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باش نطلبو تعويض
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للمحكمة
اإلدارية
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باش نطلبو إلغاء
قرار إداري
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

9

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

8

قرار إلغاء نتائج متاع شخص عدى
مناظرة إنتداب موظفين ونجح
وقالولو أنو إستعمل الغش
ّ
وتم شطب إسمه من قائمة
الناجحين.

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

وهاو بعض األمثلة متاع القرارات
إلي ممكن نطلبو من المحكمة
اإلدارية تلغيها...

قــرار فــي حرمــان شــخص مــن
أنــو يعــدي مناظــرة متــاع
إنتــداب موظفيــن.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

نمشيو للمحكمة اإلدارية باش نطلبو
إلغاء قرار متاع اإلدارة يهمنا بصفة
شخصية إذا كان القرار هذا يمس من
حقوقنا ومصالحنا ويخالف القانون.

قــرار صــادر بإحالــة موظــف
علــى التقاعــد الوجوبــي

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .1باش نطلبو
إلغاء قرار إداري

قرار عزل موظف من العمل
مثال موظف يخدم في وزارة
من الوزارات أو إدارة عمومية
ويصدر في حقو قرار في العزل
من الوظيفة

قرار هدم بناية صادر عن
رئيس بلدية

قرار صادر عن رئيس بلدية بغلق
محل تجاري أو صناعي.
10

اإلدارة تنجم ّ
تنفذ قرارها بالرغم من أننا قمنا
بقضية
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

بعبارة أخرى...

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

قرار صادر عن رئيس بلدية بعدم
منح رخصة بناء.

حتى كيف نمشيو للمحكمة ونطلبو إلغاء
القرار فإنو الطلب هذا ما يوقفش تنفيذ القرار.

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

يعني …

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

قرار اإلدارة قابل للتنفيذ حتى كيف نعملو
قضية في إلغائه  :هنا يلزم نوضحو أنو
كيف اإلدارة تصدر قرار فإنو قرارها يكون
قابل للتنفيذ مباشرة .

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

قرار صادر عن رئيس بلدية
بسحب رخصة بناء.

رد بالك !

?

بعبارة أخرى...

نطلبــو مــن رئيــس المحكمــة أو رئيــس الدائــرة انــو
ينظــر فــي توقيــف التنفيــذ و هــكا نضمنــو انــو القــرار
مــا يتنفــذش فــي انتظــار انــو يتــم الحكــم فيــه.
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

كيف نقدمو عريضة توقيف تنفيذ القرار نطلبو
في نفس الوقت تأجيل تنفيذ القرار

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟
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يعني …

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة يعطينا
قرار في توقيف التنفيذ كيف تتوفر
توقيف التنفيذ الشروط القانونية و بمجرد صدور قرار
توقيف التنفيذ تكون اإلدارة ملزمة
باش ما تواصلش في تنفيذ القرار

نطلبو من رئيس المحكمة أنو ّ
يأجل تنفيذ القرار حتى
لين يحكم في مطلب توقيف التنفيذ اللي قدمناه

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

عريضة

نقدمو مطلب و نلتمسو من رئيس
المحكمة االدارية أو رئيس الدائرة
الجهوية اللي قدمنالها قضية اإللغاء أنو
يحكم بصفة مستعجلة بتوقيف تنفيذ
القرار حتى لين يتم الحكم النهائي في
قضية اإللغاء.

كان ما نجموش نستناو شهر و المسألة عاجلة
برشة !!!!

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

اش نعملو مالة

حسب القانون رئيس المحكمة عندو
شهر واحد باش يحكم في مطلب توقيف
شهر واحد التنفيذ
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

يلزمو يصب مطلب لرئيس
المحكمة باش يوقف
التنفيذ و البلدية ما تهدمش
البناية

صاحب المحل يلزمو يطلب توقيف
تنفيذ قرار الغلق و يضمن انو المحل
يبقى محلول و ما يتعرضش لخسائر
مادية ينجم يتسبب فيها
قرار الغلق ..

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

لكن بما أنو تقديم قضية االلغاء ما يوقفش تنفيذ
قرار الهدم...

لكن بما أنو تقديم قضية االلغاء ما يوقفش
تنفيذ قرار الغلق....

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

صاحب البناية يمشي للمحكمة اإلدارية ويطلب إلغاء القرار
متاع الهدم

صاحب المحل يمشي للمحكمة االدارية و يرفع
قضية باش يلغي قرار الغلق.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

.1

مواطن تحصل على رخصة
من بلدية باش يبني دار هو
قريب يكمل البناية و رئيس
البلدية خذا قرار في الهدم

.2

رئيس بلدية خذا قرار بغلق
محل تجاري على أساس أنو
مولى المحل خالف القانون
 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

وهاو بعض األمثلة متاع القرارات إلي
ممكن نطلبو من رئيس المحكمة
إنو يوقف تنفيذها في انتظار صدور
حكم اإللغاء...

