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 يةــالتونسجـمـهـورية ال
 
 
 

 قارـتيالء بلدية على عـن اسـدعوى التعويض ع

 ـــ
 :المبـدأ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

اختصاااال المة ماااة ا دارياااة باااالن ر  ااا  دعااااوى  

 04مسااايولية ا دارل المنصاااول عليهاااا بالقاااانون عااادد 

بماااا  ااا   لااا   2791 يونياااوالمااا ري  ااا   2791لسااانة 

 .ستيالء على العقارات الدعاوى المتعلقة باال
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 2421قرار تعقيب  مدن  عدد 
  1442مارس  29م ري    

 صدر برياسة السيد بلقاسم  ريد
 

 .مرافعات مدنية وتجارية  :المادل 

 .6991لسنة 83انون عدد الق: المراجع

اختصاااح ميمااسؤ مساااولية ال  ديااةؤ : المفاااتي  
 .اختصاح القضاء اإلداري

 
 :أ المبد

 
طالما أن الدعوى تأسسات علاى مسا ولية 
البلديااة و اا  المملاال المةلاا  للساالطة المر  يااة 
وتخضااع  جااراءات القااانون الساساا  للبلااديات 
قا ومن لمة إلى والية ن ر المة مة ا دارية تطبي

بمااا  2772لساانة  83لمقتضاايات القااانون عاادد 
يجعاال القيااام ضااد ا أمااام المةااا م العدليااة خارقااا 

 .لمرجع الن ر الة م 
 

 :التعقيب القرار اآلت أصدرت مة مة 
 

طالع ع ى مط ب التعقياب المضامن ال عد ا
والمقااادن مااان ازساااتا    يااار  1166تمااات عااادد 

 . 6112جوي ية  69القا سس  تاريخ 
 

 .رثة فرح و :   ةق 
 

 .  دية غنوش فس شخح ممث ها القانونس :ضد 
 

طعنا فس المين االساتننافس المادنس الصاادر 
 2111عن مميماة االساتنناب  قاا ح تمات عادد 

والقاضااااااااااس  ق ااااااااااو   61/6/6112 تاااااااااااريخ 
االستننافين ازص س والعرضس شيال وفس ازص  
 إقرار المين اال تدانس وتخطيه المساتننيين  الماا  

وتغااريمهن لياناادم المسااتننب  مااانتس دينااار  المااامن

لقااااء اتعااااب التقاضاااس واجااارم المماماااام وممااا  
 .المصاريب القانونية ع ى المميون ع يهن

 
و عد اإلطالع ع ى م يرم مستندات الطعن 

 61الم  غااة نسااخة منهااا ل معقااب ضااد ا  تاااريخ 
 واسطة السيد مممد  ان الصام س  6112جوي ية 

ح مساااب رقيماااه عااادد ر يااال العاااد  المنيااا   قاااا 
11102 . 
 

و عاااد اإلطاااالع ع اااى جميااات الوثاااانل التاااس 
تقاديمها وع اى . ت.ن.ن.من ن 630يوجب اليص  

م موظات النيا ة العمومياة واالساتماع ىلاى شارح 
 .ممث ها  الج سة 

 
و عااد اإلطااالع ع ااى المياان المنتقااد وع ااى 
يافة اورال الم ب والمداولة ط ل القاانون صارح 

 : ما ي س 
 

 :ث الش ل من ةي
 

ميااك يااان مط ااب التعقيااب مسااتوفيا لجمياات 
 .اوضاعه وصيغه القانونية ول ا فهو مق و  شيال

 
 :ةيث الصلمن 
 

مياااك تيياااد وقاااانت القضاااية يييماااا اورد اااا 
الميااان المنتقاااد وازورال الاااس ان ناااى ع يهاااا قياااان 
المااادعون فاااس ازصااا  لااادب المميماااة اال تدانياااة 

ناه ع اى عارضاين ا 9/61/6116 قا ح  تااريخ 
وقااد  م اام مااورثهن ديااان  غنااوش  سااول التيصااي 

