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القضائـي    يالحظ أمرا مهّما وهو الثراء  2012لسنة    احملكمة اإلداريةعمل  ن يف  املتمعّ   إنّ 
اال املرحلة  أفرزته  التأسيسي ع  لّ الثانية يف ظ  ةنتقاليالذي  يف    املؤرخ  2011لسنة    6دد  القانون 

 للسلط العمومية.   املتعّلق ابلّتنظيم املؤقت 2011 ديسمب  16

ابل  فمع احملكمة  تعّهد  فقد  زانتواصل  األساسـي،  قانوهنا  مبقتضى  ابلّنظر  هلا  الراجعة  عات 
نتقالية كانت مناسبة للمحكمة إلثراء فقه قتضتها املرحلة االاطرحت أمامها عّدة مسائل قانونية  

 قضائها خاصة فيما يتعلق بتحديد جمال اختصاصها وحدوده. 

االـأمّ  احملكمة  وظيفة  خبصوص  فإنّ ستشاريا  عدد    ـة،  التأسيسي    2011  لسنة  6القـانون 
يف أخـذ رأي اجللسـة    ـلأضـاف للمحكمـة اإلداريـة اختصاصا متثّ   2011ديسمب    16املـؤرخ يف  

 من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة.  اص بني كلّ ختصبتنازع اال املتعّلقةالعامـة يف النزاعات 

أفرزهتا هذه املرحلة، فقد ازدادت القضااي كّما وإىل جانب خصوصية بعض النزاعات اليت  
نتداابت املباشرة  لثالث مناظرات يف ظرف عامني واال  وتنوعت كيفا، وابلرغم من إجراء احملكمة

للمدرس العليا  املرحلة  خرجيي  بني  احلاجةمن  فإّن  لإلدارة،  الوطنية  ت   ة  يف   اليت  عليها    التأكيـد 
دة  ديـنتـدابـات جتعزيز اإلطـار القضائي واإلداري اب  ثلـة يف املتمو    2011ـر السنـوي لسنة  التقري

د تقريب القضـاء اإلداري من املواطـن، ال زالت قائمة للحّد  واإلسـراع يف  بعـث دوائر جهوية قص
 من الضغط  الالمتناهي على خمتلف اهليئات القضائية.
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لسنـة  ويس  السنوي   التقرير  األحكـام   2012تعرض  من  املستخرجـة  املبـادىء  أهّم 
االـراوالق ومن  الوجوبيةرات  ولفقه  إثراء    اخلاصةو   ستشارات  عامة  القضاء  اإلداري    القضاء  لفقه 

دور    خاصة من  اإلداري  للقاضي  من   إملا  التقرير  هذا  ويتكّون  الثورة،  منذ  تعّزز  الذي  نشائي 
  يـن: ءجـز 

أّول يتناول التطّور الكّمي لنشاط احملكمة اإلدارية يف مستوى كّل طور من أطوار    جزء  -
 الّتقاضي، يتضّمن تفصيال إحصائيا لنشاطها القضائي واالستشاري.

املباد  - أهّم  يتضّمن  اثن  احمل  ئ جزء  عليها  استقّرت  القضائية  اليت  هيئاهتا  مبختلف  كمة 
منهجيّ االو  يف  اجلزء  هذا  ويرتكز  املبادستشارية.  تبويب  على  يتناوهلا    ئته  اليت  احملاور  حسب 

القضاء اإلداري بداية من اختصاص احملكمة وإجراءات القيام يف خمتلف الدرجات واهليئات إىل  
ستشارات نة آبراء احملكمة حول اإلاليت ّت إقرارها يف األصل إىل جانب املالحظات املضمّ   ئاملباد

يذ أحكام احملكمة اإلدارية وقراراهتا، كما يتعّرض الّتقرير إىل  املعروضة عليها أو حول متابعة تنف
 النشاط اإلداري واملايل للمحكمة. 

                                   
 الرئيسـة األولـى للمحكمـة اإلداريّـة                                                        
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ة :األّولاجلزء    املبادئ املستمّدة من فقه قضاء خمتلف اهليآت القضائيّ
 

 لّشكلّية وا  اإلجرائّيةاملتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل    املبادئ األّول:العنوان  
 العنوان الثاين: املبادئ املتعّلقة أبصل الّنزاع 

 املبادئ املتعّلقة ابلطّعون اإلستدراكّية العنوان الثالث:  
 : املبادئ املتعّلقة ابلقضاء اإلستعجايل   العنوان الّرابع

 املبادئ املقّررة يف ماّدة أتجيل و توقيف التّنفيذ :  امسالعنوان اخل
 : املبادئ املقّررة يف القضااي املختلفة   العنوان الّسادس

   املبادئ املقّررة يف املاّدة اإلستشارّية: اجلزء الثاين
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 األّولاجلزء  

قه قضاء خمتلف املبادئ املستمّدة من ف
ة   اهليئات القضائيّ
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ة ة والّشكليّ  العنوان األّول :املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص وابملسائل اإلجرائيّ

 األّول: املبادئ املقّررة يف جمال اختصاص احملكمة الباب
 

 :  املبادئ املّتصلة بوظيفة القضاء العديل:   القسم األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
املتعلق ابلنظام اخلاّص للتعويض عن األضرار   1995جوان    28املؤرخ يف    1995لسنة    56من القانون عدد    43أوكلت أحكام الفصل    -

الشغل  حوادث  عن  الناشئة  النزاعات  يف  النظر  اختصاص  الناحية  قاضي  إىل  العمومي  القطاع  يف  املهنّية  واألمراض  الشغل  حوادث  بسبب   احلاصلة 
ي  ممّا  الدعوى،  موضوع  أو  الطلب  مقدار  كان  مهما  عنها  النامجة  األضرار  وجرب  املهنّية  لعدم واألمراض  الدعوى  يف  النظر  عن  التخّلي  إىل  فضي 

 1اإلختصاص. 
بتسيري -  املتعّلقة  األعمال  إستبعاد كّل  اآلخر،  منهما عن  العديل واإلداري واستقالل كّل جهاز  القضاء  الفصل بني جهازي  مبدأ  يقتضي 

       2وإجراءات تنفيذها من والية القاضي اإلداري.القضاء العديل كاألذون واألحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم العدلّية 
بتسيري مرفق  - املّتصلة  يعّد من األعمال  إّّنا  تعّهدت هبا حمكمة عدلّية  اليت  القضّية اإلستحقاقّية  الّنظر يف  الرامي إىل إعادة  القضاء    الطلب 

 3العديل والذي خيرج تبعا لذلك عن جماالت اختصاص احملكمة اإلداريّة. 
العإّن   - القضاء  الصادرة عن جهاز  بتنفيذ األحكام  املتعّلقة  النزاعات  أّن  املدنّية والتجاريّة  املرافعات  ديل أو الثابت ابلرجوع إىل أحكام جمّلة 

    4إستدراكها عن طريق الطعون العاديّة أو غري العاديّة ترجع ابلّنظر إىل جهاز القضاء العديل دون سواه.
جزائي خيرج عن إختصاص احملكمة اإلداريّة بوصفها اتبعة جلهاز القضاء اإلداري وليس هلا أن تبسط رقابتها  طلب إعادة النظر يف حكم    -

 5على األحكام الّصادرة عن حماكم اجلهاز العديل. 
ظر الختصاص القاضي العديل تعّد الطلبات املتّصلة بتنفيذ األحكام اجلزائّية من قبيل الطلبات اليت هلا صلة ابإلجراءات اجلزائّية الراجعة ابلنّ   -

 6دون سواه وخترج عن اختصاص هذه احملكمة الرتباطها الوثيق بسري مرفق القضاء العديل. 
التنازعّية املوكولة إليها من جهة إنعقاده   - ا أو إجراء  إّن مجيع األعمال واإلجراءات اليت أتذن هبا سائر احملاكم العدلّية حال تعّهدها ابملهّمة 
 7كام الّصادرة مبناسبتها ال تنفصل عن النشاط القضائي. العمل ابألح
نزاعات خبصوص  - عنها من  نتج  وما  العدلّية  الضابطة  مأموري  بوصفهم  األمن  مراكز  ورؤساء  الشرطة  قبل حمافظي  من  املّتخذة  اإلجراءات 

 8كتسي صبغة إداريّة وخيرج عن والية هذه احملكمة. موضوعها أو ظروف حتريرها يندرج يف إطار األعمال املّتصلة بسري مرفق القضاء العديل وال ي

 
 .2012مارس   26بتاريخ  122531واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  14بتاريخ  122666احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1
احلكم االبتدائي  و   2012جوان    6بتاريخ    123668احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  و   2012جانفي    19بتاريخ    124923احلكم اإلبتدائي الصادر عن القضّية عدد   2

   2012جوان   15بتاريخ  121626الصادر يف القضّية عدد 

  2012ماي  30بتاريخ  125977احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  3

 .  2012س مار  9بتاريخ  123217احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  4

   2012جويلية  13بتاريخ  28790احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  5

  2012مارس  26بتاريخ  122222احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  6

  2012جوان  30بتاريخ  123240احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  7
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احملاضر   - البحث وحترير  مباشرهتم إلجراء  لشكاايت وحال  تلّقيهم  مبناسبة  العدلية  الضابطة  مأموري  أعمال  من  التظّلم  إىل  الرامية  الدعوى 
 9اجلزائية ال تكتسي صبغة إدارية وتعنّي التخّلي عن النظر فيها لعدم اإلختصاص. 

مناص من طاملا أّن النزاع يتعّلق ابلتعويض عن اإلخنرام يف سري مرفق القضاء العديل واخلطأ املرتتب عن أعمال ضابط احلالة املدنية، فإنّه ال    -
 10التصريح ابلتخّلي عن النظر يف الدعوى لعدم االختصاص. 

أث  - نتيجة وفاة مورّثهم  الالحقة ابملّدعني  التعويض عن األضرار  القبض عليه من طرف أعوان األمن يف إطار مهّمة  أتّسس طلب  ناء حماولة 
   11الضابطة العدلية املكّلفني هبا على خطإ مرتبط بسري املرفق العام القضائي، جيعل النزاع خارجا عن إختصاص احملكمة اإلداريّة.

إىل إلزام الدولة ابلتعويض عن الضررين املاّدي واملعنوي   طاملا أسند املشرّع إىل حمكمة االستئناف بتونس اختصاص الّنظر يف النزاعات الرامية  -
    12الّلذين يلحقان مبن مّت إيقافهم أو مّت احلكم عليهم يف قضااي جزائّية وثبتت براءهتم فإّن هذه احملكمة تكون غري خمتّصة قضائيّا.

اء العديل، ابلّنظر إىل القاضي العديل دون سواه الّتصاله الوثيق يرجع النزاع املتعّلق ابخّتاذ اإلجراءات الضروريّة لتنفيذ حكم صادر عن القض   -
   13بوظيفته القضائّية وابإلجراءات املنطبقة لديه، وخيرج ابلتايل عن اختصاص القاضي اإلداري.

النزاعات املتعّلقة ابلتنفيذ ترفع إىل اجلهة ال   340عمال أبحكام الفصل   - قضائّية اليت أصدرت احلكم من جمّلة اإلجراءات اجلزائّية فإّن سائر 
اإلجراءات  ذلك أّن قاعدة الفصل بني جهازي القضاء العديل والقضاء اإلداري تقّر إستبعاد كّل األعمال املتعلقة بوظيفة القضاء العديل كاألحكام و 

 14والقرارات التنفيذيّة من والية القاضي اإلداري إالّ إستثناء ويف حدود أتهيل تشريعي يف الغرض. 

  15رج حتريك التتّبع اجلزائي ضّد األشخاص عن والية القضاء اإلداري ليتعّهد به يف املقابل جهاز القضاء العديل. خي -

 448فصل  يندرج الّنزاع املتعّلق بطلب احلصول على اجلنسّية التونسّية ضمن النزاعات الراجعة ابلّنظر إىل احملكمة اإلبتدائّية طبقا ألحكام ال   -
   16اجلنسّية وخترج عندئذ عن أنظار القاضي اإلداري.من جمّلة 

ية  تعّد األعمال املرتبطة بتحريك قضّية يف بطالن عقد زواج واإلجراءات املتعلقة بسريها واإلعالم ابحلكم الصادر فيها من األعمال القضائ  -
 17قضاء العديل واإلداري.اليت خترج حبكم طبيعتها عن والية القاضي اإلداري عمال بقاعدة الفصل بني جهازي ال

  18خيتّص القاضي العديل ابلنظر يف  اإلعرتاض على إجراء عقلة حتفظّية على املكاسب.  -

أن  طاملا عهد ابختصاص الّنظر يف املطالب الرامية إىل تعقيب قرارات جلنة تصفية األوقاف إىل القضاء العديل ، فإنّه ليس للقاضي اإلداري    -
    19العديل يف جمال إختصاصه. حيّل حمّل القاضي 

 
   2012مارس  5بتاريخ  122160احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  8

   2012جويلية  13بتاريخ  125738احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  9

  2012جويلية  11بتاريخ  1/ 18108احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  10

   2012ديسمرب  31بتاريخ  1/ 18157احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  11

 2012جويلية  14بتاريخ  124530واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  31بتاريخ  123316احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  12

  2012جانفي   3بتاريخ  125035احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  13

   2012جويلية  13بتاريخ  122818احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  14

  2012نوفمرب  14بتاريخ  124663احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  15

  2012نوفمرب  12ريخ بتا 129410احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  16

 .  2012جويلية  11بتاريخ  18108/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  17
 .  2012أفريل  17بتاريخ  125448و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012فيفري  29بتاريخ  124684احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  18
   2012نوفمرب   9بتاريخ  123773احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  19
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من    - اخلاّص  الدولة  ملك  على  عقار  عن  الشغب  كّف  عدلية خبصوص  إستئناف  عن حمكمة  الصادرة  األحكام  يف  تعقيبيّا  الطّعن  يكون 
النهائّية الصادرة عن احمل التابعة جلهاز القضاء  اختصاص حمكمة التعقيب العدلّية اليت تستأثر دون سواها ابلّنظر يف الطعون املوّجهة ضّد األحكام  اكم 

حمكمة اتبعة    العديل عمال مببدأ استقالل جهاز القضاء العديل عن اجلهاز اإلداري والذي مفاده أنّه ال ميكن حملكمة اتبعة ألّي جهاز منهما أن تراقب
    20للجهاز اآلخر إالّ يف حدود ما استثناه القانون مبوجب نّص صريح.

 21 .لنظر يف الطعون املوجهة ضد أحكام احملكمة العقارية القاضية ابلتسجيل أو ابلرتسيمال ختتص احملكمة اإلدارية اب -

 :  إداريّة الّنزاعات املتعّلقة ابملنشآت العمومّية واملؤّسسات العمومّية اليت ال تكتسي صبغة : القسم الثاين
 : تكريس مبدأ عدم اختصاص احملكمة اإلداريّة: الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
شركة فسفاط قفصة وأحد  23ديوان تنمية اجلنوب وأحد أعوانه،  22، هالنزاعات الناشئة بني الصندوق الوطين للتأمني على املرض وأحد أعوان  -

أعواهنا،  24أعواهنا،  وأحد  والرتصيف  للّشحن  الّتونسية  أعواهنا،  25الشركة  وأحد  التونسّية  احلديديّة  للسكك  الوطنية  لعجني   26الشركة  الوطنّية  الشركة 
الوكالة الوطنّية للتشغيل والعمل  29لدولّية وأحد أعوانه، ديوان األراضي ا 28الوكالة التونسّية للتكوين املهين وأحد أعواهنا،  27احللفاء والورق وأحد أعواهنا، 

املطبعة الرمسّية للجمهوريّة التونسّية وأحد  32مدينة العلوم بتونس وأحد أعواهنا،  31ديوان الطريان املدين واملطارات وأحد أعوانه،  30املستقّل وأحد أعواهنا،
شركة  36الشركة اجلهوية للنقل وأحد أعواهنا،  35الديوان الوطين للتطهري وأحد أعوانه،  34الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه وأحد أعواهنا،  33أعواهنا، 

أعواهنا،  وأحد  بتونس  أعوانه،  37النقل  وأحد  للربيد  الوطين  أعواهنا، ال 38الديوان  وأحد  للسّكر  التونسّية  وأحد   39شركة  الصّحة  لوزارة  اإلعالمية  مركز 
أعوانه،  40أعوانه،  وأحد  اإلجتماعي  للضمان  الوطين  أعواهنا، 41الصندوق  وأحد  الربّي  للّنقل  الفنّية  وأحد  42  الوكالة  النبااتت  حلماية  الوطنّية  الشركة 
البيئة وأحد أعوانه   مركز 44وأحد أعوانه، ئة  الدويل لتكنولوجيا البيمركز تونس   43أعواهنا،  لتكنولوجيا  املسنني    ،45  تونس  التابعة جلمعّية رعاية  املسّنني  دار 

 خترج عن إختصاص احملكمة اإلداريّة. 46وأحد أعواهنا، 

 
   2012جوان  11بتاريخ  311150القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  20
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122822احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 21
   2012أكتوبر  24بتاريخ  128896احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  22
   2012جويلية  14بتاريخ  29130احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  23
   2012ماي  7بتاريخ  127253احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  24
   2012نوفمرب  30بتاريخ  125737 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 25
 2012نوفمرب  26بتاريخ  125217احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  26
   2012ديسمرب  31بتاريخ  123291احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  27
 .  2012جويلية  14بتاريخ  125229احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  28
 .  2012أكتوبر  19بتاريخ  125080در يف القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصا  29
   . 2012ديسمرب  31بتاريخ  125604احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  30
  2012مارس  26بتاريخ  124228احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  31
  2012ماي  24بتاريخ  125060احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  32
   2012مارس  8بتاريخ  122976احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  33
   2012أكتوبر  3بتاريخ  125654احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  34
   2012جوان   6بتاريخ  124455احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  35
   2012ديسمرب  31بتاريخ  126817احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  36
   2012ديسمرب  27بتاريخ  123430احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  37
   2012أفريل  24يخ بتار  123287احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  38
   2012أفريل  13بتاريخ  126717احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  39
   2012أكتوبر  24بتاريخ  126064احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  40
  2012جوان  14بتاريخ  127329احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  41
   2012أفريل  12بتاريخ  124550احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  42
   2012مارس  8بتاريخ  124690احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  43
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 املنشآت فيها تكون  اليت النزاعات يف ابلنظر خمتصة تكون  ال االدارية احملكمة ان  اعتبار على االختصاص تنازع جملس قضاء فقه استقر  -
 ويكون  العامة السلطة المتيازات ابستخدامها ذلك  اقرتن  مىت  هلا احملدثة النصوص مبقتضى اليها عهد الذي املرفق بتنفيذ تعلقت اذا اال طرفا العمومية
   47 .نزاعات من عداه  ما يف ابلنظر خمتصا  العديل القضاء

عمومّية وأحد أعواهنا غري اخلاضعني ألحكام النظام األساسي العام للوظيفة العمومية أو الختصاص احملكمة اإلداريّة النزاع القائم بني منشأة    -
 48مبوجب القانون يكون معقودا جلهاز القضاء العديل. 

بصفتهم غريا  خترج عن والية الّنزاع الناشئ بني مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية وجمموعة من املتضّررين من إحدااثت هذه املؤسسة    -
   49  هذه احملكمة.

ابلّنسبة ألشخاص   - املعامالت  إطار  عن  ينأى  وال  جتاريّة  صبغة  يكتسي  حرفائها  وأحد  والغاز  للكهرابء  التونسية  الشركة  بني  القائم  النزاع 
 50عن والية احملكمة اإلدارية. القانون اخلاص يف غياب ما يكشف عن تلّبس الشركة املعنّية ابمتيازات السلطة العامة و خيرج 

العّدادات خيرج    - تركيز  والغاز مع حريف خبصوص مسألة  للكهرابء  التونسّية  املياه والشركة  الوطنّية الستغالل وتوزيع  الشركة  بني  عن  النزاع 
 51إختصاص القاضي اإلداري. 

 52رج عن والية احملكمة اإلداريّة . النزاع القائم بني الشركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه وأحد حرفائها خي  -
  53يعّد البنك التونسي للتضامن منشأة عمومّية و الّنظر يف النزاعات الناشئة بينه وبني الغري من اختصاص احملاكم العدلّية دون سواها.  -
 54ة. النزاعات الناشئة بني املنشأة العمومية وأحد أعواهنا املتقاعدين خترج عن إختصاص احملكمة اإلداريّ   -
العدلّية دون سواها وخيرج عن    - ينشأ بني مؤّسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجتاريّة وشركة خاّصة يرجع ابلّنظر إىل احملاكم  الذي  النزاع 

 55إختصاص احملكمة اإلداريّة. 
ال تدخل يف نطاق دعوى جتاوز   الدعوى اليت هتّم عالقة تعاقديّة بني منشأة عمومّية وأحد حرفائها واليت تسوسها أحكام القانون اخلاص  -

 56السلطة. 
 57النزاع الناشئ بني شركة فسفاط قفصة وأحد املتناظرين بصفته غريا خيرج عن والية هذه احملكمة.   -
مبلغا ماليّا، ليس هلذه احملكمة والية قضائّية على تعاونّية موظّفي احلرس الوطين واحلماية املدنية وطلب إلزامها أبن تؤّدي للقائم ابلدعوى    -

   58خيرج عن اختصاص احملكمة اإلداريّة. 

 
   2012ماي  8بتاريخ  126468احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  44
   2012ماي  8بتاريخ  126648احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  45
   2012فيفري   1بتاريخ  123754احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  46
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121651احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   47
   2012ديسمرب  31بتاريخ  124237احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  48
 2012ديسمرب  24بتاريخ  122906احلكم اإلابتدائي الصادر يف القضية عدد  49
   2012نوفمرب  9بتاريخ  128513احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012فيفري  29بتاريخ  120073احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  50
  2012جوان  30بتاريخ  121907احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  51
   2012أفريل  17بتاريخ  123401احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  52
   2012أكتوبر  17بتاريخ  125212احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  53
  2012جوان  13يخ بتار  126701احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  54
   2012نوفمرب   6بتاريخ  126723احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  55
   2012جوان   7بتاريخ  127161احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  56
   2012جانفي  31بتاريخ  124162احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  57
   2012نوفمرب   5بتاريخ  127332احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  58
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ي عند نسبة املسؤولية للّشخص العمومي وضبط املقدار املوافق هلا طبق قواعد القانون العام والنظر يف ر يتوّقف نظر قاضي التعويض اإلدا  -
مدين خاّص ومن مثّة فهو نطاق يرجع اختصاص األصل فيه للقاضي العديل حلول املؤّمن لفائدته إّّنا يتعّلق بتنفيذ آلّية األداء الذي حيكم شروطه عقد  

    59وخيرج من مثّة عن والية هذه احملكمة. 
املنصوص عليها ابلفصل    - يندرج ضمن احلاالت  الوطنّية لإلتصاالت ال  اهليئة  الطعن يف قرارات  أّن  املتعلق ابحملكمة   19طاملا  القانون  من 

 60ستئنافية هبذه احملكمة تكون غري خمتّصة ابلّنظر يف الطعن ابإلستئناف يف قرارات اهليئة املتقّدم ذكرها. اإلداريّة، فإّن الدوائر اإل
لنظر خيتص قاضي الناحية ابلنظر يف اإلعرتاضات على قرارات جلنة مراجعة املعلوم على العقارات املبنية يف حني يرجع إىل احملكمة اإلدارية ا  -

 61. املادةهذه يف الطعون املوجهة ضّد األحكام النهائية الصادرة يف تعقيبيا 

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

اإلجرائّية    - األصول  يستدعي على مستوى  من  ما  فوريّة وهو  بصورة  تنطبق  احلكمي  اإلختصاص  قواعد  أّن  فقها وقضاءا  املسّلم هبا  العاّمة 
الّنطق ابحلكم سيما وأ التداعي بل وأيضا إىل اتريخ  أثناء فرتة  املتعّهدة ابمللف ال فحسب  القضائّية  يتواصل اختصاص اجلهة  املشرّع قد  التطبيق أن  ّن 

ون جديد وبصورة الحقة لنشر الدعوى قصد حتوير قواعد اإلختصاص احلكمي حىّت داخل اجلهاز القضائي الواحد ، إالّ أّن انطباق يتدّخل مبوجب قان
هبدف   القانونّية  املقتضيات  من  مجلة  إرساء  تكفل  إنتقالّية  ألحكام  اجلديد  القانون  تضمني  يف  له  استثناءا  جيد  اإلجرائّية  القاعدة  النظام  هذه  حتديد 

قتضى القانون ضائي ابلّنسبة للوضعيات اجلارية، لذا فإّن النزاعات املتعلقة ابلطّعن بدعوى جتاوز السلطة يف األوامر ذات الصبغة الرتتيبّية أضحت مبالق
   62خارجة عن مرجع الّنظر اإلبتدائي للدوائر اإلستئنافّية للمحكمة اإلداريّة.  2011جانفي  3املؤرخ يف  2011لسنة  2األساسي عدد 

طرف  صدور املراسيم يف اجملاالت املخّصصة للقانون ال حيول دون بسط رقابة املشروعية عليها ضرورة أهّنا تظّل إىل غاية املصادقة عليها من    -
      63بغة الرتتيبّية . السلطة التشريعّية قرارات إدارية خاضعة للطعن ابإللغاء أمام القاضي اإلداري متاما مثلما هو الشأن ابلّنسبة إىل األوامر ذات الص

النزاع بطلب إلزام اجلهة املّدعى عليها بتمكني القائم ابلدعوى من مستحقاته بعنوان جراية السقوط البدين على إثر توّصله إ    - ىل إّن تعّلق 
 64رجا صلب اختصاص هذه احملكمة. إقامة الدليل على عدم شرعية قرار إحالته على التقاعد من أجل العجز البدين غري الراجع إىل اخلدمة جيعله مند

 اإلداري القرار شرعية بعدم القضاء  تبعات إطار يف  يدخل التقاعد  يف  احلقوقو   والرتقية التدرج حيث من عون لل اإلدارية  الوضعية  تسوية  -

 ابألجور التصريح  خبصوص ليهاإ  ينتمون  اليت اإلدارات وال يتعلق ابخلالفات بني مستحقي املنافع االجتماعية واجلراايت ومؤجريهم أو أمامها فيه  املطعون 

 صميم  من هو  الذي اإللغاء قضاء إطار يف يدخل نزاع هو  إّّنا و  2003 لسنة 15 عدد القانون  معىن على االجتماعي الضمان  يف  مسامهاهتم  خالص  وأ

 65. اإلداري القاضي  اختصاص 
من    17و  2الفالحية تكتسي صبغة إداريّة ويرجع فيها الّنظر للمحكمة اإلداريّة وفقا ألحكام الفصلني  النزاعات املتعّلقة ابلعقارات الدولّية    -

    66القانون األساسي املتعّلق هبذه احملكمة. 
الشرطة وأعوانه بد  - تتّبع رئيس مركز  الرامي إىل  القائم ابلقضّية  الداخلّية حيال مطلب  املتوّلد عن صمت وزير  القرار  إلغاء  أهّنم  طلب  عوى 

  67إعتدوا عليه، يكون من أنظار هذه احملكمة. 

 
  2012نوفمرب  14بتاريخ  120760احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  59
  2012جوان  29بتاريخ  28828احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  60

   2012ديسمرب  31يخ بتار  122319احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  61
   2012جويلية  14بتاريخ  26792احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  62

  2012جويلية   4بتاريخ  124153احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  63

  2012نوفمرب  1بتاريخ  1/ 18034احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  64

   2012جوان  18بتاريخ  312451القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  65

   2012ديسمرب  31بتاريخ  122923احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  66
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الدعاوى الرامية إىل جعل اإلدارة مدينة من أجل أشغال إقامة قنوات تصريف مياه األمطار ابلّنظر إىل احملكمة اإلداريّة وفق أحكام   ترجع  -
 68من قانوهنا األساسي اجلاري به العمل. 17الفصل 

إذا تعّلق األمر ابألضرار النامج  ال   - النزاعات القائمة بني املنشآت العمومّية والغري، إالّ  ة عن سري ختتّص احملكمة اإلداريّة ابلّنظر قضائّيا يف 
 69املرفق . 

ضمان اإلجتماعي  إاثرة مسؤولية وزارة الصّحة العمومية بسبب امتناعها عن تسديد مستحقات املعين ابألمر بعنوان التقاعد إىل صندوق ال   -
  1996جوان    3املؤرخ يف    38من القانون عدد    2تنفيذا حلكم إلغاء قرار العزل عن العمل، تنضوي حتت اإلستثناء الوارد ابلفقرة الثانية من الفصل  

تصاص احملكمة اإلداريّة ابلّنظر يف املتعلق بتوزيع اإلختصاص بني احملاكم العدلّية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس لتنازع اإلختصاص، ممّا يفضي إىل إخ 
  70النزاع.

مسا  - دفع  وامتناعها عن  اإلداريّة  مقّرراهتا  إلغاء  إنصياعها ألحكام  من جرّاء عدم  تعويضّيا  اإلدارة  إىل مساءلة  الرامية  الدعاوى  مهات تعترب 
    71نونّية حلكم اإللغاء و تكون من أنظار احملكمة اإلداريّة. التقاعد واحليطة اإلجتماعية من التبعات احلتمّية اليت يفرتضها استخالص النتائج القا

ا  مىت كانت الدعوى تشمل أكثر من طلب وكانت احملكمة غري خمتصة ابلنظر يف الطلب األول ولكنها خمتصة يف ما يليها من طلبات، فإهنّ   -
  72.مةمتّر إىل النظر يف الطلب الثاين وذلك بصرف النظر عن العالقة بني الطلبات املقدّ 

  :الّنزاعات الّشغلية : القسم الثالث
 :  انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية     

املتعلق ابلنظام اخلاّص للتعويض عن األضرار    1995جوان    28املؤرخ يف    1995لسنة    56من القانون عدد    43أوكلت أحكام الفصل    -
حوادث   بسبب  الشغل احلاصلة  حوادث  عن  الناشئة  النزاعات  يف  النظر  اختصاص  الناحية  قاضي  إىل  العمومي  القطاع  يف  املهنّية  واألمراض  الشغل 

لع الدعوى  يف  النظر  عن  التخّلي  إىل  يفضي  ممّا  الدعوى،  موضوع  أو  الطلب  مقدار  كان  مهما  عنها  النامجة  األضرار  وجرب  املهنّية  دم واألمراض 
  73اإلختصاص. 
ا  - القضاء الطلب  بتسيري مرفق  املّتصلة  يعّد من األعمال  إّّنا  تعّهدت هبا حمكمة عدلّية  اليت  القضّية اإلستحقاقّية  الّنظر يف   لرامي إىل إعادة 

 74العديل والذي خيرج تبعا لذلك عن جماالت اختصاص احملكمة اإلداريّة. 
من أشخاص القانون اخلاص وخيضع يف عالقته أبعوانه لنظامه الداخلي  يعّد اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة شخصا  -

 75وألحكام جمّلة الشغل . 
 76النزاعات القائمة بني الشركات اخلاّصة وأعواهنا خترج عن والية احملكمة اإلداريّة.   -

البنوك املصادق عليها بقرار وزير الشؤون اإلجتماعّية  خيضع أعوان البنك الوطين الفالحي إىل جمّلة الشغل واإلتفاقية املشرتكة املتعّلقة أبعوان    -
 77املنّقحة واملتّممة ابلّنصوص الصادرة الحقا والنزاعات القائمة بينهم وبني البنك.  1983أوت  23املؤرخ يف 

 
  2012فيفري  1بتاريخ  1/ 18303احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  67

   2012ماي  3بتاريخ  28302احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  68

  2012جوان  21بتاريخ  123002احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  69
  2012ماي  24بتاريخ  120554احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  70
  2012نوفمرب  26بتاريخ  28710احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  71
   2012ديسمرب  20بتاريخ  1/ 6907احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  72
 2012مارس   26بتاريخ  122531واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  14بتاريخ  122666احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  73
  2012ماي  30بتاريخ  125977احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  74
   2012ديسمرب  31بتاريخ  122653احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  75
  2012أكتوبر  1بتاريخ  127162احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  76
  2012نوفمرب  30بتاريخ  127982احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  77
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    78دون سواه. النزاع الذي خيّص العالقة الشغلّية الرابطة بني اجملّمع الكيمائي التونسي وأحد أعوانه ينعقد للقاضي العديل  -
 79أّن ديوان قيس األراضي واملسح العقاري منشأة عمومية فإّن النزاع القائم بينه وبني الغري خيرج عن أنظار احملكمة اإلداريّة.  طاملا  -

 :الّنزاعات العقاريّة:  القسم الّرابع 

 : الّنزاعات اإلستحقاقّية : الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
إّّنا    طلب تسوية الوضعّية العقاريّة لوقف على إثر تصفيته مبوجب القرار الصادر عن الّلجنة العليا لتصفية األحباس اخلاّصة واملشرتكة بتونس  -

   80أنظار القضاء العديل. يندرج ضمن الدعاوى اإلستحقاقّية اليت تكون متعّلقة هبا وهي من 
    81يكون النزاع القائم حول ملكّية قطعة أرض خارجا عن اختصاص هذه احملكمة قضائّيا.   -
   82من جملة املرافعات املدنية والتجاريّة.  39ترجع دعوى كّف الشغب عن العقارات للقاضي العديل دون سواه وذلك على معىن الفصل   -
 83الناشئة بني اخلواّص ترجع ابلّنظر إىل جهاز القضاء العديل الذي يظّل خمتّصا ابلّنظر فيها دون سواه.  البّت يف القضااي اإلستحقاقّية   -
كمة القرارات الّصادرة عن حافظ امللكّية العقاريّة واملتعّلقة برتسيم العقارات ابلسجّل العقاري أو برفض ترسيمها خترج عن أنظار هذه احمل  -

 84للمحكمة العقاريّة. وتعود ابلّنظر 
حسم جملس تنازع االختصاص مسألة االختصاص خبصوص الدعاوى الرامية إىل التعويض عن إدماج عقار ضمن منطقة خضراء مبوجب   -

  85مثال التهيئة الرتابية والتعمري حيث أسند اختصاص النظر فيها إىل جهاز القضاء العديل. 
الّربع من  - التهيئة العمرانّية لبلدية   طلب التعويض عن قيمة ما زاد عن  املساحة اجلملّية لعقار التداعي املربمج إدماجها ابلطريق العاّم مبثال 

 86اكم العدلّية. املكان واملعنّية ابلتداعي، خيضع إىل التشريع اجلاري به العمل يف ماّدة اإلنتزاع من أجل املصلحة العاّمة ويرجع ابلتايل الختصاص احمل
 وأن  اخلاص القانون  ألحكام خاضعة جيعلها ذة ال تشكل طريقا عموميا وال تنتمي إىل امللك العمومي البلدي األمر الذياملمرات غري الناف  -

 87.حتكمها مقتضيات جملة احلقوق العينية فيها والتصرف واستغالهلا اخلاصة املمرات ابستعمال يتعلق فيما اخلواص بني النزاعات

 : الّنزاعات املتعّلقة بتصّرف اإلدارة يف ملكها اخلاص: الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
طلب احلصول على كتب تكميلي من وايل اجلهة بغاية استكمال إجراءات قضّية التحيني املنشورة أمام احملكمة العقارية يف سياق تصّرف   -
 88ملكها اخلاّص يفتقد للصبغة اإلدارية وخيرج بطبيعته تلك عن أنظار احملكمة اإلدارية. الوالية يف 

 
   2012ديسمرب  31بتاريخ  125973احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  78
  2012أكتوبر  1بتاريخ  127505احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  79
   2012أفريل  17اريخ بت 120834احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  80
   2012سبتمرب  18بتاريخ  128460احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  81

  2012فيفري  9بتاريخ  122882عدد الصادر يف القضّية احلكم اإلبتدائي   82
 2012أفريل  13بتاريخ  121913احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   و 2012فيفري  10بتاريخ  125515احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  83

   2012جوان   7بتاريخ  126598احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  84

  2012جوان  15بتاريخ  121908احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  85

 2012جوان  30بتاريخ  123431احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  86

 2012فيفري   29بتاريخ  120339احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 87
   2012جانفي  23بتاريخ  125864احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   88
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لعقود طاملا أّن العقد موضوع النزاع يتعلق بتسويغ حمّل اتبع للملك اخلاّص للبلدية اليت تتصّرف فيه تصّرف األفراد فهو ال يندرج يف زمرة ا  -
 89ة.اإلداريّة، وخيرج عن أنظار احملكمة اإلداري 

منه لعدم  إبرام البلدية عقد كراء يف إطار بّتة عمومية سّوغت مبقتضاه حمالّ اتبعا مللكها اخلاّص و معّدا للتجارة مثّ قيامها إبخراج املتسوغ     -
بتنفيذ أو تسيري  دفع معّينات الكراء تعترب كّلها تصرّفات من جانب اإلدارة تتماثل من حيث طبيعتها مع تصرّفات ذوات القانون اخلاّص لعدم تعّلقها  

   90مرفق عاّم وخلّوها من حتقيق مصلحة عاّمة أو نفع عاّم كعدم انتهاج أساليب السلطة العاّمة. 

 91إّن تصّرف اهليئات العمومّية يف ملكها اخلاّص خيرج عن أنظار هذه احملكمة ويعود ابلّنظر إىل احملاكم العدلّية.   -

عن تصريف اإلدارة لرصيدها العقاري من األمالك اخلاّصة يكون معقودا للمحاكم العدلّية ذلك أّن    إّن اختصاص الّنظر يف النزاعات الناشئة   -
اخلاّص غري   الدولة ال تتمّتع عند تصرّفها يف مثل هذه احلالة أبّي امتياز بصفتها سلطة عاّمة وهو ما جيعل قرار التفويت أو رفض التفويت يف ملكها

    92ا امللك.منفصل عن التصّرف العادي يف هذ

  :الّنزاعات املتعّلقة ابلعقود: القسم اخلامس

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

  إبرام العقد بني شخص معنوي وأحد األفراد ال يكفي إلضفاء الصبغة اإلداريّة على العقد، بل ال بّد أن يستهدف تشريك املتعاقد يف تسيري   -
 تبنّي نّية اإلدارة يف مرفق عام بغية خدمة أغراضه وحتقيق احتياجاته أو أن تتضّمن بنوده شرطا من الشروط اإلستثنائّية غري املألوفة يف القانون اخلاّص واليت

  93انتهاج أسلوب القانون العام. 

األراضي الدولّية ذات الصبغة الفالحّية يف إطار األحكام ندرج إختصاص القاضي اإلداري ابلّنظر يف النزاعات املّتصلة بعمليات التفويت يف   -
الفصل   الثانية من  املتعّلقة   17املنصوص عليها ابلفقرة  الدعاوى  إبتدائّيا يف  تنظر  هبا  اإلبتدائّية  الدوائر  فإّن  لذا  اإلداريّة،  املتعّلق ابحملكمة  القانون  من 

  94ابلعقود اإلداريّة .

إداريّة كّلما كان يهدف إىل تشريك معاقد اإلدارة يف تسيري مرفق عمومي أو تضّمن بنودا إستثنائّية غري مألوفة يف يكتسي العقد صبغة    -
   95القانون اخلاّص ترتجم عن نّية اإلدارة يف انتهاج أسلوب القانون العام. 

ند إستثنائي غري مألوف يف القانون اخلاّص عالوة على كونه لئن كان أحد طريف العقد حمّل النزاع شخصا معنواّي عمومّيا، فإّن خلّوه من أّي ب  -
فق عمومي معنّي سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة وأنّه كان جمّرد وسيلة من وسائل القانون اخلاّص  تشريك معاقد اإلدارة يف تسيري مر   ال يهدف إىل

ودون إستعمال أّي إمتياز من إمتيازات السلطة العاّمة، يصرّي النزاعات املتوّلدة إلتجأت إليه اإلدارة بغاية شراء عقار شأهنا يف ذلك شأن سائر اخلواّص  
   96عن مثل هذا العقد خارجة عن أنظار القاضي اإلداري.

القرارات الصادرة عن شركة النهوض ابملساكن اإلجتماعية، يف إطار تنفيذ أو فسخ الصفقات العمومية تكون من أنظار احملكمة اإلداريّة   -
 97دراجها يف إطار املسؤولية التعاقديّة .الن

 
   2012أكتوبر  17بتاريخ  125844احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  89

   2012أفريل  12بتاريخ  122495احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  90

  2012مارس  31بتاريخ  123381احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  91

   2012نوفمرب   1ريخ بتا 120080احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  92

   2012ديسمرب  31بتاريخ  28418احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  93

 2012ديسمرب  31بتاريخ  122541احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد و  2012ديسمرب  26بتاريخ  121476احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  94

   2012أفريل  24بتاريخ  124403احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  95

 2012أفريل  24بتاريخ  124403احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  96

   2012جويلية  12بتاريخ  28723احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  97
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 98.ما كانت طبيعة األطراف املتعاقدةإداريّة يرجع البّت فيها إىل احملكمة اإلداريّة مه نزاعات الصفقات العمومّية نزاعاتتعترب   -

 :الّنزاعات املتعّلقة ابلذوات اخلاّصــة: القسم السادس
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 99العدلّية. النزاعات القائمة بني أشخاص القانون اخلاّص طبيعيني كانوا أو معنويني خترج عن أنظار احملكمة اإلداريّة وتعود ابلّنظر إىل احملاكم   -

 100ال يتعّلق مباّدة إداريّة خيرج بداهة عن اختصاص احملكمة اإلداريّة. النزاع الذي جيمع بني شخصني من ذوات القانون اخلاّص والذي  -

ا ذاات  يعترب اإلحتاد الوطين للمكفوفني مجعّية من ذوات القانون اخلاّص ابلّنظر إىل أهدافها اليت يغلب عليها الطابع اإلجتماعي وطرق تسيريه  -
ممارستها للمهاّم املوكولة إليها إىل صالحيات السلطة العاّمة املخّولة أحياان لذوات القانون العام وال متّثل  معنويّة من ذوات القانون اخلاص تفتقد عند  

فيها الشروط املذكورة ابلتايل سلطة إداريّة. لذا فإّن النزاعات الناشئة بني اجلمعيات وأحد منخرطيها أو ُأجرائها ال يكتسي صبغة إداريّة طاملا ال تتوفّر  
    101حىّت يتسىّن اعتبارها من ذوات القانون العام وخترج على هذا األساس عن أنظار القاضي اإلداري.  أعاله

لإلنتاج   - التعاضديّة  والوحدة  الدعوى  رافع  بني  القائم  النزاع  جيعل  الذي  األمر  خاّصة،  ذواات  الفالحي  لإلنتاج  التعاضديّة  الوحدات    تعّد 
 102اري . الفالحي خارجا عن إختصاص القاضي اإلد

واعد  النزاع املتعّلق إبلزام مدين من أشخاص القانون اخلاّص ابلوفاء مبا تعّهد به وبتعويض الدائن عّما حلقه من خسارة جرّاء ذلك، حتكمه ق   -
اإلداريّة ويكون اختصاص الّنظر فيه القانون اخلاص وهو بذلك نزاع مدين صرف ال يندرج ضمن أصناف املنازعات اإلداريّة الراجعة الختصاص احملكمة  

  103معقودا للقاضي العديل الذي له احلكم على املدين بتنفيذ اإللتزام الذي حّل أجله.

السلكّية والالسلكّية وأحد أعواهنا، خترج عن   - للمقاوالت  التونسّية  الشركة  القانون اخلاّص واملمثّلني يف  القائمة بني أشخاص  والية    املنازعة 
 104إلداريّة. احملكمة ا

 105خترج النزاعات القائمة بني الشركات اخلاّصة وأعواهنا عن والية احملكمة اإلدارية.   -

ص الواضح يكون الّنزاع املتعّلق ابلعالقة الرابطة بني العارضة والشركة التونسّية للبنك بصفتها حريفة ابلنسبة هلذه املنشأة خارجا عن اإلختصا   -
   106هلذه احملكمة. 

تعّلق بفتح حتقيق حول اعتداء تعّرض له العارض من طرف مواطنني أّدى إىل اإلضرار مبمتلكاته يتجاىف بطبيعته مع مقّومات دعوى النزاع امل  -
من قانون هذه احملكمة فضال عن أّن النزاعات بني اخلواّص ختضع يف تنظيمها إىل    3جتاوز السلطة مبا أنّه ال يكتسي الصبغة اإلداريّة على معىن الفصل  

     107أحكام القانون اخلاّص بشىّت جماالته وخيتّص هبا القاضي العديل. 

النزاع   - مقّومات  فيها  تتوفّر  ال  خاّصة  ملكّية  على  واستيالء  جتاوزات  خبصوص  اخلاّص  القانون  أشخاص  مقاضاة  إىل  الرامية  النزاعات 
 108اإلداري.

 
   2012فيفري  29اريخ بت 1/ 18420احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  98

  2012أكتوبر  24بتاريخ  127584احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  99
  2012جوان  15بتاريخ  127172احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  100

   2012أفريل  24بتاريخ  125276احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  101

  2012جوان  30بتاريخ  123386احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  102

   2012أفريل  30بتاريخ  128511احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  103

   2012أفريل  12بتاريخ  125056احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  104

  2012أكتوبر  1بتاريخ  127162احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  105

   2012أكتوبر  19بتاريخ  126271احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  106

  2012جوان   6بتاريخ  125398احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  107
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  :تالّنزاعات املتعّلقة بتوظيف واستخالص األداءا:  القسم الّسابع 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 109تكون النزاعات اجلبائّية خارجة عن أنظار احملكمة اإلداريّة إبتدائيّا.   -
  :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتقاعد والّضمان اإلجتماعي  :الثامن  القسم
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 110تنصهر املطالبة جبراايت التقاعد يف إطار تطبيق األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي.   -

يندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق مطالبة اإلدارة بدفع املسامهات عن كامل فرتات العمل الفعلية اليت قّضاها الطاعن يف خدمة اإلدارة    -
 111ون سواه.األنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي اليت عهد القانون مهّمة البّت فيها للقاضي العديل وحتديدا لقاضي الضمان اإلجتماعي د

تقاعد هو من قبيل املطالبة بتطبيق أحد األنظمة القانونية  النزاع املتعلق حبمل اإلدارة املعنّية على دفع املسامهات احملمولة عليها قانوان بعنوان    -
   112للضمان اإلجتماعي وخيرج عن والية احملكمة اإلداريّة. 

للضمان الدعوى املتعّلقة مبّدة اخلدمات اليت وقع اعتبارها يف تصفية جراية التقاعد تندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية    -
 113هود هبا للقاضي العديل دون سواه و خترج ابلتايل عن أنظار احملكمة اإلدارية.االجتماعي املع

من طاملا متحور النزاع حول التصريح أبجور املعين ابألمر عن فرتة سابقة الخنراطه ابلصندوق وخصم املسامهات املتعلقة هبا، فإنّه يندرج ض  -
 114اختصاص قاضي الضمان االجتماعي. 

إىل    - الرامي  املتعلقة  الّنزاع  النزاعات  يندرج ضمن  املعين ابألمر  تقاعد  املعتمدة الحتساب جراية  املّدة  إىل  بعنوان فرتة حمّددة  اخلدمات  ضّم 
 115بتطبيق األنظمة القانونية للجراايت اليت ترجع ابلنظر إىل قاضي الضمان االجتماعي.

الضمان   الطلب  - قاضي  اختصاص  ضمن  يندرج  مالية  وضعّية  بتحسني  االجتماعية  واحليطة  للتقاعد  الوطين  الصندوق  إلزام  يف  املتمّثل 
 116االجتماعي وخيرج مبقتضى القانون عن والية احملكمة اإلدارية. 

صاصات قاضي الضمان االجتماعي  الطلب املتمّثل يف إلزام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بصرف جراية تقاعد يدخل ضمن اخت   -
 117وخيرج ابلتايل عن اختصاص احملكمة اإلدارية. 

حل وزارة املطالبة مبراجعة جراية تقاعد وذلك ابحتساب االمتيازات واملنح املتأتية من اخلطّة الوظيفّية اليت كّلف هبا العارض قبل إحلاقه مبصا  -
 118ع مندرجا يف مرجع نظر قاضي الضمان االجتماعي وخارجا بطبيعته تلك عن والية هذه احملكمة. الشؤون اخلارجّية ضمن اجلراية املذكورة جتعل النزا 

 
  2012جوان  13 بتاريخ 127116احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  108

  2012جوان  6بتاريخ  124160عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية  109
   2012مارس  8بتاريخ  123097احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  110

   2012فيفري  16بتاريخ  125647احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  111
   2012ديسمرب  12بتاريخ  126146احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  112

 .  2012جوان   13بتاريخ  127034و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012أكتوبر  3بتاريخ  126124احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  113

   2012ماي  9بتاريخ  125528احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  114

  2012فيفري  29بتاريخ  120073احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  115

 2012سبتمرب  21بتاريخ  125576واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012سبتمرب  21بتاريخ  127576احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  116

 2012سبتمرب  21بتاريخ  127610احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  117

   2012جوان  4بتاريخ   124535احلكم اإلبتدئي الصادر يف القضّية عدد  118
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يستوجب طلب احلصول على جراية سقوط بدين تطبيق النظام القانوين للجراايت يف القطاع اخلاّص ويغدو بطبيعته تلك خارجا عن جمال    -
    119اختصاص هذه احملكمة. 

بطلب ض  - القضّية  موضوع  تضّمنه تعّلق  ما  على حنو  للجراايت  قانوين  نظام  تطبيق  يوجب  املتقاعد  للعون  العاّمة  األقدمّية  إىل  ّم خدمات 
 120التشريع اجلاري به العمل يف هذا النطاق وخيرج عن جمال اختصاص هذه احملكمة. 

م  - يعترب  الدعوى  رافع  لفائدة  هبا  احملكوم  العمريّة  اجلراية  صرف  إيقاف  شرعّية  مدى  يف  إذعان  اخلوض  مدى  تقّصي  إىل  مؤّداه  يف  رادفا 
ف عن عدم  الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية والبلديّة املشغّلة حلكم صادر عن إحدى حماكم جهاز القضاء العديل وحتديد مسؤولية كّل طر 

 121تنفيذه السليم عند اإلقتضاء وخيرج عن والية احملكمة اإلدارية. 

مّت خصمها من املرّتب بعنوان منحة رأمسال عند الوفاة طيلة فرتة اخلدمة تتنّزل يف إطار تطبيق قانون الضمان اإلجتماعي  املطالبة ابملبالغ اليت    -
   122وتندرج ضمن مرجع نظر قاضي الضمان اإلجتماعي، لذا فهي خترج بطبيعتها تلك عن والية هذه احملكمة.

يتحّصل   - اليت  املنحة  القانونّية  املطالبة ابلرتفيع  يف  األنظمة  إطار تطبيق  ينصهر يف  الشيخوخة  اإلجتماعي على غرار منحة  املضمون  عليها 
    123للجراايت والضمان اإلجتماعي  ويصرّي النزاع خارجا عن والية هذه احملكمة. 

الزايدات يف األجور يستوجب تطبيق نظام قانوين للجراايت على حن  - تقاعد وذلك ابحتساب  النصوص طلب مراجعة جراية  و ما تضّمنته 
 124اجلاري هبا العمل يف هذا النطاق وخيرج ابلتايل عن والية احملكمة اإلدارية. 

إاثرة مسؤولية وزارة الصّحة العمومية بسبب امتناعها عن تسديد مستحقات املعين ابألمر بعنوان التقاعد إىل صندوق الضمان اإلجتماعي    -
  1996جوان    3املؤرخ يف    38من القانون عدد    2تنضوي حتت اإلستثناء الوارد ابلفقرة الثانية من الفصل    تنفيذا حلكم إلغاء قرار العزل عن العمل،

اريّة ابلّنظر يف املتعلق بتوزيع اإلختصاص بني احملاكم العدلّية واحملكمة اإلدارية وإحداث جملس لتنازع اإلختصاص، ممّا يفضي إىل إختصاص احملكمة اإلد
  125النزاع.

 القسم التاسع: الّنزاعات اإلنتخابّية:  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 يف  يرجع الطعن يف القرارات اليت تصدرها اهليئات الفرعّية لإلنتخاابت خبصوص رفض ترسيم القائمات اإلنتخابّية ابلّنظر، إىل القضاء العديل  -
وإىل   اإلبتدائي  عن  الطور  خيرج  لإلنتخاابت  فرعّية  هيئة  طرف  من  قائمة  ترسيم  شرعّية  يف  الطعن  فإّن  وعليه  اإلستئنايف،  الطور  يف  اإلداريّة  احملكمة 

 126اختصاص قاضي جتاوز السلطة إبتدائّيا. 

ضمن    - ترسيمها  سحب  أو  قائمة  ترسيم  قبول  خبصوص  لإلنتخاابت  الفرعّية  اهليئات  تّتخذها  اليت  القرارات  املّتصلة تندرج  القرارات  زمرة 
ة العاّمة للمحكمة اإلداريّة،  ابلعملّية اإلنتخابّية واليت يرجع إختصاص النظر فيها إىل اهليئة القضائية املختّصة ابلبّت يف نتائج اإلنتخاابت املتمثّلة يف اجللس

  127لتعّهد للّنظر يف الدعوى .ممّا يصرّي الدعوى املاثلة يف غري طريقها قانوان لعدم اختصاص قاضي جتاوز السلطة اب

 
   2012جانفي  23بتاريخ  124210احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  119

   2012جانفي  23بتاريخ  124169احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  120

   2012ديسمرب  31بتاريخ  124814احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  121

   2012ديسمرب  31بتاريخ  124436احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  122

  2012جوان  18بتاريخ  124806احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  123

   2012نوفمرب   6بتاريخ  125245احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  124

  2012ماي  24بتاريخ  120554احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  125

   2012ماي  10بتاريخ  124975احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  126
   2012أفريل  30بتاريخ  124974احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  127
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واملتعلق ابنتخاابت اجمللس الوطين التأسيسي للجلسة العامة إختصاص   2011ماي    10املؤرخ يف    2011لسنة    35أسند املرسوم عدد    -
    128النظر يف الطعون املرفوعة ضد النتائج األولّية لإلنتخاابت دون سواها وذلك يف أجل مثان أربعني ساعة من اإلعالن عنها. 

الوطين    - اجمللس  النتخاابت  املرتشحة  القائمات  ترسيم  رفض  نزاعات  خصوص  يف  الصادرة  اإلداريّة  للمحكمة  اإلستنافّية  الدوائر  أحكام 
أفر  وقد  اإلداري  القضاء  مرفق  بسري  مّتصلة  أحكاما  وإّّنا  السلطة  جتاوز  دعوى  طريق  عن  للطعن  قابلة  إداريّة  مقّررات  تعترب  ال  املالتأسيسي  شرّع دها 

     129خبصوصيات تتمّثل يف كوهنا حمرزة على قّوة اّتصال القضاء لصبغتها الباتّة وال تقبل أّي وجه من أوجه الطّعن.

 :القسم العاشر: تطبيق تقنية كتل اإلختصاص الّتشريعّية
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 130ال ختتّص احملكمة اإلدارية ابتدائيا يف الدعاوى املتعلقة ابإلنتزاع من أجل املصلحة العمومية.   -

واحليطة    - ابلتقاعد  املتعلقة  النزاعات  تشّتت  جتّنب  من  يفرضه  مبا  القضاء،  سري  جهة  يقتضي حسن  من  اإلداري  القضاء  بني  اإلجتماعية 
رارات إداريّة والقضاء العديل من جهة أخرى، أن تتخّلى هذه احملكمة عن الّنظر يف الدعاوى املتعلقة ابلنطاق املذكور حىت وإن كانت ترمي إىل إلغاء ق 

        131سلطات.حّفت هبا أو تسبّبت يف نشأهتا وذلك لفائدة صاحب كتلة اإلختصاص طبق ما يعود إليه من 

املنافع     - ومستحقي  االجتماعي  الضمان  صناديق  بني  الناشئة  النزاعات  مجيع  يف  للّنظر  إختصاص  كتلة  العدلية  احملاكم  إىل  املشرع  أسند 
اإلجتم وللضمان  للجراايت  القانونية  األنظمة  تطبيق  عند  األعوان  إليها  ينتمي  اليت  اإلدارات  أو  واملؤجرين  واجلراايت  استثناه االجتماعية  ما  عدا  اعي 

    132القانون صراحة والذي جيب أن يؤّول على حنو ضّيق حفظا الختيارات املشرّع وإانرة لسبل الطعن أمام املتقاضي. 

خبصوص املطالب الرامية إىل إلغاء املقّررات   1996جوان    3املؤرخ يف    1996لسنة    38التحجري الوارد ابلفصل الثالث من القانون عدد    -
   133أو اإلذن أبيّة وسيلة من الوسائل اليت من شأهنا تعطيل سري املرفق العمومي، إّّنا هو موّجه حصرا إىل احملاكم العدلّية. اإلداريّة

   134التعويض عن األضرار الناجتة عن حادث عربة راجعة لإلدارة خيرج عن والية احملكمة اإلداريّة ويرجع ابلّنظر إىل القضاء العديل.   -

يف النزاعات الناجتة عن حودث الشغل واألمراض املهنّية وجرب األضرار النامجة عنها مهما كان مقدار الطّلب أو موضوع   اختصاص الّنظر  -
 135الدعوى موكل لقاضي الناحية. 

الن  - إطار والية شاملة مبا يف ذلك  الديوانّية يف  النزاعات  للّنظر يف كافّة  العديل  اجلهاز  لفائدة  اختصاص  املشرّع كتلة  املتعلقة  أسند  زاعات 
   136ابحلجز املسّلط على البضاعة اجملهولة املصدر. 

أسند املشرّع، مبقتضى قانون توزيع اإلختصاص بني جهازي القضاء العديل والقضاء اإلداري، إىل احملاكم العدلّية النظر فيما ينشأ من    -
العمومية ذات   املؤسسات  العمومّية مبا يف ذلك  املنشأة  بني  أو  نزاعات  أو حرفائها  املنشآت  والتجاريّة من جهة وأعوان هذه  الصناعّية  الصبغة 

   137الغري . 
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النزاعات   - النزاع مندرجا ضمن  الذي جيعل  القانون، األمر  العائلي إبجراءات خاّصة ضبطها  الّلقب  الطعن يف قرار جلنة  املشرّع  لقد خّص 
    138ها للمحاكم العدلّية. املتعلقة ابحلالة املدنّية اليت أٌسند إختصاص الّنظر في

الناشئة عن أسند املشرّع، مبقتضى جمّلة اإللتزامات والعقود وجملة املرافعات املدنية والتجاريّة، إىل القضاء العديل اختصاص الّنظر يف الدعاوى    -
 139العقاريّة. إبرام العقود وتنفيذها ومبقتضى جمّلة احلقوق العينّية اختصاص الّنظر يف النزاعات ذات الصبغة 

 :القسم احلادي عشر: إعمال احملكمة للمعايري فقه القضائّية لإلختصاص

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

اإلدارة مدينة من أجل أعماهلا طاملا أّن موضوع الدعوى ال يتعّلق ابلطعن يف مقّرر إداري أو الّنظر يف عقد إداري و أنّه ال يرمي إىل جعل    -
اإلداريّ  الصبغة  إىل  يفتقد  أنّه  أنشطتها، فضال عن  أحد  ترتّبت عن  أضرار غري عاديّة  أجل  أو من  أذنت هبا  أشغال  أجل  أو من  الشرعّية  فإّن  غري  ة، 

   140الّدعوى خترج عن دائرة اختصاص هذه احملكمة. 

إىل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية فإّن هذا املعيار ال يكفي لوحده إلضفاء   لئن كان صندوق ضحااي حوادث السيّارات يرجع ابلنظر  -
أمام احملاكم العدلية للتعويض الصبغة اإلدارية على النزاع ابعتبار أنّه يتعّلق بتطبيق قانون التأمني وكيفّية تدّخل الصندوق املذكور يف نزاع املسؤولية املدنّية  

املرسوم عدد  للمتضّرر يف حاالت حّدده لفائدة ضحااي حوادث   1962أوت    30املؤرخ يف    1962لسنة    23ا  املتعلق إبحداث صندوق ضمان 
تنقيحها ابلقانون عدد    1962نوفمرب    27املؤرخ يف    1962لسنة    60السيّارات املصادق عليه ابلقانون عدد   التأمني مبقتضى  بعد جمّلة   86وفيما 

وهو موضوع ال يرجع ابلّنظر إىل اختصاص القاضي اإلداري    175إىل    172حتديدا أحكام الفصول من  و   2005أوت    15املؤرخ يف    2005لسنة  
   141لتعّلقه بتطبيق أحكام القانون اخلاّص وهو معيار من بني معايري توزيع اإلختصاص بني احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية. 

املنازعة ال  - منشأة عمومّية يف  أو  الّنظر وجود مؤّسسة عمومّية  اختصاص  أّن  إذ  فيها  العدلّية ابلّنظر  احملاكم  اختصاص  إىل   يؤول ابلّضرورة 
    142العاّمة.  ينعقد للمحكمة اإلداريّة كّلما اّتضح أّن النزاع توّلد عن تدّخل املؤسسة العمومية يف إطار مرفق عمومي مستعملة بذلك صالحيات السلطة

العموم   - املباين  أو  املنشآت  العام وتوظيفها يف نطاق تصريف مرفق عمومي أو وضعها على ذّمة نشاط  رجوع ملكّية  القانون  ية إىل ذوات 
وى اإلداريّة اليت  يستهدف الصاحل العام من شأنه أن يضفي على املنازعة الرامية إىل مساءلة اإلدارة تعويضيّا، من أجل األضرار الناشئة عنها، صبغة الدعا

 143ة الدوائر اإلبتدائية للمحكمة اإلداريّة. ينعقد إختصاص الّنظر فيها لفائد 

طاملا أّن رفض إرجاع وثيقة مظروفة مبلف قرض ال خيرج عن جممل تصرّفات مؤسسات القرض وأنّه مل يثبت للمحكمة أّن النزاع الناشئ بني    -
، فإّن الدعوى ابتت تفتقر لكّل ما من شأنه أن املّدعي والبنك املّدعى عليه يندرج يف إطار تسيري مرفق عمومي ابستعمال صالحيات السلطة العاّمة 

    144يضفي عليها الصبغة اإلداريّة وخيرجها عن أنظار هذه احملكمة. 

إللغاء ال يرتّتب عن مطالبة وزير العدل بفتح حتقيق لتشخيص أخطاء قانونّية ارتكبتها احملكمة العقاريّة توّلد قرار إداري قابل للطعن فيه اب  -
ا أّن وزارة  احملكمة  طاملا  احملاكم مبا يف ذلك  الصادرة عن خمتلف  القضائّية  األحكام واألعمال  تتضّمنها  اليت  األخطاء  لعدل ال سلطة هلا يف تشخيص 
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لف درجاهتا الّنظر مبخت  العقاريّة وتبقى تلك األحكام قابلة للطّعن فيها مبختلف أوجه الطّعن العاديّة أو اإلستثنائّية، وذلك فقط أمام اهليئة القضائّية ذات
      145وحسب الّنصوص اإلجرائّية املعمول هبا عمال مببدإ الفصل بني الّسلط واستقاللّية العمل القضائي عن العمل اإلداري.

املنشآ  - اليت تكون فيها  النزاعات  أّن احملكمة اإلداريّة ال تكون خمتّصة ابلّنظر يف  اعتبار  تنازع اإلختصاص على  ت استقّر فقه قضاء جملس 
احملدث الّنصوص  مبقتضى  إليها  عهد  الذي  العمومي  املرفق  بتنفيذ  تعّلقت  إذا  إالّ  طرفا  للمالحة،  التونسّية  الشركة  فيها  مبا  هلالعمومّية،  اقرتن  ة  ومىت  ا 

 146 .األخرىابستخدامها إلمتيازات السلطة العاّمة ، ويكون عندئذ القضاء العديل خمتّصا ابلّنظر فيما عداه من النزاعات 

 :القسم الثاين عشر: اختصاص احملكمة تعقيبّيا
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

احلّق يف  - وإّّنا هي من مكّوانت أصل  اإلجرائّية  املسائل  األحكام وآبجال ممارستها من  الطعن يف  أوجه  بتحديد  املتعلقة  القواعد  تعترب    ال 
ملطعون فيه، وجتد هذه القاعدة سندها يف وجوب محاية احلقوق املكتسبة  الطعن وتبقى بطبيعتها تلك خاضعة إىل الّنصوص املنطبقة يف اتريخ احلكم ا

  2ساسي عدد  للمتقاضني من انحية ويف ضرورة احملافظة على إستقرار الوضعيات القانونية واستمراريتها من انحية أخرى، وطاملا مل يتضّمن القانون األ
تنّص على تطبيق مقتضياته على األحكام النهائّية الصادرة عن الدوائر اإلستئنافية قبل   أحكاما إنتقالّية صرحية 2011جانفي  3املؤرخ يف  2011لسنة 

 147من قانون احملكمة اإلداريّة. )قدي ( 6صدوره فإّن تلك األحكام تبقى خاضعة ملقتضيات الفقرة األخرية من الفصل 

 والّشكليّةالمبادئ المقررة في المسائل اإلجرائيّة  : الباب الثاني

 املبادئ املتعّلقة بشروط القيام بدعوى جتاوز الّسلطة واإلجراءات املرتبطة هبا:   :القسم األّول 
 الّشروط اخلاّصة ابملقّرر اإلداري املطعون فيه: : الفرع األّول

 وجود املقّرر اإلداري: :الفقرة األوىل

 احملكمة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التّالية :  خلصت
 يف يؤثّر شأنه أن  ومن تنفيذيّة من شروط قبول دعوى جتاوز الّسلطة وجود قرار صريح أو ضمين صادر عن جهة اإلدارة وتكون له صبغة   -

 قرار  إستصدار أو بصدور هبا القيام قبل  الّنزاع إنعقاد يفيد ما امللف  أوراقمن   يربز  إذامل القبول بعدم حريّة  و تكون الّدعوى للمّدعي، القانوين املركز
  148.اإلداريّة ابحملكمة املتعّلق من القانون  الثّالث الفصل معىن على ابإللغاء للطّعن قابل إداري

بتجاوز السلطة أو أّن ما استند إليه العارض جاء  قرار إداري حمدد يكون قابال للطعن   ضد توجه مل الدعوى   أن  امللف أوراق من تبني إذا  -
القانوين ينال من مركزه  املدعى عليها ألي قرار إداري  اختاذ اجلهة  فإنّه  فاقدا للدعامة وغري كاف للداللة على   فاقدة تكون الدعوى  نّ أب  جدال ال، 

 149. قبوهلا بعدم احملكمة وتصرح ملوضوعها
 150. اإلداري الذي يكون انفذا ومؤثرا يف املركز القانوين للمدعي زمن البت يف دعوى جتاوز السلطة اإللغاء ال يتسلط إالّ على القرار  -
يف أول جوان   املؤرخ 1972 لسنة 40 عدد ابلقانون  احملدثة السلطة جتاوز دعوى  أن  اعتبار على نشأته منذ احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -

 151. عدم رجعية القوانني بدإ تستهدف إال املقررات الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ وذلك عمال مبواملتعلق ابحملكمة اإلدارية ال  1972
 

   2012أكتوبر  18بتاريخ  127526احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  145
   2012ديسمرب  6بتاريخ  124117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  146
  2012نوفمرب  5بتاريخ  312583القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  147
 2012جويلية   14بتاريخ  19311/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012نوفمرب  26بتاريخ  124175دد القضّية عاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  148
 2012ديسمرب  14بتاريخ  123834القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  149
 2012جوان  6بتاريخ  121976القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  150
 2012 مارس  9بتاريخ  18785/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012نوفمرب  2بتاريخ  121878و 19919/1القضيّتني عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  151
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 152. ابإللغاء للطعن وقابال القانوين مركزه يف مؤثرا قرارا ئينش ال االختصاص صاحبة السلطة غري ىلإ خطأ مطلبه العارض توجيه -

 إدارية منفصلة جيوز قرارات تعترب ال له وتنفيذا العقد شروط إىل ابالستناد اإلدارية العقود ماّدة يف اإلدارة تّتخذها اليت القرارات أو جراءاتاإل -
 الّنظر ألنّ  بذاته كيان مستقل هلا ابلتايل وليس التعاقدية اباللتزامات تّتصل وقرارات  اجراءات هي بل طة،السل جتاوز  دعوى إطار يف ابإللغاء فيها الطعن

 153. الكامل إطار القضاء يف إاّل  عنها الناشئة الّنزاعات يف الّنظر يقبل وال العقد جوهر يف الّنظر إىل يؤول فيها

القرار القاضي برفض متكني معاقد اإلدارة من مثن الصفقة هو قرار متصل ابلعقد الذي يتأسس عليه وال يستقّل عنه بكيان خاص وترتيبا  -
املنازعة يف   فإن  ذلك  إطار  على  الكامل وحتديدا يف  القضاء  تندرج يف ابب  وإّنا  اإلدارية  القرارات  إبلغاء  املتعّلقة  العامة  األحكام  إىل  شأنه ال ختضع 

   154. الدعاوى املتعّلقة ابلعقود اإلدارية

تلك العقود يضبط مبقتضى النصوص  قرارات فسخ عقود اإلنتداب ابلوظيفة العمومية تعّد من القرارات املنفصلة عن العقد ضرورة أّن حمتوى    -
 155. القانونية والرتتيبية وأّن العون العمومي يكون يف إطارها يف وضعية قانونية تطغى فيها الصبغة الرتتيبية على الطابع التعاقدي

اإلدارة ،2009ديسمرب غرّة من بداية القانوين السنّ  لبلوغه الّتقاعد على أحيل املّدعي أنّ  امللفّ  أوراق من ثبت طاملا  - جتاه  فإّن صمت 
 القانوين الذي حتّدد مركزه مؤثّر يف إداري لقرار ئمنش غري يغدو مالزم، لرتبة ترقيته قصد 2011 جوان 22 بتاريخ  املّدعي إليها وّجهه الذي املطلب
 156.أعلى رتبة إىل ترقيته دون  حيول هوو  الّتقاعد على إحالته قرار  مبوجب

 األخرية طاملا أّن هذه القضية هذه نشر أثناء انعقد قد يكون  اإلدارة وبني بينه النزاع فإن  مباشرة احملكمة هذه إىل طلبه رفع املّدعي توىل مىت -
 157.ابإللغاء للطعن قابل إداري مقرر توّلد لعدم الدعوى قبول بعدم تدفع مل

القرار   من  - إىل  ميتد  الطعن  فإن  القضّية  نشر  أثناء  آخر  بقرار  املنتقد  للقرار  اإلدارة  تعويض  صورة  يف  أنّه  احملكمة  هذه  قضاء  يف  املقرر 
 158. اجلديد

أحكام   الّتأسيسي أنّ  الوطين اجمللس إبنتخاابت واملتعّلق 2011 ماي 10 يف املؤرّخ 2011 لسنة 35 عدد  املرسوم أحكام من يستخلص   -
 إداريّة مقّررات تعتربالّدوائر اإلستئنافّية للمحكمة اإلداريّة الّصادرة يف نزاعات رفض ترسيم القائمات املرتّشحة إلنتخاابت اجمللس الوطين الّتأسيسي ال  

 على حمرزة كوهنا يف تتمّثل خبصوصّيات املشرّع وقد أفردها اإلداري القضاء مرفق بسري مّتصلة أحكاما وإّّنا الّسلطة جتاوز دعوى طريق عن للطّعن قابلة
 159.الطّعن أوجه من وجه أي تقبل وال الباتّة، لصبغتها القضاء اّتصال قّوة

 ابإللغاء  للطعن قابال إداراي مقررا يشكل العام للطريق املخصصة املساحة يف تنازل عقد تقدي  شرط على البناء يف الرتخيص  تعليق -
 160. أبحكامه للمخاطب القانوين  املركز يف  ومؤثر تنفيذي مقرر كونه  حال

دأب عمل هذه احملكمة على جواز قبول النظر يف بعض الدعاوى دون وجود قرار إداري سبق توّلده قبل رفع النزاع أمامها، إال أهنا قّيدت    - 
 161. إداري قابل للطعن ابإللغاء وتولّيها مباشرة اخلوض يف موضوعهاهذه اإلمكانية بشرط عدم دفع جهة اإلدارة برفض الدعوى شكال لعدم وجود قرار 

 مواصفات املقّرر اإلداري: :الفقرة الثانية
 

 2012جوان  6بتاريخ  121910القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  152
 2012 ماي  29بتاريخ  18476/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ماي  29بتاريخ  18475/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  153
 2012 ديسمرب  27بتاريخ  18642/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  154

 2012 مارس 26بتاريخ  122211القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  155
 2012جويلية  14بتاريخ  124493القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  156
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121655القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  157
 2012مارس  26بتاريخ  19585/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  158
 2012جوان  18بتاريخ  124839القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  159
 2012جويلية  14بتاريخ  28811احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد  160
 2012 ديسمرب  27بتاريخ  120014القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  161
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 القوانني مبقتضى من سلطة هلا مبا وامللزمة املنفردة إرادهتا عن اإلدارة جهة من تعبريا ميّثل الذي القرار هو ابإللغاء للطعن القابل اإلداري القرار -

 162. معنّي  قانوين مركز تغيري أو إحداث قصد والرتاتيب
 القانوينيف املركز  مؤثّرا يكون  أن  يف أساسا تتمّثل اخلصائص  بعض  فيه تتوفّر أن  جيب احملكمة هذه لدى ابإللغاء للطعن القابل اإلداري القرار -

 163.أخرى سلطة  تدّخل دون  قانونية أاثرا وحيدث خمتصة سلطة عن وصادرا ابألمر للمعين
 سلطتها ممارسة اإلدارة من يستدعي ال أنه ضرورة الطعن ابإللغاء ابلتايل وال يقبل للمدعي القانوين املركز على  أتثري له ليس الكاشف القرار -

 164. اختذته بشأنه سبق وأن  الذي القرار مبحتوى ابألمر املعين إعالم على يقتصر دوره إنّ  بل
 تسليط تفضي إىل ال واليت جانبهم يف معاينتها مّتت اليت اإلخالالت تدارك على حثّهم قصد منظوريها إىل اإلدارة توّجهها اليت اإلنذارات  -

أتثريها يف املركز القانوين  لعدم الطعن ابإللغاء  تقبل ال اليت التمهيدية األعمال قبيل من تعدّ  التنبيه موضوع اإلخالالت تدارك عدم جزاء ترتيب أو عقوبة
 165. للمعنيني

 ميكن اإلدارية اليت القرارات ضمن تندرج ال معني قانوين أثر حتقيق هبا تقصد ال واليت لألفراد اإلدارة توّجهها  اليت العمل راتمذكّ  أو التنابيه  -
 املاّدية بوضعيته أو هبا املوّظف املستهدف حبقوق املساس شأهنا من وليس ابألمر للمعين القانوين املركز على مباشرة تؤثّر مل أهّنا طاملا ابإللغاء فيها الطعن

  166. املعنوية أو
 هي ابإللغاء بل  للطعن قابلة إدارية قرارات  املطلق يف تعترب ال عهدهتا يف الذي العام املرفق  وتسيري لتنظيم اإلدارة تتخذها اليت اإلجراءات   -

 شخصيا هتّمه اليت الرتتيبية متّس بوضعيته أن  شأهنا من كانت إذاالّ إ فيها يطعن أن املرفق ذلك تسيري على الساهرة اإلدارة لعون جيوز ال داخلية إجراءات
 167. هلا خيضع اليت األساسية األنظمة مبقتضى له املخّولة حبقوقه متسّ أو  املهين مساره وهتمّ 

 طرف املصادقة عليها من غاية إىل تظل أهنا ضرورة عليها املشروعية رقابة بسط دون حيول ال للقانون  املخصصة اجملاالت يف املراسيم صدور -
 168. ابلنسبة إىل األوامر ذات الصبغة الرتتيبيةالسلطة التشريعية قرارات إدارية خاضعة للطعن ابإللغاء أمام القاضي اإلداري متاما مثلما هو الشأن 

متّس من   حبيث هبا للمخاطبني موّجهة آمرة لقواعد تضمنها مدى على السلطة جتاوز بدعوى للطعن اإلدارية واملذكرات املناشري قابلية وقفتت  -
 169. وأعواهنا يف التعامل معهماملراكز القانونية للمتعاملني مع اإلدارة ابعتبارها تصبح سند اإلدارة 

القانوين يف ومؤثرا وتنفيذاي 170إدارية مادة يف  صادرا ابإللغاء  املستهدف القرار يكون أن السلطة جتاوز  دعوى  قبول شروط  من   -  املركز 
 171. للمشمول به
 من التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري جيعلصدور قرار عن وزير الفالحة أثناء سري التحقيق يف القضية يقضي ابملصادقة على مثال     -

 172.الفالحة املذكور وزير قرار إىل ميتد الفالحية العقارية الوكالة هبا قامت اليت التحضريية ابألعمال املتعلق القرار إىل املوجه الطعن

إصدار   إعادة هلا جيوز أنه  وعلى سابقة وضعية على عنها الصادر القرار مفعول اإلدارة سحب جواز عدم على احملكمة هذه قضاء استقر فقه  -
 173.القرار امللغى من قبلها يف إطار تصحيحه شريطة أن يسري القرار اجلديد من اتريخ صدوره ال من اتريخ القرار امللغى

 
 2012فيفري  29بتاريخ  18420/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  162
 2012ماي  24بتاريخ  121561احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012ماي  29بتاريخ  19431/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  163
 2012ماي  18بتاريخ  120838القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  164
 2012فيفري   9بتاريخ  18938/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  165
 2012نوفمرب  2بتاريخ  19404/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  166
 2012جويلية  14بتاريخ  19311/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  167
 2012جويلية  4بتاريخ  124153احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  168
 2012 نوفمرب 14بتاريخ  18985/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  169
 2012 أفريل 17بتاريخ  122212القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  170
 2012 أفريل 17بتاريخ  122197القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012 أفريل 17بتاريخ  122212القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  171
 2012ديسمرب  4بتاريخ  17483/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   172
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مبناسبة عالقة تعاقديّة من انحية اإلذن هبا أو إبرامها ال يكون قاضي اإللغاء خمتّصا ابلّنظر يف الطعون املوّجهة ضّد القرارات اإلداريّة الصادرة   -
ولي  الشرعّية  مبنيّا على خرق  إليها  املوّجه  الطعن  العقد وكّلما كان سبب  املنفصلة عن  القرارات  يف حدود  إالّ  إهنائها  أو  اعتمادها  ما هو  أو  س على 

 174مشمول إبرادة الطرفني . 

 فيها: تعّدد املقّررات املطعون  : الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 عّدة يف إلغاء املصلحة نفس للطاعن كانت إذا إالّ  مستقلة عريضة مبقتضى إداري مقّرر كل يف الطعن يقع أن  اإللغاء قضاء يف األصل  -
 175. املنتقدة املقّررات بني كافة مشرتك موضوع يف البت إىل ترمي الدعوى كانت أو متينة رابطة فيها املطعون  املقررات بني توجد كانت أو مقررات

تلك  وثيق بني ارتباط وجود صورة يف إال واحدة عريضة ضمن إداري قرار  من  أكثر يف الطعن قبول عدم ىعل احملكمة هذه عمل استقر   -
 موضوع إىل البّت يف ترمي كانت الدعوى أو متينة رابطة بينها توجد كانت أو أكثر أو مقّررين إلغاء يف املصلحة نفس للطاعن كانت إذا أو املقررات
 177. وأنه يف غياب هذه الصورة يتم النظر يف أول هذه القرارات ترتيبا  176 املنتقدة القرارات كافّة بني مشرتك

 امتداد على جواز استقر احملكمة هذه قضاء فقه أن  إالّ  واحدة دعوى صلب إداري مقرر من أكثر يف الطعن إمكانية عدم املبدأ اقتضى لئن -
نفس الحقة تواريخ يف تتخذ عندما خاصة الدعوى عريضة صلب فيه املطعون  ابلقرار الصلة وثيقة للقرارات الطعن القانوين  وهلا  املركز  على  التأثري 

 178. للمّدعي ويكون معه من املتعذر تسوية النزاع دون البت يف شرعيتها

كانت  الذكر أو يف املوايل القرار ضدّ  قائمة تغدو فإهّنا القانونية اآلجال خارج أحدها يف الطعن متّ  قرارات ضدّ  موجهة الدعوى كانت مىت  -
 الثاين الطلبالنظر يف   متر إىل فإهّنا قبوله بعدم التصريح إىل انتهت إذا أو األّول الطلب يف ابلنظر خمتصة غري احملكمة وكانت طلب من أكثر تشمل
  179. املقّدمة الطلبات أو فيها املطعون  القرارات بني العالقة يف للبحث احلاجة دون  وذلك

 180. القرار الذي يليه إىل موجها الطعن اعتبار إىل يؤدي الذكر يف األول  القرار يف الطعن آجال فوات  -

 خاصة يف إلغائهما مشرتكة  مصلحة للعارض فإنّ  قرار  لكل ابلنسبة املطلوبة اجلهات اختالف إبعتبار منفصلني  بقرارين الدعوى تعلقت لئن  -
جييز األمر ،مسكن حتسني ومنحة معوزين جراية يف متمثلة للحياة وامللحة األساسية ابحلاجيات يتعلق األمر وأنّ  نفس   يف فيهما النظر الذي  إطار 

 181. الدعوى
 :  املتعّلقة بشخص املّدعيالّشروط :  الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 2012نوفمرب  2بتاريخ  18223/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   173
  2012فيفري  9بتاريخ  1/ 13278احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  174

 2012جوان  29بتاريخ  28684القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  175
يف   176 الصادر  اإلبتدائي  عدد  احلكم  اإلبتدائي و   2012فيفري    29بتاريخ    18629/1القضّية  يف    احلكم  عدد  الصادر  احلكم  و   2012جويلية    11بتاريخ    19194/1القضّية 

 2012مارس  9بتاريخ  121555القضّية عدد اإلبتدائي الصادر يف 
احلكم اإلبتدائي  و   2012ديسمرب    31بتاريخ    121774القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و   2012مارس    9بتاريخ    18095/1القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف   177

 2012 أفريل 17بتاريخ  19901/1ة عدد القضيّ الصادر يف 
 2012جويلية  14بتاريخ  121771القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  178
 2012نوفمرب  2بتاريخ  19404/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  179
 2012ديسمرب  31بتاريخ  19560/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  180
 2012 مارس  9بتاريخ  17543/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  181
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القائ   - توفرها يف جانب  تقدير مدى  وأّن  تلقائيا  تثريها ولو  أن  احملكمة  العام ويتعني على  النظام  متعلقات  القيام من  م  الصفة واملصلحة يف 
 182.ابلدعوى يتم يف اتريخ رفع الدعوى

 183. القيام  اتريخ يف تكون  ابلدعوى القائم يف واملصلحة الصفة شرط توفّر ملدى اإلداري القاضي مراقبة  -

 يف الصادرة املقّررات كلّ  إىل رقابتها ومتتّد مبقتضاها هبا احملكمة تستأثر املشروعية لتحقيق دائمة وسيلة كانت الّسلطة وإن جتاوز  دعوى  -
 شرط هبا القائم يف تتوفّر أن  جيب  هلذا ذلك،  يف يرغب  شخص  أيّ  من هبا جيوز القيام اليت املفتوحة ابلدعوى املقابل يف ليست أهّنا إالّ  اإلدارية، ةادّ ـامل

 184.  املصلحة

 كان ينتمي إليها ممّا تنتفي  من املقّرر يف قضاء هذه احملكمة أن إحالة العون العمومي على التقاعد تؤّدي إىل إنقطاع عالقته مع اإلدارة اليت  -
  186. الفعلية للعمل وابملمارسة 185املهين  مبساره املتعّلقة القرارات يف الطعن يف مصلحة كلّ  وابلتايل صفة كلّ  املذكور العون  عن معه

املصلحة يف   ينزع مما ابإلدارة عالقته قطع  إىل تؤدي التقاعد على العمومي العون  إحالة - الصفة وكذلك  املطالبة حبقوق  عنه  الطعن بغرض 
 188. ومن بينها احلق يف الرتقية 187 تتصل مبركزه القانوين كعون مباشر لديها

 مبقتضى هنائيا القانوين مركزه حتدد  الذي يتعذر معه ترقية املوظف مما،  املعنية اإلدارة إطارات يف  فعلي شغور  سد يف يتمثل الرتقية من اهلدف -
 189. للمصلحة ضرورة أّن تقدير مدى توفر هذا الشرط يتم يف اتريخ تقدي الدعوى ذلك مفتقرا بعد ابلدعوى قيامه ويصري التقاعد على اإلحالة قرار

 كعون  فقدانه لصفته من ذلك يستتبع وما ابلوظيف صلته فقد أن  بعد ابلرّتقية للمطالبة بدعواه قام وأنّه الّتقاعد على أحيل املّدعي أنّ  طاملا  -
 190.ابلرّتقية صفة للمطالبة أليّ  فاقدا يكون  فإنّه ، الّداخلي األمن لقّوات العام األساسي الّنظام من  69الفصل معىن على عمومي

 لغائهإ من مصلحة مباشرة له تكون  أن أي فيه املطعون  ابلقرار الصلة وثيقة تكون  أن جيب االلغاء بدعوى القائم يف توفرها الواجب املصلحة -
  191. واملشروعة املباشرة الشخصية املصلحة شرط توفر إداري قرار إلغاء دعوى  لقبول يشرتط أنّه ذلك

البناء  هبا اليت يوجد املنطقة طبيعة يف ابخلصوص التمّعن مع حبالة  حالة يتمّ  العمرانّية املاّدة يف املندرجة القرارات يف الطّعن يف املصلحة تقدير - 
الرّتخيص وحجمه   الّضرر موضوع  زاعم  عّقار  وبني  بينه  الفاصلة  املسافة  إىل  وابلّنظر  احلدود  192وصبغته  نفس  وداخل  املنطقة  بنفس  الّشاكي  إقامة  و 

 193. البلديّة ال تكفي لوحدها إلحرازه على شرط املصلحة الّشخصّية واملباشرة لطلب إلغاء تلك القرارات

والبناء  زاعم بني الفاصلة واملسافة املستقبلي ونشاطها املنطقة طبيعة حبسب يتم العمرانية املادة يف املصلحة ركن توفر مدى تقدير  - الضرر 
 194. املزمع إنشاؤه

 
 2012أفريل  24بتاريخ  123320القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012جويلية  14بتاريخ  125646القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  182
 2012مارس  6بتاريخ  19315/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  183
 2012جوان  28بتاريخ  124126القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ديسمرب  31بتاريخ  123151القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  184
 2012ديسمرب  31بتاريخ  123155القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  185
 2012ديسمرب  31بتاريخ  123517القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  186
الصادر يف   187 اإلبتدائي  يف     و   2012فيفري    11بتاريخ    121797عدد  القضّية  احلكم  الصادر  اإلبتدائي  عاحلكم  احلكم  و   2012ديسمرب    27بتاريخ    123630دد  القضّية 

 2012ديسمرب  27يخ بتار  123705القضّية عدد اإلبتدائي الصادر يف 
 2012أفريل  12بتاريخ  123072القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  188
 2012ديسمرب  28بتاريخ  29392القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  189
 2012ديسمرب  14بتاريخ  124215القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  190
 2012جوان  28بتاريخ  124126القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  191
 2012جوان  6بتاريخ  18527/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ديسمرب  31بتاريخ  121241القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  192
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121241القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  193
 2012جويلية   14بتاريخ  19747/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012نوفمرب  30بتاريخ  122634دد القضّية عاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  194



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

26 

ترخيص  للمطالبة إبلغاء القيام يف والصفة املصلحة ينزع أن  شأنه من ليس العقار أرضية ملكية بنفي قضائيا فيه حسم استحقاقي نزاع وجود  -
 195. ّل ثبوت ملكية الطاعن للعلو اّلذي ميتد فوقه البناءظ يف البناء يف 

 املصلحة من شرط التثبت  نفسها ويقتضي تلقاء من احملكمة تثريها واليت العام النظام متعلقات من القائم لدى واملصلحة الصفة من التثبت -
احلصول عليها من وراء رفع   أو إىل محايتها  ابلدعوى القائم يرمي اليت واملشروعة والشخصية الثابتة املعنوية أو املادية املنفعة أو احلق عند التوقف القيام يف

 196. دعواه إىل القضاء

 وشخصية اثبتة معنوية أو مادية منافع أو حقوق يقتضي وجود الذي املصلحة شرط من يستمد اإللغاء دعوى يف القيام يف الصفة شرط  -
 197.فيه املطعون  إلغاء القرار خالل من عليها احلصول أو محايتها إىل املّدعي يهدف ومشروعة

 إبلغاء  للمطالبة القيام يف والصفة املصلحة ينزع أن شأنه من ليس العقار أرضّية ملكّية بنفي قضائيّا فيه حسم استحقاقي نزاع وجود   -
 لوحدها تكفي اليت اجلوار  صفة مينحه ممّا له املالصقة احملاّلت كذلك البناء  فوقه ميتدّ  الذي للعلوّ  الطاعن ملكّية  ثبوت ظلّ  يف  البناء  يف الرتخيص 

 198. األرضي الطابق  لذلك البناء يف املتداخل  ترخيص  إلغاء طلب يف  واملصلحة الصفة  بقيام 

 199.اإلجراءات أمام القاضي اإلداري ال توجب أن يكون توكيل اخلصام حبجة عادلة -

 :  : الّشروط املتعّلقة بشخص املّدعي عليه  الفرع الثالث

 : ةالتالي ئانتهت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املباد

 استقصائية سلطة  من به يستأثر ما نطاق السلطة يف  جتاوز  ولقاضي للتصحيح قابل شكلي  خلل  هو عليها املدعى اجلهة حتديد يف اخلطأ   -
 200.خبصوص اجلهة اإلدارية املعنية ابلنزاع االلتباس لتجنب وذلك عليها املدعى اجلهة بتحديد بنفسه يقوم أن  الدعوى توجيه يف

 املّدعي عناها اليت اجلهة  عن بصرف الّنظر  وذلك  الّدعوى توجيه  سلطة  اإلداري للقاضي ختّول  الّسلطة جتاوز  لدعوى املوضوعّية الصبغة   -
 .201بدعواه 

سلطات  القاضي  مينح الذي اإلستقصائي الطابع تكتسي الذاتية احلقوق وقضاء املوضوعي القضاء ماديت اإلدارية يف احملكمة أمام اإلجراءات -
 أيضا تكتسي خوهلا القانون وهي  واسعة يف جمال التحقيق للبحث عن احلقيقة ابملبادرة جبمع احلجج وهتيئة القضية للفصل بواسطة كل الوسائل اليت

الفصل  أن  ضرورة دعواه بعريضة املدعي عينه الذي  ابلطرف التقيد دون  ابلنزاع املعنية األطراف إىل الدعوى بتوجيه القاضي فيه يتكفل توجيهيا طابعا
 ومل العريضة من نسخة تبليغه أو خصمه ابستدعاء إلزام أي اإلبتدائي  الطور يف املدعي كاهل على جتعل اإلدارية مل احملكمة قانون  من بعده وما  42

طور التحقيق مهمة توجيه الدعاوى إىل اجلهات املعنية  يف اإلدارية احملكمة إىل  صراحة أوكلت   أهنا بل خلصومه املدعي حتديد عدم عن  جزاء أي ترتب
 202.ابلنزاع

 الّشروط املتعّلقة بعريضة الّدعوى: :  الفرع الرابع 

 :  حمتوى العريضة : الفقرة األوىل

 
 2012أفريل  12بتاريخ  28202و 28172القضيتني عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  195
 2012جوان  21بتاريخ  17717/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  196
 2012جويلية  14بتاريخ  19747/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657دد القضّية عاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  197
 2012أفريل  12بتاريخ  28202و 28172احلكم االستئنايف الصادر يف القضيتني عدد  198

 2012 جويلية 13بتاريخ  16581/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  199

 2012جويلية  13بتاريخ  18291/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  200
 2012جوان  6بتاريخ  121085ة عدد القضيّ احلكم اإلبتدائي الصادر يف  201
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122587القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  202
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

لوضوح    ضماان العربّية ابلّلغة حمّررة الّدعوى عريضة تكون  أن  وجواب تقتضي لديها الّتقاضي إجراءات أنّ  احملكمة هذه قضاء يف املقّرر من  -
 بتقدي  شاهبا الذي اخللل  الّتحقيق مرحلة خالل يتدارك مل أنّه األوراق من وثبت الفرنسّية ابلّلغة الّدعوى عريضة حّرر املّدعي أنّ  ثبت وطاملا املنازعة،
 203. وإلزامه مبصاريفها   شكال دعواه رفض تعنّي  للغرض، احملكمة قبل من عليه الّتنبيه رغم العربّية، ابلّلغة حمّررة تصحيحّية عريضة

 ن القيامإف  عليها املّدعى واجلهة فيه املطعون القرار خبصوص مقاصده ابستجالء تسمح وال  دة حمدّ  وغري غامضة املدعي طلبات كانت طاملا  -
 204.االدارية احملكمة قانون  من  37الفصل حكامأل اخمالف يغدو بذلك

 ذلك عن  امتنع هنّ أ الّ إ  ووضوح دقة بكل طلباته وحتديد عريضته ابمضاء وذلك القيام جراءاتإ يححتص  بوجوب عياملدّ  مطالبة متت طاملا  -
 205.يتعني التصريح برفض الدعوى شكالف ،رغم التنبيه عليه 

هذه    عمل فإنّ  فيه املطعون  القرار من بنسخة الّسلطة جتاوز دعوى عريضة ترفق أن  اإلداريّة احملكمة قانون  من 36 الفصل اقتضى لئن  -
 يف عليها احلصول املتقاضني  بوسع  ليس وأنّه الواثئق تلك ملثل احلافظة هي  اإلدارة أنّ  طاملا الوثيقة تلك  من اخلالية العرائض  قبول على استقرّ  احملكمة

 206. عليها املنطبقة والّنصوص املنازعة مناط حتديد له ختّول اإلداري للقاضي املخّولة اإلستقرائّية الّصالحيات أنّ  كما احلاالت تلك

 وعلى عرض  األطراف من واحد كل  ولقب اسم على  الّدعوى عريضة حتتوي أن اإلدارية احملكمة قانون  من  36  الفصل أحكام أوجبت -
 207. املستندات والطلبات وتكون مصحوبة ابملؤيدات وعلى للوقائع موجز

القاضي حبكم ما ميلكه   صالحيات صميم يف يدخل وقصدا حقيقة  هبا القائم ومراد وضعها حقيقة وبيان  الدعوى تكييف أن املسلمات من -
 208.من سلطة استقصائية  يف توجيه دعوى جتاوز السلطة واستبيان مقصد املّدعى من رفعها

 احملكمة  اإلدارية  قانون  من 36 ابلفصل  عليه املنصوص النحو على ومقراهتم وألقاهبم املدعني أمساء من خالية الدعوى عريضة وردت  طاملا  -
 209.دون مواصلة إجراءات التحقيق يف القضية فإنه يتعني رفض الدعوى شكالمما حال 

 210. دقّتها عدم أو غموضها صورة يف ابلدعوى القائم طلبات أتويل له ختّول واسعة بسلطات السلطة جتاوز قاضي يتمّتع -

 ال طلباهتم  يف   النظر وكان  مشرتكة القائمني مصلحة كانت مىت إال اجلماعية الدعوى تقبل ال أنه اعتبار على  احملكمة هذه  قضاء فقه استقر  -
 211.يستوجب فحص كل وضعية على حده

 إجراءات  نأ ابعتبار وختمها القضية يف التحقيق إجراءات استيفاء بعد هبا املدىل التقارير اعتماد عدم على  احملكمة هذه قضاء فقه  استقر -
حدود ما أاثروه وانقشوه يف    يف إالّ  مالحظاهتم إبداء املرافعة جبلسة  لألطراف جيوز  ال  هنّ أو  كتابية إجراءات ابألساس هي احملكمة هذه لدى التقاضي

 212.من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 51مذكراهتم على معىن الفصل 

 االستدعاء ذلك توجيه اتريخ ثرإ تقارير تقدي  هلم جيوز  ال مبا املرافعة جللسة األطراف استدعاء خالل من القضية يف التحقيق يتجسم ختم -
  213. إليهم

 
 2012نوفمرب  26بتاريخ  124281القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  203
 2012فيفري  11بتاريخ  125290القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  204
 2012أكتوبر  24بتاريخ  125367القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  205
 2012نوفمرب  1بتاريخ  124750القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  206
 2012جويلية  14بتاريخ  19589/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  207
 2012جوان  18بتاريخ  121820القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  208
 2012نوفمرب  26بتاريخ  125807القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  209
 2012مارس  9بتاريخ  18525/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  210
 2012فيفري  14بتاريخ  125296قضّية عدد الاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  211
  2012فيفري  3بتاريخ  121808القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  212
  2012فيفري  3بتاريخ  121808القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  213
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جلسة   وأنّ  سيما ال ابجللسة  املعينة ابلقضااي املتعّلقة الردّ  مذكرات قبول دون  حيول لألطراف املرافعة جلسة انعقاد مبوعد اإلعالم توجيه  -
هبا  املذكرات املدىل يف  ومناقشته إاثرته مّتت ما حدود يف للرتافع اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 51الفصل أحكام صريح حسب خمصصة املرافعة

   214. انعقادها قبل

 إمضاء العريضة:  : الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
التنبيه عليه   ووضوح دقة بكل طلباته وحتديد عريضته إبمضاء وذلك القيام إجراءات يححتص  عن املدعي عا امتن   - التصريح   يؤول إىلرغم 

 215. برفض الدعوى شكال
 هذه عمل فإنّ  فيه املطعون  القرار من بنسخة الّسلطة جتاوز دعوى  عريضة ترفق  أن  اإلداريّة احملكمة قانون  من 36 الفصل اقتضى لئن  -

 يف عليها احلصول املتقاضني بوسع ليس وأنّه الواثئق تلك ملثل احلافظة هي اإلدارة أنّ  طاملا الوثيقة تلك من اخلالية  العرائض  قبول على استقرّ  احملكمة
 216.احلاالت تلك

 :  إجراءات وآجال القيام :اخلامس  الفرع

 : اإلعالم ابملقّرر املطعون فيه : الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 املعين متكن   بصورة وحمتواه القرار عناصر مجيع على مشتمال يكون أن جيب  اآلجال الحتساب به يعتد  الذي اإلدارية ابلقرارات اإلعالم  -

 217.إن كان لذلك وجه فيه العيب مواطن  وحتسس معرفته جيب ما بكل واإلملام القانوين مركزه حتديد من مرابأل
مكّوانته   جلميع شامال ابلقرار املعين علم فيها يكون  اليت واإلستثنائّية الّنادرة احلاالت  يف إالّ  اليقيين العلم نظريّة إعتماد من القضاء ضّيق  -

 218. اآلجال إحتساب إنطالق خيّول مبا واثبت كاف وبشكل وفحواه
 صورة التسري اآلجال القانونّيةهذه الإذا مّت الّتنصيص قانوان على وسيلة معيّنة للّنشر أو اإلعالم جيب أن تلتزم اإلدارة بذلك اإلجراء، ويف    -

 219. الّتاريخ  ذلك  من إالّ 
 حصول سابق على قرينة  يكون  اء الالبن  أشغال يف الشروع جمرد فإنّ   البناء، يف الرتخيص  بقرارات الغري إعالم لسبل ضابط تشريع غياب يف  -

مباشرة   هبا إعالمهم يثبت مل طاملا  للغري ابلنسبة مفتوحة القرارات  تلك يف الطعن آجال تبقى الغرض، وابلتايل يف بلدي ترخيص  على ابألشغال القائم
 220. إعالما كامال أو حصول علم يقيين هلم بشأهنا

 221.الّسلطة جتاوز بدعوى القيام آجال احتساب منه ينطلق صحيحا إعالما يعد   منه  نسخة ابلقرار املعين ُمساكن تسّلم -
 أوجبها اليت ابلصيغة فيه التقيد عدم أو به القيام عدم  صورة يف شرعيتها من ينال ال اإلدارية القرارات الختاذ الحقا إجراء بوصفه اإلعالم   -

 هبا اآلجال تبقى مفتوحة طاملا مل حيصل اإلعالم بتلك القرارات أو مل يتم اإلعالم  هذه  الطعن ابعتبار أنّ وإّنا يقتصر أتثريه على احتساب آجال   القانون 
 222. قانوان املستوجبة الصيغ طبق

 
 2012فيفري   1بتاريخ  19352/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  214
 2012أكتوبر  24بتاريخ  125367القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  215
  2012 نوفمرب  1بتاريخ  124750الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  216

 2012جانفي  26بتاريخ  27934و 27910القضّيتني عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  217
 2012مارس  9بتاريخ  120880القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  218
 2012مارس  9بتاريخ  120880القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  219
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  220
 2012نوفمرب  14بتاريخ  124264القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  221
 2012نوفمرب  14بتاريخ  19134/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ديسمرب  14بتاريخ  121473القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  222
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 223. اثبتاابملقرر يف اتريخ حمدد يكون معه العلم  العلم حيصل أن  جيب القيام آجال الحتساب منطلقا فيه املطعون  ابملقرر اإلعالم ليكون   -
 علم يقيين  على كان  املّدعي أن  معه يفرتض مما القرار لذلك ومتواصال متكررا تنفيذا يعترب فيه املطعون  القرار عن املنجرة اآلاثر استمرار   -

 224. لصدوره األوىل األشهر منذ القرار لذلك املادي ابلوجود
 بنسخة ابألمر املعين مد يف املتمثلو   هبا الكامل اإلعالم  اتريخ من انطالقا السلطة جتاوز بدعوى اإلدارية املقررات يف الطعن آجال تسري    -

  225النهائية  صيغته يف صدوره بعد القرار ذلك  بفحوى إعالمه يف املتمثل  الكايف اإلعالم اتريخ من ابتداء ، ذلك تعذر وإذا فيه املطعون  القرار من
 226. وابلسلطة املصدرة له

 227. ابلقرار املطعون فيه ال أتثري له على شرعيته إال يف خصوص عّد آجال التقاضي اإلعالم  -
كافيا وال ميكن    إعالما  يعدّ  ال العلمي والبحث العايل التعليم وزارة  إطارات من عليه الشطب مت  أبنه الصدفة مبحض علم أبنه العارض إفادة   - 

 228. إلحتساب آجال التقاضي عتماده كمنطلق او  اقانوني  اإعالماعتباره 
 آجال تبقى  الغرض، وابلتايل يف بلدي ترخيص  على ابألشغال القائم  حصول سابق على قرينة يكون  ال البناء أشغال يف الشروع جمرد  -

 229. بشأهناعالما كامال أو حصول علم يقيين هلم إمباشرة  هبا عالمهم إ يثبت مل  طاملا للغري ابلنسبة  مفتوحة القرارات تلك يف  الطعن
 230. ال إبمضاء املعين ابألمراآلجال إال إذا كان مذيّ  احتساب املطعون فيه يف القرار تبليغ مبحضر يعتدّ  ال   -

 : آجال القيام بدعوى جتاوز الّسلطة: الفقرة الثانية
 : منطلق عّد اآلجالأ( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :   خلصت
 231.القضاء برفض الدعوى شكال يؤول إىلاتريخ خارج أجل الشهرين املوالني لتوّلد قرار الرفض الضمين يف قيام املدعي   -
الرفض الضمين ويفتح للمعين ابألمر ابب التظلم منه أو  عنه  يتولد الشهرين تفوق ةمدّ  اإلاثرة مطلب حيال الصمت اإلدارية السلطة مالزمة    -

 232. الطعن فيه بدعوى اإللغاء يف أجل الشهرين الذي يعقبه
املقرر   وليس به ابإلعالمتكون   اإلداري املقرر يف ابإللغاء الطعن آجال احتساب يف العربة   - الطعن ابإللغاء يف  بتاريخ صدوره وأن آجال 

 233. اتريخ ثبوت علمه ابلقرار  مفتوحة ابلنسبة إىل الغري املتظلم وال تسري يف حقه إال انطالقا مناإلداري تبقى 

 234.تلقائّيا إاثرهتا احملكمة على يتعنّي  اليت العام الّنظام متعّلقات من الّسلطة جتاوز بدعوى القيام آجال -

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122820القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  223
 2012أفريل  24بتاريخ  126079القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف   و 2012فيفري  14بتاريخ  125267عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  224
احلكم اإلبتدائي  و  2012جوان  15 بتاريخ  122741عدد  القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012نوفمرب  1تاريخ ب 122909القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  225

 2012جوان  15بتاريخ  122742القضّية عدد الصادر يف 
 2012مارس  9بتاريخ  122763القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  226
 2012نوفمرب  14بتاريخ  19134/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  227
 2012جوان  15بتاريخ  122741القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  228
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 229
 2012فيفري  24بتاريخ  28479احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد  - 230
 2012أفريل  13بتاريخ  126772القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  231
 2012أفريل  24بتاريخ  126333القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012أفريل  24بتاريخ  126332عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  232
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121468القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  233
احلكم اإلبتدائي  و   2012سبتمرب    17بتاريخ    128420دد  القضّية عاحلكم اإلبتدائي الصادر يف    و  2012جوان    15بتاريخ    124736عدد    القضّيةاحلكم اإلبتدائي الصادر يف   234

 2012جوان  15 بتاريخ 123016القضّية عدد الصادر يف 
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 توجيه اتريخ  من يكون  القيام آجال احتساب فإن  املثارة القرارات زمرة يف يدخل والذي املنتقد ابلقرار املّدعي لتوصل اثبت اتريخ غياب يف  -
 235. القرار الستصدار سعى مبقتضاه الذي للمكتوب املدعي

 :  جتديد املطالبة (ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 شريطة آجال التقاضي أتثري على دون  هبا املطالبة تكرار جيوز اليت املستمرة احلقوق زمرة ضمن يندرج ابألمر للمعين الوضعية تسوية طلب -
  236.الغرض يف مقدم مطلب آخر من بداية اآلجال هذ هب التقيد

أن يكون حمرتما  بدّ  ال احملكمة هذه لدى  الدعوى رفع  أنّ  إالّ  بشأهنا  املطالبة تكرار ميكن  اليت املستمرّة احلقوق ضمن تندرج الرتقية كانت لئن -
 237. املعنّية اإلدارة من القانون املتعّلق ابحملكمة اإلدارية انطالقا من اتريخ آخر مطلب وّجه يف الغرض إىل مصاحل 37لآلجال املنصوص عليها ابلفصل 

يتول  - مل  اإلدارة فإنّ  ابلدعوى، القيام قبل سالح مسك رخصة من متكينه رفض يف جديد قرار  إلاثرة مطلب  تقدي  املّدعي طاملا   رفض 
 أو قانوين سبب  أي لعدم ظهور وذلك السابقة القضية موضوع للقرار أتييداي اقرار  سوى يكون  أن  يعدو ال الراهنة القضية نشر أثناء لطلبه االستجابة

 238. السابق ابلقرار مقارنة جديد واقعي

 239. القرار التأييدي الذي يؤّكد قرار الرفض الضمين ال ميّدد آجال الطعن -

هو   األسبق اترخيا املطلب أي الّتقاضي آجال  الحتساب فحسب األّول  املطلب اإلعتبار بعني األخذ يقع املسّبقة املطالب تعّدد صورة  يف  -
 ابملطلب الطّعن إالّ  آجال يف احتساب يُعتدّ  وال القيام آجال متديد شأنه من ليس املسّبقة املطالب تكرار أنّ  إذ اآلجال، سراين  ملراقبة وحده املعتمد
 240.األّول

ابلرفض   رد صريح صورة يف  حىت خبصوصها املطلب  تكرار  جيوز اليت املستمرة احلقوق من  هي مسكن حتسني ومنحة معوزين جبراية املطالبة  -
 241. من قبل اإلدارة املعنية

 :  انعقاد الّنزاع (ج 

 إقرار املبدأ التّايل: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل  خلصت

 األخرية هذهطاملا أّن  القضية هذه نشر أثناء انعقد قد يكون  اإلدارة وبني بينه النزاع ن إف مباشرة احملكمة هذه إىل طلبه رفع املّدعي توىل مىت  -
 242.ابإللغاء للطعن قابل إداري مقرر توّلد لعدم الدعوى قبول بعدم تدفع مل
 : الدعاوى املبّكرة( د  

 : ةالتالي ئداخلصت احملكمة اإلدارية يف هذه املادة إىل إقرار املب

 
 2012جويلية  14بتاريخ  125736القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  235
 2012مارس  8بتاريخ  124068القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  236
 2012ديسمرب  31بتاريخ  123482القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  237
 2012مارس  26بتاريخ  123969القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  238
 2012أكتوبر  30بتاريخ  127184القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  239
 2012أكتوبر  16بتاريخ  128110القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  240
 2012 مارس  9بتاريخ  17543/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  241

 2012ديسمرب  31بتاريخ  121655القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  242
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 مل وما إاثرة القرار على شهرين أجل  مرور قبل الدعوى يف القضاء عدم شريطة املبكرة الدعاوى يف النظر قبول على  احملكمة عمل استقر   -
 تعرب أو ابألمر املعين قبل من املقدم اليها  املسبق ابملطلب املضمنة للطلبات مبقتضاه تستجيب صرحيا قرارا األجل ذلك خالل املعنية اإلدارية اجلهة تتخذ

 243. إزاءه موقفها عن فيه
 اإلداري القرار لصدور الضمين القانوين امليعاد مضي بعد فيها احلكم يصدر أن  شريطة السلطة جتاوز قضاء يف املبّكرة الدعوى قبول  يتمّ   -
 244.املطعون فيه

 املطلب املسبق: هـ(     

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

املنصوص عليه ابلفصل  - األجل  انقضاء  قبل  للمدعي  السلطة  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من37 ميكن  لدى  مطلبا مسبقا  يقّدم  أن 
 جتيب أن دون املسبق املطلب  تقدي  على شهرين مضي ويعترب ابلدعوى القيام أجل  لسراين املصدرة للقرار ويف هذه الصورة يكون تقدي املطلب قاطعا

 وميكن 245املذكور لألجل املوالني الشهرين ظرف  يف ذلك يتم أن على اإلدارية احملكمة إىل اللجوء ابألمر للمعين خيول ضمنيا رفضا عنه املعنية اإلدارة
 للمقررات ابلنسبة وذلك املعنية للسلطة املسبق املطلب تقدي  بعد الواقعة األوىل القانونية الدورة النتهاء املوايل الشهر إىل األجل يف التمديد االقتضاء عند
  246.دورية تفاوضية  جلسات انعقاد رهينة تكون  اليت

بواسطة  يكون    الرتتيبية الصبغة ذات  وامرابأل املتعلقة السلطة جتاوز دعاوى ي تقد أنّ  االدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من  35 ابلفصل ورد  -
 247. حمام لدى التعقيب ويكون املطلب املسبق وجوبيا

 القرارات بقية  ضد املوجهة الطعون  املختلفة عن االجراءات  ببعض  الرتتيبية الصبغة ذات وامرابأل املتعلقة السلطة  جتاوز املشرّع دعاوى  خص  -
   248.مسبق مطلب تقدي  وجوبية بينها ومن االدارية

لدى  املدنية النزاعات يهمّ  الوالية مقاضاة قبل الداخلية وزير  إىل مذكرة برفع املتعّلق اإلجراء   -  على ينسحب وال العديل  القضاء املنشورة 
 249. إطاره يف القيام وإجراءات صيغ بتنظيم احملكمة هبذه املتعّلق القانون  تصّ خي الذي اإلداري القضاء

 املطلب مقام  تقوم ال للبلدايت، األساسي القانون  من 133للفصل  تطبيقا البلديّة، ضدّ  قضّية أيّة رفع قبل  للوايل تقدميها الواجب املذّكرة    -
 املذكور ابلفصل عليها املنصوص اإلشراف  سلطة لدى املسبق اإلسرتخاص أنّ  ذلك اإلداريّة، ابحملكمة املتعّلق القانون  من 37 الفصل معىن على املسبق

 250.اإلداريّة ابحملكمة املتعّلق القانون  صلب  الواردة اإلجرءات حتكمه الذي اإلداري الّنزاع حبال خيصّ  ال

فيها اليت  املدنية ابلقضااي البلدية ضد القيام قبل اإلشراف سلطة لدى التظلم إجراء يتعلق  -  وال العدلية احملاكم أمام  طرفا البلدية تكون 
 251. بتنظيم صيغ وإجراءات القيام فيه اإلدارية ابحملكمة املتعلق األساسي القانون  يستأثر الذي اإلداري القضاء على حبال تنسحب

 
احلكم اإلبتدائي  و  2012  جوان    6بتاريخ    124075القضّية عدد    احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012  نوفمرب   9بتاريخ    19918/1القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف   243

 2012ديسمرب  31بتاريخ  120887دد القضّية عالصادر يف 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122337احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد   244
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122615القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012ماي  14بتاريخ  126707القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  245
 2012ماي  14بتاريخ  126707القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  246
 2012جويلية  4بتاريخ  124153القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  247
 2012جويلية  4بتاريخ  124153القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  248
 2012نوفمرب  14بتاريخ  18453القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  249
 2012ديسمرب  31بتاريخ  120887القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  250
 2012ماي  26بتاريخ  17811/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  251
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 اإلجراءات  خبصوصية اقتضاء للبلدايت األساسي القانون  من 143 ابلفصل عليه املنصوص الشرط استبعاد على احملكمة هذه عمل استقر  -
ال خيص سوى النزاعات  ذكره  املتقدم الفصل وأن  احملكمة هبذه املتعّلق األساسي ابلقانون  عليها واملنصوص لديها السلطة جتاوز دعوى رفع حتكم اليت

 252. املعروضة على حماكم احلق العام 
 يف تشرتك معها  أو عضواي هبا مرتبطة سلطة إىل أو فيه املطعون  للقرار املصدرة السلطة إىل املدعيبه    يتقدم  الذي التظلم هو املسبق املطلب  -

 من متكينها اخلطأ الذي ارتكبته قصد  ابستبداله بعد أن يبصرها بوجهائفها طالبا من خالله أن تعيد النظر يف قرارها إما بسحبه أو بتعديله أو  ظ أتدية و 
 253.اإلداري القاضي إىل اللجوء قبل موقفها مراجعة فرصة

هو   اترخيا  األسبق املطلب أي الّتقاضي آجال  الحتساب فحسب األّول  املطلب اإلعتبار بعني األخذ يقع املسّبقة املطالب تعّدد صورة  يف  -
 ابملطلب  الطّعن إالّ  آجال احتساب يف يُعتدّ  وال ،القيام آجال متديد شأنه  من ليس املسّبقة املطالب تكرار أنّ  إذ اآلجال، سراين  ملراقبة وحده املعتمد
    254.األّول

التظلم  يقدم أن   اشرتطت  من قانون احملكمة اإلدارية  37الفصل من الثانية الفقرة أحكام أن  اعتبار على احملكمة هذه قضاء فقه استقر لئن -
واليت  املختصة   ابلسلطة عضواي مرتبطة  سلطة إىل املرفوع التظلم أنّ  اعتبار على املقابل يف استقر أنّه إالّ ،   فيه للمقرر املطعون  املصدرة اإلدارية السلطة إىل

 255. إليه املشار 37ابلفصل  املشرع يقصدها اليت املسبقة املطالب قبل من يعدّ  وظائفها أتدية يف معها تشرتك
املطالب   وحده احلري  هو اترخيا األسبق األول طلبامل فإن  املسبقة املطالب تعدد صورة يف - لبقية  التفات  الناحية وال  هذه  من  ابإلعتبار 

 256.األخرى املتعاقبة اليت ال أتثري هلا على سراين اآلجال

 : الدعوى العارضة : الفرع السادس

 :  إقرار املبدأ التّايلاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل  خلصت
 جديد يتقدم بطلب أن  الدولة مندوب على إحالتها وقبل القضية نشر أثناء للمدعي اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من   46الفصل أجاز  -

 غري العارضة الدعوى موضوع  املقرر يكون وأن  األصلية ابلدعوى الصلة وثيقة تكون  أن  الدعوى هذه لقبول اشرتط نهأ غري عارضة دعوى  شكل يف
 257. القيام قبل املدعي طرف من به معلوم

 : : سلطات القاضي يف ماّدة جتاوز السلطة الفرع السابع

 إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل  خلصت
يقتصر دوره  التحقيق  - الذي  اإللغاء  قاضي  مشموالت  يندرج ضمن  فيه ال  املطعون  القرار  اليت حفت ابختاذ  والظروف  األسباب  على    يف 

 258. تفحص القرارات اإلدارية
سلطات  القاضي  مينح الذي اإلستقصائي الطابع تكتسي الذاتية احلقوق وقضاء املوضوعي القضاء ماديت اإلدارية يف احملكمة أمام اإلجراءات -

 أيضا تكتسي خوهلا القانون وهي  واسعة يف جمال التحقيق للبحث عن احلقيقة ابملبادرة جبمع احلجج وهتيئة القضية للفصل بواسطة كل الوسائل اليت
أحكام  أن  ضرورة دعواه يضةبعر  املدعي عينه الذي  ابلطرف التقيد دون  ابلنزاع املعنية األطراف إىل الدعوى بتوجيه القاضي فيه يتكفل توجيهيا طابعا

 العريضة من نسخة تبليغه أو  خصمه  ابستدعاء إلزام أي اإلبتدائي الطور يف املدعي كاهل  على  جتعل  اإلدارية مل احملكمة قانون  من بعده وما 42الفصل 
التحقيق مهمة توجيه الدعاوى إىل اجلهات املعنية طور   يف اإلدارية احملكمة إىل صراحة أوكلت  أهنا بل خلصومه املدعي حتديد عدم عن جزاء أي ترتب ومل

 259. ابلنزاع
 

   2012فيفري  23بتاريخ  28315لقضّية عدد ااحلكم اإلستئنايف الصادر يف  252
 2012جوان  6بتاريخ  124075القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  253
 2012أكتوبر  16بتاريخ  128110القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  254
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122587القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  255
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122587القضّية عدد م اإلبتدائي الصادر يف احلك 256
 2012ديسمرب  14بتاريخ  123963القضّية عدد  ر يف احلكم اإلبتدائي الصاد 257
   2012نوفمرب  20بتاريخ  125270القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  258
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122587القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  259
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املعطيات  فيها وتتوفر النزاع  ملوضوع تستجيب دامت ما العدلية احملاكم قبل  من هبا املأذون  االختبارات اعتماد على  احملكمة هذه دأبت  -
 260.املادية والعناصر االساسية للتقدير

 261. خذ ابلعناصر القانونية أو الواقعية اليت تطرأ الحقا االدارية يتم يف اتريخ صدورها وال جيوز األتقدير شرعية القرارات  -
 قصىأو ،   شرعيتها من تنال ال االشراف االخالالت الالحقة لصدور القرارات االدارية ومنها عدم عرض تلك القرارات على مصادقة سلطة  -

 262. تنفيذها مرحلة يف تنحصر اثرهاآ
 263.القرارات هاته  بشرعّية املساس عنها يرتّتب اليت اجلوهريّة الشكلّية اإلخالالت من يعدّ  ال رتيب لعدد اإلداريّة القرارات تضّمن عدم -
 264.شرعّيته على تؤثّر أن  شأهنا من ليس فيه املطعون  ابلقرار اإلعالم مسألة -
 265. للمحكمة استبدال السند الواقعي الغري السليم الذي أّسست عليه اإلدارة قرارها ابلسند الواقعي السليم الثابت من أوراق امللف جيوز  -
 266.عليها املنطبقة والّنصوص املنازعة مناط حتديد اإلداري للقاضي املخّولة اإلستقرائّية ختّول الّصالحيات -
ة للمخاطبني هبا حبيث تنال هقابلّية املناشري واملذكرات اإلداريّة للطعن فيها بدعوى جتاوز السلطة على مدى تضّمنها لقواعد آمرة موجّ   تتوّقف-

   267من املراكز القانونية للمتعاملني مع اإلدارة ابعتبارها تصبح سند اإلدارة وكذلك أعواهنا عند التعامل معهم. 
ول دون التوسع يف الطلبات أو إضافة طلبات جديدة مىت وجدت رابطة وثيقة مبوضوع الدعوى األصلية لتتخذ مبدأ رسوخ الدعوى ال حي-

 268.اجلديدة شكل الدعوى العارضة  الطلبات
الصبغة  -  املّدعي عناها اليت اجلهة عن  الّنظر  بصرف وذلك الّدعوى توجيه سلطة اإلداري للقاضي الّسلطة جتاوز لدعوى املوضوعّية ختّول 

 .269بدعواه
 العامة املصلحة اهداف من هدف حتقيق قصد حمددة  وضعية يف معني اجراء ىلإ داريةاإل السلطة جلوء يف ابإلجراءات االحنراف عيب يتمثل  -

 270. الغاية لتلك املشرع وضعه مغاير اجراء اتباع عليها كان  حني يف
املعروضة   النفي أو اإلثبات وسائل خمتلف بني يرجح أن ذلك يف وله إليها اإلستناد متّ  اليت الوقائع صحة لتقدير السلطة كلّ  اإلداري لقاضيل -

 271. أمامه
 : متفرقات : الفرع الثامن

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 .272.اإلداريّة احملكمة قانون  من  32الفصل من الثّانية الفقرة ألحكام ومطابقا صرحيا جاء طاملا الطّرح مطلب قبول يتعنّي  -
التحقيق الذي   إجراء لتنفيذ منه ضمنيا رفضا يعد بذلك، القيام دون  حالت اليت األسباب بيان  عن وإحجامه ابخلرباء العارض اتصال عدم -

 273. أذنت به احملكمة
 274. بطرح القضية لتعذر مواصلة التحقيق فيها القضاء سوى احملكمة يسع ال هفإنّ  اإلختبار، إجناز على يتوقف الدعوى يف احلكم أن  طاملا -

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   260
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   261
 2012جوان  15بتاريخ  123676احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   262
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124817احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  263
 2012نوفمرب  14بتاريخ  124265احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   264
 2012جويلية  14بتاريخ  19173/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   265
 . 2012 نوفمرب  1بتاريخ  124750الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  266
   2012نوفمرب  14بتاريخ  1/ 18985احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  267
  2012جوان   6بتاريخ  1/ 17271دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية ع 268
  2012جوان  6بتاريخ  121085عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية  269
 2012ديسمرب  28بتاريخ  120421احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  28بتاريخ  121857االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  احلكم 270
 2012جوان  6بتاريخ  122221عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية 271
 2012أكتوبر  30بتاريخ  126370القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012مارس  8بتاريخ  124251القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  272
 2012ماي  2بتاريخ  120843القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  273
 2012ماي  2بتاريخ  120843القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  274
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ميكن   ال  واليت التحقيق أثناء املقررة اإلجراءات استيفاء عن وتقصريه  هبا القائم إحجام نتيجة القضية يف التحقيق مواصلة تعذر إىل ابلنظر  -
 275. يتجه احلكم بطرح القضيةه فإنّ  ،بدوهنا مواصلة النظر يف املنازعة 

 كانت ملحوظاته  وإن  احلكمية، للهيئة كرئيس جمّددا فيها النظر إعادة عليه حيّجر فإنّه القضية، يف رأيه عن  أفصح أن  الدولة ملندوب سبق إذا -
الفقرة اخلامسة من   18والفصل   والتجارية  املدنية املرافعات جملة من 248 الفصل ألحكام تطبيقا وذلك احلكمّية، اهليئة األحوال من حال أبيّ  قّيدت ال

 276. قانون احملكمة اإلدارية

 املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة يف الّطور اإلبتدائي:   :  القسم الثاين
 تكريس احملكمة ملبادئ مقّررة مبقتضى النّص القانوين:   : الفرع األّول

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

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 مل  هفإنّ  ابلتعويض   املتعلقة الدعاوى يف التعقيب أو اإلستئناف لدى حمام إانبة اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 36 الفصل جبو أ لئن  -

  277القاضي. من ببادرة أو تلقائيا هبا القائم قبل من لتصحيحها اجملال فسح شأنه من مبا أساسها من بطالهنا الناحية هذه من اختالهلا على يرتب
 القابلة الشكلية اإلخالالت من يعد اإلدارية قانون احملكمة  من 35 الفصل ملقتضياة طبقا التعقيب أو اإلستئناف لدى حمامي اانبة عدم -

 278بصفة آلّية . شكال الدعوى رفض  عنها يرتّتب ال واليت للتصحيح
 على اإلستئناف  لدى أو التعقيب لدى مرسم حمام إبانبة وذلك قيامه بتصحيح املدعي مطالبة القضية يف التحقيق نطاق يف احملكمة تويل  -

 279. شكال الدعوى يؤّدي إىل رفض  عليه التنبيه رغم ذلك عن اإلدارية وإحجامه احملكمة قانون  من 35الفصل معىن
 املوّجهتني له  املراسلتني مبوجب حمام إانبة ملطلب اإلستجابة عن إحجامه فإنّ  قضائّية إعانة من متكينه املرافعة جلسة أثناء املّدعي طلب  لئن  -

 280.شكال ابلرّفض  حريّة دعواه جيعل احملكمة من
تكون  لدى  أو التعقيب لدى حمام إانبة فإنّ  اإللغاء قضاء إطار يف تندرج ال  الدعوى كانت  مىت  - عدم    عن  ويرتتب وجوبية االستئناف 

 281. احرتامها رفضها
من   35الفصل  صريح حسب  الّسلطة جتاوز دعوى إالّ  يشمل ال حمام إانبة من اإلعفاء وأنّ  التعويض  قضاء صلب  تنصهر الّدعوى أنّ  طاملا  -

 282.، فإنّه يّتجه التصريح برفضها شكالقانون احملكمة اإلدارية

 شرط القيام ضّد املكّلف العاّم بنزاعات الّدولة: :  الفقرة الثانية
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل خلصت

 يهم الدولة  بتمثيل املتعلق1988   مارس 7 يف املؤرخ 1988 لسنة 13 عدد القانون  من  األول الفصل مبقتضى عليه املنصوص البطالن   -
افتتاحها ووصوال إىل  عريضة من  انطالقا نشرها من مراحل  مرحلة أي  يف  الدولة بنزاعات العام املكلف  ضد الدعوى توجيه فيها يتحّقق مل  اليت احلاالت

 283. اتريخ حجزها للمفاوضة والتصريح ابحلكم فيها
 

 2012مارس  5بتاريخ  14129/1د القضّية عد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  275
   2012فيفري  24بتاريخ  28221القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  276
  2012ديسمرب  31بتاريخ  28418القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  277
 2012جويلية   4بتاريخ  19557/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  278
 2012مارس  9بتاريخ  123884القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2201نوفمرب  20بتاريخ  122616دد القضّية ع اإلبتدائي الصادر يف احلكم  279
 2012نوفمرب  26بتاريخ  125010القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  و 2012نوفمرب  9بتاريخ  124561عدد القضّية احلكم اإلبتدائي الصادر يف  280
 2012جويلية  11بتاريخ  18916/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  281
 2012ديسمرب  31بتاريخ  123047القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  282
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28630القضّية عدد ئنايف الصادر يف احلكم اإلست  283
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 وجوب توّفر شرطي األهلّية والصفة: :  الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 284. احلكم بطالع ذلك  على التنصيص  يّتجه فإنّه القضية، يف  البت قبل حقه يف املقام ترشد طاملا -
وال  للمحكمة  ابلنسبة يقينية غري الوفاة تكون  ابألمر املعين وفاة حجة غياب يف هفإنّ  ،انئبه هو  ابلدعوى القائم وفاة خرب مصدر كان لئن  -

 285. ميكن ابلتايل أن ترتب على ما تضمنه تقرير انئب املدعي يف هذا اخلصوص أية نتيجة قانونية
عن  نيابته  يفيد وما املدعني مورث  وفاة حجة مقدّ  أبن ابلدعوى القيام إجراءات تصحيح القضية يف التحقيق  أثناء املدعي انئب  توىل طاملا  -

 286. ه يتجه رد الدفع املتعلق إبنعدام الصفةفإنّ  ،الورثةمجيع 
ترّشد القاصر وعدم أهلّيته    يفيد عدم ما بتقدي  مشروط ذلك أنّ  إالّ  الشرعي ولّيه بوصفه األخري هذا حقّ  يف التقاضي القاصر لوالد جيوز -

 287. للدفاع عن مصاحله بنفسه
عدمه لديهما والصفة األهلية شرطي توفّر مدى من التثّبت دون  حيول هماحقّ  يف املقام هوية يفيد ممّا القضية ملف خلوّ  -  للقيام   من 

 288.األمر الذي تغدو معه الدعوى حريّة ابلرفض شكال على ذلك األساس ،ابلقضية
 األعمال اإلدارية  كل يف متثيله ويتم واإلداري املايل واالستقالل املدنية ابلشخصية تتمتع عمومية مؤسسة عليه املدعى املستشفى كان لئن  - 

املتعلق ابلتنظيم الصحي،   1991 جويلية29   يف املؤرخ 1991 لسنة 63 عدد  القانون  من 18 الفصل أحكام وفق  مديرها قبل من واملدنية والقضائية
الدولة يف حق وزارة الصحة ابعتبارها سلطة اإلشراف من جهة    ذلك ال حيول دون أحقية املدعية يف القيام ابلدعوى ضد املكلف العام بنزاعات  فإنّ 

 289. ابملستشفى  التعيني واإلنتداب والتأديب ابلنسبة لألعوان العاملني
 لصعوبة التمييز  وابلنظر وابلتايل،  للصحة العمومي املرفق تسيري يف افهاإلشر  اخلاضعة اإلستشفائية واملؤسسات العمومية الصحة وزارة تشرتك  -

الوزارة واملستشفى  جواز  على  احملكمة هذه قضاء فقه استقر فقد ،  املرفق ذلك  من للمتضررين التقاضي سبل تسهيل وهبدف املسؤوليتني بني مقاضاة 
 290. للمحكوم عليه حبسب احلالةابلتضامن أو إحدامها فقط مع ضمان حق الرجوع ابلدرك 

 الضرر ذلك عنه املرتّتب العمل كان  إذا أو عنه املسؤولة واجلهة الضرر عنه ترّتب الذي السبب حتديد فيها  يصعب اليت ابحلاالت يتعّلق فيما -
 على اإلبقاء مع األخرى  دون  إحدامها مساءلة أو ابلتضامن مقاضاهتما جيوز فإنّه ووزارة الصّحة العمومّية، للصّحة العمومية املؤسسة فيه اشرتكت قد

 291. للصحة العمومي املرفق تسيري يف معها تشرتك اليت األخرى اجلهة على ابلدرك الرجوع يف حّقها
 يف حىت بعهدهتا مناطا وصيانتها هبا العناية واجب كان   ماكلّ  هلا املالكة املعنوية الذات على لحتمّ  العمومية  املنشآت عن املرتتبة األضرار -

يتجه معه رفض طلب انئب اجلهة املّدعى عليها الرامي إىل إدخال شركة  ممّا  الضرر عن التعويض  عبء إحالة ختص  اتفاقيات إبرام فيها يتمّ  اليت الصورة
 292. التأمني يف املنازعة

 آجال الّتقاضي يف ماّدة الّتعويض:  : الفقرة الّرابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 2012جوان  29بتاريخ  28694القضّية عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف  284
 2012جويلية  11بتاريخ  11481/1القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  285
 2012أفريل  30بتاريخ  16158/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  286
 2012مارس  26بتاريخ  19974/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  287
 2012مارس  26بتاريخ  19974/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  288
 2012ديسمرب  28بتاريخ  120487القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  289
 2012ماي  26بتاريخ  18244/1القضّية عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف و  2012ماي  26خ بتاري  17898/1عدد  القضّية  احلكم اإلبتدائي الصادر يف  290
 2012جويلية  11بتاريخ  28299و 28281القضّيتني عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  291
 2012جوان  21بتاريخ  121974القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  292
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 اإللتزامات جمّلة من 402 ابلفصل الواردة العامة القاعدة  اعتماد جيوز فإنه اإلدارية املسؤولية مادة يف ابلتقادم يتعلق صريح نص  غياب يف -
 293. مخسة عشر عاما مضي بعد تسمع ال الذمة تعمري عن انشئة دعوى  كلّ  أنّ  يف واملتمثلة والعقود

االلتزامات  جمّلة  من 402 ابلفصل الواردة العامة األحكام تطبيق يتعني فإنّه اإلداريّة، املادة يف احلقّ  سقوط أجل حيّدد  خاص نصّ  غياب يف  -
 294. عاما  عشرة مخسة إىل ميتدّ  األجل هذا أنّ  على تنصّ  واليت والعقود

 295. القضية  يف البت حني إىل التعويض  بدعوى القيام يف التقادم أجل يقطع السلطة جتاوز بدعوى القيام -

 تكريس احملكمة لقواعد إجرائّية فقه قضائيّـة:   :الفرع الثاين

 حتديد الطّلبات يف ماّدة الّتعويض: :  الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 296. الّتعويض  إطار قضاء يف مندرجة الّدعوى جيعل يوما  17ملّدة خصمه متّ  ممّا بتمكينه دعواه إفتتاح عريضة صلب املّدعياء إكتف  -

 36الفصل    ملقتضيات مبخالفته الدفع يرد  أن  شأنه من ومؤيدات بواثئق مرفقا منوبه طلبات خالله من حيدد لتقرير العارض انئب تقدي  إنّ   -
 297.دةاعتبار الدعوى جمرّ حيث من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية من 

جتاوز   دعوى  موضوع القرار شرعية عدم على مؤسسة التعويض  دعوى كانت كلما التعويض  ودعوى السلطة جتاوز دعوى بني اجلمع يقبل  -
 298. السلطة

 سلطات القاضي يف ماّدة الّتعويض:  : الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 تفّحص تلك  يعيد أن  التعويض  لقاضي ابلتايل جيوز  وال القضاء، إلتصال مطلق مفعول من  له مبا للكافة، ملزما اإللغاء حكم كان لئن -
 سبب على التعويض  دعوى سند  اإللغاء حكم أصدرت اليتة  احملكم استندت  ما إذا ذلك استثنائيا ميكنه فإنّه ا،ثبوهت مدى يف يبحث أن  أو األفعال
 299. القضاء  اتصال مببدأ  مشمولة غري أهّنا أساس على ابألمر للمعين املنسوبة األفعال صحة يف البت تتول  ومل فيه املطعون  القرار إللغاء شكلي

 نفس توفّر  رهني يكون  ذلك فإنّ  موضوع، كمحاكم اجتهادها وفق السابقة  أحكامها يف العمل به جرى مبا تقضي أن  للمحاكم جاز لئن -
 يف احّتادا يتطلب البعض  بعضها  إىل القضااي ضمّ  أنّ  ذلك من معينة شروط  بتوفّر  إالّ  االجتهادات نفس تطبيق ميكن  وال  امللفات بعض  يف املعطيات
  300. والسبب واملوضوع األطراف

 سري حلسن  القضااي املذكورة لبعضها والقضاء فيها حبكم واحد إبتغاءا  ه إبمكان احملكمة ضمّ يف صورة وجود ترابط بني قضيتني أو أكثر، فإنّ   -
 301. فيها القضاء

 
 2012مارس  6بتاريخ  120042القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  293
 2012مارس  5بتاريخ  127665القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  294
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28781القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  295
 2012نوفمرب  9بتاريخ  124561القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  296
 2012نوفمرب  14بتاريخ  17977/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  297
 2012أفريل  13بتاريخ  18329/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  298
 2012جوان  18بتاريخ  312358القضّية عدد  صادر يف القرار التعقييب ال  299
 2012أفريل  30بتاريخ  312258القضّية عدد صادر يف القرار التعقييب ال  300
 2012جوان   29بتاريخ  28686و 28680 28676القضااي عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  301
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 اإلبتدائي احلكم شاب ما داركت  ،لإلستئناف اإلنتقايل ابملفعول عمال اإلستئناف، لقاضي أنه طاملا احلكم نقض إىل  التعليل ضعف يؤدي  ال -
 302. اإلقتضاء عند الشأن  هبذا نقص  من

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

 وإجراءاته وشكلّياته: أجل تقدمي مطلب اإلستئناف : الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

اتريخ اإلعالم   من قانون احملكمة االدارية أنه جيب تقدي مطلب اإلستئناف يف أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من  60اقتضت أحكام الفصل    -
ابحلكم بواسطة   ابإلعالم ذلك قبل   ابملبادرة أحرص الطرفني قيام صورة ويف القانون  هذا من 58 ابلفصل عليها املنصوص الطريقة وفق احلاصل ابحلكم

  فإنّ  ،عدل التنفيذ 
ُ
 303. معا علم والواقع إعالمهميعاد الطعن يبتدئ من اتريخ ذلك اإلعالم يف حق امل

 59 الفصل  من األوىل الفقرة أحكام أن  ضرورة سالمته من ينال  وال يعيبه ال  اإلدارية للمحكمة األول الرئيس إىل اإلستئناف مطلب توجيه  -
 304. احملكمة كتابة لدى اإلستئناف مطلب  إيداع يتم  أن  اقتضت اإلدارية احملكمة قانون  من

رفض   إىل  ويؤدي اإلدارية احملكمة قانون  من 60 للفصل خمالف فيه املطعون  ابحلكم اإلعالم من الشهر أجل خارج اإلستئناف مطلب رفع  -
 305. شكال اإلستئناف

 306.من قانون احملكمة اإلدارية على امكانية الرجوع يف اإلستئناف 62نص الفصل  -

جوان   3 املؤرخ يف 39 عدد األساسي القانون  مبوجب إال عتشرّ  مل اإلدارية ابحملكمة االبتدائية الدوائر عن الصادرة األحكام استئناف قابلية  -
 حتصنت قد األحكام الصادرة قبل ذلك التاريخ تكون  التنقيح ال يستهدف إال األحكام الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ وتبعا لذلكوأن هذا    1996

 307 .اإلستئناف بشأهنا  قبلال يو  الوسيلة، بتلك الطعن من

القضااي  واثئقها بدفرت وإدراج املذكور الدفرت من القضية على التشطيب إىل يؤدي اإلستئنافية القضااي بدفرت خطأ اعرتاض مطلب تسجيل  -
 308. اإلعرتاضية

 مذّكرة اإلستئناف ومرفقاهتا: :الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 309. اإلستئناف تبليغ املستندات بنسخة من مطلبمن القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية املستأنف أبن يرفق حمضر  61مل يلزم الفصل  -
 من يوما الستني أجل يف فيه املطعون  احلكم من وبنسخة ضده املستأنف إىل تبليغها يفيد وما الطعن أسباب بيان  يف مبذكرة اإلدالء عدم -
 310. اتريخ تقدي مطلب اإلستئناف يؤول إىل التصريح بسقوط اإلستئناف 

 
 2012جوان   29بتاريخ  28584القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف و  2012جوان  29بتاريخ  28686و 28680و 28676القضااي عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  302
 2012جوان  30بتاريخ  29179القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  303
 2012أفريل  28بتاريخ  27467و 27385القضّيتني عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  304
   2012جوان  30بتاريخ  28835القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  305
 2012جوان  29بتاريخ  29152القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  306
 2012جويلية  13بتاريخ  29003القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف و  2012جويلية  13بتاريخ  29002القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  307
 2012ديسمرب  31بتاريخ  29388لقضّية عدد ااحلكم االستئنايف الصادر يف  308
 2012جوان  29بتاريخ  28694القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف و  2012جوان  29بتاريخ  28584ة عدد القضيّ احلكم االستئنايف الصادر يف  309
احلكم االستئنايف    و  2012  جويلية  11بتاريخ    29146عدد  القضّية  احلكم االستئنايف الصادر يف  و   2012مارس    28بتاريخ    28738عدد    القضّيةالستئنايف الصادر يف  احلكم ا 310

    2012ديسمرب  28بتاريخ  29460القضّية عدد الصادر يف 
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 إىل يؤدي اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 61 ابلفصل عليها املنصوص املستوجبة ابملرفقات إظرافها دون  اإلستئناف مبذكرة اإلدالء  -
 .311اإلستئناف  سقوط

اإلستئناف    بسقوط التصريح إىل يؤول االستئناف مطلب  تقدي  لتاريخ املواليني الشهرين ظرف  يف فيه املطعون  احلكم من نسخة تقدي  عدم  -
 312. من القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 61على النحو الذي اقتضاه الفصل 

 من والتثبت  الدفاع يف  حلقه ضده املستأنف ممارسة وضمان  املواجهة  مبدأ احرتام إىل يرمي إجراء هو الطعن مذكرة تبليغ يفيد مبا اإلدالء   -
امللف  مظروفات إىل ابإلستناد به  القيام يتوىل دور وهو الطعن إجراءات سالمة مدى يف للبت القاضي صالحيات صميم يف لذلك يندرجو  التبليغ صحة
 313.رده توفر مىت ملحوظات من  ضده املستأنف يقدمه ما ضوء وعلى

 جتارته أو  مهنته فيه ميارس الذي املكان  أو  عادة فيه يقيم الذي املكان  وهو  األصلي  مبقره ضده للمستأنف التبليغ يتم أن األمور يف األصل   -
أنّ  املذكور، ابلنشاط املتعلقة للمعامالت ابلنسبة املدنية والتجارية مىت مت   غري  املرافعات  الثامن من جملة  الفصل  يعّد أيضا سليما حسب عبارة  التبليغ 

 314.املختار همبقرّ  للشخص أينما وجد أو مىت متّ 

 يقبتطب يتعلق  فيما خمابرته حمل على فيه ينص  بندا عنه الصادر اإلتفاق تضمني يتوىل إذ الشخص  عن يصدر إرادي  فعل هو املقر اختيار- 
رافعات املدنية  ملمن جملة ا  68  الفصل أحكام عليه فتنطبق عنه للدفاع حمام توكيل يتوىل أو خيتاره بعنوان  معه املتعاملني  إعالم يتوىل أو اإلتفاق، ذلك

 315.فيها والتجارية واليت تقتضي أن مقر احملامي يعّد مقرا خمتارا ملنّوبه يف درجة التقاضي اليت هو انئب

 لذلك الالحقة  اإلجراءات بكافة يتعلق فيما للشخص  خمتارا مقرّا يعد ال احملامي مقرّ  فإن  وابلتايل احلكم، بصدور التقاضي درجة تنتهي   -
 مىت احملامي ملكتب التبليغ  بصحة فيقرّ  ، ذلك  خبالف تقضي اليت األطراف إرادة  عن املرتتبة النتائج يستخلص  املقابل يف القاضي أنّ  غري .التاريخ

 نفس نيابة تواصل ثبت مىت أو خمتار، مقرّ ك  احملامي مكتب اختيار جتديد ،  ابحلكم اإلعالم منها وخاصة ،  احلكم لصدور الالحقة اإلجراءات تضمنت
 حصول إىل ابلنظر وذلك للواقع مطابقا كان  خمتارا مقرا مكتبه  اعتماد أنّ  حتقق مىت أو ،اإلستئنايف الطور يف ملكتبه املستندات تبليغمّت   الذي احملامي
 316.فيها اخلوض قبل اإلجراءات رق خب دفع كل وغياب األصل يف اإلجابة

 نّيته عن أعرب منوبه أن  مـىت استبان  إالّ   ذلك بعد ما إىل متتدّ  وال فيها نـائبا كان  اليت القضية يف احلكم صدور مبجّرد احملامي تنقضي نيابة  -
 317. التاريخ  ذلك بعد ما إىل نيابته يف ابلتمادي تكليفه

 كليا معها يستحيل متاما، املتوقعة غري واملالبسات  الظروف من مجلة بتوافر مشروط القضائية اإلجراءات ةمادّ  يف القاهرة القوة نظرية إعمال  -
 أمام اإلدارة تكون  النتيجة، نفس حتقيق شأهنا بديلة من أخرى وسيلة  أي انعدام إزاء وأنّه املثال، سبيل على اإلستئناف ملستندات التبليغ إجراء احرتام
 318.الصور من صورة أبي التبليغ فيها يستحيل وضعية

 قاهرة كقوة  قانوان يكيف ال معطى فهو اآلجال، يف اإلستئناف مستندات إبالغ دون  حال والذي الربيد، أعوان  إضراب وجود فرض على  -
 319. منفذ عدل طريق  عن التبليغ وهو أال إليه اللجوء عن اإلدارة توانت آخر إجراء توافر عند الوسيلة املربئة هذه إعمال ميكن ال أنه ضرورة

 للتثبت قانوان املخولة ابعتبارها  احملكمة إىل وإّنا ضّدها املستأنف اجلهة إىل يكون ال اإلدارية احملكمة قانون  من 61 الفصل مبوجبات اإلدالء -
 .61320الفصل   مبوجبات املستأنف إيفاء ومن القانون  نفس من  60الفصل طبق القانوين ميعاده يف اإلستئناف مطلب تقدي  من

 
 2012أفريل  28بتاريخ  29007احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد و  2012ماي  22بتاريخ  28712ية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القض  311
    2012أفريل  28بتاريخ  29007القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  312
 2012جوان    7بتاريخ  28462القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  2012جوان  7بتاريخ  28643ة عدد القضيّ احلكم االستئنايف الصادر يف  313
 2012جوان    7بتاريخ  28462القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف و  2012جوان  7بتاريخ  28643عدد  القضّية  احلكم االستئنايف الصادر يف  314
 2012جوان    7بتاريخ  28462القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف و  2012جوان  7بتاريخ  28643ة عدد القضيّ احلكم االستئنايف الصادر يف  315
 2012جوان   7بتاريخ  28462القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  و 2012جوان  7بتاريخ  28643ة عدد القضيّ احلكم االستئنايف الصادر يف  316
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28346القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  317
 2012مارس  6بتاريخ  28857القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  318
 2012مارس  6بتاريخ  28857القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  319
 2012أفريل  28بتاريخ  27467و 27385القضّيتني عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  320
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من قانون احملكمة    61املوايل لتاريخ تقدي مطلب اإلستئناف يتعارض مع مقتضيات الفصل   يوما الستني أجل خارج مرة ألول املستند إاثرة  -
 321. اإلدارية

الشهرين   أجل خارج الحقة بصورة جديدة مستندات إضافة جيوز  ال  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 61 الفصل ألحكام تطبيقا  -
 322. هبا اإلعتداد احملكمة املواليني لتقدي مطلب اإلستئناف دون أن تكون يف حدود ونطاق ما تضمنته مستندات اإلستئناف األصلية ليتسىن هلذه 

املستأنف مستندات تبليغ إجراءات مةسال توخي عبء املستأنف يتحمل  - وتولّـي   ال االستئناف  مستندات على الردّ   ضّده االستئناف، 
 323. القيام  إجراءات حيصحّ 

 324.العام  ابلنظام لتعلقها تلقائيا ولو هبا وتتمّسك احملكمة تثريها وجوبيه املسقطات -

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

 وجوب توّفر شرطي الصفة واملصلحة:  :الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
من   ومسّ  احلكم ذلك منطوق طاهلم من كل إىل متتد اإلدارية احملكمة قانون  من 63 الفصل صلب املضمنة "ابحلكم مشمول" عبارة  -

 325.  من مراكزهم القانونية وتكون هلم تبعا لذلك الصفة واملصلحة يف القيام ابإلستئنافمصاحلهم أو غرّي 
مشمولة ابحلكم   للصحة  العمومية املؤسسة تكن مل وطاملا هلم، االبتدائي احلكم مشول من االستننايف الطور يف الصفة األطراف يكتسب  -

 326.  يبّلغ مذّكرة االستئناف إىل املؤسسة املذكورةملّا ملاالبتدائي املطعون فيه فإنّه ال تثريب على املستأنف 
 حمكمة تكون   أن  أو خصمه  لفائدة الطاعن على تسّلط قد احلكم يكون  أن  ابإلستئناف للطعن والصفة املصلحة شرطي توفر تقدير يقتضي  -

 327.اإلستجابة لبعض طلباته رفضت قد البداية
 سبق، عّما وترتيبا  تعّددت إن  الدعوى وفروع أسانيد عن فصله دون  تعديله أو نقضه قصد املستأنف احلكم  منطوق على اإلستئناف يسّلط  -

 الذي املنطوق على  رصتقت ال ابإلستئناف   القيام يف املصلحة تقدير يف العربة أن  طاملا السلطة، جتاوز مادة يف ستئنافإلاب القيام للمستأنف جيوز هفإنّ 
 328.دعواه وفروع املدعي طلبات عن وابلضرورة بدورها تنفصل ال واليت فيه املطعون  احلكم عليها انبىن اليت األسانيد أيضا تشمل إّنا و اإللغاء إىل انتهى

 النظر فيها  تعطيل شأنه من ليس للفصل وهتيئتها القضية يف اإلستئناف مستندات تقدي  بعد املنية وافته ضّده الذي املستأنف وفاة حجة ورود-
 329.حمّله املذكورة ابحلجة أمساؤهم املبينة ورثته إحالل مع

 اإلستئناف العرضي:  :الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 2012أفريل  28بتاريخ  27467و 27385القضّيتني عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف  321
 2012جوان  14بتاريخ  28626القضّية عدد صادر يف احلكم اإلستئنايف ال  322
 2012جوان  7بتاريخ  28585القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  323
 2012جوان  7بتاريخ  28585القضّية عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف  324
احلكم االستئنايف  و   2012جوان    29بتاريخ    28603ة عدد  القضيّ   االستئنايف الصادر يفاحلكم  و     2012جوان    29بتاريخ    29091عدد    القضّية احلكم االستئنايف الصادر يف   325

 2012جويلية   13بتاريخ  28448القضّية عدد  الصادر يف 
 2012جويلية  11بتاريخ  28299و 28281القضّيتني عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  326
 2012جويلية  13بتاريخ  28448القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف و  2012جوان  29بتاريخ  28603القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف  327
 2012جوان  29بتاريخ  28686و 28680 و 62867القضااي عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  328
 2012ديسمرب  31بتاريخ  28629القضّية عدد احلكم االستئنايف الصادر يف  329
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 الطلبات  كانت كّلما الرفض  يكون  مآله فإنّ  مثّة ومن خاص بكيان  عنه يستقل وال األصلي اإلستئناف مبناط يتحّدد العرضي اإلستئناف  -
 330. األصلية ابلطلبات الصلة عدمية بعنوانه املقّدمة

النزاع  عن  خمتلف بنزاع الثانية الدرجة قاضي تعّهد إىل يؤدي أن  جيوز ال مبا وجماله األصلي اإلستئناف مبوضوع مقّيد العرضي اإلستئناف  -
 331.األصلي اإلستئناف إطار يف نظره على املعروض

 عن فصله  دون تعديله أو نقضه قصد املستأنف احلكم منطوق على  يسّلط األصلي اإلستئناف شأن  ذلك  يف شأنه العرضي اإلستئناف  -
 332.تعّددت إن  الدعوى وفروع أسانيده

 333. يكون مآل اإلستئناف العرضي الزوال طاملا كان مآل اإلستئناف األصلي عدم القبول -

 شرط متثيل الّدولة من طرف الوزراء والقيام ضّد املكّلف العام بنزاعات الّدولة: : الفقرة الثالثة
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 يهم الدولة  بتمثيل املتعلق1988   مارس 7 يف املؤرخ 1988 لسنة 13 عدد القانون  من  األول الفصل مبقتضى عليه املنصوص البطالن   -
افتتاحها ووصوال إىل  عريضة من  انطالقا نشرها من مراحل  مرحلة أي  يف  الدولة بنزاعات العام املكلف  ضد الدعوى توجيه فيها يتحّقق مل  اليت احلاالت

 334. اتريخ حجزها للمفاوضة والتصريح ابحلكم فيها

 :   املبادئ املتعّلقة إبجراءات الطّعن ابلّتعقيب  :القسم الّرابع 
 :  الّتعقيبّية أهلّية القيام والّصفة يف القيام ومتثيل األطراف أمام الّدوائر  : الفرع األّول

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
من قانون احملكمة اإلدارية تعفى وزارة املالية يف مادة النزاعات اجلبائية أمام خمتلف اهليئات القضائية للمحكمة اإلدارية    33عمال ابلفصل    -

لألداءات ابلصفة واملصلحة لتقدي الطعن ابلتعقيب يف األحكام الصادرة يف املادة اجلبائية ابعتباره مكّلفا مبوجب من إانبة احملامي، و يتمّتع املدير العام  
 335.  النصوص اجلاري هبا العمل مبتابعة النزاعات اجلبائية أمام سائر اهليئات القضائية

املتمتعة ابلشخصية القانونية   اجلهة إىل يعود التمثيل ذلك فإن  خمصصة  جلهة القضاء أمام التمثيل صفة معينة جلهة صريح إسناد غياب يف  -
 336. اليت من بني متعلقاهتا القانونية إمكانية التقاضي سواء بصفة مدع أو مدعى عليه

 شكلّيات مطلب الّتعقيب:: الفرع الثاين
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 تثري هذا أن   للمحكمة وجيوز مطلقا بطالان املطلب بطالن  هبا اإلخالل عن ينجرّ  اليت اجلوهرية اإلجراءات من التعقيب مطلب تعليل يعترب  -
 337.جيازإب ولو فيه املطعون  للحكم املنسوب اخللل مواطن  بيان  يستوجب التعقيب مطلب  تعليل أنّ  كما ،نفسها تلقاء من به وتتمسك اخللل

 
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28710القضّية عدد يف الصادر يف احلكم االستئنا  330
 2012ديسمرب  6بتاريخ  28700القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف  331
 2012جوان  29بتاريخ  28684القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف  332
 2012جوان  29بتاريخ  28603القضّية عدد  احلكم االستئنايف الصادر يف  333
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28630القضّية عدد ئنايف الصادر يف احلكم اإلست  334
 2012جوان  28بتاريخ  39809يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 335

 2012نوفمرب  19بتاريخ  312100القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف  336
القرار التعقييب الصادر  و   2012مارس    19بتاريخ    312044عدد    القضّيةالقرار التعقييب الصادر يف  و   2012فيفري    6بتاريخ    312106عدد    القضّية  القرار التعقييب الصادر يف  337
 2012مارس  19بتاريخ  311671القضّية عدد يف 
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 بشهر احملدد التعقيب مطلب تقدي  أجل خالل إال متاحا يكون  ال  ذلك ن إف للتصحيح قابال التعقيب مطلب بتعليل املتعلق اخللل  كان  لئن -
 338.فيه املطعون  للحكم اخللل مواطن يكشف وأن  واضحا التعقيب مبطلب الواردة املطاعن موجز يكون أن  جيبو  فيه املطعون  ابحلكم اإلعالم اتريخ من

 ومن احلكم من املبادئ األصولية يف اإلجراءات أنّه " ال طعن على طعن" وهو ما يعين عدم إمكانية رفع طعنني من نفس الدرجة ضد نفس -
يف  املطعون   احلكم بنفس املتعلقة املطالب تكرار عن ينجر قد ملا تفاداي وذلك القضائي اجلهاز نفس أمام الطرف نفس قبل تضارب  من  فيه 

 339. األحكام
احلكم  اخلطأ يف اتريخ بطاقة اإللزام موضوع الطعن يعّد من قبيل األخطاء املاديّة اّليت ليس من شأهنا النيل من صّحة الطعن طاملا كان مرجع    -

 340املطعون فيه متفقا مع نسخة احلكم املرفقة مع مستندات التعقيب. 

