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 اليست الجامعة مسؤولة عن اآلراء التي يبديها المترشح ضمن أطروحته ،آما ليس له      
.أن توافق عليها  أم ال  



  
  
  
  

  شكر و تقدير
  
  

  الǚƮة د Ÿ رƔ العالمين الذǐ بنعمتǊ وتوفيقǊ تتم الƮالحات والحم          
  علƈ ǏلǊ و ƮحبƊ Ǌجمعينوالسǚم علƊ Ǐشرف المرسلين و

  ƊÜما بعد
  Ɗت Ǌوجƭبخال Ǒيم امتنانƲوع ǐالسيد شكر ýاضƽال ǐألستاذ  

ƽضلǊ بقبوý اǗشراف علǋ Ǐذǉ علǏ ت حǊƲƽ اŸ و رعاǉ  عمار عوابدياألستاذ الدكتور  
Üالرسالة  الرسالة ǉذǋ Ɯإخرا ýجƊ يدة منƽالم ǊائحƮالسديدة و ن ǊرشاداتƎب Ǒفقد جاد عل

 Ǒعن Ÿا ǉفجزا ÜورةƮ حسنƊ ǑفƇخير الجزا.  
  

علǏ تƽضلǌم كما Ɗتقدم بالشكر والتقدير إلǏ األساتذة األفاضƊ ýعضاƇ لجنة المناقشة   
بالموافقة علǏ مناقشة ǋذǉ الرسالة ولدورǋم فǑ إƛرائǌاÜ جزاǋم اŸ عنǑ جميعا خير 

Ƈالجزا.  
  

    العرفان إلǏ كý من قدم لǑ يد المساعدة كما Ɗتقدم بخالƭ الشكر و        
  .العون ƛƊناƇ فترة إنجازǐ لǌذǉ الرسالةو 



 

  مقدمةال
 

لحماية حقوق  فǑ الدولة ضمانة Ɗساسية موميةالرقابة القضائية علǏ نشاط السلطات الع تعد 
من ƛقة واحترام  إعƇǚ مبدƊ المشروعية وسيادة القانون نƲرا لما يتمتƴ بǊ القضاƇاألفراد وحرياتǌم و

ƽتك Ǒالضمانات الضرورية الت Ǌتوافرت ل Ǐدارة متǗو من اƊ من األفراد ƇسواǊوحيدت Ǌلǚاستق ý.  
بƋنǌا الرقابة التǑ تمارسǌا المحاكم باختǚف علƊ Ǐعماý اǗدارة  وتعرف الرقابة القضائية   

 Ǐدف إلǌرقابة مشروعية ت Ǒǋدارة العامة القانونية والمادية وǗا ýعماƊ سائر Ǐا علǌا ودرجاتǌنواعƊ
كما  1Üتعسف اǗدارة وتجاوزاتǌا من وحرياتǌم العامة ضمان احترام القانون وحماية حقوق األفراد

تعرف علƊ Ǐنǌا تلǁ الرقابة التǑ تمنƠ لǖفراد سلطة متابعة اǗدارة Ɗمام الجǌات القضائية المختƮة 
  .Ǘ2لزامǌا باحترام القانون

كان من  ة فǑ الدولةموميونƲرا لǋǖمية البالƺة للرقابة القضائية علƊ Ǐعماý السلطات الع     
ǋذǉ  وƊن تحرƭ دساتير Ʋيمǌا بعناية فائقة فǑ األنƲمة الديمقراطية المعاƮرةالطبيعƊ Ǒن يحǏƲ تن

ýام السامية  الدوǌالم ƇداƊ ا منǌالسلطة القضائية وتمكن ýǚاستق ýƽتك Ǒاألساسية الت Əالمباد Ƈإرسا Ǐعل
ية المنوطة بǌا فǑ تحقيق العدالة وحماية مبدƊ سيادة القانون الذǐ يعد ƊساƩ الحكم فǑ الديمقراط

  .المعاƮرة
ويتناوý المشرع تنƲيم السلطة القضائية ببيان القواعد التƮƽيلية التǑ تكýƽ استقǚلǌا وحيادǋا 
 Ʃƽوبن ǁذل ýك ƴم ǑتƋا ويǌا ألعمالǌية مباشرتƽا الدستور وكيǋرساƊ Ǒإطار المعالم الرئيسية الت Ǒف

وضƴ و ةموميالعƊعماý اǗدارة  قابة علǏاألولوية ضرورة تحديد الجǌة القضائية المختƮة بعملية الر
  .الضوابط التǑ تضمن استقǚلǌا عن السلطة التنƽيذية عند ƊداƇ مǌامǌا

      Ǐوجود نوعين من الرقابة القضائية عل Ǐعل ýالدو ƔلƹƊ Ǒف Ǒيم القضائƲولقد استقر التن
 ýعماƊدارةǗالعمومية اǓا Ưالموحد والبع Ǒام القضائƲخذ بالنƋي Ưفالبع Üخذ بƋخر ي Ǒام القضائƲالن

 Ɯة السياسية والمزدوƽلسƽف الǚختǙ دولةتبعا ýالقانونية لك.  
ويعنǑ النƲام القضائǑ الموحد Ɗن تعǌد الدولة بالوƲيƽة القضائية إلǏ جǌة قضائية واحدة     

ويكون اختƮاǌƮا شامǚ لمختلف Ʈور  علǏ اختǚف Ɗنواعǌا ودرجاتǌا تباشرǋا بواسطة محاكمǌا
  .اǗدارةارية ودون التمييز بين األفراد وائية Ɗيا كانت طبيعتǌا مدنية Ɗو إدالمنازعات القض

ويعنǑ نƲام ازدواجية القضاƇ وجود ǋيئتين قضائيتين مستقلتين فǑ الدولةÜ تختƭ إحداǋما  
بين اǗدارة إذا ما فراد بعضǌم مƴ البعƊ Ưو بينǌم وبنƲر المنازعات القضائية العادية التǑ تنشƋ بين األ

جǌة القضاƇ اǗدارǐ التǑ تتولǏ الýƮƽ فǑ المنازعات و يƔ القانون الخاƭ فǑ معامǚتǌاÜعت Ɗسالاتب
                                                 

 .86ص 1999محمد عاطف البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، القاهرة، شركة مطابع الطويجي التجارية، الطبعة الثانية، .  د  1
2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, Paris, Dalloz, 1975, p.3. 



 

 تتمتƴ بامتيازات موميةاǗدارة العمومية لما تتƮرف باعتبارǋا سلطة عǗدارية التǑ تنشƋ بين األفراد وا
  .Ǚ1 يتمتƴ بǌا األفراد وسلطات
م القضاƇ اǗدارǐ إلǏ جانƔ القضاƇ العادǐ وقد ƮƊبحت كý دوý العالم تقريبا تعتمد نƲا 

نƲرا لƽاعلية ǋذا القضاƇ فǑ تحقيق مبدƊ المشروعية كضرورة حتمية للýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية 
 اÜ فمعƲم دوƊ ýوروبوإرساƇ دعائم العدالة وبناƇ دولة القانون وحماية حقوق اǗنسان وحرياتǊ األساسية

تƮنف الدوý التǑ تƋخذ بنƲام القضاƇ وÜ الدنمارǁبريطانياÜ ايرلندا و Ƈتعتمد ǋذا النƲام القضائǑ باستƛنا
  :اǗدارǐ إلƚǚƛ Ǐ مجموعات
Ǎالمجموعة األول : Ʃا مجلǌيوجد ب Ǒوالت Ǒرنسƽال Ɯتعتمد النموذ Ǒالت ýمجموعة الدو Ǒǋ

لƩ ازدواجية وƲيƽة مجǐ ازدواجية قضائية وƊ الدولة كجǌة قضائية إدارية عليا وكǌيئة استشارية
  .مƮر و تونƩ بلجيكاÜاليونانÜ إيطالياÜ بين ǋذǉ الدوÜ ý منالدولة

Ǒǋ مجموعة الدوý التǑ تعتمد النموذƜ األلمانǑ والتǑ يوجد بǌا جǌة  :المجموعة الƙانية
 قضائية إدارية مستقلة عن جǌة القضاƇ العادǐ تسمƹ Ǐالبا بالمحكمة اǗدارية العليا تختƭ بالنƲر

بين الدوý  وƲيƽة استشاريةÜ من ذǉ الجǌة القضائية اǗداريةليƩ لǌاǗدارية ووالýƮƽ فǑ المنازعات 
  .procola (2( لوكسمبورƜ نتيجة قرار بروكوǙاƊلمانياÜ السويدÜ النمسا و ǋذا النƲام  التǑ تعتمد 

Ǒǋ مجموعة الدوý التǑ تعتمد النموذƜ اǙسبانǑ والتǑ تطبق نƲام وحدة : المجموعة الƙالƙة
وƹ ǎرفة إدارية علǏ مستǋذǉ الدوý  فيوجد فǑحيƚ الǌياكý مƴ ازدواجية المنازعة  القضاƇ من

   .الýƮƽ فǑ المنازعات اǗداريةالمحكمة العليا تختƭ بالنƲر و
  

 Ǒام القضائƲة بين النƽتاريخية مختل ýمراح ýǚخ ƠرجƋفقد ت ǐالجزائر Ǒام القضائƲما النƊ
 ƜالمزدوƇناƛƊ Ǒرنسƽال ýǚحتǙبين و اƲايةنƹ Ǐإل ýǚستقǙالمرن بعد ا Ƈ1996 سنة ام وحدة القضا.  

نتيجة التطور الذǐ عرفǊ المجتمƴ الجزائرǐ والتحوǙت العميقة و 1989وبعد Ʈدور دستور    
اǙجتماعية Ɗعلن المƌسƩ الدستورǐ بموجƔ المادة اǙقتƮادية والتǑ شǌدǋا فǑ الميادين السياسية و

عن تƋسيƩ مجلƩ الدولة كƋعلǋ Ǐيئة قضائية إدارية  1996من التعديý الدستورǐ لسنة  152
ƮمتخǑاد القضائǌجتǙة يضمن توحيد اƮ احترام القانون Ǐر علǌويسÜ  افƮفانتقلت الجزائر من م

Ɯالمزدو Ƈام القضاƲخذ بنƋت Ǒالت ýمجموعة الدو Ǐالموحد إل Ƈذات القضا ýالدو.    
ومن Ɗجý تعزيز السلطة القضائية  لقضاƇوتجسيدا Ǚختيار وتبنǑ الجزائر لنƲام ازدواجية ا 

الحامية للحقوق والحريات األساسية للمجتمƴ تم إنشاƇ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية ومحكمة تنازع 
 Ǒف ýƮƽما الǋإحدا Ǐتين قضائيتين تتولǌمن ج ýيتشك ǐالجزائر Ǒيم القضائƲالتن ƠبƮلي ƭاƮختǙا

Ʋبالن ǎاألخر ƭداريةالمنازعات بين األفراد وتختǗالمنازعات ا Ǒر ف.  
                                                 

 .376-375، ص 1987سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية،  .د  1
2 CEDH 28 septembre 1995, Procola c/ Luxembourg, AJDA, 1996 p.383 

 



 

جý نƲم  مǑ ýƛ الذƊ ǐخذ عنǊ المشرع الجزائرǐوقد كان النƲام الƽرنسǑ المƮدر التاريخ     
وǋو ينشƇǏ وينƲم جǌة القضاƇ اǗدارÜǐ فقام مجلƩ الدولة فǑ الجزائر علǏ  القضاƇ اǗدارǐ المقارنة

بست لنƲام مجلƩ الدولة الجزائرƹ ǐرار مجلƩ الدولة فǑ فرنسا بوƲيƽتǑ القضاƇ واǙستشارة واقت
  . نƲم تقترƔ من النƲام الƽرنسǑ مƴ وجود بعƯ اǙختǚفات والƽوارق بين كý منǌما

القانونǑ إدارية متخƮƮة لǌا نƲامǌا  ة وǋيئة قضائيةويعتبر مجلƩ الدولة ƊعلǏ مƌسس     
انونǑ الدستورǐ والقضائǑ القضائية فǑ نƲام الدولة القالخاƭ من حيƚ الǌيكلة والعǚقات القانونية و

استئنافا ونقضا فƹƊ ǑلƔ فǑ بعƯ الحاǙت و ولǌا وƲائف وǚƮحيات قضائية متخƮƮة ابتدائيا
  .كما لǌا ǚƮحيات استشارية األحيان

      Ʃام مجلƲمية اختيار موضوع نǋƊ ما سبق تتبين ýǚشكالية علمية قانونية من خƎالدولة ك
Ǒام القضائƲالن Ǒف ƚوتطبيقية للبح  Üو العمليةƊ ريةƲمن الناحية الن Ƈسوا ǐالدولة ألالجزائر Ʃن مجل

يمýƛ فǑ األنƲمة المقارنة حجر الزاوية فǑ وجود نƲام قضائǑ إدارǐ مستقý وتحقيق مبدƊ سيادة دولة 
  .القانون

تتمǋƊ ýƛمية ǋذǉ الدراسة فǑ التعرف علǏ حقيقة التطور الذǐ شǌدǉ القضاƇ اǗدارǐ فǑ و   
ور الحيوǐ الذǐ مدǎ اختƮاƭ مجلƩ الدولة فǑ النƲر فǑ المنازعات اǗدارية وبيان الد الجزائر وما

ýمجا Ǒف Ǌب ƴدارة  يضطلǗا ýعماƊ Ǐيق دولة القانون وحماية الحقوق وتحق ةموميالععملية الرقابة عل
  . الحريات األساسيةو
لدولة الجزائرية للوƮوý كما تتمǋƊ ýƛمية ǋذǉ الدراسة فǑ دعم مسيرة القضاƇ اǗدارǐ فǑ ا      

إلǏ استقýǚ كامý وشامý لǊ وتƽعيý دور مجلƩ الدولة كǌيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية 
Ǒاد القضائǌجتǙيضمن توحيد ا.  

تساǋم كذلǋ ǁذǉ الدراسة بالبحƚ فǑ مساعدة كý من السلطة التشريعية والتنƲيمية والقضائية      
مجلƩ الدولة وتسليط الضوƇ علǏ النقائƭ والƺƛرات الموجودة فǑ النƲام  لتǌƽم ماǋية وحقيقة نƲام
Ƈتشريعا وقضا ǑالقانونÜ  Ǒف ǐدارǗا Ƈعن تطور القضا ƚم بتزويد المكتبة القانونية ببحǋكما تسا

  .الجزائر
يتحدد نطاق ǋذا البحƚ بدراسة مجلƩ الدولة كمƌسسة قضائية متخƮƮة جديدة فǑ الدولة      

حتǋƊ ýمية كبيرة فǑ التنƲيم القضائǑ اǗدارǐ وتسǌر علǏ حماية الحقوق والحريات الجزائرية ت
ƴالمجتم Ǒاألساسية ف  Ǐوعل ǐدارǗا Ƈتقرر وجود القضا Ǒالدستورية والقانونية الت Əالمباد Ƈضو Ǐعل

رƊسǊ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية مستقلة من حيƚ تنƲيمǌا وƊجǌزتǌا وتشكيلتǌا وǋياكلǌا وƊعضائǌا 
  .اختƮاƮاتǌاو
    ýإشكالية الموضوع مح ýƛالدولة  وتتم Ʃية ومكانة مجلǋوتحديد وكشف ما ýتحلي Ǒالدراسة ف

ما مدǎ فعاليتǊ فǑ  و Þ ائية إدارية عليافǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐ وبيان ما مدǎ استقǚلǊ كجǌة قض



 

ة حقوق وحريات اǗنسان تحقيق الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة وبناƇ دولة القانون وحماي
 Þ والمواطن األساسية

     Ǐيلية وتحليلية علمية تعتمد علƮƋذا الموضوع دراسة تǋ ودراسة ƚوسوف تكون عملية بح
تحليǋ ýذǉ النƮوƭ تحليǚ البحƚ فǑ النƮوƭ القانونية المنƲمة لمƌسسة مجلƩ الدولة ومحاولة 

 تركيز علǏ المبادƏ واألفكار والحقائق القانونيةƊراƇ الƽقǌاƇ فǑ شƋنǌا مƴ الان دراسات وبيعلميا و
تجسيد واقƴ الدور الذǐ يقوم بǊ فǑ مجاý والقضائية من Ɗجý تحديد ماǋية ومكانة مجلƩ الدولة و

  .الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة العامة
وذلǁ بƮدد مناقشة بعƊ ƯوجǊ اǙختǚف واǙتƽاق بين مجلƩ  كما ستكون دراسة مقارنة    

 Ƈام القضاƲتطبيق ن ýمجا Ǒيلة والعريقة فƮمة األƲاألن Ǒالدولة ف Ʃالجزائر وبين مجل Ǒالدولة ف
اǗدارǐ المتخƭƮ وتنƲيم مجلƩ الدولة وسيتم اǙعتماد Ɗساسا فǑ المقارنة علǏ نƲامǑ مجلƩ الدولة 

لرائد فǑ العالم والنƲام المƮرǐ الذǐ كان لǊ الدور ا الƽرنسǑ باعتبارýƮƊ ǉ نشƋة نƲام مجلƩ الدولة
Ǒالعرب    .  

    Ǒالنحو التال Ǐلين علƮف Ǐإل Ɣبا ýن يقسم كƊ Ǐبابين عل Ǒذا الموضوع فǋ وستتم دراسة:  
  

ýاألو Ɣالدولة: البا Ʃلمجل Ǒام القانونƲالن 
ýاألو ýƮƽسسة : الƌالدولة كم Ʃوم مجلǌƽإدارية علياقضائية م  
Ǒانƛال ýƮƽا: ال Ʃمجل Ƈلدولةالطبيعة القانونية لقضا  

  
Ǒانƛال Ɣالدولة:  البا Ʃات مجلƮاƮاخت  
ýاألو ýƮƽالدولة القضائية: ال Ʃات مجلƮاƮاخت  
Ǒانƛال ýƮƽستشارية: الǙالدولة ا Ʃات مجلƮاƮاخت  

 
  .خاتمة الرسالةو
  
  

  .أن يوفقنا جميعا إلى طريق الخير والسدادأسأل أن يمدني بمعونته وواهللا 
 .أنيبيه و ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإل

          
  
  
 



 

ýاألو Ɣالبا  

  النظام القانوني لمجلس الدولة

تماشيا مƴ الدولة الحديƛة التǑ تقوم Ɗساسا علǏ مبدƊ المشروعية وسيادة القانون استحدƚ المشرع     
والتǑ تǌدف  1996الجزائرǐ مجلƩ الدولة ضمن الǌياكý الجديدة التƊ ǑنشǋƋا التعديý الدستورǐ لسنة 

 Ǐساسا إلƊللحقوق والحريات األساسية Ǒام القانونƲتعزيز السلطة القضائية وحماية الن.  
وقد ƊنشƐ مجلƩ الدولة ليكون جǌة قضائية إدارية عليا متخƮƮة يضمن  توحيد اǙجتǌاد      

 ýƮƽال Ǒالحرية التامة ف Ǌيا تكون لƽيƲعضويا وو ǚازا مستقǌدارية وليكون جǗا ýالمسائ Ǒف Ǒالقضائ
ǋذǉ  ات اǗدارية وإيجاد الحلوý المǚئمة لǌا حماية للحقوق والحريات الƽردية والجماعيةÜفǑ المنازع

        .             األǋداف التǙ Ǒ يمكن Ɗن تتحقق إǙ بوجود الضمانات الǚزمة لحسن القيام بǌا

 ýǚة من خƮƮسسة قضائية متخƌالدولة كم Ʃوم مجلǌƽتحديد م Ɣذا الباǋ ýسوف يتناو
األƮوƲ ýم القضائية المقارنة والسوابق وƯ لدراسة نشƋة وتطور نƲام مجلƩ الدولة فǑ النالتعر

 بالدراسة كما يتناوÜ ýالتاريخية لمجلƩ الدولة وƊسƩ ومبررات وجودǉ فǑ النƲام القضائǑ الجزائر
ونية الطبيعة القانونية لقضاƇ مجلƩ الدولة من خýǚ البحƚ عن مدǎ استقǚلǊ وتبيان عǚقاتǊ القان

بالجǌات القضائية المختلƽة وكيƽية تنƲيم المشرع لǌذǉ المƌسسة القضائية الجديدة لتتمكن من القيام 
  :وذلǁ فǑ الƮƽلين التاليين بالمǌام الموكولة لǌا

ýاألو ýƮƽسسة قضائية : الƌالدولة كم Ʃوم مجلǌƽإدارية عليام  
Ǒانƛال ýƮƽالدولة   : ال Ʃمجل Ƈالطبيعة القانونية لقضا  

    

 

 

 

 

  

 

  



 

ýاألو ýƮƽال  

  Ƌدارية عليامǊƻوم مجلس الدولة كمƊسسة قضائية 

Ü جǌة القضاƇ اƩ وجود جǌتين قضائيتين مستقلتينيقوم النƲام القضائǑ المزدوƜ علƊ Ǐس      
العادǐ وتختƭ بالýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تنشƋ بين األفراد بعضǌم مƴ البعƊ Ưو بينǌم وبين اǗدارة 

ƭرف كشخƮعندما تت ƭالقانون الخا ƭشخاƊ ذا النوع من المنازعات  منǋ Ǐعل Ƈويطبق القضا
Ɗحكام القانون الخاÜƭ وجǌة القضاƇ اǗدارǐ التǑ تختƭ بالýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تنشƋ بين 
األفراد واǗدارة عندما تǌƲر ǋذǉ األخيرة بƽƮتǌا Ʈاحبة السلطة وتتمتƴ بامتيازات Ǚ يتمتƴ بǌا األفراد 

  . 1مومǑضاƇ اǗدارǐ علǋ Ǐذا النوع من  المنازعات قواعد القانون العويطبق الق
     ýير من الدوƛالك Ǒام فƲذا النǋ ا انتشرǌومن ǐدارǗا Ƈد القضاǌوتعد فرنسا م  Ǐر إلƲفبالن

 Ǒام القضائƲاعتماد الن Ǐإل ýيمي Ɣالƺال ǉتجاǙن اƊ ر جلياǌƲة يƽالمختل ýالدو Ǒمة القضائية فƲاألن
ƜالمزدوÜ ة مƛǚƛ نƎالخمسة عشر ف Ǒتحاد األوروبǙا ýا ومن بين دوǋوروبا وحدƊ Ǒƽا فقط تطبق فǌن

جان تتجǊ إلǏ تخويý بعƯ اللƃ رةǋذǉ األخيو Ü ايرلندا و انجلتراالدنمرǑǋǁ نƲام وحدة القضاƇ و
 .2المجالƩ اǗدارية سلطات قضائية للبت فǑ المنازعات اǗدارية بƽƮة ƮƊليةو

فƎن اعتماد النƲام القضائǑ المزدوƜ فǑ ازدياد مستمر فǌو مطبق مǚƛ فǑ كý  خارƊ Ɯوروباو     
من استرالياÜ األرجنتينÜ المكسيǁ و كولومبياÜ كما Ɗن معƲم الدوý العربية اعتمدت ǋذا النƲام منǌا 

Ʃتون Üلبنان Üالعراق Üالسودان Üالكويت ÜرƮم Ɣرƺالم Üالجزائرو.  

تماد نƲام ازدواجية القضاƇ وإنشاƇ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية واألسباƔ التǑ قد تƌدǐ إلǏ اع     
 ýعدم تدخ Ǒبة فƹالر Ǐإل Ɣاألسبا ǉذǋ ƴفقد ترج Üينƽنوعين مختل ǐالعاد Ƈة القضاǌلة عن جƮƽمن

دƊ فýƮ القضاƇ العادǐ فǑ األعماý اǗدارية وǋو السبƔ الذǐ دفƴ بالƛوار فǑ فرنسا إلǏ تقرير مب
وقد تتمǋ ýƛذǉ األسباƔ فǑ عجز القضاƇ العادǐ عن محاكمة اǗدارة  ǐÜاǗدارة عن القضاƇ العاد

Ǌومقتضيات ǐدارǗا ýلطبيعة العم Ǌمǌƽا وعدم تǌعلي Ǌسلطت Ưدت  3وفرƊ Ǒالت Ɣمن بين األسبا Ǒǋو
Ǒرنسƽال Ɯالجزائر وفقا للنموذ Ǒالدولة ف Ʃام مجلƲن ƩسيƋت Ǐإل.  

تقلة عن جǌة القضاƇ العادǐ يختƭ بالنƲر ونƲرا ألǋمية نƲام مجلƩ الدولة كجǌة قضائية مس
ولتǌƽم حقيقتǊ وطبيعتǊ  والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية باعتبارƊ ǉعلǋ Ǐيئة قضائية إدارية

 Ǒا فǋا وتطورǌتƋنش Ɣألسبا Ưالتعر ýǚسسة القضائية من خƌالم ǉذǋ ومǌƽسيتم تحديد م ǊيتƮوƮوخ
  .النƲم القضائية المقارنة

                                                 
 .375الحكيم، المرجع السابق، ص سعيد .د 1

2 Fréderic THIRIEZ, la justice administrative, Paris, Les petites affiches, n° 213, 25 octobre 2000 pp 28 – 29. 
 . 35، ص 2006عياض بن عاشور، القضاء اإلداري وفقه المرافعات اإلدارية، تونس، مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، . د  3



 

آجهة قضائية إدارية لدستورǐ الجزائرǐ لنƲام مجلƩ الدولة ونƲرا Ǚعتماد المƌسƩ ا

وتحديد ƊسƩ  بد من البحƚ والكشف عن األƮوý التاريخية لنƲام مجلƩ الدولة متخصصة فال
ǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒف ǉومبررات ومزايا وجود.  

  :علǏ النحو التالǋǑذا الýƮƽ إلƛǚƛ Ǐة مباحƚ يقسم عليه سو

ƚالمبح ýة: األوƋم القضائية المقارنة  نشƲالن Ǒالدولة ف Ʃام مجلƲوتطور ن  

 Ǒانƛال ƚالمبح: ǐالدولة الجزائر Ʃام مجلƲالسوابق التاريخية لن     

ƚالƛال ƚالمبح:  ƩسƊǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒالدولة ف Ʃومزايا وجود مجل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ýاألو ƚالمبح  

  في النظم القضائية المقارنةنشƉة وتطور نظام مجلس الدولة 

إن األنƲمة القضائية التǑ تعتمد نƲام القضاƇ المزدوƜ لم تسر علǏ وتيرة واحدة ويمكن   
 االمجموعة األولǑǋ Ǐ مجموعة النƲم القضائية التǑ تقيم نƲام1Ü ǌتقسيم ǋذǉ األنƲمة إلǏ مجموعتين

لƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية عليا شبيǌا بالنƲام الƽرنسǑ مƴ بعƯ اǙختǚفاتÜ حيƚ يوجد بǌا مج
 Ǐدارية علǗالمحاكم ا Ɣجان Ǐدارية إلǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽمة الǌم Ǐة يتولƮƮمستقلة ومتخ

ǐالقاعد ǎم القضائية  المستوƲمن الن ýر كƮالح Ǚ ýاƛالم ýسبي Ǐالمجموعة عل ǉذǋ ضمن ýويدخ
  .اǗيطالية والبلجيكية والمƮرية والجزائرية

نƲمة من تراجƴ عن النموذƜ الƽرنسǑ الذǐ كان مطبقا بǌا كƎيطاليا وبلجيكا ومن ǋذǉ األ
 ƴجتماعية وتماشيا مǙادية واƮقتǙت السياسية واǙير التحوƛƋفيما بعد تحت ت Ǌم عاد إليƛ والجزائر

  .ǋƊداف الدولة الحديƛة التǑ تقوم علǏ مبدƊ المشروعية

ئية التǑ لم تجعý مǌمة الýƮƽ فǑ المنازعات Ɗما المجموعة الƛانية فǑǌ مجموعة النƲم القضا
 ýا بالمشاركة بين كǌفي ýƮƽمة الǌالدولة إنما جعلت م Ʃة قضائية مستقلة كمجلǌة لجƮدارية خالǗا
 Ǒوالقاض ǐدارǗا Ʃمن الرئي ýبالمشاركة بين ك Ǌو جعلتƊ ǐدارǗا Ǒوالقاض ǐالعاد Ǒمن القاض

ǐال2العاد ǉذǋ نƎالدولة ف Ʃمجل Ʃعك Ǐوعل Ü ام قضائيةǌم ǎسو Ʃتمار Ǚ داريةǗات القضائية اǌج
 . 3دون المǌام اǙستشاريةÜ وتشمǋ ýذǉ المجموعة الدوý الجرمانية كƋلمانيا والنمسا والسويد

تطور نƲام مجلƩ الدولة الƽرنسǑ الذǐ يرجƴ إليǊ تم التعرƯ فǋ Ǒذا المبحƚ لنشƋة وسيو
ويتم  مبادƏ القانون اǗدارǐ فǑ المطلƔ األوÜý إنشاǑƇ استكماý نƲام القضاƇ المزدوƜ والƽضý ف

جين متوسطين بين القضاƇ اǗيطالǑ باعتبارǋما نموذمطلƔ الƛانǑ للنƲامين البلجيكǑ والتعرƯ فǑ ال
لƩ الدولة وƲيƽة مزدوجة قضائية منحا لمجالمزدوƜ تƛƋرا بالنƲام الƽرنسǑ والقضاƇ الموحد و
Üما المطل واستشاريةƊƔ  Ưفسيتعر ƚالƛالǐرƮالدولة الم Ʃلمجل. 

 

  

                                                 
  . 38ص   ،1988 ،اهرة، عالم الكتبحسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة اإلدارية، الق. د1
 -ووثائق مجلس األمة مسعود شيهوب، من األحادية القضائية إلى ازدواجية القضاء أو التحول نحو نظام مستقل للقضاء اإلداري، دراسات . د 

 . 22، ص 1999مارس  -الندوة األولى حول استقاللية القضاء
  .38حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص . د  2
 . 24مسعود شيهوب، من األحادية القضائية إلى ازدواجية القضاء، المرجع السابق، ص . د  3



 

ýاألو Ɣالمطل 

 نظام مجلس الدولة في فرنسا

يعتبر مجلƩ الدولة الƽرنسǑ منذ Ɗن تكونت الحكومات فǑ فرنسا جǌاز يعبر عن استمرار   
الدولة وتطورǋاÜ وإذا كان من الضرورǐ والمنطقƊ Ǒن تحافƲ جميƴ األنƲمة التǑ تعاقبت فǑ فرنسا 

Ü ويعد Ǝ1نǌا عمدت دوما علǏ إبقاƇ مجلƩ الدولة مما سمƠ بتطوير مǌمتǊعلǏ مبدƊ استمرارية الدولة ف
مجلƩ الدولة الƽرنسǋƊ Ǒم مƌسسة قضائية إدارية واستشارية متخƮƮة ومختƮة بالشƌون 

Ǒرنسƽال Ǒوالقضائ ǐدارǗام اƲالن Ǒدارية فǗ2والمنازعات ا.  

يǊ من التوفيق بين الحماية ويرجƴ المركز الممتاز الذǐ يحتلǊ مجلƩ الدولة إلǏ ما وýƮ إل  
 ƴمجتم Ǒف ǎخرƊ العام من ناحية ƠالƮم من ناحية ومتطلبات الǌالحقيقية لحقوق األفراد وحريات
 ǉحكام وما قررƊ من ǉدرƮƊ ن يخلق بماƊ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃفقد استطاع مجل Üدائم التطور Ǒديمقراط

ق والحريات ويتماشǏ مƴ طبيعة نشاط من مبادƏ قانونا إداريا ƮƊيǚ يحمǑ النƲام القانونǑ للحقو
  .3اǗدارة وǋƊدافǌا

   Ǐا إلǌمر ب Ǒالتاريخية الت ýوالمراح ǊتƋنش ƚمن حي Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلمجل Ưوسيتم التعر
Ɗن ƮƊبƊ ƠعلǏ سلطة قضائية فǑ نƲام القضاƇ اǗدارǐ باعتبارǉ جǌة اǙختƮاƭ القضائǑ بطعون 

اǗدارية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية والمحاكم اǗدارية اǙستئناف والنقƯ فǑ األحكام القضائية 
اǙستئنافية والجǌات القضائية الخاƮة كýƮƋ عامÜ وباعتبارǉ كذلǁ محكمة Ɗوý وƈخر درجة بالنسبة 
 Ǒرنسƽالدولة ال Ʃيم مجلƲعملية تن Ǐإل Ưكما يتم التعر Üالمنازعات المحددة قانونا Ưلبع

ǊاتƮاƮواخت.  

مطلƔ إلƛǚƛ Ǐة فروع يتضمن األوý نشƋة وتطور مجلƩ الدولة الƽرنسǑ وعليǊ سيقسم ǋذا ال
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃات مجلƮاƮاخت ƚالƛال Ǒن يحدد فƊ Ǐالدولة عل Ʃيم مجلƲتن Ǒانƛويتضمن ال. 

 

  

                                                 
، مجلة مجلس الدولة، القاهرة، السنة السابعة والعشرون، -تاريخه و دوره في المجتمع المصري -وليد سليمان قالدة، مجلس الدولة .د  1

 . 122، ص 1980
2 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, T1,droit administratif 
général, Paris, Dalloz, 15e édit.,1999, p.369.  

ديوان المطبوعات  القضاء اإلداري الجزائر، الجزء األول، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري،. د
  . 73ص ، 1998الجامعية، 
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ýرع األوƽال 

  نشƉة مجلس الدولة الƻرنسي

اد إنشاǉƇ نابليون التǑ قامت بƎلƺائÜǊ وƊع ةيرجýƮƊ ƴ مجلƩ الدولة إلǏ ما قبý الƛورة الƽرنسي
اختƮاƮاتǊ إǙ تحديد مý تنƲيمǊ وتبونابرت بƮورة جديدة ابتداƇ من السنة الƛامنة للƛورة ولم يك

وقد مرت عملية نشƋة وتطور مجلƩ الدولة الƽرنسǑ بƚǚƛ مراحƊ ýساسية Ǒǋ مرحلة وجود . 1تدريجيا
بعد إعǚن النƲام الجمǌورÜǐ  1800مجلƩ الملǁ فǑ النƲام القديم ومرحلة إنشاƇ مجلƩ الدولة عام 

وسيتم التعرƯ لǌذǉ المراحÜ ý 18722ماƛ24  ǐم مرحلة منحǊ سلطة القضاƇ المƽوƯ ابتداƇ من 
Ǒة فيما يلƽالمختل :  

ǙوƊ: النظام القديم üفي ظ ƿمجلس المل Conseil du Roi  

  ǁالمل Ʃمجل Ǐإل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ýƮƊ ƴام الق يرجƲالن Ǒكان سائدا ف ǐالذ ǐديم والذ
  .ورƚ عنǊ مجلƩ الدولة الحالǑ وƲيƽتǊ اǙستشارية

فقد عرف مجلƩ الملǁ فǑ فرنسا فǑ القرن الƛالƚ عشر وكان فǑ األýƮ مجلسا استشاريا   
ƮƊبƠ مجلƩ الملǁ  1497يجتمƴ برئاسة الملǁ لمناقشة المسائý السياسية واǗداريةÜ وابتداƇ من عام 

  .3لǏمشكǚ من قضاة وسمǑ بالمجلƩ األع

 Ɣبموج Ʃيم المجلƲعادة تنƎعشر ب ƴالراب Ʃلوي ǁعشر قام المل Ʃالقرن الساد Ǒالقرارت وف 
فƮƋبƠ المجلƩ يتƋلف من رجاý السياسة  1673جانǑƽ  3و 1661سبتمبر  15مية المƌرخة فǑ التنƲي

 maîtres de خƮيات تقنية كالمستشارين والنواƔكالدوق واألمراƇ وكتاƔ الدولة والوزراƇ ومن ش

requêtes4 رنسيةƽورة الƛبعد ال ǉƇاƺن تم إلƊ Ǐالتشكيلة إل ǉذǌالدولة ب Ʃمجل Ʋƽ5واحت .  

 Ǒف ǁيئة استشارية للملǋ ǏعلƊ ǉائف حكومية وإدارية باعتبارƲو Ʃيمار ǁالمل Ʃوكان مجل
يكن  المسائý القنƮلية واǗدارية والقانونية والقضائيةÜ إذ كانت الوƲائف فǑ تلǁ المرحلة متداخلة ولم

                                                 
1   J.M AUBY et R. DRAGO, traite de contentieux administratif, T1, paris, L.G.D.J, 3éme édit. 1984, pp.183-184. 
  M. LETOURNEUR, J. BAUCHET, J.MERIC, Le conseil d’état et les tribunaux administratifs, Paris, Librairie 
Armand colin, 1971, pp.10-12. 
2   J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, p.234.  

  . 114، ص 1969،  عاطف خليل، الحياة العملية لمجلس الدولة الفرنسي، القاهرة، مجلة مجلس الدولة المصري.د  3
Michel LEROY, contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 3éme édit., 2004, p.54.  
4 J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, p.233.  
 M. LETOURNEUR, J. BAUCHET, J.MERIC, op.cit, p.17.  
5   Michel LE ROY, op.cit, p.53.  



 

Ü فالمبدƊ الذǐ كان سائدا فǑ عƮر الملكية القديمة ǋ1ناǁ تمييز بين اختƮاƮات مجلƩ الملǁ المختلƽة
كان يتمýƛ فǑ وحدة السلطة فǑ يد الملÜǁ وكان مجلƩ الملǁ يعتبر مجلسا للحكومة واǗدارة يقوم 

Ǘمختلف المنازعات القضائية العادية وا Ǒر فƲة وينƽدارية المختلǗام اǌكانت 2داريةبالم Ƈفسوا Ü
ن إدارية Ɗو قضائية وسواƇ تمƛلت فǑ الحƽاƲ علǏ والتƮرفات واألعماý التǑ يمارسǌا ƇǙƌǋ المساعد

 ƴو توقيƊ ǐالمنازعات كسماع الشكاو Ǒف ýƮƽو تعلقت بالƊ ǐدارǗا Ʃالبولي ýعماƋك Ǒام العمومƲالن
  .3العقوبات فكلǌا كانت تعتبر تƮرفات ذات طبيعة واحدة

مجلƩ الملǁ يقدم الرǐƊ والمشورة للملǁ بخƮوƭ المنازعات اǗدارية فيقوم بدراسة  كان و
 ýحلو Ɵا اقتراǌنƋويقدم بش ÜدارةǗنشاط ا Ɣا األفراد المتضررين بسبǌيقدم Ǒلمات والطعون التƲالت

لذلǁ يعتبر مجلƩ الملǁ حقا السلف البعيد  4ومشاريƴ قرارات يƮدر الملǁ بعد ذلǁ قرارات بشƋنǌا
  .5المباشر لمجلƩ الدولة الƽرنسǑو

  مجلس الدولة الحديƘ وسلطة القضاء المقيد: ƛانيا

   ƚبين السلطات حي ýƮƽال Ɗسير الجامد لمبدƽرنسية والتƽورة الƛمام الƊ مدƮلم ي ǁالمل Ʃإن مجل
وقررت فýƮ اǗدارة العمومية عن القضاƇ  6قامت الƛورة بƎلƺاƇ جميƴ المجالƩ والمحاكم القديمة

دǐ فǚƮ كامǚ فمنعت المحاكم القضائية من التعرƯ بƋية وسيلة من الوسائý ألعماý الǌيئات العا
  . 7اǗداريةÜ بý اعتبرت تعرƯ القضاƇ ألعماý اǗدارة جريمة معاقبا عليǌا

 الƙورة الƻرنسية ومبدأ الƻصü بيǅ السلطاƖ  - أ

 ǋامة فǑوƊحدƛت تƺييرات للقضاƇ علǏ نƲام العǌد القديم  1789اندلعت الƛورة الƽرنسية عام   

المجالين السياسǑ واǙجتماعǑ ووضعت حدا للنƲام الملكǑ المطلقÜ وعملت علǏ معالجة 
ببناƇ إدارة جديدة  وفساد كما قامت األوضاع السيئة التǑ كانت سائدة وما نجم عنǌا من مƲالم

  .8علƊ ǏسƩ متينة

                                                 
1 J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, p.234.  
2 Alexis DE TOCQUEVILLE, L’ancien régime et la révolution (1856), Paris, les éditions Gallimard, 1952, 
pp77-78. 
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حاكم القديمة المشǌورة باسم وƊوý ما قررƊ ǉعضاƇ الجمعية التƋسيسية تمýƛ فǑ إلƺاƇ الم
  .البرلمانات استجابة لشعور الرǐƊ العام ولضمان عدم تدخǋ ýذǉ األخيرة فǑ نشاط اǗدارة العمومية

والرǐƊ العام الƽرنسƊ ǑسوƇ  ورƹم القضاƇ علǏ البرلمانات القضائية بقǑ لدǎ رجاý الƛورة
كم القضائية الجديدة حذو البرلمانات Ɗن تحذوا المحا ية منǌمالذكريات عن عǚقاتǌا باǗدارةÜ فخش

عرقلة ومقاومة المشروعات اǚƮǗحية الƛورية Ɗو Ɗن تتدخý مƛلǌا فƊ Ǒعماý  فتعمý علǏ القديمة
دفعتǌم إلǏ تƽسير مبدƊ الýƮƽ بين السلطات الذǐ نادǐ  المخاوفǋ Üذǉ 1اǗدارة العمومية وتعطý سيرǋا

ǎ إلǏ مطلقا وخاƮا بǌم ƊدŇ ريكا وانجلترا تƽسيراسكيو والذǐ كان لƮ Ǌدǎ فǑ كý من ƊميبǊ مونت
لذلǁ وƮف مبدƊ الýƮƽ بين السلطات بƋنǊ من ǋƊم . 2الýƮƽ التام بين السلطتين اǗدارية والقضائية

 Ǒورة ااألسلحة التƛال ýالقديم قب Ǒرنسƽام الƲالن Ǒكانت سائدة ف Ǒتخذت لمحاربة الملكية المطلقة الت
  . 17893الƽرنسية لعام 

سكيو وتƛƋير نƲريتǊ فǑ يف يعرƯ بƎيجاز لمضمون مبدƊ الýƮƽ بين السلطات لدǎ مونتوسو
  .الýƮƽ بين السلطات علǏ الƛورة الƽرنسيةƛ Üم تحديد التƽسير الƛورǐ لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات

  سكيويمضموǅ مبدأ الƻصü بيǅ السلطاƖ لدǌ مونت - 1

    Ɗمبد Ǒاليعن ýƮƽ مونتبين Ɣيالسلطات حسƊ Üسكيو Ǒف ƚǚƛسلطة من السلطات ال ýك ýن تستق
التشريعية Ü التنƽيذية والقضائية فƊ ǑداƇ المǌام التƊ Ǒناطǌا بǌا الدستورÜ وƊن الضمانة الوحيدة  Üالدولة

ǎالسلطات عن األخر ǉذǋ سلطة من ýك ýǚاستق Ǒǋ مǌحترام حقوق األفراد وحرياتǙ4.  

ǊنƊ القوانين Ɵة روƽلƌم Ǒمونتيسكيو ف ǎقيمة للقوانين والقواعد الدستورية إذ لم توزع " :وير Ǚ
 ǁيتحقق ذل Ǐوحت Üالعام ƠالƮا لتحقيق الǌاستعمال Ǐا علǌمن ýك ƭيئات مستقلة تحرǋ Ǐالسلطات عل
 ǎا األخرǌمن ýة تحد كƽيئات مختلǋ Ǐالسلطات عل ƴتوزي ƩساƊ Ǐام الدولة علƲن يقوم نƊ Ɣيج

  .5وتحوý دون طƺيانǌا

 ýكما يقو:"  ýن كƊ وƊ واحد ƭيد شخ Ǒف ƚǚƛدد بالضياع إذ اجتمعت السلطات الǌم ƇǑش
 ƴيمتن Ǒا لكǋن السلطة توقف السلطة وتحدƊ يلزم ǊنƊو Ǌذات Ɣيد الشع Ǒولو كانت ف Ǐيئة واحدة حتǋ

                                                 
عبد الرحمن نورجان األيوبي، القضاء اإلداري في العراق حاضره و ستقبله دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في . د 1

 . 75، ص 1965القانون، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
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لقاهرة، عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد، حقوق اإلنسان وحرياته العامة وفقا ألحدث الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، ا. د 3
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4  Francis Paul BENOIT, op.cit., p.286.  
G .VEDEL et P.DELVOVE, op.cit, p.116.  
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Ɗن التجارƔ العملية ƛƊبتت Ɗن كý إنسان يتمتƴ :"مونتيسكيو فǑ مƌلÜ Ǌƽ ويضيف1التعسف واǙستبداد
  . 2"لǌا حتǏ يجد من يوقǊƽ والƽضيلة نƽسǌا فǑ حاجة إلǏ حدودبسلطة يسƇǑ استعما

  في الƻصü بيǅ السلطاƖ علǍ الƙورة الƻرنسية  تƙƉير نظرية مونتيسكيو -2

تحت تƛƋير ƊراƇ مونتيسكيو حرƮت الƛورة الƽرنسية منذ اللحƲات األولǏ لنجاحǌا علǏ تطبيق   
ƽكر الƽا من الǌبين السلطات ونقل ýƮƽال Ɗرية مبدƲن ƚحي ǑƽƮالو ǐالقانون الدستور ýمجا Ǐإل Ǒƽلس

من وƛيقة إعǚن حقوق اǗنسان والمواطن التƮƊ Ǒدرتǌا الجمعية الوطنية الƽرنسية  16تضمنت المادة 
كý جماعة سياسية Ǚ تضمن حقوق األفراد وǙ تƋخذ بمبدƊ الýƮƽ بين السلطات : "علƊ Ǐن 1789عام 

وقد فسر رجا3Ü  ý"الحريات العمومية Ǒǋ جماعة بƺير دستوروǙ توفر الضمانات األساسية للحقوق و
الƛورة الƽرنسية مبدƊ الýƮƽ بين السلطات تƽسيرا ضيقا فƋخذوا بمعنǏ الýƮƽ المطلق Ɗو الجامد بين 
السلطات بحيƚ تنتǑƽ فƲ ǑلǊ كý عǚقة Ɗو تداخý بين الǌيئات التǑ تتولǋ Ǐذǉ السلطات خاƮة فيما 

  .4والقضاƇ العادǐ يتعلق باǗدارة العمومية

3-  Ɩالسلطا ǅبي üصƻوري لمبدأ الƙسير الƻالت  

ميز رجاý الƛورة الƽرنسية بين السلطات الÜƚǚƛ التنƽيذية والتشريعية والقضائيةÜ ورفضوا        
ǐدارǗام اƲبد للنǙ ƠبƮƊ ومǌƽذا المǌوب Üام القديمƲالن ýƲ Ǒف Ǌب ýيئة واحدة كما كان معموǌا لǌمنح 

زƇ من السلطة التنƽيذية Ɗن يكون مستقǚ عن وƲائف الدولة األخرǎ التشريعية والقضائية Ü الذǐ يعد ج
  . وبƺرƯ جعý اǗدارة مستقلة عنǌما اتجǊ الƛوار إلǏ فýƮ الوƲيƽة اǗدارية عن الوƲيƽة القضائية

     Ǘقة بين السلطة اǚالع ƭفيما يخ Ǒرنسƽوم الǌƽبين السلطات وفقا للم ýƮƽال Ɗدارية يقوم مبد
 ǑƽيƲالو ƭƮقاعدة التخ Ǐو يقوم علǌف Üǎما األخرǋإحدا ýقاعدتين تكم Ǐوالسلطة القضائية عل
بمعنƊ Ǐن تنƽرد كý سلطة بƋداƇ وƲائǌƽاÜ كما يقوم علǏ قاعدة اǙستقýǚ العضوǐ فتستقý كý سلطة 

ية علƊ Ǐنǌا جميعا عن األخرǎ استقǙǚ تاما بما تعنيǊ من ضرورة تحديد العǚقات بين الǌيئات العموم

                                                 
ميشال مياي، . و د. 514- 513، ص 1973نظرية الدولة، مكتبة القاهرة، الطبعة الرابعة، ، طعيمة الجرف ورد هذا التعريف في مؤلف د  1

 . 238، ص 1990الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، دولة القانون، 
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3 L’article 16 de la déclaration des droits de l’HOMME et du Citoyen du 26 aout 1789 dispose : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’à point de 
constitution ». 
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ǋيئات متساوية ومستقلة عن بعضǌا البعƯ فǚ تتدخý إحداǋا فƊ Ǒعماý األخرǎ وǙ تخضƴ لرقابة 
  .ƹ1يرǋا من الǌيئات

    ƭƮمتخ ǐإدار Ƈقضا Ƈو ضرورة إنشاǋ رنسيةƽورة الƛال ýرجا ǎسير لدƽذا التǋ ǎدƌوم
ÜƜالمزدو Ǒام القضائƲالن ƩسيƋت ǐƊ ǐالعاد Ƈعن القضا ýبين  مستق ýƮƽال Ɗم لمبدǋسيرƽت Ǒواستندوا ف

سكيو الذƊ ǐكد بƋن سلطة الýƮƽ فǑ المنازعات تدخý ضمن اختƮاƭ يالسلطات علƊ Ǐعماý مونت
القاضǑ العادÜǐ وبما Ɗن المنازعات اǗدارية وفقا للمǌƽوم الƽرنسǑ تندرƜ ضمن نشاط اǗدارة فƎن 

شƌون اǗدارة ويشكý مساسا بمبدƊ الýƮƽ بين ضاƇ العادǐ فǋ Ǒذا النشاط يعتبر تدخǚ فǑ قتدخý ال
  .3العمومية Ü فقرروا منƴ جǌات القضاƇ العادǐ من التدخý فƊ Ǒعماý اǗدارة 2السلطات

 ýمستق ǐإدار Ƈق وجود قضاǚطǗا Ǐيستلزم عل Ǚ بين السلطات ýƮƽال Ɗالحقيقة إن مبد Ǒوف
سير الƛورǐ لǌذا المبدƊ ليƩ إǙ وجǌة نƲر ن التƽإعن القضاƇ العادǐ للنƲر فǑ المنازعات اǗداريةÜ و

ألن مضمون المبدƊ كما نادǎ بǊ مونتيسكيو يتم4Ü  ýƛطبقت فǑ فرنسا Ǚعتبارات سياسية وتاريخية
 Ǐالسلطات عل ǉذǋ ƴن يتم توزيƊيئة واحدة وǋ وƊ واحد ƭيد شخ Ǒعدم تركيز السلطات ف Ǒساسا فƊ

كن كý منǌا Ɗن توقف السلطة األخرǎ وتحدǋاǋ Üيئات مستقلة ومنƮƽلة عن بعضǌا البعƯ حتǏ تتم
  .5فيمتنƴ التعسف واǙستبداد وتتحقق بذلǁ حماية حقيقية للحقوق والحريات الƽردية

فمǌمة  القضاƇ وفقا للمبدƊ تتمƊ ýƛساسا فǑ الýƮƽ فǑ المنازعات المعروضة عليǊ وتطبيق  
شكý فǑ الحقيقة مساسا بمبدƊ الýƮƽ بين القانون بشƋنǌا وعليǊ فƎن إخضاع اǗدارة للقاضǑ العادǙ ǐ ي

 ǐالعاد Ƈرنسية من السلطة القضائية واألفكار المعادية للقضاƽورة الƛال ýن تخوف رجاƊ Ǚإ Üالسلطات
  .  6كان السبƔ الرئيسǙ Ǒعتماد التƽسير الجامد لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات

لخاƭ تƋكد بƮدور مجموعة من إن التƽسير الƛورǐ لƽكرة الýƮƽ بين السلطات بǌذا المǌƽوم ا  
المتضمن التنƲيم القضائǑ والذǐ قرر المشرع بموجبƊ1790  Ǌوت  24-16القوانين Ɗشǌرǋا قانون 

 Ǐعل Ǌة عشرة منƛالƛالمادة ال Ǒف ƭن ƚدارية حيǗائف اƲائف القضائية عن الوƲالو ýƮف
وعلǏ القضاة وإǙ كانوا  Üن الوƲائف اǗداريةستýƲ دائما منƮƽلة عالوƲائف القضائية مستقلة و:"Ɗن

                                                 
1 « Que chacun des deux pouvoirs doit rester cantonné, spécialisé dans sa fonction naturelle et qu'ils doivent être 
indépendants l’un de l’autre, c’est à dire chacun à l'abri d'une domination quelconque exercée par l'autre ». 
 André DE LAUBADERE, Manuel de doit administratif, Paris, LGDJ, 10éme édit., 1976, p. 40 
 Yves GAUDEMET, op.cit, p.42.     
 2 Olivier PARGUEL, le président du tribunal administratif, thèse de doctorat, université lumière Lyon2, faculté 
de droit et de science politique, 2005, p.41.   
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كانت ألعماý الǌيئات اǗدارية Ɗو Ɗن يƋمروا  ةمرتكبين لجريمة الخيانة العƲمǙƊ Ǐ يتعرضوا بƋية وسيل
  . 1"رجاý اǗدارة للمƛوƊ ýمامǌم ألسباƔ تتعلق بوƲائǌƽم

"Les Fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des 
fonctions administratives, Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques 
manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les 
administrateurs pour raison de leurs fonctions".      

من السنة الƛالƛة  )fructidor(رودفريكتي 05الƽرنسǑ الƮادر بتاريƣ الدستور  كý من دوقد Ɗك     
 اǗدارية نƲرية فýƮ الǌيئات )1795سبتمبر  2( السنةنƩƽ من  رودفريكتي 16قانون و 2للجمǌورية
فنƮت المادة السابعة  ÜالتǑ بمقتضاǋا يمنƴ القضاة من التدخý فƊ Ǒعماý الǌيئات اǗداريةوالقضائية و
Ɗ من القانونǉǚع ǊنƊ" : Ǚا وإǌيا كان نوعƊ داريةǗرفات اƮالت Ǒف ýالقضاة منعا باتا من التدخ ƴيمن

وبǌذǉ النƮوƊ ƭخرجت المنازعات اǗدارية من اختƮاƭ المحاكم العادية  3Ü"يعاقبوا بمقتضǏ القانون
  .وتجسدت فكرة الýƮƽ بين الوƲائف القضائية والوƲائف اǗدارية

وكذا الدستور الƽرنسƊ1790  Ǒكتوبر  16- 7لحƲر بموجƔ قانون وقد تم التƋكيد علǋ Ǐذا ا  
الذǐ قرر عدم جواز تƮدǐ المحاكم العادية للوƲائف اǗدارية Ɗو استدعاƇ رجاý  1790الƮادر عام 

Ü كما Ʈدر فǑ السنة الƛالƛة للƛورة مرسوم يمنƴ القضاة من التعرƯ 4اǗدارة Ɗمامǌم بسبƔ وƲائǌƽم
Ü وقد كانت ǋذǉ النƮوƭ والمبدƊ الذǐ قررتǊ بداية ǐƋ5 وجǊ من األوجǊلǖعماý اǗدارية وذلǁ ب

ŇدƊ ǐالدولة التطور الذ Ʃة مجلƋنش Ǐإل ǎة قضائية إدارية مستقلة وǌكج Ƈة القضاǌلة عن جƮƽمن
ǐالعاد.  

Ɣ- دارة قاضيةƋ دارة العامةǕمرحلة ا  

رنسية والمتعلقة بمنƴ والسنة الƛالƛة للƛورة الƽ 1789إن النƮوƭ القانونية الƮادرة عام 
 ýǚرنسية فيما يتعلق باستقƽورة الƛت الǙاƺدارة حققت انشǗنشاط ا Ǒف ýالمحاكم العادية من التدخ

                                                 
1 André DE LAUBADERE, traite de droit administratif, op.cit, p.432. 
G. VEDEL, P.DELVOVE, op.cit, p.120. 
BENBADIS Fawzia, la saisine du juge administratif, Alger, OPU, 1985, p.15. 
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  . 20، ص 1970

 Bernard STIRN, les sources constitutionnelles du droit administratif, paris, LGDJ, 3éme édit., 1999, p.110. 
Marie Christine KESSLER, le conseil d'Etat, paris, librairie Armand colin, 1968, p.28.  

 :1795أوت  22الموافق ل  سنة الثالثةلل رودفريكتي 05من دستور  203جاء في المادة  2
“Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.ILS ne peuvent 
arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions ». 
3 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p.135.  
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 Ǚدارة العمومية إǗا ýعماƊ Ǒذا األخير فǋ ýتقرر عدم تدخ ƚحي ǐالعاد Ƈا عن القضاǌالƮƽدارة وانǗا
اǗدارية بدون قاضǑ ينƲرǋاÜ فقررت Ɗنǌا خلقت مشكلة من جانƈ ƔخرÜ حيƮƊ ƚبحت المنازعات 

الجمعية التƋسيسية فǑ البداية إحالة النƲر فǑ المنازعات التǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا علǏ اǗدارة 
نƽسǌا ǐƊ علǏ بعƯ الǌيئات اǗدارية التǑ حددتǌا القوانينÜ فƮƋبƠ لكý من يريد مقاضاة اǗدارة 

    .1ر Ɗو رئيسǊالعمومية Ɗن بتقدم بتƲلم لدǎ من ƮƊدر األم

الذƊ ǐسند سلطة الýƮƽ فǑ المنازعة  Ɗ1790كتوبر  11-16وقد Ʈدر بǌذا الخƮوƭ قانون   
والذƊ1790  ǐكتوبر 16-7التǑ تكون اǗدارة المحلية طرفا فيǌا إلǏ حكام األقاليم كما Ʈدر قانون 

والوزراƇ ) الملǁ(ة Ɗوكý الýƮƽ فǑ الخƮومة التǑ تكون اǗدارة المركزية طرفا فيǌا إلǏ رئيƩ الدول
ǊاتƮاƮاخت Ɣحس ý2ك.  

إلǏ السنة الƛامنة بعد الƛورة تýƮƽ فǑ  1789واستمرت السلطة التنƽيذية اعتبارا من سنة  
المنازعات القضائية المتƮلة بنشاط اǗدارةÜ فكان علǏ األفراد المتضررين من Ɗعماý السلطة اǗدارية 

Ƈجوƃة عن طر اللƮدارية المختǗات اǌالج ǏداريةإلǗلمات والطعون اƲ3يق التÜ  دارةǗبحت اƮƋف
العمومية تمارƩ وƲيƽتين فǑǌ إدارة عاملة تمارƩ نشاطا إداريا لتحقيق النƴƽ العام وفǑ ذات الوقت 
إدارة قاضية تتولǏ مǌمة الýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تنشƋ بينǌا وبين األفرادÜ فǑǌ خƮم وحكم فƈ Ǒن 

وكان " نƲام اǗدارة القاضية"فǑ تاريƣ القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ باسم Ü وقد اشتǌر ǋذا النƲام 4واحد
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل Ƈنحو إنشا Ǌبداية للتوج ǉورǌƲ. 

  Ǒدارة فǗة اǌج ǉعدم حيد Ɣدارة القاضية بسبǗام اƲن Əومساو Ɣرت عيوǌƲ التطور ƴوم
ات الناشئة بينǌا وبين األفراد نƲر المنازعات المطروحة ƊمامǌاÜ فǑǌ عند النƲر والýƮƽ فǑ المنازع

 ǐدƌا مما يǌالحƮحماية م Ǐدوما عل ýا كانت تعمǌنƊ ن تكون بعيدة عن التحيز والمحاباة كماƊ يمكن Ǚ
إلǏ إǋدار حقوق وحريات األفراد وحرمانǌم من الضمانات التǑ تقررǋا القوانين للمتقاضين Ɗمام 

ئية يتطلƔ إجراƇات خاƮة تختلف عن تلǁ التÜ Ǒ ألن الýƮƽ فǑ المنازعات القضا5الجǌات القضائية
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Thèse de Doctorat, université lumière Lyon II, Faculté des sciences juridiques, 2002, p.42.  
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تتبƴ فǑ حý المشاكý اǗدارية العادية كضرورة سماع دفاع الخƮوم وعلنية الجلسات وƹيرǋا من 
 ǎخرƊ ةǌومن ج Üةǌذا من جǋ يةƮدارة القاǗام اƲإطار ن Ǒلم تكن محققة ف Ǒالضمانات القضائية الت

Ɗ ƩعماǙ قضائية وƊن ǋذǉ األعماý وفقا لمبدƊ الýƮƽ بين تبين للرǐƊ العام Ɗن اǗدارة القاضية تمار
السلطات تدخý ضمن اختƮاƭ السلطة القضائية ومن ƛم فƎن قيام اǗدارة بجزƇ من الوƲيƽة القضائية 

إذا كان Ǚ يجوز للسلطة القضائية Ɗن تýƮƽ فǑ القضايا  ǊنألǙ يتƽق ومبدƊ الýƮƽ بين السلطات 
  .رية كذلƊ ǁن تýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية طالما Ɗنǌا ذات طبيعة قضائيةاǗدارية فليƩ للسلطة اǗدا

لǌذǉ األسباƔ امتنƴ األفراد عن اǗقدام علǏ مخاƮمة اǗدارة العمومية عن طريق التƲلمات 
ŇدƊ دارية مماǗدارة والطعون اǗا ýعماƊ Ǐالرقابة عل ǁتحري ýم وسيلة من وسائǋƊ ýإبطا Ǐإل ǎ

بشدة نƲام اǗدارة القاضية لما تضمنǊ من إǋدار وإضعاف لضمانات ƈنذاǁ الƽقǋ  Ǌاجمكما  Üالعمومية
ýردية وقاƽالحريات الTocqueville   Alexis de ددƮذا الǋ Ǒف: "  Ƈدارة سلطة القضاǗا Ơإن من

 ýعماƊ Ǒف ǐالعاد Ƈالقضا ýكبر من خطر تدخƊ خطر ýدارية يشكǗا اǌحياتǚƮ Ǐضافة إلǗبا
  .1"اǗدارة

جǊ البحƚ عن حلوý عملية لنƲر المنازعات اǗدارية توازن بين الحƽاƲ علǏ استقýǚ فات 
جǌات اǗدارة العمومية فǑ مواجǌة القضاƇ وفǑ نƩƽ الوقت تجعý نƲر ǋذǉ المنازعات Ɗمام جǌة 

للتƽسير األوý مƽادƊ ǉنǊ  فǌƲر تƽسيرا جديدا لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات مكمÜǚ 2قضائية محايدة
ة إلǏ ضرورة فýƮ الǌيئات اǗدارية عن الǌيئات القضائية ǋناǁ ضرورة Ɗخرǎ تتمƊ ýƛساسا باǗضاف

  .3عن اǗدارة القاضية فǑ فýƮ اǗدارة العمومية العاملة

  و مجالس األقاليم Ƌنشاء مجلس الدولة  -  ـج

Ơ إن احتجاƜ الرǐƊ العام عن نƲام اǗدارة القاضية والرƹبة فǑ إدخاý بعƯ اǚƮǗحات لƮال
 ýǚاستق Ǐعل Ʋدارية يحافǗر المنازعات اƲلن Ǒعمل ýعن ح ƚنحو البح Ǌكير يتجƽالت ýالمتقاضين جع
الǌيئات اǗدارية فǑ مواجǌة القضاƇ وفǑ نƩƽ الوقت يسند النƲر فǋ Ǒذǉ المنازعات لقاضǑ محايد 

  . 4مستقý عن اǗدارة العاملة

                                                 
1 Michel DISTEL, La Réforme du contrôle de l’administration en GRANDE-BRETAGNE, Revue internationale 
de droit comparé, VOLUME 23, n°2, 1971, p.364.  

عبد الناصر علي عثمان حسين، والية القضاء اإلداري في ضوء المبادئ الدستورية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، . د  2
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3 Yves GAUDEMET, op.cit, p.43.  
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تخƭƮ لنƲر المنازعات اǗدارية فǑ وقد وجد الƽرنسيون ǋذا الحý فǑ إنشاƇ قضاƇ إدارǐ م
حيƊ ƚنشƋ القنýƮ األوý  1799كنف اǗدارة بعيدا عن القضاƇ العادǐ بدƊ يǌƲر تدريجيا ابتداƇ من عام 

للسنة    frimaire فريمار 22من دستور  53و 52نابليون بونابرت مجلƩ الدولة بموجƔ المادتين 
Ü كما 2قنýƮ فǑ المسائý القانونية واǗدارية والقضائيةكجǌة استشارية يقدم الرǐƊ والمشورة لل 1الƛامنة

مجالƩ المديريات فǑ  )1800فيƽرǐ  17( لنƩƽ السنة  pluviôse بلوفيوز Ɗ28نشئت بموجƔ قانون 
  . 3األقاليم

 Ǒة مشروعات القوانين التƹياƮإعداد و Ǒف ýƛالدولة التشريعية تتم Ʃمة مجلǌوكانت م
Ʈيئة التشريعية للتǌال Ǐعل Ưتعر ýاألو ýƮالقن Ǐعل Ưا تم تعرǌالدولة(ويت علي Ʃا ) رئيǋدارƮǗ

كما كان يعǌد لǊ بتƽسير ǋذǉ القوانين و تمƛلت مǌمتǊ اǗدارية فǑ تقديم الرǐƊ والمشورة لǘدارة وإعداد 
Ɗ Üما مǌمتǊ القضائية فكانت تتمýƛ فǑ اقتراƟ الحلوý فǑ المنازعات 4مشروعات القرارات اǗدارية

كان مجلƩ الدولة عن طريق لجنة المنازعات ينƲر ويƽحƭ الطعون والتƲلمات التǑ اǗداريةÜ ف
فǑ  اتيرفعǌا األفراد ضد Ɗعماý اǗدارة ƹير المشروعة والتƊ Ǒلحقت بǌم Ɗضرارا ويقدم بشƋنǌا اقتراح

 Ǒف Ǒائǌن ǐدار قرار إدارƮƎب ǁيقوم بعد ذل ǐالدولة الذ Ʃرئي Ǐإل ǐورة إعداد مشروع قرار إدارƮ
  .5نزاعال

حق وكان رǐƊ مجلƩ الدولة استشاريا بحƛا Ǚ يبديǊ إǙ إذا طلƔ منǊ ذلǁ ولم يكن لǖفراد 
 Ƈجوƃدارة اللǗا ƴم مǌن منازعاتƋمباشرة بش Ǌالمنازعات وإلي Ǒف ýƮƽسلطة ال ǊتƋبداية نش Ǒف Ǌلم يكن ل

راƟ الحلوý للقنýƮ اǗدارية بموجƊ Ɣحكام نǌائيةÜ فكان مجرد ǋيئة استشارية يقتƮر دورǉ فǑ اقت
يسمǏ بنƲام القضاƇ المقيد ǋذا النƲام كان  ذلǁالذǐ كان يملǁ وحدǉ سلطة اتخاذ القرار النǌائǑ بشƋنǌا ل

La justice Retenue6.  

 Ʃالمجل Ǒف ƐنشƊ مƛ داريةǗاألقسام ا Ǌدارية تقوم بǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽالبداية كان ال Ǒوف
يتكون من وزير العدý وعدد  Ǒ يحمý اسم لجنة المنازعاتقسم قضائ 1806جوان  11بموجƔ مرسوم 
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كانت لجنة المنازعات تقوم بتحضير الدعوǎ واقتراƟ الحكم اƔ والمندوبين ورƌساƇ الدوائرÜ ومن النو
فيǌا تعرضǊ فǑ شكý تقرير علǏ الجمعية العامة للمجلƩ لتƮدر ǋذǉ األخيرة قرارǋا فǑ الموضوع 

وكان استحداƚ لجنة المنازعات وتنƲيمǌا نقطة البداية . ý مشروع قرارالذǐ يقدم لرئيƩ الدولة فǑ شك
  . 1لنشƋة وǌƲور مجلƩ الدولة بǌيئة محكمة

وقد احتƲƽ المجلƩ الجديد ألعضائǊ بƋسماƇ ووƲائف مجلƩ الملǁ القديم فقد كان مشكǚ من 
 ýب Ɣنابليون بونابرت قام المستشارين والنوا ýƮابتعيين القن Ʃمجل ƇعضاƊ Ưبع Ʃالمجل Ǒف ǁلمل

الجديدÜ وكان لǌذا التعيين ƛƊر إيجابǑ حيƊ ƚن ƇǙƌǋ األعضاƇ نقلوا إلǏ مجلƩ الدولة معرفتǌم 
Ʃمام المجلƊ ات المتبعةƇجراǗوا ýالعم ƔسلوƋم القديمة فيما يتعلق بǌ2وخبرت.  

حيƚ قام الدوق دǐ  1830وبعودة الملكية تضاƇلت ǋƊمية المجلƩ لتسترجƴ فƊ Ǒعقاƛ Ɣورة  
 Ǒبروكلle Duc de Broglie  محكمة حقيقية Ǐإل Ǒالقسم القضائ ýالدولة وتحو Ʃيم مجلƲعادة تنƎب

ǊمامƊ فراد حق المرافعةǖل ƠبƮƋالدولة 1848نوفمبر  4كما تضمن دستور  3ف Ʃحكام تتعلق بمجلƊ4 
فǑ يعتبر من السلطات والمƌسسات العمومية  مجلƩ الدولة منǊ علƊ Ǐن 75و  71المادتين  نƮتو

تحولت لجنة المنازعات بمجلƩ الدولة إلǏ قسم المنازعات  1849مارƩ  03 وبƮدور قانون Ü 5الدولة
 Ƈالدولة سلطة القضا Ʃلمجل Ơتعيين المستشارين من حق الجمعية الوطنية ومن ƠبƮƊالمنازعات و

  .6المƽوƯ كما منحت لǚƮ Ǌحية مراجعة القوانين

  Ǒوف  ƚالƛد نابليون الǌعيد ال 1852سنةبداية عƊ ƠبƮƊ ƚالمقيد حي Ƈام القضاƲن Ǐإل Ʃمجل
القضاƇ اǗدارǐ من حق اǗمبراطور بناƇ علǏ استشارة مجلسǊ الخاƭ واستبقǏ لنƽسǊ وحدǉ سلطة 

                                                 
1 Bernard PACTEAU, Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative Française au19éme siècle, 
Paris, PUF, 2003, pp. 42-43.  
Léon DUGUIT, les transformations du droit public, paris, librairie Armand Colin, 1913, p.148 
Miche LE ROY, op.cit, p.57.  
René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, pp 56-57.   
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3 Marie- Christine KESSLER, op.cit, pp.91-93. 
  Marie- Christine ROUAULT, contentieux administratif, paris, Gallino édition, 2000, p.43.  
4 Marie- Christine KESSLER, op.cit, p.33.  
  Bernard PACTEAU, op.cit, pp.120-122.  
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  :1848من الدستور الفرنسي لسنة  71تنص المادة  5

" Il y aura un Conseil d'Etat, dont le vice-président de la République sera de droit president”. 
 :  75و تنص المادة 

 “Le Conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à 
son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés. Il prépare 
les règlements d'administration publique; IL fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée 
nationale lui a donné une délégation spéciale. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs 
de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi. La loi règlera ses autres attributions”. 
6 M.LETOURNEUR, J. BAUCHET, J. MERIC, op.cit, p.30. 
  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.187.  
  Marie- Christine KESSLER, op.cit, pp 30-31 et 93.   



 

كان نƽاذ األحكام معلقا علǏ تƮديقǊ وƮƊبحت بذلǁ وƲيƽة مجلƩ الدولة باعتبارǉ جǌة  اتخاذ القرار و
ƛد ةاستشارية بحǗالمنازعات ا ƭفح Ǐر علƮتقت Ǐعل Ưتعر Ǒارية وإعداد مشروعات األحكام الت

 .1رئيƩ الدولة للتƮديق عليǌا

 ýويقو ǊنƊ ددƮذا الǋ Ǒفالين ف Ǌقيƽنسخة من  ":ال Ʃانية كان المجلƛمبراطورية الǗد اǌع Ǒف
 2Ü"مجلƩ الدولة فǑ عǌد القنýƮ األوý نابليون بونابرتÜ فشارǁ فǑ السياسة التشريعية للحكومة

لǁ العƮر إلǏ النزعة اǙستقǚلية المتحررة لقضاƇ المجلƩ الذƊ ǐخذ يتحرر بƮورة ويشير مƌرخو ذ
عملية فƮƋبƠ تƮديق اǗمبراطور علǏ الحلوý التǑ يقترحǌا المجلƩ للمنازعات مجرد مسƋلة شكلية إذ 

  .3كان فǑ معƲم األحيان يƮادق بالموافقة علǏ الحلوý التǑ يقترحǌا مجلƩ الدولة للمنازعات

  مجلس الدولة وسلطة القضاء المƻوƛ : ƭالƛا

بƮدور  4وفǑ عǌد الجمǌورية الƛالƛة Ɗعيد تنƲيم مجلƩ الدولةÜ وانتǌت مرحلة القضاƇ المقيد    
الذǐ جعý قرارات المجلƩ بشƋن المنازعات اǗدارية نǌائية ونافذة بمجرد  ǐ 1872ما 24قانون 

" :ǋذا القانون علƊ Ǐن لتاسعة منحيƚ نƮت المادة ا Ʈدورǋا ƹير خاضعة لتƮديق اǗمبراطور
 Ǒدارية وفǗالمتعلقة بالمنازعات ا ǐالدعاو Ǒف ýƮƽر والƲالن Ǒية العامة فǙالو ƔاحƮ الدولة Ʃمجل
Ü "طلبات البطǚن بتجاوز السلطة التǑ تكون ضد األعماý الƮادرة عن السلطات اǗدارية المختلƽة

ت اǙختƮاƭ الشامý فǑ المنازعات اǗداريةÜ وبذلǁ استقý مجلƩ الدولة وƮƊبƠ محكمة قضائية ذا
Ü وقد قرر المجلƩ الدستورǐ الƽرنسǑ بǌذا 5وǋو ما عرف بالقضاƇ المƽوƊ Ưو القضاƇ البات

 Ɣا بموجǌاألساسية المعترف ب Əالمباد Ɣمضمون بموج ǐدارǗا Ƈالقضا ýǚن استقƊ ƭوƮالخ

                                                 
1 Marie- Christine KESSLER, op.cit, p.29.  
  Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p.44.  
2 Marcel WALINE, l'action du conseil d'Etat dans la vie Française, livre jubilaire, p.13.  
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3 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p.137.  
  G.VEDEL et P.DELVOVE, Droit administratif, Paris, P.U.F, 8éme édit., 1982, p.122  
4 Gérard SAUTEL, Histoire des institutions publiques depuis la révolution française, Paris,   Dalloz, 2éme 
édit.1970, p.359.  
 André DE LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, 15éme édit., op.cit, 
p.370. 
 Marie- Christine KESSLER, op.cit, pp 36-37.  
 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 187. 188. 
5  Léon Duguit, op.cit, p.150.  
J. M Auby et R. DRAGO op.cit, p.240.  
Charles DEBBASCH, sciences administrative  -  administration publique, Paris, Dalloz, 4éme édit., 1980, pp 352- 
353.   



 

ǁ التاريƮƊ ƣبƠ مجلƩ الدولة جǌة قضائية Ü ومنذ ذل18721مايو  24قوانين الجمǌورية استنادا لقانون 
  .إدارية مستقلة عن جǌة لقضاƇ العادǐ ومستقلة عن اǗدارة العمومية العاملة

إƊ Ǚن نƲام القضاƇ اǗدارǐ بƽرنسا لم يكتمý بƽƮة نǌائيةÜ واǙستقýǚ الذƊ ǐرادǉ قانون  
" الوزير القاضǏ"Ǒ نƲرية عندما تمكن مجلƩ الدولة من القضاƇ عل 1889لم يتحقق إǙ سنة  1872

والتǑ كانت تجعý كý وزير من الوزراƮ ƇاحƔ الوǙية العامة فǑ النƲر والýƮƽ فǑ المنازعات 
المتعلقة بوزارتÜǊ فكان علǏ الƽرد المتضرر من نشاط اǗدارة Ɗن يتوجǊ بطعنǊ إلǏ الوزير نƽسƛ Ǌم بعد 

لحكم Ɗن يطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƮ Ʃدور حكم الوزير يجوز للƽرد فǑ حالة عدم اقتناعǊ بǌذا ا
إƊ Ǚن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ لم يتقبƊ ýن يكون جǌة قضائية . 2الدولة باعتبارǉ قاƛ ƯانǑ درجة

حيƚ قبý النƲر  )cadot( 3استئنافية ذو اختƮاƮات محدودة ووضƴ حدا لǌذǉ الوضعية فǑ قضية كادو
Ʋالمنازعة مباشرة دون انت ǉذǌالمتعلقة ب ǎالدعو Ǒا فǌفي ýƮƽلي Ǒالوزير القاض Ǐا علǌار عرض

مقدماÜ فبǌذا الحكم تمكن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ من القضاƇ علǏ فكرة اǗدارة القاضية نǌائيا وتكوŇن 
Ɯالمزدو Ƈام القضاƲفرنسا ن Ǒر فǌƲو ǐالعاد Ƈالقضا Ɣجان Ǐإل ǐدارǗا Ǒام القضائƲالن .  

القضاƇ المƽوƯ إنما حقق فعǚ استقýǚ  لم يكتف بمنƠ مجلƩ الدولة سلطة 1872إن قانون 
القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐ وذلǁ بƎنشاƇ محكمة تنازع اǙختƮاƭ للýƮƽ فيما ينشƋ من تنازع 

ǐالعاد Ƈوالقضا ǐدارǗا Ƈبين القضا ƭاƮختǙا Ǒقانون  4ف ýƲو Ü1872  دورƮ ايةƹ Ǐساريا إل
 Ǒف Ƣرƌبالمرسو 1945يوليو  31األمر الم ýام والمكمƲوالمتضمن الن ƣالتاري Ʃƽن Ǒادر فƮم ال

 Ǒوف ÜƩللمجل Ǒالدولة 1963جويلية  30الداخل Ʃيم مجلƲدر مرسوم يتضمن إعادة تنƮ5 Ǌإذ موجب Ü
تم إلƺاƇ الحدود بين األقسام اǗدارية والقسم القضائǑ وƮƊبƠ جميƊ ƴعضاƇ المجلƩ ملزمين بالمشاركة 

ائǑ فǑ نƩƽ الوقت كما تضمن ǋذا القانون Ɗحكام تتعلق بتحسين فƊ Ǒعماý األقسام اǗدارية والقسم القض
  .6مركز ƊعضاƇ مجلƩ الدولة

                                                 
 1 L. FAVOREU, L.PHILIP, observations sous conseil constitutionnel, décision n°.80-119 DC du 22 juillet 
validation d’actes administratifs, les grandes décisions du conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 13éme édit., 2005, 
pp.407-422.  
2 Gérard SAUTEL, op.cit, p.363. 
André DE LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traite de droit administratif, Paris, LG. D.J ,9éme  
édit., 1984, p.434.  
Véronique VACCARO, op.cit, p.57.  
3 C.E, 13.12.1889, cradot, note Hauriou, conclusion Jagerschmidt, M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, 
P.DELVOVE, B.GENEVOIS, Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative,  paris, Sirey, 12éme édit., 
1999, pp 35-37.  
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نƲام القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا  المتعلق بƟǚƮƎ 1953سبتمبر  Ɗ30ضاف كý من مرسوم و
المتضمن إنشاƇ المحاكم اǗدارية اǙستئنافية Ɗحكام قانونية جديدة للنƲام  1987ديسمبر  31قانون و
نونǑ لمجلƩ الدولة خاƮة فيما يتعلق بتنƲيمǊ واختƮاƮاتǊ وعǚقاتǊ القانونية والقضائية بالمحاكم القا

  . اǗدارية والمحاكم اǙستئنافية

Ǒانƛرع الƽال  

  تنظيم مجلس الدولة الƻرنسي

   Ƈمباشرة بعد الوزرا ǑتƋي Ǒاز الحكومǌالج Ǒيئة فǋ ǏعلƊ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃيعتبر مجل
 وفǑ حالة ƹياƔ عية والمجلƩ الدستورǐ وǋو يتبƴ رئيƩ مجلƩ الوزراƇ الذǐ يرƊسǊوالمجالƩ التشري

ǋذǉ الرئاسة فǑ الحقيقة Ǒǋ رئاسة شرفية Ɗما الرئاسة  إƊ Ǚنيحý محلǊ وزير العدǋ  Üýذا األخير
الƽعلية فيتوǋǙا نائƔ رئيƩ المجلƩ الذǐ يحتƊ ýعلǏ درجة وƲيƽية فيǊ وفǑ حالة ƹيابǊ يحý محلƊ Ǌقدم 

  .رƌساƇ األقسام

رئاسة وزير العدý علǏ رئاسة الجلسة الرسمية للعودة بعد العطلة  تقتƮرمن الناحية العملية و 
Ʃالمجل ƴم ýاƮتǙد اƮبق Ǌا الوزير بعد تعيينǋيعقد Ǒو الجلسة التƊ 1القضائية.  

اǗفتاƇ  ويضم مجلƩ الدولة عدد من األقسام تتƽق والوƲائف التǑ يضطلƴ بǌا والمتمƛلة فǑ وƲيƽة 
Ƈة القضاƽيƲوو ƴة التشريƹياƮو.  

Ǒفيما يل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃقسام مجلƊو Ƈألعضا Ưوسيعر :  

ǙوƊ : رنسيƻأعضاء مجلس الدولة ال  

  :2تتكون ǋيئة موǑƽƲ مجلƩ الدولة من الƽئات التالية  

  الذǐ يحتƊ ýعلǏ وƲائف المجلƩ وǋو الرئيƩ الƽعلǑ لÜǊ نائƒ رئيس المجلس -

                                                 
1 Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p.48.  
  Suzanne GREVISSE, op.cit, p.218.  
2 J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, pp 248-252.  
André DE LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traite de droit administratif, 15éme édit., op.cit, pp 
370-372.  
Marie Christine ROUAULT, op.cit, p.49.  
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 Présidents de sectionsÜ قسامستة رƊساء أ -

- ǅالعاديو ǅالمستشارو conseiller d'Etat en service ordinaire م عن طريقǌان منƛلƛويختار ال Ü
ÜƩالمجل Ɯم من خارǋفيتم اختيار Ǒالباق ƚلƛما الƊ Ʃالمجل Ɣالترقية من بين نوا 

تختارǋم الحكومة من بين  extraordinaire conseillers d'Etat en service المستشاروǅ فوق العادة -
ذوǐ الكƽاƇات لمدة Ɗربƴ سنوات قابلة للتجديد قبý عامين من نǌاية المدة السابقةÜ وǙ يحق لǌذǉ الƽئة 

ÜƩحيات القضائية للمجالǚƮال Ǒالمشاركة ف  

- ƒالنوا Maîtres de Requêtes  الدرجة Ǒم عن طريق الترقية من بين مندوبǌرباعƊ ةƛǚƛ يعين Ü
  لƊ ÜǏما الربƴ الباقǑ فيجوز تعيينǊ من خارƜ المجلÜƩ األو

- Ǎفئة أول ǅمندوبو Auditeurs de première classe م عن طريق الترقية من بينǋيتم اختيار Ü
Üانيةƛالدرجة ال Ǒمندوب  

Ü يختارون من بين خريجǑ المدرسة الوطنية Auditeurs deuxième classe مندوبوǅ فئة ƙانية -
  Ü 1ادة من Ɗوائý الخريجينلǘدارة وǋم ع

  ويتم اختيارǉ من بين النواƔ ليتولǏ األعماý اǗدارية فيÜǊ األميǅ العام للمجلس -

Ü يتم Commissaires du gouvernementمƻوضو الحكومة أمام القسم القضائي لمجلس الدولة -
Ɣم من بين النواǋي2اختيار Üالمطروحة ǐمن ن قومون بدراسة الدعاو Ʃمام المجلƊ والقانون ƴاحية الوقائ

وتعد Ü واستخƭǚ حكم القانون فيǌايǌƽا يحددون المسائý القانونية التǑ تƛيرǋا الوقائƴ ويتولون تكيŇو
ǌم عدم إلزامƹالمحكمة ر Ǌخذ بƋيرا ما تƛابة مشروع حكم كƛالحكومة بم Ưوƽامذكرة م  Ưوƽوم ÜǊل

Ʃت المجلǙيحضر مداو Ǚ 3الحكومة .  

                                                 
1 F.P BENOIT, op.cit, p.122. 
Suzanne GREVISSE, op.cit, pp 221- 222. 
Gustave PEISER, contentieux administratif, paris, Dalloz, 5e édit, 1985 pp 6 -7.  
2Marie Christine ROUAULT, op.cit, p.55.  
 Suzanne Grevisse, op.cit, p.124.  
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3Ami BARAV, le commissaire du gouvernement prés le conseil d’Etat Français et l'Avocat général prés la cour 
de justice des communautés Européennes, Revue Internationale de Droit Comparé, volume 26, n° 4, 1974, pp 
816- 817.  



 

مƽوضǑ الحكومة Ɗمام القسم القضائǑ وǋم من ƊعضاƇ مجلƩ الدولة و  ويجƔ عدم الخلط بين
يتولون تقديم الذين بين مƽوضǑ الحكومة الذين يمƛلون اǗدارة Ɗمام القسم اǗدارǐ للƽتوǎ والتشريƴ و

  . 1من ƊعضاƇ مجلƩ الدولة ليسوافƇǙƌǌ اǗدارة ƊمامǊ  اريƴمش

لية للعزý بƋية حƮانةÜ وƊن كان القانون لم ينƭ وǙ يتمتƊ ƴعضاƇ المجلƩ من حيƚ عدم القاب     
 ýن تم عزƊ ƚم ولم يحدǌبحت عرفا مقررا لƮƊ انةƮالح ǉذǋ نƊ Ǚإ ýم للعزǌعدم قابليت Ǐراحة علƮ

  . Ɗ2عضاƇ مجلƩ الدولة إǙ نادرا وكان ذلǁ فƲ Ǒروف استƛنائية

  أقسام مجلس الدولة الƻرنسي : ƛانيا
  : Ɗقسام إدارية ستةسامÜ قسم قضائǑ ويتكون مجلƩ الدولة من سبعة Ɗق   

  القسم القضائي أو قسم المنازعاƖ -أ   

Ü 3وǋو يضم Ɗكبر عدد من مستشارǐ مجلƩ الدولة 1806يرجýƮƊ ƴ القسم القضائǑ إلǏ مرسوم  
يتكون من رئيƩ القسم وƛǚƛة مساعدين لرئيƩ القسم من بين مستشاريǊ وعشرة رƌساƊ Ƈقسام فرعية 

د من النواƔ والمندوبينÜ يحتý رئيƩ قسم المنازعات مكانة متميزة فǑ نƲام مجلƩ باǗضافية إلǏ عد
ƭاƮختǙا ƴيذ وتوزيƽستعجالية ووقف التنǙالقضايا ا Ǒف ǊƮاƮرع قسم . 4الدولة بحكم اختƽويت

  Assemblée du contentieuxوجمعية األقسام الƽرعية  sous Sectionsالƽرعية المنازعات إلǏ األقسام 
Ǒاألقسام  الت Ƈساƌدارية ورǗاألقسام ا Ƈساƌر Üقسم المنازعات Ʃرئي Üالدولة Ʃمجل Ʃرئي Ɣتضم نائ

  .5الƽرعية

 Ɣ- داريةǕاألقسام ا  

      ƭوالقسم الخا ǑجتماعǙالقسم ا Üالعمومية ýاƺقسم األش Üقسم المالية Üقسم الداخلية Ǒف ýƛوتتم
 .20081مارƩ  6الذǐ استحدƚ بموجƔ مرسوم  Ü باǗضافة إلǏ قسم اǗدارة6بالتقارير والدراسات
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  ýمن وزير العد Ɵاقترا Ǐعل Ƈبنا Ƈالوزرا Ʃاألقسام بقرار من رئي ǉذǋ Ǐالوزارات عل ýعماƊ و توزع
وǙ يمكن Ɗن تتجزƊ شƌون الوزارة الواحدة بين Ɗكƛر من قسم فǑǌ توضƴ كلǌا ضمن نƩƽ القسمƊ Üما 

ومية فيمكن Ɗن تسند ألǐ قسم من األقسام Ɗيا كانت الوزارة التǑ بالنسبة للمسائý المتعلقة بالوƲيƽة العم
  .2تطلƔ الرÜǐƊ ويضم كý قسم من ǋذǉ األقسام  رئيسا وعددا من المندوبين والمستشارين

  

ƚالƛرع الƽال  

  اختصاصاƖ مجلس الدولة الƻرنسي

ن منذ خرا قضائيا وǋو يتمتƴ بǌذين اǙختƮاƮيƈيباشر مجلƩ الدولة اختƮاƮا استشاريا و  
 ǎدƊ وقد ÜǑالقضائ ǊƮاƮمية من اختǋƊ مƲعƊنطاقا و ƴوسƊ كان ǐستشارǙا ǊƮاƮن اختƊ Ǚإ ǊتƋنش

  . 3التطور الذǐ عرفǊ مجلƩ الدولة إلǏ النتيجة العكسية

ǙوƊ : ستشاري لمجلس الدولةǗا ƫختصاǗا  

   ƐنشƊ ǊجلƊ من ǐالذ ýƮاأل ƭاƮختǙالدولة يعد ا Ʃلمجل ǐستشارǙا ƭاƮختǙإن ا Ü
ويمارƩ مجلƩ الدولة ǋذا اǙختƮاƭ عن طريق إبداƇ الرǐƊ والمشورة للحكومة فǑ المجالين 

ǐدارǗوا Ǒ4التشريع.  

  اǗختصاƫ اǗستشاري في الميداǅ التشريعي-أ

   Ǌفرنسا فقد كان ل Ǐتعاقبت عل Ǒتبعا للدساتير الت Ǒالتشريع ýالمجا Ǒف Ʃاختلف نشاط المجل
ƹياƮ Ǒة فƺمية بالǋƊ دور ذات Ǒمجموعات القوانين الت ýفك Üد نابليون بونابرتǌع Ǒة القوانين ف

ǉوحد Ʃالمجل ýر كانت من عمƮالع ǁذل Ǒدرت فƮ5 Ǒǋ ǁنذاƈ ن الحكومةƊ وǋ ǁذل Ǒف Ɣوالسب Ü
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السلطة التشريعية تملǁ إǙ الموافقة جملة علǏ نƮوƭ مشروعات  لم تكن التǑ تولت سلطة التشريƴ و
     .1كومة Ɗو رفضǌا جملة دون Ɗن يكون لǌا حق إدخاǐƊ ý تعديý عليǌاالقوانين التǑ تقترحǌا الح

من الدستور الƽرنسǑ علǏ وجوƊ Ɣخذ رǐƊ  39إلƊ37  Ǐما فǑ العƮر الحالǑ فقد نƮت المواد    
 Ưويƽت Ǐعل Ƈا الحكومة بناǋدرƮت Ǒمشروعات القوانين والمراسيم بقوانين الت Ǒالدولة ف Ʃمجل

يم التǑ تتضمن تحويǚ فǑ قوانين يكǑƽ للتشريƴ فيǌا مجرد لوائƠ تƮدرǋا البرلمان وكذا فǑ المراس
Ü فƮƋبƠ دور مجلƩ الدولة يقتƮر علǏ إبداƇ الرǐƊ حوý مشروعات القوانين التǑ تعدǋا  2الحكومة

الحكومة والتǑ يحيلǌا إليǊ مجلƩ الوزراÜƇ والحكومة ملزمة وفقا ألحكام الدستور بالقيام بƎجراƊ Ƈخذ 
Ǚا ǐƊللسلطة التشريعيةالر Ǌن تقدمƊ ýقب ǁوذل ǉمشروع قانون تعد ýك ýالدولة حو Ʃلمجل ǐ3ستشار.  

Ɣ-  داريǕا ǅستشاري في الميداǗا ƫختصاǗا 

 Ǌإلي ýما يحا ýقتراحات حوǙوالمشورة وا ǐƊتقديم الر Ǒف ǐدور حيو Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلمجل
  . 4من مشاريƴ القرارات والمراسيم واألوامر

دستور الƽرنسǑ يتعين Ɗخذ رǐƊ المجلƩ فǑ مشاريƴ المراسيم التǑ تتضمن لوائƠ فطبقا لل
 ýمرسوم معين قب ƭوƮبخ Ʃالمجل ǐƊخذ رƊ Ɣوجو Ǐقانون معين عل ƭوقد ين Üيذية للقوانينƽتن
إƮدارǉ كمراسيم إسقاط الجنسية الƽرنسيةÜ وفيما عدا ذلǁ يمكن طلƔ المشورة فǑ المراسيم العادية Ɗو 

  . 5لوزارية وفǑ كý المسائý اǗدارية والƽنية والتنƲيمية فǑ مختلف األعماý اǗداريةالقرارات ا

    Üǐيعد جواز ǐدارǗو اƊ Ǒالميدان التشريع Ǒف Ƈالدولة سوا Ʃلمجل ǐستشارǙا ǐƊن الرƊ والقاعدة
يǌا قبý فƎذا كانت اǗدارة ملزمة بعرƯ مشروعات القوانين Ɗو المراسيم علǏ مجلƩ الدولة ألخذ رƊيǊ ف

 ǐƊير ملزمة بالرƹ اǌا فالحكومة سيدة قراراتǌنƋش Ǒف Ʃالمجل ǐƊير مقيدة برƹ Ǒǌف Üائيةǌن ƠبƮن تƊ
 ǉذǋ Ǒƽف Üنادرا Ǚإ ýƮيح Ǚ ذاǋو ÜǐƊالقانونية ضرورة إتباع الر ƭوƮإذا قررت الن Ǚا إǌالمقدم إلي

 Ǌفي Ʃالمجل ǐƊدارة دون إتباع رǗادر عن اƮالحالة يعتبر القرار الƇاƺلǘل ǚوقاب ǚفالحكومة  6باط Ü
حرة فǑ النǌاية فǑ اتخاذ قرارǋا Ɗو عدم اتخاذÜǉ فكý ما ǋناƊ ǁنǌا إذا عزمت علǏ إƮدارǉ فǑǌ تتقيد 
بالنƭ المعروƯ علǏ المجلƩ وتƮدر قرارǋا علƊ ǏساسƊ Ǌما إذا ƮƊدرت قرارǋا استنادا لنƭ لم 
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ǙختƮاƭ حسƔ ما يتجǊ إليǊ القضاƇ اǗدارǐ عيƔ عدم ابيعرƯ علǏ المجلƩ فƎن ذلǁ يعيƔ القرار 
ýالشك Ɣيعي Ʃ1ولي.  

مجلƩ الدولة بمناسبة بحƚ نƭ معين فǑ التشريƊ ƴن يقترƟ علǏ الحكومة تعديلǊ كما ل يمكنو 
القاعدة العامة و ÜيمكنǊ اقتراƟ تعديǚت فǑ التشريعات من خýǚ التقرير السنوǐ الذǐ يقدمǊ للحكومة

  .ǋ2ذǉ الحالة لǌا طابƴ السرية من حق الحكومة وحدǋا تقرير نشرǋااقتراحات المجلƩ فƊ Ǒن 

  اǗختصاƫ القضائي لمجلس الدولة : ƛانيا

      Ưوƽالم Ƈسلطة القضا Ǐعل ǊولƮبعد ح Ǒرنسƽالدولة ال Ʃة القضائية لمجلƽيƲتعتبر الو
فراد وحرياتǌم من الوƲيƽة األساسية والمميزة لǊ فǌو يعتبر سندا لمبدƊ المشروعية وحاميا لحقوق األ

يحتý قمة القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ ويباشر عدة اختƮاƮات بتǊ ألعماý اǗدارة العمومية Ü وخýǚ رقا
 ƚيبح ǎخرƊ حياناƊ ومحكمة استئناف Üمة تطبيق القانونǚس Ɣحيانا يراقƊ Ưو محكمة نقǌف Üقضائية

  .3فǑ الواقƴ والقانون وفǑ بعƯ األحيان ǋو محكمة Ɗوý وƈخر درجة

Ɗ-  مجلس الدولة ƫكاختصا ƭمحكمة نق  

   ƭاƮختǙيئات ذات اǌادرة عن المحاكم والƮاألحكام ال Ǒالدولة ف Ʃمام مجلƊ Ưيطعن بالنق
القضائǑ اǗدارǐ والتǑ تعتبر Ɗحكامǌا نǌائية بحيǙ ƚ يجوز استئنافǌا ƊمامǊ مýƛ مجلƩ المحاسبة 

كما  .4طبيق القانون دون التعرƯ للواقƴوالمجلƩ األعلǏ للتربية ويقتƮر اختƮاǊƮ علǏ مراقبة ت
  .5يطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة فǑ األحكام الƮادرة علǏ المحاكم اǗدارية اǙستƛنائية

Ɣ-  مجلس الدولة ƫكاختصا ƹمحكمة استئنا  

المتعلق بƟǚƮƎ  1953سبتمبر  30شǌد ǋذا اǙختƮاƭ تطورا ملحوƲا بƮدور مرسوم     
ور ǋذا المرسوم كان مجلƩ الدولة ƮاحƔ الوǙية العامة بنƲر المنازعات القضاƇ اǗدارÜǐ فقبƮ ýد

 Ǌعلي Ɣالدولة مما ترت Ʃمام مجلƊ فتراكمت القضايا ÜǎخرƊ ا المشرع لمحكمةǌلم يخول Ǒدارية التǗا
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Ü فƮدر المرسوم المذكور Ɗعǉǚ والذǐ استبدý مجالƩ األقاليم بالمحاكم اǗدارية 1تƋخير الýƮƽ فيǌا
 1953سبتمبر  30فبموجƔ مرسوم  .نƲيمǌا وتحديد اختƮاƮاتǌا وعǚقاتǌا بمجلƩ الدولةوƊعاد ت

 Ǒƽجان ýوƊ من Ƈدارية ابتداǗبحت المحاكم اƮƊ1954  المنازعات Ǒالعام ف ƭاƮختǙاحبة اƮ
اǗدارية علƊ Ǐن يختƭ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية ƛان درجة بالنƲر فǑ الطعون باǙستئناف 

  .2م المحاكم اǗدارية ومحاكم المستعمراتالموجǌة ضد Ɗحكا

المتضمن إعادة تنƲيم القضاƇ اǗدارƮƊ ǐبحت المحاكم  1987ديسمبر  Ʈ31دور قانون بو   
اǗدارية اǗستئنافية Ʈ Ǒǋاحبة اǙختƮاƭ بالنƲر فǑ الطعون باǙستئناف فƊ Ǒحكام المحاكم 

كمة استئناف بالنسبة لبعƯ األحكام Ü ومƴ ذلǁ بقǑ مجلƩ الدولة محتƲƽا باختƮاǊƮ كمح3اǗدارية
اǗدارية  القراراتالƮادرة عن المحاكم اǗدارية والمتعلقة بتقدير المشروعية واǙنتخابات المحلية و

Ǒيمية التƲستئنافية التنǗدارية اǗالمحاكم ا ƭاƮا المشرع من اختǌخرجƊ4 .  

  محكمة أوü وƆخر درجة كاختصاƫ مجلس الدولة  -جـ

اختƮاƭ مجلƩ الدولة علǏ سبيý  1963ومراسيم سنة  1953سبتمبر  30حدد مرسوم   
 Ƈا القضاǋǙيتو Ǒالت ýم المسائǋƊ ƭاƮختǙذا اǋ ويضم Üخر درجةƈو ýوƊ محكمة ǉر باعتبارƮالح

Ƈذا القضاǋ Ǒف ǉالدولة ومركز Ʃمية مجلǋرا ألƲن ǐدارǗا.  

جة الطعون باǗلƺاƇ ومن المسائý التǑ يختƭ بǌا مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر در   
Ɗو الƽردية والطعون الموجǌة ضد القرارات التنƲيمية الوزارية Ɗو تلǁ التنƲيمية الموجǌة ضد المراسيم 

Ǒالوطن ƴيمات ذات الطابƲسسات والتنƌادرة عن المƮ5ال .   

وǋكذا يتبين Ɗن نشƋة مجلƩ الدولة الƽرنسǑ كانت نتيجة تطور متواýƮ عبر مراحý تاريخية 
نتǌت إلǏ إبراز دورǉ المتميز داخý النƲام القضائǑ اǗدارǐ الƽرنسÜǑ فǌو الجǌة القضائية مختلƽة ا
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  .218، صبقمحمود محمد حافظ، المرجع السا. د 2
  . 86اإلدارية ، المرجع السابق، ص  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات. د
 . 295، ص 2006تنظيم القضاء اإلداري، اإلسكندرية، منشأة المعارف، - إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية. د

3 René CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, p.751.  
4 " En vertu de l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 31decembre 1987, les cours avaient compétence pour statuer 
sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur le 
recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les 
recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires». In Marie Christine ROUAULT, op.cit, 
p.64.  
5 René CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, p 777.  
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0 Ʃالعامة للقانون وتحديد األس Əوابتكار المباد Ƈوإنشا ǐدارǗالقانون ا Əالعليا يقوم بتوحيد مباد
  . 1السليمة للرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة العمومية

ƭاƮختǙ ضافةǗا وبا Ʃلدولةمجل  Ǒف ýƛمية يتمǋƊ ýيق Ǚ ǐاستشار ƭاƮاخت Ǌل Ǒالقضائ
 Ǌقƽال Ưببع ƴمما دف ÜدارةǗا اǌتتطلب Ǒالت ýالمسائ Ǒف Ǒالقانون ǐƊالر Ƈة التشريعات وإبداƹياƮ

Ƌب ýالقو Ǐإل Ǒرنسƽيئة حكومية والǋ الدولة يعد Ʃا إدارية يساعد الحكن مجلǌƽائƲو ƇداƊ Ǐومة عل
  .ǚ2 عن الوƲيƽة القضائية المتمƛلة فǑ الýƮƽ  فǑ المنازعات اǗداريةالتشريعيةÜ فضاǗدارية و

  

Ǒانƛال Ɣالمطل  

  نظام مجلس الدولة في بلجيكا وƋيطاليا

 Ʃام مجلƲن Ǒما بتبنǌمن ýت كǌوانت Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ƈمن بلجيكا وإيطاليا بالقضا ýرت كƛƋت
ائية واستشارية كنƲيرǋما الƽرنسǑ مƴ الدولة باعتبارǉ جǌة قضائية إدارية عليا Ɗسندت لǊ مǌمة قض

فǑ الƽرع وسيتم التعرƯ بما يتƽق وطبيعة البحƚ لكý من مجلƩ الدولة البلجيكÜ Ǒ بعƯ اǙختǚفات
 ýرع األوƽال Ǒف ǑيطالǗالدولة ا ƩومجلǑانƛال:  

  

ýرع األوƽال  

  مجلس الدولة في بلجيكا

ة كý من النƲام القضائǑ الموحد عرف النƲام القضائǑ البلجيكǑ عبر مراحý تاريخية متعاقب  
والنƲام القضائǑ المزدوƜ ولم يتم التƽكير فǑ إنشاƇ قضاƇ إدارǐ بمǌƽومǊ الحديƚ إǙ ابتداƇ من عام 

الذǐ اعترف بوجود محكمة إدارية عليا تتمýƛ فǑ  1993ولم يكتمý إǙ بƮدور دستور سنة  1946
  .مجلƩ الدولة
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ǙوƊ :ة وتطور مجلس الدولة في بلƉجيكا نش  

عرفت بلجيكا مراحý تاريخية Ʈعبة نتيجة اǙحتýǚ الƽرنسǑ والǌولندǐ لǌا والذǐ انتǏǌ عام 
1830ýالدو ǉذǌمة القضائية لƲا باألنǌب ǐدارǗا Ƈة القضاƮا وخاǌسساتƌرت مƛƋوقد ت Ü1.  

ويمكن تقسيم المراحý التǑ مر بǌا القضاƇ اǗدارǐ البلجيكǑ والتǑ انتǌت بتقرير نƲام  
  :اجية القضاƇ وإنشاƇ مجلƩ الدولة إلƚǚƛ Ǐ مراحƊ ýساسية Ǒǋازدو

  مرحلة اǗحتüǘ الƻرنسي -أ

Ǒǋ الƽترة التƮ Ǒاحبت قيام الƛورة الƽرنسية وǌƲور فكرة فýƮ السلطة اǗدارية عن السلطة   
Ƈ القضائية نتيجة التƽسير الƛورǐ لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات وما ترتƔ عنǌا من تطورات انتǌت بƎنشا

  .  مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ عǌد القضاƇ المقيد

عمý نابليون علǏ تطبيق األفكار الƽرنسية بشƋن فýƮ  1794فبعدما Ɗلحقت بلجيكا بƽرنسا عام   
ǐالعاد Ƈدارة العمومية عن القضاǗا ýǚو 2واستق Ʃام مجلƲالحقبة التاريخية ن ǁتل Ǒعرفت بلجيكا ف

سǑ إƊ ǙنǊ إذا كان مجلƩ الدولة الƽرنسǑ يعمý علǏ حماية الدولة علǏ شاكلة مجلƩ الدولة الƽرن
 ǐستبدادǙالحكم ا ƠالƮدوما لخدمة م ýبلجيكا كان يعم Ǒف ýالدو Ʃن مجلƎدارة فǗاألفراد من تعسف ا

Ǒالنابليون.  

    ƭشخ Ǒلة فƛولندية المطلقة المتمǌخضعت بلجيكا للسلطة ال Ǒرنسƽال ýǚحتǙا Ƈاǌوبعد انت
الذǐ احتý بلجيكا خýǚ الƽترة الممتدة  Le Roi Guillaume 1e d'hollandeوý الǌولندǐ  الملƹ ǁيوم األ

وخǋ ýǚذǉ الƽترة تقلƮت الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة حيƚ عǌد بǌا  1830و  1815ما بين 
  .   18153من قانون  74و  71لǘدارة ذاتǌا بموجƔ المادتين 

بلجيكǑ بƋسوƊ الذكريات عن فكرة تخƮيƭ جǌة قضائية وبعد اǙستقýǚ احتƲƽ الشعƔ ال  
 ÜداريةǗالمنازعات ا Ǒر فƲم ومستقلة للنǋدǚلب ýǚحتǙكرة اƽم بǌلدي Ǒالدولة يوح Ʃكان مجل

  .لمطلقاواǙستبداد والحكم 
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مجلƩ الدولة التǑ كان يتذكرǋا البلجيكيون تمƛلت فǑ مƮادرة األمǁǚ الƮادرة عن حكام كý األ 
  .1شخاƭ والتدخý فǑ الشƌون المحلية للبǚدوتجنيد األ

Ɣ-  ǅ1946 -1830المرحلة الممتدة ما بي   

   ǉكان شعار ǐتحاد والذǙبا Ǐالمسم Ǒالوطن Ɣالحز ýالتف البلجيكيون حو ýǚستقǙبعد ا
Ü وكان ǋذا الحزƔ يǌدف إلǏ تقييد السلطة وإخضاع الحكومة فǑ "الحرية فǑ كý شƇǑ ولكý إنسان"

 ýاألعما ýا للقانونكǌتقوم ب Ǒ2الت  Ǒية العامة فǙاحبة الوƮ اǌالسلطة القضائية بجعل ýمجا ƴوتوسي
  .3الرقابة علƊ Ǐعماý السلطة العمومية فǑ المملكة والحامǑ الوحيد لحقوق وحريات األفراد

لم تƽكر  1831واستنادا لǌذǉ األفكار فƎن الجمعية الوطنية عند إƮدارǋا للدستور البلجيكǑ عام   
اتا فǑ إنشاƇ مƌسسة قضائية مماƛلة لمجلƩ الدولة الƽرنسÜǑ وǑǋ لم تǌتم عند وضعǌا ألحكام بت

الدستور بمجلƩ الدولة الƽرنسÜǑ  و لم تǌتم بالمسائý النƲرية التǑ طبقت فǑ فرنسا عند إƮدار وƛيقة 
علÜ  Ǐ إنما ركزت Ɗساسا1791وإعǚن حمايتǌا بموجƔ دستور  1789حقوق اǗنسان والمواطن عام 

ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية من الناحية العملية البحتةÜ وضمنت الدستور تحقيقا لǌذا 
وذلǁ بجعý القاضǑ  4الƺرƊ Ưحكاما تحوý دون عودة ƊساليƔ الحكم السابقة إلǏ الǌƲور من جديد

دارية إǙ ما العادƮ ǐاحƔ اǙختƮاƭ العام بالنƲر فǑ كافة المنازعات Ɗيا كان نوعǌا مدنية Ɗو إ
ƭخا ƭا بنǌمن Ǐنƛاست .  

ويرجƴ توسيƴ سلطات القاضǑ العادǐ لنƲر كافة المنازعات بما فيǌا اǗدارية إلǏ اعتبارات  
Ü تتمǋ ýƛذǉ 5تاريخية مختلƽة تماما عن اǙعتبارات التƊ Ǒدت إلǏ نشƋة القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا

دǐ وƛقتǌم فيÜǊ ألنǊ لم يحýƮ فǑ تاريƣ بلجيكا Ɗن اǙعتبارات Ɗساسا فǑ تمسǁ البلجيكيون بالقضاƇ العا
 ƚالقديم حي Ǒد الملكǌالع Ǒفرنسا ف Ǒف ƚدارة العمومية كما حدǗا ýعماƊ Ǒف ǐالعاد Ƈالقضا ýتدخ
كانت البرلمانات تتدخý فƊ Ǒعماý اǗدارية وتعرقý نشاطǌاÜ بý كان ينƲر للقاضǑ العادǐ فǑ بلجيكا 

  .6والحريات األساسية علƊ ǏنǊ الحامǑ الحقيقǑ للحقوق

علǋ Ǐذǉ األفكار واعتبرت القاضǑ العادǐ  1831وقد Ɗكدت Ɗحكام الدستور البلجيكǑ لعام    
منǊ علƊ Ǐن لكý  31الضمانة األساسية لحماية المواطنين ضد تحكم اǗدارة العموميةÜ فنƮت المادة 
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ƛناƇ الحاǙت المقررة قانونا مواطن الحق فǑ مقاضاة اǗدارة العمومية دون حاجة لتƮريƠ مسبق باست
منǊ علƊ Ǐن علǏ المحاكم والمجالƩ  159كما نƮت المادة . بخƮوƭ الوزراƇ وƊعضاƇ الحكومة

القضائية Ɗن تطبق القرارات واللوائƠ التنƲيمية الخاƮة باألقاليم والمناطق المحلية متǏ كانت مطابقة 
  .    1ألحكام القانون

ت علǏ قاعدة اختƮاƭ القاضǑ العادǐ بكافة القضايا وƊورد المƌسƩ الدستورǐ استƛناƇا  
الدستور التǑ جعلت النƲر فǑ بعƯ المنازعات اǗدارية لجǌات خاƮة  من 126وذلǁ بموجƔ المادة 

كمحكمة المحاسبةÜ كما نƭ علǏ إمكانية إخراƜ بعƯ المنازعات التǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا من 
Ʈة Ü ونتƝ عن ǋذǉ اǙستƛناƇات Ɗن ǌƲر فǑ بلجيكا اختƮاƭ القاضǑ العادǐ بموجƔ قوانين خا

ابتدائية قابلة  اجǌات قضائية استƛنائية Ɗوكلت لǌا مǌمة الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية تƮدر Ɗحكام
  .2لǚستئناف Ɗمام محكمة النقƯ وǑǋ خاضعة للسلطة القضائية

ƭ بالمنازعات وبقيت بلجيكا متمسكة بالنƲام القضائǑ الموحد رافضة إنشاƇ قضاƇ خا 
  .اǗدارية إلǏ ما بعد الحرƔ العالمية الƛانية

  Ƌنشاء مجلس الدولة البلجيكي - جـ

   Üبين السلطات ýƮƽال Ɗة بمبدƮير األفكار الخاƛƋوتحت ت Üعشر ƴواخر القرن التاسƊ من Ƈابتدا
لقضائية ƮƊبحت المحاكم العادية مترددة فيما يتعلق بنƲر المنازعات اǗدارية معتبرة Ɗن سلطتǌا ا

تنحƮر Ɗساسا عند نƲرǋا فǑ المنازعات التǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا فǑ مجرد التحقق والتƋكد من 
 ýƮƽال Ɗمبد ƴق مƽيت Ǚ ǁذا المسلǋ نƊو Üللقانون Ǒالطعن القضائ ýدارية محǗا ýمطابقة األعما ǎمد

الǌيئات اǗدارية وإǙ اعتبر بين السلطات والذǐ بمقتضاǙ ǉ يمكن للسلطة القضائية Ɗن تتدخý فǑ نشاط 
 Ǚ ǊنƋدارية وقرر بǗا ýاألعما ƭفح ǐالعاد Ǒالقاض Ưفرف Üيذيةƽحقوق السلطة التن Ǐعل Ƈاعتدا ǁذل
يدخý ضمن اختƮاǊƮ إǙ الدعاوǐ المتعلقة بالعمý اǗدارǐ المالƊ Ǒما الدعاوǐ اǗدارية المتعلقة 

فترتƔ علǏ ذلǑǌ3  ǁ تخرƜ من نطاق اختƮاǊƮبƋعماý اǗدارة العمومية باعتبارǋا سلطة عمومية ف
ƇاƺلǗطلبات ا Ǒر فƲالن Ưبلجيكا يرف Ǒف ǐالعاد Ǒالقاض ƠبƮƊ نƊ.  

 Ǒقرار ملك Ɣير المشروعة يتم بموجƹ داريةǗالقرارات ا ƇاƺلƎالمرحلة كان الحكم ب ǁتل Ǒوف
اتÜ إƊ ǙنǊ من بشرط Ɗن يكون القرار محý الطعن Ʈادر عن ǋيئة إدارية إقليمية كمجالƩ المديري

الناحية العملية ونƲرا لكون الملǁ فǑ النƲام البلجيكǑ البرلمانǙ Ǒ يƮدر قراراتǊ منƽردا بý يباشر 
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لعليا القائمة سلطاتǊ بواسطة الوزراÜƇ فƎن قرار اǗلƺاƇ يتخذ فǑ مجلƩ الوزراƇ الذǐ يعتبر الǌيئة ا
فƮƋبحت اǗدارة العمومية Ǒǋ اǗدارة  ÜعلǏ الملƊ ǁن يقر قرارات ǋذا المجلƩعلǏ شƌون الدولة و

القانون Ɗمام لǌم الضمانات التǑ يمنحǌا  ا األسلوƔ من حرمان المتقاضين منالقاضية بما يتضمنǋ Ǌذ
  .1المحاكم

Ɗمام ǋذǉ األوضاع ƮƊبحت المنازعات اǗدارية بدون قاضǑ ينƲرǋا وƛبت للبلجيكيين Ɗن و
رƹم ما قررتǊ و 2وحريات األفراد فǑ مواجǌة اǗدارةالمحاكم العادية ƹير قادرة علǏ حماية حقوق 

Ɗحكام الدستور للمحاكم القضائية من سلطة مراقبة اǗدارة فƎن ǋذǉ الرقابة تضاƇلت وƮƊبحت ƹير 
ونتيجة ǋذǉ األوضاع تعددت مشروعات اƟǚƮǗ إلƊ Ǐن تقرر األخذ بنƲام مجلƩ الدولة ف3Ü  Ǒفعالة

 Ǒادر فƮالقانون ال Ɣ1946ديسمبر  23بلجيكا بموج   .  

1 -  ǅ1946ديسمبر  23قانو 

    Ǒبلجيكا كان ف Ǒمحكمة إدارية ف ƇنشاǗ مشروع قانون ýوƊ15  1930مايو  ǁوكان المل
 ýلبير األوƊALBERT 1er   ياƮشخ ýكرة وتدخƽال ǉذǌمشجعا ل Ǌسƽبن Ƈالوزرا Ʃرئي Ǐرسالة إل ƚبع

 ǐإدار Ƈقضا Ƈإنشا Ǒكير فƽا بضرورة التǌفي Ǌيطالب Ǒذا المشروع لقǋ نƊ Ǚإ Üبلجيكا Ǒف ýمستق
 ǐير دستورƹ ذا القانونǋ ýƛدور مƮ نƊ ǎألمعارضة شديدة بدعو ǁيئة الن الملǌو الǋدة يوحǑالت 

فشý مشروع القانون Ɗمام مجلƩ النواƔ بسبƔ  مما ترتƔ علي4ǊملǚƮ ǁحية إلƺاƇ القرارات اǗداريةت
Ǌل Ƈلبية األعضاƹƊ Ưرف.  

قدمت الحكومة مشروع القانون المتضمن إنشاƇ مجلƩ الدولة وقبƊ ýن يقرر  1939وفǑ عام      
 Ǒالبرلمان البلجيك ƫولم يناق Üبلجيكا Ǐعل Ǒزو األلمانƺال ƴانية ووقƛالعالمية ال Ɣعلنت الحرƊ Ǌيا فيƊر

Ʈادق مجلƩ الشيوƢ علǏ مشروع القانون   1945مشروع القانون إǙ بعد نǌاية الحرÜƔ وفǑ عام 
Ɗ قانون بعدما ǁدر بذلƮالسنة الموالية ف Ǒف Ɣالنوا Ʃمجل Ǌادق عليƮ ت كماǚالتعدي Ưبع Ǌعلي ǎجر

 ƣبتاري Ǒالدولة البلجيك Ʃمجل Ƈ1946ديسمبر  23إنشا  Ǒف ǊيبƮكتوبر  19وتم تنƊ19485  ذا وǌب
ة التطور وبعد حوالǑ قرن من استقýǚ بلجيكا تم إنشاƇ مجلƩ الدولة البلجيكǑ كجǌة قضائية إداري

ǐالعاد Ƈة القضاǌ6مستقلة عن ج.  

  األساس الدستوري لمجلس الدولة البلجيكي -2
                                                 

 . 64 - 63عبد الرحمن نورجان األيوبي، المرجع السابق، ص . د  1
2 Michel FROMONT, Droit administratif des Etats Européens, Paris, P.U.F (Thémis Droit),   2006, p.26.  
3Michel LEROY, op.cit, p 72.  
 Charles DEBBASCH, science administrative, op.cit, p.744.  
4Michel LEROY, op.cit, p.76.  
5 Michel LEROY, op.cit, p.80.  
6 Hilaire KOUOMENE,  www.univ-paris1. Fr/Ime/doc/Belgique-expose. Doc  



 

ƮƊبƠ لمجلƩ الدوý وƲيƽة مزدوجة فǌو يقدم الرǐƊ والمشورة للحكومة  1946بƮدور قانون  
فǑ المسائý اǗدارية والتشريعية فضǚ عن البت فǑ المنازعات اǗداريةÜ واحتý مجلƩ الدولة مكانة 

وبقǑ الوضƴ علƌ . Ǐسسات الدولة رƹم عدم النƭ علǏ وجودǉ فǑ الدستور البلجيكǑمرموقة ضمن م
حيƚ تم النƭ علǏ وجود مجلƩ الدولة بموجƔ  1993جوان  ǋ18ذا الحاý إلƹ Ǐاية Ʈدور دستور 

علƊ Ǐن مجلƩ الدولة ǋيئة قضائية واستشارية وƊنǙ Ǌ يمكن إنشاƇ  التƊ Ǒكدتا 161و  160المادتين 
وبǌذين النƮين ƮƊبƠ لوجود مجلƩ الدولة البلجيكƊ Ǒساسا  1Üإدارية إǙ بموجƔ قانونجǌات قضائية 

تƋكد تبنǑ بلجيكا  1993بƮدور دستور وǋو األساƩ الوحيد لوجودǉ  1946دستوريا بعدما كان قانون 
Ǐ لنƲام القضاƇ المزدوÜƜ ومƴ ذلǁ فƎنǊ لم يƮدر قانون إنشاƇ محاكم إدارية بǌا رƹم دعوة الƽقǌاƇ إل

ضرورة ذلǁ ورƹم تقديم عدة مشاريƴ قوانين بǌذا الخƮوƭ والتǑ لم تجد Ʈدǎ لǌا Ɗمام البرلمان 
  .   2إلǏ يومنا ǋذا

كما ƊنǊ وخǚفا لما ǋو معموý بǊ فǑ النƲام القضائǑ المزدوƜ الƽرنسǑ فƎن منازعات      
Ʈات القاضǑ العادǐ المسƌولية اǗدارية ومنازعات العقود اǗدارية فǑ بلجيكا تدخý ضمن اختƮا

ƭا طبقا ألحكام القانون الخاǌفي ýƮƽي ǐا والذǋرƲية العامة بنǙالو ƔاحƮ3.  

  تنظيم واختصاصاƖ مجلس الدولة البلجيكي: ƛانيا

  تنظيم مجلس الدولة في بلجيكا -أ

  :يتكون مجلƩ الدولة فǑ بلجيكا من قسمين  

ǚمندية والƛانية للنƮوƭ الƽرنسية ويتكون من ƹرفتين األولǏ للنƮوƭ الƽ القسم التشريعي - 1
ƭتخت ƭبن Ǒنƛما است Ǚمشروعات القوانين إ ƴجمي Ǒوالمشورة للحكومة ف ǐƊالر ƇعطاƎرف بƺال ǉذǋ 

ÜيميةƲالقرارات التن ƴجمي Ǒمور وفƊ ستشارة تتضمنǚالمعروضة ل ýمية  اوإذا كانت المسائǋƊ ذات
  .مƴ الƺرفتين معا ǗبداƇ المشورة بشƋنǌا بالمناطق تجت بالƺة خاƮة بالدولة Ɗو باألقاليم Ɗو

                                                 
1Article 160 : "il y a pour toute la Belgique un conseil d'Etat, dont la composition, la       compétence et le 
fonctionnement sont déterminé par la loi (…), le conseil d'Etat statut par voie d'arrêts en tant que juridiction 
administrative, et donne Avis dans les cas déterminés par la loi" ; Article 161 " Aucune juridiction administrative 
ne peut être établie qu'en vertu d'une loi".  
Michel LEROY, op.cit, p 82.   
2 Michel LEROY, op.cit, p.84.  
 Michel FROMONT, op.cit, p.27.  
3 Michel FROMONT, op.cit, p.29 
Francis DELPEREE, Droit administratif comparé en Belgique, Revue internationale de droit comparé, volume 
41, N° 4, 1989, P.866. 
J.L JOINVILLE, Organisation et procédure judiciaire, imprimerie centrale d’Annaba, Tome1 janvier 1971, p.45.  



 

األولǏ للنƮوƭ الǚƽمندية والƛانية  ƹرفÜ علƛǚƛ Ǐة وǋو الجǌة القضائية يحتوǐ القسم اǕداري - 2
يختƭ القسم Ü 1للنƮوƭ الƽرنسية والƛالƛة تستخدم اللƺتين السابقتين باǗضافة إلǏ اللƺة األلمانية

  .ية وإƮدار القرارات القضائيةقانونالاǗدارǐ بƎعطاƇ اǙستشارات 

 ǊƮا يخǌفي ýك Ƈو الوزراƊ من الوزير Ɣطل Ǐعل Ƈبنا ýيتم النوع األو Üستشارات القانونية نوعينǙوا
 ýالدولة فيما يتعلق بالمسائ Ʃلمجل ǐدارǗوالمشورة من القسم ا ǐƊالر Ɣوزير طل ýيمكن لك ƚبحي

حات فيما يخƭ التعويضات التǑ يقرر منحǌا Ɗ Üما النوع الƛانǑ فيتعلق بƎعطاƇ اقترا2اǗدارية
  .3للمتضررين بسبƔ نشاط اǗدارة

Ɣ-  القضائية لمجلس الدولة البلجيكي ƖختصاصاǗا  

         Ǒف ýƮƽال Ǒساسا فƊ ýƛات قضائية تتمƮاƮالدولة اخت Ʃلمجل ǐدارǗالقانون للقسم ا Ơيمن
الحكومة المركزية والǌيئات اǗدارية  تنازع اǙختƮاƭ بين الǌيئات اǗدارية فيما بينǌا ǐƊ بين

 Üاǌفيما بين ǐدارǗا Ƈات القضاǌبين ج ƭاƮختǙتنازع ا Ǒف ýƮƽالمقاطعات و كذا ال Ǒقليمية فǗا
Üكما 4وإن كان ǋذا اǙختƮاǙ ƭ يمارƩ من الناحية العملية نƲرا لعدم وجود محاكم إدارية فǑ بلجيكا

 ƇاƺلǗطلبات ا Ǒف ýƮƽحية  الǚƮ Ǌل Ơيمن ƔاحƮ يعد ǐالذ Ʃات المجلƮاƮم اختǋƊ يعد من ǐوالذ
الوǙية العامة بالنƲر والýƮƽ فǑ طعون اǗلƺاƊ Ƈيا كانت الجǌة مƮدرة القرار سواƇ كانت سلطة 

  .5)األقاليم(إدارية مركزية Ɗو إحدǎ الǌيئات اǗدارية بالمقاطعات 

Ǒ قرار إدارǐ تنƲيمƊ Ǒو فيجوز لكý من لǊ مƮلحة Ɗن يطعن باǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة ف 
 Ǒف Ɣو لعيƊ ƭاƮختǙو لعدم اƊ Üالسلطة ýة استعماƇو إساƊ ة القانونƽمخال Ɣير مشروع بسبƹ ǐفرد
الشكليات واǗجراƇات القانونية ويمكن لمجلƩ الدولة إذا تبين لƊ Ǌن الطلƔ جدǐ وƊن القرار المطعون 

قبƊ Üǚن يƋمر بوقف تنƽيذ القرار المطعون فيǊ قد يلحق Ɗضرارا جسيمة بالطاعن Ǚ يمكن إǚƮحǌا مست
ǎموضوع الدعو Ǒف ýƮƽاية الƹ Ǐإل Ǌ6في  .  

ويýƮƽ مجلƩ الدولة فǑ طلبات التعويƯ من Ɗجý إƟǚƮ األضرار الحاƮلة بسبƔ نشاط   
 Ƈيجاوز األعبا Ǒنائƛن يكون الضرر استƊ Ưمنازعات التعوي Ǒف ǊƮاƮويشترط لينعقد اخت ÜدارةǗا

                                                 
1 Michel LEROY, op.cit, p.158-159.   
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2 Michel LEROY, op.cit, p.163.  
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Michel LEROY, op.cit, pp 166-167. 4 
 Michel DELAPEREE, op.cit, p865.  
5Paul LEWELLE, contentieux administratif, édit. Collection scientifique de la Faculté de Droit de L’université 
de liège, 1997, p 226. 
 Michel DELAPEREE, op.cit, pp 83-84. 
6 Michel LEROY, op.cit, p 73.  



 

تق المواطنين وƊن يكون الضرر بسبƔ تنƽيذ قرار إدارƊ ǐو بسبƔ امتناع اǗدارة عن الملقاة علǏ عا
تنƽيذ التزاماتǌاÜ و يكون اختƮاƮاتǊ فǋ Ǒذا المجاý مقيد فǌو Ǚ يýƮƽ فǑ الطلƔ بقرار قضائǑ وإنما 
 يعطǑ للحكومة رƊيا استشاريا بخƮوƭ الطلƔ يكون لǌذǉ األخيرة سلطة تقديرية فǑ األخذ برƊيƊ Ǌو

  .1استبعادÜǉ ولكن من الناحية العملية فƎن الحكومة ƹالبا ما تƋخذ بƉراƇ المجلƩ وتطبقǌا

  

Ǒانƛرع الƽال 

  في Ƌيطاليا ةمجلس الدول

 Ɯالمزدو Ǒام القضائƲتطبق الن Ǒالت ýتين  2تعتبر إيطاليا من الدوǌا جǌيوجد ب ƚحي
بين األفراد فيما بينǌمÜ وجǌة قضائيتينÜ جǌة القضاƇ العادǐ التǑ تختƭ بالنƲر فǑ المنازعات 

Ǘالمنازعات ا Ǒر فƲبالن ƭتخت Ǒالت ǐدارǗا Ƈالدولةدالقضا Ʃا مجلǌسƊر Ǐيوجد عل Ǒولم . ارية والت
 Ǌإنشائ Ǐدت إلƊ ةƽتاريخية وسياسية مختل ýرة واحدة إنما مر بمراحƽيطاليا طƎب ǐدارǗا Ƈالقضا ýيكتم

  .كجǌة قضائية مستقلة

ǙوƊ :ة وتطور مجلسƉيطالي نشǕالدولة ا  

    ýفكان لك ÜǐدارǗا Ƈام القضاƲلن Ǐالمطلق البوادر األول Ǒد الملكǌالع Ǒعرفت إيطاليا ف
متضرر من Ɗعماý اǗدارة الحق فƊ Ǒن يطعن Ɗمام الملǁ للمطالبة بالتعويƯ عما ƮƊابǊ من Ɗضرار 

كلة من Ɗشخاƭ ذوǐ الƛقة وقد ƊنشƋ الملǁ لǌذا الƺرƯ لجان وǋيئات مش. بسبƔ تلǁ األعماý اǗدارية
كلǌƽم بالنƲر فǑ الطعون والشكاوǐ التǑ يقدمǌا األفراد لتقديم بشƋنǌا الرǐƊ و اقتراƟ الحلوý التǑ يمكن 
للملǁ اعتمادǋا مƴ األخذ بعين اǙعتبار مƮلحة الدولةÜ وكان ǋذا األسلوƔ فǑ حý المنازعات اǗدارية 

القضاƇ العادƛ ǐم فýƮ  اǗدارة العاملة عن القضاƇ  بداية لتطبيق مبدƊ فýƮ اǗدارة العمومية عن
اǗدارǐ وإنشاƇ مجلƩ الدولة اǗيطالǑ الذǐ كان نتيجة مرحلة طويلة من الكƽاƟ لتحقيق سيادة القانون 

  : بالمراحý الƛǚƛة التالية ولقد مر القضاƇ اǗدارǐ فǑ ايطالياÜعلƊ Ǐعماý السلطة التنƽيذية والرقابة عليǌا

متƛƋرا بالقضاƇ الƽرنسǑ و كان  SardaigneÜينيا نشƋ القضاƇ اǗيطالǑ بسرد :األولǍ المرحلة  -
ذلǁ إبان احتýǚ فرنسا ǙيطالياÜ فǑ الƽترة التǑ عرفت فيǌا فرنسا إنشاƇ مجلƩ الدولة فǑ السنة الƛامنة 

النƲام اǗدارǐ والذǐ يعد ýƮƊ  3للسنة الƛامنة Pluviôseبلƽيوز  28وقد كان لقانون  .للƛورة الƽرنسية
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الƽرنسǑ بالƸ األƛر فǑ إيطاليا التǑ اعتمدت لتنƲيم اǗدارة العمومية األسلوƔ الƽرنسǑ خاƮة بالنسبة 
ÜفNaples  ýƮƋومملكة نابولǑ ) شماý إيطاليا ƈنذاƛ)ǁم مملكة إيطاليا  Cisalpineألقاليم سيسالبين 

 ƴيطاليا يرجƎدارة العمومية بǗيم اƲوتن ǐدارǗد نابليون وقانون القانون اǌع Ǐيوز للسنة  28إلƽبلي
من إبعاد المنازعات اǗدارية  يستتبƴ ذلǋ ǁذǉ المرحلة بتطبيق القوانين الƽرنسية بما و تميزت. 1الƛامنة

  . عن القضاƇ العادǐ ومنƠ مديرǐ األقاليم ǚƮحية النƲر والýƮƽ فيǌا

شارƊ ýلبير ملكا علǏ مقاطعة   حين ƮƊبƠ 1831بدƊت ǋذǉ المرحلة عام  :المرحلة الƙانية  -
Ü وƊوý قرار اتخذǉ الملǁ تمýƛ فǑ إنشاƇ مجلƩ الدولة بموجPiémont-Sardaigne Ɣبيموند سارد ينيا 

 Ǒف Ƣرƌالم Ǒوت  18المرسوم الملكƊ1831رƛƋمت Üمرحلة قضا ا Ǒف Ǒرنسƽالدولة ال ƩبمجلǊئ  Üالمقيد
  . Ɗ2قسامويعد ǋذا مجلƩ جǌة استشارية للملǁ يتكون من ƛǚƛة 

اǗيطالǑ  وبعد اǙنتقاý من الحكم الملكǑ المطلق إلǏ الحكم الملكǑ الدستورÜǐ احتƲƽ النƲام
منحت  Ɗ1859كتوبر  30بمجلƩ الدولة بƊ ýعتبرǉ من ǋƊم المƌسسات فǑ الدولةÜ وبموجƔ قانون 

  .ألقاليملمجلƩ الدولة اǗيطالǚƮ Ǒحيات قضائية فƮƋبƠ جǌة استئناف بالنسبة لقرارات مجالƩ ا

وتشكلت المملكة  1861مارƩ  17تحققت الوحدة السياسية للدولة فǑ  :المرحلة الƙالƙة -
 Ǒانƛال ýفيكتور إيمانيي ǁيطالية تحت سلطة الملǗاVictor-Emmanuel IIÜ  ǉذǋ Ǒواتبعت إيطاليا ف

Ǘدارǐ وبتنƲيم Ü فقامت بتوحيد النƲام ا18313المرحلة نƩƽ المنƝǌ الذǐ اتبعتǊ بلجيكا بموجƔ قانون 
   .4اǗدارة المركزية ومجالƩ األقاليم وفقا للنموذƜ الƽرنسǑ القديم

   Ǒف Ƣرƌالم ǐدر القانون العضوƮ20و  Ʃم ما  1865مارǋƊو ǐدارǗيم القطاع اƲالمتعلق بتن
Ʃ تضمنǋ Ǌذا القانون المادتين األولǏ والƛانية المتعلقة بƎلƺاƇ المحاكم اǗدارية الخاƮة باستƛناƇ مجل

 ǊحياتǚƮ التضييق من ƴالدولة م Ʃستشارية فقطالمحاسبة ومجلǙيئة اǋ Ǌبجعل Ü ذا القانونǋ Ơكما من
لقضاƇ العادǐ الوǙية العامة للنƲر فǑ كافة الدعاوǐ الخاƮة بالمخالƽات وجميƴ الدعاوǐ المتعلقة ل

: ƊنǊ Ǌالمادة الرابعة مننƮت و 5بالحقوق المدنية والسياسية مǌما كانت مƮلحة اǗدارة العمومية فيǌا
إذا كانت الدعوǎ المقامة Ɗمام القضاƇ العادǐ تǌدف إلǏ المطالبة بالتعويƯ عن الضرر الذǐ لحق "

 Ǐر علƮالنزاع يقت Ǒف ýƮƽعند ال ǐالعاد Ǒن دور القاضƎدارة العمومية فǗا ýعم Ƈالطاعن جرا
رجوع إلǏ موضوع الدعوǎ وƲروفǌا حكم عن ǋذǉ النتائƝ بالالالبحƚ عن نتائǋ Ɲذا العمý اǗدارǐ و

ýو التعديƊ ƇاƺلǗبا ǐدارǗا ýللعم Ưن يتعرƊ ýمن األحوا ýحا ǐƋب Ǌيحق ل Ǚت المادة  "وƮون Ü
                                                 

1 Sabino CASSESE, L’étude comparée du droit administratif en Italie, Revue Internationale de droit 
comparé,volume 41, n° 4, 1989, p 883.  
2   Contentieux administratif italien, http:// www. univ- paris 1, Fr/img/doc/Marie-expose.doc.    
3  Francis DELAPEREE, op.cit, p.865.  
4 Sabine CASSESE, op.cit, pp.883- 884.  
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Ɗن للسلطة القضائية Ɗن تحترم وتطبق األعماý اǗدارية واللوائƠ التنƲيمية " :من ذات القانون الخامسة
  . "متǏ كانت مطابقة للقانون

   ýǚمن خ Ơحكام قانون  ويتضƊ1865  ýوجع Ǒالبلجيك Ɗخذ بالمبدƊ ǑيطالǗن المشرع اƊ
ƭخا ƭا بنǌمن Ǐنƛما است Ǚدارية إǗر المنازعات اƲالعام بن ƭاƮختǙا ƔاحƮ ǐالعاد Ǒ1القاض Ü

 ÜǊو تعديلƊ Ǌائƺو إلƊ ǐدارǗا ýمشروعية العم ǎمد ƭفح ǐالعاد Ǒالقاض Ǐالوقت حرم عل Ʃƽن Ǒو ف
ا فǑ الحكم بالتعويƯ إذا تبين لǊ من خýǚ وقائƴ القضية Ɗن المدعǑ تضرر إذ ينحƮر دورƊ ǉساس

Ɣفحس ýنتيجة العم Ǐر إلƲبالن ǁدارة وذلǗا ýعم Ɣ2بسب.  

وفǑ منتƮف القرن التاسƴ عشر وƊمام المد الليبرالǑ الذǐ كان ينادǐ بحماية الحقوق  
المتضمن منƠ مجلƩ  1872و ماي 24والحريات إزاƇ اǗدارة العمومية من جǌةÜ وبƮدور قانون 

 Ǒرنسƽوكذا ت سلطة البالدولة ال Ưوƽدور المƮǑيم  انوالمتضمن 1876 و 1875 قانونƲتن
من جǌة ƛانيةǌƲ Üر فǑ إيطاليا بالنمسا واختƮاƮات المحاكم اǗدارية وإنشاƇ المحكمة اǗدارية العليا 

الذǐ كان لǊ األƛر الكبير  1889مارƩ  31اتجاǉ يطالƔ بتوسيƴ سلطات القاضǑ اǗدارǐ فƮدر قانون 
فǑ إرساƇ دعائم القضاƇ اǗدارǐ فǑ إيطاليا وتƋكد تبنيǌا للنƲام القضائǑ المزدوƜ حيƊ ƚضاف ǋذا 

  .3القانون لǖقسام اǙستشارية الƛǚƛة لمجلƩ الدولة قسم قضائǑ خاƭ بالمنازعات اǗدارية

   Ǒف Ƣرƌدور القانون المƮاألمر ب Ǐǌخيرا انتƊ1934و يوني 26و  Ǒالمعتمد بمرسوم ملك
ǑيطالǗالدولة ا Ʃات مجلƮاƮيم واختƲ4والمتضمن تن.  

محاكم (وإلǏ جانƔ مجلƩ الدولة يتشكý القضاƇ اǗدارǐ اǗيطالǑ من المحاكم اǗدارية اǗقليمية
  .وعددǋا واحد وعشرون محكمة) المقاطعات

  تنظيم واختصاصاƖ مجلس الدولة اǕيطالي: ƛانيا

  س الدولة في Ƌيطالياتنظيم مجل -أ

يضم مجلƩ الدولة اǗيطالǑ حاليا مائة وإحدǎ عشر عضوا من بينǌم رئيساÜ وƛمانية عشر   
 Ɣاألقسام والمستشارون بموج Ƈساƌور Ʃالمجل Ʃيعين رئي Üنان وتسعون مستشاراƛوا Üقسم Ʃرئي

Ƈالوزرا Ʃمن وزير الداخلية وموافقة مجل Ɵاقترا Ǐعل Ƈمرسوم بنا.  
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 Ʃ الدولة اǗيطالǑ علǏ ستة Ɗقسامƛǚƛ Üة منǌا إدارية تختƭ بتقديم المشورةويشتمý مجل  
الرǐƊ للحكومة فǑǌ تختƭ بالنƲر فǑ الشƌون المتعلقة بالوزارات وفقا للتوزيƴ الذǐ يقرر سنويا و

بموجƔ مرسوم واألقسام الƛǚƛة األخرǎ ذات اختƮاƭ قضائǑ يتكون منǌا المجلƩ منعقدا بǌيئة 
   .1محكمة

ƒ- يطالياƋ مجلس الدولة في Ɩاختصاصا  

تتمýƛ اختƮاƮات مجلƩ الدولة التشريعية فǑ مساǋمتǊ بالرǐƊ والمشورة فǑ تطوير نشاط  
 Ǐعل ýالمسائ ýك Ǒف Ƈللوزرا ǐƊمشروعات القوانين ويقدم الر Ǒللحكومة ف ǐƊو يقدم الرǌدارة فǗا

  .2التǑ تعرضǌا عليǊ الحكومةاختǚف Ɗنواعǌا متǏ طلƔ منǊ ذلǁ كما يقوم بƎعداد القوانين 

والتǑ تتمƊ ýƛساسا فǑ  1934من قانون  Ɗ26ما عن اختƮاƮاتǊ القضائية فلقد حددتǌا المادة  
الýƮƽ منعقدا بǌيئة محكمة فǑ الطعون بعدم اǙختƮاƊ ƭو بسبƔ تجاوز السلطة Ɗو مخالƽة القانون 

الǌيئات ذات الƮبƺة اǗدارية التǑ  التǑ تقدم ضد القرارات الƮادرة عن إحدǎ السلطات اǗدارية Ɗو
تتولǏ مƮالƠ فردية Ɗو مƮالƊ Ơشخاƭ معنوية قانونية ما لم تكن ǋذǉ الطعون من اختƮاƭ السلطة 
 ǎاألخر ǊاتƮاƮاخت Ǐضافة إلǗالعامة با ǊيتǙحدود و Ǒف ǁوذل ýالكام Ƈسلطة القضا Ǌكما ل Üالقضائية

 .3التǑ تحددǋا نƮوƭ خاƮة

ƚالƛال Ɣالمطل  

  مجلس الدولة في مصرنظام 

  Ǒالسائد ف ƴفا للوضǚوخ ǊنƊ Ǚإ ÜƇام ازدواجية القضاƲتعتمد ن Ǒالت ýر من الدوƮتعتبر م
 Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا ýالدولة إذ يتشك Ʃبمجل Ǐتسم Ǒالت Ǒǋ رƮبم ǐدارǗا Ƈة القضاǌن جƎفرنسا ف

ارية والمحاكم التƋديبية مƮر من المحكمة اǗدارية العليا ومحكمة القضاƇ اǗدارǐ والمحاكم اǗد
  .4باǗضافة إلǏ قسم الƽتوǎ والتشريƴ وǋيئة المƽوضين

تنƲيم واختƮاƮات  فǑ الƽرع األوý و وتطور مجلƩ الدولة فǑ مƮرنشƋة تم التعرƯ لوسي 
  .فǑ الƽرع الƛانǑ المƮرǐ مجلƩ الدولة
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ýرع األوƽال  
  نشƉة وتطور مجلس الدولة في مصر

    Ʈالم Ǒام القضائƲاية عام عرف النƹ Ǐالموحد إل Ƈالقضا ƔسلوƊ ǐكانت  1846ر ƚحي
المحاكم العادية حتǋ Ǐذا التاريǑǋ ƣ جǌة اǙختƮاƭ الوحيد للýƮƽ فǑ كافة المنازعات علǏ اختǚف 

Ɯالمزدو Ƈام القضاƲن ǁم ساد بعد ذلƛ ÜاǌنواعƊ1  ýويقو ǐرƮالدولة الم Ʃمجل ƐنشƊ بموجبة ǐوالذ
لم تعرف مƮر نƲام القضاƇ المزدوƊ Ɯو القضاƇ اǗدارǐ : "الƮدد ƊنǊ الدكتور ماجد راƔƹ الحلو بǌذا

بشƋن إنشاƇ مجلƩ الدولة وقد كان القضاƇ المƮرǐ قبǋ ýذا  1946المستقý إǙ بƮدور قانون سنة 
التاريƣ موحدا تقوم فيǊ المحاكم العادية بالýƮƽ فǑ كافة Ɗنواع المنازعات سواƇ قامت فيǌا بين األفراد 

  .Ǒ"2 عǚقتǌم باǗدارةƊو تƛƋرت ف

ǙوƊ :مرحلة القضاء الموحد  

تميزت ǋذǉ المرحلة بجعý المحاكم العادية Ʈ Ǒǋاحبة اǙختƮاƭ العام بنƲر كافة المنازعات   
Ɗو إداريةÜ فكان القضاƇ العادǐ يتكون من المحاكم المختلطة التƊ Ǒنشئت عام  نيةƊيا كانت طبيعتǌا مد

من Ǚئحة تنƲيم المحاكم  Ü11 فقد نƮت المادة 18833مت عام والمحاكم األǋلية التƊ Ǒقي 1875
المختلطة علǏ اختƮاǋ ƭذǉ األخيرة بالقضايا التǑ يرفعǌا األجانƔ ضد الحكومة وبǌذا ƮƊبحت 

  . المنازعات اǗدارية تخضƴ لرقابة المحاكم المختلطة التǑǋ Ǒ محاكم عادية

من Ǚئحة  11من حكما مشابǌا لحكم المادة ولما Ɗنشئت المحاكم األǋلية فƎن قانون إنشائǌا تض
تنƲيم المحاكم المختلطة ومنƠ لǌا سلطة الýƮƽ فǑ المنازعات التǑ كانت تقƴ بين األفراد المƮريين Ɗو 

Ɗن وǙية القضاƇ العادǐ بالنسبة للمنازعات اǗدارية لم تكن كاملة Ü إǙ 4بينǌم وبين اǗدارة المƮرية
ǁ النƲام سلطة فحƭ شرعية القرارات اǗدارية التنƲيمية والƽردية فكان للقاضǑ العادǐ فýƲ Ǒ ذل

 ǁلم يكن يمل ǊنƊ Ǚإ Ưسيروسلطة الحكم بالتعويƽسلطة ت Ƈاƺو إلƊ داريةǗ5القرارات ا .  
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  مرحلة Ƌنشاء مجلس شورǌ الحكومة: ƛانيا

سǑ تƽطن المشرع المƮرǐ إلǏ ضرورة إنشاƇ مجلƩ الدولة علƹ Ǐرار مجلƩ الدولة الƽرن  
 Ǒف Ƣرƌدر األمر المƮف Üýإسماعي ǐد الخديوǌ23منذ ع  ýبريƊ1879 مشورة Ʃمجل Ƈالمتضمن إنشا

الحكومة وǋو ǋيئة استشارية Ɗساسا يتكون من مستشارين مƮريين وƊجانÜƔ تتمýƛ مǌمتǊ فǑ إعداد 
تǑ يعرضǌا مشاريƴ القوانين ولوائƠ اǗدارة العمومية للحكومة وإبداƇ الرǐƊ فǑ المسائý اǗدارية ال

Ƈالوزرا Ʃمجل Ǌ1علي.  

وقد منحت لǌذا المجلƩ باǗضافة لǚختƮاƮات اǙستشارية األƮلية بعƯ المǌام القضائية   
 تتمýƛ فǑ محاكمة الموƽƲين وتƋديبǌم و النƲر فǑ طلبات التعويƯ التǑ يتقدم بǌا األفراد الذين لحقت

اǗلƺاƇ يýƮƽ فيǌا  ǚحية النƲر فǑ طلباتلƮ Ǌ تǌم Ɗضرارا بسبƔ تنƽيذ األوامر اǗداريةÜكما كانب
  .2بƋحكام نǌائية ƹير معلقة علǏ تƮديق الحكومة

لǖزمة التǑ كانت تمر بǌا مƮر فǑ تلǁ المرحلة التاريخية ونƲرا لتخوف السلطة  نتيجةلكن    
المتضمن إنشاƇ مجلƩ  1879التنƽيذية من وجود قاƯ متخƭƮ فǑ المنازعات اǗدارية فƎن Ɗمر 

  .3لحكومة لم ينƽذشورǎ ا

  ǐما Ǒادر فƮاألمر ال Ɣالدولة بموج Ʃمجل ƇنشاǗ والمتضمن  1883وتكررت المحاولة
إنشاƇ مجلƩ شورǎ الحكومة برئاسة مجلƩ الوزراƇ واقتƮرت وƲيƽتǊ علǏ قسمǑ التشريƴ والمشورة 

ýالمسائ ýك Ǒوالمشورة ف ǐƊالر Ƈة مشروعات القوانين واألوامر وإبداƹياƮو ƴبوض ǁالمتعلقة  وذل
 Ǌقامت الحكومة بتوقيف نشاط Ʃذا المجلǋ Ƈور قليلة من إنشاǌوبعد ش ǊنƊ Ǚإ Üلحة العامةƮبالم

  .  18654ألسباƔ سياسية وƊسندت اختƮاƮاتǊ إلǏ لجنة قضايا الدولة التǑ كانت قد Ɗنشئت سنة 

  مرحلة Ƌنشاء مجلس الدولة في مصر : ƛالƛا

تǑ تمارسǌا المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية ناقƮة Ǚ كانت الرقابة علƊ Ǐعماý اǗدارة ال   
كان يوفرǋا مجلƩ الدولة فǑ فرنساÜ فǌƲرت الرƹبة فǑ  تلǁ التǑتوفر للمواطنين الضمانات الكافية ك
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 ǊإنشاƇ مجلƩ الدولة المƮرǐ ليقوم بدور فعاý فǑ حماية حقوق وحريات األفراد إزاƇ اǗدارة كمƛيل
Ǚو Ǌبمنح ǁوذل ǑرنسƽالƯوالتعوي ƇاƺلǗا Ƈية قضائية شاملة لقضا.  

Ɗعدت لجنة قضايا الحكومة مشروعا ǗنشاƇ مجلƩ الدولة قدمتǊ لمجلƩ  1939وفǑ عام   
وǙية   Ü و قد قيد ǋذا المشروع1الوزراÜƇ وكانت وƲيƽة المجلƩ وفقا لǌذا المشروع استشارية وقضائية

مايو  24متبعا فǑ فرنسا قبƮ ýدور قانون القضاƇ بتƮديق مجلƩ الوزراƇ علǏ النحو الذǐ كان 
Ü إƊ Ǚن  ǋذا المشروع لم يجد استجابة وبقǑ معلقا إلƊ Ǐن استبدلتǊ الحكومة بمشروع ƈخر عام 18722
Ü و الذǐ كان مƮيرǉ كسابقǊ لم يجد Ʈدǎ بسبƔ عدم اǙستقرار السياسǑ وكƛرة التƺييرات 1941

  .  3الوزارية فǑ تلǁ المرحلة

قدم Ɗحد ƊعضاƇ مجلƩ النواƔ باقتراƟ بقانون يتضمن المشروع الذǐ سبق ت 1945وفǑ سنة 
Ü كما قامت الحكومة من جانبǌا بتقديم مشروع قانون مماýƛ والذǐ ناقشǊ 1941تقديمǊ للبرلمان عام 

الذǐ منحت لǊ اختƮاƮات قضائية  5وانتǏǌ األمر بƮدور Ɗوý قانون منƲم لمجلƩ الدولة 4البرلمان
لمجاý القضائǑ منحت لǊ وǙية التعويƯ واǗلƺاƇ معا وتقررت الحجية الكاملة وتشريعيةÜ فǑƽ ا

  .  6تكتسƔ الƽƮة التنƽيذيةلألحكامǊ التǙ Ǒ تحتاƜ إلǏ تƮديق سلطة 

من محكمة القضاƇ اǗدارǐ التǑ كانت يشكý  عǌدǉ فǑ البداية القسم القضائǑ لمجلƩ الدولةو كان    
حƮر بنƭ القانون ƛم وسعت ǋذǉ اǙختƮاƮات تدريجياÜ كما تم لǌا اختƮاƮات محددة علǏ سبيý ال

ǐدارǗا Ƈدارية بجوار محكمة القضاǗالمحاكم ا ƇإنشاÜ  سنة Ǒدارية العليا  1955وفǗنشئت المحكمة اƊ
علǏ قمة محاكم القسم القضائǑ وتكونت ǋيئة مƽوضǑ الدولة لتقوم بتحضير الدعاوǐ وتǌيئتǌا 

  .7ستكمý بناƇ القسم القضائǑ لمجلƩ الدولة بƎنشاƇ المحاكم التƋديبيةا 1972ةÜ وفǑ سنة عمرافلل

فنشƋت فǑ مƮر جǌة قضائية إدارية مستقلة عن الجǌة القضائية العادية منحت لǌا  
اختƮاƮات قضائية للنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية إلǏ جانƔ اǙختƮاƮات اǙستشارية 

  .ية فǑ مƮر تسمية مجلƩ الدولة المƮرǐوƊطلق علǋ Ǐذǉ الجǌة القضائية اǗدار
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 وقد 1946ويعتبر مجلƩ الدولة المƮرǐ جزƇ من السلطة القضائية منذ نشƋتǊ األولǏ سنة 
إنشاƇ القضاƇ اǗدارǐ فǑ مƮر ǋو جزƇ : "تضمن تقرير لجنة الشƌون التشريعية بمجلƩ النواƊ Ɣن

ǐرƮالم Ǒام القضائƲالن ƟǚƮومة إƲنشا"من منǗ رƲفكان ين Ü Ƈعن القضا ýمستق ǐإدار Ƈقضا Ƈ
  . 1العادǐ فǑ مƮر ƈنذاǁ علƊ ǏنǊ وسيلة Ǘعادة التنƲيم الداخلǑ للسلطة القضائية

 Ưببع ǎدƊ ر مماƮم Ǒف Ɯالمزدو Ƈام القضاƲبوجود الن ǐاعتراف دستور ǁناǋ ولكن لم يكن
لقضاƇ العادǐ يسمƠ الƽقǌاƇ إلǏ القوý بƋن عدم اعتراف المƌسƩ الدستورǐ بالقضاƇ اǗدارǐ بجوار ا

للمشرع بمقتضǏ سلطتǊ فǑ تنƲيم السلطة القضائية بƎلƺاƇ القضاƇ اǗدارƊ ǐو جعلǊ مجرد محكمة تابعة 
ǐالعاد Ƈ2للقضا.  

استجاƔ المشرع الدستورǐ لمطالبة الرǐƊ العام ورƹبتǊ التǑ تطلبت النƭ علǏ القضاƇ و 
 إلƺائƊ Ǌو اǗنقاƭ من اختƮاƮاتÜǊاǗدارǐ فƮ ǑلƔ الدستور حتǏ تقطƴ الطريق علǏ محاوǙت 

 ǐالعاد Ƈة القضاǌة قضائية مستقلة بجوار جǌكج ǐدارǗا Ƈبوجود القضا ǐعتراف الدستورǙا Ƈفجا
مجلƩ الدولة ǋيئة : "والتǑ تنƭ علƊ Ǐن 1971من الدستور المƮرǐ لسنة  172بموجƔ المادة 

اوǐ التƋديبية ويحدد القانون قضائية مستقلة يختƭ بالýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية وفǑ الدع
ǎاألخر ǊاتƮاƮ3"اخت.  

     ǐام الدستورƲالن ƣتاري Ǒف ǐاعتراف دستور ýوƊ يعتبر ǊنƊ Ǒف ƭذا النǋ مية وقيمةǋƊ وتبدو
المƮرǐ بمبدƊ ازدواجية القضاÜƇ فǌو من جǌة Ɗكد Ʈراحة علƊ Ǐن القضاƇ اǗدارǐ يعد جزƇ من 

Ü كما ƊنƊ Ǌكد علǏ استقǋ ýǚذǉ الجǌة القضائية بكلمة "يةǋيئة قضائ"السلطة القضائية وذلǁ بعبارة 
فƮƋبƠ بذلǁ للقضاƇ  اǗدارǐ فǑ مƮر كيان مستقý ومحƮن ضد كý محاولة ǗلƺائǊ ولم  4"مستقلة"

 Ǐعل ƭتضمن الن ýب Ɣفحس ýالمستق ǐدارǗا Ƈوجود القضا Ɗن مبدǚعƎب ǐالدستور ƭيكتف الن
وفǋ ýƲ Ǒذا المبدƊ الدستورƮ ǐدر . Ǚ5حقا وينقƭ منǌاجوǋر اختƮاƮاتǊ حتǙ Ǐ يتدخý المشرع 

الذƊ ǐعاد تنƲيم مجلƩ الدولة فاكتمý بذلƮ ǁرƟ القضاƇ  1972لسنة  47قانون مجلƩ الدولة رقم 
  .6اǗدارǐ فǑ مƮر
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يǚحƊ Ʋن مجلƩ الدولة المƮرǐ يختلف عن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ كونǙ Ǌ يعتبر درجة و
ǋو جǌة القضاƇ اǗدارǐ التǑ يتكون منǌا النƲام القضائǑ اǗدارǐ فǑ  من درجات التقاضÜǑ وإنما

Ǒيعتبر درجة من درجات التقاض Ǒرنسƽالدولة ال Ʃن مجلƊ حين.  

 ýتقاب Ǒوالت ǐدارǗا Ǒام القضائƲالن Ǒيئات فǌال ǏعلƊ Ǒرنسƽال ýالدو Ʃد بمجلƮذا كان يقƎف
Ʃد بمجلƮيق ǊنƎف Üǐالعاد Ƈبالنسبة للقضا Ưمجموع المحاكم واألقسام  محكمة النق ǐرƮالدولة الم

 ÜǐدارǗا Ƈو كافة محاكم القضاǋ رƮم Ǒالدولة ف Ʃن مجلƊ Ǐبمعن ǐدارǗا Ƈا القضاǌمن ýيتشك Ǒالت
 Ǒدارية العليا التǗالمحكمة ا ǐرƮالم ǐدارǗا Ǒام القضائƲالن Ǒف Ǌفيقابل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃما مجلƊ

Ʃبمجل Ǒالدولة تعتبر قمة محاكم القسم القضائ .  

Ǒانƛرع الƽال  

ǈتنظيم مجلس الدولة المصري واختصاصات  

لسنة  136والمعدلة بالقانون رقم  1لمادة األولǏ من قانون إنشائǊليعتبر مجلƩ الدولة طبقا    
1984 ýلوزارة العد Ʃالمشرع حدا لتبعية المجل ƴوض ýذا التعديǌوب Üيئة قضائية مستقلةǋ2  ýويتشك

 Ʃالدولة من رئي Ʃومن المستشارين مجل Ʃواألمين العام للمجل Ʃالرئي Ɣوعدد من نوا Ʃالمجل
Ɣ3والمستشارين المساعدين والنواÜ  ةƮم األحكام الخاǌعلي ǐمندوبون مساعدون تسر Ʃويلحق بالمجل

ويقƮد بƋعضاƇ مجلƩ  4بالمندوبين عدا شرط الحƮوý علǏ شǌادتين من شǌادات الدراسات العليا
   .5ن الذين يحكمǌم Ɗساسا فǑ التعيين والترقية والتƋديƔ قانون مجلƩ الدولة نƽسǊالدولة الموƽƲون الƽنيو

Ǌسƽ5ن.   
لمادة الƛانية من قانون إنشائǊ من ƛǚƛة Ɗقسام رئيسية تتمýƛ فǑ لويتكون مجلƩ الدولة وفقا 

ƴوقسم التشري ǎتوƽقسم ال ÜǑالقسم القضائǑم فيا يلǌمن ýلك Ưسيعر Ü: 

Ǘالقسم القضائي :أو                                                                 
يعتبر القسم القضائǋƊ Ǒم Ɗقسام مجلƩ الدولة وǋو يضم وفقا لنƭ المادة الƛالƛة من القانون المذكور 
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Ɗعǉǚ من المحكمة اǗدارية العليا ومحكمة القضاƇ اǗدارǐ والمحاكم اǗدارية والمحاكم التƋديبية وǋيئة 
  .1مƽوƯ الدولة

  المحكمة اǕدارية العليا -أ

   Ǐالتعرف عل Ǒف Ǐاألعل ƴر والمرجƮم Ǒف ǐدارǗا Ƈدارية العليا قمة القضاǗتعتبر المحكمة ا
مقرǋا القاǋرةÜ يرƊسǌا رئيƩ  1955لسنة  165مبادƏ القانون اǗدارƊ Üǐنشئت بموجƔ القانون رقم 

وبǌا دائرة Ɗو Ɗكƛر لƽحƭ الطعون مجلƩ الدولة وتƮدر Ɗحكامǌا من دوائر من خمسة مستشارين 
  .2وتشكý من ƛǚƛة مستشارين

تختƭ المحكمة اǗدارية العليا بƽحƭ الطعون المقدمة ضد األحكام الƮادرة عن محكمة  
القضاƇ اǗدارƊ ǐو المحاكم التƋديبية من Ɗجý توحيد اجتǌاداتǌا ومنƴ التناقƯ بين األحكام الƮادرة من 

و ذلǁ فǑ حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيǊ مبنيا  3ن المحاكم اǗداريةمحكمة القضاƇ اǗدارƊ ǐو م
 Ǒن فǚو بطƊ الحكم Ǒن فǚبط ƴو إذا وقƊ ÜǊويلƋو تƊ Ǌتطبيق Ǒف Ƌو خطƊ ة القانونƽمخال Ǐعل

Ǌالمحكوم في ƇǑف حكم سابق حاز قوة الشǚخ Ǐدر الحكم علƮ و إذاƊ الحكم Ǒر فƛƊ اتƇجراǗ4ا .  

Ɗن المحكمة اǗدارية العليا Ǒǋ قمة محاكم القسم "  : حمد ماǋر Ɗبو العينينويقوý الدكتور م
Ǌتقوم ب ǐير من الدور الذƛخطر بكƊ دورا ǐدارǗالقانون ا ýمجا Ǒف Ɣالدولة وتلع Ʃبمجل Ǒالقضائ 

 Ǒمحكمة قانون ف Ǒǋ Ưن محكمة النقƊ Ǌن من المستقر عليƊ ǁذل Üالمحاكم العادية Ƈإزا Ưمحكمة النق
Ɗنǌا تمدŇ رقابتǌا علǏ سائر  األوƊ ýما المحكمة اǗدارية العليا فǑǌ محكمة قانون وواقƴ مما يعنǑ المقام

عناƮر الدعوǎ المطعون فǑ الحكم الƮادر فيǌا وتعيد تقييم عناƮرǋا ومقوماتǌا وƊسبابǌا وكƋنǌا 
Ư5"محكمة استئناف وليست محكمة نق .  

ƒ- داريǕمحكمة القضاء ا  

  ƴمقر محكمة ال يق ǉذǌالدولة ل Ʃالمجل Ʃرئي Ɣحد نواƊ اǌسƊرة ويرǋمدينة القا ǐدارǗا Ƈقضا
Ü تƮدر Ɗحكامǌا من دوائر تشكý كý منǌا من ƛǚƛة مستشارينÜ ويحدد اختƮاƭ كý دائرة 6المحكمة
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ويجوز بموجƔ قرار من رئيƩ المجلƩ إنشاƇ دوائر . 1من ǋذǉ الدوائر بقرار من رئيƩ مجلƩ الدولة
 ǐدارǗا Ƈللقضاǎات األخرƲالمحاف ǑفÜ الدولة قرارا عام و Ʃمجل Ʃدر رئيƮƊ 1973قد  Ǒيقض

بƎنشاƇ دوائر لمحكمة القضاƇ اǗدارǐ باǗسكندرية اشتمý اختƮاǌƮا محافƲات اǗسكندريةÜ البحيرة 
ƋسيوطÜ وƊخيرا ببطنطا وÜ بƎنشاƇ دائرة للمحكمة بالمنƮورة يقضǑ اومرسǏ مطروÜƟ كما ƮƊدر قرار

Ɗدر قرارƮمدينة قنا 1993ام ع ا Ǒدائرة جديدة ف Ƈ2يتضمن إنشا.  

Ʈاحبة  محكمة Ɗوý درجةÜ فǑǌ ختƮاƮاتاǙنوعين من  محكمة القضاƇ اǗدارǐول
اǙختƮاƭ العام فǑ المنازعات اǗدارية ما لم ينƭ المشرع علǏ جعý النƲر فǑ منازعة معينة من 

تختƭ بالýƮƽ فǑ الطعون  حكمة استئنافموÜ  Ǒǋ 3اختƮاƭ المحاكم اǗدارية Ɗو المحاكم التƋديبية
  .التǑ ترفƴ إليǌا ضد األحكام الƮادرة من المحاكم اǗدارية

  المحاكم اǕدارية -جـ     

Ü تتكون حاليا من دوائر برئاسة مستشار مساعد وعضوية  1954عام  Ɗ4نشئت المحاكم اǗدارية
الموƽƲين ما عدا ما تعلق  وعضوية اƛنين من النواƔ علǏ األقÜ ýتختƭ فǑ الدعاوǐ المتعلقة بشƌون

 ƭديبية كما تختƋالمحاكم الت ƭاƮتكون من اخت Ǒديبية والتƋائية للسلطات التǌالقرارات الن ƇاƺلƎا بǌمن
  . 5جنين 500بالنƲر فǑ المنازعات المتعلقة بالعقود اǗدارية التǙ Ǒ تزيد قيمتǌا عن 

  المحاكم التƉديبية -د

حاكم القسم القضائǑ تتشكý من المحاكم التƋديبية للعاملين من تعتبر المحاكم التƋديبية جزƇ من م 
 Üة مستشارينƛǚƛ ا منǌدائرة من ýك ýسكندرية وتشكǗرة واǋا بالقاǋدارة العليا ومقرǗا ǎمستو
ومحاكم تƋديبية للعاملين من المستويات األوý والƛانǑ والƛالƚ و تتكون من دوائر وتشكý كý منǌا 

علǏ األقý وعضوية اƛنين من النواƔ علǏ األقÜý يطعن فƊ Ǒحكامǌا Ɗمام برئاسة مستشار مساعد 
 . 6المحكمة اǗدارية العليا
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  ǉيئة مƻوƭ الدولة -ǉـ

جزƇ من القسم للمادة الرابعة من قانون مجلƩ الدولة طبقا تعتبر ǋيئة مƽوƯ الدولة   
من المستشارين القضائǑ للمجلƩ وǑǋ تتشكý من Ɗحد نواƔ المجلƩ رئيسا ومن عدد كاف 

 Ưن تعرƊ اǌللمرافعة كما ل ǎيئة الدعوǌيئة بتǌال ƭتخت Üوالمندوبين Ɣوالمستشارين المساعدين والنوا
 1علǏ الخƮوم تسوية النزاع بشكý ودǐ علƊ ǏساƩ المبادƏ القانونية الƛابتة للمحكمة اǗدارية العليا

لقضاƇ اǗدارƊ ǐو المحاكم التƋديبية وتتولǋ Ǐيئة المƽوضين الطعن فǑ األحكام الƮادرة من محكمة ا
   .  2كما تقوم بالýƮƽ فǑ طلبات المساعدة القضائية

  )القسم اǗستشاري(قسم الƻتوƛ : ǌانيا

يختƭ قسم الƽتوǎ بمجلƩ الدولة بƎبداƇ الرǐƊ القانونǑ فǑ المسائý القانونية التǑ تǌم جǌات   
إدارات يرƩƊ كý منǌا مستشار Ɗو مستشار  اǗدارة المختلƽة وبƽحƭ التƲلمات اǗدارية ويتكون من

  .4فǑ المسائý اǗدارية لǘدارة إعطاƇ المشورة والرǐƊ القانونǑوǗفتاƇ القانونǑ با ويختƭ 3مساعد

  قسم التشريƛ : Ʋالƛا 

من Ɗحد نواƔ رئيƩ المجلƩ ومن عدد كاف من  62يتشكý قسم التشريƴ طبقا للمادة     
وقد ƊوجƔ القانون علǏ كý وزارة Ɗو  ويلحق بǊ نواƔ ومندوبينين المستشارين والمستشارين المساعد

 Ɵالمشروع المقتر Ưن تعرƊ ئحيةǙ وƊ ة تشريعيةƽƮ ǐو قرار ذƊ قانون ǐƊ دارƮاست ýلحة قبƮم
 .5إعداد ǋذǉ التشريعات لقسم التشريƴ عمليةعلǏ قسم التشريƴ لمراجعة ƮياƹتǊ ويجوز لǌا Ɗن تعǌد 

لƮياƹة القانونية للتشريعات Ɗو إعداد مشروعات القوانين والقرارات التǑ ويتولǋ Ǐذا القسم مǌمة ا
  . 6تحليǌا السلطة التنƽيذية إلǏ مجلƩ الدولة دون التعرƯ لموضوعǌا Ɗو لمǚئمة إƮدارǋا
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Ǒانƛال ƚالمبح  

  السوابق التاريخية لمجلس الدولة الجزائري

بعدة تقلبات وتطورات بين نƲامǑ  رŇوجد قضاƇ المنازعات اǗدارية فǑ الجزائر منذ القدم وم
  .وحدǉ القضاƇ والقانون وازدواجية القضاƇ والقانون

القضاƇ المختƭ بالدعوǎ اǗدارية عبر األزمنة المتعاقبة بمراحý مختلƽة تƛƋر خǚلǌا  مرŇوقد  
ة من إلǏ حد بعيد بالƲروف السياسية واǙقتƮادية واǙجتماعية التǑ عاشتǌا البǚد فǑ فترات متǚحق

  .تاريخǌا

 ýامتدت من فترة دخو Ǒمية والتǚسǗفقد عرفت الجزائر مرحلة تطبيق قواعد الشريعة ا
وإلƹ Ǐاية عǌد األمير عبد القادر وǑǋ مرحلة  1المسلمين الوافدين من الشرق العربǑ إلǏ الجزائر

. 2دƊ الشرعيةتطبيق نƲام المƲالم الذǐ يعتبر قضاƇ إدارǐ بالمǌƽوم الحديƚ وجد وطبق لحماية مب
عرفت مرحلة تطبيق التنƲيم القضائǑ الƽرنسǑ خýǚ فترة اǙحتýǚ حيƚ مر القضاƇ اǗدارǐ فǑ كما

تلǁ الحقبة التاريخية بنƩƽ التطورات التǑ مر بǌا القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسÜǑ فƋنشئت محاكم إدارية 
نƲام مجلƩ الدولة باعتبارǉ  للنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية وعرفت الجزائر خýǚ تلǁ الƽترة

  .ƊعلǏ الǌيئات القضائية اǗدارية

وتميزت بعدة  1962بدƊت األولǏ عام  لقضاƇ اǗدارǐ بمرحلتين متميزتينوبعد اǙستقýǚ مر ا
الذǐ بموجبǊ تقرر اعتماد المشرع لنƲام وحدة القضاƇ  1965إǚƮحات وتحوǙت ǋƊمǌا إƟǚƮ عام 

لة الƛانية والمستمرة إلǏ يومنا ǋذا فقد بدƊت بƮدور التعديý الدستورƊ ǐما المرحÜ المرن فǑ الجزائر
الذƊ ǐعلن بموجبǊ المƌسƩ الدستورǐ إنشاǋ Ƈيئات إدارية قضائية مستقلة عن جǌات  1996لسنة 

  .القضاƇ العادǐ والمتمƛلة فǑ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية

ƚد والبح Ɣالدولة يتطل Ʃالتاريخية لمجل ýوƮعن األ Ƈا القضاǌمر ب Ǒالت ýم المراحǋƊ راسة
 Ƈللقضا ýاألو Ɣالمطل Ǒيتم التطرق ف ƚبحي Ɣة مطالƛǚƛ Ǒعبر األزمنة المتعاقبة ف ǐالجزائر ǐدارǗا

ǚحتǙا ýالجزائر قب Ǒف ǐدارǗوا Ǒرنسƽال ý المرحلة ýǚخ ǐدارǗا Ǒام القضائƲللن Ǒانƛال Ɣالمطل Ǒف
  .التعرƯ للنƲام القضائǑ اǗدارǐ بعد اǙستقýǚ اǙستعمارية وفǑ المطلƔ الƛالƚ يتم
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ýاألو Ɣالمطل  

  القضاء اǕداري في الجزائر قبü اǗحتüǘ الƻرنسي

طبقت الجزائر قبý اǙحتýǚ الƽرنسǑ النƲام اǗسǚمǑ فǑ تنƲيم وإدارة مƌسسات وشƌون 
لǚستعمار الƺربǑ  الدولة فǑ كý المجاǙت شƋنǌا فǑ ذلǁ شƋن معƲم الدوý اǗسǚمية قبý خضوعǌا

  .    1الذƊ ǐفسد ودمر العديد من مƌسساتǌا وƊنƲمتǌا

 ƭاƮاخت ƩساƊ Ǐكان يقوم عل ǐالذ ǑمǚسǗا Ǒام القضائƲوقد عرفت الجزائر وطبقت الن
األمراƇ والوǙة بالýƮƽ فǑ المƲالم واختƮاƮ ƭاحƔ الشرطة بالýƮƽ فǑ قضايا الجرائم العادية 

 Ǒف ýƮƽبال Ɣالمحتس ƭاƮواخت ýƮƽبال Ǒالشرع Ǒالقاض ƭاƮقية واألسعار واختǚالجرائم األخ
واختƮاƭ قاضǑ الجند فǑ  اƭ والمتعلقة باألمواý والمواريƚفǑ المنازعات الناشئة بين األشخ

Ưم البعǌبين الجنود بعض Ƌتنش Ǒ2المنازعات الت.   

Ǒ مƲالم ويعد قضاƇ المƲالم فرعا من فروع النƲام القضائǑ اǗسǚمǑ المختƭ بالنƲر ف
 ƭوالمخت Ǒالحال ǐدارǗا Ƈام القضاƲحد كبير ن Ǐإل Ǌو يشبǋاألفراد من جور السلطات العمومية و

  .بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية

إن توضيƠ وتحليý مرحلة نƲام قضاƇ المƲالم فǑ الجزائر قبý اǙحتýǚ يقتضǑ تبيان ماǋية 
لنƲام وذلǁ فǑ الƽرعين التاليين ا لǌذا ق الدولة الجزائريةقضاƇ المƲالم فǑ النƲام اǗسǚمǑ ومدǎ تطبي

Ǒالنحو التال Ǐعل:  

ýرع األوƽمية :الǚسǗالشريعة ا Ǒالم فƲالم Ƈية قضاǋما  

Ǒانƛرع الƽالجزائر :ال Ǒالم فƲالم Ƈام قضاƲتطبيق ن  
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ýرع األوƽال  

  ماǉية قضاء المظالم في الشريعة اǕسǘمية

ضاǋ Ƈما القضاƇ العادǐ وقضاƇ المƲالمÜ فالقضاƇ العادǋ ǐو عرف اǗسǚم نوعين من الق  
الذǐ يختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تقوم بين األفراد بعضǌم والبعƊ ÜƯما قضاƇ المƲالم 
 Ƈذا القضاǋدارة العمومية وǗا ýعماƋبنوع معين من المنازعات والمتعلقة ب ƭƮمتخ Ƈو قضاǌف

Ü فǌو القضاƇ المختƭ بالنƲر والýƮƽ 1لعƮر الحديƚ بالقضاƇ اǗدارǐاألخير ǋو ما يطلق عليǊ فǑ ا
   .  2فǑ مƲالم األفراد من اعتداƇات موǑƽƲ الدولة وتعسف السلطات العمومية

ǙوƊ :قضاء المظالم ƹتعري  

  Ʋƽو المعن ةللǋا الحكم وǌة معان متعددة منƺل ƇقضاǏ  و ما يتطابقǋالدراسة و ǉذǋ Ǒالمراد ف
Ǚا Ǐالمعن ƴالمنازعاتم Ǒف ýƮƽال Ǌيراد ب ǐالذ ǑحǚطƮ.  

