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ئيــة للمحكمــة اإلداريــة ئــر اإلبتدا لدوا مــام ا دليــل اإلجــراءات أ

ــة  ــة بالمحكم ــر اإلبتدائي ــام الدوائ ــوى أم ــم الدع ــة تقدي ــان كيفي ــى بي ــل إل ــذا الدلي ــدف ه يه
ــة. ــا الجهوي ــام دوائره ــة أو أم اإلداري

يقع مقر المحكمة اإلدارية بتونس العاصمة.

ــي  ــر ف ــة بالنظ ــس العاصم ــة بتون ــة الكائن ــة اإلداري ــة للمحكم ــر اإلبتدائي ــص الدوائ وتخت
الدعــاوى المتعلقــة بالنــزاع اإلداري. ولغايــة تقريــب القضــاء اإلداري مــن المواطنيــن تــم 
إحــداث 12 دائــرة جهويــة لهــذه المحكمــة تغطــي كل المناطــق وذلــك بمقتضــى األمــر المــؤرخ 

ــاي 2017.   ــي 25 م ف

يغطــي مرجــع النظــر الترابــي للدوائــر اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس كل اإلدارات 
الكائــن مقرهــا بتونــس العاصمــة. 

ــر  ــى الدوائ ــة إل ــات الموكول ــس الصالحي ــة نف ــة للمحكمــة اإلداري ــر الجهوي تمــارس الدوائ
ــى النظــر فــي  ــة بتونــس العاصمــة إال أن إختصاصهــا الترابــي يقتصــر عل ــة المنتصب اإلبتدائي
النزاعــات اإلداريــة المتعلقــة بــاإلدارات الكائــن مقرهــا األصلــي بالجهــة التــي تغطيهــا الدائــرة 

الجهويــة المعنيــة.

تشــكل المحكمــة اإلداريــة بمختلــف دوائرهــا جهــازا قضائيــا قائمــا بحــد ذاتــه وهــي مســتقلة 
عــن جهــاز القضــاء العدلــي المتكــون مــن محاكــم الحــق العــام .
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 I.   لماذا يتّم اللجوء إلى الدوائر اإلبتدائية أو إلى  الدوائر الجهوية للمحكمة اإلدارية؟

تختــص الدوائــر اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة والدوائــر الجهويــة للمحكمــة اإلداريــة 
بالنظــر فــي النزاعــات القائمــة بيــن الخــواص مــن جهــة واإلدارات مــن جهــة أخــرى ) مثــال: 
ــة  ــة(. وبصف ــة العمومي ــادة الوظيف ــي م ــرارات المتخــذة ف ــاء أو الق ــي البن ــص ف رفــض الترخي

ــة.  ــة اإلداري ــام المحكم ــن أم ــال للطع ــون قاب ــرر إداري يك ــإن كل مق ــة ف عام

II.   ماذا يمكن أن نطلب من المحكمة اإلدارية؟

ــن  ــر نوعي ــك عب ــد اإلقتضــاء وذل ــة عن ــا عقوب ــب القاضــي اإلداري اإلدارة ويســلط عليه يراق
ــن مــن القضــاء: إثني

ــم بالدعــوى أن يطلــب فــي اآلن نفســه وضمــن عريضــة واحــدة إلغــاء مقــرر  كمــا يمكــن للقائ
ــه نتيجــة ذلــك المقــرر.   ــه عــن الضــرر الحاصــل ل إداري والتعويــض ل

III.    كيف يتم تقديم عريضة الدعوى؟

تكــون عريضــة الدعــوى وجوبــا محــررة علــى ورق وباللغــة العربيــة كمــا يجــب أن تكــون 
ممضــاة مــن الطاعــن وقابلــة للقــراءة.

أشكال التقاضي

- قضاء تجاوز السلطة )أو قضاء اإللغاء( الذي يسمح للقائم 

بالدعوى بطلب إلغاء مقرر إداري يعتبره غير شرعي. 

