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 المقدّمة

وعبر األوامر والقرارات الّصادرة  عبر أجهزتها المركزيّة والمحلّية تتمظهر سلطة الّدولة

عن سلطتها، ذلك أّن الّدولة ال يتجلّى معناها إالّ عبر سلطاتها الثالث : التشريعيّة والقضائيّة 

والتنفيذيّة، وهذه األخيرة هي أقربها وأشهرها لدى عاّمة المواطنين الذين هم في عالقة 

 .1يوميّة ودائمة مع اإلدارة كأداة للّسلطة التنفيذيّة

في هذا اإلطار، إذا انطلقنا من التعريف العادي لمصطلح "اإلدارة"، أمكن لنا أن نستنتج أنّها 

الماّدي أو -تعني تارة النشاط الممارس، وطورا الهياكل المكلّفة بالتسيير، وهذا التعريف 

على جميع أنواع األنشطة البشريّة، دون تمييز  يستعمل للّداللة في ذات الوقت -العضوي

 ين ماهو عام وماهو خاص.ب

إلى جانب هذا المفهوم الواسع، نجد أيضا مفهوما ضيّقا يقتصر على تعريف اإلدارة باإلدارة 

العموميّة، وهي مجموع الهياكل التّابعة للّدولة والمكلّفة بتنفيذ سياساتها في مختلف مجاالت 

 .2الّشؤون العاّمة

أو نشاط  في نشاطها عن األنشطة الخاّصةمن هنا تبدو اإلدارة في هذا الّسياق متميّزة 

األفراد، حيث يختلف النّشاط اإلداري بصفة جوهريّة عن نشاط األفراد من حيث الغاية التي 

يسعى إلى تحقيقها، ومن حيث الوسائل المستعملة للوصول إليها، فمن حيث الغاية تبرز في 

تمرار ال يمكن تحقيقها من مختلف المجتمعات البشريّة حاجات ضروريّة  لالستقرار واالس

قبل األفراد، إّما ألّن تلبيتها تستوجب تسخير وسائل تفوق طاقاتهم المحدودة )الصّحة، 

التعليم(، وإّما ألنّه ال يمكن توظيفها لتحقيق الّربح، بحكم أنّها تتميّز بصبغتها غير النفعيّة 

منفعة الخاّصة فإّن هدف )األمن، الّدفاع(، فلئن كان محّرك األعمال الفرديّة تحقيق ال

 .3األعمال اإلداريّة هو تحقيق المصلحة العاّمة

                                                           
، ص. 2000البشير التّكاري، "مدخل إلى القانون اإلداري"، مركز البحوث والدراسات والنشر، المدرسة القوميّة لإلدارة، الطبعة الثانية، تونس،  1

11. 
 .2، ص. 2008محمد رضا جنيح، "القانون اإلداري"، طبعة ثانية محيّنة ومزيدة، مركز الّنشر الجامعي،   2
 أنظر حول هذا المفهوم :   3



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
2 

فالمصلحة العاّمة اليوم تختلف  ولو أنّه هنا وجب التنبيه إلى الّصبغة الظرفيّة لهذا المفهوم

عّما كانت عليه في الماضي، ومفهوم المصلحة العاّمة في الّدول النّامية ال يتّفق مع مفهومها 

 في الّدول المتقّدمة.

وأيّا كان االختالف في الّزمان والمكان من حيث المحتوى، فإّن هدف كافّة المجتمعات 

العاّمة حتّى وإن تّم اليوم التركيز أكثر من ذي قبل البشريّة يبقى واحدا وهو تحقيق المصلحة 

على مردود المرافق العاّمة، وعلى ضرورة تقريب أساليب إدارتها من الّطرق المتّبعة في 

 .1القطاع الخاص

أّما من حيث الوسائل، يؤّدي االختالف في األهداف بين اإلدارة واألفراد إلى اختالف في 

ين األفراد مؤّسسة على التساوي في الحقوق والواجبات، فإّن الوسائل، فلئن كانت العالقة ب

العالقة بين اإلدارة ومنظوريها تتميّز أساسا بعدم التكافؤ وتؤّدي هذه الخصوصيّة إلى 

 :  2نتيجتين أساسيتين

األولى تتمثّل في ضرورة االعتراف لإلدارة بامتيازات الّسلطة العاّمة حتّى تتوفّر لها  -

ة الالّزمة لفرض إرادتها، وتنعت هذه الوسائل بامتيازات الّسلطة الوسائل القانونيّ 

( التي تمثّل Les prérogatives de puissance publiqueالعاّمة )

 األعمال االنفراديّة والعقود اإلداريّة أهّم مظاهرها.

، بإخضاعها للقانون، باعتبار أّن تعّسف والثانية، تتمثّل في ضرورة الحّد من سلطاتها -

دارة على حقوق األفراد عند استعمالها لهذه االمتيازات أمر وارد جّدا في أّي اإل

زمان وفي أّي مكان. كما أّن دولة القانون والمؤّسسات تقتضي أن يكون فيها الحاكم 

 .3والمحكوم على سواء خاضعين لسلطان القانون ومبدأ المشروعيّة

                                                                                                                                                                                     
- Rapport public de Conseil d’Etat, « L’intérêt général », in études et documents n°50, la documentation 

française, Paris, 1999, p. 247 et s.  
- G. Ghrairi, « L’application des normes juridiques indéterminées par le juge administratif tunisien : 

l’exemple de l’intérêt général », Mél. Amor, C.P.U. 2005, p. 471 et s. 
1 J. Rivero et J. Waline, « Droit administratif », Dalloz, 18ème éd., 2000, n°2. 
2 J. Rivero et J. Waline, op. cit. 

 .9إلدارة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص. سامي جمال الّدين، "القضاء اإلداري والّرقابة على أعمال ا  3
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المقصود هنا والذي وجب على اإلدارة أن وجب اإلشارة في هذا الّسياق إلى أّن القانون 

تخضع له هو "القانون اإلداري"، الذي اعتبره البعض بمثابة االكتشاف العلمي الهام وأّن 

" أّن وجود القانون Prosper Weil، حيث يقول األستاذ "1إخضاع اإلدارة إليه معجزة

لتأكيد على أنّه من ، وقد أراد بذلك ا2اإلداري يمثّل في حّد ذاته معجزة من المعجزات

العسير جّدا حمل اإلدارة على احترام القانون، بحكم أنّها تتميّز باحتكار وسائل اإلكراه 

 ال تذعن ألحكام القانون إال -فرادخالفا لأل-الماّدي المنّظم )الّشرطة، الّسجون، ...( فاإلدارة 

 .3من تلقاء نفسها

إلى دولة   بمثابة المرور من دولة الّضبطكما اعتبر البعض أّن ظهور القانون اإلداري يعدّ 

، ففي المنوال اإلداري الذي يُعرف بـ"دولة 4(Etat de droitالقانون أو الشرعيّة )

الّضبط"، لئن كان بإمكان رئيس اإلدارة تسليط الجزاء المناسب على المرؤوسين الذين ال 

إلى هذه القواعد إلبطال األعمال يمتثلون لألحكام اإلداريّة، فإنّه ال يمكن لألفراد االستناد 

 ولو بصورة نسبيّة 5اإلداريّة، على خالف دولة القانون التي تخّول للفرد هذه اإلمكانيّة

، وطائفة 6باعتبار أّن هناك طائفة من األعمال ال يتجاوز أثرها دائرة التنظيم الّداخلي للمرفق

 سبيل المثال.أخرى من األعمال المحّصنة تشريعيا كأعمال السيادة على 

وجب اإلشارة هنا إلى أّن تونس قد عرفت "دولة الضبط" في عّدة مراحل من تاريخها، من 

بينها مرحلة الّدولة الحسينيّة التي تميّزت بوجود نظام الحكم المطلق الذي يستأثر فيه الباي 

في تلك الفترة  و"القيّاد" بجميع الّسلطات : التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، إذ كان القضاء

محجوزا بيد الباي وهو ما حال دون إحداث هيكل قضائي من شأنه أن يراقب أعمال الّسلطة 

 .1وبالتّالي خالل تلك الفترة ال يمكن اإلقرار بخضوع اإلدارة للقانون 7التنفيذيّة

                                                           
 .36-35، ص. 1994محمد صالح بن عيسى، " القضاء اإلداري: الواقع واآلفاق"، م.ق.ت.   1

2 P. Weil et D. Pouyaud, « Le droit administratif », PUF, que sais-je, 2004, p. 1. 
 .1كر، ص. محمد رضا جنيّح، "القانون اإلداري"، مرجع سابق الذّ   3
 .7، ص. 2007مصطفى بن لطيف، "المؤّسسات اإلداريّة والقانون اإلداري"، المدرسة الوطنيّة لإلدارة،   4
 حول التفرقة بين دولة القانون ودولة الضبط، أنظر :   5

J. Chevallier, « L’Etat de droit », RDP 1988, n°2, p. 329 et s. 
لمعّمقة أنظر : أحمد سهيل الّراعي، "اإلجراءات ذات الّطابع الّداخلي في فقه قضاء المحكمة اإلداريّة"، مذّكرة لإلحراز على شهادة الدراسات ا  6

 .1999في القانون العام، كلّية الحقوق بسوسة، 
الدراسات المعّمقة في القانون العام، كلّية الحقوق بسوسة، حمودة حمودي، "استقاللّية إجراءات التقاضي اإلداري"، مذّكرة لإلحراز على شهادة  7

 .22، ص. 1992-1993
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هذا الخضوع الذي ال يؤّدي بالّضرورة إلى وجود قانون إداري، بمعنى قانون خاص 

ختلف عن القانون العام، باعتبار أنّنا إذا نظرنا للقانون اإلداري من الجانب باإلدارة م

وأنماط تسييرها، فكّل دولة  العضوي أو الهيكلي نجده في كّل دولة على اختالف توّجهاتها

لها جهازها اإلداري الذي يخضع دون شّك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم أو 

قابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل، غير أّن االختالف النشاط أو األموال أو الرّ 

بين الّدول تمحور باألساس حول الّسؤال التّالي : هل يجب أن تخضع اإلدارة لنفس القواعد 

التي يخضع لها األفراد ؟ أم أنّه ينبغي والعتبارات معيّنة أن تخضع لقواعد متميّزة غير 

 مألوفة لدى األفراد ؟

من نظام قضائي إلى آخر، ففي البالد األنجلوسكسونيّة على  ذا الّسؤال تختلفاإلجابة على ه

سبيل المثال، يخضع نشاط اإلدارة لذات القواعد التي تحكم نشاط األفراد والهيئات الخاّصة، 

وهذا يعني أّن اإلدارة تخضع لقواعد القانون الخاص، فإذا نتج عن هذه العالقة منازعة 

إلجراءات التي تسري على األفراد، ويُفصل فيها أمام نفس الجهة خضعت لذات القواعد وا

القضائيّة التي يمثل أمامها كّل األشخاص، لذلك فإّن الميزة األساسيّة في هذه الّدول أنّها 

نظرت للقانون ككّل نظرة واحدة، فهو ال يختلف بالنّظر لطبيعة الّشخص )شخص من 

لقانون الخاص(، فالقانون واحد ال يتغيّر أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص ا

 بالنّظر لطبيعة الشخص.

التقليدي ينبذ فكرة القانون اإلداري بالمفهوم  ارة هنا أّن الفقه القانوني اإلنجليزيوتجدر اإلش

الفرنسي، باعتبار أنّه مظهر من مظاهر التسلّط اإلداري ويشّكل خطرا على الحّريات 

ولة االستبداديّة فضال عن مناقضته لمبدأ الفصل بين الّسلطات الفرديّة وأنّه من رواسب الدّ 

التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة والذي يفرض أن تخضع الّسلطة التنفيذيّة )بما تحتويه من 

إدارة وسلط إداريّة( للّسلطة القضائيّة، وبالتّالي للمحاكم العاديّة المطبّقة للقانون العادي )أي 

 .2الخاص(

                                                                                                                                                                                     
 .13محمد رضا جنيّح، "القانون اإلداري"، مرجع سابق الذكر، ص.   1
حة ومزيدة، المدرسة توفيق بوعشبة، "مبادئ القانون اإلداري التّونسي : التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، القضاء اإلداري"، الطبعة الثانية منقّ   2

 .13القوميّة لإلدارة، مركز البحوث والدراسات اإلداريّة، تونس، ص. 
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" بخصوص القانون اإلداري Diceyليزي "اق يمكن ذكر ما كتبه الفقيه االنجالّسيفي هذا 

قائال "إّن القانون اإلداري  1839الفرنسي في مؤلّفه "مدخل للقانون الّدستوري"، سنة 

ليزيّة ال الّسابق للثورة وإّن البالد االنجخطير على الحّريات الفرديّة وإنّه لمن رواسب النّظام 

 .1يكون لها مثل هذا النّوع من القانون"ترغب في أن 

ليزيّة وإن كانت قد رفضت فكرة القانون اإلداري من  البالد اإلنجويرى بعض الكتّاب أنّ 

حيث المبدأ، إالّ أنّها بادرت في المّدة األخيرة إلى إنشاء محاكم خاّصة ُعِهد لها مهّمة البّت 

مؤّشر تبنّيها واستقبالها لفكرة القانون في منازعات إداريّة محّددة، وهذا ما يدّل على 

 .2اإلداري

لم يقع ترسيخه بعد، رغم استقرار عدد من القواعد والحلول القانونيّة  إالّ أّن مثل هذا التوّجه

 .3التي تعادل قواعد وحلول القانون اإلداري الفرنسي

الموّحد أو نظام  من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن النّظام األنجلوسكسوني يأخذ بنظام القضاء

ليزيّة حيث الشأن بالنّسبة للبالد اإلنج "، كما هوUnité de juridictionوحدة القضاء "

تخضع جميع أنواع المنازعات )بما في ذلك المنازعات اإلداريّة( للقاضي العادي الذي 

ر في لترا ثّم انتشوع من النّظام القضائي ظهر في إنجيطبّق فيها القانون الخاص، وهذا النّ 

ليزي، كما هو الشأن بالنّسبة ويا وثقافيا وحضاريا باألصل اإلنجبلدان أخرى مرتبطة لغ

للواليات المتّحدة األمريكيّة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض الّدول النّامية التي عاشت 

 .4لمرحلة تاريخيّة معيّنة تحت الّسيطرة البريطانيّة )الهند، الّسودان، العراق، أوغندا...(

                                                           
 مؤلّف مترجم إلى اللّغة الفرنسيّة من طرف :   1

André Batut et Gaston Jéze, « Introduction à l’étude du droit constitutionnel », V. Giard et E. Brière, par., 1986. 
 أنظر :   2

 .41، ص. 1984عاطف البنا، "الوسيط في القانون اإلداري"، دار الفكر، القاهرة،  -
 .17، ص. 1991عبد الغني بسيوني عبد ّللّا، "القانون اإلداري"، اإلسكندريّة، منشأة المعارف،  -
 .30، ص. 1999محمد عبد الحميد أبو زيد، "المرجع في القانون اإلداري"، القاهرة، دار النّهضة،  -
 .2002بدوي، "القانون اإلداري"، دار النّهضة، ثروت  -

3 - Spyridon Flogaïtis, « Administrative law et droit administratif », L.G.D.J. Paris, 1986. 
 - D. Levy, « Les développements récents du droit administratif anglais », mélanges Chapus Montchrestien, 
Paris, 1992, p. 387. 

 .365توفيق بوعشبة، "مبادئ القانون اإلداري التّونسي"، مرجع سابق الذكر، ص.   4
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وعلى خالف ذلك، رأت دول أخرى على رأسها فرنسا أنّه من الّضروري التمييز بين 

القواعد القانونيّة التي يخضع لها األفراد وسائر أشخاص القانون الخاص، والقواعد التي 

 تخضع لها اإلدارة.

ذو صبغة هذا التمييز أّدى إلى نشأة وتبلور قانون إداري بمعناه أو بمفهومه الفنّي والّدقيق 

وطبيعة فرنسيّة خاص باإلدارة يُعرف بكونه "مجموعة القواعد القانونيّة المتميّزة والمختلفة 

عن قواعد القانون الخاص والتي تحكم تنظيم اإلدارة )أي اإلدارة العموميّة( ونشاطها وما 

 يترتّب على هذا النّشاط من منازعات".

ي وإن أخذناه بمعناه الضيّق فهو ليس القانون ومن المهّم أن نوّضح هنا أّن القانون اإلدار

الوحيد الذي يحكم اإلدارة أو يطبّق عليها، فاإلدارة )رغم كونها إدارة عموميّة( تنشط في 

بعض الحاالت وفق قواعد القانون الخاص، على سبيل المثال، عند إبرامها لعقود عاديّة 

الملك ب"متلكاتها الداخليّة فيما يسّمى م)مدنيّة أو تجاريّة( أو عند قيامها بتسيير خاص لبعض 

 الخاص لإلدارة".

فإّن اإلدارة تضع ذاتها في نطاق القانون الخاص، وهذا القانون هو الذي  ففي مثل هذه الحالة

يطبّق عليها خصوصا في صورة حصول منازعة بينها وبين الشخص الخاص الذي تعاقدت 

قانون الخاص يبقى محدودا وتبقى اإلدارة معه، ولكن مع هذا فإّن نطاق خضوع اإلدارة لل

خاضعة أساسا ألحكام القانون اإلداري كقانون تختلف قواعده أو تتميّز عن قواعد القانون 

 .1الخاص

هذا االختالف والتميّز الذي أّدى إلى ازدواجيّة في القانون )قانون عام وقانون خاص(، 

( وهي Dualité de juridictionئيّة )وتبعا لذلك أّدى إلى ما يُعرف باالزدواجيّة القضا

أنموذج فرنسي بامتياز يقوم على بعث نظام قضائي مبني على وجود جهازين قضائيين 

 مستقلّين : 

                                                           
 .12مرجع سابق الذكر، ص. ,توفيق بوعشبة،"مبادئ القانون اإلداري التونسي"   1



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
7 

محاكم عدليّة على رأسها محكمة التعقيب مكلّفة بتطبيق القانون الخاص في النّزاعات  -

 التي تنشأ بين األفراد،

" مكلّفة بتطبيق Conseil d’Etatلة "ومحاكم إداريّة على رأسها مجلس الّدو -

 القانون العام في النّزاعات التي تنشأ بين اإلدارة ومنظوريها.

" أوكل له قانون Tribunal des conflitsهيكل ثالث يُعرف بمحكمة التنازع " مع وجود

مهّمة حسم مسائل تنازع االختصاص التي قد تنشأ بين جهازي القضاء  1872ماي  24

 .1دلياإلداري والع

وقد كان لهذه االزدواجيّة القضائيّة التأثير الكبير على تطّور هذا النّظام، ولعّل البحث 

المطّول للفقه وفقه القضاء عن معيار موّحد للقانون اإلداري وللقضاء اإلداري أقوى دليل 

 .2على هذا األثر

وجود هيكل قضائي األنموذج الفرنسي لنظام القضاء المزدوج يرتكز على من هنا نتبيّن أّن 

إداري متخّصص في النّزاعات اإلداريّة بجانب الهيكل القضائي العادي المختص في 

القانون الخاص في  النّزاعات العاديّة أي النّزاعات التي تنشأ بين األفراد أو سائر أشخاص

، عالقاتهم مع بعضهم، وقد تأثّرت عّدة دول بهذا النموذج واتّبعته مثل إيطاليا، اليونان

 بلجيكيا، مصر، لبنان... .

لهذا األنموذج الذي دار حوله جدل فقهي  وإتباعهاما يهّمنا في هذا اإلطار تأثّر بالدنا تونس 

كبير، فهناك جانب من الفقه انتقده بشّدة حتّى من بين الفقهاء الفرنسيين، وهناك جانب آخر 

 ّصص القضائي.ساند هذا األنموذج لالزدواجيّة القضائيّة مبرزا مزايا التخ

قضاء مختّص بالنّزاعات  على مستوى الجانب المنتقد، يرى بعض الفقهاء أّن إرساء

اإلداريّة ومنفرد عن القضاء العام ليس من األمور الضروريّة التي يفرضها العقل أو 

                                                           
 .12محمد رضا جنيّح، "القانون اإلداري"، مرجع سابق الذكر، ص.   1

2 J. Rivero, « Existe-t-il un critère du droit administratif », R.D.P. 1953, p. 279. 
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الّضرورة، إذ ليس من المعقول وال من الّطبيعي أن يتجّزأ القضاء إلى فروع مستقلّة وأن 

 .1وحدته وبساطته يفقد بذلك

 Benjamin" و"Duc de Broglieوبهذه المناسبة، نذكر بعض الفقهاء الفرنسيين مثل "

Constant ،الذين عارضوا فكرة القضاء اإلداري المختّص الخارج عن القضاء العدلي "

ألنّها خادمة الّسلطان الّدولي ال الحّريات، وأّن الفكرة في األصل التّاريخي كانت مرآة 

، إالّ أنّها تحّولت فيما بعد، عندما تغلّبت الّصبغة القضائيّة النابليونيةللمعتقدات المركزيّة 

، 2اإلداريّة وأصبح القضاء اإلداري المختّص أداة لمقاومة االستبداد اإلداريعلى الّصبغة 

كما أّن بعض األصوات تعالت اليوم بفرنسا، مهد المنوال االنفصالي، بمطالبة إدماج القضاء 

 .3العدلي واإلداري

خر في مقابل هذا الجانب المنتقد لالزدواجيّة القضائيّة على المنوال الفرنسي، هناك جانب آ

من الفقه مقتنع بهذه االزدواجيّة ومدّعم لها، فعلى سبيل المثال في تونس وعلى ضوء النّقاش 

الذي صار صلب اللّجنة التأسيسيّة حول مشروع باب الّسلطة القضائيّة، هناك إجماع على 

ضرورة اإلبقاء على تخّصص القضاء عاّمة والثنائيّة القضائيّة خاّصة وتدعيمها بقضاء 

 .4هذا أيضا محّل وفاقدستوري و

وقد لوحظ من خالل النّقاش حول "أّي قضاء نريد ؟" أّن التوّجه العام داخل اللّجنة يتبنّى 

لوسكسونيّة القائمة على الوحدة المنظومة األنج المحافظة على ثنائيّة القضاء واستبعاد

 القضائيّة.

سيين" على ضرورة إرساء أّكدت على سبيل المثال "جمعيّة القضاة التونفي هذا الّسياق، 

دعائم مؤّسسة قضائيّة متكاملة تضّم مختلف أصناف القضاء في هيكل واحد مع المحافظة 

على مميّزات كّل هيئة قضائيّة. ومن جهته، أّكد "اتّحاد القضاة اإلداريين" على ضرورة 

                                                           
 .51، ص. 1980رشيد الصبّاغ، "القضاء اإلداري في تونس بين األمس واليوم"، م.ق.ت.   1
 .34، ص. 1995دار سراس للنّشر،  ,عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة بتونس"، الطبعة االولى  2

3 D. Truchet, « Fusionner les juridictions administrative et judiciaire », Mélanges J.M. Auby, Dalloz, 1992. 
فمبر نو,77 من  7تقرير اللّجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري حول مشروع باب الّسلطة القضائيّة، ص.   4

  www.anc.tn.لالطالع على هذا التقرير انظر الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي السابق 2012
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أهّمية تكريس و الفرانكفونياإلبقاء على االزدواجيّة القضائيّة المعتمدة في تونس على النّمط 

 استقالليّة القضاء اإلداري عن بقيّة هياكل القضاء األخرى نظرا لخصوصياته.

كما عبّرت الّرئيسة األولى الّسابقة للمحكمة اإلداريّة عن ضرورة إدراج القضاء اإلداري 

صلب الّسلطة القضائيّة مع المحافظة على تنّوع األنظمة القضائيّة )عدلي، إداري، مالي، 

وذلك بالنّظر لما يوفّره مبدأ الخصوصيّة من ضمان للمحاكمة العادلة وفق  دستوري(

 .1المعايير الدوليّة

عند تخصيص اللّجنة جلسة لالستماع  في نفس اإلطار، أّكد األستاذ محّمد صالح بن عيسى

إليه على ضرورة المحافظة على الثنائيّة القضائيّة المعتمدة في تونس نظرا للخبرات 

 .2المكتسبة طيلة أربعين سنة من هذا التمّشي والذي تّم اعتماده في أغلب الّدول الّديمقراطيّة

األنموذج الفرنسي لالزدواجيّة من خالل ما تقّدم، نتبيّن الجدل الفقهي الكبير الذي أحاط ب

القضائيّة، جدل يدفعنا إلى تسليط الّضوء على الّظروف التاريخيّة لنشأته، باعتبار وقعه 

وتأثيره ومخلّفاته على كّل الّدول التي اتّبعته تقريبا إلى حدود يومنا هذا من بينها بالدنا 

 تونس.

ذلك أّن العالقة بين اإلدارة الملكيّة ، تعود جذور هذا المنوال الفرنسي إلى الثورة الفرنسيّة

( وهي عبارة عن محاكم عدليّة في فترة ما قبل الثّورة،، Les parlementsوالبرلمانات )

لم تكن عالقة تعاون وانسجام، وإنّما كانت عالقة ارتياب وتنازع، فهذه المحاكم التي كان 

لتنفيذيّة كانت ترفض القيام بذلك، من صالحياتها تسجيل األوامر الملكيّة إلكسائها الّصبغة ا

عنها  وهو ما كان يؤّدي إلى عرقلة أعمال اإلدارة، فلّما تحقّقت الثورة، رأت الّسلطة المنبثقة

 أنّه من أوكد اإلصالحات منع المحاكم العدليّة من التدّخل من جديد في شؤون اإلدارة.

 24 – 16وقد وقع تأكيد هذا المنع بصفة صارمة في قوانين متالحقة أّولها وأشهرها قانون 

الذي أقّر هذا المنع، إذ تضّمن فصله الثالث عشر أّن "الوظائف القضائيّة تبقى  1790أوت 

مستقلّة عن الوظائف اإلداريّة وأّن القضاة ال يمكنهم تعطيل أعمال اإلدارة بأيّة طريقة  دائما
                                                           

 .www.anc.tnانظر الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي السابق ,77من    9 التقرير األصلي للجنة التأسيسيّة سابقة الذكر، صفحة   1
 www.anc.tn ,77من  12ابقة الذكر، صفحة التقرير األصلي للجنة التأسيسيّة س  2
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نت، أو مقاضاة أعوانها من أجل أعمال تتّصل بوظائفهم، وأّن كّل مخالفة لهذا المنع تعتبر كا

 خرقا فادحا للقانون".

وقد تأّكد هذا المبدأ الذي يعرف بمبدأ الفصل بين الهيئات اإلداريّة والقضائيّة بصدور قانون 

"Fructidor باتا على المحاكم أن ، الذي اقتضى أنّه "يمنع منعا 1797" العام الخامس سنة

 تنظر في مختلف أعمال اإلدارة".

وجب اإلشارة هنا إلى أّن الثوريون حاولوا تبرير موقفهم القائم على "ضرورة منع الّسلطة 

القضائيّة من النّظر في أعمال اإلدارة" بالّرجوع إلى مبدأ تفريق الّسلطات معتبرين أّن 

لى التدّخل في شؤونها ومنعها من ة يؤّدي اسلطة إبطال أعمال اإلداراالعتراف للقضاء ب

 .1القيام بمهامها والحيلولة دون قيام الّسلطة التنفيذيّة ومن ورائها اإلدارة بوظيفتها الدستوريّة

غير أّن هذا التبرير يمثّل في الحقيقة تشويها للمبدأ المذكور الذي يقوم على وحدة الوظيفة 

أيّا كان محتوى هذا القانون وأيّا كانت  -عاتتطبيق القانون وفصل النّزا–القضائيّة 

كما أنّه تكريس لنظام اإلدارة القضائيّة أو مرحلة "الوزير القاضي"  ،2األطراف المتنازعة

(Système de l’administrateur - juge وهو النّظام الذي تستأثر فيه اإلدارة )

الحكم على اإلدارة جزء من داريّة وذلك في إطار تطبيق فكرة "بالنّظر في النّزاعات اإل

لتكون الحكم والخصم في آن واحد، وبذلك فإّن الّسند الواقعي الكامن  ،3العمل اإلداري"

وراء منع القضاء من مقاضاة اإلدارة كان باألساس سياسيا المراد منه هو تحصين اإلدارة 

 . 4ضّد كّل تدّخل قضائي

ما شهد تحّوال هاما بداية من صدور دستور أّن هذا الوضع لم يتواصل كثيرا، إذ سرعان إالّ 

"، حيث Napoléon Bonaparteفي عهد القنصل األّول " 1806"الّسنة الثامنة" لسنة 

إحداث هيئة عليا أطلق عليها اسم مجلس الّدولة        52تضّمن هذا الّدستور في فصله 

                                                           
 .10محمد رضا جنيّح، "القانون اإلداري"، مرجع سابق الذكر، ص.   1

2 Voir dans ce sens : J. Chevallier, « L’élaboration historique du principe de la séparation de la juridiction 
administrative et de l’administration active », thèse de doctorat, L.G.D.J., 1970. 

 عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة في تونس"، مرجع سابق الذكر.  3
4 Méchichi (L.), « Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire », colloque sur la 
réforme de la justice administrative du 6 – 7 décembre 1996, C.E.R.P. 1998, p. 22. 
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(Le Conseil d’Etatأسند لها دور استشاري يتمثّل في إبداء الّرأي )  وإعداد مشاريع

القرارات في النّزاعات اإلداريّة، ولكن مع إبقاء كلمة الفصل إلى رئيس اإلدارة، وهو ما 

 Système de la justiceأّدى إلى وصف هذا النّظام بنظام القضاء المحجوز )

retenue( الذي تحّول فيما بعد إلى نظام القضاء المفّوض )Système de la 

justice déléguéeلهذا المجلس ولمجالس األقاليم المستحدثة  ما وقع االعتراف( عند

 .18721ماي  24باختصاص الفصل في النّزاعات اإلداريّة بمقتضى قانون 

إالّ أّن ذلك لم يضع حّدا لنظام اإلدارة القضائيّة، التي ظلّت القاضي العام في المنازعات 

مجلس الّدولة إالّ في الحاالت التي بيّنها اإلداريّة نتيجة لعدم إمكانيّة رفع الّدعاوى مباشرة ل

 القانون صراحة.

وقد وقع تجاوز ذلك بمقتضى القرار الذي قبل بمقتضاه مجلس الّدولة وألّول مّرة دعوى 

، وكنتيجة لذلك أصبح عرضها على اإلدارة القضائيّة األفراد مباشرة من دون تقّدم بها أحد

 منازعات اإلداريّة.مجلس الّدولة صاحب االختصاص العام في ال

وجب اإلشارة في هذا الّسياق إلى أّن مجالس األقاليم تحّولت إلى محاكم إداريّة تتمتّع 

باختصاص عام في الماّدة اإلداريّة، في حين مثّل مجلس الّدولة محكمة استئنافيّة لألحكام 

 .1953ديسمبر  30الّصادرة عن هذه المحاكم وذلك بمقتضى أمر 

وقع إحداث محاكم االستئناف اإلداريّة التي تخضع  1987ديسمبر  31وبصدور قانون 

ك استكمل الجهاز القضائي اإلداري كامل مقّوماته ليصبح كامها تعقيبيا لمجلس الّدولة وبذلأح

في جهاز قضائي إداري يتكّون أيضا من محاكم  2مجلس الّدولة القاضي اإلداري األعلى

 إداريّة ومحاكم إداريّة لالستئناف.

أهّم استنتاج يمكن الخروج به من دراسة التسلسل التاريخي لنشأة القضاء اإلداري الفرنسي 

هو أّن مجلس الّدولة الفرنسي لم ينشأ كجهاز متخّصص بالبّت في النّزاعات اإلداريّة، 

مستقّل عن الّسلطة التنفيذيّة ومن ورائها اإلدارة، بل نشأ كهيكل استشاري للملك "نابليون 
                                                           

1 J. Chevalier, « Du principe de séparation au principe de dualité », R.F.D.A. n°6, sept – oct. 1990. 
2 Bernard Stirn, « Conseil d’Etat : organisation et fonctionnement», Lexis Nexis SA– 2011, p. 15. 
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، وبالتّالي كهيكل مساعد للّسلطة التنفيذيّة، ثّم أصبح بمرور الّزمن يضطلع إلى "بونابرت

جانب وظيفته األصليّة أي الوظيفة االستشاريّة بوظيفة أخرى قضائيّة لم تستطع رغم 

تطّورها الحّد من الّطابع الّطاغي على المجلس، أال وهو الّطابع اإلداري أو االستشاري، 

 نسبيّة تابع إداريا للّسلطة التنفيذيّة. والذي جعله ولو بصورة

ولعّل أبلغ دليل على ذلك هو الجدل الفقهي الفرنسي المتواصل إلى يومنا هذا حول سحب 

صفة القاضي على مستشاري مجلس الّدولة الفرنسي ومحاكمها اإلداريّة من عدمه، باعتبار 

لكلمة، بل هم إداريون مكلّفون وهذه المحاكم ليسوا قضاة بأتّم معنى ا أّن أعضاء هذا المجلس

 .1بوظيفة قضائيّة وخاضعون لقانون الوظيفة العموميّة

 أنلذلك إذا كان هذا األنموذج األصلي حوله جدل إلى يومنا هذا، فليس بالغريب أو المفاجئ 

تعاني أغلب الّدول التي اتّبعته من بينها تونس من التبعيّة اإلداريّة ألجهزتها القضائيّة 

ة للّسلطة التنفيذيّة ليصبح هاجس هذه األجهزة البحث عن استقالليتها عوض التركيز اإلداريّ 

يّة تجاه على مهامها األصليّة المتمثّلة في البّت في النّزاعات اإلداريّة بكّل حياديّة وموضوع

طرفي النّزاع، أي اإلدارة ومنظوريها، وذلك يفترض بطبيعة الحال في جهاز القضاء 

 مكلّف بالفصل في هذا النّزاع حّد أدنى من االستقالليّة تجاه طرفيه. اإلداري كجهاز

في هذا الّسياق، وقبل التطّرق ألهّمية االستقالليّة، وجب التطّرق لمصطلح "القضاء 

 اإلداري".

 :  تعريف مصطلح "القضاء اإلداري"

للقانون اإلداري الذي، وكما عرفناه،  يشّكل القضاء اإلداري أحد الموضوعات األساسيّة

ليس فقط القانون الذي يحكم تنظيم اإلدارة ونشاطها، وإنّما أيضا القانون الذي يحكم جوانب 

 عّدة في المنازعات التي تنشأ بين اإلدارة واألفراد.

على ضوء ذلك يمكن تعريف القضاء اإلداري بأنّه القضاء الذي يختّص بالمنازعات 

المنازعات التي تكون اإلدارة طرفا فيها، وتُستعمل عبارة "القضاء اإلداري"  اإلداريّة أي
                                                           

 .36، ص. 1995دار سراس للّنشر،  ,عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة في تونس"،الطبعة االولى  1
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في األنظمة التي بها قانون إداري مستقّل عن القانون الخاص للّداللة على القضاء 

 المتخّصص في المنازعات اإلداريّة باعتبارها منازعات خاضعة مبدئيا للقانون اإلداري.

ي قد تُستعمل أيضا كعبارة دالّة على المنازعات اإلداريّة بغّض إالّ أّن عبارة القضاء اإلدار

النّظر عن نوعيّة أو طبيعة القواعد القانونيّة التي يلجأ إليها القاضي للفصل في تلك 

 .1المنازعات

وفي النّظام القانوني التّونسي، فإّن القضاء اإلداري هو القضاء الذي ينظر في المنازعات 

ها منازعات خاضعة مبدئيا لقواعد القانون اإلداري وليس لقواعد القانون مع اعتبار اإلداريّة

مفهوم عضوي  اإلداري:الخاص، وفي هذا الّسياق، يمكن القول بأّن هناك مفهومين للقضاء 

 ومفهوم وظيفي.

حسب المفهوم العضوي، فإّن القضاء اإلداري يعني المحاكم التي تنظر في المنازعات 

القضاء اإلداري على وجه الخصوص في مؤّسسة المحكمة اإلداريّة بما اإلداريّة، ويتجّسد 

 تشمله هذه المحكمة من هياكل ومن قضاة.

فإّن القضاء اإلداري يعني، وكما ذكرنا، القضاء الذي يفصل  وأّما حسب المفهوم الوظيفي،

 .2في المنازعات اإلداريّة

للقضاء اإلداري معنيين : معنى واسع في نفس اإلطار، اعتبر األستاذ عياض بن عاشور أّن 

 وآخر ضيّق.

في معناه الواسع، القضاء اإلداري هو جزء من القضاء العام، أي أنّه يشمل الّطرق 

القضائيّة التي يجري على مقتضاها النّظر والبّت في النّزاعات اإلداريّة طبقا لقواعد القانون 

 وسكسونيّة.لنّظام المعمول به في البالد األنجالعادي وهو ال

                                                           
  توفيق بوعشبة 1 ,"مبادئ القانون اإلداري التونسي".  مرجع سابق الذكر. ص 363.

 .364 – 363توفيق بوعشبة، مرجع سابق الذكر، ص.   2
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أّما في معناه الضيّق، القضاء اإلداري يشمل الّطرق القضائيّة الخاّصة التي يجري على 

ر والبّت في النّزاعات اإلداريّة طبقا لقواعد خاّصة غالبا ما تتميّز عن القانون مقتضاها النّظ

 .1المدني، وهو النّظام المعمول به في فرنسا

والقضاء اإلداري، إذ يحتوي األّول على التصّرف  وجب التمييز هنا بين قضاء اإلدارة

العادي وهو راجع إلى نظر القضاء العدلي، أّما الثاني فيشمل التصّرف العمومي الخاص 

باإلدارة العاملة في ميدان المرافق العموميّة أو بوسائل الّسلطة اآلمرة والّراجع بالنّظر إلى 

 .2الهرم القضائي اإلداري

قضاء اإلداري" مقتصرة في المصطلح المعمول به على معنى معيّن كما أّن عبارة "ال

ومحدود ال يشمل كّل القضايا والنوازل التي تكون اإلدارة طرفا فيها داعيا أو مّدعى عليه، 

إذ ال يشمل كّل قضاء على اإلدارة، ولتكتمل صفة القضاء اإلداري فإنّه البّد من توفّر جملة 

، منها ما يتعلّق بالجانب الماّدي الذي يقتضي وجود رةوالمسايمن الشروط المتعّددة 

مجموعة من األحكام القانونيّة المتميّزة عن غيرها من حيث موضوعها ومحتواها، ومنها ما 

يتعلّق بالجانب الشكلي الذي يتكّون بدوره من فرعين : يهتّم األّول بانفراد اإلجراءات، في 

 .3حين يحيل الثاني على تخصيص القضاء

        " J. Riveroالقانون المقارن، عّرف على سبيل المثال الفقيهين الفرنسيين " في

" القضاء اإلداري بكونه "هيئة قضائيّة متخّصصة في الحكم في النّزاعات J. Walineو"

 .4منفصلة عن القضاء العدلي" اإلداريّة، بصورة

إنّه من الثابت أّن هذا الجهاز لمصطلح "القضاء اإلداري" ف بقطع النّظر عن تعّدد التعريفات

كضامن أساسي الحترام الشرعيّة عبر ممارسته لرقابة )ليقوم بوظيفته على أكمل وجه 

                                                           
، المقّدمة العاّمة، 2006عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة في تونس"، مركز النشر الجامعي، الطبعة الثالثة، تونس   1

 .1ص. 
 .36ص. , 1998ه المرافعات اإلداريّة في تونس"، الطبعة الثانية منقّحة ومكّملة،عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفق  2

Voir dans ce sens : T.C., 8 février, Blanco, G.A.J.A., 10ème édition, S. 1993, p. 1. 
 .52 – 51ص.  ,1998عياض بن عاشور، نفس المرجع، أي الطبعة الثانية منقحة ومكّملة،  3

4 Rivero (J.) et Waline (J.), « Droit administratif », Dalloz, 16ème édition, 1996, p. 120. 
«  Une organisation juridictionnelle spécialisée dans le jugement des litiges administratifs et séparée des 
juridictions judiciaires ».  
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من  ابتداءقضائيّة فعليّة على مدى التزام الّسلطة التنفيذيّة بالقانون في مفهومه الواسع 

الّدستور وصوال للقوانين، وبالتّالي كأحد أبرز عناصر أو مكّونات دولة القانون والشرعيّة، 

التي تفقد معناها إذا لم يكن الحاكم والمحكوم على سواء خاضعين لسلطان القانون ومبدأ 

، وجب أن يتمتّع بمرجعيّة دستوريّة قويّة ومتينة تضمن ديمومته واستقالليته (1المشروعيّة

 جهاز قضائي وليس كجهاز إداري.ك

فحين ينّص الّدستور على وجود مؤّسسة ما ويعترف لها بجملة من االختصاصات بصفة 

صريحة بديهيا يكون من المستحيل على المشّرع وبصفة أقّل الّسلطة التنفيذيّة التشكيك في 

القانونيّة التي وجب  وجودها، باعتبار أّن الّدستور يمثّل الوثيقة العليا في هرم وسلّم القواعد

عنا لتعريف هذا فعلى الجميع احترامها، ومن هنا تتأتّى األهّمية الكبرى للّدستور وهو ما يد

 المصطلح.

 :  تعريف مصطلح الّدستور

معيار شكلي وآخر  لمعيارين:يعّرف الفقه الّدستوري مصطلح "الّدستور" باالستناد 

 موضوعي.

يعتمد في تحديد المعنى الفنّي أو االصطالحي لتعبير  فإنّه فيما يتعلّق بالمعيار الشكلي

الّدستور على الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة أو الجهة التي أصدرتها. وتبعا لهذا 

المعيار، يعني الدستور "مجموعة القواعد األساسيّة المنّظمة للّدولة، التي صدرت في شكل 

مجموعة القواعد التي تتضّمنها الوثيقة  أو ،2وثيقة دستوريّة من الّسلطة المختّصة بذلك

إجراءات خاّصة تختلف عن تلك  إتباعالمسّماة بالّدستور والتي ال يمكن أن تعّدل إالّ بعد 

 .3التي تتّبع في وضع وتعديل القانون العادي، وهو ما يعطيها قيمة قانونيّة تفوق بقيّة القواعد

                                                           
 .9مرجع سابق الذكر، ص.  ,الرقابة على أعمال اإلدارة"ء اإلداري و القضا"  ,سامي جمال الّدين  1
 ,1955دار الفكر العربي،  ,المبادئ الدستورية العامة و النظام الدستوري المصري "، الطبعة الخامسة: عثمان خليل عثمان، "القانون الدستوري  2

 .19ص.
 أنظر في هذا الشأن :   3

 .8، ص. 1971مة الدستوريّة في مصر"، ثروت بدوي، "القانون الّدستوري وتطّور األنظ -
 .19، ص. 1966   ,منشاة المعارف اإلسكندرية عبد الحميد متولّي، "القانون الدستوري واألنظمة السياسّية"، -
 ,1987عبد الفتاح عمر، "الوجيز في القانون الدستوري"، مركز الدراسات والبحوث والنشر، كلّية الحقوق والعلوم السياسّية بتونس،  -

 .199ص.
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ذاتها بما تتضّمنه  الشكلي" الوثيقة الدستوريّةوعلى هذا النّحو، يعني الدستور "تبعا للمعيار 

من أحكام وقواعد، ويترتّب على ذلك وجوب اعتبار كّل قاعدة منصوص عليها صلب هذه 

الوثيقة قاعدة دستوريّة، بينما ال تعتبر كذلك كّل قاعدة لم تتضّمنها هذه الوثيقة حتّى لو كانت 

يحيل هذا المعيار إلى أّن بعض  بالتّاليو 1من حيث طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستوريّة

العتمادها على قواعد دستوريّة ذات مصدر  ليس بها دستور نتيجة إنجلتراالّدول مثل 

، لذلك وقع اعتباره معيارا قاصرا عن تحديد المعنى الفنّي أو االصطالحي لمصطلح 2عرفي

 "الّدستور"، فوقع اللّجوء إلى معيار آخر ماّدي أو موضوعي.

هذا المعيار على موضوع أو مضمون أو جوهر القاعدة، وذلك دون نظر إلى شكلها،  يعتمد

 .3إذ ال يتصّور أن ال يكون لكّل دولة قواعد تتعلّق بنظام الحكم وسير سلطاتها العاّمة

ولئن اتّفق الفقه الّدستوري في غالبيته على وجوب تغليب المعيار الموضوعي أو الماّدي 

أنّه لم يتّفق حول  الفنّي أو االصطالحي للّدستور، إالي تحديد المعنى على المعيار الشكلي ف

 تحديد ما يعتبر من الموضوعات دستوريا من حيث طبيعته أو في جوهره.

يرى الفقه الفرنسي على سبيل المثال في مجموعه أّن الموضوعات التي تعتبر دستوريّة من 

نظام الحكم في الّدولة، فذهب األستاذ حيث طبيعتها أو في جوهرها هي تلك التي تتعلّق ب

"Lafarriere ،إلى أّن هذه القواعد تلّخص في تلك التي تبيّن طبيعة الّدولة، أي شكلها "

فتحّدد ما إذا كانت دولة موّحدة أو دولة اتّحاديّة، وتبيّن شكل الحكومة وما إذا كانت ملكيّة أو 

واألساسيّة التي تتعلّق بنظام الّسلطتين التشريعيّة جمهوريّة، كما تتضّمن المبادئ العاّمة 

 .4والتنفيذيّة واختصاصاتها وكيفيّة ممارستها وما ينشأ بينهما من عالقات

                                                                                                                                                                                     
- André Hauriou, « Droit constitutionnel et institution politique », 1975, p. 322, « Au sens formel, la 

constitution d’un pays est un ensemble de règles édictées et révisées selon une procédure spéciale et 
supérieure à celle utilisée pour les autres règles juridiques ». 

 .14، ص. 1971يحي الجمل، "النّظام الّدستوري في جمهوريّة مصر العربيّة مع مقّدمة في دراسة المبادئ الدستورّية العاّمة"،   1
 .75، ص. 1966مصطفى أبو زيد، "الّنظام الّدستوري للجمهوريّة العربيّة المتّحدة"،   2

3 André Hauriou, op. cit., p. 321. 
4 E. Lafarriere, « Manuel de droit constitutionnel », 1947, p. 268. 
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" إلى أّن هذه القواعد هي التي تحّدد كيفيّة تنظيم Georges Vedelوذهب األستاذ "

 .1مة للّدولةومباشرة الّسلطة السياسيّة، وبعبارة أخرى مجموعة القواعد المنظّ 

الماّدة الّدستوريّة وجوهرها دون االعتناء بشكلها  هذا التعريف الذي يقوم على أساس

 .2واإلجراءات التي اتّبعت لوضعها، يحيل أّن لكّل دولة دستور دون استثناء

لمصطلح "الّدستور"، ما يهّمنا في هذا اإلطار هو عالقة  بقطع النّظر عن تعّدد التعريفات

ما يستدعي تسليط الضوء على المرجعية وهو اري في تونس بالّدستور،القضاء اإلد

)كجهاز ,على مر الدساتير التي عرفتها تونس اإلداريالدستورية  التي تمتع بها القضاء 

التاريخية لعالقة القضاء  األهميةيتطلب دراسة  مما , (اإلداريةمختص بالبت في النزاعات 

 في تونس.بالدستور  اإلداري

 : في تونس األهّمية التاريخيّة لعالقة القضاء اإلداري بالّدستور

  .1861مدّون لها سنة عرفت تونس أّول دستور 

، إذ أقّر ملكيّة دستوريّة وفرض على 3تعلّق هذا الّدستور في درجة أولى بتنظيم سلطة الّدولة

في البالد تأثير بيّن في الباي االلتزام بعهد األمان، وكان لهذا التنظيم للّسلطة السياسيّة 

 مستوى اإلدارة.

"المجلس األكبر" للرقابة فأحدث اإلدارة  أّن هذا الّدستور تطّرق لفكرة إخضاع ما يهّمنا هنا 

بين الّرقابة النزاعيّة اإلداريّة والّرقابة النزاعيّة القضائيّة،  40ومنه تّم التفريق صلب فصله 

ما ضبط إجراءات الشكوى ضّد اإلدارة التي تختلف وذلك تكريسا لنظريّة الوزير القاضي، ك

 ,دارة إداريّة فإنّه يمكن رفع شكوى أمام اإل بحسب طبيعة الّرقابة، فإذا كانت الّرقابة نزاعيّة

وليس كهيئة قضائيّة )ألّن نظر الوزير  النّزاع كنظر رئيس في فعل مرؤوسيه التي تنظر في
                                                           

1 Georges Vedel, « Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques », 1968 – 1969, p. 54. 
2 Burdeau (G.), « Manuel de droit constitutionnel », 2ème édition, Paris, L.G.D.J., 1984, p. 60. 

 أنظر في هذا اإلطار :  3

- Hachemi Jegham, « La constitution tunisienne de 1861 », mémoire en vue de l’obtention du diplôme 
d’études supérieures (droit public), faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, 
1975. 

- Abdelfettah Amor, « La constitution tunisienne de 1861 », in Revue servir, 1974, n°2, p. 51 et s. 
 .192، ص. 1992زهير المظفّر، "القانون الّدستوري والمؤّسسات السياسيّة"، تونس، مركز البحوث والدراسات اإلداريّة،  -
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أّما الّرقابة النزاعيّة القضائيّة ، لس حكم(في ذلك نظر آمر في فعل مأموره ال نظر مج

فيضطلع بها المجلس األكبر وينظر في النّازلة كهيئة قضائيّة )وللشاكي إن لم ينصفه الوزير 

 أن يرفع تقرير شكايته للمجلس األكبر(.

 .1وتجدر اإلشارة أّن الّرقابة النزاعيّة اإلداريّة تسبق الّرقابة النزاعيّة القضائيّة

، ال وجود 1861ما تقّدم، نتبيّن أّن فيما يهّم القضاء اإلداري وعالقته بدستور من خالل 

لهيكل قضائي مستقّل يختّص في النّزاع اإلداري بأتّم معنى الكلمة، باعتبار أّن اإلدارة في 

ذلك الوقت كانت الخصم والحكم في آن واحد، لذلك فإّن القضاء اإلداري بمعناه الفنّي أو 

ن له أساس دستوري مع ذلك الّدستور الذي سرعان ما وقع إبطال العمل به، فلم الّدقيق لم يك

، ومن ثّم 1864تتجاوز المّدة ثالثة سنوات، نتيجة للثّورة التي قام بها علي بن غذاهم سنة 

فإنّه من الّطبيعي أّن عهد ما قبل الحماية ال يؤثّر تأثيرا مباشرا على القانون اإلداري الحالي، 

قد كان له   ,2قيام الحماية الفرنسيّة بصرف النّظر عن جوانبها السلبيّة المتعّددةذلك أّن 

الّدور األوفر في تكييف القانون اإلداري الذي نعرفه اليوم، نتيجة لصدور عّدة نصوص 

نوفمبر  27قانونيّة على غاية من األهّمية في تلك الفترة، أهّمها األمر العلّي المؤّرخ في 

جانب مّما تأتيه  بضرورة خضوع اإلدارة للقانون والقضاء، على األقّل في الذي أقرّ  1888

 من نشاطات.

، حيث أسند من 3ام اإلداري في تونسالحقيقي للخصوقد أجمع الفقه على اعتباره المنطلق 

خالل فصله األّول للمحاكم المدنيّة المنتصبة بالمملكة حسب حدود النّظر المعيّن لكّل منها 

نّظر في جميع المطالب التي مآلها التصريح بأّن اإلدارة مدينة... من جهة أّي صالحيّة ال

 1، لكن في مقابل ذلك منعها بمقتضى فصله الّرابع4عمل صدر منها بغير حّق وأضّر بالغير

 من أن تنظر في مطالب مآلها إبطال عمل صدر من اإلدارة.

                                                           
 .50مرجع سابق الذكر، ص.   ,البشير التّكاري،"مدخل إلى القانون اإلداري"  1
 .13مرجع سابق الذكر، ص.  ,محمد رضا جنيح،" القانون اإلداري"  2

3 Ben Achour (S.), « La genèse du contentieux administratif tunisien », L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal 
administratif tunisien, C.E.R.P. 1990, p. 11. 

على "تعرض على المحاكم المنتصبة بالمملكة حسب حدود الّنظر المعيّن لكّل منها جميع  1888نوفمبر  27ينّص الفصل األّول من أمر   4

عمل من جهة أّي المطالب التي مآلها التصريح بأّن اإلدارة مدينة إّما من جهة عدم عملها باالتّفاقات الواقعة معها أو من األشغال التي أذنت فيها أو 
 ". صدر منها بغير حّق وأضّر بالغير، وتعرض أيضا على المحاكم المذكورة جميع الّدعاوى الموّجهة من الحكومات اإلداريّة على عاّمة النّاس
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ي قضاء التعويض دون قضاء اإللغاء دور المحاكم المدنيّة على النّظر ف وبالتّالي، اقتصر

، الذي يعتبر جوهر القضاء اإلداري في معناه الحالي، وهو منع أثار الجدل واالستغراب

فاعتبرته على سبيل المثال األستاذة سناء بن عاشور راجع العتبارات ظرفيّة راجعة إلدارة 

مراقب من طرف الحماية آنذاك التي لم تكن مستعّدة لترى عملها يعرقل، أو ببساطة 

 .2القاضي سواء كان مدني أو إداري

يرتكز  اقضائي ابقطع النّظر عن الجدل الذي أحيط بهذا األمر، فمن الثّابت أنّه أحدث نظام

مع التفريق في المنازعات، وهو ما يعني رفض نظام االزدواجيّة  على قضاء موّحد

م العدليّة، ولكن مع مطالبتها بتطبيق القضائيّة، وإسناد النّظر في المنازعات اإلداريّة للمحاك

 .3قواعد خاّصة عند نظرها في هذا الّصنف من المنازعات

بذلك، فإنّه على ضوء هذا األمر لم يكن هناك جهاز قضاء إداري متخّصص في الفصل و

 في النّزاعات اإلداريّة نتيجة رفض االزدواجيّة القضائيّة.

 .4صدور دستور الجمهوريّة التّونسيّة األولى ، تاريخ1959وتواصل هذا األمر لحدود سنة 

أّول أساس دستوري للقضاء اإلداري، حيث تّم التنصيص  1959يُعّد دستور غّرة جوان 

ز لهذا القضاء بامتياز بصورة متجّسدا في المحكمة اإلداريّة كرم على القضاء اإلداري

والذي أصبح الفصل  ،5قديم 57صريحة في الباب الّسادس من الّدستور، وتحديدا الفصل 

                                                                                                                                                                                     
 .ينّص الفصل الّرابع من ذات األمر "ومن الممنوع أيضا على المحاكم المدنّية أن تنظر في مطلب مآله إبطال عمل صدر من اإلدارة..."  1

2 Ben Achour (S.), « Histoire d’un texte : Le décret beylical du 27 novembre 1888 sur le contentieux 
administratif », contribution au colloque sur « Le centenaire du décret beylical de 1888 et le contentieux 
administratif », C.E.R.P., 1988, p. 32. 
« Le refus de déférer aux tribunaux civils la compétence en annulation tient à des considérations 
conjoncturelles. L’administration protectrice n’étant pas prête à voir son œuvre entravée ou même tout 
simplement contrôlée par le juge, quel qu’il soit civil ou administratif ». 
3 Voir dans ce sens :  

- R. Chapus, « Aux sources du régime du contentieux administratif : du protocole franco-italien du 
25/01 /1884 au décret beylical du 27 novembre 1888 », R.T.D. 1966 – 1967, p. 75. 

- H. Ben Salah, « La justice administrative au Maghreb », thèse pour le doctorat d’Etat en droit, faculté 
de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, 1979.  

  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ 1 جوان 4.1959 
 س الّدولة من هيئتين : على "يترّكب مجل 1959قديم من دستور غّرة جوان  57ينّص الفصل   5

األولى : قضائيّة إدارّية تنظر في النّزاعات التي تنشأ بين األفراد من جهة، وبين الّدولة أو الجماعات العموميّة من جهة أخرى وفي  -
 تجاوز اإلدارة سلطتها.

 هوريّة وإلى مجلس األّمة.الثانية: دائرة المحاسبات تتولّى مراجعة حسابات الّدولة وترفع تقريرا في ذلك إلى رئيس الجم -
 ويحّدد القانون تركيبة مجلس الّدولة وإجراءاته ومشموالت أنظاره".
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، 19971أكتوبر  27المؤّرخ في  1997لسنة  65بعد أن نقّح بالقانون الّدستوري عدد  69

ليصبح التنصيص الّدستوري مقتصرا على الجانب الهيكلي بعد أن كان في الّسابق شامال 

ي القضائيّة ولوجود القضاء اإلدار االزدواجيةللجانب الوظيفي واألساس الّدستوري لنظام 

 وقوانينه التنظيميّة جميعها.

وجب اإلشارة في هذا الّسياق إلى أّن المشّرع التأسيسي آنذاك تبنّى نفس التوّجه والتمّشي 

الفرنسي في المفهوم الضيّق للّسلطة القضائيّة التي حصرها فقط في الّسلطة القضائيّة العدليّة 

حية العضويّة والمهنيّة، ولرقابة الخاضعة بمفردها لرقابة المجلس األعلى للقضاء من النّا

 .2محكمة التعقيب من ناحية أداء الوظيفة القضائيّة

والّدليل على ذلك هو تنصيصه على المحكمة اإلداريّة في باب متعلّق بمجلس الّدولة مستقّل 

عن باب الّسلطة القضائيّة، وذلك راجع إلى الفلسفة القانونيّة والّروح التي سادت مناقشات 

التأسيسي آنذاك، فأحسن معبّر عنها هو تقرير المقّرر العام للّدستور التّونسي السيّد المجلس 

عند مناقشة الجلسة العاّمة يوم  103حيث جاء في توضيحاته حول الفصل  3علي البلهوان

: "واحتراما لمبدأ تفريق الّسلط، ال يجوز للّسلطة القضائيّة مثال أن تنقض  1958نوفمبر  6

ة التنفيذيّة كالمقّررات أو التسميات وقرارات الترقية وأمور أخرى تهّم أعمال الّسلط

 .4التصّرف اإلداري البحت"

هذه الفقرة هي دليل قاطع على أّن األفكار العاّمة التي كانت تخيّم على أعمال المجلس هي 

إلنشاء  نفس األفكار التي كانت سببا إلحداث مجلس الّدولة الفرنسي وبذلك كانت النيّة متّجهة

محكمة مختّصة تكون صبغتها مزدوجة، أي أنّها قضائيّة ولكنّها موصولة عضويا بالهرم 

اإلداري، صفتها القضائيّة تقتضي أن تكون مستقلّة في سيرها وأحكامها وأالّ تقبل أوامر أو 

 تعليمات من الّسلطة اإلداريّة وال من الّسلطة الحكوميّة، وصفتها اإلداريّة تقتضي أن يكون

                                                           
 على: "يترّكب مجلس الّدولة من هيئتين:  1959من دستور  69ينّص الفصل   1

 المحكمة اإلداريّة، (1
 دائرة المحاسبات. (2

 أنظارها واإلجراءات المتّبعة لديها.يضبط القانون تنظيم مجلس الّدولة وهيئتيه، كما يحّدد مشموالت 
 .17، ص. 1998عياض بن عاشور، مرجع سابق الذكر، الطبعة الثانية منقحة ومكّملة،   2
 .46، ص. 3، عدد 1958فيفري  12التقرير العام، الّرائد الّرسمي،   3
 .196، ص. 8، عدد 1958نوفمبر  19الّرائد الّرسمي،   4
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بالهرم اإلداري، فتكون جزءا منه، ال تشّكل سلطة دستوريّة منفردة  لها وصل عضوي

كالّسلطة القضائيّة العاديّة، إنّها محكمة لإلدارة، في اإلدارة، كما أدلى به النّص بمعانيه 

 الضمنيّة ومعانيه الّصريحة، إنّها محكمة يكون الحاكم فيها قاضيا وعامال إداريا.

للمحكمة اإلداريّة أن تكون محكمة لإلدارة في اإلدارة، وأن تتميّز بصفة القاضي وبذلك أُريد 

سنة كاملة من تنصيص الّدستور  13إحداثها قد جاء بعد ، كما أّن 1وبصفة العامل اإلداري

 عليها، وهو أمر يثير االستغراب والتعّجب.

في  1956سي لسنة على خالف النّظرة التي كانت سائدة من قبل المجلس القومي التأسي

، تغيّرت 1959صلب دستور  عالقة بتصّور الوضع الذي سيكون عليه القضاء اإلداري

تونس، حيث قام المجلس الوطني  شهدتهاالثورة التي  هذه النّظرة بشكل جذري بعد

بإدماج القضاء اإلداري في باب الّسلطة القضائيّة  2011أكتوبر  23التأسيسي المنتخب في 

الباب الخامس من القانون التأسيسي الذي اعتبر آنذاك بمثابة الّدستور وتحديدا صلب 

، وهو ما مّهد لتكريس ذلك صلب 19592الّصغير نتيجة إللغاء العمل بدستور غّرة جوان 

أي بعد ثالثة سنوات كاملة  2014 جانفي 27لثانية الذي صدر بتاريخ دستور الجمهوريّة ا

 نوني إلنجازه كان يفترض سنة واحدة(.من الثورة )والحال أّن األجل القا

بقطع النّظر عن ذلك، فإّن هذا الّدستور وفي عالقة بالنّظرة التي تصّورها للقضاء اإلداري، 

  رئيسيين:يمكن اعتباره قد أحدث ثورة قانونيّة فعليّة لسببين 

الّسبب األّول هو تنصيصه على "مصطلح قضاء إداري، وليس "محكمة إداريّة في صيغة 

حول طبيعة القضاء اإلداري إن  1959المفرد"، كما أنّه تجاوز اإلشكال الذي خلّفه دستور 

كان سلطة قضائيّة أم ال، فبمجّرد تنصيصه على هذا القضاء ضمن الباب الخامس المتعلّق 

 بالّسلطة القضائيّة، فإنّه يتأّكد لنا أّن القضاء اإلداري سلطة قضائيّة.

                                                           
 24ص.  ,1998مرجع سابق الذكر، الطبعة الثانية منقحة ومكّملة، ,عياض بن عاشور،"القضاء اإلداري و فقه المرافعات اإلدارية في تونس"   1
– 25. 
 والمتعلّق بالتنظيم المؤقّت للّسلط العموميّة. 2011ديسمبر  16المؤّرخ في  2011لسنة  6القانون عدد   2
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ق بتعّدد وتنّوع الضمانات التي نّص عليها هذا الّدستور سواء تعلّق أّما الّسبب الثاني فيتعلّ 

، وسيقع تباعا أو الذاتي للقضاةاألمر باستقالليّة القضاء كسلطة أو باالستقالل الشخصي 

صلب جوهر هذا الموضوع تحليل مختلف هذه الضمانات التي تنسحب بدورها على القضاء 

 لطة القضائيّة.اإلداري باعتباره أصبح جزءا من السّ 

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن المرجعيّة الّدستوريّة للقضاء اإلداري في تونس قد تطّورت 

 .1959دستور مقارنة ب 2014بشكل جوهري وملموس مع دستور 

جدل فقهي كبير حول إشكاليّة  ثارفي القانون المقارن، على سبيل المثال القانون الفرنسي، 

"تمتّع القضاء اإلداري الفرنسي بمرجعيّة أو أساس دستوري من عدمه"، حيث استنتج على 

أّن القاضي اإلداري الفرنسي يتمتّع بأساس  "Louis Favoreuسبيل الذكر األستاذ "

دستوري نسبي، وقد استخلص هذا الّرأي على ضوء فقه قضاء المجلس الّدستوري 

" قد أنهى سكوت النّصوص بفضل R. Chapus، الذي اعتبره األستاذ "1سيالفرن

في القرارات التي أصدرها على توطئة الّدستور، تحديدا  1987و 1980استعماله سنة 

 .2األحكام المتعلّقة بالمبادئ األساسيّة التي اعترفت بها قوانين الجمهوريّة

الفرنسي قد تدارك ولو بصورة متأّخرة غياب وجب اإلشارة هنا إلى أّن المجلس الّدستوري 

 1958أكتوبر  4أساس دستوري واضح وصريح للقضاء اإلداري الفرنسي صلب دستور 

، وكان ذلك 64فصل لفي القضاء العدلي من خالل ا الذي حصر الّسلطة القضائيّة الفرنسيّة

 في ثالث مناسبات : 

فيه المجلس بأّن استقالليّة القضاء ، وهو قرار اعترف 19803جويلية  22قرار :  األولى

بمقتضى "المبادئ  1872ماي  24اإلداري وخاصيّة وظيفته معترف بهما منذ قانون 

 Principes fondamentauxاألساسيّة التي اعترفت بها قوانين الجمهوريّة "

reconnus par les lois de la république وهي مبادئ "داخلة في حلقة "

                                                           
1 L. Favoreu, « Le juge administratif a-t-il un statut constitutionnel ? », Mélanges offerts à  J.M. Auby, Dalloz, 
1992, p. 112. 
2 R. Chapus, « Droit du contentieux administratif », Montchrestien, 2ème éd, 1990, p. 34. 
3 Décision du C.C. n°80-119 du 22 juillet 1980, validation d’actes administratifs, A.J.D.A. 1980, p. 602, note 
Carcassone. 
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وأضاف المجلس أّن الحاكم اإلداري  ,"Bloc de constitutionnalitéدستوريّة" "

" وأنّه ليس من حّق المشّرع وال من حّق الحكومة أن تنقض Juridiction"قضاء" "

القرارات الّصادرة عن المحاكم أو أن تعطيها تعليمات أو أن تحّل محلّها في فصل 

 النّزاعات.

، حيث ظهرت قضيّة حول "مجلس المنافسة" ومعرفة 19871جانفي  23قرار :  الثانية

هل أنّه يجوز للمشّرع أن يحّول النّظر في الّطعون الموّجهة ضّد المجلس "وهو هيئة 

إداريّة" إلى محكمة االستئناف وال إلى مجلس الّدولة، فأقّر المجلس الّدستوري األحكام 

 اآلتية: 

اللّذان أقّرا مبدأ تفريق  III وأمر فركتدور عام 1790أوت  26 – 24إّن قانون  -

الّسلطتين ليس لهما في ذاتهما قيمة دستوريّة، إالّ أنّه "طبقا للمفهوم الفرنسي لتفريق 

الّسلط، يعّد ضمن المبادئ األساسيّة التي اعترفت بها قوانين الجمهوريّة أنّه ... 

ي اتّخذتها يرجع نهائيا إلى اختصاص القضاء اإلداري إلغاء أو تحوير القرارات الت

مشموالت القّوة العموميّة الّسلط التي تمارس الّسلطة التنفيذيّة وما تبعها من  في نطاق

أعوانها، والجماعات الترابيّة للجمهوريّة أو الهيئات العموميّة المدرجة تحت سلطتها 

أو رقابتها"، وأنّه يتسنّى للمشّرع تسهيال لسير القضاء وفي مصلحته وتفاديا لتوزيع 

النّزاعات على القضاء العدلي واإلداري أن يوّحد قواعد االختصاص لفائدة أحد  نفس

 الهرمين القضائيين.

، يتعلّق هذا القرار بدستوريّة القانون حول شروط إقامة 19892جويلية  28: قرار  الثالثة

الّطرد ودخول األجانب إلى فرنسا، وقد أسند المشّرع النّظر في الّطعن استعجاليا ضّد قرار 

لرئيس المحكمة االبتدائيّة العدليّة، فوقع رفع الّطلب للمجلس الّدستوري كي يبّت في 

دستوريّة القانون ومخالفته لمبدأ تفريق الّسلط بين الّسلطة القضائيّة العدليّة واإلداريّة، فأقّر 

، وبالخصوص أّن إلغاء 1987المجلس جّل المبادئ التي وردت في قراره الّصادر سنة 
                                                           

1 R.D.P. 1987, p. 1353, note Y. Gaudmet. 
2 Bruno Genevois, « La compétence constitutionnelle du juge administratif et la police des étrangers », (A 
propos de la décision du Conseil Constitutionnel n°489-261 DC du 28 juillet 1989), R.F.D.A. – 5 (4) Juillet – août 
1989, p. 691. 
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القرارات اإلداريّة من اختصاص القضاء اإلداري، طبقا لمبدأ أساسي اعترفت به قوانين 

الجمهوريّة، وأنّه يجوز للمشّرع لمصلحة القضاء أن يوّحد االختصاص، خالفا لمقتضيات 

اختصاص القضاء اإلداري، إالّ أّن المجلس هذه المّرة رأى أّن خرق المبدأ العام ال يبّرره 

ساس يصبح هذا ف الخاّصة المحيطة بالقانون المخدوش فيه، وعلى هذا األشيء في الّظرو

 القانون غير دستوري.

داري البلجيكي بأساس دستوري من في ذات السياق يتمتع على سبيل المثال القضاء اإل

نفس الشيء ينطبق على القضاء اإلداري  , 1من دستور بلجيكا601خالل الفصل 

مكرر من دستور دولة  95مكرر و الفصل  83اللكسمبورغي  من خالل الفصل 

أيضا القضاء اإلداري النمساوي من خالل  .19962جويلية  12لكسمبورغ بعد تعديل 

 .3من دستور النمسا 136-129الفصول 

                                                           
1 L’article 160 : « Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’Etat, dont la composition, la compétence et le 
fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la 
procédure conformément aux principes qu’elle fixe. 
Le conseil d’Etat statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas 
déterminés par la loi ».   
2 L’article 83bis, «  Le conseil d’Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les 
amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par 
le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la chambre conformément à l’article 65, il émet son 
avis dans le délai fixé par la loi. 
L’organisation du Conseil d’Etat et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi ». 
L’article 95bis : 
(1)Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces 
juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. 
(2)La loi peut créer d’autres juridictions administratives. 
(3)La cour administrative constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif. 
(4)Les attributions et l’organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi. 
(5)Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-duc. 
La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des présidents et vice-présidents du tribunal 
administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative. 
(6)Les dispositions des articles 91, 92, et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du 
tribunal administratif. ». 
3 A titre d’exemple l’article 129, « the authorities competent to secure the legality of all acts of administration 
are the independent administrative tribunals and the Administrative Court at Vienne ». 
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لكن هذه المرة في الدول العربية يتمتع على سبيل المثال  , دائما في إطار القانون المقارن

من دستور  171و المادة  169خالل المادة القضاء اإلداري الكويتي بأساس دستوري من 

 . 1الكويت

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أهّمية أن يكون للقضاء اإلداري أساسا دستوريا قويا ومتينا، ألّن 

األساس األّول نحو إرساء قضاء إداري مستقل طبقا للمعايير الدوليّة ذلك يشّكل اللّبنة وحجر 

للمحاكمة العادلة واستقالل القضاء، وال يتحقّق ذلك إالّ على ضوء ما سيوفّره الّدستور من 

ومن ثّم العمليّة لموضوع  لتسليط الضوء على األهّمية النظريّة ضمانات، وهو ما يدفعنا

 ".2014"القضاء اإلداري من خالل دستور 

 :  األهّمية النظريّة

أهّمية  2014دراسة القضاء اإلداري من خالل دستور  على المستوى النّظري، تكتسي

بالغة باعتبارها ستكشف النّقاب عن المكانة التي يحتلّها هذا الجهاز صلب الّدولة كمكّون 

ت دولة القانون والمؤّسسات التي تفقد معناها إذا لم يخضع الحاكم بدوره أساسي من مكّونا

 .كالمحكوم لسلطان القانون

ومن هنا نتبيّن الّدور والمسؤوليّة الكبيرة المناطة بعهدة القضاء اإلداري كسلطة مكلّفة 

بممارسة رقابة قضائيّة على ما تأتيه اإلدارة من أعمال في جزء من نشاطاتها وتحديدا 

 عندما تلبس ثوب الّسلطة العاّمة وتستعمل امتيازاتها لتسيير مختلف المرافق العاّمة.

من ضمانات  2014تسليط الّضوء على ما وفّره دستور  هذه المسؤوليّة تستدعي بدورها

ن بواجبهم على أكمل وجه، والمقصود هنا الضمانات التي تتعلّق ليقوم القضاة اإلداريي

تتعلّق باالستقالل الشخصي  اإلداري كسلطة، وأيضا الضمانات التيباستقالل القضاء 

اإلداريين، أي الضمانات في عالقة بالبعدين الهيكلي والوظيفي أو في عالقة بالبعدين  للقضاة

                                                           
اإلدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها على " ينظم القانون الفصل في الخصومات  169تنص المادة   1

 للقضاء اإلداري شامال و الية اإللغاء و والية التعويض بالنسبة إلى القرارات اإلدارية المخالفة للقانون".

اء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين على " يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء اإلداري و اإلفت 171تنص المادة 

  السابقتين".
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عة الحال في المؤّسساتي والشخصي الستقالل القضاء طبقا للمعايير الدوليّة، وكّل ذلك بطبي

 .1959في ظّل دستور غّرة جوان  ودموجأو  مقارنة بما كان سائد

 :  مليةاألهّمية الع

، دراسة موضوع "القضاء اإلداري من خالل دستور على المستوى التطبيقي أو العملي

 " على غاية من األهّمية أيضا، باعتبارها ستكشف النّقاب عن مدى تطابق وتالؤم2014

اّصة شرة بالقضاء اإلداري )خالقوانين التي سيقع إصدارها في عالقة مباشرة أو غير مبا

باعتبار أن القانون  ,للقضاء األعلىالمتعلق بالمجلس  األساسيالمشاريع المتواترة للقانون 

الّدستور، بعبارة أخرى هل أّن  ( مع روح الضمانات التي جاء بها حاليا غير موجود

ستعكس في مضامينها تطابقا مع ما جاء به الّدستور من ضمانات أم  مشاريع هذا القانون

 ستنحرف عنها ؟

وهو ما يحيلنا إلى فكرة هاّمة تتعلّق بالّدستور كوثيقة عليا في هرم وسلّم القواعد القانونيّة، 

 من المفترض أن يحترمها الجميع على حّد الّسواء، سواء تعلّق األمر بالحاكم أو المحكوم.

دراسة الجانب العملي تمّكننا أيضا من تسليط الّضوء على نقائص ضمانات استقالليّة  كما أنّ 

، سواء كان ذلك في عالقة بالّسلطة التنفيذيّة أو 2014 القضاء اإلداري من خالل دستور

 في عالقة بالّسلطة التشريعيّة أو في عالقة بالفرد كطرف في النّزاع.

 شكاليّة التّالية :كّل هذه االعتبارات تدفعنا لطرح اإل

 ؟ 2014أّي ضمانات الستقالليّة القضاء اإلداري من خالل دستور 

، و جب دراسة هذه الضمانات في عالقة بالبعدين الهيكلي لإلجابة عن هذه اإلشكاليّة

لة، ليقع التطّرق في جزء أّول والوظيفي الستقالليّة القضاء اإلداري كمنظومة متكام

الهيكليّة، التي من شأنها أن تدّعم االستقالليّة الهيكليّة للقضاء اإلداري مانات الدستوريّة للض

)جزء أّول(، و في جزء ثاني للضمانات الّدستوريّة الوظيفيّة، التي من شأنها أن تدّعم 

 االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري )جزء ثاني(.



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
27 

 

 

 

 

 

 األّول:الجزء 

 ضمانات دستوريّة هيكليّة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
28 

التي تقّر بوجود مؤّسسة ما وتعترف  الدستورية الضمانات الدستوريّة هي مجموع األحكام

لها بجملة من االختصاصات، فعندما يكّرس الّدستور ويقّر بوجود مؤّسسة ما بصفة 

في  صريحة، بديهيا يكون من المستحيل على المشّرع وبصفة أقّل الّسلطة التنفيذيّة التشكيك

 الدستور يمثّل الوثيقة العليا في هرم وسلّم القواعد القانونيّة التي وجب باعتبار أنّ  1وجودها

 على الجميع احترامها.

 في هذا اإلطار وبالحديث عن القضاء اإلداري فإّن وجود أساس دستوري لهذا األخير

يكتسي أهّمية كبرى وذلك بهدف ضمان ديمومة واستقالليّة هذه المؤّسسة، استقالليّة ال يمكن 

تتجّسد على أرض الواقع إالّ من منطلق تكريس الّدستور لجملة من الضمانات بهدف أن 

من خالل تكريس جملة من  2014إرساء قضاء إداري مستقل وهو ما أقّره دستور 

الهيكليّة سواء بإرساء جهاز قضاء إداري متكامل )الفصل األّول( أو  الدستورية الضمانات

 .ة القضاء اإلداري )الفصل الثاني(يّ بإرساء هيكل مكلّف بضمان استقالل

 

 

 

 

 إرساء جهاز قضاء إداري متكامل األّول:الفصل 

 :  2من الثابت أنّه لقيام أّي جهاز قضائي، عدليا كان أو إداريا، فإنّه البّد من شرطين

 تعّدد الهياكل القضائيّة حسب نظام هرمي يجعلها خاضعة لمحكمة عليا ووحيدة، -1

                                                           
1 Aida Zayani : « les bases constitutionnelles de la juridiction administrative en Tunisie », Mémoire pour 
l’obtention du Diplôme des études approfondies en Droit Public et commerce international, faculté de droit de 
Sfax, Année universitaire 1999-2000.p4. « L’ors qu’ ’une institution  est consacrée par la constitution, il serait 
en principe impossible au législateur et encore moins l’exécutif, de mettre en cause son existence ». 

