
DEMOCRACY
REPORTING 
INTERNATIONAL

دليل
حول القضاء اإلداري



الفرق بين القضاء العدلي والقضاء اإلداري 

في تونس يوجد قضاء عدلي وقضاء إداري:

    القضــاء العدلــي مختــص فــي النزاعــات أي المشــاكل والخالفــات بيــن الخــواص )ذات 
معنويــة او ماديــة( مثــال: قضايــا تجاريــة، ســرقة، فســاد، طــالق، نفقــة، حضانــة، الــخ...

     القضــاء اإلداري مختــص فــي النزاعــات بيــن اإلدارات المركزيــة والجهويــة والبلديــة والخواص 
بســبب تجــاوز اإلدارة لســلطتها أو لتســّببها فــي أضــرار للمواطن  .

حاالت اللجوء للقضاء اإلداري

    بإمــكان المواطــن تقديــم شــكوى بالســلط المركزيــة )في العاصمــة( أو الجهويــة )الوالي( 
أو البلديــة )رئيــس البلديــة( أو بعــض اإلدارات بالجهة )المندوبيــات الجهوية(.  

    بإمكان المواطن ان يشتكي بقرار السلط الجهوية او البلدية إلبطاله /إلغائه.

    يعتبــر عــدم اتخــاذ قــرارات الهــدم أو تنفيذهــا مــن قبــل الســلطة المختصــة خطــأ جســيما 
موجبــا للمســاءلة: أي يمكــن تقديــم قضيــة فــي المســؤولية اإلداريــة )فــي التعويــض( ضــد 

رئيــس البلديــة بســبب امتناعــه عــن اتخــاذ قــرار الهــدم أو رفضــه تنفيــذ قــرار الهــدم.

    بإمكان المواطن أن يطلب التعويض عن االضرار التي تتسّبُب فيها السلط المذكورة.

   بإمــكان رئيــس البلديــة أن يشــتكي الوالــي )الفصــل 266 م ج م*( وبإمــكان الوالــي أن 
يشــتكي رئيــس البلديــة )278 م ج م( كمــا يمكــن لبلديــة أن تشــتكي بلديــة أخــرى. 

   بإمــكان المواطــن تقديــم شــكوى بالســلط الجهويــة )الوالــي( أو البلديــة )رئيــس البلديــة( 
أو اإلدارات بالجهــة وأن يطلــب التعويــض عــن االضــرار التــي تتســّبب فيهــا الســلط المذكــورة.

    لرئيــس البلديــة الطعــن أمــام القضــاء اإلداري فــي رفــض الّســلطة المركزيــة تنفيــذ القرارات 
البلديــة )الفصل 266 م ج م*(.

* م ج م = مجلة الجماعات المحلية



اإلجراءات الالزمة لتقديم دعوى أمام المحكمة االدارية

أ - دعوى تجاوز السلطة :  
دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد قــرار إداري مركــزي أو محّلــي أو جهــوي )بلــدي او قــرار صــادر عــن 

الوالــي( إللغائــه.
البد أن ُترفع الدعوى ضد قرار إداري. 

ــي  ــلطة ه ــاوز س ــوى تج ــام بدع ــا القي ــن فيه ــي يمك ــاالت الت 1 - الح  
: التاليــة 

   عيب االختصاص.
   خرق الصيغ الشكلية الجوهرية.

   خرق قاعدة من القواعد القانونية.
   االنحراف بالسلطة أو باإلجراءات. 

2 - شروط ُقبولية دعوى تجاوز السلطة  :   

لُتقبل دعوى تجاوز السلطة امام المحكمة اإلدارية البد من توفر الشروط التالية : 

*   شروط متعلقة بالعريضة :   
   كتابة العريضة باللغة العربية.

   إمضاء العريضة من صاحبها أو وكيله أو المحامي الذي يكون اختياريا. 

*   شروط متعلقة باألطراف :  
   األهلية : 18 سنة 

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

   التمثيلية أي من هو الضد في القضية ؟

1 - من يمثل الدولة :
    رئيس الجمهورية.

    رئيس مجلس نواب الشعب   )سلطة إدارية(.
    رئيس الحكومة.

    الوزراء.
2- الجماعات المحلية : رئيس البلدية/ الجهة / اإلقليم
3- المؤسسات العمومية : رئيس المؤسسة العمومية

4- الهيئات العمومية المستقلة : رئيس الهيئة  العمومية المستقلة

ــي   ــة المحام ــام ألن اناب ــة مح ــرده دون اناب ــواه بمف ــدم دع ــه ان ُيق ــي فيمكن ــبة للمدع بالنس
فــي دعــوى تجــاوز الســلطة فــي الطــور االبتدائــي غيــر وجوبيــة.