 شكلّيات مذّكرة الّتعقيب:: الفرع الثالث

 : حمتـوى املذّكـرة : الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
أبن يتم   وذلك واحد مطعن  صلب بينهما ارتباط ألي  وجود  ال  أكثر أو قانونيتني مسألتني بني اجلمع يقع ال أن املطاعن يقتضي تفصيل  -

عن استجالء فهمها أو أتويلها    القرار املطعون فيه ضمن مطاعن خمتلفة وواضحة املضمون بشكل يغينتبويب املآخذ اليت يعيبها الطاعن على احلكم أو  
 341. أو البحث عن مدى ترابط أجزائها 

الدفاع يعّد   حقوق وهضم التعليل ضعف ومها خمتلفني مطعنني بني مجع الذي وحمتواه التعليل بضعف املتعلق املطعن عنوان  بني التطابق عدم -
 342.من قانون احملكمة اإلدارية وما درج عليه فقه القضاء  68خمالفا ملقتضيات الفصل 

 إىل االلتفات دون املطعن بذلك الواردة الرئيسية املسألة تتناول احملكمة فإنّ  رابطة بينها تكون  أن دون قانونية مسائل ةعدّ  املطعن  نتضمّ  إذا -
 343.اإلدارية احملكمة قانون  من  68الفصل أحكام ملخالفتها األخرى النقاط

التعليل فإّن ذلك كان يف إطار مناقشة   - لئن تناول انئب املعّقب ضمن املطعن املتعّلق خبرق القانون مسأليت هضم حقوق الدفاع وضعف 
 344نفس املسألة وال يعيب املطعن من جهة الشكل. 

 345طلب يؤدي إىل رفضه شكال وال يعيب شكليات تلك املستندات. إضافة مطعن مبستندات التعقيب مل تسبق اإلشارة إليه يف امل -

 : مرفقات املذّكرة: الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
تلقاء   من ولو إاثرهتا احملكمة على ويتعني العام ابلنظام تتعلق اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 68 ابلفصل لةاملفصّ  املسقطات -

 346. نفسها

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  312250القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  338
 2012نوفمرب  19بتاريخ  312589القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف  339
 2012جويلية  14بتاريخ  620312القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف 340

 2012 مارس  19بتاريخ  312066القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  341
 2012نوفمرب   5بتاريخ  312018القضّية عدد  الصادر يف القرار التعقييب  342
 2012جوان  11بتاريخ  312356القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  343
 2012جويلية  14بتاريخ  620312القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف 344

 2012ديسمرب  17بتاريخ  311247د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 345

 2012مارس  19بتاريخ  312006القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  346
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لكتابة احملكمة   مطلبه تقدي  اتريخ من يوما الستني يتجاوز ال أجل خالل املعقب يقدم أنّ  اإلدارية  احملكمة قانون  من 68 الفصل اقتضى -
القرار أو احلكم املطعون فيه ومذكرة حمررة من طرف حمام لدى التعقيب يف  حمضر إعالمه ابحلكم أو القرار املطعون فيه إن وقع ذلك اإلعالم وبنسخة من  

ال بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل املؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة ونسخة من حمضر إبالغ املعقب ضده بنظري من تلك املذكرة ومؤيداهتا وإ
 347. سقط طعنه
الفصل    - اليّت أوجب  املعّقب   اإلدارية  احملكمة قانون  من  68الواثئق  الواجب إبالغها إىل  للمحكمة ختتلف عن تلك  تقدميها  املعّقب  على 

ّمن نسخة  ضّده واليّت تقتصر على مذّكرة الطعن ومؤيّداهتا أي مستندات التعقيب ومجيع الواثئق املعتمدة يف شرح أسباب الطعن إن وجدت دون أن تتض
ق احملّددة بصفة من احلكم املطعون فيه. و جزاء السقوط املقّرر بذلك الفصل إّّنا يقتصر تطبيقه يف صورة إخالل املعّقب مبّد احملكمة بوثيقة من الواثئ

 348حصرية بذات الفصل املشار إليه . 

 الفقرة الثالثة: التعقيب العرضي: 

 بدأ التّايل: احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار امل خلصت
 يف قياس أالّ  تقتضي اليت األصولية ابلقاعدة عمال  وصرحية وذلك واضحة بصورة جييزه نص  موضوع كان إذا إال العرضي التعقيب يقبل ال -
 349.اإلجراءات

 املبادئ املتعّلقة بسلطات قاضي الّتعقيب وصالحيات قاضي األصل:  :  الفرع الّرابع 

 الفقرة األوىل: على مستوى املطاعن املثارة: 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ما   حدود  يف اإلحالة حمكمة تعهد نطاق يضبط النقض  قرار مفعول أنّ  اإلدارية احملكمة قانون  من مكرر   76و 73 الفصلني من يؤخذ  -

 350. القضاء اتصال قّوة تسلط عليه النقض ويفرض عليها اإلعراض عما مت رفضه تعقيبيا أو مل يكن سببا يف النقض وأحرز ابلتايل على
القاضي   ت إىل تشكيل قناعةاستقر فقه قضاء احملكمة على أّن تعليل األحكام يقتضي التنصيص على اإلعتبارات الواقعية والقانونية اليت أدّ -

 351. وأن يكون التعليل كافيا لتربير منطوق احلكم ولتمكني قاضي التعقيب من ممارسة رقابة الشرعية الراجعة إليه
 إقرارا ذاته  حدّ   يف يعترب التبين ذلك أنّ   ضرورةحلكم البداية   فيه املطعون  احلكم حمكمة تبين مرده يكون  أن  حال أبي  ميكن ال التعليل ضعف  -

موقفها ببيان أسباب وأسانيد الثانية    وجاهة ما انتهى إليه قضاة الدرجة األوىل خاصة إذا ما عززت حمكمة الدرجةو   حمكمة احلكم املنتقد بسالمة من
 352. ذلك اإلقرار
 قبل القضية ملف إىل إضافتها الّسابق  والرباهنيقاضي التعقيب بصفته قاضي قانون يقتصر على مراقبة احلكم املعقب مبا يف ذلك احلجج    -

بطلب من أطراف النزاع أو بصورة تلقائية إذا كانت هذه  منها  القانونية النتائج  واستخالص فيها النظر من املوضوع قاضي لتمكني وذلك التعقييب الطور
  353. ابلنظام العام قن قاضي األصل من إاثرة دفوعات تتعلّ احلجج واملؤيدات متكّ 

 354ال يصّحح األساس القانوين ملطاعن اخلصوم.  قاضي التعقيب -

 
 2012مارس  19بتاريخ  311952القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  347
 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  348
 2012أفريل   30بتاريخ  312445القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف و  2012نوفمرب  19بتاريخ  312450 القضّية عددالقرار التعقييب الصادر يف  349
 2012ديسمرب  31بتاريخ  29118القضّية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف  350
 2012نوفمرب  19بتاريخ  312354القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  351
 2012جوان  11بتاريخ  312356القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  352
 2012جوان  18بتاريخ  312457القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  353
 2012أفريل  30بتاريخ  310303القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  354
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تقدي وجهة    - إليهم يف  اإلستماع  إعداد وسائل دفاعهم وتقدي حججهم وعدم  األطراف من  الدفاع يف عدم متكني  يتمثل هضم حقوق 
 355  األحكام وال يتنّزل يف نطاق هضم حقوق الدفاع.النظر، يف حني أن عدم الرد على دفوعات اخلصوم وعدم مناقشة مؤيداهتم يدخل يف ابب تعليل 

عيب جتاوز السلطة يف ماّدة التعقيب يعين جتاوز قاضي املوضوع لصالحّياته بصورة جلّية كأن خيرق مبدأ    جرى عمل هذه احملكمة على أنّ   -
 356الّتشريعّية أو يقضي أبكثر ممّا طلب منه.تفريق الّسلطتني اإلداريّة والعدلّية أو أن يتعّدى على صالحّيات السلطة 

بوسع قاضي التعقيب استبدال السند القانوين اخلاطئ الذي أتسس عليه احلكم املطعون فيه ابلسند القانوين الصحيح دون حاجة لنقض   -
 357. يحذلك احلكم كلما كانت النتيجة اليت انتهى إليها قاضي املوضوع متفقة مع مقتضيات السند القانوين الصح 

 : على مستوى صالحيّات قاضي األصل:  الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 أن ضرورة قدي، قانوين نص  ظل يف هنائية أصبحت اليت األحكام يف جديد قانوين نص مبوجب الطعن جيوز ال أنه على احملكمة عمل استقر -
 عليها أتسست اليت القدمية القوانني  ظلّ  يف هنائية أصبحت قضائية أحكام على رجعية بصفة تنسحب أن  هلا ميكن ال اجلديدة القانونية النصوص
 .358هنائية  أحكاما جبعلها وحصنتها

 قاضي قبل من ذلك يف عليها رقابة وال اخلرباء إليها  يتوصل اليت النتائج على االعتماد مدى تقدير يف السلطة كامل هلا األصل حمكمة  -
 359. التقدير يف فادح خطأ أو للقانون  خرق من  حكمها يشوب ما بقدر إالّ  التعقيب

   اإلجتهاد  مطلق لذلك تبعا وهلا هبا تستنري استقرائية وسيلة يعدّ  الذي اإلختبار تقرير اعتماد يف تقديرية بسلطة املوضوع حمكمة تتمّتع  -
 360. شابتهنقائص اليت اللتجاوز 

موقفها وال متتد رقابة  تعليل بشرط  اجتهادها يقتضيها اليت النتيجة إىل لتصل واملؤيدات احلجج لتقييم الصالحيات كامل األصل حملكمة  -
 361.قاضي التعقيب إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع يف تقديره للحجج املقدمة من األطراف

 متتد وال األصل،  قاضي أنظار تبقى من موضوعية مسألة،  عدمها من األجري صفة إلثبات توصال األطراف من مةاملقدّ  احلجج تقدير يعترب  -
 يف فادح خطإ أو للوقائع لتحريف للقانون أو  خمالفة من قضاءه ما يشوب بقدر إالّ  خبصوصها املوضوع قاضي إليه توصل ما إىل التعقيب قاضي رقابة

  362التقدير.
 مطالبة وبسلطة  الدعوى يف التحقيق يف اإلداري القاضي هبا يتمتع اليت الصالحيات بنفس إداريني قضاة بصفتهم األصل قضاة يتمتع  -

 فهم مثة ومن رشاداتإب مبدها عنيةامل  اإلدارية املصاحل مطالبة أو النزاع موضوع يف البت عند سبيلهم إلانرة الضرورية اإلثبات بوسائل ابإلدالء األطراف
 363. املنازعة تسيري يف األصل قاضي اجتهاد صميم من بقىاليت ت  االستقصائية اإلجراءات تقتضيها اليت والتحقيق اجراءات البحث اتباع حبرية يتمتعون 

 
 2012أفريل   30بتاريخ  311645و القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  2012نوفمرب   5بتاريخ  311912القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  355
 2012جانفي   5بتاريخ  311940القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  356
 2012 ديسمرب 17بتاريخ  758311القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  357

 2012مارس  19بتاريخ  311957القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد  358
 2012ديسمرب  31بتاريخ  312843القضّية عدد التعقييب الصادر يف  القرار 359
 2012جويلية  14بتاريخ  312103القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  360
القرار التعقييب الصادر  و   2012جوان    11بتاريخ    312113عدد    القضّيةالقرار التعقييب الصادر يف  و   2012فيفري    20بتاريخ    312216عدد  القضّية  القرار التعقييب الصادر يف   361
 2012فيفري  20بتاريخ  312219القضّية عدد يف 

الصادر يف   362 القرار التعقييب  و     2012جويلية    14بتاريخ    312625د  القضّية عدالقرار التعقييب الصادر يف  و     2012جويلية    14ريخ  بتا  312624القضّية عدد  القرار التعقييب 
 2012جويلية  14بتاريخ  312626القضّية عدد الصادر يف 

 2012جويلية  14بتاريخ  312197القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف  363
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 الدعوى  يف التحقيق جمال يف واسعة سلطات القاضي مينح الذي اإلستقصائي الطابع اجلبائي النزاع مادة يف التقاضي إجراءات تكتسي  -
 الوسائل كلّ  بواسطة للفصل  القضية وهتيئة سبيله إلانرة الضرورية اإلثبات  بوسائل ابإلدالء األطراف ومطالبة احلجج جبمع ابملبادرة احلقيقة عن للبحث

 364. القانون  له خوهّلا اليت
للوقوف على    املطالبة ابألداء دون التثبت والبحث قرينة واستبعدت اإلدارة قرينة برتجيح حكمها يف املطعون  اإلستئناف حمكمة اكتفت طاملا  -

 365. مدى جديتها فإهنا تكون تنكرت لدورها اإلستقصائي
 تعليل وجود من التثبت حدود  يف إالّ  التعقيب قاضي  من فيها رقابة وال  األصل  قاضي سلطة إىل ترجع واقعية مسألة اإلثبات حجّية تقدير  -

 366. املوضوع  قاضي له توّصل ملا مستساغ
 تقدير يف كاملة تقديرية اليت هلا سلطة املوضوع  حمكمة الجتهاد املوكولة الواقعية األمور من هو حجيتها قوة وتقدير اخلصوم حجج فحص   -

 أو للقانون  خرق من اجتهادها يشوب ما بقدر إال اإلدارية للمحكمة التعقيبية الدوائر قبل من ذلك يف عليها رقابة  وال أمامها املبسوطة والواثئق احلجج
 367. التقدير يف فادح غلط أو للوقائع حتريف من

ف على  من القواعد األصولّية أن تتضّمن األحكام ما يفيد احرتامها للشكلّيات األساسّية املتعّلقة بكيفّية إصدارها ألّن ذلك ميّكن من الوقو -
 368.صّحة إجراءاهتا 

 369يعّد حمضر اجللسة حّجة رمسّية ال يطعن فيها إالّ ابلزور أمام القاضي اجلزائي املختص.  -

 
  

 
 2012جويلية  14يخ بتار  311963القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  364
 2012جويلية  14بتاريخ  311963القضّية عدد يف   القرار التعقييب الصادر 365
 2012جوان   18بتاريخ  312265القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف و  2012أفريل  16بتاريخ  312080القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  366
 2012أفريل   16بتاريخ  312008القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف و  2012مارس  19بتاريخ  312036القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  367
 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  368

 2012مارس  19بتاريخ  311922القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  369
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 العنوان الثاين :املبادئ املتعّلقة أبصل النّزاع

 املبادئ املقّررة يف ماّدة جتاوز الّسلطة الباب األّول:

 :   للمشروعّيةاملبادئ العاّمة   :القسم األّول 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدئني الّتاليني:  خلصت
 الشرعية مصادر من مصدرا و   مطلقة سلطة منها جيعل  خبالفه القول أنّ  طاملا رقابة كل من املعفاة السلطة تعين ال لإلدارة التقديرية السلطة  -

 من اإللغاء قاضي منع إىل أخرى جهة ومن جهة، من الشرعية ملبدإ اخلضوع من إطارها يف الصادرة اإلدارية القرارات إعفاء إىل املطاف هناية يف ويؤول
 370.األفراد حقوق محاية تفرض اليت القانون  دولة أسس خرق إىل وأخريا القرارات هذه مراقبة يف القانونية وظيفته ممارسة

 جيوز ال  حنو على الرتتيبية القرارات اال يستهدف ان ميكن ال الالشرعية  استثناء او الشرعية بعدم الدفع ان  اعتبار على القضاء و الفقه استقر -
و القرارات  أعمليات مركبة   نطاق يف املنصهرة الفردية ابلقرارات اساسا تتعلق  جدا وحمدودة استثنائية صور يف اال الفردية القرارات شرعية بعدم الدفع معه

 371. دارة تعويضيا عن قراراهتا غري الشرعيةلة اإلءعلى وصفها ابملعدومة او يف اطار مسااليت اصطلح 

 قاعدة اإلختصاص:  : الفرع األّول

 اإلختصاص األصيل:  : الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 
املطعون فيه وتتجاوز ذلك للبحث يف مدى  للقرار املصدرة السلطة إختصاص يف ابلنظر  اإلختصاص ملسألة تفحصها عند تكتفي احملكمة ال  -

 372  .إختصاص السلطة املتخذة للرتاتيب اليت أتسس عليها القرار
 373تثريها احملكمة ولو تلقائيا.   تعترب مسألة إختصاص السلطة املصدرة للقرار من متعّلقات النظام العام -
 الذي   91/93 عدد  املنشور  تطبيق تواصل عيشرّ  ال   املدرسي والتعليم ابلرتبية املتعلق  2002  لسنة 80 عدد التوجيهي القانون  صدور  -

 تفرضها اليت اخلصوصية الرتتيبية السلطة نطاق عن خالله من  زاغت كما للمناشري املوكولة التفسريية الوظيفة حدود أصدرته اليت السلطة مبوجبه جتاوزت
 374. قانوين فراغ سد  بغاية أصلية بصفة اعماهلا إمكانية للوزراء ليس واليت العام املرفق تسيري ضرورة

 املؤقت الغلق ضمنها ومن النزاع، مبحل معاينتها متت اليت لإلخالالت ابلتصدي الكفيلة الضبط تدابري اختاذ عن البلدية رئيس إحجام -
سليب يعرضه لإللغاء على   اختصاص بعيب مشواب فيه املطعون القرار وجيعل  القانون  مبقتضى عليه احملمولة للواجبات تنكرا يعدّ   االقتضاء، عند للمحل

 375. هذا األساس
 376.  القانونية صبغته إىل ومفتقدا اهلوية جمهول  جيعله م عليه خت وضع عدم و  وصفته القرار عموقّ  اسم ذكرعدم   -

 
 2012أفريل  14بتاريخ  312453القضّية عدد  القرار التعقييب الصادر يف 370

 2012 نوفمرب 30بتاريخ  123582الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  371

   2012 جوان 30بتاريخ  122734الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  372

 2012جويلية  14بتاريخ  19589/1القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف  373

  2012نوفمرب  22بتاريخ  29101احلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد   374
 2012أفريل  13بتاريخ  120751احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  375
 2012جوان  30بتاريخ  28236احلكم  اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  376
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 املقام للبناء اهلدم قرار  إختاذ  عند يتوّقف ال  الّتعمريو   الرّتابّية الّتهيئة جمّلة  من  84 الفصل صلب  املضّمن إلختصاصه البلديّة رئيس مباشرة  -
 ميكنه وال  األمر، لزم إن  العاّمة  ابلقّوة اإلستعانةو  كّليا القرار ذلك تنفيذ على الّسهر إىل وجواب يتعّداه بل هبا املعمول العمرانّية للرّتاتيب خمالفة  بصورة

 377.  العام ابلّنظام تتعّلق شرعّية أسباب إىل إستند إذا إالّ  قانوان عليه احملمول اإللتزام ذلك من التفّصي

 378.الرتتيبية  أو التشريعية النصوص تتضّمنها مل قواعد ضبط يف سندا تكون املناشري ال  -

 : اإلختصاص من الّدرجة الثانية:الفقرة الثانية 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التّالية :   خلصت

 وأن  لذلك  القانوين النص  عّينها اليت السلطة طرف من يتم أن  اإلختصاص ممارسة يف األصل أنّ  العام القانون  يف األساسية القواعد من  -
 أخرى داريةإ سلطة لفائدة مضاءهإ أو سلطته ضيفوّ  ن أ اإلختصاص لصاحب ، استثناء ،ميكن هوأنّ  ضّيق وجه على إال يتم ال اإلختصاص قواعد تفسري
 379.ضمنيا وجوده يفرتض ال  وأن  ابلكتابة وواضحا صرحيا التفويض  اهذ يكون  وأن  ذلك جييز نصّ  يتوفر أن  شريطة

ل هلا مبقتضى النص  وّ ذلك مل خيٌ   أنّ   اختصاصها طاملا  تفويض  االخرية هلذه  ميكن  ال و  هلا  املسند السلطة قبل  من  وجواب ميارس االختصاص  -
 380. و نص آخر من نفس املرتبةأاملسند لالختصاص 

 صراحة اإلمكانية هذه على التنصيص  متّ  ما إذا  إالّ  أخرى  سلطة أيّ  إىل صالحيتها تفّوض أن األصلي االختصاص صاحبة للسلطة جيوز  ال  -
 381.الدرجة  نفس من نصّ  مبقتضى أو املذكور االختصاص هلا أسند الذي النصّ  ضمن

   382التفويض هو استثناء ملبدأ املمارسة الشخصّية لإلختصاص ومن شروطه أن يرّخص فيه بصورة صرحية وأن يتّم أتويل مقتضياته بصورة ضّيقة.   -

 البناء يف الرتخيص  قرارات ابصدار املّتصلة صالحياته تفويض  البلدية  رئيس على والتعمري الرتابية التهيئة جملة من 69و 68 الفصالن  حيجر  مل -
 أو املساعدين أحد إىل أو  األول  املساعد إىل سلطته من اجانب بقرار يفوض أن  للبلدايت األساسي القانون  من 64 الفصل له أجاز فقد املقابل ويف 

  383.القانون  نفس من  86ابلفصل ورد ما ابستثناء املستشارين بعض  إىل ،ستثنائيةإ وبصورة ،أكثر

 384. صرحيا يكون  أن  جيب إّنا و ابلقرينة يفرتض ال التفويض  يف الرتخيص - 

 صالحية أسند الذي النص  مبقتضى خمّوال  كان مىت إالّ  الشرعية يكتسي ال  وهو التفويض  مبوجب  لإلختصاص ممارسة هو ابلنيابة اإلمضاء -
 385. القانون  جييزه ملا ووفقا اهلدم قرار اختاذ

 على أنّ  الوالّة إىل احلكومة أعضاء سلطات بعض  بتفويض  واملتعّلق 1989 مارس 24 يف املؤرّخ 1989 لسنة 457 عدد األمر نصّ  طاملا  -
 الوايل فإنّ  إىل الوالة، احملّدد البحري  العمومي امللك يف الوقيت ابلتصّرف أو ابإلشغال اخلاّصة القرارات إسناد صالحية فّوض واإلسكان  الّتجهيز وزير

 386.امللك هذا على املقامة املنشآت إزالة قرارات إبخّتاذ خمتّصا والّشكلّيات، الّصيغ توازي مببدأ عمال، يكون 

 
احلكم    و 2012جوان  15يخ بتار  121128احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012أفريل  12بتاريخ  121214احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  377

 2012ديسمرب  31بتاريخ  121788اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 
 2012 نوفمرب 14بتاريخ  18600/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  378

 2012مارس   6بتاريخ  120042احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد و  2012جانفي  26بتاريخ  28663احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  379
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121777احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  380
 2012جويلية  14بتاريخ  19173/1واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  28بتاريخ  28340احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  381
  2012أكتوبر  19بتاريخ  28436احلكم اإلستئنايف الصاد يف القضّية عدد  382

 2012نوفمرب  9بتاريخ  19563/1احلكم  اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  383

 2012جويلية  12بتاريخ  28451احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  384
 2012جويلية  12بتاريخ  28451احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   385

 2012جوان  18بتاريخ  124217احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   386
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 : صال القضاء:  قاعدة اتّ  الثاينالفرع 
 املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه 

 387. التمسك ابتصال القضاء عند اختالف اجلهة القضائية املصدرة للحكم عن جهاز القضاء االداري ال جيوز  -

وذلك   - والسبب  املوضوع  ذات  ويف  األطراف  نفس  بني  دعوى  يف  جديد  من  النظر  قبول  دون  القضاء  الّتصال  النسيب  النفوذ  مبدأ  حيول 
اداي  لة دون طرح النزاع ذاته مرّة اثنية من نفس األطراف أمام نفس الدرجة وحول نفس املوضوع والسبب جتنبا لتجدد املنازعات واستمرارها وتفللحيلو 

 388للتضارب بني األحكام. 

الطلبات، وهو ما يستدعي من  تقتضي قاعدة اّتصال القضاء أن يكون النزاع املطروح متعلقا بنفس األطراف وبنفس السبب ونفس موضوع    -
ه أن ميّس من  القاضي امتناعه عن إعادة مناقشة أو النظر فيما مّت البت فيه هنائيا متاشيا مع مبدإ استقرار القضاء وعدم تضارب أحكامه اّلذي من شأن

 389حلكم بقول فصل يقوم مقام القانون.  هيبة السلطة القضائية، كما أّن اّتصال القضاء يفرتض نظر اهليئة القضائية يف أصل النزاع وإصدارها

 إىل الوضعية القانونية اليت كانوا  األطرافالقرار التعقييب الصادر ابلنقض يؤدي إىل إرجاع    لئن استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّ   -
 فإنّ  عليها املعروض النزاع يف جديد  من للنظر سلطاهتا كامل اإلحالة حمكمة استعادة ذلك عن يرتتب هوأنّ  ابلنقض  املستهدف احلكم صدور قبل عليها
القاضي ابلنقض وذلك   القرار صلب حسمها وقع اليت املسائل خبصوص التعقيب قاضي إليه انتهى مبا  األحوال مجيع يف مقيدا يكون  نظرها التعقييب 

 390. عمال مببدأ اتصال القضاء

بتوفّر ثالثة شروط جمتمعة وهي وحدة املوضوع ووحدة السبب  واحّتاد اخلصوم  واإلخالل بشرط منها   - ال تتكّون قرينة اّتصال القضاء إالّ 
 391يبطلها  وتفريعا على ذلك فإّن تغيري السبب عّما صدر به احلكم السابق حيول دون التمّسك بقرينة اّتصال القضاء. 

 ة الشيء املقضي به: مبدأ حجي: الثالثالفرع 
 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 

يف ترابطها   تشّكل كانت كلما  اجلوهرية أسبابه على كذلك  تنسحب بل احلكم منطوق حصراي هبا يستأثر ال فيه املقضي الشئ حجّية  -
 392. املنطوق ومىت كانت متّثل نتيجة طبيعية وحتمية للحكم ككلجمموعة من العناصر  اليت ال ميكن فصلها عن ذلك 

 عدمه التنصيصات احملققة اليت يوردها القاضي اجلزائي يف أحكامه النهائية خبصوص وجود الوقائع من  نّ أاستقر عمل احملكمة على اعتبار    -
 من كل تلزم أتدييب حمل تتبع تكون  اليت و اجلزائي القاضي ينفيها وأ يثبتها اليت فعالاأل ن إف ساساأل هذا على و به املقضى للشيئ املطلقة ابحلجية تتمتع

فعال ابعتباره ملزما يف هذه احلالة حبجية  األ  تلك  صحة مدى يف جمّددا  البحث من يعفيه أبن  القاضي كذلك يقيد و السواء حد  على القاضي و دارةاإل
 393. مر املقضي فيه جزائيااأل

 به يصرح مبا مقيدة تكون  اإلدارة فإنّ  جزائية بتتبعات التأديبية جراءاتاإل اقرتنت ما إذا أنّه إال اجلزائية التتبعات  عن التأديبية التتبعات تستقلّ  -
من البحث جمددا يف مدى  يعفيه أبن  اإلداري القاضي كذلك دويقيّ  التتبعات هذه عليها انبنت اليت للوقائع املادي ابلوجود يتعلق فيما اجلزائي القاضي

 394. صحة تلك األفعال ابعتباره ملزما حبجية الشيء املقضي به جزائيا 
 

 2012ديسمرب  31بتاريخ  125628احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   387
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122577احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  388

 2012 ماي 18بتاريخ  19373/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  2012 مارس  8بتاريخ  19746/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  389

 2012 جويلية  14بتاريخ  311936 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 390
 2012 أفريل 16بتاريخ  312268 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  391

 2012فيفري  28بتاريخ  19686/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  392
     2012جويلية  7بتاريخ  121775عدد  قضّيةالصادر يف ال  اإلبتدائياحلكم  393
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 من  يستقيم وال  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 8 الفصل معىن على القضاء التصال املطلقة ابحلجية تتحّلى ابإللغاء القاضية  األحكام -

  395. عليها تنبين اليت األساسية  احليثيات  يف وال مآهلا يف التشكيك مثّة

ر  ل حمكمة اإلحالة ملزمة ابتباع ما قضى به القرار التعقييب ومبراجعة قضائها وفق ما آل إليه من نقض، ويف ذلك احرتام ملبدأ حجّية األمظت  -
 396املقضي به. 

 مبدأ احرتام حقوق الّدفاع: :الفرع الّرابع 
 :  القرارات ذات الصبغة الّتأديبية : الفقرة األوىل

 هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : خلصت احملكمة اإلداريّة يف 

 مجيع على  إطالعه بعد له املنسوبة املخالفات أو ابألفعال جهة  من  علم على  ابألمر  املعين يكون  أن الدفاع حق  ممارسة قواعد أهم من  -
 ابعتباره إليه ينسب مبا مواجهته قبل معقول أجل ستدعائه يفإ حرتامإ  أخرى جهة وأن يتّم من مت استدعاؤه، أساسها على اليت ابلتهم املتعلقة الواثئق
 397. نفسه عن والدفاع احلضور من متكينه منه الغاية جوهراي إجراءا

 شريطة النفي شهود من هبم االسرتشاد يريد من ومساع اإلثبات شهود مناقشة فرصة من املدان  العون  متكني الدفاع حق ضمان  يقتضي  -
 398 .أمامه  بشهاداهتم لإلدالء التأديب جملس أمام للحضور الشهود بعض  ابستدعاء قيامها يف برغبته ورمسية  صرحية بصفة اإلدارة مبطالبة املبادرة

 نم كتسى قرارها الصبغة التأديبية ومّس بصورة فادحةإيعّد حق الدفاع من قبيل املبادئ القانونية العامة اليت يتعني على اإلدارة ضماهنا كلما   -
 شرعيتها أركان  ألحد فاقدة القرارات هذه من به اإلخالل وجيعل لذلك املوجب الصريح النص  غياب صورة يف حىت وذلك به للمخاطب القانوين املركز

  399  .لإللغاء وعرضة اخلارجية

 ماكلّ  اإلدارية، السلطات على يفرض  ما وهو صريح، نص  غياب يف حىت احرتامها  جيب يت الّ  ةالعامّ  القانونية املبادئ من الدفاع حق عدّ يُ   -

دفاعه ومتكينه من  أوجه لبسط فرصة له توفر أن  انتدابه،  طريقة عن النظر وبقطع بسلوكه، أو  القرار عليه طتسلّ  من بشخص  عالقة  هلا قرارات أصدرت
 400. الرد على ما نسب إليه

دعوة العون احملال على جملس التأديب لالطالع على ملفه التأدييب والشخصي من الضماانت األساسية حلقوق الدفاع اليت يتعني على   تعدّ  -
 له تسمح واملعطيات اليت الظروف كل  توفري  يف ابألساس تكمن ذلك من الغاية أن  كما التأديبية االجراءات سالمة  على منها حفاظا مراعاهتا اإلدارة

 ال حىت حياهلا نظره  وجهة اإلفصاح عن فرصة املعنية اجلهة له توفّر  وأن  إليه املنسوبة ابألفعال اخلصوص وجه على مواجهته تتمّ  أبن  دفاعه وسائل دادإبع
  401معرفتها.  له يسبق مل مبآخذ يفاجأ

 القرارات غري الّتأديبّية أو املّتصلة بذات الّشخص :: الفقرة الثانية

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل خلصت

 عدم  وأنّ  لسماعه املخالف  دعوة على  حممولة اإلدارة تكون  رخصة، بدون  البناء حاالت مجيع يف أنّه  على احملكمة هذه قضاء فقه إستقرّ   -
الدفاع وتسوية وضعيته   حقّ  من متكينه بغاية لفائدته املشرّع كفلها أساسية ضمانة إلهداره شأنه يف الصادر القرار إبطال إىل يؤدي اإلجراء هذا حرتامإ

 402 .خّتاذ ذلك القرار مىت كان ذلك ممكنا يف ظّل القواعد العمرانية املنطبقة اقبل 
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   2012ماي  30بتاريخ  19154/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  398
 .2012ماي  02بتاريخ  120686احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد   و 2012جوان  29بتاريخ  28708احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  399
  2012ماي  02بتاريخ  19282/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ماي  02بتاريخ  120686احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  400
   2012جوان   6بتاريخ  18832/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  401
     2012مارس  9بتاريخ  120880احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  402
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 مبدأ تعليل املقررات اإلداريّة:  :الفرع اخلامس 

 القانونعليل الوارد بنّص وجوبّية التّ  :الفقرة األوىل

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية : 
 دقّة مبا بكل اخّتاذه على محلتها اليت واملادية القانونية العناصر عن قرارها منطوق ضمن اإلدارة إفصاح يعكس  الذي هو قانوان املقبول التعليل -

 403. حياله القانوين مركزه على الوقوف من أبحكامه املخاطب متكني شأنه من
 هذه منطوق صلب عوهنا ملؤاخذة اعتمدهتا اليت األسباب كافة  إبدراج اإلدارة ابدرت  إذا إالّ  التعليل مستوفاة اإلدارية القرارات تكون ال   -

 عليها لتؤسس اإلدارية اجلهة رّجحتها اليت األسباب حقيقة عن يفصح ال أنه ضرورة قانونّيا تعليال يعدّ  ال اطالعاهتا صلب بتضمينها اإلكتفاء و القرارات
  404.القرارات ذات

 وسائل يوفّر  حىّت  وتصرّفات أخطاء من  أجله من  مؤاخذ هو  ممّا اتّمة بّينة على  العون  جيعل  مبا كافيا الّتأديبّية القرارات تعليل يكون أن جيب  -
 أتديبيا العون  مؤاخذة أساسها على تمتّ  اليت األفعال على الّتنصيص  القرار  يتضّمن مل ما قانوان الّتعليل مقبوال ذلك يكون  وال وجه أحسن على دفاعه
  . األسباب اليت أّدت ابإلدارة إىل إخّتاذه  إدراك  و بفحصه تسمح الوضوح من كافية حالة على  القرار كان مىت إالّ  تتحّقق ال الّتعليل من الغاية أنّ  ضرورة

405  
املعين ابالمر   حىت ودقيقة كافية بصفة عليها ترتكز اليت لواقعيةاو  القانونية سباباأل بيان  ابلضرورة التأديبية املقرارات تعليل يقتضي  - يكون 

 406.عداد وسائل دفاعه خبصوصها على أحسن وجهإخطاء اليت متت مؤاخذته من أجلها لكي يتسىن له فعال واألعلى بينة اتمة من األ
ابألمر أتديبيا، فإنه يعترب معلال تعليال كافيا وذلك    املعين مسائلة متت أجلها من  اليت األفعال على  املنتقد القرار صلب التنصيص  مت ماكلّ   -

 407.بقطع النظر عن املوقع من القرار الذي ورد ذكره فيه

 التعليل يف غياب نصّ : الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
نص حيّتم ذلك  ال تعليل بدون نص، إالّ إذا تعّلق األمر مبقررات صادرة يف املاّدة التأديبّية أو العقابّية واّليت تفرتض التعليل حىت ولو يف غياب   -

 408دئ القانونية العاّمة. لتعّلق املسألة حبقوق الدفاع اليت ترقى إىل مرتبة املبا
  وجود حالة يف أو اإلجراء هذا إستيفاء وجوب على  صراحة ينصّ  ترتييب أو قانوين نصّ  وجود حالة يف إالّ  قراراهتا بتعليل ملزمة غري  اإلدارة  -

 409  .اإلدارة على الّتعليل يفرض عام قانوين مبدأ
 تعّلق إذا  إالّ  تعليلها، صراحة القانون  أوجب اليت تلك  على  فقط  وإّّنا مجيعها على  ينسحب وال مطلقا ليس اإلداريّة  املقّررات تعليل مبدأ  -

 اليت  الّدفاع حبقوق املسألة لتعّلق ذلك حيّتم نصّ  غياب يف ولو حىّت  احلاالت كلّ  يف الّتعليل تفرتض املقّررات فهذه الّتأديبّية املاّدة يف صادرة مبقّررات األمر
   410ة. العامّ  القانونّية املبادئ مرتبة إىل ترتقي

 411وجوبية تعليل القرارات اإلدارية ال تكون إالّ يف القرارات ذات الصبغة التأديبية ويف ما عدا ذلك ال يكون التعليل إالّ بنص صريح. -

 
 2012أكتوبر  19بتاريخ  28627احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  403
 2012ديسمرب  31بتاريخ  28755احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  404
   2012أفريل  26بتاريخ  121097 احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد 405
 2012 جوان 21بتاريخ  19630/1احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عددو   2012مارس  8بتاريخ  121825 اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدداحلكم  406
 2012مارس  6بتاريخ  120617 احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد 407

 2012جوان  18بتاريخ 19656/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  408
  2012مارس  6بتاريخ  121158احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  409
 2012جويلية  11 بتاريخ  18455/1احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  و 2012ديسمرب  31بتاريخ  28755احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  410
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، واليت من املتعنّي تعليلها حىت يف غياب نص العمومية الوظيفة مادة يف الشخصية الصبغة عليها تغلب اليت جراءاتواإل القرارات مفهوم إنّ   -
 وأ عقده فسخ وأ عليه التشطيب وأ جويبو ال التقاعد على إحالته وأ عزله وأ العمومي العون  ملهام حد بوضع القاضية القرارات  يشمليقتضي ذلك،  

يف القيام    تقصريه جلأ من العون  مؤاخذة اىل اختاذها وراء من هتدف ّناإ دارةاإل ن أ منها يستشف اليت القرارات كل  عامة وبصفة الوظيفية خطته  سحب
 412. إبحدى واجباته املهنية

 تتبني حىت  للعون  الوظيفي للمسار لقطعها الواقعي السبب عن ابإلفصاح الوجويب التقاعد على اإلحالة قرار  تعليل على  جمربة اإلدارة  تكون  -
 413. العام املرفق سري أمالها اليت والضرورة اآللية لتلك للجوء الباعث بني املطابقة اإلداري القاضي رقابة وحتت ورائه من

 :  مبدأ عدم رجعية القوانني والقرارات اإلداريّة: الفرع الّسادس

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت
 أن ضرورة قدي، قانوين نص  ظل يف هنائية أصبحت اليت األحكام يف جديد قانوين نص مبوجب الطعن جيوز ال أنه على احملكمة عمل استقر -

 عليها أتسست اليت القدمية القوانني  ظلّ  يف هنائية أصبحت قضائية أحكام على رجعية بصفة تنسحب أن  هلا ميكن ال اجلديدة القانونية النصوص
 414. هنائية أحكاما جبعلها وحصنتها

دعوى ال  -  إالّ  اإلدارية ابحملكمة واملتعّلق 1972 جوان  أّول يف املؤرخ 1972 لسنة 40 عدد ابلقانون  احملدثة السلطة جتاوز تستهدف 
  415. عدم رجعية القوانني إالتنفيذ وذلك عمال مببداملقررات الصادرة بعد دخوله حيز 

وال ميكن هلا أن تطال وضعيات نشأت يف  2002مل تدخل أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية حّيز التطبيق إال ابتداء من غرة جانفي  -
 416ظّل القانون القدي عمال مببدإ عدم رجعية القوانني. 

 الصفة عنه وينزع مبعدوميته للتصريح عرضة  جتعله اليت العيوب قبيل من يعترب ال  اإلدارية القرارات رجعية عدم إملبد اإلداري القرار خرق  إنّ   -
  417. اإلدارية

كّلما    ال تكسب القرارات الرتتيبية حقوقا وال ميكن تبعا لذلك املطالبة ابإلبقاء عليها، إذ جيوز للسلطة اإلداريّة املختّصة سحبها أو نسخها - 
 418بدا هلا ذلك ضرورايّ.

مستوى  على يستدعي ما وهو فورية، بصورة تنطبق احلكمي االختصاص قواعد أن  وقضاء فقها هبا املسلم العامة اإلجرائية األصول من  -
 قد املشرع وأن  سيما ابحلكم النطق اتريخ إىل وأيضا بل التداعي فرتة أثناء فحسب ال ابمللف املتعهدة القضائية اجلهة اختصاص يتواصل أن  التطبيق 

 انطباق أن  إال د،الواح القضائي اجلهاز داخل حىت احلكمي االختصاص قواعد يف رحوّ  ليُ  الدعوى، لنشر الحقة وبصورة جديد  قانون  مبوجب يتدخل
 القضائي النظام حتديد هبدف القانونية  املقتضيات من مجلة إرساء تكفل انتقالية ألحكام اجلديد القانون  تضمني يف له استثناء جيد اإلجرائية القاعدة هذه

 419. املنشورة امللفات خصوص يف التداعي نظام تضبط أن  شأهنا ومن اجلارية للوضعيات ابلنسبة
  لسنة 2 عدد االساسي القانون  مبقتضى أصبحت الرتتيبية الصبغة  اتذ األوامر يف السلطة جتاوز بدعوى ابلطعن املتعلقة النزاعات إن   -

 القاضي ليسرتجع ، اإلدارية للمحكمة  االستئنافية للدوائر واالستثنائي االبتدائي النظر مرجع عن خارجة ، 2011 جانفي 3 يف املؤرخ   2011

 
     2012ديسمرب  28بتاريخ  120586احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  411
 2012مارس  9بتاريخ  121860احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  412
 2012جويلية  11بتاريخ  122775احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  413
 2012مارس  19بتاريخ  311957القرار التعقييب الّصادر يف القضّية عدد  414
      2012نوفمرب   2بتاريخ  121878و 19919/1و احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّيتني عدد  2012مارس  9بتاريخ  18785/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  415
 2012جوان   28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة  416
 2012جويلية  13بتاريخ  1/  18832احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  417
     2012 ديسمرب  31بتاريخ  121107احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 418
 2012جويلية  14بتاريخ  26792احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  419
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 االستئنافية الدوائر أمام أي العادي القضائي للمسلك طبقا أحكامها استئناف يقع أن  على اإلدارية القرارات كسائر فيها النظر اختصاص االبتدائي
 420. احملكمة اتذب

 مبدأ املساواة:  :الفرع الّسابع
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية :  خلصت

 التفصي هلا جيوز وال مماثلة والقانونية الواقعية وضعياهتم كانت كّلما املساواة إمببد ابلتقّيد منظوريها مع تعاملها  نطاق يف مطالبة اإلدارة تكون  -
 421. العامة املصلحة  خلدمة ضرورية املختلفة املعاملة كانت  إذا أو خمتلفة بطريقة املنظورين معاملة إمكانية على القانون  نصّ  إذا إالّ  منه

  422. ةالشرعيّ  عدم حاالت يف املساواة إمببد العمل جواز عدم وقضاء فقها عليه املستقر من -
 423. الّشرعّية مبدأ جييزه ما حدود يف إالّ  به التمّسك جيوز ال  إذ مطلقة،  صبغة يكتسي ال املساواة مبدأ -
 424. يفرتض مبدأ املساواة إثبات املّدعي لوجوده يف وضعية مماثلة متاما ملن يّدعي متييزه عليه -
 القانونية املقتضيات على بناء ةالشرعيّ  تكريس إىل تطبيقها يؤدي حبيث القانون  جييزه ما حدود يف إال تكون  ال املساواة أبن  عليه املستقر من -

 425مماثلة. شرعية ال وضعيات على قياسا الالشرعية تكريس إىل ال مماثلة واقعية وضعيات وعلى النافذة والرتتيبية
 426ها أّن املساواة تقتضي أن يوجد األشخاص املعنيون ابألمر يف نفس الوضعّية القانونية .اتكريس قاعدة املساواة الفئويّة ٌمؤدّ  -

 مبدأ احلياد:  : الفرع الثامن
 التّايل :  أخلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد

 أن  شأهنا  من األسباب هذه  كانت ما إذا  فيما والنظر القدح مطلب عليها  أتّسس  اليت  األسباب جدية تقدير وحدها  اإلدارة إىل يرجع  -
 لسلطتها ممارستها  عند ختضع وال لفائدته، القانون  كفلها  اليت نتداباإل  أو اإلمتحان  جلان  أعضاء حياد بوجوب املتعلقة  الضماانت  من حترم املرتشح

  427. الدنيا اإلداري القاضي لرقابة  إال

 :  مبدأ حرية الّصناعة والّتجارة : الفرع الّتاسع
 :  نيالتّاليأين  خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد

 درءا الضرورية االحتياطات وكل الوقائية التدابري مجيع ابختاذ مطالبا اإلداري، الضبط لصالحيات ممارسته نطاق يف البلدية، رئيس كان  لئن  -
معطيات قراراته وأتسيس والتجارة الصناعة حرية مبراعاة مطالبا يبقى فإنه احلذر، إ مببد الصور مجيع يف األخذ مع للخطر  دقيقة وفنية علمية على 
  428. واثبتة

ارسة  حيّد الرتخيص يف تعاطي ألعاب املالهي من مبدأ حريّة التجارة، لذا فإّن اإلدارة تكون مطالبة ابلرّد الصريح على مطالب الرتاخيص يف مم -
الرتاخيص وذلك    النشاطات اإلقتصادية والسياحّية وغريها سواء ابإلجياب أو ابلّسلب كّلما أسند إليها املشرّع اإلختصاص املتعلق مبنح أو بتجديد تلك

 
 2012جويلية  14بتاريخ  26792احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  420
     2201مارس  6بتاريخ  28556احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  421
احلكم االبتدائي  و  2201 أفريل 26بتاريخ  19433/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد و  2201 ديسمرب  14بتاريخ  121473احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  422

 2012 جوان 18بتاريخ 120805الصادر يف القضية عدد 
 2012نوفمرب  14بتاريخ  124265احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   423
 2201 جويلية 11بتاريخ  18455/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  424
 2201 جويلية 14بتاريخ  120606احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  425

   2012جانفي  31بتاريخ  120565احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012نوفمرب  14بتاريخ  124265احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  426

 2201 أفريل 26بتاريخ  19308/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  427

 2201 أفريل 12بتاريخ  120402احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  428
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افية يف عالقة محاية حلقوق طاليب الرخص وابلّنظر إىل حجم اإلستثمارات املبذولة من طرفهم واإللتزامات احملمولة على عاتقهم وذلك حتقيقا ملبدإ الشف
    429اإلدارة ابملتعاملني معها . 

 : مبدأ احلقوق املكتسبة: الفرع العاشر
 التّايل :  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

 آجال الطّعنخالل   ذلك  كان  إذا إالّ  للحقوق املكسبة الفرديّة القرارات تعليق أو سحب لإلدارة جيوز ال أنّه وقضاء فقها عليه املستقرّ  من  -
 430. شرعّيتها عدم تثبت ومىت الّسلطة جتاوز بدعوى

 :  القسم الثاين: املبادئ املتعّلقة ابلوظيفة العمومّية
 الفرع األّول : القواعد املتعّلقة ابملسار الوظيفي: 

 : حقوق وواجبات املوّظف : الفقرة األوىل

 التّايل :  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت
ي قدح أ ي عون عمومي وتتناىف مع  مر عليه ابلنسبة ألهو األ شد ماأخالقية الظوابط و احلدود األمجلة من  تستوجب ابملساجد  الناس  مامة إ -

 431. يف سلوكه وخاصة من مأموميه

 االنتداب: :  الفقرة الثانية

 :   شروط اإلنتداب ( أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت

السرية والسلوك يف العون املرتشح للوظيفة العمومية واملتعلق بسلوكياته العامة خيضع يف تقديره إىل سلطة اإلدارة اليت ال حسن  إن توفر شرط   -
  432ير. التقد يف  واضح خطأ أو  ابلسلطة احنراف من عملها  يشوب ما بقدر وذلك اإلداري القاضي  من دنيا  لرقابة إال ذلك يف ختضع

سري أثناء لكذب مطالبتها رغم يثبته مبا للمحكمة واإلدالء ابألمر املعين يف األمنية الشروط توفر بعدم املقصود بيان  عن اإلدارة إحجام -
 433. كاهلها على حمموال  يبقى اإلثبات  عبء  وأن  سيما طريقه  غري يف  فيه املطعون  قرارها  جيعل القضية  يف التحقيق

 طرق اإلنتداب :  (ب

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية  خلصت

 نّ إف وفيّن،  علمي  طابع من دورها  يكتسيه  ملا نظرا املرتّشحني إمتحاانت تقييم  خبصوص   تقديرية بسلطة تتمّتع  املناظرات جلان  كانت  لئن -
 434. إرتكاب جلنة املناظرة خلطأ فاحش يف التقدير عدم من التأّكد  للمحكمة ختّول اليت  الدنيا القضائية للرقابة خاضعة تظلّ  تلك سلطتها

 435.قاضي جتاوز السلطة ال يراقب تقييم جلان االنتداب للمرتشح إال يف حدود انطوائه على خطأ مادي أو احنراف ابلسلطة -

  من دنيا رقابة  إىل ذلك يف ختضع  أهنا  إال  عدمه من الوقتيني األعوان  إنتداب عقود جتديد جمال يف تقديرية بسلطة تتمتع اإلدارة كانت لئن -

 436. اريقبل القاضي اإلد
 

  2012مارس  10بتاريخ  28289احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  429
 2201 ماي  2بتاريخ  124480احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  430
 2012ديسمرب  26بتاريخ  121757دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 431
 2012جوان  21بتاريخ  18955/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  432
   2012نوفمرب  26بتاريخ  28816احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  433
 .  2012ديسمرب  31بتاريخ  123435 القضّية عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف و 2012جويلية  14بتاريخ  123325احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  434
 2012نوفمرب  02بتاريخ  120658احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  435
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 437. رفنيطاملا إنتفت حاجة اإلدارة إىل التعاقد فإنّه من املتجه إحرتام إرادهتا الصرحية يف ذلك إعماال لنظرية العقود اليت مبناها إرادة الط -
 املّدعية  عمل  أتّكد طاملا  املطلوبة ابلّتسوية اإلدارة تقّيد دون  حيول ال  ذلك فإنّ  ، األوىل الوزارة  أتشرية على  معّلقا العمل عقد  نفاذ كان  لئن -

 438. ءات اليت مّت إقرارها وطاملا كانت تلك الّتأشرية شكلّية الحقة يف اتريخ إبرام العقد ابصفة مسرتسلة وفق اإلجر 
ديسمرب  18 يف املؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد ابألمر الواردة والصيغ الشروط إىل العمومي ابلقطاع العملة انتداب خيضع -
األشخاص املستخدمني  . و واملتعلق ابلنظام األساسي اخلاص بسلك عملة الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  1998

 439. لون منزلة أعواهنا املتعاقدينلدى اإلدارة دون أن يكونوا خاضعني إىل نظام أساسي حمدد ينزّ 
 عن املعلن البقاع  عددب  العربة وتكون   .املوجودة الّشغورات بعدد مقّيدة  غري هي و  املناظرة فتح تقرير يف  ة هامّ  تقديريّة  بسلطة تتمّتع اإلدارة  -

 440.املناظرة إنطالق قبل ذلك يكون  أن  شريطة املعطى هذا على تغيريا حتدث أن  لإلدارة  جيوز أنّه  على ،املناظرة فتح قرار مبوجب فتحها

 إعالهنا  عند  مقيدة تكون ، فإهنا وإمكانياهتا حلاجياهتا  وفقا للتناظر واملفتوحة الشاغرة راكزامل حتديد  يف تقديرية بسلطة تتمتع اإلدارة كانت لئن -

 441. بصورة الحقة  املراكز  عدد من احلطّ  على بناء النتائج تعديل هلا  يتسىن وال عنها  اإلعالن  عند حتديدها  مت  اليت  املراكز بعدد املناظرة نتائج  عن
 تقدي  جالآ احرتام  عدم عن بويرتتّ  املناظرة ابعالن  احملددة القانونية جالاآل يف الرتشح مطالب تقدي  للمناظرات الرتشح شروط وكدأ من -

 442. و ختم مكتب الضبطأالربيد  مخبت  جلاأل من التثبت يتمّ  ن أ على القانونية جالاآل بعد  الواردة ابلرتشحات  عتداداإل عدم الرتشحات
 443 .للتناظر املفتوحة اخلطط عدد حدود يف إالّ  به يصرح ال مناظرة يف النجاح -
 444. فيها  القبول و املناظرة يف  النجاح  ملرتبة  يرقى ال اإلنتظار بقائمة  الرتسيم - 

 :  الرتبص والرتسيم:  الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 يف  للوزراء  مبدئيا  اجملال يفسح  ما  وهو العمومية  ابلوظيفة وترسيمهم احلضائر أعوان  إنتداب مسألة  لتنظيم اليتدخّ  مل الرتتيبية  والسلطة ع املشرّ  -
 الضرورة  إقتضت ومىت إدارية مصاحل رؤساء بوصفهم ابلنظر هلم الراجع العام  املرفق سري حلسن الالزمة اإلجراءات إختاذ يف هلم املخولة الصالحيات إطار

 445.ذات طابع ترتييب قصد تنظيم وضعية األعوان اخلاضعني لسلطتهم مناشري يتخذوا أن  ذلك

 عن خيتلف العمومّية الوظيفة  قانون  من 108 الفصل مقتضيات حسب حمدودة وملّدة  خاّصة مبأمورايت للقيام ينتدب الذي املتعاقد العون  -

الّشروط املنصوص عليها ابلّنظام  حسب ترسيمه  قبل برتّبص  يقومو   ابلّنظر إليها  يرجع اليت اإلدارة إبطارات دائمة خطّة لشغل ينتدب الذي  املوّظف
 446. األساسي اخلاص املنطبق

من جهة عدم انضباطه يف العمل وسوء تصرفه داخل اإلدارة    العون طاملا أن األسباب احلقيقية اليت انبىن عليها قرار اإلعفاء تتعلق بسلوك    -
ث آاثره  يضاهي اإلعفاء من الرتبص يف هذه احلالة عقوبة العزل من حي، و فإن ذلك يكسيه صبغة أتديبية   ،أكثر منه بنجاعته ومردوده من الناحية املهنية

 447. القانونية والفعلية

 
 2012أفريل  30بتاريخ  122799احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  436
 2012مارس  05بتاريخ  122042احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  437
 2012جوان  06بتاريخ  120937احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  438
 2012مارس  26بتاريخ  19661/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  439
 2012ماي  18بتاريخ  120903ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّ  440
 2012جويلية  11بتاريخ  17554/1د احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عد 441
 2012مارس 08بتاريخ  123693ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّ  442
 2012جوان  14بتاريخ  28533عدد   احلكم االستئنايف الصادر يف القضية 443
 2012جوان  14بتاريخ  28533عدد   احلكم االستئنايف الصادر يف القضية 444
   2012جوان  15بتاريخ  122874احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  445
  2012ديسمرب  31بتاريخ  121348احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  446
 2012أفريل  13بتاريخ  120492عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية  447
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لتعارضه  لإللغاء  عرضة جيعله سلوكه به  يتأثّر أن  عسى  ملا  والتحّسب التخمني على التدريب مواصلة من العون  إبعفاء  القاضي القرار أتّسس -
 448. مع ما تقتضيه قواعد اإلثبات يف املادة اإلدارية

 :  الرتقية:   الفقرة الّرابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 لقانوينا مركزه حتّدد أن  بعد أعلى رتبة إىل املوّظف ترقية معه  يتعّذر الذي األمر املعنية اإلدارة  إطارات يف فعلي شغور سدّ  هو الرتقية  من اهلدف -

 449. التقاعد على  اإلحالة قرار مبقتضى  هنائيا 
 كيفية  بضبط املتعلق 2002 جانفي 11 يف املؤرخ الرتبية وزير قرار مقتضيات إىل ابالستجابة مللفه تقدميه  عند مطالبا كان  ولئن العون إّن  -

 إالّ   2009 مارس 31   يف املؤرخ والتكوين الرتبية وزير عن الصادر ابلقرار  تنقيحه مت  كما تربوي مرشد رتبة اىل للرتقية ابمللفات الداخلية املناظرة تنظيم

 رتوفّ  حىت  اإلعرتاضات تقدي  أبجال واإلعالم التثبت بطاقة  على احلصول من املرتشح  متكني وكذلك امللف هذا حمتوى  من ابلتثبت مطالبة تبقى اإلدارة أنّ 
 وعدم  التثبت ببطاقة املدعي توصل عدم يف املسؤولية كامل اإلدارة معه تتحمل الذي األمر وضعيته، وتسوية ملفه  من املنقوصة الواثئق تدارك فرصة له

   450. تربوي مرشد رتبة  إىل ارتقائه فرصة وضياع اعرتاضاته  تقدي  آبجال إعالمه

 للعون  صلة كل تقطع التقاعد على اإلحالةو  رتبط ترقية األعوان العموميني وتسميتهم يف اخلطط الوظيفية إرتباطا وثيقا ابملباشرة الفعلية للعملت-

 451. للعمل الفعلية ابملمارسة املرتبطة الوظيفية ابحلقوق املطالبة يف صفة كل لذلك تبعا وتفقده ابلوظيف العمومي

 التأجري واملنح: :  الفقرة اخلامسة

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل  خلصت
يغدو  مرتباته  صرف عدم قرار فإن  نقلته  مبركز العمل  مباشرة  لرفضه نظرا بعهدته املنوطة  اجلديدة اإلدارية املهام  املوظف إجناز عدم  ثبت  طاملا  -

 452. العمومية احملاسبة  جملة  من  41و  العمومية الوظيفة  قانون  من   13الفصلني معىن على مستوجبا ماليا  إجراءا

 العطل: : الفقرة السادسة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ما من شأنه   النافذة  الرتتيبية  النصوص  من  غريه يف أو أحكامه  يف يرد مل ه فإنّ  ،معلومة سنوية  عطلة يف  عمومي عون  كل حق القانون  اقتضى  لئن -

 453.أن مينح حق اقتضاء بدل مقابل عطل اإلسرتاحة اليت مل يتمتع هبا املوظف يف اإلابن 
 الرخصة،  تلك تقسيم على واإلعرتاض  فرتتني  على أو مسرتسلة السنوية  اسرتاحته رخصة عوهنا  منح  يف تقديرية سلطة لإلدارة ن القانو  خّول لئن -

التثبت يف مدى صحة الوقائع املستند إليها  هلا  ختول دنيا  رقابة  من  هلا ما إطار  يف  احملكمة  تقدرها  اليت العمل  بضرورة  حمكومة تبقى السلطة تلك فإنّ 
 454. واحرتام القانون واإلحنراف ابلسلطة واخلطأ الفادح يف التقدير

 لسنة  191عدد األمر من األّول الفصل وأنّ  مرض عطلة املوظف ملنح لوحده كاف القانونية لااآلج يف لإلدارة طبية شهادة تقدي  إنّ  -

 455. واملتعلق بعطل املرض مل يشرتط طريقة معينة إلعالم اإلدارة بتعّذر القيام ابملهام ألسباب صحية 1988
 

 2012جانفي  26تاريخ ب 28092احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  448
واحلكم االبتدائي     2012ماي    24بتاريخ    122431واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد    2012ديسمرب    28بتاريخ    29392احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد   449

 2012جوان  06بتاريخ  122945الصادر يف القضية عدد 

  2012مارس  09بتاريخ  19609/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  450

  2012ديسمرب  31بتاريخ  123517احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  451

   2012فيفري  23بتاريخ  28809احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  452

  2012مارس  08بتاريخ  17778/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  453

 2012نوفمرب  14بتاريخ  19802/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  454

 2012ديسمرب  31بتاريخ  18880/1د احلكم االبتدائي الصاتدر يف القضّية عد 455
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 يف احلق إنعدام إىل العون  قبل من إحرتامه عدم يؤدي ال  و عادي مرض عطلة على للحصول أساسيا ا إجراء ميثل ال الغرض يف مطلب تقدي  -
 456.احلصول على العطلة املطلوبة ذلك أن الشهادة الطبية تكون كافية لوحدها إلمتام إجراءات احلصول على العطلة

 الّنقل: : الفقرة السابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدئني الّتاليني:  خلصت
 ، العمل مصلحة مقتضيات ذلك كلّ  يف مراعية وقدراهتم  مؤهالهتم مع  املتماشية  العمل  مراكز يف  أعواهنا  تعيني يف  تقديريّة  بسلطة اإلدارة تتمّتع -

اإلحنراف ابلّسلطة أو  أو الّتقدير يف بنّي  خطأ وجود حاالت إىل متتدّ  اليت و اإلداري للقاضي الّدنيا للرّقابة خاضعة تبقى ةطالّسل تلك مباشرة  أنّ  على
 457.اإلجراءات

يف هذه احلالة  اإلداري  للقاضي  جيوز  إذ صحيح  واقعي  سند  على مبنية النقلة  تكون  حىت  املنتقد  القرار  صلب العمل بضرورة  التصريح  يكفي  ال -
 458. صالحياته اإلستقصائية للتثبت من صحة مقتضيات سري املرفق اليت فرضت اختاذ قرار النقلةإعمال 

 :  اخلطط الوظيفية:  الفقرة الثامنة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 دون  الوظيفية  اخلطة اسناد ابلتايل  جيوز وال اخلطة بتلك املرتبطة ابملهام تكليفه ابلضرورة تقتضي وظيفية خطة يف  العمومي العون  تسمية  -

وتبديدا للمال العام واحنرافا ابالجراءات   القانون  جلوهر خمالفة  ميّثل ابملهام والتكليف  التسمية بني  الفصل أنّ  ضرورة ،امنه بتجريده  أو هبا املعين تكليف
 459. القانونية

للرقابة الدنيا لقاضي االلغاء يف ما شاب  خاضعة تبقى فاهنا العواهنا الوظيفية اخلطط اسناد عند تقديرية بسلطة تتمتع االدارة كانت لئن  -
او ابالجراءات احنراف ابلسلطة  او  التقدير  تقيّ .  عملها من خطأ فاحش يف  للمدارس مىت  الوظيفية  اخلطط  اسناد  بشروط موضوعية عند  االدارة  دت 

 460. االبتدائية فاهنا تبقى ملزمة ابحرتام تلك الشروط و ال جيوز هلا حينئذ ان تتمسك بسلطتها التقديرية يف هذا اجملال
التكليف ابخلطة الوطيفية بعد  جتديد  عدم  إليها ويرجع سنوات مخس  ملدة اإلستشفائية  األقسام رؤساء  تسمية  يف تقديرية سلطة اإلدارةمتلك  -

 461. املؤهالتتقييم 

 :  الشطب من أجل التخلي عن الوظيف:  الفقرة التاسعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 عالقة  كل قطع يف الواضحة رغبته هو الوظيف عن العمومي العون  ختلي مرد أن  ثبوت وجواب يفرتض العمل  عن التلقائي التخلي حالة إقرار -
االفصاح عن  عن  ميتنع أن  أو عمله  مبركز االلتحاق  بوجوب عليه التنبيه  إزاء  الصمت  يالزم كأن  ضمنية  أو صرحية بصفة  ذلك كان  سواء  إبدارته  تربطه

 462. السبب الكامن وراء انقطاعه عن العمل
العون  ختلي ثبت ماكلّ  اتباعه  لإلدارة ميكن اجراء هو اوإّنّ  العمومية  الوظيفة  قانون  عليها نص  عقوبة  ميثل ال اإلطار قانون  من  الشطب جراءإ -

 الوظيفة  أعوان   مبحض إرادته ودون مربر قانوين عن عمله وقطعه كل صلة له ابإلدارة واضعا بذلك نفسه خارج اإلطار القانوين املنطبق على  العمومي

 463. العمومية 

 
 2012 أفريل 17بتاريخ  122288دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 456
واحلكم االبتدائي    2012جانفي    31بتاريخ    122072واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد    2012جوان    21بتاريخ    121287احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   457

 2012ديسمرب  28بتاريخ  121857دد الصادر يف القضّية ع
 2012ديسمرب  26بتاريخ  120214ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضي 458
  2012مارس  6بتاريخ  19315/1عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية  459
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121563دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 460
 2012ديسمرب   31بتاريخ  122873ة احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّ  461
 2012فيفري  23بتاريخ  28336عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية  462
 2012جويلية  12بتاريخ  29038عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضية  463
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 مبركز لإللتحاق له  املوجهة لإلنذارات اإلستجابة  عن  العمومي العون  إحجام  العمل  عن التخلي  يف  النية  توفر من  التثبت  أساليب من كان  لئن -

 أو  كاملرض العمل  عن للتخلي  احلرة  اإلرادة  رتوفّ  قرينة  يدحض  ما  الحقة بصورة ولو امللف  تضمن  كلما النية  تلك استنتاج لإلدارة  يتسىن  ال ه فإنّ  ،تعيينه

 464. غريه أو  القانون  بقوة اإليقاف

مبركز عمله   االلتحاق  عن ميتنع و ابالدارة صلته  متعمدة  بصورة ظفو امل فيها يقطع اليت ابحلالة  الوظيف عن التخلي احملكمة  هذه  قضاء عّرف -
 465. اطار القانون املنظم للوظيفإرغم التنبيه عليه من طرف االدارة املعنية فيضع نفسه عندها بصفة يقينية واثبتة خارج 

 466. التشطيب عليه دون متتيعه ابلضماانت التأديبية وجيوز القانون  تطبيق ميدان  خارج ارادته مبحض  عمله عن  يتخلى الذي املوظف -

 يضع  مبقتضاها واليت  العمل  عن  التخلي لواقعة  اإلدارة  معاينة  بعد مقيد إختصاص إطار  يف يصدر الوظيف عن  التخلي أجل  من الشطب قرار -

 467. العمومية  للوظيفة األساسي النظام  تطبيق جمال خارج نفسه  العون 

 لعوهنا الواضحة  اإلرادة  اءات التأديبية مىت ثبت لديهاالتشطيب من أجل التخلي عن العمل هو قرار يتسىن لإلدارة اختاذه دون اتّباع اإلجر   -

  468. إىل غيابه املؤّدية  األسباب هلا يربز أن  شأنه من لديها معطى  كلّ  وفقدان  هبا االّتصال عن وإحجامه إبدارته صلة  كلّ  بقطع

 469ي.التخلي عن العمل ال يرادف الغياب غري الشرع -

 خارج  نفسه  لوضع  القانونية  النتائج استخالص إطار يف  الوظيف إطارات من املتخلي العون  على التشطيب لإلدارة  العمل  عن التخلي خيول إذ -

 التزامه  عدم  يعكس  جانبه من فاحشا مسلكيا  خطأ ابعتباره أتديبيا تهخذمؤا إىل يؤول أن  ميكن هفإنّ ، العمومية للوظيفة العام األساسي النظام تطبيق جمال

 الشرعية تقدير يف  العربة فإنّ  العمل عن التخلي أجل من التأديب أو ابلتشطيب األمر تعلق وسواء  تسيريه  وحسن العمومي املرفق انتظام مبقتضيات قصداي

 عمله مبركز اإللتحاق  عن وامتناعه  وإرادية  متعمدة  بصورة  إبدارته  صلته  العون  قطع  على الدليل  قيام  يف  تكمن  املتخلي العون  على  املسلط للقرار الداخلية

 470. عليه  التنبيه رغم عمله  إىل الرجوع عن إحجامه أو اإلجتاه ا ذه  يف الصرحية  نيته عن التعبري خالل من

 اإلرجاع إىل العمل: :  الفقرة العاشرة

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية  خلصت
 471.ابلوظيف  املوّظف إدماج إعادة رفض جيعل اإلدارة حمّقة يف  ابإللغاء، فيه  الطعن لعدم ابلّشرعيةة ستقالاإل قبول قرار حتّصن -
حاجيات  ىلإ ستناداإ  بتقديرها دارةاإل تنفرد اليت  املالئمات من هو هلا مغادرهتم بعد لديها للعمل رجاعهمإ وأ االدارة مبصاحل العملة نتدابإ -

 472. ال لرقابة قضائية دنياإلك ذمكانيات وال ختضع يف إ مصاحلها وابلنظر اىل ما يتوفر لديها من 
   نفس إىل خاضعا الحقا مصاحلها ضمن انتدابه وجتعل هنائيا إبدارته املستقيل العون  صلة انقطاع إىل تؤول قانونية بصفة املقبولة  اإلستقالة  -

  473. هبا اإللتحاق يروم اليت الوظيفة إىل املرتشحني من غريه انتداب على تسري اليت والضوابط الشروط

 والشرطة احلرس  بسلك املعزولني  عوان األ كافة  رجاع إب املتعلق 2011 فيفري  1 يف  املؤرخ  الداخلية  وزير  بقرار  املقررة  الشروط توفر عدم  -

  474.  وقانوان  واقعا  ا مؤسس فيه  املطعون  القرار جيعل  العادي، التقاعد سن  بلغوا الذين ابستثناء نشاطهم سالف  اىل املدنية واحلماية

 
 2012جويلية  12بتاريخ  29038عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضية  464
 2012نوفمرب  01بتاريخ  124103احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012ديسمرب  31بتاريخ  121764احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  465
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121764احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  466
 2012جوان  15بتاريخ  122741عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية 467
 2012جانفي  26بتاريخ  28060عدد القضّية  الصادر يفاحلكم االستئنايف  468
 2012جانفي  26بتاريخ  28060عدد الصادر يف القضّية احلكم االستئنايف  469
 2012أفريل  28 بتاريخ  28313احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  470
 2012ديسمرب  14بتاريخ  123053د احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عد 471
 2012نوفمرب  20بتاريخ  123741دد االبتدائي الصادر يف القضية عاحلكم  472
 2012ديسمرب  31بتاريخ  28701الصادر يف القضية عدد  االستئنايفاحلكم  473
 2012نوفمرب  09بتاريخ  125347احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  474
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 اليت اإلنتداب مناظرات يف  للمشاركة مبطلب التقدم يستوجبمبوجب اإلستقالة  ابإلدارة ة صلال بعد قطع ابلعمل جمددا ابإللتحاق  املطالبة  -

 475العون املستقيل.  إليه ينتمي كان   الذي السلك يف  الوزارة تفتحها 
 476. عملال إىل سالف  لرجوعول احلق يف املطالبة ابختنتداب الظريف والوقيت ال اإلطبيعة  -
االنتداب قد  مدة أن  ضرورة صحيح  قانوين أساس إىل مستند غري يكون  العمل إىل  إرجاعه مطلب فإن  وقيت كعون  منتدب املدعي أن  طاملا -

 الوظيفة  بقانون  عليها  ت منذ فرتة وابلتايل ال ميكن لإلدارة إرجاعه إىل العمل إال ابنتدابه مبقتضى قرار جديد وفق الشروط القانونية املنصوصياستوف

  477. العمومية 
 القانوين وأ الواقعي ساسلأل  املكونة العناصر حد أ يف تغيري حصول صورة يف اال العملإىل  الرجوع بطلب املتعلقة  املطالب يف النظر ال جيوز -

 478. وضعية قانونية و فعلية جديدة مراجعة وضعية منظوريها  مبوجبه  نشات جديد  عنصر ظهور صورة يف  دارةاإل على م يتحتّ  هنّ أ و  يـديبأالت للقرار

 الفقرة احلادية عشر: القصور املهين:
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 ومدى وكيفا كّما بعهدته  املناط العمل أداء حيث من املهين واجبه أداء يف العمومي العون  تقصري يف الوظيف أداء يف املهين القصور يتمثل -

 479. هأتديبيا يف ظاهر  شكال قرارها  أيخذ مل وإن  حىت وذلك الدفاع  حقوق مراعاة اإلدارة  على يتعني و   وظيفته ممارسة يف واجتهاده  العون  جديّة 

 اإلستقالة :  : الفقرة الثانية عشر

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
 نفس إىل  خاضعا  الحقا مصاحلها  ضمن انتدابه  وجتعل هنائيا  إبدارته املستقيل  العون  صلة انقطاع  إىل تؤول قانونية بصفة  املقبولة اإلستقالة  -

  480. هبا اإللتحاق يروم اليت الوظيفة إىل املرتشحني من غريه انتداب على تسري اليت والضوابط الشروط

 الفقرة الثالثة عشر: إهناء املهاّم:

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل  خلصت

 حد أل جيوز هنّ أ واملتضمن الوطين الدفاع  بوزارة املدعي يربط الذي التطوع عقد يف القانوين سنده جيد داريإ جراءإ هو  التطوع عقد  فسخ قرار -

 هذا يف  والعقوبة اخلطا بني التالؤم انعدام مسالة  اثرة إ ميكن ال لذا  ديبية أت عقوبة  يعدّ  ال  وابلتايل سباباأل ذكر دون  وىلاأل السنة خالل العقد فسخ الطرفني

  481. اجملال

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

قبل  من دنيا رقابة إىل ذلك يف  ختضع  أهّنا إال  عدمه من تشغيلهم ومواصلة  العرضيني  العملة إنتداب جمال يف تقديرية  بسلطة اإلدارة تتمتع  -
 482.القاضي اإلداري ضماان لعدم اإلحنراف بتلك السلطة

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  122504احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  475
   2012جوان  15بتاريخ  122850احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  476
   2012ماي  29بتاريخ  124168احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  477

 2012ديسمرب  31بتاريخ  123785دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 478
 .2012جويلية  11بتاريخ  28631احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  479
 .2012 ديسمرب  31بتاريخ  28701الصادر يف القضية عدد  االستئنايفاحلكم  480

 . 2012جويلية  14بتاريخ  121524احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  481

 . 2012جانفي  31بتاريخ  122074احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  482
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 ليشغلوا إما فيها  للرجوع قابلة وقتية بصفة  وذلك عمومية خدمة تنفيذ يف الفعلية  املشاركة قصد مباشرة ينتدبون  الذين األعوان  وقتيني يعترب -

نتداب الظريف اإل طبيعة  ، و قيام أبعمال عرضية أو طارئة لمرتسم ملدة حمدودة أو ل عون  لتعويض  وأ املرتمسني األعوان  يف لنقص  اإلدارة إبطارات شاغرة خطة
 483. إىل سالف عمله العون  ل املطالبة إبرجاعوّ ختوالوقيت ال 

 األمر وخاصة التطبيقية والنصوص 1983   لسنة112  عدد للقانون  خيضعون  الذين  الوقتيني  ابألعوان  العرضيني  األعوان  تنظري  املشرع أقر -

العمومية احمللية  واجلماعات الدولة عملة بسلك اخلاص األساسي ابلنظام  واملتعلق1985  لسنة 1215 عدد لألمر امللغي  1998 لسنة2509  عدد
 484.واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 األقدمية :  :الفقرة اخلامسة عشر

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية  خلصت
يكتسي  ابحلظائر  العمل وطاملا أّن اإلطار  بقانون  قارّة خطّة يف ابألمر املعين إنتداب يقتضي العاّمة اإلداريّة األقدمّية ضمن الّنشاط إحتساب -

 واملؤّسسات احمللّية اجلماعات  الّدولة بعملة اخلاص األساسي الّنظام  ألحكام اخلاضعني  العملة إطار إىل ينتمون  ال هبا امللحقني العملة  وأنّ  ظرفّية صبغة 

 485.  اإلداريّة  العاّمة األقدمّية ضمن عرضّية بصفة قضاؤها متّ  اليت الّنشاط فرتة  إبحتساب املطالبة  يسوغ ال فإنّه اإلداريّة الّصبغة ذات العمومّية 

   :الّنزاعات املتعّلقة ابلّتأديب يف الوظيفة العمومّية:  الفرع الثاين

 :: القواعد املتعّلقة ابخلطأ التّأدييب الفقرة األوىل

 مفهوم اخلطأ الّتأدييب:  -أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 اجلرائم،  شرعّية   مبدأ حيكمها  اليت اجلزائّية املادة يف الّشأن  هو مثلما أتديبّية، أخطاء  تشّكل  اليت  األفعال حيّدد  ومل الّتأدييب اخلطأ املشرّع يعّرف مل -

 العون  هبا يقوم أن  ميكن اليت األخطاء  طبيعة حتديد يف تقديريّة سلطة لإلدارة لذلك تبعا ومينح مسبقا، الّتأديبّية األخطاء حصر إمكانّية عدم عنه يرتّتب مبا

 486 .عليه احملمولة  الواجبات إىل ابلّنظر العمومي
جيب أن  األفعال تكييف  أنّ  كما إحرتامها، العمومي العون  على يتعنّي  اليت الواجبات ومضمون  طبيعة حبسب الّتأدييب اخلطأ مفهوم يتحّدد -

 487. أيخذ بعني اإلعتبار خصوصيات بعض األسالك وحساسيّتها
 املرفق تسيري حسن يقتضيه  الذي النحو على لوظائفهم آدائهم من املرجوة النتائج وحتقيق مهنيا عليهم احملمولة ابلواجبات األعوان  التزام  -

 كفاءاهتم وحبسب موظفيها بني بوضوح املهام وتوزيع مصاحلها داخل العمل تنظيم حسن ضمنها ومن لذلك املالئمة الظروف توفري اإلدارة من يستوجب

ه ئ ويضمن هلا مؤاخذة عادلة ملن تسبب خبط  التقصري  عن املسؤول حتديد  شروط هلا وحيقق بينهم  الوظائف  تداخل  دون  حيول  مبا والتقنية  العلمية  ومؤهالهتم
 488.يف إحلاق ضرر ابملرفق

 مسعة من صورة  أبيّ  ميسّ  ن أ  شأنه من ما كلّ  عن اإلبتعاد معه يفرتض مما  مستقيم  بسلوك اإللتزام العمومي العون  من ظالتحفّ  واجب يقتضي -

  489. شبهة  موضع  نفسه به يضع  تصّرف أي  عن كاإلقالع الوظيف،
 متاح حتقيقي إجراء جمّرد هو  وإّنا ذاته عقوبة مسلكّية وال حىت إجراءا أتديبيا  حدّ إن جلوء اإلدارة إىل استجواب أحد أعواهنا ال ميّثل يف    -

 490. عن تكييفها وإسنادها وصف املخالفة التأديبية سابق ، وهو معّينة واقعة خبصوص التحري منه الغرض  لإلدارة

 
 .  2012جوان  15بتاريخ  122850احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  483
 . 2012مارس  08بتاريخ  17778/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  484
 2012نوفمرب  1اريخ بت 121022دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 485
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121019دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 486
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121019دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 487
 2012نوفمرب  14بتاريخ  17912/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  488
 2012جوان  21بتاريخ  19630/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  489
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 حد يف  القاضي  بواجبات املخلة  عمالاأل و أ فعال األ قبيل  من يكون  ن أ جيب ديبية أالت خذة آللم املوجب و  القاضي  من املقرتف أاخلط -
 491. عنه ستصدر اليت  حكاماأل يف  ثريأ الت وأ عنه الصادرة حكام األ  تغيري  قصد زميله عمل يف للتدخل  سعى ي كان  املهنة وكرامة  شرف و أ ذاهتا
 إثبات اخلطأ الّتأدييب:  -ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 الّصبغة إىل  ابلّنظر حّقه يف انتفاؤها يرّجح هلا  ارتكابه  على الشبهات وغلبت العمومي  للعون  املنسوبة األخطاء حول الشكوك  حامت مىت -

 492.تسوسها اليت الرباءة  قرينة وإىل الّتأديبّية  املاّدة تكتسيها  اليت الّزجريّة 
 دتأتيّ  أو امللف اوراق خالل من عليها  ا ثبتت صحة الوقائع اليت انبنتذال تكون القرارات املتعلقة ابإلعفاء ألسباب أتديبية يف طريقها إال إ -

 493. إثباهتا عبء اإلدارة  حتمل ان  على احملكمة بفضل

 494.عبء اإلثبات يف املادة التاديبية حممول على اإلدارة - 
 السبب يعتمد  القاضي نّ إف اآلخر البعض  دون  بعضها ثبوتو  التأدييب العقاب لتسليط دارةاإل ليها إ تستند اليت سباباأل تعدد صورة  يف -

كانت ستنتهي حتما اىل تسليط العقوبة ذاهتا ابإلستناد اىل  اإلدارة أنّ  ضرورة السبب ذلك ثبوت صورة يف فيه املطعون  القرار إلغاء اىل لينتهي احلاسم
 495. ذلك السبب
 هأنّ  اعتبار على اهتامات من إليه  ينسب فيما  لفائدته الشك وأتويل الرباءة قرينة على تقوم اليت  الضماانت من جبملة العمومي  العون  متتيع جيب -

 الزجرية   الصبغة  إىل  ابلنظر وذلك  التجّرد يشوهبا ال اثبتة  مادية وقائع  على مؤسسا  العمومي  العون  إىل اإلدارة تنسبه  الذي اخلطأ  يكون  أن  املفروض من

 496.اإلثبات على اإلدارة عبء  حتميل تقتضي  واليت التأديبية  املادة يف  القرارات تكتسيها اليت
 القواعد املتعّلقة ابإلجراءات الّتأديبية:   : الفقرة الثانية

 :  إاثرة التتبعات التّأديبية -أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت    
 يتعني بل جزائي ضدهلئن كان فقدان املوظف حلقوقه املدنية ومن بينها حق االنتماء إىل الوظيفة العمومية ال يتم آليا مبجرد صدور حكم    -

 ذلك مقابل يف فإنه اجلنائية،  اجمللة  من اخلامس  الفصل أبحكام عمال  تكميلية  عقوبة شكل  يف اجلزائي القاضي  قبل  من احلقوق  لتلك بفقدانه التصريح

 اليت النافية أو املثبتة املادية ابلوقائع مقيدة اجملال هذا يف تبقى وهي جزائيا  تورطهم ثبت الذين أعواهنا شأن  يف التأديبية  التتبعات إاثرة حق اإلدارة متتلك

 497. القاضي  قبل من اعتمادها  بعد  التتبعات عليها انبنت
 : االستماع إىل العون -ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدئني الّتاليني:  خلصت
 األفعال خبصوص إليه اإلستماع يف تتمّثل  األوىل  الّدرجة من أتديبّية  عقوبة عليه  سّلطت الذي املوّظف هبا يتمّتع اليت  التّأديبّية الّضمانة إنّ  -

 498. إليه املنسوبة

 
 2012ديسمرب  26بتاريخ  120215دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 490
 2012نوفمرب  9بتاريخ  123602احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  491
 2012نوفمرب  26بتاريخ  28729احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  492
 2012جويلية  11بتاريخ  28915عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية  493
  2012جويلية  14بتاريخ  120194احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  494

 2012جوان   18بتاريخ  120336واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  31بتاريخ  121839دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 495

 2012نوفمرب  01بتاريخ  120266دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضية ع 496

 2012مارس  06بتاريخ  120664عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية 497
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124222دد الصادر يف القضّية عاحلكم االبتدائي   498
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 ما كلّ  اإلدارية،  السلطات على  يفرض  ما  وهو صريح،  نص  غياب  يف  حىت  احرتامها جيب يت الّ  ة العامّ  القانونية املبادئ من  الدفاع  حق عدّ يُ  -

دفاعه ومتكينه من  أوجه  لبسط فرصة  له توفر أن  انتدابه،  طريقة عن النظر وبقطع بسلوكه، أو  القرار عليه طتسلّ  من بشخص  عالقة  هلا قرارات أصدرت
 499. الرد على ما نسب إليه

 : اإلطالع على امللفّ  -ج 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت

ا مطالبة بتمكينه من ذلك  كما أهنّ  إبعالم العون هبذا احلقّ  مطالبة اهنّ أ إال التأدييب ملفه على العون  إبطالع تبادر أبن  مطالبة  ليست  اإلدارة -
 500. نسخة منها التأدييب أو الشخصي أو أخذ مىت طلب منها اإلطالع على الواثئق املكونة مللفه 

 دعوة العون احملال على جملس التأديب لالطالع على ملفه التأدييب والشخصي من الضماانت األساسية حلقوق الدفاع اليت يتعني على  تعدّ   -

 له  تسمح  اليّت  واملعطيات الظروف كل توفري يف ابألساس  تكمن ذلك من الغاية أن  كما  التأديبية  االجراءات سالمة  على منها  حفاظا مراعاهتا اإلدارة

 ال  حىت حياهلا  نظره وجهة عن اإلفصاح فرصة املعنية  اجلهة له توفّر وأن  إليه املنسوبة  ابألفعال اخلصوص وجه على مواجهته تتمّ  أبن  دفاعه وسائل إبعداد
  501ا. معرفته له يسبق مل  مبآخذ يفاجأ

 استدعاء العون:  -د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت

 وأنّ  املدان  العون  هبا تمّتع ي اليت األساسية الضماانت من التأديب جملس أعمال حلضور اإلستدعاء أجل اعتبار على والقضاء الفقه استقر -

  502 .اإلداري القرار شرعية عدم  عنه يرتّتب اإلجراء هبذا  اإلخالل

 الواثئق مجيع  على إطالعه بعد له  املنسوبة املخالفات  أو  ابألفعال علم على  جهة من ابالمر  املعين  يكون  أن  الدفاع حق  ممارسة  قواعد  أهم من -

 ابعتباره إليه  ينسب  مبا  األخري  هذا مواجهة  قبل معقول أجل  يف  اإلستدعاء إجراء  احرتام  أخرى جهة  ومن إستدعاؤه،  مت  أساسها  على  اليت  ابلتهم  املتعلقة 

 503.نفسه عن والدفاع احلضور من متكينه منه الغاية جوهراي إجراءا

 اإلستماع إىل الشهود :  -هـ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 املبادرة شريطة النفي  شهود من  هبم  االسرتشاد يريد من ومساع  اإلثبات شهود مناقشة  فرصة  من املدان  العون  متكني  يقتضي الدفاع  حق ضمان  -

  504. أمامه بشهاداهتم  لإلدالء التأديب جملس أمام للحضور الشهود بعض  ابستدعاء  قيامها  يف برغبته  ورمسية صرحية بصفة  اإلدارة  مبطالبة

 القواعد املتعّلقة مبجلس الّتأديب :  -و
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 اجمللس منظوري وبني بينهم  واملضرة املنفعة روابط إثبات من وتستمد أعضائه شخاصأب تتعلق قوادح إىل التأديب جملس حياد يف  يستند الطعن -

مبوجب القانون قد حتول دون حتريك االجراءات االستقصائية جتاه   وها باكتس اليت  الوظيفية رتبتهم أنّ  دجملرّ  اجمللس اء ض أع يف  القدح  يستقيم وال ر،املذكو 
 505. نظرائهم يف الرتبة 

 
 2012ماي  02بتاريخ  120686ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّ  499
 2012نوفمرب  02بتاريخ  19814/1د احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عد 500
 2012جوان  06بتاريخ  18832/1عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية  501

 2012ماي  30بتاريخ  120107ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضي 502
 2012ديسمرب  28بتاريخ  28709عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية  503
 2012ماي  30بتاريخ  19154/1عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية 504
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يف وضعية عوهنا املؤقت  النظر  على  االدارة  حث  منه اهلدف استنهاضي أجل هو من قانون الوظيفة العمومية 56لفصلاب املضمن الشهر أجل -
 506. و البت فيها

 ذلك إىل حاجة له تربز  مل طاملا  حتقيق أو حبث إبجراء ملزما يعدّ  ال الذي التأديب جمللس املرتوكة املالءمات من عدمه من حبث إجراء يبقى  -

 هذا  يف  املّتخذ  املوقف  اعرتى ما  حدود يف  دنيا  رقابة اإلداري القاضي  ميارسها اليت الرقابة  فإنّ  وابلتايل  وقائع  من لديه ثبت ملا  ابلنظر واضحة بصورة 

 507. التقدير يف بنّي  خطأ من اخلصوص

 وذلك واحد  ائدز  األعضاء  عدد نصف  حضور ثبت  إذا متوفّرا والنصاب  قانونيا يكون  اإلجتماع  فإن  القانوين، النصاب  النصوص  حتّدد  مل إذا -

 508. العاّمة القانونية  للمبادئ طبقا

 ابلعقوبة الّتأديبية : القواعد املتعّلقة :  الفقرة الثالثة

 :  تعليل القرارات التّأديبية ( أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

بسلوكه ولو  أو ابلقرار املستهدف  بذات عالقة هلا اليت  أو أتديبية  صبغة تكتسي اليت مقرراهتا بتسبيب اإلدارة إلزام على والقضاء  الفقه  استقر -
 الوظيفة مادة يف الشخصية الصبغة عليها تغلب اليت واالجراءات القرارات مفهوم ان  احملكمة أوضحت. وقد  غياب نص قانوين صريح يفرض التعليليف  

 سحب وأ عقده فسخ وأ عليه التشطيب او جويبو ال التقاعد على إحالته او عزله وأ العمومي العون  ملهام حدّ  بوضع القاضية القرارات يشمل العمومية

القيام   تقصريه جلأ من العون  مؤاخذة ىلإ اختاذها وراء من هتدف اّنّ إ  دارةاإل ن أ منها يستشف اليت القرارات كل عامة وبصفة الوظيفية خطته يف 
 509. إبحدى واجباته املهنية

 السليم التعليلو  لإللغاء وعرضة  اخلارجية املشروعية  أركان  ألحد فاقدة جيعلها به  خالل واإل اجلوهرية جراءاتاإل من التأديبية القرارات تعليليعّد  -

 510. ستجالء موقفها ومناقشته عند اإلقتضاءإ للمعين خيول مبا هلا  املصدرة  السلطة إليها استندت اليت األسباب منطوقها  بتضمني يكون 

الوضوح تسمح بفهمها وإدراك األسباب اليت حدت ابإلدارة مستوفاة التعليل أي أن تكون على حالة من  التأديبية  أن تكون القرارات    جيب -
 بطريقة وإعدادها   دفاعه وسائل لتحديد  توّصالأو تصرفات  من أخطاء  من أجله  مؤاخذ  ا هو  ة ممّ إىل اختاذها حىت يكون املعين هبا على على بينة اتمّ 

  511. األسباب هذه مع تتالءم

تعليال كافيا وذلك بقطع النظر عن املوقع من القرار الذي ورد ذكره يعترب  يف اطالعات القرار املطعون فيه  للعون  ألفعال املنسوبة  اتفصيل    -
 512. فيه

هذه  منطوق صلب عوهنا  ملؤاخذة  اعتمدهتا  اليت  األسباب كافة إبدراج اإلدارة ابدرت إذا  إالّ  التعليل  مستوفاة  التأديبية  القرارات  تكون  ال -
 عليها لتؤسس اإلدارية  اجلهة  رّجحتها اليت  األسباب  حقيقة  عن يفصح  ال أنه  ضرورة  قانونيّا  تعليال  يعدّ  ال  اطالعاهتا صلب بتضمينها  اإلكتفاء  و  القرارات

 513. القرارات ذات

 
 2012نوفمرب  14بتاريخ  17912/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  505
 2012جانفي  31بتاريخ  16298/1، واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد 2012نوفمرب  02بتاريخ  121813دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 506

 2012ماي  30بتاريخ  19154/1عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية و 2012جويلية  13بتاريخ  29129احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  507
 2012أكتوبر  19بتاريخ  28627عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية  508

   2012مارس  09بتاريخ  121860احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  509

 2012جويلية  13بتاريخ  18291/1د احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عد 510

 2012ماي  30بتاريخ  120107ة عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضي  511
 2012مارس  06بتاريخ  120617عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية 512
 2012أكتوبر  19بتاريخ  28627ادر يف القضّية عدد احلكم االستئنايف الص 513
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 على جتعله بصورة الكافية، ابلدقّة التتبع حملّ  العون  إىل املنسوبة اخلاطئة التصرفات عن اإلفصاح اإلدارة من يقتضي التأديبية املقررات تعليل -

 514. عن حقوقه للدفاع أنسبها وترجيح دفاعه وسائل إعداد له  يتسىن  حىت  إليه  املوّجهة املآخذ  من  بّينة

 
 2012جوان  21بتاريخ  19630/1عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية  514
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 :  ب( تالؤم العقوبة مع اخلطأ

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني خلصت
 يف عليها رقابة وال العمومي،  العون  قبل من املقرتفة األفعال مع  متالئما  تراه  الذي التأدييب  للعقاب  اختيارها يف  تقديرية  بسلطة اإلدارة  تتمتع   -

غري  وغري وبديهي  واضح تالؤم عدم وجود يفرتض الذي التقدير يف الفادح اخلطأ حدود يفالّ  إ اإلداري القاضي قبل من ذلك الجتهاد  مستوجب 
 515. معهود قصد استجالئه

  516.واضحا الّتناسب عدم كان  كّلما املرتكب واخلطأ املدان  العون  على املسّلطة العقوبة مالءمة مدى مراقبة بسلطة احملكمة تتمّتع -

 التتبعات الّتأديبية والتتبعات اجلزائية:  : الفقرة الرابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 املقضى للشيئ املطلقة ابحلجية تتمتع عدمه  التنصيصات احملققة اليت يوردها القاضي اجلزائي يف أحكامه النهائية خبصوص وجود الوقائع من  -

 حد على اإلداري    والقاضي دارةاإل من كل تلزم يبـأتدي تتبع  حملّ  تكون  يتوالّ  اجلزائي القاضي ينفيها وأ يثبتها اليت فعالاأل نّ إف ساساأل هذا وعلى به

 517. مر املقضي فيه جزائيافعال ابعتباره ملزما يف هذه احلالة حبجية األ األ تلك صحة مدى يف جمّددا البحث من يعفيه أبن  القاضي دويقيّ  السواء

حجية  حكمه يكسي مبا هنائية بصفة فيها الفصل كلمة وقال اجلزائي القاضي فيها نظر اليت للوقائع املادي  الثبوت مناقشة إعادة ميكن ال  -
 518. تقيد اإلدارة من جهة والقاضي اإلداري من جهة أخرى

 519.املقضي به جتاه القاضي اإلداري ءما يصرّح به القاض اجلزائي خبصوص الوجود املادي لألفعال يتحلى ابحلجية املطلقة للشي -

 مبقتضى العون  على طنياملسلّ  واملايل  البدين العقابني إسقاط شأن  من ليس فإنه اإلدارية التتبعات عن اجلزائية  التتبعات إستقاللية إ مببد عمال -

  .520اإلدارية  العقوبة إسقاط إىل يؤدي أن  الرائسي العفو

 إىلابالستناد   أجلها من أتديبيا ؤاخذتهم إلدارةل جاز فقد جزائية صبغة العون   ضد املثارة التأديبية التتبعات موضوع األفعال اكتست لئن  -

 521. ق مبخالفة التعليمات العسكرية وإتيان تصرفات مشبوهة متس من مسعة الوظيفي تعلّ ـأتديب وصف

العمومي  ساحة تربئة -  فقه يف  املستقرإ  ابملبد إقتضاء إدارته قبل من أتديبيا مؤاخذته دون  حتول ال إليه املنسوبة اجلزائية التهمة من العون 

مشني   سلوك أهنا على أتديبيا تكييفا األفعال تكييف إعادة لإلدارة ميكن  وأنه التأدييب التتبع عن اجلزائي التتبع إستقاللية  يكرس  والذي اإلداري القضاء
 522. يتنايف مع ما تقتضيه صفة العون العمومي حىت وإن مل تفض إىل اإلدانة اجلزائية 

 يصرح مبا مقيدة تكون  اإلدارة فإنّ  جزائية بتتبعات التأديبية االجراءات اقرتنت ما إذا أنّه إال اجلزائية التتبعات عن مستقلة التأديبية التتبعات -

يف   من يعفيه أبن  اإلداري القاضي كذلك ويقيد التتبعات هذه عليها انبنت اليت للوقائع املادي ابلوجود يتعلق فيما اجلزائي القاضي به جمددا  البحث 
 523. األفعال ابعتباره ملزما حبجية الشيء املقضي به جزائيا مدى صحة تلك

 اإليقاف عن العمل : : الفقرة اخلامسة

 
 . 2012ديسمرب  26بتاريخ  121916االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  واحلكم  2012نوفمرب  14بتاريخ  18583/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  515
   2012ماي  29بتاريخ  121314احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  516

    2012أفريل  17بتاريخ  121775احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  517

 2012مارس  06بتاريخ  120617قضّية عدد احلكم االبتدائي الصادر يف ال 518

 2012جويلية  14بتاريخ  123451، واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد 2012ديسمرب  31بتاريخ  122313دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 519
   2012جوان  15بتاريخ  122742احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  520

 2012جويلية  11اريخ بت 17724/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  521

 2012جوان  06بتاريخ  122648عدد  احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية 522
 2012جوان  06بتاريخ  18832/1عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية  523
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت
 524. ابإللغاء على هذا األساسوقابال للطعن للمعين ابألمر ركز القانوين املمؤثّرا يف  العمل عن اإليقاف يكون قرار -
 القرار شرعية من  اآلجال املتعلقة بتسوية وضعية املوظف املوقوف عن العمل طابعا استنهاضيا وال يرتتب عن عدم إحرتامها املساس  تكتسي  -

 قانون  من 56الفصل أحكام سن من الغاية تنتفي ال حىت املوظف وضعية يف للبت معقولة آلجال اإلدارة جتاوز بعدم مشروطا يبقى ذلك أن  إال التأدييب

 525.أشهر ةـثالث أقصاه أجل يف العمل عن املوقوف املوظف وضعية تسوية ضرورة على أحكامه الناصة العمومية ةـالوظيف

 العقوابت التّأديبية : :  الفقرة السادسة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
 وأنّ  جانبه يف اثبتا  اخلطأ كان  طاملا أعواهنا  أحد من املقرتفة لألفعال أكثر مالئمة تراها اليت العقوبة تسليط يف تقديرية بسلطة اإلدارة تتمّتع  -

 526. تفرتض أن يكون عدم التالؤم بني الفعل املرتكب والعقوبة املسّلطة واضحا وبديهيا رقابة القاضي اإلداري على هذه السلطة هي رقابة دنيا 

 : حتجري تسليط أكثر من عقوبة من أجل نفس اخلطإ : الفقرة السابعة

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني خلصت
 عمال العمل يف املباشر رئيسه عليه يسلطها انضباطية إدارية  عقوبة تعترب يوما 15 مدة العسكري على الشديد اإليقاف عقوبة تسليط  -

 527. أتديبية لتتبعات منطلقا لك ذل تبعا تكون  أن  وميكن كورذ امل القانون  معىن على أتديبية عقوبة ابلتايل تشكل وال العسكريني قانون  من   37ابلفصل

 عن التأديبية التتبعات إستقالل إمببد  عمال الفعلة نفس أجل من  لعقوبتني تسليطا يعترب ال للعون  التأدييب للتتبع كسند اجلزائي احلكم اعتماد -

 تباين ابعتبار املنطبقة والنصوص املتبعة اإلجراءات نطاق على واجلزائي التأدييب اجملالني بني إختالف وجود إقرار من تقتضيه وما اجلزائية التتبعات

 528. منهما املرصودة األهداف

 :املبادئ املتعّلقة ابلّتقاعد واحليطة اإلجتماعّية :  القسم الثالث

 :اإلحالة على الّتقاعد: الفرع األّول

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

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
د  يندرج طلب اإلحالة على التقاعد ضمن زمرة احلقوق املستمرّة اليت جيوز تكرار املطالبة أبهنا دون أتثري على آجال التقاضي شريطة التقيّ   -

 529ابآلجال القانونية بداية من آخر مطلب مّت تقدميه يف الغرض. 

مديد لعوهنا تشّكل اإلحالة على التقاعد إجراءا تنفيذاّي ملوجبات النّص القانوين احملّدد لسّن التقاعد. واستثناء لذلك املبدأ، جيوز لإلدارة الت  -
لإلدارة،   التقديريّة  للسلطة  يرجع  العمل  فرتة  يف  التمديد  أّن  على  عالوة  الضرورة  اقتضت  ما  إذا  مباشرة  حالة  يف  إببقائه  جيوز  وذلك  ال  فإنّه  وابلتايل 

   530التمّسك ابحلّق املكتسب يف التمّتع ابلتمديد لفرتات إضافّية ملا بعد بلوغ سّن التقاعد.  

 
  2012جويلية  14بتاريخ  120194احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  524
 16298/1واحلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  31بتاريخ  15730/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية عدد  525
 2012جوان   30بتاريخ  121536واحلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  2012فيفري  01بتاريخ  19464/1دد احلكم االبتدائي الصادر يف القضّية ع 526
 . 2012جوان  29بتاريخ  28721احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد  527
 2012جوان  29بتاريخ  28740ة عدد احلكم االستئنايف الصادر يف القضيّ  528
   2012مارس  8بتاريخ  124068احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  529
   2012ديسمرب  31بتاريخ  122737احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  530
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  دأب عمل هذه احملكمة على اإلعرتاف لإلدارة بسلطة تقدير مدى حاجة املرفق العمومي إلستبقاء األعوان العموميني حبالة مباشرة بعد بلوغ   -
اب  لتقاعد وذلك حتت رقابة القاضي اإلداري الذي ينتهي إىل إلغاء القرار كّلما صدر خارقا للقانون أومّتسما خبطإ بنّي يف التقدير أو مشو السّن القانونية ل

    531بعيب اإلحنراف ابلسلطة أو ابإلجراءات.

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

 داريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: احملكمة اإل خلصت

ل على التقاعد ألسباب صحّية تعّد من احلقوق املستمرّة اليت جيوز تكرار املطالبة هبا دون أن يناهلا سقوط مبرور الزمن كما أنّه ال جما  اإلحالة  -
 532لتحّصن قرارات رفضها.

صراح   - العمل  هبا  اجلاري  الّنصوص  تقتض  مل  وإن  الوجويب  التقاعد  على  اإلحالة  قرار  تعليل  على  جمربة  اإلدارة  خالل  تكون  من  وذلك  ة 
  533لعام. اإلفصاح عن السبب الواقعي لقطعها للمسار الوظيفي للعون حىّت يتبنّي الباعث لّلجوء لتلك اآللّية والضرورة اليت أمالها سري املرفق ا

يف فقرته الثانية املطّة "و" منه أو من أحكام الفقرة الثالثة من   5إّن مفهوم اإلحالة على التقاعد الوجويب املستمّد سواء من أحكام الفصل    -
حيمل بواسطتها العون العمومي على التقاعد جربا وعلى مغادرة وظ   1985لسنة    22من القانون عدد    6الفصل   يفه قسرا يبقى يف مجيع احلاالت آلّية ٌ

 534قبل حلول األوان العادي للتقاعد.  

واليت من بينها اإلحالة   1985لسنة    12من القانون عدد    6يكون أعوان الديوانة مشمولني جبميع الضماانت املنصوص عليها ابلفصل    -
 535على التقاعد الوجويب من قبل رئيس اجلمهوريّة مبوجب أمر.

 واضح خرق فيهون  الع  هبا متتع اليت املرض عطلة انتهاء يوم نفس يف الوطين احلرس سلك أبعوان  اخلاصة البدين السقوط جلنة انعقاد إن   -
 ميكن ال أنه ابعتبار الداخلي االمن لقوات العام األساسي النظام بضبط املتعلق 1982 أوت  6 يف املؤرخ 1982 لسنة 70 عدد القانون  ألحكام

من  هئبر  من التأكد بغاية وذلك له املمنوحة املرض عطلة هاءتن ا انتظار دون  البدين العجز أجل من التقاعد على  ابألمر املعين حتيل أن  املذكورة للجنة
   536منه أو من عدم شفائه منه.  املرض الذي يعاين

  أن  جيب إلعماهلا اللجوء فإن  العمومي للعون  الوظيفي األمان  على خطرية إنعكاسات الوجويب التقاعد على اإلحالة آللية كانت مىت  -
ابلعلم به دون   تستأثر أن  أو لإلدارة احملض  للتقدير اآللية تلك تفعيل على الباعث حتديد يرتك أن  ال العام املرفق سري حسن يفرضها  بضرورة مربرا يكون 
 السبب عن ابإلفصاح الوجويب التقاعد على اإلحالة قرار  تعليل على جمربة اإلدارة تكون  ذلك صراحة النصوص تقتض  مل لئن وحىت ،عليه ترتيباو  . سواها

 أمالها اليت والضرورة اآللية   كلتل للجوء الباعث بني املطابقة اإلداري القاضي  رقابة وحتت ورائه من تتبني حىت للعون  الوظيفي للمسار لقطعها الواقعي
كتمكينه من حق اإلطالع على ملفه   إليه منسوب هو ما خبصوص نفسه عن الدفاع حق من ابألمر املعين بتمكني ملزمة تكون  كما العام املرفق سري

 537.واإلفصاح عن وجهة نظره خبصوصه

 اجلمهوريةس رئي من الوجويب التقاعد على اإلحالة تتقّرر أن   1985 لسنة  12عدد القانون  من  6ابلفصل  عليها املنصوص الضماانت من -
  538.أمر مبوجب

 
   2012جويلية  13بتاريخ  123855احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  531

   2012نوفمرب  22يخ بتار  28041احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  532
   2012جويلية  11بتاريخ  123008احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  533

   2012جويلية  11بتاريخ  123579احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012جويلية  11بتاريخ  123045احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  534
   2012جويلية  11بتاريخ  123378احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  535

   2012ديسمرب  26بتاريخ  29013احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  536

 2012جويلية  11بتاريخ  122775احلكم اإلبتدائي الّصادر يف القضّية عدد  537

 2012جويلية  11بتاريخ  123118احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  و 2012جويلية  11بتاريخ  123114احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  538
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 حلّق يف جراية الّتقاعد: : االثالثة الفقرة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    

للجرااي   - القانونية  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  النزاعات  ضمن  يندرج  الفعلّية  العمل  فرتات  ابحتساب  وذلك  التقاعد  جراية  مبراجعة  ت املطالبة 
 539اإلجتماعي اليت عهد القانون مهّمة البّت فيها للقاضي العديل وحتديدا لقاضي الضمان اإلجتماعي دون سواه.والضمان 

إّن النزاع القائم بشأن دفع املسامهات بعنوان التقاعد خيّص أساسا تطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي وخيرج ابلتايل عن جماالت إختصاص  - 
 540قاضي الضمان اإلجتماعي.  هذه احملكمة ويعود ابلّنظر إىل

إّن املطالبة إبلزام الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي بصرف جراية تقاعد يدخل ضمن إختصاصات قاضي الضمان اإلجتماعي وخيرج    -
 541عن إختصاص احملكمة اإلداريّة. 

اإلجتماعي ومنتفعيه فيما يتعّلق بتصفية جراية التقاعد  ال ختتّص احملكمة اإلداريّة ابلنظر يف النزاعات الناشئة بني الصندوق الوطين للضمان    -
 542املتعّلقة هبم. 

 543الطلب املتعّلق مبراجعة جراية التقاعد خيرج عن اإلختصاص احلكمي للمحكمة اإلداريّة مبقتضى القانون.  -

ّضاها ابإلدارة ينصهر يف إطار تطبيق أنظمة املطالبة بتمكني العون العمومي من حّقه يف جراية التقاعد ابعتبار كامل سنوات العمل اليت ق  -
  544الضمان اإلجتماعي ويرجع ابلّنظر لقاضي الضمان اإلجتماعي. 

 545املطالبة مبراجعة جراية التقاعد وذلك ابحتساب الزايدات يف األجور خترج عن جمال اختصاص القاضي اإلداري.  -

ون الطعن يف قرار إداري معنّي فإنّه يندرج ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية  كّلما كان النزاع متعّلقا ابلرتفيع يف جراية التقاعد د -
   546للجراايت والضمان اإلجتماعي اليت أوكل املشرّع إختصاص الّنظر فيها إىل قاضي الضمان اإلجتماعي. 

ألنظمة القانونية للجراايت والضمان اإلجتماعي وخترخ عن جمال  املطالبة جبراية التقاعد مبا يف ذلك جراية الشيخوخة ينصهر يف إطار تطبيق ا  -
   547إختصاص هذه احملكمة. 

تعلقة  طلب إلزام اجلهة املّدعى عليها بدفع مسامهات بعنوان جراية تقاعد عن املّدة املقّضاة فعلّيا للعمل ابحلضائر يندرج ضمن النزاعات امل  -
  548والضمان اإلجتماعي اليت عهد القانون مهّمة البّت فيها جلهة القضاء العديل دون سواه.بتطبيق األنظمة القانونية للجراايت 

لقاضي    - والراجع ابلّنظر  اإلجتماعي  للضمان  القانونية  األنظمة  إطار تطبيق  التقاعد يف  بعنوان  املسامهات  اخلدمات ودفع  يتنّزل طلب ضّم 
 549الضمان اإلجتماعي. 

 
  2012جانفي  19بتاريخ  124685احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  539
  2012ماي  30بتاريخ  124932احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  540

   2012سبتمرب  21بتاريخ  127610احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  541

  2012فيفري  23بتاريخ  126289احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  542

   2012جوان   4بتاريخ  124535واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012أكتوبر  19خ بتاري 127368احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  543

   2012أكتوبر  29بتاريخ  125401احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  544

   2012نوفمرب   6بتاريخ  125245احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  545

  2012فيفري  28بتاريخ  123297احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  546

  2012مارس  12بتاريخ  122711احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  547

   2012ديسمرب  4بتاريخ  123493احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  548

   2012ديسمرب  31 بتاريخ 128123احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  549
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 الّتنفيل: : الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
صرّي املطالبة مبراجعة جراية التقاعد وذلك من خالل آلّية التنفيل ينصهر يف إطار تطبيق األنظمة القانونّية للجراايت والضمان اإلجتماعي ي  -

 550الدعوى خارجة عن جمال إختصاص احملكمة اإلداريّة. 

 ضّم اخلدمات : : الفرع الثالث
 : أين الّتالينيدر املبة يف هذه املاّدة إىل إقرااحملكمة اإلداريّ  خلصت

هلذه   - القضائّية  الوالية  عن  للجراايت وهو خارج  قانوين  نظام  تطبيق  يوجب  للتقاعد  العاّمة  األقدمّية  إىل  اخلدمات  إىل ضّم  الرامي    الطلب 
 551احملكمة. 

 552إّن النزاعات املتعلقة بضّم فرتة عمل يف إحتساب جراية التقاعد خترج عن اختصاص احملكمة اإلداريّة.  -

 وط البدين: الّسق :الفرع الّرابع 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    

طاملا أّن طلب احلصول على جراية سقوط بدين يستوجب تطبيق النظام القانوين للجراايت يف القطاع اخلاّص فإّن الّنزاع يكون خارجا عن   -
 553نطاق إختصاص هذه احملكمة. 

إسناد السقوط إىل اخلدمة من املالءمات اليت تنفرد هبا اإلدارة بعد إبداء جلنة اإلعفاء رأيها وذلك يف إطار ما هلا من سلطة  تعترب مسألة    -
   رقابة القاضي تقديريّة غري أّن ممارستها ملا منحه إاّيها القانون من سلطة ال ميكن أبّي حال من األحوال أن يؤول إىل إطالق سلطتها وهو ما يفضي إىل

     554اإلداري.
املتاحة    - التمّتع ابملنافع  له من انحية  العمومي حلادث يكتسي صبغة شغلّية جنم عنه مرض طويل األمد، من شأنه أن خيّول  العون  تعّرض 

ة بعنوان حادث من قانون الوظيفة العمومية بعنوان مرض حصل مبناسبة مباشرة الوظيف ومن انحية أخرى اإلنتفاع ابحلقوق املخّول  46مبوجب الفصل  
القانون عدد   احلاصلة   1995جوان    28املؤرخ يف    1995لسنة    56شغل واملنصوص عليها صلب  األضرار  للتعويض عن  اخلاّص  واملتعلق ابلنظام 

  555بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنّية يف القطاع العمومي وذلك حىّت يتسىّن له احلصول على تعويض عادل وشامل جلميع أوجه ضرره. 
ى إحجام من يهّمه األمر عن إجراء الفحص الطيّب مثّ املثول أمام جلنة اإلعفاء قصد التثبت من صّحة إّدعاءاته خبصوص تفاقم الضرر املشتك  -

    556به ال يتوّلد عنه قرار برفض مراجعة اجلراية.
مة العسكريّة من عدمها وال رقابة عليها من قبل القاضي  تتمّتع جلنة اإلعفاء بسلطة تقديريّة يف جمال تقرير نسبة السقوط كنسبته إىل اخلد  -

يتسىن هلذه احملكمة بسط رقاب بتعليل آرائها حىّت  التقدير وهي مطالبة  بصفة دنيا وذلك يف صورة وجود غلط واضح وبديهي يف  تها على اإلداري إالّ 
 557شرعّية أعماهلا. 

 
   2012مارس  8بتاريخ  123065احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  550
عدد   551 القضّية  يف  الصادر  اإلبتدائي  عدد    و   2012جانفي    13بتاريخ    124169احلكم  القضّية  يف  الصادر  اإلبتدائي  احلكم    2012أكتوبر    3بتاريخ    126124احلكم  و 

 2012جانفي   3بتاريخ  125500اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 
  2012جوان  15بتاريخ  127033احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  552
  2012جانفي  23بتاريخ  124210احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  553
   2012جوان  29بتاريخ  28680و 28676و 28686احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضااي  عدد  554
   2012ماي  2بتاريخ  27590احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  555
  2012مارس  5بتاريخ  1/ 17117احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  556
  2012نوفمرب  2بتاريخ  1/ 19052احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  557
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للضمان  - الوطين  الصندوق  إسناد  رفض  قرار  يف  الطعن  القانونّية    يندرج  األنظمة  بتطبيق  املتعلقة  النزاعات  ضمن  عجز  جراية  اإلجتماعي 
 558للجراايت والضمان اإلجتماعي واليت عهد هبا القانون صراحة للقاضي العديل دون سواه.

احلادث الذي تعّرض إليه لتقدير السقوط الالحق به واحلال أّن    2011الطلب الرامي إىل عرض العسكري على جلنة اإلعفاء خالل سنة    -
من    41وأنّه مّت تسرحيه من اخلدمة العسكريّة يف غضون نفس السنة جيعل حّقه قد سقط مبرور الزمن استنادا إىل أحكام الفصل    1961يعود إىل سنة  
 559املتعّلق بضبط نظام اجلراايت العسكريّة للسقوط.  1972أكتوبر  11املؤرخ يف  1972لسنة  3املرسوم عدد 

 احليطة اإلجتماعّية : ع اخلامس الفر 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت

 560من واجب اإلدارة متكني العارض من دفرت عالج إذا ما استوىف الشروط القانونّية للتمّتع هبذا احلّق . -

البلدايت يف اجملال    - تنظّم تدّخل  ترتيبّية  اإلجتماعي عن طريق منح مساعدات ملستحّقيها من احملتاجني بضبط جماالته لئن مل توجد قواعد 
املساواة   مبدأ  اإلداري ومنها  العمل  تنظّم  اليت  العاّمة  املبادئ  تبقى مطالبة يف مجيع احلاالت ابحرتام  فإهّنا  به،  واملنتفعني  املرفق وطرقه  ومراعاة موجبات 

   561واإللتزام مببادئ املصلحة العاّمة . 

 العملة العرضيون:  :ع السادسالفر 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

ل  وضعّية العون املصّنف كعامل عرضي ليس من شأهنا يف ظّل النصوص القانونّية النافذة أن حترمه من حّقه يف التغطية اإلجتماعّية وال ختوّ   -
املتعّلق بنظام الضمان اإلجتماعي    2002مارس    12املؤرخ يف    2002لسنة    32أحكام الفصل األّول من القانون عدد  لإلدارة املشغّلة إستثناءه من  

 562لبعض األصناف من العملة يف القطاعات الفالحية وغري الفالحية. 

 :  القسم الّرابع: املبادئ املتعّلقة ابملسائل العقاريّة والعمرانية
 يّة: الفرع األّول: املسائل العقار 

 املبادئ العاّمة لتصرف اإلدارة يف رصيدها العقاري:: الفقرة األوىل

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية  خلصت

 تتمتع ال الدولة ألن العدلّية  للمحاكم معقود اخلاصة األمالك من العقاري لرصيدها اإلدارة تصريف عن الناشئة النزاعات يف النظر ختصاصإ -
التفويت يف ملكها اخلاص غري منفصل عن التصّرف العادي يف  رفض او التفويت قرار  معه يكون ممّا عامة سلطة بصفتها امتياز أبيّ  هذا تصرفها عند

 563.هذا امللك

 يف واسعة صالحيات من هلا مبا العامة السلطة تصرف هو الفالحية العقارية امللكية تنظيم إعادة عملية يف الفالحية العقارية الوكالة فتصرّ   - 
 564. العقاري التنظيم عملية إجراء

 
  2012جوان  29بتاريخ  27618يف الصادر يف القضّية عدد احلكم اإلستئنا 558

  2012جوان  18بتاريخ  124208احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  559
   2012ديسمرب  31بتاريخ  122562احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  560

  2012ماي  2بتاريخ  1/ 16430احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  561

   2012جوان  15بتاريخ  122553احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  562
 2012نوفمرب  1بتاريخ  120080احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   563

 2012ديسمرب  4بتاريخ  17483/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   564
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 العمومية ابملناطق العقاري للتنظيم الفنية القواعد تقتضيه ملا طبقا الفالحية املقاسم سنادإ يف تقديرية بسلطة العقارية الفالحية الوكالة متتاز  -
البحث يف اخلطأ الفادح يف  عند تقف اليت الدنيا رقابتها احملكمة عليها متارس سلطة  وهي ،املالكني وحقوق القواعد تلك  بني التوفيق ومتطلبات السقوية
 565. التقدير

املتعلق بضبط شروط وإجراءات اإلنتفاع حبقوق االرتفاق الضروريّة إلقامة   2001أفريل  14املؤرخ يف  2001لسنة  832يتنّزل األمر عدد  -
من جمّلة االتصاالت الذي اقتضى أبّن تركيز خطوط الربط وجتهيزات    34الشبكات العمومية لالتصاالت يف نطاق التأهيل التشريعي للفصل  وتشغيل  

 566الشبكات العمومية يف امللك اخلاّص من شأنه أن ينشأ حقوق ارتفاق عند الضرورة بعد التصريح ابلصبغة العمومية لألشغال.

 : دئ اخلاّصة بتنظيم عملّيات عقاريّة بذاهتااملبا: الفقرة الثانية

 الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي الدولية ذات الّصبغة الفالحّية:  ( أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
املتّ إيندرج   -  النزاعات  يف  ابلنظر  االداري  القاضي  األختصاص  يف  التفويت  بعمليات  يفصلة  الفالحية  الصبغة  ذات  الدولية   طارإ راضي 

 567. االدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من  17الفصل من الثانية ابلفقرة عليها املنصوص  حكاماأل
 عليه رتب والذي فيها التفويت وشروط الفالحية الصبغة ذات الدولية ياألراض إلسناد املنظمة األحكام مبوجب املشرع يقصده الذي البيع  -

 568. ملكية املبيع إىل املشرتي تنتقل مبوجبه يسقوط احلق يف العقار الدويل الفالحي إّنا هو البيع البات الذ
 هائوإحيا مباشرا استغالال ابستغالهلا فيها انجع تصّرف وضمان  محايتها هي اخلواص لفائدة الفالحية الدولية  األراضي يف التفويت من الغاية -

 الدولية ابألرض املنتفعني ومعاقديها املفّوتة اإلدارية اجلهة من  كلّ  كاهل على التزامات وضع يفرض األهداف هذه وحتقق إنتاجيتها، تنمية قصد
 569. الفالحية

 الدولية اضير األ محاية واجب لتتحمّ  اأهنّ  يؤكد املخالف معاقدها  على والتنبيه الضرورية املعاينات إجراء صالحية اإلدارية اجلهة ختويل  -
 من التحقق على حريصة تكون  أن  عليها يفرض التزام وهو فيها املفوت العقارات صبغة تغيري عدم على والسهر الفالحية الثروة على واحلفاظ الفالحية

 أن  ضرورة التحجري، مدة خالل الضرورية ابملعاينات ابلقيام وذلك عليه احملمولة لإللتزامات معاقدها احرتام مدى ومن للعقد الفسخية الشروط وجود
 التحجري مدة طيلة فيها التفويت عدم على ابألرض املنتفع محل وهي منها الغاية حيقق أن  شأنه من ليس املدة تلك انقضاء بعد املعاينة إجراء

 570. القانونية
 من 17 الفصل اقتضاه الذي النحو على الفالحية الدولية للعقارات العقارية الوضعية لتسوية الضرورية اإلجراءات امتام اإلدارة على يتحتم  -

 واستغالله حتوزه تثبت شهادة على متحصل لكل الفالحية الدولية ابلعقارات املتعلق 1995 فيفري 13 يف املؤرخ 1995 لسنة 21 عدد القانون 
  .5711948سبتمرب   9يف املؤرخ األمر إطار يف املذكورة للعقارات

 القانونية التحجري مّدة طيلة املشرتى العقار يف التفويت عدم بينها من التزامات عّدة فالحية دولية ألرض مشرت كلّ  كاهل علىحتمل    -
 1970 جوان  9 يف املؤرخ 199 عدد األمر من 12 لالفص لوخوّ  الفالحة  وزير من كتايب برتخيص  إالّ  اإلحالة عقد اتريخ من أعوام بعشرة احملّددة
 ،فيها التفويت وشروط الفالحية الصبغة ذات الدولية األراضي إبسناد اخلاصة اجلهوية واللجان  ةاإلستشاري القومية اللجنة سري كيفيةو  ةتركيب بضبط املتعلق
 572. بنتيجة أييت أن دون  إليه إنذار وتوجيه مبعاينة القيام بعد العقار يف حقه إسقاط املفّوتة اإلدارية للجهة

 
 2012ديسمرب  4بتاريخ  17483/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   565
 . 2012ماي  3بتاريخ  28059و 28058و 28056احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضااي عدد  566
 2012ديسمرب  26بتاريخ  121476دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية ع  567
احلكم اإلبتدائي  و 2012مارس   26بتاريخ  121457واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012مارس  26بتاريخ  121456احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   568

 2012مارس  26بتاريخ  121458الصادر يف القضّية عدد 
 2012ماي  22بتاريخ  28578و 28572احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد   569
 2012ماي  2بتاريخ  120077احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   570
 2012جوان  14بتاريخ  29056احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد   571
 2012ماي  22بتاريخ  28578و 28572احلكم االستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد   572
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 اجلهة أنّ  يؤكد ابملوضوع املتعلقة ةالقانوني للنصوص املخالف معاقدها على والتنبيه الضرورية املعاينات إجراء صالحية اإلدارية اجلهة ختويل  - 
 هذا ويفرضا فيه املفّوت العقارات صبغة تغيري عدم على السهرو  الفالحية ةالثرو  على احلفاظ و الفالحية الدولية ضيااألر  محاية واجب تتحمل املذكورة
 وذلك عليه احملمولة لإللتزامات معاقدها احرتام مدى ومن للعقد الفسخية الشروط وجود من التحقق على حريصة تكون أن اإلدارة جهة على اإللتزام
 أن  شأنه من ليس املّدة تلك انقضاء بعد املعاينة إجراء أن  ضرورة العمل هبا اجلاري الرتاتيب تقتضيها اليت التحجري مّدة خالل الضرورية ابملعاينات ابلقيام
 هبا اإلخالل صورة يف وإنذاره استغالهلا  شروط واحرتام القانونية التحجري مدة طيلة فيها التفويت عدم  على ابألرض املنتفع محل وهي منها الغاية حيقق

 األراضي يف ابلتفويت املتعلق التشريع أجلها من سنّ  اليت الغاايت حيقق لكي اإلنذار ضمن حيّدد معقول أجل يف اإلخالالت تلك تفادي بوجوب
 573. الفالحية الصبغة ذات الدولية

 احلقّ  إسقاط قرار  اختاذ اجراءات  يف شروعها على  اإلدارة وأتكيد جهة من التعاقدية فالحية ابلتزاماتهال دوليةال ألرضا يمشرت  إخالل تو ثب -
 حلماية منهما كلّ  كاهل على احملمولة إللتزاماتا احرتام مدى حول جّدي نزاع بوجود احملكمة هذه قناعة يرّسخ شأنه أن من  ،الفالحي العقار خبصوص

العقار  املتعّلقة اليد رفع يف شهادة منح رفض يف   حمّقة اإلدارة وجيعل ،ةالفالحي الدولية األراضي يف التصّرف حسن على  املرسم  احلق  إسقاط  بشرط 
 574التداعي. موضوع 

 مضي بعد تسمع ال الذّمة تعمري عن انشئة دعوى كلّ  أنّ  تقتضي  واليت والعقود اإللتزامات جمّلة من402   ابلفصل الواردة ةالعامّ  القاعدة  -
 واليت شرط على املعّلقة اإللتزامات ضمن قانوان وتكييفها خلصوصيتها  الفالحّية  الّدولّية األراضي إسناد مادة يف إلنطباقها  جماال جتد ال سنة، عشرة مخس
 575.اإلدارة متلكها اليت الرّقابة وسلطة اإلستغالل على واإلبقاء شروطه انحية من اإلسناد لعملّية املنظّمة والرّتتيبّية الّتشريعّية لألحكام ختضع

 العاّمة، املصلحة يف الّتفريط دون  اإلدارة مع للمتعاملني القانوين األمان  توفري ضرورة يف مربّراته جيد الّتسوية سبيل على الّتفويت عقد إبرام  -
 ابإلسناد  املعنيني إمتثال من والتثّبت إبرامها سيقع اليت البيع عقود تنفيذ كيفّية مراقبة حقّ  لإلدارة متنح اليت الّضماانت من جبملة أحاطه املشرّع أنّ  راإبعتب 
 576. ابلقانون  ضبطها متّ  يتوالّ  عليهم احملمولة للواجبات الّتسوية سبيل على

 املعاينة و اإلنذار:  (ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 املخالفات لتدارك اإلسناد لشروط املخالف دعوة هي منه الغايةو   احلق إسقاط لقرار املمهدة األساسية اإلجراءات قبيل من اإلنذار يعدّ   -

 يشكل وال أجله  من  جعل الذي الفالحي الغرض يف إليه املسند العقار إستغالل ومواصلة وضعيته تسوية له يتسىن حىت  حمدد أجل يف إليه املنسوبة
 577احملكمة اإلدارية. قانون  من  3الفصل أحكام معىن على ابإللغاءقابال للطعن  إداراي قرارا ابلتايل

تصحيح وتاليف   يف هي العربة أن  ضرورة وضعيته تدارك على ابإلسناد املنتفع حثّ  هي التنبيه تلي اليت لآلجال املشرّع وضع من الغاية  -
 578. جتريها اإلدارةاملخالفة من قبل هذا األخري يف اتريخ املعاينة الثانية اليت

 املتعلق القانون  من 15 ابلفصل املبني النحو على القانونية ابلطريقة به تبلغها رغم اإلنذار متسلّ  املدعية رفض  تبعات اإلدارة لتحميل وجه ال -
 579. الفالحية  الدولية ابلعقارات

 الذي اإلداري القاضي لرقابة ختضع املخالف زاءإ الثبوتية وقوهتا دارةإلا جتريها اليت امليدانية املعاينات مبناسبة احملررة احملاضر حجية تقدير  -
 580. تكن مرتكزة على وقائع صحيحة مل إذا هبا اإلعتداد وعدم أواستبعادها مضموهنا صحة ثبتت ما إذا هبا لألخذ مناقشتها له يسوغ

 
 2012ماي  22بتاريخ  28578و 28572احلكم االستئنايف الصادر يف القضيّتني عدد  573

 2012فيفري  3بتاريخ  120299احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   574

 2012جويلية  11بتاريخ  120939 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  575

 2012جويلية  11بتاريخ  120939احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   576

 2012ديسمرب  26بتاريخ  120019احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   577

 2012أفريل  13بتاريخ  1/  19677احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   578

 2012أفريل  13بتاريخ  120733احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   579
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  581ه.طريق غري يف اإلسقاط قرار جيعل الرقابة، ةمدّ  بعد وإنذارات معاينات من احلقّ  إلسقاط األولية ابإلجراءات اإلدارة تعهد -
 طيلة فيها التفويت عدم على ابألرض املنتفع محل وهي منها الغاية حيقق  أن  شأنه من القانونية ليس التحجري  مدة انقضاء بعد املعاينة إجراء -

  582. دةامل تلك

 ج( القواعد املتعّلقة ابلّشروط الّشكلّية لقرار اإلسقاط: 

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل خلصت
 إجراء  املخالفات إلحدى ارتكابه هلا تبنّي  فالحي دويل عقار إبسناد املنتفع حق إسقاط إجراءات انتهاج رامت ما إذا اإلدارة على يتعنّي   -

 مباشرة تتمّ  أن يتعنّي  و. ال  أم بنتيجة أتى قد  اإلنذار كان إذا  ممّا للتحّقق اثنية معاينة تليه ابألمر للمعين يوجه إنذار يعقبها النزاع حملل ميدانية معاينة
 محل وهي أجلها من شّرعت اليت األغراض حيقق أن  شأنه من ليس ذلك بعد إجراءها أن  اعتبار على التحجري مدة غضون  يف إليها إاملوم اإلجراءات

 تلك تفادي بوجوب هبا اإلخالل صورة يف وإنذاره استغالهلا شروط واحرتام القانونية التحجري مدة طيلة فيها  التفويت عدم على ابألرض املنتفع
 تنمية قصد وإحيائها مباشرا استغالال  ابستغالهلا فيها انجع تصرف وضمان  محايتها مقتضيات مع يتماشى مبا اإلنذار ضمن حيّدد  أجل يف اإلخالالت

 583. اإلنتاجية طاقتها

 الّنزاعات املتعّلقة ابألراضي اإلشرتاكّية:  د(

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت
مصادقة وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية على مقررات جملس الوصاية اجلهوي تستوجب صدور قرار صريح يف الغرض واسرتسال الوزير   -

مهما طال صمته إزاء قرار جملس الوصاية املتعّلق بتحديد وحتكيم األرض اإلشرتاكية ال ينشأ عنه قرار ضمين ابملصادقة على أعمال اجمللس املذكور  يف  
 584الزمن.

دها إذا مل يبادر اجمللس أجاز القانون لوزير أمالك الدولة والشؤون العقارية اإلذن جمللس الوصاية احملّلي ابلتعّرف على األرض اإلشرتاكية وحتدي-
جترى   أن  ينبغي  اليت  املطلوبة  والتحكيم  التحديد  عملّية  مبباشرة  عمليات   30املذكور  افتتاح  عن  اإلعالن  نشر  اتريخ  بعد  األقل  على  كاملة  يوما 

 585التحديد. 