 .1991-1990رات في القانون اإلداري للّسنة الثانية حقوق"، كلّية الحقوق والعلوم االقتصاديّة والسياسّية بسوسة، "محاض : البشير التّكاري  2
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 وشامل لمحاكم الّدرجة األولى.إقرار اختصاص عام  -2

" الجهاز القضائي بأنّه  "وحدة مستقلّة تتكّون من Chapusفي هذا اإلطار، يعّرف األستاذ "

عّدة هيئات قضائيّة تشّكل نظاما هرميا على رأسه هيأة عليا تسهر على حسن تطبيق القانون 

ظام الثنائيّة القضائيّة وترتبط أهّمية الرقابة القضائيّة في ظّل ن 1من طرف تلك الهيئات

على الّصعيد العضوي، أي مجموعة الهياكل التي تمارس  2بوجود قضاء إداري مستقل

 .3بواسطتها الوظيفة القضائيّة

ز قضاء إداري جها الّسابق لم يكن هناك 1959استنادا لهذا التعريف، نالحظ أنّه مع دستور 

 57مجلس دولة يترّكب من محكمة إداريّة ودائرة المحاسبات )الفصل  إنشاء متكامل نتيجة

 .4من نفس الدستور 69( الذي وقع تنقيحه ليصبح الفصل 1959قديم من دستور 

ويُعّد مبدأ الفصل بين الّسلط من المبادئ التي وّجهت أعمال المجلس القومي التأسيسي أثناء 

إلحداث محكمة إداريّة حيث اعتبر أنّه في ظّل  1959مناقشة مشروع الّدستور لسنة 

التحجير المسلّط على القضاء للنّظر في الماّدة اإلداريّة وأخذا بنظريّة تفريق الّسلط ونظريّة 

اإلدارة عمل إداري" فإّن الحّل يبقى في إنشاء محكمة مختّصة ذات صبغة مزدوجة  "قضاء

تفترض صبغتها اإلداريّة أن يكون لها  نتقتضي صبغتها القضائيّة أن تكون مستقلّة في حي

ارتباط عضوي باإلدارة. وبذلك فإّن المحكمة اإلداريّة ال تشّكل سلطة دستوريّة منفردة 

 .5لعدليّة، بل إنّها محكمة لإلدارة في اإلدارةكالّسلطة القضائيّة ا

                                                           
1  Chapus (R) : « Droit du contentieux administratif », 5ème éd., Montchrestien, 1995, p. 85.  
« Un ordre juridictionnel est une entité autonome, composée d’une pluralité de juridictions formant un ordre 
hiérarchisé couronné par une instance suprême chargée de la bonne application du droit par les tribunaux ».  
2  Braibant (G.) et Stirn (B.) : « Le droit administratif Français », presses de sciences politiques, Dalloz, 4ème éd. 
1977, p. 449. 
3  Baccouche (N.) : « Pour une réorganisation de la justice administrative Tunisienne »Etudes juridiques de Sfax, 
n°3, 1993-1994, p. 139.  

 : "يترّكب مجلس الّدولة من هيئتين :  69، الفصل 1959دستور غّرة جوان   4

 كمة اإلداريّة،المح -
 دائرة المحاسبات. -

 يضبط القانون تنظيم مجلس الّدولة وهيئتيه.
  
 .27ص. ,1995،   دار سراس للنّشر , "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة بتونس"،الطبعة األولى : عياض بن عاشور  5
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سنوات من تنصيص  10هذا ولم يقع إحداث المحكمة اإلداريّة إالّ بعد مرور أكثر من 

، بالّرغم من أهّمية هذا القانون فإنّه 1972الّدستور عليها وذلك بمقتضى قانون غّرة جوان 

إلداريّة إالّ بصفة جزئيّة، فعالوة على أنّه لم يتمّكن من تكريس مبدأ تفريق الهيئتين العدليّة وا

أبقى  1الذي اعتبره البعض خارقا لمبدأ تفريق الهيئتين 1888واصل العمل بمقتضيات أمر 

 على اختصاصات واسعة للقاضي العدلي في الماّدة اإلداريّة. 1972جوان  1قانون 

ة فعليّة )قضاء عدلي ال يمكن الحديث عن ازدواجيّة قضائيّ  لذلك وخالل كّل تلك الفترة

الّسابق لمحكمة إداريّة واحدة في صيغة  1959وقضاء إداري( باعتبار أّن إرساء دستور 

 المفرد ال يشّكل جهازا قضائيا إداريا متكامال.

مقارنة بالتجارب المقارنة على سبيل المثال القانون الفرنسي نالحظ أّن الوضعيّة لم تكن 

متقّدمة على  بل كانت تونس على المستوى الّدستوريمختلفة عن ماهو موجود في تونس 

 1959لقضاء اإلداري التّونسي أساس دستوري صريح من خالل دستور فرنسا باعتبار أن ل

أّن الوضع في  كرمز للقضاء اإلداري بامتياز، في حينمتجّسد في : المحكمة اإلداريّة 

وأنهى الجدل الفقهي بإعطائه هو الذي تدّخل  فرنسا مختلف، فالمجلس الّدستوري الفرنسي

جويلية  22للقضاء اإلداري الفرنسي أساسا دستوريا في عديد القرارات كان أهّمها في 

19802. 

 اقضائي الكّن الفرق بين فرنسا وتونس يكمن في أّن القضاء اإلداري الفرنسي يُعتبر جهاز

، رغم أّن الّدستور الفرنسي لم ينّص عليه صراحة متجّسدا في مجلس الّدولة كقاضي متكامال

أُحدثت  8ومحاكم استئناف إداريّة عددها  4ومجموعة من المحاكم اإلداريّة,3إداري أعلى

تُّوج من قبل المشّرع الفرنسي بتكريسه  5بقانون كّل منها لديها اختصاص ترابي محّدد

التي دخلت حيّز التنفيذ في غّرة  الفرنسيّة جلّة القضاء اإلداريصلب مجلّة واحدة وهي م

                                                           
1  Ben Aïssa (M. S.) : « Le décret Beylical du 27 novembre 1888 et le principe de séparation des autorités 
administrative et judiciaire », centenaire du décret Beylical du 27 novembre 1888 et le contentieux 
administratif : C.E.R.P. 1992, p. 66. 
2 Décision du C.C. n°80-119 du 22 juillet 1980, validation d’actes administratifs, A.J.D.A. 1980, p. 602. 
3 Bernard Stirn : « Conseil d’Etat : organisation – fonctionnement », Lexis Nexis SA, 2011, p. 15. 
4 Antoine Béal, « Tribunaux Administratifs : organisation-fonctionnement »,LexisNexis SA-2012, p.1. 
5 Antoine Béal : «  Cours administratives d’appel, organisation – fonctionnement », Lexis Nexis SA 2012.p.1. 
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جوان  1، على عكس المشّرع التّونسي الذي بالّرغم من أنّه قام بتنقيح قانون 20011جانفي 

الذي جاء ليدّعم الوظيفة االستشاريّة  1983جويلية  21بمقتضى القانون المؤّرخ في  1972

، لتأتي اإلصالحات 2ق بها إلى مرتبة الجهاز القضائيللمحكمة اإلداريّة لكنّه لم يرت

 1996جوان  3الجوهريّة على النّظام القانوني الذي يحكم القضاء اإلداري مع قوانين 

 حيث مثّل إحداث, ل تطوير االزدواجيّة القضائيةلتدعيم منظومة القضاء اإلداري من خال

جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  38مجلس تنازع االختصاص بمقتضى القانون عدد 

اإلشارة الّصريحة إلى وجود جهازين ، إذ يُعتبر بمثابة خطوة هاّمة نحو االزدواجيّة 1996

قضائيين منفصلين ومستقلّين عن بعضهما البعض جهاز قضائي عدلي من جهة وجهاز 

 قضائي إداري من جهة أخرى.

هاز القضائي العدلي على ، فإّن جهاز القضاء اإلداري لم يضاهي الجرغم هذه اإلصالحات

تاريخ صدور  2014جانفي  27المستوى الهيكلي فبقي جهاز منقوص إلى حدود تاريخ 

الّدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة الذي كان وليد الثورة التي قام بها الّشعب التّونسي 

ة عديد قبل الثور اوليس وليد إرادة سياسيّة في إصالح مختلف المنظومات التي كانت تشكو

 النقائص والسلبيات ومن بينها منظومة القضاء اإلداري.

الدستوريّة الجديدة المتعلّقة بالقضاء اإلداري نالحظ أّن دستور  في قراءة أوليّة لألحكام

أعاد االعتبار للقضاء اإلداري الذي كان مهّمشا طوال الفترة الّسابقة، إذ أصبح  2014

ويتجلّى ذلك  باإلمكان الحديث عن جهاز قضائي متكامل شأنه في ذلك شأن القضاء العدلي

جزء من الّسلطة القضائيّة الموّحدة كداري القضاء اإل سواء من خالل التنصيص على 

 )المبحث األّول( أو من خالل تكريس المركزيّة القضاء اإلداري )المبحث الثاني(.

 جزء من الّسلطة القضائيّة الموّحدةكالقضاء اإلداري  التنصيص على األّول:المبحث 

ضائيّة حيث حصرها في المفهوم الضيّق للّسلطة الق 1959تبنّى المشّرع التّونسي مع دستور 

ال غير، فضال عن كونه هو الوحيد الخاضع لرقابة المجلس األعلى للقضاء  القضاء العدلي
                                                           

1 Bernard Stirn, article précité, p. 3. 
2 Midoun (M.) : « La réforme du tribunal administratif de Tunisie », revue intégration, 1984, p. 32. 
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أي  ,من النّاحية العضويّة والمهنيّة ولرقابة محكمة التعقيب من ناحية أداء الوظيفة القضائيّة

انت مقتصرة على القضاء والّدليل أّن الّسلطة القضائيّة ك ,قول الحّق طبقا للقاعدة القانونيّة

خّصص بابين، األّول لسلط قضائيّة ال عدليّة تحت عنوان  1959العدلي هو أّن دستور 

، وباب خاّص بالقضاء العدلي وهو ما جعل الفقه 1(69مجلس الّدولة بتركيبته )الفصل 

يذهب إلى اعتبار الّسلطة القضائيّة المنصوص عليها في الّدستور ليست "سلطة تواكب أو 

 تقابل الّسلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة" بل هي "سلطة مصغّرة" من بين جهات قضائيّة.

كّل ذلك كان له تأثير مباشر على االستقالليّة الهيكليّة للقضاء اإلداري باعتبار أنّه ولئن أفرد 

دستور غّرة جوان مجلس الّدولة بباب خاّص جاعال منه مؤّسسة دستوريّة مستقلّة، فإنّه لم 

ورمز القضاء  اإلداريّة باعتبارها أحد مكّونات مجلس الّدولة يتمّكن من جعل المحكمة

اإلداري التّونسي بامتياز سلطة قضائيّة دستوريّة منفردة مثل الّسلطة القضائيّة العدليّة، على 

لموّحدة وذلك الذي اعتبر القضاء اإلداري جزء من الّسلطة القضائيّة ا 2014خالف دستور 

الفقرة األولى( أو من خالل القضاء اإلداري كجهاز قضائي )ن خالل تنصيصه على سواء م

 استقالليّة القضاء اإلداري كجهاز قضائي )الفقرة الثانية(.تنصيصه على 

 :  القضاء اإلداري كجهاز قضائيتنصيص الدستورعلى  :األولىالفقرة 

نشطتا على مدى الفترة الممتّدة لّت الوظيفة القضائيّة في بالدنا محّل جدل بين مقاربتين ظ

 لجمهوريّة الثانية.دستور الجمهوريّة األولى ودستور ابين كتابة 

القضاء المرفق وهي مقاربة تتّخذ من القانون اإلداري مرجعيّة  المقاربة األولى هي مقاربة

هر تديره وتشرف عليه وتس لها فمرفق العدالة كغيره من المرافق هو شأن الّسلطة التنفيذيّة

على حسن أدائه. وقد تبنّت الجمهوريّة األولى هذه المقاربة من خالل إشراف وزارة العدل 

على إدارة المحاكم التّابعة لها وكذلك إشراف رئاسة الحكومة على حسن سير القضائين 

 اإلداري والمالي. 

                                                           
 .1959ة جوان سابق الذكر من دستور غرّ  69الفصل   1
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الفصل بين  أّما المقاربة الثانية، فهي مقاربة القضاء الّسلطة وهي مقاربة تتّخذ من نظريّة

الّسلط والقانون الّدستوري مرجعا لها، فالقضاء سلطة مستقلّة عن الّسلطتين التشريعيّة 

والتنفيذيّة مع افتراض آليّة للمراقبة طبق مقتضيات نظريّة توازن الّسلط، وقد انتصر دستور 

ور الجديد الجمهوريّة الثانية لمشروع القضاء الّسلطة الذي كان مطلبا وطنيا، فقد نّص الّدست

في توطئته على تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي قائم على مبدأ "الفصل بين 

الّسلطات والتوازن بينها"، ثّم جاء الباب الخامس من الّدستور تحت عنوان "الّسلطة 

، حيث 1القضائيّة" معلنا والدة مشروع القضاء الّسلطة على المستويين الهيكلي والوظيفي

على خالف دستور  2على أّن "القضاء سلطة مستقلّة" 2014من دستور  102نّص الفصل 

الّسابق، إذ لم يقع التنصيص بصفة صريحة صلب أّي فصل من فصوله على أّن  1959

منه اكتفى باعتبار "القضاة مستقلّون" دون  65القضاء هو سلطة مستقلّة، بل أّن الفصل 

وإشارة أنّه ال يعترف للقضاء  19593اعتبارهم بمثابة سلطة وهو نقص شاَب دستور 

 .4بوضع المؤّسسة وإنّما يعتبره مجّرد أفراد

( اعتبار القضاء  1956ل البالد سنة كنتيجة لذلك، تّم على امتداد الفترة الّسابقة )منذ استقال

، فهو مجّرد نفوذ شبيه بالنّفوذ اإلداري 5بمثابة سلطة مرتبطة بالّسلطة التنفيذيّة وتابعة لها

الّسلطة التنفيذيّة وال يصل إلى مستوى الّسلطة التشريعيّة أو التنفيذيّة ليصبح كما تديره 

 .6وصفه أحد الكتّاب التّونسيين جزء ال يتجّزأ من اإلدارة

في هذا اإلطار وباعتبار أّن الّدستور الجديد أقّر بالقضاء كسلطة إلى جانب الّسلطة التنفيذيّة 

إلداري هو جزء من هذه الّسلطة تنسحب عليه األحكام والتشريعيّة واعتبر أّن القضاء ا

الدستوريّة المتعلّقة بها، فإنّه وجب التعامل في المستقبل خاّصة من قبل الّسلطة التنفيذيّة على 

رأسها اإلدارة مع القضاء اإلداري كجهاز قضائي متكامل ومستقل بأتّم معنى الكلمة وليس 
                                                           

محال من الحكومة  2015مارس  12بتاريخ  2015-16وثيقة شرح األسباب المتعلقة بمشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس األعلى للقضاء عدد 1

  .3. انظر الملحق عدد1على مجلس نواب الشعب.ص
 ّدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحّريات".: "القضاء سلطة مستقلّة تضمن إقامة العدل وعلويّة ال 2014من دستور  102الفصل   2
 .97، ص. 2011، 06"استقالليّة القضاء اليوم"، بحوث ودراسات قانونيّة عدد  : رياض الجمل  3
 .34، ص. 2011، أكتوبر 120/121القانونية عدد  "استقالل القضاء بين األلم... واألمل"، مجلّة األخبار : عبد ّللّا هاللي  4

5 Mohamed Salah Ben Aïssa : « La compétence exclusive du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière 
disciplinaire : quand le conseil constitutionnel brise la jurisprudence du tribunal administratif », Mélanges en 
hommage à Dali Jazi, Tunis CPU 2010, p. 169. 
6 La justice partie intégrale de l’administration, revue tunisienne de droit,1977 ,  اا.p. 41. 
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ة ما من شأنه أن يدّعم االستقالليّ  الّسابق، وهوكجهاز تابع لإلدارة كما كان يحصل في 

أو بإنهاء تبعيّة المحكمة اإلداريّة للوزارة األولى )أ(  الهيكليّة للقضاء اإلداري سواء بإنهاء

 )ب(. التبعية اإلدارية للقضاة اإلداريين

 :  تبعيّة المحكمة اإلداريّة للوزارة األولىإنهاء  -أ

نتيجة اختزاله في محكمة  متكامال افي تونس لم يكن جهاز باعتبار أّن جهاز القضاء اإلداري

إداريّة واحدة في تونس العاصمة، فمن البديهي أن يقع اعتبار أّن في استقالليّة المحكمة 

اإلداريّة استقالليّة للقضاء اإلداري عموما، غير أّن هذه االستقالليّة كانت منقوصة تجاه 

ة مجلس الّدولة التّونسي مقارنة بمجلس الّدولة اإلدارة ويعود ذلك باألساس إلى ضبابيّ 

من  69الفرنسي وتضارب القوانين مع النّص الّدستوري المنشأ لمجلس الّدولة وهو الفصل 

نّص على وحدة مجلس ي كفصل 1من نفس الّدستور 57الذي عّوض الفصل  1959دستور 

ة ودائرة المحاسبات من خالل وجود هيكل موّحد يضّم كّل من المحكمة اإلداريّ  الّدولة

المتعلّق بإنشاء دائرة  1968وقانون يحّدد تركيبته، غير أنّه صدر قانونين، األّول سنة 

التي جاءت لتكّمل  3المتعلّق بإنشاء المحكمة اإلداريّة 1972والثاني سنة  2المحاسبات

 .4المسار الّدستوري نحو تونس المستقلّة

 5كون المشّرع قد حاد عن إرادة الّسلطة التأسيسيّةكنتيجة لذلك وبصدور هذين القانونين، ي

من الّدستور الّسابق الذي اقتضى إحداث هيكل واحد يتفّرع إلى  69وقد خالف الفصل 

 هيئتين وليس لمحكمتين منفصلتين ومستقلتين.

كّل ذلك يشير إلى ضبابيّة مصطلح "مجلس الّدولة" في القانون التّونسي الذي ال يفيد نفس 

 2014الذي نجده في القانون الفرنسي. هذه الضبابيّة تّم تجاوزها من خالل دستور المعنى 

 افرع ليخصص جاء به الّدستور الّسابق لّى عن مصطلح "مجلس الّدولة" كمصطلحالذي تخ

                                                           
 الّسابق. 1959سابق الذكر من دستور  69الفصل   1
 المتعلّق بتنظيم دائرة المحاسبات. 1968مارس  8المؤّرخ في  1968لسنة  8القانون عدد   2
 المتعّلق بالمحكمة اإلداريّة. 1972جوان  1المؤّرخ في  1972لسنة  40القانون عدد   3

4 Ben Achour (Y.) : « La juridiction administrative en Tunisie », revue intégration n°9, 1979, p. 9. 
5 Belaïd (S.) : « Le droit administratif tunisien d’aujourd’hui », l’œuvre jurisprudentielle du T.A.T., C.E.R.P. 1990, 
p. 161. 



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
35 

يخّص القضاء اإلداري وهو الفرع الثالث، وفرع يخّص القضاء المالي وهو الفرع الّرابع 

 ضمن الباب الخامس المتعلّق بالّسلطة القضائيّة.

إضافة إلى الضبابيّة التي كانت تحيط بمصطلح "مجلس الّدولة" في القانون التّونسي، وقع 

مل بها مع المحكمة اإلداريّة كجزء من أمر مثير لالستغراب يعكس الّطريقة التي وقع التعا

مجلس الّدولة والقضاء اإلداري عموما، وهو اعتبار مجلس الّدولة مؤّسسة عموميّة تتمتّع 

، وليس مؤّسسة دستوريّة مستقلّة وذلك من خالل 1بالشخصيّة القانونيّة واالستقالل المالي

 .1972قانون الماليّة لسنة 

الف للّدستور فإنّه يعكس الخلفيّة التي كانت تتعامل بها فعالوة على أّن هذا القانون مخ

مع المحكمة اإلداريّة وهي إحكام القبضة عليها لتكون تابعة لإلدارة  آنذاك الّسلطة التنفيذيّة

حزب واحد على كّل الّسلط ليقع تمرير القوانين التي تخدم  مستغلّة في تلك الفترة هيمنة

 مصلحتها. 

س الّدولة كمؤّسسة عموميّة، كان من البديهي أن تفتقر المحكمة كنتيجة للتعامل مع مجل

مع الّطبيعة  يتالءماإلداريّة كجزء من مجلس الّدولة لالستقالليّة الماليّة باعتبار أّن ذلك ال 

 .2الدستوريّة للمجلس ويتنافر مع مقّومات االستقالليّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة

لتبعيّة  1973من قانون الماليّة لتصّرف سنة  18تكريس الفصل  ويتجلّى ذلك من خالل

إلحاق ميزانيتها ترتيبيا بميزانيّة الّدولة،  يا وماليا للوزارة األولى عبرالمحكمة اإلداريّة إدار

بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإسناد سلطة اإلذن بالقبض والّصرف إلى الوزير األّول ال إلى 

تصّرف في هذا المجال إالّ كسلطة مفّوضة بصريح الفقرة الثانية من رئيسها األّول الذي ال ي

 نفس الفصل.

قديم من  12أن كان الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة في ظّل الفصل  كنتيجة لذلك، وبعد

، هو الذي يتولّى التعّهد 1المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة 1972لسنة  67القانون عدد 

                                                           
 .1973المتعلّق بقانون المالّية لتصّرف سنة  27/12/1972المؤّرخ في  1972لسنة  87من القانون عدد  18الفصل   1
 جانفي      ,149 / 148ر القانونية عدد ندوة علمّية لجمعيّة القضاة التونسيين حول "االستقالل المالي واإلداري للّسلطة القضائيّة"،  مجلة األخبا 2
 .37ص , 2013  
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ا وتحرير الحّواالت في شأنها، وقع تجريده من هذه الصالحية بالمصاريف وتصفيته

، وفي 1973من قانون الماليّة لتصرف سنة  18وإسنادها إلى الوزير األّول بموجب الفصل 

بأن يتولّى مدير  238ذلك تعارض كلّي مع مجلّة المحاسبة العموميّة الذي يقتضي فصلها 

 مصاريفها.المؤّسسة العموميّة مهّمة آمر لمقابيضها و

كّل هذه التناقضات في مجال التنظيم المالي للمحكمة اإلداريّة أّدى إلى تبعيتها الكاملة 

التي أقّرت بحّق كّل  2للّسلطة التنفيذيّة وفي ذلك تعارض تام مع مقتضيات المعايير الدوليّة

 .3إنسان في التقاضي أمام محكمة مستقلّة ومحايدة

 23بتاريخ  2االستشاري للقضاة األوروبيين في رأيه عدد وعلى هذا األساس شّدد المجلس 

على أّن االستقالليّة الماليّة للقضاء تقتضي أن يكون له ميزانيّة ذاتيّة يقع  2001نوفمبر 

تحديدها من قبل مجلس أعلى منتخب وأن يكون مقدار الميزانيّة المذكورة كافيا بشكل يحقّق 

 .4ل البّت في النّزاعاتحسن سير العمل القضائي ويقلّص من آجا

وعلى خالف الّدستور الّسابق، اتّجه نحو تحقيق الحّد  2014في هذا اإلطار نتبيّن أّن دستور 

من متطلّبات المعايير الدوليّة الستقالل القضاء في خصوص ضمان االستقالليّة  األدنى

ر الجديد على أن من الّدستو 113اإلداريّة والماليّة، حيث نّصت الفقرة الثانية من الفصل 

ويناقشه أمام اللّجنة المختّصة بمجلس نّواب  جلس األعلى للقضاء مشروع ميزانيّته"يعّد الم

احترام على أّن "المجلس يضمن حسن سير القضاء و 114الّشعب"، كما نّص الفصل 

داريّة استقالله"، وهو ما من شأنه أن يساهم في تجاوز المحكمة اإلداريّة لتبعيتها الماليّة واإل

للوزارة األولى من خالل سهر المدير العام للوظيفة العموميّة بالوزارة األولى على تسيير 

 .5أعوان هذه المحكمة وأعضائها

                                                                                                                                                                                     
المتعّلق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون األساسي  1972المؤّرخ في أّول أوت  1972لسنة  67قديم من القانون عدد  12الفصل   1

 ألعضائها.
 .33، ص. 2013، جانفي 148/149ة األخبار القانونية عدد "االستقالليّة الماليّة للمحكمة اإلداريّة"، مجلّ  : محمد سليم المزوغي  2
 من الميثاق العالمي للحقوق المدنّية والسياسيّة. 14من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والفصل  10الفصل   3
 .33"االستقالليّة الماليّة للمحكمة اإلداريّة"، مقال سابق الذكر، ص.  : محمد سليم المزوغي  4
 .341"مبادئ القانون اإلداري التونسي"، مرجع سابق الذكر ص. : توفيق بوعشبة،  5
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الذي كان ينّص على  1959القضاء اإلداري لم يكن قضاء بأتّم معنى الكلمة في دستور 

، الذي أصبح 2014تور "المحكمة اإلداريّة" وال يستعمل مصطلح "قضاء إداري" خالفا لدس

 1959بعد أن كان مع  دستور من خالله القضاء اإلداري مدسترا في باب الّسلطة القضائيّة،

 عليه في باب مستقل عن باب الّسلطة القضائيّة وهو باب متعلّق بمجلس الّدولة. منصوص

لسائر القضاة، من تبعات ذلك تمتيع قضاة المحكمة اإلداريّة بضمانات االستقالليّة المكّرسة 

 1972لسنة  67خالفا للّسابق حيث كانت حتّى صفة القاضي محّل ارتباك في القانون عدد 

المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون األساسي  1972المؤّرخ في أّول أوت 

منه، كان يستعمل  36لم يستعمل القانون مصطلح قاضي إالّ في الفصل  إذألعضائها،

و المحكمة اإلداريّة" وهي مرجعيّة فرنسيّة باألساس تعكس التعامل مع قطاع مصطلح "عض

. كنتيجة لذلك وقع التعامل 1العدالة كمرفق عام تتكفّل الّدولة بتنظيمه وتشرف على تسييره

تنصيص  أنوضعية لن تدوم باعتبار وهي ة اإلداريين كموّظفين عموميين مع القضا

اإلداري كجزء من السلطة القضائية من شانه أن يساهم في الدستور الجديد على القضاء 

 إنهاء التبعية اإلدارية للقضاة اإلداريين) ب(

 

 

 :  تبعية اإلدارية للقضاة اإلداريينال إنهاء -ب

القضاة وتعيينهم في أنحاء العالم، ويمكن للمرء أن يميّز بشكل  الختيار ةم القائمظُ تتنّوع الن  

)حيث تقوم باالختيار الّسلطة التشريعيّة أو التنفيذيّة( مثلما هو عام التعيينات السياسيّة 

معمول به على سبيل المثال في فرنسا وتونس، والتعيينات بانتخابات شعبيّة مثلما هو 

معمول به على سبيل المثال في الواليات المتّحدة األمريكيّة وسويسرا والتعيينات الجماعيّة 

المتعّددة  واالختيار عن طريق المجالس القضائيّةفقط(،  ضاة)تقوم بها أجهزة مؤلّفة من الق

                                                           
ة بتونس، محمد الّطاهر الحمدي، "الوظيفة القضائّية"، مذّكرة لنيل شهادة الدراسات المعّمقة في القانون الخاص، كّلية الحقوق والعلوم السياسيّ   1

 .50، ص. 1995-1996
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التمثيل، أو مجموعة متنّوعة من النّظم المختلطة حيث يكون الجهاز الذي يرّشح من نوع 

)مجلس القضاء على سبيل المثال( والجهاز المكلّف بالتعيينات من طبيعة مختلفة )جهاز 

هذا التنّوع يعكس اختالف الّدول في أسلوب التعيين . 1التعيينات السياسيّة على سبيل المثال(

 .2الذي تراه محقّقا الستقالليّة القضاء

معايير ألّي طريقة من هذه الّطرق طبقا لل ما يهّمنا في هذا اإلطار هو تفضيل القانون الّدولي

 من ناحية، ومن ناحية أخرى ربطها بما يوجد في تونس، وكّل ذلك الدوليّة الستقالل القضاء

 بطبيعة الحال في عالقة مباشرة بطريقة انتداب أو تسمية القضاة اإلداريين.

بحقوق اإلنسان والمقّرر  في هذا الّصدد، أعربت لجنة مناهضة التعذيب واللّجنة المعنيّة

الخاص لألمم المتّحدة في عّدة تقارير عن البعثات القطريّة عن القلق من أن يكون للّسلطة 

ل في اختيار القضاة وتعيينهم، بالنّظر إلى الخطر الذي تنطوي عليه هذه التنفيذيّة قول الفص

 .3البنية فيما يتعلّق بحماية حقوق األفراد أمام الّدولة

من هنا نتبيّن أّن التدّخل المباشر للّسلطة التنفيذيّة في اختيار وتعيين القضاة ال يتماشى مع 

د وقع اعتماد هذه الطريقة في القانون ورغم ذلك فق الستقالل القضاء المعايير الدوليّة

التّونسي فيما يخّص القضاة اإلداريين سواء تعلّق األمر بالّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة أو 

 بباقي أعضاء المحكمة.

على مستوى الّرئاسة األولى للمحكمة اإلداريّة، تمثّل هذه المؤّسسة أصدق تعبير على 

و بصورة نسبيّة( والتبعيّة بين االستقالليّة الوظيفيّة )ولي الوضع المتأرجح للقضاء اإلدار

. حيث يخضع تعيين  4العضويّة لإلدارة، بما يجعله قريبا من اإلدارة حاميا المتيازاتها

جديد من  14الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة للّسلطة التقديريّة لإلدارة إذ ينّص الفصل 

اإلداريّة على أن "يتّم تعيين الّرئيس األّول بمقتضى أمر القانون األساسي المتعلّق بالمحكمة 

يصدر باقتراح من الوزير األّول من بين سامي موّظفي الّدولة أو من بين أعضاء المحكمة 

                                                           
 .8، ص. 2009,مارس  A/HRC,24 / 11/ 41متّحدة، "تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامينالجمعيّة العاّمة لألمم ال  1
سليمان محمد الطماوي، "الّسلط الثالث في الدساتير العربيّة المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي"، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين   2

 .329، ص. 1986، 5شمس، الطبعة 
 .9الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة، تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، تقرير سابق الذكر، ص.   3

4 Jenayeh (R.), « Le sursis à exécution des décisions administratives », RTD, 1977, p. 59. 
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وهو ما يعكس الّسلطة التقديريّة التي تتمتّع بها الّسلطة السياسيّة في مجال اختيار  1اإلداريّة"

 .2لّرئاسة األولى للمحكمةمن تراه وحدها مناسبا لمنصب ا

فيها قدر في هذا اإلطار يمكن تعريف الموّظف الّسامي بأنّه كّل عون عمومي يقوم بوظائف 

، هذه الّطريقة تمتّد حتّى للمّدة التي سيبقى 3من النّفوذ والتوجيه، ويقع تعيينه بطريقة تقديريّة

لمحكمة، كنتيجة لذلك سلطة فيها الموّظف الّسامي أو عضو المحكمة اإلداريّة في رئاسة ا

مطلقة للّسلطة التي تولّت أمر التعيين، تُتيح لها عزل الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة في أّي 

حكمة وقت تشاء وهو ما حدث بالفعل في عّدة مناسبات، آخرها عزل الّرئيسة األولى للم

جهة، والستقالليّة المحكمة  ، وكّل ذلك يبرز الّطابع الهش لخّطة الّرئيس األّول مناإلداريّة

، ويتعارض مع الوظيفة القضائيّة التي تفترض في صاحبها حّد 4اإلداريّة من جهة أخرى

أدنى من االستقرار عمال بمبدأ عدم القابليّة للعزل، خاّصة وأّن خّطة الّرئيس األّول خّطة 

محكمة اإلداريّة، به في تسيير شؤون وأعمال اليضطلع  حّساسة نظرا للّدور الّرئيسي الذي

لذلك فإّن أكبر خطر يهّددها هو تسييسها لغاية خدمة مآرب الّسلطة السياسيّة وهو ما يجعل 

المكلّف بالخّطة تحت الّضغط والّرقابة من قبل الجهة التي عيّنته والمقصود هنا الّسلطة 

 ي هذا الّصدد، مّما يتعارض مع المعايير الدوليّة الستقالل القضاء حيث أوصى ف5التنفيذيّة

الّصادر عن المقّرر الخاص أن  2009التقرير الّسنوي للجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة لسنة 

 .6يقوم قضاة أّي محكمة معيّنة بتعيين رئيس المحكمة الخاص بهم

، نتبيّن تبعيّة الرئاسة األولى للمحكمة اإلداريّة للّسلطة التنفيذيّة، تبعيّة تمتّد من خالل ما تقّدم

وفي ذلك حّد  أيضا ألعضاء هذه المحكمة من خالل انسحاب آليّة التعيين على كّل األعضاء

 من استقالليّة المحكمة اإلداريّة تجاه اإلدارة وهو ما ال يتماشى مع مقّومات المحاكمة العادلة

                                                           
 .2001جويلية  24المؤّرخ في  2001لسنة  78كما تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد   1

2 Driss (A.), « Le premier président du tribunal administratif », colloque sur la réforme de la justice 
administrative, du 6 – 7 décembre 1996, Tunis, 1999, p. 86. 

"الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة"، مذّكرة لنيل شهادة الّدراسات المعّمقة في الحقوق )قانون عام(، كلّية الحقوق والعلوم  : بن خليفةعبد الرّزاق   3

 .10، ص. 1994السياسيّة بتونس، 
4 Midoun (M.) : « Le Tribunal Administratif Tunisien, attributions, personnels et organisation », l’œuvre 
jurisprudentielle du Tribunal administratif (collectif), C.E.R.P. 1990, p. 103. 

 ,"األسس الّدستوريّة للقضاء اإلداري في تونس" مذّكرة لنيل شهادة الماجستير بحث في القانون العام،كلية الحقوق بسوسة : عالء الّدين شعباني  5
 .، 68، ص. 2013/2014الّسنة الجامعّية 

 .50 – 48، الفقرات 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   6
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طبقا للمعايير الدوليّة التي تفترض وجود محكمة مستقلّة عن طرفي النّزاع وهي استقالليّة 

ي أمّس الحاجة إليها المتقاضي خاّصة وأنّه يقف أمام طرف في النّزاع أقوى منه بكثير ف

 على الورق أال وهو اإلدارة بما تتمتّع به من امتيازات الّسلطة العاّمة.

غير أّن الواقع يبرز عكس ذلك، على األقّل على المستوى العضوي أو الهيكلي حيث يخضع 

المستشارون المساعدون أو المستشارون إلى آليّة التعيين  أعضاء المحكمة اإلداريّة سواء

 عن طريق أمر.

ألعضاء المحكمة اإلداريّة  جديد من القانون األساسي 19في هذا اإلطار، ينّص الفصل 

على أن "يتّم تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير األّول 

  :يليوعرض من الّرئيس األّول كما 

عن طريق التسمية المباشرة من بين خّريجي المرحلة العليا للمدرسة القوميّة لإلدارة  -أ

 الحاملين لألستاذيّة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها.

عن طريق مناظرة تنّظم بقرار من الوزير األّول وتتضّمن دراسة شهادات وأشغال  -ب

 : وملفّات المترّشحين ومناقشة مع أعضاء اللّجنة وتفتح 

للمترّشحين الحاملين لشهادة الّدراسات المعّمقة في القانون العام أو لشهادة معادلة  (1

 لها مع األستاذيّة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها.

وز سنّهم خمسا وثالثين سنة في تاريخ فتح ااألعوان من الّصنف "أ" الذين ال يتج (2

معادلة لها وال تقّل أقدميتهم  المناظرة والحاملين لألستاذيّة في الحقوق أو لشهادة

 عن خمس سنوات عمال مدنيا فعليا في هذا الّصنف.".

 3المؤّرخ في  1996لسنة  40بالقانون األساسي عدد  هذا الفصل الجديد كما تّم تنقيحه

أتاح ألّول مّرة فرصة االنتداب خارج إطار المدرسة القوميّة لإلدارة وهي  1996جوان 
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التي ستقاضي اإلدارة  من الحضور المكثّف لإلداريين داخل الهيئات طريقة ستمّكن من الحدّ 

 .1إضافة إلى كونها تضمن استقالليّة أعضاء المحكمة اإلداريّة وكفاءتهم

)جديد( من القانون األساسي ألعضاء  17المستشارين فقد نّص الفصل  أّما فيما يخصّ 

تضى أمر يصدر باقتراح من الوزير المحكمة اإلداريّة على أن "يتّم تعيين المستشارين بمق

 األّول:األّول وعرض من الّرئيس 

قّضوا أكثر من ستّة أعوام عمل في هذه الّرتبة  الذين بين المستشارين المساعدينمن  (1

مّمن تّم إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة 

 وتُنشر بالّرائد الّرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

عن طريق مناظرة تنّظم بقرار من الوزير األّول وتتضّمن شهادات وأشغال وملفّات  (2

 ومناقشة مع أعضاء اللّجنة.المترّشحين 

" الحاملين لألستاذيّة في 1-تُفتح هذه المناظرة للموّظفين من صنف "أ"، الّصنف الفرعي "أو

الحقوق أو شهادة معادلة لها والذين قّضوا أكثر من سبعة أعوام عمل مدني فعلي في هذا 

 الّصنف الفرعي.

عامل الّدولة مع القضاء اإلداري من خالل ما تقّدم، أهّم استنتاج يمكن الخروج به هو ت

كمرفق عام وليس كسلطة وبالتّالي التعامل مع القضاة اإلداريين كموّظفين عموميين وهو 

مشكل يتعلّق بالّسلطة القضائيّة ككّل التي كانت تتّسم بالغموض والتدهور، بحيث كان 

ر الّسلطة يصعب اعتبارها كسلطة وإنّما مجّرد سلطة مضاّدة يمارسها القضاة في إطا

، أو 4، أو هيئة خاّصة صلب التنظيم اإلداري للّدولة3، أو مجّرد مرفق عام للّدولة2التنفيذيّة

                                                           
1 Chikhaoui (L.) : « Les critères d’évaluation de la justice administrative », colloque sur la réforme de la justice 
administrative, 6-7 décembre 1996, p. 132. 
2 Jamel Ajroud : « Etat de droit et indépendance de la justice », in constitution et Etat de droit, actes du 
colloque de commémoration du cinquantième de la promulgation de la constitution tunisienne du 1er juin 
1959, organisé par la faculté de droit de Sfax et l’association tunisienne de droit constitutionnel à Sfax le 6 et le 
7 février 2009. 
3 Mohamed Salah Ben Aïssa : « La compétence exclusive du Conseil Supérieur de la magistrature en matière 
disciplinaire : quand le Conseil constitutionnel brise la jurisprudence du Tribunal administratif », mélanges en 
hommage à Dali Jazi, Tunis, C.P.U., 2010, p. 169. 
4 Néji Baccouche : « La protection de l’autorité publique dans le code pénal Tunisien », Tunis, C.R.E.A., 1986,     
p. 85. 
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، وذلك يعود خاّصة لرداءة 1بمثابة إدارة تحكم بمقتضى إجراءات ونتائج خاّصة ال أكثر

الذي  66خاّصة الفصل  1959األحكام الدستوريّة المتعلّقة بالّسلطة القضائيّة طبقا لدستور 

نّص على أّن "تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهوريّة بمقتضى ترشيح من المجلس 

األعلى للقضاء وكيفيّة انتدابهم يضبطها القانون، وعليه فإّن استقالليّة الّسلطة القضائيّة قد تّم 

ة القضاة، اإلخالل بها من خالل تدّخل الّسلطة التنفيذيّة ممثّلة في رئيس الجمهوريّة في تسمي

 .2في حين بقي دور المجلس دورا شكليا ينحصر في مجّرد اقتراح أسماء القضاة"

، فإّن الفصل الجديد يُعّد 2014من دستور  106إذا ما وقعت مقارنة هذا الفصل بالفصل 

على رأي مطابق من  "يُسّمى القُضاة بأمر رئاسي بناء حيث ينّص على إضافة نوعيّة 

"، خاّصة إذا ما علمنا أّن الّرأي المطابق يعتبر األكثر قيمة قانونيّة المجلس األعلى للقضاء

المجلس األعلى للقضاء  ا لطابعه اإللزامي وبالتّالي سيحضمن بين اآلراء األخرى، نظر

 بالّدور الّرئيسي فيما يخّص تسمية القضاة.

ع رئيس "يُسّمى القضاة الّسامون بأمر رئاسي بالتشاور م على كما ينّص نفس الفصل

 ."الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس األعلى للقضاء

من الّدستور الّسابق هي مصطلح  66اإلضافة التي جاء بها الفصل الجديد مقارنة بالفصل 

"حصري"، الذي يفيد أّن قائمة القضاة الّسامين ال يمكن إعدادها إالّ من قبل المجلس األعلى 

 ككّل سيقتصر على التسمية.مهوريّة والّسلطة التنفيذيّة وبالتّالي دور رئيس الج للقضاء

أقّر بالقضاء اإلداري كجهاز قضائي مدستر في  2014في هذا اإلطار وباعتبار أّن دستور 

باب الّسلطة القضائيّة، فإّن هذه األحكام تنسحب عليه، وهو ما سيساهم في إنهاء التبعيّة 

لمعاملتهم كموّظفين عموميين وليس كقضاة بكّل ما تحمله اإلداريّة للقضاة اإلداريين نتيجة 

الكلمة من معنى، وفي ذلك تدعيم لالستقالليّة الهيكليّة للقضاء اإلداري التي كانت منقوصة 

 نتيجة االرتباط العضوي بين المحكمة اإلداريّة من جهة واإلدارة من جهة أخرى.

                                                           
1 Yadh Ben Achour : « Pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif », RTD, 2/1977, p. 48. 

 .103لقضاء اليوم"، مقال سابق الذّكر، ص. "استقالليّة ا : رياض الجمل  2
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ستقالليّة القضاء على ا 2014ور ع تجاوزه في المستقبل نظرا لتنصيص دستارتباط سيق

 اإلداري كجهاز قضائي )الفقرة الثانية(.

 استقالليّة القضاء اإلداري كجهاز قضائيعلى  الدستور تنصيص : الفقرة الثانية

على أّن "القضاء سلطة مستقلّة" وباعتبار أّن القضاء اإلداري أصبح  2014نّص دستور 

تّالي جزء ال يتجّزأ منها، فإّن أحكام االستقالليّة وبال الّسلطة القضائيّة مدسترا ضمن باب

 .لمرتبطة بهذه الّسلطة تنطبق عليهالمنصوص عليها في الّدستور وا

في هذا اإلطار وجب اإلشارة إلى أّن استقالل القضاء كمبدأ تفّرع عن مبدأ آخر أال وهو 

ية يمكن أن نتبيّنها من مبدأ الفصل بين الّسلط الذي يعتبر من أهّم المبادئ الدستوريّة، أهمّ 

خالل إعالن جّل األنظمة السياسيّة في العالم عن هذا المبدأ في دساتيرها، فال يكاد يخلو منه 

 .1دستور

 1990فعلى سبيل المثال، نّصت الفقرة )هـ( في مقّدمة الّدستور اللّبناني التي أضيفت سنة 

عتبر األساس الذي يقوم عليه نظام على أّن مبدأ الفصل بين الّسلطات وتوازنها وتعاونها يُ 

على "تأسيس نظام  2014، كما نّصت توطئة الّدستور التّونسي لسنة 2الحكم في لبنان

جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنيّة الّسيادة فيها للّشعب عبر التداول الّسلمي 

 ت والتوازن بينها".على الحكم بواسطة االنتخابات الحّرة، وعلى مبدأ الفصل بين الّسلطا

المندرج  145وتتدّعم القيمة الدستوريّة لهذا المبدأ بتنصيص الّدستور التّونسي صلب الفصل 

جزء ال يتجّزأ  ضمن الباب التّاسع المتعلّق باألحكام الختاميّة على أّن "توطئة هذا الّدستور

 منه".

هذه القيمة تعكس أهّمية مبدأ الفصل بين الّسلط في النّظام الّدستوري، أهّمية يمكن أن نتبيّنها 

 من خالل دراسة األسس التّاريخيّة للمبدأ )أ( أو من خالل دراسة مفهومه )ب(.سواء 

                                                           
1 Lepaulle Pierre : « La justice lenteur de la justice », préface de Mr. Le Bâtonnier Fernand, Payen, Paris – Payot, 
France 1934, p. 49 et 51. 

 .11، ص. 2002، كانون الثاني يناير 8"مدى استقالليّة القضاء في لبنان"، مجلّة الّدراسات القانونيّة، العدد  : عبد الغني بسيوني عبد ّللاّ   2
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 :  األسس التاريخيّة لمبدأ الفصل بين السّلط -أ

" على الّرغم من اقتران المبدأ باسمه، فقد مبدأ الفصل بين الّسلط ليس من ابتداع "مونتسكيو

، كما سبق لمفّكرين وفقهاء عديدين أن مّهدوا الّسبيل إليه، سبق لـ"جون لوك" أن دعا إليه

ومن أشهر هؤالء أرسطو في العصور القديمة الذي دعا إلى تقسيم وظائف الّدولة وفقا 

المداولة ويعني بها الّسلطة لطبيعتها القانونيّة حيث يرى أّن للّدولة وظائف ثالث هي 

أّما  ,الة ويعني بها الّسلطة القضائيّةالتشريعيّة، واألمر ويعني به الّسلطة التنفيذيّة والعد

، في إصدار القوانين وتولّي أمور الحرب كما ذهب أرسطو، الّسلطة التشريعيّة فتختصّ 

رة األموال واإلشراف والّسلم وعقد المعاهدات والتصديق على أحكام اإلعدام وتقرير مصاد

 على حسن سير األعمال في الّدولة. 

أّما الّسلطة التنفيذيّة فتختّص في تنفيذ القوانين وأّما الّسلطة القضائيّة فتختّص في الفصل في 

ومن ذلك يتّضح أّن أرسطو كان ينظر إلى الوظيفة التشريعيّة نظرة  1الخصومات والجرائم

 ن فقد خّصها بمهام عديدة ومتشعّبة.أوسع من النّظرة الّسائدة لها اآل

هو أّن دعوة أرسطو إلى تقسيم وظائف الّدولة وفقا لطبيعتها  ما يهّمنا في هذا اإلطار

القانونيّة قد أسهمت في التمهيد لفكرة الفصل بين الّسلطات على أساس أّن مثل هذا الفصل ال 

 .يمكن إقامته من غير تقسيم وظائف الّدولة القانونيّة

يمكن القول أّن وضع اللّبنات األولى لمبدأ الفصل بين الّسلط يعود إلى العصور القديمة  لذلك

أغلب فقهاء العصر الحديث  بنىيقيّة، على أساس هذه اللّبنات وتحديدا الحقبة اإلغر

 نظرياتهم في الفصل بين الّسلطات.

ّول وأبرز في هذا اإلطار، تعتبر نظريّة "جون لوك" في الفصل بين الّسلطات من أ

في العصر الحديث وذلك في مؤلّفه عن  النظريات التي تطّرقت لمبدأ الفصل بين الّسلط

، فإذا كان أرسطو قد دعا إلى تقسيم وظائف 16902"الحكومة المدنيّة" الذي صدر سنة 

                                                           
1 Geerge H. Sabine, « A history of political theory », Harrp & Coltd, London, 1969, p. 112. 
2 Chevallier : « L’élaboration du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration 
active », L.G.D.J., 1970, p. 139. 
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الّدولة دون أن يدعو إلى الفصل بين الهيئات التي تمارسها، فإّن "لوك" دعا إلى الفكرتين 

ثّم فإنّه يُعتبر رائدا من رّواد مبدأ الفصل بين الّسلطات، فقد ذهب "لوك" إلى أّن  معا ومن

أّي نظام من نُظم الحكم البّد أن تقوم فيه سلطتان، سلطة تضع القوانين وسلطة تتولّى 

 تنفيذها، مع ضرورة قيام سلطة ثالثة تتولّى إدارة الشؤون الخارجيّة وأمور الحرب والّسلم.

فإّن "لوك" يرى ضرورة قيام ثالث سلطات في الّدولة، الّسلطة التشريعيّة نتيجة لذلك 

سّن القوانين، أّما الّسلطة الثانية فهي الّسلطة التنفيذيّة وتتولّى وضع القوانين التي  وتتولّى

تضعها الّسلطة التشريعيّة موضع التطبيق، أّما الّسلطة الثالثة فيسّميها "لوك" الّسلطة 

و التعاهديّة، وتتولّى إدارة أمور الحرب والّسلم وسائر العالقات الخارجيّة وتكون االتّحاديّة أ

 .1مرتبطة بالّسلطة التنفيذيّة

وبالتّالي حسب هذه النظريّة ال وجود لسلطة ثالثة مهّمتها الفصل في النّزاعات وهي الّسلطة 

يّة والّسلطة التنفيذيّة على وجود سلطتين أساسيتين هما الّسلطة التشريع القضائيّة بل انبنت

 مع وجوب الفصل بين هاتين الّسلطتين.

من خالل ما تقّدم نتبيّن أّن لمبدأ الفصل بين الّسلط جذور تاريخيّة عميقة )منذ العصور 

لتي بقيت إلى القديمة(، غير أّن ذلك ال يمنع القول بأّن األهّمية الكبرى التي اكتسبها المبدأ وا

المفّكر الفرنسي مونتسكيو من خالل كتابه "روح القوانين" الذي  يومنا هذا قد ساهم فيها

 م. 1748صدر سنة 

عبر هذا الكتاب قّدم مونتسكيو نظريّته المتعلّقة بالفصل بين الّسلط والتي وجدت رواجا 

أن  فكريا وسياسيا كبيرا، حيث يرى أّن الغاية األساسيّة ألّي نظام من نظم الحكم ينبغي

تكون تحقيق الحّرية، لكّن الحّرية كما يرى مونتسكيو ال يمكن تحقيقها في نظام حكم تكون 

أو هيئة واحدة حتّى وإن كانت تلك الهيئة منتخبة من  فيه الّسلطات مترّكزة في يد فرد واحد

قبل الّشعب، بل يمكن تحقيق الحّرية إذا وّزعت وظائف الّدولة على هيئات مختلفة بحيث 

 كّل منها دون استبداد األخرى وتكون رقيبة عليها. تحول

                                                           
1 A.C. Kapoor, « Principles of political science », Delhi, 1967, p. 376. 
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ولتحقيق ذلك، يرى مونتسكيو أّن وظائف الّدولة ينبغي أن توّزع على سلطات ثالث هي 

الّسلطة التشريعيّة والّسلطة التنفيذيّة والّسلطة القضائيّة، كما يمكن الفصل بين تلك 

، ومن ذلك يتّضح أّن مونتسكيو ينظر إلى سلطة القضاء على أنّها سلطة مستقلّة 1الّسلطات

من الوظيفة التنفيذيّة على رأي بعض  اءالقضاء جزعلى خالف "لوك" الذي يعتبر وظيفة 

، غير أّن اإلشكال ارتبط 3، أو جزء من الوظيفة التشريعيّة على رأي البعض اآلخر2الفقهاء

 يه لمبدأ الفصل بين الّسلط )ب(.بالمفهوم الذي وقع تبنّ 

 :  مفهوم مبدأ الفصل بين السّلط  -ب

يتجّسد من خالل "فكرة الفصل مفهوم تقليدي  الّسلطات:وقع تبنّي مفهومين لمبدأ الفصل بين 

 المطلق" ومفهوم حديث يتجّسد من خالل "فكرة الفصل النّسبي".

لحقبة التي أعقبت الثورة الفرنسيّة فيما يتعلّق بفكرة الفصل المطلق، سادت هذه الفكرة في ا

مباشرة، فقد ذهب رجال تلك الثورة ومن عاصرهم من الفقهاء إلى أّن الوظائف التي 

تمارسها الهيئات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة في الّدولة ليست مجّرد اختصاصات 

جانب من  صادرة من سلطة واحدة هي سلطة الّدولة، بل هي وظائف يعبّر كّل منها عن

، فاألّمة عندما تختار أعضاء الّسلطة التشريعيّة فإنّها تخّصهم 4جوانب السيادة في الّدولة

دون غيرهم بممارسة الوظيفة التشريعيّة، واألّمة عندما تختار أعضاء الّسلطة التنفيذيّة فإنّها 

 .5لطة القضائيّةبمباشرة الوظيفة التنفيذيّة وكذا الحال فيما يتعلّق بالسّ  تخّصهم دون سواهم

عليه، فإّن كّل هيئة من الهيئات الثالث إنّما جرى اختيارها من قبل األّمة لممارسة  ابناء

وظيفة معيّنة هي تلك التي تتّفق مع طبيعتها. ولّما كان األمر كذلك، فإنّه ال يجوز أليّة هيئة 

بذلك تقّدم نفسها ، إذ أنّها 6من تلك الهيئات أن تمارس وظيفة هي من اختصاص هيئة أخرى

                                                           
1 Carré de Malberg : « Théorie générale de l’Etat », T. II, Paris, 1920, p. 3. 

 .166، ص. 1967ول الفكر السياسي"، دار النّهضة العربّية، القاهرة ثروت بدوي، "أص  2

  محمود محمد حافظ3 , "الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري". دار النهضة العربية القاهرة 1976.ص170. 
4 G. Burdeau : « Droit constitutionnel et institutions politiques », Paris, 1958, p. 112. 

 .334-333، ص. 1973ثروت بدوي، "النّظم السياسيّة"، دار النهضة العربية القاهرة   5
6 Burdeau, op. cit., p. 112. 
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في أمور تخرج عن نطاق وظيفتها وتأتي بأعمال ال تتّفق مع إرادة األّمة التي اختارت 

 .1أعضاء كّل سلطة من الّسلطات الثالث لممارسة مهّمة معيّنة دون سواها من المهّمات

ة ال تمثّل وحد أّما فيما يتعلّق بفكرة الفصل النّسبي فهي تقوم على أساس أّن سلطة الّدولة

تتجّزأ، غير أّن للّدولة وظائف ثالث هي الوظيفة التشريعيّة والوظيفة التنفيذيّة والوظيفة 

القضائيّة، وهذه الوظائف الثالث يجب أن توّزع على هيئات ثالث بحيث تكون هناك هيئة 

تختّص بممارسة التشريع وهيئة تختّص بممارسة أمور التنفيذ وهيئة تباشر الوظيفة 

غير أّن تلك الهيئات عندما تباشر تلك الوظائف ال تباشرها باعتبارها سلطات القضائيّة، 

منفصلة يمثّل كّل منها جانبا من جوانب السيادة، بل باعتبارها مجموعة من االختصاصات 

، وهذه االختصاصات ال يمكن الفصل بينها فصال 2تصدر من سلطة واحدة هي سلطة الّدولة

 مطلقا لسببين : 

لّصالح العام، ت جميعا إنّما تمارس ألجل تحقيق ااألّول فهو أّن هذه االختصاصا أّما الّسبب

وبناء عليه فإنّه يجب أن يقوم تعاون وتنسيق بين الهيئات التي تباشرها وذلك ألجل تحقيق 

 تلك الغاية. 

أّما الّسبب الثاني فهو أّن هذه االختصاصات يتداخل بعضها مع البعض اآلخر لدرجة ال 

الفصل بينها فصال مطلقا، وبناء عليه فإنّه يجب أن تكون هناك درجة معيّنة من تسمح ب

، شريطة أالّ تؤّدي تلك المشاركة إلى 3المشاركة في ممارستها بين الهيئات العاّمة المختلفة

 إلغاء الفواصل القائمة بينها أو تركيز الّسلطة في يد واحدة منها.

وقع ذلك على  تونس ألّي من هذين المفهومين وما في هذا اإلطار، ما يهّمنا هو تبنّي

 سلطة ؟ك استقالليّة القضاء

في هذا الّصدد وبالنّظر إلى مناقشات المجلس القومي التأسيسي، كانت نيّة الّسلطة التأسيسيّة 

واضحة في منح الّسلطة التنفيذيّة أولويّة مقارنة بالّسلطة التشريعيّة،  1956األصليّة لسنة 

                                                           
 .334ثروت بدوي، "النظم السياسية"،مرجع سابق الذكر ص.   1
 .335روت بدوي، "النّظم السياسيّة"، مرجع سابق الذكر، ص. ث  2

3 Michel Troper : « La séparations des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française », Paris, 1980, pp. 12 – 
13. 
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التجارب األخرى  إتباعّسر على أساس طبيعة مرحلة بناء الّدولة وتجنّب وكان ذلك يف

 .1الفاشلة التي تبنّت النّظام البرلماني كالجمهوريّة الثالثة والّرابعة في فرنسا

ذلك أّن رئيس الجمهوريّة آنذاك الحبيب بورقيبة وفي خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد 

بكّل وضوح "وإذا وجدتم في هذا الّدستور نفوذ قال  1959جوان  1المصادقة على دستور 

الّرئيس كبيرا وقويا فذلك ال حبّا في النّفوذ وال رغبة من الّرئيس في الجبروت والّصولة وال 

رغبة من الحكومة في تضخيم ما لها من الصالحيات خوفا من الّشعب، وإنّما اخترنا ذلك 

ظام البرلماني من خطر عشناه و رأيناه األنظمة ومعرفة ما في الن بعد المقايسة بين جميع

بفرنسا عندما كان األمر  ي آلت إليه  الجمهورية  الثالثة والجمهورية الرابعةبأعيننا كالذ

راجعا إلى اعتبار الحكومة نائبة عن البرلمان ومسؤولة لديه وأعطينا الحرية للحكومة  

 .2لإلقدام   على المشاريع  واإلصالحات الضرورية ومنع الشلل والعجز والفوضى

عود إلى بأن السلطة الحقيقية في الدولة تالتأسيسية األصلية كانت تعتبر  يفهم إذن أّن السلطة

جهة من المؤسساتي  كّمل للمشهدإالّ كمُ السلطة التنفيذية وما وجود السلطة التشريعية 

والتوجهات   لتي من شأنها تجسيد االختياراتدستوريا لسن القوانين اوكسلطة مؤهلة 

 .نفيذيةتالتي تضبطها السلطة ال الكبرى

فصل بين   السلط  علىى المقاربىة            من الطبيعي أن يؤثر هذا المفهوم  التأسيسي  لفكرة اللذلك 

"السىىىلطة القضىىىائية" ذلىىىك  أّن    السىىىلطة التأسيسىىىي تجىىىاه   التىىىي تبناهىىىا المجلىىىس  القىىىومي

"كهيئىة قضىائية "ال   لقضاء كسلطة   قائمة  بذاتها  بلظر إلى  اتنة لم  تكن التأسيسية األصلي

نتبىىىىيّن  إذن  أّن   المفهىىىىوم                              مىىىىن خىىىىالل  ذلىىىىك  3تنفصىىىىل  كليىىىىا  عىىىىن السىىىىلطة  التنفيذيىىىىة

لط   فىي الفصىل  بىين  الّسىفي إطار مفهىوم  عىام  لفكىرة   يندرج التأسيسي للوظيفة القضائية

علىى إعطىاء ة  اعتبىارات  سىياقية   وظرفيىة تبعىا  لعىدّ  التىي  تقىوم االسىتقاللس  مىا بعىد تون

ين السىىلط زن  بىىالتنفيذية،أولويىىة  أدت  إلىىى  اإلخىىالل بىىالتوااألولويىىة   الواضىىحة   للسىىلطة 

ة  وعلىى القضىاء عيّ يعلىى السىلطة التشىردولىة  مىن خىالل هيمنىة  السىلطة التنفيذيىة للالثالث  

                                                           
 .2011، 96، ص. 21، عدد "استقالليّة القضاء في تونس"، األحداث القانونّية التونسيّة : عبد السالم الفطناسي  1

  مناقشات المجلس القومي التأسيسي، المجلّد الثاني ، تونس، مركز البحوث  والدراسات البرلمانية،  2009 ،  ص  2.351 
17: pouvoir  n° 16   p.p. la  justice, histoire d’un pouvoir refusé in : « J.Foyer 3  
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السىلطة   أنّىه مرفىق عىام تىدير شىؤونه يومنا   هذا  على أساس حدّ ذي يقع التعامل معه إلى  ال

 التنفيذية.

لىى القضىاء  اإلداري  ما ينطبىق  أيضىا عو وه  من استقاللية القضاء ى الحدّ كل ذلك  أدى  إل

 للسلطة التنفيذية. الذي عانى من تبعيته

النظىري وذلىك  مىن خىالل اوزها  على األقل  علىى المسىتوى  اإلشكاليات  وقع  تجكل هذه  

الل للقضىاء مىىن خىى االعتبىىارالىىذي أعىاد    2014الجديىىد للجمهوريىة التونسىىية لسىنة الدسىتور 

ن القضىاء اإلداري أصىبح  أوباعتبىار  1 102 التنصيص عليه كسلطة مستقلة  صىلب الفصىل

باسىتقالليته كجهىاز قضىائي   اريدسىتو اجزء من هذه السلطة المسىتقلة فىإّن  ذلىك يعتبىر إقىرار

 الدولىة التونسىية   مىن تبعيتىه للسىلطة التنفيذيىة  التىي عانىت وهو ما سيفسح  المجىال  لتخلصىه

يقتضىي توازنىا  علىى لسياسي  للدولة لط باعتبار أن توازن النظام اباقي السّ ها على من هيمنت

 مستوى السلط المكونة له.

ود الفضل في ويع اإلداري القضاء التي أصبح يحتلها نتبيّن المكانة المرموقة في هذا السياق 

إدراجىه مىن خىالل  إلقرار به كجهاز قضىائي مسىتقل،الم يكتفي ب الذي 2014ذلك إلى دستور

مركزيىة القضىاء لالتكريسىه  تأسيس لهذا الجهاز عبىربل قام بال ضمن باب السلطة القضائية،

 الثاني(. اإلداري )المبحث

 القضاء اإلداريالمبحث الثاني: تكريس المركزية 

القضىىاء اإلداري مىىن الناحيىىة التنظيميىىة ذلىىك اء التىىي كانىىت )والزالىىت( تثىىار إز المآخىىذمىىن   

الدولىة التونسىىية،  األمىىر تىىراب محكمىىة إداريىة واحىىدة بالنسىىبة لكامىل  المتعلىىق بوجىودالمأخىذ 

.  2والمحكمىة اإلداريىة ير القاطنين بالعاصمة أو بجوارهاغلذي يحدث تباعدا بين المتقاضين ا

ئاسي " مشىكلة عتبارها " محكمة  فيدرالية  ذات  نظام شبه  رواألمر  الذي  أدى بالبعض ال

                                                           
 سلطة  مستقلة  تضمن إقامة  العدل وعلوية  الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات"."القضاء   2014من دستور  102الفصل  1
أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم اإلدارية   , "، التقرير التمهيدي1996جوان   3توفيق بوعشية: " القضاء اإلداري بعد إصالحات   2

. منشورات مركز البحوث و الدراسات اإلدارية تونس 2001أفريل    13و  12جتماعية  بتونس يومي  بكلية العلوم القانونية والسياسية واال

 . 9.ص 2002
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هذا التكييف مىن خىالل تأسىيس المشىّرع  م صحةوتتدعّ " 1من نوع خاص ضائيابذلك هرما  ق

بالعاصمة سىواء تعلىق ذلىك  داري في إطار هيكل واحد  متمركز التونسي لهرمية القضاء اإل

بإحداث دوائر ابتدائية أو استئنافية داخل المحكمىة اإلداريىة. ممىا يجعلىه هىرم  قضىائي  علىى 

للمحكمىة اإلداريىة  فىي السىابق كىان فىي  تنظيم مركزي اختيار شير أن ون 2الطريقة التونسية

توجهىات سىتتغير مىن هىذه  3سياسىية والتوجهىات الكبىرى  للىبالد التونسىيةالتصورات الإطار 

ينص على "تلتزم الدولىة بىدعم الالمركزيىة  2014من دستور  14الفصل  أنالناحية باعتبار 

 ة الدولة".ها بكامل التراب الوطني في إطار وحدو اعتماد

كنتيجة لهذه  المركزية المفرطة  لم يكن باإلمكان الحديث عن هرم  قضاء   إداري متكامىل  

الىذي    2014دسىتور   وهو مىا سىاهم فىي الحىّد  مىن اسىتقالليته  وذلىك  إلىى حىدود  صىدور

للقضاء  اإلداري على  المسىتوى  الهيكلىي مىن خىالل تكىريس ال مركزيىة هىذا  عتبارأعاد اال

 .)فقرة ثانية( أثارعنها عّدة سيترتب  أولى( )فقرة ذلك من خالل عّدة مظاهر ويتجلىّ  الجهاز

 

 كزية القضاء اإلداريال مر مظاهر تكريس:  الفقرة األولى

لجهىاز قضىاء إداري متكامىل البنيىان   2014تتجلى هذه المظاهر من خالل تأسىيس دسىتور  

، سىا فرن مبىدأ ازدواجيىة القضىاء بمىا فىي ذلىكالدول التي تتبنىى  متفوقا بذلك على كل دساتير

لمحكمىة  إداريىة  4 2014مىن دسىتور 116ويمكن أن نتبيّن  ذلىك مىن خىالل تأسىيس الفصىل 

 ابتدائية  )ج(. )ب( ومحاكم إدارية استئنافيةعليا )أ( ولمحاكم إدارة 

 :علياالتأسيس لمحكمة إدارية    -أ

                                                           
، التقريىر  » المتعلقىة بإعىادة تنظىيم القضىاء اإلداري وإصىالحه 3/06/1996خىواطر وتسىاؤالت حىول قىوانين  « ; محمىد العربىي فاضىل موسىى  1 

 .31، ص 1996نوفمبر  29إلى  27ن التمهيدي، أعمال الملتقى المنعقد م
مىىذكرة لإلحىراز علىىى شىهادة الدراسىىات المعمقىىة فىي القىىانون العىام. كليىىة الحقىىوق               , » الىدعوى االبتدائيىىة أمىىام المحكمىة اإلداريىىة «منيىر العربىىي:  2

 .8ص  1999-1998بسوسة 
3    Ben Salah  (H) : thèse précitée : p. 96-97. 

 على   "يتكون  القضاء اإلداري من محكمة إدارية  عليا  ومحاكم  إدارية استئنافية. ومحاكم إدارية ابتدائية".  116الفصل  ينص     4 
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تكىون مىن عىّدة هيئىات توحىدة مسىتقلة القضائي بأنه "الجهاز  « Chapus »ف األستاذ يعرّ  

قضىىائية تشىىكل نظامىىا هرميىىا علىىى رأسىىها هيىىأة عليىىا تسىىهر علىىى حسىىن تطبيىىق القىىانون مىىن 

، وهو ما يجعلنا  نتحدث عن ضرورة وجىود هيىأة عليىا  وحيىدة تخضىع 1طرف تلك الهيئات

 ة.ستئنافيّ واالة بتدائيّ المحاكم  اال ةيلها بق

يقابلها في فرنسا مجلس الدولة   ي تونسسيقع  تأسيسها فهذه المحكمة اإلدارية  العليا التي   

يعاني   ، تأسيسها سيمكن من تجاوز اإلشكاليات الكبرى التي كان 2إداري أعلىقاضي ك

باعتباره من الطعون  الموجهة ضد  تعقيب  داخل المحكمة اإلداريّة الذي يشكل منها  ال

انونية تهدف إلى ضمان احترام ق الدنيا وسيلة عن المحاكم اإلداريةصادرة نهائيا الات القرار

هذه اإلشكاالت باألساس إلرساء  وتعود.  3الموضوعشروعية القانونية من طرف محاكم الم

 إلىوذلك بإحداث دوائر تعقيبية   اإلدارية ن داخل  الهيأة  العليا للرقابة بالمحكمةجهازي

الطعن جهاز تقوية المشرع التونسي إلى  في إطار سعي, مة  القضائيةجانب الجلسة  العا

ئيا عن المحاكم  كمؤسسة  تراقب الطعون الموجهة  ضد القرارات الصادرة نهابالتعقيب 

 لضغطل اتجاوز كم الموضوع ومحا من طرفحترام  مبدأ الشرعية ال اضمان اإلدارية

ت اختصاصات الوقالتي كانت تمارس في نفس ير الحاصل على الجلسة العامة القضائية الكب

قضايا المرفوعة أمامها  وابتدائية أمام ارتفاع  متزايد  في عدد القضائية تعقيبية واستئنافية 

عة فصلها في من سر عملها والحدّ وهو ما ساهم في بطء نسق  ,4في المادة الجبائية خاصة

دوائر تعقيبية لم  إحداث ير أنّ . غوصعوبة التئامها النزاعات خاصة أمام كثرة أعضائها

على مستوى  هيكل  االزدواجيةعتبار أّن هذه بل زاد من تعقيده  با يساهم  في حّل المشكل

فيها تعقيبيا وبالتالي الهيأة  العليا أحدث تعددا في الجهات التي تنظر في القضايا المطعون 

ه تعقيدا خاصة إذا ما دبل زاأنّه  لم يحل مشكل اإلجراءات  كما ,االختصاصتنازع في 

تقبل مطالب التعقيب وفق نفس اإلجراءات  المتبعة  أمام  الجلسة  علمنا أن الدوائر التعقيبية 

 العامة.

                                                           
1   Chapus (R) : droit du contentieux administratif : 5eme  éd.  Montchrestien 1995, p85 
2  Bernard Stirn : « conseil  d’Etat : organisation, fonctionnement », lexis Nexis  SA-2011, p15  

 .24ص   1987مجلة  في خدمتك   )توفيق بوعشبة:  مكانة الطعن بالتعقيب من دعوى  تجاوز السلطة  )دراسة  في القانون اإلداري التونسي  3
 . 11،  ص 2002، 2ة  الجبائية م.ق.ت عدد الطيب اللومي:  التعقيب  في الماد  4
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وفقا للفصل ارية سواء للدائرة التعقيبية اإلدإضافة إلى إمكانية ترأس الرئيس األول للمحكمة 

 2001جويلية    24المؤرخ في  2001لسنة  79من القانون األساسي عدد مكرر( ) 21

وهو ما يطرح بالمحكمة اإلدارية أو للجلسة  العامة القضائية. لمتعلق ا 1972المنقح  لقانون 

 داخل المحكمة اإلدارية. االستقاللية الداخلية للدوائرالتساؤل حول 

الدوائر الذي أنهى عمل  تطبيق أحكام الدستور الجديدكل ذلك سيقع تجاوزه في صورة 

عقيبية والجلسة العامة بإرساء هيأة عليا وحيدة تشرف على مراقبة  حسن تطبيق القانون الت

الفقه قضائية للمحكمة اإلدارية من خالل محكمة  ترام مبدأ المشروعية وتوحيد اآلراءواح

 االستئنافية  والمحاكم  اإلدارية اإلبتدائية. يا تشرف على  المحاكم  اإلداريةإدارية عل

العدلي محكمة القانون أال وهي محكمة التعقيب مّما سيساهم  ي جهاز القضاءوهي تقابل ف

فإحداثها يتوج الهرم ,ن القانوني والقضائي االقضائي وتحقيق األم االجتهادفي توحيد  

القضائي اإلداري ببالدنا الذي ال يكتمل إالّ بالتأسيس لمحاكم إدارية استئنافية ) الفقرة 

 .(الثانية

 

 

 لمحاكم إدارية استئنافية لتأسيسا  -ب

أحد  لتقاضي على درجتين باعتباره يمثلاحتراما لمبدأ ا ن باالستئنافيمثل حق الطع

 .1النزاعاتللمتقاضين في مختلف  مانات األساسية التي يجب توفيرهاالض

من  108عليه الفصل وهو ما نّص  ينمرتفي نفس النزاع  النظر من إعادةمّما سيمكن 

لكن وبالرغم  ,2"القانون التقاضي على درجتينخالل عبارة "ويضمن من   2014دستور 

ستئناف في عديد لطعن باالإمكانية ا من خالل هذا الحق أمام المحكمة اإلدارية من تكريس

                                                           
 29إلى  27مبرراته و إضافاته" ملتقى إصالح القضاء اإلداري المنعقد من  1996جوان  3المؤرخ في  39غازي الجريبي " القانون عدد  1

  .45ص  1996نوفمبر كلية العلوم القانونية و السياسية و االجتماعية بتونس 
 : "ويضمن القانون التقاضي على درجتين". 4201من دستور  108الفصل   2
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شكاليات ارتبطت باألساس بإنشاء دوائر إجاعة وذلك ناتج عن عّدة فإنه افتقد للنّ األحكام، 

من تبعات ذلك تراكم مطالب  ,يدوح العدد إضافة إلى تمركزها في مقر ة محدودةاستئنافيّ 

 ومختلفة خاصة أمام توسيع المشّرعفي أحكام ابتدائية متعّددة المصادر   باالستئنافالطعون 

 : 1الخمسة ةستئنافيّ التي تنظر بدوائرها اال للمحكمة اإلدارية االستئنافي لالختصاص

 2اإلدارية الدوائر االبتدائية  بالمحكمة نفي استئناف األحكام الصادرة ع. 

  في استئناف األحكام االبتدائيّة الّصادرة عن المحاكم العدليّة في الماّدة اإلداريّة في

نطاق اختصاص مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينّص القانون على 

 اختصاص المحاكم العدليّة استئنافيا.

  واألحكام االستعجاليّة الّصادرة في الماّدة اإلداريّة.في استئناف األذون 

كان من البديهي أن تتهاطل مطالب ,للّدوائر االستئنافيّة  أمام هذا االختصاص الموّسع

فقط مرّكزة بنفس  الّطعون باالستئناف المتأتّية من كامل تراب الجمهوريّة أمام خمسة دوائر

، حيث ولئن ال تتوفّر 3ّدعاوى المتزايدة باستمرارالمقّر وهو ما ساهم في بطء النّظر في ال

اليوم إحصائيات دقيقة  حول معّدل آجال الفصل في القضايا فيمكن القول أنّه يتراوح بين 

ثالثة سنوات في الّطور االبتدائي وسنتين في الّطور االستئنافي وسنتين في الّطور 

 العادلة مبدأ من مبادئ المحاكمةك لمبدأ اآلجال المعقولةوهو ما يشّكل خرقا  ,4التعقيبي

من خالل  2014دستور في عليه  وصنصّ م الدوليّة الستقالل القضاء  ومعيار من المعايير

، هذا البطء يتدّعم خاّصة إذا ما علمنا أّن عدد القضاة المستشارين الذين 1085الفصل 

 مستشار(. 16تترّكب منهم الدوائر االستئنافيّة غير كاف بالمّرة )

                                                           
المتعّلق بضبط عدد الدوائر القضائّية وعدد الدوائر واألقسام  1996سبتمبر  9المؤّرخ في  1996لسنة  1544تجدر اإلشارة إلى أّن األمر عدد   1

 دوائر، بقيت إحداها شاغرة. 6االستشاريّة بالمحكمة اإلداريّة تحّدث عن 
 1996لسنة  39)جديد( من القانون عدد  17تجدر اإلشارة إلى أّن مجال اختصاص هذه الدوائر االبتدائيّة موّسع حيث أسند لها الفصل   2

 اختصاصا عاما في النزاعات اإلداريّة.
 .56، ص. 1994,"القضاء اإلداري: الواقع واآلفاق"، م.ق .ت  : محمد صالح بن عيسى  3
، ماي 178/179"المحكمة اإلداريّة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة في تونس"، مجلّة األخبار القانونية عدد  : أحمد سهيل الراعي  4

 .35.ص2014
 ينّص على أّن: "لكّل شخص الحّق في محاكمة عادلة في آجل معقول". 2014من دستور  108الفصل   5
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كنتيجة لكّل هذه اإلشكاليات الكبيرة المتعلّقة بحّق الّطعن باالستئناف أمام المحكمة اإلداريّة، 

لمحاكم إداريّة استئنافيّة خطوة كبيرة  116من خالل الفصل  2014يمثل تأسيس دستور 

نحو تجاوزها، ال طالما انتظرها ونادى بها عديد الحريصين على اإلصالح الشامل 

من أجل تدعيم استقالليته كجهاز قضائي ,اإلداري على المستوى الهيكلي  لمنظومة القضاء

تعكس  لكن منذ فترة طويلة,ع الفرنسيمكتمل البنيان، وهو نفس التوّجه الذي سلكه المشرّ 

رغم أّن الّدستور الفرنسي لم يكّرس جهاز  سياسيّة في اإلصالح مقارنة بتونسوجوده إرادة 

ذلك بهدف تخفيف العبء على مجلس الّدولة لشّدة ما يعانيه  قضاء إداري متكامل، وقد جاء

إحداث محاكم  عبر, )نّظر فيهاالتي كان يحتكر ال)من كثرة الملفّات والّطعون االستئنافيّة 

وهي  2عددها ثمانية، كّل منها لديها مجال ترابي محّدد 1بأهّم جهات البالد استئناف إداريّة

 كاآلتي : 

 المحكمة اإلداريّة لال( ستئناف ببوردوBordeaux،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بدوايDouai،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بليونLyon،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بمرسيلياMarseille،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بنانسيNancy،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بنانتNantes،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بباريسParis،) 

 ( المحكمة اإلداريّة لالستئناف بفرسايVersailles.) 

كان نتيجة ارتفاع كبير في الدعاوى أمام القضاء اإلداري عموما  إحداث كّل هذه المحاكم

م وبصفة خاّصة دعاوى االستئناف أمام مجلس الّدولة والتي أّدت إلى التّمديد في آجال الحك

تأسيس محاكم إداريّة استئنافيّة بتونس في  مّما لم يخدم مصلحة المتقاضين، كنتيجة لذلك

المستقبل سيمثّل التحاقا بركب عديد الّدول التي تبنّت مبدأ ازدواجيّة القضاء مثل فرنسا 

                                                           
 المتعلّق بإصالح النّزاعات اإلدارّية. 9871ديسمبر  31المؤّرخ في  1127—87وذلك بمقتضى القانون عدد   1

2 Antoine Béal : « Cours administratives d’appel : organisation, fonctionnement », Lexis Nexis SA – 2012, p. 1. 
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وكذلك المغرب التي قامت بإحداث محاكم إداريّة استئنافيّة من خالل "خطاب ملكي عن 

للهرم القضائي اإلداري الذي ال  املك محمد السادس، كما سيمثل ذلك تعزيزالّسلطة" لل

 يكتمل إالّ بالتأسيس لمحاكم إداريّة ابتدائيّة.