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

في الحالة هذي المواطن يلزمو يطلب
توقيف التنفيذ باش
ينجم يعدي المناظرة و
ما تفوتوش .

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟
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المشكلة هنا أنو القضية يمكن يخرج الحكم
متاعها بعد تاريخ المناظرة

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

يمكن لرئيس المحكمة أنو
يقرر تأجيل تنفيذ القرار ،إما
من تلقاء نفسو يعني يقرر
وحدو التأجيل و إال بطلب
من الشخص المعني باألمر.

المواطن اللي تم حرمانو من حقو في المشاركة
في المناظرة يمشي للمحكمة اإلدارية و يقدم
قضية باش يطلب إبطال القرار

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

مالحظة

.3

مثال شخص قدم مطلب
باش يشارك في مناظرة
و اإلدارة جاوبتو بالرفض

.4

18

فإنو من حقو يقدم مطلب
في توقيف التنفيذ لرئيس
المحكمة اإلدارية
19

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

باش ينجم التلميذ ّ
يعدي الباكالوريا
يلزمو يقوم بطلب توقيف تنفيذ
القرار إلي سلط عليه العقوبة.

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

المشكلة هنا أنو القضية يمكن يخرج الحكم
متاعها بعد فوات األوان

كل مواطن يعتبر اللي القرار
الصادر ضدو من طرف اإلدارة في
صورة ما يتنفذ باش يتسببلو في
نتائج خطيرة وصعيب باش يرجع
للوضعية إلي كانت قبل التنفيذ

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

التلميذ اللي باش يتحرم من امتحان الباكالوريا
يمشي للمحكمة اإلدارية و يصب قضية يطلب
فيها إلغاء القرار .

اللي يلزم نفهموه ماللي سبق
و فسرناه هو إنو :

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

خالصة

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

تلميذ صدر ضدو قرار
من وزير التربية بحرمانو
من الحق في اجتياز
إمتحان الباكالوريا مدة
 5سنوات،

.2

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

اإلدارة تنجم في نطاق نشاطها
أو القرارات اللي تاخدها تتسبب في
ضرر للمواطنين و في الحالة هاذي
كل شخص تضرر من عمل اإلدارة
ينجم يقوم بقضية في طلب غرامة
تعويض على األضرار إلي حصلتلو.

فــي كل الحــاالت هــاذي رئيــس
البلديــة واجــب عليــه أنــو ينفــذ
قــرار الهــدم فــي اقــرب اآلجــال و
يلزمــو زادة يبعــث شــكاية لوكيــل
الجمهوريــة ضــد الشــخص إلــي
مخالــف يعنــي إلــي بنــى بــاش
رخصــة و إال خالــف الرخصــة و إال
بنــى فــوق الملــك العــام،

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

يعني …

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

نمشيو للمحكمة اإلدارية و نطلبو
منها تحكم على اإلدارة باش تعوضلنا
على الخسائر إلي تسبتلنا فيها.

.1

نفترضو أن رئيس بلدية خذا قرار
بهدم عقار تبنى دون رخصة و
إال تبنى في جزء منو على الطريق
العام و إال على الملك العمومي
(الملك العمومي البحري مثال)

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

باش نطلبو
تعويض

وهاو بعض األمثلة متاع الوضعيات إلي
ممكن نلجؤو فيها للمحكمة اإلدارية
باش نطلبو التعويض ...

الحكم على البلدية بتعويض الضرر الحاصل
نتيجة عدم تنفيذ قرار الهدم.
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

و من ناحية ثانية :

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

إلغاء قرار رئيس البلدية اللي يعتبر رفض
مطلب تنفيذ الهدم

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

22

من ناحية أولى :

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

الشخص المتضرر زادة ينجم يعمل
مطلب لرئيس البلدية و يقدمو
بطريقة رسمية (رسالة مضمونة
الوصول و اال بواسطة عدل منفذ
و اال يحطو في مكتب الضبط ) و
يطالب فيه بتنفيذ قرار الهدم.