والƲلم لƺة ǋو تجاوز الحد ووضƴ الشƇǑ فƹ Ǒير موضعÜǊ وشرعا ǋو اǙعتداƇ علǏ الحق      
Ü دƮير عن قƺمن حق  وإلحاق الضرر بال Ǌو ما لƊ لومƲالم Ǌو ما يشكو منǋ مةǚƲو الƊ لمةƲوالم

ويقƮد بǌذǉ التسمية المعنǏ الموضوعǑ " مƲالموǙية ال"ويسمǏ قضاƇ المƲالم Ɗحيانا . 3لدǎ الƲالم
Ƈذا القضاǋ ƭاƮاخت Ǒف ýƛتسمية 4المتم Ƈاǌقƽير من الƛك Ǌكما يطلق علي Ü"المƲذا " ديوان المǋو

المƮطلƠ يتýƮ بالمعنǏ العضوǐ لقضاƇ المƲالم وǋو الجǌاز الذǐ يتوÜǉǙ وكان الخليƽة عمر بن 
  .5الديوانالخطاƔ رضǑ اŸ عنƊ Ǌوý من استخدم تعبير 

ويمكن تعريف قضاƇ المƲالم بƋنǋ Ǌيئة Ɗو سلطات قضائية تنƽيذية مركبة مختƮة بنوع معين  
من المنازعات وǑǋ تلǁ التǑ تتعلق بƋعماý اǗدارةÜ فǑǌ تنƲر وتýƮƽ فǑ تƲلمات األفراد من جور 

Ɗعماý اǗدارة  ǋو القضاƇ الذǐ يقوم بالرقابة علǏ وتعسف واعتداƇات الحاكم والوǙة Ɗو بمعنƊ Ǐخر
  . 6والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية حتǏ تلتزم ǋذǉ األخيرة بحدود الشرع وتتحقق حماية حقوق األفراد
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فلقضاƇ المƲالم وƲيƽة مركبة وممزوجة من سطوة وقوة السلطة والحاكمية ونƽƮة  وعدالة 
مƲالم كوǙية قضاƇ وǙية ال: "Ü وقد عرف المرحوم الشيƊ ƣبو زǋرة وǙية المƲالم بقول1Ǌالقضاة

 Ǌممن يكون في Ǌنائبا عن Ǌو يقيم فيƊ مƲاألمر األع Ǒول ǉǙمما يتو Ƈجز Üية حسبةǙوكو ÜƔية حرǙوكو
الكƽاية والǌمة ألدائÜǊ ويسمǏ المتولǑ ألمر المƲالم ناƲرا وǙ يسمǏ قاضيا وإن كان لǊ مýƛ سلطات 

Ʃلي Ǌولكن عمل ýير من األحواƛك Ǒف ǊاتƇومن إجرا Ƈفقد  القضا ǐيذƽوتن Ǒو قضائǋ ýا بƮقضائيا خال
 Ǒو قضائǌف ÜǊالحق حق ƔاحƮويرد ل Üǐالخير ýو بالعمƊ ƠلƮو الƊ يذƽاألمور الواضحة بالتن Ɲيعال

ǎخرƊ حياناƊ ǐإدار ǐيذƽحيانا وتنƊ"2   .  

ǊنƋالم بƲام المƲفقد عرف ن ǐما الماوردƊ " : وزجر Üبةǋف بالرƮالتنا Ǐالمين إلƲقوة المت
ين عن التجاحد بالǌيبةÜ فكان من شروط الناƲر فيǌا Ɗن يكون جليý القدرÜ نافذ األمر عƲيم المتنازع

 Üبت القضاةƛو Üسطوة الحماة Ǐإل ǉرƲن Ǒف Ɯيحتا Ǌألن Üير الورعƛك Üƴالطم ýقلي Üةƽر العǋاƲ Üيبةǌال
  .3..."فيحتاƜ إلǏ الجمƴ بين ƽƮات الƽريقينÜ وƊن يكون بجǚلة القدر نافذ األمر فǑ الجǌتين

  نشƉة وتطور نظام قضاء المظالم  :ƛانيا

قضاƇ المƲالم قضاƇ إسǚمǌƲ Ǒر فǑ الدولة اǗسǚمية منذ نشƋتǌاÜ وازداد وضوحا ورسوخا   
 ýد قبǚللمي ƴواخر القرن السابƊ Ǒبن مروان ف ǁعبد المل ǐة األموƽد الخليǌيما منذ عƲواتساعا وتن

  . Ɗ4لف سنةǌƲور القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا بƋكƛر من 

ولم يǌƲر قضاƇ المƲالم كقضاƇ متخƭƮ ومستقý عن القضاƇ العادǐ فƮ Ǒدر اǗسǚم 
وذلǁ لعدم الحاجة إليǊ فǑ ذلǁ الوقت نƲرا لحرƭ الحكام والمحكومين علǏ اǙلتزام بƋحكام الشرع 

وطيƔ خاطر خاƮة وإن المسلمون ƈنذاǁ كان يسطو  ارضواǙمتƛاý ألحكام القضاƇ وتنƽيذǋا عن 
 Ǒم الوازع الدينǌا  وعليǌة يوضحǌامضة ومشتبƹ مورƊ Ǒم إنما كانت فǌتقوم بين Ǒكانت المنازعات الت

  .القضاة

  وكان النبƮ ǑلǏ اŸ عليǊ وسلم يتولǏ القضاƇ بنƽسƊ Ǌو ينيƔ عنǊ فǑ ذلƊ ǁحد الƮحابة
Ʋولم ت Ƈية القضاǙو Ǒالم فƲية المǙالراشدين الذين دمجوا و Ƈاƽالخل ýفع ǁم فكرة وكذلǌر لديǌ
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القاضǑ المتخƭƮ وليƩ معنǏ ذلƊ ǁن اختƮاƮات قاƯ المƲالم لم تكن تمارƩ فƮ Ǒدر اǗسǚم 
وǙية المƲالم  وإنما كانت تمارƩ من قبý من يتولǏ القضاƇ العادǐ الذǐ كان يمارƩ وǙية القضاƇ و

ما بدت معǊ ضرورة ومƴ كƛرة الƽتوحات اǗسǚمية ǌƲر الƽساد وجاǋر بعƯ الوǙة بالƲلم مÜ 1معا
 ÜمǌالمƲم Ʃعن النا ƴة الجائرين ويدفǙالم ليردع الوƲر المƲبن ƭيخت Ǒية فوجود قاضǙبحت وƮƋ

المƲالم وǙية منƮƽلة عن وǙية القضاƇ تولǏ مباشرتǌا الخلƽاƇ ونوابǌم و ذلǁ منذ عǌد الملǁ بن 
  . 2مروان خليƽة بنƊ Ǒمية

   Ňالم بمرحلتين ومرƲالم Ƈساسيتين قضاƊ الواحد Ǒام القاضƲعرفت ن Ǒالموحد الت Ƈمرحلة القضا Ü
الذǐ كان يمارƩ وǙية القضاƇ ووǙية المƲالم معاÜ ومرحلة نƲام القضاƇ المزدوƜ حيƚ انƮƽلت 

ǐالعاد Ƈية القضاǙالم عن وƲالم Ƈية قضاǙو.  

Ǒالنحو التال Ǐالم علƲالم Ƈتطور قضا ýيجاز لمراحƎب Ưوسيتم التعر:  

  اء الموحد مرحلة القض -أ

تبدƊ مرحلة القضاƇ الموحد من عƮر الرسوƮ ýلǏ اŸ عليǊ وسلم إلǏ عǌد عبد الملǁ بن  
ǐالعاد Ƈعن القضا ýمستق Ǌوج Ǐالم علƲالم Ƈمن باشر قضا ýوƊ ǉيمكن اعتبار ǐمروان الذ.  

  قضاء المظالم في عǊد الرسوü صلǍ اهللا عليǈ وسلƁم  -1

علƊ Ǐن يتولǏ قضاƇ المƲالم بنƽسǊ علǏ خǚف القضاƇ  حرƭ رسوý اƮ ŸلǏ اŸ عليǊ وسلم  
العادǐ المتýƮ بمنازعات األفراد الذǐ كان يتوǉǙ بنƽسƊ Ǌحيانا وينيƔ عنǊ فيǊ بعƮ ƯحابتƊ Ǌحيانا 

ǎخرƊ3 راƲم مكانية نƲوع Ƈمية القضاǋوسلم أل Ǌعلي Ÿا ǏلƮ ýالرسو ǁو إدراǋ ǁمرد ذل ýولع Ü
ƽوالخلي ýالرسو ýعماƊ من ǊلكونǏتعال Ǌبين فاحكم األرض في خليفة جعلناك إّنا دوداو يا :"ة لقول 

 عذاب لهم اهللا سبيل عن يضلّون الّذين إن اهللا سبيل عن فيضلّك الهوى تتبع وال بالحق الناس

 د وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذوداو و : "Û ولقولǈ عز وج4ü"الحساب يوم نسوا بما شديد
د وفّهمناها سليمان وكالّ آتينا حكما وعلما وسّخرنا مع داوفلحكمهم شاهدين، نفشت فيه غنم القوم وكّنا 

  .5"كّنا فاعلينو الطّيرالجبال يسّبحن و
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  Ǐعل ƭالحر Ǒǋ الدولة Ʃعاتق رئي Ǐام الملقاة علǌم الواجبات والمǋƊ نƊ يتينǓاتين اǋ م منǌƽي
  .1تحقيق مقاƮد الشريعة ممƛلة فǑ احترام الدين وسياسة الدنيا

   Ǌعلي Ÿا ǏلƮ وكان ǏمƲية العǙالو ƔاحƮاألمر و Ǒو ولǋ مƃوسل Ǌعلي Ÿا ǏلƮ Ǒوكان النب
وسلم يستشعر دǙئý الƲلم الذǐ يمكن Ɗن يقƴ علǏ الناƩ من الوǙة ويعمý علǏ رفعǊ من قبƊ ýن يشكو 

ما مƲلوم Ǚ سيŇإليƊ ǊحدÜ وقد نƲر عليǊ الǚƮة والسǚم بنƽسǊ فǑ كƛير من المƲالم وعمý علǏ نƮرة ال
  : 2ومن بين الحاǙت التǑ تƮدǎ لǌا الرسوý عليǊ الǚƮة والسǚم يذكر Üإذا وقعت من الوǙة

Ɗن رسوý اƮ ŸلǏ اŸ عليǊ و سلم استعمý علǏ الƮدقات رجǚ من األزد يدعǏ اللƃتبيŇة فلما 
ýم قاǚة والسǚƮال Ǌعلي ýمام الرسوƊ دقاتƮال ýمواƊ حضرƊ" :ذاǋو Üذا لكمǋ ŇǑإل ǐدǋƊ" ýفقا Ü

 ƛم" ƋÞليƿ أم ƿ  Ǘ أفتنظر أيǊديņأفǘ قعدƖ في بيƖ أبيƿ وأمņ: " الرسوý األمين ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم
ýفقا Ʃالنا Ǒف Ɣالمنبر وخط Ǐني اهللا: " قام علƁǗا وņمم üالعم Ǎمنكم عل üالرج üي استعمƁنƉفýفيقو Ü :

ņديǉة أņديǉ ذاǉذا لكم وǉƖجلس في بي ǘأف ÛņليƋ Ɩ  واهللا Ûصادقا ǅكا ǅƋ ǈـتņديǉ ǈتيƉت Ǎحت ǈوأم ǈأبي
  .Ǘ"3 يƉخذ أحد منكم شيئا بغير حقǗƋ ǈ لقيņ اهللا تعالǍ يحملǈ يوم القيامة

وروǎ عن ƮحاƟ السنن Ɗن خالد بن الوليد قتý مقتلǊ فǑ قبيلة جذيمة بعد Ɗن Ɗعلن ǋƊلǌا 
بن ƊبǑ طالƔ كرم اŸ وجǊǌ إلǏ تلǁ الخضوع فاستنكر النبƮ ǑلǏ اŸ عليǊ وسلم ذلǁ وƊرسý عليا 

Ňدي ƴن يدفƋلمة بƲالم ǉذǋ اǌعن ƴالقبيلة ليرف Ǒف ƚحد ǊنƊ مƹر Ƌخط ƴوق ýن القتƊ اعتبار Ǐا علǋǚة قت
لنبƮ ǑلǏ اŸ عليÜ Ǌ وƊدǎ ا4ميدان القتاÜý ألن خالد بن الوليد ارتكƔ الخطƛƊ ƋناƇ تƋدية وƲيƽتǊ وبسببǌا

اللǊم أنني أبرأ Ƌليƿ مما فعü خالد بǊ :" ǅ إلǏ اŸ عز وجý قائǚدفƴ التعويƯ وتوجوسلم الدية و
  .      باǗسǚم اضالرÜ كون قتالǊ ألفراد القبيلة المذكورة كان فيǊ خطƋ فادƟ ألنǌم كانوا Ɗعلنوا "الوليد

 ýا رسوǌفي ýƮف Ǒة وومن القضايا التǚƮال Ǌعلي Ÿا Ƈن جاƊ ǎالم الحكام ما يروƲديا لمƮم متǚالس
لǊ العƇǚ الحضرمǑ عاملǊ علǏ البحرينǑ  Üشك وفد عبد القيƩ إلǏ رسوý اŸ عليǊ الǚƮة والسǚم و

واقتنƴ الرسوý بƮدق الشكوǎ وƮحة المƲلمة و لم يتردد فǑ عزý الحضرمǑ وقام بتعيين إبان بن 
  .5سعد بدǙ منǊ وƊوƮاǉ بǋ ýǋƋذǉ البǚد خيرا
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لوǙة الذين يوليǌم Ɗمور المسلمين حتǙ Ǐ يقƴ وقد كان الرسوý يحرƭ علǏ حسن اختيار ا 
عليǌم Ʋلم Ɗو حيفÜ ورفƯ عليǊ السǚم تولية من قدŇر ضعǊƽ علǏ تحمý عƇƔ األمانةÜ وفǋ Ǒذا 

ýقا Ǌعن Ÿا Ǒرض Ňذر ǑبƊ دد عنƮال" :Ǒتستعملن ǙƊ Ÿا ýقلت يا رسو Þ" Ǒمنكب Ǐعل ǉبيد Ɣفضر Ü
ýم قاƛ :"ƹضعي ƿنƋ ņا أما يا أبا ذرǊنƋوندامة نةو ņا يوم القيامة خزيǊنƋو ǌņا وأدǊا بحقǉأخذ ǅم ǗƋÛ

  .1رواه مسلم" الذي عليǈ فيǊا

كان رسوý اƮ ŸلǏ اŸ عليǊ وسلم يحƮƊ ƚحابǊ بƎبǊƹǚ بحاجات ومƲالم الناƩ الذين Ǚ  و 
اجة أبلغوني حاجة مǗ ǅ يستطيƋ ƲبǊƷǘا فǅƌ مǅ أبلƶ سلطانا ح": يستطيعون إبǌƹǚا لǊ فيقوý لǌم

  .2"مǅ لم يستطƋ ƲبǊƷǘا ƙبƖņ اهللا قدميǈ يوم تدü األقدام

ود إلǏ فجر إن مواقف رسوý اýƮ Ÿ اŸ عليǊ وسلم تدý علƊ Ǐن ýƮƊ القضاƇ اǗدارǐ يع
إن األحكام التǑ جاƇ بǌا الرسوý تعدŇ من السنة القولية والƽعلية والتǑ من شƋنǌا إنشاƇ التزام اǗسǚم و

قضاƇ لحوائƝ رقابة قضاƇ المƲالم دفعا للƲلم ويقضǑ بƎخضاع الحكام وعمالǌم لعلǏ عاتق المسلمين 
  .3المتنازعين

2- ǅاء الراشديƻد الخلǊقضاء المظالم في ع  

كان الناƩ فƮ Ǒدر اǗسǚم Ǚ يتƲالمون إǙ قليǚ وألمور قد تشتبƊ Ǌحكامǌا عليǌم وذلǁ لشدة   
  .ƮلǏ اŸ عليǊ وسلم ريمتقواǋم Ÿ رƔ العالمين وقرƔ عǌدǋم برسولǊ الك

تميز عǌد ƊبǑ بكر الƮديق رضǑ اŸ عنǊ  :نظام المظالم في عǊد أبي بكر الصديق *
باستمرار األوضاع التǑ كانت سائدة فǑ عǌد الرسوƮ ýلǏ اŸ عليǊ و سلمÜ و قاý الخليƽة األوƊ ýبو 

الضعيف فيكم قوŇǐ "...  : بكر الƮديق رضǑ اŸ عنǊ للناƩ فƊ Ǒوý خطبة لǊ بعد توليتǊ الخǚفة
Ǌخذ الحق منƈ Ǐفيكم ضعيف حت ǐوالقو ÜǊخذ الحق لƈ Ǐحت ǐعند " Ʃم طاف بالبيت الحرام وجلƛ Ü

Ʃللنا ýمن دار الندوة وقا Ɣحقا:" بالقر Ɣو يطلƊ مةǚƲ من Ǒحد يشتكƊ من ýǋ "حداƊ ǊتيƋفلم ي Ü4 .  

* ƒالخطا ǅد عمر بǊة : قضاء المظالم في عƽالخلي Ǐعندما تول Ɣعمر بن الخطا Ǒانƛال
رضǑ اŸ عنǊ الخǚفة حرƭ علǏ تولǑ قضاƇ المƲالم بنƽسǊ رƹم كƛرة ƊعبائǊ ومسƌولياتǊ بعد اتساع 

Ü وكان رضǑ اŸ عنǊ يتƽقد Ɗحواý الرعايا بنƽسǊ وخاƮة من جانƔ وǙتƊ5 ǊرجاƇ الدولة اǗسǚمية
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Ʈدوا ƊخطاǋƇم و يبلƺونǌا لǊ ليقف علǏ وعمالǊ الذين كان يراقƊ Ɣعمالǌم ويرسý العيون والرقباƇ لير
 Ǌǌتوجي Ǒف ƭوكان شديد الحر Üمǌعن Ǌم فيرفعǋيرƮو تقƊ ةǙلم الوƲ من Ʃالنا Ǐعل ƴن يقƊ ما يمكن
لوǙتǊ إلǏ عدم إساƇة استخدام السلطة لتحقيق ƹƊراƯ مخالƽة للƮالƠ والخير العام للمسلمين و كƛيرا 

لناƩ بحقوقǌم فǑ مواجǌة وƃǙتǌم ويحǌƛم علǏ رفƴ مƲالمǌم ما كان يحذرǋم من الƲلم كما كان يبŇƮر ا
Ǌ1إلي    .  

ýم يوما فقاǌفي Ɣبشاركم : " وقد خطƊ ليضربوا Ǒإليكم عمال ƚبعƊ ما Ÿوا ǑنƊ Ʃا الناǌيƊ
وليشتموا Ɗعراضكم ويƋخذوا Ɗموالكم Ü ولكن Ɗبعǌƛم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكمÜ فمن فعý بƹ Ǌير 

ذƔǋ عمر رضǑ اŸ عنǊ إلƊ Ǐبعد من ذلÜǁ فكان Ü بý "لǑ فوالذǐ نƽسǑ بيدǉ ألقƮنǊ منǊذلǁ فليرفعǊ إ
  .2يستدعǑ الوǙة فǑ مواسم الحƝ ليƽضƠ الجائر منǌم علǏ رƌوƩ األشǌاد Ɗو يبعƚ من يتحرǎ عنǌم

ومن األمƛلة الكƛيرة لقضايا المƲالم التǑ نƲرǋا عمر بن الخطاƔ بنƽسǊ عزý خالد بن الوليد  
قتý سعد بن نويرة بعد Ɗن Ɗشǌد Ɗن Ǚ إلǊ إǙ اÜŸ وكان الخليƽة Ɗبو بكر الƮديق رضǑ اŸ عنǊ قبý لما 

Ňدي ƴقد دف Ǌكافيا موت Ƈيعد جزا Ǚ يةŇالد ƴن دفƊ اعتبر Ǌن عمر بعد توليتƊ Ǚالمسلمين إ ýمن بيت ما Ǌت
لǊ رƹم كƽاƇتǊ القيادية الƽذة لرفƴ الƲلم والوقاية من تكرار مǋ ýƛذا التƮرف ƹير المشروع فقام بعز

ýميدان القتا Ǒالساحقة ف ǊاراتƮ3وانت.  

* ǅاƻع ǅب ǅماƙد عǊبكر وعمر : قضاء المظالم في ع ǑبƊ Ɣان درƽمان بن عƛة عƽالخلي ƴاتب
وƊبقǏ علǏ المبادƏ التǑ سنǌا سابقيǊ فحرƭ علǏ رفƴ المƲالم عن المƲلومين وكان يƋمر عمالǊ بƎقامة 

  . 4 "إننǑ مƴ الضعيف علǏ القوǐŇ ما دام مƲلوما إن شاƇ اŸ: " يقوý لǌمالعدý بين الناƩ و

* ƒأبي طال ǅد علي بǊالمسلمين اضطرابا شديدا بعد : قضاء المظالم في ع ýحواƊ اضطربت
مقتý الخليƽة الƛالƚ عƛمان بن عƽان رضǑ اŸ عنǊ وعمت الƽتن والحروƔ األǋلية وكƛرت اǙعتداƇات 

واÜý وتعرضت حقوق الناƩ للƲلم والضياع فازدادت قضايا المƲالم نتيجة الƽتن علǏ األرواƟ واألم
ǑمǚسǗحكام الشرع اƊ 5والبعد عن  .  

وعندما تولǏ اǗمام علǏ بن ƊبǑ طالƔ رضǑ اŸ عنƊ Ǌمر المسلمين عمý علǏ نجدة    
ƴووض Ǌسƽالم بنƲر المƲلن Ʃالجلو Ǐفاضطر إل Ʃبين النا ýلومين وإقامة العدƲارمة  المƮ اتƇإجرا
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تǊ علƊ Ǐقاليم الدولة اǗسǚمية حرƭ الخليƽة علǑ كرم اŸ وجǊǌ علǏ حسن توجيǊ وƃǙللýƮƽ فيǌا و
إساƇة كان Ʈارما فǑ محاسبة عمالǊ علǏ و ǗÜقامة العدý بين الناƩ وتƽادǐ إيقاع الƲلم بالرعية

مƲالم يتدعم و يƋخذ طريقǊ نحو Ü فǑƽ عǌدǉ  كرم اŸ وجǊǌ بدƊ قضاƇ الاستخدام سلطاتǌم مƴ الرعية
نƮرة المƲلوم وكان قد Ɗعلن ذلǁ والتزمǗ Ǌمام علǑ قويŇا فǑ رد المƲالم والتنƲيم واǙستقرار إذ كان ا
Üللحكومة Ǌوإدارت Ǌسياست Ǒف Ǌسƽا بنǌل ǎŇدƮالم ويتƲر المƲ1وكان يباشر ن.  

 Ǌعن Ÿا Ǒرض Ǒعل Ǌدارة فيما وضعǗرفات اƮاية من تƺوقد تجلت ال  Ǌكتاب Ǒف Əمن مباد
ƃشتر النǖلǊورد في ǐر والذƮم ǉƃǙيوم و Ǒة "... : خعƮومن خا ǁسƽمن ن Ʃف الناƮنƊو Ÿف اƮنƊ

ǁومن ل ǁلǋƊ   دون ǊمƮخ Ÿكان ا Ÿلم عباد اƲ ومن ÜلمƲت ýعƽإن لم ت ǁنƎف Üǁمن رعيت ǎوǋ Ǌفي
وÜƔ وليƊ ƩدعǏ إلǏ تƺيير نعمة عبادÜǉ ومن خاƮمǊ اƊ ŸدحƯ حجتǊ وكان Ÿ حربا حتǏ ينزع Ɗو يت

  .2..."اŸ وتعجيý نقمتǊ من إقامة علƲ ǏلمÜ فƎن اŸ سميƴ دعوة المضطǌدين وǋو للƲالمين بالمرƮاد

ومما سبق يتبين ƊنǊ رƹم حرƭ الرسوƮ ýلǏ اŸ عليǊ وسلم وخلƽائǊ علǏ رفƴ الƲلم عن       
نƲاما قضائيا مستقǚ قائما بذاتǊ و لم تدع الحاجة األفراد ورد الحقوق ألǋلǌا فƎن قضاƇ المƲالم لم يكن 

فǑ ذلǁ العǌد إلǏ إفراد قضاƇ متخƭƮ لنƲر المƲالم فكان يكǑƽ للناƩ فǑ ذلǁ الوقت للرجوع عن 
  .3الƲلم الموعƲة والكلمة الطيبة

Ɣ- ƚمرحلة القضاء المزدو  

ƊبǑ سƽيان إذ مƴ كƛرة  بدƊت ǋذǉ المرحلة مƴ بداية تƋسيƩ الدولة األموية علǏ يد معاوية بن    
الƽتوحات اǗسǚمية ǌƲر الƽساد وجاǋر بعƯ الوǙة بالƲلم فǌƲرت الحاجة إلǏ قاƯ يختƭ بنƲر 

  .4المƲالم لردع الوǙة الجائرين و مساƇلة العماý الƲالمين

1-  ǅد األموييǊقضاء المظالم في ع  

ǋو Ɗوý من ƊنشƋ ديوان المƲالم يجمƴ المƌرخون علƊ Ǐن الخليƽة األموǐ عبد المالǁ بن مروان     
Ǌسƽالم بنƲقضايا الم Ǒر فƲالن Ǐا وكان يتولǌفي ýƮƽيوما لل ƭƮالم 5وخƲالم Ƈقضا ǁبذل ƠبƮƋف Ü

ǐالعاد Ƈعن القضا ǚمستق.  
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وعندما تولǏ الخليƽة األموǐ العادý عمر بن عبد العزيز الحكم Ü فýƮ فǑ قضاƇ المƲالم   
ومين حتǏ من Ʋلم األسرة الحاكمة من بنƊ ǑميةÜ وكان حريƮا بنƽسǊ وبلƸ من عدالتƊ Ǌن ƊنƮف المƲل

علǏ سرعة البت فǑ المƲالم Ü وكان يعطǑ عمالǊ ووƃǙتǊ حرية فǋ Ǒذا الشƋن حتǙ Ǐ يضر تƋخير 
Ǌعن رعيت ýوƌالمس ýللحاكم العاد ǐيحتذ Ǚاƛسوة حسنة ومƊ وكان Ǒالǋاأل ƠالƮا بمǌ1البت في.  

  ييǅقضاء المظالم في عǊد العباس -2

واýƮ الخلƽاƇ العباسيون تطبيق قضاƇ المƲالم وتوǉǙ الكƛير منǌم Ü وكان المǌدƊ ǐوý خليƽة   
 Ǒوكان ف ÜالمƲلديوان الم Ǐقام مبنƊ ƚحيÜتماما كبيراǋا اǌتم بǌوي Ǌسƽالم بنƲر المƲلن Ʃيجل Ʃعبا

 Ɗالم يقرƲر المƲقرار تقليد نا ǉدǌ2عǁم بذلǌمǚعǗ المسجد Ǒف Ʃالنا Ǐعل .Ǌة  وتبعƽالخلي ǁذل Ǒف
ǐتدǌم المƛ مونƋارون الرشيد و المǋ و ǐادǌ3ال .  

    Ǒف ýƮƽر والƲبالن ƭƮمتخ Ǌوقائم بذات ýمستق Ǒام قضائƲالم كنƲام المƲر نǌƲ كذاǋو
  .المنازعات اǗدارية

  تشكيü ديواǅ المظالم ومكاǅ وموعد انعقاده  :ƛالƛا

لعادÜǐ فǌو يتكون بما يتناسƔ مƴ يختلف تشكيý مجلƩ المƲالم عن تشكيý مجلƩ القضاƇ ا  
 Ǌفل Üالدولة للقانون ýة وكبار رجاǙإخضاع الحكام والو Ǒساسا فƊ لةƛوالمتم Ǌعاتق Ǐمة الملقاة علǌالم

  . 4ويمنƴ الƲلمة من التƺالƔ الجاحدمن الرǋبة وعƲيم الǌيبة ما يكف الخƮوم عن 

العباسية من ناƲر المƲالم ويتكون ديوان المƲالم فǑ وضعǊ الذǐ استقر عليǊ فǑ الدولة 
ǊسƊيتر ǐالم الذƲالم Ƈقضا Ʃومجل.  

Ɗ-  ناظر المظالم  

   Ǒǌائف الحكم فƲم من واجبات وǚسǗا Ǒالم فƲية المǙوتعتبر و ÜالمƲر المƲن Ǐو من يتولǋ
Ưويƽت Ǐية عامة دون حاجة إلǙو ǐذ ýابتة لكƛ5 رƲلن Ǌسƽوسلم بن Ǌعلي Ÿا ǏلƮ Ǒالنب Ʃفقد جل Ü

ذلǁ فعý الخلƽاƇ الراشدين فƮ Ǒدر اǗسǚم ومن بعدǋم خلƽاƇ بنƊ Ǒمية وخلƽاƇ بنǑ عباÜƩ المƲالم ك
ƛم وبعدما توسعت رقعة الدولة اǗسǚمية بدƊت تǌƲر عملية اǗنابة والتƽويƯ فǑ مجاý ممارسة وǙية 
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تƽويÜ Ư فƮƋبƠ يملǁ نƲر المƲالم وزراƇ ال1المƲالم بسبƔ تعذر نƲر جميƴ المƲالم من قبý الحاكم
وƊمراƇ األقاليم وذلǁ دون حاجة إلǏ إجراƇات الندƔ والتƽويƯ والتقليدƊ Üما من لم تكن لǊ وǙية عامة 
فǑ الحكم واǗدارة اǗسǚمية لم يكن ليتƮدǎ لنƲر المƲالم إǙ بتقليد Ɗو تعيين Ɗو تƽويƯ خاƭ من 

Ưويƽو وزارة التƊ دǌية العǙ2وÜ الم نائبا عن الƲر المƲعبة ولما كان ناƮمة الǌالم ǉذǌالقيام ب Ǒة فƽخلي
ǊتƽيƲو ƇعباƊ ýمن تحم Ǌتمكن Ǒامة التǌات الƽƮمجموعة من ال Ǌن تتوافر فيƊ Ǌ3يستلزم لتعين.  

ومن الشروط الواجƔ توافرǋا فǑ ناƲر المƲالم ليتمكن من الýƮƽ فǑ المنازعات الƮعبة ما    
ý القدر نافذ األمرÜ عƲيم الǌيبةƲ Üاǋر يجƊ Ɣن يكون جلي": Ɗوردǉ الماوردǐ و Ɗبو يعلǏ  بقولǌما

 Ǐإل Ɯفيحتا Ý بت القضاةƛ سطوة الحماة و Ǐإل ǉرƲن Ǒف Ɯيحتا Ǌألن Üير الورعƛك Üƴالطم ýقلي Üةƽالع
Ü وǋذǉ الƽƮات ترجƴ إلǏ 4"الجمƴ بين ƽƮتǑ الƽريقين وƊن  يكون بجǚلة القدر نافذ األمر فǑ الجǌتين

  ƽƮ:5ات الواجƔ توافرǋا فǑ ناƲر المƲالم فƎنǊ يشترط فيǊ كذلǁباǗضافة إلǋ Ǐذǉ الÜ النƩƽ والدين

ألن الƺرƯ من قضاƇ المƲالم الحƽاƲ علǏ تطبيق Ɗحكام الشرع بƎتباع Ɗوامرǉ واجتناƔ : اǕسǘم -  1
  .نواǋيǊ وإعǚن شعائر اǗسǚم

  .ألن العبد ليƩ من ýǋƊ الوǙيات وǙ كامý الشǌادات: الحرية - 2

3 - Ƶب :البلوƮماألن الǋيرƹ Ǐيليان عل ǙƊ ǏولƋما فǌسƽنƊ Ǐيليان عل Ǚ والمجنون Ǒ.  

وǑǋ معتبرة فǑ كý وǙيةÜ ألن الƽاسق متǌم فǑ دينǊ فǌو ƹير مƋمون  6بشروطǌا الجامعة :العدالة -4
ǉيرƹ Ǐن علŇمƌي ǚف Ǌسƽن Ǐمون علƋم. 

5- üوالتمييز الضر :العق ǁدراǗا Ǌقدانƽل ǉو المعتوƊ ية المجنونǙو ƠƮت Ǚ Ǌوريين للتكليف ألن
Ǒالشرع. 

المƌدǐ إلǏ اǙجتǌاد فǑ النوازý واألحكام وعلمǊ بǌا يشتمý علǏ علم  :العلم باألحكام الشرعية -6
 .  ƮƊولǌا واǙرتياƯ بƽروعǌا

 .من ǐƊ نقƭ يحوý دون إمكانية مباشرة مǌامǊ :سǘمة الحواس واألعضاء -7

 . اد العدوالمƌدية إلǏ حماية الدولة وجǌ :الشجاعة والنجدة -8
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Ɣ- المظالم ǅأعضاء ديوا  

وƲيƽة ديوان المƲالم Ǒǋ مزيƝ من القضاƇ واǗدارة والتنƽيذ فƎن تشكيلتǊ تعكǋ Ʃذǉ المǌام 
األشخاǙ ƭ ينعقد المجلƩ  والǚƮحيات وǋو يتكون إلǏ جانƔ ناƲر المƲالم من خمسة ƮƊناف من

                                                               :                 1إǙ بخƮورǋم وǋم
- ǅالحماة واألعوا )Ʃوالحرا Ɣالحجا :( ƴوم وإحضار من يمتنƮالخ Ǐالمناداة عل Ǒم فǌتƽيƲو ýƛتتم

من الخƮوم علǏ الحضور للمجلƩ كما يقومون بحƲƽ النƲام داخý قاعة اǙجتماع ويشترط فيǌم القوة 
  .ƇǐحتǏ يتمكنون من جذƔ القوǐ وتقويم الجر

 .ويكون وجودǋم ضرورǐ لتقديم الحý القضائǑ فǑ الخƮومة: القضاة والحكام -

 . يرجƴ إليǌم والǑ المƲالم فيما شكý عليǊ من مسائý شرعية: الƻقǊاء -

- ƒما يجر: الكتا ýم تدوين كǌمتǌومǎ الجلسات Ǒف . 

  Ǚ تنافǑ ليشǌدوا علǏ ما ƮƊدرǉ قاضǑ المƲالم من Ɗحكام والتƋكد علƊ Ǐنǌا: الشǊود -

 . الحق والعدý واƛبات ما يعرفونǊ من الخƮوم 

  المظالم ديواǅمكاǅ وموعد انعقاد  -جـ

كان الخلƽاƇ الراشين وخلƽاƇ بنƊ Ǒمية ينƲرون المƲالم فǐƊ Ǒ وقت وكذلǁ كان الحاý بالنسبة   
د كان وكذلǁ كان الǌادÜǐ وق لبعƯ الخلƽاƇ العباسيينÜ فقد كان المǌدǐ يجلƩ لمƲالم فǑ كý وقت

  .2المƋمون يحدد بعƯ األيام للنƲر فǑ المƲالم مسبقا

واألƊ ýƮنǊ إذا كان ينƲر فǑ المƲالم من انتدƔ لǌا فƎنǊ كان يجعý لنƲرǉ يوما معروفا  
يقƮدǉ المتƲلمون ليتƽرƷ فǑ األيام األخرǎ لمǌامǊ السياسية واǗداريةƊ Üما إذا كان الوالǑ مختƮا 

  . ǌ3مة فǋ Ǒƽذǉ الحالة ينعقد مجلƩ المƲالم فǑ جميƴ األيامبنƲر المƲالم متƽرƹا لǌذǉ الم

  المظالم  ياختصاصاƖ قاض: رابعا

المƲالم الحارƩ واألمين علǏ سيادة القانون فǑ الدولة وǋو المسƌوý األوý عن  Ǒيعتبر قاض  
ƃالش Ǒǋوامر ونواƋن اختالتزام الحكام والمحكومين بƎف ǁلذل ÜاǌنواعƊ الم بكافةƲالم Ňات رع وردƮاƮ
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قضاƇ المƲالم من الناحية النƲرية شاملة لكافة Ɗنواع المƲالمÜ إƊ Ǚن اختƮاƮاتǊ من الناحية العملية 
تقتƮر علǏ نƲر المƲالم والمنازعات المتعلقة بƋعماý موǑƽƲ وعماý الدولة من ƮƊحاƔ السلطة 

  . 1والنƽوذ التǑ يعجز القاضǑ العادǐ عن نƲرǋا

Ü جوانƔ ف عن المحكمة اǗدارية بمǌƽومǌا الحديƚ من عدةفمجلƊ Ʃو ديوان المƲالم يختل
Ɣدارية فحسǗر المنازعات اƲبن ƭالم لم يكن يختƲالم Ǒة  فقاضǙالو ǐلتعد ǉرƲن Ɣجان Ǐو إلǌف

وجور العماý فيما يجبون من Ɗمواý والشكاوǐ من كتاƔ  علǏ الرعية وƊخذǋم بالعسف فǑ السيرة
ن يختƊ ƭيضا برد الماý المƮƺوƔ كا Ɗو تƋخرǋا عنǌمÜ الدواوين والمسترزقة من نقƊ ƭرزاقǌم

ما استحوذ عليƹ Ǌيرǋم من ذوǐ  يشمý ما استحوذ عليǊ وǙة الجور وǑǋ الخƮوم السلطانية Ɗوو
  .األيدǐ العاملة

 ýعماƊ من Ǌالم فيما يقوم بƲالم Ǒذا  وقاضǋ مادام ǐالعاد Ǒتماما عن القاض ǚلم يكن مستق
لƩ المƲالم وǙ عن جǌة اǗدارة إذ يدخý فǑ تشكيلǊ الحماة واألعوان األخير يدخý فǑ تكوين مج

كان قاضǑ المƲالم يتدخý فƊ Ǒعماý اǗدارة ف Üعقد المجلƩ بحضور الخليƽة Ɗو من ينيبǊ فǑ ذلǁنوي
 2Üالعاملة خǚفا لمبدƊ استقýǚ اǗدارة اتجاǉ القاضǑ إذ يحق لǊ عزý الوǙة و استبدالǌم Ɗن لم ينƽƮوا

اختƮاǊƮ لم يكن يتوقف فǑ الكƛير من األحيان علǏ إقامة الدعوǎ بý كان فǑ وسعƊ Ǌن يبحƚ  كما Ɗن
  .تعدǐ الوǙة علǏ الرعية ورد الƮƺوƔ السلطانيةلبنƽسǊ عن المخالƽة كما ǋو الحاý بالنسبة 

  :ولقاضǑ المƲالم اختƮاƮات قضائية وƊخرƹ ǎير قضائية 

  اǗختصاصاƖ القضائية لناظر المظالم -أ

لقد Ɗرجƴ الماوردǐ اǙختƮاƮات القضائية لقاضǑ المƲالم إلǏ عشرة اختƮاƮات بعضǌا   
يƛيرǋا ويضطلƴ بǌا ديوان المƲالم من تلقاƇ نƽسǊ وبƺير حاجة إلǏ تƲلم يقدم إليÜǊ وبعضǌا Ǚ يتم 

  .3النƲر فيǌا إǙ بناƇ علǏ تƲلم من ƮاحƔ الشƋن

  : وتتمýƛ فǑمظالم مǅ تلقاء نƻسǈ اǗختصاصاƖ القضائية التي يقوم بǊا قاضي ال -1

النƲر فǑ تعدǐ الوǙة وموǑƽƲ الدولة علǏ الرعية ومنƴ انحرافǌم بالسلطة وذلǁ بƎلƺاƇ القرارات  -
Ü كما قد يقوم بعزý ولǑ األمر الذƮ ǐدر منǊ التƮرف ƹير عة اǗسǚميةالمخالƽة ألحكام الشري
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 ƇاƺلǗا Ƈالم قضاƲر المƲنا Ʃيمار ǁوبذل Üالمشروع Ƈام القضاƲن Ǒالمعروفين ف ƔديƋالت Ƈوقضا
ƚالحدي ǐدارǗ1ا. 

-  Ǌفي ƴا فيرجǌو المطالبين بƊ اǌدافعي Ǐعل ýمواƊو Ɣمن ضرائ ǊلونƮفيما يح ýجور العما Ǒر فƲالن
إلǏ القوانين العادلة ويلزم الناƩ باحترامǌاÜألن Ɗخذ الماý الذǐ لم يوجبǊ الشرع علǏ الرعية يعتبر من 

Ʋنواع الƊ شدƊن رفعت  2لمƎف ǉر فيما استزادوƲا فينǌب ýخذ العماƋن يƊ المƲر المƲكان لنا ǁلذل Ü
 Ƈذا القضاǋ Ǌويشب ÜاǌحابƮا ألǌرجاعƎم بǋمرƊ مǌسƽا ألنǋخذوƊ ا وإنǋمر بردƊ ýبيت الما Ǐإل ýاألموا

ýالكام Ƈإطار القضا Ǒف ýتدخ ǐالمنازعات الضريبية والذ. 

وين ألنǌم ƊمناƇ المسلمينÜ فيتƽحƭ مستنداتǌم للتحقق من سǚمة النƲر والýƮƽ فǑ تعدǐ كتاƔ الدوا -
ƚر الحديƮالع Ǒف ƔديƋالت Ƈقضا Ƈذا القضاǋ Ǌويشب Üمǌدر منƮتزوير ي ýك Ǐم علǌم ويحاسبǌعمالƊ. 

رد األمواý التǑ اƹتƮبǌا الوǙة والحكام علǏ خǚف Ɗحكام الشرع سواƇ ضموǋا للدولة Ɗو استولوا  -
ضمن ǋذا القضاƇ إلƺاƇ قرار اǙستيƹ Ƈǚير المشروع ورد الماý إلƮ ǏاحبǊ عليǌا ألنƽسǌمÜ ويت

ƇǚستيǙا Ɣلم بسبƲحقة بالمتǚعن األضرار ال Ưالتعوي Ǐضافة إلǗ3با . 

مراجعة األوقاف الخيرية للتƋكد من Ʈرف ريعǌا فǑ المجاý الذǐ حددǉ واقƽيǌا وطبقا  -
محƽوƲ بǌا الحجƊ Ɲو إلǏ الكتƔ القديمة التǑ يƺلƔ لشروطǌمÜولƊ Ǌن يرجƴ فǑ ذلǁ إلǏ الدواوين ال

  .علǏ الƲن Ʈحتǌا

 Ǒالدولة كالمساجد والت ƭتخ Ǒبين األوقاف العامة الت ƭاƮختǙذا اǌويتعين التمييز بالنسبة ل
 Ǐعل Ƈبنا Ǚا إǌل Ưيتعر Ǚ Ǒة التƮواألوقاف الخا ÜلمƲمت Ǐالم دون حاجة إلƲر المƲا ناǌفي ýƮƽي

Ƌالش ǐلم من ذوƲنت. 

2 - ǅƉذو الش ƒطل Ǎا قاضي المظالم بناء علǊالقضائية التي يقوم ب ƖختصاصاǗا  

يقوم قاضǑ المƲالم بعدة اختƮاƮات قضائية بناƇ علǏ شكوƊ ǎو تƲلم يقدمǌا ƮƊحاƔ الشƋن 
Ǒفيما يل ýƛتتم:  

تƮاƮا النƲر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين من ذوǐ النƽوذ وǋو فǋ Ǒذǉ الحالة يباشر اخ -
 ǐالعاد Ǒلية للقاضƮات األƮاƮختǙوذ ومن اƽالن ǐكان النزاع بين ذو Ǐالم متƲالم Ƈالقوة ألن قضا
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ƽة ƮاحƔ الوǙية العامة فǑ الدولة Ɗو من ينيبǋ Ǌو ƊعلǏ مرتبة من القضاƇ العادǐ يالذǐ يتوǉǙ الخل
ويشبǋ Ǌذا القضا1Ü  ƇمتنازعينولǊ من المكانة والسطوة ما يمكنǊ من الحكم بين ذوǐ القوة والجاǉ من ال

 .2الوزارات مƴ بعضǌا البعƯلتǑ تقƴ بين اǗدارات العمومية والمنازعات ا

رد الƮƺوǐƊ Ɣ األمواý التǑ تƺلƔƃ و استحوذ عليǌا ذوǐ األيدǐ القوية من األفراد وتƮرفوا فيǌا  -
ن تلقاƇ نƽسǊ ودون تƮرف المǁǚ بالقوة والƺلبةÜ وناƲر المƲالم يحكم برد الƮƺوƔ إلǏ ذويǌا م

 . 3حاجة إلǏ متƲلم فƎن لم يعلم بǌا فƎن نƲرǉ فيǌا متوقف علǏ تƲلم ƮƊحابǌا

-  ƭاƮذا النوع من المنازعات من اختǋ ýلية وقد جعǋالمنازعات المتعلقة باألوقاف األ Ǒر فƲالن
 .ناƲر المƲالم نƲرا لضعف المستحقين Ɗمام سطوة نƲار الوقف

عماý الدولة Ɗو الموƽƲين الذين كان يطلق عليǌم تسمية المسترزقة من  النƲر والýƮƽ فǑ تƲلمات -
نقƊ ƭو تƋخر فƊ Ǒجورǋم وƊرزاقǌمÜ ويدخǋ ýذا القضاƇ فǑ العƮر الحديƚ ضمن المنازعات 

 .  الوƲيƽية

النƲر فǑ مدǎ مشروعية األعماý القضائيةÜ فƎذا رفعت إليǊ قضية سبق وƊن فýƮ فيǌا بحكم وتبين  -
 .4لم Ɗن الحكم مخالف لمبادƏ الشرع نقƯ الحكملناƲر المƲا

Ɣ- ير القضائية لناظر المظالمƷ ƖختصاصاǗ5ا  

  Ǒساسا فيما يلƊ ýƛير قضائية تتمƹ اتƮاƮالم عدة اختƲالم Ǒيباشر قاض:  

-  Ǌسƽبن ƠالƮالم ǉذǋ ƇداƊ المƲالم Ǒقاض Ǐالعامة فيتول ƠالƮمن الم Ǌفيما يعجز عن Ɣمساعدة المحتس
علǏ عدم الجǌر بالمنكر Ɗو مجانبة المعروف علنا مستخدما فǑ ذلǁ سلطاتǊ الوǙئية لحمý المخالف 

 .والتنƽيذية

-  Ÿا ألن حقوق اǌبشروط ýǚو إخƊ اǌير فيƮمن تق Ɲواألعياد والح ƴرة كالجمǋاƲمراعاة العبادات ال
  .ǎوفروضƊ Ǌحق Ɗن تƌد ƊǏولƊ Ǐن تستوف
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ذǋا بسبƔ قوة Ɗو مكانة Ɗو جاǉ المحكوم عليǌم الذين يمتنعون تنƽيذ األحكام التǑ يعجز القضاة عن تنƽي -
المƲالم فǋ Ǒذǉ الحالة ليƩ دورا قضائيا إنما تنƽيذيا إذ يقوم بتنƽيذ الحكم  Ǒعن تنƽيذǋا ودور قاض

 . السابق Ʈدورǉ من القاضǑ العادǐ بموجƔ سلطتǊ الوǙئية والتنƽيذية

علǏ النزاع المطروƟ عليǊ فلǊ سلطة إبطاý القرارات ويتضƊ Ơن لقاضǑ المƲالم الوǙية الكاملة    
 Ǒعن األضرار المادية واألدبية الت Ưير المشروعة والحكم بالتعويƹ داريةǗيئات اǌادرة عن الƮال
تƮيƔ األفراد نتيجة تلǁ التƮرفات ƹير المشروعةÜ كما لƊ Ǌن يƮدر Ɗوامر لكý من اǗدارة واألفراد 

ýمتناع من عمǙو اƊ ƇǑش ýبعم  Ǐديبية علƋالعقوبات الت ƴإذ يوق ƔديƋسلطة الت Ʃكما يمار ÜƇǑش
  .  الموƽƲين الذين يخرجون عن حدود مǌامǌم وعن واجباتǌم الوƲيƽية

  أساس قضاء المظالم : خامسا

Ü فقاضǑ 1يوجد األساƩ الشرعǑ لقضاƇ المƲالم فǑ كتاƔ اŸ وسنة الرسوý عليǊ الǚƮة والسǚم   
فالƲلم من األمور التǑ حرمǌا اŸ سبحانǊ  مƲالم عن الناƩ ورفƴ الƲلم عنǌمÜالمƲالم يقوم برد ال

ǉوفساد ǑنسانǗا ƴالمجتم ǁǚǋ Ǐإل ǐدƌاسد تƽا من مǌا لما فيǌم عنǋاǌون ǉعباد Ǐعل Ǐ2وتعال ýفيقو Ü
Ǌياتƈ حكم Ǒف Ǐوتعال Ǌسبحان Ÿو 3"وتلك القرى أهلكناهم لّما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا: " اÜ  ýيقو

Ċýأال الّذين امنوا و عملوا الّصالحات و ذكروا اهللا كثيرا و انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم  " :عز و ج
 لّلّذين فويلفاختلف األحزاب من بينهم : "Ü ويقوý سبحانǊ وتعال4Ǐ"الّذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون

ى الّذين يظلمون الّناس بغير الحق أولئك إنما الّسبيل عل: " Û ويقوü تعال5Ǎ"أليـم يـوم عذاب من ظلموا
وقد نǏƽ اŸ سبحانǊ وتعالǏ الƲلم عن نƽسǊ وƊمر الناǙƊ Ʃ يƲلموا فقاý جý شƋنǊ  6"لهم عذاب أليم  

  .7"من عمل صالحا فلنفسـه ومن أساء فعليـها وما ربك بظالم للعبـيد:"

يا : "قدسǑ عن اŸ تبارǁ وتعالǏرسوý اƮ ŸلŸ Ǐ عليǊ وسلم فǋ Ǒذا الشƋن فǑ الحديƚ ال قاýو
 قاý الرسوý عليǊ الǚƮةو "عبادي Ƌني حرمƖ الظلم علǍ نƻسي وجعلتǈ بينكم محرما فǘ تظلموا

                                                            8"القيامة يومظلماƖ  اتقوا الظلم فǅƌ الظلم":والسǚم
فǑ وجوƔ إقامة العدý بين الناƩ برفƴ الƲلم عن المƲلومين ورد الحقوق  ƋساƩ قضاƇ المƲالم يتمýƛف

  .إلƮƊ Ǐحابǌا وفقا ألحكام الشريعة اǗسǚمية
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  تمييز قضاء المظالم عǅ القضاء العادي في الشريعة اǕسǘمية: سادسا

يعد قضاƇ المƲالم Ɗوسƴ سطوة وقوة من حيƚ طبيعتǊ من القضاƇ العادǐ ألن الƺرƯ منǋ Ǌو   
Ǚدر اƮ كلما ǁوذل Ƈاƽو خلƊ ةǙو وƊ كانوا قضاة Ƈيات سواǙالو ƔحاƮƊ لمات األفراد منƲ Ǐستماع إل

 ǐالعاد Ƈالم والقضاƲالم Ƈف بين قضاǚختǙا ǊوجƊ ýƛوتتم Üالحقوق Ǐعل Ƈرف يتضمن اعتداƮم تǌمن
Ǒاألحكام السلطانية فيما يل Ǌكتاب Ǒف ǐالماورد ǉوردƊ 1وفقا لما :Ǒالم فƲر المƲيبة وقوة  لناǌال ýفض

 ýك Ǒر فƲية عامة ينǙو Ǌفل ǐالعاد Ǒمن القاض Ǚمجا ƴوسƊ ǊاتƮاƮفاخت ǐالعاد Ƈللقضا Ʃاليد ما لي
ما يعرƯ عليǊ وإن كان مما يدخý ضمن اختƮاƭ القاضǑ العادÜǐ كما ƊنǊ ينƲر فǑ األحكام 

ǌا ألحكام الشرعÜ كما لǊ الƮادرة عن القاضǑ العادǐ ولƊ Ǌن يلƺيǌا فǑ حالة ما تبين لǊ عدم مطابقت
 .سلطة تنƽيذ األحكام الƮادرة عن القاضǑ العادǐ وǋو بذلǁ يعد قاضǑ منƽذ

 ýƮالتو ǐالعاد Ǒيمكن للقاض Ǚ مستورين ƭشخاƊ ادةǌلش ƴن يستمƊ المƲالم Ǒويمكن لوال
دعاƇ إليǌم ولƊ Ǌن يكƛر من عدد الشǌود وإعادة استحǚفǌمÜ ويجوز لƊ Ǌن يبدƊ من تلقاƇ نƽسǊ باست

الشǌود لسماع Ɗقوالǌم فيما يتعلق بنزاع الخƮومÜ وǑǋ من المسائý التǙ Ǒ يمكن للقاضǑ العادǐ القيام 
  . بǌا إذ ǋو ملزم بسماع المدعǑ قبý الشǌود

ويملǁ قاضǑ المƲالم سلطة تقديرية واسعة فǑ عقد الƮلƠ بين المتخاƮمين وǑǋ من السلطات 
فƹ Ǒير ǋذǉ "ويƽيد الماوردƊ ǐنǊ . طلƔ من الخƮمين ورضاǋماالتǙ Ǒ يملكǌا القاضǑ العادǐ إǙ ب

ǐالعاد Ǒالقاض ƴم ýبقية األمور والمسائ Ǒف ǎالم يتساوƲالم Ǒن قاضƎروق فƽفات والǚختǙ2"ا   .  

 ǊنƊ ǊاتƮاƮالم وطبيعة اختƲالم Ƈام قضاƲداف وجود نǋƊ ƭوفح ýتحلي ýǚمن خ Ơيتض
 Ǒف ǐدارǗا Ƈام القضاƲمن ن Ǌالشب Ɣقري Ʃمجل Ƈلقضا Ǒالتاريخ ýƮاأل ýƛيم ǊنƊو ƚر الحديƮالع

  .الدولة والمحاكم اǗدارية حيƚ سبق مجلƩ الدولة الƽرنسǑ بحوالǑ عشرة قرون

  ǐالعاد Ƈالقضا Ɣجان Ǐإل ǐدارǗا Ƈام القضاƲتقرير ن Ǒف ýضƽمية الǚسǗفقد كان للدولة ا
قاضǑ متخƭƮ وذلǁ منذ عǌد الرسوý  وفرƯ رقابة قضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة العمومية يمارسǌا

الكريم ƮلǏ اŸ عليǊ وسلمÜ بينما لم يعرف العالم الحديƚ نƲام القضاƇ اǗدارǐ كجǌة قضائية 
  .  متخƮƮة إǙ ابتداƇ من النƮف الƛانǑ من القرن التاسƴ عشر للميǚد
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Ǒانƛرع الƽال  

  تطبيق نظام قضاء المظالم في الجزائر

المƲالم وطبقتǊ منذ Ɗن اعتنق ǋƊاليǌا اǗسǚم وحتǏ تاريƣ اǙحتýǚ لقد عرفت الجزائر نƲام   
الƽرنسǑ لǌاÜ فقد Ɗقام حكام الجزائر النƲام القضائǑ الذǐ ورƛوǉ عن الرسوƮ ýلǏ اŸ عليǊ وسلم 

Ǐا األولǋودǌدر عƮ Ǒمية فǚسǗالدولة ا ƇمراƊو Ƈاƽالراشدين وسائر خل Ƈاƽوالخل . ǎدƮكذا تǌف
 Ǒبن ƇمراƊ Ʃر وجلƲزيان لن Ǒوبن Üمرين Ǒطين الموحدين والمرابطين وبنǚوس Üاطميينƽوال Ɣلƹاأل

المƲالم كسائر الملوǁ والخلƽاƇ والوǙة فǑ اǗسǚم وكلǌم اتƽقوا علƊ Ǐن وƲيƽة نƲر المƲالم Ǒǋ من 
ƫية قيادة الجيǙمارة بعد وǗائف الحكم واƲ1واجبات وو .  

يتƺير نƲام القضاƇ اǗسǚمǑ تƺييرا جوǋريا إƊ Ǚن قواعد  وخýǚ الوجود العƛمانǑ بالجزائر لم    
التنƲيم القضائǑ فǑ عǌد األتراƊ ǁخذت شكǚ جديدا متوافقا مƴ النƲام اǗدارǐ الذǐ اعتمدوǉ و قسموا 
البǚد بمقتضاǉ إلƊ Ǐربعة Ɗقاليم Ǒǋ الجزائرÜ قسنطينةÜ وǋران والتيطرÜǐ وقسموا كý إقليم إلǏ عدد 

رئيƩ الدولة علǏ رƩƊ إقليم الجزائر الذǐ سمǑ بدار السلطانÜ ووضعوا " اǐدŇال"Ơ من العروƫ فƮƋب
"ǐالبا "Ňللد ǚƛة الباقية ممƛǚƛإقليم من األقاليم ال ýك Ǐعل ǐوا ýمجموعة من القبائ Ǐوضعوا القائد عل

Ǌامǌالقيام بم Ǒف ǐلمساعدة البا ƫعر ýك Ǐعل ƣوالشي Üƫوالعرو.  

 Ʋƽذا التقسيم احتǌوفقا ل Ňرون الدƲم كانوا ينǌنƊ Ǚإ ÜالمƲر المƲية نǙات بوƹǓايات والبايات وا
  .2فيǌا حسǋƊ Ɣوائǌم

بين مبادƏ وƊحكام الشرعية  افقد ǌƲر فǑ الجزائر فƈ Ǒخر عǌد األتراǁ تناقضا كبير  
تقديم  اǗسǚمية والتطبيق الواقعǑ لǌذǉ المبادƏ واألحكام و كان الجزائريون فǑ تلǁ الƽترة يمتنعون عن

تƲلماتǌم للسلطات التركية ضد الموƽƲين المعتدين علǏ حقوقǌم وحرياتǌمÜ حيƚ كان من الƮعƊ Ɣن 
 Ɵانتشار وسيطرة الرو Ɣوبسب Üوالمحاباة Ʃانتشار الدسائ Ɣالحكام بسب Ǐم إلǌلماتƲت ƭاألشخا Ǌيوج

فƊ Ǒواخر العǌد  اǙنكشارية العسكرية والتعƔƮ من قبý الحكام الذين ƮƊبحت سلطاتǌم مطلقة خاƮة
  .  3التركǑ بالجزائر
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Ɗما األمير عبد القادر فقد سار فǑ سياستǊ الشعبية علƊ ǏساƩ تحقيق العدý والديمقراطية 
للشعƔ وفقا لمطامحǊ وقد قام بƎقƮاƇ كافة العماý والموƽƲين الذǐ كانوا فǑ عǌد الدولة الجزائرية 

  .الذين اشتǌروا بالحزم والعزم وحسن السياسةالتركية واختار لحكم البǚد ذوǐ العƽة والنزاǋة و

 ÜفةŇورة مشرƮالجزائر ب Ǒالم فƲالم Ƈام قضاƲر تطبيق نǋد األمير عبد القادر ازدǌع Ǒƽف
حيƚ كان األمير عبد القادر يجلƩ شخƮيا بديوان المƲالم وينƲر ويýƮƽ فǑ الشكاوǐ التǑ كانت 

وحريات المواطنين من Ɗجý ضمان تحقيق ترفƴ ضد الموƽƲين الذين قاموا باǙعتداƇ علǏ حقوق 
ومن شدة حرǊƮ علǏ إقرار العدý والمساواة  Ɗحكام ومبادƏ الشريعة اǗسǚميةÜالعدالة وتطبيق 

وحماية حقوق وحريات األفراد من مƲاǋر ومخاطر اعتداƇات وƲلم الوǙة وكبار الموƽƲين وإنƮاف 
كý مƲلوم من طرف " :ينادǐ فǑ األسواق بƋنن يكلف من المحكوم من Ʋلم الحاكمÜ فƎنǊ كƛيرا ما كا

الحاكم عليƊ Ǌن يقدم شكواǉ إلǏ األمير الذýƈ ǐ علǏ نƽسǊ إنƮافǊ مǌما كان األمرÜ وإن Ʋلم Ɗحد ولم 
Ňيلومن ǚاألمير ف Ǐإل ǊلماتƲ ƴيرف Ǌسƽن Ǚ1"إ.  

وǑƽƲ وكان األمير عبد القادر ينƲر ويýƮƽ فǑ التƲلمات المرفوعة إليǊ من المواطنين ضد م 
 ǊتƽيƲيا كانت درجة وƊ فƲمو ǐƊ وليةƌلت من المسƽي Ǚا وǌنواعƊ الم بكافةƲالدولة وكان يرد الم
ومركزǉ اǙجتماعǑ والوƲيǑƽ فǑ الدولة واألحكام التǑ كان يƮدرǋا الديوان األميرǐ فǑ التƲلم تعتبر 

  .2نǌائية Ǚ يجوز الطعن فيǌا بǐƋ طريق من طرف الطعن

الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية ام المƲالم وعǌدت بعملية النƲر وئر نǋƲكذا فقد طبقت الجزا
Ňالد Əن عرفت وطبقت مبادƊ منذ ǁالم وذلƲديوان الم Ǒلة فƛة متمƮƮة قضائية متخǌلج ǑمǚسǗين ا

  .1830الحنيف وإلƹ Ǐاية اǙحتýǚ الƽرنسǑ لǌا عام 

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .20ص  ،"وثيقة"، 1971نظام اإلدارة والقضاء في عهد األمير عبد القادر، الجزائر، وزارة العدل، "أحمد مطاطلة، . د 1
 . وما بعدها 20أحمد مطاطلة، المرجع السابق، ص . د  2



 

Ǒانƛال Ɣالمطل  

Ǘداري في المرحلة اǕستعماريةالنظام القضائي ا  

إلǏ انتǌاƜ سياسة اǗدماÜƜ فاعتبرت الجزائر  1830عǌدت فرنسا منذ احتǚلǌا الجزائر عام       
نƲمǌا اǗدارية والقضائية إليǌا رƹم تعǌدǋا فرنسا وعملت علǏ تطبيق ونقý تشريعاتǌا و قطعة من

  .1باحترام قوانين البǚد وخاƮة مبادƏ الشريعة اǗسǚمية

كانت سارية لتشريعات الƽرنسية فǑ الجزائر يǌدف إلǏ إلƺاƇ القوانين التǑ وكان تطبيق ا     
ýǚحتǙا ýقب ýعوƽيئات  المǌا بǌدارية والقضائية الجزائرية واستبدالǗسسات اƌالم Ǐعل Ƈوالقضا

تطبيق التنƲيم القضائǑ وقانون اǗجراƇات  بالƽعý تم و فرنسية لخدمة ƹƊراƯ السياسة اǙستعمارية
فƮƋبƠ تنƲيم القضاƇ خýǚ تلǁ المرحلة مشكǚ كما ǋو عليǊ الحاý فǑ  2الƽرنسيين بالجزائرالمدنية 

ǐعاد Ƈوقضا ǐإدار Ƈفرنسا من قضا.  

    ƭما خاǋحدƊ امينƲستعمارية يتكون من نǙالمرحلة ا ýǚخ ǐالعاد Ǒيم القضائƲوكان التن
والذǐ كان خليطا من Ɗحكام  بالƽرنسيين وǋو امتداد للقضاƇ الƽرنسÜǑ وƈخر خاƭ بالجزائريين

Ǒرنسƽمية والتقاليد المحلية والقانون الǚسǗد 3الشريعة اǌالع ǁذل Ǒف ǐالعاد Ǒاز القضائǌفكان الج Ü
  :يتكون من المحاكم التالية

ƞباألمور الخاضعة للشريعة : محاكم الصل ƭة بالجزائريين تختƮمحاكم خا Ǒǋو
  .من قاƯ فرداǗسǚمية واألعراف المحلية تعقد جلساتǌا 

وǑǋ ذات طبيعة مزدوجة تعد بمƛابة محاكم استئنافية لǖحكام الƮادرة  :المحاكم اǗبتدائية   
  .عن محاكم الƮلƠ بالنسبة للجزائريين وǑǋ بمƛابة محاكم ابتدائية بالنسبة للƽرنسيين

طعن وƊ Ǒǋيضا ذات طبيعة مزدوجة فǑǌ تارة محكمة نقƯ بالنسبة لل :المحاكم اǗستئنافية  
فǑ األحكام الƮادرة عن المحاكم اǙبتدائية عندما تنƲر كمحكمة استئنافية ألحكام محاكم الƮلÜƠ وتارة 
Ɗخرǎ محكمة استئناف بالنسبة للطعون الموجǌة ضد األحكام الƮادرة عن المحاكم اǙبتدائية بالنسبة 

 .للƽرنسيين

                                                 
1Claude COLLOT, les institutions de l'Algérie durant la période coloniale 1830- 1962, Alger, office des 
publications universitaires, 1986, p 168.  

    . 92حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص . د
، 1843الساري المفعول ابتداء من فاتح جانفي  1842سبتمبر  26نظام القضائي الفرنسي بالجزائر بموجب األمر الصادر بتاريخ طبق  ال  2

 . 1843أفريل  16كما طبق قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي بموجب األمر الصادر بتاريخ 
 . 93حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص . د  3



 

محكمة النقƯ الƽرنسية بباريƩ والتǑ تبحƚ يوجد علǏ قمة المحاكم اǙبتدائية واǙستئنافية كان و     
  .1فǑ مدǎ موافقة الحكم للقانون

Ɗما بالنسبة للقضاƇ اǗدارǐ فƎن السلطات الƽرنسية بمجرد احتǚلǌا الجزائر واعتبارǋا امتدادا 
 Ǒا فǌب Ǚكان معمو Ǒدارية التǗيئات اǌيئات القضائية عن الǌال ýƮف Ɗطبقت فكرة مبد Ǒرنسƽقليم الǘل

فعرف القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر خýǚ ذلǁ العǌد نƩƽ التطورات والتحوǙت الت2Ü  Ǒسا ƈنذاǁفرن
عرفǌا نƲام القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا مƴ تسجيƊ ýن القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر كان يسعƊ Ǐساسا 

  . لخدمة وحماية اǗدارة الƽرنسية علǏ حساƔ حقوق وحريات الرعايا الجزائريين

بمرحلتين متميزتين بدƊت  الوجود اǙستعمارǐضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر خýǚ ولقد مر الق
Ɗما المرحلة  3ÜاألولǏ مƴ بداية اǙحتýǚ الƽرنسǑ للجزائر وعرفت ǋذǉ المرحلة نƲام اǗدارية القاضية

  . الƛانية فقد بدƊت مƴ تطبيق القوانين الƽرنسية المتعلقة بالقضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر

ƮƊ ولمعرفةǌمر ب Ǒبد من دراسة المرحلتين التǙ ǐالدولة الجزائر Ʃمجل ýم Ƈا القضا
 Ǒستعمارية فǙترة اƽال ýǚالجزائر خ Ǒف ǐدارǗرعين الاƽالتاليين:  

  نƲام اǗدارة القاضية  :األوý الƽرع

  مرحلة تطبيق نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائر  :الƛانǑ الƽرع

ýرع األوƽال  

  يةمرحلة اǕدارة القاض

اتسمت المرحلة األولǏ من اǙحتýǚ الƽرنسǑ للجزائر بالƺموƯ وعدم اǙستقرارÜ كما اتسمت   
بالطابƴ اǙستƛنائǑ والمƌقت لكý المƌسسات والǌيئات اǗدارية والقضائيةÜ فلم تنشƐ السلطات 

السبƔ فǑ اǙستعمارية جǌات قضائية للýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية بý عǌدت بǌا إلǏ اǗدارة نƽسǌا و
ذلƊ ǁن اǙحتýǚ فǑ تلǁ الƽترة لم ينتشر فǑ كý القطر الجزائرǐ وكان يƮعƔ عليǊ إنشاƇ مƌسسات 

                                                 
  . 94بسيوني، المرجع السابق، ص حسن السيد . د 1

Salah Bey Mohamed chérif, la justice en Algérie, 1er Fascicule, ALGER, Ministère de l'information, dossier 
documentaire, décembre 1969- p.6. 
Claude COLLOT, op.cit, p.166 et s.     
2 Messan Bonaventure YAGLA, la justice administrative en Algérie, Thèse pour le doctorat, université d'Alger, 
Faculté de droit et de sciences économiques, 1972, p.12.   
3 Claude BONTEMS, Manuel des institutions Algérienne de la domination Turque à l'indépendance, Tome 1er, la 
domination Turque et le régime militaire 1518- 1870, Paris, Editions Cujas, 1976, p.424.    



 

كان علǏ كý شخƭ تضرر من تƮرف إدارƹ ǐير مشروع Ɗن يقدم شكواǉ إلǏ ف 1قضائية دائمة
ات Ɗنشئت بالجزائر لجان خاƮة للنƲر فǑ المنازع 1831وزارة الحربية بباريƩ وابتداƇ من عام 

لمادة الƛالƛة من األمر الملكǑ الƮادر ل طبقا 2اǗدارية كانت مشكلة Ɗساسا من القيادة العسكرية الƽرنسية
 Ǒ1831ديسمبر  10فÜ  المديريات Ʃالمنازعات ومجال Ʃدارة ومجلǗا Ʃمجل Ǒاللجان ف ǉذǋ لتƛتم

ائرية ابتداƇ من عام وقد Ɗجريت تعديǚت علǏ نƲام اǗدارة القاضية بƎنشاƇ مجالƩ األقاليم الجز
1848.  

المجالƩ المختلƽة التǑ كانت تسند لǌا عملية الرقابة علƊ Ǐعماý اǗدارة  التطرق إلǏسيتم و     
Ǒير المشروعة فيما يلƹ اǌرفاتƮالعمومية وت :  

ǙوƊ :دارةǕمجلس ا   Conseil d’administration   

عسكريين وكبار الموƽƲين المدنيين يعتبر مجلƩ اǗدارة ǋيئة سياسةÜ وكان يتشكý من ال     
Ƈالسوا Ǐرنسيين علƽعن 3ال Ʃذا المجلǋ ǎدƊ وقد Üإدارة الجزائر Ǒلمساعدة الحاكم العام ف ƐنشƊ وقد Ü

طريق مجموعة األحكام التƮƊ Ǒدرǋا إلǏ اǙعتقاد بوجود نƲام وحدة القضاƇ بالجزائرÜ إذ نƲرا 
ارة إضƽاƇ الطابƴ القضائǑ علǋ ǏيئتÜǊ فباǗضافة للطابƴ اǙستƛنائǑ لتلǁ المرحلة حاوý مجلƩ اǗد

واعتبر  Ǚ4ختƮاƮاتǊ اǗدارية كان ǋيئة استئنافية لكافة األحكام الƮادرة عن الجǌات القضائية العادية
  .      5نƽسǊ منƲم ومنسق للعمý القضائǑ فǑ الجزائر خýǚ تلǁ المرحلة التاريخية

Ǒ كý ما يƮدرǉ ما ƊحكامÜ فكان محكمة Ɗوý وƈخر درجة و كان لǌذا المجلƩ السيادة المطلقة ف   
 ýقبو Ưكان يرف ǐالدولة الذ Ʃمام مجلƊ اǌير قابلة للطعن فيƹ ǊحكامƊ ÜداريةǗبالنسبة للمنازعات ا

ǊƮاƮدارة لعدم اختǗا Ʃة ضد قرارات مجلǌالموج Ưو النقƊ ستئنافǙ6الطعون با . Ʃكد مجلƊ وقد
Ʃسيادة مجل Ǐعل Ǒرنسƽالدولة ال  Ǒقضية كاب Ǒدارة فǗاCapée  عندما قرر عدم  1834عام

                                                 
1Alexis Tocqueville, «Deuxième lettre sur l'Algérie" document produit en version 
numérique.http://classiques.uquav.ca/classiques/Dc-Tocqueville-alexis/de-la-clonie-algerie/lettre-sur-
algerie/lettre-sur-algerie.html.      
2 René Etienne MOMY, Etude comparée des conseils de préfecture en France et en Algérie, thèse de doctorat, 
université d'Alger, Faculté de droit, 1932, p.20.     

بموجب المادتين الثانية  1834ولم يتم تنظيم هذا المجلس إال ستة  1831ديسمبر  1أنشئ مجلس اإلدارة بموجب األمر الملكي المؤرخ في   3
نفس السنة وكان يتشكل مجلس اإلدارة من، ثالثة أعضاء عسكريين وثالثة أعضاء جويلية من  22والثالثة من األمر  الملكي الصادر بتاريخ 

  : أشار إلى هذا األمر. ابط العام للقوات، قائد البحرية ومعتمد عسكريمعتمد مدني، النائب العام، مدير المالية، الض: مدنيين وهم على التوالي
MB. YAGLA, op.cit, p.12.   
4 Claude BONTEMS, op.cit, p. 425.  

  . 162عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د  5
 . 46، ص 2001القضاء اإلداري، تنظيم واختصاص، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ، خلوفي رشيد. د

6 Claude BONTEMS, op.cit, p 426.  



 

 Ǒف ýƮƽر والƲسلطة الن Ǌل Ơيمن Ǒقانون ƭلعدم وجود ن Ǌعلي Ưر الطعن المعروƲبن ǊƮاƮاخت
  . 1الطعون الموجǌة ضد قرارات مجلƩ اǗدارة بالجزائر

ƮاحƔ إن ǋذǉ الوضعية المتمƛلة فǑ جعý مجلƩ اǗدارة فǑ الجزائر Ɗعلǋ Ǐيئة قضائية   
اǙختƮاƭ العام بالنƲر والýƮƽ فǑ كافة المنازعات المدنية واǗدارية بالرƹم من كونǋ Ǌيئة إدارية 
عسكرية بحتة كان مرƹوƔ فيǌا من قبý السلطات الƽرنسية وذلǁ بƺرƯ تقوية وتعزيز مركز اǗدارة 

  . 2نƽوذǋا فǑ مواجǌة األفراد وخدمة السياسية اǙستعمارية ƈنذاǁو الƽرنسية

بقǑ النƲام القضائǑ فǑ الجزائر علǋ Ǐذǉ الوضعية واحتƲƽ مجلƩ اǗدارة بمركزǉ كǌيئة و
 Ǒف Ƣرƌالم Ǒدور األمر الملكƮ Ǐة القضائية حتƽيƲمة للوƲ18343جويلية  22من  Ǌبموجب ǐالذ

 Ǒمساعدة الحاكم العام ف Ǒف Ǌمتǌم ýƛيئة استشارية تتمǋ ƠبƮƋف ÜدارةǗا Ʃمجل Ǐت علǚجريت تعديƊ
واǙقتراحاتÜ كما منحت لǌذا المجلǚƮ Ʃحيات  ن طريق تقديم المشورة والرǐƊة الجزائر عإدار

مǌمة النƲر والýƮƽ فǑ المنازعات  Ɗ1834وت  Ü10 إذ Ɗوكý لǊ األمر الملكǑ الƮادر فǑ 4قضائية
أن مجلس اإلدارة يتمتع بنفس االختصاصات التي يتمتع بها  "منǊ  54اǗدارية وجاƇ فǑ نƭ المادة 

Ü فƮƋبحت اختƮاƮات مجلƩ اǗدارة القضائية منحƮرة 5"مجلس الدولة ومجالس األقاليم في فرنسا
  .فǑ المواد اǗدارية و منƴ من النƲر والýƮƽ فǑ القضايا المدنية

وقد اقر األمر المذكور Ɗعǉǚ إمكانية الطعن فǑ قرارات مجلƩ اǗدارة Ɗمام مجلƩ الدولة  
خطوة ƊولǏ نحو إنشاƇ القضاǑ1834  Ƈ تضمنǌا األمر الملكǑ لعام الƽرنسÜǑ وتعتبر األحكام الت

  .6اǗدارǐ بالمǌƽوم الƽرنسǑ واعتماد نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائر

ولم تقتƮر مǌام مجلƩ اǗدارة علǏ اǙختƮاƮات المماƛلة ǙختƮاƭ مجالƩ األقاليم  
ýعماƊ ة ضدǌالطعون الموج Ǒف ýƮƽال Ǒلة فƛرنسية والمتمƽال  Ǌل Ơمن ýير المشروعة بƹ دارةǗا

 ýمشاك Ǒف ýƮƽمة الǌم Ǌسندت لƊو Ǒرنسƽالدولة ال Ʃامتياز من امتيازات مجل ǁذل Ǐضافة إلǗبا
تنازع اǙختƮاƭ التǑ كان ينƲر فيǌا كقاƈ Ưخر درجة فǑ جلسة برئاسة الحاكم العام وبحضور 

                                                 
  :ستاذين وردت وقائع قضية كابي في مؤلف كل من األ  1

Claude BONTEMS, op.cit, pp426- 427.  
 . 162عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د

2 René Etienne MOMY, op.cit, p. 20.  
 .46المرجع السابق ، ص   ،خلوفي  رشيد، القضاء اإلداري. د 3
  :وقد جاء في تقرير توكفيل ما يلي 4

"…il est urgent de placer à coté le ce pouvoir militaire, auquel on confie le droit de promulguer de véritables lois 
civiles, un conseil qui puisse réellement en cette matière le guider et le contenir … , si un conseil de cette espèce 
est nécessaire pour préparer les règlements d'administration publique, à plus forte raison est il nécessaire de le 
composer ainsi puisqu’il est  destiné à exercer les attributions de la justice administrative. Alexis DE 
TOCQUVILLE, "travail sur l'Algérie" http://classiques.vquac.ca/classiques/de-tocqueville-Alexiq/de  la -
colonie- Algérie/lettre- sur- Algérie/html.            
5 MB YAGLA, op.cit, p.12.  
6Claude BONTEMS, op.cit, p.428.  



 

ǐالعاد Ƈة القضاǌعن ج ýƛمن سنة  .عضو مم Ƈ1842وابتدا ƠبƮƊ  قضايا تنازع Ǒر فƲين
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمام مجلƊ ǊحكامƊ نفƋدرجة تست ýوƊ محكمة ǉباعتبار ƭاƮختǙ1ا.  

وكان مجلƩ اǗدارة يعمý دوما علǏ حماية امتيازات اǗدارة العمومية الƽرنسية وتدعيم 
انونǑ وكان يعمý علǏ خدمة السلطات العسكرية علǏ حساƔ النƲام الق 2مركزǋا فǑ مواجǌة األفراد

  . 3للحقوق والحريات

   Conseil du contentieux مجلس المنازعاƛ: Ɩانيا

   ƣادر بتاريƮال Ǒاألمر الملك Ɣدارة بموجǗا Ʃمجل Ǐساسية علƊ تǚجريت تعديƊ15  ýبريƊ
Ü وقد ركز الملǁ فǑ تقريرǉ المرفق باألمر علǏ الدور الذǐ والمتضمن إنشاƇ مجلƩ المنازعات 1845

ديد Ɗن يلعبǊ فǑ ميدان الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية من جǌةÜ وفǑ الميدان يمكن للمجلƩ الج
  .اǙستشارǐ باعتبارǋ ǉيئة استشارية تقدم الرǐƊ والمشورة للǌيئات اǗدارية من جǌة ƛانية

كان مجلƩ المنازعات يتشكý من رئيƩ وƊربعة ƊعضاƇ مستشارين وكاتƔ الضبطƊ Üما عن 
ƽالقضائية فكانت ن ǊاتƮاƮاخت ýك Ǒف ýƮƽر ويƲو ينǌدارة السابق فǗا Ʃات مجلƮاƮاخت Ʃ

كانت إجراƇات تحريǁ الدعوÜ ǎ  و4المنازعات التǑ تدخý فǑ فرنسا ضمن اختƮاƭ مجالƩ األقاليم
Ɗمام ǋذا المجلƩ بسيطة وكتابيةÜتتم بمجرد تقديم عريضة الطرف المعنǑ لدǎ كاتƔ الضبطÜ فيقوم 

تحقيق فǑ القضايا المطروحةÜ وكان المجلƩ يƮدر ƊحكامǊ الرئيƩ باستدعاƇ المجلƩ وإجراƇ ال
Ʃالدولة بباري Ʃمام مجلƊ اǌتكون قابلة للطعن في ýاألق Ǐعل ƇعضاƊ ربعةƊ 5بحضور .  

كان مجلƩ المنازعات فǑ الحقيقة مجلسا من مجالƩ األقاليم الƽرنسية تحت تسمية مختلƽةÜ وقد 
الموكولة إليǊ بكý جديةÜ وعمý علǏ إبعاد وفýƮ حاوǋ ýذا المجلƩ منذ إنشائƊ Ǌن يقوم بالمǌام 

المنازعات اǗدارية عن اǗدارة العاملةÜ فكان يýƮƽ فǑ القضايا المطروحة ƊمامǊ بكý جدية 
وموضوعيةÜ ويعمý علǏ الحد من تجاوزات اǗدارة وتعسǌƽا بتطبيق القانون وحماية الحقوق 

                                                 
1 Claude BONTEMS, op.cit, p.428.  

  :ضرورة تدعيم السياسة االستعمارية على حساب حقوق وحريات الرعايا الجزائريينوقد جاء تقرير توكفيل مؤكدا   2
-" … Toutes les fois qu'il s'agit de l'administration, Alger est aux yeux du gouvernement un pays essentiellement 
semblable à la France et dans lequel il faut introduire tous nos fonctionnaires, et tous nos usages administratifs. 
S’agit il au contraire des citoyens, la colonie forme une société toute exceptionnelle ou aucune des libertés et 
aucuns des droits dont on jouit dans la mère patrie ne saurait sans danger être concédés", Alexis DE 
TOCQUVILLE, "travail sur l'Algérie" http://classiques.vquac.ca/classiques/de-tocqueville-Alexiq/de  la -
colonie- Algérie/lettre- sur- Algérie/html.            

 . 207  ص حمدان بن عثمان خوجة، المرجع السابق،  3
4 Claude BONTEMS, op.cit, p.430.  
M.B.YAGLA, op.cit, p.13.  

  . 48- 47رشيد خلوفي، القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د
5 Claude BONTEMS, op.cit, p.430.  
   René Ethienne MOMY, op.cit, p.22.   



 

ǉ الوضعية وتخوفǌا من Ɗن تخرƜ األعماý اǗدارية فلم تتقبý السلطات العسكرية ǋذ. والحريات الƽردية
 ǁدارة القاضية وذلǗام اƲن Ǐعل Ƈالقضا ýحاو ǐالذ Ʃذا المجلǋ ýاستبدا Ǒكر فƽا تǌا جعلǋمن يد
 ƣوبعد سنتين من تاري ÜستعماريةǙدارة اǗا ƠالƮحماية م Ǐا علƮر حرƛكƊ خر يكونƈ Ʃمجل ƇنشاƎب

  . 1لف بمجالƩ المديرياتإنشاƇ مجلƩ المنازعات تم حلǊ و استخ

  مجالس المديرياƛ :Ɩالƛا

األمر  ان بموجƊƔنشئت ƛǚƛة مجالƩ مديريات فǑ كý من الجزائر العاƮمةÜ قسنطينة ووǋر     
Ǒادر فƮال Ǒتعد  1847ديسمبر 1الملك Ǒالت Ʃالمجال ǉذǋ Ǐالمنازعات إل Ʃات مجلƮاƮاخت ýنق ǐالذ

الجǌة المختƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ كý المنازعات اǗدارية  وفقا لنƭ المادة الرابعة من األمر المذكور
  .المماƛلة لتلǁ التǑ تنƲرǋا مجالƩ األقاليم فǑ فرنسا باǗضافة إلǏ اǙختƮاƮات اǗدارية

 Les directeurs des affaires civilesÜ 2كان يرƩƊ كý مجلƩ من ǋذǉ المجالƩ مدير الشƌون المدنية 
 ƇعضاƊ ةƛǚƛ من ýبالنسبة لمديرية وكانت تتشك ƇعضاƊ ربعةƊران وقسنطينة وǋبالنسبة لمديرية و

Ü ولعبت مجالƩ المديريات دورا Ɗساسيا فǑ الدفاع الǚمشروع عن اǗدارة وتدعيم 3الجزائر العاƮمة
ýǚحتǙ4سياسة ا.  

تعتبر مجالƩ المديريات ƈخر الǌيئات اǗدارية القاضية التǑ كان يعǌد لǌا بالنƲر فǑ  و
ت التǑ تƛور بين اǗدارة واألفراد والتǑ كƛيرا ما تحكمت فيǌا اǗدارة الحاكمة وƊخضعتǌا المنازعا

  .لسلطاتǌا من Ɗجý تحقيق ƹƊراضǌا اǙستعمارية

  Ǐورة إوعلƛ رƛ1848  Ʃالجزائر فاستبدلت مجال Ǐإل Ǒرنسƽال Ɯالنموذ ýرنسا تم إدخاƽب
الجزائر خýǚ المرحلة األولǏ لǚستعمار Ü فعرفت 1849المديريات الƛǚƛة بمجالƩ األقاليم عام 

كانت فرنسا قد طبقت ǋذا النƲام فǑ إقليمǌا لمدة قƮيرة بعد Ǒ وطبقت نƲام اǗدارة القاضيةÜ والƽرنس
Ʈدور قوانين التنƲيم القضائǑ الƮادرة فǑ عǌد الƛورة الƽرنسية والتǑ منعت المحاكم العادية من 

ƚ ترتƔ علǏ منƴ المحاكم العادية من النƲر فƊ Ǒعماý اǗدارة التدخý فƊ Ǒعماý الǌيئات اǗداريةÜ حي
ولكن سرعان ما . Ɗن ƮƊبحت منازعات اǗدارة بدون قاضǑ ينƲرǋا فعǌد بǌا إلǏ جǌات اǗدارة نƽسǌا

 Ʃمجل ƇنشاƎا بǌعن Ǒالتخل Ǐإل ǎدƊ ا مماǌدارة فيǗدارة القاضية وعدم حيدة اǗا Əرنسيين مساوƽتبين لل
 Ʃ1800األقاليم سنة الدولة ومجال  ýǚحتǙن سلطات اƊ Ǚة عقود إƛǚƛالجزائر ب ýǚاحت ýقب ǁوكان ذل

                                                 
1  Claude BONTEMS, op.cit, p.430. 
  MB.YAGLA,op.cit, p.13.  
2   Claude BONTEMS, op.cit, p.432.  
3   Rene -Etienne MOMY, op.cit, p.25.  
4   Claude BONTEMS, op.cit, p.435. 
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 Ǚ اǌنƊ كد منƋم التƹفرنسا ور Ǒا فǋم استنكارƹالجزائر ر Ǒدارة القاضية فǗام اƲتطبيق ن Ǐعمدت عل
  .تƌدǐ إلǏ حماية حقوق اǗنسان وحرياتǊ وذلǁ خدمة للسياسة اǙستعمارية

عرفت الجزائر نƲام اǗدارة القاضية حيƚ كانت  1848 -1831تدة ما بين فخýǚ المدة المم
اǗدارة العمومية Ǒǋ القاضǑ والخƮم فǑ نƩƽ الوقت وكانت المجالƩ اǗدارية التƊ Ǒنشئت بالجزائر 

والƺرƯ من  تستƋنف Ɗحكامǌا Ɗمام مجلƩ الدولةتختƭ وحدǋا بالنƲر فǑ المنازعات اǗدارية علƊ Ǐن 
مجالǋ Ʃو التحكم فǑ الوضƴ داخý الجزائر وإƮدار األحكام لƮالƠ السلطات اǙستعمارية إنشاǋ Ƈذǉ ال

Ǌوحريات ǐنسان الجزائرǗحقوق ا Ɣحسا Ǐا علǋوذƽمن 1بما يعزز ويدعم ن ǉكيدƋتم ت ǐو األمر الذǋو Ü
 ǉعدƊ ǐا التقرير الذǌمǋƊم وǌرنسيون ذاتƽا الǋعدƊ Ǒالتقارير الت ýǚخAlexis de Tocqueville  عام

1847 Ǌفي Ƈجا ƚا : "...للبرلمان بعنوان تقرير عن الجزائر حيǌيوجد ب Ǚ Ǒالدولة الت Ǒǋ إن الجزائر
Ü و يطبق القانون ...ǐƊ ضمانة من الضمانات الكبرƊ ǎو حرية من الحريات التǑ يتمتƴ بǌا األوروبيين

كلما تعلق  Ɗو يستبعد تطبيقǊ فǑ الجزائر كلما كان األمر يتعلق بالسلطات والǌيئات اǗدارية ويخالف
  .2..."األمر بالضمانات المعترف بǌا للمواطنين بموجƔ القوانين الƽرنسية

  

Ǒانƛرع الƽال  

  مرحلة تطبيق نظام ازدواجية القضاء 

والتǑ كان لǌا بالƸ األƛر فǑ نƽوƩ المحتلين الƽرنسيين ƮƊبحت الجزائر  1848بعد قيام ƛورة      
وذلǁ بƎنشاƇ  3وتنƲيمية خاضعة لنƲام ازدواƜ القضاƇ والقانون الƽرنسǑبموجƔ عدة نƮوƭ قانونية 

  .1954مجالƩ األقاليم التǑ تحولت إلǏ محاكم إدارية ابتداƇ من عام 

ǙوƊ: مجالس األقاليم  

Ǐرنسية األولƽورية الǌامنة للجمƛدستور السنة ال Ɣرنسية بموجƽاألقاليم ال Ʃنشئت مجالƊ  وكان
Ü فبعد اǙحتýǚ لم يتم تطبيق نƲام مجالƩ األقاليم   لǏ التراƔ الƽرنسǑ فقطنƲام المجالƩ مطبقا ع

                                                 
1Alexis de Tocqueville, sur l'Algérie- in œuvre complète, paris, Gallimard, 1991, pp 699-706  
2 " l'Algérie est tombée dans le droit commun toutes les fois qu'il s'est agi des pouvoir de l'administration, elle 
n'en est sorti que pour tout ce qui regardait les garanties que nos lois accordent aux citoyens..., Alger est donc un 
pays où l'on n'a aucune des grandes garanties et des grandes libertés dont on jouit en Europe…, On peut dire 
avec justice qu'en Algérie la   première de toutes les libertés civiles, la liberté individuelle n'est pas assurée. Non 
seulement elle n'y obtient pas les garanties qu'elle a en France ; elle ne possède même pas celles qu'on lui donne 
dans la plupart des monarchies absolues du continent… » 
http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colonie_algerie/travail_sur_algerie/travail_sur_
algerie.html  
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ƛستǙة واƮرا للمرحلة الخاƲنǁنذاƈ ا الجزائرǌعرفت Ǒورة  نائية التƛ 1848وبعد  Ʃنشئت مجالƊ
 ƣالجزائر بتاري Ǒمرة ف ý18491فبراير  8األقاليم ألو . Ʃمجال ýمح Ʃالمجال ǉذǋ وقد حلت

اختƮاƮات إدارية  مجلƩ ذو )Préfecture(اختƮاƮاتǌا إذ ƊنشƐ فǑ كý إقليم ورƛت و المديريات
قضائية يخضƴ لذات القواعد التǑ تحكم مجالƩ األقاليم الƽرنسية بشكý عام مƴ تسجيý بعƯ و

ýتتشك Ʃالمجال ǉذǋ وكانتÜية المرحلةƮوƮرا لخƲفات بالنسبة للجزائر نǚختǙ2ا  Ʋمن المحاف
)préfet( من  رئيسا واألمين ǉيتم اختيار ƚالƛ الحكومة وعضو Ưوƽام مǌبم ƴيضطل ǐقليم الذǘالعام ل

                                                              .لǖقاليم المكاتƔ التابعة رƌساƇ بين
ويتضƠ من خýǚ تركيبة ǋذǉ المجالƊ Ʃنǌا كانت تابعة Ǘدارة اǗقليم مما يوحǑ بعدم حيادǋا عند 

  .لýƮƽ فǑ المنازعات اǗداريةا

تم القضاƇ نǌائيا علǏ نƲام اǗدارة القاضية فǑ فرنسا وذلǁ بƎجراƇ  1926وابتداƇ من سنة 
إǚƮحات علǏ نƲام مجالƩ األقاليم التǑ تحولت ƛƊر Ʈدور مجموعة من القوانين إلǏ جǌات قضائية 

عة ƊعضاƇ متميزين عن موǑƽƲ حقيقية مستقلة عن اǗدارة فǑ تشكيلǌا حيƮƊ ƚبحت مƌلƽة من Ɗرب
إƊ Ǚن اǚƮǗحات التǑ طرƊت علǏ نƲام اǗدارة القاضية Ü 3إدارة األقاليم يتم تعيينǌم بموجƔ مرسوم

فǑ فرنسا لم تطبق بالنسبة لمجالƩ األقاليم الجزائرية وبقǋ Ǒناǁ تداخý مرƹوƔ فيǊ بين اǗدارة 
  .4العاملة واǗدارة القاضية

جالƩ األقاليم الجزائرية فكانت محددة علǏ سبيý الحƮر كنƲيرتǌا Ɗما عن اختƮاƮات م    
Ü فǑƽ تلǁ المرحلة كان مجلƩ الدولة الƽرنسƮ ǑاحƔ الوǙية العامة فǑ نƲر المنازعات 5الƽرنسية

اǗدارية Ɗما مجالƩ اǗقليم فكانت تعد جǌة قضائية إدارية Ɗوý درجة تƮدر Ɗحكاما قابلة لǚستئناف 
Ü وكانت اختƮاƮاتǌا محددة بنƭ القانون وتنحƮر فǑ منازعات الضرائƊ Ɣمام مجلƩ الدولة

المباشرة واألشƺاý العمومية وبيƊ ƴمǁǚ الدولة باǗضافة للمنازعات المتعلقة باǙنتخابات المحلية 
  .6والمنازعات المتعلقة بمخالƽات الطرق

                                                 
1 Claude BONTEMS, op.cit, pp 434-335.  

 .13، ص 1992يوان المطبوعات الجامعية، أحمد محيو، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، الجزائر، د. د
كانت مجالس األقاليم تتشكل من خمسة أعضاء بالنسبة لمجلس إقليم  1866مارس  25وفقا لنص المادة األولى من المرسوم الصادر بتاريخ   2

ساري المفعول ابتداء  1905لية جوي 27وبموجب المرسوم الصادر بتاريخ  ،وأربعة أعضاء بالنسبة لمجلسي وهران وقسنطينة الجزائر العاصمة
  .أصبحت المجالس الثالثة تشكل من ثالثة أعضاء على السواء 1907جانفي  1من 

  René Etienne MOMMY, op.cit, pp 26-27. 
3 M.LETOURNEUR, J BAUCHET, J. MERIC, op.cit, p. 276.  
  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit.201-202.   
4 M.B. YAGLA, op.cit, p.14.  
5 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op. cit, pp 202-204.    
6 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traite de droit administratif,  9éme  édit., op.cit, 
p.454.   



 

ǌا الƽرنسية ويǚحƊ Ʋن اختƮاƮات مجالƩ األقاليم الجزائرية كان يميزǋا عن نƲيرت
 Ʃمجال Ǐر علƲفكان يح Üا الجزائرǌكانت تعيش Ǒستعمارية التǙرا للوضعية اƲذاتية ن ƭائƮخ
 ǁǚمƊ ƴالمنازعات المتعلقة ببي Ǒف ýƮƽر والƲات كالنƮاƮختǙا Ưالجزائر ممارسة بع Ǒاألقاليم ف

ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮضمن اخت ýكانت تدخ Ǒ1الدولة الت.  

   المحاكم اǕدارية: ƛانيا

 2تحولت مجالƩ األقاليم بكý من وǋرانÜ الجزائر العاƮمة وقسنطينة إلǏ محاكم إدارية      
فتم فýƮ واستقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن اǗدارة العمومية العاملة بƮورة  19533ابتداƇ من سنة 

يم واضحةÜواحتƲƽت المحاكم الƚǚƛ بنƩƽ الموقƴ من حيƚ المكان الذǐ كانت توجد بǊ مجالƩ األقال
ýǚستقǙبعد ا Ǐحت ǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒر فƛƊ ƚǚƛالمحاكم ال ǉذǌل Ǒوبق.  

  تشكيü المحاكم اǕدارية -أ

 Ǚǚر استقƛكƊ اǌا مما جعلǌاألقاليم السابقة ل Ʃدارية عن تشكيلة مجالǗت تشكيلة المحاكم اƽاختل
 Ǐة مستشارين علƛǚƛو Ʃلف من رئيƋبحت تتƮƋدارة العاملة فǗعن اýام  4األقǌم مǋحدƊ Ʃيمار

مƽوƯ الحكومةÜ وƮƊبƠ يتم تعيين رƌساƇ وƊعضاƇ المحاكم اǗدارية بموجƔ مرسوم رئاسǑ بناƇ عن 
Üýوزير الداخلية بعد موافقة وزير العد Ɵدارية فالتعيين  اقتراǗائف الدنيا بالمحكمة اƲما بالنسبة للوƊ

Ü وكانت الترقية إلǏ الوƲائف العليا داخý 5ةمقتƮرا علǏ خريجǑ المدرسة الوطنية لǘدار فيǌا كان
  .6المحاكم تتم فǑ حدود النسƔ المقررة

Ɣ- داريةǕالمحاكم ا Ɩاختصاصا  

  اǗختصاƫ اǕقليمي -1

امتد اǙختƮاƭ اǗقليمǑ لمجالƩ األقاليم بƽرنسا إلǏ عدة Ɗقاليم Ɗخرǎ  1929ابتداƇ من سنة  
المحاكم اǗدارية يتجاوز الحدود اǗقليمية  علƊ Ǐن اختƮاƭ 1953سبتمبر  30وقد Ɗكد مرسوم 

 .الموجودة بǋ Ǌذǉ المحاكم
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المتضمن تنظيم وإصالح القضاء اإلداري وإنشاء المحاكم اإلدارية في فرنسا وفي األقاليم ما وراء  1953سبتمبر  30المرسوم الصادر في   3
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6 JM .AUBY et R.DRAGO, op.cit, p.254.  



 

     Ǒا فǌƮاƮاخت Ǒتحولت لمحاكم إدارية بق Ǒالت ƚǚƛاألقاليم ال Ʃن مجالƎوبالنسبة للجزائر ف
مرحلة ƊولǏ مرتبطا بالتقسيم اǗدارǐ القديمÜ وبقǑ الوضƴ علǋ Ǐذا الحاý حتƮ Ǐدور المرسوم 

 Ǒف Ƣرƌ1956 جوان 28الم  ƲاƽحتǙا ƴقاليم مƊ عدة Ǐة إلƛǚƛاألقاليم ال ǉقسمت بمقتضا ǐوالذ
بالمحاكم اǗدارية الƚǚƛ والتƮƊ ǑبƠ يمتد اختƮاǌƮا اǗقليمǑ إلǏ األقاليم المجاورة شƋنǌا شƋن 
 Ǐالجزائر موزعا عل Ǒدارية فǗللمحاكم ا ǑقليمǗا ƭاƮختǙا ƠبƮƊرنسية وƽدارية الǗالمحاكم ا

  :1تالǑالشكý ال

المحكمة اǗدارية للجزائر العاƮمة وتضم وǙيات األƮنام المدنيةÜ تيزǐ وزو وجزƇ من الواحات  -
  ).ƹرداية(

المحكمة اǗدارية لقسنطينة وتضم وǙيات قسنطينةÜ باتنةÜ سطيفÜ بجاية وجزƇ من الواحات  -
 ).توقرت(

 .رتÜ تلمسان Ü سعيدة والƮاورةالمحكمة اǗدارية لوǋران وتضم وǙيات وǋرانÜ مستƺانمÜ تيا -

للمحاكم اǗدارية كنƲيرتǌا الƽرنسية اختƮاƮات  كان: اǗختصاƫ النوعي للمحاكم اǕدارية -2
  .استشارية وƊخرǎ قضائية

    Ǌكانت تمارس ǐت بالدور الذƲƽدارية قد احتǗن المحاكم اƎف ǐستشارǙا ƭاƮختǚما بالنسبة لƊ
 Ƈإبدا ýمجا Ǒالسابقة ف Ʃالمجال Ǒدارية التǗا ýالمسائ ýة حوƽقتراحات المختلǙوالمشورة وا ǐƊالر

 Ʋو كان للمحاف ǑقليمǗا اǌƮاƮدائرة اخت Ǒتوجد ف Ǒاألقاليم الت ǑƲمحاف ýا من قبǌفي ǐƊالر Ɣيطل
. 2نƭ القانون علǏ وجوƔ طلبǌا قبý اتخاذ التƮرف اǗدارǐيسلطة تقديرية فǑ طلƔ المشورة ما لم 

اǙستشارية للمحاكم اǗدارية ألن المحافƹ Ʋالبا ما كان يمتنƴ عن طلبǌا فƹ Ǒير  وقد ضاقت الوƲيƽة
  .3الحاǙت المنƮوƭ عليǌا قانونا

ƮƊبحت المحاكم اǗدارية Ʈاحبة  Ɗ1953ما عن اǙختƮاƭ القضائÜǑ فبعد إƟǚƮ عام  
Ʈاخت ƴواتس ƭخا ƭا بنǌمن Ǐنƛما است Ǚدارية إǗالمنازعات ا Ǒية العامة فǙالو ýك ýا ليشمǌƮا

Ɗنواع القضايا التǑ كانت تدخý ضمن اختƮاƭ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ والذƮƊ ǐبƠ اختƮاǊƮ مقيدا 
  .علǏ سبيý الحƮر فǑ مسائý محددة
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كان اختƮاƭ المحاكم اǗدارية الجزائرية فǑ نƲر المنازعات اǗدارية بعد اƟǚƮǗ و 
ماعدا المنازعات المتعلقة بنزع الملكية ونƲام  القضائǑ مماǙ ǚƛختƮاƭ المحاكم اǗدارية الƽرنسية

Ǒفكانت 1األراض Üدرجة ýوƊ ا محكمةǋمام  باعتبارƊ ستئنافǙا باǌحكاما ابتدائية قابلة للطعن فيƊ درƮت
Ʃبباري Ǒرنسƽالدولة ال Ʃ2مجل.  

    Ǘادرة عن المحاكم اƮحكام الǖستئنافية لǙة القضائية اǌالج Ǒرنسƽالدولة ال Ʃدارية و كان مجل
الجزائرية الƚǚƛ المتواجدة بالجزائر العاƮمةÜوǋران وقسنطينة Ü كما كان يعتبر قاƊ Ưوý وƈخر 

  .درجة لبعƯ القضايا اǗدارية المحددة بنƭ القانون

سبتمبر  30وǋكذا طبق فǑ الجزائر تدريجيا النƲام القضائǑ المزدوƜ الذǐ اكتمý بƮدور مرسوم     
ǌتين قضائيتين جǌة القضاƇ العادǐ المختƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ ج بǌا Ü حيƮƊ ƚبƠ يوجد1953

 Ǒالمنازعات الت Ǒف ýƮƽر والƲة بالنƮالمخت ǐدارǗا Ƈة القضاǌوج Üبين األفراد Ƌتنش Ǒالمنازعات الت
تكون اǗدارة طرفا فيǌا والمشكلة من المحاكم اǗدارية الƚǚƛ فǑ كý من الجزائر العاƮمةÜ قسنطينة 

  . ة استƛنائية متمƛلة  فǑ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ بباريƩووǋرانÜ ومحكم

 ýدارية لم تعمǗن المحاكم اƎالجزائر ف Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا Ǌعرف ǐم من التطور الذƹوبالر
ƇاƺلƎضمان حماية حقوق وحريات الجزائريين ولم تقم ب Ǐير المشروعة علƹ داريةǗالقرارات ا Ü

حيƚ كان القضاƇ اǗدارǐ يلعƔ دورا Ɗساسيا فǑ التوفيق بين  خǚفا للوضƴ الذǐ كان سائدا فǑ فرنساف
 Ǌسƽن Ƈذا القضاǋ نƎف Üانيةƛ ةǌالعام من ج ƠالƮة وتحقيق الǌمن ج Ǌنسان وحرياتǗحماية حقوق ا
الذǐ كان ينادǐ بالحرية والمساواة وتقييد سلطات اǗدارة فǑ حدود تحقيق المƮلحة العامة وحماية 

يلعƔ ذات الدور لحماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات فǑ الجزائر خýǚ  حقوق وحريات األفراد لم
مرحلة اǙحتýǚ بý اتجǊ دوما إلǏ حماية مƮالƠ اǗدارة اǙستعمارية التǑ كان منسجما ومتعاونا معǌا 

  .3علǏ حساƔ حقوق وحريات األفرادÜ واضعا جانبا كý الضمانات التǑ كان يقرǋŇا لǖفراد فǑ فرنسا
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ƚالƛال Ɣالمطل  

üǘستقǗداري بعد اǕالنظام القضائي ا  

وƮƊبحت لǌا السيادة الكاملة علǏ محاكمǌا التǑ  1962استعادت الجزائر استقǚلǌا عام   
 Ǒف Ƣرƌدور األمر المƮبحت بƮƊ10  1962جويلية Ʈالمتعلق بالƺدر األحكام يƮيذية تƽباسم "ة التن

ǐالجزائر Ɣر من" الشعƛكƊ لتƲ نƊ ا  بعدǋدرƮقرن ت"Ǒرنسƽال Ɣ1"باسم الشع.  

فبعد اǙستقýǚ مباشرة Ɗبرم برتوكوý قضائǑ بين الجǌاز التنƽيذǐ الجزائرǐ المƌقت  
منǊ علƊ Ǐن تشطƔ حكما كافة القضايا والدعاوǐ المقامة  18والحكومة الƽرنسيةÜ تقرر بموجƔ المادة 

لة الجزائرية Ɗو الǌيئات المحلية الجزائرية Ɗو Ɗمام الǌيئات القضائية فǑ فرنسا إذا كانت متعلقة بالدو
 Ɣالترا Ǒو الدولة الجزائرية الواقعة فƊ يئاتǌال ǉذǋ رفƮسسات العمومية الموضوعة تحت تƌالم
الجزائرÜǐ كما تقرر من جǌة ƛانية تطبيق نƩƽ اǗجراƇات علǏ القضايا المماƛلة المقامة Ɗمام الǌيئات 

  .2لدولة الƽرنسيةالقضائية الجزائرية والمتعلقة با

وتطبيقا للمبدƊ السائد فǑ القانون الدولǑ العام بقيت القوانين الƽرنسية سارية المƽعوý بالجزائر 
 ýكانت سارية قب Ǒرنسية التƽالتشريعات ال ýعوƽالقانون المتضمن تمديد م Ɣبموج ýǚستقǙبعد ا

واستنادا إلǏ البروتوكوý القضائÜ Ǒ 3اǙستقýǚ باستƛناƇ التشريعات التǑ تتنافǏ والسيادة الوطنية
 نلم يعد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ جǌة استئنافية بالنسبة لǖحكام الƮادرة ع 157-62والقانون رقم 

  .المحاكم اǗدارية ألن الدعاوǐ المنشورة ƊمامǊ يجƊ Ɣن تحاý حكما إلǏ الǌيئات القضائية الجزائرية

لجزائرǐ وكان Ɗمام المشرع ƈنذاƛǚƛ ǁة فƮƋبƠ من الضرورǐ التƽكير فǑ تنƲيم القضاƇ ا  
خيارات فƎما Ɗن يطبق نƲام ازدواجية القضاƇ الموروƚ عن المستعمر الƽرنسƊ Ǒو يستبدلǊ بالنƲام 

ýǚحتǙا ýقب Ǌب Ǚكان معروفا ومعمو ǐالم الذƲام المƲو يطبق نƊ الموحد Ǒ4القضائ.  

ǋذǉ النماذƜ الƛǚƛة بƊ ýقام  Ɗن المشرع الجزائرǐ فǑ مرحلة ƊولǏ لم يتبǐƊ ƴ نموذƜ من 
نƲاما قضائيا متميزا خاƮا بǊ متجاوبا مƲ ƴروفǊ اǙجتماعية والسياسية واǙقتƮاديةÜ فطبق نƲام 
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ية وصدر في الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائر 1962أوت  28و قد أبرم البرتوكول القضائي بين الجزائر والدولة الفرنسية بتاريخ  2  

  .1962أوت  30والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة بتاريخ  1962سبتمبر  14الصادرة بتاريخ 
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القضاƇ الموحد ولكن ليƩ النƲام القضائǑ بالمǌƽوم اǙنجلوسكسونǑ إنما اعترف بوجود المنازعة 
اǗدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية اǗدارية التǑ تحكمǌا قواعد قانونية خاƮة وعǌد للƺرف 

  .والمحكمة العليا ǚƮحية النƲر والبت فيǌا

   ýƛالمشروعية المتم Ɗمبد Ǐتقوم عل Ǒة التƛداف الدولة الحديǋƊ ƴانية وتماشيا مƛالمرحلة ال Ǒوف
سية فǑ سيادة حكم القانون وƊمام التحوǙت العميقة التǑ شǌدǋا المجتمƴ الجزائرǐ فǑ الميادين السيا

واǙقتƮادية واǙجتماعية مƴ نǌاية القرن العشرينÜ عدý المشرع عن اختيارǉ األوý وتبنƮ Ǐراحة من 
نƲام ازدواجية القضاƇ وذلǁ بƎنشاƇ مجلƩ الدولة كǌيئة مقومة  1996خýǚ التعديý الدستورǐ لسنة 

  .1ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية

Ʃ الدولة معرفة طبيعة النƲام القضائǑ الذǐ اعتمدتǊ دراسة األƮوý التاريخية لمجل قتضǑتو    
 ǐدارǗا Ƈا القضاǌمر ب Ǒة التƽالمختل ýالمراح Ǐإل Ưالتعر ýǚمن خ ýǚستقǙالجزائر بعد ا

  :فǑ الƽرعين التاليين 1996والتطورات التǑ عرفǌا منذ اǙستقýǚ إلƹ Ǐاية التعديý الدستورǐ لسنة 

ýرع األوƽد: الǗا Ƈيم القضاƲنتقالية تنǙالمرحلة ا ýǚخ ǐ1965-1962ار  

Ǒانƛرع الƽترة الممتدة بين  :الƽال ýǚخ ǐدارǗا Ƈيم القضاƲ1996-1965تن  

  

ýرع األوƽال  

  )1965-1962(تنظيم القضاء اǕداري خüǘ المرحلة اǗنتقالية 

  ǋيتخذ اتجا ǐالجزائر Ǒيم القضائƲالتن Ɗواستعادة السيادة الوطنية بد ýǚستقǙبعد اǊا بƮ2ا خا 
 ǉذǋ يم السابق وامتدتƲبالخطوط العريضة للتن ǊƲاƽاحت ƴم Ǒرنسƽال Ǒيم القضائƲمتميزا عن التن

  .19653نوفمبر  16إلǏ  1962مارƩ  19المرحلة اǙنتقالية ابتداƇ من 

   Ƈام ازدواجية القضاƲن ýو محاولة استبداǋ المرحلة ǉذǋ ýǚالمشرع خ Ǌقام ب Ƈإجرا ýوƋف
ذلǁ بالقضاƇ علǏ الجǌاز القضائǑ اǗدارǐ الذǐ كان سائدا قبý اǙستقýǚ و لقضاƇبنƲام وحدة ا

ولقد  4ÜمجلƩ الدولة الƽرنسǑ وإدماجǊ ضمن ǋياكý قضائية جديدةالمحاكم اǗدارية والمتمýƛ فǑ و
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وإحداƚ المجالƩ القضائية  1963تميزت ǋذǉ المرحلة اǙنتقالية بǌƲور المجلƩ األعلǏ ابتداƇ من عام 
  :والتǑ سيعرƯ لǌما علǏ النحو التالǑ 1965ام ع

ǙوƊ :Ǎنشاء المجلس األعلƋ  

بعد اǙستقýǚ وحƽاƲا علǏ سيادة الدولة الجزائرية كان من الضرورǐ إنشاǋ Ƈيئة قضائية عليا     
تختƭ بالنƲر فǑ الطعون باǙستئناف الموجǌة ضد األحكام الƮادرة عن الجǌات القضائية العادية 

ƊنشƐ المجلƩ األعلǏ ليقوم بدور كý من محكمة النقƯ بالنسبة للمنازعات  1963وفǑ عام  1واǗدارية
  .2العادية ومجلƩ الدولة بالنسبة للمنازعات اǗدارية

يعتبر قانون إنشاƇ المجلƩ األعلǏ بمƛابة الخطوة األولǏ للتخلǑ عن القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر    
كان  ǋ Ƈذا المجلƩلقضاƇ العادǐ حيƊ ƚن المشرع  بƎنشاكجǌاز قضائǑ مستقý ومنýƮƽ عن جǌاز ا

القانون فǑ الجزائر إذ  لم يعد القضاƇ اǗدارǐ قضاƇ علǏ نƲام ازدواجية القضاƇ ويǌدف Ɗساسا إلǏ ال
مستقǚ عن القضاƇ العادǐ استقǙǚ كليا وتاما فǑ جميƴ مراحý التقاضǑ بƮƊ ýبحت المحاكم اǗدارية 

Ʈبالجزائر العا ƚǚƛة قضائية الǌج ǉباعتبار Ǐاألعل Ʃا للمجلǌحكامƊ Ǒف ƴران تخضǋقسنطينة وو Üمة
ǐدارǗو اƊ ǐالعاد Ƈات القضاǌادرة عن جƮ كانت Ƈت المادة 3استئنافية لكافة األحكام سواƮوقد ن Ü

تنشƋ محكمة عليا تحكم فǑ : "المتضمن إنشاƇ المجلƩ األعلǏ علƊ Ǐن 218-63األولǏ من األمر رقم 
متعلقة بالقانون الخاƭ وقانون العمý والقانون الجنائǑ والقانون اǗدارǐ مقرǋا الجزائر المواد ال
طبقا للمادة الƛانية من األمر  Ü4 وكان المجلƩ األعلǏ عند إنشائǊ يتشكý من Ɗربعة ƹرف"العاƮمة

Ǒكالتال Ǒǋو ǉǚعƊ:  

Ɗ- ة ضد األحكاǌالموج Ưالطعون بالنق Ǒف ýƮƽر والƲبالن ƭرف تختƹ ƚǚƛ ادرة عنƮائية الǌم الن
ǐالعاد Ƈات القضاǌرفة الجنائية(جƺال ÜجتماعيةǙرفة اƺال Üƭرفة القانون الخاƹ(5.  

Ɣ-  المادة ƭوفقا لن ƭرفة إدارية تختƹ24  218 - 63من األمر رقم ǉǚعƊ المذكور:  

                                                                                                                                                         
، 1982المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ، العدد الرابع، ديسمبر  ،لحالية للعدالة الجزائريةتوفيق بوعشبة، المشاكل ا. د  

 . 810ص 
 .28أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د  1
 1963جوان  28ريخ المتضمن إنشاء المجلس األعلى ، الجريدة الرسمية الصادرة بتا 1963جوان  18المؤرخ في  218-63قانون رقم   2

    =: وقد جاء في المذكورة اإليضاحية للقانون ما يلي)  باللغة الفرنسية( 662ص  43العدد 
=" Le présent projet de loi prévoit la création, la composition, le fonctionnement, la compétence et la procédure 
de la cour supréme.Cette cour réunit, en elle, les attributions dévolues dans certains pays, à la Cour de cassation 
et au Conseil d’Etat, ». 

 . 52عمار عوابدي، دروس في المنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د  3
 218 - 63المتمم لألمر رقم  1974يوليو  12المؤرخ في  72 - 74ظل المجلس األعلى على هذه التشكيلة إلى أن صدر األمر رقم   4

 29الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ   المتضمن إنشاء المجلس األعلى والذي جعل المجلس يتشكل من سبع غرف بموجب المادة الثانية منه،
  .)باللغة الفرنسية(، 778، ص  58، العدد 1974جويلية 

 .218- 63من األمر رقم  19المادة  5



 

ة عن كجǌة استئنافية تختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ الطعون الموجǌة ضد األحكام اǙبتدائية الƮادر -
  .المحاكم اǗدارية

وتختƭ كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة فǑ دعاوǐ تجاوز السلطة الموجǌة ضد القرارات اǗدارية  -
التنƲيمية والƽردية والمنازعات المتعلقة بحقوق الموƽƲين والعاملين المدنيين والعسكريين بما فيǌم 

التǑ تنشƋ خارƜ اǙختƮاƭ  موǑƽƲ الوǙيات والبلديات والمƌسسات اǗداريةÜ وكذلǁ المنازعات
المحلǑ للمحاكم اǗدارية وتختƭ كذلǁ بالýƮƽ فǑ دعاوǐ تƽسير وتقدير مشروعية القرارات اǗدارية 

Ǐاألعل Ʃالمجل ƭاƮا من اختǌر فيƲيكون الن Ǒالت.  

Ɗ المادة الخامسة من ذات األمر ƭن Ǒف ƇقساموجاƊ Ǐرفة إلƹ ýيجوز تقسيم ك Ǌيمكن  ن Ǚ ǊنƊو
لدعوǎ إǙ بحضور ƛǚƛة ƊعضاƇ علǏ األقÜý وتƋكد توجǊ المشرع نحو األخذ بنƲام وحدǉ الýƮƽ فǑ ا

 ǊنƊ ƭتن Ǒة من المادة الخامسة التƛالƛقرة الƽال Ɣبموج Ƈالقضا" Ǒف ýƮƽر وتƲن تنƊ رفةƹ ýيمكن لك
Ǐاألعل Ʃمام المجلƊ يا كانت طبيعة القضية المطروحةƊ النزاع ."  

جزائرǐ وحدة القضاƇ فǑ قمة النƲام القضائǑ فƮƋبƠ المجلƩ بǌذǉ األحكام تبنǏ المشرع ال
 Ƈومحكمة استئناف بالنسبة للقضا ǐالعاد Ƈبالنسبة للقضا Ưو محكمة نقǌدورا مزدوجا ف Ɣيلع Ǐاألعل
 ýسبي Ǐدارية المحددة علǗا ýالمسائ Ǒخر درجة فƈو ýوƋكمحكمة ك ǊاتƮاƮختǙ ضافةǗبا ǐدارǗا

  . الحƮر

بý بقǑ مبدƊ استقýǚ  1م يتم القضاƇ علǏ ازدواجية القضاƇ بƽƮة نǌائيةوفǋ Ǒذǉ المرحلة ل
وفýƮ الǌيئات القضائية اǗدارية سائدا ومعموǙ بǊ فǑ قاعدة التنƲيم القضائǑ حيƚ بموجƔ القانون 

المتضمن تمديد التشريعات الƽرنسية التǑ كانت مطبقة فǑ الجزائر باستƛناƇ تلǁ التǑ  157-62رقم 
سيادة الوطنية احتƲƽ المشرع بالمحاكم اǗدارية الƚǚƛ المتواجدة بالجزائر العاƮمة قسنطينة تتنافǏ وال
فƮƋبحت المحاكم  Üمƴ التقليƭ من اختƮاƮاتǌا وبشكý واسƴ لƮالƠ المجلƩ األعلǏ 2ووǋران

وقد Ü 3اǗدارية تختƭ بالنƲر فǑ منازعات التعويƯ والضرائƔ المباشرة واألشƺاý العمومية والطرق
خýǚ تلǁ الƽترة إلǏ اضطرابات كƛيرة فǑ عملǌا نتيجة نقƭ اǗطاراتÜ فقد المحاكم اǗدارية تعرضت 

عǌد لرئيƩ المحكمة اǗدارية بالجزائر العاƮمة بالنيابة رئاسة المحكمتين اǗداريتين بقسنطينة 
  .4ووǋران

                                                 
1   M.L. JOINVILLE, op.cit, p.73.  

 . 809توفيق بوعشبة، المقال السابق، ص . د
 . 97ع السابق، ص جحسن السيد بسيوني، المر. د 2
 . 29أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د  3

4   Étienne jean LAPASSAT, op.cit, p.89.  
 . 169ق، ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء األول، المرجع الساب ،عمار عوابدي. د   



 

دية نƭ المشرع ولعدم إƛارة مشاكý تنازع اǙختƮاƭ بين المحاكم اǗدارية والمحاكم العا
 Ǐاألعل Ʃالمجل Ƈالمادة الخامسة من قانون إنشا Ɣا بعد(بموجǌيت فيƺلƊ Ǒوالت ( ýيمكن لك ǊنƊ Ǐعل

من ذات القانون علƊ ǏنǊ فƹ14  Ǒرفة Ɗن تنƲر فǑ كý القضايا مǌما كان نوعǌاÜ كما نƮت المادة 
ة القضية إلǏ جǌة قضائية من المسائý اǗدارية إذا انقضت الƺرفة اǗدارية حكما فلǌا الحق فǑ إحال

نƩƽ النوع والدرجة للجǌة القضائية التƮƊ Ǒدرت الحكمÜ كما يحق لǌا التƮدǐ للقضية وإƮدار حكم 
نǌائǑ بشƋنǌاÜ وإذا ما فƮلت إحدǎ المحاكم العادية فǑ قضية إدارية وطعن فǑ الحكم عن طريق 

ƽوال ǐدƮحق الت Ǐاألعل Ʃدارية بالمجلǗرفة اƺيكون لل Ưقواعد النق ǁذل Ǒالقضية مطبقة ف Ǒف ýƮ
ǐدارǗ1القانون ا  .  

  مرحلة اǕصƝǘ القضائي: ƛانيا

  Ǒيم القضائƲعادة التنƎالمتعلق ب Ǒيم القضائƲدور قانون التنƮام وحدة 2بƲاعتمدت الجزائر ن Ü
Ǒرنسƽال Ƈعن القضا ƚالمورو Ɯالمزدو Ǒام القضائƲالن Ǐائية علǌة نƽƮوقضت ب Ƈ3القضا  ƚحدƊ إذ

علƊ Ǐن يتبƴ كý  4مشرع بموجƔ المادة األولǏ والƛانية من ǋذا القانون مجلسا قضائيا فǑ كý وǙيةال
Ü 5مجلƩ قضائǑ مجموعة من المحاكم يحدد عددǋا ومراكزǋا ودوائر اختƮاǌƮا بموجƔ مرسوم

ýن المحاكم تحƊستئناف وǙمحاكم ا ýمح ýالقضائية تح Ʃن المجالƊ Ǐعل Ǌت المادة الرابعة منƮون 
كما نƮت المادة الخامسة من  6Üمحý المحاكم اǙبتدائية الكبرǎ والمحاكم اǙبتدائية فǑ النƲام القديم

تنقý إلǏ المجالƩ القضائية دون المحاكم اختƮاƮات المحاكم اǗدارية وتنقý : "نƩƽ القانون علƊ Ǐن
ýالعما Ʃات مجالƮاƮالمحاكم اخت Ǐإل."  

تناق الجزائر لنƲام وحدة القضاƇ ووضƴ حدا Ǚزدواجية وبǌذǉ المادة حسم المشرع مسƋلة اع  
 Ɣالقمة بموج Ǒزدواجية فǙا ǉذǌحدا ل ƴكما كان قد وض Ǒيم القضائƲقاعدة التن Ǒيئات القضائية فǌال

Ǐاألعل Ʃالمجل Ƈقانون إنشا.  

و الذǐ ساعد علƮ7  Ǐدور قانون اǗجراƇات المدنية الجزائرǐ 278-65وقد لحق األمر رقم 
لتنƲيم القضائǑ الجزائرǐ حيƚ تضمن اǗجراƇات المتبعة Ɗمام الجǌات القضائية المختلƽة تكامý ا

  .  1المتمƛلة فǑ المجلƩ األعلǏ والمجالƩ القضائية وبالنسبة لكافة المنازعات العادية منǌا واǗدارية

                                                 
1  J. L. Joinville, op.cit, p.74.  

 ). 983ص 96ر العدد .ج (والمتضمن إعادة التنظيم القضائي،  1965نوفمبر  16المؤرخ في  278 - 65األمر رقم  2
 . 98حسن السيد بسيوني، المرجع السابق ص . د  3
الجزائر العاصمة، عنابة، باتنة، : الوطني يكون مقرها في كل منيحدث خمس عشر مجلسا قضائيا على كامل التراب " :نص المادة األولى ت 4

 . بشار، قسنطينة، األصنام، المدية، مستغانم، وهران، ورقلة ، سعيدة، سطيف ، تيارت، تيزي وزو، تلمسان
 ). 569، ص 50ج ر، العدد (والمتعلق بسير وتنظيم المجالس والمحاكم ، 1966جوان  8المؤرخ في  161 -66صدر المرسوم رقم   5
 .  148محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص . د 6
  ). 454، ص 47ج ر عدد (المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،  1966جوان  8الصادر في  154-66أمر رقم   7



 

قضاǋ Ƈكذا تحقق إدماƜ المحاكم اǗدارية المورƛة عن نƲام القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ فǑ ال   
تم   278-65العادǐ فǑ التنƲيم القضائǑ الجزائرÜǐ وبǌذǉ اǚƮǗحات التǑ تمت بموجƔ األمر رقم 

ǐالجزائر Ǒيم القضائƲألن 2توحيد التن Ü رية و الشكليةǋاƲالوحدة كانت من الناحية ال ǉذǋ نƊ Ǚإ Ü
جية المنازعة وǋو ما المشرع و إن كان قد وحد الǌياكý القضائية فƎنǊ فǑ  نƩƽ الوقت اعترف بازدوا

  .Ɗ3كدǉ بموجƔ قانون اǗجراƇات المدنية الذǐ تضمن إجراƇات التقاضǑ الخاƮة بالمنازعات اǗدارية

  

Ǒانƛرع الƽال  
 ǅترة الممتدة بيƻال üǘداري خǕ1996-1965تنظيم القضاء ا  

 تميز النƲام القضائǑ الجزائرǐ خǋ ýǚذǉ المرحلة بوحدة القضاƇ علǏ مستوǎ الǌيئات  
القضائية وازدواجية المنازعةÜ فالمشرع خƭƮ فǑ إطار التنƲيم القضائǑ الموحد جǌات قضائية 
 Ǒف ýƮƽر والƲالقضائية والمحكمة العليا للن Ʃالمجال ǎمستو Ǐدارية علǗرف اƺال Ǒلت فƛتم

Ǘات القضائية اǌرف الجƺال ǉذǋ وتعتبر ÜةƮدارية وفقا لقواعد إجرائية إدارية خاǗ4داريةالمنازعات ا .  

   ýǚكانت متواجدة خ Ǒالقضائية الت ýياكǌلل Ưالتعر Ưرƽت ǐدارǗا Ƈيم القضاƲإن دراسة تن
والمتمƛلة فǑ المحكمة العليا  1996مرحلة تطبيق نƲام وحدة القضاƇ فǑ الجزائر قبƮ ýدور دستور 

ƽاƮلة فǑ والمجالƩ القضائية والمحاكم وذلǁ لمعرفة وتǌƽم طبيعة وحقيقة الجǌات القضائية ال
المنازعات اǗدارية ƈنذاÜǁوإن التعرƯ لǌذǉ الǌيئات والǌياكý القضائية Ǚ يكون محý دراسة مستƽيضة 

ǐدارǗا Ƈالقضا ýمجا Ǒف Ǌكانت تمارس ǐحدود الدور الذ Ǒف Ǌوإنما سيتم تناول.  

ǙوƊ : المحكمة العليا ǌمستو Ǎداري علǕتنظيم القضاء ا  

   ƐنشƊǏاألعل Ʃال المحل Ɣ218-63قانون رقم بموج  Ǒف Ƣرƌوكان  1963جوان  18الم
ǚاألمر  مشك Ɣا بموجǌولƊ المحكمة كان ǉذǋ Ǐت علǚدخلت عدة تعديƊ وقد Üرفƹ ربعةƊ من ǁنذاƈ
والذƊ ǐعاد تشكيý المجلƩ األعلǏ وǋياكلǊ القضائية وƹير القضائية كمكتƔ المجلƩ  72-74رقم 

كما  5ا جاƇ بǋ Ǌذا التعديý زيادة عدد الƺرف الذǐ بلƸ سبعااألعلǏ والتشكيǚت المختلƽة لƺرفÜǊ وǋƊم م

                                                                                                                                                         
1   J. L Joinville, op.cit, p.79.  

 . 202، ص 1993 ، وان المطبوعات الجامعيةبوبشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، الجزائر، دي. د  2
 .  202بوبشير محمد أمقران نفس المرجع، ص . د  3
 . 84المرجع السابق، ص  ، خلوفي رشيد، القضاء اإلداري. د  4
 1963جوان  18المؤرخ في  218- 63المتضمن تتميم القانون رقم  1974جويلية  12المؤرخ في  72-74المادة الثانية من األمر رقم   5

 ).58ر عدد . ج(المتضمن إنشاء المجلس األعلى، 



 

 12المƌرƢ فƊ89-22  Ǒجريت تعديǚت Ɗخرǎ علǋ Ǐذا الجǌاز القضائǑ بموجƔ القانون رقم 
  .1والمتعلق بǚƮحيات المحكمة العليا وتنƲيمǌا وسيرǋا 1989ديسمبر 

لنƭ المادة الرابعة من قانون تحتý المحكمة العليا قمة النƲام القضائǑ الجزائرǐ وǑǋ وفقا   
قضائية الدنيا وǑǋ محكمة قانون وليست تراقƔ األحكام القضائية الƮادرة عن الجǌات ال إنشائǌا

يحدد القانون Ʈراحة الحاǙت التǑ يمكن Ɗن تكون فيǌا محكمة موضوع وقانون فÜ  Ǒمحكمة موضوع
  .2نƩƽ الوقت

Ɗ- المحكمة العليا ü3تشكي  

المعدý المذكور Ɗعǉǚ من قضاة الحكم المتمم و 22- 89وفقا للقانون رقم يا تتƋلف المحكمة العل  
Ǒالنحو التال Ǐ4وقضاة النيابة عل:  

الرئيƩ األوý للمحكمةÜ نائƔ الرئيÜƩ تسعة رƌساƹ Ƈرفƛ Üمانية عشر رئيƩ  وǋم: قضاة الحكم -1
ýاألق Ǐو خمسة وتسعون مستشارا عل ýاألق Ǐقسم عل .   

المعدý والمتمم المذكور Ɗعǋ ǉǚياكý  22 -89نƲمت Ɗحكام القانون رقم  :علياǉياكü المحكمة ال -2
Ü وتنقسم ǋذǉ األخيرة إلǋ Ǐياكý قضائية وƊخرƹ ǎير 38إلǏ  11المحكمة العليا بموجƔ المواد من 

 :قضائية

يقƮد بǌا الǌياكý التǑ خوý لǌا القانون ǚƮحية الýƮƽ فالǊياكü القضائية للمحكمة العليا  أما
 Ǒ5 القضايا المطروحة Ɗمامǌا وتتشكý المحكمة العليا من تسƹ ƴرفÜ تضم كý واحدة منǌا قسمينف

وǑǋ الƺرفة المدنيةÜ الƺرفة العقاريةƹ Üرفة األحواý الشخƮيةÜ الƺرفة التجارية والبحريةÜ الƺرفة 
  .ئƯاǙجتماعيةÜ الƺرفة الجنائيةƹ Üرفة الجنƠ والمخالƽاتÜ الƺرفة اǗدارية وƹرفة العرا

  Ǒام الداخلƲا عن طريق النǌاتƮاƮرف وعدد األقسام واختƺات الƮاƮويتم تحديد اخت
Ü وǙ يمكن 6للمحكمة العليا وتضم كƹ ýرفة رئيسا وعددا من المستشارين باǗضافة إلǏ النيابة العامة

                                                 
  . 3ص  18الجريدة الرسمية عدد   1

المذكور أعاله  22- 89من القانون رقم  39في النص العربي بمصطلح المحكمة العليا بموجب المادة " المجلس األعلى"ولقد استبدل مصطلح 
 . المتعلقتين بالمحكمة العليا 144و  143في المادتين  1989ور سنة بحيث أصبح هذا المصطلح متفقا مع المصطلح الذي جاء به دست

 . 202بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د 2
م القانون للقضاة فسوف يكون محل دراسة مفصلة في الفصل الثالث من اتشكيلة البشرية للمحكمة العليا، أما عن النظبال يقصد في هذا المقام   3

 . هذه الدراسة الباب األول من
والمتعلق  1989-12-12المؤرخ في  22-89يعدل ويتمم القانون رقم  1996-08-12المؤرخ في  25- 96األمر رقم المادة الثالثة من  4

 .  ) 3، ص48ج ر عدد  (بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
 
 .22- 89 للقانون رقمالمعدý  25- 96المادة الƛامنة من األمر رقم  5
 .  22-89من القانون رقم  2 فقرة11المادة  6



 

ýاألق Ǐعل ƇعضاƊ ةƛǚƛ بحضور Ǚقضية إ Ǒف ýƮƽن يƊ و قسمƊ رفةƹ األو1ألية Ʃويجوز للرئي Ü ý
من قانون إنشاƇ المحكمة العليا Ɗن يرƩƊ بنƽسƊ Ǌية ƹرفة من ƹرف المحكمة  19وفقا لنƭ المادة 

  ".العليا

إƊ Ǚن  2وكان المبدƊ السائد Ɗن يتولǏ الرئيƩ األوý إحالة القضايا علǏ كƹ ýرفة حسƔ اختƮاƮاتǌا   
الطعون قبý إحالتǌا Ɗوجد ƹرفة العرائƯ التǑ تختƭ بƽحƭ  22-89المشرع وبموجƔ القانون رقم 

Üفƺرفة العرائǑǋ Ư التǑ تتكýƽ بƽحƭ القضايا وتبحƚ فǑ مدǎ قابليتǌا من  3علǏ الƺرف للحكم فيǌا
 Ưرفة العرائƹ ن المشرع لم يلزمƊ Ʋحǚوي Üاǌفي ýƮƽرف للƺال Ǐا علǌإحالت ýالناحية الشكلية قب

البحƚ فǑ قابلية عرائƯ  بƎحالة القضايا علǏ الƺرف حسƔ اختƮاǌƮا إنما ركز فقط علǏ ضرورة
الطعن من الناحية الشكليةÜ وعدم تحديد المشرع لǖساƩ الذǐ تقوم عليǋ Ǌذǉ اǗحالة يعد تجسيدا لƽكرة 

الرئيƩ األوý يرƩƊ "من ذات القانون بنǌƮا علƊ Ǐن  18وحدة النƲام القضائǑ وǋو ما تƌكدǉ المادة 
  ". بنƽسƊ Ǌية ƹرفة من ƹرف المحكمة العليا

تساعدǋا علǏ التǑ مشتركة الǌيئات ال فيقƮد بǌااكƷ üير القضائية للمحكمة العليا الǊي أما
وǋ Ǒǋيئتا تسيير العامة للقضاة  فǑ مكتƔ المحكمة العليا والجمعيةƊساسا تتمýƛ  4القيام بمǌامǌا

  :باǗضافة إلǏ المƮالƠ الملحقة بالمحكمة العليا

  :مكتƔ المحكمة العليا والجمعية العامة للقضاة  تتمýƛ فǉ :ǑيئاƖ تسيير المحكمة العليا  -)1( 

فيرƊسǊ الرئيƩ األوý لǌا يساعدǉ النائƔ العام للمحكمة ويتشكý  مكتƒ المحكمة العلياƊما  -
باǗضافة إلǋ Ǐذين العضوين من قضاة الحكم وǋمÜ الرئيƩ ورƌساƇ الƺرف وعميد رƌساƇ األقسام 

  . 5ابة وǋمÜ النائƔ العام وعميد المحامين العامينوعميد المستشارين ويتشكý كذلǁ من قضاة الني

 Ɣات المكتƮاƮاخت ýƛالجلسات وتحديد  6تتم ýوضبط جدو ǐالسنو Ɲتحديد البرنام Ǒف
تقسيم النشاط السنوǐ لقضاة المحكمة و جلسات الشƺورÜ ويقوم بتوزيƴ القضاة علǏ الƺرف واألقسام

Ǒو الكمƊ Ǒƽعيد الكيƮال Ǐعل Ƈوتعيين  العليا سوا ýمن القرارات بالنسبة للعم Ɣالمطلو Ǐالحد األدن
كما . اقتراƟ السبý والوسائý الكƽيلة لǘسراع فǑ الýƮƽ فǑ القضاياو الشǌرǐ لقاضǑ المحكمة العليا

 توحيد المƮطلحات القانونية المستعملة من قبý الƺرفو يقوم بحƮر حاǙت التناقƯ بين الƺرف

                                                 
 . من نفس القانون 18المادة  1
 . 72-74الطريقة التي كان معموال بها بموجب األمر رقم  نفس وهي 2
 . المعدل والمتمم 22-89من القانون رقم  17المادة  3

4 MB YAGLA, op.cit, p.29.  
 . تممالمعدل والم 22 -89من القانون رقم  27المادة   5
 . 25 - 96من األمر رقم  9من نفس القانون والمعدلة بموجب المادة  28المادة   6



 

ة الذǐ يƮدر بمرسوم رئاسǑ ويبدǐ رƊيǊ فǑ مشروع ميزانية يتولǏ إعداد النƲام الداخلǑ للمحكمو
  .  المحكمة العليا

فتتƋلف من كافة قضاة المحكمة العليا ǐƊ قضاة الحكم وقضاة  الجمعية العامة للقضاةƊما  -
ýاألو Ʃا الرئيǌسƊير Üيم 1النيابةƲا عن طريق التنǌيمƲا وتنǋية تسييرƽالجمعية  .وتحدد كي ƭتخت

ة العليا بدراسة كý المسائý ذات الطابƴ القانونǑ اǙجتǌادية Ɗو النƲرية والتǑ من شƋنǌا العامة للمحكم
Ɗن تساǋم فǑ توحيد تƽسير وتطبيق القانون وتقوم بدراسة كý المسائý المتعلقة بوضعية قضاة المحكمة 

لمجلƩ تنتخƔ ممƛلǑ المحكمة العليا لدǎ اكما العليا وتقدم اǙقتراحات الخاƮة بǌذا الموضوع 
ǐالجمعية. 2الدستور ýاƺشƊ المكلف برئاسة كتابة الضبط Ǒويحرر محضرا  العامة يحضر القاض
  .للمداوǙت

  :وتتمýƛ فǑ: المصالƞ الملحقة بالمحكمة العليا )2(

تتمýƛ مǌمة المكتƔ المشترǁ بين مختلف ƹرف المحكمة العليا بتسǌيý : مكتƒ الترجمة -
  . والتƮديق عليǌاالمستندات والوƛائق الǚزمة للمحكمة العليا العمý القضائǑ وذلǁ بترجمة كافة 

 Ɣالالترجمة يتكون مكت Ʃو من قضاة المجالƊ المترجمين المحاكم ومنقضائية  ýوƌمس Ǐويتول
  . 3المكتƔ منƠ الƽƮة الرسمية للوƛائق المترجمة بالتƋشير عليǌا

ينشƋ علǏ  4علقة بالمساعدة القضائيةتطبيقا لǖحكام التشريعية المت: مكتƒ المساعدة القضائية -
علǏ مستوǎ المحكمة العليا مكتƔ المساعدة القضائية يتكون من النائƔ العام للمحكمة العليا رئيسا 
ومستشارا معين من الرئيƩ األوý ومحام معتمد لدǎ المحكمة العليا ممǚƛ للمنƲمة الوطنية للمحامين 

  . 5العامة بتƋمين كتابة ضبط المكتƔ وممýƛ عن وزارة الماليةÜ وتكلف كتابة النيابة

يحدƚ بالمحكمة العليا قسم إدارǐ وقسم الوƛائق يتولǏ القسم  :6مكتƒ المستنداƖ والنشر -
األوý تسيير مالية المحكمة العليا والموƽƲين والوسائý الماديةƊ Üما القسم الƛانǑ فيتولǏ متابعة حركة 

القرارات المتضمنة مبادƏ اǙجتǌاد القضائÜǑكما يتولǏ  التشريƴ وإعداد بطاقية تشريعية ويقوم بǌƽرسة
 ǐدارǗوا Ǒتسيير األرشيف القضائ Ǐا ويتولǋنشر Ǐر علǌإدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والس

  . للمحكمة العليا

                                                 
 . 22 -89من القانون رقم  31المادة   1
 . 22 -89رقم قانون من  32المادة   2
 .المعدل والمتمم 22 -89قانون رقم  1فقرة  36المادة   3
 ).  1122، ص  67ج ر عدد (لمساعدة القضائية، المتعلق با 1971أوت  5المؤرخ في  57 -71األمر رقم   4
 . المعدل والمتمم 22-89من القانون رقم  35المادة   5
 . المعدل والمتمم 22 -89من قانون رقم  34 -33 المادتان  6



 

يسǌر علǏ حسن سير ǋذين القسمين األمين العام تحت سلطة الرئيƩ األوý للمحكمة العليا 
 ǁذل Ǒف ǉويساعدƠالƮالم Ƈساƌاألقسام ور Ƈساƌر .  

ƒ-  قواعد سير المحكمة العليا  

المبدƊ العام ǋو Ɗن كƹ ýرفة تنƲر فǑ القضية المحالة إليǌا من ƹرفة العرائƯ وتýƮƽ فيǌا   
دون تدخý الƺرف األخرÜǎ ولكن قد تنعقد ƹرفتان Ɗو Ɗكƛر للýƮƽ فǑ قضية معينة وقد تنعقد المحكمة 

من القانون  26إلǏ  20لموسعة إذا ما تحققت الحاǙت المحددة بموجƔ المواد العليا فǋ Ǒيئة الƺرف ا
  :1السابق الذكر والمتمƛلة فيما يلǑ 22 - 89رقم 

   قواعد سير الغرفة المختلطة -1

 ǐدƌن تƊ اǌنƋمن ش Ǒت قانونية والتǙإشكا Ɵتطر Ǒالقضايا الت Ǒرفة المختلطة للبت فƺتنعقد ال
Ü وتتشكý الƺرفة المختلطة من ƹرفتين و قد تتشكý من ƛǚƛة ƹرف 2قضائǑإلǏ تناقƯ فǑ اǙجتǌاد ال

عندما تكون مدعوة للýƮƽ فǑ الموضوع فǑ قضية علƛƊ Ǐر طعن ƛانÜ يعين الرئيƩ األوý الƺرفة Ɗو 
الƺرف الملحقة ورئيƩ الƺرفة المختƮةÜ وǙ تبت الƺرفة المختلطة المشكلة من ƹرفتين بƽƮة قانونية 

ة ƊعضاƇ علǏ األقý كما Ǚ يجوز للƺرفة المختلطة المشكلة من ƛǚƛة ƹرف Ɗن تبƚ إǙ بحضور تسع
بƽƮة قانونية إǙ بحضور خمسة عشر عضوا علǏ األقÜý ويتخذ القرار بموافقة األƹلبية وفǑ حالة 

Ʃوت الرئيƮ Ơوات يرجƮƊ ý3تعاد .  

  4قواعد سير ǉيئة الغرƹ المجتمعة -2

كمة العليا عند الýƮƽ فǑ الحاǙت التǑ يحتمƊ ýن تƌدǐ تعقد ǋيئة الƺرف المجتمعة للمح 
 Ʃرف المجتمعة من الرئيƺيئة الǋ Ǒلف المحكمة العليا فƋوتت ÜǑاد القضائǌجتǙيير اƺت Ǐا إلǌقرارات
األوÜý نائƔ الرئيÜ Ʃ رƌساƇ الƺرفÜ رƌساƇ األقسام وعميد المستشارين فǑ كƹ ýرفةǙ Ü يجوز 

بƽƮة قانونية إǙ بحضور خمسة وعشرون عضوا و تتخذ قراراتǌا لǌيئة الƺرف المجتمعة Ɗن تبت 
Ʃوت الرئيƮ Ơوات يرجƮاأل ýحالة تعاد Ǒوات وفƮلبية األƹƊ بموافقة . 

 

  
                                                 

 . 222بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د  1
  .المعدل والمتمم 22-89من القانون رقم  20المادة   2
 .  202ود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص مسع. د 
 . المعدل والمتمم 22 -89القانون رقم  22و  21المادتان   3
 . المعدل والمتمم 22 -89من القانون رقم    24و  23المادتين   4



 

  الغرفة اǕدارية لدǌ المحكمة العليا -ـج

  قواعد تنظيم الغرفة اǕدارية -1

التǑ تنƲم الƺرف األخرÜǎ فǑǌ يخضƴ تنƲيم وسير الƺرفة اǗدارية للمحكمة العليا إلǏ نƩƽ القواعد  
 22-89من قانون  17تشكý تقسيما داخليا للمحكمة العليا من Ɗجý تنƲيم العمÜý ولقد نƮت المادة 

 Ǌتركت ǐذا التقسيم الذǋ ƩساƊ Ơن توضƊ قسمين دون Ǐدارية تقسم إلǗرفة اƺن الƊ Ǐالسابق الذكر عل
Ǒام الداخلƲللن .  

من رئيƩ الƺرفةÜ رƌساƇ األقسامÜ عدد من  1ة العلياوتتشكý الƺرفة اǗدارية بالمحكم   
المستشارينÜ محام عام و قاƯ من قضاة المحاكم يتولǏ مǌمة ربط الƺرفة مƴ مƮالƠ كتابة الضبط 
وǙ يمكن للƺرفة اǗدارية كƺيرǋا من ƹرف المحكمة العليا Ɗن تýƮƽ فǑ قضية إǙ بحضور ƛǚƛة 

ýاألق Ǐعل ƇعضاƊ.  

  اǕداريةاختصاصاƖ الغرفة  -2

تعتبر الƺرفة اǗدارية جǌة قضائية استئنافية تنƲر وتýƮƽ فǑ الطعون الموجǌة ضد األحكام     
اǙبتدائية الƮادرة عن الƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائيةÜ ويتمýƛ اǙختƮاƭ الرئيسǑ للƺرفة 

ǎرف األخرƺا عن الǋيميز ǐدارية بالمحكمة العليا والذǗا قاض 2اǌكون ǑفǑ و ýوƊ Ǒخر درجة فƈ
خاƮة  قضائية إجراƇات لدǎ المحكمة العليا لƺرفة اǗداريةتتبƊ ƴمام ابعƯ المنازعات المحددة قانونا و

 .المتبعة Ɗمام الƺرف األخرǎ القضائية تختلف عن اǗجراƇات

  تنظيم القضاء اǕداري علǍ مستوǌ المجالس القضائية: ƛانيا

جǌة القضائية ذات الدرجة الƛانية تختƭ بالýƮƽ فǑ تعد المجالƩ القضائية كقاعدة عامة ال     
Ü كما تعد جǌة قضائية Ɗوý درجة 3الطعون باǙستئناف الموجǌة ضد األحكام الƮادرة عن المحاكم

  .4بالنسبة للمنازعات اǗدارية

ولتحديد الجǌة المختƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ القضايا اǗدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية     
عرƯ لتنƲيم وسير المجالƩ القضائية ƛم يعرƯ للƺرف اǗدارية بǌذǉ المجالƩ علǏ النحو سيتم الت
Ǒالتال:  

                                                 
 . لذكرالسابق ا 22 -89من القانون رقم  25و  19، 18، 11المواد   1
 . 272أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د  2
  209بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د  3
 . المادة السابعة من قانون اإلجراءات المدنية  4



 

Ɗ- تنظيم وسير المجالس القضائية:  

  عدد المجالس القضائية-1

                           1965لقد ƊنشƋت المادة األولǏ من األمر المتضمن التنƲيم القضائǑ الƮادر عام 
عدد ǋذǉ  1974جويلية  12المƌرƢ فǑ  73 - 74خمسة عشر مجلسا قضائياÜ ورفƴ األمر رقم 

 ǎإحد Ǐدارية من خمسة عشر إلǗيات اǙاع عدد الوƽارت ƴين مجلسا تماشيا مƛǚƛواحد و Ǐإل Ʃالمجال
  .1وƛǚƛين وǙية

Ü 2يم القضائǑالمتعلق بالتنƲ 1984فبراير  4المƌرƢ فǑ  09 -84وبƮدور القانون رقم  
خالف المشرع قاعدة ارتباط المجالƩ القضائية بعدد الوǙيات حيƚ ارتƴƽ عدد الوǙيات إلƛ Ǐمانية 
وƊربعين وǙية بموجǋ Ɣذا القانون ولم يتبعǊ ارتƽاع فǑ عدد المجالƩ القضائيةÜ فلم يƮبƠ نطاق 

تواجد فيǌا بƮƊ ýبƠ يتعداǋا اǙختƮاƭ اǗقليمǑ للمجلƩ القضائǑ مطابقا لحدود الوǙية الواحدة الم
   .3ليشمý عدة وǙيات

وإذا كانت الزيادة فǑ عدد الوǙيات قد حققت مبدƊ تقريƔ اǗدارة من المواطنين فƎن المشرع 
 Ǒحد كبير ف Ǐق وإلƽخƊ يات قدǙعدد الو ƴم ǎالقضائية ليتساو Ʃعدد المجال Ǒبعدم تقرير زيادة ف

  .لمتقاضينتحقيق وتطبيق مبدƊ تقريƔ القضاƇ من ا

الذǐ تضمن زيادة فǑ عدد  ǋ97-114ذǉ الوضعية بموجƔ القانون رقم المشرع قد تدارǁ و
يحدƚ عبر : "المجالƩ القضائية ليƮبƠ متƽقا وعدد الوǙيات إذ نƮت المادة األولǏ منǊ علƊ Ǐن

 Ǒالوطن Ɣمجلسا قضائيا 48مجموع الترا ."  

  تنظيم المجالس القضائية وتشكيلǊا -2

ÜǑǋ الƺرفة المدنيةÜ الƺرفة الجزائيةÜالƺرفة 5جلƩ قضائǑ يتضمن Ɗربعة ƹرفكان كý م 
من قانون  472اǗداريةƹÜرفة اǙتǌامÜويضاف إلǋ Ǐذǉ الƺرفƹÜرفة األحداƚ طبقا لنƭ المادة 

                                                 
يا يكون مجلسا قضائ 31يحدث في كامل التراب الوطني "المتضمن إحداث مجالس قضائية تنص على أن  73-74المادة األولى من األمر رقم  1

أدرار ، األصنام، األغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار ، بليدة، بويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، : مقر كل منها كما يلي
سكر، ورقلة تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكية، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية ، مستغانم، مسيلة، مع

 . ، وهران
 . 139، ص 6فبراير العدد 7الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ   2
و صدر  ،) 968، ص 26ج ر عدد ( ، والمتضمن التقسيم القضائي 1984يونيو  29المؤرخ في  13-84المادة األولى من قانون رقم  3

المتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر  13-84انون رقم المتضمن تطبيق الق 1984ديسمبر  22المؤرخ في  384 -84المرسوم رقم 
 ).  238، ص 68ج ر عدد (ودائرة االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، 

  ).7، ص 15ج ر عدد ( ، المتضمن التقسيم القضائي، 1997مارس  19المؤرخ في  11-97القانون رقم  4
 ).   3، ص 10ج ر عدد (، 1998-02-16المؤرخ في  63- 98التنفيذي رقم وطبق هذا القانون بواسطة المرسوم 

 . السالف الذكر 161 -66المادة األولى من المرسوم رقم   5



 

ويتم تقسيم كƹ ýرفة من ǋذǉ الƺرف األربعة إلǏ فروع حسƔ حجم ونوعية  .اǗجراƇات الجزائية
امǌا بموجƊ Ɣمر يƮدرǉ رئيƩ المجلƩ القضائǑ يحدد فيǊ عدد Ɗقسام الƺرف القضايا المطروحة Ɗم

  .وعدد القضاة المعينين فǑ كý قسم

كان يوجد علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية باǗضافة إلǏ الƺرف األربعة  1ومن الناحية العملية
يةÜ الƺرفة Ǒǋ Ü الƺرفة اǙجتماع161- 66السابقة الذكر ƹرف Ɗخرǎ لم ينƭ عليǌا المرسوم رقم 

التجارية وƹرفة األحواý الشخƮيةÜ وذلǁ من Ɗجý توزيƴ العمý عليǌا وإيجاد تجاوƔ وتجانƩ بين 
  . 2عدد األقسام بالمحاكم وعدد الƺرف بالمجالƩ القضائية

تتƋلف كƹ ýرفة بالمجلƩ القضائǑ من ƛǚƛة ƊعضاƇ علǏ األقÜý ويمكن لكƹ ýرفة Ɗن تعقد      
Ɗما . ما كانت ǋناǁ دواع لذلǁ مƛلما ǋو الحاý بالنسبة للمحكمة العلياجلساتǌا مƹ ƴرفة Ɗخرǎ كل

المذكور Ɗعǉǚ لم يحددǋا  161-66بالنسبة للتشكيلة البشرية للمجالƩ القضائية فƎن المرسوم رقم 
Ü وعليǊ تتكون Ʈ3راحة إنما يمكن استخǌƮǚا من ƊحكامǊ ومن بعƊ Ưحكام قانون اǗجراƇات المدنية

ئية من قضاة الحكم وǋمÜ رئيƩ المجلƩ القضائÜǑ نائƔ الرئيÜƩ رƌساƇ الƺرفÜ المجالƩ القضا
 Ɣالعام والنوا Ɣالنائ  Ǒلين فƛة ومن قضاة النيابة المتمǌوعدد من المستشارين من ج Üاألقسام Ƈساƌر

 .العامين المساعدين من جǌة ƛانية

Ɣ- المجالس القضائية ǌدارية لدǕالغرفة ا   

وƊ Ǒǋوý  ية درجة ƛانية من درجات التقاضǑ بالنسبة للمنازعات العاديةتعبر المجالƩ القضائ  
درجة من درجات التقاضǑ بالنسبة للمواد اǗدارية وفقا للمادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية 

تختƭ المجالƩ القضائية بالýƮƽ ابتدائيا  بحكم قابý لǚستئناف Ɗمام المحكمة : "التǑ تنƭ علƊ Ǐن
Ǒ جميƴ القضايا Ɗيا كانت طبيعتǌا التǑ تكون الدولة Ɗو الوǙية Ɗو البلدية Ɗو المƌسسة العمومية العليا ف

فالƺرفة اǗدارية Ǒǋ الجǌة القضائية المختƮة بالنƲر فǑ المنازعات  Ü"ذات الƮبƺة اǗدارية طرفا فيǌا
 .اǗدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية

 

  

                                                 
واعتماد نظام ازدواجية القضاء في الجزائر، أما حاليا فإن  1996وذلك بالنظر إلى المرحلة  التاريخية محل الدراسة أي قبل صدور دستور   1

المتعلق بالتنظيم القضائي ، و يشمل المجلس  2005يوليو  17المؤرخ في  11-05قضائية يحكمها وينظمها القانون العضوي رقم المجالس ال
الغرفة المدنية، الغرفة الجزائية،غرفة االتهام، الغرفة االستعجالية،غرفة شؤون :" القضائي وفقا للمادة السادسة من هذا القانون الغرف اآلتية

 ).6، ص 51ج ر عدد (  ،"ة األحداث، الغرفة االجتماعية ،الغرفة العقارية، الغرفة البحرية، الغرفة التجارية األسرة، غرف
 . 209بويشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د  2
  . دنيةمن قانون اإلجراءات الم 147إلى  112السابق الذكر، والمواد  161 - 66من المرسوم رقم  10و  6، 5، 4، 2المواد   3
 . 109خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص . د



 

  تشكيü الغرƹ اǕدارية - 1

د الƺرف اǗدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائيةÜ واعتبارǋا جǌة قضائية Ɗوý درجة إن وجو 
بالنسبة للقضايا اǗدارية Ǚ يعنǑ اعتراف المشرع بازدواجية القضاƇ فǑǌ ليست جǌة قضائية مستقلة 

كباقǑ  1وإنǌا تعد ƹرفة ضمن التنƲيم القضائǑ الموحد تýƮƽ فǑ المنازعات التǑ حددǋا المشرع
فƎن الƺرفة اǗدارية Ü2Ü  Ǚ فǑǌ مجرد تقسيم داخلǑ لدرجة قضائية تتماشǏ وفكرة وحدة القضاƇالƺرف

 ǁاألمر ذل Ɣتطل Ǐفروع مت Ǐا إلǋيرƺتقسم ك Ǒǌرف فƺال Ǒا عن باقǌا وتشكيلǌيمƲتن ƚتختلف من حي
  ).فروعǌا(المذكور ƈنƽا عدد Ɗقسامǌا  161 -66ولم يحدد المرسوم رقم 

  ريةعدد الغرƹ اǕدا -2

 1965كان عدد الƺرف اǗدارية فǑ المرحلة األولǏ بعد Ʈدور قانون اƟǚƮǗ القضائǑ عام    
ƹير متƽقا وعدد المجالƩ القضائية حيƚ حدد المشرع ƛǚƛة  1966وقانون اǗجراƇات المدنية عام 

 Ʃمة ومجلƮالجزائر العا Ƈقضا Ʃمجل Üقسنطينة Ƈقضا Ʃمجل Ǒǋ رف إداريةƹ اǌقضائية ل Ʃمجال
Ǐاألعل Ʃمام المجلƊ ستئنافǚل ýدارية بحكم قابǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽلل Üرانǋو Ƈ3قضا  Ɣوحس

المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية فƎن اختƮاǋ ƭذǉ الƺرف كان جǌويا بحيƚ تختƭ الƺرفة 
الƺرفة  وتختƭ اǗدارية لدǎ مجلƩ قضاƇ الجزائر بالمنازعات اǗدارية الحاƮلة عبر وǙيات الوسط
Ɣرƺيات الǙلة عبر وƮدارية الحاǗران بالمنازعات اǋو Ƈقضا Ʃمجل ǎدارية لدǗرفة و اƺال ƭتخت
  . 4اǗدارية لدǎ مجلƩ قضاƇ قسنطينة بالمنازعات اǗدارية الحاƮلة عبر وǙيات الشرق

ƮƊبƠ عدد المجالƩ القضائية المختƮة بالنƲر فǑ المواد  1075- 86وبموجƔ المرسوم رقم 
تختƭ بمǌƽوم المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية بالýƮƽ فǑ  6ارية عشرون مجلسااǗد

الدعاوǐ اǗدارية بحكم ابتدائǑ قابý لǚستئناف Ɗمام المحكمة العليا وبتعديý المادة السابعة من قانون 

                                                 
عمار عوابدي، عملية الرقابة على أعمال اإلدارية العامة في النظام الجزائري ، الجزء األول، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، . د  1

  . 57، ص 1984الطبعة الثانية، 
   MB. YAGLA, op.cit, p.25.  

 . 110المرجع السابق، ص  ،إلداريخلوفي رشيد، القضاء ا. د2 
3 B M.YAGLA, op.cit, p.146.  

وانعكاساتها على القضاء اإلداري، الجزائر، المجلة القضائية، عدد خاص بملتقى قضاة  23-90محمد بن الطاهر، المادة السابعة من قانون 
 . 127، ص 1992الغرف اإلدارية، 

 ،ت اإلدارية، الهيئات واإلجراءات أمامها، الجزء الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعا. د  4
 . 182، ص 1، هامش رقم 1999

المحدد لقائمة المجالس القضائية واختصاصاها اإلقليمي في إطار المادة السابعة من األمر  1986- 04-29المؤرخ في  107-86مرسوم رقم   5
 ). 707، ص 18ج ر عدد ( والمتضمن قانون اإلجراءات المدنيةالمعدل  154-66رقم 

وهي مجلس قضاء سيدي بلعباس، تيارت، بجاية، جيجل، سكيكدة، تلمسان، تيزي وزو، مستغانم ، البليدة، عنابه،   أم البواقي، سطيف،   6
 .باتنة، ورقلة، بشار ، سعيدة، واألغراط



 

د المجالƮƊ ƩبƠ عدد الƺرف اǗدارية متƽق مƴ عد 231-90اǗجراƇات المدنية بموجƔ القانون رقم 
 .2القضائية

  المحاكم: ƛالƛا

إن المحاكم وفقا لنƭ المادة األولǏ من قانون اǗجراƇات المدنية Ǒǋ الجǌات القضائية   
واǙجتماعية التǑ تختƭ بǌا المدنية والتجارية الخاƮة بالقانون العامÜ وǑǋ تýƮƽ فǑ جميƴ القضايا 
كمة Ɗوý درجة تýƮƽ فƹƊ ǑلƔ المنازعات و Ǒǋ محليا و تعد المحكمة قاعدة الǌرم القضائǑ فǑǌ مح

  . 3توجد علǏ مستوǎ كý دائرة ويحدد المشرع مقرǋا بموجƔ قانون

Ɗ- أقسام المحكمة  

       ýالقضائية والمحكمة العليا ب Ʃبالنسبة للمجال ýو الحاǋ رف كماƺام الƲتعرف ن Ǚ إن المحاكم
د Ɗقسام كý محكمة بقرار Ʈادر من وزير العدƊ ýوجƔ المشرع تقسيمǌا إلǏ فروع Ɗو ƊقسامÜ ويحدد عد

وكان عدد األقسام ƹير ƛابت بين كý . السالف الذكر 161-66من المرسوم رقم  11وفقا لنƭ المادة 
Ü ويحدد ǋذا العدد طبقا ألǋمية المنطقة الموجودة بǌا ة وعشرة Ɗقسامإذ كان يتراوƟ ما بين ست 4المحاكم

تǑ تعرƊ ƯمامǌاÜ ولقد تم توحيد عدد Ɗقسام المحاكم بموجƔ بǌا المحكمة وعدد ونوعية القضايا ال
Ü فƮƋبحت كý محكمة تنقسم إلǏ 19945و المعدý سنة  1990القرار الƮادر عن  وزير العدý سنة 

القسم الجزائÜǑ القسم المدنÜ Ǒ قسم األحواý الشخƮيةÜ القسم التجارÜǐ القسم اǙجتماعÜǑ القسم 
 . سم األحداƚاǙستعجالÜǑ القسم العقارǐ و ق

Ɣ -  المحكمة üتشكي  

    Ʃالرئي Ɣنائ ǉويساعد ýوزير العد Ǌا يعينǌمن بين قضات Ʃسير المحكمة رئي Ǐيشرف عل
 Ʃرئي ǉدرƮمر يƊ Ǐعل Ƈا المحكمة بناǌمن ýتتشك Ǒمختلف األقسام الت Ǐالقضاة عل ƴو يتم توزي

                                                 
المتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  8المؤرخ في  154-66المعدل والمتمم لألمر رقم 1990 -8-18المؤرخ في  23- 90القانون رقم   1

 ). 1149ص  36ج ر عدد ( المدنية،
المحدد لقائمة المجالس القضائي واختصاصها اإلقليمي العاملة  1990-12-22المؤرخ في  407-90المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  2

تختص مجموع المجالس القضائية كل واحد حسب اختصاصه اإلقليمي "عة من قانون اإلجراءات المدنية، تنص على أن في إطار المادة الساب
 ). 1807ص   56ج ر عدد (، "من قانون اإلجراءات المدنية 2-7بالمنازعات المشار إليها في المادة 

دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة تحدث في : "السالف الذكر 13 -84نص المادة الثانية من القانون رقم   3
  ". اختصاص كل منها بموجب مرسوم

المتعلق بالتقسيم القضائي والذي  13-84المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  1984-12- 22المؤرخ في  348 -84وقد صدر المرسوم رقم 
  ). 5، ص 96ج ر عدد ( ، 1994- 11-14المؤرخ في  373- 94عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، المحدد الختصاص المجالس القضائية وكيفيات 1998فبراير  16المؤرخ في  63-98وآخر نص نظم المحاكم هو المرسوم التنفيذي رقم 
 ). 3، ص 10ج رعدد(والمتضمن التقسيم القضائي،  1997مارس  19المؤرخ في  11-97تطبيق األمر رقم 

 .118لمرجع السابق، ص ، اضاء اإلداري خلوفي رشيد، الق .د 4
؛ و القرار الوزاري )1637، ص  51ج ر عدد (  المتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم، 1990-9-25القرار الوزاري الصادر بتاريخ  5

 ). 18ص  25ج رعدد (  المحدد لعدد المحاكم، 1990-9-25يتمم القرار المؤرخ في  1994-4-01المؤرخ في



 

Ǐ األقسام المختلƽة الموجودة فǑ المحكمة بعد استشارة وكيý الجمǌورية يبين فيǊ توزيƴ القضاة عل
Ü كý ذلǁ قبý حلوý العطلة القضائية فيǊالمحكمة مƴ تحديد عدد الجلسات وطبيعتǌا واليوم الذǐ تعقد 

ويمكن لرئيƩ المحكمة Ɗن يعدǋ ýذا األمر إذا ما اقتضت الضرورة ذلǁ خýǚ السنة . بشǌرين
  .1القضائية ويشترط تƮديق وزير العدý علǋ Ǐذا األمر

تحتوǐ كý محكمة علǏ كتابة ضبط تضم عددا من الكتاƔ يساعد كý واحد منǌم قاÜƯ كما      
تحتوǐ علǏ مƮلحة للتنƽيذ يشرف عليǌا كاتƔ ضبط Ɗو Ɗكƛر تقوم بمǌمة التبليƸ والتنƽيذ وتحرير 

  . المحاضر

 ǐالدعاو Ǒف ýƮƽدرجة ت ýوƊ محكمة Ǒǌف ǐالجزائر Ǒام القضائƲوتعتبر المحكمة قاعدة الن
حكم قابý لǚستئناف Ɗمام المجلƩ القضائÜǑ كما لǌا اختƮاƮا نǌائيا فǑ بعƯ المسائý المحددة ب

ورƹم عدم وجود قسم متخƭƮ فǑ المنازعات اǗدارية فقد تختƭ المحاكم فǑ بعƯ القضايا  2قانونا
Ü تنƲر 3يةالتǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا استنادا لنƭ المادة السابعة مكرر من قانون اǗجراƇات المدن

ƭالمنازعات وفقا لقواعد القانون الخا ǉذǋ ýƛم Ǒف .  

تبين Ɗن  1996 -1962فǑ األخير إن دراسة التنƲيم القضائǑ خýǚ الƽترة الممتدة بين و    
القضائǑ  توجد  لتنƲيمو ضمن ǋذا  النƲام القضائǑ فǋ Ǒذǉ المرحلة ǋو نƲام موحد من حيƚ الǌيكلة

القضائǑ الموحدÜ فمن حيƚ جوǋر  التنƲيمازعات اǗدارية كجزƇ من جǌات قضائية متخƮƮة فǑ المن
النƲام اعترف المشرع بوجود قضاƇ إدارǐ مستقý يقترƔ من نƲام القضاƇ المزدوƜ ويǌƲر ذلǁ جليا 

Ǒفيما يل:  

1 -  ƭالقضائية والمحكمة العليا لتخت Ʃالمجال ǎمستو Ǐدارية علǗرف اƺام الƲوجد نƊ إن المشرع
Ʋا بالنǋالمادتين وحد ƭدارية وفقا لنǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽات  274و 7ر والƇجراǗمن قانون ا

  . المدنية 

من قانون اǗجراƇات المدنية و خǌƮا  7لمنازعة اǗدارية بموجƔ المادة إن المشرع اعترف با - 2
 .بƎجراƇات متميزة عن إجراƇات الدعوǎ العادية

 .رية تختلف عما ǋو موجود فǑ المواد العاديةجعý المشرع طرق الطعن فǑ األحكام اǗدا - 3

                                                 
 . 161 -66لى من المرسوم رقم المادة األو 1
 . المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  1966يونيو  8المؤرخ في  154- 66المادة الثانية من األمر رقم   2
 . 118المرجع السابق، ص ، خلوفي رشيد، القضاء اإلداري. د  3



 

       ƴالمرن م Ƈام وحدة القضاƲخذ بنƊ ǐالجزائر Ǒام القضائƲن النƊ ýالمسائ ǉذǋ ýمن ك Ɲيستنت
Ɗن  Fenaux 1اعترافǊ بوجود ازدواجية فǑ المنازعةÜ وǋو ما Ɗكدǉ معƲم الƽقǌاƇ حيƊ ƚكد األستاذ فينو

كǋ ýيئات قضائية متميزة وǙ يحقق وحدة الǌيئات القضائيةÜ نƲام الƺرف اǗدارية فǑ الجزائر يش
ويقوý األستاذ Ɗحمد محيو Ɗن المشرع الجزائرƊ ǐخذ بوحدة الǌيئات القضائية مƴ اعترافǊ بوجود 

  . 2المنازعة اǗدارية

عمار عوابدǐ إلƊ ǏنǙ Ǌ يوجد فǑ الجزائر نƲام القضاƇ اǗدارǐ الدكتور وتوýƮ األستاذ  
Ǒاز قضائǌالمرن كج Ƈام وحدة القضاƲخذ الجزائر بنƋإنما ت ǐالعاد Ƈعن القضا ýƮƽومن ý3مستق.  

Ɗما األستاذ بسيونǑ فذƔǋ إلǏ القوý بƋنǊ يجǙƊ Ɣ ينƲر للنƲام القضائǑ الجزائرǐ من الناحية 
الشكلية والخارجية ألن البحƚ فǑ جوǋر النƲام القضائǑ يƌكد وجود قضاƇ إدارǐ مستقý ومتميز عن 

Ƈالقضا ǐ4العاد . 

انطǚقا من البحƚ فǑ موقƴ وطبيعة الƺرف اǗدارية يتبين حقا Ɗنǌا Ǚ تشكý جǌة قضائية ف     
القضاƇ العادǐ من الناحية الشكلية Ɗما من الناحية الموضوعية فǑǌ تشكý جǌة حǌة منƮƽلة عن 

رǐ اǗجرائية الشكلية وفقا لقواعد وƊحكام القانون اǗدا 5قضائية إدارية تýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية
  . والموضوعية

    Ơويتض  Ɯالمزدو Ƈام القضاƲاستمر تطبيق ن ýǚستقǙبعد ا ǊنƊ المرحلة ǉذǋ دراسة ýǚمن خ
إعادة التنƲيم القضائǑ  وبعد فǑ الجزائر لƽترة قƮيرة من Ɗجý مƇý الƽراƷ القانونǑ الذǐ كان سائدا

فƋخذ المشرع من حيƚ التنƲيم بوحدة  6القضاƇ تبنت الجزائر نƲام وحدة 278-65بموجƔ األمر رقم 
الǌياكý القضائية وابتعد عن النƲام القضائǑ الƽرنسÜǑ لكنǊ لم يعتمد نƲام القضاƇ الموحد بالمǌƽوم 
 ýǚحتǙفترة ا ýǚكان مطبقا خ ǐالذ Ǒام القضائƲرا بالنƛƋمت Ǒبق ýالجامد ب Ǒاألنجلوسكسون Ɣواألسلو

ǌƲر ǋذا القضاƇ من  Üقý يقترƔ فǑ جوǋرǉ من القضاƇ الƽرنسǑواعترف بوجود قضاƇ إدارǐ مست
خýǚ إيجاد نƲام الƺرف اǗدارية ضمن وحدة القضاƇ لتختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية 

Ǒرنسƽام الƲة عن النƛدارية الموروǗة بالمنازعة اƮ7وفقا لقواعد إجرائية خا  Ƈام ابتداƲذا النǋ وطبق
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قانون التنƲيم القضائǑ واستمر إلƹ Ǐاية Ʈدور التعديý الدستورǐ لسنة  بƮدور 1965من سنة 
1996 Ɯالمزدو Ǒام القضائƲالن ǐالدستور Ʃسƌالم Ǐتبن Ǌبموجب ǐوالذ. 

ويمكن الجزم Ɗن التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ خǋ ýǚذǉ المرحلة لم يتخلǏ كليا عن نƲام      
 Ƈالمشرع لم يقضفازدواجية القضاǑ ا Ƈالقضا Ǐعل Ǒدارية التǗالقضائية ا ýياكǌال ƝدمƊ إنما ǐدارǗ

ǚستقǙا ýالقضائية الجديدةكانت موجودة قب ýياكǌضمن ال ý  رفƺدارية بالǗفاستبدلت المحاكم ا
 ƋنشƊدارية وǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲالن Ǒف ýƛالمتم ýيƮا األǌƮاƮا باختǌƲاƽاحت ƴدارية مǗا

كمة العليا لتقوم بنƩƽ الدور الذǐ كان يقوم بǊ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ الƺرفة اǗدارية علǏ مستوǎ المح
لǌذǉ الƺرف إجراƇات قضائية خاƮة متميزة عن  المشرع وƊفرد اعتبارǋا جǌة قضائية إدارية علياÜب

وǑǋ ذات القواعد المطبقة Ɗمام الجǌات القضائية اǗدارية  1قواعد القانون المدنǑ واǗجراƇات المدنية
Ʋاألن ǑفƇام ازدواجية القضاƲتعتمد ن Ǒمة المقارنة التÜ و إن ǉذǋ  Ǒدارية كانت تعتمد فǗرف اƺال

قضائǌا علƊ Ǐحكام ومبادƏ ونƲريات القانون اǗدارǐ الƽرنسƛƊ ǑناƇ النƲر فǑ الدعاوǐ اǗدارية 
  .2المطروحة Ɗمامǌا

ضاƇ اǗدارǐ فمن خýǚ نƲام الƺرف اǗدارية عرفت الجزائر خǋ ýǚذǉ المرحلة نƲام الق
ومكنت المواطنين من مقاضاة اǗدارة Ɗمام جǌة قضائية تتولǏ تسليط رقابتǌا علƊ Ǐعماý وتƮرفات 
السلطات اǗدارية وذلǁ فǑ إطار وحدة الǌياكý القضائيةÜ فالƺرف اǗدارية لم تكن جǌات قضائية 

د تقسيمات داخلية ضمن إدارية مستقلة عن جǌات القضاƇ العادǐ من الناحية الشكلية إنما كانت مجر
 Üات قضائية إدارية حقيقيةǌا جǋا باعتبارǌالمنازعات المعروضة علي Ǒف ýƮƽت ǐالعاد Ƈيئات القضاǋ

يتسم  1996وإلƹ Ǐاية سنة  1965مما جعý التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ خýǚ المرحلة الممتدة ما بين 
  .3منازعةبوحدة القضاƇ علǏ مستوǎ الǌيئات مƴ اǙعتراف بازدواجية ال
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ƚالƛال ƚالمبح  

  أسس ومزايا وجود مجلس الدولة في النظام القضائي للدولة الجزائري

    Üǐالجزائر Ǒيم القضائƲالتن Ǒر فƲضرورة إعادة الن ǐالدستور Ʃسƌالم ǁدرƊ خذت  فبعد ماƊ
ضائية إدارية الجزائر بنƲام القضاƇ الموحد من الناحية الشكلية واعتمدت نƲام الƺرف اǗدارية كجǌة ق

Üالقضائية العادية ýياكǌدارية ضمن الǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲة بالنƮام  مختƲن Ǐعادت إل
ýومتكام ýمستق ǐإدار Ǒام قضائƲن Ƈإنشا Ǐعل ǐالدستور Ʃسƌعلن المƊ ƚزدواجية القضائية حيǙ1ا 

الذǐ يعد نموذجا  التنƲيم القضائǑ الƽرنسǑ يرÜ مƴ وجود اختǚف فǑ التƽاƮيÜýيشبǊ وإلǏ حد كب
ألوý مرة بعد اǙستقýǚ مجلƩ  1996عالميا للقضاƇ اǗدارÜǐ فاستحدƚ التعديý الدستورǐ لسنة 
يƌسƩ : "فǑ فقرتǌا الƛانية علƊ Ǐن 152الدولة فǑ الباƔ الخاƭ بالسلطة القضائية حيƚ نƮت المادة  
يحدد "منǊ علƊ Ǐن  153لمادة Ü ونƮت ا"مجلƩ دولة كǌيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية

ǎم األخرǌاتƮاƮم واختǌالدولة ومحكمة التنازع وعمل Ʃيم المحكمة العليا ومجلƲتن ǐقانون عضو."  