-  قضاء التعويض )أو القضاء الكامل( الذي يسمح للقائم بالدعوى 

بأن يطلب من القاضي اإلداري التعويض له عن الضرر الحاصل له 

نتيجة مقرر إداري أو نتيجة عمل قامت به اإلدارة.  



3

IV.    مــا هــو محتــوى العريضــة المقدمــة إلــى دائــرة إبتدائيــة أو إلــى دائــرة جهويــة للمحكمــة 
اإلدارية؟ 

يجب أن تتضمن عريضة الدعوى التنصيصات التالية:

إعالم 	  ويتعين  بها  تقدم  الذي  المعنوي  الشخص  أو  المادي  الشخص  ومقر  ولقب  إسم 
العنوان هذا  على  يطرأ  تغيير  بكل  المحكمة 

ــي 	  ــة الت ــوزارة أو البلدي ــال: ال ــه )مث ــر اإلدارة أو أي طــرف آخــر مدعــى علي إســم ومق
ــه(. ــرار المطعــون في اتخــذت الق

وعندمــا يتعلـّـق قضــاء التعويــض بنــزاع ضــد الدولــة أو ضــد مؤسســة عموميــة ذات صبغــة 
إداريــة فــإن القضيــة ال تكــون موجهــة ضــد اإلدارة المعنيــة وإنمــا يتعيــن رفــع القضيــة ضــد 
المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة )مثــال: علــي ضــد المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق 

وزارة...(   

أمــا إذا كان القيــام ضــد الدولــة أو ضــد مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة يهــدف فــي 
ــك المقــرر  ــج عــن ذل ــى التعويــض عــن الضــرر النات ــى إلغــاء مقــرر إداري وإل اآلن نفســه إل
فــإن القيــام بالدعــوى يكــون ضــد كل مــن اإلدارة التــي اتخــذت المقــرر اإلداري وضــد المكلــف 

العــام بنزاعــات الدولــة.

تتضمــن عريضــة الدعــوى كل البيانــات الضروريــة التــي مــن شــأنها أن تنيــر القاضــي وهــي 
تحتــوي وجوبا على:  

عرض موجز للوقائع ووصف للضرر الذي تم طلب التعويض بعنوانه.	 

المســتندات القانونيــة أي األســباب التــي تدعــم وجاهــة مطلبــك وهــو مــا يعنــي أنــه يتعيــن 	 
عليــك أن تبيــن للمحكمــة أن القــرار موضــوع النــزاع مخالــف للشــرعية القانونيــة وال يمكــن فــي 

هــذا اإلطــار التمســك بــأن القــرار يتناقــض مــع مصالحــك.

ــة 	  ــروم عريض ــذي ت ــدف ال ــة اله ــن للمحكم ــن أن تبيّ ــه يتعي ــك أن ــى ذل ــات ومعن الطلب
الدعــوى الوصــول إليــه. هــل هــو إلغــاء المقــرر اإلداري؟  هــل هــو الحصــول علــى تعويضــات 
لجبــر ضــرر؟ هــل هــو فــي اآلن نفســه إلغــاء المقــرر اإلداري والحصــول علــى تعويضــات؟ 
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V.    ما هي مكونات ملف الدعوى؟

يجب أن تكون عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة مصحوبة بالمؤيدات وهي:
نسخة من المقرر المطعون فيه 	 
وثيقة تثبت إرسال مطلب مسبّق إلى اإلدارة عند اإلقتضاء.	 

ويجــب أن تكــون عريضــة الدعــوى والتقاريــر والوثائــق األخــرى المدلــى بهــا مصحوبــة 
بنســخ ال يقــل عددهــا عــن عــدد األطــراف المشــمولين بالقضيــة تضــاف لهــا نســخة أخــرى.  

وعلــى هــذا األســاس فــإن عــدد النســخ المطلــوب تقديمهــا إلــى المحكمــة ال يقــل عــن ثالثــة.

