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احملـكـمـة اإلداريّـة

احلمد هلل،

القضيّة عدد124688 :

اتريخ احلكم 29 :مارس 2017

أصدرت الدائرة اإلبتدائية الثانية ابحملكمة اإلدارية احلكم التايل بني:
املـ ّدعـي :ح .ب .أ .ب .م .ق .القاطن ب ـ  ،...انئباه األستاذان ب .ص .الكـائن ككتبـ ب ــ ،...وم.

.د .الكائن ككتب بــ،...

من جهـ ـة،
وامل ّدعـى عليه :املكلـ الاـام باعاتـال الدولـح
 37تونس،

زـر وااعد الاـد كقـ ه بشـاع خـ الـد ن ا ـا تـدد
من جهة أخرى.

باد االطّال تلى ت ضح ال ّدتوى املق ّدكح كن األستاذ ب .ص .زر امل ّدتي املذكوع أتاله وامل ّّسح
كاوب قد متـت حزالتـ تلـى
بكتابح احملكمح بتاع خ  14سبتمرب 2011حتت تدد 124688واملتضماح أ ّن ّ
أنظــاع الــدائ د اياائحملــح احملكمــح االبتدائحملــح ب ــ ...ملقاضــات كــن أالــم االنضــمام حل تاظ ـحملاب ل ـ تالقــح اي ـ ائاب
الصـادع
اإلعهابحملح اليت قضت بسجا ملدد ثالثح أتوام مبوالب احلكاب االبتدائي املؤعخ  28أف م ّ 2008
قضى الااعض امل ّدد احملكوم هبـا كتـاقال بـت فتلـ
القضحملح تدد  15169والذي متّ حق اعه استئاافحملا وقد ّ
السجون املدنحملح وتا ض داخلها حل ىت أنوا الاا والتاـذ ب واإلكـ اه املـادي واملااـوي املسـله تلحملـ كـن
طـ أ أتـوان الســجون لتاــاو مموتــح كــن األدو ــح املاــدعد ل تصــاب الــيت والـ اــام كاكــم الحملــوم وت قــده
القدعد تلى احلكح وهو كا تسبب ل أك اض تصبحملح ون سحملح والال ااين كـن فقـدان للـذاك د كمـا أ ـب
تــاالعا تــن التص ـ أ مب ـ ده وتلبحملــح زاالحملات ـ ا ا ــح وهــو األك ـ الــذي اســتدتى خضــوت للا ـالج بص ـ ح
كاتظمــح مبستش ـ ى ال ـ ااي مباوبــح وهــو ـ وم تباــا لــذل اإلذن با ض ـ تلــى ال ر ـ ال ـ لتقــد األض ـ اع
البدنحملــح واملااو ــح والقضــا ل ـ تبا ــا لــذل ال ـعام ايهــح املــدتى أن تــؤدي ل ـ كبلــق قــدعه  ...د ا ــاع  ...د)
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بااـ ـوان ض ـ عه البــدين و ...د ا ــاع  ...د) لقــا ض ـ عه املااــوي وكبلــق  ...د ا ــاع  ...د) باا ـوان كصــاع
التداوي والاالج وكبلق  ...د اـاع  ...د) تن أتااب التقاضي وأال د احملاكاد.
وباد االطّال تلى تق املكل الاام الدولح زر وااعد الاد ال د تلى ت ضح الدتوى الـواعد
تلــى كتابــح احملكمــح  25أف ــم  ،2012والــذي دف ـع فحمل ـ بص ـ ح أ ـلحملح ب ـ فض الــدتوى النت ــا أهلحملــح
الااعض القحملام الدتوى املاثلح ض وعد أن حيمم لب اقح حتاقح ذهاحملح كسلمح كن وااعد الشؤون االالتماتحملـح
بتــاع خ  26أف ــم  2016والتــاف تقــد أهلحملــح القحملــام الــدتاوى ت بحملقــا ألزكــام ال صــم  19كــن ملــح
متس ب لب عفض الـدتوى لاـدم ثبـول أي خ ـا كـن
امل افاال املدنحملح والتجاع ح .وبص ح ازتحملاطحملح الدا ّ
نســبت إلداعد الســجون ذلـ أ ّن املــدتي ي قــدم ســوى شلــح الشــهادال ال بحملــح الــيت ال ت بــت أي زــا كــن
األز ـوا زصــو املض ـ د نتحملجــح التاــذ ب الــذي تا ـ ض ل ـ داخــم الســجن والتــاف ال كــن حتمحملــم اإلداعد
كسؤولحملح الوضع الذي آ حلحمل الااعض طاملـا أن الضـ ع املشـتكى كاـ بـ سبـت نسـبت لـاداعد كمـا أن هـذا
األخـ ي بــت الاالقــح الســببحملح بــت كــا تاـ ض ل ـ كــن أض ـ اع بدنحملــح وكااو ــح وبــت ا ــا امل تكــب كــن الهــح
اإلداعد و كون تباا لذل ساد القحملام الـدتوى املاثلـح كات حملـا تمـال أزكـام ال صـم  17كـن قـانون احملكمـح
اإلداع ح وتصب امل البح التاو ض فاقدد لش وطها األساسحملح.
وباــد االطـّـال تلــى تق ـ األســتاذ م .د .نحملابــح تــن امل ـ ّدتي ال ـواعد تلــى كتابــح احملكمــح  25ال ـوان
 2014والذي متس فحمل ب بول كسؤولحملح اإلداعد تن األض اع احلا لح للمدتي.
وباد االطّال تلى تق االختباع املدل ب كن قبم ا ربا املاتدبت بتاع خ  17كاي .2016
وباــد االطـّـال تلــى تق ـ االســتاذ الــدعو انئــب امل ـ ّدتي ال ـواعد تلــى كتابــح احملكمــح  30ال ـوان
 2016والذي أفاد فحمل أن ا ربا قد أكدوا تلى أن كاوب أ ب ااين كن ضـطه ن سـي وتصـ بسـبب
التاذ ب الذي تا ض ل وقد انتهوا حل تقد نسبح السـقو احلـاف سمسـح وتشـ ن املائـح وحيـر لـ تباـا
لذل طلب التاو ض ل مببلق قدعه  ...د اـاع  ...د) تن الض ع البدين ذلـ انـ كـان ع اـان ـباب ملـا
تاـ ض للتاــذ ب وان أتمــا التاــذ ب قــد أدل حل حضــااأ زالتـ الصـرحملح وت قلــح زحملاتـ املهاحملــح والاائلحملــح
واالالتماتحملــح كمــا أ ّن كـ ض التهــاب الكبــد الــذي أ ــاب أثاــا حقاكتـ الســجن قــد اجنـ تاـ تــدد تــداتحملال
ـرحملح .كمــا طلــب تط ـ ا الهــح االداعد مببلــق  ...د ا ــاع  ...د) تــن الض ـ ع املســتقبلي س ـحملما وان أتمــا
التاــذ ب الــيت تا ـ ض لــا تســببت ل ـ أك ـ اض كعكاــح كــن أأهــا ك ـ ض ال ـ و الكبــدي الــذي أدى حل
تدهوع زالت الصرحملح وهو كا سحملكل كصاع تالج اهضح تالود تلى ز كان كن الامم بصوعد تاد ـح
وكــذل مببلــق قــدعه  ...د ا ــاع  ...د) تــن الض ـ ع املااــوي ذل ـ أن الحملــاع احلالــح الا س ـحملح للاــاعض الالت ـ
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القي اوبح