 دماااه لغاياااة  6916قاااررت   دياااة المياااان سااانة 
توسيت الطريال ووعادتهن  االتعويو دون امتياان 
لقانون االنت اع ثن انها  عد  دن الديان عدلت عن 
توسيت الطريل ولان تميان ماورثهن مان التعاويو 

لينهاا اجا ات  ننهاا عوضات  ويات و ا عدم مارات
مثاا  و مااا انهااا م  مااة  ااالتعويو فهاان يط  ااون  ال

تي يب خ ير لتقادير قيماة الاديان ثان ىل امهاا  انداء 
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مااا سااينتهس ىليااه ىضااافة ليااونهن مرمااوا ماان دخاا  
شاااهري ياااان يااادرل ع ااايهن الاااديان فهااان يط  اااون 

عناااه  ماناااة الاااب ديناااار و مث هاااا لقااااء  التعاااويو
الضرر المعنوي والب ديناار عان اجارم المماماام 

. 
 

المط و اااة ع اااى  لااام  ااانن الااادعوب  وردت
سقطت  مرور ال من ىضافة ىلى انه ال دلي  ع ى 
م ييااة الماادعين ل ااديان انااه تاان القيااان ضااد ال  ديااة 

 .دون ترخيح من السيد الوالس
 

و عد استيياء اإلجراءات القانونية اصادرت 
 تااااااريخ  1236مميماااااة ال داياااااة ميمهاااااا عااااادد 

 اااااارفو الااااادعوب لعاااااادن  ا تااااادانيا 8/8/6118
االختصاح الميماس و إ قااء مصاارييها مممولاة 

 .ع ى القانمين  ها 
 

فاسااتننيه الماادعون فااس ازصاا  اسااتنادا  ىلااى 
ان مميمااة ال دايااة قااد جان اات الصااواب نظاارا  زن 
ال  دية ليست ماسسة عمومية والتعاويو لممااين 
المل العان فضال ع  تمتعها  الشخصاية المعنوياة 

ءا ع ااى  لاام نقااو  نااا واالسااتقال  المااالس طااال ين
الميان اال تادانس والقضاااء مجاددا  لصاالو الاادعوب 
ازص ية وتغرين المستننب ضد ا  نلب دينار لقااء 
اتعااااب التقاضاااس والمماماااام وممااا  المصااااريب 

 .القانونية ع يها 
 

و عد استيياء اإلجراءات القانونية اصادرت 
 تااريخ  2111مميمة الدرجة الثانية ميمها عدد 

مااا يتضااو ماان نصااه المضاامن ييي 61/6/6112
اعاااالل اساااتنادا  ىلاااى ان امياااان اليصااا  ازو  مااان 

 8المااااري فاااس  6991دد لسااانة  33القاااانون ع 
والمتع ل  تو يات االختصااح  اين  6991جوان 

المماااااين العدليااااة والمميمااااة اإلداريااااة وىمااااداك 
مج ح لتنا ع االختصاح قد اقتضت انه تختح 

ساااولية المميمااة اإلداريااة  ااالنظر فااس دعاااوب م
لسانة  21اإلدارم المنصوح ع يها  القاانون عادد 

 ما فس  لام الادعاوب المتع قاة  االساتيالء  6916
 .ع ى العقارات

 
و مااااا ان دعااااوب المسااااتننيين تهاااادب ىلااااى 
التعويو عان اساتيالء   دياة غناوش لاديان يعاود 
 الم يية لمورثهن  دون استصدار امار انتا اع فاس 

 .الغرو 
 

اسسااة عموميااة  ات و مااا ان ال  ديااة  ااس م
ص غة ىدارية فإن القيان ضد ا اماان  ا ل المميماة 
فاااس غيااار طريقاااه  اعت اااار ان دعااااوي اساااتيالء 
اإلدارم ع ى العقاارات ينعقاد النظار فيهاا  واساطة 
المميمة اإلدارية عمال  نميان اليص  من القانون 
المشااار ىليااه  مااا يجعاا  المياان المطعااون فيااه فااس 

 .ه اقرارل طريقه واقعا وقانونا واتج
 

 :فتعق ه الطاعنون ناس ين له ما ي س 
 

تةريف الوقايع والخطأ    تطبيق القانون 
و ضم ةقاوق الاد او وضاعف التعليال والقصاور 

