء املخالف 

 111 قرارات اهلدم الختاذ ابلنسبة ب(
 113 ات اهلدم لتنفيذ قرار  ابلنسبةج(
 114 ة رة الثّالثة: النزاعات املتعّلقة أبمثلة التهيئة العمرانيّ قالف

 115 القسم اخلامس: الضبط اإلداري
 115 املبادئ العامة ملفهوم الضبط الداري ولنظامه القانوين  الفرع األو ل:

 116 التطبيقات املختلفة ملادة الضبط الداري الفرع الثاين: 
 116 و بطاقة التعريف الوطنية   ىل: النزاعات املتعّلقة جبوازات السفرالفقرة األو 

 118 قالنزاعات املتعّلقة مبقّررات الغل :الفقرة الثانية
 118 النزاعات املتعّلقة ابلرخص الدارية :الفقرة الثالثة

 121 الرابعة: النزاعات املتعّلقة بتسليم واثئق أو شهادات إداريّة الفقرة
 122 لسادس: املبادئ املتعلقة ابلتعليم ومبعادلة الشهادات العلمية القسم ا

 122 التعليم  الفرع األو ل:
 122 الفقرة األوىل: التسيم 

 123 الفقرة الثانية: االمتحاانت 
 123 املشاركة يف االمتحاانت (أ

 124 إصالح أوراق االمتحان  (ب
 124 األعداد (ج
 125 امعية مناقشة املذكرات والرسائل واألطروحات اجل (د
 125 نتائج االمتحاانت (ه
 125 جلان االمتحاانت (و

 126 تنظيم الدروس  (ي
 126 الفقرة الثالثة: التأديــب

 126 الجراءات التأديبية  (أ
 128 العقوابت التأديبية  (ب

 129 معادلة الشهادات العلمية  الفرع الثاين:
 131 املناظراتالثالث:  الفرع

 132  مادة املسؤولية اإلدارية الباب الثاين:املبادئ املقر رة يف
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 132 القسم األو ل: تعد د أسس املسؤولية اإلدارية 
 132 املبادئ املقررة يف مادة املسؤولية املبنية على اخلطأ الفرع األول:

 132 الفقرة األوىل: مساءلة الدارة عن األخطاء الصادرة أصالة عنها 
 132 رة عن احملكمة الدارية يف مادة اللغاء مسؤولية الدارة عن عدم تنفيذ األحكام الصاد (أ

 134 شرعّية الاديّة غري املمسؤولية الدارة عن األعمال  (ب
 135 مسؤولية الدارة عن الستيالء  (ج
 136 مسؤولية الدارة عن مقّرراهتا غري الشرعية  (د
 138 مسؤولية الدارة عن احلوادث املدرسية (ه

 139 عن أحد أعوانا  خطاء الصادرة: مساءلة الدارة عن األالثانيةالفقرة 
 139 طأ واملسؤولّية القائمة على قرينة اخلطأاخلاملبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية غري املبنّية على  الفرع الثاين :

 139 العمومّية الفقرة األوىل: املبادئ يف مادة املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت 
 139 لعمومّية تعريف األشغال واملنشآت ا (أ

 140 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة  (ب
 140 حاالت العفاء من املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة ج(
 141 اجلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة د(
 142 العمومّية مبدأ عدم املساس ابملنشآت  (ه

 142 ئ املقّررة يف مادة املرافق العمومية الفقرة الثانية: املباد
 142 مسؤولية املرفق الصّحي  (أ

 142 حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء الستشفائية   -1
 143 أساس املسؤولية الستشفائية   -2

 143 *املسؤلية املبنية على اخلطإ 
 143 اخلطإ الثابت -    
 144 اخلطإ املفتض -    

 145 خلطإبنية على ام*مسؤولية غري 
 145 ب(املسؤولية عن األشياء اخلطرة 

 146 املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولية التعاقدية  الفرع الثالث:
 148 القسم الثاين: وحدة النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية 

 148 القواعد املتعلقة بتقدير الغرامات  الفرع األو ل:
 148 الفقرة األوىل: تقدير الّضرر املادي

 148 شروط الضرر القابل للّتعويض  (أ
 148 جماالت الّضرر املاّدي (ب

 149 ج(الختبارات  
 150 د(مؤشرات تقدير الّضرر املاّدي 

 151 ه(انتقال حق املطالبة ابلتعويض عن الّضرر املاّدي إىل الورثة 
 151 الفقرة الثانية: تقدير الّضرر املعنوي 

 152 البدين   الفقرة الثالثة: تقدير الّضرر
 153 اجلمايل الفقرة الرابعة: تقدير الّضرر 