وانطǚقا من ǋذǉ النƮوƊ ƭعلن المƌسƩ الدستورǐ عن تحوý القضاƇ الجزائرǐ من نƲام وحدة    
للجǌاز القضائǑ العادǐ الذǐ  اموازي ايإدار اقضائي االقضاƇ إلǏ نƲام ازدواجية القضاƇ واستحدƚ جǌاز

  .2كان موجودا

   Ǒالت Ʃعن األس ƚالجزائر سيتم البح Ǒسسة دستورية جديدة فƌالدولة كم Ʃمية مجلǋرا ألƲون
  :فǑ المطلبين التاليين ǉومزاياوجودǉ يقوم عليǌا ومبررات 

ýاألو Ɣالدولة :المطل Ʃومبررات وجود مجل ƩسƊ  

Ǒانƛال Ɣمزايا وجود :المطل ǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒالدولة ف Ʃمجل  
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ýاألو Ɣالمطل  

  أسس ومبرراƖ وجود مجلس الدولة

إن اعتراف المƌسƩ الدستورǐ بوجود مجلƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية مستقلة من شƋنƊ Ǌن 
 ǉإذا ما اعتبر Ǌل ǊيمƲويقيد سلطة المشرع عند تن Üبين سلطات الدولة ǐدارǗا Ƈالقضا ƴيحدد وض

لمƌسƩ الدستورǐ جزƇ من السلطة القضائيةÜ بحيƚ يلتزم بƎحاطتǊ بكافة الضمانات التǑ تكýƽ ا
  . استقýǚ السلطة القضائية

وإذا كان استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ مضمونا بموجƔ القواعد الدستورية من حيƚ وجودÜǉ فƎن 
القضاƊ Ƈو دمجǊ ضمن نƲام ǋذا اǙعتراف يقيد كذلǁ المشرع بحيƚ يلتزم بعدم المساƩ باستقǋ ýǚذا 

 Ɗاعترافا دستوريا بمبد ýƛيم ǐدارǗا Ƈبوجود القضا ǐعتراف الدستورǙذا اǌف Üǐالعاد Ƈالقضا
  . 1ازدواجية السلطة القضائية

وباعتبار مجلƩ الدولة الƽرنسǑ مǌد القضاƇ اǗدارǐ واألýƮ التاريخǑ لمجلƩ الدولة 
ǐدارǗا Ƈالقضا ƴف وضǚختǙ راƲون ǐمن فرنسا والجزائر  الجزائر ýك Ǒبين سلطات الدولة ف

Ǚختǚف الƲروف السياسية والتاريخية لنشƋتǊ فǑ كý منǌما سيتم التعرƯ إلƊ ǏسƩ وجود نƲام 
  :تاليينالين مجلƩ الدولة الƽرنسƛ Ǒم ƊسƩ ومبررات وجود مجلƩ الدولة الجزائرǐ فǑ الƽرع

ýرع األوƽال: Ǒرنسƽالدولة ال Ʃوجود مجل ƩسƊ  

  ƊسƩ ومبررات وجود مجلƩ الدولة الجزائرǐ :الƛانǑالƽرع 

ýرع األوƽال  

  أسس وجود مجلس الدولة الƻرنسي

إن لوجود نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ فرنسا ƊساƩ دستورǐ يرجƴ إلǏ مبدƊ الýƮƽ بين    
عندما منƴ القضاƇ العادǐ من التدخƊ1790  ýوت  Ü16-24 فƎن القانون الƛورǐ الƮادر فǑ 2السلطات

 Ǒف ƭن ǐƊ لكن لم يرد Üائف القضائيةƲدارية عن الوǗائف اƲالو ýƮف Ǐدف إلǌدارة كان يǗا ýعماƊ
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فǑ الدستور الƽرنسǑ يقضǑ بƎنشاƇ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية مستقلةÜ وقد كان مجلƩ الدولة 
  .1منذ نشƋتǊ يعتبر جزƇ من السلطة التنƽيذية

ǙوƊ :داري فǕي فرنسااألساس التاريخي للقضاء ا  

اقترن األساƩ التاريخǑ لنƲام القضاƇ المزدوƜ فǑ فرنسا بالتƽسير الجامد لمبدƊ الýƮƽ بين        
Ü فالجمعية التƋسيسية الوطنية لما منعت القضاة من التدخý فƊ Ǒعماý اǗدارة بموجƔ المادة 2السلطات

مومية عن رقابة القضاÜ Ƈ كانت تǌدف Ɗساسا إلƊ Ǐبعاد اǗدارة العƊ1790وت  24- 16من قانون  13
وإن ǋذا التƽسير الƽرنسǑ الجامد لمبدƊ الýƮƽ   3العادǐ وفýƮ الǌيئات اǗدارية عن الǌيئات القضائية

  .بين السلطات Ǚ يرجƴ ألسباƔ منطقية وإنما تدعمǊ اعتبارات تاريخية

فقد علق فƊ Ǒذǋان رجاý الƛورة الƽرنسية الذكريات السيئة التǑ كانوا يحملونǌا  
التǑ كانت تعرقý نشاط اǗدارة لذلǁ فƎن Ɗوý القرارات التǑ اعتمدتǌا ) القضاƇ العادǐ(لبرلماناتل

إƊ Ǚن عدم ƛقة رجاý الƛورة تمƛلت فǑ إلƺاƇ تلǁ البرلماناتÜ الجمعية التƋسيسية الوطنية  بعد الƛورة 
عرقلتǌا دفعǌم إلǏ تƽسير الƽرنسية فǑ الجǌة القضائية الجديدة وتخوفǌم من تدخلǌا فǑ شƌون اǗدارة و

 ǐالعاد Ƈدارية عن القضاǗيئات اǌإبعاد ال Ǐفعملوا عل Üا ومطلقاƮسيرا خاƽبين السلطات ت ýƮƽال Ɗمبد
الوƲائف القضائية متميزة وتýƲ دائما منƮƽلة : "والذǐ نƭ علƊ Ǐن 1790الذǐ تحقق بƮدور قانون 

 .  4"عن الوƲائف اǗدارية

 ام القضاء المزدوƚاألساس الدستوري لنظ: ƛانيا

   Ƈاǌفق ǎفرنسا ير Ǒف ǐحكام الدستور  القانون الدستورƊ اǌمتƲن Ǒن السلطة القضائية التƊ
 Ǒادر فƮال Ǒرنسƽكتوبر  4الƊ1958  المواد من Ɣ64بموج  Ǐ66إل ǐالعاد Ƈا القضاǌد بƮيق Ɣفحس 

  .5القضاƇ اǗدارǐو Ǚ تشمý نƲام مجلƩ الدولة و
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Ǒرنسƽر فالدستور ال Ɣم حسǌيƊ Ƈما بالنسبة للقضاƊ Üيئة دستوريةǋ ǐالعاد Ƈمن القضا ýجع
اǗدارǐ فاألمر يختلف ألن ƊعضاƇ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية ليسوا قضاة وǙ يخضعون للقانون 

فكان  1Üمكلƽون بوƲائف قضائية األساسǑ للقضاƇ فǌم إداريون يخضعون لقانون الوƲيƽة العمومية
  . سǑ يƽتقد إلǏ األساƩ الدستورǐ لوجودǉ وǙعتبارǉ جزƇ من السلطة القضائيةالقضاƇ اǗدارǐ الƽرن

ولقد ýƲ الوضƴ علǋ Ǐذا النحو من حيƚ اعتبار القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا جزƇ من    
استطاع Ɗن يضƊ ƴساسا دستوريا  عندمااǗدارة العمومية إلƊ Ǐن حسم المجلƩ الدستورǋ ǐذǉ المسƋلة 

ǐ واستقǚلǊ عن طريق اكتشاف Ɗحد المبادƏ األساسية المعترف بǌا فǑ قوانين لوجود القضاƇ اǗدار
Ǒرنسƽال ǐام الدستورƲا قيمة دستورية وفقا لنǌل Ǒورية والتǌ2الجم ǁوكان ذل Üب Ǒدد النزاع فƮ

  :دستورية القوانين فǑ مناسبات مختلƽة

  تقرير وجود القضاء اǕداري كǊيئة قضائية مستقلة   -أ

إلǏ تقرير وجود القضاƇ اǗدارǐ كǌيئة قضائية بجوار  الƽرنسǑ مجلƩ الدستورǐتوýƮ ال      
 Ǒف Ƣرƌدور القرار المƮ بمناسبة ǁكد 19803جويلية  22السلطة القضائية العادية وكان ذلƊ وقد Ü

Ǒلة فƛالسلطة القضائية المم ýǚاستق Ǐذا القرار علǋ Ǒف ǐالدستور Ʃمن المجل ýك  ǐالعاد Ƈالقضا
 Ƈوالقضا ƩساƊ السلطة القضائية من ǉذǌيذية لما لƽة السلطتين التشريعية والتنǌمواج Ǒف ǐدارǗا
ǐدستور.  

من الدستور فيما  Ɗ64نǊ يترتƔ عن Ɗحكام المادة : "وقد تضمن القرار الدستورƮ ǐراحة 
ǐالعاد Ƈورية منذ قانون  يتعلق بالقضاǌقوانين الجم Ɣا بموجǌاألساسية المعترف ب Ə24ومن المباد 

ǋذǉ الǌيئات  بخƮوƭ القضاƇ اǗدارǐ وǑǋ مبادƏ ذات قيمة دستورية Ɗن استقýǚ 1872مايو 
 Ɣن يراقƊ و للحكومةƊ يجوز للمشرع Ǚ ƚا مضمونا بحيǌƽائƲة فيما يتعلق بوƮا الخاǌالقضائية وطبيعت

ة الداخلة Ɗعماǋ ýذǉ الǌيئات Ɗو Ɗن يوجǊ إليǌا Ɗوامر Ɗو Ɗن يحý محلǌا فǑ إƮدار األحكام القضائي
Ɗن المحاكم اǗدارية Ǒǋ جǌات قضائية :" Ü وƊضاف المجلƩ الدستورǐ فǑ قرارǉ "ضمن اختƮاǌƮا

 .4"تقوم بوƲيƽة قضائية

    Ǒفيما يل ýƛة تتمƺمية بالǋƊ ذات Ɲنتائ ƚǚƛ ǉǚعƊ المذكور ǐالدستور Ʃقرار المجل Ǐعل Ɣوترت :  
                                                 

1 Véronique VACCARO, op.cit, p.57.  
2Bernard STRIN, op.cit, p.15 
René CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, pp 50 et 756.  
3L. FAVOREU, L.PHILIP, Observations sous conseil constitutionnel, décision n°80-119 DC du 22 juillet 
validation d’actes administratifs, op.cit, pp.407-422. 
Salem OULDBOUBOUTT, op.cit, pp.215-220.  
4 Véronique VACCARO, op.cit, p.48.  
J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, p.381.  
Bernard STIRN, op.cit, pp 112-113.  



 

ة يرجƴ لمبدƊ ƊساسǑ معترف بǊ بموجƔ إن وجود مجلƩ الدولة والقضاƇ اǗدارǐ بƽƮة عام - 1
  .18721ماǐ  24قوانين الجمǌورية وƊن لǌذا المبدƊ قيمة دستورية تجد ƮƊلǌا فǑ قانون 

وقد تمت اǗشارة للمبادƏ األساسية لقوانين الجمǌورية فǑ ديباجة الدستور الƽرنسǑ لسنة  
تƽق الƽقǌاƇ علƊ Ǐن تƋكيد المƌسÜ Ʃ وي19582والتƊ Ǒحالت إليǌا ديباجة الدستور الƽرنسǑ لسنة  1946

الدستورǐ علǏ اعتبار قوانين الجمǌورية من المبادƏ األساسية يعدŇ تكريما لمشرع الجمǌورية الƽرنسية 
 Ɣالقوانين بموج ǉذǌكدت القيمة الدستورية لƋوت Üرديةƽالة وحماية الحريات الƽك Ǐعل ýعم ǐة الذƛالƛال

Ƣرƌالم Ǒرنسƽال ǐالدستور Ʃقرار المجل  Ǒا 1976- 07-16فƮا مضمونا خاǌل Ơمن ǐوالذ  ýƮوتو
إلƊ Ǐن بعƯ قوانين الجمǌورية تتضمن المبادƏ األساسية للجمǌورية والتǑ يلتزم المشرع باحترامǌا 

  .3وعدم مخالƽة Ɗحكامǌا

الذǐ منƠ لمجلƩ الدولة سلطة القضاƇ  1872ماǐ  24فƎن المجلƩ الدستورǐ اعتبر قانون   
 Ɗيتضمن مبد Ưوƽا المǌب Ƈجا Ǒن األحكام التƎف ÜǊتƽيمكن للمشرع مخال Ǚ ƚذو قيمة دستورية بحي

دستورية تƌكد علǏ  ذات قيمة قواعدالƽرنسǑ لمجلƩ الدستورǐ لتعتبر وفقا  1872ماǐ  24قانون 
وجود قضاƇ إدارǐ مستقý ومنýƮƽ عن القضاƇ العادƊ ǐƊ ǐنǌا تƌكد وجود مبدƊ اǙزدواجية القضائية 

  . 4فǑ فرنسا

تتمýƛ النتيجة الƛانية فƊ Ǒن القضاƇ اǗدارǐ يعتبر جǌة قضائية مستقلة يحوز علǏ جزƇ من  - 2
  .5السيادة

Ɗما النتيجة الƛالƛة المترتبة علǏ قرار المجلƩ الدستورǐ فتتمýƛ فǑ استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن  - 3
دارǐ ووجودǉ فǑ فرنسا يستند Ü فبǌذا القرار ƮƊبƠ استقýǚ القضاƇ ا6Ǘالسلطتين التشريعية والتنƽيذية

ǐدستور ƩساƊ Ǐإل.  

ورƹم التكريƩ الدستورǐ لوجود القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا فƎن جانƔ من الƽقǊ اعتبر Ɗن      
المجلƩ الدستورǐ اعتمد علǏ المبادƏ األساسية المعترف بǌا بموجƔ قوانين الجمǌورية لضمان 

Ǘدارية والعادية فǑ مواجǌة السلطتين التشريعية استقýǚ السلطة القضائية ǐƊ الجǌات القضائية ا
والتنƽيذيةÜ بمعنƊ Ǐن المجلƩ الدستورǐ كرƩ وجود القضاƇ اǗدارǐ باعتبارǉ جزƇ من السلطة 
القضائية إلǏ جانƔ القضاƇ العادǐ إƊ ǙنǊ لم يكرƩ وجود القضاƇ اǗدارǐ كجǌة قضائية مستقلة عن 

                                                 
1Pierre-Laurent FRIER, Jacques PETIT, Précis de droit administratif, paris, Montchrestien, 4éme édition, 2006, 
p.379    
2 Bernard STIRN, op.cit, p.13.  
3 René CHAPUS, droit administratif générale, op.cit, pp 49-50.   
4   J. DARCY, M PAILLET, op.cit, p.33.  
5  J.DARCY, M.PAILLET, op.cit, p.33.  
6   Salem OULD BOUBOUTT, op.cit, pp.222-224.  



 

تورǐ وفقا لƇǙƌǌ لم يتضمن تكريسا دستوريا لمبدƊ ازدواجية جǌة القضاƇ العادÜǐ فقرار المجلƩ الدس
القضاƇ فǑ فرنسا بحيǙ ƚ يوجد ما يمنƴ المشرع عند تنƲيمǊ للسلطة القضائية Ɗن يوحد جǌات النƲام 
 Ʃالمسا Ƈن توحيد القضاƋمن ش Ʃخرقا ألحكام الدستور إذ لي ǁذل ýن يشكƊ دون Ǒرنسƽال Ǒالقضائ

  . 1قضائيةباستقǋ ýǚذǉ الǌيئات ال

ǊاتƮاƮختǙ تكريسا دستوريا Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ƈالقضا Ǐنتقادات بعدما تلقǙا ǉذǋ وقد زالت.  

Ɣ   ơي  23صدور قرار المجلس الدستوري بتاريƻ19872جان     

 ýŇن يحوƊ يجوز للمشرع ýǋ المنافسة ومعرفة Ʃذا القرار بمناسبة القضية المتعلقة بمجلǋ درƮ
ǌالطعون الموج Ǒر فƲستئناف العادية النǙمحكمة ا Ǐيئة إدارية مستقلة إلǋ وǋالمنافسة و Ʃة ضد مجل

  : فقرر المجلƩ الدستورǐ ما يلǑ 3بدǙ من مجلƩ الدولة

للسنة الƛالƛة اللذان Ɗقرا مبدfructidor(  Ɗ( وƊمر فريكتدور Ɗ1790وت  24-16إن قانون 
يجوز بذلǁ منƠ القاضǑ العادǐ اختƮاƭ فýƮ الǌيئات اǗدارية والقضائية ليƩ لǌما قيمة دستورية و

النƲر فǑ بعƯ المنازعات اǗداريةÜ واستنادا للمǌƽوم الƽرنسǑ لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات فƎنǊ يعد 
 ýمن المجا Ƈناƛواست Ǒيقض ǐالذ Ɗورية المبدǌقوانين الجم Ɣا بموجǌاألساسية المعترف ب Əضمن المباد

اƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنƲر فǑ طلبات إلƺاƊ Ƈو تعديý باختƮ"المحجوز بطبيعتǊ للسلطة القضائية 
القرارات اǗدارية التǑ تتخذ فǑ ممارسة سلطات وامتيازات السلطة العمومية من قبǋ ýيئات السلطة 
التنƽيذية Ɗو Ɗعوانǌا Ɗو السلطات اǗدارية اǗقليمية Ɗو الǌيئات العمومية التǑ توجد تحت إشرافǌا 

  . 4"وسلطتǌا

«Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 
et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des 
autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, 
néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au 
nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon 
lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier 
ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des 
décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités 

                                                 
1 André DE LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, 15é édition, op. cit, 
p.352.  
2 L. FAVOREU, L. PHILIP, observations sous conseil constitutionnel, décision 86-224 DC du 23 janvier1987, 
conseil de la concurrence, op.cit, pp 667-683. 
3   J. Darcy, M .Pallet, op cit, p.34.  
4André DE LAUBADERE, J.C. VENEZIA, Y. GAUDEMENT, Traite de droit administratif, 15é édit, op.cit, 
p.349.  
René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.756 
 Bernard STIRN, op.cit, p.111.   



 

exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les 
organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle”1. 

وتحديد نطاق  الƽرنسƮƊ ǑبƠ وجود القضاƇ اǗدارǐ 1987جانǑƽ  23بƮدور قرار 
Ɗكد حي2Ü  ƚاختƮاǊƮ يجد ƊساسǊ فǑ المبادƏ األساسية المعترف بǌا بموجƔ قوانين الجمǌورية

 Ɣبموج ǐالدستور Ʃذا المجلǋقرار  Ʃƽن ƴاديا لتوزيƽوت Ƈلسير القضا ǚيǌيمكن للمشرع وتس ǊنƊ
ǚك Ǐحد  المنازعات علƊ ائدةƽل ƭاƮختǙن يوحد قواعد اƊ ǐدارǗا Ƈوالقضا ǐالعاد Ƈمن القضا
  .الǌرمين القضائيين

"  Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque 
l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des 
contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de 
compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au 
législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de 
compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéresé" 3. 

اý الƺموƯ الذǐ وز 1987جانǑƽ  23بتاريƣ قرار المجلƩ الدستورǐ ترتƔ علƮ Ǐدور 
كان قد ƛƊارǉ جانƔ من الƽقǊ بخƮوƭ استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐ و تƋكدت القيمة 

Ƈازدواجية القضا Ɗفرنسا الدستورية لمبد Ǒ4ف.  

  19895جويلية  28صدور قرار المجلس الدستوري بتاريơ   جـ

       ǐدارǗا Ƈالقضا ýǚوجود واستق Ǐذا القرار علǋ Ɣبموج Ʃكد المجلƊǐالذ  ƭاƮاخت ýمجا Ǌل
 ýدستورية القانون المتضمن شروط إقامة ودخو ǎمد ƭبمناسبة فح ǁوكان ذل Üدستوريا Ǒمحم

ت ستعجالية ضد قراراǗاألجانƔ إلǏ فرنسا حيƊ ƚسند المشرع بموجǋ Ɣذا القانون النƲر فǑ الطعون ا
الطرد لرئيƩ المحكمة اǙبتدائية العاديةÜ ولما طلƔ من المجلƩ الدستورǐ البƚ فǑ مدǎ دستورية 

مخالƽتǊ لمبدƊ استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐ ردŇد ǋذا األخير فǑ مدǎ مشروع القانون و
 ƣادر بتاريƮالقرار ال Ǒوردت ف Ǒالت Əالمباد Ċýك ǉ23قرار  Ǒƽكد عل1987جانƊو Ü Ƈن للقضاƊ Ǐ

اǗدارǐ مجاý اختƮاƭ متميز وƊنǊ يختƊ ƭساسا وفقا للمبدƊ المعترف بǊ بموجƔ قوانين الجمǌورية 
بالنƲر فǑ كý المنازعات المتضمنة طلبات إلƺاƊ Ƈو تعديý قرارات إدارية Ʈادرة عن الǌيئات 

                                                 
1  Considérant 15 de la Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987. 
2  Véronique VACCARO, op.cit, p.48. 
 PARGUEL, op.cit, p.86.  
3Considérant 16 de la Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987.  
4   André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traite de droit administratif, 15é édit, op.cit, 
p.352.  
5 Décision N° 89-261 DC du 28 Juillet 1989, loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en 
France ; http://www.conseil-constitutionnel.Fr/decison/1989/89261dc.htm . 
Osman FILALI, Le juge judiciaire gardien de la liberté individuelle, mythe ou réalité ?  Paris, Gazette du palais 
25-27 Février 1990, p.2.   



 

فǑ إطار ممارسة  والسلطات اǗدارية المركزية والǚمركزية والǌيئات التابعة لǌا والتǑ تتخذǋا
Ü وƊنǊ يجوز للمشرع لحسن سير القضاƊ Ƈن يوحد اǙختƮاƭ خǚفا 1امتيازات السلطة العمومية

ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮلمقتضيات اخت.  

وقد توýƮ المجلƩ الدستورǐ فǋ Ǒذا القرار إلƊ ǏنǙ Ǌ يوجد ما يبرر خرق المبدƊ العام   
ر القانون ƹير دستورǐ مƌكدا بذلǁ األساƩ الدستورǐ بالنسبة للقانون محý الرقابة الدستوريةÜ واعتب

  .2لمبدƊ اǙزدواجية القضائية

       3:من خýǚ قرارات المجلƩ الدستورǐ السابقة الذكر يمكن استخƭǚ النتائƝ التالية   

  .Ɗن وجود واستقýǚ القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ مكرƩ دستوريا - 1

 .بات اǗلƺاƇ مكرƩ و محمǑ دستورياƊن اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنسبة لطل - 2

Ɗن مبدƊ الýƮƽ بين جǌات القضاƇ العادǐ وجǌات القضاƇ اǗدارǐ ليƩ لǊ قيمة دستورية فǑ حد  - 3
 ýن يشكƊ دارية دونǗالمنازعات ا Ưبع Ǒسلطة البت ف ǐالعاد Ǒللقاض Ơن يمنƊ إذ يمكن للمشرع Ǌذات

  . ت اǗلƺاƇذلǁ مساسا بمبدƊ دستورǐ بشرط ǙƊ يتضمن ذلǁ طلبا

فكý الطعون التǙ Ǒ تǌدف إلǏ طلƔ إلƺاƇ قرار إدارƮ ǐادر عن سلطة إدارية يجوز للمشرع 
 Ʃالمكر ƭاƮختǙفا Üǁذل Ƈلحة القضاƮإذا ما اقتضت م ǐالعاد Ǒا للقاضǌر فيƲالن ƭاƮاخت Ơمن

السلطة  دستوريا للقضاƇ اǗدارǙ ǐ يشمý إǙ طلبات اǗلƺاƇ الموجǌة ضد التƮرفات الƮادرة عن
 Ƈات القضاƮاƮاخت Ưبع ýنق ýجƊ من ýالتدخ Ǒبحرية واسعة ف Ǌسƽلن Ʋƽوالمشرع يحت Üالعمومية
اǗدارǐ التǙ Ǒ تعد ضمن اǙختƮاƭ المكرƩ دستوريا للقاضǑ العادǐ كمنازعات المسƌولية 

Ǘدارة اǗدارية والعقود اǗدارية وطلبات التƽسير وفحƭ المشروعية والمنازعات المتعلقة بƋعماý ا
  .الخاƮة

وبǌذا فƎن القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا يعتبر جǌة قضائية حقيقية مستقلة ومنƮƽلة عن جǌة  
 ǉذǋ من Ƈجز ýكانت تشك ƚحي Ǐا األولǌتƋف نشǚخ Ǐدارية علǗيئات اǌومستقلة عن ال ǐالعاد Ƈالقضا

تورية تƌكد وجودǉ دس والعملية ƊسƩارǐ باǗضافة لǖسƩ التاريخية اǗدارةÜ وƮƊبƠ للقضاƇ اǗد
Ǌلǚواستق  

                                                 
1J. DARCY, M. PAILLET, op.cit, p.35.  
Bruno GENEVOIS, la compétence constitutionnelle du juge administratif et la police des Etranger, à propos de 
la décision du conseil constitutionnelle N° 489-261 DC 28 juillet 1987 Revue Française de Droit Administratif, 
juillet- Août 1989, p.691.     
2 Bernard STIRN, op.cit, p.112.  
3   J. DARCY, M. PAILLET, op.cit, p.35.  



 

Ǒانƛرع الƽال  

  أسس وجود مجلس الدولة في الجزائر

من الدستورÜ فǌو ǋيئة  152يستمد مجلƩ الدولة الجزائرƊ ǐساƩ وجودǉ من Ɗحكام المادة   
 ǐدارية يوازǗات القضائية اǌالج ýيئة مقومة ألعماǋ وǋو Üقضائية إدارية عليا تابعة للسلطة القضائية

  .لعليا باعتبارǋا ǋيئة مقومة ألعماý المجالƩ القضائية والمحاكم المحكمة ا

فقد كرƩ المƌسƩ الدستورǐ وجود مجلƩ الدولة كجǌة قضائية وƊقر Ʈراحة تبنǑ الجزائر   
 Ƈالقضا Ƈمية بالنسبة لوجود وبقاǋاأل Ƹضمانا قانونيا بال Ʃذا التكريǋ ýويشك ÜƇام ازدواجية القضاƲلن

فمن خýǚ النƭ علǏ مجلƩ الدولة فƊ Ǒحكام الدستور ضمن الýƮƽ الخاƭ . 1اǗدارǐ فǑ الجزائر
 Ʃبين سلطات الدولة وكر ǐدارǗا Ƈالقضا ƴقد حدد موق ǐالدستور Ʃسƌن المƎبالسلطة القضائية ف

  .مبدƊ ازدواجية السلطة القضائية

  Ʃمجل Ƈازدواجية السلطة القضائية وإنشا Ɗلمبد ǐالدستور Ʃسƌالم Ǒتبن ƔسباƊ ƴالدولة  وترج
   :ما يلǑإلǏ عدة مبررات سيتم التعرƯ ألǋمǌا بعد تحديد موقƴ مجلƩ الدولة بين سلطات الدولة في

ǙوƊ : الدولة Ɩسلطا ǅمجلس الدولة الجزائري بي Ʋموق  

إذا كان مجلƩ الدولة الƽرنسǑ قد نشƋ كجزƇ من السلطة التنƽيذية لƽترة من الزمن إلƹ Ǐاية   
بƽضý قرارات  1980جودǉ كجزƇ من السلطة القضائية ابتداƇ من عام تلقǑ التكريƩ الدستورǐ لو

المجلƩ الدستورǐ كما سبق تبيانÜǊ فƎن مجلƩ الدولة الجزائرǐ نشƋ منذ البداية فǑ كنف السلطة 
 Ʃمجل Ƈوإن انتماÜƇالقضا ýǚبين السلطات واستق ýƮƽال Ɗا تطبيقا لمبدǌمن Ɗيتجز Ǚ Ƈالقضائية كجز

من الدستور التǑ تقضǑ  138القضائية يعد مكسبا لǊ وضمانا ǙستقǚلǊ طبقا للمادة الدولة إلǏ السلطة 
Ü والمقƮود بالسلطة القضائية وفقا لǌذǉ المادة "السلطة القضائية مستقلة وتمارƩ فǑ إطار القانون:" Ɗن

Ƈالسوا Ǐعل ǐدارǗا Ƈوالقضا ǐالعاد Ƈالدولة للسلطة القضائ2القضا Ʃمجل Ƈكد انتماƌوما ي Ü ية المادة
152  ýƮƽالدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع ال Ʃمجل ƩسيƋت Ǐت علƮن Ǒمن الدستور الت

Ɗعǉǚ لم تكرƩ الوجود الدستورǐ لمجلƩ الدولة كجزƇ من  Ü152 وإن المادة 3الƛالƚ من الدستور
اǗدارية بجوار السلطة القضائية فحسƔ وإنما جعلت منǊ جǌة قضائية إدارية عليا مستقلة فǑ المواد 

ǐالعاد Ƈالقضا ǎمستو Ǐالمحكمة العليا عل ýو يقابǌفÜ ǐالعاد Ƈالقضا.  
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من الدستور فƊ ǑنƊ Ǌوý اعتراف دستورǐ فǑ تاريƣ النƲام  152وتبدو قيمة نƭ المادة 
 Ǐراحة علƮ ǐالدستور Ʃسƌكد المƊ اǌفبموجب Üازدواجية السلطة القضائية Ɗبمبد ǐالجزائر ǐالدستور

ǋيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية : "دولة يعد جزƇ من السلطة القضائية وذلǁ بعبارةƊن مجلƩ ال
فǑ وجود ǋيئات قضائية عادية  والمتمÜýƛ كما ƊنǊ كرƩ مبدƊ ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائر "اǗدارية

  .وǋيئات قضائية إدارية

قضائية المختلƽة جاƇت واضحة عندما Ɗفردت فقرة لكǋ ýيئة من الǌيئات ال 152فالمادة  
فاعتبرت المحكمة العليا الǌيئة المقومة ألعماý المجالƩ القضائية والمحاكم ومجلƩ الدولة الǌيئة 
 ǐالعاد Ƈالقضا ýǚاستق Ɗمبد ǁبذل ǐالدستور Ʃسƌكد المƊو ÜداريةǗات القضائية اǌالج ýالمقومة ألعما

ǐدارǗا Ƈعن القضا.  

ýƮƽ فǑ حاǙت تنازع اǙختƮاƭ بين المحكمة العليا ويعتبر تƋسيƩ محكمة التنازع لتتولǏ ال
المذكورة Ɗعǉǚ تطبيقا لمبدƊ ازدواجية السلطة  152ومجلƩ الدولة طبقا للƽقرة الƛالƛة من المادة 

  .القضائية فǑ الجزائر

إن التكريƩ الدستورǐ لوجود مجلƩ الدولة فǑ الجزائر واعتبارǉ جزƇ من السلطة القضائية 
Ǚستقýǚ القضاƇ اǗدارǐ وبقائÜǊ كما يعد تطبيقا لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات  يعد ضمانة Ɗساسية

  .1وتعزيزا للسلطة القضائية وضمانة لحماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات الƽردية والجماعية

  ǊيمƲالدولة تقييد سلطة المشرع عند تن Ʃلوجود مجل ǐالدستور Ʃالتكري Ǐعل Ɣويترت
علǊ يقرر لǊ كافة الضمانات التǑ تكýƽ استقýǚ السلطة القضائيةÜ فمجلƩ الدولة للقضاƇ اǗدارǐ ويج

 ƴيذية يخضƽة السلطة التنǌمواج Ǒة قضائية إدارية مستقلة فǌو جǌمن السلطة القضائية ف Ƈيعتبر جز
Ƈللقضا Ǒللقانون األساس Ǌالمادة  2قضات ǊكدتƊ و ماǋرقم  20و ǐالمتعلق  01- 98من القانون العضو

  .لƩ الدولةبمج

   Ǌتبعيت Ǒيعن Ǚ ذاǌدارية فǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲبالن ƭالدولة يخت Ʃوإذا كان مجل
للسلطة التنƽيذية باعتبارǋا طرفا فǑ المنازعة اǗداريةÜ ألن التسليم بǌذǉ التبعية يعنǑ عدم احترام وتنƽيذ 

ǌايتƮو Ǌعلي Ʃا تمارǌنƊ طالما Ʃيذية لقرارات المجلƽاالسلطة التنǋوذƽ3ا ون.  
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وإن اختƮاƭ مجلƩ الدولة المتمýƛ فǑ رقابة مدǎ مشروعية Ɗعماý السلطة اǗدارية يحتم 
بƋن يكون جǌة قضائية مستقلة عن السلطة التنƽيذية إذ Ǚ تتƽق طبيعة الوƲيƽة القضائية التǑ يقوم بǌا 

ƽالحقوق والحريات ال Ǒدارية وحامǗالمنازعات ا Ǒقاض ǉالدولة باعتبار Ʃن يكون تابعا  رديةمجلƊ
Ü بý تقتضǑ طبيعة ǋذǉ الوƲيƽة Ɗن يحاط بكý الضمانات األساسية التǑ تدعم استقǚلǊ للسلطة التنƽيذية

  . وتعزز كيانǊ مما يضمن Ʈيانة حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة

لǊ تجسيدا Ǚستقǚلية الوƲيƽية التǑ يتمتƴ بǌا مجلƩ الدولة فǑ الجزائر منƠ وفǋ Ǒذا الƮدد و
من القانون العضوǐ  13اǙستقǚلية فǑ مجاý التسيير وذلǁ بموجƔ المادة والمشرع اǙستقǚلية المالية 

  .1بحيƚ تسجý اǙعتمادات المالية الخاƮة بالمجلƩ فǑ الميزانية العامة للدولة 01Ü- 98رقم 

شرع بحيƚ كما يترتƔ علǏ التكريƩ الدستورǐ لوجود مجلƩ الدولة واستقǚلǊ تقييد سلطة الم  
 ǐعتراف الدستورǙألن ا ǐالعاد Ƈة القضاǌج Ǒف Ǌبدمج Ƈذا القضاǋ ýǚباستق Ʃالمسا Ǌر عليƲيح
 Ɗدارية يعد اعترافا دستوريا بمبدǗيئات القضائية اǌال ýيئة مقومة ألعماǌالدولة ك Ʃام مجلƲبوجود ن

ضاƇ اǗدارǐ مجلƩ ازدواجية السلطة القضائيةÜ وƊن المƌسƩ الدستورǐ عندما وضƴ علǏ قمة الق
ǐالعاد Ƈقمة القضا Ǐتوجد عل Ǒالمحكمة العليا الت ǐن 2الدولة ليوازƋتردد بش ǐحد أل ƴراد وضƊ ǊنƎف Ü

تبنǑ نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائر وƊكد علǏ عدم إمكانية تدخý المشرع ǗلƺاƇ مجلƩ الدولة 
  .اƇ العادǐالمكرƩ دستوريا Ɗو جعلǊ مجرد محكمة Ɗو ƹرفة بدمجǊ ضمن القض

  مبرراƖ وجود مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري: ƛانيا

إن تبنǑ النƲام القضائǑ المزدوƜ وتƋسيƩ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية مستقلة عن جǌة   
Ǒام القضائƲالن ƟǚƮاستجابة لضرورة إ Ƈجا ǐالعاد Ƈ3القضا  Üرديةƽوحماية الحقوق والحريات ال

  :Ɣ إعادة النƲر فǑ التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ وتبنǑ نƲام مجلƩ الدولة ما يلǑومن مبررات وƊسبا

  مساوƍ نظام الغرƹ اǕدارية -أ

تبنǑ المشرع الجزائرǐ بعد اǙستقýǚ النƲام القضائǑ الموحد بالمǌƽوم المرنÜ إƊ Ǚن نƲام   
Ü وقبý إنشاƇ 1996لǏ إ 1962القضاƇ الموحد الذǐ ساد فǑ الجزائر خýǚ المرحلة الممتدة ما بين 

مجلƩ الدولة كان يختلف عن النƲام القضائǑ الموحد بالمǌƽوم اǙنجلوسكسونǑ من حيƚ نطاق رقابة 
  . القضاƇ علƊ Ǐعماý اǗدارة العمومية
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 Ǐا علǌعتبارات موضوعية بحتة منǙ Ƈام وحدة القضاƲلن ǐالمشرع الجزائر Ǒتبن ƴويرج
Ʈطارات المتخǗوا ýياكǌال ƭنق ƭوƮةالخƮ1 Ǒام القضائƲتطبيق الن Ǒف ǐالجزائر Ɣوإن األسلو Ü

 Ǒالقضائية والمحكمة العليا والت Ʃالمجال ǎمستو Ǐدارية علǗرف اƺام الƲالموحد كان يتميز بوجود ن
جعý منǌا المشرع الجǌة القضائية المختƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية وفقا لقواعد 

  .ǎ2 اǗداريةقانونية موضوعية خاƮة بالدعو

   ƴالقضائية م ýياكǌتوحيد ال Ǒǋ المرحلة ǁتل ýǚخ ǐالجزائر Ǒام القضائƲفالميزة األساسية للن
اǙعتراف بالمنازعة اǗدارية التǑ تختƭ الƺرف اǗدارية بالنƲر والýƮƽ فيǌا والتǑ تطبق بشƋنǌا 

الموحد المطبق فÜ  Ǒ مما جعý النƲام القضائ3Ǒالقواعد واǗجراƇات خاƮة بالدعوǎ اǗدارية
ǐنجليزǙام اƲللن Ǌمن Ǒرنسƽام الƲللن ƔقرƊ ǁنذاƈ ǐ4الجزائر .  

 ǁن ذلƎالقضائية ف ýياكǌإطار وحدة ال Ǒدارية فǗا ǎا المشرع للدعاوǋǙوƊ Ǒمية التǋم األƹور
  :ý دون مواجǌة القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر إلǏ العديد من المساوƏ تمƛلت فيما يلǑولم يح

  قيق مبدأ التخصƫ في الوظيƻة القضاء اǕداريعدم تح -1

وإن عدم احترام وتطبيق مبدƊ  5إن النƲام القضائǑ اǗدارǐ يحتاƜ إلǏ تخƭƮ القضاة  
التخƭƮ وتقسيم العمý البشرǐ من قبý قضاة الƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائية والمحكمة العليا 

زعات اǗداريةÜ ألن الýƮƽ فǑ الدعاوǐ اǗدارية كان لǊ األƛر السلبǑ بالنسبة لعملية الýƮƽ فǑ المنا
يتطلƔ دراية واسعة بعمý اǗدارة ومقتضياتǌا األمر الذǐ كان يƽتقدǉ قضاة الƺرف اǗدارية باعتبارǋم 

انون الخاƭ ققضاة عاديونÜ تابعوا دراسات قانونية عامة دون تخƭƮ مما جعلǌم متشبعين بقواعد ال
  .د القانون اǗدارǐ المتميزة عن قواعد القانون الخاƹƭير قادرين علǏ التحكم فǑ قواع

يراعǏ فǑ  6فلم يوجد فǑ الجزائر سلƊ ǁو Ɗسǁǚ القضاة المتخƮƮين فǑ القضايا اǗدارية     
 كانتفالƺرفة اǗدارية  .التحاقǌم بالƺرف اǗدارية تخǌƮƮم فǑ القانون اǗدارǐ وعلم اǗدارة العامة

يتولون الýƮƽ فǑ المنازعة اǗدارية  7قضاتǌا قضاة عاديونكان  ادǐ ومجرد تقسيم داخلǑ للقضاƇ الع
كما يƮƽلون فǑ المنازعة العادية دون مراعاة لطبيعة وخƮائƭ المنازعة اǗدارية التǑ تمتاز بالدقة 
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والتǑ تحتاƜ إلƊ Ǐن يýƮƽ فيǌا قاضǑ تلقǏ تكوينا متخƮƮا لǊ دراية بمقتضيات  1والƮعوبة والتعقيد
  . عمومية وعلم اǗدارةÜ متǌƽما لنƲرية القانون اǗدارǐاǗدارة ال

وإن عدم قدرة القاضǑ العادǐ علǏ تǌƽم خƮوƮية القانون اǗدارǐ والسيطرة عليǊ كان سببا 
ومبررا لضرورة إعادة النƲر فǑ التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ وتƋسيƩ  2لƽشý نƲام الƺرف اǗدارية

ýمستق ǐإدار Ƈقضا ǐالعاد Ƈكد السيد وزير  عن القضاƊ وقد Üاǌدارة ومقتضياتǗنية اǋم ذǌƽت Ǐقادر عل
Ǌتدخل Ǒف Ƈجا ƚاألمة حي Ʃمام مجلƊ داريةǗمشروع قانون المحاكم ا Ưعر ƇناƛƊ ǁذل Ǐعل ýالعد :

Ɗن نƲام القضاƇ الموحد علǏ عكƩ النƲام المزدوƜ يتجاýǋ وضƴ اǗدارة ومقتضيات الƮالƠ العام "
Ǒف ƭƮالتخ Ɗيحقق مبد Ǚة القضائية وƽيƲ3ممارسة الو.   

  عدم فعالية قضاء الغرƹ اǕدارية في معالجة المنازعاƖ اǕدارية  -2

   Ƈإنشا Ǐالمرحلة السابقة عل Ǒالجزائر ف Ǒكان مطبقا ف ǐالموحد الذ Ƈام القضاƲن Ǐخذ علƌي
قة فعالة مجلƩ الدولة قƮور وعجز النƲام القانونǑ عن معالجة الدعوǎ اǗدارية والýƮƽ فيǌا بطري

نƲرا لخƮوƮيتǌا المتميزة عن الدعوǎ العادية من حيƊ ƚطراف النزاع ومن حيƚ القواعد اǙستƛنائية 
ƹير المƋلوفة التǑ تتمتƴ بǌا اǗدارة العمومية لتحقيق المƮلحة العامة والتǑ تحتاƜ لتطبيقǌا وتƽسيرǋا 

علǏ تطبيق قواعد القانون  إلǏ قاضǑ متخƭƮ قادر علǏ تǌƽمǌا بدǙ من القاضǑ العادǐ المتعود
ƭ4الخا.        

كما يƌخذ عليƹ ǊموƯ قواعد اǗجراƇات القضائية اǗدارية وعدم وضوحǌا ودقتǌاÜ فƋحكام 
لم تبين بƮورة شاملة ودقيقة شروط دعوǎ اǗلƺاƇ والتƽسير وفحƭ  5قانون اǗجراƇات المدنية

لǏ سيادة القانون فǑ الدولة وتحقيق العدالة المشروعيةÜ وإن دعوǎ اǗلƺاƇ رƹم ǋƊميتǌا فǑ المحافƲة ع
ƹير فعالة  كانتوحماية األفراد وحرياتǌم ومƮالحǌم من اعتداƇات وتجاوزات السلطات اǗدارية 

     .6وƹير كافية لحماية حقوق وحريات األفراد فǑ إطار نƲام وحدة القضاƇ المرن المطبق فǑ الجزائر

Ǘرف اƺال Ƈعدم فعالية قضا ǁر كذلǌƲوت Ǒفالقاض ÜǑاد القضائǌجتǙقلة ا ýǚدارية من خ
العادǐ لم يكن قادرا علǏ إيجاد وابتكار الحلوý القانونية للدعوǎ اǗدارǐ المطروحة ƊمامǊ فǑ حالة 

  .عدم وجود النƭ القانونǑ نتيجة عدم تǌƽمǊ لطبيعة وخƮوƮية ǋذǉ الدعوǎ اǗدارية
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Ƈحاطت القضاƊ Ǒالت ýوالمشاك Əالمساو ǉذǋ ýالموحد  إن ك Ǒام القضائƲالن ýƲ Ǒف ǐدارǗا
من الناحية اǗجرائية والقانونية Ɗدت إلǏ ضرورة إƟǚƮ التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ  بǌدف تطوير 

Ǌوتحسين خدمات Ƈدارية  1مرفق القضاǗالسلطة ا ýعماƊ Ǐالرقابة القضائية عل ýعيƽت ýǚمن خ
اكم اǗداريةÜ يتميز بالخبرة والنزاǋة باستحداƚ قضاƇ متخƭƮ يتمýƛ فǑ مجلƩ الدولة والمح

  . واǙستقýǚ ليكون ضمانة حقيقية لحماية حقوق وحريات األفراد فǑ مواجǌة السلطات اǗدارية

Ɣ- اǊدارية وعدم تحكم القاضي العادي فيǕا Ɩتزايد المنازعا  

تدخý  ترتƔ علǏ توسيƴ العǚقات اǙجتماعية وتنوعǌا نتيجة ازدياد نشاط األفراد واتساع  
الدولة فǑ كافة المجاǙت زيادة مستمرة فǑ عدد القضايا اǗدارية وتنوع المنازعات اǗدارية وتعقدǋا 
وƮعوبة الýƮƽ فيǌا من قبý القاضǑ العادÜǐ مما Ɗدǎ إلǏ فشý مƌسسات العدالة الجزائرية عن 

من الضرورÜ  ǐ فكان1996 - 1962تحقيق مقتضيات الƮالƠ العام خýǚ المرحلة الممتدة ما بين 
 ƭƮالتخ Ɗتطبيق مبد Ǒكير فƽحسن للعدالة والتƊ السائد لضمان تسيير Ǒيم القضائƲالتن Ǒر فƲإعادة الن

ة مستقلة وإسناد يوتقسيم العمý علǏ مستوǎ الǌيئات القضائية من خýǚ إنشاƇ جǌات قضائية إدار
الدعوǎ اǗدارية  متخƭƮ قادر علǏ الýƮƽ فيǌا متǌƽم لخƮوƮية Ǒالمنازعات اǗدارية لقاض

المتميزة عن الدعوǎ العادية سواƇ من حيƊ ƚطرافǌا Ɗو من حيƚ موضوعǌا Ɗو من حيƚ القانون 
  .2الواجƔ التطبيق فيǌا

  Ʃالمتعلق بمجل ǐلمشروع القانون العضو ǐيدǌالتقرير التم Ǒف Ƈالسابق الذكر األمةوقد جا ":
قانون Ǒǋ تخƽيف حجم المنازعات اǗدارية Ɗن من بين األǋداف األساسية التǑ يتوخاǋا مشروع ال

  ...".وتحقيق تخƊ ƭƮكƛر فǑ القضاƇ اǗدارǐ ومراقبة تطبيق القانون

الواقƴ العملǑ وتزايد : "... كما جاƇ فǑ كلمة السيد وزير العدƊ ýمام مجلƩ األمة Ɗن  
النƲر فǑ النƲام المنازعات اǗدارية وتعقيدǋا نتيجة التطور السريƴ للمجتمƊ ƴدǎ إلǏ ضرورة إعادة 

 ƭفقد ن ǁلذل Üدǚجتماعية والسياسية للبǙادية واƮقتǙت اǙالتحو ƴم Ǌƽالسائد وإعادة تكيي Ǒالقضائ
Ü "علǏ إنشاƇ مرافق قضائية جديدة منǌا مجلƩ الدولة ومحكمة التنازع 1996نوفمبر  28دستور 
ƭ فǑ مجاý القضاÜ Ƈ تدعيم التخƊ...Ʈن من مبررات إرساƇ نƲام القضاƇ اǗدارǐ: "وƊضاف

وضمان حسن سير مرفق العدالة فǑ المجتمƴ بترقية نوعية األحكام والتكýƽ الجيد والسريƴ بقضايا 
    .  3"المواطنين وحماية حقوقǌم وحرياتǌم إلǏ جانƔ مراعاة اعتبارات المƮلحة العامة
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تمر فǑ فالǌدف من إنشاƇ مجلƩ الدولة فǑ القضاƇ الجزائرǋ ǐو مواجǌة التزايد المس   
المنازعة اǗدارية وإسناد النƲر والýƮƽ فيǌا لقاضǑ متخƭƮ يكون علǏ دراية بوضƴ اǗدارة 
العمومية ومقتضيات الƮالƠ العام لتكون لǊ الحرية التامة فǑ إيجاد الحلوý المناسبة للمنازعات 

ǁ مبدƊ التخƭƮ علǏ إقامة التوازن بين المƮلحة العامة ومƮلحة األفراد فيتحقق بذل ااǗدارية قادر
فǑ ممارسة الوƲيƽة القضائية وتعزز السلطة القضائية وتƮان بذلǁ الحقوق والحريات الƽردية 

  . والجماعية

  اǕصǘحاƖ السياسية والدستورية -جـ

 ǐادƮقتǙوا ǑجتماعǙوا Ǒعيد السياسƮال Ǐت كبيرة علǙتحو ǐالجزائر ƴعرف المجتم
Ɗدت إلǏ تƺيير كبير فǑ المبادƏ التǑ تحكم المجتمƴ  1989خاƮة بعد المƮادقة علǏ دستور سنة 

ǐ1الجزائر.  

علǏ مستوǎ المنƲومة القانونية شملت مختلف  اريشǌدت البǚد تƺي 1989فبƮدور دستور 
مجاǙت الحياة الوطنية وƊمام ǋذǉ التحوǙت الجذرية التǑ وقعت علǏ الساحة الوطنية فǑ المجاǙت 

ية كان Ǚبد من إعادة النƲر فǑ التنƲيم القضائǑ الجزائرǐ واعتماد اǙقتƮادية والسياسية واǙجتماع
  .نƲام اǙزدواجية القضائية للتكýƽ بالواقƴ الجديد

لم تتضمن Ɗية إشارة ألسباƔ ومبررات تبنǏ نƲام ازدواجية  1996وإذا كانت ديباجة دستور 
رير التمǌيدǐ للقانون المتعلق القضاƇ فيمكن استنتاǋ Ɯذǉ المبررات من خýǚ المذكرة اǗيضاحية للتق

Ɗن القانون العضوǐ المتعلق بǚƮحيات مجلƩ الدولة وتنƲيمǊ : " بمجلƩ الدولة والتǑ جاƇ فيǌا
 Ɗاتسمت بتطبيق مبد Ǒوالت ǐالجزائر Ǒام القضائƲا النǋدǌيش Ǒالتطورات الت ýƲ Ǒف ǑتƋي Ǌتǚوتشكي

Ɗن اǚƮǗحات الدستورية والسياسية اقتضت  وحدة القضاƇ والدخوý فǑ تجربة التعددية السياسيةÜ بيد
  .2"اǙنتقاý إلǏ نƲام ازدواجية القضاƇ ضمن سلطة قضائية واحدة لتحقيق النجاعة والƽعالية

 Ǒف ǐالجزائر ƴا المجتمǋدǌش Ǒت العميقة التǙن التحوƊ ǐيدǌذا التقرير التمǋ من Ɲفيستنت
لمƌسƩ الدستورǐ إلǏ إعادة تنƲيم القضاƇ وتبنǑ الميادين السياسية واǙقتƮادية واǙجتماعية دفعت با

 Ɗمبد Ǐساسا علƊ تقوم Ǒة التƛداف الدولة الحديǋƊ تحقيق ýجƊ ازدواجية السلطة القضائية من Ɗمبد
  .المشروعية المتمýƛ فǑ سيادة حكم القانون
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التمǌيدǐ المذكور Ɗعǉǚ علǏ ضرورة وضƴ قانون منسجم وفعاý يساير  Ɗكد التقريروقد  
  . ات إƟǚƮ المنƲومة القضائية ويكýƽ حقوق المتقاضين تحقيقا لمبدƊ دولة القانونمتطلب

وذات المعنǏ تضمنتǊ الكلمة التƊ Ǒلقاǋا السيد رئيƩ الجمǌورية عند تنƮيبǊ لمجلƩ الدولة 
Ɗن تنƮيƔ مجلƩ الدولة يكتسǑ معنǏ خاƮا بحيƚ يترجم ويدعم سياق وتوطيد دولة  : "والذƊ ǐكد فيǌا

Ü فƊ... Ǒن مجلƩ الدولة بوǊƽƮ جزǙ Ƈ يتجزƊ من السلطة القضائية يعد دورǉ:" وƊضاف "القانون
تحسين جوǋرǐ ودائم فǑ خدمات ǋذǉ الǌيئات القضائية فǑ مجاý قانونǑ شǌد فǑ السنوات األخيرة 
تطورا ǋاما ومستمراÜ تطورا ƮƊبƠ ضروريا سواƇ بالنƲر إلǏ التحوǙت النوعية السياسية 

واǙجتماعية الجارية فǑ بǚدنا Ɗو بالنƲر للحتمية التǑ تƽرƯ نƽسǌا علǏ المƌسسات واǙقتƮادية 
  . 1"القضائية لتكييف Ɗشƺاý تنƲيمǌا وƊساليبǌا

وقد Ɗكد السيد رئيƩ الجمǌورية فǑ ختام كلمتǊ علǋƊ Ǐمية القضاƇ اǗدارǐ ودورǉ فǑ تمكين 
ƃة عندما يتعلالمواطن من اللƮخا ýفضƊ ýبشك ýعد Ǐإل Ƈالمرفوعة ضد جو ǐق األمر بالدعاو

 ÜدارةǗولية اƌمس ǉو عند المطالبة بالحقوق المشروعة اتجاƊ داريةǗادرة عن السلطة اƮالقرارات ال
وƊن القضاƇ اǗدارǐ يسعǏ إلǏ دعم فعالية العدالة بتبسيط شروط التقاضǑ لمعالجة سريعة ونوعية 

ƛقافة قانونية الشرط الوحيد لتوطيد Ɗركان دولة  للقضايا فƈ Ǒجاý معقولة ولمساǋمة القضاƇ فǑ إبراز
  .   2القانون

ومن النتائƝ المترتبة علǏ التحوǙت العميقة التǑ عرفتǌا الجزائر فǑ المجاǙت السياسية 
 Ƈام ازدواجية القضاƲن Ǒوتبن Ǒيم القضائƲالتن Ǒر فƲجتماعية ضرورة إعادة النǙادية واƮقتǙوا

  .Ʋومة القضائية وكƽالة حقوق المتقاضين تحقيقا لمبدƊ دولة القانونلمسايرة متطلبات إƟǚƮ المن
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Ǒانƛال Ɣالمطل  

  مزايا وجود مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري

إن لوجود مجلƩ الدولة وتبنǑ نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐ عدة مزايا   
  :ليةالتا ربعةاأليتم التعرƯ لǌا فǑ الƽروع 

ýرع األوƽال  

  التخصƫ في ممارسة الوظيƻة القضائية

إن وجود قواعد قانونية استƛنائية متميزة عن قواعد القانون المدنǑ تطبق فǑ المنازعات   
اǗدارية تحتاƜ إلǏ جǌة قضائية مختƮة بالنƲر والýƮƽ فǋ Ǒذǉ المنازعات وقادرة علǏ تطبيق 

Ʃمجل ƇنشاƎف ÜداريةǗالقواعد القانونية ا  ýوتقسيم العم ƭƮالتخ Ɗتجسيد وتطبيق مبد Ǐإل ǐدƌالدولة ي
Ü بحيƚ يتخƭƮ القاضǑ العادǐ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات 1علǏ مستوǎ الǌيئات القضائية

  .2العادية ويتخƭƮ القاضǑ اǗدارǐ فǑ المنازعات اǗدارية

ولة واألوضاع يƌدǐ نƲام مجلƩ الدولة إلǏ تحقيق اǙستقرار للنƲام القانونǑ للد و   
المنازعات التǑ تنشƋ  حÜĊý ألن ǋذا القضاƇ يعد قضاƇ متخƮƮا يتمتƴ بالخبرة والƽعالية فǑ 3اǗدارية

ǐالعاد Ƈللقضا Ǌيجوز ترك Ǚ ýو مجاǋدارة واألفراد وǗبين ا  .  

    ǐدارǗا Ƈللقضا Ơدارية يسمǗالمنازعات ا Ǒف ƭƮومتخ ýمستق ǐإدار Ǒن وجود قاضƎف
العمومية بطريقة Ʈحيحة وفعالة وتكوين خبرة حقيقية بالوسائý التǑ تتبعǌا اǗدارة فǑ  بǌƽم اǗدارة

Ü فيكون قادرا علǏ تطبيق وإǌƲار القواعد التǑ تتناسƔ مƴ طبيعة الروابط اǗدارية 4القيام بنشاطǌا
ǌم متكامý ومن ƛم تكون الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة Ɗكƛر فعالية ومǚئمة ألنǌا تƋتǑ بعد ف

ودراية وخبرة بمقتضيات اǗدارة العموميةÜ مما يƌدǐ إلǏ ضمان تطبيق مبدƊ المشروعية وحماية 
  . 5النƲام القانونǑ للحقوق والحريات
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Ǒانƛرع الƽال  

  Ƌنشاء قواعد القانوǅ اǕداري

 إن وجود قضاƇ مجلƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية متخƮƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات      
ويساعد علǏ إنشاƇ قواعد القانون اǗدارǐ المتميزة  1اǗدارية يسمƠ بƛƎراƇ النƲام القانونǑ فǑ الدولة

  .والمستقلة عن قواعد القانون المدنǑ فǑ عǚقاتǌا باألفراد

وتعتبر ǋذǉ المسƋلة ƛابتة من خýǚ التجارƔ التǑ خاضتǌا الدوý المختلƽة حيƚ اتضƠ جليا Ɗن      
كما ƛبت تمدت نƲام القضاƇ الموحد لم ينشƋ بǌا قانون إدارǐ متكامý األسƩ والمبادƏ الدوý التǑ اع

فǑ حين Ɗن الدوý التǑ تبنت ،  2عن حماية حقوق األفراد وحرياتǌم وتحقيق المƮلحة العامةعجزǋا 
 Ǒالضيق والت Ǌومǌƽبم ǐدارǗرية القانون اƲا نǌا فرنسا وجدت بǌمقدمت Ǒوف Ƈازدواجية القضا Ɗمبد

ǐدارǗا Ƈالقضا ýادات وحلوǌرت نتيجة اجتǌƲ.  
وƊن ǋذǉ النƲرية المتطورة والمتجددة فǑ المƽاǋيم والمبادƏ واألساليƔ القانونية قد ساǋمت بقدر كبير 
فǑ إƛراƇ القانون اǗدارǐ و كان لمجلƩ الدولة الƽرنسǑ دور ƊساسǑ فǑ خلق وابتكار معƲم Ɗحكام 

ǐدارǗ3وقواعد القانون اÜ وǋالدولة الجزائر مسيسا Ʃمجلǐ  Ƈراƛالقانونية وإ Əالمباد ǉذǋ كيدƋت Ǒف
  .األساسية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات

 

ƚالƛرع الƽال  

  Ƌقامة التوازǅ بيǅ المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

إن إسناد الرقابة علƊ Ǐعماý اǗدارة لجǌة قضائية متخƮƮة يحقق التوازن بين المƮلحة   
مƮلحة الخاƮةÜ وǑǋ مǌمة تتطلƔ اǗلمام بالقانون اǗدارǐ وطبيعة المنازعة اǗداريةÜ العامة وال

Ü وǙ يتحقق ذلǁ إǙ للقاضǑ 4والقدرة علǏ التميز بين عǚقات القانون الخاƭ وعǚقات القانون العام
مية المتخƭƮ ذو خبرة وكƽاƇة فǑ الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية متǌƽما لمقتضيات اǗدارة العمو

  . 5واألǋداف التǑ تبتǑƺ تحقيقǌا

                                                 
 . 68عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة اإلدارية، المرجع السابق، ص . د 1

2  Frédéric THIRIEZ, la justice administrative, petites affiches 25 octobre 2000, N° 213, P.28.  
  . 68اإلدارية، المرجع السابق، ص  عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعة. د 3

 .  117محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د   
4 Paul CINTURA, L’usage et la conception de l’équité par le juge administratif, paris, Revue Internationale de 
Droit Comparé, volume 24, n°34, 1972, p.668. 
5F. P BENOIT, op.cit, pp 301- 302.  
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فƎن القواعد التǑ ابتكرǋا القضاƇ اǗدارǐ من واقƴ الحياة اǗدارية Ǚ تتمýƛ فǑ منƠ امتيازات   
استƛنائية وƹير مƋلوفة لǘدارة فحسƔ بý تتضمن Ɗيضا قيودا علǏ سلطات اǗدارة عند ممارسة نشاطǌا 

Ǘدارǐ يعمý دوما علǏ تحقيق التوازن بين مƮلحة مما يحقق ضمانات فعالة لǖفرادÜ فالقاضǑ ا
Ü فǌو يعمý لƮالƠ اǗدارة إذ يحƲƽ لǌا استقǚلǌا فǑ مباشرة نشاطǌا دون 1اǗدارة وبين مƮلحة األفراد

 Üئمةǚعام دون الم ýƮƋدارية عند حد رقابة المشروعية كǗالمنازعة ا Ǒف ǉر دورƮفينح ÜǊمن ýتدخ
ير بما يحقق المƮلحة العامةÜ كما يعمý من جǌة Ɗخرǎ لƮالƠ األفراد فǌو يترǁ لǘدارة سلطة التقر

فيحƲƽ لǌم حقوقǌم وحرياتǌم بتقرير رقابة فعالة علǏ تƮرفات اǗدارة فيحوý دون استبدادǋا وتعسǌƽا 
وذلǁ بƎلƺاƇ تƮرفاتǌا ƹير المشروعة Ɗو التعويƯ عنǌا متǏ توافرت األركان الǚزمة لقيام المسƌولية 

  . اǗدارية

من  2فƎن وجود القضاƇ اǗدارǐ يتƽق وما تتميز بǊ العǚقات التǑ تقوم بين اǗدارة واألفراد       
 ƠالƮتحقق ال Ǐدارة دوما إلǗا Ǐفبينما تسع Üمǌقات األفراد فيما بينǚتحكم ع Ǒالت ǁايرة لتلƺطبيعة م

يƌدǐ إلǏ اǙختǚف فǑ بما Ɗن اختǚف األǋداف  يسعǏ األفراد إلǏ تحقيق منافƴ خاƮة و Üالعام
الوسائý المحققة والقواعد التǑ تحكمǌاǌƲ Üرت مبادƏ القانون اǗدارǐ المتميزة عن مبادƏ القانون 
المدنǑ والتǑ بواسطتǌا يمكن لǘدارة Ɗن تمارƩ نشاطǌا وتحقق المƮلحة العامة مƴ احترام حقوق 

  . المƮالƠ الƽرديةم ووفيق بين مقتضيات الƮالƠ العاالت بما يحقق األفراد وحرياتǌم

ƴرع الرابƽال  

  تحقيـق العــدالة

   Üتين قضائيتين مستقلتينǌبين ج Ǒالقضائ ƭاƮختǙا ƴتوزي Ǐعل Ɯالمزدو Ƈام القضاƲيقوم ن
جǌة القضاƇ العادǐ بمختلف محاكمǊ ودرجاتǊ الذǐ يختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات العادية وفقا 

Ƈة القضاǌوج Üƭلقواعد القانون الخا  ýƮƽر والƲبالن ƭيخت ǐالذ Ǌودرجات Ǌبمختلف محاكم ǐدارǗا
  .فǑ المنازعة اǗدارية وفقا لقواعد القانون العام

وإن تكييف طبيعة المنازعة إذا ما كانت إدارية Ɗم عادية ليƩ باألمر السƊ ýǌمام مرونة المعيار   
ǋ عوبةƮ مامƊو ÜǎخرƊ ةǌا من جǌدارة وتنوعǗنشطة اƊ ت من ناحية وتجددǙالحا Ưبع Ǒذا التكييف ف

 ƭاƮختǙا Ǒالتنازع ف ýوجود مشاك Ǒالقضاة كان من الطبيع ǎا لدǌنƋر بشƲات النǌف وجǚواخت
القضائǑ الذǐ يقوم بين جǌات القضاƇ العادǐ وجǌات القضاƇ اǗدارÜǐ مما استوجƔ إنشاƇ جǌة تقنية 

                                                 
1 Paul CINTURA op.cit, p.672. 
2 Pierre Vincent, le juge administratif Français, une exception en Europe, Le courrier du tribunal administratif de 
Strasbourg, n° 26, Avril 2004, p.5. 
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اǙختƮاƭ بين جǌتǑ القضاƇ وتحدد تتمýƛ فǑ محكمة التنازع لتتولǑ مǌمة الýƮƽ فǑ مشاكý تنازع 
  .1الجǌة القضائية المختƮة بنƲر النزاع والبت فǑ مشاكý تعارƯ األحكام

فƎن نƲام ازدواجية القضاƇ بǌذا المǌƽوم يكƛر من فرƭ تحقيق العدالة بƮورة فعالة بحيƊ ƚن   
Ǌر منازعاتƲة قضائية تنǌيجد دائما ج Ǒ2المتقاض  .  

د مجلƩ الدولة التǑǋ Ǒ نƽسǌا مزايا وجود نƲام ازدواجية من خýǚ التعرƯ لمزايا وجو  
 Ǌدارية تسند لǗيئات القضائية اǌال ýة مقومة ألعماǌالدولة كج Ʃن وجود مجلƊ Ɲن نستنتƊ يمكن Ƈالقضا
 Ǌمة تطبيقǚعالة لسƽالشرعية والضمانة ال Ɗاألكيد لمبد Ƈدارة يعتبر الجزاǗا ýعماƊ Ǐمة الرقابة علǌم

رة بحدود ƊحكامÜǊ فتتحقق حماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات وتكتمý عناƮر الدولة والتزام اǗدا
  .القانونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
1 F.B. BENOIT, op.cit, pp 317-318.  
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Ǒانƛال ýƮƽال  

  الطبيعة القانونية لقضاء مجلس الدولة

Ɗفرد المƌسƩ الدستورǐ لمجلƩ الدولة حكما يƌكد علǏ وجودǉ ويكýƽ بقاǉƇ كجǌة قضائية 
 ÜǊƮاƮاخت Ǒالمادة مستقلة ويدعم ف Ǒف ýƛ152تم ƭتن Ǒيئة : "من الدستور التǌالمحكمة العليا ال ýƛتم

  .المقومة ألعماý المجالƩ القضائية والمحاكم

  .يƌسƩ مجلƩ الدولة كǌيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية

 تضمن المحكمة العليا ومجلƩ الدولة توحيد اǙجتǌاد القضائǑ فǑ جميƊ ƴنحاƇ البǚد ويسǌران
  .علǏ احترام القانون

 Ʃبين المحكمة العليا ومجل ƭاƮختǙت تنازع اǙحا Ǒف ýƮƽال Ǐمحكمة تنازع تتول Ʃسƌت
  ".  الدولة

بǌذǉ المادة Ɗعلن الدستور علǏ تƋسيƩ مجلƩ الدولة كƋعلǋ Ǐيئة للقضاƇ اǗدارǐ يتولǏ مǌمة 
القضائية اǗدارية وذلǁ عن طريق توحيد اǙجتǌاد القضائǑ فǑ المواد اǗدارية وتقويم Ɗعماý الجǌات 

فƮلǊ فǑ الطعون المرفوعة ƊمامǊ ضد Ɗحكام المحاكم اǗداريةÜ وǋو بǌذǉ الƽƮة ǋيئة قضائية استئنافية 
 2الƽقرة  119كما ƊنǊ يعد ǋيئة استشارية طبقا للمادة  إلǏ جانƔ اختƮاƮاتǊ القضائية األخرƊ1 ǎساسا

  .من الدستور

تƋسيƩ مجلƩ الدولة ليختƭ بالوƲيƽة القضائية اǗدارية الدستورǐ ب المƌسƩولم يكتف 
وتƛبيت ركائز العدالة  ذلǁ فǑ إرساƇ دعائم دولة القانونوالوƲيƽة اǙستشارية إنما ذƔǋ إلƊ Ǐبعد من 

 Ǒف ƭيم 153المادة بالنƲن يتم تنƊ Ǐعل Ǌقانون  من Ɣبموج ǊاتƮاƮواخت Ǌالدولة وعمل Ʃمجل
ǐعضو.  

ضاƇ إدارǐ ضƴ المƌسƩ الدستورǐ الركائز و األسƩ بشƋن إقامة قتƋسيƩ محكمة التنازع وبو
الكاملة علǏ المنازعات اǗدارية يختلف بمبادئǊ ونƲرياتǊ وقواعدǉ وƊحكامǊ عن  مستقý تكون لǊ الوǙية

 Ǒدارية بما يحقق حماية حقوق وحريات األفراد فǗالمنازعات ا Ǒر فƲالن Ǐيتول ǐالعاد Ƈالقضا
  .ان احترامǌا لمبدƊ المشروعية  فǑ كý ما تقوم بǊ من تƮرفات مواجǌة اǗدارة وضم

و Ɗكد المشرع بموجƔ المادة الƛانية من القانون العضوǐ المتعلق باختƮاƮات مجلƩ الدولة 
ǊيمƲن 2وتنƊ Ǐعل ƭبالن Ǐدارية : "ذات المعنǗات القضائية اǌالج ýيئة مقومة ألعماǋ الدولة Ʃمجل

                                                 
 . 22مسعود شيهوب، من األحادية القضائية إلى االزدواجية القضاء، المرجع السابق، ص . د  1
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 Üللسلطة القضائية ƴو تابǋو Ǒف ǐدارǗا Ǒاد القضائǌجتǙاحترام يضمن توحيد ا Ǐر علǌد ويسǚالب
  ". Ý يتمتƴ مجلƩ الدولة حين ممارسة اختƮاƮاتǊ القضائية باǙستقǚليةالقانون

من خǋ ýǚذǉ النƮوƭ تƋكد تبنǑ المƌسƩ الدستورǐ للنƲام القضائǑ المزدوƜ وƮƊبƠ النƲام 
ǐالعاد Ƈيتكون من القضا ǐالجزائر Ǒالقضائ  ýيتشك ǐالذ ǐدارǗا Ƈالمحكمة العليا والقضا ǊسƊر Ǐوعل

من مجلƩ الدولة فǑ القمة والمحاكم اǗدارية فǑ القاعدةÜ باǗضافة إلǏ وجود ǋيئة مستقلة عن كý من  
الجǌاز القضائǑ العادǐ والجǌاز القضائǑ اǗدارǐ للýƮƽ فǑ مشاكý تنازع اǙختƮاƭ التǑ قد تƛور 

 Ǒلة فƛما والمتمǌبينƭاƮختǙمحكمة تنازع ا.  

وإذا كان يقƮد بنƲام ازدواجية القضاƊ Ƈن يƽرد للمنازعات اǗدارية جǌة قضائية مستقلة عن 
 Ƈوإذا كان القضا Þǐالعاد Ƈام القضاƲالدولة عن ن Ʃلية مجلǚاستق ǎفما مد Üǐالعاد Ƈة القضاǌج

م اǗدارية فǑ القاعدة ǋو ƮاحƔ اǗدارǐ فǑ الجزائر والذǐ يتشكý من مجلƩ الدولة فǑ القمة والمحاك
 Ƈة القضاǌة قضائية مستقلة عن جǌدارية كجǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲالن Ǒالعام ف ƭاƮختǙا
 ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌبين ج ƭاƮختǙا ƴبالمحاكم العادية وكيف يتم توزي Ǌقتǚع Ǒǋ فما Üǐالعاد

اريةÞ و إذا كان مجلƩ الدولة حامǑ الحقوق واǗدارÞǐ وما Ǒǋ العǚقة بين مجلƩ الدولة والمحاكم اǗد
 ýǌف Üاستشارية ƇراƊ من ǊƹوƮو يƊ حكام قضائيةƊ من ǉدرƮما ي ýǚردية من خƽالعامة والحريات ال

الحيدة ألعضائǊ بما يحقق Ʈيانة حقوق و حريات خýǚ تنƲيمǊ ضمانات اǙستقýǚ و حقق المشرع من
ÞداريةǗاألفراد و حسن سير العدالة ا  

وǋ Ƈذǉ التساǙƌت يقسم ǋذا الýƮƽ إلƛǚƛ Ǐة مباحƚ يتم التعرƯ فǑ األوý إلǏ مبدƊ وفǑ ض
 ǐدارǗا Ǒيم القضائƲالتن ýياكǋ تبيان ýǚمن خ ǐالعاد Ƈام القضاƲالدولة عن ن Ʃمجل Ƈلية قضاǚاستق

مسƋلة المختلƽة ومحكمة التنازع باعتبار Ɗن وجود مǋ ýƛذǉ الǌيئات فǑ النƲام القضائǑ المزدوƜ يعد 
 Ʃقة مجلǚلع Ǒانƛال ƚالمبح ƭƮويخ Üǐالعاد Ƈعن القضا ǐدارǗا Ƈالقضا ýǚكيد استقƋضرورية لت
 Ƈالقضا ƭاƮتحديد معيار اخت ýǚمن خ ǁدارية وذلǗبالمحاكم ا Ǌقتǚالدولة بالمحاكم العادية وكذا ع

ة والمحاكم اǗداريةƊ Üما اǗدارǐ واǙستƛناƇات الواردة عليǊ وكيƽية توزيƴ اǙختƮاƭ بين مجلƩ الدول
المبحƚ الƛالƚ فيتناوý بالدراسة تنƲيم مجلƩ الدولة من خýǚ تحديد ǋيئاتǊ وǋياكلǊ البشرية والنƲام 

Ǒالنحو التال Ǐعل ǁوذل Ǌلقضات Ǒالقانون:  

ýاألو ƚالمبح: ǐالعاد Ƈالدولة عن القضا Ʃمجل Ƈلية قضاǚاستق Ɗمبد  

Ǒانƛال ƚالدول:البح Ʃمجل Ƈقات قضاǚداريةعǗوالمحاكم ا ǐالعاد Ƈة بمحاكم القضا  

      ƚالƛال ƚالدولة :المبح Ʃيم مجلƲتن  



 

ýاألو ƚالمبح  

  مبدأ استقǘلية قضاء مجلس الدولة عǅ القضاء العادي

   Ɣزدواجية القضائية المكرسة بموجǙا Ɗالجزائر حقق مبد Ǒف Ǒيم القضائƲالتن ƟǚƮإن إ
لنƲر فǑ المنازعات اǗدارية من اختƮاƭ جǌة قضائية Ü وجعý ا1996التعديý الدستورǐ لسنة 

إدارية مستقلة عن جǌة القضاƇ العادǐ مشكلة من مجلƩ الدولة فǑ القمة والمحاكم اǗدارية فǑ القاعدة 
  .وƊسƩ جǌة قضائية مستقلة للنƲر فǑ مشاكý تنازع اǙختƮاƭ بين المحكمة العليا ومجلƩ الدولة

ارǐ ينبƊ Ǒƺن تشمý وǙيتǊ كافة المنازعات التǑ تدخý ضمن ولتحقيق استقýǚ القضاƇ اǗد 
  .اختƮاǊƮ بحيƚ يكون مستقǚ عن جǌة القضاƇ العادǐ عضويا ووƲيƽيا

   Ǐبالدراسة إل Ưالتعر Ǒيقتض ǐالعاد Ƈالدولة عن القضا Ʃمجل Ƈقضا ýǚاستق ǎإن معرفة مد
  :لبين التاليينمحكمة التنازع فǑ المط المحاكم اǗدارية و

  المحاكم اǗدارية: لƔ األوýالمط

Ǒانƛال Ɣمحكمة النتازع : المطل  

ýاألو Ɣالمطل  

  المحـــاكم اǕداريـــة

إن إنشاƇ المحاكم اǗدارية إلǏ جانƔ مجلƩ الدولة لǋƊ Ǌمية بالƺة فǑ استكماý بناƇ النƲام 
رǐ الýƮƽ فǑ اǗدارǐ وتحقيق استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐ بحيƚ يتولǏ القضاƇ اǗدا

 Ǒف ýƮƽبال ǐالعاد Ƈالقضا ƭويخت ÜǐدارǗا قواعد القانون اǌنƋدارية ويطبق بشǗكافة المنازعات ا
ƭالمنازعات العادية وفقا لقواعد القانون الخا.  

وƊن التعريف بالمحاكم اǗدارية يتطلƔ التعرƯ لǖساƩ القانونǑ لوجودǋا وعددǋا وتنƲيمǌا  
  :ربعة التاليةواختƮاƮاتǌا فǑ الƽروع األ

  األساس القانوني للمحاآم اإلدارية: الفرع األول
  عدد المحاكم اǗدارية وتوزيعǌا :الفرع الثاني

  عدد المحاكم اǗدارية وتوزيعǌا :الفرع الثالث

 اختƮاƮات المحاكم اǗدارية: الفرع الرابع
  



 

  الفرع األول

  األساس القانوني للمحاآم اإلدارية

من التعديý الدستورǐ  152ة ƊساƩ وجودǋا القانونǑ من نƭ المادة تستمد المحاكم اǗداري  
Ü وإن كانت ǋذǉ المادة لم تنƮ ƭراحة علǏ المحاكم اǗدارية كما نƮت علǏ المحاكم 19961لسنة 

العادية واكتƽت باǗشارة إليǌا عندما حددت دور مجلƩ الدولة كمقوم األعماý الجǌات القضائية 
لدستورǐ كان يقƮد بالجǌات القضائية اǗدارية إقامة محاكم إدارية مستقلة Ü فƎن المƌسƩ ا2اǗدارية

عن المحاكم العادية تختƭ بالنƲر فǑ المنازعات اǗدارية التǑ كانت فǑ عǌد نƲام وحدة القضاƇ من 
  .Ü تكريسا لنƲام ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائر3اختƮاƭ الƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائية

 ƣدارية 1998و ماي 30وبتاريǗدر القانون المتعلق بالمحاكم اƮ4  Ǐالمادة األول ƭتن ǐوالذ
Ǌا :" منǌƮاƮا واختǋدارية يحدد عددǗالمادة ا Ǒات قضائية للقانون العام فǌمحاكم إدارية كج Ƌتنش

  ."اǗقليمǑ عن طريق التنƲيم

يشمý النƲام " :علƊ Ǐن من القانون العضوǐ المتعلق بالتنƲيم القضائǑ 4كما نƮت المادة  
  . 5"القضائǑ اǗدارǐ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية

 Ǒر فƲية العامة بالنǙاحبة الوƮ Ǒǋ ǐدارǗا Ƈيئات القضاǋ Ɯتدر Ǒدارية فǗفالمحاكم ا
Ü وبƎنشاƇ المحاكم  6الدعاوǐ اǗدارية كدرجة ƊولǏ تكون Ɗحكامǌا قابلة لǚستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة

رع قد حقق استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐ وحقق مبدƊ التقاضǑ علǏ اǗدارية يكون المش
  . درجتين موفرا بذلǁ ضمانة Ɗساسية لتحقيق العدالة

 Ǐدولة القانون القائمة عل ƣساسية نحو ترسيƊامة وǋ دارية خطوةǗالمحاكم ا ƚويعتبر إحدا
  .حقوق والحريات األساسيةاحترام مبدƊ المشروعية وسيادة القانون لƮيانة وحماية ال

  Ǒم فǋستسا ǐالعاد Ƈة القضاǌة قضائية إدارية مستقلة عن جǌا جǋدارية باعتبارǗفالمحاكم ا
إرساǋ Ƈذا المبدƊ الذǐ تقوم عليǊ الدولة الديمقراطية من خýǚ ما ستكرسǊ فǑ قراراتǌا كجǌة قضائية 

ف Ɗمام مجلƩ الدولةÜ كما Ɗن إنشاƊ Ƈوý درجة تýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية بحكم قابý لǚستئنا

                                                 
 . 100بق، ص عمار بوضياف، القضاء اإلداري في الجزائر بين نظام الوحدة واالزدواجية، المرجع السا. د  1
 . 158المرجع السابق، ص  القضاء اإلداري، خلوفي رشيد،. د  2
 . 22-21مسعود شيهوب، من األحادية القضائية إلى ازدواجية القضاء، المرجع السابق، ص . د  3
محاكم اإلدارية ليس وتجدر المالحظة أن القانون المتعلق بال ،) 8ص 37عدد  .ج ر(، 1998مايو  30المؤرخ في  02-98القانون رقم   4

 .بقانون عضوي
 ).6ص  51ج ر عدد (، 2005يوليو  17المؤرخ في  11-05القانون العضوي رقم   5
 .  02 -98من القانون رقم  2 الفقرة 2المادة   6



 

 ýǚيحقق استق Ǌقمت Ǒالدولة ف Ʃيوجد مجل ǐالذ Ǒيم القضائƲدارية كدرجة من درجات التنǗالمحاكم ا
ǐالعاد Ƈعن القضا ǐدارǗا Ƈالقضا .  

Ǒانƛرع الƽال  
  عدد المحاكم اǕدارية وتوزيعǊا

  

محكمة  31بـ  د المحاكم اǗداريةعد3561-98حددت المادة الƛانية من المرسوم التنƽيذǐ رقم   
علǏ مستوǎ التراƔ الوطنÜǑ وطبقا لǌذا النƭ فƎن المحاكم اǗدارية Ǒǋ محاكم إقليمية نطاق 

  .اختƮاǌƮا ليƩ مطابقا لحدود الوǙية المتواجدة بǌا بý يتعداǋا ليشمý عدة وǙيات

ألن لكý منǌا إطار فلما كان من الضرورǐ تحديد قواعد اǙختƮاƭ اǗقليمǑ لǌذǉ  المحاكم 
: " إقليمǑ تعمý فيÜ Ǌحددت المادة الƛالƛة من المرسوم المذكور Ɗعǋ ǉǚذǉ القواعد حيƚ  تنƭ علƊ Ǐن

Ü "يحدد اǙختƮاƭ اǗقليمǑ للمحاكم اǗدارية المذكورة Ɗعǉǚ طبقا للجدوý الملحق بǌذا المرسوم 
كما ǋو معموý بǊ فǑ فرنسا ويتبين من  2ويƽترƊ Ưن تحمý المحاكم اǗدارية اسم المدن المتواجدة بǌا

السابق الذكر Ɗن السلطة التنƲيمية عند تحديدǋا لعدد  356-98خƊ ýǚحكام المرسوم التنƽيذǐ رقم 
المحاكم اǗدارية قد خالƽت القاعدة التǑ سار عليǌا المشرع بالنسبة لتحديد عدد المجالƩ القضائية 

ضائǑ بكý وǙية وفقا للمادة األولǏ من األمر المتضمن المرتبط بعدد الوǙياتÜ حيƚ يوجد مجلƩ ق
Ǒ3التقسيم القضائ Ǐعل ƭتن Ǒربعون مجلسا قضائيا : "والتƊمانية وƛ Ǒالوطن Ɣعبر مجموع الترا ƚيحد

  .محكمة Ü31 فǑ حين Ɗن عدد المحاكم اǗدارية ǋو »...

را لما ǋو معموý بǊ وƊن جعý عدد المحاكم اǗدارية Ɗقý من عدد المجالƩ القضائية جاƇ مساي
فƹƊ ǑلƔ الدوý التǑ تبنت نƲام ازدواجية القضاÜƇ فيوجد فǑ فرنسا مǌد نƲام القضاƇ اǗدارƛ ǐمان 

Ü وللمحاكم يم ما وراƇ البحار وعددǋا ƛمانيةÜ كما توجد محاكم إدارية فǑ األقال4وعشرون محكمة إدارية
 5علǏ مستوǎ عدة وǙيات وللمحاكم اǗدارية الƽرنسية طابƴ جǌوǐ فكý محكمة تمارƩ اختƮاǌƮا

                                                 
 1998- 05-30المؤرخ في  02- 98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998-11- 14المؤرخ في  356 -98المرسوم التنفيذي رقم   1
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 ). 7ص  15ج ر عدد ( ، المتضمن التقسيم القضائي، 1997مارس  19المؤرخ في  11 -97األمر رقم   3
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 Ü13وتتشكý كý محكمة إدارية من دائرتين علǏ األقý وست دوائرÜ بينما تتكون محكمة باريƩ من 
  . 19921يونيو  6دائرة موزعة علǏ عدد من األقسام وفقا لمرسوم 

  Ƈن إنشاƊ مادية وبشرية  31ويبدو ýوسائ Ɣويتطل Ǌفي Ƹالجزائر عدد مبال Ǒمحكمة إدارية ف
كما يتطلƔ عدد كبير من القضاة المتخƮƮين فǑ المسائý اǗداريةÜ وƊ Ǒǋمور ƹير متوفرة فǑ  باƲǋة

  .الوقت الراǋن وتحتاƜ إلǏ وقت طويý لتحقيقǌا

و التقليƭ من عدد  356- 98ويمكن اقتراƟ تعديý المادة الƛانية من المرسوم التنƽيذǐ رقم 
ارƩ كý محكمة اختƮاǌƮا علǏ مستوǎ وǙيتين المحاكم اǗدارية بحيǙ ƚ يتجاوز العشرين بحيƚ تم

ǁا كلما اقتضت الضرورة ذلǋعدد Ǒإمكانية الزيادة ف ƴر مƛكƊ وƊ.  

وما يƌكد ضرورة التقليƭ من عدد المحاكم اǗدارية  ƊنǊ بعددǋا الǌائǋ ýذا  لم تدخý بعد حيز 
رابعة من المرسوم التنƽيذǐ التنƽيذ ولم يتم تنƮيƊ Ɣية محكمة إدارية حتǏ اǓنǋ Üذا رƹم Ɗن المادة ال

 2تنƔƮ المحاكم اǗدارية المنƮوƭ عليǌا فǑ المادة : "السابق الذكرÜ تنƭ علƊ Ǐن 356- 98رقم 
  ".سيرǋالƊعǉǚ تدريجيا عند توفر جميƴ الشروط الضرورية 

Ɣ المحاكم اǗدارية لم تتوفر ولم يتم تنƮيƊ Ɣية محكمة ييبدو Ɗن الشروط الضرورية لتنƮو
Ü وقد انعكƩ ذلǁ سلبا علǋ Ǐيكلة 2سباƔ بشرية Ɗساسا تتمýƛ فǑ نقƭ القضاة المتخƮƮينإدارية أل

ǐدارǗا Ǒيم القضائƲفمازالت 3التن Üǐالعاد Ƈعن القضا ýمستق Ƈكقضا ǐدارǗا Ƈالقضا Ƈبنا ýوعرق Ü
 الƺرف اǗدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية Ǒǋ المختƮة بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية

بƽƮة انتقاليةÜ وفǑ انتƲار تنƮيƔ :" من القانون المتعلق بالمحاكم اǗدارية والتǑ تنƭ 8طبقا للمادة 
المحاكم اǗدارية المختƮة إقليميا تبقǏ الƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائية وكذا الƺرف اǗدارية 

  ".ت المدنيةالجǌويةÜ مختƮة بالنƲر فǑ القضايا التǑ تعرƯ عليǌا طبقا لقانون اǗجراƇا

وإن التقليƭ فǑ عدد المحاكم اǗدارية فǑ مرحلة ƊولǏ سيخƽف حتما من التكاليف المادية 
 ƭƮم شروط التخǌبتعيين القضاة الذين تتوفر في Ơعدد كبير من المحاكم ويسم ƔيƮزمة لتنǚال

فيتحقق  Üقبýالǚزمة للنƲر فǑ المنازعات اǗدارية فǑ انتƲار تكوين عدد Ɗكبر من القضاة فǑ المست
إنشاƇ المحاكم اǗدارية الذǐ من شƋنǊ ضمان السير المنتƲم للقضاƇ اǗدارǐ بحيƚ تباشر المحاكم 
اǗدارية نشاطǌا وتتحقق بذلǁ دواعǑ ومبررات وجود القضاƇ اǗدارǐ والمتمƛلة فǑ حماية حقوق 

تقلة عن جǌة وحريات األفراد بجعý المنازعات اǗدارية من اختƮاƭ جǌة قضائية متخƮƮة مس
  . القضاƇ العادǐ قادرة علǏ تحقيق التوازن بين المƮلحة العامة والمƮلحة الخاƮة

                                                 
 . 119، المرجع السابق، ص محمد عبد اللطيف. د  1
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ƚالƛرع الƽال  

  تنظيم المحاكم اǕدارية وقواعد سيرǉا

ǙوƊ : داريةǕالقضائية للمحاكم ا üياكǊال  

ƹرف السابق الذكرÜ فǑ شكý  02- 98من القانون رقم  4تنƲم المحاكم اǗدارية طبقا للمادة   
من  5ويمكن Ɗن تقسم الƺرف إلƊ Ǐقسام ويحدد عدد الƺرف واألقسام عن طريق التنƲيمÜ وتنƭ المادة 

السابق الذكر علƊ Ǐن تتشكý كý محكمة إدارية من ƹرفة واحدة  إلǏ  356-98المرسوم التنƽيذǐ رقم 
Ü ويتم تحديد ƹ ƚǚƛرف Ü ويمكن تقسيم كƹ ýرفة إلǏ قسمين علǏ األقý وƊربعة Ɗقسام علǏ األكƛر

ýمحكمة إدارية بقرار من وزير العد ýرف واألقسام بالنسبة لكƺعدد ال.  

تتƋلف المحاكم اǗدارية من قضاة الحكم وقضاة النيابة يتم تعيينǌم بموجƔ مرسوم رئاسǑ  و  
  . 1عن طريق الترقية علƊ ǏساƩ الكƽاƇة

   2قضاة الحكم -أ

محكمة مستقلة عن جǌة القضاƇ العادǐ يتولǏ رئاستǌا المحكمة اǗدارية : رئيƩ المحكمة اǗدارية -
 ǊنƊ Ǚالمحكمة إ Ʃات رئيƮاƮولم يتضمن القانون اخت ÜǑمرسوم رئاس Ɣبموج Ǌيتم تعيين Ǒقاض
وقياسا علǏ اختƮاƮات رئيƩ مجلƩ الدولةÜ ومن خýǚ تحديد طبيعة وƲيƽة رئيƩ المحكمة اǗدارية 

ý علǏ السير المنتƲم لǌاÜ يمكن استنتاǋƊ Ɯم الǚƮحيات والمتمƛلة فǑ اǗشراف علǏ المحكمة والعم
Ǌالموكولة إلي.  

       Üرفةƹ يةƊ ƩƊن يرƊ قاضيا ǉباعتبار Ǌللمحكمة يمكن Ǒالقانون ýƛو الممǋ داريةǗالمحكمة ا Ʃفرئي 
وǋو الذǐ يشرف علǏ مختلف الƺرف واألقسام ويتولǏ توزيƴ المستشارين عليǌاÜ كما يتولǏ تعيين 

ة القضائية التǑ يƌوý إليǌا الýƮƽ فǑ الدعوÜǎ و يرƩƊ الƺرفة اǙستعجالية للمحكمة اǗدارية و التشكيل
Ǌعلي Ưتعر Ǒيذ التƽعوبات التنƮ ýالدولة حو Ʃمجل Ʃرئي Ǐإل Ǌ3يعد تقريرا سنويا يرفع . Ǐويتول

ويعتبر سلطة  4مرئيƩ المحكمة اǗدارية تنقيط قضاة الحكم التابعين لمحكمتǊ بعد استشارة رƌساƇ األقسا
  . 5توزيعǌم علǏ الƺرف واألقسامب ويقومرئاسية إلǏ جانƔ محافƲ الدولة علǏ كتاƔ الضبط  

                                                 
 .  11- 04من القانون العضوي رقم  47المادة   1
 . 11-04من القانون العضوي رقم  52و  47تين تم ترتيب قضاة المحاكم اإلدارية استنادا للماد  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم نم 989المادة  3
 ).2ص 21ج ر عدد (
 .  11-04من القانون العضوي رقم   3 فقرة 52المادة   4
 . 356-98من المرسوم التنفيذي رقم 8و  6 انالمادت  5



 

     ǎرفة لدƺال Ʃرئي Üالمحكمة Ʃرئي Ɣدارية من نائǗالمحكمة ا ýتتشك Ʃضافة للرئيǗبا
  . المحكمة اǗداريةÜ رئيƩ القسم لدǎ المحكمة اǗدارية و مستشارو المحكمة اǗدارية

Ɣ-  قضاة النيابة  

تتشكý النيابة العامة لدǎ المحكمة اǗدارية من محافƲ الدولة ويساعدǉ فǑ مǌامǊ محافƲ الدولة 
  .مساعد Ɗوý ومحافƲ الدولة مساعد

  Ǒم مستقلون فǌف Ƈللقضا Ʃدارية قضاة يخضعون للقانون األساǗالمحاكم ا ƇعضاƊ ويعتبر
Ɗو اتخاذ ǐƊ تدبير من شƋنǊ المساƩ بƋوضاعǌم الوƲيƽية إǙ  القيام بوƲائǌƽم القضائيةÜ فǚ يجوز نقلǌم

فǑ حدود القانونÜ وقد حرƭ المشرع علƊ Ǐن يتم اختيار ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية عن طريق الترقية 
 Ǒف ýƮƽمة الǌتسند م Ǐحت ǁرتبة مستشار وذل Ǐة من بين القضاة الحائزين علƇاƽالك ƩساƊ Ǐعل

ǐ القدرات العلمية والمǚǋƌت الوƲيƽية العاليةÜ يملكون من الخبرة المنازعات اǗدارية لقضاة ذو
ما يسمƠ لǌم بالنƲر فǑ الدعوǎ اǗدارية التǑ تحتاƜ إلǏ قضاة متخƮƮين ملمين بمقتضيات  1والكƽاƇة

 ǁة فتتحقق بذلƮلحة الخاƮلحة العامة والمƮتحقيق الموازنة بين الم Ǐدارة العمومية قادرين علǗا
  . 2قانونسيادة حكم ال

- Ɗ98ما عن قواعد سير العمý القضائǑ بالمحاكم اǗدارية تنƭ المادة الƛالƛة من القانون رقم   
السابق الذكرƊ ÜنǊ يجƔ لƮحة Ɗحكامǌا Ɗن تشكý المحاكم اǗدارية من ƛǚƛة قضاة علǏ األقý من  02

مǌا إǙ إذا كانت بينǌم رئيƩ ومساعدان اƛنان برتبة مستشارÜ فǑǌ تتƋلف من ǋيئة وǙ تƊ ƠƮحكا
تشكيلة الحكم جماعية تضم رئيسا وعضوين علǏ األقÜý والƺرƯ من التشكيلة الجماعية للمحاكم 
اǗدارية ضمان التوýƮ إلǏ قرارات تتسم بالموضوعية والدقة والبعد عن اǙرتجاÜý خاƮة وƊن دور 

 Ǐإل ýوƮبتكار للوǙاد واǌجتǙوا ƚالبح Ǒساسا فƊ ýƛيتم ǐدارǗا Ǒالمناسبة للمنازعة القاض ýالحلو
  .اǗدارية

   ýƛمم ǉا باعتبارǌمامƊ القضايا المطروحة Ǒف ýƮƽال Ǒيئات القضائية فǌالدولة ال Ʋمحاف ǁيشار
  .3للنيابة العامة

       ýعاƽرا للدور الƲمية نǋاأل Ƹبال Ƈام ازدواجية القضاƲخذ بنƋت Ǒالت ýالدو Ǒة الدولة فƲوإن لمحاف
وǎ اǗدارية من خýǚ طلباتǊ المكتوبة التǑ يعرƯ فيǌا رƊيǊ القانونǑ حوý كý الذǐ يقوم بǊ فǑ الدع

مسƋلة مطروحة Ɗمام المحكمة اǗدارية ويقترƟ الحلوý التǑ يراǋا مناسبة للýƮƽ فǑ النزاع كما لƊ Ǌن 
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ƈخر من يتكلم فǑ الجلسة قبý قýƽ  محافƲ الدولة Ü ويكون1الشƽوية حوý كý قضية ǊيعرƯ مǚحƲات
  .2لمرافقة ويحضر المداوǙت إƊ ǙنǙ Ǌ يشارǁ فيǌاباƔ ا

استحداƚ مركز مƽوƯ الدولة فǑ النƲام القضائǑ اǗدارǐ الجزائرǐ ومنحǊ الدور المنوط بǊ و
من شƋنǊ تدعيم التخƭƮ فǑ مجاý القضاƇ اǗدارǐ  3باعتبارǉ ممýƛ القانون فǑ المنازعة اǗدارية

ǌبقضايا المواطنين وحماية حقوق ýƽموالتكǌم وحريات .  

 الǊيئاƷ Ɩير القضائية : ƛانيا

      Ɣواألسالي ýتوفير الوسائ Ǐالمشرع عل ýعم ǐدارǗا Ƈلية القضاǚاستق Ɗتحقيق مبد Ưرƺب
إلǏ جانƔ الǌيئات القضائية ǋيئات  فƋنشƋالمادية والبشرية والƽنية الǚزمة ǗنجاƟ نƲام المحاكم اǗدارية 

  :  ƽƮة مستقلةÜ تتمǋ ýƛذǉ الǌيئات ƹير القضائية فǑمساعدة لǌا فǑ القيام بمǌامǌا ب

  كتابة الضبط  -أ

تعتبر كتابة الضبط الǌيئة ƹير القضائية الوحيدة علǏ مستوǎ المحاكم اǗدارية ولكý محكمة      
إدارية مƮلحة لكتابة الضبط يشرف عليǌا كاتƔ ضبط رئيسǑ ويساعدǉ كتاƔ ضبط تحت سلطة 

  .4ورئيƩ المحكمة اǗدارية ورقابة كý من محافƲ الدولة

    ǁلحة كتابة الضبط فيتولون مسلƮحسن سير م Ǐدارية علǗضبط المحاكم ا Ɣر كتاǌيس
السجǚت الخاƮة بالمحكمة وتحضير الجلساتÜ ويخضعون للقانون األساسǑ لموǑƽƲ كتاƔ ضبط 

  .5الجǌات القضائية

Ɣ-  داريةǕداري والمالي للمحاكم اǕالتنظيم ا  

- 98من القانون رقم  7لتسيير المالǑ واǗدارǐ للمحاكم اǗدارية وزارة العدý طبقا المادة تتولǏ ا    
انطǚقا من  7كما انتقدǋا جانƔ من رجاý القانون 6وقد انتقد بعƯ نواƔ مجلƩ األمة ǋذǉ التبعية. 02
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Bruno GENEVOIS, Réconfortant et déconcertant, paris, revue française de droit administratif, septembre- 
octobre 2001, pp 991-992.  

 .من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 900إلى  897المواد  3
 . 356 - 98من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   4
 .  356 - 98رقم  من المرسوم التنفيذي 7المادة   5
  ، 1998مارس  22الجريدة الرسمية لمداوالت مجلس األمة، العدد الثاني، جلسة   6

www.majliselouma.dz/testes/jod/Files/01/98/kelsa3-n2-98.htm  
 . 169رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص . د  7



 

ýوزارة العد Ǒالحقيقة تول Ǒلكن ف Üا الدستورǌلƽك Ǒالسلطة القضائية الت ýǚفكرة استق  Ǒالتسيير المال
  .واǗدارǐ للمحاكم اǗدارية Ǚ يشكý خطورة علǏ استقǚلǌا

فƎن المشرع اعترف بالƽƮة القضائية  02- 98من القانون رقم  2الƽقرة3فبالرجوع إلǏ المادة 
ألعضاƇ المحاكم اǗدارية وƊخضعǌم للقانون األساسǑ للقضاƇ الذǐ تƌكد ƊحكامǊ علƊ Ǐن القضاة 

Ü بƊ ýن الدستور نƽسǊ قرر مبدƊ استقýǚ 1م بوƲائǌƽم وƊنǌم Ǚ يخضعون إǙ للقانونمستقلون فǑ القيا
  ".Ǚ يخضƴ القاضǑ إǙ للقانون: " ƊنǊ 147القضاة بنǊƮ فǑ المادة 

 ǚف ÜǊحياتǚƮ Ǒف ýيذية التدخƽو التنƊ يجوز للسلطة التشريعية Ǚ ǊنƊ Ƈلية القضاǚد باستقƮويق
تشريعات تƌدǐ إلǏ إلƺاƇ األحكام الƮادرة عن المحاكم Ɗو تعطيý تنƽيذ يحق للسلطة التشريعية إƮدار 

ǋذǉ األحكامÜ كما Ǚ يجوز للسلطة التنƽيذية Ɗن تتدخý فǑ األحكام الƮادرة عن القضاƇ سواƇ باǙمتناع 
Ü كما Ǚ يجوز لǌا التدخý فǑ الشƌون الوƲيƽية للقضاة التǑ يترǁ 2عن تنƽيذǋا Ɗو تعطيý تنƽيذǋا

  .للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ تنƲيمǌا

Ɗما استقýǚ القضاة فمعناƊ ǉنǙ Ǌ سلطان عليǌم فƊ ǑداƇ مǌامǌم وواجباتǌم لƺير القانون 
والضميرÜ فالقاضǑ مستقý وƲيƽيا وǙ يخضƴ ألية سلطة Ɗيا كانت ƛƊناƇ نƲرǉ الدعوǎ المطروحة 

نون الذǐ يقوم بتطبيقǊ وفقا ƊمامÜǊ وǋو ليƩ مسئوƊ Ǚمام Ɗية جǌة عن قضائÜǊ فǌو Ǚ يخضƴ إǙ للقا
ǉوضمير Ǌ3لقناعت     .  

والقاعدة العامة Ɗن القانون األساسǑ يتضمن الضمانات الضرورية Ǚستقýǚ القضاƊ ÜƇما 
التنƲيم القضائǑ وتحديد عدد الƺرف واألقسام وكذا التسيير اǗدارǐ والمالǑ للمحاكم اǗدارية والعادية 

ƽمرتبطا بكي Ʃو ليǌف Ƈالسوا Ǐاعلǋيتخذ Ǒحكام والقرارات التǖل Ǒدار القاضƮ4ية إ ǐƊ يوجد ǚف Ü
 Ǒǋ التبعية ǉذǌف ǐدارǗوا Ǒا المالǋتسيير ýوزارة العد Ǐدارية عندما تتولǗالمحاكم ا ýǚباستق Ʃمسا

  .مجرد تبعية تنƲيمية إدارية

ǐ لمجلƩ وبالرجوع إلǏ األنƲمة المقارنة فƎن كƛير منǌا من يجعý التنƲيم المالǑ واǗدار
ýحيات وزارة العدǚƮ دارية منǗالدولة والمحاكم ا.  
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ýة وزارة العدƽالمختل Ǌبمحاكم ǐدارǗا Ƈالقضا ýƛيم ǐالدولة الذ Ʃمجل ƴر يتبƮم Ǒƽ1ف Ü
Ǌمن قانون إنشائ Ǐالمادة األول ƭتن ƚحي":ýيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدǋ الدولة Ʃن مجلƊ ."

يرƊسǊ من الناحية القانونية الوزير األوý وعند ƹيابǊ يحý محلǊ وزير  وفǑ فرنسا فƎن مجلƩ الدولة
 Ʃالمجل ýǚاستق Ɗبمبد Ʃتم Ǚ اǌنƊالرئاسة شكلية وشرفية و ǉذǋ نƊ Ǐعل Ǒرنسƽال Ǌقƽق الƽويت ýالعد

ǊعضائƊ ýǚباستق Ǚة قضائية إدارية وǌو . كجǋ الدولة Ʃمجل Ʃرئي Ɣن نائƎعلية فƽما من الناحية الƊ
  .2شرف علǏ التسيير اǗدارǐ للمجلƩ ويتƮرف فƊ Ǒمور ميزانيتǊالذǐ ي

 Ǐا وإلǌعضائƊ ونƌا واألمور المتعلقة بشǌرنسية فقد كانت إدارتƽدارية الǗوبالنسبة للمحاكم ا
وقت قريƔ تخضƴ لوزارة الداخلية بƽƮة رئيسية ويشاركǊ فǑ ذلǁ وزير العدý باعتبار المحاكم 

يم والتǑ كانت تعد جزƇ من المديريات فƎن كý األمور الوƲيƽية المتعلقة اǗدارية وريƛة مجالƩ األقال
 .3بقضاتǌا كانت متوقƽة علǏ اعتماد وزير الداخلية لǌا

شƇǑ المجلƩ األعلǏ للمحاكم اǗدارية وعǌد لǊ بالتسيير نƊ 1986يناير  6وبعد Ʈدور قانون     
إƊ ǙنǊ رƹم إنشاƇ المجلƩ األعلǏ . 4ضائǌااǗدارǐ للمحاكم اǗدارية باǗضافة إلǏ إدارة شƌون Ɗع

ويǌƲر ذلǁ جليا من خýǚ  5للمحاكم اǗدارية فقد بقǑ لوزير الداخلية حق التدخý فǑ بعƯ شƌونǌا
تشكيý المجلƩ األعلǏ للمحاكم اǗدارية والذǐ يضم نائƔ رئيƩ مجلƩ الدولةÜ الرئيƩ الدائم للقسم 

ǘلين لƛة ممƛǚƛ Üالدولة Ʃبمجل Ǒة العمومية والمدير القضائƽيƲم المدير العام للوǋدارة العمومية و
الممýƛ لوزارة الداخلية المختƭ بالمحاكم اǗداريةÜ ومدير المرافق القضائية بوزارة العدÜý كما يضم 
خمسة ممƛلين منتخبين بواسطة ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية وƚǚƛ شخƮيات مستقلة يختارǋم كý من 

  .6لجمعية الوطنية ورئيƩ مجلƩ الشيوƢرئيƩ الجمǌورية ورئيƩ ا

دور فǑ إدارة المحاكم اǗدارية من خýǚ وجود ممýƛ للوزارة  رƹم ذلǁ بقǑ لوزير الداخليةو 
 Ʃرئي Ǐعل Ʃوزير الداخلية لقرارات المجل Ưدارية وعرǗللمحاكم ا Ǐاألعل Ʃالمجل ýتشكي Ǒف

Ƈالوزرا Ʃدور قانون  7مجلƮ ايةƹ Ǐدارية والمحاكم المت 1987ديسمبر  31إلǗالمحاكم ا Ƈضمن إنشا
والمحاكم اǗدارية اǙستئنافية والذǐ بمقتضاǉ انتقý التسيير الوƲيǑƽ ألعضاƇ المحاكم اǗدارية والمحاكم 
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Ü فحý 1اǗدارية اǙستئنافية اللƃتان ƮƊبƠ يضمǌما ǋيكý وƲيǑƽ واحد  إلǏ األمانة العامة لمجلƩ الدولة
الداخلية فǑ تشكيلة المجلƩ األعلǏ للمحاكم اǗدارية والمحاكم  األمين العام لمجلƩ الدولة محý وزير

   .2اǗدارية اǙستئنافية

علƊ Ǐن التسيير اǗدارǐ للمحاكم اǗدارية والمحاكم اǗدارية  1989ديسمبر  19وƊكد مرسوم  
  . 3اǙستئنافية يتوǉǙ مجلƩ الدولة

والمحاكم اǗدارية اǙستƛنائية لمجلƩ  تبعية المحاكم اǗداريةفǑ فرنسا انتقد بعƯ الƽقǌاƇ قد و
ýا وزارة العدǋتسيير ƚالمحاكم من حي ǉذǋ ƴن تتبƊ Ǒن المنطق يقتضƊ 4الدولة مقررين.  

ƴرع الرابƽال  
  اختصاصاƖ المحاكم اǕدارية

Ʈاحبة اǙختƮاƭ العام  02-98تعتبر المحاكم اǗدارية طبقا للمادة األولǏ من القانون رقم 
Ǘر القضايا اƲن Ǒا فǌƮاƮإطار اخت Ǒف ýتدخ Ǒدارية التǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽبال ƭتخت Ǒǌدارية ف

 Ǌد بǌما ع Ǚالدولة إ Ʃمام مجلƊ ستئنافǚا قابلة لǌحكامƊ درجة وتكون ýوƊ ا محكمةǋباعتبار ǑقليمǗا
 ƇاƺلǗا طلبات اǌƮاƮاخت ýويشم Üƭخا ƭبن ǎخرƊ ة قضائيةǌو جƊ الدولة Ʃمجل Ǐالمشرع إل

 Ưسيروالتعويƽالمشروعية والت ƭ5وفح.  

    ƴاألخيرة تتمت ǉذǋ ا كونǌا تختلف عنǌنƊ Ǚإ ÜǑرنسƽال Ɯمن النموذ Ǒǋ دارية الجزائريةǗفالمحاكم ا
فللمحاكم اǗدارية الƽرنسية دور استشارǐ يتمýƛ . 6بǚƮحيات استشارية باǗضافة لǚƮحياتǌا القضائية
  . 7التǑ توجد فǑ حدودǋا اǗقليمية يتمýƛ فǑ إبداƇ الرǐƊ والمشورة لمديرǐ المديريات

والقاعدة العامة Ɗن الجǌة اǗدارية ليست ملزمة باستشارة المحكمة اǗدارية قبý اتخاذ تƮرفاتǌا 
ǁا بذلǌيلزم ƭدارية ما لم يوجد نǗ8اÜ  داريةǗللمحاكم ا ǐستشارǙبت ضعف الدور اƛي Ǒالعمل ƴوالواق

                                                 
1 André DE LAUBADERE, J.C VANEZIA, Y. GAUDEMET, traite de Droit administratif, 1 5é  édit., op.cit, 
p.384. 
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ǌستشارتǙ دارةǗا Ƌتلج Ǚ ƚرنسية حيƽدارية الǗنادراا Ǚتلزم 1ا إ ƭوƮنادرا ما توجد ن ǊنƊ كما Ü
  . 2اǗدارة بƋخذ رǐƊ المحاكم اǗدارية

Ǒانƛال Ɣالمطل  

Ʊمحـــكمة التنــاز  

   Ǚǚاستق ǐالعاد Ƈعن القضا ǐدارǗا Ƈالقضا ýǚاستق Ƈازدواجية القضا Ɗتحقيق مبد Ǒيقتض
ýداخ Ƈات القضاǌتعدد ج Ǐعل Ɣقد يترت ǊنƊ Ǚإ ÜياƽيƲعضويا وو  Ưوجود بع ýاحتما Ǒيم القضائƲالتن

اǗشكاǙت فǑ مجاý اǙختƮاƭ بين جǌة القضاƇ العادǐ وجǌة القضاƇ اǗدارǐ نتيجة عدم دقة معيار 
  . 3خǚ فǑ مجاý اǙختƮاƭاتوزيƴ اǙختƮاƭ ووجود تد

ويتعين للýƮƽ فǑ مسائý تنازع اǙختƮاƭ وجود محكمة التنازع كجǌة قضائية مستقلة عن 
تحديد اختƮاƭ كý من رǐ تتولǏ تحديد طبيعة المنازعة وقضاƇ العادǐ وǋيئات القضاƇ اǗداǋيئات ال

ǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌج ÜرǌƲاويعتبر وجود محكمة التنازع م  Ǒام القضائƲر النǋاƲمن م
ǐالعاد Ƈعن القضا ǐدارǗا Ƈيئات القضاǋ ýǚاستق Ǐلة علǙد Ǒǋو Ɯ4المزدو.   

ائرǐ لمبدƊ ازدواجية القضاƇ كان Ǚبد من تƋسيƩ محكمة التنازع لتتولǏ وبتبنǑ النƲام الجز  
الýƮƽ فǑ حاǙت تنازع اǙختƮاƭ وتناقƯ األحكام وتجنƔ الوƮوý إلƊ Ǐحكام نǌائية متناقضة 

Ưا البعǌة ومستقلة عن بعضƽزة قضائية مختلǌجƊ ادرة عنƮ5 Ü مية ودور محكمة التنازعǋرا ألƲون
جية القضائية وتحقيق استقýǚ مجلƩ الدولة عن القضاƇ العادǐ ونƲرا فǑ تكريƩ مبدƊ اǙزدوا

لخƮوƮية ǋذǉ المحكمة وطبيعتǌا القضائية سيتم التعرƯ لدراسة ǋذǉ المƌسسة القضائية المستقلة من 
 :التالية الƛǚƛة حيƚ مǌƽومǌاÜ تنƲيمǌا واختƮاƮاتǌا فǑ الƽروع

ýرع األوƽوم محكمة التنازع :الǌƽم  

  تنƲيم محكمة التنازع: نǑالƽرع الƛا

ƚالƛرع الƽمحكمة التنازع: ال ƭاƮاخت 
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üاألو Ʊرƻال  
Ʊــوم محكمة التنــازǊƻم  

    Ǒيقتض Ƈام ازدواجية القضاƲن Ǒة قضائية حتمية فǌوم محكمة التنازع كجǌƽإن تحديد م
Ǒا فيما يلǌƮائƮوخ Ǒا التاريخǋا وتطورǌتƋنش Ǐإل Ưالتعر :  

ǙوƊ :ة وتطور قضاء محكƉنش Ʊمة التناز  

   Ǒف Ƣرƌالم Ǒرنسƽالدستور ال Ǐمحكمة التنازع إل ýƮƊ ƴقرت  1848نوفمبر  4يرجƊ ǐوالذ
منǊ علǏ ضرورة إنشاƇ محكمة قضائية ذات طبيعة خاƮة تتولǏ النƲر والýƮƽ فǑ حاǙت  89المادة 

محكمة التنازع بين جǌات القضاƇ اǗدارǐ والقضاƇ العادÜǐ فƮدر نتيجة ذلǁ القانون المتضمن 
 ƣ3التنازع بتاري  Ʃبمرسوم  1849مار ýكتوبر  26المكمƊ1849  4وقانون  ǐرƽ18501في.  

 Ǒانية وعادت  1851وفƛورية الǌالجم Ǐعل Ǒقض ǐالذ ƔǚنقǙبا ƚالƛقام نابليون ال
يقضǑ بحý  1851اǗمبراطوريةÜ ولما Ɗدان مجلƩ الدولة ǋذا اǙنقƮ Ɣǚدر مرسوم فǑ ديسمبر 

ذƊ ǐعيد إنشاǉƌ كقضاƇ مقيد فǑ العام الموالÜǑ كما تم حý محكمة التنازع بموجƔ مجلƩ الدولة ال
Ʈدر و 1848الƛالƛة Ɗعيد تكريƩ مبادÜ Ə وفýƲ Ǒ الجمǌورية 18522فيƽرǐ  25- 18مرسوم 
الذǐ منƠ لمجلƩ الدولة سلطة القضاƇ المƽوƯ وƊعاد تنƲيم محكمة التنازع  1872مايو  24قانون

المتعلقة بƎجراƇات سير  Ɗ1849كتوبر  26ومرسوم  1850فيƽرǐ  4م قانون وƮƊبحت Ɗحكا الƽرنسية
  .   3العمý بمحكمة التنازع سارية المƽعوý من جديد

الذƊ1996  ǐما فǑ الجزائر فƎن ƊساƩ وجود محكمة التنازع مƮدرǉ التعديý الدستورǐ لسنة   
قضاƇ عادǐ متكون من منǊ علǏ  تƋسيƩ  152كرƩ مبدƊ ازدواجية القضاƇ والذǐ نƮت المادة 

Üالدولة Ʃدارية ومجلǗمتكون من المحاكم ا ǐإدار Ƈالقضائية والمحكمة العليا وقضا Ʃالمجال Üالمحاكم 
  . الرابعة علǏ تƋسيƩ مƌسسة قضائية تتولǏ الýƮƽ فǑ تنازع اǙختƮاƭ ةƽقرالنƮت و
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ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌسسة قضائية دستورية عليا تسمو جƌوتعد محكمة التنازع م  ǐدارǗوا
إشكاǙت التنازع التǑ تƛار داخý النƲامين  فýƮƽ ǑالتتولǏ  1لوجودǋا فǑ قمة الǌرمين القضائيين

الواحدة  القضائيين العادǐ واǗدارÜǐ وǙ Ǒǋ تنƲر فǑ حاǙت التنازع التǑ تƛار داخý الجǌة القضائية
ǐدارǗا Ƈو القضاƊ ǐالعاد Ƈللقضا Ǒكانت تنتم Ƈ2سوا.  

تنازع علǏ احترام جǌتǑ القضاƇ اǗدارǐ والعادǐ لمبدƊ ازدواجية القضاƇ تسǌر محكمة ال
بواسطة الرقابة التǑ تمارسǌا وتƽرضǌا عليǌما من خýǚ حý إشكاǙت تنازع اǙختƮاƭ بين ǋذين 

Ǒالنوع ƭاƮختǙما لقواعد اǌمن ýاحترام ك Ưرمين القضائيين وفرǌال.  

القانون العضوǐ المتعلق باختƮاƮات محكمة  Ʈدر 3من الدستور 153واستنادا لنƭ المادة   
يحدد ǋذا القانون العضوǐ اختƮاƮات "نƮت المادة األولǏ منǊ علƊ Ǐن وÜ 4التنازع وتنƲيمǌا وعملǌا

من  Ɗ93نǊ مƴ مراعاة Ɗحكام المادة  "منǊ علÜ2  Ǐ كما نƮت المادة "محكمة التنازع وتنƲيمǌا وعملǌا
Ǒيكون مقر محكمة التنازع ف Üمة الدستورƮالجزائر العا ."  

إشكاǙت تنازع  الجزائرǐ حسم المƌسƩ الدستورǐ اǙختƮاƭ وبتƋسيƩ محكمة تنازع
 Ɣالمشرع بموج ǉكدƊ و ماǋو ǐدارǗا Ƈوالقضا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌار بين جƛقد ت Ǒالت ƭاƮختǙا

  . المذكور Ɗعǉǚ 03- 98من القانون العضوǐ رقم  3المادة 

  Ʊ خصائƫ محكمة التناز: ƛانيا

من مƲاǋر النƲام القضائǑ المزدوÜƜ إذ يƽترƯ فǑ الدوý التǑ  اتعتبر محكمة التنازع مǌƲر  
تتبنǏ مǋ ýƛذا النƲام Ɗن تكون لǌا ǋيئة قضائية متميزة تتولǏ النƲر فǑ حý إشكاǙت تنازع 

 ƭاƮختǙاǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌيمكن بين ج ƭائƮمحكمة التنازع بجملة من الخ ƴوتتمت Ü
  :براز ǋƊمǌا فǑ ما يلǑإ

محكمة التنازع تابعة للتنƲيم القضائǑ فǑǌ ليست جǌة إدارية بý محكمة متخƮƮة لǌا تنƲيم  - أ  
Ǌعمل ƔساليƊو ǊاتƇوإجرا Ǌتكوين Ǒف ƭخا Ǒ5قضائ      .  

Ɣ-  Ǒǌف ǐدارǗا Ƈة القضاǌوج ǐالعاد Ƈة القضاǌمن ج ýإن محكمة التنازع محكمة مستقلة عن ك
ǌرمين القضائيين ولǌا وضƴ متميز ومكانة خاƮةÜ فǑǌ جǌة تسǌر من خýǚ حý توجد خارƜ ال

                                                 
 . 8، ص 1998، 2العدد  ، 8المجلد  ،خلوفي رشيد، محكمة التنازع ، الجزائر، مجلة إدارة. د  1
 . 255 -254، ص 2006، 8، مجلة مجلس الدولة، العدد 2005- 07-17قرار محكمة التنازع الصادر في   2
 .واختصاصاتهم األخرى يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم"من الدستور  153تنص المادة   3
 )3، ص39ج ر عدد (، 1998- 06-03المؤرخ في  03 -98القانون العضوي رقم   4
  . 138عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د 5

 . 85عمار بوضياف ، المرجع السبق، ص . د   



 

إشكاǙت تنازع اǙختƮاƭ علǏ تمكين المواطنين من اللجوƇ إلǏ القاضǑ المختƭ بنƲر دعواǋم مما 
 . 1يحقق العدالة

 تتشكý وتتكون المحكمة من عدد متساو منإذ إن قضاƇ محكمة التنازع قضاƇ متساوǐ األعضاƇ  - جـ
Ü ويتحقق بذلǁ مبدƊ التناوƔ والتمƛيý المزدوƜ  الناتƝ عن Ɗ2عضاƇ المحكمة العليا ومجلƩ الدولة

ǐدارǗا Ƈوالقضا ǐالعاد Ƈضمان التوازن بين القضا Ǒزدواجية القضائية وبالتالǙ3ا . 

التحديد والتحكيم حيƚ تختƭ المحكمة بالبت فǑ محكمة التنازع ǋو قضاƇ التوضيƠ وإن قضاƇ  -د
Ǚت تنازع اǙختƮاƭ القائمة بين جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ وǑǋ مستقلة ومنƮƽلة عن كý حا

 .4علǐƊ Ǐ منǌما وƮائيةمن النƲامين القضائيين وǙ تشكý سلطة رئاسية Ɗو 

 

Ǒانƛرع الƽال  
Ʊتنظيم محكمة التـنـاز  

ومحافƲ الدولة تتشكý محكمة التنازع من ǋيئة قضائية تضم رئيƩ المحكمة وعدد من القضاة   
 Ǒالضرورية لتسيير المحكمة والت ýين والوسائƽƲة ومن كتابة الضبط ومجموع الموǌمن ج Ǌومساعدي

  .يضعǌا الوزير تحت تƮرفǌا من جǌة ƛانية

ǙوƊ : Ʊيئة القضائية لمحكمة التنازǊال  

   Ƈالقضا Ǒتǌج Ǐالدولة تشرف عل Ǒيئات القضائية فǌال ǏسمƊ را لكون محكمة التنازعƲن
لعادǐ واǗدارǐ يناط بǌا حý مشاكý تنازع اǙختƮاƭ التǑ قد تƛار بينǌما فقد حرƭ المشرع ا

الجزائرƊ ǐن يكون مبدƊ المساواة بين القضاƇ اǗدارǐ والقضاƇ العادǋ ǐو المبدƊ الذǐ يحكم تنƲيم 
علǏ علƊ ǏسلوƔ تشكيý المحكمة  03-98من القانون العضوǐ رقم  7محكمة التنازعÜ و نƮت المادة 

Ɗذا المبدǋ Ƈضو.  

                                                 
1 M.BACHELIER, Le Tribunal des conflits juge administratif ou juge judiciaire, La documentation Française, 
Rapport d'activité du tribunal des confits, 2005, p.36.  
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2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 127-128  
M. BACHELIER, op.cit, pp 37-39.  
Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p.92.  
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وتتشكý محكمة التنازع من سبعة قضاة من بينǌم رئيƩ يتم اختيارǋم بالتساوǐ من الجǌتين  
القضائيتينÜ كما تتشكý من محافƲ الدولة ومحافƲ الدولة المساعدÜ وسيتم التعرƯ ألعضاƇ محكمة 

Ǒالنحو التال Ǐالتنازع عل:  

  رئيس محكمة التنــازƱ  -أ

يعين رئيƩ محكمة التنازع لمدة : "علƊ Ǐن 03-98القانون العضوǐ رقم  من 7تنƭ المادة   
 Ɵورية باقتراǌالجم Ʃرئي ýالدولة من قب Ʃو مجلƊ من بين قضاة المحكمة العليا Ɣسنوات بالتناو ƚǚƛ

Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمطابق للمجل ǐƊوبعد األخذ بالر ýمن وزير العد."  

سة محكمة التنازع بالتناوƔ بين مجلƩ الدولة فقد جعý المشرع رئا Ɗعǉǚ لمادةلطبقا  
 Ǒالمشرع التونس ǉاعتمد ǐالذ ǁالمسل Ʃƽو نǋسنوات و ƚǚƛوالمحكمة العليا وحدد مدة الرئاسة ب

والذǐ جعý رئاسة محكمة التنازع بالتداوý بين الرئيƩ األوý  1996لسنة  38بموجƔ القانون رقم 
Ǘللمحكمة ا ýاألو Ʃوالرئي Ɣ1دارية لمدة سنتينلمحكمة التعقيƃكما اعتمد المشرع الل Ü ǁذا المسلǋ Ǒبنان

 ǐشور Ʃمجل Ʃلمحكمة التمييز ورئي ýاألو Ʃرئاسة محكمة التنازع دورية بين الرئي ýجع ƚبحي
 .        2الدولة لمدة سنة قضائية

خير ǌذا األفوبǌذا فƎن المشرع لم يتبƴ سبيý المشرع الƽرنسǑ بالنسبة لرئاسة محكمة التنازع  
Ɗýا بحكم القانون لوزير العدǌ3سند رئاست.  

  Ǒف Ǚيحضر إ Ǚ وǌفرنسا نادرا ما يحضر جلسات المحكمة ف Ǒف ýن وزير العدƊ ƴوالواق
الحاǙت القليلة التǑ يحدƚ فيǌا تساوƮƊ ǐوات مستشارǐ المحكمة فيكون لǊ فǋ Ǒذǉ الحالة Ʈوت 

Ơ4مرج .  

الذǐ اعتمدǉ المشرع الجزائرǐ يوفر لǌذǉ  إن نƲام التناوƔ علǏ رئاسة محكمة التنازع
المحكمة الحياد واǙستقýǚ ويضمن عدم التحيز Ǘحدǎ جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ كما ƊنǊ يحقق 

Ǒالقضائ ýللعم ýفضƊ ƇداƊ دفǌما بǌوتحقيق العدالة 5التعاون والتنسيق بين.  
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رئاسة محكمة التنازع بالتناوǋ Ɣذا وقد انتقد بعƯ الباحƛين مسلǁ المشرع الجزائرǐ فǑ إسناد 
بين مجلƩ الدولة والمحكمة العليا بحجة ƊنǊ كان من األنسƔ واألفضƊ ýن تسند ǋذǉ الرئاسة لشخƮية 
 ƴتاب ǐƊ ة وعضو للحكومةǌمن ج ǐيم العادƲللتن ǐدارǗا Ʃالرئي ǉباعتبار ýو لوزير العدƊ قانونية

  : ا الرǐƊ مردود عليǊ فǑ شقيǊللجǌاز اǗدارǐ فǑ الدولة من جǌة ƛانية إƊ Ǚن ǋذ

فبالنسبة للشق األوÜý فƎن المطالبة بƎسناد رئاسة محكمة التنازع لشخƮية قانونية Ǚ تنتمǑ للǌرمين    
 ǉذǋ Ǒا فǋتوافر Ɣتحديد الشروط الواج Ǒيقتض Ǒالميدان القانون Ǒا خبرة فǌالقضائيين تكون ل

تخƭƮ فǑ القانون العمومƊ Ǒو علƊ ǏساƩ الشخƮية القانونية وýǋ يتم اختيارǋا علƊ ǏساƩ ال
 Þƭالقانون الخا Ǒف ƭƮالتخ  

ألن اǗطǚع واǗلمام علǏ كافة العلوم القانونية بعدما تعددت فروع القانون وتشعبت يعتبر من 
ازع لشخǙ ƭ ينتمǑ للسلǁ األمور الƮعبة إن لم تكن مستحيلةÜ كما Ɗن إسناد رئاسة محكمة التن

Ǒتقر للخبرة القضائƽا مستشار يǌب ƴيتمت Ǒة القضائية التƇاƽالدولة والمحكمة العليا ووالك Ʃمجل ǐ ýǌيج
  .مقتضيات سير مرفق القضاƇ يحوý دون قدرتǊ علǏ القيام بƋعباƇ وƲيƽة رئيƩ محكمة التنازع 

Ɗما بالنسبة للشق الƛانǑ والمتمýƛ فǑ المطالبة بضرورة إسناد رئاسة محكمة التنازع لوزير 
وإن وجودǉ علǏ رƩƊ  1دود عليǊ كذلǁ علǏ اعتبار Ɗن وزير العدý تابƴ للسلطة التنƽيذيةالعدý فǌو مر

 Ʃالمسا Ǐإل ǐدƌي ǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌة قضائية مستقلة تعلو جǌتعتبر ج Ǒمحكمة التنازع الت
 بمبدƊ فýƮ السلطاتÜ فضǚ علƊ ǏنǊ يƌدǐ إلǏ التƛƋير بƽƮة Ɗو بƋخرǎ فǑ تكوين الرǐƊ فǑ حسم

ƭاƮختǙتنازع ا .  

يضاف إلǏ ذلƊ ǁن فǑ فرنسا قد ƛƊار إسناد رئاسة محكمة التنازع لوزير العدý انتقادات شديدة 
 ƴيتضامن م Ǌالحكومة مما يجعل Ǒعضو ف ýن وزير العدƊ فرنسا Ǒالقانون ف ýرجا Ưبع ǎإذ ير

تنازع اǗيجابǑ لمحكمة وزير الداخلية الذǐ يرƩƊ مديرǐ المحافƲات الذين لǌم الحق فǑ رفƴ حاǙت ال
ǐالعاد Ƈالقضا Ɣحسا Ǐعل ǐدارǗا Ƈالقضا Ǐإل ǉزŇتحي Ǐحتما إل ǁذل ǐدƌ2التنازع في .  

Ɗن حياد الوزير مƽترƯ فيǊ فباعتبارǉ عضو  اورد فريق ƈخر من الƽقǊ علǋ Ǐذا اǙنتقاد مƌكد
ǌملزم بالس Ǌمما يجعل Ǌمجموع Ǒف Ƈمرفق القضا ýƛو يمǌيذية فƽالسلطة التن Ǒم فƲالسير المنت Ǐر عل

لǌذا المرفق ككý والسǌر علǏ احترام توزيƴ اǙختƮاƭ بين جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ وضمان 
Ü ومن جǌة Ɗخرǎ يرǋ ǎذا الجانƔ من 3عدم المساƩ باختƮاƮات القضاƇ العادƊ ǐو اǗنقاƭ منǌا

                                                 
  .عمار بوضياف، نفس المرجع. د  1
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2 M. BACHELIER, op.cit, p.43.  
J.M AUBY et R. DRAGO, op.cit, p.757.  
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ألن الوزير Ǚ يتدخý فǑ الƽقǊ إن إسناد رئاسة محكمة التنازع لوزير العدǙ ý يشكƊ ýية خطورة 
التƮويت إǙ فǑ حالة تعادý األƮواتÜ كما ƊنǙ Ǌ يرƩƊ محكمة التنازع واقعيا إǙ فǑ حاǙت 

 Üنائيةƛألناست  ǎمستو Ǐعل Ǌئǚزم ýمن قب Ɣمنتخ Ưو قاǋو Ʃالرئي Ɣتسند الرئاسة لنائ ƴالواق Ǒف
  . 2قليلة جدا 1872نذ عام ن الحاǙت التǑ تدخý فيǌا وزير العدý معلما ÜƊ 1محكمة التنازع

وفǑ الحقيقة Ǚبد Ɗن ينƲر لمحكمة التنازع علƊ ǏساƊ Ʃنǌا ليست محكمة للتنازع وإنما مƌسسة    
 Ǒة العالية فƇاƽم الخبرة والكǌتتوفر في ǐوالعاد ǐدارǗا Ƈالقضا Ǒتǌج Ǐللتشاور بين قضاة ينتمون إل

ýإيجاد حلو Ǒساسا فƊ مǌامǌم ýƛة القضائية تتمƽيƲة القضائية  الوǌالج Ǌوتبين ل Ǒمناسبة تخدم المتقاض
Ƈ اǗدارǐ المختƮة بنƲر دعواǉ فǑ حالة تنازع اǙختƮاƭ بين جǌة القضاƇ العادǐ وجǌة القضا

Ǚ يوجد طريقة مƛلǙ Ǐختيار رئيƩ محكمة التنازع وإنما تƋخذ كý دولة  .Üوذلǁ بكý موضوعية وحيا
  .حقق العدالة ويعزز السلطة القضائية واستقǚلǌاباألسلوƔ الذǐ يتماشǏ وخƮوƮياتǌا بما ي

Ɣ- Ʊقضاة محكمة التناز      

   ƇعضاƊ من ستة ýن تتشكƊ محكمة التنازع قرر ýǚضمان حيدة واستق Ǐا من المشرع علƮحر
يمƛلون بالتساوǐ جǌة القضاƇ العادǐ وجǌة القضاƇ اǗدارÜǐ بحيƚ يتم اختيار نǌƽƮم من بين 

النƮف الƛانǑ من بين مستشارǐ المحكمة العليا بموجƔ مرسوم رئاسǑ مستشارǐ مجلƩ الدولة و
Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمطابق للمجل ǐƊوبعد األخذ بالر ýمن وزير العد Ɵ3باقترا.   

 4من الدستور 155إن Ɗخذ الرǐƊ المطابق للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ جاƇ مطابقا لنƭ المادة 
Ƈة القضائية ألعضاƽƮال Ǐكيدا علƋت ǁويعتبر ذل  Ƈللقضا Ǒم للقانون األساسǌمحكمة التنازع وخضوع

 Ǌيا كان موقعƊ Ǒساسية للقاضƊ تعد ضمانة Ƈالقضا ýǚم ألن قاعدة استقǌم وحيدتǌلǚمما يضمن استق
  . وƊ Ǒǋيضا ضمانة لحماية حقوق وحريات األفراد

ويتضƠ من خƊ ýǚسلوƔ تشكيý محكمة التنازع Ɗن المشرع الجزائرǐ حرƭ علǏ تطبيق 
من القانون العضوƊ12  ǐ المساواة الكاملة بين تمƛيý القضاƇ اǗدارǐ والقضاƇ العادǐ وƊن المادة مبد

تجسد ǋذا المعنǏ بنǌƮا علƊ Ǐن يجƔ لƮحة المداولة Ɗن تكون محكمة التنازع مشكلة  03-98رقم 
  .من خمسة ƊعضاƇ علǏ األقý من بينǌم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلƩ الدولة

                                                 
1 Marie- Aimée LA TOURNERIE, et Jacques ARRIGHI, op.cit, n° 3.  
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 ǐالعاد Ƈبين القضا ǐالمتساو ýيƛلة التمƋمس Ǒف Ǒرنسƽال ǉيرƲن ƴم ǐق المشرع الجزائرƽويت
يتعلق بعدد األعضاƇ  ماوالقضاƇ اǗدارǐ فǑ تشكيý محكمة التنازع مƴ وجود بعƯ اǙختǚفات في

  .وطريقة اختيارǋم

باǗضافة إلǏ  1872مايو  24من قانون  25حيƚ تتشكý محكمة التنازع الƽرنسية طبقا للمادة  
من ƛǚƛة من نقƯ يختارǋم زمǚئǌم باǙنتخاƔ ووزير العدý رئيسا من ƛǚƛة من مستشارǐ محكمة ال

عضوان Ɗساسيان وƈخران احتياطيان يتم ولة يختارǋم زمǚئǌم باǙنتخاƔ ومستشارǐ مجلƩ الد
اوǐ فǑ التمƛيý بين فǑ اختيارǋم مبدƊ التس Ǐاختيارǋم بواسطة األعضاƇ السابق ذكرǋم ويجƊ Ɣن يراع

ǐدارǗا Ƈة القضاǌوج ǐالعاد Ƈة القضاǌة 1جƛǚƛ رنسية لمدةƽمحكمة التنازع ال ƇعضاƊ Ɣوينتخ Ü
  .سنوات قابلة للتجديد

ويبدو Ɗن المشرع الƽرنسǑ اعتمد طريقة اǙنتخاǙ Ɣختيار ƊعضاƇ محكمة التنازع إذ يتم 
ýم وكذا الحاǌئǚزم ýمن قب Ưحين اعتمد  اختيار قضاة محكمة النق Ǒف Üالدولة Ʃبالنسبة لقضاة مجل

المشرع الجزائرǐ التعيين Ǚختيار ƊعضاƇ محكمة التنازعÜ كما Ɗن مدة العضوية فǑ محكمة التنازع 
الƽرنسية محددة بƚǚƛ سنوات قابلة للتجديدƊ Üما بالنسبة لمحكمة التنازع فǑ الجزائر فƎن المشرع حدد 

  .Ʋ2 الدولة إƊ ǙنǊ لم يحدد Ɗية مدة بالنسبة لباقǑ األعضاƇالمدة  بالنسبة للرئيƩ وكذا محاف

  الǊيئاƷ Ɩير القضائية لمحكمة التنازƛ :Ʊانيا

  كتابة الضبط-أ

كاتƔ ضبط رئيسǑ  03-98من القانون العضوǐ رقم  10يتولǏ مǌام كتابة الضبط طبقا للمادة     
لضبط فǑ الǌيئات القضائية المختلƽةÜ ولم يعين من قبý وزير العدý يمارƩ ذات المǌام المستندة لكتابة ا

 Ǐعل Ǌب ýو معموǋ كما Ƈيكون من بين القضا Ǒالضبط الرئيس Ɣيبين المشرع إن كان اختيار كات
  .  3مستوǎ مجلƩ الدولة

Ɣ- تسيير المحكمة üووسائ ǅوƻالموظ  

ƴ علǏ وزير العدƊ ýن يض 03- 98من القانون العضوǐ رقم  11فرƯ المشرع بموجƔ المادة    
 Ǐا علǌامǌالمحكمة من القيام بم ǉذǋ تمكن Ǒالضرورية الت ýمحكمة التنازع الوسائ Ʃرف رئيƮتحت ت

Ǒالقضائ ǎالمستو.  
                                                 

1 Francis Paul BENOIT, op.cit, p.328.  
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Ǒانƛرع الƽال  
Ʊمحكمة التناز ƫاختصا  

   ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌار بين جƛقد ت Ǒة التƽت التنازع المختلǙمحكمة التنازع حسم حا Ǐتتول
حاǙت التنازع فǑ اǙختƮاƭ التǑ تختƭ محكمة  03-98وǐ رقم واǗدارÜǐ وقد حدد القانون العض

منÜǊ وتتمǋ ýƛذǉ الحاǙت فǑ التنازع اǗيجابǑ  18إلǏ  16التنازع بالنƲر والýƮƽ فيǌا بموجƔ المواد 
والتنازع السلبǑ والتعارƯ بين األحكام باǗضافة إلǏ نƲام اǗحالة إلǏ محكمة التنازع وستتم دراسة 

  : ما يلǑتƮاƭ الƚǚƛ ونƲام اǗحالة فيƮور تنازع اǙخ

ǙوƊ :يجابيǕا Ʊالتناز Conflits positifs d'attribution   

يقƮد بالتنازع اǗيجابǑ تمسǁ كý من جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ باختƮاǌƮما بشƋن     
 Ǐمما يدعو إل ǎالدعو ƩƽنƇوتعي اللجو ǑيجابǗذا التنازع اǋ Ǒمحكمة التنازع للبت ف Ǐة إلǌين الج

من القانون العضوǐ  16القضائية المختƮة بالدعوǎ من بين الجǌتين المتنازعينÜ وقد نƮت المادة 
يكون تنازعا فǑ اǙختƮاƭ عندما تقضǑ جǌتان قضائيتان إحداǋما خاضعة : "علƊ Ǐن 03- 98رقم 

ýƮ فǑ نÜ Ʃƽ للƽ...للنƲام القضائǑ العادǐ وƊخرǎ خاضعة للنƲام القضائǑ اǗدارǐ باختƮاǌƮما 
  ".النزاع

ر بشكý كبير علǏ نƲام اǙزدواجية يرجýƮƊ ƴ التنازع اǗيجابǑ إلǏ القانون الƽرنسǑ الذƃƛƊ ǐو     
Ü وإن مǌƽوم المشرع الƽرنسǑ للتنازع اǗيجابǋ Ǒو مǌƽوم خاƭ بƽرنسا يقƮد 1القضائية فǑ الجزائر

ويعود ǋذا المعنǏ الخاƭ . 2ألفرادبǊ حماية اǗدارة من الخضوع للقضاƇ العادǐ فǑ منازعتǌا مƴ ا
 Ǐرنسية وإلƽورة الƛال ýما قب Ǐا إلǋرنسا تمتد جذورƽة بƮتاريخية خا ƔسباƊ Ǐإل ǑيجابǗبالتنازع ا
 ƴمن Ǒف ýƛيتم ǑيجابǗن التنازع اƎف ǁلذل Üحات الحكومةǚƮكانت تقف ضد إ Ǒد البرلمانات التǌع

  . 3ةمحاكم القضاƇ العادǐ من نƲر المنازعات اǗداري
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  ǑيجابǗفرنسا ويتميز التنازع ا Ǒف Ǌكون Ǒدارة  امقرر فǗولحماية اǌمن  ف ǐرادƽإن Ƈإجرا
جانبǌا فǑǌ وحدǋا التǑ تملǁ حق الدفƴ بعدم اختƮاƭ القضاƇ العادǐ بالدعوǎ موضوع التنازع 

  .1وليƩ ألǐ فرد من ƮƊحاƔ المƮلحة إجراǋ Ƈذا الدفƊ ƴمام محكمة التنازع

Ǒدارة فǗا ýƛويم  ǊƽƮبو ǊتƲنطاق محاف Ǒالنزاع ف ƴيق ǐالذ Ʋالمحاف ƇجراǗذا اǋ مباشرة
ممǚƛ لǘدارة فيدفƴ بعدم اختƮاƭ القضاƇ العادƊ ǐمام المحكمة العادية التǑ تنƲر الدعوÜǎ وإذا ما 

وقضت باختƮاǌƮا يقوم المحافƲ فǋ Ǒذǉ الحالة برفƴ طلƔ التنازع إلǏ  2الدفǋ ƴذا رفضت المحكمة
  .ازع لتبت فǑ النزاعمحكمة التن

  ýوقب ǐالعاد Ƈمام القضاƊ ǎسير الدعو ƇناƛƊ ƭاƮختǙبعدم ا ƴن تدفƊ دارةǗا Ǐعل Ɣويج
الýƮƽ فǑ الموضوعÜ سواƇ كان ذلƊ ǁمام المحكمة Ɗوý درجة Ɗو محكمة اǙستئنافÜ إƊ ǙنǙ Ǌ يمكن 

ام القضائية من الناحية إƛارة الدفƴ بعدم اǙختƮاƊ ƭمام محكمة النقƯ نƲرا لكونǌا تراقƔ األحك
ǎلموضوع الدعو Ưتتعر Ǚ3القانونية فقط و . ƴالدف Ǐا إما بالموافقة علǌدر محكمة التنازع حكمƮوت

المقدم من اǗدارة وإقرارǉ ويترتƔ علǏ ذلǁ التقرير بعدم اختƮاƭ المحكمة العادية بنƲر الدعوƊ ǎو 
  .4رفƯ طلƔ التنازع واǗقرار باختƮاƭ المحكمة العادية

السابق الذكرÜ يتحقق التنازع  03- 98من القانون العضوǐ رقم  16 ووفقا للمادة Ɗما فǑ الجزائر   
اǙيجابǑ فǑ اǙختƮاƭ عندما تعلن كý من جǌة القضاƇ العادǐ والقضاƇ اǗدارǐ اختƮاǌƮما 

  .5بالنƲر والýƮƽ فǑ النزاع مما يجعý المتقاضين فǑ وضعية قانونية ƹير سليمة

محكمة  التنازع  بعريضة مكتوبة تودع  Ɗ ǎماممن ذات القانون ترفƴ الدعو 19لمادة وطبقا ل    
 Ǐاألمر إل  ƴن يبادر  برفƊ لحةƮم Ǌمن ل ýن لكƊ  المادة  ƭمن ن  Ɲبكتابة الضبط  ويستنت ýوتسج

بنƲر النزاعÜ وفǑ الƺالƔ يكون المدعǏ عليǋ Ǌو من يبادر  التنازع لتحديد المحكمة المختƮة محكمة
 يمكن تƮور قيامǌذا اǗجراƇ إذا تبين لǊ عدم اختƮاƭ الجǌة القضائية التǑ تنƲر الدعوǎ إذ Ǚ ب

 ƭاƮبعدم اخت ƴبالدف Ǒةالمدعǌالج Ǌسƽبن ǎا الدعوǌإلي ƴرف Ǒالت .  

                                                 
1Jean RIVERO, op.cit, pp 142-143. 
 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit, pp 144- 145 
 G. DARCY et M. Paillet, op.cit, pp 46-47.  
2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.145. 
 F-P. BENOIT, op.cit., p.339.  
 René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.993. 
 
3 Jean RIVERO, op.cit, p.144. 
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وقد Ɗحسن المشرع الجزائرǐ عند منƠ لكý ذǐ مƮلحة الحق فǑ رفƴ اǗشكاý لمحكمة التنازع ولم    
 ǊداريجعلǗبا ƭةخا Ǒرنسƽالمشرع ال ýا كما فعǋ1وحد  ǑيجابǙارة  التنازع  اƛدف من إǌألن ال Ü

ƭاƮختǙة  اǌو تحديد جǋ ماƃدارة و إنǗحماية ا Ʃلي Ǒالقضائ.  

ǑيجابǙ2و يشترط لقيام حالة التنازع  ا Ǒما يل:  

  .قيام الدعوƊ ǎمام جǌتين قضائيتين وتمسǁ كý واحدة منǌما باختƮاǌƮا بنƲرǋا - 1

  .ة موضوع الدعوǎ ووحدة  األطرافوحد - 2

  Ǒف Ƣرƌقرار م Ɣقضت بموج ƚالشروط حي ǉذǋ كدت محكمة التنازع ضرورة توافرƊ 07-17وقد-
الواجبة لقيام حالة التنازع المنƮوƭ  م التƋسيƩ بسبƔ عدم توافر الشروطبرفƯ  الطلƔ لعد 2005

والمتعلقة بوحدة الموضوع والسبƔ    03- 98من القانون العضوǐ رقم  2 الƽقرة 16عليǌا فǑ المادة 
ƊنǊ لم تتحقق وحدة الموضوع بƋن كان السبƔ مختلف فǑ الدعويين المرفوعة Ɗمام  : "حيƚ اعتبرت

بƋن الدعوǎ  إلǏ تƺيير ƽƮة األعضاƇ مما ينبǑƺ معǊ القوýجǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ باǗضافة 
  .3"مةƹير مƌسسة لكون حالة التنازع  فǑ اǙختƮاƹ ƭير قائ

ويترتƔ علǏ تقديم طلƔ التنازع إلǏ المحكمة التنازع وقف الدعوǎ القائمة المتعلقة بǊ إلƊ Ǐن     
وتعتبر قرارات محكمة التنازع نǌائية ƹير ، 4تƮدر المحكمة حكمǌا بتعيين الجǌة القضائية المختƮة

من القانون  32للمادة قابلة للطعن فيǌا وملزمة لقضاة كý من جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ طبقا 
وǑǋ نƩƽ القاعدة المعموý بǌا فǑ القضاƇ الƽرنسǑ حيƚ تعتبر قرارات محكمة  03-98العضوǐ رقم 

 .5التنازع ƹير قابلة ألǐ طعن

  التنـــازƱ السلبــي : ƛانيا

عندما ترفƴ الدعوǎ الواحدة Ɗمام جǌتǑ القضاƇ العادǐ  واǗدارǐ ويƮدر  Ǒبيحدƚ التنازع السل      
ǎر الدعوƲبن ǊƮاƮما حكما بعدم اختǌمن ý6كǉذǋ وتتحقق Ü  Ǒف ǎدعو ƴبرف ƭورة  بقيام شخƮال

                                                 
1 Marie Aimée LATOURNERIE, et Jacques ARRIGHI, op.cit, 56 – 60. 
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 .   09-08اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 
5 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.140. 
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 Ǒفيقض ǐدارǗا Ƈالقضا Ǐإل Ǌفيتوج ǊƮاƮبعدم  اخت Ǒيقض ǐالذ ǐالعاد Ƈمام القضاƊ موضوع محدد
ǎة  األخرǌالج ƭاƮاخت  ƩساƊ Ǐعل ǊƮاƮخر بعدم اختǓو اǋ1  حالة من Ɣنشو ǁعن ذل Ɲفينت

Ǚ يجد الƽرد جǌة قضائية تنƲر دعواǉ وتýƮƽ فيǌا وتقضǑ لǊ بحقǊ الذǐ يدعيǊ نكار العدالة وحاǙت إ
  .2مما يتنافǏ ومقتضيات العدالة والقانون الطبيعǑ وحقوق اǗنسان

يكون تنازع فǑ اǙختƮاƭ عندما  :"ƊنǊ 03-98من القانون العضوǐ رقم  16وقد نƮت المادة 
خاضعة للنƲام القضائǑ العادǐ واألخرǎ خاضعة للنƲام القضائǑ تقضǑ جǌتان قضائيتان إحداǋما 

  ".اǗدارǐ بعدم اختƮاǌƮما للýƮƽ فǑ نƩƽ النزاع 

  :ولقيام حالة التنازع السلبǑ يجƔ توافر الشروط  التالية 

 مǚƛ ضاƇ العادǐ واǗدارǐ يقضǑ كǋǚما بعدم اǙختƮاƭ  فǚ يكƮǑƽدور حكمين من جǌتǑ الق - 1
الدعوǎ لƽوات  فƯتƮدر األخرǎ قرارا بر ǋما قرارا بعدم اǙختƮاƭ فǑ حينتƮدر إحداƊن 

  .3بعدم اǙختƮاƭ االميعادÜ بý يشترط لقيام حالة التنازع السلبƊ Ǒن تƮدر ǋذǉ الجǌة األخيرة قرار

Ʈدور الحكمين بعدم اǙختƮاƭ علƊ ǏساƊ Ʃن موضوع النزاع يدخý فǑ اختƮاƭ الجǌة  - 2
ǎالقضائية األخر.  

وسببǊ وƊطرافƊ Ǌمام كý من جǌتǑ القضاÜƇ بمعنƊ Ǐن يكون  4لوحدة فǑ النزاع وفǑ موضوعǊا - 3
Ʈالخ Ʃƽادرين بين نƮ الحكمانÜƔالسب Ʃƽذات الموضوع ون ýالشروط  وم وحو ǉذǋ ذا ما تحققتƎف

Ƌن يلجƊ Ǒحق للمتقاض ƴزالة الوضǗ محكمة التنازع Ǐإل ǌالج  ǚمن إنكار ك Ɛالناش  ƭاƮختǙ  تين
  .نƲر فǑ النزاعال

القرار األخير ƹير قابý ألǐ  ابتداƇ من اليوم الذǐ يƮبƠ فيǊ يجƊ Ɣن يقدم الطلƔ فƊ Ǒجý شǌرين - 4
Ǒام القضائƲات القضائية الخاضعة للنǌمام الجƊ وقد قضت  طعن ÜǐدارǗا Ǒام القضائƲو النƊ ǐالعاد

فǑ القرار المƌرƢ فǑ  حيƚ جاƇمحكمة التنازع برفƯ الدعوǎ شكǚ فǑ حالة عدم توافر ǋذا الشرط 
 03-98رقم  العضوǐ من القانون 17حيƊ ƚنǊ يستخلƭ من مقتضيات المادة  :"09-10-2000

المتعلق باختƮاƮات محكمة التنازع وتنƲيمǌا وعملǌا بƋنǊ يجوز لكý طرف معنǑ رفƴ دعواƊ ǉمام 
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األخير ƹير قابý ألǐ طعن Ɗمام الجǌة القضائية فƊ Ǒجý شǌرين ابتداƇ من اليوم الذǐ يƮبƠ فيǊ القرار 
Üǐالعاد Ǒام القضائƲو النƊ ǐدارǗا Ǒام القضائƲات القضائية الخاضعة للنǌقضية  الج Ǒف ǊنƊ ƚحي

ýا الحاƽير ملزمة باستنƹ دإذا كانت الطاعنة Üتين القضائيتينǌمام الجƊ طرق الطعن ýن القرارين  كƎف
   .1" فيǌما اللذين يخƮانǌا Ǚ ينبƊ Ǒƺن يكونا قابلين للطعن

من القانون Ɗعǉǚ لم تشترط وجوƔ استنƽاد كý  17بǌذا فƎن محكمة التنازع فǑ تطبيقǌا للمادة و   
طرق الطعن كما ǋو معموý بǊ فǑ فرنسا إنما قيدت قبوý الطعن فǑ القرار بƋن يكون الحكم نǌائيا ƹير 

Ǌللطعن في ýقاب.  

د رفƴ إشكاý التنازع فƊ Ǒجý رادǋا المشرع عندما قيƊŇن الƺاية التƊ Ǒبوضياف  ويرǎ األستاذ عمار   
 ǐدارǗا Ƈالقضا Ǒتǌمام جƊ طعن  ǐأل ýير قابƹ القرار األخير Ǌفي ƠبƮي ǐمن اليوم الذ Ƈرين ابتداǌش

ƠحيƮدارية إمكانية تǗو اƊ ة القضائية العاديةǌللج Ơن يمنƊ Ǒǋ ǐتين األ والعادǌالج ǐمر وتقرير احد
 ǁبذل ýا فتقǌƮاƮختǙتǙت  التنازع حاǙإشكا.  

   ƴذا الوضǋ ن  ويعتبرƊ Ǒالتنازع  السلب Ɣطل ýيشترط لقبو ƚفرنسا حي Ǒالمطبق ف ƴللوض ýƛمما
Ƈات القضاǌمام جƊ د كافة طرف الطعنƽو تستن ǐالعادǐدارǗلم يقيد 2ا Ǒرنسƽن المشرع  الƊ Ǚإ Ü

  .3إǙ المواعيد المقررة لسقوط الحقوقالمتقاضǑ الذǐ يريد Ɗن يلجƋ إلǏ محكمة التنازع بميعاد معين 

محكمة التنازع يتضمن إجحاف فǑ حق  وإن شرط استنƽاد كافة طرق الطعن لقبوý الدعوƊ ǎمام    
 Ƈالقضا Ǒتǌمن ج ƭاƮختǙدر حكم بعدم اƮي Ǐار سنوات حتƲانت Ǐيضطر إل ǐالذ Ǒالمتقاض

Ǒ إلǏ محكمة التنازعÜ لذلǁ حاوý العادǐ واǗدارǐ ليكون لǊ الحق فǑ رفƴ تنازع اǙختƮاƭ السلب
إلǏ المتقاضين من اللƃجوƇ  ضƴ  بتنƲيم إجراƇات يعǑƽ بموجبǌاالمشرع الƽرنسǑ معالجة ǋذا الو

ýǚمن خ ǁوذل Ǒالتنازع السلب ǐالمشرع الجزائر Ǌاتبع ǐالذ ǁالمسل Ʃƽو نǋحالة وǗام اƲن.  

 Les conflits de décisions    التنازƱ الناتƛ عǅ تعارƭ األحكام: ƛالƛا

تتمǋ ýƛذǉ الحالة فǑ قيام كý من جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ بƮƎدار حكم نǌائǑ فǑ ذات     
 ǐدƌيذ الحكمين  المتعارضين مما يƽتن ǁالحكم األخر فيتعذر بذل ƴا مǌفي Ưورة يتعارƮالموضوع ب

بخƮوǋ Haullebreque 1 ƭولبريÜ ǁ ومن Ɗمƛلة ذلǁ فǑ النƲام الƽرنسǑ قضية  4إلǏ إنكار العدالة
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2Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p.101 
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سǑ لمǌمة وتتلخƭ وقائƴ القضية فƊ Ǒن السƽينة التǑ كانت تنقý الجيƫ الƽرن )L’Isis  -ايزيƩ( السƽينة
ǁǚǌال Ǐة قوية حربية تعرضت إلƽƮعا Ɣت بسبƽƮق Ǒالروسية الت ƴالمداف ǉا اتجاǌتŇاجرǌ Ňودم Üاǌرت

Ǒǋ  الدولة كانت فǑ حين تƋمين الخاƮةوكانت السƽينة مƌمنة ضد مخاطر البحر لدǎ إحدǎ شركات ال
  .مخاطر الحرƔللسƽينة من  الضامنة

     ǐدارǗا Ƈمام القضاƊ قضائية ǎدعو ƴينة برفƽالس ƔاحƮ قام  ƣالدولة بتاري Ʃمجل Ǐ23فقض 
باختƮاǊƮ ورفƯ الدعوǎ موضوعا علƊ ǏساƊ Ʃن ǁǚǋ السƽينة كان بسبƔ   1857جويلية 

Ɣالحر Ɣبسب Ʃة وليƽƮالعاÜ رفف ƴ ينةƽالس ƔاحƮ مام المحاكمƊ قضائية ǎا دعوǌفي Ɣالعادية يطال
 فقضت محكمة النقƯ بتاريÜ ƣالسƽينةبتعويضǊ عن األضرار التƮƊ ǑابتǊ بسبƔ تدمير  شركة التƋمين

11 Ɗموضوع 1858ت و ǎا ورفضت الدعوǌƮاƮولية الشركة ألن تدمير  اباختƌعدم مس ƩساƊ Ǐعل
  .سبƔ مخاطر البحرسبƔ الحرƔ وليƩ بالسƽينة كان ب

التعارƯ من إنكار  افيان المنطق لما ينطوǐ عليǋ ǊذافƮƋبƠ المدعƊ Ǒمام حكمين متعارضين يج     
 Ʃالقضية لي ǉذǋ Ǒمحكمة التنازع ألن التنازع ف Ǐإل Ƈاللجو Ǒالحق ف Ǒلم يكن للمدع ƚللعدالة حي

ة للمدعǑ وǑǋ إنكار العدالة ألن فǑ بالنسب اتƽاقǊ مǋ ƴذا األخير فǑ النتيجةايجابيا وليƩ سلبيا رƹم 
ǋذǉ الحالة  قضت المحكمة العادية باختƮاǌƮا و فƮلت فǑ الموضوع وكذلǁ فعلت المحكمة 

  . اǗدارية

       Ǒرنسƽالمشرع ال ýاألحكام المتناقضة تدخ ǉذǋ ýƛدور مƮ درو نتيجةƮƊ 20 قانون  ýبريƊ
Ɗن يلجƋ إلǏ محكمة  ǋذا القانون لكý ذǐ مƮلحةيƚ سمƠ لحماية األفراد ضد إنكار العدالةÜ ح 1932

األخير لتتولǋ Ǐذǉ األخيرة الýƮƽ فǑ موضوع النزاع   شǌرين من Ʈدور الحكم تنازع خýǚال
  . 2وتƮدر حكما نǌائيا Ǚ يقبý الطعن

Ü 3فǑ قضية روزيǊ الشǌيرة Ɗمام محكمة التنازع Ɗ1932بريý  20وكان Ɗوý تطبيق لقانون       
إƮابة  ǋ ƴǊذǉ القضية فƊ Ǒن تƮادما وقƴ بين سيارة حكومية وƊخرǎ  خاƮة نتƝ عنوتتلخƭ وقائ

بƮƎابات بالƺةÜ فƋقام دعوƊ ǎمام القضاƇ العادƊRosay    ǐحد ركاƔ السيارة الخاƮة وǋو السيد 
يطالƔ فيǌا ƮاحƔ السيارة الخاƮة بالتعويƯ عما ƮƊابǊ من Ɗضرار فقضت المحكمة بعدم مسƌولية 
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ما عتعويƯ الة الخاƮةÜ فلجƋ إلǏ  القضاƇ اǗدارǐ ورفƴ دعوǎ يطالƔ فيǌا اǗدارة بسائق السيار
اǗدارية برفƯ الدعوǎ فƮƊ  ǑابǊ من Ɗضرار نتيجة  خطƋ سائق السيارة الحكومية فقضت المحكمة

  . الموضوع ǙنتقاƇ خطƋ السائق ومن ƛم انتقاƇ المسƌولية

رفƴ الطلƔ إلǏ محكمة التنازع استنادا للقانون ب Rosay دالسي ة الواضحة قاموƊمام حالة إنكار العدال
ة Ǚ بد Ɗن المذكور Ɗعǉǚ وقررت محكمة التنازع فǋ Ǒذǉ القضية Ɗن المسƌولية عن الحادƚ مشترك

ƴة فوضƽƮمن الدولة والسائق منا ýا كǌائيا  للنزاع يتحملǌ1القرار حدا ن. 

من حاǙت التنازع والتǑ تستǌدف القضاƇ علǏ  تعرƯ المشرع الجزائرǐ بدورǉ إلǋ Ǐذǉ الحالةو     
ǌدور حكمين من جƮ Ɣيتضمن إنكار للعدالة بسب ƴوض Ƈة القضاǌما جǌمن ýك ƴتين  قضائيتين تتب

جǌة القضاƇ اǗدارǐ بحيƚ يتضمن الحكمان الƮادران فǑ الموضوع تناقضا بينǌما وذلǁ العادǐ و
فǑ حالة تناقƯ بين Ɗحكام :" تنƭ التǑ 03-98القانون العضوǐ رقم من  3فقرة  17بموجƔ المادة 

 Ǒمحكمة التنازع بعديا ف ýƮƽت ÜǉǚعƊ Ǐقرة األولƽال Ǒا فǌعلي ƭوƮحكام المنǖائية ودون مراعاة لǌن
ƭاƮختǙا".  

  :ما يلǑ  ويشترط لقبوý الطعن فǑ حالة التنازع الناتƝ عن تعارƯ األحكام      

Ʈادرين فǑ الموضوع Ɗحدǋما عن جǌة القضاƇ  فيǌما وجود حكمين نǌائيين ƹير قابلين للطعن - 1
ǐدارǗا Ƈة القضاǌعن ج Ǒانƛوال ǐالعاد.  

ǋ ǐذا التعارƯ بين الحكمين الƮادرين عن جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ بحيƚ  يƌد إن يتحقق  - 2
حكام Ü وǋنا يبدو الƽرق واضحا بين إنكار العدالةÜ فǑ حالة تعارƯ األالتعارƯ إلǏ إنكار العدالة

  .وجود القضاƇ المختƭ بنƲر الدعوǎ وحالة التنازع السلبǑ الناتƝ عن عدم

  .وحدة موضوع  الدعويين بƮرف النƲر عن Ɗطراف النزاع  فيǌما  - 3

    Ǒف ýƮƽاألحكام تقوم محكمة التنازع بال Ưا وتحققت حالة تعارǌوإذا توافرت الشروط السابق بيان
ضوع الدعوǎ وحسمǌا بحكم بات ونǌائǙ Ǒ يقبǐƊ ý طعنƊ ÜساƩ النزاع ǐƊ تتولǏ الحكم فǑ مو

اǗدارƮ ǐدرت متناقضة فǑ األساƩ ة الƮادرة عن جǌتǑ القضاƇ العادǐ وفطالما Ɗن األحكام النǌائي
 ƩساƊ Ǒا فǌسƽمحكمة التنازع بن ýƮƽن تƊ وǋ الوحيد ýمن إنكار للعدالة  فيكون الح ǁذل  Ǌبما  يتضمن

Ǒƽتنت Ǐا حتǌوتحسم ǎالمادة  الدعو Ǌو ما قضت بǋو Üمبرر ǐƊ اǋلوجود Ǐيبق Ǚحالة إنكار العدالة و
  .فǑ اǙختƮاà postériori ƭ محكمة التنازع بعديا Ɗعǉǚ بنǌƮا علƊ Ǐن تýƮƽ 3فقرة  17

                                                 
1  Jean RIVERO, op.cit, p.150.  



 

  Ƌحالة الدعوƋ ǌلǍ محكمة التنازƱ :  رابعا

يوليو  Ʈ 25ادر فǑلمرسوم النشƋت ǋدǉ الحالة من حاǙت تنازع اǙختƮاƭ فǑ فرنسا بموجƔ ا    
1960Ü ذا المرسوم معالجة طريقة الǋ دفǌوقد استǑساسا فƊ  لةƛالمتم Ǒات  تنازع السلبƇجراǗا Ƈبط

حيƚ كان يضطر المتقاضǑ إلǏ انتƲار Ʈدور الحكم عن كý من جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ بعدم 
Ǒالسلب ƭاƮختǙتنازع ا ƴن يرفƊ ýرق عدة سنوات قبƺمما يست ƭاƮختǙا  Ü مام محكمة التنازعƊ

كما استǌدفت معالجة عيوƔ طريقة التنازع اǙيجابǑ الناتجة عن انƽراد جǌة اǗدارة وحدǋا برفƴ األمر 
 Laفقد استحدƚ المشرع الƽرنسǑ بموجƔ المرسوم المذكور Ɗعǉǚ نƲام اǗحالة . 1إلǏ محكمة التنازع

procédure de renvoiÜ يمكن لمحاكم الق Ǌعن طريق ǐإحالة الذ ǐدارǗا Ƈومحاكم القضا ǐالعاد Ƈضا
  . Ɗو اختيارية وجوبيةÜ وتكون ǋذǉ الحالة إما 2مسƋلة تنازع اǙختƮاƭ إلǏ محكمة التنازع

   Ɗ- حالة الوجوبيةǕا  

نǌائǑ بعدم اǙختƮاƭ بنƲر الدعوǎ من إحدǎ جǌتǑ  اǗحالة وجوبية فǑ حالة Ʈدور حكمتكون      
ǐ فيقوم المدعǑ برفƴ نƩƽ الدعوǎ إلǏ الجǌة  القضائية األخرÜǎ فƎذا تبين القضاƇ العادƊ ǐو اǗدار

لǌذǉ األخيرة عدم اختƮاǌƮا Ǚعتقادǋا باختƮاƭ الجǌة األولǏ تلتزم بƎحالة الدعوǎ إلǏ محكمة 
 Ǒف ýƮƽالحالة ال ǉذǋ Ǒا فǌعلي Ɣيتوج Ǒة التƮة القضائية المختǌتقوم بتحديد الج Ǒالتنازع الت

ǎ3موضوع الدعو.  

إذا ǙحƲ القاضǑ المخطر فǑ :" علƊ ǏنǊ 03-98من القانون العضوǐ رقم  18وقد نƮت المادة     
 Ǐإل ǐدƌسي ǉن قرارƊوÜاǌƮاƮو بعدم اختƊ اǌƮاƮة قضائية قضت باختǌج ǁناǋ نƊ ومةƮالخ
ǐ تناقƯ فƊ Ǒحكام قضائية لنƲامين مختلƽين يتعين عليǊ إحالة ملف القضية بقرار مسبƹ Ɣير قابý أل

 Ǐات إلƇجراǗا ýالحالة تتوقف ك ǉذǋ Ǒوف ƭاƮختǙموضوع ا Ǒف ýƮƽمحكمة التنازع لل Ǐطعن إل
  ".ƹاية Ʈدور قرار محكمة التنازع

وقد جعý المشرع الجزائرǋ ǐذǉ اǗحالة وجوبيةÜ فƎذا اقتنƴ القاضǑ بƋنƹ Ǌير مختƭ وƊن القرار     
ق وƊن ƮƊدرتǊ جǌة قضائية Ɗخرǎ وجƔ الذǐ سيƮدرǉ سيتضمن حتما تعارضا مƴ قرار نǌائǑ سب

 . عليǊ إحالة ملف الدعوǎ إلǏ محكمة التنازع بموجƔ قرار مسبƹ Ɣير قابý ألǐ طعن

                                                 
1 FP.BENOIT, op.cit, p.341 . 
René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.1009-1010.  

 .242ماجد راغب الحلو،  المرجع السابق، ص . د
2  Jean RIVERO, op.cit, p.153. 
Marie - Aimée LATOURNERIE et Jacques ARRIGHI, op.cit., n°173-180. 
3 F-P. BENOIT, op.cit, p.341. 
Marie - Christine ROUAULT, p.102 



 

   Ɣ-  ختياريةǗحالة اǕا  

     Ƈالقضا  Ǒتǌج  ǎقمة إحد Ǐتوجد عل Ǒختيارية مقررة فقط للمحكمة العليا التǙحالة  اǗتكون ا
Ɗو مجلƩ الدولةÜ بحيƚ يجوز ألحدǋما ) المحكمة العليا(مة النقƯالعادƊ ǐو القضاƇ اǗدارǐƊ ǐ محك

 Ǐاألمر إل ýن يحيƊ ƭاƮختǙلة تتعلق باƋوجود مس ǊمامƊ المطروحة ǎر الدعوƲن ƇناƛƊ إذا قدر
ƭاƮختǙة اǌلة وتعيين جƋالمس Ǒف ýƮƽتقوم بال Ǒمحكمة التنازع الت.  

ولقد Ɗخذ المشرع الجزائرǐ بǌذ1Ü  ǉنازع اǙختƮاƭوسيلة وقائية لعدم قيام حالة ت اǗحالةوتعتبر     
الطريقة لحý تنازع اǙختƮاƭ من Ɗجý تيسير اǗجراƇات علǏ المتقاضǑ وتوفير لǊ الجǌد والوقت 
 ǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌمن ج ƭاƮختǙدور حكم بعدم اƮ Ǐار سنوات حتƲانت Ǐيضطر إل ǚف

 . نازعسلبǑ لمحكمة التƛم يرفƴ تنازع اǙختƮاƭ ال

إن قرارات محكمة التنازع فيما قضت بǊ فǑ مسƋلة اǙختƮاƭ بالنسبة للنزاعات المعروضة      
 Ǒدرت المحكمة قرارا يقضƮƊ ذا ماƎف Üات القضائيةǌسائر الج ýتباع من قبǗا نافذة وواجبة اǌعلي

ǌƮا فƎن ǋذǉ باختƮاƭ الجǌة القضائية التǑ قضت بعدم اختƮاǌƮا Ɗو دفƴ المدعǏ عليǊ بعدم اختƮا
Üذا القرارǌا بǌعلم ýالقضية حا Ǒر فƲالن ýƮاألخيرة توا  Ǒدرت محكمة التنازع قرارا يقضƮƊ وإذا

 Ǚو Üǎر الدعوƲن Ǒستمرار فǙاألخيرة ملزمة بعدم ا ǉذǋ نƎف Ƈالقضا Ǒتǌج ǎإحد ƭاƮبعدم اخت
  .   يقبý قرار محكمة التنازع ǐƊ وجǊ من ƊوجǊ الطعن

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1FP. BENOIT, op.cit, p.342. 
Marie- Christine ROUAULT, op cit, p.102. 

 



 

Ǒانƛال ƚالمبح  

  عǘقاƖ قضاء مجلس الدولة بمحاكم القضاء العادي والمحاكم اǕدارية

يعتبر مجلƩ الدولة الجزائرƊ ǐعلǏ جǌات القضاƇ اǗدارǐ وǋو يشكý مƴ المحاكم اǗدارية الجǌة     
 Ʃدارية ويعد وجود مجلǗا ǐالدعاو Ǒف ýƮƽر والƲية العامة بالنǙوالو ƭاƮختǙاحبة اƮ القضائية

 Ʃسƌيقوم الدولة كم ǐالذ Ɯالمزدو Ǒام القضائƲخذ الدولة بالنƊ Ǐرا قاطعا علǌƲقضائية إدارية عليا م
 ýƮƽر والƲبالن ƭة وتختǌمن ج ǐالعاد Ƈة القضاǌج Üتين قضائيتين مستقلتينǌوجود ج ƩساƊ Ǐعل
ǐعاد ƭا شخǋدارة باعتبارǗم وبين اǌبين Ƌو تنشƊ مǌبين األفراد فيما بين Ƌتنش Ǒالمنازعات الت Ǒ1ف Ü

وجǌة القضاƇ اǗدارǐ من جǌة Ɗخرǎ وتختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تكون اǗدارة 
  . 2باعتبارǋا سلطة عمومية طرفا فيǌا

     Ƈات القضاǌدارية بجǗات القضائية اǌالج ýيئة مقومة ألعماǌالدولة ك Ʃقة مجلǚولتحديد وتبيان ع
تحدد اختƮاƭ كý جǌة من جǌات لضƴ ضوابط العادǐ وبالمحاكم اǗدارية كان من الضرورǐ و

 ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌبين ج ƭاƮختǙا ƴا توزيǌساسƊ Ǐمعايير يتحدد عل ƴوض ýǚمن خ Ƈالقضا
  .واǗدارǐ من جǌةÜ وتوزيƴ اǙختƮاƭ بين جǌات القضاƇ اǗدارǐ فيما بينǌا من جǌة ƛانية

طاق اختƮاƭ الجǌات القضائية وقد فوƯ المƌسƩ الدستورǐ المشرع العادǐ عملية تحديد ن    
وقام ǋذا األخير بتحديد وǙية المحاكم العادية وتحديد اختƮاƮات كý من المحاكم اǗدارية  3المختلƽة

  . 4ومجلƩ الدولة

    Ƈالقضا Ǒتǌفيما يتعلق بج Ƈة سواƽات القضائية المختلǌالج ƭاƮة بتحديد اختƮوالقواعد الخا
Ü كونǌا مقررة للƮالǗ5 Ơدارية ومجلƩ الدولة تعتبر من النƲام العامالعادǐ واǗدارƊ ǐو بين المحاكم ا

العام وليست لمƮلحة خاƮة بالخƮوم مما يترتƔ عليǊ عدم جواز اǙتƽاق علǏ مخالƽتǌا كما Ɗن 
Ǌسƽن Ƈا من تلقاǌل ǎدƮن يتƊ Ǒ6للقاض.  