 :   التسبيب 
 

 مقولااة ان مميمااة المياان المنتقااد لاان تجااب 
عاان دفوعااات الطاااعنين الجو ريااة ثاان ان المساانلة 

 نمياان فس قضية الما  مدنية  متة وال عالقة لها 
القانون اإلداري وىنما تتع ل  التعويو الماالس ثان 
ىن ما    ت ىليه مميمة القرار المنتقاد مان ىقارار 
الميااان اال تااادانس  نااااءا ع اااى عااادن االختصااااح 

ن اياة فرصاة  الميمس يعنس عدن تميين الطاعنين
ل تعاااويو مااان منط ااال ساااقوط مااال القياااان اماااان 

قرار  المميمة اإلدارية ضرورم انه ال وجود زي
يتع ااال  ااااالنت اع متاااى يميااان الطعااان فياااه ثااان ان 

القيان ولو امان المميماة اإلدارياة يساتوجب  مجرد
مرجعا ممددا  ضمن يتب يجب الرجوع ىلياه ىلاى 
جانب ان االنتا اع تان عشاوانيا دون االساتناد ىلاى 
اي قانون وان المال يع او وال يع اى ع ياه يماا ان 

ال وجاود زي ال  دية تتمتت   ات معنوية مساتق ة و
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ماااانت ل قياااان ضاااد ا فاااس التعاااويو المااادنس اماااان 
مماين المال العاان ضارورم ان ممااين المال  اس 

 اااالنظر عماااال  نمياااان القاااانون العاااان  المختصاااة
والخاح ىلى جانب ان مميمة الموضوع لن تع   

يتسنى لها التمسم  رايها من النامية القانونية متى
لن تسقط  عدن االختصاح الميمس ثن ان الدعوب 

 مضاااااس المااااادم فالميات اااااات لااااان تنقطااااات مط قاااااا 
و اااعتراب ال  ديااة  مااا صاادر عنهااا لاا لم ط  ااوا 

 .نقو المين المطعون فيه مت اإلمالة
 

 المة مـة
 ـــ

 
عن جملة المطاعن لتداخلها واتةاد القاول 

 : يها 
 

ميااك ال خااالب ماان ان اليصاا  ازو  ماان 
 8المااااري فاااس  6991لسااانة  83القاااانون عااادد 

والمتع ل  تو يات االختصااح  اين  6991جوان 
المماااااين العدليااااة والمميمااااة اإلداريااااة وىمااااداك 
 مج ااااح لتنااااا ع االختصاااااح قااااد اقتضااااى انااااه 

تخااتح المميمااة اإلداريااة  ااالنظر فااس دعاااوب  "
مساااولية افاادارم المنصااوح ع يهااا  القااانون عاادد 

 6916جااوان  6الماااري فااس  6916لساانة  21
االسااتيالء ع ااى  مااا فااس  لاام الاادعاوب المتع قااة  

 ... " .العقارات
 

وميااااك ال خااااالب فااااس ان دعااااوب المااااا  
تتنسح ع ى مساولية ال  دية و س الممث  المم اس 
ل ساااا طة المري يااااة وماااان ثمااااة فااااإن الاااادعاوب 

المرفوعااااة ضااااد ا تخضاااات إلجااااراءات القااااانون 
ازساساااس ل   اااديات ومااان ثماااة ىلاااى والياااة نظااار 

عادد  المميمة اإلدارياة تط يقاا لمقتضايات القاانون
 مااا يجعاا  القيااان ضااد ا امااان  6991لساانة  83

 .المماين العدلية خارقا لمرجت النظر الميمس
 

وميااك ان مميمااة المياان المنتقااد قااد ع  اات 
ميمها تع يال س يما  ما له اص  ثا ت  االم ب  ماا 
ينياس عناه مااا نسا ه لاه الطاااعنون مان ضاعب فااس 
التع ياا  وخاارل ل قااانون وتمريااب ل وقااانت و ضاان 