 153 الفقرة اخلامسة: الفوائض القانونّية 
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 154 املصاريف القانونية  :السادسة الفقرة 
 154 : الذن ابلنفاذ العاجلالسابعة الفقرة 

 154 بعض القواعد العامة املتفرقة  الفرع الثاين:
 154 على تعويضات يف إطار نظام املسؤولية االدارية عالوة على بقية األنظمة اخلاصة للتعويض إمكانية احلصول الفقرة األوىل: 

 155 الفقرة الثانية: توجيه أوامر لإلدارة 
 156 القواعد الواقع إقرارها يف مادة اإلنتزاع   الباب الثالث:
 157 املبادئ املتعلقة ابالجراءات القسم األو ل:

 161 املتعلقة بغرامة االنتزاع النهائية املبادئ  :الثاين القسم 
 161 املبادئ املتعلقة ابملصاريف القانونية  :الثالثالقسم 
 162 املبادئ املتعلقة ابلفوائض القانونية  :الرابعالقسم 
 163 املبادئ املتعلقة ابالسرتجاع :اخلامسالقسم 

 163 املبادئ املتعلقة مبادة توظيف األداء   الباب الرابع:
 163 م األو ل: مبادئ الشرعية اخلارجية القس

الرقابة على الشرعية اخلارجية لقرارات التوظيف الجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض   الفرع األو ل:
 163 استجاع األداء 

 163 وعرض امللف جلنة املراضاة   الفقرة األوىل: اجراءات احملاولة الصلحية
طة املختصة إبصدار قرار التوظيف الجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض استجاع الفقرة الثانية: السل

 163 األداء

 164 الفقرة الثالثة: حمتوى قرار التوظيف وشكلّيات إصداره 
 166 الفقرة الرابعة: الخالالت املتعلقة بتبليغ قرار التوظيف الجباري وابلطعن فيه 

 167 بة على الشرعية اخلارجية لألحكام الصادرة يف مادة التوظيف الجباري الرقا الفرع الثاين:
 170 القسم الثاين: مبادئ الشرعية الداخلية 

 170 القانون املنطبق الفرع األو ل:
 170 أتويل النص اجلبائي  الفرع الثاين:

 177 واقعية القانون اجلبائي الفرع الثالث:
 179 التقادم :الرابعالفرع 

 180 االعفاء من اآلداء :اخلامسفرع ال
 181 النظام التقديري الفرع السادس:
 183 المتيازات اجلبائية  الفرع السابع:
 185 مسك احملاسبة  الفرع الثامن:
 187 أساس الضريبة ونسبها  الفرع التاسع:

 192 الثبات يف النزاع اجلبائي :العاشرالفرع 
 195 لقة ابملصادقة على تقارير االختبار القسم الثالث: النزاعات املتع

 196 ة السندات التنفيذيقضاء   الباب اخلامس:
 196 تالقسم األو ل : املبادئ املتعلقة ابإلجراءا

 196 املسائل الجرائية املتعلقة بشروط إصدار السندات التنفيذية   الفرع األو ل :
 197 اض على السندات التنفيذية املسائل الجرائية املتعلقة ابلعت  الفرع الثاين :
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 198 القسم الثاين : املبادئ املتعلقة ابألصل

 200 قضاء اهليئات املهنية  الباب السادس:
 200 القسم األول: الرتسيم 
 201 القسم الثاين: التـأديب 

 202 القسم الثالث: التسعرية 

 203 املبادئ املتعلقة ابملنافسة واألسعار  الباب السابع:

 208 املبادئ املستمدة من نشاط اجللسة العامة القضائية  الثامن: الباب

 208 لجلسة العامة القضائيةل النشاط التعقييبالقسم األول : 

 209 املبادئ املتعلقة ابلطعون االستدراكيةاملبادئ املتعلقة ابلطعون االستدراكية: : العنوان الثالثالعنوان الثالث

 209 املبادئ املقر رة يف ماد ة إعادة الن ظر : الباب األول

 210 ئ املقر رة يف ماد ة االعرتاض  املباد  :  الباب الثاين

 211 املبادئ املقر رة يف اعرتاض الغريالثالث:  الباب  

 211  املبادئ املتعلقة ابلقضاء االستعجايل املبادئ املتعلقة ابلقضاء االستعجايل : : العنوان الرابعالعنوان الرابع

 211 املبادئ اإلجرائية يف القضاء االستعجايل: الباب األول
 211 القسم األو ل: االختصاص 
 213 القسم الثاين: اإلجراءات 

 213 شروط القضاء االستعجايل:الثالثالقسم 

 213 املبادئ املوضوعية للقضاء اإلستعجايلالثاين: الباب 
 213 القسم األول: األذون اإلستعجالية 