االندكاج

اجملتمع وهو كا الام ا ربا اصرون مبوا لح كتاباح زالت الصـرحملح حزـدى

املصرال املاتصح .وكبلق  ...د اـاع  ...د) بااوان أال د حماكاد وأتااب تقاضي.
وباد االطّال تلـى بقحملّـح األوعاق املظ وفح املل وتلى كا حملد استحمل ا حال ا ال الترقحملر القضحملّح.
وباــد اإلطّــال تلــى القــانون تــدد  40لســاح  1972املــؤعخ ّأو ال ـوان  1972املتالّـر احملكمــح
ـؤعخ
اإلداع ح ك لما مت تاقحملر وحمتاك الاصوص ّ
الالزقح ل وآخ ها القانون األساسي تـدد  2لسـاح  2011امل ّ
 3الان ي .2011
وباد االطّال تلى كا حملد حستدتا ال فت ال قـح القانونحملّـح يلسـح امل افاـح املاحملّاـح لحملـوم  15فحمل ـ ي
 ،2017وهبــا تلــت املستشــاعد املقـ عد الس ـحملدد  .أ .كلاصــا لتق هــا الكتــا وي حيضـ األســتاذان ب.
ص .وم .د .ز ـ ّـر املـ ـ ّدتي ووالـ ـ لم ــا االس ــتدتا فحملم ــا زضـ ـ ل ت ل ــح املكلـ ـ الا ــام باعات ــال الدول ــح
ومتسكت ال د تن الدتوى.
زجعل القضحملّح للم اوضح والتص احلكاب يلسح وم  29كاع .2017
صرح مبـا يلـي:
وهبـا وبعد املفـاوضة القـانونيّـة ّ