VI.    ما هي النتائج المتولدة عن نقص في عدد النسخ؟ 

إذا لــم يقــع اإلدالء بالنســخ والوثائــق بالعــدد الكافــي يتولــى الكاتــب العــام للمحكمــة اإلداريــة 
ــن  ــام م ــي ظــرف عشــرة أي ــا ف ــإدالء به ــى المدعــي ل ــه عل ــرة التنبي ــس الدائ ــن رئي ــب م بطل

تاريــخ وصــول التنبيــه إليــه.
ــه  ــا دون نتيجــة فإن ــة له ــق المصاحب ــق بعريضــة الدعــوى والوثائ ــه المتعل ــي التنبي وإذا بق

ــة.  يحكــم بطــرح القضي

العدد األدنى للنسخ الوثيقة 

- عريضة الدعوى 

- نسخة من القرار المطعون فيه 

- نسخة من المطلب الموجه لإدارة مع عالمة البلوغ لّما تكون اإلدارة 
قد أمسكت عن الجواب 

- نسخ من كل المؤيدات التي من شأنها أن تنير المحكمة وخاصة منها 
تلك التي سبق للعارضة أن أرسلتها إلى اإلدارة  

3

3

3

3
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ــى  ــة بتونــس أو إل ــة للمحكمــة اإلداري ــرة االبتدائي ــى الدائ ــب إل ــغ الطل ــم تبلي ــف يت VII.    كي
ــة؟ ــرة جهوي دائ

أن   )... نقابات   – جمعيات   – شركات   – )مؤسسات  المعنوية  للذوات  أو  للخواص  يمكن 
يتقدموا بعريضة الدعوى- حسب الحالة – إلى الدوائر اإلبتدائية بالمحكمة اإلدارية أو إلى إحدى 

الدوائر الجهوية للمحكمة اإلدارية. ويتم ذلك:

إما بإيداعها بمكتب الضبط للدائرة اإلبتدائية بالمحكمة اإلدارية بتونس أو بمكتب الضبط 	 
للدائرة الجهوية مقابل وصل في ذلك.

أو بإرسالها بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إلى الدائرة اإلبتدائية بالمحكمة 	 
اإلدارية أو إلى الدائرة الجهوية المعنية. 

عناوين الدوائر اإلبتدائية والدوائر الجهوية للمحكمة اإلدارية

الهاتف العنوان الدائرة 

670.028.700، نهج الدباغين، 1000 تونس تونس 

70.028.713مقر والية نابل،8062 نابل نابل

70.028.714شارع الناظور، برج غماز، إقامة بن عمار 7003 بنزرت بنزرت

70.028.721شارع الهادي شاكر، حي الّدير، 7100 الكاف الكاف

زاوية نهج محمد الجربي ونهج البشير سالم بلخيرية،سوسة 
70.028.753 4054 سوسة 

شارع الحبيب بورقيبة ، مفترق كارفور الفوزالمنستير 
70.028.723 5000 المنستير 

70.028.724شارع الرائد البجاوي 3049 صفاقس صفاقس

70.028.727بياش، قرب مقر شركة الفسفاط بقفصة 2100 قفصة قفصة
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70.028.736شارع الحبيب بورقيبة عدد 360، 6000 قابس قابس 

70.028.754شارع سليم ، حي اإلستقالل، 4100 مدنين مدنين 

70.028.750الحي األولمبي، 1237 قصرين القصرين 

سيدي 
بوزيد 

70.028.751شارع الحريّة،  9100 سيدي بوزيد 

70.028.752نهج الدكتور العواني، حي التجارة، 3100 القيروان القيروان 

ــة  ــة اإلداري ــة بالمحكم ــرة إبتدائي ــام دائ ــرار إداري أم ــي ق ــن ف ــل الطع ــو أج ــا ه VIII.    م
بتونــس أو أمــام دائــرة جهويــة ؟

يكــون الطعــن فــي المقــررات اإلداريــة أمــام الدائــرة اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس 
أو أمــام الدائــرة الجهويــة للمحكمــة اإلداريــة فــي أجــل أقصــاه ســتون يومــا ووفــق مــا هــو مبيــن 

بالجــدول التالــي:     

األجل نقطة إنطالق األجل القرار المطعون فيه

60 يوما 

تاريخ اإلعالم بالقرار المطعون فيه )التسليم 
عن طريق البريد أو التسليم المباشر( أو 

تاريخ النشر إذا كان القرار منشورا.

