
 
 I جػامػعػػة اعبػػػزائػػر

 كلية اغبقػوؽ بن عكنػوف

 

 

 

   

                                            مذكرة ماجستيػػر بعنػواف

 

 

 

 

  

 
 
 

 مذكػرة لنيل شػهادة اؼباجستيػر فػرع قانػوف الدكلػة كاؼبؤسسػات العموميػة
 

 :إشػراؼ:                                                                            إعػداد
 بوضبيدة عطاء ا.  د.خػالػد خػوخػي                                                 أ

 

 :عبنة اؼبناقشة
رئيسا .........................................................................عزكز سكينة-د .أ
 مشرفا..................................................................... بوضبيدة عطاء ا-د.أ

 عػضوا.................................................................. بن سنوسي فاطمة.-د.أ
 

 2011/2012 :السنة اعبامعية
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 إُف الوالدين الكريبُت حفظهما ا كأطاؿ عمرنبا

 اللذين تعبا ككدا كثَتا يف تربييت كلدعواهتما اليت عبدت ِف طريق اػبَت 

 فلهم الفضل كلو بعد ا سبحانو كتعاُف يف بلوغي ؽبذا اؼبستول

 فا أسأؿ أف يلهمٍت القدرة كالعوف على برنبا  

 ﴾ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿
 إُف إخويت كأخوايت كاخص بالذكر بلخَت كؿبمد  رعاىم ا كسدد خطاىم

  إُف صبيع أقربائي كل باظبو خاصة عبد الكرًن كعمي ؿبمد 

 إُف األخ كالصديق زميل الدراسة مسعود خدًن 

 الذم كثَتا ما شجعٍت يف اؼبضي قدما إلسباـ ىذا العمل

 إُف كل من تتلمذت على يدىم حفظهم ا

 كإُف كل األصدقاء  كالزمبلء حفظهم ا كسدد خطاىم

 



 مقــدمـة

 يتصل مبدأ اؼبشركعية بفكرة الدكلة القانونية كاليت تعٍت خضوع الدكلة إدارهتا ك أفرادىا للقانوف يف كل صور 
نشاطها كصبيع التصرفات كاألعماؿ الصادرة عنها، كتبعا لذلك يكوف على صبيع السلطات العامة يف الدكلة التشريعية 
القضائية كالتنفيذية اػبضوع للقانوف كالرضوخ ألحكامو فبل تكوف أعماؿ كتصرفات ىذه السلطات صحيحة كمنتجة 

آلثارىا القانونية يف مواجهة اؼبخاطبُت هبا دبقدار مطابقتها ألحكاـ القانوف فإف ىي صدرت باؼبخالفة ؽبا أصبحت 
 .غَت مشركعة

– كتأسيسا على ذلك يكوف على السلطة التشريعية أف تزاكؿ اختصاصاهتا يف النطاؽ الذم حدده القانوف 
كما يتعُت على السلطة التنفيذية كىي تسهر على تنفيذ القانوف أف سبارس نشاطها يف صور قرارات الئحية - الدستور

أك فردية يف اغبدكد اليت أقرهتا القوانُت، كىو نفس الشيء يكوف بالنسبة للسلطة القضائية فهي األخرل هبب أف 
 .زبضع للقانوف كتتقيد بأحكامو حاؿ قيامها بوظيفتها القضائية

يتعُت عليها كغَتىا من السلطات أف - عصب الدكلة– كاإلدارة باعتبارىا إحدل السلطات العامة يف الدكلة 
ربًـت صبيع القواعد القانونية يف الدكلة كأف تلتـز هبا يف صبيع تصرفاهتا االهبابية كالسلبية دكف أف ربيد عنها أك زبرج 

–على مقتضاىا كإال اعتربت تصرفاهتا الصادرة باؼبخالفة ؽبذه القواعد غَت مشركعة مستوجبة اإللغاء أك التعويض 
يفًتض فيها قانونا أهنا موجهة أكال ػبدمة اؼبصلحة العامة كؽبذا - مبدأ اؼبشركعية-فتصرفات اإلدارة كفق ىذا اؼبنطق 

كاف من الضركرم إفراد اختصاص النظر يف اؼبنازعات اليت تكوف الدكلة أك إحدل إداراهتا طرفا فيها إُف لقضاء خاص 
يراعي اؼبعايَت اليت ربكم اإلدارة يف سعيها لتحقيق اؼبنفعة العامة كىو ما يساىم يف ربقيق فكرة الدكلة القانونية كمبدأ 

اؼبشركعية، الذم ال يكوف إال بوجود رقابة قضائية على أعماؿ اإلدارة بصفة عامة كمبدأ خضوع اإلدارة للقانوف بصفة 
خاصة كال يتحقق ذلك بصورة فعالة كمنتظمة إال بواسطة الدعول اإلدارية اليت ربرؾ الرقابة القضائية على أعماؿ 

 .   اإلدارة

 فالدعول اإلدارية ىي الوسيلة أك اؼبكنة اليت ذبسد مبدأ خضوع اإلدارة العامة للقانوف بالرغم أف الدعول 
القضائية على اختبلؼ أطرافها كإجراءاهتا كموضوعها هتدؼ إُف إهباد حل قانوين لنزاع قائم بصدكر حكم أك أمر أك 

 .قرار قضائي



 كإذا كاف اللجوء إُف القضاء ىو الطريق اؼبعتاد للفصل يف النزاعات اليت تنشأ بُت األفراد كالدكلة أك الوالية أك 
البلدية أك إحدل اؼبؤسسات العمومية اإلدارية فإف قيامها يواجو مشكلة تراكم أك تزاحم القضايا ىذا الًتاكم أك 
التزاحم يظهر بوضوح يف األزمة اغبالية اليت يبر هبا القضاء اإلدارم اعبزائرم حيث تسببت الزيادة اؽبائلة يف عدد 

 Explosion" "القضايا اؼبقدمة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية، دبا يطلق عليو الفقو الفرنسي باالنفجار القضائي

Judicaire,  كالذم قد يؤدم إُف عجز القضاء عن القياـ دبهامو على أكمل كجو كالذم يعترب يف نظر البعض
كأصبحت أجهزة العدالة قاصرة على النهوض بأعبائها حبيث أدت "  "Déni de justiceدبثابة إنكار العدالة 

 :الكثرة اؽبائلة للقضايا إُف نتيجتُت

   تتمثل األكُف يف البطء الشديد الذم يتم بو الفصل يف اؼبنازعات، إُف حد يبكن القوؿ معو بالنسبة لبعض القضايا 
اليت يطوؿ أمد نظرىا أف اليأس من العدالة كثَتا ما سبتلئ بو النفوس كىو ما يطلق عليو بظاىرة البطء يف إجراءات 

 .التقاضي

 .   أما الثانية فتتمثل يف السرعة اليت يتم هبا استعراض القضايا يف اعبلسة الواحدة كالركوف إُف تأجيلها أليسر األسباب

فإف ظاىريت البطء يف , (139) فإذا كاف الدستور اعبزائرم قد كفل حق اللجوء إُف القضاء يف مادتو 
إذ ال يكفي النص             يف ,التقاضي كعدـ فعالية األحكاـ هتدداف العدالة كذبرداف ىذا اغبق من كل قيمة لو 

الدستور على حق التقاضي بأف العدؿ سهل اؼبناؿ كال يكوف ذلك إال بوصوؿ اغبق إُف صاحبو يف أقرب كقت كبأقل 
 .تكاليف

 حثت ىذه اؼبشاكل اليت يعاين منها القضاء السلطات العامة إُف البحث عن الوسائل اليت يبكن من خبلؽبا 
كمن أجل ىذا اؽبدؼ اذبو عدد من الدكؿ كمن بينها اعبزائر إُف تبٍت , "العدالة الناجزة"الوصوؿ إُف ما يسمى بػ 

 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 03-08كىذا ما أقره اؼبشرع اعبزائرم يف القانوف رقم ,الوسائل البديلة لتسوية اؼبنازعات 
 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت سبثلت يف التظلم اإلدارم كالصلح يف اؼبادة اإلدارية كالتحكيم 2008

 .اٍف... كالوساطة 

كوف ىذا األخَت إجراء قضائي يتم مباشرة , كعليو فإنو قد مت األخذ بوسيليت التظلم اإلدارم اؼبسبق كالصلح 
بعد رفع الدعول كبالتاِف فالتظلم اإلدارم ينهي النزاع يف مرحلتو اإلدارية، أما الصلح يف اؼبادة اإلدارية فإنو يكوف يف 

 .مرحلة متقدمة للنزاع كىي اؼبرحلة القضائية



 كيعترب التظلم اإلدارم اؼبسبق من الشركط الشكلية الواجب توافرىا لقبوؿ دعول اإللغاء حبيث يعد إجراءا 
جوىريا البد على الفرد القياـ بو قبل اللجوء إُف القضاء، كبعبارة أكثر دقة فإنو ال رقابة قضائية دكف رقابة إدارية ذاتية 
قد تعدـ النزاع اإلدارم دكف االلتجاء إُف القضاء، كقاعدة التظلم اإلدارم اؼبسبق ىي مبدأ عاـ فرضو النظاـ القانوين 

اػباص للمنازعة اإلدارية من جهة كمراعاة غبقوؽ األفراد من جهة أخرل إضافة إُف إعطاء فرصة لئلدارة ؼبراجعة  
 .قراراهتا، فاالتظلم اإلدارم ىو أيضا كسيلة أك إجراء يهدؼ إُف حل النزاعات اإلدارية بطريقة كدية

 كشهد موضوع التظلم اإلدارم عدة تعديبلت حبيث كاف ىذا األخَت ضمن الشركط الشكلية اعبوىرية 
دكف أف ننسى ذكر اؼبزايا اليت يتمتع هبا كيأيت على رأس ىذه اؼبزايا االهبابية انو يوفر ,الواجب توافرىا يف دعول اإللغاء 

السبيل على صاحب الصفة كاؼبصلحة يف حل نزاعو إداريا داخل أجهزة الدكلة بسهولة فبا يوصلو غبقو اؼبراد الوصوؿ 
إليو كبأقل ؾبهود، يضاؼ إُف ذلك انو يعد الوسيلة األسرع غبل ىذه اؼبنازعات يف حاؿ قبوؿ اعبهة اإلدارية اؼبتظلم 

أمامها لطلبات اؼبتظلم، كمن مث وبقق التظلم اغبد من فرص التصادـ ما بُت جهة اإلدارة كاألطراؼ اؼبتضررة من 
األعماؿ الصادرة عنها بسبب عدـ مشركعيتها كيتضح دلك جليا أكثر يف حالة قبوؿ اعبهة اإلدارية كاستجابتها 

 .للتظلم، فبا يؤدم إُف إثبات حسن نيتها كاحًتامها للنصوص القانونية كمبدأ اؼبشركعية كيف ذلك ربقيق الصاٌف العاـ 

 كبأنبية ال تقل عن أنبية التظلم اإلدارم فإف موضوع الصلح يف اؼبادة اإلدارية يعد من أىم الشركط اعبوىرية 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ دبوجب 3 مكرر 169للدعول اإلدارية كالذم استحدثو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

 قبل أف يعرؼ ىذا اإلجراء نظاـ قانوين فبيز دبوجب القانوف رقم 1990 أكت 18 الصادر يف 23-90القانوف 
 كاؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ،حبيث أف التشريعات اغبديثة 2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 08-09

كعلى اختبلؼ العائبلت القانونية الكربل أصبحت تشمل كبشكل مكثف يف كل موادىا كقانوف اعبمارؾ، األسرة، 
كإذا كاف منبع الصلح يف الدكؿ األخرل ىي النصوص القانونية فإف ىذا اؼبفهـو يف ببلدنا , الضرائب، مسألة الصلح

 1"والصلح خير"مستمد من الشريعة اإلسبلمية الغراء حبيث كرد يف اآلية الكريبة

كيف ىذا داللة عظمى على " صلحا ولو غير متكافئ خير من حكم عادل: "ككما قيل كبلـ مأثور عن الصلح أف
 .الصلح بأمت معٌت الكلمة

 كيعترب الصلح سلوؾ إنساين حضارم كىو كليد اؼبعاملة اغبسنة الفضيلة ؽبذا أعترب أساس إهناء اػببلفات 
 .كالنزاعات اليت قد تثور بُت األفراد

                                                           
1

.  من سورة النساء128االٌة . 



 كعليو يعترب الصلح يف اؼبنازعات اإلدارية باؼبفهـو اغبديث إجراء لتسوية اػببلفات أك النزاعات اليت قد تثور 
حبيث يلعب إجراء الصلح دكر بارز كذلك بفضل ,بُت اإلدارة كأحد األشخاص بسبب عدـ مشركعية تصرفاهتا 

 .اؼبميزات كاػبصائص اليت يتضمنها من حيث اؼبضموف

 حبيث تتيح ىذه القواعد فرض اللجوء إُف الطرؽ البديلة لتسوية النزاعات دبا يسمح ؽبم باختصار آجاؿ 
اإلجراءات ، كسبكن األطراؼ من التصاٌف على حقوقهم بالًتاضي فيما بينهم على أساس أف السلطة القضائية مطالبة 

دبزيد من التحكم يف دكرىا االجتماعي كالوصوؿ على كجو اػبصوص ضمن آجاؿ معقولة فضبل عن ضباية اؼبصاٌف 
اؼبالية كاؼبعنوية للمواطن، كىذا ما يوفره إجراء الصلح اإلدارم من زبفيف العبء على القضاء كربقيق كظيفتو 

 .كعليو فقد أدخل اؼبشرع اعبزائرم الصلح بُت اػبصـو كجعلو يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة, االجتماعية

     فقد بات من البلـز تفعيل دكر إجراء الصلح كالذم بدكره يؤدم إُف التقليص من حجم القضايا اؼبطركحة على 
القضاء مستقببل، فإف األخذ بإجراء الصلح كمسار بديل إلهناء اػبصومة القضائية كجعلو ىبضع لقواعد مستقلة 

كـبتلفة عن القواعد العامة للدعول القضائية يهدؼ إُف ربح الوقت كاؼباؿ بالنسبة لؤلطراؼ اؼبتنازعة كزبفيف العبء 
 .على القضاء كاؼبتقاضي

 كعلى ضوء ىذه اؼبعطيات تظهر الدكافع كاألسباب اليت كانت كراء اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع كاليت تتمحور حوؿ 
 .صبلة من األسباب القانونية كاألكاديبية

 فتتمثل األسباب القانونية يف أف مسألة التظلم اإلدارم كالصلح اإلدارم مسألة مطركحة بقوة على مستول 
الدراسات القانونية،دكف أف ننسى التطور اغباصل كاؼبستمر للقواعد القانونية اؼبنظمة ؽبذين اإلجرائُت إنطبلقا من 

 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية مث التعديل الصادر دبوجب القانوف 1966جواف /08 اؼبؤرخ يف 66/154األمر
 اؼبتضمن 2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 08/09 كصوال إُف القانوف رقم 1990 أكت 18 اؼبؤرخ يف 90/23رقم 

 قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية حبيث يبثل ىذا األخَت

 نظرة اؼبشرع اؼبستقبلية يف ؾباؿ اإلجراءات أماـ اعبهات القضائية كالذم يطرح العديد من اؼبسائل القانونية 
 .القابلة للدراسة كالنقاش من قبل رجاؿ القانوف



 أما األسباب األكاديبية ؽبذه الدراسة فإف التظلم اإلدارم أك الصلح يرتبطاف بدعاكل اإللغاء كالتعويض على 
كلذلك فإجبارية اإلجراءين تًتتب عنها نتائج قانونية يف حالة غياهبما كعليو فبلبد للمتضرر من عمل اإلدارة ,التواِف 

 .التعسفي معرفة اإلجراءات القانونية كاآلجاؿ اليت تكفل ضباية الفرد كاليت تكفل لو ضباية حقوقو

 أك كذا بإجراء الصلح من قبل القاضي من عدمو كما يرتب من آثار قانونية جراء زبلفو، كعليو كاف لزاما 
علينا تبياف أك الكشف عن اعبوانب القانونية، ككذا نزع كل لبس كغموض قد يشوب كل من اإلجراءين انطبلقا من 

اؼبفاىيم العامة كاإلجراءات القانونية اؼبتبعة لكل من إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كالصلح يف اؼبادة اإلدارية ككذا اآلثار 
 .القانونية اؼبًتتبة عنها

إف ما سبق ذكره يبثل سبب إختيارنا ؼبوضوع التظلم اإلدارم اؼبسبق ككذا إجراء الصلح يف اؼبادة اإلدارية كوف ىدؼ 
ىاذين اإلجراءين إهناء النزاعات سواء قبل دخوؽبا دار القضاء على غرار التظلم اإلدارم اؼبسبق كذلك بطريقة كدية أك 

 .بعد رفع الدعول كنقصد بذلك إجراء الصلح

 كليكوف موضوع ىذه الدراسة يف ظل الصعوبات كاليت سبثلت يف قلة الدراسات كالبحوث القانونية كالفقهية 
كاليت كجدت فيو نوع من الصعوبة كذلك بسبب قلة " إجراء الصلح يف اؼبادة اإلدارية"خاصة ما يتعلق منها دبوضوع 

اؼبراجع باللغة العربية ،كوف ىذا األخَت حديث النشأة يف التشريع اعبزائرم ضف إُف ذلك عدـ معاعبة التشريع 
الفرنسي للصلح يف اؼبادة اإلدارية سول يف اؼبنازعات اؼبالية زيادة على ذلك ندرة القرارات القضائية كعدـ نشرىا من 

 .ؾبلس الدكلة حاليا- الغرفة اإلدارية–قبل اكمة العليا 

 كل ىذه األسباب كالصعوبات اليت كاجهتنا جعلتنا نؤمن ببذؿ اعبهد من أجل الوقوؼ على النقاط اليت قد 
تشكل سوء الفهم ، لذا اتبعنا منهج دراسة ىذا اؼبوضوع أال كىو اؼبنهج الوصفي التحليلي، كذلك ؼبعاعبة معظم 

النصوص القانونية اؼبنظمة إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق ككذا إجراء الصلح خاصة يف ظل قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
 .إضافة إُف النصوص القانونية اػباصة" قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية"ككذا القانوف السارم اؼبفعوؿ ,

 كمن مث فبعد ىذه اإلطبللة الوجيزة حوؿ موضوع الدراسة حاكلنا دراسة ىذا اؼبوضوع كفق التساؤالت 
 .كاإلشكاليات اليت يطرحها 

ما مدل إلزامية كل من التظلم كالصلح اإلداريُت من خبلؿ تطور نظامهما النظاـ القانوين يف التسوية الودية للنزاعات 
اإلدارية؟  



أما يف حالة عدـ إلزامية اإلجرائُت ؼباذا إختار اؼبشرع ىذا التوجو ؟ حبيث ىل تعترب االختيارية ضباية للمواطن أـ ضباية 
 لئلدارة؟  

 كعلى أساس ماذا كاف توجو اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية جبعل كل من التظلم اإلدارم ك 
الصلح إجرائُت إختياريُت ؟ كىل للقاضي اإلدارم دكر يف تنفيذ أحكاـ القضاء اؼبوجة ضد اإلدارة  ؟  

لئلجابة على ىذه التساؤالت كغَتىا فقد اعتمدت دراسة كل من إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق ككذا الصلح ضمن 
 :فصلُت منفصلُت كذلك تبعا للخطة التالية

 تتطرؽ يف الفصل األكؿ إُف دراسة إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كاحتول ىذا الفصل على مبحثُت زبللها 
عدة مطالب تتعلق باألحكاـ العامة للتظلم اإلدارم اؼبسبق كاألصوؿ التارىبية أم النشأة كالتطور إلجراء التظلم 

اإلدارم اؼبسبق ككذا صور التظلم اإلدارم كذبسيده القانوين من خبلص النصوص القانونية اػباصة كاألنبية العملية 
للتظلم اإلدارم اؼبسبق، أما يف اؼببحث الثاين فقد سبحورت الدراسة حوؿ النظاـ القانوين كالطبيعة القانونية إلجراء 

كىو ذك - 66-154األمر –كذلك من خبلؿ دراسة التظلم اإلدارم يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ,التظلم اإلدارم 
 اؼبتضمن قانوف 09-08طابع إجبارم كاؼبطلب الثاين خصصناه لدراسة إجراء التظلم اإلدارم يف القانوف رقم 

اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم ميز التظلم اإلدارم باعبوازية، أما اؼبطلب األخَت فتمثل يف إجراءات التظلم اإلدارم 
. 

كذلك من خبلؿ مبحثُت حبيث ,  أما يف الفصل الثاين فقد خصص لدراسة إجراء الصلح يف اؼبادة اإلدارية
نتطرؽ يف اؼببحث األكؿ إُف اؼبفهـو العاـ للصلح كالذم تتخلل ىذا اؼبفهـو عدة مطالب كاليت تتمحور حوؿ التعريف 

 .ككذا تطبيقات الصلح يف القوانُت اػباصة كالصلح كالدعاكل اإلدارية, كسبييز الصلح عما يشاهبو من إجراءات

كذلك بدءا من قانوف اإلجراءات ,  أما اؼببحث الثاين فنتناكؿ فيو التطور القانوين للصلح يف اؼبادة اإلدارية
مث نتطرؽ إُف إجراءات الصلح كدكر , مث قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 66-154اؼبدنية الصادر دبوجب األمر 

.    األطراؼ فيو، كيف األخَت نتناكؿ النتائج القانونية اؼبًتتبة على الصلح ككذا حجيتو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مفهوم التظلم اإلداري المسبق : الفصل األول
 لتحديد مفهـو التظلم اإلدارم اؼبسبق كتعريفو كبياف ما قد يستلزمو من إجراءات البد من التطرؽ إُف ؾبموعة 

من العناصر اليت تساعد على الوصوؿ إُف ىذا اؼبفهـو بصفة جلية ككاضحة، كعلى ذلك البد من التطرؽ إُف اؼبرجعية 
التارىبية ؽبذا اإلجراء اإلدارم من خبلؿ األصل التارىبي انطبلقا من النشأة كالتطور كونو إجراء قديبا كإُف جانب ىذا 

 .العنصر البد منا سبييز التظلم اإلدارم اؼبسبق عن اإلجراءات اؼبشاهبة لو فبا يبنح الصورة الواضحة ؽبذا اؼبفهـو
 زيادة على ذلك البد من إلقاء الضوء كاإلحاطة دبجموعة من النقاط األساسية كاليت تشكل اإلطار القانوين 

العاـ للتظلم اإلدارم اؼبسبق، كما يبكن أف يطرح تساؤالت ؽبذا اتول القانوين نظرا لتطور اؼبنظومة القانونية يف ىذا 
اجملاؿ من خبلؿ صدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ كالذم جاء لتجسيد دكلة القانوف 

 .كبإجراءات كنصوص قانونية البد من التطرؽ إليها
 : كعلى ضوء ما تقدـ ذكره سنحاكؿ دراسة ىذا الفصل كفق اؼبباحث التالية

 . األحكاـ العامة للتظلم اإلدارم اؼبسبق:المبحث األول
 . األصوؿ التارىبية للتظلم اإلدارم اؼبسبق:المطلب األول
 . صور التظلم اإلدارم كذبسده القانوين:المطلب الثاني
 . األنبية العملية إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق:المطلب الثالث

 . الطبيعة القانونية للتظلم اإلدارم اؼبسبق من اإلجبارية إُف االختيارية:المبحث الثاني
 قانوف اإلجراءات اؼبدنيةاؼبعدؿ كاؼبتمم  154-66التظلم اإلدارم اؼبسبق من خبلؿ األمر : المطلب األول
 .09-08 التظلم اإلدارم اؼبسبق من خبلؿ القانوف :المطلب الثاني
 . التظلم اإلدارم اؼبسبق كإجراءاتو:المطلب الثالث

 
 

 

 
 
 



 .األحكام العامة للتظلم اإلداري المسبق: المبحث األول
 الشك بأف ربديد مفهـو التظلم اإلدارم اؼبسبق يتطلب منا إبراز ؾبموعة من العناصر كاألفكار بغية الوصوؿ 

 .إُف حقائق كنتائج منطقية هبدؼ تعريف جامع مانع للتظلم اإلدارم
 كيكوف ذلك انطبلقا من األصوؿ التارىبية من خبلؿ نشأة كتطور التظلم اإلدارم ككذا تطوره    كصوال إُف 

 .ضف إُف ذلك سبييزه عما يشاهبو من إجراءات قد زبتلط كىذا اؼبفهـو,تعريفو 
 كما تتناكؿ األحكاـ العامة إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق للوصوؿ إُف ربديده كتبياف موقف اؼبشرع اعبزائرم 

ككذا الصور اؼبتعددة إلجراء التظلم , منو من خبلؿ النصوص القانونية اؼبنظمة لو خاصة قانوف اإلجراءات اؼبدنية
كالذم يظهر لنا بتبٍت اؼبشرع للتظلم اإلدارم يف النصوص القانونية اػباصة كقانوف اإلجراءات , كالتجسيد القانوين

 .اٍف...اعببائية ككذا قانوف الصفقات العمومية كقانوف االنتخابات 
 :   كسنحاكؿ دراسة ىذا اؼببحث يف ثبلث مطالب

 . األصوؿ التارىبية للتظلم اإلدارم اؼبسبق:المطلب األول
 . صور التظلم اإلدارم كذبسده القانوين:المطلب الثاني
 . األنبية العملية إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق:المطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 .األصول التاريخية للتظلم اإلداري المسبق: المطلب األول
لقد برزت فكرة التظلم اإلدارم اؼبسبق نتيجة لظركؼ كعوامل كأسباب تارىبية سياسية كعملية قامت 

كتداخلت عرب التطور الزمٍت، كيبكن التمييز كالتعرؼ على ىذه العوامل من خبلؿ اتباع عدد اؼبراحل عن طريق دراسة 
 .كيفية بركز كنشأة كتطور التظلم اإلدارم

 .بروز فكرة التظلم اإلداري وتطوره: الفرع األول
 برزت كظهرت فكرة التظلم اإلدارم يف فرنسا حبيث مرت بعدة مراحل ذبسد أصولو التارىبية إُف أف ظهر 

 :بالشكل القانوين اغباِف كاؼبعركؼ، كلقد مر التظلم اإلدارم اؼبسبق يف فرنسا دبراحل عدة
 مرحلة اإلدارة القاضية: أوال

 تطبيقا ؼببدأ الفصل بُت اإلدارة العامة كالقضاء فصبل 1872 كعاـ 1870 لقد سادت يف تاريخ فرنسا بُت 
جامدا كمطلقا نتيجة للتفسَت اػباص ؼببدأ الفصل بُت السلطات كعليو عدـ كجود رقابة قضائية على أعماؿ اإلدارة 

العامة كالنظر كالفصل يف اؼبنازعات اإلدارية فأصبحت اإلدارة العامة ىي اليت زبتص بالنظر كالفصل يف اؼبنازعات اليت 
تثور بينها كبُت األفراد برفع شكواىم كالتظلمات اإلدارية إُف رؤساء اؽبيئات اإلقليمية كالوزراء ليفصلوا فيها حبيث 

 2.سبيزت ىذه اؼبرحلة أف اإلدارة العامة ىي عبارة عن إدارة عاملة كإدارة قاضية

على ضوء تلك اؼبعطيات تعرض نظاـ اإلدارة القاضية إُف عدة انتقادات ألنو ىبالف مبدأ الفصل بُت 
السلطات على أساس أف اإلدارة العامة تعترب القاضي الفاصل يف اؼبنازعات اليت ربرؾ ضد أعماؽبا غَت اؼبشركعة، كىنا 

تثور الشكوؾ حوؿ نزاىة كعدالة كمصداقية اإلدارة العامة للحكم على نفسها فبا أدل باألفراد إُف االمتناع عن 
 3.ـباصمة اإلدارة العامة عن طريق التظلمات كبالتاِف هتميش كإقصاء أىم كسيلة من كسائل الرقابة على أعماؿ اإلدارة

كنتيجة ؽبذه االنتقادات أدخلت تعديبلت على نظاـ اإلدارة القاضية كاليت قاـ هبا اإلمرباطور نابليوف بونابرت 
 بليغوز مايس من نفس العاـ 28من الدستور الفرنسي مث اتبعو صدكر قانوف  56إذ أنشأ ؾبلس الدكلة دبقتضى اؼبادة 

كتضمن إنشاء ؾبالس األقاليم، كتعد ىذه اجملالس أىم اؽبيئات االستشارية اليت أنشأت لتخفيف العبء على اإلدارة 
 .العامة
 مرحلة مجلس الدولة الفرنسي وظهور نظرية الوزير القاضي: ثانيا
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      يعترب ؾبلس الدكلة الفرنسي ىيئة استشارية لنابليوف يف اجملاالت التشريعية كاألمور اإلدارية حبيث أنشأه نابليوف 
ليكوف دبثابة اؼبستشار كالناصح لو يف األمور اإلدارية كالقانونية، كيعود األصل التارىبي جمللس الدكلة إُف ما يعرؼ 

 4.باسم ؾبلس اؼبلك يف النظاـ القدًن

كبعد إنشاء ؾبلس الدكلة الفرنسي كاف ىذا األخَت ال يقبل التظلمات اإلدارية أك الطعوف اإلدارية سواء يف 
مرحلة قضائو اجوز أك اؼبفوض إال إذا كانت منصبة على قرارات الوزراء تطبيقا لبلعتقاد السائد يف ذلك الوقت بأف 

التظلم اإلدارم أماـ الوزير اؼبختص ىو أكؿ درجة يف التقاضي يف اؼبنازعات اإلدارية كأف عملية االلتجاء إُف ؾبلس 
 ضد قرارات الوزير القاضي Recoursالدكلة الفرنسي ضد قرارات الوزراء ما ىي إال عملية الطعن باالستئناؼ 

 5 حُت عدؿ الوزير القاضي حبكمو الشهَت يف قضية السيد كادك1889 ديسمرب 13كبقي اغباؿ على ىذه اغبالة حىت 

إذ قبل ؾبلس الدكلة الدعول اؼبرفوعة من األفراد مباشرة دكف اللجوء أك اؼبركر على الوزير أكال، كأصبح ؾبلس الدكلة 
 كالذم أنشأ 1953 سبتمرب 30 دبقتضى مرسـو 1954صاحب الوالية العامة كظل يتمتع هبذه الصفة حىت سنة 

 . ااكم اإلدارية الفرنسية
 تعريف التظلم اإلداري المسبق: الفرع الثاني

  َف يأت اؼبشرع اعبزائرم بتعريف التظلم اإلدارم يف النصوص القانونية كإمبا تركت ىذه اؼبسألة إُف الفقو 
مستندا إُف ما ربتويو النصوص القانونية أك ما تضمنتو قرارات قضائية إال أف ىناؾ العديد من التعريفات  اليت قاؽبا 

 .الفقو يف ىذا الشأف لذلك نقتصر على بعض من ىذه التعريفات دكف غَتىا ألف صبيعها يصب يف إطار كاحد
تلك اؼبراجعة اإلدارية اؼبسبقة تشكل عنصر من » :   كمن بُت ىذه التعريفات عرؼ التظلم اإلدارم بأنو

عناصر اإلجراءات اإلدارية ال القضائية تستهدؼ حل النزاع اإلدارم دكف تدخل القاضي كال يتم ربريك اإلجراءات 
 .6« القضائية إال بعد فشل اؼبراجعة اإلدارية

التظلم اإلدارم ذك طابع إدارم ؿبض يوجو إُف اإلدارة اليت تتوُف دراستو كيأخذ ىذا الطعن »      كعرفو آخر بأف 
  .7«شكلُت كالئي كرئاسي
ذلك الطلب أك تلك الشكول اليت ترفع من طرؼ اؼبتظلم إُف السلطة اإلدارية اؼبختصة »     كيعرفو البعض بأنو 

 .8« لفض اػببلؼ أك نزاع ناتج عن عمل قانوين أك مادم
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تلك االلتماسات اليت يقدمها اؼبعنيوف أك أصحاب الصفة أك اؼبصلحة إُف السلطات »     كعرفو البعض اآلخر بأنو 
اإلدارية أك الوالئية أك الرئاسية أك حىت الوصائية أك إُف اللجاف اإلدارية طاعنُت يف تلك القرارات أك األعماؿ اؼبادية 

  .9« غَت مشركعة طالبُت بسحبها أك إلغائها أك تعديل تلك األعماؿ كالقرارات دبا تتوافق كمبدأ الشرعية
التظلم اإلدارم ؾبرد إجراء إدارم موجو ضد عمل إدارم أك قانوين إُف اؽبيئة اؼبختصة من »       كعرفو آخر بأف 

 . 10« أجل إعادة النظر فيو بواسطة سلطات التعديل أك السحب أك اإللغاء فبا هبعلو أكثر مبلئمة
تقدـ اؼبخاطب بالقرار اإلدارم للجهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار أك إُف السلطة الرئاسية »       كقد عرفو آخر بأنو بأف 

ؽبا أك إُف عبنة ـبتصة كبعريضة مكتوبة يطلب فيها إعادة النظر يف القرار بإلغائو أك سحبو كيسمى بالتظلم 
االستعطايف إذ كجو التظلم إُف نفس اعبهة اؼبصدرة للقرار كبالتظلم الرئاسي إذا كجو إُف رئيس مصدر القرار كبالتظلم 

  .11«إُف اللجاف إذا كجو التظلم إُف عبنة ـبتصة 
التظلم ىو أف يتقدـ صاحب الشأف إُف اعبهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أك إُف »     ككما عرفو آخر أيضا بأف 

  .12«اعبهة الرئاسية يطلب فيها إعادة النظر يف القرار اإلدارم إما بسحبو أك تعديلو كذلك قبل اللجوء إُف القضاء
تقدـ صاحب الشأف الذم صدر القرار يف مواجهتو التماسا »       ككما عرفو فريق آخر بأف اؼبقصود بالتظلم ىو 

 .13«إُف اإلدارة بإعادة النظر يف قرارىا الذم سبب أضرارا دبركزه القانوين لكي تقـو بتعديلو أك سحبو
ذلك اإلجراء اؼبوجو إُف مؤسسة إدارية نشطة كتنظر يف األعماؿ اإلدارية كفقا لبلختصاصات »       كعرفو آخر بأنو 

 .14«اإلدارية فهذا التظلم يفًتض كجود نزاع قائم بُت اإلدارة كشخص ما أك بُت مؤسستُت إداريتُت
   يستخلص من ىذه التعريفات اؼبتعددة للتظلم اإلدارم أف ىناؾ ترابط كتشابو إُف حد بعيد حبيث أعترب إجراء 

التظلم اإلدارم إجراء إداريا ؿبضا ككما اتفق على تقسيم التظلمات إُف تظلمات كالئية كرئاسية أك إُف عباف ـبتصة 
ذلك االعًتاض الكتايب الذم يرفعو صاحب الصفة » : كعلى ضوء ىذه التعريفات يبكن تعريف التظلم اإلدارم بأنو

كاؼبصلحة إُف السلطة اإلدارية اؼبختصة يبدم فيها اؼبعًتض عدـ رضاه دبا تضمنو القرار اإلدارم الصادر بشأنو حبكم 
ـبالفتو ؼببدأ الشرعية كيطلب فيو بإعادة النظر فيو إما بسحبو أك إلغائو أك تعديلو كىو طريق يسلكو اؼبعًتض قبل عبوئو 

                                                                                                                                                                                           
 .62: رشيد خلويف، قانوف اؼبنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص-  8
 .366: ، مرجع سابق، ص2:عمار عوابدم، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، اعبزء-  9

  كما بعدىا 8: فاطمة بن سنوسي ، دكر التظلم يف حل النزاعات اإلدارية يف القانوف اعبزائرم، مرجع سابق، ص-  10
 79: ، ص2004: القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء، منشأة اؼبعارؼ ط-عدناف عمرك، القضاء اإلدارم-  11
 .234: ، ص1989: قضاء اإللغاء، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، ط-ؿبسن خليل، القضاء اإلدارم- 12
 09: ، ص2005حسن طاىرم ، شرح كجيز لئلجراءات اؼبتبعة يف اؼبواد اإلدارية، دار اػبلدكنية، -  13

14 - Jean Marie Auby, les recours contre les actes administratifs dans les pays commente économique 

européenne LGDJ 1984, P:125 et ss    



إُف القضاء حبيث يهدؼ التظلم اإلدارم إُف ضباية الشخص اؼبتظلم من آثار ىذه القرارات اإلدارية كرقابة األعماؿ 
 .«اإلدارية 

على - كمبدأ–     كاألصل العاـ أف التظلم اإلدارم ىو اختيارم كمًتكؾ لتقدير ذكم الشأف كال إكراه أك إجبار 
القياـ بو كاالستثناء أف يكوف التظلم إجباريا حيث يقدر اؼبشرع يف ظركؼ كحاالت معينة كؿبددة جدكل ضركرة 

القياـ بالتظلم اإلدارم فيتطلبو جربا قبل ربريك الدعول بل يعترب شرطا من شركط الشكلية كما ىو منصوص عليو يف 
 . كالصفقات العمومية 15منازعات الضرائب

 التظلم اإلداري المسبق واإلجراءات المشابهة لو: الفرع الثالث
 بعد إلقاء الضوء على نشأة التظلم اإلدارم اؼبسبق نتطرؽ إُف اإلجراءات اؼبشاهبة لو إذ إُف جانب التظلم 

اإلدارم توجد إجراءات ككسائل أك مصطلحات قد تكوف مشاهبة لو أكؽبا عبلقة جد كطيدة حبيث يتفق التظلم 
اإلدارم كىذه اإلجراءات كالوسائل يف اؽبدؼ اؼبرجو منو مثل القرار اإلدارم السابق يف اغبل الودم للنزاع اإلدارم 

كوبفظ اؼبراكز القانونية كيبنع ظهور حساسيات اليت قد تكوف بُت اإلدارة العامة كالفرد اؼبتظلم من قرارىا أك نشاطها 
 .اؼبادم

 كيتناكؿ ىذا الفرع الصور اؼبشاهبة للتظلم اإلدارم اؼبسبق على غرار الدعول اإلدارية كقاعدة القرار السابق 
 .كالصلح القضائي

 التظلم اإلداري المسبق والدعوى اإلدارية: أوال
 ىبتلف التظلم اإلدارم اؼبسبق عن الدعول اإلدارية القضائية بصفة عامة كدعول اإللغاء بصفة خاصة من 

عدة جوانب إال أف ىذا ال يعٍت انتفاء العبلقة بينهما كذلك على أساس أف التظلم اإلدارم اؼبسبق كاف يعد شرطا من 
الشركط الشكلية لدعول اإللغاء، كلعل أبرز ىذه العناصر قد تربر من خبلؿ تبياف أكجو الشبو كاالختبلؼ بُت 

 16.الدعول اإلدارية كالتظلم اإلدارم اؼبسبق

 :من حيث الغاية- (ا
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تعترب ىذه اؼبنازعات من اؼبنازعات اليت ؽبا قوانُت خاصة ربكمها طبقا ؼببدأ اػباص يقيد العاـ كعليو هبب رفع التظلم قبل اللجوء إُف القضاء كإال رفضت دعواه -  
 .شكبل

ر . ج2003 سبتمرب 11 اؼبؤرخ يف 301-03 كاؼبعدؿ دبوجب األمر 2002 يونيو 24 اؼبؤرخ يف 250-02انظر أيضا قانوف الصفقات العمومية الصادر باألمر - 
 .2003 سنة 55رقم 
 . من قانوف الضرائب اؼبباشرة329انظر اؼبادة - 
16

 .      17:  ص1956 1:د طعيمة اعبرؼ، شركط قبوؿ دعول منازعات القانوف اإلدارم، مكتبة القاىرة ط-  
 .380: أنظرأيضا عمار عوابدم، مرجع سابق ص-



      يعترب التظلم اإلدارم اؼبسبق كسيلة إدارية لتحريك كتفعيل الرقابة اإلدارية الذاتية من خبلؿ رقابة السلطة الرئاسية 
 .على السلطة اؼبرؤكسة أك من خبلؿ رقابة اؽبيئة الوصية على اؽبيئة اليت تقع ربت كصاية ىذه األخَتة

     إضافة إُف ذلك يعترب التظلم اإلدارم إجراء إداريا ؿبضا ىدفو الوصوؿ إُف حل النزاع اإلدارم بالطريقة الودية يف 
حالة قبوؿ اإلدارة للتظلم اإلدارم اؼبرفوع ضد قرارىا اإلدارم كعليو تتدارؾ موقفها كتصحح أخطاءىا إما بسحب 

  .17القرار أك تعديلو أك إلغائو فيجنب الطرفُت عبء القضاء كما ينجر عنو من تكاليف كإجراءات التقاضي

أما يف ما ىبص الدعول اإلدارية فهي كسيلة قانونية قضائية غايتها ربريك الرقابة القضائية على األعماؿ اإلدارية       
غَت اؼبشركعة فهي من اغبقوؽ الدستورية اؼبكفولة لؤلفراد بغية ضباية اغبقوؽ كاغبريات كحفظ اؼبراكز القانونية اؼبعتدل 

 .عليها من قبل اإلدارة عن طريق تصرفاهتا القانونية سواء قرارات إدارية أك عقود إدارية أك عن طريق تصرفاهتا اؼبادية
 يرفع التظلم اإلدارم من قبل صاحب اؼبصلحة إُف اإلدارة اؼبختصة سواء كانت :من حيث الجهة المختصة- (ب

اؼبصدرة للقرار أك صاحبة التصرؼ اؼبادم أك إُف اؽبيئة الرئاسية ؽبا، كزيادة على ذلك يرفع التظلم اإلدارم اؼبسبق ضد 
القرار اإلدارم أك التصرؼ اؼبادم فاإلدارة يرجع ؽبا اختصاص النظر كالفصل يف ىذا التظلم اإلدارم يف اؼبواعيد 

 .كاآلجاؿ اددة قانونا
     بينما ترفع الدعول اإلدارية إُف القضاء اإلدارم سواء إُف ااكم اإلدارية طبقا لبلختصاص النوعي اؼبنصوص عليو 

 أك إُف ؾبلس الدكلة طبقا لنص 98/02 من القانوف01من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ك اؼبادة 801يف اؼبادة 
 98/01 من القانوف العضوم 09 منو  كاؼبادة 901اؼبادة  

 : من حيث الطبيعة القانونية- (ج
يصنف التظلم اإلدارم اؼبسبق كإجراء  إدارم ؿبض أك كسيلة إدارية على عكس الدعول اإلدارية كاليت ىي 
عبارة عن كسيلة قضائية كما يتبعها من إجراءات كقد تكوف الدعول اإلدارية موضوعية أك عينية تتوفر على خصائص 

 .كفبيزات الدعول القضائية
       كما ذبدر اإلشارة أف الدعول اإلدارية تؤسس على حجج كمراكز قانونية كعلى ذلك تتساكل اؼبراكز القانونية 

أماـ القضاء اإلدارم على عكس التظلم اإلدارم كالذم تظهر فيو اإلدارة اػبصم القوم يف النزاع أماـ الفرد زيادة على 
 .18ذلك فالتظلم يتمحور حوؿ اؼبراجعة اإلدارية ألعماؽبا الصادرة عنها بغية تكييفها كتديلها كفق ما تقتضيو القوانُت
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 15،ص 01، الطبعة،2جورج فوديل كبيار دلفولفيو، ترصبة منصور القاضي، القانوف اإلدارم، اعبزء -  
18

 . كما يليها380: عمار عوابدم، مرجع سابق، ص-  
 .1998لسنة37عدد .ر. ج, كاؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة تنظيمو كعملو30/05/1998 اؼبؤرخ يف 01-98أنظر القانوف العضوم رقم - 3
 .1998 سنة 37ج ر - 2 كاؼبتعلق بااكم اإلدارية اؼبواد 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 02-98قانوف رقم - 4



 :من حيث النظام القانوني والحكم الصادر- (د
 إف اإلطار أك النظاـ القانوين الذم يضبط التظلم اإلدارم اؼبسبق يتسم بالسهولة كالبساطة كعدـ التعقيد يف 

 .الشكليات سواء كاف ىذا التظلم اختياريا أك إجباريا فهو ال ىبضع لشكليات ؿبددة
 على عكس الدعول اإلدارية فتحكمها شركط كإجراءات ؿبددة البد من توافرىا حبيث القاضي اإلدارم ال 

ينظر يف موضوع الدعول حىت يتم االطبلع على شركطها الشكلية فإذا خالف اؼبدعي أحد ىذه الشركط كاإلجراءات 
 .فإف الدعول مصَتىا الرفض سواء من حيث الشكل أك من حيث اؼبوضوع

 زيادة على ذلك يكمن الفرؽ بُت التظلم اإلدارم اؼبسبق كالدعول اإلدارية يف اغبكم الصادر عنها فاغبكم 
الصادر يف الدعول القضائية اإلدارية يعترب قرارا قضائيا لو حجية الشيء اؼبقضي فيو كلو شركطو كىو قابل لطرؽ 

 19 الطعن اؼبعركفة قانونا

على عكس القرار الصادر يف التظلم اإلدارم كالذم كيف كقرار إدارم ؿبض سواء كاف ىذا القرار اإلدارم صروبا أك 
ضمنيا أم خبلؿ مضي شهرين من سكوت اإلدارة عن التظلم من يـو تبليغ التظلم اإلدارم طبقا لنص الفقرة الثانية 

 . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية830من اؼبادة 
 :العالقة بين التظلم اإلداري المسبق والدعوى اإلدارية- (ىـ

 تتمحور العبلقة بُت التظلم اإلدارم اؼبسبق كالدعول اإلدارية بصفة عامة كدعول اإللغاء بصفة خاصة كوف 
أف التظلم اإلدارم اؼبسبق يعترب شرطا من الشركط الشكلية كاجبة االحًتاـ يف دعول اإللغاء كذلك طبقا لنص اؼبادة 

كاؼبتضمن لقانوف  25/02/2008اؼبؤرخ يف  09-08 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبلغى دبوجب القانوف رقم 275
اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ فالتظلم اإلدارم يعترب إجراء أكليا جوىريا زيادة على ذلك يؤثر التظلم 

اإلدارم اؼبسبق يف حالة رفعو على اؼبواعيد كاليت تعترب من الشركط الشكلية لدعول اإللغاء حبيث يبدأ ىذا اؼبيعاد من 
 20.من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 280-279تاريخ رد اعبهة اإلدارية على التظلم اإلدارم اؼبسبق، طبقا ؼبا جاء يف اؼبادة 

     كعلى ىذا النحو ذبلى االرتباط بُت التظلم اإلدارم اؼبسبق كالدعول اإلدارية فكاف االرتباط بُت التظلم اإلدارم 
 .الذم يوجهو األفراد إُف اؽبيئة اإلدارية اؼبختصة قبل اللجوء إُف القضاء اإلدارم كبدء اػبصومة القضائية

   كبالتاِف يعترب التظلم اإلدارم اؼبرحلة اإلدارية األكلية الفتتاح اػبصومة القضائية يف حالة الرد السليب للهيئة اإلدارية 
 .اؼبعنية
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 -  J-M. AUBY et DRAGO, traite de contentieux administratif .paris, p .46. 
20

 . كما بعدىا16: جورج فوديل كبيار دلفولفيو، ترصبة منصور القاضي، مرجع سابق، ص-  



كاؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم  08/09    إال أف  طبيعتو تغَتت من خبلؿ القانوف اعبديد 
 منو على جوازيو التظلم اإلدارم اؼبسبق كىذا ما يوصلنا إُف نتيجة بأف التظلم 830اؼبفعوؿ، فقد نص يف اؼبادة 

 -.دعول اإللغاء–اإلدارم َف يعد شرطا شكليا أك إجراء جوىريا ملزما كسابقا للدعول القضائية اإلدارية 
 830/3 و829   كبذلك فبل يؤثر على مواعيد الدعول اإلدارية إال يف حالة رفعو اختيارا طبقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة 

 .من نفس القانوف
  التظلم اإلداري المسبق وقاعدة القرار اإلداري السابق: ثانيا

       لتوضيح كتفسَت قاعدة القرار اإلدارم السابق كسبيزه عن التظلم اإلدارم اؼبسبق كدبا يكتنفو من ترابط كتشابو 
. بُت ىذين اإلجراءين يتطلب األمر البحث أكال عن نشأة كتطور القرار اإلدارم السابق ككضعياتو يف القانوف اعبزائرم

 .مث االنتقاؿ ألىم كأبرز الفوارؽ اليت سبيز بُت إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كقاعدة القرار السابق
 :نشأة وتطور القرار اإلداري السابق ( أ

ظلت قاعدة القرار اإلدارم السابق يف فرنسا قاعدة قضائية حبتة دكف النص عليها يف القوانُت التشريعية كذلك حىت 
 21 . إذ ربولت أك انتقلت من قاعدة قضائية إُف قاعدة تشريعية تنص عليها النصوص القانونية1956صدكر قانوف 

 كاؼبتعلق بوضع الكيفيات كاؼبواعيد لرفع 1956جانفي  11كذلك من خبلؿ النص عليها يف اؼبادة األكُف من قانوف 
الدعاكل يف اؼبواد اإلدارية مث جاء كأكد ؾبلس الدكلة الفرنسي على ضركرة تطبيق كاحًتاـ ىذه القاعدة فيما يتعلق 

 22بدعاكل القضاء الكامل

كيعود األصل التارىبي لقاعدة القرار اإلدارم السابق إُف نظرية الوزير القاضي سالفة الذكر كاليت سادت إُف غاية 
 إال أف آثار ىذه النظرية ظلت باقية أماـ ؾبلس الدكلة الفرنسي كاليت سبثلت يف قاعدة القرار اإلدارم السابق 1889

 .حىت اعتربت ىذه األخَتة امتداد الفكرة كنظرية الوزير القاضي
فوجود القرار اإلدارم السابق يتوافر دائما يف حالة الطعن باإللغاء إذ يوجو الطاعن دعواه القضائية كاؼبتمثلة يف 

دعول اإللغاء ضد القرارات اإلدارية غَت اؼبشركعة على أساس أف اإلدارة قد عربت عن موقفها سواء على النحو 
الصريح أك الضمٍت، ففي ىذه اغبالة يتوجو صاحب الصفة أك اؼبصلحة أم الطاعن للطعن مباشرة أما القضاء اإلدارم 

 .عن طريق رفع الدعول اإلدارية كذلك دكف اغباجة للرجوع إُف اإلدارة الستصدار قرار إدارم هنائي

                                                           
21

 . 146.147: ، ص2005، 1:شادية إبراىيم اركقي، صيغ الدعاكل اإلدارية، دار اعبامعة اعبديدة، ط- 
 . كما يليها575.576: عمار عوابدم، مرجع سابق، صانظر - 

22
 - BONNEAU, a règle de la décision préalable devant les tribunaux administratifs ; D1995 CLAR, p : 11 et 95. 



لكن ما العمل إذا قامت اإلدارة بتصرؼ أك نشاط مادم ؟ فكيف يبكن رفع الدعول ضد                     
ىذا التصرؼ غَت مشػػركع ؟ إذ ال يبكنو اللجوء إُف القضاء دكف قرار إدارم يكوف ؿبل الطعن باإللغاء          أك 

 .التعويض ؟
ففي ىده اغبالة يتعُت على الفرد اؼبتضرر من عمل اإلدارة اؼبادم أف يرفع تظلم إدارم إُف اؽبيئة اإلدارية صاحبة 

ففي حالة قبوؿ اإلدارة ؼبطالب اؼبتظلم يعترب أف النزاع قد حل كديا دكف اللجوء إُف - غَت مشركع- 23النشاط اؼبادم
يلجأ الفرد              إُف القضاء اإلدارم ,القضاء، أما يف حالة تعنت اإلدارة عن طريق الرفض الصريح أك الضمٍت 

أك اعبهة القضائية اؼبختصة مرفوقا بالقرار الصادر بشأف رفض التظلم بغية رفع دعول القضاء الكامل للمطالبة حبقوقو 
حبيث يعترب القرار اإلدارم السابق الوسيلة اليت تربط النزاع كلعل ىذا ما أدل باؼبشرع , اؼبعتدل عليها من طرؼ اإلدارة

 .1956الفرنسي لتعميم ىذه القاعدة سنة 
فهناؾ حاالت ال يكوف فيها اؼبدعي , كذبدر اإلشارة إُف أف قاعدة القرار اإلدارم السابق ال زبلو من استثناءات

 :كتتمثل ىذه االستثناءات يف ما يلي,كىو الفرد يف غالب األحياف مضطرا الستصدار قرار سابق 
 .تعفي ىذه القاعدة يف حالة رفع اإلدارة للدعول القضائية ضد األفراد -1

جانفي  11من قانوف  102إعفاء الفرد من ىذا الشرط يف حالة األشغاؿ العامة، كنصت على ذلك اؼبادة  -  2 
         24السالف الذكر 1956

كاليت نصت عليها اؼبواد                من ,إضافة إُف ذلك يعفى الفرد من ىذه القاعدة يف حالة االستعجاؿ 
 .من قانوف اإلجراءات أماـ ااكم اإلدارية كؿباكم االستئناؼ 130 ك 128

 :قاعدة القرار اإلداري السابق في القانون الجزائري- (ب
كاؼبتعلق بقانوف  66/154 اؼبشرع اعبزائرم فكرة كقاعدة القرار اإلدارم السابق من خبلؿ األمر رقم 25لقد تبٌت

 18 اؼبؤرخ يف 90/23 قبل تعديلها دبوجب القانوف رقم 169 يف اؼبادة 1966 جواف 08اؼبؤرخ يف , اإلجراءات اؼبدنية
ال يجوز رفع الدعوى إلى المجلس ›› مكرر حبيث تنص 169كالذم تضمنها يف نص اؼبادة  ,1990أكت 

 .القضائي من أحد األفراد إال بتطبيق الطعن في قرار إداري
‹‹ .ويجب أن يرفع الطعن المشار إليو آنفا خالل األربعة األشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيو أو نشره
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كقد كردت ىذه اؼبادة يف تعديل , إف ىذه اؼبادة القانونية ربتوم على قاعدة القرار اإلدارم السابق يف مبدأ تقريره
بعدما كاف ىذا النص القانوين يتميز بالشمولية                   يف  90/23قانوف اإلجراءات اؼبدنية بالقانوف 

 .التطبيق
    كالغرض من ىذا التعديل ىو إلغاء إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كفكرة القرار اإلدارم السابق أماـ الغرؼ اإلدارية 

 .هبدؼ التخفيف كالتبسيط من إجراءات التقاضي يف ؾباؿ اؼبنازعات اإلدارية لصاٌف األفراد,باجملالس القضائية الية 
 على أساس أنو مت تعديل ىذه اؼبادة كاستبدؿ إجراء التظلم اإلدارم بإجراء ؿباكلة الصلح بُت األطراؼ أماـ 

26القاضي اإلدارم
 من قانوف 3 مكرر 169طبقا ؼبا تقتضيو اؼبادة , على مستول  الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية 

 .اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم
 مكرر فاف تفسَتىا يؤكؿ إُف غَت ذلك فيبلحظ  أف قاعدة 169إال أف القليل من التمعن كالتدقيق يف نص اؼبادة 

تعترب كشرط من الشركط الشكلية لقبوؿ دعول القضاء الكامل بصفة عامة كدعول اؼبسؤكلية ,القرار اإلدارم السابق 
فقاعدة القرار اإلدارم السابق َف تلغ ضمن تعديل قانوف , اإلدارية بصفة خاصة أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية

مكرر  169 حبيث أصبحت اؼبادة 18/08/1990 اؼبؤرخ يف 23/90 من القانوف 6اإلجراءات اؼبدنية دبوجب اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم تقتصر على نص مبدأ تقرير القرار اإلدارم السابق لقبوؿ دعاكل التعويض 
أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية ذلك بصورة تثَت الكثَت من اإلهباـ كالغموض دكف النص على كيفية تطبيق ىذه 

 .القاعدة
كبالنسبة لتطبيق قاعدة القرار السابق يف القانوف اؼبقارف فاف اؼبشرع الفرنسي اكتفى باللجوء إُف القضاء بوجود 

 .القرار األصلي فقط لربط النزاع
كعلى ذكر ما سبق فقد حاكؿ اؼبشرع اعبزائرم إلغاء إجراء القرار اإلدارم السابق أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس 

 اؼبتضمن قانوف 66/154اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر 90/23من القانوف رقم06القضائية دبوجب اؼبادة السادسة 
 .اإلجراءات اؼبدنية إال انو زاد اؼبادة أكثر غموضا

 يجب أن يرفق مع العريضة الرامية : " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ما يلي819كجاء يف نص اؼبادة 
إلى اإللغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري تحت طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون 

 .فيو ما لم يوجد مانع مبرر 
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وإذا ثبت أن ىذا المانع يعود إلى امتناع اإلدارة عن تمكين المدعي من القرار المطعون فيو أمرىا القاضي 
 ".بتقديمو في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على ىذا االمتناع

جاء نص اؼبادة اؼبذكور أعبله كاضحا كداال على مضمونو حبيث اشًتط اؼبشرع كجود القرار اإلدارم يف كل من 
كعليو ال تقبل ىذه الدعاكل إال من خبلؿ الطعن يف قرار إدارم ما َف ,دعاكل اإللغاء كالتفسَت كفحص اؼبشركعية 

 .يوجد مانع مربر
 :كعليو يستخلص من ىذا النص القانوين العديد من النتائج كاليت تتمثل يف

 .كجوب كإلزامية تقدًن كإرفاؽ القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو عند رفع الدعول القضائية -

النص على كجوبية القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو يف دعاكل قضائية أكردىا اؼبشرع على سبيل اغبصر ال اؼبثاؿ كىي  -
دعاكل اإللغاء كدعاكل تقدير اؼبشركعية كذلك دكف النص على دعول القضاء الكامل فبا يعٍت أف اؼبشرع استبدؿ 

فكرة القرار اإلدارم السابق دبحاكلة الصلح االختيارية حبيث أف دعاكل القضاء الكامل كالرامية إُف تعويض عن 
األضرار اليت تتسبب فيها اإلدارة بسبب نشاطها اؼبادم أك الفٍت ال تشًتط كجود القرار اإلدارم كعليو يكتفي اؼبتضرر 

 .باللجوء مباشرة إُف ااكم اإلدارية

كعليو أكد اؼبشرع يف نص اؼبادة السالفة الذكر بأف القرار اإلدارم السابق ىو نفسو القرار اإلدارم األصلي كذلك  -
 .بعدما تبٌت اؼبشرع التظلم االختيارم أماـ كل من ااكم اإلدارية كؾبلس الدكلة

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أف شرط كجود القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو من 819كأكدت اؼبادة 
 .النظاـ العاـ إال أنو ما العمل يف حاؿ امتناع اإلدارة من سبكُت اؼبدعي من ذلك ؟

أنو ال تستوجب كل  "28/06/2006أكد ؾبلس الدكلة اعبزائرم يف قراره الصادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ 
الدعاوى المرفوعة أمام القضاء اإلداري وجود قرار إداري وبالتالي ال يلزم المدعي بتقديم القرار اإلداري متى 

كعليو ىذا القرار الصادر من ؾبلس الدكلة ىو ما تبناه اؼبشرع  27"امتنعت اإلدارة المدعي عليها عن تمكينو منو
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كأف على القاضي استخبلص النتائج  819اعبزائرم يف الفقرة الثانية من اؼبادة 

 1 .اؼبًتتبة عن ىذا االمتناع الصادر من اإلدارة اؼبدعي عليها
  :تعريف القرار اإلداري السابق- (ج

    بعد التطرؽ لؤلصل التارىبي إلجراء القرار اإلدارم السابق يبكن تعريفو بأنو قياـ صاحب اؼبصلحة كالصفة بتقدًن 
تظلم إدارم أك شكول إُف اؽبيئات اؼبختصة جراء أعماؽبا اؼبادية غَت اؼبشركعة على أساس مطالبتها بالتعويض العادؿ 
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أك إصبلح األضرار اليت تسببت فيها اإلدارة العامة من خبلؿ نشاطها اؼبادم كذلك بصدد استصدار قرار إدارم 
صريح أك ضمٍت خبصوص التعويض كبالتاِف يف حالة عدـ رضا صاحب الشأف على رد اإلدارة ؼبطالبو هبوز لو رفع 
دعول قضاء الكامل أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة، كعليو يعترب القرار السابق كشرط من الشركط الشكلية لدعول 

 .28 مكرر من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 169القضاء الكامل كىذا تطبيقا للمادة 

 : الفرق بين التظلم اإلداري المسبق والقرار السابق- (د
على ضوء العناصر اؼبقدمة للقرار اإلدارم السابق يظهر التشابو كاالختبلؼ بينو كبُت إجراء التظلم اإلدارم كيظهر 

 :ذلك من خبلؿ النقاط اآلتية
 :أوجو التشابو - أ

 تكمن غاية كل من التظلم اإلدارم كالقرار السابق يف الوصوؿ إُف حل كدم للنزاع اإلدارم :من حيث الغاية -1
بُت الفرد كاعبهة اإلدارية صاحبة القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو أك صاحبة النشاط اؼبادم أم يف حالة قبوؿ اإلدارة 
لشكول صاحب الشأف اقتناع الفرد الطاعن دبضموف رد اإلدارة على تظلمو فيتجنباف مشقة اللجوء إُف القضاء 

 .كزبفيف العبء عن كبل الطرفُت من التكاليف كاإلجراءات

كبذلك يتحقق مراد ىاتُت اآلليتُت يف التخفيف الوارد من القضايا قدر اؼبستطاع كربقيق العدالة اإلدارية كحلها بطريقة 
 .29 أيسر كأسرع يف مراحلها األكُف دكف االلتجاء إُف القضاء

 

  :من حيث الجهة المختصة في النظر والفصل -2

      يرفع كل من التظلم اإلدارم اؼبسبق كالقرار اإلدارم الذم يرفع يف شكل تظلم إدارم أيضا إُف اعبهة اإلدارية 
 .اؼبختصة

    كعليو سبلك تلك اعبهة اإلدارية سلطات كاسعة ذباه ىذه التظلمات انطبلقا من عملية النظر فيها كعملية الفصل 
إما بالعدكؿ عن نشاطها أك بإلغاء القرار ؿبل الطعن أك تعديلو أك تبٍت التعويض العادؿ للشخص اؼبتضرر من جراء 

 .تصرفاهتا اؼبادية
 :من حيث اإلجراء والشكل -3
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 ىبضع كل من التظلم اإلدارم كقاعدة القرار السابق لنفس اإلجراءات كاألشكاؿ على أساس عدـ اشًتاط اؼبيعاد 
الذم يتطلبو كل من التظلم اإلدارم كقاعدة القرار السابق كاغبق يف حالة سكوت اعبهة اإلدارية صاحبة التصرؼ 

 .  القانوين أك اؼبادم غَت مشركع
 :أوجو االختالف بين التظلم اإلداري المسبق وقاعدة القرار السابق - ب

رغم التشابو كالًتابط بُت التظلم اإلدارم اؼبسبق كقاعدة القرار السابق إال أنو ىناؾ اختبلفات جوىرية بينهما كيظهر 
 30 :ذلك من خبلؿ

 :نطاق تطبيق اإلجراءين

     ىبتلف نطاؽ تطبيق التظلم اإلدارم اؼبسبق عن قاعدة القرار السابق فالتظلم اإلدارم هبد تطبيقو على القرارات 
اإلدارية أم األعماؿ أك التصرفات القانونية كاليت تعترب من الشركط اؼبهمة كاإللزامية لدعول اإللغاء اإلدارية حبيث 

زباصم ىذه الدعول القرار اإلدارم عن طريق رفعها إُف القضاء اؼبختص سواء ااكم اإلدارية أك ؾبلس الدكلة طبقا 
 .لقواعد االختصاص النوعي

  فعلى عكس التظلم اإلدارم يقع تطبيق القرار السابق يف حالة كجود تصرفات مادية غَت مشركعة تقـو هبا 
اإلدارة العامة، كعليو يستلـز من الشخص اؼبتضرر اللجوء إُف اإلدارة أكال الستصدار قرار إدارم يكوف ؿبل الطعن يف 
دعول القضاء الكامل بصفة عامة كدعول اؼبسؤكلية اإلدارية بصفة خاصة كىذا الشرط كجويب كإلزامي على عكس 

التظلم اإلدارم الذم قد يكوف اختياريا كفقا للقواعد العامة كقد يكوف إلزاميا طبقا ؼبا تتطلبو النصوص القانونية 
 .اػباصة

  كعلى ىذا األساس يتحدد نوع النزاع اإلدارم كبالتاِف ربديد االختصاص القضائي فبالنسبة للتظلم اإلدارم 
يكوف موضوع النزاع قرارا إداريا غَت مشركع فيكوف ؿبل دعول إلغاء أماـ الغرؼ الية باجملالس القضائية أك أماـ 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 801 ك31 800ؾبلس الدكلة يف ؾباؿ القرارات اؼبركزية كذلك حسب ما كرد يف نص اؼبواد 
 .كما يليها من نفس القانوف  901كاإلدارية كاؼبادة 

أما يف ما ىبص القرار السابق فيحدد اختصاص الغرؼ اإلدارية يف اجملالس القضائية يف النظر كالفصل يف دعاكل 
 .66/154 من األمر 169القضاء الكامل كذلك تطبيقا ألحكاـ اؼبادة 
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 الفرق بين التظلم اإلداري والصلح القضائي: ثالثا
كلعل ىذا ما جعل االعتقاد بأف ال   32    من اؼبؤكد أف التظلم اإلدارم اؼبسبق يشبو الصلح يف العديد من األكجو

جدكل من إجراء عملية الصلح يف النزاعات اليت تشًتط التظلم ألف النتيجة ستكوف كاحدة كىي إهناء النزاع يف 
 .مراحلو األكُف

إال أف ىذا ال يعٍت عدـ كجود فوارؽ أك نقاط اختبلؼ بُت التظلم اإلدارم كالصلح، كعليو يلتقي الصلح كالتظلم يف 
 :الوجو التالية

 : أوجو الشبو - أ

  :بالنسبة للهدف من اإلجراءين
     يعترب كبل من التظلم اإلدارم كالصلح إجراءين يهدفاف بدرجة كبَتة إلهناء النزاع يف مراحلو األكُف سواء قبل رفعها 
إُف القضاء أك بعد رفعها مباشرة دبا يف ذلك من فوائد صبة يف التخفيف من العبء على القاضي كاؼبتقاضي، كحفظ 

 .33األطراؼ اؼبتنازعة من حساسيات اللجوء إُف القضاء
    كذبدر اإلشارة إُف أف كبل من الصلح كالتظلم يهدفاف إُف الوصوؿ إُف حل كدم للنزاع بالرغم من اعبوازية اليت 

دبا يف ذلك من ذبنب عبء اإلجراءات كاؼبواعيد كالتقاضي فبا يثقل كاىل القضاء .  34يتصف هبا ىذين اإلجراءين
 .كاؼبتقاضُت

 :التظلم اإلداري صورة أخرى للصلح القضائي -1

     يعترب التظلم اإلدارم شكول يقـو هبا صاحب اؼبصلحة اؼبتضرر من النشاط اإلدارم موجو إُف اإلدارة فتقـو ىذه 
 .األخَتة بدراستو ك اإلجابة عنو

     فمضموف أك ؿبتول التظلم اإلدارم ىو عبارة عن ؿباكلة إهباد اتفاؽ بُت الطرفُت من أجل إهناء النزاع يف مرحلتو 
األكُف كبذلك وبدث الصلح على ذلك االتفاؽ أك ذلك الطلب من قبل اإلدارة، كعليو يعترب التظلم اإلدارم يف فحواه 

 .ؿباكلة صلح
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  .2008 سنة 21ر رقم . ج25/02/2008من نفس القانوف اؼبؤرخ يف 



ىو أف طريف الصلح من حيث اؼبراكز القانونية متساكية أماـ القضاء كبالتاِف  35   إال أف ما يشوب ىذه الصورة
فالتظلم اإلدارم ال يرقى إُف أف يكوف صلحا بأمت معٌت الكلمة ألف الكلمة األخَتة تعود لئلدارة كىنا تكوف خصما 

 .كحكما يف نفس الوقت كعليو فالعبلقة عبلقة إذعاف ال غَت
 : ىبتلف التظلم اإلدارم عن الصلح القضائي يف عدة نقاط كىي كاآليت:أوجو االختالف - ب

 :بالنسبة للمركز القانوني للخصوم -1

     هبمع الصلح القضائي الطرفُت أماـ القضاء دكف كجود عبلقة إذعاف على أساس أف الناس سواسية أماـ القضاء 
إال أف األمر ىبتلف بالنسبة للتظلم اإلدارم كالذم يعترب  36 كالكل متساككف أماـ القضاء طبقا للنصوص الدستورية

رجاء من الفرد إُف اإلدارة حبيث يكوف طرؼ ضعيف يًتجى الطرؼ القوم كىي اإلدارة كىذا ما يفرض عبلقة إذعاف 
 .كعليو فهذا التظلم ىو متوقف على إرادة الطرؼ القوم كاؼبتمثل يف اإلدارة

      إف التظلم اإلدارم وبدد القواعد القانونية كالقضائية الواجب تطبيقها على النزاع، يعٍت أف اؼبتضرر من نشاط 
 كعند عرضو للنزاع على القضاء بعد رفع التظلم اؼبسبق يكوف ؾببورا على طرح نفس اؼبطالب اليت تضمنها 37اإلدارة 

 .التظلم اإلدارم اؼبسبق
    فإذا كاف اؼبتظلم قد طلب إلغاء القرار يف موضوع تظلمو فإنو ال يبكنو طلب أكثر من ذلك أماـ القضاء 

 .كالتعويض مثبل حبيث هبب عليو رفع دعوتُت مستقلتُت
    على عكس الصلح فهذا اإلجراء هبعل اؼبدعي يتحرؾ بكل حرية قبل دعواه كمنها طرح اإللغاء فإذا رأل أف 

 .اإلدارة متعنتة جاز لو تقدًن طلبات أخرل متعلقة بالتعويض
 يف نصوص صروبة كال يبكن قياس جوازية 38     إف كبل من التظلم اإلدارم كالصلح جوازياف ككبلنبا منصوص عليو 

التظلم كالصلح يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بسبب التظلم أك الصلح يف قوانُت خاصة انطبلقا من مبدأ 
 .القانوف اػباص يقيد العاـ
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 .31: ، ص2008، 2:شفيقة بن صاكلة ، الصلح يف اؼبادة اإلدارية، دار ىومة، ط-  
36

 1996 من الدستور اعبزائرم 139طبقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة -  
37

 .77: شفيقة بن صاكلة ، الصلح يف اؼبادة اإلدارية، مرجع سابق، ص-  
38

 مكرر منو أف إجراء 169لقد سبق للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قراراهتا الصادرة قبل تغيَت قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاؼبادة  ))رشيد خلويف، اؼبنازعات اإلدارية -  
الصفقات العمومية -  مثل منازعات الضرائب12: ص( (تظلم إدارم مسبق منصوص عليو يف قانوف غَت قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبعٌت دقيق القانوف اػباص يقيد العاـ

 .اٍف.... 