من جهة الشكل:
عن الدفع املتعلق ابنتفاء أهلية القيام ابلدعوى لدى العارض:
زحملث دفع املكل الاام باعاتال الدولح أ ّن الااعض حيمم ب اقح حتاقح ذهاحملح كسلمح كن وااعد
الشؤون االالتماتحملح بتاع خ  26أف م  2016وهو ك تقد تباا لذل ألهلحملح القحملام الدتاوى ت بحملقا
ألزكام ال صم  19كن ملح امل افاال املدنحملح والتجاع ح.
وزحملث استئااسا با ّ ال صم  18كن ملح امل افاال املدنحملح والتجاع ح فق ت األول ان زر القحملام
لدى احملكمح كون لكم ا ل ح وأهلحملح ختوالن زر القحملام ب لب كال كن زر وان تكون للقائاب
كصلرح القحملام .كما تا ّ ال ق د ال ال ح كا تلى ان كن واالب احملكمح عفض الدتوى حذا تبت لا كن
أوعاق القضحملح أن أهلحملح القحملام هبا كاادكح أو ي تكن لل الب ح القحملام هبا.
وزحملث أن تمال أزكام ملح األزوا الشاصحملح وخا ح ال صلت  160و 161كاها فان عفع
الدتاوى والقحملام املااكالل املدنحملح والتجاع ح تكون كن ال ا د كا ي صدع زكاب قضائي كاا اح زالح
اياون أو ضا الاقم والس وحقاكح زج تلى تص فات .
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وزحملث استاادا ملا تقدم ،فان طاملا ي صدع زكاب قضائي