*   الشرط المتعلق باآلجال   

آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة : أجل الشهرين من اإلعالم بالقرار أو نشره.
ــون  ــررات المطع ــر المق ــن لنش ــهرين المواليي ــرف الش ــي ظ ــلطة ف ــاوز الس ــاوى تج ــع دع » ترف
ــأنه  ــدم بش ــل أن يق ــك األج ــاء ذل ــل انقض ــرر قب ــي بالمق ــن للمعن ــا. ويمك ــالم به ــا أو اإلع فيه
ــا  ــب قاطع ــون المطل ــورة يك ــذه الص ــي ه ــه. وف ــدرة ل ــلطة المص ــدى الس ــبقا ل ــا مس مطلب

ــوى«. ــام بالدع ــل القي ــريان اج ــل س ألج

3 - محتوى عريضة الدعوى :  

تحتــوي عريضــة الدعــوى علــى اســم و لقــب و مقــر كل واحــد مــن األطــراف وعلــى عــرض 
ــة  ــق العريض ــة بالمؤيــدات. وترف ــون مصحوب ــات وتك ــتندات والطلب ــع والمس موجــز للوقائ
ــة  ــة المثبت ــه وبالوثيق ــون في ــرر المطع ــن المق ــخة م ــلطة بنس ــاوز الس ــوى تج ــة بدع المتعلق

لتاريــخ توجيــه المطلــب المســبق إلــى اإلدارة فــي صــورة حصــول هــذا التوجيــه.

ب - دعوى التعويض :  

دعــوى التعويــض تخضــع لنفــس شــروط رفــع دعــوى تجــاوز الســلطة لكــن مــع وجــود 
اختالفــات.

   علــى مســتوى موضــوع الدعــوى : طلــب التعويــض بســبب وجــود أضــرار  ماديــة وأحينــا 
معنويــة.

   على مستوى انابة المحامي : انابة المحامي وجوبية في دعوى التعويض.
ــام  ــف الع ــو المكل ــوزارات  ه ــة أي ال ــل الدول ــن يمث ــة : م ــة الدول ــتوى تمثيلي ــى مس    عل

ــة.  ــات الدول بنزاع
   على مستوى اآلجال :  تسقط دعوى التعويض بمرور 15 سنة.

المركزيــة  اإلداريــة  الســلط  طــرف  مــن  اإلداريــة  المحكمــة  قــرارات  تنفيــذ  وجــوب 
والجهويــة والمحليــة : هــذا الواجــب منصــوص عليــه بالفصــل 111 مــن الدســتور فهــو 

واجــب دســتوري.



الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية بالجهات
وتغطيتها الجغرافية

تقّدم الدعوى لدى الدائرة اإلبتدائية مرجع النظر الترابي بالمشتكي به :

مرجع النظر الترابيالدائرة االبتدائيةالعدد الرتبي

والية نابل و والية زغوانالدائرة االبتدائية بنابل1

والية بنزرت و والية باجةالدائرة االبتدائية ببنزرت2

واليات الكاف  و جندوبة و سليانةالدائرة االبتدائية بالكاف3

والية سوسةالدائرة االبتدائية بسوسة4

والية المنستير و والية المهديةالدائرة االبتدائية بالمنستير5

والية صفاقسالدائرة االبتدائية بصفاقس6

والية قفصة و والية توزرالدائرة االبتدائية بقفصة7

والية قابس و والية قبليالدائرة االبتدائية بقابس8

والية مدنين و والية تطاوينالدائرة االبتدائية بمدنين9

والية القصرينالدائرة االبتدائية بالقصرين10

والية سيدي بوزيدالدائرة االبتدائية بسيدي بوزيد11

والية القيروانالدائرة االبتدائية بالقيروان12



إنابة المحامي واالعانة القضائية

ان دعــوى تجــاوز الســلطة إللغــاء قــرار بلــدي او جهــوي ال تتطلــب انابــة محامــي امــا فــي 
دعــوى التعويــض فالبــد مــن انابــة محامــي.

   االعانة القضائية هي توفير محامي لغير القادرين.  

   االعانة القضائية ممكنة لعديمي الدخل والمحتاجين.

1 - متى تمنح اإلعانة القضائية :   

   يمكن منح اإلعانة القضائية لدى المحكمة اإلدارية كليا أو جزئيا. 

   قبل أو أثناء نشر القضية  أو بمناسبة تنفيذ األحكام الصادرة عنها. 

   أو بمناسبة الطعن فيها.