 :من حيث االختصاص-2

     يتم التظلم اإلدارم أماـ اعبهة اإلدارية اؼبعنية كىي اعبهة اؼبصدرة للقرار أك اعبهة اإلدارية صاحبة النشاط اؼبادم 
كذلك ؼبا سبلكو ىذه اعبهة من سلطة النظر كالفصل يف التظلمات اإلدارية سواء كاف باإلهباب أك الرفض أك السكوت 

 .على عكس الصلح القضائي كالذم زبتص بو اكمة اإلدارية كإجراء أكِف غبل النزاع اإلدارم
   كذبدر اإلشارة بأف الصلح القضائي قد حل ؿبل التظلم اإلدارم اؼبسبق بالنسبة للقرارات البلمركزية كالعائدة 

 . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبلغى3مكرر  169الختصاص الغرفة اإلدارية باجملالس القضائية طبقا لنص اؼبادة 
 .موقف المشرع الجزائري من التظلم اإلداري المسبق: الفرع الرابع

 وبتل التظلم اإلدارم اؼبسبق مكانة خاصة يف التشريع اعبزائرم كتتجلى ىذه اؼبكانة اػباصة من خبلؿ مواقف 
 .39اؼبشرع اعبزائرم يف ىذا النطاؽ انو لطاؼبا كاف حقا مقررا لؤلفراد، كقد عرؼ موضوع التظلم اإلدارم عدة تعديبلت 

 اعتربه شرطا مطلقا لقبوؿ 1966  يونيو08الصادر يف  66/154  قانوف اإلجراءات اؼبدنية الصادر دبوجب األمر
 منو كاللتاف 275 مكرر كاؼبادة 169أم دعول إدارية كعلى كل مستويات القضاء اإلدارم كذلك دبوجب اؼبادتُت 

 .40كانتا سبثبلف اإلطار القانوين للتظلم اإلدارم اؼبسبق يف تلك اؼبرحلة
 اؼبعدؿ كاؼبتمم 18/08/1990  اؼبؤرخ يف 90/23 مث عرؼ ىذا اإلجراء تعديبلت أخرل دبوجب القانوف رقم 

لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كالذم أقر قاعدة جديدة مفادىا أف التظلم غَت ملـز يف اؼبنازعات اإلدارية العائدة إُف 
 169اختصاص الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية، كأكجد اؼبشرع نظاما بديبل كجديدا كىو إجراء الصلح طبقا للمادة 

 اإلجرائية مع 41 كىذا إلعطاء فرصة لتسوية النزاع كديا كبرر اؼبشرع ىذا التغيَت بضركرة إهباد حل للتعقيدات3مكرر 
 فقرات 07 مكرر أثار عدة خبلفات كأبدل الفقو مواقف متناقضة كذلك ألهنا كانت ربتوم على 169أف نص اؼبادة 

ال »قبل التعديل كأصبحت بعد التعديل ربتوم على فقرتُت فقط كالفقرة األكُف كانت كراء ىذا اػببلؼ حيث نصت 
« هبوز رفع الدعول إُف اجمللس القضائي من أحد األفراد إال بتطبيق الطعن يف قرار إدارم

  كاعترب الفقو االستبقاء على الفقرة األكُف إمبا ىو سهو من اؼبشرع كبقيت اآلراء متضاربة بشأهنا إُف غاية أف فصل 
 169القضاء يف اؼبسألة بقرار حاسم كىكذا فإف القضاء حل الغموض كاإلشكاؿ الذم سببتو الفقرة األكُف من اؼبادة 

مكرر مع اؼببلحظة أف التظلم اإلدارم اؼبسبق بقي شرطا جوىريا كمتعلقا بالنظاـ العاـ يف الدعاكل اؼبرفوعة أماـ ؾبلس 
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 .20: فاطمة بن سنوسي،مذكرة ماجستَت، دكر التظلم اإلدارم يف حل النزاعات اإلدارية، مرجع سابق، ص-  

40
 :66-154 إُف التظلم الرئاسي كالتظلم الوالئي يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية األمر 169-275تشَت اؼبادة -  

41
 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية، اجمللس الشعيب الوطٍت الفًتة التشريعية الثالثة 1966 يونيو 08 اؼبؤرخ يف 154-66التقرير التمهيدم حوؿ اقًتاح القانوف اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر - 

  1:  عبنة التشريع القانونية كاإلدارية ص1990الدكرة غَت العادية يونيو 
  36:  دار ىومة، ص2008 2:أشارت إليو شفيقة بن صاكلة ، الصلح يف اؼبادة اإلدارية، ط-



 مكرر كانت تقصد القرار 169الدكلة دبوجب النصوص الصروبة، كذبدر اإلشارة إُف أف الفقرة األكُف من اؼبادة 
 .اإلدارم السابق يف دعاكل القضاء الكامل كاؼبسؤكلية اإلدارية على حد سواء

 830فقد نصت اؼبادة ,  اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ09-08 كمع صدكر قانوف 
 كبالتاِف َف سبيز ىذه 42«...هبوز للشخص اؼبعٍت بالقرار اإلدارم تقدًن تظلم إُف اعبهة اإلدارية مصدرة القرار»: منو

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 275اؼبادة بُت التظلم الوالئي كالتظلم الرئاسي الذم كاف منصوصا عليهما يف اؼبادة 
كبذلك فإف , إُف اعبهة اإلدارية مصدرة القرار"اؼبلغى كإمبا نصت فقط على نوع كاحد كىو التظلم الوالئي طبقا لعبارة 

اؼبشرع اعبزائرم عاد إُف تقليد اؼبشرع الفرنسي حيث يف فرنسا يعترب التظلم اختياريا كيكوف كجويب يف القوانُت اػباصة 
 830اؼبتعلقة باإلجراءات اؼبتبعة أماـ ؾبلس الدكلة العمل باؼبادة  907مثل منازعات الضرائب، ككما أحالت اؼبادة 

كعليو تطبيق نفس القاعدة أماـ ؾبلس الدكلة مع إبقاء نظاـ الصلح كإجراء اختيارم يف دعاكل القضاء الكامل طبقا 
 مكرر هنائيا حبيث ألغى 169 كبالتاِف أزاؿ اؼبشرع اعبزائرم الغموض الوارد يف الفقرة األكُف من اؼبادة 970للمادة 

 .اؼبشرع فكرة القرار السابق كاستبدؽبا دبحاكلة الصلح كلقد فعل حسن اؼبشرع اعبزائرم
 كفبا سبق يكوف قد مر التظلم اإلدارم اؼبسبق بعدة تعديبلت انطبلقا من إجبارية ىذا اإلجراء كصوال إُف 

 .االختيارية طبقا ؼبا جاء يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية
      كعلى ذلك تبٌت اؼبشرع اعبزائرم مبدأ جوازية التظلم اإلدارم كىذا ىو األصل يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

كلو أف يتجو مباشرة إُف القضاء دكف القياـ بإجراء التظلم إذ رأل عدـ , كاإلدارية فًتؾ لصاحب الشأف حرية ربريكو
 .جدكاه

     كلقد فعل اؼبشرع اعبزائرم حسنا كذلك ؼبا يتطلبو اؼبنطق القانوين يف تبٍت التظلم االختيارم كذلك للتقليل من 
مساكئو كمنها تعنت اإلدارة بصفة عامة عن القبوؿ كاإلجابة عن ىذه التظلمات فبا يطيل أمد النزاع دبا ال يتماشى 

 . كمبدأ العدالة االجتماعية
 .صور التظلم اإلداري وتجسيده القانوني في النصوص الخاصة :المطلب الثاني

 إذا أردنا اغبديث عن الصور القانونية للتظلم اإلدارم اؼبسبق فإننا قبد تقسيمُت، كنعٍت بصور التظلم اإلدارم ىو 
 .كعليو يبكن دراسة ىذا العنصر من خبلؿ السلطة اؼبختصة بفحص التظلم. التظلم اإلدارم الرئاسي كالتظلم الوالئي
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كاليت ال تنسجم مع اؼبصطلحات " األفراد" من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية إُف األشخاص الطبيعية كاؼبعنوية خبلفا لعبارة 830تفيد عبارة الشخص اؼبشار إليها يف اؼبادة -  
 .القانونية حبيث يقصد هبا األشخاص الطبيعيوف كفقط



 أما يف ما يتعلق بالتجسيد القانوين للتظلم اإلدارم اؼبسبق فيكوف ذلك بتبٍت ىذا األخَت يف النصوص القانونية 
اػباصة كذلك خبصائص كفبيزات ىذه القوانُت مثل قانوف اإلجراءات اعببائية كقانوف الصفقات العمومية ككذا قانوف 

  .43االستثمار كقانوف االنتخابات كما يرتبو شرط التظلم اإلدارم يف ىذه القوانُت يف حاؿ زبلفو
 التظلم اإلداري المسبق من حيث السلطة المختصة بفحصو: الفرع األول

كنبا التظلم الرئاسي كالتظلم :  ينقسم التظلم اإلدارم اؼبسبق من حيث السلطة اؼبختصة بفحصو إُف قسمُت
 .الوالئي

 التظلم الرئاسي: أوال
 كىو ذلك اإللتماس أك الشكول اليت يرفعها صاحب الصفة أك اؼبصلحة أماـ السلطة الرئاسية اليت تعلو السلطة 
اليت أصدرت القرار كذلك دبا سبلكو السلطة الرئاسية من صبلحيات التعقيب كالرقابة على اؽبيئة اؼبرؤكسة بواسطة 

 .سلطات التعديل كالسحب كاغبلوؿ كاإللغاء
  44 كيعترب التظلم الرئاسي من الوسائل اليت ربقق الرقابة اإلدارية كذلك عمبل دببدأ الرقابة اإلدارية الذاتية على أعماؽبا

 الوضعية القانونية للتظلم الرئاسي في القانون الجزائري -1

 ال تكوف الطعوف بالبطبلف مقبولة ما َف يسبقها الطعن » من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على أنو 275 تنص اؼبادة 
 .«...اإلدارم التدرهبي الذم يرفع أماـ السلطة اليت تعلو مباشرة اعبهة اليت أصدرت القرار

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اإلطار القانوين للتظلم الرئاسي إلجراء التظلم ككما يستشف 275    يعترب نص اؼبادة 
كمن قرارات الغرفة اإلدارية " كما َف... ال تكوف" الصيغة اإلجبارية استنادا كمن خبلؿ عبارة 275من نص اؼبادة 

 كالذم حول التظلم الرئاسي 28892  باؼبلف رقم1982-06-12باكمة العليا يف ىذا الشأف القرار الصادر بتاريخ 
 أف اؼبادة اؼبذكورة َف ذبز رفع التظلم الرئاسي أماـ من أصدر القرار نفسو إال )) كتضمن يف حكمو275كتطبيق اؼبادة 

  .45((يف حالة عدـ كجود سلطة إدارية تعلوه يف اؼبرتبة
 كيعترب التظلم الرئاسي شرطا جوىريا لقبوؿ دعول اإللغاء أماـ ؾبلس الدكلة كذبدر اإلشارة إُف أف اؼبشرع اعبزائرم 

 اؼبعدؿ لقانوف 1990-08-18  اؼبؤرخ يف90/23 مكرر قبل صدكر تعديل 169تبٌت التظلم الرئاسي يف اؼبادة 
اإلجراءات اؼبدنية اليت كانت تنص على كجوب رفع تظلم رئاسي أصبل أك كالئي حسب كل حالة لقبوؿ دعاكل 

 مكرر دبوجب التعديل 169إال أف اؼبشرع ألغى نص اؼبادة - الغرفة اإلدارية–قضاء اإللغاء أماـ اجملالس القضائية 
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 .103:  رشيد خلويف، قانوف اؼبنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص- 

44
 .15:جورج فوديل كبيار دلفولفيو، القانوف اإلدارم، اعبزء الثاين،مرجع سابق، ص-  

45
 .226-225: ص, 1989سنة  ,01العدد , جمللة القضائية,ا12/06/1982,قرار بتاريخ  ,28892,ملف رقم,الغرفة االدارية, اجمللس االعلى- 



السالف الذكر حبيث َف يلغ شرط التظلم اإلدارم الوالئي يف النزاعات اإلدارية العائدة الختصاص الغرفة اإلدارية 
. باجملالس القضائية كأبقى على شرط التظلم يف القرارات اؼبركزية العائدة الختصاص الغرفة اإلدارية باكمة العليا

 .كاعتربه شرطا جوىريا لقياـ دعول اإللغاء
 830 إال أف اؼبشرع اعبزائرم غَت موقفو يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ دبوجب نص اؼبادة 

 .«....هبوز للشخص اؼبعٍت بالقرار اإلدارم تقدًن تظلم إُف اعبهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار »منو 
 تشَت القراءة اؼبتأنية ؽبذه اؼبادة إُف عدـ النص على التظلم الرئاسي بل أشارت فقط إُف التظلم الوالئي دبعٌت آخر 

أف اؼبشرع اعبزائرم ألغى التظلم الرئاسي هنائيا يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كلكن التساؤؿ الذم يثور حوؿ 
 .أسباب تبٍت ىذا اؼبوقف

 لئلجابة على ىذا التساؤؿ تكمن اإلجابة يف عرض أسباب مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذا 
حبيث إف اؽبدؼ األساسي كاؼبنطقي يتمثل يف - الرئاسي-االنتقادات اؼبوجهة ؼبثل ىذا النوع من التظلمات التظلم 

تبسيط اإلجراءات للمتقاضي ككذا تقليل فرص اػبطأ يف تقدير نوع كتقدًن التظلم الرئاسي إُف اعبهة اإلدارية اؼبعنية 
حبيث ذبهل أحيانا الشخص السلطة اؼبختصة اليت يرفع أمامها تظلمو خاصة يف حالة كجود جهة إدارية تتميز 

 .بازدكاجية الوظائف
 :التظلم الوالئي: ثانيا

 كىو ذلك اإلجراء اإلدارم اؼبتضمن احتجاج الطاعن على قرار إدارم فردم أك تنظيمي ؿبدد كمعُت مؤسسا 
موجها ذلك إُف اؽبيئة اؼبصدرة لذلك القرار , كتأثَته على مركزه القانوين 46احتجاجو على عدـ شرعية القرار اإلدارم

يف ,كيف حد ذاهتا هبدؼ إعطاء فرصة لئلدارة العامة ؼبراجعة قرارىا كالوصوؿ إُف حل كدم كغلق اؼبسلك القضائي 
حاؿ سلكت اإلدارة اؼبسلك اإلهبايب كلقد مر التظلم الوالئي يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية عدة تعديبلت تبُت موقف 

 .47اؼبشرع اعبزائرم كصوال إُف  قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ
 :وضعية التظلم الوالئي في التشريع الجزائري -1

كاؼبتضمن تعديل  1966 اؼبؤرخ يف 66/154عرؼ التظلم الوالئي عدة تغيَتات كتعديبلت انطبلقا من األمر  
كاؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية كصوال  1990-08-18  اؼبؤرخ يف90/23قانوف اإلجراءات اؼبدنية مث قانوف 
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 -GROSHENS.JTG.Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques, actualité juridique de droit administratif (AJDA) 1955 
P140. 

     . 104: ، ص2001منصف حساين ، إجراءات الطعن باإللغاء أماـ ؾبلس الدكلة رسالة ماجستَت، إدارة كمالية، اعبزائر، : أنظر أيضا
47

  .2008سنة 21ر عدد . اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، ج2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 09-08قانوف رقم -  



اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم  2008 فيفرم 25اؼبؤرخ يف  09-08قانوف رقم إُف القانوف رقم 
  اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية 66/154اؼبفعوؿ كالذم ألغى األمر 

 :التظلم الوالئي في قانون اإلجراءات المدنية - أ

 إعترب اؼبشرع اعبزائرم التظلم الوالئي يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية قبل التعديل شرطا جوىريا شكليا لدعول اإللغاء 
اؼبرفوعة أماـ الغرؼ اإلدارية للمجالس القضائية كذلك بقياـ صاحب الصفة كاؼبصلحة برفع تظلم كالئي إُف اعبهة 

 مكرر إال أنو دبوجب تعديل قانوف 169اؼبصدرة للقرار يف حالة عدـ كجود ىيئة رئاسية ؽبا كذلك دبوجب نص اؼبادة 
 تغَتت كضعية التظلم الوالئي عن السابق حبيث استبدؿ ىذا اإلجراء 90/23اإلجراءات اؼبدنية دبوجب قانوف رقم 

 من قانوف اإلجراءات  اؼبدنية 3 مكرر169بإجراء آخر إال كىي عملية إجراء ؿباكلة الصلح كاليت جاءت هبا اؼبادة 
حبيث يهدؼ ىذا اإلجراء إُف تبسيط كالتسهيل كإزالة التعقيدات أماـ القضاء اإلدارم كاؼبتقاضي صاحب اغبق على 

  .48السواء
 إال أف التدقيق يف ىذا التغيَت َف يوفق فيو اؼبشرع اعبزائرم غبد بعيد حبيث ال يبكن إجراء ؿباكلة الصلح على قرار 

أك عمل ـبالف للقوانُت كمبدأ اؼبشركعية كعلى أساس أف عملية الصلح ال تتوافق مع دعاكل اإللغاء ككاف من األجدر 
إضافة إُف ذلك فقد تبٌت اؼبشرع اعبزائرم -.اإللغاء–ترؾ التظلم اإلدارم كونو يتماشى مع ىذا النوع من الدعاكل 
 .شرط التظلم اإلدارم يف النزاعات اليت ربكمها قوانُت خاصة

 .التجسيد القانوني للتظلم اإلداري المسبق في القوانين الخاصة: الفرع الثاني
 إذا كاف األصل يف التظلم اإلدارم إجراء اختياريا للشخص اؼبتضرر من قرارات اإلدارة العامة طبقا ؼبا نصت عليو 

 .من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كىذا كمبدأ عاـ 830اؼبادة 
 فهناؾ ؾبموعة من النزاعات اإلدارية اليت خصها اؼبشرع بإجراءات خاصة كانطبلقا من اؼببدأ كالقاعدة الفقهية 

كعليو فقد جعل اؼبشرع اعبزائرم شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق شرطا ضركريا كخصو بإجراءات " اػباص يقيد العاـ"
كأشكاؿ ؿبددة قانونا هبب على الطاعن احًتامها قبل اللجوء إُف القضاء كباؼبقابل جعل اؼبشرع شرط التظلم اختياريا 

 .يف بعض النصوص اػباصة األخرل مثل الصفقات العمومية
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 .10: ، ص2005:  حسُت ظاىرم ، شرح كجيز لئلجراءات اؼبتبعة يف اؼبواد اإلدارية، مرجع سابق، ط- 



 : التظلم اإلداري في المجال الضريبي: أوال 
تعرؼ اؼبنازعات الضريبية بأهنا تلك اؼبنازعة اؼبتعلقة يف صحة أك شرعية ربط الضريبة اؼبباشرة كمهمة القاضي يف      

، كنظرا لؤلنبية البالغة ؽبذه 49ىذه اغبالة ىي البحث عما إذا كانت الضريبة ؿبل النزاع قد ربطت كفقا للقانوف أك ال
اؼبنازعات كارتباطها الوثيق بالذمم اؼبالية لؤلشخاص الطبيعية أك اؼبعنوية على حد سواء فقد خصها اؼبشرع بنصوص 

، قانوف الرسم على 50قانونية خاصة متعددة تتمثل يف كل من قانوف الضرائب اؼبباشرة كقانوف الضرائب غَت اؼبباشرة
 اؼبتعلق 36-90القيمة اؼبضافة، قانوف التسجيل، قانوف الطباعة باإلضافة إُف قوانُت اؼبالية اؼبتعاقبة، أنبها القانوف رقم 

كالذم جاء بإصبلح جذرم ؼبختلف قوانُت الضرائب مث صدكر قانوف اإلجراءات اعببائية  1991 بقانوف اؼبالية لسنة
 مع اإلشارة إُف التعديبلت اليت طرأت عليو 2002اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسنة  21-01الصادر دبوجب قانوف رقم 

 مع األخذ بعُت االعتبار 51اؼبنظم لقانوف اإلجراءات اعببائية 29/12/2004اؼبؤرخ يف   21-04قانوف رقم  دبوجب
  .2009 كصوال إُف قانوف اؼبالية لسنة 2008 ك2007 ،2006  كقانوف2005قوانُت اؼبالية لسنة 

 :تعريف التظلم الضريبي  1-

 يعرؼ التظلم الضرييب بأنو ؾبموعة القواعد القانونية اليت تنظم نظر اؼبنازعة اإلدارية خبلؿ اؼبرحلة اإلدارية أماـ 
اإلدارة الضريبية كيبُت كيفية الفصل فيها، دبعٌت آخر ىي ؾبموعة القواعد القانونية اؼبنظمة لذلك سواء من حيث 

السلطة اؼبختصة بقبوؿ التظلم اإلدارم أك اؼبتعلقة دبيعاد كإجراءات نظره كالفصل فيو كىي قواعد آمرة يًتتب على 
 .ـبالفتها عدـ قبولو

 كيبكن القوؿ أنو توجد إجراءات خاصة يبر هبا التظلم اإلدارم كاؼبنازعة الضريبية على حد سواء حبيث أف التظلم 
يف منازعات الضرائب يعترب ضمن مرحلة أساسية كىامة  قبل الدخوؿ يف اؼبرحلة القضائية كاليت تعترب اؼبرحلة الثانية 

 .بعد اؼبرحلة اإلدارية
 :المرحلة اإلدارية - أ

 سبر اؼبنازعة الضريبية أكال عرب اؼبرحلة اإلدارية كىدؼ ىذه اؼبرحلة ىو الوصوؿ إُف حل كدم ينهي النزاع يف مراحلو 
 .األكُف كيتم ذلك بتقدًن تظلم إدارم لدل اؼبدير الوالئي للضرائب
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 .16: ، ص1985 حسن فرهبة، منازعات الضرائب اؼبباشرة يف اعبزائر، رسالة ماجستَت فرع إدارة كمالية عامة، معهد العلـو القانونية كاإلدارية، جامعة اعبزائر، - 
50

 .
 . 1976 لسنة 102ر رقم . اؼبتضمن قانوف الضرائب اؼبباشرة ج29/12/1976 اؼبؤرخ يف 101-76األمر رقم  

51
 .2001 لسنة 79رقم . ر.، ج2002 المتضمن قانون المالٌة لسنة 22/12/1/2001 المؤرخ فً 01/21قانون رقم .  



 :التظلم إجراء إجباري أمام المدير الوالئي للضرائب -1

 يوجو اؼبكلف بالضريبة شكول إُف اؼبدير الوالئي للضرائب أك رئيس مركز الضرائب أك رئيس اؼبركز اعبوارم 
للضرائب التابع لو مكاف فرض الضريبة كيكوف العرض من ىذه الشكول ىو استدراؾ األخطاء اؼبرتكبة يف كعاء 

الضريبة أك يف حساهبا كإما االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أك تنظيمي، إضافة إُف ذلك ألزمت النصوص 
القانونية شركط يف ما يتعلق دبحتول الشكول كشكلها يف اجملاؿ الضرييب على خبلؼ القواعد العامة كيعترب اإلخبلؿ 

 :هبذه الشركط عدـ قبوؿ الشكول كعليو تتمثل ىذه الشركط يف
فردية، غَت أنو هبوز للمكلفُت الذين تفرض عليهم الضريبة صباعيا، كأعضاء شركات األشخاص  52تكوف الشكاكل  -

 .الذين يعًتضوف على الضرائب اؼبفركضة على الشركة، أف يقدموا شكاكل صباعية

 .عدـ خضوع الشكاكل غبقوؽ الطابع كتقدًن شكاكل فردية على كل ؿبل خاضع للضريبة -

 .هبب أف تتضمن الشكاكل ربت طائلة عدـ القبوؿ -

 .ذكر الضريبة اؼبعًتض عليها -

بياف رقم اؼبادة من اعبدكؿ اليت سجلت ربتها ىذه الضريبة إذا تعذر استظهار اإلنذار كيف اغبالة اليت تستوجب فيها  -
 .الضريبة كضع جدكؿ ترفق الشكول بوثيقة تثبت مبلغ االقتطاع أك الدفع 

 .53عرض ملخص لوسائل كاستنتاجات الطرؼ ككذا توقيع الشكول باليد من طرؼ صاحبها- 
 ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي سنة إدراج 31أما يف ما ىبص آجاؿ تقدًن الشكاكل فإهنا تقبل إُف غاية - 

 :اعبدكؿ يف التحصيل أك حصوؿ األحداث اؼبوجبة ؽبذه الشكول كينقضي أجل الشكول يف
ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي السنة اليت استلم خبلؽبا اؼبكلف بالضريبة إنذارات جديدة يف حالة إثر كقوع 31- 

 .أخطاء يف اإلرساؿ، حيث توجو لو مثل ىذه اإلنذارات من طرؼ مصلحة الضرائب اليت يتبعها 
ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي السنة اليت تأكد فيها اؼبكلف بالضريبة من كجود ضرائب مطالب هبا بغَت 31- 

 .أساس قانوين جراء خطأ أك تكرار 
 :     كعندما ال تستوجب الضريبة كضع جدكؿ تقدـ الشكاكل 

ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي السنة اليت سبت فيها االقتطاعات، إف تعلق األمر باعًتاضات زبص  31إُف غاية - 
 .تطبيق اقتطاع من اؼبصدر 

 .ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي السنة اليت تدفع الضريبة برظبها، إف تعلق األمر حباالت أخرل 31إُف غاية - 
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 يستعمل لفظ الشكاكل بدؿ لفظ التظلم يف ؾباؿ النزاعات الضريبية -  
 .85 ج ر 2007 من قانوف اؼبالية لسنة 44 من قانوف اإلجراءات اعببائية معدلة كمتممة دبوجب اؼبادة 73اؼبادة . 53



كهبب تقدًن الشكول بدعول عدـ استغبلؿ العقارات ذات االستعماؿ التجارم أك الصناعي اؼبنصوص عليها يف - 
ديسمرب على األكثر من السنة الثانية اليت تلي السنة 31 من قانوف الضرائب اؼبباشرة كالرسـو اؼبماثلة، قبل 255اؼبادة 

 . اؼبذكورة أعبله255اليت حصل فيها عدـ استغبلؿ اؼبستول للشركط اددة يف اؼبادة 
على أف يتعُت تقدًن الشكاكل اؼبتعلقة بتقييم أرقاـ أعماؿ اؼبستغلُت التابعُت لنظاـ الضريبة اعبزافية الوحيدة يف أجل - 

 54 أشهر إبتداءنا من تاريخ اإلشعار النهائي اعبزايف(06)ستة 
 :إجراءات الفصل في الشكوى - 2

يتم النظر يف الشكاكل من قبل اؼبفتش الذم قاـ بتأسيس الضرائب عندما تتعلق الشكاكل بالرسم العقارم 
كالرسم على رفع النفايات اؼبنزلية كيرسل ملخص الشكول إُف رئيس اجمللس الشعيب البلدم قصد إبداء رأيو فيها كيف 

 يوما، يقـو اؼبفتش بتحرير اقًتاحات على أنو هبوز البث فورا (15)حالة إذا َف يصلو ىذا الرأم يف أجل طبسة عشر 
 .يف الشكول اليت يشوهبا إسقاط هبعلها غَت جديرة بالقبوؿ هنائيا 

على أف يبث اؼبدير الوالئي للضرائب كرئيس مركز الضرائب ككذا رئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب يف الشكاكل 
 (08) أشهر اعتبارا من تاريخ تقديبها كما يبدد األجل إُف شبانية (06)اؼبتعلقة باختصاص كل منهم يف اجل ستة

 (02)أشهر بالنسبة للقضايا ؿبل نزاع اليت تتطلب الرأم اؼبطابق لئلدارة اؼبركزية كيقلص ىذا األجل إُف شهرين 
 .بالنسبة للشكاكل اؼبقدمة من طرؼ اػباضعُت لنظاـ الضريبة اعبزافية الوحيدة 

غَت أهنم يبتوف فورا يف الشكاكل غَت اعبديرة بالقبوؿ هنائيا، كخاصة تلك اؼبقدمة بعد انقضاء األجل كيف 
 .ىذه اغبالة يتم النطق بالرفض 

كسبارس سلطة البث من قبل رئيس مركز الضرائب للنطق بقرارات التخفيض أك القبوؿ اعبزئي أك الرفض 
 كعلى أف سبارس صبلحية البث (دج5.000.000)اؼبتعلقة بقضايا ذات مبلغ إصباِف ال يتجاكز طبسة مبليُت دينار 

) اػباصة برئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة يف قضايا تتعلق دببلغ إصباِف أقصاه مليوف دينار 

 .55 (دج1.000.000
على أف يكوف ؾباؿ اختصاص كل من مدير الضرائب بالوالية كرئيس مركز الضرائب كرئيس اؼبركز اعبوارم 

للضرائب بالفصل يف الشكاكل اؼبتعلقة دببالغ الضرائب التابعة على التواِف جملاؿ اختصاصهم، كعليو يبث اؼبدير 
الوالئي يف الضرائب يف طلبات اسًتداد مبالغ الرسم كعندما يتعلق األمر بطلبات تتجاكز مبلغ عشركف مليوف دينار 

 . يتعُت على اؼبدير الوالئي أخذ الرأم اؼبطابق لئلدارة اؼبركزية(دج20.000.000)

                                                           
 .2008 سنة 74ر رقم . ج30/12/2008 اؼبؤرخ يف 2009 من قانوف اؼبالية 39 من قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة كاؼبتممة دبوجب اؼبادة 72اؼبادة  .54
55

 من قانوف اؼبالية لسنة 39 كدبوجب اؼبادة 2002 لسنة86 ج ر عدد2003 من قانوف اؼبالية لسنة 59 من قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة كاؼبتممة دبقتضى اؼبواد 76اؼبادة .  
 .2006 سنة 85ر رقم . ج2007 من قانوف اؼبالية لسنة 46 كدبوجب نص اؼبادة 85ر رقم . ج2005



كعندما يًتتب على شكول نزاعية رفض كلي أك جزئي فإنو يتعُت أف يبُت قرار مدير الضرائب بالوالية 
 56مع كجوب تسليم قرار اإلشعار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار االستبلـ. األسباب كأحكاـ اؼبواد اليت بٍت عليها

على أف تبث اإلدارة اؼبركزية يف الشكاكل النزاعية اليت يتجاكز مبلغها اإلصباِف من اغبقوؽ كالعقوبات عشركف 
 .57(دج20.000.000)مليوف دينار جزائرم 

كىذا ما أقره ؾبلس الدكلة حيث - الشكول-كلقد نص اؼبشرع على إلزامية القياـ بإجراءات التظلم اإلدارم
 كاؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية، كال يشمل منازعات 18/08/1990  اؼبؤرخ يف23-90اعترب أف تعديل 

حيث أنو ىبص الدفع الشكلي فإف  " 25/02/2003الضرائب اؼبباشرة كذلك دبوجب القرار الصادر بتاريخ 
 90/23اؼبستهلك يطالب بقبوؿ دعواه شكبل لكوف إجراء التظلم اؼبسبق غَت ملـز بل أنو ألغي دبوجب قانوف 

 .اؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية
 يتبُت أف ىذا التظلم إجراء جوىرم 337 كاؼبادة 334حيث أنو بالرجوع إُف قانوف الضرائب كطبقا للمادتُت 

كمن النظاـ العاـ، حيث أف رفع اؼبدعي اؼبستأنف دعواه خرقا ؽبذا اإلجراء يتعُت معو القضاء بعدـ قبوؿ الدعول 
 58."شكبل 

 ال يشمل منازعات الضرائب فهل يعود ذلك إُف 23-90ففي ىذا القرار قرر ؾبلس الدكلة أف إصبلح 
طابعها الفٍت؟ أـ أف الصلح غَت مبلئم عندما يتعلق األمر باػبزينة العمومية أك أف طبيعة النزاع ربتاج إُف كقت كجهد 

–كبَت، خاصة ك أف معظم قضايا منازعات الضرائب البد ؽبا من خربة كلذلك فإف حل النزاع على مستول اإلدارة 
 .عن طريق التظلم اإلدارم أفيد للمتظلم كاإلدارة كللقاضي اإلدارم أيضا - اؼبرحلة اإلدارية

 .   كعند ميعاد التظلم اإلدارم يف ؾباؿ النزاعات الضريبية قضى ؾبلس الدكلة
كَف  ..... 28/01/1997حيث أنو من الثابت من اؼبلف أف اؼبستأنف عليو رفع شكول إُف مديرية الضرائب يف " 

 من قانوف الضرائب اؼبباشرة سبنح ؼبكلف بالضريبة مهلة 337، كحيث أف اؼبادة 28/12/1997يرفع الدعول إال يف 
 أشهر لرفع الدعول بعد مركر أربعة أشهر على تظلمو إُف اإلدارة، كيف قضية اغباؿ فإف اؼبستأنف عليو رفع (04)أربعة

 .59" الدعول خارج األجل القانوين فهي غَت مقبولة شكبل 
 :التظلم االختياري أمام لجان الطعن اإلدارية للضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة  -3

    مت النص على ىذه اللجاف يف قانوف اإلجراءات اعببائية على أف الغرض من إحداثها يتمثل يف اافظة على 
  كيكوف اللجوء إُف ىذه اللجاف أمر 60التوازف بُت ؼبكلف بالضريبة كاإلدارة اعببائية اليت تتمتع بسلطات استثنائية
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 لسنة 82ر .ر.ج2008 من قانوف اؼبالية لسنة 26 كاؼبادة 85ر .ر. ج2007 من قانوف اؼبالية لسنة 48 من قانوف اإلجراءات اعببائية معدلة كمتممة دبوجب اؼبادتُت 79اؼبادة .  
 .2008 سنة 74ر رقم . ج2009 من قانوف اؼبالية لسنة 41 كاؼبادة 2007
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 .2007 سنة 74ر رقم . ج2008 من قانوف اؼبالية لسنة 25 من قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة كاؼبتممة دبوجب اؼبادة 77اؼبادة .  

. 76-75، ص2003، (عدد خاص باؼبنازعات الضريبية)، ؾبلس الدكلة 6509، ملف رقم 25/02/2003قرار صادر بتاريخ . 58
59

 .(قرار غَت منشور)، مدير الضرائب ضد عباس،29/06/2002 بتاريخ 0003983ؾبلس الدكلة، الغرفة الثانية، ملف رقم .  
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 .36،ص2005عبد العزيز أمزياف، اؼبنازعات اعببائية يف التشريع اعبزائرم، دار اؽبدل، عُت مليلة، . 



اختيارم من قبل اؼبكلف بالضريبة يف حاؿ عدـ رضاه عن القرار اؼبتخذ بشاف شكواه، إال أنو يف حالة عبوء ىذا 
 .إُف القضاء فبل وبق لو اللجوء إُف ىذه اللجاف - الطاعن–األخَت 

  فيجوز للمكلف بالضريبة الذم َف يرض بالقرار اؼبتخذ بشأف شكواه من طرؼ مدير اؼبؤسسات الكربل أك اؼبدير 
الوالئي للضرائب أك رئيس مركز الضرائب أك رئيس اؼبركز اعبوارم، للجوء إُف عبنة الطعن اؼبختصة يف أجل أربعة 

 أشهر إبتداءنا من تاريخ استبلـ قرار اإلدارة، إال أنو من اؼبستحسن للجوء إُف ىذه اللجاف ألف ذلك يفتح (04)
 ككما يبكن للشاكي ذباكز الطعن أماـ عباف 61اغبوار بُت اؼبكلف بالضريبة كاإلدارة الضريبية حوؿ القيمة اؼبضافة

 :الطعن كاللجوء مباشرة إُف القضاء، كتتمثل ىذه اللجاف يف 
 : لجنة الدائرة للطعن / 1

أحدثت لدل كل دائرة عبنة طعن للضرائب اؼبباشرة كالرسـو اؼبماثلة كالرسم على القيمة اؼبضافة كتتشكل 
 :ىذه اللجنة من 

 .رئيس الدائرة أك األمُت العاـ للدائرة، رئيسا - 
 .رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك أحد نوابو، ؼبكاف فبارسة اؼبكلف بالضريبة لنشاطو - 
رئيس مفتشية الضرائب اؼبختص إقليميا، أك حسب اغبالة، مسؤكؿ مصلحة اؼبنازعات الضريبية للمركز اعبوارم  - 

 .للضرائب 
مستخلفُت لكل بلدية تعينهم اعبمعيات أك االربادات اؼبهنية، كيف ( 02) كاملي العضوية كعضوين(02)عضوين - 

حالة غياب ىؤالء، يتم اختيار األعضاء من طرؼ رؤساء اجمللس الشعبية البلدية من بُت اؼبكلفُت بالضرائب بالبلدية 
 .الذين وبوزكف على معلومات كافية لتنفيذ األشغاؿ اؼبسندة للّلجنة 

 :  كيشًتط القانوف أف تتوفر شركط يف األعضاء كىي كاآليت 
 . سنة كالتمتع باغبقوؽ اؼبدنية 25اعبنسية اعبزائرية كأف ال تقل أعمارىم عن    - 
 . اؼبواليُت للتجديد العاـ للمجالس الشعبية البلدية (02)أف يتم تعيينهم خبلؿ الشهرين   - 

كتكوف مدة عهدهتم ىي نفس عهدة اجمللس الشعيب البلدم، أما يف حالة لوفاة أك االستقالة أك العزؿ لنصف 
 .أعضاء اللجنة على األقل، يتم القياـ بتعيينات جديدة ضمن نفس الشركط

كيقـو دبهاـ الكاتب موظف الضرائب على األقل برتبة مفتش، يعينو حسب غبالة اؼبدير الوالئي للضرائب أك 
 .رئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب 

ذبتمع اللجنة بناء على طلب استدعاء رئيسها مرة كاحدة يف الشهر كال تصح اجتماعاهتا إال حبضور أغلبية 
األعضاء على أف تستدعي اللجنة اؼبكلفُت بالضريبة اؼبعنيُت أك فبثليهم لسماع أقواؽبم، كؽبذا الغرض هبب على اللجنة 

 62. يوما من تاريخ انعقادىا (20)أف تبلغهم باالستدعاء قبل عشرين 
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 .65،ص1994حسُت فرهبة ، األجراءات اإلدارية كالقضائية ؼبنازعات الضرائب اؼبباشرة يف اعبزائر، منشورات دحلب اعبزائر،.  
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 .2006 لسنة 85رقم .ر.،ج2007 من قانوف اؼبالية لسنة 49 من قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة دبوجب اؼبادة 81أنظر اؼبادة .  



  :اختصاصات لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة-2
زبتص ىذه اللجنة النظر يف الشكاكل اليت يقدمها اؼبكلفوف بالضريبة التابعوف الختصاص اؼبركزم اعبوارم 

 أشهر ابتداء من تسلمها الشكول كزبتص ىذه اللجنة يف (04)للضرائب كذلك بإصدار قرارىا يف غضوف مدة أربعة 
الضرائب اؼبباشرة كالرسم على القيمة )الطلبات اليت تتعلق بالعمليات اليت يقل ؾبموع مبلغها من اغبقوؽ كالغرامات 

 أك يساكيها كاليت سبق أف أصدرت اإلدارة بشأهنا قرار بالرفض الكلي أك (2.000.000)عن مليونُت دينار (اؼبضافة
 .اعبزئي

تتخذ اللجنة أرائها بأغلبية األعضاء اغباضرين كيف حالة تساكم األصوات، يكوف الصوت الرئيس مرجحا،كتبلغ     
 أياـ (10)أرائها اليت يبضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب حسب اغبالة إُف اؼبدير الوالئي للضرائب يف اجل عشرة 

 .ابتداءا من تاريخ اختتاـ أشغاؿ اللجنة
 :لجنة الوالية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة -2

 مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية تشكيلتها 81كقد حددت اؼبادة .توجد ىذه اللجنة على مستول كل كالية 
 كعملها كاختصاصاهتا كىي كما يأيت

 :  تشكل اللجنة الوالئية للطعن من 

 .قاض يعينو رئيس اجمللس القضائي اؼبختص إقليميا،رئيسا -

 .فبثل عن الواِف -

 .عضو من اجمللس الشعيب الوالئي -

 .مسؤكؿ اإلدارة اعببائية بالوالية أك حسب اغبالة،رئيس مركز الضرائب -

فبثل عن غرفة التجارة على مستول الوالية،كيف حالة غيابو،فبثل غرفة التجارة اليت يبتد اختصاصها إقليميا ؽبذه  -
 الوالية 

 . أعضاء مستخلفُت تعينهم اعبمعيات أك االربادات اؼبهنية(05) دائمي العضوية كطبسة (05)طبسة أعضاء  -

يف حالة غياب ىؤالء يتم اختيار أعضاء آخرين من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب الوالئي من بُت األعضاء اجمللس  -
 .الشعيب الوالئي بشرط أف يكونوا حائزين على األقل معارؼ كافية لتنفيذ األشغاؿ اؼبسندة إُف اللجنة

 .فبثل عن الغرفة الوالئية للفبلحة -

على أنو هبب أف تتوفر يف األعضاء شركط اؼبتمثلة يف اعبنسية اعبزائرية ككذا التمتع باغبقوؽ اؼبدنية، كأف ال تقل  -
 . سنة25أعمارىم عن 

أف يتم تعينهم يف شهريُت اؼبوالُت لتجديد اجملالس الشعبية الوالئية، حبيث تدـك عضويتهم مدة دكاـ عهدة اجمللس  -
الشعبية الوالئية، كيف حالة الوفاة أك االستقالة أك عزؿ نصف أعضاء اللجنة على األقل يتم القياـ بتعيينات جديدة 

 .ضمن نفس الشركط اؼبذكورة مع كجوب احتفاظ أعضاء اللجنة بالسر اؼبهٍت
 



 :اختصاص اللجنة الوالئية للطعن 

تنظر اللجنة الوالئية للطعن كتلدم رأيها يف الطلبات اليت تتعلق بالعمليات اليت يفوؽ ؾبموع مبالغها من اغبقوؽ 
أك ( دج20.000.000)كتقل عن عشرين مليوف دينار جزائرم  (دج2.000.000)كالغرامات مليوين دينار جزائرم

 .تساكيها كاليت سبق كأف أصدرت اإلدارة قرارا بالرفق الكلي أك اعبزئي بشأهنا
     كتنظر أيضا يف العمليات اليت يقدمها بالضريبة التابعوف الختصاص مركز الضرائب كعليو تصدر اللجنة الطعن 

أشهر ابتداء من تاريخ تقدًن (04)الوالئية قرارىا حوؿ الطعوف اؼبرفوعة إليها بالقبوؿ أك الرفض صراحة يف أجل أربعة
الطعن إُف رئيس اللجنة كإف َف تبد رأيها خبلؿ اؼبدة اؼبذكورة فإف صمتها يعترب رفض ضمٍت للطعن كيف ىذه اغبالة 

 أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء (04)هبوز للمكلف بالضريبة رفع دعول قضائية أماـ اكمة اإلدارية يف أجل أربعة 
 .األجل اؼبمنوح للجنة لكي تبث يف الطعن على أف يبلغ قرار اللجنة للمكلف بالضريبة يف أجل شهر كاحد

    كذبتمع اللجنة بعد استدعائها من قبل رئيسها مرة كاحدة يف الشهر كال يصح اجتماع اللجنة إال حبضور أغلبية 
األعضاء كتستدعي اللجنة اؼبكلفُت بالضريبة أك فبثيليهم لسماع أقواؽبم كؽبذا الغرض هبب أف تبلغ استدعاء قبل 

 يوما من تاريخ انعقادىا كتتم اؼبوافقة على أراء اللجنة بأغلبية األعضاء اغباضرين كيرجح صوت الرئيس (20)عشرين 
 كتبلغ قراراهتا حسب اغبالة إُف مدير الوالئي أك رئيس اؼبركز الضرائب خبلؿ أجل عشرة.يف حالة تساكم األطراؼ

 .أياـ تسرل ابتداء من تاريخ أشغاؿ اللجنة( 10)

   مع كجوب تعليل قراراهتا كيف حالة اعتبار رأم اللجنة غَت مؤسس فإنو وبق ؼبدير الضرائب بالوالية إف يعلق تنفيذ 
كيف ىذه اغبالة تقـو ىذه السلطات برفع طعن ضد رأم اللجنة اكمة .ىذا الرأم على أف يبلغ الشاكي بذلك 

كىذا ما أكده ؾبلس الدكلة يف قرار الصادرة بتاريخ . اإلدارية يف غضوف الشهر اؼبواِف لتاريخ إصدار اللجنة لقراراهتا
حيث أف اؼبطالب بالضريبة عندما فرضت عليو الضريبة قدـ تظلما أماـ عبنة الدائرة " كالذم جاء فيو 15/10/2002

 .للطعن كأف ىذا األخَتة قد خفضت لو الضريبة بتسديدىا 
    حيث أف اؼبدير الضرائب لوالية قدـ لنا طعنا أماـ اللجنة الوالئية ضد قرار اللجنة الدائرة كقد بدأت عبنة الوالية 

 . قرار عبنة الدائرة ،كاف اؼبدير الوالئي اؼبستأنف حاليا كاف العضو ضمن عبنة الوالية 
كأف مدير الوالية من حقو .    حيث أف اؼبستأنف حاليا ملـز بتسديد القيمة اؼبفركضة عليو من طرؼ عبنة الطعن 

كليس ضد اؼبكلف بو بتسديد الضريبة كأف اؼبدير الوالئي كاف عليو أف يطعن يف .الطعن يف قرار عبنة الدائرة للطعن 
  63قرار اللجنة ضد اللجنة،كليس ضد اؼبستأنف عليو فبا هبعل دعواه موجهة توجيها غَت صحيح فبا يستوجب رفضها

 

 

                                                           
 .157 ص 2005 ،أشار إليو حسُت طاىرم ،اؼبنازعات الضريبة يف اعبزائر ،دار اػبلدكنية ،اعبزائر 15/10/2002 بتاريخ 004399ؾبلس الدكلة ،الغرفة الثانية ،ملف رقم  63
 لسنة 74رقم -  ج ر2009 من قانوف اؼبالية لسنة 43 كاؼبادة 2007 من قانوف اؼبالية لسنة 50 مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية ادثة دبوجب اؼبادة 81 أنضر نص اؼبادة 2

2009. 
      



 :اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة - 3
 تنشأ لدل الوزير اؼبكلف باؼبالية عبنة مركزية للطعن يف الضرائب اؼبباشرة كالرسم على القيمة اؼبضافة كتتشكل اللجنة 

 :من 
 .الوزير اؼبكلف باؼبالية أك فبثلو اؼبفوض قانونا رئيسا  -

 .فبثل عن كزارة العدؿ تكوف لو على األقل رتبة مدير  -

 .فبثل عن كزارة التجارة تكوف لو على األقل رتبة مدير  -

 .اؼبدير العاـ للميزانية أك فبثل عنو تكوف لو على األقل رتبة مدير  -

 .اؼبدير اؼبركزم للخزينة أك فبثل عنو تكوف لو على األقل رتبة مدير   -

 .فبثل عن غرفة التجارة الوالئية اؼبعينة أك اؼبمثل عن الغرفة الوطنية للتجارة  -

 .فبثل عن االرباد اؼبهٍت اؼبعٍت   -

 .فبثل عن الغرفة الفبلحية للوالية  اؼبعنية كإذا تعذر األمر اؼبمثل عن الغرفة الوطنية للفبلحة  -

 .فبثل يعينو مدير اؼبؤسسات الكربل  -

اؼبدير الفرعي اؼبكلف بلجاف الطعن لدل اؼبديرية العامة لضرائب بصفتو،مقدرا،كنتكفل بكتابة اللجنة مصاٌف  -
 .اؼبديرية العامة لضرائب كيعُت اؼبدير العاـ للضرائب أعضائها 

 :اختصاصات اللجنة اؼبركزية للطعن 

     تبدل اللجنة اؼبركزية للطعن رأيها حوؿ الطلبات اليت يقدمها اؼبكلفوف بالضريبة التابعوف ؼبديرية اؼبؤسسات 
 .الكربل كاليت سبق أف أصدرت ىذه األخَتة بشأهنا قرارا بالرفض الكلي أك اعبزئي 

   كتنظر اللجنة يف القضايا اليت يفوؽ مبلغها اإلصباِف من اغبقوؽ كالغرامات عشرين مليوف دينار جزائرم 
 . كاليت سبق أف أصدرت اإلدارة بشأهنا قرارا بالرفض الكلي أك اعبزئي(دج20.000.000)
 
 

     كذبتمع اللجنة بناء على استدعاء رئيسها مرة كاحدة يف الشهر على األقل كيبلغ جدكؿ أعماؽبا إُف أعضائها قبل 
كتستدعي اللجنة اؼبكلفُت . أياـ من تاريخ اجتماعها،كال يصح اجتماع اللجنة إال حبضور أغلبية األعضاء(10)عشرة 

 يوما من (20)بالضريبة اؼبعنيُت أك فبثليهم لسماع أقواؽبم كؽبذا الغرض هبب عليها تبليغهم االستدعاء قبل عشرين 
كما يبكن للجنة كذلك أف تستمع،حسب اغبالة،ألقواؿ اؼبدير الوالئي للضرائب اؼبعٍت أك اؼبدير . تاريخ االجتماع 

اؼبؤسسات الكربل حىت يتم تزكيدىا بكل التفسَتات البلزمة كهبب أف تكوف قراراهتا معللة كال يصح على أف توافق 
اللجنة على أرائها بأغلبية األعضاء اغباضرين كيف حالة الشكاكل يرجح صوت الرئيس كعلى أف تبلغ آرائها إُف اؼبدير 

من تاريخ اختتاـ أشغاؽبا كعليو .يوما (20)الوالئي للضرائب اؼبختص أك إُف مدير اؼبؤسسات الكربل يف أجل عشرين
 .فعلى الطاعن اؼبكلف بالضريبة حرية اللجوء إُف ىذه اللجاف أك اللجوء مباشرة إُف القضاء اؼبختص



 :المرحلة القضائية  (ب
كذالك بدعول يرفعها ضد القرارات الصادرة عن _ يبكن للمكلف بالضريبة اللجوء إُف القضاء اإلدارية اؼبختصة      

اؼبدير الوالئي للضرائب كرئيس مركز الضرائب كرئيس اؼبركز اعبوارم للضرائب كىي تلك القرارات اؼبتعلقة بالشكاكل 
 _الطاعن_موضوع النزاع ، كاليت ال ترضي بصفة كلية اؼبعٍت باألمر 

 .  مكرر82     حبيث نظم قانوف اإلجراءات اعببائية اإلجراءات أماـ اكمة اإلدارية كذالك دبوجب اؼبادة 
 أشهر ،ابتداء من يـو استبلـ اإلشعار الذم (4)كعليو أف ربرؾ الدعول أماـ اكمة اإلدارية يف أجل أربعة 

يبلغ من خبللو مدير الضرائب اؼبكلف بالضريبة ،بالقرار اؼبتخذ بشأف شكواه سواء أكاف ىذا التبليغ قد مت قبل أك 
 من قانوف اإلجراءات اعببائية 77 -3-76 و 2-76بعد انتهاء اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

أشهر         يف  (4)كما يبكن الطعن أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة خبلؿ نفس األجل اؼبذكور أربعة 
القرارات اؼببلغة من طرؼ اإلدارة بعد أخذ رأم عباف الطعن على مستول الدائرة كالوالية كاللجنة اؼبركزية اؼبنصوص 

  كعليو هبب أف ترسل الطلبات إُف 64 من قانوف اإلجراءات اعببائية1 -81 .81 .80عليها يف اؼبواد على التواِف 
 كتابة الضبط للمحكمة اإلدارية ،حيث يتم تسجيلها كيسلم كصل االستبلـ بذالك

     كال يًتتب الطعن القضائي أماـ اكمة اإلدارية تعليق تسديد اؼببلغ الرئيسي للحقوؽ اجملتمع عليها كعلى عكس 
 .ذالك فاف ربصيل الغرامات اؼبستحقة يبقى معلقا إُف غاية صدكر حكم قضائي هنائي 

كذبدر اإلشارة إُف أنو يبكن الطعن يف األحكاـ الصادرة عن ااكم اإلدارية أماـ ؾبلس الدكلة عن طريق االستئناؼ 
-30 اؼبؤرخ يف 01-98ضمن الشركط اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالقانوف العضوم رقم 

 .65 منو10كاؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو يف اؼبادة  1998-مام
 التظلم اإلداري في قانون الصفقات العمومية: ثانيا

تعد الصفقات العمومية من اجملاالت اػبصبة للنزاعات اإلدارية كذلك ؼبا ؽبا من صلة كثيقة باؼباؿ العاـ كؼبا 
ترتبو من حقوؽ كالتزامات على عاتق اؼبصلحة اؼبتعاقدة كاؼبتعهد، كتعترب الدعاكل اؼبرتبطة بالصفقات العمومية من 
دعاكل القضاء الكامل، على أساس أنو ال يبكن رفع دعول إلغاء ضد قرارات اإلدارة اؼبتعاقدة، إال أنو يف القرارات 

القابلة لبلنفصاؿ عن العملية العقدية مثل القرارات السابقة عن إبراـ العقد كالقرارات اؼبقًتنة بإبرامو كاؼبتزامنة معو، كقد 
- سابقا–أخذ اؼبشرع اعبزائرم بنظرية القرارات اإلدارية القابلة لبلنفصاؿ حبيث اعتربت الغرفة اإلدارية باكمة العليا 

أف القرار اإلدارم اؼبركب الصادر عن السلطة اإلدارية الوصائية كاؼبتضمن مداكلة صادرة عن اجملالس الية تتعلق  ))
كؼبا كاف . 66((بعقد امتياز قرارا إداريا منفصبل، كمن مث قبلت الدعول اؼبرفوعة عن شركة ارباد النقل كاؼبشاركة

                                                           
 .  من قانوف اإلجراءات اعببائية77. 3-76. 2-76لتفاصيل أكثر راجع اؼبواد. 64
 .1998 سنة 37رقم . ر-ج. كاؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو1998مام 30 اؼبؤرخ يف 98/01 من القانوف العضوم رقم 11.10.09راجع اؼبواد. 65
  من نفس القانوف91 مكرر إُف اؼبواد 81 أماـ ااكم اإلدارية من اؼبواد تانظر اؼبواد اؼبتعلقة باإلجراءا-

66
 .464عمار عوابدي، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري، الجزء الثانً، ص. 