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

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت    
 إخّتاذ عند ذلك و  ملكيته احملالة للعّقار الفالحّية والّصبغة للمالك األجنبّية اجلنسّية ومها شرطني توفّر اخلاص الّدولة ملك إىل اإلحالة قتضيت -

 586. بتونس الفالحّية ابألراضي املتعّلق 1964 ماي  12قانون  صدور عند ال اإلحالة قرار
 قانون  صدور اتريخ ال  اخلاص الّدولة ملك إىل اإلحالة قرار صدور اتريخ هو إّّنا العّقار طبيعة من للّتثّبت إليه اإلحتكام جيب الذي الّتاريخ  -

 587. الّتأميم

 
 2012فيفري  9بتاريخ  1/  19640احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   580
 2012ماي  22بتاريخ  28578و 28572احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّتني عدد   581
 2012ماي  2بتاريخ  120077احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   582
 2012ديسمرب  31بتاريخ  28579و 28571احلكم االستئنايف الصادر يف القضّيتني عدد  583
 2012فيفري  29بتاريخ  18795/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   584
 2012ديسمرب  27بتاريخ  19616/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   585
 2012مارس  9بتاريخ  120880احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   586
 2012ديسمرب  31بتاريخ  120990احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  587
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الت  - الشخصّية  شّكل  عّقارّدعوى  حتديد  عن  انتج  عوض  على  عليهاامل للتحصيل     جوان 18 يف املؤرخ األمر من 12 ابلفصل نصوص 
 يلجأ أن  املّدعي وسع يف السلطة جتاوز لدعوى موازية قضائية طعن طريقة ،اخلاص الدولة مللك التابعة العقارات يف والتفويت ابلتصرف املتعّلق  1918

  588. اإللغاء دعوى عن ترتّتب اليت اآلاثر ذات لتحقيق إليها

 املسائل العمرانية: : الثاين الفرع
 الّنزاعات املتعّلقة ابلتقسيم والرتخيص يف البناء: : الفقرة األوىل

 أ (  التقسيم  

 : نيالّتالي يندأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت
 مل طاملا  التقسيم  ومثال الشروط كراس ذلك يف مبا قانوين  أثر  أي ياملدع تقسيم على للتقسيمات  اجلهوية  اللجنة موافقة  عن يرتتب ال  -

 .589تتم املصادقة عليه مبقتضى قرار صريح يف الغرض صادر عن رئيس البلدية املعين 
 تكن مل ولو حىت احرتامها البلدية على يتعنّي  اليت العمرانية الرتاتيب ضمن تندرج  جيعلها عمراين تقسيم  مبوجب طريق على املصادقة  -

 590. الطريق املذكورة مربجمة مبثال التهيئة العمرانية للمنطقة
 ب ( رخص البناء  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ذلك   يف ترخيص  على عليها، احلصول تغيريات إدخال أو موجودة بناية لتدعيم ترميم أشغال إجراء  أو البناء  يروم من كلّ  على  املشرّع أوجب -
وإصالحات عادية من رئيس البلدية داخل املناطق البلدية ومن وايل اجلهة ابلنسبة لبقية املناطق مستثنيا من ذلك األشغال الرّامية إىل إدخال تغيريات أ

 591.وضرورية على البناايت املقامة

 592البناء.  الواثئق املكّونة مللّف ترخيص  لضبط التجهيز القانون وزير أّهل -

 صراحة، القانون  يستثنها مل اليت البناءات مجيع إقامة يف الشروع قبل احرتامه يتعني وجوبيا اإجراء البناء يف الرتخيص  على املسبق احلصول يعدّ  -
 593. القانون اخلاص أشخاص من أو عموميا شخصا أكان  اإلجراء ذلك إبستيفاء املطالب الشخص  طبيعة عن  النظر بغض  وذلك

 594.سواه دون ختصه السلطة جتاوز بدعوى الطعن إجراءاتو  البناء رخص  تسليمب  البلدية رئيس خيتص -

 الرتخيص وحجمه موضوع البناء هبا يوجد اليت املنطقة طبيعة يف  ابلتمّعن يتمّ  العمرانية املادة يف املندرجة القرارات يف الطعن يف املصلحة تقدير -
املصلحة  لوحدها تكفي ال املنطقة بنفس الّشاكي إقامةو   الّضرر زاعم عقار وبني بينه الفاصلة املسافة إىل وابلّنظر وصبغته شرط  على  إلحرازه 

 595. الشخصية 

 596. مرور الزمن ال يضفي الشرعية على البناء اخلاضع قانوان للرتخيص واملنجز دون رخصة -

 وبصورة أكثر أو املساعدين أحد إىل أو األول املساعد إىل البناء يف الرتخيص  قرارات ابصدار املّتصلة صالحياته  تفويض  البلدية رئيسجيوز ل - 
  597 .للبلدايت األساسي  القانون  من  86ابلفصل ورد ما ابستثناء املستشارين بعض  إىل استثنائية

 
 2012أفريل  12بتاريخ  1/  19216احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  588
 2012ماي  29بتاريخ  19264/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   589
 2012فيفري  23بتاريخ  28023احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   590
 2012نوفمرب  2بتاريخ  123096احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  591
 2012أفريل  12بتاريخ  28202و 28172احلكم االستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   592
 2012ديسمرب  28بتاريخ  120758احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  593
 2012فيفري  23بتاريخ  28315احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد  594
احلكم االبتدائي  و  2012جوان   6بتاريخ  18527/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد و  2012مارس  9بتاريخ  122993احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   595

 2012جويلية   14بتاريخ  19747/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  و 2012نوفمرب  30بتاريخ  122634الصادر يف القضية عدد 
 2012جويلية  14بتاريخ  120465احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   596
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 يطال ال الرتابية التهيئة وألمثلة والتعمري الرتابية التهيئة مادة يف املنطبقة والرتتيبية التشريعية لألحكام البناء يف الرتخيص  مطابقة واجب -
 ابعتبارها عليها املصادق اهلندسية األمثلة ذلك يف مبا البناء رخصة ملف منها يتأّلف اليت العناصر سائر على  كذلك  ينسحب وإّّنا  سواه دون  الرتخيص 

 واإلسكان  التجهيز وزير  قرار من  األول والفصل والتعمري الرتابية التهيئة جملة من 68 الفصل مبقتضيات عمال البناء يف الرتخيص  قرار من يتجزّأ ال اجزء
  598. جتديدها وشروط فيها والتمديد صلوحّيتها وأجل البناء رخصة مللف املكّونة الواثئق بضبط املتعلق  1995أكتوبر  19يف املؤرخ

 املعروض البناء رخصة ملفّ  إحتواء من التثّبت البناء رهني توفّر الّشروط املضّمنة ابلّنصوص اجلاري هبا العمل و ابألساسيظّل منح تراخيص   -
 .5992007أفريل  17يف املؤرّخ الرّتابّية الّتهيئة و اإلسكان  و الّتجهيز وزير بقرار عليها املنصوص الواثئق مجلة على عليه

 الرخصة  تسليم عن اإلمساك  البلدية مصاحل على يتعني فوقها، فإنه بناء أشغال إجناز املزمع األرض ملكية حول  جدي نزاع  وجود صورة يف -
 600. بصورة هنائية امللكية بشأن  القائم النزاع فض حني إىل ذلك حصول صورة يف سحبها أو املطلوبة

 601.أنه إشرتط أن تكون تلك امللكية حمددة ومفرزةملكية عقار على الشياع ال حتول دون الرتخيص يف البناء فوقه إال  -
 صرحية والّتعمري الّتهيئة جمّلة من 68 الفصل أحكام أنّ  ضرورة رخصة دون  البناء خمالفة عنه ينفي أن  شأنه من ليس بناء إجناز إعادة  أو إمتام -

 602. عليها تغيريات إدخال أو موجودة بناية لتدعيم ترميم أشغال إجراء أو البناء يف الّشروع قبل رخصة على املسبق احلصول ضرورة على التّنصيص 
 603. 1995أوت   10يف املؤرّخ واإلسكان  الّتجهيز وزير قرار ضبطها رخصة على احلصول تقتضي ال اليت األشغال- 

 قبل معاملته من بوجوب التمّسك للمدعي معه  جيوز ال بنحو املساواة مبدأ على املشروعّية مبدأ ترجيح على هذه احملكمة قضاء فقه إستقرّ  -
 604. الاّلشرعّية يف مساواة ال مفاده أصويل إمببد عمال املنطقة متساكين من آخرين خمالفني مع املساواة قدم على البلديّة

 605. املنطقة على املنطبقة العمرانّية للرّتاتيب خمالفتها أو شرعيتها عدم ثبتت إذا إالّ  البناء رخصة سحب املختّصة اإلداريّة للجهة يسوغ ال -
 هبا قام اليت األشغال وتكون  صلوحّيتها أجل إنتهاء قبل هاجتديد يف مطلب تقدي  يفيد ما غياب يف الّصلوحّية منتهية البناء رخصةتكون    -

 606. الغرض يف قانونّية رخصة دون  املقامة األشغال قبيل من املعاينة، حمضر موضوع العارض
 حصول سابق على قرينة  ال يكون  البناء شغالأ يف الشروع جمرد نّ إف  البناء، يف الرتخيص  بقرارات الغري إعالم لسبل ضابط تشريع غياب يف  -

هبا مباشرة  اعالمهم يثبت مل  طاملا للغري ابلنسبة مفتوحة القرارات  تلك يف الطعن آجال تبقى وابلتايل  الغرض، يف  بلدي ترخيص  على شغالابأل القائم
 607.  عالما كامال أو حصول علم يقيين هلم بشأهناإ

 :   : الّنزاعات املتعّلقة بقرارات اهلدم الفقرة الثانية

   :أ ( ابلّنسبة لقرارات إيقاف أشغال البناء املخالف 
 : نيالّتالي أيندة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت

 
 2012ديسمرب  31ريخ بتا 18806/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   و 2012نوفمرب  9بتاريخ  19563/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   597
 2012جوان  30بتاريخ  28304احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   598
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121093احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   599
 2012ماي  26بتاريخ  17811/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   600
 2012ديسمرب  27بتاريخ  18014/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  601

 2012جويلية  13بتاريخ  124976احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  602
 2012جويلية  13بتاريخ  124976احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   603
احلكم االبتدائي  و  2012أفريل  13بتاريخ  16502/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  و 2012جويلية  13بتاريخ  124976احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 604

 2012فيفري   11بتاريخ  19983/1الصادر يف القضية عدد 
 2012ماي  2بتاريخ  120876احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  605
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124831احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  606
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121657دد القضّية عاحلكم اإلبتدائي الصادر يف  607
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 تسوية يف التماس له وتقدي  االمتثال من  األخري هذا  يتمكن حىت املخالف إىل  األشغال إيقاف قرار بتبليغ  ملزم الوايل  أو البلدية  رئيس -
 يكون  املذكور األجل داخل لتماس اإل املخالف م يقدّ  مل  أصدرته، وإذا اليت السلطة املذكور إىل  ابلقرار اتصاله  اتريخ من  شهرين غضون  يف وضعيته

 608. ىل قرار ايقاف االشغالإمتثال مت اإل وإن  حىت ذلك يف  مقيدة  سلطته  وتكون  املخالف البناء هدم يف قرار ابختاذ ملزما البلدية رئيس أو الوايل
 البناء أشغال  إيقاف  لقرار ابإلمتثال  مطالب  املخالف  أنّ  والّتعمري  الرّتابّية  الّتهيئة  ّلةجم من 83 و  82 نيالفصل أحكام  من  يسرتوح  -

 وضعّيته  بتسوية  ينتفع أن  له ميكن حينها أصدرته اليت الّسلطة إىل ابلقرار اّتصاله اتريخ من الّشهرين غضون  يف  الوضعّية تسوية يف التماس وبتقدي 
 ملزما البلديّة رئيس أو الوايل  يكون  املذكور األجل داخل اإللتماس املخالف  يقّدم مل إذا فإنّه املقابل، ويف الغرض.  يف  بناء رخصة على واحلصول

 609. األشغال إيقاف  قرار إىل  اإلمتثال  متّ  وإن  حىّت  ذلك يف  مقّيدة  سلطته وتكون  املخالف البناء  هدم يف قرار إبخّتاذ

 ب( ابلّنسبة الختاذ قرارات اهلدم 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 قرار  إبخّتاذ  وذلك العمرانية  املخالفات ملقاومة الالّزمة الّتدابري مجيع إبخّتاذ اإلداري الضبط لصالحيات ممارسته نطاق يف مطالب البلدية رئيس -
 .610فيها املرّخص  غري البناءات خيصّ  فيما هدم

 هدم قرارات  ابخّتاذ خيتصّ  البلديّة رئيس أنّ  يليها وما 80 الفصل مقتضيات وابلّتحديد والّتعمري الرّتابّية الّتهيئة جمّلة أحكام من يسرتوح -
 611. املذكورة للمجّلة املخالفة البناءات

 أسند املشرع أن  ذلك والتعمري الرتابية التهيئة جملة مبقتضيات عمال سواه دون  البلدية لرئيس مسند أصلي  اختصاص واإلزالة اهلدم قرارات  -
 العقار بدائرهتا يوجد اليت احمللية اجلماعة رئيس إىل اهلدم قرارات ذلك يف مبا خمالفتها، عن املرتتبة العقوابت واختاذ البناء رخص  إبسناد املتعلق ختصاصاإل

 اجمللس رئيس بصفته الوايل وإىل البلدية املناطق داخل الكائنة العقارات إىل ابلنسبة البلدية رئيس إىل أي الغرض، يف إداري برتخيص  فوقه، البناء املراد
 612.دون أن خيول للسلطة املذكورة بشقيها تفويض ذلك االختصاص  البلدية املناطق خارج الكائنة العقارات إىل ابلنسبة اجلهوي

 صالحية أسند الذي النص  مبقتضى خمّوال كان  مىت إالّ  الشرعية يكتسي ال وهو التفويض  مبوجب لإلختصاص ممارسة هو ابلنيابة اإلمضاء -
 613. القانون  جييزه ملا ووفقا اهلدم قرار اختاذ

 بل البلديّة اجملالس حتلّ  مل العمومّية للّسلط املؤّقت ابلّتنظيم املتعّلق 2011 مارس 23 يف املؤرّخ 2011 لسنة 14 عدد املرسوم أحكام  -
 614. هبا املتعّلق القانون  يضبطه حسبما صالحّياهتا ممارسة إليها عهد اليت اجملالس هذه على منه  16الفصل أحكام ذلك مقابل يف أبقت

 ومتّ  رخصة، على احلصول  بدون  إجنازه متّ  بناء وجود عاينوا قد البلديّة الرّتاتيب أعوان  أنّ  القضّية مبلفّ  املظروفة وراقاأل خالل من ثبت طاملا  -
 قرارا  ذلك إثر وصدر الغرض، يف ترخيص  على  احلصول دون  البناء إبقامة ضمنه إعرتف حمضر مبقتضى الّتاريخ نفس يف املخالف مساع األساس هذا على

 جمّلة من 84 الفصل أحكام تقتضيها كما اهلدم قرار إلخّتاذ الّسابقة اإلجراءات إحرتمت قد ذكره تقّدم ما هدي على البلديّة تكون  البناء، هبدم يقضي
 615. والّتعمري الرّتابّية الّتهيئة

هذا   على ابإللغاء حراي قرارها جيعل فيه اهلدم املطعون  قرار  لصدور الحق اتريخ يف العارض مساع بتعمدها أساسية بضمانة البلدية إخالل  -
 616. األساس

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  123708احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   608
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124525احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   609
 2012مارس  9بتاريخ  122993احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   610
 2012نوفمرب  41بتاريخ  124265احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   611
واحلكم  2012جويلية  14بتاريخ  19173/1واحلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  2012ديسمرب  4بتاريخ  120604احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   612

 2012جويلية  12بتاريخ  28451االستئنايف الصادر يف القضية عدد 
 2012جويلية  12بتاريخ  28451احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   613
 2012نوفمرب  14بتاريخ  124265احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   614
 2012نوفمرب  14بتاريخ  124265احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد   615
 2012أفريل  12ريخ بتا 120330احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   616
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 617. املنطقة على املنطبقة العمرانّية للرّتاتيب وخمالفتها  البناء رخصة شرعّية عدم ثبتت إذا إالّ  هدم قرار إخّتاذ لإلدارة جيوز ال   -
 السماع إجراء احرتام دون اهلدم    قرار صدور جيعل للطرقات البلدي العمومي امللك وداخل رخصة دون  منجز سياج على اهلدم طتسلّ   -

 618. اجلدوى يف ظل سلطة مقيدة لالدارة يف هدم البناء املخالف عدمية الرتابية التهيئة جملة من  84ابلفصل عليه املنصوص
 ال والذي املشرع له خوله  الذي االصلي االختصاص مبمارسة ملزما البلدية رئيس ويكون  مقيدة رخصة دون  البناء حالة يف البلدية سلطة  -

ستعانة ابلقوة العامة إن لزم األمر وال  واإل تنفيذه على السهر اىل يتعداه ا ّنّ إو  العمرانية للرتاتيب خمالفة بصورة املقام البناء هدم يف قرار اختاذ حدّ  عند يقف
 619. ىل أسباب شرعية تتعلق ابحلفاظ على النظام العامإذا استند إال إميكنه أن يتفصى من ذلك 

 بصرف وذلك تنفيذه على  والّسهر لسماعه املخالف إستدعاء بعد اهلدم يف قرار  خّتاذإل املقّيدة سلطته إطار مدعوا يف البلديّة يكون رئيس  -
 مبوجب له املوكولة العمرانّية الّصالحيات  صميم يف يدخل ابلبناء املتعّلقة للمخالفات الّتصّدي أنّ  ضرورة األشغال، بلغته الذي املستوى عن الّنظر

 620. القانون 

ملقتضيات  العقار صاحب خمالفة أجل من البلدية رئيس يصدرها اليت اهلدم قرارت تعليل ضرورة العمرانية ابملادة املتعلق التشريع يقتض  مل  -
 621. رخصة البناء، مما يعفي اإلدارة من واجب تعليلها هلذا الصنف من القرارات

املستوجبة ضد البناء املقام  القانونية اإلجراءات اختاذ البلدية على التداعي، فإنه موضوع ابلعقار اإلستحقاقي املتعلق النزاع عن النظر بقطع  -
 622. من جملة التهيئة الرتابية والتعمري 84بدون رخصة وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 

 واإلزالة والسدم كاهلدم هاّمة قانونّية آاثر عنها ينتج إداريّة مراقبة كسلطة من القيام بدوره  يعفيه ال ضّد املخالفني جزائيّا البلديّة رئيس قيام  -
 623. وغريها

 يعكس العمومي  امللك حساب وعلى رخصة دون  البناء جبسامة ملخالفة للتصدي املستوجبة القانونية اإلجراءات اختاذ عن البلدية امتناع  -
 624. العامة املصلحة تقتضيه عّما هبا تنأى بواعث خدمة سبيل يف سلطة من هلا ما تطويع حنو جنوحها

 أحكام وفق ابهلدم قرار الختاذ العمرانية املادة يف صالحيات من البلدية لرئيس ما دون حتول ال البناء ألشغال املخالفني ضد العدلية التتبعات -
 625. والتعمري الرتابية التهيئة جملة من 84و  82الفصلني

 له تفتح واليت تهلفائد املمنوحة االساسية الضماانت من والتعمريمن جملة التهيئة الرتابية  84 ابلفصل   عليه املنصوص يعّد مساع املخالف  -
   626. يف اهلدم لقرار االدارة اختاذ قبل وضعيته تسوية مكانيةإ

 القرار إبطال إىل يؤدي اإلجراء هذا إحرتام عدم وأنّ  لسماعه املخالف دعوة على حممولة اإلدارة تكون  رخصة، بدون  البناء حاالت مجيع يف -
وتسوية وضعيته قبل إخّتاذ ذلك القرار مىت كان ذلك ممكنا يف  الدفاع حقّ  من متكينه بغاية لفائدته املشرّع كفلها أساسية ضمانة إلهداره شأنه يف الصادر

 627. ظّل القواعد العمرانية املنطبقة 

 
 2012ماي  2بتاريخ  120876احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   617

 2012أفريل  17بتاريخ  121886احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   618
احلكم االبتدائي  و   201ماي  25بتاريخ  121744ية عدد احلكم االبتدائي الصادر يف القض و  2012ديسمرب  31بتاريخ  121788احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   619

 2012أفريل  26بتاريخ  121844الصادر يف القضية عدد 
 2012أفريل  26بتاريخ  121844احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   620

 2012ديسمرب  6بتاريخ  120704احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   621

 2012ماي  26بتاريخ  18017/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   622
 2012ماي  26بتاريخ  18017/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   623
  2012جويلية  14بتاريخ  19747/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   624
 2012مارس  9بتاريخ  120570احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   625
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121959و احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  2012ديسمرب  31بتاريخ  121777احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   626
 2012جوان  18بتاريخ  19818/1واحلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  2012ديسمرب  13بتاريخ  123036احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   627
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ة للتسوية واليت تكون سلطة اإلدارة حياهلا مقّيدة ابختاذ  احرتام حرمة املسلك العمومي يعترب من قبيل املخالفات غري القابل دون  البناء إقامة  -
 628.قرار اهلدم

 629. محايتها  البلدية على واليت يتعني عمومية منشآت تعترب اليت املختلفة اخلدمات شبكات فوق سياج إقامةحيّجر  -
 وذلك بصرف املعين العقار  مع وتطابقه العينية ابلصبغة هالتسام دماهل قرار يعيب ال املدعية غري آخر لشخص  النزاع عقار ملكية ثبوت  -

 630.عن اخلطأ يف شخص مالكه النظر
 631. القانون  عليه ينصّ  يف املادة العمرانية مل املخالفات معاينة مبحاضر املخالف إعالم إجراء إنّ  -
 ضمانة يعترب أّن هذا اإلجراء ضرورة اهلدم قرار  إبطال إىل إحرتامها عدم يؤّدي اليت األساسّية اإلجراءات من يعدّ  لسماعه املخالف إستدعاء -

 632. اهلدم لقرار البلديّة إخّتاذ قبل وضعيّته تسوية إمكانّية له تفتح املخالف لفائدة أساسّية
 املخالف البناء حالة بني و  الرتابية والتعمري التهيئة جملة  من  84 أقام املشرع متييزا بني حالة البناء دون رخصة اليت تنطبق عليها أحكام الفصل -

 تتعلق أبحكام التمسك جواز دون  حائال يقوم رخصة بدون  البناء فإن  لذلك وتبعا اجمللة  نفس من  83و  82و  81و 80 للفصول ختضع اليت للرخصة
 633. رخصة البناء  مقتضيات خمالفة  عند البلدية تتبعها اليت ابالجراءات
ه يتجه مع ذلك مقاربتها بقرارات فإنّ   ،النصوص العمرانية اجلاري هبا العمل لقرارات السدم اليت يتخذها رئيس اجلماعة احملليةلئن مل تتعرض    -

 634.منها وذلك لتعلقها بوضعيات قانونية مشاهبة  82و 80اهلدم الصادرة تطبيقا جمللة التهيئة الرتابية والتعمري وخاصة الفصلني 

 :  لتنفيذ قرارات اهلدم ج( ابلنسبة 

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 املستوجبة ابإلسكان  املكلف الوزير موافقة على  طوابق ال يتجزأ وتكون السلطة املخول هلا اختاذ قرار اهلدم ملزمة ابحلصول  قرار هدم بناء  -

 635. اهلدم يف الرتخيص  هلا يتسىن حىت للسكىن املعدة العليا الطوابق خبصوص
 اواّنّ  العمرانية للرتاتيب خمالفة بصورة املقام البناء هدم يف قرار اختاذ  حدّ  عند يقف ال العمرانية املادة يف الختصاصه البلدية رئيس ممارسة   -

 636. شرعية أسباب اىل استند  مىت اال ذلك من يتفصى ن أ ميكنه وال مراأل لزم ن إ العامة ابلقوة واالستعانة القرار ذلك تنفيذ على السهر ىلإ يتعداه
 سدم قرار تنفيذ عن البلدية اعراض معه يكون  مما قضائي إذن  على احلصول لتنفيذها تستدعي وال املشروعية بقرينة االدارية القرارات تتمتع  -

 637.اجلمهورية فاقدا ألي سند قانوين وكيل قبل من الغرض يف برتخيص  توصلها عدم اىل إستنادا  انفذة
على   حمموال قانونّيا واجبا يعدّ  ترخيص  دون املقامة للبناءات التصّدي أنّ  والّتعمري الرّتابّية الّتهيئة جمّلة من 84 الفصل أحكام من  يستخلص  -

 ذلك يف مبا اجلهود الالّزمة قصد تنفيذ قرارات اهلدم اليت تصدر عنهاالّسلطة البلديّة إن كان حمّل الّنزاع يقع بدائرهتا الرّتابّية وهي مطالبة لذلك ببذل  
 القانونّية الّتسوية حاالت إبستثناء املذكور الواجب من إلعفائها أبعذار التمّسك يسعها وال جزائّيا، املخالفني وتتّبع العاّمة ابلقّوة اإلستعانة إمكانّية
 638. اإلجراء تطبيق إستحالة حاالت أو العمراين للّتشريع طبقا للوضعّية

 
 2012جويلية  13بتاريخ  28447احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   628
 2012مارس  6بتاريخ  17499/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   629
 2012ماي  18بتاريخ  120754احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   630
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124817احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   631
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124525احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   632
 2012ديسمرب  31بتاريخ  121959احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  633
 2012أفريل  13بتاريخ  16502/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   634
 2012جويلية  12بتاريخ  28451احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد   635
احلكم االبتدائي  و  2012جوان  15بتاريخ  121128 القضية عدد احلكم االبتدائي الصادر يفو  2012ديسمرب  31بتاريخ  125628احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   636

 2012نوفمرب  30بتاريخ  122634الصادر يف القضية عدد 
 2012ماي  25بتاريخ  121744احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   637
 2012نوفمرب  20بتاريخ  124495احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   638
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 الّصادر اهلدم قرار  لتنفيذ الالّزمة املاديّة الوسائل مجيع وعدم استعمال املشرّع قبل من هلا املمنوحة القانونّية لإلجراءات البلديّة عدم استيفاء  -
 639. العمرانّية املاّدة يف القانونّية واجباهتا عن جانبها من خطريا ختّليا يعدّ  عنها،

 640.للبناء املخالف للتصدي تدخلها دون حيول شرعيا  سببا ميثل أن  شأنه من ليس األمنية األوضاع إستقرار بعدم البلدية تذرع -
، ضرورة أّن هذه  نفقته علىالقاضي إبلزام البلدية إبزالة البناء احملدث بدون رخصة  احلكم تنفيذ من العارض الرامي إىل متكني  الطلبال يقبل  -

 641.عنوان كان حفاظا على قواعد الشرعية وتكريسا لعلوية القانون  أبي يتدخل أن  فوالتصرّ  القرار سلطة له ليست من تويل يزجت يس هلا أن ل احملكمة

 الّنزاعات املتعّلقة أبمثلة الّتهيئة العمرانية:   : الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 العمرانية الرتاتيب فإن  املتداخل، لفائدة البناء يف الرتخيص  قرار اختاذ زمن عمرانية هتيئة مبثال مشمولة غري عليها املدعى البلدية كانت مىت  -

عليه إلسناد رخص البناء مىت مل   املصادقة قبل البلدية اعتمدته الذي العمرانية التهيئة  مثال مشروع هتضمنّ  مبا االستئناس مع النزاع على املنطبقة هي  تكون 
 642. يتعارض مع الرتاتيب العمرانية املذكورة

الفضاء  ينظم توجيهي مثال وجود لذلك يكفي إذ عقاري تدخل دائرة إحداث دون  حيول ال املربمج الفضاء يف عمرانية هتيئة مثال غياب  -
 643.من جملة التهيئة الرتابية والتعمري  30املذكور وذلك ابلعودة إىل مقتضيات الفصل 

إطار ما هلا من سلطة تقديرية  يف أصنافها مبختلف الطرقات تحديدب  اإلدارة تقوم والتعمري الرتابية التهيئة جملة من 12 الفصلتطبيقا ألحكام  -
 التنّقل لضمان  الزمة طرقات برجمة يضمن الرتايب للمجال حمكم لتهيئة املنطقة الرتابية متقّيدة يف ذلك مبتطّلبات املصلحة العمومية من خالل استعمال

  644.امللكية حقّ  من اإلمكان  قدر ميسّ  وال ابملنطقة للمارّة
 احنراف أو التقدير يف فادح خطأ من يشوب عملها ما بقدر إالّ  ذلك يف عليها رقابة وال لإلدارة املرتوكة املالءمات من العامة املصلحة تقدير -

 645.ابلسلطة
 و    20و19 الفصول   مقتضياتيتعارض مع    العمرانية التهيئة مثال ضمن  كطريق مربجمة  أرض على معدين سياج تركيز يفترخيص البلدية    -

 646. الرتابية والتعمري التهيئة جملة من21
 الوزير من  اقرتاح على بناء يصدر العقاري التدخل لدائرة احملدد األمر  أن  والتعمري الرتابية التهيئة جملة من31 الفصل   أحكام اقتضت لئن  -

 منحها مت  قد ابلتعمري املتعلقة املهام كانت إذا ما  حال يف للتطبيق قابال يكون  ذلك فإن  الرتابية، ابلتهيئة املكلف الوزير رأي أخذ وبعد ابلتعمري املكلف
 647. الرتابية ابلتهيئة القيام إليها عهد اليت تلك عن خمتلفة وزارة إىل

واقتصر على  والتعمري الرتايب التدخل جمال يهمهم قد الذين الوزراء رأي على احلصول والتعمري الرتابية التهيئة  جملة من31 الفصل   يشرتط مل  -
 648.رأي الوزير املكلف ابلتهيئة الرتابية والتعمري

 649. التعمري و الرتابية التهية جملة إىل وختضع عمومي ملك فهي الطرقات وابلتايل أصناف من صنف هي الفالحية املسالك -
 

 2012نوفمرب  20بتاريخ  124495احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   639
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 2012ديسمرب  28بتاريخ  120485احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   643
 2012فيفري  24بتاريخ  28233احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   644
 2012فيفري  24 بتاريخ  28233احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد   645
 2012جوان  18بتاريخ  17849/1احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد   646
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الفصل الوايل اختصاص من هي البلدي العمومي امللك خارج تقع اليت املسالك- أبحكام  عمال   الرتابية التهيئة جملة  من  68 وذلك 
 650. والتعمري

ي أو املصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية ال ينجر عنها بصفة آلية إدماج العقارات املخصصة للفضاءات اجلماعية والطرقات يف امللك العموم -
  651. امللك اخلاص
الفضاء  ينظم توجيهي مثال وجود لذلك يكفي إذ عقاري تدخل دائرة إحداث دون  حيول ال املربمج الفضاء يف عمرانية هتيئة مثال غياب  -

 652.من جملة التهيئة الرتابية والتعمري  30املذكور وذلك ابلعودة إىل مقتضيات الفصل 

  املالكني تنقااب بالّنزاعات املتعّلقة  : ةرابعالفقرة ال

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت
 مل صورة يف املالكني لنقابة  مؤقت رئيس تعيني صالحية البلدية لرئيس هالعينية أنّ  احلقوق جملة  من 97و90 الفصلني أحكام  من يستخلص   -

ابألغلبية  لذلك ينوهبم من أو املالكني قبل من للنقابة رئيس ختيارإ حصول  صورة يف مهامه إهناء صالحية ابلتوازي له كما هؤالء  من اختياره يتم
 653.من اجمللة املذكورة 91املنصوص عليها ابلفصل 

 : القسم اخلامس: الّضبط اإلداري

 :  املبادئ العاّمة ملفهوم الّضبط اإلداري ولنظامه القانوين: الفرع األّول
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

ر  - عامتدّخل  إداري  البلدية كسلطة ضبط  تكون صيغة   ئيس  أن  على  والعمل  العام  النظام  يتهّدد  الذي  اخلطر  من وجود  التحّقق  يتطّلب 
  654التدّخل متالئمة مع متطّلباته. 

جيه تنبيه  من الواجبات احملمولة على رئيس البلدية، يف احلاالت اليت يتّم التصريح فيها أبّن البناء ينذر ابإلهنيار أو أنّه متداعي للسقوط، تو   -
إذا ما تعلّ ملالك   ق األمر خبطر  العقار يتضّمن دعوته إىل رفع اخلطر الذي يهّدد الشاغلني أو األجوار أو املارّة حاالّ وذلك هبدم البناء أو إصالحه إالّ 

  655داهم يستوجب اختاذ قرارات فوريّة.
الوقائّية وكّل اإلحتياطات الضروريّة درءا للخطر مع    رئيس البلدية مطالب يف نطاق ممارسته لصالحيات الضبط اإلداري، ابخّتاذ مجيع التدابري  -

وفنّية دقيقة واثبتة    األخذ يف مجيع الّصور مببدإ احلذر وأنّه يبقى مطالبا مبراعاة حريّة الصناعة والتجارة وحمموال على أتسيس قراراته على معطيات علمّية
.656  

إلداري مكسبة للحقوق وال جيوز تبعا لذلك املطالبة ابإلبقاء على األحكام الرتتيبّية اليت ال ميكن أن تكون القرارات الرتتيبّية يف ماّدة الضبط ا  -
 657منحت امتيازات ويبقى اجملال مفتوحا للسلطة اإلداريّة املختّصة لتعديلها مبقتضى تراتيب جديدة . 
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وما تعرضه من خدمات على ضوء مواصفات حمّددة وفق    ال حتيد منظومة مراقبة النزل واملنشآت السياحّية عن تقييم احلالة اليت هي عليها  -
 658معايري وطنّية ودولّية. 

 إثبات وجود املقّررات اإلداريّة يف ماّدة جتاوز السلطة يف نطاق الضبط اإلداري ميكن أن يتحّقق من خالل مجيع العناصر ووسائل اإلثبات   -
    659ى عليها يف اإلدالء مبا يناقضها من احلجج املعاكسة. اليت يتقّدم هبا القائم ابلدعوى مع حفظ حّق اإلدارة املّدع

 :الفرع الثاين: التطبيقات املختلفة ملاّدة الّضبط اإلداري

     :وبطاقة التعريف الوطنّية  الّنزاعات املتعّلقة جبوازات السفر: الفقرة األوىل

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل خلصت
يندرج احلّق يف احلصول على جواز سفر أو جتديده ضمن احلقوق األساسّية املضمونة قانوان لكّل مواطن تونسي ويكون أتويل اإلستثناءات   -

جواز السفر أو االمتناع عن جتديده ختضع لرقابة القاضي اإلداري بغاية التأّكد من ضّيقا كما أّن القرارات اليت تصدر عن اإلدارة والقاضية برفض تسليم  
   660سالمة أساسها الواقعي والقانوين. 

 : الّنزاعات املتعّلقة مبقّررات الغلق :الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
البلدية عن اختاذ تدابري الضبط الكفيلة ابلتصّدي لإلخالالت اليت مّتت معاينتها مبحّل التداعي، ومن ضمنها الغلق املؤقت   - إحجام رئيس 

ة عليه مبقتضى القانون وجيعل القرار املطعون فيه مشواب بعيب إختصاص سليب يعّرضه للمحّل املعين ابملخالفة عند االقتضاء، يعترب تنّكرا للواجبات احملمول
   661لإللغاء. 

من القانون   74تدّخل رئيس البلدية يف ماّدة الضبط اإلداري اخلاّص وممارسته لسلطات الضبط اإلداري العام املخّولة له مبقتضى الفصل    -
كان مربّرا برّد خطر حمدق شريطة أن تقتصر آاثره على إيقاف النشاط وقتيّا ضماان لعدم اعتداء سلطة الضبط   األساسي للبلدايت ال يكون شرعّيا إالّ إذا

    662اإلداري العام على سلطة الضبط اإلداري اخلاص . 
ال  - الرتتيبّية  البلدية يف إطار ممارسته لسلطته  اليت يصدرها رئيس  القرارات  الوايل بصفته سلطة إشراف على  يعّد من شروط  مصادقة  عاّمة ال 

  663الصّحة حيال تلك القرارات وإّّنا شرطا لتنفيذها. 
معاينة خمالفة  مل يقتض التشريع املتعلق سواء ابملاّدة العمرانية أو ابحلقوق العينّية ضرورة تعليل قرارات الغلق اليت يصدرها رئيس البلدية على إثر -

 664مالكي احملاّلت للقانون. 
ة استدعاء املخالف لسماعه من اإلجراءات األساسّية اليت يؤّدي جتاهلها إىل إبطال قرار الغلق ضرورة أّن هذا اإلجراء يعّد ضمانة أساسيّ يعّد  -

    665لفائدة املخالف تفتح له إمكانّية تسوية وضعيته قبل اخّتاذ البلدية قرارا يف الغلق.
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أيوي أو يشّجع بصورة اعتياديّة على البغاء السّري جبميع أشكاله،  يتّم غلقه ملّدة ثالثة أشهر    كّل دار للبغاء غري مرّخص هلا وكّل نزل جمّهز   -
ي اخلطّة املطابقة  مبوجب قرار من وكيل الرئيس املفّوض للبلدية وعلى إثر تقرير حيّرره حمافظ الشرطة املكّلف مبصلحة األخالق وال ميكن لرئيس البلدية وه

  666ّوض للبلدية تفويض إختصاصه لرؤساء الدوائر البلدية أو غريهم ذلك أّن القرار املبنّي أعاله مل خيّول الّلجوء إىل التفويض.خلطّة وكيل الرئيس املف
واملتعّلق حبذف رخص ومراجعة موجبات إداريّة ختّص بعض    2004أوت    2املؤرخ يف    2004لسنة    75من القانون عدد    6أسند الفصل    -

النهائي للمقاهي من الصنف األّول ومل تشر إىل إمكانيّ األنشطة   ة تفويض التجاريّة والسياحية إىل الوايل اختصاصا أصيال فيما يتعّلق ابلغلق الوقيت أو 
ضه إىل غريه ممّا يصرّي  صالحياته يف هذا اجملال واجّتهت يف هذه احلالة نّية املشرّع حنو إفراد الوايل دون سواه هبذا اإلختصاص وإقصاء كّل إمكانّية لتفوي

  667قرار الغلق الصادر عن املعتمد األّول بتفويض من وايل اجلهة مشواب بعيب اإلختصاص. 
ملراد تغيري صبغة احملاّلت املعّدة للسكىن إىل أّي نشاط آخر خيضع إىل ترخيص مسبق من رئيس البلديّة أو الوايل الذي يوجد بدائرته العقار ا  -

 668ق نفس الشروط واإلجراءات املّتبعة عند تسليم رخصة البناء.تغيري صبغته وذلك وف
إّن تدّخل رئيس البلدية كسلطة ضبط إداري عام يف نطاق الّسهر على حتقيق الراحة العاّمة يقتضي أن يكون لرّد خطر حمدق وأن تقتصر   -

ممّا يفيد هذا اخلطر مبا حيول دون ما لرئيس البلديّة من سلطات فإّن    آاثره إليقاف النشاط املشتكى منه وقتيّا وليس هنائّيا وإذا ما خلت أوراق امللف
من جمّلة الشغل.     305التدّخل يف هذا اجملال يكون من مشموالت الوزير املكّلف ابلصناعة بصفته سلطة ضبط إداري خاّص على معىن أحكام الفصل  

669 

   :الّنزاعات املتعّلقة ابلرخص اإلداريّة :الفقرة الثالثة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  صتخل
 670تكون اإلدارة ملزمة مبا تصدره من تراتيب إلسناد الرتخيص، دون إضافة شروط جديدة.  -
مبجّرد وفاة صاحبها  تعّد رخصة استغالل صيدلية بيع ابلتفصيل من فئة الرخص الشخصّية غري القابلة لإلحالة حبكم أّن صلوحيتها تنقرض    -

  671أو إحالة األصل التجاري إىل الغري .
ارسة  حيّد الرتخيص يف تعاطي ألعاب املالهي من مبدأ حريّة التجارة، لذا فإّن اإلدارة تكون مطالبة ابلرّد الصريح على مطالب الرتاخيص يف مم -

ابلّسلب كّلما أسند إليها املشرّع اإلختصاص املتعلق مبنح أو بتجديد تلك الرتاخيص وذلك  النشاطات اإلقتصادية والسياحّية وغريها سواء ابإلجياب أو  
افية يف عالقة محاية حلقوق طاليب الرخص وابلّنظر إىل حجم اإلستثمارات املبذولة من طرفهم واإللتزامات احملمولة على عاتقهم وذلك حتقيقا ملبدأ الشف

    672اإلدارة ابملتعاملني معها. 
نة ثبوت  ن جيوز لإلدارة إستثنائّيا الرتاجع يف قراراهتا ألسباب هتّم احلفاظ على األمن العام والسلم اإلجتماعي فإّن تلك اإلمكانية تبقى رهيلئ  -

بته جهة اإلدارة من قّوة قاهرة توجب عليها التدّخل جبميع الوسائل الكفيلة بتفادي التداعيات اخلطرية اليت ميكن أن تنجّر عن قراراهتا خاّصة إذا مل تث 
    673جانبها. 

متماثلة وال    - والقانونية  الواقعّية  املساواة كّلما كانت وضعياهتم  مببدإ  ابلتقّيد  منظوريها  مع  تعاملها  نطاق  مطالبة يف  اإلدارة  هلا تكون  جيوز 
 674املعاملة املختلفة ضروريّة خلدمة املصلحة العاّمة. التفّصي منه إالّ إذا نّص القانون على إمكانّية معاملة املنظورين بطريقة خمتلفة أو إذا كانت 
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 675مسألة التأّكد اليت حّفت بوضع العالمات اإلشهاريّة ال تعفي من وجوب التحصيل على رخصة إداريّة مسبقة لتحصيلها.  -
ّخل سابق من السلطة املختّصة  خيضع استغالل حمّل متريض يف القطاع اخلاّص لنظام كراسات الشروط وال خيضع أبّي حال من األحوال لتد   -

    676للموافقة عليها وإالّ حتّول إىل ترخيص إداري.
تبعا   له حيقّ  و  ذلك، يف وصال يتسّلم أن على  الوطين األمن إدارة إىل مباشرة هبا املسّبق اإلعالم تسليم مظاهرة تنظيم يروم من كل  على  جيب  -

 يف وصل وتسليم املظاهرة بتنظيم اإلعالم  تسّلم يف اإلدارة  سلطةو  صريح يف منعها إلخالهلا ابألمن والّنظام العاملذلك تنظيم املظاهرة ما مل يتّم إخّتاذ قرار  
 يف ملا ،كان  سبب أليّ  مقابلها وصل وتسليم للقانون  طبقا هلا املقّدمة ابملظاهرات اإلعالمات متسلّ  رفض  معه جيوز ال بنحو مقّيدة سلطة هي الغرض

 677. جيب على املعين ابألمر يف كّل األحوال إثبات رفض تسّلم اإلدارة لإلعالم ابملظاهرة أنّه على القانون، ضمنها عاّمة حلريّة إهدار من ذلك

   ابمللك العمومي:الّنزاعات املتعّلقة :  الفقرة الّرابعة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
تضيات  تعود ممارسة صالحية اقرتاح مراجعة حتديد امللك العمومي البحري إىل السلطة التقديريّة للوزير املكّلف ابلتجهيز وذلك استنادا إىل مق -

وهذه السلطة ختضع لرقابة احملكمة خبصوص ما يعرتيها من خطأ فادح   1995جويلية    24املؤرخ يف    1995لسنة    73من القانون عدد    16الفصل  
 678يف التقدير. 
احرتام اخلطأ يف التنصيص على إسم املعين ابلقرارات اليت هتدف إىل ردع املخالفات املتعلقة حبماية امللك العام أو تلك اليت تـٌّتخذ يف إطار    -

بيل اخلطأ املاّدي الذي ال يؤثّر على شرعّية القرار وذلك ابلّنظر إىل الصبغة املوضوعّية للمخالفة وتعّلقها مقتضيات جملة التهيئة الرتابية والتعمري هو من ق
 679ابلعقار وليس ابألشخاص. 

  362وصل اخلالص ال ميكن أن يقوم مقام اإلتفاق حول اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي على معىن الفصل األّول من األمر عدد    -
املتعّلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقيت ولزمة املرفق العمومي يف امللك العمومي البلدي مبا يفرتضه ذلك   2007فيفري    19املؤرخ يف    2007لسنة  

    680العقد من ضبط للحقوق والواجبات ابلّنسبة لألطراف املتعاقدة واليت ال ميكن أن تنشأ إالّ بعد اإلمضاء عليها بصفة قانونية .
لقاعدة    - خيضع  اإلداريّة  القرارات  نصّ   "تعليل  بدون  تعليل  أو   " ال  البلدي  العمومي  للملك  الوقيت  اإلشغال  ملادة  املنظّمة  الّنصوص   وإّن 

 681اإلزالة. قرارات تعليل وجوبّية اإلدارة كاهل على صراحة تضع  مل البلدي اإلداري الّضبط لسلطات

   :املتعّلقة ابلّتعليم و مبعادلة الّشهادات العلمّيةاملبادئ : القسم الّسادس
 : الّتعليم: الفرع األّول

 : اإلمتحاانتالفقرة األوىل: 

 :املشاركة يف اإلمتحاانت ( أ
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
 .  2012يفري ف  3بتاريخ  120268احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  675
 .  2012ديسمرب  31بتاريخ  121400احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  676
 .  2012ديسمرب  14بتاريخ  121187احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  677
 .   2012جوان  30بتاريخ  1/ 16083 احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد 678
 . 2012نوفمرب  20بتاريخ  124248احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  679
 . 2012نوفمرب  20بتاريخ  124248احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضّية عدد  680
 2012ديسمرب  31بتاريخ  124817احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  - 681



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

82 

 املعّدة احلضور بطاقة على اإلمتحان  إجتياز هلم املخّول الطّلبة مجيع إمضاء من التثّبت على حممول اإلمتحان  سري  على املشرف اإلطار  -
 تسليم معه يكون  مبا اإلمتحان  لقاعة  مغادرهتم قبل اإلمتحان  ألوراق إيداعهم من  التأّكد على احلرص مع هلا مغادرهتم وأثناء للقاعة دخوهلم أثناء للغرض

 682.متالزمان  أمران  احلضور ورقة على واإلمضاء اإلمتحان  ورقة

 683 .الوثيقة  تلك تسليم تثبت ابإلعتماد جديرة جديّة قرينة يعدّ  اإلمتحان  قاعة من  روجاخل زمن احلضور بورقة مضاءإلا -

 طبقا   وذلك  لإلتالف القابلة الواثئق بنيمن   ليست فيها للمشاركني  املسندة األعداد وجداول اإلمتحان  أو للمناظرة اإلختبارات أوراق  -
 684 .واملؤسسات الوزارات بني  املشرتكة الواثئق استبقاء مدد داولجل

 مناقشة املذّكرات و الرسائل و األطروحات اجلامعّية:  (ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 للقاضي الدنيا للرقابة ال إ ابلتايل ختضع ال و تقديرية بسلطة طروحاتاأل مواضيع على املصادقة عند اجلامعي هيلأالت  طروحاتأ تتمتع جلنة  -
  685  .جراءاتواإلأ ابلسلطة احنراف وأ للقانون  خرق وأ التقدير يف بني أخط من عماهلاأ يشوب قد ما حدود  يف و دارياإل

 :اإلمتحاانتنتائج ج( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

 التكميلية القائمات اعتماد إجراء على والصيدلة واألسنان  الطب لكليات التوجيه إعادة ملناظرة املنظمة  القانونية األحكام تنصّ  مل طاملا  -
 احنراف ثبت إذا الّ إ هائإلغا  اىل ينتهي وال دنيا رقابة سوى اإلداري القاضي عليها ميارس وال اجملال هذا يف تقديرية بسلطة تتمّتع اإلدارة فان  للناجحني

 686  .بسلطتها اإلدارة

 ( جلان اإلمتحاانت:د

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني خلصت

 حترم أن شأهنا من األسباب هذه كانت ما إذا فيما والنظر القدح مطلب عليها أتّسس اليت األسباب جدية تقدير وحدها اإلدارة إىل يرجع  -
 لرقابة إال لسلطتها ممارستها عند ختضع وال لفائدته، القانون  كفلها اليت االنتداب  أو اإلمتحان  جلان  أعضاء حياد بوجوب املتعلقة الضماانت من املرتشح
 687  . الدنيا اإلداري القاضي

 ابلالشرعّية مشوبة قبلها من هبا املصرّح النهائية النتائج جعل إىل يؤول أن  شأنه من ليس أعماهلا عن املناظرة جلنة  أعضاء من عضو تغّيب  -
أو خالل سري    ومرحلة  الرتّشحات قبول مرحلة ذلك يف مبا بعضها عن أو املناظرة مراحل أحد عن املتغّيب العضو ذلك أنّ  ثبت مىت األّويل  القبول 

 688  .مل يشارك يف املداوالت النهائية اليت مّت بناء عليها التصريح ابلنتائج النهائية للمناظرة اإلختبارات

 :  التّأديب: الثانيةالفقرة 

 : اإلجراءات الّتأديبّية ( أ

 
 . 2012 نوفمرب  1بتاريخ  124750الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  682
  . 2012 مارس 26بتاريخ  120022الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  و 2012 نوفمرب 1بتاريخ  124750الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  683

   2012 جويلية 14بتاريخ  28649الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  684
  2012 ديسمرب  14بتاريخ  123830الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  685
  2012 نوفمرب  26بتاريخ  124485الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم و  2012 نوفمرب 26بتاريخ  124484الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  686
   2012 أفريل 26بتاريخ  19308/1الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  687
  2012 ديسمرب  31بتاريخ  123432الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  688
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

ـأديب تال سجمل على احملال  للطالب ابلنسبة أساسية ضمانة يعدّ  يـالتاديب امللف على اإلطالع حق أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه استقر  -
 689.مبدأ حقوق الدفاع من حمتواهي إىل إفراغ دي يؤ ـوعدم متكينه من اإلطالع على كامل ملفه التأديب

 التوجيهي القانون  من 13 الفصل أحكام استقراء من يستشف هفإنّ  الرتبية، جملس على التالميذ إحالة ملسألة منظم صريح  نص غياب يف  -
 على إحالته التلميذ على أتديبية عقوبة أية تسليط قبل يتعني أنه  املدرسي والتعليم ابلرتبية املتعلق 2002 جويلية 23 يف املؤرخ   2002سنةل   80عدد

 690  .نفسه عن الدفاع من متكينه قصد معقول أجل يف هأمام للمثول الرتبية جملس

 من ادحةيعّد حق الدفاع من قبيل املبادئ القانونية العامة اليت يتعني على اإلدارة ضماهنا كلما اكتسى قرارها الصبغة التأديبية ومّس بصورة ف -
 شرعيتها أركان  ألحد فاقدة القرارات هذه من به اإلخالل وجيعل لذلك املوجب الصريح النص  غياب صورة يف حىت وذلك به للمخاطب القانوين املركز

 691  .لإللغاء وعرضة اخلارجية

 القواعد مبخالفة  تتعلق عقوابت على للقضاء األعلى املعهد إىل الدخول ملناظرة املنظم 1991 ماي 27 يف املؤرخ العدل وزير  قرار تنصيص  -
 692.مساعه األقل على يقتضي للمرتشح القانوين املركز على سلبية أتثريات من عنها يرتتب وما للمناظرة املنظمة

 التلميذ  إىل اإلستدعاء بتسليم اإلدارة إكتفاء فإن  التأديب جملس على منظوره إبحالة الويل إلعالم معينة صيغة على القانون  ينص  مل  لئن  -
  بلوغ جتعل اليت وليه فعل  ردة من وخوفه التلميذ سن صغر إىل ابلنظر كافيا إعالما يعد ال والده إىل تسليمه قصد مباشرة املعين

 693اإلستدعاء إىل صاحبه غري مؤكد. 
 :  العقوابت الّتأديبّية (ب

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 املدرسي  والتعليم  ابلرتبية  املتعلق   2002  جويلية 23   يف  املؤرخ   2002   لسنة   80  عدد يهي ج التو  القانون  من  14  لفصلاب  الوارد  التأهيل   -
  . األثر احليين للنصوص القانونية  إال يشمل النصوص السابقة عمال مببد  الوزير املكلف ابلرتبية نظام التأديب ابملؤسسات الرتبوية يضبط بقرار من  واملتضّمن أّن  

 694  . بعيب عدم اإلختصاص  مشواب  1991 أكتوبر  غرة  يف  املؤرخ   93  عدد  املنشور  أحكام  إىل  فيه املطعون  القرار  إستناد  يغدو و 

 القانون من  14 ابلفصل  عليه  املنصوص  التشريعي  التأهيل  مبقتضى إليه  املسندة  الرتتيبية  للصالحيات  ابلرتبية  املكلف  الوزير  ممارسة  عدم   -
 كفيال  سببا  ينهض أن حال  أبي شأنه  من  ليس املدرسي  والتعليم  ابلرتبية  املتعلق  2002 جويلية  23 يف  املؤرخ  2002 لسنة  80 عدد  التوجيهي 

 كما  للمناشري  املوكولة  التفسريية  الوظيفة  حدود  أصدرته  اليت  السلطة  مبوجبه  جتاوزت  الذي  91/93 عدد  املنشور  إىل  اإلدارة  استناد  بصحة  للتسليم 
 بغاية  أصلية  بصفة  عماهلا إ  إمكانية  للوزراء  ليس  واليت العام  املرفق  تسيري  ضرورة تفرضها  اليت  اخلصوصية  الرتتيبية  السلطة نطاق  عن  خالله  من  زاغت 

 65 عدد  القانون كون على  بناء  91/93   عدد  املنشور  تطبيق  تواصل  رع يشّ  ال 2002 لسنة 80 عدد  التوجيهي  القانون صدورو   قانوين  فراغ  سد 
 695 . انتقالية أحكاما  املذكور    2002لسنة   80عدد  القانون من   70الفصل  مقتضيات  تتضمن  أن ودون إلغاؤه  مت قد   1991لسنة 

صّحة الوقائع ة  قاطع بصورة  تثبت مىت إالّ  الشرعية الصبغة تكتسي ال التأديبية العقوبة أنّ  احملكمة هذه قضاء فقه يف األصولية املبادئ من  -
 املادة يف اإلثبات عبء  حيملو .  املعتمدة لتسليطها وذلك إّما من خالل أوراق امللف املرفوعة إىل القاضي اإلداري أو إذا أتيّدت بفعل حتقيق احملكمة

 
  2012 جوان  2بتاريخ  121482الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  689

  2012 ديسمرب 6بتاريخ  120842الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  690
   2012 جوان 29بتاريخ  28707الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم  691
   2012 جوان 29بتاريخ  28707الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم  692

   2012 جوان 30بتاريخ  122734الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم  693

   2012 جوان 30بتاريخ  122734الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  694
   2012 نوفمرب 22بتاريخ  29101الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم  695
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احملكمة   والقرائن والرباهني ابحلجج اإلدالء عليها اليت ةاإلدار  عاتق على التأديبية إىل  التأدييب واليت يرجع  اخلطأ  ثبوت  للتدليل على  الكافية  املوضوعية 
 696 .تقدير مدى قّوهتا

 كان  أاي مغاالة اليعكس أنه كما حيادها من ينال وال الرتبوية املؤسسات نواميس مع يتعارض ال مألوفا تونسيا لباسا التونسية "الفوالرة " تعد -
 للتلميذة يسمح الذي التونسية التقاليد من لباس هو  بل ذلك  غري  أو  عرقيا أو سياسيا أو دينيا أو طائفيا انتماء ابرزة بصورة توحي أن شأهنا من اجتاهها
  697. أساتذهتا مع البيداغوجي التواصل ومن الرتبوي واإلطار اإلدارة أعوان  قبل من عليها التعرف من ابلتايل وميكن الوجه بكشف

 ببنزرت  املساعدين  الشرطة  ضباط  لتكوين  الوطنية  ابملدرسة  وين ـ التك  عن  ها ضدّ  نف أ املست  فصل  لقرار  الواقعي  السند  ات ـ إثب  عبء   -
 698  . عليه  رقابتها  تسليط  من  احملكمة  كتمكني  ناقشته ـ م  من  املتضررة  ومتكني  عليه  احلجة  وتقدي  ها ـ موقف  تعليل  عليها  اليت  اإلدارة  على  ول ـ حمم 

 

 :معادلة الّشهادات العلمّية:  الفرع الثاين

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 للعارض  القانوين ركزامل  نفس يف كان  ملن شرعية غري الشهادة الوطنية ملهندس بصفة إسناد تولت عليها املدعى اجلهة أن  ثبوت على فرض  -
 699 .يف احلصول على تلك الشهادة وجيعل متسكه مببدأ املساواة يف غري طريقه احلقّ له  يفتح ال ذلكّّ  فإن 

تعلق مبراجعة الرتاتيب املتعلقة  امل  1996مارس    25املؤرخ يف   1996 لسنة 519 عدد  مر األ من الثاين ابلفصل عليه املنصوص االعرتاض  -
والعناوينمبعادلة   امام هذه   املراحل يهم  الشهادات  التقاضي  قبل  به  املرور  يتحتم  اجراء وجوبيا  القطاعية و ال ميثل  اللجان  أعمال  اخلاصة ابملنازعة يف 
 700  .احملكمة

 : املناظرات : الفرع الثالث

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 فتحها عن  املعلن البقاع عددب العربةف املوجودة الّشغورات بعدد مقّيدة غري  هي و  املناظرة فتح تقرير يف  هاّمة تقديريّة بسلطة اإلدارة تتمّتع  -
 701 .املناظرة إنطالق قبل ذلك يكون أن  شريطة املعطى هذا على تغيريا حتدث أن  لإلدارة جيوز أنّه على املناظرة فتح قرار  مبوجب

 تقدي  جال آ  احرتام  عدم  عن يرتتب  نه أ  و املناظرة  عالن إب  احملددة  القانونية  االجال  يف  الرتشح  مطالب  تقدي  للمناظرات  الرتشح شروط  وكد أ  من   -
 702  . و ختم مكتب الضبط أ الربيد   خبتم جلاأل  من التثبت  يتم  ن أ على  القانونية  جالآل ا  بعد  الواردة  ابلرتشحات  االعتداد  عدم  الرتشحات 

 عن  إعالهنا  عند  مقيدة  تكون  هنا إ ف  وإمكانياهتا  حلاجياهتا  وفقا  للتناظر واملفتوحة  الشاغرة  راكزامل  حتديد  يف  تقديرية  بسلطة تتمتع  اإلدارة كانت لئن  -
 703 . بصورة الحقة  املراكز عدد من احلطّ  على  بناء  النتائج  تعديل  هلا  يتسىن  وال عنها  اإلعالن  عند  حتديدها  مت  اليت  املراكز  بعدد  املناظرة  نتائج 

 املناظرة  يف النجاح ملرتبة يرقى ال فإنه  اإلنتظار بقائمة الرتسيمر، أّما  للتناظ  املفتوحة اخلطط عدد حدود يف إالّ  به يصرح ال مناظرة يف النجاح  -
 704  .فيها القبول و

 
  2012 ديسمرب  26بتاريخ  120028الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  696
   2012 أفريل 28بتاريخ  28364الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم  697
  2012 جويلية 13بتاريخ  28842الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم  698
اإلبتدائي  احلكم و  2012 جويلية   14بتاريخ  120606الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم و  2012 جويلية   14بتاريخ  120626الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم  699

  2012 جويلية  14بتاريخ  12609الصادر يف القضّية عدد 
  2012 مارس 8بتاريخ  121500الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  احلكم و  2012 مارس 8بتاريخ  121499الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم   700
   2012 ماي 18بتاريخ  120903الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم   701
   2012 أفريل 30بتاريخ  17099/1الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم   و 2012 مارس 8بتاريخ  123693الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم   702
  2012 جويلية  11بتاريخ  17554/1الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي احلكم   703
   2012 جوان 14بتاريخ  28533الصادر يف القضّية عدد اإلستئنايف احلكم   704
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 املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية اإلداريّة:   باب الثاين ال

 :  تعّدد أسس املسؤولّية اإلداريّة :  القسم األّول 
   : أ املبادئ املقررة يف ماّدة املسؤولّية املبنية على اخلط : فرع األّولال

 : األخطاء الّصادرة أصالة عنهامساءلة اإلدارة عن :  الفقرة األوىل

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

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 كانت ما ىلإ اإلدارية وضعيته ملزمة إبعادة اإلدارة تكون  العموميني  األعوان  أحد بعزل القاضي قرارها إبلغاء هنائي  حكم صدور صورة يف  -

 يندرج  عيب أجل من حتصل اليت  اإللغاء حاالت بني متييز دون  القانونية الناحية من املهين مساره إصالح تتوىل وأن  إلغاؤه متّ  الذي القرار صدور قبل عليه

 بصفة  للعون  اإلدارية الوضعية بتسوية  القانون  حبكم جمربة تلك واحلالة  اإلدارة تكون  حبيث الداخلية، شروعيةابمل يتعلق عيب أو اخلارجية املشروعية ضمن

قرار العزل إىل اتريخ تسوية وضعيته القانونية مع اختاذ  مفعول  اتريخ من انطالقا الوظيفي مساره  وتصحيح الرتقيات و  التدرج  من  متكينه  حيث من رجعية
 705. املاضي على يسرى ال حيين  وأبثر املختل إّما إبرجاعه إىل سالف عمله أو مبعاقبته جمددا بعد تصحيح اإلجراءقرار إداري جديد 

 استخالص  عن  امتناعها  يشّكل واليت فيها مقّيدا اإلدارة اختصاص من الواجبات األساسية اليت يكون  يف صورة صدور حكم ابإللغاءالتسوية  -

  706.املادية أو القانونية اإلستحالة صورة يف إالّ  منها تعفى ال  اليت مسؤوليتها النعقاد مفضيا  فاحشا  خطأ عنها  املرتتبة القانونية  النتائج

احش  مىت كان عدم التنفيذ املقصود لألحكام النهائية الصادرة عن هذه احملكمة من قبل اإلدارة جزئيا أو كليا، موصوفا من املشرع ابخلطأ الف -
التقّيد يف خصوصها آبجال التقاضي، فإنّ وسببا   ها ذاك  ئمن توابع ذلك أن ال تنتفع اإلدارة بتحصني خط  إللغاء القرارات اإلدارية املعتصمة به، دون 

   707بفعل الزمن املسق ط لتنفيذية األحكام عموما، خاصة وهي املستفيدة من غياب آليات التنفيذ اجلربي عليها. 
 على احلصول يف حمقا ابألمر املعين اعتبار إىل  يؤول ال العسكرية للخدمة راجع بدين سقوط نسبة  أي العون  إسناد رفض  لقرار احملكمة إلغاء   -

السقوط إىل الوظيف    إسناد  مدى  يف للنظر اإلعفاء  جلنة على عرضه إعادة اإلدارية احملكمة قانون  من 9 و 8 ابلفصلني عمال يقتضي  وإّنا  سقوط جراية
 708.  عند االقتضاءوتقدير نسبته 

تسوية   مع  عمله سالف إىل إبرجاعه ملزمة تكون  اإلدارة جهة فإنّ  الوظيف،  من عزله  قرار إبلغاء يقضي هنائيّ  حكم على العون  حتّصل إذا -
  10و  9الفصلني    عمال أبحكاموضعيّته اإلدارية واملالّية عن كامل فرتة العزل حىّت ولو قامت بتصحيح العيب الشكلي الذي اّتسم به قرار العزل وذلك  

 709. من قانون احملكمة اإلدارية
 من 10 الفصل ألحكام  طبقا للتعويض  وموجبا تهامّ ذل معمرا فاحشا  خطأ يعدّ  واإلدارية  املالية الوضعية تسوية عن املقصود اإلدارة إمتناع -

 ما  وهو شرعي غري لقرار هاذاختا وجزاء اإللغاء حلكم به املقضي الشيئ  حجية  خمالفة جزاء ترتيب مؤداها تعويضيا دارةاإل مساءلة، و اإلدارية  احملكمة قانون 

 ال  مما عليه القرار لك ذ تنفيد  خلفها اليت  األضرار  عن مناسب تعويض  من  متكينه  لكذ ك بل عمله سالف  إىل ضده املستانف  إرجاع  فحسب ال يفرتض 
 710لغاء. اإل حكم  ذتنفي  لعدم ألعواهنا اختيارها عند  هبا تتمتع اليت التقديرية ابلسلطة التمسك لإلدارة جييز

 
   2012ماي  7بتاريخ  312190القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   705
  2012نوفمرب  26بتاريخ  28630احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   706

   2012ديسمرب  26بتاريخ  120221احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  707

  2012مارس  28بتاريخ  27638احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  708
   2012جويلية  11بتاريخ  28338احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   709
   2012مارس  28بتاريخ   28869 28879احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   710
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 شرعي غري لقرار هاذاختا وجزاء  اإللغاء  حلكم به املقضي  الشيئ حجية  خمالفة  جزاء  ترتيب  مؤداهاعن عدم التنفيذ  تعويضيا  دارة إلا مساءلة   -

،  عليه  القرار لكذ ذتنفي  خلفها اليت األضرار عن مناسب تعويض  من متكينه لكذك بل عمله سالف إىل ضده املستانف إرجاع فحسب ال يفرتض ما وهو
 711. كورذ امل احلكم ذتنفي  لعدم ألعواهنا اختيارها عند هبا تتمتع  اليت التقديرية ابلسلطة التمسك لإلدارة جييز ال اممّ 

 السلطة لذمة معمرا فاحشا  خطأ اإلدارية احملكمة لقرارات املقصود التنفيذ  عدم يعترب  الذي اإلدارية احملكمة  قانون  من  10 الفصل  إعمال  -

معقول من اتريخ   أجل  يف  وذلك التنفيذ  عدم  على  اإلدارة  إبصرار وذلك القصدي  الركن وثبوت  القضائية األحكام  تنفيذ  عدم  يفرتض  ابألمر املعنية 
 712. إعالمها هبا
 إىل  تستجيب أبن تكون اإلدارة ملزمة   األصلية رتبته إىل عوهنا  إرجاعرفض  ب القاضي  قرارها إبلغاء يقضي هنائي حكم صدور حالة يف  -

إعادته إىل رتبته   خالل من  الغاؤه مت  الذي  املقرر صدور  قبل  عليه  كانت ما  إىل  ابألمر  للمعين  اإلدارية الوضعّية  إبعادة  املبادرة  عرب بتنفيذه  مقتضياته 
 713.  متكينه من التدرّج مع ضمان حظوظه يف الرتقية مىت كانت فرصته يف احلصول عليهاجديةوترسيمه فيها وإعتباره مل يغادرها قّط و 

 ابألمر للمعين اإلدارية الوضعية يف  جديدا  قرارا تتخذ  أن  اإللغاء  حلكم تنفيذا اإلدارة على اإلدارية  احملكمة قانون  من8  لصالف  ألحكام تطبيقا  -

 كاحتساب والرتقية التدرج يف حقوقه من بتمكينه وذلك التاريخ ذلك حىت وظيفه يغادر مل كأنه  املهين  مساره تكوين وإعادة اختاذه اتريخ من مفعوله يسري

فإن املدعي يكون حمقا يف مساءلتها أيضا   ،املقرر قانوان النحو على احلكم ذلك تنفيذ عن اإلدارة جهة أعرضت اوإذ التقاعد يف أقدميته  يف الفرتة تلك
 714.من قانون احملكمة اإلدارية 10على أساس أحكام الفصل 

 يف القضائية  األحكام  تنفيذ  عدم  يفرتض  ال  اإلدارة جانب يف  الفاحش  اخلطأ  وإقرار  اإلدارية احملكمة  قانون  من 10 الفصل مقتضيات إعمال  -
 والتلكؤ األحكام  لتلك االمتثال عدم اإلدارة بتعمد وذلك القصدي الركن ثبوت ذكر ما إىل إضافة يستوجب وإّنا فحسب، احلال حبسب معقولة آجال

 715 .تنفيذها يف

 الذي اإلدارية  املقررات  رجعية  عدم  خمالفة بعيب مشواب التصحيحي  القرار  جيعل املاضي على يسري رجعي  أبثر املختلّ  العيب  تصحيح  -

 716.  اخلصوص هذا يف الناشئة األضرار مسؤولية اإلدارية اجلهة وحيّمل للمستقبل ابلنسبة إالّ  آاثره  التصحيح ينتج  ال أن  يقتضي
 اخلطة  يف  التعيني  يف  حقا  الطاعن  اكتساب  وحتمية  آلية  بصفة  قسم  رئيس  خطة  يف  املدعي  زميل  تعيني  قرار  إلغاء  حكم  تنفيذ  عن  يرتتب  ال    -

 717.  زميله  عن  عوضا  الطاعن  تعيني  عدم  عن  اإلدارة  مساءلة  ميكن  ال  أنه  ضرورة   اإللغاء  حكم  تنفيذ  عدم  عن  للتعويض  مستحق  غري  يكون  فإنه  املذكورة، 

 الشرعّية: ة غري املاّديمسؤولّية اإلدارة عن األعمال  (ب
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التالية:  خلصت

 طأاملرتكب من عون االمن أثناء قيامه مبطاردة أحد اجملرمني مبعية زمالئه واملتمثل يف إصابة امرأة بطلق انري أدى إىل وفاهتا إّنا هو خ أاخلط  -

 718. الداخلية وزارة عليه  تشرف يذال الداخلي االمن حفظ يف  املتمثل العام املرفق بسري متصل مرفقي

 719. مسؤولة عن األضرار النامجة عنها جيعلها البلدية  هبا قامت اليت اهلدم أعمال شرعية  عدم  -

 ذلك أنّ  مبا مجلية غرامة شكل يف يكون  وإّّنا سنوي كراء معنّي  شكل يف يكون  ال عّقار فوق كهرابئية أسالك مترير جرّاء املستحق التعويض   -

 720.الطبيعي استغالله أوجه  من للحدّ  تبعا فحسب التجارية قيمته من حيطّ  وإّنا كرائه دون  حيول ال

 
   2012مارس  28بتاريخ   28879 28869احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   711
  2012نوفمرب  9بتاريخ 1/ 16408احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   712
   2012ديسمرب  26بتاريخ  19755/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  713
   2012فيفري   1بتاريخ 1/ 17783احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  714
    2012جويلية  11بتاريخ  120509احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  715
  2012ماي  22بتاريخ  28125احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   716
  2013جويلية  13بتاريخ  28662و 28660احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   717
  2012جوان  29بتاريخ  28733احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   718
  2012جوان  6بتاريخ  14842/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   719
    2012فيفري  20بتاريخ   312387و  312338القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد    720
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 : مسؤولّية اإلدارة عن اإلستيالء  (ج 

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 عليه  يدها  ووضع  العقار مالك يد من  التصرف أو  احليازة بنزع اإلدارة  قيام  تعريفه  على احملكمة هذه  قضاء  فقه  درج ما  حنو على  ا ستيالءإ يعد  -

 القانون  يقررها اليت األحوال يف إال ملكه على التنازل على أحد جيرب ال العينية  احلقوق  جملة من 20 الفصل أبحكام عمال نهأو  سيما مشروعة غري بصفة 

 721. عادل تعويض  مقابل ويف

 722.  بصفة غري مشروعة عليه يدها  ووضع لعقار املالك يد  من  والتصرف احليازة اإلدارة نزع  على االستيالء  يقوم  -

 فإنّ  العامة املصلحة أجل من انتزاعه مبوجب أو األصلي املالك  مبوافقة كان  للعقار إستعماهلا أن يف إقامة الدليل على  اإلدارةإذا مل تتوفق   -

 723.  اإلستيالء قبيل من يعدّ فيه   تصرفها
 املقّررة  القانونية الطرق إحدى ابنتهاج  إاّل  اإلدارة  إىل  التهيئة العمرانية  مبثال خضراء مساحات أو كطرقات املربجمة العقارات  ملكية تنتقل ال  -

 724. املصلحة العمومية أو االقتناء ابلرتاضي أجل من االنتزاع إىل  اللجوء خالل من لذلك
 اليت  الفرتة بعنوان  التصرف من احلرمان  بغرامة املطالبة  يف  املدعي حق يسقط  اللكنه  اإلستيالء عنصرينفي  التداعي عقار  عن اإلدارة ختلي  -

 725. التصرف ذلك نتيجة  بعقاره حلقت  اليت  األضرار عن التعويض  طلب يف  كحقه ه استغالل فيها وقع

 استغالله من  له ستنجر كانت  اليت  واملنافع األرابح من حرمانه لقاء عادل تعويض  من املتضرر متكني تقتضي التصرف من احلرمان  غرامة  -

 726. حيازته وحتت تصرفه يف  بقي لو  كما لعقاره
 727ملستوىل على عقاره.  اب الالحق الضرر غرم من إلعفائها العامة  املصلحة بتحقيق اإلدارة لتذرع  وجه ال  -

ووجه التصّرف   عّقار اإلختبار وخاصة منها موقع ال  بتقرير املضّمنة املاديّة العناصر إىل واستنادا اإلنصاف  جلانب  مراعاة تقّدر اإلستيالء غرامة  -
 728.فيه من قبل اإلدارة خدمة للمصلحة العاّمة

 للعقار مالكا يبقى ذلك من املتضرر أن  ضرورة الزمن مبرور تسقط ال الفردية امللكية على إدارة أي إستيالء عن الناشئة التعويض  دعاوى  -

 729.  إىل اإلدارة املستولية عليه للعقار األصلي املالك من امللكية  تنقل مبوجبها  واليت  اإلستيالء غرامة حتديد  غاية إىل  عليه  املستوىل 
 استحقاق عدم من املختص  القاضي  إليه ينتهي  وما  عليه املستوىل  للعقار املالك  صفة للطالب يكون  أن  االستيالء  بغرامة  املطالبة تقتضي   -

 730.لدى هذه احملكمة للمطالبة بغرامة استيالء عن ذلك العقار للقيام  صفة كل املدعي عن وينزع  اإلداري القاضي  يقيد  التداعي لعقار العارض 
 الضرر تقدير. ويكون هبا احملكوم االستيالء على التعويض  غرامة دفع بعد إال املستولية اإلدارة إىل عليها  املستوىل العقارات تنتقل ملكية ال  -

 731 .قانوين غري بوجه العقار  على اإلدارة يد  وضع  اتريخ يف  املتداولة االسعار  إىل ابلرجوع وليس القيام اتريخ يف االستيالء  عن الناتج 
ينحصر يف  وإّنا  أصحاهبا  من  ملكيتها  نزع  إىل  اخلواص عقارات عرب  والغاز  للكهرابء التونسية  للشركة التابعة  الكهرابئية  اخلطوط مدّ  يؤول ال  -

 املتأيت الضرر مقدار يتجاوز ي الذتوظيف حق ارتفاق على األجزاء املعنية بتمريرها بشكل ال ينال من عناصر استحقاقها إال يف حدود حق اإلستغالل ال

  732.  املذكورة األجزاء قيمة ثلث منه  احلرمان  من

 
   2012ماي  2بتاريخ  28859احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   721
  2012نوفمرب  1بتاريخ  120542احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد و  2012مارس  29بتاريخ  28187احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   722
  2012فيفري  23بتاريخ  28728احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   723
   2012فيفري  29بتاريخ  1/ 18637احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  724
  2012مارس  5بتاريخ  11181/1احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   725
   2012ديسمرب  31بتاريخ  120689د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  726
   2012 مارس  6بتاريخ  28495احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   727
   2012أفريل  17بتاريخ  1/ 19608عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   728
  2012جويلية   4بتاريخ  1/ 17164عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   729
   2012ديسمرب  6اريخ بت 120520دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  730
   2012جويلية  13بتاريخ  27786احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  731
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 ملنظومة  خاضعة تكون  فيما  امللكية عناصر  بعض  املالك  بيد  بقيت  كلما  االرتفاقات ملنظومة  خاضعة تكون  اإلدارة هبا  تقوم  اليت  اإلحدااثت  -

 733 . ستغاللإلا عناصر من عنصر أي األرض  لصاحب  يبق مل  كلما االستيالء 

 د( مسؤولّية اإلدارة عن مقّرراهتا غري الشرعّية:  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 سائر على  لينسحب اإللغاء حكم فيها الّصادر املنازعة حدود مبقتضاه يتجاوز مطلقا  مفعوال يكتسي ابإللغاء القاضية  األحكام  نفوذ  -

التعويض،   قاضي  النظر عن أطرافها وموضوعها وسببها وترتيبا على ذلك فإنّ املنازعات اليت ميكن أن تكون فيها شرعية القرار امللغى حمل تقدير بقطع  
 وابحليثيات اإللغاء حكم فيما يعرض على نظره من منازعات ترمي إىل غرم الضرر الناجم عن عدم شرعية املقررات امللغاة قضائيا، يكون مقّيدا مبنطوق

بصدورها والوقوف على مالبساهتا ممّا هو من  حفت اليت الظروف استقراء يف  سلطة من  به  ر يستأث ممّا ذلك ينال أن  دون  عليها  أتّسس اليت  األساسية 
  734. بعنواهنا  املستحقة الغرامات لتقدير فيها طرف صميم الوالية املعقودة لفائدته لتحديد مسؤولية األضرار املّدعى هبا ووجه ونطاق مسامهة كل

 شرعية  مدى  يف  التعويض  دعوى إطار  يف  جمددا  البحث  من تعفي  الوقائع مسألة  يف  هنائيا  البت  خبصوص اإللغاء حكم  هبا  يتمتع  اليت  احلجية   -

 735. إلغاؤه الواقع  العزل قرار ذاالختّ  اإلدارة  اعتمدته ي ذال السبب 

 جراء  ضرر من حلقه عّما له  ابلتعويض  املطالبة يف أحقيته دون  حيول ال بعزله القاضي  القرار إلغاء  بعد عمله سالف إىل املعزول العون  إرجاع  -

 736. اإلداريّة  ابحملكمة  املتعلق القانون  من  17الفصل معىن على املذكور القرار

  737.  ابتة  صريورهتا  اتريخ  من  بداية  إال  املقررات  تلك  اختذت  اليت  اجلهة  مسؤولية  لقيام  أساسا  تشّكل  ال  اإلدارية  املقررات  ابلغاء  القاضية  األحكام    -
 تلك تفّحص  يعيد  أن  التعويض  لقاضي  ابلتايل  جيوز  ال و القضاء،  إلتصال  مطلق مفعول من له مبا للكافة، ملزما  اإللغاء  حكم  كان  لئن  -

 سبب على التعويض  دعوى سند اإللغاء حكم أصدرت اليت ةاحملكم استندت  ما إذا ذلك ستثنائياإ ميكنه فإنّه ثبوهتا، مدى يف يبحث أن  أو األفعال

 738. القضاء اتصال إمببد  مشمولة غري أهّنا أساس  على ابألمر للمعين املنسوبة  األفعال صحة يف البت تتولّ  ومل فيه املطعون  القرار إللغاء  شكلي

 التصريح  على تتوّقف ال  اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 17 الفصل معىن  على مقّرراهتا  شرعّية عدم أجل من تعويضيا  اإلدارة  مساءلة   -

 إبلغائها، يقضي حكم غياب يف  حىّت  ، مشروعّيتها من والتثّبت عليها رقابته  بسط ميلك التعويض  قاضي أن  ضرورة السلطة جتاوز قاضي قبل من إبلغائها

 لتحديد لفائدته  املعقودة  الوالية صميم  من هو ممّا  مالبساهتا على والوقوف بصدورها حفت اليت الظروف  استقراء يف  سلطة من به  يستأثر ما  نطاق يف

  739. بعنواهنا املستحقة الغرامات  وتقدير فيها  طرف كل مسامهة ونطاق  ووجه هبا املدعى األضرار مسؤولية

 بفحص  التعويض  قاضي تعهد  دون  حائال يشكل ال السلطة جتاوز دعوى بواسطة فيها الطعن  آجال  النقضاء  اإلدارية  املقررات حتصن  -

 طبقا عنها الناشئ  الضرر  جرب يستوجبها اليت الغرامة وضبط أساسها على اإلدارة  مسؤولية  انعقاد من للتحقق سلطة  من به يستأثر ما إطار يف شرعيتها 

  740. نظره ملرجع  احلاكمة  للقواعد

املسبق إبلغاء القرارات اإلدارية احملتج التصريح   على يتوقف ال اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 17 الفصل إىل استنادا اإلدارة مساءلة -
 دون  القرارات تلكم عن املتولدة األضرار جرب إىل  الرامية  التعويض  دعوى نطاق يف اإلدارية  القرارات شرعية بعدم  الدفع جيوزذلك أنه    بعدم شرعيتها

 741 .إبلغائها  القضاء

 
   2012أفريل  28بتاريخ  28699احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   732
   2012جويلية  14بتاريخ  1/ 19159احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   733
   2012نوفمرب  26بتاريخ  27880احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد 734
  2012جوان  30بتاريخ  28774احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   735

   2012مارس  6بتاريخ  28398احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   736
   2012فيفري  1بتاريخ  /119521احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   737
  2012جوان   18بتاريخ 312358القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   738
   2012جوان  30بتاريخ  27913احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  739
   2012أفريل  28بتاريخ  28361احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  740
  2012ديسمرب  24بتاريخ  311920القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   741
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 مسؤولّية اإلدارة عن احلوادث املدرسّية :  )هـ
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

هم يف عهدهتا  تهم، ابعتبار أثناء تواجدهم ابملدرسة جتد مصدرها يف واجب محاي التالميذ   تصيب أن  ميكن اليت احلوادثمسؤولية اإلدارة عن    -
 للحيلولة الضرورية  اإلحتياطات كافة  واختاذ الالزمة العناية بذل تولت أهنا بتتأث  مىت إالّ  هامن تعفى وال وحتت رعايتها، من كّل األخطار اليت حتّف هبم

 742.تعرضهم إىل كل ما من شأنه أن يلحق هبم ضررا دون 

 الذي للتعليم العمومي املرفق سري حسن يف التقصري يف املتمثّل املرفقي اخلطأ أساس على املدرسية احلوادث  مادة يف الدولة مسؤولية تقوم   -

 مجيع  اختاذ خالل  من  وذلك الرتبوية  ابملؤسسة تواجدهم  أثناء  تصيبهم  أن  ميكن اليت  األخطار من ومحايتهم  التالميذ سالمة  على السهر  عليها يفرض 

 743. الدروس تلقي  وأثناء  املدارس بساحات أو ابألقسام جتد ميكن أن  اليت احلوادثتفادي ب  الكفيلة  الوقائية اإلجراءات

تعرتضهم أثناء تواجدهم ابملدرسة   أن  ميكن اليت األخطار من ومحايتهم التالميذ  سالمة على السهر للتعليم العمومي  املرفق سري حسن يقتضي   -
 النظر  بغض  املدرسة  يف التالميذ هلا يتعرض اليت أو املعهد وذلك ابخّتاذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وتقوم مسؤولية اإلدارة كاملة عن احلوادث

 هبم حتفّ  اليت األخطار كلّ  من التالميذ حبماية اإلدارة  على احملمول الواجب على تتأسس مسؤولية وهي احلوادث هذه حصول  إىل  آلت اليت  األسباب عن

 يعترب  الذي املتضرر  خطأ يثبت مل  ما ضررا  هبم  يلحق أن  شأنه  من ما  كلّ  إىل تعرضهم دون  للحيلولة  الضرورية اإلحتياطات كلّ  اختاذ واجب  على وكذلك

 احلاصلة األضرار عن اإلدارة مساءلة  744 . استفحاهلا يف أو  املضرّة  حصول يف  مسامهته  حبسب املسؤولية  من اجلزئي أو  الكلي اإلعفاء أسباب من سببا

 مناخ  وتوفري عناية وبذل تصرف حسن من ذلك يفرضه وما يمالعمو  التعليم مرفق تسيري يف املتمثل املرفقي اخلطأ أساس على تقوم املدرسية احلوادث جراء

 حتت أصبحوا  لكوهنم  وسالمتهم  وصحتهم  أمنهم  على اتم  اطمئنان  يف  املعنية الرتبوية  للمؤسسة  أبنائهم تسليم مبجرد األولياء  يكون  حىت  سليم  تربوي

  745. املؤسسة لتلك املباشر اإلشراف

 رعايتهم حتت هم الذين التالميذ مراقبة عليها والتعليمية الراجعة ابلنظر للدولة من اإلطار الساهرتقتضي طبيعة العمل ابملؤسسات الرتبوية   -

 موكوال احلالة هذه يف احلراسة واجب يكون  أبن  والرايضية  التطبيقية  للحصص  املخصصة الفضاءات يف أو الدروس تلقي  عند التدريس قاعات داخل سواء

 746. املدرسني إىل

 مساءلة اإلدارة عن األخطاء الّصادرة عن أحد أعواهنا: : الثانية الفقرة

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التايل :  خلصت
 حقها حفظ معمن هذا اخلطأ   للمتضّررين ابلتعويض  ملزمةتكون مسؤولة و  اإلدارة فإن  جزائي، حكم مبقتضى اثبتا املمرضة خطأ كان  لئن  -

 747. املعين الطيب شبه اإلطار أو الطبيب على ابلدرك الرجوع يف ذلك ارأتت إن 

 :   إ واملسؤولّية القائمة على قرينة اخلطأاملبنية على اخلط غري  املبادئ املقررة يف ماّدة املسؤولّية:  الثاين الفرع 
 واملنشآت العمومّية: املسؤولّية عن أضرار األشغال  املبادئ املقررة  يف ماّدة : الفقرة األوىل

 تعريف األشغال واملنشآت العمومّية: (أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين الّتاليني:  خلصت
العام وتوظيفها يف نطاق تصريف مرفق عمومي أو وضعها على ذّمةتتحّدد   القانون  املباين العمومية برجوع ملكيتها إىل ذوات  أو   املنشآت 

 748. العام  الصاحل يستهدف نشاط
 

   2012جوان  29بتاريخ  28694احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   742
   2012فيفري  11بتاريخ  120036دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  743
  2012جويلية  12بتاريخ  28544 عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية   744
  2012مارس  6بتاريخ /1 17661ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   745
 . 2012أفريل  17بتاريخ  120572احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  746
  2012فيفري  24بتاريخ  28482عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية   747
  2012نوفمرب  26بتاريخ  28346دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع 748
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 والرتفيه  النزهة  لغاية  للعموم  املخّصصة  احمللية للجماعات  العمومي امللك  عناصر من ابعتبارها العمومية املنشآت منزلة  احلضرية  املنتزهاتتتنّزل   -

 املتعلق  2005 أكتوبر  3 يف املؤرخ 2005 لسنة 90 عدد القانون  من  2 الفصل معىن على والرايضية والرتبوية واإلجتماعية الثقافية األنشطة وممارسة
 749احلضرية.   ابملنتزهات

 أساس املسؤولّية عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة: ب(  

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 ارتباط له ضرر ثبت كلما قائمة تعد  اليت  أاخلط قرينة على عنها  النامجة األضرار  عن العمومية املنشآت مستعملي جتاه  اإلدارة  مسؤولية  تبىن   -

 حسب تدابري من به مطالبة هي  ما بكل وقيامها عادية عناية ابملنشأة اعتنائها على الدليل أقامت إذا إال املسؤولية من اإلدارة تعفى وال ابملنشأة مباشر

احتفاظها حبق الرجوع ابلدرك على املقاول  مع نفسه املتضرر أطخ أو طارئ أمر أو قاهرة قوة مرده الضرر أن  أثبتت إذا أو الضرر لتفادي والعرف الرتاتيب
 750. عند االقتضاء

  صبغة  تكتسي  شؤوهنا تصريف أو إبجنازها تعهدت اليت  العمومية  األشغال بفعل الغري  تلحق اليت األضرار عن الناشئة اإلدارة مسؤولية   -
وبني األشغال أو املنشآت املذكورة وال ميكن لإلدارة التفصي من   بينه  السببية العالقة  وقيام  الضرر ثبوت إلنعقادها  يكفي  اخلطأ  على  مبنية غري  موضوعية 

 751. أو خطأ ينسب إىل املتضرر نفسه أو قوة قاهرة ئاملسؤولية إال من خالل إقامة الدليل على حصول أمر طار 

 صبغة  تكتسي اليت املخاطر نظريّة هو خطرة منشآت عتبارهااب الكهرابئّية األعمدة فيها تسبّبت اليت  األضرار عن الّناجتة املسؤولّية قوام  -

 إبثبات إالّ  املسؤولّية من التفّصي لإلدارة ميكن وال املذكورة، واملنشأة الّضرر ذلك بني  سببّية عالقة ووجود الّضرر ثبوت  املسؤولّية إلنعقاد ويكفي  موضوعّية 

   752. الغري أو  اهلالك خطأ أو القاهرة القّوة هو احلادث مردّ  أنّ 
 السببية والعالقة الضرر بثبوت وتقوم العمومية  األعباء امام املساواة  يف أساسها  جتد موضوعية  مسؤولية  العمومية تآاملنش عن النامجة املسؤولية  -

 من عادي غري الضرر  يكون  وأن  اجملموعة  أفراد بقية  دون  معينة  فئة أو  شخصا يلحق  كونه  جهة  من خاصا الضرر يكون  أن  على العامة  املنشأة وبني بينه

 753. وجسامته أمهيته حيث

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

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ التّالية:   خلصت
 أهنا إبثبات  إالّ  املسؤولية  هذه  من  التفصي  ميكن ال  وأنه  العمومية  للمنشأة  العادية الصيانة  عن مسؤولة اجلهة اإلدارية صاحبة املنشأة تكون   -

 754. نفسه املتضرر  خطأ أو الغري فعل أو قاهرة  قوة كان  احلادث مرد أنّ  أو اخلطر لدرء وسعها يف ما كلّ  بذلت

 مىت إالّ  املسؤولّية  تلك من تتفّصى  أن  لإلدارة ميكن وال املنشأة، وبني بينه الّسببّية والعالقة الّضرر إثبات وضوعّية امل سؤولّية يكفي لقيام امل  -

 755.نفسه  املتضّرر خطأ أو  طارئ أمر أو قاهرة قّوة احلادث مردّ  أنّ  أو اخلطر لدرء وسعها يف ما  كلّ  بذلت أهّنا إثبات يف أفلحت

 املنشآت، تلك حالة عن مباشرة بصفة  والناجتة عهدهتا يف اليت  العمومية  املنشآت مستعملي تلحق اليت  األضرار عن اإلدارة مسؤولية تندرج  -

تتفصى   قرينة على املبنية  املسؤولية  ضمن أنه ال ميكن لإلدارة أن  اليت  اخلطأ حبيث  الضرورية  الصيانة  الدليل على قيامها أبعمال  أقامت  مىت  منها إالّ 
   756. عادية بصفة  ابستعماله تسمح حالة  يف األخري هذا ليكون  الالزمة لإلحتياطات واختاذها الضرر يف املتسبب يستوجبها املنشأ العمومي

 
  2012نوفمرب  26بتاريخ  28346دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع 749

   2012فيفري  23بتاريخ  28324عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية   750
   2012أفريل  30بتاريخ   16158/1عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   751
   2012ديسمرب  31بتاريخ  124715د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  752
   2012ديسمرب  28بتاريخ  123887د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  753
   2012جوان  29بتاريخ  28584عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  754
   2012ديسمرب  31بتاريخ  121081د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  755
   2012فيفري  24بتاريخ  28641احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   756
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 توقعها  ميكن اليت العوارض من هي وإّنا املسؤولية من اإلدارة إعفاء شأهنا من اليت القاهرة القوة قبيل  من يعترب ال بغزارة  األمطار هتاطل  -

 عالمات أو احلواجز وضع خالل من ضرر من عنها ينشأ ما ودرء لدفعها الضرورية اإلحتياطات اختاذ مثة ومن أكتوبر شهر يف خاصة هلا والتحسب

 757. العبور أو نشر أعوان على عني املكان  من التحذير

 اجلهة املسؤولة عن أضرار األشغال واملنشآت العاّمة:  (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 املتضرر جتاه مسؤوليتها  من التفصي  األخرية هلذه ميكن وال  املشروع  صاحبة اإلدارة على العمومية  األشغال عن املرتتبة  حتمل املسؤولية  -

 758.  اإلقتضاء عند  ابلدرك  عليها  الرجوع  ميكنها هأنّ  على األشغال تنفيذ  على الساهرة الشركة ارتكبته الذي اخلطأ إىل ابالستناد
 املطلوب األضرار يف املتسببة األشغال من نفع من عمومية ذات كلّ  جتنيه أن  ميكن ما تقصي يف يكمن ابلتعويض  املطلوبة الذمة عن البحث  -

 759. األضرار تلك حصول يف  أشغاهلا او بفعلها  إسهامها ومدى عنها التعويض 

 بغرم  مطالبة وهي املنشآت لتلك والصيانة والرقابة التسيري واجب متارس  اليت  اإلدارة على العمومية  املنشآت عن النامجة  األضرار مسؤولية حتمل  -

 قانون  عالقة هي بينهما العالقة أنّ  ابعتبار اإلدارة تلك حمل املؤّمنة الشركة إحالل إىل تتعّداها وال السببية العالقة ثبوت صورة يف عنها الناجتة األضرار

 إلزام يقع قد ما أداء املؤّمنة الشركة على كان  وإن  وحتديد بنوده يف التثبت اإلداري القاضي صالحيات من وليس بينهما الرابط االتفاق ينظّمها خاص

 760. واملضرّة املنشأة بني السببية العالقة ثبوت صورة  يف  عدمه من بدفعه اإلدارة
 هـ( مبدأ عدم املساس ابملنشآت العمومّية: 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين التاليني :  خلصت
 غري تركيزها  كان  ولو إبزالتها،  اإلذن  دون  ابلضرورة حيول العامة املصلحة نطاق  يف تندرج  أهداف بتجسيد العمومية  املنشآت منظومة  اقرتان 

 عن ابلتعويض  املطالبة يف األحوال كلّ  يف املتضرر  حق حفظ مع العمومية، لألموال ومحاية  سريها وحسن العمومية املرافق الستمرارية ضماان  وذلك قانوين،

 761. االقتضاء عند القيمة يف  نقص  من يلحقها  وعما العنوان  هبذا عليها  املستوىل  العقارات
 يكون منعليه،  و   .دخوله يف طور االستغالل أو بدء ذلكبإضفاء صفة املنشأة العمومية على مبىن أو إحداث معنّي يكون   يف  الفيصل   -

 للغاية طبقا اإلحدااثت هذه استغالل يف تشرع  أن  قانوان عليها يتعنّي  بل  إجنازها قصد عمومية مصاريف  تبذل أن  فحسب ال اإلدارة جهة من املفروض

 يف تكن مل املنشأة أن  استبان  مىت  عليه  وترتيبا بيانه،  السالف النحو على العمومية املنشأة  مقّومات على حتافظ حىت  متواصلة وبصورة  أجلها من املنشأة
 تفقد فإهنا أجله من احملدثة للمياه العمومي  املرفق خدمة إلسداء ختصيصها يقع مل وأنه أجلها من أحدثت اليت للغاية الفعلي واالستخدام التشغيل طور

 762. إزالتها طلب قانوان يشرع مما العمومية املنشآت هبا تتمتع اليت  احلصانة

 :  : املبادئ املقّررة يف ماّدة املرافق العمومّية الفقرة الثانية

 مسؤولّية املرفق الصحي:  (أ
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 . حتديد اجلهة املسؤولة عن األخطاء اإلستشفائّية  1
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 ظلت العمومية الصحة وزارة  يف  ممثلة الدولة أن  بل  للصحة العمومي  املرفق بتسيري إفرادها عنه يرتتب مل للصحة العمومية  املؤسسات إحداث  -

 763. إليها املؤسسات بتلك العامل الطيب  وشبه  الطيب اإلطار من كلّ  تبعية ابعتبار املرفق هذا تسيري عن مسؤولة 

 التعويض  عن املسؤولة  املالية  الذمة لتحديد ارتكابه وظروف ومأاته  الضرر  عنه  الناتج اخلطأ طبيعة حتديد على الطبية  املسؤولية  نسبة توقفت  -

 الثابتة  األخطاء عن مسؤولة العمومية الصّحة  وزارة  تكون ، فاإلشراف وزارة بوصفها  العمومية الصحة وزارة أو  اإلستشفائية العمومية  املؤسسة كانت إذا  وما

 املهين  واملسار التعيني حيث من إليها خيضعون  كوهنم حالة للصحة العمومية ابملؤسسات العاملة الطبية وشبه الطبية اإلطارات عن صدورها املفرتض أو

 مبقتضى املهنية  املباشرة  صالحيات  من أيديهم بني  وضع  ما  لوال ليتيّسر كان  ما للتعويض  املوجبة  لألخطاء  ارتكاهبم  أنّ  وابعتبار  والتأديب  واألجر والنقلة 

 سري اخنرام مأاتها  يكون  اليت  األضرار تعويض  عن املسؤولية بكامل للصّحة اإلستشفائية املؤسسات املقابل يف حتتفظ أن  على القطاع  هذا يف توظيفيهم  قرار

 764. الصور من ذلك وغري ونظافتها ذّمتهم على  املوضوعة املعدات حالة  أو املرضى  وإيواء  استقبال بظروف األمر تعلق سواء ابلنظر إليها الراجع املرفق

 قد الضرر ذلك عنه املرتتب العمل كان  إذا أو عنه املسؤولة واجلهة الضرر عنه ترتب الذي السبب حتديد  فيها يصعب اليت احلاالت كل يف  -

 ابلدرك الرجوع  يف  حقها  على اإلبقاء  مع  األخرى دون  إحدامها مساءلة أو ابلتضامن هتماامقاض  جيوز فإنه للصحة  العمومية  واملؤسسة  الوزارة  فيه  اشرتكت

 765. للصحة العمومي املرفق تسيري يف معها تشرتك اليت  األخرى اجلهة على

 تشرتكان  أهّنما ضرورة قانوين أو عملي مربّر على يقوم  ال ، االستشفائية  املؤسسة  ومسؤولية العمومية الصحة  لوزارة الطبية املسؤولية بني التمييز  -

 كل على ابلتضامن حممولة العمومية ابملستشفيات مهامهم أداء أثناء األطباء  يرتكبها  اليت األخطاء  مسؤولية يلا ابلتّ  وتغدو الصحي العام املرفق تسيري يف

 766. املعنية  االستشفائية  واملؤسسة اإلشراف وزارة من
 السري يف خلل مرّدها عنها التعويض  املراد األضرار أنّ  ثبوت يقتضي  أخطاء من داخلها  حيدث ما مسؤولية للصّحة العمومية املؤسسة حتميل  -

الطبية العاملة  اإلطارات عن  الصادرة األعمال  عن مسؤولة  الصحة وزارة االساس  هذا  على وتكون  عليه،  تسهر الذي الصّحي  العام  للمرفق العادي 
 اليت االستشفائية املؤسسة  إزاء ابملؤسسات العمومية للصّحة، حالة كوهنم خيضعون إليها من حيث التعيني واملسار املهين والنقلة واألجر، مقابل احتفاظهم

 أخطائهم تبعات حتميل دون  حيول مبا  والعالج، التشخيص  أعمال يف ومعرفة علم من اكتسبوه ما وتوظيف فّنهم ملمارسة االستقالل بكامل هبا يعملون 

 767. عليها

 .  أساس املسؤولّية اإلستشفائّية: 2
 اخلطأ الثابت: * 

أن    ال االختيار يف حقه  ضمان  وأنّ  عالجه يباشر الذي  الطبيب خيتار أن  الظروف أحسن يف للعالج املريض  خضوع  دواعي من  - ميكن 
 والعواقب ابملضاعفات  يتحقق إال مىت كان املريض على بينة من وسائل وطرق العالج واألعمال الطبية اليت يعتزم الطبيب استعماهلا حياله و على علم 

    768. حصوهلا  حيتمل اليت

 جسمه سالمة من هاما  قدرا أو حياته هتدد كانت كلما  العالجية الطرق ومضاعفات ابملخاطر املريض  إعالم واجب الطبيب على حيمل  -

 769. أوالتعذر التأكد حاالت عدا عائلته موافقة على احلصول الطبيب فعلى لوعيه فاقدا أو قاصرا املريض  كان  إذا و وقوعها ندر إن  و حىت

 اخلطأ  قبيل من يعترب هلا  خيضع كان  اليت اجلراحية العملية توقف نتيجة ابملريض  ضرر من إليه آل وما الكهرابئي للمقص  احلاصل العطب  -

 770.  للصحة العمومية املؤسسة لذمة املعمر املرفقي
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 التطبيقية ونصوصه ابألرشف املتعلق  1988لسنة95 عدد القانون  صلب عليها املنصوص االجراءات احرتام دون  الطبية امللفات تالفإ  -

 واألرشيف اجلاري األرشيف يف  التصرف وتراتيب شروط  بضبط واملتعلق1988 ديسمرب13 يف املؤرخ1988   لسنة1981 عدد األمر منها وخاصة

 املتعلق  2005  جانفي12 يف  املؤرخ الصحة وزير قرار وكذلك  العام األرشيف على واإلطالع  األرشيف وحتويل األرشيف واتالف وفرز الوسيط

تفويت العمومية  الصحة لوزارة اخلصوصية الواثئق استبقاء مدة جداول على ابملصادقة إىل  النعقاد  الطيب  اخلطأ اثبات فرصة آل  سندا  يشّكل  ما  وهو 
 771مسؤولية املرفق الصحي. 
 *اخلطأ املفرتض :  

 تؤّسس أهّنا غري الثابت  اخلطأ على مبدئيا تقوم عالجية  خدمات  من إليها عهد ما  إبسداء  تكفّلها حال للصّحة العامة املرافق مسؤولّية   -

 يتناسب ال اخلدمات تلك تلّقي إثر على للمريض  الصحّية الوضعّية يف عادي  وغري فادح ضرر حصل كلما املفرتض اخلطأ نظرية على استثنائية بصفة

 وقيامها عاداي تسيريا الصحي للمرفق هاري تسي على الدليل أقامت إذا إالّ  املسؤولية من تعفي وال اإلستشفائية للمؤسسة أجله من دخل الذي السبب مع

  772. الصحّية  حالته تعكر يف إبسهامه املتضرر إىل ينسب أخط أو طارئ أمر أو قاهرة قّوة وجود أو الالزمة االحتياطات ابختاذ

 وثبت اخلطأ إثبات رتعذّ  ماكلّ  اخلطأ قرينة على مبنية تكون  للصحة العمومي للمرفق تسيريها مبناسبة احلاصلة االضرار عن االدارة مسؤولية  -

 773. املؤسسة الصحية املريض  دخل أجله من الذي السبب مع يتناسب ال العالج مبناسبة ضرر حصول
 خاصة طبيعة تكتسي اإلستشفائية املؤسسات يف إيوائهم مبناسبة املرضى إىل يتسرب الذي اجلرثومي التعفن أجل من الصحي املرفق يةلمسؤو  -

 اإلستشفائية للمؤسسة دخوله قبل املذكور ابلتعفن مصااب يكن مل املتضرر أن  على الدليل قام كلما مفرتضا يكون  الذي اخلطأ قرينة على قيامها حبكم

 ينسب خطأ أو قاهرة  قوة أو طارئ  أمر حصول  أو اخلطر لدرء وسعها يف  ما  بكل  قامت اأهنّ  إثبات يف  اإلدارة توفقت  إذا  إال دحضه  يتسىن  وال  للعالج

 774  .نفسه املتضرر إىل
 املسؤولّية عن األشياء اخلطرة : ب( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأين التاليني:  خلصت
ثبات إ لقيامها ويكفي العادية غري املخاطر فكرة يف أساسها جتد موضوعية مسؤولية هي حفظها يف اليت  اخلطرة األشياء جراء اإلدارة مسؤولية   -

 775. الضرر املشتكى منه وقيام عالقة مادية مباشرة بينه وبني الشيء الضار

  صبغة تكتسي اليت املخاطر نظريّة  هو خطرة منشآت إبعتبارها الكهرابئّية  األعمدة فيها  تسبّبت اليت  األضرار عن الّناجتة  املسؤولّية  قوام -

  من التفّصي لإلدارة ميكن وال املذكورة، واملنشأة  الّضرر ذلك بني  سببّية  عالقة ووجود الّضرر ثبوت  املسؤولّية إلنعقاد ويكفي موضوعّية  

  776. الغري أو اهلالك خطأ  أو القاهرة  القّوة هو احلادث مردّ  أنّ  إبثبات إالّ  املسؤولّية 

 : املبادئ املقّررة يف ماّدة املسؤولّية التعاقديّة:  الفرع الثالث
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 تشريك يستهدف أن  بدّ  ال بل اإلدارية العقود صنف من العتباره اتهذب يكفي ال األفراد وأحد عمومي  معنوي شخص  بني املربم العقد  -
 واليت  اخلاص  القانون يفن بنوده شرطا من الشروط اإلستثنائية غري املألوفة  املتعاقد يف تسيري مرفق عام بغية خدمة أغراضه وحتقيق احتياجاته أو أن تتضمّ 

  777. العام القانون  أسلوب انتهاج  يف اإلدارة نية  عن تنبئ 
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 778. إدارية بطبيعتها االصفقات العمومية عقودتعّد   -
 أنّ  ضرورة  إبرامه زمن  النافذة الرتتيبية  والنصوص  القوانني  إىل  تنفيذه  عن  الناشئة  النزاعات جهة ومن آاثره حيث  من  الصفقة  عقد  خيضع  -

 أحكاما تضمينه صورة يف إالّ  اجلديد للقانون  الفوري األثر مبدأ ابلتايل عليها ينطبق وال نشأهتا زمن املفعول ساري للقانون  خاضعة تظلّ  التعاقدية الوضعية

 779.  العام ابلنظام  متعلقة املذكور القانون  أحكام  كانت أو صرحية  رجعية

 غري اخلسائر  عن التعويض  يف احلق اإلدارة  ملعاقد  تبيح  اإلداري القانون  مبادئ أنّ  إال  الطرفني شريعة العقد أنّ  األصولية القاعدة أقرت لئن  -

ا  الظروف أو أهنّ  تلك يف  بة بمتس  اإلدارة  جهة  كانت  إذا خاصة  للعقد  املايل ابلتوازن  خملة  وبصورة استثنائية ظروف يف  للعقد  تنفيذه  جراء  حلقته  اليت  العادية
 اخلاصة واملصلحة  العامة كانت خارجة متاما عن إرادة طريف العقد وهذه اإلمكانية املتاحة لتعديل العقد تنضوي يف إطار حتقيق التوازن بني املصلحة

  واملنفعة  الربح  من ميكن ما  أقصى لتحقيق  معاقدها يالقيها  اليت  العادية  غري  الظروف من املادية  اإلستفادة  هاجس  عن اإلدارة  تنزيه  إطار يف أيضا وتندرج 
 780. حسابه على

 العقد  تنفيذ  لغرض عادية غري مالية  أعباء  حتمله عند  اإلدارة معاقد تعويض  حدوثها عند ميكن اليت اإلستثنائية الصور اإلداري القضاء  فقه حصر

 فقهاء ف ويعرّ  . املتوقعة غري الصعوابت ونظرية القاهرة  القوة  ونظرية  الطارئة  الظروف  ونظرية  األمري فعل نظرية يف تلخص  الصور  وهذه  معها  يربطه  الذي 

اليت يتعرض فيها معاقد اإلدارة عند تنفيذ التزاماته التعاقدية إىل صعوابت مادية حبتة كبدته   الصورة أهنا على ةعاملتوقّ  غري الصعوابت نظرية  اإلداري القانون 
 ومل  عادية  وغري استثنائية صبغة ذات وتكون  املتعاقدين إرادة عن متاما خارجة الصعوابت هذه وتكون  لعقد  ت إىل اختالل التوازن املايلمصاريف إضافية أدّ 

 781. العقد  إبرام  زمن حدوثها توقع أو هبا التنبؤ العقد طريف من ألحد يكن
 بغرم  املطالبة إىل  البنود لتلك السليم  ابلتنفيذ  اإلخالل صورة يف  جلوئهم دون  حيول ما  وهو بنوده  تنفيذ  أطرافه على  تفرض  للعقد  اإللزامية  القوة  -

 العقد بنود ترتبه ما إىل استنادا ابلتعويض  املطالبة  عليهم  يكون  وإّنا التقصريية شبه  أو التقصريية  كاملسؤولية التعاقدية غري املسؤولية قواعد  إىل استنادا الضرر

 782. التعاقدية غري املسؤولية على التعاقدية املسؤولية أبسبقية  تسميته  على درج ما وهو بتنفيذه اإلخالل عن نتائج من

 ابلفوائض  املطالبةو  ذلك مبوجب أضرار من يلحقه  عّما له التعويض  يف الصفقة لصاحب احلقّ  يعطي اإلدارة فعل سببه األشغال يف أتخري كلّ  -

  783. الضرر نفس  خبصوص مرّتني التعويض  إىل  يؤّدي الصفقة  مبلغ معنّي  من تبّقى ما أداء  يف التأخري  عن الناشئة 

 مبقتضيات  إخالل أو  نقص  كلّ   يشّكل الضمان النهائي وسيلة احرتازيّة أقّرهتا السلطة الرتتيبّية لفائدة اإلدارة ملواجهة التكاليف اليت يفرتضها -

 784. بعنواهنا املستوجبة  واخلطااي اإلجناز يف التأخري ذلك يف  مبا الصفقة  تنفيذ حسن
 أنّ  ضرورة القضاء  إىل  اللجوء قبل به  التقّيد  يتعنّي  وجوبيا إجراء  يشّكل ال ابحلسىن  تاالنزاع لفض  اإلستشارية  اللجنة على  النزاعات عرض  -

 اإلقرتاحات أن  كما  عليها  عرضها يف  فائدة يرى اليت  اخلالفات يف رأيها  يطلب األول الوزير لدى استشارية هيئة  سوى ن تكو  أن  تعدو  ال املذكورة  اللجنة 

املتعّلق ابلصفقات العمومية وثيقة داخلّية وسرية وال ميكن اإلدالء هبا وال   1989 لسنة 442 عدد األمر من  131الفصل  معىن  على تعترب  تبديها اليت
 785 . استعماهلا لدى احملاكم من قبل األطراف املتنازعة

 بعنوان  مبالغ من به  مطالبا الصفقة ن يكون صاحبأالضماانت البنكية تقدم بغاية ضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما عسى    -

 786. التعاقدية  ابلتزاماته  معاقدها  إخالل عند املايل  الضمان  حجز لإلدارة  معه  جيوز مبا له املسندة  الصفقة

 
 2012ديسمرب  31بتاريخ  28418دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  777

   2012نوفمرب  14بتاريخ /1 18656دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  778
   2012جويلية  12بتاريخ  28487دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع 779
  2012مارس  10بتاريخ  28787عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية 780
  2012 مارس 10بتاريخ  28787احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   781
  2012جانفي  31بتاريخ  120474دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  782
  2012سبتمرب  28بتاريخ /1 18550دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  783
   2012ماي  3بتاريخ  28168ية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القض  784
  2012نوفمرب  1يخ بتار  /119942احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   785
   2012نوفمرب   1بتاريخ /1 19942عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  786
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 معاقد حق من يكون  هفإنّ ، الصفقة إلجناز الالزمة املواد أسعار معدل يف استثنائي رتفاعإ إىل أدت إستثنائية إقتصادية ظروف طرأت مىت  -

  787. العقد يف ظروف عادية تنفيذ مواصلة من يتمكن حىت الزايدة تلك جراء  حلقه ما بعنوان  تعويض  على احلصول  اإلدارة

 أن  ضرورة  فحسب به  املعينة  املدة انتهاء  غاية  إىل العقد فسخ اتريخ  من املمتدة الفرتة يشمل الوطين ابجليش  التطوع  عقود فسخ عن التعويض   -

 هبا  تتمتع  اليت التقديرية  السلطة إىل  ابلنظر اإلحتمال عليها يغلب اليت األمور من يبقى العقد مدة  انتهاء  بعد ما إىل  املباشرة اخلدمة يف ابألمر املعين  بقاء 

  788. عدمه من  التعاقد جتديد  يف اإلدارة

 :   وحدة النظام القانوين للمسؤولّية اإلداريّة:    القسم الثاين

 القواعد املتعّلقة بتقدير الغرامات: : الفرع األّول

  :تقدير الضرر املاّدي: الفقرة األوىل 

 :  شروط الّضرر القابل للتعويض ( أ

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 العمل عالقة هلا بعدم شرعية    ال أخرى عناصر بتحقيق مرتبطا يكون  احتمايل ضرر وكلّ  واملباشر احملقق الضرر هو للتعويض  القابل الضرر  -
 789.  اإلداري  املنشئ للمسؤولية اإلدارية مآله الرفض 

 مبجّرد تتحّدد ال النظامية العون  وضعّية  أنّ  ذلك فيها التسمية املرغوب الرتبة على واحلصول فيها النجاح ابلتبعية يعين  ال مناظرة إجتياز  -

يكون اثبتا وحمّققا بل ال  ال احلالة هذه يف  جربه املطلوب املادي الضرر فإنّ  وعليه فيها والنجاح هبا  املرتبطة  املواد ابجتياز  بل فتحها متّ  مناظرة إىل  الرتّشح
 790  .يعدو أن يكون إالّ احتمالّيا

 حمل ابلتايل  يكون  وال  وواقعية ملموسة  أسس  على تقديره ميكن وجدي  وحمدد  اثبت ضرر وجود يفرتض  الفرصة فوات  يف املتمثل الضرر  -

 791. وافرتاضات ختمينات

 أن  ضرورة  فحسب به  املعينة  املدة انتهاء  غاية  إىل العقد فسخ اتريخ  من املمتدة الفرتة يشمل الوطين ابجليش  التطوع  عقود فسخ عن التعويض   -

 هبا  تتمتع  اليت التقديرية  السلطة إىل  ابلنظر اإلحتمال عليها يغلب اليت األمور من يبقى العقد مدة  انتهاء  بعد ما إىل  املباشرة اخلدمة يف ابألمر املعين  بقاء 

  792. عدمه من  التعاقد جتديد  يف اإلدارة

 معّينة  لشروط ختضع بل  آلية  ليست الرتقية  أنّ  ضرورة  للتعويض  القابلة  غري اإلحتمالية  األضرار قبيل من الرتقيات عن  الناجتة  نحة تعترب امل  -

 793 .ابلسلك اخلاص األساسي النظام يقتضيها

 وارتقاء ليس من ابب الضرر احملتمل مبا أن املسار املهين يتضمن تدرجا آليا  عون املتحصل على حكم يف اإللغاءإعادة تكوين املسار املهين لل  -

 أنّ  رغم  االحتمال قبيل  من  اجتيازها يف النجاح  ويظل املناظرات شروط حتكمها  وظيفية  خطط من به االنتفاع للعون  ميكن عما  مبنأى التأجري  مستوى يف

التدرج الوظيفي له وما اجنر عنه من مجود   أتخري أنّ  غري املناظرات يف للمشاركة ابألمر املعين على فرصة فّوت قد يكون  اإللغاء حلكم اإلدارة  انصياع عدم

 
   2012جوان   6بتاريخ /1 18248ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي 787
  2012مارس  10بتاريخ  27830عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  788

   2012ديسمرب  26بتاريخ  120296د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  789
  2012فيفري  23بتاريخ  28163عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  790
  2012ماي  22بتاريخ  28757ة عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي  791
  2012مارس  10بتاريخ  27830عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  792

   2012ماي  29بتاريخ /1 19314احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   793



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

96 

تخذ اإلدارة قرارها تن مساره املهين وأتجريه يكون ال حمالة ضررا اثبتا ويدخل يف ابب إعادة الوضعية اإلدارية للمعين إىل ما كانت ستؤول إليه لو مل  أبش
 794. الواقع إلغاؤه

 :جماالت الّضرر املاّدي  (ب

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 يف  األصولية  املبادئ مع تعارضه حبكم املعنوي الضرر غرم يف الشرعية غري اإلدارية املقررات عن التعويض  يف املتضرر أحقية حصر يستقيم  ال  -

 األسس الختالف واملعنوية املادية جوانبها  مبختلف  هبا املدعى املضرة  حلقيقة  ومستوعبا كامال التعويض  يكون  أن  تقتضي واليت اإلدارية املسؤولية مادة

 795ا. منهم لكل القانونية 
 املداخيل مجلة حال أبيّة يعين  وال ، الك العّقارمل  احلاصل واحملّقق والفعلي املباشر الضرر مدى سوى يرادف  ال االستيالء عن املرتّتب التعويض  -

 796. العمومي املرفق تسيري يف تستغّله  مماثل عقار كراء  نفقات جتّنب خالل من لنفسها املسؤولة  اجلهة وفّرهتا اليت

 ألن  املنشآت إزالة من  املتأتية  األضرار عن ابلتعويض  املطالبة ال ميتّد إىلو  العقار ملكية عناصر كامل يكون بعنوان  اإلستيالء عن تعويض ال -

 797.الوقت ذات يف  عليه  اإلستيالء عن تعويض الو  عقارال  اسرتجاع  إىل مؤّداه يف  سيؤول ذلك

 جيوز  وال الضرر ءلدر  يصرف  أن  بدّ  ال  أو صرفه  متّ  ما  مبعىن الثابتة  املصاريف بعنوان  إالّ  يكون  ال والعالج  التداوي مصاريف  عن التعويض  -

 798.  التعويض عن املصاريف احملتملة

 اإلختبارات : (ج 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
املطروحة   الواقعية املسائل صعوبة  بسبب عنها تعرض  أن  كما تنتهجها  أن  هلا  اليت  للمحكمة  املرتوكة املالئمات من  يظلّ  إختبار إبجراء اإلذن   -

 799. أمامها  ومدى حاجتها يف ذلك لإلستعانة بذوي اخلربة واملعارف الفنية

 التعقيب قاضي قبل من ذلك  يف عليها  رقابة وال اخلرباء  إليها يتوصل اليت  النتائج على االعتماد  مدى تقدير يف  السلطة كامل األصل كمةحمل  -

 800. التقدير يف فادح  خطأ أو للقانون  خرق من حكمها يشوب ما بقدر إال
 نتائجه وكانت للتقدير األساسية والعناصر املادية املعطيات فيه توفرت طاملا   العدلية احملاكم من  به ون ذاملأ اإلختبار تقرير على اإلعتماد كنمي  -

 801.  ابمللف اثبت أصل  له وما متماشية 

 802.  نقائص اليت شابتهال جتاوز  أو اعتماده يف  تقديرية  بسلطة تتمتع  اليت املوضوع  حمكمة هبا تستنري استقرائية  وسيلة اإلختبار يعّد تقرير  -

 لتجاوزد اإلجتها مطلق لذلك تبعا  وهلا  هبا  تستنري استقرائية وسيلة يعدّ  الذي اإلختبار تقرير اعتماد يف  تقديرية بسلطة املوضوع حمكمة  تتمّتع  -

 803. تضمّنهااليت  األخرى والفنّية  املوضوعية املعطيات  حيث من ابحلاجة يفي  اإلختبار  أن  ذلك مقابل يف لديها  ثبت كّلما  شابته اليت  نقائص ال

 
   2012ديسمرب  31بتاريخ  311877د القرار التعقييب الصادر يف القضية عد  794
   2012جوان  30بتاريخ  26976و 27945احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   795
  2012مارس  29بتاريخ  28187عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  796
   2012جوان  21بتاريخ /1 19791عدد  احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية  797

   2012جوان  15بتاريخ  122296عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   798
   2012ديسمرب  31بتاريخ  122336د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  799
   2012ديسمرب  31بتاريخ  312843د القرار التعقييب الصادر يف القضية عد  800

  2012نوفمرب  22ريخ بتا 28690دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  801
   2012فيفري  20بتاريخ  312422و 312241القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   802
  2012جانفي  23بتاريخ  312158دد القرار التعقييب الصادر يف القضية ع 803
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 احملكمة  هبا تستنري استقرائية  وسيلة جمّرد هو  اإلختبار أنّ  ضرورة استبعاده إىل  ابلضرورة  يؤّدي ال التنظري عناصر إىل  اإلختبار  تقرير افتقار  -

 إىل أو القضية  مبلف املتوفرة  التداعي بعقار املتعلقة املوضوعية املعطيات إىل  ابإلستناد اإلنتزاع غرامة وتقدير اإلختبار يشوب قد الذي  النقص  جتاوز وميكنها

 804. مماثلة بعقارات تتعلق أخرى قضااي يف به القضاء سبق ما

 االختبار أنّ  ابعتبار مردود أحدهم  اختصاص عدم إىل  استنادا  القضية يف  هلم الصادرة  املأمورية تنفيذ يف  املنتدبني  اخلرباء كفاءة  بعدم التمّسك  -

 805م. ن إبجناز املهّمة اليت عهدت إليهو املنتدب اخلرباء قام  وطاملا  مجاعي  عمل
 إجناز على يتوقف املوضوع يف احلكم أنّ واحلال  بذلك القيام دون  حالت اليت  األسباب بيان  عن وإحجامه ابخلرباء العارض  اتصال عدم  -

 806. القضية لتعذر مواصلة التحقيق فيها بطرح يفرتض التصريح  اإلختبار
 تسبب واحد خبري بواسطة جراءه إ نّ أ على الدليل ابالمر املعين الطرف أقام إذا الّ إ ببطالنه التمسك ميكن وال اخلصوم مصلحة  يهماإلختبار   -

 807املدنية والتجارية.  املرافعات جملة من  14الفصل معىن  على مضرة  يف  له
 808.  يعترب تنازال عن املطالبة بثالثة خرباء أبعماله القيام  يف  شروعه قبل واحد خبري من االختبار جراءإ يف  املعارضة  عدم  -

 مؤشرات تقدير الّضرر املاّدي : (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 طيلة  املوظف منها  حرم  اليت ورجاألو  ال يساوي مجلة املنحيف املادة التأديبية التعويض الذي تستوجبه مسؤولية االدارة عن عدم شرعية قرارها   -

كان  اليت كاألجور  املوضوعية املعطيات  من مجلة ساس أ على تقدر تكبدها حقيقية خسارة  عن مجلية غرامة عن عبارة  هي ّنا إو  الشرعي غري عزله فرتة
ميارس نشاطا مبقابل طيلة فرتة عزله وذلك حىت تكون موافقة املّدعي  كان  إذا  وما  الضرر  وقوع يف الطرفني مسامهة ومدى عزله قبل  ابألمر املعين  يتقاضاها

 809. لقدر الضرر احلاصل ومراعية ملبادئ العدالة واإلنصاف 
 لفائدة احلكم  إىل وإّنا منها  حرم  اليت  املدعي  مرتبات  مجيع  بصرف  احلكم إىل  ابلضرورة  يؤدي ال  اإلدارية القرارات شرعية  عدم  عن تعويض ال  -

ويراعي فيه قواعد اإلنصاف وظروف القضية ومالبساهتا  القاضي يقدره الذي العادل التعويض  ملبدأ حتقيقا له احلاصل  الضرر لقاء ةمجلي بغرامة املتضرر
 810. واألسباب اليت أتسس عليها حكم اإللغاء

األجور واملستحقات املالية اليت حرم منها  صرفا لكافة   يعدّ  ال ابإللغاء الصادر للحكم  الكلي التنفيد عدم عن الناجم املادي الضرر جرب  -
لك تكريسا  ذجتهاد املخول له لتقدير الضرر احلاصل للعون و إلل غرامة مجلية يقدرها القاضي يف إطار اّنا يشكّ إدارة غري الشرعي و العون جراء قرار اإل

البسات واألسباب اليت أتسس عليها املنصاف وظروف القضية و ي يقدره القاضي بصفة إمجالية يراعي فيها قواعد العدل واإلذملبدأ التعويض العادل ال
 811.  التقدير عناصر من عنصر جمرد العمل عن انقطاعه قبل العون  يتقاضاه ي كان ذحكم اإللغاء على أن يكون املرتب الشهري الصايف ال 

 فيها  وتراعي املسؤولية  نطاق  يف قضائيا منحها  يتم غرامة  تشكل شرعّيته عدم  ثبتت عزل قرار عن الناتج الضرر  جرب بعنوان  هبا  احملكوم  املبالغ  -

 وليست حصوله  وراء الكامنة واألسباب وحجمه الضرر ذلك حقيقة هبا حول حفت اليت والظروف القضية وقائع من تمدةاملس املعطيات مجلة احملكمة

 812 .ينجزه مل عمل مقابل  الضرر لزاعم  فصر ي  مرتبا 

 
 2012جويلية  11بتاريخ  28443احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  804
   2012ماي  2بتاريخ  28323ية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القض  805
  2012ماي  2بتاريخ  120843ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   806
   2012ديسمرب  28بتاريخ  121941د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد 807
   2012يسمرب د 28بتاريخ  121941د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد 808
  2012فيفري  3بتاريخ  121769عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   809
  2012جويلية  14بتاريخ  122810د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  810
   2012مارس  28بتاريخ  28879و 28869احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   811

   2012مارس  6بتاريخ  28398ة عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضي  812
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 قاعدة العمل املنجز لرفض تسديد مستحقات أعواهنا بعنوان الفرتات اليت مل يباشروا فيها العمل بفعل املقـّررات التـأديبية استناد اإلدارة إىل    -
 مجيع  يف به  الالحق  الّضرر غرم يف العمومي العون  حق يف أساسه جيد   بعنواهنا التعويض  أن  حبكم قانوان يستقيم ال قضائيا إلغائها  من ابلرغم  عليهم املسـّلطة

  813. تقديره يف  املعتمدة  العناصر أحد الرّاتب يكون  والذي  شرعّيتها  بعدم املقضي  القرارات هذه  جرّاء  حياته جوانب
 احلاسم الفعل  إىل  تنسب عنها الناشئة  املسؤولية  فإنّ  إحداثها يف  وتضافرت هبا  املّدعى  األضرار  حصول إىل آلت اليت  األسباب  تعّددت مىت  -

 814  .املنتج أو الفعال الّسبب بنظرية عمال  سواه دون  لقيامها  املفضي 

 : لبة ابلّتعويض عن الّضرر املاّدي إىل الورثة اانتقال حق املطهـ( 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التايل:  خلصت
 . التعويض طبق قواعد املسؤولية اإلدارية   طلب  يف  لوحدها  تكفي  به  تربطهم  اليت  القرابة  صلة  من  انطالقا  مورثهم  وفاة  من  مباشرة  تضررين امل  ة وضعي  -

815 
 :  تقدير الضرر املعنوي : الفقرة الثانية

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 يف  املتضررين  ينتاب اممّ  اإلمكان  قدر  للتخفيف القضاء  فقه ها أقرّ  وسيلة ليشكّ  بل  رمزية  صبغة  يكتسي  ال  املعنوي الضرر  عن التعويض   -

احملكمة طبقا الجتهادها حبسب وضعّية كّل متضرر على حدة وطبقا للمالبسات الواقعية للقضية وهو اجتهاد   ره تقدّ  ضرر وهو وحسرة أمل من أنفسهم 
بتطبيق قاعدة حسابية معينة ضرورة أن اجتهادها يف هذا اجملال جيد حّده فقط يف  جتريه احملكمة وفق ما متلكه من سلطة تقدير وتكون بذلك غري مقّيدة  

  816. واإلنصاف واعز العدل
 ىل إ وال مسبقة بصفة مضبوطة مقاييس  إىل  خيضع  ال  وتقديره اخلاطر وجرب املواساة  غايته  رمزية  صبغة  يكتسي املعنوي الضرر عن التعويض   -

 817. تقديرية ال تتقيد فيها إال بوازع العدل واإلنصاف سلطة من  متلكه ما وفق احملكمة الجتهاد خيضع وإّنا معني  ترتييب أو  تشريعي نص 
 مسبقا  حمّددة وفنية  علمية معايري  إىل تقديره  يف  وخيضع للعيان  ظاهرة  تكون  ملموسة حسية  صبغة  يكتسي  الذي  املادي الضرر  عكس على  -

وجدانه وتبعا ملالبسات كّل قضية   عليه ميليه ما حسب القاضي يقّدره رمزي طابع وذ عنه التعويض  ويكون  ابطنية نفسية معاانة  ترتمجه املعنوي الضرر فإن 
 818. ال حيدوه يف ذلك  إالّ واعز اإلنصاف

 ابألشخاص أصالة  الرتباطه املعنوي  الضرر  عن هلا  التعويض  إقرار جواز  دون  حتول اخلاص  للقانون  املعنوية لألشخاص  اإلعتبارية  الطبيعة   -

على مسعتها   أ فضال عن أّن الشركة املعنية مل أتت مبؤيدات وحجج من شأهنا إثبات مدى اهتزاز ثقة احلرفاء وما سيطر   أبحاسيسهم يتصل ومبا الطبيعيني
 819. التجارية من نتائج سلبية 

لك التعويض جيب أن يرتاوح بني ثلث ذوالتمسك أبن   العنوان  ا ذهب املضرة  وحجم وحقيقة يتطابق أن  جيب املعنوي الضرر عن التعويض   -
 820. ونصف قيمة التعويض عن الضرر البدين ال يستقيم قانوان

 ي ذ وال  الضرر  غرم  مادة  يف  العام  واملبدأ  يتعارض  ال  1972 لسنة  3 عدد  املرسوم  إىل  استنادا  الشغل  حوادث  عن  للتعويض  خاص  نظام  إقرار    -
 821.  ملتضرر بتعويض تكميلي يف إطار النظام العام للتعويض دون مطالبة ا  حيول  ال  ما  وهو  املضرة،  أوجه  جلميع  وشامال  عادال  التعويض  يكون  أن  يقتضي 

 
  2012جوان  30بتاريخ  27913عدد  احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  813
  2012نوفمرب  26بتاريخ  27676دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  814
   2012ديسمرب  26ريخ بتا 120271احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد   815
   2012جوان  11بتاريخ  312183و 312011القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد   816
  2012مارس  6بتاريخ /1 17661ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   817
   2012ديسمرب  26بتاريخ  120296د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  818
   2012نوفمرب  22بتاريخ  28690دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  819
   2012جويلية  12بتاريخ  28108و 28008احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد  820
   2012جويلية  12بتاريخ  28108و 28008احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   821
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 : تقدير الضرر البدين : الفقرة الثالثة

 خلصت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 
البدين املتمثل يف السقوط املستمر تقدر على أساس النقطة الواحدة من النسبة املائوية املعادلة لذلك املستحقة تعويضا عن الضرر   الغرامات  -

 822 .السقوط وذلك حبسب أمهية وموطن اإلصابة وسن املتضرر وحبسب العناصر اخلصوصية لكل حالة
 ينسب الذي  التقصري جراء من اإلدارة مبنظوري تلحق اليت  ة البدني األضرار بعنوان  املستحقة  الغرامات قيمة  حتديد  عند  اإلداري القاضي يعتمد  -

 املرتتبة  التبعات إىل وصوال البدين أبثره مرورا وحجمه منه املتظلم الضرر طبيعة من انطالقا امللف من يستقيها اليت وضوعيةامل املعطيات من مجلة على إليها

 املصاب  العضو  حسب  خيتلف عليها  التعويض  وأن  السقوط  موطن حسب ختتلف  البدنية  األضرار أن  ابعتبار للمتضرر العملية  احلياة  مستوى يف  عنه 

 وبصرف  آليا  يكون  ال الواحدة السقوط نقطة تقدير أن  كما  اإلجتماعي، ووضعه اليومية حياته  على اإلصابة أتثري ومدى املتضرر وسن ووظيفته وموقعه

 823.  خطورته وأمهية درجة  حبسب احملكمة تضبطه وإّنا ذاته الضرر عن النظر

نسبته وكذلك من حيث العضو املستهدف وأتثري   حيث من ابملتضرر الالحق  العجز طبيعة  إىل ابلنظر تقدر السقوط نقطة عن التعويض   -
  824. السقوط املذكور على سائر حياة املصاب به

 تقدير الّضرر اجلمايل ::  الفقرة الّرابعة
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 الضرر اعتبار  دون  حيول ال لكذ أنّ  إالّ  لكذ املتضرر طلب ا ذإ ما صورة يف  املعنوي الضرر مع  اجلمايل  الضرر عن التعويض  اجلائز من كان  لئن -

 ويقلص  أعضائه  تناسق  معه  خيتل مبا  ابألمر املعين  جلسد اجلمايل  التكامل  من النيل يف يتمثلذ إ املعنوي الضرر عن طبيعته  حيث من مستقال ضررا  اجلمايل

 ومن اجلمال صفات من به يتمتع كان  وما انقتهأو  وعمره املتضرر جنس يف واملتمثلة تقديره يف املعتمدة املقاييس حيث من لكذوك فيه اجلمال صفات من

 825. شوهته اليت اإلصابة  حصول قبل وهيكلي عضوي تناسق

 على حدة على  عنه التعويض  املتضرر طلب وإذا متأكدا  كان  كلما  مستقلة  بصفة  اجلمايل الضرر عن التعويض  احملكمة  هذه  قضاء  فقه  أجاز  -

وهيكلي قبل عضوي  تناسق ومن اجلمال صفات من به يتمتع كان  وما وأانقته وعمره املتضرر جنس  حسب  عنه ابلتعويض  الكفيل الغرم تقدير يقع  أن 
 826.  حصول اإلصابة اليت شوهته

 الفوائض القانونّية:  : الفقرة اخلامسة
 : املبدأ التايلاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار  خلصت

ال تكون    هاعدف اإلدارة على اليت املبالغ  أنّ  ذلك من يستخلص و  حاال املطلوب الّدين كان  مىت إالّ  مستحّقا القانوين الفائض  يكون  ال -
 827.  مستحّقة و واجبة األداء إالّ بصريورة احلكم الّصادر هنائيا وقابال ابلتّايل للتّنفيذ

 الّسادسة : اإلذن ابلنفاذ العاجل :الفقرة 
 : دأين التاليني احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

 تدخل من تتطّلبه  وما  احلاصلة األضرار وحجم جلسامة تقدير من إليه يتوّصل  ما على إّما  ومتّوقفا ستثنائياإ العاجل ابلنفاذ احلكم إكساء يظلّ   -

 احلاالت بصميم  عليه  املعروضة  املسألة  اتصال  ثبوت  من إليه  ينتهي  ما  على أو  تفاقمها  من  واحلدّ  منها  التخفيف  أو درءها يستهدف  وعاجل  فوري

 828. التأخري تقبل ال ملحة  آنّية  حاجة قضاء إىل  توّصال هبا احملكومة  الغرامات من جزء بصرف اإلذن  احملكمة  من تستدعي اليت املتأكدة 

 
  2012ديسمرب  28بتاريخ  29321احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد   822
   2012ماي  2بتاريخ  120799ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   823
  2012مارس  6بتاريخ /1 17661ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   824
   2012ديسمرب  28بتاريخ  28852دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  825
  2012مارس  6بتاريخ /1 17661ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   826
  2012نوفمرب  2بتاريخ /1 12190عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية   827



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

100 

 منازعة  كل  خصوصية  وفق  اإلداري  القاضي  اجتهاد  حملض  ا خاضع  عماهلا إ  يكون  أن  العاجل  النفاذ  مؤسسة  تسوس  اليت  العاّمة  املبادئ  تقتضي    -

 من  تتطلبه  وما  احلاصلة  األضرار  وحجم  جلسامة  تقدير  من  إليه  يتوّصل  ما  على  إّما  ومتوقفا  ستثنائيا إ  العاجل  ابلنفاذ  أحكامه  و يظل إكساء  أنظاره،  على  تعرض 

 احلاالت  بصميم  عليه  املعروضة  املسألة  اتصال  ثبوت  من   إليه  نتهي ي  ما  على  أو  تفاقمها  من  واحلدّ  منها  التخفيف  أو درءها  يستهدف  وعاجل  فوري  تدخل 

  829. التأخري  تقبل  ال  ة ملحّ  آنية  حاجة  قضاء  إىل  توّصال  هبا  احملكوم  الغرامات  من  جزء  بصرف  اإلذن  احملكمة  من  تستدعي  اليت  املتأّكدة 

 بعض القواعد العاّمة املتفرقة: : الفرع الثاين
 بقية األنظمة اخلاصة للتعويض :إمكانية احلصول على تعويضات يف إطار نظام املسؤولّية اإلداريّة عالوة على : الفقرة األوىل

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 فإنّ  لفائدته،  سقوط جراية  صرف فيها مت  وضعية يف  للمسؤولية  العامة القواعد أساس  على التكميلي ابلتعويض  املطالبة للمتضرر قحي أنه طاملا  -

 إرادة عن خارج  وهو اإلدارة اختصاص من اجلراية صرف قرار وأن  سيما  ،قائما  يبقى  اجلراية تلك صرف رفض  ظل  يف التعويض  بكامل املطالبة يف حقه

 830. التعويض  مبلغ من العنوان  ا ذهب املدفوعة املبالغ خصم  هلا  خيول اجلراية لتلك اإلدارة  صرف صورة  يف  أنه كما  املتضرر، 
 بل الطبيعية، والكوارث ابلفيضاانت املتعلقة تلك تشمل ال  التأمني جملة من 28 الفصل حسب التأمني مؤسسات تغطيها اليت األضرار  -

عن األشياء   الناجتة اخلسائر يتحمل كما  مدنيا  عنهم مسؤوال له  املؤّمن يكون  الذين األشخاص  يسببها  اليت واألضرار  اخلسائر على فحسب  رصتقت 
 831.املؤمن له واحليواانت اليت تكون يف حفظ 

 من املياه  ن اليس عن انجتة  املتضرر وفاة أن  تبني  طاملا  العمومية  املنشآت أضرار  عن  الناجتة احلوادث على  تنسحب ال التأمني   جملة  أحكام  -

 832. التدفق هذا مثل ومواجهة الستيعاب مهيئة  تكن مل طريق عرب متر وهي  العربة جرف  إىل أدت اليت املرتفعات
 عن التعويض  يف  بدعوى ابألمر  املعين  قيام  دون  حيول املشغلة اإلدارة  من  سقوط  جراية  على احلصول للمتضرر  يكفل خاص  تشريع  وجود  -

 أبحكام عمال به الالحقني واملعنوي اجلمايل الضررين عن له ابلتعويض  احملكمة هذه مطالبة إليه يرجع حني يف املسؤولة، اإلدارية اجلهة على املادي الضرر

 833 .اإلدارية ابحملكمة  املتعلق القانون  من  17الفصل

 إلدارة :ل توجيه أوامر  : الفقرة الثانية

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 لتلك  استثناءا  فإنّه  املايّل،  التعويض  هو  اإلدارية  احملكمة  قانون  من  17 للفصل  طبقا  اإلدارية  املسؤولية  عن  التعويض  كيفّية  يف  املبدأ  كان  ن لئ  

موازنة  عليه  كانت  ما  إىل  احلالة  إبعادة ابإلذن  وذلك  العيين  التعويض  جيوز  العمومية  األشغال  عن  والنامجة  ابلعقارات  الالحقة  األضرار  خصوص  ويف  القاعدة 
 834. بني املصلحة العامة ومصلحة املتضّرر 

 مبا  مقيدة  سلطة  راكنة لتسوية وضعية العقارات الدولية الفالحية ابلنسبة للمستغلني بصفة قانونية هلذه العقارات هي سلطة اإلدارة يف البيع ابمل    -

لشروط التسوية نظرا إلتصال ذلك ابحرتام  املستجيبة  العقارات  وضعية  بتسوية  ملطالبتها  اإلدارة  إىل  األوامر  توجيه  الكامل  القضاء  إطار  يف  اإلداري  للقاضي  يبيح 
بذلك حتقيقا لألهداف  القيام  يلزمها بضرورة  تشريعي خاص  إطار   الدولية  العقارات  استغالل  خبصوص  املشرع  رمسها  اليت  القانون وابعتبار وجودها يف 

 835. الفالحية 

 
   2012نوفمرب  14بتاريخ /118453دد لصادر يف القضية عاحلكم اإلبتدائي ا  828
  2012سبتمرب  28بتاريخ  /118550دد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية ع  829
  2012جويلية  12بتاريخ  28108و 28008احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضيتني عدد   830
  2012فيفري  24بتاريخ  28641عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  831
  2012فيفري  24بتاريخ  28641عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية  832
  2012ماي  2بتاريخ  120305ة عدد احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضي   833
   2012ماي  3بتاريخ  28302ية عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القض  834
   2012جويليةو  14بتاريخ  28621د احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عد 835
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معينة اتباع    التشريعية والرتتيبية اليت تقتضي منها يف حاالت حرية التعاقد ليست مطلقة ابلنسبة لإلدارة بل إهنا جتد حدها سواء يف النصوص     -
 بتسوية  املبادرة  منها  يستوجب  تشريعي  إطار   يف اإلدارة  وجدت  طاملا و  إجراءات حمددة تقيد إرادهتا أو يف محاية املتعاقدين معها من سوء استعماهلا لسلطتها 

 836. فإهنا تغدو ملزمة إببرام عقود البيع النهائية املتعلقة بتلك العقارات لشروط التسوية،   املستجيبة  الدولية  العقارات  وضعية 
 حدّ  عند  يقف  ال  اإلداري  القاضي  نظر  اختصاص  أنّ  اعتبار  على  األفراد  عقارات  عن  اإلدارة  شغب  كفّ  ابب  يف  اإلداري  القضاء  فقه  دأب    -

 كذلك  ليشمل  يتعّداه  بل  العامة،  املصلحة  حتقيق  لغاية  املقّررة  القانونية  النصوص  على  معتمد  غري  تدّخلها  أنّ  له  تبنّي  كّلما  وأدبيا  ماداي  اإلدارة  تغري  طلب 

 837. الفرديّة  امللكية  ن ع  شغبها  وكفّ  عليها  معاب  هو  مبا  قيامها  قبل  عليه  كانت  ما  إىل  احلالة  إرجاع  قصد  الضرورية  ابألعمال  تقوم  أبن  إلزامها 
 838. الكامل القضاء إطار يف  حمالة  ال يدخل عون املتحصل على حكم ابت إبلغاء قرار العزللل الوظيفي املسار إبعادة اإلدارة  إبلزام احلكم -

 العدلية احملاكم بني اإلختصاص بتوزيع واملتعلق1996   جوان 3 يف املؤرخ1996   لسنة  38عدد القانون  من الثالث ابلفصل الوارد املنع -

ل ئ وسيلة من الوسا  أبي اإلذن  أو اإلدارية املقررات إلغاء إىل الرامية املطالب يف النظر حتجري واملتضمن اإلختصاص لتنازع جملس حداثإو  اإلدارية واحملكمة
 839. اليت من شأهنا تعطيل عمل اإلدارة أو تعطيل سري املرفق العمومي إّنا هو موجه حصرا إىل احملاكم العدلية

 إقرارها يف ماّدة اإلنتزاع القواعد الواقع الثالث: باب ال
 :   املبادئ املتعّلقة بغرامة اإلنتزاع الّنهائّية : القسم األّول 

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 840. بتدائيا عن اختصاص احملكمة اإلداريةإالتعويض عن اإلنتزاع من إجل املصلحة العامة خيرج  -
 841.إن اتريخ تقدير غرامة االنتزاع يكون موافقا لتاريخ نشر أمر االنتزاع -
الغرامة يشوبه الذي النقص  جتاوز ميكنها اليت احملكمة هبا تستنري استقرائّية وسيلة جمّرد ختباراإل يعدّ   -  املعطيات على ابالعتماد وتقدير 

االلتجاء االنتزاع، اتريخ يف  له املعدّ  واالستعمال العقار طبيعة تربز واليت القضية مبلفّ  املتوفّرة املوضوعّية  النزاعات يف القضاء إىل االقتضاء عند مع 
  842.العادلة الغرامة إىل الوصول هبدف املشاهبة،

 اإلختبار أنّ  ضرورة ستبعادها إىل ابلضرورة يؤّدي  ال  اإلنتزاع قانون  من الرابع الفصل طبق املستوجبة التنظري عناصر إىل اإلختبار تقرير إفتقار  -
 املوضوعية املعطيات إىل ابإلستناد اإلنتزاع غرامة وتقدير اإلختبار يشوب قد الذي النقص  جتاوز وميكنها احملكمة هبا تستنري استقرائية وسيلة جمّرد  هو

  843. املنتزع للعقار مماثلة بعقارات تتعلق أخرى قضااي يف به القضاء سبق ما إىل أو القضية مبلف املتوفرة التداعي بعقار املتعلقة
 يوم من حتتسب نتائجها اليت القضاء به اتصل ما قوة واكتسابه ابات هبا القاضي احلكم بصريورة إال هنائيا اإلنتزاع غرامة ال يتحّقق ضبط  -

استحقاقها من سواء معّلقة، التاريخ ذلك قبل  تظل أهنا ضرورة عنها ابإلعراض أو ابستيفائها إّما الطعن طرق استنفاذ  حتديد انحية من أو انحية 
  844. اجملال هذا يف الصادرة األحكام إىل املوجهة الطعون  مآل على مقدارها،

 
   2012ديسمرب  31بتاريخ  120807د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد  836
   2012جويلية  14بتاريخ  28036دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  837
   2012ديسمرب  31بتاريخ  311877د القرار التعقييب الصادر يف القضية عد  838
   2012ديسمرب  31بتاريخ  122923د احلكم اإليبتدائي الصادر يف القضية عد   839
   2012أفريل  13بتاريخ  126159د احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عد 840
 2012جوان  30بتاريخ  29179احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  841
احلكم اإلستئنايف    و  2012جويلية    11بتاريخ    28443واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد    2012جويلية    11بتاريخ    28442احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد   842

   2012ماي   2بتاريخ  28323ية عدد در يف القض الصا
 2012جويلية  11بتاريخ  28442و احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  2012فيفري   20بتاريخ  312241و  312422القرار التعقييب الصادر يف القضيتني عدد  843
  2012جويلية  11بتاريخ  28443واحلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  2012جويلية  11بتاريخ  28442احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  844
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غرامة    - الفصل  اإلنتزاع  ضبط  ملقتضيات  استنادا  مبقتضى حكم ابت  بل  هنائي  مبقتضى حكم  ضبطها  به  يقصد  ال  قانون    33هنائيا  من 
  845.اإلنتزاع

 لتجاوز اإلجتهاد مطلق لذلك تبعا وهلا هبا تستنري استقرائية وسيلة يعدّ  الذي اإلختبار تقرير اعتماد يف تقديرية بسلطة املوضوع حمكمة تتمّتع -
 846. األخرى اليت تضمّنها والفنّية املوضوعية املعطيات حيث من  ابحلاجة يفي اإلختبار أن  ذلك مقابل يف لديها ثبت كّلما شابته اليت نقائص ال

اّليت    - التقدير  اعتماد مجيع عناصر  ليست حممولة على  النهائية وهي  اإلنتزاع  تقدير غرامة  إجتهاد كاملة يف  بسلطة  املوضوع  تتمّتع حمكمة 
للمحكمة أن تعتمد على التشخيص الوارد بتقرير  عددها املشرّع وإّّنا يكفيها اإلستعانة ببعضها للوصول إىل مثن عادل ومنصف حلقوق الطرفني وميكن  

    847اخلرباء مثّ اإلستعانة ابلواثئق املضّمنة مبلف القضّية للوصول إىل الثمن العادل. 
قانون حمّقة يف االستناد إىل فقه قضاء هذه احملكمة يف القضااي املشاهبة ابعتباره من قبيل التنظري املشار إليه ابلفصل الرابع من  صل  حمكمة األ  -

 848اإلنتزاع دون حاجة إىل حتديد األحكام املعتمدة. 
تستأثر حمكمة األصل يف جمال تقدير غرامة االنتزاع بسلطات واسعة مستمّدة من طبيعة املهام املوكولة إليها كمحكمة موضوع دون رقابة   -

 849.عليها يف ذلك من قاضي التعقيب إالّ إذا اّتسم اجتهادها خبطإ فادح يف التقدير
لعقارات عقود  إدراج يتم ومل  جمّردا التنظري جمال  يف اخلرباء تعليل كان لئن  -  تقدير خبصوص صادرة قضائية أحكام أو املنطقة بنفس بيع 

 تربز واليت القضية مبلف املتوفرة املوضوعية املعطيات على ابإلعتماد الغرامة يشوبه وتقدير الذي النقص  جتاوز للمحكمة ميكن هفإنّ  منتزعة، مماثلة عقارات
   850. اإلنتزاع اتريخ يف له املعدّ  واإلستعمال العقار طبيعة

 :  املبادئ املتعّلقة ابلفوائض القانونّية  : القسم الثّاين
 التّايل:  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

)قدي( من القانون   8غرامة االنتزاع احملددة قضائيا يتّم ابالستناد إىل أحكام الفصل  حتديد الفوائض املوظّفة بعنوان التأخري يف أتمني مقدار    -
  851. 1976أوت  11املؤرّخ يف  1976لسنة  85عدد

 املبادئ املتعّلقة ابملصاريف القانونّية :  : ثالثالقسم ال
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدأ التّايل:  خلصت

لنحو املنصوص عدم إدالء املنتزع مبا يفيد تبليغ املنتزع منه ابلعروض املتعّلقة بغرامة االنتزاع يف األجل القانوين وحبسب الصيغة املستوجبة على ا   -
 852من قانون االنتزاع.   32ف القانونية على املنتزع منه، على معىن الفصل  من قانون االنتزاع، حيول دون حتميل املصاري   21عليه ابلفصل 

 توظيف األداء قررة يف ماّدة املبادئ املالّرابع:  بابال
 :  مبادئ الشرعّية اخلارجّية : القسم  األّول

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

 
 2012ديسمرب  17بتاريخ  312376القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  845
 2012جانفي  23بتاريخ  311865و القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  2012جانفي   23ريخ بتا 312158القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  846
 2012فيفري  20بتاريخ  311267القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  847
 2012جانفي  23بتاريخ  311846القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  848
 2012 جانفي 23بتاريخ  311846القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  849
 2012جوان  29بتاريخ  28548احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  850
 .2012جويلية  11بتاريخ  32844احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد و  2012جويلية  11بتاريخ  28442احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضّية عدد  851
 .  2012ماي  2بتاريخ  28323احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  852
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 الّسلطة املختصة إبصدار قرار التوظيف اإلجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض اسرتجاع األداء: : الفقرة األوىل

 التّايل:  أريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبدانتهت احملكمة اإلدا
من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية أهّنا أسندت لوزير املالية اختصاص إصدار قرارات التوظيف اإلجباري،    50يستنتج من أحكام الفصل    -

قرار   اخّتاذ  يف  ذلك  يتجّسم  أن  على  اختصاصه  تفويض  نفسه حق  اآلن  له يف  أجازت  ببطالن كما  التمّسك  من  طائل  التوظيف    قرارا  تفويض. وال 
منه ضرورة أّن  اإلجباري، على أساس أنّه صدر عن رئيس املركز اجلهوي ملراقبة األداءات أصالة عن نفسه بدل أن يصدر ابلنيابة عن وزير املالية وبتفويض 

اجلوهرية أو بقواعد االختصاص بعد أن ثبت أّن تفويض اإلمضاء كان مرّخصا فيه مثل هذا اإلغفال ال يشّكل يف حّد ذاته إخالال إبحدى الشكليات  
و مسموح مبوجب نص قانوين سابق الوضع وأّن اجلهة املنتفعة ابلتفويض قد أمضت القرار املذكور استنادا إىل قرار صريح يف التفويض ويف حدود ما ه

 853. به
 : صدارهحمتوى قرار التوظيف وشكلّيات إ :الفقرة الثانية

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتاليةانتهت 
إلي    - اليّت استندت  القانونّية  النصوص  التنصيص صلبه على  التوظيف اإلجباري هو  انبىن عليها قرار  اليّت  القانونّية  ببيان األسس  ها  املقصود 

للوضعية   تعديلها  اجلباية حني  املكتشفة ومضموهنا  مصاحل  اإلخالالت  طبيعة  على  اإلّطالع  من  األخري  هذا  يتمّكن  ابلضريبة حىّت  للمطالب  اجلبائية 
   854وكذلك على األساس القانوين الذي ارتكزت عليه عملية التعديل من حيث األصل .

