
القضاء ا�داري
أو  (شخص  المواطن  بين  والخالفات  المشاكل  أي  النزاعات  في  النظر  ا�داري  القضاء  اختصاصات  من 
(رئيس  بلدية  أو  (والي)  جهوية  أو  حكومية...)  مؤسسة  أو  عامة  ادارة  أو  (وزارة  مركزية  وسلطة  شركة) 
البلدية) أو بعض ا�دارات بالجهة (المندوبيات الجهوية) بسبب تجاوز ا�دارة لسلطتها أو لتسّببها في أضرار 

للمواطن.   

تجاوز  دعوى  بموجب  /إلغائه  �بطاله  البلدية  او  الجهوية  السلط  بقرار  يشتكي  ان  المواطن  بإمكان       
سلطة. 

      بإمكان المواطن ان يشتكي السلط الجهوية او البلدية بعدم اتخاذ أو تنفيذ قرار اذ كان عدم اتخاذ 
ا�دارية  المسؤولية  في  قضية  تقديم  يمكن  أي   : للمساءلة  موجبا  جسيما  خطأ  تنفيذه  عدم  أو  القرار 

وطلب تعويض.

هام 
- معرفة ان دعوى تجاوز السلطة �لغاء قرار بلدي او جهوي ال تتطلب انابة محامي في الطور االبتدائي، 

اما في دعوى التعويض فالبد من انابة محامي.
تاريخ  من  شهرين  ظرف  في  يتم  �لغائه  بلدي  أو  جهوي  قرار  ضد  السلطة  تجاوز  دعوى  تقديم   -

ا�عالم بالقرار أو نشره.
- دعوى التعويض تبقى ممكنة لمدة 15 سنة.

ا�جراءات الالزمة لتقديم دعوى أمام المحكمة االدارية

دعوى تجاوز السلطة :

شروط متعلقة بالعريضة :   
 كتابة العريضة باللغة العربية وإمضاءها من صاحبها أو وكيله أو المحامي الذي يكون اختياريا. 

للوقائع  موجز  عرض  وعلى  ا¶طراف  من  واحد  كل  ومقر  ولقب  اسم  على  الدعوى  عريضة  تحتوي 
السلطة  تجاوز  بدعوى  المتعلقة  العريضة  وترفق  بالمؤيدات.  مصحوبة  وتكون  والطلبات  والمستندات 

بنسخة من المقرر المطعون فيه. 

شروط متعلقة با�طراف :  
- االهلية : 18 سنة.   

- الصفة : من أنت في القضية؟  
- المصلحة : ماذا تريد؟  

- التمثيلية أي من هو الضد في القضية؟  
من يمّثل ا�دارة او الشخص العمومي في دعوى تجاوز السلطة؟  

انابة المحامي في دعوى تجاوز  بالنسبة للشاكي فيمكنه ان ُيقدم دعواه بمفرده دون انابة محام ¶ن 
السلطة في الطور االبتدائي غير وجوبية.

دعوى التعويض :

دعوى التعويض تخضع لنفس شروط رفع دعوى تجاوز السلطة لكن مع وجود اختالفات :
    على مستوى موضوع الدعوى : طلب التعويض بسبب وجود أضرار  مادية وأحيانا معنوية.

    على مستوى انابة المحامي : انابة المحامي وجوبية في دعوى التعويض
    على مستوى تمثيلية الدولة : من يمثل الدولة أي الوزارات  هو المكلف العام بنزاعات الدولة. 
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هام جدا :
تقدم الدعوى لدى الدائرة االبتدائية مرجع النظر الترابي بالمشتكي به : 

المحكمة ا�دارية بتونس العاصمة في حالة تقديم دعوى ضد سلطة مركزية 
الدائرة االبتدائية مرجع النظر الترابي للسلطة الجهوية أو المحلية. 

الدوائر االبتدائية للمحكمة ا�دارية في الجهات
والواليات التي تغطيها 

مدنين

تطاوين

قابس

قبلي

توزر

قفصة

سيدي بوزيدصفاقس

مهدية

القيروان

القصرين

زغوان

سوسة

الكاف

جندوبة

سليانة

باجة

بنزرت

أريانة
منوبة

بن عروس

تونس

نابل

المنستير

مرجع النظر الترابيالدوائر ا�بتدائية
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