 :  التأسيس لمحاكم إداريّة ابتدائيّة -ج

التأسيس لمحاكم إداريّة ابتدائيّة سيمّكن من تجاوز عديد اإلشكاليات التي ارتبطت في الّسابق 

التقاضي، تعود باألساس إلنشاء دوائر ابتدائيّة محدودة العدد، ضبط عددها بهذا الّطور من 

إضافة إلى  ,1996لسنة  1544بخمسة وذلك وفق مقتضيات الفصل األّول من األمر عدد 

تمركزها في مقّر وحيد، بالّرغم من أّن القانون أقّر إمكانيّة إحداث دوائر ابتدائيّة للمحكمة 

 .1النّطاق الترابي لكّل منها بأمريضبط  اإلداريّة بالجهات

أقّر إمكانيّة ثانية تتمثّل في أنّه يمكن للّرئيس األّول للمحكمة عند االقتضاء أن يأذن كما 

إلحدى الدوائر االبتدائيّة بعقد جلسات دوريّة بمقّرات المحاكم التّابعة لجهاز القضاء العدلي 

الجهويّة والمحلّية والمؤّسسات العموميّة  للبّت في القضايا المرفوعة ضّد الّسلط اإلداريّة

الكائن مقّرها بالنّطاق الترابي المعني على الّصعيد الجهوي أو المحلّي وكذلك القضايا التي 

ال أحد من اإلمكانيتين قد تحقّق ولم  ، إالّ أنّ 2يسند فيها االختصاص لها باعتبار موقع العقار

مركزيّة القضاء اإلداري على مستوى الّطور لتتواصل معضلة  ,3يحصل التطبيق إلى اليوم

االبتدائي خاّصة أمام االختصاص العام الذي وقع إسناده لدوائر ابتدائيّة محدودة العدد، وذلك 

الذي حّدد اختصاص الّدوائر  1972جديد من قانون غّرة جوان  17بمقتضى الفصل 

وجميع الدعاوى األخرى تجاوز الّسلطة االبتدائيّة وهو اختصاص شامل يحتوي على قضاء 

سواء الّدعاوى المتعلّقة بالعقود اإلداريّة أو الّدعاوى الّرامية إلى  4التّابعة للقضاء الحقوقي

جعل اإلدارة مدينة من أجل أعمالها اإلداريّة غير الشرعيّة أو من أجل األشغال التي أذنت 

                                                           
متعّلق بالمحكمة اإلدارّية ال 1972المؤّرخ في أّول جوان  1972لسنة  40جديد من القانون عدد  15وذلك بمقتضى الفقرة األخيرة من الفصل   1

 .2001جويلية  24المؤّرخ في  2001لسنة  79كما تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد 
 .1996لسنة  39، كما تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد 1972جديد من قانون غّرة جوان  16وذلك بمقتضى الفقرة األخيرة من الفصل   2
 .10"، مقال سابق الذكر، ص.  1996جوان   3"  القضاء اإلداري بعد إصالحات   : توفيق بوعشبة  3
 .66، ص. 1998 ,"القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة"، الّطبعة الثانية منقّحة ومكّملة، مركز الّنشر الجامعي : عياض بن عاشور  4
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، كما تنظر في جميع بها أو من أجل أضرار غير عاديّة ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة

 الدعاوى ذات الّصبغة اإلداريّة باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص.

كنتيجة لمبدأ الوالية العاّمة للّدوائر االبتدائيّة في ماّدة النّزاعات اإلداريّة، كان من البديهي أن 

إلى بطء كبير في  العدديؤّدي تراكم القضايا في هذا الّطور من التقاضي أمام دوائر محدودة 

النّظر في القضايا والنّطق باألحكام بمعّدل ثالثة سنوات للقضيّة وهو معّدل مرتفع ال 

التي تقّر مبدأ اآلجال المعقولة وفق ما  ,يتماشى مع المعايير الدوليّة الستقالل القضاء

الجديد من  ووفق ما أقّره أيضا دستور تونس 1ضبطتها المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان

 .1082خالل الفصل 

كّل هذه االعتبارات تدفعنا إلى القول بأّن تكريس المركزيّة القضاء اإلداري يُعّد ثورة 

ذلك أّسس لجهاز قضاء إداري مكتمل البنيان، سيترتّب عنه عديد  قانونيّة فعليّة، باعتبار أنّ 

م حّق كّل شخص في محاكمة اآلثار اإليجابيّة والتي ال يمكن أن تندرج إالّ في إطار تدعي

عادلة وتكريس رقابة قضائيّة فعليّة على اإلدارة، بالنّظر إلى وزنها الكبير في الّدولة )الفقرة 

 الثانية(.

 

 

 

 اآلثار المترتّبة عن تكريس المركزيّة القضاء اإلداري:  الفقرة الثانية 

رّد  ، يُعّد بمثابة2014من دستور  116تكريس المركزيّة القضاء اإلداري من خالل الفصل 

كان مهّمشا طوال  هيكلي ودعامة الستقالليّته، بعد أناالعتبار لهذا الجهاز على المستوى ال

 .السابق 1959في ظل دستور  الفترة الّسابقة

                                                           
، 2014، ماي 178/179لمحاكمة العادلة في تونس"، مجلّة األخبار القانونية عدد "المحكمة اإلداريّة وتكريس مبادئ ا : أحمد سهيل الّراعي  1

 .35ص. 
 ينّص على أّن "لكّل شخص الحّق في محاكمة عادلة في أجل معقول". 2014من دستور  108الفصل   2
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العدلي وهو ما كان بعيد عن المتناول،  كنتيجة لذلك، أصبح باإلمكان مقارنته بجهاز القضاء

الذي  من الّدستور السابق 69بين الفصل  ه ال مجال للمقارنةوأصبح باإلمكان القول أنّ 

من دستور  116تطّرق لمحكمة إداريّة في صيغة المفرد وبين فصل جديد وهو الفصل 

 ، أّسس لجهاز قضاء إداري مكتمل البنيان.2014

أحكام الّدستور في أسرع وقت ممكن خاّصة إذا ما علمنا أنّه في  المأمول هنا هو تطبيق

، فإّن القانون 1959ابق ورغم التنصيص على المحكمة اإلداريّة كهيئة قضائيّة سنة السّ 

وهي نقطة استفهام كبيرة  1972سنة كاملة أي سنة  13المنّظم لهذه المحكمة قد صدر بعد 

تعكس وجود إرادة سياسيّة من عدمها نحو إخضاع أعمال اإلدارة لرقابة قضائيّة جّدية، 

 داري كهيكل قضائي متكامل البنيان.واالعتراف بالقضاء اإل

 أمر)و هو ء اإلداري على أرض الواقعالمركزيّة القضا في هذا اإلطار وفي صورة تكريس

ضمن الباب العاشر المتعلق  2014من دستور  148ار أن الفصل مضبوط بالدستور باعتب

عّدة آثار يمكن  ترتب عنهذلك سي، فإّن )1لىفي فقرته الثانية ع باألحكام االنتقالية ينصّ 

حوصلتها في تجاوز عوائق عدم تكريس المركزيّة القضاء اإلداري )أ(، تقريب القضاء 

اإلداري من المتقاضين )ب(، تدعيم مبدأ التقاضي على درجتين )ج(، الحّد من بطء النّظر 

 )د(. اإلداريةفي النّزاعات 

 

 

 :  تجاوز عوائق عدم تكريس المركزيّة القضاء اإلداري -أ

بعديد العوائق لكي ال يقع تكريس المركزيّة القضاء اإلداري، من  التذّرع في الّسابقوقع 

على أّن مجلس  السابق 1959من دستور  69بينها العائق الدستوري، إذ ينّص الفصل 

                                                           
حيز النفاذ عند  111إلى  108" تدخل أحكام القسم األول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي و اإلداري و المالي باستثناء الفصول من  1

 استكمال  تركيبة المجلس االعلى للقضاء".  
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، وبالتّالي، فإّن عبارة 1هما المحكمة اإلداريّة ودائرة المحاسبات الّدولة يترّكب من هيئتين

اإلداريّة" جاءت بصيغة المفرد وليس الجمع، لذلك وحرصا على دستوريّة القانون "المحكمة 

أن يحافظ  1996جوان  3المحدث للمحكمة ارتأى المشّرع بمناسبة تنقيح هذا القانون في 

على كيان المحكمة اإلداريّة كهيكل إداري وحيد كما نّص عليه الّدستور وأن يحدث داخله 

إلى اعتباره جهاز من نوع فيّة وأخرى تعقيبيّة مّما حدى بالبعض دوائر ابتدائيّة واستئنا

، في حين نفى عنه البعض صفة الجهاز القضائي، ومن بين الفقهاء الذين أقّروا 2خاص

بوجود هذا العائق الّدستوري يمكن أن نذكر "أشيل ماستر" الذي أّكد أّن المشّرع التّونسي لم 

ل لنظيره العدلي لسبب شكلي يتعلّق بنّص الّدستور يؤّسس لهرم قضاء إداري متكامل مماث

 .3بإنشاء محكمة إداريّة واحدة 57الذي أقّر من خالل فصله 

كذلك األستاذ ناجي البّكوش الذي أقّر بأّن اختيار محكمة وحيدة يمكن تفسيره بمعطى 

من الّدستور نّص على محكمة إداريّة وليس جهاز قضاء  69دستوري، ذلك أّن الفصل 

 . 4إداري

في هذا اإلطار هو أّن هذا العائق الذي وقع التذّرع به ال يمثّل  غير أّن ما يمكن مالحظته

 69سوى تعلّة واهية ومبّرر غير جّدي إذ كان باإلمكان تجاوزه بمجّرد تعديل الفصل 

المذكور وجعله يتوافق وإرساء جهاز قضائي متكامل متكّون من : محاكم درجة أولى، 

ثانية، هيئة عليا على غرار الجهاز القضائي العدلي والجهاز القضائي اإلداري  محاكم درجة

الفكرة قائال "أّما إذا تّم  ، وقد أّكد األستاذ محّمد العجمي هذه5الفرنسي على وجه المثال

االحتجاج على إمكانيّة إحداث تلك المحاكم اإلداريّة الجهويّة بأّن الّدستور ال يسمح بذلك 

                                                           
 ودائرة المحاسبات". ، "مجلس الّدولة يترّكب من هيئتين : المحكمة اإلداريّة1959من دستور غّرة جوان  69الفصل   1
 .32"، مقال مذكور سابقا، ص. 03/06/1996"خواطر وتساؤالت حول قوانين  : محمد العربي فاضل موسى  2

3 Mestre (Achille) : « La loi du 01/06/1972 relative au tribunal administratif », R.T.D. 1974, p. 123. 
« Le législateur tunisien n’a pas construit une pyramide de juridiction administrative formant un ordre 
juridictionnel complet analogue à l’ordre judiciaire. D’abord pour une raison formelle de texte, la constitution 
provoquant seulement dans son article 57 la création d’une juridiction administrative… ». 
4 Baccouche (Néji) : « Pour une réorganisation de la justice administrative tunisienne », Etudes juridiques 1993 
– 1994, n°3, revue publiée par la faculté de droit de Sfax en 1993-1994, p. 160. 
« Le choix d’une juridiction unique pourrait être justifié par  une donnée constitutionnelle dans la mesure où 
l’article 69 de la constitution prévoit le tribunal administratif et non un ordre juridictionnel administratif ».  

ديسمبر  7و 6ى إصالح القضاء اإلداري المنعقد في "، ملتق1996جوان  3"القضاء االبتدائي اإلداري في ظّل تنقيح  : روضة مشيشي الّساحلي  5

 .97، ص. 1996
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أينا تعلّة واهية، ألنّه يحّق التساؤل بجّدية عن المانع من تعديل الّدستور لجعله فإنّها في ر

 .1يستوعب مثل هذه اإلضافات الملّحة

على كّل، فإّن هذا العائق الّدستوري لم يعد باإلمكان نهائيا التذّرع به في المستقبل، باعتبار 

ضاء إداري متكامل وبالتّالي وقع أّن الّدستور الجديد حسم المسألة نهائيا بتأسيسه لجهاز ق

تجاوز هذا العائق، غير أنّه توجد عوائق أخرى من بينها العائق الماّدي أو المالي حيث وقع 

التذّرع به في الّسابق كحائل دون تكريس المركزيّة القضاء اإلداري، باعتبار أّن عمليّة 

نحاء الجمهوريّة تتطلّب إمكانيات إنشاء محاكم إداريّة ابتدائيّة وأخرى استئنافيّة في مختلف أ

ماديّة هاّمة وذلك سواء لتشييد بناءات هذه المحاكم أو النتداب القضاة المختّصين في الميدان 

 اإلداري. 

هل من المعقول أن يتواصل هذا العائق على امتداد أكثر من  هنا:والّسؤال الذي يطرح نفسه 

 يّة ؟ ربع قرن من تاريخ إحداث قانون المحكمة اإلدار

بطبيعة الحال اإلجابة لن تكون إالّ سلبيّة باعتبار أّن عديد الفقهاء اقترحوا عّدة حلول لتجاوز 

ذلك، من بينهم األستاذ ناجي البّكوش الذي ارتأى أنّه "أمام قلّة الموارد البشريّة والماليّة 

يات في للبالد كان من الممكن أن يقع في مرحلة أولى بعث محاكم إداريّة في ثالث أكبر وال

وسوسة ثّم شيئا فشيئا وحسب اإلمكانيات يتّم توزيع هذه  وصفاقسالجمهوريّة وهي تونس 

الذي تبنّاه المشّرع الفرنسي عند إنشائه  ، وهو نفس الحلّ 2المحاكم بالواليات المتبقّية األخرى

 . 3لمحاكم االستئناف اإلداريّة

ة أيضا باعتبار أّن األمر ينطوي اإلجابة عن الّسؤال الذي وقع طرحه لن تكون إالّ سلبيّ 

ليّة على اإلدارة باألساس على وجود إرادة سياسيّة من عدمها في تكريس رقابة قضائيّة فع

ة في ظّل إمكانيات ، بالّرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها المحكمة اإلداريّ التونسيّة

 متواضعة. بشريّة

                                                           
نوفمبر  27-26"تطّور معايير اختصاص المحكمة اإلداريّة من التخصيص إلى التخّصص"، ملتقى إصالح القضاء اإلداري،  : محمد العجمي  1

 .83، ص. 1996
2 Baccouche (Néji) : « Pour une réorganisation de la justice administrative tunisienne », article précédemment 
cité, p. 162. 

 .31/12/1987المؤّرخ في  1127-87وذلك بمقتضى القانون عدد   3
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الذي اعتبر أّن اختيار  ن صالحب حافظ  تاذيمكن أن نشير في هذا الّصدد إلى موقف األس

إداري مركزي ليس باألمر االستثنائي أو الوقتي  إذ أنه  يندرج   يم قضائيلتنظ المشّرع

لم  تيسر   ،1المعتمد بالبالد التونسية مركزية التنظيم السياسي أال وهوضمن   إطار عام 

باألساس  كزية  ظهور تقليد مراقبة الدولة، فاألمر  يتعلق  باختيار سياسي مثل  هذه  المر

ففكرة إرساء محكمة إدارية في معنى   على عدم رغبة  السلطة في تقسيم السلطةقائم  

اد لسلطتها من اإلدارة، بما يجعلها أداة وامتد كمة تقاضي اإلدارة وفي آن واحد جزءمح

 رجال اإلدارة  والسياسة في تونس منذ أن في عقلية  المعقلنة والشرعية، فكرة راسخة

اإلدارية   خاصة وأّن المحكمة  2البلهوان يلسان عل عبرت عنها السلطة التأسيسية على

ليس  من قبيل الصدفة أن يختلف تنظيم   لذلك فإنه 3تابعة تنظيميا  وهيكليا للوزارة األولى

السياسية للرقابة يعة للطب ال مركزيته، نظراه العدلي الذي يتميز بالقضاء اإلداري عن نظير

ليه األستاذ "محمد العجمي" قائال . وهو نفس التوجه الذي ذهب  إ 4القضائية على اإلدارة

األمر ينطوي على اختيار سياسي بدرجة أولى ألنه ليس صحيحا بالكامل القول أّن   أنّ "

عدد  موارد المالية أو ضعفالجذري تبقى متعلقة بنقص اإلطار  البشري والموانع الحل 

 . 5القضايا المتأتيّة من الجهات

ية  مركزالمالي كحائل دون  تكريس الفي هذا اإلطار وفي صورة التذرع من جديد بالعائق 

لي خرق األحكام  الذي حسم  المسألة وبالتارقا للدستور القضاء اإلداري فإّن ذلك يعد خ

 دولة القانون والمؤسسات التييتنافى مع إرساء  القواعد القانونية وهو ما العليا في سلم

إّن  ذلك   سيمثل  التذرع  به أيضا ف وفي صورة  وتطبيقه، ترتكز أساسا على احترام القانون

   اإلداري ولو بصفةفي تكريس ال مركزية القضاء  السياسيةادة راإلتواصال لغياب 

 اآلثارمن  , ال يحدث ذلك أنوش"، والمأمول "ناجي البكتدريجية  كما اقترح األستاذ 

تقريب القضاء اإلداري من  كريس ال مركزية القضاء اإلداريعن ت األخرى المترتبة

 المتقاضين )ب(.

                                                           
1 Ben   Salah (H) : thése précitée p   96  et 97. 

 .1996ص      1985   نوفمبر   19بتاريخ    8مداوالت  المجلس    القومي  التأسيسي  الرائد   الرسمي   عدد    2

 .83محمد   العجمي:  تطور   معايير    اختصاص المحكمة   اإلدارية من التخصيص إلى التخصص، مقال سابق الذكر،  ص    3 
4  Ben   Salah (H) : thése précitée p   96  et 97. 

 .84محمد   العجمي:  مقال سبق ذكره، ص   5
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 :تقريب القضاء اإلداري  من المتقاضين  -ب

ي كامل قريبا من القضاء ف المتقاضيأن يكون  الناجحة هو شروط التجربة القضائية إّن من

من  الموضوع،  ويكون جزء وامتداد لقضاءيمثل  االستئناف وأّن قضاءخاصة  درجاته

 داريالقضاء اإلما افتقده . وهو 1عن موطن النزاعنفسه غير بعيد  يظل القاضياألسلم أن 

لتمركز كل درجات التقاضي في محكمة إدارية واحدة مقرها تونس  التونسي، نظرا

تقاضين التونسيين، إذ أّن  سهولة المغياب العدالة والمساواة بين  كنتيجة لذلك .  2العاصمة

حكرا على المتقاضين  القاطنين  بالعاصمة  أو  أطواره بقيت  إعمال مبدأ  التقاضي في كلّ 

الذي نّص على "أّن  كل  1959من دستور وهو ما مثّل خرقا للفصل السادس بأحوازها  

وال الفترة  السابقة أن في هذا اإلطار هل من المعقول ط,واطنين متساوون أمام القانون" الم

ّد إدارة ما قاطعا  مئات يقوم  على سبيل  المثال مواطن من "بن قردان" برفع قضية ض

؟ وبالتالي فإّن العدالة اإلدارية  في السابق كانت   ترات متجها نحو تونس العاصمةالكيلوم

ما من شأنه  المواطن باإلدارة هي عالقة يومية  وهو ئبة  خاصة إذا ما علمنا أن عالقةغا

سلطة باعتبارها النواة  لما تملكه اإلدارة من نفوذ  ونشأ النزاعات في أّي وقت بالنظر أن ي

تجعلها قادرة على التعسف على حقوق وحريات المواطنين  في  نفيذيةللسلطة الت الرئيسية

ومصاريف   للمتقاضي   متاعب زمان وفي أّي مكان وهو احتمال وارد جّدا،  يقابله أيّ 

 القضية   نظرا لبعد القضاء عنه، خاصة إذا تعلقتفي التقاضي  يرا ما يعدل عن حقهالذي كث

تبعد عن عاصمة  والذي ينحدر من منطقة 3بموظف  من موظفي الدولة ذا الدخل المحدود

 ومترات.ليالبالد بمئات الك

لالمركزية القضاء اإلداري من خالل التأسيس لمحاكم  2014في هذا اإلطار تكريس دستور

ستئنافي سيمكن من تجاوز كل االأو إدارية في الجهات سواء على مستوى الطور اإلبتدائي 

                                                           
 ; حيث نالحظ أّن هذا الشرط كان وال يزال شعارا سياسيا تبنته معظم الدول الديمقراطية إذ يقول األستاذ حافظ بن صالح  1 

  « Rapprocher  la justice  du justiciable  , c’est une   formule    (expression) devenu un slogan  politique   très 
utilisé par les dirigeants maghrébins, ainsi le président Boumediene  (de l’Algérie)  avait souligné plus d’une 
fois, la nécessité de mettre la justice à la porté du justiciable, « la justice (expliquait –il)  doit être proche du 
peuple et du citoyen quelque soient ses  moyens et aussi proche du citoyen   ou qu’il  soit », Ben Salah (H) : « la 
justice administrative au Maghreb », thèse précitée, p. 88.                                                                                                                                                                                                   

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية. 1972المؤرخ في  أول جوان   1972لسنة     40الفصل األول من القانون عدد    2 
ت المعمقىة فىي  القىانون العىام  "كليىة مىذكرة لنيىل شىهادة الدراسىا ,  » اسىتقاللية   إجىراءات  التقاضىي اإلداري  فىي تىونس  «حمىودة  حمىودي:   3

    276-  275ص   1994الحقوق بسوسة"،  
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شأنه أن يّدعم  نوهو ما م هذه اإلشكاليات وذلك بتقريب القضاء اإلداري من المتقاضين

تجدر اإلشارة إلى أّن  ,20141من دستور 21نّص عليه الفصل فق ما والمساواة و اإلنصاف

المتقاضين من بينهم األستاذ  نعديد األساتذة نادوا بضرورة  تقريب القضاء اإلداري م

إلداري الذي شّدد على ضرورة بعث منظومة متكاملة للقضاء ا "محمد صالح بن عيسى"

هوية محاكم ج ومن محاكم استئناف ومنكمة تعقيب له دور مح دولة يكون تتكون من مجلس

بهدف ضمان استقاللية   ن المتقاضين،بغرض تقريب القضاء م يتم أحداثها في األقاليم

 .2القضاء اإلداري عن بقية  األقضية

تدعيم مبدأ التقاضي على  كريس ال مركزية القضاء اإلداريتالمترتبة أيضا عن  من اآلثار

 درجتين )ج(

 :على درجتين مبدأ التقاضي تدعيم -ج

فيرها   للمتقاضين لما له عد مبدأ التقاضي على درجتين من أهّم  الضمانات التي يمكن  توي

األفراد وحرياتهم ويعني هذا المبدأ اإلمكانية المتاحة لكل متقاضي على حماية حقوق من أثر 

قضائية أعلى درجة  بأن يقوم باستئناف قرار قضائي يكون عادة في غير صالحه أمام هيئة

المصدرة للقرار دون حاجة إلى المرور بنفس اإلجراءات المتبعة في الطور   ةمن الهيئ

تختلف  األول، كنتيجة لذلك يكون في اإلمكان دائما إعادة طرح النزاع على محكمة  أخرى

لك  يطلق على الحكم  ولذ ها عن المحكمة األولى التي أصدرتوفي  درجت تركيبتهافي 

ة أول درجة في في النزاع ابتدائيا المحكمة  اإلبتدائية  أو محكم التي تنظر كمةالمح

محكمة  رىأخ الدعوى مرة في نظرالالمحكمة التي يعود لها حق  تسمى في حين التقاضي،

يترجم  مبدأ  التقاضي على درجتين  لذلك  كنتيجة  ,نية أو المحكمة  اإلستئنافية الدرجة  الثا

الذي   3خالل آلية  الطعن باالستئناف نالقانونية  والقضائية  الحديثة مفي أغلب األنظمة 

ما بّت فيه قاضي الدرجة إعادة التي يتم بفضلها  االستدراكية"الطريقة  يمكن تعريفه بكونه

                                                           
  1 ينص الفصل 21 من دستور 2014 على أن "المواطنون و المواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون "      

   تقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي و اإلداري و المالي و الدستوري حول مشروع باب السلطة .التقرير األصلي نوفمبر 2012.ص12من 772
لتجاريىة  يعتبر الدكتور نبيل  إسماعيل عمر أن اإلستئناف يمثل "الوسيلة الفنية لإلعمال مبدأ التقاضي على درجتين"، أصول المرافعىات المدنيىة وا  3

 .1210،  ص  1986الطبعة األولى، منشأة المعارف باإلسكندرية 
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د مراجعة خصوم قصال وهي مفتوحة لمن  له فائدة منوالقانون  األولى في خصوص الواقع

  .1" االبتدائي ما تقرر في شأنه بالحكم

على درجتين وبين وسيلة الطعن باالستئناف يجد مبرره في  بين مبدأ التقاضي ولعّل التالزم

مثل إلتماس الطعون التراجعية قة استدراكية عن غيره من اختالف الطعن  باإلستئناف كطري

نه  طعن  يتميز عن الطعون  المشار إليها بأ باالستئناف، فالطعن االعتراضإعادة النظر أو  

عنها الحكم عتبر في السلم القضائي هيأة أعلى من المحكمة التي صدر يرفع أمام هيأة  ت

 صاحبة الحكم  المراد المحكمةن  المشار إليها ترفع أمام نفس حين أن الطعو في االبتدائي

 . 2مراجعته

وذلك توري أنّه أصبح لمبدأ التقاضي على درجتين أساس دس الصدد تجدر اإلشارة في هذا

أن  يضمن   "على 108صلب الفصل  2014، حيث نّص دستور 1959على خالف دستور 

كبير لقيمته القانونية وضمان أساسي ن التقاضي على درجتين" وفي ذلك تدعيم القانو

القانون المقارن على سبيل المثال  ، في3لمصالح المتقاضين  وللمصلحة العليا للقضاء

ادة من بينها الم مواد الفرنسي على هذا المبدأ في عّدةستور الد القانون الفرنسي، لم ينصّ 

 ي سواءاإلدار القضاء القانون اإلداري الفرنسي هذا المبدأ في مجال كّرسحيث  اإلدارية

 .4بقضاء تجاوز السلطة تعلق األمر بالقضاء الكامل أو

كان موجودا في  أّما بالنّسبة للقضاء اإلداري التّونسي، فنالحظ أّن التقاضي على درجتين

إطار القضاء الكامل دون أن يتعّداه إلى قضاء تجاوز الّسلطة الذي كان اختصاص القاضي 

وبالتّالي لم يكن من الممكن االستئناف في  5اإلداري في إطاره اختصاصا ابتدائيا ونهائيا

وان القرارات الّصادرة عن المحكمة اإلداريّة في ماّدة تجاوز الّسلطة إلى حدود تنقيح ج

والمنقّح للقانون  1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  39بمقتضى القانون عدد  1996

                                                           
 .  183. ص 1998عياض  بن  عاشور: "القضاء اإلداري  وفقه المرافعات اإلدارية  في تونس" الطبعة الثانية دار سراس للنشر تونس    1
  .187"القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلدارية"، مرجع  سبق ذكره ص  رأنظر  في خصوص  هذه  الطعون عياض بن  عاشو 2
طبعىىة ثانيىىة  المدرسىىة القوميىىىة  »القضىىاء اإلداري(   -النشىىاط  اإلداري-ئ القىىانون اإلداري التونسىىي )التنظىىيم  اإلداريمبىىاد ; « توفيىىق  بوعشىىية-

 .211. ص1995لإلدارة مركز البحوث والدراسات اإلدارية،  تونس 
3 Perrot(R) ; « Institutions judiciaires », Montchrestien, 7ème éd. 1995, « Ce principe est une garantie 
fondamentale de bonne justice », p. 82. 
4 Chapus (R.), « Droit du contentieux administratif », Montchrestien, 6ème éd. 1996, p. 240. 

 المتعّلق بالمحكمة اإلدارّية. 1972المؤّرخ في غّرة جوان  40من القانون عدد  3بمقتضى الفصل   5
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الذي تجاوز اإلشكال بتكريسه لمبدأ التقاضي على درجتين في ماّدة  19721لسنة  40عدد 

 .2تجاوز الّسلطة وترفيعه في عدد الدوائر االبتدائيّة واالستئنافيّة

، المستوى األّول تركيز الّدوائر االبتدائيّة مستويينغير أّن اإلشكال بقي مطروحا على 

واالستئنافيّة داخل المحكمة اإلداريّة المتمركزة بتونس العاصمة وبالتّالي اإلبقاء على 

المركزيّة المطلقة للقضاء اإلداري من خالل تمركز درجتي التقاضي داخل مقّر وحيد. أّما 

سواء على مستوى الّطور االبتدائي أو االستئنافي المستوى الثاني فهو محدوديّة عدد الدوائر 

 مقارنة بحجم القضايا والّدعاوى المرفوعة.

كّل ذلك أّدى بطبيعة الحال إلى الحّد من نجاعة وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما 

لتجاوزه من خالل تنصيصه على إحداث محاكم ابتدائيّة واستئنافيّة في  2014سعى دستور 

، مّما سيساهم في تدعيم مبدأ التقاضي على درجتين سواء 116صلب الفصل الجهات 

بتكريسه لالمركزيّة درجتي التقاضي وتقريبها من المتقاضين أو من خالل تشريعه إلعمال 

مبدأ التقاضي على درجتين باعتبار أّن التأسيس لمحكمة يختلف بطبيعة الحال عن التأسيس 

ليّة وذلك ال يمكن أن يكون إالّ في انيات البشريّة والمالدائرة مّما يستدعي توفير اإلمك

  المتقاضي بتسريع النّظر في قضيتهظروف العمل بالنّسبة للقضاة ومصلحة  مصلحة تحسين

  ; من بطء النظر في النزاعات اإلدارية )د(يحد  أنو هو ما من شانه 

 

 :  الحّد من بطء الّنظر في الّنزاعات اإلداريّة -د

الّزمن أصبحت الّدعاوى التي تنشر أمام المحكمة اإلداريّة في تزايد ملحوظ، حيث بمرور 

إلى  1989ارتفع عدد القضايا التي نظرت فيها المحكمة اإلداريّة على سبيل المثال من سنة 

، حيث ارتفع عدد %30.05 بنسبة 2009إلى سنة  2006ومن سنة  %903بنسبة  1995

                                                           
 .1996لسنة  39من القانون عدد  21 – 19 – 17الفصول   1
، مذّكرة لإلحراز على شهادة الّدراسات المعّمقة في القانون العام، كلّية الحقوق  » الّدعوى االبتدائيّة أمام المحكمة اإلداريّة  ,« .منير العربي  2

 .8، ص. 1999-1998بسوسة، 
، ملتقى 1996جوان  3: مبّرراته وإضافاته"، القضاء اإلداري بعد إصالحات  1996جوان  3المؤّرخ في  39"القانون عدد  : غازي الجريبي  3

 .04"، . ص1996نوفمبر  29إلى  27إصالح القضاء اإلداري المنعقد من 
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في مختلف أطوار التقاضي سواء  2009سنة  3765 إلى 2006سنة  2871القضايا من 

 .1الّطور االبتدائي أو االستئنافي أو التعقيبي

هذا االرتفاع الملحوظ في القضايا يقابله عدد محدود من الدوائر االبتدائيّة، أّدى إلى تراكم 

ايا من التقاضي والذي أّدى بدوره إلى بطء كبير في النّظر في القضالقضايا في هذا الّطور 

باألحكام بمعّدل ثالثة سنوات إلى أربعة سنوات للقضيّة وهو معّدل مرتفع، نورد في  والنّطق

هذا اإلطار على سبيل المثال حكم ابتدائي صادر عن إحدى دوائر المحكمة اإلداريّة بتاريخ 

، أي أّن 1998جويلية  2، والتي تّم رفعها بتاريخ 17239في القضيّة عدد  2007ماي  5

 .2( سنوات9الفاصلة بين تقديم عريضة الّدعوى والبّت في القضيّة هي تسع ) الزمنيّة المّدة

هذا االرتفاع الملحوظ في القضايا يقابله أيضا عدد محدود من الدوائر االستئنافيّة متمركزة 

في مقّر وحيد، وهو ما أّدى إلى تراكم مطالب الّطعون باالستئناف المتأتّية من كامل تراب 

يّة أمام خمسة دوائر فقط مرّكزة بنفس المقّر مّما ساهم في بطء النّظر في الّدعاوى الجمهور

 .3المتزايدة باستمرار

وجب اإلشارة في هذا الّسياق إلى أّن كّل هذه اإلشكاليات المتعلّقة ببطء النّظر في النّزاعات 

صادر  من حكم قضائياإلداريّة تدفعنا إلى طرح الّسؤال التّالي : ما مدى النجاعة والفائدة 

 بعد ثالث أو أربع سنوات من رفع الّدعوى ؟ 

قضائي ؟ هل أّن  التي من أجلها يتّم تأسيس أّي نظام هل أّن ذلك يخدم مصلحة المتقاضي

 الدوليّة الستقالل القضاء ؟ ذلك يحترم المعايير

على مبدأ اآلجال  بطبيعة الحال، اإلجابة لن تكون إالّ سلبيّة باعتبار أّن هذه المعايير تنصّ 

( على أّن 6المعقولة، مثال تنّص المعاهدة األوروبيّة لحقوق اإلنسان في فصلها الّسادس )

                                                           
 انظر ,72 ، ص.2010، ديسمبر 102/103"ماذا في التقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة ؟"، مجلّة األخبار القانونيّة عدد  : غازي الجريبي  1

 .7الملحق عدد
، المّدعية : شركة "ف"، المّدعى عليها : وكالة حماية وتهيئة 2007ماي  5، تاريخ الحكم 17239المحكمة اإلداريّة : حكم ابتدائي، قضّية عدد   2

لمكلّف العام بنزاعات الّدولة في حّق الشريط الّساحلي، والمتداخلين : وزير أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة ووزير البيئة والتنمية المستديمة، ا
 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارّية.

، جويلية/أوت، 72/73"بطء النزاعات اإلداريّة"، مجّلة األخبار القانونّية عدد : لالّطالع على بعض حيثيات هذه القضيّة، انظر : محسن الرياحي

 .11، ص. 2009
 .56ري: الواقع واآلفاق"، مقال سابق الذكر، ص. "القضاء اإلدا : محمد صالح بن عيسى  3
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"لكّل إنسان عند تقرير حقوقه وواجباته المدنيّة أو أّي اتّهام جنائي يوّجه ضّده الحّق في 

ة أنشأت طبقا محاكمة عادلة وعلنيّة خالل فترة زمنيّة معقولة أمام محكمة مستقلّة ومحايد

 للقانون".

األوروبيّة قد وجدت نفسها عرضة ألحكام صادرة  على هذا األساس، نجد أّن بعض الّدول

  .1ضّدها بسبب طول أمد بعض النّزاعات القضائيّة المنشورة أمام محاكمها الوطنيّة

هذه ، تماشيا مع 2014ما يهّمنا هنا أّن دستور الجمهوريّة الثانية في تونس، أي دستور 

على "أّن لكّل شخص الحّق في محاكمة عادلة في أجل  108المعايير قد نّص في فصله 

 معقول".

 2014من هذا المنطلق وفي عالقة بإشكاليّة بطء النّظر في القضايا اإلداريّة تكريس دستور 

من شأنه أن يساهم في الحّد من هذه  116عبر الفصل  ء اإلداريلالمركزيّة القضا

ألّن التأسيس لمحاكم في الجهات يختلف بصورة جوهريّة عن التأسيس لدوائر اإلشكاليّة، 

  متمركزة في مقّر وحيد، لكّن الّسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل أّن هذا األمر بمفرده كافي؟

على منظومة إجرائيّة بطبيعة الحال اإلجابة لن تكون إالّ سلبيّة ألّن األمر ينطوي باألساس 

ت اإلداريّة، وضعها المشّرع، أقّل ما يقال عنها أنّها معقّدة، تساهم بدرجة تتعلّق بالنزاعا

المتعلّقة بالّطعن بدعوى تجاوز  كبيرة في طول أمد النّظر في النّزاع، خاّصة اإلجراءات

الّسلطة )سواء تعلّق األمر باإلجراءات العاديّة أو اإلجراءات الخاّصة المتعلّقة بالّطعن في 

 .2ّصبغة الترتيبيّة(األوامر ذات ال

لذلك فإّن إشكاليّة بطء النزاعات اإلداريّة ال تعود لتقصير أو تهاون من قبل المحكمة 

قبل كّل شيء وجب  ,اإلداريّة وإنّما تعود باألساس ألسباب إجرائيّة وجب دراستها بعمق

لفت االنتباه إلى األهّمية الكبيرة لإلجراءات بحكم تأثيرها الحاسم على مجرى القضايا وحتّى 

                                                           
 .11مقال سابق الذكر، ص. ,محسن الرياحي، " بطء النزاعات اإلدارية"  1
 للتعّمق في مسألة إجراءات الّطعن بدعوى تجاوز الّسلطة : أنظر : عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة"، الطبعة  2

 .245 – 211، من.ص. 2006و محيّنة، مركز الّنشر الجامعي، الثالثة، مزيدة  
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المتقاضين على حقوقهم، باعتبار أّن حسن إنجاز القضاء ومن ثّم ضمان  على حصول

 علويّة القانون وتحقيق العدالة رهين نوعيّة اإلجراءات القضائيّة المقّررة. 

كإجراءات تجد أساسها في  تتنّزل أهّمية إجراءات التقاضي أمام المحكمة اإلداريّة، من هنا

نصوص قانونيّة خاّصة ومستقلّة، مختلفة على ما هو معمول به في إجراءات التقاضي أمام 

وتعود خصوصيات ,ة المرافعات المدنيّة والتجاريةالقضاء العدلي التي تخضع لمجلّ 

ين يإلى طبيعة النزاع الذي يتكّون من طرفين غير متساو اإلداريةاإلجراءات القضائية 

مبدئيا، وهو ما يستوجب إجراءات تتأقلم واالختالف على اعتبار أّن االمتيازات التي تتمتّع 

خّل بمبدأ المحاكمة العادلة، وعلى هذا األساس فإّن على حساب األفراد قد ت بها اإلدارة

قصد تحقيق أحسن توازن بين  يجب أن تراعي هذه الفوارق اإلجراءات القضائيّة اإلداريّة

األطراف مع ضرورة مراعاة مقتضيات المصلحة العاّمة التي تهيمن على القضاء اإلداري 

 .1بصورة عاّمة

إالّ أّن هذه المراعاة حسب آراء بعض الفقهاء غير متوفّرة، حيث يعتبر على سبيل المثال 

اإلداريّة والتي تسّمى بالفرنسيّة ءات القضائيّة األستاذ توفيق بوعشبة أّن اإلجرا

"Procédure administrative contentieuseتتضّمن صيغا جاء بها القانون " 

اإلداري الفرنسي أصال محقّقة في الواقع لعلويّة اإلدارة على الّطرف الخاص المتنازع 

انونيّة الّراجعة بالنّظر إلى معها، األمر الذي يقّوي ظاهرة عدم التوازن بين طرفي العالقة الق

القانون اإلداري بخالف ماهو عليه األمر بالنّسبة إلى العالقات القانونيّة التي يحكمها القانون 

سعت  1996الخاص، معتبرا أّن عمليّة "إعادة تنظيم القضاء اإلداري"، من خالل قوانين 

ة، من ذلك أّن إلغاء أقسام إلى تحسين الوضع العام لإلجراءات المخّصصة للمحكمة اإلداريّ 

التحقيق ابتغى منها التقليص في أمد النّظر في القضايا الّراجعة بالنّظر إلى المحكمة 

اإلداريّة، كذلك إدخال بعض التعديالت على إجراءات القيام بدعوى تجاوز الّسلطة حيث 

ى ترّد على أصبح المطلب المسبق غير وجوبي، كما تّم اختصار األجل الممنوح لإلدارة حتّ 

                                                           
 .113",مقال سابق الذكر، ص.  " تطور معايير اختصاص المحكمة اإلدارية من التخصيص إلى التخصص : محمد العجمي  1
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)في بعض  1المطلب المسبق في صورة القيام بهذا اإلجراء من أربعة أشهر إلى شهرين

 األحيان اإلدارة ال ترّد في األجل القانوني(.

ماذا بوسع  قانونيا ,اإلدارة المعنيّة في األجل القانوني التّالي: إذا لم ترديُطرح الّسؤال  وهنا

 المحكمة اإلداريّة أن تفعله ؟ 

بالّرغم من هذه اإلصالحات فإنّه وحسب األستاذ "توفيق بوعشبة"، التقّدم المنشود في مجال 

المّدة التي ينبغي أن يتّم فيها النّظر في دعاوى تجاوز الّسلطة سواء على الّصعيد االبتدائي 

ء أو على الّصعيد االستئنافي لم يتحقّق بعد، األمر الذي يعني أّن المشكلة المتمثّلة في بط

القضاء اإلداري في هذا المجال تبقى مطروحة، وهنا يمكن القول مجّددا أّن نظام 

اإلجراءات المتّبع في ماّدة دعوى تجاوز الّسلطة مازال يشّكل عائقا أمام االرتقاء بهذه 

الوسيلة القضائيّة األساسيّة في مجال ضمان احترام المشروعيّة من قبل الّسلط اإلداريّة إلى 

مطلوبة وحتّى ال تكون أهّميتها النظريّة بالنّسبة للمتقاضي طاغية على أهّميتها المرتبة ال

 العمليّة.

في ذات اإلطار، يقّدم نفس الكاتب أي األستاذ "توفيق بوعشبة" بعض الحلول واالقتراحات 

أهّمها ضرورة تحّول دعوى تجاوز الّسلطة والنّظر فيها عن طريق القاضي اإلداري إلى 

القضاء االستعجالي، فقضاء تجاوز الّسلطة بحكم أنّه يتعلّق بقرارات  ضرب من ضروب

إداريّة قابلة للتنفيذ المباشر، ينبغي أن يتحّول إلى نوع من القضاء االستعجالي، وهذا سواء 

 في تونس أو في فرنسا أو في سائر البلدان المعتمدة لهذا النّوع من المؤّسسات القانونيّة.

راجعة جوهريّة إلجراءات دعوى تجاوز الّسلطة ولنظام التحقيق م كذلك، ضرورة إجراء

المخصًّص لها في اتّجاه اعتماد إجراءات رفع الّدعاوى والنّظر فيها المعتمد للقضاء العدلي 

وفق أحكام مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة، مع إدخال ما ينبغي إدخاله من تبسيط على 

اضين ومع اعتماد طريقة األحكام التحضيريّة إذا كان بعض الجوانب تيسيرا على المتق

                                                           
 .13"، مقال سابق الذكر، ص. 1996جوان  3"القضاء اإلداري بعد إصالحات  : توفيق بوعشبة  1
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النّظر في القضيّة يستدعي تحّريات معيّنة أو التعّرف على معطيات أو عناصر لم تكن 

 .1متوفّرة في ملّف القضيّة

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن تكريس المركزيّة القضاء اإلداري، لئن كان من شأنه أن يساهم 

لنّظر في النّزاعات اإلداريّة، إالّ أّن ذلك ال يكفي إن لم يقترن بإدخال في الحّد من بطء ا

إصالحات جوهريّة على المنظومة اإلجرائيّة للتقاضي أمام القضاء اإلداري عبر العمل على 

على ممارسة حقّه في التقاضي والمطالبة بحقوقه، وهو  تليين اإلجراءات لحّث المتقاضي

ظّل اإلجراءات المعقّدة، المساهمة في طول أمد النّظر في أمر ال يمكن أن يتحقّق في 

 النّزاع.

وجب اإلشارة هنا إلى أّن المحكمة الدستوريّة يمكن أن تلعب دورا بارزا في هذا اإلطار في 

المستقبل عندما ترى بأّن قانون إجرائي ما من شانه أن يخرق مبدأ اآلجال المعقولة كمبدأ 

 .108 صلب الفصل 2014كّرسه دستور 

الهيكليّة لجهاز قضاء إداري متكامل يُعّد ضمانة من الضمانات  2014تأسيس دستور 

، تدّعمت بضمانة دستوريّة هيكليّة أخرى ال تقّل أهّمية عنها، أال الستقالليّة القضاء اإلداري

وهي إرساء هيكل مكلّف بضمان استقالليّة القضاء اإلداري تحت تسمية "مجلس القضاء 

 الفصل الثاني(.اإلداري" )

 

 

 إرساء هيكل مكلّف بضمان استقالليّة القضاء اإلداري  الثاني:الفصل 

 )مجلس القضاء اإلداري(

قانون الدولة  لة ديمقراطيّة، مهّمتها ضمانالّسلط الثالث لكّل دو إحدى تمثل الّسلطة القضائيّة

، ولتحقيق ذلك 1وفعّالةمن خالل تأمين تطبيق سليم للقانون بطريقة محايدة، سليمة، منصفة 

                                                           
 .15 – 14"، مقال سابق الذكر، ص. 1996جوان  3توفيق بوعشبة، "القضاء اإلداري بعد إصالحات   1
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وجب على هذه الّسلطة أن تكون مستقلّة عن باقي الّسلط أي الّسلطة التشريعيّة والّسلطة 

 .2التنفيذيّة

في هذا اإلطار، المقصود باستقالل القضاء هو أن ال تتدّخل في عمله سلطة أخرى كالّسلطة 

بهدف  3وغيرها من وسائل الّضغط التنفيذيّة أو التشريعيّة أو الّصحافة أو أحد أطراف النّزاع

التأثير على استقالل القاضي في أداء مهّمة الفصل بكّل حياد ونزاهة بين األطراف، حماية 

 .4للحقوق وذودا عن الحّريات األساسيّة

من هنا نتبيّن أّن استقالل القضاء ينبني على ركيزتين أساسيتين، األولى هي االستقالل 

ية هي االستقالل الشخصي أو الذاتي للقضاة، حيث يشّكل ضمان المؤّسساتي للقضاء، والثان

سب من شكل عادل ومستقّل عنصرا واحدا وحإصدار األحكام من جانب القضاة في 

 عناصر استقالل القضاء.

فكما ينبغي على القضاة أن يكونوا مستقلّين بصفتهم الفرديّة، على القضاء كمؤّسسة أن 

التالعب والتأثير الخارجي، ويتطلّب استقالل القضاء أن  يحافظ على مناعته أمام محاوالت

يكون القضاة أشخاصا نُزهاء يطلقون أحكاما بشأن القضايا الماثلة أمامهم وفقا لمبادئ 

على القضاء كمؤّسسة أن  وبعيدا عن أّي تدّخل خارجي، ولكن بموازاة ذلك استقالل القضاء

عند  الفروع األخرى التّابعة للحكومة جانبيعمل في شكل مستقّل ومن دون أّي تدّخل من 

 .5تنظيم ترتيباته اإلداريّة والمؤّسساتيّة

من خالل ما تقّدم نتبيّن األهّمية الكبرى الستقالل القضاء، باعتباره يعبّر في شكل ملموس 

عن عنصرين أساسيين يمثاّلن الّديمقراطيّة، هما سيادة القانون والفصل بين الّسلطات، أهّمية 
                                                                                                                                                                                     
1 Conseil consultatif de juges européens « MAGNA CARTA » des juges (Principes fondamentaux), Strasbourg, 17 
novembre 2010, p. 2 (voir : www.coe.int/ccjee), « Le pouvoir judiciaire constitue l’un des trois pouvoirs de tout 
Etat démocratique, sa mission est de garantir l’existence de l’Etat de droit et ainsi d’assurer la bonne 
application du droit de manière impartiale, juste, équitable et efficace ». 
2 Voir dans ce propos, Hédi Bougarras, « Quelques propositions pour la réforme de la justice », la revue de 
droit, infos juridiques, n°110/111, avril 2011, p. 6. 

، 2007عبد ّللّا أحمد نجيب، "ضمانات استقالل القضاء"، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعّية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،    3

 .11ص. 
يناير  71 – 16المجلس األعلى للقضاء المغربي ومحكمة النّقض المصريّة، "دور القاضي في حماية حقوق اإلنسان"، ندوة مشتركة تّمت في    4

 .14-9، ص. 2005، سلسلة دفاتر المجلس األعلى، مركز النّشر والتوثيق القضائي، حّي الّرياض، الّرباط، المغرب 2002
، تتعّلق بــ"المعايير الدولّية الستقالل القضاء"، مركز العمليات االنتقاليّة الدستوريّة في كلّية الحقوق في جامعة 2013وثيقة توجيهيّة، سبتمبر   5

 .http://www.constitutionaltransitions.org، أنظر :  3نيويورك ص. 

http://www.coe.int/ccjee
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ّعم أكثر خاّصة إذا ما علمنا الحجم الكبير من اإلعالنات والمواثيق الدوليّة والفقهاء تتد

 والدساتير الذين نادوا بضرورة التنصيص على هذا المبدأ وتكريسه.

الدوليّة يمكن أن نذكر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  فعلى مستوى اإلعالنات والمواثيق

العاشرة منه على أّن "لكّل إنسان الحّق بكامل المساواة في الذي نّص في الماّدة  1948لسنة 

محاكمة عادلة علنيّة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة عند تقريره حقوقه وواجباته وأّي اتّهام 

 .1جنائي يوّجه ضّده"

على أّن "لكّل إنسان  6في الماّدة  1950وتنّص المعاهدة األوروبيّة لحقوق اإلنسان لسنة 

وقه وواجباته المدنيّة أو أّي اتّهام جنائي يوّجه ضّده الحّق في محاكمة عادلة عند تقرير حق

 .2وعلنيّة  خالل فترة زمنيّة معقولة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة أنشأت طبقا للقانون"

وفضال عن ذلك فقد اعتمد مجلس األمم المتّحدة الّسابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، 

من المبادئ  عددا 1985سبتمبر  6أغسطس إلى  26نو في الفترة من والذي ُعقد في ميال

الفنّية التي تكفل استقالل القضاء والمعروفة بالمبادئ األساسيّة الستقالل القضاء، وقد 

 1985نوفمبر  29بتاريخ  40/32اعتمدت هذه المبادئ بموجب قراري الجمعيّة العاّمة 

 .19853ديسمبر  13بتاريخ  40/146ورقم 

القضاء  يمكن  أن بمبدأ استقاللية   نادواّما على المستوى الفقهي، فمن بين الفقهاء الذين أ

قائال:  "بأنه  ال يمكن  إقامة العدل  بين  الناس بتجرد  الدريسي"  نذكر األستاذ "عبد الحميد

ة  وال ير تابعة وال خاضعاستقالال ذاتيا غ الّ  إذا كانت  السلطة القضائية مستقلةنزاهة  إو 

 .4أخرى محتاجة ألي  سلطة

ور المسلم  بها في العصر بأّن  من األم" قائال "عبد ّللاّ و كذلك  األستاذ "عبد الغنى بسيوني 

طبقا   عية  والتنفيذية استقالال تاماالسلطتين  التشريالقضائية عن   استقالل  السلطةالحديث 

                                                           
 .1948ديسمبر  10( المؤّرخ في 2) 1217اعتمدته الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة وأعلنته بموجب القرار رقم   1
 .1953سبتمبر  3وبدأ العمل به في  1950نوفمبر  4تّم التصديق عليه في روما بتاريخ   2
نامج عمر شريف وناثان ج. براون، "استقالل القضاء في العالم العربي"، دراسة مقّدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي التّابع لبر عادل  3

 .4األمم المتّحدة اإلنمائي، ص. 
 .21ص   1-   1982عبد  الحميد  الدريسي: "   العدل في استقالل القضاء"  م.ق.ت   عدد     4 
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على القاضي  وهو  يؤدي  مهمته   سلطانن السلطات وينتج عن ذلك  أنّه ال لمبدأ الفصل  بي

ويترتب  على   و أخالقه ضميره ة  لغير القانون،  وليس ألحد أن يملي عليه سوى لمقّدسا

لشؤون الخاصة  بالسلطة ليس للسلطة التنفيذية أّي حق في التدخل  في ا ذلك  كذلك  أنه 

لها،  أو تمنع  المحاكم  المخولة االختصاصاتمن اختصاص بنزع  وال تملك القيامالقضائية 

ت معينة، في  منازعا من النظر في طعون محّددة أو تحول بينها  وبين سماع الدعاوى 

صدار تشريعات  تمنع بها القضاء الحق  في إ سلطة  التشريعية فإنّها  ال تملكال ومن جهة

 .1الحق  في التصدي  لخصومات  بعينها" من النظر في قضايا بذاتها أو أن  تسلبه

تقاللية  القضاء على مبدأ اسفقد نصت عديد الدساتير في العالم  ا على المستوى الدستوريأمّ 

لقليلة في العالم ا الدساتيرمن بين  الذي أصبح 2014ونسي الجديد لسنة الت الدستور من بينها

 الشخصي واالستقالل لطةكساستقالله المؤسساتي للقضاء أي  االستقاللبين  التي تميّز

 .1022الفصل  وذلك من خالل للقضاة

،  1959ء طبقا لدستور بالقضا إذا ما وقع مقارنته باألحكام الدستورية المتعلقة هذا  الفصل  

صريحة  صلب  أي  فصل من  فإنه  يعتبر ثورة قانونية  فعليّة إذ  لم يقع التنصيص بصفة

فى منه  اكت 65على أّن القضاء هو سلطة مستقلة، بل أن الفصل   1959دستور  فصول

 2014صت توطئة  دستوركما ن. 3سلطة بإعتبار "القضاة مستقلون" دون اعتبارهم بمثابة

  .5من الدستوروهي جزء ال يتجزأ  4على هذا المبدأصراحة 

، شأنها في ذلك شأن دستوري  قوي أساسفي تونس  القضاءأصبح الستقالليّة  ك،كنتيجة لذل

ا المبدأ في مختلف دساتيرها نذكر على سبيل المثال عديد الّدول في العالم التي أقّرت هذ

من الّدستور المغربي الذي نّص على أن "يكون القضاء مستقالّ عن الّسلطتين  82الفصل 

الذي نّص على أن  1958من الّدستور الفرنسي لسنة  64التشريعيّة والتنفيذيّة"، الفصل 

                                                           
  عبد الغني بسيوني عبد هللا " مدى استقالل القضاء في لبنان" . مقال سابق الذكر.ص 101

" القضاء سلطة   مستقلة   تضمن إقامىة العىدل،  وعلويىة الدسىتور وسىيادة القىانون وحمايىة الحقىوق أن: على2014من دستور  102ينص الفصل   2

 والحريات, القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون.          
 .97رياض الجمل، "استقاللية القضاء اليوم" مقال سابق الذكر، ص   3
نظىىام جمهىىوري، تضىىمن فيىىه الدولىىة علويىىة القىىانون واحتىىرام الحريىىات وحقىىوق اإلنسىىان واسىىتقاللية  علىىى "تأسىىيس 2014نّصىىت توطئىىة دسىىتور   4

 القضاء...".
 من الباب التاسع المتعلق  باألحكام الختامية  ينّص "على أّن  توطئة  الدستور جزء ال يتجزأ منه"   145الفصل     5
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من  165القضائيّة"، الفصل  "يكون رئيس الجمهوريّة هو الّضامن الستقالل الّسلطة

من  101ينّص على أن "تكون الّسلطة القضائيّة مستقلّة..."، الفصل  الّدستور المصري

ديفوار الذي ينّص على أّن "الّسلطة القضائيّة مستقلّة عن الّسلطة التنفيذيّة  دستور الكوت

 والتشريعيّة...".

سترا ضمن باب الّسلطة القضائيّة، اإلداري أصبح مد في هذا اإلطار وباعتبار أّن القضاء

 فإّن مختلف األحكام المتعلّقة باستقالليّة هذه الّسلطة تنسحب عليه.

كنتيجة لذلك أصبح الستقالليّة القضاء اإلداري في تونس أساس دستوري على خالف ما 

كان في الّسابق نتيجة لحصر الّسلطة القضائيّة في القضاء العدلي فقط، تدّعمت هذه 

لمؤّسسة دستوريّة مهّمتها ضمان حسن سير  2014الليّة أكثر فأكثر بإرساء دستور االستق

القضاء واحترام استقالله تتجّسد في المجلس األعلى للقضاء الذي تطّرق إليه الّدستور 

، 112بفصوله  الجديد صلب الفرع األّول من الباب الخامس المتعلّق بالّسلطة القضائيّة

113 ،114. 

هو اعتبار الهيكل المشرف على ضمان استقالليّة القضاء اإلداري  هذا الّصدد ما يهّمنا في

   وذلك على خالف الهيكل )مجلس القضاء اإلداري( جزء من المجلس األعلى للقضاء

لس األعلى  للمحكمة  اإلدارية( الذي لم يكن جزء من المجلس األعلى  المج) السابق أي

 .1تبناه  المشّرع  التونسي  للسلطة  القضائيةالضيّق الذي  نتيجة  الفهم  للقضاء

من للقضاء  ن خالله  كان القضاء العدلي الوحيد الخاضع لرقابة المجلس األعلىوالذي  م  

ود قضاء إداري  بأتّم معنى لوج م نتبيّن التأسيسمن خالل ما تقدّ , الناحية العضوية والمهنية

 .1959 ورالكلمة وليس لمحكمة  إدارية كما  كان  مع دست

                                                           
( ".  مركىز  الدراسىات   والبحىوث   1999 -1959نسىي  فىي الىذكرى األربعىين  إلصىداره )  البشير التكاري:  "مجلىس   الدولىة  والدسىتور  التو  1

 .176، ص  2000والنشر تونس  
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 من  هنا  نتبيّن , 1السلطة التنفيذية خاصة عن  ب أن يكون  هذا القضاء مستقاليتطلوذلك  

اإلداري، فعليّة للقضاء  استقالليّة مجلس القضاء  اإلداري لضمانبعهدة  الدور الكبير المناط

على  ضمانها هو بدوره مستقل  المشرف ة ال يمكن أن  تتحقق إالّ إذا كان الهيكل استقاللي

 خاّصة  عن السلطة   التنفيذية  ألّن  فاقد  الشيء ال يعطيه.

التنفيذية وجب    عن السلطةهذا اإلطار لمعرفة مدى استقاللية مجلس القضاء اإلداري في  

لمبحث األول( أو على المستوى الي )الهيكعميقة سواء على المستوى  دراسته دراسة

مة للمحكث الثاني( وذلك في مقارنة مع الهيكل السابق أي المجلس األعلى بح)الم الوظيفي

 اإلدارية.

 :اإلداري االستقاللية الهيكلية لمجلس القضاء:  المبحث األول

شأن  على اإلشراف القضاء  سلطة هّي  أن فكرة  أّن تكرس  التي أهّم الضماناتمن 

تين  التشريعية والتنفيذية عن  السلطستقل ني للقضاة يسند إلى هيكل مالقضاء  والمسار  المه

ئية ويسهر القضاي مشاريع القوانين المتعلقة بإصالح المنظومة فتعهد له مهام استشارية 

لة وتأمين قضاء عادل ال القضاء والعمل على تكريس مبدأ العدعلى استقال بالخصوص

ن   ضمان حسمجالس قضائية مهمتها السهر على  حضّي تأسيس . لذلك2ونزيه ومستقل

بما فيها  المواثيق   لدوليةمن المواثيق ابتأييد مجموعة   سير القضاء واحترام استقالليته

 على الحاجةوالتي تشّدد   5بكين وبيان  4واإلتحاد اإلفريقي 3أوروبا التي أصدرها  مجلس

 هذا النوع من الهيئات إلى جانب ضرورة تمثيل األغلبية من جانب داخل اإلستقالل إلى

                                                           
1  Degoffe (M) : "les  juridictions  administratives spécialisées" .L.G.D.J, paris  1960 , p  209    «   quand   il s’git  
des juges  administratifs   l’on  pense   l’avant tout à une   indépendance  à  l’égard de  l’ exécutif. » 

صىفحة     تقرير   اللجنة التأسيسية  للقضاء  العدلي   واإلداري  والمالي  والدستوري  حول   مشروع  باب  السلطة  القضىائية  التقريىر األصىلي    2

 .www.anc.tn ,(2012)  نوفمبر  .  77من   21
الصادرة  عن لجنىة وزراء الىدول   األعضىاء  فىي مجلىس  أوروبىا  بشىأن  اسىتقالل  وكفىاءة ودور  القضىاة    R(  (94   )12(التوصية   رقم      3

 (   )ج(   )طI  (2.)الفقرة 
 ( ) ح(4قانونية  في إفريقيا  المبدأ  )  المبادئ   التوجيهية  الخاصة باإلتحاد  اإلفريقي   بشأن  الحق في محاكمة عادلة  ومساعدة   4
 .15بيان  بكين بشأن  مبادئ  استقالل  السلطة  القضائية   في المنطقة   القانونية األسيوية،  الفقرة      5
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ن م ةفي المائ  60حوالي  القضائي المشاركين في هذه الهيئة  وقد بادر ز الجهاعضاء أ

  1قضائية مجالسالبلدان  إلى تأسيس 

ص ملخصا مفيدا الخاالصادر عن المقرر  2009السنوي للعام  التقريرهذا السياق يقدم وفي 

بينها مبادئ من ، 2المجلس القضائيعند تأليف  االعتبار في للمبادئ التي ينبغي أخذها 

لس إلى القضاء وأن  يقع الحّد  المجعضوية أغلبية  بالجانب الهيكلي أهمها أن تمنحتتعلق 

 من تمثيل  الممثلين  السياسيين . قدر اإلمكان

أن  يتركب كل في فقرته الثانية على " 2014من دستور  112مع ذلك ينّص الفصل  تماشيا 

س القضاء اإلداري في  مجل للقضاء من بينها األعلىالمكونة للمجلس من الهياكل   هيكل

من غير القضاة  نون بالصفة وفي الثلث المتبقي معي هممنتخبون وبقيت ثلثيه من قضاة أغلبهم

من المنتخبين  ء هذه الهياكل من ذوي االختصاص على أن تكون  أغلبية أعضا المستقلّينمن 

 ها سّت سنوات.مّدت منتخبون مهامهم لفترة واحدةال ويباشر األعضاء

في هذا اإلطار أّن في إطار الثلثين لم يتطّرق الّدستور إلى تحديد األغلبيّة  ما يمكن مالحظته

المنتخبة، إن كانت أغلبيّة مطلقة أو نسبيّة وبالتّالي يمكن أن ال يكون الفرق كبير في العدد 

 بين األعضاء المنتخبين واألعضاء المعيّنين.

المتبقّي فإنّه يتكّون من غير القضاة، هذا األمر يطرح تأويالت حول صفة بالنّسبة للثلث 

هؤالء، كما أّن الّدستور لم يتطّرق إلى التقنية التي سيقع اعتمادها لتحديد هذا الثلث )تقنية 

 االنتخاب أو التعيين أو التسمية(.

ضاة المعيّنين  بالّصفة لو خضع الثلث المتبقّي من غير القضاة آلليّة التعيين ويضاف إليهم الق

قد يشّكل ذلك ضربا الستقالليّة القضاء باعتبار أنّه لن تكون هناك أغلبيّة مطلقة لألعضاء 

في تركيبة المجلس وهو ما يتنافى مع المعايير الدوليّة الستقالل  من القضاة المنتخبين

د المسألة أكثر فأكثر القضاء ويفتح الباب أمام غلبة النّفوذ السياسي للنّفوذ القضائي وتتعقّ 
                                                           

)متىوفر  علىى  شىبكة     2009توم جينسبورغ: " التعيينات  القضائية واستقالل  القضاء"،  معهد  الواليات المتحدة للسالم  كانون الثىاني  /  ينىاير   1

 االنترنت على العنوان.
http://w.w.w.constitutionmaking.org/files/judicial appointments–pdf.  

 30-28الفقرات    2009تقرير  المقرر  الخاص  المعني باستقالل  القضاة  والمحامين    2

http://w.w.w.constitutionmaking.org/files/judicial
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من الّدستور نّص على أن يباشر األعضاء المنتخبون  112خاّصة إذا ما علمنا أّن الفصل 

 مهامهم لفترة واحدة مّدتها سّت سنوات.

ضمانة رئيسيّة لهم إذ أّن تحديد المّدة يحمي هؤالء األعضاء من العزل  فلئن كان ذلك يمثّل

نفيذيّة، فإّن اإلشكال يبقى قائما بالنّسبة لألعضاء في أّي وقت كان من قبل الّسلطة الت

المعيّنون الذين يمكن أن يتواجدوا بقّوة في تركيبة المجلس باعتبار أّن تقنية التعيين وعدم 

تحديد المّدة تؤّدي عادة إلى سلطة تقديريّة واسعة للجهة التي قامت بالتعيين والتي يمكن لها 

وهو ما يمّس من مبدأ استقالليّة القضاء ويفتح الباب  أن تعزل األعضاء في أّي وقت تشاء

 أمام معضلة لطالما ارتبطت به وهي تسييسه.

أن تلقي بظاللها على االستقالليّة الهيكليّة لمجلس القضاء  كّل هذه التساؤالت من شأنها

اإلداري نظرا لمعالم الضبابيّة والغموض التي رسمها الّدستور حول هذه المسألة ويمكن 

من خالل مشاريع القوانين المتواترة للمجلس األعلى للقضاء ضمنه مجلس قضاء  تبيّن ذلك

ة )الفقرة األولى( أو بتركيبته كهيأة تأديبيّة )الفقرة إداري سواء تعلّق األمر بتركيبته العاديّ 

 الثانية(.

 التركيبة العاديّة لمجلس القضاء اإلداري : الفقرة األولى

المجلس األعلى للقانون األساسي المتعلّق ب في هذا اإلطار على المشروع الثانيسأرّكز 

عن االتّجاه نحو إرساء مجلس  باعتباره يكشف النّقاب 20151مارس  9بتاريخ  للقضاء

أعلى للقضاء مستقل ضمنه مجلس القضاء اإلداري )تماشيا مع ما نّص عليه الّدستور( من 

 عدمه.

 20152جانفي  24بتاريخ  ع المشروع األّولوكّل ذلك سيكون في إطار مقارنة م 

 31520مارس  12المحال من الحكومة على مجلس نواب الشعب بتاريخ  والمشروع الثالث

                                                           
  لالطالع على المشروع الثاني من القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء بتاريخ 9 مارس 2015 انظر الملحق عدد1.2 

)اللجنة الفنية بوزارة العدل( انظر 2015جانفي24لس األعلى للقضاء بتاريخلالطالع على المشروع األول من القانون األساسي المتعلق بالمج 2

 . 1الملحق عدد
)المحال من الحكومة على مجلس نواب  2015-16لالطالع على المشروع الثالث من القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء عدد 3

  .3( انظر الملحق عدد2015مارس  12الشعب بتاريخ 
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ومع  1(2015)ماي  2015-16مشروع لجنة التشريع العام عدد  المشروع الرابع أيو

 القانون المنّظم لتركيبة المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة الحالي.

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس  من المشروع الثاني 15الفصل  في هذا الّسياق ينصّ 

 اإلداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي : األعلى للقضاء على "يتكّون مجلس القضاء

  وهم:ثالثة قضاة معيّنون بالّصفة  

 رئيس المحكمة اإلداريّة العليا : رئيس، -

 وكيل رئيس المحكمة اإلداريّة العليا : عضو، -

 رئيس محكمة استئنافيّة : عضو. -

  : أحد عشرة قاضيا منتخبين من نظرائهم كما يلي 

 ستّة مستشارين : أعضاء، -

 مستشارين : أعضاء.خمسة  -

 : سبعة شخصيات مستقلّة من ذوي االختصاص أعضاء كما يلي 

 أربعة محامين، -

 ثالثة أساتذة جامعيين من ذوي االختصاص القانوني من غير المحامين. -

 تمثيليّة المرأة". وتُراعى في عضويّة هذا المجلس

األغلبيّة لكّن الحقيقة  المالحظ مبدئيا في هذه التركيبة هي أّن األعضاء المنتخبون يمثلون

 عكس ذلك باعتبار أّن الشخصيات الّسبعة المستقلّة ستخضع آلليّة التعيين.

على "يعيّن مجلس الهيئة  القانون الثاني من نفس مشروع 30في هذا اإلطار ينّص الفصل 

 الوطنيّة للمحامين من بين المحامين أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء اإلداري".

"تضبط بقرار من الوزير المكلّف  31، ينّص الفصل علّق بالثالثة أساتذة جامعيينفيما يت

بالتعليم العالي الكلّيات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثالثة وعدد األساتذة الممثلين لها"، كما 

                                                           
ماي  2015  -16الع على المشروع الرابع من القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء )مشروع لجنة التشريع العام عدد لالط 1

  .4( انظر الملحق عدد2015
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على أنّه "يجب على كّل من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس  32ينّص الفصل 

لكلّيات المذكورة بالفصل الّسابق توجيه قائمة في األعضاء المعيّنين لعضويّة العلميّة ل

مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ إجراء االنتخابات بالنّسبة 

 لألعضاء من القضاة...".

ليه أنّه كما كان متوقّع خضع الثلث المتبقّي من غير القضاة الذي نّص ع من هنا نتبيّن

 7أعضاء ) 10آلليّة التعيين ليصبح عدد األعضاء المعيّنين  2014من دستور  112الفصل 

أعضاء معيّنين من الثلث المتبقّي من غير القضاة وثالثة قضاة معيّنين بالّصفة( في مقابل 

 عضو منتخب. 11

؟ وهو ما يمثّل في التركيبة والتي نّص عليها الّدستور  المنتخبة أين هذه األغلبيّة  وبالتّالي

 اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة. ستقالليّة الهيكليّة لمجلس القضاءحّدا من اال

وجب اإلشارة هنا إلى أّن التعيين المباشر لألعضاء المستقلّين من غير القضاة يُعّد تراجعا 

 عن ما ورد صلب المشروع األّول من القانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء

والذي بمقتضاه وقع إحداث لجنة , بوزارة العدل()اللجنة الفنية  /1 /2015 24بتاريخ 

ات من المستقلّين لكّل ، من بين مهامها تلقّي الترّشح1وطنيّة تتكّون من عّدة أطراف وجهات

من المشروع األّول لهذا القانون(  21القضائيّة الثالثة والبّت فيها )الفصل  من المجالس

كّل مترّشح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثالثة من غير القضاة من المستقلّين  حيث يقّدم

 طلبا في ذلك إلى اللّجنة الوطنيّة مرفقا بما يلي : 

سيرة ذاتيّة مفّصلة مصحوبة بالمؤيّدات التي تبيّن خاّصة االختصاص المترّشح  -

 بعنوانه.

 الشهادات العلميّة المتحّصل عليه، -

الشرف بعدم االنتماء ألّي حزب سياسي وعدم العضويّة في مكاتب تصريح على  -

 (.32الهيئات التمثيليّة مع تقديم ما يفيد االستقالة عند االقتضاء )الفصل 

                                                           
الفنية بوزارة  )اللجنة  2015  /1  / 24من المشروع األّول من القانون األساسي المتعّلق بالمجلس األعلى للقضاء بتاريخ  22أنظر الفصل   1

 .1العدل(.الملحق عدد



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
79 

وتدرس اللّجنة الملفّات المعروضة عليها وترتّبها ترتيبا تفاضليا مع مراعاة شروط الخبرة 

 (.33لمترّشحين عند االقتضاء )الفصل والكفاءة والنزاهة والحياد وللجنة االستماع ل

ي وقع اعتمادها في من هنا نتبيّن أّن هذه الّطريقة تُعّد أكثر نجاعة ودقّة من الّطريقة الت

لملفّات عن تعيين المباشر وإنّما على دراسة لباعتبارها ال تقوم على ال المشروع الثاني

ا من شأنه أن يضفي حّد أدنى طريق لجنة تتكّون من أطراف يمثّلون جهات متعّددة وهو م

 من االستقالليّة والحياد على الثلث المتبقّي من غير القضاة.

إلى أّن اإلشكاليات التي يمكن أن تؤثّر على االستقالليّة  في نفس الّسياق، وجب اإلشارة

ء الهيكليّة لمجلس القضاء اإلداري خاّصة تجاه الّسلطة التنفيذيّة ال تتعلّق فقط بكثافة األعضا

المعيّنين وإنّما ترتبط أيضا باألعضاء المنتخبين من القضاة حيث وقع استحداث فصل 

للقضاء )لم يكن  من القانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى المشروع الثانيب بموج

في عمليّة انتخاب  ( يكّرس بطريقة مباشرة تدّخل الّسلطة التنفيذيّةموجود بالمشروع األّول

قضاة الذين من المفترض أن يمثّلوا األغلبيّة داخل التركيبة الّشاملة للمجلس األعضاء من ال

من مشروع هذا القانون على  20من الّدستور، حيث ينّص الفصل  112طبقا للفصل 

"تضبط بأمر حكومي شروط األقدميّة بالنّسبة للمترّشحين من القضاة لعضويّة كّل من 

 ءات انتخابهم.المجالس القضائيّة الثالث وكذلك إجرا

كما يضبط األمر شروط األقدميّة بالنّسبة لألعضاء المستقلّين من غير القضاة"، وهو ما 

على "تحدث  21يمثّل تراجعا مقارنة بما ورد في المشروع األّول للقانون الذي ينّص فصله 

  وتتولّى:بموجب هذا القانون لجنة وطنيّة يكون مقّرها بمحكمة التعقيب 

 العمليّة االنتخابيّة بالنّسبة لألعضاء المنتخبين من القضاة،اإلشراف على  -

تلقي الترّشحات من المستقلّين لكّل من المجالس القضائيّة الثالثة وتبّت فيها، وهو  -

ما يفتح الباب أمام الحكومة إلمكانيّة الهيمنة على طبيعة األعضاء المنتخبين 

المعيّنين، وبالتّالي غلبة النّفوذ إضافة إلى إمكانيّة هيمنتها على طبيعة األعضاء 
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ل تركيبة المجلس يبقى أمرا وارد جّدا مّما الحكومي على النّفوذ القضائي داخ

 الهيكليّة تجاه الّسلطة التنفيذيّة". يمكن أن يحّد من استقالليّته

من واحد  اإلداريوقع التنزيل في تركيبة مجلس القضاء  انه اإلشارةوجب  اإلطارفي ذات 

 التنزيل في عدد القضاة المنتخبين أيضاخمسة عشر عضوا كما وقع  إلىعضوا  وعشرين

المتعلق بالمجلس  األساسيمن مشروع القانون 10و ذلك بمقتضى الفصل  ,من نظرائهم

يتكون   : حيث ينص هذا الفصل على , 1(2015)ماي 2015-16عدد  للقضاء األعلى

  : من خمسة عشر عضو كما يلي اإلداريمجلس القضاء 

  : قضاة معينين بالصفة و هم أربعة-

 الرئيس األول للمحكمة اإلدارية العليا

 رئيس المحكمة اإلدارية االستثنائية األقدم في خطته

 رئيس الدائرة التعقيبية أو االستشارية األقدم في خطته

 في خطته  األقدماالبتدائية  اإلداريةرئيس المحكمة 

 : منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يليستة قضاة -

 ثالثة مستشارين 

 ثالثة مستشارين مساعدين 

  : خمس شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي-

 ثالثة محامين 

 باحثين مختصين في القانون من غير المحامين مدرسين 

                                                           
 12وهو مشروع وقع استصداره من قبل لجنة التشريع العام تاركة بذلك على جانب مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب بتاريخ  1

  .4. انظر الملحق عدد2015مارس 
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المنتخبين من فيما يتعلق بالقضاة  أغلبيةليس هناك  بأنهالمتمعن في هذه التركيبة يالحظ 

لكن األمر  ,سوى ستة أعضاء من بين خمسة عشر عضوا و الذين ال يمثلون ,نظرائهم

االيجابي هنا هو التخلي عن تقنية التعيين و اعتماد تقنية االنتخاب فيما يتعلق بالثلث المتبقي 

يدعم  أنو هو ما من شانه  , وانين السابقةوذلك في مقارنة مع مشاريع الق,  من غير القضاة

من  112الفصل  أنما علمنا  إذاخاصة ,االستقاللية الهيكلية للمجلس تجاه السلطة التنفيذية

المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست  األعضاءيباشر  أنينص على "  2014دستور 

يحمي هؤالء األعضاء من العزل تحديد المدة  أن إذمما يمثل ضمانة رئيسية لهم  ,سنوات" 

 في أي وقت كان من قبل السلطة التنفيذية.

على مشروع هذا /5/ 2015 15 انه على اثر مصادقة الجلسة العامة فيهنا  اإلشارةتجدر 

 2015  -16للقضاء عدد األعلىالمتعلق بالمجلس  األساسيمشروع القانون  أيالقانون )

الوقتية لمراقبة  الهيئة أماموقع الطعن فيه ،ع العام( الواقع استصداره من قبل لجنة التشري

فقررت الهيئة بأنه غير  , 20151 /5 / 22دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 

بعد .لتصدر  2015نوفمبر  13الجلسة العامة لتعديله بتاريخ  أمامفعاد مرة ثانية  ,2دستوري

 .3بعدم التنفيذالهيئة قرار يتعلق ذلك 

، نتبيّن  للمحكمة اإلداريّة الحالي األعلى و مقارنة بالتركيبة العادية للمجلس , على كل

في التركيبة العاديّة لمجلس القضاء اإلداري،  د محترم من األعضاء المنتخبين حضور عد

 1996لسنة  40)جديد( من القانون األساسي عدد  7حيث ينّص في هذا الّسياق الفصل 

المؤّرخ  2001لسنة  78ا تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد كم 1996جوان  3المؤّرخ في 

 على :  2001جويلية  24في 

  التّالي:"يحدث لدى المحكمة اإلداريّة مجلس أعلى يترّكب على النّحو 

 رئيس األّول:الوزير  -

                                                           
  حول هذه المسالة انظر محمد بن لطيف " المجلس األعلى للقضاء و مسارات التعثر". ص6-9.انظر الملحق عدد8. 1 

 قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2015/22 بتاريخ 8 جوان2015.انظر الملحق عدد5.
 قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2015/33 بتاريخ 22 ديسمبر2015 .انظر الملحق عدد6. 
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 نائب رئيس للمحكمة:الّرئيس األّول  -

 ومن األعضاء اآلتي ذكرهم : 

 واالستشاريّة،رؤساء الدوائر التعقيبيّة  -

 رؤساء الّدوائر االستئنافيّة، -

 مندوبو الّدولة العاّمون، -

 الكاتب العام، -

 نائبان عن المستشارين، -

 نائبان عن المستشارين المساعدين -

يقع انتخاب نّواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخّص كال الّصنفين من قبل 

مين، وتضبط إجراءات االنتخاب بقرار المستشارين والمستشارين المساعدين لمّدة عا

 يصدره الوزير األّول.

 وللكاتب العام صفة العضو المقّرر ويتولّى إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه".