للصفقات العمومية لصلة باؼباؿ العاـ كجب األمر أف زبصص ؽبا منظومة قانونية خاصة هبا كإجراءات زبتلف عن 
-91القواعد العامة، كذلك ؼبا تكتنفو الصفقات العمومية بطابع خاص ؼبنازعاهتا، كعليو نظم اؼبرسـو التنفيذم رقم 

-02اؼبرسـو الرئاسي رقم  67 كاؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية كاؼبلغى دبوجب09/10/1991 اؼبؤرخ يف 434
 اؼبؤرخ يف 301-03 كاؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب األمر الرئاسي رقم 24/07/2002 اؼبؤرخ يف 250

11/09/2003.  
 على أنو تسول اػببلفات 434-91 من اؼبرسـو التنفيذم 99كعلى ضوء ما سبق فلقد نصت اؼبادة 

اػباصة بتنفيذ الصفقة يف إطار األحكاـ التشريعية كالتنظيمية اعبارم العمل هبا كعلى اؼبصلحة اؼبتعاقدة البحث عن 
 من نفس اؼبرسـو 100حل كدم للخبلؼ دكف اؼبساس بتطبيق األحكاـ القانونية، إضافة إُف ذلك نصت اؼبادة 

التنفيذم على التظلم اإلدارم كضركرتو حبيث يرفع التظلم الذم يقدمو اؼبتعامل اؼبتعاقد قبل كل مفاكضات كخبلؿ 
طبسة كستوف يوما من رفعو، صدكر مقرر من كزير أك كاِف أك رئيس اجمللس الشعيب حسب نوع الصفقة  ( يـو65)

 .الواجب االلتزاـ هبا يف الصفقة 

حبيث كقف ؾبلس الدكلة اعبزائرم على ضركرة احًتاـ إجراء التظلم اإلدارم كونو أجراء كجويب يف ؾباؿ 
-91 من اؼبرسـو التنفيذم 100الصفقات العمومية حيث أنو قضى برفض الدعول شكبل كعمبل بأحكاـ اؼبادة 

 كالتضمن تنظيم الصفقات العمومية كالذم نص على كجوب رفع الطعن السلمي 09/10/1991 اؼبؤرخ يف 434
قبل اللجوء إُف القضاء كجاءت يف حيثيات القضية حيث أنو يف ىذه الدعول فهذا الطعن السلمي غَت موجود سباما 

 .فبا هبعل الدفع يف ؿبلو 

حيث أنو كبدكف االلتفاؼ إُف الدفوع األخرل ينبغي القوؿ بأف قضاة ؾبلس سكيكدة ؼباّ قّرركا قبوؿ الدعول 
رغم عدـ كجود الطعن السلمي، قد أخطأكا يف تقرير الوقائع كيف تطبيق القانوف كبالتاِف ينبغي إذا إلغاء القرار 

 .68 من اؼبرسـو السالف الذكر100اؼبستأنف كفصبل من جديد برفض الدعول شكبل عمبل بأحكاـ اؼبادة 

كذبدر اإلشارة أف التظلم الوجويب يف ؾباؿ الصفقات العمومية ىبص األشغاؿ اؼبنجزة لصاٌف اإلدارة اؼبتعاقدة 
بأنو     ال تطبق اؼبواد  "21/09/2004يف شكل صفقة عمومية بأمت معٌت الكلمة حبيث قضى ؾبلس الدكلة يف 

     من اؼبرسـو الرئاسي رقم 102اؼبعدلة دبوجب اؼبادة ) 434-91 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 101 إُف 99من 
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 .1991 سنة 57ر رقم - اؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج9/11/1991 اؼبؤرخ يف 434-91اؼبرسـو التنفيذم رقم .
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إال على الصفقات العمومية كليس على األشغاؿ اؼبنجزة استنادا    إُف ؾبرد طلبية على مبلغ ال يتجاكز  (02-250
 69كعليو كما سق البياف فإف قضاء اإللغاء   يف ؾباؿ الصفقات العمومية ينحصر على" اغبد اإللزامي إلبراـ الصفقة

األعماؿ أك القرارات اإلدارية اؼبنفصلة كالقرارات اإلدارية اؼبتضمنة اؼبنح اؼبؤقتة أك القرارات اإلدارية اؼبتضمنة تعديبل يف 
كعليو هبب على رافع . الصفقة فهذه القرارات اعتربىا الفقو قرارات منفصلة هبوز الطعن فيها باإللغاء استقبلليا

الدعول إثبات العيب الذم يشوبو القرار اإلدارم كىي العيوب التقليدية اؼبعركفة كعيب االختصاص أك اإلجراءات أك 
 . عيب الشكل أك السبب      أك االكبراؼ أك ـبافة القانوف

 : كعليو يبكن دراسة التظلم اإلدارم يف ؾباؿ الصفقات العمومية عرب مرحلتُت 
 .اؼبنازعات الناذبة عن اإلبراـ للصفقة  (1

 .اؼبنازعات الناذبة عن تنفيذ الصفقة  (2

 :المنازعات الناتجة عن إبرام الصفقة: أوال 

اؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية كاؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب اؼبرسـو   205- 02    بصدكر اؼبرسـو الرئاسي رقم 
استحدث إجراء جديد كىو اؼبنح اؼبؤقت للصفقة - 2003 ديسمرب 11اؼبؤرخ يف 70 301- 03الرئاسي رقم 

 .كىو عبارة عن إعبلف تلتـز بو اؽبيئة اؼبتعاقدة بنشره يف اعبرائد اليومية بغية إعبلـ اعبمهور 

كعليو بإمكاف الشخص الذم يرل أنو أستبعد من الصفقة ظلما أف يرفع تظلما إداريا إُف عبنة الصفقات العمومية     
كمن مث تصدر اللجنة اؼبختصة .  عشرة أياـ ابتداء من تاريخ نشر إعبلف اؼبنح اؼبؤقت للصفقة 10اؼبختصة يف أجل 

 .أياـ السالفة الذكر (10) طبسة عشر يوما يسرم ابتداء من انقضاء تاريخ العشرة 15قررىا يف أجل 

 إُف اؽبيئة اؼبتعاقدة سواء كانت كزارة أك كالية أك بلدية أك حىت مؤسسة العمومية ذات اكعلى أف تبلغ اللجنة قراراتو    
يبكن عرض مشركع الصفقة على اللجنة الصفقات  كمنو ال.  كاُف اؼبتعهد اؼبتعاقد مع اؽبيئة اؼبتعاقدة –طابع إدارم 

 يوما من تاريخ نشر اإلعبلف اؼبؤقت للصفقة كذلك طبقا ؼبقتضيات كعمبل بأحكاـ 30لدراسة إال بعد انقضاء أجل 
 .اؼبعدؿ كاؼبتمم 2002 جويلية 24 اؼبؤرخ يف 250-02 من اؼبرسـو الرئاسي 101اؼبادة 

 101كاؼببلحظ أف التظلم اؼبرفوع إُف اللجنة اؼبختصة ىو أمر جوازم كليس إجبارم استنادا إُف صياغة اؼبادة       
71"يبكن"كذلك بعبارة 

فبا يعٍت أف للمتعهد إمكانية ذباكز الطعن اإلدارم أماـ عبنة الصفقات العمومية اؼبختصة يف  
                                                           

 .77، ص2005، سنة 07ؾبلة ؾبلس الدكلة، العدد,21/09/2004قرار بتاريخ , الغرفة اإلدارية,ؾبلس الدكلة  69
 .2002 سنة 52رقم - ج ر– اؼبتعلق تنظيم الصفقات العمومية 06/2002-24 اؼبؤرخ يف 250-02 مرسـو رئاسي رقم . 70

 .2005 سنة 55- ج ر-11/09/2003 اؼبؤرخ يف 301-03اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 
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كعليو فاؼبتعهد اػبيار إما لرفع تظلم إدارم إُف عبنة الصفقات اؼبختصة أك رفع . النزاعات الناذبة عن إبراـ الصفقة 
 حيث انو 2005-06-07كىذا ما أكده ؾبلس الدكلة يف قرار مؤرخ يف . دعول إلغاء أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة 

أجاب عن دفع أثَت أمامو بشأف التظلم اؼبسبق يف اؼبنازعات الصفقات العمومية كاليت كانت تفرضو أحكاـ مرسـو 
كلكنو ؾبرد طريق اختيارم كليس  250-02فقاؿ حيث أف األحكاـ مت تعديلها دبوجب اؼبرسـو الرئاسي  . 434 -91

 . إلزامي كاف عدـ تقييمو أماـ اللجنة االستشارية ال يشكل خرقا لقاعدة جوىرية

 :المنازعات الناتجة أثناء مرحلة التنفيذ للصفقة العمومية : ثانيا 

تسول " اؼبعدؿ كاؼبتمم لقانوف الصفقات العمومية على 02/250 من اؼبرسـو الرئاسي 102    نصت اؼبادة 
النزاعات اليت تطرأ على تنفيذ الصفقة يف إطار األحكاـ التشريعية كالتنظيمية اعبارم العمل هبا، غَت أنو هبب على 

اؼبصلحة اؼبتعاقدة دكف اؼبساس بتطبيق ىذه األحكاـ أف تبحث عن حل كّدم للنزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ صفقاهتا 
".. 

    تفاديا للنزاع القضائي كالذم يطيل أمر النزاع بُت اؼبتعهد كاؼبصلحة اؼبتعاقدة أماـ القضاء كاؼبكلف للوقت ككثرة 
كعليو فإذا مت االتفاؽ على حل مرٍض لؤلطراؼ فإنو . اإلجراءات تبٌت اؼبشرع إجراء البحث عن حل كّدم للنزاع

كجاء ىذا اإلجراء تفاديا لتعطيل اؼبشاريع العمومية . يصدر دبقرر يثبت فيو ىذا االتفاؽ كيبُت االلتزامات اعبديدة
 جاء بضوابط كشركط منها 102إالّ أف نص اؼبادة . كذلك دبا يضمن استبلـ اؼبشاريع اؼبنجزة يف آجاؽبا القانونية

كأف ربرص على كجود توازف . احًتاـ الشركط الواردة يف التشريع كالتنظيم السارم العمل بو كعدـ ـبافة اإلدارة للقانوف
كىذا كلو ينطوم على . يف ربمل التكاليف بُت األطراؼ اؼبتعاقدة إضافة إُف اقباز موضوع الصفقة يف آجاؽبا اددة
 على كجوب رفع 102البحث على تسوية هنائية ؼبوضوع الصفقة يف أسرع كقت كبأقل تكلفة حبيث نصت اؼبادة 

كعلى اللجنة . تظلم إدارم مسبق أماـ عبنة الصفقات الوطنية كذلك بالبحث عن حل كدم خارج دائرة القضاء
كعلى أف تصدر .  يوما بدءان من تاريخ إيداع التظلم30الوطنية الفصل         يف الطعن اؼبرفوع إليها خبلؿ مدة 

 .قراراىا حبيث يكوف ملزما لؤلطرؼ اؼبعنية كذلك بغض النظر عن غياب تأشَتة ىيئة الرقابة القبلية اػبارجية

     

                                                                                                                                                                                           
 



            من اؼبرسـو عبارة 102 يكتنفو شيء من الغموض كاإلهباـ فلقد كرد يف نص اؼبادة 102إال أف نص اؼبادة 
تفيد اعبواز كاالختيار للطعن أماـ اللجنة " يبكن"ككلمة ". يبكن للمتعامل اؼبتعاقد أف يرفع طعنا قبل كل مقاضاة"

 .الوطنية

        فيستخلص فبا سبق أف إجراء التظلم اإلدارم يف ؾباؿ الصفقات العمومية َف يعد شرطا إلزاميا لقبوؿ دعول 
بل -السالف الذكر بالنسبة للمتعامل اؼبتعاقد،  434-91اإللغاء خبلفا ؼبا كاف منصوص عليو يف اؼبرسـو التنفيذم 

الغرفة اإلدارية باجملالس .- أصبح اإلجراء يتصف باالختيار على حسب اعبّدية  يف رفعو أك اللجوء مباشرة إُف القضاء
 72.القضائية أم إُف اكمة اإلدارية

  كما ذبدر اإلشارة إليو أف اؼبشرع قد تبٌت إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كبنفس الكيفيات كاإلجراءات كذلك يف 
اؼبعدؿ  02/250حبيث ألغى ىذا اؼبرسـو أحكاـ اؼبرسـو  07/10/2010 اؼبؤرخ يف 10/236اؼبرسـو الرئاسي رقم 

من نفس  114 من اؼبرسـو الرئاسي رقم حبيث تناكؿ إجراء التظلم يف اؼبادة 179كاؼبتمم كذلك دبوجب نص اؼبادة 
 .73اؼبرسـو

 : التظلم اإلداري في النزاعات اإلنتخابية : ثالثا

 اؼبؤرخ                 يف 07-97   تضمنت بعض األحكاـ اؼبتعلقة باؼبنازعات االنتخابية كاليت جاء هبا األمر رقم 
  . 74 اؼبتضمن القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات1997 مارس 06

  حبيث كاف النزاع اؼبتعلق برفض الًتشيحات من اختصاص  ااكم العادية كاليت ؽبا مهلة طبسة                
أياـ كاملة من تاريخ رفض الطعن للفصل فيها كذلك حبكم غَت قابل ألم شكل من أشكاؿ الطعن كىذا  (05)

أما االختصاص بالفصل يف النزاعات االنتخابية الية فأسند               .  من ىذا القانوف86طبقا لنص اؼبادة 
( 10)إُف اللجنة االنتخابية الوالئية كاليت تفصل يف صبيع الطعوف اؼبرفوع إليها كذلك يف أجل أقصاه عشرة           

 . من قانوف االنتخابات92أياـ تسرم من إخطارىا حبكم ال يقبل أم طعن، كىذا طبقا ؼبا جاء يف اؼبادة 

 07-97 اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر 07/02/2004 اؼبؤرخ يف 01-04    أما بصدكر القانوف العضوم رقم 
فجاء ىذا التعديل باألخذ بالطعن اإلدارم اؼبسبق ككذا الطعن القضائي كىذا  . 06/03/1997اؼبؤرخ يف 
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 .2010 سنة 58ر رقم .ج, اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية ,07/10/2010 اؼبؤرخ يف 10/236اؼبرسـو الرئاسي رقم  
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كتتمثل ىذه النزاعات يف النزاعات اؼبتعلقة . باإلضافة إُف جعل النزاعات االنتخابية من اختصاص القضاء اإلدارم 
 .75بالتسجيل بالقائمة االنتخابية أك قوائم أعضاء مكتب التصويت أك عمليات التصويت أك رفض الًتشيحات

 (ناخب) كّرست اؼبادة اػبامسة من قانوف االنتخابات اؼبعّدؿ كاؼبتمم اغبق لكل مواطن ة  فبالنسبة للقائمة االنتخايب
الطعن أماـ اللجنة اإلدارية البلدية كاليت تفصل دبوجب قرار يف كل طعن متعلق بالتسجيل          أك الشطب من 

 من نفس القانوف، كتُػبَػلِّغ 24-23-22القائمة االنتخابية، كذلك مع مراعاة اؼبواعيد كاإلجراءات اؼبقررة يف اؼبواد 
 أياـ على أف يتم الطعن أماـ 05اللجنة قراراهتا كتابيا إُف الطاعن  من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم خبلؿ

أياـ كاملة               من تاريخ تبليغ قرار اللجنة البلدية أك  (08)الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي خبلؿ شبانية 
يوما من تاريخ االعًتاض يف حالة عدـ التبليغ على أف تصدر الغرفة قرارىا خبلؿ عشرة  (15)خبلؿ طبسة عشر 

 .أياـ من صدكر قرارىا (03)أياـ من تاريخ الطعن على أف تقـو بإشعار األطراؼ قبل ثبلثة  (10)

 أياـ تسرم من تاريخ إيداع طلب 10    أما يف ما ىبص رفض ترشيح شخص أك قائمة مًتشحُت تبليغ خبلؿ 
ترشح ، على أف يكوف قاببل للطعن أماـ الغرفة اإلدارية اعبهوية خبلؿ يومُت كاملُت ،تسرم من تاريخ تبليغ قرار 

 .يوما كاملة تسرم من تاريخ االعًتاض يف حالة عدـ التبليغ 15الرفض ، خبلؿ 

أياـ من تاريخ الطعن ،كتعترب قراراهتا غَت قابلة ألم شكل من 05    كتصدر الغرفة اإلدارية قرارىا خبلؿ 
 .من قانوف االنتخابات اؼبعدؿ كاؼبنفذ 86أشكاؿ الطعن كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

    أما بالنسبة للطعن يف قائمة أعضاء مكاتب التصويت ،فَتفع الطعن اإلدارم إُف الواِف خبلؿ              
 أياـ اؼبوالية لنشر القائمة،على أف يصدر الواِف القرار اؼبتضمن تعديل القائمة أك رفض الطعن ،كيتم تبليغ ىذا 05

أياـ تسرم من  05الرفض خبلؿ اليومُت التاليُت لتاريخ تبليغ قرار الرفض ،على أف تصدر الغرفة اإلدارية قرارىا خبلؿ 
  76.تاريخ رفع الطعن،كتعترب قرارات الغرفة اعبهوية اإلدارية غَت قابلة ألم طعن 

 :التظلم اإلداري المسبق في مجال االستثمار:رابعا

  بعد قطاع االستثمار من اجملاالت األساسية يف الدكلة ؼبا ؽبا من أنبية بالغة يف تنمية االقتصاد الوطٍت ككذا ربقيق 
التنمية اؼبستدامة ،كلذالك أعطت الدكلة أنبية بالغة ؽبذا القطاع ضمن ـبطط اإلنعاش االقتصادم كيتضح ذالك من 
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 .114ص.2008ػ2007سنة .علي عيساين ػالتظلم كالصلح يف اؼبنازعات اإلدارية ػمذكرة ماجستَت ػ يف قانوف العاـ ػكلية اغبقوؽ جامعة تلمساف   



2001أكت 20 اؼبؤرخ يف 03ػ01كنعٍت باألخص األمر .خبلؿ الًتسانة القانونية اؼبستحدثة يف ىذا يف ىذا اجملاؿ
77 

 .  كاؼبتضمن قانوف االستثمار 

    كالذم تضمن ىذا األخَت النظاـ اؼبطبق على االستثمارات الوطنية كاألجنبية اؼبنجزة يف النشاطات االقتصادية 
اؼبنتجة للسلع كاػبدمات ككذا االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز أك الرخصة           كقد تضمن قانوف 

 : االستثمار إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق كىذا ما ستناكلو يف النقاط التالية 

 :إجراء التظلم اإلداري جوازي  (1
اؼبتضمن قانوف االستثمار على إجراء التظلم اإلدارم كذلك بنصها على 03_01مكررمن األمر 7  نصت اؼبادة 

هبوز حق الطعن للمستثمرين الذين يركف أهنم قد غبنوا بشأف االستفادة من اؼبزايا من إدارة أك اؽبيئة اؼبكلفة ''أنو 
 . أدناه33بتنفيذ ىذا األمر ، ككذا لؤلشخاص الذين يكونوف موضوع إجراء سحب سبت مباشرتو تطبيقيا للمادة 

      يبارس ىذا الطعن لدل عبنة ربدد تشكيلها كتنظيمها عن طريق التنظيم كيبارس ىذا الطعن                
يوما  (15)دكف اؼبساس بالطعن القضائي الذم يستفيد منو اؼبستثمر كهبب أف يبارس ىذا الطعن خبلؿ طبسة عشرة 

يوما ابتداء من  (15)اليت تلي تاريخ التبليغ بالقرار ؿبل االحتجاج أك صمت اإلدارة أك اؽبيئة اؼبعقبة مدة طبسة عشر 
 .تاريخ إخطارىا كيوقف الطعن اؼبذكور يف أعبله أثار القرار اؼبطعوف فيو

 .كيكوف لقرارىا اغبجية أماـ اإلدارة أك اؽبيئة اؼبعنية بالطعن (1)  تفصل اللجنة يف الطعن يف أجل شهر كاحد

منح اؼبشرع إمكانية اللجوء إُف . اؼبتضمن قانوف االستثمار 03-01 مكرر من األمر 07  كانطبلقا من نص اؼبادة 
كذلك يف حالة عدـ قبوؿ القرارات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير اإلشهار كاؼبتعلقة دبنح -  جوازم–الطعن 

 78الرفض كاالمتيازات 
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 .2006 لسنة 64 اؼبتعلق بصبلحيات اجمللس الوطٍت لبلستثمار كتشكيلو كتنظيمو كسَته، ج ر رقم9/10/2006اؼبؤرخ يف 355-06مرسـو تنفيذم رقم -
 .2006 لسنة 64 اؼبتضمن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار صبلحياهتا كتنظيمها كسَتىا ج ر رقم 09/10/2006 اؼبؤرخ يف 356-06مرسـو تنفيذم رقم -
 .2006 لسنة 64 ؼبتضمن تشكيلة عبنة الطعن اؼبختصة يف ؾباؿ االستثمار كتنظيمها كسَتىا ج ر رقم09/10/2006 اؼبؤرخ يف 357-06مرسـو تنفيذم رقم -
يف حالة عدـ احًتاـ االلتزامات اؼبنصوص عليها يف ىذا األمر أك االلتزامات اليت تعهد هبا اؼبستثمركف، تسحب اؼبزايا اعببائية " اؼبعدؿ كاؼبتمم على انو 03-01 من األمر 33تنص اؼبادة -

 .كاعبمركية كشبو اعببائية كاؼبالية دكف اؼبساس باألحكاـ التشريعية األخرل كتصدر الوكالة مقرر السحب
 اؼبتضمن صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كتنظيمها كسَتىا كاليت استحدثت دبوجب 09/10/2006 اؼبؤرخ يف 356-06عرفت اؼبادة األكُف من اؼبرسـو التنفيذم رقم . 78

 ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼباِف، كتوضع ربت كصاية الوزير اؼبكلف بًتقية عمومٌةمؤسسة " اؼبتضمن قانوف االستثمار بأهنا 03-01من األمر 06اؼبادة 
 .االستثمارات

 .2006 لسنة 64. ر. اؼبتضمن صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كتنظيم سَتىا، ج09/10/2006 يف 356-06أنظر اؼبرسـو التنفيذم رقم - 



 كاليت تتعلق دبوضوع اإلخبلؿ بااللتزامات من جانب اؼبستثمر – من نفس األمر 33  أك ما نصت عليو اؼبادة
كنتيجة ؽبذا اإلخبلؿ بااللتزاـ تسحب الوكالة اؼبزايا اعببائية كاعبمركية ككذا مزايا الشبو جبائية كمالية دكف اؼبساس 

 .باألحكاـ التشريعية كتصدر الوكالة ذلك دبوجب مقرر السحب

    كعليو فيمكن للمستثمر سواء كاف كطنيا أك أجنبيا اللجوء إُف حق الطعن مع احتفاظو حبق اللجوء إُف 
 يوما تسرل             من تاريخ 15كعليو يرفع اؼبستثمر اؼبتضرر طعنو خبلؿ . اعبهات القضائية اإلدارية اؼبختصة 

 يوما من تاريخ إيداعو الطلب لدل اإلدارة اؼبعينة يف حالة صمتها 15تبليغو رفضو اإلدارة منحو االمتياز أك خبلؿ 
عن الرد على الطلب اؼبقدـ إليها كيسرل ذلك ابتداء من إخطارىا كيًتتب على رفع الطعن من قبل اؼبستثمر توقيف 

 للمستثمر من أجل تشجيعو على عتنفيذ القرار اؼبطعوف فيو كيعترب ذلك من خصائص كاؼبزايا اليت منحها اؼبشر
اإلشهار ككذا ضماف حقوقو كيكوف الطعن اإلدارم اؼبرفوع ؿبل دراسة من قبل عبنة الطعن اؼبختصة كاليت تفصل يف 

 .كاحد كعلى أف تكوف لقراراهتا اغبجية أك اؽبيئة اؼبعينة بالطعن  (1)الطلب يف أجل شهر 

 :لجنة الطعن المختصة  (2
 كاؼبتعلق بلجنة الطعن اؼبختصة يف 2006 أكتوبر 09 اؼبؤرخ يف 357-06    صدر مرسـو التنفيذم رقم 

ؾباؿ اإلشهار كتنظيمها كسَتىا، كيهدؼ ىذا اؼبرسـو إُف ربديد تشكيلة عبنة الطعن كسَتىا اؼبنصوص عليها يف 
 . كاؼبتضمن قانوف اإلشهار03-01 مكرر من األمر رقم07اؼبادة 

 على تشكيلة اللجنة كتشكل اللجنة من 357-06نصت اؼبادة الثانية من اؼبرسـو التنفيذم رقم: تشكيل اللجنة ( أ
 :األعضاء اآليت ذكرىم

  الوزير اؼبكلف بًتقية االستثمارات أك فبثلو، رئيسا. 

 فبثل عن الوزير اؼبكلف بالداخلية كاعبماعات الية، عضوا. 

  فبثل عن الوزير اؼبكلف بالعدؿ، عضوا. 

  فبثلُت عن الوزير اؼبكلف باؼبالية، عضواف. 

  فبثل عن الوزير اؼبعٍت بالطعن باالستثمار موضوع الطعن. 
 79.ككما  يبكن للرئيس أف يستعُت خبرباء أك بأم شخص يبكنو حبكم كفاءتو اػباصة أف يساعد اللجنة
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 :عمل اللجنة المختصة ( ب
    ذبتمع اللجنة دبقر الوزارة اؼبكلفة بًتقية االستثمارات على أف تتوُف اؼبديرية العامة لبلستثمار بالوزارة اؼبكلفة 

 .بًتقية االستثمارات أمانة اللجنة 

 .كتصادؽ اللجنة على قانوهنا الداخلي من خبلؿ اجتماعها األكؿ

 اؼبعدؿ كاؼبتمم على 03-01 مكرر من األمر 07كربظر اللجنة كفقا للشركط كاإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 :أف هبب تضمُت عريضة الطعن اإلدارم على اػبصوص ما يلي 

 .اسم مقدـ العريضة كعنوانو كصفتو * 

 .مذكرة تعرض الوقائع كالوسائل * 

 .   على أنو هبب إرفاؽ كل الوثائق كاؼبستندات الثبوتية مع عريضة الطعن اإلدارم 

  كعليو ال تصدر اللجة مداكالهتا إال حبضور ثبلثة من أعضائها على األقل كتتم اؼبصادقة على أراء كتوصيات 
 .اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء اغباضرين كيف حالة تساكم عدد األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا 

  كترسل اللجنة نسخة من ملف الطعن إُف اإلدارة أك اؽبيئة اؼبعنية اليت هبب عليها تقدًن مبلحظاهتا خبلؿ طبسة 
   80.يـو تسرم من تاريخ تسلمها اؼبلف (15)عشر 

  كذبتمع اللجنة اؼبختصة بالطعن كلما استدعت اغباجة إُف ذلك على أف تفصل يف الطعوف اؼبرفوعة إليها خبلؿ 
 .يوما اليت تلي تقديبها  (30)أجل ثبلثُت 

  كمن خبلؿ ما سبق تصدر اللجنة قراراهتا كتبلغها إُف األطراؼ اؼبعنية ففي حالة ما إذا أقرت اللجنة حبق اؼبستثمر 
 .الطاعن يصبح قرارىا ملزما إزاء اإلدارة اؼبعنية أك اؽبيئة ؿبل الطعن 

  مع اإلشارة أنو من حق الطاعن االحتفاظ حبقو يف اللجوء إُف القضاء مهما كانت نتيجة الطعن اؼبقدـ سواء كاف 
 .إهبابيا أك سلبيا
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   كنستخلص يف األخَت أف اؼبشرع اعبزائرم منح أكلية فائقة للمستثمر كيظهر ذلك من خبلؿ التسهيبلت القانونية 
اؼبقدمة إليو انطبلقا من حقو يف اللجوء إُف تقدًن الطعن ككذا توقيف ىذا األخَت للقرار اإلدارم اؼبطعوف فيو مث دراسة 
الطعن من خبلؿ عبنة ـبتصة كيظهر أيضا اآلجاؿ القصَتة اليت يرفع فيو الطعن كيفصل فيها من قبل اللجنة اؼبختصة 

 .مع احتفاظ اؼبستثمر الطاعن حبقو يف اللجوء إُف القضاء مهما كانت نتيجة الطعن اؼبقدـ إُف اللجنة

 :األىمية العملية للتظلم اإلداري المسبق : المطلب الثالث

  بعد التعرؼ على األحكاـ العامة إلجراء التظلم اإلدارم تربز األنبية العملية ؽبذا األخَت كذلك             من 
خبلؿ إبراز اإلهبابيات اليت وبتويها إال أف ذلك ال يعٍت عدـ كجود سلبيات قد تؤثر يف قباعة التظلم اإلدارم فبا 

 :كعليو سنحاكؿ دراسة ىذا اؼبطلب من خبلؿ فرعُت- الطاعن–هبعلو عبئا على اؼبتضرر 

 .إهبابيات التظلم اإلدارم : الفرع األكؿ 

 .سلبيات التظلم اإلدارم اؼبسبق : الفرع الثاين 

 إيجابيات التظلم اإلداري: الفرع األول 

غَت - القانونية–     إف التظلم اإلدارم اؼبسبق قد يبكن ذكم الشأف من بسط تظلمهم من األعماؿ اإلدارية 
اؼبشركعة الصادرة عن اعبهات اإلدارية، كعليو تبصَت اإلدارة فبا يسمح ؽبا بفحص الطعوف اإلدارية  اؼبرفوعة إليها 

جبدية كالبحث فيها فًتجع اإلدارة عما أصدرتو من قرارات غَت مشركعة كتكفي اؼبتضرر عبء القضاء، كمنو ينتهي 
النزاع يف اؼبرحلة األكُف كعلى ىذا األساس هبد التظلم اإلدارم غرضو اؼبنتظر   منو ك أراد اؼبشرع اعبزائرم من كراء 

تقرير ىذا اإلجراء أف يتيح الفرصة لؤلفراد كي يتظلموا إُف اإلدارة قبل التوجو إُف القضاء غبماية حقوقهم كمصاغبهم، 
كإفساح اجملاؿ كذلك أماـ اإلدارة لكي تعيد النظر           يف ما أصدرتو من قرارات، حبيث يكوف بإمكاهنا أف 
تسحب القرار أك تعدلو إذا ما أقنعت بصحة األكجو اليت بٍت عليها التظلم اإلدارم ، يعترب التظلم اإلدارم كسيلة 

 .لتحقيق الرقابة اإلدارية الذاتية طبقا ؼببدأ الرقابة اإلدارية التسلسلية

   وبقق التظلم اإلدارم العدالة اإلدارية كتقليل فرص الصداـ بُت الفرد كاإلدارة كظهور اإلدارة دبظهر الرجل الشريف 
يف حاؿ قبوؽبا للتظلم اإلدارم اؼبرفوع إليها، كلو ترتب على ذلك سحبها للقرار الذم أصدرتو كيف ذلك إعبلء من 



شأف اإلدارة لدل األفراد كاستشعارىم حبسن النية يف تعاملهم معها األمر الذم يؤدم إُف اؼبزيد من التعامل كالثقة بُت 
 .81الفرد كاإلدارة فبا وبقق اؼبصلحة العامة 

    دكف إغفاؿ أف إجراء التظلم قد هبنب اإلدارة اؼبعنية اؼبثوؿ أماـ القضاء كإلغاء قرارىا اإلدارم         غَت اؼبشركع 
 .كما يبكن أف تتحملو من أعباء مالية قد تلتـز هبا اذباه الفرد اؼبتضرر يف صورة تعويض        عن الضرر البلحق بو

 .82  إضافة إُف ذلك ما قد يبس اإلدارة من ضرر أديب مصدره اغبرج الناجم عن كصف قراراهتا غَت اؼبشركعة

  كتأيت األنبية اإلهبابية للتظلم اإلدارم من أنو يسمح تبادؿ كجهات النظر بُت الطرفُت كعليو يبكن           أف 
نبُت النواحي اإلهبابية للتظلم اإلدارم من أنو يسمح تبادؿ كجهات النظر بُت الطرفُت كعليو يبكن             أف 

نبُت النواحي اإلهبابية للتظلم اإلدارم لكل من الشخص اؼبتضرر من القرار اإلدارم كاإلدارة              اليت أصدرتو 
 .كالقضاء

 :أىمية التظلم بالنسبة للشخص المتظلم : أوال 

   وبقق التظلم اإلدارم للشخص اؼبتضرر من القرارات اإلدارية اليت صدرت يف حقو من الوصوؿ             إُف 
 .حقوقو كذلك دكف اللجوء إُف القضاء أم دكف جهد أك تكاليف التقاضي

   كعليو يوجو تظلمو إُف اإلدارة اؼبعنية بالقرار فور علمو بالقرار كبالوسائل اليت حددىا اؼبشرع كما يستنتج من ذلك 
 .أف الشخص يف حالة رفعو للتظلم أنو ال يهمل حقوقو بل بالعكس ىو حريص عليها كلو اغبق يف اؼبطالبة هبا

 :أىمية التظلم بالنسبة لإلدارة : ثانيا

  إف إهناء اؼبشكلة توجد ضمن قبوؿ اإلدارة اؼبعنية قبوؿ األكجو اليت بٍت عليها التظلم اإلدارم اؼبرفوع إليها كبذلك 
تسوم النزاع القائم بُت اإلدارة كاألفراد يف مراحلو األكُف دكف أف يتطور األمر إُف منازعة قضائية كما تعنيو ىذه األخَتة 

 .من مشقة كأعباء

   كعليو فمن حق اإلدارة يف حاؿ علمها بعدـ مشركعية قرارىا أف تصححو دبا يتوافق كالقانوف كتطهره من العيوب 
اليت تشوبو كيعد ذلك أفضل من الناحية الفنية كالعملية من إلغاء قرارىا عن طريق القضاءحبيث تبدم اإلدارة احًتامها 
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 .19، ص2008محمد خٌري الوكٌلً، التظلم اإلداري ومسلك اإلدارة اإلٌجابً، دار الفكر العربً، ط. 



للقانوف كغبقوؽ كحريات األفراد يف حاؿ قبوؽبا التظلم اؼبرفوع إليها، كمنو إعادة اغبقوؽ إُف أصحاهبا دكف الدخوؿ إُف 
 .اؼبرحلة القضائية كإجبارىا على اؼبثوؿ أمامو

 :أىمية التظلم بالنسبة للقضاء: ثالثا

ىو زبفيف العبء عن ااكم اإلدارية - القضاء اإلدارم–إف الغاية العملية من تقرير التظلم بالنسبة ؼبرفق القضاء 
كؾبلس الدكلة على حد سواء كمنح الفرصة لتسوية كدية للنزاع كىذا معناه إهناء النزاع يف مراحلو األكُف دكف الدخوؿ 

كعليو فالتظلم اإلدارم وبقق مصلحة صبة للقضاء من خبلؿ زبفيف العبء كتقليل كارد القضايا . يف خصومة قضائية 
 .كما تستهلكو من إجراءات كماؿ ككقت

باعتباره كسيلة كدية غبل النزاعات اإلدارية يف مرحلتها اإلدارية من - بصفة عامة–  كيبكن القوؿ أف التظلم اإلدارم 
 . شأنو إهناء اػبصومة يف مهدىا 

    كمن مث فإف اغبكمة من التظلم اإلدارم يتماشى مع اعتبارات الثقة يف اإلدارة بشكل عاـ كعلى ىذا األساس 
يؤدم التظلم إُف بعث أكاصل الثقة بُت الشخص اؼبتظلم كاؽبيئة اإلدارية اؼبعنية فبا يبكن أف وبقق التظلم على أرض 

 .الواقع منظومة إدارية ناجحة تقـو على أساس إقامة العدالة االجتماعية 

نستنتج أف التظلم اإلدارم لو اهبابيات عديدة على كل اؼبستويات انطبلقا من اؼبتظلم يف حد ذاتو كاإلدارة اؼبعنية 
منو عبء كعتبة يف كجو  بالقرار كصوال إُف القضاء إال أف ذلك ال يعٍت أف التظلم اإلدارم ال تكتنفو سلبيات قد ذبعل

 .الشخص اؼبتضرر 

 :سلبيات التظلم اإلداري المسبق : الفرع الثاني

على الرغم من اؼبزايا اليت وبتويها التظلم اإلدارم إال أنو ال يكاد ىبلو من العيوب قد ذبعل منو إجراء مستهجنا ببل 
شك، فطاؼبا ضاعت الدعاكل كاغبقوؽ بسبب السهو عنو أك عن سوء التوجيو السليم خاصة ما يتعلق منها 

 .  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية275طبقا لنص اؼبادة _ بالتظلمات الرئاسية

    عبلكة على ذلك التعقيد الذم يكتنفو من كجوب احًتاـ اآلجاؿ كاؼبواعيد ككذا جهل اؼبتقاضي ؼبواعيد رفعو فبا 
 .يتسبب يف خسارة حقوقو 



   كباعتبار التظلم اإلدارم اؼبسبق إجراء يوجو ضد قرار غَت مشركع صادر عن جهة إدارية معينة من أجل إعادة 
 .83النظر فيو بواسطة سلطات التعديل أك السحب أك اإللغاء، فبا هبعلو أكثر شرعية كمبلئمة كعدالة 

 من قانوف 275   إال أف ىذا اإلجراء الوجويب ال ؾباؿ فيو للخيار بالنسبة للفرد إال برفعو تطبيقا لنص اؼبادة 
اإلجراءات اؼبدنية خاصة عندما يتعلق األمر بالقرارات اإلدارية اؼبركزية األمر الذم هبعل الفرد يواجو تعقيدات نظامو 
القانوين لذلك فهناؾ من اعتربه حاجزا كاقيا غبماية اإلدارة كاؼبشرع عرب عن ذلك  ؼبا صرح باف التظلم اإلدارم إجراء 

كما يؤكد أف . ؿبطم لعزيبة اؼبواطن ؽبذا مت االستغناء عنو فيما ىبص التظلمات اؼبوجو ضد القرارات الية البلمركزية 
 :التظلم اإلدارم امتياز مقرر لئلدارة ىو 

 صعوبة التمييز بُت التظلم الرئاسي كالتظلم الوالئي ، فقد ىبطئ اؼبواطن يف معرفة كربديد اعبهة اإلدارية اؼبختصة     
بالنظر فيو بسبب تعدد األجهزة اإلدارية يف الدكلة خاصة يف حالة صدكر القرار من سلطة إدارية تتمتع بإزدكاجية 

 .كرئيس اجمللس الشعيب البلدم- مثل الواِف–الوظائف 

 ضف إُف ذلك اغبرية اؼبطلقة اليت تتمتع هبا اإلدارة يف الرد أك عدـ الرد على تظلمات األفراد فحىت القضاء سعى يف 
 أحكامو إُف تكريس ىذا اؼببدأ 

كنظرا ألف اإلدارة تكوف دائما يف اؼبوقف قوة أماـ اؼبواطن البسيط قبد موقفها يكوف يف معظم األحياف ىو عدـ   
االىتماـ كالرد السليب على التظلمات اؼبرفوعة إليها مث إف الفرد تقيد حريتو يف ـباصمة اإلدارة   على خبلؼ 

 على عكس 84اإلجراءات التقاضي يف القانوف،أين يبارس فيها الفرد حقو يف التقاضي بكل حرية دكف قيود مسبقة
فبا يعٍت أف اؼبتظلم .اإلدارة اليت َف يقيدىا اؼبشرع سول بالرد على التظلم خبلؿ ثبلثة أشهر كىي غَت ملزمة بذلك

ينتظر هناية ىذا األجل ؼبمارسة حقو يف اللجوء اُف القضاء ربت طائلة بطبلف الدعول  يف حالة عدـ احًتامو ؽبذه 
 .اإلجراءات أك مواعيد رفعو

    كعليو فإف العيوب اليت رباط بالتظلم اإلدارم قد تؤثر يف قيمتو العملية كؿباسنو كل ذلك هبعل اغبديث عن   
 .فكرة أك مبدأ غبل النزاعات اإلدارية بطريقة كدية على أساس أف ىذا اإلجراء يبدك قد ىبدـ اإلدارة أكثر من اؼبواطن
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   325.مسعود شٌهوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة الهٌئات واإلجراءات أمامها ،مرجع سابق ص 



كقد تكوف ىذه العيوب كىذه األساليب قد أثرت على كجهة نظر ىذا اإلجراء كذلك بازباذ إجراءات نوعية سبثلت  
من اإلجبارية إُف االختيارية -اإلجرائية–يف صدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم غَت من الطبيعة القانونية 

من نفس القانوف -830 اؼبادة –كذلك سواء أماـ ااكم اإلدارية أك ؾبلس الدكلة مع إلغاء التظلم التدرجي الرئاسي 
مع التزاـ ما تنص عليو النصوص القانونية اػباصة كقانوف الضرائب مثبل كذلك عمبل باؼببدأ السائد بأف القانوف 

 .85اػباص يقيد القانوف العاـ فبا يفرض احًتاـ ما جاء يف النصوص اػباصة

 .الطبيعة القانونية للتظلم اإلداري المسبق من اإلجبارية إلى االختيارية:المبحث الثاني 

    يكتسي التظلم اإلدارم اؼبسبق يف القانوف اعبزائرم أنبية بالغة فقد أعتربه اؼبشرع اعبزائرم شرطا       من الشركط 
 من قانوف 275 مكرر كاؼبادة 169نصت عليو اؼبادة  الشكلية الواجب توافرىا يف الدعول اإلدارية كىذا ما

 .1966 جواف 06 اؼبؤرخ يف 66/154اإلجراءات اؼبدنية الصادر دبوجب األمر 

 السالف ذكره دبوجب 154-66   كقد عرؼ إجراء التظلم اإلدارم تعديبل كىو ذلك التعديل الذم طرأ على األمر
كاؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية كالذم عدؿ إجراء التظلم 1990 أكت 18 اؼبؤرخ يف 23-90القانوف 

 مكرر ككذا اإلاختصاص النوعي للجهات القضائية اإلدارية حبيث حذؼ التظلم 169اإلدارم خاصة ما تعلق باؼبادة 
 .أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية  

 كالذم 2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 09-08    كبصدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية دبوجب القانوف رقم
 .غَت ىذا األخَت الطبيعة القانونية إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق

   كعليو فاإلجابة على التساؤالت اليت تطرح من خبلؿ تلك النصوص القانونية ككذا التعديبلت الواردة عليها 
سنحاكؿ اإلجابة على مدل إلزامية التظلم اإلدارم اؼبسبق ككذا التطرؽ لئلجراءات كالشركط              اليت 

 :يستلزمها ىذا األخَت من خبلؿ اؼبطالب اآلتية

 .قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم 154-66 التظلم اإلدارم اؼبسبق من خبلؿ األمر:المطلب األول- 

 09-08التظلم اإلدارم اؼبسبق من خبلؿ القانوف رقم : المطلب الثاني -

 التظلم اإلدارم اؼبسبق كإجراءاتو: المطلب الثالث

                                                           
85

 140. ص2008كلٌة الحقوق،الجزائر ط–بوحمٌدة عطاء هلل، محاضرات فً المنازعات اإلدارٌة  



 66/154التظلم اإلداري من خالل األمر : المطلب األول 
اعترب اؼبشرع اعبزائرم التظلم اإلدارم حقا مقررا لؤلفراد ككما ألزمهم بتحريكو قبل اللجوء             إُف القضاء    

 من 275 مكرر كاؼبادة 169كلكي نستطيع تبياف مدل إلزامية ىذا اإلجراء كاف لزاما علينا أف ندرسو يف كل مادة 
 .قانوف اإلجراءات اؼبدنية كذلك على مستول كل من الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية كاجمللس األعلى 

 :شرط التظلم اإلداري المسبق أمام الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية : الفرع األول

 كالذم عدؿ 1969 سبتمرب 18 الصادر يف 77-69اشًتط اؼبشرع اعبزائرم ىذا اإلجراء كفقا لؤلمر رقم     
1966قانوف اإلجراءات اؼبدنية الصادر سنة 

 كدبقتضى ىذا التعديل أصبح التظلم اإلدارم اؼبسبق إجباريا ملزما 86
 من 275 مكرر سابقا كاؼبادة 169لؤلفراد القياـ بو قبل رفع الدعول إُف القضاء، كىذا ما أكدتو كل من اؼبادة 

 مكرر توجب رفع تظلم إدارم مسبق كذلك عن طريق التدرج الرئاسي برفع 169نفس القانوف حيث جاءت اؼبادة 
 .أماـ السلطة اإلدارية اليت تعلو من أصد القرار مباشر أك طعن كالئي يوجو إُف من أصدر القرار

ككما حددت اؼبادة اؼبشار إليها أجل رفع التظلم اإلدارم بشهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أك من تاريخ نشره    
،بالرغم من أف شرط التظلم جاء يف صيغة العمـو على الدعول أم أنو يسرل سواء يف دعاكل البطبلف أك دعاكل 

كاف يقضي دائما باستبعاده يف دعاكم القضاء -الغرفة اإلدارية - فإف اجمللس األعلى- القضاء الكامل- التعويض
الكامل اؼبرفوعة على مستول الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية خاصة             يف دعاكم التعدم ، ألنو ال ؾباؿ 

 مكرر من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ألف 169للتمسك يف دعاكل التعدم الذم تقـو بو اإلدارة دبضموف اؼبادة 
  .87اإلدارة اختارت موقفا  صروبا بتصرفها خبصوص ىذه اؼبسألة

كما على اإلدارة أف ربدد موقفها إزاء التظلم اؼبرفوع إليها إما صراحة أك ضمنا كإف اؼبوقف الصريح كاضح الداللة   
إما القبوؿ كعليو إهناء النزاع يف مرحلتو األكُف أك الرفض فبا يعٍت عبوء اؼبتضرر  إُف القضاء كاعترب اؼبشرع اؼبوقف 

   .  أشهر كىو دبثابة قرار بالرفض03الضمٍت ىو سكوت اإلدارة كعدـ الرد على التظلم ؼبدة تزيد عن 

 مكرر قد أشارت إُف التظلم اإلدارم بنوعو الرئاسي كالوالئي كعلى ما سبق فإف 169   ككما ذبدر اإلشارة أف اؼبادة 
 القاعدة ىي كجوب رفع التظلم لقبوؿ الدعول اإلدارية أماـ الغرفة اإلدارية باجملالس القضائية
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 : الغرفة اإلدارية–شرط التظلم اإلداري المسبق أمام المجلس األعلى : الثاني الفرع
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق                  275    لقد نصت اؼبادة 

 يف دعاكم البطبلف اؼبرفوعة أماـ الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى 
ال تكوف الطعوف بالبطبلف مقبولة ماَف يسبقها "  إلزامية التظلم اإلدارم كذلك بنصها 275   فلقد فرضت اؼبادة 

الطعن اإلدارم التدرهبي الذم يرفع أماـ السلطة اإلدارية اليت تعلو مباشرة اعبهة اليت أصدرت القرار فإف َف توجد 
 ".فأماـ من أصدر القرار نفسو

 أشهر يعترب دبثابة رفض لو كإذا كانت 03  ككما اعتربت سكوت اإلدارة عن الرد على التظلم اإلدارم ؼبدة تزيد عن 
السلطة اإلدارية ىيئة تداكلية فبل يبدأ ميعاد الثبلثة أشهر يف السرياف إال من تاريخ قفل أكؿ دكرة قانونية تلي إيداع 

 . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية279الطلب طبق ؼبا جاء يف نص اؼبادة 
 أف إجراء التظلم اإلدارم إجراء كجويب البد للفرد القياـ بو قبل اللجوء إُف القضاء 275 كيستدؿ من صياغة اؼبادة 
 يناير كانتهى 16 يف 1974سنة 1203يف القضية اؼبسجلة ربت رقم - الغرفة اإلدارية–حبيث قضى اجمللس األعلى 

يف قراره إُف عدـ قبوؿ الدعول اؼبتعلقة بنزع الواِف لوالية اعبزائر ألرض يبتلكها اؼبدعي كذلك نظرا لعدـ إتباع 
 .88قبل رفع الدعول (التدرجي )اإلجراءات  الصروبة كالصحيحة للتظلم اإلدارم 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية إلزاـ اؼبدعي برفع تظلم رئاسي أماـ السلطة اليت تعلو اعبهة 275     ككما ألزمت اؼبادة 
اؼبصدرة للقرار كاف التظلم الوالئي ال يكوف إال يف حالة عدـ كجود سلطة رئاسية للجهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار حبيث 

جاء يف قرار آخر قدـ فيو تظلم كالئي أماـ اعبهة اؼبصدرة للقرار بدؿ التظلم الرئاسي أماـ اعبهة اإلدارية اليت تعلو 
 .مباشرة 

يلتمساف إلغاء "  س ح ك ب أ"حيث أنو دبوجب عريضة مودعة لدل كتابة ضبط اجمللس األعلى من السيدين ))    
ؿببل ذباريا لتجاكز السلطة حيث تدخل كزير الداخلية يف اؼبرافعات - خ ط-قرار صادر عن كاِف كالية دبنح السيد 

لعدـ تقدًن التظلم الرئاسي ضد قرار الواِف إُف السلطة اإلدارية اليت تعلوه - الدعول–طالبا رفض الطعن القضائي 
حيث أنو فعبل يستخلص من التحقيق أف اؼبدعُت كجها تظلما كالئيا إُف كاِف الوالية عوض تقدًن تظلم ( (مرتبة

 من قانوف 275رئاسي إُف سلطة اإلدارية اليت تعلوه مرتبة كاؼبثلثة يف كزير الداخلية حسب ما تقتضيو اؼبادة 
 أعبله إُف ميعاد تقدًن التظلم اإلدارم كحدتو شهرين كاعتربت اؼبواعيد 275 ككما أشارت اؼبادة 89اإلجراءات كاؼبدنية

من النظاـ العاـ كفقا للقواعد العامة اإلجرائية ككما أهنا كردت موحدة سواء بالنسبة للتظلمات اؼبرفوعة أماـ الغرؼ 
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اإلدارية باجملالس القضائية أك الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى إال أنو بعد تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبوجب 
 . جاء بعدة تغَتات1992-08-18 اؼبؤرخ يف 90/23قانوف

 90/23جديد التظلم اإلداري في قانون : الفرع الثالث

التظلم اإلدارم .  كاؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية18/08/1990 اؼبؤرخ يف 90/23نظم قانوف    
إضافة إُف توزيع االختصاص النوعي كما ذكرنا سلفا، كلقد جعل التعديل التظلم اإلدارم إلزاميا قبل االلتجاء إُف 

–القضاء يف النزاعات اؼبتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية اؼبركزية العائدة إُف اختصاص الغرفة اإلدارية باكمة العليا 
 .بغية إهناء النزاع يف اؼبرحلة اإلدارية_كذلك لتمكُت مراجعة اإلدارة لتصرفاهتا - ؾبلس الدكلة حاليا

     كألف إجراء  التظلم اإلدارم اؼبسبق َف وبقق النتائج اؼبرجوة منو األمر الذم أدل باؼبشرع إُف االستغناء عنو 
كلذلك _ ااكم اإلدارية حاليا_بالنسبة  للخصومات كالدعاكل اؼبرفوعة أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية 

سوؼ نتطرؽ إُف التطور اغباصل للتظلم اإلدارم على مستول اػبصومات اؼبنعقدة يف الغرؼ اإلدارية باجملالس 
القضائية، مث التطرؽ إُف التظلم اإلدارم على مستول اػبصومات اؼبنعقدة بالغرفة اإلدارية باكمة العليا على أساس 

 .أنو َف يبسها تغيَت 

 :إلغاء التظلم اإلداري المسبق أمام الغرف اإلدارية على مستوى المجالس القضائية : أوال
 فلقد زبلى 18/08/1990 اؼبؤرخ 90/23  من بُت أكجو اإلصبلح اليت قاـ هبا اؼبشرع اعبزائرم عن طريق قانوف 

ىذا التعديل على التظلم اإلدارم اؼبسبق بالنسبة للدعاكل العائدة الختصاص الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية الية 
 . كالغرؼ اإلدارية اعبهوية

 اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات اؼبدنية على نية اؼبشرع يف 18/08/1990  حبيث جاء يف عرض األسباب مشركع قانوف 
إلغاء التظلم اإلدارم كذلك لتخفيف العبء على اؼبتقاضُت كتبسيط اإلجراءات  كالذم يشكل التظلم اإلدارم أحد 

العوائق ، كعلى أهنا تشكل كسيلة لتحطيم عزيبة اؼبواطن ككضع مكاف ىذا اإلجراء إجراء آخر كىو إجبارية الصلح 
 القضائي كالذم سيتم دراستو يف الفصل الثاين 

 مكرر كاليت اقتصرت بعد التعديل على فقرتُت فقط 169    كأىم ما جاء يف ىذا التعديل ىو ما كرد يف نص اؼبادة 
 .90 فقرات07خبلفا ؼبا كانت عليو كاليت كانت تتكوف من 
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ال هبوز رفع الدعول إُف اجمللس القضائي من أحد األفراد إال )) مكرر اؼبعدلة كما يلي 169 كقد جاء نص اؼبادة 
 .((بتطبيق الطعن يف قرار إدارم

 كهبب أف يرفع الطعن اؼبشار إليو أنفا خبلؿ األربعة األشهر التالية لتبليغ القرار اؼبطعوف فيو أك نشره كعلى ضوء ىذا 
التعديل حذؼ التظلم اإلدارم أماـ اجملالس القضائية الغرفة اإلدارية أم معٌت ذلك أف اؼبدعي يتوجو إُف القضاء من 

كذلك مع مراعاة . أشهر اليت تلي تبليغ القرار الفردم أك نشر القرار التنظيمي04خبلؿ رفع دعول إلغاء يف غضوف 
بأف اؼبواد اليت ربكمها إجراءات خاصة كعلى ."168/3كذلك ما نصت عليو اؼبادة .ما تنص عليو القوانُت اػباصة 

األخص مواد الضرائب كاعبمارؾ كإجراءات اؼبتابعة كالتحصيل كالعقارات اآللية للسقوط فإهنا تبقى خاضعة بالنسبة 
 "لتقديبها كالفصل فيها ضمن األكضاع اؼبنصوص عليها يف األحكاـ اػباصة هبذه اؼبواد

كيبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم قد اتبع القانوف الفرنسي الذم يكتفي بالقرار األصلي لئلدارة لرفع الدعول القضائية على 
 169أساس أنو اليعترب التظلم اإلدارم اؼبسبق شرط إجبارم بل اختيارم إال أف ما يبلحظ من صياغة فقرة اؼبادة 

مكرر أهنا مبهمة كغامضة إُف حد بعيد حبيث أراد اؼبشرع إلغاء التظلم اإلدارم اؼبسبق من خبلؿ ىذا التعديل إال أف 
األمر ليس كذلك حبيث أف الفرد مضطر إُف تقدًن طلب إُف جهة اؼبعنية من أجل استصدار قرار إدارم من اإلدارة 

كيف حالة تعنت اإلدارة بعدـ الرد فإنو يتجو مباشرة إُف القضاء،شريطة .يف حالة تصرؼ ىذه األخَتة بتصرؼ مادم 
 إال أنو الغموض ىو ماىي اؼبدة 91.أف يقدـ مايثبت أنو قاـ فعبل دبراجعة اإلدارة الستصدار قرار إدارم لربط النػزاع

 القانونية اليت هبب على اإلدارة الرد عليها؟

 مكرر القديبة كاليت حددهتا 169 مكرر قد أغفلت ىذا اعبانب على خبلؼ اؼبادة169     اإلجابة ىي أف اؼبادة 
كعليو يبكن القوؿ إف اؼبشرع .مكرر اؼبعدلة فراغ قانوين من ىذه الناحية169كعليو فقد تسبب اؼبادة.بثبلثة أشهر

كما أف اإلشكاؿ يثور . مكرر القديبة169أبقى على شرط القرار السابق حبيث أنو أبقى عليو كما كاف كاردا يف اؼبادة
 أيضا يف نوع التظلم اؼبرفوع ىل ىو التظلم رئاسي أـ كالئي؟ 

 : الصلح كإجراء بديل  للتظلم اإلداري المسبق

      تبٌت اؼبشرع اعبزائرم نظاما بديبل للتظلم اإلدارم اؼبرفوع ضد القرارات اإلدارية اؼبرفوعة أماـ الغرؼ اإلدارية 
بالقياـ -اؼبستشار-على إلزاـ القاضي اؼبقرر-3 مكرر169حبيث نصت اؼبادة. كىو إجراء عملية الصلح- الية
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هبريها القاضي يف مدة أقصاىا ثبلثة أشهر على أف يثبت -دبحاكلة الصلح قبل الشركع يف التحقيق يف الدعول
 الغرفة اإلدارية أما يف حالة عدـ االتفاؽ تاؼبستشار اؼبقرر اتفاؽ األطراؼ يف ؿبضر الصلح كىبضع لطرؽ تنفيذ القرارا

تثبت ذلك دبحضر يوقعو اػبصـو كيستمر بعد ذلك إجراء التحقيق يف الدعول كتبادؿ اؼبذكرات إُف غاية الفصل يف 
دكف تطبيقو أماـ ؾبلس الدكلة –الدعول كعليو فالصلح القضائي يطبق فقط أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية 

مكرر 169ألف القضايا اؼبرفوعة أماـ ىذا األخَت تتطلب القياـ برفع تظلم إدارم مسبق على عدـ تطبيق أحكاـ اؼبادة
على الطعوف اؼبرفوعة أماـ اكمة العليا يف اؼبواد اإلدارية كعدـ تطبيق الصلح يف اؼبنازعات اػباصة كاليت تشرط التظلم 

 .اإلدارم اؼبسبق

 -مجلس الدولة حاليا- التظلم اإلداري المسبق أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا:ثانيا

 اؼبعدؿ كاؼبتمم لقانوف اإلجراءات اؼبدنية أعاد 18/08/1990 الصادر يف90/23كما ذكرنا سالفا أف قانوف 
 من 07توزيع االختصاص بُت الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية كالغرفة اإلدارية باكمة العليا كفقا ؼبا جاء يف اؼبادة 

قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم كحذؼ شرط التظلم اإلدارم أماـ الغرفة اإلدارية باجملالس القضائية مع 
 كاؼبتعلقة بشركط كإجراءات التظلم يف القوانُت اػباصة كشرط التظلم أماـ الغرفة 275-168االحتفاظ باؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم إلزامية الطعن 275ففوضت اؼبادة.اإلدارية باكمة العليا على التواِف
ال " ؾبلس الدكلة حاليا بنصها على أنو –اإلدارم اؼبسبق يف الدعاكل اؼبرفوعة أماـ الغرفة اإلدارية باكمة العليا 

تكوف الطعوف بالبطبلف مقبولة ما َف يسبقها الطعن اإلدارم التدرجي الذم يرفع أماـ السلطة اإلدارية اليت تعلو 
  ميعاد رفع 278ككما حددت اؼبادة" مباشرة اعبهة اليت أصدرت القرار فإف َف توجد فأماـ من أصدر القرار نفسو

 سكوت السلطة اإلدارية مدة تزيد عن ثبلثة أشهر عن الرد على 279التظلم اإلدارم بشهرين، ككما اعتربت اؼبادة 
الطعن التدرجي دبثابة رفض لو كإذا كانت السلطة اإلدارية ىيئة تداكلية فبل يبدأ ميعاد الثبلثة أشهر يف السرياف إال من 

أف -ـ-إ- من ؽ275تاريخ قفل أكؿ دكرة قانونية تلي إيداع الطلب كأكؿ ما تشَت إليو القراءة األكلية لنص اؼبادة 
التظلم اؼبشار إليو ىو التظلم الرئاسي ، كيف حالة عدـ كجود سلطة رئاسية يكوف التظلم كالئيا دبعٌت اؼبتقاضي يلـز 

عليو رفع تظلم إدارم رئاسي إُف اعبهة اليت تعلو اعبهة اؼبصدرة للقرار كليس السلطة الرئاسي اليت توجد يف اؽبـر 
 .السليب

 .كبالرجوع إُف قضاء ؾبلس الدكلة قبد أنو قضى يف العديد من القضايا بوجوب التظلم الرئاسي بصفة أكلية



حيث أف اؼبؤسسة العمومية إلحياء اؼبمتلكات الغابية لوالية الشلف تقدمت " كقد جاء يف قرار ؾبلس الدكلة  
 حيث أف القرار اؼبطعوف فيو 15/05/2000 الصادر بتاريخ  441بالطعن باإللغاء ضد القرار العاـ للغابات رقم 

كعليو أف الطعن اإلدارم اؼبسبق كجو إُف ىذا األخَت كىو . باإللغاء أصدره اؼبدير العاـ للغابات الكائن مقره باعبزائر
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاليت نوجب رفع 275مصدر القرار اؼبطعوف فيو باإللغاء كىذا خبلفا ألحكاـ اؼبادة 
 .تظلم إدارم رئاسي إُف اعبهة اليت تعلو اعبهة اؼبصدرة للقرار

 كيف قضية اغباؿ كزير الفبلحة كمىت كاف ذلك يتعُت التصريح بعدـ قبوؿ الطعن شكبل ؼبخالفتو شرط الطعن اإلدارم 
 .92"التدرجي

 التظلم اإلدارم اؼبسبق إجراء إجباريا كضركريا يقـو بو اؼبتظلم كيلتـز بو قبل رفع الدعول 275  كعليو اعتربت اؼبادة 
 كاليت تصنف كقاعدة آمرة هبب االلتزاـ هبا كبالتاِف 275القضائية، كيظهر طابعو اإلجبارم من خبلؿ صياغة اؼبادة 

إلزامية القياـ بالتظلم اإلدارم كعليو تعترب قاعدة التظلم اإلدارم من النظاـ العاـ كىذا ما أكدتو الغرفة اإلدارية 
حيث عن " بُت الشيخ معنية كمن معو ضد كاِف كالية تلمساف 20/05/1989باكمة العليا يف قضية مؤرخة يف 

الوجو الواجب البث فيو كاؼبأخوذ من خارج أكجو العريضة برفض الدعول للمدعُت لسبب عدـ احًتاـ ما نصت عليو 
، كىذا يدؿ على أف القاضي للفاصل يف اؼبواد اإلدارية أثار من تلقاء نفسو مسألة التظلم اإلدارم فبا 275اؼبادة 

 .93يدؿ أف التظلم اؼبسبق من النظاـ العاـ 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية فالقاعدة العامة ىي عدـ عبوء 275  أما خبصوص التظلم الوالئي اؼبشار إليو يف اؼبادة 
اؼبتظلم إُف التظلم الوالئي إال يف حالة عدـ كجود جهة رئاسية للجهة اؼبصدرة للقرار بالرغم من أف ىذا التظلم ال 
يوازم التظلم الرئاسي كإمبا ىو بديل عنو يف اؽبيئات اعبماعية أك اليت ليس ؽبا جهة رئاسية تعلوىا كذلك لتمتعها 

باستقبلؿ ذايت كما ىو اغباؿ يف القرارات الصادرة عن الوزير أك رئيس اغبكومة أك رئيس اعبمهورية أك اللجاف 
 .94كاجملالس فيعترب ىؤالء صبيعا سلطة عليا 

 الذم 23/11/1998  كبالرجوع إُف قرارات ؾبلس الدكلة فقد أشار إُف التظلم الوالئي يف قراره الصادر بتاريخ 
 من تقنُت اإلجراءات اؼبدنية فبل يكوف الطعن 275حيث أنو بالرجوع إُف مقتضيات اؼبادة : " قضى ما يلي 
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، مدٌر المؤسسات العمومٌة إلحٌاء الممتلكات الغابٌة لوالٌة الشلف ضد 13/05/2002 بتارٌخ 006814مجلس الدولة، الغرفة الرابعة ملف رقم . 