البياانت   تقرير التوظيف ال ينفصل عن قرار التوظيف اإلجباري وإّّنا هو أحد مكّوانته األساسّية  - التقرير املذكور  ومن الطبيعي أن يتضّمن 
 855. اجلبائية واإلجراءات احلقوق جمّلة من 50الوجوبّية املنصوص عليها ابلفصل 

اعتبارا لئن كان العدد الرتيب لقرار التوظيف اإلجباري ال يعترب من قبيل البياانت الوجوبية فإّن اتريخ إصداره يعّد من التنصيصات الوجوبية    -
التاريخ املتعلق ابسم ولقب احملققني ورتبهم بذلك  التنصيص  التأّكد من سالمة  للقاضي من  للمطالب ابألداء و  التاريخ  يسمح  أّن ذلك  ومعرفة   إىل 

 856ك التاريخ أم ال. النظام القانوين املنطبق على وضعية املعين ابألمر فضال عن معرفة إن كان الشخص الذي أمضى قرار التوظيف له صفة إمضائه بذل
 اإلخالالت املتعّلقة بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري وابلطّعن فيه:  :الفقرة الثالثة

 :  الّتايل دأ انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب
 857. كان هو املقر الذي يقيم فيه مالكه بصفة مستمرّة واعتياديّة إذا رئيسّيا املسكن يعترب -
اإلخالل أبحد اإلجراءات املنصوص عليها ابلفصل السادس من جملة املرافعات املدنية والتجارية والواجب توفرها يف حمضر اإلعالم من    إنّ   -

 858. شأنه أن يعيب وينال من صّحة اإلعالم
من   موجهاإلعرتاض ينطلق بداية من اتريخ أّول تنبيه   أجل فإنّ   إليه، املوجهة الوصول مضمونة الرسالة تسلم ابألمر املعين رفض صورة يف -

 859. مصاحل الربيد إىل املطالب ابألداء لتسلم الرسالة مضمونة الوصول
 860.اآلجال احتساب  يف الوصول مضمونة ةابلرسال ابإلشعار األول التنبيه اتريخ اعتماد يقع الفعلي االستالم حصول عدم صورة يف -

 
يف   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن الصادر قرار الو  2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 853

 2012جوان  28بتاريخ   310880يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية  عن الصادر قرار الو  2012جوان  28بتاريخ  310650القضّية عدد 
 2012فيفري  20بتاريخ  311904د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 854
 2012فيفري  20بتاريخ  311904د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 855
 2012فيفري  20بتاريخ  312155د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 856
 2012 جويلية  14بتاريخ   311437 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  857
 2012 أفريل  30بتاريخ   311629 القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  858
 2012 أفريل  30بتاريخ   311629 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 859

القرار التعقييب  و  2012 ديسمرب  17بتاريخ   312611 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و   2012 ديسمرب 17بتاريخ   312610 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  860 
 2012 ديسمرب  17بتاريخ   312613 الصادر يف القضّية عدد
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ري لألداء طاملا مل تدل اإلدارة مبا يفيد توجيه الرسالة املضمونة الوصول إلعالم املعّقب بتسليم النظري من حمضر اإلعالم وقرار التوظيف اإلجبا -
ت املدنّية والتجاريّة وال ميكن اعتماده كمنطلق إلحتساب آجال  من جمّلة املرافعا  8يكون حمضر التبليغ غري مستجيب للشروط املنصوص عليها ابلفصل  

 861االعرتاض على قرار التوظيف اإلجباري. 

 :الرقابة على الشرعّية اخلارجّية لألحكام الّصادرة يف ماّدة التوظيف اإلجباري :  الفرع الثاين
 الّتالية: انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ 

 أو اخلرباء آراء اتبعت سواء التعليل بشرط االختبارات، نتيجة إبتباع ملزمةاحملكمة  تكون  أن دون  اخلرباء برأي االستنارة األصل لقضاة ميكن   -
 جملة أحكام خرق  إطار يف يندرج فذلك اخلبري ألعمال جدية احرتازات من اخلصوم مقوالت تضمنته مبا يؤخذ مل أو التعليل غاب إذا أما ،ااستبعدهت 

 862. احلال أو يندرج يف إطار ضعف التعليل أو هضم حلقوق الدفاع  حسب اجلبائية أو املدنية اإلجراءات
 نفس على قائما أمامه املثار املطعن  كان إذا اإلبتدائي احلكم عليه انبىن الذي التعليل إىل ابإلحالة يكتفي أن  اإلستئناف لقاضي جيوز   -

 863. األسباب القانونية والواقعية اليت سبق حملكمة البداية اإلجابة عنها
 تعليل وجود من  التثبت حدود يف إالّ  التعقيب قاضي من فيها رقابة وال  األصل قاضي سلطة إىل ترجع واقعية مسألة اإلثبات حجّية تقدير -

 864. املوضوع  قاضي له توّصل ملا مستساغ
 تشكيل إىل أّدت اليت و  احلكم اخّتاذ يقتضي تعليل األحكام التنصيص على اإلعتبارات الواقعية واألسباب القانونية اليت مّت على أساسها  -

مستنداهتم واستخالص النتائج منها وتطبيق القواعد القانونية   متحيص  إىل دفاعهم وأوجه اخلصوم طلبات إيراد يتجاوز ستساغملا والتعليل القاضي، قناعة
 865. يتمّكن كّل طرف من معرفة ما له وما عليه حىتعليها 

الواقعي   عدم أو األطراف ألحد اجلوهرية الدفوعات عن اإلجابة احملكمة إمهال يف التعليل ضعف يتمثل  - القانوين أو  السند  إفصاحها عن 
 866. سس عليه حكمهاالذي أت

 إىل الوضعية القانونية اليت كانوا  األطرافالقرار التعقييب الصادر ابلنقض يؤدي إىل إرجاع    لئن استقر فقه قضاء هذه احملكمة على اعتبار أنّ   -
 فإنّ  عليها املعروض النزاع يف جديد  من للنظر سلطاهتا كامل اإلحالة حمكمة استعادة ذلك عن يرتتب هوأنّ  ابلنقض  املستهدف احلكم صدور قبل عليها
القاضي ابلنقض وذلك   القرار صلب حسمها وقع اليت املسائل خبصوص التعقيب قاضي إليه انتهى مبا  األحوال مجيع يف مقيدا يكون  نظرها التعقييب 

 867. اتصال القضاء إعمال مببد
 متّتد وال  موقفها تعليل بشرط اجتهادها يقتضيها اليت النتيجة إىل لتصل واملؤيّدات احلجج لتقييم الصالحيات كامل األصل  حمكمة متلك  -

 868.  األطراف من املقّدمة للحجج تقديره يف املوضوع قاضي إليه توّصل ما إىل التعقيب قاضي رقابة
اجلبائية   األصل قضاة يتمتع  - املادة   الدعوى يف التحقيق يف اإلداري القاضي هبا يتمتع اليت الصالحيات بنفس إداريني قضاة بصفتهميف 

 إبرشادات مبدها عنيةامل اإلدارية املصاحل مطالبة أو النزاع موضوع يف البت عند سبيلهم إلانرة الضرورية اإلثبات بوسائل ابإلدالء  األطراف مطالبة وبسلطة
 .869االستقصائية  اإلجراءات تقتضيها اليت التحقيقإجراءات  إتباع حبرية يتمتعون  فهم  مثة ومن

 الدعوى يف التحقيق جمال يف واسعة سلطات القاضي مينح الذي اإلستقصائي الطابع اجلبائي النزاع مادة يف التقاضي إجراءات تكتسي  -
 كلّ  بواسطة للفصل القضية وهتيئة سبيله إلانرة الضرورية اإلثبات بوسائل ابإلدالء األطراف مطالبةو  احلجج  جبمع ابملبادرة احلقيقة عن للبحث

 
 2012جوان  11بتاريخ   312317القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 861
 2012ي ما 7بتاريخ   310831د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد862
 2012ديسمرب  13بتاريخ  310561القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد863
 2012 أفريل 16بتاريخ   312080 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 864
 2012ديسمرب   31بتاريخ   312587 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2012 أفريل 30بتاريخ   311646 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 865
 2012ديسمرب  31بتاريخ   312587 القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  866
 2012 جويلية  14بتاريخ  311936 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 867
 2012 جوان 11بتاريخ   312113 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 868
 2012 جويلية    14بتاريخ   312197 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 869
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املطالبة ابألداء دون التثبت   قرينة استبعدتو  اإلدارة قرينة برتجيح حكمها يف املطعون  اإلستئناف حمكمة اكتفت طاملا. و القانون  له خوهّلا اليت الوسائل
 870. ا تكون تنكرت لدورها اإلستقصائيوالبحث للوقوف على مدى جديتها  فإهنّ 

 حقوقا لنفسه القاضي مينح حني أو والتنفيذية التشريعية السلطتني صالحيات على األخري هذا تعّدي صورة  يف يكون  لسلطته القاضي جتاوز -
 871. اإلجراءات ماّدة يف أصولية قاعدة خيرق حني أو بصفته هلا عالقة ال وصالحيات
 قبل القضية ملف إىل إضافتها الّسابق قاضي التعقيب بصفته قاضي قانون يقتصر على مراقبة احلكم املعقب مبا يف ذلك احلجج والرباهني  - 

كانت هذه بطلب من أطراف النزاع أو بصورة تلقائية إذا   منها القانونية النتائج  واستخالص فيها النظر من املوضوع قاضي لتمكني وذلك التعقييب الطور
 872. احلجج و املؤيدات متكن قاضي األصل من إاثرة دفوعات تتعلق ابلنظام العام

 
 :مبادئ الشرعّية الّداخلّية  : القسم الثاين
 :القانون املنطبق : الفرع األّول

 التّايل:  أانتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد
 حّيز الضريبة جملة  من واالربعني الثالث الفصل لدخول سابق اتريخ يف كان  االجباري التوظيف قرار موضوع األداء إنشاء حدث  أنّ  طاملا  -
 873. النص القانوين املنطبق على النزاع يكون النص ساري املفعول يف اتريخ نشأة األداء التطبيق فإنّ 
 احلقوق جملة ألحكام اخلاضعة املسائل بني من  أطرافه أحد الدولة  تكون  اّلذي النزاع ذلك  يف مبا اجلبائي النزاع يف اخلرباء تعيني مسألة تعد  -
   874.والتجارية املدنية املرافعات جمّلة يف املتمّثل العام النص  على يقّدم خاصا  نصا ابعتبارها اجلبائية واإلجراءات

 : أتويل النص اجلبائي  :الفرع الثاين
 املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه 

رة القانون تقتضي القواعد األساسّية لتأويل النصوص القانونّية أنّه ال حيتمل نّص القانون إالّ املعىن اّلذي تقتضيه عبارته وأنّه إذا كانت عبا  -
 875.مطلقة جرت على إطالقها

املعىن الذي تقتضيه عبارته حبسب وضع اللغة وعرف اإلستعمال ومراد واضع القانون تقتضي قواعد شرح القانون أّن القانون ال يتحّمل إال    -
زايدة التضييق وأن ال إجتهاد يف صورة وضوح النص إضافة إىل أنّه إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسري يف شّدته وال يكون التأويل داعيا ل

 876أبدا. 
يف ظّل   قامت اليت القانونية املراكز أو األوضاع حكم إىل ميتدّ  أن  طبيعيا يكون  وابلتايل تفسريه الواقع لقانون ا من جزءا التفسريي القانون  يعترب -

 877.القانون األول
 .878ابألداء املطالب ومصلحة يتناىف بشكل اجلبائية واإلجراءات احلقوق جمّلة من  48الفصل أتويل يف التوّسع لإلدارة جيوز  ال -
 اجلبائية  املراجعة  عملية  إلمتام  به  التقّيد  اإلدارة  على  املفروض  أشهر  السّتة  أجل  أن  اجلبائية  اإلجراءات و  احلقوق  جملة  من  40 الفصل  من  يستنتج   -

 879. تتجاوز السنة  ال  لفرتة  املراجعة  متتدّ  أن  فيمكن  احلالة  هذه  غري  يف  أّما  واحملاسيب   اجلبائي  للتشريع  مطابقة  حماسبة  إىل  املراجعة  هذه  ابستناد  مشروط 

 
 2012 جويلية    14بتاريخ   311936د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 870
 2012 جويلية    14بتاريخ   312304 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 871
 2012 جوان   18بتاريخ   312457 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد   872
 2012 جانفي 23بتاريخ  311043 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 873
 2012أفريل  30بتاريخ   311888د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 874
 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 875
 2012 نوفمرب 5 بتاريخ 311392 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و 2012أفريل  16بتاريخ   310230د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 876
 2012 مارس 19بتاريخ   312075د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 877
 2012ديسمرب  13بتاريخ  310561القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 878
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 تتعّلق املضافة القيمة على لألداء اخلاضعة األراضي بيع عمليات أنّ  املضافة القيمة عل  األداء  جمّلة من األّول الفصلأحكام    نم يسرتوح  -
 مقسمني بصفتهم املهنة هذه وميارسون  ذلك يف  ترخيص  هلم والذين خاص  قانوين لنظام خيضعون  الذين العقارّيني املقّسمني قبل من املنجزة ابلعمليات

غري متكّررة وليس بغاية   وبصفة العقاري  املقّسم صفة هلم تكون أن  دون  أراضيهم بيع يتوّلون  الذين العادّيني األشخاص على ابلتايل تنطبق وال عقاريني
 880. الربح التجاري

 أن  جيب اإلجباري التوظيف قرار على االعرتاض أنّ  على تنص  ومل ةعامّ  اجلبائية واإلجراءات احلقوق جملة من 57 الفصل عبارات جاءت  -
 تدارك شريطة  سليما ابألداء املطالب من  مباشرة املرفوع االعرتاض معه يكون  ممّا وجوبية احملامي إانبة أنّ  على ابلتنصيص  اكتفت وإّّنا  حمام بواسطة  حيّرر

  881.حمام إبانبة احملكمة أمام الدعوى سري أثناء الوضع
ابلتنصيص على أن تكون إانبة احملامي وجوبية وهو ما  اكتفت إذ عامة اجلبائية واإلجراءات احلقوق جمّلة  من 57 الفصل جاءت أحكام  -

النزاع و  تنظر يف  اليت  اإلبتدائية  أمام احملكمة  الدعوى مباشرة من احملامي أو حبضور احملامي الحقا  بتحرير عريضة  يتحقق سواء  جاء   بتبنيه ملاميكن أن 
 882. ابإلعرتاض املقدم مباشرة من منوبه

 التصاريح على اجلبائية، واإلجراءات  احلقوق جملة  من  37 ابلفصل الواردة  "اإلدارة لدى املتوفرة واملعلومات الواثئق كل "   تقتصر عبارة  ال   -
 اخلاضعني قيام نطاق  يف اإلدارة على ترد اليت املعلومات كل أيضا لتشمل تتعّداها بل اجلباية مصاحل لدى ابألداء املطالب أودعها اليت املختلفة والواثئق

 أو الضريبة جملة  من  55 الفصل أبحكام عمال  املورد من للخصم خاضعة  مببالغ املدينني قبل من إيداعها الواجب كالتصاريح اجلبائية بواجباهتم لألداء
 الدولة مصاحل على يتعني اليت اإلرشادات كذلك اجلبائي، والطابع التسجيل معاليم جملة ألحكام وفقا والواثئق والكتاابت العقود خمتلف تسجيل

 والتزويد والصيانة البناء صفقات خبصوص اإلدارة إىل آليا توجيهها ماهلا سأر  يف الدولة تساهم اليت والشركات العمومية واملنشآت احمللية واجلماعات
 تتحصل اليت املعلومات وكل  اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق جملة  من  16 الفصل من 2 الفقرة ألحكام طبقا وذلك الغري مع تربمها واليت وغريها ماتدواخل

 معّينني أشخاصا أو شخصا يستهدف وال عاما اإلدارة طلب يكون  أن  شريطة الفصل نفس مبوجب هلا املخّول اإلطالع حق نطاق يف اإلدارة عليها
 883. بذواهتم

يف صورة عدم قيام املطالب ابألداء إبيداع التصاريح اجلبائية يوّظف عليه  من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية، 48الفصل  تطبيقا ألحكام    -
باية الطريقة القانونية اجل  األداء وجواب إّما على أساس القرائن القانونية أو الفعلية أو على أساس املبالغ اليت تضّمنها آخر تصريح وابلتايل فإّن اختيار إدارة

املبا اليت تضمنها آخر تصريح مبا مشلته تلك  املبالغ  الضريبة املستوجب على  اعتماد نفس مبلغ  التوظيف اإلجباري يوجب عليها  لغ من رقم الثانية يف 
 884معامالت ومن خصوم وطرح.

داه وأّن كّل نص جبائي ال تكون صياغته على هذا أتويل النصوص اجلبائية يكون يف حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه ومؤ   - 
هج يف أتويل النصوص  النحو مبعىن أنّه يرد غامضا وغري بنّي املالمح أو انقصا جيري أتويله من قبل احملكمة مبا يّتفق مع مصلحة املطالب ابألداء وهذا املن

 885 د.من جملة االلتزامات والعقو  541اجلبائية يتماشى مع ما ينّص عليه الفصل 
جمال تطبيق القانون من متعّلقات النظام العام وجيوز ابلتايل لألطراف التمّسك مبخالفته يف أّي طور من أطوار التقاضي وميكن كذلك    يعدّ   -

 886للمحكمة املتعّهدة إاثرته تلقائيّا. 

 
 2012 أفريل 16بتاريخ   310667د القضّية عدالقرار التعقييب الصادر يف 879
القرار التعقييب الصادر  و  2012  نوفمرب   5 بتاريخ 311392 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو  2012 جوان 18بتاريخ   311156د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد880

 2012 مارس  19 بتاريخ 311761 يف القضّية عدد
 2012 جانفي 9بتاريخ   311353د التعقييب الصادر يف القضّية عدالقرار 881
 2012 أفريل 16بتاريخ   311938د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد882
القرار التعقييب الصادر  و  2012 ل أفري 30بتاريخ   311994د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدو   2012 جوان 11بتاريخ   312230د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 883

 2012 أفريل  16بتاريخ   312233د يف القضّية عد
 2012أفريل  16بتاريخ   310230د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 884

 2012جوان  28بتاريخ  39809يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 885

 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 886
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كن هلا أن تطال وضعيات نشأت يف وال مي 2002مل تدخل أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية حّيز التطبيق إال ابتداء من غرة جانفي  -
 887ظّل القانون القدي عمال مببدإ عدم رجعية القوانني. 

 الفرع الثالث: واقعية القانون اجلبائي:
 انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

 األجل القانوين ليس من شأنه أن يرتّتب عنه حرماهنا من حق االنتفاعإغفال املطالبة ابألداء عن إيداع كشفها البيداغوجي واملايل خالل  -
 املهين التكوين على األداء بعنوان  العائدات إسناد وطرق شروط بضبط املتعّلق 1993 لسنة 696عدد األمر من 5 الفصل عليه املنصوص ابلعائدات

 للتكوين  املعقبة حتقيق عدم يفيد  ما تقّدم ومل الدولة خلزينة ضرر حصول تثبت مل ضّدها املعقب اجلهة وأنّ  اإلجراء هذا من املقصود حتقق طاملا
 .888املقرر 

 ةاملشغّلعلى اجلهة    خاصة للهواتف االلكرتوين واجب استخالص معلوم الطابع اجلبائي املستوجب بعنوان عمليات الشحن والتمويلحيمل    -
جيوز حتميل تلك املسؤولية  وال وعمليا منطقيا يبدو الدولة خزينة لدى املعلوم ذلك وخالص واستخالص بتوظيف واحدة جهة قيامو  لشبكة اّتصاالت  

 889. كامل أحناء البالد  جلهات أخرى كاملوزعني التابعني هلا املنتشرين يف
 إىل يؤول أن  شأنه من جديدة أخرى مؤسسة إىل مؤسسة من إحالته مّتت  والذي للبيع معد خمزون  على املوظف املضافة القيمة على األداء  -

اجلديدة انتفعت  املؤسسة أنّ  ثبت  كّلما وذلك كفاتورة تعتمد خاّصة وثيقة إعداد إىل احلاجة دون  اجلديدة املؤسسة إىل منه املنجر الطرح حق إحالة
 890. األشخاصإبحالة جممل ممتلكات الشركة القدمية وأهّنا تعمل يف نفس جماهلا ويشرف عليها نفس 

وترك  املايل احملصول  ذلك مداخيل توفّر  أبن  الكفيلة السنوات عدد  حيّدد مل املشرّع فإنّ  اإلنفاق وجه تعتمد التقديري التقييم طريقة أنّ  طاملا  -
مداخيل   على  الثروة  ّنو  مقدار  توزيع  قاعدة  السنوات ابعتماد  تلك  احتساب  طريقة  لتحديد  لإلدارة  مفتوحا  طريقةاجملال  من سنة وهي  تتالءم    أكثر 

 891. ومبادئ العدالة اجلبائية اليت من أمهها ختفيف العبء اجلبائي على املطالب ابلضريبة مع ضمان حقوق اخلزينة
تتعلق    - املضافة  القيمة  الفصل األّول من جملة األداء على  املضافة على معىن  القيمة  بيع األراضي اخلاضعة لألداء على  ابلبيوعات عمليات 

املذكور ال   املنجزة من قبل املقسمني العقاريني الذين خيضعون لنظام قانوين خاص يتمتعون فيه برتخيص ملمارسة هذه املهنة، وعليه فإّن أحكام الفصل
وال يقومون بعملية    1990لسنة    17تنطبق على األشخاص الذين يتولون بيع أراضيهم دون أن تكون هلم صفة مقّسم عقاري على معىن القانون عدد  

 892البيع يف نطاق اإلحرتاف. 
  لشبكة على اجلهة املشغلة    للهواتف  االلكرتوين  والتمويل  الشحن  عمليات  بعنوان   املستوجب  اجلبائي  الطابع  معلوم  استخالص  واجبحيمل      -
  املوّزعني   عرب   تتم  للهواتف  االلكرتوين  والتمويل  الشحن  عمليات   أنّ   ذلك  اجلبائي  والطابع  التسجيل  معاليم  جملة   من  119  الفصل  معىن  على  االتصاالت

  893. تستغلها اليت االتصاالت شبكة من خالل املستهلك لفائدة لديها املعتمدين
الواثئق املذكورة  امتناع املطالب ابلضريبة عن متكني اإلدارة من كامل الواثئق الضرورية للقيام بعملية املراقبة صربة واحدة وتوليه متكينها من    -

 894 على مراحل من شأنه أن حيمله مسؤولية طول فرتة املراقبة ويفقده حّقه يف التمّسك بتجاوز املراقبة املّدة احملّددة قانوان.

 :  التقادم  :الفرع الّرابع 

 
 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 887
 2012فيفري  20بتاريخ   311729القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 888
 2012مارس   12بتاريخ  310548القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد889
 2012نوفمرب   5بتاريخ   310906القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 890
 2012مارس  19يخ بتار  311715القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد     891
 12بتاريخ    310548القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  و   2012جوان    28بتاريخ    310880يف القضّية عدد    القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة  892

 2012فيفري  20بتاريخ  311841و القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  2012مارس 
 2012أكتوبر  29بتاريخ  312226القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  893
 2012جوان   18بتاريخ   311120القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  894
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 :  انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية
القواعد املتعّلقة ابلتقادم أصل احلق وليست ابلقواعد اإلجرائية، وابلتايل فهي ختضع لنفس القواعد املتعّلقة أبصل األداء على مستوى    هتمّ     -

ملنطبق على  لنص االتطبيق يف الزمن. وطاملا أّن حدث نشأة األداء موضوع التداعي يعود اترخيه إىل ما قبل صدور جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية فإّن ا
 895واإلجراءات اجلبائية. النزاع املاثل هو النص ساري املفعول يف اتريخ نشأة األداء، وال جمال لتطبيق أحكام جملة احلقوق 

 واملتعلق إبصدار جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية على  2000أوت    9املؤرخ يف    2000لسنة    82لئن نص املشرع صلب القانون عدد    -
 آجال خصوص يف القدي  القانون  وأحكام اجلديد القانون  أحكام بني الزمن يف التنازع مسألة ىلإ يتعرض مل فإنّه االنتقالية واألحكام عدالقوا من مجلة

 الفقه استقر وطاملا التقادم انقطاع وبكيفية الضرائب كافة إىل ابلنسبة التقادم  آجال بتوحيد تتعلق جديدة  آلجال  إقراره رغم التدارك وحق التقادم
 على األداء أبصل املتعلقة القواعد لنفس خيضع التقادم فإن  إجرائية قواعد وليست احلق  أصل هتم قواعد ابلتقادم املتعلقة القواعد اعتبار على والقضاء
 896  .الزمان  يف التطبيق مستوى

الفصل    - املنصوص عليها ابلفصل    7عمال أبحكام  التدارك  املتعلق إبصدار جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية، فإّن آجال  القانون   19من 
مل  ، واليت  تنطبق يف نفس الوقت على األداءات املستوجبة بعد دخول القانون املذكور حّيز التنفيذ، وكذلك على األداءات املستوجبة قبل ذلك التاريخ

ايل فإهنا وعمال  تسقط مبرور الزمن يف ظل القانون القدي ابعتبار وأن تلك الوضعيات وإن نشأت يف ظل القانون القدي إالّ أهنا مل تستقر يف ظله، وابلت
من اجمللة   20و  19صلني  مببدإ األثر الفوري للقانون اجلديد تصبح خاضعة جمللة احلقوق واإلجراءات اجلبائية خبصوص آجال التقادم وخاصة أحكام الف

 897املذكورة. 
ابلفصل    - الواردة  الضريبة"  بعنواهنا  املستوجبة  "السنة  بعبارة  على    72يقصد  والضريبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  على  الضريبة  جملة  من 

من قانون املالية لسنة   49داء ابلفصل  الشركات السنة املوالية لسنة حتقيق الدخل أو الربح اخلاضع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات إهت
 898املتعّلق بتفسري املقصود بعبارة السنة املستوجبة بعنواهنا الضريبة.  2001ديسمرب  21املؤرّخ يف  2001

للمطالب ابألداء أن تطّلع على واثئق احملاسبة    - للوضعية اجلبائية  املعمقة  إدارة اجلباية عند قيامها ابملراجعة  املتعلقة بسنوات مشلها من حق 
 899التقادم لكن دون أن ترتتب عن تلك املراقبة املطالبة أبداء إضايف بعنوان الفرتات اليت مشلها التقادم. 

ابلفصل    - عليه  املنصوص  التتبع  حق  بشأن   92سقوط  العمومية  الدعوى  وإاثرة  اجلزائي  التتبع  حق  بسقوط  يتعلق  إّنا  الضريبة  جملة  من 
 900من نفس اجمللة.  83و82و81املخالفات اجلبائية ذات الصبغة اجلزائية املنصوص عليها أساسا ابلفصول 

 :اإلعفاء من األداء  :الفرع اخلامس 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: انتهت     

 901األداء مشروط بتقدي الفواتري والواثئق احملاسبّية املثبتة واملؤيدة لذلك.  طرح -
املنصوص عليها    - التقديري  التقييم  الضريبة  43ابلفصل  طريقة  إّما   من جمّلة  الدخل،  للضريبة على  على األشخاص اخلاضعني  ال تطّبق إالّ 

من جمّلة الضريبة أو لكوهنم حيققون مداخيل ذات منشأ   2الفصل  لكوهنم يعتربون من زاوية القانون اجلبائي مقيمني عادة ابلبالد التونسية على معىن  
 902من نفس اجملّلة. 3تونسي على معىن الفصل 

 
 2012جوان  28بتاريخ  310721يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 895
 2012 جوان   11بتاريخ  312065 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 896
 2012 ديسمرب 24بتاريخ  311622 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  897
 2012جوان  28بتاريخ  310722يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 898
 2012 مارس  19بتاريخ  310251 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  899
 2012جوان  28بتاريخ  39390يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية  عن الصادر قرار ال 900
 2012ديسمرب  24بتاريخ  312089 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  901
 2012 أفريل 16بتاريخ  311901د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 902
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من جملة الضريبة فإنّه يف صوريت غياب التصاريح ابلدخل أو النقص فيها أو يف غياب مسك حسابية فإّن اإلدارة    66  عمال أبحكام الفصل  -
إببراز مداخيله   تعتمد على القرائن القانونية والواقعية اليت تتوفر لديها وحتمل تلك القرائن على الصحة إالّ إذا أثبت املطالب ابألداء عكس ذلك سواء 

 903و إبثبات الشطط يف عناصر التوظيف.احلقيقية أ
األداء على القيمة املضافة املوظف على خمزون معد للبيع ومّتت إحالته من مؤسسة إىل مؤسسة أخرى جديدة من شأنه أن يؤول إىل إحالة    -

أّن املؤسسة اجلديدة انتفعت إبحالة جممل حق الطرح املنجز منه إىل املؤسسة اجلديدة دون حاجة إلعداد وثيقة خاّصة تعتمد كفاتورة وذلك كّلما ثبت  
 904ممتلكات الشركة القدمية وأهّنا تعمل يف نفس جماهلا ويشرف عليها نفس األشخاص. 

  :اإلمتيازات اجلبائية: الّسادسالفرع 
 انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

 للصيدليات ميكن فإنه االستثمارات على التشجيع جملة هبا جاءت اليت ابحلوافز املشمول الصحة قطاع ضمن الصيدلة نشاط ندرجي طاملا -
 905. االمتيازات بتلك للتمتع املستوجبة والرتتيبّية القانونية للشروط استجابت كّلما ستشفائيةواإل الصحية للمؤسسات املخّولة ابالمتيازات االنتفاع

 إغفال املطالبة ابألداء عن إيداع كشفها البيداغوجي واملايل خالل األجل القانوين ليس من شأنه أن يرتّتب عنه حرماهنا من حق االنتفاع  -
 املهين التكوين على  األداء بعنوان  العائدات إسناد وطرق شروط بضبط املتعّلق 1993 لسنة   696عدد األمر من 5 الفصل عليه املنصوص ابلعائدات

 للتكوين  املعقبة حتقيق عدم يفيد  ما تقّدم ومل الدولة خلزينة ضرر حصول تثبت مل ضّدها املعقب اجلهة وأنّ  اإلجراء هذا من املقصود حتقق طاملا
 .906املقرر 

من اجلدول "أ" امللحق مبجلة األداء على القيمة املضافة املتعلق بقائمة العمليات املعفاة من   11لئن اقتضت أحكام الفقرة "ب" من النقطة    -
اإلعفاء رهني ك  األداء على القيمة املضافة، إعفاء توريد وصنع وبيع املواد اآلتية واليت تدخل يف صناعة حمطات الري قطرة قطرة فإهنا جعلت التمتع بذل
بنسخة منها لإلستظهار هبا   املزّود  لدائرهتم ،وحيتفظ  التابعة  األداءات  مراقبة  بشهادة شراء ابإلعفاء مسلمة من مركز  املنتفعني  اإلدارة عند  إدالء  لدى 

 907الطلب.

 : مسك احملاسبة :الفرع الّسابع
 : نيالّتالي أينانتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد

 908  .استقر فقه قضاء هذه احملكمة على جتاوز مسألة مسك املطالب ابلضريبة للدفاتر طاملا أثبت استحقاقه الطرح -
احملاسبة  على حّد السواء إىل   من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية صراحة على أّن املراجعة املعّمقة للوضعّية اجلبائّية تستند  38نّص الفصل    -

تكون اإلدارة اجلبائية حمّقة يف اعتماد ما    و  يف كّل احلاالت  ابلنسبة إىل املطالب ابألداء امللزم مبسكها وإىل املعلومات والواثئق والقرائن الفعلية والقانونية
 طريقة القرائن القانونية والفعلّية لتحديد رقم تضّمنته حماسبة املطالبة ابلضريبة بصرف النظر عّما شاهبا من إخالالت، وذلك  حىت يف صورة الّلجوء إىل

    909املعامالت ونسب الربح. 

 :أساس الضريبة ونسبها  :الثامنالفرع 
 انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

 
 2012 جوان  11بتاريخ  312509 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  903
 2012 نوفمرب  5بتاريخ   310906د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 904
 2012مارس  12بتاريخ   310780د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد905
 2012 فيفري 20بتاريخ   311729د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد906
 2012 جوان  18بتاريخ   311717د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 907
 2012 ديسمرب 17بتاريخ  758311ضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف الق 908
 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 909
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  ضرورة  عنه يرتتب الذي األمر ،الدخل على الضريبة أبساس اوثيق  ااط بارت مرتبطةهي  و  األداء تطبيق جمال ضمن االحتياطية األقساط تدخل  -
 910. مراجعتها كلما مّتت مراجعة أساس الضريبة املعنّية

هبا ومتّكن   املصرّح املداخيل وبني التقييم هذا بني تباين وجود هلا اّتضح كّلما اجلباية ملصاحل املخّولة القانونية القرائن من التقديري التقييم يعترب -
 بعد واجللّية الظّاهرة الطريقة من ضبط الدخل الصايف لألشخاص الطبيعّيني على أساس العناصر الدالّة على ّنّو الثروة وعلى النفقات الشخصّيةهذه  
   911. ثروته وّنوّ  نفقاته متويل كيفّية إلثبات ابألمر املعين يقّدمها أن ميكن اليت املربّرات  وطرح  املعيشة مصاريف إضافة

 على أو والفعلية القانونية القرائن أساس على إّما وجواب األداء عليه يوظف فإنه اجلبائية، التصاريح إبيداع ابألداء املطالب قيام عدم صورة يف -
 اليت املبالغ لىيوجب عليها اعتماد نفس مبلغ الضريبة املستوجب ع  الثانيةأساس املبالغ اليت تضمنها آخر تصريح وابلتايل فإن اختيار اإلدارة للطريقة  

 912.وطرح خصوم ومن معامالت رقم من املبالغ هذه مشلته وما تصريح آخر تضمنها

منها  جبزء أو املداخيل ببقية التصريح مت  ن إ جزئيا إغفاال هبا التصريح عدم وميثل الدخل على الضريبة من  جزءا العقارية الزائدة القيمة تكون   -
 913. اجلبائية واإلجراءاتمن جملة احلقوق  19وتنطبق عليها خبصوص آجال التدارك أحكام الفصل 

 دارةإل جيوز اليت القانونية القرائن قبيل من الضريبة جملة  من 43 ابلفصل عليها املنصوص للضريبة اخلاضع الدخل لتقييم التقديرية الطريقة تعدّ  -
 ال ابألداء املطالب قبل من به املصرح الدخل أنّ  هلا تبني كلما الطبيعيني لألشخاص اجلبائية الوضعيات  ومراجعة التصاريح لتصحيح اعتمادها اجلباية

 .914الثروة وّنوّ  ممتلكاته زايدة مع أو واجللية الظاهرة الشخصية نفقاته مع يتماشى
املنشئ إلدماج منح الّتجهيز يف النتائج الصافية هو ابستعمال تلك املنح إلنشاء من جمّلة الضريبة أّن احلدث  11يستنتج من أحكام الفصل  -

 915أو إقتناء أصول اثبتة. 
 ومن والقانونية الفعلية القرائن مجيع على اجلبائي التشريع أحكام ختّوله ملا طبقا اجلباية مصاحل اعتماد دون  حائال يقوم أن للصلح    ميكن ال  -

  916.ة صّححت معلومات مّدونة مبحاسبة الشركة املطالبة ابألداءقرينة اثبتة وقويّ  متّثل اليت الديوانية احملاضر بينها

 :اإلثبات يف الّنزاع اجلبائي :الّتاسعالفرع 
 انتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية: 

ع بيان الشطط يف التوظيف هو من املسائل اليت جيوز إثباهتا بشىت احلجج والوسائل اليت يرجع تقدير مدى جديتها إىل قاضي األصل الذي يتمت   -
ة املصاحل الب بصالحيات التحقيق يف الدعوى وبسلطة مطالبة األطراف ابإلدالء بوسائل اإلثبات الضرورية إلانرة سبيله عند البت يف موضوع النزاع أو مط 

 917اإلدارية املعنية مبده ابإلرشادات ومن مث فهو يتمتع حبرية البحث والتحقيق اليت تقتضيها اإلجراءات اإلستقصائية. 

 وعاء  حقيقة  حمّله  لتحلّ  ابلضريبة  املطالب  تصريح  صحة  عدم  إثبات إىل  تسعى  اليت  هي  ابعتبارها  اإلدارة  على  حممول  األداء  قاعدة  إثبات  عبء -
 أبحكام  للتمسك  جمال ال  فإنّه  ولذلك  الضريبة  جملة من43 و 42 ابلفصلني  عليها املنصوص  والفعلية  القانونية  القرائن  مجيع  إىل  استنادا  املستوجبة  الضريبة 
 الذي ابلضريبة  املطالب على اإلثبات  عبء حيمل حىت الصحيح  املعامالت  رقم اإلدارة تثبت  أن  قبل اجلبائية  اإلجراءاتو جمّلة احلقوق   من 65 الفصل 

 
 2012 أفريل 30بتاريخ   310853د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد910
القرار التعقييب  و    2012  أفريل  30بتاريخ    312164د   القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدو   2012  مارس   19بتاريخ    311701د   القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 911

 2012 مارس  19بتاريخ  311715د  الصادر يف القضّية عد
 2012ديسمرب  13بتاريخ  310561القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد912
 2012 مارس  19بتاريخ  312088دد  القضّية ع القرار التعقييب الصادر يف913
 2012 جوان  11بتاريخ  312092دد  القرار التعقييب الصادر يف القضّية ع914
 2012جوان  28بتاريخ  310039يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 915

 2012ديسمرب  17بتاريخ  311247د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد 916
 2012جوان  28بتاريخ  310650يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 917
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 املادة  يف  اإلثبات  حرية  ملبدإ  اعتبارا  اإلثبات  وسائل بشىت  وذلك  موارده  على الدليل  إقامة  أو اإلدارة  إليه  توصلت  فيما  الشطط  إثبات  عندها  عليه  يتوجب 
  918 . اجلبائية 

ء عبء إثبات قاعدة األداء حممول على اإلدارة ابعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صحة تصريح املطالب ابلضريبة لتحّل حمله حقيقة وعا   -
ذه املرحلة حيمل عبء ، وعلى إثر ه من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية   38الضريبة املستوجبة استنادا إىل القرائن القانونية والواقعية املنصوص عليها ابلفصل 

 919اإلثبات على املطالب ابلضريبة الذي يتوّجب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه اإلدارة أو إقامة الدليل على موارده احلقيقية. 

ّل حمّله حقيقة وعاء عبء إثبات قاعدة األداء حيمل على اإلدارة إبعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صحة تصريح املطالب ابلضريبة لتح   -
من جملة الضريبة، وعندها حيمل عبء اإلثبات على املطالب   43و   42الضريبة املستوجبة إستنادا إىل القرائن القانونية والواقعية املنصوص عليها ابلفصلني  

حلقيقية، كما أّن املطالب ابألداء ليس ملزما يف مجيع ابلضريبة الذي يتوجب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه اإلدارة أو إقامة الدليل على موارده ا 
الطريقة اليت  إنتقاد  احلاالت إبقامة الدليل على موارده احلقيقية قصد التخفيض أو اإلعفاء من الضريبة وإّّنا ميكنه إثبات شطط األداء املوظف عليه وذلك عرب

 920ها للواقع.إعتمدهتا اإلدارة لتقدير مداخيله وبيان عدم جديتها أو خمالفت 

رقابة قاضي التعقيب ال متتّد إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع يف تقديره للحجج املقّدمة من األطراف ضرورة أّن هذه املسألة موضوعية   -
يشوب قضاءه من خمالفة وتبقى من أنظار قاضي األصل ذلك أّن رقابة قاضي التعقيب ال متتّد إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع خبصوصها إالّ بقدر ما  

 921. للقانون أو لتحريف للوقائع أو خطإ فادح يف التقدير

تصريح املطالب ابلضريبة لتحّل حمّله حقيقة  صحة عدم إثبات إىل تسعى اليت هي ابعتبارها اإلدارة على حممول األداء قاعدة إثبات عبء -
إثبات    حينئذوالفعلية عندها حيمل عبء اإلثبات على املطالب ابألداء اّلذي يتوّجب عليه  وعاء الضريبة املستوجبة استنادا إىل مجيع القرائن القانونية  

 922. الشطط فيما توصّلت إليه اإلدارة أو  إقامة الدليل على موارده احلقيقية

 حدود يف إال التعقيب قاضي من عليها رقابة ال واقعية مسألة وهي النشاط طبيعة حسب املوضوع قاضي الجتهاد موكول الربح نسبة حتديد -
 ابإلدالء األطراف مطالبة بسلطة و الدعوى يف التحقيق بصالحيات يتمتعون  الذين املوضوع قضاة إليه توصل ملا مستساغ تعليل وجود من التثبت
  923 .ابإلرشادات مبدهم املعنية اإلدارية املصاحل مطالبة أو النزاع موضوع يف البت عند سبيلهم إلانرة الضرورية اإلثبات بوسائل

 املوضوع  قاضي إليه توصل ما إىل التعقيب قاضي رقابة متتد الو   األصل قاضي أنظار من  اخلصوم من املقّدمة احلجج تقدير مسألة تبقى  -
    924. التقدير يف فادح خطإ أو للوقائع وحتريف للقانون  خمالفة  من قضاءه يشوب ما بقدر إالّ  خبصوصها

 هلا اليت املوضوع حمكمة الجتهاد املوكولة الواقعية األمور من هو  حجيتها قوة وتقدير اخلصوم حجج فحص أنّ  وقضاء فقها به املسلم من  -
 يشوب ما بقدر  إال اإلدارية للمحكمة  التعقيبية الدوائر قبل من  ذلك يف  عليها رقابة وال أمامها املبسوطة والواثئق احلجج تقدير يف كاملة تقديرية سلطة

  925.التقدير يف فادح غلط أو للوقائع حتريف من أو للقانون  خرق من اجتهادها

 
القرار التعقييب  و   2012  جويلية    14بتاريخ     312197  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو    2012  نوفمرب   5بتاريخ    311832  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  918

 2012 مارس 19بتاريخ  311701د  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدو  2012حوان   18بتاريخ   312223 الصادر يف القضّية عدد
 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 919

 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 920

 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 921

 2012 أفريل  30بتاريخ  312053 القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف 922
 2012 جوان 11بتاريخ   312230د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد

 2012ديسمرب  17بتاريخ  311758 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 923
القرار التعقييب  و    2012ديسمرب    13بتاريخ    310561قييب الصادر يف القضّية عددالقرار التع  و  2012  جويلية   14بتاريخ      311437  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد924

 2012 جوان 18بتاريخ   311648 القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد و 2012 مارس 19بتاريخ  311746 الصادر يف القضّية عدد
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 : الّنزاعات املتعّلقة ابملصادقة على تقارير االختبار  : القسم الثالث
 : ةالّتالي ئداانتهت احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب

 926. املوضوع حمكمة الجتهاد املرتوكة املالءمات من هو وإعادهتا اإلختبارات إبجراء اإلذن -

خمالفة اخلبري لنص املأمورية املكّلف هبا من طرف احملكمة إّّنا يدخل ضمن تقدير حجج ومؤيدات اخلصوم املوكول  مدى تقدير مسألة إنّ   -
 .927التقدير  يف فاحش خطأ من تقديره يشوب ما بقدر إالّ  ذلك يف عليه رقابة وال اجتهاده ملطلق لقاضي املوضوع وخيضع

 اإلجتهاد مطلق  لذلك تبعا هلا  و هبا تستنري استقرائية وسيلة يعدّ  الذي اإلختبار تقرير اعتماد يف تقديرية بسلطة املوضوع حمكمة تتمّتع -
 928. اليت تضمّنها  األخرى الفنّية و املوضوعية املعطيات حيث من ابحلاجة يفي اإلختبار أن  ذلك مقابل يف لديها ثبت كّلما شابته اليت نقائص ال لتجاوز

 
القرار التعقييب    و  2012  نوفمرب  5بتاريخ    311832  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عددو     2012  مارس  19بتاريخ    312036  القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 925 

 2012 أفريل 16بتاريخ  312008 الصادر يف القضّية عدد
 2012جوان  18بتاريخ   311120د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد926
 2012أفريل  30بتاريخ   311888د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد927
 2012جويلية   14بتاريخ   312103د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدو  2012جويلية  14بتاريخ   311614د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد928

 2012ديسمرب   17بتاريخ   312515د القرار التعقييب الصادر يف القضّية عد
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 قضاء السندات التنفيذية اخلامس:باب ال
 املبادئ املتعّلقة ابإلجراءات :  :  القسم األّول 

 :املسائل اإلجرائّية املتعّلقة بشروط إصدار السندات التنفيذية : الفرع األّول 
 : نيالّتالي دأيناحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

ميكن للرئيس املدير العام للصندوق تفويض اختصاص إصدار بطاقات اجلرب إىل األعوان املنضوين حتت سلطته وابلتايل جيوز لرئيس املكتب   -
 ابلنظر إىل الرئيس املدير العام للصندوق املعقب إصدار بطاقة جرب كّلما  اجلهوي للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، ابعتباره من األعوان الراجعني

 929صدر لفائدته تفويض يف الغرض. 
  سلطة  أنّ   الوالة  إىل  احلكومة   أعضاء  سلطات  بعض   بتفويض   املتعّلق  1989  مارس  24  يف  املؤرخ  457  عدد  األمر  من أحكام  يستنتج  -

 ختصاص ا  صاحب  ابعتباره  الوايل  صالحيات  من  ابتت  اإلجتماعي  للضمان   وطينال  الصندوق  من  املعّدة  اجلرب  بطاقات  على  ةالتنفيذيّ   الصبغة  إضفاء
 ابلنظر   الرّاجعة  اخلارجية  املصاحل  رؤساء   إىل  شأهنا  يف  اإلمضاء  حقّ   أو   السلطات   هذه  تفويض   للوايلنفس األمر    من  الثاين  الفصل  خّول وقد    مفّوض

 930. ختصاصهاا من هي اليّت  للشؤون  ابلنسبة للدولة التابعة املدنية لإلدارات

 : املسائل اإلجرائّية املتعّلقة ابإلعرتاض على السندات التنفيذية  : الفرع الثاين 
 : نيالّتالي أيناحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

 931االستماع إىل تقرير القاضي املقرر ابجللسة العلنية شكلّية جوهرية.  يعدّ  -
ع  - ينجّر  اليّت  األساسّية  اإلجراءات  من  العمومي  املّدعي  رأي  أخذ  بعد  املكّلف  احلاكم  تقرير  إىل  ابإلستماع  املتعّلقة  اإلجراءات  ن تعترب 

 932اإلخالل هبا بطالن اإلعرتاض بطالان مطلقا. 

 : بادئ املتعّلقة ابألصل القسم الثاين : امل
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

األصل، و ال متتد    ييعترب تقدير احلجج املقدمة من األطراف توصال إلثبات صفة األجري من عدمها مسألة موضوعية تبقى من أنظار قاض  -
لتحريف للوقائع أو خطإ فادح يف    رقابة قاضي التعقيب إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع خبصوصها إال بقدر ما يشوب قضاءه من خمالفة للقانون أو

  933التقدير. 
منها    ن القانونية والواقعية وخاصةسامهات أو النقص فيها حممول على إدارة الصندوق استنادا إىل كل القرائملعبء اثبات عدم دفع املؤجر    -

املسامهات إثبات عدم وجوب دفع  يتوجب عليه حينئذ  الذي  املؤجر  املراقبني احمللفني وعندها حيمل واجب االثبات على  املطالب هبا كليا أو   تقارير 
  934. جزئيا

 
 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد صادر يف القرار التعقييب ال 929

 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  930

 2012أفريل  30بتاريخ  310303 التعقييب الصادر يف القضّية عدد القرار 931

 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  932
القضية عدد    القرار 933 الصادر يف  القضية عدد    القرارو   2012جويلية    14بتاريخ    312624التعقييب  الصادر يف  التعقييب    القرارو   2012جويلية    14بتاريخ    312625التعقييب 

 2012جويلية   14بتاريخ  312626الصادر يف القضية عدد 
والقرار التعقييب الصادر    2012فيفري    20بتاريخ    312217والقرار التعقييب الصادر يف القضية عدد    2012فيفري    20بتاريخ    312216القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   934

 2012فيفري  20بتاريخ  312218يف القضية عدد 
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يقتضي  - اليت  النتيجة  لتقييم احلجج واملؤيدات لتصل إىل  تعليل موقفها وال متتد رقابة   ها اجتهادها بشرطحملكمة األصل كامل الصالحيات 
 935.  قاضي التعقيب إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع يف تقديره للحجج املقدمة من األطراف

الرمسيّ   - إمكانية حترير احملاضر  القانون ألعوان اإلدارة من  به    ة ال يقف حائال دون ما أجازه  القضائية ملا أانطها  السلطة  القانون من ممارسة 
ا أن  إذ  القاضي ملشروعيتها،  تدقيق  اإلدارية حمصنة ضد  األعمال  تلك  أن جيعل  األعمال وال ميكن أبية حال  تلك  الرقابة على شرعية  لقول صالحية 

 936.  خبالف ذلك يفقد الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة جدواها
املتعّلق بطرح كلي خلطااي التأخري بعنوان اشرتاكات أنظمة   2007لسنة    1507د  يندرج لاللتزام ابجلدولة يف إطار تطبيق أحكام األمر عد  -

 937الضمان االجتماعي ونظام التعويض عن األضرار احلاصلة بسبب  حوادث الشغل واألمراض املهنية. 
الذي نص   2007لسنة    1507من األمر عدد    8مصادقة صندوق الضمان االجتماعي على الصلح جتد سندا هلا يف أحكام الفصل    -

لصندوق  على صورة تسوية النزاع رضائيا كشرط من شروط االنتفاع ابلطرح الكلي خلطااي التأخري ابلنسبة لألشخاص الذين كانوا موضوع مراجعة لدى ا
 938الوطين للضمان االجتماعي يف اتريخ صدور األمر.

 طريقه واقعا  حمكمة احلكم املطعون فيه ابلرجوع يف بطاقة اإللزام يكون يف طاملا قّدم املعقب ما يفيد إبرام الصلح مع املعقب ضّده فإّن قضاء    -
 939. وقانوان ضرورة أّن الدين موضوع البطاقة قد انقضى مبوجب الصلح الذي صادقت عليه اجلهة الدائنة 

قضية منشورة، فإنه ال جمال إلصدار   طاملا ثبت قيام الصندوق برتسيم دينه ضمن قائمة الدائنني يف إطار إجراءات التسوية القضائية موضوع -
 940. يف طريقه بطاقة إلزام يف الغرض ابعتبار أن الصندوق ضمن حقه قانوان مما جيعل احلكم ابلرجوع فيها

 30من القانون عدد    113و  110صلب الفصلني    اإلجتماعي  للضمان   وطينالنظّم املشرّع مسألة آجال تقادم الديون الراجعة للصندوق    -
شهر املتعّلق بتنظيم أنظمة الضمان اإلجتماعي على أساس أهّنا تسقط مبرور ثالث سنوات من اليوم األول من الثالثة أشهر املوالية للثالثة أ 1960لسنة 

 941اليّت مل خيلص معلوم اإلشرتاك عنها. 

 قضاء اهليئات املهنّيةالّسادس: باب ال
 : : الرتسيم القسم األّول 

 :  يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتاليةاحملكمة اإلداريّة  خلصت
خرى، فالرتسيم ال يعين ابلضرورة املمارسة الفعلية للمهنة ضرورة أ  يتعني التمييز بني الرتسيم جبدول احملامني من جهة وممارسة احملاماة من جهة  -

احملاماة ومباشرا هلا بصفة فعلية أّما إذا توىّل احملامي مباشرة املهنة بصفة   ملهنةأنّه ميكن للمحامي أن يكون مرمّسا جبدول احملامني دون أن يكون ممارسا  
 942.  من قانون احملاماة 23و  22فعلية إثر ترسيمه فإنّه يصبح حينئذ حتت طائلة التحجري املنصوص عليه ابلفصلني  

القانونية وتدر   - السياسية يف إطار دراسة احلقوق والعلوم  العلوم  الدراسات تندرج شعبة  الثانية من  املؤسسات اجلامعية ابملرحلة   س يف بعض 
من زاوية حقوقية   اجلامعية وتتّوج ابحلصول على األستاذية يف احلقوق والعلوم السياسية عالوة على أن تدريس العلوم السياسية يف املؤسسات املذكورة يتمّ 

 
 2012فيفري   20بتاريخ  312220والقرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  2012يفري ف  20بتاريخ  312219القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  935
والقرار التعقييب الصادر يف    2012نوفمرب    5بتاريخ    312673والقرار التعقييب الصادر يف القضية عدد    2012نوفمرب    5بتاريخ    312672القرار التعقييب الصادر يف القضية عدد   936

 2012نوفمرب  5تاريخ ب 312674القضية عدد 
 2012أكتوبر  29بتاريخ  311982القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  937
 2012أكتوبر  29بتاريخ  311983القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  938
   2012أكتوبر  29بتاريخ  311984القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  939
 2012نوفمرب  19بتاريخ  312108القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  940
 2012مارس  19بتاريخ  312125القضّية عدد القرار التعقييب الصادر يف  941

 2012جانفي  9بتاريخ  311940 التعقييب الصادر يف القضّية عدد  القرار و  2012جويلية  14بتاريخ  312661 التعقييب الصادر يف القضّية عدد  القرار 942 
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شعبة اإلدارة واملالية العمومية أو شعبة علوم اإلجرام الّلتني مل تثريا أّي إشكال ابلنسبة   صرفة هتتّم ابلبعد السياسي يف ماّدة احلقوق شأهنا يف ذلك شأن 
ابة لشرط اإلعفاء من للقبول مبهنة احملاماة، وابلتايل فإّن احلصول على شهادة الدراسات املعّمقة يف العلوم السياسية وفق تلك املعايري يعّد كافيا لالستج

  943.ة املهنية ملهنة احملاماة املنصوص عليها ابلفصل الثالث من قانون احملاماة احلصول على شهادة الكفاء

عدد    املتعلق بتنقيح وإمتام القانون   2006ماي    15املؤرخ يف    2006لسنة    30يستخلص من مقتضيات الفصل الرابع من القانون عدد    -
شرط املتعلق بتقدي مطلب الرتسيم خالل أجل الثالثة أشهر من اتريخ الاملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة أّن    1989سبتمرب    7خ يف  املؤرّ   1989لسنة    87

القانون عدد   املاجستري بعد دخول  الدكتوراه أو  املتحصلني على شهادة  ينطبق سوى على  العلمية ال  الشهادة  حّيز    2006لسنة    30احلصول على 
 944. كن تطبيقه على احلائزين على شهادهتم العلمية قبل ذلك التاريخالنفاذ و ال مي

لتصريح خّول املشرّع لألشخاص الطبيعيني الذين يتعاطون مهنة احملاسبة والذين ال يتوفر فيهم الشرطان املتعّلقان ابلشهائد وابلرتبص وقاموا اب  -
ممارسة مهنة حماسب والرتسيم    1996الطبيعيني والضريبة على الشركات قبل غرة جانفي  ابلوجود املنصوص عليه مبجلة الضريبة على دخل األشخاص  

 945. 2005جبدول اجملمع بصفة عضو، شريطة تقدي مطلب ترسيم يف أجل أقصاه موىّف جوان 

بعد أن تتّم معادلتها حسب النصوص اجلاري هب  - ا العمل وابلتايل ال تكتسب  ال ميكن قبول الشهادات العلمية األجنبية واالعتداد هبا إالّ 
 946قيمتها العلمية حسب خمتلف درجاهتا إالّ بعد املعادلة وابتداء من اتريخ صدور قرار إداري مينح تلك املعادلة. 

 :   التسعرية:  القسم الثاين

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

   947ر إىل اجملهودات املبذولة وابلنظر إىل طبيعة القضية املرفوعة وطول إجراءاهتا. يكون تسعري أتعاب احملاماة ابلنظ -

املتوالة واجملهود   - لألعمال  املخصص  الدعوى والوقت  بطبيعة  تتعلق خاصة  أساسية  مقاييس وعناصر  إىل  استنادا  يتم  احملاماة  أتعاب  تقدير 
تقدير تلك األتعاب مسألة موضوعية   املبذول وأقدمية احملامي ومسعته ويعّد  الذهين  أو  تعتالبدين  املوضوع بشرط  التقديرية لقضاة  السلطة  ليل رجع إىل 

ق للقانون موقفهم تعليال يتوافق مع مقتضيات القانون وال رقابة عليهم من قضاة التعقيب يف ذلك إال يف بقدر ما يشوب التعليل الذي اعتمدوه من خر 
 948. أو حتريف للوقائع

ة والتجارية املنطبقة لدى حاكم الناحية  من قانون احملاماة إىل أحكام جملة املرافعات املدني   40األساسية من اإلحالة الواردة ابلفصل  الغاية    -
ائه من تكمن يف تبسيط إجراءات الطعن يف قرارات التسعرية وتفادي إثقال كاهل الطرف املعين مبثل هذا القرار مبصاريف إضافية وذلك من خالل إعف

 949وجوبية إانبة حمامي ومن مصاريف اإلستدعاء للجلسة. 

فيها بني طرفيها ال ميكن أبي حال أن يؤول إىل انتفاء الدور الذي يقوم به احملامي واجملهودات اليت يبذهلا إلمتام انتهاء القضية إبجراء الصلح    -
 950يكون طلب عدم مساع الدعوى خبصوص األتعاب عن تلك اإلجراءات يف غري طريقه.و  إجراءات الصلح والتوصل إىل حل يرضي الطرفني

 
  2012جانفي  23بتاريخ  310559 التعقييب الصادر يف القضّية عدد القرار 943
 2012نوفمرب  19بتاريخ  311825 التعقييب الصادر يف القضّية عدد القرار 944

   2012أكتوبر  29بتاريخ  311795القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد 945 
 2012ماي   7بتاريخ  311491القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  946
 2012مارس  19بتاريخ  311922القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  947
والقرار التعقييب الصادر    2012جوان    18بتاريخ    312116والقرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد    2012نوفمرب    91بتاريخ    312098القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد   948

 2012ديسمرب   17بتاريخ  312070يف القضّية عدد 
 2012جانفي  23بتاريخ  311777القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  949
 2012نوفمرب   5بتاريخ  311912القرار التعقييب الصادر يف القضّية عدد  950
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 الّسابع : املبادئ املتعّلقة ابملنافسة واألسعار باب لا
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

السري    حسب األسعار حتديد عرقلة إىل تؤول واليت ابملنافسة خمال أثرها أو موضوعها يكون  اليت لألعمال التصدي جيوز املنافسة بقانون  عمال -
لك  ذمن    العرض والطلب أو احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة فيها حفاظا على النظام العام االقتصادي   لقاعدةالعادي  

 يوجد صاديةاقت  تبعية  االتفاقات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال ابملنافسة واالستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق أو وضعية
 951. التسويق أو للتزود بديلة حلول هلم تتوفر ال ممن احلرفاء أحد فيها

 إرادة ابلتقاء يقطع موثق قانوين عمل خالل  من  مباشر األول بشكلني يكون  املنافسة حرية عرقلة  شأهنا من اليت احملظورة  االتفاقات إثبات  -
  ابرزا  ويغدو الواقع أرض على  وتطبيقه  أطرافه قبل  من االتفاق لكذ تنفيد يثبت قانوين حدث  خالل من مباشر غري والثاين التفاهم لكذ  حول  األطراف

 952. ومتظافرة جدية عديدة قرائن خالل من
 يف الواردة لألحكام تطبيقا  لالقتصاد احلاصلة االضرار كما الفعلة خطورة درجة حسب تقدر اخلطية نسبة أن  اعتبار على القضاء فقه استقر -

التونسية    رقم من ابملائة 5 اخلطية تتجاوز أن  ميكن ال أنه معتربا  الزجرية والتدابري العقوابت ابب املعين ابألمر ابلبالد  املتعامل  الدي حققه  املعامالت 
 953.  خالل سنة مالية منقضية

 الذات وإلزام املنافسة قواعد اإلدارة احرتام مدى مبراقبة يكون  العمومية ابلصفقات املتعلقة الدعاوى يف ابلنظر اإلدارية احملكمة اختصاص إنّ   -
 املعنّية السلطة احرتام فرض مراقبة على  سهرها مع املرتشحني، مجيع بني املساواة ضمان  مع وذلك العروض تلقيها عند اللزمة أو الصفقة صاحبة املعنوية
 954.املرتشحني  جلميع الفرص تكافؤ لتضمن الشفافية مبدأ عن حتيد ال إجراءات التّباع

 استقرّ  ما طبق وينفرد ،1991لسنة 64 عدد القانون  من 9 الفصل مبقتضى املنافسة ماّدة يف وأصيل حصري اختصاص املنافسة لسجمل - 
 العام القانون  يف تندرج اليت املنافسة  ةملادّ  العمومية للصبغة ابلنظر اخلواص،  مصاحل يعلو الذي االقتصادي العام  النظام حبماية والقضاء الفقه عليه

 قبل من املقّدمة املؤيدات ضوء على  اخلصومات يفصل الذي اإلداري القاضي على  يعرض عّما اجمللس على املعروضة العناصر لتمّيز االقتصادي
 القائمني مصاحل بني ابلفصل مكّلف أنّه ضرورة ذاتية صبغة من أمامه ترفع اليت النزاعات هذه تكتسيه ملا احلياد طابع عليه ابلتايل ويغلب األطراف،
 955. ابلصفقات املتعلق القانون  إطار  يف وذلك ابلدعوى

 الصفقات ماّدة يف العروض طلب أنّ  ذلك املنافسة، قواعد حتكمها مرجعيا سوقا موضوعها عن النظر بصرف العمومية الصفقات تعدّ  -
 أرضّية تشّكل أن شأهنا من العمومية الصفقات  سوق وأنّ  العرض هي املشاركني وعطاءات الطلب  الشروط كراس فيه يكون  سوقا بذاته ميّثل العمومية
البيع  ا  عروض أو التغطية عروض خاصة بينها من ابملنافسة، املخّلة املمارسات لبعض  مالئمة جملاملة أو تقدي أسعار شديدة االخنفاض توحي إبعادة 

 956. ابخلسارة
 إىل اللجوء ذلك يف مبا  العام توازهنا أو السوق سري حسن على التأثري  تتناىف قواعد املنافسة مع كل األعمال واملمارسات اليت من شأهنا  - 

أن حيّد    صاحبة العرض واحلال أّن الثمن املقرتح ال يعكس حقيقة التكلفة وهو ما من شأنه  ابلصفقة تفوز حىت تغطية عروض أو حقيقية غري  أمثان  تقدي 
 957. ملنافسة امن 
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 والكلفة القارة الكلفة على يشتمل أن جيب الذي احلقيقي السعر مقومات فيها تنعكس ال  اليت االسعار االسعار مفرطة االخنفاض هي  -
 958. شأهنا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق من واليت الربح وهامش املتغرّية

 كّلما وذلك املسداة، اخلدمات أو  للموادّ  احلقيقية التكلفة فيها تراعى  ال أبسعار السوق يف تعامل أو عرض كلّ  مع املنافسة قواعد تتناىف  -
 املتنافسني أحد  إزاحة إىل تؤول أن شأهنا من  كان أو السوق سري  حسن على انعكاس عنها املرتتّبة  اآلاثر بفعل أو موضوعها حبكم املمارسة لتلك  كان 
 959. إليها الدخول من منعه أو السوق من

 املتوفرة والقانونية املادية املعطيات ومجلة ومالبساهتا قضية كل خصوصية فيها تراعى املوضوعية، املعايري من مجلة إىل اخلطية تقدير خيضع-
 آاثرها ختتلف اليت املؤشرات من  مجلة إىل ابلرجوع يستخلص  الذي املرجعية ابلسوق احلاصل والضرر متماشيا املخالف  على تسليطها يكون  حىت فيها،

 960عليها.  وأتثريها السوق يف تواصلها ومدة وطبيعتها املمارسة موضوع املخالفة خطورة أمهها ومن أخرى إىل اقتصادية مؤسسة من
عالمتها   حيمل ما مؤسسة خدمات إسداء أو منتوجات بيع يف نشاطه حبصر موزع أو اتجر مبقتضاه ينفرد الذي العقد هو التمثيل عقد  -

 أم ال عقد وجد سواء حصرية عالقة وجود يكفي بل والعقود اإللتزامات قانون  معىن على مربم اتفاق وجود املنافسة قانون  يشرتط أن  دون  وذلك التجارية
 961. معينة جتارية سياسة تطبيق على العقد أطراف أو طريف بني التوافق يف املتمثل اإلرادي  العنصر توفر نتيجة العالقة تلك تكون  وأن 

 يف  االتفاقية املؤرخة يف الصناعة وزارة قبل من وتشريكها الكهرابء وتوزيع انتاج سوق يف اهليمنة ملركز والغاز للكهرابء التونسية الشركة استغالل -
 صفقة إعالن  عند ئياتاابهلو   الكهرابء  توليد حمطات لبعث الصاحلة املواقع حتديد خبصوص إليها انتهت اليت الدراسات  على لتستويل 1999 جانفي
يف إطار املنافسة غري الشريفة مناط اختصاص   تتنزل عرضها، لتقدي  ملكها على اليت املعلومات واستغالل الكهرابء توليد حمطات تركيز قصد عمومية

 962جملس املنافسة. القاضي العديل وابلتايل خترج عن والية 

 الباب الثامن:املبادئ املستمدة من نشاط اجللسة العاّمة القضائّية
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

جله النقض فإن  طاملا خالفت حمكمة احلكم املنتقد بوصفها حمكمة إحالة ما قّررته الدائرة التعقيبية خبصوص نفس السبب الذي وقع من أ  -
 963. من قانون احملكمة اإلدارية 75النظر يف الطعن املاثل ابت من إختصاص اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلدارية عمال أبحكام الفصل 

ية، فإّن طاملا ختّلت الدائرة التعقيبية عن النظر يف القضية بعد أن ثبت هلا أّن حمكمة اإلحالة خالفت مبوجب حكمها ما قّررته الدائرة التعقيب   -
 964من قانون احملكمة اإلدارية من اختصاص اجللسة العامة القضائية.  75النظر يف القضية املاثلة يكون وفقا ألحكام الفصل 

  لسة العاّمة القضائّية للمحكمة اإلداريّة أنّه يف حالة النقض من قاضي التعقيب والبّت هنائيّا يف األصل كقاضي موضوع فإنّه ال جيوزترى اجل  -
،   الطعن لحة يفله تلقائيّا إعادة مناقشة املطاعن اليت سبق رفضها من قبل قاضي األصل إالّ إذا كان يستحيل على صاحبها القيام ابلتعقيب إلنتفاء املص
 965ا القضاء. ممّا يعين عكسّيا أنّه ال جيوز أمام اجللسة العاّمة القضائّية التمسك هبا من جديد أمامه عند إعادة النشر فأضحت بذلك مطاعن إّتصل هب

ابلفصل    - عليه  املنصوص  التتبع  حق  العم  92سقوط  الدعوى  وإاثرة  اجلزائي  التتبع  حق  بسقوط  يتعلق  إّنا  الضريبة  جملة  بشأن من  ومية 
 966من نفس اجمللة.  83 و 82  و 81املخالفات اجلبائية ذات الصبغة اجلزائية املنصوص عليها أساسا ابلفصول 
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من قانون احملكمة اإلدارية تعفى وزارة املالية يف مادة النزاعات اجلبائية أمام خمتلف اهليئات القضائية للمحكمة اإلدارية    33عمال ابلفصل    -
يكال مكّلفا احملامي، ويتمّتع املدير العام لألداءات ابلصفة واملصلحة لتقدي الطعن ابلتعقيب يف األحكام الصادرة يف املادة اجلبائية ابعتباره همن إانبة  

 967. مبوجب النصوص اجلاري هبا العمل مبتابعة النزاعات اجلبائية أمام سائر اهليئات القضائية
ود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه ومؤداه وأّن كّل نص جبائي ال تكون صياغته على هذا أتويل النصوص اجلبائية يكون يف حد-

هج يف أتويل النصوص  النحو مبعىن أنّه يرد غامضا وغري بنّي املالمح أو انقصا جيري أتويله من قبل احملكمة مبا يّتفق مع مصلحة املطالب ابألداء وهذا املن
 968 من جملة االلتزامات والعقود. 541ه الفصل اجلبائية يتماشى مع ما ينّص علي

جمال تطبيق القانون من متعّلقات النظام العام وجيوز ابلتايل لألطراف التمّسك مبخالفته يف أّي طور من أطوار التقاضي وميكن كذلك   يعدّ   -
 969للمحكمة املتعّهدة إاثرته تلقائيّا. 

كن هلا أن تطال وضعيات نشأت يف وال مي 2002مل تدخل أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية حّيز التطبيق إال ابتداء من غرة جانفي  -
 970ظّل القانون القدي عمال مببدإ عدم رجعية القوانني. 

عبء إثبات قاعدة األداء حيمل على اإلدارة إبعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صحة تصريح املطالب ابلضريبة لتحّل حمّله حقيقة   -
من جملة الضريبة، وعندها حيمل عبء اإلثبات على   43و  42ية والواقعية املنصوص عليها ابلفصلني  وعاء الضريبة املستوجبة إستنادا إىل القرائن القانون 

لب ابألداء ليس  املطالب ابلضريبة الذي يتوجب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه اإلدارة أو إقامة الدليل على موارده احلقيقية، كما أّن املطا
الدليل على موارده احلقيقية قصد التخفيض أو اإلعفاء من الضريبة وإّّنا ميكنه إثبات شطط األداء املوظف عليه وذلك    ملزما يف مجيع احلاالت إبقامة

 971الطريقة اليت إعتمدهتا اإلدارة لتقدير مداخيله وبيان عدم جديتها أو خمالفتها للواقع. عرب إنتقاد 
املوضوع يف تقديره للحجج املقّدمة من األطراف ضرورة أّن هذه املسألة موضوعية رقابة قاضي التعقيب ال متتّد إىل ما توصل إليه قاضي    -

ن خمالفة وتبقى من أنظار قاضي األصل ذلك أّن رقابة قاضي التعقيب ال متتّد إىل ما توصل إليه قاضي املوضوع خبصوصها إالّ بقدر ما يشوب قضاءه م
 972. للقانون أو لتحريف للوقائع أو خطإ فادح يف التقدير

من جمّلة الضريبة أّن احلدث املنشئ إلدماج منح الّتجهيز يف النتائج الصافية هو ابستعمال تلك املنح إلنشاء  11يستنتج من أحكام الفصل  -
 973أو إقتناء أصول اثبتة. 

اختصاص إصدار قرارات التوظيف اإلجباري،  من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية أهّنا أسندت لوزير املالية    50يستنتج من أحكام الفصل    -
ببطالن  التمّسك  من  طائل  تفويض. وال  قرار  اخّتاذ  يف  ذلك  يتجّسم  أن  على  اختصاصه  تفويض  نفسه حق  اآلن  له يف  أجازت  التوظيف   قرار   كما 

لنيابة عن وزير املالية وبتفويض منه ضرورة أّن اإلجباري، على أساس أنّه صدر عن رئيس املركز اجلهوي ملراقبة األداءات أصالة عن نفسه بدل أن يصدر اب
ا فيه مثل هذا اإلغفال ال يشّكل يف حّد ذاته إخالال إبحدى الشكليات اجلوهرية أو بقواعد االختصاص بعد أن ثبت أّن تفويض اإلمضاء كان مرّخص 

ستنادا إىل قرار صريح يف التفويض ويف حدود ما هو مسموح مبوجب نص قانوين سابق الوضع وأّن اجلهة املنتفعة ابلتفويض قد أمضت القرار املذكور ا
 974. به
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 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 971
 2012جوان  28بتاريخ  39906يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 972
 2012جوان  28بتاريخ  310039يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 973
يف   مة القضائية ابحملكمة اإلداريّةوالقرار الصادر عن اجللسة العا 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 974

 2012جوان  28بتاريخ   310880يف القضّية عدد   والقرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 2012جوان  28بتاريخ  310650القضّية عدد 
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انون القواعد األساسّية لتأويل النصوص القانونّية أنّه ال حيتمل نّص القانون إالّ املعىن اّلذي تقتضيه عبارته وأنّه إذا كانت عبارة الق   تقتضي  -
 975.مطلقة جرت على إطالقها

على حّد السواء إىل احملاسبة   ة تستندمن جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية صراحة على أّن املراجعة املعّمقة للوضعّية اجلبائيّ   38نّص الفصل    -
تكون اإلدارة اجلبائية حمّقة يف اعتماد ما و ابلنسبة إىل املطالب ابألداء امللزم مبسكها وإىل املعلومات والواثئق والقرائن الفعلية والقانونية يف كّل احلاالت،  

ذلك  حىت يف صورة الّلجوء إىل طريقة القرائن القانونية والفعلّية لتحديد رقم تضّمنته حماسبة املطالبة ابلضريبة بصرف النظر عّما شاهبا من إخالالت، و 
    976املعامالت ونسب الربح. 

عبء إثبات قاعدة األداء حممول على اإلدارة ابعتبارها هي اليت تسعى إىل إثبات عدم صحة تصريح املطالب ابلضريبة لتحّل حمله حقيقة   -
، وعلى إثر هذه املرحلة  من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية   38ىل القرائن القانونية والواقعية املنصوص عليها ابلفصل  وعاء الضريبة املستوجبة استنادا إ

 977حلقيقية. حيمل عبء اإلثبات على املطالب ابلضريبة الذي يتوّجب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه اإلدارة أو إقامة الدليل على موارده ا
لشطط يف التوظيف هو من املسائل اليت جيوز إثباهتا بشىت احلجج والوسائل اليت يرجع تقدير مدى جديتها إىل قاضي األصل الذي  بيان ا  -

أو مطالبة    يتمتع بصالحيات التحقيق يف الدعوى وبسلطة مطالبة األطراف ابإلدالء بوسائل اإلثبات الضرورية إلانرة سبيله عند البت يف موضوع النزاع
 978حل اإلدارية املعنية مبده ابإلرشادات ومن مث فهو يتمتع حبرية البحث والتحقيق اليت تقتضيها اإلجراءات اإلستقصائية. املصا 

القواعد املتعّلقة ابلتقادم أصل احلق وليست ابلقواعد اإلجرائية، وابلتايل فهي ختضع لنفس القواعد املتعّلقة أبصل األداء على مستوى   هتمّ   -
ملنطبق على  لنص االتطبيق يف الزمن. وطاملا أّن حدث نشأة األداء موضوع التداعي يعود اترخيه إىل ما قبل صدور جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية فإّن ا

 979النزاع املاثل هو النص ساري املفعول يف اتريخ نشأة األداء ، وال جمال لتطبيق أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية. 
ابلفصل    - الواردة  الضريبة"  بعنواهنا  املستوجبة  "السنة  بعبارة  على   72يقصد  والضريبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  على  الضريبة  جملة  من 
من قانون املالية لسنة    49السنة املوالية لسنة حتقيق الدخل أو الربح اخلاضع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات إهتداء ابلفصل  الشركات  
 980املتعّلق بتفسري املقصود بعبارة السنة املستوجبة بعنواهنا الضريبة .  2001ديسمرب  21املؤرّخ يف  2001

بيع األراضي اخلاضعة    - تتعلق ابلبيوعات عمليات  املضافة  القيمة  الفصل األّول من جملة األداء على  املضافة على معىن  القيمة  لألداء على 
املذكور ال   املنجزة من قبل املقسمني العقاريني الذين خيضعون لنظام قانوين خاص يتمتعون فيه برتخيص ملمارسة هذه املهنة، وعليه فإّن أحكام الفصل

وال يقومون بعملية    1990لسنة    17ين يتولون بيع أراضيهم دون أن تكون هلم صفة مقّسم عقاري على معىن القانون عدد  تنطبق على األشخاص الذ
 981البيع يف نطاق ذلك اإلحرتاف. 

 
 2012جوان  28بتاريخ  231037يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 975
 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 976
 2012جوان  28بتاريخ  310372يف القضّية عدد   القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية ابحملكمة اإلداريّة 977

 2012جوان  28بتاريخ  310650يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 978

 2012جوان  28بتاريخ  310721يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 979

 2012جوان  28بتاريخ  310722يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 980

 2012جوان  28بتاريخ  310880يف القضّية عدد   ابحملكمة اإلداريّةاجللسة العامة القضائية عن  الصادر قرار ال 981
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 املبادئ املتعّلقة ابلطّعون اإلستدراكّية :  الثالث العنوان

 املقّررة يف ماّدة إعادة الّنظر املبادئ  :الباب األّول
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 الطعن أجل كان  ولو  األطراف نفس ومن احلكم نفس يف مرتني  ميارس  ال الطعن أن  التقاضي إجراءات مادة يف األصولية القاعدة تقتضي  -
وطاملا سبق للطالب أن قّدم مطلب إعادة نظر يف نفس احلكم فإّن الطعن مرّة اثنية يف نفس احلكم دون بروز عنصر جديد يربره يكون حراي  قائما مازال

 982بعدم القبول. 
الق  - الفصل يف  املؤثّرة على وجه  العناصر  يقتضي إغفال احملكمة ألحد  املادي  إثبات الغلط  أّن  اعتبار  الفقه والقضاء على  ضّية وعدم  دأب 

   983تعّرضها له أو تناوله ابلتحليل.  
ليت اإلستئناف هو وسيلة طعن عاديّة متارس ضّد األحكام إبتدائية الدرجة وال ميكن أن تتسّلط على األحكام الصادرة يف ماّدة إعادة النظر ا  -

 984ال تقبل الطعن أبي وجه من الوجوه.
الفصل يف القضّية هو الغلط املخالف ملا له أصل اثبت ابمللف واّلذي أثّر بشكل مباشر يف  الغلط املادي اّلذي من شأنه التأثري على وجه    -

 985األسس اجلوهرية اّليت استند إليها احلكم موضوع مطلب إعادة النظر. 

 املبادئ املقّررة يف ماّدة االعرتاض الثاين: الباب 
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

املتعّلق ابحملكمة اإلدارية، فقد جرى عمل هذه احملكمة على    - تنظّم مسألة االختبار وتوابعها ابلقانون األساسي  إزاء غياب أحكام خاّصة 
 986أحكام القانون املذكور.  االستئناس أبحكام جملة املرافعات املدنية والتجارية اليت ال تتعارض و 

النهائية الصادرة عن هيئة قضائية بعد    79يستنتج من أحكام الفصل    - من قانون احملكمة اإلدارية أّن آلية االعرتاض متارس على األحكام 
 987تعيينها يف جلسة مرافعة والقرارات الصادرة يف املادة اإلستعجالية ال ختضع هلذه اآللّية. 

 غري القضية يف الصادر احلكم جيعل أن  شأنه من ليس املرافعة جلسة حضور عن املعرتض انئب فوختلّ  القانونية ابلطريقة االستدعاء توجيه  -
 988. عليه لالعرتاض قابال مثة  ومنمن قانون احملكمة اإلدارية   79الفصل معىن على حضوري

 
 2012مارس   28بتاريخ  62163القضّية عدد ماّدة إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  982
 2012ماي   82بتاريخ  62164القضّية عدد ماّدة إعادة النظر يف  احلكم الصادر يف  983

 2012فيفري  11بتاريخ  62165القضّية عدد ماّدة إعادة النظر يف  احلكم الصادر يف  984

 2012جويلية  11بتاريخ  62171القضّية عدد ماّدة إعادة النظر يف  احلكم الصادر يف  985

 2012فيفري  15بتاريخ  51114االعرتاض يف القضّية عدد احلكم الصادر يف ماّدة  986
 2012فيفري  6بتاريخ  57113احلكم الصادر يف ماّدة االعرتاض يف القضّية عدد  987
 2012جويلية  11بتاريخ  52302احلكم الصادر يف ماّدة االعرتاض يف القضّية عدد  988
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 املبادئ املتعّلقة ابلقضاء اإلستعجايل : العنوان الرّابع

 اإلستعجايل ءاملبادئ اإلجرائّية يف القضاالباب األّول: 
 :  اإلختصاص:  القسم األّول 

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 واإلستئنافية اإلبتدائية الدوائر لرؤساء احلساب على مايل مبلغ بدفع املتعلقة اإلستعجالية األذون  لنظر يف مطالباسند املشرع إختصاص  أ  -
 التعقيبية املتعهدة ابلنظر يف القضية التعقيبية األصلية لعدم الدائرة رئيس أماماملقّدم   املطلب  رفضمعه   يتعنياألمر اّلذي  التعقيبية   الدوائر رؤساء دون

  989. اإلختصاص

 مدى يف مسبقا النظر يستوجب مهورية،اجل جخار  إنتخابية لدوائر املمثلني التأسيسي اجمللس ألعضاء املسندة املنح صرف بتجميد اإلذن   -
 990.إليه املشار  القرار تنفيذ تعطيل إىل نفسه اآلن  يف ويفضي املنازعة أبصل املساس إىل حتما يؤول ما وهو  املنح إسناد قرار شرعية

يه عأحقيته للحصول على رخصة وكيل بيع للخضر، فإن س إثبات يف اإللغاء قاضي لدى أصلية بدعوى القيام ختارإ العارض أنّ  ثبت لئن  -
 فيه البحث إستقصائية سلطات من له مبا املوضوع لقاضي الخمو  صلأ  من عافر  يُعد    املذكورة الرخصة على  ة عن غريه ممن حتصليف نفي تلك األحقيّ 

 991. احملكمة ابلواثئق الضرورية للبت يف القضية مبطالبة اجلهة املعنية مبدّ 

سيس يف أت النظر  992، املهنّية األضرار عن التعويض  طاملا أّن القاضي االستعجايل يستمّد اختصاصه من اختصاص قاضي األصل، فإّن طلب  -
 .اإلداري القاضي والية عن خارجة تكون  994،  تواجلرااي اإلجتماعية  املنافع الستحقاق الالزمة الواثئق بتسليم املتعلقة املطالب 993،  اجلمعيات

 حمطّة بتشييد املتعّلقة األشغال خيرج عن والية القاضي اإلداري الّنزاع القائم بني منشأة عمومّية والغري حول استحقاق األرض مكان إجناز  -
قانوان   االختصاصات ضمن يندرج أنّه ضرورة للشراب الصاحلة املياه ضخّ  األذون  املسندة  إصدار  يف  ابلّنظر  املختّص  هو  وابلتبعية  العديل،  للقاضي 

 995  .األصل يتبع الفرع أبنّ  القائلإ ابملبد اإلستعجالية املتصلة هبا عمال

  عمله صلب التجاوزات من  مجلة ابرتكاب إهتامه املتضمنة العريضة من لألصل مطابقة نسخة من متكينه ىلإ الرامي العارض طلب  يتنزل  -
 996 .العديل القاضي اختصاص  من تكون  واليت ومنظوريها اخلاص للقانون  خاضعة معنوية ذوات بصفتها النقاابت بني القائمة النزاعات ضمن

 ابعتبار خروج ذلك عن  ذلك يف إذن  استصدار حتتاج وال بطبيعتها  للتنفيذ قابلة تكون  القضائي اجلهاز عن الصادرة القضائية األحكام  -
 997 .اإلدارية احملكمة قانون  من  81الفصل أحكام تطبيق نطاق

 :   اإلجراءات:    القسم الثاين
 

  2012أكتوبر  30بتاريخ  731207د قرار الصادر يف القضّية عدال  989
دد  كم الصادر يف القضّية ع احلو  2012نوفمرب  9بتاريخ  711959كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012نوفمرب  9بتاريخ  711958كم الصادر يف القضّية عدد احل  990

  2012نوفمرب  9بتاريخ  711960
   2012نوفمرب  27بتاريخ  711994د كم الصادر يف القضّية عداحل  991
   2012أفريل  20بتاريخ  711869كم الصادر يف القضّية عدد احل  992

   2012 ديسمرب  13بتاريخ  712029عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  993

  2012 ديسمرب  14بتاريخ  712030عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  994

  2012 أوت  6بتاريخ  711949عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  995

   2012 نوفمرب 16بتاريخ  712000عدد  قضّيةالكم الصادر يف احل  996

  2012 ديسمرب  10بتاريخ  711989عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  997
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 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 998  .املطلب رفض  تعنّي ، فقد الوثيقة طلب يف مصلحتها وال الطالبة صفة امللف أوراق من يربز مل طاملا -

 القيام يف الّصفة لشرط يستجيب العمل ال  عن املعطّلني الّشهادات أصحاب عن للّدفاع الّتونسّية الرّابطة حقّ  يف العارضة من املقّدم املطلب  -
 999 .التنبيه عليها من احملكمة من الرغم على القضاء أمام املذكورة للرّابطة متثيلها يفيد مبا تدل مل طاملا

 1000  .أواالستئناف التعقيب لدى حمام بواسطة االبتدائية الدوائر رؤساء عن الصادرة االستعجالية األذون  استئناف يرفع -

 : شروط القضاء اإلستعجايل  : الثالثالقسم 
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 املساس وعدم صرحيا أم كان  ضمنيا إداري قرار أيّ  تنفيذ تعطيل إىل االستعجايل اإلذن  يفضي أالّ  االستعجايل للقضاء اجلوهرية الّشروط من -
 1001  .الطرفني بني  سينشأ الذي أو ئ الناش النزاع أبصل

املطلب معّرضة للتغيري سلبا يف وقت  عليها أتّسس اليت الواقعّية أو القانونّية الوضعّية كانت مىت إالّ  قائما يعدّ  ال قانوان املشرتط الّتأّكد ركن  -
 حلمايةا إىل حيتاج حقّ  من ينال ال  حىت بسرعة درؤه  جيب حمدق خطر  وجد  أو  وجيز وبصورة جذريّة حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر 

 1002. التالشي  من حفظه قصد العاجلة

إطار  لقاضي ختول اليت األصلية القضية يف التحقيق سري أثناء اإلقتضاء عند املطلوب ابلغرض سيتوصل العارض  أنّ  طاملا  - يف  املوضوع 
 سسأت الذي التأدييب امللف كامل من نسخة ذلك  يف مبا سبيله تنري هنا أن أالتحقيق يف الدعاوى املعروضة على أنظاره اإلذن جبميع األعمال اليت من ش

 1003. متأكدة وحالة جمدية وسيلة يشكل ال العارض طلب  نّ ، فإالوظيف من العزل قرار عليه

 1004.فض رّ جيعله حراي ابلستعجايل االأوجه التأّكد واجلدوى يف طلب اإلذن  عدم بيان  -

 اإلستعجايلاملبادئ املوضوعية للقضاء  الباب الثاين:
 :  األذون اإلستعجالّية:  القسم األّول 

 :  عقاري: الفرع األّول
 : نيالّتالي أيناحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

 تنفيذ تعطيل إىل يفضي أن  شأنه من العلين ابملزاد العقار يف التفويت إىل الّلجوء بتعليق العقارية والّشؤون  الدولة أمالك لوزير استعجاليا اإلذن -
 1005 .االستعجايل القاضي لتدّخل كحدّ  اإلدارية احملكمة قانون  من  81الفصل مبقتضيات مساسا يعدّ  ممّا ،إداري قرار

 
         2012 نوفمرب 16بتاريخ  711978عدد  قضّية كم الصادر يف الاحلو  2012 أكتوبر 25 بتاريخ 712008عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  998

   2012 جويلية 4بتاريخ  711888عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  999

  2012 فيفري  24بتاريخ  721187عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1000

  2012 جويلية 14بتاريخ  711891عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1001

  2012 ديسمرب  9بتاريخ  711969عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحلو  2012 ماي 29بتاريخ  711859عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1002
عدد   قضّيةكم الصادر يف الاحلو  2012 ديسمرب 4بتاريخ  712024عدد   قضّية كم الصادر يف الاحلو  2012 ديسمرب 4بتاريخ  712028عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1003

  2012 ديسمرب 6بتاريخ  711921
  2012 أوت  2بتاريخ  711930الصادر يف القضّية عدد كم احل  1004

  2012 أوت  7بتاريخ  711938عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1005
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 الوسائل قبيل من ابخلروج إلزامه عقد التسويغ بني طريف العقد وانتفاء ما يفيد امتداده مع إحجام املكرتي عن إخالء العقار جيعل من انتهاء -
عقار فالحي  اإلدارية ابعتباره يرمي إىل وضع حد فوري لكل تصرف غري مشروع يف   ابحملكمة املتعلق القانون  من 81 الفصل معىن على واملتأكدة الوقتية

 1006 .على ملك الدولة
 

 :   عمراين: الثاينالفرع 
 :  التّايل أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

بلدية إبيقاف تنفيذ رخصة الالصادر عن   القرار تنفيذ تعطيل إىل يؤدي البناء لرخصة التنقيحي امللف يف النظر حني إىل البناء استئناف طلب -
واملتمثل يف عدم   اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من 81 ابلفصل املقررة قبوله شروط أحد املاثل املطلب يفقد الذي األمر  ،البناء كإيقاف أشغال البناء

 1007  .تعطيل تنفيذ قرار إداري

 ضبط إداري: :  الثالثالفرع 

 التّايل:  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت
 إيقاف قرار تنفيذ يعطل أن  شأنه من ، إال أنّهالتأكد صبغة يكتسي  كان  ولئن ،الديوانة مصاحل لدى مودعة بضائع تسريح لطلب االستجابة  -

 1008 .من قانون احملكمة اإلدارية 81الفصل يتعارض صراحة مع أحكام و  الطالبة للشركة املسندة التوريد برخصة العمل

 :  طلب وثيقة :  الرابع الفرع 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

حتصلت عليها أبي وجه  ا أو أهنّ  تلقيها أو إنشائها هلا أوكل  القانون  أنّ  يثبت مل ما وثيقة من معها املتعاملني بتمكني إدارية جهة إلزام ميكن ال -
 1009 .من الوجوه

 عالقتها ثبت إذا منها منظوريها متكني املعنية اإلدارة من  تقتضي اليت والرتتيبية القانونية النصوص خولته حق  اإلدارية الواثئق على  احلصول  -
 1010   .القانوين مبركزهم ومساسها مبصلحتهم

 املتعلقة الواثئق من  الصور من  صورة أبي  أو مهامهم إهناء أو التقاعد مبوجب هبا صلتهم انقطعت الذين أعواهنا متكني  اإلدارة على يتعني  -
تلك الواثئق من شأهنا أن   مل يكن هلا عذر شرعي حيول دون تسليمها طاملا أنّ  ما لديها عملهم سنوات ختص  اليتو  الوظيفي ومبسارهم اإلدارية بوضعياهتم

 1011 .تساعدهم على إظهار حقوقهم
 عند منها أونظري عالج بطاقة من احلق اليهم آل  من أو به املعنيني بتمكني ملزمة مبقتضاه اإلدارة معه تكون آيل حق العالج مبجانية اإلنتفاع -

  1012 .اإلقتضاء 
 إملبد تكريسه على عالوة  بتصفيتها، املتعّلقني جبندوبة البضائع لنقل اجلهويّة للّشركة العاّمة اجللسة حمضري من نسختني من الطالب متكني  -

 عن الناشئة احلقوق إلظهار الضروريّة واملؤيّدات احلجج لتجميع هبا املطالبة له حيقّ  اليت األساسّية الّضماانت ضمن يندرج فإنّه اإلدارة، عمل يف الشفافية
 1013. رفعها اليت القضّية إطار يف القانوين مركزه

 
  2012 أوت  8 بتاريخ 711789عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1006

  2012 جوان  1بتاريخ  711739عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1007

   2012 أفريل 20بتاريخ  711748عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1008

   2012 مارس 21بتاريخ  711804عدد  قضّية كم الصادر يف الاحلو   2012 مارس 21بتاريخ  711802عدد  قضّيةالصادر يف ال كماحل  1009
 2012 ديسمرب 7بتاريخ  711979عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحلو  2012 أكتوبر 16بتاريخ  711967عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1010
  2012 أفريل 24 بتاريخ  711822عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحلو  2012 ماي 14بتاريخ  711757عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1011

 

  2012 ديسمرب  11بتاريخ  712025عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1012

   2012 أفريل 20بتاريخ  711868عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1013
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 هبا املطالبة حيق واليت عام بوجه وللمرضى الصحي العمومي للمرفق للمستعملني األساسية احلقوق قبيل من الطيب ابمللف طالبةامل عتربت  -
 1014  .يف هذا اخلصوص التقاضي جلدوى وضماان للمسؤوليات وحتديدا للحقوق إظهارا

األمر بواثئق حتتوي على معلومات  تعّلق إذا إالّ  احلاجة، عند اإلدارة مع املتعاملني لكافّة خمّوال احقّ  اإلداريّة الواثئق سائر على االطالع يعترب  -
 1015 .هبا صلته ومدى عليها  االطالع يف مصلحته إثبات ابألمر املعين أمنّية أو على معطيات ختّص أشخاصا آخرين، ويف هذه احلالة يتعنّي على

التجارة و   - بوزارة  العامة  الّتفقدية  تقرير  فيمايشّكل طلب احلصول على  تعّهدت ابلّتحقيق  اليت  التقليدية   انتداب ملناظرة نسب الصناعات 
 من العارضة ميّكن  أنّه ضرورة متأّكد طابع وذات  جمدية وقتية وسيلة ،ت وجد إن خروقات  من 2010 سنة  بعنوان  للمرتولوجيا الوطنية ابلوكالة متصّرف

 1016  .اإلثبات للّدفاع عن نفسها وإظهار حقوقها أمام القضاءوتوفري وسائل  الضرورية واملؤيّدات احلجج جتميع

 مبوجب  الوالية من اقتناها  الىت األرض بقطعة اخلاصّ  العقاري الرسم عدد  على  تنصّ  شهادة من بتمكينه اإلذن يف العارض طلب  يشّكل ال   -
 1017  .ذلك رفضت وأهّنا املذكور العقد شاب الذي النقص  بتدارك الوالية طالب أنّه يثبت مل طاملا متأّكدة وحالة جمدية وسيلة بيع عقد

ضرورة أهّنا متّكن العارض من  متأّكد طابع وذات جمدية وقتّية وسيلة احملجوزات يف وقائمة اخلدمات يف قائمة على  احلصول طلب  يشّكل  -
 تنفيذ تعطيل إىل يفضي أن وال ابألصل املساس املطلب هذا شأن  من إثبات حّقه لدى الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية سّيما وأنّه ليس

 1018  .إداري قرار أيّ 

 ضمن يندرج فإنّه اإلدارة،  يّتسم طلب احلصول على نسخة من قرار اهلدم ابلتأّكد واجلدوى إذ عالوة على تكريسه ملبدأ الشفافّية يف عمل  -
 عن الناشئة احلقوق إلظهار املمكنة القانونية السبل وتقدير ةالضروريّ  واملؤيّدات احلجج جتميع نطاق يف هبا املطالبة للعارضة حيقّ  اليت األساسّية الّضماانت

 1019 .أنسبها وترجيح وجدت إن  القانوين مركزها

 ابحلالة املتعلقة الواثئق أصول  أنّ  ضرورة التأديب جملس جلسة حمضر من  األصلية اجلذور على  احلصول اىل الرامي املطلب  رفض يتعني  -
 1020  .اـمنه نسخ على ابحلصول املطالبة سوى ميكنه ال ابألمر املعين وأنّ  الشخصي مبلفه حتفظ العمومي للعون  اإلدارية

 املعنية اإلدارية اجلهة املصلحة ذو مطالبة دون  حيول  ال به تعهدت  اليت احملكمة من ترحيل مبوجب الوطين لألرشيف قضية ملف إحالة  -
 1021 .ابألصل أو تعطيل تنفيذ قرار إداري املساس إىل يؤول ال هوأنّ  خاصة ابمللف املضمنة الواثئق سرتجاعاب

 امتحانــات: : اخلامس الفرع 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 األمور قاضي صالحيات يتجاوز إليه املسندة األعداد مصداقّية يف لتشكيكه العارض اجتازمها الّلذين الفرضني إصالح إبعادة املطلوب  إلزام -
 البتّ  إىل توّصال فيها ابلّنظر األصل قاضي خيتصّ  اليت احلقوق جوهر يف  االستعجايل القاضي  إقحام شأنه من املذكور اإلذن  توجيه أنّ  ضرورة املستعجلة

 1022 .البكالوراي امتحان  يف ابألمر املعين جناح برفض  القاضي القرار شرعّية يف

 
   2012 أفريل 20بتاريخ  711769عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1014

   2012 أفريل 16بتاريخ  711782عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1015

  2012 ماي  2بتاريخ  711783عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1016

  2012 أوت  7بتاريخ  711940عدد  قضّية كم الصادر يف الاحلو  2012 أوت   16 بتاريخ 711890عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1017
   2012أوت  16بتاريخ  711920عدد  كم الصادر يف القضّيةاحل  1018
  2012سبتمرب  24بتاريخ  711915د كم الصادر يف القضّية عداحل  1019
 .  2012نوفمرب  16بتاريخ  711975كم الصادر يف القضّية عدد احل  1020
 . 2012جوان  4بتاريخ  711771كم الصادر يف القضّية عدد احل  1021
 .   2012أوت  7بتاريخ  711945كم الصادر يف القضّية عدد احل  1022
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 متنع  ا أهنّ على   الباكالوراي  إمتحان  نظام  بضبط  واملتعلق  2008 أفريل  24 يف  املؤرخ  الرتبية   وزير  قرار  من  11 الفصل  أحكام  أتويل  ميكن  ال   -
من قانون   81ل  املنصوص عليه ابلفص  الختصاصه  اإلستعجايل  اإلداري القاضي ممارسة دون  حتول أهنا  أو التقاضي  يف حلقهم للباكالوراي املرتشحني ممارسة 

 أوراق  مجيع على  اإلطالع من للباكالوراي املرتشحني بتمكني  لإلذن  كاملة  بصالحيات  هذه احملكمة ذلك أن هذا األخري يبقى حمتفظا مبوجب النص املذكور
 1023 .إداري  قرار  د وال يؤدي إىل املساس أبصل النزاع أو إىل تعطيل تنفيذ أي سم ابلتأكّ ختصهم مىت ثبت أن املطلب املقدم يتّ  اليت  اإلمتحاانت 

 جتميع  نطاق  يف  هبا  املطالبة  جيوز  اليت  األساسّية  الضماانت  إطار  يف  االمتحان  ورقة  على  االطالع  من  العارض  متكني  إىل  الرامي  الطلب  يندرج   -
 املعّدة  ابلكشوفات تضمينها  يف  أو  احتساهبا  يف غلط  أيّ  من وخلّوها  له  املسند  العدد صّحة  من والتأّكد  النجاح  عدم  أسباب على  للوقوف واملؤيّدات  احلجج 
 1024 .اإلقتضاء  عند  معطيات  من له يربز  ما  ضوء  على  لذلك  القانونّية  السبل  أنسب  وترجيح  القانوين  مركزه عن الناشئة  احلقوق  إلظهار توّصال  للغرض 

 اإلذن  يف البتّ  فإنّ  إصالحها، وإعادة اإلمتحان  أوراق على االطالع طلب برفض  يقضي صريح  إداري  قرار اخّتاذ  الرتبية  لوزارة سبق طاملا   -
 دعوى صلب فيه  البتّ  املطلوب  الّنزاع  أبصل املساس  إىل  بذلك  ويؤّدي املذكور اإلداري القرار  تنفيذ  تعطيل  إىل  حتما  يؤول أن  شأنه  من  الرّاهن  االستعجايل 

 1025 .اإلداريّة  احملكمة قانون  من  81الفصل  ومقتضيات  يتناىف  ما  وهو  العارضة  قبل من املرفوعة السلطة جتاوز 

 متكني مت  طاملا جمدية  وسيلة ل يشكّ  ال  ه فإنّ  ابألصل ميس وال إداري قرار تنفيذ  عطيل ت  إىل يفضي  ال امتحان  ورقة من التمكني طلب كان  لئن  -
 1026 . األمر الذي جيعل املطلب غري ذي جدوى   ، املادة شرح أخطاء الطالب  على املشرف  األستاذ وتوىل  امتحانه  ورقة على  االطالع من  الطالب 

 مبادئ خمتلفة:  :  السادسالفرع 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 بل وقتّية بصورة حتفظّية وسائل استصدار إطار يف البّتة ينصهر ال الثورة جلرحى النهائّية القائمة ضمن العارضة اسم إبدراج استعجاليا اإلذن   -
 لصفة العارضة اكتساب مدى يف البتّ  إىل ابلضروررة يؤول أنّه حبكم املنازعة  أصل يف الفصل وجه على أتثري له هنائي إجراء اخّتاذ إىل الواقع يف يرمي إنّه

 1027 .فيها الّنظر بصالحّية وحده األصل قاضي يستأثر اليت املسائل من تعدّ  وهي للتعويض  استحقاقها ومدى الثورة جريح

 تفيد قد إثبات وسائل تكوين إىل فحسب يهدف وإّّنا الثورة جرحى قائمات ضمن حّقه يف املقام تسجيل إبدراج املطلب يتعّلق ال طاملا  -
 1028 .قبوله اجّته فقد املنازعة،  أصل يف بّته عند املوضوع قاضي

العارض  رفض  قرار إلغاء طلب  -  من  81الفصل حّدده مثلما ابلّنظر املتعّهد االستعجايل القاضي اختصاص يتجاوز العائلّية ابملنحة متتيع 
 واخّتاذ  اإلداريّة القرارات شرعّية مدى يف البتّ  إىل االستعجايل ابلقاضي سيفضي ذلك خبالف القول أنّ  ضرورة اإلداريّة ابحملكمة املتعّلق القانون 

 1029 .األصل قاضي إىل ابلّنظر الرّاجعة  اجلوهريّة املسائل من وهي  اإلداري القرار تنفيذ تعطيل شأهنا من إجراءات
 :   معاينات : الثاينالقسم 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 
كم الصادر يف القضّية عدد  احل و  2012ديسمرب  3بتاريخ  711997كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012ديسمرب  12بتاريخ  711973كم الصادر يف القضّية عدد احل  1023

 . 2012ديسمرب  3بتاريخ  711997و  711995
 .  2012أوت  10بتاريخ  711951كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012أوت  31بتاريخ  711950كم الصادر يف القضّية عدد احل  1024
 . 2012أكتوبر  11بتاريخ  711977كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012سبتمرب  8بتاريخ  711957كم الصادر يف القضّية عدد احل  1025
 .  2012أفريل  5بتاريخ  711763كم الصادر يف القضّية عدد احل  1026
عدد   كم الصادر يف القضّيةاحلو  2012أوت   2بتاريخ  711896كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012أوت   2بتاريخ  711895كم الصادر يف القضّية عدد احل  1027

  2012أوت   2بتاريخ  711898
   2012أوت  22بتاريخ  711897عدد  كم الصادر يف القضّيةاحل  1028
  2012أوت  9بتاريخ  711946ة عدد كم الصادر يف القضيّ احل  1029
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 إداري قرار أي تنفيذ تعطيل إىل اإلستعجايل ابلقاضي تؤدي ال اليت اجملدية الوقتية الوسائل من الفين رأيهم إلبداء اخلربة ذوي تكليف  يعدّ   -
  حول حمتملة منازعة  أيّ  يف بته عند املوضوع قاضي تفيد قد إثبات وسائل تكوين إىل فحسب يهدف اوإّنّ  الحقا ينشأ قد الذي النزاع أبصل أواملساس

 1030. األصل
 ىلإ اإلستعجايل ابلقاضي تؤدي ال يتالّ  اجملدية الوقتية الوسائل من الطالب حالة تشخيص  قصد خمتص  طبيب بتعيني إستعجاليا اإلذن   يعدّ   -

 1031  .ثباتإ وسائل تكوين ىلإ فحسب يهدف اّنّ إو  الحقاأ ينش قد الذي النزاع صلأب املساس وأ اداري  قرار أيّ  تنفيذ تعطيل
 وال املنازعة أبصل مساس به ليس والدته عملّية جرّاء به الاّلحق الّسقوط نسبة وبيان  حّقه يف املقام حالة تشخيص  قصد خرباء بتعيني اإلذن -

 1032 .النزاع أصل يف بّته عند املوضوع قاضي تفيد قد إثبات وسائل تكوين إىل فحسب يهدف وإّّنا إداري، قرار أيّ  تعطيل إىل فيه الّنظر يؤّدي
 وجود من التثبت قصد الطالب بعقار املركز املاء لعداد فنية ملراقبة القانوين ممثلها شخص  يف املياه وتوزيع الستغالل الوطنية الشركة إجراء  -

 الوسائل من ويعد دالتأكّ  حالة فيه تتوفر مطلب ذلك لقاء بدفعها املطالب واملعاليم استهلكها اليت املاء كميات صحة من والتحقق العداد ذلك  يف خلل
 1033  .اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من  81الفصل أحكام ملعىن مستجيبا اجملدية الوقتية

يتّ   طلب   - يتّ اإلذن إبجراء معاينة على قطعة أرض وتسجيل عدم تنفيذ حكم إلغاء ال  ه إجراء  صف ابجلدوى طاملا أنّ سم بطابع التأكد وال 
 1034 .ميكن أن جيريه أي عدل تنفيذ دون حاجة لتدخل قضائي 

 وجود  إىل وإشارهتم للعارضة  الراجعة امليكانيكية ملعداتاب حقةالال األضرار تقدير إىل سابق استعجايل قرار  مبوجب  هلم  مأذون خرباء نتهاءإ -
 لتقدير اختصاص ذوي خرباء تكليف طلب يف املتمثل املطلب  من جيعل  االختصاص أهل من ليسوا ألهنم قيمتها  تقدير هلم يتسنّ  مل رىأخ معدات
 1035.قانون احملكمة اإلدارية وحراي ابلقبولمن  81مل يشملها االختبار السابق غري متعارض مع أحكام الفصل  اليت املعدات

 دفع مبلغ على احلساب: : القسم الثالث
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

األصلّية من طرف املستشار املقّرر ورئيس اهليئة اليت أصدرته   احلكم  نسخة إمضاء يتمّ  مل أنّه إالّ بتدائية  اإل القضّية يف ابحلكم الّتصريح متّ  لئن  -
مطلب   تقدي  اتريخ يف املتعّهدة االبتدائّية الّدائرة لدى املنشورة  حكم يف القضّية معه تكون  مبا،  اإلداريّة من قانون احملكمة  53طبقا ألحكام الفصل  

 1036  بتدائية.ويكون املطلب من اختصاص الدائرة اال  ،دفع مبلغ على احلساب
 حول ةجديّ  منازعة وجود وعدم دالتأكّ  عنصر رتوفّ  على احلساب على ماليا مبلغا لدائنه يدفع أبن  املدين إبلزام إستعجاليا يتوقف اإلذن   -

 1037  .هبا تعهدت اليت الدائرة لدى منشورة تزال ال القضية تكون  أن  ضرورة مع الدين صلأ
ابلّسقوط يكتسي صبغة هنائّية   سكناها حملّ  هتدد اليت اإلخالالت رفع قصد مستعجلة أشغال بعنوان  مايل مبلغ من املّدعّية بتمكني اإلذن   -

 اإلدارية احملكمة قانون من 81 الفصل معىن على االستعجالية املاّدة يف يت تقرتن هبا الوالية املعقودة للقاضي اإلداريتتجاوز مفعول الوسائل الوقتية الّ 
يف أحقّية احلصول  البتّ  إىل توّصال فيها الّنظر أبمر األصل قاضي خيتصّ  اليت احلقوق جوهر يف االستعجايل القاضي  إقحام إىل ابلّضرورة يؤول أنّه حبكم

 1038. على املبلغ املايل 

 
  2012ديسمرب  10 بتاريخ 712009كم الصادر يف القضّية عدد احل  1030
عدد   كم الصادر يف القضّيةاحلو  2012ديسمرب  10بتاريخ  712032كم الصادر يف القضّية عدد احلو  2012ديسمرب  10بتاريخ  712005كم الصادر يف القضّية عدد احل  1031

  2012أوت   2بتاريخ  711894
   2012 ماي 15بتاريخ  711881عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1032
  2012 أوت  3بتاريخ  711693القضّية عدد كم الصادر يف احل  1033
   2012 مارس 29بتاريخ  711761عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1034
   2012 أفريل 16 بتاريخ 711782عدد  قضّيةالصادر يف الكم احل  1035
  2012 جويلية 13بتاريخ  711934عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1036
  2012 ديسمرب  12بتاريخ  711974عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1037
   2012 جوان 22بتاريخ  711877عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1038
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 وإذا جّدية منازعة موضوع وليس املقدار ومعلوم وحمّدد اثبت دين وجود تبنّي  كّلما احلساب على مايل مبلغ دفع  لطلب االستجابة يتجه  -
 1039 .احلساب على منه مبلغ دفع  املطلوب للدين املتأّكدة الّصبغة أخرى جهة من ثبتت

 حقّ  يف  يغرّي  أن  شأنه من  اإلذن ذلك أنّ  إالّ  العاّمة اخلزينة من  سحبه املراد املبلغ على  احلصول يف العارضة لفائدة حقّ  وجود  ثبت لئن  -
 العارضة تدل مل طاملا املطلوبة للّشروط مستجيب غري املطلب معه يكون  مبا إقصاء، دون  مجيعا ورثة ال لفائدة صدر  ابلتعويض  احلكم أنّ  ضرورة موجود
 1040 .لفائدهتم  املؤّمن املبلغ لسحب املذكورين الورثة بقّية قبل من بتوكيل

احملكوم هبا لفائدته قصد خالص ديونه، فقد اجّته   املبالغ حساب على مبلغ على للتحصيل للطالب ملّحة حاجة تظهر  امللفّ  أوراق أنّ  طاملا  -
 1041 ه.قبول مطلب

 بضبط حجم صراحة الفالحّية للتنمية اجلهويّة املندوبّية إقرار أنّ  إالّ  منازعة حملّ  الصفقة موضوع الفعلّية املغروسة املساحات تشّكل لئن  -
 على وحفاظا ومعاقديها اإلدارة بني التعاقدية الوضعيات استقرار إمببد عمال احلساب على مبلغ طلب يف حمّقا العارض جيعل املشّجرة املساحات
 1042  .الصفقة مشروع أشغال إجناز استمرارية

 :  طلب نسخة تنفيذية اثنية من حكم :  القسم الّرابع 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 فقدان  أنّ   سيما،  التنفيذ  قبل للحكم األوىل التنفيذية النسخة فقدان  ثبت  طاملا اثنية تنفيذية نسخة على احلصول مطلب قبول يتعنّي   -
  1043. حقه على لفائدته احملكوم حصول مكانيةإ دون  حيول التنفيذ قبل تلفها وأ للحكم األوىل التنفيذية النسخة

 تسليما يعد ما وهو ه يف ذلكمطلب بشأن  ملحوظاهتا إبداء عن اإلدارة أحجمت طاملا ،اثنية  تنفيذية نسخة على احلصول مطلب قبول تعنيي -
 1044 .التنفيذ عدم من العارض به متسك ما بصحة منها

 
   2012 جوان 28بتاريخ  711907عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1039

  2012 جويلية 12بتاريخ  711916عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1040

  2012 جويلية 13بتاريخ  711934عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1041

  2012 أكتوبر 11بتاريخ  711952عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1042

   2012 أكتوبر 9بتاريخ  721224عدد  قضّيةكم الصادر يف الاحل  1043

  2012 أكتوبر  31بتاريخ  711962الصادر يف القضّية عدد  اإلبتدائياحلكم   1044
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املبادئ املقررة يف ماّدة أتجيل وتوقيف التنفيذاخلامس : العنوان   

 :  القضائية القرارات  و  األحكام تنفيذ  وقيف ت:  القسم األّول 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 1045. امللف أّن القرار القضائي املطلوب توقيف تنفيذه قد نّفذ مطلب توقيف التنفيذ غري ذي موضوع إذا ثبت من أوراق يصبح -
 عليه كانت  ما  إىل احلالة  إرجاع  وصعوبة  اجلدية  األسباب  مها  شرطني على  القضائية  األحكام  تنفيذ توقيف  لطلب تتوقف اإلستجابة  -

 1046.  التنفيذ قبل
الرجوع ابلوضعية إىل ما كانت عليه قبل   استحالة إىل يؤدي أن  شأنه من فيه املطعون  االستئنايف احلكم تنفيذ أن  امللف أوراق من يربز مل إذا  -

 1047إجرائه أو أن يفضي إىل نتائج يصعب تداركها فإّن مطلب توقيف التنفيذ يكون مآله الرفض.  
يتضّمن أسا التنفيذ  توقيف يّتجه رفض مطلب  - الطالب األضرار اجلسيمة إذا مل  يقّدم  تنفيذه ومل  توقيف  املراد  املوّجهة للحكم  الطّعن  نيد 

 1048.  الناجتة عن التنفيذ
 الرامي لتعقيب فإّن الطلباب ولو الطعن أوجه من وجه أي تقبل  وال حتفظية صبغة هلا أو أتجيله بتوقيف التنفيذ الصادرة طاملا أّن القرارات  -

 .1049الرفض يكون مآله التنفيذ أتجيل قرار يف إعادة الّنظر إىل

 أتجيل تنفيذ القرارات اإلداريّة: :    الثّاينالقسم 
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 من بطلب التأكد صورة يف هبا أيذن  أن  اإلدارية للمحكمة األول للرئيس ميكن اليت العاجلة التحفظية التدابري ضمن التنفيذ أتجيل يندرج  -
 .1050إجراءات املواجهة استيفاء بعد التنفيذ توقيف مطلب يف البت يتم ريثما وذلك دونه أو األطراف

التنفيذ   توقيف مطلب يف البت مبجرد تنتهي آاثره أن  كما عنه يستقل وال التنفيذ توقيف مطلب يف ينصهر حتفظي إجراء هو التنفيذ أتجيل  -
 .1051استيفاء إجراءات املواجهة بعد 

التنفيذ،  توقيف مطلب يف البت مبجرد تنتهي آاثره أن  كما عنه يستقل وال التنفيذ توقيف مطلب يف ينصهر حتفظي إجراء هو التنفيذ أتجيل  -
   .1052التنفيذ  توقيف إطار وخارج مستقلة بصفة إذا قّدم املطلب هذا رفض  يتجه فإنه وابلتايل

   .1053توقيف التنفيذ  مطلب يف للبت سبب أي اضمحالل فيها خيشى اليت التنفيذ ابحلالة بتأجيل اإلذن  عليها املوقوف التأكد حالة تتعلق -
   .1054توقيف التنفيذ  مطلب يف للبت سبب أي اضمحالل فيها يؤذن به يف احلاالت اليت خيشى احتفظي االتنفيذ إجراء ميّثل أتجيل -

 
 2012أفريل  19بتاريخ  414280 القرار الصادر يف القضّية عددو  2012ماي  23بتاريخ  434360 القرار الصادر يف القضّية عدد  1045
  القرار الصادر يف القضّية عدد   و   2012جويلية    26بتاريخ    434595  القرار الصادر يف القضّية عدد  و  2012جويلية    6بتاريخ    434507  القرار الصادر يف القضّية عدد  1046

 2012أوت  21بتاريخ  434655
عدد 1047 القضّية  يف  الصادر  عددو   2012  جانفي  4بتاريخ    434050  القرار  القضّية  يف  الصادر  عددو   2012  ماي  25بتاريخ    434369  القرار  القضّية  يف  الصادر    القرار 

 2012جوان   7بتاريخ  434415
 2012ماي  23بتاريخ  434360 القرار الصادر يف القضّية عدد  1048
 2012 جوان 4بتاريخ   464361القرار الصادر يف القضية عدد   1049

 2201 فيفري 23ت  بتاريخ  414212القرار الصادر يف القضية عدد   1050

 2201 جانفي 12ت  بتاريخ  414133القرار الصادر يف القضية عدد   1051

 2201 أوت 23ت  بتاريخ  414830القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 جوان 22ت  بتاريخ  414489القرار الصادر يف القضية عدد   1052

 2201 ماي 18ت  بتاريخ  414411القرار الصادر يف القضية عدد   1053
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 تداركها يصعب نتائج يف له يتسبب أن  يقضي إبلغاء ترخيص مسند لطالب للرتسيم مبعهد حتضريي للدراسات اهلندسيةتنفيذ قرار  من شأن  -
اإلجباري يف كل الدروس وهو ما جيعل عنصر التأكد املنصوص عليه ابلفصل  احلضور من به الدراسات نظام يتطلبه وما ابملعهد الدروس انطالق ابعتبار

 .1055متوفرا 40
إمسها ابلقائمة  من شأ  - التسجيل على موقع مؤسسة جامعية على شبكة األنرتانت رغم وجود  طالبة من  بعدم متكني  يقضي  قرار  تنفيذ  ن 

قانون  من   40 ابلفصل عليه املنصوص  التأكد عنصر النهائية للمقبولني أن حيول دون مواصلتها للتسجيل ابملرحلة الثالثة ومواصلة دراستها وهو ما جيعل
    1056.متوفرا اإلدارية احملكمة

 .1057متوفرا   40جيعل عنصر التأكد املنصوص عليه ابلفصل  الدراسية  السنة  من  الثالث الثالثي امتحاانت مع  الرفت قرار تزامن -
 التأكد  عنصر جيعل مما االمتحاانت إجراء فرصة كتفويت تداركها يصعب نتائج حدوث يف للتلميذ يتسبب أن  شأن قرار رفت من معهد من -

  .1058اإلدارية احملكمة قانون  من  40الفصل معىن على متوفرا
التسجيل مبؤسسة جامعية من شأن   - طالبة من  يقضي حبرمان  قرار  ما جيعل اجتياز حيرمها من أن  تنفيذ   التأكد عنصر االمتحاانت وهو 

 .1059متوفرا  اإلدارية احملكمة قانون  من  40ابلفصل عليه املنصوص
ورد    - هلذالئن  الرئيسية  الدورة  فوات  بعد  الباكالوراي  امتحان  تلميذ الجتياز  ترسيم  قرار رفض  تنفيذ   يزال ال فإنه االمتحان  مطلب أتجيل 

شأن القرار املطعون فيه أن يفوت عليه فرصة إجراء االمتحان لدورة   من ألنه اإلدارية احملكمة قانون  من 40 الفصل معىن على التأكد صيغة يكتسي
 .1060املراقبة 

 خطر العمومية، ابألموال املساس إىل إضافة عنه ينجر أن  وابحثا مساعدا أستاذا بوصفه املدعي ومنع خمرب بغلق قرار يقضي تنفيذ من شأن  -
 عدم ثبت إذا  الفكرية حبقوقه املساس إمكانية على  عالوة العارض، يباشرها اليت للتجارب إرابك وكذلك املستعملة املادة طبيعة إىل املؤسسة ابلنظر  على

 قانون  من 40 ابلفصل عليه املنصوص  التأكد عنصر جيعل وهو ما املذكور ابملخرب واملوجودة بنشرها يقم مل اليت العلمية واألحباث الدراسات اسرتجاعه
 .1061متوفرا  اإلدارية احملكمة

 جتاه كالتزاماهتا أبنائهم استقبال يف  عليها  اعتمدوا الذين حرفائها  جتاه املدعية التزامات على أتثري من  حمضنة  لقرار غلق ملا  ابلنظر  -
  1062.متوفرا يغدو اإلدارية احملكمة قانون  من   40ابلفصل عليه املنصوص التأكد عنصر  فإن  وعملة أعوان  من مساعديها 

 جيعل عنصر مما تداركها يصعب نتائج للمّدعي يف يتسبب أن شأن تنفيذ قرار يقضي بفسخ اتفاقية استغالل وقيت للملك العمومي من   -
  1063.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل 

التأكد  جيعل عنصر مما تداركها يصعب نتائج يف يتسبب أن شأن تنفيذ قرار يقضي إبسقاط حق شركة يف كامل الضيعة املسّوغة هلا من   -
  1064.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40املنصوص عليه ابلفصل 

من   40التأكد قائما على النحو املنصوص عليه ابلفصل   عنصر جيعل مما تداركها يصعب نتائج يف يتسبب أن  من شأن تنفيذ قرار هدم بناء  -
 .1065القانون املتعلق ابحملكمة اإلدارية 

 
 2201 سبتمرب 13ت  بتاريخ  414882القرار الصادر يف القضية عدد   1054
 2201 أكتوبر 9ت  بتاريخ  415008القرار الصادر يف القضية عدد   1055
 2201 سبتمرب 13ت  بتاريخ  414882القرار الصادر يف القضية عدد   1056
 2201 جوان 1ت  بتاريخ  414490القرار الصادر يف القضية عدد   1057
 2201 فيفري 23ت  بتاريخ  414212القرار الصادر يف القضية عدد  و 2201 جوان 13ت  بتاريخ  414138القرار الصادر يف القضية عدد   1058
 2201 ماي 18ت  بتاريخ  414411القرار الصادر يف القضية عدد   1059
 2201 جوان 23ت  بتاريخ  414552القرار الصادر يف القضية عدد   1060
 2201 جوان 4ت  بتاريخ  414492ر يف القضية عدد القرار الصاد  1061
 2201 مارس 28ت  بتاريخ  414270القرار الصادر يف القضية عدد   1062
 2201 ماي 15ت  بتاريخ  414403القرار الصادر يف القضية عدد   1063
 2201 نوفمرب 21ت  بتاريخ  415239القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 أوت 23ت  بتاريخ  414837القرار الصادر يف القضية عدد   1064
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من   40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر  مما تداركها يصعب نتائج يف يتسبب أن إبزالة ابب حديديشأن تنفيذ قرار يقضي  من  -
  1066.قانون احملكمة اإلدارية متوفرا

 تداركها، وهي عدم إمكانية النفاذ إىل الطابق العلوي، يصعب نتائج  للمّدعي يف يتسبب أن  شأن تنفيذ قرار يقضي إبزالة مدارج حديدية من -
  1067.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر مما

مناظرة من  - يف  للمشاركة  املّدعي  ترّشح  برفض  يقضي  قرار  تنفيذ  له أن  شأن  مما يصعب نتائج يف يتسبب  عنصر تداركها  التأكد   جيعل 
  1068.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40املنصوص عليه ابلفصل 

التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر تداركها مما يصعب نتائج يف يتسبب له أن  شأن تنفيذ قرار يقضي بنقلة عون من مركز عمله من  -
  1069.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40

التأكد املنصوص عليه ابلفصل  جيعل عنصر تداركها مما يصعب نتائج يف يتسبب له أن  عفاء عون من مهامهشأن تنفيذ قرار يقضي إب من  -
  1070.من قانون احملكمة اإلدارية متوفرا 40

 تنفيذ القرارات اإلداريّة:  وقيف ت: الثّالثالقسم 
 املبادئ املتعّلقة ابإلختصاص واجلوانب الّشكلّية واإلجرائية: : الفرع األّول

 : املبادئ املّتصلة ابختصاص قاضي توقيف التنفيذ  :الفقرة األوىل

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
 .1071األصل يف يهاف ابلنظر احملكمة ختتصّ  اليت النزاعات إالّ  تنفيذال توقيف مادة يف اإلدارية احملكمة تشمل والية ال -
 .1072إلغائيا  اإلداري القاضي والية إىل خاضعا املطلب موضوع اإلداري القرار يكون  أن  التنفيذ بتوقيف اإلذن مطلب  يف النظر شروط  من -
قانون احملكمة اإلدارية توقيف تنفيذ املقررات اإلدارية  من    39يشمل اإلختصاص املوكول للرئيس األول يف مادة توقيف التنفيذ طبقا للفصل    -

 .1073القابلة للطعن بدعوى جتاوز السلطة أمام احملكمة اإلدارية
 .1074تلقائيا  ولو احملكمة تثريها اليت العام النظام متعلقات من اإلختصاص تعّد مسألة -
وقيف تنفيذ تنبيه ابخلروج من حمل عسكري النتهاء الصفة طاملا أّن خيرج عن اإلختصاص املوكول للرّئيس األّول للمحكمة اإلدارية طلب ت  -

 .1075الّنزاع األصلي ال يندرج ضمن والية قاضي اإللغاء 
النزاع- يعترب  املنقولة   مسائل يف التثبت يقتضي فيه النظر أنّ  ضرورة إداراي نزاعا ابملصادرة املتعلق ال  والعقارية تتعلق ابمللكية اخلاصة لألموال 

 .1076وبطرق اكتساهبا اليّت ترجع لوالية القاضي العديل 
 

القرار الصادر يف القضية  و  2201 مارس 22ت  بتاريخ  414265القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 جانفي 24ت  بتاريخ  414155القرار الصادر يف القضية عدد   1065
 2012 جوان 12ت  بتاريخ  414527عدد 

 2201 جوان 2ت  بتاريخ  414440القرار الصادر يف القضية عدد   1066
 2201 نوفمرب 12ت  بتاريخ  415142القرار الصادر يف القضية عدد   1067
 2201 نوفمرب 12ت  بتاريخ  415142القرار الصادر يف القضية عدد   1068
 2201 أفريل 21ت  بتاريخ  414347القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 أفريل  16ت  بتاريخ  414307القرار الصادر يف القضية عدد   1069
 2201 أفريل  21ت  بتاريخ  414342القرار الصادر يف القضية عدد   1070
 2201 ماي 17بتاريخ  414317عدد   ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 مارس 13بتاريخ   414175القرار الصادر يف القضية عدد   1071
عدد    ةالقرار الصادر يف القضيو   2201  أفريل  14بتاريخ     414260القرار الصادر يف القضية عدد    و  2201  ديسمرب  25بتاريخ    415290عدد    ةالقرار الصادر يف القضي    1072

 . 2012 أفريل 24بتاريخ  414278
 . 2201 ماي 10بتاريخ  414319عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1073
 . 2201 أفريل  17بتاريخ  414262عدد  ة ضيالقرار الصادر يف الق   1074
 . 2201 جانفي 23بتاريخ   414085القرار الصادر يف القضية عدد   1075
القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  أوت   16بتاريخ     414517القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  أوت  16بتاريخ     414513القرار الصادر يف القضية عدد     1076

 . 2012 أوت 16بتاريخ   414521
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األعمال   مل يـُّتخذ القرار املتعّلق إبسناد منح ألعضاء اجمللس الوطين التأسيس يف إطار مهام اجمللس التأسيسية أو التشريعية أو غريها من سائر  -
 مببدإ تفريق السلط، وإّّنا هو من صميم أعمال التصّرف املرتبطة ابلتنظيم اإلداري واملايل املّتصلة هبا واليت خترج بطبيعتها عن والية القاضي اإلداري عمال

   .1077العديل  طاملا أنّه صدر بصفة فردية وأصلية عن رئيس اجمللس، ممّا يكسبه الصبغة اإلدارية على غرار القرارات التنظيمية املتعلقة مبرفق القضاء
 الصادرة اإلجراءات أو القرارات تعترب أن  حبال ميكن وال والتجاري املدين القانون  ألحكام خاضعة جتارية مؤسسات البنكية متّثل الشركات  -

 اليت  التنفيذ توقيف مطالب يف ابلنظر  خمتص  غري اإلدارية للمحكمة االول الرئيس معه يكون  الذي األمر السلطة، بتجاوز للطعن قابلة إدارية قرارات عنها
 .1078بشأهنا  ترفع

للوظيفة  ال الذين وأعواهنا العمومية املنشآت بني القائمة النزاعات يف  ابلنظر اإلدارية احملكمة ختتص  ال  - العام  األساسي  للنظام  خيضعون 
 .1079العمومية وال يرجعون ابلنظر هلذه احملكمة مبقتضى القانون 

 اعتبارا والغري والتجارية الصناعية دأب عمل هذه احملكمة على استبعاد نظرها يف النزاعات الناشئة بني املؤسسات العمومية ذات الصبغة  -
 املتعلق 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من الثاين الفصل مقتضيات صريح طبق العديل القضاء هازجل  صراحة املشرع أسندها لكوهنا نزاعات

 .1080اإلختصاص  لتنازع جملس وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم بني اإلختصاص بتوزيع
 من الثانية الفقرة أبحكام أعوانه عن اختصاص احملكمة اإلدارية عمالوأحد   التكوين وهندسة املكونني لتكوين الوطين خيرج النزاع بني املركز  -

 لتنازع جملس وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم بني اإلختصاص بتوزيع املتعلق 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من جديد 2 الفصل
 1081.2003  فيفري  15يف املؤرخ  2003لسنة  10عدد األساسي القانون  قتضىمب تنقيحه متّ  كما اإلختصاص
خاضعني للنظام األساسي العام   غري أعواهنا وأنّ  إدارية صبغة تكتسي  ال عمومية مؤسسة للسياحة التونسي الوطين الديوان  أنّ  ثبت طاملا  -

العدلية عمال يغدو من اختصاص احملاكم  الديوان وأحد أعوانه  النزاع بني هذا  العمومية فإّن   من جديد 2 الفصل من األوىل الفقرة أبحكام للوظيفة 
 متّ  كما اإلختصاص لتنازع جملس وإحداث اإلدارية واحملكمة العدلية احملاكم  بني اإلختصاص بتوزيع املتعلق 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون 
 2003 .1082فيفري  15يف املؤرخ  2003لسنة  10عدد األساسي القانون  مقتضى تنقيحه

 مقتضيات إىل خيضعون  ال أعوانه وأن  عمومية منشآت تعترب اليت اإلدارية غري العمومية املؤسسات قبيل يعّد من للربيد الوطين الديوان  إن   -
 .1083اإلدارية احملكمة إىل ابلنظر يرجعون  وال العمومية للوظيفة العام األساسي النظام

 لكوهنا اعتبارا والغري والتجارية الصناعية الصبغة ذات العمومية املؤسسات بني الناشئة النزاعات يف نظرها استبعاد على  احملكمة عمل  دأب  -
 جوان    3 يف املؤرخ 1996 لسنة 38 عدد األساسي القانون  من الثاين  الفصل صريحل طبقا العديل القضاء جلهاز صراحة املشرع أسندها نزاعات

 .1084احملاكم العدلية واحملكمة اإلدارية اإلختصاص بني  بتوزيع واملتعلق 1996
 يكون  بشأنه القائم النزاع يف النظر إختصاص  فإن  إدارية سلطة يف املادة اإلدارية عن صادر قرار تنفيذ توقيف إىل يرمي املطلب أن  طاملا  -

 .1085اإلدارية احملكمة إىل ابلنظر راجعا

 
  ديسمرب  17بتاريخ  415200عدد  ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 أكتوبر 18بتاريخ  414828و 414827و 414856و  414825عدد  ااي يف القض   ةالصادر   اتالقرار   1077

2012 . 