كاا اح زالح الاون أو ضا تقم لدى

املدتي وحقاكح زج تلى تص فات فان لذا األخ أهلحملح ختو ل زر القحملام ب لب كال كن زر ،األك
عد هذا الدفع لادم الد ت .
الذي تج كا ّ
وزحملث وفحملما تدا ذل تكون الدتوى قد ق ّدكت تّن ل الص ح واملصلرح واستوفت شحملع كوالباهتا
الشكلحملح ايوه ح ،وتات لذل قبولا كن هذه الاازحملح.
مـن جهـة األصــل:
عن املسؤولية اإلدارية:
زحملث هتدأ ال ّدتوى ال اهاح حل التص مبسؤولحملح ايهح اإلداع ح امل ّدتى تلحملها تن األض اع البدنحملح
واملااو ح اليت حلقت امل ّدتي نتحملجح الاا والتاذ ب واإلك اه املادي واملااوي املسله تلحمل كن ط أ أتوان
السجون واليت تسببت ل أك اض تصبحملح ون سحملح والسد ح.
وزحملث دفات ايهح امل ّدتى تلحملها ب فض الدتوى لادم ثبول أي خ ا كن نسبت إلداعد السجون
ذل أن املدتي ي قدم سوى شلح الشهادال ال بحملح اليت ال ت بت أي زا كن األزوا زصو املض د
نتحملجح التاذ ب الذي تا ض ل داخم السجن والتاف ال كن حتمحملم اإلداعد كسؤولحملح الوضع الذي آ
حلحمل الااعض طاملا أن الض ع املشتكى كا ب سبت نسبت لاداعد كما أن هذا األخ ي بت الاالقح
السببحملح بت كا تا ض ل كن أض اع بدنحملح وكااو ح وبت ا ا امل تكب كن الهح اإلداعد و كون تباا لذل
ساد القحملام الدتوى املاثلح كات حملا تمال أزكام ال صم  17كن قانون احملكمح اإلداع ح وتصب امل البح
التاو ض فاقدد لش وطها األساسحملح.
وزحملث ا ّ ال صم  17كن القانون املتالر احملكمح اإلداع ح تلى أن  " :ختت الدوائ االبتدائحملح
الاظ ابتدائحملا الدتاوى ال اكحملح حل الام اإلداعد كد اح كن أالم أتمالا اإلداع ح ب الش تحملح )...
أوكن أالم األ طا اليت أذنت هبا أو كن أالم أض اع ب تاد ح ت تبت تن أزد أنش تها ا د ."...
وزحملث اقتضى ال صم  1كن القانون تدد 52لساح  2001املؤعخ  14كاي  2001املتالر
باظام السجون كما مت تاقحملر القانون تدد 58لساح  2008املؤعخ  4أول  2008تلى أن  " :اظاب
هذا القانون ظ وأ اإلقاكح السجن مبا ك م ز كح السجت ايسد ح واملااو ح وحتداده للرحملاد احل د
وكساتدت تلى االندكاج فحملها .و تمتع السجت تلى هذا األسا ال تا ح الصرحملح والا سحملح التكو ن
والتالاب وال تا ح االالتماتحملح كع الامم تلى احل اظ تلى ال وابه الاائلحملح ".
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وزحملث ا ّ ال صم  5كن ن س القانون " :تول أتوان السجون احملافظح تلى االنضبا والاظام
داخم السجن وجيب تلحملهاب تدم استاما القود حال القدع الكا الض وعي للر اظ تلى سالكتهاب
وسالكح املساالت وضمان أكن السجن".
السجين تن األض اع اليت كن أن تصحملب
وزحملث دعج قضا هذه احملكمح تلى أ ّن كسؤولحملّح امل فر ّ
السجن تدخم ضمن األخ ا امل فقحملّح اليت كن ألا أن تقحملاب كسؤولحملّح اإلداعد تلى
املساالت أثاا حقاكتهاب ّ
أسا ا أ امل بت املتمّم تقص اإلداعد السجاحملّح ّاختاذ التّداب الالّاكح حلما تهاب وضمان ز كتهاب
ايسد ّح وسالكتهاب مبا ذل حزاطتهاب ال تا ح الصرحملّح الالّاكح لت ادي ح ابتهاب أذى أو احلحمللولح دون
تا ّك زالتهاب الصرحملّح.
تبت كن أوعاق املل ّ  ،أ ّن الااعض دع ضده ساح  2008زكاب السجن ملدد ثالث
وزحملث ّ
تبت كذل أ ّن الااعض وباد قضا ه
ساوال كن أالم االنضمام حل تاظحملاب ل تالقح اي ائاب اإلعهابحملح ،كما ّ
ل رتد الاقوبح السجاحملح أ ب ااين أك اضا ن سحملح والسد ّح.
وزحملث خل ا ربا املاتدبون كن هذه احملكمح لب تق هاب أن حبكاب دعا تهاب الالمحملح مبااهج
التاذ ب املستاملح وآسعها ايسد ح والا سحملح فان األض اع الا سحملح اليت متت كاا اتها كن قبلهاب لدى
الااعض ّال نسبتها ل رتد حقاكت السجن وملماعسح أسالحملب التاذ ب تلحمل .كما أ ّن ح ابت مب ض
التهاب الكبد ال وسي اود حل فرتد قضا الاقوبح السجاحملح وألسباب ك تب ح البحملئح السجاحملح.
وزحملث و املقابم ي ت ل الهح اإلداعد حثبال تدم تقص ها واالب محا ح احل كح ايسد ح
حثبال
واملااو ح للسجت وضمان سالكت طحمللح فرتد حقاكت واحملمو تلحملها مبوالب القانون كما ي ت ل
أ ّن كا أ اب كن أض اع اود حل فام املتض ع ن س أو ألسباب ب ك تب ح ب رتد اإلقاكح السجن ،األك
الذي تطدو كا كسؤولحملح ايهح امل ّدتى تلحملها سبتح تن األض اع الالّزقح الااعض تلى كاىن أزكام
ال صم  17كن قانون احملكمح اإلداعّح.
عن التّعويضات املستح ّقة:
ضرر البدين:
عن ال ّ
كاوب
زحملث طلب انئب الااعض حلعام املكلّ الاام باعاتال ال ّدولح
زر وااعد الاد أن ّ
ّ
ؤدي حل ّ
كبلق قدعه  ...د اـاع  ...د) تن الض ع البدين احلا م ل وكبلق  ...د اـاع  ...د) تن الض ع املستقبلي.
الض ع البدين ّتاب تلى
وزحملث استقّ قضا هذه احملكمح تلى أ ّن حتد د الط اكال املستر ّقح لقا ّ
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وسن املتضّع وكدى أتث اإل ابح تلى زحملات
السقو استاادا حل طبحملاح ّ
الض ع ونسبت ّ
أسا تقد نق ح ّ
الحملوكحملّح ووضا االالتماتي.
وزحملث والاظ حل اادواالحملح الض ع البدين الالزر الااعض والذي أ اب وظائ السد ح وأخ ى
تقلحملح ون سحملح ،والاظ حل طبحملاح األض اع وأتث ها تلى زحملاد الااعض الحملوكحملح والاظ حل كا انتهى حلحمل
ا ربا تقد نسبح الاجع البدين املستمّ ايعئي بـ  ،)% 25ت ى احملكمح القضا للااعض مببلق قدعه
 ...د اـاع  ...د) بااوان ض عه البدين.
الض ع
الض ع املستقبلي امل الب ب  ،فقد استق فق قضا هذه احملكمح تلى أ ّن ّ
وزحملث و خصوص ّ
الواالب التاو ض تا هو الض ع ال ابت والحملقحملين والتاف فإن الض ع االزتماف واملستقبلي كستبادا كن
ن اق التاو ض اتتباعه لحملس سبتا وحمققا األك الذي تات كا عفض هذا ال لب.
ضرر املعنوي:
عن ال ّ