هو حضور الوزير األّول كشخصيّة سياسيّة كرئيس  ما يمكن مالحظته في هذه التركيبة

تنفيذيّة خاّصة عندما يتعلّق األمر باتّخاذ وهو ما يمثّل حّدا الستقالليّة المجلس تجاه الّسلطة ال

قرارات فرديّة تهّم المسار المهني ألعضاء المحكمة اإلداريّة، إضافة إلى ذلك فقد يربك 

 . 1حضور الوزير األّول بعض أعضاء المجلس

كذلك حضور الكاتب العام للمحكمة اإلداريّة كعضو مقّرر يتولّى إعداد أشغال المجلس 

موّظف تقع تسميته بمقتضى أمر بناءا على اقتراح من الوزير األّول طبقا  وحفظ وثائقه وهو

)جديد( من القانون المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة وذلك يجعل منه عونا لإلدارة  29للفصل 

                                                           
1 Midoun (M.), « Le tribunal administratif tunisien : attributions, personnels et organisation », article précité. p. 
110. 
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المركزيّة، مجّسما للحضور العضوي لهذه األخيرة داخل التركيبة العاديّة للمجلس األعلى 

 .1للمحكمة اإلداريّة

إضافة إلى حضور الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة كنائب رئيس وهو كما هو معلوم يخضع 

في تعيينه للّسلطة التقديريّة لإلدارة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير األّول )طبقا 

المتعلّق  1972المؤّرخ في أّول أوت  1972لسنة  67جديد( من القانون عدد  41للفصل 

اإلداريّة وضبط القانون األساسي ألعضائها كما تّم تنقيحه بمقتضى القانون  بتسيير المحكمة

 .1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  40األساسي عدد 

الدوائر التعقيبيّة واالستشاريّة ورؤساء الدوائر االستئنافيّة  نفس الّشيء ينطبق على رؤساء

بالقانون  فس القانون(، كما تّم تنقيحهجديد من ن 15ومندوبي الّدولة العاّمين )طبقا للفصل 

 .2001جويلية  24المؤّرخ في  2001لسنة  78األساسي عدد 

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن أغلبيّة أعضاء المجلس هم من المعيّنين، بينما يمثّل األعضاء 

أعضاء( ، وتدّل قلّة األعضاء المنتخبين )الذين ال يتجاوز عددهم األربعة 2المنتخبون أقلّية

خاّصة إذا ما علمنا أّن  3على عدم تأثير هؤالء داخل المجلس وعلى دورهم الثانوي

جديد من القانون  7إجراءات انتخابهم تضبط بقرار يصدره الوزير األّول )طبقا للفصل 

المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون األساسي ألعضائها كما تّم تنقيحه بالقانون 

 (.2001جويلية  24المؤّرخ في  2001لسنة  78عدد  األساسي

من هنا نتبيّن كثافة تواجد األعضاء المعيّنين داخل التركيبة العاديّة للمجلس األعلى للمحكمة 

مقارنة باألعضاء المنتخبين )وهو ما ال يتماشى مع المعايير الدوليّة الستقالل  اإلداريّة

جلس القضاء اإلداري الجديد التي تتميّز بتواجد القضاء(، على خالف التركيبة العاديّة لم

                                                           
1 Zarrouk (M.), « Le Conseil Supérieur de la magistrature et des juridictions du Conseil d’Etat », mémoire des 
études approfondies en droit public et financier, faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, 1995-1996, 
p. 45. 
2 Ben Salah (H.), « La justice administrative au Maghreb », thèse précitée, p. 234. 
3 Zarrouk (M.), « Le Conseil Supérieur de la magistrature et des juridictions du Conseil d’Etat », op. cit , p. 45. 
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مّما من شأنه أن يحدث توازنا داخل التركيبة لتفادي هيمنة  حترم لألعضاء المنتخبينم

 الّسلطة التنفيذيّة عليها بصورة مطلقة.

 فهل نفس الّشيء ينطبق على تركيبة المجلس عند التئامه كهيأة تأديبيّة ؟ )الفقرة الثانية(

 تركيبة مجلس القضاء اإلداري كهيأة تأديبيّة:  ثانيةالفقرة ال

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء بين تركيبتين  الثاني يميّز المشروع

لمجلس القضاء اإلداري سواء تعلّق األمر بتركيبته العاديّة والشاملة لكّل األعضاء )طبقا 

 ( أو عند انتصابه كهيكل تأديبي.15للفصل 

"يترّكب كّل مجلس  على:لهذا القانون  لمشروع الثانيمن ا 52هذا الّسياق ينّص الفصل  في

  من:عند النّظر في تأديب القضاة 

 رئيس المجلس القضائي أو نائبه : رئيس، -

 عضو، بالّصفة:قاض من بين األعضاء المعيّنين  -

ى ثالثة قضاة من بين األعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال عل -

 أعضاء، التأديب:مجلس 

 عضو من بين المستقلّين ال يشارك في اتّخاذ القرار". -

هذه التركيبة هو التساوي بين األعضاء المنتخبين واألعضاء ما يمكن مالحظته في 

الثة أيضا.  وبالتالي   معينين وعددهم ث منتخبين  وهم قضاة  والبقية المعيّنين، ثالثة أعضاء

من  112المنتخبين في التركيبة  كما نّص على ذلك  الفصل  ضاةمن القال توجد أغلبية 

 . 2014دستور  

لقانون  نّص على" أن  ال ن نفس  مشروع  ام   59خاّصة  إذا  ما علمنا  أّن  الفصل   

من بينهم     بحضور أغلبية أعضائه ويكونتكون  جلسات مجلس   التأديب  قانونية  إالّ 

ة  األعضاء  الحاضرين  يببأغل التأديبدر قرارات مجلس األقل وأن تصمنتخب على عضو 

 يرّجح   صوت  الرئيس "  معلّلة وفي صورة تساوي األصواتوتكون  
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ضور ثالثة  أعضاء معيّنين  بح ما أن مجلس التأديب  يمكن  أن يلتئما يمكن  مالحظته هن

المنتخبين  من ء لألعضا مثل هذا  الحضور المحتشم  منتخب وبالتالي فإنّ  وعضو  واحد

 نتخاب أنه أن يفقد مبدأ االمن شه أن يهّمس دورهم داخل المجلس. هذا من جهة كما شأن

 القاضي  بنفسه  داخل  المجلس  من جهة  أخرى. مثبتة  لثقة  نجاعته  كأداة

 أي  الستة أعضاء  ففيكيلته مجلس التأديب  بكامل  تش كما أنّه وحتى  في صورة  انتصاب

 شخصية  فإّن صوت الرئيس وهو ثالثة مع( و)ثالثة ضّد( )صورة  تساوي األصوات 

ّن  نفوذ األعضاء  فإ ّل  الحاالتهو المرجح  وبالتالي  في كمعيّنة  بالصفة  وليست  منتخبة 

أنّه في هذا اإلطار سيذهب البعض ولو   المنتخبيننفوذ  األعضاء  غالبا  لسيكون المعيّنين 

أّن خير على "األسطره هذا القانون قد نّص في  من مشروع 51أّن الفصل إلى القول ب

 .عضو سيقع تعيينه( ال يشارك في اتخاذ القرار)وهو تقلين المس العضو من بين

في اتخاذ القرار لماذا وقع  العضو  لن يشارك إذا كان  هذا وهنا  يطرح  السؤال التالي 

 نمة  التي نّص  عليها  المشروع األول لتركيبامقارنة  مع   فيللتركيبة و ذلك  إضافته

 ؟ األعلى  للقضاء قانون  األساسي المتعلق  بالمجلسال

لقانون األساسي المنظم   لمن المشروع األول  51ذلك من خالل الفصل نتبيّن يمكن أن 

 القضاة  من:"يتكون مجلس  تأديب  : للمجلس األعلى للقضاء والذي ينّص على

   نائبه  :  رئيس   المجلس القضائي المعني أو رئيس 

    عضوصفة: بالقاض من بين األعضاء المعيّنين 

   على    المحال نتخبين من نفس رتبة  القاضيالم من بين األعضاء   ثالثة  قضاة

 .مجلس   التأديب :  أعضاء

غالب  خبين ت نفوذ األعضاء  المنتأّن  في كل  الحاال التركيبة  يالحظ تمعن في هذهالم 

القضاء  اإلداري  نة لالستقاللية الهيكلية  لمجلس ضما المعيّنين  وهو ما يمثلنفوذ األعضاء ل

ر  الدولية مع المعاييمّما  يتماشى  تأديبي تجاه السلطة التنفيذية  يكلعند  انتصابه  كه
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أغلبية  من أن تكون  من  الدستور "  112يه  الفصل  عل  ومع  ما نصّ القضاء  الستقالل

 .من المنتخبين" أعضاء هذه الهياكل

من    51بها  الفصل   التي جاء  لص نوعا ما باإلضافةيمكن أن تتق إالّ  أن  هذه  الضمانة 

قانون األساسي المنظم للمجلس األعلى للقضاء في سطره األخير )بإضافة لل الثاني المشروع

أنّه  لن  يشارك   على التنصيص  رغم ة معيّن للتركيب عضومن بين المستقلين وهو  عضو

 في اتخاذ   القرار(.

بي  سيقع إحداثه  اإلداري   كهيكل   تأديقارنة  تركيبة   مجلس القضاء في هذا السياق ولم

للمحكمة   اإلدارية  كهيأة    ق  للتركيبة الحالية  للمجلس األعلىوجب  التطر ,في المستقبل

المؤرخ في أول  1972لسنة  67من القانون عدد  جديد  8تأديبية  حيث  ينّص   الفصل  

تعلق بتسيير المحكمة اإلدارية و ضبط القانون األساسي ألعضائها كما تم الم 1972أوت 

عندما ينتصب المجلس األعلى كهيئة  ; على 2001لسنة  78األساسي عدد  تنقيحه بالقانون

  ; تأديبية فانه يتكون على النحو التالي

 رئيس : للمحكمة اإلداريةالرئيس األول -

 رؤساء الدوائر التعقيبية و االستشارية-

رئيسان من بين رؤساء الدوائر االستئنافية و مندوبان عامان للدولة يتم استدعاؤهم على -

 أساس اقدميتهم بالمحكمة اإلدارية في الخطة ثم في الرتبة و عند التساوي يرجح األكبر سنا.

المستشارين المساعدين المنتخبين حسب رتبة عضو المحكمة نائبا المستشارين أو نائبا -

و ال يكتمل نصاب المجلس إال بحضور ثلثي أعضائه على  ,اإلدارية المحال على المجلس

 األقل من بينهم احد النائبين المنتخبين.

ما يمكن مالحظته هنا أن تركيبة المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية كهيأة تأديبية تتسم بقلة 

األعضاء المنتخبين على غرار تركيبته العادية حيث يمكن للمجلس أن يلتئم كهيأة تأديبية 

ين المساعدين أو المستشارعن المستشارين   عبارة عن نائب بحضور عضو منتخب واحد



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
87 

جد في مقابل  ذلك  توا, ال  على المجلساإلدارية  المحالمحكمة وذلك  حسب  رتبة عضو 

 تثناءهم  من قبيل  المعينين باسث أّن كل  أعضاء  التركيبة حيين  مكثف  لألعضاء  المعين

ذ رأي واستشارة  المجلس أخ األعضاء  بعد ءالهؤتعيين كل   إذ  يقع ,النائبان  المنتخبان

 ذي  يتم تعيينه مباشرة بصفةرئيس األول  الالباستثناء    ,األعلى  للمحكمة   اإلدارية 

أو من  بين  أعضاء  الموظفين السامين بالدولة   من بينالتنفيذية من قبل السلطة رية تقدي

 .1المحكمة  اإلدارية   دون سابق  استشارة  للمجلس

فيما  األعلى  للمحكمة اإلدارية اإلشارة هنا  إلى أنّه بالرغم  من استشارة المجلس  وجب  

 التنفيذية  باعتبار سلطةإلى الن ترجع ياتخاذ قرار التعي سلطةعلق بالخطط األخرى، فإّن يت

غير مطابق  إالّ رأي استشاري  أن  يكونوأّن رأي المجلس في هذا  اإلطار ال يعدو 

 حرة  في  األخذ به  من عدمه.لتكون  السلطة  التنفيذية   ,لزمليس  موبالتالي 

  أغلبوجب اإلشارة  إلى أن  المقارن في القانون  واستئناسا  بما  يوجدنفس  السياق في   

لسهر  با تميّز بين تركيبتين للهيكل المكلف الالقضائية  االزدواجيةول التي تتبنى نظام الد

فق  تركيبة وأنّه دائما ينتصب  باعتبار على حسن سير القضاء اإلداري واحترام استقالله

 فيها.المادة التي سينظر  عن  طبيعةموحدة بقطع  النظر 

 2بفرنسالالستئناف والمحاكم اإلدارية اإلدارية  محاكملل نذكر كمثال المجلس األعلىيمكن أن 

اإلداري  خمسة    من مجلة القضاء  2-232لفصل القانون والذي يضم  في تركيبته طبقا 

  فيه  أغلبية  منتخبة  شأنه ضو  وبالتالي ال يوجد عن بين  ثالثة عشر أعضاء  منتخبين  م

 .في ذلك  شأن  المجلس التونسي

المعينين   واألعضاء    ن التوازن بين األعضاء مالمهم في هذا اإلطار هو أن يوجد حّد أدنى  

اري  أو في تركيبته إلداتركيبة  العادية لمجلس القضاء في ال سواء قضاةالمن  تخبينالمن

اء من الخارج أعضمن الفقه يرى ضرورة  وجود  جانبأّن هناك  باعتبار,كهيكل تأديبي 

                                                           
  طبقا   للفصل  )   14    جديد(  من القانون  المتعلق  بتسيير  المحكمة   اإلدارية   وضبط  القانون  األساسي     ألعضائها.1 

2 Aux   termes  de l’article L -232 -4-1    code  de justice   administrative   français     : « le conseil    supérieur   
des tribunaux   administratifs   et cours    administratives  d’appel  siège   toujours  dans   la même  composition   
quelque    soit  le   niveau   hiérarchique   des  magistrats  dont  le cas  est  examine ».                                
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لضمان   على سبيل المثالأي )أعضاء من غير القضاة( من المجتمع   المدني  يبةالتركداخل 

القضاة  على   تفاديا   لهيمنة وذلك  ,1القضائية رقابة من أطراف من خارج  السلطة

ال يقع هنا  لماذا  هم. لكن السؤال  الذي  يطرح  نفسه مصالح المجلس  وتوظيفه  لخدمة 

 ؟ في تركيبة  المجلسء األعضاء  من غير القضاة الهؤوية لعض االنتخاباعتماد تقنية  

ي  التعيين المباشر  التكثر من تقنية أ  واالستقالليةالكفاءة   تتماشى  مع معايير  باعتبارها

هو نموذج  معتمد على و ,الحزبي  خاصة الوالء الو الءاتعلى تحيل  في غالب األحيان 

على  للقضاء من قبل  األ انتخاب  ثلثي  أعضاء  المجلس  حيث يتمفي ايطاليا  لمثالاسبيل 

الثلث  الباقي  من قبل  البرلمان  من بين  الكفاءات في من القضاة( وانتخاب  أيزمالئهم )

ف  من أن يقع  أطراالباب  أمام  تخوفات  عّدة  ما يمكن  أن يغلق  وهو 2ميدان القانون

على بضتها قبهدف بسط السلطة التنفيذية  ر القضاة غيمن  توظيف األعضاء المعيّنين

القضاء ونجاعته خدمة  سير حسن ضمانلس خدمة لمصالحها وليس بهدف المج كيبةتر

 .حصول ذلك تأثير على استقاللية القضاة تجاهها وفي , لمصالح المتقاضين

 و تقنية دراسة الملفات عن طريق لجنةوجب اإلشارة هنا انه وقع اعتماد تقنية االنتخاب 

فقط صلب  ,فيما يتعلق  بالثلث المتبقي من غير القضاة ,مستقلة عوض تقنية التعيين المباشر

جانفي  24المشروع األول من القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء بتاريخ 

مما من ( 2015)ماي  2015-16و كذلك صلب مشروع لجنة التشريع العام عدد  2015

خاصة إذا ما علمنا أهميّة ,لية الهيكلية للمجلس تجاه السلطة التنفيذية شانه أن يدعم االستقال

كجزء من المجلس  اإلداريلمجلس القضاء  2014االختصاصات التي أوكلها دستور 

وكل ذلك وتأديب القضاة اإلداريين  في المسار المهنيا يتعلق بالنظر فيماألعلى للقضاء 

 )المبحث الثاني(اإلداري  الوظيفية لمجلس القضاء االستقالليةه من خالل دراسة يمكن تبيّن

                                                           
1 Jean –François  kriegk     : « les    conseils  supérieurs  de justice   clef    de    voûte   de  l’indépendance   
judiciaire ? » (examen   comparatif  à partir  de   critères  internationalement   reconnus )  , Recueil   Dalloz ,  
2004 n° 30  P  2169 « le  pluralisme  résultant    d’une  ouverture  sur  la   société civile  est  généralement   
admis  comme   une  nécessité , que   le  conseil  supérieur   soit  ou  non  considéré  comme appartenant   au 
pouvoir  judiciaire .la participation  de  membres  extérieurs    à  la magistrature  contribue   en effet , par  le    
contrôle    social  qu’elle   instaure , à asseoir  l’autorité  d’un  conseil  supérieur  de  justice » . 
2 Wassim  DHouib : «  l’indépendance de la justice », Mémoire en vue l’obtention du diplôme d’études 
approfondies  en droit  public et  commerce  international, faculté de droit  de Sfax,  Année universitaire 
2003/2004 p.105.  
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 اإلداري الوظيفية لمجلس القضاء االستقاللية الثاني:المبحث 

ّرر الخاص الّصادر عن المق 2009يها التقرير الّسنوي للعام لنّص عمن بين المبادئ التي 

تأليف المجلس  والمحامين والتي ينبغي أخذها في عين االعتبار عند المعني باستقالل القضاة

مبدأ تمتّع القضاء بالصالحيات المباشرة لتسمية أو تعيين القضاة وفقا لتقديره  1القضائي

 وينبغي أن يتّم ضبط ذلك بحذر في القانون.

في  في نفس الّسياق نّصت الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بوضع معايير دوليّة الستقالل القضاء

تّقرير الّصادر عن منّظمة اإلبالغ الّديمقراطي الّدوليّة )وهي وثيقة مكّملة لل 2013سبتمبر 

، والتقرير الّصادر عن 2(2011بعنوان اإلجماع الّدولي : العناصر األساسيّة للّديمقراطيّة )

ومركز كارتر بعنوان "تعزيز القانون الّدولي من أجل منّظمة اإلبالغ الّديمقراطي الّدوليّة 

( على جملة من المبادئ التوجيهيّة 3(2012واالنتخابات الحقيقيّة )دعم الحكومة الّديمقراطيّة 

 لالستقالل القضاء من بينها : 

  ،أنّه ينبغي تزويد المحاكم بالموارد الماليّة المناسبة والتي تمّكنها من تحقيق مهاّمها

وينبغي أن تكون الّسلطة القضائيّة بحّد ذاتها أو المجلس القضائي المسؤول الوحيد 

 دارة ميزانيّة القضاء.عن إ

 ضل فأن يكون توزيع القضايا على القضاة شأن تابع لإلدارة القضائيّة الداخليّة، وفي أ

 الحاالت ينبغي أن تكون عمليّة توزيع القضايا عشوائيّة وأن تتّم في شكل وتيري.

أنّه طبقا للمعايير الدوليّة بشأن استقالل القضاء تقييم االستقالليّة الوظيفيّة  من هنا نتبيّن

رتباطا وثيقا بمدى منحه للهيكل المكلّف بضمان احترام استقالل القضاء يرتبط ا

وصوال للقوانين سواء فيما يتعلّق بالنّظر  الختصاصات مطلقة ابتداء من النّص الّدستوري

الّراجعين له بالنّظر أو في اإلدارة اإلداريّة للقضاء أو اإلدارة  في المسار المهني للقضاة

                                                           
 .30 – 28، الفقرات 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   1
 متوفّر على االنترنت على العنوان االلكتروني :   2

http://www.democracy-reporting.org/files/essential.elements.of.democracy2.pdf  
 متوفّر على االنترنت على العنوان االلكتروني :  3

http://www.democracy-reporting.org/files/dri.report.strengthening.democratie.governance.pdf  

http://www.democracy-reporting.org/files/essential.elements.of.democracy2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/dri.report.strengthening.democratie.governance.pdf
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من خالل إدارة ميزانيّة القضاء وكّل ذلك يمكن تناوله في إطار االستقالليّة اإلداريّة الماليّة 

 والماليّة للمجلس.

بدسترة اختصاصات  1959على خالف دستور  2014تماشيا مع هذه المعايير قام دستور 

على للقضاء ، ما يهّمنا هنا هو دسترة  بّت مجلس القضاء اإلداري في المسار المجلس األ

المهني للقضاة وفي التأديب )الفقرة األولى(  ودسترة االستقالليّة اإلداريّة والماليّة للمجلس 

 األعلى للقضاء )ضمنه مجلس القضاء اإلداري( )الفقرة الثانية(.

 ضاء اإلداري في المسار المهني للقضاة وفي التأديبدسترة  بّت مجلس الق: الفقرة األولى 

على: " يبت كل  في الّسطر األخير من فقرته األولى 2014من دستور  114ينّص الفصل 

من المجالس الثالثة ) المقصود هنا مجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء العدلي ومجلس 

 .1"القضاء المالي( في المسار المهني للقضاة وفي التأديب

لقضاء ا مجلس بموجبها يكون لالختصاصأقر قاعدة عامة  2014من هنا نتبين أن دستور 

في المسار المهني للقضاة الراجعين له بالنظر  الحصري والوحيد في البتاإلداري المختص 

)أ( وفي تأديبهم )ب( وذلك على خالف المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية الذي لم يتمتع 

 اء تعلق األمر بتركيبته أو باختصاصاته.بأساس دستوري قوي سو

 

 

 

 :في المسار المهني للقضاة الراجعين له بالنظر مطلق للبت اختصاص -أ

                                                           
 .2014من دستور  114السطر األخير من الفقرة األولى من الفص   1
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، بتسميتهم، بانتدابهمالمقصود بالمسار المهني للقضاة هو كل األعمال المرتبطة 

س لتأديبهم والذي يعود اختصاص النظر فيه إلى مج باستثناء ,بتقاعدهم ,بترقيتهم، بنقلهم

 .1لتأديبل

 نيمن المشروع الثا 39يه الدستور ينّص الفصل لفي هذا السياق وتماشيا مع ما نّص ع

تبّت كل من المجالس  بالمجلس األعلى للقضاء على "  للقانون األساسي المتعلق

القضائية الثالثة في المسار المهني للقضاة الراجعين لها بالنظر من تسميته وترقية ونقلة 

 واإللحاق واإلحالة على التقاعد االستقالةكما تبّت في مطالب رفع الحصانة ومطالب 

 المبكر واإلحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين األساسية للقضاة"

أيضا من  40الفصل  من المشروع األول أو 40نّص عليه سواء الفصل  وهو ما

مجلس نواب  المحال من الحكومة على) ,   2015 / 3 / 12بتاريخ  المشروع الثالث

 الشعب(.

ك نتبيّن الدور الرئيسي الذي سيلعبه مجلس القضاء اإلداري في إدارة لعلى ضوء ذ

الوظيفية تجاه السلطة  للقضاة الراجعين له بالنظر مما سيّدعم استقالليته المسار المهني

اإلداريين تجاهها خاّصة في ظّل  عكس إيجابيا على استقاللية القضاةالتنفيذية وهو ما سين

تي لالرقابة القضائية التي يمارسونها على هذه السلطة في جزء من األعمال اإلدارية ا

كان يحصل في السابق نتيجة المشاركة المحدودة للمجلس وذلك خالفا لما  تقوم بها

األعلى للمحكمة اإلدارية في إدارة المسار المهني للقضاة اإلداريين سواء في التسمية أو 

 الترقية...

فيما يتعلق بالتسمية على سبيل المثال ال يتمتع المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية بدور 

لزم للسلطة التنفيذية التي تتمتع باختصاص مطلق تقريري وإنما بدور استشاري غير م

                                                           
1 Walid Larbi : « Le tribunal administratif et le conseil supérieur de la magistrature ».Infos juridiques n° 180/181 
juin 2014, p 28 « Nous entendons par « déroulement normal de la  carrière professionnelle du magistrat », tous 
les actes relatifs à son recrutement, nomination, promotion, mutation, retraite, c'est-à-dire tous les actes qui 
sont pris en dehors de la commission d’une faute professionnelle par le magistrat, une faute susceptible 
d’entrainer sa traduction devant le conseil de discipline ». 
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 يقابله استشارة غير ,كمة اإلداريةفي أغلب التسميات بالخطط الوظيفية داخل المح

 المثال : وغير ملزمة للمجلس ويمكن أن نذكر على سبيل وجوبية

 بية واالستشارية من بين رؤساء الدوائر اإلستئنافية يتعيين رؤساء الدوائر التعق

 1972لسنة  67جديد من القانون عدد  15ومندوبي الدولة العامين )بمقتضى الفصل 

المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وضبط القانون  1972المؤرخ في أول أوت 

 .(1األساسي ألعضائها

  15ة ومندوبي الدولة العامين بمقتضى نفس الفصل )ستئنافيّ رؤساء الدوائر االتعيين 

 .جديد(

 جديد  16الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية )طبقا للفصل  تعيين رؤساء

 .من نفس القانون(

قتراح من الوزير األول بناء على عرض من التعيينات تتم بمقتضى أمر يصدر باكل هذه 

 للمحكمة اإلدارية.الرئيس األول بعد استشارة المجلس األعلى 

 الو جوبيفعاال نظرا للطابع  اإلدارية دورامة يلعب المجلس األعلى للمحك ،في هذا اإلطار

ستشارته فقط فيما يتعلق بقضاة المحكمة اإلدارية المتكونين من المستشارين و ال

المستشارين المساعدين الذين ال يمكن أثناء انتدابهم تسميتهم في إحدى هذين الرتبتين إال بعد 

 أخذ رأي المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية.

ة التعيين بهذا الرأي، ذك أنه في صورة عدم موافقة المجلس يتم إرجاعهم إلى وتلتزم سلط

جديد والفصل  18إطارهم األصلي ويعتبرون كأنهم لم يغادروه قط ) وذلك طبقا للفصل 

202) 

من  106تبقى على حالها باعتبار أّن الفصل  وجب اإلشارة هنا إلى أّن هذه الوضعية لن

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس  ينّص على " 2014دستور 

                                                           
 .2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  78كما تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد   1

  كما تم تنقيحهما بالقانون األساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2.2001 
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والرأي المطابق كما هو معلوم يعّد األعلى قيمة قانونية من بين جميع  , "األعلى للقضاء

المجلس األعلى للقضاء الدور الرئيسي في  بالنظر لطابعه الملزم وبالتالي سيلعب اآلراء

أّن مجلس القضاء اإلداري جزء من  اعتباروب كان في السابق،تسمية القضاة خالفا لما 

المجلس األعلى للقضاء فإنّه سيلعب الدور الرئيسي في تسمية القضاة الراجعين له بالنظر 

 .أي القضاة اإلداريين

رية فإنها تتم بمقتضى أمر في نفس اإلطار وفيما يتعلق بتسمية الرئيس األول للمحكمة اإلدا

بين سامي موظفي الدولة أو من بين أعضاء المحكمة  األول من قتراح من الوزيريصدر با

ة أو اختيارية )طبقا اإلدارية دون أي استشارة للمجلس األعلى سواء كانت استشارة وجوبيّ 

(، كما تقع 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  40جديد من القانون عدد  14فصل لل

ءا على تقديم من الرئيس األول قتراح من الوزير األول بناة بأمر، باتسمية مندوبي الدول

جديد من القانون األساسي  22للمحكمة اإلدارية دون أي استشارة للمجلس) طبقا للفصل 

(، نفس الشيء ينطبق على المستشارين 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  40عدد 

ضا من بمقتضى أمر باقتراح من الوزير األّول دون تدّخل أي فوق العادة الذين تقع تسميتهم

المؤّرخ في  1983لسنة  68مكّرر من القانون األساسي عدد  22قبل المجلس )طبقا للفصل 

 (.1983جويلية  21

لّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة كخّطة وظيفيّة اوجب اإلشارة هنا أنّه فيما يخّص تسمية 

بسلطة تقديريّة واسعة سامية، لن يستمّر الوضع على ما هو عليه )أي بتمتّع الّسلطة التنفيذيّة 

نّصت على "أن  2014من دستور  106في تسميته( باعتبار أّن الفقرة الثانية من الفصل 

يُسّمى القضاة الّسامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري 

ر األعلى للقضاء سيلعب الّدو من المجلس األعلى للقضاء..."، وهو ما يعني أّن المجلس

في حين أّن دور رئيس  الّرئيسي كجهة وحيدة مخّول لها إعداد قائمة في القضاة الّسامين،

ري هو جزء اوباعتبار أّن مجلس القضاء اإلد , ةالجمهوريّة يقتصر على الختم أو المصادق

للمحكمة  من المجلس األعلى للقضاء وجب عليه لعب دور رئيسي في تسمية الرئيس األول

 ة.ل ترشيحه بصورة حصريّ اإلدارية من خال
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للمحكمة اإلدارية في تسمية القضاة  تقّدم نتبيّن الدور المحدود للمجلس األعلى ما من خالل

في بعض التعيينات الستشاري غير الملزم الذي يلعبه الراجعين له بالنظر باعتبار الدور ا

وذلك على  ,ألخرىالتي تقوم بها السلطة التنفيذية وعدم تدخله أصال في بعض التعيينات ا

خالف مجلس القضاء اإلداري التي توحي كل المؤشرات سواء الدستورية أو القانونية من 

ألعلى للقضاء على أنّه سيكون له قانون األساسي المتعلق بالمجلس اخالل المشاريع الثالثة لل

بة لبعض ألمر هو ذاته بالنسافهل أّن  ,الدور البارز في تسمية القضاة الراجعين له بالنظر

 المواد األخرى التي تهّم إدارة المسار المهني كالترقية والنقل على سبيل المثل؟

فيما يتعلق بالترقية تقّر المعايير الدولية الستقالل القضاء بإمكانية استخدام الترقية كمحفز 

لمكافأة السلوك القضائي الذي يخدم مصالح النخبة السياسية وينبغي على أي نظام ترقية أن 

وفي هذا اإلطار تشير المبادئ  ,لترقية القضائية كمكافأة للتحيّز السياسياي مفهوم غيل

لعوامل الى إلى وجوب أن يستند نظام ترقية القضاة إستقالل القضاء ان أاألساسية بش

للجنة حقوق  32م رقم اويوصي التعليق الع 1ة والنزاهة والخبرةاءالكف الموضوعية وال سيما

ويؤيّد  2وجود إجراءات واضحة ومعايير موضوعية لترقية القضاةاإلنسان بضرورة 

الصادر عن المقرر الخاص ذلك عبر إيراد توصية بضرورة 2009التقرير السنوي للعام  

 3أن تتقّرر ترقية القضاة من جانب هيئة مستقلة مؤلفة من أغلبية القضاة على األقل

 والمقصود هنا مجلس قضائي مستقل.

للقانون األساسي المتعلق بالمجلس  من المشروع الثاني 41لفصل انّص تماشيا مع ذلك ي

األعلى للقضاء " على أن تحّدد المجالس القضائية الثالثة كل فيم يخّصه احتياجات المحاكم 

لقضائية وتنظر في مطالب النقلة اصلة في الخطط والوظائف اورات الحغمن القضاة والش

  والترقية"

                                                           
والمبادئ التوجيهية الخاصة باإلتحاد اإلفريقي بشأن الحق في محاكمة  13مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية الفقرة  1

 ( )ف(4المبدأ أ )عادلة ومساعدة قانونية في إفريقيا التي تعيد هذا التصريح في 
 .19الصادر عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الفقرة  32التعليق العام رقم   2
 72-68، الفقرات 2009تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة ولمحامين   3
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" على أن يتولى كّل من المجالس القضائية من نفس مشروع القانون  43كما ينّص الفصل 

الثالثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا ألحكام األنظمة األساسية للقضاة" وهو نفس محتوى 

 41من مشروع القانون األول وما جاء به الفصل  43والفصل  42جاء به الفصل  ام

القضاء اإلداري له اختصاص  وبالتالي فإّن مجلس ,قانون الثالثمن مشروع ال 43 والفصل

حصري في ترقية القضاة الراجعين له بالنظر دون تدخل من أي جهة كانت بما فيها السلطة 

 التنفيذية.

 لسابق مقارنة علىن لم تكن تثير إشكاال في اإلى أّن ترقية القضاة اإلداريي هنا وجب اإلشارة

 78جديد من القانون األساسي عدد  23لفصل اعتبار أّن با ,العدليينسبيل المثال بالقضاة 

درجة على أّن التدرج من درجة إلى ال"ينّص  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة 

يضبط بنفسه  اإلدارية، كما أّن المجلس األعلى للمحكمة "ليةالموالية يتم بصفة مباشرة وا

المؤرخ في أول أوت  1972لسنة  67ون عدد من القان 24جدول الترقية )طبقا للفصل 

( وهو ما من شأنه أن يقصي كل إمكانية للتمييز بين القضاة من هذه الناحية باعتبار 1972

والتي يلجأ بموجبها  واالنتهازيةة بيأّن العمل بتقنية الترقية اآللية يقطع مع مظاهر المحسو

الرئيس  ه المباشر، أو يلجأ بموجبهاالقاضي إلى القيام ببعض سلوكيات المجاملة تجاه رئيس

. وهّي 1من استقالليته اتجاه المسّ المباشر إلى تسليط نوع من الضغوط على القاضي في 

مع العلم أّن هناك قوانين  ,2تقنية معمول بها في القانون المقارن على غرار القانون اإليطالي

أخرى اختارت إسناد هذه المهمة إلى لجنة مستقلة على غرار القانون الفرنسي الذي أسند 

اختصاص النظر في الترقية وإعداد جدول الكفاءة إلى لجنة متكونة من ستة عشر عضوا 

فاءة منتخبين من قبل زمالئهم، وذلك بهدف تدعيم حياد الجهاز المختص بإعداد جدول الك

 .3بالنسبة للقضاة الجالسين

فيما يتعلق بالنقل فإّن هذه المسألة على غاية من األهمية في عالقة بالمعايير الدولية 

مة ية نقل القضاة إلى مناصب أقل مالئستخدم عملاالستقالل القضاء باعتبار أنّه من الممكن 

                                                           
 .108رياض الجمل:" استقاللية القضاء اليوم" مقال سابق الذكر ص   1

2», op.cit, p. 81 l’indépendance de la justice « : Wassim DHOUIB  
3: op.cit, p .79 Wassim DHOUIB  
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وينبغي صيانة  ,ضائيأو إلى أماكن أخرى للعمل كتهديد بالتأثير على سلوك الجهاز الق

لنقل اإلداري االتهديد مع السماح بالقيام بإعادة التعيين و قواعد النقل بحذر من أجل إبعاد هذا

ويمكن أن تكون النقلة في شكل حافز كما يمكن أن تكون في  1المعقول والضروري للقضاة

 ثر عقوبة تأديبية.إ  شكل نقلة وجوبية

مسألة النقل لم تكن تثير إشكاال فيما يتعلق بالقضاة  وجب اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنّ 

اإلداريين نتيجة لوجود محكمة إدارية متمركزة في العاصمة وقد اعتبر العديد من الفقهاء أن 

اإلداريين تجاه السلطة  للقضاة االستقالليةذلك يعّد السبب الرئيسي في توفر حّد أدنى من 

 جريئة من قبل المحكمة اإلدارية. قراراتوهو ما ساهم في صدور عّدة  ,التنفيذية

ن مسألة النقل سيصبح لها المحاكم إدارية في الجهات ف 2014ومع تأسيس دستور  اآلنأما 

ستخدامها في غير ايتعلق بتخوفهم من  افيم اإلداريينأهميّة كبرى وستثير انتباه القضاة 

لذلك نّصت المعايير الدولية الستقالل القضاء على ضرورة أن ينظر في النقل  2محلها

 مجلس قضائي مستقل متكون في أغلبه من قضاة.

للقانون األساسي المتعلق بالمجلس  من المشروع الثاني 41ينّص الفصل  تماشيا مع ذلك

لب النقلة اي مطيخصه ف ااألعلى للقضاء" على أن تنظر المجالس القضائية الثالثة كل فيم

 فيها السلطة التنفيذية. اوذلك دون تدخل من أي جهة كانت بم والترقية"

في نفس السياق وفي إطار إدارة المسار المهني للقضاة الراجعين له بالنظر ينظر مجلس 

من  44)طبقا للفصل القضاء اإلداري كأحد المجالس القضائية الثالثة في مطالب االستقالة 

 للقانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء( المشروع الثاني

بالمائة من عموم القضاة  15وفي مطالب اإللحاق على أن ال تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 

مشروع القانون( وفي مطالب  من نفس 45جلس بالنظر)طبقا للفصل الراجعين لكل م

 (القانون الثانيمن نفس مشروع  46ل طبقا للفصالمبكر )اإلحالة على التقاعد 

                                                           
اء المجلس االقتصادي واالجتماعي، اللجنة الفرعيىة لمنىع التمييىز وحمايىة األقليىات، المقىرر الخىاص المعنىي بدراسىة اسىتقالل وعىدم انحيىاز القضى  1

 .1989/32ين واستقالل المحامين، مدعوم بقرار لجنة حقوق اإلنسان رقم أعضاء هيئة المحلفين والقضائي
 .115-114أنظر في هذا السياق رياض الجمل: " استقاللية القضاء اليوم"، مقال سابق الذكر ص   2
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تقّدم نتبيّن الدور البارز الذي سيلعبه مجلس القضاء اإلداري في إدارة المسار  امن خالل م

المهني للقضاة الراجعين له بالنظر من تسمية وترقية ونقل... على خالف المجلس األعلى 

ذية ة التنفيلطللمحكمة اإلدارية الذي يلعب دور محدود في هذا اإلطار نتيجة تدخل الس

وكل ذلك ال يمكن إالّ أن يّدعم االستقاللية الوظيفية لمجلس  ,في هذه المهمة كطرف رئيسي

ختصاص يتعلق با ال أّن األمر هو ذاته فيمتجاه السلطة التنفيذية، فه اإلداريالقضاء 

 .التأديب؟ )ب(

 :اختصاص مطلق للبت في تأديب القضاة الراجعين له بالنظر  -ب

بشأن استقالل القضاء على أنّه ال ينبغي فصل أو توقيف القضاة عن تنّص المبادئ األساسية 

 متهملقيام بواجباتهم أو بسبب عدم مالؤالخدمة إالّ ألسباب عدم األهلية أو عدم القدرة على ا

مع مناصبهم. باإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تتأيّد جميع اإلجراءات التأديبية بالمعايير 

قبة فقط اد إخضاع القضاة للتأديب أو الصرف أو المعاإلجرائية الخاصة باإلنصاف عن

لهذه المعايير وينبغي أن  بسبب انتهاكهم لمعايير السلوك القضائي القائمة أو عدم تطبيقهم

التعليق العام الصادر  ينص. وفي هذا السياق 1تخضع اإلجراءات المماثلة لمراجعة مستقلة

ل للعزل إالّ في حاالت سوء السلوك عن لجنة حقوق اإلنسان على أّن القاضي غير قاب

 .2لخطيرة أو عدم الكفاءةا

الصادر عن المقرر  2009فيما يتعلق باإلجراءات التأديبية ينّص التقرير السنوي للعام 

الخاص على وجوب توكيل هيئة مستقلة ) كالمجلس القضائي مثال( عوضا عن الفرع 

الخاصة بالسلطة القضائية بما فيها قضايا الفصل لتشريعي أو التنفيذي باإلجراءات التأديبية ا

 أو العزل.

                                                           
نىع الجريمىة ومعاملىة المجىرمين ميالنىو المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية المعتمدة من مؤتمر األمم لمتحدة السىابع لم  1

بتىاريخ  40/146وقرار الجمعيّة العاّمىة رقىم  1985نوفمبر  29، بتاريخ 40/32. والمدعومة بقرار الجمعية العامة رقم 1985سبتمبر  6 -أوت 26

 .20 – 17الفقرات  1985ديسمبر  13
، أنظىر أيضىا المنّظمىة الدوليّىة للتقريىر عىن الّديمقراطيّىة ومركىز 20اإلنسان، الفقىرة الّصادر عن لجنة األمم المتّحدة لحقوق  32التعليق العام رقم   2

 .17(، ص. 2012كارتر، تعزيز القانون الّدولي لدعم الحكومة الّديمقراطيّة واالنتخابات الحقيقيّة )
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إلى جانب ذلك ينبغي مراقبة متطلبات "العدالة الطبيعية" أو اإلنصاف اإلجرائي في أي 

در عن اقد يؤدي إلى فصل أو توقيف عمل القاضي وينبغي أن يكون أي قرار ص إجراء

 .1الهيئة المذكورة قابال للمراجعة القضائية

قاعدة عاّمة الختصاص  114من خالل الفصل  2014تماشيا مع ذلك، أرسى دستور 

مجلس القضاء اإلداري في تأديب القضاة الّراجعين له بالنّظر وذلك من خالل عبارة "ويبّت 

 الثالثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب".كّل من المجالس 

 اإلداريينالمشّرع اختصاص تأديب القضاة وتماشيا كذلك مع ما نّص عليه الّدستور، أسند 

للقانون األساسي  من المشروع الثاني 51مقتضى الفصل إلى مجلس القضاء اإلداري وذلك ب

المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء الذي ينّص على "أن ينظر كّل مجلس قضائي في تأديب 

سلّم العقوبات التأديبيّة"،  بالنّظر وتضبط القوانين األساسيّة للقضاة إليهالقضاة الّراجعين 

 .من المشروع الثالث 51والفصل  من المشروع األّول 50وهو ما نّص عليه الفصل 

لمشّرع قد منح الّسلطة التأديبيّة إلى مجلس القضاء اإلداري االّظاهر هنا وبصفة مبدئيّة أّن 

ألنّه أبقى هذا  الذي يتمتّع في هذا المجال بسلطة اتّخاذ القرار، ولكّن الحقيقة عكس ذلك

ويمكن أن نتبيّن  ,االختصاص في جانب كبير منه اختصاصا مشتركا مع الّسلطة التنفيذيّة

للقانون األساسي المتعلّق  من المشروع الثاني 51الحقة للفصل ذلك من خالل عّدة فصول 

الذي ينّص في فقرته األولى على  54بالمجلس األعلى للقضاء، على سبيل المثال الفصل 

وّجه الشكايات والبالغات واإلعالمات المتعلّقة بأفعال منسوبة ألحد القضاة من شأنها أن "ت

تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا 

 على التفقديّة العاّمة للّشؤون القضائيّة إلجراء األبحاث اإلداريّة الالّزمة".

من المشروع األّول للقانون األساسي المتعلّق  53ارنة هذا الفصل بالفصل إذا ما وقع مق

فإنّنا سنتبيّن أّن المشّرع قد أشرك الّسلطة التنفيذيّة ممثّلة في وزير  بالمجلس األعلى للقضاء

من المشروع  53العدل في هذا الجزء المهّم من االختصاص التأديبي، باعتبار أّن الفصل 

                                                           
 .61، الفقرة 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،  1
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ه المهّمة بصورة حصريّة دون ذكر لوزير العدل لرئيس المجلس األعلى األّول قد أوكل هذ

للقضاء حيث ينّص على "توّجه وجوبا الشكايات والبالغات واإلعالمات المتعلّقة بأفعال 

إلى رئيس منسوبة ألحد القضاة من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبيّة 

الذي يحيلها على التفقديّة العاّمة للّشؤون القضائيّة إلجراء األبحاث  المجلس األعلى للقضاء 

 مالحظة أخرى في هذا اإلطار تتعلّق بالتفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة. ,اإلداريّة الالّزمة"

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس  ها المشّرع بمقتضى المشروع الثانيهذه التفقديّة منح

اختصاصات على غاية من األهميّة في مجال تأديب القضاة حيث ينّص األعلى للقضاء 

فقّد العام للشؤون القضائيّة بموجب إحالة من تمن هذا المشروع على "يتعّهد الم 55الفصل 

رئيس المجلس أو وزير العدل بالشكايات والبالغات واإلعالمات في غير الّصور الثالث 

أحد المتفقّدين بالقيام بجميع األعمال التي من شأنها  أعاله ويكلّف 54المشار إليها بالفصل 

مكنه استدعاء كّل اء القاضي المعني للتحرير عليه ويلحقيقة وعلى هذا األخير استدعاكشف 

 من يرى فائدة في سماعه".

من نفس مشروع القانون )وهو فصل يبعث على الّدهشة واالستغراب  56كما ينّص الفصل 

أقوى نفوذا في مجال تأديب القضاة من رئيس  عام للشؤون القضائيّةألنّه يجعل المتفقّد ال

على "يحّرر المتفقّد المكلّف تقريرا مفّصال في أعماله يحيله على  المجلس األعلى للقضاء(

المتفقّد العام للشؤون القضائيّة الذي يتّخذ قرارا إّما بالحفظ أو باإلحالة على مجلس التأديب، 

 لس األعلى للقضاء ووزير العدل".ويعلم بذلك رئيس المج

يصدر المتفقّد العام للشؤون القضائيّة قرار اإلحالة في ظرف ثالثة أيّام من تاريخ توّصله 

بتقرير التفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 

لذي يحيله فورا على ا المعني ويوّجه الملف في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي

 مجلس التأديب".

ما يمكن مالحظته من خالل هذا الفصل أّن المشّرع جعل من دور رئيس المجلس القضائي 

لمعني دور كرتوني يجعله تابعا للقرار األصلي الذي سيصدره المتفقّد العام للشؤون ا
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قرار على اإلطالق فيما يُعّد أهّم  ى مجلس التأديب وهوالقضائيّة إّما بالحفظ أو اإلحالة عل

 يتعلّق بالماّدة التأديبيّة.

من مشروع القانون  54تمثّل صياغة هذا الفصل تراجعا عن الّصياغة التي جاء بها الفصل 

األّول والتي تمّكن رئيس المجلس األعلى للقضاء من حّق إصدار قرار اإلحالة على مجلس 

تقريرا  حيث ينّص هذا الفصل في فقرته الثانية والثالثة على "يحّرر المتفقّد المكلّف ,التأديب

 العام للشؤون القضائيّة على رئيس المجلس األعلى للقضاء دّ مفّصال في أعماله يحيله المتفق

 الذي يتّخذ قرارا في اإلحالة على مجلس التأديب عند االقتضاء.

أيّام من تاريخ ورود تاريخ التفقّد ويعلم به القاضي يصدر قرار اإلحالة في ظرف ثالثة 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ويوّجه الملف في ذات اليوم إلى 

 رئيس المجلس القضائي المعني".

ؤون القضائيّة أّن المشروع وجب اإلشارة في نفس السياق فيما يتعلّق بالتفقديّة العاّمة للش

األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء لم يكتف بمنحها اختصاصات على  للقانون  الثاني

غاية من األهّمية في الماّدة التأديبيّة، بل جعلها أيضا تابعة للّسلطة التنفيذيّة، ويمكن أن نتبيّن 

الذي ينّص على "يضبط بأمر حكومي يصدر  من نفس المشروع 71ذلك من خالل الفصل 

وطريقة سير  66لمجلس تنظيم اإلدارات المشار إليها بالفصل بناء على اقتراح من ا

أعمالها"، من بين هذه اإلدارات بطبيعة الحال التفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة، وهو ما 

يجعلها تابعة للّسلطة التنفيذيّة في حين أّن دور المجلس األعلى للقضاء ال يعدوا أن يكون إالّ 

مّس من االستقالليّة اإلداريّة للمجلس والتي نّص عليها الفصل وهو ما ي ,اقتراح غير ملزم

وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا الفصل لم يكن  ,كما سيقع بيانها الحقا 2014من دستور  113

 موجود في المشروع األّول.

للّسلطة التنفيذيّة من خالل الفقرة األخيرة من الفصل  يمكن أن نتبيّن أيضا تبعيّة هذه التفقديّة

والتي تنّص على "يشرف على التفقديّة  مشروع القانون أي المشروع الثاني من نفس 69
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العاّمة للشؤون القضائيّة قاض من الّرتبة الثالثة أو ما يعادلها تقع تسميته بأمر حكومي طبق 

 ّدستور وطبق أحكام القوانين األساسيّة للقضاة.من ال 106أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 يضبط تنظيم التفقديّة العاّمة للّشؤون القضائيّة وتسييرها ومشموالتها بأمر".

في فقرته األخيرة من المشروع األّول للقانون األساسي  68في مقارنة لهذا الفصل بالفصل 

عبارة "تقع تسميته بأمر المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء، نالحظ أّن المشّرع أضاف 

حكومي" وأضاف سطرا آخر وهو "يضبط تنظيم التفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة وتسييرها 

 ومشموالتها بأمر".

يشرف على التفقديّة من المشروع األّول في فقرته األخيرة على " 68حيث ينّص الفصل 

ادلها يسّمى طبق أحكام الفقرة الثانية العاّمة للشؤون القضائيّة قاض من الّرتبة الثالثة أو ما يع

من الّدستور ويساعده في مهاّمه قضاة متفقّدون يقع تعيينهم طبق القوانين  106من الفصل 

 األساسيّة للقضاة والنّظام الّداخلي للمجلس األعلى للقضاء".

المشّرع  من الّدستور التي أشار إليها 106كما يجب اإلشارة إلى أّن الفقرة الثانية من الفصل 

للقانون تنّص على "يسّمى القضاة  من المشروع الثاني 69رة من الفصل في فقرته األخي

الّسامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس 

األعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائيّة الّسامية"، وهو ما يطرح الّسؤال التّالي: 

الثالثة أو ما يعادلها والذي سيشرف على التفقديّة العاّمة للشؤون  القاضي من الّرتبة هل أنّ 

 القضائيّة والذي سيقع تسميته بأمر حكومي يُعّد من القضاة الّسامين ؟

ثّم حتّى وإن كان من القضاة الّسامين فإّن تسميته تكون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس 

وبناء على ترشيح حصري من المجلس األعلى  ,حكوميالحكومة وليس بمقتضى أمر 

 .2014من دستور  106للقضاء وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

من القانون األساسي المتعلّق  ّن المشّرع بمقتضى المشروع الثانيمن خالل ما تقّدم، نتبيّن أ

قضاء اإلداري فيما يتعلّق لمجلس ال بالمجلس األعلى للقضاء، قد حّد من االستقالليّة الوظيفيّة
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بتأديب القضاة الّراجعين له بالنّظر لجعله اختصاصا مشتركا مع الّسلطة التنفيذيّة ممثّلة في 

وكذلك إمكانيّة  ,وزير العدل وأيضا المتفقّد العام للشؤون القضائيّة الذي تقع تسميته بأمر

اء قاضي من مباشرة مهاّمه من خالل إمكانيّة إعف تدّخل رئاسة الجمهوريّة في هذا المجال

من  47طبقا للفصل  بموجب أمر رئاسي يصدر بناء على رأي مطابق من المجلس وذلك

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء والذي ينّص على "ال  المشروع الثاني

ن يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهاّمه إالّ ألسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهني بيّ 

ويتّم ذلك وفق مقتضيات القوانين األساسيّة وبموجب أمر يتعذّر معهما عليه أداء مهامه، 

يصدر بناء على رأي مطابق من المجلس يتّم نشره بالّرائد الّرسمي للجمهوريّة  رئاسي

 ."التونسيّة

صحيح هنا أّن المجلس األعلى للقضاء بقي محافظا على دوره الّرئيسي فيما يتعلّق بإعفاء 

قضاة باعتبار أّن الّرأي المطابق يعّد األعلى قيمة قانونيّة من بين جميع اآلراء وبالتّالي ال

اإلشارة هنا  وجب قبل إصدار األمر الّرئاسي األخذ به نظرا لطابعه الملزم، إالّ أنّه وجب

من المشروع األّول أّن عبارة  47بالفصل  من المشروع الثاني 47قارنة للفصل وفي م

ر رئاسي يصدر بناء على رأي مطابق من المجلس" لم تكن موجودة مع الفصل "بموجب أم

ال يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهاّمه إالّ من المشروع األّول والذي ينّص على " 47

ألسباب صّحية خطيرة أو لقصور مهني بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهاّمه ويتّم ذلك وفق 

بموجب قرار معلّل من المجلس األعلى للقضاء يتّم نشره مقتضيات القوانين األساسيّة و

من  47ضا مع الفصل موجودة أي مي للجمهوريّة التونسيّة"، كما أنها ليستبالّرائد الّرس

 من المشروع األّول. 47الذي نّص على نفس محتوى الفصل  المشروع الثالث

ضاء اإلداري فيما يتعلّق في نفس اإلطار أي محدوديّة االستقالليّة الوظيفيّة لمجلس الق

للقانون  لتنفيذيّة على ضوء المشروع الثانيبتأديب القضاة الّراجعين له بالنّظر تجاه الّسلطة ا

وذلك على خالف الّدستور الذي أوكل له هذه ( ,األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء

والتي تنّص  114الفصل المهّمة بصورة حصريّة طبقا للّسطر األخير من الفقرة األولى من 

 )في المسار المهني للقضاة وفي التأديب". على "ويبّت كّل من المجالس الثالثة
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هل أّن األمر يعّد ذاته فيما يتعلّق بالمجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة الحالي )في انتظار 

 إرساء مجلس القضاء اإلداري( وكذلك بما يوجد في القانون المقارن ؟

المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة، فإنّه يمارس اختصاص تأديب قضاة المحكمة يتعلّق ب فيما

 اإلداريّة بصورة مشتركة مع الّسلطة التنفيذيّة، ويمكن أن نتبيّن ذلك من خالل عّدة مظاهر.

أّوال، منح الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة وهي شخصيّة يقع تعيينها من قبل الّسلطة 

 القضاة الّسامين اختصاصات على غاية من األهّمية في هذا المجال. التنفيذيّة من بين

طبقا للمعايير الدوليّة الستقالل القضاء، يوصي التقرير الّسنوي  وجب اإلشارة هنا إلى أنّه

الّصادر عن المقّرر الخاص أن يقوم قضاة أّي محكمة معيّنة بتعيين رئيس  2009للعام 

إجراءات التعيين التي تخضع لسيطرة الهيئة التشريعيّة أو  المحكمة الخاّصة بهم مقّرا بأنّ 

 .1الّسلطة التنفيذيّة تعّرض استقالل القضاء للخطر

الماّدة  من بين هذه االختصاصات هي أّن تعّهد المجلس األعلى للنّظر في المسائل التي تهمّ 

التأديبيّة ليس تعّهد تلقائي وإنّما يكون من طرف الّرئيس األّول الذي يحيط المجلس علما 

بوجود أفعال قد تؤّدي إلى اتّخاذ عقوبات تأديبيّة أي أنّه هو الذي يقّدر درجة خطورة 

ة األفعال التي قد تؤّدي إلى اتّخاذ عقوبات تأديبيّة وليس مجلس التأديب بتركيبته الشامل

 لمختلف األعضاء.

واألكثر من ذلك، مّكن المشّرع الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة من أن ينفرد باختصاص 

كامل المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة عندما يلتئم كهيئة تأديبيّة بصورة فرديّة، إذ يمكن 

رتّب في صورة للّرئيس األّول توقيع عقوبة اإليقاف عن مباشرة الوظيفة مع الحرمان من الم

ارتكاب أحد أعضاء المحكمة اإلداريّة "لخطأ جسيم سواء كان بإخالله بالواجبات المهنيّة أو 

وهو ما يتنافى مع ضرورة احترام اإلجراءات التأديبيّة الالّزمة  2بارتكاب مخالفة للحّق العام

                                                           
 .50-48، الفقرات 2009مقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، تقرير ال  1
المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون األساسي  1972أوت  1المؤّرخ في  1972لسنة  67من القانون عدد  29كّل ذلك طبقا للفصل   2

 ألعضائها.
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المتّهم بعد  لحماية حقوق القضاة ولضمان استقالليتهم والتي تستدعي أن يقع إيقاف القاضي

 ثبوت التّهمة.

وال يمكن أن يكون هذا اإلثبات إالّ بعد التئام مجلس التأديب بأغلبيّة األعضاء وإصدار قرار 

في  29في هذا الشأن وليس قبل أن يقع البّت في العقاب التأديبي كما نّص على ذلك الفصل 

لقضاء التي تقّر بأنّه ينبغي سطره األخير، ألّن ذلك يتنافى مع المعايير الدوليّة الستقالل ا

مراقبة متطلّبات "العدالة الطبيعيّة" أو "اإلنصاف اإلجرائي" في أّي إجراء قد يؤّدي إلى 

 . 1فصل أو توقيف عمل القاضي

في نفس الّسياق وجب اإلشارة إلى أّن المجلس األعلى ولئن كان هو الذي يقّرر كّل 

ما  ّن التصريح يكون بمقتضى قرار من الوزير األّولالعقوبات التأديبيّة فإنّه ال يصّرح بها أل

 وهو ما يؤّكد ويكّرس تبعيّة المجلس للّسلطة التنفيذيّة. 2عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر

تطرح إشكاليّة المفهوم الفضفاض والواسع "للخطأ الجسيم" الوارد بالفصل  ،إضافة إلى ذلك

وذلك سواء ارتبط باإلخالل بالواجبات المهنيّة أو بارتكاب مخالفة للحّق العام وهو ما  29

ّن غياب تعريف دقيق وإعمال سلطتها التقديريّة حيث أيمنح اإلدارة المجال الواسع للتأويل 

نه أن يعطي لإلدارة سلطة واسعة في تحديده وتأويله ومثل هذه من شأ للخطأ التأديبي

 .3الوضعيّة ال تخلو من خطر على األمن القضائي

ما يمكن استخالصه بالنّظر إلى مجمل هذه المعطيات هو محدوديّة االستقالليّة الوظيفيّة 

تأديبيّة، فهل أّن  للمجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة تجاه الّسلطة التنفيذيّة عند انتصابه كهيأة

 األمر يعّد ذاته فيما يتعلّق بالقانون المقارن ؟

                                                           
ي كمفهوم في بلدان القانون العام في شكل خاص وهي تشّكل أحد شروط اإلجراءات في المحكمة تّم تطوير العدالة الطبيعيّة أو اإلنصاف اإلجرائ  1

ذي يشرف وفي المرافعات األخرى والمحافل وهي تتأّلف من عنصرين : األّول، العدالة الطبيعّية تمنع التحيّز من جانب هيئة التحكيم أو الّشخص ال
، وثانيا، ينبغي أن يحصل كّل طرف في اإلجراءات على فرصة عادلة بعرض قضّيته أمام المحفل ما على اإلجراءات ويشمل ذلك اإليحاء بالتحيّز
 يضمن إصغاء المحفل لجميع نواحي الّنزاع.

المتعّلق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون  1972أوت  1المؤّرخ في  1972لسنة  67من القانون عدد  28وذلك بمقتضى الفصل   2

 عضائها.األساسي أل
3 Ben Salah (H.), « La justice administrative au Maghreb », op. cit., p. 227, « Une définition imprécise de la faute 
disciplinaire est de nature à donner à l’administration un large pouvoir dans sa détermination, une telle 
situation n’est pas sans risque pour la sécurité de la justice… ». 
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فيما يتعلّق بالقانون المقارن، على سبيل المثال لبنان، يتميّز مكتب مجلس شورى الّدولة 

كهيكل مكلّف بضمان حسن سير واستقالل القضاء اإلداري اللّبناني بمحدوديّة استقالليته 

نفيذيّة ممثلة في وزير العدل عند نظره في الماّدة التأديبيّة حيث الوظيفيّة تجاه الّسلطة الت

يتمتّع وزير العدل اللّبناني في هذا المجال بسلطات واسعة، من ذلك سلطته في أن يطلب من 

يستحّق المالحقة التأديبيّة وفقا  رئيس مجلس شورى الّدولة التحقيق بشأن كّل أمر يبدو له أنّه

 المنّظم للمجلس. 2000لسنة  227رين من القانون عدد للماّدة الثالثة والعش

وبعد إجراء التحقيق مع العضو المشكو منه، ترفع نتيجة التحقيق إلى وزير العدل بواسطة 

، فإذا وجد الوزير في التحقيق ما يبّرر محاكمة العضو تأديبيا رئيس مجلس شورى الّدولة

 فإنّه يحيله إلى مجلس التأديب.

والعشرون من نفس القانون بشأن اتّهام  كذلك ما تضّمنته الماّدة التّاسعة تومن هذه الّسلطا

أحد أعضاء القضاء اإلداري بجنحة أو جناية منبثقة من الوظيفة، حيث نّصت على عدم 

مالحقة األعضاء بالجنايات والجنح المنبثقة عن الوظيفة إالّ بعد استشارة مكتب مجلس 

 ر العدل.شورى الّدولة وبناء على طلب وزي

ويمكن لوزير العدل أن يرّخص بتوقيفهم حاال إذا اقتضت المصلحة العاّمة بعد استشارة 

رئيس مجلس شورى الّدولة، وبذلك يمارس وزير العدل سلطة رئاسيّة على جميع أعضاء 

القضاء اإلداري بما فيهم رئيس مكتب مجلس شورى الّدولة نفسه. فإذا كان هذا المكتب يقوم 

القانون بحماية استقالل القضاء اإلداري والّسهر على هيبته وكرامته، فإّن تغلغل بنّص 

وتحّكمه في قرارات هذا المكتب )إلى درجة وجوب موافقته قبل إصداره  سلطة وزير العدل

بعض القرارات وله أيضا حّق االعتراض عليها(، تعني ضياع هذا االستقالل وفقدان هذه 

  .1الهيبة

مقارن دائما وعلى سبيل المثال فرنسا، ال يتمتّع المجلس األعلى للمحاكم في القانون ال

المسار المهني ألعضاء هذه  بدور تقريري في إدارة اإلداريّة والمحاكم اإلداريّة لالستئناف

                                                           
 .29-28عبد الغني بسيوني عبد ّللّا : "مدى استقالل القضاء في لبنان"، مقال سابق الّذكر، ص.   1
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المحاكم بما في ذلك تأديبهم وإنّما فقط يتمتّع بمجّرد سلطة اقتراح ليس لها طابع إلزامي 

من مجلّة القضاء  5-233و 4-233، 3-233من خالل فصول قانون  ويمكن أن نتبيّن ذلك

 وهو ما يحّد من االستقالليّة الوظيفيّة لهذا المجلس. 1اإلداري الفرنسيّة

فيما  من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن الوضع في بعض الّدول المتبنّية لمبدأ االزدواجيّة القضائيّة

يتعلّق باالستقالليّة الوظيفيّة للهيكل المكلّف بضمان حسن سير القضاء اإلداري واحترام 

استقالله ال يختلف عن تونس )بل إّن تونس على ضوء الضمانات التي جاء بها دستور 

فيما يتعلّق بالهيكل الذي سيكلّف بضمان حسن سير القضاء اإلداري واحترام  2014

لقضاء اإلداري كجزء من المجلس األعلى للقضاء لها فرصة للتقّدم استقالله أي مجلس ا

وذلك راجع لمحدوديّة هذه  ,بأشواط شريطة تفعيل ما جاء به الّدستور( على هذه الّدول

االستقالليّة سواء تعلّق األمر بإدارة المسار المهني لألعضاء الّراجعين له بالنّظر أو 

 بتأديبهم.

االستقالليّة الوظيفيّة لمجلس القضاء اإلداري ال ة إلى أّن تقييم وجب اإلشار في نفس السياق

يرتبط فقط بمدى منحه اختصاصات مطلقة ابتداء من النّص الّدستوري وصوال للقوانين فيما 

يتعلّق بإدارة المسار المهني للقضاة الّراجعين له بالنّظر وفي تأديبهم، بل يرتبط أيضا بمدى 

ا يتعلّق باإلدارة اإلداريّة للمحاكم الّراجعة له بالنّظر )أي منحه الختصاصات مطلقة فيم

( وكذلك لإلدارة الماليّة من 2014من دستور  116المحاكم اإلداريّة التي أّسس لها الفصل 

خالل المساهمة في إدارة ميزانيّة القضاء بالنّظر لكونه جزء من المجلس األعلى للقضاء، 

سة االستقالليّة اإلداريّة والماليّة للمجلس األعلى للقضاء وكّل ذلك سيقع بيانه في إطار درا

 )الفقرة الثانية(. 2014والتي وقع دسترتها من خالل دستور 

 دسترة االستقالليّة اإلداريّة والماليّة للمجلس األعلى للقضاء:  الفقرة الثانية

                                                           
1 Antoine Béal, « Tribunaux administratifs, organisation – fonctionnement », article précité, p. 12, « Il émet des 
propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L.233-4 et L.233-5 
du code de justice administrative ». 
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 1(2013القضاء )في سبتمبر تنّص الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بوضع معايير دوليّة الستقالل 

 على جملة من المبادئ التوجيهيّة الستقالل القضاء من بينها : 

 وال عن أنّه ينبغي أن تكون الّسلطة القضائيّة أو المجلس القضائي المستقل مسؤ

 اإلدارة اإلداريّة للقضاء.

 ق مهاّمها، أنّه ينبغي تزويد المحاكم بالموارد الماليّة المناسبة والتي تمّكنها من تحقي

وينبغي أن تكون الّسلطة القضائيّة بحّد ذاتها أو المجلس القضائي المسؤول الوحيد 

 عن إدارة ميزانيّة القضاء.

في نفس الّسياق، أوصى المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين من خالل إحدى آرائه 

 باختصاصاتعن طريق لجنته االستشاريّة أن يتمتّع مجلس القضاء  20072الّصادرة سنة 

ماليّة واسعة ومطلقة فيما يتعلّق بالتفاوض وإدارة الميزانيّة وأيضا باختصاصات تتعلّق 

 .3باإلدارة اإلداريّة للمحاكم بهدف تطوير جودة القضاء

على "يتمتّع المجلس األعلى  2014من دستور  113تماشيا مع هذه المعايير ينّص الفصل 

والتسيير الذاتي، ويعّد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام للقضاء باالستقالل اإلداري والمالي 

 اللّجنة المختّصة بمجلس نّواب الشعب".

قد قام بدسترة االستقالل اإلداري للمجلس األعلى للقضاء  2014من هنا، نتبيّن أّن دستور 

 )أ( وكذلك دسترة استقالله المالي )ب(.

 : دسترة االستقالل اإلداري للمجلس األعلى للقضاء -أ

                                                           
 وثيقة متوفّرة على االنترنت على العنوان االلكتروني :   1

http://www.democracy-reporting.org/files/dri.report.strengthening.democratie.governance.pdf  
2 Avis n°10 (2007) du Conseil consultatif de juges européens à l’attention du comité des ministres du Conseil de 
l’Europe sur le Conseil de la justice au service de la société, disponible sur le site du Conseil de l’Europe. 
3 Lauren Berthier, « La qualité de la justice », thèse pour l’obtention du grade de docteur de l’université de 
Limoges en droit public, université de Limoges, école doctorale Pierre Couvrat, faculté de droit et des sciences 
économiques observatoire des mutations institutionnelles et juridiques, novembre 2011, p. 94. 
« Le comité considère que le Conseil de justice doit s’impliquer activement dans le travail d’évaluation de la 
qualité de la justice et dans la mise en œuvre des techniques destinées à assurer l’efficacité du travail du juge 
de surcroit, le Conseil de la justice devrait avoir des compétences financières étendues concernant la 
négociation et l’administration du budget de la justice ainsi que des compétences concernant l’administration 
et la gestion des tribunaux en vue d’améliorer la qualité de la justice ». 

http://www.democracy-reporting.org/files/dri.report.strengthening.democratie.governance.pdf
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 1لإلدارة القضائيّة المقصود باالستقالل اإلداري هو االستقالل على مستوى المسائل الداخليّة

حيث ينبغي في هذا الّسياق طبقا للمعايير الدوليّة الستقالل القضاء أن تكون الّسلطة القضائيّة 

اصر أو المجلس القضائي المستقل مسؤوال عن اإلدارة اإلداريّة للقضاء ويعتبر ذلك من العن

 األساسيّة لالستقالل المؤّسسي للقضاء.

على ضوء ذلك، من المفترض طبقا للّدستور أن يكون المجلس األعلى للقضاء مستقال في 

اإلدارة واإلشراف على مختلف المحاكم الّراجعة له بالنّظر دون تدّخل من أّي جهة كانت 

، ينّص 113ه إلى جانب الفصل )سواء الّسلطة التنفيذيّة أو غيرها( خاّصة إذا ما علمنا أنّ 

على "يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء  2014من دستور  114الفصل 

 واحترام استقالله".

، فوجب عليه أيضا أن ضمنه مجلس قضاء إداري وباعتبار أّن المجلس األعلى للقضاء

تقالليّة اإلداريّة بضمان االس طبقا للّدستور فيما يتعلّق ارئيسي ايكون مسؤوال ويلعب دور

لكّن اإلشكال  ,2014من دستور  116فصل للمحاكم اإلداريّة التي سيقع إحداثها بموجب ال

 هنا يبقى في القوانين التي ستصدر هل ستحترم التوّجه الّدستوري أم ال ؟ 

 لمعرفة اإلجابة وجب دراسة مشاريع القوانين األساسيّة المنّظمة للمجلس األعلى للقضاء.

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس   الفصل األّول من المشروع الثانياإلطار ينصّ  في هذا

األعلى للقضاء على "المجلس األعلى للقضاء هيئة دستوريّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة 

 وباالستقالل اإلداري والمالي والتسيير الذاتي وله الّسلطة الترتيبيّة في مجال اختصاصه".

 من مشروع القانون األساسي الثاني مقارنة هذه الفقرة األولى من الفصل األّولإذا ما وقعت 

ل ومشروع القانون بالفقرة األولى من الفصل األّول من مشروع القانون األساسي األوّ 

المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء، نتبيّن أّن المشّرع أضاف مصطلحي  األساسي الثالث

لقانونيّة" وكالهما يحّدان من االستقالل اإلداري والمالي "هيئة" و"تتمتّع بالشخصيّة ا

في الّسابق حيث ينّص الفصل األّول من مشروع القانون  للمجلس، ولم يكونا موجودين

                                                           
 .36، ص. 2013، جانفي 148/149"االستقالل المالي واإلداري للّسلطة القضائيّة"، مجلّة األخبار القانونيّة عدد  : أحمد براهمي  1
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األساسي األّول في فقرته األولى على "المجلس األعلى للقضاء مؤّسسة دستوريّة تمثّل 

وله الّسلطة الترتيبيّة  المالي والتسيير الذاتيالّسلطة القضائيّة ويتمتّع باالستقالل اإلداري و

في مجال اختصاصه ويشار إليه في هذا القانون بعبارة "المجلس" وهو نفس ما نّصت عليه 

 .قانون الثالثالفقرة األولى من الفصل األّول من مشروع ال

بالمجلس للقانون األساسي المتعلّق  ب اإلشارة إلى أّن المشروع الثانيق، وجفي نفس الّسيا

األعلى للقضاء في الباب الّرابع منه المتعلّق بالتّنظيم اإلداري والمالي للمجلس األعلى 

للقضاء قد قام بإحداث هياكل مختلفة )في شكل إدارات( ومنحها اختصاصات على غاية من 

و األهّمية فيما يتعلّق باإلدارة اإلداريّة للقضاء وهو أمر طبيعي، لكّن األمر غير الطبيعي ه

أّن المشّرع قد جّرد المجلس األعلى للقضاء من كّل صالحياته فيما يتعلّق بحقّه الّدستوري 

 114في أن تكون هذه اإلدارات خاضعة له وتحت إشرافه باعتباره المسؤول طبقا للفصل 

 من الّدستور على ضمان حسن سير القضاء واحترام استقالله.

ّرع لتبعيّة كّل هذه اإلدارات للّسلطة التنفيذيّة ويمكن أن نتبيّن ذلك من خالل تكريس المش

 113عليه الفصل للمجلس األعلى للقضاء والذي نّص  ما يتنافى مع االستقالل اإلداري وهو

من  (71و 70، 69، 68، 67، 66ويمكن تبيّن ذلك من خالل الفصول ) 2014من دستور 

 .1لقضاءالمتعلّق بالمجلس األعلى ل مشروع القانون األساسي الثاني

على سبيل المثال ينّص على "تحدث داخل المجلس األعلى للقضاء الهياكل  66الفصل 

 التّالية : 

 الكتابة العاّمة، -

 إدارة شؤون القضاة، -

 التفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة، -

 إدارة البحوث والدراسات والتعاون الّدولي، -

                                                           
 .2ر الملحق عدد ، أنظ2015مارس  9لالّطالع على المشروع الثاني من القانون األساسي المتعّلق بالمجلس األعلى للقضاء، بتاريخ   1
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إذا ما وقع مقارنة ,ويمكن إحداث هياكل أخرى بمقتضى أمر يصدر باقتراح من المجلس 

من مشروع القانون األّول نتبيّن أّن المشّرع قد أضاف الّسطر  65هذا الفصل بالفصل 

األخير "ويمكن إحداث باقتراح من المجلس" وهو سطر يكّرس تحّكم الّسلطة التنفيذيّة في 

ضاء من خالل إحداث أّي إدارة تراها ضروريّة في هذا اإلطار، في حين اإلدارة اإلداريّة للق

 65أّن المجلس ال يملك سوى سلطة اقتراح غير إلزاميّة للّسلطة التنفيذيّة، حيث نّص الفصل 

 من مشروع القانون األّول على "تحدث داخل المجلس األعلى للقضاء اإلدارات التّالية :

 الكتابة العاّمة، -

 القضاة، إدارة شؤون -

 التفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة، -

 إدارة البحوث والدراسات والتعاون الّدولي -

"ويمكن إحداث هياكل  من مشروع القانون الثاني 66الفصل دون ذكر للّسطر األخير من 

 أخرى بمقتضى أمر يصدر باقتراح من المجلس".

لى "يشرف على الكتابة العاّمة أيضا على سبيل المثال ينّص في فقرته األخيرة ع 67الفصل 

قاض من الّرتبة الثالثة أو ما يعادلها تقع تسميته بأمر رئاسي طبق أحكام الفقرة األولى من 

 من الدستور وطبق أحكام القوانين األساسيّة للقضاة". 106الفصل 

بعيّة من مشروع القانون األّول نتبيّن أنّه كّرس ت 66ه بالفصل هذا الفصل إذا ما وقع مقارنت

في فقرته  66للّسلطة التنفيذيّة، في حين أّن الفصل  الكتابة العاّمة للمجلس األعلى للقضاء

األخيرة من مشروع القانون األّول جعلها تحت اإلشراف المباشر لرئيس المجلس األعلى 

أو ما يعادلها  للقضاء حيث ينّص على "يشرف على الكتابة العاّمة قاض من الّرتبة الثالثة

 ." اشر مهاّمه تحت اإلشراف المباشر لرئيس المجلس األعلى للقضاءويب
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أيضا على سبيل المثال ينّص في فقرته األخيرة على "يشرف على إدارة شؤون  68الفصل 

القضاة قاض من الّرتبة الثالثة أو ما يعادلها تقع تسميته بأمر حكومي طبق أحكام الفقرة 

 ق أحكام القوانين األساسيّة للقضاة".من الّدستور وطب 106األولى من الفصل 

من مشروع القانون األّول نتبيّن أنّه كّرس تبعيّة  67هذا الفصل إذا ما وقع مقارنته بالفصل 

إدارة شؤون القضاة كهيكل داخل المجلس األعلى للقضاء للّسلطة التنفيذيّة، في حين أّن 

لها تحت إشراف المجلس في فقرته األخيرة من مشروع القانون األّول جع 67الفصل 

األعلى للقضاء حيث ينّص على "يشرف على إدارة شؤون القضاة قاض من الّرتبة الثالثة 

أو ما يعادلها تقع تسميته من المجلس األعلى للقضاء طبق أحكام القوانين األساسيّة للقضاة 

 والنّظام الّداخلي للمجلس".

األخيرة على "يشرف على التفقديّة أيضا على سبيل المثال ينّص في فقرته  69الفصل 

العاّمة للشؤون القضائيّة قاض من الّرتبة الثالثة أو ما يعادلها يقع تسميته بأمر حكومي طبق 

 من الّدستور وطبق أحكام القوانين األساسيّة للقضاة. 106أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 مشموالتها بأمر". يضبط تنظيم التفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة وتسيير

من مشروع القانون األّول نتبيّن أّن المشّرع قد  68هذا الفصل إذا ما وقع مقارنته بالفصل 

األخيرة من  في فقرته 68أضاف خاّصة عبارة "بأمر حكومي" والتي لم ينّص عليها الفصل 

ئيّة قاض مشروع القانون األّول حيث ينّص على "يشرف على التفقديّة العاّمة للشؤون القضا

من الّدستور  106من الّرتبة الثالثة أو ما يعادلها يسّمى طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

ويساعده في مهاّمه قضاة متفقّدون يقع تعيينهم طبق القوانين األساسيّة للقضاة والنّظام 

 الّداخلي للمجلس األعلى للقضاء".

داخل  ة كّل اإلدارات التي سيقع إحداثهافي نفس الّسياق وتدعيما لتكريس المشّرع لتبعيّ 

للقانون  من المشروع الثاني 71ينّص الفصل  المجلس األعلى للقضاء للّسلطة التنفيذيّة،

األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء على "يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على 
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سير أعمالها"، وطريقة  66اقتراح من المجلس تنظيم اإلدارات المشار إليها بالفصل 

الكتابة العاّمة وإدارة شؤون القضاة والتفقديّة العاّمة للشؤون القضائيّة وإدارة المقصود هنا 

لهم تابعين للّسلطة التنفيذيّة، في حين أّن عالبحوث والّدراسات والتعاون الّدولي، وهو ما يج

ذا الفصل لم يكن دور المجلس األعلى للقضاء ال يعدو أن يكون إالّ اقتراح غير ملزم وه

 موجود صلب مشروع القانون األّول.

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى  تقّدم، نتبيّن أّن المشروع الثانيمن خالل ما 

للمجلس األعلى للقضاء ضمنه مجلس  من االستقالل اإلداري للقضاء يحّد بصورة كبيرة

القضاء اإلداري وهو ما يتنافى مع ما نّص عليه الّدستور، كما وقع بيانه، ويتنافى مع 

المعايير الدوليّة الستقالل القضاء وأيضا مع ما يوجد في بعض النّظم المقارنة التي منحت 

 صالحيات إدارة القضاء لهيكل مستقّل عن الّسلطة التنفيذيّة.