 . 2201 جانفي 28بتاريخ  414162و  414158عدد  تني القرار الصادر يف القضيّ   1078

 . 2201 ديسمرب  3بتاريخ  415193عدد  ة القرار الصادر يف القضيّ   1079

 . 2201 فيفري 28بتاريخ  414145عدد   ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 فيفري 28بتاريخ  414144عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1080

 . 2201 أفريل  14بتاريخ   414260القرار الصادر يف القضية عدد   1081

 2201 جانفي 28بتاريخ  414119عدد  ة لقرار الصادر يف القضيّ وا 2201 جانفي 28بتاريخ  414118عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1082

 2201 أكتوبر 29بتاريخ  415001عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1083

 2201 جوان 6بتاريخ  414379عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1084

 2201 مارس 28بتاريخ  414208عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1085
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 اإلدارية للمحكمة استثنائية  بصفة وخّول وأعواهنا العمومية املنشآت  بني القائمة النزاعات يف النظر ابختصاص  العدلية احملاكم املشرع أفرد  -
 احملكمة لنظر يرجعون  أو العمومية للوظيفة العام األساسي للنظام خيضعون  العمومية املنشأة أعوان أنّ  ثبت كلما النزاعات من الصنف هذا يف النظر

 .1086القانون  مبوجب
موضوع املطلب الطعن يف قرار أتدييب صادر عن منشأة عمومية ضد أحد أعواهنا وأنّه ال يوجد أي نص قانوين خيضع أعوان هذه  إذا كان    -

 اختصاص عن خارجا يكون  املطلب يف النظر فإنّ  اإلدارية احملكمة اختصاص من املنشأة للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية أو جيعل نزاعاهتم معها
 .1087اإلدارية  احملكمة

 اإلدارية احملكمة اختصاص منها يستفاد أحكاما 2011 سنة بعنوان  العمومي ابلقطاع لإلنتداب استثنائية أبحكام املتعلق املرسوم يتضّمن مل-
 .1088والغاز  للكهرابء التونسية الشركة لفائدة االنتداب مبناظرات املتعلقة النزاعات يف

فإنّ  عمومية، منشأة هي قفصة فسفاط شركة إنّ   - ينشأ النزاع وابلّتايل  القاضي  الغري وبني بينها الذي  إختصاص  مندرج ضمن  يغدو غري 
 .1089اإلداري

 الوظيفة قانون  إىل خاضعني غري أعوانه وأن  عمومية منشأة ويعترب إدارية صبغة تكتسي ال عمومية مؤسسة ابلصادرات النهوض مركز أنّ  طاملا -
 .1090احملكمة هذه اختصاص  دائرة عن خارجا يكون  النزاع القائم بينه وبني أحد أعوانهفإن  العمومية،

 فإنّ  لذلك وتبعا الوطين القانوين النظام ولسيادة الداخلي للقانون العام يقتصر نظر احملكمة اإلدارية على األعمال والوقائع واحلاالت اخلاضعة -
 .1091التونسية  ابلبالد الدولية أو األجنبية اهليئات عن الصادرة القرارات شرعية مراقبة اىل ميتدّ  ال نظرها

 يتعلق ال أنه ضرورة اإلدارية ابحملكمة املتعلق القانون  من الثالث الفصل معىن على إداراي القاضي بطرد عضو من مجعية مقررا اليعّد القرار  -
امتيازات السلطة العامة واإللتزامات غري املعهودة يف القانون  من العام القانون  أساليب له املصدرة اجلهة انتهاج يعكس وال عمومي مرفق تسيري أو بتنظيم
 .1092اخلاص 

ت   - اليت  النزاعات  العامة أو صالحية تسيري مرفق عام وابلتّايل خترج  السلطة  امتيازات  اليت ليست هلا  اهلياكل اخلاصة  النقاابت من  نشأ  تعترب 
 .1093خرطيها أو الغري، من جهة أخرى، عن نظر احملكمة اإلداريةبينها، من جهة، وبني من 

 االنتخابية ابلعمليات املرتبطة تكون النزاعات املتعلقة ابلنقاابت واملنظمات املهنية خاضعة  إىل أحكام جملة الشغل فضال عن أن املسائل  -
 .1094األساسية  قوانينها تضبطها هبا املتعلقة

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة مهنية لألعراف وهو خاضع بصفته تلك إىل أحكام جملة الشغل كما  يعترب اإلحتاد    -
تضبطها قواني  اليت  املذكور ختضع بدورها إىل اإلجراءات  التابعة لإلحّتاد  القطاعية  الغرف اجلهوية  املتعلق ابنتخاب أعضاء  الّنزاع  .1095نها األساسية أّن 

  

 
 2201 أوت 6بتاريخ  414660عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1086

 2201 أوت 6بتاريخ  414660عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1087

 2201 ديسمرب 31بتاريخ  415233عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1088

عدد   ة القرار الصادر يف القضيو  2201 نوفمرب  16بتاريخ  414989عدد   ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 نوفمرب  16بتاريخ  414986عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1089
 2012 نوفمرب 16بتاريخ  414995

عدد   ة القرار الصادر يف القضيو  2201 نوفمرب  16بتاريخ  414989عدد   ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 نوفمرب  16بتاريخ  414986عدد  ة الصادر يف القضي القرار  1090
 2012 نوفمرب 16بتاريخ  414995

 2201 أفريل  26بتاريخ  414258عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1091

 2201 جوان  23بتاريخ  414407عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1092

 2201 نوفمرب 6بتاريخ  415032عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1093

 2201 أفريل  17بتاريخ  414262عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1094

 2201 أفريل  17بتاريخ  414262عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1095
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 .1096ابعتبارها تعد من أشخاص القانون اخلاص الرايضية اجلمعيات بتسيري املتعلقة النزاعات اختصاص احملكمة اإلدارية ضمن تدخل ال -
احملكمة    - والية  ضمن  الغري  مع  أو  حرفائها  مع  أو  أعواهنا  مع  سواء  خاصة،  شركة  هي  اليت  الكليل،  أم  امسنت  شركة  نزاعات  تدخل  ال 

 .1097اإلدارية
 .1098نزاع الذي ال ينفصل موضوعه عن عمليات استخالص املعاليم الديوانية عن مرجع نظر احملكمة اإلداريةخيرج ال -
 على تعاقدية عالقة مبناسبة الصادرة اإلنفرادية اإلدارية ابملقررات املتعلق إلغائيا اختصاصها جمال يف تقتصر أن  على احملكمة هذه عمل جرى  -

 أهّنا إىل اعتبارا العقد بنود إىل تستند  اليت املقررات من غريها إىل ميتد وال وترتيبية قانونية أحكام إىل اختاذها عند اإلدارة  فيها تستند اليت املقررات يف النظر
 لإلرادة القانونية النتائج برتتيب اإلتفاق املربم مع اإلدارة وهي تبعا لذلك جزء ال يتجزء من العالقة التعاقدية وأّن قرار الفسخ حبكم اتصاله عن تنفصل ال

 والرتاتيب، ابلقوانني العمل إبجراء ذلك يف يقرتن  أن  دون  ملقتضياته، وتنفيذا  شروطه إىل ابإلستناد الغرض يف املربم العقد هبا الناطق للطرفني املشرتكة
املقررة  احرتام عند التوقف يفرتض سالمتها من التحقق أنّ  ضرورة العقد جوهر  عن تنفصل ال اليت التعاقدية اإلجراءات قبيل من يكون  اإللتزامات 

 .1099مبقتضاه 
 يكون وأن  إدارية سلطة عن صادرا إداراي فيه املطعون  القرار يكون أن  يتعني السلطة جتاوز دعوى تقبل حىت أنه وقضاء فقها املستقر من  -

 منزلة يتنزل وال العقود فئة من النزاع حمل العمل كان  وطاملا أبحكامه، وتبعا لذلك للمخاطب القانوين املركز يف يؤثر أن  شأنه ومن إنفراداي وتنفيذاي
 .1100التنفيذ  توقيف قاضي أنظار عن خارجا يكون  تنفيذه توقيف إىل الرامي املطلب فإن  ابإللغاء للطعن القابلة اإلنفرادية اإلدارية املقررات

 ختضع وال العقد جوهر عن تنفصل ال اليت التعاقدية اإلجراءات قبيل من تعدّ  اإلدارية العقود فسخ قرارات أنّ  وقضاء فقها عليه املستقر من  -
 .1101القضاء الكامل وال يستقيم ترتيبا عليه أن تكون موضوع مطلب يف توقيف التنفيذ  نطاق يف تندرج وإّّنا اإللغاء قضاء والية إىل شأهنا يف املنازعة

 بغية عمومي مرفق تسيري  يف املتعاقد تشريك استهدف إذا إالّ  إداراي عقدا األفراد  وأحد عمومي معنوي شخص  بني املربم يعترب العقد ال  -
 انتهاج يف اإلدارة نّية عن تنبئ واليّت  اخلاص القانون  يف املألوفة غري اإلستثنائية الشروط من شرطا بنوده تضمنت إذا أو احتياجاته وحتقيق أغراضه خدمة

  .1102العام  القانون  أسلوب
يتضمن بنودا استثنائية غري مألوفة   وال عمومي مرفق تسيري يف املتعاقد تشريك إىل يهدف ال والبلدية العارض بني املربم  الكراء عقد أنّ  طاملا  -

  .1103يف القانون اخلاص فإنه يعترب عقدا من عقود القانون اخلاص 
الختصاص القضاء العديل وخترج عن   ترجع اخلاص البلدي امللك يف التصرف عن املتولدة النزاعات أنّ  على احملكمة هذه قضاء فقه  استقر  -

 .1104مرجع نظر احملكمة اإلدارية 
يندرج توقيف املطلوب القرار إذا كان   -  شراء يف األولوية حبق املتعلقة األحكام وتطبيق اخلاص الدولة ملك يف التصرف نطاق يف تنفيذه 

 اختصاص فإّن الّنظر فيه خيرج عن   التونسية، للبالد العقارية الوطنية الشركة يف ممثلة للدولة ملكا وأصبحت األجانب ملك على كانت اليّت  العقارات
 .1105القاضي العديل  اختصاص ضمن احملكمة ويندرج هذه

 
 2201 ماي 17بتاريخ  414317عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1096
 2201 جويلية 28بتاريخ  414605عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1097
 2201 ديسمرب 19بتاريخ  415256عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1098
 2201 أوت 29بتاريخ  414656عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1099
 2201 نوفمرب  14بتاريخ  415089عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1100
 414628عدد    ةالقرار الصادر يف القضيو   2201  أوت  10بتاريخ    414627عدد    ةالقرار الصادر يف القضيو   2201  أوت  21بتاريخ    414619عدد    ةالصادر يف القضي   1101

 2012 أوت 10بتاريخ 
 2201 جويلية 11بتاريخ  414511عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1102
 2201 جويلية 11بتاريخ  414511عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1103
 2201 جويلية 11بتاريخ  414511عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1104
 2201 أوت 9بتاريخ  414566عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1105
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األنظمة القانونية للجراايت وللضمان اإلجتماعي اليت عهد القانون يندرج النزاع املتعلق بتصفية جراية التقاعد ضمن النزاعات املتعلقة بتطبيق  -
 .1106مهّمة البّت فيها للقاضي العديل 

 :  املبادئ املّتصلة ابجلوانب الّشكلّية واإلجرائية :  الفقرة الثانية
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 .1107موحد  بقرار فيهما توقيف التنفيذ يف األطراف واملوضوع والسبب فإنّه يّتجه، ضماان حلسن سري القضاء، ضمهما والبتد مطلبا إذا احتّ  -
احملكمة اإلدارية فإنه يتجه اإلستجابة  قانون من  32 الفصل  من  الثانية  الفقرة  ألحكام  ومطابقا  عباراته  يف  صرحيا  الطرح  مطلب  جاء  إذا   -

 .1108له
 حني إىل وذلك ضده صدرت  من على اإلدارية  القرارات حتدثها  قد  اليت السلبية  اآلاثر من للحد حتفظيا  إجراء  التنفيذ  توقيف  يعترب -

 .1109األصلية  ابلدعوى القيام آجال انقضاء أو املنازعة أصل يف الفصل 
 اليت السلطة جتاوز دعوى استيفاء عند الوقوف يقتضي التنفيذ لتوقيف الرامية املطالب يف النظر فإنّ  لألصل، الفرع تبعية مببدأ اقتضاء -

 .1110عنها  تتفرع  اليت  األصلية الدعوى ابعتبارها القانونية  لإلجراءات ترفع إللغائها
سابقية تقدي األصلية فإن   الدعوى تقدي  آجال  انقضاء حني إىل التنفيذ بتوقيف اإلذن  إمكانية احملكمة قانون  من 39 الفصل أجاز طاملا  -

 .1111الدعوى املذكورة ال متثل شرطا ضروراي لقبول مطلب توقيف التنفيذ شكال 
استجالءها من كافة أوراق امللف   منه تستوجب استقرائية سلطة من به يتمتع ما نطاق يف  اإلداري  القاضي إىل الدعوى مناط حتديد يعود  -

 .1112وخاصة من الطلبات املتقدم هبا 
 .1113إلغائيا  فيه احملكمة نظر حني إىل تنفيذه تعطيل إداري يف قرار تنفيذ توقيف طلب  من تتمّثل الغاية -
 القضاء ألحكام الكافة إذعان  توجب اليت القانون  دولة مقتضيات نطاق يف اإلدارة على حممول واجب التنفيذ توقيف قرار تنفيذ إنّ  -

بتنفيذ احلكم الصادر ضدها سببا من شأنه أن يربر النظر جمددا يف   اإلدارة إسراع عدم تعترب أن  تلك واحلالة للمحكمة وليس معقولة، آجال يف وتنفيذها
 .1114مطلب توقيف التنفيذ املتعلق بنفس القرار

اإلدارية املعنية اليت يتعني عليها   للجهة تبليغها من انطالقا التنفيذية ابلقوة توقيفه أو التنفيذ أتجيل مادة يف الصادرة اإلدارية األحكام تتسم -
 شأنه من سببا ضدها الصادر احلكم  بتنفيذ اإلدارة إسراع عدم تعترب اإلذعان لتلك األحكام وتنفيذها يف آجال معقولة، وليس للمحكمة واحلالة تلك أن 

 .1115توقيف التنفيذ املتعلق بنفس القرار مطلب يف جمددا النظر يربّر أن 
 .1116يّتجه رفض مطلب توقيف التنفيذ إذا مّت تقدميه دون إمضاء وأحجم الطالب عن إمضائه رغم التنبيه عليه  -

 
 2201 سبتمرب 26بتاريخ  414931عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1106
 2201 مارس 28بتاريخ   414208عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1107
عدد   ةالقضي الصادر يف والقرار  2201 نوفمرب  9بتاريخ   415051عدد   ةالقرار الصادر يف القضيو  2201 جوان  19بتاريخ  414419عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1108

 2012 ديسمرب 17بتاريخ   415279
 2201 جانفي 2بتاريخ   414054القرار الصادر يف القضية عدد   1109
القرار الصادر يف القضية عدد  و  2201 ماي  4بتاريخ   414298القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 مارس 30بتاريخ   414199القرار الصادر يف القضية عدد   1110

 2012 جوان 4بتاريخ   414372
 2201 ديسمرب  21بتاريخ   415277القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 جانفي 2بتاريخ   414326القرار الصادر يف القضية عدد   1111
 2201 جوان 4بتاريخ   414307القرار الصادر يف القضية عدد   1112
 2201 ماي 19بتاريخ   414227ة عدد القرار الصادر يف القضي  1113
 2201 ماي 14بتاريخ   414327القرار الصادر يف القضية عدد   1114
 2201 جويلية 30بتاريخ   414622القرار الصادر يف القضية عدد   1115
 2201 ديسمرب  3بتاريخ   414997القرار الصادر يف القضية عدد   1116
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 القابلة احلقوق من ويعد الدستور كفله  حق هو  الذي التعليم حبق املطالبة  نطاق يف الكليات يف الرتسيم أو ابلتسجيل  تندرج املطالبة -
 .1117االدارة جهة اىل املدعي وجهه مطلب آخر من انطالقا  بشأهنا التقاضي آجال احتساب يتم  واليت مستمرة بصفة للممارسة

 .1118تلقائيا احملكمة وتثريه العام  النظام متعلقات من الطالب يف الصفة شرط توفر -
 العامة املصلحة متس منخرطيها، ابعتبارها  بوضعية متس اليت الرتتيبية القرارات خبصوص القيام يف واملصلحة ابلصفة تتمتع اجلمعية كانت لئن -

ومصلحتها خبصوص القرارات الفردية اليت هتم منخرطيها تبقى رهينة توفر شرطني اثنني،   صفتها فإن  عنها، للدفاع تكوينها مت  اليت املصلحة وهي جلميعهم
 واثنيهما أن  تكوينها، أهداف إىل ابلرجوع وذلك اجلمعية منخرطي جلميع العامة املصلحة على يؤثر أن  شأنه من الفردي القرار يكون  أن  يتمثل أوهلما يف

 .1119القضاء  إىل  بنفسه دعواه رفع يف حقه من ابملس يهمه  الذي الفردي القرار خبصوص منخرطيها أحد حق يف اجلمعية قيام يؤدي ال
حالة معروضة على احملكمة على أن يقرتن ذلك بوجود حقوق ومنافع مادية كانت أو   املصلحة يف القيام حسب مالبسات كلّ يتّم تقدير    -

 .1120معنوية يهدف القائم ابلّدعوى إىل محايتها أو احلصول عليها 
 األساسي النظام من  ميسّ  إلغاؤه أو تنفيذه توقيف املطلوب القرار كان  مىت إالّ  تتوفّر ال للنقاابت املخّولة املصلحة يف القيام إنّ  -

 .1121عملهم ظروف يف أتثري له أو  وامتيازاهتم حقوقهم من  أو لألعوان 
ل ا جالاآل احتساب يف العربة - بتاريخ هبا اإلعالم بتاريخ  تكون ة  اإلداري املقررات يف لطعنلقانونية  ل  صدورها ال  من قانون   37 لفصلوفقا 

  1122.احملكمة اإلدارية
 للمخاطب معه تيسر مىت هبا الشخصي اإلشعار أو نشرها اتريخ من انطالقا يكون أن  اإلدارية املقررات يف الطعن أجل احتساب يف األصل -
  1123.به اتصاهلا وتقدير ألغراضه ومشوهلا بتفاصيلها والعلم فحواها عن الكشف أبحكامها

 تتوفق مل طاملا به، اإلعتداد يسوغ ال الذي فيه املطعون  القرار صدور  من انطالقا القيام آجال ابنقضاء عليها املدعى اجلهة دفع من طائل ال-
 .1124ويقينية يف اتريخ اثبت يتيسر اجلزم من خالله ابنطالق سراين أمد التقاضي  اثبتة بصورة مبوضوعه املدعي إحاطة على دليال ينهض  مبا اإلتيان  يف

 .1125طاملا قدمت الدعوى األصلية خارج آجال القيام فإنه يتعني رفض مطلب توقيف التنفيذ شكال -
 املتعلق األساسي القانون  من 143 الفصل معىن على للتقاضي اإلسرتخاص إجراء إىل اإلدارية احملكمة أمام البلدايت مقاضاة ختضع ال  -

النص  هبذه املتعلق القانون  من 40 الفصل مقتضيات إىل وإّنا ابلبلدايت على  اخلاص  النص  تقدي  تقتضي  اليت  األصولية  ابلقاعدة  عمال  احملكمة، 
 .1126العام 

  يشرتط لقبول مطلب توقيف التنفيذ أن يكون القرار موضوع الطلب قابال للطعن ابإللغاء ضرورة أّن توقيف التنفيذ ميثّل فرعا لدعوى جتاوز -
 .1127السلطة

ن يف القرارات اإلدارية أن تكون تلك القرارات إدارية وتنفيذية وأن تؤثّر يف املراكز القانونية لألشخاص املستهدفني هبا  من شروط قبول الطع -
 .1128وأن توّلد آاثرا قانونية بذاهتا 

 
 2012أفريل  17بتاريخ   414252دد القرار الصادر يف القضية ع  1117
 2012فيفري  23بتاريخ   414163دد القرار الصادر يف القضية ع  1118
 2012جانفي  16بتاريخ   414072دد القرار الصادر يف القضية ع  1119
سمرب  دي  17بتاريخ    415200والقرار الصادر يف القضية عدد    2012أكتوبر    18بتاريخ    414828و  414827و  414856و  414825القرارات الصادرة يف القضااي عدد     1120

2012 
 2012أكتوبر  4بتاريخ   414824دد القرار الصادر يف القضية ع  1121
 2012فيفري  15بتاريخ   414148دد القرار الصادر يف القضية ع  1122
 . 2012جوان  4بتاريخ   414372والقرار الصادر يف القضية عدد  2012ماي  4بتاريخ   414298القرار الصادر يف القضية عدد   1123
 .2012جوان  4بتاريخ   414372القرار الصادر يف القضية عدد   1124
 .2012أكتوبر  30بتاريخ   414974القرار الصادر يف القضية عدد   1125
 . 2012ماي  18بتاريخ   414334ضية عدد القرار الصادر يف الق   1126
 .2012أفريل  12بتاريخ   414249القرار الصادر يف القضية عدد   1127
 .2012ماي  2بتاريخ   414275القرار الصادر يف القضية عدد   1128
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 .1129أبحكامه  للمخاطبني القانونية املراكز يف يشرتط لقبول مطلب توقيف التنفيذ أن يكون القرار موضوع الطلب مؤثرا -
 .1130التأديب جمال يف التحضريية األعمال من التأديب جملس حلضور اإلستدعاء يعترب -
تقصد هبا اإلدارة حتقيق أثر قانوين معني الطعن مباشرة ابإللغاء وإّنا ميكن   ال واليت التمهيدية املراحل يف الصادرة التحضريية األعمال ال تقبل -

 .1131النهائي  القرار يف الطعن مبناسبة االحتجاج بعدم شرعيتها
 ضرورة القانونية املراكز يف املؤثرة القرارات مرتبة إىل وإرشادهم هبا املعنيني بتوجيه خالهلا من اإلدارة تكتفي اليت التوجيهية املذكرات  ال ترقى -

 .1132معني  قانوين مركز إهناء أو تغيري أو إحداث عنها ينجر ال أنه
 .1133عدم اإلنصياع هلا مقررات إدارية قابلة للطعن بتجاوز السلطة على جزاء اإلدارة ترتب اليت التنابيه تعدّ  -
 شرعية على  به، التذكري أو تنفيذه أو  به اإلعالم أو النشر منها اهلدف كان سواء القرار، لصدور الالحقة واألعمال  إلجراءاتلال أتثري   -

 .1134جديدة من شأهنا أن تؤثر يف املركز القانوين للشخص املستهدف به  عناصر حملتواه تضيف ال أهنا طاملا ذاته القرار
للطعن  القابل القرار ملقومات مستوفية وغري ابلعقد املتصلة القرارات قبل من العقد بنود بتأويل مضموهنا يتعلق اليت الكاشفة تعّد القرارات  -

 .1135اباللغاء 
 .1136ابإللغاء  فيه للطّعن قابل إداري قرار وجود عدم ثبت إذا املطلب قبول بعدم التصريح يّتجه -
 أنه على والقضاء الفقه استقر اليت السيادة املتعّلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية من أعمال  2011لسنة  13يعترب املرسوم عدد  -

 .1137شرعيتها  بعدم الدفع وال ابإللغاء فيها الطعن ميكن  ال
 القرارات مرتبة  اىل ترتقي  ال اليت األعمال إطار يف املطلوب توقيف تنفيذها تندرج  التصريح بعدم قبول املطلب إذا ثبت أّن املراسلةيّتجه  -

 . 1138اباللغاء  للطعن القابلة
ال تؤثّر يف املراكز   واليت التمهيدية املراحل يف تصدر اليت التحضريية األعمال قبيل يّتجه التصريح بعدم قبول املطلب إذا كان موضوعه من   -

 .1139القانونية 
 تروم مبقّرر األشغال تلك اتصال الطالبة تثبت أن  ودون  والغاز للكهرابء التونسية الشركة من منجزة أشغال تنفيذه توقيف املطلوب  كان  طاملا -

 .1140جه لذلك عدم قبوله التنفيذ ويتّ قاضي توقيف  والية عن خارجا يكون املطلب هذا فإنّ  ابإللغاء يف الطعن
 لعدم فيها للطعن  قابلة غري  يصريها مبا االدارية املصاحل داخل عمال الداخلية اليت هتدف اىل تنظيم العملمذكرات العمل من األ  لئن تعدّ   -

 املستهدفة للفئة واإلدارية القانونية ابلوضعيات املساس شأهنا من أحكاما تضمنت إذا فانه ، املصاحل بتلك العاملني لألعوان  القانونية املراكز يف أتثريها
 .1141تنفيذها  توقيف طلب معه ما جيوز وهو اباللغاء فيها الطعن يسوغ اليت التنفيذية اإلدارية القرارات قبيل من تغدو األحكام بتلك

 
 .2012ديسمرب  20بتاريخ   415251القرار الصادر يف القضية عدد   1129
 .2012أفريل  12بتاريخ   414249القرار الصادر يف القضية عدد   1130

 .2012أفريل  12بتاريخ   414249القرار الصادر يف القضية عدد   1131
 .2012ديسمرب  20بتاريخ   415251القرار الصادر يف القضية عدد   1132
 .2012جويلية  12بتاريخ   414469القرار الصادر يف القضية عدد   1133
 .2012ماي  2بتاريخ   414275القرار الصادر يف القضية عدد   1134
 .2012ماي  3بتاريخ   414253القرار الصادر يف القضية عدد   1135
 .2012أكتوبر  1بتاريخ   414850القرار الصادر يف القضية عدد   1136
عدد   والقرار الصادر يف القضية 2012أوت  16بتاريخ   414517ة عدد والقرار الصادر يف القضي 2012أوت  16بتاريخ   414513القرار الصادر يف القضية عدد   1137

 2012أوت  16بتاريخ   414521
 2012أفريل  12بتاريخ   414249دد القرار الصادر يف القضية ع  1138
 2012أفريل  26بتاريخ   414264دد القرار الصادر يف القضية ع  1139
 2012نوفمرب  6بتاريخ   415058 القرار الصادر يف القضية عدد  1140
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 الواقعية  الوضعيات يف  أو القانونية  املراكز يف التأثري شأهنا من  كان  مىت  إال  السلبية اإلدارية القرارات تنفيذ  بتوقيف اإلذن  جيوز ال -
 .1142هبا  للمعنيني

 .1143موضوع ذي إذا ثبت من واثئق امللف أّن القرار موضوع طلب توقيف التنفيذ مت تنفيذه، فإن املطلب يصبح غري -
 .1144يّتجه رفض املطلب النعدام ما يستوجب الّنظر إذا سبق اإلذن بتوقيف تنفيذ القرار املطلوب توقيف تنفيذه  -
 .1145يّتجه رفض املطلب النعدام ما يستوجب الّنظر إذا ثبت أّن اإلدارة ابدرت إبلغاء القرار املطلوب توقيف تنفيذه  -
لغاية منه محاية احلقوق املتنازع بشأهنا إىل أن يتم البت يف القضية األصلية، كما أنه ال القرار القاضي بتوقيف التنفيذ هو إجراء حتفظي، ا  -

 .1146يقبل أي وجه من أوجه الطعن 
 توقيف اىل يرمي مبطلب جمددا ال حيول سبق تقدي مطلب يرمي اىل االذن بتوقيف تنفيذ قرار  إداري انتهت احملكمة اىل رفضه دون التقدم  -

 .1147جديدة  أسباب على أتسيسه شريطة القرار نفس تنفيذ
القرارات ال  -  يف جديد مطلب  تقدي  جيوز ذلك على وتفريعا به املقضي األمر حجية التنفيذ على توقيف مادة يف  ابلرفض  الصادرة حترز 

 احملكمة على جمددا عرضها تربر عليها اإلعتماد سبق اليت غري جديدة أسانيد على اإلعتماد شريطة لكن اإلداري القرار بنفس يتعلق التنفيذ توقيف
 .1148لتفحصها 

 .1149جديدة  أسباب على أتسيسه لئن كان من اجلائز للطالب أن يتقدم جمددا مبطلب توقيف تنفيذ نفس القرار، إال أن ذلك يكون شريطة -
التوايل بتوقيف    - يتعلقان على  متتاليني  تقّدم مبطلبني  للطالب أن  تنفيذ نفس القرار متّ لئن سبق   دون حيول  ال ذلك فانّ  رفضهما وأتجيل 

 .1150جديدة  أسباب على أتسيسه شريطة القرار نفس تنفيذ توقيف إىل يرمي مبطلب جمّددا التقّدم

 :  املبادئ املتعّلقة ابألصل :  الفرع الثاين
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 تداركها يصعب اليت والنتائج املطلب عليها  ينبين اليت األسباب جدية ينـرك إستيفاء اإلدارية املقررات تنفيذ بتوقيف اإلذن يستوجب    -

 .1151الثاين الركن  تفحص  عن يغين  حدمهاأ توفر عدم  ثبوت وأن  متالزمني كشرطني
 اليت احلاالت  يف  إال يكون  ال اإلدارية  احملكمة  قانون  من  39 الفصل معىن على شرعيتها يف املطعون  اإلدارية  القرارات بتعطيل  القضاء  -

 يف ابإللغاء القضاء احتمال التنفيذ  توقيف  قاضي لدى  تغلب أن  شأهنا  من ظاهرها يف جدية  أسباب على مطلبه أتسيس يف العارض فيها يفلح

 
 2012مارس  10بتاريخ   414193عدد القرار الصادر يف القضية   1141
عدد   والقرار الصادر يف القضية 2012مارس  10بتاريخ   414193والقرار الصادر يف القضية عدد  2012مارس  5بتاريخ   414171القرار الصادر يف القضية عدد   1142

 2012ن جوا  25بتاريخ   414340
دد  والقرار الصادر يف القضية ع  2012أكتوبر  9بتاريخ  414885والقرار الصادر يف القضية عدد  2012أفريل  2بتاريخ   414227القرار الصادر يف القضية عدد   1143

 2012ديسمرب  17بتاريخ  415239
 2012ديسمرب  25بتاريخ   415248د القرار الصادر يف القضية عد  1144
 2012جانفي  9بتاريخ   413996عدد القرار الصادر يف القضية   1145
 2012جويلية  14بتاريخ   414493د القرار الصادر يف القضية عد  1146
 2012أفريل  5بتاريخ   414257عدد و لقرار الصادر يف القضية  2012أفريل  4بتاريخ   414222القرار الصادر يف القضية عدد   1147
عدد  والقرار الصادر يف القضية  2012أفريل  5بتاريخ   414239والقرار الصادر يف القضية عدد  2012جانفي  5بتاريخ   414051القرار الصادر يف القضية عدد   1148

 2012أفريل  2بتاريخ   414245
 2012جانفي  5بتاريخ   414045عدد ة القرار الصادر يف القضي  1149
 2012بتمرب س 26بتاريخ   414848القرار الصادر يف القضية عدد   1150
 2012نوفمرب  1بتاريخ  414979عدد والقرار الصادر يف القضية  2012نوفمرب  1بتاريخ  414056القرار الصادر يف القضية عدد   1151
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 من عنها يرتتب أن  ميكن ما إصالح  أو تداركها يصعب اليت النتائج بيان  عن فضال الظاهر، اإلقناع قوة من تكتسيه ما إىل ابلنظر األصلية الدعوى

 .1152تداعيات مىت مضت اإلدارة يف تنفيذ قرارها 

 :  األسبــاب اجلــدية  :الفقرة األوىل
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

الفصل   توفرها الواجب اجلدية ابألسباب املقصود  - اإلدارية  39حسب صريح  احملكمة  قانون  تغلّ    من  اليت  القانونية  األسانيد  لدى هي  ب 
 هي تداركها  يصعب اليت والنتائج الظاهر، اإلقناع وقوة اجلدية من تكتسيه ملا  ابلنظر األصلية الدعوى يف ابإللغاء القضاء قاضي توقيف التنفيذ إحتمال

 .1153تداعيات  من عنها يرتتب أن  ميكن  ما إصالح أو الوراء إىل  هبا الرجوع العسري من يكون  حتققت مىت اليت تلك
 توقيف مبطلب املضمنة األسانيد تغلب أن  مبعىن جدية أسباب على قائما ذلك طلب كان  اذا إال ما  إداري مقرر تنفيذ توقيف ميكن ال  -

 أمام صحتها  مدى ةمناقش ميكن واليت الظاهر اإلقناع قوة من تكتسيه ملا ابلنظر األصلية الدعوى يف ابإللغاء القضاء  إحتمال القاضي لدى التنفيذ

 .1154األصل  قاضي
 املنتقد القرار بشرعية املطاعن تلك تتعلق أن  يقتضي إداري قرار تنفيذ توقيف طلب إليها  يستند أن  جيب اليت املطاعن جدية شرط توفر  -

 1155.وإن كان القانون يفرضها مثل اإلعالم ابلقرار  حىت  عنه مستقلة تكون  اليت األخرى اإلدارية ابإلجراءات وليس ذاته حد يف

 :  يف ماّدة الوظيفة العمومّية (أ
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 .1156اإلداري  للقاضي الدنيا للرقابة  إال ختضع  ال اليت لإلدارة التقديرية  السلطة إطار يفللمرتشحني للمناظرة  العلمية هالتؤ امل يندرج تقييم  -
املطلقة اخلارجة عن كل  منها واإلعفاء الوظيفية اخلطط يف والتعيني النقل جمال يف اإلدارة هبا تتمتع اليت التقديرية السلطةال تعين    - السلطة 

 .1157رقابة 
 العاطل صفة املرتشح عن آليا العام القطاع يف حمدودة ملّدة العمل  بسبب اإلجتماعية واحليطة للتقاعد الوطين ابلصندوق اإلخنراط ينفي ال -

 .1158املعنّية  املناظرة فتح اتريخ يف العمل عن
 بلوغه قبل التشغيل مبكتب مسجال املرتشح  يكون  أن  يقتضي املناظرة يف للمشاركة القصوى السن ابحتساب املتعلق ابإلستثناء اإلنتفاع إنّ -

 التسجيل لذلك املوالية سنوات اخلمس خالل تفتح اليت للمناظرات ابلنسبة وذلك السن هذه بلوغه منذ حمّينا التسجيل هذا يكون  وأن  سنة األربعني

 .1159املناظرة فتح  سنة من جانفي أول يف وأربعني  مخسا للمرتشح القصوى الّسن تتجاوز ال أن  على
توفري   - إىل  املدعّوة  وهي  الشغورات  تلك  حدود  يف  اإلنتداب  مناظرات  وفتح  إطارها  بقانون  الشغورات  عدد  حتّدد  اليت  هي  اإلدارة  إّن 

 .1160املالية خلالص أجور املنتدبني اجلدداإلعتمادات 
 

القضية عدد     1152 الصادر يف  القضية عدد    2012جوان    26بتاريخ    414466القرار  الصادر يف  القضية ع   2012جوان    26بتاريخ     414395والقرار  الصادر يف  دد  والقرار 
  2012جوان   26بتاريخ   414466

  2012أفريل  12بتاريخ   414266دد عوالقرار الصادر يف القضية   2012جانفي  23بتاريخ   414024القرار الصادر يف القضية عدد   1153
 2012 جانفي 11بتاريخ   414055القرار الصادر يف القضية عدد و  2012 جانفي  4بتاريخ   414041القرار الصادر يف القضية عدد         

 2201 مارس 22بتاريخ   414212القرار الصادر يف القضية عدد   1154
القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  جوان  15بتاريخ     414417القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  جوان   15بتاريخ     414416القرار الصادر يف القضية عدد     1155

 2012 جوان  15بتاريخ   414423
 2201 جانفي 24بتاريخ   414095القرار الصادر يف القضية عدد   1156
 2201 جوان  4بتاريخ   414342الصادر يف القضية عدد  القرار و 2201 جوان 4بتاريخ   414307ة عدد القرار الصادر يف القضي  1157
القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  أكتوبر  10بتاريخ     414713القرار الصادر يف القضية عدد  و   2201  أكتوبر  9بتاريخ     414727القرار الصادر يف القضية عدد     1158

 2012 أكتوبر 10بتاريخ   414714
القرار الصادر يف القضية عدد  و  2201 أكتوبر  10بتاريخ   414738القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 أكتوبر 19بتاريخ   414715القرار الصادر يف القضية عدد   1159

 2012 أكتوبر 10بتاريخ   414739

 2201 جوان  27بتاريخ   414351القرار الصادر يف القضية عدد   1160
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ق ابلعون خطأ  ما تعلّ اذه حاال كلّ ختّ ا يتمّ و  العون  على تسلط قد اليت ديبية أالت العقوبة عن ينفصل إجراء هو العمل عن التحفظي اإليقاف  -
 .1161جسيم 

الفصلني    - القانون عدد    29تطبيقا ألحكام  بنظام    1985لسنة    12من  احلياة يف املتعلق  قيد  وللباقني على  املدنية والعسكرية  اجلراايت 
املتعلق بضبط الّنظام األساسي اخلاص بسلك األمن   2006أفريل    13املؤرّخ يف    2006لسنة    1160من األمر عدد    81القطاع العمومي والفصل  

 .1162يكون عند بلوغ سن اخلامسة ومخسني عاما الوطين والشرطة الوطنية فإّن التقاعد ابلنسبة ألعوان قوات األمن والشرطة الوطنية 
الّنظام األساسي    1990ديسمرب    10املؤرّخ يف    1990لسنة    2063من األمر عدد    4يستشّف من مقتضيات الفصل    - املتعلق بضبط 

املتعلق بتنظيم    1990ديسمرب    10املؤرّخ يف    1990لسنة    2061من األمر عدد    4اخلاص أبعوان الرتبية املختّصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية والفصل  
جازة التطبيقية يف معهد النهوض ابملعاقني، أّن اإلنتداب يف رتبة مريّب خمتص خيضع لقاعدة التناظر وال ميكن ابلّتايل للحاصلني على الشهادة الوطنية لإل

النهوض ابملعوقني ضرورة أّن هؤالء اآلخرين وقع انتداهبم ملتابعة الرتبية املختّصة من كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس طلب تنظريهم خبّرجيي معهد 
 .1163مراحل التكوين املختص عن طريق مناظرة

 :  عمرانية ال ب( يف املاّدة 
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

اهلدم البناء  مة اإلق رخصة  على يتحصل  مل  العارض  أن  اتضح  ملااط   - قرار   يف جدية غري  تضحى هبا  املتمسك األسباب فإن  ،موضوع 
 .1164ظاهرها

 غري تكون  إليها استند اليت األسباب فإن  الغرض يف ترخيص  على احلصول دون  اهلدم قرار موضوع  البناء  بتشييد قام املدعي أن  ثبتإذا    -

 .1165ضابلرف حراي التنفيذ توقيف مطلب معه يكون  الذي األمر ،ظاهرها  يف جدية
مدة   املختصةوالية  ال  أو البلدية إىل  العنوان  هبذا مطلب تقدي  مبجرد آليا البناء رخصة صلوحية متديد يتحقق  - انقضاء  قبل شهر من  ترابيا 

 .1166صلوحية الرخصة املعنية 
 .1167ا جتديده يف وقرار بناء رخصة للعارض أن  امللف أوراق من ثبتإذا  صحيح وقانوين  واقعي أساس إىل مستند  غري اهلدم قرار يكون  -
 وجود صورة يف البلدية رئيس من مسبقة رخصة على احلصول البناء  يروم من كل على والتعمري الرتابية التهيئة جملة من 68 الفصل أوجب -

 .1168نظرها  مرجع يف بناؤه املزمع العقار
إذا برز من أوراق امللف خمالفة البناء ملقتضيات الرخصة واملثال اهلندسي فإّن مطلب توقيف التنفيذ يكون غري قائم على أسباب جدية يف    -

 .1169ظاهرها

 
القرار الصادر يف القضية عدد  و  2201 جوان 20بتاريخ   414359القرار الصادر يف القضية عدد و  2201 مارس 6بتاريخ   414168القرار الصادر يف القضية عدد   1161

 2012 سبتمرب  12بتاريخ  414820
والقرار الصادر يف القضية عدد   2012جوان   22بتاريخ  414460والقرار الصادر يف القضية عدد  2012جوان  22بتاريخ   414454عدد  القرار الصادر يف القضية   1162

 2012جوان  22بتاريخ  414486
 2012أكتوبر  17بتاريخ   414864القرار الصادر يف القضية عدد   1163
والقرار الصادر يف القضية عدد   2012أكتوبر  19بتاريخ   414976والقرار الصادر يف القضية عدد  2012فيفري  1بتاريخ   414096القرار الصادر يف القضية عدد   1164

 2012ديسمرب   3بتاريخ   415202
والقرار الصادر يف القضية عدد   2012نوفمرب  12بتاريخ   415068عدد  والقرار الصادر يف القضية 2011فيفري  2بتاريخ  414141القرار الصادر يف القضية عدد   1165

 2012ديسمرب  19بتاريخ   415261
 2012جوان  27بتاريخ   414441القرار الصادر يف القضية عدد   1166
 2012ديسمرب  12بتاريخ   415252القرار الصادر يف القضية عدد   1167
 2012جوان  21بتاريخ   414435القرار الصادر يف القضية عدد   1168
 2201 أفريل  17بتاريخ   414287القرار الصادر يف القضية عدد   1169



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

140 

وقيف التنفيذ  إذا مل يثبت من ظاهر أوراق امللف أّن البلدية توّلت إعالم املخالف بقرار إيقاف األشغال طبق ما يقتضيه القانون فإّن مطلب ت  -
 .1170يكون قائما على أسباب جدية يف ظاهرها 

 مباشرة بصفة تسري التهيئة مثال على إدخاهلا يقع اليت التنقيحات أنّ  التقسيم شروط كراس على العمرانية التهيئة مثال علوية تقتضي  -

 دون  للحيلولة التهيئة  مثال لتنقيح سابق اتريخ يف عليه  املصادق ابلتقسيم  اخلاصة ابلقواعد التمسك حال أبية ميكن وال به  املشمولة  التقسيمات على

 .1171اجلديدة املضمنة صلبه  العمرانية والرتاتيب القواعد  تطبيق
 املخالف بدعوة رخصة دون  بناء إقامة فيها يقع اليت احلاالت كل يف والتعمريالرتابية  التهيئة جملة  من 84 الفصل مبقتضى ملزم البلدية رئيس -

 عند العامة ابلقوة ستعانةاإل يف احلق وله أجل بدون  وتنفيذه اهلدم قرار اختاّذ ابعده  يتم ،شغالاأل مبكان  استدعاء له توجيه من أايم 3 أجل يف لسماعه
 .1172االقتضاء 

 تغيريات إدخال أو موجودة بناية لتدعيم ترميم أشغال إجراء أو البناء يروم من كل  على والتعمري الرتابية التهيئة جملة  صلب  املشرع أوجب  -
 إىل الرامية األشغال ذلك من مستثنيا املناطق لبقية ابلنسبة اجلهة وايل ومن البلدية املناطق داخل البلدية رئيس من ذلك يف ترخيص  على احلصول عليها،
 أوت 10 بتاريخ واإلسكان  التجهيز وزير عن  الصادر ابلقرار حتديدها مت  مثلما املقامة البناايت على وضرورية عادية إصالحات أو تغيريات إدخال

 يف للرتخيص  ختضع  ال واليت مقامة بناية على  وضرورية عادية إصالحات أو تغيريات إدخال إىل الرامية األشغال قائمة بضبط واملتعلق 1995
 .1173البناء 

 .1174رخصة دون  بناءات إقامة فيها يقع اليت احلاالت كل يف هدم قرارات  ابختاذ قانوان ملزم البلدية رئيس -
والتعمري  - الرتابية  التهيئة   مجيع ابختاذ  ملزم فهو وابلتايل العمرانية للرتاتيب املخالفة للبناايت التصدي صالحية البلدية لرئيس أسندت جملة 

 .1175اإلجراءات القانونية قصد ردع املخالفات العمرانية وفرض احرتام القانون 
أو  رخصة موضوع األرض ملكية حول  جدي نزاع بروز أو  وجود - املطلوبة  الرخصة  تسليم  اإلمساك عن  البلدية  يوجب على رئيس  البناء 

 .1176سحبها يف صورة سبق تسليمها وذلك إىل حني فض النزاع القائم بشأن امللكية هنائيا 
األشغال طاملا  - إيقاف  قرار   واملتعلق املكان  بلدية رئيس قرار تنفيذ بتوقيف ابإلذن  القاضي لقراراب عمالتنفيذه   توقيف املطلوب صدر 
 .1177ظاهرها يف جدية أسباب قائم على غري يكون  املطلب فإن  ،البناء إقامة يف للمدعي ابلرتخيص 

فإّن ذلك جيعل مطلب توقيف  ،ذات النظر اإلدارية السلطة من الغرض يف رخصة مبوجب تتم مل الغلق قرار موضوع احملل صبغة تغيري أن  طاملا -
 .1178التنفيذ  غري قائم على أسباب جدية وحراي ابلرفض على هذا األساس

الّنظر جيعل    - قيام الطالبة بتغيري صبغة حمل معّد للسكىن إىل روضة أطفال دون احلصول على رخصة يف الغرض من السلطة اإلدارية ذات 
 .1179جدية يف ظاهرهامطلب توقيف التنفيذ غري قائم على أسباب 

 : يف املاّدة العقاريّة (ج 

 التّايل:  دأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املب خلصت

 
 .2012جوان  6بتاريخ   414353القرار الصادر يف القضية عدد   1170
 .2012نوفمرب  8بتاريخ   414985القرار الصادر يف القضية عدد   1171
 .2012ديسمرب  17بتاريخ   415235والقرار الصادر يف القضية عدد  2012جانفي  27بتاريخ   414059القرار الصادر يف القضية عدد   1172
 .2012ديسمرب  14بتاريخ   415215القرار الصادر يف القضية عدد   1173
 .2012فيفري  13بتاريخ   414157القرار الصادر يف القضية عدد   1174
 . 2012جوان  25بتاريخ   414340القرار الصادر يف القضية عدد   1175
 . 2012جوان  27بتاريخ   414471والقرار الصادر يف القضية عدد  2012جوان  27بتاريخ   414470القرار الصادر يف القضية عدد   1176
 . 2012مارس  31بتاريخ   414214القرار الصادر يف القضية عدد   1177
 .2012أكتوبر  31بتاريخ   415069لقضية عدد القرار الصادر يف ا  1178
 .2012جويلية  9بتاريخ   414493القرار الصادر يف القضية عدد   1179
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ض املطلب إذا مل يثبت أّن املّدعي حتّصل على رخصة جتيز له التصّرف يف أمالك األجانب من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية  يّتجه رف  -
فيفري    3املؤرّخ يف    1992لسنة    20صالحيات وزير التجهيز واإلسكان املتعلقة ابلتصرف يف أمالك األجانب مبقتضى القانون عدد  الذي عهدت له  

11801992. 

 يف ماّدة الّضبط اإلداري: (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 اإلدارة جبهة املدعية تربط اليت التعاقدية العالقة نطاق ضمن منصهرا البلدي العمومي للملك وقيت استغالل  اتفاقية فسخ قرار كان  لئن  -

 هذا  معه يكون  الذي األمر وإهنائها،  الوقيت اإلشغال اتفاقية بتنفيذ املتعلقة البلدي العمومي للملك الوقيت ابإلشغال املتعلقة للرتاتيب طبيقات جاء فإنه

 .1181التوقيفية  ىاملتفرعة عنها مثل الدعاو  ىبدعوى جتاوز السلطة والدعاو  فيه الطعن وجيوز العقد عن منفصال القرار

الفقرة  ال مينح اإلشغال الوقيت للملك العمومي البحري احلق يف أصل جتاري ميكن التفويت فيه أو اإلحتجاج به ضد الغري تطبيقا ملقتضيات    -
ا خيص  واملتعلق بتنظيم العالقات بني املسوغني واملتسوغني فيم  1977ماي  25املؤرّخ يف  1977لسنة  37عدد القانون األخرية من الفصل الثّاين من 

تنطبق على  جتديد كراء العقارات أو احملالت ذات اإلستعمال التجاري أو الصناعي أو املستعملة يف احلرف اليت تنّص على أّن أحكام هذا القانون ال  
الفصل   من  األوىل  الفقرة  ملقتضيات  العمومّية وتطبيقا  اإلدارة واجملموعات  اليت متنحها  الوقتّية  االشغال  القانون   23رخص  العمومي   من  املتعلق ابمللك 

 .1182غرامة البحري اليت تنص على أّن كّل إشغال وقيت للملك العمومي البحري ال ميكن منحه إالّ بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها بدون أّي تعويض أو

طاملا متت إحالة مطلب توقيف  الدفاع وحق املواجهة مببدإ املساس شأنه من ليس األصلية الدعوى عريضة على عليه املدعى طالعإ عدم  -
 .1183التنفيذ عليه 

 أن  اشرتط  الذي األول الصنف من املقاهي ابستغالل اخلاص الشروط كراس  من  18 خالف الفصل العارض  أن امللف أوراق من تبنّي  طاملا  -
املماثلة له  احملالت مائة ومخسني مرتا وأن تفصل بينه وبنياحملل املعد ملمارسة نشاط مقهى وبني املعامل الدينية واملساجد مسافة ال تقل عن   بني تفصل
 .1184جدية يف ظاهرها  أسباب على قائم غري يكون  التنفيذ توقيف مطلب فإن  مائة مرت، عن تقل ال دنيا مسافة

 .1185تقدير شرعية املقررات اإلدارية يكون يف اتريخ اخّتاذها  -
 : ومبعادلة الّشهادات العلمّيةابلّتعليم   املتعّلقة يف الّنزاعات ( ه 

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت
 وال ابإللغاء مباشرة الطعن إالّ  يقبل ال فردي قرار هو السنوي معّدله إحتساب املتضمن به تعليمه املّدعي يزاول الذي املعهد إدارة قرار نّ إ -

 .1186قرار الرسوب يف اإلمتحان الوطين لشهادة البكالوراي   يف الطعن مبناسبة  شرعيته بعدم الّدفع جيوز
إذا ثبت وأّن الطالب سبق وأن حتّصل على تسجيل إستثنائي ابلسنة األوىل من الشهادة الوطنية للماجستري يف التصرف فإّن املطلب يكون    -

 .1187غري قائم على أسباب جدية يف ظاهرها 
من قرار وزير    25يُعّد من قبيل إضافة شرط جديد مل يتضّمنه الفصل    إلعفاء الطالب من إجراء فروض املراقبةاشرتاط تقدي مطلب  إّن    -

واملتعلق بضبط دليل اإلجراءات املوحد لنظام األرصدة والقواعد العامة للتقييم    2009جوان    30التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ يف  
 

 2201 ديسمرب 31بتاريخ  415244عدد  ة القرار الصادر يف القضي  1180

 2012جوان  4بتاريخ  414403ة عدد القرار الصادر يف القضي  1181
 2012يسمرب د 25بتاريخ  415169القرار الصادر يف القضية عدد   1182
 2012جوان  4بتاريخ  414403ة عدد القرار الصادر يف القضي  1183
 2012ماي   23بتاريخ   424366و 424325القرار الصادر يف القضيتني عدد  2012أفريل  19بتاريخ   414282القرار الصادر يف القضية عدد   1184
 2012ماي  23بتاريخ   424366و 424325يف القضيتني عدد   القرار الصادر  1185
 2012ديسمرب  31بتاريخ  415205دد القرار الصادر يف القضية ع  1186
 2012ديسمرب  31بتاريخ  415238دد القرار الصادر يف القضية ع  1187
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ماد نظام  واإلرتقاء يف الشهادة الوطنية لإلجازة يف خمتلف جماالت التكوين واملواد واملسالك والتخصصات يف نظام "أمد"، الذي نّص صراحة على اعت
 .1188 الذين متتعوا بتسجيل استثنائي يف اإلمتحاانت اإلمتحاانت النهائية ابلنسبة للطلبة غري النظاميني

 : مـواد خمتلــفة (و

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
أ  - به أبحكام خاصة واستثنائية ليس هلا  املعنيني  أفرد  أنّه قد  التأسيسي  الوطين  املتعّلق إبسناد منح ألعضاء اجمللس  القرار  صل يف يتبنّي من 

األشخاص الطبيعيني  القانون التأسيسي املتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية والقوانني املتعلقة ابلتقاعد واحليطة اإلجتماعية وجملة الضريبة على دخل  
دأ املساواة بني األفراد من نفس الفئة  والضريبة على الشركات واملبادئ القانونية العامة واملتعلقة منها ابخلصوص مببدإ عدم رجعية القرارات اإلدارية ومب

 .1189ومبدأ الشفافية 
ليس من شأن تنفيذ قرار يقضي برفض دفع املسامهات احملمولة على جملس املستشارين لفائدة الّصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية   -

من قانون احملكمة اإلدارية   39يف نتائج يصعب تداركها على معىن الفصل  أن يتسّبب للمعين به    2005/2011بعنوان الفرتة املتبقية من املدة النيابية  
الثّاين من ضرورة أّن تنفيذ هذا القرار ولئن كان من شأنه أن حيرمه من احلصول على جراية تقاعد انئب وفق ما نّصت عليه الفقرة الثانية من الفصل  

عدد   أعضاء  1985لسنة    16القانون  تقاعد  نظام  بضبط  مبوجب    املتعلق  املستشارين  جملس  وأعضاء  رئيس  على  مّت سحبه  والذي  النواب،  جملس 
، فإنّه مل يتوفّر أبوراق امللف ما يربز أنّه يرتّتب عن هذا الرّفض حرمانه من احلصول على 2005جويلية    18املؤرّخ يف    2005لسنة    54القانون عدد  

 .1190جراية تقاعد بعنوان آخر 

 :   يصعب تداركهاالنتائج اليت  :الفقرة الثانية
 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت

 عنها يرتتب أن  ميكن ما إصالح أو الوراء إىل هبا الرجوع العسري من يكون  املقصود ابلنتائج اليت يصعب تداركها هي اليت  مىت حتققت    -

 .1191تداعيات  من
يصعب    - اليت  ابلنتائج  حتققتاملقصود  مىت  اليت   هي  والرجوع    تداعيات من عنها  يرتتب أن  ميكن ما إصالح العسري من يكون  تداركها 

 .1192ابلوضعية من الناحيتني الواقعية والقانونية إىل ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار املنتقد 
ميكن  - واليت  تداركها  يصعب  اليت  النتائج  إىل  الطالب  يتعّرض  مل  إذا  املطلب  رفض  توقيف    يّتجه  املطلوب  القرار  تنفيذ  عن  ترتتب  أن 

 .1193تنفيذه 

 :  يف ماّدة الوظيفة العمومّية (أ

 :  احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية خلصت    
تغيري مقر اإلقامة من احلي اجلامعي    - نقلة وجوبية مع  بنقلة عون  تنفيذ قرار يقضي  التمادي يف  املطعم اجلامعي  ليس من شأن  ابملروج إىل 

 .1194بسيدي بوسعيد أن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها 
 .1195ا تداركه يصعب نتائج يف يتسبب أن  إحلاق إهناء قرار تنفيذ يف التماديليس من شأن  -

 
 2012ديسمرب  18بتاريخ  415163دد القرار الصادر يف القضية ع  1188
ديسمرب    17بتاريخ    415200دد  والقرار الصادر يف القضية ع  2012أكتوبر    18بتاريخ    414828و  414827و  414856و  414825القرارات الصادرة يف القضااي عدد     1189

2012 
 2012مارس  3بتاريخ   414137عدد  القرار الصادر يف القضية   1190
 2012أفريل  3بتاريخ   414226والقرار الصادر يف القضية عدد  2012مارس  12بتاريخ   414202القرار الصادر يف القضية عدد   1191
 2012ديسمرب  19بتاريخ   425167د القرار الصادر يف القضية عد  1192
 2201 ديسمرب 26بتاريخ   415267القرار الصادر يف القضية عدد   1193

 2012فيفري  3بتاريخ   414131عدد القرار الصادر يف القضية   1194
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 إال هلا املمنوح القانوين  التكييف  حبسب  املشاهبة  القرارات  وكذلك قرارات اإلعفاء من املهام  تنفيذ  توقيف رفض  على  احملكمة عمل  استقر  -

 ضوء يف  افرتاضه  أيضا يصعب تداركها يصعب  نتائج يف التسبب شرط ألن  ذلك،  حاال له  التصدي  يتعنّي  للقانون  فادح  خبرق اتسامها صورة يف

 إىل  حذفها أو تنقيحها وقع اليت القانونية الوضعية إعادة من اإلقتضاء عند إلغائها على املرتتب األثر يفرضه ما ضوء ويف املتاحة القانونية اآلليات

التعويض عنه ابختالف   اإلدارية  السلطة لذمة معّمرا فاحشا خطأ بذلك االلتزام عدم  يعترب أن  على ، كلية بصفة األصلية حالتها املعنية ابألمر خيتلف 
 .1196سببه القانوين 
مهامه ل  املماثلة القرارات تنفيذ  - من  قاض  إعفاء   املتعلق القانون  أنّ  ضرورة  تداركها  يصعب نتائج  يف له يتسبب أن  شأنه من ليس قرار 

 وأكدّ  فيه  املطعون  القرار إلغاء  صورة  يف  كلية  بصفة  األصلية  حالتها  إىل ابألمر  للمعين  القانونية الوضعية  إعادة اإلدارة  على  أوجب اإلدارية، ابحملكمة

املرتّتب عن   املعنوي الضرر عن ابلتعويض  املطالبة يف حّقه  على عالوة املعنية،  اإلدارية السلطة لّذمة معّمرا فاحشا خطأ يعترب اإللغاء  قرار تنفيذ عدم أنّ 
 .1197ذلك القرار
 .1198ليس من شأن تنفيذ األمر القاضي بوضع حد لتكليف الطالب خبطة وظيفية أن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها  -
 .1199ليس من شأن تنفيذ القرار القاضي إبعفاء الطالب من خطة مدير مدرسة إعدادية أن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها -
 .1200املّدعية مبهام كاتب عام بلدية أن يتسّبب هلا يف نتائج يصعب تداركها ليس من شأن تنفيذ أمر يقضي إبهناء تكليف  -
 .1201ليس من شأن تنفيذ قرار يقضي إبهناء تكليف املّدعي مبهام قائم بشؤون البيت جبامع أن يتسّبب هلا يف نتائج يصعب تداركها  -
 .1202ن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها ليس من شأن تنفيذ قرار يقضي إبيقاف املّدعي عن العمل ملّدة ستة أشهر أ -
 يف يتسبب أن  هضد ابت جزائي حكم صدور أجل من الوطين احلرس سلك من عون  بعزل القاضي القرار تنفيذ  مواصلةليس من شأن    -

 .1203تداركها  يصعب نتائج
نتائج يصعب تداركها ابلّنظر خاّصة إىل أّن  ليس من شأن مواصلة تنفيذ قرار يقضي إبحالة عون على التقاعد الوجويب أن يتسّبب له يف    -

التقا على  إحالته  اتريخ  يف  سّنه  عن  الّنظر  بقطع  وفورا  كاملة  تقاعد  جبراية  ابلتمتع  العمومي  للعون  تسمح  الوجويب  التقاعد  على  وذلك  اإلحالة  عد 
 .1204ابحتساب السنوات اليت تفصله عن السن القانوين للتقاعد سنوات عمل فعلي

تنف  - نتائج من شأن  له يف  يتسّبب  أن  اخلمس  للصلوات  إماما  بصفته  للطالب  منحة شهرية كانت تصرف  يقضي إبيقاف صرف  قرار  يذ 
 .1205يصعب تداركها 

يصعب    - نتائج  يف  له  يتسّبب  أن  لإلنتداب  خارجية  مناظرة  يف  جناحه  بعد  العمل  مباشرة  من  عون  مبنع  يقضي  قرار  تنفيذ  شأن  من 
 .1206تداركها 

 
 2012أفريل  3بتاريخ   414226عدد القرار الصادر يف القضية   1195
 2012جويلية  21بتاريخ   414543د القرار الصادر يف القضية عد  1196
عدد   والقرار الصادر يف القضية 2012أوت  25بتاريخ   414633ضية عدد والقرار الصادر يف الق 2012أوت  25بتاريخ   414632القرار الصادر يف القضية عدد   1197

 2012أوت  25بتاريخ   414634
 2012جانفي  17بتاريخ   414087القرار الصادر يف القضية عدد   1198
 2012أوت  14بتاريخ   414621عدد  القرار الصادر يف القضية   1199
 2012ديسمرب  19بتاريخ   415229د القرار الصادر يف القضية عد  1200
 2012نوفمرب  1بتاريخ   415088دد القرار الصادر يف القضية ع  1201
 2012ديسمرب  19خ بتاري   415217القرار الصادر يف القضية عدد   1202
 2012ماي  4بتاريخ   414268ة عدد القرار الصادر يف القضي  1203

 2012جوان  22بتاريخ   414406عدد القرار الصادر يف القضية   1204
 2012ماي  4بتاريخ   414268ة عدد القرار الصادر يف القضي  1205
 2012جوان  27بتاريخ   414351عدد القرار الصادر يف القضية   1206
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يف   من شأن تنفيذ قرار يقضي برفض مطلب املشاركة يف احلركة الوطنية لنقل مدّرسي املدارس اإلعدادية واملعاهد املرتمسني أن يتسّبب للطالب -
 .1207نتائج يصعب تداركها 

 .1208من شأن قرار يقضي بعدم جناح مرتشح يف مناظرة خارجية لإلنتداب أن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها  -

 : عمرانيةال  ملاّدةا يف (ب
 :  نيالّتالي أيناحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت

 .1209ليس من شأن إرجاء تنفيذ قرار هدم بناء أن يتسّبب للطالب يف نتائج يصعب تداركها  -
 .1210من شأن تنفيذ قرار هدم بناء أن يتسّبب للطالب يف نتائج يصعب تداركها  -

 : ج( يف ماّدة الّضبط اإلداري

 :  نيالّتالي ينأاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت
 .1211من شأن تنفيذ قرار غلق حمل معّد إلصالح السيارات وبيع وشراء قطع الغيار املستعملة أن يتسّبب للمّدعي يف نتائج يصعب تداركها  -
 .1212من شأن تنفيذ قرار غلق حمل لرحي احلبوب والتوابل أن يتسّبب للمّدعي يف نتائج يصعب تداركها  -

 : ابلّتعليم ومبعادلة الّشهادات العلمّية  املتعّلقة يف الّنزاعات (د

 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت
ا ليس من شأن تنفيذ قرار بقضي برفت تلميذة هنائّيا من مدرسة إعدادية أن يتسّبب هلا يف نتائج يصعب تداركها طاملا ثبت أنّه مّت إسعافه   -

 .1213الّدراسة مبدرسة إعدادية أخرى  بتمكينها من العودة إىل
 تعليميه مواصلة خبصوص تداركها يصعب نتائج يف له  يتسبب أن  إعدادية  مدرسة من تلميذ رفت قرار  تنفيذ يف التماديليس من شأن    -

يعطيه  وهو ما    اليت كان يزاول هبا دراستهالرفت مل يكن من مجيع املدارس بل اقتصر على املدرسة   أن  ضرورة التعليمي،  مبستواه املتعلقة الدروسي  وتلق
 .1214أخرى درسة مب الرتسيم يف احلق

يصعب   - نتائج  يف  هلا  يتسّبب  أن  العمومية  الثانونية  واملعاهد  اإلعدادية  املدارس  مجيع  من  تلميذة  برفت  يقضي  قرار  تنفيذ  شأن  من 
 .1215تداركها 

  من شأن تنفيذ قرار يقضي برفت تلميذ هنائيّا من مدرسة إعدادية أن يتسّبب له يف نتائج يصعب تداركها حبكم صغر سّنه وتزامن قرار الرفت  -
 .1216مع الثالثي األخري من السنة الدراسية 

 : مواد خمتلفـة (ذ

 
 2012جوان  12بتاريخ   414396عدد القرار الصادر يف القضية   1207
د  والقرار الصادر يف القضية عد  2012أكتوبر    10بتاريخ     414713والقرار الصادر يف القضية عدد    2012أكتوبر    10بتاريخ     414706ية عدد  القرار الصادر يف القض    1208

 2012أكتوبر  10بتاريخ   414753
 2012ماي  28بتاريخ   414365عدد  القرار الصادر يف القضية   1209
عدد     1210 القضية  يف  الصادر  عدد    2012ماي    8بتاريخ     414302القرار  القضية  يف  الصادر  ع  2012ماي    11بتاريخ    414313والقرار  القضية  يف  الصادر  دد  والقرار 

 2012ديسمرب  19بتاريخ  415033
 2012جانفي  16خ بتاري   414028القرار الصادر يف القضية عدد   1211
 2012فيفري  25بتاريخ   414160دد القرار الصادر يف القضية ع  1212
 .2012فيفري  1بتاريخ   414123القرار الصادر يف القضية عدد   1213
 .2012مارس  31بتاريخ   414225القرار الصادر يف القضية عدد    1214
 . 2012مارس  19بتاريخ   414224القرار الصادر يف القضية عدد   1215
 . 2012ماي  11بتاريخ   414308القرار الصادر يف القضية عدد   1216
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 التّايل:  أاحملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبد خلصت
وع فيها  الّتمادي يف تنفيذ القرار املتعّلق إبسناد منح ألعضاء اجمللس الوطين التأسيسي من شأنه أن يكسب املنتفعني به حقوقا غري قابلة للّرج  -

 .1217القرار من شأنه أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها ابلّنظر إىل صبغته الرتتيبية، وابلتّايل فإّن تنفيذ هذا 
  

 
ديسمرب    17بتاريخ    415200والقرار الصادر يف القضية عدد    2012أكتوبر    18بتاريخ    414828و  414827و  414856و  414825القرارات الصادرة يف القضااي عدد     1217

2012 . 
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 املبادئ املقررة يف ماّدة القضااي املختلفة : العنوان الّسادس
 : إصالح الغلط املاّدي:  القسم األّول 

 : نيالّتالي أيندة يف هذه املاّدة إىل إقرار املباحملكمة اإلداريّ  خلصت
ىن مناقشة املوقف القانوين الذي انتهت إليه احملكمة ال يعترب من قبيل اخلطأ املادي الواقع يف الرسم  أو احلساب أو ما شابه ذلك على مع   -

  1218من قانون احملكمة اإلداريّة.  56الفصل 
من   56حلساب أوما شابه ذلك على معىن الفصل  اخلطأ املتعّلق مبوضوع الدعوى األصلية ال يعد  من قبيل األخطاء املاّدية يف الرسم أو ا  -

 1219قانون احملكمة اإلداريّة. 

 :الّرقيم الّتنفيذي  :    القسم الثاين
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 تسجيل مصاريف تشمل وهي قانوان املقّررة  املصاريف على األطراف أحد على حبملها احملكمة تقضي اليت القانونّية املصاريف تقتصر  -

 اليت  اإلختبارات مصاريف على عالوة القانونّية واإلعالمات واإلستدعاءات التبليغ حماضر عن التنفيذ   عدول أجور بعنوان  املبذولة  واملصاريف األحكام 

 1220. امللف أوراق يف اثبت أصل هلا يكون 
 األصلية القضية إطار يف شأهنا يف طلبات تقدي  تقتضي بل آليا احملكمة حتملها الو   قانوان املضمنة املصاريف ضمن احملاماة تندرج أجور ال -

 1221  .القانونية املصاريف عن  مستقلة بصفة لك ذو  بعنواهنا  آداؤه الواجب املبلغ رتقدّ   جديتها مدى يف احملكمة تنظر
 1222  .املصاريف القانونيةالتندرج ضمن  مصاريف التنقل واإلقامة  -

 :حكم  منطوق شرح   :  القسم الثالث
 احملكمة اإلداريّة يف هذه املاّدة إىل إقرار املبادئ الّتالية:  خلصت

 احلكم بفحوى ميسّ  أن  شأنه من شرحال طلبم  قبول فإن  شرحه املراد االبتدائي احلكم بتعديل قضى  قد االستئناف قاضي أن  طاملا  -
االستئنافية ابحملكمة اإلدارية اليت أصدرت احلكم االستئنايف ابعتباره   الدائرة ىلإ الشرح مطلب توجيه املتعني من كان  ابلتايلو  منطوقه تغيريو  االستئنايف

 1223 .احلكم املعين ابلتنفيد
 أن  مينع الشيء هفإنّ  ،الدوائر عن الصادرة األحكام مبنطوق يتعلق الشرح ن أ من قانون احملكمة اإلدارية     57 الفصل من يستخلص  لئن_ 

النافدة ابعتباره يساعد على  ون ذواأل  األحكام كافة على ينسحب إجرائيا أمبد  يعد الشرح أن  ضرورة االستعجالية املادة يف الصادرة القرارات شرح شملي
 1224  .رفع الغموض عنها ويسهل تنفيدها

شرح وتفسري منطوق احلكم يقتضي أن يكون قد اعرتاه لبس جعل عباراته    من قانون احملكمة اإلداريّة أنّ   57أحكام الفصل  يستفاد من    -
 1225و نقصان. غامضة يف معناها أو قاصرة عن بيان املراد منها ويستدعي تدخل احملكمة لتفسريه برفع اللبس وبيان املعىن احلقيقي املقصود دون زايدة أ

 
 2012مارس  6بتاريخ  82304احلكم االستئنايف الصادر يف القضّية عدد   1218
 2012ديسمرب   17بتاريخ  82316عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القصّية  و 2012ديسمرب  17بتاريخ  82317عدد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القصّية   1219
 2012ديسمرب  21 بتاريخ  92133دد احلكم اإلستئنايف الصادر يف القضية ع  1220
  2012 ماي  11بتاريخ  91100يف القضّية عدد   الصادر اإلبتدائي القرار   1221
   2012 أكتوبر 8بتاريخ  91114الصادر يف القضّية عدد  القرار اإلبتدائي   1222
  2012 جويلية 13بتاريخ  91111الصادر يف القضّية عدد  اإلبتدائي احلكم  1223
  2012 ماي  29بتاريخ  97108الصادر يف القضّية عدد اإلبتدائي  قرارال 1224

 

 .2012نوفمرب   8بتاريخ  91104احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1225

 .2012نوفمرب   26بتاريخ  91113احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد       
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ئرة اّليت صدر عنها احلكم يف إمكانية الّنظر يف شرح منطوق حكمها ومل خيّول هلا النظر يف مطالب شرح مضامني حّدد املشرع اختصاص الدا  -
  1226النصوص القانونية. 

من قانون احملكمة اإلدارية من وجوب اقتصار الشرح على تفسري منطوق    57طلب بيان طريقة تنفيذ احلكم يتجاىف مع ما إقتضاه الفصل    -
  1227دة أو نقص يف نصه.احلكم دون زاي 

 
 .2012سبتمرب  28بتاريخ  91110احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1226

 .2012نوفمرب  26بتاريخ  91115احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضية عدد  1227
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 الثايناجلزء 
  يف املادة اإلستشارية املقّررةاملبادئ 
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   اإلستشارات الوجوبّية مضمنة ابآلراء اليت أبدهتا احملكمة حول  انونّية  ق مالحظات    : القسم األّول 

أن  التذكري  املفيد  من  ولعّله  اإلدارية  للمحكمة  االستشاري  الّنشاط  يف  األهم  اجلانب  الكمّية  النّاحية  من  الوجوبّية  االستشارات  طبيعة    متّثل 
اإلدارية اليت اقرتحتها املالحظات اليت تبديها احملكمة خبصوص مشاريع األوامر الرتتيبّية ذات عالقة وطيدة هبيكلة هذه املشاريع ابتداء من العنونة والسلطة 
ن  األحكام الرتتيبّية  واإلطالعات القانونّية املدرجة هبا واليت متّثل مبدئّيا اجلانب غري الرتتييب  ملوضوع االستشارة أو اجلانب الّشكلي، وصوال إىل مضمو 

 .   اليت متّثل مبدئيّا اجلوانب األصلية املرتبطة بشرعية تلك األحكام وجدواها  يف بعض األحيان 
بيانه حسب املالحظا اليت ميكن تصنيفها قياسا على ما سبق  العديد من املالحظات  إبداء  توّلت  أّن احملكمة اإلداريّة  ت وجتدر اإلشارة إىل 

اجلوانب   أو  الرتتيبية   املرتبطة ابجلوانب  األول( واملالحظات  )الفرع  لإلستشارة من انحية  الّشكلّية  األمر  من انحية  املتعلقة ابجلوانب  األصلّية ملشروع 
 أخرى )الفرع الثاين(. 

 املالحظات املتعلقة ابجلوانب الّشكلّية:  : الفرع األّول
ار إببداء العديد  تكتسي اجلوانب الّشكلية أمهية ابلغة يف إعداد األمر الرّتتييب بداية عنوانه وصوال إىل أتشريه وتقوم احملكمة اإلداريّة يف هذا اإلط 

املال سنة  من  خالل  اإلداريّة  احملكمة  واصلت  وقد  األمر.  مشروع  هيكلة  يف  الكايف  والوضوح  املطلوب  التناسق  يتحقق  حىت  أتكيد    2012حظات 
 مالحظاهتا خبصوص اجلوانب الّشكلّية وذلك على أساس ما تكّرس من قواعد يف السنوات السابقة. وفيما يلي تذكري أبهّم هذه املالحظات.  

 ملالحظات املتعلقة ابلعـنونة والصياغة: ا  :الفقرة األوىل
ي ينبغي  أّول ما يتم االهتمام به يف سياق تفّحص احملكمة اإلدارية جلانب اللغة والتعبري، طريقة صياغة وحترير عنوان مشروع األمر املعروض الذ

قتضاء. وال جيوز حتريف هذا العنوان عند ذكر أن يكون مقتضبا وواضحا ابعتبار عنصر تشخيص األمر وذكره يف نصوص أخرى والرجوع إليه عند اال
األمر خاصة ضمن اطالعات نصوص الحقة ولو كان ذلك لغاية اإلصالح أو التقوي، حيث تؤكد احملكمة دوما على أنه يتعني ذكر النصوص على  

احلاجة.كما ينبغي أن يكون هذا العنوان مطابقا ملضمون النحو الذي وردت عليه عند نشرها ابلرائد الّرمسي للجمهورية التونسية تيسريا للرجوع إليها عند  
 لنص. مشروع األمر وال يتجاوزه أو يقّلص من جمال تطبيقه، مع احلرص على احرتام بعض القواعد الدقيقة اليت ميليها املنطق والتطبيق السليم ل

 تيبية املستند إليها ابإلطالعات: املالحظات املتعلقة بطريقة التنصيص على النصوص التشريعية والرت  :الفقرة الثانية
دأبت احملكمة على التذكري أبنّه ال جيوز التنصيص ضمن اطالعات مشروع األمر املعروض على النصوص التشريعية والرتتيبية اليت ليست        

األمر مع حتيينها الدائم حىت يتحّقق التناسق يف  هلا عالقة مباشرة مبوضوعه واحلرص يف املقابل على إدراج النصوص القانونّية ذات العالقة مبوضوع مشروع
بية ابستثناء ما صدر املنظومة القانونّية  مبجملها. كما تذّكر احملكمة يف نفس اإلطار بعدم جواز إدراج النصوص األقل درجة، مثل القرارات الوزارية الرتتي

النصو  احرتام  تشريعي، فضال عن أتكيدها على وجوب  لتفويض  تطبيقا  للنصوص منها  الزمين  اهلرمي مث  الرتتيب  ملقتضيات   املدرجة ابإلطالعات  ص 
 القانونية. 

 املالحظات املتعّلقة بصيغ التنقيح واإلمتام والتبويب: : الفقرة الثالثة
السّ       هذا  يف  وتطرح  سابق،  نّص  إمتام  أو  تنقيح  فرضية  املعروض  األمر  مشروع  يتضمن  أن  ميكن  الوجوبية  االستشارات  إطار  ياق يف 

املقتضيات األعلى مرتبة. واملبدأ   الرتتيبية ووجوب إحرتام  املنظومة  الغموض والتشتت يف مستوى  املنهجي  إشكاليات خاصة قامسها املشرتك هو جتنب 
اعدة فرعية  الذي توصي احملكمة اإلدارية ابعتماده هو أن يعاد كل فصل مستوجب للتنقيح برمته يف شكل فصل جديد اعتبارا إىل أن الفصل ميثل ق

مرقّ  إىل فصول  املراد سنها  القواعد  توزيع جمموعة  أي  للتفصيل،  أما ابلنسبة  فرعية.  فقرات  أو  فقرات  إليها  أضيفت  لو  متكاملة حىت  فّإنه ووحدة  مة، 
نة ملشروع األمر يفرتض أن يقتصر كل فصل على قاعدة واحدة وأن ال يتضمن الفصل الواحد عدة قواعد خمتلفة. ويستحسن أن تكون الفصول املكوّ 

 قصرية مما يساهم يف وضوح النص وحسن فهمه كتوزيعها عند االقتضاء إىل أقسام وأبواب وعناوين تعكس مضموهنا وذلك حبثا عن الوضوح. 
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 املالحظات املتعلقة بنص الرتمجة إىل اللغة الفرنسية: : الفقرة الرابعة
على الّرغم من أن نص ترمجة األوامر إىل لغة أجنبية ليس له من غاية سوى التعريف واإلعالم وذلك استنادا إىل مقتضيات الفصل األول من  

يل على املتعلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها، وال أتثري له ابلتا   1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64القانون عدد  
ية التفحص املدلول الذي يعتمد يف حتديده النص العريب، فإّن احملكمة اإلدارية تنظر يف نص الرتمجة الذي يصحب النص العريب وذلك عمال مببدإ مشول

حتقيق التنسيق وأتمني   االستشاري. وتبادر احملكمة إبصالح األخطاء اللغوية والتعبريية وتتثبت من مدى تطابق نص الرتمجة مع النص العريب وذلك قصد
الصيا أحياان  تشوب  اليت  أواللغويّة  املادية  األخطاء  تفادي  على  احلرص  بضرورة  التذكري  على  احملكمة  دأبت  وإن  الصياغتني.  بني  الفرنسّية املطابقة  غة 

فرنسي لوضوحها وتبليغها للمقصود من للمشروع، فإهّنا تالحظ يف بعض احلاالت إعادة صياغة بعض أحكامه على ضوء العبارات املستعملة ابلّنص ال 
 تلك األحكام. 

 املالحظات املتعلقة ابملالحق: : الفقرة اخلامسة
ق عليه إّن املقصود ابملالحق هو إّما األحكام الرّتتيبّية والواثئق اليت متثل جزءا ال يتجزأ من النص الرتتييب، مثل نص كراس الشروط املصاد      

دق عليه وامللحق أبمر املصادقة  أو املثال الطوبوغرايف أو ّناذج املطبوعات اإلدارية وغري ذلك من امللحقات الّنّصية، وإّما  أو نص النظام األساسي املصا
  الحق الّنصية امللحقات اإلجرائية مثل وثيقة شرح األسباب أو نص دراسة املؤثرات أو حماضر وكراسات اإلستقصاء يف أوامر حتديد امللك العام. فأما امل

واألمثلة اهلندسية،   فاملبدأ هو أن تنشر مع األمر الرتتييب املتعلق هبا، وإن استحال ذلك ألسباب تقنية مثلما هو الشأن ابلنسبة إىل الواثئق الطوبوغرافية
املناسبة. وأّما املالحق غري الّنّصية    فينبغي أن يرتب األمر الطريقة اخلاصة املالئمة لنشرها أو متكني من يهّمه األمر من اإلطالع عليها ابملكان وابلطريقة

أن تكون مصاحبة ملشروع  أو بعبارة أخرى الواثئق اليت استعملت يف إعداد مشروع األمر تطبيقا ملا اقتضته الّنصوص الّتشريعّية والرّتتيبّية فإنّه من املفرتض  
لإلجراءات اليت اقتضتها الّنصوص القانونّية ) مثال آراء املصاحل العمومّية يف  األمر لتمكني احملكمة من اإلّطالع عليها والّتثّبت من إحرتام مشروع األمر  

حف( ويفضي إعداد أمثلة الّتهيئة العمرانّية، حماضر اللجان اإلستشاريّة عند إحداث مناطق سقوية عمومّية أو مراجعة حدودها، نشر اإلعالانت ابلصّ 
 نظر احملكمة. عدم اإلدالء هبذه الواثئق  إىل احلّد من مشولية 

 املالحظات املتعّلقة ابإلطالعات اليت ال تنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية: : الفقرة السادسة
ض  إّن املقصود ابإلطالعات اليت ال تنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسّية هي تلك النصوص اليت يتم إدراجها إبطالعات مشروع أمر معرو 

داريّة غري أنّه وعند تفّحص الرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية للتثّبت من هذه النصوص واعتمادها عند إعداد مشروع الرأي يتبنّي على أنظار احملكمة اإل
ة ضرورة أّن التونسيّ وأهّنا مل تنشر وهو ما ميّثل خرقا صارخا للقانون عندما ال نكون أمام حالة من حاالت االستثناء من النشر ابلرائد الرمسي للجمهوريّة  

صّرف بطريقتني خمتلفتني  املبدأ يبقى النشر والذي يتحّدد بتارخيه دخول النص القانوين حّيز التنفيذ، ولإلشارة فإّن احملكمة اإلداريّة وأمام هذه الوضعّية تت 
مباشرة مبحتوى مشروع األمر املعروض  وذلك حسب احلالة اليت تكون أمامها فإذا كان النص الغري منشور مدرجا بقائمة اإلطالعات وليس له عالقة  

القانوين ومدى عالقت النص  يف  النظر  عن  التحفظ  من خالهلا  يتم  إدراج مالحظة  تتوىل  فإهّنا  االستشاري  الرأي  لفحوى  أنه غري حمّدد  ه ابألمر  مبعىن 
ض أو إذا كان مشروع األمر املعروض على أنظار احملكمة  املعروض. أّما يف احلالة اليت يكون فيها النص الغري منشور وثيق العالقة مبشروع األمر املعرو 

دارية املعنّية قصد متكينها يتعّلق بتنقيح أمر غري منشور، فإّن احملكمة اإلداريّة يف هذه احلالة تتوىّل مراسلة اجلهة اإلداريّة صاحبة االستشارة أو اجلهات اإل
ة ابإلدالء ابلوثيقة عن ذلك، فإّن احملكمة اإلداريّة تنتهي إىل تعّذر إبداء رأيها خبصوص مشروع من النص القانوين وإذا ما أعرضت اجلهة اإلدارية املطالب

 األمر موضوع االستشارة. 

 املالحظات املتعّلقة ابألحكام الرتتيبية ملشروع األمر املعروض على رأي احملكمة: : الفرع الثاين

 ستعمال وسائل وجتهيزات إدارية: خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة اب: الفقرة األوىل
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية: 
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للفصل    - والثانية  األوىل  الفقرتني  أحكام  التابعة   5بتفحص  الوظائف  لبعض  الرتخيص  إمكانية  جتيز  ال  أهنا  يتبنّي  املعروض  املشروع  من 
استعمال   من  احمللية دون سواهم  تلك  للجماعات  قائمة  ينص على ضبط  مل  ابعتباره  االستعمال،  ذلك  مهامهم  آداء  استوجب  مىت  الوظيفية  السيارة 

الوظيفية السيارات  استعمال  الرتخيص يف  مقررات  القائمة وابختاذ  تلك  بضبط  املختصة  السلطة  احمللية ومل حيدد  للجماعات  التابعة  لألعوان   الوظائف 
جمال املشروع املعروض يستوعب السيارات التابعة للجماعات احمللية وأّن الفصل املذكور أقّر تلك اإلمكانية لبعض   املنتمني لتلك الوظائف، واحلال أنّ 

 1228  الوظائف التابعة للدولة وللمؤسسات واملنشآت العمومية.
 

 :ابملسار الوظيفي لألعوانامللفات االستشارية املتعلقة  خبصوص :  الفقرة الثانية
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

مع   - يتعارض  اإلدارة  رئيس  قبل  من  للتناظر  املعروضة  املراكز  حدود  يف  هنائيا  قبوهلم  ميكن  الذين  للمرتشحني  النهائية  القائمة  ضبط  إّن 
 1229  نـهائيا مرتبني حسب اجلدارة.صالحيات جلنة املناظرة اليت يعود هلا دون سواها ضبط قائمة املرتشحني الناجحني 

املتعّلق أبحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي   2012جوان    22املؤرخ يف    2012لسنة    4من القانون عدد    8أحال الفصل    -
شأهنا أن حتقق تطبيق أحكامه وال جيوز  لألمر ضبط كيفية تطبيق القانون وهو ما يقتضي أن يتم تضمني األمر املعروض مجيع القواعد والتفاصيل اليت من 

 1230  إحالة حتديدها إىل نصوص أخرى أقل مرتبة.

 خبصوص امللفات االستشارية املتعلقة ابلتنظيم اإلداري والسياسي:   :الفقرة الثالثة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

دنّية  يتبنّي ابلرجوع إىل وثيقة شرح األسباب املرافقة ملشروع األمر املعروض وإىل خمتلف الفصول املدرجة به أنّه يهدف إىل ضبط الوظائف امل  -
العمومّية، املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط    2011ديسمرب    16املؤرّخ يف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17العليا املعنّية أبحكام الفصل  

فنّية املختّصة هبا ومصاحلها  وذلك من خالل حتديد مجلة اخلطط الوظيفّية ابهلياكل العمومّية من إدارة مركزيّة سواء ابلدواوين الوزاريّة أو اهلياكل اإلداريّة وال
ابملصاحل اخلارجّية لإلدارة اجلهويّة لوزارة الداخلّية  اخلارجّية وبلدايت ومؤّسسات عمومّية ذات صبغة إداريّة ومؤّسسات ومنشآت عمومّية وخطط املسؤولّية  

قائمة يف الوظائف واهليئات املستقّلة واليت تتّم التسمية هبا مبقتضى أمر بعد التشاور مع الوزير املعين وجملس الوزراء. وللوقوف على مدى إمكانية ضبط  
املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط    2011ديسمرب    16املؤرّخ يف    2011لسنة    6عدد  من القانون التأسيسي    17املدنّية العليا املعنّية أبحكام الفصل  

املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية    2011ديسمرب    16املؤرّخ يف    2011لسنة    6العمومّية يتوجب الرجوع إىل أحكام القانون التأسيسي عدد  
الوظائف املتعّلقة ابلتعيينات يف  التأسيسي عدد    وخاّصة إىل األحكام  القانون  يتبنّي ابلرجوع إىل أحكام  التنفيذيّة    2011لسنة    6العليا.  السلطة  أّن 

على سبيل احلصر ورئيس احلكومة الذي خيتّص مبمارسة   11ميارسها كل من رئيس اجلمهوريّة والذي خيتّص جبملة من املهام املضبوطة صلب الفصل  
يس اجلمهوريّة، وابلتايل فإّن اختصاصات رئيس اجلمهوريّة تعترب حمّددة يف مجلة من املهام يف حني أن اختصاص رئيس  بقّية املهام ابستثناء ما مّت إسناده لرئ

 حني أّن  احلكومة هو اختصاص عام ابستثناء ما أسند صراحة إىل رئيس اجلمهوريّة علما وأّن ما يصدر عن رئيس اجلمهوريّة يّتخذ شكل قرار مجهوري يف
س احلكومة يّتخذ شكل أمر فردي أو ترتييب. فيما يتعّلق مبسألة التعيينات يف الوظائف العليا وتوزيع االختصاص بني رئيس اجلمهوريّة  ما يصدر عن رئي

يّة من القانون التأسيسي أّن رئيس اجلمهوريّة خيتّص ابلتعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العسكر   11ورئيس احلكومة يتبنّي ابلرجوع إىل أحكام الفصل  
لدولّية ويف هاتني احلالتني،  العليا والتعيينات يف الوظائف السامية بوزارة اخلارجّية ويف البعثات الديبلوماسّية والقنصلّية لدى الدول واملنظّمات االقليمّية وا

خيتّص ابلتعيينات يف الوظائف العليا يف رائسة فإّن رئيس اجلمهوريّة ميارس اختصاصه ابلتوافق مع رئيس احلكومة، ابإلضافة إىل ذلك فإّن رئيس اجلمهوريّة 
ه واليت ميارس اجلمهوريّة واليت ميارسها دون توافق مع رئيس احلكومة. ومن خالل ما سبق بيانه ميكن أن نستنتج أنّه خارج الثالث جماالت املذكورة أعال

 رئيس احلكومة هو املختّص ابلتعيينات يف الوظائف العليا وهو ما يتدّعم من فيها رئيس اجلمهوريّة التعيينات يف الوظائف العليا أو الوظائف السامية، فإنّ 
 

  .العموميةابستعمال سيارات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واملنشآت مشروع أمر يتعلق حول   15478/2012  عدد ياالستشار الرأي     1228

 .  يف القطاع العمومي لالنتداب بتطبيق أحكام القانون املتعلق أبحكام استثنائية يتعلق  مشروع أمر حول   15457/2012عدد  ياالستشار الرأي   1229

يتعلق  حول    15840/2012  عدد   ي االستشار الرأي     1230 أمر  لسنة  مشروع  عدد  القانون  أحكام  واملتعلق  2012بتطبيق  يف   القطاع     املؤرخ  يف  لالنتداب  استثنائية  أبحكام 
 .العمومي
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واليت تنّص على أّن رئيس احلكومة خيتّص ابلتعيينات يف الوظائف املدنّية العليا ابلتشاور مع الوزير املعين    17خالل مقتضيات املطّة اخلامسة من الفصل  
توى إىل أّن القانون التأسيسي مل يتضّمن تعريفا دقيقا ملصطلحي الوظائف العليا والوظائف السامية وهو ما  ومع جملس الوزراء. جتدر اإلشارة يف هذا املس

يؤّدي إىل غموض يف خصوص حتديد جماالت اختصاص كّل من رئيس اجلمهوريّة ورئيس احلكومة، هذا الغموض الذي يتدّعم من خالل عدم تنصيص 
 الحق يضبط الوظائف العليا اليت خيتّص ابلتعيينات فيها رئيس اجلمهوريّة والوظائف العليا اليت خيتّص هبا رئيس  القانون التأسيسي على صدور نّص قانوين

املتعّلقة الختصاصاهتما  اجلمهوريّة  ورئيس  احلكومة  رئيس  من  كل  ممارسة  أّن  إىل  اإلشارة  يّتجه  فإنّه  بيانه  سبق  ما  على  وبناء  ابلتعيينات    احلكومة. 
 1231الوظائف العليا غري مرتبط بضرورة ضبط قائمة يف الوظائف الراجعة لكليهما.  واإلعفاءات يف

ليت ينّص الفصل األّول من مشروع األمر املعروض على ما يلي: "يتّم التمديد يف مّدة تعيني النياابت اخلصوصّية البلديّة القائمة أو تلك ا  -
بداية من   نفاذ هذا األمر،  التمديد انتهت مّدهتا قبل اتريخ  املنتخبة ملهامها..."، ولئن كان  البلديّة  املّدة إىل اتريخ مباشرة اجملالس  انتهاء تلك  اتريخ 

ّية اليت انتهت مّدهتا  للنياابت اخلصوصّية القائمة ال يطرح أي إشكال قانوين طاملا أّن مّدة النيابة اخلصوصّية مل تنته بعد، فإّن التمديد للنياابت اخلصوص
ا مهامها ويف  اذ األمر يبقى غري ممكن بعد انتهاء املّدة مبا أنّه يفرتض يف التمديد أّن يتم خالل املّدة اليت مازالت النيابة اخلصوصية تباشر فيهقبل اتريخ نف

وض على أّن  كّل احلاالت ويف أقصى تقدير عند انتهاء تلك املّدة وليس بعدها. من جهة أخرى، فإّن تنصيص الفصل األّول من مشروع األمر املعر 
يتعا املنتخبة ملهامها  البلديّة  املنتهية مّدهتا إىل اتريخ مباشرة اجملالس  النياابت اخلصوصّية  انتهاء مّدة  رض مع مبدأ عدم رجعّية التمديد سيتّم من اتريخ 

ن اختصاص  على  ينّص  أنّه  مبا  الزمن  يف  االختصاص  بقواعد  مساسا  ميّثل  أن  ذلك  شأن  ومن  الرتتيبّية،  مارست  األوامر  تكون  قد  خصوصّية  ياابت 
بي  انتهاء مّدهتا. وبناء على ما سبق  التمديد هلا خالل مّدة مباشرهتا ملهامها وقبل  لعدم  الزمن ابلنظر  يّتجه إعادة  صالحيّاهتا وهي غري خمتّصة يف  انه، 

ت اخلصوصّية القائمة واستبعاد النياابت اخلصوصّية اليت  صياغة مقتضيات الفصل األّول من مشروع األمر املعروض يف اجتاه االقتصار على التمديد للنيااب
تمديد انتهت مّدهتا من جمال التمديد واليت تستدعي اختاذ أوامر يف شأهنا تنّص على تسميتها من جديد، من جهة أخرى يّتجه التنصيص على أّن ال

 1232بلديّة املنتخبة ملهامها وذلك احرتاما ملبدإ عدم رجعّية األوامر الرتتيبّية. سيتم بداية من اتريخ دخول األمر حيز التنفيذ وإىل اتريخ مباشرة اجملالس ال 

تفهم    - اجملتمعات قصد  تنتهجها  أن  اليت ميكن  األساليب واآلليات واإلجراءات  االنتقالية جمموع  العدالة  املاضي من خروقات  إرث  تشمل 
نون الدويل اإلنساين وتصفيته وذلك عرب معاجلة تلك االنتهاكات والكشف عن هوية  وانتهاكات وتعّدايت على حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والقا 

آلية الزمة لضمان وتعزيز   همتتبعمرتكبيها و  االعتبار هلم، كما متّثل  ومساءلتهم عرب حماكمات عادلة ونزيهة، وإنصاف ضحاايها وإعادة أتهيلهم ورّد 
لي أو حكم سياسي استبدادي إىل مرحلة بناء سياسي دميقراطي وتعددي، وهتدف آلياهتا خاصة أو صراع سياسي داخ  حصراع مسلّ االنتقال من مرحلة  

اإل وحتقيق  العدالة  وإقامة  املساءلة  وضمان  العام  للرأي  وإشهارها  احلقائق  وكشف  الوطنية  والوحدة  املصاحلة  تثبيت  و صالحات  إىل  األمنية  املؤسساتية 
، متارس العدالة االنتقالية،  وابلرجوع إىل التجارب املقارنة واإلعالمية ومراجعة املنظومة القانونية مبا يدعم حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.  والقضائية  

واحل االستقاللية  ملبادئ  واختصاصاهتا  وتركيبتها  إحداثها  تستجيب يف  هيئات وجلان خمتصة  قبل  من  وتشاركية،  توافقية  منهجية  والشفافية  بوصفها  ياد 
ويل، ومع مؤسسات والكفاءة واملشاركة والتمثيلية املتكافئة، وتعمل تلك اهليئات أو اللجان ابلتنسيق والتشاور مع الناشطني على املستويني الوطنـي والد

 1233 الدولة واملصاحل احلكومية املختصة أو احملدثة للغرض.
بتنظلئن مل - املتعّلق  القانون األساسي  بَعُد  الفصل   يصدر  إليه صلب  املشار  العدالة االنتقالية وضبط أسسها وجمال اختصاصها  من    24يم 

التأسيسي عدد   الوزارة   2011ديسمرب    24املؤرخ يف    2011لسنة    6القانون  الضروري تكليف  العمومّية، فإنّه من  للسلط  املؤّقت  املتعلق ابلتنظيم 
الية، كالتأكيد صراحة على إسنادها مهاما تتصل على حد السواء مبواجهة إرث انتهاكات حقوق مبشموالت تتوافق مع املقومات العامة للعدالة االنتق 

 1234 اإلنسان وبرتكيز وتدعيم آليات الرقابة واحلماية املستمرة لتلك احلقوق على حنو يكفل عدم انتهاكها يف املستقبل.

 
من القانون التأسيسي    17مشروع أمر يتعّلق بضبط قائمة الوظائف املدنّية العليا وإجراءات التكليف هبا طبقا ألحكام الفصل  حول    15261/2012  عدد   ياالستشار الرأي   1231

 واملتعّلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية.  2011لسنة  6عدد 
 . النياابت اخلصوصّية لبعض البلداّيت برتاب اجلمهورية التونسّيةمشروع أمر يتعلق ابلتمديد يف مّدة تعيني  حول   15482/2012 عدد ي االستشار الرأي  1232
 . إبحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يتعلق  مشروع أمر حول   15257/2012عدد  ياالستشار الرأي   1233

 . وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية إبحداث وضبط مشموالت  يتعلق  مشروع أمر حول   15257/2012عدد  ياالستشار الرأي   1234
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السابقة    لالنتهاكاتعلى إنشاء سجل اترخيي  النتقالية وتعمل تلك اللجان  االعدالة    أبرز آلياتأحد    "احلقيقةالتحقيق أو جلان  جلان  "  د  عَ تُـ  -
فيهاحل املفصلة  التحقيقات  الضحااي واجملرمني، وإجراء  طريق أخذ شهادات  اإلنسان عن  اهليكلي  ، كإبرازقوق  الضعف  ، واملشاكل ة واملؤسساتيةنقاط 

وتتوىل إعداد تقارير يف الغرض تضّمنها النتائج اليت توصلت إليها  اإلنتهاكاتتلك ت حبدوث والثقافية، واألنظمة القانونية الضعيفة اليت مسح االجتماعية
 1235  واقرتاحاهتا وتوصياهتا لإلصالح يف املستقبل، غري أنّه ال معىن إلحداث تلك اللجان ما مل يتم تثمني مقرتحاهتا ومتابعة توصياهتا.

والوكا - ابخلارج  التونسيني  ديوان  من  كل  إدراج  للهجرة  إّن  الدولة  لكتابة  ابلنظر  الراجعة  اخلارجية  املصاحل  ضمن  الفيّن  للتعاون  التونسية  لة 
تسي صبغة إدارية والتونسيني ابخلارج يتعارض مع الشكل القانوين للمؤسستني املذكورتني آنفا مبا أّن كالمها يّتخذ الشكل القانوين ملؤسسة عمومية ال تك

الل املايل وتندرجان وفق ذلك املعطى يف إطار اهلياكل اإلدارية الالمركزية وهو ما يرتتب عنه خضوع املؤسستني املشار تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستق
للقوانني وا احلكومة وطبقا  إشراف رئيس  القطاعي حتت  اإلشراف  قبل وزير  إشراف متارس من  إىل رقابة  الدولة  مع  أعاله يف عالقتهما  لرتاتيب إليهما 

ال الفصل  اجلاري هبا  الثانية من  الفقرة  التأسيسي عدد    18عمل وفقا ملقتضيات  القانون  املتعلق   2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6من 
 1236ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية. 

الرئيسي   - احملّدد  والفنون  والثقافة  العلوم واآلداب  والتمّيز يف جماالت  والكفاءة  اإلشعاع  التونسي يُعد  معيار  للحصول على عضوية ابجملمع 
لعضوية  للعلوم واآلداب والفنون "بيت احلكمة" بصفة عامل أو مشارك أو عضو شريف، وهو ما يستمد  منه انعداُم اجلدوى من اشرتاط حصول املرتشح  

   1237 ابجملمع على أقدمية معيّنة يف صفة ما أو بلوغه سّنا دنيا مستوجبة.
ميكن لرئيس اللجنة أن يفوض كامل صالحياته لنائبه أوألحد   هالتنصيص على أن  ونية اليت تسوس آلية التفويض يتعارض مع القواعد القان -

 1238  .أعضائه ضرورة أن التفويض أاّي كان نوعه جيب أن يكون جزئيا ال كلّيا
بتفويض سلط - يتعّلق  أنّه  املعروض  األمر  ملشروع  املصاحبة  األسباب  شرح  وثيقة  إىل  ابلرجوع  اليت  يتبنّي  املسائل  أّن  إىل  ابلنظر  أنّه  ذلك   ،

رتح إصدار يشملها العمل يف الديوان الرائسي تستوجب تفويض جانب من صالحيّات مدير الديوان الرائسي إىل بعض اإلطارات العليا ابلديوان، فإنّه يق
ابلنسبة للوزراء، غري أنّه يتبنّي ابلرجوع إىل قائمة إطالعات   أمر ترتييب يتعّلق بتخويل مدير الديوان الرائسي تفويض صالحّياته على غرار ما هو مقّرر

عدد   األمر  على  )اإلطالع  املاثل  يف    1975لسنة    384املشروع  حق    1975جوان    17املؤرّخ  بتفويض  الدولة  وكتاب  للوزراء  ابلرتخيص  املتعلق 
السلط. وابلنظر إىل االختالف بني تفويض السلط )حتويل سلطة    اإلمضاء( ومقتضيات الفصل األول منه أنّه يتعّلق بتفويض اإلمضاء وليس بتفويض 

ا سلطة اإلمضاء  اختاذ القرار من سلطة إداريّة إىل سلطة إداريّة أخرى( وتفويض اإلمضاء )أن تقوم إحدى السلط اإلداريّة مبنح أحد األعوان التابعني هل
يض(، فإنّه يّتجه العمل على ضمان املالءمة بني مقتضيات مشروع األمر املعروض وما  على قرارات يرجع االختصاص ابختاذها أصال للسلطة املاحنة للتفو 

 1239.ورد بوثيقة شرح األسباب يف خصوص نوع التفويض املراد تنظيمه مبقتضى التنقيح املاثل
  1990نوفمرب    26رّخ يف  املؤ   1990لسنة    1953ينّص الفصل األّول من مشروع األمر املعروض على إمتام الفصل الثاين من األمر عدد    -

 384ألمر عدد  املتعلق بتنظيم مصاحل رائسة اجلمهوريّة وذلك إبضافته فقرة اثلثة تنّص على ما يلي: "وتنطبق عليه )أي مدير الديوان الرائسي( أحكام ا
يتبنّي ابلرجوع إىل الفصل األّول من األمر  املتعّلق ابلرتخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حّق اإلمضاء".    1975جوان    17املؤرّخ يف    1975لسنة  
املشار إليه أنّه ميكن للوزراء وكّتاب الدولة مبقتضى قرار يتم نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسّية أن يفّوضوا لرئيس ديواهنم    1975لسنة    384عدد  

التابعني لوزارهتم الذين هلم رتبة مدير عام، مدير، كاهية وللكاتب العام لوزارهتم حق إمضاء كّل الواثئق اليت هتّم املصاحل الراجعة هل م ابلنظر ولألعوان 
ضاء ال  مدير، رئيس مصلحة أو مكّلفني خبطط وظيفّية مماثلة حق إمضاء الواثئق الداخلة يف نطاق حدود مشموالت أنظارهم، غري أّن تفويض حّق اإلم

 
 . إبحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يتعلق  مشروع أمر حول   15257/2012عدد  ياالستشار الرأي   1235

 . ابخلارج بوزارة الشؤون االجتماعيةبتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيني  يتعلق  مشروع أمر حول   15289/2012عدد  ياالستشار الرأي   1236

 . بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيني ابخلارج بوزارة الشؤون االجتماعيةيتعلق  مشروع أمر حول   15289/2012عدد  ياالستشار الرأي   1237

جلنـة تصـفية األمـوال والقـيم الراجعـة حلـزب التجمـع الدسـتوري الـدميقراطي املنحـل وضـبط تركيبتهـا وطـرق  حداثإبمشروع أمر يتعلق حول   15685/2012  عدد ياالستشار الرأي  1238
 سريها .
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لفتح اإلمكانّية    1975لسنة    384در اإلشارة إليه يف خصوص اعتماد اإلحالة إىل األمر عدد  ميكن أن خيّص القرارات ذات الصبغة الرتتيبّية. وما جت
عوان  ملدير الديوان الرائسي لتفويض حق اإلمضاء هو أّن تطبيق األمر سالف الذكر على مدير الديوان الرائسي سيطرح إشكاال يف خصوص حتديد األ

وأنّ  اإلمضاء، خاّصة  بتفويض حق  أحكام األمر عدد  الذين سينتفعون  إىل  يتبنّي ابلرجوع  أّن    1990نوفمرب    26املؤرّخ يف    1990لسنة    1953ه 
الر  الديوان  مدير  تفويض  فإّن  تركيبتها ال خطّة رئيس ديوان وال خطّة كاتب عام وزارة وابلتايل  تتضّمن صلب  اجلمهوريّة ال  ائسي حلّق  مصاحل رائسة 

مكّلفني خبطط وظيفّية   للديوان الرائسي الذين هلم رتبة مدير عام، مدير، كاهية مدير، رئيس مصلحة أو  اإلمضاء سوف يقتصر على األعوان التابعني
الفصل األول من األمر عدد   املطّة األوىل من  الديوان   1975لسنة    384مماثلة. وابلنظر الستحالة تطبيق  املخّول ملدير  على تفويض حق اإلمضاء 

ينجّر عن ذلك من   قد  األمر عدد  الرائسي وما  إىل مقتضيات  اإلحالة  أسلوب  اعتماد  اإلعراض على  يّتجه  فإنّه  التطبيق،  لسنة    384إشكاالت يف 
وتراعي    1975 واختصاصاته  الرائسي  الديوان  تركيبة  مع  تتالءم  مقتضيات  على صياغة  والعمل  الرائسي  الديوان  مدير  على  تطبيقها  على  والتنصيص 

 1240.موضوع التنقيح  1990لسنة  1953ملدير الديوان الرائسي يتم إدراجها صلب األمر عدد خصوصّية تفويض حق اإلمضاء املخّول 
املزمع تنقيحه وإمتامه أنّه ابإلضافة إىل حتديد    2002جويلية    9املؤرّخ يف    2002لسنة    1618يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات األمر عدد  -

اهلياكل واإلدارات فإنّه يبنّي الصالحيّات واملهام الراجعة لكل هيكل أو إدارة، ومبا أّن مشروع األمر املعروض  تنظيم وزارة الشؤون الدينّية من خالل بيان  
باقي أحكام األمر يتّضمن التنصيص على إدارات جديدة وهي: اإلدارات اجلهويّة للشؤون الدينّية واإلدارات احمللّية للشؤون الدينّية وتنسيقا مع ما ورد ب

مهام  2002جويلية    9املؤرّخ يف    2002لسنة    1618عدد   بضبط  يتعّلق  تنقيحه وإمتامه  املزمع  األمر  إىل  إدراج فصل جديد يضاف  يّتجه  فإنّه   ،
وطرق  واملايل  اإلداري  التنظيم  سيضبط  الذي  لألمر  ابلتفويض  املتعّلق  الفصل  صياغة  إعادة  أو  إحداثها  املزمع  اجلديدة  اإلدارات  التسيري    ومشموالت 

والذين يتعلقان مبكتب   10والفصل    5أيضا ضبط املهام واملشموالت الراجعة هلذه اإلدارات. ويف هذا اخلصوص يّتجه التذكري أبحكام الفصل    ليشمل
لدينّية العاملة ابجلهات رات االشؤون اجلهويّة امللحق ابلديوان والذي يكّلف مبتابعة سري احلياة الدينّية ابجلهات والتنسيق بني املصاحل املركزيّة للوزارة واإلطا

املهام   مع  تتداخل  قد  املكتب  هذا  يباشرها  اليت  املهام  أّن  ضرورة  عملها،  بتطوير  الكفيلة  الوسائل  واقرتاح  أنشطتها  متابعة  على  ستسند  والسهر  اليت 
 1241.مع مقتضيات الفصلني سالفي الذكرلإلدارات اجلهويّة للشؤون الدينّية ويف هذه احلالة يّتجه التنسيق بني املقتضيات اليت سيتّم اختاذها 

املؤرّخ يف   1991لسنة    63إّن ورود مشروع األمر املعروض يف صيغة أمر ترتييب يتضّمن صلب قائمة إطالعاته اإلطالع على القانون عدد    -
الفصل    1991جويلية    29 الصّحي وخاّصة  ابلتنظيم  و   9املتعلق  القانون  هذا  انصهاره يف  البديهي  من  من منه جيعل  به  ورد  ما  على  عدم خروجه 

للم ملا  الذكر  ابلقانون سالف  الواردة  األساسّية  املبادئ  نفس  إىل  املاثل  املشروع  التعّرض صلب  التزيّد  من  يصبح  فإنّه  ابلتايل  تنزيل أحكام،  من  سألة 
ع األمر املعروض إىل مبادئ أساسّية جديدة وغري للمقتضات القانونّية ومن تكرار ال طائل من ورائه، من جهة أخرى فإنّه ال ميكن التطّرق صلب مشرو 

 6ضرورة أنّه ال ميكن لألمر الرتتييب أن يتدّخل يف جمال مسند أصالة للقانون مبقتضى القانون التأسيسي عدد    1991لسنة    63واردة ابلقانون عدد  
وبناء على ما سبق بيانه يّتجه حذف الفصل األّول ضرورة أنّه  املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية.    2011ديسمرب    16املؤرّخ يف    2011لسنة  

إىل   63ورد ابلفصول من  يتعّلق مبجال القانون كما سلف بيانه إذ أنّه يتعّلق مببدإ جمانّية العالج ابلنسبة للعسكريني ولعائالهتم، كما أنّه ال يتالءم مع ما
لسنة   76املتعلق بضبط القانون األساسي العام للعسكريني املنّقح ابلقانون عدد    1967ماي    31املؤرّخ يف    1967لسنة    20من القانون عدد    67

 1242. 1991لسنة  63من القانون عدد  5وحذف الفصل الثالث ابلنظر لكونه يعترب نقال ملا ورد ابلفصل  1985أوت  4املؤرّخ يف  1985
روع األمر املعروض أهّنا تتعّلق بضبط املصاريف اليت ختضع وجواب للتأشرية يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل الثاين من مش -

ة للخزينة وأموال املشاركة، املسّبقة ملراقبة املصاريف العمومّية وهي املصاريف احملمولة على ميزانّية الدولة وميزانّيات املؤّسسات العمومّية واحلساابت اخلاصّ 
الثانية واليت وردت   الفقرة  أّن  اجلهويّة وميزانّيات غري  اجملالس  ميزانّيات  األمر على  أحكام مشروع  انطباق  تنصيصا على  تضّمنت  الثاين  الفصل  بذات 

ها العاديّة أو تفوق مبلغا يتم حتديده مبقتضى قرار صادر عن رئيس احلكومة بعد  البلداّيت اليت تبلغ تقديرات مواردبلداّيت مقر الوالايت وعلى ميزانّيات  
وع ير الداخلّية والوزير املكّلف ابملالية. وابإلضافة إىل كون هذه الفقرة تعترب غري متالئمة مع ابقي مقتضيات الفصل والذي يتعلق ابخلضأخذ رأي وز 

املسّبقة   التأشرية  إلجراء  الذكر  سالفة  املصاريف  خضوع  إىل  تؤّدي  قد  فإهّنا  العمومية  املصاريف  ملراقبة  الوجوبّية  املسّبقة  أهّنا الو للتأشرية  ضرورة  جوبّية 
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 املتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.    2002جويلية   9املؤرّخ يف  2002لسنة  1618مشروع أمر يتعّلق إبمتام وتنقيح األمر عدد  حول 15297/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1241
 مشروع أمر يتعّلق أمر يتعّلق ابلتنظيم الصّحي العسكري. حول   15576/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1242



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

155 

املتعّلق   1989ديسمرب  31املؤرّخ يف  1989لسنة  1999أدرجت ابلفصل الثاين كما أهّنا تعّد إضافة مقارنة مع ما ورد ابلفصل الثاين من األمر عدد 
أّن الغاية من وراء التنقيح تتمّثل يف إرساء   مبراقبة املصاريف العمومية موضوع التنقيح واحلال أّن وثيقة شرح األسباب مل تتضّمن مربّرات هذا التنقيح كما

روع األمر املعروض. أكثر مرونة يف جمال الرقابة املسّبقة على امليزانيات وابلتايل فإّن هذه اإلضافة ال تندرج يف اإلطار العام واهلدف من وراء اختاذ مش
اين من مشروع األمر املعروض خاّصة وأّن املصاريف احملمولة على ميزانّيات وبناء على ما سبق بيانه يّتجه حذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الث

البلداّيت اليت تبلغ تقديرات موادها العاديّة أو تفوق مبلغا يتمّ   تعيينه بقرار من رئيس  اجملالس اجلهويّة وميزانّيات بلداّيت مقر الوالايت وعلى ميزانيّات 
املتعلق مبراقبة مصاريف   1976أوت    6املؤرّخ يف    1976لسنة    668ة احملاسبة العمومية واألمر عدد  من جملّ   269احلكومة ختضع لكّل من الفصل  

 1243جمالس الوالايت والبلدايت وال طائل ابلتايل من وراء التعّرض هلا صلب مشروع األمر املعروض. 

 خبصوص إحداث و تنظيم املؤّسسات العمومية:  : الفقرة الرابعة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

 سة" حّل املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية التابعة لوزارة الدفاع الوطين و املسّماة " املدرسة التحضريية لألكادمييات العسكرية بسو إّن    -
   1244والتزامات املؤسسة املذكورة وحتديد احملاسب املكّلف بتصفية حساابتـها واإلجراءات املّتبعة يف ذلك.مآل ممتلكات  يقتضي بيان 
شركة اخلدمات الوطنية واإلقامات ابلتوازي مع الديوان الوطين للحج والعمرة كهيكل جديد مكلف ابلتصّرف يف القطاع املذكور    إحداثّن  إ  -

العمرة لفائدة ت املسندة إليها يف جمال احلج و تقريبا، دون بيان مآل الشركة املذكورة )حّلها أو اإلبقاء عليها مع حتويل املشوالاملكلفة بذات املوضوع  
للشركة قانونية  أّن الطبيعة ال واحلال  (الديوان املزمع إحداثه( كبيان مآل املمتلكات واإللتزمات الراجعة هلا ) إحالتها لفائدة الديوان املزمع إحداثه من عدمه

التخصص واملرونة   الغري  ابعتبارهااملذكورة تليب متطلبات  توافر  تعد اتجرا يف معامالهتا مع  من رائسة    يهاتغيري سلطة اإلشراف عل  يةإمكان   عالوة على 
املؤرخ يف  1989لسنة    9انون عدد  من الق  (مكرر)   22إىل الفصل    ابالستناداجلمهورية إىل وزارة الشؤون الدينية مبقتضى أمر يصدر عن رئيس احلكومة  

تنقيحه وإمتامــه ابلقانـون عدد    1989فيفري    غرّة مّت  العمومية مثلما    1996جويلية    29املؤرخ يف    1996لسنة    74املتعلق ابملسامهات واملنشآت 
من شأنه أن  ،  املؤقت للسلط العمومية  املتعلق ابلتنظيم  2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17أحكام الفصل  و 

عالوة على تداعياته على دميومة شركة اخلدمات   عن اختاذ مشروع األمر املعروض الذي يرتتب عنه إثقال كاهل ميزانية الدولة أبعباء مالية إضافية،  يغين
دمات املرتبطة بذلك بتونس واخلارج املتعلقة ابملناسك الدينية أّن تنظيم واستغالل كل عمليات اإلقامة من سكن ونقل وكل اخل ابعتبارالوطنية واإلقامات 

 1245 يعّد أحد أنشطتها الرئيسية.
املتعّلق بضبط نظام املعاهد   1992جوان    22املؤرّخ يف    1992لسنة    1184من الفصل األول من األمر عدد    3و  2تنص الفقراتن  -  

متنح   يلي:"  ما  على  الثانوي  ابلتعليم  للجمهوريّة  النموذجية  الرمسي  ابلرائد  ينشر  والعلوم  الرتبية  وزير  من  بقرار  النموذجي  املعهد  صفة  الثانوي  للمعهد 
ولغات التدريس  التونسّية. ويضبط القرار خصوصّيات املعهد وميكن أن خيتّص املعهد يف ميدان أو أكثر من ميادين العلوم والتكنولوجيا واآلداب والفنون  

ايضّية". وبذلك فإّن سحب الصفة النموذجّية من املعاهد جيب أن تتّم بقرار عمال مببدإ توازي الصيغ والشكلّيات وميكن االستئناس يف  والرتبية البدنية والر 
ّن املتعّلق بسحب صفة املعهد النموذجّي عن بعض مؤسسات التعليم الثانوي. وعليه، وطاملا أ  1995أوت    10هذا الصدد بقرار وزير الرتبية املؤرّخ يف  

ضر  على  التأكيد  يّتجه  فإنّه  املذكور،  املعهد  من  الّنموذجّي  املعهد  صفة  على سحب  انبنت  ابلعمران  للفنون  النموذجي  املعهد  تسمية  اخّتاذ  تغيري  ورة 
 1246مشروع األمر املعروض بعد صدور قرار يتضّمن سحب الّصفة ونشره ابلرّائد الّرمسي للجمهورية التونسية. 

من مشروع األمر املتعّلق ابملركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني على أنّه يعترب مؤّسسة عمومّية ال تكتسي صبغة  ينّص الفصل األّول  -
ة ابلتكوين إداريّة وخيضع إلشراف رائسة احلكومة، ولقد أسنده الفصل الثاين املشموالت اليت تتمّثل ابخلصوص يف: تصور وتنظيم كل األنشطة املتعّلق

إىل حتس  املستمر الرامية  والبحوث  الدراسات  بكّل  والقيام  ودولّية،  وطنّية  تكوينّية  وندوات  دورات  من خالل  واالتصاليني  الصحفيني  أتهيل  ني وإعادة 

 
 مبراقبة املصاريف العمومية.  مشروع أمر يتعلقحول    15566/2012 عدد ي االستشار الرأي  1243
 . ل املدرسة التحضريية لألكادمييات العسكرية بسوسةحبمشروع أمر يتعلق  حول   15471/2012عدد  ي االستشار الرأي  1244

 . اإلداري واملايل إبحداث الديوان الوطين للحج والعمرة وبضبط تنظيمه   يتعلقمشروع أمر حول   15645/2012عدد  ي االستشار الرأي  1245

 . بتغيري تسمية مؤّسسة عمومّية مشروع أمر يتعلقحول  15539/2012عدد  ياالستشار الرأي  1246
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لقانونّية التونسّية  ا  املهارات املهنّية واعتماد أساليب عمل عصريّة والتمّكن من التكنولوجيّات احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال. وابلرجوع إىل املنظومة
من    133فصل  يتبنّي وجود مؤّسسة عمومّية وهي "املركز اإلفريقي لتحسني مستوى الصحافيني واالتصاليني" اتبعة لوزارة اإلعالم مت إحداثها مبقتضى ال

لسنة   632قانون صدر األمر عدد  وبناء على هذا ال  1983املتعلق بقانون املالية لسنة    1982ديسمرب    31املؤرّخ يف    1982لسنة    91القانون عدد  
أفريل    2002 أّول  الصحفيني واالتصاليني وتنظيمه اإلداري واملايل    2002املؤرّخ يف  املركز اإلفريقي لتحسني مستوى  تعّلق بضبط مشموالت  والذي 

عدد   األمر  مبقتضى  املنّقح  تسيريه،  إىل  2007ماي    2املؤرّخ يف    2007لسنة    1095وطرق  ابلرجوع  ويتبنّي  عدد  .  األمر  لسنة   632مقتضيات 
مت   2002 اليت  املشموالت  نفس  هي  الذكر  سالف  املالية  بقانون  احملدث  واالتصاليني  الصحفيني  مستوى  لتحسني  اإلفريقي  املركز  مشموالت  أّن 

فريقي لتحسني مستوى الصحفيني  التنصيص عليها صلب الفصل الثاين من مشروع األمر املعروض، وهو ما حييلنا على اإلشكال املتعّلق مبآل املركز اإل
الفصل   ترتييب خاّصة وأّن  أمر  املذكور واملنظّم مبقتضى  املالّية  إلغاء مجيع    17واالتصاليني احملدث مبقتضى قانون  من مشروع األمر املعروض نّص على 
إىل أّن قائمة اإلطالعات مل تتضّمن ما يفيد اإلطالع   األحكام السابقة واملخالفة هلذا األمر وذلك دون حتديد للمقتضيات اليت سيتّم إلغاؤها ابإلضافة

الفصل   واالتصاليني    133على  الصحفيني  مستوى  لتحسني  اإلفريقي  املركز  مبآل  يتعّلق  قد  الذي  لاللتباس  ورفعا  للمركز.  واحملدث  املالية  قانون  من 
املتعّلق بضبط   2002املؤرّخ يف أّول أفريل    2002لسنة    632األمر عدد  واحملدث بقانون املالية، يّتجه اعتبار مشروع األمر املعروض منّقحا ملقتضيات  

املؤرّخ  2007لسنة  1095مشموالت املركز اإلفريقي لتحسني مستوى الصحفيني واالتصاليني وتنظيمه اإلداري واملايل وطرق تسيريه املنّقح ابألمر عدد 
املؤرّخ   1982لسنة    91من القانون عدد    133سا من انحية على أحكام الفصل  ، كما يّتجه اعتبار مشروع األمر املعروض مؤسّ 2007ماي    2يف  
املالية لسنة    1982ديسمرب    31يف   بقانون  الفقرة    1983املتعلق  يّتجه إدراجه صلب قائمة اإلطالعات، ومن انحية أخرى على مقتضيات  والذي 

املتعّلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية اليت تنّص   2011ديسمرب    16خ يف  املؤرّ   2011لسنة    6من القانون التأسيسي عدد    17الثالثة من الفصل  
مداو  بعد  اختصاصاهتا وصالحيّاهتا  اإلداريّة وضبط  العمومّية واملصاحل  املؤّسسات واملنشآت  احلكومة خيتّص إبحداث وتعديل  أّن رئيس  لة جملس على 

مثلما    2002لسنة    632تماد إحدى الفرضيّتني التاليتني: الفرضّية األوىل: اإلبقاء على األمر عدد  الوزراء وإعالم رئيس اجلمهوريّة. وبناء عليه يّتجه اع
ملركز  واعتبار مشروع األمر املعروض جمّرد تنقيح له ويف هذه الصورة يّتجه: أّوال: إعادة صياغة العنوان يف اجتاه تعويض عبارة "املتعّلق اب  2007نّقح يف  

  2002لسنة    632يني واالتصاليني وضبط مشموالته وتنظيمه اإلداري واملايل وطرق تسيريه" بعبارة "يتعّلق بتنقيح األمر عدد  اإلفريقي لتدريب الصحف 
املتعّلق بضبط مشموالت املركز اإلفريقي لتحسني مستوى الصحفيني واالتصاليني وتنظيمه اإلداري واملايل وطرق تسيريه".    2002املؤرّخ يف أّول أفريل  

القانون عدد  واثنيا  إدراج  لسنة    1982ديسمرب    31املؤرّخ يف    1982لسنة    91:  املالية  بقانون  الفصل    1983املتعلق  املتعّلق   133وخاّصة  منه 
على   املعروض  األمر  مشروع  صلب  االقتصار  واثلثا:  اإلطالعات.  قائمة  صلب  واالتصاليني  الصحافيني  مستوى  لتحسني  اإلفريقي  املركز  إبحداث 

تنّقح أحكام األمر عدد  املقتضيات   اليت وردت صلبه واليت مل يشملها   2002لسنة    632اليت  أنّه ال طائل من إعادة األحكام  الذكر ذلك  سالف 
املؤرّخ يف أّول    2002لسنة    632من مشروع األمر املعروض واليت تنّص على ما يلي: "يبقى األمر عدد    16التنقيح. ورابعا: حذف مقتضيات الفصل  

سيبقى   2002لسنة    632واملشار إليه أعاله ساري املفعول إىل حني إصدار نظام أساسّي خاص أبعوان املركز"، ذلك أّن األمر عدد    2002أفريل  
املتعّلق    تنصيص األمرانفذا ابعتبار أنّه سيتّم تنقيحه دون إلغائه، ويف هذا املستوى يّتجه التذكري أبّن إصدار نظام أساسّي يتعّلق أبعوان املركز ليس رهني

  5املؤرّخ يف  1985لسنة  78ابلتنظيم اإلداري واملايل على ذلك ضرورة أّن األنظمة األساسّية اخلاّصة ابألعوان جتد أساسها صلب أحكام القانون عدد 
املنّقح يف   2002لسنة    632، وابلتايل فال ضرورة إلدراج هذا الفصل ضمن مشروع األمر املعروض. الفرضّية الثانية: إلغاء األمر عدد  1985أوت  

املؤرّخ يف    1982لسنة    91صراحة مبقتضى مشروع األمر املعروض وتعويضه أبحكام جديدة ويف هذه الصورة يّتجه: أّوال:إدراج القانون عدد    2007
لسنة    1982ديسمرب    31 املالية  بقانون  الفصل    1983املتعلق  لتحسني  133وخاّصة  اإلفريقي  املركز  إبحداث  املتعّلق  الصحافيني  منه  مستوى   

من مشروع األمر املعروض ذلك أّن إصدار نظام أساسّي خاص أبعوان املركز   16واالتصاليني صلب قائمة اإلطالعات. اثنيا: حذف مقتضيات الفصل 
  78ّسس على أحكام القانون عدد  ليس رهني تنصيص األمر املتعّلق ابلتنظيم اإلداري واملايل على ذلك ضرورة أّن األنظمة األساسّية اخلاّصة ابألعوان تؤ 

يف اجتاه   17، وابلتايل فال ضرورة إلدراج هذا الفصل ضمن مشروع األمر املعروض. اثلثا: إعادة صياغة الفصل  1985أوت    5املؤرّخ يف    1985لسنة  
عدد   األمر  أحكام  إلغاء  على  صراحة  يف    2002لسنة    632التنصيص  اجلديدة    2007املنّقح  األمر وتعويضها ابألحكام  مشروع  املدرجة صلب 

 1247املعروض. 

 
 إبحداث املركز االفريقي لتدريب الصحافيني واالتصاليني.  مشروع أمر يتعلقحول  15329/2012عدد  ياالستشار الرأي  1247
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  يتعّلق مشروع األمر املعروض إبحداث مؤّسسة عمومّية ال تكتسي صبغة إداريّة تتمّتع ابلشخصّية القانونّية واالستقالل املايل وضعت حتت  -
املقرتح يتبنّي أن املؤّسسة ستتعّهد خاّصة جبمع موارد الزكاة  إشراف وزارة الشؤون الدينّية وأطلق عليها اسم "بيت الزكاة"، وابلرجوع إىل مقتضيات النص  

ملة على مجع الزكاة  وتوزيعها على مصارفها الشرعّية ذلك أن موارد البيت تتكّون أساسا من أموال الزكاة اليت يتقّدم هبا األفراد والشركات واجلمعيات العا
ت واملؤّسسات العاّمة واجلمعيات والشركات ومن اإلعانة السنويّة املقّدمة من الدولة ومن الصدقات  ومن اهلبات والتربّعات اليت يتقّدم هبا األفراد واهليئا

لذي يقوم أساسا على  وزكاة الفطر. وابإلضافة إىل كون املهام املنوطة بعهدة املؤّسسة العمومّية اليت سيتم إحداثها ال تندرج يف إطار مهام املرفق العام ا
املوارد ممارسة نشاط حمّدد تك تتعّلق مبوارد تكتسي صبغة  أّن ما تضّمنه املشروع من أحكام  العام، فإنّه جتدر اإلشارة إىل  الصاحل  الغاية منه خدمة  ون 

دة بكّل من جمّلة  تضيات الوار العمومّية ال ميكن أن تندرج يف إطار املنظومة القانونّية التونسّية احملكومة أساسا يف ما يتعّلق مبوارد املؤّسسات العمومّية ابملق
الفصل   ألحكام  تطبيقا  وذلك  للميزانّية  األساسي  والقانون  العمومّية  "تتمّتع   17احملاسبة  يلي:  ما  على  ينص  الذي  للميزانّية  األساسي  القانون  من 

حملاسبة العمومية إال ما تستثنيه القوانني املؤّسسات العمومّية ابلشخصّية املعنويّة واالستقالل املايل وختضع ألحكام هذا القانون األساسي وأحكام جمّلة ا
للميزانّية وابلتحديد يف فصله   األساسي  القانون  استخالص   26اخلاّصة هبا". وقد خّص  املتعّلقة "ابلرتخيص يف  األحكام  بتضّمن  املالّية وحده  قانون 
ّية وبضبط اإلجراءات املالية" وذلك ضماان الحرتام مبدإ وحدة امليزانّية. وبناء املوارد العمومّية وحتديد مبلغها اجلملي" و "بتعبئة املوارد اجلبائّية وغري اجلبائ

زانّية من أحكام، أو على ما سبق بيانه، فإنه يّتجه إّما اختاذ مقتضيات املشروع املاثل يف إطار قانون املالّية ويف إطار ما تضّمنه القانون األساسي للمي
عديل القانون األساسي للميزانّية يف اجتاه تضمينه أحكاما تؤطّر وتنظّم عملّية مجع أموال الزكاة وتوزيعها يف مصارفها اختاذ هذه املقتضيات بعد املبادرة بت 

 1248الشرعّية ضماان للتناسق مع املبادئ العاّمة للمالّية العمومّية املضّمنة به. 
املتعلق ابلبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا على   1996في جان  31املؤرّخ يف  1996لسنة  6من القانون التوجيهي عدد  7ينّص الفصل  -

ة، غري أّن  أّن املؤّسسات العمومية للبحث العلمي تكون إّما مؤّسسات عمومية ذات صبغة إداريّة وإّما مؤّسسات عمومية ذات صبغة علمّية وتكنولوجيّ 
والذي املركز  إحداث  على  نّص  الذي  املعروض  األمر  مشروع  من  األّول  مؤّسسة    الفصل  إن كان  العلمي دون حتديد  للبحث  عمومّية  مؤّسسة  يعترب 

وال  املؤّسسة  صبغة  إلتباس يف خصوص  لكّل  ورفعا  عليه،  وبناء  وتكنولوجّية.  علمّية  صبغة  ذات  عمومية  مؤّسسة  أو  إداريّة  صبغة  ذات  هلا  عمومية  يت 
التنظيم اإلداري واملايل والعلمي للمركز، يّتجه إمتام   مقتضيات الفصل األّول من مشروع األمر املعروض ابلتنصيص على أّن املركز هو  انعكاسات على 

من ذات املشروع واّلذي ميّكن من حتديد صبغة املؤّسسة خاّصة إذا ما   16مؤّسسة عمومّية للبحث العلمي ذات صبغة إداريّة تنسيقا مع ما ورد ابلفصل 
الفصل   أحكام  مع  عدد    22قورن  األمر  يف    2008لسنة    416من  والعلمي   2008فيفري    11املؤرّخ  واملايل  اإلداري  التنظيم  بضبط  املتعلق 

ذات   العلمي  للبحث  العمومّية  للمؤّسسات  املايل  ابلتنظيم  املتعلق  الباب  ضمن  والوارد  تسيريها  وطرق  العلمي  للبحث  العمومّية  الصبغة للمؤّسسات 
 1249اإلداريّة. 

الثال  - الفصل  مقتضيات  إىل  ابلرجوع  وخاّصة  يتبنّي  واملخالفة  السابقة  األحكام  مجيع  إلغاء  على  تنص  أهّنا  املعروض  األمر  مشروع  من  ث 
املتعلق بتنظيم وتنمية األنشطة البدنّية والرايضّية، من انحية   1984أوت    6املؤرّخ يف    1984لسنة    63من القانون عدد    70إىل    67الفصول من  

من القانون واليت تعّلقت إبحداث   70إىل  67ملعروض أهّنا عّوضت كّل املقتضيات الواردة ابلفصول من أخرى يتبنّي ابلرجوع إىل أحكام مشروع األمر ا
الفصل   مقتضيات  ابستثناء  ومشموالهتا  القانوين  شكلها  وضبط  ابلرايضة  النهوض  شركة   70شركة  وتسيري  تنظيم  "يضبط  يلي:  ما  على  تنّص  واليت 

ال  يعّوض الفصل  النهوض ابلرايضة أبمر". وتفاداي هلذا  املعروض يف اجتاه إدراجه فصال  يّتجه إمتام مشروع األمر  الذكر والذي سيتّم    70نقص  سالف 
جويلية   26املؤرّخ يف    1993لسنة    1601مّثل السند القانوين الذي صدر على أساسه األمر عدد    70ضرورة أّن الفصل    3إلغاؤه مبقتضى الفصل  

 1250النهوض ابلرايضة.  املتعلق بتنظيم وطرق تسيري شركة 1993
من القانون عدد   52إىل    47يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفصل السادس من مشروع األمر املعروض أهّنا تنص على إلغاء الفصول من    -

لي: "ال  الذي ينّص على ما ي  51ومن ضمنها الفصل    1975املتعلق بقانون املالية لتصّرف سنة    1974ديسمرب    25املؤرّخ يف    1974لسنة    101

 
 بيت الزكاة. ق إبحداث  يتعلّ  مشروع أمرحول  15531/2201عدد  ياالستشار الرأي  1248

إبحداث مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفّية والعمرانّية وبضبط مهامه وتنظيمه اإلداري واملايل والعلمي وطرق  ق مشروع أمر يتعلّ حول  15678/2201عدد  ياالستشار الرأي  1249
 سريه. 

  يتعلق بشركة النهوض ابلرايضة. مشروع أمرل حو  15560/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1250



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

158 

تنظ بشأهنا  ويتّم  العمومّية  الصفقات  ماّدة  العاّمة يف  الرتاتيب  إىل  الرايضي  القومي  احلي  من طرف  املربمة  واالتفاقّيات  الصفقات  يقع  ختضع  يم خاص 
جويلية   21خ يف  املؤرّ   1976لسنة    632سالف الذكر صدر األمر عدد    51حتديده مبقتضى أمر". وبناء على هذا التأهيل التشريعي الوارد ابلفصل  

ع  املتعلق بضبط إجراءات إبرام الصفقات العمومّية من طرف احلي القومي الرايضي والذي مل يتّم تنقيحه أو إلغاؤه بنصوص قانونية الحقة، م   1976
املتعلق    1990ديسمرب    31املؤرّخ يف    1990لسنة    111بدوره مل ينّقح أو يتّمم أبي نّص الحق، كما أّن القانون عدد    51اإلشارة إىل أّن الفصل  

واملتعلق مبهام احلي الوطين الرايضي. تبعا ملا سبق   1974لسنة    101من القانون عدد    48مل ينّقح سوى الفصل    1991بقانون املالية لتصّرف سنة  
صوص النظام القانوين املنطبق على من القانون ومل تتضّمن مقتضيات يف خ 51بيانه، ومبا أّن مقتضيات مشروع األمر املعروض نّصت على إلغاء الفصل 

لى هذه  الصفقات واالتفاقّيات املربمة من طرف احلي الوطين الرايضي، فإّن ذلك من شأنه أن يؤّدي إىل غموض يف خصوص النظام القانوين املنطبق ع
املشار   1976جويلية    21املؤرّخ يف    1976لسنة    632الصفقات واالتفاقيات ومآل اإلطار القانوين السابق املتعلق ابملسألة واملتمّثل يف األمر عدد  

املؤرّخ يف    1974لسنة    101من القانون عدد    51إليه آنفا. لـذا يّتجه إمتام مقتضيات مشروع األمر املعروض إبدراجه فصال يعّوض مقتضيات الفصل  
جهة حنو احملافظة على مبدإ إخضاع الصفقات واالتفاقيّات وذلك إذا ما كانت النّية متّ   1975املتعلق بقانون املالية لتصّرف سنة    1974ديسمرب    25

النّية مّتجهة حنو إخضاع الصفقات واالتفاقّيات املربمة من طرف احلي    املربمة من طرف احلي الوطين الرايضي إىل نظام قانوين خاص، أّما إذا كانت 
  2002ديسمرب    17املؤرّخ يف    2002لسنة    3158ة واملتمثّل يف األمر عدد  الوطين الرايضي إىل اإلطار القانوين العام املنطبق على الصفقات العموميّ 

املتعلق بضبط   1976جويلية    21املؤرّخ يف    1976لسنة    632املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية فإنّه يّتجه التنصيص صراحة على إلغاء األمر عدد  
 . 1251املشار إليه ضمن قائمة اإلطالعات 2002لسنة  3158وإدراج األمر عدد  إجراءات إبرام الصفقات العمومّية من طرف احلي القومي الرايضي

الرايضّية وضبط مهامها، ولقد تضمّ   - الفنّية ابجلامعات  بتنظيم اإلدارات  يتعّلق  أنّه  املعروض  نت يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات مشروع األمر 
املتعلق ابهلياكل الرايضّية من جهة واألمر عدد   1995فيفري    6املؤرّخ يف    1995لسنة    11قائمة اإلطالعات اإلطالع على القانون األساسي عدد  

  1995لسنة    11املتعلق إبحداث إدارات فنّية رايضّية وقبل التعّرض إىل القانون األساسي عدد    1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552
والذي مل يتّم   1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552ف عند األمر عدد  املتعّلق ابهلياكل الرايضّية سوف نتوقّ   1995فيفري    6املؤرّخ يف  

املشار إليه وإّنا مت اختاذه يف إطار مرسوم ألغي مبقتضى القوانني الالحقة وذلك ملعرفة مدى   1995لسنة    11اختاذه يف إطار القانون األساسي عدد  
 1977لسنة    552انونية الصادر يف إطارها. يتبنّي ابلرجوع إىل قائمة إطالعات األمر عدد  بقاء أحكامه سارية املفعول ابلرغم من تغرّي النصوص الق

املتعّلق بتحديد نظام الرايضة املدنّية   1960فيفري    9املؤرّخ يف    1960لسنة   4أنّه مّت اإلطالع على أحكام املرسوم عدد    1977جوان    20املؤرّخ يف  
منه ينّص على ما يلي: "يشرف على   13والذي كان الفصل    1966جويلية    4املؤرّخ يف    1966لسنة    58ن عدد  ابجلمهوريّة التونسّية املنّقح ابلقانو 

أحد أعضاء  إدارة اجلامعة مكتب يقع انتخاب أعضائه يف جلسة عاّمة. وعالوة على ذلك فإّن كاتب الدولة للشباب والرايضة والشؤون االجتماعّية يعنّي 
الدولة ليقوم بوظائف كاتب أمني مال. والكاتب أمني املال مكّلف بتنسيق التصّرف اإلداري واملايل للجامعة. وحيضر   املكتب من بني موظّفي كتابة

للشب  الدولة  لكاتب  أنّه ميكن  التونسّية. على  اجلنسّية  يكونوا من ذوي  أن  املكتب  أعضاء  فيها. وجيب على  التصويت  املكتب وله حّق  اب جلسات 
سالف الذكر أن اجلامعة الرايضّية  13تماعّية أن يسمح ابختاذ إجراءات خارقة ألحكام الفقرة السابقة". يتبنّي من أحكام الفصل والرايضة والشؤون االج

منظّمة رايضّية تعمل يف نطاق السياسة الرايضّية القومّية على تنظيم مسابقات أو مبارايت لفائدة    1960لسنة    4تعترب على معىن أحكام املرسوم عدد  
يوجد  اجل املنتخبني  املكتب  أعضاء  إىل  إدارة يشرف عليها مكتب جامعي منتخب، وابإلضافة  قانونية واملنخرطة هبا وهلا  بصفة  املؤّسسة  أيضا  معيات 

إطار عدم  عضو معنّي من طرف كاتب الدولة املكّلف ابلشباب والرايضة والشؤون االجتماعية يقوم بوظائف كاتب أمني املال. جتدر اإلشارة إىل أنّه يف
الرتتييب عدد   األمر  اختاذ  الرايضّية مت  اجلامعات  إدارات  تنظيم  الذكر ملسألة  املرسوم سالف    1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552تعّرض 

لرايضّية، أّما الفصول الثاين  املتعلق إبحداث إدارات فنية رايضّية لينّص الفصل األول منه على أتسيس خطّة مديرين فّنيني قوميني لدى اجلامعات القومّية ا
يعترب عضوا م الشباب والرايضة  تعيينه مبقتضى قرار من وزير  يقع  الذي  الفيّن  املدير  أّن  التنصيص على  ن أعضاء والثالث والسادس منه فقد تضّمنت 

نّية ويرتّأس اإلدارة الفنّية القومّية اليت يتمّثل دورها أساسا  املكتب اجلامعي ويتوىل متثيل وزارة الشباب والرايضة على الصعيد الفيّن لدى اجلامعة الرايضّية املع
املؤرّخ يف  1960لسنة  4يف ضبط وختطيط كل األعمال الرامية إىل النهوض ابلرايضة املعنّية. ابلتايل من خالل املقتضيات الواردة بكّل من املرسوم عدد 

ابجل  1960فيفري    9 املدنّية  الرايضة  نظام  بتحديد  عدد  املتعّلق  واألمر  التونسّية  يف    1977لسنة    552مهوريّة  املتعلق    1977جوان    20املؤرّخ 
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تسيريها مكتب جامعي   يسهر على  فنّية  إدارات  يشتمل على  تنظيم  الرايضية هلا  القومية  اجلامعات  أّن  يتبنّي  فنية رايضّية  إدارات  أعضاء إبحداث  به 
  9املؤرّخ يف    1960لسنة    4لشباب والرايضة والشؤون االجتماعّية. غري أّن أحكام املرسوم عدد  منتخبون وآخرون معّينون من طرف الوزير املكّلف اب

املتعّلق بتنظيم    1984أوت    6املؤرّخ يف    1984لسنة    63من القانون عدد    73سالف الذكر مّت إلغاؤها الحقا وذلك مبقتضى الفصل    1960فيفري  
، هذا القانون الذي نّص الفصل 1994أوت    3املؤرّخ يف    1994لسنة    104ح واملتّمم مبقتضى القانون عدد  وتنمية األنشطة البدنّية والرايضّية املنقّ 

الش  26 تعيّنهم وزارة  أعضاء  فيها ومن  املنخرطة  اجلمعّيات  منتخبني من طرف  أعضاء  متكّونة من  مديرة  اجلامعة هيئة  "تسرّي  يلي:  ما  باب منه على 
الشباب و  تتوىل وزارة  األشخاص والرايضة.  بني  القومي من  الفيّن  املدير  لكل جامعة ويعنّي  واملايل  اإلداري  واملراقب  القومي  الفيّن  املدير  تعيني  الرايضة 

ونسّية".  ن ذوي اجلنسّية التاملقتدرين يف الرايضة املعنّية. يقع تعيني املراقب اإلداري واملايل من بني األعوان العموميني. ويكون أعضاء اهليئة املديرة وجواب م
قد مّت إلغاؤها بصفة صرحية مبقتضى القانون عدد   1960فيفري    9املؤرّخ يف   1960لسنة    4يتبنّي من خالل هذه األحكام أّن مقتضيات املرسوم عدد  

دثة مبقتضى النص الذي تضّمن التنصيص على خطّة املدير الفيّن يف اعرتاف بوجود اإلدارات الفنّية واحمل  1984أوت    6املؤرّخ يف    1984لسنة    63
، فهل أّن هذا األمر يعترب 1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552الرتتييب، والسؤال الذي يبقى مطروحا يف هذا اخلصوص هو مآل األمر عدد  

إلغاء املرسوم الذي مّت تعويضه يف حكم األمر امللغى ابعتباره من النصوص التطبيقّية للمرسوم الذي مّت إلغاؤه أم أنّه سيبقى انفذ املفعول حىت يف ظل  
مل يتّم إلغاؤه    1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552. يف هذا اخلصوص ميكن القول أبّن األمر عدد  1984لسنة    63أبحكام القانون عدد  

القاعدة املعمول هبا فقها وقضاء للجزم  بصفة صرحية أبي نّص الحق سواء كان قانونيا أو ترتيبيّا، ويف غياب التنصيص الصريح على إلغاء أحكامه فإّن  
واليت صدر   يف مسألة بقائه ساري املفعول تتمّثل يف حتديد مدى تالؤم أحكامه مع النصوص القانونية اجلديدة اليت عّوضت األحكام القانونية امللغاة

 63مع أحكام القانون عدد    1977لسنة    552د  من خالل مقارنة مقتضيات األمر عد  1984لسنة    63لتطبيقها، يف صورة احلال مع القانون عدد  
والذي صدر يف    1960لسنة    4يتبنّي أن هنالك تالؤم ميكن أن يبقي على أحكام األمر سارية املفعول حىت يف ظل إلغاء املرسوم عدد    1984لسنة  

 6املؤرّخ يف    1995لسنة    11ون األساسي عدد  مت إلغاؤه الحقا مبقتضى القان  1984لسنة    63إطاره. ما جتدر اإلشارة إليه هو أّن القانون عدد  
املنّقح واملتّمم ابملرسوم عدد    1995فيفري   الرايّضة  بقاء  2011جويلية    14املؤرّخ يف    2011لسنة    66املتعّلق ابهلياكل  ، ممّا يطرح إشكال مدى 

عدد   األمر  عدد    1977لسنة    552أحكام  القانون  تعويض  ظل  املفعول يف  عدد  أب   1984لسنة    63سارية  األساسي  القانون  لسنة   11حكام 
على ما يلي: "يسرّي اجلامعة الرايضّية مكتب جامعّي يتكّون   1995لسنة    11من القانون األساسي عدد    14؟ تنّص الفقرة األوىل من الفصل  1995

أنّ  األحكام  هذه  من خالل  يتبنّي  االقرتاع".  طريق  العاّمة عن  اجللسة  قبل  من  انتخاهبم  يتّم  أعضاء  تنظيم من  إطار  يتعّرض يف  مل  األساسي  القانون   
أّن األمر عدد   التنظيم اإلداري هلذه اجلامعات ومبا  يتطّرق إىل  للمكتب اجلامعي ومل  الرايضّية إال  جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة    552اجلامعات 

ملسألة مل يتطّرق هلا القانون األساسي، كما أنّه بتفّحص   نّص على إحداث إدارات فنّية رايضّية صلب اجلامعات الرايضّية فإنّه يكون تعّرض  1977
يف   أحكام القانون األساسي ال ميكن أن نالحظ أي تعارض مع مقتضيات األمر سالف الذكر وهو ما يغّلب فرضّية بقاء أحكامه سارية املفعول حىت

  20املؤرّخ يف    1977لسنة    552روض أنّه مت إدراج األمر عدد  . يتبنّي ابلرجوع إىل مشروع األمر املع1995لسنة    11ظل القانون األساسي عدد  
 552من املشروع ما يلي: "ألغيت مجيع األحكام السابقة املخالفة وخاّصة األمر عدد    18ضمن قائمة اإلطالعات كما تضّمن الفصل    1977جوان  
يتبنّي ابلرجوع    1977جوان    20املؤرّخ يف    1977لسنة   أعاله". وحيث  إليه  بتنظيم املشار  يتعّلق  أنّه  املعروض ومقتضياته  األمر  إىل عنوان مشروع 

ء األمر عدد اإلدارات الفنّية ابجلامعات الرايضّية وضبط مهامها دون التنصيص على إحداث هذه اإلدارات الفنّية صلب اجلامعات، وحيث أنّه سيتم إلغا 
لسنة    552هذه اإلدارات، فإنّه يّتجه إّما اإلبقاء على أحكام األمر عدد    برّمته أي حىت ما يتعّلق منه ابلتنصيص على إحداث  1977لسنة    552

ار ما  سارية املفعول والعمل على تنقيحها خاّصة وأنّه يتضّمن أحكاما متت احملافظة عليها ومل يتم تغيريها صلب مشروع األمر املعروض )على غر   1977
وتعويضه   1977لسنة    552والرايضة وأتجريه(، أّما إذا كانت النّية مّتجهة حنو إلغاء األمر عدد  يتعّلق مبهام املدير الفيّن وعالقته مع وزارة الشباب  

مها، ابإلضافة إىل  أبحكام جديدة، فإنّه يّتجه مراجعة العنوان ليصبح املشروع متعّلقا إبحداث اإلدارات الفنّية ابجلامعات الرايضّية وبضبط تنظيمها ومها 
راجه فصال يتعّلق ابلتنصيص صراحة على إحداث هذه اإلدارات الفنّية واليت مل يتّم التعّرض هلا صلب القانون األساسي عدد ضرورة إمتام مقتضياته إبد

املؤرّخ  2011لسنة  6من القانون التأسيسي عدد  17وتندرج تبعا لذلك يف إطار صالحّيات رئيس احلكومة تطبيقا ملا ورد ابلفصل  1995لسنة  11
املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط العمومّية الذي ينّص على أن رئيس احلكومة خيتّص إبحداث وتعديل املصاحل اإلداريّة وضبط    2011ديسمرب    16يف  

من مشروع األمر املعروض أّن   10إىل    3اختصاصاهتا وصالحيّاهتا بعد مداولة جملس الوزراء وإعالم رئيس اجلمهوريّة. يتبنّي ابلرجوع إىل الفصول من  
لوقت، ويربم هلذا  دير الفين الوطين يتوىل متثيل وزارة الشباب والرايضة لدى اجلامعات الرايضّية، وهو يتوىل العمل صلب اجلامعة الرايضية بنظام كامل اامل



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

160 

اضى عالوة على املرّتب منحة  الغرض مع اجلامعة الرايضّية عقد برامج حيّدد حقوقه وواجباته والتزاماته جتاه اجلامعة وجتاه سلطة اإلشراف، كما أنّه يتق 
الع على القانون شهريّة يضبط مقدارها بقرار من الوزير املكّلف ابلرايضة. ويتبنّي ابلرجوع إىل قائمة إطالعات مشروع األمر املعروض أهّنا تضّمنت اإلط 

ولة واجلماعات احمللية واملؤّسسات العمومية املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الد  1983ديسمرب    12املؤرّخ يف    1983لسنة    112عدد  
العام للوظيفة العمومّية، ذات الصبغة اإلدارية، يف إشارة إىل أّن األعوان التابعني لإلدارات الفنّية ابجلامعات الرايضّية سيتّم إخضاعهم إىل النظام األساسي 

العمومية ال ميكن أبي   للوظيفة  العام  األساسي  النظام  أحكام  أّن  الفنية وذلك غري  اإلدارات  التابعني هلذه  األعوان  تنطبق على  أن  األحوال  حال من 
الفصل   مقتضيات  إىل  ابلرجوع  يتبنّي  أّوال:  التالية:  األسباب  إىل  عدد    3ابلنظر  القانون  املتعلق    1995فيفري    6املؤرّخ يف    1995لسنة    11من 

  1983لسنة    112املتعّلق ابجلمعّيات. اثنيا: يتبنّي ابلرجوع إىل الفصل األّول من القانون عدد  ابهلياكل الرايضّية أّن اجلامعات الرايضّية ختضع للقانون  
احمل اجلماعات  أو  هلا  التابعة  اخلارجّية  واملصاحل  للدولة  املركزيّة  عنوان كان ابإلدارات  املستخدمني أبي  األعوان  على مجيع  ينطبق  املؤّسسات أنّه  أو  لّية 

داريّة، غري أنّه ابلرجوع إىل النظام القانوين للجامعات الرايضّية يتبنّي أّن هذه اجلامعات ال ميكن أن تكون من بني اإلدارات  العمومية ذات الصبغة اإل
داريّة. اثلثا: الصبغة اإلاملركزيّة للدولة وال من بني املصاحل اخلارجّية التابعة هلا، كما أهّنا ليست من اجلماعات احمللية وال من املؤّسسات العمومّية ذات  

يك أن  أهّنم ال ميكن  الرايضّية  للجامعات  الفنّية  للعمل ابإلدارات  انتداهبم  الذين سيتم  لألعوان  القانوين  النظام  إىل  ونوا يف أي حالة من يتبنّي ابلرجوع 
عدد   القانون  ينظّمها  اليت  يف    1983لسنة    112احلاالت  الذ 1983ديسمرب    12املؤرّخ  سالف  القانون  أن  ذلك  حاالت ،  أربع  إىل  يتعّرض  كر 

ة األقرب للنظام للموّظف العمومي وهي على التوايل املباشرة وعدم املباشرة ووضعية حتت السالح واإلحلاق، وابستبعاد احلاالت الثالث األوىل فإّن احلال
لسنة   112من القانون عدد    61لرجوع إىل أحكام الفصل  القانوين لألعوان التابعني لإلدارات الفنية ابجلامعات الرايضّية هي حالة اإلحلاق، غري أنّه اب

يتبنّي أّن اإلحلاق يقع لدى إدارة أو مجاعة حملية أو مؤّسسة عمومّية أو شركة وطنية أو شركة ذات رأس مال    1983ديسمرب    12املؤرّخ يف    1983
وظّفني املعينني للعمل لدى احلكومات األجنبّية أو املنظّمات الدولية أو  مشرتك أو لدى منظّمة وطنّية أو لدى الوكالة التونسية للتعاون الفين ابلنسبة للم

ات الرايضّية  ملمارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطّة انتخابية، وبناء عليه فإّن أعوان الدولة ال ميكن أبي حال من األحوال أن يتم إحلاقهم لدى اجلامع
صلب    1983ديسمرب    12املؤرّخ يف    1983لسنة    112جه العدول عن إدراج القانون عدد  تطبيقا ألحكام الفصل سالف الذكر. وتبعا ملا سبق يتّ 

الرايضّية   للجامعات  الفنّية  اإلدارات  أعوان هذه  أّن  التأكيد على  املشروع يف اجتاه  مقتضيات  إعادة صياغة  يّتجه  اإلطالعات كما  أعواان قائمة  ليسوا 
ن املقارن يتبنّي أّن املشرّع الفرنسي تدّخل لتنقيح جملة الرايضة وذلك يف اجتاه التنصيص على أّن اجلامعات عموميني. يف هذا املستوى وابلرجوع إىل القانو 

يتم ضبطها  الرايضّية املؤّهلة من طرف الدولة ميكنها أن تستعني إبطارات عمومية اتبعة للدولة متارس مهام املستشار الفين الرايضي وذلك حسب طرق  
سبق بيانه وإذا ما كانت النية مّتجهة حنو تكريس مبدأ مساعدة اجلامعات الرايضّية يف القيام مبهامها من طرف الدولة وذلك بتوفري  أبمر. وبناء على ما  

ابعة للجامعات  لفنّية الت اإلطار البشري التابع هلا املتمّثل يف األعوان الذين يكونون اتبعني للوزارة املكّلفة ابلرايضة ويباشرون مهامهم لدى هذه اإلدارات ا
فيفري   6املؤرّخ يف    1995لسنة    11الرايضّية وخيضعون للقانون املتعلق ابلوظيفة العمومّية، فإنّه يّتجه العمل على املبادرة بتنقيح القانون األساسي عدد  

شروا مهامهم لدى اإلدارات الفنّية للجامعات املتعلق ابهلياكل الرايضّية وإدراجه أحكاما واضحة تتضّمن أّن أعواان اتبعني للدولة ميكنهم أن يبا  1995
التنصي العدول على  الذكر، مع اإلشارة إىل ضرورة  للقانون األساسي سالف  التنقيح  املعروض يف إطار هذا  ص صلب  الرايضّية مث اختاذ مشروع األمر 

 اجلنسّية..." ضرورة أّن هذه األحكام تتعارض صراحة مع من مشروع األمر املعروض على ما يلي: "ميكن أن يكون املدير الفيّن الوطين أجنيبّ   5الفصل  
مرتبة القانون   ما ورد بقانون الوظيفة العمومية الذي وضع من بني شروط االنتداب ابلوظيفة العمومية اجلنسّية التونسّية، وهذا الشرط الذي ورد بنص له

( موازية  مرتبة  من  أو  مرتبة  أعلى  نّص  مبقتضى  إال  استبعاده  ميكن  عدد  ال  األساسي  هذا  1995لسنة    11القانون  مثل  إدراج  ميكن  ال  وابلتايل   )
عدد   األساسي  القانون  تنقيح  تضّمن  إذا  إال  املعروض  األمر  مشروع  صلب  أجنيّب   1995لسنة    11التنصيص  يكون  أن  ميكن  الفين  املدير  أّن 

 .1252اجلنسّية 
من املشروع املعروض واهلياكل املساعدة لرئيس اجلامعة الواردة ابلفقرة الرابعة   4إّن الرتكيبة املقرتحة جلامعة تونس االفرتاضية صلب الفصل    -
تنظيم  املتعّلق ب  2008  أوت  4املؤرخ يف    2008لسنة    2716  عدد  من األمر  5من املشروع املعروض تتعارض مع مقتضيات الفصل    6من الفصل  

وقواعد سريها والبحث  العايل  التعليم  ومؤسسات  الفصل  اجلامعات  صلب  ذكرها  يَر ْد  مل  هياكل  أضافت  ابعتبارها  اليقظة    5،  "مكتب  وهي  املذكور 
ت تلك الرتكيبة  واجلودة واألساليب واملواصفات" و"مكتب املساعدة على القيادة والتقييم ومراقبة التصرف" و"خلية اإلعالم واالتصال"، ويف املقابل، جاء

 
    مشروع أمر يتعّلق بتنظيم اإلدارات الفنية ابجلامعات الرايضية وضبط مهامها.حول  15378/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1252



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

161 

و"م البيداغوجي"  التدريب  "هيئة  من  للجامعة"، منقوصة  التابعة  املؤسسات  بني  املشرتكة  و"اهليئات  املؤسسة"  و"فضاء  واالفراق"  املهين  اإلدماج  ركز 
املتعّلق   2008  فيفري  25املؤرخ يف    2008لسنة    19  عدد  من القانون   40و  22وكذلك من "جلنة الصفقات" و"جلنة اجلودة"، واحلال أّن الفصلني  

 1253 ني املذكورتني لدى كل جامعة.ابلتعليم العايل أوجبا إحداث اللجنت
املتعّلق بضبط مهام جامعة تونس االفرتاضية ونظام التكوين هبا    2006  جويلية  10املؤرخ يف    2006لسنة    1936  عدداألمر  لئن أسند    -

املرجعي  النصوص  فإّن ذلك ال جييز ابلضرورة خمالفة  االفرتاضية  تونس  بيداغوجية وتقنية خاصة جلامعة  مهاما  األخرى،  املذكورة،  وعالقتها ابجلامعات  ة 
 أوت  4املؤرخ يف    2008لسنة    2716  عددملخالفة للمبادئ العامة، املسطرة ابألمر  سّيما وأنّه ال شيء مبلف االستشارة املعروضة يفيد أن األحكام ا

ب  2008 العايل والبحث وقواعد سريها  املتعّلق  التعليم  اجلامعات ومؤسسات    2008  فيفري  25املؤرخ يف    2008لسنة    19وابلقانون عدد  تنظيم 
 1254. املتعّلق ابلتعليم العايل، تربّرها خصوصية اجلامعة أو مهامها 

 : واإلعفاء منها  إسناد اخلطط الوظيفّية  امللّفات االستشارية املتعّلقة بضبط شروط خبصوص: الفقرة اخلامسة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

األهداف إلجناز مشروع  تعلق إبحداث وحدات تصرف حسب  امل  2008أوت    25املؤرخ يف    2008لسنة    2899طاملا أّن األمر عدد    -
يشّكل النص املرجعي إلجناز مشروع تطوير ميزانية الدولة، فإّن مشروع األمر املعروض    اتطوير التصرف يف ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سريه

اف، سّيما وأّن ملف االستشارة جيب أن يكون متطابقا معه فيما يتعّلق بضبط عدد اخلطط الوظيفية املزمع إحداثها صلب وحدة التصرف حسب األهد
 1255 املعروض مل يتضّمن ما من شأنه أن يربر التخفيض يف عدد تلك اخلطط الوظيفية.

