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الحمد الجمھوریّـة التـونسیّـة
،�

مجـلس الدولـة
المحـكـمـة اإلداریّـة

213736القضیّة عدد
2020 جویلیة 15تاریخ الحكم : 

حكـم في مـادّة
نزاعـات المجلس األعلىللقضـاء

)المسار المھني للقضاة(
باسم الشّعب التّونسي

:أصدرت الدّائرة االستئنافیّة الثّالثة بالمحكمة اإلداریّة الحكم اآلتي نصّھ بین
...:الطاعن

من جھـــة،
مكرّر،  8عدد صفر مصطفى بنھج بمكاتبھا مقرّھا العدليّ، القضاء مجلس رئیسة - :ضدّھماوالمطعون 

آالن سافاري، تونس،
 مكرّر، آالن سافاري، تونس،8- رئیس المجلس األعلى للقضاء، مقرّه بمكاتبھ بنھج مصطفى صفر عدد 

الكائنمقرّھا بمكاتبھا بتونس العاصمة،وزیرة العدل،والمتداخلة
من جھة أخرى،

دیسمبر  17بتاریخ أعاله المذكور الطاعن عن نیابة ... من المقدّمة الدّعوى عریضة على االطّالع بعد 
القضاء مجلس عن الصّادر القرار في باإللغاء طعنا 213736عدد تحت المحكمة بكتابة والمرسّم 2019
... اإلبتدائیّة بالمحكمة األولى الرتبة من القاضي... استقالة بقبول والمتعلّق  2019نوفمبر  19بتاریخالعدلي 

المطاعن اآلتیة، وذلك باإلستناد إلى2019 نوفمبر 20ابتداء من 

ممّا الثالثة، القضائیّة للمجالس رئیسا بوصفھ  للقضاءاألعلى المجلس رئیس إمضاء من المنتقد القرار  ّخلوأوّال
یجعلھ معیبا من النّاحیة الشّكلیّة.

الطاعن وجّھھا مراسلة على تأسّس اإلستقالة قبول قرار أنّ بمقولة المنتقدالقرار سند اإلستقالةمطلب غیاب ثانیا
استغل ...الذي اإلبتدائیة المحكمة لدى الجمھوریة وكیل فیھا یشتكي  2019جویلیة  9بتاریخ العدل وزیر إلى 

المحكمة عن لفائدتھ صادرة قضائیّة أحكام بینھا ومن ووثائقھ منقوالتھ على واإلستیالء بھ للتنكیل تلك صفتھ 
بشأنھا للبحث العام المتفقد إلى یحیلھا الذي العدل وزیر إلى توجّھ بالقضاة العالقة الشكایات أنّ اإلداریّةضرورة 

األساسيّ القانون من  15لفصل ألحكام العدلطبقا وزیر لسلطة خاضعون العمومیة النیابة قضاة أنّ باعتبار 
تكییفا الشكایة تكییف ارتأت الوزارة أنّ إالّ للقضاء، األعلى بالمجلس المتعلّق القانون من  59وللفصل للقضاة 
المطعون التخاذالقرار إلیھا استند الذي العدلي القضاء عل�مجلس وأحالتھا استقالة مطلب اعتبرتھا بأن إداریّا 

الوزیر دیوان على كان أنّھ والحال مطلبھ اكتنفا اللذان واإلضطراب الغموض لیزیل دعوتھ أوحتى تروّ فیھدون 
والمساس المھنیة مساراتھم وضرب القضاة مراكز زعزعة شأنھ من ما التفقدیةوھو إلى الشكایة إحالة 

بالضمانات المكفولة لھم بالدستور.