                                                 
، ص 2001، 66 داود الباز، المنازعة اإلدارية كمناط الختصاص القضاء اإلداري، مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، كلية الحقوق العدد. د 1

629 . 
 . 183محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة، المرجع السابق، ص . د  2
 .الجزائري الدستورمن  153و  123، 122المواد   3
من  11، 10 ،9من قانون المحاكم اإلدارية والمواد  1من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والمادة  800و  32على سبيل المثال المواد   4

 . القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة
عدم اختصاص النوعي  من النظام العام ، تقضي به الجهة القضائية  : "من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن 36تنص المادة   5

ختصاص النوعي واإلقليمي للمحاكم اإلدارية من اال:"أن من ذات القانون على 807، وتنص المادة "تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
 ..."النظام العام،

  . 183، ص  خالد عبد العزيز العصيمي، المرجع السابق. د 6
  .13، ص1997حمدي يسين عكاشة، المرافعات اإلدارية في قضاء مجلس الدولة، اإلسكندرية، منشأة المعارف، . د
 .174، ص1975اهرة، دار النهضة العربية، فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، الق.د



 

كم اǗدارية ينبǑƺ ولتحديد عǚقة قضاƇ مجلƩ الدولة بجǌات القضاƇ العادǐ وعǚقتǊ بالمحا       
تحديد ضوابط اختƮاƭ قضاƇ مجلƩ الدولة من خýǚ التعرƯ إلǏ عملية توزيƴ اǙختƮاƭ بين 
جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ والبحƚ عن المعيار المعتمد لتحديد ǋذا اǙختƮاƭ كما ينبǑƺ تحديد 

ǌات القضائية الƽاƮلة فǑ كيƽية توزيƴ اǙختƮاƭ بين مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية باعتبارǋا الج
  .المنازعات اǗدارية

  :وستتم دراسة وبحǋ ƚذǉ المسائý فǑ مطلبين  

ýاألو Ɣالدولة: المطل Ʃمجل Ƈقضا ƭاƮضوابط تحديد اخت  

 ƔالمطلǑانƛالدولة:ال Ʃدارية ومجلǗبين المحاكم ا ƭاƮختǙا ƴعملية توزي  

ýاألو Ɣالمطل  
  ضوابط تحديد اختصاƫ قضاء مجلس الدولة

     Üǐالجزائر  Ǒيم القضائƲالتن Ǒف ǐدارǗا Ƈة القضاǌج Ǒǋ داريةǗالدولة والمحاكم ا Ʃن مجلƊ
 ǁناǋ نƊ Ǚإ Üعام Ɗدارية  كمبدǗا ǐالدعاو  Ǒف  ýƮƽر والƲية العامة بالنǙو الو ƭاƮختǙاحبة اƮ

ǚƮ ǐالعاد Ƈات  القضاǌج  Ơمن Ǒف ýƛتتم Ɗذا المبدǋ Ǐات ترد علƇناƛستǙر و مجموعة من اƲحية الن
  . الýƮƽ فǑ بعƯ المنازعات  اǗدارية

   Ƈالقضا Ǒتǌج ƭاƮوتعتبر مشكلة تحديد اخت   Ǌتواج  Ǒالت  ýم المشاكǋƊ من ǐدارǗوا ǐالعاد
النƲام القضائǑ المزدوÜƜ ألن  كý جǌة  قضائية  تحاوý  تƽسير النƮوƭ  القانونية بما يسمƠ  لǌا  

Ü وإن لقواعد  توزيƴ اǙختƮاƭ القضائǑ بين جǌة 1األخرǎ بتوسيƴ اختƮاƮاتǌا علǏ حساƔ الجǌة
القضاƇ العادǐ وجǌة القضاƇ اǗدارǋƊ ǐمية بالƺة فǑ تحديد  القانون الواجƔ  التطبيق ÜفƎذا كانت 
 Ƈوكان القضا ǐدارǗتطبيق  القانون ا Ɣوج Ǒقانون ƭن Ǐعل Ƈو بناƊ اǌالمنازعة إدارية  بطبيعت

ǉ المنازعة Ɗما إذا كانت الخƮومة مدنية بطبيعتǌا Ɗو بنƭ القانون كان اǗدارǋ ǐو المختƭ بنƲر ǋذ
ويترتƔ كذلǁ علǏ  2القانون الواجƔ التطبيق ǋو القانون الخاƭ ويختƭ القضاƇ العادǐ بالýƮƽ فيǌا

  .3تحديد ضوابط اختƮاƭ القضاƇ معرفة اǗجراƇات القضائية الواجبة اǗتباع Ɗمام المحكمة

يد الضوابط اǙختƮاƭ بين جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ فǑ تسǌيý كما تǌƲر ǋƊمية تحد 
معرفة الجǌات القضائية المختلƽة لمدǎ اختƮاǌƮا بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تكون  اǗدارة  

                                                 
 دراسة مقارنة، العطا بن عوف العطا ،الرقابة القضائية على أعمال  اإلدارة في السودان بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج. د 1
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 ƚالمتقاضين معاناة البح Ɣد  من الضياع ويجنǌالوقت والج Ǐة علƲالمحاف Ǐإل ǐدƌا مما يǌطرفا في
  .ئية المختƮة بحماية حقوقǌم وحرياتǌم عن الجǌة القضا

   ƩسيƋة بعد تƮالجزائر خا Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮعن معيار اخت ƚمية  البحǋرا ألƲن
جǌات قضائية إدارية منƮƽلة عن الجǌات القضائية العادية يتطلƔ األمر التعرƯ إلǏ التطور  

ǋƊ وذكر Ǒرنسƽال Ǒام القضائƲالن Ǒف ƭاƮختǙكرة اƽل Ǒم تحديد التاريخƛ ÜرتǌƲ Ǒم المعايير الت
الضوابط التǑ تحكم المسائý  التǑ تدخý ضمن و المعيار المعتمد فǑ القضاƇ الجزائرǐ و تحديد القواعد

اختƮاƭ القضاƇ  اǗدارǐ وتلǁ التǑ  تدخý ضمن اختƮاƭ القضاƇ العادƛ Üǐم تحديد القضايا 
  .ادǐوالمنازعات اǗدارية التǑ تكون من اختƮاƭ القضاƇ الع

 : و ستعالǋ Ɲذǉ المسائý فǑ الƽروع ƚǚƛ التالية 

ýرع األوƽفرنسا :ال Ǒف ƭاƮختǙكرة اƽل Ǒالتطور التاريخ  

  معيار اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر :الƛانǑ الƽرع

  اختƮاƭ جǌات القضاƇ العادǐ بالمنازعات التǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا :الƛالƚ الƽرع

ýرع األوƽال  
  التاريخي لƻكرة اǗختصاƫ في فرنساالتطور 

   ýƮƊ ƴدارية يرجǗات القضائية اǌبين الج ƭاƮختǙا ƴتوزي  Ǒام القضائƲالن Ǐوالعادية إل
الƽرنسǑ وǌƲور نƲام اǙزدواجية القضائية فعندما نشƋ القضاƇ اǗدارǐ وعلǏ رƊسǊ مجلƩ الدولة 

عات اǗدارية استلزم وجود معيار حاسم يحدد كǌيئة قضائية Ʈاحبة الوǙية العامة فǑ الýƮƽ فǑ المناز
ǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌمن ج ýات كƮاƮ1اخت .  

 ǚا  قاضيا مستقǌل ýوجع ǐالعاد Ƈدارية عن القضاǗالمنازعات ا Ǒرنسƽالمشرع ال ýƮلما ف
للنƲر والýƮƽ فيǌا فانǊ لم يحدد نطاق اختƮاǋ ƭذا القضاƇ فƮƋبƊ Ơمر وضƴ معايير وضوابط 

اǙختƮاƭ محý اجتǌاد القضاƇ بƋنواعǊ المختلƽة مجلƩ الدولة الƽرنسÜǑ محكمة النقƯ  تحديد
إƊ Ǚن ǋذا األخير لم يƮمد Ɗمام  3وكان Ɗوý المعايير ǌƲورا المعيار الشكلǑ 2ومحكمة التنازع الƽرنسية

الǌيئات معارضة القضاƇ لǊ فǌƲرت معايير جديدة تضيق من نطاق مبدƊ الýƮƽ بين الǌيئات القضائية و
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ǐالعاد Ƈا للقضاǌدارة طرفا فيǗتكون ا Ǒجانبا من المنازعات الت ƴدارية وتخضǗ1اÜ  Ưوسيتم التعر
Ǒالنحو التال Ǐالمعايير عل ǉذǌل :  

ǙوƊ:  المعيار العضوي الشكلي critère organique 

ǌا وتلǁ  التǑ تكون  يقوم ǋذا المعيار علƊ ǏساƩ التمييز بين المنازعات التǑ تكون اǗدارة طرفا في    
وقد تولد عن  م19بين األفرادÜ وقد تبنǏ القضاƇ اǗدارǋ ǐذا المعيار فǑ المنتƮف األوý من القرن 

  .2اعتبارات سياسية خاƮة برجاý الƛورة الƽرنسية بقƮد إبعاد القضاƇ العادǐ عن األعماý اǗدارية

تبر تƮرفا إداريا  تحكمǊ قواعد استنادا للمعيار الشكلǑ كý تƮرف يƮدر عن جǌة إدارية يع   
ƭاƮاخت Ǐحالة النزاع إل Ǒف ƴويخض ǐدارǗالقانون ا Ǒالقاض ǉباعتبار ǐدارǗا Ƈالقضا  ýيƮاأل

وǙ تخرƜ دعوǎ متعلقة بالسلطة اǗدارية من نطاق  اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ إǙ بموجƔ  3لǘدارة
 Ɣمكتو Ǒقانون ƭن.  

وحǊ وبساطتƊ ǊنƊ ǊدǎŇ إلǏ اتساع القضاƇ اǗدارǐ إلƊ Ǐبعد وض يƌخذ علǏ المعيار الشكلǑ رƹم    
نشاطǌاÜ فكƛيرا ما تستخدم  رفات اǗدارة ووسائلǌا فǑ ممارسةÜ كما ƊنǊ تجاýǋ طبيعة ت4Ʈالحدود

 Ǚ الحالة ǉذǋ Ǒوف Üتماما لنشاط األفراد ǚƛنشاطا مما Ʃعندما تمار ƭالقانون الخا ýدارة وسائǗا
ع ǋذǉ المنازعات للقضاƇ اǗدارƊ ǐو تطبيق قواعد القانون اǗدارǐ عليǌا يتماشǏ مƴ المنطق إخضا

وتبيŇن بƋن العبرة فǑ اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ ليست بƽƮة العضو مƮدر النشاط ولكن بطبيعة 
  .النشاط ومحتواǉ لذلǁ عدý القضاƇ وجانƔ من الƽقǊ عن المعيار الشكلǑ وراƟ يبحƚ عن معيار جديد

  

  Actes d’autorité et de gestion لتميز بيǅ أعماü السلطة وأعماü اǕدارةمعيار ا :ƛانيا 

     ýز بين نوعين من األعماŇيمي Ǒرنسƽال Ƈخذ القضاƊ عشر ƴللقرن التاس Ǒانƛف الƮمن الن Ƈابتدا
اǗداريةƊ Üعماý السلطة واألعماƊ ýو التƮرفات الشبيǌة بتƮرفات األفراد Ɗو ما يسمǏ بƋعماý اǗدارة 

نواǑǋ Ǒǋ التǑ بما تتضمنǊ من Ɗوامر و موميةطة العتكون ƊساليƔ السل ذلǁوتƋسيسا علÜ Ǐ 5اديةالع
تميز نشاط السلطة اǗدارية وتجعلǌا تخضƴ لقواعد القانون اǗدارǐ واختƮاƭ  القضاƇ اǗدارƊ Üǐما 

Ü وǙ تǌƲر ا وƊمǚكǌااسبة  إدارتǌا ألموالƊǌعماý اǗدارة العادية فǑǌ األعماý التǑ تباشرǋا اǗدارة بمن
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عند ممارستǌا بمƲاǋر السلطة العامة وإنما  تتعامý مƴ األفراد علǏ قدم المساواة وكƋنǌا شخƭ من 
 Ɗactes de gestionشخاƭ القانون الخاÜƭ فǌذا النشاط الذǐ تقوم بǊ اǗدارة يعتبر من األعماý العادية 

  .1بالنƲر والýƮƽ فǑ منازعاتǊ ويخضƴ لقواعد  القانون الخاƭ وتختƭ المحاكم العادية

ومنازعة القانون الخاƭ وتحديد جǌة اǙختƮاƭ فǋ Ǒذا  التمييز بين المنازعة اǗداريةف
المجاý يكون من خýǚ فحƭ الوسيلة التǑ لجƋت إليǌا اǗدارةÜ فƎذا كانت ǋذǉ الوسيلة شبيǌة 

نت اǗدارة تستعمý امتيازات السلطة اختƭ القضاƇ العادǐ بالنزاع Ɗما إذا كا بتƮرفات األفراد العاديين
  .2العمومية يكون القضاƇ اǗدارǋ ǐو المختƭ بالنزاع

 Ʃورƹم وضوƟ و بساطة ǋذا المعيار ومساǋمتǊ فǑ التضييق من دائرة اختƮاƭ  مجل 
المتعلقة بتƮرفات اǗدارة العادية إƊ ǙنǊ لم يƮمد طويǚ  الƽرنسǑ إذ Ɗخرجت منǌا المنازعاتالدولة 
ة الƽقǌاƇ لÜǊ ولعǋƊ ýم اǙنتقادات التǑ وجǌت إلǋ Ǐذا المعيار Ʈعوبة التƽرقة بين Ɗعماý لمǌاجم

وذلǁ رƹم التƽرقة  3من األعماý العادية من Ɗعماý السلطة العمومية وتلǁ التǑ تعتبر اǗدارة التǑ تعتبر
Ʈدر عن اǗدارة Ɗعماý السلطة Ǒǋ التǑ ت:"من ƊنLaferrière  EdouardالتƊ Ǒوضحǌا الƽقيǙ Ǌفريير 

بوǌƽƮا تباشر جزƇ من السيادة التǑ  تعتبر إحدǎ خƮائƭ السلطة التنƽيذية بحيƚ ينعدم مبدƊ المساواة 
Üالحالة ǉذǋ Ǒدارة م فǗ دارةǗة اǌا جǌتقوم ب Ǒالت Ǒǌدارة العادية فǗا ýعماƊ ماƊ Ǚ ƚا بحيǌرافق

ýالحالة و تختلف عن األعما ǉذǋ Ǒا األفراد فǌيقوم ب Ǒالتƭذا 4"فقا لقواعد القانون الخاǋ نƊ كما Ü
Ňالمعيار ضيǐالذ ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮحد كبير من اخت Ǐق إل Ǒالت ýباألعما Ǚإ ƭيخت Ǚ ƠبƮƊ 

ŇدƊ مما Ǒǌتتضمن األمر والن Ǒدارة والتǗا اǌتقوم بƜإخرا Ǐإل ǎ  ƭاƮالمنازعات من اخت  Ưبع
  .5القضاƇ اǗدارǐ كالعقود اǗدارية

  

    notion du service public ار المرفق العموميمعي: ƛالƛا

     Üعشر ƴواخر القرن التاسƊ Ǒفرنسا ف Ǐعل Ɗطر ǐا من دولة حارسة  إن التطور الذǌوتحول
 Üإشباع حاجيات المواطنين Ǐعل ƭدولة متدخلة تحر Ǐإل Ƈوالقضا Ʃمرافق الدفاع والبولي Ǐتشرف عل

                                                 
1 Léon DUGUIT, les transformations du droit public, op.cit, p.150. 
JM. AUBY et R.DRAGO, op.cit, p.391. 
André DE LAUBADERE, JC. VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 9e édit, op.cit pp 41-42. 

  .207، القضاء اإلداري، المرجع السابق، د محمود محمد حافظ
 .70-69مصطفى أبو زيد فهمي، المرافعات اإلدارية، المرجع السابق، ص 

 .186خالد عبد العزيز العصيمي،المرجع السابق، ص   2
 .255، ص 2006حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري، بيروت منشورات الحلي الحقوقية، الطبعة األولى، . د  3

4 Edouard.LAFERRIERE, Traité de droit administratif et des recours contentieux, berger levraut ,2e édit, 1896, 
p. 477. 
5 T.C., 29 Fev., 1908, Feutry, rec. ,208.concl. Teissier, note HAURIOU. 
Léon DUGUIT, Les transformation du droit public, op.cit, p.155. 
André DE LAUBADERE, JC.VANEZIA, Y.GAUDEMET, traite de droit administratif, 9éme édit, op.cit pp42-43. 

 .96، ص1997 ،رمضان بطيخ، الوسيط في القانون اإلداري، القاهرة، دارا لنهضة العربية .د



 

 Ǒكافة األنشطة الت Ǒالدولة ف ýتدخ Ǐإل ǎدƊ بحت تقدمƮƊم وǋاألفراد وحد Ǐورة علƮمق ýكانت من قب
فلم  1Üالƣ…لǖفراد خدمات Ɗساسية كالتعليم والنقý واǗنارة العمومية والƮحة والخدمات اǙجتماعية

بƮƊ ýبحت اǗدارة  فحسƔ يعد المطلوƔ من قواعد القانون اǗدارƊ ǐن تنƲم مƲاǋر السلطة العمومية
قý ومتميز عن قواعد القانون الخاƭ ليǙ Ʃعتبارات السلطة العمومية بحاجة إلǏ قانون مستالعامة 

ولتمكين اǗدارة من  بƽƮة منتƲمةÜ 2وإنما Ǚعتبارات خاƮة بمقتضيات حسن سير المرافق العمومية
  .Ɗ3ن تعدý فǑ نƲمǌا بما يجعلǌا تستجيƔ لحاجة المنتƽعين بخدماتǌا وبمساواة ƇǙƌǋ المنتƽعين Ɗمامǌا

الƽقǊ والقضاƇ الƽرنسǑ علǏ األخذ بمعيار المرفق العام منذ Ɗواخر القرن التاسƴ  وقد استقر  
ن Ɗعماý السلطة وƊعماý اǗدارة بمناسبة قضية بيعشر وعدý القضاƇ اǗدارǐ عن معيار التمييز 

التƮ Ǒدر بشƋنǌا حكم ƮƊبƠ و  4Blancoنكوة التنازع الƽرنسية وǑǋ قضية بǚعرضت علǏ محكم
ý كبيرة انون اǗدارǐ بسبƔ المبدƊ الذǐ سجلǊ بشان اǙختƮاƭ والذǐ  يعتبر نقطة تحوشǌيرا فǑ الق

ǐدارǗتطور القانون ا Ǒف.  

 المرفق وقد تضمن ǋذا الحكم Ɗن اǙختƮاƭ يعود لمجلƩ الدولة تƋسيسا علǏ فكرة     
ف عليÜǊ كما العمومÜǑ ألن المنازعة تتعلق بنشاط مƮنƴ التبƸ وǋو مرفق عمومǑ تديرǉ الدولة وتشر

قررت محكمة التنازع Ɗن مسƌولية اǗدارة عن تƮرفاتǌا Ǚ يمكن Ɗن تƌسƩ علǏ القواعد القانونية 
كان قد ǋ Üذا و5المƋلوفة إنما يجƊ Ɣن يراعǏ فيǌا ما يمƛلǊ المرفق العمومǑ من ǋƊمية فǑ نشاط  اǗدارة

لعمومǑ كƋساƩ لتحديد نكو  Ɗن Ɗخذ بمعيار المرفق اق لمجلƩ الدولة قبƮ ýدور حكم بǚقد سب
  .Rotchild6اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ فǑ قضية روتشيلد 

وبعد Ʈدور حكم محكمة التنازع الƽرنسية فǑ قضية بǚنكو ƮƊبƠ المرفق العمومǑ المعيار      
ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮلتحديد اخت Ǒمدرسة 7الرئيس ƔحاƮƊ مǋو Ǒرنسƽال Ǌقƽفريق من ال Ǐǌوانت Ü

Ǐوعل Ǒالمرفق العموم ÜǑم دوجǌسƊر Üالمعيار  جيز Ǒاعتبار المرفق العموم Ǐم إلǋيرƹن وǙرو
ǐدارǗالقانون ا ƩساƊو ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮختǙ القانون  8الوحيد Əريات ومبادƲن ƴن جميƊو

                                                 
1 Léon DUGUIT, Les transformation du droit public, op.cit, pp.48-49. 

 .100رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص.د
2 Léon DUGUIT, les transformations du droit public, op.cit, p.50-52. 

 .188خالد عبد العزيز  العصيمي،المرجع السابق ،ص   3
4 T.C, .8fev, 1873, Blanco, conclu. David, D.1873. 
M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOVE, B.GENEVOIS, op.cit, pp 2-7. 
Jacques MOREAU, op.cit, p. 434. 
5Pierre-Laurent, Jacques PETIT, op.cit, p.386.   

  .76مصطفى أبو زيد فهمي، المرافعات اإلدارية، المرجع السابق، ص .د 
 .637- 636ص داود الباز ، المنازعة اإلدارية كمناط االختصاص  القضاء  اإلداري ،المرجع السابق،.د  

6 C.E.6 déc.1855, Rotschild.Rec.707, in M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT,P.DELVOVE, B.GENEVOIS, 
op.cit, p.2. 

 .94ص العطا بن عوف العطا ،المرجع السابق،.د 
7 Gustave PEISER, Contentieux administratif, op.cit, p.41. 
8 Léon DUGUIT, les transformations du droit public, op.cit, pp.39.40 et 167. 
J M. AUBY et R.DRAGO, op.cit, p.402. 



 

Ǒدف فǌإنما ت ǐدارǗا  Ǒǋ Ǒن فكرة المرفق العمومƊيم المرافق العمومية وƲتسيير وتن Ǐا إلǌموضوع
إلƊ Ǐن الدولة فǑ حد   Bonnard وافق للقانون اǗدارǐ بý يذƔǋ البعƯ كالƽقيǊ بوناراألسلوƔ الƽنǑ الم

  .1ذاتǌا ليست إǙ مجموعة من المرافق العمومية

 د القضاƇ اǗدارǐ توسعا ǋائǚ فǑنتيجة تبنǑ القضاƇ والƽقǊ معيار المرفق العمومǑ وج   
ان كý نشاط اǗدارةÜ لǌذا السبƔ طرƊ علǏ اختƮاƮاتÜǊ ألن تنƲيم المرافق العمومية وسيرǋا يستنƽد

 Ǌتطورا جديدا اتج Ǒمعيار المرفق العمومǊذا التطور نحو التضييق  من  نطاق  تطبيقǋ سرƽوي Ü
Ǒخر قانونǓوا Ǒما عملǋحدƊ اعتباران :  

الكبيرة  فǑ عدد  فمن الناحية العملية  اضطر مجلƩ الدولة الƽرنسǑ تحت ضƺط الزيادة 
جانƔ  مǑ إلǏ التنازý للقضاƇ العادǐ عنة عليǊ نتيجة األخذ بمعيار المرفق العموالقضايا المعروض

  .كبير من المنازعات المتعلقة بالمرافق  العمومية

 Ňالدولة يضي Ʃمجل Ɗقضية وقد بد Ǒادر فƮير الǌالش Ǌحكم Ǒف ǊاتƮاƮق من اخت 

ǊترييTerrier  2 األعم ƴجمي ǊƮاƮمن اخت ǐدارǗا Ƈاستبعد القضا ƚحي ƴتخض Ǒرفات التƮوالت ýا
فيǌا اǗدارة بمحƯ إرادتǌا لقواعد القانون الخاƭ كما ǋو الحاý بالنسبة لعقود اǗدارة التǑ تبرمǌا 

ƭالقانون الخا ýا وسائǌفي ýوتستعم ǐعاد ƭا شخǋالدولة 3باعتبار Ʃذا الموقف بحكم مجلǋ كدƋوت Ü
لتحديد جǌة اǙختƮاƭ "  :لذǐ جاƇ فيƊ Ǌنوا 4société des granites porphyroïdeالƽرنسǑ فǑ قضية

القضائǙ Ǒ ينƲر إلǏ الǌدف من إبرام العقد إنما إلǏ طبيعة العقدÜ فƎذا كان بطبيعتǊ يتضمن شروطا 
استƛنائية ƹير مƋلوفة فǑ قواعد القانون الخاƭ يعتبر عقدا إداريا ويخضƴ لرقابة القضاƇ اǗدارƊ Üǐما 

انون الخاǗ ƭبرام العقد فيعتبر العقد عقدا خاƮا بطبيعتǊ ويخضƴ إذا ما اختارت اǗدارة وسائý الق
  ".اƇ العادǐلرقابة القض

Ɗما من الناحية القانونية فبعد الحرƔ العالمية األولƮƊ ǏبƠ معيار المرفق العمومƹ Ǒير    
 ƴرت العديد من المرافق  العمومية ذات الطابǌƲ ƚحي ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮكاف لتحديد اخت

                                                 
1 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET ,9e édit, p. 46. 

                                                                           :يلي وقد جاء في تقرير المفوض روميو ما  2
« Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits, généraux ou 
locaux …, constitue  une opération administrative, qui est, par  sa nature , du domaine de la juridiction 
administrative…Toutes les actions entre les personnes publiques et les tiers ou entre ces personnes publiques 
elles-mêmes, et fondées sur l’exécution, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un service public sont de la 
compétence administrative, mais –et c’est l’exception- il demeure entendu qu’il faut réserver, pour les 
départements et les communes comme pour l’état ,les circonstances ou l’administration doit être réputée agir 
dans les mêmes conditions qu’un simple particulier et se trouve soumise aux mêmes règles comme aux mêmes 
juridictions ». C.E., .6 février 1903, TERRIER, rec. 94 
M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOVE, B.GENEVOIS, op.cit, pp.70-71. 

 .187، ص1991محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال اإلدارة، الكتاب األول، القاهرة، دار النهضة العربية، . د 
3 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, 9é édit, op.cit, p.480. 
Pierre-Laurent, Jacques PETIT, op.cit, p.387 
Jacques moreau, op.cit, p.335. 
4 C.E 31 Juilly.1912, société des granits porphyroïdes des Vosges, rec.909, concl.Blum, M.LONG, P.WEIL, 

G.BRAIBANT, P.DELVOVE, B.GENEVOIS, op.cit, pp.154-158.           



 

وإن طبيعة ǋذǉ المرافق العمومية Ǚ تتƽق مƴ قواعد  ǐ والƮناعǗ Ǒشباع الحاجيات العموميةÜالتجار
القانون العمومǑ بý تقتضǑ المƮلحة العامة Ɗن تخضǋ ƴذǉ المرافق العمومية الƮناعية والتجارية 

ǐالعاد Ƈورقابة القضا ƭساسا لقواعد القانون الخاƊ1.  

 Ǐت علƊطر Ǒالتطورات الت ǉذǋ ýن كƊ  Ǌطلق عليƊ ما ƚحدو Ǐدت إلƊ Ǒمعيار المرفق العموم
معيارا حاسما  مرفق العمومǑ وقƮورǉ علƊ Ǐن يكونبƋزمة المرفق العمومǑ بمعنǏ عجز معيار ال

ǐدارǗا Ƈة القضاǌج ƭاƮ2لتحديد اخت. 

 

   la notion d’ utilité publique معيار المنƻعة العمومية: رابعا

     ǐذا  نادǌفالين ب Ǌقيƽرية السلطة الƲون Ǒرية المرفق العمومƲمن ن ýاجم كǋ المعيار بعدما
ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮختǙ عة العمومية كمعيارƽكرة المنƽاألخذ ب Ɣيج ǊنƊ ýن    .3وقاƊ Ǌقيƽال ǎو ير

نشاط  اǗدارة الذǐ يستǌدف تحقيق المنƽعة العمومية ǋو النشاط الوحيد الذǐ تطبق عليǊ قواعد القانون 
يخضƴ لرقابة القضاƇ اǗدارǐ فǑ حالة النزاعÜ وƊن نشاط  اǗدارة الذǐ يستǌدف منƽعة اǗدارǐ و

 تخضƴ منازعاتǊالقانون اǗدارǐ و داريا ويخرƜ عن نطاق تطبيق قواعدخاƮة فǌو Ǚ يعد نشاطا إ
ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮختǙ.  

دقتǌا وانضباطǌاÜ وتعرضت لكن فكرة المنƽعة العمومية لم تلق قبوǙ من الƽقǊ الƽرنسǑ بسبƔ عدم    
Ǚنتقادات شديدة علƊ ǏساƊ Ʃن جميƴ التƮرفات الƮادرة عن اǗدارة تستǌدف تحقيق المنƽعة العمومية 
 Üƭلقواعد القانون الخا ƴتخض Ǒالت ǁو تلƊ ا وفقا لقواعد القانون العامǌتقوم ب Ǒالت ýاألعما Ƈسوا

Ǘدارة وحدǋا بý كƛيرا ما يستǌدف النشاط فضǚ عن Ɗن فكرة المنƽعة العمومية ليست قاƮرة علǏ ا
  .4العمومية الخاƭ تحقيق المنƽعة

 

  Notion de puissance publique معيار السلطة العمومية: خامسا

ýفيد Ǌقيƽال ǎير Vedel  ƭاƮومعيار اخت ǐدارǗالقانون ا ƩساƊ Ǒǋ ن السلطة العموميةƊ
Ü والمقƮود بالسلطة العمومية 5لقاضǑ العادǐالقضاƇ اǗدارǐ وماعدا ذلǁ يخضƴ للقانون الخاƭ وا

                                                 
1 J.L. JOINVILLE, op.cit, pp.43-44 

 272حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري، المرجع السابق، ص  .د
2 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, 9e édit, op.cit, p.52. 

  .357، ص 1984، ديوان المطبوعات الجامعية،نظرية المرافق العامة،الجزائر الكتاب األول، تطور وظيفة الدولة، حماد محمد شطا،.د 3
  .91ص  عبد الغني بسيوني عبد اهللا، القانون اإلداري،المرجع السابق،.د
 .191خالد عبد العزيز العصيمي، المرجع السابق ،ص.د

4 Jean RIVERO, op.cit, p.34. 
 .640 بق،داود الباز ،المنازعة اإلدارية كمناط الختصاص القضاء اإلداري، المرجع السا.د

5 Jaques MOREAU, op.cit, p.437.  
 . 361حماد محمد شطا، المرجع السابق، ص  .د



 

بمǌƽومǌا الحديƚ استخدام اǗدارة ألساليƔ القانون العمومǑ بما تتضمنǊ من سلطات وامتيازات 
 ýمتيازات من التزامات وقيود تعمǙا ǉذǋ ýمقاب Ǌوما تحتوي ƭالقانون الخا Ǒلوفة فƋير مƹنائية وƛاست

  :ǌذا المعيار عنƮرانÜ وللسلطة العمومية وفقا ل1فǑ حدودǋا

العنƮر اǗيجابǑ ويǌƲر فǑ مجموع اǙمتيازات والسلطات اǙستƛنائية وƹير المƋلوفة التǑ تتمتƴ بǌا 
 ǐيذ الجبرƽيذ المباشر وسلطات التنƽدارية وامتيازات التنǗدارية كامتياز اتخاذ القرارات اǗالسلطة ا

  .ǌا األفراد العاديونبحيƚ تعتبر ǋذǉ األساليƔ خاƮة باǗدارة Ǚ يتمتƴ ب

Ɗما العنƮر السلبǑ فǑǌ القيود المƽروضة علǏ اǗدارة العمومية عند قيامǌا بتƮرفاتǌا مýƛ قواعد    
 Ǚ Ǒǋلحة العمومية وƮا بضرورة تحقيق المǋوالتزام تقيد Üاǌتƽا مخالǌيجوز ل Ǚ Ǒالت ƭاƮختǙا

كذلǁ اǙلتزام بمبدƊ المشروعية الموضوعية تستطيƊ ƴن تعمý إǙ لتحقيق ǋذǉ المƮلحةÜ ومن ǋذǉ القيود 
  . 2والشكلية فǑ كý ما تقوم بǊ من تƮرفات

  المعيار الحديƘ                                                                           : سادسا

اختƮاƭ رة والƽاشلة من جانƔ الƽقǊ لتحديد ƊساƩ القانون اǗدارǐ ومعيار ركتإن المحاوǙت الم
 Ǚ ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮإيجاد معيار جديد لتحديد اخت Ǒكر فƽي ƚالحدي Ǌقƽال ýجع ǐدارǗا Ƈالقضا
يستند إلǏ ضابط معين بý يستند إلǏ عدة ضوابط مما يجعý المعيار مركبا Ɗو مختلطا يتكون من Ɗكƛر 

ÜرƮيرو  من عنƽري Ǌقيƽكرة الƽال ǉذǌومن القائلين بRivero  Jean ýحاو ǐعة الذƽالمن Ǒبين فكرت ƴالجم
ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮختǙ ومعيار ƩساƋفنطاق تطبيق القانون 3العمومية والسلطة العمومية ك Ü

 Ǐعة العمومية متƽدف تحقيق المنǌيست ǐالنشاط الذ ǊوجƋيتحدد ب Ɣذا المعيار المركǌوفقا ل ǐدارǗا
Ǒالقانون العموم ƔساليƊ دارةǗ4استخدمت اÜ Ƈاǌن فقƊ Ǚالق إǐدارǗذا المعيار مستندين  انون اǋ رفضوا

فǑ ذلǁ إلǏ ذات اǙنتقادات التǑ وجǌت لمعيار المنƽعة العمومية و استقروا علƊ Ǐن العناƮر المكونة 
  .للمعيار الحديƚ تتمýƛ فǑ فكرة المرفق العمومǑ واستخدام ƊساليƔ السلطة العمومية

  ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮختǙ دارةǗنشاط ا ƴيخض Ǒفلك Ǒذا النشاط بالمرفق العمومǋ ýاƮبد من اتǙ
  .واستخدامǊ ألساليƔ السلطة العمومية

                                                 
1  André De LAUBADERE, J.C VEBEZIA, Y.GAUDEMET, Traite de droit administratif, 9 é édit, p.53.  
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2Jean RIVERO, op.cit, p 36. 
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3 Gustave PEISER, contentieux administratif, op.cit, p.45.  
 Jaques MOREAU, op.cit, p.439.  

 .289حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري، المرجع السابق، ص . د  4



 

    Ǌاندري Ǌقيƽم الǌومن Ưالبع ǎرين إذ يرƮذين العنǋ من ýمية كǋƊ تحديد Ǒف Ƈاǌقƽو اختلف ال
Ɗن المرفق العمومǋ Ǒو العنƮر األساسǑ فǑ معيار تحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ  1دǐ لوبادير
Ɗن وجود المرفق العمومǑ وƊن كان شرطا ضروريا لتطبيق Ɗحكام القانون اǗدارǐ فƎنǊ  حيƚ اعترف

ƮƊبƠ من الضرورƊ ǐن يضاف إليǊ شرط األسلوƔ الذǐ  يرƊ ǎنǊ ليƩ دائما الشرط الوحيد إذ
تستعملǊ السلطة اǗدارية فǑ إدارة المرفق العمومǑ وǋو ƊسلوƔ القانون العمومǑ لتحديد نطاق تطبيق 

Ü بمعنǏ إذا كان المرفق العمومǑ يسير بƋسلوƔ القانون العمومǑ وكانت اǗدارة 2ن اǗدارǐالقانو
تتƮرف باعتبارǋا سلطة عمومية فعندئذ تطبق قواعد القانون اǗدارǐ ويكون اǙختƮاƭ فǑ حالة 

ǐدارǗا Ƈ3النزاع للقضا.  

 Ƈ اǗدارǐ فǑ فرنساالخƮǚة ƊنǙ Ǌ يوجد معيار واحد حاسم لتحديد نطاق اختƮاƭ القضا     
تعددت المحاوǙت القضائية واǓراƇ الƽقǌية فǋ Ǒذا الƮدد وتوýƮ البعƯ إلǏ القوƊ ýنǙ Ǌ يمكن  فقد

األخذ بمعيار واحد لتحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ إنما Ǚبد من الجمƴ بن معيارين Ɗو ƊكƛرÜ فالقاعدة 
Ʈوجود العن Ǒǋ ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮنعقاد اختǙ المتعلق بطبيعة العامة Ǒو الشكلƊ ǐر العضو

Ɗطراف المنازعة حيƚ استنبط من Ɗحكام القضاƊ ƇنǊ يجǙ Ɣنعقاد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بمنازعة 
Ǒالقانون العموم ƭشخاƊ من ýاألق Ǐا علǌطرافƊ حدƊ ن يكونƊ 4ما.  

اƇ فوجود اǗدارة العمومية كطرف فǑ النزاع يعد شرطا ضروريا Ǚنعقاد اختƮاƭ القض 
اǗدارƛ Üǐم يشترط Ɗن تمارƩ اǗدارة نشاطǌا وفقا لقواعد قانونية استƛنائية ƹير مƋلوفة فǑ القانون 

  .من Ɗجý تحقيق المنƽعة العمومية 5الخاǐƊ ƭ باستعماý وسائý السلطة العمومية

  

Ǒانƛرع الƽال  

  معيار اختصاƫ القضاء اǕداري في الجزائر

النƲام الƽرنسǑ بكý تطوراتÜǊ وقد تƺيرت فكرة تحديد  عرفت الجزائر خýǚ مرحلة اǙستعمار  
 ƩساƊوفقا لتطور معيار و ǎخرƊ Ǐرية إلƲالمرحلة من ن ǁتل Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮمعيار اخت

                                                 
1 André DE LAUBADERE, Revalorisation récente de la notion du service public en droit administratif Français, 
A. J. D.A, 1961, p.591.  
2André DE LAUBADERE, et autres, Traité de droit administratif, 9é édit, op.cit, pp.54-58.  
  Pierre-Laurent, Jacques PETIT, op.cit, p.391. 
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Ǒرنسƽال ǐدارǗ1القانون ا Ǐاألعل Ʃالمجل Ƈدور قانون إنشاƮوبعد استرجاع السيادة الوطنية و Ü
انون اǗجراƇات المدنيةÜ اتضƊ Ơن المشرع حقق وحدة الǌيئات والقانون المتضمن التنƲيم القضائǑ وق

حيƚ جعý اختƮاƭ النƲر فيǌا للƺرف اǗدارية علǏ  2القضائية مƴ اعترافǊ بوجود المنازعة اǗدارية
 Ǒات المتبعة فƇجراǗة متميزة عن اƮات خاƇجراǗ القضائية والمحكمة العليا وفقا Ʃالمجال ǎمستو

  .الدعوǎ العادية

تمýƛ من الناحية الموضوعية الجǌة القضائية كانت إيجاد نƲام الƺرف اǗدارية التǑ وإن   
وقد . Ü استلزم تحديد معيار اختƮاǋ ƭذǉ الƺرف اǗدارية3المختƮة بالýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية

Ɗ ƴولǏ المشرع الجزائرǐ فǑ تلǁ المرحلة التǑ عرفت النƲام القضائǑ الموحد ǋƊمية بالƺة لƽكرة توزي
اǙختƮاƭ بين قضاƇ الƺرف اǗدارية والمحاكم العادية تجسدت ǋذǉ األǋمية فيما تضمنǊ قانون 
 Ƈبين القضا ƭاƮختǙا ƴلة توزيƋن مسƊ ر جلياǌƲوي ÜلةƋالمس ǉذǋ مƲحكام تنƊ ات المدنية منƇجراǗا

  .4اǗدارǐ والقضاƇ العادǐ قائمة فǑ الجزائر منذ تاريƣ إنشاƇ المحكمة العليا

ƮƊبحت فكرة تحديد نطاق  1996تبنǑ نƲام ازدواجية القضاƇ بموجƔ التعديý الدستورǐ لسنة  وبعد 
Ǒيم القضائƲالتن ƩسƋلة بƮيقة الƛالو ýالجزائر من المسائ Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮاخت.  

ومن خýǚ دراسة وبحƚ كيƽية توزيƴ اǙختƮاƭ بين القضاƇ اǗدارǐ والقضاƇ العادǐ يتبين 
Ü فعلǏ عكƩ ما ǋو معموý بǊ فǑ النƲام الƽرنسƊ Ǒين ǋ5ذا اǙختƮاƭ تشريعƊ Ǒن مƮدر قواعد

يعتبر القضاƇ مƮدر قواعد اǙختƮاƭ القضائǑ بنƲر الدعوǎ اǗدارية فƎن المشرع فǑ الجزائر ǋو 
 ƴية توزيƽدارية ويحدد كيǗالدولة والمحاكم ا Ʃمجل Ƈلقضا Ǒالموضوع ƭاƮختǙلة اƋم مسƲين ǐالذ

  . جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐ اǙختƮاƭ بين

القضاƇ احتƲƽ فǑ توزيƴ اǙختƮاƭ بين جǌتǑ  ازدواجيةفبعدما تبنǏ المشرع الجزائرǐ نƲام 
من قانون اǗجراƇات  7القضاƇ العادǐ واǗدارǐ بذات القاعدة العامة التǑ تضمنتǌا Ɗحكام المادة 

Ü وقد Ɗورد المشرع ƭ6 القضاƇ اǗدارǐالمدنية والتǑ تƌكد اعتماد المعيار العضوǐ لتحديد اختƮا
 Ưوسيتم التعر ÜةƮالقواعد الخا Ưبع Ǌتضمنت Ƈناƛاست ƭاƮختǙا ƴتوزي Ǒالقاعدة العامة ف ǉذǋ Ǐعل

Ƈناƛكاست ǐالمعيار الماد Ǐم إلƛ ƭاƮختǙا ƴتوزي Ǒالعام ف Ɗالمبد ǉباعتبار ǐللمعيار العضو.  
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من قانون اإلجراءات المدنية   800وعي لجهات القضاء اإلداري بموجب المادة وقد تم االحتفاظ بالمعيار العضوي لتحديد االختصاص الن 6

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لالستئناف .المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية:" واإلدارية التي تنص
 ".إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها في جميع القضايا  التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو



 

ǙوƊ :المعيار العضوي  

   Ǒيم القضائƲيير التنƺداريةبتǗرف اƺام الƲن Ǐالمشرع عل Ǐتخل Ƈازدواجية القضا Ɗمبد Ǒوتبن 
وƮƊبƠ اǙختƮاƭ بالنƲر فǑ المنازعات اǗدارية لجǌات قضائية مستقلة تتمýƛ فǑ مجلƩ الدولة 

جاƇت واضحة بنǌƮا علǏ  1والمحاكم اǗداريةÜ وبالƽعý فƎن المادة األولǏ من قانون المحاكم اǗدارية
إدارية جǌات قضائية للقانون العام فǑ المادة اǗدارية يحدد عددǋا واختƮاǌƮا  تنشƋ محاكم: "Ɗن

Ü فبموجǋ Ɣذǉ المادة ƮƊبحت المحاكم اǗدارية Ʈاحبة اǙختƮاƭ "اǗقليمǑ عن طريق التنƲيم
والوǙية العامة بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗداريةÜ إƊ Ǚن قانون المحاكم اǗدارية لم يحدد معيار 

Ü منازعة اǗدارية كما ƊنǊ لم يتعرƯ لكيƽية توزيƴ اǙختƮاƭ بين جǌتǑ القضاƇ العادǐ واǗدارǐال
 ǉدǌع ǐذات المعيار الذ Ǐعل ǏبقƊ ن المشرعƊ Ơانية من ذات القانون يتضƛالمادة ال Ǐوبالرجوع إل

Ʋ Ǒكان سائدا ف ǐالذ ǐبالمعيار العضو ýات المدنية واستمر بالعمƇجراǗقانون ا Ɣيم بموجƲالتن ý
تخضƴ إجراƇات : "من قانون المحاكم اǗدارية علƊ Ǐن 1فقرة Ü2 حيƚ تنƭ المادة 2القضائǑ الموحد

  ". المطبقة Ɗمام المحاكم اǗدارية ألحكام قانون اǗجراƇات المدنية

فƎن المشرع Ɗحاý بالنسبة لكý ما يتعلق باǗجراƇات المطبقة Ɗمام المحاكم اǗدارية إلǏ قانون    
Ǘا حكم المادة اǌذا القانون بما فيǋ اǌيتضمن Ǒاألحكام الت ýد بالضرورة كƮو يقǋات المدنية وƇجرا

 ǐدارǗا Ƈبين القضا ƭاƮختǙا ƴدارية وتحدد ضوابط توزيǗتحدد معيار المنازعة ا Ǒالسابعة الت
Ɗحد Ɗشخاƭ والقضاƇ العادÜǐ وبما Ɗن المنازعة اǗدارية طبقا للمادة السابعة Ǒǋ تلǁ التǑ يكون 

طرفا فيǌا فƎن معيار اختƮاƭ المحاكم اǗدارية والقضاƇ اǗدارǐ بƽƮة عامة ǋو معيار  امالقانون الع
  .عضوǐ تضمنتǊ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية

المتضمن قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية تƋكدت نية  09 – 08وبعد Ʈدور القانون رقم  
Ɗحكام  Ü كما Ɗكدت3وǐ لتحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐǐ فǑ اعتماد المعيار العضالمشرع الجزائر

المتعلق بمجلƩ الدولة علǏ اعتناق النƲام  01-98من القانون العضوǐ رقم  10و  9المادتين 
الجزائرǐ للمعيار العضوǐ فǑ تحديد نطاق اختƮاƭ المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة وتمييزǉ عن 

  . قضاƇ العادǐاختƮاƭ جǌات ال

                                                 
 . 02 -98القانون رقم   1
محمد زغالوي، مدى تماشي المعيار العضوي مع استقاللية المنازعة اإلدارية في ظل اإلصالح القضائي الجديد، المرجع السابق، ص . د  2

118 . 
أما فيما يخص مسألة االختصاص النوعي :"إلجراءات المدنية واإلدارية على أنهجاء في عرض أسباب مشروع القانون المتضمن قانون ا 3

قدير للجهات القضائية اإلدارية، فإنه تم االحتفاظ بالمعيار العضوي المعمول به أساسا في النص الحالي، وترك  أمر اللجوء إلى معيار آخر لت
 ".المشرع



 

اعتمد لتحديد نطاق اختƮاƭ  المشرع الجزائرǐمن خýǚ األحكام القانونية السابقة يتضƠ جليا Ɗن   
تختƭ : "القضاƇ اǗدارǐ معيار عضوǐ تضمنتǊ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية بنǌƮا

ة العليا فǑ جميƴ القضايا التǑ المجالƩ القضائية بالýƮƽ ابتدائيا بحكم قابý لǚستئناف Ɗمام المحكم
  ."تكون الدولة Ɗو الوǙيات Ɗو البلديات Ɗو إحدǎ المƌسسات العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية طرفا فيǌا

المشرع المعيار العضوǐ لتحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ  اعتمد فبموجƔ المادة السابعة  
 Ü وقد1ق اختƮاƭ جǌات القضاƇ العادǐبدعاوǐ وطعون المنازعات اǗدارية والتƊ Ǒخرجǌا من نطا

ƃبعدما تبن Ǌب Ʋƽذا المعيار واحتǌب Ǌتمسك Ǐعل ǐكد المشرع الجزائرƊ Ɣبموج Ƈام ازدواجية القضاƲن Ǐ
  .09 -08من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية رقم  800المادة 

Ǒ تحديد طبيعة ضرورة التركيز فلتحديد نطاق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ المعيار العضوǐ ب يقƮد
العمƊ ýو التƮرف علƽƮ Ǐة الجǌة Ɗو العضو الذƮ ǐدر منǊ العمý دون النƲر إلǏ ماǋية وجوǋر 

Ǌذات ý2طبيعة العمÜ  ýذا المعيار ار المشرع ياختولعǌل ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮلتحديد اخت ƴيرج
 ǊلبساطتǌلووسǊة تطبيق.  

والبحƚ عن المبادƏ التǑ تقوم عليǌا والنتائƝ  154- 66من األمر رقم  7سيتم دراسة وتحليý المادة و 
ǙحتƽاƲ المشرع بذات المبدƊ المعتمد علǏ و نƲرا  التاريخية من جǌةǌ Üاالمترتبة عليǌا نƲرا ألǋميت

المتضمن قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية من جǌة  09- 08المعيار العضوǐ بموجƔ القانون رقم 
ǎخرƊ.  

  المادة السابعة مǅ قانوǅ اǕجراءاƖ المدنية المبادƍ التي تقوم عليǊا -أ

Ǒات المدنية فيما يلƇجراǗا المادة السابعة من قانون اǌتقوم علي Ǒالت Əالمباد ƭǚيمكن استخ:  

üات المدنية : المبدأ األوƇجراǗالمادة السابعة من قانون ا Ǐالقضائية "بمقتض Ʃالمجال ƭالمحاكم (تخت
م قابý لǚستئناف فǑ جميƴ القضايا Ɗيا كانت طبيعتǌا التǑ تكون الدولة Ɗو بالýƮƽ ابتدائيا بحك) اǗدارية

  ...".الوǙيات Ɗو البلديات Ɗو المƌسسات العمومية ذات الƮيƺة اǗدارية طرفا فيǌا

اعتمد المشرع الجزائرǐ لتعريف المنازعة اǗدارية علǏ المعيار العضوǐ الذǐ يقوم علƽƮ Ǐة     
بذلǁ المعيار المادǐ المعموý بǊ فǑ فرنسا والذǐ كان مطبقا فǑ النƲام  Ɗطراف النزاعÜ مستبعدا

ýǚستقǙفترة قليلة بعد ا Ǒوف ýǚحتǙا ƇناƛƊ ǐالجزائر بالمعايير المادية 3الجزائر Ǒيعتد حاليا ف ǚف Ü
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3 M.B. YAGLA, op.cit, p.105.  



 

والتǑ تستلزم فǑ مجموعǌا Ǚنعقاد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارƊ ǐن تستعمý اǗدارة وسائý القانون 
ومƊ Ǒو ما يعرف بامتيازات السلطة العموميةÜ وترتيبا علǋ Ǐذا المعيار مادام Ɗحد Ɗطراف النزاع العم

 ýن النزاع يعتبر نزاعا إداريا يدخƎالمادة السابعة ف Ǒالمحددة ف Ǒالقانون العموم ƭشخاƊ ا منƮشخ
بƋعماý  ضمن اختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ فǚ يكون لطبيعة النزاع Ɗية ǋƊمية فǑ ذلǁ سواƇ تعلق

Ǒبمرفق عموم ýƮو اتƊ ا سلطة عموميةǌتƽƮا بǌعمالƊ وƊ دارة العاديةǗ1ا  .  

حدد المشرع األشخاƭ العمومية فǑ المادة السابعة علǏ سبيý الحƮر وÜǑǋ الدولةÜ : المبدأ الƙاني
Ƈللقضا ƭاƮختǙينعقد ا Ǚ ذا التعدادǌووفقا ل ÜداريةǗسسة العمومية اƌوالم Üالبلدية ÜيةǙالو  ǐدارǗا

 ýيمكن إعما ǚف Üاǌالعمومية طرفا في ƭاألشخا ǉذǋ تكون Ǚ Ǒالمنازعات الت Ǒف ýƮƽر والƲللن
ǐدارǗا Ƈات القضاǌج ƭاƮاخت ƴد توسيƮبق ƭاألشخا ǉذǋ Ǐعل Ʃ2القيا .  

وبǌذا الحƮر يستبعد من نطاق اختƮاƭ المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة المنازعات المتعلقة 
الخاƊ ƭيا كانت Ʈلتǌم بالسلطة اǗداريةÜ ومن ƛم يخرƜ من نطاق اختƮاƭ  بƋشخاƭ القانون

 ƴƽة ذات النƮسسات الخاƌة بالشركات المملوكة للدولة والمƮالمنازعات الخا ǐدارǗا Ƈالقضا
 ƔسلوƊمتياز وǙا ƔسلوƋاد المختلط والمرافق المسيرة بƮقتǙوالشركات القابضة وشركات ا Ǒالعموم

 Ǒية المعنويةالتسيير الحكومƮبالشخ ƴحالة التمت Ǒة 3فƺبƮسسات العمومية ذات الƌالم Ɯكما تخر Ü
التجارية والƮناعية من نطاق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ وقد Ɗكدت الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا 
عدم اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بنƲر المنازعات التǑ تكون المƌسسة العمومية ذات الƮبƺة التجارية 

Ʈعندما حكمت بعدم وال Ǒالزراع ƟǚƮǘل Ǒالديوان الوطن Ʃن نزاع يمƋا بشǌناعية طرفا في
 ǊنƊو ǑناعƮو ǐتجار ƴسسة عمومية ذات طابƌيعد م Ǒذا الديوان الوطنǋ نƊ اعتبار Ǐعل ƭاƮختǙا
 Ǒف ýƮƽن تƊ مةƮبالجزائر العا Ǒالقضائ Ʃدارية بالمجلǗرفة اƺيحق لل Ǚ تطبيقا للمادة السابعة

  .   4وǎ الموجǌة ضد ǋذǉ المƌسسة العموميةالدع

 Ǚإ ǐدارǗا Ƈالقضا ƭيخت Ǚ سسات العموميةƌالم ƭووفقا للمادة السابعة وفيما يخ
بالمنازعات التǑ تتعلق بالمƌسسة العمومية اǗدارية بحيƚ تخرƜ منازعات المƌسسات العمومية ذات 

قد سلكت المحكمة العليا ǋذا الموقف الطابƴ التجارǐ والƮناعǑ من نطاق اختƮاǋ ƭذا القضاƇ و
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مƌسسة عمومية ذات ) H.L.M(عندما اعتبرت الديوان العام للمساكن ذات األجر المعتدý لقسنطينة 
ǐدارǗا Ǒالقاض ƭاƮختǙ Ǌمنازعات ƴة إدارية تخضƺبƮ1.  

وقد تƛور Ʈعوبة تحديد متǏ تكون المƌسسة العمومية ذات طابƴ إدارǐ تخضƴ فǑ منازعاتǌا 
Ʈاƭ القضاƇ اǗدارǐ ومتǏ تكون ذات طابƴ تجارǐ وƮناعǑ تخرƜ منازعاتǌا من نطاق Ǚخت

  .اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ وǋو ما سيتم بحǊƛ فǑ موضعǊ من ǋذǉ الدراسة

Ƙالƙدارية : المبدأ الǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲية العامة بالنǙاحبة الوƮ داريةǗتعتبر المحاكم ا
 Ʈ7لت المنازعة بƋحد Ɗشخاƭ القانون العمومǑ المحددة حƮرا فǑ المادة وينعقد اختƮاǌƮا كلما ات

من قانون اǗجراƇات المدنيةÜ ويترتƔ علǏ ذلƊ ǁن القضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر ǋو قاضǑ اǗدارة 
 ýعماƋالمنازعات المتعلقة ب Ɯإخرا Ǒذا يعنǋدارة وǗا ýعماƊ Ǐساسا علƊ ƔƮتن Ǌالعمومية ورقابت

ة األخرǎ من نطاق اختƮاÜǊƮ فالمنازعات الناشئة عن ممارسة البرلمان لوƲيƽتǊ السلطات العمومي
تخرƜ عن اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بوǊƽƮ قاضيا لǘدارة كما Ɗن المنازعات التǑ تنشƋ نتيجة 
 Ǐيضا علƊ ǁوينطبق ذل ÜǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮاخت ýعن مجا Ɯا تخرǌممارسة المحاكم العادية ألعمال

  . Ɗعماý السيادة

  استبعاد المنازعاƖ المتعلقة بƉعماü السلطة التشريعية مǅ نطاق اختصاƫ القضاء اǕداري -1

   ýوالعم Üو مجلسينƊ كان مجلسا واحدا Ƈالبرلمان سوا ýƮاأل Ǒا فǋǙالسلطة التشريعية يتو
وǋو  التشريعǑ وفقا للمعيار الشكلǑ السائد فقǌا وقضاǋ Ƈو ذلǁ العمý الƮادر عن السلطة التشريعية

  :نوعين

 2التشريعية للسلطة التشريعات التǑ يسنǌا البرلمان والتǑ تعد الوƲيƽة الرئيسية Ɗوالقوانين 
واألعماý البرلمانية والتǑ تتمýƛ فǑ مجموع األعماý القانونية والمادية التǑ تƮدر عن البرلمان Ɗو 

عماý الƮادرة عن البرلمان ǋيئاتƊ Ǌو ƊعضائǊ فƊ ǑداƇ وƲائǌƽم وǑǋ بذلǁ تشمý جميƴ القرارات واأل
كما تعد من األعماý  .3فǑ عǚقاتǊ بالسلطة التنƽيذية كالسƌاý واǙستجواƔ وإجراƇ التحقيق وطرƟ الƛقة

البرلمانية القرارات الƮادرة بشƋن ƊعضاƇ البرلمان كالýƮƽ فƮ Ǒحة نيابة األعضاƇ وإسقاط العضوية 
كما تشمý كý األعماý الƮادرة  Üنة البرلمانيةعنǌم ووقف التعويضات الخاƮة بƋحدǋم ورفƴ الحƮا

                                                 
1  Cour suprême, chambre administrative, 12-7-1968, office publique HLM., c/ EMBAREK. 
H. BOUCHAHDA, R. KHELLOUFI, Recueil d'arrêts de jurisprudence administrative, Alger, O.P.U, 1985, pp 
28-31.    
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 Ǒو فƊ Ʃالمجل Ǒا فǋƌيتم إبدا Ǒقتراحات التǙوا ƇراǓوا Ɣم كالخطǌƽائƲدية وƋت ƇناƛƊ Ɣعن النوا
  .   1اللجان المختلƽة

ƊنǙ Ǌ يجوز بǐƋ  2وتقضǑ القاعدة العامة التقليدية استنادا إلǏ مبدƊ سيادة السلطة التشريعية   
واƊ ýن يراقƔ القضاƇ اǗدارǐ وحتǏ القضاƇ العادƊ ǐعماý السلطة التشريعيةÜ فكý حاý من األح

 Ʃالمجال ǉذǋ لة بنشاطƮالمادية المت ýالبرلمانية وكذا األعما Ʃادرة عن المجالƮرفات القانونية الƮالت
Ƈلرقابة القضا ƴتخض Ǚ3.  

قوانين استنادا إلǏ مبدƊ الýƮƽ وقد منƴ الدستور الجزائرǐ القضاƇ من النƲر فǑ مدǎ دستورية ال   
من قانون العقوبات  Ü116 كما منعت المادة 4وجعǋ ýذا اǙختƮاƭ للمجلƩ الدستورǐ بين السلطات

الجزائرǐ رجاý القضاƇ من التدخý فƊ Ǒعماý السلطة التشريعية سواƇ بƮƎدار قرارات تتضمن 
ة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر نƮوƮا تشريعية Ɗو بمنƊ ƴو وقف تنƽيذ قانون Ɗو Ɗكƛر Ɗو بمداول

  . Ɗو تنƽذ

Ɗما األعماý اǗدارية الƮادرة عن البرلمان والمتعلقة بموƽƲيǊ كقرارات التعيين والنقý والترقية 
فǑǌ تعتبر قرارات إدارية وليست بƋعماý برلمانية بالرƹم من Ʈدورǋا من السلطة التشريعية استنادا 

Ǒ5للمعيار الموضوع . ýعدم وقد تدخ Ɗمبد Ǐات علƇناƛورد استƊو ýذا المجاǋ Ǒف Ǒرنسƽالمشرع ال
 Ǒادر فƮاألمر ال Ɣالبرلمانية بموج ýر المنازعات المتعلقة باألعماƲبن ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮاخت

17-11-1958  ǐالدعاو ƴين عموميين برفƽƲم موǋالبرلمانية باعتبار Ʃالمجال ǑƽƲلمو Ơسم ƚحي
المتعلقة بشƌونǌم الوƲيƽية إلǏ القضاƇ اǗدارÜǐ كما سمƠ لǖفراد برفƴ  والطعون ضد القرارات الƽردية

دعوǎ المسƌولية ضد الدولة Ɗمام القضاƇ اǗدارƊ ǐو القضاƇ العادǐ بحسƔ األحواý نتيجة لǖضرار 
  .   6التǑ تعرضوا لǌا بسبƔ المجالƩ البرلمانية

  استبعاد المنازعاƖ المتعلقة بƉعماü السلطة القضائية -2

  :ميز مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǋ Ǒذا المجاý بين نوعين من األعماýي
                                                 

 1Jean RIVERO, op.cit, p.154.  
 . 271ص  ،المرجع السابق ، 2005محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا لألحكام والفتاوى حتى عام . د
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، له "ن الدستور الجزائري م 98تنص المادة   2

 ". السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
3Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.53.  
    JM. AUBY et R.DRAGO, op.cit, p157.  

 . من الدستور الجزائري 169 -163واد الم 4
، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، للنشر، -تنظيم واختصاصات مجلس الدولة -محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية. د  5

  . 249، ص 2005
 .  272الدولة، المرجع السابق، ص  مجلس اختصاصمحمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح . د

6 André de LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, 9é édit, op.cit, pp 484-
485.  



 

-  Ƈالقضا ƭاƮعن اخت Ɯة القضائية وتخرƽيƲو ممارسة الوƊ Ƈة بسير القضاƮات الخاƇجراǗا
اǗدارÜǐ وتشمǋ ýذǉ الطائƽة األحكام الƮادرة عن مختلف محاكم القضاƇ العادǐ حيǙ ƚ يمكن الطعن 

ن Ɗمام القضاƇ اǗدارÜǐ والقرارات الƮادرة عن المحاكم حتǏ وإن لم فيǌا بǐƋ وجǊ من ƊوجǊ الطع
ينطبق عليǌا ƽƮة األحكام كاألوامر الوǙئية واǗجراƇات اǗدارية وكý اǗجراƇات السابقة لƮدور 
 Ƈالقضا ƭاƮمن نطاق اخت Ɯتخر ýاألعما ǉذǋ ýفك Üاǋيذƽا والمتعلقة بتنǌحقة لǚاألحكام وال

ǐدارǗ1ا .  

Ƈات التǑ تتخذǋا السلطة التنƽيذية المتعلقة بتنƲيم مرفق القضاƇ كتحديد Ɗقسام المحاكم اǗجرا -
 ǉذǋ ýم فكǌامǌم Ƈاǌم وإنǌم وترقيتǌية ورواتبƽيƲم الوǌما يتعلق بحيات ýا وتعيين القضاة وكǌيمƲوتن

 .2اǗجراƇات تعتبر قرارات إدارية يختƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنƲر والýƮƽ فيǌا

  أعماü السيادة مǅ نطاق اختصاƫ القضاء اǕداري استبعاد -3

إن التƮرفات الƮادرة عن اǗدارة تخضƴ كقاعدة عامة لرقابة القضاƇ ويوجد مجموعة من   
والتǑ يقƮد بǌا التƮرفات  3التƮرفات Ǚ تخضƴ لǌذǉ الرقابة وƊ Ǒǋعماý السيادة Ɗو الحكومة

رات تجعلǌا تخرƜ عن رقابة القضاƊ Ƈيا كانت الƮادرة عن السلطة التنƽيذية والتǑ تحيط بǌا اعتبا
Ʈورة ǋذǉ الرقابة فǚ تكون محǚ لǘلƺاƊ Ƈو التعويƊ Ưو وقف التنƽيذ Ɗو فحƭ المشروعيةÜ فالسلطة 
التنƽيذية تتخذ قرارات تتمتƴ بالحƮانة ضد رقابة القضاƇ بجميƮ ƴورǋا ومƲاǋرǋا سواƇ كانت رقابة 

ǐدارǗو اƊ ǐالعاد Ƈ4القضا .  

بر نƲرية Ɗعماý الحكومة من خلق وإنشاƇ القضاƇ اǗدارǐ يرتبط ǌƲورǋا بنشƋة وتطور و تعت  
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃانية  5مجلƛور بعد سقوط نابليون وعودة الملكية الǌƲال Ǒرية فƲالن ǉذǋ تƊبد ƚحي

 Ǐعل ýمبراطور فعمǗا Ƈمن إنشا ǉعتبارǙ Ǌن تبادر السلطة الحاكمة بحلƊ الدولة من Ʃمجل Ǒفخش

                                                 
1 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 58-61 
 Jean Riveron op.cit, p.156.  
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2 Jean RIVERO, op.cit, p.155. 
 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, 9é édit, op.cit, pp 486-
487.  
 JACQUUELINE MAURAND – DEVILLER, op.cit, p.618.  

 . 652داود الباز، المنازعة اإلدارية كمناط الختصاص القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د
3 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.62.  

  . 36- 35، ص 1987العدد الرابع، نوفمبر  ي،مسعود شيهوب، امتيازات اإلدارة أمام القضاء، الجزائر، مجلة الفكر القانون. د
 .  86، ص 2004طبعة الثانية، ال ،منشأة المعارف ،عدنان عمرو، القضاء اإلداري مبدأ المشروعية، اإلسكندرية. د

4 André DELAUBADERE, J.C VENZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, 15é édit, op.cit, p703 et 
708.  
René CHAPUS, L'acte de gouvernement, monstre ou victime, Paris, Dalloz, 1958, pp 5-10. 
5 Charles DEBBASH, contentieux administratif op.cit, p.64. 



 

 24من قانون  26وقد دعمت المادة . 1تباع سياسة قضائية تتƇǚم والƲروف السياسية التǑ كانت قائمةإ
موقف مجلƩ الدولة وƊكدت وجود نƲرية Ɗعماý السيادة إذ بمقتضاǋا كان يحق للوزراƇ  1872مايو 

اختƮاƭ  طلƔ محكمة التنازع جعý بعƯ القضايا المتعلقة بƋعماý السلطة التنƽيذية تخرƜ من نطاق
Ü وبعد زواý األسباƔ والƲروف التاريخية التǑ حكمت نشƋة نƲرية Ɗعماý السيادة 2المحاكم اǗدارية

 Ǒسياس ƴبطاب ýاألعما ǉذǋ تمييز Ǐا إلǋعتبارات موضوعية مردǙ اǌاألخذ ب Ǒالدولة ف Ʃاستمر مجل
   .3ولتعلقǌا بنƲام الحكم القائم والسياسة العامة التǑ يتبعǌا

  Ɗ ادرة عن السلطة ولتحديدƮدارية الǗا ýا وبين األعماǌبين ýƮاƽالسيادة ورسم الحد ال ýعما
Ǒǋ رت عدة معاييرǌƲ Ƈيذية الخاضعة لرقابة القضاƽالتن:  

طبقا لǌذا المعيار يعتبر العمý من Ɗعماý السيادة متǏ كان الباعƚ لǌذا : معيار الباعƘ السياسي -
ياسǑ يƮبƠ العمý من األعماý اǗدارية العاديةÜ وعلǏ ذلǁ العمý سياسيا Ɗما إذا كان الباعƹ ƚير س

يكون العمý من Ɗعماý السيادة وǙ يخضƴ لرقابة القضاƇ إذا كان الƺرƯ منǊ حماية الجماعة فǑ ذاتǌا 
Ɯو الخارƊ ýالداخ Ǒا فǌعدائƊ الحكومة ضد Ǒو مجسدة فƊ4  .     

Ǐ توسيƴ نطاق Ɗعماý السيادةÜ ذلƊ ǁن ومن ǋƊم اǙنتقادات الموجǌة لǌذا المعيار ƊنǊ يعمý عل  
وƮف Ɗعماý السيادة متروƊ ǁمر تحديدǉ للسلطة التنƽيذية نƽسǌا وǋو ما قد يƌدǐ إلǏ استǋ ýǚƺذا 
المعيار من جانƔ السلطة التنƽيذية فتتقيد السلطة القضائية فǑ رقابة مشروعية قرارات السلطات 

Ü و 5األساسية التǑ بواسطتǌا يمكنǌم الدفاع عن حقوقǌماǗدارية األمر الذǐ يحرم األفراد من الضمانة 
كما Ɗكدت محكمة  6قد تخلŇǏ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ عن معيار الباعƚ السياسǑ فǑ قضية األمير نابليون

محكمة التنازع بƋن األخذ بمعيار الباعƚ السياسƹ Ǒير كاف Ǘبعاد القرارات اǗدارية عن رقابة 
ǐالعاد Ƈالقضا.  
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يحدد ǋذا المعيار ƽƮة القرار وفقا لطبيعتǊ الذاتيةÜ فǌو يعتبر من Ɗعماý السيادة : عمüمعيار طبيعة ال -
إذا كان عمǚ حكوميا ǐƊ إذا كان من األعماý التǑ تقوم بǌا السلطة التنƽيذية عند ممارستǌا للوƲيƽة 

  . دارياالحكومية Ɗما العمý الذǐ يƮدر عنǌا عند مباشرتǌا للوƲيƽة اǗدارية فǌو يعتبر عمǚ إ

وقد انتقد ǋذا المعيار علƊ ǏساƊ Ʃنƹ ǊامƯ كما Ɗن الƽقǊ لم يتوýƮ إلǏ تحديد األعماý الحكومية 
  .1واألعماý اǗدارية للسلطة التنƽيذية

نتيجة عدم Ʈمود المعايير الƽقǌية وفشلǌا فǑ تحديد Ɗعماý  :القائمة القضائية ألعماü السيادة -
تبر من قبيƊ ýعماý الحكومة إǙ تلǁ التǑ يقررǋا قضاƇ مجلƩ الحكومة انتǏǌ األمر إلƊ ǏنǙ Ǌ يع

الدولة ومحكمة التنازع بمعنƊ Ǐن القرارات الƮادرة عن السلطة التنƽيذية والتǑ تخرƜ عن رقابة 
ÜǊƮاƮمن نطاق اخت Ƈا القضاǋيستبعد Ǒالقرارات الت ǁتل Ǒǋ Ƈا  القضاǋاستبعد Ǒالت ýومن األعما

  : لتنازع من نطاق الرقابة القضائية ǑǋقضاƇ مجلƩ الدولة ومحكمة ا

األعماý التǑ تنƲم عǚقة السلطة التنƽيذية بالبرلمان كالقرارات الƮادرة عن الحكومة فǑ مسƋلة  -
 Üدار القوانينƮƎالمتعلقة ب ýا واألعماǌو اقتراحƊ القوانين ƴمة إعداد مشاريǌم Ǒا البرلمان فǌمشاركت

Ü وǙ يختƭ 2رلمان لǚنعقاد وقرارات وقف جلسات البرلمان Ɗو حلǊوكذلǁ القرارات المتعلقة بدعوة الب
القضاƇ بنƲر الطعون ضد ǋذǉ األعماý علƊ ǏساƊ Ʃنǌا تحرǁ مسƌولية الحكومة السياسية وليست 
 ǊاتƮاƮقات يعد تجاوزا لحدود اختǚالع ǉذǋ Ǒف Ƈالقضا Ɣمن جان ýوألن التدخ ÜداريةǗو اƊ المدنية

  . 3الطبيعية

- ýة  األعماƮالخا ýيئات األجنبية كاألعماǌا من الحكومات والǋيرƺقة الدولة بǚالمتعلقة بع
بالمعاǋدات واǙتƽاقات الدولية واألعماý التǑ يقوم بǌا ممƛلو الدولة فǑ الخارƜ والخاƮة بوƲائǌƽم 

Ɯالخار Ǒا المقيمين فǋة بحماية الدولة لرعاياƮات الخاƇجراǗ4الدبلوماسية وا .  

  . 5لمتعلقة بالحرƔ كƎعǚن قرار الحرƔ واǗجراƇات الخاƮة بسير العمليات الحربيةاألعماý ا -
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وقد جعý المشرع المƮرǐ من Ɗعماý السيادة قيدا علǏ اختƮاƭ المحاكم ونƭ فǑ القوانين   
 ýعماƊ من ýكانت تتعلق بعم Ǐمت ǎر الدعوƲن Ǒر المحاكم فƲح Ǐالدولة عل Ʃالمتعاقبة لمجل

  . 1السيادة

Ʋام الجزائرǐ فƎن المشرع لم يتطرق ألعماý السيادة بنƮوƭ قانونية إƊ Ǚن القضاƇ وفǑ الن
ƮƊدر العديد من األحكام التǑ تقضǑ بعدم اختƮاǊƮ لتعلق النزاع واعترف بوجودǋا وطبقǌا 

  .بتƮرفات تعتبر من قبƊ ýعماý السيادة

منǌا حكمǊ  2ديدةويتضƠ موقف القاضǑ الجزائرǐ من مسƋلة Ɗعماý السيادة فƊ Ǒحكام ع    
 ƣبتاري Ǐاألعل Ʃدارية بالمجلǗرفة اƺادر عن الƮالجزائر  1977جوان  18ال Ǒقضية بين وال Ǒف

 Ǒف Ƈالسيادة وقد جا ýعماƊ من ýالنزاع عم ýرف محƮلكون الت ǊƮاƮبعدم اخت Ǒوالقاض Ʃ والسيد
ǊنƊ ا" :الحكمǋيذƽالسيادة والقرارات الضرورية لتن ýعماƊ رقة بينƽالت Ɣرا لكون مرسوم يجƲون Ü9 -

يعد استƛناƇ بالنسبة ǙختƮاƭ الƺرف اǗدارية لكونǊ اتخذ فǑ إطار سياسǑ فيعتبر حينئذ  1963- 5
Ƈلرقابة القضا ƴيخض Ǚ Ǌسيادة وعلي ý3"عمÜ  Ƈكد موقف القضاƋالسيادة وت ýعماƊ الحكم من Ǒف

 ǊƮاƮوالمتضمن عدم اخت Ǐاألعل Ʃدارية بالمجلǗرفة اƺادر عن الƮال ǎالدعو Ǒر فƲبالن Ǒالنوع
Ǒقرار سياس ǊنƊ ƩساƊ Ǐعل ýمن التداو Ǌعمل Ɣمتعلق بسح Ǒقرار حكوم ýإبطا Ɣطل Ǐ4الرامية إل.  

ƒ- المدنية ƖجراءاǕا ǅقانو ǅالمادة السابعة م Ǎالمترتبة عل ƛالنتائ  

ئيا بحكم من قانون اǗجراƇات المدنية بالýƮƽ ابتدا 7تختƭ المحاكم اǗدارية طبقا لنƭ المادة   
قابý لǚستئناف فǑ جميƴ القضايا Ɗيا كانت طبيعتǌا التǑ تكون الدولة Ɗو الوǙية Ɗو البلدية Ɗو المƌسسة 
العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية طرفا فيǌاÜ فالمحاكم اǗدارية Ʈ Ǒǋاحبة اǙختƮاƭ العام فǑ النƲر 

  .والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية إǙ ما استƛنǏ منǊ بنƭ القانون

  ǐالمعيار الماد Ɣحسا Ǐعل ǐللمعيار العضو ǐالمشرع الجزائر Ǒن تبنƎدور األمر  5فƮ منذ
المتضمن قانون اǗجراƇات المدنية والذǙ ǐ تزاƊ ýحكامǊ سارية المƽعوý فýƲ Ǒ  154-66رقم 
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السابق  02-98والقانون رقم  01- 98بمقتضƊ Ǐحكام القانون العضوǐ رقم  1اƟǚƮǗ القضائǑ الجديد
كرǋما وقانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية الجديد  Ɗدǎ إلǏ توسيƴ نطاق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ ذ

 ƭاƮختǙ Ǒرنسƽام الƲالن Ǒتعود ف Ǒا والتǌدارة طرفا فيǗتكون ا Ǒالمنازعات الت ýن كƊ ƚحي
Üǉ من اختƮاƊ ƭعǚ 7المحاكم العادية وفقا لما استقر عليǊ القضاƊ Ƈو بحكم القانون تعد وفقا للمادة 
Ǒالمنازعات فيما يل ǉذǋ ýƛوتتم Üǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒدارية فǗالمحاكم ا :  

  منازعاƖ الضرائƷ ƒير المباشرة والرسوم -1

وƮدور قانون اǗجراƇات المدنية كانت المنازعات  1965قبý اƟǚƮǗ القضائǑ لسنة   
ة Ɗما المنازعات المتعلقة بƽرƯ الضريبة المتعلقة بشرعية الضريبة من اختƮاƭ المحاكم اǗداري

ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮا فكانت من اختǋات 2وتحديد مقدارƇجراǗالمادة السابعة من قانون ا Ǐوبمقتض Ü
 ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮا من اختǌنواعƊ ƴبحت المنازعات الضريبية عموما والرسوم بجميƮƊ المدنية

  . 3زير المالية تعد طرفا فǑ النزاعتطبيقا للمعيار العضوǐ ألن الدولة ممƛلة فǑ و

وقد Ɗكد المشرع الجزائرǐ بموجƔ النƮوƭ الخاƮة بالضرائƔ علǏ اختƮاƭ الƺرف 
Ɗو بالنسبة  4اǗدارية بمنازعات الوعاƇ والتحƮيý سواƇ بالنسبة للضرائƔ المباشرة والرسوم المماƛلة

من قانون الضرائƔ المباشرة  337ة وكذا الماد 3فقرة  334فنƮت المادة  5للرسم علǏ القيمة المضافة
وƊكد المشرع . المباشرة والرسوم المماƛلة علǏ اختƮاƭ الƺرف اǗدارية بالمنازعات الضريبية

يمكن Ɗن ترفƴ دعوǎ ضد قرارات "من قانون الرسم علǏ القيمة المضافة علƊ ǏنǊ  109بموجƔ المادة 
Ǚالتابعون للو Ɣتشو ضرائƽا مǋيتخذ Ǒالت Ǒو الجزئƊ Ǒالكل Ưالرف ýجƊ Ǒم فǌية وضد عدم إجابت

Ɗعǉǚ علǏ الشكاوǐ الرامية إلǏ اǙعتراƯ الكلƊ Ǒو  108الƛǚƛة Ɗشǌر المنƮوƭ عليǊ فǑ المادة 
 Ʃدارية للمجلǗرفة اƺمام الƊ Ǒالرسم التلقائ Ưفر ƇجراƎا بǌب Ɣالحقوق المطال Ƹمبل Ǐعل Ǒالجزئ

عليا فǑ حكم لǌا باختƮاƭ الƺرفة و قضت المحكمة الÜ "القضائǑ المختƭ خƊ ýǚجý مدتǊ شǌرين
ýالمتعلقة بالتسجي ýالمسائ Ǒدارية فǗ6ا .  
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  المنازعاƖ المتعلقة بالتعويƭ عǅ نزƱ الملكية -2

كان يحكم المنازعات المتعلقة بالتعويƯ علǏ نزع الملكية حتƮ Ǐدور قانون اǗجراƇات 
 Ǒادر فƮال Ǒرنسƽاد 1938جوان  18المدنية القانون الƮواألمر ال Ǒكتوبر  23ر فƊ1958  واللذان

ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮضمن اخت ýالمنازعات تدخ ǉذǋ كانت ƚبحي Üالجزائر Ǒما فǌب Ǚما 1كانا معموƊ Ü
 ǊقرتƊ و ماǋو ÜǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮالمتعلقة بشرعية قرار نزع الملكية فكانت من اخت ýالمسائ

ƟǚƮǗا ýالمرحلة ما قب ýǚا خǌحكامƊ Ǒلسنة  المحكمة العليا ف Ǒ19652القضائ.  

وبƮدور قانون اǗجراƇات المدنية وطبقا للمادة السابعة منƮƊ Ǌبحت منازعات التعويƯ عن  
نزع الملكية منازعات إدارية باعتبارǋا تƮرفات تقوم بǌا ǋيئات إدارية عمومية وبما Ɗن النزاع 

حددة فǑ العمومǑ الم المتعلق بالتعويƯ عن نزع الملكية يكون الوالǑ كشخƭ من Ɗشخاƭ القانون
Ǌالمادة السابعة طرفا في Ǌفي ýƮƽر والƲبالن ǐدارǗا Ƈالقضا ƭذا النزاع نزاعا إداريا يختǋ يعتبر    .  

من القانون المدنǑ علƊ ǏنǊ إذا وقƴ خǚف فǑ مبلƸ  2الƽقرة  677وقد نƮت المادة    
Ǒولم يحدد المشرع ف ÜǑبحكم قضائ Ƹذا المبلǋ ن يحددƊ Ɣوج Ưة  التعويƮة المختǌالج ƭذا النǋ

 Ǒقد يعن ƚبحي Üذا النزاعǋ رƲبن"Ǒبحكم قضائ " Ǌفقد يتج ÜǐدارǗا Ƈو القضاƊ ǐالعاد Ƈالقضا
 Ưموƺذا الǋ المشرع ýزاƊ وقد ÜǐدارǗا Ƈات القضاǌج Ǐو إلƊ ǐالعاد Ƈات القضاǌج Ǐإل Ǒالمتقاض

الƮادر  48-76جƔ األمر رقم بتحديد الجǌة المختƮة بنƲر منازعات التعويƯ عن نزع الملكية بمو
 Ǒت المادة  1976مايو  25فƮن ǐموضوع نزع الملكية والذ Ǒف Ǒيعد القانون األساس ǐ16والذ  Ǌمن

تحدد ǋذǉ التعويضات من قبý الƺرفة اǗدارية للمجلƩ القضائǑ الذǐ تقƴ فǑ نطاق : "علƊ Ǐن
  ."الودǐاختƮاƮاتǊ األمǁǚ المنزوعة ملكيتǌا وذلǁ فǑ حالة عدم اǙتƽاق 

حيƊ ƚكد علǏ اعتماد المعيار  11- 91وƊبقǏ المشرع علǏ ذات الحكم بموجƔ القانون رقم  
 ƭوƮكانت بخ Ƈر المنازعات المتعلقة بنزع الملكية سواƲبن Ƈالقضا ƭاƮلتحديد اخت ǐالعضو

Ưطلبات التعوي ƭوƮو بخƊ ƇاƺلǗ3طلبات ا.  

Ʈاƭ المحكمة اǗدارية التǑ يوجد ǋكذا فƎن دعوǎ التعويƯ عن نزع الملكية تكون من اخت 
Ǌالمنزوعة ملكيت ýا الماǌƮاƮدائرة اخت Ǒف.  
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  مسƊولية البلدياƖ عǅ األضرار في حالة التجمعاƖ والتجمǊر -3

   Ƈالقضا ƭاƮمن اخت Ǒرنسƽولية البلديات طبقا لقانون البلدية الƌتعتبر المنازعات المتعلقة بمس
ǐواستن1العاد ǐام الجزائرƲالن Ǒما فƊ Ü وليةƌبمنازعات المس ƭاƮختǙن اƎف ǐالمعيار العضو Ǐادا إل

  .عن Ɗضرار العنف الجماعǑ يعود ǙختƮاƭ المحاكم اǗدارية ألن البلدية طرف فǑ النزاع

  ǐالمواد  2وقد حدد قانون البلدية الجزائر Ǒولية البلدية فƌ139مس  Ǐالمادة  145إل ƭ139فتن 
عن الخسائر واألضرار الناجمة عن الجنايات والجنƠ المرتكبة  مدنيا ةتكون البلدية مسƌول:" علƊ Ǐن

Üýو األمواƊ ƭاألشخا ƔيƮا فتǌتراب Ǒو بالعنف فƊ رات والتجمعات بالقوة العلنيةǌالتجم ýǚو خƊ "
عندما تكون التجمǌرات والتجمعات  مكونة من سكان عدة بلديات تƮبƠ ": علƊ ǏنǊ 141تنƭ المادة و

سائر واألضرار الناجمة وذلǁ حسƔ النسبة التǑ تحددǋا الجǌة القضائية كý منǌا مسƌولة عن الخ
       ."المختƮة

فالجǌة القضائية المختƮة Ǒǋ وفقا لنƭ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية المحاكم   
 ÜرفƮالقائم بالت ƭة الشخƽƮ Ǐساسا علƊ يركز ǐالمعتمد والذ ǐدارية تطبيقا للمعيار العضوǗا

اعتبار Ɗن المسئوǋ ýو شخƭ من Ɗشخاƭ القانون العمومǑ المتمýƛ فǑ البلدية فƎن النزاع يعتبر وب
 .نزاعا إداريا

  مسئولية الدولة عندما تحü محǉ üيئاƖ التعليم -4

تحý مسƌولية الدولة محý مسƌولية المعلمين والمربين والمƽروƊ Ưن المسƌولية عن األضرار 
Ɗ ميذǚير للتƺا الǌيسبب Ǒولية التƌمس Ǒǋ التعليمية ýواألعما Ʃالدرو ƇناƛƊ يرƺلل ƇǙƌǋ اǌفي Ɣو يتسب

علƊ ǏساƩ الخطƋ مشروطة بارتكاƔ المعلم Ɗو المربǑ خطÜƋ ويتمǋ ýƛذا الخطƋ فǑ عدم القيام بالرقابة 
ين بƊن المعلمين والمƌد"...من القانون المدنǑ علǋ Ǐذǉ المسƌولية  135تنƭ المادة إذ   3الǚزمة
ƔرباƊالحرف مس وƌ يكونون تحت ǐالوقت الذ Ǒم والمتمرنون فǋميذǚت Ǌيسبب ǐولون عن الضرر الذ

رقابتǌم ƹير Ɗن مسƌولية الدولة تحý محý مسƌولية المعلمين والمربينÜ ويستطيƴ المكلف بالرقابة Ɗن 
Ǌƛبد من حدوǙ ن الضرر كانƊ بتƛƊ وƊ الرقابة Ɣقام بواج ǊنƊ بتƛƊ ولية إذاƌمن المس ƭولو قام  يتخل

   ".بǌذا الواجƔ بما ينبǑƺ من العناية
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 Ǒف ƴالمتب ǁالمسل Ʃƽو نǋولية المعلم وƌمس ýولية الدولة محƌمس ýالمادة تح ǉذǌفاستنادا ل
Ǒادر فƮال Ǒرنسƽضد الدولة وطبقا للقانون ال ǎالدعو ƴترف ƚ5فرنسا حي  ýبريƊ1937  ǎن الدعوƎف

 Ǒا فǌوليتƌضد الدولة لتقرير مس ƴترف Ǒمام التƊ م تكونǌو بسببƊ ميذǚالت Ǐعل ƴتق Ǒحالة األضرار الت
ǐدارǗا Ƈات القضاǌمام جƊ Ʃولي ǐالعاد Ƈات القضاǌ1جÜ  التلميذ ƚن يحدƊ ذا القانونǋ لتطبيق Ɣو يج

 ýعƽو بƊ خرƈ تلميذ ýعƽب ƚن يكون الضرر قد حدƊ وƊ الضرر Ǌلحق ǐو الذǋ ن يكونƊ وƊ الضرر
  .2المدرƊ Ʃو بƽعý الƺير

  ƊǑن  ما فƎالمادة السابعة ف Ɣالمشرع بموج ǉتبنا ǐالذ ǐالجزائر وطبقا للمعيار العضو
  .3الدعوǎ ترفƊ ƴمام جǌات القضاƇ اǗدارÜǐ وقد طبقت المحكمة العليا ǋذǉ القاعدة فƊ Ǒحكام عديدة لǌا

  مسƊولية Ƌدارة البريد والمواصƖǘ عǅ نقü البريد وعǅ أشغاü المواصƖǘ السلكية -5

    Ǒولية  فƌالمنازعات المتعلقة بمس Ǒف ýƮƽر والƲبالن ƭو المختǋ ǐالعاد Ǒالقاض Ǒرنسƽام الƲالن
 ƭن Ǐت استنادا إلǚضياع الطرود والمراس Ɣير بسبƺال ƔيƮت Ǒإدارة البريد عن األضرار الت

المسƌولية فƎن ǋذƊ Ü5  ǉما فǑ الجزائر فبموجƔ المادة السابعة وتطبيقا للقانون المتعلق بالبريد4القانون
  .من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ باعتبار Ɗن الدولة ممƛلة فǑ وزير البريد طرف فǑ النزاعكانت 

لمواǚƮت السلكية اتحولت نشاطات استýǚƺ البريد و 036 – 2000رقم  قانونƊما بعد Ʈدور 
تجارƮ ǐناعǑ والǚسلكية التǑ تمارسǌا وزارة البريد والمواǚƮت إلǏ مƌسسة عمومية ذات طابƴ و

Ü بذلǁ خرجت 7للمواǚƮت السلكية والǚسلكية ينشƋ وفقا للتشريƴ المعموý بý ǊإلǏ متعامللبريد و
المنازعات المتعلقة بمسƌولية إدارة البريد عن األضرار التǑ تƮيƔ الƺير بسبƔ ضياع الطرود 

   .من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ لتƮبƠ من اختƮاƭ القضاƇ العادǐ والمراسǚت

ǚخ Ǌوعلي ǐدارǗا Ƈالقضا ƭيخت Ǚ ǉǚعƊ دور القانونƮ ýكان سائدا قب ǐالذ ƴفا للوض
من ذات  10التǑ تƮيƔ الƺير طبقا للمادة  بمسƌولية إدارة البريد عن األضراربالمنازعات المتعلقة 

  .من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية800القانون و بمǌƽوم المخالƽة ألحكام المادة 

                                                 
1 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 101-102. 
BENBADIS Fawzia, op.cit, p.36.   
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2005Ü ƭ490 
3 Cour suprême, chambre administrative, 21 -5 -1971, Etat c/veuve Maréche, H.BOUCHAHDA, R. 
KHELLOUFI, op.cit, pp.49-50 ; et Cour suprême, chambre administrative, 18.6.1971, Etat c/ consorts 
BENGUERRINE, ibid., p52. . 
4 Charles DEBBASCH, contentieux administrative, op.cit, pp 102-103.   
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  جنسيةمنازعاƖ ال -6

     ǁذل Ǒدارية بما فǗمنازعات الجنسية المتعلقة بالقرارات ا Ǒر فƲبالن ƭو المختǋ ǐدارǗا Ǒالقاض
ǋذا اǙختƮاƭ  1من قانون الجنسية 30القرارات المتعلقة بالطلبات والتƮريحات وقد Ɗكدت المادة 

 ".تختƭ المحكمة اǗدارية بالبت فǑ قضايا الجنسية ":بنǌƮا علƊ Ǐن

نازعات اǗلƺاƇ إما Ɗن توجǊ مباشرة ضد المراسيم الرئاسية المتضمنة منƠ الجنسية Ɗو سحبǌا Ɗو فم    
استردادǋا Ɗو فقدانǌا Ɗو تجريد الشخƭ من الجنسية الجزائريةÜ وإما Ɗن توجǊ ضد القرارات الƮادرة 

ǌعن ýو التنازƊ الجنسية ƔكتساǙ ريحات المقدمةƮالطلبات والت ƭوƮبخ ýو عن وزير العدƊ ا
  .Ü فǑƽ الحالتين تعتبر الدولة طرفا فǑ النزاع2رفضǌا

ǋذا وتختƭ المحاكم العادية بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات حوý الجنسية الجزائرية طبقا       
تختƭ المحاكم وحدǋا بالنƲر فǑ جميƴ المنازعات  ":من قانون الجنسية التǑ تنƭ 37ة لنƭ الماد

لمنازعات عن طريق الدفƊ ƴمام المحاكم األخرǎ تƌجǋ ýذǉ األخيرة حوý الجنسية وعندما تƛار ǋذǉ ا
الýƮƽ فيǌا حتǏ يبƚ فيǌا من قبý المحكمة المختƮة إقليميا التǑ يجƊ Ɣن يرفƴ إليǌا األمر خýǚ شǌر 

وتعتبر Ɗحكام المحاكم  نازع فǑ الجنسية وإǋƊ Ǚمý الدفƴواحد من قرار التƋجيý من قبý الشخƭ الذǐ ي
  ".      النزاعات حوý الجنسية الجزائرية قابلة لǚستئنافالمتعلقة ب

  أعماü الغصƒ واǗعتداء المادي -7

من المنازعات التǑ استقر اǙجتǌاد القضائǑ الƽرنسǑ علǏ منƠ اǙختƮاƭ فيǌا للمحاكم   
ǐالماد ƇعتداǙوا ƔƮƺال ýعماƊ 3العاديةƲالن Ǒف ýاألعما ǉذǌوقد كانت المنازعات المتعلقة ب Ü ام

ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮمن اخت Ǒالقضائ ƟǚƮǗا ýقب ǐالجزائر .  

    Ƈير مشروع يتضمن اعتداƹ ǐماد ýدارة بعمǗإذا قامت ا ƔƮƺال ýعماƊ من ýيوجد عم
Ü وقد ذƔǋ القضاƇ الƽرنسǑ إلǏ اعتبار 4جسيما علǏ حق الملكية Ɗو علǏ حرية من الحريات العمومية

ƔƮƺرية الƲكلما توافرت شروط ن ǊنƊ  Ưالحكم بالتعوي ǁيمل ǐالذ ǐالعاد Ƈللقضا ƭاƮختǙانعقد ا
 ƭالمخت Ǒالقاض ǉباعتبار ƔƮƺال ýعماƊ ير المباشرة الناجمة عنƹمجموع األضرار المباشرة و Ǐعل

  .   Ɗ5ساسا بحماية الحريات العمومية والملكية الخاƮة لǖفراد

                                                 
 المتضمن قانون الجنسية 1970-12-15المؤرخ في  86-70األمر رقم   1
 . من قانون الجنسية 26و  25، 23و المواد  20إلى 2 فقرة13و12المواد   2

3 BENBADIS Fawzia, op.cit, p.37.  
4Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit, p.87.  
5 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit, p.88. 
 Jean RIVERO, op.cit, p.172.  



 

اعتبار Ɗن القضاƇ الƽرنسǋ Ǒو وطبق القضاƇ الجزائرǋ ǐذا اǙتجاǉ فǑ مرحلة اǙحتýǚ ب   
 ƟǚƮǗاية اƹ Ǐوإل ýǚستقǚل Ǐالمرحلة األول Ǒف ýذا الحǌاألخذ ب Ǒواستمر ف Üكان مطبقا ǐالذ

Ǒ1القضائ . ýتشك ǐالماد ƇعتداǙوا ƔƮƺال ýعماƊ بحتƮƊ Üات المدنيةƇجراǗدور قانون اƮوب
ǐدارǗا Ƈة القضاǌا لجǌفي ƭاƮختǙألن2منازعة إدارية يعقد ا Ü  ýتدخ Ɣدر بسبƮت ýاألعما ǉذǋ

الدولة Ɗو إحدǎ األشخاƭ العمومية المحددة فǑ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية مما يجعلǌا 
 Ƈسوا ǉتجاǙذا اǋ Ǒدرت العديد من األحكام القضائية فƮ وقد ÜǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮضمن اخت ýتدخ

Ɗ القضائية Ʃدارية بالمجالǗرف اƺال ǎمستو Ǐالمحكمة العلياعل ǎمستو Ǐة 3و علǌويكون للج Ü
 ǁوذل ǐير القانونية المولدة للتعدƹ يذ التدابيرƽن توقف تنƊ ǎالدعو Ǒر فƲدارية عند النǗالقضائية ا
بمجرد وضƴ يدǋا علǏ القضية إذا اتبƴ المدعǑ اǗجراƇات المستعجلة التǑ تسمƠ بالحƮوý علǏ وقف 

  .4التنƽيذ

اختƮاƭ الƺرف اǗدارية فǑ حالة تنƽيذ قرار إدارƹ ǐير مشروع  و Ɗكدت المحكمة العليا 
فكý األعماý والتƮرفات التǑ تجريǌا السلطات اǗدارية والتǑ تشكý اعتداƇ . 5ألن األمر يشكý تعديا

 ƭاƮا من اختǌحق الملكية تكون المنازعات المتعلقة ب Ǐو علƊ حرية من الحريات Ǐجسيما عل
ǐدارǗا Ƈالقضا .  

ا سبق Ɗن المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية تبين بƽƮة واضحة اعتناق يتضƠ مم
المشرع للمعيار العضوǐ لتحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ وقد اعتمد المشرع ǋذا المعيار نƲرا 
لبساطتǊ إذ يسýǌ للمتقاضين معرفة الجǌة القضائية المختƮة بنƲر النزاعÜ فكلما كانت الدولة Ɗو 

Ɗو البلدية Ɗو المƌسسة العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية طرفا فǑ النزاع يتوجǊ المتقاضǑ إلǏ  الوǙية
Ƈحد السوا Ǐعل Ǒالقاض Ǐوعل Ǒالمتقاض Ǐذا المعيار علǋ ميزة Ʃوتنعك ÜǐدارǗا Ƈالقضا.  

إƊ Ǚن المعيار العضوǐ وإن كان يتماشǏ مƴ منطق النƲام القضائǑ الموحد فƎنƮƊ Ǌبƹ Ơير  
ار للمنازعة اǗدارية وتحديد نطاق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ فýƲ Ǒ نƲام ازدواجية كاف كمعي

القضاÜƇ فǌو يوسƴ كƛيرا  من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ ويجعý كý المنازعات التǑ تكون اǗدارة 
طرفا فيǌا من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ دون النƲر إلǏ طبيعة النشاط اǗدارƊ ǐو الوسائý المستعملة 

يقÜǊ فǌوǙ يƽرق بين األعماý  والقرارات اǗدارية التǑ تتميز بقوتǌا التنƽيذية وبين األعماý المادية لتحق
                                                                                                                                                         
 M.B. YAGLA, op.cit, p.127.  
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3Cour Suprême, chambre administrative, 28 nov. 1978, Etat c/ Abbas Laila ; H.BOUCHAHDA, R. KHELOUFI, 
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لǘدارة التǙ Ǒ تستعمý فيǌا امتيازات السلطة العموميةÜ كما ƊنǙ Ǌ يميز بين تسيير اǗدارة للدومين 
الخاƭ وبين تسييرǋا للدومين  العام والذǐ يخضƴ ألحكام قانونية استƛنائية ƹير مƋلوفة فǑ القانون

ǐالعاد ƭر الشخǌƲدارة بمǗا Ǌر فيǌƲت ǐالذ ƭ1الخا.  

  Ƈالقضا ƭاƮإعادة تحديد ضوابط اخت Ǒكير فƽالت Ǐيمكن دعوة المشرع إل Ɣاألسبا ǉذǌل
اǗدارǐ واǙستناد فǑ تعريف المنازعة اǗدارية إلƊ Ǐكƛر من عنƮرÜ فيحتƲƽ بالعنƮر الشكلƊ Ǒساسا 

يجعý اǙختƮاƭ ينعقد للجǌة القضائية اǗدارية كلما كانت لǊ ف ناƮر Ɗخرǎ مكملةويضيف لǊ ع
اǗدارة طرفا فǑ النزاع واستعملت لتحقيق نشاطǌا وسائý القانون العامÜ بحيƚ يتƽق ǋذا المعيار 
المركƔ مƴ طبيعة النƲام المزدوƜ ويمنƠ للقاضǚƮ Ǒحيات Ɗكبر واستقǚلية Ɗوسƴ اتجاǉ السلطات 

 .   يةÜ و يسمƠ لǊ باǙجتǌاد فǑ تحديد قواعد اǙختƮاƭاǗدار

  المعيــار المــادي : ƙانيا 

Ɗورد المشرع الجزائرǐ استƛناƇات علǏ المعيار العضوǐ بموجƔ نƮوƭ قانونية خاƮة 
بحيƚ جعý بعƯ المنازعات التǙ Ǒ تكون Ɗشخاƭ القانون العام المحددة فǑ المادة السابعة من قانون 

لمدنية طرفا فيǌا من اختƮاƭ جǌات القضاƇ اǗدارǐ معتمدا فǑ ذلǁ المعيار المادÜ ǐ اǗجراƇات ا
فجعý القضاƇ اǗدارǋ ǐو المختƭ بالنƲر فǑ بعƯ المنازعات التǑ تتýƮ بتنƲيم المرافق العمومية 
 Ɗو نشاطǌا إذا ما استعملت امتيازات السلطة العموميةÜ حتǏ وإن لم تكن ǋذǉ المرافق العمومية ذات

 ǉذǋ Ǒالمشرع ف Ǐوقد راع Üات المدنيةƇجراǗالمادة السابعة من قانون ا ƭطبيعة إدارية طبقا لن
ƭالقانون الخا ƭشخاƊ Ưبع Ǌر بǌƲت ǐت طبيعة النشاط الذǙلحة العامة  2الحاƮتحقيق الم ýجƊ من

  .3عن طريق تسيير المرافق العمومية Ɗو الǌƲور بمǌƲر السلطة العمومية

التǑ ينعقد اǙختƮاƭ فيǌا للقضاƇ اǗدارǐ تلǁ الخاƮة بالمƌسسات ومن المنازعات   
  . 4من القانون التوجيǑǌ للمƌسسات العمومية اǙقتƮادية 56و  55العمومية اǙقتƮادية طبقا للمادتين 

و تعتبر المƌسسات العمومية اǙقتƮادية طبقا للمادة الخامسة من القانون التوجيǑǌ للمƌسسات    
Ɗو الجماعات المحلية فيǌا /ركات مساǋمة Ɗو شركات محدودة المسƌولية تملǁ الدولة واǙقتƮادية ش

Ɗو الحÜƭƮوǑǋ وفقا للمادة الƛانية من القانون رقم /مباشرة Ɗو بƽƮة ƹير مباشرة جميƴ األسǌم و

                                                 
تماشي المعيار العضوي مع استقاللية المنازعة اإلدارية في ظل اإلصالح القضائي الجديد، المرجع السابق، ص  محمد زغالوي مدى،. د  1

124 . 
اص القضائي بنظر منازعات المنظمات المهنية على المعيار المادي و جعل القضاء اإلداري هو صاحب اعتمد المشرع لتحديد االختص 2

 .وسيعرض للمنظمات المهنية في الباب الثاني من هذه الدراسة  ،االختصاص للفصل فيها
 . 46نويري عبد العزيز، المرجع السابق ، ص   3
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Ɗ Üشخاƭ معنوية تخضƴ لقواعد القانون التجارÜǐ وتƌسǋ Ʃذǉ المƌسسات فǑ شكý شركة 88-041
وǙ تختلف الǌيئات العمومية ذات الطابƴ التجارǐ . فǑ شكý شركة محدودة المسƌوليةمساǋمة Ɗو 

Ü حيƚ 2والƮناعǑ من حيƚ نشاطǌا والقانون الذǐ تخضƴ لǊ عن المƌسسات العمومية اǙقتƮادية
عندما تتمكن ǋيئة عمومية من : "من القانون التوجيǑǌ للمƌسسات العمومية اǙقتƮادية 44تنƭ المادة 

ýة معدة  تمويƽينجز طبقا لتعري ǐتجار Ɯإنتا ƴو كليا عن طريق عائد بيƊ لية جزئياǚƺستǙا اǌعبائƊ
مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذǐ يحدد األعباƇ والتقييدات التǑ تعود علǏ عاتق الǌيئة والحقوق 

تسمية ǋيئة والǚƮحيات المرتبطة بǌا وكذلǁ عند اǙقتضاƇ حقوق وواجبات المستعملينÜ فƎنǌا تƋخذ 
ǐوتجار ǑناعƮ ƴعمومية ذات طاب."  

   Ɗمبد Ʃكر ÜاديةƮقتǙسسات العمومية اƌللم Ǒǌالقانون التوجي Ɣبموج ǐإن المشرع الجزائر
 ǉذǋ ما خضوعǌمƊ Ɲمن نتائ Ɗذا المبدǋ Ǐعل Ɣادية بما يترتƮقتǙسسات العمومية اƌلية تسيير المǚاستق

سوق من حيƚ المردودية والمعامǚت التجارية والرقابة المƌسسات العمومية اǙقتƮادية Ǔليات ال
ÜوبذلƮƊ ǁبحت ǋذǉ المƌسسات العمومية مستقلة عن التسيير 3الممارسة عليǌا وقواعد المنافسة

اǗدارÜǐوǑǋ شركات تجارية تتمتƴ بالشخƮية المعنوية تخضƴ فǑ تنƲيمǌا وتسييرǋا لقواعد القانون 
Ü وقد Ɗكد علǏ الطابƴ التجارǐ 4لǏ خضوعǌا ألحكام خاƮةالتجارǐ ما لم ينƭ القانون Ʈراحة ع

المتعلق بتنƲيم  Ɗ2004وت  20المƌرƢ فǑ  01- 04للمƌسسات العمومية اǙقتƮادية األمر رقم 
المƌسسات ":  منƊ Ǌن Ü2 حيƚ تنƭ المادة  5المƌسسات العمومية اǙقتƮادية وتسييرǋا وخƮوƮيتǌا

تحوز فيǌا الدولة Ɗو ǐƊ شخƭ معنوƈ ǐخر خاضƴ للقانون العمومية اǙقتƮادية Ǒǋ شركات تجارية 
  ". العام ƹƊلبية رƩƊ الماý اǙجتماعǑ مباشرة Ɗو ƹير مباشرة وǑǋ تخضƴ للقانون العام

فالمƌسسات العمومية اǙقتƮادية Ǚ تعد ضمن Ɗشخاƭ القانون العمومǑ المحددة بموجƔ المادة 
 Ǒات المدنية و التƇجراǗا طبقا للمعيار السابعة من قانون اǌر منازعاتƲبن ǐدارǗا Ƈالقضا ƭيخت

العضوÜǐ فǌذǉ المƌسسات Ǒǋ من Ɗشخاƭ القانون الخاƭ ومƴ ذلǁ فƎن المشرع الجزائرƊ ǐورد 
استƛناƇ علǏ المعيار العضوǐ الذǐ تضمنتǊ المادة السابعة Ɗعǉǚ وجعý القضاƇ اǗدارǐ يختƭ بالنƲر 

  . 6لعمومية ذات الطابƴ التجارǐ والƮناعǑوالýƮƽ فǑ جزƇ من منازعات المƌسسات ا

بعƯ التƮرفات الƮادرة عن المƌسسات العمومية نتيجة الجزائرǐ كيف المشرع  فقد
استعمالǌا امتيازات السلطة العمومية علƊ Ǐنǌا تƮرفات إدارية يختƭ القضاƇ اǗدارǐ بنƲر 
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عندما تكون :"ة اǙقتƮاديةمن القانون التوجيǑǌ للمƌسسات العمومي 55وتنƭ المادة  1منازعاتǌا
المƌسسة العمومية اǙقتƮادية مǋƌلة قانونا لتسيير مبانǑ عامة Ɗو جزƇ من األمǁǚ العامة اƮǙطناعية 

ألمǁǚ ايضمن تسيير األمǁǚ العامة طبقا للتشريƴ الذǐ يحكم  وذلǁ فǑ إطار المǌمة المنوط بǌا
وتكون المنازعة  رǐ لǚمتياز ودفتر الشروط العامةالعامةÜ وفǋ Ǒذا اǗطار يتم التسيير طبقا لعقد إدا
  ". المتعلقة بملحقات األمǁǚ العامة من طبيعة إدارية

وفقا لǌذǉ المادة إذا قامت الدولة بنقý تسيير المبانǑ العمومية Ɗو جزƇ من األمǁǚ العمومية   
تƮادǐ فƎن تسيير المرفق اƮǙطناعية الذǐ يعد نشاطا عموميا إلǏ المƌسسة العمومية ذات الطابƴ اǙق

الملتزم يكون وفقا للقانون الذǐ يحكم األمǁǚ العمومية ǐƊ وفقا ألحكام القانون اǗدارÜǐ والمنازعات 
  . المتعلقة بǌذǉ األمǁǚ العامة تعد من طبيعة إدارية يختƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنƲر والýƮƽ فيǌا

ق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ وبƽƮة وفǋ Ǒذǉ الحالة اعتمد المشرع الجزائرǐ لتحديد نطا
استƛنائية علǏ المعيار المادǐ حيƚ ينƲر إلǏ الوسائý المستعملة لتسيير المرفق الملتزم فمتǏ استعملت 
المƌسسة العمومية اǙقتƮادية وسائý القانون العام فƎن التƮرفات الƮادرة عنǌا تعتبر تƮرفات إدارية 

  .ارǐتخضƴ فǑ منازعاتǌا ǙختƮاƭ القضاƇ اǗد

   ƚحي Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ƈالحالة من موقف القضا ǉذǋ Ǒف ǐموقف المشرع الجزائر Ɣويقتر
 Ǐر إلƲبالن ǐدارǗا Ƈادية للقضاƮقتǙسسات العمومية اƌفيما يتعلق بالم ƭاƮختǙذا األخير اǋ ýجع

  .  2طبيعة النشاط الذǐ تقوم بǋ Ǌذǉ المƌسسات

عندما تكون المƌسسة العمومية اǙقتƮادية : "ƊنǊ من نƩƽ القانون علǏ 56كما جاƇ فǑ المادة 
مǋƌلة قانونا لممارسة ǚƮحيات السلطة العامة وتسلم بموجƔ ذلǁ وباسم الدولة ولحسابǌا ترخيƮات 
وإجازات وعقود إدارية ƊخرÜǎ فƎن كيƽيات وشروط ممارسة ǋذǉ الǚƮحيات وكذا تلǁ المتعلقة 

نƲام مƮلحة يعد طبقا للتشريƴ والتنƲيم المعموý بǌماÜ بالمراقبة الخاƮة بǌا تكون مسبقا موضوع 
  ".تخضƴ المنازعة المتعلقة بǌذا المجاý للقواعد المطبقة علǏ اǗدارة

فقد جعý المشرع بعƯ المنازعات المتعلقة بالمƌسسات العمومية اǙقتƮادية تخضƴ للقواعد  
ة فعندما يمنƠ المشرع للمƌسسة المطبقة علǏ اǗدارة إذا ما استخدمت امتيازات السلطة العمومي

زات العمومية جزƇ من السلطة العمومية فƎن التƮرفات الƮادرة عنǌا فǑ إطار ممارستǌا Ǚمتيا
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ولحسابǌا تعتبر تƮرفات إدارية وتخضƴ المنازعات الناشئة بسببǌا  السلطة العمومية باسم الدولة
  .يةǙختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ استنادا إلǏ معيار السلطة العموم

   Ƈالقضا ƭاƮلتحديد اخت Ǒنائƛكمعيار است ǐللمعيار الماد ǐكد اعتماد المشرع الجزائرƋوقد ت
والذǐ يطبق Ɗساسا علǏ  1اǗدارǐ بموجƔ المرسوم الرئاسǑ المتعلق بتنƲيم الƽƮقات العمومية

اǋمت Ü فقد جعǋ ýذا المرسوم يطبق علǏ المƌسسات العمومية اǙقتƮادية متǏ س2اǗدارات العمومية
ǋذǉ األخيرة فǑ تحقيق المƮلحة العامة واستخدمت فǑ ذلǁ وسائý القانون العام حيƚ نƮت المادة 

Ǚ تطبق Ɗحكام ǋذا المرسوم إǙ علǏ الƽƮقات محý مƮاريف : "الƛانية من ǋذا المرسوم علƊ Ǐن
مية ذات الطابƴ اǗدارات العمومية والǌيئات الوطنية المستقلة والوǙيات والبلديات والمƌسسات العمو

 Ǒالعلم ƴية ذات الطابƮوƮسسات العمومية الخƌوالتنمية والم ƚمراكز البح Ǐضافة إلǗبا ÜǐدارǗا
والتكنولوجǑ والمƌسسات العمومية ذات الطابƴ العلمǑ والƛقافǑ والمǌنÜǑ والمƌسسات العمومية ذات 

ǋ عندما تكلف ǐوالتجار ǑناعƮال ƴالطابǉا ذ ƴنجاز مشاريƎمة األخيرة بǋمارات عمومية بمساƛست
  3".نǌائية لميزانية الدولة وتدعǏ فƮ ǑلƔ النƭ المƮلحة المتعاقدة

       Ǐعل ƭوƮالن ǉذǋ Ɣبموج ƴناعية تخضƮة التجارية والƺبƮسسات العمومية ذات الƌن المƎف
سبيý اǙستƛناǙ ƇختƮاƭ المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة كلما تعلق األمر بالمنازعات الخاƮة 
بعǚقة ǋذǉ المƌسسات باألفراد بسبƔ اǗخýǚ بقواعد سير المرافق العمومية Ɗو بنشاطات السلطة 

ومعيار  Ǘدارية التǑ تبرمǌا باسم الدولةات والعقود ازالعمومية المتمƛلة فǑ التراخيƭ واǙيجا
بالدولة فǑǌ اǙختƮاƭ فǋ Ǒذǉ الحالة ǋو معيار مادƊ Üǐما المنازعات الخاƮة بعǚقة ǋذǉ المƌسسات 

  .و اǗدارية من قانون اǗجراƇات المدنية 800من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ استنادا إلǏ المادة 

 Ǒف ýƮƽر والƲبالن ǐدارǗا Ƈالقضا ƭيخت ǐالذ ǐدارǗرف اƮن التƊ المشرع ǁدرƊ فقد
ية ذات منازعاتǙ Ǌ ينحƮر فǑ التƮرفات الƮادرة عن الدولة والوǙية والبلدية والمƌسسة العموم

 ǉدورƮ مƹر ǐدارǗا Ƈلرقابة القضا ƴرفا إداريا يخضƮرف تƮوإنما قد يعتبر الت ÜǐدارǗا ƴالطاب
عن ǋيئة خاƮة تساǋم فǑ تسيير مرفق عمومǑ تǌدف إلǏ تحقيق الƮالƠ العام وتحوز علǏ جزƇ من 

Ǚت ضيقة جدا السلطة العموميةÜ إƊ Ǚن ǋذا  المعيار المادǙ ǐ يطبق إǙ بƽƮة استƛنائية وفǑ حا
  .وبموجƔ نƮوƭ قانونية خاƮة
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  ƭدون ن ƇناƛستǙذا اǋ تطبيق Ǒاد فǌجتǙالجزائر با Ǒف ǐدارǗا Ǒللقاض Ơفالمشرع لم يسم
الذǐ تبناǉ المƌسƩ الدستورÜ ǐ لذلǁ وتماشيا مƴ طبيعة النƲام القضائǑ المزدوƮ1 ƜريƠ فǑ القانون

حديد ضوابط اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ وعدم Ǚ Üبد من إعادة النƲر فǑ ت1996ابتداƇ من سنة 
اǙعتماد علǏ المعيار العضوǐ كمعيار ƊساسǑ لǚختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ وإنما األخذ كما ǋو 

التǑ تƋخذ بازدواجية القضاƇ وعلǏ رƊسǌا فرنسا بالمعيار المختلط الذǐ  المقارنة معموý بǊ فǑ األنƲمة
حرية اǙجتǌاد فǑ  اǗدارǐ مƴ منƠ القاضǑ لعموميةيقوم علǏ فكرتǑ المرفق العمومǑ والسلطة ا

تقرير اختƮاǊƮ بالنƲر إلǏ طبيعة النشاط الذǐ ينتمǑ إليǊ التƮرف محý النزاع من Ɗجý تحقيق 
الƺرƯ من وجود جǌات قضائية إدارية متخƮƮة والمتمýƛ فǑ ضمان حماية حقوق وحريات  

  .ةاألفراد ضد تجاوزات اǗدارة و تحقيق مبدƊ المشروعي

  

ƚالƛرع الƽال  

 اختصاƫ جǊاƖ القضاء العادي 

  بالمنازعاƖ التي تكوǅ اǕدارة طرفا فيǊا

 Ǒف ýƮƽر والƲية العامة بالنǙوالو ƭاƮختǙاحبة اƮ ǐدارǗا Ƈات القضاǌتعتبر ج
 ǁعام وذل ýƮƋدارية كǗالمنازعات ا ýوƊ دورƮ قانون منذǘات المدنية لƇكرست المادة ذالو جرا ǐ

 800و إلǏ يومنا ǋذا بموجƔ المادة  المعيار العضوǐ لتحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǊ ǐالسابعة من
المحاكم اǗدارية Ǒǋ جǌات الوǙية لعامة فǑ :" التǑ تنƭ 2اǗداريةو قانون اǗجراƇات المدنيةمن 

تكون تختƭ بالýƮƽ فƊ Ǒوý درجةÜ بحكم قابý لǚستئناف فǑ جميƴ القضايا التÝ Ǒ المنازعات اǗدارية
  ". الدولة Ɗو الوǙية Ɗو البلدية Ɗو إحدǎ المƌسسات العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية طرفا فيǌا

وإذا كانت القاعدة العامة Ǒǋ اختƮاƭ المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة بنƲر الدعوǎ كلما 
رد Ü فƎن ǋناǁ مجموعة من اǙستƛناƇات تنزاع شخƭ من Ɗشخاƭ القانون العامكان Ɗحد Ɗطراف ال

Üات المدنيةƇجراǗحكام قانون اƊ المشرع ضمن ǉوردƊ ا ماǌمن Üالقاعدة العامة ǉذǋ Ǐو  علǋ ا ماǌومن
ƽوم المخالǌƽبم Ɲو مستنتǋ ا ماǌة ومنƮقانونية خا ƭوƮن Ɣةمحدد بموج.  
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والمجالƩ القضائية تشارǁ جǌات القضاƇ اǗدارǐ فǋ  Ǒذǉ اǙستƛناƇات تجعý المحاكم 
ƽر والƲاالجزائر بالنǌدارة العمومية طرفا فيǗتكون ا Ǒالمنازعات الت Ưبع Ǒف ýƮ.  

  :قانون اǗجراƇات المدنية فيما يلǑ  فǑسيتم  التعرƯ لǚستƛناƇات الواردة و 

Ǘالمدنية:  أو ƖجراءاǕا ǅقانو ǅالمادة السابعة مكرر م ǅالواردة  ضم ƖناءاƙستǗا    

علƊ Ǐن تختƇ1  ƭات المدنية فƈ Ǒخر تعديý لǌالقد تضمنت المادة السابعة من قانون اǗجرا    
المجالƩ القضائية بالýƮƽ فǑ المواد اǗدارية فǑ كý نزاع تكون الدولة Ɗو الوǙية Ɗو البلدية Ɗو 
 Ɣة بموجƛوتضمنت المادة السابعة مكرر المستحد Üاǌطرفا في ǐدارǗا ƴسسة العمومية ذات الطابƌالم

مƽادǋا Ɗن تدخý ضمن اختƮاƭ القضاƇ العادǐ مخالƽات  ǋذا التعديý مجموعة من اǙستƛناƇات
 Ü2 المنازعات المتعلقة بدعوǎ المسƌولية بسبƔ األضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولةقالطر

  .والمنازعات المتعلقة باǗيجارات

   مخالƻاƖ الطرق -أ

ƴتق Ǒات التƇعتداǙا ýسيكية كǚرية الكƲات الطرق وفقا للنƽد بمخالƮالطرق العامة  يق Ǐعل
سواƇ كانت برية Ɗو بحرية وسواƇ كان اǙعتداƇ واقعا عمدا عن طريق التخريƊ Ɣو عن طريق العرقلة 

ǐير عمدƹ ƇعتداǙذا اǋ و كانƊ ÜفǚتǗو اƊ و التجاوزƊ.  

 Ǐعل ƇعتداǙا ýتشم Ǒات الطرق الكبيرة التƽرق بين مخالƽي Ǒرنسƽام الƲالن Ǒوكان قديما ف
Ňداريةومين البحالدǗالمحاكم ا ƭاƮضمن اخت ýتدخ Ǒير الطرق العامة والتƹ ǐوالبر ǐرǌوالن ǐر  

Ɗن توقƴ العقوبات الجنائية علǏ المخالف باǗضافة إلǏ الحكم عليǊ بالتعويƯ عن  ايحق لǌ التǑ كان
ومخالƽات الطرق الƺƮرǎ التǑ تشمý كý اعتداƇ علǏ الطرق العامة  Üالضرر المترتƔ عن المخالƽة

ية والتǑ كانت من اختƮاƭ المحاكم العادية باعتبار Ɗن ǋذǉ المخالƽات تشكý مخالƽات لقوانين البر
زالت التƽرقة بين مخالƽات الطرق الƺƮرǎ ومخالƽات الطرق الكبرǎ  1926وابتداƇ من سنة  3Üالسير

ǐالعاد  Ƈالقضا ƭاƮات الطرق من اختƽمخال ýبحت كƮƊو Ǒرنسƽالقانون ال Ǒ4ف.  
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 ) .36ج  ر عدد (اإلجراءات  المدنية،
يكون من اختصاص المحاكم  أعاله، 801و  800خالفا ألحكام المادتين :" إلدارية تنص على أنهمن قانون اإلجراءات المدنية وا  802المادة   2

المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض األضرار الناجمة عن مركبة تابعة  2-. مخالفات الطرق 1- :العادية المنازعات اآلتية
 ". مؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةللدولة، أو إلحدى الواليات أو البلديات أو ال

3  BENBADIS Fawzia, op.cit, p.39 
4 Décret législatif du 28 - 12 -1926 : « toutes les infractions à la police des voies publiques, qu’elles relèvent des 
polices de la conservation au de la circulation, et à quelques catégories que ces voies appartiennent, sont de la 
compétence du juge judiciaire répressif ». 



 

حاكم العادية الجزائرية ǋذا اǙختƮاƛƊ ƭناƇ الوجود الƽرنسÜǑ وبعد اƟǚƮǗ وقد عرفت الم
القضائǑ وبموجƔ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية والتعديǚت المتعاقبة التƊ Ǒجريت عليǌا 

ƭ ويعود السبƔ فǑ إسناد اǙختƮا  .عǌدت المنازعات المتعلقة بمخالƽات الطرق إلǏ المحاكم  العادية
بنƲر مخالƽات الطرف للقضاƇ العادǐ فƊ Ǒن القاضǑ يطبق فǑ الدعوǎ  قواعد المسƌولية المدنية 

من القانون المدنǑ  التǑ تنƭ علƊ Ǐن كý من تسبƔ فǑ إلحاق ضرر  124وعلǏ وجǊ التحديد المادة  
فيƊ Ǌحكام للƺير يلتزم بالتعويÜƯ ومن ƛم فǚ داع Ǚن يمنǋ Ơذا اǙختƮاƭ للقاضǑ اǗدارǐ ليطبق 

  .1القانون الخاƭ إذ يعتبر القاضǑ العادƊ ǐولǏ بتطبيق ǋذا القانون

Ɣ- Ɩالسيارا Ƙحواد ǅاألضرار الناشئة ع ǅع ƭالتعوي Ɩالمتعلقة بطلبا Ɩالمنازعا   

كانت دعوǎ التعويƊ Ưو المسƌولية اǗدارية عن األضرار الناجمة عن حوادƚ المركبات 
Ʈاƭ القضاƇ اǗدارǐ فǑ كý من فرنسا والجزائر  منذ Ʈدور حكم التابعة لǘدارة العمومية من اخت

  .18732بǚ نكو من محكمة التنازع الƽرنسية عام 

Ü والتƊ1790 Ǒوت  24 – 16من قانون  13واستƛناƇ من القاعدة العامة التƊ Ǒقرتǌا المادة 
 Ʈ31در قانون تمنƴ القضاƇ العادǐ من نƲر المنازعات التǑ تكون اǗدارة العمومية طرفا فيǌا

منǚƮ Ǌحية النƲر والýƮƽ فǑ المنازعات المتعلقة  31الذǐ منƠ بموجƔ المادة  1937ديسمبر
ǐالعاد Ƈدارية للقضاǗاألضرار الناجمة عن السيارات ا Ɣولية بسبƌالمس ǐالقواعد  3بدعاو Ǌرا لتشابƲن

 .الموضوعية للمسƌولية المدنية واǗدارية لǌذا  النوع من المسƌولية

ƽسر القضاƇ مǌƽوم السيارة بمعنǏ واسƴ يجعلǌا تشمý كƈ ýلة تتحرÜǁ فǚ يقتƮر تطبيق وي 
وبƮدور قانون ǋ4 Üذا اǙستƛناƇ علǏ اǙǓت البرية وإنما يمتد ليشمý اǙǓت البحرية والنǌرية والجوية

تƛناƇ يتعلق فƎن المادة السابعة منǊ فƮ Ǒياƹتǌا  األولǏ لم تورد ǐƊ اس 1966اǗجراƇات المدنية عام 
كانت الƺرف وبالمنازعات الخاƮة بطلƔ التعويƯ عن Ɗضرار حوادƚ المركبات التابعة للدولة 

ǐالمنازعات تطبيقا للمعيار العضو ǉذǋ ýƛر مƲة بنƮمخت Ǒǋ القضائية Ʃدارية بالمجالǗا.  

ناسبة قضية إƊ Ǚن الƺرفة الجنائية بالمحكمة العليا رفضت تطبيق Ɗحكام المادة السابعة Ɗعǉǚ  بم
بƋن المحاكم العادية ليست مختƮة بالنƲر فǑ المسƌولية الجنائية للموƲفÜ ": وقضت 5عرضت عليǌا

                                                 
 .429الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  ،مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، نظرية االختصاص. د  1
 .  66عامة، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ال. د 2 

3 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif op.cit, p.99. 
 Gustave PEISER, contentieux administratif, op.cit, pp60-61. 

.489خالد بن محمد عبد اŸ العطيةÜ المرجƴ السابقƭ Ü. د  
4 T.C., 15 octobre1973, Barbou, rec. P.484. 
5  MB.YAGLA, op.cit, pp 111 – 113. 



 

لكنǌا Ɗيضا مختƮة بالنƲر فǑ الدعاوǐ المتعلقة بالمسƌولية المدنية الناجمة عن السيارات التابعة للدولة 
الƛالƛة من قانون اǗجراƇات الجزائية  Ü مستندة فǑ ذلǁ إلǏ المادة" 1والتǑ يمكن Ɗن تقام فǑ نƩƽ الوقت

 ǊنƋب Ǒتقض Ǒة " التǌمام الجƊ وقت واحد Ǒالعمومية ف ǎالدعو ƴالمدنية م ǎيجوز مباشرة الدعو
  ".القضائية نƽسǌاÜ وتكون مقبولة ƊيŇا كان الشخƭ المدنƊ Ǒو المعنوǐ المعتبر مسئوǙ مدنيا عن الضرر

ة الجنائية ƊنǙ Ǌ يعتقد Ɗن المشرع فǑ المادة  ولتسبيƔ حكمǌا جاƇ فǑ حيƛيات قرار الƺرف 
السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية قد Ɗراد Ɗن يخرƜ بوضƴ ما عن القاعدة  التǑ تضمنتǌا المادة 
 Ǒر فƲالمحاكم الجزائية من الن ƴما يمن ǁناǋ Ʃفلي Ǒوبالتال Üات الجزائيةƇجراǗة من قانون اƛالƛال

اý اǗدارة العمومية بǑǋ ý مختƮة بتقدير المسƌولية الناتجة عن ǋذǉ المخالƽات التǑ لǌا Ʈلة بƋعم
ýاألعما .  

Ɗما الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا فƎنǌا بمناسبة الýƮƽ فǑ نزاع حوý حادƚ تسببت فيǊ عربة 
إدارية طبقت المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية وفƮلت فǑ النزاع وƊعلنت اختƮاǌƮا 

ǋذا التنازع والتضارƔ فǑ األحكام الƮادرة عن ƹرفتǑ مýƛ ولتƽادǐ . 2للمعيار العضوǐاستنادا 
وƹلƔƃ اختƮاƭ القضاƇ العادǐ  3شرع وعدý قانون اǗجراƇات المدنيةمالمجلƩ األعلǏ تدخý ال

 ƭاƮعن األضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة من اخت Ưالمنازعات المتعلقة بالتعوي ƜخراƎب
  .اƇ اǗدارǐ واحتƲƽ بǌذا  اǙستƛناƇ فǑ التعديý ألخير للمادة السابعةالقض

والذǐ  19574فالمشرع بǌذا اǙستƛناƇ طبق نƩƽ الحكم المعموý بǊ فǑ فرنسا منذ Ʈدور قانون    
قرر اختƮاƭ القضاƇ العادǐ بطلبات التعويƯ عن حوادƚ السيارات والمركبات التابعة لǘدارة 

 . ǋ5و الحاý بالنسبة للحوادƚ التǑ تنتƝ عن السيارات الخاƮة المملوكة لǖفراد العمومية تماما كما

 Ǒالضار ف ýن العمƊ Ǐالمنازعات إل ǉذǋ Ǐعل Ǒتطبيق القانون المدن Ǐعل ƭالن Ɣسب ƴويرج
ǋذǉ الحالة رƹم اتƮالǊ بمرفق عمومǑ إدارǐ فانǊ يحدƚ فƲ Ǒروف مماƛلة للƲروف التǑ يجرǎ فيǌا 

ƭ العاديةÜ والمنازعة التǑ تقام Ǚ تƛير من مشاكý ما يقتضǑ حلǌا تطبيق قواعد بالنسبة لǖشخا

                                                 
 .557، ص 1969، المجلة الجزائرية، 1969. 02. 04المجلس األعلى، الغرفة الجنائية،   1
 . 137، ص  1969،حولية العدالة ،  1969. 04. 18المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية،  2 
-28المؤرخ في 01- 86والقانون  رقم  1971 -12 -19ي المؤرخ ف  80-71، واألمر رقم 69 - 09 - 18المؤرخ في  77-69األمر رقم   3

 .المتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية  1990 -8-18 المؤرخ في 23 – 90والقانون رقم  01-1986
4 Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957. 
5 Terry OLSON, Régimes  législatifs spéciaux  d’indemnisation relevant de la jurisdiction administrative, 
Répertoire de responsabilité de la puissance publique, Paris ,encyclopédie juridique Dalloz, décembre 2006,n° 2-
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علǏ  1القانون العامÜ فيقوم القاضǑ العادǐ بالحكم بمسƌولية  اǗدارة مالكة العربة المتسببة فǑ الضرر
 .Ɗ2ن تقوم ǋذǉ األخيرة بالرجوع علǏ سائقǌا  فيما بعد

  لمختلƻة المنازعاƖ المتعلقة باǕيجاراƖ ا -جـ

   Ǌات المدنية انƇجراǗالمادة السابعة مكرر من قانون ا ƭفا ألحكام المادة السابعة تكون :" و تنǚخ
من اختƮاƭ المحاكم المنازعات المتعلقة باǗيجارات الǚƽحية واألماكن المعدة للسكن Ɗو لمزاولة 

  .اعية مǌنية Ɗو اǗيجارات التجارية وكذلǁ فǑ المواد التجارية Ɗو اǙجتم

ǋكذا نƭ المشرع Ʈراحة علǏ اختƮاƭ المحاكم العادية بالنƲر فǑ مǋ ýƛذǉ المنازعات      
ذلǁ من Ɗجý المحافƲة علǏ وحدة النƲام Ɗشخاƭ القانون العام طرفا فيǌا وحتǏ وإن كان Ɗحد 

 3نةوقضت الƺرفة اǗدارية لمجلƩ قضاƇ قسنطي القضائǑ وتوحيد األحكام المطبقة علǋ Ǐذǉ المنازعات
" Ǒا القاضǌفي ýƮƽوي ƭبحكم القانون لقواعد القانون الخا ƴيجارات تخضǗن المنازعات المتعلقة باƋب

Üكما قضت الƺرفة اǗدارية  بالمحكمة العليا " العادǐ وإن كان Ɗحد Ɗطراف النزاع شخƭ معنوǐ عام
Ǘا Ƈالقضا ƭاƮر المنازعات المتعلقةبعدم اختƲن Ǒف ǐرحة دارƮيجارات مǗنت   :"باƛاست Ǐمت

 ýلة ابتدائيا بحكم قابƮاƽالقضائية ال Ʃالمجال ƭاƮات المدنية من اختƇجراǗالمادة السابعة من قانون ا
 ƭاƮختǙ اǌيجار األماكن المعدة للسكن واتبعتƎالمنازعات المتعلقة ب Ǐاألعل Ʃمام المجلƊ ستئنافǚل

وشخƭ طبيعǑ حوƛ ýمن اǗيجار داخǚ ضمن وجƔ اعتبار النزاع  القائم بين اǗدارة  المحاكم العادية
اختƮاƭ الجǌة القضائية المذكورة ويتعين التƮريƠ برفƯ الطعن الرامǑ إلǏ المنازعة  فǑ قيام 
 Ʃدارية  بالمجلǗرفة  اƺال ƭاƮعدم اخت Ɣمن إيجار شقة بسبƛ ƴواحد  برف Ɣمن جان Ǒالوال

Ǐ4"األعل  Üبالن ýذا الحǋ كدت المادة السابعة مكررƊ و ƭيخت ƚجتماعية حيǙسبة للمواد التجارية وا
 ƭشخاƊ ا منƮطراف النزاع شخƊ حدƊ م كونƹا رǌمنازعت Ǒف ýƮƽر والƲبالن ǐالعاد Ǒالقاض

  .القانون العام المحددين بالمادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية

ات المدنية المتضمن قانون اǗجراƇ 09-  08من قانون رقم  802وتجدر اǗشارة Ɗن المادة 
و  المنازعات المتعلقة باǗيجارات المختلƽة واǗدارية لم تنƭ علǏ اختƮاƭ القاضǑ العادǐ بنƲر

ƇناƛستǙذا اǋ ضافةƎالمشرع ب ýبد من تدخ Ǚ األحكام Ǒف Ɣالتنازع والتضار ǐادƽلت.   

  

                                                 
1 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit, op.cit, p.439. 
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 .547بلدية بن عمار، المجلة الجزائرية، ص / ب ضد.، س1972 -11 -15مجلس قضاء قسنطينة، الغرفة اإلدارية،   3
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  اǗستƙناءاƖ  الواردة ضمǅ نصوƫ قانونية  خاصة: ƛانيا

لواردة بنƭ المادة السابعة مكرر من قانون اǗجراƇات المدنية والتǑ باǗضافة إلǏ اǙستƛناƇات ا
تجعý اǙختƮاƭ بنƲر الدعاوǐ التǑ تكون اǗدارة العمومية طرفا فيǌاǋ Üناǁ مجموعة من 

ýاƛالم ýسبي Ǐا علǌة منƮقانونية خا ƭوƮن Ɣات بموجƇناƛستǙا :  

Ɗ- ƿالمتعلقة  بحقوق  الجمار Ɩالمنازعا  

تنƲر الǌيئة القضائية المختƮة بالبت فǑ :" علƊ Ǐن 1من قانون الجمارǁ  273تنƭ المادة      
القضايا المدنية باǙعتراضات المتعلقة بدفƴ الحقوق وتسديدǋا وبمعارضات اǗكراǉ وƹيرǋا من القضايا 

Ǒالجزائ Ƈالقضا ƭاƮاخت Ǒف ýتدخ Ǚ Ǒر ". الجمركية التƲبن ƭاƮختǙالمادة يعود ا ǉذǌفطبقا ل
من  272ت حقوق الجمارǁ ومعارضات اǗكراǉ لجǌات القضاƇ العادǋ Üǐذا ونƮت المادة منازعا

 ƚالجنائية معا حي ǎالعمومية والدعو ǎر الدعوƲن Ǒف Ǒالجزائ Ƈالقضا ƭاƮاخت Ǐالقانون عل Ʃƽن
تنƲر الجǌة القضائية التǑ تبت فǑ القضايا الجزائية فǑ المخالƽات الجمركية وكý المسائý :" جاƇ فيǌا

الجمركية المƛارة عن طريق استƛنائÜǑ وتنƲر Ɗيضا فǑ المخالƽات الجمركية المقرونة Ɗو التابعة Ɗو 
  ".المرتبطة بجنحة من اختƮاƭ القانون العام

و ليست كý المنازعات المتعلقة بالجمارǁ من اختƮاƭ القضاƇ العادǐ إنما تلǁ المحددة 
ما يكون موضوع النزاع  الجمركǑ محƮورا فǑ بموجƔ المادتين ƊعÜǉǚ فالقضاƇ العادǐ يختƭ عند

اǙعتراضات المتعلقة بالحقوق المطالƔ بǌا ǐƊ عندما يكون منƮبا علǏ الجباية من حيƚ التحديد 
taxationÜ  ǐدارǗا ýشرعية العم ƭحƽالمتعلقة ب ǁكتل ǁتتعلق بسير مرفق الجمار Ǒما المنازعة التƊ

 7استناد للمادة 2لجمارǁ فǑǌ من اختƮاƭ القضاƇ اǗدارƊǐو المنازعات المتعلقة بمسƌولية Ɗعوان ا
ǉǚعƊ .  

Ɣ- مرفق القضاء üأعما ǅولية الدولة عƊمس  

مكرر من قانون اǗجراƇات الجزائية علǏ إمكانية منƠ تعويƯ للشخƭ  131تنƭ المادة    
Ǒائǌدور قرار نƮب Ǌحق Ǒت فǌمتابعة جزائية انت ýǚير مبرر خƹ قتƌم Ʃحب ýكان مح ǐالذ  Ǐقض

 Ɣطل ǎدعو ƴوترف Üابتا ومتميزاƛ ضررا  Ʃالحب ǁذل Ǌلحق بƊ Ǐة متƇو بالبراƊ للمتابعة Ǌوج Ǚبا
 ýاألو Ʃتابعة للمحكمة العليا وتتكون من الرئي Ǒǋو ÜƯلجنة التعوي Ǐمام لجنة قضائية تدعƊ Ưالتعوي

                                                 
 ).، باللغة الفرنسية514، ص30 ج ر عدد( المتضمن قانون الجمارك  1979 - 07 - 19المؤرخ في  07 - 79القانون رقم  1
 ،2، توزيع االختصاص بين  النظامين القضائيين  العادي  واإلداري في المنازعات اإلدارية ،مجلة مجلس الدولة، العدد أحسن بوسقيعة . د  2

 .54- 52ص  ، 2002



 

. 1تƔ المحكمة العلياللمحكمة العليا Ɗو ممƛلƊ Ǌو قاضيين اƛنين من نƩƽ المحكمة يعينǌما سنويا مك
 137وƊضافت المادة " تكتسǑ اللجنة طابƴ جǌة قضائية مدنية :" علƊ Ǐن 3مكرر  137وتنƭ المادة 

Ü ويدفƴ التعويƯ الذǐ يمكن Ɗن "إن العون القضائǑ للخزينة يمýƛ الدولة Ɗمام لجنة التعويƯ:" 6مكرر 
  .12مكرر 137دة تحكم بǊ اللجنة من طرف Ɗمين خزينة وǙية الجزائر طبقا للما

      Ưالتعوي Ɣللمتضرر طل Ǌبسبب Ơيسم ǐير المبرر الذƹ قتƌالم Ʃحالة الحب Ǐضافة إلǗبا
من قانون اǗجراƇات الجزائية  Ɗ531مام جǌة القضاƇ العادÜǐ فƎن ǋناǁ حالة Ɗخرǎ تضمنتǌا المادة 

Ƌالخط Ɣبسب ǐالعاد Ƈمام القضاƊ Ưالتعوي Ɣا  للمتضرر طلǌبموجب Ơيسم Ǒوالت  ƭإذ تن Ǒالقضائ
قرار المحكمة العليا المƮرƟ ببراƇة المحكوم عليǊ يمنƠ لǌذا األخير Ɗو لذويǊ الحق فǑ " علƊ Ǐن 

مكرر من  Ü531 وƊكدت المادة "التعويضات عن الضرر المعنوǐ والمادǐ الذǐ تسبƔ فيǊ حكم اǗدانة 
Ơويتم منÜيرƺال Ǐالرجوع عل Ǒا فǌولية الدولة وحقƌذات القانون مس  ƴترف ǎعن طريق دعو Ưالتعوي

  .Ɗ2مام لجنة التعويƯ  بالمحكمة العليا بنƩƽ الكيƽيات التǑ تقضǑ بǌا فǑ تعويƯ الحبƹ Ʃير المبرر

  

اختصاƫ القضاء العادي بنظر منازعاƖ المƊسساƖ العمومية ذاƖ الطابƲ التجاري : ƛالƛا
  والصناعي

ون اǗجراƇات المدنية بالنƲر والýƮƽ يختƭ القضاƇ اǗدارǐ وفقا لنƭ المادة السابعة من قان
فǑ الدعاوǐ التǑ تكون الدولة Ɗو الوǙية Ɗو البلدية Ɗو المƌسسة العمومية ذات الطابƴ  اǗدارǐ طرفا 

  ýƮƽر والƲالمحاكم  العادية بالن ƭنوعا من المنازعات تخت ǁناǋ نƊ  المادة ǉذǋ من  Ɲا و يستنتǌفي
إن بعƯ  المنازعات المتعلقة بمƌسسات عمومية تخرƜ من فيǌا رƹم اتƮالǌا بمƌسسة عموميةÜ و

نطاق اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بمǌƽوم المخالƽةÜ وǑǋ المنازعات ودعاوǐ المƌسسات العمومية 
 Ǐدارية حتǗة اƺبƮسسة الƌالم Ǒن المادة السابعة اشترطت فƊ ǁذل Üةƽا المختلǌادية ووحدتƮقتǙا

  .4لمحكمة العليا ǋذا اǙستƛناƇ فǑ العديد من ƊحكامǌاÜ وقد Ɗكدت ا3تكون منازعاتǌا إدارية

فƎن جǌات القضاƇ اǗدارǐ تختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات التǑ تكون المƌسسة 
 ǐا اعتمد المشرع الجزائرǌبموجب Ǒوالت ǉǚعƊ المادة السابعة Ǐا استنادا إلǌدارية طرفا فيǗالعمومية ا

Ɗ ǐوردǉ علǋ Ǐذǉ القاعدةÜ والذǐ بمقتضاƊ ǉخذ بالمعيار المادǐ المعيار العضوÜǐ ورƹم اǙستƛناƇ الذ
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بالنسبة لبعƯ منازعات المƌسسة العمومية ذات الطابƴ التجارǐ والƮناعÜǑ فان ǋذا اǙستƛناƇ محدود 
من  56و  55وضيق جدا بحيǙ ƚ يمكن تطبيقǊ  إǙ فǑ الحاǙت المنƮوƭ عليǌا فǑ المادتين 

بق الذكرÜ فسلطة القاضǑ فǑ تطبيق المعيار المادǐ مقيدةÜ فǌو Ǚ يملǁ السا 01 – 88القانون رقم 
سلطة القياƩ وليƩ لǊ حق اǙجتǌاد فǋ Ǒذا المجاÜý والحاǙت التǑ تخضƴ فيǌا منازعات المƌسسة 

  ƴت يرجǙالحا ǉذǋ يرƹ Ǒالقانون وف ƭمحدد بن ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮختǙ اديةƮقتǙالعمومية ا
Ǒر فƲللن ƭاƮختǙا ǐالعاد Ƈا للقضاǌمنازعات.  

وبما Ɗن تحديد اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بالمنازعات المتعلقة بالمƌسسات العمومية يتوقف  
علǏ طبيعة المƌسسة باعتبارǋا إدارية Ɗو اقتƮاديةÜ يستوجƔ التطرق إلǏ تعريف المƌسسة العمومية 

 ǐدارǗا ƴسسة العمومية ذات الطابƌا عن المǋادية وتمييزƮقتǙا ƭاƮختǙة اǌمعرفة ج ýجƊ من
  . القضائǑ بمنازعات كý منǌما

  موقƹ الƻقǈ في التمييز بيǅ المƊسسة العمومية اǕدارية والمƊسسة العمومية اǗقتصادية  -أ

حاوý الƽقǊ اǗدارǐ الƽرنسǑ التمييز بين المƌسسة العمومية اǗدارية والمƌسسة اǙقتƮادية من 
  :ن ǋƊمǌا ما يلǑخýǚ المعايير التƊ ǑوجدǋاÜ وم

إذا كانت المƌسسة العمومية تخضƴ لقواعد القانون : النظام القانوني الذي تخضƲ لǈ المƊسسة -1
 Üسسة العمومية إداريةƌت تعتبر المǙالحا ƴجمي Ǒا وفǋالعام وحدƊ من قواعد Ɲلمزي ƴما إذا كانت تخض
  . 1القانون الخاƭ وقواعد القانون العام Ǒǋ مƌسسة عمومية اقتƮادية

ويƌخذ علǋ Ǐذا الرƊ ǐƊنǊ يتضمن مƮادرة علǏ المطلوƔ ألن معرفة النƲام القانونǑ المطبق 
علǏ المƌسسة إنما يتوقف علǏ تحديد نوع ǋذǉ المƌسسة لتحديد ما إذا كانت ذات طبيعة إدارية Ɗو 

ة الواجبة اقتƮاديةÜ وعليǊ فǚبد ƊوǙ تحديد طبيعة المرفق العمومǑ لمعرفة طبيعة القواعد القانوني
   .  2التطبيق

إذا اتخذت المƌسسة شكý المشروعات اǙقتƮادية الخاƮة : شكü المƊسسة أو مظǊرǉا الخارجي -2
كƋن تدار وتسير بواسطة شركة فǑǌ مƌسسة اقتƮاديةƊ Üما إذا كانت تسير بواسطة إحدǎ السلطات 

    . العمومية فǑǌ مƌسسة عمومية إدارية
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إذا كانت ƊساليƔ القانون العام Ǒǋ المتبعة فǑ إدارة : ة المƊسسةاألساليƒ المتبعة في Ƌدار -3
المƌسسة فǑǌ مƌسسة عمومية إداريةƊ Üما إذا استعملت المƌسسة ƊساليƔ القانون الخاƭ فƎنǌا تعتبر 

  . 1مƌسسة عمومية اقتƮادية

وإن ǋذين الرƊيين منتقدان ألنǊ يمكن للمƌسسات العمومية اǙقتƮادية Ɗن تشýƺ بواسطة   
الشركات Ɗو Ɗن يستعمý فǑ استǚƺلǌا وسائý القانون الخاÜƭ وǋو ما Ǚ يمنƴ إدارتǌا بواسطة 
السلطات العمومية مباشرة فǑ بعƯ الخدماتÜ واستعماƊ ýساليƔ القانون العمومǑ فǑ استǚƺلǌا Ɗحيانا 

ǊحكامƊ Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا Ǌإلي Ɣǋذا ما ذǋ2و  .  

ف من المشروع ǋو تحقيق الربƠ فǌو مƌسسة عمومية إذا كان الǌد: الغرƭ مǅ المƊسسة -4
وإن ǋذا الرǐƊ مردود عليǊ ألن المƌسسات  .3وإذا لم يكن كذلǁ فǌو مƌسسة عمومية إدارية اقتƮادية

العمومية اǙقتƮادية تحقق Ɗرباحا نƲرا لطبيعتǌا اǙقتƮادية إƊ Ǚنǌا Ǚ تستǌدف الربƠ بƽƮة Ɗساسية 
فق عمومية تحقيق المنƽعة العامةÜ كما ليǋ Ʃناǁ ما يمنƴ اǗدارة من وإنما تستǌدف بحكم كونǌا مرا

   4.تحقيق ƊرباƟ عن طريق المرافق العمومية كتقاضǑ الرسوم

يعتبر ǋذا المعيار الƽقƊ Ǒǌكƛر شيوعا من ƹيرÜǉ : طبيعة النشاط الذي تقوم بǈ المƊسسة العمومية -5
ƌسسة العمومية ذات طبيعة تجارية وƮناعية وفقا Ü تكون المchavanoneولقد نادǎ بǊ الƽقيǊ شƽانون 

لǌذا المعيار إذا كانت الخدمات التǑ تقوم بǌا مما يعتبرǉ القانون الخاƭ تجاريا فيما لو قام بƊ Ǌحد 
إذا كان ǋذا المعيار يعتمد علǏ طبيعة نشاط و . وƊن تسير وفقا ألساليƔ القانون الخاƭ 5األفراد

لعمومية اǙقتƮادية والمƌسسة العمومية اǗدارية ƊرجƠ المعايير فƎن المƌسسة للتميز بين المƌسسة ا
  . القضاƇ اǗدارǐ ذو الطابƴ العملǑ لم يتقيد بǊ فǑ كý الحاǙت

Ɣ-  سسةƊقتصادية والمǗسسة العمومية اƊالم ǅداري في التمييز بيǕالقضاء ا ƹموق
  العمومية اǕدارية

ا ƹامضا وƹير قانونيا للتمييز بين المƌسسة وضƴ القضاƇ اǗدارǐ فǑ مرحلة ƊولǏ معيار  
 ǁادية تلƮقتǙسسة العمومية اƌاعتبر الم ƚحيÜداريةǗسسة العمومية اƌادية والمƮقتǙالعمومية ا
 Ǒروف التƲال Ʃƽن Ǒوف ýبذات الوسائ ýƺر وتستŇذا كانت تسيƎف ÜةƮالخا ƴالمشاري Ǌتشب Ǒسسة التƌالم
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وقد ǌƲر ǋذا التمييز فǑ قضية . سة عمومية اقتƮاديةتستýƺ فيǌا المشروعات الخاƮة فǑǌ مƌس
حيƊ ƚكدت محكمة التنازع ƊنǊ للتمييز  1وكالمعدية الالمشǌورة  بقضية  االشركة التجارية لƺرƔ إفريقي

بين المƌسسة العمومية اǙقتƮادية والمƌسسة العمومية اǗدارية Ǚبد من النƲر إلǏ طبيعة نشاط 
لنشاط الذǐ تقوم بǊ المƌسسة إداريا تعتبر مƌسسة إدارية وتخضƴ فǑ المƌسسةÜ فƎذا كانت طبيعة ا

منازعاتǌا للقضاƇ اǗدارƊ Üǐما إذا كان النشاط الذǐ تقوم بǊ المƌسسة ذو طبيعة اقتƮادية تعتبر 
ǐالعاد Ƈا للقضاǌمنازعات Ǒف ƴادية وتخضƮسسة عمومية اقتƌ2م.  

المƌسسات العمومية Ɗنǌا ذات طبيعة إداريةǋ  Üذǉ المسƋلة Ɗن األýƮ فǑ فƊǑكدت محكمة التنازع و 
وƊن المƌسسات اǙقتƮادية ƊنشƋتǌا الدولة واستƺلتǌا ألن الخواƭ لم يقوموا بƎنشائǌا وكان Ǚبد من 
ýǚƺبمناسبة است Ƌتنش Ǒالمنازعات الت ýفك Ʃذا األساǋ Ǐوعل Üا لتقدم خدمات عموميةǋوجود 

  .اƇ العادǐتكون من اختƮاƭ القض المƌسسات اǙقتƮادية

وكا حاوý القضاƇ الƽرنسǑ إيجاد معيار حاسم واستعمý لذلǁ عدة لالمعدية وانطǚقا من قضية   
ومن بين ǋƊم األفكار  3مƽاǋيم للتمييز بين المƌسسة العمومية اǗدارية والمƌسسة العمومية اǙقتƮادية

  :التǑ طبقǌا

تقوم بǊ المƌسسةÜ فƎذا كان من طبيعة  فينƲر إلǏ طبيعة النشاط الذǐ: الطبيعة الخاصة للنشاط -1
إدارية تعد المƌسسة إدارية وتخضƴ منازعاتǌا للقضاƇ اǗدارƊ ǐما إذا كانت طبيعة نشاط المƌسسة 

ǐالعاد Ƈا للقضاǌمنازعات ƴادية تخضƮسسة عمومية اقتƌادية فتعتبر حينئذ مƮ4اقت.  

ضاƇ اǗدارƊ ǐضاف عناƮر Ɗخرǎ وإذا كانت طبيعة نشاط المƌسسة Ǒǋ التǑ تحدد نوعǌا فƎن الق 
تتمǋ ýƛذǉ العناƮر فيما  1يميز بواسطتǌا المƌسسة العمومية اǗدارية عن المƌسسة العمومية اǙقتƮادية

Ǒفيما يل:   

                                                 
1 T.C, 22-01- 1921, Société commerciale de l'ouest Africain, s, 1923, 334, concl. Matters. 
"par cet arrêt , célèbre , plus connu sous le nom de Bac d’ELOKA, le tribunal des conflits a ainsi décidé que 
l'autorité judiciaire était compétente pour connaitre des actions intentées par des particuliers en réparation  de 
conséquences dommageables de l’exploitation d’un service public industriel et fonctionnant dans les mêmes 
conditions qu'une entreprise publique". 
M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOVE, B.GENEVOIS, op.cit, pp 223-231.        
2Laurent DUBOIS DE CARRATIER, Le Conseil d’état, l’économie et le service public: concessions et services 
publics industriels et commerciaux (années 1880-1950), Paris, Revue D’histoire Moderne et Contemporaine, n° 
52-3, juillet-septembre 2005, pp.65 -68.   
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par des recettes provenant des redevances versées par les usagers comme prix des prestations fournies, et, 
qu’enfin, sa gestion soit assurée selon les règles du droit privé »,in Laurent DUBOIS DE CARRATIER, op.cit, 
p.69.   
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تكون المƌسسة العمومية اقتƮادية إذا كانت تموýŇ نƽسǌا ذاتيا بƋمواý تتحýƮ : موارد المƊسسة -2
 Ǐا إلǌتقدم Ǒا عن طريق الخدمات التǌورعليǌ2الجم .  

تكون المƌسسة العمومية إدارية متǏ كان تنƲيمǌا وتسييرǋا يخضƋ:  ƴجراءاƖ تنظيم المƊسسة -3
ƭقواعد القانون الخا Ǒلوفة فƋير مƹنائية وƛلقواعد قانونية است. 

  : وفǑ مرحلة ƛانية تبنǏ القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ معيارا مزدوجا يقوم علǏ عنƮرين اƛنين ǋما   

ويتعلق بطبيعة النشاط الذǐ تقوم بǊ المƌسسة فǑǌ اقتƮادية بطبيعتǌا متǏ : الموضوعيالعنصر  -4
   .3كانت Ɗعمالǌا اقتƮادية وǑǋ إدارية بطبيعتǌا متǏ كانت Ɗعمالǌا إدارية بطبيعتǌا

يتمýƛ فǑ اتجاǉ نية اǗدارة Ɗو واضعǑ النƮوƭ المنشئة للمƌسسة : العنصر الشخصي أو الذاتي -5
ǌاÜ فقد تتجǊ نيتǌم إلǏ اعتبار المƌسسة العمومية ذات طبيعة إدارية Ɗو مƌسسة عمومية عند إنشائǌم ل

Ü فمن خýǚ تƽحƭ ودراسة النƲام 4ذات طبيعة اقتƮادية وذلǁ وفقا للنƲام القانونǑ للمƌسسة العمومية
العمومية القانونǑ للمƌسسة العمومية يمكن استنتاƜ نية المشرع فيما إذا Ɗراد Ɗن تكون ǋذǉ المƌسسة 

ولقد حاوý القضاƇ اǗدارǐ فǋ Ǒذǉ المرحلة المزƜ بين عدة Ɗفكار   .5ذات طبيعة إدارية Ɗو اقتƮادية
للتمييز بين المƌسسة العمومية اǗدارية والمƌسسة العمومية اǙقتƮاديةÜ فاعتبر طبيعة النشاط ǋو 

ة تمويý المƌسسة العنƮر المحدد لنوع المƌسسة باǗضافة إلǏ عناƮر Ɗخرǎ تتمýƛ فǑ طريق
ǊحكامƊ ير منƛالك Ǒاألفكار ف ǉذǋ الدولة Ʃوقد طبق مجل ÜاǌيمƲا وتنǋات تسيرƇ6وإجرا.    

  اختصاƫ القضاء العادي في المسائü الƻرعية: رابعا

Ɗن الدعاوǐ والمنازعات المتعلقة بƋعماý الǌيئات اǗدارية تكون عادة من اختƮاƭ المحاكم   
يجوز Ɗن ترفƴ مǋ ýƛذǉ الدعاوǐ كقاعدة عامة Ɗمام جǌات قضائية ƊخرÜǎ وǙ  7اǗدارية ومجلƩ الدولة

إƊ ǙنǊ قد تƛار Ɗمام المحاكم والƺرف العادية مسائý متعلقة بنشاط الǌيئات اǗدارية العامة عن طريق 
 ǐالذ ǐدارǗن القرار اƋوم بƮحد الخƊ ƴن يدفƋك ÜاǌƮاƮاخت Ǒقانونا ف ýا لقضية تدخǋرƲن ƇناƛƊ ƴالدف

تطبيقǊ عليƹ Ǌير مشروع Ɗو ليƩ لǊ المدلوý الذǐ يدعيǊ خƮمÜǊ فتطرƟ بذلǁ مشكلة شرعية  يراد

                                                                                                                                                         
1 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit Administratif, 9é édit, op.cit, p 323. 
Michel PAYET, l’entreprise publique-essai sur le cas Français, op.cit,  p.2 
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5 Michel PAYET, l’entreprise publique-essai sur le cas Français, op.cit, p.19   
6 C. E, 16.11.1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec., 434, s, 1957, 38, concl, Laurent. 
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Ǘا ýالحالة العم ǉذǋ ǑƽفÜǉسيرƽو تƊ ǐوقف دار Ǌعلي Ɣم يجƊ المشكلة ýبح ǐالعاد Ǒالقاض ƭيخت ýǋ
Ǘا ǐالدعاو Ǒف ýƮƽة بالƮة المختǌالج Ǐرعية إلƽلة الƋلية وإحالة المسƮاأل ǎالدعو Ǒف ýƮƽالÞدارية  

يقضǑ المبدƊ العام السائد فǑ قانون المرافعات Ɗن القاضǑ األǋ ýƮو قاضǑ الƽرع Ɗ ǐƊن   
ƴالدف Ǒو قاضǋ ليةƮاأل ǎالدعو Ǒ1قاض   Ǒالقاض ƭالحالة فيخت ǉذǋ Ǐعل Ɗذا المبدǋ ينطبق ýǌف

ÞǙ مƊ ة فرعيةƽƮب ǊمامƊ ارƛت Ǒدارية التǗشرعية القرارات ا ƭسير وفحƽبت ǐالعاد  

الدفوع التǑ تقدم Ɗمام المحاكم اǗدارية بشƋن مسائý تكون من اختƮاƭ القضاƇ العادǐ فǑ إن    
 ýلية وتحيƮاأل ǎالدعو Ǒر فƲإنما توقف الن ÜداريةǗا المحاكم اǌفي ýƮƽت Ǚ Ǒرنسƽال Ǒام القضائƲالن

علǏ ضوƇ  الدفƴ إلǏ المحكمة العادية المختƮة لتýƮƽ فيǊ وبعد ذلǁ يتجدد نƲر الدعوǎ ويýƮƽ فيǌا
ƴالدف Ǒادر فƮ2الحكم ال . Ǒالدفوع الت ƭوƮبخ Ɣاألسلو Ʃƽن ƴن يتبƊ ǐالعاد Ǒمن القاض Ɣيطل ýǌف

ÞǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮضمن اخت ýتدخ  ýوالمتعلقة بمسائ ǊمامƊ ارƛت  

لقد وضƴ القضاƇ الƽرنسǑ حلوǙ مختلƽة لǌذا المشكý القانونǑ باختǚف الدفÜƴ فǌو ميز بين الدفوع    
علقة بالقرارات اǗدارية الƽردية والتنƲيميةÜ و فرق بين الدفوع التǑ تكون Ɗمام القاضǑ المدنǑ وتلǁ المت

Ǒالجنائ Ǒمام القاضƊ تكون Ǒ3الت  .  

  المسائü المتعلقة بتƻسير األعماü اǕدارية  -أ

Ɗقر القضاƇ الƽرنسǑ اختƮاƭ المحاكم العادية بتƽسير القرارات اǗدارية التنƲيمية دون   
جوان  16فÜSept fonds  Ǒ وذلǁ منذ حكم محكمة التنازع الƽرنسية فǑ قضية 4القرارات الƽردية

19235.  

     ƭاƮاخت Ǐعل ƭات المدنية تنƇجراǗفالمادة السابعة من قانون ا Üǐام الجزائرƲما بالنسبة للنƊ
لقرارات الƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائية بنƲر الطعون الخاƮة بتƽسير وفحƭ مشروعية ا

من  2الƮادرة عن الوǙيات والبلديات والمƌسسات العمومية اǗداريةÜ كما تنƭ المادة التاسعة الƽقرة 
علƊ Ǐن يýƮƽ مجلƩ الدولة ابتدائيا ونǌائيا فǑ الطعون الخاƮة  01-98القانون العضوǐ رقم 

ǋ Ǐذǉ النƮوƭ يتƋكد بالتƽسير ومدǎ شرعية القرارات التǑ تكون نزاعاتǌا من اختƮاÜǊƮ فاستنادا إل

                                                 
 . 308سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د 1
 . 348مد كامل ليلة، المرجع السابق، ص مح.د  2

3 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit Administratif, 9é édit, op.cit ; p.519.  
p.519.  
4 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.118.  
5 « Si le juge devait s'abstenir de toute prise de disposition à l'égard des actes individuels, il pouvait au contraire 
interpréter les actes réglementaires et même apprécier leur légalité lorsque cette question se posait 
accessoirement à un litige dont il était saisi,… » M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOVE, 
B.GENEVOIS, op.cit, pp 249-253.    



 

 Ǒرعية والتƽال ýالمسائ Ǒر فƲرف العادية من النƺحرمان المحاكم وال Ǒف ǐموقف المشرع الجزائر
وقد تƋكد تمسكǊ باختƮاƭ جǌات القضاƇ اǗدارǐ دون . تختƭ بǌا المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة

Ǘدارية الذǐ نƭ فƊ ǑحكامǊ علǏ سواǋا بتƽسير القرارات اǗدارية بموجƔ قانون اǗجراƇات المدنية وا
  .1اختƮاƭ المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة فǑ نƲر الدعاوǐ التƽسيرية

ƒ- داريةǕا üشرعية األعما ǌمد ƫحƻالمتعلقة ب üالمسائ  

فرق القضاƇ الƽرنسǑ فيما يتعلق بƽحƭ شرعية األعماý اǗدارية بين الدفوع المقامة Ɗمام   
  .Ɗمام القاضǑ الجنائǑالقاضǑ المدنǑ وتلǁ المقامة 

بالنسبة للقاضǑ المدنǑ فالمبدƊ العام يتمýƛ فǑ عدم اختƮاǊƮ بتقرير شرعية القرارات اǗدارية   
يستƛنǏ بالنسبة للقرارات الƽردية حالة Ɗعماý الǐƊ ƔƮƺ القرارات  و 2سواƇ كانت فردية Ɗو تنƲيمية

  .3التǑ تتضمن اعتداƇ علǏ حق الملكية Ɗو الحرية الƽردية

 Ɗالجزائر ما Ǒف Ǒالمدن Ƈبالنسبة للقضا  ýكقاعدة عامة تقدير مشروعية األعما Ǌيحرم علي ǊنƎف
ǊاتƮاƮضمن اخت ýتدخ Ǒالمنازعات العادية الت Ǒف ýƮƽر والƲالن ƇناƛƊ داريةǗو 4ا  Ǐيتعين عل

ضاƇ جǌات القضاƇ العادǐ فǋ Ǒذǉ الحالة التوقف عن الýƮƽ فǑ القضية لترفƴ الدعوƊ ǎمام جǌات الق
Ǌالمطعون في ǐدارǗشرعية القرار ا ǎوتقدير مد ƭفح ǐدارǗا Ǒالقاض Ǐفيتول ÜǐدارǗا.  

لقاضǑ الجنائǑ فالمبدƊ العام المقرر فǑ القضاƇ الƽرنسǋ Ǒو عدم اختƮاƭ ا خƮوƭوب  
 المحاكم الجنائية بتقدير شرعية القرارات اǗدارية الƽرديةƊ Üما بالنسبة للقرارات التنƲيمية فالقاعدة

  . 5تختلف إذ يختƭ القاضǑ الجنائǑ بƽحƭ شرعيتǌا

 Ǒن قاضƊ ƩساƊ Ǐدارية علǗالقرارات ا ƭحƽب ƭيخت ǊنƎف ǐالجزائر Ǒالجنائ Ǒما القاضƊ
Ǒالجنائ ƴسرية وفعالية القم Ǐا علƲاƽح Ǒرعƽال Ɣالطل Ǒالرئيسية يعد قاض ǎالمادة إذ  الدعو ƭتن

459 ǊنƊ Ǐم: " من قانون العقوبات عل ýك Ɣن خالف المراسيم والقرارات المتخذة قانونا من يعاق
فالقاضǑ الجنائÜ  Ǒ"طرف السلطة اǗدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بǌا معاقƔ عليǌا بنƮوƭ خاƮة

يمكنƊ Ǌن يقدر مدǎ شرعية اللوائƠ اǗدارية والقرارات التنƲيمية عندما يƛار ƊمامǊ الدفƴ بعدم 
                                                 

 . من مشروع القانون المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 901و 801المادتين   1
2 André DE LAUBADERE, J.C VENEZIA, Y. GAUDEMET, Traité de droit administratif, 9é édit, op.cit, p 520- 
521.  
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5 André DE LAUBADERE et autre, Traité de droit administratif, 9é édit, op. cit, p 522- 523.  
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لǁ الدفƴ من المسائý األولية التǑ ينƲرǋا القاضǑ اǗدارǐ وǋذا مشروعيتǌا دون حاجة إلǏ اعتبار ذ
  .1الحý وارد حƽاƲا علǏ نجاعة الدعوǎ العمومية

الƽردية فƎذا ما ƛƊار Ɗحد الخƮوم الدفƴ بعدم مشروعيتǌا يتعين اǗدارية Ɗما بالنسبة للقرارات  
Ʈƽاية الƹ Ǐالجزائية إل ǎر الدعوƲالتوقف عن ن Ǒالجنائ Ǒالقاض Ǐلة األولية المدفوع علƋالمس Ǒف ý

ǐدارǗا Ǒمام القاضƊ اǌب.  

Ǒانƛال Ɣالمطل  

  عǘقة قضاء مجلس الدولة بالمحاكم اǕدارية

   Ǒف ýƛيتم ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮمعيارا عاما لتحديد نطاق اخت ƴوض ǐإن المشرع الجزائر
المحاكم اǗدارية المعيار العضوǐ كما سبق توضيحÜǊ كما ƊنǊ حدد كيƽية توزيƴ اǙختƮاƭ بين 

  .ومجلƩ الدولة

     ƴلعملية توزي Ưبد من التعرǙ داريةǗالدولة بالمحاكم ا Ʃقة مجلǚم طبيعة عǌƽولمعرفة وت
اǙختƮاƮات بينǌما فǑ الƽرع األوÜý ولعملية حý تنازع اǙختƮاƭ بين جǌات القضاƇ اǗدارǐ فيما 

Ǒالنحو التال Ǐعل Ǒانƛرع الƽال Ǒا فǌبين:  

  وýالƽرع األ
  عملية توزيƲ اǗختصاƫ مǅ المحاكم اǕدارية ومجلس الدولة

إن تحديد الجǌة المختƮة بنƲر النزاع داخý النƲام القضائǑ اǗدارǐ يستوجƔ التمييز بين 
 ǎات األخرǌدارية والجǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲالعام بالن ƭاƮختǙاحبة اƮ ة القضائيةǌالج

  .2بƽƮة استƛنائية وبناƇ علǏ نƭ قانونǑالتǑ تختƭ بمǋ ýƛذǉ المنازعات 

 3وفǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐ وبعد تبنǑ نƲام ازدواجية القضاƮƊ ÜƇبحت المحاكم اǗدارية
Ʈ Ǒǋاحبة الوǙية العامة واǙختƮاƭ العام كƋوý درجة فǑ التقاضǑ فǑ المنازعات اǗدارية طبقا 

تنشƋ محاكم إدارية كجǌات قضائية للقانون : "Ɗن التǑ تنƭ علǏ 02-98للمادة األولǏ من القانون رقم 
من  Ü10 وكذا المادة "العام فǑ المادة اǗدارية يحدد عددǋا واختƮاǌƮا اǗقليمǑ عن طريق التنƲيم
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2Charles DEBBASCH, contentieux administratif  
 . ى مستوى المجالس القضائيةوما زال العمل بنظام الغرف اإلدارية علليومنا هذا لم يتم تنصيب المحاكم اإلدارية   3



 

يýƮƽ مجلƩ الدولة فǑ استئناف القرارات : "السابق الذكر التǑ تنƭ 01  -98القانون العضوǐ رقم 
  ".اǗدارية فǑ جميƴ الحاǙت ما لم ينƭ القانون علǏ خǚف ذلǁالƮادرة ابتدائيا من قبý المحاكم 

فالمحاكم اǗدارية تختƭ نوعيا بالنƲر والýƮƽ فǑ كافة المنازعات اǗدارية Ɗيا كانت طبيعتǌا  
 ƭا طبقا لنǌطرفا في ǐدارǗا ƴسسة العمومية ذات الطابƌو المƊ و البلديةƊ يةǙو الوƊ تكون الدولة Ǒالت

  .1ة من قانون اǗجراƇات المدنيةالمادة السابع

وقد Ɗورد المشرع استƛناƇ علǋ Ǐذǉ القاعدة العامة ǙختƮاƭ المحاكم اǗدارية باعتبارǋا  
-98بنƲر المنازعات اǗدارية تضمنتǊ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم  لعامةƮاحبة الوǙية ا

ائية ونǌائية بالنسبة للطعون الموجǌة ضد والتǑ بموجبǌا جعý المشرع مجلƩ الدولة محكمة ابتد 01
السلطات اǗدارية المركزية والǌيئات العمومية  القرارات الƽردية الƮادرة عن القرارات التنƲيمية Ɗو

 Ǒشرعية القرارات الت ǎسير وتقدير مدƽة بالتƮنية الوطنية والطعون الخاǌمات المƲالوطنية والمن
  .2ةتكون نزاعاتǌا من اختƮاƭ مجلƩ الدول

فكý القضايا Ɗيا كانت طبيعتǌا التǑ تكون إحدǎ الǌيئات العمومية اǗدارية طرفا فيǌا تكون من  
والقاعدة العامة التǑ اعتمدǋا المشرع الجزائرǐ لتوزيƴ اǙختƮاƮات بين  اختƮاƭ المحاكم اǗدارية

ƮختǙاحبة اƮ داريةǗالمحاكم ا ýجع Ǒف ýƛالدولة تتم Ʃدارية ومجلǗية المحاكم اǙالعام والو ƭا
 Ƈناƛاست Ǚا إǌƮاƮمنازعة من اخت Ɯتخر Ǚا وǌفي ýƮƽدارية والǗر المنازعات اƲن Ǒالعامة ف

ƠريƮ Ǒقانون ƭن Ɣوبموج .  

من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية اختƮاƮات المحاكم اǗدارية  801وقد حددت المادة 
Ǘالمنازعات ا Ǒية العامة فǙاحبة الوƮ اǋباعتبارýاƛالم ýسبي Ǐف دارية عل ǉذǋ يمكن تعداد ǚ

  . ǙختƮاƮاتا

نƲرا لعدم تنƮيƔ المحاكم اǗدارية واǙستمرار العمý بنƲام الƺرف اǗدارية Ǚبد من التمييز و
  . بين اختƮاƭ الƺرف اǗدارية لدǎ المجالƩ القضائية والمحاكم اǗدارية

ǙوƊ- دارية بالمجالس القضائيةǕا ƹالغر  ƫاختصا 

   Üات المدنيةƇجراǗابتدائيا "طبقا للمادة السابعة من قانون ا ýƮƽالقضائية بال Ʃالمجال ƭتخت
بحكم قابý لǚستئناف Ɗمام المحكمة العليا فǑ جميƴ القضايا Ɗيا كانت طبيعتǌا  التǑ تكون الدولة  Ɗو 

  .ا فيǌاالوǙيات Ɗو البلديات Ɗو إحدǎ المƌسسات العمومية ذات الƮبƺة  اǗدارية طرف
                                                 

 ".المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية:" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1-800تنص المادة   1
 .تكون هذه االختصاصات محل دراسة مفصلة في الباب الثاني من هذه الدراسة  2



 

فƎذا كانت القاعدة العامة Ɗن تخƭ الƺرف اǗدارية بالنƲر فǑ كافة المنازعات  Ɗيا كانت    
 ƴقام بتوزي ýالقضائية ب Ʃلكافة المجال ƭاƮختǙا Ʃƽن ýلم يجع ǐن المشرع الجزائرƎا فǌطبيعت

ƛة مستويات Ü بحيƚ نƲم بموجƔ المادة السابعة Ɗع1ǚƛ ǉǚاǙختƮاƭ بينǌا بالنƲر إلǏ محý النزاع
Ǒǋالقضائية و Ʃدارية بالمجالǗرف اƺال ƭاƮختǙ:  

Ɗ- مجالس قضائية خمسة ƫفي دائرة اختصا üالتي تدخ Ɩ2المنازعا  

وǑǋ مجالƩ الجزائرÜ وǋرانÜ قسنطينةÜ بشار وورقلة والذǐ حدد اختƮاǌƮا اǗقليمǑ عن      
ة عن الوǙيات والطعون الخاƮة وتتمýƛ فǑ الطعون بالبطǚن فǑ القرارات الƮادر 3طريق التنƲيم

فكý الدعاوǐ الرامية إلǏ طلƔ إلƺاƇ قرارات Ʈادرة . بتƽسير ǋذǉ القرارات وفحƭ مدǎ مشروعيتǌا
عن الوǙيات وكذا الدعاوǐ الخاƮة بالتƽسير ǋذǉ القرارات وفحƭ مشروعيتǌا جعلǌا المشرع من 

  .ƊعǉǚاختƮاƭ الƺرف اǗدارية للمجالƩ القضائية الخمسة المذكورة 

 ƒ- ال Ɩمجالس قضائيةالمنازعا ƫاختصا ǅضم üة تي تدخƙǘƙ                                            
 Ǒǋقرارات و Ǒن فǚالطعون بالبط Ǒالمنازعات ف ǉذǋ ýƛران وتتمǋقسنطينة وو ÜمةƮالجزائر العا

  .4مجالƩ منƲمات المحامين

  ü ضمǅ اختصاƫ كü المجالس القضائيةالمنازعاƖ التي تدخ - جـ

و حدد المشرع اختƮاǌƮا اǗقليمǑ عن طريق التنƲيم وتتمýƛ فǑ المنازعات المتعلقة بالمسƌولية    
 Ǒن فǚدارية والطعون بالبطǗة اƺيƮسسة العمومية ذات الƌية والبلدية والمǙالمدنية للدولة والو

البلدية وعن المƌسسات العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية القرارات الƮادرة عن رƌساƇ المجالƩ الشعبية 
  .وكذا الطعون الخاƮة بتƽسير ǋذǉ القرارات والطعون الخاƮة بمدǎ شرعيتǌا

السابق الذكر Ɗعاد  23-90بموجƔ المادة السابعة من قانون اǗجراƇات المدنية المعدلة بالقانون رقم    
بالمحكمة العليا  والƺرف اǗدارية بالمجالƩ القضائيةÜ المشرع توزيƴ اǙختƮاƭ بين الƺرفة اǗدارية 

فنقý اǙختƮاƭ بالýƮƽ فǑ منازعات القرارات اǗدارية الƮادرة عن الوǙيات والبلديات والمƌسسات 
العمومية اǗدارية إلǏ المجالƩ  القضائية بعد Ɗن كانت فǑ النƲام القديم من اختƮاƭ الƺرفة اǗدارية 
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Ɗحاý كý الدعاوǐ التǑ كانت قائمة Ɗمام الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا  قبý التعديÜ    ý و1بالمحكمة العليا
  .2والرامية إلǏ طلƔ إلƺاƇ قرارات إدارية إلǏ المجالƩ القضائية

فبتعديý المادة السابعة Ɗعǉǚ وبنقý اختƮاƭ الýƮƽ فǑ منازعات إلƺاƇ وتƽسير مشروعية     
لǏ المستوǎ المحلǑ وقرارات المƌسسة العمومية اǗدارية إلǏ الƺرف القرارات اǗدارية الƮادرة ع

اǗدارة علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية بعد Ɗن كانت من اختƮاƭ المحكمة العليا Ɗقر المشرع 
 ýǌس ǊنƊ كما ÜداريةǗالمواد ا Ǒف ƭاƮختǙفيما يتعلق  با Ǒفكرة عدم التركيز القضائ ǐالجزائر

قاضين وخƽف من ƊعباƇ التقاضÜǑ إƊ ǙنǊ لم يجعý تطبيق مبدƊ تقريƔ القضاƇ اǗجراƇات  بالنسبة للمت
من المواطنين كامÜǚ فƎذا كان  قد طبقǊ بالنسبة لمنازعات القضاƇ الكامý ومنازعات القرارات 
الƮادرة عن رƌساƇ البلديات والمƌسسات اǗداريةÜ فƎنǊ حƮر الýƮƽ فǑ منازعات القرارات 

بخمسة مجالƩ قضائية فقط وحرم المجالƩ القضائية األخرǎ من ǋذا اǙختƮاƭ الƮادرة عن الوǙية 
 ƴم Ǐق حتƽيت Ǚ وǋو Ǒقانون ƩساƊ وƊ مبرر Ǌل Ʃولي Ǒير منطقƹ المسالة ǉذǋ Ǒوموقف المشرع ف

  .23 – 90النƲام القضائǑ الموحد الذǐ كان معتمدا عند Ʈدور القانون رقم 

  02 – 98للقانوǅ رقم  اختصاƫ المحاكم اǕدارية طبقا -ƛانيا

   ǉǚعƊ من القانون المذكور Ǐالمادة األول ƭات قضائية للقانون : " تنǌمحاكم إدارية كج Ƌتنش
Ü فبموجǋ Ɣذǉ المادة لم "العام فǑ المادة اǗدارية يحدد عددǋا واختƮاǌƮا اǗقليمǑ عن طريق التنƲيم

ع ومنƠ لǌا نƩƽ اǙختƮاƮات باعتبارǋا يميز المشرع بين المحاكم اǗدارية بالنƲر إلǏ محý النزا
Ʈاحبة الوǙية العامة بالنƲر فǑ المنازعات اǗدارية وǋو األمر المƌكد بموجƔ المرسوم التنƽيذǐ رقم 

98-356 Ǌانية منƛالمادة ال ƭتن ǐون :" السابق الذكر والذƛǚƛو ǎإحد Ǒالوطن Ɣالترا ýتنشا عبر كام
  ".العام فǑ المادة اǗداريةمحكمة إدارية كجǌات قضائية للقانون 

     ƭاƮختǙا ýجع Ƈام ازدواجية القضاƲن Ǌبعد تبني ǐر فالمشرع الجزائرƲالمنازعات  بالن Ǒف
حكامǌا قابلة لǚستئناف  Ɗمام مجلƩ الدولة كما منƊ ƠاǗدارية كقاعدة عامة للمحاكم اǗدارية التǑ تكون 

  .بنƭ القانون باعتبارǉ محكمة Ɗوý وƈخر درجة لǌذا األخير سلطة البƚ فǑ بعƯ المنازعات المحددة

فالمشرع لم يميز بين المحاكم اǗدارية المحلية والجǌوية إنما نƭ علǏ وجود محاكم إدارية  
اختƮاƭ  منƠ و  Ʈاحبة اǙختƮاƭ العام والوǙية العامة بالنƲر فǑ كافة المنازعات اǗدارية

ات لجميƴ المحاكم اǗدارية  حسƔ اختƮاǌƮا الýƮƽ فǑ منازعات القرارات الƮادرة عن الوǙي
Ƈناƛدون است ǑقليمǗا.  