دات تنّص الفقرة الثالثة من الفصل األّول من مشروع األمر املعروض على أّن اقرتاح قرار إحداث األقسام والوحدات املكتبّية املتنّقلة ووح  -
التابعة للمكت  بات اجلهويّة يتم من قبل "مدير املطالعة العمومّية"،كما ينّص الفصل العاشر على أّن اقرتاح قرار تسمية رؤساء األقسام ورؤساء  املطالعة 

متّ  الشيء  )نفس  العمومّية"  املطالعة  "مدير  قبل  يتم من  اجلهويّة  للمكتبة  التابعة  املطالعة  املتنّقلة ورؤساء وحدات  املكتبّية  للالوحدات  مكتبات   ابلنسبة 
الفصل   من  الثالثة  الفقرة  مبوجب  وذلك  الفصل    16احمللّية  إدارة  19ومبوجب  على  يشتمل  واحمللّية ال  اجلهويّة  للمكتبات  اإلداري  التنظيم  أّن  غري   ،)

والذي العمومّية  ابملطالعة  النهوض  مدير  كاهية  على  اجلهويّة  للمكتبات  اإلداري  التنظيم  يشتمل  وإّّنا  العمومّية  هذه   للمطالعة  إسناده  حبال  ميكن  ال 
رابع من مشروع األمر الصالحّية يف ظّل وجود مدير املكتبة اجلهويّة الذي يتوىل التسيري اإلداري واملايل للمؤّسسة طبقا ألحكام املطّة األوىل من الفصل ال

هّنا ال تشتمل على إدارة املطالعة العمومية. وبناء عليه يّتجه املعروض، من جهة أخرى فإنّه يتبنّي ابلرجوع إىل األمر املتعلق بضبط تنظيم وزارة الثقافة أ
يف    19ومقتضيات الفصل    16إعادة صياغة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل األّول ومقتضيات الفصل العاشر ومقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  

 1256ه ملدير املكتبة اجلهويّة و ملدير املكتبة احمللّية. اجتاه تعويض اختصاص االقرتاح املسند ملدير املطالعة العمومّية إبسناد
املتعّلق ابملسامهات واملنشآت واملؤّسسات العمومية ومن   1989املؤرّخ يف غرّة فيفري    1989لسنة    9يتبنّي من مقتضيات القانون عدد    -

بكيفّية ممارسة اإلشراف على املؤّسسات العمومّية اليت ال تكتسي صبغة  واملتعّلق    2002أكتوبر    7املؤرّخ يف    2002لسنة    2198أحكام األمر عدد  
ال تتضّمن ما  إداريّة وصيغ املصادقة على أعمال التصّرف فيها وطرق وشروط تعيني أعضاء جملس املؤّسسة وحتديد االلتزامات املوضوعة على كاهلها أهّنا

التسمية يف مقررات  على  اإلشراف  موافقة سلطة  األمر يفيد ضرورة  مشروع  من  األول  الفصل  من  األوىل  الفقرة  مقتضيات  أن  الوظيفّية، غري  اخلطط   
إشراف  املعروض تنص على موافقة سلطة اإلشراف على مقررات التسمية يف اخلطط الوظيفّية.  لـذا وبناء عليه وعمال مببدإ "ال إشراف دون نص وال  

 1257ة سلطة اإلشراف" الواردة ابلفصل املذكور أعاله. خارج حدود النص" يّتجه حذف عبارة "وذلك بعد موافق

 
 .بتنظيم جامعة تونس االفرتاضيـة وقواعد سريهـا  يتعلق مشروع أمرحول   15435/2012عدد  ياالستشار الرأي   1253

 . بتنظيم جامعة تونس االفرتاضيـة وقواعد سريهـا  يتعلق مشروع أمرحول   15435/2012عدد  ياالستشار الرأي   1254

يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2201عدد    ياالستشار الرأي   1255 التصرف يف ميزانية  ق إبحداث وحدة تصرف  مشروع أمر  حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير 
 .الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سريها

 يتعّلق ابلتنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيري املكتبات اجلهوية واحمللّية. مشروع أمر حول  15568/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1256
  مشروع أمر يتعّلق بضبط شروط إسناد اخلطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها بوكالة محاية احمليط وهتيئة الشريط الساحلي.حول  15447/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1257
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 : نظام أتجري األعوان والزايدة يف األجــور واملنح واملكافآتخبصوص امللفات االستشارية املتعلقة بضبط  :الفقرة السادسة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

 

  إّن األمر املزمع إدخال تنقيحات عليه مبوجب مشروع األمر املعروض يف اجتاه  توسيع جمال إسناد منحة املراقبة االقتصادية لتشمل أعوان  -
املعهد الوطين الوطنية للمرتولوجيا وأعوان  الوكالة  املركزية واإلدارات اجلهوية وأعوان  املكلفة ابلتجارة والتابعني لإلدارات  ستهالك يتعّلق بضبط   لالالوزارة 

تعريفهم ابألمر عدد   مّت  املراقبة االقتصادية،كما  املسندة ألعوان سلك  النظام   1987جانفي    24املؤرخ يف    1987لسنة    103املنح  املتعلق بضبط 
 21املؤرخ يف    1999لسنة    1434األساسي اخلاص أبعوان املراقبة االقتصادية مثلما مّت تنقيحه وإمتامه مبقتضى النصوص الالحقة وآخرها األمر عدد  

 1258، دون سواهم من األعوان. 1999جوان 
اشرين يتعنّي إدراج معيار ميكن من خالله حتديد األعوان املّتدخلني بصفة مباشرة يف معاينة ورفع املخالفات ومتييزهم عن املتدخلني غري املب  -

 1259) جديد( من مشروع األمر.   5قصد إسناد منحة حتفيز املنصوص عليها الفصل 
ملعروض أنّه ينتفع مبنحة املراقبة واالستخالص مجيع األعوان املباشرين أوامللحقني  يفهم من صياغة الفصل األّول )جديد( من مشروع األمر ا  -

كني أعوان ال يسامهون  ابإلدارة العامة للديوانة التابعة لوزارة املالية، غري أّن توسيع جمال تلك املنحة اخلصوصية يف ذلك االجتاه من شأنه أن يؤول إىل مت
االستخالص من االنتفاع هبا، كاألعوان العاملني أو امللحقني مثال لدى املدرسة الوطنية للديوانة أو جملس الديوانة أو  بشكل أو آبخر يف أعمال املراقبة و 

 17و  2كام الفصلني  كتابة الديوانة أو إدارة األعوان والتكوين أو إدارة العتاد والتجهيز...، وهي كلها هياكل تنتمي إىل اإلدارة العامة للديوانة طبق أح
ة، واحلال أّن ذلك ال يتالءم مع تسمية املنحة بتنظيم اإلدارة العامة للديوان  قعلّ املت  1994  سبتمرب  6ؤرخ يف  امل  1994لسنة    1845األمر عدد    من

 1260  املذكورة ومضموهنا واليت تصرف لألعوان والعملة حسب صنفهم ومسامهتهم الفعلية يف أعمال املراقبة واالستخالص.
جانفي   14تعلق ابلتعويض لشهداء ثورة  امل  2011أكتوبر    24املؤرخ يف    2011لسنة    97ألّول من املرسوم عدد  لئن تضمّن الفصل ا  -

االحتجاجات    ومصابيها  2011 لشهداء  مماثل  قانوين  لتحديد  وجود  ال  فإنّه  أبمسائهم،  هنائية  قائمة  إعداد  إجراءات  وبنّي  الشهداء  ملفهوم  تعريفا 
اليت عر  نوفمرب  االجتماعية والسياسية  منذ  التونسية  البالد  االنتفاع 2010إىل ديسمرب    1987فتها  يّتجه قصر  فإنّه  بيانه  ما سبق  وبناء على ذلك   .

املرسوم عدد   يتمّثل يف  ثورة احلرية والكرامة" ابلنظر لوجود إطار قانوين  أبناء شهداء "  املزمع إحداثها يف مرحلة أوىل على   2011لسنة    97ابملنحة 
االحتجاجات االجتماعية والسياسية اليت  لقائمة النهائية للشهداء على أن يتم الحقا توسيع نطاق املنحة املذكورة لتشمل أبناء شهداء  يسمح بتحديد ا

 1261  عرفتها البالد التونسية فور توفر إطار قانوين خاص هبم.
يّتجه التنصيص على السلطة املؤهلة إلسناد الرتخيص االستثنائي بتغطية الكلفة احلقيقة لنفقات السكن و األكل ابلنسبة إىل العسكريني    -

 1262  .املوفدين إىل اخلارج للقيام برتبص و اإلجراءات املتّبعة يف ذلك و احلد األقصى املرخص يف إسناده بعنوان تلك الرتبصات
نقطة عن كل   25،0خصم يكون معه من غري اجلائز  على حنو  أو قطعها ولو اقتضت ضرورة العمل  ئَتهاجتز الوالدة ال ميكن عطلة  مّدةإّن   -

من النظام األساسي العام ألعوان الدولة  48أحكام الفقرة األوىل من الفصل و يتعارض  العطلة املذكورة ضرورة أّن ذلكيوم أو جزء من يوم غياب بعنوان 

 
املتعلق بضبط املنح املسندة ألعوان    1999جانفي    11املؤرخ يف    1999لسنة    103يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد    مشروع أمرحول    15205/2012عدد    ياالستشار الرأي     1258

 . سلك املراقبة االقتصادية

املتعلق بضبط املنح املسندة ألعوان    1999جانفي    11املؤرخ يف    1999لسنة    103شروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  حول م  15205/2012عدد    ياالستشار الرأي     1259
 . سلك املراقبة االقتصادية

املتعلق بضبط املنح املسندة ألعوان    1999جانفي    11املؤرخ يف    1999لسنة    103شروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  حول م  15205/2012عدد    ياالستشار الرأي     1260
 . سلك املراقبة االقتصادية

القروض  و واملتعّلق ابملنح الوطنية    2009أكتوبر    19املؤرخ يف    2009لسنة    3040بتنقيح و إمتام األمر عدد  شروع أمر يتعلق  حول م  15370/2012عدد    ياالستشار الرأي   1261
   اجلامعية لفائدة طلبة و تالميذ التعليم العايل.

م  15387/2012عدد    ي االستشار الرأي    1262 يتعلق  حول  أمر  عدد  شروع  األمر  يف    1976لسنة    709إبمتام  تصرف    1976أوت    19املؤرخ  اليت  املنح  نظام  بضبط  املتعلق 
 للعسكريني عند التنقل و عند القيام مبأمورية أو تربص ابخلارج. 
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" تنتفع املوظفات بعد اإلدالء بشهادة طبية بعطلة والدة مدهتا شهران     املتضمّنة التنصيص على أنّهاحمللية واملؤسسات ذات الصبغة اإلدارية    واجلماعات
 1263مع استحقاق كامل املرتب وميكن اجلمع بني هذه العطلة وعطلة االسرتاحة".  

عدد    24الفصل    حّدد  - األمر  يف    1999لسنة    2488من  بسلك   1999نوفمرب    8املؤرخ  اخلاص  األساسي  النظام  بضبط  املتعلق 
املهندسني الفرعيني يف علم طبقات األرض، املباشرين يف اتريخ صدور  ( إلدماج  05، أجال أقصاه مخس سنوات )1999املهندسني يف علم الطبقات  
أوابلشهائد أو ابمللفات تفتح هلم يف حدود اخلطط املراد   ابالختباراتأول يف علم طبقات األرض عن طريق مناظرة داخلية  األمر املذكور، برتبة مهندس  
  . قد انقرضت من السلك املشار إليه أعالهاألجل احملدد لإلدماج تكون رتبة مهندس فرعي يف علم طبقات األرض    ابنتهاءسد شغورها"، وابلتايل فإنّه  

1264 
  لرجوع إىل قائمة إطالعات مشروع األمر املعروض أهّنا مل تتضّمن ما يفيد الرتفيع يف مقادير منحة اإلقامة املسندة لفائدة املقيمني يف يتبنّي اب  -

ّن  أ  2011نوفمرب    8بتاريخ    85، من جهة أخرى يتبنّي ابلرجوع إىل الرائد الرمسي للجمهوريّة التونسية الصادر حتت العدد  2011الطب بعنوان سنة  
سنة   بعنوان  الطب  املقيمني يف  لفائدة  املسندة  اإلقامة  منحة  ابلرتفيع يف  املتعلق  للمقيمني يف   2011األمر  ابلنسبة  مّت  ما  غرار  على  وذلك  يصدر  مل 

منحة اإلقامة املسندة لفائدة   الصيدلة واملقيمني يف طّب األسنان، غري أنّه يتبنّي بتفّحص الرائد الرمسي سالف الذكر أنّه تضّمن أمرين تعّلقا ابلرتفيع يف 
( وهو ما يغّلب فرضّية تسّرب خطأ مادي لعنوان أحد  2011لسنة    3356واألمر عدد    2011لسنة    3354املقيمني يف طّب األسنان )األمر عدد  

مل يثبت للمحكمة إصالح هذا األمرين فعوض التنصيص على املقيمني يف الطّب يف أحد األمرين مت التنصيص على املقيمني يف طب األسنان. وطاملا  
ة ويف طّب األسنان  اخلطأ املادي والتنصيص على انتفاع املقيمني يف الطب ابلرتفيع يف منحة اإلقامة على غرار ما مت ابلنسبة لنظرائهم املقيمني يف الصيدل

عروض، وإذا ما مّت إصالح الغلط املادي وتسوية الوضعية  يّتجه العمل على تسوية وضعّية املقيمني يف الطّب وذلك قبل املبادرة إبصدار مشروع األمر امل
 1265.  2011يّتجه إمتام قائمة اإلطالعات إبدراج النص القانوين الذي خّول الرتفيع يف منحة اإلقامة ابلنسبة للمقيمني يف الطب بعنوان سنة 

ملالية مكلفان، كل يف ما خيصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينّص الفصل الثالث من مشروع األمر املعروض على أن "وزير الدفاع الوطين ووزير ا  -
القانون عدد   أحكام  يتبنّي من  التونسية"، يف حني  للجمهورية  الرمسي  ينشر ابلرائد  املتعلق بضبط   1967ماي    31املؤرخ يف    1967لسنة    20ال 

علقة ابلعسكريني مما يتجه معه إعادة صياغة الفصل سالف الذكر على  القانون األساسي العام للعسكريني أنّه مل يرتب أي استثناء ملبدأ نشر النصوص املت 
 1266ونسية". النحو التايل: "وزير الدفاع الوطين ووزير املالية مكلفان، كل فيما خيصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر ابلرائد الرمسي للجمهورية الت

املتعلق بتنقيح األمر عدد   2011نوفمرب    24املؤرّخ يف    2011لسنة    4245يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفصل األّول من األمر عدد    -
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ألعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرمسية أهّنا    2006أفريل    13املؤرّخ يف    2006لسنة    1155

من الصنف األعلى وترتيب األعوان املنتمني إىل هذه الرتبة برتبة حافظ أمن  من األمر املشار إليه املتعلق برتبة رقيب  81نّصت على إلغاء أحكام الفصل 
ة، غري أنّه  وبرتبة عريف مع التنصيص على إسنادهم الدرجة املوافقة للمرّتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه يف الدرجة السابق

الواردة ابجلدول املض املقتضيات  الصنف يتبنّي ابلرجوع إىل  التنصيص على رتبة رقيب من  أهّنا تضّمنت  املعروض  ّمن ابلفصل األّول من مشروع األمر 
ص على رتبة األعلى ضمن الرتب اليت ستتمّتع ابلرتفيع يف مقادير منحة التكاليف األمنّية. وضماان للتناسق بني النصوص القانونية يّتجه حذف التنصي

الذي نّص    2011لسنة    4245درج ابلفصل األول من مشروع األمر املعروض تطبيقا ملا ورد ابألمر عدد  رقيب من الصنف األعلى ضمن اجلدول امل
 .1267على إلغاء هذه الرتبة 

كام  يتبنّي ابلرجوع إىل مشروع األمر املتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص أبعوان سلك مراقبة املصاريف العمومّية أنّه ينّص على إلغاء أح  -
املتعّلق بضبط القانون األساسي اخلاص أبعوان سلك املراقبة التابع للوزارة األوىل املنّقح   1978جويلية    22املؤرّخ يف    1978لسنة    660األمر عدد  

 
مبنحة التغطية لفائدة أعوان وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملدرسة العليا للمواصالت بتونس واملعهد      شروع أمر يتعلقحول م  15540/2012عدد    ياالستشار الرأي    1263

 .   للدراسات التكنولوجية يف املواصالت بتونسالعايل 
 .2012ت األرض بعنوان سنة اشروع أمر يتعلق ابلرتفيع يف مقادير منحة علم طبقحول م 15583/2012عدد   ي االستشار الرأي   1264
 . 2012بعنوان سنة   اإلقامة املسندة لفائدة املقيمني يف الطبشروع أمر يتعلق ابلرتفيع يف مقادير منحة  حول م 15622/2012عدد  ياالستشار الرأي  1265
اخلدمات الصحّية املخّولة لإلطار الطيّب واملوازي للطيّب التابع للصّحة العسكريّة غري  شروع أمر يتعلق ابلرتفيع يف مقادير منحة  حول م  15641/2012عدد    ي االستشار الرأي   1266

 املتحّصل على رتب استشفائّية جامعّية املنتفعني هبذه املنحة. 
 لفائدة سلك أمن رئيس الدولة والشخصّيات الرمسّية.  2012ابلرتفيع يف منحة التكاليف األمنّية بعنوان سنة شروع أمر يتعلق  حول م 15644/2012عدد  ياالستشار الرأي  1267
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، من جهة أخرى فقد تضّمن مشروع األمر املتعّلق بضبط املطابقة بني درجات رتب 1998نوفمرب    30املؤرّخ يف    1998لسنة    2395ابألمر عدد  
 30املؤرّخ يف    1998لسنة    2396ن مراقبة املصاريف العمومّية برائسة احلكومة ومستوايت التأجري التنصيص على إلغاء أحكام األمر عدد  سلك أعوا

عدد   املتعلق بضبط املطابقة بني درجات رتب سلك أعوان املراقبة التابع للوزارة األوىل والذي تضّمن بدوره أحكاما تتعّلق إبلغاء األمر  1998نوفمرب  
املتعلق ابلرتتيب التفاضلي والتدرّج القياسي املنطبقني على أعوان سلك املراقبة التابع للوزارة األوىل.   1978جويلية    22املؤرّخ يف    1978لسنة    661

ت التأجري اخلاّصني بسلك وبناء على إلغاء كّل من األمر املتعّلق بضبط النظام األساسي اخلاص واألمر املتعّلق بضبط املطابقة بني الدرجات ومستواي
الفصل   مقتضيات  إمتام  يّتجه  فإنّه  األوىل،  للوزارة  التابع  السابقة واملخالفة    7املراقبة  األحكام  إلغاء مجيع  ينّص على  الذي  املعروض  من مشروع األمر 

عدد   األمر  من  أحكام كل  إلغاء  التنصيص صراحة على  اجتاه  اخلطط    1978لية  جوي  22املؤرّخ يف    1978لسنة    662وذلك يف  بضبط  املتعّلق 
لسنة  199املتعّلق إبمتام األمر عدد  1978جويلية  22املؤرّخ يف  1978لسنة  663الوظيفّية ابإلدارة العاّمة للمراقبة التابعة للوزارة األوىل واألمر عدد 

التابعني لل  1972ماي    31املؤرّخ يف    1972 املدنيني  املوظّفني  أّن هذين األمرين مرتبطان ابألمرين سالفي  املتعلق بضبط نظام إسكان  دولة ضرورة 
 1268الذكر والواقع إلغاؤمها. 

 

 وحدات التصّرف حسب األهداف: خبصوص امللفات االستشاريّة املتعّلقة ب: الفقرة السابعة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

  2899بوزارة التجهيز صلب مشروع تطوير التصرف يف ميزانية الدولة احملدث مبوجب األمر عدد  تندرج وحدة التصرف حسب األهداف    -
تعلق إبحداث وحدات تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية الدولة وبضبط امل  2008أوت    25املؤرخ يف    2008لسنة  

قة بتنظيم وحدات التصرف حسب األهداف املتصلة بذلك املشروع وطرق تسيريها من خالل ، والذي ضبط القواعد العامة املتعلّ تنظيمها وطرق سريها
لتصرف تعريفه ملهام الوحدات وسلطة اإلشراف عليها كضبطه ملدة إجنازها واخلطط الوظيفية اليت تشتمل عليها، وهي قواعد تسري على مجيع وحدات ا

من تضمني املشروع املعروض أحكاما تكّرر ما ورد بذلك األمر املرجعي و االكتفاء صلبه    حسب األهداف املندرجة صلب املشروع، وعليه فال طائل
 1269 ابألحكام اليت تربّرها خصوصية وحدة التصرف املزمع إحداثها بوزارة التجهيز.

املتعّلق بوحدات التصّرف حسب األهداف الذي نّص يف   1996جويلية    6املؤرّخ يف    1996لسنة    1236تطبيقا ألحكام األمر عدد    -
املعروض إبدراج مقتضيات   على ضرورة أن يضبط األمر احملدث لوحدة  2فصله   إمتام مشروع األمر  يّتجه  التصّرف حسب األهداف مراحل اإلجناز، 

 1270  إجناز وحدة التصرف حسب األهداف املزمع إحداثها بوزارة التجهيز قصد إجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية الدولة. تتعّلق بضبط مراحل
يّتجه إدراج   1996جويلية    6املؤرّخ يف    1996لسنة    1236تطبيقا ألحكام األمر عدد    - التصّرف حسب األهداف  املتعّلق بوحدات 

من األمر سالف الذكر نّص على أنه يضبط   2ّدد مقاييس تقييم وحدة التصرف املزمع إحداثها ذلك أّن الفصل  فصل جديد ضمن املشروع املعروض حي
 1271األمر احملدث للوحدة "مقاييس تقوي املشروع املزمع إحداثه ونتائجه". 

عة إّن إخضاع تعيني أعضاء اللجنة املعنية مبتابعة وتقييم أعمال وحدة التصرف حسب األهداف املزمع إحداثها إىل صدور اقرتاح الوزير الراج   -
املذكورة عالوة على خمالفته أحكام الفصل   الوحدة  املتعّلق بوحدات   1996جويلية    6املؤرخ يف    1996لسنة    1236من األمر عدد    4له ابلنظر 

 
 مشروع أمر يتعلق بضبط نظام أتجري أعوان سلك مراقبة املصاريف العمومّية برائسة احلكومة. حول  15346/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1268
ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية  مشروع أمر يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2011عدد    ياالستشار الرأي     1269

 .تنظيمها وطرق سريهاالدولة بوزارة التجهيز وبضبط 
 

ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية  مشروع أمر يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2011عدد    ياالستشار الرأي     1270
 .الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سريها

ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية  مشروع أمر يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2011عدد    ياالستشار الرأي     1271
  .الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سريها
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ير األّول" لتصّرف حسب األهداف املتضمّن التنصيص على أنّه: "يرأس اللجنة ... الوزير املعين أو من ينوبه وترتكب من أعضاء يعينون بقرار من الوز ا
 1272 فإّن من شأنه أن ميّس من جناعة املراقبة اليت تتوالها اللجنة ومن إستقاللية أعضائها صلبها عن السلطة اإلدارية املقرتحة.

مث إّن أجل انطالق املرحلتني الرابعة واخلامسة للمشروع يتعارض مع آجال انتهاء املراحل السابقة هلما، فالشروع يف أشغال القبول الوقيت    -
 1273القبول النهائي يقتضي االنتهاء من إجناز املراحل السابقة للمشروع وال ميكن ابلتايل أن يكون يف بداية السنة الثالثة من املشروع. 

أي خالل الفرتة الزمنية    األوامر املتعّلقة إبحداث وحدات تصرف حسب األهداف خالل مّدة نفاذها القانونية  عدم التمديد يف أحكام  نّ إ -
جواز التمديد  دم  احملددة لوحدة التصرف حسب األهداف إلجناز املشروع املوكول هلا يرتتب عنه انتفاء أثر تلك األوامر من املنظومة القانونية وابلتايل ع

  1274 يف أحكامها النتهاء سراين مفعوهلا ووجوب إحداث وحدات تصّرف جديدة.

 : أو تنقيحها  األنظمة األساسّية اخلاّصة  امللّفات االستشاريّة املتعّلقة ابملصادقة على  خبصوص : الفقرة الثامنة
 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 

 

قواعد اإلدماج الواردة مبشروع األمر املعروض عالوة على التنصيص صلبها على حمافظة األعوان املدجمني مبهامهم السابقة، اليت تنتفي  إّن    -
 1275 إلدماج.قانوان إبلغاء نظامهم األساسي األصلي، فإهّنا اكتفت إبسناد هؤالء األعوان مهمة إضافية وحيدة وهي أتطري الطلبة دون بقية مهام سلك ا

انتقالية أتخذ بعني االعتبار االختالف يف شروط التسمية يف تلك   - إّن املطابقة اآللية لرتب السلكني وعدم تضمني مشروع األمر أحكاما 
 1276 الرتب من شأهنا أن تولد صعوابت تطبيقية يف  انتقال األعوان إىل الرتب اجلديدة للسلك املزمع إدماجهم به.

إّن تسوية الوضعيات اجلارية يف اتريخ دخول النص اجلديد حيز التنفيذ حىت ال يلحقهم أي ضرر من األثر املباشر للنص اجلديد من ذلك    -
بعد أو    بنتائجهاوضعية األعوان املنتمني لسلك الباحثني الفالحيني الذين شاركوا يف مناظرات للتسمية أو الرتقية بسلكهم املزمع حذفه ومل يتم التصريح  

 1277 .يف الغرض  يقتضي تضمني مشروع األمر املعروض أحكاما انتقالية الذين هم يف وضعية إحلاق أو عدم مباشرة )...(

من   30إّن ربط عدد اخلطط املفتوحة للرتقية سنواي بنسب معينة قارة من جمموع أعوان الرتبة األدىن يتعارض من جهة وأحكام  الفصل    -
عوان ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية الذي حيجر كل ترقية يف الرتبة ال يكون القصد  النظام األساسي العام أل

أقل من عدد  منها تسديد شغور فعلي، ومن جهة أخرى مع مبدأ استقاللية جلنة املناظرة اليت جيوز هلا عند االقتضاء التصريح بقبول عدد من املرتشحني  
 1278  اخلطط املفتوحة للرتقية.

اتريخ صدور األمر عدد    2011سبتمرب    5ينّص الفصل الرابع من مشروع األمر املعروض على أّن جراين العمل أبحكامه يتّم بداية من    -
ن املتعلق بتنقيح األنظمة األساسّية اخلاّصة أبعوان أسالك قوات األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلّية، ابلتايل فإّن الفصل يتضمّ   2011لسنة    1260

مبدأ عدم تنصيصا على تطبيق أحكام مشروع األمر املعروض أبثر رجعي ضرورة أنّه سيطّبق بتاريخ سابق لتاريخ دخوله حيز التنفيذ وهو ما يتعارض مع  
دأ عدم رجعّية النصوص الرتتيبّية رجعّية األوامر الرتتيبّية. وطاملا أّن مقتضيات الفصل الرابع ال تندرج يف أي حالة من احلاالت االستثنائّية اليت يتحّملها مب

 
تطوير التصرف يف ميزانية  ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع  مشروع أمر يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2011عدد    ياالستشار الرأي     1272

  .الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سريها

ق إبحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلجناز مشروع تطوير التصرف يف ميزانية  مشروع أمر يتعلّ حول    15305/2012عدد  و   15098/2011عدد    ياالستشار الرأي     1273
  .الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سريها

املتعلق إبحداث وحدة تصّرف حسب    2007مارس    26املؤرخ يف    2007لسنة    695بتنقيح األمر عدد  ق  مشروع أمر يتعلّ حول    15360/2012عدد    ي االستشار الرأي   1274
 .األهداف إلجناز مشروع بناء مكوانت القطب التكنولوجي بصفاقس و بضبط تنظيمها و طرق سريها

 .  سلك الباحثني الفالحيني بسلك املدرسني  الباحثني أعواندمج بق  مشروع أمر يتعلّ حول   15454/2012عدد  ياالستشار الرأي  1275
 .  سلك الباحثني الفالحيني بسلك املدرسني  الباحثني أعواندمج بق  مشروع أمر يتعلّ حول   15454/2012عدد  ياالستشار الرأي  1276
 .  سلك الباحثني الفالحيني بسلك املدرسني  الباحثني  أعواندمج  بق مشروع أمر يتعلّ حول  15454/2012عدد   ياالستشار الرأي   1277
يتعلّ حول    15655/2012عدد    ياالستشار الرأي   1278 بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك مدرسي التعليم اإلبتدائي العاملني ابملدارس اإلبتدائية التابعة لوزارة  ق  مشروع أمر 

 .   الرتبية 
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يّتجه   فإنّه  تشريعي،  فراغ  سّد  هو  اهلدف  يكون  أن  أو  تفسرييّة  صبغة  ذات  اجلديدة  األحكام  تكون  أن  أو  تشريعي  أتهيل  وجود  يف  حذف  املتمثّلة 
    .1279املقتضيات سالفة الذكر

على أنّه ميكن دعوة املوظّفني السامني    1956جوان    21رّخ يف  )مكّرر( املزمع إضافته إىل األمر املؤ   30تنّص الفقرة األوىل من الفصل    -
لك إثر إهناء مهامهم. من  ابملصاحل اخلارجّية لإلدارة اجلهويّة املنتمني إىل إطار املوظّفني العموميني، عند االقتضاء، إىل مباشرة خطّة بوزارة الداخلّية، وذ

ملصاحل اخلارجّية لإلدارة اجلهويّة ميكن أن تتّم تسميتهم من بني املوظّفني العموميني والذين يكونون خالل هذه املقتضيات يتبنّي أّن املوظّفني السامني اب
املتعلق بضبط النظام   1983ديسمرب    12املؤرّخ يف    1983لسنة    112خاضعني من انحية إىل النظام األساسي العام للوظيفة العمومية )القانون عدد  

الدولة و  العام ألعوان  الصبغة اإلداريّة(، ومن انحية أخرى ألنظمتهم األساسّية اخلاّصة  األساسي  العمومية ذات  العمومية احمللية واملؤّسسات  اجلماعات 
ابملصاحل اخلارجّية املنطبقة عليهم، وابلرجوع إىل أحكام النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية يتبنّي أّن تسمية األعوان العموميني كموظّفني ساميني  

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية: اإلحلاق هو حالة املوّظف الذي   61إلدارة اجلهويّة ال ميكن أن تتّم إال يف إطار وضعّية اإلحلاق )الفصل  ل
من النظام األساسي   67إىل    61يوضع خارج سلكه األصلي ولكّنه يواصل فيه التمّتع حبقوقه يف التدرّج والرتقية والتقاعد( واليت حتكمها الفصول من  

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية اليت تنّص على ما    62العام للوظيفة العمومية. ويف هذا املستوى جتدر اإلشارة إىل الفقرة الثانية من الفصل  
إبطارات اإلدارة أو املؤّسسة اليت أحلق لديها يلي: "وميكن للموّظف يف هناية اإلحلاق إما أن يرجع إىل سلكه األصلي الذي ينتمي إليه وإّما أن يدمج  

الثانية من الفصل     25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109فقد صدر األمر عدد    62وذلك حسب شروط يقع ضبطها أبمر". وتطبيقا ألحكام الفقرة 
ثر اإلحلاق وآاثره ابلنسبة للعون املعين. وبناء على املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم والذي تضّمن تنظيما لشروط اإلدماج على إ  1993أكتوبر  

الفصل   من  األوىل  الفقرة  مقتضيات  إعادة صياغة  يّتجه  بيانه  العمومّية    30ما سبق  للوظيفة  العام  األساسي  ابلنظام  ورد  مبا  التقّيد  اجتاه  )مكّرر( يف 
املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم( وذلك من    1993أكتوبر    25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109( ونصوصه التطبيقّية )األمر عدد  62)الفصل  

صلّية ويف هذه الصورة خالل التنصيص على أّن املوظّفني السامني ابملصاحل اخلارجّية لإلدارة اجلهويّة يتّم إثر إهناء مهامهم: إّما إرجاعهم إىل أسالكهم األ
األساسي العام للوظيفة العمومّية والذي ينّص على ما يلي: "عند انتهاء اإلحلاق يرجع املوّظف من النظام    64يتم يف خصوصهم تطبيق أحكام الفصل  

يشغله قبل   وجواب إىل السلك األصلي الذي ينتمي إليه ويعنّي من جديد يف خطّة تناسب رتبته يف هذا السلك وله أولويّة التعيني يف املركز الذي كان 
مناسبة لرتبته يف السلك األصلي الذي ينتمي إليه ميكن إرجاعه هلذا السلك بصفة زائدة على العدد احملّدد على أن يقع إحلاقه، وإذا مل توجد خطّة شاغرة 

الداخلّية( ويف هذه   استنفاد هذه الزايدة عند حدوث أّول شغور ابلرتبة املعنّية ابألمر"، أو إدماجهم بوزارة الداخلّية )وليس دعوهتم ملباشرة خطّة بوزارة
املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم والذي  1993أكتوبر  25املؤرّخ يف  1993لسنة  2109صورة يتم يف خصوصهم تطبيق أحكام األمر عدد ال

مي إليها العون يف تينّص فصله اخلامس على ما يلي: "ال ميكن أن يتّم اإلدماج إال ابلرتبة اليت متت املعادلة فيها مع الرتبة أو السلم أو الدرجة اليت ين 
ّية بعد  اتريخ طلب اإلدماج، ويتم اإلدماج يف السلك حسب نفس الصيغ املنطبقة على التسمية يف ذلك السلك ويقع إعالم اإلدارة أو املؤّسسة األصل 

 1993لسنة    2109عدد    إجراء اإلدماج لغرض التشطيب على اسم العون يف إطاره األصلي". كما جتدر اإلشارة إىل أّن الفصل السادس من األمر
املوافق لرتبته اجلديدة  يتضّمن أنّه مبفعول اإلدماج ينتهي انتماء العون إىل السلك أو املؤّسسة األصلّية، كما يتضّمن أّن العون بعد إدماجه يتقاضى املرّتب 

الفصل   مقتضيات  أّن  إىل  اإلشارة  السياق جتدر  نفس  تعويضّية. يف  منحة  أيّة  تستع  30دون  ...  )مكّرر(  ... إىل سلكهم األصلي  "يرجع  مل عبارة 
صلي أو أن تتوىل  وميكن دعوهتم، عند االقتضاء، ..."، وذلك يف إشارة إىل أّن وضعّية العون مرتبطة إبرادة اإلدارة اليت إّما أن أتذن إبرجاعه لسلكه األ

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية واليت جعلت   62الفصل  إدماجه وذلك عند االقتضاء، وهذه الصياغة ال تتالءم وأحكام الفقرة الثانية من  
ه الصورة  هذا اخليار مرتبط ليس إبرادة اإلدارة ولكن إبرادة العون امللحق الذي إما أن يطلب إرجاعه إىل سلكه األصلي أو أن يطلب إدماجه ويف هذ 

رة اللجنة اإلداريّة املتناصفة للرتبة املعنّية ابإلدماج. وبناء عليه يّتجه اعتماد صياغة تربز فلإلدارة إّما أن توافق أو ال توافق على طلب اإلدماج بعد استشا

 
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص    2006أفريل    13املؤرّخ يف    2006لسنة    1167مشروع أمر يتعلق بتنقيح األمر عدد  حول    15273/2012  عدد  ياالستشار الرأي   1279

 بسلك إطارات وأعوان السجون واإلصالح. 
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وذلك ضماان للمالءمة  أّن اخليار بني الرجوع إىل السلك األصلي أو اإلدماج مرتوك إلرادة العون املعين وليس مرتبط ال إبرادة اإلدارة وال حبالة االقتضاء،  
 1280النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية.  من 62مع أحكام الفصل 

على أنّه ميكن أن تتّم دعوة الوالّة والكتاب  1956جوان  21)مكّرر( املزمع إضافته إىل األمر املؤرّخ يف  30تنّص الفقرة الثانية من الفصل   -
إهناء مهامهم، إىل مباشرة خطّة بوزارة الداخلّية وفق الرتاتيب النافذة،  العامني للوالايت واملعتمدين األول واملعتمدين من بني غري املوظّفني العموميني، إثر  

وظّفني العموميني  وحملاولة فهم هذه املقتضيات جتدر اإلشارة إىل أّن املوظّفني السامني )والة، كتاب عامني للوالايت، معتمدين أول، معتمدين( من غري امل
الذكر فإهّنم خيضع املؤرّخ يف  عند ممارستهم ملهامهم سالفة  ويعتربون يف حالة مباشرة على معىن أحكام األمر   1956جوان    21ون إىل أحكام األمر 

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية الذي ينّص على أّن "حالة املباشرة هي حالة املوّظف    60سالف الذكر، كما أهنم خيضعون ألحكام الفصل  
ة ويباشر فعال وظائف إحدى اخلطط املقابلة لرتبته"، على خالف املوظّفني السامني )والة، كتاب عامني للوالايت، الذي هو مرّسم برتبته بصفة قانونيّ 

يات األمر املؤرّخ معتمدين أول، معتمدين( من بني املوظّفني العموميني والذين خيضعون، ابإلضافة إىل النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية، إىل مقتض
من   63وإىل أنظمتهم األساسّية اخلاّصة هبم ضرورة أهّنم يعتربون يف حالة إحلاق وتطّبق يف خصوصهم الفقرة األوىل من الفصل    1956ن  جوا  21يف  

 لذي ينتمي النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية واليت تنّص على ما يلي: "يبقى املوّظف امللحق خاضعا للنظام األساسي اخلاص ابلسلك األصلي ا
املوظّفني العموميني  إليه إال أنّه خيضع كذلك جملموع القواعد املتعّلقة ابلوظيفة اليت يباشرها بسبب إحلاقه". وبناء على خضوع املوظّفني السامني من غري  

من    67إىل    61ول من  من انحية، وبناء على أهّنم ليسوا يف حالة إحلاق جتعلهم خاضعني ملقتضيات الفص  1956جوان    21ألحكام األمر املؤرّخ يف  
املؤرّخ يف   يعتربون منتدبني طبقا ألحكام األمر  أهّنم  العمومية ضرورة  للوظيفة  العام  ويف وضعّية مباشرة من انحية   1956جوان    21النظام األساسي 

من األمر املؤرّخ يف    30مة. من جهة ابلفصل  أخرى، فإّن دعوهتم ملباشرة خطّة بوزارة الداخلّية ال ميكن أن تتّم إال يف إطار وضعّية من الوضعيّات احملكو 
وهذه الوضعية هي اإلحلاق املعّرف كما يلي: "اإلحلاق هو وضعّية املوّظف املوضوع خارج اهليأة ليلحق إبدارة عمومّية أو مبؤّسسة    1956جوان    21

امللحق حبقو  العون   مرتّبه، وحيتفظ  بتكاليف  تتحّمل  أن  عليها  الواجب  من  إطاره األصلي وكذلك حبقوقه يف جراية  عمومّية دولّية  الرتقية داخل  قه يف 
يتجاوز عشر سن املرتبطة ابملركز، واإلحلاق ال ميكن أن  املنح  املرتبطة بصنفه ورتبته وبدرجته ما عدا  واملنح  املرّتب  أّن  انتهاء هذا التقاعد غري  ني وعند 

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية واليت تفتح اجملال أمام    67إىل    61األجل يرجع العون لإلطار". ومن جهة أخرى مبقتضيات الفصول من  
، أن تتوىل إدماجه تطبيقا  1956جوان    21من األمر املؤرّخ يف    30وزارة الداخلّية لتتوىل بعد أن تقبل إبحلاق العون مبصاحلها، طبقا ملقتضيات الفصل  

املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم. ابلتايل   1993أكتوبر    25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109سالف الذكر واألمر عدد    62ألحكام الفصل  
املو  معتمدين( من غري  أول،  معتمدين  للوالايت،  اجلهويّة )والة، كتاب عامني  لإلدارة  اخلارجّية  السامني ابملصاحل  املوظّفني  العموميني فإّن دعوة  ظّفني 

من النظام األساسي    62ة ال ميكن أن يتّم إال عن طريق اإلحلاق بوزارة الداخلّية املتبوع ابإلدماج احملكوم مبقتضيات الفصل  ملباشرة خطّة بوزارة الداخليّ 
املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم. جتدر اإلشارة يف هذا    1993أكتوبر    25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109العام للوظيفة العمومّية واألمر عدد  

جوان    21يف    ملستوى إىل أّن إدماج األعوان بوزارة الداخلّية ينهي انتماءهم إىل سلك املوظّفني السامني وجيعلهم غري خاضعني ألحكام األمر املؤرّخا
ان إثر املتعّلق إبدماج األعو   1993أكتوبر    25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109من األمر عدد    6تطبيقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل    1956

ه يّتجه إعادة صياغة  هناية إحلاقهم اليت تنّص على ما يلي: "ينتهي مبفعول اإلدماج انتماء العون إىل السلك أو املؤّسسة األصلّية". وبناء على ما سبق بيان
خالل التنصيص على أّن الدعوة إىل    )مكّرر( يف اجتاه بيان املقصود من عبارة "وفق الرتاتيب النافذة" وذلك من  30مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  

من األمر املؤرّخ يف   30مباشرة خطّة بوزارة الداخلّية ابلنسبة للموظّفني الساميني من غري املوظّفني العموميني ستكون يف إطار اإلحلاق على معىن الفصل  
من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية   62ل  والذي ميكن أن يكون متبوعا إبدماج بطلب من العون املعين على معىن الفص  1956جوان    21

 1281سالف الذكر. 1993لسنة  2109واألمر عدد 

 
املتعلق ابلقانون األساسي للموّظفني السامني ابملصاحل اخلارجّية    1956جوان    21بتنقيح وإمتام األمر املؤرّخ يف    يتعلق  مشروع أمرحول    15456/2012  عدد  ياالستشار الرأي   1280

 لإلدارة اجلهويّة. 
السامني ابملصاحل اخلارجّية    املتعلق ابلقانون األساسي للموّظفني  1956جوان    21بتنقيح وإمتام األمر املؤرّخ يف  يتعلق  مشروع أمر  حول    15456/2012  عدد  ياالستشار الرأي   1281

 لإلدارة اجلهويّة. 
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مت    1956جوان    21)اثلثا( املزمع إضافتها إىل أحكام األمر املؤرّخ يف    30يتبنّي انطالقا من وثيقة شرح األسباب أّن مقتضيات الفصل    -
الفصل   إضافة  أّوال:  التالية:  ابألسباب  الداخلّية  تربيرها  وزارة  إىل  املنتمية  اإلطارات  بني  من  املنتدبني  السامني  املوظّفني  وضعّية  تسوية  إطار  يف  تتنّزل 

بني اخلطط  واإلطارات الذين هم يف حالة إحلاق. اثنيا: أّن الوظائف اخلصوصّية )والة، كتاب عامني للوالايت، معتمدين أول، معتمدين( ال تعترب من  
امل لإلدارة  املنصوص عليها ابألمر عدد  الوظيفّية  فإّن فرتات االضطالع ابملهام ال  2006أفريل    24املؤرّخ يف    2006لسنة    1245ركزيّة  ، وابلتايل 

انتفاع مبدإ  تكريس  إطار  تتنّزل يف  الفصل  إضافة  املركزيّة. اثلثا:  الوظيفّية ابإلدارات  للخطط  للرتّشح  املطلوبة  األقدمّية  العليا    حتتسب ضمن  اإلطارات 
ت إليهم عند  تسند  اليت  الوظيفّية  اخلطط  املطلوبة يف  األقدمّية  السلك ضمن  املكتسبة يف  األقدمّية  والرتقية وحساب  التدرّج  سوية وضعياهتم  حبقوقهم يف 

ط الوظيفّية لإلدارات املركزيّة أبسالكهم األصلّية إّما بوزارة الداخلّية أو ابإلدارات األخرى لغاية متكينهم من عناصر أتجريهم واالمتيازات املّتصلة ابخلط
إلطارات العليا املوازية للخطط اليت كانوا يشغلوهنا بسلك اإلطارات العليا لإلدارة اجلهويّة. وعلى هذا األساس فقد تضّمن الفصل التنصيص على متتيع ا

ابخلطط الوظيفّية وذلك بصرف النظر عن مباشرهتم هلذه اخلطط   الذين يتم إرجاعهم إىل وزارة الداخلّية بعد انتهاء املهام ابلتأجري واالمتيازات املرتبطة
 إرجاعهم إىل الوظيفّية وذلك وفقا لشروط معّينة مت ضبطها جبدول، غري أّن هذه املقتضيات تثري املالحظات التالية: أّوال: خبصوص عبارة "الذين سيتمّ 

 تبنّي املعىن املقصود خاّصة إذا ما قرئت على ضوء ما ورد بوثيقة شرح األسباب من أّن  وزارة الداخلّية": تّتجه اإلشارة إىل أّن هذه العبارة غامضة وال
الداخ املنتمني إىل وزارة  الذين هم يف حالة إحلاق، فبخصوص اإلطارات  الداخلّية واإلطارات  املنتمية إىل وزارة  يعتربون التسوية هتّم اإلطارات  لّية فإهنم 

أنظمة أساسّية خاّصة املنظّم ابألمر   خاضعني إىل  التسمية كإطارات جهويّة عليا، ومبجّرد تسميتهم فإهّنم سيوضعون يف حالة إحلاق ابلسلك  هبم قبل 
، ونفس الوضعّية ابلنسبة للموظّفني العموميني التابعني إلدارات أخرى غري وزارة الداخلّية حيث أهنم يعتربون اتبعني ألنظمة 1956جوان    21املؤرّخ يف  

املؤرّخ يف  أساسّية خاصّ  املنظّم ابألمر  ابلسلك  إحلاقهم  عليا،  كإطارات  تسميتهم  يتّم، مبجّرد  أن  املعتمدة  1956جوان    21ة وجيب  العبارة  ولكّن   .
ثانية من فقرة ال ابلفصل ميكن أن تشمل أيضا اإلطارات العليا ابإلدارة اجلهويّة والذين سيتم انتداهبم من غري املوظّفني العموميني ذلك أّن مقتضيات ال

وثيقة شرح   )مكّرر( أجازت دعوهتم ملباشرة خطط بوزارة الداخلّية واليت تتّم يف إطار اإلدماج كما أسلفنا وبيّنا يف املالحظة السابقة واحلال أنّ  30الفصل 
خصوص اإلطارات العليا من بني املوظّفني  األسباب مل تتطّرق للتسوية ابلنسبة للموظّفني السامني من غري املوظّفني العموميني واقتصرت على التسوية يف  

الذ بني  تسميتهم من  الواقع  العليا  اإلطارات  تستوعب  الداخلّية" ال  إرجاعهم إىل وزارة  "الذين سيتم  عبارة  فإن  أخرى  مارسوا العموميني. من جهة  ين 
 30األوىل من الفصل  لّية وهي الصورة املنصوص عليها ابلفقرة  مهامهم مث اختاروا إرجاعهم إىل أسالكهم األصلّية ومل خيتاروا طلب إدماجهم بوزارة الداخ

)اثلثا( يف    30  )مكّرر(. وعمال مببدإ املساواة بني كل الذين مارسوا مهام اإلطارات العليا ابإلدارة اجلهويّة يّتجه إعادة صياغة مقتضيات طالع الفصل
بني املوظّفني العموميني أو من بني غري املوظّفني العموميني من جهة، ومن جهة أخرى  اجتاه اعتماد صياغة تستوعب كل اإلطارات العليا سواء كانوا من 

إدارات أخرى غري  تستوعب اإلطارات العليا اليت اختارت اإلدماج بوزارة الداخلّية أو الذين اختاروا إرجاعهم إىل أسالكهم األصلّية واليت ميكن أن تتبع  
مبدأ متتيع اإلطارات العليا ابلتأجري واالمتيازات املرتبطة ابخلطط الوظيفّية بصرف النظر عن مباشرة اخلطط بعد  وزارة الداخلّية. اثنيا: خبصوص تكريس  

  رجّية لإلدارة اجلهويّة يتمّ إهناء مهامهم: جتدر اإلشارة إىل أنّه على إثر إهناء املهام ابلنسبة لإلطارات العليا امللحقة بسلك املوظّفني السامني ابملصاحل اخلا
على أنّه يتّم تعيني املوّظف املعين يف خطّة تناسب رتبته يف سلكه األصلي وله أولويّة  64إّما: اإلرجاع إىل السلك األصلي ويف هذه الصورة ينّص الفصل 

التمّتع يف سلكه األصل يواصل  أنّه عندما يكون يف حالة إحلاق فإنّه  الذي كان يشغله قبل إحلاقه، كما  املركز  التدرّج والرتقية  التعيني يف  ي حبقوقه يف 
  1993أكتوبر    25املؤرّخ يف    1993لسنة    2109والتقاعد، أو اإلدماج بوزارة الداخلّية ويف هذه الصورة فقد نّص الفصل اخلامس من األمر عدد  
اليت ينتمي إليها العون املعين عند طلب اإلدماج. وبناء  املتعّلق إبدماج األعوان إثر هناية إحلاقهم على أّن اإلدماج يتم يف الرتبة اليت متت معادلتها مع الرتبة

تقّلده ملهامه كإطار عال ابإلدارة اجلهويّة وهو ما املعين إىل وضعّيته األصلّية قبل  العون  املهام سيؤّدي إىل رجوع  ميّثل ضمانة أساسّية   عليه فإّن إهناء 
يف التدرّج والرتقية والتقاعد، أّما يف خصوص اخلطط الوظيفّية جتدر اإلشارة إىل أهّنا تعترب ابلنسبة للعون كما أنّه حافظ خالل مّدة اإلحلاق على حقوقه  

ملرتبطة ابخلطط الوظيفّية مسألة مرتبطة بعدد اخلطط الوظيفّية الشاغرة ابإلدارة أو املؤّسسة املعنّية، ذلك أّن متتيع اإلطارات العليا ابلتأجري واالمتيازات ا
ابلتسمية يف اخلطط الوظيفّية وال ميكن حبال أن يتم بصرف النظر عن مباشرة اخلطط الوظيفّية ضرورة أّن ذلك يتعارض مع قاعدة    جيب أن يكون مرتبطا

ط من النظام األساسي العام للوظيفة العمومّية، من انحية أخرى فإّن التسمية يف اخلطط الوظيفّية مرتب 13العمل املنجز واليت مت التنصيص عليها ابلفصل 
)اثلثا( يف اجتاه حذف عبارة "بصرف   30ابلشغور وذلك تفاداي إلحداث خطط وظيفّية ومهّية. تبعا لذلك، يّتجه إعادة صياغة مقتضيات طالع الفصل  

ميكن حبال أّن يربّر    النظر عن مباشرهتم هلذه الوظائف" ضرورة أّن تسوية الوضعّية املهنّية لألعوان الذين مارسوا مهام إطارات عليا ابإلدارة اجلهوية ال
صلّية سيعيدهم يف آخر خمالفة النظام العام للوظيفة العمومّية. ويف هذا السياق، فإّن إدماج اإلطارات العليا بوزارة الداخلّية أو إرجاعهم إىل أسالكهم األ
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وابلتايل فإّن رجوعهم على هذه احلالة يعترب ضمانة أساسّية وضعّية إداريّة غادروا هبا إدارهتم مع إحتساب التدرّج والرتقية والتقاعد خالل مّدة اإلحلاق،  
ى سبيل  هلم. كما أّن حذف عبارة "بصرف النظر عن مباشرهتم هلذه اخلطط" وعدم قبول التمتيع ابملنح واالمتيازات بصرف النظر عن مباشرة اخلطط عل

  2006أفريل    24املؤرّخ يف    2006لسنة    1245األمر عدد    من  12و    11التسوية يتدّعم من انحية أخرى من خالل مراجعة أحكام الفصلني  
الفصل   مقتضيات  من خالل  يتبنّي  حيث  منها،  واإلعفاء  املركزيّة  ابإلدارة  الوظيفّية  اخلطط  إسناد  نظام  بضبط  تؤّدي   11املتعّلق  اإلحلاق  وضعّية  أّن 

الفصل   أّما  الوظيفّية،  التكليف ابخلطط  يؤّدي إىل احلرمان من ذات األ  12ابلضرورة إىل إهناء  الوظيفّية  التكليف ابخلطط  أّن إهناء  مر فقد نّص على 
مبقتضى قرار من الوزير  الفوري من املنح واالمتيازات املرتبطة هبا، إال أنّه يف صورة اإلحلاق يواصل العون االنتفاع ابملنح واالمتيازات ملّدة أقصاها سنة و 

ي إزاء األعوان املنتفعني ابملنح واالمتيازات املتأتّية من آخر خطّة وظيفّية شرط أن يكون ابشرها مبقتضى الذي ميارس سلطة التسلسل أو اإلشراف اإلدار 
ا مباشرة ملّدة أقصاها  أمر وملّدة سنتني على األقل، ويف صورة عدم توفّر شرط األقدمّية ينتفع العون ابملنح واالمتيازات الراجعة للخطّة الوظيفّية األدىن هل

طط الوظيفّية  يتّم تكليفه خبطّة وظيفّية أخرى. من خالل هذه املقتضيات يتبنّي أّن املبدأ هو احلرمان الفوري من املنح واالمتيازات املرتبطة ابخلسنة ما مل
ويف هذه احلالة يتّم متتيع   واالستثناء هو مواصلة التمتيع ابملنح واالمتيازات وذلك بشرط مباشرة اخلطة ملّدة سنتني وأن يكون التكليف قد مّت مبقتضى أمر

الذين مت إهن العليا  الذي ميّكن من تسوية وضعّية اإلطارات  اء مهامهم، وذلك العون ابملنح واالمتيازات ملّدة أقصاها سنة، ابلتايل ميكن استلهام احلّل 
وية والعدول عن متتيعهم ابملنح واالمتيازات بصرف النظر عن  إبقرار إمكانّية متتيعهم ابملنح واالمتيازات ملّدة معّينة وبشروط معيّنة وذلك على سبيل التس

املدرج ابلفصل   الوظيفّية وملّدة غري حمدودة. اثلثا: خبصوص مقتضيات اجلدول  الواردة خباانت    30التكليف ابخلطط  املقتضيات  يتبنّي مبقارنة  )اثلثا(: 
أّن    2006أفريل     24املؤرّخ يف    2006لسنة    1245فصل الثاين من األمر عدد  اجلدول مع خاانت اجلدول املتعلق بنفس اخلطط الوظيفّية املدرج ابل 

أنّ  ذلك  العليا  لإلطارات  اإلدارية  الوضعّية  تسوية  املتمثّلة يف  الغاية  بلوغ  من  متّكن  املدرج ابملشروع ال  الواردة ابجلدول  إىل  املقتضيات  ابلرجوع  يتبنّي  ه 
أو رتبة   2006لسنة    1245اجلدول املضّمن ابألمر عدد   املرتّشح خلطّة كاتب عام وزارة مثال جيب أن يكون متحّصال على رتبة متصّرف عام  أّن 

أو شهادة   معادلة هلا منذ ثالث سنوات على األقل أو ابشر خطّة مدير إدارة مركزيّة ملّدة ثالث سنوات على األقل، مع حصوله على شهادة األستاذيّة
توفّر شر  عدم  هلا، ويف صورة  األمر معادلة  املضّمن مبشروع  اجلدول  إىل  ابلرجوع  بسّت سنوات.  تكون  ابلرتبة  الدنيا  األقدمّية  فإّن  العلمّية  الشهادة  ط 

ة املستوجبة وهي  املعروض يتبنّي أّن املرتّشح خلطّة كاتب عام وزارة جيب أن يكون قد ابشر مهامه كوال ملّدة سنتني ابإلضافة إىل حتصيله على نفس الرتب
ارنة أن ف عام أو رتبة معادلة منذ ثالث سنوات على األقل أو ابشر خطّة مدير عام إدارة مركزيّة ملّدة سنتني على األقل. يتبنّي من خالل املقرتبة متصرّ 

مباشرة املهام  كما أّن    2006لسنة    1245الشروط الواردة ابجلدول املضّمن ابملشروع تعترب مشّددة أكثر من تلك الواردة ابجلدول املضّمن ابألمر عدد  
)اثلثا(. ابإلضافة إىل ذلك فإّن    30كإطار عال مل تقّدم أي إضافة ومل حتتسب يف األقدمّية املشرتطة وهو ما يغّلب فرضّية العدول عن مقتضيات الفصل 
املوظّف العليا من بني غري  للتطبيق يف خصوص اإلطارات  تعترب غري قابلة  املاثل  الوارد ابملشروع  أنّه يتبنّي مبراجعة مقتضيات اجلدول  العموميني ذلك  ني 

العمومّية )رتبة    الشروط الواردة به أنّه يتم اشرتاط احلصول على رتب اتبعة للنظام األساسي اخلاص للسلك اإلداري املشرتك التابع للنظام العام للوظيفة
خطط وظيفّية ابإلدارات املركزيّة )مدير عام إدارة مركزيّة، مدير إدارة   متصّرف عام أو رتبة معادلة هلا، رتبة متصّرف رئيس أو رتبة معادلة هلا( أو مباشرة

)مكّرر( ميّكن من الدعوة ملباشرة خطّة بوزارة الداخلّية حىت من   30مركزيّة، كاهية مدير إدارة مركزيّة، رئيس مصلحة ابإلدارة املركزية(، واحلال أّن الفصل  
ال خبصوص تقدير مدى توفّر الشروط سالفة الذكر فيهم واحلال أنّه ال ميكن أبي حال أن يكونوا قد حتّصلوا  غري املوظّفني العموميني وهنا سيطرح اإلشك

 21األمر املؤرّخ يف  على الرتب أو اخلطط الوظيفّية املشار إليها لعدم انتمائهم سابقا للوظيفة العمومّية. بناء على ما سبق بيانه يّتجه العدول عن إمتام  
)اثلثا( وذلك ملخالفة ما ورد به ألحكام النظام األساسي العام للوظيفة العمومية وخلرقه ملبدأ املساواة، كما أنّه ال    30راجه الفصل  إبد   1956جوان  

 1282ميّكن من تسوية وضعّية اإلطارات العليا وهي الغاية اليت مت من أجلها اقرتاحه. 
املصاحبة ملشروع    - األسباب  وثيقة شرح  إىل  اخلاص أبعوان صندوق يتبنّي ابلرجوع  األساسي  النظام  املتعلق ابملصادقة على  املعروض  األمر 

املتعلق   2011سبتمرب    13املؤرّخ يف    2011لسنة    85من املرسوم عدد    13الودائع واألماانت أّن اختاذ مشروع األمر جاء تطبيقا ألحكام الفصل  
 1985لسنة    78خيضع أعوان صندوق الودائع واألماانت ألحكام القانون عدد  إبحداث صندوق الودائع واألماانت والذي نّص على ما يلي: "ال  

املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الصبغة الصناعّية والتجاريّة والشركات اليت    1985أوت    5املؤرّخ يف  

 
املتعلق ابلقانون األساسي للموّظفني السامني ابملصاحل اخلارجّية    1956جوان    21بتنقيح وإمتام األمر املؤرّخ يف  يتعلق  مشروع أمر  حول    15456/2012  عدد  ياالستشار الرأي   1282

 لإلدارة اجلهويّة. 
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هلا بصفة مباشرة وكلّيا. ويضبط النظام األساسي اخلاص ألعوان صندوق الودائع واألماانت مبقتضى  متتلك الدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأس ما
تثري إشكاال قانونيّا يتمّثل يف كونه ينّص من انحية على أّن املصادقة على النظام    2011لسنة    85من املرسوم عدد    13أمر". غري أّن أحكام الفصل  

أوت    5املؤرّخ يف    1985لسنة    78ى أمر، ومن انحية أخرى على أّن أعوان الصندوق ال خيضعون للقانون عدد  األساسي اخلاص لألعوان تتّم مبقتض
، من جهة أخرى فإّن الفصل األّول من ذات املرسوم نص على إحداث صندوق للودائع واألماانت يف شكل مؤّسسة عمومّية ختضع للتشريع  1985

 ميكن أن خيضعوا إىل النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللّية واملؤّسسات العمومّية ذات الصبغة التجاري، ابلتايل فإّن أعوان الصندوق ال 
على ذلك واثلثا اإلدارية ابلنظر أّوال إىل الشكل القانوين للمؤّسسة )مبدئّيا مؤّسسة عمومية ال تكتسي صبغة إداريّة( واثنيا يف غياب نص قانوين ينص  

اليت تضّمنت أن النظام   1983ديسمرب    12املؤرّخ يف    1983لسنة    112 ما نّصت عليه الفقرة الثانية من الفصل األّول من القانون عدد  ابلنظر إىل
يانه  ما سبق باألساسي العام ال ينطبق على أعوان املؤّسسات العمومّية ذات الصبغة الصناعّية والتجاريّة الذين خيضعون إىل نصوص متمّيزة. بناء على  

الفصل   من  الثانية  الفقرة  تنصيص  عدد    13فإّن  املرسوم  الودائع    2011لسنة    85من  صندوق  ألعوان  اخلاص  األساسي  النظام  ضبط  أّن  على 
املتعلق ابلتنظيم املؤّقت للسلط    2011مارس    23املؤرّخ يف    2011لسنة    14واألماانت يتم مبقتضى أمر جيب أن يقرأ على ضوء أحكام املرسوم عدد  

املرسوم عدد   املنطبق زمن صدور  الدستور  الودائع    2011سبتمرب    13املؤرّخ يف    2011لسنة    85العمومّية )والذي ميّثل  املتعلق إبحداث صندوق 
عدد   التأسيسي  والقانون  ميّثل دست  2011ديسمرب    16املؤرّخ يف    2011لسنة    6واألماانت(  )والذي  العمومّية  للسلط  املؤّقت  ابلتنظيم  ور  املتعلق 

كان   2011مارس    23املؤرّخ يف    2011لسنة    14من املرسوم عدد    5اجلمهورية التونسّية إىل حني املصادقة على الدستور اجلديد( ذلك أّن الفصل  
الفصل   أّن  مراسيم، كما  تّتخذ شكل  والعسكريني  املدنيني  للموظّفني واألعوان  األساسّية  املتعّلقة ابلضماانت  النصوص  أّن  القانون م  6ينّص على  ن 

ينّص على أّن النصوص املتعّلقة ابلضماانت األساسّية املمنوحة للموظّفني املدنيني تّتخذ   2011ديسمرب  16املؤرّخ يف  2011لسنة  6التأسيسي عدد 
األماانت مبقتضى أمر ال ميكن  شكل قوانني عاديّة. ابلتايل وبناء على ما سبق بيانه فإّن املصادقة على النظام األساسي اخلاص أبعوان صندوق الودائع و 

أو ابختا واألماانت  الودائع  املمنوحة ألعوان صندوق  األساسّية  الضماانت  يتم مبوجبه ضبط  قانون  إّما ابختاذ  املبادرة  بعد  إال  تتّم  قانون حييل يف أن  ذ 
األسا النظام  يف  أساسا  واملتمثّلة  املوجودة  القانونّية  األنظمة  إحدى  إىل  الضماانت  هذه  احمللّية خصوص  العمومية  واجلماعات  الدولة  العام ألعوان  سي 

لتجاريّة والشركات واملؤّسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريّة أو النظام األساسي العام ألعوان الدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الصبغة الصناعّية وا
 1283ة مباشرة وكلّيا أو جمّلة الشغل. اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأس ماهلا بصف

 خبصوص امللفات االستشاريّة املتعّلقة ابألنشطة االقتصادية: : الفقرة التاسعة   

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 
العمل ابآلداء على القيمة املضافة يتم مبقتضى أمر بعد  من جمّلة اآلداء على القيمة املضافة على أّن توقيف    8تنّص الفقرة األوىل من الفصل    -

من جمّلة الديوانة على أّن توقيف العمل ابملعاليم الديوانّية يتّم مبقتضى أمر   6أخذ رأي وزير املالية والوزراء املعنيني، كما تنص الفقرة األوىل من الفصل  
ع األمر املعروض الوارد ابقرتاح من وزير املالية مل يتضّمن ضمن إطالعاته ما يفيد اإلطالع على  بعد أخذ رأي وزير املالية والوزراء املعنيني، غري أّن مشرو 

اء على القيمة املضافة  آراء كّل من وزير التجارة والصناعات التقليديّة ووزير الصّحة ووزير الفالحة ووزير الصناعة واحلال أهّنم معنيون بتوقيف العمل ابألد
(. وبناء عليه يّتجه العمل على أخذ آراء كّل من وزير التجارة والصناعات 17ة بدليل إدراجهم ضمن الوزراء املكّلفني ابلتنفيذ )الفصل  وابملعاليم الديوانيّ 

حرتام هذا اإلجراء فيد إالتقليديّة ووزير الصّحة ووزير الفالحة ووزير الصناعة قبل املبادرة إبختاذ مشروع األمر املعروض وإمتام قائمة إطالعاته إبدراج ما ي
 1284القانوين. 

من مشروع األمر املعروض على انّه يف صورة سحب الرتخيص فإّن معلوم اإلشغال الوقيت يبقى واجب   26تنّص الفقرة األخرية من الفصل    -
وإثراء دو  الوقيت  اإلشغال  املنتفع ابلرتخيص يف  تعّد جمحفة يف حق  املقتضيات  أّن هذه  اإلشغال، غري  ملّدة  الرتخيص يف األداء  ن سبب ابلنسبة ملسند 

كن أن يتم  اإلشغال الوقيت خاّصة ابلنظر ملّدة اإلشغال واليت ميكن أن تكون ملّدة أقصاها مخس سنوات وابلنظر ألسباب سحب الرتخيص وللفرتة اليت مي

 
  مشروع أمر يتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص أبعوان صندوق الودائع واألماانت.حول  15662/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1283

 ض االمتيازات اجلبائية عند توريد بعض املنتجات. مشروع أمر يتعّلق إبسناد بعحول  15646/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1284
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خاّصة وأنّه ال    26يات الفقرة األخرية من الفصل  فيها هذا السحب. وبناء عليه وضماان لتوازن العقد وحقوق املتعاقدين مع اإلدارة يّتجه حذف مقتض 
 1285من جمّلة املوانئ البحريّة.  21و  20وجود ألي أساس الستحقاق معلوم اإلشغال الوقيت لباقي مّدة اإلشغال يف صورة سحب الرتخيص ابلفصلني 

أنّه ينّص على أنّه ال جيوز تركيز املساحات التجاريّة يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل الثالث من مشروع األمر املعروض    -
داخل املناطق املغطاة   2م  1500أو اليت تفوق مساحة قاعدهتا املعّدة للبيع    2م  3000الكربى اليت تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها  

رة والوزير املكّلف ابلتهيئة الرتابّية والتعمري، غري أّن هذه املقتضيات ابإلضافة إىل  أبمثلة هتيئة عمرانّية إال مبقتضى أمر ابقرتاح من الوزير املكّلف ابلتجا
التجار  الكربى واملراكز  التجاريّة  املساحات  املتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص تركيز  تعترب خارجة عن موضوع مشروع االمر  يّة فإهّنا  كوهنا 

 ن جمّلة التهيئة الرتابّية والتعمري والذي ينّص على ما يلي: مكّرر م 5تعترب خمالفة ملا ورد ابلفصل 
بعد توسعتها   بنائها عند تركيزها أو  اليت تفوق قاعدة  الكربى  التجاريّة  املساحات  اليت تفوق مساحة قاعدهتا    2م  3000"ال جيوز تركيز  أو 

اطق. إال خارج حدود املناطق املغطاة أبمثلة هتيئة عمرانّية وعلى مسافة تساوي أو تفوق مخسة كيلومرتات من حدود هذه املن   2م  1500املعّدة للبيع  
أ العمراين ومبقتضى  تنظيم اجملال  تتعّلق خاّصة مبتطلبات  الفصل إال العتبارات موضوعّية  الفقرة األوىل من هذا  مر ابقرتاح من  وال ميكن خمالفة أحكام 

 الوزير املكّلف ابلتجارة والوزير املكّلف ابلتهيئة الرتابّية والتعمري". 
واليت تنص على أنّه يف صورة    10ىل على حاهلا وقراءهتا مع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  من انحية اخرى فإّن اإلبقاء على الفقرة األو 

التهيئة الرتابية والتعمري قد    11املوافقة على املشروع مينح الرتخيص يف شكل قرار من الوزير املكّلف ابلتجارة طبقا ألحكام الفصل   )مكرر( من جمّلة 
 يؤّدي إىل اخللط بني حالتني: 

: ترخيص تركيز املساحات التجاريّة الكربى أو املراكز التجاريّة داخل املناطق املغطاة أبمثلة هتيئة عمرانية أو على مسافة تساوي أو الة األوىل احل
أم املكّلف ابلتجارة وإىل ترخيص مبقتضى  الوزير  املناطق والذي خيضع إىل ترخيص مبقتضى قرار من  ر وذلك تفوق مخسة كيلومرتات من حدود هذه 

 )مكرر( من جملة التهيئة الرتابية والتعمري.  11)مكرر( و 5تطبيقا ألحكام الفصلني 
  : ترخيص تركيز املساحات التجاريّة الكربى أو املراكز التجاريّة خارج املناطق املغطاة أبمثلة هتيئة عمرانية أو على مسافة تفوق مخسة احلالة الثانية 

 الذي ال خيضع إال لرتخيص مبقتضى قرار من الوزير املكّلف ابلتجارة ودون احلاجة إىل صدور أمر يقضي بذلك.  كيلومرتات من حدود هذه املناطق و 
 وبناء على ما سبق بيانه يّتجه إعادة صياغة مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل الثالث من مشروع األمر املعروض لتكون متطابقة مع ما ورد

هيئة الرتابّية والتعمري، كما يّتجه يف نفس السياق إمتام مقتضيات املشروع ابلتنصيص صراحة على التمييز بني إجراءات )مكّرر( من جمّلة الت  5ابلفصل  
سة كيلومرتات من  الرتخيص يف تركيز املساحات التجاريّة الكربى أو املراكز التجاريّة خارج املناطق املغطاة أبمثلة هتيئة عمرانية أو على مسافة تفوق مخ

داخل هذه املناطق واليت تقتصر على صدور قرار يقضي بذلك وبني إجراءات الرتخيص يف تركيز املساحات التجاريّة الكربى أو املراكز التجاريّة    حدود
يقضي بذلك املناطق املغطاة أبمثلة هتيئة عمرانية أو على مسافة تساوي أو تقّل عن مخسة كيلومرتات من حدود هذه املناطق واليت تستوجب صدور قرار 

)مكّرر( سالف الذكر، و هي حالة ميكن أن تضّمن   5ابإلضافة إىل صدور أمر ابعتبار هذه احلالة متّثل استثناء للمبدإ الوارد ابلفقرة االوىل من الفصل  
ا إلسناد الرتخيص مبقتضى أمر مع بفصل مستقّل يرد إثر الّتعّرض إلجراءات إسناد الرتخيص مبقتضى قرار و يتّم فيه التطّرق لإلجراءات الواجب اتّباعه

 1286)مكّرر( من جمّلة التهيئة الرتابّية والتعمري.  5الّتأكيد على ضرورة ضمان مطابقة مقتضيات الفصل 
لى  ينّص الفصل الثامن من مشروع األمر املعروض على أّن املنحة بعنوان مسامهة الدولة يف كلفة جتفيف احلليب الطازج املنتج حملّيا حتمل ع   -

فالحي والصيد اهل صندوق تنمية القدرة التنافسّية يف قطاعات الصناعة واخلدمات والصناعات التقليديّة وصندوق تنمية القدرة التنافسّية يف القطاع الك
لفالحة بناء على البحري ابلتناصف، من جهة أخرى تنّص الفقرة األخرية من الفصل السابع على أّن املنحة تسند مبقتضى مقّرر من الوزير املكّلف اب

من القانون عدد   37  اقرتاح من اللجنة الوطنّية ويتّم صرفها من قبل اجملمع املهين املشرتك للحوم احلمراء واأللبان، غري أنّه ابلرجوع إىل مقتضيات الفصل
ابلدفع ملصاريف صندوق تنمية القدرة يتبنّي أّن اإلذن    1995املتعلق بقانون املالية لتصّرف سنة    1994ديسمرب    26املؤرّخ يف    1994لسنة    127

ب منها على التنافسّية يف قطاعات الصناعة واخلدمات والصناعات التقليديّة يرجع الختصاص الوزير املكّلف ابلصناعة. ومبا أّن املنحة ستحمل يف جان

 
 مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الرتخيص يف اإلشغال الوقيت للملك العمومي للموانئ البحرية التجاريّة.   حول  15535/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1285

 . بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص تركيز املساحات التجاريّة الكربى واملراكز التجارية  قمشروع أمر يتعلّ حول  15667/2012عدد  ياالستشار الرأي  1286
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مبا أّن الوزير املكّلف ابلصناعة هو اآلذن ابلدفع ملصاريف موارد صندوق تنمية القدرة التنافسّية يف قطاعات الصناعة واخلدمات والصناعات التقليديّة، و 
حة يتم مبقتضى هذا الصندوق، فإنّه يّتجه إعادة صياغة الفقرة األخري من الفصل السابع من مشروع األمر املعروض يف اجتاه التنصيص على أّن إسناد املن

اليت تنّص على أّن    1994لسنة    127عة ضماان للمالءمة مع مقتضيات القانون عدد  مقّرر مشرتك من الوزير املكّلف ابلفالحة والوزير املكّلف ابلصنا
املّكلف البحري والوزير  الفالحي والصيد  القطاع  التنافسّية يف  القدرة  املكّلف ابلفالحة هو اآلذن ابلدفع ملصاريف صندوق تنمية  ابلصناعة هو   الوزير 

 .1287فسّية يف قطاعات الصناعة واخلدمات والصناعات التقليديّة اآلذن ابلدفع ملصاريف صندوق تنمية القدرة التنا

 خبصوص امللفات االستشاريّة املتعّلقة ابلتهيئة الرتابية والتعمري::  الفقرة العاشرة

 أبدت احملكمة اإلدارية يف هذه املاّدة املالحظات التالية : 
ة كائنة  يتبنّي ابلرجوع إىل وثيقة شرح األسباب أّن مشروع األمر املعروض املتعّلق ابملصادقة على التفويت ابلدينار الرمزي يف قطعة أرض دوليّ   -

قصد تسوية هكتار    210مبنطقة رمادة من والية تطاوين جاء بناء على رغبة وايل تطاوين يف التفويت لفائدة بلديّة رمادة يف قطع أرض دولّية متسح  
واقعة داخل مثال التهيئة  الوضعّيات العّقارية للتجّمعات السكنّية ابملنطقة. إذ تبنّي من املعاينات امليدانّية واألحباث أّن عملّية التسوية ختّص األراضي ال

صنتيار وهي مشغولة ابلبناء حيث   36آر و  67هكتار  و  62واليت متسح    1999أكتوبر    5العمرانّية املصادق عليه بقرار من وايل تطاوين بتاريخ  
ولقد    أقيمت عليها أغلب التجّمعات السكنّية واملنشآت العمومّية ابملنطقة وهي أرض ليست موضوع تقسيم فالحي حسب ما أفادت به وزارة الفالحة.

العقاريّ  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  مبقر  عمل  جلسة  انعقاد  إثر  على  املعروض  األمر  مشروع  اقرتاح  بتاريخ  جاء  تضّمنت   2012أفريل    21ة  واليت 
متسح   أرض  قطعة  يف  رمادة  بلديّة  لفائدة  الرمزي  ابلدينار  التفويت  على  و  62االتفاق  و  67هكتار  العّقارية   36آر  الوضعية  تسوية  قصد  صنتيار 

الذين تولوا إقامة مساكن عليها بعد تسديد مثنها   للتجّمعات السكنّية ابملنطقة، حيث سبق للمجلس اجلهوي أن فّوت يف هذه املقاسم لفائدة املتساكنني
)جديد( من جمّلة احملاسبة العمومّية. أّما املذّكرة املرفوعة من وزير أمالك الدولة والشؤون   86لفائدة اجمللس اجلهوي، وكّل ذلك تطبيقا ألحكام الفصل  

ر الرمزي يف قطعة أرض كائنة مبنطقة رمادة من والية تطاوين واملصاحبة ملشروع األمر العقاريّة إىل رئيس احلكومة واملتعّلقة ابملصادقة على التفويت ابلدينا
وهي مصّنفة إىل ثالث مناطق: منطقة   1934ماي  17املعروض فقد تضّمنت ما يلي: أّوال: أّن املساحة املطلوبة راجعة للدولة مبقتضى األمر املؤرّخ يف 

لبلديّة رمادة.  حتجري هبا غراسات، وواحة قدمية ضمن مناطق   العمرانّية  التهيئة  الصيانة، ومناطق فالحّية أخرى ذات مردوديّة حمدودة وقد مشلها مثال 
ّما الواحة فإهّنا اثنيا: أّن وزارة الفالحة أفادت أبن األرض املعنّية توجد ضمن مثال التهيئة العمرانّية ملدينة رمادة وهي ليست موضوع تقسيم فالحي وأ

كتارات وتستغّل من قبل جمموعة الطرايفة يف إنتاج بعض اخلضر والتمور. اثلثا: أّن وزارة التجهيز أفادت أبّن العّقار موضوع الطلب ه  10متسح حوايل  
التهيئة العمرانّية وقد خّصص هذا املثال   من  جزءا آخر  أقيمت على جزء كبري منه أغلب التجّمعات السكنّية واملنشآت العمومّية ابملنطقة طبقا ملثال 

التهيئة العمرانّية فإ  نّه خمّصص لفائدة وزارة  العّقار كمناطق فالحّية نظرا ملا حيتويه من خنيل وأشجار غابّية أّما اجلزء املتبّقي والكائن خارج حدود مثال 
يدانّية أّن عملّية التسوية ختّص . رابعا: أنّه تبنّي من خالل املعاينات امل2001جانفي    6املؤرّخ يف    156الدفاع الوطين مبقتضى حمضر التخصيص عدد  

صنتيار وهي مشغولة ابلبناء وتشمل مناطق خضراء، طرقات بلدية،   36آر و    67هكتار و    62األراضي الواقعة داخل مثال التهيئة العمرانّية ومتسح  
قيمتها الشرائّية حسب ما هو مبنّي جبدول    أراض خمّصصة للسكىن، أراض خمّصصة للتجارة، أراض مستغّلة للمنشآت والتجهيزات العمومّية مّت حتديد

الوطين اجمللس  من  نّواب  اليت حضرها  العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  مبقر  املنعقدة  العمل  االتفاق جبلسة  مت  أنّه  التأسيسي   مصاحب. خامسا: 
 86لرمزي يف قطعة األرض لفائدة بلديّة رمادة تطبيقا ألحكام الفصل  وممثّلني عن اجملتمع املدين إضافة إىل ممثّلني عن املتساكنني على التفويت ابلدينار ا

تطبيقا ألح أنّه  ينّص على  أّوال:  يتضّمن: فصال  أنّه  املعروض  األمر  إىل مشروع  ويتبنّي ابلرجوع  العمومّية.  احملاسبة  الفصل  )جديد( من جمّلة    86كام 
  36آر و  67هكتار و  62لدينار الرمزي لفائدة بلديّة رمادة يف قطعة أرض دولّية متسح  )جديد( من جمّلة احملاسبة العمومّية يصادق على التفويت اب

كائنة مبنطقة رمادة من والية تطاوين قصد تسوية الوضعّية العّقاريّة للتجّمعات السكنّية    1934ماي    17صنتيار راجعة للدولة مبقتضى األمر املؤرّخ يف  
أّن وزي  ينّص على  التونسّية.  ابملنطقة. وفصال اثنيا  الرمسي للجمهوريّة  ينشر ابلرائد  الذي ال  بتنفيذ هذا األمر  العّقاريّة مكّلف  الدولة والشؤون  ر أمالك 

املعروض األمر  إطالعات مشروع  قائمة  إىل  يتبنّي ابلرجوع  أّوال:  التالية:  املالحظات  يثري  املعروض  األمر  أّن مشروع  إىل  اإلشارة  يتضّمن   وجتدر  مل  أنّه 

 
ق مشروع أمر يتعّلق إبحداث منحة بعنوان مسامهة الدولة يف كلفة جتفيف احلليب الطازج املنتج حمليا وضبط  مشروع أمر يتعلّ حول    15385/2012  عدد   ي االستشار الرأي   1287

 شروط االنتفاع هبا وطرق إسنادها. 
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والذي يعترب السند القانوين لتمّلك الدولة بقطعة األرض املزمع التفويت فيها لفائدة بلديّة رمادة، كما   1934ماي    17على األمر املؤرّخ يف  اإلطالع  
سخة من أنّه مل يتسّن للمحكمة اإلداريّة التثّبت من مدى اندراج قطعة األرض ضمن ملك الدولة اخلاص وذلك ابلنظر لعدم تضّمن ملف االستشارة لن
حيول دون    هذا األمر، وبناء عليه فإّن رجوع قطعة األرض مللك الدولة اخلاص يبقى معطى غري اثبت وليس له ما يؤيّده بواثئق ملف االستشارة وهو ما

ىل مقتضيات كّل من الفصل  إبداء احملكمة لرأيها يف هذا اخلصوص. اثنيا: يتبنّي ابلرجوع إىل قائمة إطالعات مشروع األمر املعروض أنّه مت االستناد إ
التابعة   1990سبتمرب    8املؤرّخ يف    1990لسنة    1431)جديد( من جملة احملاسبة العمومّية واألمر عدد    86 املتعّلق بكيفّية التفويت يف العّقارات 

)جديد( من جمّلة احملاسبة   86ل  ، غري أن الفص1994ديسمرب    9املؤرّخ يف    1994لسنة    2522مللك الدولة اخلاص كيفما مّت تنقيحه ابألمر عدد  
املنقولة وغري املنقولة  العمومّية ينّص على ما يلي: "مع مراعاة األحكام التشريعّية اخلاّصة تتوىل إدارة أمالك الدولة مباشرة أو حتت مراقبتها بيع املكاسب  

ة طفيفة مقابل دفع الثمن الناتج عن البتة مضافة إليه زايدة قدرها عشرة يف  الراجعة للدولة ويتم البيع ابملزاد العلين ما مل يكن األمر يتعّلق أبشياء ذات قيم
 مع ما تبقى من املائة ختصم منها مصاريف اإلشهار وغريها من املصاريف املرتتّبة عن البيع وذلك لدى قابض املالية املعنّي للغرض. ويدرج الثمن األصليّ 

جلارية. وجيوز يف بعض احلاالت خمالفة أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك مبقتضى أمر". وتطبيقا ألحكام الزايدة املذكورة ضمن إيرادات السنة املالية ا
عدد    86الفصل   األمر  صدر  العمومّية  احملاسبة  جمّلة  من  يف    1990لسنة    1431)جديد(  يف    1990سبتمرب    8املؤرّخ  التفويت  بكيفّية  املتعّلق 

الدولة اخلاص التابعة مللك  الفصل    العّقارات  من  األخرية  الفقرة  يلي: "عمال أبحكام  ما  اخلامس  تضّمن فصله  احملاسبة    86والذي  )جديد( من جمّلة 
ا األمر وذلك يف العمومّية، ميكن أن يتم التفويت ابملراكنة وبتقسيط الثمن بعد أخذ رأي جلنة العملّيات العقاريّة املنصوص عليها ابلفصل الثامن من هذ

املنشآت إذا مل تتجاوز قيمة العقار مخسة آالف دينار، بعد بّتة أوىل غري جمدية، لفائدة اجلماعات العمومّية اجلهويّة واحمللّية واملؤّسسات و احلاالت التالية:  
أو اج اقتصاديّة  تعّلق األمر إبجناز مشاريع  إذا ما  العاّمة وذلك  لفائدة اجلمعيّات ذات املصلحة  القومّية وكذلك  أو العمومّية واهليآت  ثقافّية  أو  تماعّية 
ة خاّصة إذا ما تعّلق رايضّية ذات مصلحة عاّمة ومصادق عليها، لفائدة املالكني السابقني للعّقارات املنتزعة والشركاء يف امللكّية وجماوري األراضي الدوليّ 

ا وضعيات  لتسوية  إليها،  الدخول  إلستحالة  أو  حجمها  لصغر  لالستعمال  صاحلة  غري  أرض  بقطع  خاّصة  األمر  إلعتبارات  أو  نّية  حسن  عن  حلوز 
املذكور إال   86مبصلحة عاّمة أو اجتماعّية، ويف غري هذه احلاالت ال تتّم عملّية التفويت إذا تضّمنت شروطا خمالفة ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  

)جديد( من جمّلة احملاسبة العمومّية كّرس املبدأ    86ّن الفصل  بعد املصادقة عليه أبمر". من خالل املقتضيات سالفة الذكر ميكن االنتهاء إىل القول أب
ثنائني اثنني ومها اللذين جاء املتمّثل يف كون التفويت يف املكاسب املنقولة وغري املنقولة الراجعة للدولة يتم ابلبيع ابملزاد العلين، لكّن هذا املبدأ حيتمل است

والذين تعّلقا من انحية ابلتفويت يف إطار احلاالت املضبوطة ابلفصل اخلامس من   1990سبتمرب    8املؤرّخ يف    1990لسنة    1431هبما األمر عدد  
احلاالت   إطار  ابلتفويت خارج  األخرى  العقارية، ومن انحية  العمليات  جلنة  رأي  أخذ  وبعد  الثمن  وبتقسيط  ابملراكنة  يتم  والذي  األمر  اخلمس ذات 

يتم التفويت بعد املصادقة عليه مبقتضى أمر. وابلرجوع إىل مشروع األمر املعروض وحيث أنّه تعّلق ابملصادقة  املضبوطة ابلفصل اخلامس ويف هذه الصورة  
ئدة بلديّة رمادة تندرج  على التفويت فإنّه يفهم من ذلك أّن الوضعّية املتعّلقة ابلتفويت يف قطعة األرض الدولّية الكائنة مبنطقة رمادة من والية تطاوين لفا 

وى االت اخلمس املضبوطة ابلفصل اخلامس وتندرج ابلتايل يف إطار االستثناء الوارد ابلفقرة األخرية من الفصل سالف الذكر، ويف هذا املستخارج احل 
ت يف قطعة األرض فويتّتجه اإلشارة إىل أنّه ابلرجوع إىل كّل من وثيقيت شرح األسباب واملذّكرة املصاحبيتني ملشروع األمر املعروض ميكن أن يتم إدراج الت

الواردة ابلفصل اخلامس من األمر الثالثة من احلاالت  بلديّة رمادة يف احلالة  لفائدة  الكائنة مبنطقة رمادة من والية تطاوين  لسنة   1431عدد    الدولّية 
واملؤ   1990سبتمرب    8املؤرّخ يف    1990 واحمللّية  اجلهويّة  العمومّية  اجلماعات  لفائدة  ابلتفويت  القومّية  واملتعّلقة  واهليآت  العمومّية  واملنشآت  ّسسات 

ذات مصلحة عاّمة    وكذلك لفائدة اجلمعيّات ذات املصلحة العاّمة وذلك إذا ما تعّلق األمر إبجناز مشاريع اقتصاديّة أو اجتماعّية أو ثقافّية أو رايضّية
تفويت هو إجناز مشاريع ذات صبغة إجتماعّية وال طائل ابلتايل من إدراج ومصادق عليها، خاّصة وأّن التفويت سيتّم لفائدة مجاعة حملّية والغاية من ال

يت أن  على  والعمل  املعروض  األمر  مشروع  اختاذ  عن  العدول  يّتجه  عليه  وبناء  أبمر،  عليه  املصادق  التفويت  إطار  املاثلة يف  التفويت  التفويت صورة  م 
عقاريّة. اثلثا: يتبنّي ابلرجوع إىل عنوان مشروع األمر املعروض ومقتضيات الفصل األّول منه أّن ابملراكنة وبتقسيط الثمن وبعد أخذ رأي جلنة العملّيات ال 

الفصل   من  كّل  مقتضيات  إىل  ابلرجوع  أنّه  غري  الرمزي،  ابلدينار  سيتم  عدد    86التفويت  واألمر  العمومّية  احملاسبة  من جملة  لسنة   1431)جديد( 
عدد  املتع  1990سبتمرب    8املؤرّخ يف    1990 تنقيحه ابألمر  مّت  كيفما  اخلاص  الدولة  مللك  التابعة  العّقارات  يف  التفويت  بكيفّية  لسنة   2522ّلق 
يف    1994 بعد    1994ديسمرب    9املؤرّخ  ابلتفويت  وإما  الثمن  وبتقسيط  ابملراكنة  ابلتفويت  وإماّ  العلين  ابملزاد  ابلبيع  إما  يكون  التفويت  أّن  يتبنّي 

مر ويف كل احلاالت مل يتم التعّرض إىل التفويت ابلدينار الرمزي. لـذا يّتجه إعادة صياغة املقتضيات يف اجتاه التنصيص على أّن املصادقة عليه مبقتضى أ 
اإلشارة   املستوى جتدر  هذا  تطاوين، ويف  والية  من  رمادة  مبنطقة  الكائنة  الدولّية  األرض  قطعة  التفويت يف  على  يتعّلق ابملصادقة  ملاألمر  أنّه  يتّم   إىل 
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ت  التعّرض إىل مفهوم اإلسناد ابلدينار الرمزي إال يف خصوص إسناد بعض األراضي يف شكل تشجيعات وحوافز بعنوان استثمارات منجزة يف قطاعا
حاال وهي  املؤّسسات(  حماضن  إجناز  لألطفال،  الرتفيهّية  الفضاءات  إقامة  اجلامعّية،  املبيتات  إقامة  )تشجيع  العايل  والتعليم  مبقتضى الرتبية  منظّمة  ت 

)الفصل   املعروض  األمر  مشروع  موضوع  ابلصورة  هلا  وترتيبّية ال عالقة  تشريعّية  عدد    52نصوص  واألمر  االستثمارات  تشجيع  جمّلة  لسنة   518من 
ا: يتبنّي ابلرجوع إىل عنوان املتعلق بتحديد شروط إسناد أراض ابلدينار الرمزي إلجناز املبيتات اجلامعّية...(. رابع  2009فيفري    24املؤرّخ يف    2009

سباب واملذّكرة مشروع األمر املعروض ومقتضيات الفصل األّول منه أّن التفويت سيتم لفائدة بلديّة رمادة، غري أنّه ابلرجوع إىل كّل من وثيقة شرح األ
سكنّية املتواجدة ببلديّة رمادة على أساس سبق التفويت الصادرة عن وزير أمالك الدولة يتبنّي أّن التفويت يرمي ابألساس إىل تسوية وضعّية األحياء ال

، ويف هذا املستوى، فيها لفائدة الشاغلني من قبل اجمللس اجلهوي وقد توىل املنتفعون إقامة املساكن عليها بعد تسديد مثنها لفائدة اجمللس اجلهوي املذكور
اجمللس اجلهوي لوالية تطاوين والذي توىل التصّرف ابلبيع يف ملك الدولة اخلاص وال   جتدر اإلشارة إىل أّن اجلهة اليت ستنتفع ابلتفويت ميكن أن تكون

ل له ابلنظر.  تعود  افتعاهلا ابلتفويت يف أمالك ال  اليت توىل اجمللس اجلهوي  الوضعيات  بلديّة رمادة يف مسألة تسوية  القبول حبشر  يّتجه إعادة ميكن  ـذا 
اجتاه جعل التفويت لفائدة اجمللس اجلهوي لوالية تطاوين بدال عن بلديّة رمادة. خامسا: يتبنّي ابلرجوع إىل    صياغة مقتضيات مشروع األمر املعروض يف

هكتار راجعة للدولة وهي مصّنفة إىل ثالث    210كّل من وثيقة شرح األسباب واملذّكرة الصادرة عن وزير أمالك الدولة أّن قطع األرض الدولّية متسح  
هبا غراسات، وواحة قدمية ضمن مناطق الصيانة تستغل من قبل جمموعة الطرايفة يف إنتاج بعض اخلضر والتمور، ومناطق فالحّية  مناطق: منطقة حتجري  

هيئة  قعة داخل مثال التأخرى ذات مردوديّة حمدودة وقد مشلها مثال التهيئة العمرانّية، أّما املساحة املراد التفويت فيها بغاية التسوية فتخّص األراضي الوا
: مناطق حتجري ومناطق  العمرانّية وهي مشغولة ابلبناء. ويف هذا املستوى يّتجه التذكري أبّن األراضي الفالحّية واملرتّبة إىل ثالثة أصناف وهي على التوايل

ة األراضي الفالحّية والذي  املتعلق حبماي  1983نوفمرب    11املؤرّخ يف    1983لسنة    87صيانة ومناطق فالحّية أخرى ختضع إىل أحكام القانون عدد  
يئة العمرانّية يستشّف من مقتضياته أّن تغيري صلوحّية األراضي ذات الصبغة الفالحّية خيضع إىل إجراءات خاّصة وال ميكن حبال من األحوال ألمثلة الته

املش القطع  فإّن  وابلتايل  ذات صبغة سكنّية،  أرض  إىل  فالحّية  أرض  من  أرض  قطعة  تغرّي صلوحّية  واليت  أن  رمادة  لبلديّة  العمرانّية  التهيئة  مبثال  مولة 
سالف الذكر والذي ينّص الفصل التاسع منه   1983لسنة    87تكتسي صبغة فالحّية ال ميكن تغيري صبغتها الفالحّية إال طبقا ألحكام القانون عدد  
أوتغيري   إعداد  بلداّيت وعند  إحداث  أو  البلديّة  املناطق  توسيع  "عند  يلي:  ما  التهيئة على  أمثلة  أو  العمرانّية  التهيئة  أمثلة  أو  للتهيئة  التوجيهّية  األمثلة 

اث تقاسيم عمرانّية أو التفصيلّية أو أمثلة الصيانة أو أمثلة احلماية أو اإلحياء أو حتديد دوائر التدّخل العقاّري ودوائر املّدخرات العقاريّة أو عند إحد
خصوصيات كل منطقة وحاجيّاهتا من األراضي الفالحّية وذلك لتنمية اإلنتاج الفالحي مع تنظيم تواجده مع    صناعّية أو سياحّية تؤخذ بعني االعتبار

يقع تركيزه فوق األراضي األقّل خصوبة". من جه  الفالحّية. وعالوة على ذلك فاّن كّل جتّمع سكين أو صناعي أو سياحي جديد  ة  النشاطات غري 
عن وزير أمالك الدولة والشؤون العقاريّة أّن التفويت سيشمل أيضا منطقة خضراء )منتزهات، فضاء ترفيهي، نصب    أخرى فقد تضّمنت املذّكرة الصادرة

التهيئة الرتابّية والتعمري   20م م، ويف هذا اخلصوص يّتجه التذكري مبقتضيات الفقرة األخرية من الفصل    290944تذكاري،...( مساحتها   من جمّلة 
: "وال ميكن أن تفقد مساحة أصبحت خضراء مبفعول مثال التهيئة العمرانّية صبغتها إال مبقتضى أمر ابقرتاح من الوزير املكّلف  واليت تنّص على ما يلي

وز  أّن  على  املعروض  األمر  من مشروع  الثاين  الفصل  ينّص  الرتابّية". سادسا:  وابلتهيئة  ابلبيئة  املكّلف  الوزير  رأي  أخذ  وبعد  الدولابلتعمري  أمالك  ة ير 
ألحكام القانون عدد   والشؤون العّقاريّة مكّلف بتنفيذ هذا األمر الذي ال ينشر ابلرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية، غري أّن هذه املقتضيات تعّد خمالفة

الفقرة األوىل من الفصل الثاين    املتعّلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية ونفاذها وخاّصة   1993جويلية   5املؤرّخ يف    1993لسنة    64
ة به مبقر والية تونس منه واليت تنّص على ما يلي: "تكون النصوص القانونية والرتتيبّية انفذة املفعول بعد مضي مخسة أاّيم على إيداع الرائد الرمسي املدرج

ذكر على النحو التايل: "وزير أمالك الدولة والشؤون العّقاريّة  العاصمة"، وبناء على ما سبق بيانه يّتجه إعادة صياغة مقتضيات الفصل الثاين سالف ال
 .1288مكّلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر ابلرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية" وذلك حرصا على نفاذ مقتضياته ودخوهلا حّيز التنفيذ 

لتايل فإن إن املصادقة على وثيقة الرتاتيب العمرانية مبقتضى أمر من شأنه أن ينّزهلا منزلة الرتاتيب خاصة وأهنا تتضمن قواعد عاّمة وجمّردة واب  -
عدد   القانون  أحكام  مع  يتماشى  الفرنسية ال  ابللغة  ابلرائد  1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64إعدادها  النصوص  بنشر  الرمسي    املتعلق 

الرمس ابلرائد  والقرارات  واألوامر  واملراسيم  القوانني  نشر  يكون  أن  يقتضي  الذي  منه  األّول  الفصل  وخاصة  وبنفاذها  التونسية  للجمهورية للجمهورية  ي 
ية امللحقة مبشروع األمر املعروض  التونسية ابللغة العربية وأّن نشرها بلغة أخرى يكون على سبيل اإلعالم فحسب. لـذا يتجه إعداد وثيقة الرتاتيب العمران 

 
 . ار الرمزي يف قطعة أرض دولّية كائنة مبنطقة رمادة من والية تطاوينابملصادقة على التفويت ابلدين  قمشروع أمر يتعلّ حول  15389/2012عدد  ياالستشار الرأي  1288
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العربية وذلك مت الشمالّية من والية جندوبة ابللغة  العمرانية لقرية سطفورة من معتمديّة جندوبة  التهيئة  اشيا مع مقتضيات املتعلق ابملصادقة على مثال 
 .1289القانون املذكور

اتيب العمرانّية على أن اإلشهار ممنوع خارج الفضاءات املخّصصة له،  من العنوان الثاين من وثيقة الرت   11تنّص الفقرة األخرية من الفصل    -
بل أن يتم وضعها،  والعالمات جيب أن تتم املصادقة عليها من قبل السلطات البلديّة ومصاحل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابّية كل يف ما خيّصه ق

املتعّلق ابإلشهار ابمللك العمومي للطرقات وابألمالك    2009مارس    2املؤرّخ يف    2009لسنة    12من القانون عدد    3و  2غري أن أحكام الفصلني  
اب أو  للطرقات  العمومي  ابمللك  االشهاريّة  والركائز  الالفتات  وإقامة  املعّلقات  وضع  أّن  اقتضت  لألشخاص  التابعة  له  اجملاورة  العقاريّة  العقاريّة  ألمالك 

اورة للملك العمومي للطرقات خيضع لرتخيص من طرف رئيس اجلماعة احمللّية اليت يوجد بدائرهتا امللك العمومي  لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني اجمل 
  2009مارس    2املؤرّخ يف    2009لسنة    12يف اجتاه ضمان مطابقتها مع القانون عدد    11املعين. لـذا يّتجه إعادة صياغة الفقرة األخرية من الفصل  

 .1290املشار إليه أعاله 
ية بن تبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات مشروع األمر املعروض أنّه يتعّلق مبراجعة حدود املنطقة السقوية العمومّية مبرانق من معتمديّة مرانق بوالي  -

جعة . وتّتجه اإلشارة إىل أّن وثيقة شرح األسباب تضّمنت أّن مرا2002ماي    14املؤرّخ يف    2002لسنة    1103عروس احملدثة مبقتضى األمر عدد  
عروس الصادرة   حدود املنطقة السقوية العمومّية ابلتقليص يف مساحتها يرجع إىل أّن احلدود املنصوص عليها خبارطة محاية األراضي الفالحّية لوالية بن

لذي مّتت مراجعته ال تتطابق مع حدود مثال التهيئة العمرانّية ملدينة مرانق ا  2005أكتوبر    11املؤرّخ يف    2005لسنة    2765مبوجب األمر عدد  
. ما ميكن أن يستشف من خالل ما تضّمنته وثيقة شرح األسباب هو أنّه مت 2006سبتمرب    12املؤرّخ يف    2006لسنة    2480مبقتضى األمر عدد  

هيئة العمرانّية لبلديّة مرانق تغيري صبغة األرض الفالحّية واليت تندرج ضمن مناطق التحجري مبا أهّنا منطقة سقوية عمومّية وذلك مبناسبة مراجعة مثال الت
املشار إليه أعاله من أّن املنطقة هي منطقة حتجري. ويف هذا اإلطار يتنّزل    2005لسنة    2765ودون األخذ بعني االعتبار ملا نّص عليه األمر عدد  

ة بستة آالف ومائتني ومثانية وسبعني هكتارا منها  مشروع األمر املعروض وذلك من خالل مراجعة حدود املنطقة السقوية العمومية إلخراج املساحة املقّدر 
املتعلق بضبط وجعلها ال تندرج ضمن مناطق التحجري وذلك يف تغليب للمقتضيات الواردة مبثال التهيئة العمرانية على املقتضيات الواردة بكل من األمر  

( واألمر احملدث للمنطقة السقوية العمومّية )األمر عدد 2005توبر أك 11املؤرّخ يف  2005لسنة  2765خارطة محاية األراضي الفالحية )األمر عدد 
( والذين اختذا بتاريخ سابق لتاريخ املصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية. غري أّن هذا التمّشي 2002ماي    14املؤرّخ يف    2002لسنة    1103

ألمر املعروض ال ميكن أن تربّر اختاذه ذلك أنّه كان من األجدر احملافظة على صبغة املنطقة  ال يستقيم قانوان ضرورة أّن األسباب اليت انبىن عليها مشروع ا
الفصل   عليه  نّص  ملا  تطبيقا  االعتبار  بعني  العمرانية وأخذها  التهيئة  مثال  مراجعة  القانون عدد    9عند  نوفمرب    11املؤرّخ يف    1983لسنة    87من 

ن أنّه عند إعداد أو تغيري أمثلة التهيئة العمرانّية تؤخذ بعني االعتبار خصوصيات كل منطقة، من جهة أخرى  املتعلق حبماية األراضي الفالحية م 1983
الفصل   نّص  ابالستعمال   2فقد  مباشرة  مرتبطة  لنشاطات  أو  فالحّية  ألغراض  إال  الفالحّية  األراضي  استعمال  ميكن  ال  أنّه  على  القانون  ذات  من 

يتها إال طبقا للشروط الواردة هبذا القانون. ابلتايل فإّن تغيري صلوحّية قطعة أرض فالحّية ال ميكن أن يتّم أبي حال من  الفالحي وال ميكن تغيري صلوح
يتّم   الصلوحّية  تغيري  أّن  بوضوح على  نّص  الذكر  القانون سالف  وأّن  هتيئة عمرانّية خاّصة  مثال  مراجعة  املصادقة على  للشروط  األحوال مبناسبة  طبقا 

من ذات القانون والذي صّنف املناطق السقويّة العمومّية ضمن مناطق التحجري يتبنّي أهّنا نّصت على   4دة به وابلرجوع إىل الفقرة الثانية من الفصل  الوار 
العمومّية إال يف نطاق القوانني اخلاّصة هبا يف إ السقوية  املرتّبة ابملناطق  الفالحّية  تغيري صلوحّية األراضي  القانون عدد  أنّه ال ميكن  لسنة    18حالة إىل 

املتعلق ابإلصالح الزراعي يف املناطق السقويّة العمومية والذي مل يتضّمن تنظيم مسألة تغيري الصلوحّية وال مسألة   1963ماي    27املؤرّخ يف    1963
ابّية والتعمري على أّن أمثلة التهيئة العمرانّية تراعي من جملة التهيئة الرت   18مراجعة حدود املناطق السقويّة العمومّية. من انحية أخرى فقد نّص الفصل  

ل املصانة واملناطق اجملاورة  الثقافّية واملناطق  املواقع  للتهيئة وأمثلة محاية وإحياء  التوجيهّية  الواردة ابألمثلة  التوجهات  الطبيعّية  وجواب  لمعامل األثريّة واملناطق 
الضروري احملافظة على صبغة املنطقة السقوية العمومية عند املصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانّية    واملنشآت العسكريّة إن وجدت وابلتايل كان من

رائط امللحقة من خالل رسم نفس حدود املنطقة السقوية العمومية الواردة بكل من أمر إحداثها وأمر املصادقة على خارطة محاية األراضي الفالحّية ابخل
 2006سبتمرب    12املؤرّخ يف    2006لسنة    2480رانية. وبناء عليه فإنّه يقرتح العدول عن مشروع األمر املعروض وتنقيح األمر عدد  مبثال التهيئة العم

 
 . ابملصادقة على مثال التهيئة العمرانّية لقرية سطفورة من معتمديّة جندوبة الشمالّية من والية جندوبة  قمشروع أمر يتعلّ حول  15437/2012عدد  ياالستشار الرأي  1289

 . ابملصادقة على مثال التهيئة العمرانّية لقرية سطفورة من معتمديّة جندوبة الشمالّية من والية جندوبة  قمشروع أمر يتعلّ حول  15437/2012عدد  ياالستشار الرأي  1290
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لسنة   1103د  املتعّلق ابملصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانّية لبلديّة مرانق من والية بن عروس ليكون متالئما مع مقتضيات كّل من األمر عد
العمومّية واألمر عدد    2002ماي    14املؤرّخ يف    2002 السقوية  للمنطقة  الضابط   2005أكتوبر    11املؤرّخ يف    2005لسنة    2765احملدث 

ابق احلدود يره بعدم تطملناطق الصيانة ابألراضي الفالحّية لوالية بن عروس، خاّصة وأّن إخراج املساحة املشار إليها من املنطقة السقوية العمومية قد مّت ترب 
للمنط احملدث  األمر  تنقيح كّل من  بدال عن  للمساحة  الفالحية  الصبغة  اإلبقاء على  مع  العمرانية  التهيئة  مثال  بتنقيح  تالفيه  السقوية  الذي ميكن  قة 

يّة مبناسبة تعّهدها ابمللف االستشاري العمومية واألمر الضابط خلارطة محاية األراضي الفالحّية. ويف هذا املستوى يّتجه التذكري أبنّه سبق للمحكمة اإلدار 
( املؤّرخة يف 2278/1)  2006-1546املتعلق ابملصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلديّة مرانق من والية بن عروس موضوع اإلحالة عدد  

لسنة   2765ية بن عروس امللحقة ابألمر عدد  أن الحظت وأّن ملف االستشارة ورد خاليا من خريطة محاية األراضي الفالحّية لوال  2006ماي    29
وهو ما حال دون التثّبت من مدى احرتام مثال التهيئة موضوع املراجعة حلدود املناطق الفالحّية لبلديّة مرانق   2005أكتوبر    11املؤرّخ يف    2005

 1291ات خريطة محاية األراضي الفالحّية. وذلك يف أتكيد واضح على ضرورة مراعاة واحرتام مقتضيات مثال التهيئة العمرانّية ملقتضي
 

 

 

 

 

 

 
 .مشروع أمر يتعلق مبراجعة حدود املنطقة السقوية العمومية مبرانق من معتمدية مرانق بوالية بن عروسحول  15296/2012 عدد  ياالستشار الرأي  1291
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 ختياريّة اإل ستشارات آراء احملكمة اإلداريّة خبصوص أهّم اإل :  القسم الثاين
العدد  
 الرتيب 

  عدد
االستشارة  

 اخلاصة

 املآل            املوضوع                                    

 إبداء الرأي  تنفيذ حكم استئنايف صادر عن احملكمة اإلدارية. 483      1
 إبداء الرأي  حتديد نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال مؤسسة مشرتكة. 486     2
 إبداء الرأي  مبقتضى تدابري و تراتيب داخلية.  اجلامعيتنظيم محل النقاب داخل احلرم إمكانية  491     3
 إبداء الرأي  منشور حول النفاذ إىل الواثئق اإلدارية للهياكل العمومية.  492     4
  189عدد  إسناد حصص الوقود بوكالة محاية و هتيئة الشريط الساحلي يف نطاق تطبيق األمر  طرق 494 5

املتعّلق ابستعمال سيارات الدولة واجلماعات العمومية  1989فيفري  11املؤرخ يف  1988لسنة 
 احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. 

 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  ني يف الدفاع عن املطالبني ابألداء لدى احملاكم. دور املستشارين اجلبائي  495 6
 14املؤرّخ يف  2011لسنة  13حول تطبيق أحكام الفصل األّول من املرسوم عدد  استشارة خاصة 496 7

  47املتعّلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما ت تنقيحه وإمتامه ابملرسوم عدد  2011مارس 
 .2011ماي  31ملؤرّخ يف ا 2011لسنة 

 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  . مطالب لتغيري االختصاص من قبل مقيمي الطب ابلسنتني األوىل والثانية 498 8
 إبداء الرأي  إهناء مهام املتصرفني القضائيني ابلشركات ذات املسامهات املعنية ابملصادرة.  499 9

 إبداء الرأي  .تسوية وضعية املهندسني ابلشركة الوطنية للسكك احلديدية خرجيي املعاهد واجلامعات األجنبية 501 10
 إبداء الرأي  إمكانية تطبيق منشور على األعوان العاملني أبقسام األشعة ابهلياكل الصحية العمومية.  503 11
أهلّية رئيس الغرفة ابلنيابة لتعويض رئيس الغرفة األصلي ومدى ضرورة اخّتاذ الرئيس األّول لدائرة   504 12

 تكليفه لرئيس ابلنيابة ملعاينة الشغور على رأس الغرفة و قرار إدارّي لاحملاسبات  
 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  دم الواقع إلغاؤها قضائيا اهلتصحيح اإلجراءات املتعّلقة بقرارات  508 13
إمكانية مراجعة ترتيب قائمة الناجحني يف مناظرة داخلية للرتقية تبعا لوفاة أحد املرتشحني املرمسني بتلك   511 14

 .القائمة
 إبداء الرأي 

 إبداء الرأي  . وقتية تشرف على القضـاء العدلـيإبحداث هيئة  مشروع قـانون أساسي يتعلق 512 15

 إبداء الرأي  .2012اجتياز تلميذين المتحان الباكالوراي دورة جوان   516 16
 إبداء الرأي  كيفية تنفيذ األحكام اإلدارية القاضية إبلغاء قرارات العزل.  518 17
 إبداء الرأي  قرارات اإلعفاء واإلقالة للهياكل اإلدارية املنتخبة املشرفة على مؤسسات التعليم العايل.  اختاذ 524 18
 إبداء الرأي  صرف جراية التقاعد لفائدة وزراء سابقني متت مصادرة أمواهلم.  530 19
 إبداء الرأي  . تعليق قائمات املنتفعني ابلبانمج الوطين إلعانة العائالت املعوزة 532 20
 إبداء الرأي  إمكانية التصريح بنجاح تلميذ يف البكالوراي دون انتظار مآل القضية األصلية.  533 21
 إبداء الرأي  تراخيص تركيز حمطات إذاعية وتلفزية خاصة من قبل رئيس احلكومة. منح مدى جواز 540 22
تعذر إبداء الرأي لصدوره عن   التصّرف.حتديد صفة الناخب يف انتخاابت جمالس   493 23

 غري ذي صفة. 
تعذر إبداء الرأي لتعلقه  من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية.  67و 57اإلشكاليات التطبيقّية اليت يطرحها الفصالن  464 24

ابستشارة سبق إبداء الرأي  
 بشأهنا. 

يف خصوص طلب تقّدم به السيد .... للحصول على شهادة ختّصص يف الطب استشارة خاصة  484 25
 ابالعتماد على واثئق تقّدم هبا وال متتلك اإلدارة ما يؤّيدها. 

تعذر إبداء الرأي لتعلق  
 االستشارة بوضعية فردية. 

تعذر إبداء الرأي حول   مشروع قانون أساسي يتعلق حبرية اإلعالم.  خاصة حول استشارة 531 26
 مشروع قانون منقوص. 

تعذر إبداء الرأي لصدوره   .1972املؤرخ يف أّول جوان   1972لسنة  40مشروع قانون أساسي يتعّلق إبمتام القانون عدد   522 27
 عن غري ذي صفة.
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 . تنفيذ حكم استئنايف صادر عن احملكمة اإلدارية حول 2012جانفي  10يف  املؤرخ  483عدد  رأيال
 رة الرتبية اوز اجلهة طالبة االستشارة: 

 وظيفة عمومية/مناظرة.  املادة:
اإلدارية  املفاتيح: احملكمة  استئنايف صادر عن  القضاء  -تنفيذ حكم  املطلق التصال  القانونية    -النفوذ  الوضعيات  ما كانت عليه إعادة    -إىل 

 استقرار الوضعيات القانونية للغري. 
 :  املبادئ

لية غش  درج فقه القضاء على مراعاة استقرار الوضعيات القانونية واحملافظة على احلقوق املكتسبة كلما تبني أن القرار اإلداري مل يننب على عم   -
 من املنتفعني به أو على قرار معدوم. 

 حتصنت ينبغي على اإلدارة إجياد حل مناسب يقتضي التوفيق بني احرتام الشيء املقضي به وضمان استقرار احلقوق واملراكز القانونية القائمة اليت  -
 مبرور الزمن.

بتاريخ   اإلداريّة  احملكمة  عن  الّصادر  االستئنايف  احلكم  تنفيذ  كيفّية  ببيان  املعروضة  االستشارة  عدد    2010جوان    10تتعّلق  القضّية  يف 
من والقاضي بقبول االستئناف شكال ورفضه أصال وإقرار احلكم االبتدائي املستأنف الصادر لفائدة املدعي.... والقاضي إبلغاء اجلزء الثاين    27599

 اء االختبار بصورة واضحة. بسبب تغافل اإلدارة عن بيان مكان إجر  2007االختبار يف مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي دورة نوفمبرب 
القضاء املطلق التصال  النفوذ  املقررات اإلدارية تكتسي  القاضية إبلغاء  البداية أبن األحكام  نفيدكم يف  املطروح  وأن   وجوااب على االستفسار 

ة وهو ما يقتضي منها أن تعيد الوضعيات احرتام الشيء املقضي به يعترب مبدأ أساسيا يلزم اإلدارة صاحبة القرار امللغى ابلتنفيذ الكامل حلكم احملكم
القرار إىل ما كانت عليه  املرتبطة بذلك  امللغى مل يتخذ إطالقا   1292القانونية  القرار  النامجة عن ذلك  1293كما لو أن  وأن جترب عند االقتضاء األضرار 

 القرار. 
املطعون فيه واحلكم إبلغائه، هناك أحياان فاص  القرار اإلداري  أنه بني صدور  الوضعيات إال  ل زمين هام يكون قد استقرت من خالله بعض 

 القانونية للغري، مما يستحيل معه الرجوع ابلوضعية القانونية املرتبطة بذلك القرار إىل ما كانت عليه. 
اري مل يننب على عملية وقد درج فقه القضاء على مراعاة استقرار الوضعيات القانونية واحملافظة على احلقوق املكتسبة كلما تبني أن القرار اإلد

رة إلحدى غش من املنتفعني به أو على قرار معدوم. وابلرجوع إىل موضوع االستشارة املاثلة، يتضح أن حكم اإللغاء أتسس على عدم احرتام جهة اإلدا
ر بصفة واضحة(، وهي إخالالت ارتكبتها  الشكليات املتعلقة ابلبياانت الضرورية الواجب تضمينها ابالستدعاء للمناظرة )عدم بيان مكان إجراء االختبا

 جهة اإلدارة عند تنظيمها للمناظرة وال ميكن أن يتحمل وزرها الناجحون يف هذه املناظرة.
به وضمان استقرار احلقوق واملراكز   املقضي  الشيء  التوفيق بني احرتام  يقتضي  ينبغي على اإلدارة إجياد حل مناسب  لكن من جهة أخرى، 

 ة اليت حتصنت مبرور الزمن. وأمام عدم إمكانية إجراء املناظرة حفاظا على احلقوق املكتسبة للناجحني فيها، ال يبقى لإلدارة سوى تعويض القانونية القائم
 املتضرر عن الضرر الالحق له من جراء عدم متكينه من املشاركة يف املناظرة.   

 
ها  من قانون احملكم اإلداريّة الذي ينّص على أنّه "يوجب قرار اإللغاء على اإلدارة إعادة الوضعّية القانونّية اليت وقع تنقيحها أو حذف  9عمال أبحكام الفصل    1292

 ابملقّررات الواقع إلغاؤها إىل حالتها األصلّية بصفة كلّية". 
 ملقّررات اإلداريّة الواقع إلغاؤها بسبب جتاوز الّسلطة تعترب كأهّنا مل تّتخذ إطالقا ". من قانون احملكمة اإلدارية: " إّن ا  8ينّص الفصل    1293
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 . حتديد نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال مؤسسة مشرتكةحول   2012مارس  31يف  املؤرخ  486عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة املالية 

 املادة: منشآت ومؤسسات عمومية. 
الدولة  -احتساب نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال بنك    املفاتيح: لفائدة  الراجعة    -ارة ابلتناصفتقاسم مقاعد جملس اإلد  -حقوق االقرتاع 
 أتجري املديرة العامة.  -الشكل القانوين للمؤسسة تفحصّ 

 املبادئ:  
ال  احلق يف االقرتاع يعد من بني احلقوق اليت ختوهلا األسهم ملالكيها إىل جانب حق احلصول على نسبة يف األرابح وحق اإلطالع على سري أعم  -

ارات املتعلقة بتسري الشركة، وال ميثل مستند ملكية إّّنا هو حق انشئ عن ملكية أسهم يف الشركة، وهو حق مينح لصاحبه املشاركة يف اختاذ القر 
 رأس مال الشركة. 

علية  املسامهة العمومية تتخذ شكل مسامهة يف رأس املال بوصفه "القيمة االمسية لألسهم أو حلصص الشركة" واحتساهبا يّتم ابلرجوع للنسبة الف   -
 اليت متلكها الدولة يف رأس املال وذلك بصرف النظر عن نسبة حقوق االقرتاع الراجعة لفائدهتا. 

األساس املعتمد يف احتساب نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال بنك ... وذلك ببيان ما    الرأي خبصوصاملاثلة إىل طلب إبداء  االستشارة    رميت
 إذا كان يتمثل يف حقوق االقرتاع الراجعة لفائدة الدولة أم يف النسبة الفعلية اليت متتلكها يف رأس املال البنك املذكور. 

من رأس مال البنك املذكور وهي ذات النسبة اليت     %  38,89 الدولة متتلك  أنّ   ىلإ  املاثلة راجع  اإلشكال املطروح صلب االستشارة  مّردو   
يتمتع حب أّن كل واحد منهما  بينهما ابعتبار  أهّنما يتقامسان مقاعد جملس اإلدارة ابلتناصف فيما  أبو ظيب لالستثمار إالّ  اقرتاع يف  ميتلكها جهاز  قوق 

مسامهني آخرين يتمتعون أبسهم ذات أولوية يف الربح دون حق    تركيبة رأس مال تعود ملكيتها إىلاملتبقية من    %  22,22مبا أن نسبة     %50حدود  
 االقرتاع.

الشكل القانوين للمؤسسة املعنية مبا   يتطلب قبل ذلك تفحصّ حتديد نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال هذه املؤسسة    ويف هذا اخلصوص فإّن  
 . صوص أتجري املديرة العامة للبنك املذكورالنظام القانوين املنطبق خبيتيح ضبط 

ضمن    يّتخذ الشكل القانوين لشركة ذات أغلبية عمومية، مدرج  الذي  أّن البنك املذكور،وجوااب عن هذا اإلشكال، يّتجه يف البدء اإلشارة إىل  
  242ر عدد  قائمة املنشآت العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية املرتبة يف الصنف االستثنائي مثلما مّت ضبطها مبقتضى الفصل األّول من األم

نف االستثنائي وبضبط  املتعّلق بضبط قائمة املنشآت العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية املرتبة يف الص   2006أكتوبر    2املؤرخ يف   2006لسنة  
 .  2010أوت  6املؤرخ يف  2010لسنة  215ابألمر عدد  مقدار املنحة التكميلية املسندة ملسرّيها،كما مّت تنقيحه

املذكور خيضع حاليا املديرة العامة للبنك  أّن أتجري  املخّولة  ل  و هو ما يرتتب عنه  التأجري واالمتيازات  املتعلقة بضبط عناصر  لرؤساء  ألحكام 
 وخاّصة منها : املنشآت العمومية املرتبة يف الصنف االستثنائي

كما مّت   تعلق بضبط نظام أتجري رؤساء املنشآت ذات األغلبية العموميةامل   1990نوفمرب    10املؤرخ يف    1990لسنة    1855األمر عدد   -
 . 2006أكتوبر  2املؤرخ يف  2006لسنة  2564تنقيحه مبوجب األمر عدد 

 .سالف الذكر 2006لسنة  242 األمر عدد -

واملتعلق بضبط مقادير عناصر التأجري املسندة لرؤساء املؤسسات واملنشآت   2009جويلية    31املؤرخ يف    2009لسنة    187األمر عدد   -
 العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية املرتبة ابألصناف "ك"، "م"، "أ"، "ب"، "ج". 

ل   من األسهم وهي نسبة حتول دون سحب الشكل    %  38,89رأس مال البنك، ملكية الدولة التونسـية لنسبة  و يربز من الرتكيبة احلالية 
من حقوق االقرتاع، ذلك أنّه يسّتمد من أحكام الفصل   %50بـالدولة التونسية  القانوين لشركة ذات أغلبية عمومية على البنك املذكور ابلرغم من متّتع  

املشار إليه أعاله، أنّه تعترب شركات ذات أغلبية عمومية تلك اليت "ميتلك املسامهون العموميون واملنشآت    1990لسنة    1855األول من األمر عدد  
املؤرخ   2001لسنة    65)فقرة أوىل( من القانون عدد    40ز الفصـل  ".كما ميّ   % 50رأس ماهلا بنسبة ال تقل عن  العمومية،كل مبفرده أو ابالشرتاك،  

، بني صنفني من  2006ماي  2املؤرخ يف  2006لسنة  19املتعلق مبؤسسات القرض، كما مّت  تنقيحه وإمتامه ابلقانون عدد  2001جويلية  10يف 
 املسامهني : 
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اتفاق صريح أوضمين بينهم ميلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة نسبة   مساهم أو كل جتّمع للمسامهني مبقتضىاملساهم املرجعي وهو كل "   -
 ". متنحه أغلبية حقوق االقرتاع أو متكنه من التحكم فيها رأس مال املؤسسة من

 "  من رأس املالمساهم ميلك نسبة تساوي أو تفوق مخسة ابملائة  املساهم اهلام وهو كل " -

بوصفه "القيمة االمسية لألسهم أو  رأس املالو حيث يّتضح من جممل النصوص املشار إليها آنفا، أّن املسامهة العمومية تتخذ شكل مسامهة يف 
ؤرخ  امل  1996لسنة    2459من األمر عدد    67( من النقطة  01حلصص الشركة"، مثلما مّت تعريفه ابلنقطة العاشرة  من املعيار العام للمحاسبة )م م  

، وأّن احتساب نسـبة تلـك املسامهة يّتم ابلرجوع للنسبة الفعلية اليت متلكها ي للمحاسبةـار املرجعـتعّلق ابملصادقة على اإلطامل   1996ديسمرب    30يف  
من حقوق االقرتاع    %50الدولة يف رأس مال بنك تونس واإلمارات وذلك بصرف النظر عن نسبة حقوق االقرتاع الراجعة لفائدهتا، ذلك أّن نسبة  

من األسهم يف رأس مال بنك تونس واإلمارات من جهة ، وتقامسها مع الشريك اإلماريت حلقوق     %38,89الراجعة للدولة التونسية عائدة مللكيتها لـ
 اع، من جهة اثنية. من األسهم يف شكل أسهم ذات أولوية يف الربح دون حق االقرت  %22,22لـ  االقرتاع الراجعة لفائدة املسامهني املالك

من جملة الشركات التجارية فإّن احلق يف االقرتاع يعد من بني احلقوق اليت   317ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنّه وفقا ألحكام الفصل    
نح لصاحبه املشاركة يف اختاذ  ختوهلا األسهم ملالكيها، إىل جانب حق احلصول على نسبة يف األرابح وحق اإلطالع على سري أعمال الشركة، وهو حق مي

 القرارات املتعلقة بتسري الشركة، وال ميثل مستند ملكية إّّنا هو حق انشئ عن ملكية أسهم يف رأس مال الشركة. 
الفصل     بنفس   349من جهة اثنية، أكّد   " االقرتاع  الربح دون حق  أولوية يف  األسهم ذات  التجارية على متتع مالكو  الشركات  من جملة 

قوق ملكية قوق املعرتف بـها لفائدة أصحاب األسهم العادية ما عدا حق احلضور يف اجللسات العامة للمسامهني وحق اإلقرتاع" ممّا يعين احتفاظهم حباحل
 من رأس مال بنك تونس واإلمارات.  22,22%

من    %38,89يّتم ابالستناد إىل نسبة    و بناء على ما سبق، ميكن استخالص أّن احتساب نسبة مسامهة الدولة يف رأس مال بنك ...   
ملذكور ال يعد شركة األسهم اليت متلكها الدولة يف رأس مال البنك، دون األخذ بعني االعتبار لنسبة حقوق االقرتاع الراجعة لفائدهتا، و عليه فإّن البنك ا

 لف الذكر مبا يّتجه معه :سا 1990لسنة  1855ذات أغلبية عمومية على معىن الفصل األول )جديد( من األمر عدد 
شأنه أن يؤدي آليا    حذف البنك من قائمة املنشآت العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية املرتبة يف الصنف االستثنائي مبا منأّوال،   -

خبصوص أتجري    تبة يف الصنف االستثنائيبضبط عناصر التأجري واالمتيازات املخّولة لرؤساء املنشآت العمومية املر إىل استبعاد تطبيق األحكام املتعّلقة  
 مديره العام. 

الشركات - جملة  من  الرابع  الباب  من  األّول  العنوان  من  الثالث  ابلفرع  عليها  املنصوص  للمقتضيات  وفقا  العامة  املديرة  أجرة  حتديد   اثنيا، 
 التجارية املتعّلق بتسيري وإدارة الشركة خفية اإلسم.
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 . مبقتضى تدابري وتراتيب داخلية تنظيم محل النقاب داخل احلرم اجلامعيحول إمكانية  2012فيفري  10املؤرخ يف  491عدد  الرأي
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. اجلهة طالبة االستشارة:   
 املادة: تعليم عال/حرايت.  
احلرم    املفاتيح:  داخل  النقاب  العامة  -اجلامعيإرتداء  الرتتيبية  أو  التشريعية  السلطة  من  تفويض  للمنتقبات  -غياب  الفردية  ممارسة    -احلرية 

   .احلرايت العامة
 املبادئ:  

التنفيذية العليا  لئن كان من املسّلم به فقها وقضاء أن الوزراء ال ميتلكون سلطة ترتيبية عامة، عدا حالة التأهيل من السلطة التشريعية أو السلط    -
ء مصاحل يف الدولة، فقد أقر فقه القضاء يف املقابل مبدأ جواز متّتع الوزراء وسائر رؤساء املؤسسات املنضوية يف إطار الالمركزية بوصفهم رؤسا

 نص أتهيل.حبق اختاذ تدابري ترتيبية هتدف إىل حتقيق حسن سري املرافق العمومية الراجعة هلم ابلنظر وتنظيمها، ولو يف غياب 
املعنوية    - ابلشخصية  تتمتع  وتكنولوجية  علمية  صبغة  ذات  أو  إدارية  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسات  هي  والبحث  العايل  التعلـيم  مؤسسات 

مديري ت و واالستقالل املايل وتندرج وفق ذلك املعطى يف إطار اهلياكل اإلدارية الالمركزية اليت تعود صفة رئيس اإلدارة فيها إىل عمداء الكّليا
النصوص ذا تتعدى، حسب  املؤسسات ال  تلك  إزاء  العايل  التعليم  فإّن صالحيات وزير  بتسيريها وابلتايل  املكلفني  العليا  واملعاهد  ت  املدارس 

 الصلة، صالحية اإلشراف عليها. 
الضرورية لضمان حسن سري املرفق العمومي   تدخل العمداء ومديري مؤسسات التعليم العايل جيب أن يقتصر على اختاذ التدابيــر العامة أوالفردية  -

 وتاليف كل ما من شأنه اإلخالل ابلنظام العام داخل فضاءاته وإعاقة نشاطه البيداغوجي والعلمي أو اإلخالل بنزاهة االمتحاانت. 
عي وقاعات الدرس واالمتحان مبقتضي  تنظيم إرتداء النقاب داخل احلرم اجلام   املعروضة بطلب إبداء الرأي يف خصوص إمكانيةق االستشارة  علّ تت    

  ظل غياب تفويض من السلطة التشريعية أو الرتتيبية العامة وعالقة ذلك ابحلرية الفردية للمنتقبات. تدابري داخلية ) منشور أو مذكرة( خاصة يف
نها تلك ذات الطابع الفردي أو الشخصي واليت من وتتّنزل مسألة تنظيم إرتداء النقاب داخل احلرم اجلامعي يف نطاق ممارسة احلرايت العامة وخاصة م

 بينها حرية املعتقد وما يتفرع عنها من حرية إرتداء اللباس اليت يستجيب ملتطلباهتا. 
املتعّلق ابلتنظيم املؤقت للسلط العمومية، يّتضح     2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6وابلرجوع إىل أحكام القانون التأسيسي عدد       

فصوله  أ يف  تضمن  قوانني   6و  4نّه  يف شكل  التأسيسي  الوطين  اجمللس  قبل  من  تتخذ  اإلنسان  وحقوق  ابحلرايت  املتعّلقة  النصوص  أّن  إىل  اإلشارة 
 أساسية. 
الوزراء ال ميتلكون    غري أنّه يف ضوء وجود فراغ تشريعي، فيما يتعلق ابملسألة موضوع اإلستشارة، فإنّه ولئن كان من املسّلم به فقها وقضاء أن       

دأ جواز متّتع الوزراء   سلطة ترتيبية عامة، عدا حالة التأهيل من السلطة التشريعية أو السلط التنفيذية العليا يف الدولة، فقد أقر فقه القضاء يف املقابل مب
يبية هتدف إىل حتقيق حسن سري املرافق العمومية الراجعة وسائر رؤساء املؤسسات املنضوية يف إطار الالمركزية بوصفهم رؤساء مصاحل حبق اختاذ تدابري ترت

العمومي ابملرفق  الوطيدة  الصلة  ذات  العامة  القانونية  املبادئ  مجلة  يكون  ذلك  والسند يف  أتهيل،  نص  غياب  يف  ولو  وتنظيمها،  ابلنظر  : ضرورة  هلم 
ك أمامه، و يف  واملساواة  العامة  واملصلحة  احلاجيات  مع  وأتقلمه  بدون  إستمراريته  تكون ممكنة  هلم ال  املمنوحة  التسيري  لسلطات  الفعلية  املمارسة  ون 

اإلطار املومإ   االعرتاف هلؤالء حبق مباشرة الصالحيات الرتتيبية الضرورية، على أن يبقوا مقيدين يف ذلك بضرورة عدم معارضة ما يتخذونه من تراتيب يف
 (. 2009نوفمرب  20بتاريخ  27202ر عن احملكمة اإلدارية حتت عدد إليه لنص أعلى مرتبة )يراجع احلكم االستئنايف الصاد

 2716املتعّلق ابلتعليم العايل واألمر عدد    2008فيفري    25املؤرخ يف    2008لسنة    19يف هذا السياق، يسّتمد من أحكام القانون عدد  
يف    2008لسنة   ومؤسسات    2008أوت    4املؤرخ  اجلامعات  بتنظيم  العايل  املتعّلق  التعلـيم  مؤسسات  أّن  سريها،  وقواعد  والبحث  العايل  التعليم 

ذلك  وفق  وتندرج  املايل  واالستقالل  املعنوية  تتمتع ابلشخصية  وتكنولوجية  علمية  ذات صبغة  أو  إدارية  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسات    والبحث هي 
رة فيها إىل عمداء الكّليات ومديري املدارس واملعاهد العليا املكلفني بتسيريها وأّن  املعطى يف إطار اهلياكل اإلدارية الالمركزية اليت تعود صفة رئيس اإلدا

 صالحيات وزير التعليم العايل إزاء تلك املؤسسات ال تتعدى، حسب النصوص ذات الصلة، صالحية اإلشراف عليها. 