، هولندا، المجر، إيرالندا، ركاالدنماتّبع هذا النّموذج عديد الّدول األوروبيّة خاّصة  وقد

 بلغاريا وبدرجة أقّل السويد.

على صالحياتها فيما يتعلّق  1998على سبيل المثال تخلّت الحكومة منذ سنة  الدنماركففي 

 La commission desالقضاء لهيكل مستقّل تحت تسمية "لجنة المحاكم ) بإدارة

tribunaux et cours ،( كهيكل أساسي ومسؤول رئيسي عن اإلدارة )إعداد الميزانيات

 .1توزيع األموال على المحاكم...(

للقانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء  في هذا اإلطار أّن المشروع الثانيالمؤّكد 

ستقالل اإلداري للمجلس األعلى للقضاء كما لم يحترم التوّجه الّدستوري الذي نّص على اال

 نّص أيضا على استقالله المالي )ب(.

 :  دسترة االستقالل المالي للمجلس األعلى للقضاء  -ب

                                                           
1 Voir dans ce sens : J.P. Jean et H. Pauliat, « L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa 
qualité », Dalloz, 2005, n°9, p. 598. 
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للقضاء وفقا للمبادئ األساسيّة الدوليّة بشأن استقالل الّسلطة  المقصود باالستقالل المالي

، ويشّدد 1من أجل تحقيق مهامها القضائيّة القضائيّة هو أن تتمتّع المحاكم بالموارد المناسبة

بيان بكين على ضرورة تمتّع القضاة "بالموارد الالّزمة" للقيام بوظائفهم ويؤّكد على مبدأ 

عدم وجوب استخدام الّسلطة التنفيذيّة "التي من الممكن أن تؤثّر على القضاة في مناصبهم... 

وتعالج المبادئ  2ين أو للّضغط عليهمأو على مواردهم لتهديد قاض معيّن أو قضاة معيّن

الّصادرة عن الكومنويلث في التيمرهاوس هذا الموضوع في شكل مفّصل حيث تنّص على 

 .3حماية األموال من التخفيض بعد منحها

الّصادر عن المقّرر الخاص بتخصيص نسبة محّددة من  2009وينّص التقرير الّسنوي للعام 

 .الميزانيّة الوطنيّة للقضاء

إلى ستّة في المائة من إجمالي النّاتج المحلّي إلى  اثنينبمنح من  أوصى المقّرر الخاصو

وفي بعض األحيان ترد النّسبة الثابتة من إجمالي النّاتج المحلّي أو من الميزانيّة  4القضاء

فعلى سبيل المثال تنّص الماّدة  التي يتّم تخصيصها للقضاء في الّدستور الوطني. السنويّة

من دستور كوستاريكا على أنّه "ينبغي أّن تخّصص الميزانيّة مبلغا ال يقّل عن ستّة  177

 بالمائة من الّدخل العادي المتوقّع للّسنة القضائيّة للفرع القضائي".

كما يعالج بيان بكين موضوع الموارد المحدودة ويشير إلى ضرورة أن تحتّل ميزانيّة 

 .5دالقضاء األولويّة عند توزيع الموار

وتبرز في هذا الّسياق قضيّة أخرى على غاية من األهّمية خاّصة بماليّة القضاء وهي كيفيّة 

أساسيا لضمان استقالل  إدارة وتخصيص الميزانيّة عامال صرف الميزانيّة حيث تعتبر

وفي هذا الخصوص أفاد المقّرر الخاص أّن  ,وهو بأهّمية الموارد الممنوحة للقضاء القضاء

                                                           
مؤتمر األمم المتّحدة الّسابع لمنع الجريمة ومعاملة  من المبادئ األساسّية لألمم المتّحدة بشأن استقالل الّسلطة القضائّية المعتمدة من 7الفقرة   1

وقرار الجمعّية العاّمة  1985نوفمبر  29بتاريخ  40/32، والمدعومة بقرار الجمعيّة العاّمة رقم 1985سبتمبر  6 –أوت  26المجرمين، ميالنو، 

 .1985ديسمبر  13بتاريخ  40/146رقم 
 .41و 38لقضائيّة في المنطقة القانونيّة اآلسيوّية، الفقرتين بيان بكين بشأن مبادئ استقالل الّسلطة ا  2
II (2 ،)رة المبادئ التوجيهيّة لرابطة الكومنويلث بشأن السيادة البرلمانيّة واستقالل القضاء الّصادر عن رابطة الكومنويلث في التيمرهاوس، الفق  3

بطة البرلمانّية في الكومنويلث ورابطة حّكام وقضاة الكومنويلث ورابطة محامي خالل اجتماع ممثلي الّرا 1998تموز يونيو  19تّم اعتمادها في 

 الكومنويلث ورابطة التعليم القانوني في الكومنويلث.
 .37، الفقرة 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاء والمحامين،   4
 .42بيان بكين بشأن مبادئ استقالل الّسلطة القضائيّة في المنطقة القانونيّة اآلسيوّية، الفقرة   5
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مسؤوليّة ميزانيّة القضاء إلى الجهاز  إيالءة لضمان استقالل القضاء تكمن في أفضل طريق

 .1القضائي، أو إلى هيئة قضائيّة عوضا عن إيالئها إلى الّسلطة التنفيذيّة أو التشريعيّة

على "يتمتّع المجلس األعلى للقضاء  2014من دستور  113تماشيا مع ذلك ينّص الفصل 

والتسيير الذاتي، ويعّد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللّجنة باالستقاللي اإلداري والمالي 

 المختّصة بمجلس نّواب الّشعب".

وباعتبار أّن مجلس القضاء  من هنا نتبيّن أّن الّدستور قد كّرس االستقالليّة الماليّة للمجلس

اإلداري هو جزء من المجلس األعلى للقضاء فإّن ذلك سينعكس إيجابيا على استقالليته 

حيث ينّص الفصل  ,واالستقالليّة الماليّة للمحاكم اإلداريّة ككّل التي ستخضع إلشرافهالماليّة 

على أن "يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء  2014من دستور  114

 واحترام استقالله".

لكّن اإلشكال في هذا اإلطار يتعلّق بالقوانين التي ستصدر هل ستحترم التوّجه الّدستوري أم 

 ال ؟

 جلس األعلى للقضاء.لمعرفة اإلجابة وجب دراسة مشاريع القوانين األساسيّة المنّظمة للم

 من مشروع القانون األساسي الثاني 37 في هذا اإلطار تخلّى المشّرع من خالل الفصل

المنّظم للمجلس األعلى للقضاء على أربعة مهام رئيسيّة للمجلس عند حرصه على ضمان 

من الّدستور وذلك مقارنة بما  114حسن سير القضاء واحترام استقالله طبق أحكام الفصل 

األربعة من  من مشروع القانون األّول والذي اعتبر هذه المهام 37صلب الفصل  جاء

 اختصاص المجلس :

 لمجلس.النّظام الّداخلي ل المهّمة األولى هي إعداد -

ومناقشته أمام مجلس نّواب المهّمة الثانية هي إعداد مشروع ميزانيّة المجلس  -

 الّشعب.

                                                           
 .26، الفقرة 2005، كانون الثاني/يناير E/CN.4/2005/60/Add، 2005مهّمة المقّرر الخاص إلى كازاخستان   1
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 لمقّررة ألعضاء المجلس.المتيازات االمهّمة الثالثة ضبط المنح وا -

 المهّمة الّرابعة هي ضبط الخطط الوظيفيّة. -

 من مشروع القانون الثاني 37الفصل كما أّن هناك صالحيّة أخرى وقع تحويرها صلب 

من مشروع القانون األّول وهي وضع التدابير  37مقارنة مع ما كانت عليه صلب الفصل 

جيرهم وذلك عبر إضافة عبارة "طبق النّظام المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأ

وضع التدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة األساسي للقضاة"، لتصبح الصياغة كما يلي "

من مشروع  37ونظام تأجيرهم طبق النظام األساسي للقضاة" بعد أن كانت صلب الفصل 

 لمهني للقضاة ونظام تأجيرهم".القانون األّول كما يلي "وضع التدابير المتعلّقة بالمسار ا

على "تضبط المنح  من مشروع القانون األساسي الثاني 4في نفس اإلطار ينّص الفصل 

واالمتيازات المخّولة ألعضاء المجلس بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس، ويؤخذ 

نون من مشروع القا 4بعين االعتبار حالة تفّرغ العضو من عدمه"، في حين أّن الفصل 

ويصدر  األساسي األّول ينّص على "يضبط المجلس المنح واالمتيازات المقّررة ألعضائه

 قرارا في ذلك ينشر بالّرائد الّرسمي للجمهوريّة التونسيّة".

على "ترصد للمجلس األعلى  من مشروع القانون األساسي الثاني 72كذلك ينّص الفصل 

للقضاء اعتمادات ماليّة في إطار ميزانيّة الّدولة، يتّم إفراد القضاء العدلي والقضاء اإلداري 

في حين  والقضاء المالي بأقسام مستقلّة ترّسم بها االعتمادات المرصودة لكّل واحد منها".

 المجلس مشروع ميزانيته من مشروع القانون األساسي األّول ينّص على "يعدّ  3أّن الفصل 

 ."في إطار ميزانيّة الّدولة ويناقشه أمام مجلس نّواب الشعب

تنفّذ ميزانيّة المجلس وفق قواعد الشفافيّة والنجاعة وتحت الّرقابة الالّحقة لمحكمة 

 رئيس المجلس هو الممثّل القانوني له وله صفة اآلمر بالّصرف". المحاسبات.

للقانون األساسي المنّظم للمجلس األعلى للقضاء  أّن المشروع الثانيلمعطيات تؤّكد كّل هذه ا

قد حّد بصورة كبيرة من االستقالل المالي للمجلس األعلى للقضاء تجاه الّسلطة التنفيذيّة 

وذلك بتجريده من عديد الصالحيات مقارنة بما جاء به مشروع القانون األساسي األّول 
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يس المجلس األعلى للقضاء هو اآلمر ئعلى أّن "ر صّ منه والذي ين 73استثناء الفصل ب

بصرف المخّصصات المفتوحة باسم المجلس ويفّوض بمقّرر إمضائه في الّصرف إلى كّل 

 من رؤساء المجالس القضائيّة العدليّة واإلداريّة والماليّة والجلسة العاّمة".

ومع  1142فصل وال 20141من دستور  113وكّل ذلك يتعارض مع ما نّص عليه الفصل 

 المعايير الدوليّة الستقالل القضاء الّسابق ذكرها وكذلك مع ما يوجد في بعض النّظم المقارنة

هيكل مستقل تحت تسمية "لجنة المحاكم"  1998مثل الدنمارك التي كلّفت منذ سنة 

باإلشراف على اإلدارة الماليّة للقضاء من )إعداد للميزانيات، توزيع األموال على 

وهو ما من شانه أن يلقي بظالله على االستقالليّة الماليّة للمحكمة اإلداريّة  ،3كم...(المحا

 .2014من دستور  116والمحاكم اإلداريّة التي سيقع إحداثها بمقتضى الفصل 

وجب اإلشارة هنا إلى أّن االستقالليّة الماليّة للمحكمة اإلداريّة في الوقت الحالي محدودة وال 

وذلك راجع إلى أّن المشّرع اعتبرها مؤّسسة عموميّة  4ات المعايير الدوليّةتستجيب لمقتضي

 27المؤّرخ في  1972لسنة  87من القانون عدد  18بمقتضى الفقرة األولى من الفصل 

والمعلوم أّن المؤّسسات  .1973المتعلّق بقانون الماليّة لتصرف سنة  1972ديسمبر 

واقع سوى باستقالليّة محدودة جّدا وذلك لضعف مواردها العموميّة ال تتمتّع في الحقيقة وال

ومنح  الذاتيّة وتسديد نفقاتها مباشرة ضمن ميزانيّة الّدولة، فضال عن إسنادها منح االستغالل

 .5التجهيز عند االقتضاء من ميزانيّة الّدولة لتغطية نفقاتها بعنوان التصّرف والتنمية

تابعة إداريا للوزارة األولى وألحق ميزانيتها ترتيبيا وذلك راجع أيضا ألّن المشّرع جعلها 

بميزانيّة الّدولة، بل تجاوز ذلك إلى إسناد سلطة اإلذن بالقبض والّصرف إلى الوزير األّول 

ال إلى رئيسها األّول الذي ال يتصّرف في هذا المجال إالّ كسلطة مفّوضة بصريح الفقرة 

                                                           
باالستقالل اإلداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعّد مشروع ميزانيته على "يتمتّع المجلس األعلى للقضاء  2014من دستور  113ينّص الفصل   1

 ويناقشه أمام اللّجنة المختّصة بمجلس نواب الشعب".
 على "يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقالله...". 2014نمن دستور  114ينّص الفصل   2

3  J.P. Jean et H. Pauliat, « L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité », op. cit , p. 598. 
، 2013، جانفي 148/149أنظر في هذا الّسياق : محمد سليم المزوغي، "االستقالليّة المالّية للمحكمة اإلداريّة"، مجلّة األخبار القانونيّة عدد   4

 .33ص. 
5 Méchichi (L), « Le budget de l’Etat en Tunisie », thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Faculté de droit et des 
sciences politiques de Tunis, 1993,  p. 50-83. 
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سابق الذّكر، ذلك أّن الّرئيس األّول  1972لسنة  87من القانون عدد  18الثانية من الفصل 

 1972لسنة  67قديم من القانون عدد  12للمحكمة اإلداريّة بعد أن كان في ظّل الفصل 

المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة هو الذي يتولّى التعّهد  1972المؤّرخ في أّول أوت 

تجريده من هذه الصالحية  بالمصاريف وتصفيتها وتحرير الحّواالت في شأنها، وقع

المتعلّق  1972لسنة  87من القانون عدد  18وإسنادها إلى الوزير األّول بموجب الفصل 

وذلك في تعارض كلّي مع مجلّة المحاسبة العموميّة التي  1973بقانون الماليّة لتصرف سنة 

ضها بأن يتولّى مدير المؤّسسة العموميّة مهّمة آمر لمقابي 238اقتضت في فصلها 

 ولمصاريفها.

ي أّول أوت المؤّرخ ف 1972لسنة  67انون عدد من الق 11في ذات اإلطار، ينّص الفصل 

المتعلّق بتسيير المحكمة اإلداريّة وضبط القانون األساسي ألعضائها على أن  1972

"يضبط المجلس األعلى في كّل سنة باقتراح من الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة مقدارات 

القراءة األوليّة للفصل المذكور توحي بأّن الميزانيّة  اريف الالّزمة لتسييرها".المص

ال تثير أّي إشكال طالما أّن مجلسها األعلى هو الذي يضبط  المخّصصة للمحكمة اإلداريّة

  التّالية:مقّدرات المصاريف الالّزمة لتسييرها، إالّ أّن الواقع على خالف ذلك لألسباب 

نّه تحت إمرة أي أ 1للمحكمة اإلداريّة يترأّسه الوزير األّول المجلس األعلى -

 الّسلطة التنفيذيّة.

نائب الوزير األّول هو الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة الذي يعيّن بمقتضى أمر  -

 .2من بين سامي موّظفي الّدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلداريّة

ه صفة العضو المقّرر والذي يتولّى إعداد الكاتب العام للمحكمة اإلداريّة الذي ل -

أشغال المجلس وحفظ وثائقه والذي له دور هام في إعداد مشروع ميزانيّة 

المحكمة اإلداريّة باعتبار أّن إدارة الشؤون الماليّة بالمحكمة هي تحت سلطته 

                                                           
إلداريّة وضبط القانون األساسي المتعلّق بتسيير المحكمة ا 1972المؤّرخ في أّول أوت  1972لسنة  67جديد من القانون عدد  7الفصل   1

 ألعضائها.
 )نفس القانون(. 1972لسنة  67جديد من القانون عدد  14الفصل   2
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المباشرة، هو معيّن من ضمن مديري الوزارة األولى العامين، ذلك أنّه منذ إنشاء 

 محكمة اإلداريّة لم تسند هذه الخّطة أبدا إلى قاضي من قضاة المحكمة اإلداريّة.ال

األعضاء المنتخبين من القضاة في المجلس األعلى هم أقلّية مقارنة مع األعضاء  -

المعيّنين بصفاتهم، وبالتّالي فإّن دورهم محدود فيما يتعلّق بالمصادقة على 

 ارة الشؤون الماليّة بالمحكمة اإلداريّة.مشروع الميزانيّة المعّد مسبقا من إد

عمليّة تحديد الميزانيّة هذه التركيبة للمجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة والّدور الموكول له في 

بالّضرورة مقيّدا ذاتيا وال يتجّرأ على تجاوز سقف معيّن في اقتراح مقّدرات  تجعله

خشية اتّهامه من سلطة اإلشراف  المصاريف الضروريّة لحسن سير القضاء اإلداري وذلك

 .1بعدم إحكام التصّرف في الموارد

 

 

 

 

 خاتمة الجزء األّول

يشّكل تنصيص الّدستور )كوثيقة عليا في هرم وسلّم القواعد القانونيّة، وجب على الجميع 

احترامها( على جملة من الضمانات، اللّبنة أو األساس األّول إلرساء دعائم استقالليّة 

 اإلداري، في عالقة ببعديه الهيكلي والوظيفي.القضاء 

، على 2014فعلى المستوى الهيكلي، نّص دستور الجمهوريّة الثانية في تونس، أي دستور 

جملة من الضمانات التي من شأنها أن تدعم االستقالليّة الهيكليّة لجهاز القضاء اإلداري، 

ة مصطلح "قضاء إداري" بعد أن حيث أّسس لجهاز قضاء إداري متكامل مستعمال ألّول مرّ 

 الّسابق ينّص على مصطلح "محكمة إداريّة" في صيغة المفرد. 1959كان دستور 
                                                           

 .33محمد سليم المزوغي، "االستقالليّة الماليّة للمحكمة اإلداريّة"، مقال سابق الذّكر، ص.   1
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المتعلّق بالّسلطة القضائيّة  كما قام بإدراج القضاء اإلداري وألّول مّرة، صلب الباب الخامس

كمة الذي نّص على مجلس الّدولة ضمنه المح 1959كسلطة مستقلّة، على خالف دستور 

اإلداريّة في باب مستقّل خارج عن باب الّسلطة القضائيّة، وهو ما من شأنه أن يساهم، أّوال، 

للوزارة األولى،  ز للقضاء اإلداري التّونسي بامتياز"اء تبعيّة المحكمة اإلداريّة "كرمفي إنه

بأتّم معنى عبر التعامل معهم كقضاة  وثانيا، في إنهاء التبعيّة اإلداريّة للقضاة اإلداريين

 الكلمة وليس كموّظفين عموميين مع بعض التميّز.

وبالتّالي، أصبح باإلمكان الحديث عن القضاء اإلداري كجهاز قضائي مستقل وليس كجهاز 

قد أرسى دعائم "جهاز قضاء إداري متكامل  2014إداري، خاّصة إذا ما علمنا أّن دستور 

الّسابق  1959اإلداري، على خالف دستور البنيان" من خالل تكريسه لالمركزيّة القضاء 

من دستور  116الذي كّرس مركزيّة هذا الجهاز، ويمكن أن نتبيّن ذلك من خالل الفصل 

الذي أّسس لمحكمة إداريّة عليا ومحاكم إداريّة استئنافيّة ومحاكم إداريّة ابتدائيّة، مّما  2014

ركزيّة القضاء اإلداري )سواء تعلّق سيترتّب عنه عّدة آثار أهّمها تجاوز عوائق تكريس الم

 األمر بالعائق الّدستوري أو العائق الكّمي أو العائق المالي( :

 ريب القضاء اإلداري من المتقاضين.تق -

 تدعيم مبدأ التقاضي على درجتين. -

 المساهمة في الحّد من بطء النّظر في النّزاعات. -

الهيكليّة، وجب اإلشارة إلى أّن دستور في ذات اإلطار أي إطار الضمانات الدستوريّة 

لم يكتف بالّضمانات الّسابق ذكرها، بل قام أيضا بإرساء هيكل مكلّف بالّسهر على  2014

متجّسدا في مجلس القضاء اإلداري كجزء من  حسن سير القضاء اإلداري واحترام استقالله

مقتصر على  1959المجلس األعلى للقضاء، الذي كان في الّسابق وعلى ضوء دستور 

 جهاز القضاء العدلي فقط.

، ليقوم بدوره على أكمل وجه كضامن الستقالليّة هذا الهيكل، أي "مجلس القضاء اإلداري"

، وجب بدوره أن يكون مستقال خاّصة عن الّسلطة التنفيذيّة ألّن فاقد الشيء القضاء اإلداري
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الهيكلي والوظيفي على ضوء ال يعطيه، وهو ما يستدعي دراسة استقالليته على المستوى 

، وكّل 114وصوال للفصل  112ابتداء من الفصل  2014الضمانات التي وفّرها له دستور 

 ذلك بطبيعة الحال في مقارنة مع الهيكل الحالي، أي المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة.

  أساسيتين:من خالل ما تقّدم، يمكن أن نتبيّن مالحظتين 

نّه أصبح باإلمكان مقارنة جهاز القضاء اإلداري كجهاز المالحظة األولى هي أ -

 كامل ومستقل بجهاز القضاء العدلي.قضائي مت

فتتعلّق بالتطّور الكبير الذي شهدته البنية الدستوريّة للقضاء  أّما المالحظة الثانية -

في عالقة ببعده الهيكلي، مقارنة مع ما كان عليه الحال في  2014اإلداري مع دستور 

الّسابق، وذلك ال يمكن أن يكون إالّ في مصلحة تدعيم االستقالليّة  1959ستور ظّل د

 الهيكليّة لهذا الجهاز.

فهل أّن األمر كذلك فيما يتعلّق بالبعد الوظيفي ؟ وهو ما سنتطّرق إلى دراسته في الجزء 

 الثاني من هذا البحث.
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  الثاني:الجزء 

 وظيفيّةضمانات دستوريّة 
 

 

 

 

 

 

 

موضوعها فّض النّزاعات على أساس  ,1منطلق أّن القضاء هو قبل كّل شيء وظيفةمن 

القانون، فإّن القضاء اإلداري يتميّز بخصوصيّة وظيفته المتمثّلة في الفصل في المنازعات 

 .2اإلداريّة

تجدر اإلشارة هنا إلى أّن القضاء اإلداري قد يكون مندرجا في إطار ما يعبّر عنه بنظام 

االنجلوسكسوني وهو نظام انجليزي المنشأ، حيث تخضع  الموّحد أو النّظام القضائيالقضاء 

فيه جميع أنواع المنازعات )بما في ذلك المنازعات اإلداريّة( للقاضي العادي الذي يطبّق 

فيها القانون الخاص. كما قد يكون مندرجا في إطار نظام آخر يُعرف بنظام القضاء 

(، وهو نظام فرنسي المنشأ، اتّبعته بالدنا تونس، يقوم Dualité de juridictionالمزدوج )

على وجود هيكل قضائي إداري متخّصص في المنازعات اإلداريّة بجانب الهيكل القضائي 

                                                           
1 Loschak (D.), « La justice administrative », Montchrestien 1994, p. 7. 

القضاء اإلداري"، الّطبعة الثانية منقّحة ومزيدة،  –النشاط اإلداري  –توفيق بوعشبة، "مبادئ القانون اإلداري التونسي: التنظيم اإلداري   2

 .364، ص. 1994المدرسة القومّية لإلدارة، مركز البحوث والدراسات اإلداريّة، تونس، 
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العادي المختّص بالمنازعات العاديّة أي المنازعات التي تنشأ بين األفراد أو سائر أشخاص 

 .1تهم مع بعضهماالقانون الخاص في عالق

بقطع النّظر عن النّظام المتّبع، فمن المؤّكد أّن القضاء اإلداري، ليقوم بوظيفته على أكمل 

الستقالل في أداء ا له وجه، وجب أن تتوفّر له الضمانات الضروريّة التي من شأنها أن تكفل

، ولعّل أمثل حّل بدون شّك لتكريس هذا مهاّمه وهو ما يعبّر عنه بــ"االستقالل الوظيفي"

االستقالل يمّر عبر تنصيص دستور الّدولة كوثيقة عليا في سلّم وهرم القواعد القانونيّة 

عرف بــ"الضمانات الدستوريّة احترامها على جملة من الضمانات ت وجب على الجميع

 الوظيفيّة".

وجب اإلشارة هنا إلى أّن دراسة الضمانات الدستوريّة الوظيفيّة التي من شأنها أن تدّعم 

 تقالليّة الوظيفيّة لجهاز قضائي ما تستوجب التمييز بين جانبين :االس

يتعلّق باالستقالليّة الوظيفيّة للجهاز ككّل وهو ما يُعرف بـ"االستقالل  الجانب األّول -

 .المؤّسساتي للقضاء"

عرف أّما الجانب الثاني فيتعلّق باالستقالليّة الوظيفيّة للقاضي في حّد ذاته وهو ما يُ  -

 ".بــ"االستقالل الشخصي للقضاة

لمزيد التوضيح يشّكل ضمان إصدار األحكام من جانب القضاة في شكل عادل ومستقّل 

عنصرا واحدا وحسب من عناصر استقالل القضاء، فكما ينبغي على القضاة أن يكونوا 

 مستقلّين بصفتهم الفرديّة، على القضاء كمؤّسسة، أن يحافظ على مناعته أمام محاوالت

 ، مثال تالعب من قبل المشّرع باختصاص جهاز قضائي ما.2التالعب والتأثير الخارجي

لذلك، ووعيا من قبل المشّرع التأسيسي التونسي بكّل هذه االعتبارات، قام من خالل دستور 

بدسترة اختصاص القضاء اإلداري ليدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للجهاز ككّل )الفصل  2014

قام بتكريس جملة من الضمانات الوظيفيّة ليدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي األّول(، كما 

 في حّد ذاته )الفصل الثاني(.
                                                           

  1  توفيق بوعشبة, "مبادئ القانون اإلداري التونسي" . مرجع سابق الذكر. ص365.
 .3، ص. 2013وثيقة توجيهيّة سابقة الذّكر تتعلّق بوضع معايير دولّية بشأن استقالل القضاء، سبتمبر   2
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 : األولالفصل 

 ز ككلّ م لالستقالليّة الوظيفيّة للجهادسترة اختصاص القضاء اإلداري : تدعي

بدسترة اختصاص  2014من دستور  116قام المشّرع التأسيسي التونسي من خالل الفصل 

من دستور  69اإلداري بصورة صريحة وواضحة وذلك على خالف الفصل  القضاء

والذي اقتصر فيه التكريس  1997وتعديل أكتوبر  1976أفريل  8بعد تنقيح  1959

الدستوري للقضاء اإلداري على الجانب الهيكلي مهمال الجانب الوظيفي الذي تّم إحالته 

والحصريّة التي كان يتمتّع بها المشّرع في  ر الّسلطة التقديريّة الواسعةوهو ما يفسّ  ,للقانون

 تحديد اختصاص نظر هذا الجهاز القضائي.

لكّن هذا الوضع لن يستمّر على ماهو عليه باعتبار أّن سلطة المشّرع أصبحت مقيّدة نتيجة 

مظاهر )المبحث للّدسترة الجديدة الختصاص القضاء اإلداري والتي تتجلّى من خالل عّدة 

 األّول(، سيترتّب عنها عّدة آثار )المبحث الثاني(.
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  مظاهر دسترة اختصاص القضاء اإلداريالمبحث األّول : 

في إطار تدعيم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري، من خالل تكريس حماية دستوريّة 

بمقتضى  1959لسنة مقارنة بالدستور الّسابق  2014جانفي  27الختصاصاته، قام دستور 

بدسترة اختصاصات القضاء اإلداري، سواء تعلّق األمر باالختصاص  1161فصله 

 القضائي )الفقرة األولى( أو االختصاص غير القضائي )الفقرة الثانية(.

 دسترة االختصاص القضائيالفقرة األولى : 

مبدأ تفريق الّسلط وإحدى على نشاط اإلدارة وتصّرفاتها خير تمثيل لتُعتبر الّرقابة القضائيّة 

، مّما يجعلها من أبرز صور الّرقابة على أعمال اإلدارة، باعتبار أّن 2أهّم أسس دولة القانون

 القضاء يُعّد أكثر األجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعيّة والّدفاع عن الحقوق والحّريات

فعلي لألفراد في مواجهة تجاوز اإلدارة ، وعليه فإّن الّرقابة القضائيّة تُعّد الّضمان ال3الفرديّة

من  لوظائفها وتعّسفها في استخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ الشرعيّة كركيزة

 .4ركائز دولة القانون والمؤّسسات

وجب اإلشارة هنا إلى أّن إخضاع اإلدارة للقانون من خالل ممارسة رقابة قضائيّة على 

بمثابة المعجزة والثورة القانونيّة الفعليّة، نظرا لما تحتكره  نشاطها، اعتبره العديد من الفقهاء

من امتيازات الّسلطة العاّمة ووسائل القمع واإلكراه تجعلها قادرة على رفض تسليط أّي نوع 

 .الّرقابة عليها من أنواع

ة، من هذا المنطلق وتبعا لألهّمية الكبرى التي تكتسيها الّرقابة القضائيّة على أعمال اإلدار

بدسترة االختصاص القضائي للقضاء اإلداري،  116من خالل الفصل  2014قام دستور 

حيث نّص على "يختّص القضاء اإلداري بالنّظر في تجاوز اإلدارة سلطتها وذلك بطبيعة 

 )ب(. لّسلطة )أ( وأيضا في النزاعات اإلداريةالحال من خالل دعوى تجاوز ا

                                                           
"يختّص القضاء اإلداري بالّنظر في تجاوز اإلدارة لسلطتها، وفي النّزاعات اإلدارية، ويمارس وظيفة  2014من دستور  116ينّص الفصل   1

 استشارّية طبق القانون".
2 Mestre (A.), « La séparation des pouvoirs dans l’église catholique », R.D.P. 1996, p. 1287. 

 على "....وتتكفّل الهيئات القضائيّة بحماية الحقوق والحّريات من أّي انتهاك". 2014من دستور  49ق ينّص الفصل في هذا السيا  3
 .17، ص. 2008محمد رضا جنيّح، "القانون اإلداري"، طبعة ثانية، مركز النشر الجامعي،   4
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  :السّلطةدعوى تجاوز  -أ

ع تجاوز الّسلطة كاختصاص حصري ينظر فيه القضاء اإلداري، يكون بدسترته لنزا

لم ينّص صراحة أو  قد تجاوز الّدستور الفرنسي الذي 2014لسنة  الّدستور التّونسي

باألحرى لم يدستر نزاع تجاوز الّسلطة كاختصاص ينظر فيه القضاء اإلداري، وهو ما أّدى 

ل قرار متعلّق بمجلس المنافسة صادر سنة إلى تدّخل المجلس الّدستوري الفرنسي من خال

إلضفاء قيمة دستوريّة على اختصاص القاضي اإلداري في ماّدة نزاعات تجاوز  19871

 .2الّسلطة ونزاعات تعديل القرارات الّصادرة عن الّسلطة العاّمة

 اإلداريّةى قضائيّة ضّد الّسلطة في هذا اإلطار، يُعّرف الّطعن بتجاوز الّسلطة بكونه "دعو

 .3بغية إلغاء مقّرر إداري لعدم شرعيته اإلدارية,المحكمة  لدى ,بها من له مصلحة يقوم

المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة وهي  1972هذا التعريف مقتبس من فصول قانون غّرة جوان 

 ، والتّعريف مترّكب من عّدة عناصر وهي اآلتية : 10إلى  5و 3الفصول 

 لشرعيّةالغاية : وهي احترام ا -

 النتيجة : إلغاء القرار -

 الوسيلة: وسيلة قضائيّة -

 وجود القرار المخدوش فيه والّسلطة اإلداريّة والمصلحة. الشروط: -

من نفس القانون "تهدف دعوى تجاوز  5فيما يتعلّق بالغاية، فهي التي تعّرض لها الفصل 

التنفيذيّة"، أي أّن الهدف الّسلطة إلى ضمان احترام المشروعيّة القانونيّة من طرف الّسلطة 

كمبدأ من المبادئ العاّمة للقانون، أجمع الفقه تقريبا على أنّه يعني  4هو احترام مبدأ الشرعيّة

التي تتحّدد بخضوع اإلدارة والّدولة بصفة عاّمة للقانون بحيث تكون  5سيادة القانون

                                                           
1 Décision du C.C. n°86-224 du 23 janvier 1987, Dalloz, 1989, p. 117. 
2 Jean Bernard Auby et Fabrice Melleray, « Contentieux administratif : définitions, principes, orientation », Lexis 
Nexis SA-2008, p. 14. 

 .160، ص. 2006عياض بن عاشور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة"، مركز النّشر الجامعي،   3
4 Josette Still Munkes, « Distinction des contentieux », Lexis Nexis SA.-2011, p. 4 : « Le but du recours pour 
excès de pouvoir est d’assurer le respect de la légalité ». 

 .9سامي جمال الّدين، "القضاء اإلداري والّرقابة على أعمال اإلدارة"، دار الجامعة الجديدة للنّشر، ص.   5
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الّدولة، وهو ما يدفعنا للحديث  تصّرفاتها اإليجابيّة والسلبيّة في إطار التشريعات المقّررة في

 عن أشكال عدم شرعيّة العمل اإلداري من ناحية، ومصادر الشرعيّة من ناحية أخرى.

حيث أّن العمل  1فيما يخّص عدم شرعيّة العمل اإلداري فإنّها تتمظهر من خالل عّدة أشكال

اإلداري ليكون مطابقا لمبدأ الشرعيّة البّد أن يستجيب للقواعد الشكليّة والموضوعيّة التي 

بدورها تحّدد شروط صدوره، وهذه الشروط تتّفق مع حاالت اإللغاء التي نّص عليها الفصل 

القرارات  من قانون المحكمة اإلداريّة والتي تفتح حّق القيام بدعوى تجاوز الّسلطة ضدّ  7

 حاالت :  4المخالفة لها وهي 

 عيب االختصاص -

 خرق الّصيغ الشكليّة الجوهريّة -

 خرق قاعدة من القواعد القانونيّة -

 االنحراف بالّسلطة أو اإلجراءات -

" بين M. Gazierفي هذا اإلطار، وإلعادة اختزال وترتيب هذه الّشروط، يميّز األستاذ "

، التي تجمع األسئلة المتعلّقة ة الخارجيّة للعمل من ناحيةسببين قانونيين مختلفين : الشرعيّ 

باالختصاص، شكل اإلجراء، والتي ال تمّس من محتوى القرار وإنّما فقط طريقة وإجراء 

التي تجمع األسئلة المتعلّقة باألصل أي التي  تحضيره، ومن ناحية أخرى الشرعيّة الداخليّة

، أسباب صدوره، الغاية التي يهدف إلى تمّس من محتوى القرار )سواء كان موضوعه

 .2تحقيقها(

قانون  من 5أّما من ناحية مصادر الشرعيّة فوجب اإلشارة إلى أّن الفقرة الثانية من الفصل 

على ذكر القانون والتراتيب والمبادئ القانونيّة العاّمة دون ذكر  المحكمة اإلداريّة، اقتصرت

                                                           
1 Didier Péano, « Recours pour excès de pouvoir : contrôle de la légalité interne », Lexis Nexis SA – 2007, p. 3. 
2 M. Gazier, « Essai de présentation nouvelle des ouvertures du recours pour excès du pouvoir », E.D. C.E. 1951, 
p. 77, consacré par la jurisprudence (C.E. sect, 20 février 1953, Sté Inter-copie ; Rec. C.E. 1953, p. 88 et s., 1953, 
3, p. 77, note M. Letourneur, C.E., assemblée 15 juillet 1954, Sté des aciéries et forges de Saint-François, Rec. 
CE. 1954, p. 482(.  
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... وذلك طبقا للقوانين والتراتيب والمبادئ 5ة الفصل الّدستور واالتّفاقيات الدوليّة )بقيّ 

 القانونيّة العاّمة(.

في سلسلة القواعد التي  في فرنسا على سبيل المثال، أدخل فقه القضاء اإلداري الفرنسي

بما فيها األحكام  1وجب على اإلدارة احترامها عدد مهّم من القواعد ذات الطبيعة الدستوريّة

والمبادئ األساسيّة المعترف بها من قبل قوانين  2طئة الّدستور الفرنسيالتي نّصت عليها تو

 . 3الجمهوريّة

كذلك يدخل ضمن القواعد األساسيّة التي وجب على اإلدارة احترامها، القواعد التي وقع 

استخراجها من قبل القاضي اإلداري الفرنسي عند تأويله للنّصوص الدستوريّة مثل الحّرية 

 .4تعلّقة بالذهاب والعودة للوطناألساسيّة الم

كما أدخل كذلك فقه القضاء اإلداري الفرنسي في سلسلة القواعد التي وجب على اإلدارة 

احترامها، القواعد التي تتضّمنها المعاهدات الدوليّة المصادق عليها من طرف الّدولة والتي 

هرم القواعد القانونيّة لتحتّل وجب عليها احترامها نظرا لصبغتها اإللزاميّة ودخولها في سلّم 

 .مرتبة أدنى من الّدستور وأعلى من القوانين التي وجب أن تتطابق وتتالءم مع أحكامها

من الّدستور الفرنسي المؤّرخ في  55في هذا اإلطار وتطبيقا للمبادئ التي جاء بها الفصل 

من  14 الّسابق والفقرة 1946أكتوبر  27من دستور  26والفصل  1958أكتوبر  4

توطئته، خرق قاعدة دوليّة واجبة التنفيذ يمكن أن تكون موضوع لطعن بدعوى تجاوز 

 .5الّسلطة ضّد قرار إداري

                                                           
1 CE., 17 mai 1991, Q. : juris-data n°1991-043407 : R.D. public, 1991, p. 1430, concl. R. Abraham. 
2 CE., 7 juin 1957, C. : R.D. public 1958, p. 58., note M. Waline – CE. sect. 12 février 1960, Sté Eky : Rec. CE. 
1960, p. 101 ; JCPG. 1960 II, 11629 bis, note G. Vedel. 
3 CE., assemblée 11 juillet 1956, Amicale annamites, Paris, Rec. CE 1956, p. 317 : A.J.D.A. 1956, p. 400. 
4 CE., assemblée 8 avril 1987, P. : Juris-Data n°1987-006284 ; Rec. CE. 1987, p. 608, note B. Pacteau, JCPG. 1987, 
II, 20905, note M. Debene. 
5 CE. assemblée 30 mai 1952, K. : Rec. CE. 1952, p. 291, R.D. public 1952, p. 781, concl. M. Letourneur, note M. 
Waline. 
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اإلداري يملك سلطة تقييم تختلف بحسب الّسؤال القانوني  يضوجب اإلشارة هنا إلى أّن القا

دة في النّظام القانوني محور النّزاع، وجود قاعدة من قواعد القانون الّدولي، مكانة هذه القاع

 الّداخلي...

، نتبيّن أّن مبدأ الشرعيّة يعني أّن المقّرر اإلداري البّد أن يكون مطابقا أو من خالل ما تقّدم

لألحكام القانونيّة الموضوعيّة أو  1مالئما، حسب الوضعيّة )سلطة تقديريّة، سلطة مقيّدة(

 اإلجرائيّة المنبثقة من : 

 الّدولي أو القانون أو المبدأ العام للقانون )سلّم الشرعيّة الخارجي،  الدستور أو االتّفاق

 الفوقي(،

 اإلداريّة )سلّم  أو من المقّررات اإلداريّة األعلى منه درجة في سلّم القرارات

 الشرعيّة الّداخلي، الذاتي(،

  ،أو من المقّررات التي هي من نفس الّدرجة، على شرط أن يكون صادرا لتطبيقها

 .2لفقه قضاء مجلس الّدولة الفرنسي طبقا

وإن كانت من نفس  3وأخذا بالمبدأ الذي يرى أّن القرارات التأسيسيّة تعلو القرارات التنفيذيّة

 الّدرجة.

من  5الثانية من الفصل  مالحظة أخيرة في هذا اإلطار هي أنّه وبالّرغم من عدم ذكر الفقرة

دات الدوليّة كمصادر للشرعيّة، فقد استدركت قانون المحكمة اإلداريّة للّدستور والمعاه

معتبرة أّن الدستور  المحكمة اإلداريّة هذا النّقص أسوة بفقه قضاء مجلس الّدولة الفرنسي

داريّا ن لقاضي تجاوز السلطة أن قرارا إاإلداري فإذا تبيّ  أصل مباشر لشرعية المقّرر

 يخالف الدستور يقوم بإلغاء القرار.

رافع ابن  1990جوان  27في القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية في هذا ما وقع فعال 

عاشور والفاضل موسى وناجي البكوش ضّد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
                                                           

 للتمييز بين المطابقة والمالءمة، أنظر :   1

Ch. Eisenman, « Cours de droit administratif », L.G.D.J. 1983, T2, p.432 à 452 et p. 528 à 566. 
2 CE. club sportif et familial de la fève, 19 mai 1983, A.J.D.A., 1983, p. 426, concl. B. Genevois. 
3 Y. Ben Achour, « Droit administratif », C.P.U. coll. M/Sciences juridiques, Tunis, 2000, p. 324 et s. 
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وقضت المحكمة بإلغاء القرار الذي فرض على المّدعين اإلقامة بمكان العمل لمخالفته أحكام 

يّة التنقل واختيار مقّر اإلقامة وفي هذا القرار تطبيق من الدستور المتعلق بحر 10الفصل 

أصال  أيضا المحكمة اإلدارية أن المعاهدات الدولية تعتبر مباشر للّدستور كما اعتبرت

مباشرا للشرعيّة فإذا خالف المقرر اإلداري معاهدة يتوجب إلغاؤه وذلك باعتبار أّن 

 1من المقّرر اإلداريأن تكون أقوى نفوذا فمن باب أولى المعاهدات أقوى نفوذ من القوانين 

، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 1996ماي  21 وذلك في قرار صادر بتاريخ

حيث تعيّن على القاضي لتقدير شرعية قرار وزير الداخلية، منفذ  2ضّد وزير الداخلية

قانون مع الميثاق الّدولي هذا ال مةمالءالمتعلق بالجمعيات، أن يقّدر  1992أفريل  2لقانون 

وفي هذا القرار أكدت المحكمة المبدأ الدستوري , المتعلّق بالحقوق المدنيّة والسياسيّة 

المتمثل في أفضلية المعاهدات الدوليّة على القوانين واستنتجت منه أنّه يخول "للقاضي 

 ." الموكول له وظيفة تطبيق القانون الّسهر على احترام تلك األفضليّة

جب اإلشارة هنا إلى أنّه وجد إشكال ناتج من أن المقّرر اإلداري نادرا ما تكون له صلة و

تقدير مطابقة القانون مباشرة بالمعاهدات وإنما يحجبه القانون فيتحّول األمر عندئذ إلى 

للقانون  اللمعاهدة في أول مرحلة للوصول إلى تقدير شرعيّة المقّرر اإلداري الذي جاء تنفيذ

األولى في تتمثل المرحلة  ,لحّل هذا اإلشكال تدرج فقه قضاء مجلس الدولة على مرحلتين

النقابة العامة لمنتجي الّسميد الذي قّرر فيه مجلس الدولة  1968مارس  1قرار مؤرخ في 

لقوانين وترتيبا عليه فإّن القوانين المخالفة للمعاهدة أنّه غير مختص في تقدير دستورية ا

لدولية والصادرة بعدها القوانين الالّحقة تلزم القاضي وبالتّالي تحّصن المقّرر اإلداري ا

أّن المعاهدات الدولية  وفي مرحلة ثانية غيّر مجلس الدولة وجهة نظره فقّرر ,المّطبق لها

 رض عليه حتى وإن كان القانون الحقا.فتفوق القانون وت

                                                           
 .169، مرجع سابق الذكر ص 2006مركز النشر الجامعي   » ةالقضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداري  «عياض بن عاشور:  1
 .185الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق اإلنسان/ وزير الّداخلية المجموعة ص . 1996ماي  21م. إ،   2
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المؤرخ في  « Nicolo »مجلس الّدولة "نيكولو"  ووقع هذا التّحويل فقه القضائي في قرار

والصادر عن الجلسة العامة لمجلس الدولة وهو ما سايره فقه قضاء  1989أكتوبر  20

 المحكمة اإلدارية التونسية.

 فيما يتعلق بالشروط كعنصر من عناصر تعريف الطعن بدعوى تجاوز السلطة.

 وجب أن يكونأوال هناك شروط تتعلق بالقرار اإلداري الذي 

 وقد عّرف األستاذ أيرنمان القرار األحادي كما يلي: أحاديّا

  القرار األحادي هو القرار الذي تهدف أحكامه إلى تنظيم العالقات بين أشخاص غير

وحده وبالفعل فإّن إبقاء المرؤوس خارجا عن اتخاذ القرار يميّز  1التي اتخذت القرار

 .القرار األحادي والعقد

يالحظ هنا أن هناك قرارات أحادية المظهر غير أنّها مرتبطة بتنفيذ التزام مزدوج أو إالّ أنّه 

تتخذها اإلدارة تنفيذا للعقد أو موافقة على اقتراح المتعاقد  ,متعّدد المصدر اإللزامي كالعقد

فقه القضاء أّن هذه القرارات المذكورة إذا  في هذا اإلطار اعتبر ,معها أو فسخا للعقد

ا على الشرعيّة وال على الجوانب التبادليّة بنيّ عن العقد، وكان سبب الّطعن فيها ماستقلت 

طبقا لنظرية  2بين المتعاقدين يكون الطعن ضّدها ممكنا عن طريق دعوى تجاوز السلطة

  (La théorie des actes détachables du contrat)األعمال المنفصلة عن العقد 

نوفمبر  28لهذه المسألة من خالل قرار صادر بتاريخ وقد تطرقت المحكمة اإلداريّة 

 .قاضي العقودلتقر أن القرار إذا تعلّق بالفسخ أو تنفيذ العقد، ال يدخل في والية  19913

وجب على القرار اإلداري أيضا ليكون قابال للطعن بدعوى تجاوز السلطة أن يكون 

مهيدية أو اإلعالميّة تحضيرية أو التوبالتالي ليس من نوع األعمال ال موجودا قابال للتنفيذ

                                                           
 1 Eisenman : « cours de droit administratif » T1, LGDJ, 1982, p420. « L’acte unilatéral est l’acte dont les normes 
ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs » 

2» (CE.4 Aout 1905  Martin » (CE 11 décembre 1903 Rec. CE 1903 p 770) et « commune de Gorre Les arrêts « 
Rec , CE 1905, p 749) 
Voir dans ce sens : Guérard : « la notion de détachabilité  en droit administratif français », thèse Paris II 1997 

  م.إ.28 نوفمبر 1991 الصادق الملّولي/ بلدّية سوسة المجموعة ص 3.155 
 



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
131 

ه فقه قضاء المحكمة اإلدارية في عّدة قرارات "حيث أنّه من المسلّم به فقها وهو ما كرس

وقضاء أّن دعوى اإللغاء... ال تّوجه إالّ إلى القرارات اإلدارية التنفيذيّة، فال بّد أن يكون 

له صبغة تنفيذيّة من شأنه أن يؤثر  ثّمة قرار صادر من جهة إداريّة صريحا كان أو ضمنيّا

 .1را به لكي تقبل هذه الّدعوىقانوني لرافع الّدعوى أو يلحق ضرال في المركز

 3والشهادات واالستشارات 2كذلك ال يمكن الّطعن ضّد القرارات التمهيديّة مثل االقتراحات

شيرات إلى غير والبحوث التحضيرية واإلرشادات والوعود أو التهديدات باتخاذ قرار والتأ

 .4"القرارات"ذلك من 

وجب اإلشارة هنا إلى أّن الصبغة التنفيذية للقرار ال تكفي وحدها لجعل القرار خاضعا 

لتجاوز السلطة، ذلك ألّن القرار التنفيذي من شأنه أن يبقى داخليّا ال يتعّدى النظام الداخلي 

 ،تنظيم العطل ،أوقات العمل تنظيماإلداري وليس له أثر خارجي على مصالح الغير مثال )

... لذلك اعتبرت 5توزيع العمل على المصالح( وهّي من قبيل القرارات التنظيمية الداخلية

المحكمة اإلداريّة أّن القرار يجب أن يخرج من دائرة النظام الداخلي ليكون ذا مفعول 

ن قابال للطعن أي مؤثر في المركز القانوني للغير ليكو ،قانوني على حقوق ومصالح الغير

هو الشرط األخير ليكون القرار قابال للطعن بدعوى تجاوز السلطة ، 6بدعوى تجاوز السلطة

 .عدم إخضاعه إلى نظام قضائي آخر غير تجاوز السلطة

تجاوز السلطة يصبح غير اإلدارية على اعتبار أّن الّطعن بالمحكمة  حيث استقّر فقه قضاء

خصوصي يشكل استثناء بالنسبة للعمومي ويتغلّب عليه ممكن إذا خضع القرار إلى قضاء 

وأخذا بهذا المبدأ ال تدخل في  ,وعلى شرط أن يؤدي القضاء الخصوصي إلى نفس النتيجة

 اختصاص قاضي اإللغاء على سبيل المثال:

                                                           
  م.إ. 22 نوفمبر 1983  وحيد خمير ضد  وزير الفالحة المجموعة ص  3231

  كاقتراحات اللجان المتناصفة م.إ.13 ديسمبر 1991 محمد الهادي بن الّطاهر ) تجاوز السلطة عدد 1552( غير منشور2 
  م.إ. 10 جوان 1987 المختار القرزيز/ وزير التربية والتعليم غير منشور3 

  م.إ 6 جويلية 1982 الصادق بن صالح بن يونس المجموعة ص 94 )أعمال اللّجان اإلدارية أعمال تحضيرّية(4 
 .50محمد المنصف الجربي/ وزير النقل والمواصالت المجموعة ص  1982مارس  30م.إ.   5
 .25مفيدة برناز، المجموعة ص  1985فيفري  15م.إ.   6
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القرارات المتعلقة بالمسائل الجبائية الخاضعة للقاضي الجبائي سواء تعلقت بالماّدة القمرقيّة 

 .1ألداءات المحليّةاأو 

 عوى تجاوز السلطة وجب اإلشارة دائما في إطار الشروط كعنصر من عناصر تعريف د

أنّه إلى جانب الشروط المتعلقة بالقرار هناك شروط تتعلق بالسلطة اإلدارية من ناحية 

 وشرط المصلحة من ناحية أخرى.

مرحلة أولى المفهوم العضوي فيما يتعلق بالسلطة اإلداريّة تبنى المشّرع التونسي في 

األصلي من قانون المحكمة اإلدارية على أّن "دعاوى  3للسلطة اإلدارية حيث نص الفصل 

تجاوز السلطة ترفع إللغاء كل المقررات الصادرة عن السلطة اإلدارية مركزية كانت أو 

 اريّة".جهوية أو عن الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلد

ولكن المحكمة اإلدارية تجاوزت في فقه قضائها المعيار العضوي واعتمدت المعيار المادي 

حيث نّص  ,1996لتجبر المشّرع في مرحلة ثانية على تكريس هذا المعيار بعد إصالحات 

جديد من قانون المحكمة اإلداريّة على ما يلي" تختّص الدوائر االبتدائية بالنظر  17الفصل 

ى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء المقّررات الصادرة في الماّدة اإلدارية" اوئيا في دعابتدا

" دليل على تبني المعيار المادي فأصبح الشرط حينئذ أن الماّدة اإلداريةواستعمال عبارة "

 قطع النظر عن الهيكل الذي اتخذه.ّرر "صادر في الماّدة اإلدارية" بيكون المق

من قانون المحكمة اإلدارية على أن " يقبل القيام  6حة فقد نّص الفصل فيما يتعلق بالمصل

بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أّن له مصلحة ماديّة كانت أو معنوية في 

 .2إلغاء مقرر إداري ما "وفي ذلك تبني لفقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

                                                           
 .72بلدية صفاقس المجموعة ص  /الشركة القومية للسكك الحديدية  1976جوان  28م.إ.   1 

Voir dans ce sens H.Ben Salah : «  chronique de jurisprudence administrative » janvier- juin 1976 R.T.D 1976 n° 
2 p 235. 
Ahmed ben Hamida : « chronique de jurisprudence administrative (1989) » servir, n° 43,44 p 58 et s. 

 .535، ص 1980المجلة القانونية التونسية  1978ديسمبر  5أنظر كذلك الحبيب العيّادي ملحوظات تحت م.إ. 
2CE 13 Mai 1949 Bourgoin, Rec p 214  

للتعمق في مسألة "المصلحة" كشىرط لقبىول الطعىن بىدعوى تجىاوز السىلطة أنظىر عيىاض بىن عاشىور " القضىاء اإلداري وفقىه المرافعىات اإلداريىة" 

 .209ص  -196، من ص 2006مركز النشر الجامعي 
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النتيجة عنصر من هذه العناصر  دائما في إطار عناصر تعريف دعوى تجاوز السلطة تعتبر

من  10إلى  8بإلغاء القرار وقد تعّرض لهذه المسألة الفصول  والتي تكون عادة مرتبطة

إذا أثبت لديها أّن المحكمة تلغى القرار المنتقد " 8قانون المحكمة اإلدارية، حيث أقّر الفصل 

 أّن الّدعوى ترتكز على أسس صحيحة"

التي تقضي باإللغاء لها المفعول المطلق التصال القضاء وهو  أن األحكام وبيّن نفس الفصل

 1ما أقّره مجلس الدولة الفرنسي في إحدى قراراته

وجب اإلشارة هنا إلى أّن السؤال المطروح أمام قاضي تجاوز السلطة يتمحور حول طلب 

ويتوجب على قاضي  2إعالن إلغاء كلي أو جزئي لقرار أحادي الجانب بسبب عدم شرعيته

 3تجاوز السلطة تقييم شرعية القرار المطعون فيه انطالقا من تاريخ اتخاذ القرار

التي تعتبر بطبيعة  ,الوسيلةآخر عنصر من عناصر تعريف الطعن بتجاوز السلطة هو 

، معناه أنّها تجري مجرى الطعون القضائية فيما يتعلق بإجراءات 4الحال وسيلة قضائية

 طبيعة الحكم الّصادر عن المحكمة وأثاره القانونيّة.اإلحتكام وإجراءات التحقيق، و

جاوز السلطة يكتسي أهميّة بالغة من حيث القانون ن خالل ما تقدم نتبيّن أن الطعن بتم

 وحتى من الجانب السياسي.

ولعّل هذه األهميّة التي دفعت المحكمة اإلداريّة إلى أن تقّر المبدأ المعروف في فقه قضاء 

من خالل هذا القرار  ,5(1950فيفري  17)  Lamotte Dameمجلس الدولة الفرنسي 

                                                           
1 CE. 22 mars 1961, Simonet : Rec. CE 1961 p.211 « La décision du juge de l’excès de pouvoir prononçant une 
annulation comporte l’autorité absolue de la chose jugée » 
2 Josette Stillmunks : «  distinction des contentieux », article précité (p.3), “La question posée au juge de l’excès 
de pouvoir consiste à lui demander le prononcer d’une annulation totale ou partielle d’une décision 
administrative unilatérale en raison de l’illégalité dont celle-ci se trouve entachée" . 

3:  : Rec, CE 1994 p 264 345804-: juris Data n° 1994 Ortega et Buisson-CE. Sect 27 mai 1994 n° 112026 Braun 
RFDA 1994 p. 832 : JCPG 1994 IV, 1790) 

 مّما يميّزها عن الطعون غير القضائيّة مثل التظلّم اإلداري بفرعيه أو الرقابة السياسية.  4
5 CE, Assemblée 17 février 1950 Ministère de l’agriculture/ dame Lamotte, R.D.P 1951, 478 
concl ,Delvolvé ,note Waline : « Le conseil d’Etat définit le recours pour excès de pouvoir comme « le recours 
qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer ,conformément aux 
principes généraux du droit, le respect de la légalité » 
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عّرف مجلس الدولة الفرنسي دعوى تجاوز السلطة بأنّها دعوى مفتوحة حتى بدون نص 

 .ضّد عمل إداري

 Falco et Vidaillacو  ,تأمين احترام المشروعية طبقا للمبادئ العامة للقانون والغاية هي

تقول المحكمة اإلدارية "وحيث أنّه من المبادئ المستقرة في فقه  ,1(1953أفريل  17)

وقضائه أّن دعوى اإللغاء هّي وسيلة دائمة لتحقيق المشروعية تمتد إلى  القانون اإلداري

ارية ولو أفصحت النصوص النافذة بشأنها أنّها "غير قابلة ألّي طعن رقابة كل القرارات اإلد

ضرورة أّن هذه العبارة ال يفهم منها تحصين هذه القرارات من رقابة قاضي اإللغاء الذي ال 

 تستبعد رقابته إالّ بنّص صريح العبارة.

المواد وعلى هذا األساس قبل قاضي اإللغاء الطعون ضّد المجلس األعلى للقضاء في كل 

، المتعلقة بتطبيق القانون األساسي للقضاة، كالتسميات والترقيات والتأديب )قرارات زقروبة

 (1991نوفمبر  26وشريف وغيره المؤرخة في 

باختصاصات تجاوز السلطة تتعلق جب اإلشارة إليها في إطار الطعن بمالحظة أخيرة و

خالف قاضي تجاوز السلطة في تونس الذي يقتصر دوره على  فعلى, قاضي تجاوز السلطة

وقع في  ,آثاراإللغاء دون أن يتعداه إلى ما بعد ذلك أي تنفيذ الحكم وما يترتب عنه من 

-95توسيع ناتج عن قانون عدد ,فرنسا توسيع اختصاصات قاضي تجاوز السلطة الفرنسي 

اضي اإلداري الفرنسي اختصاصات هذا القانون منح للق ,1995فيفري  8المؤرخ في  125

جديدة تمكنه من توجيه األوامر واإلكراهات لإلدارة والغاية هي تأمين تنفيذ قراراته وذلك 

وجب  ,من مجلة القضاء اإلداري الفرنسية 5-911إلى  1-911بمقتضى فصول قانون 

ن يكون ذا اإلشارة هنا إلى أن األمر أو التنبيه يمكن أن يكون ذا طابع سابق كما يمكن أ

ي كل الحاالت فإّن المدعى يجب أن يقدم مطلب وف ,ق أي في حالة عدم تنفيذ الحكمطابع الح

 في الغرض ألّن القاضي ليس له سلطة التعهد التلقائي.

                                                           
1 CE. Assemblée ,17 avril 1953 Falco et vidaillac, Dalloz, 1953, 683 note Eisenman. 
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عليه هذا المطلب أن  أنبنىفي هذا اإلطار قبل مجلس الدولة الفرنسي لتقييم األساس الذي 

وبالتالي نتبيّن أّن  ,1ات في الوقائعجود أم ال تغييريأمر القاضي بإجراء تحقيق لبيان و

االختصاصات الجديدة الموكولة لقاضي تجاوز السلطة الفرنسي تمكنه من أن يقّرر في نفس 

وهو ما يمثل تجديد على غاية من األهميّة يعكسه  ,الحكم اإللغاء وإجراءات تنفيذ هذا اإللغاء

يتعلق بمسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن  ثراء فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيما

مثال قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي يؤكد فيه ,القضاء وذلك من خالل عّدة قرارات 

وقرار آخر يؤكد فيه على الحق  2على أهميّة إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء

تكريس لفقه قضاء المحكمة  وفي ذلك ,3في أجل معقول لتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء

األوروبيّة لحقوق اإلنسان الذي أّكد على أّن الحّق في تنفيذ القرارات الّصادرة عن القضاء 

من المعاهدة األوروبيّة  الفقرة األولى 6يعتبر جزء ال يتجّزأ من الّدعوى طبقا للفصل 

 .4لحقوق اإلنسان

ة نظر القضاء اإلداري في إلى جانب دسترة دعوى تجاوز الّسلطة، وقع أيضا دستر

 )ب(. 2014من دستور  116النّزاعات اإلداريّة ضمن الفصل 

 :  دسترة نظر القضاء اإلداري في الّنزاعات اإلداريّة  -ب

فان الصيغة التي  ,بالرغم من أن دعوى تجاوز السلطة هي في نهاية المطاف نزاع إداري

تدفعنا للحديث عن   2014ور من دست 116الفصل  جاء بها المشرع التأسيسي من خالل 

على ينص هذا الفصل حيث  ,النزاعات اإلدارية بصورة منفصلة عن دعوى تجاوز السلطة

 "يختّص القضاء اإلداري بالنّظر... وفي النّزاعات اإلداريّة".

أّن هذا الفصل قد كّرس قاعدة عاّمة لالختصاص ليجعل القاضي اإلداري من هنا نتبيّن 

من خالل وضع مبدأ و تتجلى هذه القاعدة  ، العاّمة في النّزاعات اإلداريّةصاحب الوالية 

                                                           
1 CE, 4 juillet 1997 cité supra n° 40-CE , 4 juillet 1997 n° 1611 05, leveau JurisData n° 1997-050697 : RFDA 1997 
p 819 concl stahl) 
2 Mme SOIGNET , Mme Balezou (CE 4 mars 2010 n° 336700 : juris Data n° 2010-001626 ,AJDA 2010, p 1206, not 0, 
le Blot) 
3 CE, 26 mai 2010, n° 316292 Mafille ; juris Data n° 2010-007248 : AJDA 2010, p 1784, note S.Théron) 
4 L’arrêt « Hornsby » du 19 mars 1997. 
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يحدد بصورة عامة و مجردة ميدان اختصاص جهاز قضائي و يتضمن عناصر معينة في 

حال توافرها في نزاع معروض لدى القضاء يكون ذلك النزاع من اختصاص القاضي 

في ذلك حماية دستوريّة لالختصاص و , 1المتعهد أو زميله بالجهاز القضائي المقابل

الطبيعي للقاضي اإلداري ستساهم في الحّد من تدّخل أّي جهة كانت في مهامه مثل القضاء 

العدلي، وبالتّالي الحّد من سلطة تدّخل المشّرع لتحويل النّظر في هذا االختصاص لجهة 

طة القضائيّة وأعطاه أخرى، خاّصة وأّن الّدستور الجديد أّسس لقضاء إداري كجزء من الّسل

الحّق في الفصل في منازعات معيّنة، فال يمكن بعد ذلك أن يصدر قانون معيّن ليقتطع جزء 

من تلك الوالية سواء كان ذلك بإخراج أشخاص معيّنين أو استثناء مواضيع معيّنة، ألّن ذلك 

 يمّس مباشرة من االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري.

وفق أّي معايير يمكن اعتبار النّزاع إداريا  اإلطار:ي يطرح نفسه في هذا لكّن الّسؤال الذ

 من عدمه ؟

(، ومعايير 1لإلجابة على هذا الّسؤال يميّز الفقه بين معايير عاّمة ومباشرة من ناحية )

 (.2خاّصة وغير مباشرة من ناحية أخرى )

 :  المعايير العاّمة والمباشرة (1

يتمثّل الموصوف هنا في معياري طبيعة التصّرف الذي تأتيه الّسلطة اإلداريّة من جهة، 

وطبيعة القاعدة القانونيّة المنطبقة على النّزاع من جهة أخرى، أّما وصفهما بالمعايير العاّمة 

يل فيرجع إلى أّن كليهما يمثل معيارا شموليا يتمتّع أو على األقّل من المفترض أن يتمتّع بتمث

 على أنظاره.عام يشمل كّل ميادين اختصاص القاضي اإلداري والّدعاوى المعروضة 

                                                           
1 « La clause générale consiste dans l’énonciation d’un principe qui, sans viser spécialement aucun objet, vient 
déterminer d’une façon abstraite et générale le domaine d’une compétence juridictionnelle », Bonnard , 
« précis de droit administratif », 4éme éd, p192. 
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وأّما نعتهما بالمعايير المباشرة، فنعني به أنّه بإمكان كّل منهما، وبمفرده أن يحسم مسألة 

 .1مدى اصطباغ النّزاع بالّصبغة اإلداريّة وبالتّالي تحديد الجهاز القضائي المختّص للبّت فيه

بالنّسبة لمعيار طبيعة التصّرف فإنّه يرتكز على إقامة التمييز بين التصّرف العام الذي تأتيه 

اإلدارة وتصّرفها الخاص، فيرجع األّول إلى دائرة اختصاص القاضي اإلداري، أّما الثاني 

فيسند النّظر في شأنه إلى أنظار القاضي العدلي، وقد جعل المشّرع التّونسي هذا المعيار 

د أهّم المعايير الّضابطة لتعريف مفهوم النّزاع اإلداري ولرسم حدوده، ويتجلّى ذلك من أح

 خالل جعله المحكمة اإلداريّة صاحبة الوالية العاّمة في النّزاعات اإلداريّة. 

وتعكس هذه الوالية العاّمة اعتمادا للمعيار الماّدي من خالل عبارة "النّزاعات اإلداريّة" 

جديد من قانون المحكمة اإلداريّة والفصل الثاني جديد من نفس  17الفصل المستعملة في 

جديد من القانون ذاته بعبارة  82القانون تحت صيغة "جميع النّزاعات اإلداريّة" والفصل 

 "منازعة إداريّة".

انطواء المشّرع صراحة على التحديد الماّدي للنّزاع اإلداري  وتظهر جميع هذه العبارات

وحصره أساسا في النّزاع المتعلّق  1996وأن كّرسه القاضي اإلداري قبل تنقيح  الذي سبق

 بالنّشاط اإلداري العام.

كنتيجة لذلك وجود اإلدارة كطرف في النّزاع هو مجّرد مؤشر أو قرينة على إمكانيّة 

تى ذلك النّزاع بالّصبغة اإلداريّة، ولن تصبح هذه اإلمكانيّة حقيقة وواقعا إالّ ماصطباغ 

أعملنا معيار التصّرف العام الذي سيمّكننا من حسم األمر والتأّكد من أّن النّشاط الذي أتاه 

 .2الهيكل اإلداري المعني في النّزاع هو نشاط إداري يستدعي تدّخل القاضي اإلداري

هر تكريس معيار التصّرف العام الذي تعّرف على أساسه النّزاعات اإلداريّة بكونها وهنا يظ

زاعات النّاتجة عن األنشطة التي تمارسها اإلدارة مستعملة في ذلك امتيازات الّسلطة "النّ 

                                                           
مجموعة دراسات  انظر منير العربي وسهام بوعجيلة "معايير النزاع اإلداري بين الوضوح والتعقيل النظري". للتعمق في معايير النزاع اإلداري 1

  .22.ص2007سامي شعانبية. دار إسهامات في أدبيات المؤسسة. 
   منير العربي و سهام بوعجيلة 2 : "معايير النزاع اإلداري بين الوضوح و التعقيل النظري".  مقال سابق الذكر.
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العاّمة ومتوّخية تطبيق قواعد القانون العام، األمر الذي يقود إلى التمييز بين النّزاعات 

 .1المرتبطة بالتصّرف العام والنّزاعات المرتبطة بالتصّرف الخاص

متى يمكن القول أّن التصّرف الّصادر عن اإلدارة  هنا:سه غير أّن الّسؤال الذي يُطرح نف

 هو تصّرف عام ؟ 

وهو سؤال اختلفت اإلجابات عنه، غير أّن الفقه حوصلها أساسا في أنّه يوجد تصّرف عام 

عند توفّر عنصري المرفق العام أو الّسلطة العاّمة وأنّه لن يتّم استبعاد تطبيق هذا المبدأ إالّ 

 ضي عند تقديره للمسائل التي يثيرها أصل النّزاع أنّها مسائل قانون خاص.إذا تبيّن للقا

بالوجود المتناوب لعنصري المرفق العام أو  في الحقيقة، إّن ربط وجود التصّرف العام

فإن كان  ,هم الّصحيح لمعيار التصّرف العامالّسلطة العاّمة هو قول غير كفيل بأن يعكس الف

ربط وجود هذا المعيار بتوفّر عنصر الّسلطة العاّمة صحيحا، فإّن إمكانيّة ربطه بوجود 

 عنصر المرفق العام لوحده ال يمكن أن يكون إالّ قوال مغلوطا.

القانونيّة الّراجعة الختصاص القاضي اإلداري أّن اإلدارة  فإن تبيّن من خالل الحاالت

العاّمة من وراء نشاطها اإلداري، فإّن ذلك يظّل غير كاف تستهدف دائما تحقيق المصلحة 

لوحده إلقرار هذا االختصاص القضائي، إذ يجب أن تكون اإلدارة عند قيامها بذلك النّشاط 

 قد اتّبعت نظاما خاصا كفيال بتحقيق هذه المصلحة.

ولكن، ماهو المعيار الذي يمكن االحتكام إليه لمعرفة نيّة اإلدارة في التصّرف من أجل 

 المصلحة العاّمة وتوّخيها ألسلوب أو لنظام خاص لتحقيقها ؟ 

أجاب الفقهاء عن هذا الّسؤال بأّن هذا المعيار يكمن في اختيار اإلدارة لوسيلة قانونيّة أو 

 ون سواها.ماديّة خاّصة بالّسلطة العاّمة د

وتكون هذه الوسيلة قانونيّة عندما يتضّمن العمل االنفرادي أي "المقّرر اإلداري" أو الثنائي 

أو التزامات غير مألوفة في القانون الخاص،  "أي العقد اإلداري" المعني باألمر امتيازات

                                                           
1 Chapus (R) : « Le contrôle et le contentieux administratif en Tunisie », Tunis, E.N.A. 1968, p. 56. 
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رة على وهي تكون ماديّة عندما يكون أسلوب التنفيذ أو الوسيلة المستعملة ممنوعة أو محجّ 

الخواص، أي يجب في جميع الحاالت االلتجاء إلى استعمال تقنية خاّصة بالّسلطة العاّمة 

، فلم يعد إذن وجود المرفق العام كافيا 1حتّى يمكن انعقاد االختصاص للمحاكم اإلداريّة

إلقرار االختصاص اإلداري، وهو ما يتعيّن معه معرفة الّطبيعة القانونيّة للمرفق المعني 

ألمر أّوال، إن كان مرفقا إداريا أو صناعيا وتجاريا، ثّم في درجة ثانية البحث عن مدى با

انتماء العمل القانوني أو الماّدي الّصادر عن ذلك المرفق إلى بوتقة أعمال التصّرف الخاص 

 أو أعمال التصّرف العام.

م لدرجة لفتت انتباه وقد أّكد فقه قضاء المحكمة اإلداريّة هذا الفهم لمعيار التصّرف العا

الفقه، فتّم اإلعالن على إثر دراسة جّدية ومعّمقة لفقه قضاء تلك المحكمة بأّن "عدم 

اختصاص هذه المحكمة قد أصبح مؤّسسا على التصّرف الخاص"، وذلك على إثر استنتاجه 

ا إحدى الّسلط اإلداريّة المنصوص عليه داري ال يرى في صدور المقّرر عنبأّن القاضي اإل

)قديم( من قانون المحكمة اإلداريّة شرطا كافيا النعقاد اختصاصه، بل أنّه يشترط  3بالفصل 

 .2أيضا أن تكون هذه الّسلطة في إطار نظام سلطة عاّمة أي في إطار تصّرف عام

حيّز التطبيق إذ  1996تنقيح دخول مباشرة بعد  وهذا فهم قد أّكده عمل القاضي اإلداري

جوان  11المحكوم فيها بتاريخ  15589اريّة مثال في القضيّة عدد ذهبت المحكمة اإلد

إلى أنّه "ال يجوز الّطعن باإللغاء في القرارات اإلداريّة إالّ متى كانت صادرة عن  1997

ذات معنويّة عموميّة ومتعلّقة بتنفيذ عمل من المرافق العموميّة وأن تتقيّد الّسلطة المصدرة 

 عن سير المرافق الخاضعة للقانون الخاص". فة تختللها بتصريف شؤونها بكيفيّ 

بالنّسبة لمعيار طبيعة القاعدة القانونيّة المنطبقة على النّزاع كمعيار عام ومباشر لتحديد 

، انطالقا من تحليل جّدي لفقه 1996مفهوم النّزاع اإلداري، فقد حصل إجماع قبل تنقيح 

عدة القانونيّة هي معيار أساسي لوضع القضيّة قضاء المحكمة اإلداريّة على أّن نوعيّة القا

                                                           
1 Blaevoet (Ch) : « Un signe extérieur ou un critère technique de la répartition des compétences administrative 
et judiciaire »D 1953, chr. V1, p. 34. 
2 Ben Aissa (M.S.) : « La compétence du tribunal administratif en matière du recours pour excès de pouvoir et 
d’appel : l’œuvre jurisprudentielle du tribunal administratif », C.E.R.P. : Tunis, 1990, pp. 228-229. 
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، فكلّما كان القانون المنطبق 1في إطارها القانوني الّصحيح ومعرفة مرجع النّظر القضائي

 .2على النّزاع هو القانون العام، انعقد االختصاص للقاضي اإلداري

بين القضاء العدلي والقضاء اإلداري  قيل بأّن توزيع االختصاصات 1996وبعد تنقيح 

منه، قد تأّسس على معيار القانون  2وتحديدا الفصل  38الوارد في القانون األساسي عدد 

المنطبق، وهذا إقرار من شأنه أن يثبت أّن طبيعة القاعدة القانونيّة المنطبقة على نزاع معيّن 

 1996ة مكّرسا بذلك مشّرع قد تأّصلت في التأسيس الختصاص قاضي النّزاعات اإلداريّ 

 فقه قضاء إداري مستقّر.

بع األصل في معناها األّولي المتداول أّن طبيعة القواعد وتعني قاعدة االختصاص يت

المنطبقة على األصل والتي يتطلّب تطبيقها لحّل النّزاع هي التي تحّدد الجهة القضائيّة 

انون اإلداري يكون االختصاص للجهة المختّصة، فعندما يتطلّب النّزاع تطبيق قواعد الق

القضائيّة اإلداريّة، أّما عندما يتطلّب النّزاع تطبيق قواعد قانونيّة من ذات طبيعة القواعد 

المنطبقة على الخواص والحاكمة لعالقاتهم فيما بينهم، فإّن االختصاص سيعقد للجهاز 

ثلة بين اختصاص المحاكم القضائي العدلي، وهو ما من شأنه أن يقيم المعادلة بل المما

 العدليّة وتطبيق القانون الخاص وبين اختصاص القاضي اإلداري وتطبيق القانون اإلداري.

من خالل ما تقّدم، نتبيّن التبنّي األساسي لمعيار طبيعة التصّرف واالعتماد الّظاهر لمعيار 

نّزاع اإلداري، غير أّن القانون المنطبق على النّزاع كمعايير عاّمة ومباشرة لتحديد مفهوم ال

 (.2ذلك ال يقصي اعتماد معايير أخرى وقع وصفها بالمعايير الخاّصة وغير المباشرة )

 :  المعايير الخاّصة وغير المباشرة (2

بالمعايير نعني بالموصوف هنا المعيار العضوي ومعيار المرفق العام، أّما وصفهما 

ميادين اختصاص القاضي ام يشمل جميع الخاّصة فيرجع إلى أنّهما ال يتمتّعان بتفعيل ع

والية المحكمة اإلداريّة العاّمة  1996ّل الّدعاوى اإلداريّة، إذ لم يحّدد مشّرع اإلداري وك

                                                           
 .58"القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة"، مرجع سابق، ص.  : عياض بن عاشور  1

2 Ben Aissa (M.S.) : « Le critère matériel dans la détermination de la compétence du T.A. en matière du recours 
pour excès de pouvoir (analyse de la jurisprudence administrative) », RTD 1983, p. 210. 
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على النّزاعات اإلداريّة انطالقا من المعيار العضوي أو معيار المرفق العام، أو انطالقا من 

 كليهما معا.

لى أّن مجّرد توفّرهما أو إعمالهما ال يحسم مسألة وأّما وصفهما بغير المباشرين فيعود إ

 .1االختصاص، فربّما كانا ضروريين إالّ أنّهما غير كافيين إلقرار هذا االختصاص أو نفيه

المعيار العضوي بصورة  1972فيما يتعلّق بالمعيار العضوي، لئن كّرس قانون غّرة جوان 

نزاعات المسؤوليّة، حسب مقتضيات مطلقة من خالل تعميمه إلعمال هذا المعيار في 

، 1996جوان  3منه، وفي دعاوى اإللغاء، حسب أحكام فصله الثالث، فإّن قوانين  2الفصل 

 ، لم تعّمم إعمال هذا المعيار في كّل الّدعاوى اإلداريّة.9وخاّصة القانون األساسي عدد 

المذكور وإبدالها بعبارة  2فصل فبإلغاء عبارة "النّزاعات المتعلّقة باإلدارة" مثال الواردة بال

)جديد( يكون المشّرع قد حرم المعيار  2"النّزاعات ذات الّصبغة اإلداريّة" صلب الفصل 

العضوي من صبغته اإلطالقيّة وأبقى له على تفعيل نسبي فحسب وذلك بالمحافظة على 

ن غّرة جوان من قانو 3من خالل اإلبقاء على الفصل  ار الّدعاوى االلغائيةاعتماده في إط

 .2003قبل تنقيحه األخير في  1972

وفي إطار جزء فقط من نزاعات المسؤوليّة اإلداريّة وتحديدا المتعلّق بمسؤوليّة الّدولة التي 

تحّل محّل أعضاء التعليم العمومي التي نّص عليها الفصل األّول من القانون األساسي عدد 

)جديد( ال تشير إلى أّي إحالة صريحة  17للفصل ، وهذا فضال على أّن القراءة األحاديّة 38

على المعيار العضوي، وهو ما يدّل على أّن وجود اإلدارة كطرف في نزاع معيّن ال يمكن 

بل وال يصلح ألن يكون لوحده المعيار الفيصل في تحديد طبيعة هذا النّزاع إن لم يقترن 

 ي قرينة بسيطة قابلة للّدحض.بإعمال المعيار الماّدي وبالتّالي يكون المعيار العضو

تتنافى كلّيا مع رؤيته القديمة قبل  1996الجديدة للمشّرع بعد قوانين  وفي الحقيقة هذه الّرؤية

صدور هذه القوانين التي ارتكزت على جعله من وجود اإلدارة كطرف في النّزاع قرينة 

ديره، أي قرينة غير قابلة قاطعة على الّصبغة اإلداريّة للعمل الذي تصدره أو النشاط الذي ت
                                                           

 . مقال سابق الذكر. "معايير النزاع اإلداري بين الوضوح و التعقيل النظري"  للتعمق في هذه المعايير انظر منير العربي و سهام بوعجيلة  1
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للّدحض وهو ما ساهم في تفاقم إشكاليات تنازع االختصاص بين جهاز القضاء اإلداري من 

 .1ناحية، وجهاز القضاء العدلي من ناحية أخرى

عندما جعل مثال، من  1996جوان  3هذا الوضع أخذه المشّرع بعين االعتبار في قوانين 

)قديم( قرينة بسيطة تتطلّب  3ة المذكورة بالفصل صدور المقّرر عن الّسلطة اإلداريّ 

اختصاص القاضي اإلداري ولكنّها قابلة للّدحض بإثبات عدم صدور هذا المقّرر في ماّدة 

إداريّة، أو عندما جعل أيضا من تسبّب اإلدارة في أضرار ألحد األشخاص مجّرد قرينة 

بشرط أن ال يقع دحضها بإثبات  بسيطة من شأنها أن تحيل إلى اختصاص المحكمة اإلداريّة

أّن الّضرر لم يصدر عن عمل إداري غير شرعي أو لم تتسبّب فيه أشغال عموميّة أذنت بها 

 أو أنشطة خطرة قامت بها تلك اإلدارة.