 213 عقاري : الفرع األو ل 
 213 ضبط إداري :الثاين الفرع 

 214 طلب وثيقة  :الثالثالفرع 

 216 امتحاانت الفرع الرابع : 

 216 مبادئ خمتلفة  :امساخلالفرع 
 217 القسم الثاين: معاينات 

 217 القسم الثالث: دفع مبلغ على احلساب
 217 القسم الرابع: طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم

 217  املبادئ املقررة يف مادة أتجيل وتوقيف التنفيذ املبادئ املقررة يف مادة أتجيل وتوقيف التنفيذ :  :  العنوان اخلامس العنوان اخلامس 

 217 :  أتجيل تنفيذ القرارات اإلدارية األو لالقسم 
 217 :  توقيف تنفيذ القرارات اإلدارية الثاين لقسم ا

 218 املبادئ املتعّلقة ابالختصاص واجلوانب الشكلية والجرائية  :الفرع األول
 218 املبادئ املتصلة ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ   :الفقرة األوىل
 218 املبادئ املتصلة ابجلوانب الشكلية والجرائية  :الفقرة الثانية

 219 املبادئ املتعلقة ابألصل : ع الثاين الفر 
 220 األسباب اجلـدية  :الفقرة األوىل

 220 يف ماّدة الوظيفة العمومية  (أ
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 220 يف املادة العمرانية  (ب
 222 يف املادة العقارية  (ح
 223 الضبط الداري مادةيف  (د
 224 ابلتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية  املتعّلقة يف النزاعات (ه
 225 فةمواد خمتل  (و

 225 النتائج اليت يصعب تداركها  :الفقرة الثانية
 225 يف مادة الوظيفة العمومية   (أ

 225 يف املادة العمرانية  (ب
 226 مادة الضبط الدارييف  (ج
 226 مواد خمتلفة (د

 226 املبادئ املقررة يف مادة القضااي املختلفة املبادئ املقررة يف مادة القضااي املختلفة :  :  العنوان السادس العنوان السادس 

 226  القسم األو ل: إصالح الغلط املاد ي 
 227  القسم الثاين : الر قيم الت نفيذي

 228  حكم منطوقالقسم الثالث : شرح 

 228 االستشارية االستشارية   ادةادةاملاملاملبادئ املقررة يف املبادئ املقررة يف     ::اجلزء الثاين اجلزء الثاين 

 228  مالحظات قانونية مضمنة آبراء أبدهتا احملكمة اإلدارية يف االستشارات الوجوبية  القسم األو ل:
 229  وانب الّشكلّية مالحظات متعلقة ابجل :األو لالفرع 

 229 الفقرة األوىل : مالحظات متعلقة ابلعنونة و الصياغة 
 229 طالعاتمالحظات متعلقة بطريقة إدراج النصوص التشريعية والتتيبية صلب قائمة االالفقرة الثانية : 
 229 مالحظات متعّلقة بصيغ التنقيح والمتام و التبويب الفقرة الثالثة : 

 230 مالحظات متعلقة بنص التمجة عة : الفقرة الراب
 230 مالحظات متعلقة ابملالحقالفقرة اخلامسة : 
 230 مالحظات متعّلقة بتأشري مشروع األمر املعروض على رأي احملكمة الداريّةالفقرة الّسادسة : 

 230  أي احملكمةابألحكام التتيبية ملشاريع األومر املعروضة على ر  املالحظات املتعلقة :الثاين الفرع 
 231 ابلنسبة لوحدات التصرف حسب األهدافالفقرة األوىل : 
 231 خبصوص األنظمة األساسّية اخلاّصة ابألعوان الفقرة الثانية : 
 233 خبصوص تنظيم املؤّسسات العمومية ذات الصبغة الدارية الفقرة الثالثة :

 233 خّصصة يف الدراسة والرصد واالستشارة خبصوص إحداث أو تعديل اهلياكل املتالفقرة الرابعة : 
 233 خبصوص تنظيم األنشطة االقتصاديّة الفقرة اخلامسة : 
 235 خبصوص أمثلة التهيئة العمرانّية الفقرة السادسة : 
 235 خبصوص عقود اللزمة الفقرة السابعة : 
 236 خبصوص إسناد اخلطط الوظيفّية الفقرة الثامنة : 

 237 صوص نظام أتجري األعوان والزيدة يف األجــور واملنح واملكافآتخبالفقرة التّاسعة : 
 237 خبصوص اهلياكل التنظيمّية الفقرة العاشرة : 

االستشارات االختيارية املنجزة خالل آراء صادرة عن احملكمة اإلدارية خبصوص استعراض مضمون  :الثاين القسم 
 239   2010سنة 
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