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

182 

يات عمداء ومديري تلك املؤسسات بوصفهم رؤساء وبناء على ما سلف، فإّن تنظيم إرتداء النقاب داخل احلرم اجلامعي يدخل ضمن صالح
تسيري   2008أوت    4املؤرخ يف    2008لسنة    2716من األمر عدد    30املصاحل اإلدارية للمؤسسات املذكورة ويرجع هلم حسبما نّص عليه الفصل  

 مؤسسة التعليم العايل ويتولون طبق النقطتني الثانية والثالثة من الفصل املذكور : 
اإلشراف على حسن السري العلمي والبيداغوجي للمؤسسة وتنسيق نشاط أجهزة التعليم والبحث العلمي التابعة هلا والسهر على تنظيم   -"  

 . االمتحاانت وتعيني رؤساء جلاهنا
اجلامعة    -    رئيس  وإعالم  الضرورة  عند  العامة  ابلقوة  واالستنجاد  املؤسسة  داخل  واالنضباط  النظام  يتخذه من السهر على حفظ  مبا  فورا 

 ". إجراءات. ويف حالة التأكد يتخذ رئيس اجلامعة ما يراه من تدابري حلفظ النظام
ية هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن تدخل العمداء ومديري مؤسسات التعليم العايل جيب أن يقتصر على اختاذ التدابيــر العامة أوالفردية الضرور       

وتاليف كل ما من شأنه اإلخالل ابلنظام العام داخل فضاءاته وإعاقة نشاطه البيداغوجي والعلمي أو اإلخالل بنزاهة لضمان حسن سري املرفق العمومي  
العمومي املرفق  يسديها  اليت  اإلنتفاع ابخلدمات  أن ال حق ألحد يف  مبدإ  الشأن على  الصادرة يف هذا  املقررات  ترتكز  أن  مبقرّاته    االمتحاانت وعلى 

للعموم املنع ابلنسبة   املفتوحة  اخلدمات، وأّن حدود ذلك  بتلك  للتمتع  الوجه  الكشف عن  املرفق  اقتضى حسن سري  كّلما  الوجه وذلك  وهو مغطى 
  ملوضوع االستشارة، جيب أن يقتصر على حظر تغطية الوجه بصفة كاملة أو جزئية داخل مكّوانت الفضاء اجلامعي، فحسب و دون أن ميتد إىل أي

 ه املس من حرية املعتقد واللباس الراجعة ملستعملي املرفق العمومي.  إجراء إضايف من شأن
من األمر سالف الذكر واملتعلقة حبدوث   14هذا وال يكون تّدخل وزير التعليم العايل شرعيا إال يف الصورة املخصوصة الوارد ذكرها ابلفصل  

 ا وعلى أن يقدم طلب يف ذلك للوزير من قبل رئيس اجلامعة. ظروف استثنائية ابجلامعة حتول دون مباشرة هياكلها املسرّية ملهامه
 حول النفاذ إىل الواثئق اإلدارية للهياكل العمومية  2012أفريل   13يف  املؤرخ  492عدد  الرأي

 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.
 املادة: تصرف إداري واستعمال وسائل وجتهيزات.

 الكتابة القارة للجنة الوزارية.  - الواثئق اإلدارية للهياكل العمومية النفاذ إىل -منشور تفسريي املفاتيح:
 املبادئ: 

لعدول عن الغاية من املنشور التفسريي هي تفسري األحكام الواردة صلب املرسوم آنف الذكر ال االقتصار على نقلها حرفيا، وبناء عليه فإنه يتجه ا   -
التشريعية ضمن مشروع املنشور املعروض جتنبا لتنزيلها إىل ما دون مرتبتها القانونية مبا يؤدي إىل إمكانية الطعن إدراج تلك األحكام ذات الصبغة  

 فيها أمام احملكمة اإلدارية. 
والتوجيه دون بلوغ حّد "التكفل املساعدة اليت ميكن أن يقدمها العون املكلف ابإلعالم عند تقدي مطالب الواثئق جيب أن تقتصر على جمرد اإلرشاد    -

من مشروع املنشور املعروض وذلك ضماان حلياد العون املذكور وجتنبا ملا قد حيصل من جتاوزات   5إبعداد املطلب" كما ورد ابلفقرة "هـ" من الفصل 
 من شأهنا أن تؤدّي إىل املساءلة. 

املتعلق ابلنفاذ إىل الواثئق   2011ماي    26املؤرخ يف    2011لسنة    41تتعّلق االستشارة املعروضة مبنشور تفسريي  ألحكام املرسوم عدد  
 اإلدارية للهياكل العمومية والذي يثري املالحظات القانونية التالية: 

يتجه إدراج، ضمن قائمة األشخاص املوجه إليهم هذا املنشور، السادة الوالة ورؤساء البلدايت ورؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية،  .1
من املنشور موضوع االستشارة، وذلك على النحو اآليت بيانه: "من رئيس احلكومة إىل السادة   18لتناسق مع ما ورد ابلفقرة األخرية من الفصل  ضماان ل

 الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء البلدايت ورؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية".  
 نها املنشور املعروض وذلك لتسهيل عملية االطالع على فحواه ابلنسبة للمعنّيني به. يتجه اعتماد فهرس يبني خمتلف احملاور اليت يتضم .2
ابعتبار أهنا العبارة املعتمدة يف خمتلف النصوص     (article)يتجه تعويض عبارة "بند" الواردة مبشروع املنشور املعروض بعبارة "فصل"   .3

  العقود واالتفاقيات القانونية. تستعمل عادة يف  (clause) القانونية خاصة وأن عبارة بند 
تباعا "رائسة احلكومة" و"رئيس  .4 املعروض، مبا صوابه  املنشور  أينما وجدت مبشروع  تعويض عباريت "الوزارة األوىل" والوزير األول"،  يتجه 

 يم املؤقت للسلط العمومية. املتعلق ابلتنظ 2011ديسمرب  16املؤرخ يف  2011لسنة  6احلكومة" تطابقا مع مقتضيات القانون التأسيسي عدد 
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ومن مثّة إدراج التفسري املناسب له، وميكن االستئناس يف ذلك  مرحلة أوىل، تضمني نّص الفصل املعين ابلتفسري ضمن إطاره يستحسن، يف .5
 املتعلق ابلصفقات العمومية.  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  3158ابملنشور التفسريي لألمر عدد 

ة صلب املنشور موضوع استشارة احلال أنه اقتصر يف بعض فصوله ) الفصل األول، الفصل الثاين، الفقرة "و" يتضح من األحكام املضمن .6
والفقرتني "أ،ب" من    15، الفقرة "أ" من الفصل  11، الفقرات" أ،ج،د" من الفصل  9من الفصل اخلامس، الفصل السابع، الفقرة "ج" من الفصل  

-12-11-1فقرة  10-18-17-8-6-5-4) الفصول       2011لسنة    41صول الواردة ابملرسوم عدد  ( على إعادة حرفية لنّص الف 16الفصل  
 (.22-20-19-2فقرة  13-14-10

ول  وحيث أن الغاية من املنشور التفسريي هي تفسري األحكام الواردة صلب املرسوم آنف الذكر ال االقتصار على نقلها حرفيا، فإنه يتجه العد
ات الصبغة التشريعية ضمن مشروع املنشور املعروض جتنبا لتنزيلها إىل ما دون مرتبتها القانونية مبا يؤدي إىل إمكانية الطعن عن إدراج تلك األحكام ذ

امل أحكام  فهم  اإلداريني  على  ييّسر  بشرح  املذكورة  ابلفصول  يتعلق  فيما  املنشور  أحكام  تدعيم  على  كالعمل  اإلدارية،  احملكمة  أمام  وعند  فيها  رسوم 
ت العروض تضاء االستعانة أبمثلة تطبيقية كما هو معمول به يف القانون املقارن )الفرنسي أساسا(، وعلى سبيل املثال توضيح املقصود بعبارة "طلبااالق

 " الواردة ابملطّة الثامنة من الفقرة "أ" من الفصل األول من مشروع املنشور املعروض. اهلامة العمومية
ى  يتجه، تعويض عبارة "على كل اهلياكل العمومية" الواردة ابلفقرتني الفرعيتني "أ"و"ب"  من الفصل األول من املنشور املعروض بعبارة "عل  .7

 كل هيكل عمومي" وذلك لضمان التناسق مع ما يليها ومع خمتلف فصول املنشور.
تني الرابعة  واخلامسة من الفقرة الفرعية "أ" من الفصل األول من مشروع  يتجه حذف التنصيص على القوائم االمسية لألعوان الواردة ابملطّ  .8

النظر عن األعوان وذلك تكريسا املراد تقدميها بصرف  املكلفة ابخلدمة  املختصة  اإلدارة أواملصلحة  املعروض  واالقتصار على ذكر  ملبدإ حياد   املنشور 
 اإلدارة.

9.   " بعبارة  املقصود  توضيح  الفصل يتجه  من  الفرعية "ب"  الفقرة  من  األوىل  الواردة ابملطّة  االقتصادية واالجتماعية"  اإلحصائية  املعطيات 
 األول من مشروع  املنشور املعروض. 

ويكون املنشور بذلك قد    2011لسنة    41تضمنت الفقرة الفرعية "ج" من الفصل األول أحكاما جديدة غري موجودة ابملرسوم عدد   .10
 تفسريية ليكتسي صبغة ترتيبية، وعليه فإنه يتجه تاليف هذا اخلطأ. جتاوز صبغته ال
املرسوم عدد   .11 الفصل األول من  نّص  اليت ميكن أن يقدمها العون املكلف ابإلعالم عند    2011لسنة    41لئن  املساعدة  على إمكانية 

من   5التكفل إبعداد املطلب" كما ورد ابلفقرة "هـ" من الفصل  تقدي مطالب الواثئق فإنه يتجه االقتصار على جمرد اإلرشاد والتوجيه دون بلوغ حّد "
رة "املساعدة مشروع املنشور املعروض وذلك ضماان حلياد العون املذكور وجتنبا ملا قد حيصل من جتاوزات قد تؤدّي إىل املساءلة، كتوضيح املقصود بعبا

 هنا ال تتجاوز حدود اإلرشاد والتوجيه. الالزمة" الواردة ابلفقرة "ز" من نفس الفصل وذلك ابلتنصيص على أ
ابلفصل   .12 "الواردة  عبارة  إضافة  عدد    18يتجه  املرسوم  من  2011لسنة    41من  األخرية  ابملطّة  الواردة  العامة"  "املصلحة  عبارة  بعد   "

 من مشروع املنشور املعروض.  6الفصل 
حىت ال يقع أتويلها من قبل اإلدارة بشكل يضّيق من    8لفصل  من الفقرة الفرعية "ب" من ا  2و  1يتجه توضيح األحكام الواردة ابملطّة   .13

 التمتع حبق االطالع على الواثئق اإلدارية.
 مبا صوابه يتظلم والتظّلم.   11يتجه تعويض عباريت "يطعن" و"الطعن" الواردتني تباعا ابلفقرتني الفرعيتني "أ" و"ب" من الفصل  .14
املعروض على "جلان القيادة" يف حني أن الفصل املذكور ال يتعلق إال بلجنة واحدة  من مشروع املنشور    13وقع التنصيص ضمن الفصل   .15

 املذكور. 13هي "اللجنة الوزارية"، لذا يتجه حذف الفقرة األوىل من الفصل 
 من مشروع املنشور املعروض.  13يتجه حتديد املقصود بعبارة "الدعم السياسي" الواردة ابلفقرة الفرعية "أ" من الفصل  .16
الفصل  يس .17 من  "ب"  الفرعية  الفقرة  من  العام    13تمّد  الكاتب  مساعدة  مهمتها  هياكل  ستحدث  أنه  املعروض  املنشور  مشروع  من 

ية هلذه اجلهة املعينة. للحكومة املكلف ابلكتابة القارّة لّلجنة الوزارية املشار إليها سابقا، متت اإلشارة إليها بعبارة "جهة معينة" وعليه يتجه حتديد تسم
ألعمال التحضريية انطالقا من ارتباط هذه اهلياكل ابلكتابة القارة للجنة الوزارية اليت سيتم إحداثها فمن املفروض أن تقتصر أعماهلا على املسامهة يف او 

أهنا ال تتالءم مع صالحياهتا األصلية  )إعداد الواثئق، الدعوة لعقد اللجنة...( لعقد اللجنة، وابلتايل فإنه يتجه إعادة النظر يف املهام املوكولة هلا ابعتبار  
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حيث أسندت   13وابعتبار أن فيها تداخال مع مهام اللجنة الوزارية املذكورة آنفا، كما يتجه تاليف التضارب بني أحكام الفقرتني "أ" و"ب" من الفصل 
 كالمها تباعا رائسة اللجنة الوزارية إىل رئيس احلكومة مث إىل "اجلهة املعينة". 

من مشروع املنشور املعروض ابعتبار أهنا ال تندرج ضمن إطار هذا الفصل إضافة إىل أنه    13الفقرة الفرعية "د" من الفصل    يتجه حذف .18
 املتعلق "ابملكلفني ابإلعالم".  14مّت التنصيص عليها ابلفصل 

من مشروع   17الفرعية "ب" من الفصل  وابلفقرة    14يتجه تعويض عبارة "اتريخ النشر" الواردة تباعا ابلفقرة الفرعية "أ" من الفصل   .19
 املنشور املعروض بعبارة "اتريخ النفاذ". 

أنه يتعني تقدي تقرير سنوي إىل اجمللس الوطين التأسيسي واحلال أن هذا اجمللس غري دائم وال    16ورد ابلفقرة الفرعية "ج" من الفصل   .20
 ميكن ابلتايل التنصيص عليه صلب نّص يفرتض أن يكون دائما. 

الفصل   .21 الفقرة األخرية من  تعميمه    18يستحسن، ضمن  املنشور على ضرورة  بتنفيذ هذا  املكلفني  املعروض، حّث  املنشور  من مشروع 
 على كافة املصاحل اإلدارية الراجعة هلم ابلنظر.  

 
الشريط الساحلي  حول    2012جويلية    7يف    املؤرخ   494عدد    الرأي عدد  يف نطاق تطبيق األمر  إسناد حصص الوقود بوكالة محاية وهتيئة 

يف    1988لسنة    189 ذات   1989فيفري    11املؤرخ  العمومية  واملؤسسات  احمللية  العمومية  واجلماعات  الدولة  سيارات  ابستعمال  املتعّلق 
 . الصبغة اإلدارية

 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.
 املادة: تصرف إداري واستعمال وسائل وجتهيزات.

اإلدارية    املفاتيح: الصبغة  العمومية ذات  احمللية واملؤسسات  العمومية  الدولة واجلماعات  الوقود    -استعمال سيارات  القصوى من   -الكمية 
 التنقالت املهنية. 

 املبادئ: 
يد كمية الوقود الشهرية اليت متنح  لرت لكن ال جيوز أن تكون أكثر ابعتبار أن حتد  200الكمية الشهرية من الوقود املمنوح ميكن أن تكون أقل من     -

 لعمل. فعليا إىل هذه السيارات يف نطاق حدود الكمية القصوى املذكورة يتم " على أساس املسافات الواجب قطعها وتواترها واليت تفرضها ضرورة ا
على ضمان عدم التداخل يف استهالك احملروقات بني ما هو عائد للمنتفع ألغراضه اخلاصة عند استعماله لسيارة املصلحة املرخص له يف   احلرص  -

 استعماهلا بصفة اثنوية وبـني ما ترتب عن استعمـال نفس السيارة لفائدة املصلحة. 
 

 1988لسنة    189ة حول اإلشكالني التاليني املثارين خبصوص تطبيق األمر عدد  تتعّلق االستشارة املاثلة بطلب احلكومة رأي احملكمة اإلداري
املتعّلق ابستعمال سيارات الدولة واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية مثلما مّت تنقيحه   1989فيفري    11املؤرخ يف  

 : 2005جانفي  10املؤرخ يف  2005لسنة  11وإمتامه ابلنصوص الالحقة وخاّصة منها األمر عدد 
اثلثا من نص األمر آنف الذكر، إن كانت تقتصر   9يتعّلق ابملقصود بعبارة "الكمية القصوى من الوقود"، الواردة ابلفصل  :  األولاإلشكال   -

ة خمتلفة على امتداد على الكمية احملددة لفائدة العون املنتفع ابلسيارة املوضوعة على ذمته قصد القيام بكامل التنقالت املهنية يف إطار إجناز مهمة إداري
 من مقر العمل فقط إضافة إىل االستعمال لغاايت شخصية.  كلم  50حدود قطر الشهر الواحد واليت تتم يف 

من األمر املشار إليه أعاله، واليّت خولت للمنتفع بسيارة وظيفية يف صورة قيامه    8: يّتصل مبدى إمكانية سحب الفصل    اإلشكال الثاين -
 مقر عمله احلق يف مقدار إضايف من الوقود على السيارات املوضوعة على ذمة األعوان لغاايت شخصية. كلم عن   50بتنقالت لفائدة املصلحة تبعد 

 أوالّ : ابلنسبة لإلشكال األّول  
"أقصاها": - عبارة  لتأويل  الفصل    ابلنسبة  عدد    9اقتضى  األمر  من  يف   1988لسنة    189اثلثا  املرخص  املصلحة  لسيارة  "خيصص  أنّه 

 ( لرت يف الشهر".200صية كمية من الوقود أقصاها مائيت )استعماهلا لغاايت شخ
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امل       العمومي  العون  املمكن منحها إىل  القصوى  الوقود  بعبارة " أقصاها" هو كمّية  املقصود  أّن  املذكور يتضح  الفصل  نتفع  وابلرجوع إىل عبارات 
لرت شهراي واليت تغّطي على    200ميكن أبي حال من األحوال أن تتجاوز  بسيارة مصلحة مرخص له يف استعماهلا بصفة اثنوية لغاايت شخصية واليت ال  

املمنوح ميكن حّد السواء حاجيات االستغالل يف اجناز مهمات إدارية ويف االستغالل الشخصي بصفة اثنوية. وهو ما يعين أّن الكمية الشهرية من الوقود  
ر أن حتديد كمية الوقود الشهرية اليت متنح فعليا إىل هذه السيارات يف نطاق حدود الكمية  لرت لكن ال جيوز أن تكون أكثر ابعتبا 200أن تكون أقل من 

" على   يتم  املذكورة  الواجب قطعها وتواترهاالقصوى  املسافات  استعمال سيارة    أساس  له يف  املرخص  العون  بعهدة  املناط  العمل  تفرضها ضرورة  واليت 
 حول مزيد إحكام التصرف يف السيارات اإلدارية ونفقات احملروقات.  2005جانفي  19املؤرخ يف  6املصلحة" وذلك وفق منشور الوزير األّول عدد 

مل  -  طاملا  التنقالت:  مسافة  لتحديد  األمر    ابلنسبة  يف    1988لسنة    189عدد  يتعرض  املرخص  املصلحة  لسيارة  املخولة  التنقالت  حتديد  إىل 
من األمر املذكور   8كلم من مقر العمل الواردة ابلفصل  50استعماهلا بصفة اثنوية لغاايت شخصية، فإّن ذلك ال حيول دون إمكانية جتاوزها حدود قطر 

 سالف اإلشارة إليه.  2005جانفي  19ؤرخ يف امل 6وهو ما يتأكد أيضا من منشور الوزير األّول عدد 
بقرارها عدد   نبهت  املايل  الزجر  دائرة  ابملناسبة أبّن  التذكري  التداخل يف    2007نوفمرب    30املؤرخ يف    272وجيدر  احلرص على ضمان عدم   إىل 

خص له يف استعماهلا بصفة اثنوية وبـني ما ترتب عن استهالك احملروقات بني ما هو عائد للمنتفع " ألغراضه اخلاصة عند استعماله لسيارة املصلحة ر 
 استعمـال نفس السيارة لفائدة املصلحة". 

 
الثاين:   - لإلشكال  الفصل  ابلنسبة  أحكام  إمكانية سحب  األمر عدد    8حول مدى  املرخص يف   1988لسنة    189من  املصلحة  على سيارة 

  استعماهلا بصفة اثنوية لغاايت شخصية. 
ألمر  وطاملا خّص األمر املشار إليه أعاله سيارات املصلحة املرخص يف استعماهلا بصفة اثنوية لغاايت شخصية أبحكام صلب العنوان الثاين من ا  

األمر    من  8حّددت الكمية القصوى للوقود املخولة منحها شهراي بـهذا العنوان دون جواز إضافة أي مقدار آخر، فإنّه ال جيوز سحب أحكام الفصل  
التنقالت   1988لسنة    189عدد   الذي تستوجبه  الوقود يضبط حسب االستهالك  املنتفع بسيارة وظيفية مبقدار إضايف من  القاضية إبمكانية متكني 

 لوظيفية. ( كلم بعنوان كل تنقل واليت تبقى أحكام خاصة ابلسيارات ا100كلم عن مقر العمل وذلك بعد خصم مائة )   50لفائدة املصلحة اليت تبعد 
 

 دور املستشارين اجلبائيني يف الدفاع عن املطالبني ابألداء لدى احملاكم.  حولحول  2012أوت  7يف  املؤرخ  495عدد  الرأي
 املادة:مالية/ إجراءات تقاضي 

 . املخالفات اجلبائّية اجلزائّية -النزاعات اجلبائّية  -وجوبّية إانبة احملامي -دور املستشارين اجلبائيني يف الدفاع عن املطالبني ابألداء  املفاتيح:
 املبادئ:  

جرائية  جواز إانبة املستشار اجلبائي من عدمه مرتبط بوجوبّية إانبة احملامي من عدمها وذلك من منطلق أّن إانبة احملامي تعترب من املسائل اإل  -
 واليت تكتسي بدورها الصبغة اآلمرة. 

النصوص القانونية املتعّلقة ابإلجراءات لدى احملاكم أّن نيابة احملامي غري وجوبّية فإّن القائم ابلدعوى إبمكانه إما القيام هبا  إذا ما اقتضت    -
ائي  شار اجلب بنفسه أو أن ينيب عنه من ميثّله، وإذا ما كانت الدعوى ذات صبغة جبائّية فله أّن ينيب عنه مستشارا جبائيّا ذلك أن قانون مهنة املست

 خيّول هلذا األخري نيابة املطالبني ابألداء لدى احملاكم.
مبوجب القوانني إّن جواز إانبة املستشار اجلبائي مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجوبّية إانبة احملامي وهذه الوجوبّية ال حتّدد مبوجب قوانني املهنة ولكن    -

 اإلجرائّية اليت تتعّلق بتحديد اإلجراءات لدى احملاكم.
ينيب مستشارا جبائيّا أو حماميا وذ  - بنفسه كما ميكنه أن  الطالب  يباشرها  الناحية ميكن أن  أمام قاضي  ترفع  اليت  اجلبائّية  الدعاوى  لك إّن 

امل االبتدائّية فإّن إانبة احملامي تعترب وجوبّية وهو ما يستبعد إمكانية إانبة  أمام احملاكم  اليت ترفع  الدعاوى  أّما  اجلبائي، مع ستشحسب اختياره،  ار 
 ملستشار اجلبائي. اإلشارة إىل أّن الطعن ابالستئناف أوابلتعقيب عندما يتعّلق ابلدعاوى اجلبائّية يتم وجواب عن طريق حمام وال ميكن تبعا لذلك إانبة ا

املّتبعة يف  - واإلجراءات  القواعد  نفس  هبا هي  املعمول  واإلجراءات  القواعد  فإّن  جبائّية  اخلطية  كانت  قرارات    إذا  على  االعرتاض  خصوص 
طّية املوّظف فإذا التوظيف اإلجباري واملشار إليها يف الفقرة األوىل )أّوال( ويف ما يتعّلق جبواز إانبة املستشار اجلبائي فإّن ذلك حمّدد حسب مبلغ اخل
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ائي يف الطورين االبتدائي واالستئنايف، أّما إذا مل يتجاوز املبلغ  ألف دينار فإّن إانبة احملامي تكون وجوبّية وال جيوز إانبة املستشار اجلب  25ما جتاوز الـ  
ائي لتمثيل  ألف دينار فإنّه جيوز إانبة املستشار اجلبائي يف الطورين االبتدائي واالستئنايف أّما الطعن ابلتعقيب فال جيوز إانبة املستشار اجلب  25الـ  

فإّن تتبعها يتّم طبقا لإلجراءات والقواعد املسطّرة مبجّلة اإلجراءات اجلزائّية واليت مل تنّص على   املطالب ابخلطية فيه. لكن إذا كانت اخلطّية جزائّية
 وجوبّية احملامي إال يف ماّدة اجلناايت وابلتايل تكون إانبة املستشار اجلبائي جائزة يف هذه احلالة. 

أنظار احملكمة اإلداريّة من طرف وزي املعروضة على  املطالبني  تتعّلق االستشارة  الدفاع عن  اجلبائيني يف  املالية ابلتساؤل عن دور املستشارين  ر 
لسنة    11من القانون عدد    2و  1من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية مبقتضى الفصلني    67و  57ابألداء لدى احملاكم وذلك على إثر تنقيح الفصلني  

يف    2006 احملامي  2006مارس    6املؤرّخ  إانبة  من  جعل  لألداء   الذي  اإلجباري  التوظيف  قرارات  على  ابالعرتاض  املتعّلقة  الدعاوى  يف  وجوبّية 
أوت    20املؤرّخ يف    2011لسنة    79من املرسوم عدد    2والدعاوى املتعّلقة ابسرتجاع مبالغ األداء الزائدة، ويف ظل تنصيص الفقرة األوىل من الفصل  

امي خيتّص دون سواه بنيابة األطراف على اختالف طبيعتهم القانونّية ومساعدهتم ابلنصح واالستشارة  املتعّلق بتنظيم مهنة احملاماة على أّن احمل  2011
املتعّلقة   القانونّية  لألحكام  طبقا  واإلداريّة  القضائّية  اهليئات  وسائر  احملاكم  لدى  عنهم  والدفاع  حّقهم  يف  اإلجراءات  مجيع  املدنّية  وإمتام  ابإلجراءات 

 ة واجلزائّية وتنصيص الفقرة اخلامسة من ذات الفصل على أن احملامي ميكنه متثيل املطالبني ابألداء لدى مصاحل اجلباية. والتجاريّة واجلبائيّ 
لقيام مبهامهم  ولقد أضافت الوزارة أّن الغرفة الوطنّية للمستشارين اجلبائيني أعلمتها ابلصعوابت اليت أصبح املستشارون اجلبائّيون يواجهوهنا عند ا

مارس    6املؤرّخ يف    2006لسنة    11احملاكم اليت تتوىل النظر يف النزاعات اجلبائّية نظرا ألّن البعض من احملاكم اجتهت، بعد صدور القانون عدد  لدى  
اليت يتجاوز فيها  املتعّلق بتنقيح بعض أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية، إىل عدم قبول إانبة املستشار اجلبائي يف نزاعات أساس األداء    2006

املتعّلق    2011أوت    20املؤرّخ يف    2011لسنة    79ألف دينار، كما اجتهت بعد صدور املرسوم عدد    25مبلغ األداء املوّظف أواملطلوب اسرتجاعه  
ألف    25ف أو املطلوب اسرتجاعه مبلغ  بتنظيم مهنة احملاماة إىل عدم قبول إانبة املستشار اجلبائي حىت يف النزاعات اليت مل يتجاوز فيها مبلغ األداء املوظّ 

 دينار وهو ما من شأنه أن يعدم كل دور للمستشارين اجلبائيني. 
املتعّلق   1960ديسمرب    14املؤرّخ يف    1960لسنة    34مع اإلشارة إىل أن الغرفة الوطنّية للمستشارين اجلبائيني متّسكت أبّن القانون عدد  

يني يعترب قانوان خاّصا أسند هلم مهّمة الدفاع على املطالبني ابألداء لدى احملاكم اليت تنظر يف النزاعات اجلبائّية، كما  ابملوافقة على مهنة املستشارين اجلبائ 
وال ابملرسوم عدد    2006مارس    6املؤرّخ يف    2006لسنة    11متّسكت أبّن العمل بذلك القانون ال يزال جاراي مبا أنّه مل يتّم تنقيحه ال ابلقانون عدد  

تنظر يف    2011أوت    20املؤرّخ يف    2011لسنة    79 اليت  احملاكم  لدى  املطالبني ابألداء  عن  الدفاع  اجلبائيني  للمستشارين  أنّه جيوز  إىل  وانتهت 
 النزاعات املتعّلقة أبساس األداء بقطع النظر عن املبلغ املتنازع حوله. 

برأيها حول دور املستشارين اجلبائيني يف الدفاع عن حقوق املطالبني ابألداء لدى  وتبعا ملا سبق عرضه طلبت الوزارة من احملكمة اإلداريّة مّدها  
ابسرتجاع مبالغ األداء احملاكم وفيما إذا كان من اجلائز إانبتهم يف الدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء والدعاوى املتعّلقة  

من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية، والدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على مقّررات سحب النظام التقديري   54و   53الزائدة املنصوص عليها ابلفصلني  
)سادسا( من جمّلة اجلباية احمللّية، ومطالب مراجعة املعلوم على العّقارات املبنّية واملعلوم على األراضي غري املبنّية املنصوص    44املنصوص عليها ابلفصل  

املنصوص عليها ابلفصل    34و  26ابلفصلني  عليها   اإللزام  املتعّلقة ابالعرتاض على بطاقات  احمللّية، والدعاوى  من جمّلة احملاسبة    27من حمّلة اجلباية 
 العمومّية، والقضااي املتعّلقة ابملخالفات اجلبائّية اجلزائّية. 

لتمثيل املطالب ابألداء مرتبط   املستشار اجلبائي  اقتضت إّن جواز إانبة  أنّه كّلما  ارتباطا وثيقا مبسألة وجوبّية إانبة احملامي من عدمها، ذلك 
ة على وجوبّية إانبة احملامي  النصوص القانونّية أّن إانبة احملامي وجوبّية فإّن ذلك حيول دون إانبة املستشار اجلبائي، يف املقابل إذا مل تنّص األحكام القانونيّ 

ّما أن ميّثل نفسه بنفسه أو أن ينيب عنه من ميثّله وذلك سواء أكان مستشارا جبائيّا أو حماميا حسب اختياره، ابلتايل فإّن فإّن املطالب ابألداء ميكنه إ 
كتسي جرائية واليت تجواز إانبة املستشار اجلبائي من عدمه مرتبط بوجوبّية إانبة احملامي من عدمها وذلك من منطلق أّن إانبة احملامي تعترب من املسائل اإل

 بدورها الصبغة اآلمرة. 
  14املؤرّخ يف    1960لسنة    34إّن قبول إانبة املستشار اجلبائي جتد أساسها من انحية يف الفقرة األوىل من الفصل األّول من القانون عدد  

شخاص املاديني الذين تقتضي مهنتهم املتعّلق ابملوافقة على املستشارين اجلبائيني واليت تنّص على ما يلي: "إّن مجيع الشركات أو األ  1960ديسمرب  
احملاكم   أو  اجلبائّية  اإلدارة  لدى  على حقوقهم  والدفاع  والنصائح  املساعدة  بيد  ومّدهم  املطلوبني  لفائدة  اجلبائّية  ابملوجبات  النوازل  القيام  يف  تبّت  اليت 

 26أو اثنويّة"، ومن انحية أخرى يف ما ورد ابملذّكرة املشرتكة عدد    اجلبائّية يعتربون كمستشارين جبائيني سواء أكان قيامهم بتلك املهنة بصفة أصلّية
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وأنّه  الصادرة عن وزارة املالية واليت تعّلقت مبوضوع متثيل ومساعدة املطالب ابألداء لدى مصاحل إدارة اجلباية، حيث اعتربت وزارة املالية    1991لسنة  
املتعّلق ابملوافقة على مهنة املستشار اجلبائي فإّن   1960ديسمرب    14املؤرّخ يف    1960ة  لسن  34تطبيقا ملقتضيات الفصل األّول من القانون عدد  

مصاحل اإلدارة    هؤالء يعتربون مؤّهلني للقيام لفائدة املطالب ابألداء بكل الشكليات اجلبائّية وهم مؤّهلني أيضا ملساعدهتم ونصحهم والدفاع عنهم لدى
ابلنزاعات اجلبائّية، وبناء عليه فإنّه تطبيقا للتشريع اجلاري به العمل فإّن احملامني واملستشارين اجلبائيني هم وحدهم املرّخص اجلبائّية ولدى احملاكم املتعّهدة  

 هلم لتمثيل املطالب ابألداء لدى اإلدارة اجلبائّية ولدى احملاكم. 
تغرّي ال املشرتكة  املذّكرة  العمل عند صدور هذه  به  اجلاري  التشريع  أّن  اجلبائّية سنة  غري  احلقوق واإلجراءات  حقا وذلك خاّصة بصدور جمّلة 

ينحصر  واليت كّرست وجوبّية إانبة احملامي يف بعض الدعاوى ذات الصبغة اجلبائّية، مضّيقة بذلك يف جمال تدّخل املستشار اجلبائي والذي أصبح   2000
وأهّم تضييق جملال تدّخل املستشار اجلبائي يف   .ة اليت ال تكون فيها إانبة احملامي وجوبّيةيف متثيل املطالبني ابألداء فقط يف الدعاوى ذات الصبغة اجلبائيّ 

والذي فرض وجوبّية إانبة   2006مارس  6املؤرّخ يف  2006لسنة  11جمال متثيل املطالبني ابألداء لدى احملاكم كان مبوجب تنقيح اجمللة ابلقانون عدد  
ات، اليت يتجاوز فيها مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أو املبلغ املطلوب اسرتجاعه احملامي يف النزاعات املتعّلقة ابألساس، واليت متّثل النصيب األكرب من النزاع

 مخسة وعشرين ألف دينار. 
حملاكم على وعلى إثر هذا التنقيح املدخل على جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية ابدرت التفقديّة العاّمة بوزارة العدل إبصدار منشور حتّث فيه ا

 شار اجلبائي يف الدعاوى اليت يتجاوز فيها مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أو املبلغ املطلوب اسرتجاعه مخسة وعشرين ألف دينار. عدم قبول نيابة املست
وب اسرتجاعه  وللوقوف عند مربّرات تكريس وجوبّية إانبة احملامي ابلنسبة للدعاوى اليت يتجاوز فيها مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أو املبلغ املطل

التقرير املشرتك بني جلنة املالية والتخطيط والتنمية اجلهويّة وجلنة التشريع العام والتنظ يم العام لإلدارة حول مخسة وعشرين ألف دينار يّتجه الرجوع إىل 
 ة يف ما يلي: مشروع قانون يتعّلق بتنقيح بعض أحكام جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية والذي تضّمن أّن هذه املربّرات تتمّثل خاصّ 

إطالق  - بعدم  التشريعي وذلك  التيسري  مبدأ  مراعاة  مع  لكن  املتقاضني  تكريسها قصد ضمان حقوق  إجرائّية مت  احملامي هي مسألة  إانبة 
أو   إجباراّي  املوّظف  األداء  مبلغ  فيها  يتجاوز  اليت  للنزاعات  ابلنسبة  إال  اجلبائّية  املاّدة  يف  احملامي  إانبة  وجوبّية  اسرتجاعه مخسة قاعدة  املطلوب  املبلغ 

 وعشرين ألف دينار. 
وأن اللجوء إىل املستشار اجلبائي ميثّل   %71.3اتضح خبصوص قرارات التوظيف اإلجباري املعرتض عليها أّن إانبة احملامي فيها متّثل نسبة   -

دو   %3.4نسبة   مباشرة  بصفة  الدعاوى  من  النوعّية  هذه  رفع  املطالبون ابألداء  توىل  نسبة  يف حني  وبلغت  اجلبائي  املستشار  أو  للمحامي  اللجوء  ن 
 . %25.3قضاايهم 

 مبلغا معّينا.  وقع االقتداء بنظام النزاعات املدنّية والتجاريّة العاديّة اليت تصبح فيها إانبة احملامي وجوبّية إذا كانت الدعوى املقّدرة تتجاوز -
ها إذا مل يتجاوز مبلغ األداء املوّظف إجباراي مقدارا معّينا حىت ميكن للمواطن أن يلجأ هذا القانون الذي يقّر نيابة احملامي الوجوبّية ال يقرّ  -

قانون   مبقتضى  تنظيمها  مت  اجلبائي  املستشار  مهنة  ألّن  اجلبائي،  املستشار  حقوق  وحيفظ  بنفسه  احملاكم  تعريف   1960ديسمرب    14إىل  مّت  وعندما 
اليت ميارسها آنذاك من مّد االستشارة يف املاّدة اجلبائّية إىل املواطنني وأيضا متثيلهم لدى احملاكم، فقانون  ذكر الوظائف 1960املستشار اجلبائي يف قانون 

تطّورت األمور خاّصة إبسناد االختصاص يف ماّدة النزاعات اجلبائّية إىل احملاكم االبتدائّية   1960كّرس واقعا استثنائّيا كان يف ذلك الزمن. ومنذ   1960
امي، لكن مهمة  حملكمة االبتدائّية الرتافع ال يكون إال ملن كان تكوينه وقانونه وأدبياته وتراتيب مهنته تسمح له ابلرتافع فمن الطبيعي أن يكون احملوأمام ا

  %3.1ستشار اجلبائي ال متّثل إال  املستشار اجلبائي كانت استثنائيا وبصفة مؤقّتة الرتافع لدى احملاكم بدليل أنّه أمام احملاكم القضااي اليت ميّثل فيها امل
جد فيها مستشار  فالواقع أيضا يبنّي هذه الطبيعة االستثنائّية بدليل أّن املستشار اجلبائي غري موجود يف تسع والايت، أي أكثر من ثلث الوالايت ال يو 

 جبائي وهلذا السبب مّت يف نطاق املنظومة العاّمة والقواعد العاّمة إقرار نيابة احملامي.
التنقيح الذي كّرس وجوبّية إانبة احملامي يف هذا الصنف من الدعاوى، فإنّه ال جيوز للمستشار اجلبائي مبدئيّ  التقييم هلذا  ا نيابة ومهما يكن 

للمقتضيااملطالب ابألداء عندما   تطبيقا  دينار  ألف  اسرتجاعه مخسة وعشرين  املطلوب  املبلغ  أو  إجباراّي  املوّظف  األداء  مبلغ  الواردة مبجلة  يتجاوز  ت 
القانون مل يرّتب    احلقوق واإلجراءات اجلبائّية، ولو أّن بعض احملاكم اجتهت حنو قبول نيابة املستشار اجلبائي حىت يف هذا الصنف من الدعاوى مبقولة أنّ 

 اسطة مستشار جبائّي. أي جزاء عن عدم احرتام مبدأ وجوبّية إانبة احملامي وبناء عليه ال ميكن رفض الدعوى شكال للقيام هبا بو 
إذا    إّن هذا املوقف الفقه قضائي حييلنا على إشكال قانوين يتعّلٌق ابجلزاء الذي ميكن أن يرتّتب عن عدم احرتام إجراء من اإلجراءات خاّصة

التونسي مل يتنّب وجوب ترتيب البطالن   كان هذا اإلجراء يتمّثل يف ضرورة القيام ابلدعوى عن طريق حمام. واملثري لالنتباه يف هذا اخلصوص هو أّن املشرّع
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من جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة على ما يلي: "يكون اإلجراء ابطال إذا نّص القانون على   14على كّل عيب يشوب اإلجراءات حيث نّص الفصل  
كمة أن تثريه من تلقاء نفسها. أّما خمالفة القواعد اليت هتّم بطالنه أو حصل مبوجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام اإلجراءات األساسّية وعلى احمل

ألصل". غري مصاحل اخلصوم الشخصّية فال يرتّتب عليها بطالن اإلجراء إال مىت نتج عنها ضرر للمتمّسك ابلبطالن وبشرط أن يثريه قبل اخلوض يف ا
الفصل   احملامي واجلز   14وتطبيقا ألحكام  إانبة  قرار  يف خصوص مسألة وجوبّية  التعقيب يف  اعتربت حمكمة  اإلجراء  احرتام هذه  املرتّتب عن عدم  اء 

 القاعدة املقّررة  مبدئّي وأّن للمحكمة أّن تقضي بعدم قبول االستناف املقام به بصفة فرديّة ودون إانبة حمام حىت ولو مل ينّص القانون على البطالن ألنّ 
 تتعّلق ابإلجراءات األساسّية. 
اعتمدته حمكمة التعقيب كّرسه فقه قضاء احملكمة اإلداريّة حيث اعتربت أّن عدم االستعانة مبحام لدى التعقيب يؤّدي إىل   نفس التوّجه الذي

من جمّلة احلقوق واإلجراءات جاءت   57من قانون احملكمة اإلداريّة، ولو أهّنا اعتربت وأّن أحكام الفصل  67رفض مطلب التعقيب شكال طبقا للفصل 
 تنّص صراحة على أّن االعرتاض على قرار التوظيف اإلجباري جيب أن حيّرر بواسطة حمام وإّنا اكتفت ابلتنصيص على أن تكون إانبة احملامي عاّمة ومل  

يف النزاع وتبنيه   تنظر  وجوبّية وهو ما ميكن أن يتحّقق سواء بتحرير عريضة الدعوة مباشرة من احملامي أو حبضور احملامي الحقا أمام احملكمة االبتدائّية اليت
 ملا جاء يف االعرتاض املقّدم مباشرة من منّوبه. 

ذلك أنّه وعندما كان   2006إّن التغيريات اليت طرأت على مهنة املستشار اجلبائي مل تقتصر على تنقيح جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية يف  
ا مهنة  بتأهيل  يتعّلق  قانون  اجلبائّيون ابنتظار صدور  املرسوم عدد  املستشارون  اجلبائي صدر   2011أوت    20املؤرّخ يف    2011لسنة    79ملستشار 

األطراف بنيابة  احملامي خيتّص دون سواه  أّن  التنصيص على  الثاين  األوىل من فصله  الفقرة  تضّمنت  احملاماة والذي  مهنة  بتنظيم  اختالف    املتعّلق  على 
وكّرست عدم جواز إانبة    1960لسنة    34 مقتضيات املرسوم نّقحت بصفة ضمنّية القانون عدد  طبيعتها القانونّية. وهو ما حدا ابلبعض إىل اعتبار أنّ 

لسنة   11قد نّقح مبوجب القانون عدد    1960لسنة    34املستشار اجلبائي يف كل الدعاوى ذات الصبغة اجلبائّية. كما اعترب البعض أّن القانون عدد  
 حلقوق واإلجراءات اجلبائّية. سالف الذكر والذي تعّلق بتنقيح جملة ا 2006

ميّثالن اإلطار القانوين ملمارسة مهنتني معيّنتني ومها مهنة املستشار   2011لسنة  79واملرسوم عدد  1960لسنة  34إّن كال من القانون عدد 
لدى   ابإلجراءات  املتعّلقة  للقواعد  تنقيحا  ميّثال  أن  األحوال  من  حبال  ميكن  وال  احملاماة،  ومهنة  النصوص  اجلبائي  اقتضت  ما  إذا  لذلك  تبعا  احملاكم، 

أن ينيب عنه من ميثّله، وإذا ما  القانونية املتعّلقة ابإلجراءات لدى احملاكم أّن نيابة احملامي غري وجوبّية فإّن القائم ابلدعوى إبمكانه إما القيام هبا بنفسه أو 
ذلك أن قانون مهنة املستشار اجلبائي خيّول هلذا األخري نيابة املطالبني ابألداء لدى    كانت الدعوى ذات صبغة جبائّية فله أّن ينيب عنه مستشارا جبائّيا

د التنصيص على أّن  احملاكم، كما أّن القوانني اإلجرائّية ال متنعه من ذلك وليس لقانون مهنة أخرى أّن حيرم هذا األخري من نيابة املطالب ابألداء جملرّ 
 راف دون سواه.احملامي هو من خيتّص بنيابة األط 

قوانني املهنة ولكن   ابلتايل فإّن جواز إانبة املستشار اجلبائي مرتبطة كما أسلفنا ارتباطا وثيقا بوجوبّية إانبة احملامي وهذه الوجوبّية ال حتّدد مبوجب
اإلشارة   تّتجه  اخلصوص  هذا  احملاكم. ويف  لدى  اإلجراءات  بتحديد  تتعّلق  اليت  اإلجرائّية  القوانني  تتعّلق ابإلجراءات  مبوجب  عاّمة  نصوص  إىل وجود 

سألة وتطّبق على مجيع الدعاوى يف غياب نّص خاص، ابإلضافة إىل وجود بعض النصوص اخلاّصة اليت تتعّلق ببعض الدعاوى واليت إذا ما تعّلقت مب
كما أّن النّص اخلاّص يقّدم على النّص العام يف كل   إجرائّية معينة فهي حتول دون تطبيق النّص العام، ذلك أّن النّص اخلاص يطّبق قبل النّص العام

اّصة فإنّه يتّم مسألة مت التعّرض إليها يف النص اخلاص، وابلتايل فإّن حتديد مدى وجوبّية إانبة احملامي حتّدد ابلنصوص اخلاّصة ويف غياب النصوص اخل
 الرجوع إىل النّص العام. 

فإّن النّص العام الذي ينظّم مسألة إجراءات القيام ابلدعوى عموما ومسألة وجوبّية إانبة احملامي بصفة   ابلرجوع إىل املنظومة القانونّية التونسّية
القانون عدد   املدرجة مبقتضى  املدنّية والتجاريّة  املرافعات  يتمّثل يف جمّلة  واملنّقحة ابلنصوص    1959أكتوبر    5املؤرّخ يف    1959لسنة    130خاّصة 

 .2010جويلية  5املؤرّخ يف  2010لسنة  36رها القانون عدد القانونّية الالحقة وآخ
كم املختّصة يتبنّي مبراجعة فصول جملة املرافعات املدنّية والتجاريّة أنّه مّت تقسيم إجراءات القيام ومباشرة الدعاوى حسب درجات التقاضي واحملا 

ء الثاين املتعّلق ابإلجراءات لدى حّكام النواحي على أّن الدعوى ترفع لدى قاضي  من اجمللة يف فقرته األوىل واملدرج ابجلز   43ابلنظر، فقد نّص الفصل  
اوى ذات الصبغة اجلبائّية الناحية بعريضة كتابية يسّلمها الطالب أو من ميثّله لكتابة احملكمة، ابلتايل تكون إانبة احملامي مبدئيّا غري وجوبّية ابلنسبة للدع

الناحية إال إذا نّصت املرفوعة أمام حّكام النواحي وت بعا لذلك تكون إانبة املستشار اجلبائي جائزة يف الدعاوى اجلبائّية اليت ختتّص ابلنظر فيها حماكم 
 النصوص اخلاّصة ببعض الدعاوى اجلبائّية على وجوبّية إانبة احملامي وعندها تصبح إانبة املستشار اجلبائي غري جائزة. 
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اجملّلة يف خصوص عدم وجوبّية إانبة احملامي يف الدعاوى املرفوعة أمام حّكام النواحي، فقد نّص   من  43على خالف ما نّص عليه الفصل  
إ  68الفصل   االبتدائّية  احملكمة  لدى  احملامي وجوبّية  "إانبة  يلي:  ما  على  االبتدائّية  احملاكم  لدى  املتعّلق ابإلجراءات  الثالث  ماّدة املدرج ابجلزء  ال يف 

على أّن الدعوى لدى احملكمة    69قّر احملامي يعترب مقرّا خمتارا ملنّوبه يف درجة التقاضي اليت هو انئب فيها"، كما أّكد الفصل  األحوال الشخصّية وم
 االبتدائّية ترفع بعريضة حيّررها حمامي الطالب.

املرفوعة أمام احملاكم االبتدائّية وتبعا لذلك فإّن إانبة املستشار  وبناء عليه فإّن إانبة احملامي تعترب وجوبّية ابلنسبة للدعاوى ذات الصبغة اجلبائّية   
هذه الدعاوى اجلبائي، عندما تكون الدعاوى ذات الصبغة اجلبائّية من اختصاص احملاكم االبتدائّية، غري جائزة إال إذا تضّمنت النصوص اخلاّصة ببعض  

 تنصيصا صرحيا على عدم وجوبّية إانبة احملامي. 
من اجملّلة واملدرج ابجلزء الرابع   130خرى فإّن إانبة احملامي تعترب وجوبّية ابلنسبة للطعن ابالستئناف أوابلتعقيب ذلك أّن الفصل  من انحية أ

ة االستئنافّية  احملكم   املتعّلق بطرق الطعن والباب األّول املتعّلق ابالستئناف نّص على أّن االستئناف يرفع بعريضة كتابّية حيّررها حمام عن الطاعن لكتابة
من اجملّلة واملدرج ابجلزء الرابع املتعّلق بطرق الطعن والباب الرابع املتعّلق ابلتعقيب ينّص على أّن الطعن ابلتعقيب يرفع  182ذات النظر، كما أن الفصل 

 بعريضة كتابّية يقّدمها حمام إىل كتابة احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه.  
ليت  ا ورد مبجّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة واليت متّثل النص العام واملصدر الرئيسي احملّدد لإلجراءات، فإّن الدعاوى اجلبائّية اابلتايل وتطبيقا مل 

اليت ترفع ى  ترفع أمام قاضي الناحية ميكن أن يباشرها الطالب بنفسه كما ميكنه أن ينيب مستشارا جبائّيا أو حماميا وذلك حسب اختياره، أّما الدعاو 
طعن ابالستئناف أوابلتعقيب أمام احملاكم االبتدائّية فإّن إانبة احملامي تعترب وجوبّية وهو ما يستبعد إمكانية إانبة املستشار اجلبائي، مع اإلشارة إىل أّن ال

 ي. عندما يتعّلق ابلدعاوى اجلبائّية يتم وجواب عن طريق حمام وال ميكن تبعا لذلك إانبة املستشار اجلبائ
رتبط ارتباطا وثيقا  بعد ما مت التعّرض إىل جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة واليت تنظّم مسألة وجوبّية إانبة احملامي ابلنسبة لكل الدعاوى واليت ت

ة يف خصوصها على حدة ذلك أن  جبواز إانبة املستشار اجلبائي، فإنّه سيتم التطّرق إىل كل دعوى من الدعاوى اليت طلبت الوزارة رأي احملكمة اإلداريّ 
إانبة املستشار  لكل دعوى من هذه الدعاوى النّص اخلاص الذي ينظّمها والذي يتطّرق إىل مسألة وجوبّية إانبة احملامي واليت تعترب احملّدد جلواز قبول  

 اجلبائي. 
لألداء   أّوال اإلجباري  التوظيف  قرارات  املتعّلقة ابالعرتاض على  الدعاوى  عليها :  املنصوص  الزائدة  األداء  مبالغ  املتعّلقة ابسرتجاع  والدعاوى 

 من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية:  54و 53ابلفصلني 
عدد   القانون  مبقتضى  الصادرة  اجلبائّية  واإلجراءات  احلقوق  جمّلة  إىل  ابلرجوع  يف    2000لسنة    82يتبنّي  املنّقحة   2000أوت    9املؤرّخ 

ابلنصو  عدد  واملتّممة  القانون  وآخرها  الالحقة  يف    2011لسنة    7ص  قرارات  2011ديسمرب    31املؤرّخ  على  ابالعرتاض  املتعّلقة  الدعاوى  أّن   ،
من اجملّلة اختصاص النظر   54التوظيف اإلجباري لألداء والدعاوى املتعّلقة ابسرتجاع مبالغ األداء الزائدة تندرج يف نزاعات األساس ولقد أسند الفصل  

اض على قرارات التوظيف  بتدائّيا إىل احملاكم االبتدائّية حيث نّص على ما يلي: "ختتّص احملاكم االبتدائّية ابلنظر ابتدائّيا يف الدعاوى املتعّلقة ابالعرت فيها ا 
 اإلجباري لألداء أواملتعّلقة ابسرتجاع األداء".

ّية أّن استئناف األحكام الصادرة عن احملكمة االبتدائّية يف الدعاوى من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائ  67من جهة أخرى فقد تضّمن الفصل  
ابلفصل   عليها  الفصل    54املنصوص  نّص  كما  ابلنظر،  هلا  الراجع  االسئناف  حمكمة  لدى  حماكم    69يتّم  عن  الصادرة  القرارات  تعقيب  أّن  على 

ملنصوص عليها ابلقانون األساسي املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة وابلقوانني اليت يتّم طبقا لإلجراءات ا  54االستئناف يف الدعاوى املنصوص عليها ابلفصل  
 تنّقحه وتتّممه.   

املتعّلقة ابلدعاوى   اإلجرائية  املتعّلقة ابملسائل  للقواعد  تطبيق  ينجّر عنه من  قد  االبتدائّية وما  احملاكم  االختصاص إىل  إسناد  لدى إّن  املرفوعة 
وص عليها مبجّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة على الدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء والدعاوى احملاكم االبتدائّية واملنص

دنّية والتجاريّة  من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية على أّن أحكام جمّلة املرافعات امل 56املتعّلقة ابسرتجاع مبالغ األداء الزائدة ترافق معه تنصيص الفصل 
ما مل تتعارض مع األحكام اخلاّصة الواردة ابجملّلة، وبناء عليه فإّن األحكام القانونّية املضّمنة ابلقسم    54تطّبق على الدعاوى املنصوص عليها ابلفصل  

ت لدى احملاكم االبتدائّية حتول دون تطبيق أحكام جملة  األّول من الباب األول من العنوان الثاين من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية واملتعّلق ابإلجراءا
جراءات اجلبائّية أحكاما املرافعات املدنّية والتجاريّة وال يتم اللجوء إىل أحكام اجملّلة سالفة الذكر إال يف احلاالت اليت مل تتضّمن فيها جملة احلقوق واإل

 خاّصة. 
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دعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء والدعاوى املتعّلقة ابسرتجاع يف ما يتعّلق جبواز إانبة املستشار اجلبائي يف ال
الفصل   من  األوىل  الفقرة  أّن  إىل  اإلشارة  عدمها، جتدر  من  احملامي  إانبة  بيّنا مبسألة وجوبّية  كما  واملرتبطة  الزائدة  األداء  احلقوق   57مبالغ  جمّلة  من 

  25 على أّن إانبة احملامي تكون وجوبّية يف الطور االبتدائي إذا جتاوز مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أو املبلغ املطلوب اسرتجاعه  واإلجراءات اجلبائّية تنصّ 
 ألف دينار.  

وّظف إجباراّي أو من اجملّلة على أّن إانبة احملامي يف االستئناف تكون وجوبّية إذا جتاوز مبلغ األداء امل  67كما نّصت الفقرة األخرية من الفصل  
فقد نّص على أّن تعقيب القرارات الصادرة عن حماكم االستئناف يف الدعاوى   69املبلغ املطلوب اسرتجاعه مخسة وعشرون ألف دينار، أّما الفصل  

 وانني اليت تنّقحه وتتّممه. يتّم طبقا لإلجراءات املنصوص عليها ابلقانون األساسي املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة وابلق 54املنصوص عليها ابلفصل 
ابلقانون األساسي عدد املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة املنّقح واملتّمم    1972املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40يتبنّي ابلرجوع إىل القانون عدد  

الفصل    2011جانفي    3املؤرّخ يف    2011لسنة    2 إىل  املتعّلق ابل  67وخاّصة  الرابع  املدرج ابلباب  لدى منه  الطعن ابلتعقيب  أّن  طعن ابلتعقيب 
األداء املوّظف احملكمة اإلداريّة يرفع مبقتضى مطلب حيّرره حمام لدى التعقيب وتكون بذلك إانبة احملامي وجوبّية عند الطعن ابلتعقيب مهما كان مبلغ  

 إجباراّي أو املبلغ املطلوب اسرتجاعه. 
اجلبائي تكون غري جائزة يف الدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء وبناء على ما سبق بيانه فإّن إانبة املستشار  

و املبلغ املطلوب اسرتجاعه والدعاوى املتعّلقة ابسرتجاع مبالغ األداء الزائدة يف الطورين االبتدائي واالستئنايف عندما يتجاوز مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أ
  25ورة أّن إانبة احملامي يف هذه الصور تكون وجوبّية، أّما إذا مل يتجاوز مبلغ األداء املوّظف إجباراّي أو املبلغ املطلوب اسرتجاعه  ألف دينار، ضر   25

ه فإّما أن يكون  تيار ألف دينار فإّن إانبة احملامي تكون غري وجوبّية وميكن تبعا لذلك للمطالب ابألداء إّما متثيل نفسه بنفسه أو إانبة من ميثّله حسب اخ
 مستشارا جبائّيا أو حماميا. 

املوّظف إجباراّي أو تعترب غري جائزة وذلك مهما كان مبلغ األداء  الطعن ابلتعقيب  املستشار اجلبائي يف  أّن إانبة  املبلغ   هذا مع اإلشارة إىل 
املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة املنّقح واملتّمم   1972 أّول جوان  املؤرّخ يف  1972لسنة    40من القانون عدد    67املطلوب اسرتجاعه تطبيقا ملا ورد ابلفصل  

 الذي نّص على وجوبّية إانبة حمام يكون مرمّسا لدى التعقيب.  2011جانفي  3املؤرّخ يف  2011لسنة  2ابلقانون األساسي عدد 
الفصل   نّص  احملامي    57ولئن  إانبة  على وجوبّية  اجلبائّية  واإلجراءات  احلقوق  املبلغ من جملة  أو  إجباراّي  املوّظف  األداء  مبلغ  يتجاوز  عندما 

ألف دينار، فإّن فقه القضاء يف بعض القرارات اجته حنو تكريس صّحة إجراءات القيام وقبول االعرتاض شكال عند القيام به    25املطلوب اسرتجاعه  
أ املوّظف إجباراّي  اليت جتاوز فيها مبلغ األداء  الصورة  املطلوب اسرتجاعه  دون إانبة حمام ويف  املبلغ  ألف دينار )قرار استئنايف جبائي صادر عن   25و 

 (. 2008جويلية  12بتاريخ  5254حمكمة االستئناف بتونس عدد 
)سادسا( من جمّلة الضريبة على دخل    44اثنيا: الدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على مقّررات سحب النظام التقديري املنصوص عليها ابلفصل  

 الطبيعيني والضريبة على الشركات:األشخاص 
املؤرّخ يف   1989لسنة    114يتبنّي ابلرجوع إىل جمّلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات الصادرة ابلقانون عدد  

)سادسا( أّن النظام التقديري   44وخاّصة الفصل    2011ديسمرب    31املؤرّخ يف    2011لسنة    7املنّقحة واملتّممة ابلقانون عدد    1989ديسمرب    30
طبقا لإلجراءات  يتّم سحبه مبقتضى قرار معّلل من وزير املالية أو من فّوض له وزير املالية يف ذلك وميكن للمطالب ابألداء االعرتاض على مقّرر السحب  

 املتعّلقة بقرار التوظيف اإلجباري لألداء. 
الفصل   مقتضيات  خالل  أنّ   44ومن  يتبنّي  التقديري )سادسا(  النظام  مقّررات سحب  على  ابالعرتاض  املتعّلقة  الدعاوى  يتّم ختصيص  مل  ه 

املتعّلقة ابالعرتاض   إبجراءات خاّصة وإّّنا مّتت اإلحالة يف خصوصها إىل جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية وابلتحديد إىل اإلجراءات املتعّلقة ابلدعاوى
 واليت مت التعّرض إليها يف الفقرة السابقة.  على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء

ذلك أن  غري أّن اإلحالة إىل اإلجراءات املتعّلقة ابلدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ال ختلو من اإلشكاالت  
ابلر  السابقة  الفقرة  يف  بّينا  كما  حتّدد  عدمها  من  احملامي  إانبة  وجوبّية  حتديد  املتعّلقة مسألة  للدعاوى  ابلنسبة  إجباراّي  املوّظف  األداء  مبلغ  إىل  جوع 

اض على مقّررات ابالعرتاض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ولسائل أن يتساءل عن مسألة وجوبّية إانبة احملامي ابلنسبة للدعاوى املتعّلقة ابالعرت 
سحب النظام التقديري ال يتوفّر على مبلغ معنّي ميّكننا من حتديد مسألة وجوبّية إانبة احملامي   سحب النظام التقديري واملعيار املعتمد خاّصة وأن مقّرر

 من عدمها واليت هلا أتثري على جواز إانبة املستشار اجلبائي من عدمها. 
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رقم املعامالت ابلنسبة للدعاوى املتعّلقة  ولئن كانت املسألة مرتوكة إىل اجتهاد القضاة املتعّهدين ابلنزاعات فإنه ميكن حلّل هذا اإلشكال اعتماد 
ألف دينار ومت سحب النظام التقديري فإّن الدعاوى املتعّلقة    25ابالعرتاض على مقّررات سحب النظام التقديري، فإذا ما جتاوز رقم املعامالت مبلغ الـ

واإلستئنايف ويف التعقيب تطبيقا للمقتضيات الواردة بكل من جمّلة احلقوق ابالعرتاض على هذا املقّرر تكون فيها إانبة احملامي وجوبّية يف الطور االبتدائي  
املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة وتبعا لذلك فال ميكن يف هذه الصور أن تتّم    1972املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40واإلجراءات اجلبائّية والقانون عدد  

 إانبة املستشار اجلبائي. 
يتجاوز رق إذا مل  الـأّما  املعامالت مبلغ  املتعّلقة    25م  الدعاوى  املستشار اجلبائي يف  التقديري، فإنّه ميكن إانبة  النظام  دينار ومّت سحب  ألف 

التعقيب  ابالعرتاض على قرار السحب ولكن فقط يف الطورين االبتدائي واالستئنايف فحسب ودون الطعن ابلتعقيب والذي تبقى فيه إانبة احملامي لدى  
  كّل احلاالت ومهما كان رقم املعامالت. وجوبّية يف 

عليها ابلفصلني   املنصوص  املبنّية  األراضي غري  واملعلوم على  املبنّية  العّقارات  املعلوم على  مراجعة  اجلباية    34و    26اثلثا: مطالب  من جمّلة 
 احمللّية: 

  1997فيفري    3املؤرّخ يف    1997لسنة    11ى القانون عدد  من جملة اجلباية احمللّية الصادرة مبقتض  26يتبنّي ابلرجوع إىل مقتضيات الفصل  
، أّن املطالب ابملعلوم على العّقارات املبنّية  2008ديسمرب    22املؤرّخ يف    2008لسنة    77املنّقحة واملتّممة ابلنصوص الالحقة وخاّصة القانون عدد  

من ذات اجملّلة   25و 24أنّه تقّدم إىل جلنة املراجعة املنصوص عليها ابلفصلني  ميكنه طلب مراجعته لدى حمكمة الناحية املختّصة ترابيّا وذلك بعد إثبات
 ابعرتاض. 

املستوى جتدر اإلشارة إىل أن أحكام جملة اجملبا املراجعة، ويف هذا  يتقّدم ابعرتاض إىل جلنة  أّن  املطالب ابملعلوم جيب  احمللّية مل ابلتايل فإّن  ية 
بواسطة حمام وبناء عليه فإّن املطالب ابألداء ميكنه تقدي املطلب إّما بنفسه أو إانبة من يباشر إجراءات تقدي االعرتاض  تشرتط أن يتّم تقدي املطلب  

 للجنة والذي ميكن أن يكون مستشارا جبائّيا أو حماميا حسب اختياره. 
ي طلب مراجعة املعلوم إىل حمكمة الناحية املختّصة ترابّيا واليت  وبعد أن تتوىّل جلنة املراجعة النظر يف االعرتاض فإّن املطالب ابألداء ميكنه تقد

مّكن من حتديد مدى  تصدر حكما هنائّيا، ويف هذا اخلصوص فإّن أحكام جمّلة اجلباية احمللّية مل تتطّرق إىل مسألة وجوبّية إانبة احملامي من عدمها حىت نت
يف مسألة تقدي طلب املراجعة لدى حمكمة الناحية، ويف غياب تنصيص النص اخلاص واملتمّثل يف   جواز إانبة املستشار اجلبائي لتمثيل املطالب ابألداء

منها كما أسلفنا    43تضى الفصل  جملة اجلباية احمللّية على املسألة فإنّه من املّتجه تطبيق النّص العام واملتمّثل يف جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة، حيث اق
 لدى قاضي الناحية مبقتضى عريضة كتابّية يسّلمها الطالب أومن ميثّله لكتابة احملكمة.  أّن الدعوى ترفع

املشار إليه أّن إانبة احملامي غري وجوبّية وابلتايل ميكن للمطالب ابألداء أن ينيب مستشارا جبائيّا لتقدي   43يتبنّي من خالل مقتضيات الفصل  
من ذات اجملّلة تضّمن التنصيص على ما يلي: "حيضر اخلصوم أبنفسهم أو بواسطة حمام لدى حاكم    49الفصل  مطلب املراجعة حملكمة الناحية، غري أّن  

النازلة تطرح وإذا مل حي ضر املطلوب بعد بلوغ الناحية يف اليوم املعنّي ابالستدعاء أو املّتفق عليه بينهم وإذا مل حيضر الطالب بنفسه أوبواسطة حمام فإّن 
 بنفسه أو بواسطة حمام فإنّه حيكم يف النازلة كما لو كان حاضرا". االستدعاء إليه 

من جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة على وجوب احلضور شخصّيا أو بواسطة حمام ال ميكن أن يؤّول على أّن تقدي    49إّن تنصيص الفصل  
اعد اإلجرائّية املطّبقة على الدعاوى املقّدمة لدى حماكم الناحية تقتضي عدم  طلب املراجعة لدى حمكمة الناحية جيب أن يتّم بواسطة حمام ذلك أّن القو 

مع ضرورة احلرص  وجوبّية إانبة احملامي وتبعا لذلك فإن املستشار اجلبائي ميكنه أن ينوب املطالب ابملعلوم يف تقدي طلب املراجعة لدى حمكمة الناحية  
 املعنّي ابالستدعاء ضرورة أّن عدم حضوره قد يؤّدي إىل طرح القضّية.  على أن حيضر املطالب ابملعلوم بنفسه يف اليوم

من جملة اجلباية احمللّية التنصيص على أّن حمكمة الناحية عندما تنظر يف طلب املراجعة املقّدم هلا تصدر    26تتضّمن الفقرة األخرية من الفصل  
طرق الطعن يف هذا احلكم النهائي، ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنّه ميكن الطعن يف هذا  حكما هنائيّا، غري أّن بقية أحكام اجمللة مل تتطّرق ملسألة  

املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40من القانون عدد    11احلكم النهائي ابلتعقيب أمام احملكمة اإلداريّة تطبيقا ملقتضيات املطّة األوىل من الفصل  
 اليت تنّص على ما يلي: "تنظر احملكمة اإلداريّة تعقيبّيا يف:   املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة 1972

ّية املتعّلقة  الطعن املوّجه ضد األحكام النهائّية املتعّلقة بتوظيف األداءات واملعاليم الراجعة للدولة واجلماعات احمللّية وكذلك األحكام النهائ -
 ابسرتجاع تلك األداءات واملعاليم." 
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إلشارة إىل أّن إانبة املستشار اجلبائي تبقى غري جائزة عند تعّهد احملكمة اإلداريّة ابلنظر تعقيبيّا يف الطعن املوّجه للحكم  ويف هذا املستوى جتدر ا
 1972املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40من القانون عدد    67النهائي الصادر عن حماكم الناحية وذلك تطبيقا ملا ورد ابلفقرة األوىل من الفصل  

 تعّلق ابحملكمة اإلداريّة. امل
املتعّلقة    29إىل    7على أّن الفصول من    34من انحية أخرى ويف خصوص طلب مراجعة املعلوم على األراضي غري املبنّية فقد نّص الفصل  

املبنّية، وبناء عليه وتطبيقا ملا ورد هبذه ابالستخالص والواجبات واملراقبة ومعاينة املخالفات والنزاعات والعقوابت تطّبق على املعلوم على األراضي غري  
املعلوم مراجعة  مطالب  تقدي  الناحية يف خصوص  ولدى حمكمة  املراجعة  جلنة  لدى  اإلجراءات  مباشرة  إبمكانه  اجلبائي  املستشار  فإّن  على   الفصول 

 تعقيب لدى احملكمة اإلداريّة يف احلكم النهائي الصادر يف املسألة. األراضي غري املبنّية، وال ميكنه نيابة املطالب ابملعلوم عندما يتعّلق األمر ابلطعن ابل
 من جمّلة احملاسبة العمومّية:  27: الدعاوى املتعّلقة ابالعرتاض على بطاقات اإللزام املنصوص عليها ابلفصل  رابعا

 1973ديسمرب    31املؤرّخ يف    1973لسنة    81من جمّلة احملاسبة العمومّية، الصادرة مبقتضى القانون عدد    27يتبنّي ابلرجوع إىل الفصل  
، أّن االعرتاض على بطاقة اإللزام يرفع لدى  2011ديسمرب    31املؤرّخ يف    2011لسنة    7املنّقحة واملتّممة ابلنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  

هنائّيا ال ميكن الطعن فيه إال بطريقة التعقيب لدى احملكمة  حمكمة االستئناف اليت يوجد بدائرهتا املكتب الصادرة عنه بطاقة اإللزام واليت تصدر حكما  
املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة الذي ينّص على ما    1972املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40من القانون عدد    11اإلداريّة تطبيقا ملقتضيات الفصل  

 يلي: "تنظر احملكمة اإلداريّة تعقيبيّا يف: 
املوّجه ضد األحك  - النهائّية املتعّلقة  الطعن  بتوظيف األداءات واملعاليم الراجعة للدولة واجلماعات احمللّية وكذلك األحكام  املتعّلقة  النهائّية  ام 

 ابسرتجاع تلك األداءات واملعاليم. 
ديون الدولة واجلماعات   الطعن املوّجه ضد األحكام النهائّية الصادرة يف شأن مطلب االعرتاض على البطاقات التنفيذيّة املتعّلقة ابستخالص -

 احمللّية واملؤّسسات العمومّية املخّول هلا قانوان استخالص ديوهنا مبقتضى بطاقات تنفيذيّة". 
من جملة احملاسبة العمومّية اليت تضّمنت وأّن اعتماد احملامني يف مثل  هذه القضااي ليس وجوبّيا    27وتطبيقا ملا ورد ابلفقرة الثالثة من الفصل  

كنة عند  بة املستشار اجلبائي ممكنة عندما تنظر حمكمة االستئناف يف االعرتاض على بطاقة اإللزام، غري أّن إانبة املستشار اجلبائي تبقى غري ممفإّن إان
 67رة األوىل من الفصل  تعّهد احملكمة اإلداريّة ابلنظر تعقيبّيا يف الطعن املوّجه للحكم النهائي الصادر عن حمكمة االستئناف وذلك تطبيقا ملا ورد ابلفق

املتعّلق ابحملكمة اإلداريّة اليت تنّص على ما يلي: "يرفع الطعن ابلتعقيب يف الصور   1972املؤرّخ يف أّول جوان    1972لسنة    40من القانون عدد  
 املنصوص عليها هبذا القانون مبقتضى مطلب حيّرره حمام لدى التعقيب ...". 

 الفات اجلبائّية اجلزائّية: : القضااي املتعّلقة ابملخ خامسا
عدد   ابلقانون  الصادرة  اجلبائّية  واإلجراءات  احلقوق  جمّلة  إىل  ابلرجوع  يف    2000لسنة    82يتبنّي  واملتّممة    2000أوت    9املؤرّخ  املنّقحة 

املدرجة ابلباب   80إىل    70موضوع الفصول من  ، أّن املخالفات اجلبائّية اجلزائّية مثّلت  2011ديسمرب    31املؤرّخ يف    2011لسنة    7ابلقانون عدد  
امل  الثاين  والقسم  اجلزائّية  اجلبائّية  املخالفات  مبعاينة  املتعّلق  األّول  القسم  تضّمن  والذي  اجلبائّية  ابلنزاعات  املتعّلق  املخالفات الثاين  تتّبع  تعّلق إبجراءات 

 اجلبائّية اجلزائّية وتسويتها. 
لى أّن احملاكم االبتدائّية ختتّص ابلنظر ابتدائيّا يف مجيع القضااي املتعّلقة ابملخالفات اجلبائّية اجلزائّية املنصوص  من اجمللة ع  77ولقد نّص الفصل  

كانّية  لفصل يف مسألة إمعليها ابجملّلة، من جهة أخرى يتبنّي ابلرجوع إىل ابقي فصول اجملّلة أهّنا مل تتطّرق ملسألة وجوبّية إانبة احملامي من عدمها وذلك ل
الصادرة ابلق  تتّبعها مبدئّيا وفقا ألحكام جملة اإلجراءات اجلزائّية  يتّم  املستشار اجلبائي. واملخالفات اجلبائّية اجلزائّية    1968لسنة    23انون عدد  إانبة 

يف   عدد    1968جويلية    24املؤرّخ  املرسوم  وآخرها  الالحقة  ابلنصوص  واملتّممة  ويف  2011أكتوبر    22يف  املؤرّخ    2011لسنة    106املنّقحة   ،
من اجمللة يف فقرته األخرية على ما يلي: "واإلستعانة مبحام وجوبّية أمام احملكمة االبتدائّية عندما   141خصوص وجوبّية إانبة احملامي فقد نّص الفصل  

ت وجوبّية احملامي فقط يف ماّدة اجلناايت وتبعا لذلك فإّن  تنظر يف اجلناايت وكذلك أمام الدائرة اجلنائّية مبحكمة االستئناف..."، ابلتايل فإّن اجمللة كّرس
ة اجلزائّية تبقى جائزة تطبيقا  إانبة احملامي تبقى غري وجوبّية ابلنسبة للجنح واملخالفات وابلتايل فإّن إانبة املستشار اجلبائي يف ما يتعّلق ابملخالفات اجلبائيّ 

 ملا ورد مبجلة اإلجراءات اجلزائّية.
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 هذا املستوى هو أّن املخالفات اجلبائّية ميكن أن تكون إما خمالفات جبائّية ذات صبغة إداريّة وهي خمالفات تؤّدي إىل توظيف واملالحظ يف
  وجب العقوابت خطااي جبائّية وختضع إىل القواعد واإلجراءات املعمول هبا يف ماّدة التوظيف االجباري أو أن تكون خمالفات جبائّية جزائّية واليت تست 

 املالية والبدنّية. 
من اجملّلة يف خصوص الفرق بني اخلطااي اجلبائّية واخلطااي اجلزائّية فاعترب أّن ما    80ولقد طرح السؤال على وزير املالية مبناسبة مناقشة الفصل  

لعقوابت اجلبائّية اإلداريّة اليت ال تستوجب حترير  حيّدد طبيعة املخالفات هو طرق معاينتها وتتّبعها واحملاكم املتعّهدة هبا لذلك مّت ختصيص الباب األّول ل
الثاين فه ي تعاين مبحضر ويتّم  حمضر يف شأهنا واليت تتم معاينتها وتتّبعها طبقا إلجراءات التوظيف املتعّلقة أبساس األداء أّما العقوابت الواردة ابلباب 

 تتبعها لدى احملاكم اجلزائّية. 
فإّن القواعد واإلجراءات املعمول هبا هي نفس القواعد واإلجراءات املّتبعة يف خصوص االعرتاض على قرارات    ابلتايل فإذا كانت اخلطية جبائّية

طّية املوّظف فإذا ما  التوظيف اإلجباري واملشار إليها يف الفقرة األوىل )أّوال( ويف ما يتعّلق جبواز إانبة املستشار اجلبائي فإّن ذلك حمّدد حسب مبلغ اخل
  25ز املبلغ الـ  ألف دينار فإّن إانبة احملامي تكون وجوبّية وال جيوز إانبة املستشار اجلبائي يف الطورين االبتدائي واالستئنايف، أّما إذا مل يتجاو   25  جتاوز الـ

املستشار اجلبائي لتمثيل املطالب ابخلطية  ألف دينار فإنّه جيوز إانبة املستشار اجلبائي يف الطورين االبتدائي واالستئنايف أّما الطعن ابلتعقيب فال جيوز إانبة
على وجوبّية احملامي إال يف   فيه. أّما إذا كانت اخلطّية جزائّية فإّن تتبعها يتّم طبقا لإلجراءات والقواعد املسطّرة مبجّلة اإلجراءات اجلزائّية واليت مل تنصّ 

 ذه احلالة. ماّدة اجلناايت وابلتايل تكون إانبة املستشار اجلبائي جائزة يف ه
 

الفصل األّول من املرسوم عدد    2012جويلية    3املؤرخ يف    496عدد    الرأي مارس    14املؤرّخ يف    2011لسنة    13حول تطبيق أحكام 
 .2011ماي  31املؤرّخ يف  2011لسنة  47املتعّلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما ت تنقيحه وإمتامه ابملرسوم عدد  2011
 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية. طالبة االستشارة: اجلهة 

 املادة: عدالة انتقالية. 
 املكتسبة   األموال  إخراج  -إرث  -الدائنني  حقوق  -التونسية  للجمهورية  السابق  الرئيس  -وعقارية  منقولة  وممتلكات  أموال  مصادرة  املفاتيح:

 .املصادرة دائرة من شرعية بطريقة
 املبادئ: 

 من  جزءا  مبدئيا  تكون   ال  وغّلته  اإلرث  عائدات  أنّ   اعتبار  إىل  يؤول  ما   وهو  هبا،  واختالطه  للوارث  املالية  الذّمة  يف  ابندماجه  ينتهي"  اإلرث"  إنّ    -  
 املصادرة.  دائرة من إخراجه املزمع اإلرث

  إرادته   عن  خارج  بفعل  إليه  انتقل  وإّنا  ابملصادرة  املستهدف  الشخص   قبل  من  فعال  يكتسب  مل  أبنه  مربّرا  يكون   املصادرة  دائرة  من  االرث  اخراج  إن   -
  ضيقا   أتويال  يؤول  استثناءا  2011  لسنة  13  عدد  املرسوم  من  األول  الفصل  معىن  على  املصادرة  دائرة  من  اإلرث  اخراج  بذلك  ليكون (  الوفاة)
 .له تطبيقية  صورة واعتباره فيه التوّسع جيوز ال

 أموال   مبصادرة  املتعّلق  2011  مارس  14  يف  املؤرّخ  2011  لسنة  13  عدد   املرسوم  من  األّول  الفصل  تطبيق  بكيفية  املاثلة  اإلستشارة  تتعّلق
 مجيع   إصداره،  اتريخ  ويف  املرسوم  هبذا  عليها  املنصوص  الشروط  وفق   التونسية   الدولة  لفائدة  تصادر"    أنّه  على  ينصّ   الذي  وعقارية  منقولة  وممتلكات

 احلاج   بن  محدة  احلاج  بن  العابدين  زين  التونسية  للجمهورية  السابق  للرئيس  والراجعة  1987  نوفمرب  7  بعد  املكتسبة  واحلقوق  والعقارية  املنقولة  األموال
  على  حصوهلم  يثبت  قد   ممن   وغريهم  املرسوم  هبذا  امللحقة  ابلقائمة  املبينني  األشخاص  وبقية  الطرابلسي  رحومة  بن  حممد  بنت  ليلى  وزوجته  علي   بن  حسن
 . األشخاص  أبولئك عالقتهم جراء حقوق أو عقارية أو منقولة أموال

 ذلك   يتم  أن   على  2011  جانفي  14  قبل  املرتتبة  بديوهنم  ابلوفاء  املطالبة  يف  الدائنني  حقوق  من  املرسوم  هذا  مبقتضى  املقررة  املصادرة  متس  وال
 ." املرسوم هذا أبحكام احملددة اإلجراءات وفق

  األموال   املصادرة  تشمل  وال:"يلي  ما  على  تنصّ   2011  ماي  31  يف  املؤرخ  2011  لسنة  47  عدد  املرسوم  مبقتضى  اثنية  فقرة  أضيفت  وقد
  مت   ما  حدود  يف  وذلك  التاريخ  هذا  قبل  هلا  املورث  ملكية  الوارث  يثبت  أن   شرط  1987  نوفمرب  7  بعد  املنجر  اإلرث  بوجه  املكتسبة  والعقارية  املنقولة

 ." اجلباية إدارة لدى به التصريح
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 : التالية األسئلة إىل املستشرية اجلهة ترمجتها التطبيقية الصعوابت من مجلة الذكر آنفة اجلديدة الفقرة أاثرت وقد
  ؟2011 ماي 31 يف املؤرّخ 2011 لسنة 13 عدد ابملرسوم املقصود لإلرث القانوين املفهوم هو ما: أّوال
  نوفمرب  7  قبل  للموّرث  ملكيته  تثبت  الذي  اإلرث  املصادرة  دائرة  من  خيرج  استثناء  أعاله  املذكورة  الثالثة   الفقرة  مقتضيات  متّثل   هل:  اثنيا 

 له؟  تطبيقية صورة ميّثل أنّه أم اجلباية لدائرة به التصريح متّ  ما حدود ويف 1987
 واإلستثمار؟  التوظيف عن املرتتّبة وغّلته املالية عائداته إىل ميتدّ  ذلك إنّ  أم املصادرة دائرة من وحسب اإلرث يستثىن هل: اثلثا
  هذا   بغري  اكتسابه  متّ   ما   بشرعية  للتمّسك  أمواهلم  املصادرة  أمام  اجملال  املصادرة  نطاق  من  األموال   إلخراج  االرث  مفهوم  إعتماد  يفتح  هل:  رابعا 

 ابملصادرة؟ املشمولة األموال ضمن رأسا يدخل والقانوين التقين مبفهومه اإلرث عن خرج ما كلّ   أنّ  أم( اإلرث) الوجه
 حقيقة  على  للوقوف  املوّرث  خّلفها  اليّت   الرتكات  تقدير  إىل  اإللتجاء  حتمية  املصادرة  من  املستثناة  األموال  يف  البحث  عند  يتوّجب  هل:  خامسا

 مورّثه؟ وفاة حتّقق اتريخ يف  أمواله املصادرة للشخص  الرّاجع املناب
 وتتناول   املذكور،  ابملرسوم  املقصود  لإلرث  القانوين  املفهوم  حول  األوىل  تتمحور.  أساسيتني  إشكاليتني  صلب   املطروحة  األسئلة  جتميع  يّتجه

  هبا   يستأنس  تطبيقية  صورة  أم  تطبيقه   يف  يتوّسع  وال  يؤّول  ال  استثناء  ميّثل  كان   ما  وإذا  املصادرة  دائرة  من   اإلرث  إخراج  من  املشرّع  مقصد  كشف  الثانية
 . املصادرة دائرة من شرعية بطريقة املكتسبة األموال إلخراج

  2011 لسنة 13 عدد ابملرسوم املقصود لإلرث القانوين املفهوم
 أنّ   على  منها  85  الفصل  وينصّ   الشخصية  األحوال  جمّلة  من  التاسع  الكتاب  صلب  ومنظّمة  التونسي  القانون   يف  مألوفة  قانونية  مؤّسسة  اإلرث

 األحياء   بني  واكتساهبا  امللكية  النتقال  القانونية  الطريقة  هو  اإلرث  يكون   وعليه،"  بعده   الوارث  حياة  وبتحقق  حكما  ولو  املوّرث  مبوت  اإلرث  يستحقّ "
 .الذكر آنف التاسع ابلكتاب عليها املنصوص القواعد حسب واألموات

 أحكام  حسب  احملدد  الوارث  ملناب  واملوافق  للموّرث  املالية  الذمة  يف  خيّصص   الذي  اجلزء   على  يقتصر  لإلرث  القانوين  املفهوم  فانّ   وعليه،
 اعتبار   إىل  يؤول  ما  وهو  هبا،  واختالطه  للوارث  املالية  الذّمة  يف  ابندماجه  ينتهي"  اإلرث"  فإنّ   وابلتايل.  املورث  بوفاة  ويتحقق  أعاله  املبني  التاسع  الكتاب

 . 2011 لسنة 13 عدد ابملرسوم عليها املنصوص املصادرة  دائرة من إخراجه املزمع اإلرث  من جزءا مبدئيا  تكون ال وغّلته اإلرث عائدات أنّ 
  عن  املرتتّبة  وغّلته  عائداته  من  املتأتية  األموال  ليشمل  ميتدّ   ال   اإلرث  مفهوم  أنّ   على  تنصّ   املقارنة  الّتشريعات  أنّ   إىل  اجملال  هذا  يف  اإلشارة  وجتدر

 . امللّوثة  األموال بقية عن عزهلا أمكن مىت إالّ  أمواله، املصادرة بذّمة  الختالطها املصادرة دائرة من اخراجها ميكن ال وابلتايل واالستثمار التوظيف
التصريح به لدى إدارة  على أّن إخراج اإلرث من دائرة املصادرة يكون يف حدود ما متّ  2011لسنة  47كما مّت التنصيص صلب املرسوم عدد 

مورثه يصبح غري ذي اجلباية لذا فإّن تقدير الرتكات اليّت خّلفها املوّرث للوقوف على حقيقة املناب الراجع للشخص املصادرة أمواله يف اتريخ حتقق وفاة   
 ن جمال املصادرة. جدوى. إذ يكفي الرجوع إىل التصاريح املودعة لدى إدارة اجلباية ملعرفة اإلرث الذي يتّم إخراجه م

            
 إلخراج  هبا يستأنس تطبيقية صورة أم تطبيقه يف يتوّسع وال يؤّول ال استثناء ميّثل كان   ما وإذا املصادرة دائرة  من اإلرث إخراج من املشرّع مقصد

 : املصادرة دائرة من شرعية بطريقة املكتسبة األموال
  جمّلة  من  532  ابلفصل  الوارد  النحو  على   النصّ   استقراء  يتوجب  فانه  املصادرة  دائرة  من   اإلرث   اخراج   من  املشرّع  مقصد  على   للوقوف

  واضع   ومراد  االستعمال  وعرف  الّلغة  وضع  حبسب  عبارته  تقتضيه  الذي  املعىن  إالّ   حيتمل  ال  القانون   نصّ "  أنّ   على  ينصّ   الذي  والعقود  االلتزامات
  مقصد   وتبنّي   الّلبس  ترفع  أن   شأهنا  من  مداوالت  أو  أسباب  شرح  وثيقة  لغياب  القانون   واضع  مراد  إىل  االستناد  اجملال   هذا  يف  ميكن  ومبا أنّه ال  ."القانون 
 . املسألة هذه حلسم املعيار الفاصل الّلغة  وضع إىل االحتكام يبقى وعليه،. املشرّع

  الشروط  وفق  التونسية  الدولة  لفائدة  تصادر"    على  ينصّ   أنه  يتبنّي   2011  لسنة  13  عدد  املرسوم  من  األّول  الفصل  صياغة  إىل  وابلرجوع
  فإنّ   القانون   لعبارة  وإعماال  ."  1987  نوفمرب  7  بعد  املكتسبة  واحلقوق  والعقارية  املنقولة  األموال  مجيع  إصداره،  اتريخ  ويف  املرسوم  هبذا  عليها  املنصوص

 يثبت   اليت  األموال  كلّ   تشمل  املصادرة   فإنّ   وعليه،.  ابالستيالء  املنقول  ويف   القانون   ومفعول  وااللتصاق  والتقادم  واملرياث   العقد  هي  امللكية  اكتساب  أوجه
 . آنفا عليها املنصوص الطرق أبحد أعاله املذكورة الفرتة بعد اكتساهبا

 ما   على  تنصّ   اثنية  فقرة  أضاف  الذي  2011  ماي  31  يف  املؤرخ  2011  لسنة  47  عدد  املرسوم  مبقتضى  األّول  الفصل  تنقيح  وبعد
  هذا   قبل   هلا  املورث   ملكية  الوارث  يثبت  أن  شرط   1987  نوفمرب  7  بعد  املنجر  اإلرث  بوجه  املكتسبة  والعقارية  املنقولة   األموال  املصادرة  تشمل  وال:"يلي
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 ابلفصل  عليهم املنصوص لألشخاص الراجعة األموال على  تقتصر املصادرة دائرة أصبحت."  اجلباية  إدارة  لدى به التصريح مت ما حدود  يف وذلك التاريخ
 .اإلرث بوجه منها اكتسب ما عدى ما امللحقة والقائمة املرسوم من األّول

  بفعل   إليه  انتقل  وإّنا  ابملصادرة  املستهدف   الشخص   قبل  من  فعال  يكتسب  مل  أبنه  مربّرا  يكون   املصادرة  دائرة  من  االرث  اخراج  فان   وعليه،
 يؤول   استثناء     2011  لسنة  13  عدد   املرسوم  من   األول  الفصل  معىن  على  املصادرة  دائرة   من   اإلرث   اخراج  بذلك  ليكون (  الوفاة)  إرادته   عن  خارج
 . له تطبيقية صورة  واعتباره فيه التوّسع جيوز ال ضيقا أتويال

 
 . حول مطالب لتغيري االختصاص من قبل مقيمي الطب ابلسنتني األوىل والثانية 2012مارس  24يف  املؤرخ  498عدد  الرأي

 وزارة الصحة. اجلهة طالبة االستشارة: 
 املادة:مناظرة/طب.  

 القواعد العامة املتعلقة بتنظيم املناظرات.  -تغيري االختصاص -مقيمو الطب ابلسنتني األوىل والثانية املفاتيح:
 املبادئ:  

 ال ميكن للمقيم أن يستبدل اختصاصه ابختصاص آخر إال إذا كان ترتيبه خيول له التوجه إليه عند جناحه ابملناظرة. -
 ال ميكن أن يرتتب عن تغيري االختصاص جتاوز عدد املراكز احملدد بقرار فتح مناظرة انتداب املقيمني يف الطب بعنوان السنة املعنية.  -
ترتيب آخر مقيم يف االختصاص الذي ينوي االلتحاق    يفوقللمقيم أن يطلب تغيري اختصاصه بشرط أن يكون ترتيبه يف املناظرة يعادل أو    ميكن   -

 به. 
 تغيري االختصاص غري ممكن يف حالة عدم وجود مراكز شاغرة على مستوى االختصاص املزمع االلتحاق به.  -

 ول إمكانية االستجابة ملطالب تغيري االختصاص من قبل مقيمي الطب ابلسنتني األوىل والثانية. تتعّلق االستشارة املعروضة ابلتساؤل ح
 وقد بيّنت وزارة الصحة أنه سبق لإلدارة االستجابة لبعض املطالب مث مّت بعد ذلك غلق اجملال واالكتفاء بقبول مطالب تغيري االختصاص يف 

متنع املقيم من مواصلة إقامته ضمن االختصاص الذي سبق توجهه إليه، أما احلالة الثانية فتتعلق مبناقلة   حالتني : احلالة األوىل تتمثل يف أسباب صحية
 بني مقيمني يف اختصاصني متقاربني. 

قبل   من  االختصاص  تغيري  ملسألة  واضحة  بصفة  تتعرض  مل  والرتتيبية  التشريعية  النصوص  أن  اإلشارة  جتدر  املطروح،  االستفسار  على  وجوااب 
 يمي الطب.مق

املتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمني يف الطب كما مّت تنقيحه    1993سبتمرب    23من القرار املؤرخ يف    12إال أنه يستمد من أحكام الفصل  
يبادروا قبل مباشرة مهامهم ابختيار االختصاص  ابلنصوص الالحقة أنه   املناظرة أن  الناجحني يف  ترتيبهم"جيب على املرتشحني  وحسب   حسب 

. وابلتايل يتجه احرتام هاته املقتضيات يف خصوص مطالب تغيري االختصاص، مبعىن آخر ال ميكن للمقيم أن  "عدد املراكز املفتوحة يف كل اختصاص 
الختصاص جتاوز يستبدل اختصاصه ابختصاص آخر إذا ما كان ترتيبه ال خيول له التوجه إليه عند جناحه ابملناظرة، كما ال ميكن أن يرتتب عن تغيري  ا

من القرار    11لفصل  عدد املراكز احملدد بقرار فتح مناظرة انتداب املقيمني يف الطب بعنوان السنة املعنية. وقد تبىن القانون الفرنسي حال مماثال وذلك اب
ترتيب آخر مقيم يف   يفوقادل أو  حيث ميكن للمقيم أن يطلب تغيري اختصاصه على شرط أن يكون ترتيبه يف املناظرة يع  ،2011فيفري    4املؤرخ يف  

 1294االختصاص الذي ينوي االلتحاق به. 
واختار اختصاص التغذية ورغب بعد ذلك يف تغيري اختصاصه حنو األمراض اجللدية   194إذا كان ترتيب املقيم يف املناظرة  فعلى سبيل املثال،  

(. أما إذا كان ترتيب املقيم يف املناظرة 20يف اختصاص األمراض اجللدية )  ( يقل عن ترتيب آخر مقيم194فال ميكن قبول مطلبه ابعتبار أن ترتيبه )
( أعلى  190واختار اختصاص التصوير ابألشعة ورغب بعد ذلك يف تغيري اختصاصه حنو طب األطفال فإنه ميكن قبول مطلبه ابعتبار أن ترتيبه ) 190

 (.191من ترتيب آخر مقيم يف اختصاص طب األطفال )
 

1294 Article 11 de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages  des 

étudiants en troisième cycle des études médicales : « …un interne peut demander avant la fin du quatrième semestre d’internat 

validé à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d’affectation lorsque le rang initial de 

classement de l’interne l’a situé, dans la spécialité pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à celui du dernier 

candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision ». 
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املشار إليه أن تغيري االختصاص غري ممكن    1993سبتمرب    23من القرار املؤرخ يف    12 ذلك، ميكن أن نقرأ من خالل الفصل  ابإلضافة إىل
 يف حالة عدم وجود مراكز شاغرة على مستوى االختصاص املزمع االلتحاق به. 

قيمي الطب ابلسنتني األوىل والثانية، فإهنا  االختصاص ابلنسبة ملوأتسيسا على ما سبق بيانه، إذا ارأتت اإلدارة االستجابة لبعض مطالب تغيري 
 املشار إليه وابلتايل ابحرتام القواعد العامة املتعلقة بتنظيم املناظرات.  12ملزمة ابلتقيد بعدد املراكز املفتوحة يف كل اختصاص تطبيقا ألحكام الفصل 

 طالب تغيري االختصاص، ميكن إقرار ما يلي :وخبصوص احلالتني اللتني ارأتت اإلدارة بشأهنما قبول م
ترتيبه ذلك )أي أن    - له  يغري اختصاصه شرط أن خيول  للمقيم أن  املذكورة سابقا : ميكن ابلنظر للظروف الصحية  ابلنسبة للحالة األوىل 

سمح عدد املراكز املفتوحة يف االختصاص املعين  يكون ترتيبه يف املناظرة يعادل أو يفوق ترتيب آخر مقيم يف االختصاص الذي ينوي االلتحاق به( وأن ي
 ابلتغيري املزمع إحداثه حىت ال ختتل إجراءات تنظيم املناظرة.

يكون   - متقارابن وأن  االختصاصان  يكون  أن  املناقلة على شرط  االختصاص عن طريق  تغيري  : ميكن  املذكورة سابقا  الثانية  للحالة  ابلنسبة 
ينوي االلتحاق به )مسألة طاقة االستيعاب ال تطرح هنا بطبيعة احلال ترتيب كل مقيم يف املناظرة أعلى   الذي  ترتيب آخر مقيم يف االختصاص  من 

 ابعتبار عدم حصول تغيري يف عدد املراكز يف كل اختصاص(. 
 

 .حول إهناء مهام املتصرفني القضائيني ابلشركات ذات املسامهات املعنية ابملصادرة 2012أكتوبر  12يف   املؤرخ  499عدد الرأي 
 وزارة املالية. اجلهة طالبة االستشارة: 
 املادة: إجراءات قضائية. 

 جلنة وطنية للتصرف يف األموال واملمتلكات املعنية ابملصادرة. -إهناء مهام املفاتيح:
 املبدأ:  
 املتصرفون القضائيون ميارسون مهامهم بتكليف من احملاكم. وعمال مببدإ توازي اإلجراءات، فإن إهناء مهامهم تكون حبكم قضائي.  -

 

ابملصادرة ة  تبعا ملكتوبكم املبني ابملرجع أعاله والرامي إىل إبداء الرأي خبصوص إهناء مهام املتصرفني القضائيني ابلشركات ذات املسامهات املعني
 وإجراءات تركيز هياكل التصرف هبا، أتشرف إبفادتكم مبا يلي: 

 فيما يتعلق بوضع حد ملهام املتصرفني القضائيني :  أوال
عدد   القانون  من  الثاين  الفصل  يف    1997لسنة    71نص  الفلسة    1997نوفمرب    11املؤرخ  وأمناء  العدليني  واملؤمتنني  ابملصفني  واملتعلق 

ئيني على أن املتصرفني القضائيني ميارسون مهامهم بتكليف من احملاكم. وعمال مببدإ توازي اإلجراءات، فإن إهناء مهامهم تكون حبكم  واملتصرفني القضا 
 قضائي. 

االجتماعي  قروترتيبا على ذلك، فإنه يتجه القيام بدعوى استعجاليه يف إهناء مهام املتصرف القضائي أمام احملكمة االبتدائية اليت يقع بدائرهتا امل 
 14املؤرخ يف    2011لسنة    68املرسوم عدد  من    19للشركة. هذه الدعوى ميكن أن يقوم هبا املكلف العام بنزاعات الدولة عمال أبحكام الفصل  

 املتعلق إبحداث جلنة وطنية للتصرف يف األموال واملمتلكات املعنية ابملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة.  2011جويلية 
 فيما يتعلق إبجراءات تركيز ممثلي الدولة هبياكل التصرف  اثنيا:

واملتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية    2011مارس  14املؤرخ يف  2011لسنة  13طبقا ألحكام الفصل األول من املرسوم عدد 
ائدة الدولة التونسية وفق الشروط املنصوص عليها هبذا ، "تصادر لف2011ماي    31املؤرخ يف    2011لسنة    47كما مت تنقيحه وإمتامه ابملرسوم عدد  

بعد   املكتسبة  املنقولة والعقارية واحلقوق  التونسية زين   1987نوفمرب    7املرسوم ويف اتريخ إصداره، مجيع األموال  السابق للجمهورية  للرئيس  والراجعة 
رحومة الطرابلسي وبقية األشخاص املبينني ابلقائمة امللحقة هبذا املرسوم   العابدين بن احلاج محدة بن احلاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت حممد بن

 وغريهم ممن قد يثبت حصوهلم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء عالقتهم أبولئك األشخاص." 
األموال   فإن  الفصل  هلذا  للد  ( les biens)وتطبيقا  راجعة  أصبحت  السابق  الرئيس  وأصهار  أحدث    .ولةالتابعة ألقارب  الغرض،  وهلذا 

جلنة وطنية للتصرف يف األموال واملمتلكات العقارية واملنقولة املصادرة مبقتضى املرسوم    2011جويلية    14املؤرخ يف    2011لسنة    68املرسوم عدد  
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ري العادي للشركات ذات املسامهات املعنية  املشار إليه أعاله واليت من بني مهامها اختاذ التدابري الالزمة لضمان احملافظة على الس 2011لسنة  13عدد 
 ابملصادرة أو االسرتجاع. 

 وختتلف إجراءات تركيز ممثلي الدولة هبياكل التصرف والتسيري حسب حجم املسامهة العمومية، وهو ما يشمل صورتني: 
 .  % 50: إذا كانت نسبة املسامهة العمومية يف رأس املال تقل عن شركات جتارية خاضعة جمللة الشركات التجارية  -1

املذكور، تقوم اللجنة الوطنية للتصرف يف األموال واملمتلكات العقارية واملنقولة    2011لسنة    68من املرسوم عدد    11عمال ابلفصل       
 لة يف: واملتمث  املعنية ابملصادرة بتعيني ممثلني عن الدولة يف اجللسات العامة، ومن مثة، تطبق اإلجراءات املنصوص عليها مبجلة الشركات التجارية،

 ابلنسبة للشركات خفية االسم:   -أ
 من جملة الشركات التجارية،  277دعوة اجللسة العامة لالنعقاد وذلك عن طريق إحدى األطراف املذكورة ابلفصل  -

 تعني اجللسة العامة أعضاء جملس اإلدارة الذين ينتخبون من بينهم رئيسا له صفة الرئيس املدير العام.  -

 ولية احملدودة:ابلنسبة للشركات ذات املسؤ  -ب

من جملة   127ميكن لكل شريك أو املكلف العام بنزاعات الدولة طلب انعقاد اجللسة العامة وذلك حسب الصيغ املنصوص عليها ابلفصل  -
 الشركات التجارية. 

 تعني اجللسة العامة وكيال للشركة.  -

 من رأس ماهلا. % 50ل عن وذلك إذا بلغت نسبة املسامهة العمومية نسبة ال تق  شركة ذات أغلبية عمومية-2

 تتوىل جلنة التصرف تعيني متصرفني ممثلني للدولة يف هياكل التصرف والتسيري وذلك يف حدود نسبة املسامهة العمومية. 
 

املعاهد    حول  2012نوفمب    19بتاريخ    الصادر  501عدد    الرأي خرجيي  احلديدية  للسكك  الوطنية  ابلشركة  املهندسني  وضعية  تسوية 
 . واجلامعات األجنبية

 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.
 : مسار وظيفي لألعوان.  املادة

وضعية  املفاتيح: شهائد  -  تسوية  احلديدية  -معادلة  للسكك  الوطنية  رجعي  -الشركة  املهنية  -أثر  احلياة  مراجعة  املساواة   -إعادة    -مبدأ 
 مناظرة. 

 املبادئ: 
املساواة إال يف حدود ما جييزه مبدأ املشروعية، مبعىن أنه ال جيوز التمسك مببدإ املساواة إزاء وضعيات خمالفة للقانون عدم جواز التمسك مببدإ    -

 مؤكدة على أن مبدأ الشرعية يرجح على مبدإ املساواة وأنه ال مساواة يف الالشرعية.
 ملناظرة. أثر التسوية املطالب هبا ال ميكن أن ميتد إىل اتريخ سابق إلجراء ا -
 

ذين مت  تتعّلق االستشارة املعروضة بتسوية وضعية املهندسني خرجيي املعاهد واجلامعات األجنبية العاملني ابلشركة الوطنية للسكك احلديدية وال
 بعد معادلة شهائدهم من قبل وزارة التعليم العايل بشهادة مهندس أشغال.  1995انتداهبم قبل سنة 

ار من وزير التعليم العايل تتم مبوجبه معادلة شهائد خرجيي املعاهد واجلامعات األجنبية بشهادة مهندس أول قر   1996أوت    15وقد صدر يف  
 الذي يضبط شروط التحصيل على شهادة مهندس أول.  1995ديسمرب  25املؤرخ يف  2602ابلنسبة للذين تتوفر فيهم الشروط الواردة ابألمر عدد 

اب داخلية  مناظرة  إجراء  وقع  وعددهم  وحيث  املعنيني  املهندسني  وضعية  تسوية  إثرها  على  مت  السادس    22مللفات  ابلصنف  برتتيبهم  وذلك 
اتريخ إجراء املناظرة دون أثر رجعي أي دون إعادة مراجعة حياهتم املهنية ابتداء من   2001جويلية    1اخلاص برتبة مهندس أول ابتداء من    2مستوى  

اب ورد  ملا  طبقا  وذلك  انتداهبم  احلديدية، اتريخ  للسكك  الوطنية  ابلشركة  العاملني  ابألمر  املعنيني  املهندسني  أن  إاّل  األوىل،  الوزارة  عن  الصادرة  ملذكرة 
 ، مل يرضوا هبذا القرار وطالبوا مبراجعة حياهتم املهنية ابتداء من اتريخ انتداهبم.  17وعددهم 
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ول إمكانية تسوية وضعية هؤالء املهندسني، على غرار ما مت مبؤسسات أخرى،  ويتمحور اإلشكال القانوين الذي تطرحه االستشارة املعروضة ح
إىل اتريخ مناظرة وذلك إبعادة مراجعة احلياة املهنية للمعنيني منذ اتريخ انتداهبم إبسنادهم وضعيات إضافية لتدارك الفرتة املمتدة من اتريخ االنتداب  

 التسوية. 
فقان على تكريس مبدإ عدم رجعية املقررات اإلدارية ابعتباره أحد املبادئ العامة للقانون والذي يقتضي يتجه التذكري أن الفقه وفقه القضاء يت 

 أنه ال جيوز تطبيق القرارات اإلدارية سواء كانت ترتيبية أو فردية أبثر رجعي ذلك أن مفعوهلا ال يسري إال من اتريخ صدورها. 
 على إطالقه لوجود بعض االستثناءات اليت تتلخص حسب الفقه وفقه القضاء يف مخس حاالت:إال أنه وعلى أمهيته فإن هذا املبدأ ال يؤخذ 

 وجود نص تشريعي ينص صراحة على مبدإ الرجعية   - 1
 سحب القرارات اإلدارية غري الشرعية من قبل اإلدارة اليت أصدرهتا   - 2
 إلغاء القرارات من قبل احملكمة اإلدارية  - 3
 القرارات التفسريية   - 4
 تسوية الوضعيات اليت سهت اإلدارة عن اختاذ القرارات الالزمة يف شأهنا بشرط أن تكون لفائدة منظوري اإلدارة.   - 5

متاثلت    ومن جهة أخرى، يشكل مبدأ املساواة مبدأ مستقرا يف التشريع والقضاء ومن مقتضياته التزام اإلدارة ابلقانون دون ميز بني األفراد كلما
ني االعتبار لقاعدة أساسية قوامها تكريس املساواة الفئوية ومفادها أن املساواة تقتضي أن يوجد األشخاص املعنيون ابألمر يف  وضعياهتم مع األخذ بع
 نفس الوضعية القانونية. 

ساواة ال يكتسي غري أنه ويف املقابل، وحىت ال تؤول املساواة إىل خرق القانون، أكدت احملكمة اإلدارية يف العديد من املناسبات أن مفهوم امل
لتمسك مببدأ  صبغة مطلقة وشددت على القاعدة القائلة بعدم جواز التمسك مببدإ املساواة إال يف حدود ما جييزه مبدأ املشروعية، مبعىن أنه ال جيوز ا

 الالشرعية. املساواة إزاء وضعيات خمالفة للقانون مؤكدة على أن مبدأ الشرعية يرجح على مبدإ املساواة وأنه ال مساواة يف 
ة  وترتيبا عليه، فإن وضعية املهندسني موضوع استشارة احلال ال تدخل ضمن أي من االستثناءات ملبدإ عدم رجعية القرارات اإلدارية املذكور 

غرار ما مت ابلنسبة لغريهم    أعاله هذا إضافة إىل أنه ال ميكن للمهندسني املعنيني االحتجاج والتمسك بضرورة املعاملة ابملثل وتسوية وضعيتهم املهنية على
ة الوطنية من املهندسني ممن هم يف نفس وضعيتهم القانونية واملنتمني لبعض املؤسسات العمومية األخرى قصد تربير خرق القانون حىت مع تعبري الشرك

 للسكك احلديدية عن عدم ممانعتها لتسوية وضعيتهم بصفة رجعية. 
نيني ابألمر متت، يف مرحلة أوىل، معادلة شهائدهم من قبل وزارة التعليم العايل بشهادة مهندس أشغال طبقا  وبناء عليه، وطاملا أن املهندسني املع 

النافذة، مث ويف مرحلة اثنية وبعد صدور قرار وزير التعليم العايل بتاريخ   الذي تتم مبوجبه معادلة شهائد خرجيي    1996أوت    15للنصوص القانونية 
الذي   1995ديسمرب    25املؤرخ يف    2602بية بشهادة مهندس أول ابلنسبة للذين تتوفر فيهم الشروط الواردة ابألمر عدد  املعاهد واجلامعات األجن

وذلك   22يضبط شروط التحصيل على شهادة مهندس أول، وقع إجراء مناظرة داخلية ابمللفات مت على إثرها تسوية وضعية املهندسني املعنيني وعددهم 
اتريخ إجراء املناظرة دون أثر رجعي أي دون إعادة مراجعة   2001جويلية    1اخلاص برتبة مهندس أول ابتداء من    2سادس مستوى  برتتيبهم ابلصنف ال

اخلاص برتبة مهندس أول مت إثر إجراء مناظرة   2حياهتم املهنية ابتداء من اتريخ انتداهبم، خاّصة وأن ترتيب املعنيني ابألمر ابلصنف السادس مستوى  
ادلة ابمللفات متتع مبقتضاها املهندسون برتقية بناء على معادلة شهائدهم ومل يتم بعد سحب قرار معادلة شهائدهم بشهادة مهندس أشغال ) املع  داخلية

ءات املتخذة يف شأهنم املذكورة بقيت سارية املفعول(، لذلك فإن أثر التسوية املطالب هبا ال ميكن أن ميتد إىل اتريخ سابق إلجراء املناظرة مما جيعل اإلجرا
 من قبل اإلدارة يف طريقها ومطابقة للقانون.

  2001جويلية    1وعليه، فإن مراجعة احلياة املهنية للمهندسني املعنيني ال ميكن أن تتم أبثر رجعي أي ابتداء من اتريخ انتداهبم، إّنا ابتداء من  
 اتريخ إجراء املناظرة. 

  
الصحية   2012فمب  نو   30بتاريخ    الصادر  503عدد    الرأي ابهلياكل  األشعة  أبقسام  العاملني  األعوان  على  منشور  تطبيق  إمكانية  حول 

 العمومية. 
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 وزارة الصحة. اجلهة طالبة االستشارة: 
 املادة: أتجري ومنح. 

 امتيازات.  -نظام أساسي خاص -سلطة توجيهية عامة  -سلطة ترتيبية عامة  -وزير -تطبيق منشور املفاتيح:
 املبادئ:  

 عدم جواز تضمني املناشري الوزارية لقواعد ترتيبية جديدة ووجوب اقتصارها على تفسري القواعد التشريعية والرتتيبية.  -
بية يف إطار عدم ممارسة الوزير لسلطة ترتيبية عامة، إال أنه يف إطار تنظيم مصاحل وزارته، ميكن للوزير بصفته رئيسا لإلدارة أن يصدر مناشري ترتي  -

 ما يسمى ابلسلطة التوجيهية العامة. 
 اليت يتم تنظيمها أبوامر ترتيبية.  للوزراء ال ميكن أن متتد إىل األنظمة األساسية اخلاصة مبوظفي الدولة الرتتيبية السلطة -

إمكانية   حول  ابلتساؤل  املعروضة  االستشارة  سنة  تتعّلق  العمومية  الصحة  وزير  عن  صادر  منشور  األعوان   1953تطبيق  بتمكني  يقضي 
العمومية من عطلة اسرتاحة سنوية إضافية تقدر بشهر ابإلضافة إىل متتيعه تتمثل يف نصف لرت من  العاملني أبقسام األشعة ابهلياكل الصحية  م مبنحة 

 احلليب عن كل يوم عمل.
 ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة بدءا أنه استقر فقها وقضاء على عدم جواز تضمني املناشري الوزارية لقواعد ترتيبية جديدة ووجوب اقتصارها 

ترتيبية عامة، إال أنه يف إطار تنظيم مصاحل وزارته، ميكن للوزير بصفته   على تفسري القواعد التشريعية والرتتيبية وكذلك على عدم ممارسة الوزير لسلطة 
سلطة  ، وان السلطة الرتتيبية اليت ميارسها الوزراء عن طريق املناشري هي لسلطة التوجيهية العامةرئيسا لإلدارة أن يصدر مناشري ترتيبية يف إطار ما يسمى اب

 لعدة اعتبارات :  حمدودة
 ميكن ممارستها إال عندما تقتضي مصلحة اإلدارة ذلك.أوال : ان هذه السلطة ال   -
 اثنيا : ان ممارسة هذه السلطة تكون يف حدود احرتام القوانني واألوامر اجلاري هبا العمل.  -
ة املعاكسة  اثلثا : يف صورة وجود نص ترتييب أو تشريعي مفصل ملسألة معينة فإن السلطة الرتيبية للوزير تكون حمدودة للغاية، إال أنه يف الصور  -

 أي عند وجود فراغ قانوين تكون سلطته واسعة. 
للوزراء ال ميكن أن متتد إىل األنظمة األساسية اخلاصة مبوظفي الدولة اليت يتم تنظيمها   الرتتيبية  وقد ذهب فقه القضاء املقارن إىل أن السلطة 

 أبوامر ترتيبية. 
املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعليه، وطاملا مل يتعرض القانون عدد  

املتعلق بضبط   2000جويلية    17املؤرخ يف    2000لسنة    1688واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واألمر عدد  
لصحة العمومية إىل االمتيازات اليت نّص عليها املنشور املذكور، فإن هذا املنشور مل يعد ابلتايل النظام األساسي اخلاص ابلسلك املشرتك للفنيني السامني ل

وظفني العموميني  قابال للتطبيق بعد صدور النصوص املشار إليها أعاله وال جيوز بذلك العمل به ابعتبار أن كل ما يتعلق بنظام العطل واملنح ابلنسبة للم
 تيبية اليت ميارسها الوزراء عن طريق املناشري.ال يدخل ضمن السلطة الرت 

 
أهلّية رئيس الغرفة ابلنيابة لتعويض رئيس الغرفة األصلي ومدى ضرورة اخّتاذ الرئيس حول    2012ماي    2بتاريخ    الصادر  504عدد    الرأي

 . قرار إداري ملعاينة الشغور على رأس الغرفة وتكليفه لرئيس ابلنيابةلاألّول لدائرة احملاسبات 
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة. 

 املادة: إجراءات قضائية. 
ابلن  املفاتيح: غرفة  احملاسبات    -يابة  رئيس  لدائرة  العامة  اجللسة  مداوالت  يف  الوطين   -املشاركة  اجمللس  لعضوية  االنتخابية  احلملة  متويل 
 شغور.  -التأسيسي 

 املبادئ:  
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عطيل األصل يف ممارسة االختصاص أن يّتم من طرف السلطة اليت عيّنها النص القانوين غري أّن إعمال هذه القاعدة على إطالقها يؤدي إىل ت  -
 عمل اهليكل الذي تسريه تلك السلطة يف صورة حصول مانع حيول دون ممارستها لوظائفها. لذا جتيز قواعد القانون العام ،ضماان منها ملبدإ 

 استمرارية املرافق العمومية،تعويض سلطة أبخرى.
العامة لدائرة احملاسبات، بوصفها هيئة تعقيبية، مبناسبة نظرها   إن تويل عميد املستشارين رائسة الغرفة ابلنيابة يؤهله للمشاركة يف مداوالت اجللسة  -

 إصدار القرارات القاضية بتسليط عقوابت مالّية على األحزاب وقائمات املرتشحني. يف 
عروضة تساؤلني يتمحور األّول حول مدى أهلّية رئيس غرفة ابلنيابة للمشاركة يف مداوالت اجللسة العامة لدائرة احملاسبات امل   االستشارة  تطرح  

الفصل   اليت خّصها  التعقيبية  اهليئة  املرسوم    16بوصفها  إجراءات وصيغ   2011سبتمرب    29املؤرخ يف    2011لسنة    91عدد    من  بضبط  املتعّلق 
احمل دائرة  مالّية على  ممارسة  بتسليط عقوابت  القاضية  القرارات  التأسيسي إبصدار  الوطين  اجمللس  لعضوية  االنتخابية  احلملة  لرقابتها على متويل  اسبات 

رأس الغرفة   شغور على األحزاب وقائمات املرتشحني، يف حني يتعّلق التساؤل الثاين مبدى ضرورة إخّتاذ الرئيس األّول لدائرة احملاسبات لقرار إداري يعاين ال
 ويتوىل مبوجبه اإلعالن عن تكليف رئيس ابلنيابة.  

نوين غري وجوااب عن اإلشكال املطروح فإنّه يّتجه بداية التذكري أبّن األصل يف ممارسة االختصاص أن يّتم من طرف السلطة اليت عّينها النص القا 
ي تسريه تلك السلطة يف صورة حصول مانع حيول دون ممارستها لوظائفها. لذا أّن إعمال هذه القاعدة على إطالقها يؤدي إىل تعطيل عمل اهليكل الذ

ا : التعويض جتيز قواعد القانون العام، ضماان منها ملبدأ استمرارية املرافق العمومية، تعويض سلطة أبخرى من خالل اللجوء آلليات متعّددة من أمهه
 ". la suppléance" واحللول أواإلانبة "l’intérimاملؤقت أو الوكالة "

د تعيني  فالتعويض املؤقت أو الوكالة إجراء قانوين، ال يشرتط فيه مبدئيا أن يكون مقررا يف نّص، يؤدي إىل تدّخل السلطة العليا )الرائسية( قص
 توقفها عن ممارسة وظائفها وتعيني  األصلية يف ممارسة وظائفها سواء خالل غياهبا أو يف الفرتة الفاصلة بني  السلطة اليت تتوىل بصفة مؤقتة تعويض السلطة

 الـُمَعّوُض مبمارسة كل السلطات املرتبطة ابلوظيفة ويكف عن ممارستها عند مباشرة السلطة األصلية لوظيفتها.  خلف هلا حبيث يقوم
األصّلية يف ممارسة وظائفها، وذلك أما احللول أو اإلانبة فهي الوضعية القانونية اليت خيّول يف إطارها لسلطة ما احللول بصفة آلية حمل السلطة  

 إذا ما توفّر شرطان أساسيان : 
 : وجود نّص صريح جييزها وحيّدد بصفة جمرّدة وآلّية السلطة اليت تتوالها والظرف الذي حيّتم اللجوء إليها.  أوالّ 

 وجود السلطة املختصة يف وضع يستحيل عليها أداء مهامها من تلقاء نفسها.  اثنيا :
مثلما مّت تنقيحه ابلنصوص الالحقة    املتعّلق ابلقانون األساسي ألعضاء الدائرة  1970لسنة    6من املرسوم عدد    16وقد اقتضى الفصل  هذا   

رائسة دائرته بصفة قارّة   1295أن " يتوىل كل رئيس دائرة خمتصة   2001جويلية    24مؤرخ يف    2001لسنة    77ساسي عدد  األنون  وخاّصة منها القا
. وميكن لرئيس الدائرة املختّصة وعند حدوث مانع له يتوىّل نيابته عميد املستشارينكما يشرف على سري املناقشات وميضي القرارات الصادرة عنها.  

 رائسة جلسات أقسامها." 
وحدّد اجلهة اليت تتوىل ذلك بصفة جمرّدة وآلّية، فإنّه    وحيث طاملا نص الفصل املذكور صراحة على نيابة رئيس الغرفة يف حال حصول مانع له

 ( لسّد الشغور احلاصل يف مستوى رائسة الغرف. la suppléanceيكـون قد كّرس آلية احللول او اإلانبة )
نّه يتمتع بذات  وحيث ابلنظر إىل عدم تضمن النص سالف الذكر أي حتديد لصالحيات عميد املستشارين عند توليه نيابة رئيس الغرفة، فإ
بينها التمّتع آليا    السلطات املسندة هلذا األخري، سواء منها املرتبطة ابإلشراف على تسيري الغرفة أو تلك اليت تؤهله صفته كرئيس غرفة ممارستها واليت من

أو القضائية املتصّلة ابلطعن ابلتعقيب، مثلما اقتضى ذلك بعضويّة اجللسة العامة لدائرة احملاسبات واملشاركة يف مداوالهتا املتعّلقة منها ابملسائل التنظيمية  
املؤرخ يف   2008لسنة    3املتعّلق بتنظيم دائرة احملاسبات مثلما مت تنقيحه وإمتامه ابلقانون األساسي عدد    1968لسنة    8من القانون عدد    17الفصل  

على أنّه يف حال انعقاد اجللسة العامة للنظر يف الطعن ابلتعقيب   من القانون آنف الذكر، تضمّن التنصيص   40. ذلك أّن الفصل  2008جانفي    29
 ة كانت". "فإهنا تلتئم برتكيبة تضم الرئيس األّول ورؤساء الغرف وذلك بدون حضور األعضاء الذين سبق هلم النظر يف القضية يف طور متقدم أبية صف

 
رؤساء الدوائر  ض  تعوي  1968لسنة    8املتعّلق بتنقيح القانون عدد    1990أكتوبر    29املؤرخ يف    1990لسنة    82) جديد( من القانون األساسي عدد    8مّت مبوجب الفصل   1295

  .برؤساء الغرف ضمن تركيبة دائرة احملاسبات   املخّتصة
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ق ابلصفة اليت ختّول لصاحبها آليا عضوية اجللسة العامة لدائرة احملاسبات، " مطلقة فإّن مدلوهلا يتعلّ رؤساء الغرفوحيث طاملا وردت عبارة "
 بصرف النظر عن طريقة اكتساب تلك الصفة: أصالة  أو ابلنيابة. 

ا هيئة فهوبناء على ما سبق فإن تويل عميد املستشارين رائسة الغرفة ابلنيابة يؤهله للمشاركة يف مداوالت اجللسة العامة لدائرة احملاسبات، بوص
 إصدار القرارات القاضية بتسليط عقوابت مالّية على األحزاب وقائمات املرتشحني. تعقيبية، مبناسبة نظرها يف 

يغين عن    (la suppléanceاحللول أو اإلانبة )آللّية  ،  1970لسنة    6من املرسوم عدد    16الفصل  هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن تكريس  
وهو ما من شأنه أن حيول دون اختاذ الرئيس األّول لدائرة احملاسبات لقرار إداري يف الغرض   (   l’intérimالوكالة )  املؤقت أو اعتماد آلّية التعويض  

 يقضي مبعاينة الشغور على رأس الغرفة وتكليف الرئيس ابلنيابة واإلعالن عن ذلك.
 

 .دم الواقع إلغاؤها قضائيااهلتصحيح اإلجراءات املتعّلقة بقرارات حول  2012جوان   23يف  املؤرخ  508عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.

 املادة: تنظيم إداري. 
 رئيس النيابة اخلصوصية.  -رؤساء الدوائر البلدية -قرارات هدم ملغاة قضائيا  -تصحيح إجراءات املفاتيح:
 املبادئ:  

 اإلدارية امللغاة قضائيا ألجل ما شاهبا من عيوب شكلية قابلة للتصحيح من طرف اإلدارة وذلك بتدارك تلك العيوب.  القرارات -
 رئيس النيابة اخلصوصية حيّل حمّل رئيس البلدية يف كافة الصالحيات املسندة إليه مبا يف ذلك تلك املتعّلقة ابملاّدة العمرانية.  -
 8لغاية    2011أفريل    8خلصوصية لبلّدية تونس الصالحيات املسندة لرئيس بلدية يّتم داخل الفرتة الزمنية املمتدة من  إّن ممارسة رئيس النيابة ا -

الوظيفية مبا يرتتب عن    2012جويلية   الرابطة  تلك  تنتهي  املذكورة،  النيابة اخلصوصية  تعيني  التمديد يف مّدة  يّتم  الفرتة ومامل  وابنتهاء تلك 
 حال اختاذ قرارات هدم بديلة تكون تلك القرارات مشوبة بعيب عدم االختصاص الزمين ممّا جيعلها عرضة لإللغاء.  انقضائها أنّه يف

يوب  تتعّلق االستشارة املاثلة بطلب إبداء الرأي حول إمكانية تصحيح اإلجراءات اخلاّصة بقرارات اهلدم امللغاة قضائيا ألجل ما شاهبا من ع
البلدية بناء على تفويض إمضاء وذلك ابختاذ قرارات هدم جديدة يّتم إمضاؤها من طرف رئيس   إمضائهامتمثلة يف  شكّلية   من طرف رؤساء الدوائر 

 النيابة اخلصوصية. 
الفصول    وجوااب أنّه وفقا ألحكام  التذكري  بداية  يّتجه  املطروح،  املقرر    9و  8عن اإلشكال  من قانون احملكمة يرتتب عن حكم اإللغاء زوال 

 اإلداري من املنظومة القانونية وضرورة تّويل اإلدارة إرجاع الوضعية القانونية إىل ما كانت عليه قبل أن يغرّيها القرار امللغى.  
ملستقّر عليه فقها وقضاء أّن القرارات اإلدارية امللغاة قضائيا ألجل ما شاهبا من عيوب شكلية قابلة للتصحيح من طرف اإلدارة  غري أنّه من ا

 هنة تدارك عيب وذلك بتدارك تلك العيوب. ويف هذا اإلطار فإنّه إبمكان السلطة املخّتصة ببلّدية تونس مثلما هو األمر ابلنسبة ملوضوع االستشارة الرا
البلد السلطة املؤهلة قانوان: رئيس  بديلة صادرة وممضاة عن  اهلدم موضوع االستشارة وذلك ابختاذ قرارات  الذي شاب قرارات  ية أو عدم االختصاص 

 النيابة اخلصوصية. 
من القانون   12الفصل  ر أّن  إّن رئيس النيابة اخلصوصية لبلّدية تونس مؤهل قانوان الختاذ قرارات هدم بديلة ابعتباويف خصوص احلالة األخرية ف

نيابة    األساسي للبلدايت تضمّن التنصيص على أنّه "إذا وقع حل اجمللس البلدي أو استقال كافة أعضائه املباشرين أو تعذر تكوين جملس بلدي فإن
أّن  ويسّتمد من الفصل املذكور".  ورئيسه  بنفس الوظائف اليت يقوم هبا اجمللس البلديخصوصية تقوم بوظائفه... وتقوم هذه النيابة اخلصوصية ورئيسها  

د رخص بناء، إصدار  رئيس النيابة اخلصوصية حيّل حمّل رئيس البلدية يف كافة الصالحيات املسندة إليه مبا يف ذلك تلك املتعّلقة ابملاّدة العمرانية )إسنا
 8املؤرخ يف    2011لسنة    384الفصل الثاين من األمر عدد  رة أّن  قرارات هدم أو قرارات سدم وغري ذلك(. إالّ أّن ذلك احللول حمدود يف الزمن ضرو 

الالحقة وآخرها األمر عدد    2011أفريل   تنقيحه ابلنصوص  مّت  التونسية، مثلما  البلدايت برتاب اجلمهورية  ببعض  نياابت خصوصية  بتسمية  واملتعّلق 
ملّدة أقصاها سنة من اتريخ األمر  مبهام اجمللس البلدي لبلّدية تونس  ، تسمية نيابة خصوصية للقيام  2012أفريل    20املؤرخ يف    2012لسنة    227
 . املذكور
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عدد   األمر  مّت مبوجب  لبعض   2012جوان    8املؤرخ يف    2012لسنة    587وحيث  اخلصوصية  النياابت  تعيني  مدة  ابلتمديد يف  املتعلق 
 .  2012أفريل  8بثالثة أشهر بداية من صوصية لبلدية تونس البلدايت برتاب اجلمهورية التونسية، التمديد يف مّدة تعيني النيابة اخل

  2011أفريل    8عليه فإّن ممارسة رئيس النيابة اخلصوصية لبلّدية تونس الصالحيات املسندة لرئيس بلدية يّتم داخل الفرتة الزمنية املمتدة من  و 
ة تعيني النيابة اخلصوصية املذكورة، تنتهي تلك الرابطة الوظيفية مبا يرتتب عن  ابنتهاء تلك الفرتة ومامل يّتم التمديد يف مدّ   وأنّه  2012جويلية    8لغاية  

        انقضائها أنّه يف حال اختاذ قرارات هدم بديلة تكون تلك القرارات مشوبة بعيب عدم االختصاص الزمين ممّا جيعلها عرضة لإللغاء.
ح  على ما سبق بيانه، يّتضح أنّه ولئن كان رئيس النيابة اخلصوصية لبلّدية تونس يتمتع بصالحية اختاذ قرارات بديلة حّتل حمّل تلك املصر   وبناء

 إبلغائها ألجل ما شاهبا من عيوب شكلية إالّ أن ذلك يقتضي: 
 يكون فيه مؤهال إلصدارها أي خالل قيام الرابطة الوظيفية.  أن تصدر تلك القرارات وتكون ممضاة من رئيس النيابة اخلصوصية يف وقت أّوال :

 أن يسري مفعول القرارات البديلة من اتريخ صدورها. اثنيا : 
حول إمكانية مراجعة ترتيب قائمة الناجحني يف مناظرة داخلية للرتقية تبعا لوفاة أحد املرتشحني   2012جوان    28يف    املؤرخ   511عدد    الرأي

 . املرمسني بتلك القائمة
 لدى رئيس احلكومة املكلف ابإلصالح اإلداري  الوزيراجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: وظيفة عمومية/ مناظرة. 
 التثبت يف الوضعية اإلدارية لألعوان. عدم -وفاة أحد املرتشحني -مناظرة داخلية للرتقية -مراجعة ترتيب قائمة الناجحني املفاتيح:

 املبدأ:  
 ليس مصدرا لاللتزامات أو احلقوق ضرورة أنّه ال يرتتب عن اختاذه تغيري يف املركز القانوين للمعين به.  املعدوم لقرارا -

متصرف عام ابلسلك اثلة بطلب إبداء الرأي حول إمكانية مراجعة ترتيب قائمة الناجحني يف مناظرة داخلية للرتقية لرتبة  تتعّلق االستشارة امل
 . إثر وفاة أحد املرتشحني املرمسني بتلك القائمة اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية

أّن األمر عدد   املطروح صلب نّص االستشارة راجع إىل  تضمّن تسمية    2012مارس    31املؤرخ يف    2012لسنة    145و مّرد اإلشكال 
وأّن ورود إمسه ضمن قائمة املتصرفني الرؤساء ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات   مرتشح كان قد تويف قبل اإلعالن عن نتائج مناظرة الرتقية للرتبة املذكورة

سالف الذكر مّرده    2012لسنة    145ك لإلدارات العمومية مبقتضى األمر عدد  العمومية الواقع تسميتهم يف رتبة متصرف عام ابلسلك اإلداري املشرت 
 عدم التثبت يف الوضعية اإلدارية لألعوان قبل اإلعالن عن قائمة الناجحني. 

ن الوزير األّول  قرار االنقطاع  النـهائي عن مباشرة الوظيفية من أجل الوفاة الصادر عوبتفحص األوراق الـمظروفة بنص االستشارة وخاّصة منها  
مبا يكون معه     2011ماي    1التشطيب على اسم العون املعين من جمموع األعوان بسبب الوفاة ابتداء من  يّتضح أنّه مّت     ،2011أفريل    20بتاريخ  

جويلية  14مة اإلدارية بتاريخ كل قرار يقضي بتمتيعه مبنافع مرتبطة بسالف صفته كعون عمومي ) الرتقية وغريها( قرار معدوما )احلكم الصادر عن احملك 
 نعيمة ضد وزير الداخلية(.  2503يف القضية عدد  1992

ليس مصدرا لاللتزامات أواحلقوق ضرورة أنّه ال يرتتب عن اختاذه تغيري يف املركز  املعدوم لقراراأّن  هذه احملكمة على    قضاء فقه  وحيث اسّتقر
 اض عن تطبيق قرار تسمية العون املعين أو سحبه دون اإلرتباط أبجل واستخالص النتائج املرتبة عن ذلك. لإلدارة اإلعر  وعليه فإنّه  القانوين للمعين به،

ة آلخر وبناء على ما سلف، فإنّه ميكن مراجعة قائمة الناجحني يف اجتاه حذف إسم املرتشح املتويف وإمتام القائمة إبسم املرتشح املوايل مباشر 
لقائمة التكميلية املعّدة من طرف جلنة املناظرة. ويف صورة عدم إعدادها، تسمية املرتشح املوايل مباشرة من جهة العدد  إسم بقائمة الناجحني واملضمن اب

 املتحّصل عليه ويف صورة التساوي اعتماد األقدمية ابخلطّة مث األقدمية العامة ابلوظيفية العمومية مث السّن.  
 

 . إبحداث هيئة وقتية تشرف على القضـاء العدلـي مشروع قـانون أساسي يتعلقحول  2012جوان   21يف  املؤرخ  512عدد  الرأي
 رائسة احلكومة.اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة:مؤسسات املرحلة االنتقالية. 
 صالحيات. -انتقالية مرحلة  -صبغة وقتية وظرفية -قضاء عديل -مشروع قانون أساسي املفاتيح:
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 املبادئ:  
ة موسعة  يشرتط يف تركيبة اهليئة الوقتية املزمع إحداثها أن تكون مضيقة وأن يتم انتقاء أعضائها على أساس معايري موضوعية وشفافة تضمن متثيلي  -

 للقضاة، والعمل على ضمان شرعيتها عرب دعم آلية انتخاب أعضائها. 

حيات عامة تتصل إبعادة تنظيم القضاء وإدارته وبضبط أسس إصالح املنظومة القضائية ومنظومة العدالة، خاصة  صال  اهليئة الوقتية  ال جيوز منح  -
 وأّن تلك اجملاالت ستكون موضوع قوانني أساسية مستقلة يسنها اجمللس الوطين التأسيسي. 

تكون مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية إداراي وماليا  اجملالس العليا للقضاء، لتضطلع بدورها كضامن الستقاللية القضاء، أن    يشرتط يف  -
 وهيكليا، وأن تستجيب من حيث تركيبتها ملبدإ التمثيلية املوسعة للقضاة. 

ؤول  ي جتزئة اهليئة املكلفة ابإلشراف على القضاء العديل إىل ثالث جمالس خمتلفة من حيث املهام والرتكيبة ومستقلة بعضها عن بعض من شأنه أن   -
يف حقيقة األمر إىل وضع القضاء العديل حتت إشراف عدة هياكل عوضا عن هيكل وحيد يتوىل وضع سياسة متناسقة ومرتابطة للفصل يف  

 املسائل املستعجلة والظرفية املتصلة ابلقضاء العديل، إىل حني وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم. 
إبحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العديل. وقد ورد هذا املشروع يف    ابلنظر يف مشروع قانون أساسي يتعّلقق االستشارة الراهنة  علّ تت

  املؤقت للسلط العمومية  ابلتنظيم  املتعّلق  2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6عدد  القانون التأسيسي  من    22مقتضيات الفصل  إطار تطبيق  
 نص على ما يلي: "متارس السلطة القضائية صالحياهتا ابستقاللية اتمة.  الذي

وآليات    وصالحياهتا  تركيبتهاحيدد    هيئة وقتية ممثلةمبوجبه    ينشئ   قانوان أساسيابعد التشاور مع القضاة يصدر اجمللس الوطين التأسيسي  
 .للقضاءحتل حمل اجمللس األعلى   لإلشراف على القضاء العديل تكوينها

واإل العدلية  العليا  القضائية  اجملالس  هيكلة  وإعادة  القضاء  تنظيم  إعادة  من خالهلا  يتوىل  أساسية  قوانني  التأسيسي  الوطين  اجمللس  دارية يسن 
 واملالية وضبط أسس إصالح املنظومة القضائية طبق املعايري الدولية الستقالل القضاء." 

الفصل   مقتضيات  إىل  ا  22واستنادا  ابملعايري سالف  وعمال  املذكور  التأسيسي  القانون  حول  التأسيسي  الوطين  اجمللس  مداوالت  وإىل  لذكر 
 اهليئة املزمع إحداثها لإلشراف على القضاء العديل جيب أن تستجيب إىل ما يلي: الدولية املتصلة ابستقالل القضاء واستئناسا ابلتجارب املقارنة، فإّن 

ها ال ميكن أن تتخذ شكل هيكل قار أو دائم، طاملا أّكد القانون التأسيسي املذكور على صبغتها الوقتية والظرفية، إّن اهليئة املزمع إحداث  أّوال:
وض خالل  من  العديل  القضاء  ملنظومة  العادي  السري  ضمان  على  االنتقالية،  املرحلة  هذه  خالل  السهر،  يف  تتمّثل  إّّنا  إحداثها  من  احلركة  فالغاية  ع 

يف امللفات التأديبية للقضاة وغريها من املسائل الطارئة واملستعجلة، سّيما بعد أن تعطلت أعمال اجمللس األعلى للقضاء    والبتغورات  القضائية وسد الش
 وأصبح من املتعنّي إنشاء هيكل يعوضه. 

ب اإلسراع يف  الوقتية وأتكد  اهليئة صبغتها  لتلك  احملدث  النص  يراعي  أن  لذلك،  تبعا  املتعنّي،  من  األعلى  ويكون  اجمللس  عثها كمربرات حل 
 للقضاء احلايل، وذلك سواء عند ضبطه لرتكيبتها أو لصالحياهتا أو لطريقة اختيار أعضائها أو عند حتديده لطرق وإجراءات سري عملها.

معايري موضوعية وشفافة تضمن   وعليه، فإنّه يشرتط يف تركيبة اهليئة الوقتية املزمع إحداثها أن تكون مضيقة وأن يتم انتقاء أعضائها على أساس
يف حدود املهام  متثيلية موسعة للقضاة، والعمل على ضمان شرعيتها عرب دعم آلية انتخاب أعضائها. أّما صالحياهتا، فيجب أن تكون ظرفية وحمصورة  

  1967  جويلية  14املؤرخ يف    1967لسنة    29القانون عدد  األساسية الراجعة ابلنظر للمجلس األعلى للقضاء الذي ستحل حمله، كيفما حددها  
للقضاة األساسي  والقانون  للقضاء  األعلى  واجمللس  القضاء  بنظام  القضاء  املتعّلق  تنظيم  إبعادة  تتصل  عامة  منحها صالحيات  لذلك  تبعا  ، وال جيوز 

جملاالت ستكون موضوع قوانني أساسية مستقلة يسنها اجمللس الوطين وإدارته وبضبط أسس إصالح املنظومة القضائية ومنظومة العدالة، خاصة وأّن تلك ا
 من القانون التأسيسي املذكور. 22الفصل من   3التأسيسي، طبق مقتضيات الفقرة 

اجمللس األعلى للقضاء واضطالعها جبميع املهام   حمل، فإّن حلوهلا  الزمنلئن حصر القانون التأسيسي جمال تدخل اهليئة املزمع إحداثها يف :  اثنيا
القضاء    يؤولله،    املوكولة املتصلة ابستقالل  الدولية  املبادئ واملعايري  احملدث هلا جلملة  النص  احرتام  العلي   وبرتكيبة إىل ضرورة  املكّرسة اجملالس  للقضاء   ا 
 ، على أن يراعى يف ذلك صبغتها الوقتية.1296لصكوك الدولية واإلقليميةااملواثيق و صلب 

 
العهد الدويل اخلاص  من  14املادة و ، 1950 االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية لسنةو ، 1948نة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسمن  10املادة   1296

ر قضاة  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حول دو و ،  1985مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية لسنة و ،  1966ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة 



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

204 

اجملالس العليا للقضاء، لتضطلع بدورها كضامن الستقاللية القضاء،   أنه يشرتط يف  ،ويستمد من التجارب املقارنة واملعايري الدولية املذكورة     
ضاة، أما مهامها  أن تكون مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية إداراي وماليا وهيكليا، وأن تستجيب من حيث تركيبتها ملبدأ التمثيلية املوسعة للق

سل وكذلك  القضاء،  ملرفق  واملايل  اإلداري  التسيري  ابنتداب  فتشمل  املتصلة  املسائل  يف  احلالة،  الرأي، حسب  إبداء  أو  االقرتاح  أو  البت    القضاة، طة 
واملبادئ القانونية العامة كمبدأ   ما تقتضيه القوانني  طبق  ومبسارهم املهين من تسمية وترقية ونقل وبنظام تقاعدهم وبتأديبهم وعزهلم وبرفع احلصانة عنهم،

 ابلوظيفة القضائية.   الضطالععلى ا قدرةاخلربة وال و  الكفاءةضوعية تتمثل أساسا يف ، واستنادا ملعايري مو املساواة
اهليئة          برتكيبة  واملتصلة  املضمنة صلبه  األحكام  أّن  يتبنّي  املعروض،  األساسي  القانون  إحداثها وبصالحياهتا   املزمعوابلتمعن يف مشروع 

الل  ابستقوبقواعد سري عملها ال تتوافق يف أغلبها، من جهة، مع صبغتها الوقتية، وال تستجيب، من جهة أخرى، للمبادئ وللمعايري الدولية املتصلة  
 القضاء، وهي على هذا األساس تستدعي إبداء املالحظات التالية: 

I. خبصوص استقاللية اهليئة  : 
الشخصية   منحها  دون  للقضاء،  األعلى  اجمللس  حمل  وقتية حتل  هيئة  إبحداث  املعروض  األساسي  القانون  مشروع  من  األّول  الفصل  اكتفى 

 مبدأ على حنو ما يفرتضه    1297تسيري شؤون القضاء دون تدخل من السلطتني التنفيذية أو التشريعية، املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل حىت يتسىن هلا  
 الفصل بني السلط ومعايري استقاللية السلطة القضائية. 

علىلذا   التنصيص  اجتاه  يف  املذكور  األّول  الفصل  إمتام  املعنوية    يّتجه  ابلشخصية  القضاء  شؤون  على  لإلشراف  الوقتية  اهليئة  تتمتع  أنه 
 وابالستقالل اإلداري واملايل. 

II. خبصوص توزيع اهليئة الوقتية إىل عدة جمالس : 
لس  ، حسب وظائفها، إىل ثالث جمالس تتمثل يف "جممن مشروع القانون األساسي املعروض اهليئة الوقتية املزمع إحداثها  2الفصل  قّسم   .1

لسنة    6عدد  القانون التأسيسي    من  22الفصل  شؤون القضاء العديل" و"جملس القضاة" و"جملس التأديب"، غري أّن ذلك التقسيم يتعارض مع أحكام  
إلشراف على الذي اعتمد صيغة املفرد يف اإلشارة إىل اهليئة املكلفة اب  املؤقت للسلط العمومية  ابلتنظيم  املتعّلق  2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011

 القضاء العديل أبن نص على إحداث "هيئة وقتية".  
املهام والرتكيبة ومستقلة بعضها عن بعض من شأنه أن يؤول يف حقيقة األمر إىل وضع   أّن جتزئتها إىل ثالث جمالس خمتلفة من حيث  كما 

متناسقة ومرتابطة للفصل يف املسائل املستعجلة والظرفية املتصلة ابلقضاء  القضاء العديل حتت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتوىل وضع سياسة 
 العديل، إىل حني وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم. 