وإّن ما تجدر اإلشارة إليه في هذا الّسياق هو أّن خيار التأصيل النسبي للمعيار العضوي ال 

ليما وواقعيا. فهو خيار سليم ألنّه يبتعد عن المواقف المتطّرفة يمكن أن يكون سوى خيارا س

التي تجعل من المعيار العضوي المعيار األوحد والكافي لتحديد اختصاص القاضي 

اإلداري، وهو خيار واقعي ألنّه ال يسقط في المغاالة والتطّرف المعاكس لينفي كّل قيمة 

القانون الوضعي في تونس الذي لم يتخلّى  للمعيار العضوي، فهو يعكس بذلك وفاء لحقيقة

إطالقا عن المعيار العضوي. فاعتماد المشّرع أو القاضي للمعايير الماديّة في عديد 

 ال يعني إطالقا تغييب هذا المعيار. 2الحاالت

وفي نفس  ير الماديّة والمعيار العضوي جنبا إلى جنبكن التأكيد هنا بأّن إعمال المعاييم و

ذات النّزاع ال يحيل على تعارض أو تناقض يصعب أو يستحيل الخروج من الوقت وعلى 

 إشكاالته.

هذا المعيار في النّظام القانوني التّونسي باعتماد  علّق بمعيار المرفق العام، لم يحضفيما يت

مطلق في تحديد االختصاص القضائي اإلداري ال من قبل المشّرع وال من قبل القاضي وال 

 فقه.حتّى من قبل ال
                                                           

  سهام بوعجيلة و منير العربي 1   : " معايير النزاع اإلداري بين الوضوح و التعقيل النظري ". مقال سابق الذكر.
ديسمبر  7-6"تطّور معايير اختصاص المحكمة اإلداريّة من التخصيص إلى التخّصص"، القضاء اإلداري، أعمال ملتقى  : محمد العجمي  2

 .49، ص. 1996
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، فإّن األمر قد بقي على حاله لم يتغيّر، إذ ما يزال معيار المرفق 1996بعد تنقيح جوان  أّما

 العام يتدّخل بصفة نسبيّة فقط في تحديد ذلك االختصاص.

وتبدو مظاهر عدم االقتصار على معيار المرفق العام في تحديد اختصاص القاضي اإلداري 

 1996نفسها، إذ لم يحّدد مشّرع  1996جوان  3نين واضحة وجليّة من خالل مقتضيات قوا

الوالية العاّمة التي منحها للمحكمة اإلداريّة انطالقا من معيار المرفق العام، كما أنّه لم يمنح 

من ناحية أخرى كّل نزاعات المرافق العموميّة إلى اختصاص تلك المحكمة، والّدليل على 

ضي العدلي برغم تعلّقها المباشر بمرفق عام، بل ذلك منحه لعديد المواد التنازعيّة للقا

من القانون األساسي  2وبرغم تمثيلها المباشر لمرفق عام، مثال منحه من خالل الفصل 

اختصاصا مبدئيا لهذا القاضي في ماّدة المرافق العاّمة غير اإلداريّة، كذلك منحه  38عدد 

ّمة النّظر في دعاوى التعويض عن مه 38من خالل الفصل األّول من القانون األساسي عدد 

مهما كان نوعها والّراجعة  األضرار النّاتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحّركة

لإلدارة لنظر القاضي العدلي بالّرغم من أّن الحوادث التي تتسبّب فيها هذه العربات تكون 

 عادة في إطار تنفيذ مهّمة مرفق عام.

من هنا نتبيّن مّرة أخرى أّن معيار المرفق العام غير كاف لتحديد اختصاص القاضي 

لمعيار المرفق  1996اإلداري، ويمكن إرجاع األسباب الكامنة وراء عدم اعتبار مشّرع 

العام المعيار المحّدد لالختصاص القضائي اإلداري إلى اتّسام المفهوم من جهة بالغموض 

ى العناصر المتدّخلة في تعريفه، وعدم إمكانيّة اكتفائه من جهة أخرى وقلّة الدقّة على مستو

بذاته، إذ ال يصلح أن يكون معيارا كافيا في تحديد اختصاص المحكمة اإلداريّة، فهو سيظّل 

في جميع األحوال مجّرد مؤّشر خارجي لتحديد اختصاص هذه المحكمة، أي مجّرد حّجة 

 بسيطة أو دليل ظاهري وغير قاطع. 

فقد أصبح مفهوم المرفق العام يستعمل اليوم في النّظام القانوني التّونسي كمؤّشر داّل على 

كان المرفق العام مرفقا  عي تدّخل هذا القاضي أو ذاك، فإنتطبيق نظام قانوني معيّن يستد

إداريا، كان نظامه القانوني الغالب على األقّل، نظام قانوني عام، يتطلّب إثارة اختصاص 

ضي اإلداري في النّزاعات التي تثار بشأنه، أّما إذا كان المرفق العام مرفقا صناعيا القا
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وتجاريا، كان نظامه القانوني الغالب على األقّل، نظام قانوني خاص، يتعيّن على المحكمة 

 .1إعالم عدم اختصاصها في النّزاعات المتعلّقة به اإلداريّة

ه من انتقد هذا التمّشي والتصّور معتبرا أنّه يتعيّن وجب اإلشارة هنا إلى أّن هناك من الفق

عدم المغاالة والمبالغة في االحتجاج بغموض مفهوم المرفق العام وتقديم ذلك كسبب كاف 

 لحرمانه من أن يكون أحد معايير االختصاص القضائي اإلداري.

قابل للحصر والتعريف، فلئن كان هذا المفهوم غير دقيق، فإنّه ال يعني البتّة أنّه مفهوم غير 

فما تزال كّل العناصر األوليّة المعتمدة في تعريفه وهي هدف المصلحة العاّمة ونظام 

بتفعيل مهّم وبيّن في تعريف المرفق العام في النّظام  قانون العام والهيكل اإلداري تحضال

 القانوني التّونسي.

المفهوم في نظامنا القانوني طالما فال يمكن تهميش دور االعتبارات العضويّة في تحديد ذلك 

ما يزال التصريف العمومي للمرافق العموميّة في تونس متمتّعا بتفعيل مهّم، إذ هو يبقى 

التصريف "الطبيعي" لهذه المرافق سواء كان ذلك على شاكلة الوكالة المباشرة أو المؤّسسة 

 .2العموميّة

الذي يخضع له المرفق العام، إذ يبقى  ويمكن قول نفس الّشيء حول عنصر النّظام القانوني

هو اآلخر عنصرا مهّما في تحديد ذلك المفهوم، فمجّرد الحديث عن مرفق عام يحيل مباشرة 

إلى إمكانيّة خضوع هذا النّشاط ولو في جزء منه فقط إلى قواعد القانون العام، فالقاضي 

ده لألنشطة التي يرى أنّها اإلداري ال يتخلّى مطلقا عن االستعانة بهذا العنصر عند تحدي

 تمثّل أنشطة مرافق عاّمة.

فهو يمثّل عنصرا حاضرا وثابتا ودائم االعتماد  أّما بالنّسبة لعنصر هدف المصلحة العاّمة

تى وإن تولّى إدارة معياره األّول وعنصره المركزي، فحفي تحديد ذلك المفهوم ألنّه يمثّل 

 عاما إذا لم يستهدف تحقيق المصلحة العاّمة.المرفق شخص عمومي فإنّه لن يكون مرفقا 

                                                           
  سهام بوعجيلة و منير العربي 1  : " معايير النزاع اإلداري بين الوضوح و التعقيل النظري".مقال سابق الذكر.

2 Aouij Mrad (A) : « Droit des services publics », ENA-CREA, Tunis, 1998, p. 36. 
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هكذا إذا، وبفضل األهّمية التي يتمتّع بها عنصرا الهيكل ونظام القانون العام من جهة، 

وبفضل االستقرار الذي يتّسم به عنصر المصلحة العاّمة من جهة أخرى، يصبح مفهوم 

ي إمكانيّة تتأّكد بأخرى تكمن المرفق العام قابال لالعتماد الختصاص المحكمة اإلداريّة، وه

في إمكانيّة اعتبار ذلك المفهوم معيار غير مباشر لتحديد اختصاص هذه األخيرة باعتباره 

يتدّخل كمعيار خاص في تحديد عديد مفاهيم القانون اإلداري التي ترجع بطبيعتها 

ومفاهيم  كمفهوم المقّرر اإلداري أو العقد اإلداري 1الختصاص الجهاز القضائي اإلداري

 الموّظف العمومي والملك العمومي واألشغال العموميّة...

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أهّمية مضمون االختصاص القضائي الموكول للقضاء اإلداري، 

بدسترة هذا االختصاص وفي  2014وتبعا لهذه األهّمية يكون من البديهي أن يقوم دستور 

 ضاء اإلداري تجاه الّسلطة التشريعيّة.ذلك تدعيم لالستقالليّة الوظيفيّة للق

غير أّن، ما يمكن مالحظته في هذا اإلطار هو عدم اكتفاء الّدستور الجديد بدسترة 

االختصاص القضائي للقضاء اإلداري فقط، بل تجاوز ذلك ليقوم بدسترة اختصاصه غير 

 القضائي )الفقرة الثانية(.

 القضائيدسترة االختصاص غير الفقرة الثانية : 

قضائيّة باألساس تتمثّل في  المحكمة اإلدارية ضطلع بهاتلئن كانت الوظيفة األصليّة التي 

ال تقّل أهّمية  د وظائف أخرى تضطلع بها ، فإّن ذلك ال ينفي وجو2فصل النّزاعات اإلداريّة

 عن الوظيفة األولى واألصليّة، المقصود هنا هو الوظيفة االستشاريّة من ناحية وإعداد

 التقرير الّسنوي من ناحية أخرى.

فيما يتعلّق بالوظيفة االستشاريّة، فإنّها تستمّد أهّميتها من تأثيرها في صياغة وتطوير 

النّصوص القانونيّة، أّما التقرير الّسنوي فيستمّد أهّميته من محتواه باعتباره سيكشف النّقاب 

                                                           
1 De Laubadère (A) : « Revalorisations récentes de la notion de service public en droit administratif français », 
A.J.D.A.-1961, pp. 592-593. 

، 144/145للمحكمة اإلداريّة وتأثيره في صياغة وتطوير الّنصوص القانونيّة"، مجلة األخبار القانونية عدد  "الّدور االستشاري : عماد الحزقي  2

 .8، ص. 2012نوفمبر 
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دولة القانون والمؤّسسات، خاّصة من  عن حقيقة الّدور الذي يلعبه القضاء اإلداري في إطار

 خالل ممارسة رقابة قضائيّة فعليّة وناجعة على األعمال اإلداريّة.

من منطلق وعي المشّرع التأسيسي بأهّمية هذه الوظائف غير القضائيّة للقضاء اإلداري، 

بدسترة االختصاص االستشاري من ناحية )أ( ودسترة  2014كما وقع بيانه، قام دستور 

 قرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة العليا من ناحية أخرى )ب(.الت

 :  دسترة االختصاص االستشاري -أ

للقضاء  لم يثر مجال اختصاص القضاء اإلداري تباينا في اآلراء داخل اللّجنة التأسيسيّة

العدلي واإلداري والمالي والّدستوري حول مشروع باب الّسلطة القضائيّة التي كانت متّفقة 

 على تحديده بالنّظر في النّزاعات اإلداريّة وتجاوز الّسلطة.

اللّجنة إلى مسألة دسترة الوظيفة االستشاريّة للمحكمة اإلداريّة بالنّظر إلى الّدور  كما تطّرقت

اإلداريّة في دعم جودة التشريع عن طريق اآلراء التي تصدرها  الكبير لفقه قضاء المحكمة

 .1بخصوص مشاريع القوانين واألوامر ذات الّصبغة الترتيبيّة

لمشّرع التأسيسي في إضفاء قيمة دستوريّة على من هذا المنطلق نلمس الّرغبة من قبل ا

الوظيفة االستشاريّة وهو ما سيساهم في تطويرها والنّهوض بها بعد ما وقع تهميشها في 

منه  57لم ينّص الفصل  عليها، إذ 1959الّسابق سواء بعدم تنصيص الّدستور الّسابق لسنة 

 8من نفس الّدستور بعد تنقيح  69على الوظيفة االستشاريّة للقضاء اإلداري وحتّى الفصل 

لم ينّص على هذه الوظيفة مقتصرا على الجانب  1997وتعديل أكتوبر  1976أفريل 

الهيكلي فقط "يترّكب مجلس الّدولة من هيئتين : المحكمة اإلداريّة، دائرة المحاسبات 

 ويضبط القانون تنظيم مجلس الّدولة وهيئتيه".

باعتبار عدم  وانعدام العلنيّة التي كانت تميّز هذه الوظيفة أو كذلك من خالل الّطابع السّري

رغبة المشّرع التأسيسي في إضفاء قيمة دستوريّة على الوظيفة , نشر آراء المحكمة اإلداريّة

                                                           
 ,77من  28تقرير اللّجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي واإلداري والمالي والّدستوري حول مشروع باب الّسلطة القضائيّة، التقرير األصلي، ص.   1

 .www.anc.tn. انظر الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي السابق 2012ر نوفمب
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االستشاريّة للقضاء اإلداري يمكن أن نتبيّنها من خالل المراحل الثالث التي سبقت إعداد 

والتي نّصت في  2012مسوّدة األولى لمشروع دستور الّدستور، في مناسبة أولى مع ال

"يمارس القضاء اإلداري وظيفة استشاريّة طبق القانون"، ثّم في مناسبة ثانية،  5-31الباب 

 115حيث نّص الفصل  2012ديسمبر  14مع المسوّدة الثانية لمشروع الّدستور بتاريخ 

رحلة ثالثة، مع النّسخة األصليّة "... ويمارس وظيفة استشاريّة طبق القانون"، ثّم في م

 .1161من خالل فصله  2014جانفي  27للّدستور نفسه أي دستور 

الوظيفيّة التي تضطلع بها المحكمة  االزدواجيةوجب اإلشارة في هذا اإلطار إلى أّن 

اإلداريّة ليست خصوصيّة تونسيّة، وإنّما هي خصوصيّة نجدها في جميع الّدول التي تبنّت 

ا، اليونان...، أو كذلك بعض الّدول الفرنسي على غرار إيطاليا، بلجيكالقضائي التنظيم 

العربيّة التي تبنّت هذا المنوال مثل مصر ولبنان ودول المغرب العربي، فجميع هذه الّدول 

دون استثناء أقّرت لفائدة جهازها القضائي اإلداري دورا استشاريا إلى جانب دوره 

 القضائي.

ثالثة منها إداريّة وتختّص  ،2ال يتكّون مجلس الّدولة اإليطالي من ستّة أقسامففي إيطاليا مث

بتقديم المشورة للحكومة، حيث تختّص بالنّظر في الّشؤون المتعلّقة بالوزارات وفقا للتوزيع 

 الذي يقّرر سنويا بمقتضى مرسوم.

ويتكّون من غرفتين، ا، يتكّون مجلس الّدولة البلجيكي من قسمين، القسم التشريعي في بلجيك

األولى للنّصوص الفالمانديّة والثانية للنّصوص الفرنسيّة، ويجتمعان في شكل جمعيّة عاّمة 

ويقوم بإعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين واللّوائح التي قد يطلبها الوزير األّول، 

والثّانية للنّصوص ، والقسم اإلداري ويحتوي على ثالثة غرف، األولى للنّصوص الفالمانديّة

)تستخدم اللّغتين( وهذا القسم اإلداري يمكن أن يكون  الفرنسيّة والثالثة للنّصوص المختلفة

جهة إداريّة استشاريّة وذلك بالنّسبة للّطعون التي يطلب أصحابها فيها تعويضهم عن 

                                                           
"يختّص القضاء اإلداري بالّنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها، وفي النّزاعات اإلداريّة ويمارس وظيفة  2014من دستور  116ينّص الفصل   1

 استشارّية طبق القانون".
2 Auby et Fromont, « Les recours contre les actes administratifs dans les pays de la communauté européenne », 
Dalloz, p. 285. 
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وفقا ألّن طلبات التعويض تمارس عادة  1األضرار التي سبّبتها المقاطعات أو البلديات

 للقانون المدني البلجيكي أمام المحاكم العاديّة.

، 1972لسنة  47في مصر، يتكّون مجلس الّدولة المصري من ثالثة أقسام وفقا للقانون عدد 

ما يهّمنا هنا هو قسم الفتوى وقسم التشريع. القسم األّول، أي قسم الفتوى، يتكّون من إدارات 

س الوزراء والهيئات العاّمة، ويرأس كّل إدارة منها مختّصة لرئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجل

مستشار أو مستشار مساعد ويتّم تعيين عدد من اإلدارات وتحديد دوائر اختصاصها بقرار 

 للمجلس. جلسة العاّمةمن ال

بإبداء الّرأي في المسائل التي يتطلّب الّرأي فيها سواء من  2وتختّص اإلدارات المذكورة

رئاسة الوزراء أو الوزارات المختلفة أو الهيئات العاّمة كما عهد إليها  رئاسة الجمهوريّة أو

المشّرع سلطة فحص التظلّمات اإلداريّة، إالّ أنّه في حاالت أخرى، تلتزم تلك الجهات 

وخاّصة في حاالت الّصلح أو التحكيم أو العقود أو تنفيذ  بضرورة أخذ رأي قسم الفتوى

 يمتها على خمسة آالف جنيه مصري.قرار محّكمين في ماّدة تزيد ق

أّما قسم التشريع فيتكّون من أحد نّواب رئيس المجلس وعدد كاف من المستشارين 

المساعدين والنّواب والمندوبين، ويقوم هذا القسم بمراجعة صياغة مشاريع القوانين 

المصالح الوزارات و 3والقرارات ذات الّصبغة التشريعيّة المراد استصدارها ويلزم المشّرع

، كما أنّه يمكن للوزارات والمصالح أن تعهد إلى -وجوبا-بضرورة مراجعة قسم التشريع 

 قسم التشريع بإعداد مشاريع القوانين والقرارات.

من هنا نتبيّن أّن القاضي اإلداري المصري يقوم بمساعدة اإلدارة وأجهزتها المختلفة بالّرأي 

 التشريع.والمشورة عن طريق قسم الفتوى وقسم 

                                                           
1 Auby et Fromont, op. cit., p. 146. 

 .1972لعام  47من قانون مجلس الّدولة المصري رقم  58الماّدة   2
 من القانون المتعلّق بمجلس الّدولة المصري. 63وذلك بمقتضى الماّدة   3
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من خالل بعض األمثلة المقّدمة نتبيّن أّن االختصاص االستشاري للقضاء اإلداري ليس 

 :  1خصوصيّة تونسيّة، وهذا التوّجه يمكن تفسيره بأسباب تاريخيّة وأخرى عمليّة

فيما يتعلّق باألسباب التاريخيّة فإنّها مرتبطة باألساس بنشأة النموذج الفرنسي للقضاء 

نشأته بموجب  تبار أّن المهّمة التاريخيّة األولى لمجلس الّدولة الفرنسي عنداإلداري باع

كانت باألساس تقديم االستشارة القانونيّة للحكومة مّما جعله طوال حقبة  1799دستور سنة 

وتواصل هذا الّدور االستشاري إلى اليوم  2زمنيّة طويلة يُعّد بمثابة المستشار للملك نابليون

ر ملموس له على مرور الّزمن حيث ساهم مجلس الّدولة الفرنسي عبر مع حدوث تطوّ 

دوره االستشاري في عمليّة ترشيد اإلدارة وتسييرها عن طريق ما يقّدمه إليها من رأي 

وذلك عبر هيئاته اإلداريّة المختلفة المتمثّلة في قسم الشؤون الماليّة وقسم الشؤون  3ومشورة

ة وقسم الشؤون االجتماعيّة باإلضافة إلى هيئة جديدة أنشأت الداخليّة وقسم األشغال العامّ 

والمعّدل بمقتضى القانون عدد  30/07/19634الّصادر في  63-766بمقتضى  القانون عدد 

والتي أطلق عليها اسم لجنة التقرير                  26/08/1975الّصادر في  791-75

(La commission du rapportوأسند إليها دور )  هام، حيث تختّص بإبداء الّرأي حول

مشاريع القوانين أو اللّوائح أو المقترحات الخاّصة بإصالح اإلدارة والمعّدة بواسطة 

 المجلس.

إّما  مهّمة جديدة تتمثّل في مراقبة تنفيذ األحكام القضائيّة، كذلك أسند إليها المشّرع الفرنسي

األحكام، أو عن طريق العرائض التي يتقّدم  عن طريق استفسار من اإلدارة حول كيفيّة تنفيذ

 .5بها األفراد للقاضي اإلداري عند امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكامه

وقع تحويل لجنة التقرير  1975أوت  26وجب اإلشارة هنا إلى أنّه وبمقتضى قانون 

حول بمجلس الّدولة الفرنسي إلى قسم للّدراسات مهّمته إعداد البحوث وصياغة الّدراسات 

                                                           
 .8عماد الحزقي، مقال سابق الذّكر، ص.   1

2 Long (M.), « L’état actuel de la dualité de juridiction », R.F.D.A., sep – oct. 1990, p. 690. 
3 Victor Silvera, « La réforme du Conseil d’Etat », Recueil Sirey, 1963, p. 52. 
4 Victor Silvera , article précité, p. 56. 
5 Charles Debbasch : « Contentieux administratifs », Dalloz, 1975, p. 194. 
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مسائل تهّم القضاء اإلداري أو تتعلّق بسير المرافق العاّمة للّدولة عموما، وقد شهد هذا 

 .1االختصاص نموا في فرنسا إلى حّد جعل هذا القسم عبارة عن مكتب دراسات للحكومة

فيما يتعلّق باألسباب العمليّة التي تجعل االختصاص االستشاري للقضاء اإلداري ليس 

ة، فإنّها تقوم باألساس على فكرة توظيف جهاز القضاء اإلداري في ميدان خصوصيّة تونسيّ 

اإلداريين  التوقّي من النّزاعات ومن األخطاء القانونيّة وذلك باالستنارة مسبقا برأي القضاة

قبل إصدار النّصوص القانونيّة على اعتبار أّن القاضي اإلداري وبالنّظر إلى تكوينه 

اكتسبها في التعامل مع القضايا اإلداريّة وفي تطبيق مقّومات القانوني والخبرة التي 

الشرعيّة، يُعّد الّطرف األقدر على تفّهم خصوصيات العمل اإلداري والوقوف على المشاكل 

 قانونيّة وبالتّالي المؤّهل أكثر من غيره لنصح اإلدارةقد يطرحها تطبيق النّصوص ال التي

 .2تقديم المشورة القانونيّة لها و

وبالّرجوع إلى النّظام القانوني التّونسي، يتبيّن أّن التنصيص على الوظيفة االستشاريّة 

 1972لسنة  40للمحكمة اإلداريّة ظهر ألّول مّرة بصفة مقتضبة من خالل القانون عدد 

المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة والذي نّص صلب فصله الّرابع على  1972جوان  1المؤّرخ في 

استشارة المحكمة اإلداريّة وجوبا بشأن مشاريع األوامر ذات الّصبغة  ما يلي "تقع

 الترتيبيّة".

وجب اإلشارة هنا إلى أّن اتّخاذ األوامر الترتيبيّة أصبح من اختصاص رئيس الحكومة بعد 

وذلك في إطار ممارسته للّسلطة الترتيبيّة  ,لجمهوريّة سابقاأن كانت من اختصاص رئيس ا

، وهي تصدر إّما تطبيقا ألحكام قانونيّة أعلى 20143من دستور  94فصل العاّمة طبقا لل

منها درجة بحيث يكون النّص الترتيبي تفصيال وبيانا لألحكام التشريعيّة بموجب تفويض 

قانوني في الغرض، وإّما تكون في شكل أحكام أصليّة عاّمة ومجّردة تتولّى تنظيم وجه من 

 مارسة الّسلطة الترتيبيّة العاّمة المستقلّة.أوجه الحياة العاّمة في إطار م

                                                           
1 Midoun (M) : « La réforme du T.A. de Tunisie », article précité, p. 77. 

 .8"الّدور االستشاري للمحكمة اإلدارّية وتأثيره في صياغة وتطوير الّنصوص القانونيّة"، مقال سابق الذّكر، ص.  : عماد الحزقي  2
 : "يمارس رئيس الحكومة الّسلطة الترتيبيّة العاّمة...". 2014من دستور  94الفصل   3
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من القانون األساسي المتعلّق بالمحكمة  4في هذا اإلطار ومن منطلق ما نّص عليه الفصل 

اإلداريّة، فإّن الحكومة مجبرة قانونا على طلب رأي المحكمة اإلداريّة قبل إصدار أّي أمر 

 ترتيبي.

وهو ما جعل فقه القضاء المقارن يعتبر أّن عدم احترام اإلدارة لهذا اإلجراء ليس فقط عيبا 

شكليا قد يكون سببا للّطعن في النّص باإللغاء، وإنّما يجعله مشوبا بعيب عدم االختصاص 

ود الشرعيّة الخارجيّة هّم النّظام العام والتي تتجاوز حدوهو من العيوب األصليّة التي ت

 .1للنصّ 

وجب اإلشارة هنا إلى أنّه نتيجة لغياب الشفافيّة في الّسابق نظرا لعدم نشر اآلراء 

واإلدارة، فإنّه ال يمكن  ين القضاء اإلداريمحكمة اإلداريّة كأداة للتواصل باالستشاريّة لل

 تقييم مدى امتثال اإلدارة لهذا اإلجراء وبالتّالي تقييم نجاعته وفاعليته.

ئما، حاول فقهاء القانون تبرير األساس القانوني لهذه االستشارة الوجوبيّة في نفس اإلطار دا

سابقا بانعدام وجود رقابة قضائيّة على هذا النّوع من النّصوص باعتبار أنّها لم تكن قابلة 

بموجب تنقيح قانون  2002للّطعن بتجاوز الّسلطة، غير أّن هذا التبرير فقد أساسه منذ سنة 

الذي فتح إمكانيّة الّطعن مباشرة أمام القضاء  2002لسنة  11ن عدد المحكمة بالقانو

اإلداري في مثل هذه األوامر، بحيث أصبحت هذه النّصوص حاليا تخضع لرقابة مزدوجة 

من قبل المحكمة اإلداريّة، األولى في نطاق ممارستها لوظيفتها االستشاريّة، والثّانية من 

 ضائيّة.خالل ممارسة المحكمة لوظيفتها الق

من القانون األساسي للمحكمة اإلداريّة لسنة  4وجب اإلشارة في نفس السياق بأّن الفصل 

والذي تطّرق لالستشارة الوجوبيّة للمحكمة اإلداريّة بشأن األوامر الترتيبيّة دون ذكر  1972

نون الهياكل المكلّفة بممارسة هذه الوظيفة وإجراءات ممارستها، قد وقع تنقيحه بموجب القا

والذي تّم بمقتضاه ال فقط تحديد الهياكل المكلّفة  1983جويلية  21المؤّرخ في  67عدد 

بالعمل االستشاري واإلجراءات المتّبعة أمامها، وإنّما أيضا توسيع االختصاص االستشاري 

                                                           
1 CE., 1 juin 1962, « Union générale des syndicats de mandataires des halles centrales et autres », Rec. CE., p. 
362. 
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وذلك بإضافة فقرة ثانية للفصل الّرابع المشار إليه تنّص على استشارة  1للمحكمة اإلداريّة

كمة اإلداريّة بخصوص مشاريع النّصوص األخرى وبوجه عام حول كافّة المواضيع المح

التي تقتضي األحكام التشريعيّة أو الترتيبيّة مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة إلبداء 

رأيها فيها وبالتّالي أصبح االختصاص االستشاري للمحكمة اإلداريّة يشمل جميع النّصوص 

القوانين أساسيّة أم عاديّة والقرارات الترتيبيّة  القوانين سواء كانت تلكاألخرى بما فيها 

وغيرها وكذلك جميع الوضعيات القانونيّة المعقّدة التي ترغب الحكومة في معرفة رأي 

 المحكمة بخصوصها وهو ما يعرف بنطاق االستشارات االختياريّة.

الكبير لالختصاص االستشاري للمحكمة الّسؤال الذي يطرح نفسه هنا : بالّرغم من التوسيع 

من القانون المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة، ما  4اإلداريّة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

الفائدة من هذه االستشارات إن لم تكن وجوبيّة وملزمة لإلدارة ؟ باعتبار أّن اإلدارة تملك 

مالك الوحيد لسلطة اتّخاذ القرار سلطة تقديريّة واسعة في شتّى هذه المواضيع تجعلها ال

باللّجوء الستشارة المحكمة اإلداريّة من عدمه، وذلك على خالف ماهو موجود في التشريع 

على سبيل المثال، إذ أوجب الّدستور الفرنسي على الحكومة استشارة مجلس الّدولة  الفرنسي

 .2حول مشاريع القوانين والمراسيم

على مستوى الّدور  التطّور التشريعي الذي شهدته تونس غير أّن هذه الوضعيّة ال تنفي

لقانون المحكمة اإلداريّة الّصادر  1996االستشاري للمحكمة اإلداريّة خاّصة مع تنقيح سنة 

والذي استعمل من خالله المشّرع  1996جوان  3المؤّرخ في  39بموجب القانون عدد 

ازي مع عبارة "مرجع النّظر القضائي" ألّول مّرة عبارة "مرجع النّظر االستشاري" بالتو

محقّقا بذلك نوعا من التوازي بين الوظيفتين القضائيّة واالستشاريّة للمحكمة وخّصص فيه 

حيث تضّم المحكمة اإلداريّة  ,بابا كامال لتنظيم هياكل وإجراءات ممارسة العمل االستشاري

أقسام استشاريّة وذلك بعد أن تّمت حاليا من النّاحية الهيكليّة دائرتان استشاريتان وثالثة 

سبتمبر  4الّصادر في  2012لسنة  1640إضافة قسم استشاري جديد بموجب األمر عدد 

                                                           
 29-28-27"الوظيفة االستشاريّة للمحكمة اإلداريّة وإعادة تنظيم القضاء اإلداري"، ملتقى إصالح القضاء اإلداري المنعقد أيّام : أحمد بن حميدة  1
 .111، ص. 1998، مركز النّشر الجامعي، 1996فمبر نو

2 Midoun (M) « La réforme du Tribunal administratif de Tunisie », Revue intégration n°22, 1984, p. 34. 
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والمتعلّق بضبط عدد الدوائر القضائيّة وعدد الّدوائر واألقسام االستشاريّة بالمحكمة  2012

هيكال قارا داخل المحكمة  اإلداريّة وذلك إلى جانب الجلسة العاّمة االستشاريّة التي ال تعدّ 

 و رؤساء الدوائر التعقيبية و االستشارية   وإنّما تشكيلة غير قاّرة تتكّون من الّرئيس األّول

ورؤساء األقسام االستشاريّة، وتتداول الجلسة العاّمة عن إحالة من الّرئيس األّول في 

 .1مسائل قانونيّة جوهريّةالمشاريع التي نظرت فيها الّدوائر االستشاريّة والتي تثير 

من خالل ما تقّدم نتبيّن أهّمية الّدور االستشاري للمحكمة اإلداريّة بالنّسبة للّسلطة التنفيذيّة، 

لهذا الّدور مّما سيكسبه قيمة قانونيّة أكبر ويساهم في  2014أهّمية يعكسها دسترة دستور 

لم يكتف بدسترة  2014ستور تطويره والنّهوض به، غير أّن ما يمكن مالحظته هو أّن د

الوظيفة االستشاريّة كوظيفة غير قضائيّة للقضاء اإلداري فقط، بل قام أيضا بدسترة التقرير 

 الّسنوي للمحكمة اإلداريّة العليا )ب(.

 :  دسترة التقرير السّنوي للمحكمة اإلداريّة العليا  -ب

كمة اإلداريّة أساسا دستوريا ، أصبح للتقرير الّسنوي الذي تعّده المح1959مقارنة بدستور 

 .1162وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل  2014مع دستور 

وبالتّالي، أصبح يكتسب قيمة قانونيّة كبرى ستمّكن من تدعيم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء 

أتاحت لعّد  2014من دستور  116اإلداري خاّصة إذا ما علمنا أّن الفقرة الثانية من الفصل 

ت إمكانيّة االّطالع على التقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة العليا، هذا من ناحية، ومن جها

 ناحية أخرى نظرا ألهّمية محتوى التقرير.

تعّدد الجهات التي منحها  116فيما يتعلّق بالجهات، نتبيّن من خالل الفقرة الثانية من الفصل 

ي للمحكمة اإلداريّة العليا وهي الّسلطة التنفيذيّة الّدستور إمكانيّة االّطالع على التقرير الّسنو

ممثّلة في مؤّسستي رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة، والّسلطة التشريعيّة ممثّلة في 

                                                           
 .65ص.  ,1998"القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة في تونس"، الّطبعة الثانية منقّحة ومكّملة، : عياض بن عاشور  1
ئيس تنّص على "تعّد المحكمة اإلداريّة العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كّل من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نّواب الشعب ورئيس الحكومة ور  2

 المجلس األعلى للقضاء ويتّم نشره".
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رئيس مجلس النّواب والّسلطة القضائيّة ممثّلة في المجلس األعلى للقضاء، باإلضافة  شخص

 نّصت على أن يتّم نشر التقرير. 116فصل إلى العموم باعتبار أّن الفقرة الثانية من ال

كّل هذه المعطيات تدعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري من خالل خلق نوع من 

التوازن بين الّسلط الثالث المكّونة للّدولة في اّطالعها على محتوى التقرير، باعتبار أنّه في 

ممثلة في رئاسة الجمهوريّة، حيث الّسابق نتبيّن حصريّة الجهة المّطلعة على التقرير 

 1972جوان  1المؤّرخ في  1972لسنة  40مكّرر من القانون عدد  87وبمقتضى الفصل 

"يوّجه الّرئيس األّول للمحكمة  1983لسنة  67بعد تنقيحه بمقتضى القانون األساسي عدد 

ما أثّر على  اإلداريّة في بداية كّل سنة تقريرا سنويا عاما إلى رئيس الجمهوريّة"، وهو

االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري خاّصة وأنّه كما هو معلوم مؤّسسة رئاسة الجمهوريّة 

ترتيبيّة،  في الّسابق كانت تمارس الّسلطة الترتيبيّة العاّمة وبالتّالي كانت تصدر أوامر

 لرقابة القضاء اإلداري عن طريق دعوى تجاوز الّسلطة. 2002تخضع منذ سنة 

ك، درءا للشكوك وتدعيما لحياد القاضي تجاه أطراف النّزاع تماشيا مع المعايير الدوليّة لذل

الستقالل القضاء، كان من األحرى تنويع الجهات التي بإمكانها االّطالع على التقرير وهو 

 كما سبق بيانه. 2014ما حصل مع دستور 

حصريّة إمكانيّة االّطالع على  وجب اإلشارة هنا إلى أّن جانبا من الفقه بّرر في الّسابق

التقرير لرئيس الجمهوريّة فقط بحماية محتوى التقرير والمشاكل التي يمكن أن تحرج 

اإلدارة وتكشف مظاهر التصادم بين اإلدارة والقضاء اإلداري من ناحية، واإلدارة 

 .1والمواطن من ناحية أخرى

اإلداري أيضا من خالل تنصيص الفقرة هذه المعطيات تدعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء 

على نشر التقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة العليا  2014من دستور  116الثانية من الفصل 

وهو ما سيتيح للعموم إمكانيّة االّطالع عليه وفي ذلك تكريس للحّق الّدستوري الذي نّص 

لومة باعتبار أنّه في الّسابق وهو الحّق في النفاذ إلى المع 2014من دستور  32عليه الفصل 

                                                           
 .44"الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة"، مرجع سابق الذكر، ص.  : عبر الرّزاق بن خليفة  1



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
155 

، وهو ما يحيل إلى 1وبالعودة للتقارير السنويّة للمحكمة اإلداريّة نالحظ عدم نشرها للعموم

السّرية في التواصل بين المحكمة اإلداريّة والّسلطة التنفيذيّة، والسّرية تحيل بدورها النعدام 

 .20142دستور من  15الشفافيّة كقاعدة للعمل اإلداري كّرسها الفصل 

وكّل ذلك يفتح بابا للشّك واالنتقادات في خصوص مسألة استقالليّة القضاء اإلداري تجاه 

نظرا لتجاوز هذه اإلشكاليّة من خالل تنصيص الّدستور الجديد  الّسلطة التنفيذيّة سيتقلّص

على  ,رنرير ويُعّد ذلك تطّورا كبيرا مقارنة بما يوجد في القانون المقاعلى نشر هذه التقا

، باعتبار أّن في هذه الّدولة ال يمكن للعموم االّطالع على تقرير مجلس سبيل المثال فرنسا

 .3الّدولة الفرنسي أو على آرائه االستشاريّة

لالستقالليّة  في نفس اإلطار، تُعّد دسترة نشر التقرير الّسنوي للمحكمة اإلداريّة العليا دعامة

الوظيفيّة للقضاء اإلداري بالنّظر ألهّمية محتوى التقرير، ويمكن استخالص ذلك من خالل 

المتعلّق بالمحكمة  1972لسنة  40مكّرر من القانون عدد  87الفقرة الثانية من الفصل 

 ، حيث تنّص هذه الفقرة1983لسنة  67اإلداريّة بعد تنقيحه بمقتضى القانون األساسي عدد 

على أّن "التقرير الّسنوي الذي تعّده المحكمة اإلداريّة يستعرض نشاط الهيئات االستشاريّة 

ترتيبيّة والقضائيّة خالل الّسنة الّسابقة ويذكر اإلصالحات ذات الّصبغة القانونيّة وال

التعّرض للّصعوبات التي قد يتعّرض لها تنفيذ قرارات المحكمة من واإلداريّة من ناحية، و

 ية أخرى".ناح

سيمّكن، على خالف ما كان يحصل من هنا، نتبيّن أّن نشر هذا التقرير بهذا المحتوى الهام 

في الّسابق الفقهاء ورجال القانون بدرجة أولى والمواطن العادي بدرجة ثانية من تقييم مدى 

تطغى نجاعة رقابة القضاء اإلداري  على أعمال اإلدارة، نتيجة لتجاوز السّرية التي كانت 

 على هذه الوثيقة نحو تكريس العلنيّة والشفافيّة عن طريق النّص الّدستوري.

                                                           
 .72، ص. 1982, 7"المحكمة اإلداريّة مستشار اإلدارة في فرنسا وتونس"، م.ق.ت.عدد: صالح الّدين الشريف  1
: "اإلدارة العموميّة في خدمة المواطن والّصالح العام. تنّظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة  2014من دستور  15ينّص الفصل   2

 واعد الشفافيّة والنزاهة والنجاعة والمساءلة".واستمراريّة المرفق العام ووفق ق
 .44"الّرئيس األّول للمحكمة اإلداريّة"، مرجع سابق الذكر، ص.  : عبد الرّزاق خليفة  3
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هذا التقييم سيشمل االختصاص االستشاري للقضاء اإلداري الذي يتجلّى من خالل تقديم 

من  اقتراحات اإلصالحات القانونيّة والترتيبيّة واإلداريّة وهو ما يمّكن المحكمة اإلداريّة

ى مواطن الخلل في التنظيم اإلداري والقانوني بما يوفّر لإلدارة اتّخاذ تسليط الّضوء عل

التدابير واإلجراءات الالّزمة لتفادي حصول نزاعات ووضع نفسها تحت طائلة رقابة 

 اإللغاء.

وأيضا االختصاص القضائي خاّصة مسألة تنفيذ قرارات المحكمة اإلداريّة كمسألة على 

أّن جزء من التقرير يستعرض الصعوبات التي قد يتعّرض لها غاية من األهّمية، باعتبار 

تنفيذ قرارات المحكمة وتمكين العموم من االّطالع على هذه المسألة بالذات طبقا لوجود 

إحصائيات دقيقة في التقرير ستمّكن من تسليط الضوء حول فاعليّة ونجاعة الّرقابة القضائيّة 

ن يدّعم إالّ االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الممارسة على اإلدارة وذلك ال يمكن أ

الّسلطة التنفيذيّة من خالل الحّد من قدرة اإلدارة على تجاوز حّجية الشيء المقضي به في 

في صورة  خصوص األحكام الّصادرة عن القضاء اإلداري بوضعها في حرج أمام العموم

اإلدارة فيما يتعلّق بدرجة االمتثال لألحكام تضّمن التقرير لخروقات واضحة وجليّة من قبل 

 الّصادرة عن القضاء اإلداري.

 المبحث الثاني : اآلثار المترتّبة عن دسترة اختصاص القضاء اإلداري

، جهاز 1يقوم نظام االزدواجيّة القضائيّة على مبدأ أساسي وهو وجود جهازين قضائيين

ن الثاني استقالال هيكليا ووظيفيا، ليشّكل قضاء إداري وجهاز قضاء عدلي، يستقّل األّول ع

 .2بذلك مبدأ الفصل بين الّسلطتين العدليّة واإلداريّة ركيزة نظام الثنائيّة القضائيّة

صراحة على هذا المبدأ من خالل إقراره بوجود قضاء عدلي من  2014وقد نّص دستور 

را هيكليا ووظيفيا وذلك ناحية وقضاء إداري من ناحية أخرى، مع تأطيره لكّل منهما تأطي

المتعلّق بالقضاء  116المتعلّق بالقضاء العدلي أو الفصل  115سواء من خالل الفصل 

اإلداري، على خالف القانون الفرنسي، حيث استوجب األمر تدّخل المجلس الّدستوري 
                                                           

1 Pacteau (B) : « Dualité de juridiction et dualité de procédures », R.F.D.A., sept-oct. 1990, p. 757. 
الشيء المقضي به في الماّدة اإلداريّة"، مذّكرة لإلحراز على شهادة الّدراسات المعّمقة في القانون العام، كّلية الحقوق  "حّجية : ناهد البلهودي  2

 . 173ص  , 1996-1995والعلوم االقتصادّية والسياسيّة بسوسة، السنة الجامعية 
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ج في سلّم التدرّ  الفرنسي لحسم اإلشكال المتعلّق بتحديد مكانة مبدأ الفصل بين الّسلطتين

المتعلّق بمجلس  1987جانفي  23المؤّرخ في  224-86القانوني من خالل قراره عدد 

المنافسة، فنفى عنه كّل قيمة دستوريّة معتبرا إيّاه من المبادئ التي اعترفت بها قوانين 

 .1الجمهوريّة وخّول للمشّرع استثناء إمكانيّة مخالفته بنّص قانوني

القيمة القانونيّة للمبدأ، فإّن لالعتراف به في حّد ذاته آثار في هذا اإلطار، وبقطع النّظر عن 

وعملّية هاّمة، أهّمها إضفاء الّصبغة الدستوريّة على اختصاص  كّل من جهتي  قانونيّة

 القضاء العدلي واإلداري.

الذي أضفى الّصبغة الدستوريّة على اختصاص  2014وهو ما حدث بالفعل مع دستور 

، معترفا له صراحة بقاعدة عاّمة لالختصاص في 116ل الفصل القضاء اإلداري من خال

 الذي لم ينّص على هذه القاعدة. 1959النزاعات اإلداريّة، على خالف دستور 

وتتمثل هذه القاعدة العاّمة في االختصاص في "التنصيص على مبدأ، والذي دون أن يقصد 

، ولذلك عّدة تبعات 2اص قضائيماّدة معيّنة، يأتي ليحّدد بشكل عام ومجّرد ميدان اختص

وآثار، أهّمها عدم جواز تدّخل القاضي العدلي في النّزاعات اإلداريّة )الفقرة األولى( وتدعيم 

 االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة التشريعيّة )الفقرة الثانية(.

 

 

 

                                                           
إذا كان بإمكان المشّرع أن يتولّى بمقتضى قانون إحالة االختصاص بالّنظر نشير إلى أّن اإلشكال الّدستوري الذي وقع إثارته يتمثل في معرفة ما   1

بغة في الّطعون الموّجهة ضّد قرارات مجلس المنافسة من مجلس الّدولة إلى محكمة االستئناف، وقد أّكد المجلس الّدستوري في قراره هذه الصّ 
 لعدلّية والهيئة اإلداريّة وقد جاء في قراره :التشريعّية المتعلّقة بضبط حدود االختصاص بين محاكم الهيئة ا

« Par application des dispositions de l’article 34 de la constitution en vertu de laquelle la loi fixe les règles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens l’exercice des libertés publiques, c’est au 
législateur qu’il appartient, dont le respect des principes de valeur constitutionnelle, de fixer les limites de la 
compétence des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire », Recueil des décisions du Conseil 
constitutionnel, p. 22. 
2 Auby (J.M) et Drago (R) : « Traité du contentieux administratif », Tome 1, 3ème éd., L.G.D.J., Paris 1984, p. 406, 
« La clause générale consiste dans l’énonciation d’un principe qui, sans viser spécialement aucun objet, vient 
déterminer d’une façon abstraite et générale, le domaine d’une compétence juridictionnelle ».  
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 النّزاعات اإلداريّةعدم جواز تدّخل القاضي العدلي في الفقرة األولى : 

البنية الدستوريّة تتجاوز النّص الّدستوري، فهي تشمل أّكد األستاذ عياض بن عاشور أّن "

كّل ماهو مترتّب عن النّص الّدستوري أو منعكس عنه، أو مالزم له من أحكام هيكليّة أو 

 .1موضوعيّة

عاّمة الختصاص من الّدستور لقاعدة  116من هذا المنطلق، يترتّب عن تكريس الفصل 

القاضي اإلداري للنّظر في النّزاعات اإلداريّة عدم جواز تدّخل القاضي العدلي في النّزاعات 

اإلداريّة، والّسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار إذا واصل القاضي العدلي النّظر في 

 في المستقبل، هل يُعّد ذلك خرقا للّدستور ؟ جزء هام من النّزاعات اإلداريّة

القوانين أو مشاريع اإلجابة ال يمكن أن تأتي إالّ من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة 

المحكمة الدستوريّة عند تكريسها، لكن ماهو واضح وصريح للعيان في هذه المّرة هو وجود 

مقارنة  2014حماية دستوريّة صريحة الختصاص القضاء اإلداري من خالل دستور 

بق، وهو ما من شأنه أن يدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسا 1959بدستور 

التي كانت منقوصة نتيجة لتدّخل القاضي العدلي في جزء هام من  ,جهاز القضاء العدلي

 النّزاعات اإلداريّة، سواء كان ذلك بصورة كلّية )أ( أو بصورة جزئيّة )ب(.

 :  العدليّة القضاء اإلداري الموكول كّليا للمحاكم -أ

إّن المتتبّع لمسألة توزيع االختصاص بين جهازي القضاء اإلداري والعدلي وتحديد المعايير 

المعتمدة، يالحظ التباين الواضح في توّجهات كّل من مجلس التنازع من جهة، والمشّرع 

التّونسي من جهة أخرى، فبقدر حرص مجلس تنازع االختصاص على وحدة النزاعات 

لى خرق قواعد إ وإسنادها إلى اختصاص القضاء اإلداري، حتّى وإن آل به األمراإلداريّة 

خاّصة تسند اختصاص النّظر في بعض النّزاعات اإلداريّة إلى القاضي العدلي، بقدر ما 

                                                           
 .17، ص. 1998ور، "القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلداريّة في تونس"، الطبعة الثانية، عياض بن عاش  1
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"سخيّة" تجاه القاضي العدلي  1996جوان  3كانت التنقيحات التشريعيّة الموالية إلصالح 

ن طبيعة إداريّة مباشرة وكلّيا للمحاكم العدليّة، وهذا هو قضائي م وذلك بإسناده قطاع

من أجل المصلحة العاّمة وقطاع الجرايات والّضمان  الوضع بالنّسبة لقطاع االنتزاع

 .1االجتماعي بالنّسبة ألعوان الوظيفة العموميّة

في خصوص قطاع االنتزاع من أجل المصلحة العاّمة، قام المشّرع بمقتضى القانون عدد 

ئي في مادة ختصاص القضاقواعد اال بتغيير 2003أفريل  14المؤّرخ في  2003لسنة  26

على أن " تنظر المحكمة  )قديم( الذي كان ينصّ  49نتزاع إذ ألغى من جهة كامل الفصل اال

 40اإلدارية في مادة االنتزاع للمصلحة العامة طبقا ألحكام هذا القانون وأحكام القانون عدد 

والمتعلق بالمحكمة اإلدارية، ولم يقع إدراج أي  1972مؤرخ في غرة جوان ال 1972لسنة 

لتلك القاعدة المبدئية في إسناد االختصاص على أساس معيار مادي إالّ في حدود ما  استثناء

الذي وضع قاعدة خاصة لتوزيع االختصاص  2القانون قديم من ذات 30تضمنه الفصل 

إسناد النزاعات المتعلقة بتحديد غرامة االنتزاع في طورها االبتدائي إلى المحاكم  أقرت

على اختصاص المحكمة اإلدارية في الطورين االستئنافي  واإلبقاءاالبتدائية العدلية 

 .والتعقيبي

قديم وقع تنقيحه ليصبح ناصا على ما يلي " تختص المحاكم  30هذا الفصل أي الفصل 

 باالنتزاعالعدلية بدرجاتها المبيّنة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة 

. وبالتالي تّم إقرار كتلة مادية لصالح "للمصلحة العمومية باستثناء دعاوى تجاوز السلطة

دلي للنظر في جميع النزاعات المتصلة بمادة االنتزاع سواء منها المتعلقة بضبط القضاء الع

أما دعاوى تجاوز السلطة فتبقى استثناء من ,استرجاع العقارات المنتزعةالغرامة أو ب

 اختصاص المحكمة اإلدارية.

ما تقدم نتبيّن أّن إسناد المشّرع التونسي اختصاص النظر في نزاعات ضبط  من خالل

رامة ونزاعات استرجاع العقارات المنتزعة إلى القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبا الغ

                                                           
 .2006عياض بن عاشور: " القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلدارية" الطبعة الثالثة مزيدة ومحينة، مركز النشر الجامعي   1
 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية. 1976أوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85القانون عدد   2
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يعكس استبعاد نظر القاضي اإلداري في جزء هام من نزاعات االنتزاع وهّي نزاعات 

تلجأ له اإلدارة للحصول على  عملية االنتزاع تمثل إجراء إداريإدارية بامتياز باعتبار أّن 

تي على ملك الخواص بصورة جبرية وذلك على أساس ما تقتضيه المصلحة العقارات ال

 العامة مع ضرورة منح المنتزع منهم تعويضا عادال ومسبقا مقابل التنازل على العقار.

وقد وقع تبرير هذا االستبعاد ببعد القضاء اإلداري عن المتقاضين بحكم مركزيته، وبالبطء 

سن سير القضاء وتقريب القضاء من المتقاضي غير أّن في إصدار أحكامه مّما يتنافى مع ح

هذا االستبعاد يخفي في  هناك العديد من الفقهاء ممن لم يستسيغوا هذه المبررات معتبرين أنّ 

ما تعتبره مثال شططا في الغرامات ة تجاه أحكام المحكمة اإلدارية )الواقع تملمال من السلط

ي النهاية إلى "افتكاك" جزء هام من اختصاص المحكوم بها في مادة االنتزاع( ويؤدي ف

القاضي اإلداري وإسناده إلى القاضي العدلي وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تجزئة 

 النزاعات اإلدارية ومن إثقال كاهل القاضي العدلي بنزاعات ال تندرج ضمن تكوينه.

ين. هذه الوضعية طبعها عن منطق القانون المدني الغالب في أذهان القضاة العدليبوتخرج 

من النزاعات اإلدارية التي وقع منحها كليا للقاضي العدلي وهو  آخرتنسحب على قطاع 

العمومية حيث قام المشّرع  قطاع الجرايات والضمان االجتماعي بالنسبة ألعوان الوظيفة

بترتيب مسألة اختصاص النظر في نزاعات التقاعد والحيطة االجتماعية من خالل تنقيحه 

بمقتضى القانون  1996لسنة  38ضيات الفصل الثاني من القانون األساسي عدد لمقت

فقرته  حت تنصّ أصب التي ,2003فيفري  15المؤرخ في  2003لسنة  10األساسي عدد 

ت بين صناديق ظر في جميع ما ينشأ من نزاعاحاكم العدليّة بالنّ الم األخيرة على "أن تختصّ 

المنافع االجتماعية والجرايات والمؤجرين أو اإلدارات التي مستحقي الضمان االجتماعي و

ينتمي إليها األعوان في شأن تطبيق األنظمة القانونية للجرايات وللضمان االجتماعي 

باستثناء المقررات القابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة والدعاوى المرفوعة ضد الدولة في 

الفقرة األولى من الفصل األول من هذا مادة المسؤولية اإلدارية المنصوص عليها ب

فة داخل جهاز القضاء إحداثه لمؤسسة قاضي الضمان االجتماعي المكل إضافة إلى 1"القانون

                                                           
 .2003فيفري  15المؤرخ في  2003لسنة  10الفقرة األخيرة من القانون األساسي عدد   1
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 15في نزاعات الضمان االجتماعي إذ نص الفصل األول من القانون عدد  تالعدلي بالب

تدائية خطة قاضي على أنّه" أحدثت بالمحاكم االب 2003فيفري  15المؤرخ في  2003لسنة 

للضمان االجتماعي يكون مختصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق األنظمة القانونية 

للضمان االجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلقة بحوادث الشغل 

 واألمراض المهنية.

رية باعتراف وبذلك يكون المشّرع قد منح القاضي العدلي النظر في نزاعات ذات طبيعة إدا

مجلس تنازع االختصاص ومعظم الهيئات القضائية بالمحكمة اإلدارية التي اعتبرت أن 

  1النزاعات القائمة في مادة التقاعد والحيطة االجتماعية إنما هي نزاعات إدارية أصيلة

بقطع النظر عن الهياكل المؤهلة قانونا للتصرف في هذه المادة ضرورة أّن لنظام التقاعد 

يطة االجتماعية صبغة ترتيبية وأّن تصرف الصناديق االجتماعية في هذا النظام إنما والح

ها مقررات أحادية تسوسه قواعد القانون العام التي تجعلها تتخذ في شأن المنخرطين في

 سلطوية تصل بها إلى حد استصدار بطاقات إلزام في سبيل استخالص ديونها.

جتماعية مرفقا إداريا عموميا بماله من صبغة ترتيبية وبما وبالتالي يمثل التقاعد والحيطة اال

يوفره من صالحيات السلطة العامة المقررة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 تجاه المنخرطين فيه.

مثل هذه النزاعات يعتبر حرمانا نتبيّن أن تخصيص القاضي العدلي ب من خالل ما تقدم

وتبعا لذلك تنتفي قاعدة امتياز القضاء كامتياز مقرر  2عيلنزاع إداري من قاضيه الطبي

هذا الحرمان إلى جانب طابعه الكلي في بعض النزاعات ذات الطبيعة , 3لصالح اإلدارة

 اإلدارية تميّز بطابعه الجزئي في نزاعات أخرى من نفس الطبيعة )ب(.

 :القضاء اإلداري الموكول جزئيا للمحكمة اإلدارية -ب

                                                           
  » in  administratif en matière du R.E. P et en appel La compétence du tribunal,« : أنظر مقال محمد صالح بىن عيسىى  1 

l’œuvre jurisprudentielle du T.A, C.E.R.P, Tunis 1990, p223. 
2 Gohin (O) : « contentieux administratif », 2éme éd, Ltitec 1999, P 8. 

مذكرة لنيل شىهادة الدراسىات المعمقىة فىي القىانون العىام، كليّىة , "مالك عمري: " تنازع االختصاص بين القاضي العدلي والقاضي اإلداري بتونس  3

 .61ص  1997- 1996الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
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النزاعات اإلدارية كاختصاص حصري للقاضي اإلداري لم يكن حكرا على التدخل في 

لعديد المحاكم اإلدارية المتخصصة التدخل في  القاضي العدلي فقط بل خّول المشّرع

النزاعات اإلدارية وهو نموذج فرنسي بامتياز باعتبار أّن هذه المحاكم المتخصصة ظهرت 

ين بعضها تم إنشاؤها في ظروف خاصة وللنظر وتعددت في فرنسا خالل بداية القرن العشر

في منازعات ظرفية كتلك المتعلقة بالعمليات العسكرية أثناء الحربين العالميتين بغرض 

 تخفيف العبء عن المحاكم العادية.

ا البعض األخر فتم إنشاؤها لتكون دائمة نتيجة لظهور بعض المعطيات الجديدة كإنشاء أمّ 

في تونس  ,1ستجابة لحاجيات جديدة كظهور دائرة الزجر الماليالأو لالهيئات المهنية... 

وأيضا على  2هذه المحاكم تعددت أيضا منها ما يرجع لمراقبة المحكمة اإلدارية استئنافيا

 .3المستوى التعقيبي

من قانون غّرة  19على مستوى االستئناف يبدو أّن المحاكم المدنيّة المشار إليها بالفصل 

يل النّزاعات المتعلّقة بالتعويض إلى المحكمة اإلداريّة، هي المحاكم العدليّة جوان، وبعد تحو

أوت  11االبتدائيّة النّاظرة في نوازع االنتزاع من أجل المصلحة العاّمة، طبقا لقانون 

، المتعلّق باالنتزاع من أجل المصلحة العاّمة، ولكن ألغي العمل به بمقتضى القانون 1976

المؤّرخ في  85المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2003أفريل  14ي المؤّرخ ف 26عدد 

. بمقتضى هذا القانون لم يعد بإمكان 4المتعلّق باالنتزاع للمصلحة العاّمة 1976أوت  11

القاضي اإلداري النّظر في نزاعات االنتزاع من أجل المصلحة العاّمة حتّى على مستوى 

 طور االستئناف.

بحيث نص  5أيضا في النزاعات اإلستعجالية لّطور ينظر القاضي اإلداريعلى مستوى هذا ا

)جديد( من قانون المحكمة اإلدارية في فقرته األخيرة على "أن تختص الدوائر  19الفصل 

                                                           
éd, 1999, p 81 et S éme» 8 Droit du contentieux administratif : « René Chapus 1  

 علق بالمحكمة اإلدارية.المت 1972جديد من قانون غرة جوان  19طبقا للفقرة الثانية من الفصل   2

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية. 1972من قانون غرة جوان  )13إلى  11أنظر الفصول من )   3 
:"تختص المحاكم العدلية بدرجاتها المبينة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة باالنتزاع 26من القانون عدد  30الفصل   4

 .امة باستثناء دعوى تجاوز السلطة"من أجل المصلحة الع
 : عبد ّللّا الهاللي,االستئنافي في مادة القضاء المستعجل  أنظر في خصوص مسالة تنازع جهازي القضاء العدلي و اإلداري حول االختصاص   5

 .1989لسنة  6م.ق.ت عدد  ,  »القضاء االستعجالي أمام محكمة االستئناف « 
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االستئنافية بالنظر في استئناف األذون واألحكام االستعجالية الصادرة في المادة اإلدارية 

 2003-70ن". في هذا اإلطار أضاف القانون األساسي عدد المنصوص عليها في هذا القانو

للمراقبة اإلستئنافية للمحكمة اإلدارية القرارات القضائية  2003نوفمبر  11المؤرخ في 

غّرة لقانون بية وهو قانون منقح يلمجلس المنافسة التي كانت من قبل تخضع لمراقبته التعق

 1991جويلية  29لذلك وقع تنقيح قانون  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وطبقا 1972جوان 

نوفمبر  11المؤرخ في  2003-70المتعلق بالمنافسة واألسعار ليكون مطابقا للقانون عدد 

20031. 

فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطبيعة اإلدارية التي تخرج جزئيا عن رقابة المحكمة اإلدارية. 

عقيبي فقط نجد عّدة مجاالت وأصناف باعتبارها تمارس عليها رقابة على مستوى الطور الت

ر المحكمة تنظ 1972يدة من قانون غّرة جوان جد 13إلى  11حيث وطبقا للفصول من 

 ا في األصناف اآلتية:ياإلدارية تعقيب

: يحتوي على كل محاكم االستئناف العدلية في مجال استخالص الديون الصنف األول

التنفيذية وفي مجال التوظيف الجبائي الجبري العمومية ) االعتراضات على السندات 

 واسترجاع األداء(

: المحاكم اإلبتدائية العدلية في بعض المواد الجبائية )المحليّة، معاليم انتقال الصنف الثاني

الملكية، المعاليم القمرقية( هذين الصنفين يتعلقان بالنزاع الجبائي وهو نزاع إداري خاص 

ة فإّن المشّرع قد أوكل النظر فيه للقضاة العدليين ولمحكمة إدارية بالرغم من طبيعته اإلداري

متخصصة وهي ) اللجنة الخاصة بالتوظيف اإلجباري( حيث أقرت مجلة الحقوق 

باختصاص محاكم الدرجة األولى ومحاكم  2000أوت  9ة الصادرة في واإلجراءات الجبائيّ 

 .2ةستئناف في المادة الجبائيّ اال

 ناف العدلية في مجال المهن الحرة.حاكم االستئالصنف الثالث: م

                                                           
 .3361ص , 91الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد   1 

من مجلة الحقوق و اإلجراءات الجبائية .بخصوص  66و53بخصوص اختصاص محاكم الدرجة األولى في المادة الجبائية انظر الفصول  

 اختصاص محاكم االستئناف العدلية في المادة الجبائية انظر الفصول 67و68 من نفس المجلة.2 
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 .االنتخابيةة العدلية في مجال التسجيل بالقائمات بتدائيّ الصنف الرابع: المحاكم اال

 1الصنف الخامس: اللجنة المصرفية البنكية

في المادة اإلدارية مقسما بين القاضي االختصاص في كل هذه المجاالت واألصناف بقي 

 اإلداري.العدلي والقاضي 

الذي ال ينظر إالّ بصورة جزئية في هذا الصنف من المنازعات بالرغم من أنه من 

المفروض أن تدخل ضمن اختصاصه الكلي فحسب األستاذ المشيشي " في كل هذه الحاالت 

 .2"القاضي العدلي ال يزال يرتدي قبعة القاضي اإلداري

اختصاص القضاء اإلداري بقطع من بيّن أن المشّرع التونسي قد حد من خالل ما تقدم نت

النظر عن الدوافع هل هّي دوافع سياسية أو راجعة لقلة إمكانيات القضاء اإلداري لغياب 

؟ مّما وبالتّالي عدم قدرته على استيعاب كّل النزاعات اإلداريّة  محاكم إدارية في الجهات

لك انتهاكا عية ويعّد ذمن استقاللية القضاء اإلداري تجاه السلطة التشري ساهم في الحدّ 

ستقالل القضاء طبقا للمعايير الدولية فعلى سبيل المثال وفي قضية " باباجيو جيو" ضد ال

اعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق  1997سبتمبر  22اليونان الصادر فيها قرار بتاريخ 

 ء في البتان المعني والذي يعلن بمقتضاه غل يد القضااإلنسان أّن اعتماد قانون من البرلم

في بعض القضايا وتعليق اختصاص المحكمة بإصدار األوامر بشأن اإلجراءات القانونية 

المأمول هو تجاوز هذه الوضعية في المستقبل ، 3القضاء الستقاللذات الصلة يشكل انتهاكا 

ختصاصات القضاء اإلداري من حماية دستورية ال 2014ه دستور خاصة مع ما جاء ب

السابق وتكريسه لالمركزية القضاء اإلداري وهو ما نادى به العديد من مقارنة بالدستور 

مما سيساهم في  4الفقهاء كحل لتوحيد نزاعات اإلدارة وإرجاعها لنظر القاضي اإلداري

 تدعيم استقاللية القضاء اإلداري تجاه السلطة التشريعية )الفقرة الثانية(

                                                           
 .2006الطبعة الثالثة مزيدة ومحينة، مركز النشر الجامعي  ,عياض بن عاشور: " القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلدارية"  1

2 L. Mechichi : « le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire », contribution au 
colloque sur « la justice administrative »fac de droit et des sciences politiques Tunis 1998, p 46. 

 .1997سبتمبر  22قرار صادر بتاريخ ,المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان " قضية بابا جيوجيو" ضّد اليونان"   3
 حل دافع عنه األستاذ ناجي البكوش في مقاله :  4
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 داري تجاه السلطة التشريعيةللقضاء اإل: تدعيم االستقاللية الوظيفية الفقرة الثانية

دسترة اختصاصات القضاء اإلداري من شأنه أن يكرس استقالليته تجاه السلطة التشريعية 

ل ما كانت تعتمد باعتباره سيحول دون تدخل السلطة التشريعية في القضاء اإلداري من خال

القضاء العدلي ختصاصات نزاعات إدارية إلى جهات أخرى مثل إليه من تحويل ال

...( أو إلى محاكم االجتماعيللمصلحة العمومية ونزاعات الضمان  االنتزاععات ا)نز

اختصاصات القضاء اإلداري لكن حدا من من قبلها  إدارية متخصصة وهو ما يعكس 

 السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار دسترة اختصاصات القضاء اإلداري هل هّي فعال

 صه؟حامية لمجال اختصا

على عدة ضمانات  باعتبار أّن تنصيص الدستور ،اإلجابة بطبيعة الحال لن تكون إالّ بـ ال

ال يكفي إن لم يقترن  اإلداري على المستويين الهيكلي والوظيفي تكفل استقاللية القضاء

بضمان  دستورية القوانين وبالتالي هيكل مكلفمراقبة  بإرساء هيكل  قضائي مستقل مهمته

باعتبار أّن مراقبة دستورية  لة على غاية من األهميّةنّص عليه الدستور وهّي مسأ احترام ما

من هنا نتبيّن أّن إنشاء مثل  ,القوانين تعّد ركيزة من ركائز بناء دولة القانون والمؤسسات

سيكون له دور كبير في حماية استقاللية القضاء اإلداري من خالل  هذا الهيكل القضائي

من  2014المنصوص عليها بالدستور وهو ما فعله دستور  الستقالليةاحماية ضمانات 

ور المتعلق خالل تأسيسه لمحكمة دستورية صلب القسم الثاني من الباب الخامس من الدست

وصوال  118من الفصل  ابتداءا إياها تنظيما هيكليا ووظيفيا بالسلطة القضائية، منظم

 .124للفصل 

ة عمل هذه المحكمة في خصوص حماية الدستور من أي وجب اإلشارة هنا إلى أّن نجاع

انتهاكات أو خروقات سيرتبط ارتباطا وثيقا بمدى استقالليتها سواء كانت هذه االستقاللية 

 استقاللية هيكلية أو وظيفية.

                                                                                                                                                                                     
« Pour une réorganisation de la justice administrative Tunisienne » Etudes juridiques n° 3 1993-1994 p 165. 

"وتّدعم  cours de droit administratifفي مدونه"   ch. EISENMANNوهو حل تم اقتراحه في الحقيقة منذ الخمسينات من طرف األستاذ 

 Paradoxes du principe de séparation des autorités administratives et »في مقاله  P.Delvolve  باإلضافة التي حققها األستاذ
judiciaires », Mélanges chapus p 135. 
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ولتبيّن ذلك وجب دراسة ما وفّر لها الدستور من ضمانات ومدى تماشيها مع المعايير 

و  ء ودراسة القانون الذي سينظمها من خالل مواكبة مدى تالؤمهالدولية الستقالل القضا

تونس لها تجربة سابقة مع رقابة تطابقه مع ما نص عليه الدستور خاصة إذا ما علمنا أن 

نظرا ألّن المجلس الدستوري  1دستورية القوانين في عمومها صورية إن لم تكن فاشلة

تحمله الكلمة من معنى إضافة إلى هيمنة التونسي السابق لم يكن هيئة قضائية بكل ما 

 السلطة التنفيذية مجسدة خاصة في رئاسة الجمهورية عليه.

في نفس اإلطار وباعتبار أّن المحكمة الدستورية التونسية لم يقع إحداثها إلى اآلن رغم 

على ضرورة إرسائها في أجل أقصاه سنة من تاريخ االنتخابات  2014تنصيص دستور 

بحماية اختصاص القضاء اإلداري من  وبالتالي غياب فقه قضاء فيما يتعلق 2التشريعية

الوظيفية تجاهها. يمكن التطرق  الستقالليتهالتالعب به من قبل السلطة التشريعية تدعيما 

 إلى ما جاء به فقه القضاء المقارن في خصوص هذه المسألة.

رنسي لم يقم بدسترة اختصاص ففي فرنسا على سبيل المثال وبالرغم من أّن الدستور الف

القضاء اإلداري الفرنسي، فقد قام بهذا الدور المجلس الدستوري وذلك من خالل قرار على 

بمناسبة نظره في دستورية  1987 جانفي 23صادر بتاريخ  224-86غاية من األهمية عدد 

النظر في نزاع القرارات الصادرة عن مجلس تحويل اختصاص  قانون وقع بمقتضاه 

 انبنتلمنافسة من اختصاص القضاء اإلداري ليصبح من أنظار القاضي العدلي لذلك ا

وكذلك  1790أوت  24-16الدعوى على عدم دستورية هذا القانون لتعارضه مع قانون 

واللذان أقرا مبدأ تفريق الهيئات اإلدارية  Fructidor IIIأمر فريكتدور للعام الثالث 

 .3والعدلية

وكذلك أمر  1790أوت  24-16المجلس الدستوري الفرنسي أّن قانون  في هذا اإلطار أكدّ 

فريكتدور الثالث ليس لهما قيمة دستورية لكن رغم ذلك فإّن اختصاص المحاكم اإلدارية له 

أساس دستوري حقيقي ألنّه طبقا للمفهوم الفرنسي للفصل بين السلط وللمبادئ األساسية 

                                                           
 .129عالء الدين الشعباني:" األسس الدستورية للقضاء اإلداري" مرجع سابق الذكر ص   1
 .1420من الباب العاشر المتعلق باألحكام االنتقالية من دستور  148من الفصل  5بمقتضى الفقرة   2

3 Voir dans ce sens : Tanneguy LARZUL : « Droit constitutionnel de l’administration » lexis Nexis SA-2013, p 10. 
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 ضاء اإلداري مختص في إلغاء وتحويرالق المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية

لطة لسّ لط التي تمارس االسّ من قبل  في نطاق مشموالت القوة العموميةالقرارات المتخذة 

لمدرجة ومية اة أو الهيئات العمّ للجمهوريّ  ا، الجماعات الترابيةأعوانهوما تبعها من  التنفيذية 

 .. )أي دعوى تجاوز السلطة(و رقابتهاأ اسلطته تحت

لط دستوريا اختصاص من هنا نتبيّن أنّه طبقا للمفهوم أو التصور الفرنسي للفصل بين السّ 

 .1القاضي اإلداري محفوظ

وجب اإلشارة في نفس السياق إلى أّن المجلس الدستوري اعتبر أّن هناك مواد ترجع 

 Il existe par nature des matières »بطبيعتها لنظر واختصاص القاضي العدلي 

relevant de la compétence du juge judiciaire ». على سبيل المثال حماية ،

بيّن ألول مرة الشروط الدستورية  1987جانفي  23كما أّن قرار  2الملكيّة العقاريّة الخاّصة

لتوحيد قواعد االختصاص لصالح نظام قضائي واحد. على ضوء هذه الشروط قبل المجلس 

هذا التحويل على ضمان حسن  أنبنىقبل المشّرع إذا الدستوري تحويل اختصاص ما من 

سير وإدارة القضاء وتحقيق المصلحة العامة كهدف ذو قيمة دستورية ومؤسس على 

 .17893من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  16و  15، 12الفصول 

الفرنسي ختصاص الوحيد المحمي دستوريا للقاضي اإلداري من خالل ما تقدم نتبيّن أن اال

هو اختصاصه العام في مجال إلغاء أعمال السلطة العامة وذلك بفضل القيمة الدستورية التي 

تجاوز السلطة أّما باقي المواد فيمكن  والمقصود هنا نزاع 4أضفاها عليه المجلس الدستوري

  أن تحول بمقتضى قانون للقاضي العدلي شريطة أن تكون مبّررة بحسن سير القضاء

                                                           
1 S.Velley : «  La constitutionnalisation d’un mythe, justice administrative et séparation des pouvoirs : RDP.1989 
p.767. 
2 (Cons.Const, 25 juillet, 1989, décision numéro 89-256, Décision, TGV Nord, considération, 23, Recueil, 
jurisprudence constitutionnelle, 1989, I, p 355.) 
3(Cons.Const, 3 déc, 2009, déc numéro 2009-595DC, de l’article 61-1 de la constitution, consid, 4 ; Rec, 
cons.const , 2009, p206). 
4 Par la décision n° 86-224 du 23 janvier 1987 complétée et précisée par la décision n° 89-261 DC du 28juillet 
1989 (cons. Const 28 juillet 1989 déc n° 89-261 DC, loi relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
Etrangers en France, Rec cons.const 1989. p 81) 
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)inistration de la justicebonne adm la 1(، العامة وتحقيق المصلحة intérêt’l« 

 général »  ، من هذا المنطلق نتبيّن أّن المجلس الدستوري الفرنسي بالرغم من أنّه لعب

دور مهم في حماية اختصاص القاضي اإلداري تجاه السلطة التشريعية إالّ أّن هذا الدور 

ن سير القضاء" وعبارة "المصلحة العامة" هي من قبيل محدود باعتبار أّن عبارة "حس

العبارات الفضفاضة والتي تترك للمشّرع الفرنسي سلطة تقديرية واسعة تسمح له بتحويل 

إدارية بامتياز من أنظار القاضي اإلداري لتصبح من أنظار  اختصاص النظر في مواد

 ا السياق بعض األمثلة.القاضي العدلي وهو ما حدث بالفعل إذ يمكن أن نذكر في هذ

مثال جزء هام من نزاعات القضاء الكامل ) بالتحديد التي ال تستجيب لفكرة تعديل القرارات 

ال نجدها صلب  متيازات السلطة العامة(الّسلط اإلدارية عند استعمالها ال المتخذة من قبل

 اختصاص القاضي اإلداري المحمي دستوريا.

بمجاالت المسؤولية اإلدارية والعقود اإلدارية التي يمكن هذا اإلقصاء يتعلق باألساس 

تحويلها بكل بساطة من قبل المشّرع من اختصاص القاضي اإلداري لتدخل ضمن 

 ...2اختصاص القاضي العدلي

من خالل ما تقدم وأسوة بالقانون المقارن وجب على المحكمة الدستورية التي سيقع إحداثها 

في حماية اختصاص القضاء اإلداري من تالعبات السلطة في تونس أن تلعب دور رئيسي 

من  116أصبح محمي دستوريا بمقتضى الفصل  التشريعية خاصة وأّن هذا االختصاص

كما أنّها وبصورة عامة  كما سبق بيانه وفي ذلك تدعيم الستقالليته الوظيفية 2014دستور 

من خالل فرض  اإلداري ككلّ في حماية استقالل القضاء  ارئيسي اوجب عليها أن تلعب دور

 احترام القوانين لما جاء به الدستور من قواعد وضمانات الستقالل هذا الجهاز القضائي.

على دستورية القوانين بهدف ضمان  وال يمكن لذلك أن يتحقق إالّ بفرض رقابة صارمة

م القواعد تطابقها وتالؤمها مع األحكام الدستورية التي تعتبر األحكام العليا في سلم وهر

                                                           
1 Voir dans ce sens, Ariane Meynaud : « La bonne administration de la justice et le juge administratif », 
Mémoire en vue de l’obtention du mastère en droit public approfondi, dirigé par le professeur Guillaume Drago 
,  2012, université Panthéon- Assas, banque des mémoires. 
2 Tanneguy LARZUL : « Droit constitutionnel de l’administration », article précité, p. 12. 
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هذا المنطلق فإّن رقابة دستورية القانونية التي وجب على الجميع احترامها. لذلك ومن 

 .1تعتبر من مقتضيات دولة القانون القوانين

وذلك يستدعي إحداث مؤسسة دستورية قوية ومستقلة هيكليا ووظيفيا تناط بعهدتها هذه 

ولة القانون والمؤسسات على أرض المهمة الحساسة التي تعتبر ركيزة من ركائز تكريس د

 الواقع لتؤدي وظيفتها بكل نزاهة واستقاللية عن كل جهات الضغط مهما تعّددت وتنوعت.