لاادفاع والقصااور فااس التساا يب ممااا يتعااين لمقااول ا
 .معه رفو الطعن لعدن وجا ته واقعا وقانونا

 
 وله ه السباب

 
قررت المميمة ق و  مط ب التعقيب شايال 

 .ورفضه اصال ومج  مع ون الخطية المامن
 

وصدر   ا القرار  مجرم الشاورب  ج ساة 
عن الدانرم المدنية الثامنة  6110مارح  61يون 

رنيساها السايد   قاسان يرياد وعضاوية  المتنلية من
المستشااااااارين الساااااايدين ع ااااااد القااااااادر غر ااااااا  
وع دالسااالن  اان عمااارم و ممضاار الماادعس العااان 
السيد مممد اليام  سعادم و مساعدم ياتب الج سة 

 .السيد مممد الم يب الت مودي
 

 وةرر    تاريخه   
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 الجـمـهورية اللبنانيـة
 

 
 

 ـفــو ـدعـوى  بةـق م

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

إ ا قدمت الش وى من قبل ا دارل الت  يعمل  يها  -

المو ف  إن  ل  ي دي إلى تةري  دعوى الةق  

 .العـام
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 مة مة التميي  

  7/2/1440تاريخ   -اللاللة 

 
 الرييس عفيف شمس الدين 

 
 .والمستشاران مةمد م ة وجورج ةيدر

 
ادلى طالب النقو  عدم اس اب تستعرضاها 

 :المميمة وتناقشها مجتمعة و س 
 

مخاليااااة المصااااانة اإلداريااااة المرسااااومة  -
مااااااان المرساااااااون  16 نمياااااااان الماااااااادم 

ل  و  القارار  666/09س رقن االشتراع
المطعون فيه عن ال ات  السا ب الا ي قاان 
ع يااه الاادفت  عاادن جااوا  سااماع اإلدعاااء 
الم اشاار  ماال الموظااب  ااالجرانن الناشاانة 

 .عن الوظيية 
 

 .تشويه مآ  مطالب فرقاء الدعوب -
 

وميااك انااه ماان جهااة اولااى فااإن القااو   اانن 
من قانون الماوظيين يتضامن  انن  16نح المادم 

ب المااال العاااان ال تمااارم  واساااطة اإلدعااااء دعاااو
الشخصاااس الم اشااار تماااو  دون ساااماع الااادعوب 
الماضرم التس قادمت  موجاب ىدعااء م اشارم مان 
ق اا  الماسسااة العامااة ل،ساايان ؤ ال يمياان تيساايرل 

ىال ع ااى ضااوء الغاارو المتااوخس منااه اال و ااو 
مماية الموظب من مالمقة الناح لاه اي الا ي قاد 

اثنااااء الوظيياااة وفاااس يتضاااررون مااان تصااارفاته 
معرو ممارسته لها دون ان يشم   لام اإلدعااء 
الم اشاار المقاادن ماان اإلدارم نيسااها زن الممايااة ال 
تتوساات لتشاام  عالقااة الموظااب ماات ىدارتااه و ااس 
التااس يياارو فيهااا ان تمميااه ماان مالمقااة الناااح 
العااااديين لاااه ولينهاااا ال تممياااه مااان ىدعانهاااا  اااس 

التااارخيح   الااا ات التاااس اعطا اااا القاااانون مااال
 مالمقتاااه ى  ان الموظاااب عنااادما تتمااارم ىدارتاااه 

ال يشام   ا ا  16وتدعس  وجهه فإن ناح الماادم 
 .التمرم 
 

ومياااك يياااون  التاااالس اإلدعااااء الشخصاااس 
المقاادن ماان اإلدارم التااس يااان يعماا  فيهااا طالااب 
الااانقو ياااون ارتيااااب الجااارن والمنساااوب ىلياااه ؤ 

لياه وق و  قاضس التمقيل له ا اإلدعاء وما   ب ى
 عد  لم قرار الهينة االتهامياة مان تصاديل لقارار 

 .قاضس التمقيل منط قا  ع ى القانون
 

وميااك  عااد القااو   اانن اإلدعاااء الشخصااس 
الماا يورم ؤ ويااون اإلدعاااء  16المقصااود  المااادم 