إذا كان رئيس البلدية ما جاوبش و ما نفذش قرار
الهدم و تعداو شهرين من نهار تقديم المطلب
وقتها الشخص المتضرر عندو الحق يمشي للمحكمة
اإلدارية و يطلب منها :

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

إذا كان رئيس البلدية ما نفذش قرار
الهدم إلي أصدرو ،في الحالة هاذي
الشخص إللي تضرر من عدم تنفيذ قرار
الهدم متاع البلدية اينجم يقدم
قضية ضد البلدية قدام المحكمة
اإلدارية ويطلب أنو المحكمة تحكم
على البلدية باش ّ
تعوضلو يعني مثال
تدفعلو غرامات.

شهرين

.2

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

هنا يلزم نأكدو على أنو الشخص المريض
موش هو المطالب باش يثبت أنو فما
خطأ في العالج و انما اإلدارة هي إلي
يلزمها تثبت أنها قامت بكل ما يلزم
لمداواة المريض.

في صورة ما أعوان بلدية قامو بصيانة
األشجار في الطريق العام و قصو
كمية كبيرة من الجذوع وخالوها
مكدسة في الكياس و جاء مواطن
متعدي اصطدم باألشجار المقطوعة
و حدثلو كسر في رجليه تسببلو
في أضرار كبيرة ،من حقو أنو يلتجأ
للمحكمة و يطلب التعويض عن الضرر
إلى حصلو بإعتبار أنو البلدية تتحمل
المسؤولية وقصرت في آداء واجبها.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

في الحالة هاذي إذا كان السبب متاع
تدهور وضعيتو الصحية ناتج عن تقصير
من اإلطار الطبي و إال ناتج عن عدم
تمكينو من العالج الالزم والضروري فإنو
ينجم يقدم قضية في طلب التعويض
على الضرر إلي حصلّو

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

شخص مرض و مشى للسبيطار
للتداوي و هو غادي تعكرت
وضعيتو و حصلتلو اضرار كيما
سقوط بدني و إال ما عادش
يشوف و إال فقد عضو من بدنو،

.3

شخص تعرض لحادث متسبين
فيه أعوان البلدية ،

.5

.4

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

في الحالة هذي بما أنو اإلدارة
محمول عليها واجب الرقابة
والحراسة فإنو من حق التلميذ
تقديم قضية في المحكمة
اإلدارية ويطلب التعويض على
الضرر إلي حصلو نتيجة الحادث.

في الحالة هاذي عدم تنفيذ
الحكم من طرف اإلدارة يعطي
الحق للموظف باش يقوم
بقضية في التعويض.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

تلميذ يقرا في معهد
وتعرض لحادث
عمومي
ّ
داخل المعهد و حصلتلو
أضرار جسدية أو معنوية

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

شخص حكمتلو المحكمة
اإلدارية بإلغاء قرار إداري
صادر ضدو ،مثال قرار عزل عن
العمل ،لكن اإلدارة رفضت
تنفيذ الحكم و ارجاعو
للخدمة متاعو،
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 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

بالطبيعة هنا يلزم الطلب يبين قداش المسألة
المطروحة عاجلة و كيفاش القرار يهدف للحفاظ
على حقوق األطراف من التالشي و الضياع.

فــي الحالــة هــاذي و باعتبــار الوضعيــة اكيــدة خاطــر
برشــا إجــراءات مــا ينجــم يقــوم بيهــا كان مــا يبــدى
عنــدو القــرار أو المحضــر إلــي الزم تســلمهولو
البلديــة ،مــن حقــو يمشــي للمحكمــة
اإلداريــة و يقــدم مطلــب إســتعجالي
فــي الحكــم علــى البلديــة بتمكينــو مــن
الوثائــق المطلوبــة.

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

فما وضعيات مستعجلة و ملحة  ،إذا ما يتدخلش
فيها القاضي بشكل سريع ممكن الحقوق تضيع
و تتالشى ،و هنا الشخص المعني باألمر ينجم يمشي
للمحكمة اإلدارية باش يطلب من رئيس المحكمة و
إال رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية أنو يعطي أذون
و إال معاينات باش الحق ما يضيعش.

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

يعني …

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

.1

اذا شخص حاجتو بوثائق ادارية بحوزة
البلدية و رفضت تمكنو منها (محضر
نهاية أشغال مثال) يقدم مطلب للمحكمة
االدارية باش يتحصل على وثائقو

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .3باش نطلبو
أذون و اال معاينات
إستعجالية

وهاو بعض األمثلة متاع الوضعيات إلي
ممكن نلجؤو فيها للمحكمة اإلدارية
باش نطلبو اذون أو معاينات استعجالية...

.2

موظف تم عزلو من طرف
الوزارةإلي ينتميلها.