 .ط بعهدة المحكمة الدستورية في المستقبل()هذا الدور سيكون منا

جانب تكريسه لجملة من الضمانات التي من شانها تدعيم االستقاللية الوظيفية للجهاز  إلى

ضمانات التي من شانها تدعيم ذلك بتكريسه لجملة من ال 2014دستور  أرفقككل 

 .االستقاللية الوظيفية للقاضي في حد ذاته)الفصل الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 « La justice constitutionnelle constitue une composante essentielle de l’Etat de droit » A.AMOR : « justice 
constitutionnelle », CERP 1995, p 5. 
Dans ce sens voir également : S.BELAID : « justice constitutionnelle et Etat de droit » in la justice 
constitutionnelle, CERP, 1995, p 113. 
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لجملة من الضمانات الوظيفية: تدعيم  2014الفصل الثاني: تكريس دستور 

 الوظيفية للقاضي في حّد ذاته لالستقاللية

أن يكون القضاة أشخاصا نزهاء يطلقون أحكاما بشأن القضايا يتطلّب استقالل القضاء 

الماثلة أمامهم وفقا للقانون وبعيدا عن أي تدخل خارجي وهو ما يستدعي توفير جملة من 

الشخصي للقاضي عند أدائه لوظيفته  االستقاللالضمانات الضرورية الهدف منها تدعيم 

ية أو تحامله وذلك يستوجب أن يكون لكي ال يتأثر الحكم الذي سيصدره بنزعاته الشخص

لديه مفاهيم مسبقة عن قضية محددة معروضة أمامه وأن ال يتصرف بطريقة تؤدي على 

 .1نحو غير الئق إلى تعزيز مصالح أحد الطرفين على حساب الطرف األخر

الوظيفة الهدف منها حماية القاضي  جملة من الضمانات 2014تماشيا مع ذلك كّرس دستور

 ثيرات الخارجية وأيضا حمايته من نفسه.من التأ

ي هذه الضمانات يالحظ تنوعها )المبحث األول( إالّ أنّها تبقى منقوصة )المبحث المتمعن ف

 الثاني(

 األول: تنوع هذه الضماناتالمبحث 

ال خالف في أّن الحديث عن استقالل القضاء يستتبع حتما الحديث عن مسألة الضمانات 

 تفقد إشكالية االستقاللية كل جدوى. بانعدامهاالتي 

 ي باب السلطة القضائية صلب دستور في هذا السياق ومن تبعات تضمين القضاء اإلداري ف

وذلك على  ضاةات االستقاللية المكرسة لسائر الققضاة المحاكم اإلدارية بضمان تمتيع2014

صيغة المفرد نظرا للتنصيص على محكمة إدارية في  خالف ما كان يحصل في السابق

إضافة إلى ذلك ومن  ,ضمن باب متعلق بمجلس الدولة خارج عن باب السلطة القضائية

على خالف دستور  2014حسن حظ قضاة المحاكم اإلدارية أّن الدستور الجديد لسنة 

من شأنها أن تدّعم االستقالل الوظيفي للقاضي  قد نّص على عديد الضمانات التي 1959

 عند أدائه لوظيفته.

                                                           
 .21-19الصادر عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الفقرات  32التعليق العام   1 
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فعلى سبيل المثال، وبالّرغم من حصر الّسلطة القضائيّة في القضاء العدلي مع دستور 

، فإّن القضاة العدليين قد عانوا من إشكاليات على مستوى استقاللهم الوظيفي نتيجة 1959

 .1959هشاشة الضمانات المكّرسة في هذا الّسياق صلب دستور 

وهو ما يصّب في مصلحة  يبقى على حاله ، فإّن األمر لن2014أّما اليوم، ومع دستور 

، حيث نّص على ضمانات من شأنها أن قضاة المحاكم اإلداريّة التي سيقع إحداثها أيضا

تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي تجاه نفسه من خالل دسترة الشروط الواجب توفرها في 

نّص الّدستور الجديد على ضمانات من شأنها أن القضاة اإلداريين )الفقرة األولى(، كما 

تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة سواء عبر دسترة مبدأ عدم 

االمتناع أو  2014( أو عبر تحجير دستور الثانيةقابليّة القاضي للعزل أو النّقلة )الفقرة 

  لثة(.ة الثاتعطيل تنفيذ األحكام القضائيّة )الفقر

 شروط الواجب توفرها في القضاة اإلداريين : دسترة ال األولى الفقرة

مثلما ترتبط االستقالليّة في ميدان النّشاط القضائي بغياب التأثير الخارجي على ضمير 

، فهي ترتبط كذلك بغياب التأثير الّداخلي على ضمير القاضي وهو ما يُعرف 1القضاة

ة"، فالقاضي هو قبل كّل شيء فرد من المجتمع يحمل خصائصه النفسيّة بـ"االستقالليّة الذاتيّ 

، لذلك تأثره بنزاعات شخصيّة أمر وارد )سواء كانت 2والسلوكيّة في مفهومها الواسع

إيديولوجيّة، عاطفيّة، مصلحية...(، وهو ما يتنافى مع مقّومات المحاكمة العادلة طبقا 

ّل متقاضي في أن يُنظر في قضيّته بطريقة منصفة من للمعايير الدوليّة التي تقتضي حّق ك

قبل محكمة مستقلّة ومحايدة أنشأت بمقتضى قانون وذلك طبقا للفقرة األولى من الفصل 

                                                           
1 Robert Vilkin : « Dictionnaire du droit public », Bruylant, Bruxelles, 1963, p. 321. 
2 Voir dans ce sens :  

- M. Saluden : « La jurisprudence : phénomène sociologique », archives de philosophie du droit, Paris, 
Sirey, Tome 30, 1985, p. 9. 

- D. Zoulez  Larivere : « Psychologie du Magistrat », institution judiciaire et fantasmes collectifs, in les 
juges, p.p. 41 – 54. 
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، كما أّن 19501نوفمبر  4الّسادس من المعاهدة األوروبيّة لحقوق اإلنسان الممضاة بتاريخ 

 .2من قبل قضاة مستقلّين ومحايديندولة القانون تقتضي أن يكون الفصل في النّزاعات 

من هذا المنطلق ووعيا بمختلف هذه االعتبارات قام المشّرع التأسيسي التونسي لدستور 

بالتنصيص على جملة من الضمانات التي من شأنها أن تّدعم االستقاللية الذاتية  2014

في ممارستهم  للقاضي اإلداري والتي من بين مقتضياتها إقرار أّن ال سلطان على القضاة

 4في فقرته الثانية 2014من دستور  102وهو ما نّص عليه الفصل  3لوظيفتهم إالّ للقانون

ومثل هذه الضمانة الدستورية من شأنها تدعيم استقاللية القاضي عند قيامه بوظائفه 

باعتبارها تكّرس القانون كمعيار وحيد وفاصل في فض النزاعات بعيدا عن أي ضغوطات 

ينّص على " يحجر كل  2014من دستور  109ت خارجية خاّصة وأّن الفصل أو تأثيرا

 تدخل في سير القضاء"

هذا الفصل جاء في صيغة مفتوحة ولم يحجر على جهة معينة بذاتها التدخل في سير القضاء 

 2014في نفس السياق نّص دستور  ,وهو أمر إيجابي يساعد على ضمان استقاللية القضاة

وط الواجب توفرها في القضاة من بينهم القضاة اإلداريين والتي من على جملة من الشر

 شأنها أن تّدعم استقاللهم الشخصي.

 .وتتمثل هذه الشروط باألساس في شرط االلتزام بالحياد والنزاهة )أ( وشرط الكفاءة )ب(

 

 

                                                           
1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi » 
Article 6 (p 1) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 
2 « il est de l’essence d’un Etat de droit que les litiges y soient réglés par des juges indépendants et impartiaux » 
Jean-paul costa : « Le droit au juge indépendant et impartial en matière administrative » A.J.D.A. 20 juin 2001, 
page 515. 

، 2012تقريىىر اللجنىىة التأسيسىىية للقضىىاء العىىدلي واإلداري والمىىالي والدسىىتوري حىىول مشىىروع بىىاب السىىلطة القضىىائية التقريىىر األصىىلي نىىوفمبر   3 

 .www.anc.tn , 77من  14صفحة 

  تنّص الفقرة الثانية من الفصل 102 من دستور 2014 على أّن " القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون".4 
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 شرط االلتزام بالحياد والنزاهة: -أ

اتجاه اإللحاح واإلصرار لو لم تكن للقضاء ما كان لمطلبيه استقاللية القضاء أن تتطور في 

وظيفة خصوصية تبّرر كّل ذلك فالفصل في النزاعات عاّمة يفترض طرفا ثالثا للقيام بذلك 

ويشترط حيادا تاما يؤمن العدل والموضوعية. وتتضاعف الحاجة إلى استقالل القاضي 

 .1ونزاهته في ظّل التطورات التي تخضع لها الوظيفة القضائية ذاتها

من هذا المنطلق يعتبر حياد القاضي مسألة جوهرية إلقامة العدل وتحقيق العدالة وليكون 

لذلك يمثل  2القاضي عادال في إصدار أحكامه يجب أن يكون محايدا على أطراف النزاع

الحق في المحاكمة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة 

 .3العادلة

وهو ما  , )impartialité du juge’l( 4نتبيّن األهميّة الكبيرة لمبدأ حياد القاضيمن هنا 

 1959على خالف المشّرع التأسيسي لدستور  2014دفع المشّرع التأسيسي لدستور 

على  2014من دستور  103إلضفاء قيمة دستورية على هذا المبدأ حيث ينّص الفصل 

االلتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخالل منه في "يشترط في القاضي الكفاءة، ويجب عليه 

 أدائه لواجباته موجب للمساءلة".

في هذا اإلطار تعدّدت تعريفات الفقهاء لمبدأ الحياد وهو أمر طبيعي بالنظر لألهميّة الكبرى 

 للمبدأ.

                                                           
 .99ص  ,مقال سابق الذكر ,عبد السالم  الفطناسي:" استقاللية القضاء في تونس"  1
( صفحة 2012القضائية، التقرير األصلي)نوفمبر تقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري حول مشروع باب السلطة 2

 www.anc.tn.77من 15
 .53ص  2007عبد ّللّا األحمدي: " المحاكمة العادلة في المادة الجزائية" مجلة القضاء والتشريع مارس   3

4 Voir dans ce sens : EL Heni Ramzi, « L’impartialité du juge administratif », Mémoire en vue de l’obtention du 
diplôme de Mastère en Droit public, université EL Manar, Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis, 
Année universitaire, 2004-2005. 
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فهناك من الفقه من يعتبر أن الحياد يقتضي االبتعاد عن التمييز والتعصب والمحاباة وعدم 

أّن هناك من   كما 1يل متقاض على آخر، وذلك ضمانا للموضوعية وتفاديا لسوء النيّةتفض

 يعتبر أّن الحياد يستوعب الموضوعية لكن ال يقتصر عليها إذ يشمل كذلك االستقاللية.

فال يمكن للقاضي أن يكون محايدا إذا لم يكن قبل ذلك مستقال. وعلى العكس من ذلك يمكن 

فتمكين القاضي من أن يكون مستقال   2كون غير محايد في نزاع معينللقاضي المستقل أن ي

 .3تماما ال يضمن البتة حياده الكامل

وهناك من  4في نفس السياق هناك من اعتبر أّن الحياد يعّرف عادة بغياب اآلراء المسبقة

ي عدم اعتبر أن مبدأ الحياد بمعناه األدبي يعني التجّرد وعدم االنحياز وبمعناه الفني يعن

مساهمة القاضي في البحث عن وسائل اإلثبات وإحضار حجج الخصوم على معنى الفصل 

كالتزام عدم الحكم في القضايا استنادا إلى علمه  5من مجلة المرافعات المدنية والتجارية 12

 الشخصي )ولو أّن هذه المسألة أصبحت موضوع نقاش وجدل(.

أن يكون القاضي حائدا غير منحاز مستقال تمام من خالل ما تقدم نتبيّن أنّه من الضروري 

ليكون قادرا على تحقيق العدل  6االستقالل ال رغبة عنده وال طمع فيه وال يأس منه

ولتحقيق ذلك  8بكل حزم ونزاهة بدون أن يتأثر بالضغوط الخارجية المحيطة به 7واإلنصاف

ة القاضي واستقالليته على ضمانة أساسية أخرى من شأنها أن تثبت هيب 2014نّص دستور 

وهّي الحصانة الجزائية كضمانة وجب توفيرها للقاضي وذلك حماية له من التهديدات أو 

التتبعات التي تعترضه عند قيامه بمهامه والتي من الممكن أن تشكل عليه ضغوطات خاصة 

                                                           
1 Degoffe (M) : « L’impartialité de la décision administrative », R.F.D.A. 1998 p.711 

2.éd, Dalloz paris 1999.p.155 éme», 5 institutions judiciaires : « Vincent (J)  
3.». L.P.A. n° 143, 1991, p. 4 L’impartialité de l’arbitre : « Badinter (R)  

« Assurer au juge une totale indépendance ne garantit point sa parfaite impartialité ». 
4 Beignier (B) et Bléry (C) : « l’impartialité du juge entre apparence et réalité », Dalloz 2001, chron, p 2430. 
« L’impartialité se définit, d’ordinaire par l’absence de préjugé » 

 .1991عبد ّللّا األحمدي:" القاضي واإلثبات في النزاع المدني"، شركة أورييس للطباعة قصر سعيد، تونس،   5 

 .71، ص 2003مجلة القضاء والتشريع أكتوبر ,"دور القاضي في تحقيق رسالة القضاء"  ,أنظر في نفس السياق: زكية الماجري
 .223، ص 2005التشريع، أكتوبر مجلة القضاء و ,كذلك هالة بن إدريس: " أدب القاضي"

  عياض بن عاشور: " القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلدارية في تونس"، مرجع سابق الذكر ص 6.11 
7 Voir dans ce sens, Karima Ben Atya : « l’équité devant le juge administratif », mémoire en vue de l’obtention 
de mastère en droit public et financier, université du 7 novembre à Carthage, faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis, 2004-2005.   

  رياض الجمل: " استقاللية القضاء اليوم" .مقال سابق الذكر ص 8.130 
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على" يتمتع القاضي  2014من دستور  104حيث ينّص الفصل  ,عندما تكون التهم كيدية

 انة جزائية وال يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه..."بحص

إيقافه مادام   وجب اإلشارة هنا إلى أّن الحصانة الجزائية ال تعني عدم جواز تتبع القاضي أو

يتمتع بصفته كقاض. و إنما يكمن الغرض من إرسائها في عدم جواز إعمال هذا التتبع قبل 

غير أنّه يجوز إيقافه عند  ,لقضاء الراجع إليه بالنظررفع الحصانة الجزائية من قبل مجلس ا

التلبس بجريمة وفي هذه الصورة يقع إعالم مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر وذلك طبقا 

 .2014من دستور  104للفصل 

في نفس السياق وفي إطار القانون المقارن على سبيل المثال القانون الفرنسي يتمتع مبدأ 

كما أنّه يوجد فقه قضاء   1بأهميّة كبيرة حيث يعّد من المبادئ العامة للقانونحياد القاضي 

ثري لمجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بحماية هذا المبدأ ويمكن أن نتبيّن ذلك من خالل 

 عّدة قرارات.

يمكن في هذا اإلطار ذكر بعض الواجبات المفروضة على المحاكم اإلدارية الفرنسية والتي 

 على مخالفتها بطالن قراراتها.يترتب 

يجب على سبيل المثال أن تتألف من أشخاص لديهم الصفة للبت في النزاع وأن يتوفر 

 .2النصاب أو العدد الكافي القانوني النعقاد الجلسة

 .3كل حكم يجب أن يذكر فيه أسماء القضاة الذين بتوا في النزاع -

جلسة عند انتصابها للنظر صاحب القرار ليس له الحق في أن يكون عضو في ال -

 .4في دعوى مرفوعة ضّد قراره

                                                           
1incipe général du droit, valable aussi bien pour les Il est acquis aujourd’hui que l’impartialité est un pr « 

juridictions administratives que pour les organismes administratifs », 
Bernard QUIRINY : « Actualité du principe général d’impartialité administrative », Revue du Droit public N°2-
2006 p 377. 

2.,21 mars 1947, Drouard, Leb, p 119 : CE Sect lée 16 décembre 1955, Dame Bourokba, Leb p 590CE Assemb  
3.CE Assemblée 23 janvier 1948 Bech ,leb.p 33  

4 CE : sect ,2 mars 1973, DLLE.Arbousset.leb p.190 : v. cependant contra un arrêt contesté CE sect. 25 janvier 
1980,Gadiaga,leb.p 44. 
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من خالل ما تقدم نتبيّن أن التزام القاضي بالحياد والنزاهة مسألة جوهرية وشرط رئيسي 

ليكون عادال في إصدار أحكامه تجاه أطراف النزاع لكن لتحقيق ذلك هذا الشرط بمفرده يعّد 

 ة وهو شرط الكفاءة )ب(.غير كافي إن لم يقترن بشرط آخر ال يقل أهميّ 

 شرط الكفاءة:  -ب

يمكن أن يلتزم القاضي بالحياد والنزاهة ولكن مع ذلك يبقى األمر غير كافي ليقوم بوظيفته 

 على أكمل وجه إن لم يتميّز بالكفاءة.

من هنا نتبيّن أهميّة شرط الكفاءة كمعيار من المعايير الدولية الستقالل القضاء حيث تشير 

لمتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية أنّه ينبغي أن تستند آليات مبادئ األمم ا

وهنا وجب  1التعيين على النزاهة والكفاءة وتشمل ضمانات تمنع التعيين لغايات غير سليمة

 .2أن تمنع إجراءات التعيين التمييز

 ءة..."على "يشترط في القاضي الكفا 2014من دستور  103تماشيا مع ذلك ينّص الفصل 

في هذا السياق هناك من يرى أّن المناظرة هي أفضل طريقة النتداب القضاة باعتبار أنّها 

تضمن المساواة بين الجميع والحياد عند االختيار كما تضمن ديمومة العمل القضائي وجودة 

سنة في  22خدماته، مع مناداة البعض اآلخر بالترفيع في السن الدنيا لالنتداب )حاليا 

 ون التونسي( بما يضمن استقاللية القاضي عند اكتمال نموه العقلي.القان

بأّن المناظرة هّي أفضل وسيلة  (Charlotte Caubel)في هذا اإلطار تقول المؤلفة 

 .3لضمان قضاء ذو جودة عالية خاصة أنّها تمثل عامل لالستقرار

                                                           
  مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية الفقرات 1.21-19 

 2  بيان بكين بشأن مبادئ استقالل السلطة القضائية في المنطقة القانونية األسيوية الفقرة 13.
ضاء الصادرة عن رابطة الكومنويلث في ال تيمر هاوس المبدأ المبادئ  التوجيهية لرابطة الكومنويلث بشأن السيادة البرلمانية واستقالل الق -   

(1)(II) 
3 « Le concours est le gage d’une justice de meilleure qualité et surtout un facteur de stabilité », 
Charlotte CAUBEL : « le statut constitutionnel du juge judiciaire », Mémoire pour le DEA de droit public interne 
soutenu en septembre 1996, université Panthéon-Assas (Paris II) p 89 et 108. 
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تداب المباشر وبدون وجب اإلشارة هنا إلى أّن المناظرة كطريقة انتداب تتعارض مع االن

مناظرة لبعض األشخاص وبالرغم من ذلك فقد وقع اعتماد هذه الطريقة خاصة بالنسبة 

 للوظائف القضائية السامية وحتى لبعض الرتب األخرى.

 14المؤرخ في  1967لسنة  29من القانون عدد  32فعلى سبيل المثال ينّص الفصل 

األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة المتعلق بنظام القضاء والمجلس  1967جويلية 

 على: " يمكن أن يعيّن في رتب السلك العدلي وبدون مناظرة.

األساتذة المكلفون بالتدريس بكلية الحقوق والعلوم االقتصادية والمدرسة العليا  -

 .1للحقوق

المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على األقل بما في  -

 التربص.ذلك مدة 

 وتضبط بقرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل.

المتمعن في هذا المثال يالحظ أّن هذه الطريقة في االنتداب لها انعكاسات مباشرة على 

استقاللية القضاة إذ تسمح لبعض األشخاص بااللتحاق بالقضاء بمجرد رغبة صادرة من 

واضحة تتعلق بالكفاءة وااللتزام بالحياد السلطة التنفيذية وبدون تحديد معايير أو حدود 

 والنزاهة.

واألمر هنا ينطبق حتى على التعيين في الرتب العليا بدون مناظرة بالنسبة لألساتذة 

والمحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة عشر سنوات بما في ذلك مدة التربص بينما 

 .2ثير حتى يصل الرتب العليايحتاج القاضي الذي انتدب تبعا لمناظرة إلى فترة أطول بك

وهو ما يغذّي الشبهات بخصوص الروابط القائمة بين السلطة التنفيذية والقاضي المعيّن وما 

 .3زاد الطين بلّة غياب أي دور للمجلس األعلى للقضاء في هذا المجال

                                                           
  تم إلغاء هذه المدرسة1 

  .35ص  ,مقال سابق الذكر ,عبد هللا الهاللي: "استقالل القضاء بين األلم... واألمل"  2 
  .109سابق الذكر ص مقال  ,رياض الجمل:" استقاللية القضاء اليوم "  3
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داب في التشريع الفرنسي على سبيل المثال التجاء السلطة التنفيذية إلى هذا النوع من االنت

 . 1مشروط بموافقة المجلس األعلى للقضاء

لكن الحل األمثل في هذا اإلطار يتمثل في التخلي عن هذه الطريقة في االنتداب لتفادي 

استغاللها من قبل السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء والسيطرة عليه بانتداب قضاة على 

الكفاءة. باعتبار أّن مسألة تسمية  وليس على أساس 2أساس والءات للسلطة السياسية القائمة

القاضي يجب أن تنطوي على تكريس " للشفافية المبنية على الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ 

الفرص ال على أساس الوالء الحزبي أو اإلداري فحين يشعر القاضي أنّه مدين لشخص 

استقالليته  معيّن أو جهة محددة على صعيد التعيين يتكون لديه إحساس بالتبعيّة فيفقد

المطلوبة في القيام بمسؤوليته وقد تتدخل الجهة التي تولت أمر تعيينه لتضغط عليه لتوجيه 

 .3حكمه في االتجاه الذي يتوافق مع مصالحها

وجب اإلشارة هنا إلى أنّه وفي إطار النقاش داخل اللجنة التأسيسية حول مشروع باب 

ضي يتضمن أيضا معنى الحياد الحزبي وهناك السلطة القضائية هناك من اعتبر أن حياد القا

من ذهب إلى حّد ضرورة دسترة منع القضاة من االنخراط في األحزاب السياسية بل وذهب 

. كما تجدر اإلشارة في نفس 4البعض إلى ضرورة التنصيص على تجريم تحّزب القاضي

ونس الحظت السياق إلى أّن جمعية القضاة التونسيين خالل تطرقها لوضع القضاء في ت

غياب استقاللية السلطة القضائية لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي عبر التعيين في 

الوظائف السامية بناء على الوالء وغياب معايير النزاهة والكفاءة وهو ما أدى إلى إرباك 

منتها حيث أشارت في هذا الصدد إلى القيّم التي تض ,القطاع وإخضاعه لإلمالءات السياسيّة

حيث نّصت على ما يلي" إّن  2011نوفمبر  26-25"مبادئ بنغالور" للسلوك القضائي في 

االستقالل القضائي شرط مسبق بحكم القانون و ضمانة أساسية  لمحاكمة عادلة لذلك على 

                                                           
1», op.cit p.27 les garanties  de l’indépendance des magistrats : « Ibtissem ABDELLATIF  

  .109ص ,مقال سابق الذكر , رياض الجمل:" استقاللية القضاء اليوم"  2
 " ضمانات استقالل العدالة في األنظمة السياسية المعاصرة" )مقال منشور في موقع : : إمحمد المالكي 3

http:// www.altasamoh.net/article.asp? Id 533. 
 77من  15ب السلطة القضائية التقرير األصلي صفحة تقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري حول مشروع با 4

 www.anc.tn. 2012نوفمبر 

http://www.altasamoh.net/article.asp
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القاضي أن يدعم ويكون مثال أعلى لالستقالل القضائي في كل من ناحيته الفردية 

 ". 1واءوالمؤسساتية على حّد س

من خالل ما تقّدم نتبيّن أهّمية شرط الكفاءة كمعيار من المعايير الدوليّة الستقالل القضاء 

يؤّصل ثقافة الجدارة واإلنصاف والموضوعيّة لدى القاضي مهما كان تموقعه كقاضي 

يفصل في النّزاعات أو كعضو في المجلس األعلى للقضاء وهو ما من شأنه أن يوفّر مناخ 

ليّة ويدّعم المكتسبات التنظيميّة للهيكلة القضائيّة في الّدولة، ذلك أّن القاضي يمكن االستقال

 أن يكون مستقال هيكليا ولكنّه مجلبة للنّقد والشبهات وظيفيا.

" "ال يجب Robert Badinterوفي هذا الخصوص، يقول وزير العدل الفرنسي الّسابق "

( والموضوعيّة Statutكلة التنظيميّة والوظيفيّة )الخلط بين االستقالليّة التي تنبع من الهي

 .2التي تنبع من األخالق والفضيلة

ويمكن أن تتجّسد هذه المعادلة من جهة أولى عبر وظيفته القضائيّة الّصرفة وذلك بالعمل 

، وال يمكن أن 3على استيعاب واحترام المنظومة الدستوريّة والقانونيّة والترتيبيّة في الّدولة

لك إالّ بالعمل على الّرسكلة الذاتيّة للقاضي في مستوى معارفه القانونيّة وغير يأتي ذ

القانونيّة ألّن الوظيفة القضائيّة تجمع بصفة عاّمة بين متطلّبات معرفة القانون وإتقان فن 

 .4التأويل والتفسير

اس على لكّن تحقيق ذلك يتطلّب أّوال إيجاد طريقة مثلى النتداب القضاة مبنيّة في األس

الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص طبقا للمعايير الدوليّة حيث يوصي في هذا اإلطار 

المقّرر الخاص لدى األمم المتّحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين باعتماد نموذج 

المجلس القضائي بما أّن تأسيس هيئة مستقلّة شركاتيّة تداوليّة يقّدم أكبر الضمانات الستقالل 

                                                           
، سبتمبر 141 /140أحمد براهمي: " استقالل القضاء التونسي في إطار اإلصالح الدستوري والمعايير الدولية"، مجلة األخبار القانونية عدد   1

 43. ص 2012
2 « Il ne faut pas confondre l’indépendance qui est un statut avec l’objectivité qui est une vertu », in journal le 
monde du 29 octobre 1997. 

حسب األستاذ محمد الشرفي : يمكن للقاضي وفي كنف االستقالليّة، أن يحكم بما يتعارض ومبادئ حقوق اإلنسان واألفكار العصريّة، تراجع   3

 .6، ص. 1987جانفي  30الجمعة  ،382مقالته في صحيفة الّرأي عدد 
4 P. Bourtez : « Entre la puissance de la loi et l’art de l’interprétation : l’énigmatique légitimité du juge », in les 
juges, Revue pouvoir n°74, 1995, pp. 71 – 81. 
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، أّما فيما يتعلّق بمسألة تعيين رئيس القضاة، فيوصي التقرير الّسنوي للعام 1ليّة االنتدابعم

الّصادر عن المقّرر الخاص أن يقوم قضاة أّي محكمة معيّنة بتعيين رئيس المحكمة  2009

 .2الخاص بهم

يّة والتي من شأنها تدعيم االستقالل 2014من بين الضمانات أيضا التي نّص عليها دستور 

دسترة مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة الوظيفيّة للقاضي اإلداري عند أدائه لمهامه، 

 )الفقرة الثانية(.

 : دسترة مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة الثانيةالفقرة 

بها سواء في القانون  إلى القيمة القانونيّة التي يحض تقتضي التطّرقدراسة هذا المبدأ 

 الّداخلي أو القانون المقارن )أ( وكذلك تحديد مفهومه )ب(.

 :  القيمة القانونيّة للمبدأ -أ

على إحدى أهّم  2014ديد لسنة ، نّص الّدستور الج1959لسنة مقارنة بالّدستور الّسابق 

أن يباشر مانات التي تكفل للقاضي استقالله الوظيفي، ذلك أّن هذا األخير ال يمكن الض

وظيفته وهاجس الخوف من أن يعزل أو ينقل في أّي وقت يالحقه، ولعّل أهّمية هذا الّضمان 

ينّص على مبدأ عدم قابليّة القاضي  2014وتأثيره على سير العدالة هو الذي جعل دستور 

 .1073للعزل أو النّقلة ضمن الفصل 

التحاقا بركب عّدة دول كّرست هذا يعّد في الحقيقة  2014دسترة هذا المبدأ ضمن دستور   

، واحتراما للمعايير الدوليّة الستقالل القضاء حيث تّم إقرار مبدأ عدم 4المبدأ ضمن دساتيرها

 قابليّة القاضي للنّقلة أو العزل في عّدة نصوص دوليّة مثل : 

                                                           
 .28 – 25، الفقرات 2009آذار/مارس  A/HRC ،24/41/11، 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   1
 .50 – 48، الفقرات 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   2
ط ينّص على : "أنّه ال ينقل القاضي دون رضاه، وال يعزل، كما ال يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه أو تسلي 2014من دستور  107الفصل   3

 عقوبة تأديبيّة عليه إالّ في الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس األعلى للقضاء".
 مثل إيطاليا، ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا.... أنظر :  4
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من اإلعالن العالمي للقاضي الواقع تبنّيه من قبل االتّحاد العالمي  8الفصل  -

 ة،للقضا

من اإلعالن العالمي حول استقالل القضاء الواقع تبنّيه  19و 18الفصلين  -

القضاء المنعقد بمونتلاير )كيباك باإلجماع من قبل المؤتمر الّدولي حول استقالل 

 .19831جوان  10كندا( يوم  –

من المبادئ األساسيّة المتعلّقة باستقالل القضاء الواقع تبنّيها من  12المبدأ عدد  -

المؤّرخ في  32/40الجلسة العاّمة لألمم المتّحدة بموجب القرارين األّول عدد قبل 

 .19852ديسمبر  13المؤّرخ في  46/40والثاني عدد  1985نوفمبر  29

القاضي للعزل أو النّقلة يعكس هذا التعّدد في النّصوص الدوليّة المكّرسة لمبدأ عدم قابليّة 

ره يمثل ضرورة تحتّمها حماية القضاة من الّضغوطات األهّمية الكبرى لهذا المبدأ باعتبا

كضمانة أساسيّة وهاّمة الستقالل القضاء وضمان حسن سيره،  3والعقوبات التأديبيّة المقنعة

، مع 4فهو يعتبر مبدأ أساسي في جميع الّدول الّديمقراطيّة ويُعّد أساس استقالل القضاء

 ى.اختالف في قيمته القانونيّة من دولة إلى أخر

لهذا المبدأ الذي ينسحب على قضاة المحاكم  2014فعلى سبيل المثال وبتكريس دستور 

اإلداريّة باعتبار إدراج القضاء اإلداري صلب باب الّسلطة القضائيّة وتأسيس الّدستور 

، حيث أّن الّدستور الجديد لمحاكم إداريّة في الجهات، أصبحت تونس متقّدمة على فرنسا

بالنسبة لقضاة المحاكم اإلدارية بل تكفل بذلك المشّرع  على هذا المبدأالفرنسي لم ينّص 

الذي ينص "  1986جانفي  6المؤرخ في  86-14الفصل األول من القانون عدد  بمقتضى

نا كقضاة أن يتلقوا دون موافقتهم تعييال يمكن ألعضاء المحاكم اإلدارية عند أدائهم لمهامهم 

 ترقية".جديدا حتى لو كان ذلك في شكل 

                                                                                                                                                                                     
Ibtissem Abdellatif, « Les garanties de l’indépendance des magistrats », Mémoire en vue de l’obtention du 
mastère en droit public et financier, faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, Année universitaire 
2006-2007, p. 41. 
1 Le même ouvrage, p. 42. 
2 Ibtissem Abdellatif, ouvrage précité, p. 42. 
3 Wassim Dhouib, « l’indépendance de la justice », op. cit. p. 11. 

 .114"استقالليّة القضاء اليوم"، مقال سابق الذّكر، ص. ; رياض الجمل  4
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وتجدر اإلشارة هنا أنهم ال يتمتعون بمثل هذا المبدأ إالّ عند ممارستهم لمهامهم القضائية، 

 .1بحيث ال ينطبق عليهم عند قيامهم بالمهام ذات الصبغة اإلدارية

جدل فقهي كبير في فرنسا حول سحب صفة القاضي على مستشاري  في هذا اإلطار ثار

من عدمه نظرا العتبارهم لمدة ليست بالقصيرة خاضعين  مجلس الدولة ومحاكمها اإلدارية

فعلى سبيل بالمثال تساؤل األستاذ "كودال" على أّن مبدأ  ,للنظام األساسي للوظيفة العمومية

استقاللية األقضية المنصوص عليه صراحة من قبل المجلس الدستوري والمتعلق بالمحاكم 

بالصفة الكاملة للقاضي وما ينجر عن ذلك  ألعضائهم االعترافال  ه أويترتب عن اإلدارية

أنّه ليكون أعضاء المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية لالستئناف قضاة  واعتبر 2من تبعات

بأتم معنى الكلمة وجب تجاوز فقه قضاء راسخ من قبل مجلس الدولة الذي رفض تطبيق 

يق نظام الضمانات من الدستور المتعلق بالقضاة مخيرا في عدة حاالت تطب 34الفصل 

مقدم  20094. هذا الجدل الفقهي الكبير نتج عنه مشروع قانون في سنة 3المرتبط بالموظفين

 2009فيفري  17للمجلس األعلى للمحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية لالستئناف بتاريخ 

من مجلة القضاء اإلداري بأحكام تنص  1-231يتمحور حول تعويض فصل القانون 

وجب , قضاة ى أّن أعضاء المحاكم اإلدارية والمحاكم اإلدارية لالستئناف همصراحة عل

تمييزهم بنظام مستقل عن ماهو متداول في نظام الوظيفة العمومية وذلك بهدف تكريس 

لمقارن دائما وفي عالقة بالقيمة القانونية في إطار القانون ا ,فعلى لمبدأ استقاللية القضاء

لمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أو النقلة نتبيّن أن دول أخرى تبنت ازدواجية القضاء مثل 

لبنان لم تنص صراحة على هذا المبدأ ضمن دساتيرها وإنما اكتفت بالتنصيص عليه صلب 

في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ففي لبنان على سبيل المثال نص المشّرع اللبناني ,قوانين 

ارية المعدلة لمجلس شوري الدولة والمحاكم اإلدالجديدة من المرسوم اإلشتراعي المنظم 

على استقالل أعضاء مجلس شوري الدولة والمحاكم  2000لسنة  227بالقانون رقم 

                                                           
1 Chiaverni (ph) et Mardesson (D) : « tribunaux administratifs et cours administratives d’appel », L.G.D.J paris 
1996, p. 37. 
2 S.Caudal : « un statut de fonctionnaire ou de magistrats », JCPA, 25 juillet 2005 n° 30-34, p 1245 

3C.E 30 juin 1978, Richard DA 1978 n° 278 C.E.5 novembre 2003, syndicat de la juridiction administrative,  
Balbin, AJDA 2003, p 2119. 
4 Pour un aperçu des grandes lignes de cette réforme, S, Brondel, « Avant-projets de réforme du code de justice 
administrative » A.J.D.A ,16 février 2009, p 228. 
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أو اتخاذ أي  اإلدارية بقوله إنهم "مستقلون في إجراء وظائفهم وال يجوز نقلهم أو فصلهم

تدبير من شأنه المساس بأوضاعهم المسلكية إالّ ضمن حدود هذا القانون" هذا من ناحية كما 

مجلس شوري الدولة إالّ قرر المشّرع من ناحية أخرى عدم توقيع أي عقوبة على أعضاء 

ع تخاذه بعد إتباع جميابالطريق التأديبي الذي حدّده أي بواسطة قرار من مجلس التأديب يتم 

والضمانات التي قررها في قانون المجلس من تحقيق ودفاع وإطالع على ما  اإلجراءات

 تهام.اوجه للعضو من 

وبطبيعة الحال فإّن الضمانة السابقة تتضمن عدم إجازة فصل القضاة اإلداريين من وظائفهم 

محال إلى بغير الطريق التأديبي، ألّن العقوبات التي حددها المشّرع للتوقيع على العضو ال

 .1المجلس التأديبي تشمل عقوبتي الصرف من الخدمة والعزل

في نفس اإلطار وعلى خالف لبنان يتمتع مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أو النقلة بقيمة 

دستورية في المغرب حيث نصت عليه كافة الدساتير التي عرفها المغرب من بينها الدستور 

أّن قضاة األحكام ال ينقلون وال يعزلون إال بمقتضى منه " على  85الحالي إذ ينص الفصل 

 .2"القانون

من خالل ما تقدم نتبيّن أّن التنصيص على مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أو النقلة في عّدة 

الوظيفي  لالستقاللدساتير وقوانين يعكس األهميّة الكبرى لهذا المبدأ كضمانه أساسية 

 من خالل دراسة مفهومه.للقاضي أهميّة يمكن أن نتبينها 

 :مفهوم المبدأ  -ب

القضاة حيث يعني هذا  الستقالليةيعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أو النقلة ضمانة 

إلجراء فردي متخذ في شأنه من قبل الحكومة  أّن القاضي ال يمكن أن يكون موضوعاالمبدأ 

سواء كان ذلك في شكل )عزل، إعفاء، نقلة، إحالة على التقاعد اإلجباري...( خارج 

أهمية هذا المبدأ تتجسد من خالل ضمان  ,الحاالت والشروط المنصوص عليها في القانون

                                                           
 .21سابق الذكر ص مقال," مدى استقالل القضاء في لبنان" : عبد الغني بسيوني عبد ّللاّ   1
 .13ص  2000سبتمبر  -أوت 33المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد ,ل القضاء في المغرب"" تأمالت حول استقال: محمد عياط  2
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خاصة  1طات السلطةحسن سير القضاء باعتبار أّن في غيابه يفقد القاضي هيبته تجاه ضغو

الحكومة حيث اعتبر األستاذ حافظ بن صالح أّن هذا المبدأ يحّد بصورة فعلية من سلط 

في تعريف آخر للمبدأ، مبدأ عدم قابلية  2الحكومة، غير أّن األمر ينطبق على المشّرع

القاضي للعزل أو النقلة يعني بأّن القاضي ال يمكن أن يعزل من مهامه أو يكون موضوع 

 .3لة، حتى لو كان ذلك في شكل ترقية بدون رضاه المسبقلنق

ة عن عدم تنصيص الدستور السابق بأن اإلشكاليات المترت قايتجدر اإلشارة في هذا الس

طرح في عالقة بالقضاة اإلداريين باعتبار تخاصة فيما يتعلق بالنقلة لم تكن  أعلى هذا المبد

ة وهو ما دفع ببعض الفقهاء إلى القول بأّن وجود محكمة إدارية وحيدة متمركزة في العاصم

قضاة المحكمة اإلدارية باستقاللية نسبية تجاه هذه الوضعية كانت سببا رئيسيا في تمتع 

لمحاكم  2014أّما اليوم وبعد تأسيس دستور  ,السلطة التنفيذية مقارنة بالقضاة العدليين

سبة لجميع القضاة يعّد أمر إيجابي إدارية في الجهات فإّن تكريس الدستور لهذا المبدأ بالن

عن عدم تنصيص الّدستور الّسابق  ة مع المخلّفات السلبيّة التي ترتّبتخاصّ  يّدعم استقالليتهم

على هذا المبدأ، فقد أّكد جميع أعضاء اللّجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي  1959لسنة 

يّة والمتدّخلون الذين تّم واإلداري والمالي والّدستوري حول مشروع باب الّسلطة القضائ

االستماع إليهم على هذا المبدأ وعدم تضّمنه في الّدستور القديم مستحضرين ممارسات نظام 

إّما في شكل عقوبة أو على القاضي االستبداد الذي كان يستعمل العزل والنّقل كأداة للتّأثير 

، وذلك راجع إلى التعامل مع القضاء كمرفق خاضع للّسلطة التنفيذيّة وليس كسلطة 4مكافأة

مستقلّة، إذ وقع توظيفه لخدمة مآرب الّسلطة السياسيّة من خالل تدّخل للّسلطة التنفيذيّة في 

                                                           
1 « Dire d’un juge qu’il est inamovible signifie qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure individuelle quelconque 
prise à son encontre par le gouvernement (révocation, suspension, déplacement, mis à la retraite prématurée) 
en dehors des cas et conditions prévus par la loi ,on mesure aisément toute l’importance d’un tel principe qui 
est une garantie de bonne justice… le juge perdait en effet sa sérénité si en butte aux pressions du pouvoir, il 
devrait constamment redouter une mesure de déplacement, de suspension ou de révocation » Perrot (R) : 
« Institutions judicaires », paris Montchrestien, 9éme éd, 2000 p 293. 

2.», op.cit p 215 La justice administrative au Maghreb : « Ben Salah (H)  
3le statut des magistrats  , Rapport général présenté par la présidence thaïlandaise « congrès de l’AIHJA éme9 

administratifs » Bangkok, le 24 novembre 2007 p 22 « le principe d’inamovibilité, qui signifie concrètement que 
le magistrat ne peut pas être déchargé de ses fonctions et qu’il ne peut faire l’objet d’une mutation, même 
pour un poste plus avantageux sans son consentement préalable ». 

، 77من  16يّة، التقرير األصلي، ص. تقرير اللّجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي واإلداري والمالي والّدستوري حول مشروع باب الّسلطة القضائ  4

 .www.anc.tn. 2012نوفمبر 
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شؤون الّسلطة القضائيّة وهو ما أفرغ مبدأ الفصل بين الّسلط كمبدأ دستوري من محتواه 

آنذاك كان يترأّس المجلس األعلى للقضاء، وبالتّالي كان  ئيس الّسلطة التنفيذيّةباعتبار أّن ر

كّل من يعارض أوامر الّسلطة السياسيّة من القضاة يتّم التعّسف عليهم بنقلهم إجباريا أو 

 ه".بالقضاء وهي "تسييس عزلهم وهو ما كّرس معضلة كبيرة لطالما ارتبطت

شارة إلى أّن عدم العزل والنّقلة بالنّسبة للقضاة ال يعني يجب اإلغير أنّه في ذات اإلطار 

ا لن يعاقبوا ويكتب لهم البقاء أّن القضاة مهما أخطئوا أو أساؤو بأّي حال من األحوال

سيكّرس عدم خضوع  باعتبار أّن حدوث ذلك، 1واالستمراريّة في عملهم دون مساءلة

أن يكون الكّل خاضع للقانون إذ أّن  في حين أّن دولة القانون تقتضي , القاضي للقانون

شعور القاضي بعدم إمكانيّة معاقبته يمكن أن يكون مدخل للفساد بشتّى أشكاله خاّصة تلقّي 

الّرشوة كهاجس لطالما ارتبط بالقضاء، لذلك فالحصانة الكلّية من العقاب ال يمكن أن تكون 

 إالّ مدخل للفساد.

قابليّة للعزل ال يفيد بقاء القاضي غير قابل للعزل من هذا المنطلق والتصّور مبدأ عدم ال

تجاوزات غير  أوطوال حياته أو أن يظّل محتفظا بمنصبه مهما صدرت منه من تصّرفات 

مقبولة، وإنّما يقتضي أن ال يقع توقيف القاضي عن عمله سواء بصفة وقتيّة أو نهائيّة إالّ في 

التي ضبطها القانون، بحيث ال يمكن أن  التي تقتضي ذلك أو بالّطرق واألساليب األحوال

، كما أّن مبدأ عدم 2يقع عزل القاضي أو إيقافه عن مهامه بإرادة الّسلطة التنفيذيّة وحدها

القابليّة للنّقلة ال يفيد بقاء القاضي بمنصبه واحتفاظه به وكأنّه حّق مكتسب، ولكنّه يقضي 

س الّسهولة المعتمدة بالنّسبة لنقلة الموّظف، على األقّل بأنّه ال يمكن أن تقع نقلة القاضي بنف

إذ يجب إحاطة نقلة القاضي بجملة من اإلجراءات الحمائيّة وذلك تجنّبا ألّي تعّسف محتمل 

 .3ال تراعى فيه مقتضيات القواعد القانونيّة

نّقلة من خالل ما تقّدم نتبيّن األهّمية التي تكتسيها دسترة مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو ال

أهّمية ال يمكن أن تتجّسد كضمانة رئيسيّة لالستقالل الوظيفي للقاضي تجاه الّسلطة التنفيذيّة، 

                                                           
 .117"األسس الدستوريّة للقضاء اإلداري"، مرجع سابق الذّكر، ص.  : عالء الّدين الشعباني  1

2 Ben Salah (H.) : « La justice administrative au Maghreb », thèse précitée, p. 215. 
3 Perrot (R.), « Institutions judiciaires », 7ème éd., Montchrestien, 1995, p. 343. 
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مع  في الّدستور وصياغة قوانين تتالءم على أرض الواقع إالّ من منطلق تطبيق ما ورد

 روح المبادئ التي أقّرها وبلورها هذا األخير.

من شأنها تدعيم االستقالل الوظيفي للقاضي عند من بين الضمانات الوظيفيّة األخرى التي 

االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل األحكام القضائيّة )الفقرة  2014أدائه لمهامه تحجير دستور 

 (.لثةالثا

 األحكام القضائيّة تنفيذ االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل 2014: تحجير دستور  الثالثةالفقرة 

بمقتضى األحكام ووفق ما يقتضيه القانون الوظيفة  تعتبر مهّمة الفصل في النّزاعات

األصليّة لكّل جهاز قضائي أيّا كانت طبيعته، ويمثّل صدور الحكم القضائي في المنازعة 

المطروحة أمام القضاء فاتحة الحماية القانونيّة للحّق المتنازع فيه، وأساسها القانوني 

 ومنطلقها على أرض الواقع.

ز القانوني ال تتّم وال تكتمل بمجّرد صدور الحكم القضائي، بل تتطلّب إالّ أّن حماية المرك

 .1اتّخاذ الوسائل الماديّة إلعادة مطابقة المركز الواقعي للمركز القانوني النّموذجي

من هنا نتبيّن أّن تنفيذ الحكم ال يمثّل مجّرد مرحلة نهائيّة من مراحل النّزاع، بل يمثّل الّروح 

 .2الحكم وتخرجه من مجال اإلقرار النّظري إلى مجال التكريس العملي التي تبعث في نصّ 

ويمثّل التنفيذ عمليّة يتجّسد من خاللها جوهر القضاء وذلك بضمان حماية ناجعة للحقوق 

 المتنازع فيها، وهو ما يكفل للمتقاضي تحصيل حقوقه بصورة ملموسة. 

لمقّوماتها، وتأكيدا لهيبة القضاء ومصداقيته  كما أّن التنفيذ يمثّل دعامة لدولة القانون وصيانة

وضمانا لثقة المتقاضين في المؤّسسة القضائيّة، والتنفيذ لغة يعني إتمام الشيء والخالص 

، وهو ما يفيد تحقيق الشيء، وإخراجه من حيّز الفكر إلى مجال الواقع. في حين أّن 3منه

                                                           
 .7، ص. 1993"اإلشكال التنفيذي"، مجلّة القضاء والتشريع، ديسمبر  : عمر الشتوي  1
 .61، ص. 1993"حول التنفيذ"، مجلّة القضاء والتشريع، أكتوبر  : حياة اليعقوبي  2
 .229، ص. 1997"لسان العرب"، المجلّد الّسادس، دار صادر بيروت، الّطبعة األولى،  : ابن منظور  3
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باالعتماد على أسباب وأسانيد قانونيّة الحكم يعّرف بكونه "الحّل الذي ينتهي إليه القاضي 

 . 1يراها صحيحة في نزاع مطروح أمامه وفق القانون المنّظم لذلك

وينطبق هذا التعريف على جميع األحكام والقرارات القضائيّة سواء كانت صادرة عن 

. من منطلق هذا التعريف نتبيّن اإلداريلي أو صادرة عن القضاء محاكم القضاء العد

الكبرى لتنفيذ األحكام القضائيّة كشرط أساسي إلرساء دولة القانون والمؤّسسات،  األهّمية

 باعتبار أنّه في الواقع ال قيمة للقانون بدون تنفيذ وال قيمة ألحكام القضاء بدون تنفيذها.

وال قيمة لمبدأ الشرعيّة في الّدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام القضاء وضرورة 

كامه وإالّ فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي اإلداري في إيجاد الحلول النّاجعة تنفيذ أح

بما يتالءم وصون الحقوق والحّريات والمشروعيّة إذا كانت أحكامه مصيرها الموت، فما 

لالجتهاد القضائي  فع دعواه لدى القضاء اإلداري ليس اغناءيطمح إليه كّل متقاضي من ر

ة، بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف في الماّدة اإلداريّ 

 اإلدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه.

إذ أّن عدم التنفيذ يضرب في الّصميم حرمة وهيبة القضاء، ويزرع الشّك حول فاعليّة 

مطعون عدم مشروعيّة القرارات اإلداريّة الوجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة 

فيها أو الحكم بالتعويض، إّن ذلك يتعارض مع اآلمال المعقودة على هذه المحاكم في بناء 

صرح دولة الحّق والقانون، فبدون تنفيذ تصير األحكام عديمة الجدوى والفعاليّة ويفقد النّاس 

 .2ثقتهم في القضاء ويدّب اليأس في نفوسهم وينعدم األمن واالستقرار

ط إشكاليّة تنفيذ األحكام الّصادرة عن القضاء اإلداري عادة بغياب ترتبوفي الحقيقة، 

استقالليّة فعليّة لهذا األخير عن الّسلطة التنفيذيّة وتحديدا اإلدارة نتيجة لغياب ضمانات 

قانونيّة فعليّة تنطلق من الّدستور بما يتضّمنه من أحكام تعتلي الهرم القانوني، يتمّكن 

 ي من إجبار اإلدارة على التنفيذ في صورة االمتناع أو التعطيل.بمقتضاها القاضي اإلدار

                                                           
، 1986"تنفيذ الحكم اإلداري الّصادر ضّد اإلدارة"، مذّكرة لنيل شهادة الماجستير بحث في اإلدارة والماليّة العاّمة، الجزائر : إبراهيم أبو فائدة،  1

 .16ص. 
يديّة والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ األحكام اإلداريّة الّصادرة ضّدها"، المجّلة المغربيّة لإلدارة "الغرامة التهد : محمد قصري  2

 .11، ص. 2000أكتوبر  –، سبتمبر 34المحلّية والتنمية، عدد 



 2014القضاء اإلداري من خالل دستور 
 

 
188 

لذلك ومن هذا المنطلق، يعتبر تنفيذ األحكام مؤشرا هاما من المؤّشرات الّدالّة على استقالل 

القضاء من عدمه ضرورة أنّه ال يكفي القول بعدم خضوع القاضي ألّي تأثيرات من أّي 

نفيذيّة عند بتّه في المنازعة وإصداره قراره الحاسم فيها جهة كانت وباألخّص من الّسلطة الت

ّشيء حتّم على اإلدارة احترام حّجية اللمحتّى نقّر بوجود قضاء مستقّل، وإنّما يكون من ا

حتّى ال يتّخذ تدّخلها في القضاء شكال  1المقضي فيه وتنفيذ األحكام ولو بالجبر واإلكراه

متخفّيا إن صّحت العبارة ليقول لسان حالها للقاضي "أحكم كما شئت وسأنفّذ إن شئت ومتى 

 شئت وكيفما أشاء". 

 :  2" في هذا اإلطارPierre Delvolvéيقول الفقيه 

الّصادر بتاريخ  45574/99كما أقّرت المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان في قرارها عدد 

، على سبيل الذّكر، أّن تنفيذ الحكم القضائي يجب أن يعتبر جزءا ال يتجّزأ 2002جوان  18

 .3من الّدعوى القضائيّة

في القانون التّونسي إشكاليّة تنفيذ األحكام الّصادرة عن القضاء كانت تطرح بقّوة نتيجة 

الّسابق على  1959ّص دستور لغياب ضمانات قانونيّة ابتداء من الّدستور، حيث لم ين

بالتنصيص على أنّه "تصدر  تحجير تنفيذ أو تعطيل األحكام الّصادرة عن القضاء، إذ اكتفى

الذي  2014، وذلك على خالف دستور 4األحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة"

نتيجة لدراسة  وقد كان ذلك 5األحكام الّصادرة عن القضاء حّجر االمتناع أو تعطيل تنفيذ

عميقة قامت بها اللّجنة المكلّفة بصياغة األحكام المتعلّقة بباب الّسلطة القضائيّة حيث 

اعتبرت أّن نجاعة القضاء هي مفتاح العدالة، وعالجت الموضوع من زاويتين : أّولهما 

                                                           
، ص. 1995سلة مواضيع الّساعة، دار الّنشر المغربيّة، "اإلدارة وتنفيذ األحكام"، منشورات المجّلة المغربيّة المحلّية للتنمية، سل : إبراهيم زعيم  1

95. 
2 « Depuis longtemps, il a été démontré que, quels que soient les perfectionnements du contrôle juridictionnel 
de l’administration, son efficacité se heurte aux difficultés de mettre en œuvre la chose jugée », Pierre 
Delvolvé : « L’exécution des décisions de justice contre l’administration », E.D.C.E, 1983-1984, numéro 35, 
p.111. 

 قرار:  3

Stella et Fédération Nationale des familles de France C. /France. 
 اسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة".الّسابق: "تصدر األحكام ب 1959من دستور  64 الفصل  4
تصدر األحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة، ويحّجر االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون  : "2014من دستور  111الفصل   5

 موجب قانوني".
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تأمين تنفيذ األحكام القضائيّة بالتنصيص على كونها تصدر باسم الّشعب باعتباره صاحب 

الّسيادة وصاحب الّسلطة األصليّة في سّن القوانين التي تطبّقها الّسلطة القضائيّة وتُنفّذ باسم 

باعتباره ,الّسلطة التنفيذيّة )رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة حسب النّظام السياسي( 

تناع عن رأس الّسلطة التنفيذيّة وتحت إمرته القّوة العاّمة التي يلجأ إليها المواطن عند االم

 التنفيذ الّطوعي.

)عدليّة أو إداريّة أو ماليّة أو  كما رأت اللّجنة ضرورة تجريم تعطيل تنفيذ األحكام القضائيّة

دستوريّة( باعتبار ارتفاع نسب عدم تنفيذ األحكام القضائيّة وأّن تعطيل التنفيذ قد يصدر في 

ائدة كبيرة في التنصيص على أّن أحيان كثيرة عن الجهات المختّصة بتنفيذه، ورأت اللّجنة ف

االمتناع عن تنفيذ األحكام أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون "فال فائدة من حّق 

 . 1ال نفاذ له"

نّص على إحدى أهّم الّضمانات التي تكفل  2014أّن دستور  من خالل ما تقّدم، نتبيّن

للقاضي اإلداري استقالله الوظيفي تجاه الّسلطة التنفيذيّة، والمأمول أن يقلّص ذلك من 

اإلشكاليات التي ارتبطت بتنفيذ األحكام الّصادرة عن القضاء اإلداري في الّسابق، حيث 

اجبها في تنفيذ األحكام الّصادرة ضّدها، والّدليل تعّددت الحاالت التي خرقت فيها اإلدارة و

على ذلك أّن المحكمة اإلداريّة عرفت نزاعات عدم التنفيذ منذ الّسنوات األولى لبداية 

 نشاطها.

واتّساع نطاق دائرة  1996جوان  3ومع إعادة هيكلة القضاء اإلداري بمقتضى تنقيح 

لتنفيذ خاّصة في ماّدة تجاوز الّسلطة اختصاص المحكمة اإلداريّة، تعّددت حاالت عدم ا

 . 2وبصورة أقّل حّدة في ماّدة التعويض

، 1992في هذا اإلطار، وعلى سبيل المثال، بمناسبة مناقشة ميزانيّة الوزارة األولى لسنة 

المتعلّقة بتنفيذ قرارات المحكمة اإلداريّة،  جاء في إجابات الحكومة على األسئلة البرلمانيّة

                                                           
من  20ل مشروع باب الّسلطة القضائيّة، التقرير األصلي، صفحةتقرير اللّجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري حو  1

77.www.anc.tn 
، 2006-19"تنفيذ اإلدارة لقرارات المحكمة اإلداريّة"، األحداث القانونّية التونسيّة، عدد  : رشاد الحفناوي تحت إشراف األستاذ حافظ بن صالح  2

 .168ص 
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حكام التي قّدمت في شأنها عرائض من طرف المتقاضين لعدم التنفيذ في ماّدة أّن نسبة األ

من مجموع األحكام التي  % 10، فاقت بقليل نسبة 1991تجاوز الّسلطة، وإلى غاية سنة 

قرار قضائي مدين لإلدارة، بلغ عدد العرائض  1000صدرت بإدانة اإلدارة، إذ من جملة 

 .1عريضة 104م التنفيذ المرفوعة من طرف المتقاضين لعد

كما مثّلت حاالت عدم التنفيذ موضوع تساؤل ونقاش في إطار مداوالت مجلس النّواب 

المتعلّق بالمحكمة  1972جوان  1المنقّح لقانون  1996جوان  3بمناسبة النّظر في قانون 

حيث النّسبة ، إذ اعتبر أحد النّواب في تدّخله أّن "تنفيذ أحكام القضاء اإلداري من 2اإلداريّة

هزيل وهزيل جّدا، فمئات القضايا بل واآلالف في ماّدة تجاوز الّسلطة ال تجد طريقها 

الحكومة هذه االستفسارات والتدّخالت بالقول أّن نسبة أحكام  على تدر ذ"، وقدللتنفي

وأّن هذه النّسبة تتعلّق بحاالت  % 6المحكمة اإلداريّة التي تبقى بدون تنفيذ ال تتجاوز 

 عب فيها على اإلدارة تنفيذ الحكم وترتيب آثاره واقعيا.يص

لكن، تجدر اإلشارة أّن هذه النّسب ال تتعلّق إالّ بحاالت عدم التنفيذ التي عرضت على أنظار 

رفض تنفيذ ال يلجأ المتضّررون منها إلى القاضي اإلداري، إذ من المؤّكد أّن هناك حاالت 

ارة ك التخلّي عن حقوقهم في متابعة اإلدبشأنها، مخيّرين بذلقضاء اإلداري التظلّم إلى ال

هم التقاضي األصلي بشأنها وأثقل كاهلهم ما تكبّدوه من مشاق المخالفة للتنفيذ بعد أن أرهق

 ومصاريف.

في التصريح بإحصائيات دقيقة تتعلّق بتنفيذ األحكام الّصادرة  هذا التذبذب وعدم االستقرار

ود في األساس لسبب رئيسي يتمثّل في عدم نشر التّقرير الّسنوي عن القضاء اإلداري يع

للمحكمة اإلداريّة وهو ما حال دون وصول المعلومة للعموم، مّما يتنافى مع حّق المواطن 

 في النّفاذ للمعلومة كحّق دستوري. 

                                                           
 .37، ص. 1994"القضاء اإلداري: الواقع واآلفاق"، م.ق.ت.،  : محمد صالح بن عيسى  1
 .1996ماي  28، جلسة يوم الثالثاء 1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  39مداوالت مجلس النّواب حول القانون عدد   2
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، كما أّن عدم 321نّص على هذا الحّق ضمن الفصل  2014تجدر اإلشارة إلى أّن دستور 

واقتصار النّظر فيها على رئيس  2التقارير السنويّة للمحكمة اإلداريّة للعمومنشر 

يمّس من استقالليّة المحكمة اإلداريّة تجاه الّسلطة التنفيذيّة، حيث اعتبر جانب  3الجمهوريّة

من الفقه أّن أسباب حصر إمكانيّة االّطالع على التقرير لرئاسة الجمهوريّة فقط وعدم 

حماية محتوى التقرير والمشاكل التي يمكن أن تحرج اإلدارة وتكشف  نشرها يعود إلى

مظاهر التصادم بينها وبين القضاء اإلداري من جهة، وبينها وبين المواطنين من جهة 

 .4أخرى

الشفافيّة والسّرية من هنا نتبيّن أّن عدم النّشر وغياب اإلحصائيات الّدقيقة يحيل إلى غياب 

اإلداريّة والّسلطة التنفيذيّة مّما يطرح تساؤال حول هذه الفلسفة  ين المحكمةفي التواصل ب

ويحرم المواطن من المعلومة الّصحيحة  5ويفتح بابا للشّك واالنتقادات ومدى فعاليتها

واإلحصائيات الّدقيقة وهو ما ينطبق على عدد حاالت عدم التنفيذ لقرارات المحكمة اإلداريّة 

 من قبل اإلدارة.

تنفيذ األحكام الّصادرة ضّد اإلدارة  في هذا الّصدد أّن مسألة وجب اإلشارة إليهغير أّن ما 

مسألة عاّمة تشترك فيها كّل األنظمة القانونيّة وليست حكرا على تونس فقط، لكن، مع 

اختالف األنظمة القانونيّة المقارنة في تناولها لمعالجة هذه المسألة ووضع الحلول الكفيلة 

عيل دور القاضي اإلداري والحّد من امتيازات اإلدارة، سعيا إلى ضمان بحلّها وذلك بتف

  .6حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ المشروعيّة

من  126في هذا اإلطار، هناك دول تبنّت الحّل الّدستوري مثل المغرب، حيث نّص الفصل 

الّدستور المغربي على سبيل المثال على أنّه "يجب احترام األحكام النهائيّة الّصادرة عن 

                                                           
 : "تضمن الّدولة الحّق في اإلعالم والحّق في النّفاذ إلى المعلومة.2014من دستور  32الفصل   1

 تسعى الّدولة إلى ضمان الحّق في الّنفاذ إلى شبكات االتّصال".   
 .53، ص. 1982، 7"المحكمة اإلداريّة مستشار اإلدارة في فرنسا وتونس"، م.ق.ت.، عدد  : صالح الّدين الشريف  2
 67ه بمقتضى القانون األساسي عدد بعد تنقيح 1972جوان  1المؤّرخ في  1972لسنة  40مكّرر من القانون عدد  87وذلك بمقتضى الفصل   3

 .1983لسنة 
 .44"الّرئيس األّول للمحكمة اإلدارّية"، مرجع سابق الذّكر، ص. : عبد الرّزاق خليفة  4
 .51"األسس الّدستوريّة للقضاء اإلداري"، مرجع سابق الذّكر، ص.  : عالء الّدين الشعباني  5
 .170لمحكمة اإلداريّة"، مقال سابق الذكر، ص. "تنفيذ اإلدارة لقرارات ا : رشاد الحفناوي  6
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، في حين أّن دول أخرى لم تكتف بإرساء ضمانات على المستوى الّدستوري فقط، 1القضاء"

قانونيّة فعليّة، فالقانون اإليطالي مثال أنشأ مؤّسسة قاضي االمتثال   اناتبل أرفقتها بضم

(Le juge d’obtempération الذي يحّدد اإلجراءات الواجب اتّخاذها إثر إلغاء قرار )

إداري، ويمكن له في إطار سعيه هذا أن يعيّن مندوب خاص ليتّخذ كّل القرارات التي 

لغاء، وتكون قراراته قابلة للّطعن فيها وللمراجعة من قبل قاضي تتطلّبها عمليّة تنفيذ حكم اإل

 .2االمتثال

أّما القانون األلماني فقد جاء بإقرار دعوى قضائيّة جديدة ومستقلّة إلى جانب دعوى اإللغاء 

 L’action enتهدف إلى استصدار قرار إداري إثر الحصول على حكم اإللغاء )

ifun acte administrat’émission d)3 وتعمل هذه الّدعوى الجديدة على تفادي العديد ،

ه، وخاّصة لّما تلتزم اإلدارة الّصمت وال تعمل عدم التنفيذ أو المماطلة في إجراءمن حاالت 

لها بهذه األحكام.ولقد رأى  على ترتيب آثار األحكام الّصادرة ضّدها بعد حصول العلم

 .4شكاليات التنفيذلجانب كبير من إعض في هذه الدعوى اختزال الب

بمسألة تنفيذ قرارات القاضي بإحداث دائرة  اهتمامه انطلقبالنسبة للقانون الفرنسي فقد 

 1980جويلية  16، ثم تبعها قانون 1963 ير والدراسات بمجلس الدولة وذلك منذ سنةالتقر

تهديدية الذي جاء بإمكانية الحكم على اإلدارة المماطلة في التنفيذ بغرامة  80.539عدد 

تفاقم مقدارها يوم بعد يوم حيث أجازت مواده من الثانية إلى السادسة للقاضي اإلداري أن ي

 يقضي بغرامات تهديدية ضد األشخاص المعنوية العامة لضمان تنفيذ األحكام في مواجهتها.

وبخصوص تحديد شروط وقواعد الحكم بالغرامة التهديدية تنص المادة الثانية من القانون 

أنه في حالة عدم تنفيذ حكم صادر من جهة اإلدارة فإن لمجلس الدولة ولو من تلقاء  على

نفسه أن يقضي بغرامة تهديدية ضد األشخاص المعنوية للقانون العام لضمان تنفيذ هذا 

                                                           
 من دستور المملكة المغربيّة، "يجب احترام األحكام النهائيّة الّصادرة عن القضاء". 126الفصل   1

2 Costa (J.P) : « L’exécution des décisions des juridictions administratives en Italie », A.J.D.A. n°5-1994, p. 364. 
3 Fromont (M) : « L’exécution des décisions du juge administratif en droit français et allemand », A.J.D.A., 1988, 
p. 243. 

" تنفيذ األحكام الصادرة في مادة تجىاوز السىلطة" مىذكرة لإلحىراز علىى شىهادة الدراسىات المعمقىة فىي العلىوم القانونيىة األساسىية، : فريد الصغير  4 

 .II 1992-1993ية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية تونس كل
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 الحكم وعلى ضوء هذا التشريع هناك شرطان للحكم بالغرامة التهديدية أولهما أنّه ال يحكم

إال في حالة تسجيل امتناع اإلدارة عن تنفيذ الحكم القابل للتنفيذ وثانيهما  بالغرامة التهديدية

ال يمكن أن يقضي بها إال من طرف مجلس الدولة فقط ولم يخول القانون سلطة توقيعها 

 لجهة قضائية غيره.

وينص الفصل الرابع من نفس القانون بخصوص تصفية الغرامة التهديدية أنه" في مجال 

كلي أو التنفيذ الناقص أو المتأخر يقوم مجلس الدولة بتصفية وتحديد الغرامة عدم تنفيذ ال

 التهديدية التي سبق له أن أصدرها"

كيفية تصفية تلك الغرامة بقولها" فيما عدا الحالة التي يثبت  6إلى  4وتتضمن المواد من 

لة عند تسويته فإن مجلس الدو رة أو حادث فجائي،فيها أن عدم تنفيذ الحكم يرجع لقوة قاه

للغرامة التهديدية ال يمكنه تعديلها وفي هاته الحالة يبقى دور القاضي بسيطا تماما في حالة 

تسوية الغرامة التهديدية إذ كان قد حددها بمبلغ نهائي وهو ال يزيد عن إجراء عملية حسابية 

لى التنفيذ وهو ما يعطي للغرامة التهديدية طابعها اإلكراهي والتهديدي لحث اإلدارة ع

خصوصا إذا كانت محددة في مبلغ مرتفع. وفي هاته الحالة وبالنظر لما يترتب عن تصفيتها 

كحل وسط في هذا  1980جويلية  16بالشكل السابق الذكر من إثراء بدون سبب قرر قانون 

منه "أّن لمجلس الدولة أن يقرر أن جزءا من الغرامة يعطى  5الميدان من خالل الفصل 

 .1له ويمنح الباقي لصندوق الهيئات المحليةللمحكوم 

وقد تّدعم اهتمام المشّرع الفرنسي بمسألة تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية الصادرة ضّدها 

الذي أباح للقاضي اإلداري  1995فيفري  2عن جهاز القضاء اإلداري بصدور قانون 

ادرة ضّدها في أجل يحّدده إمكانية توجيه أوامر لإلدارة بغاية فرض تنفيذها لألحكام الص

 .2القاضي لها

                                                           
ص  ,، مقىال سىابق الىذكر » الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة اإلدارة الممتنعة عىن تنفيىذ األحكىام اإلداريىة الصىادرة ضىدها  «محمد قصري:  1

14-15. 
2 Voir, Moderne (F) : «  sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif », R.F.D.A. 1996, p 57. 
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من خالل ما تقدم، نتبيّن أن التشريع الفرنسي قد شهد تطورا تدريجيا في خصوص مسألة 

تنفيذ اإلدارة ألحكام القضاء اإلداري مما يعكس وجود إرادة سياسية راغبة في حّل هذه 

 اإلشكالية.

إحصائيات تقرير  التنفيذ، فعلى سبيل المثال وحسب وهو ما ساهم في تقلص حاالت عدم

ودراسات مجلس الدولة كهيكل يسهر على تأمين تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء 

عن  قرار صادر 71709من بين  1990سنة  2008و  1990اإلداري مقدمة لسنتي 

. أما في سنة قرار فقط مستند على عدم تنفيذ أو تنفيذ معيب 549مختلف المحاكم اإلدارية 

قرار فقط  2119قرار صادر عن مختلف المحاكم اإلدارية  231 308من بين  2008

مستند على عدم تنفيذ أو تنفيذ معيب، وبالتالي نتبيّن أن نسبة قليلة فقط من القرارات ال تنفذ 

 . 1في أجل معقول

جويلية  16قانون تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أّن القضاء اإلداري الفرنسي لم يجرؤ قبل 

ألحكام الحائزة اجهة اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ اعلى تحديد الغرامة التهديدية في مو 1980

لقوة الشيء المقضي به بناء على كونه ال يستطيع أن يحل محل اإلدارة أو أن يصدر لها 

 مها على ذلك تحت التهديد المالي بحجةمل شيء أو باالمتناع عنه أو ما يرغأوامر بع

احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وقد قرر مجلس الدولة في العديد من أحكامه أنه "بالنسبة 

 20نه ال يختص بتحديدها حكمه في للطلبات التي تهدف إلى تحديد الغرامة التهديدية فإ

وإذا حدث وأن صدرت أحكام  « commune de la curtine»في قضية  1913وليوز ي

 Gas deمجلس الدولة يلغيها بال رحمة، قضية  ا المعنى، كانإلدارية بهذعن المحاكم ا

2pesnas . 

في نفس السياق أي ما تضمنه القانون الفرنسي من أحكام متعلقة بضرورة تنفيذ األحكام 

في استصدار الصادرة عن القضاء تم إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية لكل موظف يتسبب 

راقبة التصرف في الميزانية، أما بالنسبة لألحكام أمام دائرة م غرامة تهديدية، حيث يأخذ

                                                           
1.2014. P 6-», lexis Nexis SA exécution des jugements : « Antoine BEAL  

 .14محمد قصري: مقال سابق الذكر. ص   2
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أشهر بمضيها يمكن القضائية الصادرة بأداء مبالغ مالية فقد تم إقرار أجل قدره أربعة 

، إذا لم يصدر له أمر بالدفع أن يتواله دون أن يتوقف على إذن له في للمحاسب العمومي

 .1ذلك

ن تجريما لفعل ثال القانون المصري تضمى سبيل المفي إطار القانون المقارن دائما، عل

من قانون العقوبات المصري على أنّه "يعاقب  123عن التنفيذ إذ نّصت المادة  االمتناع

بالحبس والعزل كل موظف عمومي يستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أوامر صادر 

مر حكم أوا عمدا عن تنفيذ عن المحكمة... كذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع

أيام من إنذاره بمقتضى محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو األمر داخال  8مما ذكر بعد مضي 

 .2في اختصاص الموظف

التونسي، نتبين أنّه بالنسبة للتشريع من هنا وفي مقارنة للتشريعات الوارد ذكرها بالتشريع 

دارة منذ السنوات التونسي، وبالرغم من ظهور صعوبات تنفيذ األحكام الصادرة ضّد اإل

األولى لعمل المحكمة اإلدارية، ورغم تناول هذه المسألة من قبل الفقهاء والشراح 

والدارسين بغاية التحسيس بها وحمل المشّرع على التنصيص على وسائل تكفل وضع حد 

إلشكاليات التنفيذ فإن تدخل المشّرع لم يكن حاسما واقتصر على إيجاد سبل وإن كثر عددها 

 .3عت طبيعتها فإنها لم تكن قادرة على إنهاء مشاكل التنفيذوتنو

وذلك خاصة بالنظر إلى محدودية السلط المخولة للهياكل الموضوعة لهذا الغرض وافتقار 

أعمال هذه السلط للصبغة اإللزامية التي تجعل اإلدارة تتقيّد بها وال تحيد عنها. ولقد توقفت 

كل الدراسات لمسألة تنفيذ اإلدارة لقرارات المحكمة اإلدارية عند حدود التناول النظري، 

                                                           
1.éd éme» paris, Montchrestien ,1997. 7 Droit du contentieux administratif  « : Voir, chapus (R)  

 .1984"تنفيذ األحكام اإلدارية"، مطابع مجلس الدفاع الوطني، جمهورية مصر العربية،  :  أنظر، حسني سعد عبد الواحد  2
 .172رشاد الحفناوي: مقال سابق الذكر.ص   3
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باعتبار أنّه ال يخفي على أحد ما للبعد الكّمي من أهمية في  1ر أن هذه المسألة كيفيةباعتبا

 .2لفت اإلنتباه إلى خطورة هذه المسألة

على تحجير االمتناع أو تعطيل تنفيذ  2014من خالل ما تتقدم نتبيّن أهميّة تنصيص دستور 

الوظيفي للقاضي اإلداري قالل األحكام الصادرة عن القضاء كضمانة وظيفية تّدعم االست

ه السلطة التنفيذية، خاصة إذا ما علمنا أّن مسألة تنفيذ قرارات المحكمة اإلدارية تعكس تجا

أمرا على غاية من الخطورة يتمثل في تفوق قوة الشيء المقرر على قوة الشيء المقضي به 

التجريد وهو ما يعني تفوق المعطى الواقعي على النظرية القانونية التي غالت في 

 3والعمومية كما تعكس أيضا عنصرا أساسيا من عناصر حق كل إنسان في محاكمة عادلة

 1959مقارنة بدستور  2014نتبيّن تعّدد وتنّوع الّضمانات التي أقّرها دستور  هكذا إذن

اة اإلداريين عند أدائهم والتي من شأنها أن تدّعم االستقالل الوظيفي للقضاة من بينهم القض

رغم تنّوع هذه الّضمانات إالّ أنّها تبقى منقوصة نتيجة لعّدة أسباب )المبحث  لكن ،ملمهامه

 الثاني(.

 نقائص هذه الضمانات الثاني:المبحث 

جوهر القضاء وماهيته، من منطلق أّن القضاء هو قبل كّل شيء  تُعّد االستقالليّة الوظيفيّة

ويرتبط تكريسها بوجود جملة من الضمانات الخاّصة، وذلك تماشيا وخصوصيّة  4وظيفة

على جملة من الضمانات الوظيفيّة،  2014مهنة القضاء، من هذا المنطلق نّص دستور 

الهدف من ورائها تكريس استقالليّة فعليّة للقضاء اإلداري سواء كان ذلك تجاه الّسلطة 

                                                           
وم عبد الرزاق المختار قرن:" تنفيذ قرارات المحكمة اإلدارية" مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعل  1 

 .20.ص 19996-1995االقتصادية بسوسة، السنة الجامعية 
ات المحكمىة اإلداريىة سىواء كىان ذلىك فىي الطىور االبتىدائي أو لإلطالع على بعض اإلحصائيات المتعلقة بامتناع عن التنفيىذ أو تنفيىذ معيىب لقىرار  2

 االستئنافي أو التعقيبي:

 .176-173من ص  2006-19أنظر: رشاد الحفناوي: " تنفيذ اإلدارة لقرارات المحكمة اإلدارية"، األحداث القانونية التونسية عدد 

اإلداريىىة"، الكتىىاب الثىىاني المخصىىص للمالحىىق، مىىذكرة لإلحىىراز علىىى شىىهادة  أنظىىر كىىذلك لـىىـ: رشىىاد الحفنىىاوي: "تنفيىىذ اإلدارة لقىىرارات المحكمىىة
 .2006-2005الماجستير في القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 

3 Voir Mattias Guyomor : « le droit au juge indépendant et impartial en matière administrative », le principe vu 
par le conseil d’Etat, A.J.D.A, 20 juin 2001 p 518. 

- Voir sur ce point le manuel publié sous la direction de serge Guinchard, Droit processuel, droit commun 
du procès, Dalloz 2001, 976 pages. 

4 Loschak (D) : « La justice administrative », Montchrestien, 1994, p. 7. 
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فيذيّة، تماشيا مع مقولة أّن "القضاء سلطة مستقلّة" طبقا للفصل التشريعيّة أو تجاه الّسلطة التن

 من الّدستور، وليس مرفق عام خاضع في تسييره كلّيا للّسلطة التنفيذيّة. 102

في هذا اإلطار وجب اإلشارة إلى أنّه وبالّرغم من أهّمية الضمانات الوظيفيّة التي كّرسها 

اإلداري، فإنّها تبقى منقوصة، وذلك راجع لعّدة لضمان استقالليّة القضاء  2014دستور 

اعتبارات أهّمها عدم تنصيص الّدستور على بعض الضمانات التي من شأنها أن تدّعم 

االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري، وكذلك تقييد الضمانات المكّرسة ببعض االستثناءات 

 إشكاليات. مّما سيخلق عّدة

مها في إطار االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة هذه النّقائص سأقوم بتقدي

التشريعيّة )الفقرة األولى(، واالستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة 

 )الفقرة الثانية(.

في : نقائص االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة التشريعيّة الفقرة األولى 

 2014دستور 

، 2014من نقائص االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة التشريعيّة في دستور 

" )أ(، Les validations législativesعدم تنصيصه على منع التصحيحات التشريعيّة "

ة على تحجير تحصين األعمال والقرارات اإلداريّة من الّرقابة القضائيّ  كما لم ينّص أيضا

 )ب(، في حين أّن هناك نقائص تتعلّق بصيغة الّدسترة الختصاصات القضاء اإلداري )ج(.