2 - من يتمتع باإلعانة القضائية ؟  

ــادة  ــم ع ــي مقي ــية أو أجنب ــي الجنس ــي تونس ــخص طبيع ــة كل ش ــة القضائي ــع باإلعان ينتف
ــل.  ــة بالمث ــدأ المعامل ــرام مب ــرط احت ــي بش ــراب التونس بالت

ــق  ــى تحقي ــاطه إل ــدف نش ــذي ال يه ــوي ال ــخص المعن ــة للش ــة القضائي ــح اإلعان ــا تمن    كم
ــح علــى أن يكــون مقــره األصلــي بالبــالد التونســية. الجمعيــات لهــا الحــق فــي اإلعانــة  الرب

القضائيــة.

   يجــب علــى الطالــب أن يثبــت أنــه عديــم الدخــل أو أن دخلــه الســنوي ال يســمح لــه بالتوصــل 
بحقوقــه دون التأثيــر بصفــة جوهريــة علــى حاجياتــه األساســية. 

   وأن الحق المدعى به قائم على أسباب جدية.

3 - ماهي إجراءات تقديم مطلب اإلعانة القضائية والنظر فيها ؟  

يقــدم مطلــب اإلعانــة القضائيــة مــن قبــل المعنــي باألمــر أو مــن ينوبــه، وذلــك مباشــرة لــدى 

كتابــة المحكمــة اإلداريــة أو عــن طريــق البريــد مضمــون الوصــول مــع اإلعــالم بالبلــوغ. 

ويحتــوي المطلــب علــى اســم الطالــب ولقبــه ومقــره ومهنتــه وحالتــه المدنيــة وعــرض 

ــه  ــاع عن ــاره للدف ــذي يخت ــي ال ــوان المحام ــم وعن ــانيدها واس ــوى وأس ــوع الدع ــز لموض موج

وعنــد االقتضــاء عــدد القضيــة المنشــورة أو نســخة مــن الحكــم الــذي يــروم تنفيــذه أو 

الطعــن فيــه.



4 - الوثائق التي يجب إرفاقها بالملف :   

   نســخة مــن بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره أو بطاقــة اإلقامــة بالنســبة إلــى 
األجانــب.

ــه  ــل بحقوق ــه بالتوص ــمح ل ــت ال يس ــنوي الثاب ــه الس ــل أو أن دخل ــم الدخ ــه عدي ــت أن ــا يثب    م
ــية. ــه األساس ــى حاجيات ــة عل ــة جوهري ــر بصف دون التأثي

   ما له من مؤيدات تدعم حقوقه في أصل الدعوى.
   نسخة من النظام األساسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي )الجمعية(.

   مــا يثبــت موافقــة المحامــي الــذي اختــاره للدفــاع عنــه، عندمــا يتعلــق طلــب اإلعانــة 
القضائيــة بإنابــة محــام. 

يســقط العمــل بقــرار منــح اإلعانــة القضائيــة إذا لــم يقــع اســتعمالها خــال ســنة مــن 
تاريــخ إعــام المنتفــع بقــرار المكتــب أو إذا لــم يقــع القيــام بالقضيــة خــال ذلــك األجــل.

5 - في المصاريف التي ُتغطيها اإلعانة القضائية :  
ــراف  ــى األط ــادة عل ــل ع ــي تحم ــف الت ــة، المصاري ــة أو الجزئي ــة، الكلي ــة القضائي ــمل اإلعان تش
والتــي تتعلــق بمختلــف الدعــاوى واإلجــراءات واألعمــال والرســوم المرتبطــة بهــا وخاصــة 

ــا : منه
باإلعانــة  المنتفــع  الموظفــة علــى مــا يقدمــه  الجبائــي  التســجيل والطابــع     معاليــم 

الحجــج إلثبــات حقوقــه. القضائيــة مــن 
ــي  ــع الجبائ ــجيل والطاب ــم التس ــدم أداء معالي ــن ع ــة ع ــا المترتب ــر والخطاي ــات التأخي    غرام

ــة. ــا القانوني ــي آجاله ف
   مصاريف االختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.

   مصاريف المعاينات واالستجوابات، مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.
   أتعاب المحامي المعين :

ـ مصاريف االستدعاءات واإلعالمات.   
ـ مصاريف الترجمة عند االقتضاء.  

ـ مصاريف التنفيذ.  

6 - في آثار منح االعانة القضائية :  

ينســحب قــرار منــح اإلعانــة القضائيــة علــى القضايــا المــراد نشــرها والقضايــا الجاريــة وعلــى 
ممارســة حــق الطعــن باالســتئناف أو الجــواب عنــه. 

وال تشمل اإلعانة القضائية مصاريف ممارسة الطعن بالتعقيب.
يمكــن للمنتفــع باإلعانــة القضائيــة مواصلــة االســتعانة بنفــس المحامــي فــي صــورة الطعــن 

باالســتئناف شــريطة إعــالم المكتــب بذلــك.
ُتمنح اإلعانة القضائية لتغطية مصاريف قضية واحدة.
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