یوما ستّون أقصاه أجل في اإلستقالة مطلب في بالبتّ ملزم المجلس أنّ باعتبار للردّالقانونیة المدّة تجاوز ثالثا
لم ما وھو للقضاء، األعلى بالمجلس المتعلّق القانون من  51الفصل اقتضاه ما نحو على تقدیمھ تاریخ من 
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 19بتاریخ إالّ المجلس فیھ یبتّ ولم  2019جویلیة  9في بالمطلب تقدّم الطاعن أنّ ذلك الحال، قضیّة في یتحقق 
المذكور بالفصل المضمنّة المطلب" "تقدیم عبارة أنّ یؤكّده وما القانونیة، اآلجال خارج أي  2019نوفمبر 
تاریخ من انطالقا األجل ویسري إطالقھا على تؤخذ لذا بإستالمھ المعنیّة الجھة تحدید یتم ولم مطلقة وردت 
یجعلھا بما ومجلسھ الطاعن بین وصل وھمزة إحالة جھة نفسھا نصّبت أنّھا طالما بالمطلب الوزارة توصل 

تتحمل لوحدھا تبعات ذلك التّأخیر.

للقضاء األعلى بالمجلس المتعلّق القانون أحكام أنّ باعتبار  بالمطلبتوصلت التي الجھة اختصاص عدم رابعا
وبین بینھ واسطة وال القاضي على وصایة ال إذ العدلي القضاء مجلس أصالةإلى االستقالة مطالب تقدیم أوجب 

عدد األساسيّ القانون بموجب العدلي القضاء ھیئة إلى أحیلت العدل وزارة صالحیّات أنّ ضرورة المجلس، 
المجلس إلى ثمّ العدلي القضاء على لإلشراف وقتیة ھیئة بإحداث والمتعلّق  2013ماي  2في المؤرّخ  13

المطلب رفض علیھا كان فإنّھ استقالة طلب أنّھا على المراسلة الوزارة كیّفت وطالما وبالتّالي للقضاء، األعلى 
الذي مجلسھ وبین بینھ واسطة نفسھا تنصّب أن عوضا اإلجراءات سیر لحسن ضمانا االختصاص لعدم وحفظھ 

استقاللیّة بمبدأ عمال بالنّظر إلیھ الرّاجعین للقضاة المھني المسار في نظره عند اإلداري التسلسل إلى یخضع ال 
السلطة القضائیة عن اإلدارة.

تكون وأن فیھ رجعة ال صریح بطلب تكون أن أوجب المشّرع أنّ ضرورة اإلستقالةشروط  توفّرعدم خامسا
وقع إذا إالّ تعتبر وال للمطلب تقدیمھ زمن تتبعات محلّ األخیر ھذا یكون وال مشروطة وغیر طالبھاسلیمة إرادة 

من  45والفصل العمومیّة الوظیفة قانون من  77الفصل بأحكام اقتضاء وذلك الجمھوریّة رئیس من قبولھا 
بالقانون المتعلّق  1967لسنة  29عدد األساسيّ القانون وأحكام للقضاء األعلى بالمجلس المتعلّق القانون 

سیاقھا اضطراب یتجلّى فإنّھ استقالة طلب بشأنھا المتنازع المراسلة اعتبار فرض على للقضاة،وأنّھ األساسيّ 
المسلّطة المظالم بسرد تعلّق موضوعھا فإنّ استقالة" إجراءات "بإتمام الطاعن استھلّھا لو إذ معانیھا وتضارب 

مما المحجوز استرجاع بطلب لیختمھا عملھ محیط من لھا تعرض التي والضغوطات التفقدیةالعامة من علیھ 
تنفذه لم شرط وھو المذكورة، الوثائق استرجاع شرط على استقالتھ علّق وأنّھ سیما ال غامضا مراده یجعل 
إدارتھ.

أنّ على اإلداریان والقضاء الفقھ استقرّ أنّھ ضرورة  ضدّهمثارة تتبعات  وجودرغم الطاعن إقالة سادسا
كانت سواء التتبعات تلك في الفصل حین إلى اإلستقالة طلب في النظر تعلق العمومي بالموظف العالقة التتبعات 

تلك عن تختلف اإلستقالة عن المترتبة القانونیة اآلثار وأنّ الخطأ، ازدواجیة على إلنبنائھا جزائیّة أو تأدیبیة 
إطار في جزائیة تتبعات محل وكان سام موظف الطاعن أن وطالما وبالتالي التأدیبیة، المؤاخذة عن المنجرة 

مجلس على كان فإنّھ تأدیبیة تتبعات محل وكذلك  1بصفاقس اإلبتدائیة المحكمة لدى منشورة جناحیة قضیّة 
القضاء العدلي إرجاء النّظر في طلب االستقالة إلى حین البتّ في الدعاوى المثارة ضدّه.