قرار فردي يتعلق بالعارض أو 
له مساس بمصالحه

مرور 60 يوما من تاريخ القيام بمطلب إلى 
اإلدارة دون تلقي جواب منها.

قرار ضمني بالرفض

- النشر )بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية أو بأي مجموعة نصوص أخرى(

-التعليق )مثال بسبورة بمقر البلدية(.

قرار ترتيبي )غير األمر(
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IX.    مــا هــي القــرارات القابلــة للطعــن أمــام الدوائــر اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة أو أمــام 
دوائرهــا الجهويــة؟

ال يمكــن الطعــن أمــام الدوائــر اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة أو أمــام دوائرهــا الجهويــة إال 
فــي المقــررات الصــادرة فــي المــادة اإلداريــة ومعنــى ذلــك أن األعمــال التحضيريــة كاآلراء 

والمقترحــات والتصريحــات وإعــالن النوايــا غيــر قابلــة للطعــن.  

ــس  ــا بتون ــد مقره ــي يوج ــة الت ــادة اإلداري ــي الم ــادرة ف ــررات الص ــي المق ــن ف إن الطع
العاصمــة ســواء كانــت صــادرة عــن ســلط مركزيــة أو محليــة أو جهويــة أو منشــآت عموميــة 

ــس. ــة بتون ــة اإلداري ــة بالمحكم ــر اإلبتدائي ــاص الدوائ ــى إختص ــع إل يرج

أمــا الطعــن فــي المقــررات الصــادرة فــي المــادة اإلداريــة عــن الســلط اإلداريــة المحليــة أو 
الجهويــة أو المنشــآت العموميــة التــي يوجــد مقرهــا بمنطقــة ترابيــة راجعــة بالنظــر إلــى دائــرة 

جهويــة معيّنــة للمحكمــة اإلداريــة فهــو مــن إختصــاص تلــك الدائــرة.

ومعنــى ذلــك أنــه إذا كان الشــاكي موضــوع قــرار صــادر عــن ســلطة محليــة )مثــال رفــض 
الترخيــص فــي إشــغال الملــك العمومــي البلــدي( فــإن الطعــن يكــون أمــام الدائــرة الجهويــة التــي 

بهــا مقــر تلــك الســلطة.

وإذا كان العــارض يشــتكي مــن ضــرر تســببت فيــه اإلدارة )مثــال هــدم بنايــة مــن قبــل بلديــة 
غيــر موجــودة بتونــس الكبــرى( فــإن القضيــة تكــون مــن إختصــاص الدائــرة الجهويــة التــي بهــا 

مقــر البلديــة المصــدرة للقــرار.

وإذا طلــب العــارض خدمــة مــن اإلدارة ولكنهــا لــم تجــب بعــد انقضــاء أجــل شــهرين اثنيــن 
فــإن صمــت اإلدارة يعتبــر مقــررا ضمنيــا بالرفــض.

ويمكــن الطعــن فــي مقــرر الرفــض الضمنــي المتولــد عــن صمــت اإلدارة خــالل الســتين 
يومــا المواليــة وذلــك إمــا أمــام الدوائــر اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس أو أمــام إحــدى 

ــة.  ــر الجهوي الدوائ

X.   هل أن إنابة المحامي وجوبية؟ 

ــة  ــة بالمحكم ــر اإلبتدائي ــام الدوائ ــة ال أم ــت إلزامي ــي ليس ــة المحام ــو أن إناب ــدأ ه إن المب
ــة.  ــر الجهوي ــام الدوائ ــة وال أم اإلداري



8

هــذا وحتــى فــي صــورة مــا إذا كانــت الدعــوى معفــاة مــن إنابــة محــام فإنــه يبقــى مــن حــق 
المدعــي أن يعيـّـن محاميــا ليتولــى الدفــاع عــن مصالحــه. 