كاوب
زر وااعد الاد أن ّ
ّ
ؤدي حل ّ

زحملث طلب انئب الااعض حلعام املكلّ الاام باعاتال ال ّدولح
كبلطا قدعه  ...د اـاع  ...د) بااوان التّاو ض تن ض عه املااوي.
الض ع املااوي ش ّكم وسحمللح للتّا حمل قدع اإلككان تّا اتاب املتضّع ن
وزحملث ح ّن التّاو ض تن ّ
أن سهاب كن آالم ولوتح وزس د الّا ال واالع اليت تصحملبهاب وخيضع حتد د كقداعه الالتهاد القاضي الذي
اتي ذل قواتد اإلنصاأ وكالبسال احلاالل املا وضح تلحمل .
وزحملث ،الاّظ ملا تسبّبت فحمل األض اع احلا لح للااعض كن آالم ولوتح وزس د والشاوع املهانح
إلنسانحملّت نتحملجح تاعسح أ كا التاذ ب تلحمل  ،فإ ّن احملكمح ت ى مبا لا كن سل ح االتهاد تقد الط اكح
زر
الاام باعاتال ال ّدولح
املستر ّقح هبذا الااوان مببلق  ...د اـاع  ...د) ،و تّج لذل حلعام املكلّ
ّ
ّ
ؤدي حل هذا األخ املبلق املذكوع.
وااعد الاد أن ّ
عن مصاريف التّقاضي وأتعاب احملاماة:
تؤدي حل كاوب كبلق  ...د اـاع  ...د)
زحملث طلب انئب الااعض حلعام ايهح امل ّدتى تلحملها أن ّ
بااوان كصاع التّقاضي وأتااب احملاكاد.
الاام باعاتال ال ّدولح
وزحملث كا دام وفر الااعض دتواه فإنّ تّج قَـبو هذا ال ّلب وحلعام املكلّ
ّ
ؤدي حلحمل كبلق  ...د اـاع  ...د) لقا أتااب التّقاضي وأال د احملاكاد ب اكح
زر وااعد الاد أن ّ
ّ
كا ّدلح كن هذه احملكمح.
ولـهـذه األسبـ ــاب:

قضت احملكمـة ابتدائيـا:
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ّأوالً :ب َقبو ال ّدتوى كالً وأ الً وحلعام املكلّ الاام باعاتال ال ّدولح
حل امل ّدتي كبلطا قدعه  ...د اـاع  ...د) بااوان ض عه البدين ،وكبلطا قدعه  ...د اـاع  ...د) بااوان ض عه
املااوي.
ؤدي
زر وااعد الاد أن ّ
ّ

زر وااعد الاد كإلعاك أن
اثنيًا :حبمم املصاع القانونحملّح تلى املكلّ الاام باعاتال ال ّدولح
ّ
ؤدي حل امل ّدتي كبلق  ...د اـاع  ...د) لقا أتااب التّقاضي وأال د احملاكاد ب اكح كا ّدلح كن هذه
ّ
احملكمح.
اثلثا :بتوالحمل نساح كن هذا احلكاب حل ال فت.
و دع هذا احلكاب تن الدائـ د االبتدائحملح ال انحملح ب ئـاسح السحملد  .غ .وتضوّح املستشاع ن السحملد ع.
هـ .والسحملدد آ. .
وتلـي تلاـا جبلسح وم  29كاع  2017حبضوع كاتب ايلسـح السحملد م .م.
رئيـس الـدائرة
ع .غ.

املستشارة املق ّـررة
س .ف.
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