ختامھا في طلب والتي 2020فیفري  11بتاریخ العدل وزیر من المقدّمة الردّ مذكّرة على االطالع وبعد 
ضمن یندرج القضاة استقالة في النّظر أنّ إلى باإلستناد وذلك الماثلة القضیّة من الوزارة بإخراج القضاء 

ینتمي الذي القاضي تصنیف بحسب قضائيّ مجلس كلّ صالحیات وضمن للقضاء األعلى المجلس صالحیات 
في الوزارة إدخال فإنّ الطاعن إلستقالة المجلس قبول في انحصر قد الطعن مجال أنّ وطالما ثمّ ومن إلیھ، 

النزاع الماثل یغدو غیر ذي جدوى وغیر مؤسس قانونا على نحو ما استقرّ علیھ قضاء ھذه المحكمة.

.2020 فیفري 18وبعد االطالع على الوثائق المدلى بھا من رئیسة مجلس القضاء العدلي بتاریخ 

اإلستقالة بأنّ فیھ أفاد والذي  2020فیفري  21بتاریخ الطاعن من بھ المدلى التّقریر على اإلطالع وبعد  
وظیفھ ترك في للموظف الحقیقیّة اإلرادة من للتأكّد صریحة تكون لصحتّھاأن اشترط المشرّع وأنّ تفترض ال 

حدت لظروف تعرض قد الموظف یكون یفسدھاكأنال عیب أيّ من وخالیة اإلرادةحرّة تكون أن یجب إذ نھائیّا، 
لضوابط یخضع اإلرادي العمل ھذا فإنّ وبالتالي استقالتھ، تحریر أثناء وإدراكھ تبصرّه من ونالت حریتھ من 

األمن مبدأ عنھولضمان المترتبة الخطیرة اآلثار إلى بالنّظر مراعاتھا اإلدارة على توجب معیّنة قانونیة 
وزیر إلى المرفوعة الشكایة بتكییف العدلي القضاء مجلس قام إذ الحال، قضیّة في یتحقّق لم ما وھو الوظیفي، 

على للتعرف باإلستقالة المعني الموظف لقاء إلى یسعى بأن التفاوض شكلیّة یحترم ولم استقالة طلب بأنّھا العدل 
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تصمیم یؤكّد ما المذكورة،وھو الشكایة من وضعیّتھ نفس في ھم الذین زمالءه مكّن أنّھ أسبابطلبھوالحال 
من لعزلھ أساس إیجاد في محاوالتھ فشل ظلّ في سیّما ال القضاء سلك من علیھ التشطیب على المذكور المجلس 
المبادئ من أنّھ ھو القول ھذا یؤیّد وما حقّ، وجھ دون ضدّه المثارة التأدیبیة التتبعات في نظره بمناسبة وظیفھ 

من التھرّب خشیة االستقالة مطالب النّظرفي توقف التّأدیبیة التتبعات أنّ المنازعات ھذه مثل في بھا المعمول 
كما االستقالة. طالب إرادة یعیب أن شأنھ من ما وھو نفسي ضغط أو إكراه نتیجة تكون أن أو التأدیبي العقاب 
للھرسلة ولتعرضھ المظالم تراكم بفعل والقھر والغبن بالرّھبة الشّعور مردّھا للشكایة السیّئة الصیاغة أنّ الحظ 

األمراض بمستشفى وجوبیا إیوائھ حدّ إلى وصلت والتى العدلي القضاء العامةومجلس التفقدیة قبل المستمرةمن 
الجمھوریة وكیل یخص ملففساد لكشف بھ تنكیال وذلك بالحصانة تمتعھ رغم مرات عدّة بالسّجن وإیداعھ العقلیّة 

لدى المحكمة اإلبتدائیّة ...