 .(قرار غٌر منشور)محافظ الغابات لوالٌة الشلف، 
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 )قرار غَت منشور( بُت الشيخ مغنية كمن معو ضد كاِف كالية تلمساف، 20/05/1989 بتاريخ 52679اكمة العليا، غ اإلدارية، قضية رقم . 

 .راجع، قانوف اؼبنازعات اإلدارية ، خلويف رشيد، مرجع سابق
 .316، ص1998، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،2مسعود شيهوب، اؼببادئ العامة يف اؼبنازعات اإلدارية ج . د. 94



بالبطبلف اؼبرفوع ضد القرارات الصادرة عن السلطة اإلدارية اؼبركزية مقبوال إال إذا كاف مسبوقا بطعن كالئي موجو ؼبن 
أصدر القرار كأنو ال يتبُت يف قضية اغباؿ أف اؼبدعية َف ربًـت ىذا اإلجراء القانوين فبا ينبغي القوؿ أف الطعن غَت 

 .95"مقبوؿ شكبل 

 فقد كصلنا إُف نتيجة أف التظلم اإلدارم اؼبسبق يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية إجبارم كمن النظاـ العاـ فهل يعٍت ذلك 
 .انو  يطبق بصفة مطلقة أـ أنو توجد حاالت يعفى فيها ىذا اإلجراء؟ 

 .الحاالت التي ال يشترط فيها التظلم اإلداري المسبق :ثالثا

على الرغم من أف اؼبشرع ألـز كفرض على الفرد القياـ برفع تظلم إدارم مسبق قبل ربريك دعواه أماـ اعبهات 
القضائية اإلدارية إؿ أنو ىناؾ بعض اغباالت اليت يعفى فيها اؼبتقاضي من ذلك ، كتتمثل ىذه اغباالت اليت يعفى 

 :فيها الفرد من ذلك 

 .حالة االعتداء اؼبادم ( أ

 . حالة رفع دعول استعجاليو نظرا لطابعها اإلستعجاِف ( ب

 . حالة رفع دعول قضائية أماـ جهة غَت ـبتصة  ( ت

 . حالة رفع دعول قضائية يطلب فيها اؼبدعي تعويض ( ث

 ._ الوجويب_ حالة عدـ إشارة النص اػباص للتظلم اإلدارم اؼبسبق  ( ج

 .كعليو ندرس ىذه اغباالت تباعا كفق التطورات اغباصلة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

 : حالة االعتداء المادي ( أ

االعتداء الناتج عن نشاط مادم تنفيذم ترتكب فيو اإلدارة ـبالفة أك خطأ "    يبكن تعريف االعتداء اؼبادم بأنو 
 . 96"جسيم سبس حبرية خاصة أك ملكية 

   كيكوف االعتداء اؼبادم أيضا عندما زبرؽ اإلدارة النصوص التشريعية كالتنظيمية كيؤدم باألساس إُف اؼبس حبق من 
 .97اغبقوؽ كاغبريات األساسية لؤلفراد 

                                                           
 .(قرار غَت منشور)، مؤسسة األشغاؿ اؽبندسية اغبضرية لبلدية الدار البيضاء، ضد كزير السكن ، 23/11/1998 بتاريخ 145206ؾبلس الدكلة، الغرفة األكُف، اؼبلف رقم . 95
96

 .A. De laubadere, traité élémentaire de droit administratif 5
em 

édition L.G.D.J , S.A.C, p422 
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 .G.vedel; droit administrative, puf, paris.1980, p152  



ذلك االعتداء الذم تقـو بو اإلدارة بواسطة عملية مادية يف ظركؼ "     كما يبكن تعريف االعتداء اؼبادم  بأنو 
 .98" ظاىرة ال يبكن أف تكوف مرتبطة دبمارسة سلطاهتا كسبس إما حبرية عامة أك دبلكية سواء عقارية أك منقولة 

توجد كتتحقق كتولد "كفق نظرية الغصب اؼبادم أك اإلكراه اؼبادم حبيث - االعتداء-   كيبكن تعريف العمل اؼبادم
آثارىا اؼبختلفة إذا ما قامت اإلدارة بأعماؿ غَت مشركعة بصورة جسيمة كظاىرة تتضمن اعتداءات على حقوؽ 

 .99" اؼبلكية كعلى اغبريات العامة 

   كما تناكلت الغرفة اإلدارية باكمة العليا االعتداء اؼبادم كقد عرفتو بأنو ذلك التعدم الذم يتحقق عندما تقـو 
 .100اإلدارة بتنفيذ عمل بالقوة كغَت مرتبط بنص تشريعي أك تنظيمي كمن شأنو أف يبس حبرية أساسية أك حبق ملكية 

 .  كيف مسألة أخرل عرفتو بأنو ذلك التصرؼ اؼبشوب بعيب جسيم كماس بإحدل اغبريات األساسية للفرد

   كعليو يف ىذه اغبالة ال يشًتط قانوف اإلجراءات اؼبدنية شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق كال حىت شرط اؼبيعاد ألف 
اإلدارة ارتكبت خطأ جسيما مس حبريات األفراد كفبتلكاهتم، كعليو القاضي الفاصل يف اؼبواد اإلدارية غَت مقيد هبذا 

 .الشرط يف ىذا النوع من الدعاكل خبلفا لدعاكل ذباكز السلطة

 .كقد أخذت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى يف ىذا الشأف كجاء يف أحد قراراهتا

   حيث أف اؼبستأنفُت ينتقدكف قضاة الدرجة األكُف على التصريح بعدـ قبوؿ عريضتهم من أجل انعداـ التظلم 
 .اإلدارم اؼبسبق 

   حيث أف األفعاؿ اليت كقع اؼبعنيوف ضحيتها تشكل اعتداء ماديا مشوبا بعيب جسيم كماسان بإحدل اغبقوؽ 
 مكرر من قانوف اإلجراءات 169األساسية لؤلفراد، كال ؾباؿ بالتاِف للتمسك يف دعاكل التعدم بفحول اؼبادة 

 .اؼبدنية ألف اإلدارة اختارت بتصرفها اؼبادم ىذا موقفا بالنسبة للمسألة اؼبتنازع عنها 

 .101  كحيث أف ؾبلس قضاء سطيف َف يطبق القانوف تطبيقا سليما ؼبا قضى برفض عريضة اؼبعنيُت 
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 : حالة رفع دعوى استعجاليو ( ب

 مكرر بنصها 171    تناكؿ اؼبشرع اعبزائرم حالة االستعجاؿ يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كذلك دبوجب نص اؼبادة 
يف صبيع اغباالت االستعجالية هبوز لرئيس اجمللس القضائي أك العضو الذم يتبناه، بناءا على عريضة تكوف " على أنو 

 ".مقبولة حىت يف حالة عدـ كجود قرار إدارم سابق
   ظبحت ىذه اؼبادة لرئيس اجمللس أك العضو الذم ينتدبو بازباذ كافة اإلجراءات البلزمة باستثناء اغباالت اليت يبس 

ع ضد مدير الضرائب بتاريخ -فيها النزاع بالنظاـ كاألمن العامُت كما قضت الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف قضية ج
حيث أف الدعول االستعجالية معفاة من الطعن اإلدارم اؼبسبق نظرا للطابع اإلستعجاِف "  مايلي 28/12/1985

"102 
    كأكد قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على حالة االستعجاؿ كتناكؽبا بالتفصيل على خبلؼ القانوف السابق 

االستعجاؿ الفورم، : حاالت كىي  (05)فقسم قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية حالة االستعجاؿ إُف طبسة 
االستعجاؿ يف مادة إثبات حالة كتدابَت التحقيق، االستعجاؿ يف مادة التسبيق اؼباِف، االستعجاؿ يف مادة العقود 
كالصفقات كاالستعجاؿ يف اؼبادة اعببائية، كنص صراحة على استئناؼ بعض األكامر الصادرة يف حالة االستئناؼ 

الفورم كاألكامر الصادرة يف حالة التسبيق اؼباِف كأحاؿ االستعجاؿ يف اؼبواد الضريبية إُف قانوف اإلجراءات اعببائية ، 
يف حالة االستعجاؿ القصول هبوز  )) من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على مايلي 921حبيث نصت اؼبادة 

لقاضي االستعجاؿ، أف يأمر بكل التدابَت الضركرية األخرل، دكف عرقلة تنفيذ أم قرار إدارم ، دبوجب أمر على 
 .عريضة كلو يف غياب قرار إدارم مسبق

   كيف حالة التعدم أك االستيبلء أك الغلق اإلدارم يبكن أيضا لقاصي االستعجاؿ أف يأمر بوقف تنفيذ القرار 
 .103((اإلدارم اؼبطعوف فيو

 : رفع دعوى قضائية أمام جهة قضائية غير مختصة ( ت

  إف رفع دعول قضائية أماـ غرفة غَت الغرفة اإلدارية تعترب حالة من اغباالت اؼبعفاة من شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق 
 .عند رفع الدعول القضائية من جديد أماـ الغرفة اإلدارية اؼبختصة 

 ضد كزير الداخلية jean Vane Georges  كىذا ما أكدت عليو الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف قضية 
 : ما يلي 20/01/1983بتاريخ 

حيث أنو من الثابت أف إقامة دعول أماـ قضاء غَت ـبتص كرفض الدعول اؼبرفوعة أمامو يبكن للمدعي تقدًن  " 
 .104"دعول جديدة أماـ القضاء اإلدارم اؼبختص دكف تقدًن أم تظلم يف ىذا الشأف 
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علً عٌسانً، التظلم - أشار إلٌها- ضد مدٌر الضرائبع- بٌن ح18/12/1985 بتارٌخ 44299المحكمة العلٌا، الغرفة اإلدارٌة، قصٌة رقم . 

 .95مرجع سابق، ص- والصلح فً المنازعات اإلدارٌة
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 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة940،942،946،948، 939والمواد 919،920، 918، 917انظر المواد . 
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،ضد وزٌر الداخلٌة ووالً والٌة الجزائر، المجلة jean Vane Georges، بٌن 20/01/1983المجلس األعلى، الغرفة اإلدارٌة، قضٌة بتارٌخ .

 .514، ص 1984 لسنة 01القضائٌة للمحكمة العلٌا، عدد 



 : حالة رفع دعوى قضائية يطلب فيها المدعي التعويض ( ث

كقد .    اؼبعركؼ أنو يف دعاكل التعويض يلـز على اؼبدعي أف يثبت أنو قد رفع تظلما إداريا لدل اعبهة اإلدارية اؼبعنية
استقر على ذلك كل من الفقو كالقضاء على أساس أنو قاعدة إجرائية إال أف الغرفة اإلدارية باكمة العليا كاف ؽبا 

رأم آخر يف ما يتعلق بشرط التظلم اإلدارم اؼبسبق يف دعاكل التعويض ، حبيث إذا قررت يف قضية بتاريخ 
حيث أف ىذه القضية منصبة على طلب تعويض الذم يدخل ضمن اختصاص القضاء : " ما يلي06/03/1990

الكامل الذم لو صبلحيات الفصل يف اؼبنازعات الكاملة كمن مث يتعُت على اؼبعٍت كبدكف شرط متعلق باآلجاؿ أف 
 " .يرفع شكول كليس طعنا إداريا تدرهبيا إُف اإلدارة

 مكرر بعد التغيَت 169 إف ىذا اؼبوقف للغرفة اإلدارية باكمة العليا يف ىذه القضية يتماشى كما نصت عليو اؼبادة 
 .199الذم طرأ عليها سنة 

 : حالة عدم إشارة النص الخاص إلجراء التظلم اإلداري المسبق  ( ج

  تعترب اإلجراءات الواردة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية مثل شرط التظلم اإلدارم غَت ملـز ؼبخاصمة قرارات اؽبيئات 
اإلدارية اؼبستقلة ، كىذا ما يدؿ على الطبيعة اػباصة ؼبثل ىذا النزاعات كاليت يتطلب الفصل فيها بسرعة مقارنة 

كعليو مادامت .  من نفس القانوف 274 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاؼبادة 7بالنزاعات اؼبألوفة الواردة يف اؼبادة 
ىذه النزاعات ال تشًتط التظلم اإلدارم اؼبسبق فإف اؼبواعيد اػباصة هبا تكوف متعددة للطعن يف تلك القرارات أماـ 

 .ؾبلس الدكلة 

على أف الطعوف  منو105 107   ففي اجملاؿ اؼبصريف فإف األمر اؼبتعلق بقانوف النقد كالقرض ينص يف مادتو 
 ستُت يوما من تاريخ التبليغ 60ضد قرارات اللجنة اؼبصرفية عندما سبارس سلطتها العقابية هبب أف تقدـ يف أجل

كتكوف القرارات اؼبتضمنة رفض الًتخيص بإنشاء بنك أك مؤسسة مالية أك فتح فركع للبنوؾ يف ,أماـ ؾبلس الدكلة
هبوز تقدًن الطلب الثاين إال بعد مضي أكثر  يوما بعد قرارين بالرفض كال60اعبزائر فإنو هبوز الطعن فيها يف أجل 

 .106 من نفس األمر87جاء يف نص اؼبادة  عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب األكؿ طبقا ؼبا10من 

   أما يف ؾباؿ االتصاالت فإف قرارات ؾبلس سلطة ضبط الربيد كاؼبواصبلت تكوف قابلة للطعن أماـ ؾبلس 
 اؼبؤرخ 3-2000 من قانوف رقم 17جاء يف نص اؼبادة حسب ما.يف أجل شهر كاحد ابتداء من يـو التبليغ.الدكلة
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 .2003، سنة 52، المتعلق بالنقد والقرض ج ر ، عدد11-03من األمر 107أنظر المادة .
106

  من نفس األمر87أنظر المادة  



 كعليو قد يثور 107. ادد للقواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية05/08/2000يف 
إشكاؿ من ناحية سكوت ىذه النصوص القانونية حوؿ إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق فهل يبكن االعتماد على اؼببدأ 

أف النص  ىل يبكن الرجوع إُف القواعد العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبا" أف اػباص يقيد العاـ 
الذم ذباكز .اػباص َف يشر إُف إجراء التظلم؟ سبكن اإلجابة على ىذا الطرح  يف الرجوع إُف أحكاـ ؾبلس الدكلة

ضد ؿبافظ البنك اؼبركزم كمن معو،  (AiB) من قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف قضية بنك اعبزائر الدكِف 275اؼبادة 
 اؼبؤرخ يف 10-90 من القانوف146ىذا الطعن يدخل يف إطار اؼبادة"عندما أشار يف حيثيات القضية إُف أنا 

.  كأف ىذه اؼبادة زبرج عما ىو مقرر يف تقنُت اإلجراءات اؼبادية– اؼبتعلق بقانوف النقد كالقرض 1990/ 14/04
 ستُت 60فيما ىبص اإلجراءات كاآلجاؿ حبيث ال تنص على طعن مسبق كإمبا تشًتط أف يرفع ىذا الطعن يف أجل 

عن إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق  كرد يف النص اػباص حىت يف حالة سكوتو  كعليو هبب التقيد دبا108"يوما فقط
 .ـ باعتبارىا القاعدة العامة -إ  من ؽ275كعدـ الرجوع إُف نص اؼبادة 

  .08/09: التظلم اإلداري المسبق من خالل القانون رقم : المطلب الثاني 
إف اؼبساكئ الناذبة عن قاعدة إلزامية التنظيم اإلدارم اؼبسبق فيما ىبص تعطيل الفصل يف النزاع جعلت 

اؼبشرع يعتمد بدلو يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية ، قاعدة التظلم اإلدارم االختيارم الذم يبكن للمتقاضي 
 .حرية االلتجاء إليو يف ماعدا اؼبنازعات اليت تفرض فيهما قوانينها اػباصة بإلزاميتو 

كذلك بعدما ميز قانوف اإلجراءات اؼبدنية دعول اإللغاء بإلزامية تقدًن طعن إدارم مسبق كجعلو شرطا إلزاميا 
 .قبل االلتجاء إُف القضاء 

لكن يبدك أف إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق َف وبقق النتائج اؼبرجوة منو األمر الذم أدل باؼبشرع إُف 
االستغناء عن الطابع اإلجبارم لو، ك أجاز الطابع االختيارم يف نصوص قانوف اإلجراءات اؼبدينة ك اإلدارية إضافة 

كذلك دبقتضى نص اؼبادة ,إُف عودتو لنظاـ الطعن اإلدارم اؼبسبق أماـ ااكم اإلدارية ك ؾبلس الدكلة على السواء 
 (فرع أكؿ)ك على ضوء ما سبق سندرس كل من التظلم اإلدارم اؼبسبق أماـ ااكم اإلدارية ك ؾبلس الدكلة 830109

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية مث األسباب اليت جعلت اؼبشرع 830: مث اإلفرازات اليت جاءت هبا اؼبادة . 
 .يسلك الطابع االختيارم للتنظيم اإلدارم اؼبسبق 
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  .80 ص 2009بشٌر محمد رسالة دكتوراه الخصومة اإلدارٌة أمام مجلس الدولة ، الجزائر ، كلٌة الحقوق ،  



 الطابع االختياري للتظلم اإلداري المسبق : الفرع األول 
كحد اؼبشرع اعبزائرم أحكاـ شرط التظلم اإلدارم ك اؼبيعاد لقبوؿ دعول اإللغاء ك اليت زبتص هبا ااكم 

  كما 907 ك ؾبلس الدكلة استنادا إُف اؼبادة 802-801-800اإلدارية استنادا لبلختصاص النوعي طبقا للمواد 
 باللغة الفرنسية 830 حسب ما جاء يف اؼبادة RECLAMATIONجعل شرط التظلم اإلدارم أك االحتجاج 

  110.اختياريا أم حرية اؼبتضرر اللجوء إليو
 

 : التظلم اإلداري المسبق أمام المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة : أوال 
 : من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية على انو 830       نصت اؼبادة 

هبوز للشخص اؼبعٍت بالقرار اإلدارم ، تقدًن تظلم إُف اعبهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار يف األجل اؼبنصوص عليو يف  ))
  (.829: اؼبادة 

دبثابة قرار بالرفض كيبدأ ىذا األجل  (02)      يعد سكوت اعبهة اإلدارية اؼبتظلم أمامها عن الرد خبلؿ شهرين 
 .من تاريخ تبليغ التظلم 

      ك يف حالة سكوت اعبهة اإلدارية ، يستفيد اؼبتظلم من شهرين لتقدًن طعنو القضائي الذم يسرم من تاريخ 
 .اؼبشار إليو يف الفقرة أعبله  (02)انتهاء اجل الشهرين 

 .من تاريخ تبليغ قرار الرفض  (02)     يف حالة رد اعبهة اإلدارية األجل اؼبسموح ؽبا ، يبدأ سرياف اجل الشهرين 

 ( . (     يثبت إيداع التظلم أماـ اعبهة اإلدارية بكل الوسائل اؼبكتوبة ، كيرفق مع العريضة 

عندما يفصل ؾبلس الدكلة كدرجة أكُف ك أخَتة تطبق "  من نفس القانوف على انو 907    كنصت اؼبادة 
 ". أعبله 832-829األحكاـ اؼبتعلقة باآلجاؿ اؼبنصوص عليا يف اؼبواد من 

 قبد أف اؼبشرع تبٍت الطابع االختيارم للتظلم اإلدارم ك ذلك إستنادا إُف كلمة 830      من خبلؿ صياغة اؼبادة  
إضافة إُف ذلك كحد اؼبشرع اجاؿ التظلم اإلدارم اؼبسبق يف حالة القياـ بو ، أماـ ااكم اإلدارية ك ؾبلس "هبوز"

 من قانوف 275للمادة )الدكلة ك ذلك بعدما كاف ىذا الشرط مقتصر على اػبصومات اؼبعقدة دبجلس الدكلة طبقا 
اإلجراءات اؼبدنية ك اؼبلغي دبوجب قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية ، ك كما أعاد إجراء التظلم اإلدارم أماـ ااكم 

 مث حذفو طبقا ؼبا – كذلك بعدما كانت ىذه القاعدة غَت ملزمة 801-800 ك اؼبادة 830اإلدارية دبوجب اؼبادة 
 . مكرر من نفس القانوف اؼبلغي 169كانت تنص عليو كاؼبادة 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ، لصاحب الصفة ك اؼبصلحة أف يتظلم إُف جهة 830كعليو أجازت اؼبادة  

 أشهرتسرم من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفردم أك من تاريخ النشر بالنسبة 04اإلدارية اؼبصدرة للقرار يف اجل 
 .للقرار اإلدارم التنظيمي 
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  و ما ٌلٌها  23 ص – الجزائر – 2008 ط – مرشد المتعامل مع القضاء اإلداري –الهادي دالً 
 



فيستنتج فبا سبق أف اؼبشرع َف يسد باب إمكانية مراجعة اإلدارة لقرارىا كلية ككرس نظاـ التظلم االختيارم 
 .متعمدا يف ذلك على التظلم اإلدارم الوالئي 

 : من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 830إفرازات المادة  :   الفرع الثاني 
 ك اليت 907-829 بعدة تغَتات يف ؾباؿ التظلم اإلدارم اؼبسبق ك كذا مواعيد الطعن القضائي 830جاءت اؼبادة 
  .1نذكر أنبها 

 :  توحيد الميعاد بالنسبة لدعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة -1

 أشهر أماـ الغرؼ اإلدارية باجمللس 04ك ذلك بعدما كاف ىبتلف يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك الذم حدد بػ 
 أشهر 04 ك عليو أصبح مياد الطعن اإلدارم بػ 278 مكرر ك بشهرين حسب اؼبادة 169القضائية حسب اؼبادة 

 . أشهر كميعاد الطعن القضائي أماـ كل من ؾبلس الدكلة أك ااكم اإلدارية 04أماـ اعبهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار ك 
كمنحت للطاعن اجل شهرين لرفع طعنو القضائي يسرل من تاريخ تبليغو قرار الرفض الصريح أك من تاريخ رفض 

ك ىذا ذبسد يف مشركع قانوف اإلجراءات . اإلدارة الضمٍت الناتج عن سكوهتا عن الرد ؼبدة شهرين من تبليغ التظلم 
اؼبدنية كاإلدارية بنصو باإلضافة إُف ذلك فقد مت تدعيم ىذا التبسيط بتوحيد اإلجراءات بصياغة قواعد مشًتكة تطبق 

على كل اعبهات القضائية دبا فيها اإلدارية ك أدرجت يف كتاب كاحد ضمن ىذا القانوف ك ىو نفس اؼبنهج الذم 
اتبعو بالنسبة لطرؽ الطعن يف األحكاـ اإلدارية بعدما أصبحت موحدة ك لنفس الغرض سبت مراجعة ك توحيد آجاؿ 

 .الطعن يف اؼبادة اإلدارية قدر اإلمكاف 
 :  إلى التظلم الرئاسي 830عدم إشارة المادة - 2

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية قبد أهنا تشر إُف التظلم الرئاسي ك اكتفت 830من خبلؿ قراءة اؼبادة 
ىل يفهم من صياغة ىذه ..... " تقدًن تظلم إُف اعبهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار " ... بالتظلم الوالئي كذلك بنصها ، 

تكمن اإلجابة يف مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدينة ك اإلدارية ك الذم . اؼبادة أف اؼبشرع زبلى عن التظلم الرئاسي ؟ 
ك مهما يكن من أمر فاف التعديبلت اؼبقًتحة قد استفادت من أحداث القوانُت اؼبقارنة ، دكف التعويض يف . نص 

 . خصوصية النظاـ القضائي اعبزائرم ك يسره 

كمن ىنا فاف التعديل اؼبقًتح هبدؼ إُف كضع آليات من شاهنا ضماف اؼبمارسة اغبسنة للحقوؽ    ك للطعوف 
  .111اإلدارية

 من نفس القانوف أف 830يفهم من مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية ك من خبلؿ ما جاءت بو اؼبادة 
اؼبشرع زبلى عن التظلم الرئاسي تبسيط لئلجراءات ك ذلك تفاديا لثقل اإلجراءات كالتباطؤ    يف تنفيذىا ك اليت ال 

تساىم البتة يف ربسُت صورة اػبدمة العمومية اؼبناطة بالعدالة ردبا أف من أىم أسباب زبلي اؼبشرع عن التظلم الرئاسي 
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طبقا لمبدأ – مثل قانون الضرائب و التسجٌل – لقد أبقى المشرع الجزائري على التظلم الرئاسً فً المنازعات التً تحكمها القوانٌن الخاصة .

 .الخاص ٌقٌد العام



ىي اؼبساكم اليت كانت تكتفو يف صعوبة توجيو ك كثرا ما كاف اؼبتقاضي ىبطي يف توجيو ىذا النوع من التظلمات 
 .فكثَت من رفض الدعاكل اإلدارية بسبب سوء التوجيو ك بتاِف ضياع العديد من اغبقوؽ بسبو 

 

 : أسباب الطابع االختياري للتظلم و توحيد آجال الطعن و المواعيد لرفع الدعوى - 3
كما سبقت اإلشارة إليو سابقا ، أصبح التظلم اإلدارم ذك طابع اختيارم غَت ملـز مع عدـ اؼبساس بالنصوص 
اإلجرائية اػباصة لبعض اؼبنازعات اإلدارية كمنازعات الضرائب ، كغَتىا كما كحد اؼبواعيد برفع الدعاكل القضائية 
أماـ كل من اعبهات القضائية ك باألخص ااكم اإلدارية ك ؾبلس الدكلة، ك بطبيعة اغباؿ كاف لزاما علينا البحث 

 .عن أسباب الطابع االختيارم للتظلم اإلدارم ك كذا توحيد اآلجاؿ ك اؼبواعيد اؼبقدرة 

إف من بُت أىم األسباب اليت جاءت هبذا الطابع االختيارم ك توحيد اؼبواعيد ك اآلجاؿ ىي رغبة اؼبشرع يف 
 قد استفاد من 09-08تسهيل ك تبسيط اإلجراءات ك كذا تسهيل اللجوء إُف القضاء ك كذا أف ىذا القانوف 

أحدث القوانُت اؼبقارنة كزبص بالذكر القانوف الفرنسي ، مع مراعاة خصوصو النظاـ القضائي اعبزائرم ك الذم كرس 
باإلضافة إُف .قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية طابع االزدكاجية القضائية، ك ىذا ما يدخل يف إطار إصبلح العدالة 

ضمانات أقرىا اؼبشرع يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية مثل سلطة القاضي يف أمر اإلدارة من أجل تنفيذ 
 األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا

 أشهر ك كذا تقليص اؼبشرع           من اؼبدة 04كفما ىبص توحيد اؼبواعيد بالنسبة للتظلم اإلدارم اؼبسبق بػ 
  ثبلثة أشهر يف اؼبادة 03بعدما كاف مقررا بػ  (02)الزمنية اليت وبد سكوت اإلدارم فيها رفضا للتظلم بػ شهرين 

ك كذا سبديد مواعيد رفع الطعن القضائي كذلك تفاديا من ضياع اغبقوؽ .  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعٍت 279
ك اليت كثَتا ما تتسبب اؼبواعيد ك الطابع أاللتزامي . جراء قصر اؼبواعيد ك منح فرصة للمتقاضي اللجوء إُف القضاء

 .للتظلم يف ضياع حقوؽ اؼبواطن 
ك عليو ماداـ أف التظلم االختيارم ىو ليس من التظلم العاـ ك عليو فاف الدعول . جراء زبلف ىذا اإلجراء 

 .اإلدارية تكوف مقبولة حىت يف آلة عدـ ككد التظلم اإلدارم 
 ك 830إال انو ذبدر اإلشارة انو يف حالة اختيار اؼبتقاضي إلجراء التظلم فانو يكوف ملزما باؼبواعيد اؼبقررة يف اؼبادة 

 . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية829اؼبادة 
ك على ضوء ما سبق يبكن التميز بُت اؼبتظلم اإلدارم الوجويب ك التظلم اإلدارم االختيارم حبيث              

أف التظلم اإلجبارم ىو ذلك اإلجراء الذم يفرضو اؼبشرع على اؼبتضرر من القرار اإلدارم تقديبو إُف جهة اإلدارة قبل 
إقامة دعواه كإجراء جوىرم شكلي ينبغي سرعاتو ك يًتتب على عدـ رفع التظلم اإلدارم اغبكم برخص الدعول 

 .تشكبل 
أما التظلم االختيارم فهو الذم تركو اؼبشرع لصاحب الصفة ك اؼبصلحة حرية اللجوء إليو ك ذلك تقدير لغاية 

 .اللجوء قبل كلوج القضاء 



كيًتتب التظلم االختيارم يف حالة رفعو االلتزاـ باؼبواعيد اؼبقررة بو ، إال أف عدـ تقدًن التظلم االختيارم ال يرتب 
 .1عدـ قبوؿ الدعول اإلدارية 

 .شروط وإجراءات التظلم المسبق و آثاره : المطلب الثالث 
كسندرس يف ىذا اؼبطلب كل من الشركط الواجب توافرىا يف التظلم اإلدارم سواء كاف ذك طابع إلزامي أك اختيارم ك 

ك كذا التعرؼ . الذم يرفعو صاحب اؼبصلحة ك الصفة كإضافة إُف ميعاد تقديبو باعتبار ىذا األخَت من النظاـ العاـ 
على إجراءات رفع التظلم كفحصو من قبل اعبهة اإلدارية اؼبختصة ك أخَتا التطرؽ إُف اآلثار اؼبًتتبة عن تقدًن التظلم 

 : ك ىذا كفق ما يلي . اإلدارم اؼبسبق 
 شركط التظلم اإلدارم اؼبسبق : الفرع األكؿ 
 إجراءات تقدًن التظلم : الفرع الثاين 

 آثار التظلم اؼبسبق : الفرع الثالث 
 

 شروط التظلم اإلداري المسبق : الفرع األول 
َف وبدد اؼبشرع اعبزائرم شكبل معينا للتظلم اإلدارم ك عليو فانو للطاعن إفراغ طعنو يف أم شكل يراه مع 

 من قانوف اإلجراءات 918 ك اؼبادة 830 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبلغي، ك اؼبادة 282اغبرص ما تقتضيو اؼبادة 
 .اؼبدنية ك اإلدارية 

بيدا أف يف ما ىبص الشركط اليت هبب توافرىا يف التظلم اإلدارم فإف اؼبشرع َف ينص على شركط معينة  سبيل 
اغبصر ، إال أف ىناؾ بعض الشركط اليت هبب توافرىا فيو حىت يعتد بو ك ىي اليت تتوفر              يف التظلم 

 : االختيارم يف حالة ما إذا رأل اؼبتضرر جدكل من ذلك ك عليو تتمثل ىذه الشركط يف ما يلي 

 : أن يكون واضح الداللة و خاليا من أي غموض : أوال

فيجب أف يبُت يف التظلم على كبو كاضح ال لبس فيو، مطالب اؼبتظلم كاؼبطالبة بسحب القرار             أك 
إلغائو أك تعديلو ، فإذا جاء التظلم اإلدارم بصيغة عامة غَت مشتمل على اؼبطالب كال على أم إشارة إُف عيب أك 

 .انتقاد للقرار اؼبتظلم منو فبل يعترب التظلم صحيحا 
كعليو هبب أف يتضمن التظلم اإلدارم مطالب معينة يبكن أف تكوف ؿبل منازعة قضائية فيما         لو 

امتنعت اإلدارة عن إجابتها ، إضافة إُف ذلك هبب أف وبتوم التظلم اإلدارم كافة البيانات اؼبتعلقة بالطاعن كالقرار 
اإلدارم اؼبطعوف فيو من حيث صدكره ك ىذا ما ذىب إليو ؾبلس الدكلة ، الغرفة الثالثة  يف قضية بُت الشركة اؼبدعية 

 .ضد مفتشيو قمع الغش بوزارة التجارة 
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  .122 ص –القاهرة 



حيث استقر عليو الفقو كالقضاء أف التظلم هبب أف يكوف كاضحا يف معناه ، كمضمونا مبينا تاريخ القرار 
ك ىي البيانات اليت هبب على . اؼبتظلم فيو كرقمو ك اعبهة اليت أصدرتو ، ك الغرض الذم يراه اؼبتظلم من اإلدارة 

 .الطاعن توضيحها يف حالة اللجوء الحقا إُف دعول اإللغاء 
مادة اؽبيدرككينوف اليت  حيث أف التظلم الذم قدتو الشركة اؼبدعية يتعلق موضوعو بطلب ترخيص ؽبا بتسويق

: استزدهتا ، كاف التظلم الذم كجهتو الطاعنة إُف كزير التجارة َف يتضمن طلب إلغاء القرار اإلدارم اؼبؤرخ يف 
15/07/2006 . 

كعليو يتبُت من خبلؿ اؼبعطيات السابقة عدـ كجود ارتباط بُت التظلم اؼبسبق الذم تزعمو الشركة اؼبدعية 
  .1شكبل - الدعول–كدعول اإللغاء اغبالية فبا يتعُت عدـ قبوؿ الطعن 

إضافة إُف ذلك هبب أف تكوف كركده إُف اعبهة اإلدارية اؼبختصة يف شكل عريضة أك برسالة مضمونة الوصوؿ 
 : أك يف أم شكل آخر يسهل إثباتو، حيث يثور اػببلؼ حولو ك ىذا ما أكدتو الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى 

 احتجاجا ؼبدير الصحة 04/11/1985: حيث انو إذا كانت اؼبعينة يف ىذه القضية تعًتؼ أهنا أرسلت يف ))
لوالية كىراف بعبارات مشاهبة لشكواىا لدل ككيل اعبمهورية، بوىراف فاف االحتجاج السالف الذكر ال يشكل طعنا 

كانو كاف عليها تقدًن شكول إُف مدير اؼبستشفى تضمن صبلة ما تضمنو اؼببالغ اؼبالية لتعويض ..." إداريا تدرهبيا 
 ((112.الضرر البلحق هبا 

 :أن يوجو التظلم إلى الجهة المختصة : ثانيا

كنعٍت باعبهة اؼبختصة تلك اعبهة اليت سبلك سلطة فحص التظلم ك الرد سواء كاف التظلم كالئيا أك رئاسيا أك 
فقد أبدل القضاء بعض التساىل من جانبو يف . إُف عبنة ـبتصة ، إال انو نظرا للتشابك بُت أجهزة اإلدارة العامة

 113.تطبيق القاعدة السابقة 
فذىب ؾبلس الدكلة الفرنسي إُف قبوؿ التظلم كسب لتمديد ميعاد الطعن عندما تكوف اعبهة غَت ـبتصة 
اليت قدـ إليها التظلم تتبع اعبهة اؼبختصة إداريا كذلك بإحالة اعبهة اإلدارية غَت ـبتصة للتظلم إُف اعبهة اؼبختصة ك 

يبقى اؼبعيار يف حالة سبديد حىت يف حالة قياـ اعبهة اإلدارية غَت ـبتصة نظرا لوجود التزاـ قانوين هبربىا بإحالة 
 الصادر 131-88 من اؼبرسـو 23التظلمات الواردة إليها إُف اعبهة   اإلدارية اؼبختصة ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 .اؼبنظم للعبلقات اإلدارة ك اؼبواطن  1988 جويلية 04: بتاريخ 
كذلك بنصها كإذا قدـ ؼبصلحة أك ىيئة طلب ال يدخل يف اختصاصها فبإمكاهنا بقدر اؼبستطاع أف ربوؿ 

 ك ىذا ما أكدتو الغرفة 114الطلب اؼبذكور إُف اؼبصلحة أك اؽبيئة اؼبعينة مع إشعار الطالب بذلك يف الوقت ذاتو
 :  ما يلي 21/12/1985: ب ضد كزير الداخلية بتاريخ -اإلدارية حبيث قررت يف قضية ع
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حيث انو إذا كاف من الثابت حسب اؼببدأ اؼبعموؿ بو ، أف الطعن اإلدارم التدرهبي أك الوالئي يوجو ))
كجوبا للسلطة اؼبؤىلة للفصل فيو ، فانو مع ذلك من اؼبعقوؿ عندما بنصب الغلط على الوزير غَت اؼبختص أف تعمل 

 (.   (ىذه األخَتة على ربويل الطعن إُف السلطة اؼبختصة 
 : أن يكون التظلم منصبا على القرار اإلداري : ثالثا

حبيث هبب أف يكوف منصبا على قرار إدارم هنائي صدر فعبل اعبهة اإلدارية اؼبقدـ إليها التظلم ألنو بذلك قد 
تكوف تثبت معاؼبو لئلدارة بصورة سبكنها من إعادة النظر فيو بالسحب أك التعديل حسب مقتضيات األحواؿ ك على 

ضوء ما يرد يف التظلم اؼبقدـ إليها ك عليو يبكن القوؿ أف التظلم اإلدارم ينصب على قرار إدارم مستويف لكل 
شركطو كخصائصو حبيث يكوف قرارا إداريا صادر من سلطة ـبتصة ك أف ال يكوف ذلك القرار صادرا عن سلطة 

قضائية أك ضد عمل تشريعي صادر عن السلطة التشريعية ك أف ال يكوف للقرار اإلدارم ضمن أعماؿ السيادة ألهنا 
 .ال زبضع أصبل لرقابة القضاء ك أف خضعت فإهنا زبضع يف ؾباؿ القضاء الكامل 

 : أن يقدم التظلم اإلداري في المواعيد المقررة قانونا : رابعا

    أم انو هبب أف تقدـ التظلم اإلدارم يف اؼبيعاد القانوين لرفع دعول اإللغاء يف حالة رفعو تظلم إدارم طبقا للمادة 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية أم خبلؿ أربعة أشهر من تاريخ نشر القرار أك إعبلنو أك من تاريخ تبليغو  830

 .لصاحب الشأف
 : ميعاد تقديم التظلم اإلداري  . أ

يبدأ سرياف ميعاد التظلم اإلدارم من يـو تبليغ صاحب الشأف بنسخة من القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو إذا 
 .كاف فرديا أك من يـو النشر إذا كاف القرار اإلدارم تنظيما يف اعبرائد الرظبية أك يف كسائل النشر اددة قانونا 

كلقد كحد اؼبشرع اعبزائرم بُت ميعاد رفع التظلم ك ميعاد رفع دعول اإللغاء بأربعة اشعر كذلك الرتباط ميعاد 
 .التظلم اإلدارم بدعول اإللغاء 

كلقد أضاؼ القضاء طريقة أخرل ك ىي العلم اليقيٍت بالقرار كسبب آخر لبدء سرياف ميعاد التظلم اإلدارم 
ك كذا ميعاد الدعول القضائية ك لتحديد سرياف ميعاد الطعن اإلدارم أنبية بالغة كذلك الرتباطو ميعاد دعول 

 .القضائية كإضافة إُف اإلدارة اليت يتحدد سحب قراراهتا غَت اؼبشركعة بلحظة سرياف اؼبيعاد 
كيبدأ سرياف ميعاد الطعن عن طريق التبليغ ك النشر ك العلم اليقيٍت إضافة إُف سكوت اعبهة اإلدارية عن الرد 

كذبدر اإلشارة إُف أف اؼبشرع قد زبلى عن االخد بنظرية العلم اليقيٍت كدلك ,للتظلم اإلدارم اؼبسبق اؼبرفوع إليها 
ال وبتج بأجل الطعن اؼبنصوص " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية كاليت تنص على انو831دبوجب نص اؼبادة 

 ". إال ادا أشَت إليو يف تبليغ القرار اؼبطعوف فيو829عليو يف اؼبادة 
 : وسليو التبليغ و النشر  .1

 و 461 و278،279،280مكرر  169/2أشار اؼبشرع اعبزائرم إُف كسيليت التبليغ كالنشر صراحة يف اؼبواد 

 .من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  830 ك829 405 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية مث اؼبواد463



كيظهر جليا من النصوص القانونية اليت أشارت إُف ىاتو الوسيلتُت أف بدء سرياف اؼبيعاد ينطلق من تاريخ 
 .نشر القرار أك تبليغو 

كفيما ىبص كسيلة التبليغ فهي تعترب الطريقة اليت يعلم دبوجبها اؼبتقاضي بوجود قرار إدارم يعينو أك ىو 
 .الوسيلة اليت تنقل هبا اإلدارة القرار إُف علم الفرد 

كللتبليغ أحكاـ يف قضاء ؾبلس الدكلة اعبزائرم ك ذلك كاف لزاما علينا التعرؼ على كسيلة التبليغ مث التعرؼ 
 .على الوسيلة األخرل ك ىي النشر 

  : التبليغ .2

 اؼبتضمن العبلقات بُت اإلدارة ك اؼبواطن على إلزامية تبليغ 131-88من اؼبرسـو 54: نصت اؼبادة 
القرارات الفردية إُف اؼبعٍت باألمر ك أف القرار ال ينتج آثاره إال بعد التبليغ القانوين ك عليو قد يكوف التبليغ أما عن 

  . اٍف.... طريق برقية أك رسالة مضمونة الوصوؿ ، مراسلة أك بواسطة الشرطة ك الدرؾ الوطٍت 
ربسب كل اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على انو 405فنصت اؼبادة 

يعتد بأياـ العطل الداخلة ضمن ىده . كال وبسب يـو التبليغ أك التبليغ الرظبي كيـو انقضاء األجل,ىدا القانوف كاملة
أياـ األعياد الرظبية ك أياـ الراحة األسبوعية طبقا للنصوص ,تعترب أياـ عطلة دبفهـو ىدا القانوف.اآلجاؿ عند حساهبا

 "يبدد األجل إُف أكؿ يـو  عمل مواِف,ادا كاف اليـو األخَت من األجل يـو عمل كليا أك جزئيا.اعبارم هبا العمل
ككما ذبدر اإلشارة إُف انو يف حالة رفض الشخص اؼبعٍت بالقرار التوقيع على حضر التبليغ فانو ال يؤثر يف 

صحة التبليغ حبيث أف سرياف ميعاد الطعن اإلدارم ك الطعن القضائي تبقى سارية فيو بالرغم من رفض اؼببلغ لو 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية باف ميعاد الطعن أماـ اكمة اإلدارية 829: كقد جاءت اؼبادة . التوقيع على اضر 

كفبا بعٍت حصوؿ الشخص ... " بأربعة أشهر يسرل من تاريخ التبليغ الشخص بنسخة من القرار اإلدارم الفردم 
 .1اؼبعٍت بنسخة من القرار اإلدارم ك ليس االكتفاء باإلعبلـ بيانات القرار كتفويت أجاؿ الطعن عليو 

 : وسيلة النشر  .3

كىو اإلجراء الذم يعتمد بو لبدء سرياف ميعاد الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية التنظيمية بصفة أساسية ك 
لكي وبقق النشر اؽبدؼ اؼبرجو منو البد أف يكوف شامبل لعناصر القرار اإلدارم كمضمونو بطريقة كاضحة كيتم النشر 

عن طريق اعبرائد الرظبية أك النشرات التابعة للجهة اإلدارية اؼبعينة أك النشر يف مصلحة النشرات أك اللوحات 
اؼبخصصة للنشر يف مقر البلدية أك الوالية أك اإلدارة كرغم أف كسيلة النشر زبص القرارات اإلدارية التنظيمية على كجو 

 76-91 اػبصوص إال أف بعض القرارات الفردية أك جب القانوف بنشرىا فمثاؿ ذلك اكجب اؼبرسـو التنفيذم رقم
 ادد لكيفية زبضَت شهادة التعمَت كرخصة التجزئة كشهادة التقييم كرخصة البناء ك شهادة 25/05/1991اؼبؤرخ يف 
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 الجرٌدة – 2008 جانفً 06:  ، و أضافت اللجنة كلمة نسخة من القرار ، وذلك فً الجلسة العلنٌة المنعقدة بتارٌخ 829لقد تم تعدٌل صٌاغة المادة  .

  ( 2008 جانفً 28) الدورة األولى 47الرسمٌة للمناقشات رقم 



 أشهر ليطلع عليها األفراد كيقع عبئ إثبات 06اؼبطابقة كرخصة اؽبدـ نشر مثل ىذه القرارات بالتعليق دبقر البلدية 
 .النشر على عاتق اإلدارة اؼبعينة اؼبصدرة للقرار 

 : ميعاد التظلم في حالة الرد الضمني لإلدارة  .4

أشهر، عن الرد على  03من قانوف اإلجراءات اؼبدنية أف سكوت السلطة اإلدارية مدة تزيد عن  279: نصت اؼبادة 
طلب الطعن التدرجي أك الوالئي يعد دبثابة رفض لو ك إذا كانت السلطة اإلدارية ىيئة تداكلية فبل يبدأ ميعاد الثبلثة 

 .أشهر يف السرياف إال من تاريخ قفل أكؿ دكرة قانونية على إيداع الطلب 
 مكرر من قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف فقرهتا الرابعة قبل إلغاءىا دبوجب قانوف 169: إضافة إُف نص اؼبادة 

 . اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات اؼبدنية 90-23
كعليو حددت اؼبادتُت أعبله اجل انتظار اؼبتظلم بثبلثة أشهر كبانقضاء ىذه اؼبدة يبكن للمتظلم رفع دعواه 

  . القضائية 
أما بالنسبة لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فاف أجل الرد اؼبنوح لئلدارة من أجل الرد على التظلم اؼبرفوع 

يف فقرهتا الثانية ك اليت نصت على أف سكوت اعبهة اإلدارية اؼبتظلم أمامها عن الرد  830/2إليها تناكلتو اؼبادة 
خبلؿ شهرين يعد دبثابة قرار بالرفض كيبدأ ىذا األجل من تاريخ رفع التظلم إليها من قبل اؼبتضرر، كمن مث قلص 
اؼبشرع اعبزائرم من مدة سكوت اإلدارية عن التظلمات اليت ترفع إليها بعدىا كانت ثبلثة اشهر كجعلها شهرين 

كعليو ففي حالة اختيار اؼبتظلم رفع تظلمو إُف اإلدارة انتظار أجل شهرين من يـو تبليغ التظلم لئلدارة كعليو يبكنو 
رفع دعواه أماـ القضاء بعد إنقضاء أجل الشهرين باإلضافة إُف أجل شهرين أخرين أم أف اؼبدة اددة لرفع الدعول 

 .أشهر -04القضائية ىي 
أما يف حالة الرد الصريح لئلدارة اتج لديها وبق للمتضرر أف يرفع دعواه القضائية اإلدارية أماـ القضاء 

 .اؼبختص يف ظرؼ الشهرين التاليُت تسرم من تاريخ تبليغ القرار الرفض الصريح 
 : سريان الميعاد وفق العلم اليقيني بالقرار اإلداري  .5

إُف جانب شرطي التبليغ ك النشر أخذ ؾبلس الدكلة كذلك بنظرية العلم اليقيٍت كمنطلق غبساب ميعاد 
حيث اخذ  1922مام  08: الطعن ك تعد ىذه النظرية من إنشاء ؾبلس الدكلة الفرنسي دبوجب قراره الصادر يف 

 .بعُت االعتبار تاريخ اؼبيعاد من تاريخ العلم اليقيٍت بالقرار إال انو زبلى عنها حاليا 
 .كبالرجوع إُف ؾبلس الدكلة اعبزائرم قبد انو َف يعتمد هنجا كاحدا إزاء ىذه النظرية 

فكاف ؾبلس الدكلة يستبعد ىذه النظرية يف كثَت من اغباالت مستندا إُف فكرة عدـ التأكد بصفة رظبية من 
 .علم اؼبدعي يف الطعن بالقرار موضوع القرار 

ضد مقرر ازبذه كاِف  (أ.س)حبيث جاء احد قراراتو الصادرة يف ؾباؿ الطعن بالبطبلف موضوع من السيد ))
َف يعلم هبا إال عندما  10/11/1975:  ، أبطل دبقتضاه مقرر منح شقة يف 07/10/1985كالية عُت سبوشنت يف 



رفض صندكؽ مسَت قابضات ديواف الًتقية ك التسيَت العقارم استبلـ مقابل إهبارم  كقد رفع الواِف فيو بعدـ قبوؿ 
  .1985الطعن لسقوط اغبق فيو لعلم الطاعن بالقرار منذ أكتوبر 

حيث أف الطعن قانوين ك مقبوؿ إذ ال يبكن العمل بنظرية العلم اليقيٍت إال عند التأكد بصفة رظبية من علم 
  ((.1الطاعن بالقرار بغَت التبليغ القانوين 

حيث أف قياـ القابض استبلـ اإلهبار بإبطاؿ مقرر اؼبنح اؼبطعوف فيو ال يعد تبليغا كال حىت دليبل رظبيا على 
أف الطاعن قد علم بوجود القرار اؼبطعوف فيو إال أننا قبد رأيا جمللس الدكلة اعبزائرم كالذم اخذ ىذه اؼبرة بنظرية العلم 

: اليقيٍت حبيث عادت الغرفة الثانية جمللس الدكلة لتؤكد ىذه النظرية ك ذلك دبوجب قرارىا الصادر بتاريخ 
 .ك الذم قضى  18/02/2002

يتضح فبا سبق ذكره ، انو ال ينكر كاف اؼبستأنفُت كانوا يعلموف علما يقينا ينزع ملكتيهم اؼبتبعة حوؽبا " حيث انو
 إضافة إال ذلك  جاءت يف قرار الغرفة األكُف يف إحدل قراراهتا حيث انو يف اؼبواد اإلدارية ك يف 2 "1986خبلؿ 

 .   3غياب التبليغ فاف القاضي اإلدارم بأخذ بنظرية العلم اليقيٍت ك لو أف يثَتىا من تلقاء نفسو 
كمن خبلؿ ما سبق نبلحظ أف ؾبلس الدكلة قد أكد على نظرية العلم اليقيٍت بالقرار بعدما كاف ال يأخذ هبا 

كلكن ,ك اليت اعتربىا ؾبلس الدكلة من النظاـ العاـ ك اليت يثَتىا القاضي الفاصل يف اؼبواد اإلدارية من تلقاء نفسو 
 اؼبشرع اعبزائرم زبلى عنها فيما بعد مؤكدا على قاعدة النشر كالتبليغ باعتبارنبا القاعدة العامة

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  قد ألغى األخذ 831حبيث أف النص القانوين الذم جاءت بو اؼبادة 
السابقة الذكر فرضت لسرياف مواعيد الطعن اؼبنصوص عليها  831دبجاؿ تطبيق ىذه النظرية على أساس أف اؼبادة 

إال إذا أشَت إليو يف  829ال وبتج بأجل الطعن اؼبنصوص عليو يف اؼبادة " من نفس القانوف فجاء فيها 829يف اؼبادة 
 ."تبليغ القرار اؼبطعوف فيو

كىذا معناه أف سرياف مواعيد الطعن َف تعد تطلب العلم هبا بل تشًتط تبلغيها ك التنويو يف التبليغ باألجل 
 .اؼبمنوح للمبلغ لو الطعن فيها باإللغاء 

 : احتساب ميعاد الطعن أمام مجلس الدولة  . ب

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية باف اآلجاؿ ربسب كاملة فإذا صادؼ  417 ك 405تنص اؼبادة 
 .آخر يـو عطلة امتد إُف أكؿ يـو عمل يليو 

كتعترب أياـ العطلة ؼبفهـو ىذا القانوف أياـ األعياد الرظبية ك أياـ الراحة األسبوعية طبقا للنصوص اعبارم 
العمل هبا كقد سبق للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أف حددت ىذا اؼبفهـو للميعاد الكامل يف احد قراراهتا معتربة انو 

اؼبيعاد الذم ال وبسب فيو اليـو األكؿ للتبليغ كعدـ احتساب اليـو األخَت من اؼبيعاد كلقد استقر مفهـو اؼبيعاد 
بالنظاـ العاـ فلقد أشارت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى ككذا ؾبلس الدكلة حاليا على اعتبار شرط اؼبيعاد من النظاـ 

                                                           
1

  غٌر منشور – 20/05/1989قرار - 136فهرس – 60060 ملف – الغرفة اإلدارٌة –المجلس األعلى  .
2

  غٌر منشور – ، ورثة صفاح إبراهٌم ضد والً والٌة البوٌرة 18/04/2002 بتارٌخ – 004595 ملف رقم –الغرفة الثانٌة .مجلس الدولة  .
3

 (قرار غٌر منشور) قضٌة بن مغنٌة ضد منطقة المحامٌن لناحٌة المدٌة 09/04/2001: بتارٌخ – 002438مجلس الدولة ، الغرفة اإلدارٌة ، ملف رقم  .



العاـ كبذلك أشارت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى بأنو حبسب الوجو اؼبثار تلقائيا كبدكف حاجة لفحص العريضة 
حيث أف قبوؿ الطالب اؼبوجو للغرفة اإلدارية باجمللس القضائي بقسنطينة على ضوء اجل الطعن القضائي ىو مسالة 

 .1متعلقة بالتضاـ العاـ كمن كاجب اجمللس األعلى على أثارهتا تلقائيا 
كقضى ؾبلس الدكلة يف احد قراراتو حيث انو من اؼبؤكد أف شرط اؼبيعاد يف دعول اإللغاء من النظاـ العاـ كال 
يبكن يف حاؿ من األحواؿ ـبالفتو، الف ـبالفتو يؤدم إُف البطبلف للحكم  كما انو يبكن للقاضي اؼبختص بالدعول 

 2أثارتو من تلقاء نفسو  
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية فاف مدة الطعن ىي  280 . 278-279 -275 و 274كعليو استنادا إُف اؼبواد 

شهرين أماـ ؾبلس الدكلة تسرل من يـو تبليغ القرار الكلي أك اعبزئي للتظلم اإلدارم اؼبسبق كربسب ىذه اؼبدة كفقا 
 .للشهور 

حبيث أف يـو التبليغ ك النشر غَت معنيُت لنقطة انطبلؽ اؼبيعاد بل يبتد سرياف اؼبيعاد من اليـو اؼبواِف للتبليغ ك 
 .النشر كاف أخر يـو يصادؼ يـو عطلة فانو يبتد إُف أكؿ يـو عمل يليو 

باإلضافة إُف ذلك فاف أخر يـو للتبليغ كالنشر ال يشكبلف نقطة هناية اؼبيعاد كذبدر اإلشارة إُف أف طريقة 
حساب اؼبيعاد النسبة للتظلم اإلدارم اؼبسبق ىي نفسها اؼبطبقة على ميعاد دعول اإللغاء، كعليو يف حالة سكوت 

اإلدارة ؼبدة ثبلثة أشهر تنطلق ميعاد رفع دعول اإللغاء بشهرين من يـو اؼبواِف للرد الضمٍت لئلدارة على التظلم 
 .اإلدارم اؼبسبق 

 : حساب الميعاد أمام المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة  . ت

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية على أنو ربسب كل اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف ىذا  405نصت اؼبادة 
 .القانوف كاملة كال وبسب يـو التبليغ أك التبليغ الرظبي كيـو انقضاء األجل 

يعتد بأياـ العطل الداخلة ضمن ىذه اآلجاؿ عند حساهبا تعترب أياـ العطل دبفهـو ىذا القانوف أياـ األعياد 
الرظبية كأياـ الراحة األسبوعية طبقا للنصوص اعبارم العمل هبا كإذا كاف اليـو األخَت من األجل ليس يـو عمل كليا 
أك جزئيا يبدد األجل إُف أكؿ يـو مواِف كعليو جاءت ىذه اؼبدة أكثر كضوحا من سابقتها كربسب اؼبواعيد بالشهور 
طبقا ؼبا جاء يف ىذا القانوف كعليو يرفع الطعن اإلدارم من قبل اؼبتضرر يف غضوف أربعة أشهر يف حالة اختياره ذلك 

 . من نفس القانوف 907-901  ك801-800حسب اختصاص اعبهة اإلدارية القضائية، اليت جاءت هبا اؼبواد 
كذبدر اإلشارة ىنا إُف أف األجل يف حالة الرد الضمٍت كفق قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يبقى قليل األنبية 
بعد ما غَت اؼبشرع من الطابع اإللزامي للتظلم اإلدارم كجعلو اختياريا كعليو يبكن للمتضرر اللجوء مباشرة للقضاء 

 .أشهر  04مع احًتاـ اؼبواعيد اؼبقرة لرفع دعواه ك ىي 
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كنستخلص فبا سبق بيانو أف اػبصومة اإلدارية تتميز دبرحلتُت من اؼبواعيد حبيث نبلحظ أجاؿ اؼبرحلة اإلدارية 
كيقصد هبا مرحلة التظلم اإلدارم ك الرد عليو من قبل اإلدارة سواء كاف صروبا أك ضمنيا كميعاد اؼبرحلة القضائية كىو 

 .ميعاد رفع الدعول القضائية اإلدارية كما يبلحظ باف العبلقة مرتبطة ك متواصلة بُت ىذه اؼبواعيد 

 

 : إجراءات تقديم التظلم اإلداري : الفرع الثاني 
رغم أف إجراءات التظلم اإلدارم تتعلق بالتظلم الو جويب إال أف الطاعن يف حالة عبوئو إُف التظلم االختيارم 

 : فانو ال بد عليو من إتباع بعض اإلجراءات ك اليت نوردىا كفق النقاط التالية 
تقدًن التظلم إُف اعبهة اإلدارية اليت تعلوا اعبهة اؼبصدرة للقرار أك إُف اعبهة اؼبصدرة للقرار يف حالة عدـ 

 : كجود جهة رئاسية ؽبا كهبب أف يشمل التظلم على بعض البيانات التالية

 .اسم اؼبتظلم ككظيفتو كعنوانو كتاريخ صدكر القرار اؼبطعوف فيو كتاريخ نشره أك تاريخ تبليغو إُف اؼبتظلم -

موضوع القرار اؼبتظلم منو كاألسباب اليت بٍت عليها التظلم اإلدارم مع إرفاقو باؼبستندات اليت يرل اؼبتظلم تقديبها  -
. 