صاااادر عااان اإلدارم فاااإن اإل ن يياااون قاااد تاااوفر 
ضمنا  عان طريال  ا ا اإلدعااء ويياون ماا    ات 

 .هامية منط قا  ع ى القانون ىليه الهينة االت
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 جـمـهـورية مـصـر العربية
 
 

 بالقرار  النـو ا عـ  ل ـالص
 ا داري القرار  االت انعدام ــوة 

 ـــ
 :المبـدأ  

 
 

 

 

المساااوال بااين النشاار وا عااالن ليساات  املااة إ  ال ال  .2
ا عااااالن بااااالقرار  ااااو الصاااال   أمااااا النشاااار  هااااو 

 .االستلناء
 

 .تاريخ العلم اليقين  ال ا  تراض  أو ال ن  .1
 

ا داري معااادوماذ إ ا ماااا نااا ل إلاااى ةاااد ي اااون القااارار  .8
اغتصااااب السااالطة وانةااادر إلاااى مجااار الفعااال الماااادي 

 .معدوم اللر قانوناذ 
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ميعااد  –دعاوب  –عام ون مدنيون  الدولة 
 الرغن مان الانح ع اى ان يياون  –ع ن يقينس  –

 اااالقرار النشااار يااااإلعالن وساااي ة إلث اااات الع ااان 
المطعااون فيااه ىال ان اإلعااالن  ااالقرار يظاا   ااو 
ازص  واما النشار فهاو اإلساتثناء  مياك ال ييياس 

 –قااارار ىداري  –مياااك يياااون اإلعاااالن مميناااا  
قاارار ىنهاااء خدمااة المطعااون  –ماااالت ىنعدامااه 

ضااد ا الصااادر ماان ماادير المديريااة دون تيااويو 
مااان المماااافظ يشاااو ه عااادن اإلختصااااح ال سااايط 

ىساتقالة  – عدن الطعن ع يه فس الميعااد ويتمصن 
ىساااتقالة صاااريمة ي تا ماااا تقاااون ع اااى  –ضااامنية 

عاااادن جااااوا  تمساااام المطعااااون  –ىرادم العاماااا  
ضاااد ا  عااادن ىنااا ار ا لعااادن جااادوب اإلنااا ار فاااس 
تمقيل الهدب ال ي تغيال المشرع و و التمقل من 
نية الموظب ؤ و لم فس مالة ىنقطاعهاا ايثار مان 

 .عشر سنوات اساح  لم
 

 المة مــة
 ــ

 
ومن ميك ىن م نس الطعن الماث   و 

فس مخالية المين المطعون فيه ل قانون والخطن 
تط يقه وتنوي ه تنسيسا  ع ى ان قرار المطعون 
فيه المتضمن ىنهاء خدمة المطعون ضد ا صدر 

ىال انها لن تقن دعوا ا ىال  68/8/6939 تاريخ 
سنة  66اي  عد مرور ايثر من  6/3/6111فس 

ازمر ال ي تيون معه الدعوب غير مق ولة شيال  
 لرفعها  عد الميعاد يما انه ال يصو القو   نن
القرار معيب  عدن اإلختصاح ال ي ينمدر  ه 

اإلنعدان    غاية ازمر  و ىعت ار ىلى درجة 
القرار  اطال   إعت ار ىن عدن اإلختصاح  نا  و 
عدن اختصاح  سيط و التالس يان ين غس الطعن 
ع يه خال  المواعيد القانونية المنصوح ع يها 

 .من قانون مج ح الدولة( 62)فس المادم 
 

ك ىنه من الموضوع فإن المـادم ومن مي
لسنة  21من قانون مج ح الدولة رقن ( 62)

ميعاد رفت الدعوب امان "تنح ع ى انه  6916
المميمة فيما يتع ل  ط  ات اإللغاء ستون يوما  
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فس الجريدم 
الرسمية او فس النشرات التس تصدر ا المصالو 