                                                 
1  MB.YAGLA,op.cit., p.41 
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Ɗن موقف المشرع من شانǊ تسǌيý السبƊ ýمام المواطن للتقاضǑ فǋ Ǒذǉ المجاǙتÜ كما Ɗن     
 Ǒسرعة التحقيق ف Ǐدارية يساعد علǗر كافة المنازعات اƲدارية بنǗلكافة المحاكم ا ƭاƮختǙا Ơمن

يجعý المحاكم اǗدارية علǏ دراية بالƲروف المحيطية بالقرارات  فيǌا والمنازعة وسرعة البت 
  .اǗدارية المطعون فيǌا مما يƌدǐ بالضرورة إلǏ تحقيق فكرة تقريƔ  القضاƇ من  المتقاضين

      Ɗتحقيق مبد Ǒدارية فǗضرورة عدم التمييز بين المحاكم ا ǁدرƊ ǐن المشرع الجزائرƊ Ʋحǚوي
منƠ  دارية العمومية ومتقاضين وتحقيق فعالية الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗتقريƔ القضاƇ من ال

من قانون   801نƩƽ  اǙختƮاƭ لكافة المحاكم اǗدارية بجعلǌا Ʈاحبة الوǙية العامة بموجƔ المادة 
  :تختƭ المحاكم  اǗدارية كذلǁ بالýƮƽ فǑ"   :اǗجراƇات المدنية و اǗدارية التǑ تنƭ علƊ Ǐن

الدعاوǐ التƽسيرية ودعاوǐ فحƭ المشروعية  للقرارات اǗدارية ودعاوǐ إلƺاƇ القرارات  - 1
الƮادرة عن الوǙية والمƮالƹ Ơير المركزية للدولة علǏ مستوǎ الوǙيةÜ البلدية والمƮالƠ  اǗدارية 

   .األخرǎ  للبلديةÜ المƌسسات العمومية ذات  الƮبƺة اǗدارية

2 - ýالكام Ƈالقضا ǐدعاو.  

  ".القضايا المخولة لǌا بموجƔ نƮوƭ خاƮة  - 3

ولتحقيق مبدƊ تقريƔ القضاƇ من المتقاضين فǑ المسائý اǗدارية وتحقيق الƺاية  التǑ ابتƺاǋا      
المشرع من وراƇ تƋسيƩ نƲام ازدواجية القضاƇ فǑ الجزائرǙÜبد من  اǗسراع فǑ تنƮيƔ المحاكم 

Ƈالقضا ýǚاستق ǁليتحقق بذل ÜداريةǗا  Ǌل ƠبƮالمستويات وت ƴجمي Ǒف ǐالعاد Ƈعن القضا ǐدارǗا
  .ǋياكلǊ الخاƮة علǏ مستوǎ القاعدة

كما Ɗن تنƮيƔ المحاكم اǗدارية يسمƠ للقضاة المعينين بǌا من ممارسة مǌامǌم  القضائية اǗدارية    
ǐدارǗالقانون ا ýمجا Ǒريات ا 1والتعمق فƲوالن  Əم المبادǋƊ عن Ɣوالتنقي ƚذا بالبحǋ تحكم Ǒلت

القانون ومعرفة مقتضيات اǗدارة العمومية مما يمكنǌم من اكتساƔ الخبرة  الǚزمة فǑ مجاý نوع 
  .معين من المنازعات وǑǋ المنازعات اǗدارية
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Ǒانƛرع الƽال  
  عملية حü تنازƱ اǗختصاƫ بيǅ جǊاƖ القضاء اǕداري

دة ǋيئات قضائية اختƮاǌƮا للنƲر يوجد تنازع فǑ اǙختƮاƭ عندما تƌكد ǋيئتان Ɗو ع   
كý جǌة قضائية اختƮاǌƮا  والýƮƽ فǑ قضية طرحت ƊمامǌاÜ ويكون التنازع ايجابيا عندما تقرر

ǎر الدعوƲا بنǌƮاƮة عدم اختǌج ý1ويكون سلبيا عندما تقرر ك.  

وفǑ النƲام القضائǑ المزدوƜ يوجد تنازع فǑ اǙختƮاƭ من جǌة بين ǋيئتين قضائيتين      
ميان علǏ التوالǑ إلǏ النƲام القضائǑ العادǐ والنƲام القضائǑ اǗدارǐ ويتم حý التنازع فǋ Ǒذǉ تنت

 Ɣمحكمة  التنازع بموج ǊنشائƎب Ǒرنسƽالمشرع ال Ǌخذ بƊ ذا ماǋو ÜةƮيئة خاǋ Ƈالحالة عن طريق إنشا
Ɗساسا بالýƮƽ فǑ تقوم  2وǑǋ جǌة  قضائية ممƛلة تمƛيǚ متساويا لجǌتǑ القضاƇ 1872مايو  24قانون 

  .التنازع السلبǑ واǙيجابǑ وتعارƯ اǗحكام

وقد يكون التنازع من جǌة ƛانية بين ǋيئتين قضائيتين تنتميان إلǏ نƩƽ النƲام القضائǑ كƋن   
تكون بين ǋيئتين قضائيتين تابعتان للنƲام القضائǑ اǗدارƊ ǐو النƲام القضائǑ العادÜǐ فيتم حý النزاع 

  .3طرف الجǌة القضائية األعلǏ مباشرة فǋ Ǒذǉ الحالة من

   Ǐالمرحلة األول Ǒƽف Üالجزائر مرحلتين متميزتين Ǒف ƭاƮختǙتنازع ا ýوعرفت عملية ح
ونƲرا Ǚعتماد نƲام وحدة القضاƇ وازدواجية المنازعة فكانت المحكمة  1998إلǏ  1963الممتدة من 

من قانون اǗجراƇات  207و  205لمادتين العليا Ɗو المجالƩ القضائية حسƔ الحاǙت المحددة فǑ ا
ƭاƮختǙالنوعين من تنازع ا Ǒر فƲتنازع 4المدنية تن Ǒف ýƮƽال ƠبƮƊ انيةƛالمرحلة ال Ǒوف Ü

 Ɣنشئت بموجƊ Ǒمحكمة التنازع الت ƭاƮمن اخت ǐالعاد Ƈوالقضا ǐدارǗا Ƈبين القضا ƭاƮختǙا
  .03-98القانون العضوǐ رقم 

قبƮ ýدور ختƮاƭ بين القضاة التابعين للقضاƇ اǗدارǐ تنازع اǙبخƮوƭ مسƋلة Ɗما  
من قانون اǗجراƇات المدنية بحكم  207يخضƴ ألحكام المادة فكان  نون اǗجراƇات المدنية واǗداريةقا

  .السابق الذكر 01- 98من القانون العضوǐ رقم  40اǗحالة التǑ تضمنتǌا المادة 

كانت  لمختƮة إقليما بالنƲر فǑ  الدعوǎمة اǗدارية اوعليǊ إذا ƛار نزاع بشان تحديد المحك   
 Ǒالدولة ليبت ف Ʃمجل Ǐالقضية إل ƴتطبيقا للمادة  النزاع وترف ǁات المدنية 207ذلƇجراǗمن قانون  ا 

                                                 
1 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp.132-133.      
2  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.127. 
3  Charles DEBBASCH, op.cit, p.132. 
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ƭتن Ǒالت : " Ǐاألمر إل ƴما بالنزاع يرفǌƮاƮو عدم اختƊ ماǌƮاƮعلن مجلسان قضائيان اختƊ إذا
  ".لنزاعالمحكمة العليا لحǋ ýذا  ا

Ɗما إذا كان التنازع بين محكمة إدارية ومجلƩ الدولة فƎن Ɗحكام قانون اǗجراƇات المدنية لم  
دعوƊ ǎمام مجلƩ الدولة وكانت القضية تدخý  يƽترƊ ƯنǊ فǑ حالة ما إذا رفعت و تحدد ǋذǉ المسƋلة

م اختƮاǊƮ ونƩƽ يرفƯ النƲر فǑ النزاع لعدكان ضمن اختƮاƭ المحاكم اǗدارية فان ǋذا األخير 
اختƮاƭ مجلƩ الدولة باعتبارǌ  ǉا قضية تدخý ضمنالشƇǑ بالنسبة للمحاكم اǗدارية فƎذا رفعت Ɗمام

 ƭاƮختǙن اƋاستنادا للقاعدة القائلة ب ǁوذل ǎالدعو Ǒف ýƮƽخر درجة تلتزم بعدم الƈو ýوƊ محكمة
Ɗ Ǒالقاض Ǐوعل Ǌتƽمخال Ǐاق علƽتǙيجوز ا Ǚام العام وƲيعد من الن Ƈمن تلقا ǊƮاƮن يعلن عدم اخت

Ǌسƽن.  

القضائية بالنسبة للمتقاضǑ بحيƚ ينƲر  يƌدǐ إلǏ إطالة اǗجراƇاتكان  ن مǋ ýƛذا الحý إو       
الحكم بعدم اǙختƮاƭ من الجǌة القضائية ƹير المختƮة ليرفƴ دعوǎ جديدة Ɗمام الجǌة المختƮة 

عوǎ اǗدارية والمتمƛلة فǑ عدم وقف تنƽيذ نƊ Ǌن يلحق بƊ Ǌضرارا نƲرا لخƮوƮية الدƋوǋذا من ش
Ǌالمطعون في ǐدارǗرف اƮالت.  

وقد Ɗدرǁ المشرع ǋƊمية حý تنازع اǙختƮاƭ الداخلǑ بين الجǌات القضائية اǗدارية فيما    
Üاǌدارية بينǗات المدنية واƇجراǗالمسالة ضمن قانون ا ǉذǋ مƲ1ون Ǒالتال  ýالشك Ǐعل ǁوذل:  

ǙوƊ :خǗا Ʊمجلس الدولةتناز ǅا و بيǊا أو بينǊدارية فيما بينǕالمحاكم ا ǅبي ƫتصا   

إذا ƛار تنازع اǙختƮاƭ بين محكمتين إداريتين يتولǏ مجلƩ الدولة الýƮƽ فǋ Ǒذا التنازع  
من قانون اǗجراƇات المدنية واǗداريةÜ وإذا كان التنازع قائما بين محكمة إدارية  1-808طبقا للمادة 
ة يƌوý اختƮاƭ الýƮƽ فǋ Ǒذا التنازع إلǏ الƺرفة المجتمعة لمجلƩ الدولة وفقا للƽقرة ومجلƩ الدول

ǉǚعƊ انية من المادةƛال  .  

  De la connexité مسائü اǗرتباط: ƛانيا

      ÜǑانƛالنزاع ال Ǒللتطبيق ف ýحد النزاعين قابƊ Ǒالمطبق ف ýرتباط عندما يكون الحǙيتحقق ا
لدǎ القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ حيƚ اعتبر مجلƩ الدولة Ɗن دعوǎ إلƺاƇ  وقد ǌƲرت فكرة اǙرتباط

 Ǌوقوع Ɣعن الضرر المنسو Ưالتعوي Ɣطل Ǐالرامية إل ǎلتجاوز السلطة مرتبطة بالدعو ǐقرار إدار

                                                 
من تاريخ نشره في الجريدة ) 1(يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة:"من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية تنص على أن  1062المادة  1

 ".الرسمية



 

Ǌالقرار المطعون في Ǐمن الدعويين مرتبطة 1إل ýك Ǒيوجد ترابط لما تكون الطلبات ف ǊنƊ كما اعتبر Ü
             .2المختƮة ما يستوجƔ النƲر فيǌا Ɗمام نƩƽ الجǌة القضائيةبنƩƽ القضية م

وقد نƲم المشرع الƽرنسǑ مسائý اǙرتباط بموجƔ قانون المحاكم اǗدارية والمحاكم اǗدارية 
  :مايلÜ4 Ǒ ويتضƠ من ǋذǉ النƮوƭ ومن اǙجتǌاد القضائ3ǑاǙستئنافية

Ɗ- محكمة عندما يكون ارتب ƭاƮختǙ الدولة ونزاع يعود Ʃمجل ƭاƮختǙ اط بين نزاع يعود
إدارية ابتدائية Ɗو استئنافيةÜ فان النزاعين يضمان Ɗمام مجلƩ الدولة بمبادرة من رئيƩ قسم المنازعات 

  .بناƇ علǏ إحالة Ʈادرة من رئيƩ المحكمة اǗدارية

Ɣ- مح ƭاƮختǙ رتباط بين نزاعين يعودانǙعندما يكون ا Ʃرئي ƟرƮي Üتينƽكمتين إداريتين مختل
 Ƈر النزاع بناƲة بنƮرتباط ويعين المحكمة المختǙالدولة بوجود حالة ا Ʃمجل ǎقسم المنازعات لد

 .علǏ طلƔ رئيسǑ المحكمتين

عندما ترفƴ القضية Ɗمام مجلƩ الدولة بوǊƽƮ قاضǑ استئناف فƎنǊ يكون مختƮا بنƲر القضايا  - جـ
  .عود إلǏ محكمة استئنافيةالمرتبطة بǌا والتǑ ت

عندما ترفƴ القضية Ɗمام محكمة إدارية استئنافية تعود ǙختƮاǌƮا ولكنǌا ترتبط بدفوع مقدمة Ɗمام  - د
مجلƩ الدولة يختƭ بǌا علǏ سبيý اǙستئنافÜ فان رئيƩ المحكمة اǙستئنافية يحيý القضية Ɗمام 

  .مجلƩ الدولة

 سالة ونƲم مسائý اǙرتباط سواƇ فيما بين المحاكموقد تعرƯ المشرع الجزائرǐ لǌذǉ الم     

  .5بينǌا وبين مجلƩ الدولة وقد اعتمد المشرع نƩƽ األحكام المطبقة فǑ النƲام الƽرنسƊ Ǒو اǗدارية

إذا كانت الطلبات المرتبطة يعود اختƮاƭ بعضǌا إلǏ المحاكم اǗدارية والبعƯ اǓخر إلǏ  -أ 
 :فǋ Ǒƽذǉ الحالة 6مجلƩ الدولة

                                                 
1 Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p.117. 
2  C.E., sec, 8 oct.1976, le blanc, rec.398 ; C.E, ass, 26 Nov.1976, soldant, rec. 508 ; C.E., ass. 1987, ste tv 6, rec. 
29 conclusions de tiers contre le décret résiliant une concession du cocontractant contre le même décret. 
3  Les articles R. 66 à R. 79 CTA – CCA et R. 341.1 à R. 344.3. C.J.A, réglant les problèmes de connexité. 
4  Marie - Christine ROUAULT, op.cit. pp.116-118. 
G. PEISER, contentieux administratif, op.cit, pp. 78-79. 
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5Marie-Christine ROUAULT, op.cit, pp 117-118.    
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-  Ǐا يعود إلǌا مرتبطة بعضǌلكن Üǎالدعو Ʃƽن Ǒدارية بطلبات مستقلة فǗعندما تخطر المحكمة ا
اختƮاǌƮا والبعƯ األخر يعود إلǏ اختƮاƭ مجلƩ الدولةÜ فǋ Ǒƽذǉ الحالة يقوم رئيƩ المحكمة 

  .اǗدارية بƎحالة جميǋ ƴذǉ الطلبات إلǏ مجلƩ الدولة

-  ǎدارية بدعوǗالوقت وعندما تخطر المحكمة ا Ʃƽن Ǒا وتكون فǌƮاƮاخت Ǒف ýتتضمن طلبات تدخ
 Ǒيتول ǊƮاƮاخت Ǒف ýالدولة وتدخ Ʃمام مجلƊ مرفوعة ǎخرƊ ǎدعو Ǒمرتبطة بطلبات مقدمة ف

  .رئيƩ المحكمة إحالة تلǁ الطلبات Ɗمام مجلƩ الدولة ليýƮƽ فيǌا

Ɣ- لمحكمتين إداري ǑقليمǗا ƭاƮضمن اخت ý1تينإذا كانت الطلبات المرتبطة تدخ    ƭتخت
المحكمة اǗدارية محليا بالýƮƽ فǑ الطلبات التǑ تعود إلǏ اختƮاǌƮا اǗقليمǑ وفǑ الطلبات المرتبطة 

ǎخرƊ محكمة إدارية Ǐا إلǌفي ǑقليمǗا ƭاƮختǙيعود ا Ǒا التǌب.  

    Ǒف ýا مرتبطة وتدخǌلكن Üالوقت بطلبات مستقلة Ʃƽن Ǒوعندما تخطر محكمتان إداريتان ف
ƭاƮختǙا  ƴالدولة م Ʃمجل Ʃرئي Ǐالطلبات إل ǁرئيسا المحكمتين تل ƴيرف Üماǌمن ýلك ǑقليمǗا

 ýƮƽالدولة ال Ʃمجل Ʃرئي  Ǒويتول ÜحالةǗمر اƋما بǌدارية بعضǗالمحكمة ا Ʃويخطر رئي Üالملف
يترتƔ علǏ و 2بƋمر فǑ اǙرتباط إن وجدÜ ويحدد المحكمة Ɗو المحاكم المختƮة للýƮƽ فǑ الطلبات

Ɗوامر اǗحالة وقف النƲر فǑ الدعوǎ إلƹ Ǐاية الýƮƽ فǑ مسƋلة اǙرتباطÜ وƹ Ǒǋير قابلة  Ʈدور
  .3ألǐ وجǊ من ƊوجǊ الطعن

  تسوية مسائü اǗختصاƛ :ƫالƛا

      Üالدولة Ʃمجل ƭاƮا من اختǌنƊ اǌدارية بطلبات تبين لǗالمحاكم ا ǎخطرت إحدƊ إذا ما
ƔقرƊ Ǒحالة الملف فƎالمحكمة ب Ʃيقوم رئي  Ǒف  ýƮƽال Ǐيتول ǐالدولة الذ Ʃمام مجلƊ ýجاǓا

 Üاǌمن Ƈجز Ǒو فƊ الطلبات ýك Ǒف ýƮƽة للƮدارية المختǗالمحكمة ا ƇقتضاǙويحدد عند ا ƭاƮختǙا
 ǊنƎة فƮدارية المختǗالمحكمة ا Ǐالقضية إل ýويحي ƭاƮختǙمسالة ا Ǒالدولة ف Ʃمجل ýƮƽوعندما ي

  .4م اختƮاǌƮا بعد ذلǙǁ يجوز لǌذǉ األخيرة التƮريƠ بعد
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ƚالƛال ƚالمبح  
  تنظيــم مجـــلس الدولة

  

      Ƈام يقوم القضاƲخذ بنƋت Ǒالت ýالدو Ǒف ǐدارǗا  Ǒف ǑساسƊو ǐرǋبدور جو Ƈازدواجية القضا
حماية حقوق األفراد عن طريق إلزام السلطة اǗدارية باحترام مبدƊ  المشروعية  فǑ كý ما تقوم بǊ من 

Ǚ يتحقق  ǋذا الدور األساسǑ إǙ إذا كان القضاƇ اǗدارǐ يحمý فǑ طياتǊ مقومات Ü و1تƮرفات
 ýǚستقǙذا اǋ زمة لتجسيدǚالضمانات ال Ǌوألعضائ Ǌل ýƽن تكƋب ǉوحياد Ǌلǚ2استق  Ƈكد القضاƊ وقد

اǋة اǗدارǐ الƽرنسǑ علƊ Ǐن الضمانة األساسية لحماية الحقوق والحريات Ǚ تتحقق إǙ باستقýǚ ونز
Ƈة القضاƽƮ  مǌل ƭشخاƊ ǐدارǗا Ƈالقضا Ǒن يتولƊو Ƈ3القضاdes  personnes  Ayant  la qualité  

pour Siéger  Ƈيم  القضاƲمية ما لم يتم تنǋƊ دارةǗا ýعماƊ Ǐيكون للرقابة القضائية عل Ǚ ǊنƊو Ü
مبدƊ  سيادة القانون الذǐ يعد  يمكƃنǊ من ƊداƇ المǌمة األساسية المنوط بǊ فǑ حماية 4اǗدارǐ تنƲيما دقيقا

 ǐطار الذǗا Ǒالمواطنين بالحقوق والحريات ف ƴتمت ýƽرة ويكƮالديمقراطية المعا Ǒالحكم ف ƩساƊ
  . يرسمǊ الدستور والقانون

   Ǒف ǉواستمرار Ǌلǚضمان استق Ǐالدولة عل Ʃلمجل Ǌعند إنشائ ǐالمشرع الجزائر ýوقد عم
تنƲيم الǌياكý والǌيئات المختلƽة لمجلƩ الدولة   ريات من خýǚحماية النƲام القانونǑ للحقوق والح

 Ǌألعضائ Ǒطار القانونǗيئات ورسم اǌال ǉذǌوتحديد التشكيلة البشرية ل Üاǋوتبيان قواعد سير.  

  :فǑ المطالƔ الƛǚƛة التاليةمجلƩ الدولة تنƲيم و سيتم التعرƯ ل  
ýاألو Ɣالمطل: ýام سير العمƲالدولة ون Ʃيئات مجلǋ اǌب   
Ǒانƛال Ɣالدولة : المطل Ʃالبشرية لمجل ýياكǌال  
ƚالƛال Ɣالدولة : المطل Ʃلقضاة مجل Ǒام القانونƲالن  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Jean- marie  BRETON, légalité et état de droit : statut et  perception du  juge de l'administration,  revue  
électronique Afrilex, n°3, 2003, P 71 .http://www.afrilex.u.bordeaux 4.f1 / 
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3  C.E, Ass .16 décembre 1955, Dame Bourokba, Rec. Lebon, P.590. 
4  Jean- marie LEBRETON, op.cit, p.85.  



 

ýاألو Ɣالمطل  
  ǉيئاƖ مجلس الدولة ونظام سير العمü بǊا

  
يتشكý مجلƩ الدولة الجزائرǐ من ǋيئات متعددة تتƽق وتعدد اختƮاƮاتǊ القضائية 

- 98قد نƲم المشرع قواعد سير ǋذǉ الǌياكý بموجƔ القانون العضوǐ رقم واǙستشارية واǗداريةÜ و
01 Ʃللمجل Ǒام الداخلƲيمية والنƲالمراسيم التن Ɣا بموجǌيمƲالسابق الذكر كما تم تن .  

  :وسيعرƯ لǌياكý مجلƩ الدولة وقواعد سير عملǌا فǑ الƽرعين التاليين

ýرع األوƽالدولة :ال Ʃيئات مجلǋ يمƲتن  

قواعد سير الǌيئات القضائية لمجلƩ الدولة :نǑالƽرع الƛا  

 

ýرع األوƽال  
  تنظيم ǉيئاƖ مجلس الدولة

 Ǒلة فƛة األساسية والمتمƽيƲالو Ʃتمار Ǒالقضائية الت ýياكǌة الǌالدولة من ج Ʃيضم مجل
الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية إلǏ جانƔ الǌيئات اǙستشارية التǑ تمارƩ مǌمة Ʈياƹة القوانينÜ كما 

م من جǌة ƛانية ǋيئات وǋياكý تمارƩ وƲائف تنƲيمية لضمان حسن سير عمý المجلƩ وضمان يض
  .استقǚلÜǊ تتمǋ ýƛذǉ الǌيئات فǑ مكتƔ مجلƩ الدولة وكتابة ضبط المجلƩ واألمانة العامة

   Ǒيمية فيما يلƲستشارية و التنǙا Üة القضائيةƛǚƛيئات الǌال ǉذǋ Ǐإل Ưوسيعر :  

  

ǙوƊ :ال ƖيئاǊقضائية لمجلس الدولة ال  
السابق الذكرÜ الǌيئة  01-98من القانون العضوǐ رقم  2يعتبر مجلƩ الدولة طبقا للمادة   

المقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗداريةÜ فǌو جǌة قضائية إدارية بالدرجة األولÜǏ ينƲم عند ممارسة 
ǉذǋ ن تقسمƊ رف ويمكنƹ ýشك Ǒف Ǒالقضائ ƴات ذات الطابƮاƮختǙا  ƭقسام طبقا لنƊ Ǐرف إلƺال

  .من ذات القانون فǌو يýƮƽ فǑ القضايا اǗدارية فǑ شكƹ ýرف وƊقسام 14المادة 

من القانون Ɗعǉǚ مسƋلة تحديد عدد الƺرف واألقسام ومجاǙت  19وقد Ɗحاý المشرع بموجƔ المادة  
Ǒام الداخلƲالن Ǐا إلǌ1عمل.   
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مǊ الداخلǑ من خمƹ Ʃرف تختƊ ƭساسا من نƲا 44ويتكون مجلƩ الدولة طبقا للمادة 
Ǒǋا وǌنواعƋدارية بǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽبال :  

- Ǎقات العمومية : الغرفة األولƽƮلة بالƮالقضايا ذات ال Ǒف ƭوƮالخ Ǐبالبت عل ƭتخت
  . وبالمحاǙت وبالسكن

بنزع تختƭ بالبت علǏ الخƮوƭ فǑ القضايا ذات الƮلة بالوƲيƽة العمومية و: الƙانية ةالغرف -
 . الملكية من Ɗجý المنƽعة العمومية وبالمنازعات الضريبية

تختƭ بالبت علǏ الخƮوƭ فǑ القضايا ذات الƮلة بالمسƌولية اǗدارية وبالتعمير : الغرفة الƙالƙة -
 .وباǙعتراف بالحق وباǗيجارات

  .تختƭ بالبت علǏ الخƮوƭ فǑ القضايا ذات الƮلة بالعقار: الغرفة الرابعة -

تختƭ بالبت علǏ الخƮوƭ فǑ القضايا ذات الƮلة بƎيقاف التنƽيذ وباǙستعجاý : رفة الخامسةالغ -
 . وبالمنازعات المتعلقة باألحزاƔ السياسية

 ǉدرƮمقرر ي Ɣبموج ǁروف ذلƲرف إذا ما اقتضت الƺال ƭاƮاخت Ǒر فƲويمكن إعادة الن
ýاألق Ǐرفة من قسمين علƹ Ǐوتتكون عل ÜƩالمجل Ʃرئي.  

 ǎكما  وقد جر Ʃرف المجلƹ مختلف Ǐالطعون لتجاوز السلطة عل ƴتوزي Ǐعل Ǒالميدان ýالعم
ƺرف بموجƊ Ɣمر Ʈادر عن التنƽيذ القرارات علǏ رƌساƇ  قفجرǎ التطبيق علǏ توزيƴ طلبات و

  .1رئيƩ مجلƩ الدولة لتƽادǐ تراكم القضايا

  

  الǊيئاƖ اǗستشارية لمجلس الدولة : ƛانيا
لة باǗضافة إلǏ اختƮاƮاتǊ القضائية األƮلية اختƮاƮات ذات منƠ المشرع لمجلƩ الدو  

ǐاستشار ƴالما2طاب ƭتن ƚحي Ü رقم  4دة ǐن 01-98 من القانون العضوƊ Ǐعل ǉالسابق ذكر:"  ǐيبد
مجلƩ الدولة رƊيǊ فǑ مشاريƴ القوانين حسƔ الشروط التǑ يحددǋا ǋذا القانون والكيƽيات المحددة 

Ǒالداخل ǊامƲضمن ن."  

ǌو يمارƩ اختƮاƮاتǊ فǌياكý اǙستشارية لمجلƩ الدولة تختلف عن ǋياكلǊ القضائية وال 
  .  3الجمعية العامة واللجنة الدائمة متمƛلتين فǑ بواسطة تشكيليتين 35اǙستشارية طبقا للمادة 

   

                                                 
 . 41، ص  206، 8العدد نويوي عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها دراسة تطبيقية، مجلة مجلس الدولة،   1
 1996من التعديل الدستوري لسنة  3فقرة 119المادة  2
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 L’assemblée généraleالجمعية العامة    -أ

رئيƩ مجلƩ  1لƩ الدولة فǑ األحواý العادية يترƊسǌاتعتبر الجمعية العامة الǌيئة اǙستشارية لمج      
  . الدولة وتتكون من نائƔ الرئيƩ ومحافƲ الدولة ورƌساƇ الƺرف وخمسة من مستشارǐ الدولة

يشارǁ الوزراƇ الجلسات المخƮƮة لمشروعات القوانين المتعلقة بقطاعاتǌم سواƇ بƋنƽسǌم Ɗو عن 
تنƽيذǐ بناƇ علǏ اقتراƟ من الوزير المعنǑ ويشترط فǑ  عنǌم يتم تعيينǌم بموجƔ مرسوم نطريق ممƛلي

  .ممƛلǑ الوزراƊ Ƈن يكونوا من بين موǑƽƲ الوزارة الحائزين علǏ رتبة مدير إدارة مركزية

 39ومشاركة الوزراƊ Ƈو ممƛليǌم جلسات الجمعية العامة يمنحǌم Ʈوتا استشاريا طبقا للمادة  
 .من القانون العضوǐ المتعلق بمجلƩ الدولة

 

ƒ-  اللجنة الدائمةLa commission Permanente   

تعتبر اللجنة الدائمة الǌيئة اǙستشارية الƛانية لمجلƩ الدولة تبدǐ رƊيا استشاريا فǑ مشروعات     
Ǒاستعجال ƴتكون ذات طاب Ǒوالت Ʃالمجل Ǐا الحكومة علǌتعرض Ǒ2القوانين الت .  

يحضر محافƲ  .ة من مستشارǐ الدولة علǏ األقýمن رئيƹ Ʃرفة وƊربع 3تتشكý اللجنة الدائمة   
Ǌجلسات اللجنة الدائمة ويقدم مذكرات Ǌحد مساعديƊ وƊ جلسات  الدولة Ǒف Ǌلƛو ممƊ الوزير ǁكما يشار
ǐستشارǙا ǊيƊبر Ǒويدل Ǌالتابعة لقطاع ýاللجنة بالنسبة للمسائ .  

  

  الǊيئاƖ التنظيمية لمجلس الدولة: ƛالƛا

مية لمجلƩ الدولة الǌيئات والǌياكý التǙ Ǒ تمارƩ الوƲائف القضائية Ɗو يقƮد بالǌيئات التنƲي  
اǙستشارية والتǑ يعتبر تشكيلǌا Ɗو وجودǋا Ɗساسيا للسير المنتƲم لمجلƩ الدولةÜ وتتمǋ ýƛذǉ الǌيئات 

Ʃمانة المجلƊو Ʃكتابة ضبط المجل Üالدولة Ʃمجل Ɣمكت Ǒف. 

  أ مكتƒ مجلس الدولة

  4تشكيü مكتƒ المجلس - 1

    Ɣنائ ÜƔالمكت Ʃلرئي Ɣالدولة نائ Ʋمحاف Üالدولة رئيسا Ʃمجل Ʃالدولة من رئي Ʃمجل Ɣمكت ýيتشك
  .رئيƩ مجلƩ الدولةÜ رƌساƇ الƺرفÜ عميد رƌساƇ األقسام وعميد المستشارين

                                                 
 . 01- 98من القانون العضوي رقم  37المادة   1
للجنة الدائمة بدراسة مشاريع من هذا القانون، تكلف ا 36خالفا ألحكام المادة :"تنص على أن 01-98من القانون العضوي رقم  38المادة  2

 ".القوانين في الحاالت االستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها
 . من نفس القانون العضوي 2فقرة  38المادة  3
 . 01-98من القانون العضوي  24المادة   4



 

2 - ƒالمكت Ɩ1اختصاصا  

 01- 98حدد المشرع جوǋر اختƮاƮات مكتƔ مجلƩ الدولة ضمن Ɗحكام القانون العضوǐ رقم  
 Ɣر مكتǌيس Üǎات األخرƮاƮختǙحية تحديد اǚƮ Ʃللمجل Ǒالقانون الداخل Ǐإل ýحاƊ السابق الذكر و
 ýوحسن سير العم ǊعضائƊ ýǚضمان استق Ǐوعل Ǌيبتǋ Ǐوعل Ʃحسن سير المجل Ǐالدولة عل Ʃمجل

ƭوƮبخ ǐƊالر Ƈوإبدا ÜǊادقة عليƮالدولة والم Ʃلمجل Ǒام الداخلƲإعداد الن ýǚمن خ ǁوذل Ǌب  ƴتوزي
المǌام علǏ قضاة مجلƩ الدولة واتخاذ اǗجراƇات التنƲيمية قƮد السير الحسن للمجلƩ وإعداد وضبط 

Ưرƺذا الǌو لǋو Üالدولة Ʃلنشاط مجل ǐالسنو Ɲالبرنام  : 

يýƮƽ فǑ المسائý المتعلقة بتنƲيم Ɗشƺاý مجلƩ الدولة و يقرر إنشاƊ Ƈو حذف الƺرف واألقسام  -
 .ويضبط جدوý الجلسات

يحدد الحد األدنǏ لعدد القضايا التǑ يجƔ علǏ كý قاضǑ الýƮƽ فيǌا شǌريا ويقيم حƮيلة النشاط  -
 .السنوǐ للقضاة كما وكيƽا ويضبط قائمة القضاة المعنيين لجلسات الشƺور

م اǗحƮاƇات المتعلقة ويراقƔ ويقيŇ يحدد قائمة تشكيلة اللجان ويسǌر علǏ السير المنƲم للƺرف -
 . لمطروحة علǏ مجلƩ الدولة ويراجƴ سجǚت منشورات المجلƩبالقضايا ا

يسǌر علǏ توحيد المƮطلحات القانونية المستعملة من قبý الƺرف ويضبط برنامƝ تكوين القضاة  -
 . قƮد تخǌƮƮم

-  ýالمسائ ýك ƭحƽالدولة المحضرة من طرف األمين العام وي Ʃمقترحات ميزانية مجل Ǐادق علƮي
 .الذǐ يرǎ الرئيƩ ضرورة عرضǌا عليǊالمتعلقة بالمجلƩ و

وƲيƽتǊ فإن وƲيƽة مكتƔ مجلƩ الدولة ليست قضائية Ɗو استشارية فǌو Ǚ يýƮƽ فǑ المنازعات 
من طبيعة تنƲيمية فǌو الذǐ يسǌر علǏ السير المنتƲم للمƌسسة القضائيةÜ ويعتبر دورǉ مماýƛ لدور 

 1963دولة الƽرنسǑ الذƊ ǐنشƐ بموجƔ مرسوم Ü كما ƊنǊ مماýƛ لمكتƔ مجلƩ ال2مكتƔ المحكمة العليا
Üاألقسام الستة Ƈساƌور Ʃالمجل Ʃرئي Ɣيتكون من نائ ǐيم  والذƲالمتعلقة بتن ýالمسائ ýبك ƭو يختǋو

Ǌب ýوسير العم Ʃ3المجل.  

  

  

  

                                                 
 . الدولةمن قانون الداخلي لمجلس  28والمادة  01- 98من القانون العضوي رقم  25المادة   1
 . من القانون المتضمن صالحيات المحكمة العليا 28، 27المادتين   2

3 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit, p.197.  
 . 37مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص . د



 

3 -  ǈالمجلس وقرارات ƒمكت Ɩاجتماعا  

   Ǐالسنة تنعقد األول Ǒدورتين عاديتين ف Ǒالدولة ف Ʃمجل Ɣمكت ƴالسنة يجتم Ɵبعد افتتا
 Ʃمن رئي Ɣنائية بطلƛدورات است Ǒف ƴوقد يجتم Üبداية العطلة القضائية ýانية قبƛالقضائية وتنعقد ال

  .1مجلƩ الدولة Ɗو من محافƲ الدولة Ɗو من Ɗحد رƌساƇ األقسام

   ýاألعما ýوجدو ƣالتاري ýالدولة حو Ʋبعد استشارة محاف Ɣالدولة اجتماع المكت Ʃمجل Ʃيحدد رئي 
ǉانعقاد ýقب ýاألق Ǐيام علƊ مانيةƛ جتماعǙبا Ƈبحضور 2ويشعر األعضا Ǚإ Ɣت المكتǙمداو ƠƮت Ǚو Ü

 ýوإذا كان الموضوع متعلقا بتعدي Üوات الحاضرينƮلبية البسيطة ألƹباأل Ǌتتخذ قرارات ÜǊعضائƊ Ǒƛلƛ
  .3النƲام الداخلǑ للمجلƩ فǚ تتخذ قراراتǊ إǙ بƹƋلبية ƛلƮƊ Ǒƛوات الحاضرين

ƒ-                                                     كتابة ضبط مجلس الدولة       
علƊ Ǐن لمجلƩ الدولة كتابة الضبطÜ ولم يحدد ǋذا  01- 98من القانون العضوǐ رقم  16تنƭ المادة 

علǏ كتابة  القانون القواعد التǑ تسرǐ علǏ كتابة الضبطÜ مما يقتضǑ الرجوع إلǏ القواعد التǑ تطبق
  .4ضبط المحكمة العليا

      Ǒللقانون األساس ƴيعين من بين القضاة يخض Ưمسندة لقا Ʃضبط المجل Ɣإن رئاسة كتا
يتم تعيينǊ بموجƔ قرار من وزير العدý باقتراƟ من رئيƩ  للقضاƇ وǙ يخضƴ لسلǁ كتاƔ الضبط

تابة ضبط مجلƩ الدولة طبقا مجلƩ الدولةÜ يساعدǉ فƊ ǑداƇ مǌامǊ كتاƔ ضبط مساعدينÜ وتتشكý ك
  .من القانون الداخلǑ لمجلƩ الدولة من كتابة ضبط مركزية وكتابات ضبط الƺرف واألقسام 71للمادة 

  كتابة الضبط المركزية -1

  :تشكيü كتابة الضبط المركزية -

من القانون الداخلǑ لمجلƩ الدولة مƮلحة تسجيý  72تضم كتابة الضبط المركزية طبقا للمادة  
لطعونƮ Üندوق كتابة الضبطÜ مƮلحة األرشيفÜ مكتƔ المساعدة القضائية ومكتƔ اǗحƮاƇاتÜ ا

  .يسيرǋا كاتƔ الضبط الرئيسǑ الذǐ يمارƩ سلطة رئاسية علǏ موƽƲيǌا

  

  : 5صǘحياƖ رئيس كتابة الضبط المركزية -

الضبط وكذا بين فǑ التنسيق بين مختلف مƮالƠ كتابة  رئيƩ كتابة الضبط المركزيةتتمǚƮ ýƛحيات 
كتابات ضبط الƺرف واألقسامÜ ويختƭ بمراقبة الƮندوق والمحاسبة ومراقبة مƮلحة تسجيý الطعون 

                                                 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 29المادة   1

 .الداخلي لمجلس الدولة من القانون 31،  30 تانالماد2 
 .  من القانون الداخلي لمجلس الدولة 33و  32 انالمادت 3
 .76محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د  4
 . من القانوني الداخلي لمجلس الدولة 73المادة   5



 

Ɣدارة الضرائǗ الرسوم القضائية ƴطراف و ودفǖا لǌوتسليم نسخة من Ƈتقارير الخبرا Ʋƽمة حǌم Ǐيتول
يشارǁ انعقاد الجمعية العامة و كما يتولǏ مǌمة حƲƽ تقارير المعاينة الميدانية المƋمور بǌا قضائيا

.                          لمجلƩ الدولة كما يتولǏ تحضير ومسǁ وتحرير محاضر اجتماعات مكتƔ مجلƩ الدولة

  

- ƹضبط الغر Ɩواألقسام  1كتابا:  

لƩ الدولة كتابة ضبط يسيرǋا كاتƔ ضبط مكلف يوجد علǏ مستوǎ كƹ ýرفة Ɗو قسم لدǎ مج 
  .بتسيير نشاطات الƺرفة Ɗو القسم وحضور الجلسات

يتولǏ كاتƔ الضبط استǚم الملƽات الخاƮة بالƺرفة حسƔ التخƭƮ ويقوم بتبليƸ المذكرات      
إلǏ األطرافÜ يحضر كاتƔ الضبط جداوý الجلسات ويبلǌƺا لمحافƲ الدولة ويرسý تكاليف الحضور 

لمحامين بحضور الجلسات ويعد ملخƭ الجلسة الذǐ يرسý مƴ جدوý الجلسة لرئيƩ مجلƩ الدولة ل
  .من طرف رئيƩ كتابة الضبط

بعد Ʈدور القرارات يتكýƽ كاتƔ ضبط الƺرفة بتخزينǌا وحǌƲƽا فǑ جǌاز اǗعǚم اǓلƊ Ǒو      
رارات بعد توقيعǌا من فǑ كý وعاƇ مǚئمÜ ويسǌر علǏ طباعتǌا وتƮحيحǌاÜ ويوقƴ علƮƊ Ǐوý الق

طرف المستشار المقرر ورئيƩ الجلسةÜ وتناط بǊ عملية تبليƸ القرارات لǖطراف وإرساý نسƣ منǌا 
Ʋƽلحة األرشيف للحƮم Ǐا إلǌفي ýوƮƽات المƽالمل ýائق ويرسƛقسم الو Ǐة الدولة وإلƲمحاف Ǐإل.  

  

  األمـانة العـامة - جـ 

اǗشراف  من خýǚسǌر علǏ حسن سير المجلƩ يختƭ رئيƩ مجلƩ الدولة بحكم منƮبǊ بال  
ممارستǌا بنƽسǊ إلǏ  يǊعلǏ سائر المسائý اǗدارية لÜǊ ونƲرا لتشعƔ وتعدد ǋذǉ المسائý يƮعƔ عل

 17جانƔ ممارسة اختƮاƮاتǊ األخرǎ القضائية واǙستشاريةÜ لذلǁ جعý لǊ المشرع بموجƔ المادة 
ýالمسائ ǉذǋ Ǒف ǉمن يساعد ǐا األمين  من القانون العضوǋيسير Ʃاألمانة العامة للمجل ƋنشƋدارية فǗا

 تتمýƛ  و العام ويتبعǊ مجموعة من األقسام التقنية والمƮالƠ اǗدارية تحت رئاسة رئيƩ مجلƩ الدولة
 Ǒاألقسام ف ǉذǋ اǌا ومتابعتǌيضمن األمين العام تنشيط ýياكǋ Ǒǋائق وƛوقسم الو ýدارة والوسائǗقسم ا
   .2والتنسيق بينǌا

  

  

                                                 
 .من القانون الداخلي لمجلس الدولة 76- 75المادتين   1
 . جلس الدولةمن القانون الداخلي لم 123المادة   2



 

  األميǅ العام -1

 ǋ Ǒذǉ الوƲيƽة بموجƔ مرسوم رئاسǋǑو Ɗحد ƊعضاƇ مجلƩ الدولة يعين ف األمين العام
  .القاضǑ وǙ تشترط فيƽƮ Ǌة 1باقتراƟ من وزير العدý بعد استشارة رئيƩ مجلƩ الدولة

 وǋو يعمý تحت سلطة رئيƩ 2وƲيƽة األمين العام لدǎ مجلƩ الدولة Ǒǋ وƲيƽة عليا فǑ الدولة
 Ǌين الذين لƽƲالمو Ǐكما يشرف عل Ʃللمجل ǐدارǗاز اǌالج Ǐشراف علǗبا ƭالدولة ويخت Ʃمجل

  .    عليǌم سلطة رئيƩ مƮلحة Ɗما السلطة السلمية فǑǌ من اختƮاƭ رئيƩ مجلƩ الدولة

 Ǒمن مسئول ǊعضائƊ Ưويƽت Ǌويمكن Ʃللمجل ǐدارǗوا Ǒاألمين العام التسيير المال Ǐيتول
ويتخذ لذلǁ  3ية لمجلƩ الدولة وفقا للشروط المحددة قانونا وبعد موافقة رئيƩ المجلƩالمƮالƠ اǗدار

 Ǐر علǌسسة ويسƌزة المǌجƊو ýياكǌالتقنية والخدمات الضرورية ل ýزمة لتوفير الوسائǚالتدابير ال ýك
  .4حسن استخدامǌاÜ كما يعد اǓمر بالƮرف تحت سلطة رئيƩ مجلƩ الدولة

 Ǐاألمين العام ويتول ƭاƮختǙإطار ا Ǒمشروعات القوانين  ف ýك Ǐتلق Ʃللمجل ǐستشارǙا
 Ǒف ǁذل ýالدولة ويسج Ʃمانة مجلƊ Ǐالالمرسلة من طرف األمانة العامة للحكومة إل Ǒالزمن ýسج

   .5الخاƭ باألخطار

  الǊياكü التقنية واǕدارية -2

جلƩ الدولة مجموعة من يمارƩ األعماý اǗدارية لدǎ الǌيئات التقنية واǗدارية لدǎ م      
يتم تعيين رƌساƇ األقسام  ÛالموƽƲين تحت إشراف األمين العام والسلطة السلمية لرئيƩ مجلƩ الدولة

 ǉذǋ وتعتبر ýمن وزير العد Ɵاقترا Ǐعل Ƈبنا ǐيذƽمرسوم تن Ɣدارية بموجǗا ƠالƮالتقنية والم
قسم يتمýƛ األوý فƠ  Ǒ اǗدارية قسمينتضم الǌياكý التقنية والمƮال 6ÜالوƲائف وƲائف عليا فǑ الدولة

ýدارة والوسائǗائق اƛقسم الو Ǒف Ǒانƛو ال:  

رئيƩ قسم بمساعدة Ɗربعة رƌساƇ مƮالƠ ويمكن Ɗن يساعد كǉ  ýيسير قسم اǕدارة والوسائü أما  *
Ü يختƭ قسم اǗدارة والوسائý بتسيير الموارد البشرية 7رئيƩ مƮلحة Ɗربعة رƌساƇ مكاتƊ Ɣو Ɗكƛر

  :Ǒǋ 8جلƩ باǗضافة إلǏ التسيير المالǑ والوسائý ويضم Ɗربعة مƮالƠللم

                                                 
 . 01-98من القانون العضوي  18المادة   1
ر ، عدد .ج(المحدد تصنيف وظيفة األمين العام لمجلس الدولة،  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322- 98من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   2

 ).4، ص 77
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 122المادة   3
 . الداخلي لقانونمن نفس ا 123المادة   4
 . 73محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د  5
ج ر ( تعيين رؤساء المصالح واألقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، تمحدد كيفيا 1998أوت  29المؤرخ في  363-98المرسوم التنفيذي رقم   6

 ).  7، ص64عدد 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 124المادة   7
 . من ذات القانون الداخلي 125ة الماد  8



 

- ǅوالتكوي ǅيƻتحضر المخطط  :1مصلحة الموظ ÜينƽƲللمو Ǒنǌيف والمسار المƲبالتو ƭتخت
 Ǒيم الداخلƲالتن Ǐتشرف عل ÜاǌمانتƊين وƽƲم اجتماعات لجان الموƲلتسيير الموارد البشرية وتن ǐالسنو

عد اǙنضباط وتقوم كذلǁ بدراسة كý المسائý الخاƮة بتطبيق التشريƴ المتعلق بالسǌر علǏ تطبيق قوا
  .بالموƽƲين

بتنƲيم المسابقات الداخلية لتوƲيف الموƽƲين  ǋذǉ المƮلحة تقوم فǑ مجاý التكوينو   
والمسابقات المǌنية الداخلية وتساǋم فǑ تحضير وإنجاز برامƝ تحسين المستوǎ وتعد مخطط التكوين 

تشارǁ فǑ تحضير مخطط تكوين القضاة وتتابƴ نشاطات كما  مستوǎ الموƽƲين وتتابƴ تنƽيذǉوتحسين 
  .الخدمات اǙجتماعية

المرتبطة بميزانية التسيير  prévisionsتقوم بƎعداد التوقعات  :2مصلحة الميزانية والمحاسبة -
نƽيذǋاÜ كما تتكýƽ بدفƴ والتجǌيز التǑ يحددǋا المكتƔ وتقوم بتحضير ميزانية التسيير والتجǌيز وت

الرواتƔ وملحقاتǌا ومسǁ محاسبة العمليات المالية عن طريق إعداد كشف الحسابات الشǌرية للنƽقات 
  . المالية حسƔ كý باƔ ومادة وتقدم تقارير فƮلية وسنوية إلǏ رئيƩ مجلƩ الدولة

  .لمجلƩ الدولة تختƭ بتسيير وƮيانة األمواý المنقولة والعقارية: مصلحة الوسائü العامة -

تختƊ ƭساسا بالعمý علǏ تعميم استعماý اǗعǚم اǓلǑ بالمƌسسة : 3مصلحة اǕعǘم اǑلي -
  .والمساعدة فǑ وضƴ شبكة اǗعǚم اǓلǑ وكذا التƮميم وتطبيق ƈليات البرمجة الموجǌة لمجلƩ الدولة

  

Ơ ويمكن إن يساعد كý رئيƩ قسم بمساعدة Ɗربعة رƌساƇ مƮالكذلǉ  ǁ يسير  4قسم الوƙائق أما* 
  .رئيƩ مƮلحة Ɗربعة رƌساƇ مكتƊ Ɣو Ɗكƛر

يشرف قسم الوƛائق علǏ متابعة تطور التشريƴ وǋو مكلف بƎعداد فǌرƩ لǊ ويتولǏ فǌرسة قرارات    
وتتمýƛ مǌمتÜ  ǊمجلƩ الدولة ونشرǋا فǑ مجلة المجلƩ ويسǌر علǏ نشر ǋذǉ المجلة وتوزيعǌا

  .التقرير السنوǐ لمجلƩ الدولة األساسية فǑ المشاركة فǑ إعداد

  Ǒǋ ƠالƮربعة مƊ ائق منƛويتكون قسم الو:  

- Ʋاد القضائي والتشريǊجتǗعن طريق دراسة : 5مصلحة ا Ǒاد القضائǌجتǙساسا بمتابعة اƊ تقوم
قرارات مجلƩ الدولة وكذا القرارات الƮادرة عن ǋيئات التحكيم ومحكمة التنازع وتعد فǌرسا بطاقيا 

Ʃ كيƽية تنƲيم وسير األنƲمة القضائية لمجالƩ الدولة فǑ مختلف الدوý وتتولǏ تنƲيم بذلÜǁ تدر

                                                 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 127المادة   1
 . من نفس القانون الداخلي 128المادة   2
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 130المادة   3
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 132المادة   4
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 ƚكما تقوم باألبحا Üالدولة Ʃمجل ǑƽƲائدة موƽتمرات واأليام الدراسية لƌوبرمجة الملتقيات والم
Ʃإطار نشاطات المجل Ǒف ýتدخ Ǒاقيات التƽتǙا ƴوالدراسات القانونية وتحضر مشاري.  

تكلف بƎعداد مختلف مواضيƴ المجلة بجمƴ الدراسات والبحوƚ : 1مجلس الدولة مصلحة مجلة -
القانونية الموجǌة للنشر والقيام بكý عمý من شƋنǊ توحيد اǙجتǌاد القضائǑ للجǌات القضائية اǗدارية 

  .وتقوم بتوزيƴ المجلة علǏ الجǌات القضائية اǗدارية المعنية

جمƴ وتنƲيم واستƊ ýǚƺرشيف مجلƩ الدولة وتسييرǉ تكلف ب: 2مصلحة األرشيƹ والتوƙيق -
Ǌة عليƲوالمحاف.  

تتمýƛ مǌمتǌا فǑ تسǌيý العمý القضائǑ لǌيئات مجلƩ الدولة وذلǁ من خýǚ : 3مصلحة الترجمة -
 Ǌو المرسلة إليƊ الدولة Ʃادرة عن مجلƮالرسمية ال ƭوƮائق والنƛت والوǚترجمة القرارات والمراس

الدوý األجنبيةÜ كما تترجم المراجƴ القانونية المنشورة باللƺة األجنبية وتترجم من طرف الǌيئات Ɗو 
  . اǙجتǌاد القضائǑ األجنبǑ إلǏ اللƺة العربية وتسǌر علǏ توحيد المƮطلحات المستعملة

      Ǒالدولة ف Ʃمجل ýياكǋيئات وǋ يمƲيختلف عن تن Ǚ الدولة Ʃمجل ýياكǋ يمƲوعموما إن تن
التǑ تƋخذ بنƲام مجلƩ الدولة الذǐ تسند لǊ وƲيƽة مزدوجة قضائية واستشاريةÜ مƴ الدوý المقارنة 

 Ǒالدولة ف Ʃام مجلƲة نƛوحدا   Ǒام القضائƲيات النƮوƮخ Ǐإل ƴترج Ǒفات التǚختǙا Ưبع
  .الجزائر

مجلƩ الدولة جǌة قضائية مستقلة عن جǌة القضاƇ العادǐ لǊ من الǌيئات والǌياكý ما  يعد   
Ǌل Ơيسم  Ǐإدارية وتقنية تساعد عل ƠالƮقسام ومƊ ستشارية والقضائية كما يضمǙا Ǌامǌبممارسة م

لǌذǉ المƮالƠ التقنية دور ƊساسǑ لقيام مجلƩ  و ǙÜ تشاركǊ فيǌا جǌات قضائية Ɗخرǎ لǊالسير المنتƲم 
ǐالعاد Ƈة القضاǌة ومستقلة عن جƮƮة قضائية متخǌكج ǊتƽيƲالدولة بو .  

والمƮالƠ ما يساعد علǏ تطوير مجلƩ الدولة من خýǚ تقسيم العمý واعتماد  وإن لǌذǉ األقسام
  .اǗعǚم اǓلǑ ومتابعة تطور التشريƴ وفǌرستǊ والسǌر علǏ نشر مجلة مجلƩ الدولة

لمƮلحة اǙجتǌاد القضائǑ علǏ سبيý المƛاý دور فعاý فǑ تطوير مجلƩ الدولة من خýǚ ف  
Ü فǌذǉ الدراسة تساعد علǏ اǙستƽادة من قارنةدولة فǑ الدوý المدراسة األنƲمة القضائية لمجلƩ ال

 ƚالحدي ǐالدولة الجزائر Ʃام مجلƲمام نقاط الضعف بالنسبة لنƊ ة والوقوفƽالمختل ýالدو Ɣتجار
Ưبع Ǒر فƲا وإعادة النǌاألوضاع وتقويم ƠحيƮت ýة فيحاوƋضرورة  النش ǎير Ǒالت ýالمسائ

بƎزالة الƺموƯ الموجود بالنسبة لبعƯ األحكام Ɗو إضافة Ɗحكام  ومراجعة نƲامǊ الداخلǑ تƮحيحǌا

                                                 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 135المادة   1
 . من نفس القانون الداخلي  136المادة   2
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جديدة وذلǁ من Ɗجý تحقيق الدور المناط بǊ والمتمýƛ فǑ الرقابة علƊ Ǐعماý اǗدارة وحماية حقوق 
  .وحريات األفراد

Ǒانƛرع الƽال  
  1قواعد سير الǊيئاƖ القضائية لمجلس الدولة 

  
من  44دولة فǑ الƺرف الخمسة المحددة بموجƔ المادة تتمýƛ الǌيئات القضائية لمجلƩ ال     

ýاألق Ǐرفة من قسمين علƹ ýوتتكون ك Ǒالداخل Ǌقانون.  

Ü قواعد سير الǌيئات 2ويميز بالنسبة لقواعد سير الǌيئات القضائية بمجلƩ الدولة بين حالتين 
  .3شكيلتǌا ƹير العاديةالقضائية فǑ تشكيلتǌا العادية والقواعد الخاƮة بسير الǌيئات القضائية فǑ ت

  

ǙوƊ : ا العاديةǊالقضائية في تشكيلت ƖيئاǊقواعد سير ال  
جلساتǊ فǑ شكƹ ýرف  01- 98من القانون العضوǐ رقم  33يعقد مجلƩ الدولة طبقا للمادة     

من نƩƽ  11إلƊ9  Ǐو Ɗقسام للýƮƽ فǑ القضايا التǑ تدخý ضمن اختƮاƮاتǊ والتǑ حددتǌا المواد 
Ü وǙ 4وÜǐو يمارƩ كý قسم نشاطǊ إما منƽردا Ɗو يجتمƴ القسمين فǑ شكƹ ýرفة مجتمعةالقانون العض

من  34يمكن ألية ƹرفة Ɗو قسم الýƮƽ فǑ قضية إǙ بحضور ƛǚƛة ƊعضاƇ علǏ األقý طبقا للمادة 
ǉǚعƊ المذكور ǐالقانون العضو.  

رو الدولة فǑ مǌمة تتكون كƹ ýرفة بمجلƩ الدولة من رئيƩ الƺرفةÜ رƌساƇ األقسامÜ مستشا
  .عادية وكاتƔ الضبط باǗضافة إلǏ محافƲ الدولة

يمكن لرئيƩ مجلƩ الدولة عند الضرورة Ɗن يترƊ ƩƊيƹ Ǌرفة ولم يحدد المشرع المقƮود و 
ǋو النƲام الداخلǑ لمجلƩ الدولة  طبقا ألحكام "بالضرورة"المقƮود Ü وبالضرورة فǋ Ǒذǉ الحالة

يجƔ علƊ" : ǏنǊ 52المادة تنƭ  استحالة تعيينǊ لرئاسة الƺرفة إذƺرف وستحالة التحاق Ɗحد رƌساƇ الا
Ʃالرئي Ɣو نائƊ الدولة Ʃمجل Ʃم رئيǚإع Ǌب ƴرفة إذا تعلق المانƺال Ʃرئي".  

والǌدف من وجوƔ إعǚم رئيƩ مجلƩ الدولة Ɗو نائبǊ يتمýƛ فǑ ضرورة اتخاذ اǗجراƇات  
ضين وضمانا للسير المنتƲم للمرفقÜ لذلǁ إذا استحاý تعيين الǚزمة Ǚنعقاد الجلسة حماية لحقوق المتقا

Ǌسƽالدولة الجلسة بن Ʃمجل Ʃرئي ƩƊرف يترƺال Ƈساƌحد رƊ.  

                                                 
 . قواعد سير الهيئات االستشارية لمجلس الدولة فسيتم التعرض لها في الباب الثاني من هذه الدراسةأما عن   1
 .01-98العضوي رقم من القانون  32إلى  30المواد   2
 . 152خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص . د  3
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 44المادة   4



 

يحدد يوم وساعة انعقاد جلسات مجلƩ الدولة عن طريق جدوý التوزيƴ الخاƭ بكƹ ýرفة ويحدد    
Ǘا Ƹمر ويبلƊ الجلسة عن طريق ƣرفة تاريƺال Ʃيام رئيƊ مانيةƛ اخطارǋانعقاد ýقب ýاألق Ǐ1عل .  

  

  قواعد سير الǊيئاƖ القضائية في تشكيلتǊا Ʒير العادية :ƛانيا
نƭ المشرع علǏ إمكانية عقد مجلƩ الدولة جلساتǊ فǑ شكƹ ýرف مجتمعة بموجƔ المادة       

  .السابق الذكر 01- 98من القانون العضوǐ رقم  30

جلƩ الدولة وǋذا الوضƴ يختلف عما تتشكý الƺرف المجتمعة من مجموع الƺرف الخمƩ لم 
Ü حيƚ يمكن Ɗن تجتمƹ ƴرف المحكمة العليا فƹ Ǒرفتين Ɗو Ɗكƛر ǋ2و معموý بƊ Ǌمام المحكمة العليا

للبت فǑ القضايا التǑ تطرƟ إشكاǙت قانونية والتǑ من شƋنǌا Ɗن تƌدǐ إلǏ تناقƯ فǑ اǙجتǌاد 
Ǒالقضائ.  

إǙ فǑ حالة ما إذا تبين للƺرف المشكلة من ƹرفتين فǚ تنعقد ƹرف المحكمة العليا مجتمعة    
Ǒاد القضائǌجتǙا Ǒيير فƺت Ǐإل ǐدƌن يƊ يمكن Ǒالقانون ýشكاǗن اƊ3 نƎالدولة ف Ʃما بالنسبة لمجلƊ Ü

من  31التشكيلة ƹير العادية تتضمن حالة واحدة وǑǋ حالة انعقاد الƺرف مجتمعة وتنƭ المادة 
د مجلƩ الدولة فǑ حالة الضرورة جلساتǊ مشكǚ من كý الƺرف يعق:"القانون العضوƊ ǐعƊ ǉǚن 

Ǒاد قضائǌتراجعا عن اجت ýƛا يمǌنƋا القرار المتخذ بشǌيكون في Ǒت التǙالحا Ǒسيما ف Ǚ مجتمعة."  

  :ولقد انتقد األستاذ خلوفƮ Ǒياƹة ǋذǉ المادة و Ɗبدǎ بشƋنǌا مǚحƲتين

 يمكن تحديد معنǋ Ǐذǉ ة Ɗعƹ ǉǚير واضƠ و ƊنǙ Ǌالوارد فǑ الماد" الضرورة"فاعتبر Ɗن مǌƽوم  -
   .Ʋروف تحققǌا وحاǙت التƮريƠ بǌاالضرورة و

-  ƠطلƮيير مƺضرورة ت Ǐشار إلƊ كما"ƴيحقق " تراج Ǚ وǋو Ƈالورا Ǐإل ƴالتراج Ǌد بƮيق ǐالذ
 ƠطلƮبم Ǌاستبدال Ɣرفة مجتمعة مما يستوجƺدف من انعقاد الǌيير"الƺو تƊ 4"مراجعة. 

حقيقة إن اجتماع الƺرف المجتمعة يكون من Ɗجý تƺيير اجتǌاد قضائǑ حوý مسƋلة وفǑ ال
ǉارƛƊ Ɣمرحلة سابقة و رت Ǒف ǉعن موقف تم اتخاذ ƴتراج ýجƊ من Ʃو قضائية سابقة وليƊ قانونية.  

يجتمƴ مجلƩ "منǊ تنƭ علƊ Ǐن  63بالرجوع إلǏ القانون الداخلǑ لمجلƩ الدولة فƎن المادة      
الحاجة فǑ تشكيلة الƺرف المجتمعة وǙ وسيما فǑ الحالة التǑ يكون فيǌا القرار الواجƔ  عند الدولة

Ǒاد القضائǌجتǙيير اƺبت ǚيƽك ǉاتخاذ".  

                                                 
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 55و  50المادتين   1
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يتبين Ɗن مجلƩ الدولة ينعقد فƹ Ǒرفة مجتمعة عند الحاجة Ɗعǉǚ  63بتحليý نƭ المادة و 
خاذǉ كƽيǚ بتƺيير اǙجتǌاد القضائǑ بƽƮة بƽƮة عامة Ɗو فǑ الحالة التǑ يكون فيǌا القرار الواجƔ ات

 ÜةƮمن فخا Ưرƺيكون ال ƚمجتمعة واضحة بحي Ʃرف المجلƹ نعقادǙ انيةƛذا كانت الحالة الƎ
لذلǁ يقترƟ إعادة  اǙنعقاد تƺيير فǑ اǙجتǌاد القضائÜǑ فƎن الحالة األولƹ Ǐامضة وƹير واضحة

مجلƩ الدولة للبت فǑ القضايا التǑ تطرƟ  يجتمƴ:"تƮبƠ علǏ الشكý التالǑلƮياƹة ǋذǉ المادة 
ŇسيǙو Ǒاد القضائǌجتǙا Ǒف Ưتناق Ǐإل ǐدƌن تƊ اǌنƋمن ش Ǒت قانونية والتǙحالة ما إذا إشكا Ǒما ف

Ǒاد القضائǌجتǙيير اƺبت ǚيƽك ǉاتخاذ Ɣكان القرار الواج."  

Ʃ مجلƩ الدولة بناƇ علǏ يتخذ قرار إحالة القضية إلǏ الƺرفة المجتمعة بموجƊ Ɣمر يƮدرǉ رئي     
وتحاý القضية إلǏ الƺرفة المجتمعة بقوة القانون إذا كان  1اقتراƟ محافƲ الدولة Ɗو Ɗحد رƌساƇ الƺرف
  .طلƔ اǗحالة مقدم من طرف محافƲ الدولة

    Ʃالرئي Ɣا نائǌسƊيتر ƴحالة وجود مان Ǒالدولة وف Ʃمجل Ʃرفة المجتمعة رئيƺجلسات ال ƩƊيتر
باǗضافة إلǏ رئيƩ المجلƩ و نائبǊ من محافƲ الدولةÜ رƌساƇ الƺرفÜ عميد رƌساƇ وتتشكý الƺرفة 

 . 2األقسامÜ عميد المستشارون والمستشار المقرر

يقوم رئيƩ مجلƩ الدولة بƎعداد جدوý القضايا التǑ تعرƯ علǏ مجلƩ الدولة عند انعقادǉ كƺرفة    
 Ǚو ýتتداو Ǚو Ǌالدولة طلبات Ʋمجتمعة ويقدم محاف Ƈف األعضاƮبحضور ن Ǚرفة المجتمعة إƺتبت ال

Ʃوت الرئيƮ Ơوات يرجƮاأل ýحالة تعاد Ǒلبية البسيطة وفƹا باألǌوتتخذ قرارات ýاألق Ǐ3عل.  

القسم القضائǑ لمجلƩ الدولة الƽرنسǑ الذǐ يجتمƴ  الجزائرǐ ومن ǋذا الجانƔ يشبǊ مجلƩ الدولة   
Ɗتقرير مبد Ɣتتطل Ǒجديدقان لدراسة القضايا الت Ǒ4ون.  

كما يشبǊ دائرة توحيد المبادƏ لدǎ مجلƩ الدولة المƮرǐ والتǑ تعد إحدǎ فروع المحكمة  
 Ɗعن مبد ýو العدوƊ جديد Ɗو تقرير مبدƊ دوائر المحكمة Ǒبتوحيد األحكام ف ƭتخت Ǒدارية العليا التǗا

  . 5قانونǑ سابق

  

  

  

  

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 64المادة  1
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 66- 65 انالمادت  2
 .من نفس النظام الداخلي 69إلى 67المواد  3
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Ǒانƛال Ɣالمطل  
  الǊياكـü البشرية لمجلس الدولة

   Ʈيق Ʃم قانون مجلǌة فنية والذين يحكمƽيƲون الذين يمارسون وƽƲالدولة المو Ʃمجل ƇعضاƋد ب
الدولة نƽسǊ ويخضعون من حيƚ التعيين والترقية والتƋديƔ للقانون األساسǑ للقضاǐƊ Ƈ القضاةÜ دون 

  . الموƽƲين اǗداريين الذين يخضعون للقانون األساسǑ العام للوƲيƽة العمومية

Ü قضاة الحكم واǙستشارة من جǌة 1ضاƇ مجلƩ الدولة حسƔ الوƲائف إلǏ قسمينيتم توزيƊ ƴع
 Üالدولة ǐاألقسام ومستشار Ƈساƌر Üرفƺال Ƈساƌر ÜƩالمجل Ʃرئي Ɣنائ Üالدولة Ʃمجل Ʃم رئيǋو

  .ومن جǌة ƛانية قضاة النيابة وǋم محافƲ الدولة ومحافǑƲ الدولة المساعدين

      Ǌالدولة عند قيام Ʃمجل ýومستشار مقرر ومستشار ويتشك Ʃالقضائية من رئي Ǌامǌبم
باǗضافة إلǏ محافƲ الدولة سواƇ كان ذلƊ ǁمام الƺرف Ɗو األقسامÜ وقد تتƺير وتتوسǋ ƴذǉ التشكيلة 
عندما يمارƩ وƲيƽتǊ اǙستشارية فيستعين بذوǐ الخبرة لǘدƇǙ بƉرائǌم اǙستشارية فǑ جلسات الجمعية 

  .  2العامة Ɗو اللجنة الدائمة

  :فǑ الƽرعين التاليينوسيتم التعرƯ إلǏ التركيبة البشرية لمجلƩ الدولة   

ýرع األوƽالدولة :ال Ʃمجل ǎقضاة الحكم لد  

Ǒانƛرع الƽو الدولة :الƲيئة محافǋ  

  
ýرع األوƽال  

  قضاة الحكم لدǌ مجلس الدولة
  

إلÜ  Ǐ يوزعون1873-98عضوا وفقا للمرسوم الرئاسǑ رقم  44يتكون مجلƩ الدولة من 
من القانون العضوǐ  20قضاة حكم واستشارة ونيابة عامة ويتمýƛ قضاƇ الحكم واǙستشارة طبقا للمادة 

من رئيƩ مجلƩ الدولةÜ نائƔ رئيƩ مجلƩ الدولةÜ رƌساƇ الƺرفÜ رƌساƇ األقسام  01-98رقم 
 .ومستشارǐ الدولة

 Ǒئات فيما يلƽال ǉذǋ فئة من ýلك Ưوسيعر:  

  

                                                 
 . 01- 98من القانون العضوي رقم  20المادة  1
معاشو عمار، تشكيل واختصاصات مجلس الدولة، االختصاصات القضائية األصلية لمجلس الدولة، اختصاصات مجلس الدولة وطرق الطعن   2

 . 35، ص 5غير العادية، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد 
 ).20ص  44ج ر عدد (والمتضمن تعيين أعضاء مجلة الدولة،  1998ماي  30المؤرخ في  187 -98ئاسي رقم المرسوم الر 3



 

ǙوƊ :لةرئيس مجلس الدو  
   ǐالذ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃف مجلǚخ Ǐعل Ǌب ƭخا Ʃرئي ǊتƋمنذ نش ǐالدولة الجزائر Ʃلمجل

يرƊسǊ من الناحية القانونية رئيƩ مجلƩ الوزراÜƇ ويحتý رئيƩ مجلƩ الدولة ƊعلǏ درجات السلم 
Ʃبالمجل ýسير العم Ǐشراف العام علǗا ƔاحƮ وǋو ǑƽيƲالو .  

  تعييǅ رئيس مجلس الدولة  -أ

من الدستورÜ وإن طريقة اختيار  78ن رئيƩ مجلƩ الدولة بموجƔ مرسوم رئاسǑ طبقا للمادة يعي   
 ǊنƊ Ǚإ ǐرƮالدولة الم Ʃمجل Ʃما طريقة احتيار رئي Ňحد Ǐإل Ǌالجزائر تشب Ǒالدولة ف Ʃمجل Ʃرئي

ǐالدولة الجزائر Ʃمجل Ʃختيار رئيǙ ير محددةƹ ذا األخير مجموعة من الشروطǌإذ  يشترط بالنسبة ل
يتم تعيين رئيƩ مجلƩ الدولة فǑ مƮر بموجƔ مرسوم رئاسǑ من بين نواƔ رئيƩ المجلƩ بعد Ɗخذ 
رǐƊ جمعية عمومية خاƮة تشكý من رئيƩ الدولة ونوابǊ ووكǚئǊ والمستشارين الذين شƺلوا وƲيƽة 

    .  1مستشار مدة سنتين

ر ومƮر يختلف عن وإن الوضƴ المطبق Ǚختيار رئيƩ مجلƩ الدولة فǑ كý من الجزائ  
الوضƴ المقرر فǑ فرنسا حيƚ يعتبر رئيƩ الوزراƇ رئيسا لمجلƩ الدولة الƽرنسǑ من الناحية 
النƲريةÜ وفǑ حالة ƹيابǊ يحý محلǊ وزير العدý إƊ Ǚن ǋذǉ الرئاسة تعتبر رئاسة شرفية Ɗما الرئاسة 

  .   2سǑالƽعلية فيتوǋǙا نائƔ رئيƩ مجلƩ الدولة الذǐ يعين بموجƔ مرسوم رئا

 Ǒالدولة ف Ʃمجل Ʃتعيين رئي Ǒورية فǌالجم Ʃرئي ƭاƮختǙ Ǒالقانون Ʃويوجد األسا
من الدستورÜ إƊ ǙنǊ بالرجوع إلǋ Ǐذǉ المادة قد يƛور تساǙƌ حوý مدǎ اشتراط  78الجزائر فǑ المادة 

رع حيƚ يتبين من Ɗحكام المادة ƊعƊ ǉǚن المش.ƽƮة القاضǑ فǑ من يتولǏ رئاسة مجلƩ الدولة
 Ǒمرسوم رئاس Ɣا بموجǌورية بالتعيين فيǌالجم Ʃرئي ƭيخت Ǒام التǌائف والمƲحدد الو ǐالدستور
ومن بين ǋذǉ المǌام ما ورد فǑ الƽقرة الرابعة الخاƮة بتعيين رئيƩ مجلƩ الدولة والƽقرة السابعة 

اط ƽƮة القاضǑ فǑ المتعلقة بتعيين القضاةÜ والتمييز بين ǋاتين الƽقرتين يطرƟ السƌاý حوý مدǎ اشتر
رئيƩ مجلƩ الدولة Þ فƎذا كان لرئيƩ الجمǌورية سلطة تعيين رئيƩ مجلƩ الدولة وفقا للƽقرة الرابعة 

ƊعÜǉǚ وƊن لǊ سلطة تعيين القضاة وفقا للƽقرة السابعة من نƩƽ المادة فƎنǊ يستنتƝ من  78من المادة 
مǌورية سلطة واسعة فǑ اختيار رئيƩ تحليǋ ýاتين الƽقرتين Ɗن المƌسƩ الدستورǐ منƠ لرئيƩ الج

                                                 
  . 53محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د   1
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 Ʃن يختار لرئاسة مجلƊ Ǒسلطة واسعة ف Ǌمعين فل ǁو سلƊ من بين فئة Ǌبتعيين Ǌالدولة فلم يلزم Ʃمجل
Ǒساتذة التعليم العالƊ وƊ و السياسيينƊ داريينǗن يكون من بين اƋالقضاة ك ǁسل Ɯ1الدولة خار.  

وم الرئاسǑ المتعلق بالتعيين فǑ الوƲائف إن موقف المƌسƩ الدستورǐ مترجم بموجƔ المرس 
Ü  حيƚ ورد اختƮاƭ رئيƩ الجمǌورية لتعيين رئيƩ مجلƩ الدولة فǑ 2المدنية والعسكرية للدولة

المادة األولǏ منǊ بينما تم تحديد سلطتǊ فǑ اختيار الرئيƩ األوý للمحكمة العليا بموجƔ المادة الƛالƛة 
Ü مƴ العلم Ɗن مجلƩ "المƌسسات القضائية ومƌسسات الرقابة :"الƽقرة الرابعة والتǑ جاƇت بعنوان

Ü فكان من 3الدولة ǋيئة قضائية Ɗسند لǊ المƌسƩ الدستورǐ نƩƽ المǌام المسندة للمحكمة العليا
المƽروƊ Ưن يتم تحديد اختƮاƭ رئيƩ الجمǌورية فǑ تعيين رئيƩ مجلƩ الدولة الذǐ يمǋ ýƛيئة 

ƛالƛقرة الƽبعنوانقضائية مستقلة ضمن ال ǉǚعƊ سسات :" ةƌسسات الرقابة القضائيةالمƌوم " ýƛم Ǌلƛم
  .  الرئيƩ األوý للمحكمة العليا

   Ʃبالنسبة لرئي ýللمحكمة العليا كما فع ýاألو Ʃللرئي Ưلم يتعر ǐالدستور Ʃسƌن المƊ كما
فǑ وإن النƭ علǏ اختƮاƭ رئيƩ الجمǌورية  78مجلƩ الدولة بموجƔ الƽقرة الرابعة من المادة 

ýاألو Ʃالرئي Ɯم مما يخرǌتعيين ل ýوƊ عند Ǌد بƮيق ǉǚعƊ قرة السابعة من المادةƽتعيين القضاة وفقا لل 
وبǌذا فƎن المƌسƩ الدستورǐ منƠ لرئيƩ مجلƩ الدولة مركزا Ü للمحكمة العليا من مجاý تطبيقǌا

  .4دستوريا متميزا لم يمنحǊ للرئيƩ األوý للمحكمة العليا

  Ɣن السبƊ الدولة ويبدو Ʃمجل Ʃمركزا دستوريا متميزا لرئي ǐالدستور Ʃسƌالم Ơمن Ǒف
 Üاألخير ǐالدستور ýالتعدي Ɣت بموجƛسسة جديدة استحدƌالدولة م Ʃلكون مجل Ǐبالدرجة األول ƴيرج
 Ǌتلعب ǐر للدور الذƲسسة القضائية الجديدة بالنƌالم ǉذǋ ميةǋƊ ǎإبراز مد ǐالدستور Ʃسƌراد المƋف

انون ولم تكن نيتǊ نزع ƽƮة القاضǑ علǏ رئيƩ مجلƩ الدولةÜ بدليƊ ýنǊ اعتبر لتكريƩ دولة الق
 Ɣمن البا ƚالƛال ýƮƽضمن ال Ǌاألحكام المتعلقة ب ýت كƇمن السلطة القضائية وجا Ƈالدولة جز Ʃمجل

من الدستور نǚƮ Ʃƽحيات المحكمة  Ü152 ومنƠ لǊ بموجƔ المادة 5الƛانǑ بعنوان السلطة القضائية
  ".ǋيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية: "باعتبارǉالعليا 

وتǌƲر إرادة المƌسƩ الدستورǐ فǑ اعتبار رئيƩ مجلƩ الدولة قاضيا بالرجوع إلǏ القانون 
Ɗن مجلƩ :" منǊ 2العضوǐ المتعلق باختƮاƮات مجلƩ الدولة وتنƲيمǊ وعملǊ حيƚ جاƇ فǑ المادة 

  ". قضائية اǗدارية وǋو تابƴ للسلطة القضائيةالدولة ǋيئة مقومة ألعماý الجǌات ال
                                                 

  . 32، ص 2002ة، العدد األول، عبد الرزاق زوينة، قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة، مجلة مجلس الدول. د 1
 . 53محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د
، ص 76لتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج ر عدد باالمتعلق  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 - 99المرسوم الرئاسي رقم   2
3 . 
س الدولة توحيد االجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد ويسهران على احترام تضمن المحكمة العليا ومجل: " من الدستور 153تنص المادة   3

 ".  القانون
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من ذات القانون العضوǐ علǏ الƽƮة القضائية ألعضاƇ  20قد Ɗكد المشرع بموجƔ المادة و
 ǐحكام القانون العضوƊ نƊ كما ÜƇللقضا Ǒالقانون األساس Ǐم إلǌخضعƊو Ʃم الرئيǌالدولة بما في Ʃمجل

Ʃ الدولة بما فيǌم رئيسǊ ينتمون إلǏ سلǁ القضاة قاطعة الدǙلة علƊ Ǐن ƊعضاƇ مجل 111-04رقم 
Ƈللقضا Ǒالقانون األساس Ǐ2ويخضعون جميعا إل.  

فƎن اختيار رئيƩ الجمǌورية لرئيƩ مجلƩ الدولة يكون من بين سلǁ القضاة دون سواǋم 
 ÜǐرƮالمشرع الم ýالدولة كما فع Ʃمجل Ʃة رئيƽيƲو ýƺمن يش Ǒة فƮوالمشرع لم يحدد شروط خا

ǁ لرئيƩ الجمǌورية حرية واسعة فǑ اǙختيار لǌذا المنƔƮ النوعǑ من بين القضاة الذين إنما تر
  .تتوفر فيǌم شروط األقدمية المطلوبة

Ɣ-  رئيس مجلس الدولة Ɩحياǘص  

يعتبر رئيƩ مجلƩ الدولة الممýƛ القانونǑ والرسمǑ للمجلƩ فǌو يمƛلǊ فǑ عǚقاتǊ بمختلف   
ة العامة كما يمكنƊ Ǌن يترƩƊ اللجنة الدائمة المكلƽة بدراسة مشاريƴ الجǌات والǌيئاتÜ يترƩƊ الجمعي

Ü ويشرف علǏ مختلف 3القوانين فǑ الحاǙت اǙستƛنائية عندما ينوǉ رئيƩ الحكومة علǏ استعجالǌا
Ʃالمجل Ɣا بعد استشارة مكتǌسائƌر Ǐام علǌالم ƴتوزي Ǐرف واألقسام ويتولƺ4ال Ʃويمكن لرئي Ü

ولƊ Ǌن يقرر إحالة بعƯ القضايا عند اللزوم علǏ  5ضيا Ɗن يترƊ ƩƊية ƹرفةالمجلƩ باعتبارǉ قا
ويسǌر علǏ تطبيق النƲام الداخلǑ للمجلƩ ويشرف  6الƺرفة المجتمعة وǋو الذǐ يعد جدوý اǙجتماع

Ʃالمجل Ɣمكت ƩƊاألمانة العامة وير Ǐدارية وعلǗا ýاألعما Ǐعل .  

ا لما ǋو محدد فǑ القوانين واللوائƠ بالنسبة لǖمين يعتبر رئيƩ مجلƩ الدولة سلطة رئاسية وفق  
Ü كما يمارƩ السلطة السلمية علǏ مجموع 7العام للمجلƩ وǙ سيما عندما يمارƩ مǌامǊ كƉمر للƮرف

قرر تالموƽƲين اǗداريين ويملǁ سلطة التعيين بموجƔ مقرر فǑ كý مناƔƮ الشýƺ العمومية التǑ لم 
  .العضوǐ طريقة التعيين فيǌا فǑ القانون

يحتý رئيƩ مجلƩ الدولة ƊعلǏ درجات السلم الوƲيǑƽ ألعضاƇ المجلƩ من الموƽƲين   
الƽنيين تحقيقا Ǚستقýǚ مجلƩ الدولة عن السلطة التنƽيذيةÜ وبǌذǉ الƽƮة يقوم بتنقيط قضاة المجلƩ وفقا 

مýƛ المƌسسة المذكور Ɗعǉǚ  ويختƭ كذلǁ باعتبارǉ م 11- 04من القانون العضوǐ رقم  52للمادة 
ýوزير العد Ǐإل Ǌنسخة من Ƹورية ويبلǌالجم Ʃرئي Ǐإل ǐالتقرير العام السنو ƴن يتضمن 8برفƊ Ɣويج Ü

 Ʃمام مجلƊ اǌفي ýƮƽر والƲتم الن Ǒدارية التǗات القضائية اǌذا التقرير نوعية قرارات الجǋ يتضمن
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Ǒف Ưموƹ وƊ ƭمن نق ƚو البحوƊ األحكام ǊرتǌƲƊ ما Ơوإبراز وتوضي Üومة القانونية  الدولةƲالمن
Ʃيلة نشاطات المجلƮذا التقرير حǋ ن يتضمنƊ Ɣكما يج Üýكك . 

  

  نائƒ مجلس الدولة: ƛانيا
   Ʃبعد استشارة المجل Ǒمرسوم رئاس Ɣقاضيا بموج ǉالدولة باعتبار Ʃمجل Ʃرئي Ɣيعين نائ

Ƈللقضا Ǐالمجل1األعل Ʃرئي Ɣياƹ حالة Ǒالدولة ف Ʃرئاسة مجل Ʃالرئي Ɣنائ Ǐيتول Ü ƚو حدوƊ Ʃ
ƴرف  2مانƺال ýاƺشƊ ة فيما يتعلق بمتابعة وتنسيقƮخا Ǌامǌالقيام بم Ǒف Ʃالمجل Ʃويساعد رئي

  .3واألقسام ويمكنǊ رئاسة جلسات الƺرف

يعتبر نائƔ الرئيƩ عضوا عند انعقاد الƺرفة مجتمعة كما يدخý ضمن تشكيلة الجمعية العامة 
Ʃ4للمجل Ʃالمجل Ɣمكت Ǒو عضو فǋو.  

  

  ساء الغرƹ بمجلس الدولة رƛ :Ɗالƛا
     ƭويخت Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃبعد استشارة المجل Ǒمرسوم رئاس Ɣرف بموجƺال Ƈساƌيتم تعيين ر

بتنسيق العمý داخý الƺرف واألقسام  01- 98من القانون العضوǐ رقم  27رƌساƇ الƺرف وفقا للمادة 
من نƩƽ القانون ويرƊسون  3ة فقر 34ويقومون بƎعداد جداوý القضايا المحالة عليǌم وفقا للمادة 

الƺرف واألقسام ويسǌرون علǏ حسن سيرǋا ويقوم رƌساƇ الƺرف كذلǁ بتعيين المستشارين المقررين 
  .ويترƊسون الجلسات والمداوǙت ويشرفون علǏ حسن تنƲيمǌا

    Ǐعل ƴالدولة ويوق Ʃمجل Ʃرف لرئيƺات ما بين الƽالمل ýرفة بتقديم طلبات تحويƺال Ʃرئي ýƽيتك
ƮƊوý القرارات بعد ما يقوم المستشار المقرر بالتوقيƴ عليǌا ويعتبر الوسيط بين رئيƩ المجلƩ وقضاة 

  .5الƺرفة فǌو الذǐ يكلف بتبليƸ القضاة بمǚحƲات الرئيƩ كما يشارǁ فǑ تنقيطǌم

  Ʃتشكيلة المجل Ǒالدولة ويشاركون ف Ʃمجل Ɣمكت ƇعضاƊ رف من بينƺال Ƈساƌذا ويعد رǋ
ǉالجمعية العامة عند انعقاد ýاƺشƊ Ǒمون فǋرفة مجتمعة ويساƺك.  

  

  

                                                 
 . 11- 04من القانون العضوي رقم  50المادة   1
 . ، المرجع السابق01- 98من القانون العضوي رقم  23المادة   2
 . من نفس القانون العضوي 24المادة   3
 . من نفس القانون العضوي 24 انالمادت  4
 .من القانون الداخلي لمجلس الدولة صالحيات رؤساء الغرف 47حددت المادة   5



 

  رƊســاء األقســام: رابعا
إعداد جداوý القضايا  01 - 98من القانون العضوǐ رقم  28يتولǏ رƌساƇ األقسام طبقا للمادة   

المحالة عليǌم وتوزيƴ القضايا علǏ القضاة التابعين ألقسامǌم ورئاسة الجلسات وإعداد التقاريرÜ كما 
ǌادرة عن القسم ويمكن لعميد لƮالقرارات ال ýوƮƊ Ǐعل ƴت والتوقيǙمة تسيير المناقشات والمداوǌم م

  .من القانون الداخلǑ لمجلƩ الدولة Ɗن يرƩƊ الƺرفة عند اǙقتضاƇ 48رƌساƇ األقسام حسƔ المادة 

 ضاƇ من األع 01- 98من القانون العضوǐ رقم  24ويعد عميد رƌساƇ األقسام استنادا للمادة 
من ذات القانون العضوǐ علƊ Ǐن رƌساƇ األقسام يعدون  32مكتƔ المجلÜƩ وتنƭ المادة ل المشكلة

  . ضمن تشكيلة مجلƩ الدولة عند انعقاد الƺرفة المجتمعة

   

   Les conseillers المستشاروǅ: خامسا

  :سمينǋƊم فئة بمجلƩ الدولة وǋم موزعون علǏ ق  conseillers d’Etatارو الدولةيشكý مستش

Ɗ-   مستشارو الدولة في خدمة عاديةconseillers d'Etat en service ordinaire  

    Ǒمرسوم الرئاس Ɣالدولة من بين القضاة بموج Ʃ1يعين المستشارين الدائمون بمجل  Ǒون فƽنƮوي
 ƴة مƇاƽالك ƩساƊ Ǐم عن طريق الترقية علǋيتم اختيار Üالسلم Ɯالمجموعة السادسة من الرتبة خار

Ǐ2مراعاة شرط األقدمية من بين قضاة الرتبة األول  .  

    Ǒǋالترقية و ƔسلوƊ Ǐخدمة عادية عل Ǒختيار المستشارين فǙ ساساƊ اعتمد ǐإن المشرع الجزائر
نƩƽ الطريقة المتبعة فǑ مƮرÜ ولم يƋخذ بالنموذƜ الƽرنسǑ حيƚ يتم اختيار ƛلǑƛ المستشارين عن 

علƊ Ǐن يكون للحكومة حرية اختيار   les maîtres de requêteالنواÜƔ  طريق الترقية باألقدمية من بين
  . 3الƛلƚ المتبقǑ من بين كبار الموƽƲين فǑ الدولة

يعتبر المستشارون القضاة الحقيقيون لمجلƩ الدولة يشاركون فǑ التشكيǚت القضائيةÜ يتداولون    
منازعات والقضايا المطروحة ويتم اختيار ويقررون فيǌاÜ فالمستشارون ǋم الذين يتولون الýƮƽ فǑ ال

المستشار المقرر من ǋذǉ الƽئةÜ ويشارǁ المستشارون فǑ مǌمة عادية فǑ التشكيǚت اǙستشارية 

                                                 
، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 -99المرسوم الرئاسي رقم من  4 فقرة 3المادة  1

 ). 3، ص 75ج ر عدد (للدولة، 
يمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه حسب :" السابق الذكر تنص 11-04من القانون العضوي  47المادة  2

 ...".   الشروط المحددة عن طريق التنظيم لممارسة الوظائف اآلتية
3 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.191.  
Jean RIVERO, op.cit, p.189.   

 . 23، ص 1995دراسة مقارنة، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  محمد العابدي، قضاة اإللغاء. د



 

من القانون  2فقرة 29لمجلƩ الدولة ويمكنǌم ممارسة وƲيƽة محافƲ الدولة المساعد طبقا لنƭ المادة 
  .1لمستشارين فǌو عضوا فǑ مكتƔ مجلƩ الدولةالسابق الذكرƊ Üما عميد ا 01-98العضوǐ رقم 

  

Ɣ- ير عاديةƷ مستشارو الدولة في خدمة Conseillers d'Etat en Service 

extraordinaire      المادة Ɣالدولة المحددين بموج Ʃمجل Ƈضافة ألعضاǗ20با  Ǌمن قانون إنشائ
اƊ Ƈضاف المشرع لتشكيلة والذين يشكلون ǋيئة قضائية دائمة ويخضعون للقانون األساسǑ للقض

يتم اختيارǋم من بين الشخƮيات واǗطارات البارزة  2المجلƩ مستشارǐ دولة فǑ مǌمة ƹير عادية
Ǒة للنشاط الوطنƽت المختلǙالمجا Ǒات العالية فƇاƽالك ǐ3ذو Ǚالدولة و Ʃيرتبطون بعضوية مجل Ü

Ƈللقضا Ǒيخضعون للقانون األساس.  

ƹير عادية ƛƊنǏ عشر مستشارا علǏ األكƛرÜ يتم تعيينǌم  عدد مستشارǐ الدولة فǑ مǌمة  
بموجƔ مرسوم تنƽيذǐ لمدة ƛǚƛة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناƇ علǏ اقتراƟ وزير العدý وبعد 

  .Ɗخذ رǐƊ رئيƩ مجلƩ الدولة

   ǉذǋ Ǒالدولة ويشترط للتعيين ف Ǒة عليا فƽيƲير عادية وƹ مةǌم Ǒة مستشار دولة فƽيƲتعتبر و
  :الوƲيƽة Ɗن تتوافر فǑ المرشƠ لǌا Ɗحد الشروط التالية

  إما Ɗن يكون حائزا شǌادة دكتوراǉ فǑ القانون Ɗو فǑ العلوم اǙقتƮادية Ɗو المالية  -

ǊƮƮتخ Ǒف ýاألق Ǐعلية علƽسنوات من الخدمة ال ƴبت سبƛو التجارية ويƊ        .  

Ǐ األقý ليسانƊ Ʃو شǌادة معادلة لǌا ويƛبت وإما Ɗن يكون حائزا شǌادة جامعية تعادý عل -       
  .خبرة مǌنية مدتǌا خمسة عشر سنة منǌا سبƴ سنوات علǏ األقý فǑ الوƲائف العليا للدولة

وإما Ɗن يكون حائزا شǌادة جامعية تعادý علǏ األقý ليسانƊ Ʃو شǌادة معادلة لǌا ويƛبت خبرة  -      
ǋ Ǐعل ýوƮا ست عشرة سنة بعد الحǌنية مدتǌادةمǌالش ǉذ.  

      Ʃستشارية لمجلǙعضوية التشكيلة ا Ǐير عادية علƹ مةǌم Ǒالدولة ف ǐر دور مستشارƮيقت
  . الدولة من خýǚ مشاركتǌم فǑ إعداد وتقديم اǓراƇ اǙستشارية التǑ يقدمǌا مجلƩ الدولة للحكومة

      ǐير العاديين الذƹ ام المستشارينƲخذ بنƊ ǐن المشرع الجزائرƊ Ʋحǚالدولة وي Ʃمجل ǉتبنا
 ýقب ƇǙƌǋ فقد كان ÜǊتƋمنذ نش Ǒرنسƽداريين من  1940الǗين اƽƲمن بين كبار المو ǚƮƊ يختارون

                                                 
 . 01 - 98من القانون العضوي رقم  24المادة   1
أعاله، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته  20مادة تشكيلة مجلس الدولة المبينة في ال : " 01- 98من القانون العضوي  21تنص المادة  2

 ".االستشارية بمستشاري دولة في ذوي االختصاص في مهمة غير عادية
 01-98الفقرة األخيرة من القانون العضوي رقم  29يتم تحديد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية وفقا لنص المادة  3

، يحدد شروط وكيفيات تعيين 2003أبريل  9المؤرخ في  165-03صدر في هذا الخصوص المرسوم التنفيذي رقم  وقد. عن طريق التنظيم
 ). 16، ص 26ج ر عدد ( مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة،



 

 ƠالƮر المƲة نǌالدولة ليتولوا الدفاع عن وج Ʃالوزارات ويلحقون بمجل Ǒدرجة مدير ومدير عام ف
وجودǋم لمدة سنة وكانت Ʈلتǌم التǑ يتبعونǌا ƛƊناƇ مداوǙت األقسام اǗدارية للمجلÜƩ وقد كان 

Ʃالمجل Ǒم فǌا وبين عملǌقائمة فيجمعون بين ýƲلية تƮم األǌإدارت Ǒم فǌƽائƲ1بو.  

بقǑ العمý بنƲام مستشارǐ الدولة فǑ مǌمة ƹير عاديةÜ  1945جويلية  31وبعد Ʈدور Ɗمر  
 ǊوجƊ مختلف Ǒة فƇاƽا بالكǌود لǌالمش ƭم من بين األشخاǋيتم اختيار ƠبƮƊ ولكن ƠبƮالنشاط ولم ي

  .2من الضرورƊ ǐن يكونوا من الموƽƲين

  Ǐعشرة عضوا عل ǏنƛƊ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ǎير عادية لدƹ مةǌم Ǒعدد المستشارين ف
 ǎم لدǌمدة خدمت Ƈاǌبعد سنتين من انت Ǚير قابلة للتجديد إƹ سنوات ƴربƊ م لمدةǋر يتم اختيارƛاألك

  .3يلة اǙستشارية لمجلƩ الدولة دون التشكيلة القضائيةالمجلÜƩ تقتƮر مشاركة ƇǙƌǋ فǑ التشك

  Ǚإ ÜراحةƮ ير عاديةƹ مةǌم Ǒالدولة ف ǐام مستشارƲلم يعتمد ن ǊنƎف ǐرƮما المشرع المƊ
 Ɯختيار من خارǙبا ǐƊ Üير طريق الترقيةƺالدولة ب Ʃائف مجلƲو Ǒإمكانية التعيين ف Ǐعل ƭن ǊنƊ

شترط للتعيين بǌذǉ الطريقة Ɗن يكون الشخƭ من بين قضاة المجلƩ فǑ حدود نسبة معينةÜ وا
المستشارين السابقين لمجلƩ الدولة Ɗو من بين رƌساƇ المحاكم اǗدارية Ɗو المستشارين والمساعدين 
بƎدارة قضايا الحكومة Ɗو من بين رƌساƇ النيابة العامةÜ كما سمƠ بالتعيين من بين الحقوقيين الذين 

Ǒالقانون ف Ʃلون بتدريƺو المحاماة يشتƊ Ƈلين بالقضاƺو من بين المشتƊ 4الجامعات.   

المشرع المƮرǐ وإن كان لم يذكر مستشارǐ الدولة فǑ مǌمة ƹير عادية ضمن تشكيلة مجلƩ  و
 Ǒالقانون ýالمجا Ǒات فƇاƽالك ǉذǋ رƮات والخبرات وحƇاƽالك ǐستعانة بذوǙجاز اƊ ǊنƎف Üالدولة

Ɣفحس.  

  س الدولةممƙلو الوزارة لدǌ مجل: سادسا
   ƴالدولة ذات الطاب Ʃت مجلǚتشكي Ǒيا فƮم شخǋحالة عدم حضور Ǒف Ƈيمكن للوزرا

اǙستشارƊ ǐن يقترحوا من يمƛلǌم فǑ الجلسات المخƮƮة للýƮƽ فǑ القضايا التابعة لقطاعاتǌمÜ فيعين 
ركزية رئيƩ الحكومة باقتراƟ من الوزير المعنǑ علǏ مستوǎ كý وزارة موƽƲين برتبة مدير إدارة م

                                                 
، السنة المصري مجلة مجلس الدولة) رجملم يذكر اسم المت(، مترجم باللغة العربية، 1945منذ سنة  نسامارسيل فالين، مجلس الدولة في فر 1

 . 155، ص 1950األولى، 
  . 156مارسيل فالين، نفس المرجع ، ص   2

 Suzanne GREVISSE, op.cit, p.221.  
3André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit administratif, T1, 15 éme édit. op.cit, 
p.371.  
 Marie Christine ROUAULT, op.cit, p.49. 

  .92عبد الغني بسيوني عبد اهللا، القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د 4
  . 74حسين عثمان، محمد عثمان، المرجع السابق، ص . د  
 . 1032الرجع السابق، ص  ،إبراهيم المنجي. د  



 

علǏ األقý للحضور واǗدƇǙ برǐƊ استشارǐ فǑ جلسات الجمعية العامة واللجنة العامة فǑ القضايا 
  . 1التابعة لقطاعاتǌم فقط

 Ǒف ƇعضاƋير عادية ليسوا بƹ مةǌم Ǒالدولة ف ǐف مستشارǚخ Ǐعل Ƈلو الوزراƛوإن مم
تعيينǌم سواƇ لينوبوا عن المجلƩ وإنما ǋم مجرد مندوبين ƊمامǊ يستمدون سلطاتǌم من مرسوم 

وزارتǌم Ɗمام المجلƩ فǑ كافة ما يعنيǌا من قضايا Ɗو ليمƛلوǋا فǑ قضية معينةÜ ويحضر ممƛلو الوزير 
Ü وإن Ǚ ƇǙƌǋ يقومون بǐƋ عمý فǑ األقسام 2الجمعية العامة ويدلون برƊيǌم ويشاركون فǑ المناقشات

  .القضائية لمجلƩ الدولة

وإن ǋذǉ التسمية لم " مƽوƯ الحكومة"موƽƲين فǑ فرنسا تسمية يطلق علǋ Ǐذǉ الƽئة من ال
 Ʃلمجل Ǒالقسم القضائ Ǒالحكومة ف Ǒوضƽم وبين مǌبين Ʃا من لبǌعلي Ɣا التوفيق لما قد ترتǌƽيحال
الدولةÜ فممƛلǑ الوزراǙ Ƈ يشبǌونǌم فǑ شƇǑ ألن مƽوضو الدولة فǑ القسم القضائǋ Ǒم نواƊ Ɣو 

جلƩ الدولة ومǌمتǌم تتمýƛ فǑ تقديم المذكرات فǑ القضايا اǗدارية والتǑ مندوبون يرتبطون بعضوية م
فǌم موƽƲين يقوم بتعيينǌم كý وزير فǑ ) الحكومة(Ɗ Üما مƽوضو الوزارات 3يتحرون فيǌا الحيدة

وزارتǊ ليتولوا تمƛيý الوزارة فǑ مجلƩ الدولة عند انعقادǉ بǌيئة استشاريةÜ فيحضر ƇǙƌǋ مناقشة 
وزارة التǑ يتبعونǌاÜ وقد يكون تعيين ƇǙƌǋ لموضوع واحد بذاتÜǊ ولƇǙƌǌ الموƽƲين موضوعات ال

 ǎحضور مناقشات الجمعية العامة واللجنة الدائمة واألقسام واللجان األخر Ǒبحكم القانون الحق ف
   .4للدفاع عن وجǌة نƲر وزارتǌم

جلƩ اǙستشارية ويجوز كذلǁ للوزراƇ ولنائƔ رئيƩ المجلƊ Ʃن يدعو Ǚجتماعات الم
 Ǒلƛلمم Ʃالمعروضة ولي ýالمسائ Ơتوضي Ǐخبرة تساعد عل Ǌن لƊ المناقشات من يرون Ǒف ǁشتراǚول

Ʃت المجلǙمداو Ǒوت فƮ Ɵيضاǘم لǌلمن يستعان ب Ǚو Ƈ5الوزرا.  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 01-98من القانون العضوي رقم  39و  1-37 انالمادت  1
 . من القانون الداخلي لمجلس الدولة 95 و 90 انالمادت  2
  . 152مارسيل فالين، المرجع السابق، ص   3

Jean RIVERO, op.cit, p 189.  
4 Danièle LOCHAK, op.cit, p.64.  

 . 130-129عاطف خليل، المرجع السابق، ص . د
 .  107، ص 2005محمد جابر محمد عبد العالي، المرجع السابق، . د  5



 

Ǒانƛرع الƽال  
  ǉيئة محافظو الدولة

  

Ü يخضعون للقانون 1المساعدينتتشكǋ ýيئة محافƲة الدولة من محافƲ الدولة وحافǑƲ الدولة   
السابق الذكرÜ يتم تعيين محافƲ  01-98من القانون العضوǐ رقم  20األساسǑ للقضاة طبقا للمادة 

 Ʃاألداة بعد استشارة المجل Ʃƽالدولة المساعدين بن ǑƲكما يعين محاف Ǒمرسوم رئاس Ɣالدولة بموج
Ƈللقضا Ǐيئة دور النيابة العامة2األعلǌال ǉذǌويناط ب Ü  Ǌامǌتعلق األمر بم Ƈالدولة سوا Ʃمام مجلƊ

  .اǙستشارية Ɗو القضائية

يرجýƮƊ ƴ نƲام محافƲ الدولة لدǎ مجلƩ الدولة إلǏ النƲام الƽرنسÜǑ بý يعد من خƮوƮيات    
 Ǒف Üمن الناحية التاريخية Üýضƽال Ǌل ƴة ويرجƺمية بالǋƊ الدولة Ưوƽفلم Ǒرنسƽالدولة ال Ʃام مجلƲن

نون اǗدارǐ بمǌƽومǊ الضيق ويعتبر مجلƩ الدولة الƽرنسǑ مدين لمحافƲيǊ بما اكتسƔ نشƋة وتطور القا
  .3من سمعة عالمية وما ابتكرǉ من مبادƏ قانونية

 Ǐتحقيق الرقابة عل Ǒف Ǌيلعب ǐالذ ýعاƽوالدور ال Üالدولة Ʋام محافƲمية مركز نǋرا ألƲون
ت النƲام القضائǑ المزدوƜ كبلجيكاÜ إيطالياƊ Üعماý اǗدارةÜ فقد اعتمدتǊ العديد من الدوý التǑ تبن

 Ʋام محافƲن ǉبدور ǐفقد اعتمد المشرع الجزائر Ǌمنوال Ǐوسيرا عل Ǒرنسƽام الƲوتقليدا للن ÜرƮوم
الدولةÜ إƊ ǙنƊ Ǌبرزǉ فƮ Ǒورة جديدة تختلف فǑ مواضيƴ كƛيرة عن نƲم محافǑƲ الدولة فǑ األنƲمة 

  . 4المقارنة

حافǑƲ الدولة فǑ النƲام القضائǑ اǗدارǐ الجزائرǐ باعتبارǋ ǉيئة ولتǌƽم طبيعة ǋيئة م    
مستحدƛة لǌا خƮوƮياتǌا Ǚبد من التعريف بǌا وتحديد مركزǋا القانون والتعرǙ ƯختƮاƮاتǌا فيما 

Ǒيل:  

ǙوƊ : بمحافظ الدولة ومركزه القانوني ƹالتعري  
   ǉذǋ ةƋنش Ǐإل Ưالتعر Ɣالدولة يستوج Ʋام محافƲمية نǋƊ إن Ǒف Ǒا التاريخǋيئة وتطورǌال

ǐالدولة الجزائر Ʃمجل Ƈقضا Ǒالدولة ومركزة القانون ف Ʋام محافƲم التعريف بنƛ فرنسا.  

                                                 
، المتضمن تعيين أعضاء مجلس 1998مايو  30المؤرخ في  187-98الدولة المساعدين تسعة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم   عدد محافظو 1

 ).20، ص 44ج ر عدد (الدولة ، 
ي ، يتعلق بالتعيين ف1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99من المرسوم الرئاسي رقم  3من القانون األساسي للقضاء، والمادة  50المادة   2

 ). 3، ص 76ج ر عدد (الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، 
، ص 1962أحمد كمال الدين عبد اللطيف موسى، نظام مفوضي الدولة في مصر، مجلة مجلس الدولة المصري، السنة الحادية عشر، . د  3

199 . 
، ص 2003، 4ره، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد بوصوف موسى، نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية، مكانته ودو  4
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  نشƉة وتطور نظام محافظ الحكومة في فرنسا  -أ 

   ǉذǋ Ǌم تسميتƹالحكومة ر Ʋإن محافcommissaire du gouvernement    الحكومة وإنما ýƛيم Ǚ
ادة حكم القانون و تحقيق المƮلحة العامة وإقامة التوازن بينǌا وبين المƮلحة يدافƴ ويحرƭ علǏ سي

من Ɗجý الحƽاƲ علǏ النƲام القانونǑ للحقوق والحرياتÜ ولقد مر نƲام محافƲ الحكومة فǑ  1الخاƮة
Ǒǋ ساسيةƊ ýمراح ƚǚƛفرنسا ب :  

   المرحلة ما قبü الƙورة الƻرنسية -1

والذǐ يعتبر  Conseil du Roiة مجلƩ يسمǏ بمجلƩ الملǁ كان للملǁ قبý الƛورة الƽرنسي  
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلمجل Ǒالتاريخ ýƮ2األÜ  ǐالشكاو Ǒر فƲا النǌات من بينƮاƮعدة اخت Ǐيتول

 Ǒمحام Ǐلمات المرفوعة إلƲالقضايا والت ýيحي ǁوكان المل Üǁالمل Ǐإل ƴترف Ǒدارية التǗلمات اƲوالت
 ƩالمجلAvocat au conseil  يعتبر مقررا الذ ǐRapporteur  تقريرا ƴا ووضǌدراست Ǐليتول
ولما كƛرت ƊعباƇ مجلƩ الملǁ وازدادت دقة المنازعات التǑ تعرƯ عليƮƊ ǊبƠ يحيý . بشƋنǌا

 Ʃالمجل ǑƲمحاف Ǐالقضايا إلCommissaires du conseil  الذين يتولون دراسة المنازعات دراسة
ملÜǁ وبذلǁ عرفت فرنسا ألوý مرة فǑ تاريخǌا نƲام دقيقة ويعرضون رƊيǌم فيǌا Ɗمام مجلƩ ال

ǐدارǗا Ƈالدولة والقضا Ʃة مجلƋنش ýما قب Ǐإل ǊلƮƊ ƴيرج ǐين والذƲ3المحاف .  

  مرحلة الوزير القاضي  -2

بعد الƛورة الƽرنسية Ɗلƺيت مجالƩ الملǁ وتطبيقا للتƽسير الخاƭ لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات   
ƴ القضاة من النƲر فǑ قرارات وƊعاý السلطة اǗدارية وترتƔ عن منƴ الذǐ اعتمدǉ الƛوار ƈنذاǁ من

 Ǒق ýƮƽال Ǐتتول Ǒالت Ǒǋ اǌسƽدارة نǗبحت اƮƊ نƊ داريةǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽالمحاكم من ال
Ǒو الوزير القاضƊ دارة القاضيةǗفكرة ا ǁرت بذلǌƲا وبين األفراد فǌور بينƛت Ǒومات التƮ4الخ .  

   ýƮالقن ƋنشƊ ولما Ǒر فƲحية النǚƮ Ǌد لǌيئة استشارية عǌالدولة ك Ʃنابليون بونابرت مجل
Ü فيحاý التƲلم إلƊ Ǐحد ƊعضاƇ مجلƩ الدولة الذǐ يكتƔ 5التƲلمات التǑ يرفعǌا األفراد ضد اǗدارة

تقريرا عنǊ يرفعǊ لرئيƩ المجلƩ الذǐ يعرضǊ علǏ المجلÜƩ فيبدǐ المجلƩ رƊيǊ فǑ الموضوع 
الذǐ يƮدرǉ فǑ حالة قبولǊ فƮ Ǒورة قرارÜ وكانت لǌذǉ القرارات حجية توازǐ  ويقدمǊ لǘمبراطور

Ü لذلǁ قام 6حجية األحكام حيƹ ƚالبا ما كان اǗمبراطور يوقعǌا دون معارضة وتƮدر مسببة

                                                 
  .131محمود حافظ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د  1
 .  148سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، المرجع السابق، ص . د

2 Charles DEBBASCH, op.cit, p.186.  
3 Tony SAUVEL, Les origines des commissaires du gouvernement auprès du conseil d'Etat, Revue du droit 
public, 1949, p.5.  

 . 97محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د 4
5 G. DURAND, la coopération entre le gouvernement et le conseil d'Etat sous le consulat et le   premier empire, 
paris, livre jubilaire, 1913, p.77.  
6 Tony SAUVEl, op.cit, pp 15-16.  



 

بموجƔ األمر الƮادر   commission contentieuxاǗمبراطور بƎنشاƇ لجنة المنازعات بمجلƩ الدولة 
 Ǒإطار  1806يوليو  21ف Ǒدارية فǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽر والƲبالن ƭيئة قضائية تختǋ اǌوجعل

Ü األمر الذƊ ǐدǎ إلǏ تقوية الƽƮة القضائية لمجلƩ الدولةÜ وƮƊبƠ بƎمكان األفراد 1القضاƇ المقيد
 Ǌسƽمبراطور لنǗا Ǐمستبعدا واستبق ýƲ تحقيق العدالة Ǒف Ưويƽالت Ɗن مبدƊ Ǚمباشرة إ Ǌإلي Ƈجوƃالل

لطة القرارÜ فنƽاذ األحكام  كانت معلقة علǏ تƮديقƊ ÜǊما مجلƩ الدولة فكانت وƲيƽتǊ تقتƮر من س
  .2خýǚ لجنة المنازعات علǏ فحƭ الدعاوǐ اǗدارية التǑ تعرƯ علǏ رئيƩ الدولة للتƮديق عليǌا

 ƣ12وبتاري  Ʃنوا 1831مار ƚǚƛالدولة ب Ʃمجل ǎبتزويد لجنة المنازعات لد Ǒمر يقضƊ درƮ Ɣ
Maitre de Requêtes ǐدارǗا Ƈمام القضاƊ ائف النيابة العامةƲالقانون لمباشرة و Ǒين فƮوقد 3مخت Ü

جاƇ فǑ المذكرة اǗيضاحية لǌذا األمر بƋن من الƮالƠ العام Ɗن تجد اǗدارة من يمƛلǌا ويدافƴ عنǌا Ɗمام 
ǐالعاد Ƈمام القضاƊ ƴالنحو المتب Ǐعل ǐدارǗا Ƈ4القضا. 

لمذكور Ɗعǉǚ لم يتضمن مƮطلƠ محافƲ الحكومة وقد نƮت المادة الƛالƛة منǊ علǏ وإن األمر ا
 ƴويسم ǎم بتحضير ملف الدعوǋحدƊ ýƽر يتكǌشƊ ةƛǚƛ الدولة لمدة Ʃبمجل Ɣنوا ƚǚƛ ن يتم تعيينƊ

  ". Ü"Commissaires du Roi وبمرور األيام سمƇǙƌǋ Ǒ القانونيون باسم محافǑƲ الملǁ 5فǑ كý قضية

  في فرنسا حلة اكتماü نظام محافظ الحكومةمر -3

     Ǌالحكومة وابتعدت عن ýيƛة تمƽƮ ǁالمل Ʋفزالت عن محاف Üالحكومة تدريجيا Ʋيئة محافǋ تطورت
فكرة النيابة العامة واكتسƔ مميزات خاƮة بǊ وƊدرƊ ǁن دورǉ األساسǑ يكمن فǑ تمƛيý القانون 

 .6وحدة

إلǏ النيابة العامة فǑ تنƲيمǌا للجنة المنازعات بمجلƩ الدولة  1831ولم تشر القوانين الǚحقة ألمر  
 Ǒادر فƮاألمر ال ƭ1839سبتمبر  18ون  ǑƲام محافǌالدولة لممارسة م Ʃبمجل Ɣتعيين نوا Ǐعل

Ɗطلقت عليǌم تسمية محافǑƲ الحكومة بدǙ من محافǑƲ الملǁ  1872مايو  24الملÜǁ وبƮدور قانون 
ذلǁ بعد تƺيير النƲام الƽرنسǑ من ملكǑ إلǏ جمǌورÜǐوقد دعم ǋذا منÜǊ وكان  16بموجƔ المادة 

  . 7القانون استقǚلǌم وجعý تعيينǌم يتم عن طريق الجمعية العامة لمجلƩ الدولة
                                                 

1 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p.187.  
  90محمد جابر محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص . د  2

3 Jean louis AUTIN et Fréderic SUDRE, Juridiquement Fragile stratégiquement correct, paris, Revue Française 
de Droit Administratif, Sept- Oct. 2001, p.105.   
Daniel CHABANOL, le contradictoire et le commissaire du gouvernement, Revue Française de Droit 
Administratif, Mars- Avril 2001, p.327.  
J.M. AUBY et R. DRAGO, op.cit., p.261.  

  .102ص  ،1993المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد، الجزائر، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، حسين فريجة،.د 4
 .201ص أحمد كمال الدين عبد اللطيف مرسي، المرجع السابق،.د

5 Ami BARAV, Le commissaire du gouvernement, op.cit, p.812.  
مون جيليان، مفوضو الحكومة أمام القضاء اإلداري وبصفة خاصة أمام مجلس الدولة الفرنسي، ترجمة علي الحمامصي، القاهرة، مجلة ري  6

  .357، ص 1954، السنة الخامسة والسادسة، المصري مجلس الدولة
 .   103ص المرجع السابق، حسين فريجة،.د

7 Tony SAUVEL, op.cit, p.6. 



 

منǊ بموجƮƊ33  ƔبƠ يتم تعيين محافǑƲ الحكومة طبقا للمادة  1945جويلية  31وبƮدور Ɗمر    
رǐƊ نائƔ رئيƩ المجلƩ ورئيƩ قسم المنازعاتÜ وتنƭ  مرسوم رئاسǑ بعد اقتراƟ وزير العدý وƊخذ

من ذات األمر علǏ ضرورة تدخý محافƲ الحكومة فǑ كý قضية بعرƯ مذكراتǊ وƊنƈ Ǌخر  67المادة 
ýمن يتدخ.  

وتحددت طبيعة الدور الذǐ يقومون  فǑ فرنسا بǌذا اكتمý تنƲيم وتسيير ǋيئة محافǑƲ الحكومة
ý القانونية السليمة التǑ تتƇǚم وتحقيق المƮلحة العامة من خýǚ بǊ والمتمýƛ فǑ البحƚ عن الحلو

Ɗن محافƲ الدولة تمكن من اكتساƔ "الممارسة اليومية ألعمالǌمÜ ويقوý الƽقيǙ Ǌفيريير فǋ Ǒذا الƮدد 
Ü فبعد ما كان ǋيئة يمýƛ النيابة العامةƮƊ Üبǋ Ơيئة مستقلة يعرƯ 1831خƮوƮياتǊ منذ قانون 

   .1"ة يمýƛ القانون وǙ يخضƴ إǙ لضميرǉمذكراتǊ بكý حري

وتمكن محافƲ الدولة من خýǚ تركيز جǌودǉ فǑ البحƚ علǏ الحلوý القانونية السليمة وتحقيق  
Ňن يكوƊ ةƮلحة الخاƮلحة العامة والمƮالتوازن بين الم ýمجا Ǒية مستقلة بارزة فƮشخ Ǌسƽن لن

ǐدارǗا Ƈ2القضاÜ  ومبتكر القانون ƴانƮ بحق ƠبƮƊيلة وƮالدولة ح Ʃلمجل Ơمن Ǒرنسƽال ǐدارǗا
  .مدين بذلǁ لمحافǑƲ الدولة التǑ جعلتǊموفورة من المبادƏ والنƲريات التǑ قامت شǌرتǊ عليǌا و

ǋكذا باǗضافة إلǏ خƮوƮية النƲام القضائǑ الƽرنسǑ المزدوƊ Ɯنشئت ǋيئة محافǑƲ الحكومة 
لƽقǌاƇ بƋنǌا تعد األمينة علǏ المنازعات اǗدارية لدǎ الجǌات القضائية اǗدارية والتǑ اعترف معƲم ا

األحكام الكبرÜ" ǎ ويǚحƲ من خýǚ كتاƔ  3وتشكý العنƮر األساسǑ فǑ اǗجراƇات القضائية اǗدارية
Ɗن ƹƊلƔ التعليقات والشروƟ المتعلقة باألحكام الƮادرة من مجلƩ الدولة " للقضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا
حكومةÜ كما Ɗن ǋناǁ بعƯ التعليقات التǑ تعتمد Ɗساسا علǏ النƭ الحرفǑ تشير إلǏ تقارير محافǑƲ ال

Ʋ4لتقرير المحافÜ الحكومة روميو Ʋكتقرير محافROMIEU   ن قضية كامƋبش ǉعدƊ ǐالذCames5 
 ƣبتاري ýالعم ƚدرت الدولة قانون حوادƮƊ نƊ ǊيƊالدولة بر Ʃخذ مجلƊ Ǐعل Ɣترت ǐجوان  9والذ

  . والذǐ عدý عدة مرات 1898

  

  

  

                                                                                                                                                         
Ami BARAV, op.cit, p.814. 
1 E.LAFFERRIERE, Traite de la juridiction administrative et des Recours contentieux, paris, éd. Berger-
Levrault, 1887, réimpression éd. L.G.D.J, 1989, p.204. 

 .361-359ريمون جيليان، المرجع السابق، ص   2
3 Ami BARAV, op.cit, p.813. 

 .104ص جع السابق،حسين فريجة،المر.د
 . 36، ص 2000رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، كلية الحقوق،  ،دراسة مقارنة  صبحي جرجس، مفوض الدولة في مصر. د  4

5 C.E, 21 juin 1895, cames, Rec. 509, concl. Romieu ; M. LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P. DELVOVE, 
B.GENEVOIS, op.cit, pp 38-42.  



 

Ɣ - بمحافظ الدولة ومركزه القانوني ƹفي الجزائر التعري  

  التعريƹ بمحافظ الدولة -1

يعتبر نƲام محافƲ الدولة نƲاما جديدا فǑ القضاƇ اǗدارǐ الجزائرǐ استحدǊƛ المشرع بعد     
تبنǑ نƲام اǙزدواجية القضاÜƇ فǌيئة محافƲ الدولة لم تكن معروفة ومطبقة فýƲ Ǒ نƲام الƺرف 

Ǘدارية علǏ مستوǎ المجالƩ القضائية والمحكمة العليا وكان  يختƭ بتحضير الدعوǎ اǗدارية ا
يحيلǊ إلǏ  1المستشار المقرر الذǐ ينتǑǌ بƎيداع تقرير مكتوƔ يحدد فيǊ الوقائƴ والمسائý القانونية للنزع

Ü وبعد إيداع المستشار 2النيابة العامة من ƊجƊ ýن تودع مذكراتǌا خýǚ شǌر من استǚمǌا لǌذا التقرير
المقرر لتقريرǉ المكتوƔ يتم تحديد تاريƣ الجلسة باǙتƽاق مƴ رئيƩ الƺرفة اǗدارية سواƇ كانت النيابة 
العامة قد Ɗودعت مذكراتǌا فǑ الميعاد المحدد Ɗم لم تودعǌاÜ وƊن تدخلǌا يعتبر جوازÜǐ كما Ɗن التقرير 

مناسبة وǙ يتضمن شرƟ األسباƔ النية Ɗو اقتراƟ للحلوý الذǐ تقدمǙ Ǌ يتضمن تحديد المسائý القانو
  . القانونية التǑ يمكن اǙستناد عليǌا فǑ حý النزاع

ƊنشƋ المشرع  02-98السابق الذكر والقانون رقم  01- 98وبƮدور القانون العضوǐ رقم      
Ǐالدولة عل ǑƲيئة محافǋ ǐالجزائر ǐدارǗا Ƈالقضا ƣتاري Ǒمرة ف ýوألو ǐالجزائر  Ǌخذ بƊ رار ماƹ
 والمحاكم اǗدارية المشرع الƽرنسǑ من نƲام محافƲ الحكومة لدǎ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية

الدولة بدور  محافƲيقوم "علƊ Ǐن  01-98من القانون العضوǐ رقم  15اǙستئنافيةÜ فنƮت المادة 
يمارƩ محافƲ : "نǊ علƊ Ǐنم 26نƮت المادة و" النيابة العامة بمساعدة محافǑƲ الدولة المساعدين

 ÜǐستشارǙوا Ǒالقضائ ƴالقضايا ذات الطاب Ǒمة النيابة العامة فǌو الدولة المساعدين مƲالدولة ومحاف
  ".ويقدمون مذكراتǌم كتابيا ويشرحون مǚحƲاتǌم شƽويا

نادا لǌذǉ المواد تعتبر ǋيئة محافǑƲ الدولة علǏ مستوǎ مجلƩ الدولة           والمحاكم تفƎس
بمƛابة النيابة العامةǋ Üذا وقد حالف المشرع التوفيق عندما فضýŇ األخذ بتسمية فǑ الجزائر Ǘدارية ا
المعموý بǊ فǑ النƲام " محافƲ الحكومة"كنƲيرǉ المƮرǐ بدǙ من استخدام مƮطلƠ " مƽوƯ الدولة"

Ǒرنسƽبال 3ال ýƛيتم ǐيئة والذǌال ǉذǋ Ǌتقوم ب ǐالدور الذ ýحو Ʃارة اللبƛالدفاع لعدم إ Ǒف Ǐدرجة األول
  .عن حكم القانون والحرƭ علǏ تطبيق مبدƊ المشروعية وليƩ الدفاع عن الحكومة

  المركز القانوني لمحافظ الدولة -2

يتكون مجلƩ الدولة بحكم القانون من ǋيئتين تضم الǌيئة األولǏ قضاة الحكم واǙستشارة      
لة المساعدينÜ وقد اعترف المشرع ألعضاǋ Ƈذǉ وتضم الǌيئة الƛانية محافƲ الدولة ومحافǑƲ الدو

 Üرف واألقسام ومستشارو الدولةƺال Ƈساƌر ýƛم مǌلƛالدولة م Ʃمجل ýاألخيرة بالعضوية الكاملة داخ
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 Ʃم القضاة بمجلǌئǚالشروط المحددة بالنسبة لزم Ʃƽاألداة ووفقا لن Ʃƽالدولة بن ǑƲويتم تعيين محاف
Ü كما 1بمجلƩ الدولة Ɗن يمارسوا مǌام محافǑƲ الدولة المساعدين الدولة بý ويمكن لمستشارǐ الدولة

  .2يعتبر محافƲ الدولة عضوا فǑ مكتƔ مجلƩ الدولة

 ýالمستق Ǒة القاضƽƮ الدولة Ʋلمحاف Ơمن ǐالمادة  3إن المشرع الجزائر Ɣمن  20بموج
بذاتǊ وƊناطǊ مǌام  جعý من محافǑƲ الدولة سلكا قائما ǎومن جǌة Ɗخر القانون المتعلق بمجلƩ الدولة

  .النيابة العامة

جعý المشرع من محافǑƲ الدولة سلǁ قائما بذاتǊ  :بذاتǈ اǉيئة محافظو الدولة سلƿ قائم -
داخý الǌيئة لǊ رئيƩ ومساعدون عكƩ النƲام الƽرنسǑ الذǐ يخضƴ فيǊ كƊ ýعضاƇ مجلƩ الدولة 

  .4ولةلسلطة ورقابة رئيƩ المجلƩ سواƇ كانوا قضاة حكم Ɗو محافǑƲ د

  Ʋة محافƽيƲالحكومة وإنما يوجد و ǑƲو رتبة محافƊ ǁسل Ǒرنسƽام الƲالن Ǒيوجد ف ǚف
الحكومة وǙ يوجد Ɗية تبعية رئاسية بين محافǑƲ الحكومة سواƇ علǏ مستوǎ مجلƩ الدولة Ɗو 

 يةÜ وتختلف بذلǁ وƲيƽة محافƲ الحكومة فǑ فرنسافنائوالمحاكم اǗدارية اǙست 5المحاكم اǗدارية
 Ǒرنسƽالدولة ال Ʃالدولة بمجل ǐحد مستشارƊ ýالنيابة العامة ويقو ƇعضاƊ ةƽيƲذاعن وǋ Ǒف 

Ɗو وكيý  ئنافيةƊنǙ Ǌ يوجد محافƲ دولة رئيسا مماǚƛ للنائƔ العام Ɗمام المحاكم اǙست :"الƮدد 
نǊ سرعان وإن كان قد تم التƽكير فǑ إنشاƇ مǋ ýƛذǉ الǌيئة فǑ وقت ما فƎ الجمǌورية Ɗمام المحاكم

ما تم التراجƴ عنǌاÜ فمحافǑƲ الحكومة Ǚ يتلقون األوامر من Ɗحد وǙ يتبعوا توجيǌات معينة من 
   .Ɗ6ية جǌة كانت وǙ يمارسوا Ɗية سلطة علƹ Ǐيرǋم عكƩ النيابة العامة

فمحافƲ الدولة Ǚ يخضƴ للتبعية التدريجية فǑ عملǊ وǙ يمýƛ وجǌة نƲر الǌيئة اǗدارية Ɗو   
ة وǙ ينطق باسمǌا واستقǚليتǊ حقيقيةÜ فللحكومة محاموǋا العاديون الذين يحضرون نيابة عنǌاÜ الحكوم

 Ǌوفقا لقناعت Ǌو يقدم مذكراتǌا فǌيقترح Ǒالت ýالحلو Ǒف Ǌسلطان ألحد علي ǚالحكومة ف Ʋما محافƊ
Ü فمǌمتǊ 7كومةالشخƮية ويقترƟ الحلوý التǑ يعتقد Ɗنǌا تتƽق والقانون وإن كانت عكƩ توجيǌات الح

:" ويقوý الƽقيǊ فالينÜ 8األساسية تتمýƛ فǑ إيجاد نقطة التوازن بين المƮلحة العامة والمƮلحة الخاƮة
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وǙ يخضƴ إƊ  Ǚن مƽوƯ الحكومة الƽرنسǑ رƹم تسميتǊ فǌو Ǚ ينوƔ اǗدارة وإنما يمýƛ القانون
ǉ1"لسلطان ضمير .  

ة استقýǚ محافƲ الحكومة وحريتǊ فǑ إعداد وقد Ɗكد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ علǏ ضرورة كƽال  
تقرير عن النزاع المطروƟ دون الخضوع ألية توجيǌات من قبƊ ýية سلطة وقد تجلǏ ذلǁ فǑ قضية 

الذǐ رفGervaise  ƯحيƊ ƚلǏƺ مجلƩ الدولة قرار استبعاد السيد  19572عام  GERVAISEجرفيز 
Ɗمام مجلƩ القضاƇ اǗدارǐ لƺرƔ إفريقيا  مساندة موقف اǗدارة فǑ المنازعة التǑ كانت منشورة

  . الƽرنسية والذǐ كان يعمý لديǊ محافƲا للحكومة

محافƲ الحكومة ليƩ ممǚƛ لǘدارة لدǎ المجلƩ :" وقد Ɗشار المجلƩ فǑ معرƯ تبريرǉ للحكم إلƊ Ǐن
 ǐالذ ýǚستقǙالقضائية با ǊتƽيƲلو Ǌممارست Ǒف ƴو يتمتǋللقانون و ǚƛمن المذكور وإنما مم Ǌيمكن

Ǒف ƴيخض Ǚحياد وبحرية كاملة و ýالقضية بك Ǒالتقرير ف ǑƮالشخ ǉلضمير Ǚإ ǉوإن  إعداد تقرير
 Ǒام الداخلƲدار القرارات المكملة للنƮالدولة إ Ʃلمجل Ǒعلƽال Ʃو الرئيǋالدولة و Ʃمجل Ʃرئي Ɣلنائ

بالنسبة لما ترǁ لǊ  للمجلƩ فيما لم يرد بǊ نƮ ƭريƠ فǑ قانون المجلƊ Ʃو الǚئحة الداخلية Ɗو
ولǊ علǏ وجǊ الخƮوƭ إƮدار قرارات إلحاق  لتنƲيم Ɗمر تنƲيمǊ بموجƔ نƮ ƭريƠالقانون وا

  ".األعضاƇ باألقسام المختلƽةÜ كما ƊنǊ يبدǐ رƊيǊ دائما فيما يتعلق بشƌون ƊعضاƇ مجلƩ الدولة

  Ʃمجل ƇعضاƊ الحكومة يعد عضوا من Ʋن محافƊ جليا Ơيتض Ưذا العرǋ ýǚالدولة  من خ
تابƴ لنائƔ رئيƩ المجلƩ مما يƌكد عدم وجود سلǁ خاƭ بمحافǑƲ الحكومة فǑ فرنساÜ كما Ɗن قرار 
 Ǌعند قيام Ǌليتǚقر استقƊ دارة وǘالحكومة ل Ʋتبعية محاف ýكان حو ǐالذ Ʃبƃالل Ǐعل Ǐجيرفيز قض

  . 3بمǌامǊ القضائية وǋو ما ƊكدƮ ǉراحة وبدقة الƽقيǙ Ǌفريير

طبق فǑ النƲام القضائǑ اǗدارǐ المƮرǐ حيƚ تƌكد Ɗحكام قانون مجلƩ ونƩƽ الوضƴ م  
الدولة المƮرǐ بƋن ǋيئة محافǑƲ الدولة تعتبر جزƇ مكمǚ للمحكمة اǗدارية إذ تنƭ المادة الƛالƛة من 
ǋذا القانون علƊ Ǐن يتكون القسم القضائǑ من المحكمة اǗداريةÜ محكمة القضاƇ اǗدارÜǐ المحاكم 

Ü وبذلǁ يتكون القسم القضائǑ بحكم القانون من شقين يضم األوý 4وǋيئة مƽوضǑ الدولة اǗدارية
ن ǋذا التقسيم يشبǊ التقسيم الƛنائǑ إالمحاكم علǏ اختǚف Ɗنواعǌا والجزƇ الƛانǋ Ǒيئة مƽوضǑ الدولة و

من جǌة  الذǐ جاƇ بǊ المشرع الجزائرǐ عندما قسم ƊعضاƇ مجلƩ الدولة إلǏ قضاة الحكم واǙستشارة
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Ü ويخضƴ محافǑƲ الدولة لدǎ مجلƩ الدولة المƮرǐ كنƲرائǌم فǑ 1وقضاة النيابة من جǌة ƛانية
مجلƩ الدولة الجزائرǐ للقانون األساسǑ للقضاƇ إƊ Ǚن ǋيئة مƽوضǑ الدولة فǑ مƮر Ǚ تشكý سلكا 

ذǐ يشرف إداريا مستقǚ قائما بذاتǊ إنما يخضƊ ƴعضائǌا كباقǑ قضاة مجلƩ الدولة لرئيƩ المجلƩ ال
  .      2علǏ جميƊ ƴعضائǊ بما فيǌم محافǑƲ الدولة

   Ǒالدولة قضاة مستقلين يخضعون للقانون األساس ǑƲمن محاف ýجع ǐإن المشرع الجزائر
للقضاƇ ويتمتعون بنƩƽ الضمانات التǑ يتمتƴ بǌا ƹيرǋم من قضاة مجلƩ الدولة والتƊ Ǒحاط بǌا 

يǊ يمكن الجزم بƋن محافǑƲ الدولة ǋم جزƇ من مجلƩ الدولة وعل المشرع كý القضاة بƽƮة عامة
 Ƈللقضا Ǒخرين ويخضعون للقانون األساسǓالدولة ا Ʃمجل ƇعضاƊ امǌم ýام قضائية تكمǌيمارسون م

  .3الذǐ يضمن استقǚلǌم عن السلطة السياسية وسلطة التعيين Ɗو Ɗية سلطة Ɗيا كان نوعǌا

Ǚ تقý درجتǊ عن درجة رئيƩ مجلƩ الدولة كما Ǚ فمحافƲ الدولة عضو فǑ مجلƩ الدولة  
Ü ومƴ ذلǁ فƎن 4تقý درجة محافǑƲ الدولة المساعدين عن درجة مستشارǐ الدولة بمجلƩ الدولة

 Ɯا سلكا يتدرǌالدولة عندما جعل Ʃمجل ƇعضاƊ ئة منƽال ǉذǌل ǊيمƲق عند تنƽخƊ ǐالمشرع الجزائر
ابة العامة فǌو بذلǁ خلق نوع من الƺموƯ واǗبǌام فƊ Ǒعضائǌا فǑ الرتƔ والدرجات ومنحǌا دور الني

  .تنƲيم ǋذǉ الǌيئة وتحديد ǚƮحياتǌا مما جعلǌا تختلف عن نƲيرتǌا فǑ كý من مƮر وفرنسا

ويبدو Ɗن السبƔ الذǐ جعý المشرع يعتمد نƲام الǌيئة Ɗو السلǁ فǑ تنƲيميǊ لمحافǑƲ الدولة 
 ýاستكما Ǒالتسرع ف Ǐإل ƴالدولة يرج Ʃدبمجلǚيئات الدستورية للبǌال Ƈ5إنشا  Ǌاكتف عند إنشائ ƚحي

لمجلƩ الدولة بنقý النموذƜ القديم للƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا والتǑ كانت مشكلة من قضاة حكم 
 ǐالدولة الذ Ưوƽودور م ǐدارǗا Ƈية القضاƮوƮخ ǚǋومحامين عامين تابعين للنيابة العامة متجا

Ü فǌو الذǐ يمýƛ وجǌة نƲر 6رنة حجر  الزاوية بالنسبة للمنازعة اǗداريةيعتبر فǑ األنƲمة المقا
القانون ويقترƟ الحلوý من خýǚ التقارير التǑ يعدǋا والتǑ تتضمن مبادƏ قانونية ǋامة ƹالبا ما يتبناǋا 

ǊحكامƊ Ǒالدولة ف Ʃ7مجل.  

ǌام رئيسيةÜ فǑǌ تقوم للنيابة العامة ƚǚƛ م: التمييز بيǅ محافظ الدولة والنيابة العامة  -
بوƲيƽة Ɗساسية تباشر بمقتضاǋا سلطة اǙتǌام فتختƭ بتحريǁ الدعوǎ العمومية ومباشرتǌاÜ وقد 
تتدخý كطرف ƮƊلƊ Ǒو طرف منضم فǑ الدعوǎ المدنية كما لǌا ǚƮحيات إدارية حددتǌا القوانين 

  .كاǗشراف علǏ السجون
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اق مشترǁ ذلƊ ǁن النيابة العامة ǋيئة وǑǋ وحدة Ǚ فقد يجمƴ محافƲ الدولة والنيابة العامة نط    
تتجزƊ ويعمý كý عضو باسم الǌيئة ولƊ Ǌن يكمý عمý بدƹ ǉƊيرÜǉ وفǑ ذلǁ ما يشبǊ نƲام ǋيئة 

  .1محافǑƲ الدولة إذ للعضو Ɗن يكمý ما بدƹ ǉƊيرǉ من إجراƇات ويتكلم باسم الǌيئة

للتجزئة فƎن عضو النيابة العامة يستمد الرǐƊ من وبالنسبة لمسƋلة الوحدة Ɗو الǌيئة ƹير القابلة     
 Ǚ ǐالدولة المساعد الذ Ʋف محافǚخ Ǐعل ÜǊعن ǚوكي ǉباعتبار Ǌتƽمخال Ǌيجوز ل Ǚ ƚالعام بحي Ɣالنائ

محافƲ الدولةÜ فǚ سلطان ألحد علǏ المƽوƯ  يستمد رƊيǊ عند مباشرة مǌامǊ القضائية من رئيƩ الǌيئة
ية ويشرƟ مǚحƲاتǊ الشƽوية استنادا إلǏ القانونÜ وǋو يمýƛ وجǌة نƲر القانون وǋو يقدم مذكراتǊ الكتاب

فǚ وجود للتبعية التدريجية عند قيام محافǑƲ الدولة بمǌامǌم القضائية وǙ يمارƩ محافƲ الدولة سلطة 
رئاسية علǏ محافǑƲ الدوý المساعدين عند قيامǌم بالنƲر فǑ المنازعات اǗداريةÜ ذلǁ ألن فكرة 

Ňيوجد ما يقي Ǚو ǐدارǗا Ǒالقضائ ýق والعمƽتت Ǚ التبعية ǊاتƲحǚالمكتوبة وم Ǌطلبات Ǒف Ʋد المحاف
  .  2الشƽوية وإن استقǚلية ƛƊناƇ القيام بمǌامǊ مكرسة قانونا

ǋذا وإذا كانت الميزة األساسية للنيابة العامة تتمýƛ فǑ التبعية التدريجية بمعنǏ خضوع 
ة الرئيƩ بحيƚ يترǋ ƩƊذǉ التبعية وزير العدÜý ويكون النائƔ العام ممǚƛ المرƌوǗ Ʃشراف ورقاب
فƎن طبيعة القضاƇ اǗدارǐ تقتضƊ Ǒن يكون محافƲ الدولة  ǎ المحكمة العلياÜلǌذا األخير علǏ مستو

فǌو قاضǑ ينتمǑ إلǏ جǌة قضائية  3الذǐ يعد Ɗحد ƊعضاƇ القضاƇ اǗدارǐ مستقǚ عن السلطة التنƽيذية
  .ة وǙ يتبƴ سلطة رئاسيةقضائية مستقل

وعدا ƊوجǊ الشبǊ بين محافƲ الدولة وعضو النيابة العامة فيما يتعلق بالوحدة ƹير القابلة       
للتجزئة فƎن ǋناǁ اختǚف بينǌما ذلǁ ألن محافƲ الدولة Ǚ يقابý عضو النيابة العامة فǑ كونǊ طرفا 

  : ǋذا اǙختǚف فǑ النواحǑ التالية ويǌƲر ƮƊ4ليا فǑ القضية وǙ فǑ حالة كونǊ طرفا منضما

 -   ƇدعاǗعن طريق ا ýا تعمǌنƎف ǎالدعو Ǒليا فƮƊ إذا كانت النيابة العامة طرفاpar voie d'action 
وتعتبر خƮما حقيقيا لǌا كý ما للخƮوم من حقوق وعليǌا ما عليǌم من التزاماتÜ فǚ يجوز رد عضو 

Ɗ Üما محافƲ 5د ألن النيابة فǋ Ǒذǉ الحالة خƮما والخƮم Ǚ يردالنيابة إذا ما قام بǊ سبƔ من ƊسباƔ الر
فǑ تقديم مذكراتǊ  01-98من القانون العضوǐ رقم  26محافƲ الدولة فمǌمتǊ تتمýƛ طبقا للمادة 

 ǎالدعو Ǒما فƮخ Ʃالقضايا ولي ýك Ǒف ǊيƊر ƇبداǗ ýو يتدخǌوية فƽالش ǊاتƲحǚم Ɵالمكتوبة وشر

                                                 
 . 218كمال الدين عبد اللطيف موسى، المرجع السابق، ص أحمد . د  1
 . 41بوصوف موسى، المرجع السابق، ص  2

3 AMI BARAV, op.cit, p.815.  
 R. LATOURNERIE, Essai sur les méthodes juridictionnelles du conseil d'Etat, in livre jubilaire du Conseil 
d'Etat, Sirey, 1952, p.257.  

 . 146اطف خليل، المرجع السابق، ص ع. د
4 Daniel CHABANOL, op.cit, p.328.  
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ويجوز ردǉ إذا ما توافرت فǑ  1فيǌا إنما يبدǐ رƊيǊ القانونǑ المحايداǗدارية وǙ يمƊ ýƛحد األطراف 
 . 2حقǊ حالة من حاǙت الرد المنƮوƭ عليǌا  قانونا

إن النيابة العامة قد تكون طرفا منضما فǑ الدعوǎ بالنسبة لقضايا محددة علǏ سبيý الحƮر لتعلقǌا  -
Üو إلزامياƊ ا جوازياǌالعام وقد يكون انضمام ƠالƮبال  Ǒين فƲيئة المحافǋ ýƛو يمǌالدولة ف Ʋما محافƊ

جميƴ الدعاوǐ اǗدارية وإǙ اعتبرت األحكام باطلة بý يعتبر حضورǉ ضرورǐ سواƊ Ƈمام التشكيلة 
  . 3القضائية Ɗو اǙستشارية لمجلƩ الدولة

يلة القضائية إن النيابة العامة Ǚ تحضر المدلوǙت Ɗما محافƲ الدولة فǌو يحضر المداوǙت Ɗمام التشك -
 ƴالمتب Ɲǌالمن Ʃƽو نǋوت وƮي Ǚ ǊنƊ Ǚالدولة إ Ʃمام لمجلƊ Ʋمحاف ƚحي Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل

    .4الحكومة يدلǑ مǚحƲاتǊ بعد قýƽ باƔ المناقشة ويحضر المداوǙت إƊ ǙنǙ Ǌ يƮوت

انت ك ǋ1831ذا وإن النƮوƭ األولǏ التƊ ǑنشƋت محافƲ الحكومة فǑ فرنسا ابتداƇ من عام    
 5ÜتقضǑ بƋن يƌدǐ وƲيƽة النيابة العامة وفعǚ كان محافƲ الملǁ يقوم بدور الطرف المنضم فǑ القضية

إƊ ǙنǊ سرعان ما رفƯ محافǑƲ الحكومة ǋذا الدور كما رفƯ فقǌاƇ مجلƩ الدولة فكرة  5Üالقضية
 ýمن ك Ʋتجريد المحاف ýجƊ ا منǌت عليǚالتعدي Ưبع ýالطرف المنضم وطالبوا بضرورة إدخا

ƽƮينƲيئة المحافǋ األمر بانعدام وجود Ǐǌعضو النيابة العامة وانت ƴم Ǌ6ات الشب ǉذǋ كدƌوما ي Ü
تدخý محافƲ الحكومة ليدلǑ برƊيǊ فǑ كý قضية تعرƯ علǏ قضاƇ مجلƩ الدولة  Ɣالƽكرة ǋو وجو

Ʃحد قضاة المجلƊ ǉ7باعتبار.  

يابة العامة اختǚفا بعيد المدÜǎ مما تقدم يتبين بجƇǚ اختǚف نƲام محافǑƲ الدولة عن نƲام الن  
وإذا كان المشرع قد استحدǋ ƚيئة  فسلطات ومǌام النائƔ العام تختلف عن سلطات ومǌام محافƲ الدولة

محافƲ الدولة علǏ مستوǎ مجلƩ الدولة وƊوكý لǌا دور النيابة العامة فƎنǊ وإلǏ يومنا ǋذاÜ لم يƮدر 
العامة لدǎ مجلƩ الدولة وإن األحكام التǑ تضمنǌا  ǐƊ نƭ قانونƊ Ǒو ǙئحǑ يحدد تنƲيم النيابة

  .وضǋ Ơذǉ المسƋلةتالقانون الداخلǑ لمجلƩ الدولة لم 

                                                 
يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب؛ يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع :"من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على أن 898المادة   1

 : 899؛ و تضيف المادة "والقانون واألوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة
 ".مالحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات يقدم محافظ الدولة أيضا خالل الجلسة"
 .ت المدنية واإلداريةمن قانون اإلجراءا 883 إلى  877المواد   2
 . 01- 98من القانون العضوي رقم  26المادة   3

4 Bruno GENEVOIS, Le commissaire du gouvernement et les exigences du procès équitable, op.cit, pp. 994-998.  
Ami BARAV, op.cit, p.817.  
5 Tony SAUVEL, op.cit, p.15.  
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7Daniel CHABANOL, op.cit, p 330.  
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   Ʋام محافǌير كافية لتحديد طبيعة مƹ Ǒǌالقانونية وإن وجدت ف ƭوƮن النƊ ýويمكن القو
طبيعة الوƲيƽة الدولة ألن الدور الذǐ يجƊ Ɣن يقوم بǊ فǑ المنازعة اǗدارية ǋو دور ذاتǑ ينبƴ من 

بÜǊ فǑƽ فرنسا رƹم ƊنǊ كلف فǑ بادƏ األمر بƋن يقوم بدور النيابة العامة إƊ Ǚن اتƮالǊ اليومǑ  ةالمناط
 Ưمحكمة النق Ƈمتميز عن قضا ƭخا Ƈقضا ǐدارǗا Ƈن القضاƊ ǁيدر Ǌدارية جعلǗالقضايا ا ƴبواق

ƽوƯ الحكومة تلǁ الوƲيƽة ومǋ ýƛذǉ الƽƮة الذاتية علǏ حد قوǙ ýتورنورǐ تنƮرف لوƲيƽة م
الƽعالة فǑ تكييف Ɗحكام القضاƇ اǗدارǐ ويضيف إلƊ Ǐن Ʋروف تطور القضاƇ اǗدارǐ ذاتǊ كانت 

  .1تحتم التمييز القائم بين دور النيابة العامة كطرف منضم وبين دور مƽوƯ الحكومة

  

  اختصاصاƖ محافظي الدولة: ƛانيا
 01- 98ات حددتǌا Ɗحكام القانون العضوǐ رقم يمارƩ محافǑƲ الدولة مجموعة من الǚƮحي  

Ǒالنحو التال Ǐعل:  

  أ  اǗختصاصاƖ القضائية لمحافظي الدولة

يمارƩ محافƲ الدولة "السابق الذكرÜ  01-98من القانون العضوǐ رقم  26تنƭ المادة   
Ǒالقضائ ƴالقضايا ذات الطاب Ǒمة النيابة العامة فǌالدولة المساعدين م ǑƲويق...ومحاف Ü دمون

  ". مذكراتǌم كتابيا ويشرحون مǚحƲاتǌم شƽويا

يتضƠ من Ɗحكام ǋذǉ المادة Ɗن محافƲ الدولة يحضر جلسات مجلƩ الدولة بالƺرف واألقسام   
حضور محافƲ الدولة الجلسات ضروريا لتقديم  إنÜ و2وǋو ما يƌكدǉ النƲام الداخلǑ لمجلƩ الدولة
اǗدارية علǏ من قانون اǗجراƇات المدنية و 900دة طلباتǊ وإǙ اعتبر الحكم باطǚ و تنƭ الما

  . 3"يجƊ Ɣن يشار فƊ Ǒحكام المحكمة اǗدارية إلǏ طلبات محافƲ الدولة ومǚحƲاتǊ والرد عليǌا:"Ɗن

   Ǚو ǎالدعو Ǒالقانون ف ýƛمة المقارنة يمƲاألن Ǒف Ǌب ýو معموǋ ما Ɣالدولة حس Ʋوإن محاف
انونǑ فǑ القضية المطروحة سواƇ فǑ المذكرات المكتوبة التǑ يمƊ ýƛحد الخƮوم فǌو يبدǐ رƊيǊ الق

 ǊاتƲحǚم Ưن عدم عرƊالجلسة العلنية و Ǒا فǌيعرض Ǒات والتوضيحات التƲحǚالم Ǒو فƊ اǌيقدم
Ü وفǑ نƲام مجلƩ الدولة الجزائرǐ فƎن لمƽوƯ الدولة نƩƽ 4الشƽوية يشكý خرقا لǘجراƇات

                                                 
1 R. LATOURNERIE, ESSAI sur les méthodes juridictionnelles du conseil d’Etat.  

 . 358عن ريمون جيليان، المرجع السابق، ص 
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 61و  53، 49المواد   2
أعاله المتعلقة بالفصل في القضية   900إلى 874تطبق أحكام المواد من :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على 916المادة   3

 ".أمام مجلس الدولة
4 Jean RIVERO, le problème de l’influence  des droits internes sur la cour de justice C.E.C.A,( Communauté 
européenne du charbon et de l'acier)  Annuaire Français de droit international, 1958, p.213.  
 Ami BARAV, op.cit, p.216.  

   . 77 - 76إبراهيم المنجي، المرجع السابق، ص . د



 

ýالدو Ǒف ǉيرƲحيات الممنوحة لنǚƮال  ǐدارǗا Ƈالقضا ýمجا Ǒإذ الرائدة ف Ʋيوجد ما يقيد المحاف Ǚ
  .فǑ طلباتǊ المكتوبة ومǚحƲاتǊ الشƽوية

مازاý  ولكن يǚحƲ من الناحية الواقعية والعملية Ɗن دور محافƲ الدولة علǏ مستوǎ مجلƩ الدولة   
حكمة العليا إذ يقتƮر علǏ تقديم محتƲƽا بالطابƴ الذǐ كان يميز النيابة العامة لدǎ الƺرفة اǗدارية بالم

Ü علما Ɗن دور 1التماسات مختƮرة دون ǐƊ جǌد Ɗو عرƯ فقƊ Ǒǌو تحليý للوقائƴ المطروحة للدراسة
 Ǒة التƮات الخاƽƮوال ǐدارǗية القانون اƮوƮق وذاتية وخƽيت Ǚ المحكمة العليا ǎالنيابة العامة لد

  . 2الخاƭ الذǐ يستمد ƊحكامǊ من القانون المدنǑ تميزǉ عن ƹيرǉ من فروع القانون األخرǎ والقانون

عضويا ووƲيƽيا عن الجǌاز  مستقǚ اإداري اقضائي اوالمشرع الجزائرǐ عندما ƊنشƋ جǌاز
 Ǒكان القضائ ǐدف يالعادǌ Ǐئمة إلǚالم ýإيجاد الحلو Ǒحرية واسعة ف ǐدارǗا Ǒالقاض Ơمن

Ü ولتحقيق ǋذǉ األǋداف 3القانونǑ للحقوق والحرياتللمنازعات اǗدارية المطروحة ƊمامǊ تحقيقا للنƲام 
Ǚبد كذلǁ للقاضǑ اǗدارǐ بƽƮة عامة ومحافƲ الدولة خاƮة Ɗن يƽرƯ وجودǉ وǙ يتقيد حرفيا 
 Ǚوبداية إ ǚƮƊ Ƌلم تنش ǐدارǗريات القانون اƲن قواعد ونƊ ة إذا علمناƮالقانونية خا ƭوƮبالن

ǑƲ الحكومة بمجلƩ الدولة الƽرنسǑ وليƩ بمبادرة المشرع بƽضý القضاة اǗداريون وبالخƮوƭ محاف
Ǌسƽن ǐدارǗا Ǒالقاض ƴمن وض Əحكام ومبادƊ لتقنين Ǚإ ýالبا ما يتدخƹ ǐالذ.  

وإن منǋ Ơيئة محافǑƲ الدولة دور النيابة العامة فǑ النƲام القضائǑ اǗدارǐ الجزائرǙ ǐبد Ɗن 
 Ƈية القضاƮوƮخ Ǐر إلƲبالن Ǒإيجاب Ǐم بمعنǌƽي ýƺن يستƊالعام و ƠالƮووفقا لمقتضيات ال ǐدارǗا

محافǑƲ الدولة بمجلƩ الدولة ǋذا الدور للقيام بمǌامǌم فǑ تمƛيý القانون بكý حرية وعليǌم Ɗن يتǌƽموا 
 Ʃتمار ǐالنمط الذ Ǐعل Ʃم القضائية ليǌعمالƊ ن يمارسواƊدارية وǗالمنازعة ا Ǒم فǌالدور المناط ب

سبق تبيان اǙختǚف الجوǋرǐ الموجود بين الǌيئتين وإنما ممارسة مǌامǌم  فيǊ النيابة مǌامǌاÜ إذ
باعتبارǋم ممƛلǑ القانون فǑ الدعوǎ اǗدارية واستعماý السلطات الواسعة التǑ منحǌا لǌم المشرع 

  .عندما Ɗوكý لǌم مǌمة النيابة العامة

منƠ بذلǁ ألعضائǌا استقýǚ مماýƛ  حافǑƲ الدولة دور النيابة العامةفالمشرع عندما Ɗناط بǌيئة م   
ǙستقƊ ýǚعضاƇ النيابة العامةÜ فسلطة التدخý وإبداƇ المǚحƲات الشƽوية مكƽولة فǑ النيابة العامة 

التǑ منحǌم  01-98من القانون العضوǐ رقم  26وǑǋ كذلǁ مكƽولة لمحافǑƲ الدولة بموجƔ المادة 
  .شƽويةبموجبǌا المشرع حق التدخǗ ýبداƇ مǚحƲاتǌم ال
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وتعتبر سلطة التدخý الشƽوية ميزة يتمتƴ بǌا محافǑƲ الدولة ألن األýƮ فǑ اǗجراƇات  
ǎالدعو ýمراح ƴجمي Ǒا كتابية فǌنƊ داريةǗ1القضائية ا  Ǌل ǐالدولة يعتبر العضو الوحيد الذ Ʋومحاف

Ɗ ن يكونƊ خر من يتكلم بعدƈ وǋوية وƽالش ǊاتƲحǚم ƇبداǗ الجلسة Ǒف ýطراف النزاع قد سلطة التدخ
  . 2تبادلوا الحجƝ فيما بينǌم

لǌذǉ األسباƔ يجƔ علǏ محافǑƲ الدولة Ɗمام الجǌات القضائية اǗدارية Ɗن يستƺلوا الميزة 
والخاƮية التǑ يتمتعون بǌا وǙƊ يكتƽوا بمجرد تقديم طلبات مكتوبة كما كان عليǊ الحاý بالنسبة للنيابة 

الƩ القضائية والمحكمة العليا فǑ إطار النƲام القضائǑ الموحد وإنما العامة Ɗمام الƺرف اǗدارية بالمج
 ƚالبح ýǚمن خ ǁدارية وذلǗالمنازعات ا Ǒف Ǌوا بƽكل ǐالذ Ǒم من القيام بالدور األساسǌبد لǙ
 ýجƊ القانونية الممكنة من ýالسليم من بين جملة من الحلو Ǒالقانون ýقضية عن الح ýك Ǒف Ɣوالتنقي

زن بين المƮلحة العامة ومƮلحة األفراد الخاƮة وعليǌم لتحقيق ǋذا الƺرƊ Ưن يسعوا تحقيق التوا
إلǏ اǗلمام بالمبادƏ القانونية واǗحاطة بمستلزمات حسن اǗدارة ومراعاة الƲروف المختلƽة المحيطة 

كتوبة التǑ بǌاÜ فمن خýǚ البحƚ والتحليý يمكنǌم إبداƇ الرǐƊ القانونǑ المحايد سواƇ فǑ المذكرات الم
  .يقدمونǌا Ɗو فǑ التوضيحات التǑ يعرضونǌا شƽويا فǑ الجلسة

 ƚحرية وجدية بحي ýوية بكƽم الشǌاتƲحǚم Ƈإبدا Ǒم فǌن يمارسوا حقƊ الدولة ǑƲبد لمحافǙو
لكý ما تم التوýƮ إليǊ من خýǚ البحƚ عن الحلوý القانونية للنزاع  شامǚ ايتضمن تدخلǌم عرض
  .دموا كý الدفوع  التǑ تƌدǐ إلǏ سيادة القانون والتƛƋير علǏ الحكمالمطروƟ ولǌم Ɗن يق

  ƠبƮƊ وليةƌمس ýبك Ǌقدم عليƊدارية وǗالمنازعة ا Ǒف ýعاƽال ǉالدولة دور Ʋمحاف ǁدرƊ Ǐفمت
 ǐرƮوالم Ǒرنسƽال ǉيرƲكن ǐدارǗا Ƈالقضا ǎلد Ǒالقانون ýƛالمنازعة والمم ǉذǋ Ǐحقا األمين العام عل

  .الية الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارة وسيادة القانون فǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐفتتحقق بذلǁ فع

Ɣ-   ستشارية لمحافظي الدولةǗا ƖختصاصاǗا  

  ǐستشارǙا ýالمجا Ǒمة النيابة العامة فǌو الدولة مƲمحاف Ʃم المكتوبة  3يمارǌفيقدمون مذكرات
ة Ɗو Ɗحد مساعديǊ جلسات ومداوǙت اللجنة الدائمة ويشرحون مǚحƲاتǌم الشƽوية ويحضر محافƲ الدول
Ǌالدولة ويقدم مذكرات Ʃمجل ǎو الجمعية العامة لدƊ4.  

من المرسوم  7وإن المشرع لم تحدد بدقة دور محافƲ الدولة فǑ المجاý اǙستشارǐ والمادة   
علǏ وجوƔ  لم توضǋ Ơذا الدور كما Ɗن النƲام الداخلǑ لمجلƩ الدولة اكتǏƽ بالنƭ 2611-98رقم 

                                                 
1Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.17.  

، ص 1977ود حلمي، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء ، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، القاهرة ، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، محم. د
367 .  
 . 17عبد العزيز خليل بدوي، المرجع السابق، ص . د

2 Ami BARAV, op.cit, p.816.  
 .01- 98من القانون العضوي رقم  26المادة  3
 01- 98من القانون العضوي رقم  38المادة  4



 

إرساý نسخة من عناƮر الملف إلǏ محافƲ الدولة الذǐ يعين Ɗحد مساعديǊ يكلف بمتابعة اǗجراƇات 
  .2وتقديم مǚحƲاتǊ المكتوبة

    Ǚ Ǌالدولة ألن Ʋلوجود محاف Ɯتحتا Ǚ الدولة Ʃستشارية لمجلǙات اƮاƮختǙالحقيقة إن ا Ǒوف
زعات إدارية وإنما ǋناǁ مشاريƴ قوانين يبدǐ فيǌا مجلƩ يوجد Ɗمام التشكيلة اǙستشارية قضايا Ɗو منا

  .الدولة رƊيǊ وفقا ǗجراƇات محددة قانونا

لذلǁ قد يطرƟ التساýƌ عن السبƔ الذǐ دفƴ بالمشرع إلǏ اعتبار محافƲ الدولة عضو فǑ التشكيلة    
مشرع فǑ إنشاƇ اǙستشارية لمجلƩ الدولةÜ ولعý السبƔ فǑ ذلǁ يرجƴ بالدرجة األولǏ إلǏ تسرع ال

ǋياكý مجلƩ الدولة ƛم إلǏ الخلط الذǐ يكون قد وقƴ فيǊ بالنسبة لبعƯ المƽاǋيم عندما Ɗراد تطبيق 
Ǒف ýƛتتم Ǒفرنسا والت Ǒالحكومة ف Ʋمحاف ǑتƽيƲو لم يميز بين وǌاألجنبية ف Ɣالتجار:  

ومون بتƮنيف فئة محافǑƲ الحكومة لدǎ القضاƇ اǗدارǐ والذين يعملون بالقسم القضائǑ ويق -
 ǑƲئة من محافƽال ǉذǋا وǌفي Ǒالقانون ǐƊالر Ƈا من الناحية القانونية وإبداǌƽدارية وتكييǗا ǎالدعو

  . 3الحكومة Ǚ تشارǁ فǑ التشكيلة اǙستشارية لمجلƩ الدولة

و فئة محافǑƲ الحكومة التǑ تتمýƛ فǑ ممƛلǑ الوزير Ɗمام األقسام اǗدارية فǑ المجلƊ Ʃو Ɗمام  -
عية العامة والتǑ تتولǏ تمƛيý الوزارة فǑ مجلƩ الدولة عند انعقادǉ بǌيئة استشارية دون الجم

  . 4القضائية

     Ǐالدولة عل Ʋطلق تسمية محافƊفرنسا و Ǒيم المطبق فƲالتن Ʃƽبن ǐرƮخذ المشرع المƊ كما
لتشكيلة الƽئة األولǏ والتǑ تعمý لدǎ القسم القضائǑ لمجلƩ الدولة وǋذǉ الƽئة Ǚ تحضر فǑ ا

Ɗ Üما الƽئة الƛانية وتƽاديا للبƊ Ʃطلق عليǌا تسمية محافǑƲ الوزارة وǙ Ǒǋ تحضر إƊ Ǚمام 5اǙستشارية
  .6القسم اǙستشارǐ لمجلƩ الدولة

وǋذǉ الƽئة األخيرة من محافǑƲ الوزارة بالنسبة لمƮر Ɗو محافǑƲ الحكومة بالنسبة لƽرنسا  
 Ɣبموج ǐا المشرع الجزائرǌمƲن Ǒالت Ǒǋ رقم  39المادة ǐ01-98من القانون العضو ƭتن Ǒالت :

يعين رئيسǑ الحكومة باقتراƟ من الوزير المعنǑ باألمر علǏ مستوǎ كý وزارةÜ موƽƲين برتبة مدير "
إدارة مركزية علǏ األقý للحضور واǗدƇǙ برǐƊ استشارǐ فǑ جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة 
                                                                                                                                                         

ج ر (، المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة، 1988أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوم رقم 1
 ).64عدد 

 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 85المادة   2
  . 146عاطف خليل، المرجع السابق، ص . د  3
 . 117غب الحلو، المرجع السابق، ص ماجد را. د

4Jean RIVERO, op.cit, p.187.  
André DE LAUBADERE, J. C.VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de droit Administratif 9é édit, p. 454.  
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Ü وقد جعý المشرع ǋذǉ الƽئة تحضر التشكيلة اǙستشارية دون "ǌم فقطفǑ القضايا التابعة لقطاعات
  .القضائية

  اǗختصاصاƖ األخرǌ لرئيس ǉيئة محافظي الدولة  -جـ

      Ʃرئي Ɣمة نائǌم Ǌسندت لƊ ƚالدولة بحي Ʃمجل Ɣمكت Ǒالدولة عضوا ف Ʋيعتبر محاف
Ɣ1المكت ǌالدوف Ʃمجل Ɣمة المسندة لمكتǌحيات المǚƮال Ʃالمادة و يمار Ɣمن  25لة والمحددة بموج

Ü فيشارǁ فǑ إعداد النƲام الداخلǑ للمجلƩ وإبداƇ الرǐƊ فǑ توزيƴ 01-98القانون العضوǐ رقم 
المǌام علǏ القضاة كما لǊ سلطة السǌر علǏ السير المنتƲم لمجلƩ الدولة من خýǚ اتخاذ اǗجراƇات 

السلمية علǏ قضاة محافƲة الدولة والموƽƲين التنƲيمية الǚزمة كما يمارƩ محافƲ الدولة السلطة 
التابعين للمحافƲة ويرƩƊ مكتƔ المساعدة القضائية Ɗو يƽوƊ Ưحد مساعديǊ لذلǁ كما يشرف علƊ Ǐمانة 

  . 2المحافƲة

 ǐالجزائر ǐدارǗا Ƈالقضا ƣتاري Ǒام جديد فƲالدولة ن Ʃالدولة ضمن مجل Ʋام محافƲيعتبر ن
نƲام القانونǑ للحقوق والحريات والتوفيق بينǌا وبين مقتضيات المƮلحة ƊنشƐ لتحقيق العدالة وحماية ال

Ɣوالعيو ƭالنقائ Ưالدولة من بع Ʋام محافƲيخلو ن Ǚ ام جديدƲن ýالعامة وكك.  

  ǑƲام محافƲومنشئة ن Ɯالمزدو Ǒام القضائƲد النǌتعد م Ǒفرنسا الت Ǐحت ǊنƊ ولقد تبين
وإن كý نƲام Ɗيا كان Ǚ يمكنƊ Ǌن  3نƲام القانونǑ لǌذǉ الǌيئةالحكومة فƎنǌا ما زالت تƺير وتعدý فǑ ال

ويتناسƔ واألوضاع التǑ يعيƫ الƺرƯ المنشود  Ǐيولد مكتمÜǚ فǌو يحتاƜ إلǏ تعديǚت للوƮوý إل
Ü لذلǁ كان Ǚبد من إبداƇ بعƯ المǚحƲات تتطلƔ وجوƔ مراعاتǌا سواƇ من الناحية التشريعية Ɗو فيǌا

لنجاǋ Ɵيئة محافǑƲ الدولة وتحقيق ƹايتǌا والمضǑ بالقضاƇ اǗدارǐ الجزائرǐ  من الناحية العملية
Ǒفيما يل ýƛنحو التقدم تتم:  

1 -  ǉيرƲن Ǌب ƴيتمت Ǒالت ýعاƽالدور ال Ʃƽن Ǌل ƠبƮالدولة لي Ʋام محافƲن Ǐحات علǚƮإ ýإدخا Ɣوجو
ة بدقة وحƮر وƲائǊƽ فǑ فǑ فرنسا ومƮر وǙ يتƋتǏ ذلǁ إǙ بتدخý المشرع وتحديد دور محافƲ الدول

التشكيلة فǑ المجاý القضائǑ دون اǙستشارǐ والتمييز بين محافǑƲ الدولة وممƛلǑ الوزارات 
  .اǙستشارية

2 -  ǐدارǗا Ƈدف القضاǌي Ǒا المشرع والتǌب Ǌƽكل Ǒالدولة للرسالة السامية الت Ʋضرورة تقدير محاف
ادة حكم القانون وحماية الحقوق والحريات ألن إدراǁ الجزائرǐ إلǏ تحقيقǌا والمتمƛلة فǑ تƋكيد مبدƊ سي

نيط بǊ من واجبات يجعلǊ يجتǌد ساعيا لتحقيق األǋداف ƊمحافƲ الدولة لما علق عليǊ من ƈماý وما 
                                                 

 . 01- 98من القانون العضوي رقم  24المادة 1 
 .من القانون الداخلي لمجلس الدولة 12و  11ن االمادت2 

3 Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, Journal 
officiel de la république Française du 07-03-2008, texte n°20. 07/03/2008 JO du 07/03/2008JO 
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المنشودة من خýǚ البحƚ والتحليý المتواýƮ والتحرǐ عن الوقائƴ والحكم القانونǑ السليم Ɗو ابتداع 
ýǚالقانونية من خ Əة والتطورات التاريخية والتشريع المبادƽالمختل ƇراǓا ýو القضائية للمسائƊ ية

لحلوý القانونية المناسبة إلƊ Ǐن ينتǑǌ برǐƊ معين من ل والمحاولة بكý الوسائý الوƮوý المعروضة
اǓراƇ الموجودة Ɗو يبتدع الحý المناسÜƔ وبذلǁ يقدم للمحكمة من خýǚ عرƯ مذكراتǊ المكتوبة 

  .لشƽوية كý العناƮر التǑ تمكنǌا من فǌم القضية والوƮوý إلǏ الحكم السليم فيǌاومǚحƲاتǊ ا

  

ƚالƛال Ɣالمطل  
  النظام القانوني لقضاة مجلس الدولة

  
 1يخضƴ تنƲيم Ɗوضاع القضاة بالدرجة األولǏ للمبادƏ والقيود التǑ يحددǋا الدستور    

رورة Ɗن يكýƽ النƲام القانونǑ للقضاة والقوانين العضويةÜ وتراعǋ Ǒذǉ المبادƏ بƽƮة Ɗساسية ض
اǙستقýǚ والحياد عن طريق وضƴ ضمانات معينة Ǚختيار القضاة والعمý باستمرار علǏ رفƴ كƽاƇتǌم 
المǌنية وإحاطتǌم بحماية إدارية ومالية تكýƽ لǌم اǙستقرار والطمƋنينة فǑ وƲائǌƽم وتمنحǌم من 

ا ات األفراد وبعƚ الƛقة فǑ نƽوƩ المتقاضين Ɗمام ǋذالمقومات ما يحقق حيادǋم لƮيانة حقوق وحري
وقد تضمنت ǋذǉ المبادƊ Əحكام القانون األساسÜ Ǒ 2وحماية مقومات المجتمƴالقضاƇ وتƋمين األفراد 

Ƈ3للقضا  Ǌمن Ǐت المادة األولƮذا "فنǋ يحدد Ƈللقضا Ǒالقانون األساس ǐذا القانون العضوǋ يتضمن
  ".وحقوقǌم وكذا تنƲيم سير مǌنتǌم القانون العضوǐ واجبات القضاة

  :و سيقسم ǋذا المطلƔ إلƛǚƛ Ǐة فروع  
ýرع األوƽم :الǌتƇاƽبك Ưوǌالدولة والن Ʃمجل ƇعضاƊ اختيار  
Ǒانƛرع الƽالدولةا: ال Ʃمجل Ƈلضمانات المقررة ألعضا  
ƚالƛرع الƽالدولة :ال Ʃمجل ƇعضاƊ حياد  

  
ýرع األوƽال  

ƭوǊم اختيار أعضاء مجلس الدولة والنǊاءتƻبك  
  

السابق الذكر  01- 98من القانون العضوǐ رقم  20يخضƊ ƴعضاƇ مجلƩ الدولة استنادا للمادة      
إلǏ القانون األساسǑ للقضاƇ ويقتضǑ استقýǚ القضاƇ  114- 04من القانون العضوǐ رقم  02والمادة 
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تيار Ɗفضý العناƮر ضرورة اǋǙتمام باختيار القضاة من خýǚ وضƴ الضوابط والشروط التǑ تكýƽ اخ
للقيام بالوƲيƽة القضائية وتنƲيم الوسائý الضرورية لرفƴ الكƽاƇة المǌنية ألعضاǋ Ƈذا القضاÜƇ ألن 
اǙختيار المحكم والجيد ألعضاƇ القضاƇ اǗدارǐ يعد من ǋƊم ضمانات استقǋ ýǚذا القضاƇ فǑ مواجǌة 

  .لحياد والتجرد للقضاƇ اǗدارǐالسلطات العمومية وǋو من األمور الضرورية لتوفير عنƮر ا
كما Ɗن التكوين المǌنǑ للقاضǑ اǗدارǐ يعتبر عنƮرا Ɗساسيا لتدعيم ǋذا اǙستقýǚ وضمان  

Ü وسيعرǙ Ưختيار ƊعضاƇ مجلƩ الدولة 1عدم خضوع القاضǑ اǗدارǐ فǑ قضائǊ لƺير حكم القانون
Ǒنية فيما يلǌم المǌتƇاƽبك Ưوǌو الن:  

 
ǙوƊ  : مجلس الدولةاختيار أعضاء  
تختلف ƊساليƔ الدوý فǑ شýƺ الوƲائف القضائية باختǚف الدساتير والتشريعات المنƲمة لشƌون    

القضاة فǋ Ǒذǉ الدوÜý ويمكن رد ƊساليƔ اختيار القضاة فǑ األنƲمة المقارنة إلǏ نƲامين رئيسيين ǋما 
  .3وبÜǊ ولكý من ǋذين النƲامين مزاياǉ وعي2نƲام اǙنتخاƔ ونƲام التعيين

    ƔسلوƋيذية كƽام التعيين عن طريق السلطة التنƲن Ǒرنسƽال ǉيرƲكن ǐوقد اعتمد المشرع الجزائر
Ǚختيار ƊعضاƇ القضاƇ اǗدارÜǐ وسيتم التعرƯ ألسلوƔ اختيار قضاة مجلƩ الدوý من خýǚ تحديد 

تحديد دور السلطة إجراƇات التعيينÜ والشروط العامة الواجƔ توافرǋا فǑ وƲائف القضاƇ اǗدارƛ ǐم 
  .التنƽيذية فǑ تعيين قضاة مجلƩ الدولة

  
  ƋجراءاƖ التعييǅ في الوظائƹ القضائية -أ
يقƮد بالتعيين الدخوý إلǏ الوƲيƽة وǋو التعيين األوý كما يقƮد بالتعيين الترقية إلǏ الوƲائف   

رئاسǑ باقتراƟ من  العلياÜ والقاعدة ƊنǊ يتم اǙلتحاق بسلǁ القضاƇ عن طريق التعيين بموجƔ موسم
Ƈادة المدرسة العليا للقضاǌش Ǒمن بين حامل Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃبعد مداولة المجل ýويتم .4وزير العد

الدخوý إلǏ الوƲيƽة عن طريق مسابقة تنƲمǌا المدرسة العليا للقضاƇ علǏ المستوǎ الوطنǑ تحت 
 .5مسƌوليتǌا لتوƲيف الطلبة القضاة

                                                                                                                                                         
  .ائي العاديقضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا  والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القض -
 ". قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم اإلدارية -

 .123عبد الناصر علي عثمان حسين، المرجع السابق، ص . د  1 
 .125عبد الناصر علي عثمان حسين، المرجع السابق، ص . د  2
  .82محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص . د  3

  .37، ص 1994ر العربي، الطبعة الثانية، شفي النظم السياسية، القاهرة، دار الن الوسيط ،محمود عاطف البنا. د   
 .325، ص 1968محمد عصفور، استقالل السلطة القضائية، القاهرة، مجلة القضاء، السنة األولى، العدد الثالث، يوليو .د

                                                                                .                         11-04من القانون العضوي رقم  38و  3ن االمادت   4
 .11- 01من القانون العضوي رقم  36المادة   5



 

طرق التعيين تحقيقا للعدالة نƲرا لكونǌا تضمن لجميƴ  وتعتبر طريقة المسابقة من Ɗكƛر
 Ǐإل ǐدƌا تǌنƊ ائف العمومية كماƲتولية الو Ǒالمساواة ف Ɗوتضمن تحقيق مبدÜا متكافئةƮالمرشحين فر

  .1اختيار القضاة استنادا إلǏ معايير موضوعية تتمýƛ فǑ الكƽاƇة
قضائية علƊ ǏساƩ المسابقة بموجƔ وقد Ɗورد المشرع استƛناƇ علǏ مبدƊ اǙختيار للوƲائف ال  
حيƚ سمƠ باللجوƇ إلǏ التعيين المباشر فǑ سلǁ القضاƇ  11- 04من القانون العضوǐ رقم  41المادة 

 ýمن وزير العد Ɵاقترا Ǐعل Ƈالدولة بنا Ʃو مستشار دولة بمجلƊ ة مستشار بالمحكمة العلياƽيƲو Ǒف
% 20ز التعيينات بƋسلوƔ اǙختيار المباشر نسبة وبعد مداولة المجلƩ األعلǏ للقضاÜƇ علǙƊ Ǐ تتجاو

من عدد المناƔƮ المالية المتوفرةÜ ويتم التعيين بǌذǉ الطريقة بالنسبة لحاملǑ دكتوراǉ دولة بدرجة 
Ɗستاذ التعليم العالǑ فǑ الحقوق Ɗو الشريعة والقانون Ɗو العلوم المالية Ɗو اǙقتƮادية Ɗو التجارية والذين 

Ɗو بالنسبة  سنوات علǏ األقý فǑ اǙختƮاƮات ذات الƮلة بالميدان القضائǑ مارسوا فعليا عشر
 ýاألق Ǐالدولة الذين مارسوا فعليا لمدة عشر سنوات عل Ʃالمحكمة العليا ومجل ǎللمحامين المعتمدين لد

  .بǌذǉ الƽƮة
لǏ باǗضافة إو ǋذا بالنسبة لتعيين القضاة بƽƮة عامةƊ Üما فيما يخƊ ƭعضاƇ مجلƩ الدولة  

Ɗعǉǚ والتǑ تعد طريقة استƛنائية فƎن القاعدة العامة  41طريقة التعيين المباشر المحددة بموجƔ المادة 
مƴ توافر  2فǑ تعيين ƊعضاƇ مجلƩ الدولة ƊنǊ يتم اختيارǋم عن طريق الترقية علƊ ǏساƩ الكƽاƇة

  .بعƯ شروط األقدميةÜ بموجƔ مرسوم رئاسǑ من بين قضاة الدرجات الدنيا
طريقة اǙختيار فǑ وƲائف مجلƩ الدولة علƊ ǏساƩ الترقية لǌا فائدتǌا بحيǙ ƚ يلتحق  إن  

بوƲائف القضاƇ اǗدارǐ إǙ ذوǐ الخبرة والكƽاƇة العالية مما يكون لƛƊ Ǌرǉ اǗيجابǑ فǑ إƛراƇ العدالة 
  .اǗدارية وتحقيق التوازن بين متطلبات اǗدارة العمومية وتحقيق مبدƊ الشرعية

 Ɗ درجة كما Ǐلين علƮالدولة  من بين الحا Ʃة مستشار دولة بمجلƽيƲو Ǒن التعيين المباشر ف
 Ƈكبر ألعضاƊ خبرة Ơة يمنƽقافات المختلƛت العلمية والخبرة والǚǋƌالم ǐة ومن بين ذوƇاƽعالية من الك

العلمية مجلƩ الدولة ويساǋم فǑ تƽعيý الرقابة القضائية علƊ Ǐعماý اǗدارةÜ حيƚ اختǚف الƛقافة 
  .والنƲرية لكý منǌم وكذا اختǚف خبراتǌم من شƋنƊ Ǌن يساǋم فǑ تحقيق العدالة اǗدارية

  
  ƒ  الشروط العامة للتعييǅ في وظائƹ مجلس الدولة

يحدد المشرع الشروع الواجƔ توافرǋا فيمن يرشƠ لوƲيƽة القضاƇ دون Ɗن يترǁ للسلطة التنƽيذية    
 ǉذǋ ƴتخض Ǚ Ǐا حتǋسلطة تحديد ýƺالمشرع لتحديد شروط ش ýوتدخ Üýيير والتعديƺالشروط للت

                                                 
1 Geneviève GONDOUIN et Sylvie ROUXEL, les institutions juridictionnelles, presses universitaires de 
GRENOBLE, 2004, PP 177 et 183. 

ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا، باإلضافة إلى درجة "" تنص على أن 11- 04من القانون العضوي رقم  51المادة   2
قدمية، يؤخذ بعين االعتبار وبصفة أساسية لتسجيل القضاة في قائمة التأهيل، التقييم الذي يحصل عليه القضاة أثناء سير مواظبتهم، مع مراعاة األ

القضاة عن مهمتهم والتقييم المتحصل عليه أثناء التكوين المستمر واألعمال العلمية التي أنجزوها، والشهادات العلمية المتحصل عليها، يتم تقييم 
 ".ط يكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيلطريق تنقي



 

 Üالقضاة ýǚستقǙ ساسيةƊ ة يعد ضمانةƮة خاƽƮائف القضائية بƲة عامة والوƽƮائف العمومية بƲالو
بحيƚ تسرǋ ǐذǉ الشروط العامة علǏ كý من تتوفر فيǊ دون تمييز بسبƔ الجنƊ Ʃو األƊ ýƮو اللون 

من الدستور التǑ تنƭ  51الذǐ يجد ƊساسǊ فǑ المادة  1ا إلǏ مبدƊ المساواةƊو العرق Ɗو العقيدة استناد
يتساوǎ جميƴ المواطنين فǑ تقلد المǌام والوƲائف فǑ الدولة دون Ɗية شروط Ɗخرƹ ǎير "علƊ Ǐن 

  ".الشروط التǑ يحددǋا القانون
شروط الدخوý إلǏ  لم يحدد قانون مجلƩ الدولة شروط خاƮة للتعيين لدǎ مجلƩ الدولةÜ لذلǁ فƎن   

الوƲائف القضائية بالمجلǑǋ Ʃ ذات الشروط التǑ تحكم الدخوý إلǏ سلǁ القضاƇ المنƮوƭ عليǌا 
السابق الذكر وǑǋ شروط تتعلق بالجنسية والمǚǋƌت العلمية  11-04فǑ القانون العضوǐ رقم 

  .2وشروط الǚƮحية الƮحية واألدبية والخلقية
  
  ائريةشرط التمتƲ بالجنسية الجز - 1

الجنسية Ǒǋ رابطة قانونية وسياسية بين الƽرد والدولة توجƔ عليǊ الوƇǙ لǌا وتوجƔ عليǌا   
Ǌ3حمايت ǁعن ذل ǚفض Ɣللوطنيين دون األجان Ǚائف العمومية إƲالو Ǒتول Ɗالمبد ƚيجوز من حي ǚف Ü

Ƈسلطة القضا Ǐن يتولƊ يجوز ǚم فƛ ر سيادة الدولة ومنǋاƲر من مǌƲم Ƈضاƽن الƎف  ƴمن يتمت Ǚإ
  .بجنسيتǌاÜ لذلǁ فƎن شرط الجنسية يعد شرطا جوǋريا لتقلد مناƔƮ القضاƇ فƹ Ǒالبية التشريعات

   Ɣائف القضائية بموجƲتوفر شرط الجنسية لتقلد الو Ɣعن وجو ǐالمشرع الجزائر ƭوقد ن
القضاةÜ  يشترط فǑ توƲيف الطلبة":التǑ تنƭ علƊ ǏنǊ 11- 04عضوǐ رقم من القانون ال 37المادة 

Ü ولم يميز المشرع فǋ Ǒذا الƮدد بين ذوǐ الجنسية "التمتƴ بالجنسية الجزائرية األƮلية Ɗو المكتسبة
الجزائرية األƮلية وبين المتجنسين حديǑƛ العǌد بǌاÜ مطبقا بذلǁ مبدƊ المساواة فǑ تقلد الوƲائف 

  .العمومية الذǐ يعد مبدƊ دستوريا
  
  شرط المƖǘǉƊ العلمية - 2

ط للتعيين فǑ الوƲائف القضائية Ɗن يكون المرشƠ للمدرسة العليا للقضاÜƇ حاǚƮ علǏ يشتر  
. 4شǌادة البكالوريا التعليم الƛانوǐ وعلǏ شǌادة الليسانƩ فǑ الحقوق علǏ األقƊ ýو شǌادة معادلة

Ơالناج Ơالمرش Ǒن يقضƊ Ǐعل Ƈلمسابقة القضا Ơللترش ǑولƊ يعد شرط Ʃادة الليسانǌش Ǐعل ýوƮوالح 
ولما كانت برامƝ التدريƩ بكليات . تكوينا عمليا ونƲريا فǑ المدرسة العليا للقضاƇ لمدة ƚǚƛ سنوات

                                                 
   من الدستور الجزائري 29المادة   1
المتضمن تنظيم المدرسة العليا  2005أوت  20المؤرخ في  305-05من المرسوم التنفيذي رقم  28هذه الشروط المادة على كما تنص   2

 ).15ص 58ج ر عدد ،( لطلبة القضاة وواجباتهملقضاء وكيفية سيرها وشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق ا
 .51، ص 1995محمود صالح، شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، اإلسكندرية منشأة المعارف، الطبعة األولى، . د  3
 305- 05من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة   4



 

الحقوق تقف عند حد الدراسات النƲرية األكاديمية البحتةÜ كان Ǚ بد من تكوين القضاة فǑ مدرسة 
Ƈالقضا ýǚدعائم استق Ƈإرسا Ǒذا التكوين فǋ ميةǋرا ألƲة نƮƮ1متخ.  

 
  لسǅ والكƻاءة الصحيةشرط ا - 3

شرط السن يعتبر من الشروط الضرورية لشýƺ الوƲائف العموميةÜ حيƚ تنƭ معƲم   
 Ǌا من العمر سنا معينا ضرورة  يمكنƺبال Ơن يكون المرشƊ Ǐة العمومية علƽيƲة بالوƮالتشريعات الخا

ية للدولة والمƮلحة من تحمƊ ýعباƇ الوƲيƽة ومسƌولياتǌاÜ والتمييز فǑ تƮرفاتǊ بين المƮلحة العموم
  .الخاƮة

    Ʃا خمƺن يكون بالƊ Ƈالمدرسة العليا للقضا Ǐإل ýلمسابقة الدخو Ơالمرش Ǒواشترط المشرع ف
سنة علǏ األكƛرÜ كما يشترط فǑ المرشƠ استيƽاƇ الكƽاƇة البدنية والعقلية للممارسة ) 35(وƛǚƛون 

  .الوƲيƽة القضائية
المرشƠ معافǏ من الناحية الجسمانية وƹير مƮاƔ بعجز Ɗو إعاقة  ويقƮد بالكƽاƇة البدنية Ɗن يكون    

تحوý دون قيامǊ بƋعباƇ الوƲيƽةÜ ويقƮد بالكƽاƇة العقلية Ɗن يكون المرشƠ متمتعا بكامý قواǉ العقلية 
  .2والذǋنية

  شرط التمتƲ بالكƻاءة األدبية والخلقية - 4
والضرورية الǚزمة بالنسبة للقضاة ويقƮد بǌا شرط الǚƮحية األدبية يعتبر من األƮوý العامة       

 Ǒحكم جنائ ǉدر ضدƮ يكون قد ǚف Üالمدنية والوطنية Ǌمتمتعا بحقوق Ƈة القضاƽيƲلو Ơن يكون المرشƊ
 Ǒا فǌعلي ƭوƮا من جرائم منǌلƛو ما يماƊ قانون العقوبات Ǒا فǌعلي ƭوƮالجرائم المن ǎإحد Ǒف

  .عقوبة مقيدة للحرية فǑ جريمة مخلة بالشرف واألمانةقوانين خاƮةÜ وǙƊ يكون قد حكم عليǊ ب
      Üمحمود السيرة حسن السمعة Ƈة القضاƽيƲلو Ơن يكون المرشƊ Ǌود بƮوبالنسبة لحسن الخلق فالمق

ǊنƊ ƭوƮذا الخǋ Ǒف ǐاألستاذ سليمان محمد الطماو ǎوير" : ýق ضرورية بالنسبة لكǚإذا كانت األخ
ǌا Ɗلزم ما تكون بالنسبة للموƽƲين العموميين الذين ǋم مستودع موƲف يعمý فǐƊ Ǒ مشروعÜ فƎن

 ǁلذل ÜمǋيرƮم Ǒويتحكمون ف Ʃسرار الناƊ Ǐم علǌƽائƲالسلطة العمومية والذين يطلعون بحكم و
  .3"تحرƭ الدوý علǙƊ Ǐ يلǑ الوƲيƽة العمومية إǙ من كان علǏ جانƔ من األخǚق

Ɗو شوائƔ تƛƌر علǏ سمعتǊ وسيرتÜǊ وليƩ من  فيشترط فǑ المرشƠ للقضاǙƊ Ƈ توجد شبǌات  
 Ǐر علƛƌا األلسنة مما يǌن تتناقلƊ Ǒƽيك ýالجريمة ب ýحد تشكي Ǐات إلǌالشب ǉذǋ Ǐن ترقƊ ǐالضرور
سمعة الشخƭ وسيرتÜǊ حتǏ ولو لم تكن ǋذǉ الشبǌات Ɗو األقواý مستندة إلǏ وقائƴ معينة تƌيدǋاÜ إذ 

                                                 
 .135محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص   1
    208بسيوني عبد اهللا ، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص عبد الغني . د  2
 .53، ص2007الوظيفة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية،  ،أنس جعفر. د 

 .464، ص 1987سليمان محمد الطماوي، مبادئ علم اإلدارة العامة، القاهرة، مطبعة عين شمس، الطبعة السابعة، . د  3



 

ماعǑ معين وƊن تستقر علƊ Ǐنǌا حقيقة تزعزع الƛقة فǑ المرشƠ يكƊ Ǒƽن يتناقلǌا الناƩ فǑ محيط اجت
ǉمن اعتبار ý1وتنا.  

   ƚائف من حيƲاوت الوƽاوت تبعا لتƽق يتǚمعين من حسن السيرة واألخ ǎوإن اشتراط مستو
ǋƊميتǌا وخطورتǌا ومسƌوليتǌا وقد Ɗكد القضاƇ اǗدارǐ علǏ ضرورة تشدد اǗدارة فǑ وجوƔ توافر 

لنسبة للوƲائف ذات الطبيعة الحساسة التǑ يتطلƔ فǑ شƺليǌا مستوǎ معين من األخǚق ǋذا الشرط با
 Ǌيتحقق لقضائ Ǐق حتǚمحمود السيرة حسن األخ Ǒن يكون القاضƊ Ɣفيج Ƈة القضاƽيƲا وǌومن

  .2اǙحترام الǚزم والƛقة الواجبة
يƽة السوابق القضائيةÜ ويƛبت توافر شرط التمتƴ بالحقوق المدنية والوطنية من خýǚ تقديم Ʈح  

Ɗما شرط حسن السيرة واألخǚق فǌو مستقý بذاتǊ عن شرط التمتƴ بالحقوق المدنية وللسلطة المختƮة 
ǁا بذلǌل Ơتسم Ǒالت ýمن الوسائ Ơالمرش Ǒذا الشرط فǋ توافر ǎن تستخدم للتحقق من مدƊ3 وقد Ü

علƊ ǏنǊ يمكن للمدرسة العليا السابق الذكر  305- 05من المرسوم التنƽيذǐ رقم  29نƮت المادة 
 Ƈالمرشحين للقضا ƴكد من تمتƋلة للتǋƌالم ƠالƮالم Ǌتقوم ب ǐتحقيق إدار  Ƈإجرا Ɣن تطلƊ Ƈللقضا
بحقوقǌم المدنية والوطنية وحسن الخلقÜ و يعد حسن السيرة واألخǚق شرطا للدخوý إلǏ الوƲيƽة 

  .4القضائية وǋو شرط ƊساسǑ لǚستمرار فيǌا
  

 السلطة التنƻيذية في تعييǅ أعضاء القضاء اǕداريدور  - جـ  

      Ǐيذية مقيدا إلƽن يكون دور السلطة التنƊ Ǒيذية يقتضƽة السلطة التنǌمواج Ǒف Ƈالقضا ýǚإن استق
ƊقǏƮ الحدود فǑ تعيين القضاةÜ بحيƚ يكون الدور األكبر فǑ التعيين واǙختبار واقعا علǏ عاتق 

لتوسيƴ من سلطات السلطة التنƽيذية فǑ تعيين القضاة يƌدǐ إلǏ المساƩ الجǌة القضائية نƽسǌا ألن ا
  .5بمبدƊ الýƮƽ بين السلطات ويحوý دون تحقيق استقýǚ القضاة وحيدتǌم وتجردǋم

  تعييǅ أعضاء القضاء اǕداري في الجزائر - 1
ن الناحية يƋخذ النƲام الجزائرǐ بƋسلوƔ تعيين القضاة عن طريق السلطة التنƽيذية إƊ ǙنǊ م  

الواقعية يتم تعيين القضاة بýƮƋ عام عن طريق السلطة القضائية نƽسǌا تدعيما لمبدƊ حƮانة القضاة 
 ǁسل ƇعضاƊ تعيين Ǒيذية محدودا فƽدور السلطة التن ǐالدستور Ʃسƌالم ýفقد جع Üمǌلǚواستق

Ƈدار قرارات التعيين تطبيقا للمادة 6القضاƮإ Ǒر فƮيقت Ü155 Ǒن من الدستور التƊ Ǐعل ƭيقرر :"تن
ǑƽيƲم الوǌم وسير سلمǌا القانون تعيين القضاة ونقلǋيحدد Ǒطبقا للشروط الت Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمجل."  
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 Ɗ1ما بالنسبة للوƲائف القضائية بمجلƩ الدولة فƎن المشروع Ʈنǌƽا ضمن الوƲائف النوعية   
يتم تعيين  11-04قانون العضوǐ رقم من ال 50وجعý سلطة التعيين فيǌا للسلطة التنƽيذية فطبقا للمادة 

Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃبعد استشارة المجل Ǒمرسوم رئاس Ɣالدولة بموج Ʃمجل ƇعضاƊ2 ولم يشترط Ü
Ʃالمطابق للمجل ǐƊالمشرع الر.  

من ذات القانون العضوǐ يتم تعيينǊ بموجƔ مرسوم  49وبالنسبة لرئيƩ مجلƩ الدولة وطبقا للمادة    
وجوƊ Ɣخذ رǐƊ المجلƩ األعلǏ للقضاƊ Ƈو استشارتǊ مما يجعý دور  رئاسǑ ولم يشترط المشرع

 ǁالسل ƇعضاƊ و إذا كان يعين من بينǌف Üالدولة Ʃمجل Ʃتعيين رئي Ǒف ƴيذية واسƽالسلطة التن
Ǌا فيǋتوفر Ɣن المشرع لم يحدد الشروط الواجƎف Ǒاستشارة 3القضائ Ǐو حتƊ لم يستلزم موافقة ǊنƊ كما Ü

وقد اعتمد المشرع نƩƽ األسلوƔ فǑ  ضاƇ بخƮوƭ تعيين رئيƩ مجلƩ الدولةالمجلƩ األعلǏ للق
لم يشترط وجوƊ Ɣخذ الرǐƊ المطابق للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ و تعيين محافƲ الدولة لدǎ مجلƩ الدولة 

Ǌو استشارتƊ.  
وǋذا الوضƴ ليƩ مطبق بالنسبة لتعيين رئيƩ مجلƩ الدولة ومحافƲ الدولة لدǎ مجلƩ الدولة   
ÜƔفحس  Ʃالمجال Ƈساƌللمحكمة العليا ور ýاألو Ʃبالنسبة لتعيين الرئي ƴمتب Ɣاألسلو Ʃƽن ýب

 Ʃالعامين بالمجال Ɣالمحكمة العليا والنوا ǎالعام لد Ɣوالنائ ÜداريةǗالمحاكم ا Ƈساƌور Üالقضائية
ة النوعية القضائية ومحافǑƲ الدولة لدǎ المحاكم اǗداريةÜ فǚ يشترط بالنسبة لǌذǉ الوƲائف القضائي

Ɗخذ رǐƊ المجلƩ األعلǏ للقضاƇ بشƋن تعيينǌمÜ بحيƚ يكون للسلطة التنƽيذية سلطة واسعة فǑ اǙختيار 
  .لǌذǉ الوƲائف

  Ǌقƽال ýرجا ýا منتقد من قبǌالعامين ب Ɣيئات القضائية والنواǌال Ƈساƌإذ  4إن طريقة تعيين ر
لمجلƩ األعلǏ للقضاƇ ألن عدم األخذ برƊيǊ يجƊ Ɣن يكون التعيين فǑ الوƲائف القضائية بعد موافقة ا

مما يƛƌر فǑ استقýǚ رƌساǋ Ƈذǉ  عيين فǑ مواجǌة السلطة التنƽيذيةيƌدǐ إلǏ إنقاƭ ضمانات الت
  .الǌيئات القضائية والنواƔ العامين ومحافǑƲ الدولة

من القانون العضوǐ  50و 49وتقترǋ Ɵذǉ الدراسة ضرورة تدخý المشرع بتعديý المادتين   
بحيƚ يشترط الرǐƊ المطابق للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ بالنسبة للتعيين فǑ الوƲائف  11-04قم ر

 ǐƊ ويبعد Ƈالقضا ýǚيتحقق استق Ǐحت ǐدارǗا Ƈو القضاƊ ǐالعاد Ƈبالنسبة للقضا Ƈالقضائية العليا سوا
  .تƛƋير للسلطة التنƽيذية علǏ حيدة القضاƇ ونزاǋتǊ ويتحقق مبدƊ الýƮƽ بين السلطات
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  تعييǅ أعضاء القضاء اǕداري في فرنسا - 2
يƋخذ النƲام الƽرنسǑ بالنسبة Ǚختيار قضاة القضاƇ العادƊ ǐو اǗدارǐ بƋسلوƔ التعيين عن   

 Lesطريق السلطة التنƽيذيةÜ فبالنسبة للقضاƇ اǗدارǐ يتم تعيين المندوبين من الدرجة الƛانية 

auditeur 2éme classeǐالدولة ومستشار Ʃانية بالمحاكم بمجلƛالدرجة ال  
 Ǒمندوب Ǒويشترط ف Üدارةǘالمدرسة الوطنية ل Ǒستئنافية من خريجǗدارية اǗدارية والمحاكم اǗا
الدرجة الƛانية بمجلƩ الدولة Ɗن يكونوا من Ɗوائý خريجǑ المدرسة و الذين يبدون رƹبتǌم فǑ اǙلتحاق 

  .1بوƲائف مجلƩ الدولة
دولة الƽرنسǑ كقاعدة عامة يكون من بين الحاƮلين علǏ شǌادة فالتعيين فǑ وƲائف مجلƩ ال  

 Ǐا تكوينا فنيا يتلقǌم بǌو يتم تكوين Üا عن طريق المسابقةǌإلي ýيتم الدخو Ǒدارة التǘالمدرسة الوطنية ل
 ǉذǋ ýيتخل Üوالسياسة ƇاƮحǗوا ǐدارǗدارية والقانون اǗالعلوم ا Ǒرية فƲدراسات ن Ǌلǚخ Ɣالطال

النƲرية تدريƔ عملǑ فǑ الǌيئات والمƌسسات المختلƽةÜويسمƠ التكوين بالمدرسة الوطنية الدراسات 
لǘدارة باǙلتحاق إلǏ الوƲائف القضائية بمجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية والمحاكم اǗدارية 

Ǒالدبلوماس ǁالمحاسبة وكذا بالسل Ʃلتحاق بمجلǙبا Ơكما يسم ÜستئنافيةǗ2ا .  
المرشƠ للعمý بمجلƩ الدولة Ɗو المحاكم اǗدارية  ن فǋ Ǒذǉ المدرسة يكتسƔومن خýǚ التكوي

درجة عالية من الكƽاƇة فǑ العلوم اǗدارية مما يسمƠ لǊ بتǌƽم طبيعة العمý اǗدارǐ وǋدفǊ ومقتضيات 
الƮالƠ العام الذǐ يǌدف إليÜǊ فيتمكن بذلǁ من تحقيق التوازن بين ǋذǉ المقتضيات ومƮلحة األفراد 

  .تحقق مبدƊ المشروعيةفي
وقد Ɗخذ المشرع الƽرنسǑ بطريقة اǙختيار المباشر بالنسبة لبعƯ الوƲائف القضائية فيتم   

تعيين ƊعضاƇ ورƌساƇ المحاكم اǗدارية اǗستئنافية من بين مستشارǐ مجلƩ الدولةÜ كما يتم تعيين 
نسبة معينة Ɗو فƛ ǑلƊ  ƚعضاǋ Ƈذǉ المحاكم من بين ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية وذلǁ دون تحديد

Ɗ Üو الموƽƲون المدنيون Ɗو العسكريون Ɗو المحامون بمجلƩ 3الوƲائف من بين قضاة المحاكم العادية
الدولة ومحكمة النقƯ ممن Ɗمضوا عشر سنوات فǑ ممارسة المǌنةÜ كما تم األخذ بطريقة اǙختيار 

ة إذ يمكن التعيين فيǌا من بين ƊعضاƇ المباشر وبƽƮة محدودة بالنسبة لتعيين ƊعضاƇ المحاكم اǗداري
القضاƇ العادǐ ومن بين األساتذة الجامعيينƊ Üو من بين موǑƽƲ الدولة Ɗو األقاليم متǏ توافرت فيǌم 

  .4شروط األقدمية Ɗو من بين الموƽƲين العموميين خريجǑ المدرسة الوطنية لǘدارة
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التنƽيذيةÜ وǋكذا فƎن التعيين فǑ  ويتم التعيين بواسطة مراسيم Ɗو قرارات تƮدر عن السلطة  
Ü كما ǋو عليǊ الوضƴ فǑ 1الوƲائف القضائية فǑ النƲام الƽرنسǑ يعد من ǚƮحيات السلطة التنƽيذية

ǐام الجزائرƲالن.  
وإن كان ƊسلوƔ التعيين عن طريق السلطات التنƽيذية يحقق ميزة حسن اǙختيارÜ باعتبار Ɗن   

لǏ التعرف علǏ مدǎ توافر الكƽاƇات الƮالحة لشýƺ الوƲائف السلطة التنƽيذية Ɗقدر من ƹيرǋا ع
القضائيةÜ فقد وجǌت إليǊ عدة انتقادات تتمƊ ýƛساسا فǑ التخوف والخشية من خضوع القضاة للسلطة 
التǑ تتولǏ تعيينǌم مما يƛƌر علǏ استقǚلǌم وحيادǋم ǋذا من جǌةÜ والتخوف من احتماý تعرƯ عملية 

التنƽيذية وتƛƋرǋا باǙعتبارات السياسية والحزبية عند القيام بعملية التعين من  التعيين لمƛƌرات السلطة
  .جǌة ƛانية
لذلǁ تحرƭ معƲم التشريعات التǑ تƋخذ بǌذا األسلوƔ وتƽاديا لǚنتقادات السابقةÜ علǏ تقييد  

م سوƇ حق السلطة التنƽيذية بقيود تحوý دون إنƽرادǋا واستبدادǋا بعملية التعيين حرƮا علǏ عد
 ǁية سلطة وذلƊ وƊ يرƛƋت ǐير خاضعين ألƹ ƇاƽكƊ اختيار قضاة Ǐإل ǙوƮذا الحق ووǌا لǌاستعمال
بالنƭ علǏ ضرورة توفر شروط موضوعية Ǚبد من تحققǌا فǑ المرشحين للوƲائف القضائية بما يحد 

  .2احتماý تحكم السلطة التنƽيذية
  

        الكƻاءة المǊنية لقضاة مجلس الدولة:  ƛانيا

 مقدمتǌم وفǑ البشرية الموارد تǋƋيý بمدƊ ǎساسية بƽƮة مرتبط القضائǑ األداƇ تحسين إن      
ÜǑالقاض ǁوذل Ǌوالعملية العلمية بالمعارف بتسليح Ǒالت Ǌمن تمكن ƇداƊ Ǌامǌم ýولية بكƌة مسƇاƽوك Ü 
 العضوǐ انونالق حرƭ التǑ األǋداف ǋƊم بين من ƊولǑ رئيسǑ كǌدف التكوين Ɗعتمد السبƔ ولǌذا

 المǌنية اǙلتزامات من المستمر التكوين يعتبر بý تحقيقǌاÜ علǏ للقضاƇ األساسǑ القانون المتضمن
Ǒللقاض.  

وإن التكوين المستمر للقاضǑ اǗدارǐ يوفر لǊ القدرة علǏ الحكم طبقا للقانون كما يضمن      
اƮة تتƋكد لدǎ القاضǑ روƟ حيادǉ وتجردÜǉ فبƽضý اكتساƔ التخƭƮ والخبرة فǑ بيئة قانونية خ

ýǚستقǙمنازعات فرع واحد من القانون 3الحيدة وا Ǒر فƲبالن ǉتقييد Ǒالقاض ƭƮد بتخƮويقÜ
 Üƭالخا Ǌǌة وفقƮالخا Ǌور من فبتشريعاتƛما ي ýم كǌف Ǌعلي ýǌمما يس Ǌا لƹرƽيكون منقطعا ومت

Ǐ استيعاǋ Ɣذا الƽرع من القانون مشاكý داخý فرع بعينǊ فǌما دقيقا ومتعمقاÜ كما يكýƽ لǊ القدرة عل
كسبǊ تÜ و4وتǋƌلǋ Ǌذǉ الممارسة والخبرة إلǏ إيجاد الحلوý لǌذǉ المشاكý من خýǚ تطبيق حكم القانون
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القدرة علǏ سرعة البƚ فǑ الدعاوǐ مƴ إحاطة وخبرة بمشاكلǌا فيكون لذلƛƊ ǁر إيجابǑ فǑ حسن سير 
  .1العدالة

فر فǑ من يتولǌا التكوين المǌنǑ والقانونÜǑ وعلǏ الدولة Ɗن فالقضاƇ مǌنة قانونية يجƊ Ɣن يتو   
 Ǐع علǚطǗا ƔعƮمن ال ƠبƮƊ ةƛالدولة الحدي Ǒف ǊنƊة وƮذا التكوين خاǋ ýƽتك Ǒالت ýتوفر العوام
كافة العلوم القانونية بعدما تشعبت وتعددت فروع القانون واختلƽت المواضيƴ التǑ تدرسǌاǋ Üذا 

التشريعات الخاƮة بكý مجاý وما يتطلبǊ حý المشاكý القانونية من إلمام باǗضافة إلǏ تضخم عدد 
بالمسائý اǙقتƮادية والسياسية واǙجتماعية وƹيرǋاÜ فضǚ عما يقتضيǊ تƽسير القانون من اǗحاطة 

  .2بƋحكام القضاƇ واǙجتǌادات الƽقǌية
ǌو يعتبر بالنسبة وإذا كان التخƭƮ والتكوين المǌنǑ ضرورة ملحة للقضاƇ بƽƮة عامة ف  

للقاضǑ اǗدارƊ ǐكƛر إلحاحاÜ وذلǁ راجƴ إلǏ خƮوƮية القانون اǗدارǐ المتمƛلة فǑ مرونة وسرعة 
 Ǌحاطة بǗا ƔعƮمن ال ýيجع Ǌوتشعب Ǌرتƛن كƎف Ǌو مقنن منǋ بالنسبة لما Ǐوحت ÜǊوعدم تقنين ǉتطور

 ǁذل Ǐضافة إلǗبا Üولة ويسرǌرا لدور األحكام القضائية واوبسƲخلق وتكوين القانون ن Ǒدارية فǗ
Ƈذا القضاǋ اǌاستقر علي Ǒريات التƲوالن Əبالمباد ǐدارǗا Ǒيستلزم إحاطة القاض ǁن ذلƎف ǐدارǗ3ا.  

القاضǑ اǗدارǐ يعمý علǏ ضمان تحقيق مبدƊ المشروعية من خýǚ الرقابة علǏ  ولما كان
ا اǗدارية Ɗن يحقق التوازن بين حقوق Ɗعماý السلطة اǗدارية فǌو مطالƔ من Ɗجý الýƮƽ فǑ القضاي

 Ǐا حتǌروف عملƲدارة العمومية وǗإذا كان ملما بمقتضيات ا Ǚإ ǁذل Ǌل ǏتƋولن يت Üوحريات األفراد
يتمكن من الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية بقضاƇ عادý دون المساƩ بمتطلبات العمý اǗدارÜǐ وإن 

قضايا وطوý المدة التǑ يستƺرقǌا للنƲر والýƮƽ فǑ عدم تخƭƮ القاضǑ اǗدارǐ ينتƝ عنǊ تراكم ال
  .المنازعات اǗدارية فضǚ عما يكتنǌƽا من ƊخطاƇ فǑ تطبيق القانون

 Ǚإ ǉǙيتو ǚا فƮƮمتخ Ƈن يكون القضاƊ السلطة القضائية ýǚولما كان من موجبات استق
القضاة التƋكد فǑ  متخƮƮون حسƔ ما ǋو مƌكد فǑ معƲم دساتير الدوÜý فƎن من ǋƊم شروط تعيين

مرحلة ƊولǏ من مدǎ توافر التكوين األساسǑ واألولǏ للقاضÜǑ فǚ يدخý سلǁ القضاƇ إǙ من كان 
ƛ Üم وفǑ مرحلة ƛانية تشرف الدولة علǏ التكوين 4حاǚƮ علǏ ليسانƩ فǑ الحقوق Ɗو شǌادة معادلة

 الدقيق العملية والتخƭƮالمستمر للقاضǑ بƽƮة عامة والقاضǑ اǗدارǐ خاƮة حتǏ يكتسƔ الخبرة 
  . لتحقيق عدالة واقعية وسريعة

  :ويتحقق التكوين المستمر للقاضǑ اǗدارǐ بوسائý مختلƽة منǌا   
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  الخبرة في العمü القضائي  -أ
      ǊتƽيƲو ƇعباƋنتيجة القيام ب ǐدارǗا Ǒالقاض Ǌيكتسب ǐالذ Ǒنǌد بالخبرة التكوين المƮيق

Ǐ الدعاوÜǐ فƎن ممارسة القاضǑ لعملǊ وإطǚعǊ علǏ الملƽات القضائية عن طريق اǗطǚع عل
 Ǐمما يساعد عل ÜداريةǗة والمتعددة للمنازعة اƽالمختل Ɣالجوان Ǐالتعرف عل Ǐعل Ǌة يمكنƽالمختل
اكتساƔ الملكة القانونية والقضائية لديǊ والتعرف علǏ اتجاǋات القضاƇ اǗدارǐ وƈراƇ الƽقǊ والموازنة 

  .ǎبين Ɗطراف الدعو
فǑƽ فرنسا عندما ƊنشƐ مجلƩ الدولة ومنحت لǊ سلطة القضاƇ البات لم يكن لديǊ قضاة   

متخƮƮين فǑ المجاý اǗدارǐ بý لم تكن ǋناƊ ǁحكام خاƮة بالقانون اǗدارÜǐ وبƽضý اجتǌادات 
 ǎالحكومة لد Ʋإذ يلتزم محافÜا اليومǌو عليǋ Ǒالدرجة المرموقة الت Ǐإل ýƮالحكومة تو ǑƲمحاف

بƎعداد  1945يوليو  31من المرسوم الƮادر فƩ68  Ǒ الدولة الƽرنسǑ وفقا لما تقضǑ بǊ المادة مجل
. 1تقرير فǑ النزاع وإبداƇ الرǐƊ القانونǑ الذǐ يراǉ مناسبا لǊ علƊ Ǐن يكون ǋذا الرǐƊ القانونǑ مسببا

د فيǊ إلǏ اعتبارات ومن خýǚ التقرير الذǐ يعدǉŇ والحý المسبƔ الذǐ يقترحǊ فǑ النزاع والذǐ يستن
فاǙلتزام المƽروƯ عليǊ .  قانونية وواقعية فƎنǊ محافƲ الحكومة يساǋم فǑ حسن سير العدالة اǗدارية

والمتمýƛ فǑ إعǚن تقريرǉ وتسبيƔ الحý الذǐ يقترحǊ يƽرƯ عليǊ ضرورة اقتراƟ حلوý تتƽق 
 ǐƊ ýǋدون تجا Ǒا القانون العمومǌمن ýيتشك Ǒالعامة الت ƏوالمبادǎخرƊ 2معطيات.  

    Ü ǐدارǗا Ǒللقاض Ǒنǌالتكوين الم Ǒتساعد ف Ǒالت ýالوسائ ǎفرنسا إحد Ǒالحكومة ف Ʋو يعتبر محاف
 ǊنƎفف ƴلوقائ ýǚاستق ýبك Ưيتعر ǎالدعو Ǒف ǉتحضير تقرير ýǚويحدد  القضيةمن خ Üاǋفيحدد

اع ويستعين فǑ ذلǁ بكý األحكام القواعد القانونية التǑ تحكمǌا والمبادƏ القانونية التǑ يƛيرǋا النز
السابقة الƮادرة عن مجلƩ الدولة Ɗو محكمة التنازع Ɗو محكمة النقƊ Ưو تطور مبادƏ القضاƇ فǋ Ǒذا 

  .3الشƋنÜ وينتǑǌ التقرير إلǏ الحý المقترƟ فǑ الدعوǎ والذǐ يكون بمƛابة مشروع حكم
ة كبيرة Ǚ تقتƮر علǏ لǌذǉ التقارير التǑ يحضرǋا محافǑƲ الحكومة فǑ فرنسا ǋƊميو 

 ǐدارǗا Ǒللقاض Ǒنǌالتكوين الم Ǒام فǋ ممارسة دور Ǐا إلǋا فقط وإنما تتعداǌعدت فيƊ Ǒالت ǎالدعو
الƽرنسÜǑ خاƮة وƊن محافƲ الدولة Ǚ يقتƮر فǑ تقريرǉ علǏ ذكر حكم القانون والدفاع عنÜǊ وإنما 

موازنة بينǌا وبين المƮلحة الخاƮةÜ يحرƭ علǏ سيادة حكم القانون مƴ تحقيق المƮلحة العامة وال
ǐدارǗا Ƈتطوير القضا Ǒفرنسا بقدر كبير ف Ǒالحكومة ف Ʋم محافǋفقد سا ǁألن التقارير 4بذل Ü

 ýƛخر يتمƈ دورا Ʃا تمارǌنƎا فǌنƋتحضر بش Ǒدارية التǗا ǎالدعو Ǒف ýƮƽال Ǒا فǋدور Ǐضافة إلǗبا
ǌنǑ سواƇ بالنسبة لمحافƲ الدولة الذƊ ǐعدǋا Ɗو Ɗساسا فǑ النǌوƯ بالمستوǎ الƽنǑ والقانونǑ والم

 Ƈالدولة والقضا Ʃمجل ƇعضاƊ Ǒو بالنسبة لباقƊ ǎالدعو Ǒدرون الحكم فƮالقسم الذين ي Ƈألعضا

                                                 
1 C.E 14 Février 1912, ministre des travaux publics, passard, Rec., p .204.            

   .192محمد جابر محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص . د  2
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4 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit, op.cit, p.371. 



 

 ýالمجا Ǒين فƛالباح ƴلجمي ýم فقط بǌل Ʃابة مرجعية ليƛالتقارير تعد بم ǉذǋ ألن Üة عامةƽƮب ǐدارǗا
ǐدارǗ1ا .  

ن المǌتمين بدراسة القانون اǗدارǐ والقضاƇ اǗدارǐ الدور الجليǋ ýذا وǙ يخǏƽ عن Ɗحد م
Ɗ Üمƛاý مƽوƯ الحكومة 2الذǐ لعبǊ محافǑƲ الحكومة فǑ بناƇ وخلق نƲرية القانون اǗدارǐ وتطورǋا

Rivet  قضية Ǒيذ األحكام فƽولية الدولة عن عدم تنƌرية مسƲابتداع ن Ǒف ýضƽال Ǌكان ل ǐالذ
Ʃالد3كويتيا Ʋومحاف Üولة بلومBlum   Ǒف ǑƮالشخ Ƌدارة عن الخطǗلة اƇتقرير مسا Ǒف ƴتوس ǐالذ

Ǌقضية لمونييLemonier 4 Ǒالحكومة ف Ưوƽم ǐƊالقضية ر ǉذǋ Ǒف Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل Ǐتبن ƚحي Ü
Ƌعن الخط ýƮƽن ينƊ يمكن Ǚ ن المرفقƊ Ǌفي ƭخل ǐير الذǌالش ǉ5تقرير.  

بƽضلǊ تم التƋكيد علǏ ضرورة األخذ فǑ الدعوǎ الذDavid  ǐوكذلǁ مƽوƯ الحكومة دافيد  
اǗدارية بالقواعد المناسبة Ǘقامة التوازن بين المƮلحة العامة والمƮلحة الخاƮة عندما قرر بƋن 
مسƌولية الدولة عن األضرار التǑ تسببǌا لǖفراد بسبƔ نشاط مرافقǌا العمومية Ǚ تحكمǌا قواعد 

  .             6بǚ نكو الشǌيرة التǑ تقررت بمناسبتǌا مسƌولية الدولةالقانون المدنÜǑ وكان ذلǁ فǑ قضية 
دورا جليǚ فǑ تقرير مسƌولية الدولة عن األضرار  Romieuكان لمƽوƯ الحكومة روميو كما 

  . cames      7 التǑ تلحق بالƺير دون توافر ركن الخطƋ من جانƔ اǗدارة فǑ قضية
و الذǐ تبنǏ مجلƩ الدولة رƊية فيما   Nicoloضية فǑ ق  Frydmanمƌخرا مƽوƯ الدولة و

Ǒالداخل Ǒام القانونƲالن Ǒدة فǋمن القانون و المعا ý8يتعلق بتحديد مكانة ك  
  
فǑ النƲام الجزائرǐ يمارƩ محافƲ الدولة مǌام النيابة العامة ويتولǏ تقديم المذكرات الكتابية و 

ǑƲ الدولة لمǌامǌم القضائية واǗطǚع علÜ Ǐ فمن خýǚ ممارسة مǌام محاف9والمǚحƲات الشƽوية
ملƽات الدعاوǎ اǗدارية يمكنǌم التعرف علǏ جوانƔ المنازعات اǗدارية مما يساعد علǏ تكوينǌم 

كما يتحقق ǋذا الƺرƯ لدǎ , وجعلǌم قادرين علǏ تǌƽم طبيعة المنازعات اǗدارية وخƮوƮيتǌا
  .ارية وإعداد التقرير فيǌاالمستشارين المقررين من خýǚ تحضير الدعوǎ اǗد

                                                 
  .132الوسيط في القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص  ،محمود عاطف البنا. د 1 
 .90محمد جابر محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. د  2

3 C.E. 30 Nov. 1923, Couitéas Rec., 789, D 1923, 3, 59, concl. Rivet ; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P. 
DELVOVE, B. GENEVOIS, op.cit, pp 254-261. 

 ..240-239ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة،الجزائر، عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية،.د
4 C.E.26 juillet 1918, époux Lemonnier, Rec.761, concl. Blum ; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P. 
DELVOVE, B. GENEVOIS, op.cit, pp201-206. 

 .34ص كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، نظام مفوضي الدولة في مصر، صبحي جرجس إسحاق،.د 5
6 T.C., 8 févr.1873, Blanco, Rec.1er suppl. 61, concl. David; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P. DELVOVE, 
B. GENEVOIS, op.cit, pp1-7.  
7C.E., 21 juin 1895, Cames, Rec.509, concl.Romieu ; ibid., pp38-42.  
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8 C.E.Ass. 20 oct.1989, NICOLO, Rec. 190, concl.Frydman, M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P. DELVOVE, 
DELVOVE, B. GENEVOIS, op.cit, pp 732-742. 
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    ǐدارǗا Ǒللقاض Ǒنƽن الدور الƊ ýالدولةويمكن القو ƲمحافÜالجزائر Ǒوالمستشار المقرر  ف
تحضير  علǏن دورǉ يكاد يقتƮر من الناحية العملية ألǙ يتƽق والدور الحقيقǑ المنوط بƊ  Ǌساسا

 ýالحلو Ǐعل Ɣوالتنقي ƚا دون البحǌوإعداد التقرير في ǎالدعو Ưموƹ Ǐإل ƴراج ǁذل ýة ولعƽالمختل
النƮوƭ القانونية وعدم كƽايتǌا وعدم وجود نƮوƭ قانونية إجرائية إدارية تبين حدود وǚƮحيات 

المتبعة فǑ الدعوǎ كý فئة من الƽئات المختلƽة بالƺرف واألقسام لدǎ مجلƩ الدولةÜوتبين اǗجراƇات 
  .حرية واسعة عند الýƮƽ فǑ المنازعات اǗداريةوتمنƠ للقاضǑ اǗدارǚƮ ǐحيات كبيرة و اǗدارية

  
ƒ-  ة لمجلس الدولةƻالمختل Ɩǘالتشكي ǅبي üالتنق 

       Ǒف ýƮƽال Ǒلة فƛائف المتمƲضافة للوǗبا Ʃالدولة يمار Ʃمجل ǎلد ǐدارǗا Ǒن القاضƊ
اركتǌم عمƊ ýعضاƇ مجلƩ الدولة فǑ القسم اǙستشارǐ ومشف Üمنازعات اǗدارية وƲائف استشاريةال

ƴمشاري ýحو ǐƊالر Ƈإبدا Ǒم تكوينا فنيا  فǌد من القوانين يكسبƮالق Ǐم بالتعرف علǌل Ơوقانونيا ويسم
إعداد التشريƴ ويǋƌلǌم علǏ فǌمǊ وتƽسيرÜǉ مما يساعد علǏ تطبيقǊ فǑ المنازعات اǗدارية تطبيقا 

ƮوƮالقانون ون Ɵدارية بمراعاة روǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽحيحا فيكون الƮ فقط ǊƮوƮن Ʃولي Ǌ
ƭمن نق ƭالن Ǌبتكملة ما يعتري Ǒللقاض Ơ1مما يسم.   

 Ǒنƽوال Ǒنǌالتكوين الم Ǒالدولة يساعد ف Ʃستشارية لمجلǙيئات القضائية واǌبين ال ýوإن التنق
 ǉذǋ دارة العمومية و التوفيق بينǗم مقتضيات نشاط اǌƽت Ǐقدر علƊ مǌويجعل Ƈذا القضاǋ Ƈألعضا

  .2حقوق وحريات األفراد المقتضات وحماية
  

  الدوراƖ التدريبية و الندواƖ و المƊتمراƖ العلمية  - جـ
يخضƴ القضاة بƽƮة عامة خýǚ مسارǋم المǌنǑ لتكوين مستمر من Ɗجý تحسين مداركǌم المǌنية      

ضǑ والعلميةÜ ولǌذا التكوين دور ƊساسǑ فǑ تقييم القضاة وتنقيطǌم وترقيتǌمÜ حيƚ ينƲر فǑ تقييم القا
 Ǚ يد القضاة من عطلة للدراسةƽذا وقد يستǋ Üدورات التكوين المستمر Ǒف Ǌود المبذولة من قبلǌالج Ǐإل

Ƈالقضا ýقة بعمǚع Ǌموضوع ل Ǒف ƚالبح ýجƊ وق سنة منƽ3ت.  
يشارǁ مجلƩ الدولة فǑ :"السابق الذكر علƊ Ǐن 01- 98من القانون العضوǐ رقم  7وتنƭ المادة 

Ü "لخاضعين للجǌات القضائية اǗدارية حسƔ الكيƽيات المحددة فǑ نƲامǊ الداخلǑبرامƝ تكوين القضاة ا
يقوم مكتƔ المجلƩ بضبط برامƝ تكوين " من القانون الداخلǑ للمجلƩ علƊ Ǐن 28و تنƭ المادة 

القضاة من خýǚ تنƲيم اللقاƇات المتخƮƮة وفترات تكوينية فǑ الخارƜ وكذا عن طريق مشاركة 
  ".ة فǑ تحسين مستوǎ قضاة المحاكم اǗدارية من Ɗجý تخǌƮƮمقضاة مجلƩ الدول
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  Danièle LOCHAK, op.cit, p.75. 2  
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    Ǒف ǐدارǗا Ƈالقانونية المرتبطة بالقضا ýمناقشة المسائ ýǚتمرات من خƌم الندوات والمǋوتسا
 Ǒوالقانون Ǒنǌذا التكوين المǋ Ǐو بحاجة إلǌف ÜǊتƇاƽالمستمر وضمان ك ǊيلǋƋوت ǐدارǗا Ǒقيف القاضƛت

Ǘا ýجƊ ا المستمر منǌمعرفت Ǌعلي Ɣيج Ǒوالت Üاǌحاطة بالعلوم المكملة لǗة واƽلمام بعلوم القانون المختل
وفǌمǌا والتحكم فيǌا ليكون قادرا علǏ تطبيقǌا التطبيق الƮحيƠ علǏ المنازعات اǗدارية المطروحة 

  .ƊمامǊ بما يحقق مبدƊ الشرعية
م يعد مقتƮرا علǏ تƽسير ƊلƽاǌƲا وإن إدراǁ المعنǏ الƮحيƠ و السليم للنƮوƭ القانونية ل   

ومƮطلحاتǌا ولم يعد تطبيق القانون عملية استنباطية سǌلةÜ كما Ɗن فǌم الوقائƴ    وتحديد Ɗبعادǋا 
يتطلƔ باǗضافة إلǏ معرفة العلوم القانونية التحكم فǑ مختلف العلوم األخرǎ اǙقتƮادية والسياسية 

ت العلمية تساǋم بقدر كبير فǑ تمكين القاضǑ اǗدارǐ من لذلǁ فƎن الندوات والمƌتمرا. 1واǙجتماعية
ونية ǋذǉ المعارف خاƮة إذا ما تضمنت ƊراƇ مختلƽة ومناقشات وتوضيحات حوý بعƯ المشاكý القان

وساǋمت فǑ إيجاد بعƯ الحلوý لǌذǉ المشاكý تساعد القاضǑ اǗدارǐ فǑ  واǗدارية والقضائية
  .تǌƽمǌا

  
   ائü العلميةتمكيǅ القضاة مǅ الوس  -د

وƊحكام القضاƇ المجǚت المتضمنة ألراƇ الƽقƊ Ǌن تكوين القاضǑ وتخǊƮƮ يحتاƜ إلǏ الكتƔ و    
  .وكذا المجلدات المǌتمة بنشر التشريعات وƊعمالǌا التحضيرية

 ƴالمكلف بمتابعة تطوير التشري ǉالدولة باعتبار Ʃائق بمجلƛإن يبرز دور قسم الو Ɣدد يجƮذا الǋ Ǒوف
كما يجƔ إن يبرز دور مجلة Ü 2فǌرƩ للتشريƴ والسǌر علǏ نشر مجلة مجلƩ الدولة وتوزيعǌا وإعداد

فǑ المساǋمة فǑ تكوين القضاة وتزويدǋم بالمعارف التǑ تساعدǋم علǏ القيام بمǌامǌم  3مجلƩ الدولة
دولة الوƲيƽية وذلǁ من خýǚ ما تتضمنǊ من Ɗبحاƚ متخƮƮة وقوانين باǗضافة إلǏ قرارات مجلƩ ال

ǐدارǗا Ǒللقاض Ǒنƽالتكوين ال Ǐتساعد عل ǁبذل Ǒǋو Ü ومحكمة التنازع. 

  
Ǒانƛرع الƽال  

  ضماناƖ أعضاء مجلس الدولة
 

إلǏ نƩƽ النƲام  01- 98من القانون العضوǐ رقم  20يخضƊ ƴعضاƇ مجلƩ الدولة طبقا للمادة      
لمشرع بنƩƽ الضمانات التǑ تمكنǌم القانونǑ الذǐ يخضƴ لǊ قضاة جǌاز القضاƇ العادÜǐ وقد Ɗحاطǌم ا

ولعý إنشاƇ . من ƊداƊ Ƈعمالǌم بƛقة وطمƋنينة دون تردد Ɗو خوف من اتخاذ ضدǋم إجراƇات تعسƽية
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المجلƩ األعلǏ للقضاƇ يعد من ǋƊم الضمانات المقررة للقضاة باǗضافة إلǏ ضمانة عدم القابلية 
Ǒا فيما يلǌمن ýوسوف يتم التعرف لك Üýللعز:  

 
 ǙوƊ:للقضاء Ǎالمجلس األعل  

تƌكد معƲم الدساتير علƊ Ǐن القضاة مستقلون وǙ سلطان عليǌم فƊ ǑداƇ واجبǌم لƺير      
ضمائرǋمÜ ويترتƔ علǏ ذلǁ عدم تدخý السلطة التشريعية Ɗو التنƽيذية فǑ الشƌون الوƲيƽية للقضاة من 

وتميý معƲم الدوý إلǏ  لوƲيÜǑƽتعيين وترقية وانتداƔ وتƋديƔ وƹيرǋا من األمور التǑ تمƩ كيانǌم ا
Ü تتولǏ كý ما 1جعǋ ýذǉ المسائý من ǚƮحيات ǋيئة قضائية بحتة مشكلة فǑ مجموعǌا من القضاة

  2يتعلق بشƌون القضاة ابتداƇ بتعيينǌم وإلƹ Ǐاية إنǌاƇ خدمتǌم بالطرق القانونيةÜ وكذا ترقيتǌم وتƋديبǌم
علǏ للǌيئات القضائية فǑ مƮر والمجلƩ األعلǏ كالمجلƩ األعلǏ للقضاƇ فǑ فرنسا والمجلƩ األ

  .للقضاƇ فǑ الجزائر
وإن منƊ Ơمر شƌون القضاة إلǋ Ǐيئة قضائية بحتة يƌكد استقýǚ القضاة ويحقق مبدƊ الýƮƽ بين  

 Ǒيذية فƽير للسلطتين التشريعية والتنƛƋت ǐƊ السلطات ويبعدƇالقانون  حيدة القضا Ƈوقد جا ÜǊتǋونزا
المتضمن القانون األساسǑ للقضاƇ مƌكدا علƊ Ǐن السلطة القضائية مستقلة  11- 04العضوǐ رقم 

ومتميزة عن السلطتين التشريعية والتنƽيذية مكرسا لمبدƊ ازدواجية القضاÜƇ مدعما استقǚلية القضاة 
Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمجل ƭاƮم من اختǌونƌيم شƲتن ý3بجع .  

ونƲم تشكيلتǋ4  Ǌامة فمنحǊ استقǚلية مالية قد جعý المشرع للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ مكانةو
المنتخبة بما يضمن تمƛيƊ ýحسن لسلǁ القضاÜƇ وبيŇن دورǉ اǙستشارǐ فǑ الطلبات واǙقتراحات 

وإعادة تكوينǌم وعزز سلطتǊ  لقضائǑ وبوضعية القضاة وتكوينǌمواǗجراƇات المتعلقة بالتنƲيم ا
   :للقضاƇ و ǚƮحيتǊ بƎيجاز فيما يلǑ سيعرƯ لتشكيلة المجلƩ األعلǏوÜ  5التقريرية
  
  تشكيü المجلس األعلǍ للقضاء   -أ

باعتبارǉ رئيسا للدولة والضامن  6المجلƩ األعلǏ للقضاƇ جǌاز دستورǐ يرƊسǊ رئيƩ الجمǌورية    
من الدستور التǑ تقضǑ بƋن رئيƩ الجمǌورية ǋو حامǙ70 Ǒستقýǚ القضاƇ استنادا ألحكام المادة 

ئيƩ السلطات الƚǚƛ فǑ الدولةÜ فǌو استنادا لǌذǉ الǚƮحيات مسƌوý بالضرورة علǏ الدستور ور
  .7كƽالة السير المنتƲم والمستمر للمƌسسات واألجǌزة المكلƽة بتوفير وتحقيق العدالة

                                                 
 .146ص  ،المرجع السابق ،موسى مصطفى شحادة. د 1
 .244ص ،المرجع السابق ،بوبشير محمد أمقران. د 2
  ،يتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحيته ،2004سبتمبر  6المؤرخ في12-04القانون العضوي رقم  3
 ).23ص  57ج ر عدد( 
 .12- 04من القانون العضوي رقم  17المادة  4
 .110-109ص بوجمعة صويلح ،المرجع السابق، .د  5
 .من الدستور157إلى 154المواد   6

7 Bernard STIRN, op.cit., p.106 



 

ويعتبر تشكيý المجلƩ األعلǏ للقضاƇ برئاسة رئيƩ الجمǌورية تقديرا ألǋمية الدور الذǐ يقوم    
 Ǒف Ʃالمجل Ǌرئاسة ب ýجع Ǒف Ɲǌذا النǋ Ǐتسير عل ýم الدوƲومع ÜǊيئات القضائية وتدعيما لǌيم الƲتن

 . 1وفرنساضاƇ لرئيƩ الجمǌورية ومنǌا مƮر المجلƩ األعلǏ للق

Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃ2ويتكون المجل  ǁعشر عضوا من سل Ǒنƛوا Ʃنائبا للرئي ýمن وزير العد ǁكذل
Ƈ3القضا ǌالجم Ʃم رئيǋيات يختارƮوست شخƇالقضا ǁسل Ɯم خارǌتƇاƽورية بحكم ك. 

 
ƒ-  للقضاء Ǎالمجلس األعل Ɩحياǘص  

من الدستور باألشراف علǏ المسار  155يختƭ المجلƩ األعلǏ للقضاƇ وفقا لنƭ المادة       
ƔديƋوترقية وت ýللقضاة من تعيين ونق Ǒنǌرقم 4الم ǐالقانون العضو Ɣكد المشرع بموجƊو Ü04-12 

لƩ فǋ Ǒذا المجاÜý بحيƚ يكون للمجلƩ األعلǏ للقضاƇ اǗشراف علǏ الشƌون علǏ اختƮاƮات المج
و كذا انتدابǌم خارƜ  5وتحديد Ɗقدميتǌم وترقيتǌم ونقلǌمة فيختƭ بالنƲر فǑ تعيينǌم الوƲيƽية للقضا

ǁرقابة انضباط القضاة6السل Ǐوعل Ƈاحترام األحكام األساسية للقضا Ǐر علǌكما يس Ü   Ǐويتول
  .7تƋديبǌم

ǋكذا يكون للسلطة القضائية من خýǚ المجلƩ األعلǏ للقضاƇ الǌيمنة علǏ شƌون Ɗعضائǌا 
ويعتبر المجلƩ . الوƲيƽية مما يحƲƽ و يدعم استقýǚ السلطة القضائية فǑ مواجǌة السلطة التنƽيذية

Ʃ يرƊ": التǑ تنƭ 12-04من القانون العضوǐ رقم  21األعلǏ للقضاƇ مجلسا تƋديبيا طبقا للمادة 
 Ǒف ýƮƽديبية للƋالت Ǌتشكيلت Ǒف ƴعندما يجتم Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمجل Üللمحكمة العليا ýاألو Ʃالرئي

من النƲام الداخلǑ للمجلƩ األعلÜ15  Ǐوǋو ما ƊكدتǊ المادة "المتابعات التƋديبية المتخذة ضد القضاة
Ƈا 8للقضاǌƮبن":Ʃرقابة وانضباط القضاة تحت رئاسة الرئي Ǐعل Ʃر المجلǌللمحكمة العليا يس ýاألو."  
  ".العليا
    ÜƔديƋت Ʃيئة مجلǋ Ǒالقضاة منعقدا ف ƔديƋكقاعدة عامة بت ƭو المختǋ Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃفالمجل

 .9يجتمƴ لǌذا الƺرƯ فǑ جلسة مƺلقة وتتم ƊعمالǊ فǑ السرية

                                                 
؛ و ..."يضمن رئيس الجمهورية استقالل السلطة القضائية ويعاونه في ذلك المجلس األعلى للقضاء:" من الدستور الفرنسي 64مادة تنص ال1 

يرأس المجلس األعلى للقضاء رئيس الجمهورية و يكون وزير العدل نائبا للرئيس بحكم القانون ويجوز أن يحل محل رئيس :" 65َتنص المادة 
 ".ن المجلس األعلى للقضاء إلى جانب ذلك من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالشروط التي يحددها القانونالجمهورية، ويتكو

 .12-04من القانون العضوي رقم  3المادة  2
قاضيين من : يالرئيس األول للمحكمة العليا، النائب العلم لدى المحكمة العليا، عشرة قضاة منتخبون من قبل زمالئهم حسب التوزيع التال 3

المحكمة العليا وقاضيين من مجلس الدولة وقاضيين من المجالس القضائية وقاضيين من الجهات القضائية اإلدارية وقاضيين من المحاكم 
 .الخاضعة للنظام القضائي العادي، ويراعى بأن يمثل بالنسبة لكل فئة من هذه الفئات قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة

طبقا للشروط التي يحددها القانون بتعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم  يقرر المجلس األعلى للقضاء :"من الدستور155ة تنص الماد 4
  ".و يسهر على احترام أحكام القانون األساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس األول للمحكمة العليا. الوظيفي

 . 165ابق،ص حسين فريجة ،المرجع الس. د
 .12- 04من القانون العضوي رقم  20 - 18 المواد 5

 .11- 04من القانون العضوي رقم  78المادة 6 
 .12-04من القانون العضوي رقم  33إلى    21المواد 7 

 ).15ص ،2007فبراير  28، الصادرة بتاريخ 15عدد .ج ر(، 2006- 12-23صادق المجلس األعلى للقضاء على نظامه الداخلي بتاريخ  8
 12- 04من القانون العضوي رقم  32المادة    9



 

ǚحية Ü ولعý فǑ جع1Ʈ ýوينعقد المجلƩ فǑ التشكيلة التƋديبية برئاسة الرئيƩ األوý للمحكمة العليا   
تƋديƔ القضاة لمجلƩ تƋديبǑ يتكون جميƊ ƴعضاǉƇ من قضاة بما فيǌم الرئيƩ يبعد السلطة التنƽيذية عن 

Ƈالقضا ƇعضاƊ ا المشرعǌحاط بƊ ساسيةƊ ضمانة ýويشك ƔديƋسلطة الت Ǒف ýالتدخ.  
ارة Ɗما مباشرة الدعوǎ التƋديبية فيتوǋǙا وزير العمÜý وينتدƔ ممýƛ عنǊ من بين ƊعضاƇ اǗد   

Ü ويشارǋ ǁذا األخير فǑ المناقشات إƊ ǙنǙ Ǌ 2المركزية لوزارة العدǗ ýجراƇ المتابعات التƋديبية
ǑديبƋالت Ʃت المجلǙ3يحضر مداو.  

فƎذا ما Ɗقيمت الدعوǎ التƋديبية يقوم رئيƩ المجلƩ التƋديبǑ بتعيين مقرر من بين قضاة      
 ǁذل Ǒف Ǐو يراع ÜƇللقضا Ǐاألعل Ʃالمجل ƇعضاƊ رتبة Ʃƽن Ǒف ýاألق  Ǐعل Ɣن يكون المقرر مرتƊ

ويقوم العضو المقرر بƎجراƇ ما يراǙ ǉزما من التحقيقات ولǊ  ومجموعة القاضǑ محý المتابعة التƋديبية
Ɗن يستدعǑ القاضǑ المتابƴ لسماعǊ وƊن يستدعǐƊ Ǒ شاǋد يرǎ ضرورة سماع ƊقوالÜǊ ويحرر تقريرا 

ǁ4إجماليا بذل.  
وحرƮا علǏ كƽالة حق الدفاع يحق  Üمام المجلƩ فǑ تشكيلتǊ التƋديبيةاضǑ المعنƊ Ǒويتم استدعاƇ الق

 ǑديبƋالملف الت Ǐع علǚطǗا Ǌو لمدافعƊ Ǌو محام ويحق لƊ Ǌئǚمن بين زم ƴستعانة بمدافǙا Ǒللقاض
 Ǐيام علƊ خمسة ýقب Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃمانة المجلƊ ǎلد Ưرƺذا الǌل ǊرفƮتحت ت ƴن يوضƊ Ɣيج ǐالذ

Ü وإذا لم يحضر العضو محý المتابعة التƋديبية ولم ينبƊ Ǌحد للدفاع عنǊ جاز 5قý من يوم عقد الجلسةاأل
  .للمجلƩ التƋديبǑ الحكم فƹ ǑيابǊ بعد التحقيق من Ʈحة اǗعǚن

ويبت المجلƩ التƋديبǑ فǑ القضية فǑ جلسة مƺلقةÜ وتتم كƊ ýعمالǊ فǑ السرية ولعý الǌدف      
كمن فǋƊ Ǒمية الوƲيƽة القضائية وألن العلنية قد يكون فيǌا إخýǚ بالƛقة والǌيبة فǑ من تقرير السرية ي

كما يƮدر المجلƩ . الǌيئة القضائيةÜ تلǁ الƛقة التǑ يجƔ المحافƲة عليǌا فǑ مواجǌة المتقاضين
لǏ التƋديبǑ حكمǊ فǑ الجلسة السرية ويجƊ Ɣن يشتمý الحكم علǏ األسباƔ التǑ يبنǏ عليǌا علƊ Ǐن تت

Ʃالجلسة السرية للمجل Ǒعند النطق بالحكم ف Ɣاألسبا ǉذǋÜ  ديبيةƋالمتابعة الت ýمح Ǒيحق للقاض Ǚو
Ɗ Ǚإ Ʃت المجلǙوحضور مداو Üلسماع منطوق القرار Ǐيستدع Ǌينطقن  ƭوƮبالعقوبات المن Ʃالمجل

Ƈللقضا Ǒالمتضمن القانون األساس ǐالقانون العضو Ǒا فǌ6علي. 

Ɗن يوجǊ إنذارا للقاضǑ  11- 04من القانون العضوǐ رقم  71عدý طبقا للمادة ǋذا ويجوز لوزير ال
دون ممارسة دعوǎ تƋديبية ضدÜǉ كما يمكن لرƌساƇ الجǌات القضائية العادية Ɗو اǗدارية Ɗن يوجǌوا 

                                                 
 .من القانون الداخلي للمجلس األعلى للقضاء 32المادة    1
 12-04من القانون العضوي رقم  23- 22 انالمادت   2
 .113ص  صويلح بوجمعة،المرجع السابق،. د 3

 .12-04رقم .  من القانون العضوي 28 و 27تان الماد  4
 .11-04من القانون العضوي رقم  30 و 29 انالمادت  5
العقوبة من الدرجة األولى وتتضمن التوبيخ والنقل التلقائي، والعقوبة : من نفس القانون العقوبات التأديبية في أربع درجات 68صنفت المادة   6

بمجموعة أو مجموعتين، وتتمثل من الدرجة الثانية وتتضمن التنزيل من درجة واحدة إلى ثالث درجات وسحب بعض الوظائف والقهقرة 
كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي،   شهرا مع الحرمان من 12عقوبات الدرجة الثالثة في التوقيف لمدة أقصاها 

 .والعقوبة من الدرجة الرابعة تتمثل في اإلحالة على التقاعد التلقائي والعزل



 

ضمن نƩƽ الشروط  إنذارا كý فيما يخǊƮ إلǏ القضاة التابعين لǌم Ü كما يمكن لوزير العدƊ ýن يتخذ 
Ƈإجرا  ýǚخǗا Ɣبسب Ƈجسيما سوا Ƌخط Ɣذا األخير ارتكǋ نƊ Ǌعلم Ǐإل Ƹإذا بل Ǒضد القاض Ǒاحتياط

 Ơتسم Ǚ Ǒجريمة من جرائم القانون العام المخلة بالشرف والت Ɣارتكا Ɣو بسبƊ نيةǌبالواجبات الم
اضǑ فورا باستمرارǉ فǑ القيام بمǌامǊ الوƲيƽيةÜ فǋ Ǒƽذǉ الحالة يƮدر الوزير قرار يقضǑ بوقف الق

بعد إجراƇ تحقيق ƊولǑ وإعǚم مكتƔ المجلƩ األعلǏ للقضاÜƇ ويشترط المشرع فǋ Ǒذǉ الحالة ǙƊ يتم 
  .1نشر قرار الوقف

  
    L’inamovibilité ضماناƖ عدم القابلية للعزƛ :üانيا

    Ǒو من الضمانات التǌف Üالقضاة ýǚم ضمانات استقǋƊ من ýعدم القابلية للعز Ɗيعتبر مبد
 Ɣيج ýير من الدوƛت الكƮحر ǁلذل Üمǌلǚعن استق ƚيمكن الحدي Ǐالدولة حت Ǒا القضاة فǌب ƴن يتمتƊ

علǏ اختǚف نƲمǌا السياسية واǙجتماعية والƽلسƽية واǗيديولوجية علǏ تقرير ǋذǉ الضمانة ضمن 
  .Ɗ2حكامǌا وإن كانت تختلف فيما بينǌا فيما يتعلق بحدود وضوابط ǋذǉ الضمانة

نة عدم القابلية للعزý من المبادƏ الدستورية العامة التǑ تƽترƯ حتǏ مƴ عدم وتعتبر ضما
النƭ عليǌاÜ فǑǌ من ǋƊم دعائم استقýǚ القضاة فǑ كƛير من الدوý فǑǌ تمýƛ من الناحية النƲرية 
النتيجة الحتمية لمبدƊ الýƮƽ بين السلطات كما تمýƛ من الناحية العملية ضرورة وجود سلطة قضائية 

وإن ضمانة عدم القابلية للعزý تزرع الطمƋنينة فǑ نƩƽ القاضǑ وتجعل3Ü  Ǌلة عن السلطة التنƽيذية مستق
يشعر باألمان واǙستقرار فǑ وƲيƽتǊ مما يحƲƽ لǊ اǙستقýǚ والحياد ويجعلǊ متƽرعا ألعباƇ الوƲيƽة 

  .4ات األخرǎالقضائية يكرƩ لǌا كý وقتǊ وتƽكيرǉ دون خوف Ɗو تردد Ɗو ترǋيƔ من جانƔ السلط
      ǉرƲن ƇناƛƊ ƴيخض ǙƋيا بƽيƲو ǚمستق Ǒن يكون القاضƊ Ǒة القضائية تقتضƽيƲذا كانت طبيعة الوƎف

للدعوǎ المقامة ƊمامǊ إǙ للقانونÜ فƎنǌا تقتضǑ كذلƊ ǁن يكون القاضǑ مستقǚ استقǙǚ شخƮيا بتقرير 
  .ǌ5ا ضمانات عدم القابلية للعزýضمانات دستورية وقانونية تƌمنǊ من الخوف والحاجة لعǋƊ ýم

      ýبطريق العز Ǒالقضائ ǊبƮعن من Ǒعدم جواز إبعاد القاض ýد بضمانة عدم القابلية للعزƮويق
 Ǒف Ǚإ ǎخرƊ ةƽيƲو Ǐإل Ǌو نقلƊ ýعن العم Ǌƽو وقƊ التقاعد دون توافر الشروط القانونية Ǐعل Ǌو إحالتƊ

التǑ يضعǌا الدستور Ɗو تقررǋا الوƛائق المعترف لǌا بقيمة حاǙت استƛنائية ووفقا للضوابط والضمانات 
ǐا العرف الدستورǋيقرر Ǒالت ǁ6دستورية وتل . ƴترف Ǒعدم دستورية التشريعات الت ǁذل Ǐعل Ɣويترت

                                                 
 .11- 04ضوي رقم من القانون الع 65المادة   1
، 1993عبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، رسالة دكتوراه دولة في الحقوق، جامعة اإلسكندرية، كلية الحقوق، . د  2

 .332ص 
 .370محمد عصفور، استقالل السلطة القضائية، المرجع السابق، ص . د 
 .168محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص . د 

 .169محمد كامل عبيد، نفس المرجع، ص . د  3
  .147موسى مصطفى  شحادة، المرجع السابق، ص . د  4
 .282، ص1993أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، . د   
 .170محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص . د  5
  .369محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، المرجع السابق، ص . د  6



 

ترفƴ الحƮانة عن القضاة فǚ يجوز إنǌاƇ خدمتǌم إǙ لǖسباƔ التǑ ينƭ عليǌا الدستور Ɗو القانون 
Ɗ ستقالةǙا Ɣو طلƊ و العجز عن القيام كالوفاةƊ التقاعد لتوافر الشروط المحددة قانونا Ǐحالة علǗو ا

 .1بوƲائǌƽم ألسباƮ Ɣحية Ɗو الýƮƽ التƋديبǑ وفقا لǘجراƇات المنƮوƭ عليǌا قانونا

      ƇساƊ وƊ ƋخطƊ ماǌم Ǌحيات ýطوا ǊتƽيƲو Ǒف Ǒالقاض Ƈبقا ýعدم القابلية للعز Ɗمبد Ǒيعن Ǚو
ط مجرد حمايتǊ من خطر التنكيý بǊ من السلطة التنƽيذية Ɗو التشريعيةÜ التƮرفÜ وإنما يعنǑ فق

فضمانة عدم القابلية للعزý مقررة لحماية مƮلحة عامة متمƛلة فǑ استقýǚ القضاƇ وحيادǉ وضمان 
 ýضمانة عدم القابلية للعز Ǐتبق ǁوبذل Üيانة وحماية حقوق وحريات األفرادƮ دƮحسن سير العدالة بق

Ü فǌذǉ الƮيانة Ǚ تحوý دون مساƇلة القاضǑ 2الƺرƯ الذǐ تقررت من Ɗجý تحقيقǊ فǑ حدود ǋذا
تƋديبا وتوقيƴ الجزاƇ عليǊ والذǐ قد يýƮ إلǏ حد النقý إلǏ وƲيƽة Ɗخرƹ ǎير قضائية Ɗو العزý إذا ما 

  .Ɗ3خý بواجباتǊ الوƲيƽية
زÜý إنما Ɗكد علǏ إن المƌسƩ الدستورǐ الجزائرǐ لم ينƮ ƭراحة علǏ عدم القابلية للع     

من الدستورÜ ذلƊ ǁن ضمانة عدم القابلية للعزý  138ضمانة استقýǚ السلطة القضائية بموجƔ المادة 
 Ɗنتيجة حتمية لمبد Ǒǌف Üاǌعلي ƭعدم الن ƴم Ǐحت Ưترƽت Ǒالدستورية العامة الت Əتعد من المباد

ýعدم القابلية للعز Ɗذا وقد ضمن المشرع مبدǋ بين السلطات ýƮƽالمادة  ال Ǒمن القانون  26ف
حق اǙستقرار مضمون لقاضǑ الحكم الذǐ : "السابق الذكر التǑ تنƭ علǏ 11-04العضوǐ رقم 

 ǁو بسلƊ جديد بالنيابة العامة ƔƮمن Ǒف Ǌو تعيينƊ Ǌيجوز نقل Ǚعشر سنوات خدمة فعلية و Ʃمار
ين والبحƚ التابعة لǌا Ɗو المƮالƠ محافǑƲ الدولة Ɗو باǗدارة المركزية لوزارة العدƊ ýو مƌسسات التكو

 Ǌموافقت Ǐعل Ƈبنا Ǚإ Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃمانة المجلƊ وƊ الدولة Ʃو مجلƊ دارية للمحكمة العلياǗا."  
   Ǐقضاة الحكم مت ýإطار الحركة السنوية للقضاة نق Ǒوف Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃيمكن للمجل ǊنƊ يرƹ

Ü ويجوز للقاضǑ المعنǑ فǋ Ǒذǉ الحالة بعد توافرت شروط ضرورة المƮلحة Ɗو حسن سير العدالة 
 ƣر من تاريǌش ýجƊ Ǒف Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃمام المجلƊ لماƲن يقدم تƊ الجديد Ǌعمل ƔƮلتحاق بمنǙا

Ǌدورة ل ƔقرƊ Ǒلم فƲالت Ǒف Ʃالمجل ýƮƽوي ǊيبƮتن.  
فƎن المشرع ضمن اǙستقرار لقاضǑ الحكم وحŇƮنǊ ضد  المذكورة Ɗعǉǚ 26 لمادةلفتطبيقا  

جراƇات النقý إلǏ وƲائف Ɗخرǎ إǙ إذا كان ذلǁ بناƇ علǏ رƹبتǊ وطلبÜǊ وǋذا عكƩ قضاة النيابة إ
 ƚسسات التكوين والبحƌوم ýدارة المركزية لوزارة العدǗالدولة والقضاة العاملين با ǑƲالعامة ومحاف

Ơ اǗدارية للمحكمة التابعة لوزارة العدý والمƮالƠ اǗدارية للمحكمة التابعة لوزارة العدý والمƮال

                                                                                                                                                         
  .109عبد الغني بسيوني، القضاء اإلداري اللبناني، المرجع السابق، ص . د  
 .282أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د  
 .148موسى مصطفى شحادة، المرجع السابق، ص. د 1 

 .233المرجع السابق، ص عبد الناصر علي عثمان، . د  2
    454محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص . د  3

 .335عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص . د   



 

العليا ومجلƩ الدولةÜ حيƚ يجوز لوزير العدƊ ýن ينقلǌم Ɗو يعينǌم فǑ مناƊ ƔƮخرǎ لضرورة 
Ǌدورة ل ƔقرƊ Ǒف ǁبذل Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃع المجلǚالحالة إط ǉذǋ Ǒلحة ويشترط فƮالم.  

ويرجƴ السبƔ فǑ عدم تحƮين قضاة النيابة من إجراƇات النقý إلǏ طبيعة وضعيتǌم  
وƲيƽيةÜ حيƚ يخضƇǙƌǋ ƴ لƽكرة التدرƜ الرئاسǑ ويعملون تحت سلطة وزير العدǋ Üýذا ويتƽق ال

اǙستقرار يقتƮر علǏ قضاة الحكم دون النيابة  1المشرع الجزائرǐ مƴ المشرع الƽرنسǑ بجعý ضمان
  .العامة

   ǎالدستورية العامة فما مد Əتعد من المباد ýا بالنسبة  وإذا كانت ضمانة عدم القابلية للعزǌتطبيق
ÞǐدارǗا Ƈالقضا Ƈألعضا  

ستتم محاولة اǗجابة عن ǋذا السƌاý من خýǚ إجراƇ مقارنة بين وضƊ ƴعضاƇ مجلƩ الدولة   
  .فǑ الجزائر وƊعضاƇ القضاƇ اǗدارǐ فǑ فرنسا

 
  ضمانة عدم القابلية للعزü بالنسبة ألعضاء مجلس الدولة في الجزائر -أ
ور علƊ Ǐن السلطة القضائية مستقلة وتمارƩ فǑ إطار القانونÜ من الدست 138تنƭ المادة   

 Ƈالقضا ýǚاستق ƩساƊو Ƈالقضا ƇعضاƊ ýǚاألساسية استق ǉرƮومن عنا ýǚستقǙذا اǋ Ǐومن مقتض
ýضمانة عدم القابلية للعز.  

والقضاƇ اǗدارǐ فǑ الجزائر المشكý من مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية يعتبر جزƇ من 
القضائية وƊن ƊعضاǉƇ قضاة كƺيرǋم من ƊعضاƇ السلǁ القضائǑ العادÜǐ ويتمتعون بƮورة السلطة 

بكافة الضمانات المقررة للقضاةÜ فǌم ƹير قابلين للعزý وينƲم  2مباشرة بموجƔ نƮوƭ الدستور
  .القانون مساƇلتǌم التƋديبية

القانونǑ الذǐ  ونƲرا لكون قضاة مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية يخضعون لنƩƽ النƲام  
 ƚبحي Üا القضاةǌب ƴيتمت Ǒم يتمتعون بكافة الضمانات التǌنƎف  ǐالعاد Ǒاز القضائǌقضاة الج Ǌل ƴيخض
 Ǌو إحالتƊ ǐدارǗا Ǒالقاض ýيمكن عز ǚف Üالقانون Ǐبمقتض Ǚإ ǑƽيƲم الوǋبمركز Ʃيمكن المسا Ǚ

انات التǑ يضعǌا الدستور ووفقا علǏ التقاعد Ɗو وقǊƽ عن العمƊ ýو نقلǊ إǙ وفقا للضوابط والضم
  .لǘجراƇات المحددة قانونا

مدŇ ضمان  11-04من القانون العضوǐ رقم  26المشرع الجزائرǐ بموجƔ المادة  نإ     
اǙستقرار لقضاة الحكم دون محافǑƲ الدولة الذين منƠ لǌم دور النيابة العامة وجعلǌم ƹير محƮنين 

ǎخرƊ ائفƲو Ǐإل ýات النقƇضد إجرا.  
قضاة حكم فƎن لǌم الدور األساسǑ فǑ مجاý الدعوǎ محافǑƲ الدولة رƹم عدم اعتبار و     

 ÜǊفي Ɣالمناس Ǒالقانون ǐƊوإبداع الر Ɵالمناسبة للنزاع المطرو ýعن الحلو ƚالبح ýǚدارية من خǗا

                                                 
1 G. BURDEAU, la conception française du pouvoir selon la constitution française du 4 octobre 1958, Paris, 
Revue Française de Sciences Politiques, 1959, pp.87-100. 
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 Ưعر ýǚالجلسة من خ Ǒخر من يتكلم فƈ مǋالتشكيلة القضائية و Ǒالدولة يشاركون ف ǑƲفمحاف
ǚحƲاتǌم الشƽويةÜ فكǋ ýذǉ األعماý التǑ يقوم بǌا محافǑƲ الدولة تحتاƜ إلǏ الحƮانة ضد إجراƇات م

النقý مƛلǌم مýƛ قضاة الحكم وذلǁ حتǏ يتوفر لǌم Ɗكبر قدر من اǙستقýǚ عند ممارسة مǌامǌم 
  .القضائية

 

ƒ- داري فǕبالنسبة ألعضاء القضاء ا üوجود ضمانة عدم القابلية للعز ǌي فرنسامد  

إن مدǎ تطبيق ضمانة عدم قابلية ƊعضاƇ القضاƇ اǗدارǐ للعزý تختلف فǑ كý من الجزائر   
وفرنساÜ فǑƽ الجزائر يعتبر القضاƇ اǗدارǐ جزƇ من السلطة القضائية ويتمتƴ القضاة بضمانة عدم 

Ƈبالنسبة ألعضا Ƈفرنسا سوا Ǒيختلف ف ƴن الوضƊ Ǚإ ÜǊكما سبق تبيان ýو  القابلية للعزƊ الدولة Ʃمجل
  .ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية والمحاكم اǗدارية اǙستئنافية

  الوضƲ بالنسبة ألعضاء مجلس الدولة الƻرنسي -1

     ýيتمتعون بضمانة عدم القابلية للعز Ǚ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ƇعضاƊ 1إن  Üمن الناحية القانونية
لدولة للعزý إƊ Ǚن ǋذǉ الضمانة ƮƊبحت فالقانون لم ينƮ ƭراحة علǏ عدم قابلية ƊعضاƇ مجلƩ ا

 Ƈالقضا ƇعضاƊ الدولة عن Ʃمجل ƇعضاƊ يختلف Ǚ ƚمطبقة من الناحية العملية بحي Ǒǋعرفا مقررا و
العادÜǐ والحاǙت التǑ عزý فيǌا ƊعضاƇ من مجلƩ الدولة  تكاد تكون نادرة و قد حدƛت فƲ Ǒروف 

حركة  و كان ذلǁ بمناسبة 1944و 1871امǑ تم عزƊ ýعضاƇ من مجلƩ الدولة عÜ حيƚ استƛنائية
Ü كما حدƊ ƚن  عزلت الحكومة Ɗحد ƊعضاƊ2 ƇعضاƇ القضاƇ العادǐتطǌير شملت موǑƽƲ الدولة و

بسبƔ عدم انحيازǉ فǑ إعداد تقريرǉ علReverchon  Ǐوǋو مƽوƯ الحكومة   1852مجلƩ الدولة سنة 
  .3نحو يتƽق ووجǌة نƲرǋا

يǌا انتǌاǁ ضمانة عدم القابلية للعزý فǑ فرنسا تمت فƲ Ǒروف والحاǙت القليلة التǑ تم ف 
عندما عزلت الحكومة الƽرنسية Ɗحد نواƔ  1960سياسية Ʈعبة وكان ƈخر انتǌاǁ لǌذǉ الضمانة عام 

Ɗحد  Jacomet4مجلƩ الدولة بسبƔ ارتكابǊ خطƋ فǑ ممارسة وƲيƽتǊ اǗداريةÜ وكان ذلǁ فǑ قضية 
منتدبا لوƲيƽة Ɗمين عام لǘدارة بالجزائرÜ فƋعلن فǑ اجتماع عام لكبار كان الذǐ نواƔ مجلƩ الدولة 

 ƣدرت الحكومة مرسومين بتاريƮƋف Üللجزائر Ǒرنسƽال ýǚحتǙلسياسة ا Ưالراف Ǌƽين عن موقƽƲالمو
يقضǑ األوý بعزلǊ من وƲيƽة األمين العام لǘدارة بالجزائر ويقضǏ الƛانǑ  1960نوفمبر  12و  9

                                                 
1 André DE LAUBADERE, JC. VENEZIA, Y.GAUDEMET, Traité de Droit administratif, 15éme édit, op.cit, 
p.372.  
 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit, p.192.    
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ردود فعý عنيƽة Ɗدت إلƮ Ǐدور مرسوم  Jacomet عزý وقد Ɗحد1Ü ƚة مجلƩ الدولةبعزلة من عضوي
1963 ǑديبƋالت ýالمجا Ǒالدولة ف Ʃمجل Ƈالضمانات ألعضا Ưبع Ơمن ǐ2الذ. 

Ɗن التقاليد المستقرة والمستمرة فǑ فرنسا حوŇلت القابلية القانونية لعزƊ ýعضاƇ مجلǋ Ʃذا و 
  . 3الدولة إلǏ عدم قابلية واقعية

ويرجƴ سبƔ عدم النƭ علǏ ضمانة عدم القابلية للعزý بالنسبة ألعضاƇ مجلƩ الدولة 
الƽرنسǑ إلǏ كون ƇǙƌǋ موƽƲون عموميون يخضعون إلǏ قانون الوƲيƽة العمومية فǌم ليسوا بقضاة 

Üو Ǚ يتمتعون بعدم القابلية للعزÜý ومجلƩ الدولة Ǚ يعتبر جزƇ 4إنما موƽƲون يشƺلون وƲائف قضائية
  .5من السلطة القضائية فǑ فرنسا إنما ǋو تابƴ لسلطة التنƽيذية

ورƹم اعتبار مجلƩ الدولة من الناحية النƲرية جزƇ من السلطة التنƽيذية فƎنǊ فǑ الحقيقة كان 
Ǌقضائ Ǒتتحكم ف Ǚو Ǌتسيطر علي Ǚ Ǒǌدارة العمومية فǗعن ا ǚة 6دوما مستقƮخا Ǌلǚكد استقƋوقد تÜ

والذǐ تم بموجبǊ اǙعتراف Ʈراحة  1980يوليو  22جلƩ الدستورǐ المƌرƢ فǑ بعد Ʈدور قرار الم
بوجود قضاƇ إدارǐ مستقý عن السلطة التنƽيذية ومستقý عن القضاƇ العادǐ تابƴ للسلطة القضائية 

استقýǚ القضاƇ اǗدارǐ يعتبر من المبادƏ األساسية " :جاƇ فǑ قرار المجلƩ الدستورƊ ǐنو
 Ǒا فǌعلي ƭوƮالمن Ǌو تجاوز عليƊ Ƈاعتدا ǐƊ ƴتمن ǊتƽيƲة لوƮن الطبيعة الخاƊو Üوريةǌقوانين الجم

     7".من قبý المشرع Ɗو الحكومة

   ýيتمتعون من الناحية الواقعية بضمانة عدم القابلية للعز Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ƇعضاƊ نƎ8ف Ǒف Ü
ضاƇ اǗدارǐ فǑ بعƯ الدولة وضƴ يكاد يƽوق بكƛير وضƊ ƴعضاƇ القضاƇ العادÜǐ وحتƊ ǏعضاƇ الق

Ü ولعý ذلǁ راجƴ بالدرجة األولǏ إلǏ روƟ الحرية  التǑ تنƭ دساتيرǋا وقوانينǌا علǋ Ǐذǉ الضمانة
                                                 

1 Véronique VACCARO, op.cit, p.65. 
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2  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.192.  
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3 Pierre-Laurent FRIER et  Jacques PETIT, op.cit, p.383.   
« Tous les juges administratifs professionnels (membres du Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel, 
des tribunaux administratifs, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes) relèvent du statut 
général de la fonction publique. Autrement dit, d’un point de vue statutaire, les juges administratifs ne sont pas 
des magistrats ; ils ne sont pas couverts par les garanties du titre VIII de la Constitution. Toutefois, si l’on adopte 
une définition large de la notion de « magistrature » et non plus une définition strictement formelle, on 
conviendra que les juges administratifs jouissent des principales garanties attachées de la magistrature en France, 
spécialement de l’indépendance » ; Xavier LAUREOTE, le procès équitable devant le juge administratif, p11,  
http://www.umrdc.fr/AN/L1/texte6.pdf. 
4   Jacqueline MORAND-DEVILLER, cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 6é édit, 1999, p.26.  
G. Peiper, contentieux Administratif, paris, DALLOZ, 5é édit, 1985, p 7. et  contentieux  Administratif, 15é édit, 
op.cit, p.372.   
5  « On rappellera que les juges administratifs ne sont pas des magistrats mais des fonctionnaires nommés par 
l’exécutif »,in Danièle LOSCHAK, Le rôle politique du juge administratif français, thèse de doctorat d’état en 
Droit, 1970, Paris, LGDJ, 1972, p. 21.  
6   Véronique VACCARO, op.cit, pp 47-49.  
  JM. AUBY, R.DRAGO, op.cit., p 252.  
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والديمقراطية التǑ تسود المجتمƴ الƽرنسǑ والنƲام السياسǑ فيǊ والتǑ تنجم عن قوة الرǐƊ العام ودور 
ن ناحية Ɗخرǎ الوضƴ األدبǑ ألعضاƇ مجلƩ منƲمات المجتمƴ المدنǑ فǑ فرنسا ǋذا من ناحية وم

الدولة الƽرنسǑ حيƚ يتقدمون من ناحية البروتوكوý علǏ مستشارǐ محكمة النقƊ Ưنƽسǌم ويعتبرون 
ǐالدستور Ʃيئات والسلطات السياسية والمجلǌبعد ال Ƈالقضا ýبين رجا ýف األوƮال ƔحاƮƊ1  .  

  

2- Ǖدارية والمحاكم اǕبالنسبة للمحاكم ا Ʋستئنافية الوضǗدارية ا  

يرجýƮƊ ƴ المحاكم اǗدارية الƽرنسية إلǏ مجالƩ األقاليم وبقيت مدة طويلة من الزمن  
وارتباطǌا باǗدارة العاملة كان السبƔ األساسǑ فǑ عدم اǙعتراف  خاضعة لسلطة مدير اǗقليم
Ƈ المحاكم اǗدارية و قد Ɗجريت عدة محاوǙت لمنƽƮ Ơة القاضǑ ألعضا 2Üألعضائǌا بالƽƮة القضائية

من خýǚ تقديم مشروع قانون يتضمن إخضاع المحاكم اǗدارية لقانون  1921اǗدارية Ɗولǌا كان عام 
  .األساسǑ للقضاƇ العادǐ إƊ Ǚن ǋذا المشرع لم يحƯ بالموافقةƊساسǑ خاƭ مماýƛ للقانون 

   ƠطلƮم ýاستعم ƭن ýوƊ و"ǐإدار Ǒدارية كان ب" قاضǗالمحاكم ا Ƈبالنسبة ألعضا Ɣموج
المتضمن منƠ رئيƩ المحكمة اǗدارية سلطة إƮدار األوامر فǑ الدعاوǐ  1955- 11-28قانون 

  . اǗدارية اǙستعجالية

وقد رفƯ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ اǙعتراف ألعضاƇ المحاكم اǗدارية بƽƮة القاضǑ وتƋكد 
 Ɗ34حكام المادة : "حيƚ جاƇ فǑ حيƛيات القرار الذƮƊ ǐدرƊ ǉن Beausse3Ü" بوƩ"موقƽة فǑ قضية 

من الدستور والتǑ جعلت سلطة إنشاƇ وتنƲيم الجǌات القضائية الجديدة داخلة ضمن نطاق 
من الدستور وǙ تنطبق Ɗحكامǌا علƊ ǏعضاƇ  64التشريÜƴتقƮد الجǌات القضائية العادية وفقا للمادة 

  ".المحاكم اǗدارية

مجلƩ الدولة الƽرنسǑ وفسر نƊ  ƭما المجلƩ الدستورǐ فكان موقǊƽ مخالف تماما لموقف
دون سواǋا  انت السلطة التشريعية Ǒǋ المختƮةإذا ك:" من الدستور تƽسيرا واسعا مقررا ƊنǊ 34المادة 

بƎنشاƇ وتنƲيم الجǌات القضائية وفقا ألحكام الدستور يستنتƊ Ɲن السلطة التنƲيمية Ǚ تملǋ ǁذا 
Ǘيم المحاكم اƲوتن Ƈا إنشاǌيحق ل Ǚو ƭاƮختǙات قضائية اǌج Ǒاألخيرة تعتبر بالتال ǉذǋ وإن Üدارية

  .4"إدارية ويعد Ɗعضائǌا بالنتيجة قضاة

                                                 
1 Véronique VACCARO, op.cit, p.65.  

 . 34مصطفى أبو زيد فهي، المرجع السابق، ص . د
2 Pierre Olivier PARGUEL, op.cit, p.84.  
3 C. E., ASS, 2 Février 1962, Beauce, Rec. P.82.   
4Conseil  Constitutionnel, 20 juillet 1977, décision n° 77-99 Rec., p.63. 
http://www. Conseil- constitutionnel. Fr/ décision/ 1977 / 7799 DC. Htm.   



 

علǏ عدم اختƮاƭ السلطة التنƽيذية فيما يتعلق بƎنشاƇ وتنƲيم المجلƩ الدستورƊ ǐكد و
ƽƮة المحاكم اǗدارية بالنƲر إلǏ طبيعة الوƲيƽة القضائية التǑ تقوم بǌا ǋذǉ األخيرة كما Ɗكد علǏ ال

القضائية ألعضائǌا إذ يمارسون Ɗعماý ذات طبيعة قضائية تتمƊ ýƛساسا فǑ الýƮƽ فǑ المنازعات 
 ǁم بذلǌم ولǌامǌم ƇداƊ م منǌيمكن ǐالذ ýǚستقǙدارية ويتمتعون باǗة القالاƽƮضائيةÜ" ils ont la 

qualité de magistrat ." القوانين Ưدور بعƮ ǐالدستور Ʃقرار المجل Ǐعل Ɣالمتعلقة بقضاة وترت
  .1المحاكم اǗدارية تضمنت تحديد مجموعة من الضمانات لǌذǉ الƽئة من القضاة

بالƸ األƛر فǑ اǙعتراف باستقƊ ýǚعضاƇ  19842وكان لقانون الوƲيƽة العمومية الƮادر سنة      
اƮة تحدد القواعد المتعلقة بالضمانات الخ: "منǊ علƊ Ǐن 9المحاكم اǗدارية حيƚ نƮت المادة 

ƴدارية عن طريق التشريǗالمحاكم ا ƇعضاƊ ليةǚ3"باستق  .    

Ɣذا القانون ودعا المشرع بموجǋ  Ǐإل ƇعضاƊ ليةǚدور قانون يتضمن تحديد ضمانات استقƮ ضرورة
المحاكم اǗدارية إƊ ǙنǊ لم ينƭ علǏ ضرورة Ʈدور قانون ƊساسǑ لقضاة المحاكم اǗداريةÜ مما يƌكد 

اتجاǉ القاضǑ اǗدارǐ الذǐ يعتبر موƲف يقوم بوƲائف قضائية وليƩ بقاضǑ النƲرة التقليدية   « Le 
juge administratif est conçu comme un fonctionnaire qui juge et non comme un magistrat »4                            

    Ƈالقضا ƇعضاƊ كافة Ǐلم يطبق عل ǉǚعƊ دارية وإن القانونǗالمحاكم ا ƇعضاƊ ýوإنما شم ǐدارǗا
     .5فحسƔ دون ƊعضاƇ مجلƩ الدولة

والذǐ وƮف ƊعضاƇ المحاكم  1986جانƊ6  Ǒƽعǉǚ قانون  9وƮدر استنادا لنƭ المادة   
اǗدارية بالقضاة ومنƠ لǌم الضمانات الخاƮة بوƲيƽة القضاƇ واعترف لǌم المشرع ألوý مرة بضمانة 

منǋÜǊذا وقد بقƊ ǑعضاƇ المحاكم اǗدارية خاضعين لقانون  2فقرة 1عزý بموجƔ المادةعدم القابلية لل
    .6الوƲيƽة العمومية مƴ تمتعǌم بضمانات مماƛلة لتلǁ التǑ يتمتƴ بǌا قضاة الجǌات القضائية العادية

المتضمن إنشاƇ المحاكم اǗدارية اǙستئنافية ƮƊبƊ ƠعضاƇ  1987ديسمبر 31وبƮدور قانون    
 Ʃاألمين العام لمجل ǉحذ يسيرƊو ǑƽيƲو ýيكǌستئنافية يخضعون لǙدارية اǗدارية والمحاكم اǗالمحاكم ا
 ǉذǌل ƴالدولة تاب Ʃما دام مجل ýير مباشرة تابعة لوزارة العدƹ المحاكم بطريقة ǉذǋ بحتƮƊ و Üالدولة

  . 7الوزارة

                                                 
1 Pierre- olivier PARGUEL, op.cit, p.85.  

 .1984يناير  11المؤرخ في  16-84رقم قانون  2
3 Véronique VACCARO, op.cit, p.54.  
 Pierre olivier PARGUEL, op.cit, p.87.  
4 Véronique VACCARO, op.cit, p.51. 
5 Véronique VACCARO, op.cit, p.51.  
6 Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux 
administratifs, (J.O.R.F.du 7 janvier 1986, p.332). Les dispositions de ce texte ont été depuis lors, codifiées par 
l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative. 
 Pierre-olivier PARGUEL, op.cit, pp. 86-89.  
7 Véronique VACCARO, op.cit, pp55-56.  
Pierre-olivier PARGUEL, op.cit, p.93.  



 

 Ɣقانون مد تطبيق القواعد المقررة ف 1987قانون وقرر المشرع بموج Ǒ6  Ǒƽ1986جان 
بشƋن ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية علƊ ǏعضاƇ المحاكم اǗدارية اǙستئنافيةÜ ومن بين ǋذǉ القواعد وǋƊمǌا 

  .1ضمانة عدم القابلية للعزý المنƮوƭ عليǌا فǑ المادة األولǏ من ǋذا القانون
 

ƚالƛرع الƽال  
  حياد أعضاء مجلس الدولة

  
Ǐ التقرير والحكم فǑ الدعوǎ دون ميƊ ýو تحيز مسبقا قبý يقƮد بحياد القاضǑ قدرتǊ عل   

 3Üودون مƽاضلة شخƭ عن ƈخر نƲرا لمركزƊ ǉو Ɗية ƽƮة Ɗخرǎ 2إƮدار الحكم ضد Ɗحد المتقاضين
 Ưرƽي Ƈالقضا ýǚالسلطة القضائية ألن استق ýǚم مقومات استقǋƊ Ǌتǋونزا Ǒلة حياد القاضƋمس ýوتشك

Ǌ لƺير القضاƇ وǙ يقƴ تحت ǐƊ طرف يجعلǊ ينحرف عن حيادÜǉ علǏ حياد القاضǑ بحيǙ ƚ يتجǊ وǙئ
Ʃبين النا ýلتحقيق الحق وإقامة العد ǐشرط ضرور Ǌتǋونزا Ǒن حيدة القاضƊ اعتبار.  

ولحياد القاضǋƊ Ǒمية بالƺة سواƇ بالنسبة لǊ بحيƚ يستطيƴ الحكم بين اǙدعاƇات     
Ɗ كما Üǎالدعو Ǒة فƽطراف المختلǖمية بالنسبة ألطراف النزاع ألن المتعارضة لǋƊ Ǒن لحياد القاض

 Ǚيتحقق إ Ǚ و ماǋا وǌسƽم من تسلط الدولة نǌالمواطنين من يحمي ǎن يكون لدƊ من دعائم دولة القانون
  .4بƽضý رقابة قاضǑ محايد

تحرƭ القوانين المنƲمة ألوضاع القضاة كý الحرƭ علƊ Ǐن يطمئن الخƮوم إلǏ حيدة و
Ʈƽي ǐالذ Ǒبمجموعة من الضمانات والواجبات القاض ǊحاطتƎب ǁوذل Ǌومة المطروحة عليƮالخ Ǒف ý

 ýاƺشتǙمعينة كا ýعماƋبعدم القيام ب Ǌعلي Ǌرضƽت ǐر الذƲالح ýǚمن خ Ǌتǋونزا ǉتحقق حياد Ǒالت
Ǌتǋونزا Ǌة بالرد لضمان حيدتƮقواعد خا ƴوض ýǚو من خƊ بالتجارة ýو العمƊ بالسياسة.  

ا الƽرع تحديد األعماý المحƲور علǏ القضاة القيام بǌا والضمانات اǗجرائية سوف يشتمǋ ýذو    
  .لحيدتǌم

  
 

                                                 
1 Article 1er de la loi du 6 janvier 1986 : « lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction 
administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en 
Avancement ».  
Pierre-Laurent FRIER, Jacques PETIT, op.cit, p.383.     

  . 302فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د  2
 .  76بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د
 .132ص  ،2003العدد األول، حياد القضاء وضمانته في القانون الجزائري، الجزائر ، المجلة القضائية، مبدأ عمار بوضياف،. د 3

4 Danièle LOSCHAK, Le rôle politique du juge administratif français, op.cit, p.32.  
، 1993سالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ،لبيب علي لبيب غنيم ، الدور السياسي للقاضي اإلداري، دراسة تطبيقية في مصر، ر. د 
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ǙوƊ :ير القضائيةƷ üممارسة األعما ǅالقاضي م Ʋمن 

تحƲر معƲم التشريعات علǏ القضاة اǙشتƺاý بالسياسة Ɗو اǙنتساƔ إلǏ األحزاƔ السياسيةÜ كما    
ونý1.  ƭ الخاƮة Ɗو القيام بǐƋ عمǙ ý يتƽق وحيدتǌم ونزاǋتǌمتحƲر عليǌم العمý بالتجارة Ɗو األعما

المشرع الجزائرǐ علǏ تعارƯ تولǑ منƔƮ القضاƇ مƴ ممارسة األعماý السياسية والتجارية رƹبة 
  .2منǊ فǑ إبعاد القاضǑ عن المƛƌرات السياسية والمادية

  الحياد السياسي للقاضي اǕداري -أ 

م انتماƇ القاضǑ ألǐ نوع من الǌيئات السياسية حتǙ Ǐ تǌتم السلطة يرتبط الحياد السياسǑ بعد   
القضائية بالخضوع لتƛƋيرات الƮراعات السياسية والخǚفات الحزبية مما يعكƩ اǙختيارات السياسية 

Ü وكý عمý من شƋنƊ Ǌن يبعد السياسة 4ألن السياسة Ǚ تتعايƫ مƴ العدالة فǑ حيز واحد 3ÜعلǏ قراراتǌا
Ƈ ويحƮر كý منǌما فǑ نطاق وƲيƽتÜǊ يكون عمǚ توجبǊ ضرورة طمƋنينة األمة وسǚمتǌاÜ عن القضا

ويذƔǋ جانƔ من الƽقǊ الƽرنسǑ إلƊ Ǐن عدم حƲر ممارسة العمý السياسǑ بالنسبة لǌذǉ الطائƽة 
Üرية التقليدية للعدالةƲالن ƴم Ưتطبيق  يتعار Ǒر فƮة عامة ينحƽƮب Ǒن دور القاضƋب ǎتر Ǒوالت

للقانون يحوý دون إمكانية تدخý القضاة  ون والخضوع للقانونÜوإن ǋذا الخضوع والتبعية الكاملةالقان
Ǒالسياس ýالمجا Ǒ5ف.  

    Ǐالمشرع عل ƭحر Üمن حيدة وتجرد Ǌمية وخطورة وما يستلزمǋƊ من Ǒالقاض ƔƮرا لما لمنƲفن
ƊلزمǊ باǙمتناع عن اǙنتماƇ إلǏ تƋكيد حيادǉ السياسǑ واعتبرǉ من الواجبات التǑ يلتزم بǌا القاضÜǑ و

األحزاƔ السياسية Ɗو عن القيام بǐƋ نشاط سياسÜǑ وجعý مǌنة القضاƇ تتنافǏ وممارسة Ɗية نيابة 
الوƲيƽة القضائية سند  نƲرا لخطورة عمý القضاة فǑ المجاý السياسǑ ومراعاة لحساسية 6انتخابية

ý7العدالة األو .  

بǐƋ عمƊ ýو  نشاط سياسǋ Ǒو عدم انضمام القاضǑ لǖحزاƔ   والمقƮود باǙمتناع عن القيام   
 Ɣمن األحزا Ɣلحز ǉتعبر عن تحيز Ǒالسياسية الت ýو الميوƊ ƇراǓا Ƈالسياسية وعدم إبدا

Üألن ذلǁ من شƋنƊ Ǌن يجعý للقاضǑ رƊيا وموقƽا فǑ الخǚفات الحزبية وǋو من المسائý التǑ 8السياسية
كون بعيدا عن الشبǌات ويطمئن األفراد لقضائÜǊ كما Ɗن اǙنضمام التǑ يجƔ عليǊ اǙمتناع عنǌا حتǏ ي

                                                 
 . 145ص   موسى مصطفى شحادة، المرجع السابق،. د  1
 . 77بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د  2
 . 77لبيب علي غنيم، المرجع السابق، ص . د  3
 .229محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص .  د  
 . 165بين الشريعة والقانون، المرجع السابق ، ص   السلطة القضائية عمار بوضياف،. د  4

5 Danièle LOCHAK, Le rôle politique du juge administratif français, op.cit, p.10. 
 . 11-04من القانون العضوي رقم  15و  14ن االمادت  6
 .848، ص1987ستوريته، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية محمد ماهر أبو العينين، االنحراف التشريعي والرقابة على د. د 7
  . 60محمود عصفور، استقالل السلطة القضائية، المرجع السابق، ص . د  8

  . 78بوبشير محمد أمقران، المرجع السابق، ص . د   
 . 77لبيب علي لبيب غنيم، المرجع السابق، ص . د   



 

 Ǌإلي Ǒينتم ǐالذ Ɣييد الحزƋملزما بت Ǒالقاض ƠبƮي ƚبحي Ǒلتزام الحزبǙا Ɣيستوج Ǒسياس Ɣحز Ǐإل
Ǒالقاض ýزمة لعمǚالحيدة ال ǉقدƽمما ي ÜǊوطموحات ǊعمالƊو Ǌƽكافة مواق Ǒ1ف .  

الخاƮة بالتنƲيمات الحزبية يعتبر من قبيý األعماý  وإن مجرد حضور القاضǑ اǙجتماعات    
Ü لذلǁ يلتزم القاضǑ 2السياسية المحƲورة عليǊ حتǏ وإن لم يقم بǐƋ نوع من الممارسة السياسية

باǙبتعاد عن السياسةÜ فǚ يحق لǊ اǙنضمام إلǏ األحزاƔ السياسية وƊ Ǚن يترشƠ لنيابة انتخابية لما 
  .      3لتعارƯ النشاط السياسǑ مƴ حياد القضاة ونزاǋتǌم ينطوǐ عليǊ من مخاطر نƲرا

    Ǒنحياز السياسǙألن ا ÜǑانحياز سياس Ǒإذا كان لذا القاض Ǌمقومات ýقد كƽي Ƈالقضا ýǚفاستق
يعنǑ الخضوع Ǘحدǎ السلطات Ɗو المنƲمات السياسية فǑ الدولة وǋو ما ينǚƮ Ǒƽحية القاضǑ فƊ Ǒن 

  . 4لتجرد بين السلطة واألفراديýƮƽ بالنزاǋة والحيدة وا

وإذا كان ابتعاد القضاة عن السياسة يعد دعامة قوية من الدعامات التǑ تكýƽ للقضاƇ اǗطǚع  
 Ƈالقضا Ƈر توافرا بالنسبة ألعضاƛكƊ ر قد تكونƲن حكمة الحƎف Üالقضائية وتحقيق العدالة Ǌامǌبم

لدولة والمحاكم اǗدارية يƮƽلون فǑ اǗدارǐ منǌا ألعضاƇ القضاƇ العادÜǐ ألن ƊعضاƇ مجلƩ ا
منازعات تكون اǗدارة طرفا فيǌاÜ كما يبدǐ مجلƩ الدولة رƊيǊ فǑ مشروعات القوانين التǑ تقدمǌا 
الحكومة وǑǋ مسائý تخƭ عǚقة الحكومة باألفرادÜ لذلǁ كان إبعاد القاضǑ اǗدارǐ عن السياسة من 

Ǌتǋونزا Ǌم مقومات حيدتǋƊ.  

    Ǐمعن Ʃذا وليǋ السياسية ýوالميو ƇراǓا Ƈبالسياسة وإبدا Ǒالقاض ýاƺر اشتƲح Ǐعل ƭالن
 ƴق مƽيت ǑƽيƲو قيد وǋ المشرع ǉوردƊ ǐن القيد الذƎف Üة عامةƽƮالسياسية ب Ǒلية القاضǋدارا ألǋإ
 Ǐقيدا عاما عل Ʃلي ǊنƊ Ǚإ ÜǑنشاط سياس ǐƋبعدم القيام ب Ǒيلتزم القاض ƚبحي ÜƇة القضاƽيƲطبيعة و

  .        5فǑ مباشرة حقوقǌم السياسيةالقضاة 

فالقضاة بوǌƽƮم مواطنون يتمتعون بحقوقǌم السياسية ويوجƔ القانون عليǌم شƋنǌم شƋن سائر      
المواطنين مباشرة حقوقǌم اǙنتخابيةÜ ولǌم فǑ ذلǁ مطلق الحق فǑ إبداƊ Ƈرائǌم وميولǌم السياسية ولǌم 

من التزاماتÜ إƊ Ǚن ǋذا الحق Ǚبد ǙƊ يمارƩ فǑ موقƴ ما لسائر المواطنين من حقوق وما عليǌم 
Ǌتǋونزا Ǒبحيدة القاض Ʃو يقف عند عدم المساǌالمنازعات القضائية ف Ǒف ýƮƽ6ال.  
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Ɣ - القضاء üǘواستق Ǎيتناف üالتجارية أو أي عم üالقيام باألعما ǅبعاد القاضي عƋ   

نƴ علǏ القاضǑ ممارسة Ɗية وƲيƽة Ɗخرǎ يم: "11 -04من القانون العضوǐ رقم  17تنƭ المادة    
 ýيم المعموƲممارسة التعليم والتكوين طبقا للتن Ǌباستطاعت ǊنƊ يرƹ Üة تدر ربحاƮم خاƊ عمومية كانت

ýمن وزير العد ƭبترخي Ǌب."  

      ýمن األعما ýعم ǐƊ ن يباشرƊ Ǌعلي ƴكما يمتن ǎخرƊ ةƽيƲية وƊ Ʃن يمارƊ Ǒالقاض Ǐعل ƴيمن
التاجرÜ كما Ǚ يجوز لƊ Ǌن يمتلǁ فǑ مƌسسة سواƇ كان بنƽسƊ Ǌو بواسطة الƺير تحت التǑ تكسبƽƮ Ǌة 

Ƈلية القضاǚباستق ƇǑا وتسǌدائƊ ية وحسنƽيƲالواجبات الو ƴم Ưتتعار ƠالƮية تسمية مƊ1 Ü ƴوترج
الحكمة من ǋذا الحƲر إلǏ وجوƔ تƽرƷ القاضǑ ألداƇ مǌامǊ الوƲيƽية واǙبتعاد عن مواطن الشبǌات 

م الخضوع لبعƊ Ưحكام القانون التجارǐ التǑ تتنافǏ مƴ كرامة الموƲف كƋحكام اǗفƩǚ مما وعد
  . 2يƽقدǉ مǌابتǊ بين المتقاضين

وقد Ɗورد المشرع استƛناƇات علǋ Ǐذا المبدƊ حيƚ يجوز للقاضǑ اǙشتƺاý بالتعليم والتكوين      
دبية والƽنية التǙ Ǒ تتنافǏ وƽƮة القاضǑ بترخيƭ من الوزيرÜ كما يحق لǊ إعداد المƌلƽات العلمية واأل

  .3وǙ يحتاƜ فǑ ذلǗ ǁذن مسبق

  

  اǕجراءاƖ القضائية لحيدة القاضي: ƛانيا 
     Ǒجرائية لحيدة القاضǗالمشرع عددا من الضمانات ا ýƽكÛ حكام قانونƊ تƮن ƚحي

بطلƔ رد القاضǑ عن اǗجراƇات المدنية و اǗدارية علǏ حاǙت معينة إذا ما توفرت يسمƠ للخƮوم 
نƲر الدعوǎ وإذا لم يردƊ ǉحد فƎن اǗجراƇات المتخذة منǊ فǑ الدعوǎ وكذا الحكم الƮادر فيǌا يكونان 
سليمينÜ ألن رد القاضǑ عن الحكم ǋو بطبيعتǊ حق شخǑƮ للخƮم وǋو حق شرعǑ للمتقاضين 

Ǌو يتنازلوا عنƊ ǉن يباشروƊ مǌفل ÜمǌسƽنƊ4 Ơاألحكام تسم ǉذǋ نƊ كما Ü عن Ǌتنحيت Ɣبطل Ǌسƽن Ǒللقاض
  .نƲر دعوǎ معينة إذا ما استشعر الحرƜ من نƲرǋا

وإن حاǙت رد وتنحية ƊعضاƇ مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية Ǚ تستند إلƊ Ǐحكام قانون     
فحسƔ إنما  تستند ألýƮ عام يتýƮ بƋسƩ النƲام القضائƹ ǑايتǊ كƽالة  5اǗجراƇات المدنية واǗدارية

ة للمتقاضǑ وƮون سمعة القضاÜƇ لذلǁ كان من الطبيعǑ سريان ǋذا األýƮ علǏ القضاƇ الطمƋنين
ǐدارǗا .  
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    رد القاضي عǅ نظر الدعوǌ  -أ

يقƮد برد القاضǑ عن الحكم  منعǊ من نƲر الدعوǎ كلما قام سبƔ يدعو إلǏ الشǁ فǑ قضائǊ بƺير    
من قانون اǗجراƇات المدنية  241مادة Ü وقد وردت ƊسباƔ رد القضاة وƊحكامǊ فǑ ال1ميƊ ýو تحيز

Ü وقد وردت ƊسباƔ الرد علǏ سبيý الحƮر بحيǙ ƚ يجوز رد القاضǑ إǙ لسبƔ نƭ عليǊ 2واǗدارية
  :وتتمƊ ýƛسباƔ الرد وإجراƇات طلبǊ والحكم فيǊ فيما يلǑ 3القانون وǙ يجوز التوسيƴ فǑ تƽسيرǋا

 : حاƖǗ الرد -1

  :حاǙت Ǒǋالرد فƊ  ƚǚƛ ǑسباƔ حƮر المشرع

Ǎالحالة األول :Ʊالمصلحة في النزا  

إذا كان للقاضƊ Ǒو لزوجتǊ مƮلحة شخƮية فǑ النزاع القائم يجعý مركزǉ القانونǑ يتƛƋر      
بالحكم فǑ الدعوǎ فيمكن Ɗن يجنƊ Ǒحدǋما Ɗو كǋǚما منƽعة من الدعوǎ القائمةÜ سواƇ كان ربحا ماديا 

اختƮاǊƮ فǑ القضيةÜ ولكنǊ لم يتدخƊ ýو يختƮم بالƽعý حيƊ  ƚو ƊدبياÜ وǋذǉ المƮلحة تبرر تدخلƊ Ǌو
Ưير قاƹ من ǉدورƮل Ǌمما يعدم عمل ǊيتǙو Ƈاƽانت Ǐالنزاع إل Ǒطرفا ف Ǒكون القاض ǐدƌ4ي .  

  الصلة بالخصوم : الحالة الƙانية

Ǒفيما يل ýƛالرد وتتم ƔسباƊ ƔلƹƊ الحالة ǉذǋ ضمن ýويدخ :  

ذا كان القاضƊ Ǒو زوجǊ قريبا Ɗو ǌƮرا ألحد الخƮوم Ɗو Ɗحد إ: عǘقة القرابة أو المصاǉرة -1
 Ǐحت ǉرƛƊ Ɲينت Ɣذا السبǋ وإن ÜǑالدرجة الرابعة يجوز رد القاض Ǐوم حتƮالخ Ƈǚو وكƊ المحامين

ويقوم ǋذا . 5الرابطة الزوجية Ɗو وفاة الزوƜ إذا كان علǏ عǚقة مƮاǋرة بƋحد  الخƮوم انحýǚبعد 
لقاضǑ اǗدارǐ قائمة مƊ ƴحد خƮوم الدعوǎ سواƇ كانت بينǊ وبين جǌة السبƔ إذا كانت قرابة ا

  .6اǗدارة Ɗو خƮمǌاÜ فيمكن رد القاضǑ إذا كانت بينǊ وبين ممýƛ اǗدارة عǚقة قرابة Ɗو مƮاǋرة

 ǊيƊر Ǒف Ǒالقاض ýǚا ضمان استقǋادƽعلة م Ǐإل ƴت الرد يرجǙالحالة من حا ǉذǋ تقرير ýولع
يبة Ɗو ǌƮرÜǉ كما ƊنǊ يرجƴ إلǏ الحƽاƲ علǏ حياد القاضǑ وذلǁ خوفا مما تƌدǐ  وعدم تƛƋرǉ بƉراƇ قر

ǉحياد Ǒير فƛƋوم من تƮالخ  Ƈǚو وكƊ Ǒبالمحام Ǒلة  القاضƮ Ǌ7إلي .  
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وقد جعý المشرع الƽرنسǑ حالة وجود عǚقة قرابة Ɗو مƮاǋرة بين القاضǑ وƊحد الخƮوم سببا    
ǎر الدعوƲحية لنǚƮعدم ال ƔسباƊ من Ƈمتناع من تلقاǙبا Ǒلزام القاضƊ و Üام العامƲمن الن ǉواعتبر Ü

ǉوم ردƮحد الخƊ Ɣوإن لم يطل Ǐحت ǎالدعو Ǒعن الحكم ف Ǌسƽ1ن Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل Ǐولقد قض Ü
 Ǒف ǉالمطعون ضد ǐالبلد Ʃالمجل ƇعضاƊ حدƊ وجود بنت Ɣدارية بسبǗقرار المحكمة ا ýبطاƎب

   .   Ǘ2داريةالتشكيلة القضائية للمحكمة ا

إذا كان القاضǑ دائنا Ɗو مدينا ألحد الخƮوم وتǌمǊ حالة الخƮم المادية يجوز  :عǘقة المديونية -2
 ǉوتجرد Ǒحياد القاض Ǐة علƲو المحافǋ الحالة ǉذǋ Ǒف Ǒلرد القاض Ɣوجود سب Ǒالحكمة ف ýولع Üǉرد

ǑƮالشخ ǉواǋ من.  

ن للقاضƊ Ǒو لزوجƊ Ǌو ألƮولǌا Ɗو لƽروعǌا خƮومة إذا كا: العداوة الشديدة أو الصداقة الحميمة -3
 Ơتجري Ǐإل ǐدƌن تƊ ومة يمكنƮالخ ǉذǋ ألن وجود Üǉيمكن رد ǎالدعو Ǒوم فƮحد الخƊ ƴقائمة م

والمقƮود بالخƮومة ǋنا النزاع المطروƊ Ɵمام القضاÜƇ . 3نزاǋة القاضǑ واتǌامǊ بالتعسف واǙنحراف
الƽعƊ ýمام المحاكم وقت رفƴ الدعوǎ التǑ يكون القضاÜƇ ويجƊ Ɣن يكون النزاع قائما ومطروحا ب

Ɗ Üما إذا كانت الدعوǎ قد انتǌت فƎنǌا Ǚ تعتبر سببا من ƊسباƔ الردÜ 4القاضƹ Ǒير ƮالƠ للنƲر فيǌا
ويجƊ Ɣن تكون الخƮومة جدية ƹير مƽتعلة لمنƴ القاضǑ من نƲر الدعوÜǎ ويعد ǋذا الشرط ضروريا 

لخƮوم إلǏ رفƴ الدعوǎ علǏ القضاة بƺرƯ إقƮائǌم عن نƲر لقبوý طلƔ رد القاضǑ حتǙ Ǐ يلجƋ ا
ǎ5الدعو.  

ويجوز كذلǁ رد القاضǑ إذا كان بينǊ وبين Ɗحد الخƮوم عداوة شديدة ولو لم تýƮ إلǏ درجة 
 ýلت درجة معينة من الشدة ولعƮالعداوة قد و ǉذǋ ن تكونƊ وقد اشترط المشرع Üومة القضائيةƮالخ

نǊ وبين Ɗحد الخƮوم فǑ الدعوǎ خƮومة وعداوة يتعارƯ مƽƮ ƴتǊ علة ذلƊ ǁن القاضǑ الذǐ بي
كما اعتبر المشرع الƮداقة الحميمة بين القاضǑ وƊحد الخƮوم  .كقاضǑ وقد يبعد عنǊ الحياد والتجرد

  .   سببا من ƊسباƔ الرد

                                                 
1   Article R. 194 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.  
« Les juges administratifs ont, en vertu de l’article R. 194 du Code des tribunaux administratifs et cours 
administratives d’appel, la faculté et le devoir de s’abstenir spontanément de siéger et de demander à être 
remplacés s’ils estiment qu’ils risquent d’être partiaux, ou que leur impartialité est susceptible d’être mise en 
doute compte tenu des circonstances de l’affaire (en raison de la relation avec l’une des parties, de 
l’intéressement personnel au litige ou du fait qu’ils se seraient exprimés publiquement sur l’affaire) ». Xavier 
LAUREOTE, op.cit., p.10.  
C.E., 11 février 1953, Société industrielle Bozel Malétrat, Rec., p. 62. 
2 C.E, 2 octobre 1996, commune de Sartrouville, Rec. P.1101.  
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ويكون للمحكمة التǑ تنƲر طلƔ رد القاضǑ سلطة تقديرية فǑ ذلǁ حسƲ Ɣروف ومǚبسات  
ǎ1الدعو.   

إذا كان Ɗحد الخƮوم فǑ خدمتÜǊ ويقƮد بالخادم كý من تربطǊ  يجوز رد القاضǑ: عǘقة الخدمة -4
بالقاضǑ عǚقة تبعية كالكاتƔ والسائق علƊ Ǐن الطبيƊ Ɣو المǌندƊ Ʃو المقاوǙ ý يعتبر خادما فيما 

ýعماƊ من Ǌ2يقوم ب. 

  

  سبق Ƌبداء رأي في النزاƱ   : الحالة الƙالƙة

د سبق للقاضƊ Ǒن Ɗبدǎ رƊيا فǑ موضوع الدعوǎ قبý عرضǌا عليǊ كƋن يكون قد إذا كان ق   
ƊفتƊ Ǐو ترافƴ عن Ɗحد الخƮوم فǑ الدعوƊ Üǎو كتƔ فيǌا حتǏ إذا كان ذلǁ قبý انشƺالǊ بالقضاƊ ÜƇو 

Ü فǑƽ كǋ ýذǉ الحاǙت 3كان قد سبق لǊ نƲرǋا قاضيا Ɗو خبيرا Ɗو محكماƊ Üو كان قد Ɗدǎ شǌادة فيǌا
  . 4للقاضǑ فكرة مسبقة عن الدعوǎ يحتمƊ ýن يƋخذ بǌا وǋو ما يخý بحيادǉ فǑ نƲر الدعوǎيكون 

  

   ƋجراءاƖ تقديم طلƒ الرد -2
حدد المشرع إجراƇات خاƮة لخƮومة الردÜ راعǏ فيǌا التوفيق بين ضرورة Ɗن تنƲر    

فق العدالة من الخƮومة Ɗمام قاƯ محايد ومتجرد من جǌة وضرورة عدم تعطيý السير المنتƲم لمر
  .جǌة ƛانيةÜ بحيǙ ƚ تستخدم خƮومة الرد للنيý من القضاƇ والكيد لǌم

Ǒات فيما يلƇجراǗا ǉذǋ ýƛتتم:  

من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية يقدم طلƔ الرد وفقا  877طبقا للمادة : كيƻية تقديم طلƒ الرد -
ǎالدعو Ɵافتتا Ưوضاع المقررة لعرائǖومة 5لƮخ Ɗفتبد Ü Ǒوم فƮحد الخƊ يداع تقرير منƎالرد ب

الدعوǎ لدǎ كتابة ضبط المحكمة التǑ يتبعǌا القاضǑ المطلوƔ ردÜǉ ويجƊ Ɣن يكون الطلƔ متضمنا 
من القانون المذكور Ɗعǉǚ وƊن  241األسباƔ التǑ يبنǏ عليǌا طلƔ الرد والمنƮوƭ عليǌا فǑ المادة 

Ǌيدة لƌذا و. يرفق باألوراق  والمستندات المǋ و القضاةƊ Ǒالرد اسم القاض Ɣن يتضمن طلƊ Ɣيج
  .6المطلوƔ ردǋم وسبƔ الرد المتعلق بكý منǌم
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Ɗدرǁ المشرع ضرورة تقييد الخƮوم بميعاد محدد لتقديم طلƔ الرد  بƺية  :  ميعاد تقديم طلƒ الرد -
اƇ كان تحقيق الƮالƠ العام فنƭ علǏ وجوƔ تقديم الطلƔ قبý  إقƽاý باƔ المناقشة فǑ الدعوǎ سو

ǐدارǗم اƊ ǐالعاد Ƈات القضاǌمام جƊ ǁالمناقشة  إذ 1ذل Ɣبا ýƽالرد المقدم بعد ق Ɣطل Ǐعل Ɣيترت Ǚ
Ɣلية  بمجرد تقديم الطلƮاأل ǎوقف الدعو.  

والقيد المتعلق بوجوƔ تقديم طلƔ الرد قبý قýƽ باƔ المناقشة ƹير كاف للتوفيق  بين ضرورة 
متجرد وضرورة عدم اتخاذ رد  القضاة كوسيلة لتعطيý سير Ɗن تنƲر الخƮومة Ɗمام قاضǑ محايد و

 Ǒف  ýƛالرد  يتم Ɣخر فيما  يتعلق  بميعاد  طلƈ ن يتضمن القانون قيدƊ Ɵيمكن اقترا ǁلذل Üالعدالة
ضرورة  تقديم الطلƔ قبƊ ýن يقوم الخƮوم بتقديم ǐƊ دفƴ شكلƊ Ǒو موضوعǑ  فǑ الدعوǎ وإǙ سقط 

Ɣ ما ǋو  متƽق عليǊ فقǌا وقضاƇ التحدƚ  فǑ موضوع  الدعوǎ  الحق  فǑ طلƔ الردÜ ألن حس
ǎالدعو Ǒف ýƮƽال Ǒالقاض Ǒوم بتولƮالخ ýقبو Ǒويعن Üالرد Ɣطل ƴم Ǐا  يتنافǌ2وتقديم  الدفوع في.  

- ǈالرد والحكم في ƒسير طل üمرحلتين: مراح Ǒالرد ف Ɣيتم طل:  

جيƔ بالكتابة علǏ وقائƴ الرد يعرƯ الطلƔ علǏ القاضǑ المطلوƔ ردǉ ولǌذا األخير Ɗن ي  
 Ǒالقاض Ǐعل Ɣويج Üالرد Ɣطل Ǌمǚاست ƣيام من تاريƊ عشرة ýǚخ Ưو الرفƊ ýبالقبو ǊسبابƊو
 ýستعجاǙحالة ا Ǒوف Ǌفي ýƮƽحين ال Ǐالرد إل Ɣطل Ǌƺعن القضية بمجرد تبلي Ǐن يتنحƊ ǉرد Ɣالمطلو

  .3سير القضية يتولǏ رئيƩ الجǌة القضائية اǗدارية تعيين قاضƈ Ǒخر لضمان

يعرƯ الطلƔ فƎذا قبý القاضǑ طلƔ الرد يتم استخǚفǊ حاƊ Ǚما إذا اعترƯ علǏ طلƔ الرد 
وتختلف المحكمة المختƮة بنƲر طلƔ الرد حسƔ درجة القاضǑ المطلوƔ  علǏ المحكمة المختƮة

ǉرد   :  

Ʃ مجلÜ Ʃ يقدم الطلƔ مباشرة إلǏ رئيǑ المطلوƔ ردǉ رئيƩ محكمة إداريةإذا كان القاض  
 Ʃرئي Ǐالمحكمة الملف إل Ʃرئي ýدارية يرسǗتابعا للمحكمة ا ǉرد Ɣالمطلو Ǒالدولة وإذا كان القاض
 Ʃمجل Ǐويتعين عل Üǉرد Ɣالمطلو Ǒيام الممنوحة للقاضƊ لة العشرةǌم Ƈاǌالدولة بمجرد انت Ʃمجل

  . 4الدولة Ɗن يýƮƽ فǑ الطلƔ خƊ ýǚجý عشرين يوما من تاريƣ استǚم الملف
Ü يقدم الطلƔ علǏ شكý عريضة توجǊ إلǏ 5ذا كان القاضǑ المطلوƔ ردǉ تابعا لمجلƩ الدولةوإ

إلǏ رئيƩ مجلƩ الدولة تودع لدƊ ǎمانة الضبط التابعة لǊ وتبلƸ العريضة إلǏ القاضǑ المعنǑ مباشرة 
Ư بمعرفة رئيƩ مجلƩ الدولة ويمنƠ للقاضǑ المطلوƔ ردǉ مǌلة ƛمانية Ɗيام لتقديم جوابÜǊ فƎذا رف

                                                 
ئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم يقدم طلب الرد بعريضة إلى ر:" تنص على أن من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 242المادة   1

و يجب أن يتضمن .يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة:" من نفس القانون 878، وتنص المادة  "وقبل إقفال باب المرافعات ةالقضائي
له، عند  ة، ويرفق بالوثائق المبررمن هذا القانون 241المادة  يالطلب تحت طائلة عدم القبول ، اإلشارة إلى أسباب الرد المنصوص عليها ف

 ..".االقتضاء ،
 .626أحمد مليجي، المرجع السابق، ص .د 2
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 881و  880 ، 879 وادالم  3
 .من نفس القانون 3- 882المادة  4
 .من نفس القانون  244تطبق أحكام المادة  5



 

التنحǑ عن نƲر القضية فǑ األجý المحدد يýƮƽ فǑ الطلƔ خƊ ýǚجý شǌرين فƹ Ǒرفة المشورة 
  . برئاسة رئيƩ مجلƩ الدولة ومساعدة رƌساƹ Ƈرف بمجلƩ الدولة

       ǐƊ الدولة Ʃمام مجلƊ رƲدارية ينǗالرد بالنسبة لقضاة المحاكم ا Ɣن طلƊ إذا كانت القاعدة
التǑ يكون القاضǑ المطلوƔ ردǉ عضوا فيǌا فƎن األمر مختلف بالنسبة  Ɗمام جǌة قضائية ƹير الجǌة
 Üالدولة Ʃمجل ǐأللمستشار Ʃمجل ǎة لدƮرفة المختƺال Ǐعل Ưالحالة يعر ǉذǋ Ǒالرد ف Ɣن طل

 Ɣات المستشار المطلوƲحǚم Ƈإيداع العريضة وبعد إبدا ƣرين من تاريǌش ýǚخ Ǌفي ýƮƽالدولة لت
ǉرد.  Ǒدور الحكم فƮ ا وإنǌعضائƊ نƋالرد بش Ɣة المقدم طلǌالرد من ذات الج Ɣقد طل Ǐإل ǐدƌي

يجعý من القاضǑ  ألنǊالتشكيǁ فǑ نزاǋة ǋذǉ الجǌة وǋو Ɗمر Ǚ يتƽق والمنطق القانونǑ وروƟ العدالة 
المطلوƔ ردǉ خƮما وحكما فǑ ذات الوقت مما يشكý إخǙǚ بحق اǗنسان فƊ Ǒن تنƲر دعواƊ ǉمام 

  .محكمة محايدة
ويحكم علǏ طالƔ الرد الذǐ يخسر دعواǉ بƺرامة مدينة Ǚ تتجاوز Ɗلف دينار مƴ إمكانية 

  .1الرجوع عليǊ بدعوǎ التعويƯ إذا ما توافرت شروطǌا
  

ƒ- تنحي القضاة  
من قانون  880إن المشرع و من ƊجƮ ýيانة مبدƊ الحياد Ɗلزم القاضǑ بموجƔ المادة 

 Ǒدارية بالتنحǗات المدنية واƇجراǗا ÜǊفي ýƮƽحين ال Ǐالرد إل Ɣبطل Ǌƺر القضية بمجرد تبليƲعن ن
Ɗ Üو إذا استشعر حرجا  2كما ƊلزمǊ بالتنحǑ عن القضية إذا شعر توافر Ɗحد حاǙت الرد المحددة قانونا

  .فǑ الحكم فǑ قضية معينة
ميا ومن األسباƔ التǑ تجعý القاضǑ يشعر بحرƜ من نƲر دعوǎ معينةƊ Üن يكون قد Ɗبدǎ رƊيا عل 

Ǌل Ɣديقا لقريƮ ومƮحد الخƊ ن يكونƊ وƊ Üǎالدعو Ǒحد طرفƊ يخدم Ǒقانون ƚو بحƊ لفƌم Ǒ3ف.  
 Ǌذا لم يقم بƎف ÜǑللقاض ǐالحالة جواز ǉذǋ Ǒف Ǒوالتنح Ǌسƽن Ƈمن تلقا Ǒا القاضǌإلي Ƌالضمانة يلج ǉذǋو

  . حكما Ʈحيحا فليƩ ألحد الخƮوم ردÜǉ كما Ɗن الحكم الذǐ يƮدر منǊ فǑ حالة عدم تنحيتǊ يعتبر
  

والخƮǚة Ɗن المشرع ƊولǋƊ Ǐمية بالƺة لقضاة مجلƩ الدولة والمحاكم اǗدارية ووضƴ الضوابط    
 Ǒالضمانات الت ýم بكǌحاطƊو ÜداريةǗام القضائية اǌالم Ǒلتول ƠلƮاختيار األ ýƽتك Ǒوالشروط الت

ƴخضƊ كما ÜƇللقضا Ǒم للقانون األساسǌخضعƊم وǌم وحيدتǌلǚتكوين  تحقق استق Ǐإل ǐدارǗا Ǒالقاض
  . تجردǉلتدعيم استقýǚ القاضǑ وحيادǉ و مǌنǑ مستمر الذǐ يعتبر عنƮرا Ɗساسيا

                                                 
 .جراءات المدنية واإلداريةمن قانون اإل 883و  247المادتان  1
 .153ص المرجع السابق ، مبدأ حياد القضاء وضمانته في القانون الجزائري، عمار بوضياف،. د 2
  .221أحمد فتحي والي، المرجع السابق، ص . د 3
 .621أحمد مليجي، المرجع السابق، ص . د  



 

 7إƊ Ǚن المشرع لم يولǑ العناية الكافية لمسƋلة تكوين وتخƭƮ القاضǑ اǗدارǐ إذ Ɗن نƭ المادة    
رورة خضوع قضاة المتعلق بمجلƩ الدولة التǑ تƌكد علǏ ض 01-98من القانون العضوǐ رقم 

ǐدارǗا Ǒالقاض ƭƮير كافية لتحقيق تخƹ دارية للتكوين المستمرǗات القضائية اǌالج.  
فƎذا كان وجود قاضǑ متخƭƮ يشكý ضمانة Ɗساسية وحقيقية لحقوق وحريات األفراد فƎنǊ من  

الضرورƊ ǐن يحرƭ المشرع علǏ توافر ǋذا التخƭƮ لدǎ القاضǑ اǗدارǐ ابتداƇ من التكوين 
Ƈالمدرسة العليا للقضا Ǒف ǑاألولÜ  منذ ƭƮذا التخǋ إطار Ǒالقضائية ف Ǌامǌبممارسة م Ǌل Ơن يسمƊو

Ǒاألول Ǌتعيين .  
   Ǐبالنسبة للطلبة القضاة عل ǐدارǗالقانون ا Ǒف ƭƮيوجد تكوين متخ Ǚ ǊنƊ Ʋحǚوالم

ǌتƽƮالمدرسة ب ǉذǋ Ǒيف خريجƲيتم تو ǊنƊ كما Ƈالمدرسة العليا للقضا ǎبم قضاة مستو Ʃالمجال
 Ɣالرت Ǒف Ɯن يتدرƊ Ǐبالمحكمة العادية عل Ǒنǌالم ǉمسار Ǒالقاض Ɗيبد ƚة حيƽالقضائية المختل

وǋو Ǚ يعين بالمحكمة اǗدارية إǙ بعد قضاƇ عدة سنوات لدǎ جǌات القضاƇ العادǐ مما  ÜوالوƲائف
ǐدارǗالقانون ا Əحكام ومبادƊ يةƮوƮم خǌƽت Ǐير قادر علƹ Ǌيجعل.  

ǌذǉ األسباƔ يمكن مطالبة المشرع بƎعادة تنƲيم المدرسة العليا للقضاƇ بخلق فرع متخƭƮ ل  
 ýب Üير كافƹ ǉوحد ýذا الحǋ وإن Üǁبعد الجذع المشتر ǐدارǗيستلزم للقانون ا ƭƮتحقيق تخ

 Üمحاكم إدارية استئنافية Ƈإنشا ýǚمن خ ǐدارǗا Ǒيم القضائƲالتن Ǒر فƲإعادة الن ǐدارǗا Ǒالقاض
بحيƚ يتم تعيين القضاة المحƮلين علǏ شǌادة المدرسة العليا للقضاة والذين تابعوا تكوينǌم ضمن فرع 
 ǐدارǗا Ǒرم القضائǌدرجة توجد بقاعدة ال ýوƊ ا محكمةǋدارية باعتبارǗبالمحاكم ا ǐدارǗالقانون ا

المǌنية فǑ الوƲائف والتǑ تقابý المحاكم فǑ القضاƇ العادÜǐ علƊ Ǐن يتدرƜ القضاة خýǚ حياتǌم 
فمجلƩ الدولةÜ فيتحقق بذلǁ  ة بالمحاكم اǗدارية اǙستئنافيةوالرتƔ فيتم تعيينǌم عن طريق الترقي

ǐدارǗا Ǒالقاض ƭƮتخ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

Ǒانƛال Ɣالبا  
  دولةلس الاختصاصاƖ مج

  
    ǐرǋبدور جو Ƈام ازدواجية القضاƲخذ بنƋت Ǒالت ýالدو Ǒف ǐدارǗا Ƈحماية  يقوم القضا Ǒف

حقوق وحريات األفراد وذلǁ عن طريق إلزام السلطة اǗدارية باحترام مبدƊ المشروعية فǑ كافة 
  .تƮرفاتǌا

 ÜداريةǗيئات القضائية اǌال ýيئة مقومة ألعماǌالدولة ك Ʃمجل ǐالدستور Ʃسƌالم ƋنشƊ ولقد
ور حيوǐ فǑ عملية الرقابة Ü وليضطلƴ بد1ليضمن توحيد اǙجتǌاد القضائǑ ويسǌر علǏ احترام القانون

علƊ Ǐعماý اǗدارة العمومية من خýǚ رقابتǊ لمدǎ التزام اǗدارة بالقوانين واألنƲمة ومدǎ احترامǌا 
وإلǏ جانƔ المǌام القضائيةƊ Üسند المƌسƩ الدستورǐ لمجلƩ الدولة مǌمة . 2لمبدƊ المشروعية

الرǐƊ للحكومة حوý جميƴ مشاريƴ القوانين  من الدستورÜ تتمýƛ فǑ إبداƇ 119استشارية بموجƔ المادة 
Ƈالوزرا Ʃمجل Ǐا علǌعرض ýقب.  

وبǌذا فان المƌسƩ الدستورǐ منƠ لمجلƩ الدولة وƲيƽة مزدوجة فǌو الجǌة القضائية اǗدارية 
 Ǒام القانونƲدارة العمومية لضمان حماية النǗا ýعماƊ Ǐبعملية الرقابة عل ƭالدولة يخت Ǒالعليا ف

يات العموميةÜ كما يقوم بدور استشارǐ فيساǋم من خýǚ إعداد  القوانين وƮياƹتǌا  فǑ للحقوق والحر
  .إƛراƇ المنƲومة القانونية تدعيما Ǘقامة دولة القانون

  :الƮƽلين التاليين دراسة اختƮاƮات مجلƩ الدولة فǑوستتم 
ýاألو ýƮƽالدولة: ال Ʃات القضائية لمجلƮاƮختǙا.  
Ǒانƛال ýƮƽال :ƮاƮختǙالدولةا Ʃستشارية لمجلǙات ا.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1996من التعديل  الدستوري لسنة  152المادة   1
أن إقامة مجلس الدولة يكرس ازدواجية القضاء ويعزز : "1999اب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة وقد جاء في خط  2

  . 11، ص 1999، سنة 55، المجلة القضائية، العدد "حماية المواطن ضد التعسف المحتمل في استعمال الحق من طرف السلطات العمومية
 



 

ýاألو ýƮƽال  
  اǗختصاصاƖ مجلس الدولة القضائية

  
يعتبر مجلƩ الدولة الǌيئة المقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية يضمن توحيد اǙجتǌاد     

لدولة ولǊ فǌو الجǌة القضائية العليا فǑ ا 1ÜالقضائǑ فǑ جميƴ إنحاƇ البǚد ويسǌر علǏ احترام القانون
  .ǋƊمية بالƺة فǑ تحقيق مبدƊ المشروعية وحماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات

  ǏعلƊ تعد Ǒة قضائية عليا مستقلة موازية للمحكمة العليا التǌالدولة ج Ʃم اعتبار مجلƹور
مة  جǌات القضاƇ العادǐ فان دورǉ يختلف عن دور المحكمة العليا وǙ يمكن Ɗن يقاƩ عليǌاÜ فالمحك

العليا تختƭ بالنƲر فǑ الطعون بالنقƯ الموجǌة ضد القرارات النǌائية الƮادرة عن الجǌات 
Ɗ Üما مجلƩ الدولة فاختƮاƮاتǊ متعددةÜ فǌو محكمة Ɗوý وƊخر درجة بالنسبة لبعƯ 2القضائية الدنيا

د حددت المسائÜý ومحكمة استئناف بالنسبة للبعƯ اǓخر كما يعد محكمة نقƯ فǑ حاǙت ƊخرÜǎ وق
  .01 - 98من القانون العضوǐ رقم  11و Ü10 9اختƮاƮاتǊ المواد 

ƚة  مباحƛǚƛ Ǐإل ýƮƽذا الǋ و سيقسم:  
ýاألو ƚخر درجة: المبحƊو ýوƊ Ǒالدولة كقاض Ʃمجل  
Ǒانƛال ƚاستئناف: المبح Ưالدولة كقا Ʃمجل  
ƚالƛال ƚالمبح :Ưنق Ǒالدولة كقاض Ʃمجل  

                                                 
مجلس الدولة هيئة مقومة الجتهاد الجهات القضائية اإلدارية وهو تابع للسلطة القضائية، : " تنص 01 - 98رقم  من القانون العضوي 2المادة   1

 ".يضمن توحيد االجتهاد القضائي اإلداري في البالد، ويسهر على احترام القانون
 .اريةمن قانون اإلجراءات المدنية واإلد 349و المادة  154 – 66األمر رقم من  231المادة   2



 

ýاألو ƚالمبح  
  وü وأخر درجةمجلس الدولة محكمة أ

  
تعتبر المحاكم اǗدارية كقاعدة عامة Ʈاحبة اǙختƮاƭ العام والوǙية العامة بالنƲر      

 ǐالدعاو ƴجمي Ǒستئناف فǚحكام قابلة لƋدرجة ب ýوƊ كمحكمة ýƮƽت ÜداريةǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽوال
ƺبƮسسة  العمومية ذات الƌو المƊ و البلديةƊ يةǙو الوƊ تكون الدولة Ǒاالتǌدارية طرفا فيǗن 1ة  اƊ Ǚإ 

المشرع الجزائرǐ كنƲيرǉ الƽرنسƊ Ǒورد استƛناƇ علǋ Ǐذǉ القاعدة العامة ومنƠ لمجلƩ الدولة 
اختƮاƭ النƲر كمحكمة ابتدائية ونǌائية بالنسبة لبعƯ الدعاوǐ المحددة حƮراÜ وذلǁ بموجƔ المادة 

  .2الدولة المتعلق بمجلƩ 01 – 98التاسعة من القانون العضوǐ رقم 
     Ǚ ƚائية بحيǌة نƽƮب Ǌإلي ƴترف Ǒالت ǐالدعاو Ǒف ýƮƽالدولة ي Ʃن مجلƊ المادة ǉذǋ Ǐومقتض

 Ǐعل ǁبعد ذل Ɣمعق Ǚ يئة قضائية علياǋ ǉباعتبار ǊƮاƮو يباشر اختǌف ÜǊمامƊ اǌالطعن في ýيقب
Ưقضية طعن بالنق Ǒر فƲالدولة بمناسبة الن Ʃمجل ǉكدƊ و ماǋو ÜاǌحكامƊ3 ƚحي Ü قرر" ýعدم قبو

عريضة الطعن بالنقƯ شكǚ علƊ ǏساƊ ƩنǊ من ƹير المعقوý  والمنطقƊ Ǒن يقوم مجلƩ الدولة 
بالýƮƽ فǑ الطعن بالنقƯ المرفوع ƊمامǊ ضد قرار Ʈادر عنÜǊ ذلƊ ǁنǊ من المقرر قانونا Ɗن الطعن 

  ".بالنقƯ يكون Ɗمام جǌة قضائية تعلو الجǌة التƮƊ Ǒدرت القرار محý الطعن
Ü علƊ ǏساƊ Ʃن اختƮاƭ جǌة "محكمة Ɗوý وƈخر درجة"وقد انتقد الƽقǊ الƽرنسǑ عبارة     

 Ǚإ ÜƯبالنق Ǌلطعن في ǚا يكون قابǌادر عنƮن الحكم الƊ Ǒيعن Ǒائǌبحكم ن ǎالدعو Ǒر فƲقضائية بالن
Ɗن األمر ليƩ كذلǁ بالنسبة ǙختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية ونǌائيةÜ فǚ يمكن الطعن 
 ýوƋالنزاع ك Ǒة قضائية فǌج ýƮƽن تƊ Ǒير المنطقƹ فمن ÜǊادرة عنƮالقرارات ال Ǒف ǊمامƊ Ưبالنق
 ǉباعتبار Ǌادرة عنƮالدولة ال Ʃن قرارات مجلƎف Ǒوبالتال ÜƯكمحكمة نق Ǌر فيƲم تنƛ خر درجةƈو

Ưا بالنقǌالطعن في ýيقب Ǚ خر درجةƈو ýوƊ 4محكمة.  

من األفضý استخدام مƮطلƠ اǙختƮاƭ المباشر لمجلƩ يرǋ ǎذا الجانƔ من الƽقƊ ǊنǊ و    
Ɣالمطلو Ǐالمعن ǐدƌي Ǚ ǐخر درجة الذƈو ýوƋك ƭاƮختǙا ƠطلƮمن استخدام م Ǚ5الدولة بد 

ǊحكامƊ Ǒالمشرع ف Ǌاستعمل ǐ6والذ. 
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" أعاله أضافت عبارة 9من قانون  اإلجراءات  المدنية  المعدل  والمتمم إال أن المادة  274وهو نفس  الحكم  الذي  كان وارد في المادة    2

 ".الهيئات  العمومية  الوطنية  والمنظمات  المهنية  الوطنية
، ص 2002م، ضد مديرية  التربية لوالية باتنة، مجلس الدولة ، العدد الثاني، .، قضية ش02، 23.2002جلس الدولة، الغرفة األولى، م  3

155 – 156. 
4 Frederik SCANVIC, compétence administrative (compétence à l’intérieur de la juridiction administrative), 
répertoire de contentieux administratif, Dalloz, mise à jour mai 2006, n°103 
5  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.233 
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 ýوƊ المنازعات كمحكمة Ưبع Ǒر فƲالن ƭاƮالدولة اخت Ʃمجل Ơمن Ǒرنسƽوقد برر المشرع ال
 . 1ية ǋذǉ المنازعات Ɗو لضرورة الýƮƽ فيǌا بƽƮة عاجلةوƈخر درجة ألǋم

ينعقد اختƮاƭ مجلƩ الدولة "علƊ Ǐن  01-98وتنƭ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم 
Ǒف ýƮƽائية عند الǌكمحكمة ابتدائية ن:  

ة الطعون باǗلƺاƇ المرفوعة ضد القرارات التنƲيمية Ɗو الƽردية الƮادرة عن السلطات اǗداري -
 .المركزية والǌيئات العمومية الوطنية والمنƲمات المǌنية الوطنية

 ".الطعون الخاƮة بالتƽسير ومدǎ شرعية القرارات التǑ تكون نزاعاتǌا من اختƮاƭ مجلƩ الدولة -

ولمعرفة طبيعة اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƊخر درجة سيتم التعرƯ لنطاق      
حيƚ تحديد Ɗنواع الدعاوǐ التǑ يختƭ بالنƲر والýƮƽ فيǌا اختƮاǊƮ فǑ مطلƊ Ɣوý وذلǁ من 

 Ǐإل Ưكما يتم التعر ÜǊمامƊ الطعن ýدارية محǗدر القرارات اƮتحديد م ƚائيا ومن حيǌابتدائيا ون
  :علǏ النحو التالǑ شروط  قبوý الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة وإجراƇاتǌا فǑ مطلƛ Ɣان

ýاألو Ɣمج: المطل ƭاƮالدولةنطاق اخت Ʃخر درجة لƈو ýوƊ كمحكمة  
Ǒانƛال Ɣخر درجة :المطلƈو ýوƊ الدولة كمحكمة Ʃمام مجلƊ داريةǗا ǎات الدعوƇشروط وإجرا  

  
ýاألو Ɣالمطل  

 كمحكمة أوü وƆخر درجة نطاق اختصاƫ مجلس الدولة
 

Ɗنواع  01 – 98حدد المشرع الجزائرǐ بموجƔ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم      
لدعاوǐ التǑ ينƲر فيǌا مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية ونǌائية وǑǋ دعاوǐ اǗلƺاÜƇ التƽسير وفحƭ ا

 Ǐر إلƲالمشرع بالن ǉرƮمطلقا إنما ح Ʃلي  ǐالدعاو ǉذǌالدولة ب Ʃمجل ƭاƮن اختƊ Ǚإ Üالمشروعية
 ǎادرا عن إحدƮ الطعن ýمح ǐدارǗذا كان القرار اƎف Üدرة القرارƮدارية مǗة اǌيئات المحددة الجǌال

حƮرا بموجƔ المادة Ɗعǉǚ والمتمƛلة فǑ السلطات اǗدارية المركزية والǌيئات العمومية الوطنية 
 ǎالدعو Ǒف ýƮƽالدولة لي Ʃلمجل ƭاƮختǙالحالة ينعقد ا ǉذǋ Ǒƽف Üنية الوطنيةǌمات المƲوالمن

  .2ئناف Ɗو كمحكمة نقƯابتدائيا ونǌائياÜ وفƹ Ǒير ǋذǉ الحاǙت يýƮƽ مجلƩ الدولة كمحكمة است
ونǌائيا بالنƲر  وý اختƮاƭ مجلƩ الدولة ابتدائياوسيقسم ǋذا المطلƔ إلǏ فرعين يتضمن األ 

إلǏ نوع الدعوǎ ويتضمن الƛانǑ اختƮاƭ مجلƩ الدولة ابتدائيا ونǌائيا بالنƲر إلǏ مƮدر القرار 
  .محý الطعن

  
                                                 

1 Article L 311- 1 du code de justice administrative : « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge 
de droit commun du contentieux administratif, sous réserves des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt 
d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au conseil d’Etat ». 
Frederic SCANVIC, op.cit, n°304. 
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ýرع األوƽال   
  لنظر ƋلǍ نوƱ الدعوǌاختصاƫ مجلس الدولة ابتدائيا ونǊائيا با

  
Ɗنواع الدعاوǐ التǑ  01- 98حدد المشرع بموجƔ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم     

 Ǐإل Ưالتعر ǐالدعاو ǉذǋ دراسة Ǒوتقتض Üائياǌا ابتدائيا ونǌفي ýƮƽر والƲالدولة بالن Ʃمجل ƭيخت
ǌينعقد في Ǒالت ǐم تحديد الدعاوƛ داريةǗا ǐنواع الدعاوƊالدولةتقسيمات و Ʃلمجل ƭاƮختǙا ا.  

  
ǙوƊ :داريةǕالدعاوي  ا  Ɩتقسيما  

    Ǒف ýƛساسية تتمƊ تقسيمات ƚǚƛ Ǐدارية إلǗالقضائية ا ǐالدعاو Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ǌقƽيقسم ال
Ǒوالتقسيم التوفيق ƚالتقسيم الحدي Ü ǐ1التقسيم التقليد. 

  
  2للدعوǌ اǕدارية التقسيم التقليدي -أ

       Ǌقƽقسم ال ǐعشر الدعاو  ƴواخر القرن التاسƊ  فريير منذǙ مةǚالع ǊسƊر Ǐوعل Ǒرنسƽال ǐالتقليد
 Ǒف ýƮƽعند ال Ǒا القاضǌيمارس Ǒالسلطة الت ǎومد ǎنواع وفقا لطبيعة الدعوƊ ربعةƊ Ǐدارية إلǗا

Ǒذا التقسيم فǌدارية وفقا لǗا ǐالدعاو ýƛوتتم ÜǊمامƊ المرفوعة ǎالدعو  ǎدعو ÜƇاƺلǗا ǎدعو Ƈالقضا
 .الكامÜý دعوǎ التƽسير وفحƭ المشروعية والدعوǎ العقابية

  
 Le contentieux de l’annulation دعوǌ اǕلغاء - 1

دعوǎ اǗلƺاǑǋ Ƈ الدعوǎ القضائية التǑ ترفƴ وفقا لشروط وإجراƇات قانونية ويستǌدف رافعǌا    
من مƮالحƊ Ǌو مŇƩ  الحƮوý علǏ حكم بƎلƺاƇ قرار إدارǐ معين ƹير مشروع تعرƯ لمƮلحة

Ǒالقانون ǉو عدم 3بمركزƊ مشروعية ǎمد Ǒف ƚالبح Ǐر علƮتقت ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒف Ǒوسلطة القاض Ü
Ü وǙ تمتد سلطتǊ إلƊ Ǐبعد 4مشروعية القرار المطعون فيǊ والحكم  بƎلƺاƇ القرار اǗدارƹ ǐير المشروع

  .5ا يتعلق بالحقوق واǙلتزاماتمن ذلǁ فليƩ لƊ Ǌن يرتƔ بنƽسǊ اƛǓار الناشئة عن اǗلƺاƇ فيم
 
 
  

                                                 
ارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  اإلدارية، الجزائر، ديوان دعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإل. د 1

 .293ص  ،1995لجامعية، المطبوعات ا
2 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T II op.cit, pp 83-84.  
  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, pp 153 – 154. 
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2- üدعاوي القضاء  الكام  Le contentieux de pleine juridiction 

دعاوǐ القضاƇ الكامǑǋ ý مجموعة  الدعاوǐ القضائية التǑ يرفعǌا ƮƊحاƔ الƽƮة  القانونية    
Ʈر ǋذا القضاƇ علǏ والمƮلحة Ɗمام الجǌات القضائية اǗدارية لمطالبة اǗدارة بحقوق قبلǌاÜ وǙ يقت

 ǁيمل ýب ÜƔفحس ƇاƺلǗو مجرد اƊ Ưالموضوع بالرف Ǒو التقيد بالحكم فƊ Ǌالقرار المطعون في ƭفح
ǎالدعو ǉذǋ Ǒسلطات واسعة ف Ǒتدور   1القاض Ǒالمراكز القانونية الت Ǒف ƚالبح Ǐإل ǊيتǙتمتد و ƚبحي

ن اعتداƇ علǏ حقوق مكتسبة للطاعن Ɗو حولǌا المنازعة وإلƺاƇ القرار المطعون فيǊ إذا ƛبت ƊنǊ يتضم
Ǌضرار الناجمة عنǗعن ا Ưذا القرار والحكم بالتعويǋ ý2تعدي. 

 
                                   Le contentieux de  فحƫ المشروعية و دعوǌ التƻسير - 3

l’interprétation et de l’appréciation de légalité                                                   
       ǐدارǗسير القرار  اƽمجرد ت Ǒالمشروعية ف ƭسير وفحƽالت ǎدعو Ǒف Ǒر سلطة القاضƮتنح

وتبيان معناƊ ǉو بحƚ مشروعيتǊ ومدǎ مطابقتǊ للقانون دون Ɗن يتعدǎ ذلǁ إƮدار حكم  باǗلƺاƊ Ƈو 
Ư3بالتعوي  ǎالدعو Ǒويكون الحكم ف Üالدعويين السابقتين Ǒكما ف ǐالنزاع الذ Ǌعلي Ưالمعرو Ǒللقاض

 .4طلƔ بشƋنǊ التƽسير Ɗو فحƭ المشروعية

  
 Le contentieux de la répréssion قضاء العقاƒ أو الزجر -4

يختƭ القاضǑ اǗدارǐ الƽرنسǑ بسلطة توقيƴ العقوبات الجنائية فǑ المواد اǗدارية علǏ المخالƽات    
وانين واللوائƠ التǑ تحمǑ الماý العمومǑ مýƛ مخالƽات  الطرق اǗدارية التǑ يرتكبǌا األفراد ضد الق

ǎ5الكبر. 

  
  6اǗنتقاداƖ التي وجǊǊا الƻقǈ للتقسيم التقليدي  للدعوǌ اǕدارية -5

     ǐالذ Ǒالمنطق  القانون ƴم Ǌاقƽدارية عدم اتǗا ǎللدعو ǐالتقسيم التقليد Ǐعل Ǌقƽمن ال Ɣجان Ɣعا
دعاوǐ اǗدارية بالنƲر إلǏ طبيعة النزاع  فǑ ذاتǊ ألن سلطة القاضǑ عند يقتضƊ Ǒن يتم التقسيم بين ال

Ʃالعك Ʃطبيعة النزاع ولي Ǐتتوقف عل Ǌالنزاع و الحكم  في Ǒف  ýƮƽ7ال . ǐواعتبر التقسيم  التقليد
 ǐودعاو ƇاƺلǗا ǐدارية عامة ودعاوǗا ǐو يستند للتمييز بين الدعاوǌحيحا فƮ يرƹريا وǋاƲ تقسيما

                                                 
1 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p 153. 
  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p 636.    

 .265القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص  ،ماجد راغب الحلو. د 2
3  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.638. 
Jean RIVERO, op.cit, p.207. 

 .307قضاء  اإللغاء، المرجع السابق، ص  -القضاء اإلداري، الكتاب األول ،سليمان محمد الطماوي. د  4
5 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.638. 

 .266المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، . د    
 .208 207سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، المرجع السابق، ص . د  6

7René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.154. 



 

Ƈالقضا  ǊمامƊ Ưالنزاع المعرو Ǒف ýƮƽال Ǒف ǊاتƮاƮواخت Ǒحدود  سلطة القاض Ǐة علƮخا ýالكام
 ƚالحدي Ǌقƽال ýويقو ÜǊذات Ǒطبيعة النزاع ف Ǐرقة يقوم علƽالت ǉذǌل Ǒحقيق ƩساƊ عن ƚدون البح ǁوذل
Ƈ إن Ǚفريير فǑ تمييزǉ بين دعوǎ اǗلƺاƇ ودعوǎ القضاƇ الكامý فƎنǊ حƮر سلطة القاضǑ فǑ قضا

 Ƈقضا ƠبƮƋالقانون ف ƴالوقائ Ǐإل Ưالتعوي Ƈقضا Ǒف Ǌحين مد رقابت Ǒالناحية القانونية ف Ǐعل ƇاƺلǗا
Ưالنق Ƈا بقضاǌشبي ƇاƺلǗ1ا.  

  
ƒ- داريةǕا  ǌللدعو Ƙالتقسيم  الحدي 

يعتبر التقسيم الحديƚ من Ɗشǌر التقسيمات التǑ جاƇ بǌا الƽقǊ الƽرنسǑ للدعوǎ اǗدارية    
 Ǒلق ǐومعيار والذ ƩساƊو Üوجيز وفالين Ǒم  ليون دوجǌومن Ǒالقانون العموم Ƈاǌييدا كبيرا من فقƋت

ǎالدعو Ǌعلي Ʃسƌت ǐالذ Ǒوالمركز القانون Ʃو طبيعة األساǋ  ذا  التقسيمǋ2.  
ǐفرنسا الدعاو Ǒف ƚالحدي Ǌقƽويقسم ال Ǒموضوع Ƈقضا Ǐدارية إلǗموضوعية  ا ǐو دعاوƊ

ÜيةƮشخ ǐو دعاوƊ ǑƮشخ Ƈوقضا contentieux objectif et contentieux subjectif،  واستند
 ǎرتباط طبيعة الدعوǙ راƲن ÜƇالقضا Ǐعل Ưموضوع النزاع المعرو Ǐذا التقسيم إلǋ Ǒف Ǒدوج
بطبيعة النزاع وإلǏ التمييز بين المراكز القانونية الموضوعية والمراكز القانونية الشخƮية التǑ يتكون 

 .Ǒ3 للدولةÜ وليƩ إلǏ دور القاضǑ  فǑ الدعوǎمنǌا التنƲيم  القانون

   
  الموضوعية ǌالدعاو 1

الدعوǎ الموضوعة Ǒǋ تلǁ الدعوǎ التǑ تƌسƩ وترفƴ علƊ ǏساƩ مراكز قانونية       
موضوعية وتستǌدف تحقيق الحماية  القضائية للمراكز واألوضاع القانونية العامةÜ وحماية شرعية 

فƎذا تعلق األمر بمركز قانونǑ موضوعǑ كان القضاƇ . 4انونǑ فǑ الدولةاألعماý اǗدارية و النƲام الق
  . موضوعǑ والدعوǎ موضوعيةÜ وكان القضاƇ المختƭ بǌا موضوعيا

ومن ǋƊم الدعاوǐ اǗدارية الموضوعية دعوǎ اǗلƺاƇ ودعوǎ فحƭ مدǎ شرعية القرارات 
لتƽسير  اǗدارية والدعاوǐ الزجرية Ɗو اǗدارية  والدعاوǐ  اǙنتخابيةÜ والدعاوǐ الضريبية ودعوǎ ا

  .5العقابية
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  الدعاوي الشخصية - 2
الدعوǎ الشخƮية Ǒǋ الدعوǎ التǑ يستند فيǌا المدعǑ إلǏ سند ذاتǑ ويطالƔ فيǌا بƛƋر من    

 ýعƽو الواقعة القانونية كالƊ العقد Ǒد بالسند الذاتƮويق Üالسند ǁذل ǉƋنشƊ ǐالذ Ǒار المركز القانونƛƊ
Ɗو النافƊ ƴو الحكم القضائǑ الƮادر فǑ منازعة ذاتيةƊ Üما المركز القانونǑ فǌو حالة قانونية Ɗو الضار 

Ǒر قانونƛƊ اǌعلي Ɣفيترت ƭة تلحق الشخƽƮ1.  
وعليǊ إذا تعلق األمر بمركز قانونǑ شخƊ ǑƮو ذاتǑ فان الدعوǎ التǑ تحميǑǋ Ǌ دعوǎ شخƮية 

Ǘدارية الشخƮية دعوǎ التعويƊ Ưو المسƌوليةÜ والقضاƇ فيǌا قضاƇ شخÜǑƮ ومن ǋƊم الدعاوǐ ا
  .2دعاوǐ العقود وبعƯ دعاوǐ التƽسير التǑ تستǌدف حماية حقوق شخƮية مكتسبة

  
  اǕدارية يم التوفيقي أو المختلط  للدعوǌالتقس -جـ

يقوم التقسيم التوفيقǑ بتƮنيف الدعاوǐ اǗدارية بالنƲر إلǏ كý من التقسيم التقليدǐ والتقسيم      
 Ʃوطبيعة المراكز واألس ǎالدعو Ǒدارية فǗا Ǒسلطات القاض ǎمن مد ýك Ǐو يعتمد علǌف Üƚالحدي
 ǐذا التقسيم جون مارǌخذ بƊ وقد Üاǌتحقق Ǒداف التǋدارية واألǗا ǎا الدعوǌتقوم علي Ǒالقانونية الت

  .Ɗ3وبǑ وروǙن دراجو
 Ǐذا التقسيم المختلط إلǌدارية استنادا لǗا ǐوتقسم الدعاو Ƈقضا ǐما دعاوǋ ساسينƊ قسمين

 . le contentieux de droitودعاوǐ قضاƇ الحقوق le contentieux de la légalitéالشرعية 

  
  Le contentieux de la légalité دعاوي قضاء الشرعية -1

دعاوǐ الشرعية Ǒǋ الدعاوǐ التǑ تƌسƩ وتقام استنادا إلǏ مراكز وƊسƩ  قانونية  عامة      
باǗضافة  إلǏ حماية المƮلحة الخاƮة لرفعǌاÜ تحقيق ǋƊداف المƮلحة  العامة بواسطة وتستǌدف  

 Ǒǌف Üالدولة Ǒف ǑنتخابǙام اƲوالن Ǒام الضريبƲوالن Ǒام القانونƲدارية والنǗا ýحماية شرعية األعما
Ɗو تضيق  Ü وقد تتس4ƴالدعاوǐ التǑ تستǌدف حماية فكرة الدولة القانونية ومبدƊ  الشرعية فǑ الدولة

ǎدعو ýطبيعة ك Ɣا حسǌفي Ǒالشرعية. سلطات القاض Ƈقضا ǐم دعاوǋƊسير  5وƽالت ǎدعو Ǒف ýƛتتم
 ǐالدعاو ÜنتخابيةǙا ǐالدعاوÜƇاƺإل ǎدعوÜداريةǗشرعية القرارات ا ƭفح ǎدعو ÜداريةǗا

  .الضريبيةÜوالدعاوǐ الزجرية Ɗو العقابية بƮورة استƛنائية
  
 

                                                 
1  André DE LAUBADERE, 15e édit., op.cit, pp. 502- 503. 
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  le contentieux de droit دعاوي قضاء الحقوق - 2
Ǒǋ الدعاوǐ التǑ تƌسƩ وتقام استنادا إلƊ ǏسƩ قانونية ذاتية و شخƮيةÜ يطالƔ فيǌا      

ƮƊحاƔ الƽƮة  والمƮلحة Ɗمام الجǌات القضائية المختƮة اǙعتراف لǌم بوجود حقوق شخƮية ذاتية 
مكتسبة عن طريق الحكم  مكتسبة فǑ مواجǌة  السلطات  اǗداريةƊ Üو المطالبة بحقوق شخƮية وذاتية

 ǉذǌمست ب Ǒمجموع  األضرار المادية والمعنوية الت ƟǚƮǗ زمǚال ýو العاد ýالكام Ưبالتعوي
وللقاضǑ اǗدارǐ فǋ Ǒذǉ الدعاوǐ سلطات واسعة لحماية الحقوق . الحقوق الشخƮية المكتسية

ة الحقوق الشخƮية ودعاوǐ القضاƇ الكامǑǋ ý دعاوǐ شخƮية تستǌدف حماي. 1الشخƮية المكتسبة
Ü ومن ǋƊم ǋذǉ الدعاوÜǐ دعوǎ التعويƊ Ưو 2المكتسبة فǑ النƲام  القانونǑ والقضائǑ فǑ الدولة

  .المسƌوليةÜ دعاوǐ العقود اǗدارية ودعوǎ التƽسير التǑ تستǌدف حماية حقوق شخƮية
 

  تقسيماƖ  المشرƱ الجزائري للدعوǌ اǕدارية -د
ع الدعاوǐ اǗدارية باعتبارǋا الوسيلة القانونية القضائية التǑ تعرƯ المشرع الجزائرǐ ألنوا     

تستǌدف تجسيد مبدƊ المشروعية فǑ الدولة الجزائرية وضمان احترام اǗدارة للقانون حماية لحقوق 
  .األفراد حرياتǌم من تجاوزات اǗدارة واعتداƇاتǌا

يستعمƊ ýو يتبƴ منƊ Ɲǌو منطق معين  وإن المشرع الجزائرǐ عند تحديدǉ ألنواع  الدعاوǐ اǗدارية لم
 ǐالدعاو ǉذǋ ýƛوتتم Üاǌات تحريكƇيات وإجراƽا وكيǌدارية وحدد شروطǗا ǐلذكر الدعاو Ưإنما تعر
 ÜداريةǗسير القرارات اƽت ǎدعو ÜداريةǗولية اƌالمس ǎو دعوƊ Ưالتعوي ǎدعو ÜƇاƺلǗا ǎدعو Ǒف

Ü دعاوǐ العقود اǗداريةÜ الدعاوǐ اǙنتخابية دعوǎ فحƭ وتقدير مدǎ مشروعية القرارات اǗدارية
  .3والدعاوǐ الضريبية

  
  الدعاوي اǕدارية التي يختƫ بǊا مجلس الدولة كمحكمة أوü وƆخر درجة: ƛانيا
   ƭرقم  يخت ǐالدولة طبقا للمادة التاسعة من القانون العضو Ʃ01 -98مجل  ýƮƽر والƲبالن

ƺلǗا ǎدعو Ǒائية فǌكمحكمة ابتدائية ون  Ưوسيم التعر Üالمشروعية ƭفح ǎسير ودعوƽالت ǎدعو ÜƇا
  .إلǏ الدعاوǐ اǗدارية التǑ يختƭ بǌا مجلƩ  الدولة بƎيجاز

  
Ɗ- لغاءǕا ǌدعـو Recours en annulation   

      Ǐالدولة عل Ʃا مجلǌيمارس Ǒالت ƇاƺلǗرقابة ا Ǐفرنسا عل Ǒر فƮوالمعا ǐالتقليد Ǌقƽيطلق ال
ية قضاƇ اǗلƺاƊ Ƈو دعاوǐ تجاوز السلطة Ɗو الطعن باǗلƺاƊ Ƈو طلƔ اǗلƺاƇ وƊ Ǒǋعماý السلطة اǗدار
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Ɗو  2واƮǙطƟǚ المعتمد فǑ النƲام  القضائǑ الجزائرǋ ǐو دعوǎ اǗلƺاƇ. 1كلǌا اƮطǚحات مترادفة
  .Ü وǑǋ الدعاوǐ التǑ توجǊ ضد القرارات اǗدارية ƹير المشروعة3الطعن بالبطǚن

ǎ اǗلƺاƇ بالقدر الذǐ يخدم ǋذǉ الدراسة وذلǁ من حيƚ تعريǌƽا ونشƋتǌا وسيتم التعرƯ لدعو
وخƮائǌƮا وتمييزǋاƊ Üما بالنسبة لشروط دعوǎ اǗلƺاƇ فانǊ سيتم التعرƯ لǌا فǑ المطلƔ الƛانǑ من 

  .ǋذا المبحƚ من خýǚ دراسة شروط وإجراƇات الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة
  
1 -  ƹلغاءدتعريǕا ǌعو  

لقد عرف الƽقǊ والقضاƇ فǑ فرنسا والجزائر ومƮر دعوǎ اǗلƺاƇ بتعريƽات عديدة اختلƽت    
ǎالدعو ǉذǋ Ǐا إلǌلǚر من خƲين Ǒف المركز والزاوية التǚا باختǌ4فيما بين Ǒرنسƽال Ǌقيƽفيعرف ال Ü

DE LAUBADERE   وتوÜمسالة المشروعية Ǒير فيما المدعƛي Ǒالت ǎا الدعوǌنƋب ƇاƺلǗا ǎدعو Ǌج
ǐدارǗا 5ضد القرار اǌويعرفÜRené CHAPUS اǌنƋب Ü " Ǒا سلطات القاضǌتكون في Ǒالت ǎالدعو ǁتل

Ɗ Üما شارý ديباƫ " 6ضيقة جدا بحيƚ تنحƮر فǑ الحكم بƎلƺاƇ القرار اǗدارƹ ǐير المشروع
DEBBASCH اǌنƋب ƇاƺلǗا ǎو يعرف دعوǌف Ü"الق Ƈاƺإل Ǒا من القاضǌفي Ɣيطل Ǒالت ǎالدعو ǁرار تل

اǗدارƹ ǐير المشروعÜ وفǋ Ǒذǉ الدعوǙ  ǎ يمكن القاضǑ اǗدارǐ سوǎ سلطات ضيقة فǌو يحكم 
بƎلƺاƇ القرار إذا كان ƹير مشروع دون Ɗن تمتد سلطاتǊ إلǏ تعديý القرار Ɗو استبدالƊ Ǌو الحكم بƋية 

  .7"حقوق للطاعن
لدعوǎ القضائية اǗدارية ا:"عمار عوابدǐ دعوǎ اǗلƺاƇ بƋنǌا ويعرف األستاذ الدكتور     

 Ƈات القضاǌمام جƊ لحةƮة القانونية والمƽƮال ǐا ذوǌا ويرفعǌيحرك Ǒالموضوعية والعينية الت
 Ǒر سلطات القاضƮوتنح ǁير مشروعة وتتحرƹ قرارات إدارية ƇاƺلƎالدولة للمطالبة ب Ǒة فƮالمخت

فيǌا بعدم الشرعية والحكم  المختƭ فيǌا فǑ مسالة البحƚ عن شرعية القرارات اǗدارية المطعون
  .8"بƎلƺاǋ Ƈذǉ القرارات إذا ما تم التƋكد من عدم شرعيتǌاÜ وذلǁ بحكم قضائǑ ذǐ حجة عامة ومطلقة

القضاƇ الذǐ تقتƮر :" دعوǎ إلƺاƊ Ƈو قضاƇ اǗلƺاƇ بƋنǊ 9ويعرف الدكتور محمود عاطف البنا    
روعƊ Üو رفƯ الدعوǎ إن ǋو قدر تقتƮر فيǊ سلطة  القاضǑ علǏ الحكم بƎلƺاƇ قرار  إدارƹ ǐير مش

 Ɣǋن يذƊ ير المشروع دونƹ ة القرار للقانونƽو مخالǋ ƇاƺلǗالطعن با Ǐن مبنƊ ǁذل Üمشروعية القرار
:" Ü ويعرفǌا الدكتور ماجد راƔƹ الحلو بƋنǌا"إلƊ Ǐبعد من ذلǁ بتقرير حقوق للمدعƊ Ǒو تحديد مداǋا
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ǐعدام قرار إدارƎللمطالبة ب ƴقضائية ترف ǎدعو  ýم وسائǋƊ ǎالدعو ǉذǋ وتعد Üا للقانونƽدر مخالƮ
  .1"حماية المشروعية إذ تƌدǐ إلǏ ترتيƔ البطǚن كجزاƇ يƮيƔ القرار  المخالف للقانون

     Ơيتض Ǌفان ÜƇاƺلǗا ǎدعو Ǐا إلǌر منƲين Ǒالزاوية الت ƚة من حيƽالتعاريف المختل ǉذǋ ýǚمن خ
ƺاƇ توجǊ ضد قرار إدارǐ نǌائǑ وƊن الƺرƯ من الطعن Ɗن كý الƽقǌاƇ يتƽقون علƊ Ǐن دعوǎ اǗل

 ƚبحي Üاǌضيقة في Ǒن سلطات القاضƊ Ǐقون علƽير مشروع كما يتƹ قرار ýبطاƎو المطالبة بǋ ƇاƺلǗبا
تنحƮر فǑ مجرد الحكم بƎلƺاƇ القرار اǗدارǐ المطعون فيǊ لعدم مشروعيتƊ Ǌو رفƯ الدعوÜǎ دون 

Ɗن يقوم بتحديد المركز القانونǑ للطاعن Ɗو Ɗن يقوم بتعديý القرار  Ɗن يبسط رقابتǊ ألبعد من ذلƊ ǁو 
Ǌو استبدالƊ ǐدارǗا. 