اإلشارة يف التظلم إُف الطلبات اؼبطركحة كاألسباب القانونية اليت بٍت عليها التظلم اإلدارم كبعد تقدًن التظلم تقـو  -
اعبهة اإلدارية بتلقي التظلمات ك قيدىا يف سجل خاص برقم تسليمها يبُت فيو تاريخ تقديبها كيسلم إُف اؼبتظلم 
إيصاؿ مبينا يف رقم التظلم اؼبوضوع إليها كتاريخ تقديبو كعلى اعبهة اإلدارية اؼبختصة أف تبدل رأيها يف التظلم يف 

اؼبيعاد اؼبقرر كذلك إما اإلجابة صراحة كموافقتها لطلبات اؼبتظلم كمن ىنا تكوف اإلدارة قد ازبذت مسلك اهبايب ككذا 
إهناء النزاع يف مرحلتو اإلدارية  أك أف ذبيب بالرفض صراحة على طلبات اؼبتظلم كيكوف ىنا حق ىذا األخَت رفع 

 .دعواه إُف القضاء كفق اؼبيعاد القانوين كالذم يبدأ سريانو من يـو الرد الصريح لئلدارة 

يف حالة سكوف اإلدارة عن الرد فاف نص قانوف اإلجراءات اؼبدينة كاإلدارية اعتربه قرارا ضمنيا بالرفض كذلك بعد  -
 .اددة للرد 02انقضاء مهلة شهرين 

 .كعليو يبكن للمتظلم أف يرفع دعواه بعد انتهاء ىذه اؼبدة كاليت تعٍت قرارا ضمنيا بالرفض  -

كبعد رفع التظلم يف ميعاده القانوين كانقضاء اؼبهلة اؼبقررة فبل هبوز للمتظلم تقدًن طلبات أخرل إضافية كال تقدًن  -
 .أسباب قانونية جديدة، حبيث يتحدد التظلم يف حدكد الطلبات الواردة فيو كاليت بٍت عليها

    تبُت أف للتظلم اإلدارم دكرا ىاما يف اؼبرحلة اإلدارية بشرط تقديبو يف ميعاده القانوين كذلك بالنسبة للتظلم حىت 
يتحصل على جواب اهبايب من طرؼ اإلدارة كبالتاِف إهناء اؼبسألة اؼبتنازع عليها يف مرحلتها األكُف، أك اللجوء إُف 

 .القضاء، اإلدارم اؼبختص يف حالة الرد السليب لئلدارة أك الرد الضمٍت يف حالة سكوت اعبهة اإلدارية اؼبختصة 

 
 

 



 :أوال إثبات التظلم
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على ما يلي يثبت إيداع التظلم أماـ اعبهة اإلدارية  830 نصت الفقرة الرابعة من اؼبادة 

بكل الوسائل اؼبكتوبة كيرفق مع العريضة األصلية ك القاعدة العامة يف إثبات تقدًن التظلم اإلجبارم إُف جهة اإلدارية 
كيكوف إثبات التظلم اإلدارم بكل الوسائل " البينة على من ادعى"يقع على عاتق اؼبدعي اؼبتظلم كفقا للمبدأ السائد 

اؼبكتوبة كذلك إما عن طريق كصل اإليداع اؼبقيد يف سجبلت اإلدارة، كيندرج يف الوسائل اؼبكتوبة قرار الرفض ككصل 
إرساؿ التظلم بالربيد اؼبوصل عليو أك نسخة من التظلم مؤشر عليها باالستبلـ التاريخ من جهة اإلدارية اؼبرفوع إليها 
كذبدر اإلشارة إُف أف النزاع الذم يربط الدعول اإلدارية دعول اإللغاء ىو القرار األصلي لئلدارة كليس القرار الذم 

يصدر بعد التظلم القرار السابق كذلك ألف اؼبشرع اعبزائرم اقتضي بالقرار األصلي لربط النزاع أماـ القضاء حبيث أف 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بأنو هبب 819التظلم اإلدارم ذك طابع اختيارم كطبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

أف يرفق بالعريضة القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو كىو أمر إجبارم يف دعول اإللغاء ك إف زبلف ىذا الشرط فإف القاضي 
 .الفاصل يف الدعول اإلدارية يرفض الدعول شكبل  إلنعداـ ىذا الشرط األخَت

 : اآلثار المرتبة على تقديم التظلم اإلداري: الفرع الثالث
يًتتب على تقدًن التظلم اإلدارم اؼبسبق آثار قانونية  ىامة حبيث كونو وبرؾ الرقابة اإلدارية الرئاسية أك 

الوالئية إضافة إُف كونو يكوف ما ينصب على قرار إدارم كذلك فإف للتظلم اإلدارم أثر على القرار اؼبطعوف فيو ككما 
هبب الذكر انو يف حالة عدـ استجابة اإلدارة لطلبات اؼبتظلم فانو بذلك يكوف لو اغبق اللجوء إُف القضاء اؼبختص 

إقليميا كنوعيا كذلك من خبلؿ موضوع التظلم اإلدارم حبيث وبدد التظلم اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة ككذا دكر 
القاضي الفاصل  يف اؼبواد اإلدارية على أساس أف ىذا األخَت يكوف مقيد بالطلبات اؼبدرجة يف التظلم اإلدارم كىذا 
األخَت أشار على سبديد ميعاد الطعن القضائي أك رفع دعول اإلدارية من خبلؿ ما سبق سنعاًف آثار التظلم اإلدارم 

 :كفق النقاط التالية
 :تحريك الرقابة اإلدارية: أوال

إف تقدًن التظلم اإلدارم إُف السلطة اإلدارية اؼبختصة، إمبا ىو أداة فعالة كضعها اؼبشرع لدل األفراد فالتظلم 
يقـو بتحريك الرقابة اإلدارية الرئاسية كاؼبتمثلة يف ربريك رقابة الرئيس اإلدارم على اعبهة اإلدارية اؼبرؤكسة اؼبصدرة 

أك ربريك الرقابة . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاليت تنص على أكلوية التظلم الرئاسي 275طبقا لنص اؼبادة . للقرار
كالذم يوجو إُف اعبهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار فإف َف تكن ؽبا جهة رئاسية . اإلدارية الذاتية كاؼبتمثلة يف الطعن الوالئي

 . من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية830 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاؼبادة 275طبقا للمادة 
 : عدم وقف تنفيذ القرار اإلداري: ثانيا

تعترب القرارات اإلدارية الصادرة عن اعبهة اإلدارية اؼبختصة قابلة للتنفيذ التلقائي كعليو تتميز القرارات اإلدارية 
 .دببدأ ثابت كىو مبدأ األسبقية كعليو للقرارات اإلدارية طابع تنفيذم تلقائي



كعليو ينتج . كبأف اإلدارة سبلك سلطة التعديل كالسحب كاإللغاء إذا َف تنشأ قرارهتا حقوقا مكتسبة لدل الغَت
على ىذا اؼببدأ السالف ذكره أف التظلم اإلدارم ليس لو أثرموقف للقرارات اإلدارية موضوع التظلم، إال أف اؼبشرع 

 . اعبزائرم منح للقاضي اإلدارم صبلحية كقف تنفيذ القرارات اإلدارية طاؼبا ىذه األخَتة مست بالنظاـ العاـ
 :تحديد القضاء المختص : ثالثا

سبتد آثار التظلم اإلدارم إُف ربديد اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة كذلك حسب االختصاص اإلقليمي 
الذم يكوف يف ؿبتول التظلم اإلدارم حبيث يوضح ىذا األخَت يف طلباتو عناصر اػببلؼ إضافة إُف طلبات حبيث قد 

 .تكوف إلغاء أك تعويض أك كلهما معا كمنو ربديد ؾباؿ النطاؽ النزاع اإلدارم 
حبيث أف كل من دعوة اإللغاء كدعوة التعويض زبضعاف لنظامُت قانونُت ـبتلفُت كمنو ربديد دكر سلطات 

القاضي يف الدعول اإلدارية اؼبرفوعة إليو كذلك حسب نوع الدعول القضائية كذلك من خبلؿ ؿبتول كطلبات التظلم 
اإلدارم كمنو فإف الطلبات اؼبدكنة يف التظلم اإلدارم تكوف نفسها الطلبات اليت تكوف يف الدعول اإلدارية كال يبكن 
إضافة الطلبات أماـ القاضي اإلدارم يف حالة عدـ إضافتها يف تظلمو اإلدارم السابق أك أهنا طلبات جديدة كعليو 

فلتظلم اإلدارم اثر اهبايب يف ربديد االختصاص القضائي سواء كاف إقليميا على اعتبار أف اإلدارة يف ىذه اغبالة 
 .، أك نوعي من اختصاص ؾبلس الدكلة أك ااكم اإلدارية 1 مدعى عليها

 
 :رفض التظلم اإلداري أمام جهة إدارية غير مختصة: رابعا

إُف اعبهة اإلدارية اؼبختصة كيظهر ذلك أكثر يف  2كثَتا ما هتدر اغبقوؽ بسبب سوء توجيو التظلم اإلدارم 
توجيو التظلمات الرئاسية أك الغلط يف رفع نوع التظلم كاف يرفع الطاعن التظلم الوالئي بدؿ رفع تظلم رئاسي يؤدم 

باؼبتظلم بالوقوع يف سوء تقدير اعبهة اؼبختصة كبالتاِف عدـ قبوؿ تظلمو اإلدارم، كلقد قضت الغرفة اإلدارية باكمة 
 )حيث تدخل الوزير الداخلية يف اؼبوافقة طالبا رفض الطعن ))العليا بذلك يف أحد قراراهتا حبيث نصت على ما يلي 

 .لعدـ تقدًن الطعن اإلدارم الرئاسي ضد قرار الواِف إُف السلطة اليت تعلوه مباشرة (أم الدعول القضائية
حيث أف ىذا الدفع مؤسس كفعبل يتخلص من التحقيق أف اؼبدعُت كجهوا طعنا كالئيا عوض طعن رئاسي 

  .((1 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 275إُف اعبهة اإلدارية الرئاسية كاؼبتمثلة يف كزير الداخلية حسبما تقتضيو اؼبادة 
إال أف ىذا األثر السليب للتظلم اإلدارم غَت مطلق حبيث تبنت الغرفة اإلدارية باكمة العليا استثناءن حبيث 

حيث أف اؼبستأنفة تعيب بأف اؼبدعية اؼبستأنفة عليها يف قضية اغباؿ كجهت طعنا تدرهبيا إُف السيد كزير " قضت 
العمل بدؿ كزير الداخلية بعد التحويل للمشركع الذم مت كأصبح على مستول كالية باتنة فإف ىذا غَت مؤسس ألف 

 ضمن األمر اؼبتضمن الصفقات العمومية كأنو لو كجو كزير العمل فاإلجراء صحيح، 152الطعن كجو طبقا للمادة 
                                                           

  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية804 طبقا للمادة –يتحدد االختصاص اإلقليمي للمحكمة اإلدارية طبقا ؼبوطن اؼبدعى عليو  1
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كما استقر عليو اجتهاد اكمة العليا أف السَت اغبسن لؤلعماؿ اإلدارية تقتضي من كزير العمل ربويل الطعن اإلدارم 
إُف كزير الداخلية كماداـ َف يتم ىذا فبل يؤثر على سبلمة الطعن اإلدارم ىنا كبالتاِف الطعن التدرهبي يف ىذه القضية 

. اؼبتعلق بالتظلم العبلقة بُت اإلدارة كاؼبواطن يف مادتو 88-131كىذا ما نص عليو اؼبشرع يف اؼبرسـو  . 2صحيح 
كاليت نصت على انو إذا قاـ ؼبصلحة أك ىيئة طلب ال يدخل يف اختصاصها فإمكاهنا قدر اؼبستطاع أف ربوؿ الطلب 

 .اؼبذكور إُف اؼبصلحة أك اؽبيئة مع إشعار الطالب بذلك الوقت ذاتو 
 : ميعاد التظلم اإلداري يمدد للطعن القضائي: خامسا

عمبل بقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم كحد أجاؿ الطعن القضائي بُت اكمة اإلدارية كؾبلس 
 أشهر إضافة إُف كونو 04كالذم جعل ميعاد التظلم اإلدارم  830 كاؼبادة 829الدكلة كذالك إستنادا للمادة 

 .اختياريا
 بقرار إدارم مركزم فاالختصاص ىنا يكوف جمللس 10/02/2010كعليو فلنفرض أف شخصا ما بلغ بتاريخ 

الدكلة كعليو يبكن للمتضرر الطعن مباشرة أماـ ؾبلس الدكؿ خبلؿ أربعة أشهر كيكوف أخر اجل يـو يف 
11/07/2010. 

فلنفرض أف ىذا اؼبتظلم قد اختار رفع تظلم إدارم ككاف إُف اعبهة اإلدارية  اؼبصدرة للقرار يف 
 أشهر لرفع التظلم اإلدارم إذ اقتضى من حساب 04 معٌت ذلك انو رفع خبلؿ اؼبيعاد اؼبقرر كىو 10/06/2010

 .اؼبدة اؼبذكورة نبا الشهرين اؼبختصُت للرد على التظلم كالشهرين لرفع الدعول القضائية
كعليو يعترب التظلم اإلدارم اؼبسبق حالة من حاالت سبديد اؼبيعاد كمنو فإف التظلم اإلدارم االختيارم ال 

يشكل إجراء جوىريا كال ترفض الدعول اإلدارية يف حالة عدـ رفعو، إال انو إذا اختار اؼبدعي إجراء التظلم اإلدارم 
 .فبل بد لو من احًتاـ اؼبواعيد اؼبقررة لذلك 

كعلى خبلؼ التظلم اإلدارم اإلجبارم كالذم يعد شرطا من شركط الشكلية لدعول اإللغاء ففي حالو 
 .زبلفو يكوف مصَت الدعول اإلدارية الرفض شكبل
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.  الصلح في المنازعات اإلدارية:الفصل الثاني 

   

سبر اؼبنازعة اإلدارية قبل البث فيها بعدة إجراءات قانونية أكجب اؼبشرع على القاضي ضركرة احًتامها نظرا  
دبحاكلة الصلح بُت األطراؼ اؼبتخاصمة كالذم جاء  لتعلق النزاع بالشيء العاـ، كمن بُت ىذه اإلجراءات ما يسمى  ن

 اؼبؤرخ يف – 23 / 90 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كنتيجة لتعديلو بالقانوف رقم 3 مكرر169النص عليو يف اؼبادة 
  1990/أكت /18

إال أف اؼبشرع اعبزائرم ألغى قانوف اإلجراءات اؼبدنية السالف الذكر أعبله كذلك دبوجب قانوف اإلجراءات 
 منو، إال أف اؼبشرع تبٍت 1064 عن طريق نص اؼبادة 2008 فيفرم 25 اؼبؤرخ يف 09 – 08اؼبدنية كاإلدارية رقم 

مواد كاملة على خبلؼ قانوف  (05)مرة أخرل إجراء عملية الصلح يف النزاعات اإلدارية كقد نظمو يف طبسة 
كعليو فلدراسة ىذا اإلجراء كاف لزاما علينا اإلحاطة - 3 مكرر169اإلجراءات اؼبدنية كالذم تضمنو يف مادة كحَتة 

: هبذا اؼبفهـو من خبلؿ مبحثُت اثنُت

. مفهوم الصلح: المبحث األول

 .التطور القانوني للصلح في المادة اإلدارية: المبحث الثاني

. مفهوم الصلح: المبحث األول
 

يكتسي إجراء الصلح أنبية بالغة يف القانوف اعبزائرم بصفة عامة كيف قانوف اؼبنازعات اإلدارية بصفة خاصة 
كذلك تبعا لقواعده كإجراءاتو اػباصة كأىدافو اؼبميزة كاليت هتدؼ إُف حل النزاعات اإلدارية بطريقة كدية 

   كقد استحدث اؼبشرع اعبزائرم إجراء الصلح يف النزاعات اإلدارية دبوجب تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
 كبالتحديد يف 1990 أكت 18 اؼبؤرخ يف23 – 90 بالقانوف رقم 1966 يونيو 08 اؼبؤرخ يف 154 – 66رقم 

  3 مكرر169اؼبادة 



 – 972 – 971 – 970ككرّس اؼبشرع إجراء الصلح يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية دبوجب اؼبواد 
 اؼبعّدؿ كاؼبتمم 154 – 66 من نفس القانوف كالذم ألغى ىذا األخَت قانوف اإلجراءات اؼبدنية رقم 974 – 973

.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية1064دبوجب نص اؼبادة 

كعليو كاف لزامان علينا ربديد معٌت الصلح ككذا التطرؽ إُف سبيزه عّما بعض يشاهبو ببعض اإلجراءات كاليت قد زبتلط 
كمفهـو الصلح كاؼبربرات العملية لتبٍت ىذا اإلجراء كباإلضافة إُف تطبيقاتو يف القوانُت اػباصة ككذا ربديد ؾباؿ الصلح 

. كتكمن دراسة ىذه اؼبفاىيم كفق اؼبطالب اآلتية. ضمن الدعاكل اإلدارية

تعريف الصلح وتميزه عّما يشابهو من إجراءات  : المطلب أول 

 تطبيقات الصلح في القوانين الخاصة :المطلب الثاني 

 .الصلح والدعاوى اإلدارية: المطلب الثالث 

. تعريف الصلح وتميزه عما يشابهو من إجراءات: المطلب األول

 .كالقضاء الفقو كالتشريع نظرا غبداثة كأنبية الصلح يف التشريع عبزائرم يستوجب منا التطرؽ ؼبعناه يف كل من

 من خبلؿ اإلهبابيات اؼبتوخاة منو ق   ككذا معرفة اؼبربرات العملية إلجراء عملية الصلح كاألنبية العملية الناجزة عن
. كاألىداؼ اؼبرجوة يف تسَت العدالة الناجزة

.    إضافة إُف سبيز الصلح عما ىبتلط بو من إجراءات كذلك من أجل الوقوؼ على الصلح بصفة كاضحة كجلية

 .تعريف الصلح: الفرع األول

الصلح لغة / أوالً 

 الصلح بضم الصاد كسكوف البلـ اسم من اؼبصاغبة، خبلؼ اؼبخاصمة كمعناه السلم، :التعريف اللغوي للصلح
 115كأصلح الشيء بعد فساده، أقامو، كقيل الصلح لغة ىو قطع النزاع كيعٌت السلم كصفاء اؼبعاملة
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. 45 ص 1981 دار بٌروت للطباعة والنشر – الجزء الثانً –لسان العرب -  



: االصلح اصطالح/ ثانياً 

 يعرؼ البعض الصلح بأنو اإلجراء لتنظيم النزاع القائم بُت طرفُت كأف الصلح يقًتح عليهم نظاـ معُت كاألطراؼ 
. أحرار يف تطبيقو أـ ال

كيعرفو آخركف بأنو إجراء قانوين يقع عادة من ذكم اػبربة يف األمور القانونية كيف اؼبسائل االجتماعية كيقع أحيانان من 
 116.قبل القضاة أك رجاؿ القانوف من أجل التوقيف بُت أراء األطراؼ اؼبتخاصمة

بأف الصلح يعد إحدل القواعد اإلجرائية الواجبة القياـ هبا يف القضايا اإلدارية كىو إجراء قانوين " كيعرفو البعض اآلخر
. يقـو بو كل من القضاة كرجاؿ القانوف كيهدؼ الصلح إُف التوفيق بُت أراء األطراؼ اؼبتخاصمة يف النزاع

: الصلح من خالل التشريع/ ثالثا

لقد أقر اؼبشرع اعبزائرم الصلح يف قوانُت ـبتلفة كمنها القوانُت اإلدارية حبيث نص على ىذه القاعدة يف قانوف 
: اإلجراءات اؼبدنية اؼبعّدؿ كاؼبتم ضمن ثبلث مواد حبيث نصت

" هبوز للقاضي مصاغبة األطراؼ أثناء نظر الدعول يف أم مادة كانت:" من قانون اإلجراءات المدنية/ 17المادة 

على كاتب الضبط أف يرسل العريضة عقب قيدىا إُف رئيس اجمللس القضائي الذم "  بنصها-3 مكرر169المادة 
. وبيلها إُف رئيس الغرفة اإلدارية ليعُت مستشاران مقرران 

. كيقـو القاضي بإجراء ؿباكلة صلح يف مدة أقصاىا ثبلثة أشهر

كيف حالة إذا ما مت الصلح يصدر اجمللس قرار يثبت اتفاؽ األطراؼ كىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف 
. اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

كيف خالة عدـ الوصوؿ إُف االتفاؽ وبرر ؿبضر عدـ الصلح كزبضع القضية إُف اإلجراءات التحقيق 
 117"اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

كما أف . يتبُت من خبلؿ نص اؼبواد اؼبذكورة أعبله الغموض الذم يكتشفها حبيث َف يعط اؼبشرع تعريف للصلح
اؼبشرع َف وبدد ؾباؿ ىذا اإلجراء كالذم اعتربه اؼبشرع إجراء كقاعدة إجبارية ملزمة للقاضي عليو القياـ هبا قبل الفصل 
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. 44 مرجع سابق ص – محاضرات فً المنازعات اإلدارٌة –رشٌد خلوفً-  
117

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة– 3 مكرر169راجع المادة -  



أف القاضي ىو الذم يقـو هبذه العملية كأنو ىو من - 3- مكرر169يف الدعول كما يستشف من نص اؼبادة 
 .يطرحها على األطراؼ اؼبتخاصمة

فلقد تناكؿ الصلح يف عديد من اؼبواد، حبيث نصت . كبصدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارم اؼبفعوؿ
" يبكن للقاضي إجراء ؿباكلة الصلح بُت األطراؼ أثناء سَت اػبصومة يف أم مادة كانت"  منو على أنو 04اؼبادة 

كعلى غرار نص اؼبادة اؼبذكورة أعبله فقد . حبيث تشكل ىذه اؼبادة اإلطار القانوين العاـ إلجراء الصلح بُت األطراؼ
نصت عليو اؼبواد اػباصة بالنزاعات اإلدارية كاليت تشكل اإلطار القانوين اػباص ؽبذه النزاعات نظران للخصوصية اليت 

. تتمتع هبا

هبوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح يف مادة القضاء " منو على أنو 970حبيث نصت اؼبادة 
 118."الكامل

 119"هبوز إجراء الصلح يف أية مرحلة تكوف عليها اػبصومة"  على أنو971كنصت اؼبادة

كما أف عملية الصلح تكوف بسعي من اػبصـو بدرجة أكُف أك عن طريق مبادرة من رئيس تشكيلة اغبكم كذلك 
.  من نفس القانوف972كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة . بعد موافقة اػبصـو لذلك

كذبدر اإلشارة إُف أنو يف حالة الوصوؿ إُف صلح فإنو وبرر ؿبضر من قبل رئيس تشكيلة اغبكم بُت فيو ما كقع 
. االتفاؽ عليو كيأمر بتسوية النزاع كغلف ملف القضية هنائيا حبيث يعد ىذا األمر غَت قابل ألم طعن

كعليو يستنتج من خبلؿ ما جاء يف نصوص قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية األنبية البالغة اليت أعطاىا اؼبشرع 
إضافة إُف الطابع اعبوازم الذم أصبح يطغي . إلجراء عملية الصلح بُت األطراؼ كالدكر اؼبنوط للقاضي إلدارة الصلح

يف ..." هبوز للجهات القضائية"على ىذه القاعدة بعدما كانت قاعدة جوىرية إجبارية  كيستشف ذلك من كلمة 
.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية971يف اؼبادة " هبوز إجراء الصلح"  ككلمة 970اؼبادة 

كَف يكتف اؼبشرع اعبزائرم بالنص على الصلح يف النزاعات اإلدارية فحسب بل تعدل ذلك فأدرج ذلك يف 
الكتاب اػبامس من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ربت عنواف الطرؽ البديلة غبل النزاعات  كمن الباب األكؿ 
ربت عنواف يف الصلح كالوساطة حبيث يشكل ىذا الباب األساس القانوين العاـ للصلح يف صبيع النزاعات كاؼبواد 
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.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة970المادة -  
119

.  من القانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة971المادة -  



. سواء كانت قضاء عادم أك القضاء اإلدارم كالذم كّرسو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية. اؼبطركحة على القضاء
مسألة ازدكاجية النظاـ القضائي، كفيما كاف يفًتض -   اؼبشركع–حبيث طرحت عند اؼبشركع يف إعداد ىذا القانوف 

أف يشمل قانوف اإلجراءات اؼبدنية كل القواعد اؼبتعلقة باإلجراءات اؼبطبقة من طرؼ ؿباكم القانوف العاـ كتلك 
اؼبطبقة يف ااكم اإلدارية أك يتم إعداد قانوف مستقل لكل منها  

كعلى كل فإف من الناحية اؼببدئية ليس ىناؾ مانع من أف يضم قانوف كاحد ىذه اإلجراءات على أساس أف 
 120.كل من ؿباكم القانوف العاـ كااكم اإلدارية زبضع للسلطة القضائية

: تطبيقات الصلح في القضاء: رابعاً 

 مكرر 169 فإف كاف تطبيق ما جاء يف نص اؼبادة – الصلح –        نظران لؤلنبية اليت منحها اؼبشرع ؽبذا اإلجراء 
. من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاف جد متشدد من قبل القضاء حبيث اعتربه قاعدة إجرائية جوىرية البد من القياـ هبا

-مكرر169كيطبقها كما ىو اغباؿ بالنسبة للمادة . لذ قبد القاضي اعبزائرم متمسكا هبا جاء يف النصوص القانونية
ككما يبلحظ أف القضاء َف يعرؼ الصلح كإمبا اعتربه إجراء جوىرم كمن النظاـ . اػباصة بإجراء ؿباكلة الصلح- 3

 كاليت 14/05/2001 بتاريخ 2037-12كدليل ذلك ما جاء يف الغرفة الرابعة  جمللس الدكلة يف القرار رقم . العاـ
حيث أف اؼبشرع سن يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية بعض القواعد كاإلجراءات اعبوىرية كاليت ىي من ))جاء يف قرارىا 

 169النظاـ العاـ، ال هبوز ـبالفتها أك السهو عنها كمن القواعد اؼبتعلقة بالنزاعات اإلدارية ما نصت عليو اؼبادة 
كاؼبتعلقة بوجوبية إجراء ؿباكلة الصلح بُت طريف النزاع كالثابت يف قضية اغباؿ أف قضاة الدرجة األكُف َف - 3-مكرر

يقوموا هبذا اإلجراء على اإلطبلؽ فبا يعرض قرارىم إُف اإللغاء ؼبخالفتهم قاعدة جوىرية يف اإلجراءات 
 121(.(القضائية

 بُت ؿبافظة اعبزائر الكربل 001017         كيف قرار آخر للغرفة الثالثة جمللس الدكلة كاليت قضت يف القرار رقم 
 2002-03-11ضد اؼبؤسسة اؼبطبعية للفنوف كاػبطوط للجزائر اؼبسماة أمقرؿ اؼبؤرخة يف 

من اؼبقرر قانوف أف إجراء ؿباكلة الصلح يف اؼبنازعات اإلدارية اؼبدفوعة أىاـ اجملالس القضائية إجراء ضركرم حبكم ))
كأف عدـ القياـ بعرض القرار إُف اإللغاء؛ " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية- 3- مكرر169نص اؼبادة 
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-. 5-التقرٌر التمهٌدي لمشروع قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ص -  
121

قارة فاتح - ضد- قضٌة بٌن الشركة الجزائرٌة لتأمٌن وكالة البونً عنابه14/05/2001 بتارٌخ 203712الغرفة الرابعة ملف رقم - مجلس الدولة-  

 06,ملحق رقم,مرجع سابق,الصلح فً المنازعات اإلدارٌة,أشار إلٌه فضٌل العٌش.-ومن معه



 كالثابت يف قضية اغباؿ أنو َف يتم إجراء ؿباكلة الصلح فبل كجود ضر بُت القياـ بو كال القرار اؼبستأنف فيو 
 122(.(قد أشار إليو فبا يعرض القرار إُف اإللغاء كإحالة األطراؼ أماـ نفس اجمللس للفصل فيو طبق للقانوف

:  الفرع الثاني المبررات العملية إلجراء عملية الصلح

إذا كاف اللجوء إُف القضاء ىو الطريق اؼبعتاد للفصل يف النزاعات اليت تنشأ بُت الفرد كاؽبيئات اإلدارية 
اؼبختلفة يف الدكلة، فإف قيامها يواجهو مشكلة تراكم أك تزاحم القضايا كالذم يظهر بوضوح األزمة اغبالية للقضاء يف 

حيث أدت الكثرة اؽبائلة للقضايا . القياـ يف القياـ دبهمتو على أكمل كجو كالذم يعترب يف نظر البعض إنكار للعدالة
: إُف نتيجتُت

: ظاىرة البطء في الفصل في المنازعات- أوال

        كذلك إُف حد يبكن القوؿ انو بالنسبة لبعض القضايا اليت يطوؿ أمدىا كىو ما يطلق عليو البطء يف التقاضي 
. أك البطء يف إجراءات التقاضي

 ع كتكمن يف السرعة اليت هبا استعراض القضايا يف اعبلسة الواحدة أك تأجيلها أليسر األسباب رغم أف اؼبشر
كباإلضافة إُف ما سبق فإف القضاء بصفة عامة يعاين من ظاىرة , ال هبيز تأجيل الدعول أكثر من مرة لذات السبب

عدـ فعالية األحكاـ، فبعد معاناة صاحب اغبق أماـ القضاء فإف اغبكم البات الذم يتحصل عليو ال يعَّدك إال كرقة 
كعليو يبدأ خصومة جديدة كىي خصومة التنفيذ كاليت تستخدـ فيها كافة أساليب التحايل لتعطيل التنفيذ ,بيضاء 

. اغبكم أك القرار الصادر ربت ستار إشكاالت التنفيذ

إُف البحث - اللجنة الوطنية لئلصبلح العدالة-      حثت ىذه اؼبشاكل اليت يعاين منها القضاء السلطات اؼبختصة
كمن أجل الوصوؿ إُف ىذا اؽبدؼ اذبو , عن الوسائل اليت يبكن من خبلؽبا الوصوؿ إُف ما يسمى بالعدالة الناجزة

الوساطة كالصلح كالذم يعد موضوع ,القضاء اإلدارم إُف تبٍت الوسائل البديلة لتسوية اؼبنازعات اإلدارية كالتحكيم 
 .دراستنا
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- مرجع سابق- فضيل العيش-  أمقراؿ–ـ ـ ؼ خ – قضية بُت ؿبافظة اعبزائرية الكربل ضد – 11/03/2002 بتاريخ 001017ملف رقم . الغرفة الثالثة–ؾبلس الدكلة -  

 .08ملحق رقم 



 :الصلح ضمن السياسة القضائية-  ثانيا

 1966يونيو 08 اؼبؤرخ يف 66/154    جاء يف نص التقرير التمهيدم حوؿ اقًتاح القانوف اؼبعّدؿ كاؼبتمم لؤلمر   
.  إجراء الصلح كالذم كرد بسبب زبفيف كتبسيط إجراءات التقاضي حبيث نص–كاؼبتعلق بقانوف اإلجراءات اؼبدينة 

تبسيط إجراءات التقاضي يف اجملاؿ اإلدارم كتقريب القضاء اإلدارم من اؼبواطن كزبفيف الضغط على الغرفة      "
". اإلدارية للمحكمة العليا

:    كعليو فإف تبسيط  إجراءات التقاضي يف ؾباؿ القضاء اإلدارم كاف على أساس

. إلغاء التميز بُت الطعن الوالئي كالطعن الرئاسي -
ال مركزية الطعن باإللغاء اؼبتعلق بأعماؿ رؤساء اجملالس الشعبية البلدية كاؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة  -

 .اإلدارية

 123.تقريب العدالة من اؼبواطن -

س اؼبشرع اعبزائرم إجراء الصلح يف اؼبادة اإلدارية يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم ألغى ىذا  ّّ ككما كّر
.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية1064األخَت قانوف اإلجراءات اؼبدنية حسب نص اؼبادة 

كذلك هبب أف تتيح ىذه القواعد فرص اللجوء إُف طرؽ بديلة "     كنص يف التقرير التمهيدم

      لتسوية النزاعات دبا يسمح باختصار آجاؿ اإلجراءات كيبكن األطراؼ من التصاٌف على حقوقهم بالًتاضي 
 "فيما بينهم

فبا ذبدر اإلشارة إليو يف ىذا السياؽ أف اؼبمارسة القضائية كال سيما منها ثقل "      ككما نص يف فقرة أخرل على أنو
ال تساىم البتة يف ربسُت صورة اػبدمة العمومية , اإلجراءات كطوؿ آجاؿ الفصل يف القضايا كالتباطؤ يف تنفيذىا

 124.اؼبناطة بالعدالة

فقد بات من البلـز اؼببادرة بتقدًن اقًتاحات جديدة لتسوية النزاعات كاليت يؤدم بدكرىا إُف التقليص من     ....
حجمها يف اؼبستقبل لذلك عمل مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية إُف  إدخاؿ طرؽ بديلة غبل النزاعات 

 ......."كتلك ىي اؼبرامي اؼبقصودة من استحداث الصلح............
                                                           

123
. 1 نفس المرجع ص –المشروع التمهٌدي لقانون اإلجراءات المدنٌة -  

124
. 2المشروع التمهٌدي لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ص -  



كمن خبلؿ استقرائنا للنصُت التمهيدين تتضح أنبية إجراء الصلح كالذم يبتلك ميزات جد ىامة إهبابية يف 
كنستخلص من ذلك أىم اإلهبابيات اليت تتميز هبا ,سَت مرفق العدالة يف االذباه اؼبساير لطموحات كآفاؽ اؼبواطن 

الوسائل الودية للحل النزاعات اإلدارية بصفة عامة كالصلح يف اؼبادة اإلدارية بصفة خاصة كتتمثل ىذه اإلهبابيات يف 
 :النقاط التالية

 إجراء رضائي تصاغبي ينبع من إدارة القاضي كإدارة اػبصـو حبيث يطرح القاضي –يعترب الصلح كسيلة 
 من قانوف 972ذلك ما تقتضيو اؼبادة . ؿباكلة الصلح يف حُت يبدم األطراؼ اؼبوافقة أك الرفض ؽبذا اإلجراء

كذلك . حبيث يكوف فرصة لتقريب كجهات النظر بأنفسهم كبرعاية القاضي اإلدارم. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية
. دبساعدهتم على الوصوؿ إُف حل يرضونو صبيعا

أف الطرؽ أك الوسائل البديلة بوجو عاـ كإجراء الصلح بوجو خاص ينظر إليها  

كما لو كانت ليست فقط بديلة للقضاء كإمبا بديلة للقانوف حيث تتطلب حرصان خاصا باختيار اللحظة اؼبناسبة 
. كذلك كلو على أساس متوازف كاحًتاـ القواعد القانونية, إلمكانية الوصوؿ إُف اتفاؽ بُت األطراؼ كتسوية النزاع

.     سهولة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة دبوجب ؿبضر اتفاؽ الصلح

   ذلك على أساس أف األطراؼ قد اتفقوا على حل النزاع بالطريقة اؼبناسبة كاليت ارتأت إليهم أثناء القياـ دبحاكلة 
 .الصلح

 .  إضافة إُف ذلك تقليل حجم القضايا ككذا السرعة كاؼبركنة يف الفصل النزاعات اإلدارية

 :تميز الصلح عما يلتبس بو من إجراءات:  الفرع الثالث

قد يشتبو بالصلح عدة إجراءات فباثلة هتدؼ إُف إهناء النزاعات القضائية سواء كانت إدارية أـ عادية 
. كالتحكم كالوساطة أك إجراءات  قانونية كًتؾ اػبصومة أك التنازؿ عن الدعول

 كىذا ما قكذلك مع استخبلص نقاط التشاب,لذلك سنربز أىم الفوارؽ بُت إجراء الصلح كىاتو اإلجراءات 
 :سنقـو بو بإيضاحو كفق ما يلي

 



: الصلح اإلداري وترك الخصومة: أوال

معناىا التنازؿ عن الدعول ىذا التنازؿ ال يصدر إال من اؼبدعي الذم رفع الدعول فأقاـ : تعريف ترك الخصومة (1
بذلك اػبصومة كعليو إذا َف يلتـز اؼبدعي اؼبضي يف الدعول اليت رفعها جاز لو تركها كيعد التنازؿ عن الدعول سببا 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  كاليت تنص على 231من أسباب انقضاء اػبصومة طبقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة 
إال أنو ال مانع من . كال يًتتب عليو اػبلي عن اغبق يف الدعول,انو التنازؿ ىو إمكانية ـبولة للمدعي إلهناء اػبصومة

. إقامة الدعول من جديد ماؿ تكن الدعول قد قضت بأسباب أخرل
 من ظاىر تعريف ترؾ اػبصومة يظهر الفرؽ مع إجراء الصلح حبيث يكوف :الفرق بين الصلح وترك الخصومة (2

. ترؾ اػبصومة تضحية من جانب كلكن يتوقف موافقة الطرؼ الثاين كىو اؼبدعي عليو
بالرغم من أف ترؾ اػبصومة يثبت يف ؿبضر وبرره رئيس أمناء الضبط إال أنو ىبتلف عن الصلح كالذم  

. يكتسب صفة القرار القضائي

كمن الناحية اإلجرائية فإف ترؾ اػبصومة ال يًتتب عنها التنازؿ عن اغبق بل يبكن للمدعي معاكدة االدعاء 
كذبديد النزاع عكس الصلح اإلدارم الذم إذا انتهى بالصلح فإنو ال يقبل طرؽ الطعن كعليو غلق اؼبلف القضية هنائيا 
حبيث ال يبكن معاكدة النزاعات اليت انتهت عن طريق إجراء الصلح حبيث يعترب ىذا األخَت سببا من أسباب انقضاء 

.  اػبصومة

:  الصلح اإلداري وعقد الصلح المدني: ثانياً 

        :تعريف عقد الصلح (1

 إف اغبديث عن تعريف الصلح عرؼ اتساعان كاجتهادان كبَتين خاصة عند الفقهاء الفرنسيُت كلذلك نقتصر 
. على التعريفات التارىبية كذات األكلوية يف الدراسة

 :تعريف الصلح في التشريع الفرنسي/ أ

 بشيء من العناية يف صياغة 2058 إُف 2044تناكؿ القانوف اؼبدين عقد الصلح كأحكامو ضمن اؼبواد 
الصلح عقد وبسم بو اؼبتعاقداف نزاعان قائما أك :  "  منو معرفة الصلح على ما يلي2044مواده  كقد نصت اؼبادة 

يتوقعاف نزاعان ؿبتمبلن 



 ( La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 

contestation, ou privément une contestation à naître.) 

      كيبلحظ من ىذا التعريف لعقد الصلح من اؼبنظور العملي كبالتحديد يف اعبانب القضائي أف يقرر يف النزاعات 
 125السابقة  حبسمها كيف النزاعات اؼبستقبلية بتوقيعها

 كقد يظهر يف اغبديث عن تعريف الصلح يف التشريعات األخرل ال سيما التشريع اعبزائرم أف التشريع الفرنسي يف 
ىذا التعريف َف وبدد عناصر أخرل جوىرية يف تقرير الصلح كتطبيقو خاصة فيما يتعلق دبسألة التنازؿ اؼبتبادؿ 

للمتعاقدين كتعود أنبية ذكر ىذا الشرط على كجو اػبصوص يف سبيز عقد الصلح عن باقي التصرفات كاؼبسائل اليت 
 .سنًتؾ معو صبلة من العناصر األخرل

: تعريف الصلح في التشريع المصري/ ب

 مع اإلشارة إُف 557 إُف 549   لقد تطرؽ القانوف اؼبدين اؼبصرم إُف عقد الصلح كنظم أحكامو يف اؼبواد 
 .أنّو أكرده ضمن العقود اليت تقع على اؼبلكية

عقد وبسم بو الطرفاف نزاعا قائما أك يتوقياف "  من القانوف اؼبدين معرفة عقد الصلح بأنو549 كجاءت اؼبادة  
"   بو نزاعا ؿبتمبل كذلك بأف ينزؿ كل منهما على كجو التقابل عن جزء باقي من إدعاءاتو

    كعليو يتوافق التعريف الذم جاء يف القانوف اؼبدين اؼبصرم مع التعريف لعقد الصلح الوراء يف القانوف اؼبدين ككذا 
 .من حيث التوافق من خبلؿ التدرج التارىبي كاؼبصرم للقانوف

 :تعريف عقد الصلح في التشريع الجزائري/ ج

 من الفصل اػبامس من الباب السابع اػباص بالعقود 466 إُف 459نظم اؼبشرع اعبزائرم الصلح يف اؼبواد 
 459كقد عرفتو اؼبادة . اؼبتعلقة باؼبلكية كذلك يعود السبب كوف أف عقد الصلح ليس ناقبل للملكية بل كاشفا ؽبا

عقد ينهي بو الطرفاف نزاعا قائما أك يتوقياف بو نزاعان ؿبتمبل كذلك بأف يتنازؿ كل منهما على كجو التبادؿ عن " بأنو 
 126"حقو
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. 11ص - 2001 نوقشت بمعهد الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر سنة –صالح سعٌدي ، عقد الصلح، رسالة ماجستٌر -  

126
.  من القانون المدنً الجزائري466 إلى 459المواد من -  



 :الفرق بين الصلح اإلداري وعقد الصلح المدني-  2

      من خبلؿ ما سبق يتضح للقارئ نفس اؽبدؼ من الصلح اؼبدين كالصلح اإلدارم حبيث أف كليهما ينهياف النزاع 
اؼبدين يف "بطريقة كدية إال أف ذلك ال يعٍت عدـ كجود فوارؽ حبيث زبتلف كل من الصلح اإلدارم كعقد الصلح 

: مايلي

ال يعترب الصلح يف اؼبادة اإلدارية عقد كإمبا ىو إجراء يهدؼ اكلة الصلح بُت األطراؼ إضافة إُف الدكر الكبَت - 1
كعليو فالقاضي . كالواسع الذم يلعبو القاضي اإلدارم كوف العملية التصاغبية تكوف دببادرة منو كموافقة اػبصـو عليها

. يبلك إجازة الصلح

إف الصلح يف اؼبادة اإلدارية ال يقبل ما ىو مستقبلي أك نزاع احتماِف ذلك أف النزاع اؼبطركح على القاضي - 2
اإلدارم مشموؿ بأعماؿ إدارية قانونية أك أعماؿ إدارية مادية تكوف ؿبل عملية الصلح كعليو القاضي ينظر يف ما 

 .يطرح أمامو من مسائل عالقة

يتميز الصلح يف اؼبسائل اؼبدنية بتنازالت متبادلة أك متكافئة عكس الصلح يف اؼبنازعات اإلدارية كالذم يعترب فيو 
القاضي اؼبشرؼ على العملية التصاغبية كالذم يهدؼ من خبلؽبا إُف تقريب كجهات النظر كالتوقيف بُت أراء 

. اؼبتخاصمُت كعليو ىو إصبلح قانوين ببل نتهاج أسلوب بديل يرضاه الطرفاف

يعترب الصلح يف اؼبواد اإلدارية جزء من الدعول كإجراء جوىرم ال يبكن اإلعقاؿ عنو طبقا ؼبا جاء يف اؼبادة 
 -3- مكرر 169

إف الصلح اإلدارم لو طبيعة معيارية عكس الصلح يف اؼبواد اؼبدنية كالذم لو طبيعة كاشفة أك ناقلة يف بعض 
 .األحياف

 عليو أك باعتماد سندان ةكعليو لبلص أف عقد الصلح يف اؼبواد اؼبدنية فإف اكمة أف تثبت الصلح إما باؼبصادؽ
. تنفيذيان كالنتيجة أف عملها ال يكوف حكما باؼبعٌت القانوين للكلمة كليس لو من مقتضيات األحكاـ كإجراءاهتا شيء

أما يف اؼبواد اإلدارية فالصلح يثبت بطريقة كاحدة ىي صياغة يف قرار قضائي كالنتيجة عمل قضائي ؿبض أم 
. قراران قضائيان لو حجية كأثاره كباقي القرارات القضائية األخرل



القرار الصادر بإثبات الصلح يف اؼبادة اإلدارية ال يقبل أم شكل من أشكاؿ الطعن كبتاِف   باإلضافة أف
 كإعادة االلتماس –غلق ملف القضية هنائيا، عكس الصلح يف اؼبواد اؼبدنية كالذم يبكن الطعن فيو بالطرؽ اؼبعركفة 

 أك عيوب اإلدارة كالغلط أك التدليس على أساس أف الصلح –النظر أك الطعن فيو  بسبب من أسباب عيوب األىلية 
 .يف اؼبواد اؼبدنية يكيف كعقد

: الصلح والتحكيم: ثالثاً 

       عرؼ التحكيم كالتجاء إليو الناس غبل النزاعات اليت تنشأ بينو ككما عرفتو التشريعات اغبديثة اؼبختلفة أيضا مع 
اختبلؼ درجات األخذ بو كلئلحاطة دبوضوع التحكيم كدكره يف تسوية منازعات العقود اإلدارية كونو إجراء جديد 

استحدثو اؼبشركع اعبزائرم كطريقة كدية غبل النزاعات اإلدارية خاصة يف ؾباؿ الصفقات العمومية كعليو كاف البد من 
 ككذا أىم نقاط التشابو كاالختبلؼ بينو ةربديد تعريف التحكيم كألنبيتو كمدل مشركعيتو يف ؾباؿ الصفقات العمومي

 .كبُت الصلح يف اؼبنازعات اإلدارية

 .نقدـ بعض التعريفات الفقهية كالقضائية مث ننتقل إُف موقف التشريع من التعريف اؼبذكور :تعريف التحكيم- 1

 :التعريف الفقهي. أ

يقصد بالتحكيم العدالة اػباصة كىي آلية أك طريقة يتم كفقا ؽبا سلب " عرؼ بعض الفقو التحكيم دبا يلي
 127"اؼبنازعة من اػبضوع لوالية القضاء العاـ لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عهد إليهم هبذه اؼبهمة

 فيو دكف اكمة ااالتفاؽ على طرح النزاع على شخص معُت أك أشخاص معينُت ليفصلو" كعرفو آخر بأنو 
 128"اؼبختصة

كحسب بعض الفقهاء الفرنسيُت فالتحكيم نظاـ استثنائي للتقاضي هبوز دبوجبو للدكلة، كباقي أشخاص 
القانوف العاـ األخرل إخراج بعض اؼبنازعات اإلدارية الناشئة عن عبلقة قانونية عقدية أك غَت عقدية كطنية كانت أـ 
أجنبية من كالية القضاء اإلدارم لكي ربل بطريق التحكيم بناء على نص قانوين هبيز ذلك خركجان على مبدأ اػبطر 

 129.العاـ الوارد على أىلية الدكلة كسائر أشخاص القانوف العاـ األخرل يف اللجوء إليو
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 - Jean Robert : ((L’arbitrage droit interne ;droit international prive Da lloz ;1993 ;page 6 ;Ed N°=1 
128

. 15ص2007-2التحكم االختٌاري واإلجباري،دار المطبوعات الجامعٌة اإلسكندرٌة ط: أحمد أبو الوفا-  
129

 -AUBY(J.M) :  L'arbitrage en matière  administrative » 



25/04/1993 اؼبؤرخ يف 93/09أما اؼبشرع اعبزائرم فقد نظم التحكيم يف اؼبرسـو التشريعي رقم      
 اؼبعّدؿ 130

 كىذا ما يسمى بالتحكيم الدكِف، أما التحكيم الداخلي فهو 08/06/1966اؼبؤرخ يف  66/154 كاؼبتمم لؤلمر
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية حبيث كاف مقتصران على 26 مكرر458 إُف غاية اؼبادة 442منصوص عليو يف اؼبواد 

النزاعات اؼبدنية على أساس أف اؼبشرع اعبزائرم كّرس نظاـ التحكيم كتبناه يف اؼبادة اإلدارية كخاصة يف ؾباؿ 
 من 975الصفقات العمومية بعدما كاف مقتصران على اغباالت الواردة يف االتفاقيات الدكلية كىذا ما جاءت بو اؼبادة 

ال هبوز لؤلشخاص " بنصها 154-66قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم ألغى قانوف اإلجراءات اؼبدنية رقم 
 أعبله أف ذبرم ربكيمان إال يف اغباالت الواردة يف االتفاقيات الدكلية اليت صادقت عليها 800اؼبذكورين يف اؼبادة 

" اعبزائر كيف مادة الصفقات العمومية

تطبق األحكاـ اؼبتعلقة بالتحكيم اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف "  من نفس القانوف بػ976/1 كنصت اؼبادة 
. أماـ اعبهات القضائية اإلدارية

 ككما تناكلو اؼبشرع اعبزائرم بصفة جلية ككاضحة كذلك يف الكتاب اػبامس ربت عنواف الطرؽ البديلة غبل 
 . النزاعات من الباب الثاين ربت عنواف التحكيم

كقد تناكؿ كل اعبوانب اؼبنظمة ؽبذا الطريق الودم كمنها الشركط اؼبتعلقة باكمُت ككذا اإلجراءات ككقف 
اػبصومة أما القضاء للتحكيم كتعُت اكمُت كعزؽبم كردىم كقرارات التحكيم كطرؽ إصدارىا كطرؽ الطعن فيها 

 .كأكجو ذلك ككذا تنفيذ ىذه القرارات

 :التعريف القضائي. ب

كذلك َف تتفق االجتهادات القضائية على تعريف مّوحد للتحكيم فقد عرفتو اعبمعية العمومية  للفتول 
االتفاؽ على عرض النزاع على ؿبكم أك أكثر ليفصلوا فيو بدال من اكمة " كالتشريع دبجلس الدكلة اؼبصرم بأنو

 131"اؼبختصة بو كذلك حبكم ملـز للخصـو

اتفاؽ على طرح النزاع على شخص " أما اكمة اإلدارية العليا اؼبصرية كذلك فقد عرفت التحكيم بأنو 
 132"معُت أك أشخاص معينُت ليفصلوا فيو دكف اكمة اؼبختصة
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 والمتعلق بقانون 08/06/1966 المؤرخ فً 154-66 المعّدل والمتمم لألمر 1993 أفرٌل 25 المؤرخ فً 93/09مرسوم تشرٌعً رقم -  

. سنة27اإلجراءات المدنٌة ج ر عدد 
131

، مجموعة المبادئ القانونٌة التً قررتها المحكمة والجمعٌة العمومٌة للفتوى والتشرٌع 17/05/1989 جلسة 01/07/1989 فً 616الفتوى رقم -  

. 143ص -1995 إلى سبتمبر 1955فً العقود اإلدارٌة فً أربعٌن عاماً من أول أكتوبر 



 :تتلخص أنبية التحكيم بوجو عاـ كالتحكيم اإلدارم بوجو خاص يف ما يلي: أىمية التحكم. ج

 :أىمية التحكيم بالنسبة للطرف المتعاقد مع الدولة/ 1

لئن كانت الدكلة ؾبرد طرؼ يف العقد الرابط بينهما كبُت اؼبستثمر : التخوؼ من مساس الدكلة حبيادىا
اؼبتعاقد كخاصة إذا كاف أجنبيا فهي بطبيعة اغباؿ الطرؼ القوم فيو كاليت من شأهنا يف نظره أف تؤثر على التوازف 

. االقتصادم للعقد فضبل عن إمكانية تأثَتىا على القضاء الوطٍت ليحكم يف النهاية لصاغبها

كعليو نادل عدة باحثُت كفقهاء على منح مثل ىذه اؼبنازعات لقضاء ؿبايد كىو قضاء التحكيم إضافة إُف 
 .كونو ىبفف العبء على القضاء ككذا يتسم باؼبدكنة كقصر اإلجراءات

: أىمية التحكيم بالنسبة للدولة/ 2

األصل أف يف اؼبنازعات اإلدارية بالنسبة للدكؿ اليت تعرؼ ازدكاجية القضاء كمنها اعبزائر ىو أف يعهد بالبث 
فيها إُف القضاء اإلدارم كالذم يوفر لؤلفراد ضمانات أكثر من القضاء العادم إذ ال يبكن الكبلـ عن دكلة القانوف 

 .من دكف التساؤؿ عن مدل احًتاـ مبدأ اؼبشركعية

ىذا اؼببدأ الذم يعٍت أف القانوف الوضعي اؼبطبق يف الدكلة هبب أف يسود على اعبميع مع العلم بوجود نظريات 
. خاصة يف القانوف اإلدارم ال نظَت ؽبا يف القانوف اؼبدين كنظرية الظركؼ الطارئة مثبل

 فمن اؼبسلم بو أف ارتفاع عدد القضايا اؼبسجلة دبختلف اعبهات القضائية اإلدارية كانت أـ عانية يف ارتفاع 
منقطع النظَت كعليو كاف البد من إهباد كسائل بديلة غبل النزاعات كمن بينهما التحكيم دبختلف أنواعو كىذا فضبل 
عن التطور النوعي كالكمي للعبلقات كاؼبعامبلت بُت الدكلة كأجهزهتا أك أشخاص القانوف العاـ األخرل كاليت تنفيذ 

كال شك أف التحكيم يعد من كسائل تشجيع االستثمار داخل الدكلة  خاصة االستثمار األجنيب . بواسطة اؼبقاكالت
ذلك أف ااكم الوطنية إدارية أك عادية غَت قادرة على تقدًن نفس اػبدمات اليت يقدمها التحكيم كـبتلف الوسائل 

البديلة لفض النزاعات اليت أصبح ينظر إليها على أهنا كسائل تفاىم بُت اؼبعنيُت بالنزاع بدال من أف تكوف كسائل 
 133.ريةصؽ
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.  للسنة الثالثٌن قضائٌة18/01/1994 فً تارٌخ 882المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً قرارها رقم -  

133
 .395 ص 2008محمد محجوبً،الطرق البدٌلة لحل النزاعات،الصلح و الوساطة و التحكٌم  مجلة المحكمة العلٌا، الجزء الثانً،عدد خاص جوان  



 -الصفقات العمومية : -   مدى مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية3 

من اؼبسلم بو يف الدكؿ اليت تعرؼ قضاء إداريا أف االختصاص النوعي ينعقد إُف ااكم اإلدارية بشأف 
. منازعات العقود اإلدارية العامة

أما بالنسبة للقضاء العادم فاألمر ؿبسـو دبشركعية التحكيم يف االلتزامات كالتعامبلت الناشئة بُت األفراد 
على خبلؼ القضاء اإلدارم اؼبقارف كالذم ازبذ موقفا صارما من خطر التحكيم يف ؾباؿ العقود اإلدارية بوجو عاـ 

 134.كيرجع عبوء ربرًن التحكيم إُف عدة أسباب مندرج صبيعها ربت مظلة اؼببادئ العامة للقانوف

فالقضاء اإلدارم ىو اعبهة القضائية اؼبؤىلة كاؼبختصة للفصل يف النزاعات اإلدارية كمنها نزاعات العقود 
اإلدارية كعليو فمنح ىذا االختصاص إُف أشخاص ال ينتموف إُف القضاء اإلدارم كمع ذلك يقضوف يف منازعات 

. خاصة ىو اعتداء جسيم على القضاء اإلدارم

على أساس أف القضاء اإلدارم يستطيع أف يبارس الرقابة على أعماؿ اإلدارة أفضل من اكمُت، ككما 
نادل الفقهاء بأف التحكيم يف العقود اإلدارية يتناىف كمبدأ النظاـ العاـ 

أما البعض من الفقهاء فقد أجاز التحكيم شرط اتفاؽ بُت األطراؼ كبالتاِف ال ينزع االختصاص عن 
عبلكة على ذلك فإف للتحكيم شأف , القضاء اإلدارم كإمبا يبنعو من ظباع الدعول طاؼبا بقى شرط التحكيم قائما

قد حسم اؼبشرع اعبزائرم األمر كذلك بإجازة التحكيم يف ؾباؿ - بإرادة الطرفُت اؼبتعاقدين كإقرار اؼبشرع ؽبذه اإلرادة
 كذلك بإجازة التحكيم يف ؾباؿ 975الصفقات العمومية حبيث استحداث اؼبشرع نصا صروبا أال كىو نص اؼبادة 

 135.االتفاقيات الدكلية كؾباؿ الصفقات العمومية  على سبيل اغبصر ال اؼبثاؿ

كما نّوه اؼبشرع إُف أف شرط التحكيم وبب اللجوء إليو دببادرة من كل من الوزير اؼبعٍت إذا كاف األمر يتعلق 
بالدكلة كدببادرة من الواِف كرئيس اجمللس الشعيب البلدم إذا تعلق األمر بالوالية كالبلدية على التواِف كإذا تعلق األمر 
دبؤسسة عمومية ذات طابع إدارم يتم اللجوء إُف التحكيم دببادرة من فبثلها القانوين أكمن فبثل السلطة الوصية اليت 
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المبادئ العامة للقانون فً دولة ما هً مجموعة القواعد القانونٌة التً ٌمكن استخالصها من خالل استقراء النظام القانونً للدولة من خالل -  

. مبدأ الفصل بٌن السلطات ومبدأ احترام النظام العام داخل الدولة:" مختلف التنظٌمات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ومن أهم تلك المبادئ
135

 .399محمد محجوبً،الطرق البدٌلة لحل النزاعات،الصلح و الوساطة و التحكٌم  مرجع سابق ص  



يتبعها إضافة إُف كوف األحكاـ اليت ينتهي إليها التحكيم تكوف ربت رقابة القضاء اإلدارم كىذا ما تضمنتو اؼبادة 
 136. من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية976

: الفرق بين الصلح والتحكيم- 2

ىناؾ عدة نقاط ىبتلف فيها التحكيم عن الصلح كما يوجد ىناؾ عدة أكجو يتفقاف عليها بالرغم من اختبلؼ 
فيختلف التحكيم عن الصلح يف النقاط التالية  - التسمية كاإلجراءات

إف بُت الشخص اكم كالقاضي اؼبصلح اختبلؼ جوىرم بينهما كوف أف اكم يستمد كالية من إدارة األطراؼ 
. نفسهم على عكس القاضي الذم يستمد كاليتو إال من القانوف نفسو

 كالتفسَتية ةإف اكم أثناء مباشرة عملية التحكيم ال يرجع بالضركرة إُف القوانُت التكميلي:  من حيث القائم بو
. طاؼبا أف القانوف حصر النزاع موضوع التحكيم يف اؼبشاركة

. يف حُت أف القاضي أثناء مباشرة العملية الصلحية ال يتحرؾ إال فيما تتطلبو طبيعة اؼبنازعة اؼبطركحة عليو

كعليو فالنتيجة أف عقد التحكم نسيب بالنسبة لؤلشخاص كنسيب بالنسبة للموضوع حيث أللـز إال دبا كرد فيو 
 137. على عكس اغبكم الصادر بالصلح فهو مطلق اغبجية يف مواجهة صبيع األطراؼ

 ءإجراء التحكيم ال يعٌت سلب القضاء االختصاص كإمبا يعتربه مانعا لقبوؿ الدعول أم أنو وبجب كالية القضا
. بصدد اػبصومة اليت مت االتفاؽ على التحكم فيها

دكف منازعة قضائية فالتحكيم يتفق ,كما ىبتلف التحكيم عن الصلح اختبلفا جوىريا يف الوصوؿ إُف حسم النزاع 
عكس الصلح فالذم يبت يف النزاع ىم أطراؼ , أطراؼ اػبصومة على ؿبكمُت بالدرجة األكُف يفصلوف يف نزاعهم

.  اػبصومة مع عدـ إغفاؿ دكف القاضي يف العملية الصلحية 

: بالرغم من كل ىذه االختبلفات بُت الصلح كالتحكيم إال أنو يتشابو مع يف العديد من األكجو
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 مع 989 إلى المادة 800خصص المشرع فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة كتابا خاصا باإلجراءات اإلدارٌة وهو الكتاب الرابع من المادة .

  تخص النزاعات اإلدارٌة977 إلى 975إحالة بعض المواد المشتركة، وعلٌه نالحظ أن المواد
137

  -
           47-46 ص– مرجع سابق – الصلح فً المادة الدارٌة –شقٌقة بن صاولة 



يهدؼ الصلح إُف إهناء اؼبنازعة اإلدارية بطريقة كدية كرضائية بعيد عن حساسات التقاضي بُت  : بالنسبة للخصومة
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 800 طرؼ فيها حسب مقتضيات اؼبادة اكتكوف اإلدارة دائم. أطراؼ اػبصومة 

. كما يهدؼ التحكيم إُف إهناء النزاع كديا كتسوية عن طريق ؿبكمُت,كاإلدارية 

 من حيث الوثيقة المحررة

رغم أف الصلح كالتحكيم يف كل منهما اؽبدؼ منو حسم النزاع دكف منازعة قضائية كذلك رغم أف الصلح يتم      
كزبضع إجراءات تنفيذه إلجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية ،كذلك األمر بالنسبة . أماـ اعبهات القضائية اإلدارية

 . رئيس اعبهة اقة كفبهور بالصيغة التنفيذية ف بأمر ـ–عقد التحكيم - للتحكيم فيجوز إفراغ ؿبتواه

ككل من قرار الصلح كالتحكيم ال هبوز استئنافهما من حيث اؼببدأ ألف عقد التحكيم من العقود الرضائية 
مث أف الصلح ,أما من الناحية الشكلية يبكن ذلك138.فإف بالنسبة للموضوع يكوف يرفضو كذلك النعداـ اؼبنازعة

ينتهي دبحضر صلح أك عدمو يف اؼبقابل وبرر اكم حكما يشبو األحكاـ القضائية فالتحكيم نظاـ مركب ذك طبيعة 
. مزدكجة فهو عمل اتفاقي يف مصدره كقضائي يف كظيفتو

: الصلح والوساطة: رابعاً 

: تعريف الوساطة (1

كفكرة حديثة ظهرت الوساطة يف أكربا دببادرة من بعض القضاة الفرنسيُت يف السبعينات كباػبصوص يف 
القضايا العمالية كذلك بعد ال حظ ىؤالء أف أحكامهم  ال تفي باغباجة أك أهنا ترتب آثاران كخيمة كيف بعض األحياف 

خطَتة أك يصعب تنفيذىا ألهنا تقطع اغبوار بُت اػبصـو 

كيقصد بالوساطة، احتكاـ أطراؼ النزاع على شخص ؿبايد ال عبلقة لو هبما حبيث يكوف على دراية كافية 
كيبنحانو يف ذات الوقت كل اؼبعطيات كاؼبعلومات اؼبتعلقة باػببلؼ مت يًتكاف لو السلطة . باؼبوضوع ؿبل النزاع

 . هبا أك لَتفضوىااالتقديرية إلوباء اغبلوؿ اؼببلئمة على أف تقدـ تلك اغبلوؿ إُف األطراؼ ليأخذك

 الذم يقًتحو القاضي على اػبصـو كتتمثل – طريقة كدية –كأما الوساطة القضائية فهي  ذلك اإلجراء 
كيكلف -   الوسيط – يسمى –الوساطة يف تكليف شخص ؿبايد لو دراية باؼبوضوع كلكن بدكف سلطة الفصل فيو 
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.  وما ٌلٌها61 ص –مرجع سابق– مذكرة ماجستٌر – الصلح فً المنازعات اإلدارٌة –فضٌل العٌش -  



بسماع اػبصـو ككجهة نظرىم من خبلؿ الدخوؿ يف ؿبادثات قد تكوف كجاىية قصد ربط االتصاؿ بينهم كضبلهم 
 . على إهباد اغبلوؿ اليت ترضيهم

: الوساطة في القانون الجزائري (2

 منو الوساطة 10 اؼبتعلق بالنزاعات حبيث عرفت اؼبادة 90/02ارتبط مفهـو الوساطة يف اعبزائر بالقانوف 
إجراء يتفق دبوجبو طرفا اػببلؼ اعبماعي على إسناد مهمة اقًتاح تسوية كدية للنزاع إُف شخص من الغَت يدعى "بأهنا 

كاؼبتضمن  23/02/1996 اؼبؤرخ يف 96/113كما صدر اؼبرسـو الرئاسي رقم  139"الوسيط كيشًتكاف يف تعيينو
تأسيس كسيط اعبمهورية كحّدد طبيعية مهامو كقد نص يف مادتو الثانية على أف كسيط اعبمهورية ىيئة طعن غَت 
 03قضائية تساىم يف ضباية حقوؽ اؼبواطنُت كحريتهم كيف قانونية سَت اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية كتطبيق اؼبادة 

 140. منو ىبوؿ للوسيط صبلحيات اؼبتابعة كالرقابة العامة اليت تسمح لو بتقدير حسن العبلقة بُت اإلدارة كاؼبواطن

أما يف ما يتعلق بالطبيعة القانونية ؽبيئة كسيط اعبمهورية فقد اعتربىا الفقو الفرنسي ىيئة إدارية مستقلة 
 على الرغم من أنو قرر عدـ 10/07/1981 بتاريخ RETAILاستنتاجا من قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي يف قضية 

، كقد 141اختصاص القاضي اإلدارم للنظر يف الطعوف اؼبوجهة ضد اإلجابات اليت يوجهها  كسيط اعبمهورية للربؼبانُت
اعترب اؼبشرع اعبزائرم كسيط اعبمهورية ىيئة طعن غَت قضائية إال أف ىذه اؽبيئة اؼبذكورة سلفا َف تعمر طويبل ألنو مت 

  142. كاؼبتضمن إلغاء مؤسسة كسيط اعبمهورية99/170حلها بواسطة اؼبرسـو الرئاسي رقم 

  :الوساطة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

سبيز قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية عن سابقو بنصو على الطرؽ البديلة كل اػببلفات نظران ؼبا أصبح يعاين 
منو اعبهاز القضائي من بطء كطوؿ اإلجراءات كمن بُت ىذه الطرؽ الوساطة كاليت استحدثها اؼبشرع كطريقة حديثو 

. كل النزاعات ذات الطابع اؼبدين كليس اإلدارم
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رقم . ر. المتعلق بالوقاٌة من النزاعات الجماعٌة للعمل وتسوٌتها وممارسة حق االضراب،ج1990فبراٌر 06 المؤرخ فً 90/02القانون رقم . 