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

إذا البلدية رفضت تعمل المعاينة و المسألة
متأكدة ومستعجلة برشا من حق الشخص يلجأ
للمحكمة االدارية و يطلب منها بصفة استعجالية
تعيّن خبراء يقومو بالمعاينة المطلوبة.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

30

الشخص يتصل بالبلدية و يطلب منها تعمل معاينة
بواسطة أعوانها باش يثبتو أنو العقار مهدد
بالسقوط و أنو أصبح يشكل خطر على السكان وعلى
الغير،

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

ّ
قدم مطلب لتمكينو من القرار الصادر ضدو وبإعتبار
أن الوثيقة هاذي هامة بالنسبة ليه ألنها باش
تمكنو من القيام باإلجراءات القانونية فإنو
يمكن أنو يلجأ للمحكمة اإلداريةويطلب الحكم
إستعجاليا على الوزير المعني باألمر باش يمكنو من
نسخةقانونية من القرار الصادر ضدو.

.3

شخص عندو عقار
ينجم يطيح في كل وقت
وأصبح مخطر.

.4

موظف تم تعيينو بإحدى المؤسسات كيف
مثال أستاذ تعين في مؤسسة تعليمية و رفضت
اإلدارة تمكينو من مباشرة العمل

 .Iوقتاش نمشيو للمحكمة اإلدارية؟
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

في الحالة هاذي الموظف يمشي للقضاء اإلستعجالي
ويطلب أنو المحكمة تحكم بإلزام مدير المؤسسة
باش يمكنو من مباشرة العمل على خاطر المسألة
متأكدة و فيها إهدار للمال العام.

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

هنا مثال الخطر كبير و يتمثل في حرمان الموظف من
ممارسة و ظيفتو كيما يتمثل في حرمان التالمذة أو
الطلبة من تحصيل العلم و من جهة أخرى فما ضياع
للمال العام خاطر األستاذ موش باش يباشر العمل بصفة
فعلية و باش يخلص في شهريتو،

فما برشا قضايا مع اإلدارة ولكن ما
تحكمش فيها المحكمة اإلدارية
وهذا عالش من المستحسن قبل
ما تقدم حتى قضية أنك تسأل و
تاخذ رأي شخص مختص باش تبدى
متأكد إلي القضية متاعك هي من
إختصاص المحكمة اإلدارية.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

موش كل مشكل مع اإلدارة هو
من إختصاص المحكمة اإلدارية.

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

رد بالك !

وقتاش نصبو العريضة
يعني نقدمو القضية
في محكمة تونس
ووقتاش نصبوها في
دائرة إبتدائيةجهوية ؟

 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟
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34

2

وين نلقاو المحكمة
اإلدارية؟

 .IIوين نلقاو
المحكمة
اإلدارية

1

وفي مونبليزير بجنب
وزارة النقل.
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

والمحكمة اإلدارية عندها كذلك فروع
تابعتها في الجهات وهي الفروع اإلبتدائية إلي
نوضحوهالكم في الجدول هذا.

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

موقع الواب www.jat.tn :

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

الهاتف 70 028 700 :

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

المحكمة اإلدارية
موجودة في
تونس العاصمة في
نهج روما ونهج
الدباغين

إلــي يهمنــا أكثــر هــو نهــج الدباغيــن خاطــر
فيــه مكتــب الضبــط ويــن تتصــب العرائــض
والــردود علــى التقاريــر إلــي يقدموهــا
أطــراف القضايــا.

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بنابل

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية نابل ووالية زغوان

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية ببنزرت

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بالمنستير

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية بنزرت ووالية باجة

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية المنستير ووالية المهدية

العنوان  :نهج الناظور ،برج غماز إقامة بن عمار بنزرت الشمالية

العنوان  :شارع الحبيب بورقيبة ،طريق جمال ،مفترق الفوز
(مالصق لمقر اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون
العقارية بالمنستير)



الهاتف 70 028 714 :



الهاتف 70 028 723 :
الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بالكاف

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بصفاقس

الواليات التي تتبع كل دائرة  :واليات الكاف وجندوبة وسليانة

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية صفاقس

العنوان  :نهج الهادي شاكر عدد  5حي الدير الكاف

العنوان  :نهج الرائد البجاوي (بجانب محطة اللواج جزء من مقر
 SNITالجنوب وسط مدينة صفاقس)



الهاتف 70 028 721 :

38



الهاتف 70 028 724 :
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

الهاتف 70 028 753 :

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

العنوان  3 :زاوية نهج محمد الجربي ونهج البشير سالم بالخيرية
سهلول  1سوسة

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

الهاتف 70 028 713 :

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية سوسة

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

العنوان  :شارع الحبيب بورقيبة مقر والية نابل

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بسوسة

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بقفصة

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية قفصة ووالية توزر

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بسيدي بوزيد
الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية سيدي بوزيد