ب الشنن  ه وينقطت سريان العامة او ىعالن صام
  ا الميعاد  التظ ن ىلى الهينة اإلدارية التس 
اصدرت القرار او الهينات الرناسية ويجب ان 
ي ت فس التظ ن ق   مضس ستين يوما  من تاريخ 
تقديمه وى ا صدر القرار  الرفو وجب ان ييون 
مس  ا  ويعت ر مضس ستين يوما  ع ى تقدين التظ ن 

الس طات المختصة  مثا ة دون ان تجيب عنه 
رفضه وييون ميعاد رفت الدعوي  الطعن فس 
القرار الخاح  التظ ن ستين يوما  من تاريخ 

 .قضاء الستين يوما  الم يورم
 

ومن ميك ىن مياد ما تقدن ىنه يتعين ع ى 
 وي الشنن يوما  ع ى تقدين التظ ن دون ان تجيب 
عنه الس طات المختصة  مثا ة رفضه وييون 

د رفت الدعوي  الطعن فس القرار الخاح ميعا
 التظ ن ستين يوما  من تاريخ قضاء الستين يوما  

 .الم يورم
 

ومن ميك ىن مياد ما تقدن ىنه يتعين ع ى 
 وي الشنن ىقامة دعوب االلغاء خال  ستين يوما  

وان  –من تاريخ نشر القرار اإلداري او الع ن  ه 
ر اإلداري   ا الميعاد ينقطت  التظ ن فس القرا

الم مت ط ب ىلغانه ؤ وفس   ل المالة يتعين ع ى 
 وي الشنن ىقامة الدعوب خال  ستين يوما  من 
تاريخ رفو التظ ن او مرور ستين يوما  من 
تاريخ رفو التظ ن او مرور ستين يوما  ع ى 

 .تقديمه دون ىجا ة له ايهما اقرب
 

ومن ميك ىن قضاء   ل المميمة قد 
لرغن من النح ع ى ان ييون استقر ع ى انه  ا

النشر ياإلعالن وسي ة إلث ات الع ن  القرار 
المطعون فيه ىال انه ال ي ا  من الثا ت ان   ل 
المساوام  ين الوسي تين يست يام ة ى  ال ا  
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اإلعالن  القرار  و ازص  اما النشر فهو 
اإلستثناء  ميك اليييس النشر ميك ييون 

ييون اإلعالن  و واوجب ان  –اإلعالن ممينا  
 الوسي ة الواج ة  النس ة ل قرارات اليردية 
 عيح القرارات التنظيمية العامة ي لم فقد جرب 

ع ى انه يتعين ان يث ت  –قضاء   ل المميمة 
 ع ى صامب الشنن  القرار المطعون فيه 
 ع ما  يقينا  ال ظنينا  وال ىفتراضيا  وان ييون

التس تسوغ له ان   ا الع ن شامال  لجميت العناصر 
رار المطعون ـ ة ل قـ ل القانونس  النسـيت ين مري

 .فيه
 
المة مة ا دارية العليا    الطعن رقم )
ق عليا  84لسنة  2238والطعن رقم  1292
 (.12/2/2732جلسة 
 

ومن ميك ىن   ل المميمة قد    ت ايضا  
ىلى انه يجب مساب مواعيد الطعن من تاريخ 

ظنس او اإلفتراضس وان تو يت الع ن اليقينس ال ال
 .القرار ع ى جميت القطاعات ال يييد الع ن اليقينس

 
المة مة ا دارية العليا    الطعن رقم )
ق عليا جلسة  81لسنة  2770

29/0/2733.) 
 

ومن ميك ىنه تط يقا  لما تقدن ولما يان 
 66الثا ت من ازورال ان القرار الطعين رقن 

وتقرر  68/8/6939صدر  تاريخ  6939لسنة 
المطعون ضد ا ىنها لن تع ن  ه ا القرار ىال 

ولما يانت الورال قد  – 66/1/6111 تاريخ 
خ ت مما يييد ع مها ع ما  قانونيا  يقينيا  ال ظنيا  
وال ىمتماليا   ه ا القرار فس   ا التاريخ فإنه 
يعو  ع يه فس مساب المواعيد ثن وى  اقامت 