. 1990لسنة 06
140

  .31/03/1996 بتاريخ 20 اؼبتضمن تأسيس كسيط اعبمهورية ج رقم 23/02/1996 اؼبؤرخ يف 96/113اؼبرسـو الرئاسي رقم -  
141

 André de laubadere jean Claude Venezia et Yve jugement traité de droit administratif tome 1.13
eme 

édition 
L.G.D.J 1994. P. 88 . 

142
 .1999 لسنة 52 اؼبتضمن إلغاء مؤسسة كسيط اعبمهورية اعبريدة الرظبية عدد 1999 غشت 02 اؼبؤرخ يف 99/170اؼبرسـو الرئاسي رقم -  



هبب على القاضي عرض إجراء الوساطة على اػبصـو يف صبيع "إ ج .ـ. من ؽ إ994حبيث نصت اؼبادة 
 .اؼبواد باستثناء قضايا شؤكف األسرة كالقضايا العمالية ككل ما من شأنو أف يبس بالنظاـ العاـ

كإذا قبل اػبصـو ىذا اإلجراء يعُت القاضي كسيط لتلقي كجهة نظر كل كاحد منهم كؿباكلة التوفيق بينهم 
 "لتمكينهم من إهباد حل النزاع 

: كمن بُت أسباب اللجوء إُف ىذه الطريقة الوّدية نذكر بعض األسباب كتتمثل يف

زبضع الوساطة غبرية اػبصـو يف اللجوء إليها كلسريتها كلكفاءة الوسيط الذم يعمل حسب األخبلقيات اؼبعموؿ 
. هبا كما أهنا تتطلب حسن نية اػبصـو

هتدؼ إُف السماح للخصـو بالوصوؿ إُف أحسن حل لفض النزاع كما تسمح للقاضي منح اػبصـو ذاهتم فرصة 
 التوصل إُف إهناء النزاع 

كالوساطة تسمح لكل طرؼ باإلدالء لآلخر برأيو كتقدًن تفسَتاتو للنزاع كإعادة عقد النقاش كتبادؿ اآلراء 
. كاغبفاظ على العبلقات اؼبستقبلية

كيف األخَت تضع اؼبسؤكلية على اػبصـو ال هباد حل ػببلفهم يكوف سريعا  يتقارب أك يتفق مع مصاٌف كل طرؼ 
. على مدل طوؿ كقابل للتنفيذ دكف صعوبة 

 04مادة يف قانوف اعبزاءات اؼبدنية  مقارنة بالصلح بػ  12كقد كرس اؼبشركع اعبزائرم إجراء الوساطة من خبلؿ 
  – الوساطة –مواد فقط فبا يبُت  أف اؼبشركع  أعطى أنبية بالغة  ؽبذا اإلجراء 

  اليت تدخل  نطاقها يف ةاعبزائرم نص على الصلح يف  اؼبنازعات  اإلدارية على خبلؼ الوساط  إال أف اؼبشرع
 .اؼبنازعات العادية 

 : الفرق بين الوساطة والصلح- 3

ألف كل منهما يؤدم إُف حل النزاع بطريقة كدية دكف الدخوؿ  إُف . ىي صلح ة قد يتبادر لنا  أف الوساط
 :إال أنو توجد عدة فوارؽ بُت ىا دين اإلجرائيُت كاليت ستعرضها يف النقاط التالية. اؼبخاصمة القضائية 



 حسب نصوص قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية فإف  إجراء الصلح يعترب إجراء :بالنسبة لطبيعة اإلجراء / أ
أم أنو يف حالة ذباكزه . جوازيا على خبلؼ الوساطة كاليت تعترب إجراءا جوىريا ملـز للقاضي بطرحو على اػبصـو 

 .يعرض اغبكم إُف نقضو دبخالفة قاعدة جوىرية نص عليها اؼبشرع كبالتاِف تعترب من النظاـ العاـ

 ىبتلف الصلح عن الوساطة يف ؾباؿ التطبيق حبيث تعرض الوساطة يف النزاعات العادية :بالنسبة لمجال التطبيق/ ب
 على خبلؼ الصلح الذم يطبق يف النزاعات اإلدارية – اؼبدنية –ك إف كانت تتفق مع الصلح يف اؼبواد األخرل 

. كباػبصوص يف مادة القضاء الكامل

 تباشر عملية الوساطة من قبل كسيط كىو طرؼ ؿبايد بعينو القاضي كقد يكوف ىذا :بالنسبة للقائم بها/ ج
 .الشخص طبيعي أك معنوم كسبثل يف صبعية معينة

يف حُت أف إجراء الصلح يقـو بو القاضي بو موافقة بذلك إضافة إُف فإجراء الصلح يقـو بو القاضي يف أم 
. مرحلة تكوف عليها الدعول على خبلؼ الوساطة ك اليت يطرحها القاضي يف اعبلسة األكُف

 143. أشهر قابلة للتجديد على خبلؼ إجراء الصلح غَت ؿبدد03كما أف إجراء الوساطة يكوف ؿبدد اؼبدة بػ 

كالوساطة تشمل اؼبوضوع ككل أك جرءا منو حُت أف الصلح يف اؼبادة اإلدارية يشمل اؼبوضوع بصفة كلية  

 :    على الرغم من كجود ىذه الفوارؽ بُت إجراء الصلح كإجراء الوساطة إال أهنما يتفقاف يف النقاط التالية

يعترب كل من الصلح ك الوساطة طريقتُت كديتُت غبل النزاعات أماـ القضاء بصفة مرنة كسريو كما وبافظاف على 
 .اؼبراكز القانونية من حساسيات النزاع حبيث يتماف بأسلوب اغبوار كالنقاش كتبادؿ اآلراء

    ككما يتفقاف يف كوف كل منهما ينهي النزاع  كيعترباف الوساطة كالصلح سندا تنفيذيا بعد تأشَت القاضي عليهما 
 .كال يقببلف أم طرؽ طعن 

 على موافقة اػبصـو هبما فالقاضي هبَت لو فإف كل من الصلح ك الوساطة إجراءين اختياريُت حبيث  يتوافقا
يف حُت يعرض القاضي الوساطة على اػبصـو يعُت كسيطا يف حالة . القانوف طرح الصلح على اػبصـو إذا قبلوا بو

 .قبوؿ إطراؼ النزاع للوساطة كعليو فإجراء الوساطة ىي قاعدة ملزمة للقاضي فقط دكف اػبصـو
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أن ٌكون حسن :  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة منها998ٌشترط فً الوسٌط الذي ٌكون شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا، شروطا رتبتها المادة .

السٌرة والسلوك، أن ال ٌكون ممنوعا من حقوقه المدنٌة، عدم تعرضه إلى عقوبة عن جرٌمة مخلة بالشرف، مؤهال، محاٌدا وأحالت الفقرة األخٌرة إلى 
 .التنظٌم لتطبٌق ذلك



كباإلضافة إؿ أف كل من األحكاـ الصادرة دبوجب ؿباضر الصلح أك الوساطة ؽبا حجية اغبكم القضائي بعد 
 .كأمُت الضبط. إضافة إُف ذلك توقيع اػبصـو على تلك ااضر . تأشَتة القاضي 

:  تطبيقات الصلح في القوانين الخاصة :المطلب الثالث

 طإف الصلح يف تطبيقاتو العملية يتعدل إلحداث أثار قانونية غَت عادية فمثبلن عند توافره يف اؼبادة اعبمركية كبالضب
كيف مادة قانوف العمل فإنو يعترب إجراء . عند اؼبصاغبة على ما ىو جبائي منها فإنو يتعدل ألنو يزيل اؼبتابعة اعبزائية 

.  جوىرم يقع باطبلن كل ما يبكن أف ينشأ عن الدعول

.  إذا لتطبيقات الصلح يف ىذه القوانُت اػباصة لبسط عينو بسيطة للتعرؼ أكثر على إجراء الصلح  افإف اختيارف

: الصلح في القانون الجمارك:الفرع األول

عرفت اؼبصاغبة اعبزائية يف القانوف اعبزائرم عدة مراحل فقد أجازىا اؼبشرع العمل هبذه اآللية يف العديد من 
. النصوص القانونية كقانوف اعبمارؾ، كالضرائب كغَتىا

كالذم يقضي ؼبواصلة العمل بالتشريع الفرنسي باستثناء األحكاـ اليت  31/21/1962كذلك على أساس قانوف 
  144سبس بالسيادة الوطنية

 قاـ اؼبشرع بإدراج اؼبصاغبة ضمن القانوف الوطٍت حيث نصت 1966،145كدبناسبة سن قانوف اإلجراءات اعبزائية سنة 
" هبوز أف تنقضي الدعول العمومية باؼبصاغبة إذا كاف القانوف هبيزىا صراحة "  من ىذا القانوف 06اؼبادة 

ىبص اؼبادة اعبمركية كاف التشريع الفرنسي السارم اؼبفعوؿ هبيز اؼبصاغبة اعبمركية كاليت أخذت هبا مصاٌف  كيف ما
 –اعبمركية –اعبمارؾ  كعليو سبيزت ىذه اؼبرحلة بإهباره اؼبصاغبة يف اؼبواد اعبزائية 

 من 06 كبذلك مت تعديل نص اؼبادة 1975غَت أف اؼبشرع أدرج تعديبل على قانوف اإلجراءات اعبزائية سنة 
   146" بأم كجو من الوجود أف تنقضي الدعول باؼبصاغبة هبوز غَت أنو ال"الفقرة األخَتة على التو التاِف 
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. 37 ص 2008- كلٌة الحقوق جامعة تلمسان –مذكرة ماجستٌر فً القانون العام - - التظلم والصلح فً المنازعات اإلدارٌة – يعلً عٌسا ن-  
145

. 1966 سنه 48 عدد – ج ر – المتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة 8/06/1966 مؤرخ فً 66/155األمر رقم -  
146

 المؤرخ فً 55 -66 جوان ٌعدل وٌتمم األمر رقم 17 المؤرخ فً 46-57 ٌعمل وٌتمم األمر رقم 17/06/1975 مؤرخ فً 476-75األمر رقم -  

. 1973 سنه 62 رقم عدد – ج ر – والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة 1966جوان 08



 كبسبب امتناع اؼبشرع عن سن قانوف 1975 جويلية 5كمت استعاد تطبيق التشريع الفرنسي ابتداء من تاريخ 
 اؼبؤرخ 07-79الفرنسي سارم اؼبفعوؿ إُف غاية صدكر قانوف اعبمارؾ رقم . مستقل يف اجملاؿ اعبمركي بقي التشريع 

نتيجة ؽبذا التغيَت عاد اؼبشرع مدة أخرل .  كعليو سبيزت ىذه اؼبرحلة بتحرًن  اؼبصاغبة1979.147 جويلية 21يف 
من قانوف  06 حبيث عّدؿ الفقرة األخَتة من اؼبادة 1986ليجيز اؼبصاغبة يف دبوجب تعديل نص اؼبيثاؽ الوطٍت سنو 

 148.اإلجراءات اعبزائية كاليت أصبحت ذبيز اؼبصاغبة إذا كاف القانوف هبيزىا صراحة

1991مث عّدؿ اؼبشرع اعبزائرم بعدىا قانوف اعبمارؾ سنو 
 كاستبداؿ إجراء التسوية اإلدارية باؼبصاغبة كىو ما 149

 باستثناء جرائم التهريب اليت ال هبيز فيها اؼبصاغبة طبقا 1998.150أكده اؼبشرع يف آخر تعديل لقانوف اعبمارؾ سنة 
تستثٍت جرائم التهريب اؼبنصوص عليها يف ىذا األمر من "  من قانوف مكافحة التهريب كاليت تنص 21لنص اؼبادة 

 151"إجراءات اؼبصاغبة اؼببنية يف التشريع اعبمركي

     كعليو فاعبرائم االقتصادية بصورة عامة كاعبريبة اعبمركية بصورة خاصة ال سبثل جرائم القانوف العاـ حبيث ال تعترب 
تعديا كانتهاكان للنظاـ االجتماعي بل تعترب تعديا على مصاٌف الدكلة كذمتها اؼبالية كعلى ىذا األساس تتميز اؼبصاغبة 

. بطابع نقدم تدفع يف شكل غرامة مالية

     كؽبذه األسباب كجدت اؼبصاغبة ترحيبا من اؼبشرع اعبزائرم كالذم كّرسها يف عدة مواد اقتصادية على غرار قانوف 
 152. اعبمارؾ كقانوف الصرؼ كقانوف اؼبنافسة

: إجراءات المصالحة الجمركية: أوال

    يشًتط اؼبشرع اعبزائرم إجراءاف شكلياف لصحة اؼبصاغبة اعبمركية نبا طلب الشخص اؼبتابع ككذا موافقة إدارة 
 .اعبمارؾ
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 والمتضمن قانون اإلجراءات 1966 جوان 08 المؤرخ فً 155-66 ٌعّدل وٌتمم األمر رقم 1986 مارس 4 مؤرخ فً 05-86قانون رقم -  

. 1986 سنة 10 عدد – ج ر –الجزائٌة 
148

. 135المادة - 1991 سنة 25عدد -  ج ر– 1992المتضمن قانون المالٌة لسنة . 18/12/1991 مؤرخ فً 25- 91قانون رقم -  
149

-  ج ر– المتضمن قانون الجمارك 21/07/1979 المؤرخ فً 79/07 ٌعمل وٌتمم القانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ فً 10-98قانون رقم -  

. 1998 سنة 61عدد
150

. 2005 سنة 59 عدد –ج ر – المتعلق بمكافحة التهرٌب 2005 أوت 23 المؤرخ فً 05/06األمر -  
151

 المتعلق بقمع مخالفة التشرٌع وتنظٌم الخاص العرف وحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج 1996 جوٌلٌة 09 المؤرخ فً 22-96األمر رقم -  

. 1996 سنة 43عدد - ج ر
152

. 1995 سنة 09عدد -  المتعلق بالمنافسة ج ر1995 جانفً 25 مؤرخ فً 06-95األمر رقم -  



 :طلب الشخص المتابع/ 1

     يشًتط إلجراء اؼبصاغبة اعبمركية أف يقدـ الشخص اؼبعٌت باؼبصاغبة طلبا صروبا بذلك يعرب فيو صراحة عن رغبتو 
 من قانوف اعبمارؾ استعمل 265/2يف االستفادة من إجراء اؼبصاغبة كذبدر اإلشارة ىنا أف اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

بدالن من عبارة اؼبتهم كاؼبشبو كالفاعل كىذا التوسيع لنطاؽ " األشخاص اؼبتابعُت بسبب اؼبخالفات اعبمركية"مصطلح 
 153. طلب اؼبصاغبة للجهات اؼبختصة بطلب اؼبصاغبةاكدائرة األشخاص الذين يبكن ؽبم أف يقدمو

  :الجهات المختصة بطلب المصالحة/ 2

    يبيز القانوف اعبمركي اعبزائرم يف ىذا اإلطار بُت اغباالت اليت ربتاج فيها اؼبصاغبة إُف رأم اللجنة الوطنية أك 
 .اللجاف الية أك اغباالت األخرل اليت زبضع فيها اؼبصاغبة إُف رأم اللجنة الوطنية أك الية

 :الحاالت التي تحتاج فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية/ 3

تعد مصلحة اعبمارؾ اليت عاينت اؼبخالفة ملف اؼبنازعة ترسلو مرفقا حسب اغبالة باؼبصاغبة اؼبؤقتة إُف 
 .السلطة السلمية اؼبؤىلة للتصاٌف، إلحالتو على اللجنة اؼبختصة سواء اللجنة الوطنية أك اللجنة الية

 :كتتشكل اللجنة الوطنية للمصاغبة من :اللجنة الوطنية للمصالحة(أ

. اؼبدير العاـ للجمارؾ أك فبثلو رئيسا -
 .مدير اؼبنازعات عضوا -

 .مدير التشريع كالتنظيم كالتقنيات اعبمركية عضوا -

 154مدير القيمة كاعبباية ككذا مدير مكافحة القمع كالغش أعضاء باالنضماـ إُف اؼبدير الفرعي للمنازعات مقرران  -
تدِف اللجنة "  يف فقرهتا اػبامسة على اختصاص ىذه اللجنة حيث نصت على ما يلي 265كتنص اؼبادة 

 1000.000الوطنية برأيها يف طلبات اؼبصاغبة عندما يفوؽ مبلغ اغبقوؽ كالرسـو اؼبتغاضي عنها أك اؼبتملص منها 
 "دينار جزائرم

 كاليت توجد ىذه األخَتة يف مقر كل مديرية جهوية عبنة ؿبلية للمصاغبة كتتكوف من :اللجنة المحلية للمصالحة (ب
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 ( منو03- 02اؼبادة )- 1999 سنة 56عدد -  وبدد إنشاء عباف اؼبصاغبة كتشكيلها كسَتىا ج ر16/08/1999 اؼبؤرخ يف 195-99اؼبرسـو التنفيذم رقم -  



. اؼبدير اعبهوم للجمارؾ رئيسا -
 .اؼبدير اعبهوم اؼبساعد للشؤكف التقنية عضوا -

 رئيس مفتشيو األقساـ اؼبختص إقليميان عضوان  -

 .رئيس اؼبكتب اعبهوم ؼبكافحة الغش عضوا -

 .رئيس اؼبكتب اعبهوم للمنازعات مقرران  -

تدِف اللجاف "  يف فقرهتا السادسة على اختصاص ىذه اللجنة حيث نصت على ما يلي 265 كتنص اؼبادة 
 من ىذا 328الية برأيها يف طلبات اؼبصاغبة اؼبتعلقة باؼبخالفات اعبمركية، ما عدا تلك اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 على أف ال يتجاكز مليوف 500.000القانوف عندما يفوؽ اؼببلغ اغبقوؽ كالرسـو اؼبتغاضي عنها أك اؼبتملص منها 
" دينار جزائرم ( 1000.000)

كذبتمع اللجنة الوطنية كاللجاف الية للمصاغبة مرة كاحدة يف الشهر على األقل بناءان على استدعاء من 
. رؤسائها

 كما تتوُف اللجنة اؼبختصة دراسة الطلب كتصدر رأيها بعد مداكلة أعضائها باألغلبية كيف حالة تعادؿ األصوات 
. يكوف صوت الرئيس مرجحان 

 كربرر مداكالت اللجاف يف ؿبضر يّوقعو كل األعضاء اغباضركف مث يقرر اؼبسؤكلوف اؼبؤىلوف إلجراء اؼبصاغبة 
على أساس أراء اللجاف ما هبب زبصيصو  لطلبات اؼبصاغبة مث تبلغ إدارة اعبمارؾ القرارات اؼبتخذة إُف األشخاص 

 .يومان (15)اؼبعنيُت يف أجل طبسة عشرة 

: الحاالت التي ال تحتاج فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنية أو المحلية (ج

 رغم عدـ النص على ىده اغباالت إال أنو تطبق نفس اإلجراءات السالفة الذكر حبيث تعد مصلحة اعبمارؾ اليت   
، إُف السلطة السلمية اؼبؤىلة إلجراء اؼبصاٌف 155عاينت اؼبخالفة اؼبلف ك ترسلو مرفقا حسب اغبالة باؼبصاغبة اؼبؤقتة

 .كما يبيز ىده اغباالت األخرل كىو أف اؼبسؤكؿ اؼبؤىل إلجراء اؼبصاغبة يقرر دكف الرجوع إُف عبنات اؼبصاغبة
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  .هً توقف النزاع إلى غاٌة المصادقة على المصالحة من قبل السلطة المختصة: المصالحة المؤقتة- 



ال يلـز رأم اللجاف اؼبذكورة أعبله عندما يكوف اؼبسؤكؿ عن اؼبخالفة " بنصها  7/ 265كىذا بالنسبة اؼبادة 
قائد السفينة أك اؼبركب اعبوم أك مسافر عندما يساكم أك يقل مبلغ اغبقوؽ كالرسـو اؼبتغاضي عنها أك اؼبتملص منها 

     156" دج 500.000عن طبسمائة ألف دينار جزائرم 

كيف األخَت يستخلص أف إدارة اعبمارؾ تبدك مهيأة، أكثر من ااكم لتقرير خطورة اؼبخالفة كمعرفة سلوكات 
األشخاص اؼبخالفُت ؽبا ك ربديد العقوبات اؼبناسبة لكل حالة، فاؼبصاغبة زبفف من مصاريف العدالة كذبنبها متاعب 

إال أف الواقع يلـز عدـ تقدًن اؼبصاغبة ىذه كامتياز مقرر من إدارة اعبمارؾ إُف . كـباطر التباطؤ يف الدعاكل اعبنائية
 .اؼبتابع بل كعقوبة إدارية

 ":القانون االجتماعي"الصلح في عالقات العمل : الفرع الثاني

من أىم اؼبسائل اليت تشغل اىتماـ  كل من العماؿ كأصحاب العمل على السواء، الوقاية من النزاعات 
اعبماعية يف العمل حيث ال يكاد قبد اتفاقية صباعية من الطرفُت إال كتضمنت عدة إجراءات احتياطية لتفادم 

الوصوؿ إُف أم نزاع صباعي بينهما، خاصة بعد أف أصبحت التنظيمات النقابية تتمتع بالشخصية القانونية كاليت 
سبكنها من اؼبشاركة يف التسيَت كالتفاكض مع أصحاب العمل من أجل كضع القواعد كالنظم اؼبنظمة لعبلقات العمل، 

كما ينتج عن ىذه اؼبهاـ من مسؤكليات ذبعلها تبحث عن أساليب فعالة لتفادم النزاعات اعبماعية كاؼبتمثلة يف 
: كسائل كقائية كبالرجوع إُف القوانُت اؼبنظمة إلبراـ االتفاقيات اعبماعية قبد كسيلتُت

كسيلة كقائية تتمثل يف التفاكض اعبماعي اؼبباشر كلما دعت الضركرة لذلك أك كضع عباف دائمة مهمتهما ترصد  -
. أم أشكاؿ قد يقع كالبحث عن اغبلوؿ اؼبناسبة لو

أما الوسيلة األخرل كىي اإلجراءات العبلجية اليت هتدؼ إُف حبث أسباب النزاع كإهباد حلوؿ لو عن طريق آليات  -
 157.كاؼبتمثلة يف الوساطة كالتحكيم كاؼبصاغبة كاليت تعترب ىذه األخَتة ؿبل الدراسة

 La conciliation: المصالحة- (أوال

 كاؼبتعلق بالوقاية من النزاعات 1990 فيفرم 06 اؼبؤرخ يف 02-90لقد نصت اؼبادة اػبامسة من القانوف رقم 
إذا اختلفت الطرفاف يف كل اؼبسائل اؼبدركسة أك يف :" اعبماعية يف العمل كتسويتها كفبارسة حق اإلضراب على أنو
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. 101 ص – مرجع السابق –أحسن بوسقٌعة  - 
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. 34مرجع سابق ص -  مذكرة ماجٌستر–علً عٌسانً -  



بعضها يباشر اؼبستخدـ كفبثلو العماؿ إجراءات اؼبصاغبة اؼبنصوص عليها يف االتفاقيات أك العقود اليت يكوف كل من 
 . اعبانبُت طرفا فيها

كإذا َف تكن ىناؾ إجراءات اتفاقية للمصاغبة أك يف حالة فشلها يرفع اؼبستخدـ أك فبثلو العماؿ اػببلؼ 
 ."اعبماعي يف العمل إُف مفتشية العمل اؼبختصة إقليميا

-      كمن خبلؿ نص اؼبادة نستنتج أف ىناؾ نوعُت من اؼبصاغبة، اؼبصاغبة االتفاقية كاؼبصاغبة القانونية
 158.التنظيمية

: المصالحة االتفاقية- 1

 َف ينص على ىذا النوع من اؼبصاغبة بعكس التشريع اعبديد الذم نص 1982159إف التشريع السابق لسنة 
 من قانوف 11 يف فقرهتا 120على ىذا النوع، طبقا للمادة اػبامسة اؼبذكورة أعبله كمت تأكيد ذلك دبوجب اؼبادة 

تعاًف االتفاقيات اعبماعية اليت ترـب حسب الشركط اليت وبددىا ىذا القانوف " اؼبتعلق بعبلقات العمل بنصها 90/11
: شركط التشغيل كالعمل كيبكنها أف تعاًف خصوصا العناصر التالية

 160...................".إجراءات اؼبصاغبة يف حالة كقوع نزاع صباعي يف العمل

كيقصد باؼبصاغبة االتفاقية تلك اإلجراءات اليت وبددىا األطراؼ دبقتضى االتفاقات اعبماعية يف ؾباؿ إقامة 
آليات اؼبصاغبة بينهما، سواء يف ؾباؿ تسوية النزاعات اعبماعية أك يف ؾباؿ تفسَت االتفاقيات، حبيث يتم تنظيم عباف 

بكل حرية ك استقبللية بُت الطرفُت على أساس التساكم يف العضوية للقياـ دبهمة اؼبصاغبة كما أف نظاـ عمل ىذه 
اللجاف وبدده األطراؼ أنفسهم ككذلك األمر بالنسبة للصبلحيات اؼبخولة ؽبا، إُف جانب نطاؽ عملها الذم قد 

يكوف ؿبليا أك جهويا أك كطنيا أم كفق نطاؽ تطبيق ىذه االتفاقية، لكن يف حالة إذا َف تكن إجراءات اتفاقية 
اؼبصاغبة منصوص عليها أك يف حالة فشلها يرفع أحد األطراؼ أك بواسطة فبثليهم موضوع النزاع إُف مفتشة العمل 

 161.اؼبختصة إقليميا
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. 1990 سنة 06عدد -  ج ر– فيفرم اؼبتعلق بالوقاية من النزاعات اعبماعية يف العمل كتسويتها كفبارسة حق اإلضراب 06 اؼبؤرخ يف 02-90القانوف رقم -  

159
. 1982 سنة 07 عدد – ج ر – اؼبتضمن تسوية اػببلفات اعبماعية يف العمل 1982-02-13اؼبؤرخ يف - 05-82القانوف -  

160
. 1990 سنة 17 عدد – ج ر – اؼبتضمن عبلقات العمل 1990أفريل 21اؼبؤرخ يف - 11-90القانوف -  

161
، ط ـ -  عبد الرضباف خليفي-    . كما يليها61. ص . الوجيز يف منازعات العمل كالضماف االجتماعي، دار العلـو



: المصالحة القانونية-  2

كيلجأ إُف ىذا األسلوب عند عدـ النص على األسلوب األكؿ أك يف حالة فشلو كما تنص الفقرة الثانية 
 من قانوف تسوية اؼبنازعات اعبماعية كفبارسة حق اإلضراب، حيث توكل يف ىذه اغبالة مهمة اؼبصاغبة إُف 05اؼبادة 

مفتش العمل كالذم يقـو كجوب باؼبصاغبة بُت اؼبستخدـ كفبثلي العماؿ حيث يستدعي مفتش العمل اؼبعُت طريف 
اؼبوالية لؤلخطار، قصد تسجيل  (04)اػببلؼ اعبماعي يف العمل يف جلسة أكُف للمصاغبة خبلؿ األياـ األربعة 

كهبب على الطرفُت اغبضور عبلسات اؼبصاغبة اليت ينظمها . موقف كل طرؼ يف كل مسألة من اؼبسائل اؼبتنازع فيها
 :كعليو يبكن يف ىذا اجملاؿ تصور حالتُت.مفتش العمل

يف ىذه اغبالة يقـو مفتش العمل بتدكين كربرير كل اؼبسائل اؼبتفق عليها يف ؿبضر :  نجاح المصالحةحالة - أ
كيّوقعو أطراؼ اػببلؼ اعبماعي باإلضافة إُف تدكينو اؼبسائل اليت مازاؿ اػببلؼ اعبماعي " ؿبضر اؼبصاغبة"يدعى

قائما بشأهنا كيصبح ىذا اضر نافذان من اليـو الذم يودع أحد أطراؼ النزاع األكثر استعجاال لدل كتابة الضبط 
للمحكمة اؼبختصة إقليما كإذا ما فكر أحد األطراؼ دبا دكف يف ؿبضر اؼبصاغبة فإنو يتعرض لغرامة مالية يومية تقدربػ 

 من الراتب الشهرم األدىن اؼبضموف كما وبدد التشريع  كالتنظيم اؼبعموؿ بو حبيث تتضاعف بقدر عدد 25%
. مائة عامل (100)العماؿ اؼبعنيُت كيف حدكد 

 أما يف حالة فشل اؼبصاغبة بدكف مفتش العمل كل اؼبسائل اليت مازالت ؿبل :حالة فشل المصالحة - ب
إذ يستطيع أطراؼ اػببلؼ اعبماعي " ؿبضر عدـ اؼبصاغبة" أك عند فشل اؼبصاغبة برمتها يف ؿبضر يدعى. اػببلؼ

 اؼبتعلق 02-90 من القانوف 09ك ىو ما نصت عليو اؼبادة . اللجوء مباشرة كباختيارنبا إما إُف الوساطة أك التحكيم
 162.بتسوية النزاعات اعبماعية يف العمل

 :الصلح والدعاوى اإلدارية: المطلب الثالث

 على إجراء عملية الصلح بُت الطرفُت كذلك عقب تسجيل القضية لدل كتابة 3 مكرر169تنص اؼبادة 
 .كذلك دكف اإلشارة إُف نوع الدعول اإلدارية- الغرفة اإلدارية–الضبط باجملالس القضائية 

كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو ىل الصلح منطقي كمقبوؿ يف كل الدعاكل اإلدارية ؟خاصة كأف لكل 
. دعول إدارية فبيزاهتا اػباصة
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-2004جامعة الجزائر -  كلٌة الحقوق–قانون منازعات العمل والضمان االجتماعً ط خاصة بطلبة الكفاءة المهنٌة للمحاماة - أحمٌة سلٌمان- د-  

.  وما بعدها34 ص 2005



كما أف اؼبشرع باستحداثو ىذا اإلجراء أماـ العزؼ اإلدارية باجملالس القضائية َف يفرؽ بُت الدعاكل اإلدارية 
. دعول القضاء الكامل –دعول اإللغاء كالدعاكل الذاتية –كباػبصوص بُت الدعاكل  اؼبوضوعية 

 :الصلح ودعوى اإللغاء:الفرع األول

 منذ أف أدرج –تعترب دعول اإللغاء تلك الدعول اليت يكوف موضوعها ـباصمة القرار إدارم غَت مشركع 
 أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية كالقضاة يف مشركعية حوؿ – 03- مكرر 169إجراء الصلح دبوجب اؼبادة 

.  كاحد كىو أنو ال يستساغ كمبدأ اؼبشركعية رجدكل الصلح يف اإللغاء لذا أستبعده الكثَت ألـ

 قانونية قائمة ةإف القاضي يف قضاء اؼبشركعية يتصرؼ كقاضي نقص أم أنو ال يأخذ بعُت االعتبار كضعي
 اإلدارة حوؿ ىذه الوضعية القانونية ، إضافة إُف ذلك فإف القاضي فكلكن يفحص مدل شرعية القرار الصادر ع

. اإلدارم يقـو بفحص األكجو اليت انبٌت عليها القرار اإلدارم ال شرعية الوضعية ذاهتا 

.     كالنتيجة ىي أف رفض الطعن يكوف قد إنٍت على مدل شرعية األكجو اليت ارتكز عليها القرار اإلدارم

    كمع ذلك فلزاما على القاضي اإلدارم أف يرعى عند فحصو النزاع مبدأ اغبق كيكتفي بتقرير اغبق أك إلغائو إذ 
  163.  أك أف تعدؽبا كفق الوضعية القانونيةايبقى على اإلدارة أف تسحب قراراتو

كعليو فقضاء اإللغاء ال يستدعي إال حلُت كنبا إما أف يكوف القرار مشركعان كإما أف يكوف القرار غَت مشركع 
. فيلغى

فيبدك من الصعب تقبل إجراء عملية الصلح يف نزاعات اؼبشركعية كربت إشراؼ القاضي اإلدارم ألف القرار 
 فبل يبكن االتفاؽ على –اإلدارم سواء كاف مشركعا أك غَت مشركع كبالتاِف ليس ىناؾ ؾباؿ للمصاغبة أك حل كسط 

االستمرار يف عدـ مشركعية قرار إدارم فهل يبكن قبوؿ ىذا اإلجراء من الناحية القانونية على حساب مبدأ اؼبشركعية 
 164.؟كخاصة ربت إشراؼ حامي القانوف

   كلكن ماذا لو تصاٌف الطرفاف يف دعول إلغاء أساسها قرار إدارم غَت مشركع كيظهر ذلك يف صورتُت     كىي 
كذلك بظهور عدـ مشركعيتو من أكؿ . اغبالة اليت يعرب فيها القاضي اإلدارم أف القرار الصادر عن اإلدارة غَت مشركع
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. 120 مرجع سابق ص –الصلح فً المادة اإلدارٌة - شفٌقة بن صاولة -  
164

. 168 مرجع سابق ص – قانون المنازعات اإلدارٌة –رشٌد خلوفً -  



 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية فيقرر بأف 170فاف القاضي حسب نص اؼبادة . كىلة فيصبح بالتاِف حل القضية مؤكدا
 165.ال ؿبل   للتحقيق ك بالتاِف ال ؿبل للمصاغبة

كىنا . أما اغبالة الثانية فتكوف عندما يكوف طلب اؼبدعي عليو ىو طلب حق ذايت ك شخصي كطلب اإللغاء
كما يبكن أف يقـو القاضي بإجراء عملية . يبكن للقاضي أف يستبعد فقط القرار غَت اؼبشركع كيصاٌف على الباقي

. الصلح يف حالة اقتصاره على سحب القرار اإلدارم من قبل اإلدارة

      فكاف اؼبشرع باستحداثو إجراء الصلح أف يفرؽ بُت الدعاكل الشخصية كالدعاكل اؼبوضوعية  

بأف هبعل ىذا اإلجراء مقصوران على دعاكل القضاء الكامل دكف دعاكل اإللغاء كذلك ضباية ؼببدأ اؼبشركعية كللحفاظ 
 .على مصداقية دكر القاضي

 :الصلح ودعاوى القضاء الكامل: الفرع الثاني

 ككذا االنتقادات اليت كجهت إُف ىذا النص حوؿ الدعاكل اإلدارية 3 مكرر169     بسبب غموض نص اؼبادة 
اؼبعنية بإجراء ؿباكلة الصلح فقصد يف ىذه اغبالة دعاكل اإللغاء كدعاكل القضاء الكامل باعتبارنبا من أىم الدعاكل 

 .اإلدارية

كذلك بصدكر قانوف .       فلقد جاء اؼبشرع اعبزائرم غبل ؽبذه اإلشكالية القانونية كاليت كانت ؿبل خبلؼ
هبوز للجهات القضائية اإلدارية : " على ما يلي 970اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فقد نص ىذا القانوف يف مادتو 

" إجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل

باإلضافة  ,      من خبلؿ نص ىذه اؼبادة يتضح أف اؼبشرع أقر الصلح يف دعاكل القضاء الكامل فقط

 169إُف الطابع االختيارم ؽبذا اإلجراء كعليو فاؼبشرع اعبزائرم قد أزاؿ الغموض أك الثغرة اليت كانت يف اؼبادة 
كعليو فاؼبشرع اعبزائرم كاف صروبا يف ما يتعلق بإجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل  ىذا ما يقتضيو .   3مكرر

اؼبنطق القانوين على أساس أهنا دعاكل ذاتية تقبل إجراء الصلح بُت األطراؼ اؼبتنازعةلتعلقها حبق شخصي يقبل 
. اؼبساكمة كالتنازؿ من قبل صاحبو كالدكر اإلهبايب الذم يقـو بو القاضي اإلدارم
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. 121ص - مرجع سابق- شفٌقة بن صاولة -  



    كعليو فيجوز الصلح يف دعاكل القضاء الكامل دكف إشكالية أك غموض إال أف األمر قد يطرح إشكاال حوؿ 
. إجراء عملية الصلح يف الدعاكل اإلدارية اليت مازالت تشًتط إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق

 :إجراء عملية الصلح في الدعاوى اإلدارية الخاضعة لشرط التظلم:الفرع الثالث

      تطرح دراسة موضوع ؾباؿ الصلح سؤاؿ فيما يتعلق بإجراء عملية الصلح يف الدعاكل اليت مازالت يشًتط لقبوؽبا 
اؼبؤرخ يف  90/23القياـ برفع تظلم إدارم مسبق، ألنو بعد تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبوجب قانوف 

 الزالت ىناؾ بعض النزاعات اليت زبضع لشرط التظلم اإلدارم اؼبسبق حبكم نصوص قانونية خاصة 18/08/1990
. مثل قانوف الضرائب

كأماـ ىذا الوضع القانوين اػباص ىل يقـو القاضي الفاصل يف الدعاكل اإلدارية بإجراء عملية الصلح يف 
. الدعاكل اليت مرت بالتظلم اإلدارم اؼبسبق

 مكرر من قانوف اإلجراءات 169     لقد سبق للغرفة اإلدارية باكمة العليا يف قراراهتا الصادرة بعد تغيَت اؼبادة 
كذكرت أف إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق اؼبنصوص عليو يف قانوف خاص ينفي اؼبتظلم من القياـ بالتظلم . اؼبدنية

. اإلدارم اؼبسبق اؼبنصوص عليو يف تقنُت اإلجراءات اؼبدنية ألسباب منطقية كمبدئية

  فمن الناحية اؼبنطقية فإف موقف اإلدارة من النزاع قد حدد أثناء التظلم اؼبنصوص عليو يف القانوف اػباص 
 .كمن الناحية اؼببدئية فبل تظلم إدارم بعد تظلم، إف القاعدة أف اػباصة تقيد القاعدة العامة

 منو قانوف 1064كالذم ألغى دبوجب اؼبادة ,إال أنو بعد صدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
,  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية971ككذا جوازية القياـ بإجراء الصلح يف نص اؼبادة , اإلجراءات اؼبدنية

, ككذا جوازية القياـ بإجراء التظلم يف قانوف الصفقات العمومية فإف اإلشكاؿ الذم كاف مطركحا قد زاؿ جزئيا 
, حبيث أف شرط التظلم أصبح جوازيا يف القاعدة العامة كاؼبتمثلة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ككذا الصلح 

إال أف اإلشكالية القائمة ىي أف القاعدة العامة للصلح ال تطبق على النزاعات اليت ربكمها قوانُت خاصة إال انو ال 
. زاؿ األخذ باؼببدأ السائد بأف القاعدة اػباصة تقيد القاعدة العامة

   تطرح مسألة دراسة ؾباؿ الصلح سؤاؿ فيما يتعلق بإجراء الصلح يف الدعاكل اليت مازالت تشًتط التظلم اإلدارم 
 ألف اؼبشرع 18/08/1990 اؼبؤرخ يف 23-90اؼبسبق ألنو بعد تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبوجب قانوف 



أبقى على بعض النزاعات اليت زبضع لشرط التظلم اإلدارم اؼبسبق حبكم نصوص قانونية خاصة مثل قانوف الضرائب 
. مثبل

     كأماـ ىذا الوضع القانوين اػباص كالعاـ ىل يقـو القاضي اإلدارم بإجراء ؿباكلة الصلح يف الدعاكل اليت مرت 
. بإجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق

 من قانوف اإلجراءات 3 مكرر169  لقد سبق للغرفة اإلدارية باكمة العليا يف قراراهتا الصادرة بعد تغيَت اؼبادة 
اؼبدنية كذكرت أف إجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق اؼبنصوص عليو يف قانوف خاص يعفي اؼبتظلم من القياـ بالتظلم 

. اؼبنصوص عليو يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ألسباب منطقية كمبدئية

  كبالتاِف فإف اشًتاط اؼبشرع للتظلم اإلدارم لبعض اؼبنازعات اػباصة يعفى الطرفُت من اؼبركر بإجراء ؿباكلة الصلح 
 166.ألف فشل التظلم يعرب على موقف اإلدارة إزاء النزاع كمنو عدـ التوصل غبل كدم بُت الطرفُت

كأف الفركؽ جوىرية بُت التظلم كالصلح حبيث أنو يف أكؿ تكوف العبلقة ,       إال أننا نرل العكس من ذلك خاصة 
ألف اإلدارة ىي طرؼ كمصاٌف يف نفس الوقت فبل يعقل أف تتنازؿ عن حقوقها بسهولة، ,بُت الطرفُت عبلقة إذعاف 

كعليو قد يفشل ,بينما يف الصلح يكوف ىناؾ نوعا من العدالة كاإلنصاؼ ألف من يتوُف عملية الصلح ىو القاضي 
التظلم اإلدارم كمع ذلك قد يتصاٌف الطرفاف أماـ القضاء نتيجة الدكر اإلهبايب الذم يلعبو القاضي اإلدارم، كىناؾ 

كىذا ما جاء يف قرار ؾبلس ,تطبيقات قضائية تؤكد كجوبية القياـ دبحاكلة الصلح رغم كجود شرط التظلم اإلدارم 
إذا نبُت جمللس " كمدير الضرائب لوالية ميلة كقد جاء يف حيثيات القرار(ب ع )يف القضية اليت صبعت بُت , الدكلة

الدكلة كدكف اغباجة إلثارة دفوع األطراؼ كمنافستها حذؼ اجمللس للقواعد األساسية اعبوىرية يف إجراءات الدعول 
".  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية3 مكرر 169"كاؼبتعلقةبإجراء ؿباكلة الصلح يف اؼبادة اإلدارية 

 إذ أنو ثبت من خبلؿ أكراؽ كمستندات ملف الدرجة األكُف خلوه من ؿبضر الصلح كىو إجراء كجويب 
ككذا عدـ اإلشارة إليو يف القرار اؼبستأنف فبا هبعل اإلجراءات معيبة كيًتتب عليها البطبلف فتعُت بذلك إلغاء القرار 

 167"اؼبستأنف كإحالة القضية إُف ؾبلس قسنطينة للفصل فيها طبقا للقانوف
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. 166 ص – مرجع سابق –قانون المنازعات اإلدارٌة - رشٌد خلوفً-  
167

 – قضٌة برٌك عبد الحمٌد ضد مدٌر الضرائب لوالٌة مٌلة 16/07/2001 قرار بتارٌخ 196095 رقم الملف –الغرفة الرابعة . مجلس الدولة-  

. 8 ملحق – مرجع سابق –نقال عن فضٌل العٌش 



 :التطور القانوني إلجراء الصلح في التشريع الجزائري: المبحث الثاني

بعد أف تعرفنا على مفهـو الصلح كسبييزه عما يشاهبو من األنظمة األخرل ككذا دراسة مباذج من تطبيقاتو يف 
القوانُت األخرل، كقلنا أف إجراء الصلح نظاـ قائم بذاتو بقي لنا أف نعرؼ ؿبتول نظامو القانوين كتطوره من خبلؿ 

 منو ككذا دراسة ىذا اإلجراء يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 3 مكرر169قانوف اإلجراءات اؼبدنية كخصوصان اؼبادة 
  – اعبوازية – كنيساف التحوؿ للطبعة القانونية ؽبذا اإلجراء من اإلجبارية إُف االختيارية 09-08كاإلدارية 

مت تنتقل بشيء من التفصيل لتبيُت اإلجراءات اليت يبر عليها كدكر األطراؼ يف العملية التصاغبية مث الوصوؿ إُف أىم 
: اآلثار كالنتائج القانونية مربزين أىم التساؤالت اليت تطرح كاغبلوؿ اؼبقابلة ؽبا كذلك من خبلؿ اؼبطالب اآلتية

. الصلح القضائي من اإلجبارية إُف اعبوازية: اؼبطلب األكؿ -
 .إجراءات الصلح القضائي كدكر األطراؼ فيو: اؼبطلب الثاين -

 .النتائج القانونية للصلح ك حجيتو: اؼبطلب الثالث -

 

: الصلح القضائي من اإلجبارية إلى الجوازية: المطلب األول

 أنّو ال هبوز للمتقاضي اللجوء 66/154اؼبعّدؿ لقانوف اإلجراءات اؼبدنية  90/23كانت القاعدة قبل إصبلح 
. مباشرة إُف الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية بل يتوجب عليو القياـ برفع تظلم إدارم مسبق

القضاء - كما أف ؾباؿ اختصاص الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية كاف منحصرا فقط يف دعاكل التعويض
 -ؾبلس الدكلة حاليا- دكف دعاكل اإللغاء كاليت كانت من اختصاص الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا- الكامل

 كاؼبتعلق بقانوف اإلجراءات 66-154 اؼبعّدؿ كاؼبتمم لؤلمر 1990-08-18اؼبؤرخ يف  90/23كبصدكر قانوف 
اؼبدنية جاء بنصوص جديدة يف ؾباؿ اؼبنازعة اإلدارية كما ألغى التظلم الوالئي كاستحدث إجراء ؿباكلة الصلح، كأعاد 

 .توزيع االختصاص النوعي أماـ اعبهات القضائية اإلدارية

 كالذم جاء بنقلو 25/02/2008 اؼبؤرخ يف 09-08كبصدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية دبوجب قانوف 
 نوعية يف ؾباؿ اإلجراءات القضائية سواء أماـ اعبهات القضائية العادية أك اعبهات القضائية اإلدارية



 كذلك إلزالة 90/23  كعليو سندرس ىذا اؼبطلب من خبلؿ إجبارية الصلح يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
. اللبس كأسباب بركز التعديل كظهور إجراء الصلح

ككذا التوب اعبديد الذم جاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يف ما ىبص دراستنا كأال ك ىو إجراء 
 .الصلح ككذا الوقوؼ على كل من النتائج القانونية اليت جاءت هبا النصوص القانونية اؼبتعلقة دبجاؿ دراستنا

: إجراء الصلح وجوبي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية: الفرع األول

 كتضمن ىذا األخَت 18/08/1990 اؼبؤرخ يف 90/23  جاء تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية دبوجب القانوف رقم 
 مكرر كاليت تقلصت إُف فقرتُت بعدما كانت 169 مادة تتعلق كلها بالنزاعات، كمن بُت التعديبلت نص اؼبادة 13

فقرات، كاستحدث اؼبشرع اعبزائرم إجراء الصلح دبوجب القانوف اؼبذكور أعبله بأف أضاؼ  (08)ربتوم على شباف 
. 3- مكرر 169مادة جديدة أال كىي نص اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاليت مفادىا قياـ القاضي بإجراء ؿباكلة الصلح يف 3 مكرر169 كما جاء يف اؼبادة 
أشهر كؼبعرفة ىذا اإلجراء فهل الصلح من النظاـ العاـ؟ كىل ىذا اإلجراء لو طابع إلزامي كىل " 03"مدة أقصاىا 

؟  يبكن لقضاة ؾبلس الدكلة إثارتو من تلقاء أنفسهم أك يثار من  قبل اػبصـو

. إف الصلح يف نص اؼبادة اؼبذكور أعبله ىو إجراء يقع على عبء القاضي كحده دكف األطراؼ

 كاف البد من أف نستعُت 3 مكرر169ككذا اإلهباـ الذم جاء بو نص اؼبادة , لئلجابة على كل ىذه التساؤالت 
 ككذا االستناد لقرارات 66-154 اؼبعّدؿ لؤلمر 23-90بالتقرير التمهيدم ؼبشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

 . كاجتهادات ؾبلس الدكلة اعبزائرم

 154-66القراءة األولية لنص التقدير التمهيدي حول اقتراح القانون المحل لألمر:أوال

فإف , 66/154اؼبعدؿ لؤلمر رقم  90/23   حسب القراءة األكلية لنص التقرير التمهيدم حوؿ اقًتاح قانوف 
كتقريب القضاء من اؼبوطن ، ,  التقاضي يف اجملاؿ اإلدارمت ىو تبسيط إجراءاؿاؽبدؼ األساسي كراء ىذا التعدم

. (-ؾبلس الدكلة عاليا-)كزبفيف الضغط على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا

كاف على أساس إلغاء ,    كالصلح ضمن السياسة القضائية يهدؼ إُف تبسيط اإلجراءات يف ؾباؿ القضاء اإلدارم
. التميز بُت الطعن الوالئي كالطعن الرئاسي عن طريق التدرج الرئاسي 



المركزية الطعن بالبطبلف اؼبتعلق بأعماؿ رؤساء ؾبالس البلدية كالقرارات الوالئية ككذا قرارات اؼبؤسسات العمومية 
. ذات الطابع اإلدارم 

.  من اؼبوطن ةتقريب العداؿ-

.  التقاضي إداريا خاصة النزاعات ذات الطابع الي تتسهيل كتيسَت إجراءا- 

إلغاء الطعوف اؼبسبقة بالنسبة للنزاعات اليت يؤكؿ االختصاص قيها إُف اجملالس القضائية كتعويضها بوجوب إجراء -
 168. بُت الطرفُت أماـ القاضي حالصل

     من خبلؿ قراءة نص اؼبشركع يتضح لنا جليا أسباب إقحاـ اؼبشرع إجراء الصلح ألكؿ مرة يف النزاعات اإلدارية 
مع تساؤالت طرحت يف كونو ىل إجراء الصلح ىبص دعاكل اإللغاء كتقدير كفحص اؼبشركعية ,كجعلو إجراء كجويب

على حد سواء أـ يقتصر على دعاكل القضاء الكامل ؟كبنص اؼبشرع على إجراء الصلح فخصو بعدة خصائص 
: أنبها

  .أنو إجراء جديد كسط بُت رفع الدعول كالتحقيق فيها -

. يقـو بو مستشار مقرر للغرفة اإلدارية -

.  النظاـ اإلدارم اؼبسبقبإجراء يعوض أسلو-

 169. أكثر مركنة كفعالية ككذا يهدؼ إُف التشاكر-

حبيث كسر حكر الغرفة اإلدارية باكمة , كمن النتائج اليت أتى هبا التعديل ىي إعادة توزيع االختصاص النوعي     
يف فحص اؼبشركعية حبيث أصبحت القرارا, العليا بشأف موضوع قضاء اؼبشركعية عموما  تكأملى توزيعا جديدا ن

. اإلدارية البلمركزية الصادرة عن اإلدارة الية من اختصاص الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية 

.  اإلدارية الصادرة عن الواليات تكوف من اختصاص الغرؼ اإلدارية اعبهوية تكالقرارا

.  اؼبركزية بصفة ابتدائية كهنائيةتكهبذا ىذا التعديل قصر اؼبشرع اختصاص الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا على القرارا
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 المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و المجلس الشعبً 1966 ٌونٌو 08 المؤرخ فً 154-66التقرٌر التمهٌدي القتراح القانون المعّدل لألمر -  

. 01، لجنة التشرٌع القانونٌة واإلدارٌة ص 1990الوطنً، الفترة التشرٌعٌة الثالثة الدورة غٌر عادي ٌولٌو 
169

. 37شفٌقة بن صاولة ، مرجع سابق ص -  



كنتيجة رئيسية فقد ابتكر ىذا التعديل إجراء جديدان أماـ الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية أال كىو إجراء ؿباكلة 
  "اكالذم أعطاىا طابعا كجويب"–الصلح 

-          إجراء إجباري – إلجراء الصلح في قانون اإلجراءات المدنية ياإلطار القانون: ثانيا 

 من القانوف اإلجراءات اؼبدنية اإلطار القانوين العاـ كاليت يبكن اإلحالة إليها يف صبيع اؼبواد 17تعترب اؼبادة -
من نفس القانوف القاعدة القانونية اػباصة باإلجراءات اؼبتبعة أماـ اعبهات القضائية  . 3 مكرر169،كتعترب اؼبادة 

اإلدارية  

 170 كاألخذ باؼببدأ أف القانوف اػباص يقيد العاـ –الغرفة اإلدارية باجملالس القضائية - 

:   على مايلي – 03- مكرر 169كتنص اؼبادة 

على كاتب الضبط أف يرسل العريضة عقب قيدىا، إُف رئيس اجمللس القضائي الذم وبيلها إُف رئيس الغرفة "
. اإلدارية ليعُت مستشاران مقرران 

كيقـو القاضي بإجراء ؿباكلة الصلح يف مدة أقصاىا ثبلثة أشهر من حالة ما إذا مت الصلح ، يصدر اجمللس 
.  قراران يثبت اتفاؽ األطراؼ كىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف 

كيف حالة عدـ الوصوؿ إُف اتفاؽ، وبرر ؿبضر عدـ الصلح كزبضع القضية إُف إجراءات التحقيق اؼبنصوص عليها يف 
." القانوف

 الطابع اإللزامي إلجراء ؿباكلة الصلح كقد اعتربه اؼبشرع اعبزائرم 3 مكرر169 تؤدم القراءة األكلية لنص اؼبادة 
.قاعدة جوىرية ال هبب اإلغفاؿ عنها كعليو أعترب إجراء الصلح من النظاـ العاـ كيبكن للقاضي إثارتو من تلقاء نفسو

  

كىذا ما أكّده ؾبلس الدكلة يف العديد من قراراتو كالذم أكّد على الطابع اإلجبارم ؽبذا اإلجراء حبيث قد يفصل 
كىذا ما جاء يف قرار صادر عن ؾبلس الدكلة , القاضي يف القضية دكف إجراء ؿباكلة الصلح يعترب خرقا لقاعدة جوىرية

 الذم 18/01/1997ضد قرار ؾبلس قضاء كىراف اؼبؤرخ يف  ( ىػ–ج ) بُت اؼبستأنف 2000-05-22يف 
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. قاعدة الخاصة بالنزاعات اإلدارٌة وذلك أخذاً بالمبدأ أن القاعدة الخاصة تقٌد القاعدة العامة- 3 مكرر169تعتبر المادة -  



قضى بقبوؿ الدعول شكبل كيف اؼبوضوع إلغاء العقد اإلدارم الصادر عن كاِف كالية معسكر اؼبؤرخ يف 
. 3441حجم - 55 ربت رقم 14/09/1996

 الصادر عن ؾبلس 18/01/1997حيث أنّو بُّت جمللس الدكلة بعد اإلطبلع على القرار اؼبستأنف كاؼبؤرخ يف " 
كملف الدرجة األكُف كدكهنا حاجة للتعرض بدفوع كطلبات األطراؼ، خرؽ األشكاؿ - الغرفة اإلدارية- قضاء كىراف

اليت - 3- مكرر169كالقواعد اعبوىرية يف اإلجراءات اؼبتعلقة بالصلح يف اؼبواد اإلدارية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
توجب إجراء الصلح بُت األطراؼ خبلؿ مدة ثبلثة أشهر كمدة أقصى، كخطوة إجرائية سابقة للتحقيق كاؼبرافعات 

اؼبستأنف كىو األمر اؼبنعدـ يف قضية اغباؿ نصان كعمبلن فبا يتعُت تلقائيا إلغاء القرار اؼبستأنف كإحالة القضية 
 171"كاألطراؼ على نفس اجمللس للفصل يف القضية طبقا للقانوف

 يف القضية بُت الشركة 14/05/2001كيف قرار آخر للغرفة اإلدارية الرابعة جمللس الدكلة الصادر بتاريخ 
كدكف حاجة إلثارة دفوع "......لوالية عنابة ضد السيد قارة فاتح كمن معو حبيث- ككالة البوين- اعبزائرية للتأمُت

كأسانيد األطراؼ ـبالفة قضاة اجمللس  القواعد اعبوىرية كإلجراءات سَت الدعول األصلية كاؼبتمثلة يف عدـ قياـ قضاة 
الدرجة األكُف دبحاكلة الصلح بُت األطراؼ، كىو إجراء من النظاـ العاـ كيبكن لقضاة ؾبلس الدكلة إثارتو تلقائيا كىو 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كأف القرار التمهيدم اؼبؤرخ يف - 3- مكرر169منصوص عليو يف اؼبادة 
 َف يشر إليو على اإلطبلؽ كال يوجد دبلف الدعول األصلية ؿبضر إجراء الصلح من 27/05/1996

 172...."عدمو

 بُت 2002-03-11 يف بتاريخ 01017كيف قرار آخر للغرفة اإلدارية الثالثة جمللس الدكلة ربت ملف 
حيث أف ؿباكلة الصلح إجراء " ؿأمقرا"ؿبافظة اعبزائر الكربل ضد اؼبؤسسة اؼبطبعية للفنوف كاػبطوط للجزائر اؼبسماة 

جوىرم قبل خضوع القضية إُف إجراءات التحقيق اؼبنصوص عليها قانونان كأف عدـ القياـ بو هبعل القرار اؼبستأنف 
معرضا لئللغاء ؼبخالفة اإلجراءات النصوص عليها قانونا ك إحالة القضية كاألطراؼ أماـ نفس اجمللس للفصل فيها 

" طبقا للقانوف

 قرارات ؾبلس الدكلة أف إجراء الصلح 173 ككذا من خبلؿ3مكرر169كخبلصة القوؿ أنو من خبلؿ نص اؼبادة - 
كجويب كملـز كيؤدم إُف إلغاء القرار اؼبستأنف كإحالة القضية إُف اجمللس من جديد للفصل فيها على أساس إغفالو 
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. 339-337 ص 2003ط - الجزء األول، دار هومة الجزائر- لحسن الشٌخ آٌث ملوٌا، المنتقى فً قضاء مجلس الدولة-  
172

- 06ملحق رقم -  مرجع سابق–أشار إلٌه األستاذ فضٌل العٌش فً مذكرته الصلح فً المنازعات اإلدارٌة -  
173

. 07 مرجع سابق ملحق رقم –فضٌل العٌش -  



حبيث هبوز لقضاة ؾبلس الدكلة . ككما اعتربه من النظاـ العاـ. قاعدة جوىرية تؤدم إُف بطبلف اإلجراءات البلحقة
. إثارتو تلقائيا

: الطبيعة القانونية للصلح :ثالثا

يقصد من الطبيعة القانونية للصلح اإلجابة عن السؤاؿ حوؿ إجبارية أك عدـ إجبارية إجراء الصلح ككما يدكر 
التساؤؿ حوؿ القرار الصادر بإثبات الصلح ؟ ككذا حوؿ ربديد طبيعة القانونية للصلح كموقعو ضمن األعماؿ 

.  القضائية 

:  طبيعة إجراء عملية الصلح

على كاتب الضبط أف يرسل العريضة عقب قيدىا، " مكرر من القانوف اإلجراءات اؼبدنية  169 تنص اؼبادة 
. (مقرر)إُف رئيس اجمللس القضائي الذم وبيلها إُف رئيس الغرفة اإلدارية ليعُت مستشار

.  ثبلثة أشهر اكيقـو القاضي بإجراء ؿباكلة صلح يف مدة أاقتصاده

 يف حالة ما إذا مت الصلح ، يصدر اجمللس قرار يثبت اتفاؽ األطراؼ ، ك ىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف 
. اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف 

 كيف حالة عدـ الوصوؿ إُف ؿبضر الصلح ،زبضع القضية إُف إجراءات التحقيق اؼبنصوص عليو      يف ىذا 
." القانوف 

إف صيغة اؼبادة اؼبذكورة أعبله ال تعرب بوضوح على طبيعة إجراء عملية الصلح إال أف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 
ضد "لبلدية عُت كؼباف " أكدت على الطابع اإلجبارم ألجراء عملية الصلح يف القضية بُت رئيس اجمللس الشعيب

 1992/12/22.174بتاريخ "  طرقا ف سليماف"السيد

كذىب ؾبلس الدكلة إُف اعتبار إجراء عملية الصلح إجراءا جوىريا كمن النظاـ العاـ                         يف 
حيث أنو تبُت جمللس الدكلة بعد االطبلع على القرار اؼبستأنف اؼبؤرخ     يف "حيث حكم  22/05/2000
 كملف الدرجة األكُف كدكمبا حاجة للتعرض – الغرفة اإلدارية – الصادر عن ؾبلس قضاء كىراف 18/08/1997

لدفوع كطلبات األطراؼ، خرؽ األشكاؿ القواعد اعبوىرية يف اإلجراءات اؼبتعلقة بالصلح يف اؼبواد اإلدارية كاؼبنصوص 
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. 130عٌسانً علً، التظلم والصلح فً النزاعات اإلدارٌة، مرجع سابق، ص .