ال اإلستقالة فیھأنّ أكّد والذي  2020فیفري  28بتاریخ الطاعن من بھ المدلى التّقریر على اإلطالع وبعد 
نھائیة بصفة بإدارتھ عالقتھ قطع في الصریحة إرادتھ عن طالبھا عبر إذا إالّ قانوني أثر أي عنھا ینشأ أن یمكن 
مجرّد من تستخلص ال فإنّھا وبالتالي األمر، لزم إن وتداركھا فحصھا لإلدارة یتسنى حتى ذلك أسباب وبیان 
أو إكراه أو ضغط أيّ من خالیة اإلرادة تلك تكون أن یجب كما المغادرة، على بعزمھ یوحي مطلب أو شكایة 
التي المراسلة في یتوافر لم ما وھو عنھ، الصّادرة األعمال تقدیرآثار صاحبھا عن یحجب أن شأنھ من مرض 
على موضوعھا اقتصر إنّما العدل وزیر إلى رفعھا التي الشكایة أنّ المنتقد،ذلك االستقالة قرار إلیھا استند 

عن لفائدتھ صادر إلغاء حكم في خاصّة والمتمثل ... الجمھوریة وكیل علیھ استولى الذي المحجوز استرجاع 
تحت رسمت المحكمة أمامھذه بھا تقدّم التي التعویض دعوى لتأسیس إلیھ حاجتھ إلى استنادا اإلداریة المحكمة 

الشكایة بإحالة قامت الوزارة أنّ إالّ راعھ فما المطلوب على الحصول لتعذر طرحھا الحقا طلب لكنھ ... عدد 
قبیل من یعتبر ما وھو وظیفھ من لطرده استقالة مطلب أنّھا أساس على كیّفھا الذي المجلس إلى المذكورة 
عن اإلدارة قبل من التعسفي االستغناء أي اإلقالة صبغة یكتسي فیھ المطعون القرار یجعل مما المعنوي التدلیس 
ضرورة بالسلطة باإلنحراف مشوبا ویصیره الوظیفي األمن مبدأ مع یتعارض الذي المعنوي الموظف خدمات 

وأنّھ القضاء، فقھ علیھ استقر ما نحو على االستقالة طلب وھو السبب شرط استیفاء لصحتھا یلزم االستقالة أنّ 
شروط یخالف ما المحجوزوھو باسترجاع قیّدھا الطاعن فإنّ استقالة مطلب الشكایة اعتبار فرض على 

االستقالة الواجب توافرھا قانونا.

أورده بما فیھ تمسّك والذي  2020ماي  13بتاریخ الطاعن من بھ المدلى التّقریر على اإلطالع وبعد 
للمرور حاجة دون للقضاء األعلى المجلس إلى بمطلب مباشرة لتقدم االستقالة یروم كان لو أنّھ مؤكّدا سابقا، 

المستقیل الموظف حصول بداھة یفترض االستقالة لقبول أنّھ مضیفا القضاء، استقاللیة لمبدأ طبقا العدل بوزارة 
قضیّة في یتوفر لم ما وھو العمومیّة، بالوظیفة لاللتحاق یؤھلھ ال سنّھ وأنّ سیّما ال أخرى عمل فرصة على 

الحال.

وبعد االطالع علـى بقیّـة األوراق المظروفة بالملفّ.