ــى  ــي إل ــوى ترم ــت الدع ــا إذا كان ــورة م ــي ص ــه ف ــو أن ــدإ ه ــذا المب ــتثناء له ــن اإلس ولك
التعويــض أو إذا كانــت تهــدف فــي اآلن نفســه إلــى إلغــاء مقــرر إداري مــع طلــب تعويــض فــإن 

ــة.   ــح وجوبي ــة المحامــي تصب إناب

المحامي موضوع الدعوى 

إنابة المحامي إختيارية دعوى تجاوز السلطة 

دعوى في قضاء التعويض )مثال طلب إلزام 
الدولة أو منشأة عمومية بجبر ضرر( 

ضرورة إنابة محامي لدى اإلستئناف أو لدى 
التعقيب 

XI.   هل للتقاضي أمام المحكمة اإلدارية كلفة؟

ــد  ــى القضــاء اإلداري ق ــا لكــن اللجــوء إل ــة مجاني ــر التقاضــي أمــام المحكمــة اإلداري يعتب
ــراء وأجــرة المحامــي.  ــذل بعــض المصاريــف منهــا أجــرة الخب ــف العــارض ب يكلّ

وإذا كان المدعــي غيــر قــادر علــى تحمــل مصاريــف تكليــف محــام فيمكنــه أن يطلــب مــن 
مكتــب اإلعانــة القضائيــة بالمحكمــة اإلداريــة أن يعيـّـن لــه محاميــا يتولــى الدفــاع علــى حقوقــه 

وهــو مــا يســمح فــي صــورة الموافقــة  بتكفــل الدولــة كليــا أو جزئيــا بأتعــاب المحامــاة.  

كمــا يمكــن للمدعــي أن يطلــب مــن المحكمــة تقديــر أجــرة المحامــاة وذكرهــا فــي منطــوق 
الحكــم فــي صــورة مــا إذا كان لفائدتــه.
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التكاليف: هي المصاريف المتكبدة للقيام باإلجراءات التي 

قد تكون ضرورية للنظر في الطلب )على سبيل المثال، 

أجرة الخبير الذي تم طلب خبرة له(.

أتعاب المحامي: عندما تضطر إلى تعيين محام أو تختار 

تعيينه ، يتعين عليك دفع أتعابه.

التكلفة

XII.    ما هي الواجبات المحمولة على الطرف الذي خسر القضية؟

ــة  ــرة اإلبتدائي ــه الدائ ــذي أصدرت ــم ال ــذ الحك ــة تنفي ــر القضي ــذي خس ــرف ال ــى الط ــن عل يتعيّ
بالمحكمــة اإلداريــة أو الدائــرة الجهويــة للمحكمــة اإلداريــة.

ــه  ــوم لفائدت ــؤدي للمحك ــأن ي ــة ب ــي القضي ــده ف ــوم ض ــرف المحك ــزام لط ــة إل ــن للمحكم ويمك
ــا. ــزء منه ــي أو ج ــاب التقاض أتع

XIII.    كم تدوم فترة التقاضي؟

يتطلــب النظــر فــي الدعــوى أمــام الدائــرة اإلبتدائيــة أو أمــام الدائــرة الجهويــة حوالــي الســنة 
حســب طبيعــة الملــف والصعوبــات التــي يطرحهــا. وفــي صــورة مــا إذا كان الملــف يتطلــب 

إجــراء إختبــار فــإن اآلجــال تكــون أطــول.