العنوان  :شارع الحبيب بورقيبة عدد  360قابس (بجانب جامع
«جارة»)

العنوان  :شارع الجمهورية سيدي بوزيد (المقر السابق لإلدارة
الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بجانب مقر الوالية)

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بمدنين

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بالقيروان

الهاتف 70 028 736 :

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية مدنين ووالية تطاوين

العنوان  :نهج اليابان ،مالصق لإلدارة الجهوية للعدل ،مدنين
الهاتف 70 028 754 :
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الهاتف 70 028 751 :

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية القيروان

العنوان  :نهج الدكتور حمدة العواني الحي التجاري القيروان.
الهاتف 70 028 752 :
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية قابس ووالية قبلي

الهاتف 70 028 750 :

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بقابس

العنوان  :شارع الحبيب بورقيبة الحي األولمبي بالقصرين

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

الهاتف 70 028 727 :

الواليات التي تتبع كل دائرة  :والية القصرين

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

العنوان  :وسط مدينة قفصة (مالصق لمقر شركة فسفاط
قفصة)

الدائرة اإلبتدائية  :الدائرة اإلبتدائية بالقصرين
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

و فما عرائض يلزمها تتصب في الدوائر
اإلبتدائية الموجودة في جهة من الجهات.

مثال كيف تكون القضية ضد
رئيس الحكومة في القرارات
اإلدارية إلي يصدرها و إال ضد
وزير. ...

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

يلزمها تتصب في المحكمة اإلدارية في
تونس العاصمة

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

نردو بالنا وقت نصبو العريضة ونثبتو على
خاطر فما عرائض :

بصفة عامة العريضة تتصب في المحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة إذا كان اإلدارة إلي باش نقدمو
ضدها القضية هي إدارة مركزية مقرها في تونس
العاصمة.

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

مالحظة
هامة

وقتاش نصبو العريضة
يعني نقدمو القضية في محكمة
تونس و وقتاش نصبوها في
دائرة إبتدائيةجهوية ؟
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 .IIوين نلقاو المحكمة اإلدارية؟

القضية متاعنا نجمو نخسروها

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

نزيدو نأكدو مرة أخرى على ضرورة
التثبت من المحكمة إلى نقدمولها
القضية على خاطر في صورة تقديم
القضية قدام محكمة ماهياش
مختصة،

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

مثال :قضية ضد الوالي و إال ضد رئيس البلدية و إال
ضد إدارة جهوية كيما اإلدارة الجهوية للتعليم
مثال و إال ضد عميد أو مدير مؤسسة تعليم عالي
وقتها الزمنا نصبو العريضة في المحكمة إلي
تابعتها الوالية و إال البلدية و إال اإلدارة الجهوية
كيف ماهو مذكور في الجدول.

مالحظة
هامة

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

و إذا كان القضية موجهة ضد سلطة إدارية
موجودة في الجهة وقتها القضية يلزمها
تتصب في المحكمة اإلدارية القريبة من مقر
السلطة اللي أصدرت القرار

اآلجال ألي يلزم نحترموها
كيف نحبو نطلبو الحكم على
اإلدارة بالتعويض
47

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

3

أش معناها مطلب مسبق ؟

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

46

2

شنية اآلجال إلي يلزم تتصب
فيها العريضة للمحكمة؟

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .IIIشنية اآلجال
إلي يلزم تتصب
فيها العريضة
للمحكمة؟

1

48

يعني  60نهار من اليوم الي
اإلدارة سلّمتنا القرار متاعها
بصفة رسمية.
49

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

ينجم يكون حقك ثابت و لكن الحق هذا يضيع
بسبب تقديم القضية بعد األجل وهذا عالش
الزم ترد بالك باش ما يفوتكش الوقت المحدد
لتقديم الدعوى و إيداعها في المحكمة.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

يعني...

بصفة عامة وقت إلي تكون القضية
متاعنا الهدف منها إلغاء قرار صادر
عن اإلدارة يلزمنا نقومو بالقضية
ونصبو العريضة في أجل  60يوم من
تاريخ تبليغنا القرار

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

يلزم نعرفو أنو وقت يبدى عنا مشكل مع
اإلدارة ونحبو نشكيو للمحكمة اإلدارية فما
وقت محدد يلزم تصب فيه العريضة على خاطر
كان تصبها بعد األجل تترفض القضية حتى لو
كان القرار إلي صدر مخالف للقانون،

اآلجال إلي يلزم نحترموها
كيف نحبو نقدمو قضية
باش نبطلو قرار إداري

مثال أول
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

موظف تم عزلو من الوظيفة عندو في
يدو  60يوم من تاريخ تبليغو القرار بصفة
قانونية باش يقدم العريضة في طلب إلغاء
القرار للمحكمة اإلدارية.