وبعد االطالع على دستور الجمھوریّة التونسیة،

بالمحكمة والمتعلّق  1972جوان غرة في المؤرخ  1972لسنة  40عدد القانون على االطّالع وبعد 
المؤرّخ  2011لسنة  2عـدد األساسيّ الـقانون وآخرھا لھ الالّحقة بالنّصوص وإتمـامھ تنقیحھ تمّ كما اإلداریّة 

،2011 جانفي 3في 

األعلى بالمجلس والمتعلّق  2016أفریل  28في المؤرخ  2016لسنة  34عدد األساسيّ القانون وعلـى 
،2017 أفریل 18 المؤرّخ في 2017 لسنة 19للقضاء كما تمّ تنقحیھ وإتمامھ بالقانون األساسيّ عدد 

جوان  29لیومالمرافعةالمعیّنة لجلسة القانونیّة بالطریقة األطراف استدعاء یفید ما على االطّـالع وبعد 
ضوء على ورافعت ...... وحضرت الكتابي، تقریرھا من ...ملخّصا اآلنسة المقرّرة المستشارة تلت وبھا ، 2020

المذكور، للمطلب المجلس تكییف وسوء صریح استقالة مطلب غیاب على مؤكّدة الطعن بملفّ المضمنة الطلبات 
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وبلغھ وزیرالعدل یمثّل من یحضر ولم االستدعاء، وبلغھا العدلي القضاء مجلس رئیسة یمثّل من یحضر ولم 
االستدعاء، ولم یحضر من یمثّل رئیس المجلس األعلى للقضاء وبلغھ االستدعاء،

،2020 جویلیة 15وإثر ذلك قرّرت المحكمة حجز القضیّة للمفاوضة والتّصریح بالحكم بجلسة یوم 

:وبھـا وبعد المفـاوضة القـانونیّـة صرّح بمـا یلـي

من جھة الشّكل:
عن الدّفع المتعلّق بإخراج وزارة العدل من النّزاع

استقالة في النّظر القولبأنّ من سند على وذلك المنازعة نطاق من بإخراجھا العدل وزارة تمسّكت حیث 
تصنیف بحسب قضائيّ مجلس كلّ صالحیات وضمن للقضاء األعلى المجلس صالحیّات ضمن یندرج القضاة 

عن الطاعنالصّادر إستقالة قرارقبول في انحصر قد الطعن مجال أنّ وطالما ثمّ ومن إلیھ، ینتمي الذي القاضي 
جدوى ذي غیر یغدو الماثل النزاع في الوزارة إدخال فإنّ  2019نوفمبر  19بتاریخ العدلي القضاء مجلس 

وغیر مؤسّس قانونا على نحو ما استقرّ علیھ قضاء ھذه المحكمة.

وجھھا المراسلةالتیالتي إلى استند قد شرعیّتھ في المقدوح القرار أنّ األوراق من ثابتا كان وحیثطالما 
القانوني التّكییف صحّة في ینازع بھا المعنيّ أنّ تبیّن والتي  2019جویلیة  9بتاریخ العدل وزارة إلى الطاعن 

، فقد اتّجھ االلتفات عن الدّفع المثارلعدم وجاھتھ.الذیأسبغتھ الوزارة على المراسلة المذكورة

الشّكلیة شروطھا لجمیع مستوفیة وكانت والمصلحة الصّفة لھ ممّن الدّعوى قدّمت ذلك، عدا وفیما وحیث 
الجوھریّة، لذا فقد تعیّن قبولھا من ھذه النّاحیة. 

:من جھة األصل
 2019نوفمبر  19بتاریخ العدليّ القضاء مجلس عن الصّادر القرار إلغاء إلى الماثل الطعن یھدف حیث 

. 2019 نوفمبر 20والقاضي بقبول استقالة القاضي  ... من الرتبة األولى بالمحكمة اإلبتدائیّة ... ابتداء من 

بقیّة عن النّظر وبغضّ الشكایة تقدیم زمن االستقالة في النیّة بغیاب المتعلّق المطعن عن 
المطاعن

االستقالة في وحرّة صریحة صدوررغبة لعدم فیھ المطعون القرار شرعیّة بعدم الطاعن تمسّك حیث 
 9بتاریخ العدل وزیر إلى الطاعن التیوجّھھا أنّالمراسلة ضرورة نھائیة بصفة القضاء بسلك عالقتھ وقطع 