 :  على منع التصحيحات التشريعيّة 2014عدم تنصيص دستور  -أ

توفير الوسائل القانونيّة الكفيلة بضمان تنفيذ  الّسعي من موقعه الى فترض في المشّرعيُ 

اإلدارة للقرارات القضائيّة، باعتبار أّن هذه القرارات ليست سوى تطبيق للقانون، غير أنّه 

يحدث في بعض الحاالت أن يخرج المشّرع عن هذا المسار بمساندته لإلدارة التي تسعى 

ي اإلداري أو استبعاد آثار هذه الّرقابة من رقابة القاض إلى حماية مقّرراتها غير المشروعة

بإبقاء هذه القرارات نافذة رغم إلغائها من خالل شّل حّجيتها، وذلك بالتجائه إلى ممارسة 
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التصحيح التشريعي، الذي يمكن تعريفه بكونه "كّل تدّخل من المشّرع يتولّى بموجبه إدخال 

ّصن قرارا أو عّدة قرارات إداريّة تغيير بأثر رجعي على المنظومة القانونيّة على نحو يح

 ها".أو يبقي مقّررات نافذة رغم إلغاؤ من مخاطر اإللغاء من قاضي تجاوز الّسلطة

أّن التصحيح يمكن أن يكون وقائيا أي قبل صدور قرار اإللغاء ويهدف إلى  من هنا نتبيّن

حقا لصدور قرار تحصين القرار اإلداري من الّرقابة القضائيّة، كما قد يكون بعديا أي ال

اإللغاء، وفي هذه الّصورة وبقطع النّظر عن الشكل الذي يتّخذه، ينطوي التصحيح التشريعي 

المثال إلى استصدار قانون  ، كأن تلجأ اإلدارة على سبيل1على تجاوز لحّجية قرار اإللغاء

 يصادق المشّرع بمقتضاه على أمر ترتيبي تّم إلغاؤه قضائيا.

إلجراء ضوء التعريف المقّدم، نتبيّن أّن تدّخل المشّرع عبر هذا ا في هذا اإلطار، وعلى

 2014على االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري، ورغم ذلك فدستور  يؤثّر بصورة مباشرة

لم ينّص على منع هذا اإلجراء كضمانة تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه 

 الّسلطة التشريعيّة وبالتّالي تمنع اإلدارة من اللّجوء إليه عبر سلطة المشّرع.

سابقة اللّجوء إلى التصحيح  ونسيّة حاولت في مناسباتوجب اإلشارة هنا أّن اإلدارة الت

التشريعي لقراراتها الملغاة. في مناسبة أولى إثر إلغاء المحكمة اإلداريّة لمناظرة انتداب 

بمشروع ، حيث تقّدمت اإلدارة 2أساتذة محاضرين في القانون العام بعنوان دورة جوان

وقد تّم تضمين مشروع القانون فصال  1977قانون تصحيح يتعلّق بتنظيم دورة خاّصة سنة 

محاضرين في القانون العام الملغاة من  يمّكن المترّشحين المقبولين في مناظرة انتداب أساتذة

 من "االحتفاظ برتبتهم وحقوقهم المكتسبة". المحكمة

دول أّما المحاولة الثانية للتصحيح التشريعي، فقد كانت بمناسبة إلغاء المحكمة اإلداريّة لـ"ج

، 1وذلك في قرارها مصطفى الفخفاخ ضّد وزير التخطيط والماليّة 3الخبراء المحاسبين"

                                                           
1 Voir :  

- Perrot (D) : « Validation législative et actes administratifs unilatéraux », R.D.P. 1983, p. 988. 
- Ben Achour (Y) :« Les conséquences de l’annulation juridictionnelle d’une décision administrative », 

l’œuvre juridictionnelle du T.A. Tunisien, C.E.R.P. 1990, p. 527. 
 (.83، الحبيب العيادي/وزير التربية القوميّة )المجموعة، ص. 1976جويلية  23بتاريخ  45م.إ.ت.س. قضيّة عدد   2
 وما بعدها. 63أنظر في هذا اإلطار مذّكرة عبد الرّزاق المختار قرن، مرجع سابق الذّكر، ص.   3
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حيث تقّدمت اإلدارة بمشروع قانون تصحيح بمناسبة تحوير القانون المنّظم لمهنة الخبراء 

 المحاسبين.

وجب اإلشارة هنا، أّن قوانين التصحيح هذه طرحت عديد التساؤالت بخصوص مدى 

ّخل المجلس دوخاّصة مدى احترامها لمبدأ الفصل بين الّسلط وهو ما استدعى تدستوريتها 

 الّدستوري إلبداء رأيه.

في هذا اإلطار ومقارنة بالمجلس الّدستوري الفرنسي، اتّسم نظر المجلس الّدستوري 

التّونسي الّسابق في هذه القوانين بالتسامح وعدم الّصرامة، فعلى سبيل المثال وعلى إثر 

مشروع التصحيح التشريعي الذي تقّدمت به اإلدارة بمناسبة تحوير القانون المنّظم عرض 

، اعتبر المجلس الّدستوري التّونسي الّسابق أّن الّسلطة لمهنة الخبراء المحاسبين على أنظاره

على سيادة القانون في  االتشريعيّة يمكنها مخالفة حّجية الّشيء المقضي به وتعطيلها بناء

ثنائيّة وبهدف الحفاظ على استقرار الوضعيات القانونيّة وحقوق األشخاص التي ظروف است

، على خالف المجلس الّدستوري الفرنسي الذي ال يقبل 2يمكن أن تتضّرر بتنفيذ الحكم

أهّمها احترام القرارات الّصادرة  3دستوريّة قوانين التصحيح إالّ تحت عّدة تحفّظات وشروط

عن القضاء والحائزة على حّجية الّشيء المقضي به من منطلق احترام مبدأ الفصل بين 

الّسلط، حيث أّكد القاضي الّدستوري الفرنسي أنّه ال يدخل ضمن اختصاص المشّرع أو 

ت أو التوصيات قضيّة وإرسال األوامر والتنبيهاة مراقبة القرارات الّصادرة عن االالحكوم

 .4لها وأخيرا الحلول محلّها في فّض النّزاعات التي تدخل ضمن اختصاصها

المشّرع الذي يجب أن يكون قائما على أسباب  أّما الّشرط الثاني، فيتمحور حول تدّخل

مستمّدة من الّصالح العام، في هذا الّسياق اعتبر القاضي الّدستوري الفرنسي أّن المشّرع ال 

تحقيق المصلحة العاّمة إذا كان التصحيح التشريعي ينبني على اعتبار وحيد هو يهدف إلى 

                                                                                                                                                                                     
 )قرار غير منشور(. 1987أفريل  24بتاريخ  1086إ. )تس.(، قضيّة عدد م.  1
 .1988ماي  23رأي المجلس الّدستوري الّصادر بتاريخ   2

3 Con. Const. 22 juillet 1980, décision n°80-119, DC : juris Data n°1980-600724, Rec. Const 1980, p. 46. 
4 Dans la même décision de 22 juillet 1980, le juge constitutionnel rappelle qu’il « n’appartient ni au législateur, 
ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se 
substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». 
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، في هذا اإلطار تميّز فقه قضاء مجلس الّدولة أيضا بالّصرامة فيما يخّص 1المصلحة الماليّة

 .2األسباب المستمّدة من الّصالح العام

ة الدستوريّة كمبدأ عدم أّما الّشرط الثالث واألخير فيتعلّق بعدم خرق المبادئ ذات القيم

 .3رجعيّة القوانين الجزائيّة

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أنّه دستوريا يحّجر كّل خرق لحّجية الّشيء المقضي به من خالل 

  .4اإلداريتصحيح الحق ألعمال ملغاة من قبل القاضي 

    5ريعيفقه قضاء المجلس الدستوري الفرنسي في مادة التصحيح التش أنهنا  اإلشارةوجب 

، وفقه قضاء مجلس الّدولة، تأّسس على ضوء فقه قضاء المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان

حيث اعتبر القاضي األوروبي، على سبيل المثال، في إحدى القرارات أّن التصحيح 

 .6التشريعي يمّس من الحّق في محاكمة عادلة

في ماّدة التصحيحات التشريعيّة  على ضوء ما تقّدم، نتبيّن أّن ثراء فقه القضاء المقارن

على االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري مّما يمّس من حّق كّل  يعكس تأثيرها المباشر

 إنسان في محاكمة عادلة.

لم ينّص على تحجير مثل هذا اإلجراء مّما يعّد  2014على الّرغم من ذلك، فإّن دستور 

تتعلّق على سبيل المثال بعدم تنصيص  نقيصة من النّقائص. إضافة إلى نقائص أخرى

 الّدستور على تحجير تحصين األعمال والقرارات اإلداريّة من الّرقابة القضائيّة )ب(.

                                                           
1 Cons. Const., 28 déc. 1995, déc., n°95-369 DC, loi de finances pour 1996 : Rec. Cons. Const. 1995, p. 257. 
2 C. E. 23 juin 2004, sté laboratoires Genevrier, Rec. C.E. 2004, p. 256. 
3 Cons. Const., décision n°82-155 DC du 30 décembre 1982. 
4 Pierre de Montalivet : « Droit constitutionnel de l’administration », lexis Nexis SA-2013, p.9.  
  

5Voir dans ce sens : B.Genevois : « la jurisprudence du conseil constitutionnel : principes directeurs », éd .STH 
1988, p.281-282. L.Favoreu et L.philip : « les grandes décisions du conseil constitutionnel », Sirey, 14ème éd, 

2007, p.385.                                                                                                                                                   
6 Un arrêt prononcé contre la France (28 octobre 1999, Zielinski et Paradal C /France) 

- Pour voir des extraits des principales décisions jurisprudentielles en matière de validations législatives 
(du Conseil constitutionnel français, de la Cour européenne des droits de l’homme…). 

- Voir : www.senat.fr/ej/ej-validation/ej-validation2.html  

http://www.senat.fr/ej/ej-validation/ej-validation2.html
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على تحجير تحصين األعمال والقرارات اإلداريّة من  2014عدم تنصيص دستور   -ب

 :  الّرقابة القضائيّة

وقرارات إداريّة من الّرقابة  يحدث في بعض الحاالت أن يتدّخل المشّرع ليحّصن أعمال

القضائيّة خاّصة رقابة قاضي تجاوز الّسلطة، وهو ما يُعّد حّدا من االستقالليّة الوظيفيّة 

وعلى خالف عديد الّدساتير في  2014للقضاء اإلداري، لكن بالّرغم من ذلك، فإّن دستور 

منصوص عليه مثال العالم لم ينّص على تحجير تحصين مثل هذه األعمال، خالفا لما هو 

 118وفي مشروع مسوّدة الّدستور المصري وبالفصل  1من الّدستور العراقي 97في الماّدة 

 من الّدستور اإليطالي على سبيل الذّكر. 113من الّدستور المغربي وبالفصل 

وأن تدّخل المشّرع التّونسي في الّسابق وقام بتحصين أعمال وقرارات  وللتّذكير، فقد حدث

 من رقابة قاضي تجاوز الّسلطة. إداريّة

في هذا اإلطار، وكمثال على ذلك، فقد ظلّت األوامر الترتيبيّة محّصنة من الّطعن باإللغاء 

وإلى حين تنقيح قانونها  1972في التشريع التّونسي وذلك منذ إحداث المحكمة اإلداريّة سنة 

ا تعكس خروجا عن مبدأ سنة كاملة وهي مّدة طويلة جدّ  30أي لمّدة  2002األساسي سنة 

الشرعيّة من قبل الّسلطة التنفيذيّة التي مارست من خالل هذا الّصنف من األعمال نشاطها 

بكامل الحّرية دون أّي تعقيب من القضاء حتّى وإن انطوت هذه األعمال على شيء من 

 .2التعّسف واالستبداد

 19723قانون غّرة جوان من  3هذا التحصين كان بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

ليتجاهل بذلك المشّرع األهّمية الكبرى لهذه األوامر باعتبارها "القرارات اإلداريّة األكثر 

                                                           
 تنص المادة 97 من الدستور العراقي على" يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن".1 

 .119، ص. 1973"رقابة القضاء العدلي على أعمال اإلدارة"،  : إدوار عيد 2
على ما يلي : "....إالّ أنّه ال يمكن أن توّجه دعوى تجاوز الّسلطة ضّد األوامر  1972من قانون غّرة جوان  3تنّص الفقرة الثانية من الفصل   3

 ذات الّصبغة الترتيبيّة".
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نظرا لطابعها العام والمجّرد والتي يمارسها رئيس  1أهّمية في سلّم المقّررات القانونيّة"

 الجمهوريّة في إطار ممارسته للّسلطة الترتيبيّة العاّمة.

أّن هذا التحصين لقي عديد االنتقادات من الفقهاء، فعلى سبيل المثال  شارة هناوجب اإل

استبعاد األوامر الترتيبيّة من مجال اختصاص القضاء اإلداري  العذارياعتبر األستاذ محمد 

، خصوصا وأّن صياغة المشاريع أثناء فترة الحماية كانت ترمي إلى حماية 2تواصال للملكيّة

 ة.األوامر الملكيّ 

استدرك المشّرع األمر ولو بصورة متأّخرة جّدا، وقام  كنتيجة لهذه الموجة من االنتقادات

 4المؤّرخ في  11برفع الحصانة التي كان يتمتّع بها األمر الترتيبي بمقتضى القانون عدد 

، حيث جعل هذا القانون الّطعن بتجاوز 1972المنقّح لقانون غّرة جوان  2002فيفري 

ا شامال يستهدف جميع المقّررات اإلداريّة بدون استثناء، حيث ينّص الفصل الّسلطة طعن

الثالث الجديد على ما يلي ذكره "تختّص المحكمة اإلداريّة بالنّظر في دعاوى تجاوز الّسلطة 

 التي ترفع إللغاء المقّررات الّصادرة في الماّدة اإلداريّة".

ائي خاص يتعلّق أساسا بوجوبيّة المطلب المسبق إالّ أّن األوامر الترتيبيّة تخضع لنظام إجر

وهو  3ووجوبيّة إنابة المحامي من طرف المّدعي الذي ال يمكن له أن يقّدم العريضة بنفسه

 .ما يعكس تواصل تمييز هذا الّصنف من األعمال عن باقي األعمال والقرارات اإلداريّة

لقاضي اإلداري، ما يعرف بأعمال في نفس اإلطار ومن بين األعمال التي ال تخضع لرقابة ا

السيادة أو الحكومة والتي يمكن تعريفها بكونها األعمال الّصادرة عن الّسلطة التنفيذيّة في 

عالقاتها بالبرلمان وفي تسييرها للعالقات الدوليّة )كقرارها بقطع العالقات الّدبلوماسيّة مع 

، وهي أعمال ال تخضع مطلقا 4ة(دولة من الّدول أو قرارها باالنسحاب من منّظمة دوليّ 

لرقابة القاضي اإلداري على خالف األعمال التي تمارسها اإلدارة بمقتضى ما لها من سلطة 

تقديريّة والتي تظّل خاضعة للّرقابة القضائيّة ولو كانت رقابة دنيا، كما أنّها تختلف عن 
                                                           

1 A. Mestre : « Conseil d’Etat et Tribunal Administratif tunisien », le juge et le droit public, T.I., Mélanges offerts 
à Marcel Waline, L.G.D.J., Paris 1974, p. 68. 
2 M. Ladhari : « Le tribunal administratif de la république tunisienne », R.T.D. 1974, p. 190. 

 .244، مرجع سابق الذّكر، ص. 2006فقه المرافعات اإلداريّة"، مركز النّشر الجامعي، "القضاء اإلداري و : عياض بن عاشور  3
 .170"مبادئ القانون اإلداري التونسي"، مرجع سابق الذكر، ص.  : توفيق بوعشبة  4
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تخضع لقدر من الشرعيّة األعمال التي تقوم بها اإلدارة في الّظروف االستثنائيّة، إذ 

 االستثنائيّة الخاّصة والتي تدخل تحت رقابة القاضي اإلداري.

وتجدر اإلشارة أّن نظريّة أعمال الّسيادة هي نظريّة فرنسيّة باألساس أوجدها مجلس الّدولة 

إذا انبنى عمل الّسلطة التنفيذيّة  ، حيث اعتبر في إحدى قراراته أنّه19في أواسط القرن 

 .1ع سياسي يكون العمل من أعمال السيادة أو األعمال الحكوميّةعلى داف

وجب اإلشارة هنا أّن هذه النظريّة شهدت تقلّصا ملحوظا في فرنسا، في حين اعتبرت 

المحكمة اإلداريّة التونسيّة في إحدى قراراتها "أّن ما يُسّمى بأعمال الّسيادة في الفقه 

األعمال السياسيّة الهاّمة كحاالت الحرب والعالقات واالجتهاد القضائي، إنّما يُقصد بها 

الخارجيّة وعالقات الحكومة بالّسلطة التشريعيّة، ذلك أّن طائفة أعمال الّسيادة المعترف لها 

، غير أنّه من المؤّكد 2بهذه الّصفة هي في تقلّص مستمر في مفهوم االجتهاد والفقه اإلداريين

مال للّرقابة القضائيّة يمّس ويحّد من مبدأ الشرعيّة أّن عدم إخضاع هذا الّصنف من األع

 .3الذي يعّد أحد أهّم دعائم دولة القانون

إلى أّن تحصين بعض األعمال من الرقابة القضائية مثلما  في هذا اإلطار، وجب اإلشارة

يمكن  2002يمكن أن يكون بصورة كليّة كما هو الحال بالنسبة لألوامر الترتيبية قبل تنقيح 

من  3يكون بصورة جزئية أو مقيّدة، وهو ما فعله المشّرع التونسي بمقتضى الفصل  أن

حيث قيّد اختصاص المحكمة اإلدارية بالنظر  1972جوان  1في المؤرخ  40قانون عدد 

في دعاوى تجاوز السلطة الصادرة فقط عن السلطات اإلدارية المركزية الجهوية 

ت العمومية ذات الصبغة اإلدارية" والحال أّن هناك والجماعات العمومية المحلية والمؤسسا

سلطات أخرى يمكن لها أن تصدر قرارات في المادة اإلدارية. وقد وقع تجاوز هذا األمر 

 بعد ذلك.

                                                           
1 C.E. 9 mai 1867, Duc d’Aumale, Rec. P. 472, conc. Aucoc. 

، 1981، بيار فلكون ومن معه/وزير الفالحة، المجموعة لسنة 1981أفريل  4بتاريخ  325عدد  قرار صادر عن المحكمة اإلداريّة، القضيّة  2

 .110ص. 
"أعمال الّسلطة اإلداريّة غير القابلة لدعوى تجاوز الّسلطة"، مذّكرة لإلحراز على شهادة الّدراسات المعّمقة في القانون  : عبد المنعم الّسحباني  3

 .77، ص. 1994-1993قوق والعلوم السياسيّة بتونس، العام الّداخلي، كلّية الح
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من خالل ما تقدم نتبيّن المخاطر التي يمكن أن يشكلها المشّرع عبر القانون على االستقاللية 

لتالعب باختصاص القاضي اإلداري مّما يفترض الوظيفية للقضاء اإلداري من خالل ا

ا ضمانة تحجير الدستور تحصين وضع ضمانات على مستوى النص الدستوري من بينه

مال والقرارات اإلدارية من الرقابة القضائية تماشيا مع المعايير الدولية الستقالل االع

 .القضاء

 22صادر فيها قرار بتاريخ جيوجيو" ضّد اليونان ال فعلى سبيل المثال وفي قضية "بابا

مان اعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أّن "اعتماد قانون من البرل 1997سبتمبر 

يد القضاء في البت في بعض القضايا وتعليق اختصاص  المعني، والذي يعلن بمقتضاه غل

 ستقاللالانتهاكا  جراءات القانونية ذات الصلة يشكلالمحكمة بإصدار األوامر بشأن اإل

ة إلى نقائص مّما يشكل نقيصة من النقائص إضاف 2014القضاء". وهو ما لم يفعله دستور

 سترة الختصاصات القضاء اإلداري )ج(.أخرى تتعلق بصيغة الدّ 

 :سترة الختصاصات القضاء اإلدارينقائص تتعلق بصيغة الدّ   -ج

يتبادر إلى الذهن السؤال سترة الختصاصات القضاء اإلداري عند الحديث عن صيغة الدّ 

سترة الختصاصات القضاء اإلداري هل هي فعال حامية تماما لمجال التالي: صيغة الدّ 

 اختصاص القضاء اإلداري؟

سترة سواء تعلق األمر باالختصاص لإلجابة عن هذا السؤال وجب التمعن في صيغة الدّ 

 116الفصل  ينصّ فيما يخص االختصاص القضائي  ,القضائي أو االختصاص االستشاري

" يختص القضاء اإلداري بالنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها وفي  2014ورمن دست

المتمعن في هذه الصياغة يالحظ بأنّه قد وقع تحويرها مقارنة ,النزاعات اإلدارية" 

بالصياغة التي جاءت بها المسودة الثانية من مشروع الدستور والتي نص عليها الفصل 

اإلداري بالنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها وفي كافة النزاعات  ص القضاء"يخت 1511

                                                           
  الفصل 115 من مسودة مشروع الدستور بتاريخ 14 ديسمبر  20121
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وهو  "النزاعات اإلدارية" مصطلح قبل "اإلبقاء على مصطلح " كافة اإلدارية" حيث لم يقع 

 ما يطرح عّدة تساؤالت وتأويالت أهمها لماذا وقع التخلي عن الصياغة األولى؟

إلدارية" هي عبارة صريحة ال تمكن المشّرع باعتبار أّن عبارة " النظر في كافة النزاعات ا

إلى جهة أخرى  إدارية بامتياز من سلطة تقديرية يستند إليها لتحويل اختصاصات نزاعات

بين  االختصاص تنازع خاصة القضاء العدلي كما أنّها كانت ستساهم في حّل إشكاليات

ة نظره في القاضي اإلداري والقاضي العدلي من خالل االعتراف للقضاء اإلداري بحصريّ 

المأمول أن ال يكون وراء هذا التراجع غياب إرادة  ,النزاعات اإلدارية بصورة صريحة

سياسية في جعل القضاء اإلداري الجهاز الوحيد المخول له النظر في النزاعات اإلدارية 

وبة إرساء جهاز قضاء إداري متكامل على المستوى التطبيقي بالرغم وإقرار ضمني بصع

يخول له النظر في كافة النزاعات  2014من دستور  116من التأسيس له عبر الفصل 

 اإلدارية.

على "يمارس القضاء  116فقد نص الفصل  ستشاريبخصوص االختصاص االأّما 

 اإلداري وظيفة استشارية طبق القانون".

ي هذه الصياغة يالحظ السلطة التقديرية الكبيرة التي تركها الدستور للمشرع من ن فعّ مالمت

خالل مصطلح " طبق القانون" باعتبار أنه لم يتطرق للطبيعة القانونية لهذه االستشارة إن 

 ة، اختيارية، ملزمة غير ملزمة... وال لمجاالت تدخلها.كانت وجوبيّ 

بعا دستوريا، أن ال يقوم القانون الذي ااالستشارية طالمأمول وبالرغم من إكساء الوظيفة 

يعتها بسيقع إصداره بإفراغ هذه االستشارة من محتواها وتهميشها سواء تعلق ذلك بط

 القانونية أو مجاالت تدخلها.

لم يكن الفصل الوحيد  2014من دستور  116في نفس السياق وجب اإلشارة إلى أّن الفصل 

مقارنة مع ما كان عليه في مسودة مشروع الدستور بل هناك  الذي شملته بعض التحويرات
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التي تنص على "أّن القاضي  1في فقرته الثانية 102بعض الفصول األخرى مثل الفصل 

مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون" وهي ضمانة دستورية الهدف منها تدعيم 

 استقاللية القاضي عند قيامه بوظائفه.

يالحظ أنّه وقع تحويرها مقارنة مع ما  102اغة الفقرة الثانية من الفصل المتمعن في صي

كانت عليه سواء صلب المسودة األولى لمشروع الدستور أو المسودة الثانية حيث ينص 

من مشروع مسودة الدستور في فقرته الثانية على أّن " القاضي مستقل في  97الفصل 

 انون". قضائه ال سلطان عليه لغير الدستور والق

السؤال المطروح هنا لماذا وقع التخلي عن الصياغة األولى باعتبارها كانت ستمكن من 

إثراء مرجعية القاضي عند إصداره لألحكام " الدستور والقانون" ولذلك عديد االيجابيات 

أهمها مساهمة القضاة في ضمان علوية األحكام الدستورية من خالل إمكانية استبعاد تطبيق 

لفهم معين ألحكام الدستور وهو أمر إيجابي إذ أن الدستور هو الذي  باالستنادا قانون م

وتماشيا مع  2وهذا األمر يعد في حّد ذاته ضمانا الستقاللية القضاء يعتلي قمة الهرم القانوني

 .3 2014من دستور  102ا نصت عليه الفقرة األولى من الفصل م

الذي ينص  109الفصل  2014ضمن دستور من بين الفصول التي وقع تحويرها أيضا 

على " يحجر كل تدخل في سير القضاء" وهّي صياغة مخففة عن ما كانت عليه في األسبق 

 " كل تدخل في القضاء 4-5لدستور صلب الباب سواء مع المسودة األولى من مشروع ا

دستور" كل من المسودة الثانية من مشروع ال 106ثم الفصل  "يعد جريمة ال تسقط بالتقادم

 تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليها القانون"

هذه التراجعات والتحويرات تطرح عدة أسئلة خاصة إذا ما علمنا أّن في الغالب تكون 

 الصياغة األولى أكثر نجاعة ودقة.

                                                           
   ينص الفصل 102 من دستور 2014 في فقرته الثانية على " أّن القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون"1 

السنة  ,ور". مذكرة لإلحراز على شهادة ماجستير بحث في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقسمحمد علي حشانة: " القضاء اإلداري والدست  2

  .30ص  2014-2013الجامعية 
  على "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور..." 2014من دستور  102تنص الفقرة األولى من الفصل   3
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من خالل ما تقدم نتبيّن تعّدد نقائص ضمانات االستقاللية الوظيفية للقضاء اإلداري تجاه 

يعية وهو ما ينطبق أيضا على االستقاللية الوظيفية للقضاء اإلداري تجاه السلطة التشر

 .السلطة التنفيذية ) الفقرة الثانية(

السلطة التنفيذية في  : نقائص االستقاللية الوظيفية للقضاء اإلداري تجاهالفقرة الثانية

 2014دستور 

 2014لتنفيذية في دستور من نقائص االستقاللية الوظيفية للقضاء اإلداري تجاه السلطة ا

تنصيص الدستور على االزدواجية الوظيفية للقضاء اإلداري )أ(، كذلك تقييده لبعض 

 .المبادئ باستثناءات )ب(

 :تنصيص الدستور على االزدواجية الوظيفية للقضاء اإلداري -أ

بالرغم من أهميّة الدور االستشاري للقضاء اإلداري في ميدان التوقي من النزاعات 

واألخطاء القانونية باالستنارة مسبقا برأي القضاة اإلداريين من قبل السلطة التنفيذية بحكم 

ما يتمتعون به من خبرة في تطبيق مقومات المشروعية إضافة إلى تكوينهم القانوني السابق، 

فقد انتقد جانب من الفقه بشّدة االزدواجية الوظيفية للقضاء اإلداري مؤكدا على ضرورة 

حكما في نفس  و ألّن ذلك يؤول إلى جعل القاضي اإلداري طرفا 1لخلط بين الوظيفتينعدم ا

بحياد الهيئة القضائية وذلك  ن الخطورة تتعلقفتح الباب أمام مسألة على غاية مالوقت وي

فيه رأيها سابقا عند  عية قرار إداري معيّن كانت قد أبدتما تنتصب للنظر في شرعند

  .2يةانتصابها كهيأة استشار

وهذا األمر ال يستبعد حدوثه خاصة إذا كان هناك تداخل عضوي بين الدوائر القضائية 

سبيل المثال أن الحكومة ملزمة  وخاصة إذا ما علمنا على ام االستشاريةاألقسو والدوائر

في خصوص األوامر الترتيبية على ضوء فقه قضاء مقارن  باستشارة المحكمة اإلدارية

أّن عدم احترام اإلدارة  رنسي الذي اعتبر في إحدى قراراتهالدولة الف وهو فقه قضاء مجلس

ليس  فقط عيبا شكليا قد يكون سببا للطعن في النص باإللغاء وإنما يجعله  اإلجراءلهذا 
                                                           

1 Chapus (R) : «  Droit du contentieux administratif », op.cit p 381. 
2 Vinguier (J) : « le contentieux administratif », Dalloz 1998, p 25. 
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والتي تتجاوز  العام األصلية التي تهم  النظام با بعيب االختصاص  وهو من العيوبمشو

 .1حدود الشرعية الخارجية للنص

من هنا نتبيّن أّن المحكمة اإلدارية عند إبداء رأيها في أمر ترتيبي بصورة مسبقة من 

 أن رأيها ملزم لإلدارة.  إلغائه  قضائيا فيما بعد باعتبارالصعب  أن تقوم ب

عليه بصورة مسبقة وهو   ها ستقع في حرج تجاهها إذا ألغت أمر ترتيبي وافقتوبالتالي فإنّ 

 استقاللية وحياد في بعض األحيان يمكن أن تؤثر على  االستشارية دليل على أّن الوظيفية

     والطبيعية وهّي الوظيفة القضائية. المحكمة اإلدارية عند ممارستها لوظيفتها األصلية

لى أّن مبدأ حياد القاضي يُعّد من المبادئ الجوهريّة التي تنبني عليها أّي وجب اإلشارة هنا ع

ّسر القيمة القانونيّة الكبرى التي يتمتّع بها في جّل التشريعات محاكمة عادلة وهو ما يف

فعلى سبيل المثال، نّص  معايير الدوليّة الستقالل القضاءالدوليّة نظرا ألنّه يمثّل معيارا من ال

على أّن "القاضي يجب أن يلتزم بالحياد  2014من الّدستور التّونسي لسنة  103الفصل 

 والنزاهة".

( L’impartialitéمقارن، على سبيل المثال القانون الفرنسي، يعتبر الحياد )في القانون ال

من المبادئ العاّمة للقانون التي تنسحب على المحاكم اإلداريّة، وهو مبدأ متفّرع من حقوق 

الّدفاع التي تقتضي أن يحتوي القرار أسماء القضاة الذين سيبتّون في النّزاع، ألّن الّدفاع له 

فة تركيبة المحكمة المخّول لها النّظر والبّت في النّزاع، لذلك فهو يمثّل قاعدة الحق في معر

 .2إجرائيّة ثابتة

لى في هذا اإلطار ولبيّان إمكانية تأثير الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفة االستشارية ع

سبيل ستدل ببعض القرارات في فقه القضاء المقارن فعلى حياد أي هيئة قضائية يمكن أن ن

الذكر أقّرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أّن جمع مجلس دولة لكسمبورغ للوظيفتين 

                                                           
 قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي سابق الذكر.  1

2 Voir dans ce sens : Bernard Quiriny : « Actualité du principe général d’impartialité administrative », Revue du 
droit public n°2-2006, p. 377 – 378. 
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كما اعتبرت أّن القرار الذي أصدرته الدائرة  1قد يفقده الحياد واالستشاريةالقضائية 

القضائية بتركيبة تضم أعضاء سبق لهم أن شاركوا في الدائرة االستشارية وأبدوا رأيا في 

( من المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان الذي 1)فقرة  6نفس الموضوع يشكل خرقا للفصل 

 2محايدة ومحدثة بقانونأمام محكمة مستقلة و في التقاضي ينص على حق كل متقاضي

وجب اإلشارة هنا إلى أّن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من خالل هذا القرار أرادت 

أن تلفت االنتباه إلى أّن الجمع بين الوظائف القضائية والوظائف االستشارية قد يؤدي إلى 

ية الوظيفة الخلط بينهما وهو ما يمس من حياد الهيئة القضائية لذلك وجب ضمان استقالل

القضائية عن الوظيفة االستشارية بشكل ال يّمكن نفس الهيأة التي أبدت رأيها في السابق في 

لذلك وتفاديا لهذه  ,موضوع ما أن تنتصب في التشكيلة القضائية لمراقبة شرعيته فيما بعد

يبة الوضعية غير المريحة وجب الفصل عضويا أو هيكليا بين تركيبة الدائرة القضائية وترك

 .3الدائرة االستشارية لتدعيم  الموضوعية واالستقاللية

كل هذه االعتبارات تدفعنا إلى عدم االستغراب  تجاه الجدل الفقهي الواسع الذي أحاط 

بمسألة الجمع بين الوظائف القضائية واإلدارية باعتبارها ال تتماشى وضرورة التفريق بين 

ود مسافة بين الهيكل المراقب والطرف المراقب القضاء اإلداري واإلدارة الذي  يفترض وج

فعلى سبيل المثال اعتبر األستاذ  ,تطبيقا لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية واإلدارية

اإلداري فإنّه وجب البحث  القاضي  الستقاللية"لوشاك" أنّه في الواقع إذا وجدت عوائق 

                                                           
1 C.E.D.H : 28 septembre 1995 Procola C/ Luxembourg : V.A.J.D.A, 1996 p 383 Chron, Jean- François Flauss, 
arrêt rendu par une chambre. 
« Le conseil d’Etat luxembourgeois avait à l’époque des fonctions tant consultatives que juridictionnelles et 
comptait 21 membres (plus les membres de la famille régnante ),dont 11 constituant le comité du contentieux, 
ce comité siégeant dans une formation de 5 membres, rejeta la requête de la société Procola tendant à 
l’annulation d’arrêtés ministériels fixant les quotas laitiers qui lui avaient été attribués pour quatre périodes de 
campagnes, arrêtés prix eux- mêmes sur le fondement d’un règlement grand-ducal. Or quatre des cinq juges 
avaient siégé, au titre de la fonction consultative dans la formation du conseil d’Etat ayant élaboré un projet de 
loi donnant à ce règlement un effet rétroactif. 
La C.E.D.H a estimée qu’il ne s’imposait pas de rechercher si le comité du contentieux constituait un tribunal 
indépendant, mais sa considère que du fait de la confusion des attributions consultatives et juridictionnelles en 
la personne de quatre conseillers d’Etat sur cinq « Procola a pu légitimement craindre que les membres du 
comité ne se sentissent liés par l’avis donné précédemment. Ce simple doute aussi plus justifié soit-il suffit à 
altérer ’impartialité du tribunal en question ».  
2 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement … par un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi ». 
Article 6 p (1) de la convention européenne des droits de l’homme. 
3 Courtine (C) : «  les attributions consultatives et administratives des tribunaux administratifs ». E.D.C.E n° 19 
1965 p 307. 
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وفي ذلك تلميح إلى تأثير الجمع  1ةفيها في إطار مسألة تداخل الوظائف اإلدارية والقضائي

مالحظة هامة في  بين الوظائف القضائية واإلدارية على استقاللية وحياد القاضي اإلداري.

هذا اإلطار هي أّن القاضي اإلداري مثلما يمكنه ممارسة وظائف إدارية في إطار 

ة مهام ممارس الوظيفية الكالسيكية ) وظيفة قضائية ووظيفة استشارية( يمكنه االزدواجية

 من الرئيس األول وصوال إلى األعضاء. أخرى بصورة منفصلة إبتداءا

فعلى سبيل المثال كان الرئيس األول للمحكمة اإلدارية عضوا في تركيبة المجلس 

الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في انتظار  في تركيبة الهيئة واآلنالدستوري السابق 

 إرساء المحكمة الدستورية الجديدة.

لسنة  67)جديد( من القانون عدد  25على مستوى أعضاء المحكمة اإلدارية كّرس الفصل 

المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وضبط القانون  1972المؤرخ في أول أوت  1972

 3المؤرخ في  1996لسنة  40األساسي عدد ه بالقانون األساسي ألعضائها كما تم تنقيح

إمكانية إلقاء أحد أعضاء  المحكمة لدروس ومحاضرات داخلة في نطاق  1996جوان 

اختصاصه وذلك بالكليات والمدارس إضافة إلى إمكانية القيام ببعض المهام أو نشاط من 

ضى ترخيص فردي من وذلك بمقت استقالليتهشأنه أن ال يمس بكرامة عضو المحكمة أو 

 قبل الرئيس األول للمحكمة اإلدارية.

واألمثلة عديدة في هذا الشأن فيما يتعلّق بممارسة أعضاء المحكمة اإلداريّة لوظائف أخرى 

 على خالف وظيفتهم الطبيعيّة.

المهّم في هذا اإلطار هو إمكانيّة تأثير الجمع بين الوظائف على استقالليّة وحياد القاضي، 

على نظام عدم الجمع أو المزج  2014كان من األحرى أن يتّم التنصيص في دستور لذلك 

(، وهو ما لم يحصل، مّما يُعّد نقيصة من Régime d’incompatibilitéبين الوظائف )

نقائص الضمانات التي من شأنها تدعيم استقالليّة وحياد القاضي، باعتبار أّن التنصيص 

                                                           
1 Loschak (D) : «  la justice administrative », op.cit p 80, « En réalité s’il existe des entraves à l’indépendance  du 
juge administratif elles sont à rechercher… dans l’interférence des fonctions administratives et 
juridictionnelles ». 
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تقاء مصالح متنّوعة وفي بعض تور كان سيجنّب تأثير الم في الّدسعلى مثل هذا النّظا

 Neutralité etاألحيان متضاربة على وظيفة قضائيّة تستدعي الحياد والموضوعيّة )

objectivité)1. 

لذلك، فإّن نظام عدم المزج بين الوظائف هو بمثابة اإلجراء الّضامن لحياد القاضي تجنّبا 

(، خاّصة إذا ما علمنا Interférence avec d’autres intérêtsللتداخل بين المصالح )

مّمن اكتسبوا  ، فاالستعانة بأعوان اإلدارة2أّن القاضي اإلداري في نشأته قريب من اإلدارة

خبرة وأقدميّة بها ضمن تشكيلة المحكمة اإلداريّة أو اللّجوء إلى انتداب ثلّة من المتكّونين 

رة من شأنه أن يبعث على الشبهة، إذ قد ال يتصّرف تكوينا إداريا بالمدرسة الوطنيّة لإلدا

قضاة بكيفيّة محايدة ومستقلّة تماما تجاه  هؤالء الموّظفون أو اإلداريون الذين أصبحوا

، لذلك وجب الفصل بين 3مصالح اإلدارة، وقد يصل بهم التضامن معها إلى حّد االنحياز لها

واء كانت حكوميّة أو حزبيّة... درءا وممارسة أّي وظيفة إداريّة س الوظيفة القضائيّة

 للشكوك واالنتقادات.

من خالل ما تقّدم، نتبيّن أّن تنصيص الّدستور على االزدواجيّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري 

عوض تنصيصه على نظام عدم الجمع أو المزج بين الوظائف، يُعّد نقيصة من نقائص 

اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة وذلك طبقا لمواقف ضمانات االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء 

جانب من الفقهاء تجاه هذه المسألة، وال يُعّد ذلك النّقيصة الوحيدة، بل يوجد نقائص أخرى 

 تتعلّق بتقييد بعض المبادئ باستثناءات )ب(.

 :  بعض المبادئ باستثناءات 2014تقييد دستور   -ب

 ئ على غاية من األهّمية كضمانات من شأنهاعلى مباد 2014بالّرغم من تنصيص دستور 

أن تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة، فقد قام بتقييد هذه 

المبادئ باستثناءات مّما قد يفرغها من محتواها، ويتعلّق األمر هنا سواء بمبدأ تحجير 

                                                           
1 Voir dans ce sens : Guedon (M-J) : « Les autorités administratives indépendantes », Paris, L.G.D.J., 1991, p. 76. 
2 Ben Salah (H.) : « La justice administrative au Maghreb », thèse précitée, p. 195. 
3 Debbasch (Ch) et Ricci (J.C), « Contentieux administratif », 8ème éd, Dalloz ,2001.  
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( أو بمبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل 1ضائيّة )األحكام الق تنفيذ االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل

 (.2أو النّقلة )

 :تقييد مبدأ تحجير االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائيّة باستثناء  (1

من المؤّشرات الّدالّة على استقالل القضاء من عدمه ضرورة إّن تنفيذ األحكام مؤشر هام 

ي ألّي تأثيرات من أّي جهة كانت وباألخّص من أنّه ال يكفي القول بعدم خضوع القاض

الّسلطة التنفيذيّة عند بتّه في المنازعة وإصداره قراره الحاسم فيها حتّى نقّر بوجود قضاء 

مستقل، وإنّما يكون من المحتّم على اإلدارة احترام حّجية الّشيء المقضي فيه وتنفيذ األحكام 

تخفّيا إن صّحت العبارة ليقول لسان حالها للقاضي حتّى ال يتّخذ تدّخلها في القضاء شكال م

 "أحكم كما شئت وسأنفّذ إن شئت ومتى شئت وكيفما أشاء".

األهّمية القصوى لمسألة تنفيذ األحكام الّصادرة عن القضاء كعنصر جوهري  من هنا نتبيّن

على وأساسي من عناصر استقالله، وهو ما دفع المشّرع التأسيسي التّونسي إلى التنصيص 

مبدأ تحجير االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ األحكام كضمانة أساسيّة تدّعم االستقالليّة 

الوظيفيّة للقضاء، غير أّن الغريب في هذا اإلطار هو تقييد المشّرع التأسيسي لضمانة بمثل 

هذه األهّمية القصوى باستثناء، من شأنه أن يفرغها من محتواها وأين ؟ صلب النّص 

المفروض أن  هرم القواعد القانونيّة والذي منتوري الذي يعتبر األعلى قيمة في سلّم والّدس

تنفيذ  ترتبط بحماية الحقوق والحّريات كضمانة يكّرس ضمانات على غاية من األهّمية

 األحكام القضائيّة بمقتضى صياغة سليمة، دقيقة، ناجعة وفعّالة.

من الّدستور استثناءا  111، حيث أقّر الفصل الضمانةهذه إالّ أّن هذا األمر ال ينسحب على 

وهو ما سيخلق عّدة إشكاليات على  1لها من خالل مخاطر عبارة "دون موجب قانوني"

المستوى التطبيقي، باعتبار أّن هذه العبارة يمكن أن تزيغ بها الّسلطة التنفيذيّة الختالق 

مثال عدم إرجاع موّظف معزول صدر مبّررات لعدم التنفيذ تحت غطاء الموجب القانوني، 

                                                           
: "تصدر األحكام باسم الشعب وتنّفذ باسم رئيس الجمهوريّة، ويحّجر االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل  2014من دستور  111ينّص الفصل   1

 تنفيذها دون موجب قانوني".
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لفائدته حكم إلغاء قرار العزل بتعلّة عدم توفّر االعتمادات المرصودة بقانون الماليّة... 

 واألمثلة ستكون كثيرة في هذا اإلطار.

وهو ما يُعّد نقيصة من نقائص ضمانات االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه الّسلطة 

إلى نقيصة أخرى تتعلّق بتقييد مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة التنفيذيّة، إضافة 

 (.2باستثناء )

 :  تقييد مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة باستثناء (2

على مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة صلب الفقرة  2014يُعّد تنصيص دستور 

بدونها ال تتحقّق استقالليّة القاضي تجاه الّسلطة  ضمانة أساسيّة 107األولى من الفصل 

التنفيذيّة، إالّ أّن ما يالحظ في صياغة هذا الفصل هو تنصيصه على استثناء لهذا المبدأ 

 .1صلب الفقرة الثانية

للقضاء  العدلي واإلداري والمالي  ولقد القت هذه المسألة جدال كبيرا صلب اللّجنة التأسيسيّة

شروع باب السلطة القضائية حيث دار نقاش داخل اللجنة حول ضرورة والدستوري حول م

التي تقتضيها مصلحة العمل وهي  التنصيص على هذا المبدأ على إطالقه أو تقييده بالحاالت

المنظم للقضاء. واستحضر أعضاء اللجنة  1967حاالت جاءت مفصلة في قانون سنة 

جديدة وكذلك  ور أو حالة إنشاء محاكمغُ شُ  حاالت رفض القضاة نقلتهم للعمل في مواقع فيها

 حالة المحاكم في المناطق الداخلية. 

رضا القاضي بل يجب  وأكّد البعض أّن في هذه الحاالت ال يجب أن تترك المسألة لمحض

التنصيص على ذلك االستثناء في الدستور ال سيما أّن القرار يعود إلى المجلس األعلى 

للسلطة القضائية وأّن تلك الحاالت سيتم حصرها في القانون. وذهب البعض اآلخر إلى أّن 

                                                           
القاضي للعزل والنقلة: " إالّ في الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها على استثناء لمبدأ عدم قابلية  107تنصيص الفقرة الثانية من الفصل   1

 وبموجب قرار معلّل من المجلس األعلى للقضاء". ,القانون
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ص فقط الي ال بّد من التنصيناء يفرغ المبدأ من محتواه وبالتالتنصيص على المبدأ واالستث

 1على المبدأ وتضمين االستثناءات في وثيقة شرح األسباب حتى ال يفهم الفصل على إطالقه

في الحقيقة يعود تخوف هذا الجانب من أّن التنصيص على استثناء للمبدأ صلب نص 

الدستور سيفرغه من محتواه إلى حاالت واقعية وقعت في السابق. فلئن كان من غير 

استثناء لمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل باعتبار أّن ذلك سيشعره المنطقي أن ال يقع وضع 

وأن ال يقع أيضا وضع استثناء لمبدأ عدم جواز  وبأنه فوق القانون والمساءلة باالطمئنان

ور أو إنشاء غُ نقلته باعتبار أّن مصلحة المتقاضين تقتضي أن تصير النقلة عند حدوث شُ 

نّه في السابق وقع في بعض الحاالت استغالل أو محاكم جديدة، فإّن الخوف نابع من أ

من  مالئمةاستخدام عزل القضاة أو نقلتهم سواء لمناطق أخرى بعيدة أو إلى مناصب أقل 

طة السياسية ليس لغاية تحقيق نزاهة وشفافية العمل القضائي وخدمة مصالح لقبل السّ 

لسلطة التقديرية الواسعة تبيّن ذلك من خالل اضين وإنّما خدمة لمصالحها ويمكن المتقا

الممنوحة آنذاك للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل ووكيل الدولة العام مدير المصالح 

العدلية عند إعداد الحركة القضائية كل سنة، والتي خلقت نوعا من الشبهات والمحسوبية 

قد يبقى  إالّ برضاهمبدأ عدم نقلة القاضي  بما دفع البعض إلى القول بأنّ  2عند إعداد الحركة

غير قابل للتطبيق وبدون أي أثر على المستوى الواقعي بحكم االستثناءات العديدة المتعلقة 

بالمبدأ. وجب اإلشارة هنا إلى أّن النقلة يمكن أن تكون أيضا في شكل ترقية أي كحافز 

 وليس فقط لمصلحة العمل أو كنقلة تأديبية.

الجانب المعارض في اللجنة التأسيسية لتقييد مبدأ عدم  المهم في هذا اإلطار هو أّن تخوفات

قابلية القاضي للعزل والنقلة باستثناء صلب نص الدستور يعود باألساس إلى وعي بإمكانية 

استخدام عملية عزل ونقل القضاة كتهديد بالتأثير على سلوك الجهاز القضائي لخدمة مصالح 

ة بشأن استقالل القضاء بأنه ينبغي على أي نظام النخبة السياسية لذلك تقر المبادئ األساسي

                                                           
 77من  16تقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري حول مشروع باب السلطة القضائية، التقرير األصلي صفحة   1

 .www.anc.tn .2012نوفمبر

 .115سابق الذكر ص قال م ,رياض الجمل:" استقاللية القضاء اليوم".  2 
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ترقية أن يلغى مفهوم الترقية القضائية كمكافأة للتحيّز السياسي وتشير إلى وجوب أن يستند 

  .1نظام ترقية القضاة إلى العوامل الموضوعية وال سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة

ورة وجود إجراءات واضحة للجنة حقوق اإلنسان بضر 32ويوصي التعليق العام رقم 

الصادر عن المقرر  2009ويؤيّد التقرير السنوي للعام  2ومعايير موضوعية لترقية القضاة

الخاص ذلك عبر إيراد توصية بضرورة أن تتقّرر ترقية القضاة من جانب هيئة مستقلة 

 .3مؤلفة من أغلبية القضاة على األقل

يتعلّق بالعزل، تنّص المبادئ األساسيّة بشأن استقالل القضاء على أنّه ال ينبغي فصل أو  فيما

قيام بواجباتهم أو توقيف القضاة عن الخدمة إالّ ألسباب عدم األهليّة أو عدم القدرة على ال

 تهم مع مناصبهم.مبسبب عدم مالء

يّة بالمعايير اإلجرائيّة الخاّصة باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتأيّد جميع اإلجراءات التأديب

أو الّصرف أو المعاقبة فقط بسبب انتهاكهم لمعايير  باإلنصاف عند إخضاع القضاة للتأديب

بغي أن تخضع اإلجراءات الّسلوك القضائي القائمة أو عدم تطبيقهم لهذه المعايير، وين

 .4مراجعة مستقلّةالمماثلة ل

الّصادر عن لجنة حقوق اإلنسان على أّن القاضي غير  وفي هذا الّسياق، ينّص التعليق العام

، وفيما يتعلّق باإلجراءات 5قابل للعزل إالّ في حاالت سوء الّسلوك الخطيرة أو عدم الكفاءة

الّصادر عن المقّرر الخاص على وجوب توكيل  2009التأديبيّة، ينّص التقرير الّسنوي للعام 

أو التنفيذي باإلجراءات التأديبيّة الخاّصة بالّسلطة هيئة مستقلّة، عوضا عن الفرع التشريعي 

 القضائيّة، بما فيها قضايا الفصل أو العزل.

                                                           
والمبادئ التوجيهية الخاصة باإلتحاد اإلفريقي بشأن الحق في محاكمة  13مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، الفقرة   1

  ( )ف(.4يد هذا التصريح في المبدأ )عادلة ومساعدة قانونية في إفريقيا التي تع
  .19الصادر عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الفقرة  32التعليق العام رقم   2
  .72-68، الفقرات 2009تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين   3
 .20 – 17المبادئ األساسيّة لألمم المتّحدة بشأن استقالل الّسلطة القضائيّة، الفقرات   4
. أنظر أيضا المنّظمة الدولّية للتقرير عن الّديمقراطيّة ومركز 20الّصادر عن لجنة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان، الفقرة  32التعليق العام رقم   5

 .17(، ص. 2012الحكومة الّديمقراطيّة واالنتخابات الحقيقيّة ) كارتر. تعزيز القانون الّدولي لدعم
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ينبغي مراقبة متطلّبات "العدالة الطبيعيّة" أو اإلنصاف اإلجرائي في أّي إلى جانب ذلك، 

إجراء قد يؤّدي إلى فصل أو توقيف عمل القاضي وينبغي أن يكون أّي قرار صادر عن 

 .1الهيئة المذكورة قابال للخضوع لمراجعة قضائيّة

على أن "يضمن المجلس األعلى  114في فصله  2014وتماشيا مع ذلك، ينّص دستور 

للقضاء حسن سير القضاء واستقالله... وأن يبّت كّل من المجالس الثالثة في المسار المهني 

التنفيذيّة عن النّظر في المسار المهني للقضاة وفي التأديب"، وهو ما يوحي بإبعاد الّسلطة 

 للقضاة.

في صورة هيمنة الّسلطة التنفيذيّة على المجلس األعلى للقضاء  لكّن التخّوفات تبقى قائمة

بطريقة مقنعة سواء كان ذلك على المستوى الهيكلي أو المستوى الوظيفي من خالل 

 منحها له الّدستور. ,االستحواذ على جانب من اختصاصاته

جب اإلشارة هنا إلى أّن هناك مؤّشرات تدّل على ذلك من خالل مشاريع قوانين المجلس و

األعلى للقضاء التي عقبت المشروع األّول، ولعّل أبلغ دليل على ذلك هو قرار الهيئة الوقتيّة 

القوانين المتعلّق بالنّظر في مطلب الّطعن المرفوع من طرف  مشاريع لمراقبة دستوريّة

المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء،  16/2015با في مشروع القانون األساسي عدد ثالثين نائ

وقد تضّمن منطوق القرار ما يلي : "قضت الهيئة بقبول الّطعن شكال وفي األصل بعدم 

من القانون  2لمخالفة الفصل  16/2015دستوريّة إجراءات مشروع القانون األساسي عدد 

المتعلّق بإحداث هيئة وقتيّة  2013ماي  2ّرخ في المؤ 2013لسنة  13األساسي عدد 

لإلشراف على القضاء العدلي، كعدم دستوريّة عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة 

 .81و 63و 42و 17و 12و 11و 10و 4العاّمة بمجلس النّواب والفصول 

ته بالجلسة سقوط مشروع القانون لعدم دستوريّة عرضه ومناقش أقّرت الهيئة من حيث المبدأ

المتعّددة ومن بينها أساسا عدم عرضه من قبل لجنة التشريع العام على  لإلخالالت,العاّمة 

الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي فضال عن أّن إجراءات عرض المشروع لم تراعي المشروع 

                                                           
 .61، الفقرة 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   1
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، وهو ما يؤّكد على أّن 1الحكومي الذي خضع إلى تحريف جوهري من قبل اللّجنة المذكورة

من ضمانات الستقالل القضاء عبر الهيمنة  2014نيّة متّجهة لمخالفة ما نّص عليه دستور ال

 على الهيكل المكلّف بضمان استقالله أي المجلس األعلى للقضاء.

في صورة حدوث ذلك، وفي ظّل االستثناء الذي نّص عليه الّدستور لمبدأ عدم قابليّة القاضي 

بعض الممارسات الّسابقة من خالل استخدام العزل والنّقل للعزل والنّقلة، يمكن العودة إلى 

كأداة للتأثير على سلوك الجهاز القضائي خدمة لمصالح الّسلطة السياسيّة وليس لالرتقاء 

والنّهوض بالقضاء كوظيفة حّساسة مؤتمنة على إقامة العدل وحماية الحقوق والحّريات، 

 وهو ما يمثّل خطرا على استقالل القضاء.

، ومن هذه الّزاوية، يُعّد تخّوف جانب من اللّجنة التأسيسيّة حول مشروع باب الّسلطة لذلك

القضائيّة من تقييد مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل والنّقلة باستثناء صلب نّص الّدستور في 

 محلّه.

ر أّن بقاء إالّ أّن هناك جانب آخر يؤّكد أّن وضع استثناءات لهذا المبدأ أمر ال مفّر منه باعتبا

القاضي غير قابل للعزل سيجعله فوق القانون والمساءلة ودولة القانون تقتضي أن يكون 

الكّل خاضع له، كما أّن بقاءه غير قابل للنّقلة ال يتماشى مع مقتضيات النّقلة لصالح العمل 

في صورة حدوث شغور في المحاكم خاّصة المحاكم الداخليّة في البالد أو إنشاء محاكم 

 يمكن أن يؤثّر على حقوق المتقاضين.مّما ديدة ج

مل بها من هنا نتبيّن أّن هذه المسألة الحّساسة سترتبط ارتباطا وثيقا بالعقليّة التي ستتعا

 الّسلطة السياسيّة تجاهها.

 

 

 

                                                           
 .5. انظر الملحق عدد2015جوان  8بتاريخ  2015-2قرار صادر عن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد   1
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 خاتمة الجزء الثاني

دعائم يشّكل تنصيص الّدستور على جملة من الّضمانات اللّبنة أو األساس األّول إلرساء 

 استقالليّة القضاء اإلداري في عالقة ببعديه الهيكلي والوظيفي.

، على 2014فعلى المستوى الوظيفي، نّص دستور الجمهوريّة الثانية في تونس، أي دستور 

جملة من الضمانات التي من شأنها أن تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري، سواء 

لوظيفيّة للجهاز ككّل، أو االستقالليّة الوظيفيّة للقضاة اإلداريين في تعلّق األمر باالستقالليّة ا

 حّد ذاتهم. 

بدسترة اختصاصات  1959، على خالف دستور 2014على المستوى األّول، قام دستور 

القضاء اإلداري، سواء تعلّق األمر باالختصاص األصلي أي االختصاص القضائي الذي 

اعات اإلداريّة، أو االختصاصات األخرى غير القضائيّة، يتجّسد من خالل البّت في النّز

 التي تتجّسد من خالل الوظيفة االستشاريّة وإعداد التقرير الّسنوي.

وجب اإلشارة هنا إلى أّن ذلك من شأنه أن يدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري تجاه 

التشريعيّة في القضاء اإلداري من  الّسلطة التشريعيّة، باعتباره سيحول دون تدّخل الّسلطة

خالل ما كانت تعمد إليه من تحويل الختصاصات نزاعات إداريّة إلى القضاء العدلي مثل 

نزاعات االنتزاع للمصلحة العموميّة ونزاعات الّضمان االجتماعي، والتي تكون في الّظاهر 

ي في الواقع تملمال مبّررة بحسن سير القضاء وتقريب القضاء من المتقاضي، ولكنّها تخف

من الّسلطة تجاه أحكام المحكمة اإلداريّة )ما تعتبره مثال شططا في الغرامات المحكوم بها 

 في ماّدة االنتزاع(.

من تبعات تضمين القضاء اإلداري في باب الّسلطة القضائيّة، تمتيع  على المستوى الثاني،

سة لسائر القضاة على خالف ما كان مع االستقالليّة المكرّ  قضاة المحاكم اإلداريّة بضمانات

 لحصر الّسلطة القضائيّة في القضاء العدلي فقط. نتيجة 1959دستور 
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 تتميّز بتنّوعها، إالّ أّن ذلك ال ينفي وجود بعضوجب اإلشارة هنا إلى أّن هذه الضمانات 

 النّقائص.

نات التي من على بعض الضما 2014فيما يتعلّق بتنّوع هذه الضمانات، فقد نّص دستور 

شأنها أن تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي اإلداري تجاه الّسلطة التنفيذيّة، أهّمها مبدأ عدم 

قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة، تحجير االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام الّصادرة عن 

ة الذاتيّة أو القضاء، كما نّص على بعض الّضمانات التي من شانها أن تدّعم االستقالليّ 

في فقرته الثانية على أّن  102االستقالل الّشخصي للقاضي، مثال تنصيص الفصل 

على  103"القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون"، كذلك تنصيص الفصل 

"يشترط في القاضي الكفاءة، ويجب عليه االلتزام بالحياد والنّزاهة، وكّل إخالل منه في 

 باته موجب للمساءلة".أدائه لواج

نجد الحصانة الجزائيّة التي  2014من بين الضمانات األساسيّة األخرى التي أقّرها دستور 

وجب توفيرها للقاضي وذلك حماية له من التهديدات أو التتبّعات التي يمكن أن تعترضه 

 يمكن على "يتمتّع القاضي بحصانة جزائيّة وال 104أثناء قيامه بمهامه، إذ نّص الفصل 

 تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه".

كّل تدّخل في سير القضاء، هذا الفصل جاء في صيغة مفتوحة ولم  109كما حّجر الفصل 

بذاتها التدّخل في سير القضاء، وهو أمر إيجابي يساعد على ضمان  يحّجر على جهة معيّنة

 استقالليّة القضاء.

تناولها في عالقة بالّسلطة التنفيذيّة وكذلك بالّسلطة فيما يتعلّق بنقائص هذه الضمانات، يمكن 

 التشريعيّة.

على االزدواجيّة  2014من نقائص االستقالليّة تجاه الّسلطة التنفيذيّة، تنصيص دستور 

الوظيفيّة للقضاء اإلداري، وظيفة قضائيّة وأخرى استشاريّة، هذه االزدواجيّة الوظيفيّة ولئن 

داري، فإنّها ال يجب أن تؤّدي إلى الخلط بين الوظائف حتّى ال مثّلت خصوصيّة للقضاء اإل
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ه يؤول ذلك إلى جعل القاضي اإلداري طرفا وحكما في نفس الوقت، فيؤثّر ذلك على حياد

 ي.ائضالق

بعض المبادئ باستثناءات مثل مبدأ عدم قابليّة القاضي  2014في نفس الّسياق، تقييد دستور 

رام األحكام النهائيّة الّصادرة عن القضاء من خالل التنصيص للعزل أو النّقلة ومبدأ احت

(، والذي وقع تقييده باستثناء يتمظهر من خالل 111على واجب تنفيذ األحكام )الفصل 

مخاطر عبارة "دون موجب قانوني" التي يمكن أن تزيغ بها الّسلطة التنفيذيّة الختالق 

ني )مثال عدم إرجاع موّظف معزول صدر مبّررات لعدم التنفيذ تحت غطاء الموجب القانو

 لفائدته حكم إلغاء قرار العزل بتعلّة عدم توفّر االعتمادات المرصودة بقانون الماليّة...(.

فيما يتعلّق بنقائص االستقالليّة تجاه الّسلطة التشريعيّة صيغة الّدسترة لالختصاصات هل هي 

قبل  دم اإلبقاء على عبارة "كافة"داري )عالقضاء اإلفعال حامية تماما لمجال اختصاص 

، كانت موجودة في مسوّدة الّدستور(، كذلك عدم 116النزاعات اإلداريّة في الفصل 

على منع التصحيحات التشريعيّة )وهي عبارة عن تدّخل من  2014تنصيص دستور 

ن المشّرع يتولّى بموجبه إدخال تغيير بأثر رجعي على المنظومة القانونيّة على نحو يحصّ 

قرارا أو عّدة قرارات إداريّة من مخاطر اإللغاء من قاضي تجاوز الّسلطة كأن تلجأ اإلدارة 

 إلى استصدار قانون يصادق المشّرع بمقتضاه على أمر ترتيبي تّم إلغاؤه قضائيا(.

على تحجير تحصين األعمال  2014في ذات الّسياق أيضا، عدم تنصيص دستور 

 97مثال في الماّدة  الّرقابة القضائيّة خالفا لما هو منصوص عليهوالقرارات اإلداريّة من 

من الّدستور  118من الّدستور العراقي وفي مشروع مسوّدة الّدستور المصري، وبالفصل 

 من الّدستور اإليطالي على سبيل الذّكر. 113المغربي، وبالفصل 

لغاء في التشريع التّونسي، وذلك وللتذكير فقد ظلّت األوامر الترتيبيّة محّصنة من الّطعن باإل

، 2002، وإلى حين تنقيح قانونها األساسي سنة 1972سنة  منذ إحداث المحكمة اإلداريّة

 وبالّرغم من تجاوز ذلك فإّن الّطعن في هذا الّصنف من األعمال يخضع إلجراءات خاّصة.
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، 1997بتمبر س 22في قضيّة "بابا جيو جيو" ضّد اليونان الّصادر فيها قرار بتاريخ 

ن المعني، والذي اعتماد قانون من البرلما"اعتبرت المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان أّن 

يد القضاء في البّت في بعض القضايا وتعليق اختصاص المحكمة  يعلن بمقتضاه غل

  بإصدار األوامر بشأن اإلجراءات القانونيّة ذات الّصلة يشّكل انتهاكا الستقالل القضاء".
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 الخــــــــاتمة العاّمة

الّسابق، شهدت البنية الدستوريّة للقضاء اإلداري في تونس تطّورا  1959مقارنة بدستور 

، سواء كان ذلك على المستوى الهيكلي أو على المستوى 2014جانفي  27كبيرا مع دستور 

الجمهوريّة الثانية بهدف ضمان الوظيفي، وذلك راجع لتنّوع الضمانات التي كّرسها دستور 

 ديمومة واستقالليّة القضاء اإلداري في عالقة ببعديه الهيكلي والوظيفي.

على مستوى ضمانات االستقالليّة الهيكليّة، وجب اإلشارة إلى أّن القضاء اإلداري لم يكن 

ال الذي كان ينّص على "المحكمة اإلداريّة" و 1959دستور  اء بأتّم معنى الكلمة معقض

، كما أّن القضاء اإلداري أصبح 2014يستعمل مصطلح "قضاء إداري" خالفا لدستور 

مدسترا في باب الّسلطة القضائيّة، كان التنصيص عليه في باب مستقّل عن باب الّسلطة 

 )باب متعلّق بمجلس الّدولة(. 1959القضائيّة في دستور 

اري كسلطة قضائيّة وليس كجهاز أصبح باإلمكان الحديث عن القضاء اإلدمن تبعات ذلك، 

تابع لإلدارة، وهو ما من شأنه أن يساهم أّوال في إنهاء تبعيّة المحكمة اإلداريّة للوزارة 

األولى، وثانيا في إنهاء التبعيّة اإلداريّة للقضاة اإلداريين عبر التعامل معهم كقضاة بأتّم 

 معنى الكلمة وليس كموّظفين عموميين مع بعض التميّز.

 1959قضاء إداري متكامل خالفا لدستور  لجهاز 2014نفس الّسياق، أّسس دستور  في

الذي أّسس لمحكمة إداريّة في صيغة المفرد متمركزة في العاصمة، وبالتّالي لجهاز قضائي 

 منقوص ال يمكن مقارنته بجهاز القضاء العدلي على سبيل المثال.

الذي كّرس المركزيّة القضاء  2014من دستور  116ويمكن تبيّن ذلك من خالل الفصل 

ريّة ابتدائيّة وذلك اإلداري بتأسيسه لمحكمة إداريّة عليا ومحاكم إداريّة استئنافيّة ومحاكم إدا

)سواء تعلّق  اإلداري عّدة آثار أهّمها تجاوز عوائق تكريس المركّزية القضاء سيترتّب عنه

من  اإلداريلكّمي...(، تقريب القضاء ائق ااألمر بالعائق الّدستوري، العائق المالي، الع

في الحّد من بطء النّظر في أ التقاضي على درجتين، المساهمة المتقاضين، تدعيم مبد

 النّزاعات اإلداريّة.
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بإرساء مجلس أعلى  2014الدستوريّة الهيكليّة، قام دستور  دائما في إطار الضمانات

ام استقالله( ضمنه مجلس قضاء للقضاء )كهيكل مكلّف بضمان حسن سير القضاء واحتر

 إداري.

لمجلس األعلى هذا األخير أصبح له أساس دستوري قوّي ومتين خالفا للهيكل الحالي أي ا

 للمحكمة اإلداريّة. 

مجلس القضاء اإلداري كهيكل مكلّف بضمان حسن سير القضاء اإلداري واحترام  

استقالله، ليقوم بواجبه على أكمل وجه وجب أن يكون مستقالّ على المستوى الهيكلي 

والوظيفي خاّصة تجاه الّسلطة التنفيذيّة )ألّن فاقد الشيء ال يعطيه(، كما وجب أن يتميّز 

 أعضاءه بالنزاهة والكفاءة.

بكّل هذه االعتبارات، نّص على جملة من  2014وعيا من قبل المشّرع التأسيسي لدستور 

استقالليته  الضمانات التي من شأنها أن تدّعم، أّوال االستقالليّة الهيكليّة للمجلس، وثانيا

على "أن  2014من دستور  112نّص الفصل  لى مستوى االستقالليّة الهيكليّةع,الوظيفيّة 

يّة أعضاء هذه الهياكل )من بينها مجلس القضاء اإلداري( من المنتخبين، ويباشر أغلبتكون 

 األعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مّدتها سّت سنوات".

 2009وذلك يتماشى مع المعايير الدوليّة الستقالل القضاء، حيث يقّدم التقرير الّسنوي للعام 

لمبادئ التي ينبغي أخذها في عين االعتبار عند الّصادر عن المقّرر الخاص ملّخصا مفيدا ل

من بينها مبادئ تتعلّق بالجانب الهيكلي أهّمها أن تولى أغلبيّة  ،1تأليف المجلس القضائي

عضويّة المجلس إلى القضاة المنتخبين وأن يقع الحّد قدر اإلمكان من تمثيل الممثلين 

 السياسيين. 

                                                           
 .30 – 28، الفقرات 2009تقرير المقّرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين،   1
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كتلة اختصاص لمجلس القضاء  2014أسند دستور على مستوى االستقالليّة الوظيفيّة، 

اإلداري فيما يتعلّق بالبّت في المسار المهني للقضاة الّراجعين له بالنّظر وفي تأديبهم 

 .1(114)بمقتضى الّسطر األخير من الفقرة األولى من الفصل 

ريّة، هل هي فيما يتعلّق باالستقالليّة اإلداريّة والماليّة للمحاكم اإلدا في هذا الّسياق و

من الّدستور "يضمن المجلس األعلى  114يمكن القول نعم، الفصل  ,مضمونة بالّدستور ؟ 

ستصدر هل للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقالله"، اإلشكال في القوانين التي 

 ستحترم التوّجه الّدستوري ؟ )خاّصة القانون األساسي المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء(.

في الفصل الثاني من الجزء األّول من هذه  شارة هنا إلى أّن كّل ذلك وقع تحليلهوجب اإل

المذّكرة على ضوء المعايير الدوليّة الستقالل القضاء، وفي مقارنة بالهيكل الحالي، أي 

المجلس األعلى للمحكمة اإلداريّة، وكذلك ببعض التجارب المقارنة المتبنّية لنظام 

)مثل المجلس األعلى للمحاكم اإلداريّة والمحاكم اإلداريّة االستئنافيّة االزدواجيّة القضائيّة 

 بفرنسا، ومجلس شورى الّدولة بلبنان...(.

أما على مستوى الضمانات الدستورية  ,ذا على مستوى الضمانات الدستوريّة الهيكليةكّل ه

من الضمانات التي من شأنها أن تدّعم أّوال  على جملة 2014الوظيفيّة، فقد نّص دستور 

االستقالليّة الوظيفيّة لجهاز القضاء اإلداري ككّل، وثانيا االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي 

 اإلداري في حّد ذاته.

على مستوى االستقالليّة الوظيفيّة للجهاز ككّل، دسترة اختصاصات القضاء اإلداري خالفا 

كّرس استقالليّته تجاه الّسلطة التشريعيّة باعتباره سيحول دون من شأنه أن ي 1959لدستور 

تدّخل الّسلطة التشريعيّة من خالل ما كانت تعمد إليه من تحويل الختصاصات نزاعات 

مثل نزاعات االنتزاع للمصلحة العموميّة ونزاعات الضمان  إداريّة إلى القضاء العدلي

بحسن سير القضاء وتقريب القضاء من  رةهر مبرّ ااالجتماعي...، والتي تكون في الظّ 

                                                           
على "ويبّت كّل من المجالس الثالثة في المسار المهني للقضاة وفي  2014من دستور  114ينّص الّسطر األخير من الفقرة األولى من الفصل   1

 التأديب".
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المتقاضي، ولكنّها تخفي في الواقع تملمال من الّسلطة تجاه أحكام المحكمة اإلداريّة )ما 

 تعتبره مثال شططا في الغرامات المحكوم بها في ماّدة االنتزاع(.

على  2014على مستوى االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي اإلداري في حّد ذاته، نّص دستور 

جملة من الضمانات من شانها أن تدّعم االستقالليّة الوظيفيّة للقاضي اإلداري، على سبيل 

الّسلطة التنفيذيّة مثل دسترة مبدأ عدم قابليّة القاضي للعزل أو النّقلة الذي من  المثال تجاه

ة في شأنه توفير حّد أدنى من االستقالل الوظيفي للقاضي اإلداري عند قيامه بوظائفه، خاصّ 

ك دسترة مبدأ وجوبيّة تنفيذ مركزيّة القضاء اإلداري، كذلالل 2014ظّل تكريس دستور 

 .2014من دستور  111األحكام الّصادرة عن القضاء من خالل الفصل 

وجب اإلشارة هنا إلى أّن تنفيذ األحكام مؤّشر هام من المؤّشرات الّدالّة على استقالل 

يكفي القول بعدم خضوع القاضي ألّي تأثيرات من أّي القضاء من عدمه، ضرورة أنّه ال 

جهة كانت وباألخّص من الّسلطة التنفيذيّة عند بتّه في المنازعة وإصداره قراره الحاسم فيها 

حتّى نقّر بوجود قضاء مستقّل، وإنّما يكون من المتحتّم على اإلدارة احترام حّجية الشيء 

خذ تدّخلها في القضاء شكال متخفّيا إن صّحت العبارة وتنفيذ األحكام، حتّى ال يتّ  المقضي فيه

 ليقول لسان حالها للقاضي "أحكم كما شئت وسأنفّذ إن شئت ومتى شئت وكيفما أشاء".

 :  VolvePierre DeL"1قيه" يقول الف

الّصادر بتاريخ  45574/99لحقوق اإلنسان في قرارها عدد  كما أقّرت المحكمة األوروبيّة

 جزء ال يتجزأ وعلى سبيل الذكر، أّن تنفيذ الحكم القضائي يجب أن يعتبر، 2002جوان  18

 Stella et fédération nationale des familles deمن الّدعوى القضائيّة : قرار "

France C./ France." 

                                                           
 1 « Depuis longtemps, il a démontré que, quels que soient les perfectionnements du contrôle juridictionnel de 
l’administration, son efficacité se heurte aux difficultés de mettre en œuvre la chose jugée », Pierre 
Delvolvé : « l’exécution des décisions de justice contre l’administration », E.D.C.E, 1983-1984, numéro 35, 
p.111. 
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على بعض الضمانات التي من شانها أن تكّرس  2014في نفس الّسياق نّص دستور 

لقاضي اإلداري من خالل دسترة الشروط الواجب توفّرها في القضاة االستقالليّة الذاتيّة ل

، واألمر يتعلّق هنا بشرط االلتزام بالحياد 2014من دستور  103اإلداريين عبر الفصل 

والنّزاهة وشرط الكفاءة وهما شرطان مقترنان ال يتجّزءان، بحيث أّن غياب أحدهما يؤثّر 

 داري ككّل.على االستقالليّة الذاتيّة للقاضي اإل

الوظيفيّة للقضاء اإلداري، التي جاء بها  من خالل ما تقّدم، نتبيّن تنّوع ضمانات االستقالليّة

، إالّ أّن ذلك ال ينفي وجود بعض النقائص، يمكن 1959، على خالف دستور 2014دستور 

تناولها في عالقة باالستقالليّة تجاه الّسلطة التنفيذيّة وكذلك باالستقالليّة تجاه الّسلطة 

 التشريعيّة.

على  2014طة التنفيذيّة، تنصيص دستور الّسل على مستوى نقائص االستقالليّة تجاه

االزدواجيّة الوظيفيّة للقضاء اإلداري )وظيفة قضائيّة وأخرى استشاريّة(. ولقد القت هذه 

المسألة جدال فقهيا واسعا بين منكر ومؤيّد لها، غير أّن ما يجب التأكيد عليه هو وإن مثّلت 

نّها ال يجب أن تقود إلى الخلط هذه االزدواجيّة ضرورة وخصوصيّة للقضاء اإلداري، فإ

بين الوظائف حتّى ال يؤول ذلك إلى جعل القاضي اإلداري طرفا وحكما في نفس الوقت، 

 فيؤثّر ذلك على حياده القضائي.

بعض المبادئ باستثناءات، خاّصة مبدأ وجوبيّة تنفيذ  2014في نفس الّسياق، تقييد دستور 

، ولكن هل هو كاف ؟ 2014من دستور  111األحكام الّصادرة عن القضاء، الفصل 

مخاطر عبارة "دون موجب قانوني" التي يمكن أن تزيغ بها الّسلطة التنفيذيّة الختالق 

مبّررات لعدم التنفيذ تحت غطاء الموجب القانوني، مثال عدم إرجاع موّظف معزول صدر 

 بقانون الماليّة...لفائدته حكم إلغاء قرار العزل بتعلّة عدم توفّر االعتمادات المرصودة 

من ناحية أخرى، وعلى مستوى نقائص االستقالليّة تجاه الّسلطة التشريعيّة، صيغة الّدسترة 

اري تماما لمجال اختصاص القضاء اإلد لالختصاصات القضاء اإلداري هل هي فعال حامية
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، كانت 116في الفصل  "النّزاعات اإلداريّة" عبارة " قبل)عدم اإلبقاء على عبارة "كافة

 موجودة في مسوّدة الّدستور(.

على منع التصديقات أو التصحيحات  2014في نفس الّسياق، عدم التنصيص صلب دستور 

التشريعيّة وهي عبارة عن كّل تدّخل من قبل المشّرع يتولّى بموجبه إدخال تغيير بأثر 

ة قرارات إداريّة من مخاطر رجعي على المنظومة القانونيّة على نحو يحّصن قرار أو عدّ 

اإللغاء من قاضي تجاوز الّسلطة، كأن تلجأ اإلدارة إلى استصدار قانون يصادق المشّرع 

 بمقتضاه على أمر ترتيبي تّم إلغاؤه قضائيا.

ولقد طرحت عديد التساؤالت بخصوص مدى دستوريّة قوانين التصحيح وخاّصة مدى 

س الّدستوري الفرنسي على سبيل المثال قبلها على احترامها لمبدأ الفصل بين الّسلط، المجل

مضض وبشروط، أهّمها أن يكون تدّخل المشّرع قائما على أسباب مستمّدة من الّصالح العام 

 وأن ال تخرق مبدأ عدم رجعيّة القوانين الجزائيّة.

على تحجير تحصين األعمال والقرارات اإلداريّة من الّرقابة  2014كذلك لم ينّص دستور 

من الّدستور  113القضائيّة، خالفا لما هو منصوص عليه على سبيل المثال بالفصل 

 من الّدستور المغربي... 118اإليطالي، الفصل 

في التشريع التّونسي، وذلك وللتذكير فقد ظلّت األوامر الترتيبيّة محّصنة من الّطعن باإللغاء 

، أّما 2002ح قانونها األساسي سنة وإلى حين تنقي 1972منذ إحداث المحكمة اإلداريّة سنة 

 اليوم، فالّطعن فيها يخضع إلجراءات خاّصة.

، 1997سبتمبر  22في قضيّة "بابا جيو جيو" ضّد اليونان الّصادر فيها قرار بتاريخ 

اعتبرت المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان أّن اعتماد قانون من البرلمان المعني، والذي 

ضاء في البّت في بعض القضايا وتعليق اختصاص المحكمة يعلن بمقتضاه غل يد الق

 بإصدار األوامر بشأن اإلجراءات القانونيّة ذات الّصلة يشّكل انتهاكا الستقالل القضاء".
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قد نّص على جملة من الضمانات التي من  2014بالّرغم من هذه النقائص، فإّن دستور 

ة للقضاء اإلداري ليقوم بدوره على أكمل وجه، شأنها أن تدّعم االستقالليّة الهيكليّة والوظيفيّ 

، في انتظار تعديل النّصوص القانونيّة الخاّصة بالمحكمة اإلداريّة 1959خالفا لدستور 

  وجوهر الضمانات التي جاء بها الّدستور. لتصبح متطابقة مع األحكام