مثــا القانــون الجديــد متــاع الجماعــات المحليــة
نــص علــى أنــو القــرارات الترتيبيــة يتــم نشــرها فــي
الجريــدة االلكترونيــة للجماعــات المحليــة

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

مثال ثاني

مع العلم أنو بعض القرارات ما ياقعش اإلعالم
بها بصفة شخصية وإنما القانون يفرض على
اإلدارة نشرها في الرائد الرسمي وإال في بعض
المواقع اإللكترونية و هنا يكون الطعن في
أجل  60يوم من تاريخ النشر.

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

إذا رئيس البلدية أصدر قرار هدم و بلّغنا
يعني بعثلنا القرار سوى بجواب أو عن
طريق عدل منفذ أو بواسطة أعوان
البلدية في الحالة هاذي راهو يلزمنا
نصبو عريضتنا في أجل  60يوم من نهار
إلي بلغونا فيه القرار.

أش معناها مطلب مسبق ؟

يعني ...
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المطلب هذا نسميوه مطلب مسبق وهو إختياري يعني أنو
المواطن ينجم يمشي للمحكمة
اإلدارية مباشرة ويطلب إلغاء
القرار كيما ينجم يعمل مطلب
التظلم قبل ما يلتجأ للمحكمة.
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟

هنا نبداو نحسبو األجل من تاريخ نشر
القرار في الجريدة اإللكترونية للجماعات
المحلية.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

و هنا بالطبيعة كل مواطن ساكن في البلدية من حقو
باش يمشي للمحكمة اإلدارية و يطلب إلغاء القرار،

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

القــرارات إلــي مــا تهمــش شــخص بذاتــو ،يتــم نشــرها
فــي الجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة ومــن بيــن
هالقــرارات مثــا قــرار إحــدى البلديــات بتغييــر تســميتها

وقت اإلدارة تصدر قرار ضد أحد
األشخاص ينجم ما يمشيش
مباشرة للمحكمة اإلدارية،
على خاطر عندو الحق باش يقدم
مطلب تظلم لإلدارة ويطلب
منها التراجع في القرار.

فــي صــورة مــا يحــب المواطــن يعمــل تظلــم فإنــو
يلــزم يقدمــو لــإدارة فــي أجــل مــا يفوتــش شــهرين
مــن تاريــخ إعالمــو بالقــرار

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟
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 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

وفــي الحالــة هــاذي عنــدو أجــل متــاع شــهرين جــدد
بــاش يمشــي للمحكمــة.

نفترضو رئيس بلدية خذا قرار بهدم بناء على أساس أنو
البناء كان بدون رخصة و تم إعالم المعني باألمر في تاريخ
محدد ،في الحالة هذي موش بالضرورة يمشي المواطن
المعني بقرار الهدم مباشرة للمحكمة اإلدارية ،ينجم في
أجل ما يفوتش شهرين يعني ستين ( )60يوم من تاريخ
إعالمو بالقرار يعمل مطلب لرئيس البلدية يطلب منو
مراجعة القرار متاع الهدم
و إال الرجوع فيه،

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

وإذا كان تعــداو شــهرين مــن نهــار الــي قـ ّـدم فيــه
المواطــن المطلــب المسـ ّـبق واإلدارة مــا جاوبتــوش،
وقتهــا ســكوت اإلدارة ُيعتبــر رفــض و يمكــن
وقتهــا للمواطــن بــاش يمشــي للمحكمــة اإلداريــة و
يطلــب إلغــاء القــرار

هات ناخذو مثال بسيط باش نوضحو
الصورة عمليا

هنا فما ثالثة ( )3فرضيات:

 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟
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 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

 - 2الفرضية الثانية :رفض المطلب
رئيس البلدية ينجم يجاوب صراحة
بموجب مكتوب ويقول للمعني باألمر
انو مطلبو ترفض ،وقتها المواطن عندو
شهرين من تاريخ إعالمو برفض مطلب
التظلم باش يمشي للمحكمة اإلدارية
ويطلب إبطال قرار الهدم.

وقتها يعتبر ُ
عدم جواب رئيس البلدية كتابيا رفض إلي
نسميوه في القانون رفض ضمني يعني رفض ناتج على عدم
الجواب.
في الحالة هذي المواطن من نهار إلي ولّى فما
رفض ضمني بموجب عدم جواب اإلدارة يولي
عندو في يدو شهرين ( 60يوم) باش يمشي
يطعن في القرار ّ
قدام المحكمة اإلدارية.