أشهر على  (03) اليت توجب إجراء الصلح بُت األطراؼ خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثة – 3 مكرر169عليها يف اؼبادة 
خطوة إجرائية سابقة للتحقيق ، كىو األمر اؼبنعدـ يف قضية اغباؿ نصا ن كعمبلن فبا يتعُت عليو تلقائيان إلغاء القرار 

  175".اؼبستأنف كإحالة القضية كاألطراؼ على نفس اجمللس للفصل يف القضية طبقان للقانوف 

كاعتربه قاعدة جوىرية هبب على القاضي , الصلح إجراءن كجوبيا ءكعليو يبلحظ أف قضاء ؾبلس الدكلة اعترب أجرا
 األطراؼ فبا يعٍت إف ؾبلس عالقياـ هبا فبا يبلحظ أف ؾبلس الدكلة أشارة تلقائيان كذلك قبل الفصل يف طلبات كدفو

. الدكلة اعتربه من النظاـ العاـ

هبوز "  كاليت تنص 970 بالرجوع إُف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية السارية اؼبفعوؿ كبالتحديد يف اؼبادة قإال أف
يتم إجراء " من نفس القانوف  972كتنص اؼبادة ". للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل 

" الصلح بسعي من اػبصـو أك دببادرة من رئيس تشكيلة اغبكم بعد موافقة اػبصـو 

كيظهر جليا من خبل ؿ نص  ىاتُت اؼبادتُت الطبيعة القانونية إلجراء عملية الصلح كيستشف ذلك من 
كعليو أصغى عليو الطابع االختيارم كَف يعد قاعدة جوىرية ، ككما أغبق اؼبشرع اعبزائرم إجراء "هبوز "خبلؿ كلمة 

الصلح بطلب من اػبصـو أنفسهم كدببادرة من رئيس تشكيلة اغبكم كلكن بعد موافقة  

 اػبصـو على ىذا اإلجراء 

: الصلح إجراء جوازي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: الفرع الثاني

يعد قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية احد أىم ملفات عبنة إصبلح العدالة حيث جاء ىذا القانوف ليعيد النظر يف - 
ؾبمل األحكاـ اإلجرائية اؼبتبعة يف النزاعات اؼبدنية كاإلدارية على حد سواء، كليكرس إجراءات جديدة يف ىذا اجملاؿ 
 ءكيّدعم العمل القضائي بأحكاـ تستجيب ؼبتطلبات اجملتمع السيما حقوؽ اؼبواطنُت كحريتهم األساسية كتسيَت اللجو

 .إُف القضاء، بتسهيل اإلجراءات كضماف حق  الدفاع كمبادئ العلنية كالوجاىية

كتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يف كتابو الرابع ؾبموعة القواعد كاإلجراءات اؼبتبعة أماـ ااكم اإلدارية 
كؾبلس الدكلة  كمعظمها اقتبست من القوانُت اؼبقارنة مع مراعاة خصوصيات النظاـ القضائي اعبزائرم كما استقر عليو 

 .االجتهاد القضائي للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا كؾبلس الدكلة حاليا
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 .337 ملوٌا، مرجع سابق، ص ثلحسن الشٌخ آي.



كقد كّرس قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية مبدأ الصلح يف النزاعات اإلدارية كالذم تناكلو بنوع من الوضوح 
دعول القضاء - سواء من حيث الطبيعة القانونية لؤلجراء أك من حيث اإلجراءات اؼبتبعة ككذا من حيث اجملاؿ

كعليو فلئلحاطة أكثر بدراسة إجراء الصلح ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية سنحاكؿ إبرازه من - الكامل
-مث التطرؽ إُف النصوص القانونية اليت تنظم ىذا اإلجراء- أكال–مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية -خبلؿ

. كاليت تعدمو اإلطار القانوين العاـ الذم ينظمو- ثانيا

: القراءة التمهيدية لمشروع قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: أوال

من بُت أىم اؼبسائل اليت كانت ؿبل اىتماـ اللجنة الوطنية لئلصبلح العدالة مسألة إهباد قانوف مستقل 
لئلجراءات اؼبتبعة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية فأماـ طبيعة النظاـ القضائي السائد كىو نظاـ االزدكاجية القضائية 
ككحدة السلطة القضائية، كعليو فقد مت فصل اإلجراءات اؼبتبعة أماـ  اعبهات القضائية اإلدارية      عن اإلجراءات 

حبيث خصص كتاب ملحق ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية يتضمن اإلجراءات . اؼبتبعة أماـ اعبهات القضائية العدلية
اؼبتبعة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية حبيث سبثلت مزايا ىذا االقًتاح يف ذبنب اؼبشرع لتكرار القواعد اؼبشًتكة 

لئلجراءات كعليو فمن الناحية اؼببدئية ليس ىناؾ مانع فبن أف يضم قانوف كاحد ىذه اإلجراءات على أساس أف كبل 
 176. من ؿباكم القانوف العاـ كااكم اإلدارية زبضع للسلطة القضائية

كنظران ألنبية مشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كسعيو إُف إهباد البدائل كالسبل الكفيلة غبل النزاعات 
 .اإلدارية ككذا التنبو للثغرات كالنقائص على مستول قانوف اإلجراءات اؼبدنية

 177.كمن خبلؿ ما سبق ذكره فقد جاء يف توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح العدالة

 :بالطرؽ البديلة غبل النزاعات اإلدارية كطرؽ الطعن ما يلي

إف طرؽ الطعن اغبالية تتسم بطوؿ أمد إجراءات التقاضي اإلدارم كبتاِف تراكم قضايا       على مستول " 
اعبهات القضائية فبا يتعُت البحث عن بدائل تساعد على اغبد من كثرة الطعوف اليت تودع على مستول جهات 

: لذلك جاء يف توصيات اللجنة ما يلي" االستئناؼ كالطعن
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، المجلس الشعبً الوطنً الفترة التشرٌعٌة 2008-  فٌفري25 المؤرخ فً 09-08التقرٌر التمهٌدي لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم -  

.  وما ٌلٌها4- ، لجنة التشرٌع القانونٌة واإلدارٌة ص2008السادسة، الدورة العادٌة األولى ٌناٌر 
177

 أو كل إلٌها مهمة إصالح المنظومة التشرٌعٌة وتقدٌم 1999-10-20 بتنصٌب اللجنة الوطنٌة إلصالح العدالة فً ةقام رئٌس الجمهوري-  

. االقتراحات وتشكل من رجال قانون وقضاة متخصصٌن وأساتذة جامعٌٌن وٌدخل ذلك فً إطار برنامج إصالح العدالة



 .تعميم كتبسيط إجراءات اؼبصاغبة الودية كالتظلم اإلدارم اؼبسبق-

ككذا توسيع ؾباؿ الصلح , ربديد إجراءات الصلح كىيئاتو كمنح القاضي اؼبصاٌف سلطات كصبلحيات كاسعة -
يف صبيع مراحل الدعول القضائية ككذا منح اػبصـو حق  اللجوء إليو  .كموازاة مع ذلك اغبث على اللجوء إُف الصلح 

كإجراءات التقاضي أماـ . يف ؾباؿ النزاعات اإلدارية . كعليو فمن مستجدات ىذا اؼبشركع إجراء الصلح 
. اعبهات القضائية اإلدارية كاليت تظهر أهنا مقتبسة ؾبملها من القوانُت اؼبقارنة كخاصة القانوف الفرنسي 

 من التقرير التمهيدم لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على إمكانية القياـ بعملية 27حبيث نصت اؼبادة 
الصلح أماـ ااكم اإلدارية كذلك بتحديد ؾباؽبا كىو القضاء الكامل  

 من نفس اؼبشركع على أف تكوف العملية اختيارية كليست ؿبددة ؼبدة معينة بل تكوف 28ككما نصت اؼبادة 
. يف أم مرحلة تكوف عليها الدعول

حبيث يكوف بناء على طلب أحد –الصلح – اؼبشركع اإلجراءات اؼبتخذة إزاء ىذا اإلجراء اكما حدد ىذ
      من نفس 29األطراؼ أك بناء على طلب القاضي مع اؼبوافقة اؼبسبقة للخصـو كالذم جاء دبقتضى اؼبادة 

. 178اؼبشركع 

كمن خبلؿ ىذه االقًتاحات كالبدائل ا ليت جاء هبا اؼبشركع كاليت ركزنا فيها على ماىو متعلق باؼبوضوع كالذم 
يعترب كمسار بديل ؼبسار اػبصومة القضائية كجعلو ىبضع لقواعد ـبتلفة عن القواعد العامة للدعول القضائية حبيث 

.  يهدؼ إُف ربقيق الربح يف الوقت كاؼباؿ بالنسبة لؤلطراؼ اؼبتنازعة 

    فإذا كاف ىذا اؼبشرع قد كرس إجراء الصلح من خبلؿ توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح العدالة             من 
النصوص القانونية اليت احتوت ىذا اإلجراء كذلك من خبلؿ ,  التطرؽ ـفكاف من البلز. خبلؿ آراءىا كاقًتاحاهتا 

   179.اؼبواد اليت كردت يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
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. 149.التقرٌر التمهٌدي ص-  
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. 52ص . مرجع سابق- التظلم والصلح فً المنازعات اإلدارٌة. علً عٌسانً-  



: اإلطار القانوني إلجراء الصلح ضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية :ثانيا  -

بعد أف تعرفنا على إجراء الصلح من خبلؿ نص التقرير التمهيدم ؼبشركع قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
 25من خبلؿ توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح العدالة نتابع ماجاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اؼبؤرخ يف 

اتسمت بالوضوح ,فقد تضمنت أحكاـ قانونية عديدة  ؼبوضوع الصلح ,  خبصوص إجراء الصلح2008فيفرم 
كذلك خببلؼ قانوف اإلجراءات اؼبدنية كالذم . كالشفافية ككذا منطقية تطبيقو من حيث اجملاؿ ككذا الطابع اإلجرائي 

كاليت افتقرت ؼبعاَف كإجراءات تطبيق إجراء -03- مكرر169احتول الصلح ضمن مادة كحيدة كردت يف نص اؼبادة 
الصلح ككذا الغموض الذم شاب ىاتو اؼبادة من حيث التطبيق من قبل القاضي الفاصل يف اؼبواد اإلدارية  

من .كعليو فقد أثرل اؼبشرع اعبزائرم بنوع من الوضوح إجراء الصلح يف الفصل األكؿ من الباب اػبامس
. الباب الرابع من الكتاب الرابع ضمن عنواف الصلح كالتحكيم 

يبكن للقاضي "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بإجراء الصلح كذلك بنصها 04فقد جاءت اؼبادة 
 ."إجراء للصلح بُت األطراؼ أثناء سَت اػبصومة يف أية مادة كانت 

كيعد نص اؼبادة الرابعة اؼبذكورة أعبله القاعدة العامة إلجراء الصلح حبيث تسمح للقاضي القياـ دبحاكلة 
 عمومية ىذا اإلجراء سواء يف النزاعات العائدة الختصاص صالصلح بُت اػبصـو يف أم مادة كانت ، فبا يستخل

ااكم العادية أك النزاعات اإلدارية كاليت تعد من اختصاص القضاء اإلدارم طبقا للمعيار العضوم الذم كرستو اؼبادة 
.    من نفس القانوف 800

إال أنو عمبل باؼببدأ السائد بأف القانوف اػباص يقيد العاـ فقد أكردت نصوص خاصة لتطبيق إجراء الصلح 
:  يف النزاعات اإلدارية دبا يلي  

." هبوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل " 

ككما حددت اجملاؿ أك " هبوز "جاءت ىذه القاعدة لتؤكد الطابع اعبوازم إلجراء الصلح كذلك من خبل ؿ كلمة 
 من ف من ىذا القانو970حبيث فصلت اؼبادة .الدعاكل اليت تقبل إجراء الصلح كىي دعاكل القضاء الكامل 

يف ؾباؿ تطبيق إجراء الصلح حبيث عرفت عدـ استقرار - 03- مكرر169اإلشكالية اؼبطركحة يف نص اؼبادة 
. التطبيق فبا أستدعى ىجر تطبيق ىذه القاعدة من قبل العديد من القضاة



هبوز إجراء "-  بشيء من الوضوح حوؿ مدل تطبيق إجراء الصلح كذلك بنصها 971كجاءت اؼبادة 
." القاضي الصلح يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة

كبناء عليو يبكن إجراء القاضي الصلح منذ الوىلة األكُف كأثناء التحقيق بل كيبكن إجراء ؿباكلة الصلح أثناء 
. اؼبرافعات كقبل صدكر قرار قضائي بشأف الدعول ؿبل النزاع

يتم إجراء " من نفس القانوف على األطراؼ الذين وبق ؽبم القياـ دببادرة الصلح كذلك بنصها 962كنصت اؼبادة 
الصلح بسعي من اػبصـو أك دببادرة من رئيس تشكيلة اغبكم بعد موافقة  

"  اػبصـو 

أك دببادرة    من رئيس . كعليو كرد ت ىذا اؼبادة بالوضوح بعدما ظبحت للخصـو باؼببادرة بالصلح بأنفسهم 
كيظهر االختبلؼ كاضحان بُت . كلكن بعد موافقة األطراؼ على مبادرة القاضي إلجراء الصلح . تشكيلة اغبكم 

 169من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كحبيث أككلت اؼبادة - 03- مكرر 169 كبُت النص الوارد يف اؼبادة 972اؼبادة 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 972 إجراء الصلح للقاضي كحده دكف إشراؾ اػبصـو على نص اؼبادة 03مكرر 

إذا حصل صلح ، وبرر " من نفس القانوف اليت دبوجبها إجراء الصلح كاليت تنص 973كما تناكلت اؼبادة .كاإلدارية 
رئيس تشكيلة اغبكم ؿبضرا يبُت فيو ما يقع االتفاؽ عليو كيأمر بتسوية النزاع كغلق اؼبلف ، كيكوف ىذا األمر غَت 

" قابل ألم طعن 

كيستنتج من ذلك أف العملية الصلحية تسند إُف رئيس تشكيلة اغبكم حبيث يقـو بطرح اؼببادرة ككذا متابعة إجراءات 
الصلح دكف اإلغفاؿ عن ربديد ؿبضر الصلح يف حالة االتفاؽ غَت قابل ألم طعن حبيث يستنتج إنو ال يبكن رفع 

 220فبا يعٍت انقضاء اػبصومة طبقا لنص اؼبادة ,الدعول من جديد يف نفس اؼبوضوع الذم سبق الفصل فيو صلحا 
 أك حتنقضي اػبصومة تبعا النقضاء الدعول بالصل" من نفس القانوف كاليت تعترب القاعدة العامة كذلك بنصها 

 ."بالقبوؿ باغبكم أك بالتنازؿ عن الدعول 

 بأنو الهبوزللجهة القضائية اإلدارية أف تباشر الصلح إال يف النزاعات  اليت تدخل 974كيضيف نص اؼبادة 
 . يف اختصاصها 

 



: الصلح وشمولية التطبيق: الفرع الثالث

 :من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاليت تنص. كبالتحديد يف الفقرة األكُف03 مكرر169بالرجوع إُف نص اؼبادة 

على كاتب الضبط أف يرسل العريضة عقب قيدىا إُف الرئيس اجمللس القضائي الذم وبيلها          إُف "
رئيس الغرفة اإلدارية لتعيُت مستشار مقررا يفهم من خبلؿ نص اؼبادة اؼبذكورة أعبله أف اعبهة القضائية اؼبخولة بإجراء 

 كيستنتج من ذلك أف ؾبلس الدكلة حسب – ااكم اإلدارية –ؿباكلة الصلح ىي الغرفة اإلدارية باجملالس القضائية 
كىذا ما يفهم من نص . غَت معٍت بإجراء الصلح –من القانوف اإلجراءات اؼبدنية  (03) مكرر 169مفهـو اؼبادة 

 من قانوف 11 -10-09 من نفس القانوف كاليت ربدد االختصاص النوعي جمللس الدكلة ككذا اؼبواد 231اؼبادة 
حبيث يكمن تفسَته .  كاؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو1998\05\30اؼبؤرخ يف – 98-01

ذلك ببقاء شرط التنظيم اإلدارم اؼبسبق بالنسبة للقرارات اؼبركزية كالذم يعد شرطا لقبوؿ الدعول اإلدارية حبيث يعترب 
 .التظلم اإلدارم ؿباكلة صلح       بُت األطراؼ لكن خارج دائرة القضاء تكوف اإلدارة قد عربت عن موقفها مسبقا

هبوز للجهات " منو 970إال أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية جاء دبفهـو أخر حبيث نصت اؼبادة 
 "القضائية إجراء الصلح يف القضاء الكامل 

" هبوز للجهات القضائية " أهنا جاءت بصيغة عمومية يف ما ىبص 970تبدك القراءة األكلية لنص اؼبادة 
فهل مغزل اؼبادة ىو ااكم اإلدارية كؾبلس الدكلة ؟ كبتاِف مشولية تطبيق إجراء الصلح كخاصة أف شرط التظلم 

 .  من القانوف 830اإلدارم َف يعد إجبارم طبقا لنص اؼبادة 

 .كبالتاِف زكاؿ الشرط اؼبانع إلجراء ؿباكلة الصلح أماـ ؾبلس الدكلة

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية إهباما كاضحا من حيث اعبهة اؼبختصة بإجراء 970يشَت نص اؼبادة 
 .ؿباكلة الصلح 

يعترب قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية حديث النشأة لذلك فإف اجتهادات ؾبلس الدكلة             قد 
لئلجابة عن ذلك كاف البد من الرجوع إُف النصوص ,تتطلب ؾبهود ا أكرب كزمنا أطوؿ ليجيب عن ىذه اإلشكالية 

 . باالختصاص النوعي لكل من اغبناكم اإلدارية كؾبلس الدكلة ؽالقانونية خاصة فيما يتعل



زبتص ااكم اإلدارية كذلك بالفصل " على االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية كاليت تنص 801تناكلت اؼبادة 
 :يف 

 – الصادرة عن الوالية ت اإلدارية كالدعاكل التفسَتية كدعاكل فحص اؼبشركعية للقراراتدعاكل إلغاء القرارا -1
. البلدية كاؼبصاٌف اإلدارية األخرل للبلدية 

.    اؼبؤسسات العمومية الية ذات الصيغة اإلدارية 

دعاكل القضاء الكامل   -2
 .القضايا اؼبخولة ؽبا بنصوص خاصة  -3

أف ااكم   قبد801كبعد استقراء اؼبادة . تعترب ااكم اإلدارية جهات الوالية العامة يف اؼبنازعات اإلدارية 
 لتطبيق 970كاليت تعترب ىذه الدعاكل ىي اجملاؿ ادد يف اؼبادة .اإلدارية ـبتصة نوعيا بالدعاكل القضاء الكامل

. إجراء الصلح اليت كردت على سبيل اغبصر ال اؼبثاؿ

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت كرد 903-902 ككذا اؼبواد 901 كعليو كبالرجوع إُف نص اؼبادة 
كالدعاكل اليت ىبتص فيها ؾبلس الدكلة للفصل فيها ىي دعاكل اإللغاء .فيها االختصاص النوعي جمللس الدكلة 

 الصادرة عن السلطات اإلدارية اؼبركزية  تكالتفسَت كدعاكل تقدير اؼبشركعية يف القرارا

 كنستنتج من ذلك أف ؾبلس الدكلة غَت ـبتص نوعيا يف الفصل يف الدعاكل القضاء الكامل حسب 
النصوص القانونية الصروبة  

 من القانوف 970 كعليو لبلص أف اعبهات القضائية اؼبعينة بإجراء ؿباكلة الصلح كالذكورة  يف نص اؼبادة 
كعليو فمجلس الدكلة غَت معٍت سباما بإجراء الصلح  .اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ىي ااكم اإلدارية فقط 

 كعليو يعترب استثناء ؾبلس الدكلة غَت مربر يف عدـ القياـ دبحاكلة الصلح مادامت األسباب               
اليت كانت سائدة سابقا قد زالت ككبصر هبذا زكاؿ شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق الذم كاف منصوصا عليو يف اؼبادة 

دبا أف إجراء الصلح يقتصر على دعاكل القضاء الكامل فقط كأف ااكم .  من القانوف اإلجراءات اؼبدنية 275
اإلدارية ىي اؼبختصة بذلك دكف ؾبلس الدكلة، كأف الصلح ال يبس دعول اؼبشركعية إذ ال صلح عليها كبالتاِف ال 
يرتبط بدعول ذباكز السلطة فبل يتصور صلح بالنسبة للطعن باإللغاء يف قرارات اؼبركزية كيبكن تصور إجراء الصلح 

يف حالة استئناؼ دعاكل القضاء الكامل أماـ ؾبلس الدكلة 



: إجراءات الصلح ودور األطراف العملية الصلحية : المطلب الثاني 

تتضمن العملية الصلحية صبلة   من اإلجراءات كيتم كفقا لشكليات معينة كؿبددة قانونا كزيادة على كوهنا 
تدخل ضمن ما تتطلبو كل عملية قضائية حبيث تسرم إنطبلقا من تسجيل العريضة إُف غاية اتصاؿ القاضي إُف إدارة 

ككذا . للجلسة مث النطق باغبكم عبلكة على ذلك الطقوس اإلجرائية اؼبتعلقة باؼبكاف كالزماف ادد لعملية الصلح
حضور األطراؼ كدكرىم يف ىذه العملية كلذلك تقسم ىذا اؼبطلب حسب اؼبنطق الشكلي لئلجراءات كيكوف ذلك 

:  إنطبلقا من إعداد العريضة كتسجيلها إُف غاية الفصل فيها كيكوف ذلك كفق مايلي

. القواعد اؼبتعلقة بإجراءات رفع الدعول : الفرع األكؿ 

.  الصلحةالقواعد اؼبتعلقة بإجراء عملي:الفرع الثاين

  .دكر األطراؼ يف العمالية الصلحية : الفرع الثالث

: إجراءات رفع دعوى القضاء الكامل : الفرع األول 

 اؼبدنية كعرب عنها  يف ة سبق أف الحظنا أف اؼبشرع اعبزائرم استعمل يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية عبارة اؼبسؤكِف
كاتسع اؼبصطلح ليكوف أكثر دقة ككضوحا يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية .نصوص خاصة باؼبسؤكلية اإلدارية 

زبتص ااكم اإلدارية كذلك بالفصل                 يف دعاكل القضاء " على أنو 2\801بأف نصت اؼبادة 
كيقصد بذلك االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية كمهما كاف طريف النزاع سواء كانت ىيئة مركزية أك ." الكامل 
. المركزية

 من القانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على نزاعات تكوف يف ؾبموعها 804 كنص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 
دعاكل القضاء الكامل مع ربديد اختصاصها اإلقليمي كتتمثل ىذه الدعاكل بالنزاعات الضريبية كالرسـو كنزاعات 

األشغاؿ العمومية كنزاعات العقود اإلدارية ، كنزاعات الوظيفية العمومية ، النزاعات اؼبتعلقة باػبدمات الطبية نزاعات 
عقود التوريدات كاألشغاؿ كتأجَت خدامات فنية أك صناعية ، التعويض عن الضرر الناجم عن جناية أك جنحة أك 

 . 180الفعل تقصَتم كأخَتا إشكاالت تنفيذ األحكاـ الصادرة عن اعبهات القضائية اإلدارية
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. 180ص - مرجع سابق- محاضرات فً المنازعات اإلدارٌة- بوحمٌدة عطاء هللا-  

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة804و -801- أنظر المواد- 



 تصنف كل ىذه الدعاكل اؼبذكورة أعبله ضمن دعاكل القضاء الكامل كاليت تعد ىذه األخَتة اجملاؿ 
كذلك كاف البد من تقدًن بعض اإلجراءات لرفع الدعاكل ككذا شركطها كأف كاف . القانوين إلجراء عملية الصلح

. بشكل ـبتصر كذلك من أجل التوضيح كاإليفاء 

: أوال في شروط قبول الدعوى - 

       لقبوؿ الدعول اإلدارية هبب توفر شركط خاصة كمتميزة زبتلف عن اإلجراءات يف اؼبنازعة العامة كعليو فإف 
شركط قبوؿ الدعول اإلدارية تنقسم إُف شركط عامة كشركط خاصة حبيث ذبد أساسها القانوين يف قانوف اإلجراءات 

اؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كعملو سَته .98/01 من القانوف العضوم 40اؼبدنية كاإلدارية ككذا  يف اؼبادة
.  منو02 نص اؼبادة ص اؼبتعلق بااكم اإلدارية كباألخ98/02ككذا القانوف 

: الشروط العامة (أ

ال هبوز ألم شخص، التقاضي ما َف تكن لو صفة، " قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو 13   نصت اؼبادة 
. كلو مصلحة قائمة أك ؿبتملة يقرىا القانوف

.  يثَت القاضي تلقائيا انعداـ الصفة يف اؼبدعي أك يف اؼبدعي عليو

 "كما يثَت تلقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشًتطو القانوف

: كمن خبلؿ نص اؼبادة نبلحظ أف اؼبشرع اشًتط شرطُت يف رفع الدعول كنبا

كىي قدرة الشخص على اؼبثوؿ يف الدعول كمدع أك كمدعي عليو فالنسبة للفرد كونو أصيبل أك ككيبل فبثبل :الصفة 
قانونا أكصيا أك قيما كىي بالنسبة لئلدارة اؼبمثل القانوين ؽبا كونو صاحب االختصاص يف سبثيلها سواء كانت يف 

. اٍف.....كضعية مدعى أك مدعى عليها ، كوزراء،كالوالة كرؤساء اجملالس الشعبية البلدية كاؼبدراء

كىي الفائدة اؼبرجوة من رفع الدعول القضائية كتطبقا لقاعدة ال دعول بدكف مصلحة قائمة أك ؿبتملة : المصلحة- 
كما قد تكوف مصلحة مادية أك معنوية كزبتلف اؼبصلحة يف دعاكل اإللغاء عنها يف دعاكل القضاء الكامل ففي 



ىذه األخَتة تشًتط كجود حق شخصي ذايت بينما يف دعاكل اإللغاء يكفي أف يثبت اؼبدعي كجود مصلحة عادية 
.181 

: في الشروط المتعلقة بيانات العريضة - (ب

ترفع الدعول أماـ اكمة بعريضة » من القانوف كيفية رفع الدعول أماـ القضاء فتنص على 14توضح اؼبادة -
مكتوبة، موقعة كمؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل اؼبدعي أك ككيلو أك ؿباميو، بعدد من النسخ يساكم عدد 

" األطراؼ 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية بتقدًن عريضة الدعول أهنا ربتول على نفس البيانات 816تضمنت اؼبادة 
 البيانات اليت هبب أف تتضمنها عريضة افتتاح 15 من ىذا القانوف كلقد حددت اؼبادة 15اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 :الدعول ربت طائلة عدـ قبوؽبا شكبل كىي كاأليت 

: الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى 

 حدد اؼبدعى عليو اكمة ا ىذا الغرض، إذؽكالغرض من ذلك أف يلتقي اػبصـو أماـ ؿبكمة كاحدة كال يتحق  
اؼبطلوب حضوره أمامها ربديدا دقيقا، فبل يكفي أف يطلب منو اغبضور أماـ اكمة اؼبختصة  

هبب أف تتضمن عريضة الدعول بيانات خاصة هتدؼ إُف ربديد ىوية طريف الدعول كتتمثل يف :أطراف الخصومة -
 :

اسم كلقب اؼبدعي كموطنو ككظيفتو كمهنتو كاسم من يبثلو كلقب كمهنتو كموطنو  -

اسم كلقب كموطنو اؼبدعى عليو  -

 اإلشارة إُف تسمية كطبيعة الشخص اؼبعنوم كمقره كصفتو فبثلو القانوين أك اإلتفاقي -
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. 121مرجع سابق ص - التظلم والصلح فً المنازعات اإلدارٌة- عٌسانً علً-  

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة13 –أنظر المادة - 

.  من نفس القانون816-16-15-14أنظر المواد - 



: أن تتضمن العريضة ملخصا عن الموضوع ومستندات الطلب-

– يعترب ىذا الشرط من البيانات األساسية اليت هبب أف تتضمنها العريضة فكاف لزاما على رافع الدعول 
 ككذا األكجو اليت تبٌت عليها الطعن اؼبرفوع إُف د أف يذكر فيها شرحا لوقائع القضية مع التدعيم باألساين–الطاعن 
 دبوضوع النزاع كفضبل عما ةكذلك حىت يقف اؼبدعى عليو على اؼبطلوب منو ككذا سبكُت القاضي باإلحاط. اكمة

. وبققو ىذا البياف من جدية الدعول 

 إُف أف ىذه البيانات ىي من النظاـ العاـ، كقد نص القانوف على إجباريتها ؼبا                   ةكذبدر اإلشار
، ككذا تسهيل عملية االتصاؿ هبم، كالفصل يف الدعول                ـيف ذلك ؼبصلحة األطراؼ يف ربضَت دفاعو

. يف آجاؿ معقولة 

:  بيانات كمعلومات أخرل منها 827 إُف 807ككما تضمنت اؼبواد 

إمكانية تصحيح العريضة من اؼبدعى ك يتم ذلك بإيداع مذكرة إضافية خبلؿ أجل رفع الدعول 

 182.تودع يف نسختُت كترفق دبلف القضية كيبكن لرئيس التشكيلة أف يأمر اػبصـو بتقدًن نسخ إضافية

 يدفع رسم قضائي ماَف ينص القانوف –اكمة اإلدارية –عند إيداع العريضة بأمانة ضبط اعبهة القضائية 
على خبلؼ ذلك، كيفصل رئيس اكمة اإلدارية يف ىذه اغبالة يف اإلشكاالت اؼبتعلقة باإلعفاء   من الرسم 

. القضائي بأمر غَت قابل ألم طعن 

كذبدر اإلشارة إُف أف التمثيل دبحاـ أماـ ااكم اإلدارية أك ؾبلس الدكلة إلزامي كتعفى األشخاص االعتبارية 
 183. أك التدخلع من التمثيل الو جويب اـ يف االدعاء أك الدفا800الواردة ضمن اؼبادة 

: تقديم عريضة الدعوى وتبليغها للخصوم :ثانيا 

: كيتم توضيح إجراءات مرحلة تقدًن العرضية كإعبلهنا للخصـو يف نقطتُت 

كيرفع الطعن القضائي كتنعقد اػبصـو اإلدارية بإبداع عريضة الدعول باألكضاع كاإلجراءات اددة قانوف لدل أمانو 
الضبط باكمة اإلدارية اؼبختصة دبوجب ؿبضر إيداع يبُت فيو تاريخ اإليداع كاسم اؼبودع كأظباء أطراؼ اػبصومة 

                                                           
182

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة827-817للتفاصٌل أنظر المواد -  
183

.  من قانون المدنٌة واإلدارٌة828-821أنظر المواد -  



كاألكراؽ كاؼبستندات اؼبرفقة بالعريضة مث تفيد العريضة كترقم يف سجل خاص حسب ترتيب كركدىا كتفيد العريضة 
    184.بالتاريخ كرقم التسجيل كعلى اؼبستندات اؼبرفقة هبا 

 ععلى أف يتم التبليغ الرظبي لعريضة الدعول عن طريق اضر القضائي كيتم تبليغ اؼبذكورات كمذكرات الرد ـ
   185.الوثائق اؼبرفقة هبا إُف اػبصومة عن طريق أمانة الضبط ربت إشراؼ القاضي اؼبقرر

. القواعد المتعلقة بإجراء الصلح:الفرع الثاني

على اؼبراحل كاإلجراءات اؼبتعلقة بعملية إجراء الصلح كاػباصة باعبهة – 03- مكرر169نصت اؼبادة 
القضائية اليت تقـو بعملية الصلح كاؼبيعاد الذم ذبرم فيو ااكلة إال أهنا َف تشر إُف اؼبسائل اؼبتعلقة بكيفية حساب 

.  اؼبًتتبة عن غياب األطراؼ عبلسة الصلحجاؼبيعاد ككذا عدد اعبلسات اؼبخصصة إضافة أهنا َف ربدد النتائ

 معها بنوع            من العل ىذا اإلهباـ كالغموض بعث يف نفوس القضاة نوعا من اغبساسية فتعاملو
 منو يعترب حبل لئلهباـ 971التحفظ ، يبكن القوؿ أف ما جاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  من نص اؼبادة 

 . 03-مكرر169كالغموض الوارد يف اؼبادة 

: قاعدة الميعاد المخصصة للصلح :أوال -

:      يف فقرهتا الثالثة مايلي 03\169تنص اؼبادة 

." يقـو القاضي بإجراء ؿباكلة الصلح تتم خبلؿ ثبلثة أشهر"

لكن َف تشر اؼبادة إُف ربديد انطبلؽ ميعاد .يعٍت أف القاضي ملـز بإجراء عملية الصلح خبلؿ ثبلثة أشهر 
 كاليت إف أخذنا هبا                   186ثبلثة أشهر كىذا بسبب عمومية نص اؼبادة على خبلؼ الصيغة الفرنسية

أغفل النص العريب للمادة . فإف نقطة انطبلؽ اؼبيعاد تسوم بتسجيل القضية لدل كتابة الضبط باجمللس القضائي 
: ربديد بداية اغبساب فهل ىذا يعٍت

من حُت تسجيلها لكتابة الضبط  - 
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. 122مرجع سابق ص - علً عٌسانً -  
185

.  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة838أنظر المواد -  
186

  فً صٌغتها بالفرنسٌة 169/3نص الفقرة الثانٌة للمادة -  
"Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un Délai un de lou qui ne saurirait excéder trois mois 
compter de la saisine de la cour"                                                                                                                               



من كقت تسلم العريضة من طرؼ رئيس اجمللس  -

 187.من كقت تسلم اؼبلف من طرؼ اؼبستشار اؼبقرر- 

 إُف التقرير  التمهيدم ؼبشركع القانوف اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر ايزكؿ ىذا الغموض ككل تساؤؿ يطرح إذا مارجعن
كإذا َف يتم الصلح فإف اؼبستشار اؼبقرر وبرر ؿبضرا ".....كالذم نص  .1966 جواف 08 اؼبؤرخ يف 154-66 ـرؽ

" ........بذلك يف أجل ثبلثة أشهر من تاريخ تعيينو من طرؼ رئيس الغرفة

. يشَت ىذا النص إُف بعض اؼببلحظات 

. إف ربديد اؼبدة يف التقرير جاء مقًتنا بنتيجة عدـ الوصوؿ إُف الصلح

.    إف أجل ربضَت ؿبضر عدـ الصلح يبدأ من تاريخ تعيُت اؼبستشار اؼبقرر كذلك من قبل رئيس الغرفة

إف اإلجابة تكوف بنعم , كعليو فهل يبكن أف نقيس أثر نتيجة عدـ الوصوؿ إُف صلح بنتيجة الوصوؿ إليو
كذلك ألف تاريخ التعيُت ىو نفسو تاريخ اتصاؿ القاضي اؼبقرر باؼبلف كىو التاريخ نفسو الذم سيبدأ فيو التحضَت 

. إلجراء ؿباكلة الصلح سواء توصل فيو إُف ربقيق نتيجة إهبابية أك سلبية 

إف حصل إجراء الصلح يف مدة ثبلثة أشهر يوحي بأف القاضي ملـز بالوصوؿ إُف ؿبضر يثبت                        
 188.فيو إما الصلح أك عدـ الصلح

 اؼبدنية  كاليت ت من قانوف اإلجراءا971إال أف إشكالية اؼبدة اليت يتم فيها الصلح غَت كاردة يف نص اؼبادة 
:" هبوز إجراء ؿباكلة للصلح يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة : "فتض

كعليو فإف ىذه اؼبادة كردت مفتوحة اؼبيعاد حبيث يبكن إجراء ؿباكلة الصلح يف أم مرحلة تكوف عليها 
.  من نفس القانوف 04الدعول تطبقا ؼبا كرد يف نص اؼبادة 

قبد أف اؼبشرع خوؿ للقاضي ك لؤلطراؼ إجراء ؿباكلة  الصلح يف - 971 –كمن خبلؿ قراءة نص اؼبادة 
ككذا مراعاة ظركؼ ككقائع  كل , كالسبب يف ذلك يعود إُف تطور اػبصومة من مرحلة إُف أخرل, اللحظة اؼبناسبة

 189. فقد تكوف بعض غبظات اػبصومة أكثر مبلئمة من اللحظات األخرل للقياـ بعملية الصلح , دعول
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. 161مرجع سابق ص - رشٌد خلوفً. د-  
188

  .158 المرجع السابق ص –شفٌقة بن صاولة -  



    كبذلك أراد اؼبشرع ترؾ اغبرية ك منحو للقاضي السلطة التقديرية الختيار الوقت   اؼبناسب للقياـ دبحاكلة 
. الصلح

أك عند ازباذ إجراءات التحقيق أك يف ,كعليو يبكن القوؿ أف إجراء ؿباكلة الصلح قد تتم من  الوىلة األكُف 
بل هبوز للقاضي عرض الصلح على اػبصـو بعد قفل باب اؼبرافعة كذلك إذا طلب أحد , غبظة اغبضور ألكؿ جلسة

, حيث يبكن للقاضي أف ينتهز ىذه الفرصة كيقـو بعرض الصلح على اػبصـو, اػبصـو فتح باب اؼبرافقة من جديد
. كعليو هبوز للقاضي عرض الصلح حىت يف جلسة النطق بالقرار إذا كاف اػبصـو حاضرين

 على اعبهة القضائية اؼبختصة بإجراء الصلح  3 مكرر 169 نصت الفقرة األكُف من اؼبادة :الجهة القضائية :   ثانيا 
على كاتب الضبط أف يرسل العريضة عقب قيدىا ، إُف رئيس اجمللس القضائي الذم وبيلها إُف رئيس "كذلك بضمها 

.........." الغرفة اإلدارية ليعُت مستشاران  مقررنا

 –الغرفة اإلدارية .- ىكذا فإف عملية الصلح ربرم على النزاعات اليت ترفع مباشرة أماـ اجملالس القضائية
 190فقط كؽبذا السبب فإف ؾبلس الدكلة غَت معٍت بإجراء عملية الصلح يف النزاعات اليت تدخل ضمن اختصاصو 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كرست ىاتو اعبهة ك ىي ااكم 970كذبدر اإلشارة إُف أف اؼبادة 
. اإلدارية باعتبارىا صاحبة  االختصاص اؼبطلق يف دعاكل القضاء الكامل 

كدبا أنو ال يبكن أف نتصور مكانان آخر غَت ااكم اإلدارية مقران اإلجراء عملية الصلح إال أف القضاة ىبتلفوف 
يف مكاف إجرائو فمنهم من يتخذ مكتبو مقران لذلك كمنهم من هبرم العملية أثناء اعبلسة فمرد ىذا االختبلؼ يرجع 

.  إُف غياب النص القانوين

: القواعد المتعلقة بالجلسة المخصصة للصلح : ثالثاً 

كلكن جرل العمل على زبصيص صبيحة ,َف  ينص القانوف على  الزماف  اؼبخصص إلجراء عملية الصلح 
يستدعي فيو القاضي اػبصـو من أجل إجراء عملية الصلح كلكن مع زكاؿ الطابع ,أك ظهَتة يف يـو من أياـ األسبوع 

ك كذا اؼبدة اددة إلجراء الصلح فالقاضي ك األطراؼ ؽبم السلطة التقديرية يف ذلك ,اإلجبارم 
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.  من قانون اإلجراءات  المدنٌة و اإلدارٌة971- 04أنظر المادتان -  
 .109رشٌد خلوفً ، مرجع سابق ،ص - د-  190



إال أنو من قبيل العرؼ القضائي قد تربمج ىذه العملية حسب ما لدل القاضي من كقت ككذا حسب 
 191.كعليو فإف ترتيب العملية  الصلحية غَت ؿبدد ىو األخر. جدية القياـ هبذا اإلجراء

كنفس اؼببلحظة كذلك بالنسبة لتحديد عدد اعبلسات اؼبخصصة إلجراء عملية الصلح فغالبية القضاة 
.  الوصوؿ إُف نتيجة إهبابيةةيكتفوف جبلسة كاحدة كقليل منهم من يعاكد الكرة بغي

إال أنو يف اعتقادنا أنو يبكن للقاضي ككذا اػبصـو طلب إجراء الصلح يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة 
 من القانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية كىذا يعود أكال  إُف حق اػبصـو ك القاضي 972كىذا تطبيقا لنص اؼبادة 

بإجراء عملية الصلح ككذا الطابع االختيارم لطبيعة اإلجراء كىذا مىت تبُت للخصـو أك للقاضي جدية ااكلة لفض 
النزاع 

كعليو مادامت العملية الصلحية غَت ؿبددة اؼبدة فإنو ال ضرر من إعادة ااكلة كتكرارىا ىذا نظرا ؽبدؼ 
. إجراء الصلح 

أما فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية الصلح فهل ذبرم يف شكل علٍت أـ سرم ؟ 

إف إجراء عملية الصلح زبتلف من ؿبكمة إدارية إُف أخرل فمن القضاة من هبرم الصلح يف جلسة علنية 
. كمنهم من يقـو هبا يف جلسة سرية دبكتبو حبضور اػبصـو كؿباميهم كونو يبتاز بالسرية كيتعلق دبسائل خاصة

 اؼبناسبة لعرض الصلح ةكعليو فًتؾ السلطة التقديرية للقاضي اؼبصاٌف يكوف أكثر مبلئمة كذلك إلهباد اللحظ
 .   192على اػبصـو

   : في العملية الصلحية فدور األطرا: الفرع الثالث 

بعد دراسة اإلجراءات اؼبتعلقة بالعملية الصلحية يأيت دكر األطراؼ ،كنعٍت باألطراؼ القاضي باؼبصاٌف 
كانطبلقا من ىذا اؼببدأ سنحاكؿ دراسة , بالدرجة األكُف على أساس أف الدعول اإلدارية يبلكها القاضي كليس اػبصـو

 بكل من دكر القاضي يف العملية ككذا التطرؽ إُف دكر األطراؼ  كتوضيح مسألة اغبضور كالغياب للخصـو كما يًتت
. عنها من نتائج قانونية ككذا إمكانية الوكالة أك اإلنابة للخصـو 
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 –المصالح –القواعد المتعلقة بالقاضي : أوال-

 ؾبموعة من اؼببادئ الدستورية العامة زبص حقوؽ اؼبتقاضُت أماـ السلطة 1996تضمن الدستور اعبزائرم 
القضائية، تتمثل ىذه اؼببادئ يف حق االنتفاع من اػبدمات اليت يقدمها مرفق القضاء كتتمثل يف سبتع طريف اػبصومة 

بنفس اغبقوؽ كالواجبات أماـ مرفق القضاء الذم هبسدىا حق اؼبساكاة أماـ القضاء، فبل يبيز أحدنبا عن األخر ألم 
. سبب كاف 

 بالنسبة لطريف اػبصومة 1996إف حق التقاضي أك االستفادة من خدمات مرفق القضاء كرسو دستور 
الكل سواسية " 140/2كهبسده اغبق يف اللجوء إُف القضاء كاغبق يف الدفاع أمامو فجاء يف الفقرة الثانية من اؼبادة 

 ".كىو يف متناكؿ اعبميع كهبسده احًتاـ القانوف,أماـ القضاء

 "اغبق يف الدفاع معًتؼ بو"منو 151ككرد يف اؼبادة

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ك 03كقد كرد النص على ىدا اغبق صراحة يف الفقرة األكُف من اؼبادة 
...." هبوز لكل شخص يدعي حقا رفع  دعول أماـ القضاء للحصوؿ على دلك اغبق أك ضبايتو"اليت تنص على انو

أساس القضاء "من الدستور على انو140كيقابل حق االلتجاء إُف القضاء حق اؼبساكاة أمامو فنصت اؼبادة 
. مبادئ الشرعية كاؼبساكاة

......" الكل سواسية أماـ القضاء

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت 03/02كمن تطبيقات ىدا اؼببدأ الدستورم ما نصت  عليو اؼبادة
." يستفيد اػبصـو أثناء سَت اػبصومة من فرص متكافئة لعرض طلباهتم ككسائل دفاعهم"نصت على انو

إف فكرة اؼبساكاة بُت األطراؼ تطرح حبدة على مستول اػبصومة اإلدارية باعتبار أف احد أطرافها شخص 
إف ىدا الواقع يفرض على القاضي اإلدارم أكثر من ,يتوفر على امتيازات السلطة العامة,من أشخاص القانوف العاـ

 غَته البحث عن اغبلوؿ اليت تسمح لو بإقرار اؼبساكاة كفض النزاع بُت طريف اػبصومة كالتقليل من حدة التفاكت



 140كمنو يعتمد القاضي أثناء عملية الصلح على ما حدده القانوف من اؼبصادر اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
. من الدستور ككذا ما حدد من القواعد التدرهبية اددة يف القانوف اؼبدين 

إف .كعليو فهل وبكم القاضي باؼبصادر القانونية أـ أف لو جواز اغبكم بقواعد اإلنصاؼ كالعدالة؟    
. القاضي اإلدارم مقيد باؼببادئ العامة للقانوف يف شكلياتو كيف موضوعو 

تبدك أف كضعية القاضي اإلدارم ذباه الصلح كضعية حرجة كونو قاضي يبت يف النزاع إضافة إُف كونو مصاٌف 
يهدؼ إُف هتدئة النزاعات بُت اػبصـو باستعماؿ كل الوسائل اؼببلئمة حىت تلك اليت تذىب إُف أبعد ما حدده 

 فما ىي صبلحيات القاضي اؼبصاٌف ككاجباتو ؟  –كعليو .القانوف 

  كما ىي مكانة كقوة قواعد النظاـ العاـ أثناء عملية الصلح؟ 

؟ 193.كىل يستطيع القاضي أف يتحرر من قواعد النظاـ العاـ

كما ىي الضمانات اليت كفلها اؼبشرع للقاضي اإلدارم من أجل ضباية حقوؽ كحريات األفراد؟ 

إف األمر اؼبطركح يف ىذه التساؤالت بدكر القاضي كصبلحياتو عندما يثبت يف موضوع النزاع ألف اؼبصدر 
األساسي لقواعد اؼبنازعات اإلدارية يوجد يف القاعدة القانونية كاالجتهاد القضائي فيما يفًتض أف يعتمد القاضي 

. اؼبصاٌف على قواعد العدالة كاإلنصاؼ كىي القواعد األكثر مبلئمة كىدؼ الصلح اؼبنتظر منو

كعليو فإف كانت كل ىذه اإلشكاالت كاؼبناظرة بُت القانوف كاإلنصاؼ يف عملية الصلح قائمة على ضوء 
 ككذا ما جاء بو القانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ كاؼبتمم خاصة قاعدة اؼبيعاد كالشركط الو جويب 03\169اؼبادة 

 اؼبذكورة آنفا أف 169/03 حبيث يستخلص من كجود اؼبادة – كوهنما من النظاـ العاـ –للتظلم اإلدارم اؼبسبق 
.   على القاضي اؼبصاٌف احًتاـ كتطبيق القواعد اآلمرة 

إال أف األمر قد ىبتلف عن اؼبنهج السابق لو مت إعادة النظر يف طبيعة عملية الصلح كجعلها اختيارية يسمح 
. ؽبا بتحقيق اؽبدؼ اؼبنتظر منها 
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      ىذا ما استدركو اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية حبيث منح الطابع  االختيارم  إلجراء 
ككذا التحرر من قاعدة اؼبيعاد كجعلو غَت مقيد كيستخلص من ذلك أف القاضي اؼبصاٌف كفقا لئلجراء . الصلح 

. االختيارم هبعلو متحررا من قواعد النظاـ العاـ كمنحو سلطات كاسعة ذباه العملية الصلحية 

 قكما يسمح للقاضي من إبداء رأيو يف العملية الصلحية طاؼبا أف القاضي يعترب شخصا حياديا كهبيز ؿ
القانوف طرح الصلح على اػبصـو يف أم مرحلة تكوف عليها الدعول ، كذلك بالقدر الذم هبعلو  يدرؾ اغبقيقة 

. كبالطريقة اليت يرظبها القانوف كالتحرم كالسؤاؿ عن الوقائع 

مع تسليمنا بأف القاضي يطرح الصلح على اػبصـو كذلك بعد إبداء رأيهم باؼبوافقة كأف العملية ربتاج إُف 
توجيو قانوين فإننا لبلص أف للقاضي دكر إهبايب كمؤثر يف العملية الصلحية يقـو القاضي  اؼبطركح أمامو مهمة الصلح 

بعملية مصاغبة كىي ليست مهمة قضائية كلكنها ليست بعيدة عن ىذه األخَتة ألف كظيفتو القضائية ىي اليت .
تكتسي اؼبصاغبة مشركعيتها  

 البحث عن فض النزاع                    ؼكعليو فإف عبوء القاضي اإلدارم إُف الصلح ال يكوف إال هبد
كخبلصة القوؿ أف للقاضي دكر إهبايب هبب القياـ بو كىذا الدكر هبعلو ىو الذم يبادر الصلح أك أف يطلب اػبصـو   

 باإلضافة إُف صبلحية القاضي يف توجيو اإلدارة حبيث 194بو مث أف يطرح اغبلوؿ اؼبناسبة كيعرضها على اػبصـو ،
. منحو القانوف اغبق يف إجبار اإلدارة لتنفيذ أحكاـ القضاء

: صالحيات القاضي اإلداري في تنفيذ األحكام القضائية-ثانيا

 معلنا حق األفراد يف الطعن ضد القرارات اإلدارية أماـ القضاء  1996لقد صدر الدستور اعبزائرم لسنة 
 .((ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية))من الدستور بنصها 143،كىذا ما أعلنتو اؼبادة 

 من 145حيث يبعث الدستور مهابة األحكاـ القضائية كيضمن ؽبا حسن التنفيذ حبيث جاءت اؼبادة 
يف كل كقت كيف صبيع .....))....الدستور بأف كل أجهزة الدكلة اؼبختصة أف تقـو بتنفيذ أحكاـ القضاء بقوؽبا 

 ((الظركؼ تنفذ أحكاـ القضاء 
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فإنو بالتاِف على كل أجهزة الدكلة اؼبركزية كاؼبرفقية ك الية كاؽبيئات اؼبستقلة كغَتىا ملزمة بتنفيذ أحكاـ 
 .القضاء كىو ما يؤكد حرص اؼبشرع على تكريس دكلة القانوف كاستقبللية القضاء كىيبة األحكاـ

 كلعل أىم ما جاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية أف كفل للمتقاضي حق اؼبطالبة بتوقيع الغرامة 
التهديدية ضد اإلدارة يف حاؿ امتناعها عن تنفيذ حكم القضائي فبهور بالصيغة التنفيذية ،كىذا ما تضمنتو اؼبادة 

  من نفس القانوف 980

حبيث منح اؼبشرع صبلحيات كاسعة للقاضي اإلدارم يف توجيو اإلدارة كذلك بفرض الغرامة التهديدية يف 
 .حاؿ امتناعها عن تنفيذ أحكاـ القضاء 

كعليو تعترب الغرامة التهديدية من الضمانات اليت أقرىا اؼبشرع ضباية غبقوؽ األفراد من تعسف اإلدارة كلعل 
ىذا ما جعل اؼبشرع اعبزائرم يضفي الطابع اعبوازم على كل من أجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق ك الصلح يف اؼبادة 
اإلدارية، كعليو قبيب كفق ىذه العناصر على أىم ما جاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية يف ؾباؿ الغرامة 

. التهديدية

 :مفهوم الغرامة التهديدية- أ

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 980تعترب الغرامة التهديدية كسيلة قانونية منحها اؼبشرع دبقتضى اؼبادة 
كاإلدارية للدائن لتمكينو من اغبصوؿ على التنفيذ العيٍت مىت كاف األمر يتعلق بالقياـ بعمل أك االمتناع عن عمل 

 .لصيق  بالشخص اؼبنفذ عليو، فبكن كجائز قانونا

كمن خصائص الغرامة التهديدية أهنا هتديديو كربذيرية كربكمية كال يقضى هبا إال بناء على طلب يرفعو 
 اؼبتضرر إُف اعبهة القضائية اإلدارية

فهي ربذيرية لكوهنا تنبو اكـو عليو إُف اعبزاءات اؼبالية اليت سوؼ يتعرض ؽبا إف استمر يف مقاكمة تنفيذ 
اغبكم ،كىي ربذر اكـو عليو إُف االلتزامات اؼبالية  اليت سوؼ تثقل كاىل اإلدارة يف حالة امتناعها عن تنفيذ 

 اغبكم اغبائز لقوة الشيء اؼبقضي بو 

كتتميز بكونو ربكمية يؤخذ يف ربديدىا مدل تعنت اإلدارة يف تنفيذ التزاماهتا الواردة يف منطوؽ اغبكم  كمن 
 :صبلة خصائصها



 :أن يكون االلتزام ثابت بموجب سند تنفيذي أو حكم قضائي(-1

لقد خص اؼبشرع اعبزائرم األحكاـ يف اؼبادة اإلدارية بصيغة تنفيذية خاصة  كفبيزة ضبلتها  الفقرة الثانية من 
اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ،تدعو )) من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية  كذلك بنصها 601اؼبادة 

 .كتأمر الوزير أك الواِف أك رئيس اجمللس الشعيب البلدم ،ككل مسؤكؿ إدارم آخر،كل فيما ىبصو 

كتدعو كتأمر كل اضرين اؼبطلوب إليهم ذلك،فيما يتعلق باإلجراءات اؼبتعة ضد اػبصـو اػبواص أف يقوموا 
 (.......بتنفيذ ىذا اغبكم ،القرار

 :                                                                  أن يتعلق االلتزام بأداء عمل أو االمتناع عن عمل-( 2

إف تنفيذ أحكاـ القضاء يدخل ربت عنواف أداء العمل ،فإذا نطق القاضي باإللغاء قرار إدارم قضى بفصل 
موظف عن كظيفتو ،ك اقر القاضي إدماجو يف كظيفتو ،كجب على اعبهة اإلدارية اؼبعنية أف تسلك من األعماؿ 

 من قانوف اإلجراءات 979اإلدارية ما يؤدم إُف نتيجة اإلدماج لتنفيذ حكم القضاء كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
عندما يتطلب األمر أك اغبكم أك القرار إلزاـ احد األشخاص اؼبعنوية العامة  ))كاليت تنص على انو . اؼبدنية كاإلدارية

أك ىيئة زبضع منازعاهتا الختصاص اعبهات القضائية اإلدارية بازباذ تدابَت  تنفيذ معينة ،تأمر اعبهة القضائية  اإلدارية 
 195(.(اؼبطلوب منها ذلك ،يف نفس اغبكم القضائي ، بالتدبَت اؼبطلوب مع ربديد اجل للتنفيذ، عند االقتضاء

  : أن يرفض المدين تنفيذ الحكم أو االلتزام(-3

 كيقصد باؼبدين اؼبعٍت بتنفيذ حكم القضائي اكـو بو ضده فإذا رفضت اإلدارة تنفيذ اغبكم كنا أماـ حالة  
. رفض التنفيذ ،مستوجبة يف ذلك إصدار غرامة هتديدية ضدىا كاف يثبت االمتناع دبحضر وبرره اضر القضائي

196 

 :طلب الغرامة من طرف الدائن-(ب

ال هبوز تقدًن طلب إُف اكمة " من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية على انو 987حيث نصت اؼبادة 
عند ’اإلدارية من اجل األمر بازباذ التدابَت الضركرية لتنفيذ حكمها النهائي ك طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه
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 . و ما بعدها42 ص 2004عمار بلغٌث،التنفٌذ الحٌزي و إشكاالته، دار العلوم عنابة، الجزائر طبعة  



أشهر،يبدأ من تاريخ التبليغ الرظبي (03)االقتضاء،إال بعد رفض التنفيذ من طرؼ اكـو عليو،ك انقضاء أجل
 ".للحكم

ك  (اإلدارة) ك منو نستنتج إف طلب الدائن للغرامة التهديدية ال يكوف إال بعد رفض التنفيذ من قبل اؼبدين 
  .انقضاء مدة ثبلثة أشهر تسرم من تاريخ تبليغ اغبكم من طرؼ اضر القضائي

إال انو فيما ىبص األكامر اإلستعجالية هبوز تقدًن  الطلب بشأهنا بدكف اجل يف اغبالة اليت ربدد اكمة 
اإلدارية يف حكمها ؿبل التنفيذ أجبل للمحكـو عليو الزباذ تدابَت معينة، فإنو ال هبوز تقدًن الطلب إال بعد انقضاء 

 .987ىذا ما تضمنتو  الفقرة الثانية من نص اؼبادة . ىذا األجل

أما فيما يتعلق حبالة رفض اإلدارة للتظلم الوارد إليها من اجل تنفيذ اغبكم الصادر عن اعبهة القضائية 
 988أشهر بعد قرار اإلدارة  بالرفض للتظلم اإلدارم  كىذا ما أكدتو اؼبادة  (03) ،يبدا سرياف أجل ثبلثة اإلدارية

يف حالة رفض التظلم اؼبوجو إُف اإلدارة من اجل تنفيذ  ))من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت تنص على انو 
     197(.( أعبله ،بعد قرار الرفض987اغبكم الصادر عن اعبهة القضائية اإلدارية ،يبدا سرياف األجل ادد يف اؼبادة 

 :استقاللية الغرامة التهديدية عن الضرر-(1

تكوف الغرامة التهديدية مستقلة عن ضرر التعويض الناتج عن التأخر يف تنفيذ اغبكم القضائي ،حبيث انو يف 
حالة التنفيذ الكلي أك اعبزئي ، أك يف حالة التأخَت يف تنفيذ اغبكم تقـو اعبهة القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة اليت 

 أمرت هبا 

 كما ذبدر اإلشارة إُف انو هبوز للجهة القضائية اإلدارية أف تقرر عدـ دفع جزء من الغرامة التهديدية إُف 
 .اؼبدعي إذا ذباكزت قيمة الضرر كتأمر بدفعو إُف اػبزينة العمومية

حبيث فصل  (03)أف العدد اؽبائل ك اؼبتزايد للقضايا اؼبرفوعة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية خبلؿ ثبلث 
قضية مسجلة  كىو ما برر ضركرة اإلصبلح التشريعي يف  (1874)دعول من أصل  (1551)ؾبلس الدكلة يف 

 ؾباؿ اإلجراءات اؼبتتبعة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية ، دبا يضمن يف ذلك تنفيذ أحكاـ القضاء
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 . من نفس القانون988المزٌد من التفصٌل انظر المادة  



 كلقد فهل حسن اؼبشرع اعبزائرم حُت  تبٌت أجراء الغرامة التهديدية دبوجب قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
كاإلدارية ، حبيث منح ضمانات يف أيدم اؼبتقاضي ك ذلك باللجوء إِف الغرامة التهديدية يف حاؿ امتناع اإلدارة عن 

التنفيذ للحكم القضائي كىذا ما يدخل ضمن الصبلحيات الواسعة للقاضي اإلدارم اذباه  اإلدارة فبا يشكل ضماف 
 198.للمتقاضي اؼبتضرر

: إشكالية تجاوز الصلح :ثالثا

أم أف القاضي اإلدارم ال يفصل يف  " فال ىبضع القاضي إال للقانو"  من الدستور على أنو 147تنص اؼبادة 
 للقانوف كما تقتضيو اإلجراءات اؼبنصوص عليها كعليو قد يثور التساؤؿ حوؿ إمكانية االستغناء عن االنزاع إال كفق

: إجراء ؿباكلة الصلح كذلك ألمرين 

 يف العديد من ااكالت أهنا تبوء بالفشل  اإف التجربة العملية عند القضاء ككما الحظو- 

 –أنو ال يتصور إجراء الصلح يف مواد بطبيعتها تستبعد كل أمر من ىذا القبيل كيف مقدمتها ما تعلق باؼبشركعية - 
  –دعول اإللغاء 

إذا تبُت يف عريضة الدعول "من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على أنو  170/05    كمن ىذا اؼبنطق جاء يف نص اؼبادة 
" أف حل القضية اؼبؤكد هبوز لرئيس الغرفة أف يقرر بأف ال ؿبل للتحقيق كوبيل اؼبلف إُف النيابة العامة

 من قانوف 05فقرة  170    كإسنادا للمادة اؼببينة أعبله فهل هبوز للقاضي ذباكز إجراء الصلح حسب نص اؼبادة 
اإلجراءات اؼبدنية ؟ 

 إذا ما تبُت لو عقب تسلمو عريضة الدعول – يرل بعض القضاة أنو دبا أف اؼبشرع أجار لرئيس الغرفة 
كعليها .  فإنو بإمكانو ذباكز مرحلة التحقيق كربويل اؼبلف إُف النيابة العامة – بأف حل القضية مؤكد –مباشرة 

. يتجاكز الصلح إذا ما رأل أف ال جدكل يف إجراء ؿباكلة الصلح كلكن هبب إبداع بعض اؼببلحظات 

لكافة " حبلن أم رفض الدعول "فهل يعترب " حبل مؤكد "كتتمحور حوؿ قصد اؼبشرع :اؼببلحظة األكُف
األسباب دكف التميز بينها، أـ يقصد باغبل اؼبؤكد ىو التنبؤ دبنطوؽ اغبكم أيا كاف موضوع الوقائع كاألسباب 

. القانونية
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 وما 237، ص ،2006عصام الحسن، مسؤولٌة اإلدارة عن عدم تنفٌذ أحكام المحكمة اإلدارٌة، مجلة الدراسات القانونٌة، جامعة تونس صفاقس،   

 .بعدها



ىو إجراء كسط بُت رفع الدعول كالتحقيق .169/03 حسب نص اؼبادة حإجراء الصل: اؼببلحظة الثانية
 199. كمتميز عنو كإجراء قائم بذاتو ؽفيها فهو ساب

كعليو فاف الصلح ليس إجراءا من إجراءات التحقيق ك ال يًتتب عنهما نفس اآلثار القانونية مث إف إجراءات التحقيق 
–بينما إجراء الصلح قاعدة جوىرية ,زبضع برمتها إُف السلطة التقديرية للقاضي كلو أف يستعمل كل ما يراه مناسبا 

 منصوص عليها كجوبا ن  –كما سبق كأكضحنا 

 من قانوف 05 /170 كاؼبادة 169/03كنستخلص من ىذا أف القاضي مقيد حسب مقتضيات اؼبادة 
اإلجراء اؼبدنية  

نص قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على الصلح كأعطاه الطابع اعبوازم كترؾ إجراؤه للسلطة التقديرية 
.  ككذا اػبصـو – رئيس تشكيلة اغبكم –للقاضي 

هبوز لرئيس اكمة اإلدارية أف يقرر بأال كجو "  من نفس القانوف على أنو 847كعليو فقد نصت اؼبادة 
. للتحقيق يف القضية عندما يتبُت لو من العريضة أف حلها مؤكد ، كيرسل اؼبلف إُف ؿبافظ الدكلة لتقدًن التماساتو 