عدد   التأسيسي  القانون  مع  تتعارض  إحداثها  املقرتح  الثالث  اجملالس  تلك  تسميات  فإّن  ذلك،  على  الصبغة    2011لسنة    6وعالوة  ومع 
 ئة وذلك على النحو التايل: الوقتية للهي
من القانون   22من الفصل    2ختتزل تسمية "جملس شؤون القضاء العديل" كل املهام املسندة للهيئة الوقتية املزمع إحداثها مبقتضى الفقرة    ▪

صل من الف   3املذكورة لتنصهر ضمن جمال الفقرة    2التأسيسي واملتمثلة يف اإلشراف على شؤون القضاء العديل، كما أن صالحياته تتجاوز جمال الفقرة  
 املذكور املتصلة إبصالح املنظومة القضائية وابلتنظيم الدائم للقضاء. 

 
امليثاق العاملي  و ، 1995مبادئ استقالل السلطة القضائية املقررة مبؤمتر بكني لسنة و ، 1993عناصر النظام األساسي األورويب للقضاء لسنة و ، 1990النيابة العمومية لسنة 

ستقالل  احول كفاءة و  1994لسنة  12وصية جملس أورواب رقم ت و ، 2006مبادئ بنغالور للسلوك القضائي لسنة  و ، 1999للقاضي الصادر عن االحتاد الدويل للقضاة لسنة  
،  2000حول دور النيابة العمومية يف نظام العدالة اجلنائية لسنة  19التوصية رقم  و  ،1997ميثاق القضاة يف أورواب الصادر عن الرابطة األوروبية للقضاة لسنة و ودور القضاة، 

  العربيةاالتفاقية و ، 1999ريوت الستقالل القضاء لسنة إعالن بو الصادر عن وزراء عدل البلدان الناطقة ابلفرنسية،  1999إعالن القاهرة الستقالل وتعزيز القضاء لسنة و 
 .. عن جملس وزراء العدل العرب. 2008مشروع القانون العريب املوّحد للقضاء لسنة ، و 2005 قوق اإلنسان لسنةحل

على أمهية    الصادر عن وزراء عدل البلدان الناطقة ابلفرنسية  1999إعالن القاهرة الستقالل وتعزيز القضاء لسنة  و   1999إعالن بريوت الستقالل القضاء لسنة  شدد كل من   1297
دة جتارب  ية للمجلس األعلى للقضاء يف عمنح اجملالس العليا للقضاء االستقالل اإلداري وخاصة املايل، بتخصيص ميزانية مستقلة هلا. وقد مت تكريس االستقاللية املالية واإلدار 

 مقارنة نذكر منها بلجيكيا وإيطاليا والدّنارك واسبانيا واجملر وبولونيا وفرنسا.. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8556&rurl=translate.google.tn&usg=ALkJrhi_gETyR-j_90sre7xeVrgUxOQLMg
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اء، طاملا أّما تسمية اجمللسني املتعّلقني ابلقضاة وابلتأديب، فهي تنم عن الصبغة العامة والواسعة للمهام املوكولة هلما يف ما يتصل بشأن القض   ▪
القان أّن  العديل، واحلال  للقضاء  إشارة  أية  تتضمن  بقية ال  العديل دون غريه من  القضاء  اإلشراف على  اهليئة يف  اختصاص  التأسيسي حصر جمال  ون 

 أجهزة القضاء األخرى. 
وذلك ابلعدول عن  من القانون التأسيسي املذكور،    22، على حنو ما اقتضاه الفصل  تكريس وحدة اهليئة الوقتية املزمع إحداثهالذا يّتجه  

 من املشروع املعروض جبعله متعلقا بضبط الصالحيات املسندة للهيئة الوقتية.  2عة مقتضيات الفصل ، ومراج تقسيمها إىل جمالس ثالث
كما يّتجه مراجعة عناوين األقسام املقرتحة صلب الباب األّول من مشروع القانون التأسيسي املعروض على ضوء الصالحيات الراجعة ابلنظر 

القسم  : الصالحيات االستشارية للهيئة الوقتية"، "القسم األّولذلك على حنو ميكن أن يكون كالتايل: "للهيئة الوقتية عوض توزيعها حسب اجملالس، و 
القضائية ورفع احلصانة"، " الثاين املهين للقضاة وابحلركة  املتصلة ابملسار  الوقتية  اهليئة  الثالث: صالحيات  الوقتية"،  القسم  للهيئة  التأديبية  : الصالحيات 

 كل قسم الرتكيبة املقرتحة للهيئة الوقتية مبا يتوافق والصالحيات املوكولة هلا صلبه.  على أن يتم تضمني
III.   :خبصوص تركيبة اجملالس املقرتحة وصالحياهتا 

 تاليف ملتعنّي مع مراعاة املالحظات اجلوهرية سالفة الذكر، واملتعّلقة بعدم جواز تقسيم اهليئة الوقتية املزمع إحداثها إىل ثالث جمالس، فإنّه من ا 
املعروض، عند ضبط تركيبة   املقرتحة صلب املشروع  تثريها تركيبة تلك اجملالس وصالحياهتا وقواعد سري عملها  اليت  القانونية  وصالحيات اإلشكاليات 

 وآليات تكوين اهليئة الوقتية املزمع إحداثها. وتتمثل اإلشكاليات القانونية املذكورة فيما يلي:  
 القضـاء العديل: جملـس شؤون  (. أ

 من املشروع املعروض(:  3)الفصل  من حيث الرتكيبة  -( 1
التعقيب(،   )الرئيس األّول حملكمة  العدل( ومقرره  الذي يضم ابإلضافة إىل رئيسه )وزير  القضاء العديل،   15ابلتمّعن يف تركيبة جملس شؤون 

وطين التأسيسي، وممثل عن كل من نقابة أعوان العدلية وعن املرتمجني شخصيات وطنية مستقلة يعينها اجمللس ال   5، وبصفتهم عضوا ينتمون للمجلس  
 : احمللفني، وممثل عن كل هيكل مهين قضائي وأقدم قاض منتخب عن كل رتبة ويف صورة التعذر أحد القضاة املناوبني املنتخبني، يالحظ ما يلي

يتعارض مع مبادئ استقاللية   − العدل  لوزير  التنفيذية يف  إّن إسناد رائسة ذلك اجمللس  السلطة  اليت تقتضي عدم تدخل  القضائية  السلطة 
 شؤون القضاء.  
املعروض    3الفصل  مل يتضمن   − له حبيث    تعويض رئيس اجمللساإلشارة إىل إمكانية  من املشروع  تغيبه أو حصول مانع  أو إانبته يف حالة 

 .اجمللسيتعذر عليه ممارسة مهامه داخل 
 يف الرتكيبة املقرتحة للمجلس:  غياب التوازن يالحظ  −
✓ ( األعضاء ابجمللس،  القضاة  )  10بني عدد  العدليني   2قضاة وممثل عن كل هيكل مهين قضائي  القضاة  متثيلية  أّن  إىل  قضاة(، ابلنظر 

القضاء ) املنتمني لسلك  التونسيني( وعدد األعضاء غري  القضاة  اليوم على هيكلني مها نقابة القضاة ومجعية  العدل ع  16تقتصر  ضو إضافة إىل وزير 
 بصفة رئيس للمجلس(. 

 أو ابلتعيني، من جهة، والعضوية ابالنتخاب، من جهة أخرى. ابلصفةبني توزيع تركيبة اجمللس على أساس العضوية  ✓
✓ ( اجمللس  املنتخبني صلب  القضاة  مقابل    3حمدودية عدد  العديل(  القضائي  للسلم  الثالث  الرتب  منتخبني ميثلون  ينتمون   7قضاة  قضاة 

، )الرئيس األول حملكمة التعقيب، وكيل الدولة العام لدى حمكمة التعقيب، وكيل الدولة العام 1298لذلك اجمللس بصفتهم، وهم معينون يف تلك الصفة 
ز الدراسات القانونية والقضائية(، وممثل مدير املصاحل العدلية، املتفقد العام، رئيس احملكمة العقارية، املدير العام للمعهد األعلى للقضاء واملدير العام ملرك

 عن كل هيكل مهين قضائي )سّيما وأّن الفصل مل يتضمن أية إشارة النتخاب هؤالء املمثلني من قبل نظرائهم املنتمني إىل تلك اهلياكل(.

 
املتعّلق بنظام القضاء واجمللس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة، على أنّه يقع   1967جويلية  14املؤرخ يف  1967لسنة  29مكرر من القانون عدد  7ينص الفصل  1298

ة العدل ورئيس احملكمة  الرئيس األول حملكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى حمكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير املصاحل العدلية واملتفقد العام بوزار التعيني لوظائف 
 ذلك من بني قضاة الرتبة الثالثة. العقارية والرئيس ألول حملكمة االستئناف بتونس والوكيل العام لدى حمكمة االستئناف بتونس أبمر من رئيس اجلمهورية و 
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غري دقيقة، وقد تؤول إىل  تعد    من املشروع املعروض  3من الفصل    12قضائي" الواردة ابملطة    مهينإّن عبارات " ممثل عن كل هيكل   −
التأويل، خاصة منها عبارة   التونسيني  "املهين"صعوابت يف  القضاة  اليوم صلب هيكلني مها مجعية  العديل ممثلون  الصنف  القضاة من  أّن  ، واعتبارا إىل 

 تلك املطة وردت منقوصة ابعتبارها  القضاة، فقد كان من األجدر التنصيص مباشرة على تسميتهما عوض اعتماد عبارات عامة. فضال على أنّ   ونقابة
املقاييس   تتضمن  املمثل   اليتمل  العضو  انتخاب  قاعدة  أو إبعمال  إن كان ابلرتشيح  اختيارهم،  املمثلني وإجراءات وقواعد  اختيار  أساسها  سيتم على 

 ابجمللس من قبل نظرائه املنتمني لكل هيكل على حدة.  

شخصيات وطنية مستقلة يشهد    5املشروع املعروض، اليت نصت ضمن تركيبة اجمللس على "  من  3تفتقر صياغة املطة األخرية من الفصل   −
 هلا ابلنزاهة واخلربة بشؤون العدالة معينني من قبل اجمللس الوطين التأسيسي"، للدقة والوضوح وذلك استنادا ملا يلي: 

رة يتعارض مع مبدأ الفصل بني السلط والذي يقتضي عدم إن إسناد اجمللس الوطين التأسيسي صالحية اختيار الشخصيات الوطنية املذكو  ✓
 تدخل السلطة التشريعية يف السلطة القضائية ويف اجملالس املشرفة على هذه األخرية.

من القانون التأسيسي على أنه يضبط القانون األساسي املنشئ للهيئة الوقتية آليات تكوينها، غري أن    22الفقرة الثانية من الفصل  نّصت   ✓
 حتدد طريقة وإجراءات اختيار الشخصيات الوطنية، واألغلبية املشرتطة إلجراء ذلك االختيار من قبل اجمللس الوطين التأسيسي وصيغة  ملطة املذكورة  امل

اجلاري به العمل، ذلك التعيني، خاصة وأنه يالحظ غياب قائمة وطنية حتدد تلك الشخصيات أو إجراءات ومعايري قانونية واضحة، صلب التشريع  
 الختيارهم أو تعيينهم. 

لتقدير املطة  اعتمدت تلك   ✓ أهّنا مل تدرج مقاييس دقيقة  الوطنية وهي االستقاللية والنزاهة واخلربة، غري  الشخصيات  معايري عامة الختيار 
اليت ال جيوز متثيل املنتسبني إليها صلب اجمللس )ذات  تلك املعايري، من ذلك طبيعة املهنة اليت ميارسوهنا )حماماة، تعليم عال،...( واملهن أو األنشطة  

يا وايطاليا... كما مل الصبغة السياسية أو احلزبية مثال( وتوفر أقدمية معينة يف ممارسة تلك املهنة، على حنو ما مت تكريسه بكل من بلجيكيا وبلغاراي وإسبان 
 ونزاهة الشخصيات الوطنية املذكورة.  تبنّي التدابري املتعنّي اختاذها قصد ضمان استقاللية وكفاءة 

مل تنص تلك املطة على ضرورة نشر مقرر تعيني تلك الشخصيات ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية، على حنو ما يقتضيه مبدأ الشفافية.   ✓
 سري املنظومة القضائية.   كما مل تتضّمن إمكانية االعرتاض على تعيني الشخصيات املذكورة إذا ثبت وجود تعارض بني ذلك التعيني وحسن

اليت تقتضي    تتناىف مع الصبغة الوقتية للهيئةمن املشروع املعروض    3واعتبارا ملا سلف، فإّن الرتكيبة املوسعة للمجلس واملقرتحة صلب الفصل  
، خاصة منها ضعف  األعلى للقضاء احلايلال تستجيب ملربرات حل اجمللس  وجود تركيبة مضيقة تتماشى ومهامها الظرفية. كما أّن تلك الرتكيبة املقرتحة  

ت أهّنا  املعينني مبا شّكك يف  مشروعيته ويف حياد واستقاللية أعضائه. فضال على  املنتخبني صلبه مقابل أمهية عدد األعضاء  القضاة  تعارض مع  عدد 
للقضاة صلب تلك اجملالس حبيث يكون أغلب أعضائها من وجوب ضمان متثيلية موسعة املعايري الدولية املتصلة ابجملالس العليا للقضاء اليت أكدت على 

   1299. القضاة، على أن ال يقل عدد القضاة املنتخبني من نظرائهم عن نصف أعضائها
 من املشروع املعروض(:  4)الفصل  من حيث الصالحيات -( 2

هي استشارية، غري أن ال شيء يف تسمية ذلك اجمللس  من مشروع القانون األساسي املعروض  4. إّن الصالحيات املدرجة صلب الفصل 1.2
 أو يف تسمية القسم األّول من الباب األّول للمشروع املعروض من شأنه الداللة على طبيعة تلك الصالحيات. 

2.2  ." تتعلق  استشارية موسعة  مهاما  العديل  القضاء  منح جملس شؤون  "مبنظومة    بضمان إّن  املتعّلقة  العدالة" وابلنصوص  مرفق  حسن سري 
" و"ابخلارطة القضائية" و"إبدارة القضاء" إّّنا خيرج عن جمال املشروع املعروض اخلاص ابلقضاء العديل القضائيالعدالة" و"ابملنظومة القضائية" و"ابلتنظيم  

 ذلك القضاء اإلداري واملايل وخمتلف املهن املتصلة مبرفق القضاء كاحملاماة واإلشهاد ويتجاوز مهام اهليئة الوقتية ليشمل أيضا كل أصناف القضاء مبا يف
من   22لفصل  ...، واحلال أن إعادة تنظيم القضاء وإصالح منظومة العدالة يندرج ضمن جمال القوانني األساسية املشار إليها صلب الفقرة الثالثة من ا

  جيب أن يعود النظر فيها إىل هيكل قار.، واليت2011لسنة  6القانون التأسيسي عدد 

 
1299 La Charte européenne sur le Statut des juges, le Numéro 1.3 exige que le Conseil supérieur de la Magistrature soit « une instance 

indépendante du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des 

modèles garantissant la représentation la plus large de ceux-ci ». 
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للقضاء فضال على أنه يتبنّي من الرتكيبة املوسعة للمجلس )اليت تشمل قضاة وممثلني عن اهلياكل املهنية والنقابية وعن خمتلف املهن املساعدة  
أ احملاسبني وغريهم(،  واخلرباء  العدليني  واخلرباء  التنفيذ  وعدول  االشهاد  وعدول  حمامني  القضاء من  هيكلة  إعادة  يف  املسامهة  إّّنا  إحداثه  من  الغاية  ّن 

 وإصالح املنظومة القضائية ومنظومة العدالة عامة وهو ما يتجاوز مرجع نظر اهليئة الوقتية. 
الفصل  3.2 تراع صياغة  مل  املعروض  4.  املشروع  الف  من  ترتيب  االختياري يف  االختصاص  على  الوجويب  االختصاص  أولوية  قرات  املقرتحة 

 منهما.  لكلاملخصّصة 
املذكور وجود تعارض بني جمال االستشارات الوجوبية واالستشارات االختيارية املوكولة لفصل  كما يستمد من مقارنة الفقرتني األوىل والثانية ل

ملتعّلقة مبنظومة العدالة اليت تعرض عليه من  ا  مشاريع القواننيرأيه يف "   اجمللسجمللس شؤون القضاء العديل، حيث نصت الفقرة األوىل منه على أنّه يبدي  
، وطاملا أّن عبارة "النصوص" جاءت عامة  النصوص املتعّلقة ابملنظومة القضائية" وزير العدل"، واحلال أّن فقرته الثانية نصت على أنّه تعرض عليه وجواب "

االخ وتدخلها صلب  أيضا،  القوانني  مشاريع  تستوعب  إطالقها حبيث  على  تفهم  إعمال  فهي  دون  أن حيول  شأنه  مبا من  للمجلس  الوجويب  تصاص 
ستعرض على اجمللس   الشرط التضييقي الوارد ابلفقرة األوىل سالفة الذكر واملتمثل يف منح وزير العدل سلطة تقديرية واسعة يف اختيار مشاريع القوانني اليت

 إلبداء رأيه خبصوصها. 
 على أنظاره إن كان رأاي مطابقا أم ال. املعروضةطبيعة الرأي الصادر عن اجمللس حول املسائل  سالف الذكر 4عالوة على ذلك مل يبنّي الفصل 

 : من حيث دورية عقد االجتماعات -( 3
من املشروع املعروض على إمكانية تعويض رئيس اجمللس أو إانبته يف صورة تعذر قيامه مبهامه، كما مل ينص على فرضية دعوة   5مل ينص الفصل 

 اجمللس لالنعقاد أو إلدراج مسائل ونقاط معينة جبدول أعماله من قبل نسبة معينة من األعضاء أو من القضاة عامة.  
 لس: من حيث قواعد سري عمل اجمل -( 4

  مل يضبط القسم األّول من املشروع املعروض قواعد سري عمل اجمللس عند إضطالعه ابلصالحيات االستشارية. كما مل حيدد األغلبية املشرتطة
توىل دعوته  النصاب القانوين املشرتط لعقد جلساته، ويف صورة تعذر انعقاده لعدم توفر ذلك النصاب من ي و إلبداء رأيه حول املسائل املعروضة عليه،  

 لالنعقاد والنصاب القانوين املشرتط يف هذه الصورة. 
، لتعارض إحداثه وتسميته وصالحياته مع مقتضيات الفقرة الثانية فإنّه يّتجه حذف جملس شؤون القضاء العديللذا واعتبارا ملا سلف بيانه،  

الفصل   يّتجه    22من  كما  التأسيسي.  القانون  امن  القسم  عنوان  صياغة  كاآليت:  إعادة  ليصبح  املعروض  املشروع  من  األول  الباب  من  ألّول 
الوقتية" للهيئة  ، مع مراجعة تلك الصالحيات يف اجتاه االكتفاء مبنح اهليئة مهمة إبداء الرأي خبصوص املواضيع والنصوص "الصالحيات االستشارية 

  1967لسنة    29من القانون عدد    9ني ابعتبارها صالحية أسندها الفصل  املتصلة ابلقضاء العديل، كإبداء الرأي يف القانون األساسي للقضاة العدلي
 املتعّلق ابجمللس األعلى للقضاء الذي ستحل حمله إىل حني إحداث جملس أعلى قار ودائم يستجيب للمعايري الدولية.  1967 جويلية 14املؤرخ يف 

يف إطار اختصاصها االستشاري، وذلك جبعل تركيبتها مضيقة، مبا يتوافق مع  كما يّتجه مراجعة الرتكيبة املقرتحة للهيئة الوقتية، عندما تنتصب  
يئة دعوة كل  صبغتها الوقتية، مع تكريس مبدأ التمثيلية املوسعة للقضاة صلبها على أساس معياري الصفة واالنتخاب، والتنصيص على أنه جيوز لرئيس اهل

 مشارك يف أعمال اهليئة بتلك الصفة رأي إستشاري. من يرى فائدة يف حضوره للمشاركة يف أعمال اهليئة، ولل
بدورها  إضطالعها  عند  الوقتية،  اهليئة  عمل  سري  قواعد  ضبط  اجتاه  يف  املعروض  املشروع  من  األّول  القسم  إمتام  يّتجه  ذلك،  على  وعالوة 

عليها،   املعروضة  املسائل  حول  رأيها  إلبداء  املشرتطة  األغلبية  كتدقيق  إجتماعاهتا،  ودورية  جلساهتا و االستشاري،  لعقد  املشرتط  القانوين    النصاب 
أخرى لألعضاء لالجتماع من جديد يف    دعوةوالتنصيص على أنه يف صورة تعذر انعقادها لعدم توفر النصاب ميكن لرئيس اهليئة أو من ينوبه توجيه  

وأن  مبا ميّكن من اجتناب كل تعطيل يف مهامها يف صورة تعذر حضور أحد أعضائه، سّيما  ،  التاريخ الذي يقرره مهما كان عدد األعضاء احلاضرين
 من املشروع املعروض أقر ضمنيا مبدأ احلضور الشخصي لألعضاء بعدم تنصيصه على جواز إانبتهم يف صورة تعذر مشاركتهم يف أعماله.   3الفصل 

 :جملـس القضــاة (.ب
 من املشروع املعروض(:  6)الفصل  من حيث الرتكيبة  -( 1
 

 إبداء املالحظات التالية: تستدعي تركيبة جملس القضاة املقرتحة صلب املشروع املعروض 
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عليه ممارسة مهامه داخله، وهو    يتعذرإىل صورة تغيب رئيس اجمللس أو حصول مانع له حبيث  من املشروع املعروض    6مل يتعّرض الفصل   −
 ئية. ما من شأنه أن يؤول إىل تعطيل عمل اجمللس مبا يتعارض والصبغة الظرفية واملستعجلة لعدة صالحيات مسندة له من ذلك إعداد احلركة القضا

شخصيات وطنية   5اوبني عنهم وقضاة منتخبني وعند االقتضاء املن  6أعضاء ابلصفة و 3إّن الرتكيبة املقرتحة لذلك اجمللس )رئيس ومقرر و −
املوا  هلم  تقّرها  اليت  والضماانت  القضاء  الستقالل  الدولية  املعايري  مع  وتتعارض  متوازنة  غري  التأسيسي(  الوطين  اجمللس  قبل  من  والصكوك  معينني  ثيق 

 القضاة املنتخبني صلبه.  ضعف متثيلية واملتمثلة خاصة يفالدولية، كما ال تتماشى ومربرات حل اجمللس األعلى للقضاء احلايل، 

الفصل   جاء  فقد  اجمللس،  ذلك  صلب  الوطنية  الشخصيات  عضوية  خبصوص  مناملذكور    6أّما  اختيار   منقوصا  واجراءات  وقواعد  طريقة 
مق الفصل  ذلك  يتضّمن  مل  كما  تعيينهم.  كصيغة  الختيارهم  املشرتطة  واألغلبية  التأسيسي،  الوطين  اجمللس  قبل  من  الوطنية  دقيقة الشخصيات  اييس 

عضوية   خبصوص  بيانه  سلف  مثلما  اهليئة  عضوية  موانع  مدهتا،  املهنة،  )طبيعة  ونزاهتهم  وكفاءهتم  استقالليتهم  يضمن  مبا  الختيارهم  تلك وواضحة 
 الشخصيات مبجلس شؤون القضاء العديل(. 

من املشروع املعروض على عضوية ممثلني عن نقابة القضاة ومجعية القضاة التونسيني صلب ذلك اجمللس واحلال أهنما    6مل ينص الفصل   −
ما  بة اجمللس سيّ هيكالن ميثالن القضاة ويتوليان الدفاع عن مصاحلهم طبق األنظمة األساسية احملدثة هلما، واجته تبعا لذلك إدراج ممثلني عنهم صلب تركي

الفصل   الثانية من  الفقرة  التأسيسي عدد    22وأن  القانون  التمثيلية لذلك اجمللس أبن نصت على  2011لسنة    6من  الصبغة  ، أّكدت على ضمان 
 . ممثلة"إحداث "هيئة وقتية 

يف إجتاه  ومراجعة تركيبة اهليئة الوقتية  ، واعتبارا ملا سلف بيانه، فإنّه يّتجه تعويض عبارة "اجمللس" أينما وجدت هبذا القسم بعبارة "اهليئة الوقتية"
،كما  كالتقليص من عضوية الشخصيات الوطنية صلبها إىل احلد األدىن ،  الرتفيع من عدد القضاة املنتخبني وتضمينها أعضاء عن اهلياكل التمثيلية للقضاة

ات املذكورة ومقاييس واضحة ودقيقة تضمن استقالليتهم  من املشروع املعروض وذلك بتضمينه طرق وإجراءات اختيار الشخصي  6يّتجه إمتام الفصل  
إانبته يف صورة تغيبه أو تعذر   وحيادهم ونزاهتهم، وكذلك التنصيصات الوجوبية املبّينة آنفا وخاصة منها إدراج إمكانية تعويض رئيس اهليئة الوقتية أو 

 ممارسته ملهامه، كتحديد من سينوبه يف رائسة اهليئة. 
 من مشروع القانون األساسي املعروض(:  7)الفصل  من حيث الصالحيات -( 2

 من املشروع املعروض واملسندة جمللس لقضاة، تثري املالحظات التالية:  7إّن الصالحيات الواردة ابلفصل 
القضاة من تسمية وترقية ونقلة"، غري أّن تلك  1.2 يتوىل اجمللس إعداد "حركة  الفصل على أن  الفقرة األوىل من ذلك  الصياغة ال . نصت 

العمل خارج إطار  تستقيم ابعتبارها حتصر التسميات والرتقيات والنقل يف حدود احلركة القضائية واحلال أنه جيوز تسمية القضاة وترقيتهم كنقلتهم لضرورة 
الفصل   الدورية كيفما عرّفها  القضائية  القانون عدد    14احلركة  القضاء واجمللس املتع  1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29من  بنظام  ّلق 

 األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة.
حي أبن  كما أّن ما تضمنته تلك الفقرة من أّن اجمللس يتوىل إحالة احلركة القضائية اليت أعدها على وزير العدل، دون بيان مآل تلك اإلحالة تو 

 حالتها للوزير الذي ميكنه طبق الصيغة املقرتحة تغيري مضموهنا وحتويرها. للمجلس مهام استشارية تقف يف حدود اإلعداد املادي للحركة قبل إ
. تعد مقتضيات الفقرة األوىل من ذلك الفصل قاصرة عن بيان طبيعة صالحيات اجمللس فيما يتصل ابلتسميات والرتقيات والنقل، واحلال 2.2

مكرر    20و  14الفصول  و   2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6د  عدمن القانون التأسيسي    17أنّه بقراءة تنسيقية بني مقتضيات الفصل  
املتعّلق بنظام القضاء واجمللس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة يتبنّي    1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29من القانون عدد    33و

 حني ال تتجاوز مهامه يف البعض اآلخر مهمة االقرتاح وذلك كاآليت:أّن للمجلس صالحيات تقريرية يف بعض اجملاالت املشار إليها صلبها يف 
من القانون التأسيسي املذكور الذي اقتضى أنه خيتص رئيس احلكومة ابلتعيينات يف الوظائف املدنية العليا    17تطبيقا ملقتضيات الفصل   ✓

تتعدى صالح  أن  فإنّه ال جيوز  الوزراء،  ومع جملس  املعين  الوزير  مع  أو يف ابلتشاور  االنتداب  )عند  التعيينات  أو  ابلتسميات  يتصل  فيما  اجمللس  يات 
 اخلطط الوظيفية( مستوى االقرتاح أو الرتشيح. 

عدد   ✓ القانون  والقانون   1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29عمال أبحكام  للقضاء  األعلى  واجمللس  القضاء  بنظام  املتعّلق 
 البت يف ترقية القضاة ونقلهم.  األساسي للقضاة، فإّن للمجلس صالحية
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املعنيني ابحل 3.2 للقضاة  املهين  أقدمية وكفاءة واملسار  تقدير  أساسها  يتم على  اليت  املقاييس  املذكور  الفصل  األوىل من  الفقرة  ركة . مل حتدد 
 القضائية، رغم أمهية تلك املعايري يف ضبط تلك احلركة ويف حتديد املسار املهين للقضاة. 

، غري أّن منح الوزير احملالة عليه من وزير العدل. نّصت الفقرة الثانية من الفصل املذكور على أن يبت اجمللس يف مطالب رفع احلصانة  4.2
طالب املذكورة  ملسلطة تقديرية واسعة فيما يتعّلق إبحالة املطالب على اجمللس من شأهنا أن تقّيد أعمال هذا األخري، فمىت امتنع الوزير عن مد اجمللس اب
من القانون   22فإّن ذلك حيول دون اطالعه عليها، واحلال أنّه يتعنّي منح اجمللس سلطة تقريرية فيما يتصل برفع حصانة القضاة، خاصة وأّن الفصل  

للقضا  1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29عدد   للقضاء والقانون األساسي  القضاء واجمللس األعلى  بنظام  ة منح اجمللس األعلى املتعّلق 
لقضاء تتبع للقضاء صالحيات واسعة يف صورة التتبع اجلزائي للقاضي والقبض عليه  متلبسا، أبن نّص على أنّه "ال ميكن بدون إذن من اجمللس األعلى ل

 ألعلى للقضاء فورا". أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن يف صورة التلبس ابجلرمية جيوز إلقاء القبض عليه ويعلم اجمللس ا
 من املشروع املعروض على ضوء املالحظات السابقة كاآليت:   7وعليه يّتجه مراجعة أحكام الفصل 

 يّتجه إعادة صياغة الفقرة األوىل من ذلك الفصل لتصبح كما يلي:  ▪
ونقلهم اليت حتيلها لوزير العدل لإلعالم، كما تتوىل اقرتاح تسمية  "تتوىل اهليئة الوقتية إعداد احلركة القضائية وتتخذ القرارت املتعّلقة برتقية القضاة 

 من القانون التأسيسي".  17القضاة، وحيال ذلك االقرتاح على وزير العدل للتشاور خبصوصه طبق مقتضيات املطة األخرية من الفصل 
 
إليها ابلفصل   ▪ املشار  املهين  تدقيق معايري األقدمية والكفاءة واملسار  املهين  ا  7يّتجه  املسار  القضائية وحتوير  يتم إجراء احلركة  اليت  ملذكور 

نتداب يف  للقضاة على أساسها، على حنو يضمن تفادي كل لبس يف تطبيقها، من ذلك تدقيق معيار األقدمية ببيان إن كان املقصود منه األقدمية يف اال 
بة أو األقدمية العامة اليت يؤخذ فيها بعني االعتبار فرتات إحلاق القاضي وسنوات عمله القضاء أو األقدمية الفعلية يف مباشرة القضاء أو األقدمية يف الرت

 ص. خارج السلك القضائي، كتدقيق معيار الكفاءة إبدراج مقاييس تقديرها على غرار املؤهالت العلمية للقاضي واألعداد الصناعية ودرجة التخص
التنصيص صلب   ▪ يّتجه  الدولية،  للمعايري  التسمية   املذكور  7لفصل  اوإعماال  الوقتية مبناسبة نظرها يف قرارات  اهليئة  تلتزم  على ضرورة أن 

يضمن موضوعية قراراهتا وعدم متييزها  ،  مبا من شأنه أن  الشاغرة  لوظيفةاب  الضطالععلى ا  القدرةمبعيار  و وتكافؤ الفرص    املساواةمببادئ    والرتقية والنقل
 بني املرتشحني ألّي منصب قضائي. 

 املذكور. 7"مطالب رفع احلصانة" ابلفقرة الثانية من الفصل  عبارةمباشرة إثر  الواردةكما يّتجه حذف عبارة "احملالة عليه من وزير العدل"  ▪
الفصل  2.2 املعروض األغلبية    9. ضبط  القانون األساسي  الختاذ قراراته، ويالحظ من خالل دراسة مقتضيات ذلك    املشرتطةمن مشروع 

 يلي: الفصل ما 
األجدر  − أنه كان من  اجمللس واحلال  قرارات  املتعّلقة ابلطعون واالعرتاضات على  املعروض  املشروع  أحكام  بعد  مباشرة  الفصل  ورد ذلك 

 من ذات املشروع.  8املذكور إبدراجه قبل الفصل  9إدراجها قبل تلك األحكام، لذا يّتجه إعادة ترتيب الفصل 

تشديد القاضي، ال تعد كافية، خاصة وأّن احلصانة تعد من أبرز ضماانت القاضي، واجته تبعا لذلك    إن األغلبية املشرتطة لرفع حصانة −
 من مشروع القانون األساسي املعروض، حبيث تصبح أغلبية الثلثني على األقل.  9 األغلبية املشرتطة لرفعها الواردة ابلفصل

تعادل األصوات املتحصل عليها، واجته إمتامه برتجيح    صورةاكتفى ذلك الفصل ببيان األغلبية املشرتطة الختاذ القرارات دون التطرق إىل    −
 صوت رئيس اهليئة أو من ينوبه عند االقتضاء.  

النصاب القانوين لعقد جللسات،...( و األعضاء، حماضر ا  إىل )إعداد جدول أعماله وإحالته  سري عمل اجمللس    قواعدمل حيدد ذلك الفصل   −
 لوجوبية. جلساته ويف صورة عدم توفر ذلك النصاب القانوين اإلجراءات املتعني اتباعها. لذا يّتجه إمتام الفصل املذكور بتضمينه تلك التنصيصات ا

 من املشروع املعروض(:  8)الفصل  من حيث االعرتاضات والطعون  -( 3
الفصل   مشروع    8ضبط  الوظيفية  من  اخلطط  والتسمية يف  والنقلة  ابلرتقية  املتعلقة  القرارات  على  االعرتاض  املعروض طرق  األساسي  القانون 

ب مثلما سبق  االقرتاح(،   أو جمرد  )تقريرية  اجمللس  طبيعة صالحيات  االعتبار  بعني  فقراته ال أتخذ  أّن مضمون  غري  فيها،  الطعن  واجته  كإمكانية  يانه، 
 املالحظات التالية:  مراجعتها على ضوء
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  يّتجه االقتصار عند ضبط القرارات اليت جيوز  توجيه إعرتاضات بشأهنا أمام اهليئة الوقتية يف حدود القرارات املتصلة ابلرتقية والنقل  −
عند االنتداب أو يف ستحل حمله، يف حني ال جيوز االعرتاض لديها خبصوص التسميات )سواء    الذيابعتبارها ترجع ابلنظر للمجلس األعلى للقضاء  

رئيس احلكومة، طبق القانون التأسيسي، وجيوز الطعن يف أوامر التسمية املذكورة أمام احملكمة اإلدارية   اختصاصاخلطط الوظيفية( ابعتبارها من جمال  
 . 1972جوان  1املؤرخ يف  1972لسنة  40طبق القانون عدد 

 

ابحلركة  − املتعلق  األمر  صدور  اتريخ  على  الفصل  ذلك  من  األوىل  الفقرة  صلب  التنصيص  فإّن  السابقة،  املالحظة  مضمون  مراعاة  مع 
لك ملصلحة  القضائية، كمنطلق لعد آجال تقدي االعرتاضات ال يراع إمكانية صدور قرارات تتعلق ابلرتقية والنقل خارج احلركة الدورية للقضاة، من ذ

املؤرخ يف   1967لسنة    29القانون عدد  واليت ال تتخذ وجواب شكل أوامر بل مقررات تنشر ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية، طبق أحكام    العمل،
منه اليت تضمنت   33مكرر و   20و  14املتعّلق بنظام القضاء واجمللس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة وخاصة الفصول    1967جويلية    14
 .  التونسية للجمهوريةتنشر املقررات اليت يتخذها اجمللس األعلى للقضاء خبصوص الرتقية والنقل ابلرائد الرمسي  أنه

مع فضال على أّن التنصيص على "صدور األمر املتعّلق ابحلركة القضائية" خبامتة الفقرة األوىل من ذلك الفصل وليس من اتريخ نفاذه يتعارض  
املتعّلق بنشر النصوص ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذها   1993جويلية  5املؤرخ يف  1993لسنة  64نون عدد من القا 2مقتضيات الفصل 

أنّ  على  نصت  تونس   واليت  والية  مبقر  به  املدرجة  الرمسي  الرائد  إيداع  على  أايم  مضي مخسة  بعد  املفعول  "انفذة  تكون  والرتتيبية  القانونية  النصوص 
 العاصمة". 

 
بقراراي − املعين  القاضي  التنصيص على وجوب إعالم  الفصل وذلك يف اجتاه  الثانية من ذلك  الفقرة  إمتام  املتخذة يف شأنه،    تّتجه  اجمللس 

 بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ، سّيما وأنّه سيعتمد اتريخ ذلك اإلعالم يف احتساب آجال التقاضي. 

الفصل إمكانية الطعن أمام احملكمة اإلدارية يف القرارات الصادرة عن اجمللس، غري أّن ذلك يتعارض مع    حصرت الفقرة األخرية من ذلك −
احملدث للمحكمة اإلدارية اليت جتيز الطعن أمامها ابإللغاء يف مجيع املقررات اإلدارية املتصلة ابملسار   1972لسنة    40أحكام القانون األساسي عدد  

القضائية، واجته تبعا لذلك اعتماد صيغة عامة صلب الفقرة املذكورة مفادها أنّه "جيوز الطعن أمام احملكمة اإلدارية يف القرارات  املهين للقاضي وابحلركة  
 املتصلة بتسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم ويف األمر املتعلق ابحلركة القضائية". 

 جملـس التأديـــب:  (.ج 
من مشروع القانون األساسي    مراجعة تسمية القسم الثالث من الباب األّولتنسيقا مع مضمون املالحظات السابقة من هذا الرأي، يّتجه  

الوقتية"املعروض، ليصبح   للهيئة  التأديبية  "الصالحيات  ترتيب فصله  كاآليت  يّتجه إعادة  الضابط لرتكيبة   10وذلك إبدراجه قبل فصله    11، كما 
لعديل طبق  س، كإعادة صياغته كاآليت: "ختتص اهليئة الوقتية لإلشراف على القضاء العديل ابلنظر يف امللفات التأديبية اخلاصة ابلقضاة من الصنف ااجملل

 القوانني اجلاري هبا العمل". 

قتية لإلشراف على القضاء العديل  من املشروع املعروض لتصبح كاآليت: "ترتكب اهليئة الو   10ويف ذات السياق، يّتجه مراجعة طالع الفصل  
القانون عدد   أحكام  يتالءم وبقية  انتصاهبا كمجلس أتديب من:"، مبا  القضاء   1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29عند  بنظام  املتعّلق 

روض، واليت حافظت على عبارة "جملس  واجمللس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة اليت مل يشملها تنقيح مبوجب مشروع القانون األساسي املع
 التأديب". 

منع تدخل واعتبارا إىل أّن من أبرز معايري استقالل القضاء، والضماانت اليت تكفلها املواثيق والصكوك الدولية للقضاة يف املادة التأديبية هو  
واالجراءا القواعد  من خالل وضع  للقضاة، سواء  التأديبية  املادة  التنفيذية يف  من  السلطة  أو متكينها  التأديب  من خالل عضوية جمالس  أو  املتبعة  ت 

عدد   القانون  فصول  تنقيح  على  املعروض  املشروع  ضمن  التنصيص  يّتجه  فإنّه  وعليه  القضاة،  على  درجتها  كانت  مهما  عقوابت  لسنة   29تسليط 
التأديبية  1967جويلية    14املؤرخ يف    1967 الصالحيات  القضاة حبذف  بتأديب  أو من ميثلها )كإنذار    املتعّلقة  التنفيذية  للسلطة  املسندة مبوجبه 

 القضاة وإعفائهم املؤسس على أسباب أو أخطاء أتديبية( وإسنادها للهيئة الوقتية اليت ستشرف على القضاء العديل.  
 من املشروع املعروض(:  10)الفصل  من حيث الرتكيبة -( 1
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ومل يتعرض إىل احلالة اليت  املذكور من مشروع القانون األساسي املعروض ابلتنصيص على رئيس اجمللس ومقرره وأعضائه،    10الفصل    اكتفى
 يتغيب فيها رئيس ذلك اجمللس أو حيصل له فيها مانع حيول دون ممارسته ملهامه داخله.

عويضه أو إانبته يف رائسة اجمللس يف حالة تغيبه أو تعذر قيامه مبهامه. كما  على من سيتوىل ت  ابلتنصيص لذا يّتجه إمتام الفصل املذكور وذلك  
 .من ذات املشروع 12يّتجه إدراج عبارة "أو من ينوبه" مباشرة إثر عبارة "رئيس جملس التأديب" الواردة ابلفصل 

إمتامه بتدقيق ذلك النصاب القانوين، كالتنصيص عالوة على ذلك مل حيّدد ذلك الفصل النصاب القانوين النعقاد جملس التأديب، لذا يّتجه  
ينصهر يف إطار  صلبه على أّن اجتماعات اهليئة الوقتية كمجلس للتأديب ال تكون قانونية إال حبضور أحد القضاة املنتخبني على األقل، ابعتبار أّن ذلك 

 .  الضماانت املكفولة طبق املواثيق والصكوك الدولية للقضاة يف املادة التأديبية

 من املشروع املعروض(:  12)الفصل  من حيث قواعد سري عمل اجمللس  -( 2
من مشروع القانون األساسي املعروض    12الفصل  تكريسا للضماانت املكفولة للقضاة يف املادة التأديبية، يّتجه إمتام الفقرة األوىل من  .  1.2

 ، حىت معلالاألخطاء التأديبية والذي يتوىل وزير العدل إحالته على جملس التأديب  يف اجتاه اشرتاط أن يكون التقرير الذي تعّده التفقدية العامة خبصوص  
 . على أحسن وجه األفعال واألخطاء املنسوبة إليه إعداد وسائل دفاعه خبصوص للقاضييتسىّن 

لفات التأديب، ابعتبارها توحي  من املشروع املعروض غري سليمة فيما يتصل مبهمة البت يف م  12. تعد صياغة الفقرة الثانية من الفصل  2.2
 أشهر، واحلال أّن صالحية البت يف تلك امللفات ترجع إىل جملس التأديب. 3البت يف امللفات التأديبية يف أجل أقصاه  صالحيةأبن لرئيس اجمللس 

املذكور يتبنّي أّن آجال البت يف امللفات التأديبية أدرجت يف غري موضعها وكان من األوىل    12عالوة على ذلك، فإنّه بقراءة مضمون الفصل  
ا الفقرة  إثر  يّتجه حذف عبارة "وأن يبت فيه يف أجل  إدراجها  لذا  للقاضي لإلطالع على ملفه.  املوكولة  الدفاع  املتضّمنة حقوق  الفصل  لثالثة لذلك 

املذكور وإدراجها مباشرة إثر فقرته الثالثة مع إعادة صياغتها كاآليت: " ويبت جملس التأديب   12أقصاه ثالثة أشهر" من خامتة الفقرة الثانية من الفصل  
املذكورة    امللفات التأديبية املعروضة عليه يف أجل أقصاه ثالثة أشهر". وتالفيا لكل إشكال يف التطبيق، يتجه توضيح منطلق عد أجل الثالث أشهريف

 والذي ميكن أن يكون كالتايل: "من اتريخ تعهده ابمللف التأديبـي". 
 من املشروع املعروض كالتايل:  12يّتجه إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل تكريسا للضماانت املكفولة للقضاة يف املادة التأديبية، . 3.2

على  " يتوىل مقرر جملس التأديب، مبجرد تعهد رئيس اجمللس ابمللف التأدييب، إعالم القاضي املعين إبحالته على اجمللس ومتكينه من اإلطالع  
 نسخ منهما. وعلى القاضي أن يصرح كتابيا أبنه قام بذلك اإلطالع أو تنازل عنه مبحض إرادته.مجيع الواثئق املكونة مللفه التأدييب والشخصي وأخذ 

اإلعالم  مع  الوصول  مضمونة  رسالة  بواسطة  التأديب،  جملس  جلسة  حلضور  استدعاء  للقاضي  يوجه  أن  التأديب  جملس  مقرر  على  وجيب 
لك االستدعاء مباشرة، وأن يدعوه لتقدي ما له من مؤيدات أو مالحظات كتابية للدفاع من انعقاده، وله أن يسلمه ذ على األقل يوما  15ابلبلوغ، قبل 

 عن نفسه. وللقاضي احملال على اجمللس أن يستحضر شهودا وأن يستعني بشخص خيتاره أو حمام للدفاع عنه". 
الفصل  .  4.2 الرابعة من  الفقرة  املعروض وذلك يف اجتاه    12يّتجه مراجعة  املنصوص  اشرت من املشروع  التأديب  اط أن تكون قرارات جملس 

تأديبية عليه ليكون على بّينة اتّمة من األفعال واألخطاء العقوبة الواليت مّت من أجلها تسليط املنسوبة للقاضي وأن ينص على األخطاء ، معللة عليها صلبه
عين ابلقرار التأديبـي إّما مباشرة أو عرب توجيه نسخة منه إليه بواسطة  كإمتام تلك الفقرة إبدراج وجوب إعالم القاضي امل  ،اليت مّتت مؤاخذته من أجلها

 رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ.
نحه سلطة مقيدة فيما يتصل بتنفيذ القرارات مبوزير العدل يف املادة التأديبية للقضاة  كما يّتجه مراجعة تلك الفقرة وذلك بتقليص صالحيات  

 عن جملس التأديب، وذلك بتعويض عبارة "لإلذن بتنفيذها" مبا صوابه "لتنفيذها". التأديبية الصادرة 

 املعروض وذلك يف إجتاه التنصيص على أنه تكون مداوالت جملس التأديب سرية.  املشروعمن  12يّتجه إمتام الفصل . 5.2

IV.  :خبصوص انتخاب أعضاء اهليئة الوقتية 
من مشروع القانون األساسي املعروض إعمال معيار األقدمية مث السن الختيار األعضاء املناوبني   14اشرتطت الفقرة الثانية من الفصل   .1

فقرة  ا ورد ابلعند تعادل األصوات، غري أّن شرط األقدمية ورد عاما مما قد يطرح إشكاال يف التطبيق، واجّته تبعا لذلك تدقيق ذلك املعيار، على حنو م
 . األقدمية يف االنتداب يف القضاءاملشرتطة لألعضاء املناوبني هي  ةمن ذات الفصل واخلاصة ابنتخاب القضاة كأعضاء قارين، جبعل األقدمي  األوىل

 شروع املعروض. من امل 20املذكور واملتعّلق بقواعد اختيار القضاة لعضوية اهليئة إبدراجه مباشرة إثر الفصل  14كما يّتجه إعادة ترتيب الفصل 
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 13أعضاء اهليئة"، كما تضّمن طالع الفصل    القضاةورد عنوان الباب الثاين من مشروع القانون األساسي املعروض كما يلي: "انتخاب   .2
منتخبون غري أن  "، ويستمد من تلك التنصيصات أّن مجيع أعضاء اهليئة من القضاة هم  من القضاةمن ذات املشروع على أنه "ينتخب أعضاء اهليئة  

 ذلك يتعارض مع تركيبة اجملالس املقرتحة صلب بقية املشروع املعروض اليت تضمنت عضوية قضاة على أساس الصفة و التعيني. 

واإلشراف عليها    النتخاابت اهليئة املؤقتةمن املشروع املعروض على أنّه "تتوىل جلنة مستقلة اإلعداد    15وعالوة على ذلك فقد نص الفصل  
إحداثها    قبتها وفرز األصوات"، ويستمد من مقتضيات ذلك الفصل أّن اهليئة الوقتية املزمع إحداثها هي هيئة منتخبة وأّن جلنة االنتخاابت املزمعومرا

األعض بني  اليت راوحت  املعروض  املشروع  املقرتحة صلب  الوقتية  اهليئة  تركيبة  مع  يتوافق  ما ال  أعضائها، وهو  انتخاب مجيع  اء ابلصفة  ستشرف على 
ن املعروض والذي  املشروع  الثاين من  الباب  يتعارض مع عنوان  املسندة هلا، كما  املعينني، حبسب الصالحيات  املنتخبني واألعضاء  ص على  واألعضاء 

عروض اليت حصرت  من املشروع امل  20و 19و 18و 17انتخاب القضاة أعضاء اهليئة ويتجاىف مع شروط االنتخاب والرتشح واالقرتاع الواردة ابلفصول 
 االنتخاابت يف القضاة. 

 ابلنظر إىل أمهية أعمال اللجنة املستقلة املزمع إحداثها قصد اإلشراف على االنتخاابت، يّتجه التنصيص على أنّه تلتزم اللجنة وجواب يف  .3
ياد والشفافية وضمان حق التعبري احلر عن إرادة الناخبني، مبا آداء مهامها ابلقواعد واملعايري الدولية املتعّلقة ابالنتخاابت وخاصة منها السرية والنزاهة واحل

 من شأنه أن يضمن مصداقية االنتخاابت اليت ستشرف عليها. 

من املشروع املعروض مهمة اختيار أعضاء اللجنة املستقلة لالنتخاابت إىل مكتب اجمللس الوطين التأسيسي، غري أّن   16أسند الفصل   .4
مبدأ   مع  يتعارض  على ذلك  ستشرف  اليت  اللجنة  أو  اهليكل  أعضاء  اختيار  أو  تعيني  منح صالحية  عدم  يقتضي  الذي  القضائية  السلطة  استقاللية 

صاب انتخاب القضاة إىل أي سلطة أخرى، خاصة وأّن الفصل املذكور مل يوضح اإلجراءات اليت سيتبعها ذلك املكتب يف اختيار أعضاء اللجنة والن
اء ذلك االختيار، واجّته تبعا لذلك تغيري السلطة اليت يرجع هلا اختيار أعضاء اللجنة املستقلة إلعداد االنتخاابت يف اجتاه العدول القانوين املشرتط إلجر 

 عن منح ذلك االختصاص ملكتب اجمللس الوطين التأسيسي. 
بدأي  ة اإلشراف على انتخاب قضاة، وإعماال ملودعما لشرعية تلك اللجنة اليت ال بد أن تكون متكّونة من القضاة، طاملا أوكلت هلا مهم 

فإنّه يقرتح تعويض صيغة تعيني أعضاء اللجنة إبقرار مبدأ انتخاهبم احلر والسري، إّما ابلتناصف من بني   بنتائجها،التمثيلية واملشاركة الفاعلة للمعنيني  
و  أعضائهما  عدد  حمدودية  ابعتبار  احملاسبات،  ودائرة  اإلدارية  احملكمة  بتلك قضاة  املباشرة  عالقتهم  النتفاء  وابلنظر  املذكورة  االنتخاابت  جتاه  حليادهم 

حملكمة  االنتخاابت مبا يضمن استقاللية وحياد أعضاء اللجنة اليت ستشرف على االنتخاابت، سّيما وأن ذلك املقرتح ال يتعارض أبي شكل مع تعهد ا
قة ابنتخاب تلك اللجنة أو برتكيبتها أو مهامها طاملا أهنا ستنتصب للنظر يف تلك الطعون اإلدارية يف إطار ما أسند هلا من اختصاص ابلطعون املتعل

ة املنتمني جلهاز برتكيبة تضمن احلياد واالستقاللية عن اللجنة املزمع تكوينها،  أو أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة املشرفة على االنتخاابت من بني القضا
ن ذلك من شأنه أن يطرح صعوابت نظرا ألمهية عدد القضاة املنتمني لذلك اجلهاز، من جهة، وضرورة اإلسراع يف  القضاء العديل، مع اإلشارة إىل أ

 بعث اهليئة الوقتية، من جهة أخرى.
ملعروض، فإنّه  من املشروع ا  16أما خبصوص تركيبة اللجنة املستقلة لإلعداد النتخاابت اهليئة الوقتية املستقلة الواردة ابلفقرة الثانية من الفصل  

ومقّررها من بني أعضائها، مثلما مت إعتماده خبصوص    وانئبهرئيس اللجنة    يتم انتخابيّتجه مراجعة مقتضيات تلك الفقرة يف اجتاه التنصيص على أن  
تنصيص على نشر تسمية رئيس اللجنة  اللجنة العليا املستقلة لالنتخاابت واللجان الفرعية التابعة هلا، وذلك ضماان الستقاللية عمل اللجنة وحيادها، كال

 وأعضائها ومقررها ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية، ضماان للشفافية. 
املذكور وذلك ابلتنصيص  على إمكانية تعويض أعضاء اللجنة يف   16وتفاداي للشغور يف تركيبة اللجنة أو تعطيل أعماهلا، يّتجه إمتام الفصل  

قيامهم مبهامهم بصف  تعذر  األعضاء صورة  إختيار  قواعد  مع توضيح  اللجنة  تتعارض ومهام  أفعال يف حقهم  ثبوت  استقالتهم أو  أو  أو دائمة  مؤقتة  ة 
 املعوضني أو املناوبني. 

املتعّلق بنظام القضاء واجمللس األعلى للقضاء والقانون   1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29من القانون عدد    40مّيز الفصل   .5
أعوام غري قابلة   5إما يف حالة مباشرة أو يف حالة اإلحلاق ملدة ال تتجاوز  األساسي للقضاة بني أربع حاالت للقاضي أبن نص على أنه يكون القاضي  

اق،  أو يف حالة عدم مباشرة أو يف الوضع حتت السالح، وابلتايل فإّن القاضي ال ميكن أن جيمع يف ذات الوقت بني حالة املباشرة وحالة اإلحللتجديد  ل
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الفصل   من  األوىل  الفقرة  صياغة  من  يستفاد  كاآليت   17مثلما  لتصبح  الفقرة  تلك  صياغة  مراجعة  لذلك  تبعا  واجّته  املعروض،  املشروع  "حق من   :
 االنتخاب مكفول لكل قاض مباشر أو يف حالة إحلاق يف اتريخ االنتخاابت". 

ك وضماان ملبدأ الشفافية، يّتجه التنصيص صلب الفقرة املذكورة على أنه تنشر اللجنة القواعد اليت ستعتمدها يف ضبط قائمة الناخبني وكذل
جراء عملية التسجيل واالقرتاع والفرز كإلزامها بنشر قوائم الناخبني وقائمة الفائزين ابالنتخاابت الضوابط القانونية واإلجراءات واملعايري اليت ستتبعها إل

  ونتائج أعماهلا النهائية.

الفصل   .6 من  األخرية  الفقرة  الواردة خبامتة  "الطعون"  عبارة  اللجنة   17يّتجه حذف  املتعّلقة مبهام  املعروض  األساسي  القانون  مشروع  من 
 خاابت.املستقلة لالنت

ا  الثاين من املشروع  الباب  إمتام  يّتجه  فإنّه  اللجنة وأنشطتها ونتائج أعماهلا،  تركيبة  له مصلحة يف االعرتاض ومناقشة  ملعروض  وكفالة حلق من 
 وذلك ابلتنصيص على جواز االعرتاض على أعمال اللجنة، كبيان اإلجراءات املتبعة لقبول تلك االعرتاضات والبت فيها. 

التنصيص على احلق يف الطعن يف تركيبة اللجنة ونشاطها ونتائج أعماهلا أمام جهة قضائية خمتصة، حيددها مشروع القانون األساسي  كما يّتجه  
 املعروض ويضبط عند االقتضاء اإلجراءات اخلاصة ابلطعن أمامها مع اعتماد إجراءات وآجال خمتصرة لضيق الوقت.  

اسي املعروض يف املرتشح لعضوية اهليئة الوقتية أن يكون قد ابشر القضاء ملدة ال تقل عن من مشروع القانون األس  18الفصل  اشرتط   .7
لقضائي مخس سنوات من اتريخ تقدي مطلب الرتشح، غري أّن ذلك الشرط من شأنه أن يقصي عددا هاما من القضاة املنتمني للرتبة األوىل من السلم ا

 شرط األقدمية املذكور.العديل من إمكانية الرتشح لعدم استيفائهم ل

من مشروع القانون األساسي املعروض ال أتخذ بعني االعتبار متطلبات املرحلة االنتقالية وال ترقى    18إّن موانع الرتشح الواردة ابلفصل   .8
ء على وضعيتهم إن كانوا يف حالة إىل األهداف املنشودة من حل اجمللس األعلى للقضاء احلايل وتعويضه هبيئة وقتية طاملا اقتصرت على إقصاء القضاة بنا

 إحلاق أو عدم مباشرة وبناء على تعرضهم لعقوبة أتديبية. 
كما أّن عبارات ذلك الفصل جاءت عامة وغري دقيقة طاملا يفهم منها أنه مينع الرتشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة أتديبية مهما  

خصي واحلال أن ذلك اإلطالق من شأنه أن حيرم القضاة الذين تعرضوا لعقوابت تعسفية من  كانت درجتها وأسباهبا وحىت وإن مت حموها من ملفه الش
من الرتشح لعضوية اهليئة،   1300أجل دفاعهم عن استقاللية القضاء أو ملمارستهم حلقهم يف التعبري أو االعتقاد أو االنضمام إىل مجعيات أو االجتماع 

ح على القضاة الذين كانوا، يف وضعية إحلاق، حىت ولو كانت وجوبية، أو يف وضعية عدم مباشرة، مهما  كما أّن تلك الصيغة من شأهنا أن متنع الرتش
 كانت فرتهتا وموقعها من سنوات انتسابه للسلك. 

اة،  من مشروع القانون األساسي املعروض، تفاداي لكل إجحاف أو إقصاء غري مربر للقض   18لذا يّتجه تدقيق موانع الرتشح الواردة ابلفصل  
 من ذلك إضافة عبارة "يف اتريخ الرتشح" مباشرة إثر عبارة "مل يكن يف حالة إحلاق أو عدم مباشرة". 

املذكور بتضمينه موانع أخرى للرتشح من شأهنا أن تضمن حياد واستقاللية ونزاهة أعضاء اهليئة مبا يتماشى والغاية    18كما يّتجه إمتام الفصل  
ا للقضاء  األعلى  اجمللس  حل  اضطالعه من  وعدم  حله  سيتم  الذي  األعلى  للمجلس  املرتشح  انتساب  عدم  ذلك  من  الوقتية،  ابهليئة  وتعويضه  حلايل 

 أبنشطة حزبية أو سياسية، تبعا ملا تقتضيه املعايري واملواثيق الدولية وااللتزامات احملمولة على القضاة.... 

القانون األساسي املعروض إىل احلالة اليت يتوىل فيها املرتشح سحب أو الرجوع يف مل يتطرق القسم الثالث من الباب الثاين من مشروع   .9
صى لذلك،  ترشحه، واجته تبعا لذلك إمتام القسم الثالث املذكور بتضمينه فصال ينص على إمكانية سحب الرتشح لعضوية اهليئة الوقتية كتحديد أجل أق

 يئة الوقتية. تفاداي لتعطيل سري االنتخاابت املقررة لقضاة اهل

الفصل   .10 تقدي   19حّدد  وآجال  وشكل  االنتخاابت  جلنة  رئيس  عن  الصادر  القرار  مضمون  املعروض  األساسي  القانون  مشروع  من 
 مطلب الرتشح، ويستدعي مضمونه إبداء املالحظات التالية: 

 
ي أقرته قرارات  والذ 1985الستقالل القضاء الذي تبناه مؤمتر األمم املتحدة السابع حول منع اجلرمية ومعاملة اجملرمني والذي عقد مبدينة ميالنو سنة   8وهي حقوق كفلها املبدأ  1300

والذي مفاده أنه "حسبما ينص االعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فإن   1985ديسمرب  13بتاريخ  40/146ورقم  1985نوفمرب  29بتاريخ  40/32اجلمعية العامة رقم 
ىل مجعيات واالجتماع، بشرط أن يكون سلوك القضاة أثناء ممارستهم  أعضاء اهليئات القضائية مثلهم مثل غريهم من املواطنني هلم احلق يف حرية التعبري واالعتقاد واالنضمام إ

 هلذه احلقوق سلوكا يليق هبم وحيافظ على احرتام وظائفهم وكذلك نزاهة واستقالل القضاء".  
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االنتخاابت ودعوة الناخبني للتصويت مبوجب قرار رئيس  اكتفت الفقرة األوىل من ذلك الفصل ابلتنصيص على أنّه يتم حتديد موعد   −
 جلنة االنتخاابت، إال أنّه مل يبنّي كيفية حتديد مكان االقرتاع ومدته، واجته تبعا لذلك امتام تلك الفقرة إبدراجه تلك التنصيصات. 

 لقضاة الناخبني" الواردة بتلك الفقرة. وضماان لوضوح املعىن املقصود، يّتجه إضافة عبارة "للتصويت" مباشرة إثر عبارة "ودعوة ا
هم يف أسرع مراعاة للغاية من إحداث اهليئة الوقتية، وهي البت يف املسائل املستعجلة املتعلقة ابحلركة القضائية وابملسار املهين للقضاة وبتأديب  −

ها، يّتجه إعادة صياغة الفقرة األوىل من ذلك الفصل يف اجتاه اآلجال على حنو يتوافق مع آجال اختتام السنة القضائية احلالية وافتتاح السنة اليت تلي
 اشرتاط أن يراع يف اختاذ قرار رئيس جلنة االنتخاابت اتريخ إجراء احلركة القضائية وافتتاح واختتام السنة القضائية. 

الثانية   − الفقرة  تدقيق مقتضيات  الرت   منيّتجه  أنه تقدم مطالب  املذكور وذلك ابلتنصيص على  اللجنة الفصل  الوقتية إىل  اهليئة  شح لعضوية 
 املستقلة لالنتخاابت.

يّتجه إمتام الفقرة الثانية من الفصل املذكور يف اجتاه اشرتاط  ضماان لشفافية اإلجراءات، وتيسريا للقضاة املتواجدين داخل تراب اجلمهورية، −
اكم بكامل تراب اجلمهورية للتأكد من بلوغ علم القضاة بفحوى مضمونه،  تعليق قرار رئيس جلنة االنتخاابت ابألماكن املخصّصة لذلك مبختلف احمل

 كالتنصيص على أنّه تقبل كذلك مطالب الرتشح املوجهة إىل جلنة االنتخاابت برسائل مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ.
الفصل   .11 ومل  20اكتفى  امللغاة،  األوراق  إىل  ابإلشارة  املعروض  األساسي  القانون  مشروع  بيضاء    من  أوراق  وجود  إمكانية  إىل  يتعّرض 

 بصناديق االنتخاب، واجّته تبعا لذلك إمتام ذلك الفصل وذلك بتوضيح مآل األوراق البيضاء وقواعد احتساهبا. 

 

V. :خبصوص األحكام االنتقالية للمشروع املعروض 
 املؤقت للسلط العمومية  ابلتنظيم  املتعّلق  2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6عدد  تنسيقا مع مقتضيات القانون التأسيسي   .1

الفصل   ابلفصل  منه  22وخاصة  الواردتني  للقضاء"  "ونظام جديد  وعبارة  القضاء"  "شؤون  عبارة  إثر  مباشرة   "العديل"  عبارة  ادراج  يّتجه  من    21، 
 مشروع القانون األساسي املعروض، وذلك تفاداي لكل لبس يف التأويل. 

من مشروع القانون األساسي املعروض يف اجتاه توضيح مآل عرض مذكرات العمل املتخذة من وزير العدل واملتعّلقة  22الفصل يّتجه إمتام  .2
من املشروع املعروض أن   7ابلتعيينات والنقل على اهليئة الوقتية احملدثة وذلك بتدقيق أن للهيئة الوقتية، طبق ما أسنده هلا القانون التأسيسي والفصل  

ق أحكام رقابتها على مضمون تلك املذكرات وهلا أن حتّور مضموهنا، عند االقتضاء، ويف هذه الصورة جيوز االعرتاض على قرارات اهليئة الوقتية طب  تبسط
 من املشروع املعروض.  8الفصل 

الفصل   .3 مقتضيات  مراجعة  أنّه    23يّتجه  على  التنصيص  اجتاه  يف  وذلك  املعروض  األساسي  القانون  مشروع  األحكام  "من  مجيع  تلغى 
املتعّلق بنظام القضاء واجمللس   1967جويلية    14املؤرخ يف    1967لسنة    29للقانون األساسي املعروض" وأنّه "تبقى أحكام القانون عدد  املخالفة  

 سارية املفعول".  اليت ال تتعارض مع هذا القانون األساسياألعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة 

النصوص ابلرائد   بنشراملتعّلق    1993جويلية    5املؤرخ يف    1993لسنة    64عدد  فاذ النصوص القانونية املضّمنة ابلقانون  عمال بقواعد ن  .4
من املشروع املعروض وذلك إّما جبعله ينص على ما يلي:   24، يّتجه تدقيق مقتضيات الفصل  2ا وخاصة فصله  الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذه

القانون   النصوص  "ينشر هذا  لنفاذ  العادية  الدولة" وهو ما يعين احرتام اآلجال  التونسية وينفذ كقانون من قوانني  الرمسي للجمهورية  األساسي ابلرائد 
فيذ ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنة، أو بتضمينه  القانونية أي بعد مضي مخسة أايم على إيداع الرائد الرمسي املدرجة به مبقر والية تونس العاصم

 من اتريخ نشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية"، وهو ما يقصد منه تنفيذه حاال من اتريخ نشره.
VI.  :مالحظات شكلية عامة 

من   .1 الثانية  الفقرة  ملقتضيات  التأسيسي  من    22الفصل  تطبيقا  يف    2011لسنة    6عدد  القانون   املتعّلق   2011ديسمرب    16املؤرخ 
للسلط   ابلتنظيم "يصدر    العموميةاملؤقت  أنه  على  نّصت  أساسيا  اليت  قانوان  التأسيسي  الوطين  ممثلة    ينشئاجمللس  وقتية  هيئة  تركيبتها مبوجبه  حيدد 

"، يّتجه مراجعة عنوان مشروع القانون األساسي املعروض وذلك على النحو التايل: "أمر ... لإلشراف على القضاء العديل  وآليات تكوينها  وصالحياهتا
 ". وآليات تكوينها وصالحياهتا وحيدد تركيبتهاهيئة وقتية تشرف على القضاء العديل  حداثإبيتعّلق 
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يتّ  اهليئة  جه  كما  تسمية  عبارة    املزمع مراجعة  قبل  الواردة  "شؤون"  عبارة  اجتاه حذف  يف  املعروض  للمشروع  األّول  ابلفصل  الواردة  إحداثها 
 "القضاء العديل" 

  املؤقت للسلط العمومية  ابلتنظيم  املتعّلق  2011ديسمرب    16املؤرخ يف    2011لسنة    6عدد  القانون التأسيسي  من    22الفصل    اقتضى .2
لقواعد املعمول هبا يف صياغة القوانني، فإنّه  على القضاء العديل شكل قانون أساسي، وعليه وإعماال ل  لإلشرافية  أنه يتخذ النص احملدث للهيئة الوقت

 يّتجه حذف قائمة االطالعات الواردة بطالع مشروع القانون األساسي املعروض. 
يبة اجمللسني بني األعضاء ومقرر اجمللس،  من املشروع املعروض غري سليمة ابعتبارها راوحت يف ضبط ترك  10و  6وردت صياغة الفصلني   .3

التنصيص على مقرر كل جملس إما مباشرة إثر رئيسه أو يف آخر الرتكيبة مع إدراج األعضاء صلب مطات    الصياغة،واجته تبعا لذلك ضماان لوضوح  
 متتالية. 

الفصل   إثر  مباشرة  الواردة  املالحظة  ابلتعيني  املعروضللمشروع    7يّتجه حذف  املباشرة  واملتعّلقة  صلتها  النتفاء  العليا،  املدنية  الوظائف  يف   
 مبوضوع املشروع املعروض ولعدم جواز إدراج مالحظات صلب النصوص القانونية.

 إطالع احملكمة عليه وإبداء مالحظاهتا خبصوصه.  دون ورد ملف االستشارة منقوصا من نص الرتمجة، ممّا حال  .4
 

 . 2012حول اجتياز تلميذين المتحان الباكالوراي دورة جوان  2012جويلية  31يف  املؤرخ  516 عدد  الرأي
  الرتبية ةر اوز اجلهة طالبة االستشارة: 

 املادة: تعليم. 
تنفيذ أتجيل    -سحب أتويل  -رفض اجتياز تلميذ إلمتحان الباكالوراي  -مدى إلزامية تنفيذ اإلدارة لقرار صادر عن احملكمة اإلدارية  املفاتيح:

 املقررات اإلدارية. 
 املبادئ: 

بصبغتها   سميف شأن وضعيات تتّ ،  تباع إجراءات خمتصرةاب،  خذيتّ طابع حتّفظي    ا ،فرعياّ ،ذويّ ـ وقتإّن قضاء  توقيف التنفيذ يعّد إجراء قضائّيا ،   -
على حنو حيقق املعادلة بني متطلبات حسن سري العمل   بغاية محاية احلقوق املتنازع حوهلا إىل أن يفصل قاضي األصل يف الّنزاع  وذلك  املتأّكدة

  اإلداري ومحاية حقوق األفراد.
تعليق ة املعنية اليت تكون ملزمة ب فور تبليغها للجهة اإلداري  بتأجيل التنفيذ أو توقيفهيسري مفعول القرارات الصادرة عن احملكمة اإلدارية والقاضية    -

  وذلك إىل غاية البّت يف مطلب توقيف التنفيذ ابلنسبة للقرارات القاضية ابلتأجيل ولغاية ملدة زمنية حمّددة  املقررات  لتلك    الفوريقابلية التنفيذ  
 ها ابلنسبة لتلك القاضية ابلتوقيف. انقضاء آجال رفع دعوى جتاوز السلطة أو اتريخ البّت في

ها احملكمة اإلدارية تنحصر يف املواضيع املتعلقة بتأويل نص تشريعي أو ترتييب أو بدرس وضعيات ـاخلاصة اليت ميكن أن تتعهد ب  االستشارات  إنّ   -
يف  اإلدارية  احملكمة    ميكن أن تكون حمّل نزاع قائم أو حمتمل يعرض على  أشخاص معيّنني  قانونية ذات صبغة عامة، ال فردية تتعلق بشخص أو

 . إطار اختصاصها القضائي
ضرورة أّن اإلفصاح عن   عليها و إن كان حمتمال، رأيها يف إطار اختصاصها االستشاري كلما تعلق األمر بنزاع معروضإبداء احملكمة يتعّذر على  -

 موقفها، سيؤول إىل الّنظر يف أصل النزاع ومن شأنه التأثري على وظيفتها القضائية. 
الراهنة  علّ تت       االستشارة  عدد  ق  اإلدارية  احملكمة  الصادر عن  للقرار  اإلدارة  تنفيذ  إلزامية  مدى  جوان   22بتاريخ    414552ابلنظر يف 

واملتضّمن رفض اجتياز    2012جوان    5املؤرخ يف    2757/2012والقاضي ابإلذن بتأجيل تنفيذ قرار املندوب اجلهوي للرتبية بصفاقس عدد    2012
إمكانية سحب التأويل املعتمد صلب قرار أتجيل التنفيذ املذكور لعبارة    كإبداء الرأي حول مدى،  2012تحان الباكالوراي لدورة جوان  التلميذ .... إم 

إمتامه واملتعّلق بضبط نظام امتحان الباكالوراي مثلما مت تنقيحه و   2008أفريل    24من قرار وزير الرتبية والتكوين املؤرخ يف    21"مادة" الواردة ابلفصل  
على وضعية التلميذ .... املتغيب عن إجراء مجيع امتحاانت الدورة املذكورة المتحان   2011ديسمرب    8ابلنصوص الالحقة وخاصة ابلقرار املؤرخ يف  

 الباكالوراي. 
 املقررات اإلدارية وتوقيفها: : حول مدى إلزامية تنفيذ اإلدارة لألحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية يف مادة أتجيل تنفيذ أوالّ 
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على ما يلي: "ال تعّطل دعوى جتاوز السلطة تنفيذ املقّرر املطعون فيه. غري أنّه جيوز للرئيس األّول    من قانون احملكمة اإلدارية  39الفصل    نصّ 
كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية يف ظاهرها أن أيذن بتوقيف التنفيذ إىل حني انقضاء آجال القيام ابلدعوى األصلية أو صدور احلكم فيها إذا  

 .وكان تنفيذ املقّرر املذكور من شأنه أن يتسّبب للمدعي يف نتائج يصعب تداركها" 
املرفوعة إليه يف أجل ال يتجاوز الّشهر بقرار معّلل ودون سابق    املطالبيف  "    يبتّ   الرئيس األّولاملذكور أّن  قانون  من ال  40الفصل    و أضاف

فيه إىل حني البّت يف مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم األطراف    املطعون . وميكن للرئيس األّول يف صورة التأّكد أن أيذن بتأجيل تنفيذ املقّرر  شفاهّية  مرافعة
 . "بتوقيف التنفيذ طبقا للمسوّدة ذنشديد التأّكد جيوز للرئيس األّول أن أي  صورةويف  .فورا بذلك

آنفة     الفصول  من  يسّتمد  إجراء قضائيّا،    و  يعّد  التنفيذ  توقيف  أّن قضاء   فرعياّ، ذو يـّ وقتالذكر  إجراءات  ،  خذيتّ طابع حتّفظي    ا،  إبتباع 
على حنو حيقق املعادلة   بغاية محاية احلقوق املتنازع حوهلا إىل أن يفصل قاضي األصل يف الّنزاع  وذلك  بصبغتها املتأّكدة  سميف شأن وضعيات تتّ   ،خمتصرة

 بني متطلبات حسن سري العمل اإلداري و محاية حقوق األفراد. 
توجه كتابة احملكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إىل األطراف من القانون املشار إليه أعاله أنّه "   41كما تضّمن الفصل  

للتصريح   املوالية  والعشرين ساعة  األربعة  القاضي خالل  ابلقرار  اتصاهلا  فور  به  العمل  تعطل  أن  فيه  املطعون  للمقرر  املصدرة  اإلدارية  اجلهة  وعلى  به. 
 " بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات حتفظية، وال تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو ابلتعقيب.

اإل احملكمة  الصادرة عن  القرارات  مفعول  يسري  املذكور  الفصل  والقاضية  وعمال أبحكام  توقيفه دارية  أو  التنفيذ  للجهة   بتأجيل  تبليغها  فور 
ب ملزمة  تكون  اليت  املعنية  التنفيذ  اإلدارية  قابلية  التنفيذ ابلنسبة  ملدة زمنية حمّددة  املقررات  لتلك    الفوريتعليق  توقيف  البّت يف مطلب  غاية  إىل  وذلك 
 ها ابلنسبة لتلك القاضية ابلتوقيف.  جتاوز السلطة أو اتريخ البّت في انقضاء آجال رفع دعوى  للقرارات القاضية ابلتأجيل ولغاية

املتعّلق بضبط    2008أفريل    24من قرار وزير الرتبية والتكوين املؤرخ يف    21: خبصوص تفسري املقصود من عبارة "املادة" الواردة ابلفصل  اثنيا 
 نظام امتحان البكالوراي: 

مثلما مت تنقيحه املتعلق ابحملكمة اإلدارية    1972املؤرخ يف أول جوان    1972لسنة    40لقانون عدد  من ا  4الفصل  الفقرة الثانية من    نّصت
الالحقة وخاصة   يلي: "،  2011جانفي    3املؤرخ يف    2011لسنة    2ابلقانون األساسي عدد  وإمتامه ابلنصوص  وتستشار احملكمة اإلدارية  على ما 

كافة املواضيع اليت تقتضي األحكام التشريعية أو الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول  
 ."إلبداء رأيها فيها وحيال نص كل استشارة متعلقة مبشروع قانون أو مبشروع مرسوم على جملس النواب

فإنّ  املذكورة  الفقرة  ب  االستشارات  وعمال أبحكام  تتعهد  أن  اليت ميكن  نص ـاخلاصة  بتأويل  املتعلقة  املواضيع  تنحصر يف  اإلدارية  احملكمة  ها 
ميكن أن تكون حمّل نزاع قائم أو حمتمل   أشخاص معيّنني  تشريعي أو ترتييب أو بدرس وضعيات قانونية ذات صبغة عامة، ال فردية تتعلق بشخص أو

  .ا القضائي يف إطار اختصاصه اإلدارية احملكمة  يعرض على
من قرار وزير الرتبية والتكوين املؤرخ    21  وحيث تعّلق اجلزء الثاين من االستشارة املعروضة إببداء الرأي حول أتويل عبارة "مادة" الواردة ابلفصل

، 2011ديسمرب    8ار املؤرخ يف  واملتعّلق بضبط نظام امتحان الباكالوراي مثلما مت تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة وخاصة ابلقر   2008أفريل    24يف  
ا، وذلك على ضوء قرار  إن كان املقصود منها كافة املواد اليت تغّيب عنها املرتشح يف الدورة الرئيسية المتحان الباكالوراي أم أهّنا ختص مادة حمددة بذاتـه

دعو .....، كسحب أتويل تلك العبارة على وضعية  لفائدة امل  2012جوان    22بتاريخ    414552أتجيل التنفيذ الصادر عن احملكمة اإلدارية عدد  
 التلميذ ...... 

على احملكمة اإلدارية يف إطار    واعتبارا ملا سلف فإّن االستشارة املعروضة، عالوة على تعلقها بوضعيات فردية، فإّن موضوعها حمّل نزاع معروض
التلميذ األّول يف الذكر( وآخ على احملكمة  معه  يتعّذر    ر حمتمل )ابلنسبة لوضعية التلميذ الثاين يف الذكر(، ممااختصاصاهتا القضائية ) ابلنسبة لوضعية 

ضرورة أّن اإلفصاح عن موقفها، سيؤول إىل الّنظر يف أصل النزاع ومن شأنه التأثري    رأيها يف إطار اختصاصها االستشاري حول اإلشكال املطروح،إبداء  
 على وظيفتها القضائية. 

 
 حول كيفية تنفيذ األحكام اإلدارية القاضية إبلغاء قرارات العزل. 2012سبتمب   3يف  خ املؤر  518عدد  الرأي

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة الداخلية. 
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 املادة: متابعة تنفيذ. 
إلغاء القانونّية  -املقّررات اإلداريّة  املفاتيح:  الوضعّية  الدرجات   -إداريّة ومالّيةتسوية    -إىل حالتها األصلّية بصفة كلّية  إعادة  التدرّج يف سلم 

 . والرتقيات
 املبادئ:  

املشرّع كأنّه    ّن عدم إجناز عمل من قبل املعيّن ابألمر طيلة مّدة عزله كان بفعل اإلدارة من خالل اختاذها لقرار صرّح القضاء بعدم شرعّيته واعتربه إ  -
 ها تعّد كأهّنا فرتة مباشرة. مل يوجد، مبا يعين أّن فرتة العزل املصرّح بعدم شرعّيت

الذي لئن كانت اإلدارة، تنفيذا حلكم اإللغاء، مطالبة إبعادة املسار اإلداري للعون فإّن تلك التسوية تبقى خاضعة ألحكام اإلطار التشريعي    -
 .كام إىل توفّر شروط ذلكخيضع إليه العون مبا معناه أّن اإلدارة عند النظر يف مدى استحقاقه للتدرّج والرتقيات، مطالبة ابالحت

إلداريّة شاملة  ّن اإلدارة مطالبة بدفع املسامهات لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعّية عن فرتة العزل، حىت تكون التسوية املالية واإ  -
 لكّل أوجه الضرر الالحقة ابلعون املعزول بصفة غري شرعّية. 

قانون احملكمة اإلداريّة أّن "املقّررات اإلداريّة الواقع إلغاؤها بسبب جتاوز السلطة تعترب كأهّنا مل تتخذ من    3فقرة    8لقد اقتضى الفصل       
اليت وقع تنقيحها أو حذفها ابملقّررات    إعادة الوضعّية القانونّيةمن نفس القانون أنّه "يوجب قرار اإللغاء على اإلدارة    9إطالقا" كما اقتضى الفصل  

 اقع إلغاؤها إىل حالتها األصلّية بصفة كلّية". اإلداريّة الو 
ن احملكمة  وتتنّزل استشارة احملكمة يف هذا اإلطار القانوين وابلتايل فإّن مبادرة اإلدارة إبرجاع املوّظف إىل سالف وظيفته تنفيذا حلكم صادر ع

 يّة ومالّية. اإلداريّة قضى إبلغاء قرار عزله تتطّلب طبقا للفصلني املذكورين آنفا تسوية إدار 
وهو ما ال    فأّما خبصوص التسوية املالية، فإّن اإلدارة تكون ملزمة مبقتضى حكم اإللغاء بتمكني العون من مرتّباته اليت حرم منها طيلة فرتة عزله

الفصل   مع  است  41يتعارض  بعد  إال ملستحقّيها وذلك  النفقات ال تصرف  أّن  تنص على  اليت  العمومّية  احملاسبة  قيامهم  من جمّلة  وإثبات  حقاقهم هلا 
ء بعدم شرعّيته  ابلعمل املطلوب ضرورة أّن عدم إجناز عمل من قبل املعيّن ابألمر طيلة مّدة عزله كان بفعل اإلدارة من خالل اختاذها لقرار صرّح القضا

 ة مباشرة. واعتربه املشرّع كأنّه مل يوجد، مبا يعين أّن فرتة العزل املصرّح بعدم شرعّيتها تعّد كأهّنا فرت 
ادة املسار أّما خبصوص التسوية اإلداريّة، من حيث التدرّج يف سلم الدرجات والرتقيات فإنّه لئن كانت اإلدارة، تنفيذا حلكم اإللغاء، مطالبة إبع

اإلدارة ع أّن  معناه  العون مبا  إليه  الذي خيضع  التشريعي  اإلطار  تبقى خاضعة ألحكام  التسوية  تلك  فإّن  للعون  استحقاقه  اإلداري  النظر يف مدى  ند 
أ إذ  والشروط  اآلاثر  من حيث  خيتلفان  مفهومان  والرتقية  التدرّج  أّن  ذلك، ضرورة  توفّر شروط  إىل  مطالبة ابالحتكام  والرتقيات،  أو للتدرّج  التدرّج  ّن 

لنسبة لبقّية الدرجات، أّما الرتقية من رتبة إىل الرتبة األعلى االرتقاء إىل الدرجة املوالية عادة ما يكون آلّيا ويقّدر بسنة ابلنسبة للدرجات األوىل وبسنتني اب
ثر النجاح يف مراحل مباشرة فإهّنا ختضع إىل مجلة من الشروط وتتّم حسب طرق حمّددة مسبقا كاملشاركة يف املناظرات الداخلّية أو االمتحاانت املهنّية أو إ

كفاءة على أنّه ال جيب استبعاد مّدة االنقطاع عن العمل مبوجب قرار العزل املصرّح بعدم شرعّيته    تكوين أو ابالختيار من بني األعوان املسّجلني بقائمة
د ضبط جراية التقاعد إذ وضرورة احتساهبا مّدة أقدمّية فعلّية ضرورة أّن املشرّع ومن مثّة القضاء اعتربها فرتة مباشرة حبكم قرار اإللغاء وحتتسب ابلتايل عن

  احملكمة اإلداريّة على أّن اإلدارة تكون مطالبة بدفع املسامهات لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعّية عن فرتة العزل،استقّر فقه قضاء  
 حىت تكون التسوية املالية واإلداريّة شاملة لكّل أوجه الضرر الالحقة ابلعون املعزول بصفة غري شرعّية.

 
التعليم    2012أكتوبر    1يف    املؤرخ   524عدد  الرأي   املنتخبة املشرفة على مؤسسات  حول اختاذ قرارات اإلعفاء واإلقالة للهياكل اإلدارية 

 العايل. 
 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

 املادة: تسيري املؤسسات العمومية 
إجراء انتخاابت -آلية التعيني  -تسديد شغور  -تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل -املنتخــبةاهلياكل    -آلية اإلعفاء أو اإلقالة  املفاتيح:

 استقاللية.  -انتخاب -جديدة يف دورة استثنائية
 املبادئ:  
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إالّ يف صور معيّنة بذاهتا من املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل  ال ميكن  اللجوء إىل إعمال آلية التعيني يف اختيار اهلياكل    -
أو تعذر إجراء االنتخاابت لسبب  أو عمداء الكّليات أو مديري مدارس ومعاهد عليا    ملنصب رؤساء اجلامعات  انعدام الرتشحبينها خاّصة حالة  

 . من األسباب
املنتخبة خال  - اهلياكل  مهام  اإلقالة إلهناء  أو  اإلعفاء  آلية  بواسطة  التّدخل  لإلدارة  النحو ال جيوز  ذلك  التدخل على  أّن  النيابية ضرورة  املّدة  ل 

 يتجاىف واملبادئ األساسية اليت تسوس آلية االنتخاب ابعتباره يؤول إىل طمس اإلرادة اجلماعية للناخبني. 
اب على غرار اإلعفاء أو  تعمد املشرع التونسي، أسوة ببعض التشاريع املقارنة، عدم التنصيص على آليات يؤدى إعماهلا إىل إلغاء آلية اإلنتخ   -

 اإلقالة، وعليه فإّن عدم ذكرها ال يعد من قبيل السهو،     وإّّنا النصراف إرادة املشرع إىل استبعادها. 
 

لس لعميد،اجملتطرح االستشارة املاثلة إشكالني يتعلق األّول إبمكانية اعتماد آلية اإلعفاء أو اإلقالة يف صورة تعذر مواصلة اهلياكل املنتخــبة )ا
ل  املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل القيام مبهامها يف تسيري املؤسسة، فيما يتصل الثاين بكيفية تسديد الشغور احلاص   العلمي...(

 ئل.      ابعتماد إما آلية التعيني أوإجراء انتخاابت جديدة يف دورة استثنائية، وذلك يف ظّل غياب أحكام قانونية تنظّم تلك املسا
ة حمّددة وجوااب عن اإلشكال املطروح، يّتجه التذكري أبّن تكريس إقرار مبدأ انتخاب اهلياكل املشرفة على تسيري اجلامعات والكليات ملّدة نيابي 

املتعّلق   2008فيفري    25املؤرخ يف    2008لسنة    19من القانون عدد    11ينصهر يف نطاق ضمان استقاللية تلك املؤسسات حيث اقتضى الفصل  
 . "اجلامعات مستقلة يف أداء وظائفها البيداغوجية والعلمّية وتضمن موضوعّية املعرفةابلتعليم العايل "أّن 

املؤرخ يف  2011لسنة  31مبدأ االنتخاب ووسع يف جمال اعتماده مبقتضى املرسوم عدد  2008لسنة  19ويف هذا اإلطار، أقّر القانون عدد 
إالّ يف  املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل  وابلتايل فإنّه ال ميكن  اللجوء إىل إعمال آلية التعيني يف اختيار اهلياكل    2011أفريل    26

بينها خاّصة حالة   بذاهتا من  الرتشحصور معيّنة  الكّليات أو مديري مدارس ومعاهد عليا    ملنصب رؤساء اجلامعات  انعدام  إجراء   أو تعذرأو عمداء 
  2716عدد  من األمر     28)جديد( والفقرة السادسة من الفصل     6مثلما اقتضت ذلك الفقرة الرابعة من الفصل    االنتخاابت لسبب من األسباب

ألمر عدد املتعلق بتنظيم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث وقواعد سريها مثلما مّت تنقيحه و إمتامه اب  2008أوت    4املؤرخ يف    2008لسنة  
 .2011جوان   9املؤرخ يف  2011لسنة  683

املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل،مبدئيا، مهامها يف تسيري   ويرتتب عن تكريس اآللية آنفة الذكر مباشرة اهلياكل املنتخبة
واعيد اإلنتخابية الدورية وابلتايل فإنّه ال جيوز لإلدارة التّدخل بواسطة آلية املؤسسات الراجعة إليها كامل مّدهتا النيابية اليت ال ميكن إهناؤها قبل حلول امل

ا األساسية  واملبادئ  يتجاىف  النحو  ذلك  على  التدخل  أّن  ضرورة  النيابية  املّدة  خالل  املنتخبة  اهلياكل  مهام  إلهناء  أواإلقالة  آلية اإلعفاء  تسوس  ليت 
ماعية للناخبني اليت تستمد منها اهلياكل املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل مركزها  االنتخاب ابعتباره يؤول إىل طمس اإلرادة اجل

 القانوين دون سواها.
لية  وحرصا على تدعيم هذا االجتاه، تعمد املشرع التونسي، أسوة ببعض التشاريع املقارنة، عدم التنصيص على آليات يؤدى إعماهلا إىل إلغاء آ

 اإلنتخاب على غرار اإلعفاء أو اإلقالة، وعليه فإّن عدم ذكرها ال يعد من قبيل السهو، وإّّنا النصراف إرادة املشرع إىل استبعادها. 
 املشرفة على تسيري   لذا، وبناء على ما سبق فإنّه ال جيوز قانوان تدخل اإلدارة من خالل إعمال آلية اإلعفاء أو اإلقالة حيال اهلياكل املنتخبة

 . تذةاجلامعات ومؤسسات التعليم العايل خالل مّدهتا النيابية من أجل أي سبب كان مبا يف ذلك تسجيل تقصري يف أدائها أو رفضها من طرف األسا
كن أن  أّما يف صورة حصول شغور ابهلياكل املنتخبة املشرفة على تسيري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل قبل انتهاء املدة النيابية والذي مي

الفـردية )ر  التمييز يف هذا الصدد بني اهلياكل  ؤساء اجلامعات،  يرتتب عن وضعيات متنوعة راجعة للنائب املنتخب )االستقالة أوالوفاة...(، فإنّه يّتجه 
فة على تسيري اجلامعات ومؤسسات عمداء الكليات، مديري املدارس واملعاهد العليا...( واهلياكل اجمللسية )جمالس اجلامعات، اجملالس العليمة...( املشر 

 التعليم العايل. 
)جديد( من أحكام    9رؤساء اجلامعات، عمداء الكليات،مديري املدارس واملعاهد العليا...( تضمّن الفصل  )  الفردية  ففي ما خيّص اهلياكل

يساعد رئيس اجلامعة يف أداء مهامه حسب احلاجة انئب واحد وعند االقتضاء  سالف الذكر التنصيص على أنّه "   2008لسنة    2716األمر عدد  
انئيب رئيس    انئبان اثنان. يتوىل رئيس اجلامعة املنتخب تقدي ترشيحني اثنني خلطة انئب رئيس اجلامعة وعند االقتضاء تقدي ثالثة ترشيحات النتخاب
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يف األعضاء  والبحث  التدريس  إطار  ممثلي  بني  من  أستاذ    اجلامعة  أو  عال  تعليم  أستاذ  رتبة  هلم  الذين  ابجلامعة  املدرسني  بني  من  أو  اجلامعة  جملس 
 ... حماضر

ضيها وعند غياب رئيس اجلامعة أو حدوث شغور يف رائسة اجلامعة أو يف صورة امتناع رئيس اجلامعة أو إمهاله القيام بعمل من األعمال اليت تقت
 31كما تضمنّ  الفصل    ."د النائبني مؤقتا مبهام الرئيس ابلنيابة أبمر ابقرتاح من الوزير املكلف ابلتعليم العايلمهامه، يكلف انئب رئيس اجلامعة أو أح

يتوىل العميد أو املدير وجواب تقدي مقرتحني للتسمية يف خطة مدير للدراسات والرتبصات خالل شهر من اتريخ  من ذات األمر التنصيص على أنّه : "
تعيين أو  بانتخابه  والرتبصات  الدراسات  مدير  ويعترب  مساعدا ـه.  مديرا  أو  للعميد  انئبا  الصفة  مدير   .هذه  إجياد  التكوين  خصوصيات  اقتضت  وإذا 

مساعدا مديرا  أو  انئبا  بينهما  من  املدير خيتار  أو  العميد  فإن  للرتبصات  وآخر  اإلانبة    "،للدراسات  آلية  تكريس  املذكور  الفصل  أحكام  من  ويستمد 
 فه. نوين خيّول لنائب العميد أو املدير نيابته مؤقتا يف مباشرة املهام املوكولة إليه يف حال غيابه أوقيام مانع حيول دون ممارسته لوظائ كإجراء قا

من األمر    35)جديد(  و  11أّما فيما يّتصل ابهلياكل اجمللسية، وابعتبار أّن انعقاد أعماهلا يتطلب توفر نصاب معني تضمّنت أحكام الفصول
التدريس    2008لسنة    2716عدد   إطار  ممثلي  نصف  إىل  يصل  العلمية  ابجملالس  أو  اجلامعة  مبجالس  شغور  حال حصول  يف  أنّه  على  التنصيص 

من   اجلامعة  من جملس  ابقرتاح  العايل  ابلتعليم  املكلف  الوزير  من  قرار  بواسطة  يّتم  اجلامعات  احلاصل مبجالس  الشغور  تسديد  فإّن  إطار والبحث  بني 
 من األمر  املذكور آنفا.  33دريس من نفس الرتب املعنية،يف حني يّتم تسديد الشغور احلاصل ابجملالس العلمية طبقا ألحكام الفصل الت

 . نصف ممثلي إطار التدريس والبحثويربز من تلك األحكام، أّن سّد شغور ال يّتم إال إذا ما بلغ 
 

 حول صرف جراية التقاعد لفائدة وزراء سابقني متت مصادرة أمواهلم.  2012أكتوبر  24يف  املؤرخ  530عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.

 تقاعد/عدالة انتقاية.  املادة:
 .2011لسنة 13مرسوم عدد  -وزراء سابقني -جراية التقاعد  -مصادرة املفاتيح:

 املبادئ:  
احلقوق   - بني  من  تعّد  عائلته،  أفراد  من  املستحقني  إىل  تصرف  وفاته  وعند  التقاعد  على  إحالته  عند  للمنخرط  تسند  اليت  التقاعد  جراية  إّن 

ه اإلجتماعية األساسية الـمستمدة من ذات الشخص ضرورة أهّنا تتعلق مبستحقات راجعة للمتقاعد،مبدئيا، مقابل املسامهات املقتطعة من مرتب
 وابعتبارها تعويضا له عن خروجه من دائرة احلياة العملية.  نظام التقاعد اء مّدة عمله بعنوان متويلأثن 

لسجن إّن التقاعد ينبغي أن يبقى حقا وال جمال ألي سبب من األسباب إىل فقدان هذا احلق سواء كان ابلعزل أو اإلستقالة أو مبرور الوقت أو ا -
 املدنية، يبقى هذا املكسب ال رجعة فيه. أو فقدان احلقوق 

  14املؤرخ يف  2011لسنة  13طلب إبداء الرأي حول مدى مشول املصادرة، املنصوص عليها ابملرسوم عدد ب املعروضة االستشارةتتعّلق       
،  2011ماي    31مؤرخ يف    2011لسنة    47عدد    مرســومه ابلـوإمتام هتنقيحاملتعلق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية مثلما مّت     2011مارس  

 جراية التقاعد اخلاّصة بوزراء سابقني متت مصادرة أمواهلم. 
رة  ومّرد اإلشكال املطروح، أّن الفصل األول من املرسوم سالف الذكر مل يتضمن التنصيص صراحة على استثناء جراية التقاعد من دائرة املصاد  

  ويف   املرسوم  هبذا  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  التونسية  الدولة  لفائدة  تصادر  التنصيص على أنّه : " ة مبا أنّه تضمن  ذلك أّن عباراته جاءت عامة ومطلق
 وبقية   وزوجته  التونسية  للجمهورية  السابق  للرئيس  والراجعة  1987  نوفمرب   7  بعد  املكتسبة  واحلقوق  والعقارية  املنقولة  األموال  مجيع  إصداره،  اتريخ

األشخاص    أبولئك  عالقتهم  جراء  أوحقوق  عقارية  أو  منقولة  أموال  على  حصوهلم  يثبت  قد  ممن  وغريهم  املرسوم  هبذا  امللحقة  ابلقائمة  املبينني  األشخاص
 هذا   قبل  هلا  املورث  ملكية  الوارث  يثبت  أن   شرط  1987  نوفمرب  7  بعد  املنجر  اإلرث  بوجه  املكتسبة  والعقارية  املنقولة  األموال  املصادرة  تشمل  وال

  بديوهنم   ابلوفاء  املطالبة  يف  الدائنني  حقوق  من   املرسوم  هذا  مبقتضى  املقررة  املصادرة  متس   وال  .اجلباية  إدارة   لدى  به  التصريح  مت  ما  حدود   يف  وذلك  التاريخ
 " .املرسوم هذا أبحكام احملددة اإلجراءات وفق ذلك يتم أن  على 2011 جانفي 14 قبل املرتتبة
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اإلشارة    عن   وجوااب البداية  هذا اإلشكال، جتدر  األّول من  يف  الفصل  أّن  التقاعد املتعلق    1983لسنة    31القانون عدد  إىل  نظام  بضبط 
، نّص على أنّه " تنطبق على أعضاء احلكومة أحكام  2011جوان    4مؤرخ يف    2011لسنة    48عدد  مثلما مّت تنقيحه ابملرسوم    ألعضاء احلكومة

 تعلق بضبط نظام جراية التقاعد ملوظفي الدولة مع مراعاة الشروط اخلاّصة املنصوص عليها هبذا القانون". التشريع امل
تعلق بنظام اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني على قيد  امل  1985مارس    5املؤرخ يف    1985   لسنة  12  عددوابلرجوع إىل القانون  

، يّتضح 2011جوان    4مؤرخ يف    2011لسنة    48عدد  مّت تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة وخاّصة منها املرسوم  مثلما    احلياة يف القطاع العمومي
مستحقيها املنصوص    إىلشخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى احلياة  جراية التقاعد وجراية الباقني على قيد احلياة  منه نّص على أّن "  2الفصل  أّن  

 . "عليهم هبذا القانون 
ائلته، ويربز من األحكام املذكورة أّن جراية التقاعد اليت تسند للمنخرط عند إحالته على التقاعد وعند وفاته تصرف إىل املستحقني من أفراد ع

مبستح تتعلق  أهّنا  ضرورة  الشخص  ذات  من  الـمستمدة  األساسية  اإلجتماعية  احلقوق  بني  من  املسامهات  تعّد  مقابل  مبدئيا،  للمتقاعد،  راجعة  قات 
 وابعتبارها تعويضا له عن خروجه من دائرة احلياة العملية.  نظام التقاعد املقتطعة من مرتبه أثناء مّدة عمله بعنوان متويل

  عدد من  القانون    37الفصل  وأتسيسا على ما سبق، فإّن جراية التقاعد تكتسي ابلضرورة صبغة معاشية وهو ما يؤكده إقرار املشرع، صلب  
عند كل ترفيع يف أي عنصر من العناصر القارة للمرتب املوافق للرتبة أوالوظيفة "  آنف الذكر، مبدأ التعديل اآليل يف مبلغ اجلراايت  1985   لسنة  12

لرتبة أوالوظيفة اليت وقعت على أساسها تصفية  اليت وقعت على أساسها تصفية اجلراية كما يتم التعديل اآليل للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق اب
 "، وذلك حرصا منه على محاية القدرة الشرائية للمنتفعني جبراايت التقاعد. اجلراية

من القانون سالـف الذكـر    3الفصل  كما عمل املشرع على إحاطة احلق يف االنتفاع جبراية التقاعد حبماية قصوى من خالل  التنصيص صلب  
 ."غري قابل لإلحالة وال للسقوط أبي شكل من األشكالق يف جراية التقاعد وجراية الباقني على قيد احلياة احل على أّن " 

م  ويربز من خالل صياغة الفصل املذكور يف شكل قاعدة قانونية آمرة انصراف إرادة املشرع إىل فرض احرتامها بصفة مطلقة لتعّلقها مبسائل هت
من العهد الدويل اخلاّص ابحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية املصادق   11يف العيش الكري على معىن املاّدة    كرامة الفرد وضمان حقوقه الدنيا

ابلو  املكلف  األول  الوزير  لدى  املعتمد  الوزير  بتصريح  ورد  ما  يؤكده  ما  أحكامها وهو  معه خمالفة  مبا ال جيوز  التونسية  الدولة  من  العمومية  عليه  ظيفة 
" أّن    اإلداري مبناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون نظام اجلراايت املدنية والعسكرية للتقاعد والباقني على قيد احلياة يف القطاع العمومي، من  واإلصالح

جن أو فقدان  التقاعد ينبغي أن يبقى حقا وال جمال ألي سبب من األسباب إىل فقدان هذا احلق سواء كان ابلعزل أو اإلستقالة أو مبرور الوقت أو الس
    (.  1985فيفري  26بتاريخ  -29عدد -احلقوق املدنية يبقى هذا املكسب ال رجعة فيه" )مداوالت جملس النواب 

املرسوم عدد   الفصل األّول من  تنصيصات  إعتبار أّن  يّتجه  فإنّه  املبالغ     2011لسنة    13وترتيبا على ما تقدم،  ليس من شأهنا أن تشمل 
 أو املسؤولني يف حكومات النظام السابق بعنوان جراايت التقاعد املستحقة قانوان.  الراجعة إىل الوزراء 

 
 .حول تعليق قائمات املنتفعني ابلبانمج الوطين إلعانة العائالت املعوزة 2012نوفمب  5املؤرخ يف  532عدد  الرأي

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة الشؤون االجتماعية. 
 املادة: حقوق وحرايت.

 ية. شفاف -محاية املعطيات الشخصية-إعانة العائالت املعوزة -تعليق قائمات املنتفعني املفاتيح:
 املبادئ:  

ة ولتحديد  إّن معاجلة املعطيات الشخصية بغاية تكوين القائمات املبّينة أعاله يكون ضروراي الجناز املهمة املنوطة بعهدة مصاحل الوزارة املستشري   -
 املنتفعني مبساعدات برانمج العائالت. 

نّه يتعارض مع قانون محاية املعطيات الشخصية، فهو ال يعّد ضروراي الجناز  إّن الّلجوء إىل إجراء التعليق لتحقيق مزيد من الّشفافية، فضال عن أ  -
ب املعوزة وذلك  األسر  انتقاء  عملية  أنّه ميكن حتقيق جناح  طاملا  املعوزة  العائالت  الوطين إلعانة  الربانمج  تنفيذ  يف  املتمثلة  عملية املهمة  تكثيف 

ني ابملنح من جهة، وتشديد وحتسني نوعية املراقبة إلسناد املنح، كنشر املعايري اليت يتّم على  التثّبت من صحة املعلومات املتعلقة ابألفراد املعني
 أساسها تصنيف االفراد املزمع منحهم اإلعاانت من جهة أخرى.  
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الية املباشرة والعالج اجملاين( تتعّلق االستشارة املعروضة مبدى تعارض تعليق قائمات املنتفعني ابلربانمج الوطين إلعانة العائالت املعوزة )املنح امل 
  2004جويلية    27املؤرخ يف    2004لسنة    63مبقرّات املصاحل احملّلية واجلهوية اخلاضعة إلشراف وزارة الشؤون اإلجتماعية مع أحكام القانون عدد  

 املتعّلق حبماية املعطيات الشخصية. 
ابلربانم املنتفعني  قائمات  إعداد  أّن  إىل  بداية  اإلشارة  الشؤون جتدر  وزارة  إىل  املوكولة  املهاّم  ضمن  يدخل  املعوزة  العائالت  إلعانة  الوطين  ج 

الفصل   عليها  ينّص  عدد    5اإلجتماعية كما  األمر  الشؤون   2005نوفمرب    8املؤرخ يف    2005لسنة    2978من  وزارة  مشموالت  بضبط  املتعلق 
ف وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني ابخلارج يف جمال النهوض االجتماعي  تكلاالجتماعية والتضامن والتونسيني ابخلارج والذي يقتضي أنّه "

تكافئ الفرص ومقاومة كل وضعيات الفقر واإلعاقة والتشرد وفقدان السند واإلمهال   أبتصور وإعداد السياسات واخلطط والربامج الرامية إىل ترسيخ مبد
على النهوض ابلفئات ذات االحتياجات اخلصوصية وتوفري الرعاية االجتماعية هلا والسعي إىل إدماجها    وعدم التكيف االجتماعي والوقاية منها وتعمل

 )...(  يف احلياة االجتماعية واالقتصادية وذلك خاصة بـ :
 ـ إعداد وتنفيذ ومتابعة الربامج االجتماعية املوجهة لكل الفئات الضعيفة وذات االحتياجات اخلصوصية، 

از برامج النهوض ابلفئات املعوزة ومساعدهتا ماداي واجتماعيا والسعي إىل إدماجها مهنيا عرب ترسيخ قيم التآزر والتعويل على  ـ العمل على إجن
 " الذات وتوظيف خمتلف آليات اإلدماج لفائدهتا.

الجنا ضروراي  يكون  أعاله  املبّينة  القائمات  تكوين  بغاية  الشخصية  املعطيات  معاجلة  فإّن  عليه،  الوزارة  وبناء  مصاحل  بعهدة  املنوطة  املهمة  ز 
 2004لسنة    63من القانون عدد    53املستشرية ولتحديد املنتفعني مبساعدات برانمج العائالت املعوزة وابلتايل فهي تندرج يف جمال تطبيق الفصل  

لرتخيص من اهليئة الوطنية حلماية املعطيات آنف الذكر والذي يستثين األشخاص العموميني من واجب التصريح وطلب ا  2004جويلية    27املؤرخ يف  
 الشخصية ومن واجب طلب موافقة املعنيني ابألمر.

وز  اخلاضعة إلشراف  واجلهوية  احملّلية  املصاحل  مبقرات  املعوزة  العائالت  إلعانة  الوطين  ابلربانمج  املنتفعني  قائمات  تعليق  عملية  الشؤون أّما  ارة 
ابعتبار أهنا تؤّدي إىل إطالع الغري على املعطيات الشخصية للمذكورة أمسائهم ابلقائمة من أفراد العائالت املعوزة وهو   اإلجتماعية فإهّنا خترج عن املعاجلة

من القانون املذكور أعاله أبهنا "إعطاء املعطيات الشخصية أو تسليمها أو    6ما يعّد شكال من أشكال إحالة املعطيات الشخصية اليت عرّفها الفصل  
 ". أبي شكل من األشكال وأبي وسيلة من الوسائل إىل شخص أو عّدة أشخاص ابستثناء املعين ابألمرإبالغها 

الفصل   للمعين    47وحيّجر  الصرحية  املوافقة  الغري دون  إىل  الشخصية  املعطيات  إحالة  العموميني  األشخاص  على  أعاله  املذكور  القانون  من 
إذا كانت هذه اإلحالة ضرورية لتنفيذ املهام اليت تقوم هبا طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا  ابألمر أو ورثته أو وليه أبي وسيلة ترتك أثرا   كتابيا "إالّ 

املع املعوزة مع أحكام قانون محاية  العائالت  الوطين إلعانة  املنتفعني ابلربانمج  تعليق قائمات  تقدير مدى تالؤم  طيات الشخصية  العمل." وعليه، فإّن 
 حتديد الضرورة القانونية والعملية لنشر تلك القائمات.  املذكور يستدعي

إىل إجراءات  ابلرجوع إىل أحكام املناشري املتعّلقة ابلتصرف يف الربانمج الوطين إلعانة العائالت املعوزة يتبنّي أّن عملية إعداد القائمات ختضع  
د املعنيني ابألمر ابعتماد معايري معّينة مث التثّبت من مدى استحقاقهم لإلعانة  طويلة وتستدعي تدّخل مجلة من اهلياكل اليت تكّلف أّوال بتصنيف األفرا

 املذكورة آنفا.  
صية فهو وترتيبا على ما سبق، فاّن الّلجوء إىل إجراء التعليق لتحقيق مزيد من الّشفافية فضال على أنّه يتعارض مع قانون محاية املعطيات الشخ 

ان أنّه ميكن حتقيق جناح عملية  طاملا  املعوزة،  العائالت  الوطين إلعانة  الربانمج  تنفيذ  املتمثلة يف  املهمة  يعّد ضروراي الجناز  املعوزة وذلك  ال  األسر  تقاء 
ر املعايري اليت يتّم بتكثيف عملية التثّبت من صحة املعلومات املتعلقة ابألفراد املعنيني ابملنح من جهة، وتشديد وحتسني نوعية املراقبة إلسناد املنح كنش

 على أساسها تصنيف االفراد املزمع منحهم اإلعاانت من جهة أخرى.  
 

 حول إمكانية التصريح بنجاح تلميذ يف البكالوراي دون انتظار مآل القضية األصلية.  2012أكتوبر  5ريخ بتا الصادر 533عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة الرتبية. 

 املادة:تعليم. 
 آاثر قانونية.  -قرار برفض مطلب توقيف تنفيذ -إلغاء -مآل قضية أصلية -التصريح بنجاح تلميذ املفاتيح:
 املبدأ:  
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وذلك بصرف النظر عن شرعيتها من عدمها ودون شروط أو حماذير أو  ميكن لإلدارة سحب مقرراهتا غري املكسبة للحقوق أو تعويضها أبخرى    
 . قيود يف الغرض

دون انتظار مآل    2012طلب إبداء الرأي حول إمكانية التصريح بنجاح التلميذ .... يف امتحان الباكالوراي لدورة  ب املعروضة االستشارةتتعّلق  
يف ضوء  صدور  قرار برفض مطلب توقيف تنفيذ القرار  و القضية األصلية املتعلقة بطلب إلغاء القرار القاضي بعدم السماح له ابجتياز االمتحان املذكور  

وأ خاّصة  الدراسية املعين  السنة  أّن  ابعتبار  العايل  تعليمه  مزاولة  من  حيرمه  أن  شأنه  من  ابألمر  املعين  لفائدة  األصل  يف  حكم  صدور  انتظار  ّن 
 قد مّت افتتاحها.  2012/2013

املطروح صلب نص االستشارة، القرار  يف  ويرمي اإلشكال  املرتتبة عن  القانونية  القاضي برفض   القضائي  احلقيقة والقصد إىل إستجالء اآلاثر 
 مطلب توقيف تنفيذ قرار إداري حّمل طعن ابإللغاء. 

انونية القضاء برفض مطلب توقيف تنفيذ القرار اإلداري موضوع الطعن بقاء القرار املعين ابملنظومة الق  عنويف هذا اإلطار، فإنّه يرتتب         
ذكور قبل صدور  وموّلدا لكامل آاثره وذلك إىل حني صدور حكم إبلغاءه عن احملكمة املتعهّدة. غري أّن ذلك ال حيول دون إمكانية زوال مفعول القرار امل

 حكم يف القضية األصلية إذا ما سحبت اإلدارة قرارها املنتقد. 
ميكن لإلدارة سحب مقرراهتا غري املكسبة للحقوق،كما هو األمر يف الصورة الراهنة  ويف هذا اخلصوص، استقّر فقه قضاء هذه احملكمة على أنّه

وذلك بصرف النظر عن شرعيتها من عدمها ودون شروط أو حماذير أو قيود  أو تعويضها أبخرى ) التصريح بنجاح التلميذ املعين يف امتحان الباكالوراي(، 
ابملشروعية ودون أن يشكل ذلك   ة غري املكسبة للحقوق لتلك القرارات وبدوافع قد تتصل ابملالءمة أوالصبغيف    ابلتثبت  صل منهايف الغرض إال ما اتّ 

 . ويؤول سحب اجلهة اإلدارية للقرار املطعون فيه إىل ختم القضية املنشورة النعدام ما يستوجب النظر فيها.تسليما بعدم شرعيتها
 

 تراخيص تركيز حمطات إذاعية وتلفزية خاصة من قبل رئيس احلكومة.  منح حول مدى جواز 2012نوفمب  28يف  املؤرخ  540عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.

 املادة:إعالم/ هيآت تعديلية. 
 صاص. اخت -هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري -تركيز حمطات إذاعية وتلفزية -منح تراخيص املفاتيح:

 املبدأ:  
ذية وحلوهلا إّن السبب املأخوذ من عدم تفعيل هياكل تسيري اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ال ميكن أن يربّر تدّخل السلطة التنفي  

  حمّل اهليئة يف ممارسة اختصاصاهتا. 
اإلدارية، تطلب اجلهة املستشرية رأي احملكمة حول مدى جواز منح تراخيص من قانون احملكمة    4يف إطار أحكام الفقرة الثانية من الفصل  

 2املؤرخ يف    2011لسنة    116من املرسوم عدد    16تركيز حمطات إذاعية وتلفزية خاصة من قبل رئيس احلكومة. يف هذا اخلصوص اقتضى الفصل  
عليا  2011نوفمرب   هيئة  وإبحداث  والبصري  السمعي  االتصال  حبرية  "  املتعلق  أّن:  والبصري  السمعي  لالتصال  املستقلة   مستقلة  العليا  اهليئة  تتوىل 

 لالتصال السمعي والبصري: 
 ـ السهر على فرض احرتام مجيع السلطات واملؤسسات واألطراف املتدخلة للقواعد واألنظمة املنطبقة على قطاع االتصال السمعي والبصري،

 )...("  داث واستغالل منشآت االتصال السمعي والبصرييف مطالب منح اإلجازات املتعلقة إبح البتّ ـ 
السمعي   لالتصال  املستقلة  العليا  للهيئة  موكوال  اختصاصا  أعاله  املذكورة  اإلجازات  مطالب  يف  البّت  اختصاص  يكون  تقّدم،  ما  ضوء  يف 

ري اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ال  والبصري بصفة أصيلة وغري قابل للتفويض. وعليه، فإّن السبب املأخوذ من عدم تفعيل هياكل تسي
قّلة املعنّية هو رغبة ميكن أن يربّر تدّخل السلطة التنفيذية وحلوهلا حمّل اهليئة يف ممارسة اختصاصاهتا خاّصة وأّن الغرض من إحداث اهليئة العمومية املست

ابة السلطة التنفيذية سواء كان ذلك عن طريق السلطات اليت خيّوهلا التسلسل اإلداري أو  املشرّع يف إخراج مثل هذه الذوات القانونية من جمال نظر ورق
 ممارسة اإلشراف. 

 
 حول حتديد صفة الناخب يف انتخاابت جمالس التصّرف.   2012فيفري  24بتاريخ  الصادر 493عدد  الرأي
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 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.
 املادة: أراضي اشرتاكية. 

 غري ذي صفة. -طلب االستشارة ممضى أصالة من أحد أعضاء احلكومة -االستشارات القانونية االختيارية فاتيح:امل
 املبدأ:  

طلب    إن  مكتوب  يكون  أن  بينها  من  معينة  شروط  إىل  تستجيب  اليت  تلك  هي  اإلدارية  احملكمة  مشورة  على  احلكومة"  تعرضها  اليت  "املواضيع 
 االستشارة ممضى أصالة من أحد أعضاء احلكومة أي السادة الوزراء أو كتاب الدولة. 

والرامي إىل طلب إبداء الرأي املشار إليه ابملرجع أعاله    2012جانفي    26خ يف  املؤرّ   509عدد    حتت  وايل ....  عن  الصادرتبعا للمكتوب  
أبن حول حتديد صفة الناخب يف انتخاابت جمالس التصّرف كبيان مفهوم اجلماعة حسب ما ينّص عليه قانون األراضي االشرتاكية، أتشرف إبفادتكم  

املؤرخ يف    1972لسنة    40من القانون عدد    4اإلدارية ختضع ألحكام الفقرة الثانية من الفصل    االستشارات القانونية االختيارية اليت تتعهد هبا احملكمة
كما مّت تنقيحه وإمتامه ابلنصوص الالحقة واليت تقتضي أنّه:"تستشار احملكمة اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام   1972غرّة جوان  

 التشريعية أو الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها..."حول كافة املواضيع اليت تقتضي األحكام 
يب وقد استقر أتويل هذه األحكام وتطبيقها على اعتبار أن "املواضيع اليت تعرضها احلكومة" على مشورة احملكمة اإلدارية هي تلك اليت تستج 

تشارة ممضى أصالة من أحد أعضاء احلكومة أي السادة الوزراء أو كتاب الدولة وهو ما ال يتوفر  إىل شروط معينة من بينها أن يكون مكتوب طلب االس
 يف االستشارة املاثلة اليت صدرت عن وايل ....

 و ترتيبا على ما ذكر، فإنه ال ميكن قبول النظر يف هذه االستشارة لصدورها عن غري ذي صفة.  
 

بتاريخ     464عدد    الرأي الفصالن  حول    2012  ديسمب  26الصادر  يطرحها  اليت  التطبيقّية  احلقوق   67و    57اإلشكاليات  جملة  من 
 واإلجراءات اجلبائّية. 

 وزارة املالية اجلهة طالبة االستشارة: 
 املادة:جباية 

 إبداء رأي.  -مستشارون جبائيون -جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية -إشكاليات تطبيقّية املفاتيح:
 املبدأ:  

 ابلنظر لكون االستشارة املعروضة تتعلق بنفس موضوع االستشارة املشار إليها أعاله فإنّنا حنيلكم على الرأي الصادر يف خصوصها. 
 57الفصالن  تتعّلق االستشارة املعروضة على أنظار احملكمة اإلداريّة من طرف وزير املالية ابلتساؤل حول اإلشكاليات التطبيقّية اليت يطرحها  

ارين اجلبائيني يف من جمّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائّية، غري أنّه جتدر اإلشارة إىل أّن احملكمة اإلداريّة قد تعّهدت ابستشارة خاّصة حول دور املستش 67و
ولقد توّلت احملكمة إبداء رأيها    2012ري  فيف  14بتاريخ    145الدفاع عن املطالبني ابألداء لدى احملاكم موضوع املكتوب الصادر عن وزير املالية عدد  

 .2012أوت  7خبصوصها وذلك مبوجب اإلحالة الواردة عليكم بتاريخ 
الصادر  وبناء على ما سبق بيانه وابلنظر لكون االستشارة املعروضة تتعلق بنفس موضوع االستشارة املشار إليها أعاله فإنّنا حنيلكم على الرأي  

 .2012وت أ 7يف خصوصها واملؤرّخ يف 
 

الطب   2012فيفري    2بتاريخ    الصادر  484عدد    الرأي يف  شهادة ختّصص  على  للحصول  البشراوي  فاضل  السيد  به  تقّدم  طلب  حول 
   ابالعتماد على واثئق تقّدم هبا وال متتلك اإلدارة ما يؤيّدها.

 اجلهة طالبة االستشارة: وزارة الصّحة العمومّية. 
 املادة:طب. 

 القضائي. احملكمة  اختصاص -ت صبغة عامةوضعيات قانونية ذا -شهادة ختّصص يف الطب املفاتيح:
 املبدأ: 
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بدرس وضعيات    ترتييب أو  ّن اإلستشارات اخلاصة اليت ميكن أن تتعهد هبا احملكمة اإلدارية تنحصر يف املواضيع املتعلقة بتأويل نص تشريعي أوإ  
 . حمّل نزاع يعرض على احملكمة يف إطار اختصاصها القضائي ال فردية تتعلق بشخص معنّي وميكن تبعا لذلك أن تكون ،قانونية ذات صبغة عامة 

 

طلب تقّدم به السيد ....    ، والرامي إىل طلب إبداء الرأي خبصوص2011 نوفمرب  29تبعا ملكتوبكم املشار إليه أعاله والوارد على احملكمة يف 
تقّدم هبا وال متتلك اإل الطب ابالعتماد على واثئق  يؤيّدها للحصول على شهادة ختّصص يف  اليت دارة ما  أّن اإلستشارات اخلاصة  ، أتشرف إبفادتكم 

املتعلق    1972املؤرخ يف أول جوان    1972لسنة    40ميكن أن تتعهد هبا احملكمة اإلدارية على معىن الفقرة الثانية من الفصل الرابع من القانون عدد  
تنحصر يف املواضيع املتعلقة بتأويل نص تشريعي ،  2011جانفي    3املؤرّخ يف    2011  لسنة  2عدد    ابحملكمة اإلدارية املنّقح واملتمم ابلقانون األساسي

إطار    أوترتييب أوبدرس وضعيات قانونية ذات صبغة عامة، ال فردية تتعلق بشخص معنّي وميكن تبعا لذلك أن تكون حمّل نزاع يعرض على احملكمة يف
قد تكون  بوضعية قانونية فرديّة  املعروضة لتعلقها    االستشارةإبداء الرأي بشأن  احملكمــة    عّذر علىفإنّه يتوبناء على ما سبق بيانه،    .اختصاصها القضائي

 حمّل طعن أمام احملكمة اإلدارية .  
 

 حول مشروع قانون أساسي يتعلق حبرية اإلعالم.   2012نوفمب  21يف  املؤرخ  531عدد  الرأي
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.

 املادة: إعالم.
 نقص اعرتى مضمون الفصول.  -منقوص -مشروع قانون املفاتيح:

 املبدأ:  
 ورد مشروع القانون املعروض منقوصا ابإلضافة إىل النقص الذي اعرتى مضمون الفصول لذا فإنّه يتعذر على احملكمة إبداء رأيها.    

،  28،  27،  26،  25،  20،  18،  17،  16،  15،  14،  13،  12،  6،  5عروض منقوصا من الفصول التالية:  ورد مشروع القانون امل
32  ،33  ،34  ،37  ،38  ،39  ،40  ،45  ،46  ،51  ،52  ،55  ،56  ،57  ،61  ،62  ،65  ،66  ،67  ،70  ،71  ،74  ،75  ،76   ،
 منه.    80و   73،  60،  44،  24،  19، 8و ذلك ابإلضافة إىل النقص الذي اعرتى مضمون الفصول:  77

 . مشروع القانون املعروض يف صيغته احلالية لذا، فإنّه يتعذر على احملكمة إبداء رأيها حول
املؤرخ يف   1972لسنة    40مشروع قانون أساسي يتعّلق إبمتام القانون عدد  حول     2012ديسمب    3الصادرة بتاريخ    522االستشارة عدد  

 1972أّول جوان 
 اجلهة طالبة االستشارة: رائسة احلكومة.

 املادة:قوانني أساسية/نزاع إداري.
ل   املفاتيح: االستشارية  العامة  اإلداريةاجللسة  والتشريع  -لمحكمـة  القانون  جوهرية  -مستشار  قانونية  مسائل  يف  قانون   -اخلوض  مشروع 

 أساسي. 
 املبدأ:  
بعب  استقرّ  واملقصود  النهائية.  صيغتها  يف  تكون  أن  جيب  احملكمة  هبا  تتعهد  واليت  ابلقوانني  املتعّلقة  االستشارات  أن  على  العاّمة  اجللسة  ارة  رأي 

عنيني ومت  "الصيغة النهائية" أن يكون مشروع القانون قد استوىف كل اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة ابلتأشري عليه من قبل عضو أو أعضاء احلكومة امل
 .عرضه على جملس الوزراء وأن يكون مكتوب طلب االستشارة املوجه إىل احملكمة اإلدارية ممضى أصالة من رئيس احلكومة

يتعّلق إبمتام الرأي حول مشروع قانون أساسي  إبداء  املاثلة إىل طلب  القانون عدد    ترمي االستشارة    1املؤرّخ يف    1972لسنة    40أحكام 
 .  ق ابحملكمة اإلداريةاملتعل 1972جوان 

قا ألحكام الفقرة  وبعد املفاوضة القانونية استقّر رأي اجللسة العاّمة االستشارية على أن االستشارات املتعّلقة ابلقوانني واليت تتعهد هبا احملكمة وف
اإلدارية خبصوص مشاريع النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة  من قانوهنا املذكور أعاله واليت تقتضي أنّه:"تستشار احملكمة    4الثانية من الفصل  

رة متعّلقة مبشروع املواضيع اليت تقتضي األحكام التشريعية أو الرتتيبية مشورهتا أو اليت تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأيها فيها وحيال نّص كّل استشا
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غتها النهائية. واملقصود بعبارة "الصيغة النهائية" أن يكون مشروع القانون استوىف كل قانون أو مبشروع مرسوم على جملس النّواب،" جيب أن تكون يف صي
ر الوزير األّول اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة ابلتأشري عليه من قبل عضو أو أعضاء احلكومة املعنيني وبعرضه على جملس الوزراء كما مّت بيان ذلك مبنشو 

 .يكون مكتوب طلب االستشارة املوجه إىل احملكمة اإلدارية ممضى أصالة من رئيس احلكومة وأن  1988جانفي  28املؤرخ يف  10عدد 
مل يكن ممضى  ويتبني ابلرجوع إىل مشروع القانون املعروض أنه ورد مفتقرا لإلجراءات اجلوهرية املشار إليها كما أن مكتوب عرضه على استشارة احملكمة

ا عن غرب ذي صفة. وترتيبا على ما ذكر، فإنه ال ميكن قبول النظر يف هذه االستشارة لصدورها عن غري ذي  أصالة من رئيس احلكومة مما جيعله صادر 
  صفة. 



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

226 



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

227 

 فهرس 
 

 

ة اهليئات خمتلف قضاء فقه من املستمّدة املبادئاجلزء األّول:    7 .............................................................................. القضائيّ

قة املبادئ: األّول العنوان ة وابملسائل ابإلختصاص املتعلّ ة اإلجرائيّ  8 .......................................................................... والّشكليّ

 8 .......................................................................................... احملكمة اختصاص جمال يف املقّررة املبادئ: األّول الباب

 8 ....................................................................................... :  العديل  القضاء  بوظيفة  املّتصلة  املبادئ:   األّول  القسم

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

 13 ........................................................................................................ : الّشغلية  الّنزاعات:  الثالث  القسم

 14 ........................................................................................................... :العقاريّة  الّنزاعات:  الّرابع  القسم

 14 ...................................................................................................... : اإلستحقاقّية  الّنزاعات:  األّول  الفرع

 14 ............................................................................. :اخلاص  ملكها  يف  اإلدارة  بتصّرف  املتعّلقة  الّنزاعات:  الثاين  الفرع

 15 ................................................................................................. : ابلعقود  املتعّلقة  الّنزاعات:  اخلامس  القسم

 16 ........................................................................................ :اخلاّصــة  ابلذوات  املتعّلقة  الّنزاعات:  السادس  القسم

 17 ............................................................................ : األداءات   واستخالص  بتوظيف  املتعّلقة  الّنزاعات:  الّسابع  القسم

 17 ............................................................................. : اإلجتماعي   والّضمان  ابلّتقاعد   املتعّلقة  الّنزاعات:  الثامن  القسم

 18 .......................................................................................................... : اإلنتخابّية  الّنزاعات:  التاسع   القسم

 19 ........................................................................................ :الّتشريعّية   اإلختصاص   كتل  تقنية  تطبيق:  العاشر  القسم

 20 ......................................................................... :لإلختصاص   القضائّية  فقه  للمعايري   احملكمة  إعمال:  عشر  احلادي  القسم

 21 ................................................................................................ :تعقيبيّا  احملكمة  اختصاص:  عشر   الثاين  القسم

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

 21 ...................................................................................... : فيه  املطعون  اإلداري   ابملقّرر  اخلاّصة  الّشروط:  األّول  الفرع

 21 .......................................................................................................... : اإلداري  املقّرر  وجود:  األوىل  الفقرة

 22 ...................................................................................................... : اإلداري  املقّرر  مواصفات:  الثانية   الفقرة

 24 ................................................................................................... : فيها  املطعون  املقّررات  تعّدد:   الثالثة   الفقرة

 24 .............................................................................................. :  املّدعي  بشخص  املتعّلقة  الّشروط:   الثاين  الفرع

 26 ......................................................................................... :  عليه  املّدعي  بشخص  املتعّلقة  الّشروط:   الثالث  الفرع

 26 ................................................................................................: الّدعوى  بعريضة  املتعّلقة  الّشروط:   الرابع   الفرع

 26 ............................................................................................................. :  العريضة  حمتوى:   األوىل  الفقرة

file:///C:/Users/Hatem/Desktop/fichiers%202021/تقارير%20سنوية%20من%202010%20إلى%202012/rapport%20annuel%202012%20site%20web.docx%23_Toc99049337
file:///C:/Users/Hatem/Desktop/fichiers%202021/تقارير%20سنوية%20من%202010%20إلى%202012/rapport%20annuel%202012%20site%20web.docx%23_Toc99049337


قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

228 

 28 ..............................................................................................................: العريضة   إمضاء:   الثانية   فقرةال

 28 ...................................................................................................... :   القيام  وآجال  إجراءات:  اخلامس  الفرع

 28 .................................................................................................. :   فيه  املطعون  ابملقّرر  اإلعالم:    األوىل  الفقرة

 29 ............................................................................................. :   الّسلطة  جتاوز  بدعوى  القيام  آجال:  الثانية   الفقرة

 32 .......................................................................................................... :   العارضة  الدعوى:    السادس  الفرع

 32 ....................................................................................... :   السلطة  جتاوز  ماّدة  يف  القاضي  سلطات:    السابع  فرعال

 33 .................................................................................................................. :   متفرقات:    الثامن  الفرع

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

 34 ............................................................................... : القانوين  النصّ   مبقتضى  مقّررة  ملبادئ  احملكمة  تكريس:  األّول  الفرع

 34 .......................................................................... : اإلستئناف  لدى  أو  الّتعقيب  لدى  مرّسم  حمام  إانبة  شرط:  األوىل  الفقرة

 34 ................................................................................... : الّدولة  بنزاعات  العامّ   املكّلف  ضدّ   القيام  شرط:    الثانية  الفقرة

 35 ............................................................................................ : والصفة  األهلّية  شرطي  توّفر  وجوب:    الثالثة  الفقرة

 35 .............................................................................................. : الّتعويض  ماّدة  يف  الّتقاضي  آجال:  الرّابعة  الفقرة

 36 ....................................................................................... : قضائيّـة  فقه  إجرائّية  لقواعد  احملكمة  تكريس:  الثاين  الفرع

 36 .............................................................................................. : الّتعويض  ماّدة  يف  الطّلبات  حتديد:    األوىل  الفقرة

 36 ............................................................................................ : الّتعويض  ماّدة  يف  القاضي  سلطات:    الثانية  الفقرة

 37 ...................................................................................... : ابإلستئناف  القيام   بشروط  املتعّلقة  املبادئ:  الثالث   القسم

 37 ................................................................................ : وشكليّاته  وإجراءاته  اإلستئناف  مطلب  تقدي  أجل:  األوىل  الفقرة

 37 .................................................................................................... : ومرفقاهتا  اإلستئناف  مذّكرة:  الثانية   الفقرة

 39 ................................................................ : به   املشمولني  وابألشخاص  املستأنف  احلكم   أبطراف  املرتبطة  الّشروط:    الثاين  الفرع

 39 ........................................................................................... : واملصلحة   الصفة  شرطي  توّفر  وجوب:  األوىل  الفقرة

 39 ........................................................................................................... : العرضي   اإلستئناف:  الثانية   الفقرة

 40 ......................................................... : الّدولة  بنزاعات  العام  املكّلف  ضدّ   والقيام  الوزراء  طرف  من  الّدولة  متثيل  شرط:  الثالثة  الفقرة

 40 ...................................................................................... :   ابلّتعقيب  الطّعن  إبجراءات  املتعّلقة  املبادئ:  الرّابع  القسم

 40 .................................................................. :   الّتعقيبّية  الّدوائر  أمام  األطراف  ومتثيل  القيام  يف  والّصفة  القيام  أهلّية:  األّول  الفرع

 40 ...................................................................................................... : الّتعقيب  مطلب  شكليّات:  الثاين  الفرع

 41 ..................................................................................................... : الّتعقيب  مذّكرة  شكليّات:  الثالث  الفرع

 41 ..............................................................................................................:   املذّكـرة  حمتـوى:    األوىل  الفقرة

 41 ............................................................................................................. : املذّكرة  مرفقات:    الثانية  الفقرة

 42 ............................................................................................................. : العرضي  التعقيب:  الثالثة  الفقرة

 42 ................................................................ : األصل  قاضي  وصالحيات  الّتعقيب  قاضي  بسلطات  املتعّلقة  املبادئ:   الرّابع   فرعال



قرير الّسنوي للمحكمة اإلدارّية لسنة  ___________
ّ
 _______________ 2012الت

 

229 

 42 ................................................................................................... : املثارة  املطاعن  مستوى  على:  األوىل  الفقرة

 43 .........................................................................................: األصل  قاضي  صالحيّات  مستوى  على:    الثانية  الفقرة

قة املبادئ: الثاين العنوان  45 .................................................................................................... النّزاع أبصل املتعلّ

 45 ............................................................................................. الّسلطة جتاوز ماّدة يف املقّررة املبادئ: األّول الباب

 45 .................................................................................................... :   للمشروعّية  العاّمة  املبادئ:  األّول   القسم

 45 ............................................................................................................ : اإلختصاص   قاعدة:  األّول  الفرع

 45 .......................................................................................................... : األصيل  اإلختصاص:  األوىل  رةالفق

 46 ................................................................................................ :   الثانية  الّدرجة  من  اإلختصاص:   الثانية  الفقرة

 47 ....................................................................................................... :   القضاء  اّتصال  قاعدة:     الثاين  الفرع

 47 ................................................................................................. : به   املقضي  الشيء  حجية  مبدأ:  الثالث  الفرع

 48 ...................................................................................................... : الّدفاع   حقوق  احرتام  مبدأ:  الرّابع   الفرع

 48 ................................................................................................ :  التّأديبية   الصبغة  ذات  القرارات:  األوىل  الفقرة

 48 ................................................................................ :   الّشخص  بذات  املّتصلة  أو  التّأديبّية  غري   القرارات:  الثانية   الفقرة

 49 .................................................................................................. : اإلداريّة  املقررات  تعليل  مبدأ:  اخلامس  الفرع

 49 .............................................................................................. القانون  بنصّ   الوارد  الّتعليل  وجوبّية:  األوىل  الفقرة

 49 ......................................................................................................... نصّ   غياب  يف  التعليل:  الثانية   الفقرة

 50 ................................................................................ :  اإلداريّة  والقرارات القوانني   رجعية عدم  مبدأ:  الّسادس  الفرع

 51 ................................................................................................................ : املساواة  مبدأ:  الّسابع   الفرع

 51 .................................................................................................................. : احلياد  مبدأ:  الثامن  الفرع

 51 .................................................................................................. :  والّتجارة  الّصناعة  حرية  مبدأ:  التّاسع  الفرع

 52 ....................................................................................................... :  املكتسبة   احلقوق  مبدأ:  العاشر  الفرع

 52 .............................................................................................. :  العمومّية  ابلوظيفة  املتعّلقة  املبادئ:  الثاين  القسم

 52 ............................................................................................... : الوظيفي  ابملسار  املتعّلقة  القواعد:    األّول  الفرع
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 55 .................................................................................... :  الوظيف  عن  التخلي  أجل  من  الشطب:   التاسعة  الفقرة
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 57 ........................................................................................................... :   اإلستقالة:    عشر  الثانية  الفقرة

 57 ........................................................................................................... :املهامّ   إهناء:  عشر  الثالثة  الفقرة

 57 .................................................................................................... :   العرضيون  العملة :  عشر  الرابعة  الفقرة

 58 ........................................................................................................... :  األقدمية:  عشر  اخلامسة  الفقرة

 58 .............................................................................. :  العمومّية  الوظيفة  يف ابلّتأديب  املتعّلقة  الّنزاعات:   الثاين  فرعال

 58 ................................................................................................ :التّأدييب  ابخلطأ  املتعّلقة  القواعد:   األوىل  الفقرة
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 63 ............................................................................................ : اجلزائية  والتتبعات  التّأديبية  التتبعات:    الرابعة  الفقرة

 63 ....................................................................................................... :   العمل  عن  اإليقاف:    اخلامسة  الفقرة

 64 ........................................................................................................ :   التّأديبية  العقوابت:    السادسة  الفقرة

 64 ........................................................................... :  اخلطإ   نفس  أجل  من  عقوبة  من  أكثر  تسليط  حتجري :    السابعة  الفقرة

 64 ................................................................................ :اإلجتماعّية  واحليطة  ابلّتقاعد   املتعّلقة  املبادئ:   الثالث  القسم

 64 ........................................................................................................ :الّتقاعد   على  اإلحالة :  األّول  الفرع

 64 ......................................................................... :القانونّية  السنّ   بلوغ  عند   الّتقاعد   على  اإلحالة  قرارات:  األوىل  الفقرة
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 77 ..................................................................................... :العمرانية  الّتهيئة  أبمثلة   املتعّلقة  الّنزاعات:    الثالثة  الفقرة

 78 ........................................................................................... املالكني  بنقاابت  املتعّلقة  الّنزاعات:    الرابعة  الفقرة

 78 ............................................................................................................ : اإلداري   الّضبط:  اخلامس   القسم

 78 ......................................................................... :  القانوين  ولنظامه  اإلداري  الّضبط  ملفهوم العاّمة  املبادئ:  األّول  الفرع

 79 ......................................................................................... :اإلداري  الّضبط   ملاّدة  املختلفة  التطبيقات:  الثاين  الفرع

 79 ...................................................................... :الوطنّية  التعريف  وبطاقة  السفر  جبوازات  املتعّلقة  الّنزاعات:  األوىل  الفقرة

 80 .............................................................................................. : اإلداريّة   ابلرخص  املتعّلقة  الّنزاعات  :الثالثة  الفقرة

 81 ........................................................................................... : العمومي  ابمللك  املتعّلقة  الّنزاعات:    الّرابعة  الفقرة

 81 ....................................................................... :العلمّية  الّشهادات  مبعادلة  و ابلّتعليم  املتعّلقة   املبادئ:  الّسادس  القسم
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 99 ....................................................................................................... :   اجلمايل  الّضرر  تقدير:    الرّابعة  الفقرة

 99 .......................................................................................................... : القانونّية  الفوائض:    اخلامسة  الفقرة

 99 ..................................................................................................... :   العاجل  ابلنفاذ  اإلذن:    الّسادسة  الفقرة

 100 .................................................................................................. : املتفرقة   العاّمة  القواعد  بعض:  الثاين  الفرع

 100 ........................... :   للتعويض  اخلاصة  األنظمة  بقية  على  عالوة  اإلداريّة  املسؤولّية  نظام  إطار  يف  تعويضات  على  احلصول  إمكانية:  األوىل  الفقرة

 100 ....................................................................................................... :   لإلدارة  أوامر  توجيه:    الثانية  الفقرة

 101 ......................................................................................... اإلنتزاع   ماّدة  يف  إقرارها  الواقع  القواعد:  الثالث   الباب

 101 ....................................................................................... :   الّنهائّية  اإلنتزاع  بغرامة  املتعّلقة  املبادئ:    األّول  القسم
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 102 ......................................................................................... :   القانونّية  ابملصاريف  املتعّلقة  املبادئ:  الثالث   القسم

 102 ........................................................................................... األداء   توظيف  ماّدة  يف  املقررة  املبادئ:  الرّابع  الباب

 102 .................................................................................................. :   اخلارجّية  الشرعّية  مبادئ:  األّول   القسم

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

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

 103 ...................................................................................... :   إصداره  وشكليّات  التوظيف  قرار  حمتوى:  الثانية   الفقرة

 103 ................................................................... : فيه  وابلطّعن  اإلجباري  التوظيف  قرار  بتبليغ  املتعّلقة  اإلخالالت:  الثالثة  الفقرة

 104 ........................................................ :اإلجباري   التوظيف  ماّدة  يف  الّصادرة  لألحكام  اخلارجّية  الشرعّية  على  الرقابة:    الثاين  الفرع

 105 .................................................................................................... :  الّداخلّية  الشرعّية  مبادئ:  الثاين  القسم

 105 ............................................................................................................. :املنطبق  القانون:  األّول  الفرع
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 107 .................................................................................................................... :   التقادم:  الرّابع   الفرع
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 109 ..................................................................................................... :  ونسبها  الضريبة  أساس:  الثامن  الفرع

 110 .................................................................................................... :اجلبائي   الّنزاع  يف  اإلثبات:  التّاسع  الفرع

 112 ............................................................................... : االختبار   تقارير  على  ابملصادقة  املتعّلقة  الّنزاعات:  الثالث   القسم

 113 .................................................................................................... التنفيذية   السندات  قضاء:اخلامس  الباب

 113 ................................................................................................ :   ابإلجراءات  املتعّلقة  املبادئ:    األّول  القسم
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 113 ...................................................................... : التنفيذية  السندات  إصدار  بشروط  املتعّلقة  اإلجرائّية  املسائل:    األّول  الفرع

 113 .................................................................... :   التنفيذية  السندات  على  ابإلعرتاض  املتعّلقة  اإلجرائّية  املسائل:    الثاين  الفرع

 113 ....................................................................................................:   ابألصل  املتعّلقة  املبادئ:    الثاين  القسم

 114 ...................................................................................................... املهنّية   اهليئات  قضاء:  الّسادس   الباب

 114 ................................................................................................................. : الرتسيم:    األّول  القسم

 115 ............................................................................................................... :   التسعرية:    ثاينال  القسم

 116 ........................................................................................... واألسعار   ابملنافسة  املتعّلقة  املبادئ:    الّسابع  الباب

 117 .............................................................................. القضائّية   العاّمة  اجللسة  نشاط  من  املستمدة  املبادئ:الثامن   الباب

 120 ........................................................................................ اإلستدراكّية   ابلطّعون  املتعّلقة  املبادئ:    الثالث  العنوان

 120 ......................................................................................... الّنظر   إعادة  ماّدة  يف  املقّررة  املبادئ:  األّول  الباب

 120 ...............................................................................................االعرتاض  ماّدة  يف  املقّررة  املبادئ:  الثاين  الباب

 121 ........................................................................................ اإلستعجايل  ابلقضاء  املتعّلقة  املبادئ:  الّرابع  العنوان

 121 ..................................................................................... اإلستعجايل القضاء  يف  اإلجرائّية  املبادئ:  األّول  الباب

 121 ............................................................................................................. :   اإلختصاص:  األّول  القسم

 121 ............................................................................................................. :   اإلجراءات:    ثاينال  القسم

 122 ................................................................................................. : اإلستعجايل   القضاء  شروط:  الثالث   القسم

 122 ....................................................................................... اإلستعجايل  للقضاء  املوضوعية  املبادئ:  الثاين   الباب

 122 ....................................................................................................... :   اإلستعجالّية  األذون:  األّول   القسم

 122 ................................................................................................................... :   عقاري:  األّول  الفرع

 123 ...................................................................................................................:   عمراين:  ينالثا  الفرع

 123 ............................................................................................................ : إداري  ضبط:    الثالث  الفرع

 124 ............................................................................................................... : امتحانــات :  اخلامس  الفرع
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 126 .................................................................................................... : احلساب  على  مبلغ  دفع:  ثالث ال  القسم

 127 ........................................................................................ :  حكم  من   اثنية  تنفيذية  نسخة  طلب:    الرّابع  القسم

 128 ................................................................................... :   القضائية  والقرارات  األحكام  تنفيذ  توقيف:    األّول  القسم

 128 ............................................................................................... : اإلداريّة   القرارات  تنفيذ  أتجيل:    الثّاين  القسم

 130 .............................................................................................. : اإلداريّة   القرارات  تنفيذ  توقيف:  الثّالث   القسم

 130 ........................................................................ : واإلجرائية  الّشكلّية  واجلوانب  ابإلختصاص  املتعّلقة  املبادئ:  األّول  الفرع
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