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 - 1الفرضية األولى  :قبول المطلب
البلدية تقبل المطلب المسبق وتتراجع
في القرار متاعها .في الحالة هاذي النزاع
ينتهي.

 - 3الفرضية الثالثة  :السكوت عن
المطلب/صمت االدارة
هي أنو رئيس البلدية ما يجاوبش المعني
باألمر كتابيا ويتعداو شهرين ( 60يوم)
على تقديم مطلب التظلم،
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 .IIIشنية األجال إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟
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إنسان حصلو ضرر نتيجة لغلطة وقعتلو في
مستشفى عمومي فإنو يمكن باش يقدم
قضيتو في طلب التعويض في أجل ما يلزمش
يفوت  15عام وإال فإن قضيتو تترفض.

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

إذا كان القضية تتعلّق بطلب تعويض عن أضرار
تسببت فيها اإلدارة في الحالة هاذي فإنو األجل
هو  15عام من تاريخ حصول الضرر

يعني مثال

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

اآلجال ألي يلزم نحترموها
كيف نحبو نطلبو الحكم على اإلدارة
بالتعويض

شنية الحاالت إلي نستحقو فيها
محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

61

 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟
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1

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .IVنستحقوش
محامي قدام
المحكمة
اإلدارية

نفرقو بين ثالثة وضعيات:
يلزم ّ

المحامي ماهواش وجوبي

قضية
إلغاء قرار

قضية
تأجيل وتوقيف
تنفيذ قرار
إداري
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قضية في طلب إذن وإال معاينة استعجالية الحالة
هذي من الحاالت إلي فيها المحامي ماهوش وجوبي.
قضية
طلب إذن
وإال معاينة
استعجالية
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 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

قضية تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري نفس الشي،
المحامي موش وجوبي.

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .1الوضعية األولى هي الوضعية إلي المحامي ماهواش وجوبي
فيها يعني ماناش ملزمين باش نكلفو فيها محامي ويمكن
للمواطن يقدم القضية بمفردو،

القضية إلي نطلبو فيها إلغاء قرار صادر عن اإلدارة
في الحالة هاذي المحامي ماهواش وجوبي يعني أنك
تنجم تقدم القضية بمفردك ومن غير محامي.
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رد بالك أحنا هنا نحكيو على وجوبية
المحامي في القضايا االبتدائية فقط
وماناش نحكيو على االستئناف وإال
التعقيب
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 .IVنستحقوش محامي قدام المحكمة اإلدارية؟

 .3الوضعية الثالثة هي كيف تبدى
القضية فيها زوز فروع يعني تبدى
طالب إلغاء قرار و في نفس الوقت
تعويض على أضرار ،نفس الشيء في
الحالة هاذي المحامي وجوبي.

مالحظة
هامة

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .2الوضعية الثانية هي كيف تبدى
القضية في طلب التعويض عن أضرار
تسببت فيها اإلدارة في الحالة هاذي
المحامي وجوبي يعني أنك ما تنجمش
تقدم القضية وحدك يلزمك تكلف محامي
باش هو يقوم باإلجراءات القانونية.

1
3
4
5
6
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كيفاش تصير اإلجراءات باش تتحصل على اإلعانة القضائية ؟

شنوا الزم نحطو في المطلب ؟

شنيا الوثائق المرافقة للمطلب ؟

تنجمش تختار محامي معين باش تكلفهولك اللجنة في
نطاق اإلعانة القضائية ؟

شنيا المصاريف إلي تغطيها اإلعانة القضائية ؟
67

 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

 .Vتعرف إلي فما
إعانة قضائية؟

2

وكيف ما عندناش اإلمكانيات باش نكلفو محامي؟

اإلجــراءات أمــام المحاكــم معقــدة و الزمهــا المعرفــة القانونيــة
وبــاش مــا نضيعــوش حقوقنــا كيــف نقدمــو
القضية خارج األجل

وكيف ما عندناش اإلمكانيات باش
نكلفو محامي؟
في الحالة هاذي نجمو نتحصلو على اإلعانة القضائية
إذا تتوفر جملة من الشروط.
68

ثانيا /اإلعانة القضائية تنجم تتحصل عليها قبل
تقديم القضية
•وتنجم تتحصل عليها وقت تبدى القضية قدام
المحكمة ،يعني أنك قدمت القضية ومازالت ما