ويمكــن تفســير طــول هــذا األجــل جزئيــا بارتفــاع عــدد القضايــا أمــام المحكمــة اإلداريــة 
وبالوقــت الــذي يتطلبــه تبــادل التقاريــر والمؤيــدات بيــن أطــراف النــزاع علمــا وأن كل 
اإلجــراءات كتابيــة ممــا يتطلــب تمكيــن كل طــرف فــي النــزاع مــن اإلطــالع والجــواب علــى 

ــا الطــرف اآلخــر. ــي يقدمه ــق الت الوثائ
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متوسط المدة هو سنة واحدة، وهذا يتوقف على طبيعة 

الملفات ومدى صعوبتها. إذا تطلب الحكم تعين خبير، 

فستكون مدة النظر في الدعوى أطول

المدة

XIV.   هــل يمكــن توقيــف تنفيــذ مقــرر إداري مطعــون فيــه أمــام دائــرة إبتدائيــة بالمحكمــة 
اإلداريــة بتونــس أو أمــام دائــرة جهويــة ؟

إن المبــدأ هــو أن دعــوى تجــاوز الســلطة ال تعطــل تنفيــذ مقــرر إداري مطعــون فيــه أمــام 
ــة أو أمــام دائــرة جهويــة وهــو مــا يعنــي أن تقديــم عريضــة  ــة بالمحكمــة اإلداري دائــرة إبتدائي
الدعــوى ال يمنــع اإلدارة مــن تنفيــذ قرارهــا. إال أنــه وفــي صــورة مــا إذا توفــرت الشــروط التــي 

يحددهــا القانــون فإنــه يمكــن طلــب توقيــف تنفيــذ المقــرر اإلداري المطعــون فيــه.  

يتــم تقديــم مطلــب توقيــف التنفيــذ إلــى الرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة لمــا تكــون الدعــوى 
مــن إختصــاص دائــرة إبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونس.

ــون  ــا تك ــدة لم ــة المتعه ــرة الجهوي ــس الدائ ــى رئي ــذ إل ــف التنفي ــب توقي ــم مطل ــم تقدي ويت
الدعــوى مــن إختصــاص إحــدى الدوائــر الجهويــة للمحكمــة اإلداريــة.

ويقــّدم مطلــب توقيــف التنفيــذ إلــى الدائــرة اإلبتدائيــة أو الدائــرة الجهويــة بعريضــة مســتقلة 
عــن عريضــة دعــوى تجــاوز الســلطة. 

وال يتطلب تقديم مطلب توقيف التنفيذ إنابة محام.

ويتــم تقديــم مطلــب توقيــف التنفيــذ إمــا مباشــرة مــن قبــل العــارض نفســه  أو بواســطة محــام 
لــدى اإلســتئناف أو لــدى التعقيــب إذا مــا رغــب فــي ذلــك.

ــأذن  ــدة أن ي ــة المتعه ــرة الجهوي ــس الدائ ــة أو لرئي ــة اإلداري ــس األول للمحكم ــن للرئي يمك
ــان:  ــر شــرطان متالزم ــى توف ــه مت ــرر اإلداري المطعــون في ــذ المق ــف تنفي بتوقي
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  يجب أن يكون مطلب توقيف التنفيذ قائما على أسباب جّدية في ظاهرها.	 

  يجــب أن يكــون تنفيــذ المقــرر المطعــون فيــه مــن شــأنه أن يتســبب للمدعــي فــي نتائــج 	 
يصعــب تداركهــا.

ــة   ــة اإلداري ــة للمحكم ــرة الجهوي ــس الدائ ــة أو رئي ــة اإلداري ــس األول للمحكم ــت الرئي يب
وفــي أجــل ال يتجــاوز الشــهر فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ بقــرار معلــل ودون ســابق مرافعــة 

شــفاهية.

وفــي صــورة التأكــد يمكــن للرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة أو لرئيــس الدائــرة الجهويــة 
للمحكمــة اإلداريــة أن يــأذن بتأجيــل تنفيــذ المقــرر المطعــون فيــه إلــى حيــن البــت فــي مطلــب 

توقيــف التنفيــذ وعليــه عندئــذ إعــالم األطــراف فــورا بذلــك.  

وفــي صــورة شــديد التأكــد )مثــال منــع طالــب مــن إجتيــاز اإلمتحــان أو رفــض تســليم جــواز 
ســفر( يمكــن للرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة أو لرئيــس الدائــرة الجهويــة للمحكمــة اإلداريــة 

أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ علــى المســودة.