لدى الجمھوریة وكیل ضدّ مرفوعة شكایة مجرّد ھي إنّما استقالتھ قبول قرار علیھا تأسّس والتي 2019جویلیة 
فإنّ وبالتالي ووثائقھ منقوالتھ على واإلستیالء بھ للتنكیل تلك صفتھ استغلّ الذي ... اإلبتدائیة المحكمة 

المحكمة عن لفائدتھ الصّادرة القضائیّة األحكام وخاصّة المحجوز ذلك استرجاع اقتصرعلى قد موضوعھا 
مطلب اعتبرتھا بأن الحقیقیة رغبتھ مع یتطابق ال إداریّا تكییفا الشّكایة تكییف ارتأت الوزارة إالّأنّ اإلداریة، 

كان أنّھ والحال تروّ المنتقددون القرار التخاذ إلیھا استند الذي العدلي القضاء مجلس على أحالتھا ثمّ استقالة 
التي اإلقالة صبغة یكتسي القرار ذلك یجعل الذي األمر العامة، التفقدیة إلى الشكایة إحالة الوزیر دیوان على 

االستقالة طلب وھو السبب شرط استیفاء لصحتھا یلزم االستقالة أنّ ضرورة الوظیفي األمن مبدأ مع تتعارض 
قیّدھا الطاعن فإنّ استقالة مطلب الشكایة اعتبار فرض على وأنّھ القضاء، فقھ علیھ استقر ما نحو على 

باسترجاع المحجوز وھو ما یخالف شروط االستقالة الواجب توافرھا قانونا.

واحترام القضاء سیر حسن للقضاء  األعلى المجلس "یضمن  أنّھعلى الدّستور من  114الفصل نصّ وحیث 
استقاللھ...ویبتّ كلّ من المجالس القضائیّة الثّالثة في المسار المھني للقضاة وفي التّأدیب".
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والمتعلّق  2016أفریل  28في المؤرّخ  2016لسنة  34عدد األساسيّ  القانونمن  45الفصل نصّ وحیث 
بالنّظر إلیھ الرّاجعین للقضاة المھنيّ المسار في یبتّ قضائيّ مجلس "كلّ أنّعلى  للقضاءاألعلى بالمجلس 

التقاعد على واإلحالة واإللحاق االستقالة ومطالب الحصانة رفع مطالب في یبتّ كما ونقلة، وترقیة تسمیة من 
المبكّر واإلحالة على عدم المباشرة وفق أحكام األنظمة األساسیّة للقضاة".

في یخصّھ فیما كلّ الثالثة القضائیّة المجالس تنظر " أنّھعلى ذاتھ القانون من  51الفصل نصّ وحیث       
".مطالب االستقالة وتبتّ فیھا، بأغلبیّة أعضائھا، في أجل أقصاه ستّون یوما من تاریخ تقدیمھا

المسار في البتّ صالحیّة قضائيّ مجلس كلّ المشرّعخوّل أنّ بیانھا، السّالف األحكام من یستفاد وحیث       
لضمان سواه دون المرفوعةأمامھ اإلستقالة مطالب ومنضمنھا بالنّظر إلیھ الرّاجعین للقضاة المھنيّ 

مبدأاستقاللیّة القضاء.

المتعلّق  1967جویلیة  14في المؤرّخ  1967لسنة  29عدد القانون من  42الفصل نصّ وحیث       
العمومیّة الوظیفة "قواعد  أنّعلى للقضاة األساسيّ والقانون للقضاء األعلى والمجلس القضاء بنظام 

تسري الوظیفة مباشرة عن النھائيّ واإلنقطاع المباشرة عدم على واإلحالة واإللحاق بالرّخص المتعلّقة 
 أنّھعلى القانون ذات من  45بالفصل جاء كما القانون...". ھذا ألحكام مخالفة تكن لم إذا القضاة على 

"تعرض االستقالة بطلب كتابيّ صریح ممّن یھمّھ األمر...".