 1/3/6111خ المطعون ضد ا دعوا ا  تاري
فإنها تيون قد اقامتها فس الميعاد القانونس ومما 
يتعين معه رفو الدفت الم دي من الجهة اإلدارية 

 عدن ق و  الدعوب شيال  إلقامتها  عد الميعاد 
 .القانونس
 

ومن ميك ىنه عما اثير من ىنعدان 
لصدورل  6939لسنة ( 66)المطعون فيه رقن 

ن ييون ميوضا  من مدير المديرية  نسيوط دون ا
فس  لم من ممافظ اسيوط فإن المستقر ع يه فس 
قضاء   ل المميمة ان القرار اإلداري ييون 
معدوما  ى ا ما ن   القرار ىلى مد غصب الس طة 
وىنمدر ىلى مجرد اليع  المادي المعدون ازثر 
قانونا  و و ييون ي لم ي ما يان العيب ال ي 

عدمت ىرادم شاب القرار جسيما  ؤ و لم  نن ىن
مصدرل او اعتدت ىمدب الس طات فس الدولة 
ع ى اختصاح ممجو  لس طة اخرب اما ى ا 
يانت اإلدارم تتصرب داخ  النطال المقرر لها 
او يان عيب عدن اإلختصاح غير جسين فإن 
القرار ييون  اطال  ليقدانه امد مقوماته وال ينمدر 
 ىلى اإلنعدان ويتمصن  يوات مواعيد الطعن ع يه

 . اإللغاء
 

وميك ىن الثا ت من ازورال ان القرار 
الصادر  إنهاء خدمة المطعون ضد ا ل،نقطاع 

قد  60/6/6939فس  6939لسنة ( 66)رقن 
صدر من مدير المديرية  نسيوط دون ان ييون 
ميوضا    لم من ممافظ اسيوط فمن ثن ييون 
مشو ا   عيب عدن اإلختصاح ال سيط ويتمصن 

ه فس الميعاد المنصوح ع يه فس  عدن الطعن ع ي
 .سالية اإلشارم( 62)المادم 
 

 ومن ميك ىن المين المطعون فيه 
قد انتهس ىلى غير   ل النتيجة فإنه ييون قد صدر 
 المخالية زميان القانون مريا   اإللغاء فس   ا 

 .الشل
 

ومن ميك ىنه عن ط ب وقب تنيي  القرار 
ن قضاء فإ 6939لسنة ( 66)المطعون فيه رقن 

  ل المميمة قد جرب ع ى انه يشترط لوقب 
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رين : الرين ازو ( 6)التنيي  توافر رينين 
الجدية  نن ييون القرار المطعون فيه مرجو 
اإللغاء  مسب الظا ر من ازورال عن اليص  

 .فس الموضوع
رين اإلستعجا   نن ييون : الرين الثانس( 6)

 ر تنيي  القرار مما يترتب ع يه نتانج يتع
 .تداريها

 
رين الجدية فإن نح ومن ميك ىنه عن 

 6913لسنة  21القانون رقن من ( 93)المادم 
"  شنن نظان العام ين  الدولة تنح ع ى انه 
: يعت ر العام  مقدما  ىستقالته فس الماالت اآلتية

ى ا ىنقطت عن عم ه  غير ى ن ايثر من ( 6)
مسة خمسة عشر يوما  متتالية ما لن يقدن خال  الخ

عشر يوما  التالية ما يث ت ان ىنقطاعه يان  ع ر 
فإ ا لن يقدن العام  اس ا ا  ت رر ىنقطاعه .... مق و 

او قدن   ل ازس اب ورفضت اعت رت خدمته 
..... منتهية من تاريخ ىنقطاعه عن العم  

(6......) 
 