" يف ىذا اغبالة يأمر الرئيس بإحالة اؼبلف أماـ تشكيلة اغبكم بعد تقدًن التماسات ؿبافظ الدكلة 

كنرل يف ذلك أنو مىت تبُت أف اغبل مؤكد يف القضية فاف القاضي اإلدارم غَت ملـز بإجراء الصلح ماداـ ىذا 
األخَت يتميز بالطابع االختيارم كعليو يبكنو ذباكز ىذا اإلجراء كونو ال يعترب من قواعد النظاـ العاـ ، كما يبكنو أيضا 

إجراء ؿباكلة الصلح كذلك على أساس إف أجراء الصلح منفصل عن التحقيق كباإلضافة إُف ذلك فاف الصلح يف 
. قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية يبكن أف يقـو بو القاضي أك أف يطلبو اػبصـو يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية التشمل إجراء الصلح بل تتعلق بالتحقيق 847كنستخلص أف اؼبادة 
فقط كالذم يعترب أنو ضمن السلطة التقديرية للقاضي كعليو التثَت ىذه اؼبادة أم إشكالية يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

. كاإلدارية ماداـ أف الصلح لو طابع اختيارم ككذا إمكانية القياـ بو يف أم مرحلة تكوف فيها اػبصومة 
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: دور الخصوم في العملية الصلحية : رابعا

يتم إجراء الصلح "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كاليت تنص على انو 972/3انطبلقا نص اؼبادة 
." بسعي من اػبصـو أك دببادرة من رئيس تشكيلة اغبكم بعد موافقة اػبصـو 

: نستنتج من النص القانوين أف للخصـو دكر يف العملية الصلحية كسنربز ذلك من خبلؿ 

: حق الخصوم في طلبو والموافقة عليو - (1

 من قانوف اإلجراءات 972 كمنح للخصـو اغبق يف طلب الصلح ىذا استنادا إُف نص اؼبادة فأقر القانو
. اؼبدنية كاإلدارية حبيث قد يتوصل األطراؼ إُف اتفاؽ يرضيهم 

 منو َف زبوؿ للخصـو حق طلب الصلح  ، 169/03كذبدر اإلشارة إُف أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كيف نص اؼبادة 
. حبيث كانت العملية مقتصرة على القاضي كحده 

حبيث منح اؼبشرع حق طلب الصلح  للخصـو , إال أف األمر غَت ذلك يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
 عباإلجراء كهبذا الشكل يبكن القوؿ أف اؼبشر, دكف إغفاؿ حق موافقتهم على اإلجراء يف حالة مبادرة رئيس التشكيلة

من أجل حل النزاع بإرادهتم على أساس أهنم أدرل , حاكؿ إشراؾ اػبصـو يف العملية الصلحية كمنحهم الدكر اإلهبايب
كيكوف ذلك حبضور األطراؼ , بالنزاع اؼبعركض على القاضي اإلدارم 

: الحضور و الغياب في الصلح- (2

 إال أف ذلك ال يبنع من استغبلؿ ؼؼبا كاف الصلح ذك طابع اختيارم كبالتاِف غَت ملـز ال للقاضي كال لؤلطرا
كعليو فلهم اػبيار يف اغبضور على أساس أف من حق اػبصـو , فرصة اغبضور لؤلطراؼ لطرح صلح بينهم لفض النزاع

طلب الصلح من رئيس تشكيلة اغبكم  

 القاضي طرفا يف اعبلسة فبل يبكنو أف يرـب صلحا  حبضور طرؼ كاحد طاؼبا أف الكلمة فكعليو فإذا قلنا أ
. األخَتة تعود إُف طريف النزاع لبلتفاؽ على تسوية كدية للنزاع

حبيث يعترب الغياب العمدم ألحد األطراؼ ,كعليو ينبغي التفريق بُت الغياب اؼبتعمد كالغياب غَت متعمد 
كموقف رافض للصلح أك أف اػبصم يتعمد عدـ اغبضور من أجل عرقلة سَت اػبصومة أك كسبا للوقت كمنو ال يبكن 



 الصلح يف ىذه اغبالة ،إال أف القاضي يبكنو عرض الصلح يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة طبقا للمادة  انعقاد
.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كبالتاِف ففرصة تواجد اػبصـو كحضورىم كاردة 971

أما الغياب غَت العمدم، نعتقد أنو كنظرا للهدؼ اؼبنتظر من إجراء الصلح، فمن اؼببلئم استدعاء  األطراؼ  
. عبلسة أخرل مادامت أف العملية الصلحية غَت مقيدة دبدة معينة 

كلذلك نستنتج أنو تطبيقا ؼببدأ الوجاىية بُت اػبصـو فاف صبيع اإلجراءات تتخذ على علم كحبضور األطراؼ 
 ةعلى أف تبقى ؽبم حرية طلب إجراء الصلح من عدمو أك اؼبوافقة على مبادرة رئيس تشكيل,

 200. اغبكم

: الوكالة في الصلح (- 3

كال يقبلوف بالتاِف أم ,  اؼبعينة شخصياؼيرل بعض قضاة الغرفة اإلدارية أف جلسة الصلح ال تتم إال حبضور األطرا-
. ككالة أك إنابة 

 من القانوف اؼبدين اعبزائرم 571كإذا كاف اؼبشرع اعبزائرم قد كحد بُت مفهومي الوكالة كاإلنابة يف اؼبادة 
اإلنابة ىو عقد دبقتضاه يفوض شخص أخر للقياـ بعمل شيء غبساب اؼبوكل  (أك)الوكالة ":حبيث نصت على انو 

." باظبو 

عقد تبادِف يستلـز توافق إراديت اؼبوكل كالوكيل كمؤداه التزاـ الوكيل بالقياـ بعمل قانوين " ك يرل الفقو أف الوكالة 
تسمح دبقتضاىا إُف النائب صفة النيابة فيمكنو ,غبساب اؼبوكل ،كاإلنابة تصرؼ كبإدارة منفردة ىي إرادة األصيل 

 201.القياـ بتصرؼ قانوين تعود أثاره على األصيل دكف النائب 

كبالتاِف يكوف الكبلـ يف إطار الشخص العاـ على النيابة أكثر منو على الوكالة ذلك أف القانوف ىو الذم 
. من لو سلطة التصرؼ باسم الشخص العاـ كسلطة سبثيلو كإف أجازه

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية عندما أعفت الدكلة كاألشخاص 827كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
.   من نفس القانوف من التمثيل الو جويب دبحاـ 800االعتبارية الواردة ضمن اؼبادة 
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. ((ٌلتزم الخصوم والقاضً بمبدأ الوجاهٌة)) من قانون االجراءات المدنٌة و االدارٌة على مبدأ الوجاهٌة بنصها على أنه 04/03نصت المادة . 
201

. 148، ص 1980، سنة 03صباؿ مرسي بدر، النيابة يف التصرفات القضائية طبيعتها كأحكامها كتنازع القوانُت فيها، دار الكتاب، الطبعة . د-  



 من نفس القانوف أنو عندما تكوف الدكلة أك الوالية كالبلدية أك اؼبؤسسة العمومية 828ككما أشارت اؼبادة 
ذات الصبغة اإلدارية طرفا يف الدعول بصفة مدعي أك مدعى عليو فإهنا سبثل بواسطة الوزير اؼبعٍت ، الواِف ،رئيس 
اجمللس الشعيب البلدم على التواِف ، كاؼبمثل القانوين بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية كذلك مع 

. مراعاة النصوص القانونية اػباصة عمبل باؼببدأ القانوف اػباص يقيد القانوف العاـ 

 من قانوف 826أمر كجويب ذلك  طبقا للمادة ,   أما الوكالة بالنسبة لؤلشخاص العاديُت هبب أف تكوف بتوكيل ؿباـ
يبثل اػبصـو دبحامي كجويب أماـ اكمة اإلدارية ، ربت طائلة عدـ " اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بنصها على أنو 

كمن شبة فإف النصوص القانونية تؤكد أف الوكالة أك الوكيل يف اؼبنازعة اإلدارية ىبضع لؤلحكاـ ذاهتا ." قبوؿ العريضة 
.  العاـ سواء كاف بصدر اػبصم العادم أـ الشخص االعتبارم العاـ عاليت زبضع ؽبا يف التشرم

كإذا كاف النائب أك اؼبمثل القانوين ىو عضو يف الشخص اؼبعنوم كاؼبدير، أك غَته مثبل كالناطق بإرادتو يرـب التصرفات 
باسم الشخص العاـ طبقا للقانوف كنظاـ الشخص اؼبعنوم إال أف ما يبيز ىذا العضو النائب انو  ال تصدر ال تصدر 

 202.لو إنابة من الشخص اؼبعنوم ذاتو ك إمبا  يستمد إنابتو من القانوف مباشرة

ىي أف من ينوب عن غَته إمبا وبل ؿبل ,أما الفكرة اعبديدة اليت ينادم هبا الفقو اغبديث يف ما ىبص اإلنابة 
كالنظريات ,إدارة من ينوب عنو ، أصبح الفقو اغبديث يتجو إُف أف التعبَت يصدر من النائب ال من  إرادة األصيل 

تذىب إُف أف التصرؼ القانوين الذم يربمو الوكيل يقـو على إرادتو ىو ال إرادة األصيل، كالذم أخذ بو , اغبديثة
القانوف اؼبدين اعبديد ىو أف التصرؼ القانوين الذم يربمو  النائب  يقـو على إرادتو كحدىا ال على إرادة األصيل 

. اؼبفًتضة أك اغبقيقية كال على إرادهتما اؼبشًتكة 

 من القانوف اؼبدين اؼبذكورة ذبعل الوكالة العامة ال زبوؿ للوكيل إال القدرة على تنفيذ العقود 573   كعليو فاف اؼبادة 
 203.اإلدارية أما ماعدا ذلك فيشرط ككالة خاصة

  كبالتاِف كنظرا ألنبية التصرؼ كموضوع الصلح كما يتضمنو من اؼبساس بالذمة اؼبالية لؤلطراؼ بالزيادة  أك النقصاف 
. كاف من الضركرم أف يتوقف التوكيل على ىذا التصرؼ فقط كبصريح العبارة
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ىو دعوة من  (- من القانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية972اؼبادة )  –  كؼبا كاف إجراء الصلح يف اؼبنازعة اإلدارية 
القاضي كاػبصـو على حد سواء يف ؿباكلة إلهباد حل كدم للنزاع القائم كعلى اعتباره أنو جوازم كهبوز القياـ بو يف 
أم مرحلة تكوف عليها الدعول فإننا نرل أف توكيل ؿباـ لرفع الدعول كمباشرهتا  هبب أف يتضمن بالضركرة توكيبل 

. بالصلح 

: النتائج القضائية للصلح: المطلب الثالث

 على حالتُت أك فرصتُت تؤكؿ ؽبا العملية 03-169-نص اؼبشرع يف الفقرة الثالثة كالرابعة من اؼبادة 
كتتمثل ىاتُت الفرصتُت يف حالة الوصوؿ إُف صلح كما تؤدم ىذه ,الصلحية كبالتاِف لتحديد مصَت الدعول القضائية 

ضف إُف ذلك بالنسبة للفرضية الثانية كىي حالة عدـ الوصوؿ إُف ,اغبالة إُف تساؤالت سنحاكؿ اإلجابة عنها 
 أم خضوع القضية إُف إجراءات التحقيق ؼبنصوص 03-169الصلح كعليو تطبيق الفقرة الرابعة من نص اؼبادة 

 من القانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ىاتو اغبالة األخَتة كاكتفت حبالة 973يف حُت َف تتناكؿ اؼبادة ,عليها قانونا 
. الوصوؿ إُف الصلح 

  كمن مث تدكر تساؤالت عديدة حوؿ االتفاؽ الذم يثبت أك يبُت الطبيعة القانونية للقرار اؼبثبت التفاؽ الصلح ؟ 
كما مدل حجية ؿبضر الصلح ؟ ككذا ىل يبكن الطعن فيو ؟  

: كىذا ما كباكؿ دراستو كتوضيحو تبعا للفركع اآلتية 

-  الدعول اإلدارية –آثار إجراء الصلح على مصَت القضية :الفرع األكؿ - 

  ححجية ؿبضر الصل: الفرع الثاين-

. الطعن يف ؿبضر الصلح: الفرع الثالث- 

        - الدعوى اإلدارية –آثار إجراء الصلح على مصير القضية :الفرع األول

:  طبقا للنصوص القانونية اؼبنظمة إلجراء الصلح فإف القياـ بو قد يرتب نتيجتُت يبكن تصنيفهما إُف حالتُت

حالة االتفاؽ على الصلح  - 

. حالة عدـ الوصوؿ إُف الصلح - 



: حالة االتفاق على الصلح : أوال 

يف حالة ما إذا مت الصلح ، "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف فقرهتا الثالثة على أنو 03-169تنص اؼبادة   
يصدر اجمللس قرارا يثبت اتفاؽ األطراؼ كىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف ىذا 

."  القانوف

عمليا ىبصص القاضي اعبلسة األكُف للصلح كىذا بعد استدعاء طريف النزاع بصفة قانونية كيتم ذلك إما يف 
قاعة اعبلسات أك دبكتب القاضي كىذا حبضور طريف النزاع كدفاعهما ك ككيل من الضبط  يعرض القاضي خبلؽبا 

وبرر اؼبستشار اؼبقرر ؿبضر صلح يثبت فيو اتفاؽ , الصلح فإف قببل بذلك كاتفقا على الصلح حبل النزاع القائم بينهما
.   204األطراؼ 

كما قد يتم االتفاؽ بُت األطراؼ النزاع يف غياب القاضي كخارج دائرة القضاء ، كأف يتفق الطرفاف على 
 بصفة كدية كوبرراف ؽبذا الغرض ؿبضر – الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي –الصلح غبل النزاع اؼبعركض على القضاء 

صلح موقع بينهما كيقدمانو يف جلسة الصلح إُف القاضي ليصادؽ عليو دبوجب قرار قضائي كىذا ما طبقو ؾبلس 
 يف قضية بُت 211/92ربت رقم – 10/06/1992 يف قراره الصادر يف – الغرفة اإلدارية –قضاء البليدة 

حيث أف ؿباـ بلدية الشراقة اؼبدعى عليها الذم حضر جلسة " طويطح يوسف ضد بلدية شراقة جاء يف حيثياتو 
 جبانب اؼبدعى ، قدـ ؿبضر مصاغبة يشهد أنو كقع تصاٌف بينهما نتيجة االجتماع الذم مت بتاريخ 26/06/1992
 . " دبقر البلدية07/06/1992

كعلى ىذا األساس التمس الطرفاف اجمللس اإلشهاد ؽبما بوقوع ىذا الصلح كمن مث الدعول اؼبرفوعة من 
. اؼبدعي 

فيتعُت االستجابة إُف طلبهما ىذا كبالتاِف . ـ.إ. من ؽ03-169حيث أنو استنادا إُف أحكاـ اؼبادة 
 205 .20/06/1992اإلشهاد ؽبما بوقوع صلح بينهما بناء على اضر اؼبقدـ من قبلهما كارر بالشراقة يف 
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أشار " طرطاق سلٌمان"والسٌد " عٌن ولمان"، بٌن رئٌس المجلس الشعبً البلدي 22/12/1992المحكمة العلٌا، الغرفة اإلدارٌة، قضٌة بتارٌخ -  

. 164د، رشٌد خلوفً ، المرجع السابق، ص .إلٌها



إذا حصل "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كذلك بنصها على أنو 973كىذا ما تضمنتو اؼبادة 
كيأمر بتسوية النزاع كغلق اؼبلف، كيكوف ىذا ,وبرر رئيس تشكيلة اغبكم ؿبضرا ، يبُت فيو مايقع االتفاؽ عليو , صلح

."  األمر غَت قابل ألم طعن 

كعليو فهل يعترب ,كمن ذلك اؼبنطلق فإف كل من اؼبادتُت أشارت إُف حالة االتفاؽ كبالتاِف وبرر ؿبضر صلح 
الوصوؿ إُف الصلح انتفاء كجو الدعول أـ تنازؿ عن اػبصومة لئلجابة على ىذا السؤاؿ أنبية بالغة بالنسبة ؼبصَت 

كمنو نعتقد أف ما جاء يف حالة االتفاؽ على الصلح ال يعٍت انتفاء كجو الدعول ألف انتفاء كجو , الدعول أك اػبصومة
كما تنتهي الدعول أيضا يف حالة انتفاء . الدعول يتم بواسطة قرار قضائي يشَت إُف اختفاء أك غياب موضوع النزاع 

 206.كجو الدعول عندما ينهي القاضي اإلدارم النزاع دكف الفصل فيو

أما فيما زبص العبلقة اؼبوجودة بُت الصلح كالتنازؿ نعتقد أف الصلح يشكل تنازال عن اػبصومة كنستند يف 
ينهي الصلح النزاعات اليت يتناكؽبا كيًتتب " من القانوف اؼبدين اعبزائرم كاليت تنص على انو 462ذلك إُف نص اؼبادة 

 ." عليو سقوط اغبقوؽ كاالدعاءات اليت تنازؿ عنها احد الطرفُت بصفة هنائية

تنقضي اػبصومة تبعا النقضاء الدعول " من القانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية بأنو 220ككما تنص اؼبادة 
." بالصلح أك بالقبوؿ باغبكم أك بالتنازؿ عن الدعول 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 973 يف اؼبادة "األمر"كذبدر اإلشارة إُف أف اؼبشرع استعمل كلمة 
نظرا للشكلية " قرار"تعبَتا منو عن األحكاـ الصادرة عن ااكم اإلدارية ،إال أنو كاف من األفضل أف يستعمل كلمة 

 من نفس القانوف بأهنا تشَت إُف التشكيلة 844-843-05كىذا ما أقرت بو اؼبواد . اعبماعية الناظرة يف الدعول 
         207.اعبماعية ما َف يوجد نص ىبالف ذلك 

  كما هبب التنويو إُف أف الصلح قد يقع على بعض عناصر النزاع فقط كبالتاِف يكوف صلحا جزئيا كىذا ما 
حبيث قد يقصر الصلح على  بعض عناصر النزاع دكف  " يبُت فيو ما يقع االتفاؽ عليو " يبكن استنتاجو من عبارة 

. األخرل كاليت يفصل فيها تبعا ؼبوضوع الدعول 
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. 109ص- مرجع سابق- محاضرات فً المنازعات اإلدارٌة- عطاء هللا بوحمٌدة -  

إن عبارة الربط هذه ٌجب أن تتماشى وعنوان الحكم، إذن ٌستحسن "ٌقرر"ٌسبق منطوق الحكم بكلمة " على أنه - إ.م.إ. من ق890تنص المادة - 

. استعمال كلمة قرار بدال لكلمة الحكم



 دبحضر الصلح هبب عليو قبل ذلك أف يراقب كيتأكد من ؼكعليو فالقاضي قبل أف يثبت اتفاؽ األطرا
اػباصة القرار كالتظلم إف كاف ملزما "ك" الصفة كاؼبصلحة كاألىلية "العامة منها  ,استفاء الدعول لكل شركط قبوؽبا 

 . "مث اآلجل

كهبب أف يبارس كظيفتو يف حدكده بناءا على  ,فكبناء على اإللزاـ الدستورم ال ىبضع القاضي إال للقانو
ذلك هبب على القاضي قبل إصدار القرار أك األمر اؼبثبت للصلح أف يتأكد من استفاء الدعول اؼبرفوعة أمامو لشرط 

اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية . تطبيق للقواعد القانونية اإلجرائية .قبوؽبا كاؼبتعلقة منها بالنظاـ العاـ 
    208.كاإلدارية أك تلك اؼبنصوص عليها يف القوانُت  اػباصة

: حالة عدم الوصول إلى الصلح :ثانيا

- الفقرة الرابعة 03-169اكتفى اؼبشرع يف حالة عدـ اتفاؽ طريف النزاع على الصلح باإلشارة يف اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية إُف ضركرة ربرير ؿبضر عدـ الصلح من طرؼ القاضي مث يشرع ىذا األخَت يف - 04

كعليو يشَت عدـ الوصوؿ إُف صلح . مباشرة التحقيق يف القضية كفق ما تقتضيو أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
: مسألتُت 

 .مسألة عدـ توصل األطراؼ إُف حل كدم بسبب عدـ التوصل التفاؽ حوؿ النزاع اؼبطركح على القاضي  -

كمنو . مسألة عدـ حضور أحد أطراؼ النزاع أك كبلنبا للجلسة اؼبخصصة للصلح بعد تبليغهما تبليغا قانونيا -
 22/12/1992كىذا ما قررتو الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف , يعترب ىذا الغياب بدكف سبب رفضا للصلح

حيث أف غياب اؼبدعي أف يدفع فيها بعدـ احًتاـ "  ضد طرطاؽ سليماف فيف قضية بُت رئيس بلدية عُت كؼبا
 209".ؿباكلة الصلح 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية َف يشر إُف مسألة ربديد ؿبضر عدـ الصلح بل 973كيبدك أف نص اؼبادة 
بتحرير ؿبضر الصلح من قبل رئيس تشكيلة اغبكم كيبكن إسناد , اكتفى حبالة الوصوؿ إُف اتفاؽ األطراؼ غبل النزاع

.  ككذا إمكانية إجراء ىذا األخَت يف أم مرحلة تكوف عليها اػبصومة , ذلك إُف الطابع االختيارم ضر الصلح

كمن مث نستنتج أف القضية تسَت كفق األحكاـ اإلجرائية اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كيفصل 
حسب ما يقتضيو  , يف موضوع الدعول دبوجب قرار أك حكم يكوف قابل للطعن باالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة 
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 من نفس القانوف حبيث ىبتص ؾبلس الدكلة بالفصل يف استئناؼ األحكاـ كاألكامر الصادرة عن 1-902نص اؼبادة 
  210. كفق النصوص اؼبقررة قانونا تكعليو يبكن تنفيذ األحكاـ أك األكامر أك القرارا,ااكم اإلدارية 

: حجية محضر الصلح: الفرع الثاني-

القرار –تتعلق إشكالية حجية ؿبضر الصلح بالطبيعة القانونية للقرار الصادر كقد سبق القوؿ أف ىذا األخَت 
"  الفقرة الثالثة بنصها 03-169كىذا طبقا لنص اؼبادة. لو طبيعة األحكاـ القضائية–اغبكم –

يف حالة ما إذا مت الصلح ، يصدر اجمللس قرار يثبت اتفاؽ األطراؼ كىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف اإلجراءات 
" اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف 

كمن خبلؿ القراءة اؼبتأنية لنص اؼبادة اؼبذكورة أعبله تبُت أف القرار الصادر بإثبات الصلح بُت األطراؼ 
. يكتسي ثوب القرار القضائي كنتيجة لذلك فإنو ىبضع يف تنفيذه إُف القواعد كاألحكاـ اؼبنصوص عليها قانونا ن 

 ك األحكاـ –اإللغاء –كعليو هبب التفرقة بُت األحكاـ الصادرة دبوجب الصلح يف دعاكل ذباكز السلطة 
فاألحكاـ الصادرة باإللغاء ربوز على حجية مطلقة يف ,القضائية الصادرة دبوجب صلح يف دعاكل القضاء الكامل 

مواجهة الكافة حبيث يلقى القرار اإلدارم ؿبل الطعن كالذم ثبت للمحكمة اإلدارية عدـ مشركعيتو ، كيزيل آثاره 
. بالنسبة للجميع حيث يتمسك بو كل من لو مصلحة كلو َف يكن طرفا يف النزاع 

حبيث ال يبكن                   ,إف كانت دعاكل اإللغاء مستبعدة من ؾباؿ الصلح نظرا للتعارض الواضح 
أف يصاٌف القاضي على قرار غَت مشركع ، إال إذا تعلق األمر بالصلح  على سحب القرار اإلدارم  بينما دعاكل 

دعاكل شخصية ذاتية هبوز التفاكض يف العناصر كالوقائع اؼبادية ؿبل الدعول كبالتاِف فاغبكم الصادر , القضاء الكامل
 وبوز على حجية نسبية حبيث يقتصر اغبكم على األطراؼ اؼبعنية فقط أم رافع –صلح –دبوجب ؿبضر اتفاؽ 

ألف لو حجية نسبية ال .الدعول كاعبهة اإلدارية اؼبختصة ،دكف أف يكوف ألم شخص أخر حق التمسك هبذا اغبكم 
 211.تتعدل أطراؼ اػبصومة 

كعليو فيبعد فلمحضر الصلح القوة اإللزامية كلو قوة اغبكم القضائي أم الصفة القطعية كىذا ما ينتظر من إجراء 
 .إال أف إشكالية أخرل تثور بشأف إمكانية الطعن يف ؿبضر الصلح ,الصلح 
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. 70الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، اإلجراءات اإلدارٌة، مرجع سابق ص . نبٌل صقر. د-  



الطبيعة القانونية للقرار الصادر بموجب الصلح  : أوال

إف اغبكم كما يقاؿ ىو نتيجة قياس مقدمتها الكربل الوقائع كمقدمتو الصغرل القانوف كعليو نتساءؿ عن 
. الصادر دبوجب ؿبضر الصلح "  القرار " أك" األمر" طبيعة اغبكم أك

فهل يعترب حكما أك قرارا باؼبفهـو القانوين ك القضائي للكلمة ؟ أـ أنو يعترب ؾبرد عمل توثيقي ؟  

اعترب البعض أف القرار الصادر بإثبات ؿبضر الصلح إمبا ىو ذك طبيعة كاشفة يراد بو إثبات اغبق أك الكشف 
. عنو فقط أك دبعٌت آخر معاينة كقائع مادية مث اؼبصادقة عليها بعد ذلك

إمبا ىو عقد كسائر العقود يتوافر على ؿبل كرضى كسبب ,كاستند ىذا الرأم على أساس أف الصلح عموما 
زيادة على ىذا ىو اتفاؽ كثَت ما يقع خارج دائرة القضاء كيقدـ الحقا لكي تقـو ,كمىت توافرت ىذه الشركط 

فإذا  ىو يتم دبعزؿ عن كل إرادة قضائية إال تلك اليت تقـو خبتمو  ,باؼبصادقة عليو

 على ؿكال يشم,كالنتيجة القانونية ىو أف ىذا العمل القضائي يف شكلو ىبلو من اؼبادة القانونية البحتة 
 212."باغبكم من دكف قوؿ"القانوف لذلك  يسمى 

 أنو يستويف يف شكلو دبعٌتكاعترب البعض اآلخر أف القرار الصادر دبوجب ؿبضر الصلح ىو حكم قضائي 
 ال يقـو بإثبات – اؼبصاٌف –حبيث أف القاضي اإلدارم .فهو حكم مقرر غبق,كجوىره كل بيانات األحكاـ القضائية 

االتفاؽ فقط ، لكنو يساىم ابتداء يف بناء مشركع الصلح كيقـو دبراقبة مشركعيتو كينتهي إُف صياغة القرار الصادر 
. دبوجب الصلح 

اؼبصاٌف أثناء اػبصومة كؿباكلتو إلهباد حل –حبيث أف كل ىذا الدكر اإلهبايب الذم يقـو بو القاضي اإلدارم 
.  يساىم بشكل مباشر يف رسم النتيجة النهائية اليت انتهى إليها الصلح –اؼبصاٌف - كدم ، هبعلنا نعتقد أف القاضي 

إُف ربديده كفقا للمعايَت . ككما ارجع فقهاء القانوف اختبلؼ ربديد طبيعة الصادر دبوجب ؿبضر الصلح
. التقليدية

استنادا إُف اؼبعيار العضوم الذم يركز على اعبهة اؼبصدرة للقرار على أف القرار ,فكيفو الفقهاء كفقا لذلك 
.   من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 973 ككذا اؼبادة 971 -970لو طابع قضائي طبقا لنص اؼبادة 
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أما بالنسبة للمعيار اؼبادم كالذم يرتكز على طبيعة النشاط اإلدارم نبلحظ أف الصلح ىدفو الوحيد ىو 
كاؼبتعلق بالنشاط اإلدارم فكيف الصلح بإجراء إدارم أما بالرجوع إُف اؼبعيار الشكلي أك ,إهناء النزاع بطريقة كدية 

 كالذم يعتمد على اإلجراءات الواجب إتباعها فإف عملية إجراء الصلح تتم كفقا لنصوص كقواعد قانونية ,اإلجرائي
 .ؿبددة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كعليو يبكن تكييف القرار دبوجب صلح قرار قضائي 

: الطعن في محضر الصلح: ثانيا

 يف اإلجراءات ةكما سبق كأسلفنا بأف ؿبضر الصلح ىبضع عند تنفيذه لؤلحكاـ كالنصوص القانونية كاؼبمثل
 بنصها  – 03/03-169اؼبدنية كىذا طبقا لنص اؼبادة 

يف حالة ما إذا مت الصلح ، يصدر اجمللس قرارا يثبت اتفاؽ األطراؼ كىبضع ىذا القرار عند التنفيذ إُف اإلجراءات " 
....." اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف 

 03-169كؽبذا كنا  قد طرحنا ىذا اإلشكاؿ يف إمكانية الطعن يف ؿبضر الصلح يف ظل سكوت اؼبادة 
. من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

كىو ينقل النزاع برمتو كما ىو إُف اعبهة اؼبستأنف ,كعليو فاالستئناؼ يعد طريقا من الطرؽ العادية للطعن 
 يستلم اؼبلف كما يستلم منهجية العمل ، كعليو فلو اػبيار أف يعود – ؾبلس الدكلة –أمامها ، كقاضي االستئناؼ 
 اعبانب القانوين  أما يف ما ىبص العملية الصلحية فإهنا ؾبموعة من الوقائع كقد تكوف لإُف الوقائع أك أف يقتصر عل
 معا على عكس الصلح يف القانوف اؼبدين الذم ينصب أصبل على الوقائع كتلحق فمقركنة بعملية تكييف للقانو

. النتائج القانونية بعد ذلك كعليو فإجراء الصلح غَت منصوص عليو يف مواد االستئناؼ 

 حيث 18/06/2001كبالتاِف فبل رجعة يف ؿبضر الصلح كىذا ما أكده ؾبلس الدكلة يف قضية بتاريخ 
حيث أنو يستخلص من عناصر اؼبلف بأنو كقع صلح بُت طريف النزاع أثناء جلسة الصلح اليت انعقدت عمبل " قرر

" .  من القانوف اإلجراءات اؼبدنية03-169باؼبادة 

. حيث أف القرار اؼبستأنف فيو أعطى اإلشهاد على الصلح اليت مت بُت طريف النزاع

 تشَت بالنسبة ؼبا ا من القانوف اؼبدين بأنو ينهي الصلح النزاعات اليت يتناكؽبا، كم462حيث تنص اؼبادة 
. اشتمل عليو من حقوؽ، كيقتصر ىذا األثر على اغبقوؽ اؼبتنازع فيها دكف غَتىا



 .حيث أف نتيجة الصلح تًتتب عليها إسقاط اغبقوؽ كاإلدعاءات اليت تنازؿ عنها أحد الطرفُت بصفة هنائية

حيث أنو كقع صلح بُت طريف النزاع أماـ رئيس الغرفة اإلدارية جمللس تلمساف ،كأف ىذا الصلح ال رجعة فيو 
. بالنسبة للحقوؽ اليت أنشأت عنو 

كبالتاِف كبدكف االلتفات إُف الدفوع األخرل ، ينبغي القوؿ بأف االستئناؼ الذم رفع ضد إعطاء اإلشهاد 
     213."عن الصلح الذم مت ،يصبح ىذا االستئناؼ غَت مؤسس كينبغي إذف رفضو كتأييد القرار اؼبستأنف

 للصلح ىو قرار هنائي كىبضع إلجراءات التنفيذ ت من مث ستخلص من قرار ؾبلس الدكلة أف القرار اؼبثب
كما يف ذلك التنفيذ اعبربم كعند االقتضاء اللجوء إُف اإلكراه اؼباِف إذا تعلق األمر . اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف 

. بااللتزاـ بعمل أك االمتناع عن أداء عمل

إذا حصل "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كذلك بنصها على أنو 973كىذا ما أكدت عليو اؼبادة 
صلح ،وبرر رئيس تشكيلة اغبكم ؿبضرا ،يبُت فيو ما يقع االتفاؽ عليو كيأمر بسوية النزاع كغلق اؼبلف كيكوف ىذا 

." األمر غَت قابل ألم طعن 

كيفهم من ذلك أنو يف حالة ربرير ؿبضر الصلح فإنو ال يقبل فيو الطعن مهما كاف شكلو سواء باالستئناؼ 
أك بالنقص، كعليو يغلق ملف الدعول كال تقبل دعول أخرل يف نفس اؼبوضوع بعدـ التأسيس أك لسبق الفصل فيها 

كيف رأينا فقد سلك اؼبشرع مسلكا حسنا بعدـ جواز الطعن يف ؿبضر الصلح كهبذا يكوف قد أكد  اؽبدؼ , صلحا 
. ك تفادم طوؿ اإلجراءات كىذا ما كاف ينتظر من إجراء الصلح ,من الصلح يف إهناء النزاع يصفو كدية 

كبالتاِف نستخلص أف ؿبضر الصلح ال يقبل أم طعن إال بالتزكير كذلك بتحديد مفهومو كىو ذلك التزكير 
الذم تنصب عليو الكتابة كالزيادة أك النقصاف أك الشطب كال يبكن الطعن يف معناه ذلك أف القاضي اإلدارم كحده 

ككل كلو  (القرار )يبلك تفسَته فيصبو يف منطوؽ اغبكم ليصبح بذلك حكما ، فدعول التفسَت تنصب على اغبكم 
.  عبارات الصلح 214كانت تستهدؼ

إذا هبب على القاضي أف يأخذ بعُت االعتبار ضمن عبارات الصلح مصاٌف اؼبتقاضُت ليس فيما يتعلق 
. بالقانوف فحسب كلكن فيما يتعلق كذلك باغبقوؽ اؼبوضوعية
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. 172شفٌقة بن صاولة ، مرجع سابق ص -  



  ؿبصورا فيما 215إذف يستخلص من ىذا أف ىذا الصلح هبب أف يفسر تفسَتا ضيقا لذلك يكوف التفسَت
.                    يتناكلو النزاع من كقائع كاستنادا إُف ما قدـ من كثائق 
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. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة- 285أنظر المادة -  





 الخــاتمة
سبحورت دراستو على إجرائُت سبثبل يف التظلم اإلدارم اؼبسبق      كخبلصة ؼبا سبقت دراستو يف ىذا اؼبوضوع كالذم

كالصلح يف اؼبادة اإلدارية ،كاللذاف يعترباف من طرقا كدية لتسوية النزاعات اإلدارية        كمنو قد احتوت ىذه الدراسة 
على ؾبموعة من العناصر كاؼبفاىيم مستندين يف ذلك على ما جاء بو  التشريع اعبزائرم ككذا أراء الفقهاء كأحكاـ 

 .القضاء
    كمن خبلؿ عرضنا ؽبذا التحليل كالتفصيل إلجراء التظلم اإلدارم اؼبسبق ككذا الصلح يف اؼبادة اإلدارية ؼبا ؽبما من 

 .دكر فعاؿ يف إهناء النزاعات اإلدارية، سواء يف مراحلها اإلدارية أك أثناء رفع الدعول
كمنو فقد استنتجنا عدة مبلحظات كعدة تطورات يبكن إبداؤىا ابتداء من إجراء التظلم اإلدارم كالذم يعترب ىذا 

األخَت إجراء إدارم بصيغة طلب يرفعو صاحب الصفة كاؼبصلحة ضد قرار إدارم غَت مشركع إُف اعبهة اإلدارية اليت 
فاف َف توجد فأماـ  اعبهة اإلدارية مصدرة القرار بغية تعديل أك إلغاء أك سحب القرار , تعلو اعبهة اؼبصدرة للقرار

 .اإلدارم غَت اؼبشركع كالذم يبس مراكز قانونية للشخص اؼبتظلم 
   من خبلؿ ذلك يتضح لنا أف التظلم اإلدارم ىو إجراء إدارم ىدفو إهناء النزاع يف مرحلة اإلدارية قبل دخوؿ 

األطراؼ اؼبتنازعة  اؼبرحلة القضائية ، حبيث يهدؼ أيضا إُف ربريك الرقابة اإلدارية الذاتية على أعماؿ اإلدارة إال أف 
 .ذلك متوقف على دكر اإلدارة اإلهبايب حياؿ التظلم اإلدارم الوارد إليها

فقد يشكل التظلم اإلدارم عائقا كبَتا لدل األفراد يف عبوءىم إُف ,     بيدا أف ذلك ال يعٍت قباعة ىذا اإلجراء
كعرفنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف التظلم اإلدارم يبكن أف يكوف تظلما كالئيا ,ااكم فكثَت ما تضيع اغبقوؽ بسبو

كما ,يرفع إُف جهة اؼبصدرة القرار أك تظلما رئاسيا يرفع إُف اعبهة اإلدارية اليت تعلو اعبهة اؼبصدرة للقرار اإلدارم 
يشكلو ىذا األخَت من عقبة حقيقية تتمثل يف البحث عن اؽبيئة اإلدارية الرئاسية ككذا سوء توجيهو خاصة يف حالة 

كحدة السلطة كازدكاجية الوظائف ، كلقد بينا أف اؼبشرع اعبزائرم قد ألغى التظلم الوالئي اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
-  من نفس القانوف275مكرر من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ككذا اإلبقاء على التظلم الرئاسي ضمن نص اؼبادة 169

إال أف اؼبشرع تدارؾ اؼبوقف كذلك بإعادة اإلصبلح كحتميتو _ فنقوؿ أف اؼبشرع قد أخطئ على فهم ىذا التمييز 
حبيث يبكن القوؿ أف ال جداؿ يف أف الظركؼ اليت أدت ,كإعادة النظر يف اؼبراجعة الشاملة لقانوف اإلجراءات اؼبدنية 

إُف صدكر قانوف اإلجراءات اؼبدنية القدًن َف تعد قائمة حاليا، كأف بزكاؽبا ينبغي من اؼبفركض تبعا لذلك زكاؿ 
النصوص التنظيمية اليت اقتضتها كلقد أصبحت اإلصبلحات اليت عرفها النظاـ القضائي يف السنوات األخَتة تقتضي 
إعادة نظاـ إجرائي جديد قادر على مسايرة التطورات كاؼبسانبة يف تكريس دعائم دكلة اغبق كالقانوف،كذلك انطبلقا 



من ربقيق العدالة جاء ىذا كلو يف عرض األسباب لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالذم جاء بإصبلحات  جذرية 
مست كل اإلجراءات كاعبوانب القانونية ككذا األحكاـ القضائية كالذم يهمنا يف دراستنا ىذه ىو جاء بو يف ما ىبص 

 .التظلم اإلدارم كالصلح
 

   كمنو يبكن القوؿ أف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية ألغى شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق كذلك بإضفاء الطابع 
 منو كمن خبلؿ استقرائنا لنص اؼبادة فإهنا أشارت إُف 830كذلك دبوجب نص اؼبادة _ كىذا ىو األصل _ اعبوازم

 من نفس القانوف 829جواز رفع تظلم إدارم إُف جهة اإلدارية اؼبصدرة للقرار يف حدكد األجل ادد يف نص اؼبادة 
 أربعة أشهر يسرم من تاريخ تبليغ أك من تاريخ النشر حسب طبيعة القرار اؼبطعوف فيو ،كمنو فإف اؼبشرع 04أال كىو 

ككنتيجة لنص ىذه اؼبادة فقد ألغى اؼبشرع التظلم . 1990تبٌت التظلم الوالئي بعد ما كاف ملغيا يف قانوف إصبلح  
نظرا لسلبيات العديدة اليت ,كذلك بعدـ اإلشارة إليو حسن  فعل اؼبشرع اعبزائرم بازباذه ؽبذا اؼبوقف, الرئاسي ضمنيا

 .يتميز هبا التظلم الرئاسي بالرغم من إهبابياتو
    حبيث اعترب اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية أف التظلم اإلدارم جوازم يبكن للفرد ذباكزه 

كما أعترب التظلم اإلدارم حافظ للدعول القضائية حبيث يف حاؿ رفع ,كاللجوء مباشرة إُف القضاء أك القياـ بو 
اؼبتضرر تظلما إداريا فإف أجل الدعول القضائية يبتد إُف مدة أطوؿ من األربعة أشهر اددة كقد يتضاعف ىذا 

األجل عندما يقـو الطاعن برفع تظلم يف آخر يـو من أجل الطعن القضائي يبنح يف ىذه اغبالة شهرين لئلدارة للرد 
كقد قلص اؼبشرع اؼبدة بعدما كانت يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية ؿبددة بثبلثة أشهر سبنح لئلدارة من أجل , على التظلم

 .الرد
 

   كبالرجوع إُف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية فإنو يف حالة سكوت اإلدارة عن التظلم اؼبرفوع إليها فإف اؼبتظلم 
كبعملية حسابية بسيطة تؤكد أف أجل الطعن القضائي يبكن أف ,يستفيد من مهلة شهرين لرفع دعواه أماـ القضاء 

   ..    إف اختار رفع التظلم, أشهر إذا مت احتساب اؼبواعيد (08)يبتد إُف أكثر من شبانية
   كما ذبدر اإلشارة إليو ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية أنو قد كحد اآلجاؿ ك مواعيد الطعن القضائي سواء 

 831يف الدعاكم اؼبرفوعة أماـ ااكم اإلدارية أك ؾبلس الدكلة،كمن اؼبستجدات اؽبامة يف ىذا القانوف ىو نص اؼبادة 
 عندما ال يشار إليو يف مقرر 829منو كاليت أقرت بعدـ االحتجاج بأجل الطعن القضائي اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

ىذا يعٍت أنو يف حالة عدـ اإلشارة إُف آجاؿ الطعن القضائي يف سند تبليغ القرار , تبليغ القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو



لنت ىذه اؼبادة زبلي اؼبشرع عن نظرية العلم ‘حبيث . اؼبطعوف فيو تكوف اآلجاؿ مفتوحة حىت كلو حصل التبليغ فعبل
 .اليقيٍت بالقرار اإلدارم

    كيف رأينا فإف موقف اؼبشرع اعبزائرم بازباذه ىذه اػبطوة،يكوف بذلك قد وبمي حقوؽ اؼبتقاضُت من خبلؿ 
 .تكريس إلزامية ربديد آجاؿ الطعن القضائي يف سندات التبليغ كىذا ربت طائلة عدـ االحتجاج هبا

   كمن جهة أخرل فاف ىدا اؼبوقف يلـز القضاء اإلدارم اعبزائرم بالتخلي عن األخذ بنظرية العلم اليقيٍت،فاألخذ 
هبذه النظرية كاف ال يزاؿ يعترب سببا لرفض القاضي اإلدارم للطعوف باإللغاء كذلك بسبب رفعها خارج ميعادىا 

 . القانوين كلما تبُت للقاضي أف الطاعن كاف على علم بالقرار كلو قبل تبليغ القرار اإلدارم اؼبطعوف فيو
   أما يف ما يتعلق باعبزء اآلخر من دراستنا كاليت تناكلنا فيو الصلح يف اؼبادة اإلدارية فإف ىذا اإلجراء يعترب حديث 

النشأة يف التشريع اعبزائرم كبالتحديد يف النزاعات اإلدارية إذ تبٌت اؼبشرع اعبزائرم الصلح يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 
كعليو حل ,  كاؼبتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية–90/23 كاليت صدرت دبوجب قانوف3مكرر169يف اؼبادة 

 –إجراء الصلح ؿبل التظلم اإلدارم بالنسبة للقرارات اإلدارية العائدة الختصاص الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية 
–  حاليا –ااكم اإلدارية 

 

    كما ذبدر اإلشارة إليو أف اؼبشرع قد نظم الصلح يف مادة كحيدة فقط كذلك دكف توضيح لئلجراءات ككذا 
غامضة كمن دكف ركح فتميز إجراء الصلح يف - 3-مكرر169كمنو تعترب اؼبادة ,ػبصائص الصلح كحجية ؿبضره

" 03"قانوف اإلجراءات اؼبدنية بالطابع اإلجبارم حبيث أف القاضي ملـز بالقياـ دبحاكلة الصلح بُت األطراؼ يف مدة 
 .ثبلثة أشهر

إضافة إُف عدـ سبييز ؾباؿ تطبيقو حبيث أف اؼبشرع َف يبيز بُت تطبيق الصلح يف دعاكل اإللغاء أك دعول القضاء 
كذبدر اإلشارة إليو إُف أنو كيف يبكن التصاٌف على قرار إدارم غَت مشركع كذلك دبعية قاض يفًتض بو أنو , الكامل

كاف ىدفو إزالة 1990إضافة إُف ذلك فإف اؼبشرع اعبزائرم عندما أقر بإجراء الصلح ضمن إصبلح ,حامي الشرعية؟ 
إال أنو تبُت غَت ذلك باشًتاط القياـ بعملية صلح خبلؿ مدة زمنية ؿبددة زيادة على الغموض , العقبات ك التعقيدات

 .الذم اكتنفها من خبلؿ ميعاد بدء سرياف ىذه اؼبدة
 

 

   كعليو لبلص أف إجراء الصلح َف يأت جبديد يذكر كَف وبقق أىدافو اؼبرجوة منو بل كاف عبئا زائدا كعقبو يف كجو 
كاليت جعلت من ىذا األخَت ؾبربا على القياـ بإجراء الصلح دكف ربديد مهامو فبا جعل نص , القاضي اإلدارم



 يتصف بعدـ الفعالية،كما أف القاضي اإلدارم ال يوافق على الصلح إال إذا كاف مشركعا كما أف لو 3مكرر169اؼبادة
 .أف وبكم بعدـ جدكل الصلح يف بعض اغباالت كلو اتفق عليو األطراؼ

 

كذلك ضمن اإلصبلحات الشاملة ,    إال أف اؼبشرع اعبزائرم تدارؾ اؼبوقف يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
اليت - 3-مكرر169حبيث أف ىذا القانوف َف يتضمن تأييد مضموف اؼبادة,كاليت مست إجراء الصلح يف اؼبادة اإلدارية

هبوز " على انو970 كاليت كانت تعترب إجراء الصلح إجراء إجباريا ،حبيث نصت اؼبادة1990جاء هبا اإلصبلح
 ." للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل 

 . أربعة نصوص قانونية  كاليت تعترب األساس القانوين ؼبوضوع الصلح اإلدارم 04كما أضاؼ اؼبشرع 
 

    أهنا أعادت النظر يف الطبيعة القانونية للصلح حبيث أصبح ىذا اإلجراء جوازيا يف اؼبادة اإلدارية،كعن ربريكو فقد 
،ربديد اجملاؿ القانوين أك النطاؽ الذم يطبق فيو إجراء  ربطتو باػبصـو أك دببادرة من القاضي بعد موافقة اػبصـو

ىذا يعٍت أنو ال هبوز إجراء الصلح كلو حصل اتفاؽ بشأنو , الصلح حبيث أصبح ىبص دعاكل القضاء الكامل فقط
يف دعاكل اإللغاء،كاغبجة يف ذلك أف الصلح يف مثل ىذه الدعاكل يكوف على حساب اؼبشركعية كىذا ما ال يرتضيو 
اؼبنطق القانوين،كالعكس سباما وبقق الصلح يف دعاكل القضاء الكامل مصلحة األطراؼ اؼبتقاضُت بدكف اؼبساس دببدأ 

 .اؼبشركعية
فإنو يبكن إ جراء الصلح يف أم مرحلة , بل كأكثر من ذلك فقد جعل اؼبشرع اعبزائرم زيادة على أنو إجراء جوارم

حبيث ال يعترب الصلح كإجراء بل أراد من ىذا األخَت طريقة .كعليو لبلص أف نية اؼبشرع نبيلة . تكوف عليها اػبصومة
 باإلضافة إُف الضمانات الىت أكالىا ؼبشرع اعبزائرم للمتقاضي. كدية إلهناء النزاع

 . ك القاضي اإلدارم كاؼبتمثلة يف إمكانية كقف تنفيذ القرار اإلدارم مىت ظهر أف ىناؾ حالة ال يبكن تداركها 
ك ذلك بناءا على طلب اؼبعٍت بالقرار ،حبيث يقـو ىذا األخَت برفع دعول قضائية مستقلة  متزامنة يف ذلك مع دعول 
قضائية مرفوعة يف اؼبوضوع كمن آثار ىذا الوقف أف يكوف القرار الصادر عن اعبهة القضائية اإلدارية كالقاضي بوقف 

طبسة عشر  (15)القرار اإلدارم يكوف مسببا ، كيكوف كذالك قابل للطعن باالستئناؼ أماـ ؾبلس الدكلة خبلؿ 
 كما يليهما مكن قانوف اإلجراءات 834 ك833يوما تسرم إبتداء من تاريخ التبليغ ك ذلك حسب نص اؼبادة 

 .اؼبدنية ك اإلدارية
كعليو نستنج أف الصلح أصبح ضمن إجراءات اػبصومة حبيث يبكن للقاضي كاػبصـو اغبق بالقياـ بو يف أم مرحلة 
تكوف عليها الدعول، كىذا فضبل على أف اؼبشرع َف وبدد اؼبهلة البلزمة للقياـ بو ضف إُف الفصل يف حجية ؿبضر 



كاليت أقرت بعدـ جواز الطعن .  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية973الصلح دبوجب الفقرة األكُف من نص اؼبادة 
 .يف ؿبضر الصلح 

إضافة إُف ذالك فقد منح اؼبشرع اعبزائرم صبلحيات جد مهمة ك تعترب من الضمانات اليت يكفلها اؼبشرع للمتقاضي 
كللقضاء بوجو عاـ ، كتتمثل يف إمكانية تدخل القاضي اإلدارم يف توجيو اإلدارة كذلك من أجل تنفيذ اغبكم 

تسرم ابتداء من (03)القضائي الصادر ضدىا ،حبيث يف حالة تعنت اإلدارة يف تنفيذ ذلك اغبكم ؼبدة ثبلثة أشهر 
يـو تبليغها بنسخة من اغبكم ، فإف القاضي يبكنو إجبارىا ك إال يوقع على اإلدارة غرامة هتديدية دكف اؼبساس حبق 

 من قانوف 987 ك981التعويض للمتضرر بسبب عدـ تنفيذ اغبكم الصادر ضدىا ك ىذا ما أكدتو اؼبواد 
 .اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية

 .   كهبذا يبكن إلجراء الصلح أف يكوف أكثر مركنة كأكثر فعالية فبا كاف عليو سابقا
كاليت جعلت منو طريقة كدية غبل النزاعات اإلدارية .  كذلك بسب اإلصبلحات اعبذرية اليت مست إجراء الصلح 

 .أكثر من كونو إجراء اختيارم
 

 :      كيف إطار اغبديث عن الطرؽ الودية أك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات فانو يتعُت مبلحظة ما يلي
    أنو من غَت اؼبمكن كضع قائمة شاملة تستوعب كل الطرؽ أك الوسائل حيث يوجد عدد كبَت كمشابو غَت أف 

كأهنا كسائل رضائية .القاسم اؼبشًتؾ بينها تتمثل يف عدـ اللجوء إُف القضاء يف حاؿ قباحها كالتظلم اإلدارم اؼبسبق 
 كتصاغبيو تنبع من إرادة اػبصـو أنفسهم 

   أف الطرؽ أك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات اإلدارية يبكن النظر إليها كما لو كانت ليست فقط بديلة للقضاء 
كإمبا بديلة للقانوف حبيث تتطلب حرصا خاصا كاىتماما بالغا يف اختيار اللحظة اؼبناسبة إلمكانية الوصوؿ إُف إتفاؽ 

 .رضائي كىذا كلو على أساس متوازف كاحًتاـ اغبد من القواعد القانونية

 :كعليو فبعد استعراضنا ألىم نتائج ىذا البحث ارتأينا تضمينو بعض االقًتاحات اآلتية 

اؼبنظم للعبلقات بُت  131-88من اؼبرسـو رقم 34إلزاـ اإلدارة بالرد على التظلمات الواردة إليها طبقا للمادة-
 .اإلدارة كاؼبواطن

 .تعميم إجراء الصلح يف النزاعات اإلدارية اليت ربكمها قوانُت خاصة -
 يعترب قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية مقبوؿ إُف حد بعيد كقد عاًف معظم الثغرات كجاءت أحكامو بسيطة 

إال أنو ال يعٍت كجود نقائص كلبص بالذكر عدـ النص على ااكم  اإلدارية االستئنافية كذلك بغية , كغَت غامضة



زبفيف الضغط على ؾبلس الدكلة ككذا تكريس مبدأ التقاضي على درجتُت كمنو اكتماؿ اؽبـر القضائي اإلدارم كىذا 
 .مسايرة مع القوانُت اؼبقارنة كمثاؿ ذلك النظاـ القضائي اإلدارم الفرنسي

      إف ىذا التوجو من اؼبشرع كضع حدا لعدة تساؤالت كانت تطرح يف ضل أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبلغى 
منها ميعاد انطبلقو، طبيعتو، مث إنباؿ القاضي القياـ بو يف كثَت من اغباالت كإف ما جاء بو قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

 من القانوف اؼبتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو اليت أكدت على ضركرة تبسيط 11كاإلدارية ينسجم كأحكاـ اؼبادة 
اإلجراءات اإلدارية، كالرد على عرائض كشكاكل اؼبواطنُت تسبيب القرارات كىذا إلضفاء الشفافية على كيفية تسيَت 

 .الشؤكف العمومية من قبل اؼبؤسسات كاإلدارات كاؽبيئات العمومية
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عمي عيساني ، التظمم و الصمح في المنازعة اإلدارية ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام ،  .3
  .2008كمية الحقوق جامعة تممسان ، سنة 

منصف حساني ، إجراءات الطعن باإللغاء أمام مجمس الدولة ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير فرع إدارة و  .4
 . 2001سنة , مالية ، كمية الحقوق ، الجزائر

فرع , فاطمة بن سنوسي ، دور التظمم اإلداري في حل النزاعات اإلدارية ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير .5
  .1994سنة , إدارة و مالية ، كمية الحقوق ، الجزائر

فضيل العيش، الصمح في المنازعات اإلدارية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع إدارة ومالية  كمية  .6
  .1994سنة , الحقوق ، الجزائر

 2001صالح سعيدي، عقد الصمح ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق ، جامعة الجزائر، سنة  .7
. 



 القرارات القضائية: رابعا 

 القضائية المجمة لممحكمة, 20/01/1983ممف بتاريخ ,الغرفة اإلدارية ,المجمس األعمى -
  .1984,سنة,01,عدد,العميا

 نشرة 14/02/1987,قرار بتاريخ,53246,ممف رقم ,الغرفة اإلدارية, المجمس األعمى  -
 1987,سنة.45,عدد,القضاة

لممحكمة  المجمة القضائية,18/11/1985,بتاريخ,44299, ممف رقم,الغرفة اإلدارية,المحكمة العميا -
 .1989,سنة,03,عدد,العميا

لممحكمة  المجمة القضائية,12/06/1982قرار بتاريخ ,28892,ممف رقم,الغرفة اإلدارية ,المحكمة العميا -
  .1989,سنة,01,عدد,العميا

لممحكمة  المجمة القضائية,07/04/1991,قرار بتاريخ,56407,ممف رقم,الغرفة اإلدارية,المحكمة العميا -
 .1992,سنة,01,عدد,العميا

                                 2003عدد خاص بالمنازعات الضريبية سنة ,  مجمة مجمس الدولة,06509,ممف رقم, مجمس الدولة -

, 03 عدد، الدولة  مجمة مجمس,01/04/2004,بتاريخ,0121, ممف رقم, الغرفة الثالثة, مجمس الدولة -
  .2003, سنة

, عدد.الدولة مجمة مجمس, 28/06/2006قرار بتاريخ , 024638,ممف رقم, الغرفة الرابعة, مجمس الدولة -
  .2007,سنة, 08

قرار ) 1974 يناير 16 المؤرخة في 1203 قضية 10: المجمس األعمى ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم  -
  .(غير منشور

 بين شركة سيرات ضد 1985-04-20:  بتاريخ 3328: المجمس األعمى ، الغرفة اإلدارية ، ممق رقم  -
  .(قرار غير منشور)وزير المالية و مصمحة الضرائب 

 بين الشيخ مغنية و من 1989-05-20 بتاريخ 52679: المحكمة العميا ، الغرفة اإلدارية ، قضية رقم  -
  .(قرار غير منشور)معو ضد والي والية تممسان 

 بين والي والية باتنة 1991-04-07:  بتاريخ 78274: المحكمة العميا ، الغرفة اإلدارية ، قضية رقم  -
  .(قرار غير منشور)و الشركة العامة لمبناء الجزائري 

 بين مؤسسة األشغال 1998-11-23 بتاريخ 145206: مجمس الدولة ، الغرفة األولى ، الممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)العمومية الحضرية لبمدية الدار البيضاء ضد وزير السكن 



 بين مغنية ضد منظمة 2001-04-09:  بتاريخ 002438: مجمس الدولة ، الغرفة الرابعة ممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)المحامين لناحية المدينة 

يونس ضد . بين د2001-05-07:  بتاريخ 002242:مجمس الدولة الغرفة األولى ، ممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)لخضر .ب

 قضية بين الشركة 2001-05-14:  بتاريخ 203712: مجمس الدولة ، الغرفة الرابعة ممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)الجزائرية لمتامين وكالة البوني عنابو ضد قارة فاتح و من معو 

 القضية بين السيد والي والية سكيكدة 2001-10-08:  بتاريخ 004070: مجمس الدولة ، ممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)ضد السيد بالقاسم 

 بين ورثة صناح إبراىيم 2002-04-18:  بتاريخ 004595: مجمس الدولة ، الغرفة الثانية ممف رقم  -
 (قرار غير منشور)ضد والي والية البويرة 

 بين مدير المؤسسات 2002-05-13:  بتاريخ 006814: مجمس الدولة ، الغرفة الرابعة ممف رقم  -
  .(قرار غير منشور)العمومية ألحياء الممتمكات الغابية لوالية الشمف ضد محافظ الغابات لوالية الشمف 

قرار غير ) 2004-06-15:  قرار رقم 344 فيرس 012585: مجمس الدولة ، الغرفة الثانية ممف رقم  -
 (منشور

 .الكتب العامة بالمغة العربية: خامسا
 :  المعاجم و القواميس  (1

  .1981لسان العرب، الجزء الثاني، دار بيروت لمطباعة  والنشر ، لبنان  -
 : المؤلفات المتخصصة  (2

  .2008شفيقة بن صاولة، الصمح في المادة اإلدارية، دار ىومة، الطبعة الثانية، الجزائر، سنة  (1

  .2008محمد خيري الوكيمي، التظمم اإلداري ومسمك اإلدارة االيجابي، دار الفكر العربي، مصر، سنة  (2

 .المؤلفات العامة  (3

 .2008إبراىيم والي، مرشد المتعامل مع القضاء اإلداري، الجزائر، لسنة  .1

 2003إبراىيم عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، والية القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء اإلسكندرية  سنة  .2

احمد محيو، المنازعات اإلدارية، ترجمة، فائز انجق وخالد بيوض، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  .3
  .1992طبعة 



.  احمد أبو الوفا، التحكٌم االختٌاري واإلجباري، دار المطبوعات الجامعٌة  الطبعة الثانٌة اإلسكندرٌة -.4

2007.  

أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عام وفي المادة الجمركية يوجو خاص الطبعة -5
 .2005الخامسة، دار ىومة، الجزائر سنة 

الطبعة األولى، ,وبيار دلفولفيو، ترجمة منصور القاضي، القانون اإلداري الجزء الثاني , جورج فوديل6-
 .بيروت

دار الكتاب ، , جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القضائية، طبيعتيا وأحكاميا وتنازع القوانين فييا7-
 .1980الطبعة الثالثة ، مصر ، 

  .2005حسين طاىري، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية، دار الخمدونية، الجزائر -08

  مصر، القاىرة 1956طعيمة الجرف، شروط قبول دعوى منازعات القانون اإلداري، الطبعة األولى لسنة -9

 .2003لحسن الشيخ آيث ممويا، المنتقي في قضاء مجمس الدولة، الجزء األول، دار ىومة، الجزائر -10

  .2004لحسن الشيخ ايت ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، الجزء الثاني  دار ىومة ، الجزائر -11

 .، مصر اإلسكندرية 1989محسن خميل، قضاء اإللغاء، دار المطبوعات الجامعية، طبعة -12

مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية  طبعة -13
 . ، الجزائر 1998

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية اإلجراءات اإلدارية المكتبية الوطنية، -14
 .2009سنة . الجزائر 

سميمان أحمية، قانون منازعات العمل و الضمان االجتماعي، طبعة خاصة بطمبة الكفاءة المينة -15
 .2005لممحاماة ، كمية الحقوق ، الجزائر 

 .ن اإلسكندرية.ت.د.سمير صادق، ميعاد رفع دعوى اإللغاء، دار العربي-16

 .1978عبد الفتاح حسين، القضاء اإلداري، اإللغاء، الجزء األول، مصر-17
 .ن.ت.عبد الرحمن خميفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار العموم الجزائر د- 18
  .    2007, عمار بوضياف، منازعات الصفقات العمومية في الجزائر، طبعة19
 .2004عدنان عمرو، قضاء اإللغاء، القضاء اإلداري، منشاة المعارف، مصر طبعة - 20
عمار عوابدي، المنازعات اإلدارية، نظرية الدعوى اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة -. 21

 . ، الجزائر 1995



 .2009-2008عمور سالمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، - 22
  .2008.عطا هلل بوحميدة، محاضرات في المنازعات اإلدارية، كمية الحقوق الجزائر، ط- 23
فؤاد احمد عامر، ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية العميا ومحكمة القضاء - 24

 . 2001اإلداري، دار الفكر الجامعي القاىرة، سنة 

رشيد خموفي ، شروط قبول دعوى تجاوز السمطة و القضاء الكامل ، الطبعة األولى ، ديوان المطبوعات 25-
  1995الجامعية ، الجزائر 

رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية  ديوان المطبوعات الجامعية، - 26
  .2004الجزائر 

 .، مصر2005شادية إبراىيم المحروقي، صيغ الدعاوى الغارية، دار الجامعة الجديدة الطبعة - 27
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