للقرار اتّخاذه عند استند العدليّ القضاء مجلس أنّ الملفّ، أوراق إلى بالرّجوع یتّضح وحیث       
علیھ والواردة  2019جویلیة  9بتاریخ العدل وزارة بھاإلى توجّھ التي الطاعن مراسلة إلى فیھ المطعون 

 والتي اعتبرھا متضمّنة طلب استقالتھ من سلك القضاء.2019 نوفمبر 18بتاریخ 

طلب عن إالّ االستقالة تنتج "ال  أنّھعلى العمومیّة الوظیفة قانون من  77الفصل أحكام نصّت وحیث 
نھائیّة، بصفة إدارتھ إطارات مغادرة عن المشروط وغیر الصّریح عزمھ عن الموظّف فیھ یعبّر كتابيّ 

وال یكون لھا مفعول إالّ إذا قبلت من طرف رئیس اإلدارة المعنیّة. 

صریح كتابيّ طلب موضوع كانت إذا إالّ مقبولة تكون ال االستقالة أنّ وقضاء فقھا المقرّر من إنّھ وحیث 
في الغرض.

من فیھا لبس ال واضحة إرادة من نابعة تكون أن بھا یعتدّ التي الصّریحة االستقالة في یشترط وحیث       
طالبھا للتأكّد من رغبتھ الحقیقیّة في االنقطاع النھائيّ عن مباشرة وظیفھ.

تدخل طلب على اقتصر فیھ،أنّمضمونھا المطعون القرار سند المراسلة على باالطالع وحیثتبیّن       
...بعد اإلبتدائیّة بالمحكمة الجمھوریّة وكیل لدى المحجوزة الوثائق استرجاع على لمساعدتھ العدل وزیر 
عن لفائدتھ الصّادرة القضائیّة لألحكام األصلیّة النّسخ في خاصّة والمتمثّلة علیھا للحصول مساعیھ فشل 

طالبتھ التي الوثائق جملة وھي التّدریس، من إعفائھ قرار شرعیة عدم لھا تبیّن أن بعد اإلداریّة المحكمة 
بالمراسلةلم جاء ما فإنّ ثمّ ومن اإللغاءالمذكور، حكم تنفیذ إجراءات المعنیّةبإتمام الجھة التربیة وزارة بھا 

االستقالة في اإلداریّة للجھة الصّریح عزمھ على الطاعن من وتعبیرا صریحا طلبا صیغة بأيّ یتضمّن 
ومغادرة وظیفھ كقاض.

في الصّریحة اإلرادة إلى یستند أعاله إلیھا المشار لألحكام طبقا لالستقالة القانونيّ النّظام أنّ وحیث       
الجھة من تأویل أو استنتاج محلّ تكون أن األحوال من حال بأيّ یمكن وال طالبھا من عنھا التّعبیر 

اإلداریّة الموجّھة إلیھا.
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إرادة اتّجاه یفید ما تتضمّن لم المذكورة المراسلة أنّ ثابتا كان بسطھ،وإذ سبق ما على تأسیسا إنّھ وحیث       
فإنّقرار ،توجیھاتاریخ في لحقوقھ الضّامنة والتّراتیب القوانین إطار خارج نفسھ ووضع االستقالة إلى الطاعن 

الدّعوى كقبول الماثل المطعن قبول لذلك والقانونیّواتّجھ الواقعيّ لسنده فاقدا یغدو فیھ المطعون استقالتھ قبول 
وإلغاء القرار المطعون فیھ على ھذا األساس.

ولـھـذه األسبــــاب:
قضت المحكمـة بما یلي:

قبول الطعن شكال وفي األصل بإلغاء القرار المطعون فیھ.أوّال:
.حمل المصاریف القانونیّة على المطعون ضدّه األوّلثانیا:

... المستشارتینالسیّدة وعضویّة السیّد... برئـاسة الثّالثة االستئنافیّة الدّائـرة عن الحكم ھذا وصدر 
والسیّدة ...

 بحضور كاتبة الجلسـة السیّدة ...2020 جویلیة 15وتلـي علنـا بجلسة یوم

المستشـارة المقـرّرةرئـیـس الـدّائـرة

......