وفس المالتين السا قتين يتعين ىن ار العام  
سة ايان فس المالة يتا ة  عد ىنقطاعه لمدم خم
 .ازولى وعشرم ايان فس الثانية

وال يجو  اعت ار العام  مستقيال  فس (.... 8)
جميت ازموا  ى ا يانت قد اتخ ت ضدل 

تندي ية خال  الشهر التالس ل،نقطاع الإلجراءات ا
 .عن العم  او إللتماقه  الخدمة فس جهة اجن ية

 
ومياد ما تقدن ىن المشرع اقان قرينة 

ونية ع ى تقدين العام  استقالته ؤ مستيادم من قان
واقعة ىنقطاعه عن العم  مدم متص ة ت يد ع ى 
خمسة عشر عاما  متتالية او مدم متقطعة ت يد 
ع ى ثالثين يوما  خال  السنة  دون ى ن او ع ر 

ويعد  لم  مثا ة قرينة ع ى ىستقالة . مق و 
ضمنية ل عام  وع ى نيته ورغ ته فس  جر 

ة ـتقالة الصريمـية ؤ ويما ان اإلسيـالوظ
ؤ   ـواإلستقالة الضمنية تقون ع ى ىرادم العام

فالصريمة تستند ىلى ط ب يتا س يقدن منه 
والضمنية تقون ع ى اتخا  العام  موقب ين ئ 

  ا  نصراب نيته فس اإلستقالة ؤ ويتمث ع ى ى
الموقب فس اإلصرار ع ى اإلنقطاع عن العم  ؤ 

سالية ( 93)اية نح المادم ويتج ى  لم فس  د
 ........"يعت ر العام  مقدما  ىستقالته " ال ير 

 
ة م المة مة ا دارية العليا    الطعن )

 (عليا. ق 82لسنة  2202رقم 
 

وع ى  لم فإن طو   1/1/6992ج سة 
مدم اإلنقطاع تعد دليال  ع ى رغ ة العام  فس 
تقدين ىستقالته وتتضو نيته فس  جر الوظيية مت 
ىستطالة امد اإلنقطاع فال م رر لتوجيه اإلن ار 
ويص و التمسم  اإلن ار من اإلغرال فس 

 ...الشي يات التس ال م رر لها وال جدوي منه
 
راجت مين   ل المميمة فس الطعون )
ل ع يا ج سة  26لسنة  8680ارقان 

ل ع يا ج سة  26لسنة  8316ؤ  66/1/6999
ج سة ل ع يا  28لسنة  6663ؤ  61/6/6999
61/61/6999.) 

 
ومن ميك ىنه لما يان ما تقدن ويان ال ادي 
من ازورال ان المطعون ضد ا انقطعت عن 

واستمرت فس  6/9/6931العم  اعت ارا  من 
ىنقطاعها عن العم  لمدم موالس ثالثة عشر عاما  
دون ان تتص   جهة عم ها وتقدن ما يييد اس اب 
ىنقطاعها عن العم  ىلى ان تقدمت فس 

 ط ب ل جهة اإلدارية لعودتها  66/1/6111
ل عم  ؤ فإن   ا اإلنقطاع الطوي  والمستمر 
يقطت ع ى وجه اليقين عن ع وفها عن العم  
 وعدن رغ تها فيه و جر ا لوظييتها و التالس

سم  عدن ىن ار ا لعدن جدوي مفال يجو  لها الت
او فاندته فس تمقيل الهدب ال ي  -مث    ا اإلن ار

.. مشرع و و التمقل من نية الموظب وضعه ال
وع يه ييون قرار ىنهاء خدمة المطعون ضد ا 
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 ا مسب الظا ر من ازورال قد صدر س يم
ومتيقا  وصميو مين القانون مما ينقضس معه 
رين الجدية فس ط ب وقب التنيي  مما يتعين معه 
المين  رفضه دون ماجة  ومتيقا  وصميو مين 

ين الجدية فس ط ب القانون مما ينقضس معه ر
وقب التنيي  مما يتعين معه المين  رفضه دون 

لى  مك توافر رين اإلستعجا  لعدن ىماجة 
 .جدوال

 
ومن ميك ان المين المطعون فيه قد قضس 
 غير   ا النظر فإنه ييون قد صدر  المخالية 

 .زميان القانون متعينا  المين  إلغانه
 
ل اللانية الداير –المة مة ا دارية العليا ) 

 09لسنة  24273الطعن رقم  –( موضوو)
 (.2/9/1442جلسة  –و .ق

 
 
 

 
                                             

 
 

      
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
   
 

  
 
  
 
  
  

 