تحكمتش و حبيت أنو يكلفولك محامي باش يدافعلك على حقوقك،
• كيما تنجم تتحصل عليها وقت تحب تنفذ حكم صادر عن المحكمة
اإلدارية و إال بمناسبة الطعن في أحكامها ،بمعنى في صورة اإلستئناف
و إال التعقيب.
ثالثا /باش تتحصل على اإلعانة القضائية يلزمك تثبت أنك
ما عندكش دخل وإال أنو الدخل متاعك ما يكفيش باش
تنجم تتوصل بحقوقك ويلزم زادة يكون الحق إلي باش
تطالب به قدام المحكمة اإلدارية فيه جدية.
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 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

و إال كيــف نقدموهــا قــدام محكمــة إداريــة و مــوش هــي المحكمــة
المختصــة ،هذاكــة عــاش قبــل مــا نقدمــو القضيــة يلــزم نستشــيرو
أهــل اإلختصــاص.

أوال /ينجــم يتحصــل علــى اإلعانــة القضائيــةكل
شــخص جنســيتو تونســية او اجنبــي مقيــم عــادة
بالبــاد التونســية.

باش تتحصل على اإلعانة القضائية يلزم تقدم
مطلب في مكتب اإلعانة القضائية في مقر
المحكمة اإلدارية في تونس وتنجم تصبو زادة
في مقر الدائرة اإلبتدائية إلي يتبعها عنوانك
أو وقتها يتم إحالة المطلب لمكتب اإلعانة
القضائية في تونس إلي تنظر فيه.
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شنوا الزم نحطو في المطلب ؟
الزم بالضرورة تحط في المطلب :
• إسمك و لقبك
• عنوانك
• خدمتك
• حالتك المدنية
• وتعطي توضيح بسيط فاش تتمثل
القضية متاعك
• وبطبيعة الحال إذا انت تحب تعين
محامي بذاته فإنك يلزمك تذكر إسمو
و عنوانو.
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 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

كيفاش تصير اإلجراءات باش
تتحصل على اإلعانة القضائية ؟

شنيا الوثائق المرافقة للمطلب ؟
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إي نعم  ،تنجم في إطار اإلعانة القضائية
معين باش ينوبك  ،المهم
تختار محامي ّ
يلزمك تقدم مع المطلب متاع اإلعانة ما
يثبت موافقة المحامي على النيابة.
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 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

يلزمك تقدم مع المطلب جملة من الوثائق تتمثل في :
• الوثيقة الي تثبت هويتك
• وما يثبت أنو ما عندكش دخل و إال دخلك ضعيف و ما ّ
يمكنكش
من تكليف محامي كيما مثال شهادة في اإلحتياج و إال تصريح
بالدخل
• مع وثائق مثال تثبت حالتك اإلجتماعة كيما عندك صغار و عايلة
في كفالتك،
كيما يلزم تقدم مؤيدات الدعوى يعني إذا القضية في
• طلب إلغاء قرار إداري يلزم تقدم نسخة مالقرار
• و اذا القضية في التعويض مثال على أضرار ناتجة عن خطأ طبي
تقدم نسخة من ملفك الطبي.

تنجمش تختار محامي معين باش
تكلفهولك اللجنة في نطاق اإلعانة
القضائية ؟

يلزم نأكدو على أنو اإلعانة القضائية تغطي جميع المصاريف
المتعلقة بالقضية و باش يتحملها المواطن :
• معاليم التسجيل
• ومصاريف الخبير إلي يمكن تسميه المحكمة في بعض
الحاالت
• ومصاريف المعاينات و اإلستجوابات إلي يمكن يقوم بها
العدل المنفذ
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• واتعاب المحامي الي وقع تعيينو
• ومصاريف اإلستدعاءت و اإلعالمات،
• مصاريف الترجمة كان قمنا بترجمة
لبعض الوثائق
• ومصاريف التنفيذ يعني المصاريف
المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة
لفايدتك.
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 .Vتعرف إلي فما إعانة قضائية؟

شنيا المصاريف إلي تغطيها
اإلعانة القضائية ؟

هــذا الدليــل هــو تقديــم مبســط للغايــة للمحكمــة اإلداريــة موجــه أساســا للمواطنيــن
ّ
ومفصــل يمكــن االعتــداد بــه للقيــام أمــام المحكمــة
وليــس دليــل إجــراءات شــامل
اإلداريــة وهــو أمــر يســتوجب استشــارة أهــل االختصــاص واالطــاع علــى النصــوص
القانونيــة النافــذة وخاصــة القانــون عــدد  40لســنة  1972المتعلــق بالمحكمــة اإلدارية.
يمكنكم متابعة تفاصيل الحملة عبر :

democracy.reporting.tn
www.ajat.tn

77

78