 
  نشƉة دعوǌ اǕلغاء -2
      Ǐعل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ýوƮقضائية منذ ح ǎفرنسا كدعو Ǒف ƇاƺلǗا ǎرت دعوǌƲ

Ü 2رد تƲلم رئاسƊ ÜǑما قبý ذلǁ وفǑ مرحلة القضاƇ المقيد فكانت مج1872سلطة القضاƇ البات عام 
وƲلت من اختƮاƭ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ وحدǉ باعتبارƮ ǉاحƔ الوǙية العامة بنƲر المنازعات  

الذǐ جعý من المحاكم اǗدارية Ʈاحبة الوǙية  1953سبتمبر  30اǗدارية إلƹ Ǐاية Ʈدور مرسوم 
ƇاƺلǗا ǎدعو ǁبحت بذلƮƋف ÜداريةǗالعام بالمنازعات ا ƭاƮختǙمام المحاكم  العامة واƊ رƲتن
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمام مجلƊ ستئنافǚا قابلة لǌحكامƊ دارية كمحكمة ابتدائية تكونǗ3ا.  

     Ƈام ازدواجية القضاƲوتطبيق ن ýǚحتǙد اǌمنذ ع ƇاƺلǗا ǎالجزائر عرفت وطبقت دعو Ǒوف
 Ǒف Ƣرƌدور المرسوم المƮا بǌالما 1953سبتمبر  30ب Ɣطبق بالجزائر بموج ǐوالذǊ4دة السابعة من Ü

Ǌران و4منǋمة وƮمن الجزائر العا ýك Ǒكانت موجودة ف Ǒاألقاليم الت Ʃإذ تحولت مجال Ü  قسنطينة
إلǏ محاكم إدارية وƮƊبحت Ʈاحبة اǙختƮاƭ العام بالنƲر والýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية إǙ ما 

ǉǚعƊ انية من المرسومƛطبقا للمادة ال ƭخا ƭبن Ǐنƛ5استƮاخت ǁبذل ƴفاتس Ü  نواعƊ ýك ýا ليشمǌƮا
 Ǐمقيدا وعل ǊƮاƮاخت ƠبƮƊ ǐوالذ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ƭاƮضمن اخت ýكانت تدخ Ǒالقضايا الت
 Ǒدارية الجزائرية فǗالمحاكم ا ƭاƮاخت ƠبƮƊ ذا المرسومǌوب Ü موضوعات محددة Ǒر فƮالح ýسبي

ا عدا المنازعات المتعلقة بنزع نƲر المنازعات اǗدارية مماǙ ǚƛختƮاƭ المحاكم اǗدارية الƽرنسية م
  .6الملكية ونƲام األراضÜǑ إذ منحت المحاكم اǗدارية الجزائرية فǋ Ǒذين المجالين ǚƮحيات خاƮة

وبعد اǙستقƊ ýǚوكý المشرع للƺرفة اǗدارية بالمجلƩ األعلǚƮ Ǐحية النƲر كمحكمة    
ة وكذا الطعون الخاƮة  بتƽسير تلǁ ابتدائية ونǌائية فǑ الطعون باǗلƺاƇ ضد القرارات اǗداري

                                                 
 .269ص  ،، المرجع السابق2004ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، طبعة . د1   

  .315عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني،المرجع السابق ص . د  2
 .269، المرجع السابق، ص 2004 ةعماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، طب. د    

 .586العظيم عبد السالم عبد الحميد، المرجع السابق، ص  عبد. د  3
 .95حسين السيد بسيوني، المرجع السابق، . د   4

5 M. LETOURNEUR, J. BAUCHET, J. MERIC, op.cit, p 279. 
 . 18أحمد محيو، المنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د 6



 

 ƴالوض Ǒوبق ÜƇاƺلǗا ǐر دعاوƲا بنǋلوحد ƭرفة تختƺال ǉذǋ فكانت Üاǌشرعيت ǎالقرارات وبتقدير مد
نقý المشرع إلǏ  و الذǐ بموجبǊ 19901علǋ Ǐذا الحاý إلƹ Ǐاية تعديý قانون اǗجراƇات المدنية لسنة 

 ƭاƮالقضائية اخت Ʃدارية بالمجالǗرف اƺسير وتقدير مشروعية الƽوت Ƈاƺمنازعات إل Ǒف ýƮƽال
القرارات اǗدارية الƮادرة علǏ المستوǎ المحلǑ وقرارات المƌسسة العمومية اǗداريةÜ لتنƲر فيǌا 

  . كمحكمة Ɗوý درجة تكون Ɗحكامǌا قابلة لǚستئناف Ɗمام  الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا

3 -  ƫخصائ   ǌلغاء  دعوǕا                                                                 
دعوǎ اǗلƺاƇ دعوǎ قضائية إدارية فǑ طبيعتǌاÜ فǑǌ ليست بدفƴ قضائƊ Ǒو تƲلم إدارÜǐ ولم   -

حيƚ كانت قبý ذلǁ تعتبر مجرد تƲلم  1872تكتسƔ دعوǎ اǗلƺاǋ Ƈذǉ الƽƮة القضائية إǙ بعد سنة 
  .Ǘ2دارǐ المقيدإدارǐ رئاسǑ فǑ مرحلة القضاƇ ا

دعوǎ اǗلƺاƇ دعوǎ موضوعية عينية تقوم علǏ مخاƮمة القرار اǗدارƹ ǐير المشروع وǙ تǌاجم  -
Ü ويتولǏ القضاƇ 3السلطات اǗدارية المختƮة التƮƊ Ǒدرت القرار اǗدارǐ المطعون فيǊ بعدم الشرعية

عÜǑ وذلǁ بخǚف دعوǎ فيǌا بحƚ مشروعية ǋذا القرار بƮرف النƲر عن الحقوق الشخƮية للمد
  . 4القضاƇ الكامý التǑ تعتبر دعوǎ شخƮية Ɗو ذاتية

دعوǎ اǗلƺاƇ تنتمǑ إلǏ قضاƇ المشروعية فǑǌ تحرǁ وترفƴ علƊ ǏساƩ مخالƽة القرارات اǗدارية  -
 ýدارية يقبǗالقرارات ا ýن كƎالشرعية ف Ɗالدولة و حماية لمبد Ʃمجل Ƈالشرعية و طبقا لقضا Ɗلمبد

Ü وألنǌا تنƔƮ علǏ القرارات اǗدارية من  ǌ5ا باǗلƺاƇ دون حاجة للنƭ عليǌا فǑ القانونالطعن في
حيƚ شرعيتǌاÜ فǚ يمكن إلƺاƇ القرارات اǗدارية إǙ لمخالƽتǌا لمبدƊ الشرعية فƎذا ƛبت للقاضǑ شرعية 

ǎالدعو Ưا يحكم برفǌدارية المطعون فيǗالقرارات ا  .  

                                                    ودعوǌ القضاء الكامü التميز بيǅ دعوǌ اǕلغاء -4
-  ǅمǌطبيعة الدعو Ƙحي : Ɗدف حماية مبدǌعينية موضوعية تست ǎدعو Ǒǋ ƇاƺلǗا ǎدعو

 ǎالدعو ƴلراف ǑƮية ذاتية تتعلق بحق شخƮشخ ǎدعو Ǒǌف ýالكام Ƈالقضا ǎما دعوƊ Üالمشروعية
  .Ɲ6 عن عمý اǗدارةوتستǌدف إƟǚƮ الضرر النات

                                                 
 1966يونيو  8المؤرخ في  154- 66،المعدل و المتمم لألمر رقم  1990- 8-18في  المؤرخ 23 -90المادة السابعة من القانون رقم   1
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- ǌالدعو Ƙحي ǅما إذا : مƊ ÜǑإذا ما تعلق بحق موضوع Ƈاƺإل ǎدعو ǐدارǗا Ǒالقضائ Ɣيعتبر الطل
  .1تعلق بحق شخǑƮ فƎنǊ يدخý فǑ نطاق دعوǎ القضاƇ الكامý التǑ تعد دعوǎ شخƮية ذاتية

- ǌسلطة القاضي في نظر الدعو Ƙحي ǅم:  ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒف Ǒر سلطة القاضƮالحكم تقت Ǐعل
Üإذا كان القرار مشروعا ǎالدعو Ưو برفƊ ير مشروعƹ إذا كان Ǌالمطعون في ǐدارǗالقرار ا ƇاƺلƎب 

 Ǌالقرار المطعون في ýن يحكم بتعديƊ Ǌسلطات واسعة فل ǁيمل Ǒن القاضƎف ýالكام Ƈالقضا ǎدعو Ǒما فƊ
حالتين بحت النزاع ليƩ فقط Ɗو بالتعويƯ عن األضرار التƊ Ǒلحاقǌا بالمدعÜǑ ويتولǏ القاضǑ فǑ ال

من ناحية القانون وإنما كذلǁ من حيƚ وجودǉ الوقائƴ التǑ يستند إليǌا القرار وتمƊ ýƛحد ƊركانǊ وǋو 
 .  2وƮحة تكييǌƽا. ركن السبƔ وذلǁ من حيƚ وجودǋا و Ʈحة تكييǌƽا

- ǌطبيعة الحكم الصادر في الدعو Ƙحي ǅب: م ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒادر فƮالحكم ال ƴيتمت Ǒحجية مطلقة ف
 .مواجǌة الكافةƊ Üما الحكم فǑ دعوǎ القضاƇ الكامý فƎن حجيتǊ نسبية تقتƮر علƊ Ǐطراف النزاع

ƒ- سيرƻالت ǌو دعو ƫالمشروعية فح Recours d’interprétation et d’appréciation  
de la légalité                                                                              

يختƭ مجلƩ الدولة بالýƮƽ :"علƊ Ǐن 01- 98من القانون العضوǐ رقم  2- 9تنƭ المادة        
نزاعاتǌا من ابتدائيا ونǌائيا فǑ الطعون الخاƮة بالتƽسير وفحƭ مشروعية القرارات التǑ تكون 

ية طبقا يباشر مجلƩ الدولة وǙيتǊ فǑ قضاƇ التƽسير وفحƭ المشروعو  "اختƮاƭ مجلƩ الدولة
للمادة Ɗعǉǚ سواƇ بطريقة مباشرة Ɗو بناƇ علǏ طلƔ اǗحالة من محكمة عادية ƛار Ɗمامǌا بمناسبة 
 ǐسير قرار إدارƽا تǌمن Ɣا وطلǌƮاƮضمن اخت ýتدخ Ǚ وليةƊ لةƋمس Ǒف ƴا دفǌمطروحة علي ǎدعو

جلƩ الدولة فƊ Ǒو فحƭ مشروعيتÜǊ فتوقف المحكمة العادية الýƮƽ فǑ الدعوǎ إلƊ Ǐن يýƮƽ ويبت م
ƴالدف.  

    Ǒما فيما يلǌما وشروطǌƮائƮالمشروعية وتبيان خ ƭسير وفحƽالت ǐ3وسيتم تعريف دعاو:  

 تعريƹ دعوǌ التƻسير وفحƫ المشروعية -1

     Ǒشاب Ǒرنسƽال Ǌقيƽال ýيقوCHAPUS4 عن ƭسير وفحƽالت ǎلتعريف دعو Ǌد محاولت
Ǐو المشروعية علǌف Ǌم تسميتƹسير رƽالت Ƈن قضاƊ  ǐسير قرار إدارƽبت Ƈمطالبة القضا Ǒر فƮينح Ǚ

 Ǌقيƽوال ÜǐدارǗرف اƮمشروعية الت ǎمد ƭحƽب Ƈمطالبة القضا ǁكذل Ǒإنما يعن ǉمعنا Ơوتوضي
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 ƫديباDEBBASCH1   ضيقة Ǒالمشروعية تكون سلطات القاض ƭسير وفحƽالت Ƈقضا Ǒن فƊ ýيقو
 .إعǚن مشروعيتƊ Ǌو عدم مشروعيتǊ جدا فǑǌ تنحƮر فǑ البحƚ عن المعنǏ الƮحيƠ للتƮرف Ɗو

الدعوǎ :" فيعرف دعوǎ التƽسير وفحƭ المشروعية بƋنǌا Ɗ2ما الدكتور ماجد راƔƹ الحلو   
 ƚو بحƊ Üǉوبيان معنا ǐدارǗسير القرار اƽمجرد ت Ǐعل ǐدارǗا Ǒا دور القاضǌر فيƮيقت Ǒالت

 Üǁألبعد من ذل Ɣǋن يذƊ دون Üللقانون Ǌمطابقت ǎومد Ǌير مشروعيتƛƊ ǐالنزاع الذ Ǒف ýƮƽال ǁويتر
 ýن يقوƊ Ǐإل ǎالدعو Ǒف ýƮƽوقف الƊ ǐالذ ǐالعاد Ǒالمشروعية للقاض ƚو بحƊ سيرƽالت ǉددƮب
 Ɣمن طل ýك Ǐسير عادة علƽالت Ƈويطلق تعبير قضا ÜǊƮاƮاخت Ǒف ýفيما يدخ Ǌكلمت ǐدارǗا Ǒالقاض

دعوǎ التƽسير وفحƭ  3البناويعرف الدكتور محمود عاطف ". التƽسير وطلƔ بحƚ المشروعية
الدعوǎ التǑ تقتƮر فيǌا سلطة القاضǑ علǏ تƽسير عمý إدارǐ معين وتحديد معناǉ :" المشروعية بƋنǌا

ǊائƺلƎو الحكم بƊ األطراف Ǐعل Ǌدون تطبيق ÜǑير شرعƹ وƊ Ǒشرع ǊنƊ لتقرير Ǌشرعيت ƭو فحƊ."  

    Ǒǋ المشروعية ƭسير وفحƽالت ǎن دعوƋب ýذا يمكن القوǌوب  Ǒا من القاضǌفي Ɣيطل Ǒالت ǎالدعو
 ÜǊيعتري ǐام الذǌبǗوا Ưموƺزالة الƎب ƠحيƮال ǉوتحديد معنا ǐسير قرار إدارƽت ƭالمخت ǐدارǗا
وإعǚن مشروعيتƊ Ǌو عدم مشروعيتÜǊ دون Ɗن يتعدǎ ذلǁ إلǏ الحكم بƎلƺاƇ القرار محý الطعن Ɗو 

ƴار الدفƛƊ حقوق قانونية لمن Ɣترتي .  

  ǌ التƻسير وفحƫ المشروعيةخصائƫ دعو -2

-  Üǎللدعو Ǒالقضائ Ǒنƽوال Ǒالقانون Ǐقضائية بالمعن ǎدعو Ǒǋ المشروعية ƭسير وفحƽالت ǎن دعوƊ
Ǒقضائ ƴا ليست مجرد دفǌنƊ كما ǐلم إدارƲليست بت ǉذǌ4ف  ƴبعد عملية الدف ƴوترف ǁا قد تتحرǌنƊ مƹر

Ɗو بعدم المشروعية بالنسبة لدعوǎ فحƭ بالƺموƯ واǗبǌام لعمý قانونǑ بالنسبة لدعوǎ التƽسير 
 ƴدارية ترفǗا ǐنواع الدعاوƊ من ýالمشروعية تعد نوع مستق ƭسير وفحƽالت ǎفدعو Üالمشروعية

ǐدارǗا Ǒمام القاضƊ مباشرة  .  

-  Ǒر فƮتنح ƚبحي Ǒا سلطات القاضǌتضيق في Ǒالت ǐالمشروعية من الدعاو ƭسير وفحƽالت ǎدعو
وتحديد مضمونǊ ومحتواǋ Üǉذا  5رǐ والبحƚ عن معناǉ الƮحيƠ والحقيقǑمجرد تƽسير العمý اǗدا

 Ǚو ÜǊتحكم Ǒللقواعد القانونية الت Ǌومطابقت ǐدارǗمشروعية القرار ا ǎلمد Ǒعن تقدير القاض ǚفض
يجوز للقاضǑ المختƭ بدعوǎ التƽسير وفحƭ المشروعية Ɗن يرتƔ نتائƝ قانونية علǏ األطراف Ɗو 

                                                 
 1 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.638.    
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حتǏ ولو انتǏǌ لعدم مشروعيتǊ وعدم مطابقتǊ للقانونÜ كما Ǚ يحق لƮ1  Ǌرف اǗدارǐالحكم بƎلƺاƇ الت
  . الحكم بالتعويƯ عن األضرار المترتبة عن العمý اǗدارƹ ǐير المشروع

  المشروعية لتمييز بيǅ دعوǌ التƻسير ودعوǌا -3
اعتبارǋما من رƹم تشابǊ كý من دعوǎ التƽسير ودعوǎ فحƭ المشروعية من حيƚ الطبيعة ب    

 ƭفح Ƈن قضاƊ مƹالشرعية ور ǐدارية الموضوعية العينية ومن دعاوǗالقضائية ا ǐالدعاو
  :المشروعية ينتمǑ إلǏ قضاƇ التƽسير بý ويعتبر فرع منǊ فƎن ǋناǁ فوارق بينǌما منǌا

  
فمن حيƚ طبيعة الوƲيƽة والǌدف تنƔƮ دعوǎ التƽسير علǏ البحƚ : مǅ حيƘ طبيعة كü منǊما -
لكشف عن المعنǏ الƮحيƠ والحقيقǑ العمý القانونǑ اǗدارƊ ǐو الحكم القضائǑ اǗدارǐ المطعون وا

 ǎوالكشف عن مد ƚالبح Ǒف ýƛالشرعية يتم ƭفح ǎمن دعو Ưرƺبينما ال ÜامǌبǗوا Ưموƺبال Ǌفي
 .2عيةشرعية Ɗو عدم شرعية التƮرف اǗدارƊ ǐو الحكم القضائǑ اǗدارǐ الذǐ تم الدفƴ فيǊ بعدم الشر

  
يختلف قضاƇ التƽسير عن قضاƇ فحƭ  : مǅ حيƘ سلطاƖ القاضي العادي في كü منǊما -

المشروعية من خýǚ سلطات  القاضǑ العادǐ فǑ كý منǌماÜ فǑƽ ما إذا  تم الدفƴ بالƺموƯ  وإبǌام  
 Ǒالمستقرة ف Əطبقا  للمباد ǊنƎف ÜليةƮƊ عادية ǎدعو Ǒف ýƮƽر والƲالن ƇناƛƊ ǐرف إدارƮت Ǒف
القضاƇ والƽقǊ الƽرنسǑ والتǑ تقرر Ɗن قاضǑ الدعوǋ ǎو قاضǑ الدفƴ تكون المحاكم العادية مختƮة 
دائما بتƽسير القرارات اǗدارية التنƲيمية  كýƮƋ عام لكنǌا Ǚ تملǁ سلطة تƽسير القرارات اǗدارية 

  .3الƽردية
لقرارات اǗدارية  والحكمة من منƠ اǙختƮاƭ القضائǑ لجǌة القضاƇ العادǐ بتƽسير ا     

التنƲيمية خýǚ الدفƊ  ƴمامǌا بالƺموƯ واǗبǌام فǋ Ǒذǉ القرارات Ɗنǌا تعتبر من الناحية الموضوعية 
 Üم مراكز قانونية عامةƲالكافة وتن Ɣا تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة تخاطǌالمادية قانونا ألن

ولقد تقرر . 4ون فǑ المنازعات المنشورة Ɗمامǌالذلǁ يجوز للمحاكم العادية تƽسيرǋا مƛلما تƽسير ǐƊ قان
 Ǒرنسƽيمية العامة بحكم محكمة التنازع الƲسير القرارات التنƽت Ǒالعام للمحاكم العادية ف ƭاƮختǙا

  .Ü واستقر  القضاƇ  الƽرنسǑ علǋ Ǐذا  المبدƊ إلǏ يومنا ǋذا19235فǑ قضية سيتƽوندƩ عام 
محاكم العادية  بتƽسيرǋا Ǚ تختƭ ال ردية و كقاعدة عامةاǗدارية الƽ للقرارات Ɗما بالنسبة    

اǙختƮاÜƭ ألن القرارات اǗدارية  Ƈ واحتراما لقواعدلمبدƊ الýƮƽ  بين اǗدارة والقضا احتراما
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الƽردية Ɗ Ǒǋعماý وتƮرفات قانونية بحتة من الناحية الموضوعية والشكلية وتدخý فƮ Ǒميم سلطات 
Ü لذلǁ فǑƽ حالة الدفƴ  بƺموǋ Ưذǉ القرارات Ɗمام المحاكم العادية واختƮاƮات اǗدارة العمومية

 ǐدارǗسير القرار اƽت Ǐعل ýƮتح Ǐا حتǌمامƊ المطروحة ǎن توقف الدعوƊ األخيرة ǉذǋ Ǐعل Ɣيج
ǐدارǗا Ƈة القضاǌمن ج ǐردƽ1ال. 

القاعدة وفيما يتعلق بدعوǎ فحƭ وتقدير الشرعية التǑ ترفƴ عن طريق اǗحالة القضائية ف     
العامة ƊنǊ يحƲر علǏ المحاكم المدنية تقدير وفحƭ القرارات اǗدارية سواƇ القرارات التنƲيمية العامة 

 ƊSeptfondsو القرارات الƽرديةÜوǑǋ القاعدة التǑ قررتǌا محكمة التنازع فǑ قرارǋا فǑ قضية 
 Ƈالقضا ƭاƮواعتمدت محكمة التنازع لتقرير عدم اخت ÜǉǚعƊ Ǌوتقدير المشار إلي ƭحƽب ǐالعاد

القرارات اǗدارية علǏ التمييز بين عملية تƽسير القرارات اǗدارية العامة التنƲيمية وفحƭ وتقدير 
مشروعيتǌاÜ واستنتجت من الطابƴ التشريعǑ للقرارات التنƲيمية العامة من حيƚ موضوعǌا كقواعد 

ǐالعاد Ƈالقانون إمكانية قيام محاكم القضا Ǌيمية  عامة ومجردة تشبƲدارية  التنǗوالقرارات ا Üاǋسيرƽبت
العامة تبقǏ من حيƚ المعيار الشكلǑ العضوǐ ذات طبيعة إداريةÜ فƊ Ǒǌعماý إدارية Ʈادرة عن 

    .2السلطة اǗدارية المختƮةÜ وبالتالǑ يختƭ القاضǑ اǗدارǐ وحدǉ بمراقبة مدǎ مشروعيتǌا
ة التنازع بين تقدير مدǎ مشروعية القرارات Ɗما بالنسبة للمحاكم الجزائية فقد ميزت محكم     

Üو قررت جواز قيام المحاكم الجزائية 3الƽردية وبين تقدير مدǎ مشروعية القرارات التنƲيمية العامة
برقابة مدǎ مشروعية القرارات التنƲيمية العامة بمناسبة نƲرǋا  للقضايا المطروحة Ɗمامǌا دون 

القرارات اǗدارية الƽردية فǚ يجوز  للمحاكم الجزائية تقدير  إحالتǌا إلǏ القضاƇ اǗدارÜǐعلǏ خǚف
 ǎر الدعوƲن ƇناƛƊ بعدم مشروعية قرارا ƴار دفƛ حالة ما إذا Ǒا فǌعلي Ɣا وإنما يجǌمشروعيت ǎمد

ƴلة الدفƋمس Ǒف ýƮƽلي ǐدارǗا Ƈالقضا Ǐالقضية إل ýوتحي ǎالدعو ǉذǋ Ǒف ýƮƽن توقف الƊ اǌمامƊ. 
 
دعوǎ فحƭ    :المشروعية ƿ كü مǅ دعوǌ التƻسير ودعوǌ تقديرتحري مǅ حيƘ طرق -

 ǎدعو Ǒر فƲار بمناسبة  النƛ ذا ماƎف Üحالة القضائيةǗعن طريق ا Ǚا إǌيمكن  تحريك Ǚ  المشروعية
قضائية ƮƊلية عادية  Ɗمام المحكمة العادية الدفƴ  بعدم  شرعية  قرار إدارǐ لǊ عǚقة بموضوع 

ية توقف المحكمة الýƮƽ فǑ القضية المطروحة Ɗمامǌا وتقضǑ بƎحالة مسƋلة الدعوǎ العادية األƮل
الƽحƭ فǑ مدǎ مشروعية التƮرف اǗدارǐ المدفوع فيǊ بعدم الشرعية إلǏ الجǌة القضائية اǗدارية 

ǐدارǗا Ƈات القضاǌمام جƊ الشرعية مباشرة ƭفح ǎدعو ǁوتحر ƴن ترفƊ يمكن ǚف ÜةƮ4المخت Ǚو Ü
ƽƮة والمƮلحة القانونية Ɗن يبادر برفƴ دعوǎ فحƭ المشروعية Ɗمام القضاƇ يمكن لƮاحƔ ال

                                                 
 .386محمد رفعت عبد الوهاب، نفس المرجع، ص . د  1
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G.BRAIBANT, P.DELVOVE, op.cit, p.252.   
4 Christian GABOLDE, Recours en appréciation de validité, repert. Cont. Adm.Dalloz, paris, octobre 1998, mise 
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رفعت ƊمامǊ  سǑ بعدم قبوý دعوǎ فحƭ المشروعيةÜ وقد قضǏ مجلƩ الدولة الƽر ن1اǗدارǐ مباشرة
Ɗما دعوǎ التƽسير اǗدارية فقد ترفƴ مباشرة Ɗمام السلطة القضائية المختƮة من طرف ذوÜ ǐ 2مباشرة

Ʈة والمƽƮحالة القضائيةالǗبواسطة ا ƴ3لحة القانونية كما قد ترف.  
 

  شروط قبوü دعوǌ التƻسير وفحƫ المشروعية - 4
     Ǐإل Ưلم يتعر ǐالجزائر Ǒوالقضائ Ǒام القانونƲإن الن ýيƮاƽت ýسيروكƽالت ǎدعو Ɣ4جوان 

 ƭداريةفلمشروعية اوفحǗا ǐالدعو ǉذǌب ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮالمشرع بتحديد اخت Ǐƽاكت  Ǒف
-98من القانون العضوǐ رقم  9من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية والمادة  901و  801المادتين 

لم يحدد كيƽية تطبيقǌا فǌو  5دون Ɗن يتعرƯ بالتنƲيم إلǏ تƽاƮيý وجوانǋ Ɣذǉ الدعاوǐ اǗدارية 01
                                         .                       ولم يبين طرق تحريكǌا Ɗو الشروط الشكلية لقبولǌا

وستتم محاولة تبيان وتحديد شروط قبوý دعوǎ التƽسير ودعوǎ فحƭ وتقدير المشروعية من 
  .6خýǚ ما ǋو معموý بǊ فǑ النƲام القضائǑ المقارن

  
-  ǌالدعو ǈعلي ƒداري الذي تنصǕا ƹشرط طبيعة التصر : ǎسير ودعوƽالت ǎن دعوƊ القاعدة

ة Ɗوý وƈخر درجة تنƔƮ علǏ القرارات فحƭ المشروعية التǑ يýƮƽ فيǌما مجلƩ الدولة كمحكم
Ü دون القرارات 01 - 98اǗدارية الواردة بالƽقرة األولǏ من المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم 

الƮادرة عن الǌيئات اǗدارية الǚمركزية والتǑ يعود اǙختƮاƭ بالنƲر فيǌا من حيƚ التƽسير 
Ü فǚ 7من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية 801ة وفحƭ المشروعية للمحاكم اǗدارية طبقا  للماد

تقبý دعوǎ التƽسير وفحƭ المشروعية Ɗمام مجلƩ الدولة إǙ إذا كانت منƮبة علǏ قرارات تنƲيمية 
Ɗو فردية Ʈادرة عن السلطات اǗدارية المركزية Ɗو القرارات الƮادرة عن المنƲمات المǌنية الوطنية 

  .ةƊو الǌيئات العمومية الوطني
حيƊ ƚن  الوضƴ المعموý بǊ فǑ األنƲمة القضائية المقارنة المشرع الجزائرǐلم يساير و     

مجلƩ الدولة الƽرنسǑ يختƭ بتƽسير كý التƮرفات اǗدارية القانونية سواƇ كانت ǋذǉ التƮرفات 
كن Ɗن ترفÜ ƴ بý ويم8القانونية  قرارات إدارية فردية Ɗو تنƲيمية Ɗو كانت ǋذǉ التƮرفات عقودا إدارية

                                                 
1  C.E ass, 12 fév. 1971, fillaire, rec. p 122 ; http://,www.Legifrance.Gouv.fr  
2  C.E, 01 déc.1951, Dupuis, rec., p.801, In Christian GABOLDE, recours en appréciation de validité, op.cit, n° 
11 
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ترفƴ دعوǎ التƽسير اǗدارية المباشرة وتنƔƮ علǏ حكم قضائǑ إدارǐƊ ǐ حكم قضائƮ Ǒادر  بشƋن 
ن مجاý اختƮاƭ مجلƩ إوÜ 1دعوǎ إدارية من محكمة إدارية Ɗو من جǌة  قضائية إدارية مختƮة

الدولة الƽرنسǑ بالنƲر والýƮƽ فǑ الطعون بƽحƭ الشرعية يشمý فحƭ وتقرير ومدǎ شرعية 
رارات اǗدارية التنƲيمية العامة والƽردية كما يشمý تقرير مدǎ وجود Ɗو عدم وجود قرار إدارǐ الق

إقرار ƮريƠ من جانƔ اǗدارة بوجود  ات اǗدارية الضمنية حيǙ ƚ يكونخاƮة فيما يتعلق بالقرار
ǐدارǗرف اƮد2التǗمشروعية العقود ا ǎمد Ǒف ƚالبح ýذا المجاǋ Ǒف ǊƮاƮاخت ýكما يشم Ü ارية

  .  3بالنƲر إلǏ قواعد القانون العام
      Ǒرنسƽال Ǒام القضائƲالن Ǒالمشروعية ف ƭفح ǎدارية ودعوǗسير اƽالت ǎدعو ƔƮكذا تنǌف

علǏ القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة والƽردية وعلǏ العقود اǗدارية كما تنƔƮ علǏ األحكام 
  .القضائية بالنسبة لدعوǎ التƽسير المباشرة

دعاوǐ  اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنƲر فǑا فǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐ فƎن نطاق Ɗم
القانونية اǗدارية  اǗدارية دون ƹيرǋا من التƮرفات التƽسير وفحƭ المشروعية ينحƮر فǑ القرارات

مخالƽة لما وذلǁ بمǌƽوم ال 4كالعقود اǗدارية Ɗو األحكام القضائية اǗدارية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية
السابق الذكر والتǑ  01-98لما ǋو وارد فǑ الƽقرة الƛانية من المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم 

تنƭ علƊ Ǐن مجلƩ الدولة يختƭ بالطعون الخاƮة بالتƽسير ومدǎ شرعية القرارات التǑ تكون 
بالنسبة  نزاعاتǌا من اختƮاǊƮ ويǌƽم من ǋذǉ الƽقرة Ɗن المشرع حƮر اختƮاƭ مجلƩ الدولة

لدعاوǐ التƽسير وفحƭ المشروعية فǑ القرارات اǗدارية دون ƹيرǋا من التƮرفات القانونية اǗدارية 
  .Ɗو القضائية

إƊ Ǚن قضاƇ مجلƩ الدولة خرƜ عن ǋذǉ القاعدة وƊدخý ضمن اختƮاǊƮ فǑ مجاý طعون 
تƽسيرǐ المنƮوƭ عليǊ فǑ قبوý الطعن ال:" تƽسير العقود اǗدارية واألحكام القضائية حيƚ اعتبر Ɗن

لضرورة تƽسير قرار Ɗو عقد  من قانون اǗجراƇات المدنية ǋو تابƴ ليƩ فقط 2الƽقرة  274المادة 
 Ǌفض Ɣيستوج ýيضا لضرورة وجود نزاع قائم وحاƊ ýب Ưموƹ وƊ Ʃزالة التباǗ ǐƊ ǚƮف ǐإدار

Ɣ التƽسير ينبƊ Ǒƺن تقتƮر علǏ من خýǚ التƽسير المطالƔ بÜǊ وإن الجǌة القضائية المقدم Ɗمامǌا طل
Üماǌإبطال Ǐحت Ǚو القرار وƊ يير العقدƺيجوز ت Ǚسير وƽلة التƋمس Ǐجابة علǗالطعن ...ا Ǒƺإذ ينب

بالتƽسير Ɗن يرمǑ إلǏ الحƮوý من الجǌة القضائية التƮƊ Ǒدرت القرار علǏ اǗجابة عن مسƋلة تƽسير 
 Ɵا و شرǌطرحت عليƠحيƮال Ǐمو المعنƺحالة ال ǑفƯ"5.  

                                                 
1 Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, op.cit p.809. 
Christian GABOLDE, Recours en interprétation, repert. Cont. Adm.Dalloz, paris, octobre 1997, mise à jour mai 
2006, n°6.     
2  C.E., 4 juin 1982, Hansel, rec., p.213 .http://www.Legifrance.Gouv.Fr/ waspad/visu ? cid= 32755  
3  C.E., 20 jau 1965 sieur Courvoisier, rec., p.39 in. Christian GABOLDE, recours en appréciation de validité, 
op.cit, n° 12-13. 
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من خýǚ حيƛيات ǋذا القرار والمتعلق بالنƲر والýƮƽ فǑ دعوǎ تƽسير موجǌة ضد قرار 
قضائƮ Ǒادر عن الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا يتضƠ جليا Ɗن مجلƩ الدولة يتجǊ نحو مسايرة ما 
 ƭفح ǎدارية ودعوǗسير اƽالت ǎن دعوƊ قرƊ ƚحي Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ƈالقضا ǎلد Ǌب ýو معموǋ

  . قدير المشروعية تنƔƮ علǏ القرارات اǗدارية وعلǏ العقود اǗدارية وكذا علǏ األحكام القضائيةوت
  

  شروط وجود نزاƱ جدي وقائم حوü التصرƹ اǕداري -
يميز بين دعوǎ التƽسير المباشرة و دعوǎ التƽسير عن طريق اǗحالة : بالنسبة لدعوǌ التƻسير     

مباشرة Ɗمام الجǌة القضائية اǗدارية المختƮة وجود خƮومة Ɗو إذ يشترط لقبوý دعوǎ التƽسير ال
نزاع قانونǑ جدǐ حوý مركز قانونƊ Ǒو حالة قانونية وذلǁ بسبƹ ƔموƯ وإبǌام معنǏ التƮرف 

Ǒالقانون ǐدارǗ1ا   .  
    Ǒالحقيق Ǐالمعن ýحو Ǚن يكون موجودا و حاƊ ومةƮطراف الخƊ النزاع القائم بين Ǒويشترط ف

Ǘدارǐ الƺامƯ والمبǌم فǚ يمكن قبوý دعوǎ التƽسير المباشرة إذا ما تمت عملية الƮلƠ للتƮرف ا
واǙتƽاق بين األطرافƊ Üو يكون القرار المتنازع حوý معناǉ قد تم إلƺاƊ ǉƇو سحبƊ Ǌو تعديلƊ ÜǊو Ɗن 

كوين المادǐ التƮرف اǗدارǐ المتنازع حوý معناǉ لم يƮدر بعد Ɗو ƊنǊ ما زاý فǑ مرحلة اǗعداد والت
Ǒوالعمل Ǒنƽ2وال . ǐƊ يتضمن Ǚواضحا و ǉمعنا ýالمتنازع حو ǐدارǗرف اƮإذا كان الت ǁكذل

 Ǒام فǌبǗوا Ưموƺلعدم توفر شرط ال ǎالدعو ýبعدم قبو ǐدارǗا Ǒالقاض Ǒام يقضǌو إبƊ Ưموƹ
  .3التƮرف محý الطعن بدعوǎ التƽسير

ƽسير المباشرة بسبƔ عدم وجود ǐƊ نزاع وقد قضǏ مجلƩ الدولة الجزائرǐ برفƯ دعوǎ الت   
الطعن التƽسيرǐ ليƩ مرتبطا  فقط بتƽسير :"قائم وحاý يتوقف فضǊ علǏ التƽسير المطالƔ بǊ مƌكدا Ɗن

 Ǌيضا بنزاع قائم يتوقف حلƊ ن يكون مقروناƊ Ɣيج Ǌلكن ÜǊإزالت Ǒيستدع Ưموƹ Ɣو عقد  بسبƊ قرار
  .4"بق بƊǊو تتطلƔ تسويتǊ تقديم نتائƝ التƽسير المطا

 Ǚ ǊنƎحالة القضائية فǗتقام بواسطة ا Ǒسير التƽالت ǎما دعوƊ Üسير المباشرةƽالت ǎذا عن دعوǋ
 ǎبالنسبة لدعو ýو الحاǋ ما كماǌامضا ومبƹ سيرƽالت ǎدعو ýرف محƮن يكون التƊ اǌيشترط لقبول

  .ǐ5التƽسير المباشرةÜ بý يكƊ Ǒƽن يكون ǋناǁ نزاع  قائم وجدǐ حوý التƮرف اǗدار
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فǙ Ǒǌ تقام إǙ عن طريق اǗحالة عندما يƛار Ɗمام جǌة : أما دعوǌ فحƫ وتقدير المشروعية   
القضاƇ العادƛƊ ÜǐناƇ النƲر فǑ الدعوǎ العادية األƮلية الدفƴ بعدم مشروعية التƮرف اǗدارǐ وعدم 

   .1مطابقتǊ للقانون
ǎمد ýوجود نزاع حو Ǐاستنادا إل ƴالمشروعية ترف ƭفح ǎرف  فدعوƮمشروعية الت

اǗدارƊ ǐو مدǎ وجودǉ بالنسبة للقرارات الضمنية Ɗو مدǎ سريانǊ وقت رفƴ الدعوǎ األƮلية Ɗمام 
ǐالعاد Ƈات القضاǌ2ج. 

    Ƈمام القضاƊ اǌالطعن في ǁكذل ýلعدم الشرعية يقب ƇاƺلǗا باǌالطعن في ýيقب Ǒرفات التƮالت ýفك
حƭ وتقدير المشروعيةÜ وقد وسƴ مجلƩ الدولة اǗدارǐ عن طريق اǗحالة القضائية بدعوǎ ف

 Ǒر فƲالن ýإذ يقب Üسيرƽالت ǐدعاو ƭوƮبخ ýالمشروعية كما فع ƭحƽالطعون ب ýمجا Ǒف Ǒرنسƽال
كذلǁ يقبý  .3دعوǎ فحƭ المشروعية الموجǌة ضد تƮرفات إدارية قانونية انƽرادية كانت Ɗو اتƽاقية

Ɗو  Ǒ4Ü يطلƔ فيǌا من القاضǑ تحديد الدومين العاممجلƩ الدولة الƽرنسǑ دعوǎ فحƭ المشروعية الت
Ǒبالمرفق العموم Ǒتربط العون العموم Ǒقة التǚ5تحديد الع.  

  
  شرط المصلحة في دعاوي التƻسير وفحƫ المشروعية -
      ǐدعاو Ǒǋ المشروعية ƭسير وفحƽالت ǐاإن دعاوǌة  قضائية يشترط لقبولƽƮتوفر شرط ال

من قانون اǗجراƇات المدنية  Ü13 إذ تنƭ المادة 6ة والشخƮية والمباشرةالقانونية والمƮلحة القائم
ما لم تكن لƽƮ Ǌة ولǊ مƮلحة قائمة Ɗو محتملة يقرǋا  ǙǑ يجوز ألǐ شخƭ التقاض:" واǗدارية
  . 7"القانون

فلقبوý دعوǎ التƽسير اǗدارية  المباشرة يجƊ Ɣن يكون رافƴ الدعوǎ فǑ حالة قانونية خاƮة  
للتƮرفات واألعماý  اǗدارية الƺامضة والمبǌمةÜ بحيƚ تƛƌر ǋذǉ التƮرفات فǑ مراكزǉ  بالنسبة

القانونيةÜ كما ǋو الحاý بالنسبة للمخاطبين بالقرارات اǗداريةƊ Üو Ɗن تكون ǋذǉ التƮرفات قد Ɗضرت 
ارية بمƮالƠ وحقوق المدعǑ بƮورة حقيقية وجدية كƋطراف العقود اǗدارية Ɗو Ɗطراف الدعوǎ اǗد

Ǒائǌن Ǒا حكم قضائǌدر فيƮ Ǒ8الت.  

                                                 
1 Christian GABOLDE, Recours en appréciation de validité, op.cit, n° 11-12 
2 Ibid. 
3  Christian GABOLDE, Recours en appréciation de validité, op.cit, n° 28 
    C.E, 14 nov. 1924, Chartier, rec., p.892.  
4  C.E. 9 mars 1956, cabot, rec., p.113. 
5  C.E, 28 fev.1969, perico, rec, p.126. http:// www.legifrance.Gouv. Fr/ / waspad/visu ? cid 27854  
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  ".لصفة  وأهلية  التقاضي وله مصلحة في ذلك
8 Christian GABOLDE, recours en interprétation, op.cit, n° 24-26. 



 

ويشترط القضاƇ اǗدارǐ لقبوý دعوǎ التƽسير اǗدارية المباشرة Ɗن تكون المƮلحة شخƮية      
 ǎالدعو Ǒر فƲالن ýيقب ǐسير تتعلق بقرار إدارƽالت ǎوإذا كانت دعو Üن تكون حالة وقائمةƊومباشرة و

  .لمجرد وجود المƮلحة المحتملة
يتعلق بدعوǎ التƽسير بواسطة اǗحالة القضائية وكذا دعوǎ فحƭ المشروعية فƊ Ǒǌما فيما      

 Ưموƺبال ƴا الدفǌنƋقام بش  Ǒلية واألساسية التƮاأل ǎطراف الدعوƊ حدƊ اǌإذا كان محرك Ǚإ ýتقب Ǚ
 ǉذǋ Ǒلحة فƮن تكون المƊ Ɣويج Üانيةƛبعدم الشرعية بالنسبة لل ƴو الدفƊ Ǐولǖام بالنسبة لǌبǗوا

  .1الدعاوǐ شخƮية ومباشرة وƊن تكون قائمة وحالة
 
  شرط المدة لقبوü دعاوي التƻسير وفحƫ المشروعية -

      ƴفيمكن رف Üا لشرط الميعادǌا وقبولǌتحريك Ǒف ƴتخض Ǚ المشروعية ƭسير وفحƽالت  ǐإن دعاو
كون مقيدة بمدد وتحريǁ دعوǎ التƽسير اǗدارية المباشرة Ɗو بواسطة اǗحالة فǐƊ Ǒ وقت دون Ɗن ت

 Ưموƺا بالǌدارية المطعون فيǗدارية واألحكام القضائية اǗرفات اƮوالت ýمحددة مادامت األعما
  .2واǗبǌام مازلت قائمة ونافذة

   Ǒرنسƽالدولة ال Ʃكد مجلƊ سير ليست وقدƽن طلبات التƊ Ǐو مدد زمنية  علƊ مقيدة  بمواعيد
بعد ƛǚƛة عقود من Ʈدورǉ  1933إدارƮ ǐادر عام  معينة حيƚ قبý النƲر فǑ دعوǎ تƽسير قرار

  .19823 جانǑƽ 22مƌرƢ فǑ  وذلǁ بموجƔ قرار
كما يمكن رفƴ وتحريǁ دعوǎ فحƭ وتقدير المشروعية فǐƊ Ǒ وقت كýƮƋ عام مادام      

 ƭفح ǎوتعتبر قاعدة عدم خضوع دعو Üموجودا ونافذا ýبعدم الشرعية مازا Ǌرف المطعون فيƮالت
ط الميعاد من ǋƊم خƮائǋ ƭذǉ الدعوÜǎ إذ Ǚ يǌم تاريƣ قيام المحكمة العادية بوقف المشروعية لشر

النƲر والýƮƽ فǑ الدعوǎ األƮلية وإحالتǌا إلǏ جǌات القضاƇ اǗدارǐ للبƚ فǑ مدǎ شرعية 
Ǌالمدفوع بعدم شرعيت ǐدارǗرف اƮ4الت .  

  
  شرط وجود اǕحالة القضائية -
ير الشرعية ودعوǎ التƽسير اǗدارية بواسطة اǗحالة وجود يشترط لقبوý دعوǎ فحƭ وتقد      

حكم قضائƮ Ǒادر من جǌة القضاƇ العادǐ  المختƮة  بالنƲر فǑ الدعوǎ العادية األƮلية والتǑ قام 
 Ǒو الحكم القضائƊ ǐدارǗرف اƮام التǌوإب Ưموƺو بƊ ǐدارǗرف اƮبعدم مشروعية الت ƴا الدفǌنƋبش

                                                 
1  JM.AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, T. П, op.cit, p.111. 
   Christian GABOLDE, recours en interprétation, op.cit, n° 49-50.   
   Christian GABOLDE, recours en interprétation, op.cit, n° 31 à 35. 
2  JM.AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, T П, op.cit, p.121. 
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3  Christian GABOLDE, Recours en interprétation, op.cit, n° 44-46. 
4  Christian GABOLDE, Recours en appréciation de validité, op.cit, n° 37- 38. 
   C.E, 27 mai 1932, Prieur, rec., p.514.    



 

ǐدارǗال 1ا Ƈالقضا Ǒة القضائية فيقضǌمام الجƊ لية وإحالة القضيةƮاأل ǎالدعو Ǒر فƲبوقف  الن ǐعاد
 Ǒف ýƮƽر والƲنف المحكمة العادية النƋم تستƛ Üƴالدف ýلة محƋالمس Ǒف ýƮƽة لتƮدارية المختǗا
Ü 2الدعوǎ العادية األƮلية استنادا إلǏ الحكم الƮادر عن القضاƇ اǗدارǐ بخƮوƭ المسƋلة األولية

 Ǒويشترط فǑحالة القضائية ما يلǗ3وجود حكم ا : 

-  ǎطراف الدعوƊ وقائما بين ǐوجد Ǒنزاع حقيق ƩساƊ Ǐحالة القضائية قائما علǗ ن يكون حكمƊ
  .العادية األƮلية وليƩ مجرد حكم إحالة عادية

Ɗن تكون الدعوǎ  األƮلية  واألساسية  قائمة وحالة ولم تسقط  بسقوط  اǗجراƇات Ɗو بتقادم الحق  -
 .الذƊ ǐسست عليƊ ÜǊو Ɗن يكون قد تم  التنازý عن الدعوǎ  األƮلية Ɗو تم  الƮلƠ بين  Ɗطرافǌا

يجƊ Ɣن يبنǏ حكم اǗحالة بوضوƟ علƊ Ǐن القضية محالة Ɗمام جǌة القضاƇ اǗدارƊ Üǐما إذا قضت  -
لتƽسير المحكمة العادية بعدم اختƮاǌƮا النƲر فǑ الدعوǎ فƎن ǋذا الحكم Ǚ يسمƠ برفƴ دعوǎ ا

 .4وفحƭ المشروعية

ويجƊ Ɣن يتطابق مضمون وطلƔ دعوǎ فحƭ المشروعية Ɗو دعوǎ التƽسير بواسطة اǗحالة  -
 .القضائية مƴ مضمون الحكم باǗحالة القضائية

-  ǎن دعوƎف Ưو النقƊ ستئنافǙعن طريق ا Ưو النقƊ ƇاƺلǗو اƊ ýالتعدي Ǐحالة إلǗحكم ا Ưإذا تعر
  .وعية Ǚ تقبýالتƽسير Ɗو فحƭ المشر

 
 

Ǒانƛرع الƽال  
  اختصاƫ مجلس الدولة كقاضي أوü وƆخر درجة

ǅالطع üمح Ɩمصدر القرارا ǍلƋ بالنظر  
  

األýƮ والقاعدة العامة ƊنǙ Ǌ يجوز اللجوƇ إلǏ مجلƩ الدولة ألوý مرة فǌو محكمة استئناف  
ǖبالنسبة ل Ưومحكمة نق ÜداريةǗادرة عن المحاكم اƮحكام الǖن المشرع بالنسبة لƊ Ǚإ Üائيةǌحكام الن

 Ǒخر درجة فƈو ýوƊ ة قضائية إداريةǌالدولة ج Ʃمجل ýالقاعدة وجع ǉذǋ Ǐعل Ƈناƛورد استƊ ǐالجزائر
بعƯ الحاǙت التǑ رǎƊ عدم جواز Ɗو مǚئمة تعدد درجات القاضǑ بالنسبة لǌاƊ Üو بسبƔ امتداد 

  .ختƮاƭ النƲر فيǌا للمحاكم  اǗداريةنشاطǌا إلǏ كافة ƊرجاƇ الوطن بحيǙ ƚ يمكن Ɗن ينعقد ا

                                                 
1 C.E, 16 nov.1988, HOTEL RITZ, n° 69500, http/// www.Legifrance, gouv.fr/ waspad/ visu? Cid= 52340. 

 
2Christian GABOLDE, Recours en interprétation, op.cit, n° 33- 34. 
JM.AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, tome2, op.cit, p.110. 
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4  C.E, SECT, 28 NOV.1930, rousse, rec. P.1009. 

  :ورد هذا القرار في مقال
Christian GABOLDE, Recours en appréciation de validité, op.cit, n° 29-30. 



 

السابق الذكر  01-98وقد حƮر المشرع بموجƔ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم   
 Ǒخر درجة فƈو ýوƊ الدولة كمحكمة Ʃمجل ƭاƮمشروعية طلبات اخت ƭسير وفحƽوت Ƈاƺإل

وطنية والمنƲمات المǌنية القرارات الƮادرة عن السلطات اǗدارية المركزية والǌيئات العمومية ال
حدد اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية ونǌائية بالنƲر إلǏ الجǌة مƮدرǉ التƮرفÜ  و Üالوطنية

فكلما كان القرار اǗدارǐ محý الطعن Ʈادرا عن إحدǎ الجǌات اǗدارية المحددة حƮرا فǑ المادة 
ƈو ýوƊ الدولة كمحكمة Ʃلمجل ƭاƮختǙينعقد ا ǉǚعƊ خر درجةالتاسعة.  

   ýƮƽالدولة لي Ʃمام مجلƊ اǌا قابلة للطعن فيǌتكون قرارات Ǒدارية التǗيئات اǌوسيتم تحديد ال
Ǒائيا فيما يلǌا ابتدائيا ونǌفي:  

  
Ǘدارية المركـزية: أوǕا  Ɩالسلطــا  
يقƮد بالسلطات اǗدارية المركزية كý الǌيئات اǗدارية التǑ تشكý السلطة التنƽيذية عند      
مارستǌا لمǌامǌا ووƲائǌƽا واختƮاƮاتǌا اǗداريةÜ وتتمǋ ýƛذǉ الǌيئات والسلطات فǑ رئيƩ م

والموجودة علǏ المستوǎ للوزارات  والوزراƇ والمƮالƠ الخارجية التابعة 1و الوزير األوýالجمǌورية 
Ǒ2المحل.  

Ʈلحة العامة من تقوم السلطات اǗدارية المركزية بوƲائف إدارية مختلƽة من Ɗجý تحقيق الم     
خýǚ إنشاƇ وتنƲيم المرافق العمومية المختلƽة والسǌر علǏ حسن سيرǋا بƽƮة منتƲمة Ǘشباع 

ƴالمجتم Ǒام العام فƲالن Ǐعل Ʋاƽالحاجات العامة والح.  
ومن بين السلطات واǙمتيازات التǑ تستخدمǌا السلطات اǗدارية لتحقيق ƹƊراضǌا سلطة اتخاذ 

والقرارات اǗدارية التÜ  Ǒنǌائيةكمحكمة ابتدائية ولتǑ تخضƴ لرقابة مجلƩ الدولة القرارات اǗدارية وا
 Üمǌمعينين بذوات ƭشخاƊ Ɣدارية المركزية قد تكون قرارات إدارية فردية تخاطǗا  السلطات اǋدرƮت

  .وقد تكون قرارات إدارية تنƲيمية عامة تتضمن قواعد عامة ومجردة
  
  السلطاƖ اǕدارية المركزية الصادرة عǅ اراƖ الƻرديةالقر  - أ

  تعريƹ القرار اǕداري -1
    ƚا من السلطة  عامة فيحدǌدارة بما لǗدر عن اƮي ǐرادƽإن Ǒقانون ýو عمǋ ǐدارǗالقرار ا

Ǌائƺو إلƊ Ǌسابق بتعديل Ǒمركز قانون Ǒر فƛƌو يƊ 3مركزا  قانونيا جديدا.  

                                                 
رئيس "تستبدل وظيفة :"التعديل الدستوري على أن ن، المتضم2008نوفمبر  15في المؤرخ  19 – 08من قانون رقم  13جاء في المادة  1

من  156و 137و  129و  125و  120و 119و  118و  116 و 91و 86و  84و  83بوظيفة الوزير األول في المواد " الحكومة
  ).8ص 63ر عدد .ج(".الدستور

2  Jean RIVERO, Droit administratif, op.cit, p.333. 
3 Jacques MOREAUD, op.cit, p.156. 

العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة، الجزء األول، مجلس الدولة قاضي المشروعية، المرجع السابق، ص  أبو محمد ماهر. د 
240. 



 

ǊنƋب ÜǑالعميد ليون دوج Ǌوقد عرف": Ʈي ǐإدار ýعم ýاألوضاع القانونيةدر بك ýد تعديƮق  Ǒǋ كما
Ʋلح Ǒو كما تكون فƊ ǉدورƮ العميد"ة مستقبلية معينةقائمة وقت Ǌوعرف Ü ǊنƋبونار ب ": ǐإدار ýعم ýك
  .1"يحدƚ تƺييرا فǑ األوضاع القانونية القائمة

وقد استقر القضاƇ اǗدارǐ علǏ تعريف القرار اǗدارǐ بƋنǊ إفƮاƟ اǗدارة عن إرادتǌا     
. 2ملزمة بمالǌا من سلطة بمقتضǏ القوانين واللوائƠ بقƮد إحداƚ تƺييرا فǑ األوضاع القانونية القائمةال

وقد كان ǋذا التعريف القضائǑ للقرار اǗدارǐ محý انتقاد من جانƔ الƽقǊ علƊ ǏساƊ ƩنǊ جعý القرار 
اǗفƮاƟ عن " اǗدارǐ ينحƮر فǑ التƮرف الƮريƠ والƮادر عن اǗدارة وذلǁ باستعماý عبارة

فǑ حين Ɗن القرار اǗدارǋ ǐو عمý قانونǑ إدارǐ إنƽرادǐ قد يكون Ʈريحا وقد يكون " اǗرادة 
  .3ضمنيا يستƽاد من سكوت السلطة اǗدارية لمدة زمنية معينة

فƎن ركن اǗرادة يعد ركنا Ɗساسيا Ǚنعقاد القرار اǗدارǐ إƊ Ǚن ǋذǉ اǗرادة قد تكون Ʈريحة  
ف القرار اǗدارǐ بركن اǗرادة سواƇ كانت ية لذلǁ يجمƴ الƽقǊ الحديƚ علǏ تعريوقد تكون ضمن

عمý قانونǑ إنƽرادǐ يƮدر بƎرادة إحدǎ ":ألستاذ الدكتور فƌاد مǌنا بƋنÜǊ فيعرفǊ اƮريحة Ɗو ضمنية
 ƴوض ƇنشاƎارا  قانونية بƛƊ ƚالدولة ويحد Ǒدارية فǗجديدالسلطات ا Ǒوض قانون Ƈاƺو إلƊ ýو تعديƊ ƴ

          .4"قانونǑ قائم
   ǊنƋب Ǒمǌبو زيد فƊ ǏƽطƮاألستاذ الدكتور م Ǌا :" ويعرفǌرادتƎدارة بǗا ǉدرƮت Ǒقانون ýعم

  .5"المنƽردة يقƮد إحداƚ تعديý فǑ المراكز القانونية القائمة إما فǑ الحقوق Ɗو اǙلتزامات
ƽة عامة ومجلƩ الدولة خاƮة القرار اǗدارǐ الذǐ يعتبر مناط اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ بƮو   

يجƊ Ɣن تتضƠ مǚمƠ تكوينǊ وتتحدد عناƮرǉ وخƮائǊƮ ويتƽق الƽقǊ فǑ تحديدǉ للعناƮر الميزة 
Ǒلة فيما يلƛوالمتم ǐدارǗ6للقرار ا:  

القرار اǗدارǐ عمý قانونǑ  يعبر عن اǗرادة  اǙنƽرادية والملزمة لǘدارةÜ فǌو يختلف عن  العقد   -
  .رضائيا عدŇ عمǚ إداريا قانونيا إتƽاقيا واǗدارǐ الذǐ ي

القرار اǗدارǐ عمý قانونǑ إنƽرادǐ يحدƛƊ ƚارا قانونية وذلǁ بƎنشاƇ مراكز قانونية  عامة Ɗو  -
Ɗو خاƮة كانت موجودة خاƮة  لم تكن موجودة من قبƊ ýو تعديƊ ýو إلƺاƇ مراكز قانونية عامة 

عن  األعماý التمǌيدية Ɗو  Ǒ تقوم بǌا اǗدارة كما يتميزالتيتميز عن األعماý المادية  وقائمةÜ فǌو
  .التحضيرية
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القرار اǗدارǐ عمý قانونǑ إنƽرادǐ يƮدر عن السلطة اǗدارية ويتميز عن التƮرفات والقرارات  -
  .الƮادرة عن السلطتين القضائية والتشريعية

توافر شروط ƮحتƊ Ǌو مشروعيتÜǊ وǙ  ولقيام القرار اǗدارǐ باعتبارǉ عمǚ قانونيا إداريا Ǚبد من   
يتحقق ذلǁ إǙ إذا كان قائما علƊ Ǐركان Ɗساسية Ǒǋ ركن السبÜƔ ركن الشكý واǗجراƇاتÜ ركن  

  .1اǙختƮاÜƭ ركن المحý وركن الǌدف Ɗو الƺاية
وعدم توفر ǋذǉ األركان كلǌا Ɗو بعضǌا يجعý القرار معيبا وقابǚ للطعن فيǊ باǗلƺاƊ Ƈمام جǌات    

ǐدارǗا Ƈالقضا.  
وفǑ النƲام القضائǑ اǗدارǐ الجزائرǐ المحاكم اǗدارية Ǒǋ المختƮة كقاعدة عامة بالنƲر     

والýƮƽ فǑ الطعون باǗلƺاƇ الموجǌة ضد القرارات اǗدارية Ɗما القرارات اǗدارية الƮادرة عن 
Ʃ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر السلطات اǗدارية المركزية فينعقد اǙختƮاƭ بالنƲر والýƮƽ فيǌا لمجل

  .درجة
  

  الوزير األوüوالقراراƖ اǕدارية الƻردية الصادرة عǅ رئيس الجمǊورية  -2
     Ʃرئي ǁالدولة طبقا  يمل Ǒين المدنيين والعسكريين فƽƲالمو ýورية سلطة تعيين وعزǌالجم

جة لجمǌورية Ǒǋ نتيوسلطة التعيين فǑ الوƲائف العمومية التǑ يملكǌا رئيƩ ا من الدستورÜ 78للمادة 
ǚ يجوز لǊ تƽويƯ سلطتǊ فǑ ف 2باعتبارǉ السلطة العليا لǘدارة السلطة العمومية التǑ يمارسǌا

  .3التعيين
    Ǌالدولة إنما يشارك Ǒائف العليا فƲالو ƴجمي Ǒورية بسلطة التعيين فǌالجم Ʃرد رئيƽين Ǚو

ýائف المدنية دون الوزير األوƲبالنسبة للو ƭاƮختǙذا اǋ ائف السƲائف وƲوالو Ǒالدبلوماس ǁل
فǑ إطار ممارسة اختƮاƮاتǊ  للوزير األوýمن الدستور الجزائرÜ85 -4  ǐ فطبقا للمادة العسكرية

بعد موافقة  المقررة بموجƊ Ɣحكام الدستور سلطة التعيين فǑ بعƯ الوƲائف المدنية العليا فǑ الدولة
  .ǋذا اǗطار فǑ شكý مراسيم تنƽيذيةقراراتǊ فǑ الوزير األوƮ ýدر وي رئيƩ الجمǌورية

طبقا للمادتين  الوزير األوýوفكý القرارات اǗدارية الƽردية الƮادرة عن رئيƩ الجمǌورية  
من الدستور الجزائرǐ تخضƴ للطعن باǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة ليýƮƽ فيǌا كمحكمة Ɗوý  85و78

  .وƈخر درجة
يين فǑ الوƲائف العليا فǑ الدولة بين رئيƩ فيما يتعلق بتوزيƴ سلطة التعفǑ فرنسا و     

الجمǌورية والوزير األوý فƎن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ وسƴ من ǚƮحيات رئيƩ الجمǌورية فǑ التعيين 
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وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية  األول و أعضاء الحكومة الوزيرمهورية سلطته في تعيين يجوز بأي حال من األحوال أن يفوض رئيس الج
 ".وأعضائها الذين ال ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم



 

تعتبر مشروعة حتǏ وإن كان يƽترƊ Ưنǌا  ǋذا األخيرواعتبر Ɗن كý مراسيم التعيين التǑ يƮدرǋا 
Ɗن كǋ ýذǉ القرارات سواƇ كانت Ʈادرة عن  Ü واعتبر1تدخý ضمن اختƮاƮات رئيƩ الحكومة

رئيƩ الجمǌورية Ɗو الوزير األوý تكون قابلة للطعن فيǌا Ɗمام مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر 
  .درجة

  
  القراراƖ اǕدارية الƻردية الصادرة عǅ الوزراء -3

    Ǒف Ǐاألعل Ʃو الرئيǌف ƇǑش ýك ýقب Ǒسياس ýرج Ǒام البرلمانƲالن Ǒيعتبر الوزير ف
زارتǊ يتولǏ إدارة مƮالƠ الدولة وتطبيق األنƲمة والقوانين فيما يتعلق باألمور العائدة إلǏ إدارتǊ و

ǊاتƮاƮواخت ǊحياتǚƮ ضمن ýتدخ Ǒالحكومة 2والت ý3بما يحقق السياسة العامة المرسومة من قب .  
بعة لǌا علǋ Ǐذا األساƩ يرƩƊ كý وزير وزارة ويشرف علǏ جميƴ اǗدارات والǌيئات التا     

 ƴويداف Ƈالوزرا Ʃمام مجلƊ اǌعمالƊ عن ýƋويس ÜاǌيƽƲمو ƴلجمي Ǐاألعل Ʃوالرئي ýاألو ýالمسئو ǊتƽƮب
وزارة التǑ يمƛلǌا يمارƩ كافة للÜ والوزير باعتبارǉ الرئيƩ األعلǏ 4عن منجزاتǌا Ɗمام البرلمان

سية علǏ كƊ ýعوان اǙختƮاƮات التǑ يستمدǋا من ƽƮتǊ كرئيƩ إدارǐ فǌو يمارƩ السلطة الرئا
Ǌلƛيم ǐالمرفق الذ ǑƽƲردية والمتضمنة تعيين وترقية  5وموƽدارية الǗدار القرارات اƮسلطة إ ǁو يمل

Ơحدود القوانين واللوائ Ǒالوزارة ف ǑƽƲخدمة مو Ƈاǌوإن ƔديƋوت ý6ونق .  
ة فǑ وتعتبر القرارات اǗدارية الƮادرة عن الوزارة فǑ إطار اختƮاƮاتǊ اǗدارية والمتمƛل

تحقيق األǋداف التƊ Ǒنشئت الوزارة من Ɗجلǌا قرارات إدارية فردية Ʈادرة عن سلطة إدارية مركزية 
يختƭ مجلƩ الدولة بالýƮƽ فǑ الطعون باǗلƺاƇ الموجǌة ضدǋا وكذا بالýƮƽ فǑ الطعون بالتƽسير 

  .وفحƭ مشروعية ǋذǉ القرارات
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Ɣ- ال ǅالتنظيمية العامة الصادرة ع Ɩدارية المركزيةالقراراǕا Ɩسلطا  
  مǊƻوم القراراƖ التنظيمية العامة  -1
  

القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة Ǒǋ القرارات اǗدارية  :تعريƹ القراراƖ اǕدارية التنظيمية  
التǑ تتضمن قواعد عامة وموضوعية ومجردة تتعلق بجملة من الحاǙت والمراكز القانونية واألفراد 

ǌير محددين بذواتƹت ومراكز قانونية عامةǙحا Ƈاƺو إلƊ ýو تعديƊ ا خلقǌتƽيƲو Ü1م .  
 ƴيقوم بجوار التشري Ǒفرع ƴا تشريǌحقيقت Ǒف Ǒǋ يمية العامةƲدارية التنǗوالقرارات ا
البرلمانǑ ولكنǊ يƮدر عن اǗدارةÜ فǑǌ من حيƚ مƮدرǋا قرارات إدارية تƮدر عن السلطات 

وǑǋ من حيƚ موضوعǌا قواعد قانونية عامة ومجردة تمتاز  ǑاǗدارية فǑ حدود اختƮاǌƮا القانون
بالجمود النسبǑ مýƛ القانون وǙ تستنƽذ مضمونǌا بمجرد تطبيقǌا Ɗوý مرة إنما تبقǏ قابلة للتطبيق كلما 

  . 2توفرت شروط وƲروف تطبيقǌا عكƩ القرارات اǗدارية الƽردية
  

رƹم Ɗن القرارات اǗدارية التنƲيمية  :ة والقانوǅالتميز بيǅ القراراƖ اǕدارية التنظيمية العام   
العامة تشبǊ القانون من حيƊ ƚن كǚ منǌما يعتبر قاعدة قانونية عامة ومجردة ملزمة لǖفراد إƊ Ǚنǌا 

Ɵمن عدة نوا Ǌ3تختلف عن:  
فالقرارات اǗدارية العامة تƮدر عن السلطات اǗدارية المختƮة بƮƎدار القرارات اǗدارية  -

ǁ فǑǌ تختلف عن القانون من حيƚ المƮدر والشكÜý فالقرارات التنƲيمية العامة Ɗ Ǒǋعماý وبذل
 Ǒام القضائƲالن Ǒالدولة ف Ʃمام مجلƊ اǌيجوز الطعن في Ǒالشكل ǐقانونية إدارية وفقا للمعيار العضو

  .Ɗن يحكم بƎبطالǌا فǑ حالة مخالƽتǌا للقانون للقاضǑاǗدارǐ الجزائرǐ و الƽرنسǑ و 
القانون فǌو عمý تشريعǑ يƮدر عن السلطة التشريعية فǑ الدولة طبقا لǖوضاع المقررة  Ɗما

    . 4فǑ الدستور وǙ يخضƴ لرقابة القضاƇ إنما يخضƴ للرقابة علǏ دستورية القوانين
وتختلف القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة عن القانون فƊ Ǒنǌا تعبر عن إرادة السلطة  -

يعبر القانون عن إرادة األمةÜ لذلǁ فƎن القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة Ɗقý مرتبة من  بينما تنƽيذيةال
القانون من حيƚ قوتǌا وقيمتǌا مما يترتƔ عليǊ وجوƔ احترامǌا لǊ فǚ يجوز لǌا مخالƽة Ɗحكام القانون 

  . Ɗ5و تعديلǌا Ɗو إلƺائǌا
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القانون من حيƚ نطاقǌا ومداǋاÜ فللمشرع كقاعدة  وتختلف القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة عن -   
 Ǐلتزامات والقيود القانونية علǙمن ا Ƈما يشا Ưرƽمن القواعد القانونية وي Ƈما يشا ƴن يضƊ عامة
األفراد فǑ حدود احترام Ɗحكام الدستورƊ Üما السلطة التنƽيذية فǑǌ مقيدة عند ممارسة سلطتǌا التنƲيمية 

       .1ن ونطاق عملǌا تحددǉ النƮوƭ الدستورية والقانونيةبنƮوƭ الدستور والقواني
  

ǅدارية التنظيمية العامة والقانوǕا Ɩالقرارا üدارية : تحديد مجاǗالقرارات ا ýيتم تحديد مجا
Ʋالدستوالتن ƭفقد تضمنت المادتين ريمية العامة والقانون بن Ü34  لسنة  37و Ǒرنسƽمن الدستور ال

عليǊ قبý ذلǁ التاريƣ تحديد مجاý السلطة التشريعية علǏ سبيý الحƮر وما علǏ خǚف ما كان  1958
   .2عداǋا يبقǏ لمجاý السلطة التنƽيذية

و اتبƴ المƌسƩ الدستورǐ الجزائرǐ نƩƽ الطريقة لتحديد مجاý كý من القرارات اǗدارية 
  .من الدستور 123و  122التنƲيمية العامة والقانون بموجƔ المادتين 

ƭذا وتنǋ  ير :"من الدستور 125المادةƹ ýالمسائ Ǒيمية فƲورية السلطة التنǌالجم Ʃرئي Ʃيمار
فوفقا لǌذǉ ". للوزير األوýالمخƮƮة للقانونÝ يندرƜ تطبيق القانون فǑ المجاý التنƲيمǑ الذǐ يعود 

والمبادƏ األساسية فǑ الميادين والمجاǙت عامة النƮوƭ يقتƮر دور المشرع فǑ وضƴ القواعد ال
من الدستورÜ ويعود اǙختƮاƭ للسلطة التنƽيذية فǑ جميƴ  123و  122لمحددة حƮرا فǑ المواد ا

  .الميادين التǙ Ǒ تدخý ضمن اختƮاƭ المشرع
والسلطة التنƲيمية Ǒǋ الǚƮحية األساسية للسلطة التنƽيذية والتǑ تتمýƛ مǌمتǌا فǑ اتخاذ     

والمواطنينÜ ويتقاسم ǋذǉ السلطة كý من رئيƩ الدولة اǗجراƇات التنƽيذية الǚزمة بالنسبة لǘدارة 
والوزير األوý فǑ النƲام السياسǑ الدستورǐ البرلمانÜǑ وينƽرد رئيƩ الدولة بǌذǉ السلطة فǑ النƲام 

Ǒالرئاس ǐالدستور Ǒ3السياس Ü Ǐيمية علƲالسلطة التن Ʃيمار ǐالجزائر ǐام الدستورƲالن Ǒوف
  .من الدستور 125طبقا للمادة  الوزير األوǌýورية والمستوǎ المركزǐ كý من رئيƩ الجم

  
   القراراƖ اǕدارية التنظيمية العامة الصادرة عǅ رئيس الجمǊورية - 2

 Ǒا ما يتخذ فǌورية نوعين فمنǌالجم Ʃادرة عن رئيƮيمية العامة الƲدارية التنǗالقرارات ا
  :الƲروف العادية ومنǌا ما يتخذ فǑ الƲروف ƹير العادية
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  : لقراراƖ اǕدارية التنظيمية العامة الصادرة في الظروƹ العاديةا -
بتوقيƴ المراسم الرئاسية  pouvoir règlementaire  يمارƩ رئيƩ الجمǌورية السلطة التنƲيمية 

من الدستورÜ وتشمǋ ýذǉ السلطة التǑ يمارسǌا المجاý الذǐ يخرƜ عن اختƮاƭ  6- 77طبقا للمادة 
Ü و تسمǋ Ǐذǉ 1من الدستور مما يجعلǌا واسعة وƹير محددة 123و  122المشرع طبقا للمادتين 

 Ǚ اǌا قائمة بذاتǌالمستقلة ألن Ơورية باللوائǌالجم Ʃادرة عن رئيƮيمية الƲدارية التنǗالقرارات ا
ƴالتشري Ǐتتول Ǒǌقانون ف ǐƋب ýƮوموضوعات محددة تت ýمسائ Ǒف Ƈرع ابتداƽوتت Üادرة  القراراتƮال

الضبط  قراراتتنƲيم المرافق العمومية و قراراتǌورية فǑ الƲروف العادية إلǏ عن رئيƩ الجم
ǐدارǗا .  

تنƲيم المرافق العمومية Ǒǋ فئة القرارات اǗدارية العامة التǑ تضعǌا السلطة  قرارات 
Ü ويرجƴ 2التنƽيذية اǗدارية بǌدف تنƲيم المرافق العمومية وضمان حسن سيرǋا بانتƲام واستمرار

 1فقرة  125القرارات اǗدارية التنƲيمية للمادة  Ǚ ǑختƮاƭ رئيƩ الجمǌورية بƮƎدارƩ القانوناألسا
الضبط Ɗو البوليƩ اǗدارǐ فǑǌ مجموعة من القرارات اǗدارية التنƲيمية  راراتقƊما  Üمن الدستور

  .التǑ تƮدرǋا السلطة التنƽيذية بقƮد الحƽاƲ علǏ النƲام العام
التǑ يƮدرǋا رئيƩ الجمǌورية فǑ شكý مراسيم رئاسية  ية العامة الضبطيةالقرارات التنƲيمو    

لم ينƭ عليǌا الدستور Ʈراحة إƊ ǙنǊ بحكم الضرورة العملية يملǁ رئيƩ الجمǌورية سلطة إƮدارǋا 
Ǌدور قانون سابق تستند عليƮام العام دون حاجة لƲحماية الن ýجƊ من .  

 ǉذǋ شرعية Ǌقƽمن ال Ɣم معارضة جانƹا  ورǋلوجود Ǒالقانون Ʃالقرارات بحجة انعدام األسا
إƊ Ǚن الحاجة والضرورة لحماية األمن والنƲام حتǏ فǑ األوضاع  3لعدم النƭ عليǌا فǑ الدستور

وقد استند ǋذا الجانƔ من الƽقǊ إلǏ فكرة  4العادية تƽرƯ التسليم لرئيƩ الجمǌورية بسلطة تقريرǋا
رر Ɗن من ǋƊم وƊقوǎ وƲائǊƽ فǑ المجتمǑǋ ƴ المحافƲة علǏ طبيعة وƲيƽة رئيƩ الدولة والتǑ تق

النƲام العام عن طريق المحافƲة علǏ األمن العمومÜǑ والƮحة العمومية والسكينة العمومية بطرق 
 Üالدولة Ʃحيات المناطة برئيǚƮائف والƲالو ǏولƊ ةƽيƲالو ǉذǋ تعتبر ýب ÜمةƲوقائية منت ýووسائ

ǋ دارƮإ Ǒالدولة ف Ʃمستمد فحق رئي ýيƮƊ و حقǋ يمية العامة الضبطيةƲدارية التنǗالقرارات ا ǉذ
ǊƽائƲوو ǐالدولة الدستور Ʃ5من طبيعة مركز رئي.   

المستقلة الƮادرة عن رئيƩ الجمǌورية فǑ شكý مراسيم رئاسية Ǒǋ تƮرفات  القراراتإن  
ǌاÜ فتخضƴ للطعن فيǌا وƊعماý قانونية إدارية تخضƴ لرقابة القضاƇ اǗدارǐ فǑ حالة عدم مشروعيت

                                                 
 . 135حمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د  1
  . 180عمار عوابدي ، نظرية القرارات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د  2

 . 275محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة، الجزء األول، المرجع السابق، ص . د   
 . 183عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري، المرجع السابق، ص . د  3
 . 349لسابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، المرجع ا. د  4
 . 186 -185، ص  عمار عوابدي، القرارات اإلدارية، المرجع السابق. د  5



 

باǗلƺاƊ Ƈو التƽسير Ɗو فحƭ وتقدير المشروعية Ɗمام مجلƩ الدولة الذǐ يýƮƽ فيǌا ابتدائيا ونǌائيا طبقا 
  .   01 -98للمادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم 

و مجلƩ الدولة يختƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ الطعون الموجǌة ضد المراسيم الرئاسية التنƲيمية    
لة مخالƽتǌا للقانون كما يختƭ بالنƲر والýƮƽ فيǌا إذا ما كانت تتضمن Ɗحكاما مخالƽة للدستورÜ فǑ حا

 ǉذǋ درتƮ ما إذاƊالقرارات  ƭيخت Ǚ الحالة ǉذǋ Ǒƽالمستقلة استنادا لقانون مخالف ألحكام الدستور ف
تخرƜ عن نطاق  مجلƩ الدولة بالنƲر والýƮƽ فيǌا ألن مسƋلة الرقابة علǏ مدǎ دستورية القوانين

 Ʃالمجل ƭاƮمن اخت ǐالدستور Ʃسƌا المǌجعل ƚة عامة حيƽƮب Ƈالدولة والقضا Ʃمجل ƭاƮاخت
ǐ1الدستور.  

  :القراراƖ اǕدارية التنظيمية العامة الصادرة في الظروƷ ƹير العادية -
منƠ المƌسƩ الدستورǐ لرئيƩ الجمǌورية سلطة إƮدار قرارات إدارية عامة لǌا قوة القانون  
داǉ فǑ حاǙت وƊوقات ƹياƔ البرلمان سواƇ بسبƔ العطلة السنوية ما بين دورات انعقادƊ ǉو فǑ وم

ǉورƺوقات شƊ2 للسلطة التشريعية بمباشرة Ơتسم Ǚ نائية قدƛت استǙحا Ǒالسلطة ف ǉذǋ Ǌل Ơكما من Ü
ǋذǉ اختƮاƮاتǌا الدستورية بسبƔ حالة الƲروف اǙستƛنائية التǑ تستوجƔ اǗسراع فǑ إƮدار 

وقد استقر الƽقǊ علǏ تسمية ǋذǉ القرارات التنƲيمية العامة الƮادرة عن رئيƩ الجمǌورية  3Üالتشريعات
الضرورة وǑǋ قرارات تتمتƴ بالطبيعة القانونية للتشريƴ تƮدر فǑ النƲام القانونǑ الجزائرǐ  بقرارات

  .ordonnancesمن الدستور فǑ شكƊ ýوامر  124طبقا للمادة 
من الدستور نوعينƮ124  Üدرǋا رئيƩ الجمǌورية طبقا للمادة يالضرورة التǑ  تقراراإن      

يتمýƛ النوع األوý فǑ األوامر التǑ يƮدرǋا فƹ ǑياƔ السلطة المختƮة ǚƮƊ بالتشريƴ وǑǋ السلطة 
 Ɣنائية المحددة بموجƛستǙروف اƲال Ǒف Ǌادرة عنƮاألوامر ال ýفيشم Ǒانƛما النوع الƊ Üالتشريعية

من الدستور والتǑ يستوجƔ إƮدارǋا المحافƲة علǏ استقýǚ األمة والمƌسسات الدستورية  93 المادة
  .فǑ الجمǌورية

     Ʃا رئيǋدرƮي Ǒئة من القرارات التƽال ǁتل Ǒǌمن قرارات الضرورة ف ýما النوع األوƊ
ات السلطة الجمǌورية والتǑ تتميز بƋنǌا تƮدر فƹ ǑياƔ البرلمان ǐƊ فǑ فترات ما بين انعقاد دور

ÜǊحل Ɣبسب ǉورƺفترة ش Ǒو فƊ لية  4التشريعيةƮالسلطة التشريعية األ ýيذية محƽالسلطة التن ýتح ƚحي
 ýا قوة تعديǌل ǐƊ ا قوة القانونǌوامر لƋن يشرع بƊ وريةǌالجم Ʃا فيكون لرئيǌتƽيƲممارسة و Ǒف

الجمǌورية Ɗن يشرع بƋوامر  لرئيƩ"من الدستور علƊ Ǐن  124وتنƭ المادة  5ÜوإلƺاƇ القوانين القائمة
Ǒالشعب Ʃحالة شعور المجل Ǒف Ýو بين دورتين البرلمانƊ Ǒورية  الوطنǌالجم Ʃرئي Ưويعر

  عليǌاÝ تعد  النƮوƭ التǑ اتخذǋا علǏ كƹ ýرفة من البرلمان فƊ Ǒوý دورة لǊ لتوافق
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Ǚا البرلمانǌيوافق علي Ǚ Ǒية األوامر التƹ."  
الم ƮǗدار قرارات الضرورة من طرف السلطة التنƽيذية وتشترط ƹƊلƔ دساتير دوý الع   

ƹ ǑياƔ البرلمان فخطيرة وƹير متوقعة لضرورة ǐƊ شرط حدوƲ ƚروف طارئة وشرط قيام حالة ا
ǌزمة لمواجǚاتخاذ التدابير ال Ǒسراع فǗا Ɣاتستوجǌت  Ǚ اǌورة مستعجلة ألنƮب ƴومعالجة الوض

من الدستور المذكورة ƊعƊ124  ǉǚما المادة . 1لمان إلǏ اǙنعقادتتحمý التƋخير واǙنتƲار حتǏ يعود البر
فƎنǌا وإن Ɗوجبت توفر شرط المدة الزمنية ƮǗدار مǋ ýƛذǉ القرارات إƊ Ǚنǌا لم تذكر شرط قيام حالة 
الضرورة التǑ تتطلƔ اǗسراع فǑ اتخاذ التدابير الǚزمة من قبý رئيƩ الجمǌوريةÜ ويرǎ األستاذ 

 ا خطير ايشكƊ ýمر"قيام حالة الضرورة  المشرع الدستورǐ طارتشƊن عدم  ا عوابدǐ الدكتور عمار
فƮ Ǒياƹة المادة من زاوية قيد و شرط قيام حالة الضرورة ƮǗدار قرارات  جدا ونقƲ ƭاǋر

Ü وƊن عدم النƭ الƮريƊ Ơو الضمنǑ لǌذا القيد والشرط لسلطة إƮدار قرارات الضرورة ...الضرورة
خاطئة  اوƊمور اÜ األمر الذǐ يولد ƛƈارفǑ تطبيق ǋذǉ المادة حداƚ نوع من األخطاƇقد يƌدǐ إلǏ إ

ǐام الجزائرƲالن Ǒيمية فƲقة بين القانون والسلطة التنǚيم العƲتن ýمجا Ǒ2"وخطيرة ف.  
فاألƊ ýƮن البرلمان وحدǉ الذǐ يملǁ سلطة التشريƴ وƊن الدستور خوý لرئيƩ الجمǌورية   

علǏ سبيý اǙستƛناƇ لمواجǌة الƲروف الطارئة التǑ قد تحدƚ خƹ ýǚياƔ  سلطة التشريƴ بƋوامر
السلطة التشريعية المختƮة ǚƮƊ بذلÜǁ ويجƔ لتطبيق رخƮة التشريƴ اǙستƛنائية Ɗن يكون البرلمان 
ƹائبا وƊن تكون ǋناƲ ǁروف طارئة تسمƠ لرئيƩ الجمǌورية باتخاذ تدابير Ǚ تحتمý التƋخير لحين 

بد للمƌسƩ الدستورǐ الجزائرƊ ǐن يعيد Ʈياƹة الƽقرة األولǏ من المادة  مانÜ وبالتالǙ Ǒانعقاد البرل
124  ýدساتير دو ƔلƹƊ Ǒف Ǌب ýو معموǋ ا شرط وقيد قيام حالة الضرورة كماǌمن الدستور ويضمن
   .3العالم

   ýك Ǐالبرلمان عل Ɣياƹ Ǒورية فǌالجم Ʃا رئيǋدرƮي Ǒاألوامر الت Ưذا ويشترط عرǋ
من الدستورÜ فƎذا لم تعرƯ  2فقرة  124من البرلمان فƊ Ǒوý دورة لǊ لتوافق عليǌا وفقا للمادة  ƹرف

ن قوة القانون بƛƋر رجعǑ دون حاجة إلǏ إƮدار قرار ما ǋǌذǉ األوامر علǏ البرلمان زاý ما كان ل
تƽقد قيمتǌا  وإذا عرضت علǏ البرلمان ورفضǌا بƛƋر رجع4Ü Ǒبذلǁ وتحتƲƽ بطبيعة القرارات اǗدارية

  .3فقرة 124رجعǑ كذلǁ وفقا للمادة  بƛƋر ةالقانوني
  Ʃا رئيǋدرƮي Ǒئة من القرارات التƽال ǁتل Ǒǌمن قرارات الضرورة ف Ǒانƛما النوع الƊ

يمكن :" من المادة Ɗعǉǚ التǑ تنƭ علƊ ǏنǊ 5و 4الجمǌورية فǑ الƲروف اǙستƛنائية طبقا للƽقرتين 
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Ü تتخذ 1من الدستور 93اǙستƛنائية المذكورة فǑ المادة  ةبƋوامر فǑ الحاللرئيƩ الجمǌورية Ɗن يشرŇع 
Ƈالوزرا Ʃمجل Ǒاألوامر ف."  

إن القرارات التنƲيمية العامة الƮادرة فǑ الƲروف ƹير العادية فƮ Ǒورة Ɗوامر تتعلق      
 Ǒللسلطة التشريعية والمحددة ف ǚƮƊ ةƮƮت المخǙالمجا Ǐعل ƔƮتن Ǒǌالقانون ف ýالمادتين بمجا

من الدستور الجزائرÜǐ إƊ Ǚن المƌسƩ الدستورǐ منƠ لرئيƩ الجمǌورية سلطة التشريƴ  123و  122
  .من الدستور والمذكورة Ɗعǉǚ 124بƋوامر بدǙ منǌا فǑ الحاǙت المحددة بموجƔ المادة 

ية تƮدر عن رئيƩ الجمǌورية فǑǌ تختلط من الناحية الشكل) األوامر(ولكون ǋذǉ التشريعات 
والموضوعية معا بالقرارات التنƲيمية العامة التǑ تƮدر فǑ الƲروف العاديةÜ فǑǌ من الناحية المادية 

Ǚ يخضƴ لرقابة القضاƇ اǗدارǐ بǙ ý يمكن Ɗن يكون محǚ  ذǐالموضوعية Ǚ تختلف عن التشريƴ ال
لƮدورǋا عن السلطة  ألǐ طعن قضائƊ ÜǑما من الناحية الشكلية فǙ Ǒǌ تختلف عن األعماý اǗدارية

Ü لذلǁ كان من الضرورǐ تحديد الطبيعة القانونǑ لǌذǉ األوامر ومعرفة الجǌة القضائية 2التنƽيذية
  .المختƮة بالنƲر فǑ الطعون الموجǌة ضدǋا

قرارات مƮر والجزائر Ɗن Ü فرنسا ومن المتƽق عليǊ فقǌا والمستقر عليǊ قضاƇ فǑ كý من
ما بين Ʈدور ǋذǉ األوامر وعرضǌا علǏ  األولǏ ينÜ فǑƽ المرحلةمر بمرحلتتالضرورة Ɗو األوامر 

 Üالدولة Ʃمام مجلƊ اǌوتكون قابلة للطعن في Ǒدارية وفقا للمعيار الشكلǗا ýالبرلمان تعتبر من األعما
 ýيقب Ǚ Ǒالتشريعية الت ýاألوامر من األعما ǉذǋ ƠبƮا تǌعلي Ǌالبرلمان وموافقت Ǐا علǌما بعد عرضƊ

ǌادرة عن السلطة التشريعيةالطعن فيƮالقوانين ال Ǒن باقƋا شǌنƋش ǐالدستور Ʃمام المجلƊ Ǚ3ا إ.  
  
3-  ǅدارية التنظيمية العامة الصادرة عǕا Ɩالقراراüالوزير األو   

   Ǐضافة إلǗيمية العامة باƲدارية التنǗالقرارات ا ýيمية العامة و القراراتتشمƲالقرارات التن
التنƽيذية والتǑ تعد فئة من  القرارات التنƲيمية العامةئيƩ الجمǌورية الضبطية الƮادرة عن ر

  .4القرارات اǗدارية العامة التǑ تتضمن األحكام التƮƽيلية الǚزمة لتنƽيذ القوانين
فǑ النƲام القانونǑ الجزائرǐ مخولة  التنƽيذية القرارات التنƲيمية العامةسلطة إƮدار إن و
يندرƜ تطبيق القوانين فǑ  :"من الدستور التǑ تنƭ علƊ Ǐن 2فقرة  125ة بموجƔ الماد األوý للوزير

                                                 
يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم  يوشك أن يصيب مؤسساتها : "من الدستور تنص 93المادة   1

ي الوطني ورئيس مجلس األمة الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها؛ وال يتخذ مثل هنا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس المجلس الشعب
 ؛والمجلس الدستوري، واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء

والمؤسسات الدستورية  تخول الحالة االستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقالل األمة 
 ".با؛ تنتهي الحالة االستثنائية حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنهايجتمع البرلمان وجو في الجمهورية؛

 . 134محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د  2
   134نفس المرجع، ص محمد الصغير بعلي، . د  3

 . 679رجع السابق، ص الجزء األول، الم، محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة. د   
 . 721محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص . د  4



 

يسǌر :" من الدستور علƊ Ǐن 1 2فقرة  85 وتنƭ المادة Ü"للوزير األوýالمجاý التنƲيمǑ الذǐ يعود 
  ".رئيƩ الحكومة علǏ تنƽيذ القوانين والتنƲيمات

 التنƽيذية لقرارات التنƲيمية العامةايمارƩ رئيƩ الحكومة السلطة التنƽيذية المتمƛلة فǑ إƮدار 
  .من الدستور 3فقرة  85فǑ شكý مراسيم تنƽيذية طبقا للمادة 

فالمراسيم التنƽيذية Ǒǋ قرارات إدارية عامة Ʈادر عن سلطة إدارية مختƮة تخضƴ لرقابة  
 01 - 98القضاƇ اǗدارǐ فǑ حالة عدم مشروعيتǌا وطبقا للمادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم 

يختƭ مجلƩ الدولة بالنƲر فǑ الطعون باǗلƺاƇ الموجǌة ضد ǋذǉ القرارات وكذا الطعون بالتƽسير 
  .وفحƭ مدǎ مشروعيتǌا ويýƮƽ فيǌا بƋحكام ابتدائية ونǌائية

  
      التنظيمية العامة ةمدǌ اختصاƫ الوزير بƌصدار القراراƖ اǕداري - 4
من الدستور  125وقد حددت Ɗحكام المادة  نƲيميةالتإن الوزير كقاعدة عامة Ǚ يملǁ السلطة    

المذكورة Ɗعǉǚ الجǌات اǗدارية التǑ تملǁ السلطة التنƲيمية وجعلتǌا من ǚƮحيات رئيƩ الجمǌورية 
القرارات التنƲيمية من خýǚ إƮدار  الوزير األوýوالمستقلة القرارات التنƲيمية عن طريق إƮدار 

  . التنƽيذية العامة
ير يساǋم من الناحية العملية فǑ ممارسة السلطة التنƲيمية فǌو يشارǁ فǑ إعداد إƊ Ǚن الوز 

 ýت من قبǙالحا ƔلƹƊ Ǒا فǋا وتحضيرǋعدادƊ يتم Ǒيذية والتƽو تنƊ يمية رئاسية كانتƲالمراسيم التن
Ƈعداد مشروع المرسوم2الوزراƎيقوم ب ǐالوزير الذ ýمن قب ǙوƊ ǉعام يتم تحضير ǑيمƲقرار تن ýفك Ü 

التنƲيمÜǑ ويتولǏ الدفاع عنǊ للحƮوý علǏ موافقة باقǑ الوزراƇ الذين يعنيǌم األمر وفǑ األخير يقدم 
    .3بحسƔ الحاý لتƮديقǊ وإقرارǉ الوزير األوýمشروع القرار إلǏ رئيƩ الجمǌورية Ɗو 

ت رƹم عدم تمتƴ الوزير بالسلطة التنƲيمية كýƮƋ عام فقد تمنƠ لǊ بعƯ القوانين والتنƲيماو
يختƭ بوضƴ فلذǐ يشرف عليǊ سلطة اتخاذ قرارات إدارية تنƲيمية فǑ إطار تنƲيم المرفق العمومǑ ا

يتحقق ذلǁ عندما و 4ÜاǗجرائية للقانون Ɗو المرسوم التنƲيمǑ المكلف بتنƽيذǉوتحديد القواعد التƮƽيلية و
اǗدارية الǚزمة لتوفير  ينƭ القانون Ɗو القرار التنƲيمǑ علǏ ضرورة تدخý الوزير بƮƎدار القرارات

إدارة المرفق  سير اǗجراƇات والشروط والتƽاƮيý المطلوبة لتنƽيذ النƭ القانونǑ بما يتماشǏ وحسن
ومƴ ذلǁ وحتǏ فƹ ǑياƔ النƮوƭ القانونية والتنƲيمية الت5Ü  ǑالعمومǑ الذǐ يشرف عليǊ الوزير

                                                 
 .المتضمن لتعديل الدستوري 19 – 08من قانون رقم  9المعدلة بالمادة  1

2Jean RIVERO, Droit administratif, op.cit, p.69.  
3  Céline WIENER, Recherches sur le pouvoir Réglementaire des ministres, paris, L.G.D.J, 1970, pp 20-22 et 30-
38.  

 . 149د أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص 
4  Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p 69.  
5 Celine WIENER op.cit, p.127.  

ر عدد  .ج( ة،يحدد صالحيات وزير الشؤون االجتماعي 1990و يوني 3المؤرخ في  162 -90أنظر على سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين  2008أكتوبر  11المؤرخ في  315 – 08و المرسوم التنفيذي رقم . 773)، ص 23



 

لǊ بسلطة اتخاذ اǗجراƇات الǚزمة للسير تمنƠ للوزير السلطة التنƽيذية فƎن القضاƇ اǗدارǐ يعترف 
Ǌدارة العمومية الموضوعة تحت سلطتǘم لƲ1المنت.   

من اختƮاƭ كý من رئيƩ كقاعدة عامة ن القرارات اǗدارية التنƲيمية العامة Ǒǋ فǋƎكذا     
ذ من الدستور دون الوزراƇ لتعلق ǋذǉ القرارات بتنƽي 125طبقا للمادة  والوزير األوýالجمǌورية 

فǑ إطار وزارتǊ  القوانين وبالتنƲيم العام للسلطة التنƽيذية دون وزارة بذاتǌاÜ ومƴ ذلǁ فƎن الوزير
لǊ  سمƠوباعتبارǉ الرئيƩ األعلǏ للمرفق العمومǑ الذǐ يديرǉ ويشرف عليǊ يملǁ سلطة تنƲيمية إذا 

  .رفق العمومǑ ذلǁالقانون بذلƮ ǁراحةƊ Üو إذا ما تطلƔ السير المنتƲم للم
تخضƴ لرقابة مجلƩ الدولة فǋ Ǒذǉ الحالة والقرارات اǗدارية العامة الƮادرة عن الوزير  

إلƺاƇ وتƽسيرا وفحƮا للمشروعيةÜ يýƮƽ فيǌا كمحكمة ابتدائية ونǌائية طبقا للمادة التاسعة من القانون 
  . 01 -98العضوǐ رقم 

ئية ونǌائية بالنƲر إلǏ إن المشرع الجزائرǐ حدد اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدا     
المركزية  فكý القرارات اǗدارية الƮادرة عن السلطات اǗدارية مƮدر التƮرف اǗدارǐ محý الطعن

ƭاƮختǙذا اǋ ضمن ýو تدخǌة  فǌالطعون الموج Ǒائية فǌكمحكمة ابتدائية ون ýƮƽر والƲبالن ƭيخت
 عن رئيƩ الحكومة والوزراƇ ضد قرارات رئيƩ الجمǌورية دون األوامر وضد القرارات الƮادرة

 Ǚ ǊنƎالقرارات ف ǉذǋ ة ضدǌالطعون الموج Ǒواألخيرة ف Ǐالدولة بالدرجة األول Ʃر مجلƲوعندما ين
نقƯ ضد قرارات مجلƩ الستئناف Ɗو Ǚيكون للنزاع سوǎ درجة قضاƇ واحدةÜ فǚ يجوز الطعن با

  . الدولة
ألن تƋسيƩ وإنشاƇ مجلƩ الدولة كǌيئة وموقف المشرع الجزائرǐ بǌذا الشƋن معرƯ لǚنتقاد   

مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية كان بǌدف ضمان حماية فعالة للنƲام القانونǑ للحقوق 
والحريات وتحقيق العدالة وتقريبǌا من المواطنينÜ وإذا كانت ǚƮحية مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية 

ǋات وتساƇجراǗا Ƈبط Ɣتجن Ǐائية تساعد علǌلة معقولة مما ونǌم Ǒدارية فǗالنزاعات ا ýح Ǒم ف
يشكý ضمانة للمتقاضÜǑ إƊ Ǚن العيوƔ التǑ تتضمنǌا طريقة تحديد اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة 

  :Ɗوý وƈخر درجة تطǏƺ علǏ مزاياǉ لǖسباƔ التالية
لƩ إن جعý الطعن فǑ القرارات الƮادر عن السلطات اǗدارية المركزية من اختƮاƭ  مج -  

الدوý كمحكمة ابتدائية ونǌائية وحرمان المحاكم اǗدارية من ǋذا اǙختƮاǙ ƭ يوجد ما يبررǉ بƊ ýن 
 ƴا رفǌيستوجب Ǒة التƲǋرا للتكاليف الباƲدارة نǗمقاضاة ا Ǐالمواطنين عل ƴيشج Ǚ ǁذا المسلǋ

Ǚوإ Ʃالمجل ǎستعانة بمحام معتمد لدǙا Ɣا وجوǌالدولة ومن Ʃمام مجلƊ ǐالدعاو ǎرفضت الدعو 
  . 2اǗدارية

                                                                                                                                                         
 59ج ر عدد (ر بعض القرارات تنظيمية،منه التي تمنح للوزير سلطة إصدا19و  17لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية، و خاصة المواد 

 ).5ص
1 C E., Sect., 7 Février 1936, JAMART, Rec. Note RIVERO ; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, et autres, 
op.cit., pp 316- 317.  

 . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 905المادة   2



 

إن تطبيق فكرة عدم التركيز القضائǑ بالنسبة للطعون باǗلƺاƇ الموجǌة ضد قرارات الǌيئات  -
اǗدارية المركزية يشكý إنقاƮا لضمانات المتقاضǑ المحروم من الطعن باǙستئناف Ɗو النقƯ وإǋدارا 

  . 1لمبدƊ التقاضǑ علǏ درجتين
يعيد النƲر فǑ تحديد ǚƮحيات مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر  فعلǏ المشرع الجزائرƊ ǐن  

درجة ويطبقǌا فǑ حاǙت ضيقة جدا كما ǋو الحاý فǑ األنƲمة القاضية المقارنة التǑ تعتمد نƲام 
  .ازدواجية القضاƇ ومنǌا فرنسا

  
  نطاق اختصاƫ مجلس الدولة الƻرنسي كمحكمة أوü وƆخر درجة -5

 compétence  اƮات مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية ونǌائية   المشرع الƽرنسǑ اختƮ حدد  

d’attribution   عدم Ɣا وإما بسبǌرفات المطعون فيƮمية التǋدارية إما ألǗالمنازعات ا Ưر بعƲبن
   . 2وجود محكمة إدارية مختƮة

وتتمýƛ اǙختƮاƮات القضائية لمجلƩ الدولة الƽرنسǑ بوǊƽƮ قاضƊ Ǒوý وƈخر درجة نƲرا 
  : 3ية التƮرف المطعون فيǊ فǑألǋم

الطعون باǗلƺاƇ الموجǊ ضد المراسيم الƮادرة من رئيƩ الجمǌورية Ɗو الوزير األوý سواƇ كانت  -
  .مراسيم تنƲيمية Ɗو فردية

-  ǉذǋ تعلقت Ƈم سواǌƽائƲة بوƮين المعنيين بمراسيم رئاسية والخاƽƲالمنازعات المتعلقة بالمو
 .4دعاوǐ تسوية وضعيتǌم الوƲيƽية Ɗو دعاوǐ التعويƯ المنازعات بطلبات اǗلƺاƊ Ƈو

-  ƇاƺلǗوكذا الطعون با Ƈادرة عن الوزراƮيمية الƲة ضد القرارات التنǌالموج ƇاƺلǗالطعون با
 2الموجǌة ضد القرارات اǗدارية الƮادرة عن الوزراƇ بعد استشارة مجلƩ الدولة استنادا إلǏ المادة 

 . 19665جوان  13المعدý بموجƔ مرسوم  Ǒ30-09 -1963 من المرسوم الƮادر ف 4فقرة 

-  ǐادƮقتǙا Ʃالمجل ƇعضاƊ المنازعات المتعلقة بتعيين Ǒر فƲالدولة بالن Ʃمجل ƭكما يخت
 Ʃة بالمجالƮنتخابات الخاǙوا Ǒة بالبرلمان األوروبƮنتخابية الخاǙوالمنازعات ا ǑجتماعǙوا

 .6اǗقليمية

                                                 
 . 352اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظري العامة للمنازعات . د  1

2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 240-248.  
للدراسات والنشر والتوزيع،  بيروت، المؤسسة الجامعية ،جورج فودال وبيار ديلفولفيه،القانون اإلداري ،ترجمة منصور قاضي، الجزء الثاني

  . 90، ص 2000الطبعة األولى، 
3 Marie- Christine ROUAULT, op.cit, pp 109-110. 
 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 240-246.  
4  Jacques BAUDOUIN, le Conseil d’Etat, Rept. Cont. Adm. DALLOZ, 1985, Paris, Mise à jour Mai 2006, n° 
245-246. 

  .  91ر ديلفولفيه، المرجع السابق ، ص جورج فودال وبيا
5  Jacques BAUDOUIN op.cit, n° 246.  
JM.AUBY et R.DRAGO, traite de contentieux administratif, Tome 1, op.cit p.831- 833.   
6  Jacques BAUDOUIN, op.cit, n° 248.  



 

ولة كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة التǑ تنعقد بالنƲر إلǏ نطاق ومجاƊ ýما اختƮاƮات مجلƩ الد       
تطبيق التƮرف اǗدارǐ محý الطعن فتتمýƛ فǑ الدعاوǐ المرفوعة ضد القرارات اǗدارية الƽردية Ɗو 
 Ƌتنش Ǒدارية التǗالمنازعات ا ǁا دائرة محكمة إدارية واحدة وكذلǌنطاق تطبيق ǎيتعد Ǒيمية التƲالتن

Ɗو فen Haute Mér  Ǒولة الƽرنسية كالمنازعات اǗدارية التǑ تنشƋ فƊ ǑعالǑ البحار خارƜ إقليم الد
  .1دولة Ɗجنبية

         Ưخر درجة بالنسبة لبعƈو ýوƊ Ǒالدولة كقاض Ʃمجل ƭاƮحدد اخت Ǒرنسƽإن المشرع ال
 ýيشم ǐن قرار إدارƋش Ǒحكام متعارضة من عدة محاكم إدارية فƊ دورƮ Ǒفǚنطاق المنازعات إما لت

 ƭاƮاخت Ǒف ýتدخ Ǚ مناطق Ǒف Ƌتنش Ǒدارية التǗا ǐالدعاو Ǒر فƲو النƊ المحاكم ǉذǋ دوائر Ǌتطبيق
المحاكم اǗداريةÜ وبالنسبة ǙختƮاƭ مجلƩ الدولة بالنƲر فǑ الطعون الموجǌة ضد القرارات 

رات التنƲيمية الƮادرة عن السلطة اǗدارية المركزية فجعلǌا تنحƮر فǑ المراسيم بƋنواعǌا والقرا
الƮادرة عن الوزراƊ ÜƇما القرارات الƽردية الƮادرة عن الوزراƇ باستƛناƇ تلǁ التǑ تتخذ بعد 

  .اǙستشارة اǗلزامية لمجلƩ الدولة فƎنǌا تخرƜ عن نطاق اختƮاƭ مجلƩ الدولة
  

    ýو معموǋ يساير حتما ما ǐالمشرع الجزائر ýالدولة سيجع Ʃمجل Ƈن إنشاƊ Ưترƽوكان ي
Ǌب  ƴدرجتين ووض Ǐعل Ǒالتقاض Ɗوتطبيق مبد Ǒعدم التركيز القضائ Ɗبتحقيق مبد Ǒرنسƽام الƲالن Ǒف

معيار يحدد علƊ ǏساسǊ اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة والتضييق من ǋذا 
 Ʃودون المسا Ǌرف المطعون فيƮمية التǋر ألƲزم وبالنǚالحدود وبالقدر ال ǏƮقƊ Ǐإل ƭاƮختǙا

ǚخǗة ضد واǌالطعون الموج Ǒرا فƮمنح ƭاƮختǙذا اǋ ýن يجعƋك ÜǑبضمانات المتقاض ý
المراسيم التنƲيمية والƽرديةÜ والقرارات التنƲيمية الƮادرة عن الوزراƇ فقط دون القرارات الƽردية 

نازعاتǌا كمحكمة التǙ Ǒ يوجد ما يبرر اختƮاƭ مجلƩ الدولة بالنƲر والýƮƽ فǑ م ǌمالƮادرة عن
خاƮة وƊن ƹƊلƔ القرارات الƮادرة عن السلطات اǗدارية المركزية والتǑ تكون  ƈخر درجةƊوý و

Ƈقرارات الوزرا Ǒǋ ƇاƺلǗا باǌعرضة للطعن في.  
      ýة واسعة وشاملة فيمكن القوƽƮمن المتقاضين ب Ƈالقضا Ɣتقري Ɗن ضرورة تطبيق مبدƊ

ǋدارية باعتبارǗات المحاكم اƮاƮمن اخت ƴالتوسي Ɣتستوج Ǒر فƲية العامة بالنǙاحبة الوƮ ا
 ýجƊ من Üائيةǌالدولة كمحكمة ابتدائية ون Ʃمجل ƭاƮاخت ýدارية والتضييق من مجاǗالمنازعات ا

بالنسبة للمتقاضǑ وتحقيق السرعة فǑ البت والýƮƽ فǑ األعباƇ  تخƽيفوتسǌيý وتبسيط اǗجراƇات 
ة بالƲروف المحيطة باǗجراƇات اǗدارية المنازعات اǗدارية وجعý المحاكم اǗدارية علǏ دراي

  . المطعون فيǌا
  

                                                 
1    Marie-Christine ROUAULT, op.cit, pp 111-112.  
Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 248- 252. 



 

   les services extérieurs المصــالƞ الخارجية - 6
      Ǐامتداد لمختلف الوزارات عل Ǒǋو Ǒالمحل ǎالمستو Ǐالوزارات عل ýƛالخارجية تم ƠالƮالم

ýاƺمديرية األش Üكمديرية التربية Üا مديرǌمن ýك Ǐيشرف عل ÜياتǙالو ǎمديرية  مستو Üالعمومية
  .الƮحة ومديرية الجمارǁ وƹيرǋا

وتعد المديريات Ɗو المƮالƠ الخارجية للوزارات كتطبيق لƽكرة عدم التركيز اǗدارƮ ǐورة من       
Ưويƽالت Ɗمبد Ǐتقوم عل Ǒوالت Üǐالمركز ǐدارǗام اƲور النƮ1Ü تحت إشراف ýالمديريات تعم ǉذǋو

ǋذا ويمنƠ لمديرǐ . ة وǙ Ǒǋ تتمتƴ بالشخƮية المعنوية المستقلةورقابة السلطة اǗدارية المركزي
المƮالƠ الخارجية سلطة البت فǑ بعƯ األمور ذات الطابƴ المحلǑ دون الحاجة للرجوع إلǏ الوزير 

  .2المختƭ فǑ العاƮمة
رسون ن سلطة البت التǑ تمنƠ لممƛلǑ المƮالƠ الخارجية Ǚ تعنǑ استقǚلǌم عن الوزير فǌم يماوإ     

  . 3مǌامǌم تحت سلطتǊ الرئاسية ولƊ Ǌن يƮدر إليǌم القرارات الملزمة وƊن يعدý قراراتǌم Ɗو يلƺيǌا
والǌدف من عدم التركيز اǗدارǋ ǐو التخƽيف من العƇƔ علǏ الوزارات واǗدارات المركزية      

ارة من المواطن وǋو وتحقيق السرعة فǑ إنجاز العمý اǗدارÜǐ كما يǌدف إلǏ تحقيق مبدƊ تقريƔ اǗد
Ü إذ تتعدد السلطات اǗدارية فǑ الǚمركزية اǗدارية نƲرا لتعدد 4يختلف عن الǚمركزية اǗدارية

األشخاƭ المعنوية بحيƚ تختƭ كý سلطة بجزƇ من الوƲيƽة اǗدارية فǑ الدولة فǑ إطار الحدود 
  .اǗقليمية الخاƮة بǌا

تƴ بالشخƮية المعنوية المستقلة إنما تعتبر ǋيئات Ɗما المƮالƠ الخارجية للدولة فǙ Ǒǌ تتم 
 ýمة مما يجعƮالوزارة بالعا Ǒا فǌزتǌجƊدارة المركزية وǗا ƠالƮم Ɣجان Ǐزة تابعة للوزارة إلǌجƊو

Ü فما مدǎ اختƮاƭ مجلƩ القرارات الƮادرة عنǌا قرارات إدارية Ʈادرة عن سلطة إدارية مركزية
الموجǌة ضد القرارات الƮادرة عن مديرǐ المƮالƠ الخارجية بالýƮƽ فǑ الطعون باǗلƺاƇ الدولة 
 ǏالعلǑالمحل  ǎمستوÞ  

  قبü صدور قانوǅ اǕجراءاƖ المدنية و اǕدارية* 
ابتدائيا ونǌائيا بالýƮƽ فǑ الطعون باǗلƺاƇ الموجǌة يختƭ مجلƩ الدولة كقاعدة عامة  كان     

مستوǎ  المحلÜǑ كما ǋو الحاý بالنسبة اللǏ ضد القرارات الƮادرة عن مديرǐ المƮالƠ الخارجية ع
ǚƮƊ ادرة عن الوزيرƮ5للقرارات الÜ  ýيƛيملكون تم Ǚ يةǙالخارجية بالو ƠالƮالم ǐألن مدير
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3 René CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, p.391.  
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ما لم يوجد نƭ  شخƮية المعنوية المستقلةÜقطاعاتǌم Ɗمام القضاƇ لعدم تمتƴ المƮالƠ التǑ يمƛلونǌا بال
  .1تƭفǑ القانون Ɗو تƽويƯ من الوزير المخ

مجموعة من القوانين والتنƲيمات التǑ تخوýŇ  القرن العشرين اتيوقد Ʈدرت ابتداƇ من تسعين    
Ƈمام القضاƊ الدولة ýيƛتم ǐƊ اǌيتبعون Ǒالوزارة الت ýيƛتم Ǒالمحل ǎالمستو Ǐالمديرين عل Ư2لبع Ü

Ɣمن قانون الضرائ ýك ƭات الجبائية 3فنƇجراǗمام 4وقانون اƊ الدولة ýيƛتم Ǐرفة علƺدارية  ا الǗ
Ɣللضرائ ǑئǙالقضائية من طرف المدير الو Ʃبالمجال.  

كما Ʈدر العديد من النƮوƭ التنƲيمية والقرارات الوزارية التǑ خولت بعƯ المديرين  الوǙئيين 
ýاƛالم ýسبي Ǐا علǌمن ÜƇما القضاƊ مǌالذين يتبعون Ƈالوزرا ýيƛتم:  

 Ʈيات در عن الوزير المكلف بالمالاالقرار الǙالدولة بالو ǁǚمƊ مديرية Ưفو ǐية والذ
 Ü وقرار وزير التربية5ومديرǐ الحƲƽ العقارǐ كý فيما يخǚƮ ǊƮحية تمƛيلƊ Ǌمام القضاƇ محليا

 Ǒف Ƣرƌكاديمية الجزائر  19996-8-03الوطنية المƊ يات ومديرǙالو Ǒالتربية ف ǐلمدير ýخو ǐوالذ
الذǐ بموجبǊ  2003. 12. 31رار وزير الداخلية المƌرƢ العاƮمة ǚƮحية تمƛيلƊ Ǌمام القضاÜƇ وق

فوƯ المدير العام لǖمن الوطنǚƮ Ǒحية تمƛيý وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية Ɗمام 
ƇالقضاÜ  رقم ǐيذƽالمرسوم التن ýالوزارة  7 276 - 98كما خو ýيƛلية تمǋƊ ياتǙالبيئة بالو Ǒتشƽلم

  .جǌات القضائيةالمكلƽة بالبيئة Ɗمام ال
    Ƈمام القضاƊ الدولة ýيƛيات تمǙالو ǐفوضت مدير Ǒدور القرارات التƮبحت الطعون   فبƮƊ

باǗلƺاƇ الموجǌة ضد القرارات الƮادرة عن ƇǙƌǋ المديرين الوǙئيين باعتبارǋا قرارات متميزة عن 
Ü لتýƮƽ فيǌا )لمجالƩ القضائيةالƺرف اǗدارية با(ƴ مباشرة Ɗمام المحاكم اǗداريةقرارات الوزراƇ ترف

  .8بƋحكام ابتدائية قابلة للطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة
لكý المƮالƠ  الخارجية  التابعة للدولةÜ فكان  ويǚحƊ Ʋن ǋذا الوضƴ لم يكن معمم  بالنسبة  

الوǙئǑ  بالنسبة للمديريات التƮ Ǒدر بشƋنǌا قرار تƽويƯ اǙختƮاƭ الذǐ يمنƠ بموجبǊ للمدير يطبق

                                                 
ات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من يجب أن يكون  الطعن ومذكر:" من قانون اإلجراءات المدنية المعدل والمتمم 3-169المادة  1

الوزير المختص أو من الموظف الذي  يفوض لهذا الغرض أومن  أية سلطة  تفوض لذلك بمقتضى نص في  القانون أوفي الئحة تمثيل جميع 
من قانون  2فقرة  827المادة تنص  و "المجموعات العامة األخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها

توقع العرائض ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم األشخاص المشار إليهم أعاله من طرف الممثل " :اإلجراءات المدنية و اإلدارية
  ".القانوني

 .90نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  2
المتضمن قانون  1990ديسمبر  31المؤرخ في  36 -90من القانون رقم  38 ةبالمادالصادر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  3

 ).1834ص  57ر عدد  ج(، 1991 المالية سنة
المتضمن قانون المالية  ،2001 -  12 – 2 المؤرخ في 21 - 01من القانون رقم  200إلى   40قانون اإلجراءات الجبائية الصادر بالمواد  4

 ).3ص  - 86ج ر عدد ( ،2002 لسنة
 المؤرخ في 454 -91من المرسوم التنفيذي رقم  184 تطبيقا للمادةوالذي جاء  1999. 02. 20من  القرار الوزاري الصادر في  2المادة  5

  ).2312، ص60ج ر عدد(ذلك،  تيحدد شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيا 1991. 11. 23
ر ومن معه، مجلة . ، قضية وزير المالية والمديرية العامة ألمالك الدولة ضد ح2003. 05. 06جلس الدولة، الغرفة الثالثة، مأنظر قرار 

 .106 -105، ص 2003، سنة 4مجلس الدولة، العدد 
 .12ص  58الجريدة  الرسمية عدد   6
 ).5، ص 68ج ر عدد (، 1998سبتمبر  12المؤرخ في  276 -98المرسوم التنفيذي رقم  7

 .141محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د  8



 

سلطة التقرير وخولǋƊ Ǌلية التقاضƊ ÜǑما بالنسبة لباقǑ المديريات الوǙئية والتǑ لم يƮدر قرار 
ƭ مجلƩ الدولة عن الوزير ǚƮƊ يخت دة إن قراراتǌا Ǒǋ قرارات ƮادرةتƽويضǑ بشƋنǌا فالقاع
  .باǗلƺاƇ الموجǌة ضدǋا ابتدائيا ونǌائيا بالýƮƽ فǑ الطعون

بحيƚ يƮعƔ علǏ المتقاضǑ الذǐ  يريد  مقاضاة إحدǎ 1تتضمن نوع من الƺموƯوǋذǉ الوضعية     
 Ɗتحقق مبد Ǚ  الوضعية ǉذǋ نƊ كما Üǉر دعواƲة بنƮة القضائية المختǌئية معرفة الجǙالمديريات الو
 ǐادرة عن مديرƮال ƇاƺلǗا ǐنسجام بالنسبة لدعاوǙتحقق الوحدة وا Ǚالمساواة بين المواطنين و

ت بحيƚ البعƯ من ǋذǉ الدعاوǐ يختƭ بالنƲر والýƮƽ فيǌا المحاكم اǗدارية Ɗما البعƯ الوǙيا
للطعون الموجǌة  دم توحيد الجǌة القضائية بالنسبةاǓخر فيكون من اختƮاƭ مجلƩ الدولةÜ كما Ɗن ع

لق باǙختƮاƭ فǑ المواد ضد ǋذǉ القرارات يحوý دون تحقيق مبدƊ عدم التركيز القضائǑ فيما يتع
بالنسبة للمنازعات المتعلقة ببعƯ المƮالƠ الخارجية التابعة للدولة دون البعƯ اǓخرÜ كما  اǗدارية

و بقǑ الوضƴ علǋ Ǐذا الحاý إلƹ Ǐاية Ʈدور  يحوý دون تحقيق مبدƊ تقريƔ القضاƇ من المتقاضين
  .09- 08القانون رقم 

  
  صدور قانوǅ اǕجراءاƖ المدنية و اǕدارية بعد* 

     ǁدرƊ ذاǋ ƟǚƮǗ ýضرورة التدخ ǐلمشرع الجزائرƯالمتناق ƴا الوض ǁوذل ÜƯامƺوال 
ت الƮادرة عن المديرين التƮرفا تƮة بالنƲر فǑ الطعون الموجǌة ضدبتوحيد الجǌة القضائية المخ

من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية علƊ Ǐن المحاكم اǗدارية  801حيƚ جاƇ فǑ المادة  الوǙئيين
رية الƮادرة عن اǙختƮاƭ العام بالنƲر والýƮƽ فǑ دعاوǐ إلƺاƇ القرارات اǗدا Ʈ Ǒǋاحبة

ات ودعاوǐ فحƭ للدولة علǏ مستوǎ الوǙية وكذا دعاوǐ تƽسير ǋذǉ القرار المƮالƠ الخارجية
وإن مǋ ýƛذا النƭ من شƋنƊ Ǌن يحقق فكرة عدم التركيز القضائǑ ويحقق مبدƊ  وتقدير مشروعيتǌا
  .رجتين كما يƌدǐ إلǏ تحقيق العدالة اǗداريةالتقاضǑ علǏ د

  
  الǊيئـاƖ العمــومية  الوطنية: ƛانيا

يختƭ مجلƩ الدولة بالýƮƽ ابتدائيا  01 - 98طبقا للمادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم       
 Ǒيئات العمومية الوطنية وفǌادرة عن الƮالمرفوعة ضد القرارات ال ƇاƺلǗالطعون با Ǒائيا فǌون

  .لطعون الخاƮة بتƽسير وفحƭ مدǎ مشروعية ǋذǉ القراراتا
و واسعة وƹير محددةÜ و  2إن عبارة الǌيئات العمومية الوطنية فǋ Ǒذǉ المادة وردت عامة      

العمومية  Ü فقد يقƮد بالǌيئات 3لما كان مǌƽوم الǌيئات العمومية يشمý كý األشخاƭ العمومية المرفقية
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وقد يقƮد بǌا   1Üles établissements publicsبمǌƽومǌا التقليدǐ العمومية الوطنية الǌيئات اǗدارية
 Ü كما قد يقƮد بǌا المƌسساتles autorités administratives indépendantesالǌيئات اǗدارية المستقلة 

   les institutions publiques nationalesالوطنيةالعمومية 
  

  Etablissement  public الǊيئة العمومية  الوطنية  - أ 
  

  تعريƹ الǊيئاƖ العمومية اǕدارية -1
Ǒǋ شخƭ من Ɗشخاƭ القانون العام  .E. P. A الǌيئات العمومية Ɗو المƌسسات العمومية اǗدارية   

 Ǒبتسيير الخدمات العمومية وضمان إشباع حاجات الجماعة الت Ǒة عن طريق إدارة مرفق عمومƽمكل
بƋنǌا ƊشخاƮا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلƽة  Ü وعرفǌا المشرع الجزائرƊ2ǐنشئت من Ɗجلǌا

Ü وتعرف بمǌƽوم المخالƽة علƊ Ǐنǌا تلǁ الǌيئات العمومية التǑ تتميز عن 3بتسيير الخدمات العمومية
ǑناعƮوال ǐالتجار ƴ4المرافق العمومية ذات الطاب .  

ار عن طريق منƲمة Ǒǋ عبارة عن مرفق عمومǑ يد l’établissement publicفالǌيئة العمومية    
  :Ü ويترتƔ علǋ Ǐذا التعريف  للǌيئة  العمومية  النتائƝ  التالية5عمومية ويتمتƴ بالشخƮية المعنوية

  
إن الǌيئة العمومية Ɗ ǑǋسلوƔ من ƊساليƔ إدارة المرافق العمومية بمعنƊ Ǐن نشاط الǌيئة العمومية  -

اط إدارǐ تتوفر فيƽƮ Ǌات المرفق ينƔƮ علǏ مرفق عمومǑ بمǌƽومǊ المادǐƊ ǐ ضرورة وجود نش
Ǒ6العموم.  

  
-  ýطريقة من طرق  التسيير المستق Ǒǌف ÜǑإدارة وتسيير مرفق عموم Ǐيئة العمومية تقوم علǌن الƊ

والمباشر للمرافق العمومية التابعة للدولة بالنسبة للǌيئات العمومية الوطنية Ɗو التابعة  لجماعات المحلية 
ة المحليةÜ لذلǁ  فƎن الǌيئة العمومية تختلف عن ƊسلوƔ اǙمتيازÜ فالقرارات بالنسبة للǌيئات العمومي

                                                 
ة إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،  والمؤسسة العمومية ذات المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، باإلضاف 1

 .الطابع العلمي التكنولوجي
2FP.BENOIT, op.cit, p.201. 

 14خالد بن محمد عبد اŸ العطيةÜ المرجƴ السابقƭ Ü. د
 .من القانون النموذجي للمؤسسات 4المادة   3

4Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p. 482. 
 Michel PAYET, l’entreprise publique-essai sur le cas Français, op.cit., p.21   
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تسرǐ  1الƮادرة عنǌا Ǒǋ قرارات إدارية وƊموالǌا Ɗمواý عمومية ومستخدميǌا موƽƲون عموميون
  .2عليǌم Ɗحكام القوانين المتعلقة بالوƲيƽة العمومية

  
Ơ لǌا قدر كبير من اǙستقǚليةÜ ويترتƔ علǏ ذلǁ تتمتƴ الǌيئة العمومية بالشخƮية المعنوية مما يمن -

  Ɗن لǌا ǋƊلية اكتساƔ الحقوق وتحمý اǙلتزامات ولǌا ذمة مالية مستقلة عن مالية 
Ǒلية التقاضǋƊو Üايا3الدولةƮيئات والوǌال ýقبو Ǒا  الحق فǌكما ل Ü4.  

 
تحقيق ƹƊراƯ الǌيئة العمومية تخضƴ ككý شخƭ عمومǑ مرفقǑ لمبدƊ التخÜƭƮفǑǌ تنشƐ  ل -

من القانون التوجيÜ43  Ǒǌ وǋو ما يƌكدǉ المشرع الجزائرǐ فǑ المادة 5محددة ليƩ لǌا Ɗن تخرƜ عليǌا
تخضƴ الǌيئات العمومية اǗدارية للقواعد : " التوجيǑǌ للمƌسسات السابق الذكرÜ التǑ تنƭ علƊ Ǐن

Ʃƽيئات بنǌال ǉذǋ ƴتتمت ÜƭƮالتخ Ɗدارة ولمبدǗا Ǐالمطبقة عل Ǒام المالƲالمط الن Ǒوالحساب Ǐبق عل
تحدد قواعد تنƲيمǌا وسيرǋا و رتبطة باستقǚلية سيرǋا وتسييرǋاخاƮة م اǗدارة ما لم توجد قاعدة

طريق قوانينǌا األساسية المحددة عن طريق  المكيƽة مƴ طبيعتǌا وƹرضǌا التخǑƮƮ ونوعǌا عن
  ".التنƲيم

-  Ʃيئة العمومية دائما بمجموعة إقليمية تمارǌاترتبط الǌعمالƊا وǌزتǌجƊ Ǐيئات 6رقابة علǌفال Ü
  .العمومية الوطنية تتبƴ الدولة Ɗما الǌيئات العمومية المحلية فǑǌ تابعة للجماعات المحلية

 
  Ƌنشاء الǊيئاƖ العمومية الوطنية  -2

 الǌيئات العموميةالعمومية بƋنواعǌا سواƇ كانت  إن تحديد السلطة المختƮة بƎنشاƇ الǌيئات  
ǋ ýدارية محǗا ƴيخض ǑناعƮوال ǐالتجار ƴسسات العمومية ذات الطابƌو كانت المƊ الدراسة ǉذ

وقد حدد الدستور الجزائرǐ . لمعيار تحديد نطاق اختƮاƭ كý من السلطة التشريعية والسلطة التنƽيذية
Ü بحيǙ ƚ يمكن لǊ ممارسة 7المجاǙت التǑ يشرع فيǌا البرلمان علǏ سبيý الحƮر 1989الƮادر عام 

ƮاتǊ خارǋ Ɯذا  النطاقÜ وما عدا ما ǋو محدد حƮرا  يبقǏ  لمجاý  السلطة  ممارسة اختƮا
 ǁالمحجوزة للمشرع لذل ýا ضمن المسائǋيئات العمومية لم يرد ذكرǌال Ƈن مسالة إنشاƊ وبما Üيذيةƽالتن

  .فƎن مجاý إحداǌƛا كان من ǚƮحيات السلطة التنƽيذية وحدǋا

                                                 
 .64سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، نفس المرجع، ص .د 1

 .)3، ص 46ج ر عدد (ون األساسي للوظيفة العمومية، يتضمن القان 2006. 7. 15 المؤرخ في 03 -06من األمر رقم  2فقرة  2المادة   2
3 FP.BENOIT, op.cit, pp 204-205. 
Jean RIVERO, droit administratif, op.cit., p.465. 

 .144محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د 
4 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p.49. 

   .64القانون اإلداري، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي،  مبادئ . د
5 FP.BENOIT, op.cit, p.206. 

  .446أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د
 .447، ص السابق أحمد محيو، المرجع. د  6
 .1989 من الدستور الجزائري لسنة 115المادة   7



 

اف المƌسƩ الدستورǐ لنطاق اختƮاƊÜ ƭض1996 وبموجƔ التعديý الدستورǐ لسنة 
 La البرلمان مجاǙت Ɗخرǎ لم تكن محددة من قبý ومن بينǌا ǚƮحية إنشاƇ فئات المƌسسات

création de catégories d’établissement  المادة Ɣوإن  12نقطة  122بموج Üǐالدستور ýمن التعدي
ƌسسات العمومية للسلطة التشريعية ǋذا النǙ ƭ يعنƊ Ǒن المƌسƩ الدستورǐ جعý سلطة إحداƚ الم

Ƈا سلطة إنشاǌل Ơإنما من ÜƭاƮختǙذا اǌرد بƽتن ƚسسات"بحيƌالسلطة "فئات الم Ʋƽن تحتƊ ǏعلÜƔفحس
  .من التعديý 125التنƽيذية بǚƮحية إنشاƇ الǌيئات العمومية طبقا للمادة 

  
الواردة  فǑ المادة " مƌسساتإنشاƇ فئات ال" إن عبارة  ":Ƌنشاء فئاƖ المƊسساƖ"المقصود بعبارة   -

Ɗعǉǚ جاƇت ƹير واضحة الدǙلة يكتنǌƽا الƺموƯ واǗبǌامÜ وستتم محاولة تحديد المقƮود منǌا 
نقطة  122من الدستور الƽرنسǑ التǑ جاƇت بنƩƽ الحكم الذǐ تضمنتǊ المادة  34باعتماد علǏ المادة 

ت المجلƩ الدستورǐ الƽرنسǑ فǋ Ǒذا من التعديý الدستورǐ الجزائرǐ وباǙعتماد علǏ قرارا 12
ýالمجا.  
من الدستور الƽرنسǑ علƊ Ǐن للبرلمان Ɗن يشرع فǑ مجاý إنشاƇ فئات  34فقد نƮت المادة         

جعلت الƽكرة واضحة وبينت نية المƌسƩ " فئات جديدة"Ü وان عبارة 1جديدة من الǌيئات العمومية
فبعدما كانت سلطة  داƚ المƌسسات والǌيئات العموميةÜالدستورǐ الƽرنسǑ فيما يتعلق بتحديد سلطة إح

Ü فƎن ǋذا األخير 1958البرلمان مطلقة  فǑ مجاý إحداƚ الǌيئات العمومية قبƮ ýدور دستور 
منǊ قيد سلطة البرلمان فǋ Ǒذا المجاÜý بحيƚ منƠ لǊ سلطة تحديد القواعد الخاƮة  34وبموجƔ المادة 

موميةÜ علƊ Ǐن تختƭ السلطة التنƽيذية بƎنشاƇ الǌيئات العمومية فǑ بƎنشاƇ فئات جديدة من الǌيئات الع
الǌيئات العمومية  وحاوý المجلƩ الدستورǐ الƽرنسǑ تحديد المقƮود بƽئات. 2حدود الƽئات الموجودة

لكǑ تشكý  الǌيئات العمومية  فئة واحدة Ǚبد Ɗن يكون " علƊ ǏنǊ 3حيƚ جاƇ فǑ قرارǉ فǑ عدة مناسبات
بǊ بينǌا من حيƚ مجاý ممارسة نشاطǌا كƋن تكون ǋيئات عمومية وطنيةƊ Üو Ɗن يكون تماýƛ وتشا

 Ʃƽن تكون تابعة لرقابة نƊ Ɣكما يج ÜǑƮƮا التخǌرضƹ ƚومن حي Üيئات عمومية محليةǋ تكون
وقد Ɗكد المجلƩ الدستورƊ ǐن السلطة التشريعية Ǒǋ المختƮة  بƎنشاƇ  الǌيئات . السلطة اǗدارية
كý فئة جديدة لم تكن موجودة من قبÜý وذلǁ بموجƔ قانون يحدد القواعد األساسية العمومية التǑ تش

التǑ تبين كيƽية تسيير وتنƲيم وإنشاƇ الǌيئات العموميةƊ Üما السلطة التنƽيذية فǚ يحق لǌا إنشاƇ الƽئات 
 categories جديدة من الǌيئات العمومية إنما تختƭ بƎنشاƇ الǌيئات العمومية الجديدة فǑ حدود الƽئات

les ادرة عن البرلمانƮالقوانين ال Ɣا بموجǋƌتم إنشا Ǒ4الموجودة والت.  
                                                 

1Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p.479. 
2  René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.384. 
3 “considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens des dispositions de 
l’article 34 de la constitution, les établissements publics dont l’activité, s’exerce territorialement sous la même 
tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue » ; C.C., décision n° 79- 108 du 25. 7. 1979 et CC., 
décision N° 89- 162 l du 05. 12. 1989. http://www. Conseil. Constitutionnel Fr/ décision/ 
4  Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, pp 463-464. 



 

Ɗما عن طبيعة الǌيئات العمومية التǑ تنشئǌا السلطة التنƽيذية كƋن تكون مƌسسات عمومية    
ذات طابƴ إدارƊ Üǐو مƌسسات عمومية ذات طابƴ علمǑ وتكنولوجǑ فقد قرر المجلƩ الدستورƊ ǐن 

من  34الǌيئة العمومية لƽئة معينة طبقا للمادة  ضمن معايير تحديد مدǎ انتماƇ الة Ǚ تدخǋýذǉ المس
Ü وǙ يحق  للمشرع عند إنشائǊ لƽئات جديدة من الǌيئات العمومية Ɗن يحدد طبيعة ǋذǉ الǌيئات 1الدستور

  .2ألن ǋذǉ المسالة تدخý ضمن مجاý اختƮاƭ  السلطة التنƽيذية
  

إن المƌسƩ الدستورǐ الجزائرǐ اعتمد نƩƽ المسلǁ المتبƴ  :توري لجزائريموقƹ المƊسس الدس -
فǑ فرنسا وجعý سلطات إحداƚ المƌسسات العمومية موزعة بين كý من السلطة التشريعية والسلطة 

من التعديý الدستورƊ Ǒǋ ǐن سلطة  12-122التنƽيذيةÜ فالقاعدة  العامةÜ التƊ Ǒعتمدǋا طبقا للمادة 
الجديدة من الǌيئات العمومية يدخý ضمن مجاý اختƮاƭ السلطة التشريعيةÜ وماعدا إحداƚ الƽئات 

ذلǁ فƎن للسلطة التنƽيذية سلطة إنشاƇ وتنƲيم المرافق العمومية الجديدة وفقا لمقتضيات المƮلحة العامة 
 Ƈالسلطة قيد عدم إنشا ǉذǋ Ǐويرد عل Üدارية للدولةǗة اƽيƲوالو ǐدارǗوم القانون اǌƽم Ǒفئات جديدة  ف

  .من الǌيئات العمومية التǑ تدخý ضمن اختƮاƭ السلطة التشريعية
إƊ Ǚن الحكم الذƊ ǐوردǉ المƌسƩ الدستورǐ لتحديد مجاý اختƮاƭ السلطة التشريعية والسلطة     

من التعديý الدستورǐ يحتاƜ  12نقطة  122التنƽيذية لم يكن واضحاÜ وإزالة الƺموƯ الوارد بالمادة 
  .خý المƌسƩ الدستورǐ بƎعادة ƮياƹتǌاإلǏ تد

    Ǒا الداخلǋا وتسييرǌيمƲتن ƚتعتبر من حي Ǒǌيئات العمومية الوطنية فǌال Ƈيا كانت طريقة إنشاƊو
Ü يختƭ مجلǋ3 Ʃيئات إدارية حقيقية تخضƴ ألحكام القانون اǗدارǐ ومنازعاتǌا Ǒǋ منازعات إدارية

 ƇاƺلǗالطعون با Ǒف ýƮƽر والƲالدولة بالن ƭسير وفحƽالطعون بالت Ǒوف Üاǌة  ضد  قراراتǌالموج
  .المشروعية ǋذǉ القرارات

  
Ɣ- Ɩداري السلطاǕة المستقلة اLes autorités administratives indépendantes  
 
     اǕدارية المستقلة السلطاƖمǊƻوم  - 1

دريجيا نتيجة الǌيئات اǗدارية المستقلةǑǋÜ فئة حديƛة من المƌسسات اǗداريةǌƲ Üرت ت   
التحوǙت العميقة التǑ عرفتǌا الجزائر علǏ الƮعيد السياسǑ واǙقتƮادǐ واǙجتماعǑ بعد Ʈدور 

ÜوǑǋ مرتبطة بالسعǑ إلƮ ǏيƸ تسمƠ فǑ إدارة الدولة بعزƊ ýجǌزة لǌا استقǚلية حقيقية 1989دستور 
اسةÜ كالحريات العامة Ɗو بالنسبة للحكومة Ɗو األجǌزة الوزاريةÜ لممارسة مǌام تتعلق بمجاǙت حس

  .النشاطات اǙقتƮادية

                                                 
1C.C., décision N° 87-150 du 17.3.1987 
2 René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.385. 
3 FP BENOIT, op.cit, p.207. 



 

      Ǒحسن سير القطاع المعن Ǐر علǌا سلطات ضابطة تسǌنƋدارية المستقلة بǗيئات اǌتعرف ال
 Ǐعل ǁتحوز لذل Ǒǋو Üالنشاط Ǐا علǌتمارس Ǒالرقابة الت ýǚوحماية حقوق وحريات المواطنين من خ

Ǐ إƮدار القرارات التنƲيمية و الƽرديةÜ ومنƠ الترخيƮات Ü فتتول1جزƇ من امتيازات السلطة العمومية
يشمý نشاطǌا مجاǙت وقطاعات و 2األوامرÜكما تملǁ سلطة توقيƴ الجزاƇ ولǌا سلطة الرقابة وإƮدار

 ýالمجا Ǒالحقوق والحريات العمومية وف ýمجا Ǒورة واسعة فƮساسا وبƊ ýو تتدخÜمتنوعة وحساسة
Ǒوالمال ǐادƮقتǙ3ا .ǋ Ǐر وبمقتضƮالعنا Ǐدارية المستقلة علǗذا التعريف تقوم فكرة السلطات ا

  :التالية
Ü تتمتƴ بسلطات واسعة  فǑ اتخاذ  autoritésتعتبر الǌيئات اǗدارية المستقلة ǋيئات إدارية حقيقية  -

القرارات التنƲيمية والƽردية وتوقيƴ  الجزاƇات وإعداد التقارير وإعطاƇ اǓراƇ والتوƮيات وǑǋ بما 
لǌا من امتيازات السلطة العمومية تساǋم فǑ وضƴ  القواعد القانونية العامة والمجردة عن طريق 

 .4إƮدار القرارات التنƲيمية مƛلǌا مýƛ السلطات اǗدارية التقليدية

    Ǌشوفاليي Ǌقيƽال ýا  سلطة  5ويقوǌالكلمة ألن ل Ǐتم معنƋدارية تعتبر سلطات إدارية بǗيئات اǌن الƋب
وƲيƽتǌا Ǚ تتمýƛ فǑ مجرد  تسيير ǋيئة إدارية  إنما تتدخý كسلطة  ضابطة ولǌا من Ɗجý  و رالتقري

  . القيام بمǌامǌا سلطة إƮدار القرارات بما يسمƠ  بتعديý األوضاع القانونية العامة والمراكز الƽردية
 

اǗدارية  السلطة العمومية لتحديد السلطات اتامتياز ممارسةالƽقǊ اǗدارǐ معيار  ستخدماو
الƽقǑǌ إخراƜ الǌيئات التǙ Ǒ تملÜ  ǁ وترتƔ علǏ إعماǋ ýذا المعيار6المستقلة واعتبارǋا ǋيئات إدارية

سلطة التقرير والتǑ تتمýƛ مǌامǌا فǑ مجرد إعداد التقارير وإعطاƇ اǓراƇ والتوƮيات من نطاق 
  .الǌيئات اǗدارية المستقلة

   Ưذا المعيا وقد رفǋ Ǒرنسƽيئات رالمشرع الǌال ǉذǌل Ơدارية  ومنǗة السلطات اƽƮ
Üالمستقلة  Ǒر فƛƌوم ýا دور فعاǌيئات المستقلة لǌا الǌتقدم Ǒالت ƇراǓيات واƮن التقارير والتوƊ واعتبر

  . 7وضƴ  القواعد القانونيةÜ رƹم عدم استعمالǌا لوسائý وامتيازات السلطة العامة

                                                 
1 DIB Saïd, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission Bancaire en Algérie, revue du 
conseil d’Etat, n °3, 2003, p.113. 
2 M.POCHARD, V.MAHE, D.HEDARY, C.LEGRAS et autres, les autorités administratives indépendantes, 
Conseil d’Etat, Rapport public 2001, études et document du conseil d’état, n° 52, paris, la documentation 
Française, 2001, p 258. 
Pierre-Laurent FRIER et Jacques PETIT, op.cit., p123-124. 
3 M.POCHARD, V.MAHE, D.HEDARY, C.LEGRAS et autres, les autorités administratives indépendantes, 
op.cit. P.258  
4 Jacques - Morand DEVILLER, op.cit. p.107 
Pierre-Laurent FRIER, Jacques PETIT, op.cit, p.124 
5 Jacques CHEVALIER, cité par Marie José GUEDON, Les autorités administratives indépendantes, Paris, 
L.G.D.J, 1991, p.50. 
6 « la catégorie  des autorités  administratives  indépendantes, ne  peut  avoir de  spécifieté, et  le terme  
d’autorité  ne peut  être  justifié, que si elle  ne  comprend que  les organismes  détenant  pour  
l’accomplissement même de leur mission, un pouvoir de décision » ; René CHAPUS, droit administratif général, 
op.cit, p.228. 
7 M.POCHARD, V.MAHE, D.HEDARY, C.LEGRAS et autres, op.cit, p.291 



 

رية وǑǋ جزƇ من الجǌاز اǗدارǐ للدولةÜ تحدƚ الǌيئات اǗدارية المستقلة Ǒǋ مƌسسات إدا -
كالسلطة ضابطة فǑ القطاعات الحساسة كالمجاý اǙقتƮادǐ والمالÜǑ ومجاý حماية الموطنين ضد 

ýاƮتǙم واǚعǗا ýومجا ÜداريةǗ1تعسف ا.  
   Ǌقيƽال ýويقو Godin يئاتǌن الƊ داريةǗدارية المركزية للدولة اǗو  المستقلة ليست مرتبطة با

Ɗ ǐƊنǌا تعد من المƌسسات والǌيئات المكونة للتنƲيم اǗدارǐ  2مƴ ذلǁ فǑǌ من الǌيئات اǗدارية للدولة
Üالدولة Ǒف  « ce sont des autorités de l’ administration de  l’Etat »   ا منǌميزانيت Ǐعل ýƮتتح

ارية يمكن الطعن فيǌا Ɗمام الوزاراتÜ ومستخدميǌا ǋم موƽƲين عموميينÜ وتƮرفاتǌا تعد تƮرفات إد
ǐدارǗا Ƈ3القضا.  

-  Ǚ دارية المركزيةǗيئات اǌلة ومستقلة عن الƮƽيئات وسلطات منǋ Ǒǋ دارية المستقلةǗيئات اǌإن ال
تتبƴ التدرƜ اǗدارǐ المركزǐ الذǐ يرƊسǊ الوزيرÜ وليست تابعة لمƮالǗ Ơدارة المركزية وǙ تعد 

للوزارةÜ فǑǌ تمارƩ الǚƮحيات الموكولة إليǌا بكý استقǚلية دون ضمن المƮالƠ الخارجية التابعة 
  .Ɗ4ن تتلقǏ التوجيǌات واألوامر من الوزير Ɗو ƹيرǉ من السلطات اǗدارية المركزية

ورƹم Ɗن السلطات المستقلة Ǚ تتمتƴ كلǌاÜ بالشخƮية المعنوية و Ɗنǌا تعمý باسم الدولة       
مستقلة بý تتلقǏ اǗعانات المالية من قبý الدولةÜ ورƹم Ɗن مسƌولية  ولحسابǌاÜ وليست لǌا ذمة مالية 

ǐو العادƊ ǐدارǗا Ƈمام القضاƊ Ƈير سواƺحالة إلحاق األضرار بال Ǒتنعقد ف Ǒالت Ǒǋ م 5الدولةǋƊ نƎف Ü
ما يميزǋا Ɗنǌا مستقلة عن الدولة Ǚ تخضƴ ألية نوع من Ɗنواع الرقابة الرئاسية Ɗو الوƮائية من Ɗية 

ǌللدولة6ة كانتج ǐدارǗيم اƲالتن Ǒا فǌيتƮوƮا خǌل Ơتمن Ǒالت Ǒǋ ليةǚستقǙا ǉذǋ نƊو Ü7 والقيد Ü
Ǒف ýƛلية يتمǚستقǙا ǉذǋ Ǐيرد عل ǐالوحيد الذ  ǐدارية المستقلة لتقرير سنوǗيئات اǌإعداد ال Ɣوجو

وخضوعǌا للرقابة حوý نشاطǌاÜ وضرورة تقييدǋا بمبدƊ المشروعية فǑ كý ما تقوم بǊ من التƮرفات 
  .القضائية

إن الǌيئات اǗدارية المستقلة ليست بمƌسسات عمومية ألنǌا Ǚ تتمتƴ بالشخƮية  المعنويةÜ وليست  -
Ǌب Ǒالمقض ƇǑبحجة الش ƴتتمت Ǚ اǌات قضائية ألن قراراتǌا تختلف8بجǌنƊ كما Ü  زةǌعن األج

من مǌمتǌا فǑ مجرد تقديم اǓراƇ اǙستشارية اǙستشارية التǙ Ǒ تتمتƴ بسلطة اتخاذ القرارات والتǑ تك
  .ƹ9ير الملزمة مبدئياÜ للسلطة التǑ تطلبǌا

                                                 
1 Bernard STIRN, op.cit, p.123. 
2 Olivier GOHIN, les institutions administratives, 2e édit, paris, L.G.D.J, 1995, p 205. 
3 C.E., ass, 12 mars 1982, CGT, R107, AJDA, 1982, 541, concl.Dondoux. 
4 M.POCHARD, V.MAHE, D.HEDARY, C.LEGRAS et autres, op. cit, p 294. 
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5 C.C., decision n° 86- 224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du Conseil de la concurrence, L.FAVOREU, L.PHILIP, op.cit., p.683 
6 M.J.GUEDON, op.cit, p.62. 
7  René CHAPUS, droit administratif général, op. cit, pp 224 – 225. 
Pierre-Laurent FRIER, Jacques PETIT, op.cit, pp125_126. 
8. Jacqueline- MAURAND DEVILLER, op.cit, p.107. 
9  M-J.GUEDON, op.cit, p.52. 
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كما Ɗن السلطات المستقلة Ǚ تدخý ضمن مƌسسات وǋيئات القانون اǗدارǐ التقليدية المعروفة وقد     
اƭ من Ɗكد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ علǏ خƮوƮية ǋذǉ الǌيئات اǗدارية المستقلة واعتبارǋا نوع خ

 .1الǌيئات اǗدارية

  
2-  Ɩدارية المستقلة  في الجزائر  السلطاǕا  
       ÜǐادƮقتǙالحريات العمومية و النشاط ا Ǒبمجال ǑساسƊ ýائف السلطات المستقلة بشكƲتتعلق و

و يقƮد بالحريات العمومية ǋنا معناǋا الواسƴ بحيƚ تتخذ بشƋنǌا كý الوسائý التǑ تحميǌا ضد 
وحماية المواطنين  السلطات العامة Ɗو الخاƮةÜ و قد Ɗنشئت فǑ فرنسا لتحقيق ǋذǉ الƺاية تدخǚت كافة
 : Ü كما ƊنشƋ المشرع الجزائرǐ  بدورǉ مجموعة من الǌيئات اǗدارية المستقلة من بينǌا2عدة لجان

  
- ƭ3مجلس النقد والقرLe conseil de  la monnaie et du credit(CMC)      

علǏ ضمان احترام البنوǁ والمƌسسات المالية للقواعد   تبر سلطة ضابطةÜ يسǌروالذǐ يع       
ويحدد السياسة النقدية  ويشرف عليǌاÜ ويتولǏ مراقبة الƮرف وتنƲيم سوقÜǊ كما يسǌر علǏ  4المǌنية

 ǁذل ýجƊ من Ǌا  ولǌب ýشروط العمليات المعمو ƭسسات المالية فيما يخƌمن الزبائن والم ýحماية ك
  .5اتخاذ القرارات التنƲيمية والƽرديةسلطة 

  
  6لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتǊا -

La commission de surveillance et d’organisation des opérations de bourse (COSOB). 
   Ǌحمايت Ǐر علǌبالس ǁا وذلǌيم سوق القيم المنقولة ومراقبتƲتن Ǒا فǌمتǌم ýƛلجنة ضابطة تتم Ǒǋ

وتمارƩ وƲيƽة الرقابة Ü 7ن فǑ القيم المتقولةÜ وحسن سير ǋذǉ القيم المنقولة وشƽافيتǌاالمستƛمري
  .1وتسǌر علǏ احترام Ɗخǚقيات المǌنة ولǌا من Ɗجý ذلǁ سلطة توقيƴ العقوبات

                                                 
1  Jacqueline- MAURAND DEVILLER, op.cit, p 108. 

 :و من هذه اللجان على سبيل المثال 2

Agence française de lutte contre le dopage (ALFD) ; Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur ; Autorité de contrôle des nuisances sonores. Aéroportuaires(CNUSA) aAutorité de sureté nucléaire ; 
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Commission bancaire ; 
Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ; Commission des infractions fiscales ; 
Commission paritaire des publications et agences de presse. Commission de régulation de l’énergie(CRE) ; 
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; Comité national d'évaluation 
des établissements publics à caractère culturel et professionnel (CNE) ;  Commission  scientifique. 
.http://www.legifrance.gouv.fr/html/sites/sites_autorites.htm. 
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   Le conseil de  la concurrence  2مجلس المنافسة -
نشائǊ سلطة إدارية ينشƋ لدǎ رئيƩ الحكومةÜ يعتبر مجلƩ المنافسة طبقا للمادة األولǏ من قانون إ     

بالشخƮية المعنوية  Ɗعǉǚ فƎن مجلƩ المنافسة يتمتƴ وعلǏ خǚف السلطات المستقلة المذكورة
Ǒالمال ýǚستقǙوا.  

  Üاǌضمان السير الحسن للمنافسة وتشجعي Ǐر علǌيئة ضابطة يسǋ المنافسة Ʃيعتبر مجل
المشورة فǑ كý المسائý المتعلقة بالمنافسةÜ كما يقدم  المشورة وتتمýƛ مǌامƊ Ǌساسا فǑ إبداƇ الرǐƊ و

يتولǏ الرقابة علǏ مشروعية المنافسة ضمن و بخƮوƭ كý مشروع نƭ تنƲيمǑ لƮ Ǌلة بالمنافسة
 ƴاألوامر وتوقي Ǌة لقواعد المنافسة سلطة اتخاذ القرارات وتوجيƽرفات المخالƮة التǌلمواج Ǌالسوق ول

  .3الجزاƇات
  
  4الوطنية اǗستشارية لترقية حقوق اǕنساǅ وحمايتǊا اللجنة -

         Ʃرئي  ǎلد ƴتوض ÜǑوالمال ǐدارǗا ýǚستقǙبا ƴمستقلة تتمت Ǒسسة عمومƌاللجنة م ǉذǋ تعد
  .5الجمǌورية حامǑ الدستور والحقوق األساسية للمواطنين والحريات العمومية

اǗنذار المبكر والتقييم فǑ مجاý احترام حقوق تعتبر اللجنة جǌاز ذو طابƴ استشارǐ للرقابة و   
فǑ اǗنسان وذلǁ بدراسة جميƴ الوضعيات المتعلقة بانتǌاǁ حقوق اǗنسان التǑ تعاينǌا Ɗو تطلƴ عليǌا 

بالتشاور Ɗية منطقة من مناطق البلد وتقدم مقترحات حوý مبادرات رامية لوضƴ حد لǌذǉ الحاǙت 
  .6ن المساƩ بالǚƮحيات المسندة إلǏ السلطات اǗدارية والقضائيةوالتنسيق مƴ السلطات  المختƮة دو

وتتولǏ اللجنة الوطنية اǙستشارية لترقية حقوق اǗنسان وحمايتǌا القيام بكý عمý للتوعية       
واǗعǚم واǙتƮاý اǙجتماعǑ من Ɗجý ترقية حقوق اǗنسانÜ وتتولǏ ترقية البحƚ والتربية والتعليم 

كما نǌتم بدراسة . اǗنسان فǑ جميƊ ƴطوار التكوين وفǑ األوساط اǙجتماعية والمǌنيةفǑ مجاý حقوق 
التǑ تراǋا مناسبة لضمان مǚئمة التشريƴ  التوƮياتو بداƇ الرǐƊالتشريƴ الوطنǑ الجارǐ بǊ العمý وإ
  .مƴ المعايير الدولية لحقوق اǗنسان

       ǁستشارية لترقية حقوقوتشارǙا  اللجنة الوطنية اǌنسان وحمايتǗا Ǒإعداد التقارير الت Ǒف
تقدمǌا الدولة الجزائرية إلƊ Ǐجǌزة األمم المتحدة ولجانǌا وإلǏ المƌسسات  الجǌوية تطبيقا Ǚلتزاماتǌا 
المتƽق عليǌاÜ كما تعمý علǏ تطوير التعاون فǑ ميدان حقوق اǗنسان مǋ ƴذǉ األجǌزة والمƌسسات 
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وتلعƔ اللجنة دور الوساطة لتحسين العǚقات بين . الوطنية والدولية وكذا مƴ المنƲمات ƹير الحكومية
عن Ɗوضاع حقوق اǗنسان بƽƮة عامة Ɗو اǗدارة العمومية والمواطنين وتقوم بƎعداد تقريرا سنويا 

  .1تبلǊƺ إلǏ رئيƩ الجمǌوريةحوý قضايا خاƮة 
  
- Ɩǘ2سلطة ضبط البريد والمواص   

واǙستقýǚ  المالÜǑ   طة ضبط مستقلة تتمتƴ بالشخƮية المعنويةسل Ɗنشئت فǑ مجاý اǙتƮاǙت   
  .تملǁ سلطة إƮدار القرارات التنƲيمية كما تقوم بƎعطاƇ اǓراƇ والتوƮيات وإعداد التقارير السنوية

 
 3المجلس األعلǍ لǖعǘم -

  ǌيس Ǒالمال ýǚستقǙية المعنوية واƮبالشخ ƴكسلطة إدارية مستقلة ضابطة يتمت ƐنشƊ احترام Ǐر عل
  .4قانون اǗعǚمÜ لǊ سلطة تقريريةÜ إضافة إلǚƮ Ǐحية إبداƇ اǓراƇ والتوƮيات

 
3-  Ɩدارية النظام  القانوني للسلطاǕالمستقلةا  

Ǚ تخضƴ الǌيئات اǗدارية المستقلة لنƩƽ النƲام القانونǑ فمنǌا من يتمتƴ بالشخƮية    
لمواǚƮت واللجنة الوطنية اǙستشارية لترقية حقوق المعنوية كمجلƩ المنافسة ولجنة ضبط البريد وا

 ǁتمل Ǚة وƽيƲالو Ʃƽن Ʃتمار Ǚ اǌنƊ كما Üية المعنويةƮبالشخ ƴيتمت Ǚ ا منǌومن Üاǌنسان وحمايتǗا
 Ɵواقترا ÜاتƇالجزا ƴيمية وتوقيƲدارية والتنǗا سلطة اتخاذ القرارات اǌا من لǌفمن Üالسلطات Ʃƽا نǌكل

تشارǁ فǑ وضƴ القواعد القانونية فǑ الدولةÜ ومنǌا من يقوم بƎبداƇ اǓراƇ النƮوƭ التشريعية و
والتوƮيات وإعداد التقارير واǗحƮائيات والتǙ Ǒ تشارǁ فǑ وضƴ القواعد القانونية مباشرة ولكنǌا 

  .5تƛƌر بƽƮة فعالة علǏ السلطات المكلƽة باتخاذ القوانين والتنƲيمات
رارات التنƲيمية التǑ تتخذǋا السلطات اǗدارية المستقلةÜ فقد وبخƮوƭ القيمة القانونية للق  

ƛارت تساǙƌت لدǎ الƽقǊ الدستورǐ الƽرنسǑ حوý األساƩ القانونǑ لǌذǉ القرارات ومدǎ خضوعǌا 
ǐدارǗا Ƈ6لرقابة القضا.  

تورƊ  ǐما بالنسبة للقيمة القانونية للقرارات التنƲيمية وƊساسǌا القانونǑ فقد قرر المجلƩ الدس   
Ɗن للǌيئات اǗدارية ǚƮحية اتخاذ القرارات اǗدارية  التنƲيميةÜ مƌكدا  7الƽرنسǑ فǑ مناسبات عديدة

                                                 
 .71 -01من المرسوم الرئاسي رقم  7و  6ن االمادت 1
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المتعلق   1993أكتوبر  26المؤرخ  في  252 - 93كيليته بموجب المرسوم رقم بتعيين رئيس المجلس األعلى  لإلعالم  وأعضائه  وتش

 ).5، ص69ج ر عدد (بالمجلس األعلى لإلعالم،
5 René CHAPUS, droit administratif général, op.cit, p.228. 
6 Bernard STIRN, op. cit, p.127. 
7 C.C., décision 84-173 DC, considérant  n° 5 : «considérant, la désignation d’une autorité administrative 
indépendante du gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au regard de  la communication que 



 

Ɗن إحداƚ السلطات المستقلة ومنحǌا جزƇ من امتيازات السلطة العمومية يشكý عنƮرا من عناƮر 
إذا كانت Ɗحكام المادة :"...Ü88- 2482 وقد جاƇ فǑ قرارǉ رقم 1الحماية الدستورية للحقوق األساسية

منÜǊ السلطة التنƲيمية علǏ  13من الدستور تمنƠ للوزير األوÜý دون المساƩ بƋحكام المادة  21
 ýير الوزير األوƹ يئة إداريةǌالمشرع ل  Ơدون إمكانية من ýتحو Ǚ األحكام ǉذǋ نƎف ÜǑالوطن ǎالمستو

  ".لتطبيق القانونسلطة وضƴ القواعد واألحكام الجزئية والتƮƽيلية الǚزمة 
Ɗن :" وقيد المجلƩ الدستورǐ فǑ قرارǉ السلطة التنƲيمية التǑ تملكǌا الǌيئات اǗدارية المستقلة بشرط 

  ".تكون محدودة من حيƚ نطاق تطبيقǌا ومن حيƚ مضمونǌا
انين فالسلطة التنƲيمية الممنوحة للǌيئات اǗدارية المستقلة تتمýƛ فǑ وضƴ اǗجراƇات التƮƽيلية للقو   

 ǉذǋ ǎن تتعدƊ دون Üا الضابطةǌحيتǚƮا وǌا سلطاتǋإطار Ǒف Ʃتمار Ǒت المحددة التǙالمجا Ǒف
Ǚو Üالمستقلة الحدود Ơدار اللوائƮا إǌا يحق لǋحيات الحكومة وحدǚƮ من Ǐتبق Ǒ3الت. 

كما قرر المجلƩ الدستورƊ ǐنǊ يمكن للمشرع Ɗن يمنƠ للسلطات اǗدارية المستقلة سلطة    
ƴ الجزاƇ دون اǗخýǚ بمبدƊ الýƮƽ بين السلطات وفǑ الحدود الǚزمة لممارسة ǋذǉ الǌيئات توقي

Üا الضابطةǌحياتǚƮا وǌامǌلم Ǒات توقƇن تكون إجراƊ حماية  واشترط ýجƊ محددة قانونا من Ƈالجزا
 .4الحقوق والحريات المضمونة دستوريا

 Ʈ نƎف ÜƇا لرقابة القضاǌخضوع ǎما فيما يتعلق بمدƊ دارية المستقلةǗيئات اǌحيات الǚ
 ǉدرƮالقواعد العامة والمجردة بما ت ƴوض Ǒف ǁا تشارǌرا  لكونƲمة نǌا سلطات ضابطة مǋباعتبار
 ýǚمن قرارات فردية من خ ǉدرƮاألوضاع القانونية القائمة بما ت Ǒف ýا تعدǌنƊ كما ÜيماتƲمن تن

Ǒǌف ǁا لذلǌو سحبƊ اتƮالترخي Ơات ومنƇالجزا ƴرفات  توقيƮمن ت Ǌما تقوم ب  ýك Ǒملزمة ف
Ƈلرقابة القضا ƴوتخض Üباحترام القانون.  

وقد Ɗكد المجلƩ الدستورǐ علƊ Ǐن الطعن فǑ القرارات الƮادرة عن السلطات اǗدارية المستقلة يعتبر 
Ü وتخضƴ قراراتǌا لقاضǑ تجاوز السلطة 5حق دستورÜǐ وƊن ǋذǉ السلطات تخضƴ لرقابة الشرعية

  .1لنƭ قانونǑ يقضǑ بذلǁ دون حاجة
                                                                                                                                                         
celle d’autoriser l’exploitation  du service de radio  télévision  mis à la  disposition  du public sur un  réseau 
câblé constitue une garantie fondamentale  pour  l’exercice  d’une liberté  public ».http:// www. Conseil - 
constitutionnel. Fr/ décision/ 1984/ 84 173 DC. Htm ; et C.C., décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 et 
C.C., Décision n° 89. 260 du 28 juillet 1989.  http:// www. conseil- constitutionnel. Fr/ décision /.       
1  Bernard STIRN, op.cit, p.126. 
2 C.C, décision N° 88- 248dc du 17 janvier 1989, considérant n° 15 et 16 ; L.FAVOREU, L.PHILIP, op.cit., 
p.687. 
3Bernard STIRN, op. cit, p.127. 
4 C.C., Décision 89- 260 du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, L e 
considérant 6: « Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle 
de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de 
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction 
susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de 
sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement 
garantis ». 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89260dc.htm 
5 Bernard STIRN, op.cit, p.128. 



 

كما Ɗن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ اعتبر التƮرفات الƮادرة عن السلطات اǗدارية المستقلة 
ǐدارǗا Ƈمام القضاƊ Ǌ2قرارات إدارية قابلة لطعن في. 

وفǑ الجزائر تخضƴ القرارات الƮادرة عن السلطات اǗدارية المستقلةÜ كقاعدة عامة لرقابة    
فƎن مجلƩ  الدولة ǋو ƮاحƔ  01-98طبقا للمادة التاسعة من قانون العضوǐ رقم القضاƇ اǗدارǐ و

كما تنƭ قوانين  Üالبطǚن الموجǌة ضد ǋذǉ القراراتاǙختƮاƭ بالنƲر والýƮƽ فǑ الطعون ب
من القانون المتعلق بالبورƮة والقيم  07إنشائǌا علǏ اختƮاƭ مجلƩ الدولة بمنازعاتǌاÜ كنƭ المادة 

يجوز لطالƔ  اǙعتماد Ɗن يرفƴ طعنا باǗلƺاƇ ضد قرار :" سابق الذكر الذǐ جاƇ فيƊ ǊنǊالمنقولة ال
من  Ü17 وتنƭ  المادة "اللجنة Ɗمام مجلƩ الدولة فƊ Ǒجý شǌر واحد من تاريƣ تبليƸ  قرار اللجنة

  :كرǉ علƊ Ǐنالقانون المحدد  للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواǚƮت السلكية والǚسلكية السابق ذ
 " Ƈر واحد ابتداǌش ýجƊ الدولة Ʃمام مجلƊ سلطة الضبط Ʃقرارات مجل Ǒمن يجوز الطعن ف

  ".Ü وليƩ لǌذا الطعن ƛƊر موقفتاريƣ تبليǌƺا
للقضاƇ العادǐ اختƮاƭ النƲر فǑ منازعات بعƯ السلطات اǗدارية المستقلة  قد منƠ المشرعو  

ýالمجا Ǒا الضابطة فǌحياتǚƮ Ʃتمار Ǒالت  ǐادƮقتǙرا للطبيعة التجاريةاƲن ƠريƮ ƭبن 
 .للمنازعات التǑ تكون محý الطعن

-98فǌكذا Ɗورد المشرع استƛناƇ عن القاعدة الواردة فǑ المادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم   
01 ǐالعاد Ƈالقضا ƭاƮالمنافسة من اخت Ʃادرة عن مجلƮالمنازعات المتعلقة بالقرارات ال ý3وجع.  

 إدارية ǉ بعƯ الحقائق عن مكانة و وضعية السلطات اǗدارية المستقلة باعتبارǋا ǋيئاتǋذ   
 ýƮƽر والƲعام بالن ýƮƋالدولة ك Ʃمجل ƭا إدارية يختǌقرارات Üǐالجزائر ǐدارǗيم اƲالتن Ǒجديدة ف

 .فǑ الطعون الموجǌة ضدǋا كمحكمة ابتدائية ونǌائية

  
  Les institutions publiques nationales        المƊسسـاƖ العمومية الوطنية   -جـ

يمتد مǌƽوم الǌيئة العمومية الوطنية إلǏ مƌسسات الدولة كالسلطة التشريعية والسلطة  القضائية       
  .والمجلƩ الدستورǐ عندما تمارƊ Ʃجǌزتǌا Ɗعمǚ إدارية بحƛة

إدارة المجلƩ الشعبǑ  لقة بتسييرفكý األعماý اǗدارية التǑ تƮدر عن السلطة التشريعية والمتع     
Ü وكý األعماý اǗدارية الƮادرة  بشƋن موƽƲيǌا  كالقرارات الخاƮة بتعيينǌم 4الوطنǑ ومجلƩ األمة

Ü تعتبر  قرارات إداريةÜ استنادا للمعيار 5ندبǌم وترقيتǌم وسائر شƌونǌم الوƲيƽية ونقلǌم و
ǁألن تلÜǑالبرلم الموضوع ƇعضاƋتتعلق ب Ǚ القرارات ýƛر نشاط  البرلمان المتمǋبجو ýƮتت Ǚو Üان

                                                                                                                                                         
1 François GAZIER, procédure administrative contentieuse, rep. Cont. Admin. Dalloz, octobre 1988, mise à jour 
mai 2006, n° 93. 
2  C.E 10 juillet, 1981, Léon RETAIL, http://www.Légifrance.gouv.fr 

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي بفصل في المواد :" تنص 03-03من القانون رقم  63المادة  3
 ".لتجارية، من األطراف المعنية، أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استالم القرار
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 .271الجزء األول، المرجع السابق، ص  ،محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة. د 5



 

الموƲف  عن فǑ سن القوانين واألعماý البرلمانيةÜ وألن الموƲف الذǐ يعمý بالبرلمان Ǚ يختلف
العمومǑ فǑ الǌيئات اǗدارية األخرǎ لذلǁ فǚ يمكن حرمانǊ من حق الطعن القضائǑ فǑ القرارات 

  .المتعلقة بوضعيتǊ الوƲيƽية
Ʃ الدولة الƽرنسǑ يقضǑ فƊ ǑحكامǊ بعدم قبوý الطعن فǑ قرارات البرلمان وكان مجل     

Ǌرفتيƺو ب Ƣالشيو Ʃداريين كقاعدة عامةالمتعلقالجمعية العمومية ومجلǗا ǊيƽƲة بمو  Ǐإل ǁذل ƴو يرج
الذǐ اشترط لقبوý مجلƩ الدولة النƲر فǑ الطعون لتجاوز السلطة Ɗن يكون القرار  1872قانون 

Ǌدارية المطعون فيǗالسلطات ا ǎادرا عن إحدƮ ة . إدارياƮدارية الخاǗرا لكون القرارات اƲو ن
بموǑƽƲ البرلمان Ǚ تƮدر من سلطة إدارية فǑ حكم القانون العام فكان Ǚ يجوز الطعن فيǌا Ɗمام 

  .1مجلƩ الدولة
الدولة  الذǐ منƠ لمجلƩ 19582إƊ Ǚن ǋذا الوضƴ تƺير إƛر تدخý المشرع الƽرنسǑ سنة       

كذلǁ دعاوǐ التعويƯ و ن جǌةاǙختƮاƭ بنƲر المنازعات الƽردية المتعلقة بموǑƽƲ البرلمان م
بسبƔ المسƌولية  الناشئة عن األضرار التǑ تسببǌا مرافق البرلمان من جǌة ƊخرÜǎ ومن المستقر 

القانونية  عليǌا فقǌا وقضاƊ Ƈن القرارات الƮادرة عن السلطة التشريعية والتǑ تتعلق بالمراكز
Ǒإدارية استنادا للمعيار الموضوع ǙعماƊ Ǒǋ برلمانية وإنما ǙعماƊ تعتبر Ǚ داريينǗين اƽƲللمو  

Ưوالتعوي ƇاƺلǗا ƚمن حي ǐدارǗا Ƈلرقابة القضا ƴ3تخض.   