يوجــه الكاتــب العــام للمحكمــة اإلداريــة بتونــس أو الكاتــب العــام المســاعد للدائــرة الجهويــة 
نســخة مــن القــرار القاضــي بتأجيــل التنفيــذ أو توقيفــه إلــى األطــراف خــالل األربعــة والعشــرين 

ســاعة المواليــة للتصريــح بــه.

يجــب علــى الجهــة اإلداريــة المصــدرة للمقــرر المطعــون فيــه أن تعطــل العمــل بــه فــور 
اتصالهــا بالقــرار القاضــي بتأجيــل التنفيــذ أو توقيفــه. 

ال تتمتع القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ بحجية اتصال القضاء.

تكــون للقــرارات الصــادرة فــي مــادة توقيــف التنفيــذ صبغــة القــرارات التحفظيــة وهــي ال 
تقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

فــي صــورة رفــض مطلــب توقيــف التنفيــذ يجــوز للمعنــي باألمــر أن يتقــدم بمطلــب آخــر 
بشــرط أن يثبــت وجــود عناصــر جديــدة .



 XVI.    هــل يجــوز أن نطلــب مــن الدائــرة اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس أو مــن 
الدائــرة الجهويــة إنهــاء النــزاع قبــل صــدور حكــم فــي األصــل ؟

يمكن للمحكمة إنهاء النزاع بين األطراف:

إذا اســتجابت اإلدارة لطلباتــك قبــل صــدور حكــم فــي األصــل عندئــذ تصــرح المحكمــة 	 
حــال إعالمهــا بهــذا المعطــى مــن قبــل العــارض أو مــن قبــل اإلدارة بختــم القضيــة النعــدام مــا 

يســتوجب النظــر فيهــا. 

ــوى 	  ــن الدع ــا ع ــا أو كلي ــي جزئي ــى التخل ــي إل ــح يرم ــب صري ــي بمطل ــدم المدع إذا تق
ــواه.  ــن دع ــارض ع ــي الع ــول تخل ــة بقب ــذ تصــرح المحكم عندئ

XV.   هــل يجــوز أن نطلــب مــن الدائــرة اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس أو مــن 
الدائــرة الجهويــة أن تــأذن بوســائل إســتعجالية قبــل الحكــم فــي أصــل النــزاع؟

للقضــاء اإلداري إجــراءات مســتعجلة تتمثــل فــي تمكيــن صاحــب الحــق مــن تقديــم مطالــب 
تهــدف إلــى اإلذن باتخــاذ وســائل وقتيــة مجديــة علمــا وأن القضــاء اإلســتعجالي يتعلــق بدعــوى 

اإللغــاء وكذلــك بدعــوى التعويــض.   

وفــي إطــار اإلجــراءات اإلســتعجالية يمكــن لرئيــس الدائــرة اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة 
بتونــس وكذلــك لرئيــس الدائــرة الجهويــة أن يــأذن اســتعجاليا باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة 

دون المســاس باألصــل وبشــرط أال يفضــي ذلــك إلــى تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري.

يمكــن لرئيــس الدائــرة اإلبتدائيــة بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس وكذلــك لرئيــس الدائــرة 
الجهويــة أن يــأذن اســتعجاليا بمعاينــة أي واقعــة مهــددة بالــزوال ومــن شــأنها أن تكــون محــل 

ــة. ــة إداري منازع

كمــا يمكنــه أن يــأذن اســتعجاليا بإلــزام المديــن المدعــى عليــه بــأن يدفــع لدائنــه مبلغــا علــى 
الحســاب وذلــك بشــرط غيــاب منازعــة جديــة حــول أصــل الديــن. 

ــى األطــراف  ــن األذون اإلســتعجالية إل ــة نســخة م ــة اإلداري ــام للمحكم ــب الع يوجــه الكات
ــا. ــور صدوره ف
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