يختƭ مجلƩ الدولة بالنƲر والýƮƽ فǑ الطعون الموجǌة ضد القرارات واألعماý اǗدارية و 
ة القضائيةÜ كالقرارات المتعلقة بتعيين المتƮرفين ورƌساƇ المƮالƠ اǗدارية الƮادرة عن السلط
 .4والتقنية بمجلƩ الدولة

مرفق القضاƇ تعتبر نشاطا إدارياÜ فǑǌ عملية إدارية  l’organisationكما Ɗن عملية تنƲيم    
عملية تنƲيم المرفق بطبيعتǌا تدخý فǑ جوǋر مǌام السلطة التنƽيذيةÜ وكý القرارات المتخذة فǑ إطار 

                                                 
 .157ص المرجع السابق ، عبد الغني بسيوني عبد اهللا ،القضاء اإلداري اللبناني،. د  1

2Article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires dispose : «L’Etat est responsable des dommages de toute nature 
causés par les services des assemblées parlementaires. Les actions en responsabilité sont 
portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. Les agents titulaires des 
services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le 
régime de retraite sont déterminés par le Bureau de l’assemblée intéressée, après avis des 
organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des 
modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction 
administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, 
et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales 
reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de 
la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur 
les litiges individuels en matière de marchés publics ». 
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 .143محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د 4



 

ǐدارǗا Ƈا القضاǌبمنازعات ƭيخت ǐتعد قرارات إدارية وفقا للمعيار العضو Ǒ1القضائÜ  نƊ كما
القرارات الƮادرة عن المجلƩ الدستورǐ والمتعلقة بتسييرǉ وإدارتǊ والتǙ Ǒ تدخý ضمن Ɗحكام المواد 

فكÜ ý لƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولةفيǌا باǗ من الدستور تعتبر قرارات إدارية يقبý الطعن 163-165
 Ɗو المتعلقة األعماý اǗدارية الƮادرة عن المجلƩ الدستورǐ والمتعلقة بتسيير وتنƲيم المرفق

ǐدارǗا Ƈلرقابة القضا ƴداريين تخضǗين واألعوان اƽƲ2بالمو Üطبقا للمادة التاسعة من القانون ف
الýƮƽ فǑ كافة الطعون باǗلƺاƇ فƎن مجلƩ الدولة ǋو المختƭ بالنƲر و 01-98العضوǐ رقم 

  .الموجǌة ضد القرارات الƮادرة عن المجلƩ الدستورǐ عند ممارستǊ ألعمالǊ اǗدارية البحتة
  

  Les organisations professionnelles nationales    المنظماƖ المǊنية: ƛالƛا
ة عن المنƲمات الƮادر استقر كý من الƽقǊ والقضاƇ اǗدارǐ المقارن علǏ اعتبار القرارات

ǐدارǗا Ƈلرقابة القضا ƴنية قرارات إدارية تخضǌذا الموقف 3المǋ ǐوقد ساير المشرع الجزائر Ü
وƊسند لمجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة وǙية النƲر والýƮƽ فǑ الطعون الموجǌة ضد 

  .القرارات الƮادرة عن المنƲمات المǌنية الوطنية
  
  تعريƹ المنظماƖ المǊنية -أ

المنƲمات المǌنية Ǒǋ مجموع إجبارǐ ينƲم إليƊ ǊبناƇ المǌنة إلزامياÜ بحيƚ يعتبر ǋذا اǙنضمام    
Ü كمنƲمة المحامينÜ والمحضرين والمǌندسين  المعماريين والƮيادلة 4شرطا من شروطا مزاولة المǌنة

  .والخبراƇ المحاسبين واألطباƇ وƹيرǋم
فاألولǏ تعتبر من Ɗشخاƭ القانون العام  les syndicatsاليةوالمنƲمات المǌنية تختلف عن النقابات العم

بينما تعتبر الƛانية من Ɗشخاƭ القانون الخاÜƭ كما Ɗن اǙنضمام فǑ األولǏ إجبارǐ وإلزامǑ بالنسبة 
  .5لجميƴ األعضاƇ بينما يكون اǙنضمام و اǙنخراط فǑ النقابات العمالية اختياريا

ية الشخƮية القانونية وتعتبرǋا من Ɗشخاƭ القانون العام وتضǑƽ الدولة علǏ المنƲمات المǌن
وتمنƠ لǌا امتيازات السلطة العمومية وتترǁ لǌا Ɗمر اǗشراف علǏ المǌنة وتنƲيمǌا مƴ  مراعاة عدم 

  .6الخروƜ علǏ النƲام العام فǑ الدولة
                                                 

1 T.C, 27 nov. 1952, préfet de la Guyane, rec. 642, M.LONG, P.WEIL, G. BRAIBANT, P.DELVOVE et autres 
op.cit, pp.482-489. 
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 .82، ص 2003، سنة 3، مجلة مجلس الدولة، العدد "عن قابلية خضوع أعمال المجلس الدستوري لرقابة القاضي اإلداري"غناي رمضان،  2

3 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 247- 248. 
 .452محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة، الجزء األول، المرجع السابق، ص . د 

4   JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, tome 1er, op.cit, p.517. 
 .119لمرجع السابق، ص اإلداري ومجلس الدولة، ا مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء. د
 .148محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د 5

6Rémy SCHWARTS, Le contrôle juridictionnel des décisions du conseil national des barreaux, paris, Les Petites 
Petites Affiches, n°150,30 juillet. 2001, p.20.  
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 لƽرنسǑ فǑ قضيتǑو بدƊ الƽقǊ اǗدارǐ فǑ فرنسا يǌتم بالنقابات المǌنية بعد حكم مجلƩ الدولة ا   

Monpeurt  1 وBouguen.   
انتǏǌ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ إلƊ ǏنǊ يمكن الطعن فǑ قرارات بعMonpeurt  ƯفǑƽ قضية 

 ǉذǋ  ذا كانتƎف Üاǌطبيعة نشاط Ǐر إلƲبالن ǁسسات عمومية وذلƌا ليست مǌنƊ مƹة رƮيئات الخاǌال
حقيق النƴƽ العام فǋ Ǒƽذǉ  الحالة يجƔ الǌيئات الخاƮة تساǋم فǑ تسيير مرفق عمومǑ وتǌدف إلǏ ت

Ɗن تتمتƴ بامتيازات السلطة العمومية وتعتبر تƮرفاتǌا إدارية يختƭ القضاƇ  اǗدارǐ بنƲرǋا 
  .2والýƮƽ فيǌا

فقد قرر وǋو يعرƯ لموضوع  اǙختƮاƊ Üƭن المشرع Ɗراد Ɗن Ɗ Bouguenما فǑ  قضية 
مرفقا عمومياÜ وإذا كان المجلƩ األعلǏ لنقابة  يجعý من تنƲيم مزاولة مǌنة الطƔ والرقابة عليǌا

األطباǙ Ƈ يعتبر مƌسسة عمومية فǌو يساǋم فǑ سير مرفق عمومÜǑ وعليǊ يحق لمجلƩ الدولة Ɗن 
ينƲر فǑ الطعون الموجǌة ضد قرارات المجلƩ األعلǏ لنقابة األطباƇ والتǑ يتخذǋا لضمان احترام 

Ǒالطب ýالمجا Ǒيمات فƲ3القوانين والتن Ü الطبيعة Ǐعل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃكد مجلƊ القرارات ǉذǌب
من  اǗدارية لقرارات المنƲمات المǌنية حيƊ ƚعتبر ǋذǉ المنƲمات رƹم Ɗنǌا ليست بǌيئات عمومية

  .Ɗ4شخاƭ القانون العام تقوم علǏ مرافق عمومية وقراراتǌا تعد إدارية
 مشرع برعاية شƌون المǌنةلǌƽا الفالمنƲمات المǌنية Ǒǋ من Ɗشخاƭ القانون العام ك 

فǑ مواجǌة  متيازات السلطة العمومية تباشرǋاوفǑ سبيý ذلǁ تتمتƴ ببعƯ ا وتنƲيمǌا واǗشراف عليǌا
  .6تعتبر تƮرفاتǌا إدارية تخضƴ لرقابة القضاƇ اǗدارǐو Ɗ5عضائǌا المǌنيين

  
ƒ -  داريǕلرقابة القضاء ا  Ʋنية الذي يخضǊالم Ɩنشاط المنظما   

     Ǌقƽا  ميز الǌنشاط Ǒا فǋواعتبر ÜǑا الداخلǌيمƲوتن Ǒا الخارجǌنية بين نشاطǌمات المƲبالنسبة للمن
الخارجǑ من Ɗشخاƭ القانون العامÜ ألن المشرع فǋ Ǒذا الجانƔ كلǌƽا برعاية الشƌون المǌنية 

Ǌ القانون Ɗ Üما بالنسبة لنشاطǌا الداخلǑ فيحكم7وتنƲيمǌا وǑǋ عند قيامǌا بǌذǉ المǌام  تعد مرفقا عموميا
ƭالخا.  
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1 C.E., ass,31 juillet.1942, MONPEURT, rec. 239,et C.E., ass.2 avr.1949, BOUGUEN, rec. 86,  
M.LONG, P.WEIL, G. BRAIBANT, P.DELVOVE et autres, op.cit, pp 347-362. 
Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p 489.   
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3  M.LONG, P.WEIL, G. BRAIBANT, P.DELVOVE et autres, op.cit, p.358. 
André DE LAUBADERE, JC.VEVEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit. op.cit, p.940. 
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6  J M.AUBY et R DRAGO, traité de contentieux administratif, T.1, op.cit, p.518. 
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       Ǌم فيǋقيد  Ưو رفƊ ýالجدو Ǒف Ƈادرة بقيد  األعضاƮنية الǌمات المƲفقرارات المن
Ü 1والقرارات الƮادرة عنǌا فǑ المجاý التƋديبǑ تعد قرارات إدارية  يقبý الطعن فيǌا Ɗما مجلƩ  الدولة

ن فƊ Ǒدائǌم ألعماý مǌنتǌم كما Ɗن القرارات التǑ تƮدرǋا المنƲمات المǌنية والتǑ تحكم المǌنيي
 Les codes deوالخاƮة بواجباتǌم  المǌنية وƈدابǌا والتǑ يطلق عليǌا اسم Ɗخǚقيات المǌنة 

déontologie  الدولة Ʃمام مجلƊ اǌالطعن في ý2يقب.  
 Ǒǋو Ƈاألعضا Ǐعل Ưرƽي Ɣواج ýشك Ǒنية فǌالم ƔداǓو اƊ قياتǚدر قواعد األخƮوت

حيRèglement d’administration publique  ƚ وائƠ اǗدارة العمومية تƮدر فƮ Ǒورة Ǚئحة من ل
 Ǒالدولة ف Ʃمجل ǐƊخذ رƊ مرسوم بعد ýشك Ǒدر فƮم تƛ اǌعداد مشروعƎنية  بǌمة المƲتقوم المن

Ǒرنسƽام الƲالقانون 3الن ƔلƮ Ǒنة فǌقيات المǚخƊ قواعد Ưوقد ترد بع Üǐقرار وزار  ýشك Ǒو فƊ Ü
وتعتبر قواعد . ǋ4و الحاý بالنسبة لقواعد Ɗخǚقيات مǌنة المحاماة فǑ مƮر المنƲم للمǌنة Ü كما

 ǐدارǗا Ƈات القضاǌمام جƊ ا لتجاوز السلطةǌالطعن في ýيمية يقبƲنة قرارات إدارية تنǌقيات المǚخƊ
  .5المختƮة

 ǐدارǗحكام القانون اƊ عن نطاق تطبيق Ɯو يخرǌنية فǌمات المƲللمن Ǒما النشاط الداخلƊ
  . 6ختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ و تحكمǊ قواعد القانون الخاƭ ويخضƴ فǑ منازعاتǊ للقضاƇ العادǐوا
 

  منازعاƖ  المنظماƖ  المǊنية  في الجزائر  -جـ
 ǊنƎف ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮلتحديد نطاق اخت ǐالمعيار العضو ǉم اعتمادƹر ǐالمشرع الجزائر

Ǘا Ƈالقضا Ǌر بما استقر عليƛƋتÜفرنسا Ǒف ǐحكاما  دارƊ نيةǌمات المƲة بالمنƮوضمن القوانين الخا
  .خوýŇ بمقتضاǋا لجǌات القضاƇ اǗدارǚƮ ǐحية النƲر فǑ المنازعات الخاƮة بǌذǉ المنƲمات المǌنية

 لمنƲمات المǌنية للقضاƇ اǗدارÜǐومن القوانين التǑ جعلت اǙختƮاƭ بنƲر منازعات ا 
العدý  المعنǑ ووزيرمنǊ لكý من الموƛق  67المادة  Ü حيƊ ƚجازت7القانون المتضمن مǌنة الموƛق

طعنÜ الوطنية لل اللجنة التƋديبية ورئيƩ الƺرفة الوطنية للموƛقين Ɗن يطعن Ɗمام مجلƩ الدولة فǑ قرار
  .8المحضرين القضائيين من القانون المتضمن مǌنة 63مادة بموجƔ ال كما Ɗورد المشرع نƩƽ الحكم

منǊ علǏ إمكانية الطعن فǑ قرارات المنƲمة الجǌوية  20فǑ المادة  9وقد نƭ قانون المحاماة    
 29للمحامين Ɗمام الƺرفة اǗدارية الجǌوية التǑ تقƴ المنƲمة فǑ دائرة اختƮاǌƮاÜ ونƭ فǑ المادة 

                                                 
1 André DE LAUBADERE, JC.VEVEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15e édit. op.cit, p.941. 
2 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, pp. 487-488. 
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3 J M.AUBY et R DRAGO, traité de contentieux administratif, T.1 op.cit, p.518. 
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5 André DE LAUBADERE, JC.VEVEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit. op.cit, p.942. 
6 Jean RIVERO, droit administratif, op.cit, p.489. 
J M.AUBY et R DRAGO, traité de contentieux administratif, T.1 op.cit, p.519. 
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 Ɣالتدري Ƈاǌادة إنǌش Ǌمنح Ưمة المحامين الرافƲقرار من Ǒف Ɣالمتدر Ǒجواز طعن المحام Ǐعل Ǌمن
علƊ ǏنǊ يمكن لوزير العدƊ ýن يطعن  35ارية الجǌوية المختƮةÜ ونƭ فǑ المادة Ɗمام الƺرفة اǗد

ƊنǊ يمكن لوزير العدý  40باǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة فǑ قرارات الجمعية العامةÜ كما جاƇ فǑ المادة 
ار Ɗن يطعن فǑ نتائƝ اǙنتخابات Ɗمام مجلƩ الدولة فǑ مدة شǌر ابتداƇ من تاريƣ استǚمǊ لمحضر القر

 Ʃن يمارƊ محام ýن لكƊقتراع وǙا ƣيام من تاريƊ مانيةƛ ýǚخ Ǌƺتبلي Ɣنتخابات  والواجǙا Ǒالمحرر ف
  .1من تاريƣ اǙنتخابات فǑ مدة ƛمانية Ɗيام  نƩƽ الحق
من نƩƽ القانون لكý من وزير العدý والمحامǑ المعنǑ بالطعن فƊ64  Ǒجازت المادة و 

 .لƩ الدولةالقرارات اللجنة الوطنية Ɗمام مج

وقد Ɗكد مجلƩ الدولة الجزائرǐ علǏ الطبيعة اǗدارية للقرارات الƮادرة عن المنƲمات 
من  801المǌنية رƹم Ɗنǌا ليست بǌيئات عموميةÜ وǙ تعد من Ɗشخاƭ القانون العام المحددة فǑ المادة 

ن فǑ قرار إحدÜ ǎ حيƚ قرر عند نƲرǉ فǑ قضية طعن بالبط2ǚواǗدارية القانون اǗجراƇات المدنية
بǚƮحيات السلطة العمومية  مة المحامين ǋ Ǒǋيئة مǌنية تتمتƴمنƲ"المنƲمات الجǌوية للمحامين Ɗن 

 ǉقرار يتخذ ýن كƊو Üية المعنويةƮا الشخǌا ولǌاتƮاƮاخت ƔبموجƩمجل  ǉممارسة دور ƇناƛƊ مةƲالمن
 ǑيمƲتن ƴو قرار ذو طابǋ نة المحاماةǌم ýيƛتم Ǒمفƛ للط ومن ýقاب Ǒحالة المنازعة ف Ǒف  Ǌعن في

Ǌ3"قانونيت. 

المشرع وقضاƇ مجلƩ الدولة المنƲمة المǌنية مرفق عمومǑ فǑǌ ليست  كý من ااعتبروǋكذا  
 Ǒتسيير مرفق عموم Ǒف ǁا تشارǌنƊ Ǚسسة عمومية إƌا فامǌادرة عنƮرفات الƮلت Ǒǋ رفاتƮت

  .إدارية يختƭ القضاƇ اǗدارǐ بالنƲر والýƮƽ فيǌا
يختƭ مجلƩ الدولة بالنƲر والýƮƽ  01- 98لمادة التاسعة من القانون العضوǐ رقم وطبقا ل

 4كمحكمة ابتدائية ونǌائية فǑ الطعون بƎلƺاƇ ضد القرارات الƮادرة عن المنƲمات المǌنية الوطنية
  .ǋذǉ القرارات وكذا الطعون  بالتƽسير وفحƭ مدǎ مشروعية
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Ǒانƛال Ɣالمطل  
 ǌالدعو ƖجراءاƋدارية أمام شروط وǕا  

 مجلس الدولة كمحكمة أوü وƆخر درجة
 

يشترط لقبوý النƲر فǑ الدعوǎ اǗدارية والýƮƽ فيǌا Ɗمام مجلƩ الدولة مجموعة من     
 ǐدارǗلم اƲوشرط الت ÜǊالمطعون في ǐدارǗشرط وجود القرار ا Ǒǋالشروط الشكلية المقررة قانونا و

Ʈلحة باǗضافة إلǏ وجوƔ التقيد واǙلتزام بمجموعة من المسبقÜ وشرط الميعادÜ وشرط الƽƮة والم
  .اǗجراƇات

والشروط واǗجراƇات محý الدراسة فǋ Ǒذا المطلǑǋ Ɣ تلǁ الشروط واǗجراƇات الخاƮة    
 Ǒا فǌعلي ƭوƮخر درجة والمنƈو ýوƊ الدولة كمحكمة Ʃا مجلǌفي ýƮƽي Ǒدارية التǗا ǎبالدعو

ǐ01-98رقم  المادة التاسعة من القانون العضوƇاƺلǗا ǎدعو Ǐساسا علƊ وسيتم التركيز Ü1. 

  :وسيتم التعرƯ لشروط وإجراƇات الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة فǑ الƽرعين التاليين
ýرع األوƽالدولة: ال Ʃما مجلƊ ƇاƺلǗا ǎدعو ýالشروط الشكلية لقبو  
Ǒانƛرع الƽالدولة: ال Ʃمام مجلƊ ƇاƺلǗا ǎات دعوƇإجرا  

 
  ألوýالƽرع ا

 الشروط الشكلية لقبوü دعوǌ اǕلغاء أما مجلس الدولة
 

الكتاƔ الخامƩ المتعلق  الواردة بالباƔ الرابƴ من 2السابقبتحليƊ ýحكام قانون اǗجراƇات المدنية       
Üدارية بالمحكمة العلياǗرفة اƺمام الƊ ات المتبعةƇجراǗدارية  باǗات المدنية واƇجراǗحكام قانون اƊو

يستنتƊ ƝنǊ يشترط لقبوý النƲر فǑ الطعون باǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة استيƽاƇ عريضة  309Ü-08رقم 
الشكلية المحددة قانونا بحيƚ إذا لم تتوفر ǋذǉ الشروط يقضǑ مجلƩ  من الشروط الدعوǎ مجموعة

  .الدولة برفƯ الدعوǎ شكǚ دون التعرƯ لموضوعǌا
 

Ǘداري المسبق: أوǕشرط القرار ا  
اǗدارǐ المسبق شرط من الشروط الشكلية لقبوý النƲر فǑ الدعوǎ اǗدارية   تبر القراريع    

يجƊ Ɣن يرفق مƴ العريضة :"من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية  819والýƮƽ فيǌاÜ وتنƭ المادة 

                                                 
 348 أما بالنسبة لدعوى التفسير وفحص المشروعية فقد تم  التعرض لشروط وإجراءات تحريكها في المطلب األول من هذا المبحث ص 1

  .ومابعدها
 8المؤرخ في   23 - 90قم المتضمن قانون اإلجراءات المدنية لمعدل والمتمم بالقانون ر 1966جوان  8المؤرخ في  154 -66األمر رقم  2

 ).36ج ر عدد ( ،1990أوت 
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 907إلى  904و المواد من  832إلى   829و من  828إلى  815المواد من 3



 

ار اǗدارÜ ǐ القرǗدارǐ تحت طائلة عدم القبوýالرامية إلǏ إلƺاƊ Ƈو تƽسير Ɗو تقدير مشروعية القرار ا
Ǌ1"المطعون في .  

 Ǒعن طريق الطعن ف Ǚدارية إǗات القضائية اǌمام الجƊ ضائيةƽال ǎالدعو ǁيمكن تحري ǚف
يتجǊ إلǏ الجǌة اǗدارية المختƮة  قرار إدارÜǐ وفǑ حالة عدم وجودǉ يتعين علǏ المدعƊ Ǒن

ارية Ɗمام الجǌة القضائية ǙستƮدار قرار إدارƮ ǐريƊ Ơو ضمنǑ يتمكن بمقتضاǉ تحريǁ الدعوǎ اǗد
  .2المختƮة

 
Ɗ-داري المسبقǕقاعدة القرار ا üفي فرنسا أص 

     Ʋالمسبق ǐدارǗرت قاعدة القرار اǌ  ريةƲمن ن Ǒا التاريخǋوجود ýƮƊ فرنسا واستمدت Ǒف
Ǒالمرحلة  3الوزير القاض Ǒاطبقت فǌفي Ʃالدولة يمار Ʃكان مجل Ǒات التƮاƮاختǊ  ǉالقضائية باعتبار

فǑ الطعون الموجǌة ضد قرارات الوزراÜƇ فقرر ƈنذاƊ ǁن بسط رقابتǊ مرتبطة   إستئنافية يýƮƽ جǌة
  .4بوجود القرار الƮادر عن الوزير

بقيت قاعدة   5الشǌيرة )(Cadotوبعد القضاƇ علǏ فكرة الوزير القاضǑ فǑ قضية كادو  
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃات مجلǋاتجا ýضƽالمسبق مطبقة ب ǐدارǗتنعقد   القرار ا ǊيتǙن وƊ قرر ǐالذ

حوý نشاط إحدǎ الǌيئات اǗدارية وكان ǋذا النشاط  Ü بحيƊ ƚنǊ إذا قام نزاعالقرار اǗدارة بوجود
القرار مسبقا حتǋ  Ǐذامتجرد من القرار اǗدارǐ الذǋ ǐو مناط اǙختƮاƭ القضائǑ وجƔ استƮدار 

ع الƽرنسǑ فكرة القرار اǗدارǐ السابق كشرط وقد تبنǏ المشر .6يمكن Ɗن تنعقد الوǙية لمجلƩ الدولة
 -31وقانون  1900-07 -17من شروط قبوý الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة بموجƔ قانون 

يجƊ Ɣن تكون العريضة مرفقة :" منƊ ǊنǊ 40المتعلق بمجلƩ الدولة والذǐ نƮت المادة  1945 -07
Ǌمرسوم "7بنسخة من القرار المطعون في Ǐوبمقتض Ü30 عممت قاعدة القرار المسبق  1953سبتمبر

  .8المحاكم اǗدارية لتطبيق Ɗمام
Ɗورد عليǌا  جعý قاعدة القرار اǗدارǐ المسبق من النƲام  العام بýوالمشرع الƽرنسǑ لم ي  

المعدلة بموجƔ المادة األولǏ من  1956جوان  7عدة  استƛناƇات حيƚ  نƮت المادة األولǏ من قانون 
يجوز  باستƛناƇ  منازعات األشƺاý العموميةÜ فƎنǙ Ǌ:"علƊ Ǐن 1956-01-11ر فǑ المرسوم الƮاد

                                                 
اعد المنصوص تسري على العريضة القو:" المتضمن قانون اإلجراءات المدنية تنص 154-66من األمر رقم  2-169المادة  كانت المادة 1

 رفع الدعوىال يجوز " مكرر من نفس القانون على أن 169، وتنص المادة "، ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه...عليها في المواد
 ". من أحد األفراد إال بطريق الطعن في القرار اإلداري المجلس القضائيإلى 

2 Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p.142. 
Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit. p.132. 
3  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit. p.329. 
4  Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, p.133. 
5  C.E., 13. déc.1889, Cadot, rec.1148 ; M.LONG, P.WEIL, G. BRAIBANT, P.DELVOVE et autres, op.cit, p.5. 

 .239طعيمة الجرف، رقابة  القضاء  ألعمال اإلدارة العامة، قضاء اإللغاء ، المرجع السابق، ص . د 6
7  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp 328-329 
François GAZIER, op.cit, n° 141, 142. 
8  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit t, p 331. 

 .26رشيد، قانون المنازعات اإلدارية،  المرجع السابق، ص  خلوفي. د



 

ǐقرار إدار Ǒعن طريق الطعن ف Ǚإ ǐدارǗا Ƈات القضاǌمام جƊ ǎدعو ƴقاعدة 1"رف ýكما جع Ü
لتدابير اǙستعجاý حيƚ سمƠ المشرع لرئيƩ المحكمة Ɗو  اǗدارǐ المسبق Ǚ تطبق بالنسبة القرار

Ư باتخاذ كافة اǗجراƇات الǚزمة استنادا إلǏ عرضة تكون مقبولة رƹم عدم تضمنǌا القاضǑ المƽو
Ǌ2نسخة من  القرار  المطعون في.  

بعƯ  فǑ ار اǗدارǐ المسبق بمرونة إذ قضǏوقد طبق مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فكرة القر 
ýبقبو ǊحكامƊ  داريةǗا ǎالدعو Ǒر فƲكدالنƋت Ǐم تخلف القرار المسبق متƹن رƊ  Ǌالقرار المطعون في

بالنسبة للقرارات الƽرديةƊ Üو Ɗن  ة للقرارات التنƲيمية Ɗو التبليƸلم يعلن لǖفراد سواƇ بالنشر بالنسب
Ǒللمدع Ǌدارة رفضت تسليم نسخة منǗ3ا. 

وقد ذƔǋ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ قضائǊ الحديƚ إلƊ Ǐن عدم إرفاق العريضة بنسخة من 
يمكن تƮحيǋ Ơذا اǗجراƇ  وƊنǊ لدعوǎ اǗداريةشكý سببا من ƊسباƔ رفƯ االقرار المطعون فيǙ Ǌ ي

ǎسير الدعو ƇناƛƊ وتقديم القرار المسبق Ǒ4الشكل Üف ýالمسبق وقب ǐدارǗحالة عدم وجود القرار ا Ǒƽ
 Ǌفي Ǌيطالب Ǒمر للمدعƊ Ǌبتوجي Ǒا يقوم القاضǌمن الناحية الشكلية والحكم بعدم قبول ǎالدعو Ǒالبت ف

  .الناقƮة المستندات امبƎتم
  

ƒ -    داري المسبقǕالجزائر  فيقاعدة القرار ا  
  Ɣالمسبق بموج ǐدارǗفكرة القرار ا ǐ2- مكرر 169المادتين  اعتمد المشرع الجزائر  

علƊ Ǐن  01 -98من القانون العضوǐ رقم  9من قانون اǗجراƇات المدنيةÜ كما نƮت المادة  274و
ائيا ونǌائيا فǑ القرارات الƽردية والتنƲيمية الƮادرة عن السلطات يختƭ مجلƩ الدولة بالýƮƽ ابتد

المركزيةÜ والǌيئات العمومية الوطنية والمنƲمات المǌنية الوطنيةÜ فالمشرع الجزائرǐ جعý  اǗدارية
ǐدارǗا Ƈالقضا ƭاƮدارية ما لم  اختǗالقضائية ا ǎالدعو ýتقب Ǚ ƚبحي ǐدارǗينعقد بوجود القرار ا

  . من القرار المطعون فيǊ سخةالدعوǎ مرفقة بن ضةيتكن عر
المسبق بمرونة ولم  تǌاداتǊ طبق فكرة القرار اǗدارǐإƊ Ǚن مجلƩ الدولة الجزائرǐ وبƽضý اج

 ƣبتاري ǉقرار Ǒف Ƈجا ƚحي Üام العامƲا من النǋ2006. 06. 28يعتبر  ǊنƊ ..." مامƊ ǎدعو  ýك Ʃلي
ارÜǐ فكƛير من الدعاوǐ يƮعƔ علǏ المدعين الحƮوý علǏ القضاƇ  اǗدارǐ تستوجƔ وجود قرار إد

الǙ Ǒ يمكن إلزام القرارات اǗدارية مادامت تلǁ القرارات من إنشاƇ  اǗدارة المدعǑ عليǌاÜ وبالت
  . 5"اǗدارة التƮƊ ǑدرتǊ ولم تسلمǊ إياǉ مستند لم يتمكن منǊ المدعǑ بتقديم

                                                 
1  Christian GABOLDE, traité pratique de la procédure des tribunaux administratif, 2e édit, paris, Dalloz, 1984, 
p. 632. 
2 Articles R. 130, R. 136 du code de T.A et C.A.A et articles R.521-1 et R.531.1 du C J A  
3  C.E, 4 Janvier 1957, Messin, rec. 10, in Marie Christine ROUAULT, op.cit p.142. 
4 Marie Christine ROUAULT, op.cit, p.142. 
J.M.AUBY et R. DRAGO, traite de contentieux administratif, t.1 op.cit, p.884. 
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علƊ Ǐن عدم إرفاق العريضة بنسخة من القرار  وبǌذا فƎن قضاƇ مجلƩ الدولة الجزائرǐ استقر
متǏ تƋكد Ɗن القرار المطعون فيǊ لم  1المطعون فيǙ Ǌ يشكý سببا من ƊسباƔ رفƯ الدعوǎ اǗدارية

Ǌدارة رفضت تمكين الطاعن بنسخة منǗن اƊفراد وǖل Ƹالمشرعو يبل ǉتبنا ǐو الموقف الذǋ2.  
  

  شرط  التظلم اǕداري المسبق: ƛانيا
    
  154- 66التظلم اǕداري المسبق في ظü األمر رقم  -أ  

 ǎالدعو ýدارية يشترط لقبوǗات المدنية واƇجراǗدور قانون اƮ ýقب ǐكان المشرع الجزائر
Ɗن تكون مسبوقة بتƲلم إدارǐ من القرار المطعون فيÜǊ وذلǁ بقƮد إتاحة  3اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة

Ɗ درة القرارƮدارية مǗة اǌة للجƮرƽن الƊا وǌسƽا بنǌرفاتƮت ƴن تراجƊ اǋتعلو Ǒة الرئاسية التǌو الج
  .تقوم بسحƔ القرار المتƲلم منǊ متǏ اتضƠ لǌا سǚمة وƮحة موقف المتƲلم

فالتƲلم اǗدارǐ يعتبر وسيلة ودية لحý بعƯ المنازعات اǗدارية دون اللجوƇ إلǏ القضاƇ بما 
  .4يحقق العدالة اǗدارية بƋيسر الطرق

كان التƲلم اǗدارǐ المسبق المتضمن قانون اǗجراƇات المدنية  145-66مر رقم بƮدور األو
Ɗمام الƺرفة اǗدارية  سواƇشرط من شروط الشكلية الواجƔ توافرǋا لتحريǁ كافة الدعاوǐ اǗدارية 

المتضمن  23 -90الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العلياÜ وبƮدور القانون رقم Ɗمام  وƊبالمجالƩ القضائية 
تعديý قانون اǗجراƇات المدنية السابق الذكرƮƊÜبƠ شرط التƲلم اǗدارǐ المسبق وجوبǑ بالنسبة  
للطعون بالبطǚن الموجǌة ضد القرارات اǗدارية المركزية المقامة Ɗمام الƺرفة اǗدارية بالمحكمة 

المتعلق  01-98من ذات القانونÜ وبƮدور القانون العضوǐ رقم  275و 274وفقا للمادتين  5العليا
منǊ التƊ Ǒحاý بموجبǌا المشرع إلǏ قانون اǗجراƇات المدنية فيما  40بمجلƩ الدولة وطبقا للمادة 

يتعلق باǗجراƇات القضائية المتبعة Ɗمام مجلƩ الدولة جعý المشرع التƲلم اǗدارǐ المسبق من 
التنƲيمية والƽردية التǑ ترفƴ  الشروط الشكلية واǗلزامية لقبوý دعاوǐ اǗلƺاƇ المنƮبة علǏ القرارات

ǁير ذلƺب Ǒة تقضƮخا ƭوƮذا ما لم توجد نǋ Üالدولة Ʃمام مجلƊ ائياǌ6ابتدائيا ون .  
Ǚ تكون الطعون بالبطǚن " من قانون اǗجراƇات المدنية تنƭ علƊ Ǐن 275وكانت المادة  

Ǘمام السلطة اƊ ƴيرف ǐالذ Ǒالتدرج  ǐدارǗا الطعن اǌة مقبولة ما لم يسبقǌتعلو مباشرة  الج Ǒدارية الت
                                                 

يجب أن  يرفق مع العريضة : " نص على أنهبالمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  819وقد تبنى المشرع هذا  المبدأ  وضمنه المادة  1
إلداري تحت طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار ا

 ".مبرر
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 2فقرة  819المادة  2
 .01 - 98القانون العضوي رقم من  9المادة  من قانون اإلجراءات المدنية المعدل والمتمم و 274المادة 3
 .105وي، المرجع السابق، ص عبد العزيز خليل بد. د 4
المرجع السابق،  ،لنظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى اإلدارية عمارعوابدي،. د 5
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من نÜ282  Ʃƽ وتنƭ المادة "التƮƊ Ǒدرت القرار فƎن لم يوجد فƋمام من ƮƊدرت القرار نƽسǌا
يجƊ Ɣن يرفق بالعريضة إما قرار رفƯ الطعن اǗدارǐ الذǐ سبق الطعن Ɗو  :" القانون علƊ Ǐن

  ".المستند المƛبت إيداع ǋذا  الطعن
رǐ المسبق Ɗن يقدم إلǏ السلطة الرئاسية التǑ تعلو مباشرة الجǌة واألýƮ فǑ التƲلم اǗدا   

 Ǌسƽدر القرار نƮƊ من Ǐإل Ǌا  يوجǋحالة عدم وجود Ǒوف ÜǊالمطعون  في ǐدارǗدرت القرار اƮƊ Ǒالت
بنسخة من القرار اǗدارǐ  لƩ الدولة Ɗن تكون العريضة مرفقةويشترط لقبوý الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مج

لتƲلم فǑ حالة الرفƯ الƮريƊ ÜƠما فǑ حالة سكوت اǗدارة فعلǏ المتقاضƊ Ǒن يرفق القاضǑ برفƯ ا
بالعريضة المستند الذǐ يƛبت إيداعǊ لǌذا التƲلم Ɗمام الجǌة اǗدارية المختƮةÜ ويترتƔ علǏ عدم تقديم 

رفعǊ بعد  Ɗو 1التƲلم اǗدارǐ المسبق الرئاسƊ Ǒو الوǙئǑ قبý رفƴ الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة
ǉارƛƊ Ɲلم لينتƲالت Ǒويشترط  ف Üǎالدعو ýدارية الحكم بعدم قبوǗا ǎالدعو ƴرف :  

- Ǒائǌن  ǐن يكون من قرار إدارƊ .  
لدولةÜ وƊن يكون  موضوعǊ محدد اǗدارǐ ل اǗدارية المختƮة بǊ فǑ النƲام  Ɗن يوجǊ إلǏ  السلطة  -
Ü وقد حرƺ2 ƭاƇ التǑ  يقدمǌا الطاعنواضƠ وƊن يكون موضوعǊ متƽق مƴ مضمون دعوǎ اǗلو

ǊنƊ ǊحكامƊ Ǒذا الشرط و قرر فǋ توافر Ɣوجو Ǐالدولة عل Ʃن " : مجلƊ Ɣيج ǊنƊ Ǌمن المستقر علي
والجǌة التǑ  رقمǊفيǊ و يكون التƲلم اǗدارǐ المسبق واضحا فǑ مضمونǊ مبينا تاريƣ القرار المتƲلم

ǐالذ Ưرƺوال ǊدرتƮƊ دارةǗلم من اƲالمت ǉدارية التيريدǗا ǎالدعو ýتقب Ǚو Ü اǌيختلف مضمون Ǒ
 ".اǗدارǐ المسبق عن مضمون التƲلم

المطعون فيǐƊ  Ǌ خýǚ  شǌرين من تبليƸ القرار ويجƊ Ɣن يقدم التƲلم فǑ الميعاد القانونǑ المقرر  -
ǉو نشرƊ3  لم بالن 278وفقا للمادةƲسريان ميعاد  الت Ɗويبد Üات  المدنيةƇجراǗللقرارات سبة من قانون ا

ýوƮو  ƣردية من تاريƽا الƮ Ǐإل ƸالتبليǊإرسال ƣمن تاري Ʃلحة وليƮالم Ɣح Ǌ4إلي ýيتحم ǚف Ü
عƇƔ إƛبات النشر Ɗو اǗعǚن الذǐ تبدƊ  بالقرارÜ ويقƴ علǏ عاتق اǗدارةƮاحƔ المƮلحة تƋخير العلم 

  .بǊ مدة السريان
عد اƛǗبات كƋن يقدم مكتوبا وبالبريد المضمون ويشترط فǑ التƲلم اǗدارǐ الو جوبƊ Ǒن يخضƴ لقوا -

ƣابت التاريƛ ن يكونƊو ÜýوƮعلم الو ƴم Ǌعلي ǏƮ5والمو. 
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 Ʈ المسبق  قد يكون ǐدارǗلم اƲالت Ǒداريةوالبت فǗة اǌالج ǉدرƮة  ريحا بقرار تƮالمخت
Ǌ إذا تبين لǌا Ɗن وتعلنǊ إلǏ المتƲلمÜ يتضمن ǋذا القرار سحƔ القرار المتƲلم منƊ Ǌو إلƺاƊ ǉƇو تعديل

 Ʃمام مجلƊ Ǒالتقاض Ǐالقرار دون حاجة إل ǁن ذلƋالنزاع بش Ǒǌومخالف للقانون فينت Ɣالقرار معي
الدولةÜ وقد يكون ǋذا البت Ʈريحا بƮƎدار اǗدارة قرار يتضمن رفƯ التƲلم وفǋ Ǒذǉ الحالة للمتƲلم 

ن القضائƊ Ǒمام مجلƩ الدولة خƮ ýǚاحƔ المƮلحة إذا كان مقتنعا بعدم شرعية القرار Ɗن يرفƴ الطع
وفǑ حالة سكوت اǗدارة وفوات مدة ƛǚƛة Ɗشǌر من تاريƣ رفÜ  ƴشǌرين من تبليǊƺ قرار رفƯ التƲلم

التƲلم إليǌا بخطاƔ مسجý بعلم الوƮوý يعد ǋذا السكوت بمƛابة قرار ضمنǑ برفƯ التƲلمÜ ويكون 
  . ǌرين من انقضاƇ مدة الƛǚƛة ƊشǌرللمتƲلم Ɗن يطعن باǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة خýǚ ش

  
ƒ- داريةǕالمدنية وا ƖجراءاǕا ǅداري المسبق في قانوǕالتظلم ا 

اختياريا  المسبق إجراƇ التƲلم اǗدارƮƊ ǐبƠبعد Ʈدور قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية 
ق األحكام ƊخيرةÜ تطبوعندما يýƮƽ مجلƩ الدولة كدرجة ƊولǏ "علƊ ǏنǊ  907حيƚ نƮت المادة 

ýجاǓعل المتعلقة با ƭوƮالمواد المن Ǒا فǌ829ي  Ǐ832إل ǉǚعƊ" المادة Ǐوبالرجوع إل Ü830  كدƋيت
  .  موقف المشرع الجزائرǐ من شرط التƲلم اǗدارǐ الذƮƊ ǐبƠ شرطا جوازيا

 ƣر من تاريǌشƊ ربعةƋب ǐدارǗا Ǒالطعن القضائ ýجƊ حدد ǉǚعƊ المادة Ɣن المشرع بموجƎف
من الشروط الشكلية الواجƔ  ابالقرار اǗدارǐ إƊ ǙنǊ لم يجعý من التƲلم اǗدارǐ المسبق شرطالعلم 

Ü لكن ǋذا Ǚ يمنƴ 154- 66من قانون  275إتباعǌا لقبوý الدعوǎ كما كان عليǊ الحاý بموجƔ المادة 
Ǘة اǌالج Ǐإل Ǒمدة الطعن القضائ Ƈانقضا ýقب Ǌن يتوجƊ لحةƮة والمƽƮال ƔاحƮ قاǚدارية إط

  .المختƮة لمطالبتǌا بمراجعة قرارǋا
ويجƔ البت فǑ التƲلم اǗدارǐ اǙختيارǐ خýǚ شǌرين من تاريƣ تقديمǊ إما برد ƮريƊ Ơو 
ضمنÜǑ فƎذا Ʈدر قرار إدارƮ ǐريƠ بالرفƯ يبدƊ سريان ميعاد الطعن القضائǑ المحدد بشǌرين من 

Ǘة اǌحالة سكوت الج Ǒما فƊ Ưالعلم بقرار الرف ƣتاري ƣرين من تاريǌش ýǚا خǌمامƊ لمƲدارية المت
يعتبر سكوتǌا بعد انتǌاǋ Ƈذا األجý بمƛابة قرار رفƯ ضمنǑ فيبدƊ سريان ميعاد رفƴ التƲلم إليǌا 

  .  الطعن القضائǑ المحدد بشǌرين

               
  شرط  المدة لقبوü الدعوǌ اǕدارية أمام مجلس الدولة: ƛالƛا

قانون اǗدارƊ ǐن للدعوǎ مواعيد خاƮة بǌاÜ واشتراط مدد قƮيرة األýƮ فǑ منازعات ال  
ترفƴ خǚلǌا الدعوǎ اǗدارية Ɗمر ضرورǐ من Ɗجý استقرار األوضاع اǗدارية والمراكز القانونية 

  .1وتنƲيم سير المرافق العمومية
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Ǝن األمر يقتضƊ Ǒن فƎذا كانت القرارات اǗدارية تتمتƴ بقرينة السǚمة والقابلية للتنƽيذ الƽورǐ ف   
  .1يكون ميعاد الطعن بƎلƺائǌا قƮيرا حتǏ تستقر األوضاع اǗدارية وتتحقق المƮلحة العامة

وإن ميعاد رفƴ دعوǎ اǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة كان محدد بشǌرين من تاريƣ رفƯ اǗدارة       
سكوتǌا مدة ƛǚƛة Ɗشǌر  رفƯ اǗدارة الضمنǑ الناتƝ عن تƲلم اǗدارǐ المسبق Ɗو من تاريƣلل ƠالƮري

  .من تاريƣ تقديم التƲلم اǗدارǐ المسبق
 Ǚالمادة إ Ɣوبموج ǊنƊ 907 و ǉǚعƊ مام المحاكم  829المادةƊ ǎالدعو ƴوحد المشرع ميعاد رف

اǗدارية ومجلƩ الدولة وحدد Ɗجý الطعن بƋربعة Ɗشǌر من تاريƣ التبليƸ الشخǑƮ بنسخة من القرار 
توجد بعǋ   Ưذا وقد تاريƣ النشر بالنسبة للقرارات التنƲيمية كقاعدة عامةÜ  اǗدارǐ الƽردƊ ǐو من

فيما يتعلق بطلبات إلƺاƇ  زئيةالنƮوƭ التشريعية الخاƮة التǑ تقرر مدد Ɗخرǎ بƮورة استƛنائية وج
  .2بعƯ القرارات اǗدارية والمتعلقة بموضوعات محددة علǏ سبيý  الحƮر

  
Ɗ- ǅبداية  ميعاد  الطع  

بدƊ حساƔ ميعاد رفƴ دعوǎ اǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة من يوم التبليƸ بالنسبة ي      
األشǌر كاملة وإذا Ʈادف ƈخر تحسÜ Ɣ و3للقرارات الƽردية Ɗو النشر بالنسبة للقرارات التنƲيمية

Ǌيلي ýيوم عم ýوƊ Ǐميعاد يوم عطلة امتد إل.  
  
  العلم عǅ طريق النشر -1

ريدة الرسمية Ɗو فǑ النشرات الرسمية رات اǗدارية التنƲيمية فǑ الجيكون  النشر بالنسبة للقرا      
تعتبر عملية النشر وسيلة من وسائý اǗعǚن والعلم بالقرارات اǗدارية ووسيلة من والمƮلحية و

ميعاد دعوǎ إلƺاƇ القرارات مواعيد التƲلم اǗدارǐ المسبق و وسائý تحديد نقطة بداية سريان
  .اǗدارية التنƲيمية

ملخƭ ويجƊ Ɣن يشمý النشر القرار اǗدارǐ بƋكملǊ وإذا رƊت اǗدارة اǙقتƮار علǏ نشر       
Ǌن  لƋالش ƔحاƮأل Ǐيتسن Ǐحت ǐدارǗر القرار اƮكافة عنا Ǐعل ƭذا الملخǋ ǐن يحتوƊ Ɣوج

  .4تحديد موقعǌم من ǋذا القرار
  
  

                                                 
1  J M AUBY, R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T1, op.cit, p.898. 

الذي يحدد  القواعد  المتعلقة  بالبريد  2000أوت  5المؤرخ  في   03-2000من القانون رقم  17على سبيل المثال تنص المادة  2
يجوز الطعن  في القرارات مجلس سلطة الضبط  أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء  من تاريخ  تبليغها، وليس : " والمواصالت  أنه

: " المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة على أنه 2003فبراير  17المؤرخ في 04-03من القانون رقم  9و تنص المادة  .؛"الطعن أثر  موقف  لهذا
 ".يجوز لطالب االعتماد أن يرفع طعنا باإللغاء ضد قرار الجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الجنة

3 François GAZIER, op.cit, n° 144. 
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2- ƶطريق  التبلي ǅالعلم ع  
ǌا اǗدارة ƮاحƔ الشƋن المعين بالذات علما بالقرار  اǗدارǐ التبليǋ Ƹو الوسيلة التǑ تحيط ب      

Ü والتبليǋ Ƹو الوسيلة 1المخاطƔ بÜǊ وǋو الوسيلة المستعملة لتبليƸ القرارات اǗدارية الƽردية كýƮƋ عام
 ýو وسيلة من وسائǋا وǌالمعنيين والمخاطبين ب Ǐالقرارات عل ǉذǌب ƜحتجاǙا يمكن اǌبموجب Ǒالت

 .2داية ميعاد التƲلم اǗدارǐ المسبقÜ وميعاد دعوǎ اǗلƺاƇ ضد القرارات اǗدارية الƽرديةتحديد نقطة ب

  
  العلم اليقيني  -3

تقوم مقام التبليƸ والنشر فيما يتعلق ببدƇ ميعاد الطعنÜ وذلǁ  بالنƲر  م اليقينǋ Ǒو وسيلةالعل   
م بƺيرǋما وƛبت علم ƮاحƔ الشƋن إلƊ Ǐن النشر والتبليǋ Ƹما وسيلتان للعلم إƊ ǙنǊ إذا تحقق  العل

Ǌسريان المدة بالنسبة ل Ƈبد Ǐحتما إل ǁذل ǎŇدƊ دارةǗمن ا ýولو كان دون تدخ Ɣدور القرار المعيƮ3ب. 
إن نƲرية العلم اليقينǑ من Ʈنƴ وخلق  قضاƇ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ الذǐ طبقǌا لƽترة  

لƊ ǏساƊ Ʃن ǋذا العلم اليقينǙ Ǒ يمكن Ɗن ع 4قƮيرة ƛم  تردد  فǑ قبولǌا وانتǏǌ إلǏ التضييق منǌا
  . للعلم  بوسيلة  النشر Ɗو التبليƸيشمý  تƽاƮيý القرار اǗدارǐ وƊسبابǊ كما ǋو الحاý بالنسبة 

ولقد Ɗخذ المجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ الوقت الحالǑ بنƲرية العلم اليقينǑ فǑ حاǙت قليلة جدا 
المجالƩ الشعبية البلدية متƛ Ǐبت Ɗن العضو الطاعن كان  فطبقǌا فيما يتعلق بالقرارات المتخذة عن

Ǌا القرار المطعون فيǌتخذ فيƊ Ǒو5حاضرا بالجلسة الت Ü وات الميعاد المحددƽل ǎالدعو Ưبرف Ǐقض
ƊساƊ Ʃن الطاعن عضو  فǑ المجلƩ البلدǐ وكان  قيام اǗدارة بتبليƸ القرار علǏ بشǌرين رƹم عدم

ǌتخذ فيƊ Ǒحاضرا بالجلسة  لتǊ6ا القرار المطعون في Ǒالدولة فكرة العلم اليقين Ʃيطبق مجل ǁكذل Ü
ǊنƊ الطاعن ǁسلو ýǚمن خ Ǌل Ơلم  عندما يتضƲن يقوم الطاعن بتقديم تƋك ÜǊعلم  بالقرار المطعون في

Ü فǋ Ǒƽذǉ الحالة معينƊ Üو Ɗن يكون قد Ɗعلن بحكم  استند فǑ حيƛياتǊ علǏ قرار إدارǐ 7ضد القرار
ا بالقرار علما يقينا ابتداƇ من تاريƣ  تقديم  التƲلم  بالنسبة للحالة األولƊ ÜǏو ابتداƇ من تبليƸ يعتبر عالم

  . 8الحكم  إليǊ بالنسبة للحالة الƛانية
      Ǌبالقرار المطعون في Ǒن العلم اليقينƊ رية واعتبرƲالن ǉذǋ ǐرƮالم ǐدارǗا Ƈوقد طبق القضا

نشر فيما يتعلق  ببدƇ ميعاد الطعن باǗلƺاÜƇ إƊ ǙنǊ متشدد بالنسبة ǋو وسيلة  تقوم مقام التبليƊ Ƹو ال
لƽكرة العلم اليقينǑ ويشترط لتطبيقǌا Ɗن يكون العلم يقينيا Ǚ طيƽا Ɗو افتراضياÜ وقد رفضت محكمة 
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4  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.488. 
Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, p.140. 
5 Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p.150. 
René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit., p.489. 

 .333مسعود شيهوب، المبادئ العامة  للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . د
6  C.E., 4 aout 1905, George Marti, n° 14220, http: // www. Légifrance.Gouv. Fr/ waspad/. 
7 C.E. 28 janvier 1987, courtet, n° 56531, http : //www. Légifrance.Gouv. Fr/ waspad/. 

 .581مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د 8



 

القضاƇ اǗدارǐ فǑ مƮر Ɗن تƋخذ بǌذǉ  الطريقة إذا ما قام ǐƊ شǁ حوý علم الطاعن بمضمون القرار 
 .1احتماý العلم قويا مǌما كان

  
  العلم اليقيني في القضاء اǕداري الجزائري نظرية

    ǎرفةجرƺال Ƈاعتبار العلم   قضا Ǐعل ǐالجزائر Ǒام القضائƲالن Ǒدارية بالمحكمة العليا فǗا
Ɗو التبليƸ فيما يتعلق ببدƇ حساƔ مواعيد الطعن  راليقينǑ بالقرار المطعون فيǊ وسيلة تقوم مقام النش

القرارات اǗدارية الƽردية  Ǒ مناسبات عديدة برفƯ دعوǎ إلƺاÜƇ وقضت المحكمة العليا ف2ضائǑالق
  .ƹ3ير المبلƺة استنادا إلǋ Ǐذǉ الƽكرة

فǑ قضية بن يوسف السعيد ضد والǑ وǙية  الƺرفة اǗدارية للمحكمة العليا ويتƋكد موقف
 ƣا 1989. 07. 01بسكرة بتاريǌياتƛحي ǎإحد Ǒف Ƈجا ǐالذ":  Ʃللمجل Ǒاد القضائǌجتǙن اƊ ƚحي

Ǒرية العلم اليقينƲقد طبق عدة مرات ن Ǐ4"األعل .  
كما طبق مجلƩ الدولة الجزائرǐ نƲرية العلم اليقينǑ وقضǏ برفƯ الدعوǎ لƽوات الميعاد 

 ƣادر بتاريƮال ǉقرار Ǒف Ƈجا ƚدارة للقرار حيǗا Ƹم عدم تبليƹ1999-3-8ر ǊنƊ: " نƊ بتƛ ƚحي
م علما يقينا بƮدور القرارات اǗدارية المطالƔ بƎلƺائǌاÜ وƊن طعنǋ Ǌذا بعد فوات األجý المستƋنف عل

ǚشك Ǚير مقبوƹ يعتبر Ǒ5"القانون.  
  ƣالمدة إنما  1999. 04. 19وبتاري Ƈبد Ɣالعلم بالقرار لحسا Ǒƽيك Ǚ ǊنƋالدولة ب Ʃمجل Ǐقض

تراجƴ عن  Ʃ الدولة فǋ Ǒذا القرار ƊنǊف مجلÜ وقد يǌƽم من موق6يجƔ تبليƸ  القرار تبليƺا شخƮيا
األخذ بنƲرية العلم اليقينÜǑ حيƊ ƚلزم اǗدارة بضرورة تبليƸ قراراتǌا الƽردية تبليƺا شخƮيا وƊعتبر Ɗن 

إƊ Ǚن الوضƹ ƴير ذلǁ وƊن . التبليƸ يعد إجراƇ ضروريا للعلم بالقرار وبداية حساƔ مواعيد الطعن
 Ǒف Ƣرƌ1999. 04. 19القرار الم Ǚ  الدولة Ʃلمجل Ǒاد قضائǌالحقيقة تراجعا عن إج Ǒف ýيشك
  :وذلǁ لǖسباƔ التالية

الدولة  اجتǌاد قضائǑ تتخذ بانعقاد مجلƊ Ʃن  قرارات مجلƩ الدولة والتǑ تتضمن تراجعا عن -
ǉǚعƊ القضية Ǒرف مجتمعة وفƺال ýمن ك ǚرفة مشكƹ تخذ منƊ ن القرارƎة  فƛالƛرفة الƺال Ǒǋواحدة و
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 Ʃعن لمجل ƴتراج ýا تسجيǌنƋمن ش Ǒن يكون ضمن القرارات المبدئية التƊ يمكن Ǚ وǌف Üالدولة
  .1اجتǌاد قضائǑ سابق

Ü عاد وƮƊدر عدد من القرارات التǑ 1999. 04. 19 المƌرƢ فǑ لقرارلمجلƩ الدولة  بعد إƮدار - 
 Ǒادر فƮا القرار الǌمن بين ÜǑرية العلم اليقينƲا نǋ1999-7- 19طبق بمقتضا Ǌفي Ƈجا ǐكذا " : والذǋو

وǋو تاريƣ الحكم الذƊ ǐمر بتقديم  1984Üجوان  13كان العلم يقينيا بالقرار اǗدارǐ علǏ األقý منذ 
Ǌ2" المقرر المتنازع في ƣادر بتاريƮوالقرار ل Ý20 - 12- 1999 Ǌياتƛحي ǎإحد Ǒف Ƈجا ǐن :"والذƊ ƚحي

Ǒف Ǚم إǋين لم يسجلوا دعواƽنƋر 1995. 11. 21المست ƇاƺلǗالطعن با ýعلم بالقرار مح Ǐم علǌنƊ مƹ
 ýم لما قضوا بعدم قبوǋقرار Ǒابوا فƮƊ الجزائر قد Ƈقضا Ʃن قضاة مجلƊ Ǌمما سبق بيان Ɲيستنت ƚحي

ر Ɗن Ü ويتضƠ جليا  فǋ Ǒذا القرا3"لعلم اليقينǑاالطعن شكǚ وفقا Ǚجتǌاد القضائǑ المستقر ǙƊ وǋو 
ǁمتمس ǐالدولة الجزائر Ʃعبارةبن مجل ýǚمن خ ǁوذل Ǒرية العلم اليقينƲ " Ǒاد القضائǌجتǚوفقا ل

عدم تراجعǊ عن تطبيق نƲرية العلم اليقينǑ وƊنǊ يعتبرǋا  Ǐعل قرارالǋذا  بموجÜƔ وقد Ɗكد "المستقر
  .ميعاد الطعن باǗلƺاƇ بليƸ فيما يتعلق ببدƇوسيلة تقوم مقام النشر Ɗو الت

يستخلƭ من :" والذǐ جاƇ فيǊ 2000. 02. 28مƌرƢ فǑ وقد Ɗكد عن موقǊƽ بموجƔ القرار ال
Ǌعلم يقينيا بالقرار المطعون في Ǐين كانوا علƽنƋن المستƊ ر الملفƮ4"عنا .  

 اليقينǑ بƮورة واسعة بǌذا يتبين Ɗن قضاƇ مجلƩ الدولة الجزائرǐ مازاý يطبق نƲرية العلم
ن والتقليý من ǋƊمية قاعدة النشر والتبليƸ وإن ǋذا الموقف منتقد لما يتضمنǊ من إجحاف فǑ حق المتقاضي

Ǒاألستاذ خلوف ýويقو":  ƴتشج Ǒرية التƲالن ǉذǋ Ǐعل Ǒالتخل Ǒالعدالة من المواطن يقتض Ɣن تقريƊ
وإن رفƯ دعوǎ اǗلƺاƇ بسبƔ فوات الميعاد . 5"اǗدارة علǏ عدم القيام بواجƔ تبليƸ ونشر قراراتǌا

ƮاحƔ الشƋن من حقǊ فǑ طلƔ إلƺاƇ القرار اǗدارǐ  إلǏ حرمان رة العلم اليقينǑ يƌدǐاستنادا إلǏ فك
 .والحريات الƽردية عية ومساسا بالحقوقƹير المشروع وتحƮين ǋذا القرار مما يشكý خرقا لمبدƊ المشرو

لذلǁ ونƲرا ألǋمية التبليƸ والنشر فǑ حماية الحقوق الƽردية فƎنǙ Ǌ بد لمجلƩ الدولة Ɗن يعيد النƲر     
ƽموق Ǒيئة الفǌال ǉباعتبار Ǒرية العلم اليقينƲمن ن Ǌتوحيد Ǐرة علǋقضائية العليا السا  Ǒاد القضائǌجتǙا

 Ǐعل ýبالعم ǁوذل Üالمشروعية Ɗللحقوق والحريات ومبد Ǒام القانونƲة بحماية النƮة المختǌالج ǉوباعتبار
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ý بǊ األنƲمة القضائية تطبيق ǋذǉ النƲرية بƽƮة استƛنائية وفƊ Ǒضيق الحدود الممكنة كما ǋو معمو
  . المقارنة

  
Ɣ-  ǅميعاد  الطع ƒية حساƻكي  
    Ǒǌف Üالمدة كاملة ǉذǋ Ɣوتحس ÜرǌشƊ ربعةƊ ýǚالدولة خ Ʃمام مجلƊ ƇاƺلǗا ǎدعو ƴن ترفƊ Ɣيج

تحسƔ من شǌر إلǏ شǌر مǌما كان Ɗيام الشǌر Ɗو األشǌر المحددة لرفƴ التƲلم اǗدارǐ المسبق Ɗو 
  .Ǘ1داريةالدعوǎ القضائية ا

    Ǒر لليوم الموالƽƮمن الساعة ال ƇاƺلǗا ǎدعو ƴرف Ɣحسا Ɗالمواعيد كاملة يبد Ɣحسا Ɗفتطبيقا لمبد
ƇاƺلǗا ǎبدعو Ǌن  اليوم األخير 2للعلم بالقرار المطعون فيƊ العلم كما Ǌفي ƴيق ǐاليوم الذ Ɣيحس ǚف Ü

 .3دعوǎ فǑ اليوم  الموالǑ لسقوط الميعادلسقوط الميعاد Ǚ يحسƔ ضمن المدةÜ وإنما تنتǑǌ مدة رفƴ ال
 

  تمديد  ميعاد  الطعǅ  -جـ
  :يمتد ميعاد رفƴ  الدعوǎ  القضائية  اǗدارية  فǑ  األحواý  التالية 
  

  Ƌذا صادƆ ƹخر ميعاد يوم عطلة رسمية -1
 وتعتبر Ɗيام دد الميعاد إلƊ Ǐوý يوم عمý يليǊيم إذا Ʈادف ƈخر يوم فǑ الميعاد يوم عطلة رسمية 

العطلة الرسمية  األعياد الرسميةÜ ويشترط Ɗن تكونالعطلة فǑ مǌƽوم القانون Ɗيام الراحة األسبوعية و
  .فƎنǙ Ǌ يترتƔ عليǌا امتداد ǋذا  الميعاد  فƈ Ǒخر األجƊ Üýما إذا وقعت خýǚ الميعاد

  
2 - ƹالوق  ƒأسبا ǅم ƒرة  كسبǉالقوة  القا   

Ʈالم ǐبين ذ ýتحو Ǒرة التǋالقوة القا ǐدƌوقف سريان  الطعن ت Ǐإل ǎلحة وبين إقامة الدعو
من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية علƊ Ǐن  4- 832تنƭ المادة  و4حتǏ تزوǋ ýذǉ القوة القاǋرة

Ǒجائƽال ƚو الحادƊ رةǋحالة القوة القا Ǒالطعن ف ýجاƊ ƴتنقط. 

  
3- Ʋالقط ƒأسبا ǅم ƒالمساعدة القضائية كسب ƒتقديم طل  

 Ɣطل Ǐعل Ɣمدة   يترت ýǚلحة خƮة القانونية والمƽƮال ƔاحƮ المساعدة القضائية من
ميعاد الطعن  ن قانون المذكور Ɗعǉǚ قطƴ سريانم  832سريان ميعاد الدعوǎ اǗدارية طبقا للمادة 

القضائÜǑ ويبدƊ سريان الميعاد من جديد بالنسبة للمدة الباقية من تاريƣ  تبليƮ  ƸاحƔ الشƋن والمƮلحة 
                                                 

1  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.348. 
 .140خلوفي رشيد، قانون  المنازعات اإلدارية،المرجع  السابق، ص . د  

2 Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, pp.141- 142. 
 .395رية العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظ. د  3
 .596سليمان محمد الطماوي، القضاء  اإلداري، الكتاب األول، قضاء  اإللغاء، المرجع السابق، ص . د   4



 

اǗدارية Ɗو بكتاƔ موǑƮ عليǊ  ضائية بالطرقوý الطلƊ Ɣو رفضǊ من مكتƔ المساعدة القبقرار قب
ýوƮ1بعلم الو.  

    ǎالدعو  ýامتداد الميعاد لقبو ƔسباƊ المساعدة القضائية سببا من Ɣوالحكمة من اعتبار مسالة طل
ǎ  ومخاƮمة اǗدارية تتمýƛ فǑ عدم حرمان ƮاحƔ المƮلحة والƽƮة القانونية من تحريǁ الدعو

 Ǌتمسك Ǐعل ýالمساعدة القضائية يد Ɣن طلƊو Üالرسوم ƴعن دف ǉقرة وعجزƽرا لƲدارة العمومية نǗا
Ǌير المشروع وللدفاع عن حقوقƹ ǐدارǗة القرار اǌلمواج ǎالدعو ýاستعما Ǒف Ǌ2بحق.  

  
  الخطƉ في تحديد الجǊة القضائية المختصة -4

ƽƮة القانونية والمƮلحة Ɗمام جǌة قضائية يترتƔ علǏ رفƴ الدعوǎ اǗدارية من ƮاحƔ ال
  ƴسريان ميعاد رف ƴقط ǉǚعƊ دارية وفقا للمادةǗا ǎالدعو ƴالمدة المقررة لرف ýǚة خƮير مختƹ

الشƋن بحكم عدم  مدة المتبقية من تاريƣ تبليƸ ذوǐالدعوǎ ويبدƊ الميعاد فǑ سريان من جديد بالنسبة ل
  .3ختƮةاǙختƮاƭ من الجǌة القضائية ƹير الم

Ü 4ة واحدةروǙ يعتمد بالخطƋ فǑ الجǌة القضائية المختƮة كسبƔ من ƊسباƔ قطƴ الميعاد وامتدادǉ إǙ م
 Ǒالمدع ǁتمس Ǒف ýƛة تتمƮة القضائية المختǌالج Ǒف Ƌحالة الخط Ǒوإن الحكمة من مد الميعاد ف

حرمانǊ من رفƴ الدعوǎ بطلباتǊ وعليǊ فƎن الخطƋ فǑ الجǌة القضائية المختƮة يجǙƊ Ɣ يكون سببا ل
  .Ɗمام الجǌة القضائية المختƮة

  
  وفاة الخصم المحكوم عليǈ أو فقداǅ األǉلية -5

تنقطƊ ƴجاý الطعن فǑ حالة وفاة :" من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية 832تنƭ المادة 
 ǊليتǋƊ ييرƺو تƊ Ǒالمدع  ."  

 Ǒمن اليوم الموال Ɗيبد ǐدارǗن ميعاد الطعن اƊ ýƮالمواعيد  األ ǉذǋ وتتوقف Ƹالتبلي ƇجراǗ
فǑ حالة وفاة المحكوم عليÜǊ إذ يƽترƯ فǋ Ǒذǉ الحالة Ɗن المواعيد انقطعت بسبƔ وفاة الخƮمÜ وإن 

ƇجراǗاتخاذ ا ƴحق من لم يستط Ǒف ǐيسر Ǚ 5الميعاد Ǚمن جديد إ ǐيسر Ǚ ن ميعاد الطعنƎف ǁلذل Ü
وإذا حýƮ  لجرد التركة واتخاذ قرار بشƋنǌا ة الممنوحة لǌممن تاريƣ تبليƸ الورƛة وبعد انقضاƇ المǌل

ويتوقف كذلǁ حساƔ  بعد انقضائǌا وقف الميعاد وǙ يعاد سريانǊ إǙالتبليƸ قبý انقضاǋ Ƈذǉ المǌلةÜ ي
مواعيد الطعن فǑ حالة فقدان Ɗو تƺيير ǋƊلية المحكوم عليÜǊ وǙ يبدƊ سريان المدة من جديد إǙ بعد 

 Ƹالتبلي ƇإجراǊة عنƽƮال ƔاحƮل ǐƊ مƮمن يقوم مقام الخ Ǐإل.  
                                                 

1 Marie Christine ROUAULT, op.cit, p.152. 
 .398رية ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظرية العامة  للمنازعات اإلدا. د   2

3 Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, p.143. 
 .337مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . د 

4 Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p.157. 
 .399زعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عمارعوابدي، النظرية العامة للمنا. د

 .757إبراهيم المنجي، المرافعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د  5



 

فƎن ميعاد الطعن Ǚ يبدƊ إǙ من تاريƣ التبليƸ الƮحيƠ وǙ يسرǐ فǑ حق ذǐ المƮلحة الذǐ لم       
يبلƸ بالحكم الƮادر ضدǉ إǙ من تاريƣ علمǊ بÜǊ كما Ǚ يسرǐ الميعاد فǑ حق من لم يستطيƴ اتخاذ 

 Ǐالحكم إل Ƹبعد تبلي Ǚإ ƇجراǗذا يكون المشرع  اǌوب ǊليتǋƊ و فقدƊ Ǐتوف ǐم الذƮمن يقوم مقام الخ
  .الجزائرǐ  قد وفر كý الضمانات الخاƮة بحماية  الحق  موضوع النزاع

  
  أƙار انقضاء  الميعاد - د
يترتƔ علǏ انقضاƇ ميعاد رفƴ الدعوǎ اǗدارية سقوط الحق فǑ رفعǌا ويƮبƠ القرار   

  .1من تاريƣ إنǌاƇ الميعاد كما لو كان قرار سليما محƮنا ضد دعوǎ اǗلƺاƇ ويعتبر
يƛيرǉ القاضǑ من تلقاƇ نƽسǊ دون حاجة إلƛƊ ǏارتǊ من قبý  2وƊن شرط الميعاد يعتبر من النƲام العام

 ƴرف Ǐمت ǚالطعن شك ýبعدم  قبو Ǒيقض ƚالدولة حي Ʃمجل ǉاعتاد ǐالذ ǁو المسلǋو Ǌعلي Ǒالمدع
ƭوƮالمن ýجاǓا Ɯا قان خارǌ3وناعلي.  

  
  شرط  الصƻة والمصلحة  لقبوü  الدعوǌ  اǕدارية :رابعا

      Ǌفق Ǒلحة طبقا للقاعدة العامة المستقرة فƮة والمƽƮدارية الǗا ǎالدعو ƴن يكون لرافƊ Ɣيج
 ǊنƊ القانون والقائلة"ǎدعو ǚلحة فƮم Ǚ ƚو 4"حيǑقر التƊاǋ  المادة Ǒمن قانون  13المشرع ف
  . ǗداريةاǗجراƇات المدنية و ا

 
  شرط المصلحة في دعوǌ اǕلغاء -أ 

        Ƈالقضا Ǐو إلƊ المحاكم العادية Ǐرفعت إل Ƈسوا ǐالدعاو ƴجمي ýلقبو ǑساسƊ لحة شرطƮالم
ǐدارǗ5ا  Ǒǋو Üǎالدعو Ǒف Ǌبطلبات Ǌمن الحكم ل ǎالدعو ƴراف Ǐتعود عل Ǒائدة العملية التƽال Ǒǋو

ط لقبوý كý طلƊ Ɣو دفÜƴ وǑǋ كذلǙ ǁزمة فǑ كý ليست مقƮورة علǏ الدعوǎ بƊ Ǒǋ ýيضا شر
  .6طعن

ويختلف مǌƽوم المƮلحة فǑ الدعوǎ اǗدارية عن مǌƽومǌا فǑ الدعوǎ المدنيةÜ كما Ɗن 
 ƴيتس ǉتحديد Ǒو مرن فǌف Üاǌخر تبعا لموضوعǓ ا يختلف من نوعǌسƽدارية نǗا ǎالدعو Ǒا فǌومǌƽم

الة نƲامية ولو مساسا محتمǚ كما ǋو الشƋن  بالنسبة Ɗحيانا لدرجة يكǑƽ فيǌا لتحقيقǊ المساƩ بح
Ǒف ýƛتتم Ǐحت ǎخرƊ حيانƊ ويضيق ÜƇاƺلǗا ǎلدعو ǑƮالحق الشخ Ǒمعان Ǌومǌƽ7م.  

                                                 
 .405نفس المرجع، ص  ،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني عمار عوابدي،. د   1
 .من قانون  اإلجراءات  المدنية واإلدارية 69المادة   2
، قضية بن حمو عبد القادر ضد المدير العام للمديرية العامة لألمن الوطني، ذكره لحسن بن 2000أكتوبر 23مجلس الدولة، الغرفة ، قرار   3
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     ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒلحة فƮا والم Ǒف ýف الحاǚخ Ǐعلǐة عامة ودعاوƽƮالقضائية ب ǎلدعو 
مǌدد  عليǊ الǌيئات اǗدارية Ɗو عتدتالقضائية الكامǙ ý يشترط فيǌا Ɗن تستند إلǏ حق للمدعǑ ا

 ƇاƺلǗا ǎمرتبة الحق ألن دعو Ǐإل Ǒترق Ǚ لحةƮمجرد م Ǒن يكون للمدعƊ Ǒƽيك ýب ÜǊا عليǌباعتدائ
  .1تعتبر دعوǎ موضوعية عينية وليست دعوǎ شخƮية

 ƇاƺلǗا ǎدعو ýلحة لقبوƮوم شرط المǌƽمن م ƴالتوسي Ǐإل Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل Ǌوقد اتج
 3حيƚ طبقǌا بطريقة بسيطة ومرنة Casanovaو  2syndicat des patrons coiffeurs عد قضيتǑخاƮة ب
تسǌيý استعماý وتطبيق دعوǎ اǗلƺاƇ باعتبارǋا دعوǎ عينية موضوعية وبǌدف حماية بǌدف  3ومرنة

  .4حماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات وحماية شرعية األعماý اǗدارية فǑ الدولة
Ɗنǌا دعوǎ عينية موضوعية وƊنǌا تنتمǑ لقضاƇ الشرعية فǑǌ ليست  وإن دعوǎ اǗلƺاƇ رƹم

لقبولǌا توافر المƮلحة الشخƮية وذلǁ حتǙ Ǐ يتحوý إلǏ دعوǎ  بý يشترط متاحة لكý مواطن
Ɗو دعوǎ الحسبة التǑ يجوز لكý مسلم Ɗن يرفعǌا طبقا ألحكام الشريعة اǗسǚمية لمطالبة  5شعبية

  .6يقƴ من منكر بƎزالة ما
إنما ǋو دفƴ بعدم القبوý يتعلق بالنƲام  الدفƴ بانعدام المƮلحة ليƩ دفعا موضوعيا Ɗو شكلياو

كما يجوز للمحكمة Ɗن تتƮدǎ لǊ من تلقاƇ  يجوز إبداǉƌ فƊ Ǒية حالة تكون عليǌا الدعوÜǎ العام
  :ويشترط فǑ المƮلحة الǚزمة لقبوý دعوǎ اǗلƺاƇ ما يل7Ü Ǒنƽسǌا

  
   intérêt personnel et direct صية ومباشرةأǅ تكوǅ المصلحة شخ - 1

اشترط القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ لقبوý الدعوǎ اǗدارية بƽƮة عامة توافر المƮلحة  
فǚ تقبý الدعوǎ المرفوعة من فرد ليست لǊ مƮلحة شخƮية فǑ طلƔ إلƺاƇ  8الشخƮية والمباشرة
Ǌ9القرار المطعون في. 

Ʈية ومباشرة عندما يكون الطاعن فǑ حالة قانونية والمƮلحة فǑ دعوǎ اǗلƺاƇ تكون شخ  
ƛƊر فيǌا القرار المطلوƔ إلƺاǉƌ تƛƋيرا مباشراÜ وشرط توقر المƮلحة الشخƮية والمباشرة  Ǚ يعنƊ Ǒن 
تكون المƮلحة دائما خاƮة Ɗو ذاتية بý قد تكون عامة مƛاý ذلǁ قبوý الدعاوǐ المقدمة من الǌيئات 

                                                 
 .414عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . د 1
  .295ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص . د  
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rec. 977, concl. Romieu, M LONG, P.WEIL, G. BRAIBANT, P.DELVOVE, op.cit, pp 49-53 et pp 102-107. 
3 C.E, 12 fevrier1960, société EKY, rec.101 ; C.E 19 oct.1963 ROCAS, rec.533. Et C.E., ass, 7 juin 1978 
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5  René CHAPUS, droit de contentieux administratif, op.cit p.368 
 François GAZIER, op.ci, n° 143. 

 .295، المرجع السابق، ص 2004ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، طبعة . د   6
 .166إبراهيم المنجي، المرافعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د  7
 .201اء ألعمال اإلدارة العامة، قضاء اإللغاء، المرجع السابق، ص طعيمة  الجرف، رقابة القض. د  8

9  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, pp.302- 303. 



 

ابات والجمعيات والتǑ تǌدف إلǏ طلƔ إلƺاƇ القرارات اǗدارية التǑ تمƩ ذات الشخƮية المعنوية كالنق
Ü كما تقبý 1باألǋداف التƊ Ǒنشئت من Ɗجلǌا Ɗو التǑ تمƩ المƮالƠ المشتركة ألعضاǋ Ƈذǉ الǌيئات

  .2كانت المƮلحة مشتركة اعية التǑ تقدم من عدة Ɗشخاƭ إذاالدعوǎ الجم
  

   intérêt matériel ou Moralأǅ تكوǅ المصلحة مادية أو أدبية  - 2
  Ǐتعود عل Ǒائدة التƽن تكون الƊ ǐƊ Üن تكون ماديةƊ ǎالدعو ƴلحة رافƮم Ǒيشترط ف Ǚ

ýتقوم بالما Ǚ دبيةƊ ائدةƽال ǉذǋ و مالية وإنما قد تكونƊ فائدة مادية Ǌلو قبلت طالبت Ɣ3الطال.  
  

   intérêt né et actuelأǅ تكوǅ  المصلحة قائمة وحالة  - 3  
تكون المƮلحة قائمة Ɗو محققة وحالة إذا ما كان من المƌكد مقدما Ɗن المدعǑ سيناý فائدة مادية       

إذا لم تكن من  Ɗ intérêt éventuelو Ɗدبية جزاƇ إلƺاƇ القرار اǗدارÜǐ وتكون المƮلحة محتملة 
ǚعا عاجƽن Ǒن الحكم سيحقق للمدعƊ كد مقدماƌالم.  

ƊنǊ لقبوý الدعوǎ يجƊ Ɣن يكون لرافعǌا مƮلحة قائمة وحالة وقت رفƴ والقاعدة فǑ الدعاوǐ العادية 
ǎلحة محتملة الدعوƮن تكون المƊ ǁذل Ǒف Ǒƽيك Ǚ4و.  

وفǑ الدعاوǐ اǗدارية تسرǋ ǐذǉ القاعدة بالنسبة لدعوǎ التعويƯ التǑ يجƊ Ɣن تكون 
Ǒو المركز القانونƊ الحق ƔاحƮ ن يكونƊ Ǐا قائمة و حالة بمعنǌلحة فيƮالم  Ǌعلي ƴقد وق Ǒالذات

 ǊلحتƮم ƠبƮت Ǐر الطاعن حتƲذا انتƎفÜ يرةƮمقيدة بمدد ق Ǒǌف ƇاƺلǗا ǎما دعوƊ Üالضرر ýعƽبال
محققةÜ ينقضǑ ميعاد الطعن باǗلƺاƇ قبý تحققǌا لذا Ǚ يشترط القضاƇ اǗدارƊ ǐن تكون المƮلحة 

  . 5محققة بý يكƊ Ǒƽن تكون محتملة
ƒ- ـــةƻالصـ  

الدعوǎ كمدع Ɗو  مرافعات Ǒǋ قدرة الشخƭ علǏ المƛوƊ ýمام القضاƇ فǑالƽƮة فǑ فقǊ ال
لǘدارة  كمدعǏ عليǊ بالنسبة للƽرد كونƮƊ ǊيƊ ǚو وكيǚ ممǚƛ قانونيا Ɗو وƮيا Ɗو قيماÜوǑǋ بالنسبة

ƭاƮختǙا ƔاحƮ  تكون ǐوالذ ǎالدعو Ǒا فǌعلي Ǐو المدعƊ دارية المدعيةǗة اǌالتعبير عن الج Ǒف
                                                 

1 C.E., 13 janvier 1975 Da Silvera et confédération Française démocratique du travail, rec., p 16 ; C.E., 22 mars 
1941, Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre, rec., p.49.  
 M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOVE, G.A.D.A, op.cit, p 104. 
Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.305. 
Gilles DARCY et Michel paillet, op.cit, p.128. 

ع ومن معه ضد  نقيب  منظمة المحاماة  ناحية  سطيف، مجلة مجلس .، قضية ب16.06.2003دولة، الغرفة المجتمعة، مجلس القرار   2
 .59ص  2003، سنة 4الدولة، العدد 

3 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.362. 
  .91عبد العزيز خليل بدوي، المرجع السابق، ص . د 
 .297، المرجع السابق، ص 2004غب الحلو، القضاء اإلداري طبعة ماجد را. د

4Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, p.125. 
 Christian GABOLDE, Traité pratique de la procédure des tribunaux administratifs, op.cit, p.176.  

 .411محمود حلمي، المرجع السابق، ص . د 
5 Christian GABOLDE, Traité pratique de la procédure des tribunaux administratifs, op.cit, p.176. 
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ويقوý الƽقǌاƊ Ƈن الƽƮة فǑ دعوǎ .1الحقيقية علǏ مواجǌتǌا قانونا بالرد وبتقديم المستنداتلǊ القدرة 
Ǌب Ǐالحق المدع ƔاحƮ وǋ ةƽƮال ƔاحƮ نƊ ǐƊ يةƮلحة الشخƮا المǌد بƮيق ƇاƺلǗة  اƽƮفتكون ال

Ü وذلǁ راجƴ إلƊ Ǐن المƮلحة فǑ الدعوǎ اǗلƺاǙ Ƈ 2بǌذا  المعنǏ خاƮية من خƮائƭ المƮلحة
  .ترط فيǌا Ɗن تستند إلǏ حق  اعتدǎ عليǊيش

 Üǐالدكتور سليمان محمد الطماو ýويقو " ýمجا Ǒة يندمجان فƽƮلحة والƮالم  ýن مدلوƊ
دعوǎ اǗلƺاƇ فيما يتعلق  برافعǌا علǏ شرطين ǋما األǋلية العادية  دعوǎ اǗلƺاƇ بحيƚ تقتƮر
 .3"للتقاضƛ Ǒم المƮلحة Ɗو الƽƮة

 
  

Ǒانƛرع الƽال  
ƖجراءاƋ لغاء أمام مجلس الدولةǕا ǌدعو  

  
سواƇ فǑ  4يشترط لقبوý دعوǎ اǗلƺاƊ Ƈمام مجلƩ الدولة التقيد واǙلتزام بمجموعة من اǗجراƇات   

 .Ɗو فǑ مرحلة تقديمǌا للخƮوم مرحلة إعداد الدعوǎ اǗدارية

 

ǙوƊ :داريةǕا ǌعداد عريضة الدعوƋ مرحلة  
دم بǊ ذوǐ الشƋن المدعǏ عادةÜ إلǏ الجǌة القضائية عريضة الدعوǎ اǗدارية Ǒǋ طلƔ يتق   

المختƮة لǘفƮاƟ عن إرادتǌم فǑ اللجوƇ إلǏ القضاƇ لحماية مراكزǋم القانونية ضد اعتداƇات اǗدارة 
وتنعقد الخƮومة اǗدارية وتعد الدعوǎ قد رفعت منذ لحƲة إيداع العريضة لدǎ الجǌة  5Üوتجاوزاتǌا

تشمý عريضة الدعوǎ اǗدارية علǏ عدد من البيانات الǚزمة لƮحة  ويجƊ ƔنÜ القضائية المختƮة
  : تتمƊ ýƛساسا فيما يلǑ 6انعقاد الخƮومة

  ذكر الجǊة القضائية المختصة بالدعوǌ -أ

  ƭاƮختǙا اǌينعقد ل Ǒة القضائية التǌن تتضمن اسم الجƊ داريةǗا ǎعريضة الدعو Ǒف Ɣيج
ÜǑ وذلǁ بتحديد الجǌة القضائية المختƮة تحديدا وفقا لقواعد اǙختƮاƭ الموضوعǑ والمحل

  .من قانون ǗجراƇات المدنية واǗدارية 1-15حسبما تضمنتǊ المادة 7دقيقا

                                                 
 .152، ص 1972مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء اإلداري، القسم األول  القاهرة،  مطيعة  األمانة،  الطبعة  الثانية، . د 1
 .491سليمان محمد الطماوي، القضاء إلداري،  الكتاب األول، قضاء اإللغاء، المرجع السابق، ص . د 2

 .492سليمان محمد الطماوي، نفس المرجع ، ص. د3   
 . من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 907إلى  904المواد   4
 . 129عبد العزيز خليو بدوي، المرجع السابق، ص . د 5
 .من قانون اإلجراءات المدنية  واإلدارية 15و   816تان الماد 6
 . 263، ص 1956مكتبة القاهرة الجديدة ، الطبعة األولى، ، طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون اإلداري، القاهرة  .د 7



 

Ɣ-  الخصومة ƹأطرا  

      Ǐعل ǎعريضة الدعو ýن تشمƊ Ɣويج Ǌوموطن Ǒوجنسية المدع Ɣاسم ولق ǎإذا كانت الدعو
يان اسم ومقر الشخƭ المعنوǐ واسم ولقƔ مقامة من شخƭ معنوǐ فيجƊ Ɣن تشمý العريضة علǏ ب

وƽƮة ممƛلǊ القانونǑ كما يجƊ Ɣن تتضمن عريضة الدعوǎ اسم ولقƔ وموطن المدعǏ عليÜǊ وبما Ɗن 
المدعǑ عليǊ فǑ الدعوǎ اǗدارية ƹالبا ما يكون الجǌة اǗدارية فǚ يشترط Ɗن تكون ǋذǉ الجǌة متمتعة 

ت لǌا شخƮية معنوية بǑǋ ý جزƇ من شخƮية الدولةǐƊ Ü بالشخƮية المعنويةÜ فالوزارات جميعا ليس
  . Ɗ1ن كý وزارة Ǚ تتمتƴ بشخƮية معنوية مستقلة قائمة بذاتǌا ولكنǌا تنتمǑ إلǏ شخƭ الدولة

      Ǐمت ǎعريضة الدعو ýيبط Ǚ اǌعلي Ǒدارية المدعǗة اǌللج Ǒالقانون ýƛوإن عدم ذكر المم
Ü ألن ǋذا الدفƴ يعتبر من الدفوع المتعلقة باǗجراƇات 2وضوعمƛلت ǋذǉ الجǌة Ɗو Ɗبدت دفاعǌا فǑ الم

  .التǑ يسقط الحق فيǌا ما لم يبديǊ المعنǑ باألمر قبǐƊ ý طلƊ Ɣو دفƴ فǑ الموضوع

  

   تحديد موضوƱ النزاƱ والمستنداƖ المƊيدة للحق فيǈ - جـ

اف الخƮومة يجƊ Ɣن تتضمن عريضة الدعوǎ باǗضافة إلǏ البيانات العامة المتعلقة بƋطر  
Ǒيدة لطلبات المدعƌوالمستندات الم Ɣموضوع الطلÜ  ورة كافيةƮن تكون العريضة موضحة بƊ Ɣويج

 Ʃسƌت Ǒالت ýوالطلبات والوسائ ƴن تتضمن عرضا موجزا للوقائƋب ǎالدعو ýلموضوع النزاع مح
Ǒالمدع Ǐعل Ɣويج ǎيدة للدعوƌائق المƛن تكون مرفقة بالمستندات والوƊو ǎا الدعوǌن يرفق  عليƊ

  .   3العريضة بعدد من النسƣ يساوǐ عدد المدعǏ عليǌم وإǙ اعتبرت الدعوƹ ǎير مقبولة

  :ويتشكý موضوع النزاع Ɗساسا من ƛǚƛة عناƮر   

Ʊعنصر الموضو :Ǒالمادية للنزاع وتحديد طلبات المدع ƴتحديد الوقائ Ǒف ýƛويتم.  

ƒعنصر السب : Ǌيستند علي ǐالذ Ǒالقانون Ʃو األساǋوǊلتقديم طلبات Ǒالمدع.  

üعنصر الوسائ :Ɣر السبƮتدعم عن Ǒائق القانونية التƛالمادية والو ýو مجموع الوسائǋو.  

    Ǒلم يخالف القانون عندما نطق ف Ǒالقضائ Ʃن المجلƋدارية بالمحكمة العليا بǗرفة اƺوقد قضت ال
جز للوقائƴ ومن الوسائý مƌكدا حكم لǊ بعدم قبوý العريضة انطǚقا من كونǌا خالية من العرƯ المو

ǊنƋب ": ǐدارǗالطعن ا ǎفحو Ǐحالة علǗعن طريق ا ýن التعليƎف Ƈالمستقر قضا Ɗابت وطبقا للمبدƛمن ال

                                                 
 . 1983لطبعة األولى، صالح فؤاد، مبادئ القانون اإلداري الجزائري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ا. د 1
 . 130عبد العزيز خليل بدوي، المرجع السابق، ص . د 2

3 BENBADIS Fawzia, op.cit., p.204.  
Christian GABOLDE, Traité pratique de la procédure des tribunaux administratifs op.cit, pp. 166- 167.  

  



 

المسبق المرفوع إلǏ السلطة اǗدارية لتعليý الطعن القضائǙ ÜǑ قيمة لÜǊ ومن ƛم فƎن القضاƇ بما يتƽق 
  .1"نمǋ ƴذا المبدƊ يعد تطبيقا سليما للقانو

  وجوƒ توكيü محام أمام مجلس الدولة -د

   ǎلد ýن تكون موقعة من محام مقبوƊ الدولة Ʃمام مجلƊ ǎعريضة الدعو ýيشترط لقبو
Ü فكý العرائƯ 2من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية 905المحكمة العليا ومجلƩ الدولة طبقا للمادة 

فǑ شكý الطعون باǗلƺاƊ Ƈو التƽسير Ɗو فحƭ والطعون التǑ تقدم Ɗمام مجلƩ الدولة سواƇ كانت 
المشروعية التǑ ينƲر فيǌا مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية ونǌائية Ɗو كانت فǑ شكý الطعون 

ǎير العادية األخرƹ ية طريقة من طرف الطعنƋو بƊ Ưو بالنقƊ ستئنافǙوم 3باƮمذكرات الخ ýوك Ü
 ýإذا كانت موقعة من طرف محام مقبو Ǚإ ýتقب Ǚالدولة Ʃمام مجلƊ.  

وتوقيƴ محام معتمد لدǎ مجلƩ الدولة علǏ عريضة الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولة يعد      
 ƴن جميǚمن بط Ǌعلي Ɣن العريضة وما يترتǚا بطǌالƽƹإ Ǐعل Ɣيترت Ǒرية التǋات الجوƇجراǗمن ا

  .ة التǑ تنعقد بǌا الخƮومةاǗجراƇات الǚحقة بǌا باعتبار Ɗن العريضة Ɗ ǑǋساƩ المنازعة اǗداري

من قانون اǗجراƇات  800إƊ Ǚن الدولة وƊشخاƭ القانون العام األخرǎ المحددة فǑ المادة      
من ذات  905بقا للمادة المدنية واǗدارية معƽاة من وجوƔ توكيý محام معتمد Ɗمام مجلƩ الدولة ط

 Üتحت طائلة عدم القبوý ات الخƮوممذكرو الطعونيجƊ Ɣن تقدم العرائƯ و: " تǑ تنƭالالقانون و
  ". Ɗعǉǚ 800من طرف محام معتمد لدǎ مجلƩ الدولةÜ باستƛناƇ األشخاƭ المذكورين فǑ المادة 

Ü 4وǋكذا بعدما كانت الدولة وحدǋا معƽاة من وجوƔ توكيý محام ǐƊ الǌيئات اǗدارية المركزية
األخرǎ فƮƋبحت كý من الوǙية والبلدية  عمم المشرع ǋذا اǙستƛناƇ بالنسبة ألشخاƭ القانون العام

  . والمƌسسة العمومية ذات الƮبƺة اǗدارية ƹير ملزمة بتوكيý محام معتمد Ɗمام مجلƩ الدولة

 Ʃمام مجلƊ داريةǗا ǎعريضة الدعو Ǐالدولة عل Ʃمجل ǎمحام معتمد لد ƴوإن إلزامية توقي
فƎن ǋذا اǗلزام يساعد القضاƇ علǏ بسط رقابتǊ الدولة لǊ ما يبررǉ سواƇ بالنسبة للقضاƊ Ƈو للمتقاضين 

 Üا سليماǌم توجيǋدعوا Ǌتوجي Ǐكما يساعد المتقاضين عل ÜداريةǗا ýمشروعية األعما ǎمد Ǐعل
 ýالمسائ Ǒم خبرة فǌل ƭشخاƊ من ǊمامƊ للقضايا المرفوعة Ǒقانون ýتحلي Ǐإل Ɯالدولة يحتا Ʃفمجل

لقيام بوƲائǌƽم علƊ Ǐحسن وجǋ ÜǊذǉ الخبرة فǑ المسائý القانونية واǗدارية تجعلǌم قادرين علǏ ا
  .المرتبطة بالقانون Ǚ يمكن Ɗن تتوفر لدǎ المتقاضين الذين يƽتقرون إلǏ الƛقافة القانونية

                                                 
قضية المقاولة العمومية ألشغال المياه، ضد وزارة الصحة العمومية، الجزائر، المجلة  ،1985- 01-12الغرفة اإلدارية  kالمجلس األعلى 1

 . 211- 209، ص 1990القضائية، العدد األول 
باستثناء  من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، تحت طائلة عدم القبول، يجب أن تقدم العرائض والطعون و مذكرات الخصوم،"  2

 ". أعاله 800المادة األشخاص المذكورين في 
 .99ع السابق، ص جنويري عبد العزيز، المر  3
- 05-31ومجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  ،149، ص1991 ،، المجلة القضائية، العدد الثاني1991-03-01المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية  4

 . 102- 101، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد األول 1999



 

كما Ɗن تعقيد اǗجراƇات القضائية اǗدارية وقƮر المواعيد المحددة لتحريكǌا يحتاƜ إلƊ Ǐن  
Ǘا ǉذǌم دراية بǌا محامون لǋǙدور الحكم يتوƮ ايةƹ Ǐا إلǌومتابعت ǎات يقومون بتحضير الدعوƇجرا

 .فيǌا مما يشجƴ كý متضرر من عمý إدارƹ ǐير مشروع علǏ مقاضاة اǗدارة

 

  مرحلة تقديم عريضة الدعوǌ اǕدارية وƋعǘنǊا للخصوم : ƛانيا
لǁ بتسليم تقدم عريضة الدعوǎ اǗدارية بƋمانة ضبط مجلƩ الدولةÜ ويقوم كاتƔ الضبط ƛƊر ذ

Ǒالتال Ɣالترتي Ɣحس Ǌذا ما سيتم تبيانǋو Ǌعلي Ǐن العريضة للمدعǚوإع Ǒللمدع ǙاƮإي:  

  مرحلة تقديم عريضة الدعوǌ اǕداري  -أ

يرفƴ الطعن القضائǑ وتنعقد الخƮومة اǗدارية بƎيداع عريضة الدعوǎ باألوضاع والشكليات   
ةÜ مقابý دفƴ الرسم القضائÜǑ ما لم ينƭ القانون التǑ يتطلبǌا القانون لدƊ ǎمانة ضبط مجلƩ الدول

ǁف ذلǚخ Ǐيداع واسم المودع . 1علǗا ƣتاري Ǌفي ýمحضر إيداع يسج Ɣيداع بموجǗذا اǋ ويتم
وƊسماƊ Ƈطراف الخƮومة واألوراق والمستندات المرفقة بالعريضة وعددǋاÜ ويسلم Ɗمين الضبط 

ý الدعوǎ اǗدارية فǑ سجý خاƭ وترقم حسƔ للمدعǑ وǚƮ يƛبت إيداع العريضةƛ Üم يتم تسجي
  . 2ترتيƔ ورودǋا

ويعتبر إيداع عريضة الدعوǎ اǗدارية Ʈحيحا ما دامت العريضة استوفت البيانات الجوǋرية   
المنƮوƭ عليǌا قانوناÜ وبمجرد إيداع عريضة الدعوǎ اǗدارية وتسجيلǌا يقوم كاتƔ الضبط بƎرسالǌا 

ǐالدولة الذ Ʃالمجل Ʃرئي Ǐتشكيلة  إل Ʃويقوم رئي Üǎالدعو Ǒف ýƮƽا الǌإلي ýوƌي Ǒيعين التشكيلة الت
  . 3الحكم بتعيين المستشار المقرر للتحقيق

Ɣ- داريةǕا ǌعريضة الدعو ǅǘعƋ مرحلة  

   ǎمعين لد ƣتاري Ǒف ǎبمجرد إيداع عريضة الدعو Ǌدارية مقامǗا ýالمسائ Ǒتعتبر الطعون ف
دǉ يكǑƽ لترتيƔ كافة اƛǓار القانونية سواƇ من حيƚ اعتبار Ɗمانة ضبط مجلƩ الدولةÜ وذلǁ وح

الدعوǎ مقامƊ Ǌو من حيƚ تحديد ǋذǉ الدعوƊ Üǎما ما يلǑ ذلǁ من إجراƇات كƎعǚن العريضة 
ومرفقاتǌا إلǏ الجǌة اǗدارية Ɗو إلǏ ذوǐ الشƋنÜ فليست ركنا من Ɗركان الدعوǎ اǗدارية Ɗو شرطا 

قلة Ǚ يقوم بǌا Ɗحد طرفǑ المنازعات إنما تقوم بǌا الجǌة القضائية لƮحتǌاÜ إنǌا Ǒǋ إجراƇات مست
المختƮة بنƲر الدعوǎ من تلقاƇ نƽسǌاÜ فالعضو المقرر ǋو الذǐ يتولǏ إعǚن الدعوǎ اǗدارية عن 

                                                 
 . من ذات القانون 904من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والمحال إليها بموجب المادة  821 ىإل 815 المواد 1
 . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  824 -822المواد  2
 .293، ص 1984طعيمة الجرف، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة، قضاء اإللغاء، القاهرة دار النهضة العربية، . د 3



 

 ǙƊ ƩساƊ Ǐالعريضة عل ýيبط Ǚ نǚعǗا Ǒف Ƌن الخطƎف Ǌوعلي ÜǑالمدع Ʃطريق كتابة الضبط ولي
  .ƹ Ƈ1يرǉيتحمý الطاعن Ɗخطا

ويتم اǗعǚن بالنسبة لǖشخاƭ الطبيعية إلǏ الشخƭ المطلوƔ إعǚنƊ Ǌو إلƊ Ǐحد ƊقاربƊ Ǌو 
ÜǊسƽن ýيقيم بالمنز ƭشخ ǐƊ وƊ Ǌتابعي  ýمح Ǒن فǚعǗحالة عدم وجود موطن يجوز تسليم ا Ǒوف

نونǑ المحدد فǑ اǗقامةƊ Üما الجǌة اǗدارية فǑǌ معلومة الموطن وتتم إعǚنǌا عن طريق ممƛلǌا القا
 Ƹتبلي ýوك ÜƯرƺذا الǌل ýǋƌم ƭشخ ǐƊ وƊ ذا األخيرǋ عن Ưوƽو عن طريق مƊ ǎعريضة الدعو
لǘدارة يجƊ Ɣن يكون مƌشر عليǊ من الموƲف الموكوý إليǊ استǚمÜǊ وفǑ حالة استحالة تسليم 

خƮم ضمن التكليف بالحضور سواƇ للشخƭ الطبيعƊ Ǒو لǘدارةÜ يذكر ذلǁ ويرسý التكليف إلǏ ال
 Ǐإل ǊلƮن توƊ Ǒƺينب Ǒة التƮدارية المختǗالسلطة ا Ǐو إلƊ ÜýوƮعلم الو ƴم Ǌعلي ǏƮرف موƲ

ويجƔ احترام مǌلة عشرين يوما علǏ األقý من تاريƣ تسليم التكليف بالحضورÜ .  الخƮم المذكور
  .2والتاريƣ المحدد ألوý جلسة

بتدائية و نǌائية Ɗن مسلǁ المشرع يتبين من خýǚ دراسة اختƮاƭ مجلƩ الدولة كمحكمة ا   
الجزائرƹ ǐير مبرر ومعرƯ لǚنتقادÜ ذلǁ ألن تƋسيƩ مجلƩ الدولة كƋعلǏ جǌة قضائية إدارية كان 
 ýجƊ دارية منǗا ýالمسائ Ǒف Ǒاد القضائǌجتǙسسة القضائية الجديدة بتوحيد اƌالم ǉذǌل Ɵدف السماǌب

وإن منƠ مجلƩ الدولة اختƮاƭ النƲر . Ǒ المجتمƴضمان حماية فعالة للحقوق والحريات األساسية ف
فǑ المنازعات اǗدارية كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة سيحوý حتما دون تحقيق األƹراƯ التǑ من Ɗجلǌا 

 Üمن جانبين ǁر ذلǌƲوي      ÜƐنشƊ  

فمن جǌة إن منƠ مجلƩ الدولة اختƮاƭ ابتدائǑ ونǌائǑ للنƲر فǑ بعƯ المنازعات اǗدارية 
Ǘا Ǐإل ǐدƌي ýمما يشك Ưستئناف والنقǙيحرم من الطعن با ǐالذ Ǒمن ضمانات المتقاض ƭنقا

إǋدارا لمبدƊ التقاضǑ علǏ درجتين وإخƽاقا لمبدƊ تقريƔ القضاƇ من المتقاضينÜ ومن جǌة Ɗخرǎ فƎن 
 Ǒاد القضائǌجتǙا Ǒلة فƛاألساسية المتم ǊتƽيƲلو Ǌƹرƽدون إمكانية ت ýسيحو ƭاƮختǙذا اǋ Ǌمنح

الحلوý والمبادƏ القضائيةÜ  لذلǙ ǁ بد للمشرع Ɗن يعيد تحديد اختƮاƭ مجلƩ الدولة وابتكار 
كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة بحيƚ يجعلǊ ينعقد بالنسبة للطعون باǗلƺاƇ والتƽسير و فحƭ المشروعية 
 Ʃالمجل Ʒرƽيت Ǐحت Üرديةƽا من القرارات الǋيرƹ يذية دونƽة ضد المراسيم الرئاسية والتنǌالموج

Ʋوتطوير ملو Ǒاد القضائǌجتǙة اƽيǐالجزائر ǐدارǗالقانون ا Əباد .  

  

  

                                                 
1 Français GAZIER, procédure administrative contentieuse, op.cit, n° 18. 
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Ǒانƛال ƚالمبح  

ƹمجلس الدولة محكمة استئنا  
  

اǙستئناف ǋو وسيلة قضائية نƲمǌا المشرع يكýƽ بمقتضاǋا للمحكوم عليƊ Ǌو المحكوم لǊ إعادة 
مطعون فيÜǊ وقد يكون طرƟ النزاع من جديد Ɗمام محكمة ƊعلǏ درجة من تلǁ التƮƊ Ǒدرت الحكم ال

Ǌو تعديلƊ بحكم جديد Ǌو استبدالƊ Ǌالحكم المطعون في Ƈاƺستئناف إلǙمن الطعن با Ưرƺ1الÜ  والطعن
 2باǙستئناف يحقق مبدƊ التقاضǑ علǏ درجتين ǋذا المبدƊ الذǐ يوفر ضمانة ǋامة من ضمانات العدالة

ǁاستدرا Ǐإل ǐدƌكما ي Üالقضاة ƇخطاƊ ǁتدار Ǐإل ǐدƌي ƚمن دفاع  بحي Ǌم تقديمǌوم لما فاتƮالخ
  . وƊدلة Ɗمام المحاكم اǙبتدائية

Ǚة القضائية اǌالج Üǐالجزائر ǐدارǗا Ƈالقضا Ǒالدولة ف Ʃستئنافية بالنسبة لكافة ويعتبر مجل
 01-98من القانون العضوǐ رقم  10للقرارات القضائية الƮادر عن المحاكم اǗدارية  طبقا للمادة 

 Ʃالمتعلق بمجلƭتن Ǒادرة ابتدائيا من :" الدولة والتƮاستئناف القرارات ال Ǒالدولة ف Ʃمجل ýƮƽي
ǁف ذلǚخ Ǐالقانون عل ƭت ما لم ينǙالحا ƴجمي Ǒدارية فǗالمحاكم ا ýالمادة "قب ƭكما تن Ü2  قرةƽال

لǚستئناف  Ɗحكام المحاكم اǗدارية قابلة:" المتعلق بالمحاكم اǗدارية علƊ Ǐن 02-98من القانون رقم  2
ǁف ذلǚخ Ǐالقانون عل ƭما لم ين Üالدولة Ʃمام مجلƊ"  المادتين Ɣالمشرع بموج ǉوردƊ الحكم Ʃƽو ن Ü

  .من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية 949و   800

فقد جعý المشرع الجزائرǐ كý األحكام القضائية اǗدارية اǙبتدائية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية    
امة قابلة لǚستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة مطبقا فǑ ذلǁ مبدƊ التقاضǑ علǏ درجتين كضمانة كقاعدة ع

  .ǋامة من ضمانات العدالة

 Ǐيمتد إل ǊƮاƮدارية واختǗستئنافية الوحيدة ألحكام المحاكم اǙة اǌالدولة يعد الج Ʃفمجل
مجلƩ الدولة كمحكمة استئناف اǗقليم كلǊ علǏ خǚف محاكم اǙستئناف العادية المتعددة كما Ɗن سلطة 

 Ʃما مجلƊ Ưا بالنقǌحكامƊ Ǒالطعن ف ýيقب Ǒستئناف المدنية التǙا محاكم اǌتملك Ǒالت ǁمن تل ƴوسƊ
 ýيقب Ǚو ǊحكامƊ Ǐعل ǁبعد ذل Ɣمعق Ǚ يئة قضائية علياǋ ǉستئنافية باعتبارǙا Ǌو يباشر سلطتǌالدولة ف

  . 3عنǊ الطعن بالنقƯ ضد األحكام المستƋنƽة الƮادرة

                                                 
1 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op.cit, p.866.  
Gilles DARCY et Michel PAILLET, op.cit, p.185.  
Marie- Christine ROUAULT, op.cit, p. 27.  
2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.861  

Yves GAUDEMET, Appel, Rec. Cont. Admi., DALLOZ, 1985, mise à jour Mai 2006, N° 2. أحمد مسلم، أصول . د
  . 697، ص 1977قاهرة، دار الفكر العربي، المرافعات، ال

3  Yves GAUDEMET, Appel op.cit, n° 26.  



 

 Ưتعر Ǒالمنازعات الت Ǒف Əو توحيد المبادǋ دارية عادةǗاألحكام ا Ǒستئناف فǙود باƮوالمق
 :من القانون العضوǐ المتعلق بمجلƩ الدولة Ɗن 2علǏ مختلف المحاكم اǗدارية حيƚ تنƭ المادة 

ǌاد القضائÜ Ǒ يضمن توحيد اǙجت...مجلƩ الدولة ǋيئة مقومة ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية"
  ".اǗدارǐ فǑ البǚد ويسǌر علǏ احترام القانون

ومسƋلة توحيد المبادǑǋ Ə فǑ الحقيقة وƲيƽة محكمة النقƯ بالنسبة لجǌات القضاƇ العادǐ مما 
يجعý طبيعة ومدǎ سلطة مجلƩ الدولة كقاضǑ استئناف تختلف عن طبيعة وسلطة المحاكم اǙستئنافية 

Ü فƎن ǋناǁ الجǌاز القضائǑ العادǐكان يقترƔ من قاضƛ ǑانǑ درجة فÜ  Ǒ فمجلƩ الدولة وإن1العادية
 ǉدرƮما ت Ǐعل Ɣمعق Ǚ Ǒيئة العليا التǌال ǉالدولة باعتبار Ʃمجل ƴوض Ǒساسا فƊ ýƛما يتمǌف بينǚاخت

Ƈات القضاǌمن ج ǉيرƺحكام استئنافية لƊ يطعن  من Ǒستئنافية العادية التǙف المحاكم اǚخ Ǐعل ǐدارǗا
 ǑفƯمام محكمة النقƊ اǌحكامƊ.  

لتعرف علǏ حقيقة وطبيعة مجلƩ الدولة كجǌة قضائية استئنافية ومدǎ سلطاتǊ تم محاولة اتسو
 Ǌستئناف المرفوعة إليǙالطعون با Ǒف ýƮƽر والƲالن Ǒة التاليةفƛǚƛال Ɣالمطال Ǒف:  

 Ɣالمطلýالدولة  شروط :األو Ʃمام مجلƊ ستئنافǙالطعن با ýالدولة قبو  

  ƛƊار الطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة :مطلƔ الƛانǑال
ƚالƛال Ɣالدولة كمحكمة  :المطل Ʃستئنافيةاسلطات مجل  

  
  

ýاألو Ɣالمطل  
  شروط قبوü الطعǅ باǗستئناƹ أمام مجلس الدولة

  ǚة شروط تتعلق باألحكام القابلة لƛǚƛرية التقليدية لƲستئناف طبقا للنǙالطعن با ƴستئناف يخض
 ýا لقبوǌمراعات Ɣات والشكليات والمواعيد الواجƇجراǗستئناف وباǙا Ǒومة فƮالخ ƭشخاƋوب

  :وسيتم فحǋ ƭذǉ الشروط فǑ الƽروع الƚǚƛ التاليةÜ 2اǙستئناف
ýرع األوƽستئناف: الǚاألحكام القابلة ل  
Ǒانƛرع الƽستئناف: الǙا Ǒومة فƮالخ ƭشخاƊ  

ƚالƛرع لƽات ومواعي: الƇداريةإجراǗاألحكام ا Ǒستئناف فǙد الطعن با  

  
                                                 

  . 100، ص 1964طاهر عبد الحميد، اتجاهات جديدة في القضاء اإلداري الفرنسي، القاهرة، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية عشرة، . د 1
 . 13، ص 1986لس الدولة، اإلسكندرية، منشأة المعارف ،أحمد محمود جمعة، الطعون االستئنافية أمام محاكم مج. د

2  Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 41.  



 

ýرع األوƽال  
ƹستئناǘاألحكام القابلة ل  

  
يشترط فǑ الحكم محý الطعن باǙستئناف Ɗن يكون Ʈادرا عن محكمة إدارية وƊن يكون حكما   

Ǌفي Ǒالمقض ƇǑيكون قد حاز قوة الش ǙƊقضائيا ابتدائيا و.  

ǙوƊ: داريةƋ محكمة ǅالحكم صادرا ع ǅيكو ǅأ   
إن الطعن باǙستئناف Ɗمام القضاƇ اǗدارǐ يعد طعنا من طعون القانون العام وقاعدة من النƲام 
العامÜ كما ǋو الشƋن بالنسبة لǚستئناف Ɗمام القضاƇ العادÜǐ طبقا للمبادƏ العامة للقانون المتعلقة 

ن الحكم المستƋنف Ü ويشترط لقبوý اǙستئناف Ɗن يكو1بمسائý التنƲيم القضائǑ وقواعد اǗجراƇات
Ʈادرا عن محكمة إداريةÜ وفǑ النƲام القضائǑ الجزائرǐ تعد المحاكم اǗداريةƮ Ǒǋ Üاحبة 
اǙختƮاƭ العام والوǙية العامة للنƲر والýƮƽ فǑ كافة المنازعات اǗدارية كجǌة قضائية ابتدائية 

   2.تكون Ɗحكامǌا قابلة لǚستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة

والمتضمن تعديý قانون  23-90اعدة محدودة قبƮ ýدور القانون رقم وقد كانت ǋذǉ الق
حيƚ كانت الƺرفة اǗدارية بالمجالƩ القضائية تنƲر فǑ المنازعات  3 السابق اǗجراƇات المدنية

اǗدارية كمحكمة ابتدائيةÜ دون منازعات اǗلƺاƇ وكانت األحكام الƮادرة عنǌا قابلة لǚستئناف Ɗمام 
ة بالمحكمة العلياƊ Üما األحكام فǑ الطعون باǗلƺاƇ الƮادرة عن الƺرفة اǗدارية بالمحكمة الƺرفة اǗداري

Ưو النقƊ ستئنافǙا باǌالطعن في ýيقب ǚائية فǌدر ابتدائية نƮ4العليا فكانت ت .  

ƮƊبحت الƺرفة اǗدارية بالمجالƩ القضائية Ʈاحبة اǙختƮاƭ  23-90وبƮدور قانون رقم 
Ǒر فƲدارية  العام بالنǗرفة اƺمام الƊ ستئنافǙا للطعن باǌحكامƊ ýك ƴتخض ÜداريةǗالمنازعات ا
وبعد تبنǑ المشرع الجزائرǐ لنƲام ازدواجية القضاƇ وبƮدور قانونǑ مجلƩ الدولة Ü بالمحكمة العليا

 Ǒدارية التǗالمحاكم ا Ǐالقضائية إل Ʃدارية بالمجالǗرف اƺال ƭاƮاخت ýنق ÜداريةǗوالمحاكم ا
ƊستئنافǙالدولة عن طريق ا Ʃلمجل ƴدارية تخضǗالمنازعات ا Ǒبحت محاكم القانون العام فƮ.  

كقاعدة عامة جميƴ األحكام الƮادرة عن المحاكم اǗداريةÜ متǏ كانت لǌا عناƮر القرارات 
لوحيدة القضائيةÜ تكون قابلة للطعن فيǌا باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة باعتبارǉ المحكمة اǙستئنافية ا

  .لǖحكام اǗدارية
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 Ǒف ýƮƽالدولة ي Ʃن مجلƊ Ǐعل ƭالقاعدة بالن ǉذǋ Ǐعل Ƈناƛاست ǐورد المشرع الجزائرƊ وقد
ما لم ينƭ القانون علǏ  استئناف القرارات الƮادرة ابتدائيا من قبý المحاكم اǗدارية فǑ جميƴ الحاǙت

ǁف ذلǚدور قاخƮ حالة Ǒف ǊنƊ ƇناƛستǙذا اǌود بƮوالمق Ü للمحكمة Ơمعين يمن ýمجا Ǒف ƭنون خا
 Ǚ الحالة ǉذǋ Ǒادر فƮن الحكم الƎائية فǌة قضائية ابتدائية نǌة كجƮلة خاƋمس Ǒدارية سلطة البت فǗا

Ưبالنق Ǌالدولة إنما يطعن في Ʃمام مجلƊ ستئنافǙبا Ǌالطعن في ý1يقب.  

  

  أǅ يكوǅ الحكم محü اǗستئناƹ قرارا قضائيا :ƛانيا
تƮرف محý الطعن باǙستئناف Ɗن يكون حكما قضائيا إداريا لǊ مواƽƮات القرار يشترط فǑ ال  

 ǑالقضائActe  juridictionnel  وإنما يطبق ÜƔستئناف فحسǙالطعن با Ǐذا الشرط علǋ رƮيقت Ǚو
بالنسبة لكý الطعون القضائية وǙ يستƛنǏ من ذلǁ إǙ الطعون الموجǌة ضد القرارات اǗدارية 

Ǘداريةكالطعون باǗالقرارات ا Ƈاƺا 2لǌمشروعيت ǎمد ƭو فحƊ اǋسيرƽرفات . وتƮوالت ýاألعما ýفك
التǑ يقوم بǌا ƊعضاƇ المحاكم اǗدارية Ɗو رئيسǌا والمتعلقة باǗشراف علǏ السير المنتƲم للمحكمة 

فيǌا  اǗدارية وتنƲيمǌا Ǚ تعد من القرارات القضائيةÜ وإنما Ɗ Ǒǋعماý إدارية بحتة Ǚ يقبý الطعن
من التƮرفات القضائية التǑ يقبý الطعن فيǌا باǙستئناف Ɗمام  ويعتبر.  3باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة

  . 4مجلƩ الدولة األوامر الƮادرة عن المحاكم اǗدارية فǑ القضايا اǙستعجالية

  أǅ يكوǅ الحكم محü اǗستئناƹ ابتدائيا  :ƛالƛا
يجƊ Ɣن يكون منƮبا علǏ حكم ابتدائƮ Ǒادر عن الطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة   

Ǐادرة عن 5محكمة الدرجة األولƮ كانت Ƈستئناف سواǙا باǌالطعن في ýيقب Ǚ ائيةǌألن األحكام الن  Ü
محكمة الدرجة األولǏ فǑ حدود نƮابǌا النǌائǑ مƛلما ǋو معموý بǊ فǑ المسائý المدنية حيƊ ƚجاز 

ƹ ǐƊ Üير قابý لǚستئناف متǏ 6ايا البسيطة بحكم ابتدائǑ ونǌائǑالمشرع للمحاكم الحكم فǑ بعƯ القض
  . كانت قيمة النزاع ضئيلة Ǚ تتجاوز نƮاƔ معينƊ Üو كانت Ʈادرة عن محكمة الدرجة الƛانية

وكقاعدة عامة فǑ المواد اǗدارية Ɗن كý األحكام القضائية الƮادرة عن المحاكم اǙبتدائية   
فǋ ýǌذا يعنƊ Ǒن كý األحكام اǗدارية . لم ينƭ القانون علǏ خǚف ذلÜǁ ما 7تكون قابلة لǚستئناف

.                             اǙبتدائية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية يقبý الطعن فيǌا باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة
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      ǉذǋ يرتƛƊ ما ýوƊو ǐوالحكم التحضير ǐيدǌلة التمييز بين الحكم التمƋدد مسƮذا الǌفقد تقوم ب
المسƋلة كانت Ɗمام القضاƇ اǗدارǐ الƽرنسǑ حيƚ طبق النƲرية القضائية التǑ تميز بين األحكام 

فقد كانت  1الƛانية فقط Ǒǋ التǑ كان يمكن الطعن   فيǌا باǙستئنافالتحضيرية واألحكام التمǌيديةÜ ف
إلǏ  المحاكم  اǗدارية تحيý اǗجراƇات Ɗمام بتنƲيم المتعلق 1889جويلية  22من قانون  60المادة 
من قانون المرافعات المدنيةÜ وǋذǉ األخيرة كانت ترفƯ الطعن  باǙستئناف فǑ األحكام  451المادة 

تبيحǊ فقط بالنسبة ألحكام التمǌيديةÜ وكان مجلƩ الدولة  يقبý الطعن فǑ األحكام التمǌيدية التحضيرية و
إƊ Ǚن المشرع الƽرنسƊ Ǒلǋ Ǐƺذǉ التƽرقة بين .2إما مستقلة Ɗو بالطعن فǑ الحكم المنǑǌ للخƮومة كلǌا

 1942-5-23األحكام التحضيرية  والتمǌيدية من حيƚ مدǎ قبوý الطعن فيǌا باǙستئناف بقانون 
المعدلة تسمƠ باستئناف جميƴ  451المتضمن تعديý قانون اǗجراƇات المدنيةÜ حيƮƊ ƚبحت المادة 

من قانون  Ü60 وبما Ɗن ǋذا التعديý لم يتناوý حكم المادة 3األحكام لƮادرة قبý الýƮƽ فǑ الموضوع
المذكورة  60المادة  من قانون المرافعاتÜ فƎن 451السالƽة الذكر وإنما ƊقتƮر علǏ المادة  1889

من قانون المرافعاتÜ وبǌذا ƮƊبحت جميƴ األحكام اǗدارية  ƮƊ451بحت معدلة نتيجة لتعديý المادة 
Ǒف ýƮƽال ýو قبƊ الموضوع Ǒادرة فƮ كانت Ƈسوا  ýيدية  يقبǌو تمƊ الموضوع تحضيرية كانت

  .4الطعن فيǌا باǙستئناف

 1966المدنية لسنة  من قانون اǗجراƇات 106دة Ɗما بالنسبة للمشرع الجزائرǐ وطبقا للما   
 Ǒف Ǒدور الحكم القطعƮ Ɣعق Ǚا إǌيجوز استئناف Ǚ Ǒكان يميز بين األحكام التحضيرية الت ǊنƎف

 فǑ حكم قطعǑ قبƮ ýدور الموضوع وبين األحكام التمǌيدية التǑ يجوز ا لطعن فيǌا باǙستئناف

عليǊ قانونا  المستقر من:"ة العليا ǋذا التمييز وقررت ƊنÜǊوطبقت الƺرفة  اǗدارية بالمحكم5الموضوع
عناƮر التحقيق للمحكمة قبý الýƮƽ فǑ  الموضوعÜ  وقضاƊ Ƈن الحكم التحضيرǐ يعد تدبيرا ƛǗبات

Ǒالحكم القطع ƴم Ǚإ Ǌيجوز استئناف ǚف Üحقوق األطراف Ʋƽ6"ويح.  
التحضيرƹ ǐير قابý لǚستئناف  علƊ ǏساƊ Ʃن القرار عدم قبوý الطعن كما قرر مجلƩ الدولة

  .7من قانون اǗجراƇات المدنية 106وفقا للمادة 
      Üيدية واألحكام التحضيريةǌرقة بين األحكام التمƽالت ǉذǋ من ǐالمشرع الجزائر ƭوقد تخل

وƊورد  قاعدة تقضǑ بعدم  قبوý الطعن فǑ األحكام الƮادرة  قبý الýƮƽ فǑ الموضوع إǙ مƴ الحكم 
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 ýƮاƽت المادة الƮن ƚحي Üاǌبرمت ǎالدعو ýƮƊ Ǒدارية 952فǗات المدنية واƇجراǗمن قانون ا Ǐعل 

فǑ  األحكام الƮادرة قبý الýƮƽ فǑ الموضوعǙ Ü تكون قابلة لǚستئناف إǙ مƴ الحكم الƽاƊ":ýƮن
لǏ و ǋذǉ القاعدة التǑ ضمنǌا المشرع ستƌدǐ إ". موضوع الدعوÜǎ ويتم اǙستئناف فǑ عريضة واحدة

المحافƲة علǏ وحدة  القضية وتحوý دون توزيعǌا بين مختلف المحاكم مما يƌدǐ إلǏ ربƠ الوقت 
  .والجǌدÜ والتقليý  من النƽقات بالنسبة للمتقاضين

واألƊ ýƮن الطعن باǙستئناف يكون فǑ منطوق الحكم عمǚ بالقاعدة اǗجرائية التǑ مƌداǋا      
Ǚ تتعداǉ إلǏ األسباƔ التǑ بنǑ عليǌاÜ ومƴ ذلǁ فقد يقبƊ ýن الحجية تقتƮر علǏ منطوق الحكم و

الطعن باǙستئناف ضد األسباƔ فǑ حالة ارتباطǌا بمنطوق الحكم ارتباط السبƔ بالنتيجةÜ بحيƚ يمتد 
ýاƮƽنǚير قابلة لƹ المنطوق وحدة ƴم ýتشك Ǒالت Ɣسباǖلتزام بالحجية لǙ1ا Ǒرنسƽالدولة ال Ʃومجل Ü

Ɗ Ɗن طبق مبدƊ بعد Ɣسباǖيضا لƊ و قرر الحجية ƴتراج Ɣن الحجة لمنطوق الحكم  فقط دون األسبا
ǊنƋب Ǐتعتبر سندا ضروريا  للمنطوق وقض Ǒالت": ƚمن حي Üتوجد Ǌب Ǒالمقض ƇǑإذا كانت حجية الش

 ǉذǋ نƊ طالما ÜǊسبابƊ عن ǚƮƽمن Ǌر إليƲن ينƊ Ɣيج Ǚ ذا المنطوقǋ نƎف Üالمنطوق Ǒف ÜƊالمبد
  .Ǒǋ"2 التǑ تحدد مداǉ وƛƊارǉ األسباƔ وحدǋا

  
  
  
  
  

Ǒانƛرع الƽال  
ƹستئناǗالخصومة في ا ƫأشخا  

  
وفقا لما ǋو مستقر فǑ القضاƇ العادÜǐ فƎن الذǐ يملǁ حق اǙستئناف ǋم Ɗطراف الخƮومة     

ǐƊ المستƋنف عليǊ والƺير فǑ بعƯ األحيانÜ ممن لǌم مƮلحة فيǊ وتتوفر لǌم شروط الƽƮة  
  .Ʃ األوضاع فǑ اǗجراƇات اǗداريةÜ وǑǋ ن3ƽواألǋلية

والواقƊ ƴن يتم الطعن باǙستئناف فǑ حكم محكمة Ɗوý درجة يقتضǑ طرƟ الخƮومة كاملة  
Ɗمام محكمة الدرجة الƛانيةÜ والطعن باǙستئناف ينقý الدعوǎ بحالتǌا التǑ كانت عليǌا قبƮ ýدور 

خيرة ǚƮحية الحكم من جديد باعتبارǋا الحكم المستƋنف إلǏ الجǌة اǗستئنافية بحيƚ يكون لǌذǉ األ
ƴالطعن بطريق 4محكمة قانون وواق ýوالمتعلقة بقبو ǐالعاد Ƈمام القضاƊ القواعد المطبقة Ʃƽوتطبق ن Ü
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 Ǒالطعن توافر الشروط  المحددة  قانونا ف  ýإذ يتعين لقبو ÜǐدارǗستئناف اǙا Ǐعل Ǒستئناف المدنǙا
  . 1ة والمƮلحةƊطراف الخƮومة وǑǋ الƽƮة واألǋلي

  
ǙوƊ : ƹستئناǗا üة لقبوƻشرط الص  

     ƴجمي Ǐة علƽƮشرط ال ǐويسر ÜةƽƮال ǐن يقدم من ذوƊ ستئنافǙالطعن با ýيشترط لقبو
من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية Ü إƊ Ǚن مǌƽوم  13الدعاوǐ والطعون القضائية طبقا للمادة 
فǑ الدعاوǐ اǙبتدائيةÜإذ يعنǑ فǋ Ǒذǉ األخيرةƊ Üن يكون  الƽƮة فǑ الطعن باǙستئناف Ɗضيق منǌا

ƮاحƔ الحق محý اǙعتداǋ Ƈو الذǐ يباشر الحق فǑ الدعوǎ التǑ ترفƴ من Ɗجý تقرير ǋذا  الحق 
Ǌ2وحمايت.  

فالقاعدة المستقرة بالنسبة للقضاƇ العادƊ ǐو القضاƇ اǗدارǐ بخƮوƭ الطعن فǑ األحكام    
ضدǉ  فǚ يقبý ممن لم يقضǑ الحكم المطعون فيǊ مقدما من المحكوم عليǋǊو وجوƊ Ɣن يكون الطعن 

ƇǑ3بش ƠحيƮو الوسيلة الوحيدة لتǋ Ǌالطعن واستئناف Ǒة فƽƮال ƔاحƮ وǋ Ǌن المحكوم عليƊ ǁذل Ü
األƊ ýƮن يكون اǙستئناف متاحا لكý طرف و. 4الخطƋ الواقƴ فǑ الحكم والتخلƭ من ƛƊارǉ الضارة

حضر بطريقة سليمة ولو لم يكن قد قدم  لمن مƊ ýƛمام محكمة Ɗوý درجةƊ Üو من Ɗطراف الدعوƊ ǎو
مذكرة بالدفاعÜ وتطبيقا لذلǁ يكون للمدعƊ Ǒو المدعǏ عليǊ فƊ Ǒوý درجة وكذلǁ للمتدخý سواƇ كان 

  .5تدخǚ اختياريا Ɗو إجباريا الحق فǑ استئناف القرارات واألوامر الƮادرة عن المحاكم اǗدارية
ǌƽوم الƽƮة فǑ اǙستئناف متƽرع Ɗساسا عن قاعدة نسبية المرافعات وƊن الحكم Ǚ يحتƝ  وم      

 Ǒستئناف فǙر حق الطعن  باƮينح Üýا و بالمقابǌدر فيƮ Ǒدارية التǗا ǎوم الدعوƮبين خ Ǚإ Ǌب
Üومن ƛم لتحقيق الƽƮة كشرط لقبوý الطعن باǙستئناف Ɗ6طراف الخƮومة دون Ɗن يتعداǋا إلǏ الƺير

 ÜǊا الحكم المطعون فيǌدر فيƮ Ǒومة التƮالخ Ǒن يكون الطاعن طرفا فƊ بدǙÜǐدارǗالحكم ا Ǒف
 ýا من المسائǋباعتبار Ǌسƽن Ƈالطاعن من تلقا Ǒة  فƽƮالدولة للتحقق من توافر ال Ʃمجل ǎدƮويت

  .المتعلقة  بالنƲام  العام
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مة اǗدارية التƮ Ǒدر فيǌا  Ɗما األشخاƭ الذين لم يكونوا Ɗطرافا Ɗو ممƛلين فǑ الخƮو     
ÜستئنافǙا ƴم رفǌيجوز ل ǚف Üير  الحكمƺال Ưالحكم بطريق اعترا Ǒم فقط الطعن فǌإنما يجوز ل

Ü حيƚ سمƠ  المشرع  لǖشخاƭ الذين لم  يمƛلوا  بƋنƽسǌم Ɗو بواسطة ممƛليǌم  1الخارƜ عن الخƮومة
Ɗ ǉيذƽن تنƋت بحكم من شǌانت Ǒدارية والتǗومة اƮالخ Ǒبطريق  ف Ǌن يطعنوا  فيƊ م  ضرراǌن يلحق  ب

 .2معارضة الخƮم الخارƜ عن الخƮومة

فƎذا كانت الƽƮة كشرط من شروط  قبوý الطعن فǑ الحكم  تستوجƊ Ɣن يكون الطعن مقدما من    
المحكوم عليÜǊ فما Ǒǋ الجǌة اǗدارية التǑ تستطيƴ استئنافا لحكم اǗدارÜǐ وما مدǎ قبوý  الطعن من 

  خý والذǐ لم يكن طرفا ƮƊليا فǑ الخƮومة اǙبتدائية Þالمتد
  

  الجǊة اǕدارية التي تستطيƲ استئناƹ الحكم -أ
      Ǒن فƋدارية  ذات الشǗة اǌالج Ǒǋ ǐدارǗالحكم ا Ǒا الطعن فǌيمكن Ǒدارية التǗة اǌإن الج

الشƋن Ǒǋ  الشخÜ  ƭ ولقد استقر القضاƇ اǗدارǐ علƊ Ǐن الجǌة اǗدارية ذات3الدعوǎ اǙبتدائية
المعنوÜǐ فمƮلحة المرفق العمومǑǋ Ǒ محý اǙعتبار فǑ التقاضǑ وليست المƮلحة الشخƮية 
 ƴويتمت ÜǑكمتقاض Ǌر إليƲين ǐو الذǋ المواطن Ǚ Ǒالعموم ƭن الشخƎف Ǌوعلي ÜرفƮدر التƮلم

ǎالدعو Ǒف Ǌعلي Ǐو المدعƊ Ǒالمدع Ǒالعموم ǐعتبارǙا ƭالشخ ýذا المجاǋ Ǒة فƽƮتكون  بال ǐوالذ
  .4لǊ القدرة الواقعية علǏ مواجǌتǌا  قانونا  بالرد  وبتقديم المستنداتÜ وماليا من لǚƮ Ǌحية التنƽيذ

الƽƮة بالنسبة ألشخاƭ  القانون العامƹ Üير الدولة Ǚ Ü تƛير Ɗية إشكالية ألن قوانين  إنشاǋ Ƈذǉ و    
Ǒف ƭاƮختǙا ƔاحƮ ƭراحة الشخƮ دارية تحددǗيئات اǌو  الƊ دارية المدعيةǗة اǌالتعبير عن الج

ǎالدعو Ǒا فǌعلي Ǐ5المدع   ǐدارǗام اƲالن Ǒالبلديات والمديرين العامين  ف Ƈساƌة ورǙكالو
ǐالجزائر.  

Ɗما بالنسبة لتمƛيý الدولة Ɗمام القضاƇ وتحديد ممƛلǑ الǌيئات اǗدارية المختƮة بتقديم الطعن     
عدة Ɗن كý وزير ذو الشƋن لǊ الƽƮة القانونية لتمƛيý الدولة Ɗمام مجلƩ باǙستئناف باسم الدولةÜ فالقا
ويترتƔ علǋ Ǐذǉ القاعدةƊ ÜنǙ Ǌ يجوز لƺير  زعات المتعلقة بوزارتÜǊالدولة بالنسبة للقضايا والمنا

Ƈمام القضاƊ الدولة ýيƛتم ǁلذل Ưوƽف المƲو الموƊ 6الوزير.  
ريƽا سلبيا حيƚ اعتبر Ɗن الوزير Ǚ يعد من ذوǐ  الشƋن وقد ƊعطǏ الƽقǊ لمǌƽوم الوزير ذو الشƋن تع

Ƈمام  القضاƊ القضية المطروحة ƭوƮحية  بخǚƮ  يةƊ ǁيمل Ǚ  إذا  كان.  
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« Le ministre n’est pas intéressé s’il n’a aucune attribution relativement à l’affaire que le 
tribunal a jugée »1                                                                            

 
Ɣ-  ƹستئناǗفي ا üالتدخ  

Ɗالمبد ýƛيتم  Ǒف ýن يتدخƊ يرƺمن ال ƭشخ ǐيجوز أل ǊنƊ Ǒف Ƈا والقضاǌفق Ǌق عليƽالمت
ÜلحةƮم Ǌإذا كانت ل ǎنطاو الدعو Ǐر علƛƌجاز المشرع تقديم طلبات عارضة تƊ ومة منƮق الخ

ƟباƋف ÜاǌطرافƊ ƚت  حيǙحا Ǒير فƺالشروطلل Ưم بعǌتوفرت في Ǐومة معينة متƮخ Ǒف ýقائمة  التدخ
للمحكمة التǑ تنƲر النزاع  ينضم ألحد إطرافǌاÜ كما Ɗجاز بالدعوƊ ǎو لكǑ للحكم لǊ بطلƔ مرتبط

Ǌو عليƊ Ǌحجة ل ǎالدعو Ǒادر فƮليكون الحكم ال Üالنزاع  جبرا Ǒف Ǌير وإدخالƺام الƮ2اخت.  
    

ǌفاستنادا ل ýǋو Þ الدولة كمحكمة استئنافية Ʃمام مجلƊ مرة ýألو ýيمكن التدخ ýǋ Ɗذا المبد
ÞǐدارǗالحكم ا Ǒستئناف فǙالطعن با Ǐمام محكمة الدرجة األولƊ ýيجوز للمتدخ  

اǗجابة علǋ Ǐذǉ التساǙƌت تتطلƔ التعرƯ إلǏ مǌƽوم التدخý فǑ الدعوǎ اǗدارية Ɗمام 
ýقبو ǎومد Ǐستئناف محكمة الدرجة األولǙا Ǒف ýالتدخ. 

  
  
  
  مǊƻوم  التدخü في الدعوǌ اǕدارية  -1

يعرف التدخý بƋنǊ طلƔ عارƯ يقدمǊ شخƭ ليƩ طرفا فǑ الخƮومة Ɗمام المحكمة التǑ تنƲر     
  .3الدعوǎ األƮلية فƛƊ ǑناƇ نƲرǋا وبمناسبتǌا

    Ǌللمطالبة بالحكم ل ǎالدعو Ǒف Ɣريƹ ƭشخ ýتدخ  Ǌان Ǐعل ýة  ويعرف التدخǌمواج Ǒبطلبات  ف
Ǌعلي Ǐو المدعƊ Ǒ4المدع  Ǒف ýالتدخ ǚƛو ممƊ ماƮخ Ʃلي ƭشخ ǉبمقتضا Ɣيطل ýعم ǊنƋكما يعرف ب

  .6خƮومة قائمة شخƭ من الƺير Ɗن يƮبƠ  طرفا  فƊ Ü Ǒو ƊنǊ طل5ƔفǑ خƮومǊ معينة
ام والتدخý قد يكون اختياريا وقد يكون إجبارياÜ و التدخý بنوعيǊ المعترف بǊ والمطبق Ɗم 

  .7القضاƇ العادÜǐ يعتد بǊ ويطبق كذلƊ ǁمام الجǌات القضائية اǗدارية

                                                 
1 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit. p. 874- 875 
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   L’ intervention volontaireالتدخü اǗختياري * 

 Ư إرادة الشخƭ المتدخÜý فǌو ƮورةاǙختيارǐ ذلǁ التدخý الذǐ يتم بمح بالتدخý يقƮد 
 Üǎمرتبط بالدعو Ɣبطل Ǌسƽير الحكم لنƺا الǌفي Ɣيطل ǐالذ ýالتدخ ýذا التدخǋ و اوقد يكونƊ نضماميا

Ü فيعد 1ختƮامياÜ والƽرق بينǌما ǋو مدǎ استقýǚ طلبات المتدخý إزاƇ طلبات Ɗطراف الخƮومةا
 ýنضماميا االتدخL’intervention accessoire  حدƊ ات وطلباتƇييد إدعاƋت Ǒف ýلت طلبات المتدخƛإذا تم

إذ تمƛلت طلبات  L’intervention principaleيا الخƮوم فǑ الدعوÜǎويكون التدخý إختƮاميا Ɗو ƮƊل
ǊالحƮول Ǌة بƮات خاƇإدعا Ǒف ýالمتدخ .  

التدخý وجعلǊ يطبق Ɗمام الجǌات القضائية العادية  وقد نضم المشرع الجزائرǋ ǐذا النوع من
Ƈالسوا Ǐدارية علǗات القضائية اǌ2والج.  

 
ǌنضمامي في الدعوǕا üأما التدخ: L’intervention accéssoire  ǐالذ ýالتدخ ǁو ذلǌف

Ü 3بمقتضاǉ ينضم المتدخý إلƊ Ǐطراف الخƮومةÜ فيتدخý الƺير فǑ الدعوǎ منضما إلƊ Ǐحد Ɗطرافǌا
المدعǏ عليǊ لمساندتǊ فǑ الدفاع فيǌاÜ لƮدور الحكم لمƮلحة المتدخý إلǏ جانبƊ ÜǊو لعدم  المدعƊ Ǒو

تبر التدخý اǗنضمامƊ Ǒكƛر شيوعا فǑ التطبيق Ü ومن الناحية العملية يع4الحكم  لƮالƠ الطرف اǓخر
العملÜǑ إذ Ǚ يستǌدف  المتدخý من تدخلǊ إǙ  تƋييد إدعاƇات Ɗحد  الخƮوم فǑ الدعوǎ وتƋكيدǋاÜ دون 

Ǌالمنضم إلي Ɣر مما طلƛكƋب Ɣو الطلƊ جديد Ɣطل ǐƊ ن يقدمƊ5 . من ǑنضمامǗا ýدف المتدخǌو يست
 Ǐإل ýتدخ ǐم الذƮييد طلبات الخƋتǊالحƮوم Ǌحقوق Ǐة علƲالمحاف Ǌ6جانب.  

واألƊ ýƮن التدخý اǗنضمامǑ يقتƮر علǏ تƋييد الخƮم المنضم إليǊ دون جواز تقديم طلبات جديدة    
Ǌم المنضم إليƮ7ومستقلة عن طلبات الخ ÜƇاƺلǗالطعن با Ǒف Ǒالمدع  Ǐالمنضم إل ýيجوز للمتدخ ǚف Ü

اقتƮرت طلبات المدعǑ األƮلǑ علǏ إلƺاƇ جزئǑ باǗلƺاÜƇ طلƔ إلƺاƇ القرار المطعون فيǊ كليا إذا 
Ǒالمدع ýمن قب ƇاƺلǗبا Ǌير القرار المطعون فيƹ ǐقرار إدار Ƈاƺإل Ɣطل Ǌيحق ل Ǚ 8للقرار كما ƴوم Ü

 Ǌوتدعيم حجج Ǌانضم إلي ǐم الذƮدفاع الخ ǊوجƊ تكملة ǑنضمامǗا ýيجوز للمتدخ ǊنƎف ǁذل ƴوم
  .9يدةالقانونيةÜ كما يمكنǊ تقديم ƊسباƔ طعن جد
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فǌو ذلǁ التدخý الذǐ يطلƔ فيL’intervention principale  Ǌ أما التدخü اǕختصامي أو األصلي -
Ǌبذات الحكم المتنازع علي Ǌسƽلية الحكم لنƮومة األƮالخ Ǒطرفا ف Ʃلي ƭو  1شخƊ Ǌمن Ƈو بجزƊ

Ǌمرتبط ب Ǌولكن ǑلƮاأل Ɣخر متميز عن الطلƈ Ɣ2بطل.  
   Ƌب ǑامƮختǗا ýمجرد ويمتاز التدخ Ǐر علƮيقت Ǚو ǎالدعو Ǒجوميا فǋ اƽموق ýن يتخذ المتدخ

الدفاعÜ فǌو يتدخý فǑ الخƮومة من تلقاƇ نƽسǊ ويقدم طلبات خاƮة بǊ مستقلة  ومتميزة عن طلبات 
إذ تتمýƛ طلباتǊ عادة فǑ المطالبة بحق يدعيǊ  لنƽسǊ سواƇ كان ذلǁ الحق ذاتƊ . Ǌطراف الخƮومة

المتدخý اǗختƮامǑ يخاƮم المدعǑ والمدعǏ عليǊ معاÜ ويطلƔ فلق بÜǊ المدعǏ بƊ Ǌو حق ƈخر متع
Ƈالسوا Ǐمين علƮة الخǌمواج Ǒة فƮبطلبات خا Ǌل Ǒن تقضƊ 3من المحكمة Ǒو يعد مدعيا فǌف Ü

الدعوǎ الجديدة التǑ تضاف لموضوع الخƮومة األƮلÜǑ لذلǁ يمكنǊ الطلƔ بǐƋ إجراƇ من إجراƇات 
قابلةÜ كما يحق لǊ متابعة تنƽيذ الحكم واستعماý طرق الطعن ضد الحكم التحقيقƊ Üو تقديم طلبات م

 .4الƮادر

قبوý التدخý اǙختيارǐ سواƇ كان تدخǚ إنضماميا Ɗو تدخǚ إختƮاميا يتطلƔ توافر ول  
  :مجموعة من الشروط ǋƊمǌا

يشترط لقبوý طلƔ التدخƊ ýن تكون الدعوƊ  ǎن يرتبط التدخý بدعوǎ قضائية قائمة و   
ǙنتقاǐƊ Ƈ شرط من شروط قبولǌا شكǚ رفƯ طلƔ  شكÜǚ فƎذا رفضت الدعوǎ اǗداريةمقبولة 

Ǌلية عن طلباتƮاأل ǎالدعو Ǒف Ǒالمدع ýإذا تناز ýكما يسقط التدخ ǁتبعا لذل ǑنضمامǗا ý5التدخ.  
      ǑلƮاأل Ɣن يكون مرتبطا بالطلƊ ýالتدخ ýطلبا عارضا 6ويشترط لقبو ǉباعتبار ýفالتدخ Ü بد Ǚ

لقبولƊ Ǌن تتوافر فيǊ الƮلة مƴ الطلƔ األƮلǑ بحيƚ يكون تابعا لǊ ومرتبطا بÜǊ ويتحقق اǙرتباط بين 
كما يشترط لقبوý   .7الطلبين إذا كان الحكم فƊ Ǒحدǋما يƛƌر Ɗو يتƛƋر بالحكم الƮادر فǑ الطلƔ اǓخر

  .8لمƮلحة المشروعةوا فقǌا وقضاƊ Ƈن يقدم ممن لǊ الƽƮةالتدخý طبقا للقاعدة المقررة 
وقد ƊوجƔ مجلƩ الدولة الƽرنسƊ Ǒن تكون مƮلحة المتدخý مستقلة عن مƮلحة الخƮم  

Ü وميز 9المنضم إليÜǊ ألن الƺرƯ من تدخý الƺير فǑ الخƮومة ǋو الدفاع عن مƮلحتǊ الخاƮة
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ود مجلƩ الدولة بخƮوƭ المƮلحة  بين المتدخý فǑ دعوǎ اǗلƺاƇ حيƚ قبý طلƔ التدخý لمجرد وج
مƮلحة محتملة وبين المتدخý فǑ دعوǎ القضاƇ الكامý حيƚ اشترط Ɗن تكون المƮلحة حالة 

  .1ومحققة
    ýƽق ýقب ýالتدخ Ɣن يقدم طلƊ Ɣفيج ÜاتƇجراǗما بالنسبة للشروط المتعلقة بالمواعيد واƊ
مرحلة  وفƊ Ǒيةة ƛƊارتǊ من تلقاƇ نƽسǌا وǋذا الشرط متعلق بالنƲام العام تملǁ المحكم 2باƔ المناقشة

ǎا الدعوǌتكون عليÜ  ýƮƽالمنازعات وسرعة ال Ɣتشع ƴمن Ǒǋ Ǌسƽن ýاية من التدخƺإن ال ǁعلة ذل
ويخضƴ التدخý لǘجراƇات والشكليات المقررة لرفƴ الدعاوǐ فيقدم  بموجƔ عريضة مستقلة عن  3فيǌا

 .4عن العريضة األƮلية
 

   L’intervention forcée  )اǕدخاü(التدخü الجبري * 

 Ǐعل Ƈا إما بناǌفي ýومة بالتدخƮعن الخ Ɯخار ƭو تكليف شخǋ ýدخاǗو اƊ يرƺام الƮاخت
طلƊ Ɣحد الخƮوم Ɗو بناƇ علǏ طلƔ المحكمةÜ ويعرŇف فقǊ القانون العام التدخý بƋنǊ توجيǊ الخƮومة 

Üǎ لشخƭ ليƩ طرفا فǑ الدعوǎ األƮلية ولم ترفƴ عليÜǚƮƊ Ǌ للحكم عليǊ بالطلبات موضوع الدعو
Ǌحجة علي Ǌدر فيƮي ǐو ليكون الحكم الذƊ.  

      ýير إرادة المتدخƺيتم ب ǐجبر ǊنƋومة بƮالخ Ǒير فƺال ýويعتبر إدخا Ɣو لم يطلǌف  ýالدخو
 Ǌطابع Ǐلة علǙير للدƺام الƮو اختƊ ýدخاǗا Ǌيطلق علي ǁلذل Üاǌفي ýالتدخ Ǐجبر علƊ ýومة بƮالخ Ǒف

تǑ تنƲر الدعوǎ األƮلية Ǒǋ التǑ تقرر إدخاý الƺير فيǌا سواƇ اǗجبارÜǐ كما يتميز بƋن المحكمة ال
ǎالدعو Ǒليين فƮوم األƮحد الخƊ Ɣطل Ǐعل Ƈو بناƊ اǌسƽن  Ƈمن تلقا ýدخاǗذا اǋ 5قررت .  

ويستǌدف اǗدخاý توسيƴ  نطاق ƛƊار الحكم الƮادر فǑ الدعوǎ بحيƚ تشتمǋ ýذǉ  اƛǓار    
ƮمتǊ منذ البداية بدعوǎ مستقلةÜ فيكون الحكم الƮادر شخƮا كان من حق الخƮوم Ɗو Ɗحدǋم مخا

ǎالدعو Ǒلم يكن طرفا ف ǉالحجة باعتبار ǉذǋ ينكر Ǚ Ǐحت Ǌللمحكمة 6حجة علي Ơيسم ǊنƊ كما Ü
 ýƮƽا من الǌا مما يمكنǌة بƮالبيانات الخا  ƴوسماع جمي ǎالمتعلقة بالدعو Ɣالجوان ýك Ǐع علǚطǗبا

بحكم واحدÜ فيستبعد بذلǁ إمكانية Ʈدور Ɗحكام متناقضة ويمنƴ الطعن  فيǌا بحكم ƮحيƠ وإنǌاƇ النزاع
Ǌإدخال Ɣالمطلو ƭمن الشخ ƚالƛم الƮالخ Ư7عن طريق اعترا.  

وƊن اختƮام الƺير مطبق بƽƮة واسعة فǑ المنازعات المدنية Ɗمام القضاƇ العادǐ ونƮت    
إلǏ  199التدخý فǑ المواد من  عليǊ معƲم التشريعات وƊن المشرع  الجزائرǐ ذكر ǋذا النوع من

                                                 
1  JM AUBY et R. DRAGO, traité de contentieux administratif, T1, op.cit, p. 978 

 493، قانون مجلس الدولة، المرجع السابق، ص إبراهيم المنجي
2 JM AUBY et R. DRAGO, traité de contentieux administratif, t1, op.cit, p 977. 

 .545علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص . د 3
4 JM AUBY et R. DRAGO, traité de contentieux administratif, T1, op.cit, p 977. 
5  JM.AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, T1, op.cit.980. 
René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op.cit., p.597. 
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من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗداريةÜ فالتساýƌ المطروƟ فǋ Ǒذا المجاý عن إمكانية اختƮام  206
  .الƺير فǑ المنازعات اǗدارية

لقد استقر الوضƴ فǑ فرنسا علǏ إمكانية اختƮام الƺير فǑ المنازعات اǗدارية سواƇ  كان      
Ü 1دعاوǐ القضاƇ الكامý وقد ورد النƭ علǏ التدخý فǑ قانون العدالة اǗداريةفǑ دعاوǐ اǗلƺاƊ Ƈو 

Ɗما المشرع الجزائرǐ فƎن التدخý الذƊ ǐقرƊ ǉمام جǌات القضاƇ اǗدارǋ ǐو التدخý اǙختيارƊ ǐما 
المدنية من قانون اǗجراƇات   849اختƮام الƺير فقد استبعد األخذ بÜǊ إذ بالرجوع إلƊ Ǐحكام المادة 

Ü يتبين بوضوƊ Ɵن المشرع استبعد األخذ بالتدخý الجبرƊ ǐمام المحاكم اǗدارية واǗدارية السابقة الذكر
Ɗعǉǚ تنƲم التدخý اǙختيارǐ سواƇ كان انضماميا Ɗو اختƮاميا  ألحكام  التƊ Ǒحالت إليǌا المادةألن ا

 .206إلǏ  199دون التدخý الجبرǐ الذǐ  تنƲمƊ Ǌحكام المواد من 
 
  التدخü أمام مجلس الدولة كمحكمة استئنافية  -2

محكمة  حكمة اǗستئنافية إǙ ما عرƯ علǏالقاعدة العامة Ɗن الطعن باǙستئناف Ǚ ينقý إلǏ الم     
ف Ɗمام مجلƩ اÜ فýǌ يمكن للمتدخƊ ýمام محكمة الدرجة األولƊ Ǐن يطعن  باǗستئن2الموضوع اǙبتدائية

 ýألو ýيجوز التدخ ýǋو ÜالدولةÞستئنافيةǗة اǌما الجƊ مرة  
إن امتداد حجية الحكم القضائǑ إلǏ المتدخلين تتجلǏ فǑ حقǌم فǑ الطعن فǑ الحكم بالطرق       

Ü فيمكن لمن تدخý فǑ الخƮومة اǙبتدائية التدخƊ ýمام المحكمة 3المختلƽة وخƮوƮا باǙستئناف
ا يمكنǊ استئناف الحكم بالنسبة للمواضيƴ اǗستئنافية فǑ حالة رفƴ اǙستئناف من األطراف األخرÜǎ كم

التǑ تدخý فيǌا Ɗمام المحكمة اǙبتدائيةƊ Üما بالنسبة للمسائý التǑ لم يتدخý  فيǌا Ɗمام المحكمة اǙبتدائية 
ƚالƛم الƮمعارضة الخ Ǐورا علƮا مقǌللطعن في Ǌن طريقƎن 4فƋب Ǒرنسƽالدولة ال Ʃوقد حكم مجل Ü

Ǚ ليةƮاأل ǎالدعو Ǒف ýالمتدخ Ǒالحدود الت Ǒالواقعة وف Ǒادر فƮالحكم ال Ǚنف إƋن يستƊ ƴيستطي 
   .5تدخý فيǌا

 Ƈالقضا ǐودعاو ƇاƺلǗا ǐبين دعاو ýطعن المتدخ ýلقبو Ǒرنسƽال ǐدارǗا Ƈولقد ميز القضا
الكامÜý فبالنسبة لدعوǎ اǗلƺاƇ فƎنǙ Ǌ يجوز للمتدخƊ ýمام محكمة الدرجة األولƊ Ǐن يطعن فǑ الحكم 

Ǚية باƮلحة شخƮم Ǌالقرارستئناف ما لم تكن ل ƇاƺلƎالطعن ب Ǒومباشرة ف  ǎدعو ýمح ǐدارǗا

                                                 
1 l’article RB.121-3 du code de  justice administrative  dispose : « le tribunal  administratif  territorialement  
compètent  pour  connaître  d’une  demande  principale l’est  également  pour connaître de toute demande (…) 
incidente (…) ressortissant à  la  compétence des tribunaux  administratifs ».  
L’article R.631 du même code dispose : « les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes 
formes que la requête ». 

 .71بشير محمد،  المرجع السابق ص . د 2
3  Gustave PEISER, contentieux administratif, op.cit, p.165. 
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Ɗ Üما بخƮوƭ دعاوǐ القضاƇ الكامý فƎن ǋذا القيد ƹير واردÜ فمادام الطاعن كان 1اǗلƺاƇ األƮلية
   .2طرفا متدخǚ فǑ الخƮومة األƮلية فلǊ الحق فǑ الطعن باǙستئناف

ƽمن ال Ɣذا وقد ميز جانǋ ýبين التدخ ýستئناف من المتدخǙالطعن با ýلقبو ǊقǑامƮختǙƊ 
ǑنضمامǗا ý3والتدخƚبحي Ü ǑنضمامǗا ýبتدائية مرتبطا  يكون استئناف المتدخǙومة اƮالخ Ǒف

باستئناف الطرف األƮلÜǑ فǚ يمكنǊ رفƴ اǙستئناف مادام الطرف األƮلǑ لم يستعمǋ ýذا الحقƊ Üما 
 ǐالذ ǑامƮختǗا ýالمتدخ ǐالذ ǐالجبر ýوالمتدخ Ǌمن Ƈو بجزƊ Ǌبذات الحق المتنازع علي Ǌسƽلن Ɣيطل

ǌما الطعن باǙستئناف مباشرة دون اǙرتباط برفƴ من لكƊ  ýجبر علǏ التدخý فǑ الخƮومةÜ فيحق
Ü فالمتدخý فǋ Ǒذǉ الحالة يدافƴ عن حقوقǊ سواƇ لتدخلǊ 4اǙستئناف من Ɗحد Ɗطراف الخƮومة األƮلية

ǗختƮامƊ Ǒو نتيجة تدخلǊ الجبرǐ فǑ الخƮومة اǙبتدائيةÜ لذلǁ فيجǙƊ Ɣ يكون مرتبطا  اǙختيارǐ ا
 Ǐإل ǐدƌرتباط قد يǙذا اǋ ألن ÜǑالحكم القضائ Ǒستئناف فǙومة للطعن باƮالخ Ǒف ǑلƮبالطرف األ
ƠبƮفي Ǒالميعاد القانون Ǒف ǑلƮمن الطرف األ ǑبتدائǙحالة عدم استئناف الحكم ا Ǒف Ǌسقوط حق 

متدخǚ  ارضة الخƮم الƛالƚ باعتبارǉ طرفايتمكن من الطعن فيǊ بمع جǌتǊ دون Ɗنالحكم نǌائǑ فǑ موا
  .5فǑ الخƮومة

 ƺمن ال ƭالشخ ýبتدخ ǐالمشرع الجزائر Ơقانونوقد سم Ɣالدولة بموج Ʃمام مجلƊ ير 
Ü إǙ انǊ لم 01 -98من القانون العضوǐ رقم  40التƊ Ǒحالت إليǊ المادة و  6السابق اǗجراƇات المدنية

لم يبين بƮراحة مدǎ إمكانية المتدخý فǑ الخƮومة األƮلية Ɗمام المحكمة اǙبتدائية من الطعن 
 Ʃمام مجلƊ ستئنافǙمابا Ǐولكن بالرجوع إل Üالدولة ǋوتطبيقا Ƈا وقضاǌفق Ǌو مستقر علي   Ɗلمبد

Ǒويت درجة من درجات التقاضƽدرجتين وعدالة قاعدة عدم ت Ǐعل Ǒوم  7التقاضƮحد الخƊ Ǐعل
Ɗ ýتمكين المتدخ Ɣوجو Ưرƽبتدائية من الطعنيǙالدولة وفقا  مام المحكمة ا Ʃمام مجلƊ ستئنافǙبا

  .8من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية 194وǋو ما يتضƠ من Ɗحكام المادة  للشروط المحددة قانونا
فقد قرر مجلƩ الدولة  الƽرنسƊ  Ǒما بالنسبة لتدخý الƺير ألوý مرة Ɗمام المحكمة اǗستئنافية

Ǐير إلƺال Ǌينضم في Üانضماميا  ǚن يكون تدخƊ مرة بشرط ýألو ǐختيارǙا ýحد  إمكانية التدخƊ
ǎالدعو Ǒليين فƮمام المحكمة  الطرفين األƊ اǋƌالسابق إبدا Ǌبطلبات ǁالتمس Ǒالبا فƹ Ǌنف عليƋالمست

  .1نفÜ بƺرƯ المطالبة بتƋييد الحكم المست9ƋاǙبتدائية
                                                 

1 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 122. 
2  C.E, Sec, 6.Nov. 1956, dame Pomar, Rec., p 583 in Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n°121. 
3  JM AUBY et R. DRAGO, traité de contentieux administratif, T1, op.cit, p 565. 
4  Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n°123- 124. 
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من نفس القانون  187؛ وتنص المادة " يجوز للغرفة اإلدارية  أن تفصل في طلبات التدخل “: اإلجراءات المدنية تنص  من قانون 28المادة  6

، ...سالفة الذكر وتحقق وفقا لإلجراءات المنصوص عنها  لرفع  وتحقيق  الدعاوي  األصلية و يراعي  في شأنهاترتفع الدعاوي :"على أن
 ". التدخل غير  جائز إال  ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة

 .71بشير محمد، المرجع السابق، ص . د 7
  االستئناف اختياريا أو وجوبيا،يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة  " 8

 ..."ال يقبل التدخل إال ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة، يتم التدخل تبعا لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى،
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ة وفǋ Ǒذǉ الحالة  يƋتǑ التدخý  اǗنضمامǑ بعد تسجيý الطعن باǙستئناف من Ɗحد Ɗطراف الخƮوم 
من جǌة Ɗخرǎ يمكن للمحكمة اǙستئنافية إدخاý الƺير الذǐ لم يكن و األƮلية فǑ المحكمة اǙبتدائية

 ǐا ألǌفي Ǌقدرت ضرورة إقحام Ǐبتدائية متǙمام المحكمة اƊ ومةƮالخ Ǒطرفا فƔمن األسبا Ɣ2سب.  
إن الطعن باǙستئناف فǑ األحكام اǗدارية يقتضǑ اتحاد Ɗطراف الخƮومة اǙبتدائية      

 Ǌرضƽوت Ǌكما تقتضي Üدرجتين Ǐعل Ǒالتقاض Ɗبمبد Ǌام العام  لتعلقƲو شرط متعلق بالنǋستئنافية وǗوا
  .3قاعدة نسبية ƛƊر األحكام

يكن تƮ Ǒدرت فيǌا والƺير الذǐ لم وǎ اǗدارية الفاألحكام Ǚ يحتƝ بǌا إǙ بين خƮوم الدع 
Ǒطرفا ف Ǚ الحكم  Ǌبتدائية فيحق لǙومة اƮالخ Ǒف ýالتدخ Ǌسبق ل ǐير الذƺما الƊ ÜǊالطعن في Ǌيحق ل

يكون الطاعن طرفا ƮƊليا فǑ الخƮومة التƮ Ǒدر فيǌا  لقبوý اǙستئناف Ɗن فيجÜ Ɣالطعن باǙستئناف
  .تدخǚ فيǌاالحكم المطعون فيƊ Ǌو كان م

  
  المصلحة كشرط لقبوü الطعǅ باǗستئناƹ في األحكام اǕدارية  :ƛانيا

لتƮ Ǒدر فيǌا  Ǚ يكǑƽ لقبوý الطعن باǙستئناف Ɗن يكون الطاعن طرفا فǑ الخƮومة ا    
Ǌإنما  الحكم المطعون في ÜومةƮالخ ǁتل Ǒا فǌف فيƮات Ǒة القانونية التƽƮال Ʃƽالطعن بن ƴن يرفƊو

  ".ǙƊ دعوǎ  بƺير مƮلحة" تطبيقا لقاعدةÛ 4بوý الطعن Ɗن تكون لǊ مƮلحة من طعنǊيشترط لق
والمقƮود بالمƮلحة فǑ الطعن باǙستئناف ǋو Ɗن يكون للطاعن حق الطعن فǑ الحكم   

 Ǚ إذ ÜǊمحكوما علي ǉباعتبار ƇǑبش ǉضد Ǐن الحكم قد قضƊ فƮبتدائية بوǙادر عن المحكمة اƮال
  .5فǑ الحكم ما لم يكن محكوما عليǊ فǑ الدعوǎينشƋ  لǊ حق الطعن 

Ɗ قانونية Ǌلحة لƮم Ǌالحكم المطعون في ŇƩم Ǐذا الحق متǋ ƭحين  و مادية كما يكون للشخ Ǌضر بƊو
  .6قضǏ برفƯ طلباتǊ كلǌاƊ Üو قضǏ لǊ ببعضǌا دون البعƯ األخر

ن Ʈدر فǑ مواجǌتǌا فǚ يقبý الطعن من الجǌة التǑ لم يقضǑ الحكم المطعون فيǊ ضدǋا بشƇǑ وإ
مادامت لم تنازع فǑ موضوع الدعوǎ واقتƮرت علǏ طلƔ إخراجǌا منǌا  علƊ ǏساƊ Ʃن النزاع 

ن لǌا Ǒǋ بموضوعǊ وǙ دخý لǌا فيƋ ÜǊيتعلق بالمطعون عليǊ والجǌة اǗدارية التǑ يتبعǌا وƊن Ǚ ش

                                                                                                                                                         
1 C.E, 25 Février 1928, chemin de fer d’Orléans et dame Bogolov, rec., p.28 ; C.E, sect. 9 janv. 1959, de 
harenne, Rec., p.24. 
 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 119. 
2Yves GAUDEMEY, Appel, op.cit, n° 120- 121. 
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4 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.877. 
Marcel LALIGANT, la notion d'intérêt pour agir et le juge, Paris, revue du droit public et de la science politique 
en France et à l’étranger, n°1, janvier-fevrier1971, p 56. 
5 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op. cit, p. 565. 
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لمƮلحة من جانبǌا فǑ الطعن لǊ حق الطعن فǋ Ǒذا الحكم ونتǑƽ ا التالǑ فǙ Ǒǌ تعتبر خƮما حقيقياوب
  .1علǏ الحكم

 Ǒف Ǌعلي Ǒو من المدعƊ Ǌطلبات ýبك Ǌل Ǒو ممن قضƊ الحكم ýالحكم ممن قب Ǒيجوز الطعن ف Ǚ ǊنƊ كما
ǎالدعو Ưدر الحكم برفƮ بتدائية إذاǙا ǎ2الدعو.                                                                 

والعبرة بتوفر المƮلحة فǑ الطعن وقت Ʈدور الحكم المطعون فيÜǊ وللمحكمة Ɗن تتحقق من توافرǋا 
ويجƊ Ɣن يرفƴ اǙستئناف علǏ من كانوا خƮوما فǑ الدرجة . 3من تلقاƇ نƽسǌا لتعلق ذلǁ بالنƲام العام

 Ǒذا توفƎف ÜǏاألولǊتƛالطعن ضد ور ƴرف ǊمƮميعاد الطعن جاز لخ ƇناƛƊ Ǌ4المحكوم ل.  
  

  باǗستئناƹ األǉلية  كشرط لقبوü الطعƛ  :ǅالƛا
ويميز بǌذا التقاضǑ لقبوý اǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة يجƊ Ɣن تتوفر فǑ الطعن ǋƊلية    

ǚǋƊ Ǒالطبيع ƭيكون الشخ ǚف ǐالمعنو ƭوالشخ Ǒالطبيع ƭبين الشخ ƭوƮالخ  Ǌلمباشرة حقوق
وǙ يجوز  لƽاقد Ɗو ناقƭ  5يحجر عليǊ د وكان متمتعا بقواǉ العقلية ولمالمدنية إǙ إذا بلƸ سن الرش

  .6األǋلية  Ɗن يرفƴ اǙستئناف إǙ بواسطة الشخƭ الذǐ مƛلƊ Ǌمام المحكمة
سان وذلǁ لشخƭ المعنوǐ فƎنǊ يتمتƴ بجميƴ الحقوق إǙ ما كان منǌا مǚزما لƽƮة اǗناƊما      

ويتولǏ نائبǌا التعبير عن إرادتǌاÜ  ولǊ األǋلية ويتمتƴ بحق التقاضǑ 7فǑ الحدود التǑ يقررǋا القانون
فيتولǏ رفƴ اǙستئناف نيابة عن األشخاƭ المعنوية الخاƮة مديرǋا Ɗو وكيلǌا Ɗو رئيƩ مجلƩ إدارتǌا 

Üاǌعقد إنشائ Ǒو محدد فǋ ستئناف نيابة عنو حسبماǙا ƴرف Ǐالمعنوية العموميةا يتول ƭألشخا  ýƛالمم
ة ورئيƩ كالوزير المختƭ بالنسبة للدولةÜ والوالǑ بالنسبة للوǙي 8الذǐ خولǊ القانون ǋذǉ السلطة

  .Ü ومدير المƌسسة العمومية اǗداريةالبلدية بالنسبة للبلدية
  

ƚالƛرع الƽال  
  ƋجراءاƖ ومواعيد الطعǅ باǗستئناƹ في األحكام اǕدارية

  

                                                 
1 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.878 

  .74بق، ص أحمد محمود جمعة، المرجع السا.د
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2  Marcel LALIGANT, op cit, p. 56- 57. 
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 13المادة  3
  .172محمد إبراهيمي، المرجع السابق، ص  4
 .75د أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص  
 .قانون المدنيمن ال 40المادة  5
 .من قانون األسرة12إلى  81، من القانون المدني والمواد من 43،44، 42تطبق بالنسبة لفاقدي األهلية أو ناقصيها أحكام المواد  6
   .من القانون المدني 50 المادة  7
 .75بشير محمد، المرجع السابق ص. د 8



 

م قانون اǗجراƇات المدنية الشروط الواجƔ توافرǋا لقبوý الطعن باǙستئناف Ɗمام  مجلƲ Ʃقد نل    
التǑ تقدم Ɗمام  1الدولة وǑǋ ذات الشروط واǗجراƇات الواجƔ توافرǋا فǑ عريضة الدعوǎ اǗدارية
  .2مجلƩ الدولة سواƇ تعلقت بالطعن فǑ القرارات اǗدارية Ɗو الطعن فǑ األحكام اǗدارية

 
ǙوƊ :ƹستئناǗبا ǅتقديم عريضة الطع ƖجراءاƋ  
  :يشترط لقبوý اǙستئناف ضرورة اǙلتزام باǗجراƇات التالية   

Ɗن يرفƴ الطعن باǙستئناف بموجƔ عريضة مستوفية البيانات الجوǋرية التǑ تضمنǌا  -أ
 Ʃكتابة ضبط مجل ǎتودع لد Üالمقررة الدولة بعد سداد الرسوم القضائيةالقانون Ƈاحتوا Ɣويج   

                                                                .3عدد من النسƣ بعدد الخƮوم الطعن علǏعريضة 
والوقائƴ  لǏ األوجǊ التǑ بنǑ عليǌا الطعنÜويجƊ Ɣن تشمý عريضة الدعوǎ علǏ موجز للوقائƴ وع

  .4لقضية وليست وقائƴ الدعوǎ فǑ الحكم الƮادر فيǌاائƴ التǑ تتضمنǌا عريضة اǙستئناف Ǒǋ وقا
Ɣ- يداع عريضة موقعة من محƎالدولة ب Ʃمام مجلƊ ستئنافǙا ƴيرفƩمام المجلƊ 5ام معتمدة  

توقيƴ عريضة اǙستئناف من محام معتمد Ɗمام مجلƩ الدولة يترتƔ عليǊ  البطǚنÜ ألن ǋذا  ن تخلفإو
ملǊ شكý العريضة و إǙ كانت باطلة وǋذا اǗجراǙ Ƈ يقتƮر علǏ اǗجراƇ يعد جوǋريا يجƊ Ɣن يستك

محام  معتمد  الطاعن فحسƔ بý يشمý كذلǁ المطعون ضدÜǉ فمذكرات الرد يجƊ Ɣن تكون موقعة من
 Üالدولة Ʃمجل ǎولدǗذا اǋƔستئناف فحسǙيتعلق بالطعن با Ǚ Ƈالطعون  جرا ýك ýإنما يشترط  لقبو

لطعون بƎلƺاƇ القرارات اǗدارية Ɗو الطعون باǙستئناف Ɗو الطعون بالنقƊ Ưو Ɗمام مجلƩ الدولة سواƇ ا
  .6التماƩ إعادة النƲر

كما يعد إجراƇ توقيƴ عريضة اǙستئناف من محام معتمد لدǎ مجلƩ الدولة من الشروط الشكلية     
Ƈإجرا Ǒف ýƮألن األ Ǌسƽن Ƈالدولة من تلقا Ʃا مجلǋيرƛام العام  يƲالمتعلقة بالن Ʃمام مجلƊ Ǒات التداع

  .7تلǁ المحكمة إǙ بواسطة محامين مقبولين Ɗمام الدولة والمحكمة العليا Ǚ تكون
 800المحددة بالمادة  األخرƊ ǎشخاƭ القانون العامالدولة ومن ǋذا الشرط استƛنǏ المشرع و

مد لدǎ مجلƩ من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية وƊعƽاǋا من وجوƔ تمƛيلǌا بواسطة محام معت
  .الدولة

                                                 
 .اريةمن قانون اإلجراءات المدنية واإلد 907إلى  904المواد  1
 .أما مواعيد رفع الطعون فهي تختلف 2
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 17و  15، 14المواد  3
 .83بشير محمد، المرجع السابق، ص . د 4
  .اإلجراءات المدنية واإلدارية من قانون 905المادة  5
 .227بق، ص ث ملويا، المنتـقى في قضايا مجلس الدولة، المرجع الساآلحسين بن الشيخ  6
ث ملويا، آ، قضية بلدية وهران ضد رحال عبد العزيز ومن معد، ذكره لحسن بن الشيخ 1999- 12-20مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،قرار  7

 229-223المتـقي في قضايا مجلس الدولة، المرجع السابق ،ص 



 

ويشترط لقبوý الطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة Ɗن ترفق العريضة بنسخة رسمية  - جـ
 Ǒالت ýمجموع  الطلبات والوسائ Ǐستئنافية علǗالمحكمة ا ƴتطل Ǐحت Ǌالمطعون في Ǒمن القرار القضائ

  .1فǑ القضية  المعروضة عليǌاقدمت Ɗمام المحكمة اǙبتدائية والطريقة التǑ فƮلت فيǌا ǋذǉ األخيرة 
وقد نƭ قانون العدالة الƽرنسǑ علƊ ǏنǊ يترتƔ علǏ عدم إرفاق الطعن باǙستئناف بنسخة من  

اتجǊ فǑ و فتعامý مǋ ƴذا الشرط بمرونةƊ Üما مجلƩ الدولة الƽرنسÜ Ǒالقرار المطعون فيǊ رفƯ الطعن
المطعون فيǙ Ǌستكماý ملف الطعن قبý  قضائǊ إلǏ إمكانية مطالبة الطاعن بتقديم نسخة من القرار

  . 2إƮدار قرار رفƯ الطعن
Ɗما مجلƩ الدولة الجزائرǐ فƎنǊ قضǏ برفƯ اǙستئناف من حيƚ الشكý إذا لم يرفق الطعن  

Ü ويشترط القضاƇ اǗدارƊ ǐن تكون النسخة 3بنسخة رسمية من القرار المطعون فيǊ باǙستئناف
  .4ة  لكƊ ýجزائǊالرسمية للقرار المطعون فيǊ شامل

  
  

 
  مواعيد الطعǅ باǗستئناƹ أمام مجلس الدولة:  ƛانيا

  
  ميعاد اǗستئناƹ في األحكام اǕدارية  - أ

     Üالطعن Ǒيسقط الحق ف Ǌبانقضائ ǐالذ ýدارية األجǗاألحكام ا Ǒد بميعاد الطعن فƮيق
يحترم الميعاد سقط الحق  فيجƊ Ɣن يقدم الطعن باǙستئناف خýǚ الميعاد المقرر بنƭ القانون وإذا لم

ǐدارǗالحكم ا Ǒستئناف فǙبالطعن با ƇجراǗاتخاذ ا Ǒ5ف                              .  
     Ǒالقاض Ǐام العام وعلƲيتعلق  بالن Ƈا وقضاǌفق  Ǌو مستقر عليǋ وفقا لما ǉارƛƊوميعاد الطعن و

جزاƇ السقوط بعدم القبوǙ ýنقضاƇ   اǗدارƊ ǐن يقضǑ بسقوط الحق فǑ الطعن من تلقاƇ نƽسǊ وتقرير
ǐو إدارƊ Ǒضد قرار قضائ Ưو الطعن بالنقƊ ستئنافǚ6المواعيد المقررة ل.  

                                                 
 .81بشير محمد، المرجع السابق، ص . د  1

2 Par une décision du 3 décembre 2004, Commune de Rots, la Section du Contentieux a précisé le degré de 
souplesse avec lequel les présidents de cours Administratives d’appel  peuvent user de la possibilité de rejeter 
par ordonnance les requêtes d’appel non accompagnées de la production de la décision attaquée, en dépit de la 
mention imposant cette production dans la lettre de notification adressée par le tribunal administratif au 
requérant. Adoptant une position pragmatique, la Section a jugé que les dispositions combinées des articles R. 
222-1 et R. 612-1 du Code de justice administrative permettaient le rejet dès leur introduction des requêtes 
frappées d’une telle irrecevabilité, mais que cette possibilité disparaissait dès lors qu’une copie du jugement 
attaqué avait été jointe au dossier d’appel à la suite de la transmission par le tribunal administratif du dossier de 
première instance . Conseil d’ETAT, Rapport Public 2005, études et documents n°56, Paris, la documentation 
Française 2005, p32. 
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، قضية والي والية تيارت ضد برشوة فاطمة ذكرهما لحسن بن الشيخ آث موليا، المنتـقى في  قضاء مجلس  الدولة، 2001- 04-23الثالثة 

 .399-397و 151-147المرجع السابق ، ص 
 .82ع السابق، ص بشير محمد، المرج. د 4
 .749إبراهيم المنجي، المرافعات اإلدارية، المرجع السابق، ص . د 5
  .749ص  المرجع، نفس إبراهيم المنجي، المرافعات اإلدارية،. د 6



 

كان ميعاد الطعن باǙستئناف محدد بشǌر واحد ابتداƇ من تاريƣ تبليƸ الحكم طبقا للمادة    
المقارنة حيƚ جعý من قانون اǗجراƇات المدنيةÜوذلǁ خǚفا لما ǋو معموý بǊ فǑ األنƲمة  277

Ü كما جعý المشرع المƮرǐ ميعاد رفƴ 1المشرع الƽرنسǑ ميعاد اǙستئناف شǌران من تاريƣ اǗعǚن
  .2الطعن إلǏ المحكمة اǗدارية العليا ستون يوما من تاريƮ  ƣدور الحكم

وبƮدور قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية جعý المشرع الجزائرǐ ميعاد استئناف األحكام 
Ɗما بالنسبة  لǖحكام الƮادرة فǑ األمور اǗستعجالية  من تاريƣ التبليƸاǗدارية اǙبتدائية محدد بشǌرين 

Ü وǑǋ 3فƎن المشرع  حدد ميعاد استئنافǌا  بخمسة عشر يوما ابتداƇ من تاريƣ تبليƸ األمر المستƋنف
Ǒرنسƽا المشرع الǋاعتمد Ǒالمدة الت Ʃƽ4ن.  

د  إƊ Ǚن  قبولǊ الميعا رفعǊ فǑ جميƴ األوقات دون التقيد بشرطوز Ɗما اǙستئناف الƽرعǑ فيج 
Ǐمعلق دائما عل ǑلƮستئناف األǙا ý5قبو.  

ƒ- ƹستئناǗميعاد ا ǅسريا  
      ƣمن تاري Ɗكما يبد ÜǑالمعن Ǐو األمر إلƊ الحكم Ƹتبلي ƣستئناف من تاريǙسريان ميعاد ا Ɗيبد

  .6بياانقضاƊ Ƈجý المعارضة إذا كان الحكم ƹيا
  Ɗن إنما يبدǚعǗيوم ا Ɣيحس ǚف Üدارية كاملةǗاألحكام ا Ǒستئناف فǙمواعيد الطعن با Ɣوتحس

Ǌاليوم األخير من Ƈبانقضا Ǒوينقض Ǌالحكم المراد الطعن في Ƹتبلي ƣلتاري Ǒالميعاد من اليوم الموال.  
من  171المادة  ويتولǏ تبليƸ األحكام اǗدارية كتابة ضبط المحكمة اǗداريةÜحيƚ كانت  

ǊنƊ Ǐعل ƭات المدنية تنƇجراǗفا ألحكام المادة :"قانون اǚالموا 147وخ Ǒادرة فƮاألحكام ال Ƹد تبل
طراف الخƮومة Ɗ انون بمعرفة قلم الكتاƔ إلǏ جميƴالق لمستعجلة بقوةا اǗدارية Ɗو الƮادرة فǑ المواد

ارات  باألوضاع  المنƮوƭ عليǌا  فǑ وذلǁ دون اǗخýǚ بحق الخƮوم فǑ تبليǋ Ƹذǉ األحكام والقر
  ".147المادة 

 Ǒالت Ǒǋ داريةǗن كتابة ضبط المحكمة اƊ Ǒǋ ǐا المشرع الجزائرǋوردƊ Ǒفالقاعدة العامة الت
ويعتبر محضر  اسطة رسالة مضمنة مƴ علم الوƮوÜýتتولǏ تبليƸ األحكام اǗدارية لكافة الخƮوم بو

ف حتǏ تتمكن الجǌة القضائية اǗستئنافية من التƋكد من مدǎ التبليƸ وƛيقة Ɗساسية فǑ ملف اǙستئنا
  .احترام الطاعن لمواعيد الطعن المقررة قانونا

 تبليƸ األحكام اǗدارية عن طريقإƊ Ǚن ǋذǉ القاعدة ليست مطلقة حيƚ اعتبر المشرع 
Ǔ حيحا ومنتجاƮ األطرافǉارƛ وǑف Ƣرƌالدولة الم Ʃقرار مجل Ǒف Ƈ2003-04-01جا Ɗ Ǐنعل": 

                                                                                                                                                         
 .306لحسين بن الشيخ آث موليا، المنتـقى في قضاء  مجلس الدولة، المرجع السابق، ص   

1René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit., p.878. 
Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.564. 

أكتوبر  5بتاريخ الصادرة  40بشأن مجلس الدولة، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية عدد  1972لسنة  47من القانون رقم  44المادة   2
1972. 

 .لمدنية و اإلداريةمن قانون اإلجراءات ا 950المادة   3
 .  221، ص 1993بشير بلعيد، القضاء المستعجل في األمور اإلدارية، باتنة مطبعة عمار قرفي،   4

5 Gustave PEISER, contentieux administratif, op.cit, p.165. 
 ".من تاريخ تبليغ لحكم ال تقبل المعارضة إال في ميعاد شهر:" ... من قانون اإلجراءات المدنية  تنص  2 -171المادة  6



 

وتبليƸ األطرافÜ  عم المدعÜǑ بين التبليƸ التلقائǑقانون اǗجراƇات المدنية لم يƽرق إطǚقاÜ كما يز
Ƹمن التبلي ýبوتية  وجعƛ يقة ذات قوةƛالقضائية و Ʃدارية بالمجالǗرف اƺكتابات ضبط ال Ǌتقوم ب ǐالذ

 Ǒا فǌعلي ýحالةمطلقة يعو Ǒف ǊنƊو Üمواعيد الطعن Ɣحسا ƈ Ƹادر من محضر وجود تبليƮ خر
ǉدرƮما كان مǌم Ƹالتبلي ƣسبقية تاريƋن العبرة  تكون بƎف ÜǑ1قضائ".   

طرف  د يƋخذ Ʈورتين فƎما Ɗن يƮدر منبǌذا القرار Ɗكد مجلƩ الدولة الجزائرƊ ǐن التبليƸ ق
ǋو Ǒن يتم عن طريق محضر قضائƊ دارية مباشرة وإماǗكتابة ضبط المحكمة ا ǐالذ ǁالمسل Ʃƽو ن

 ǉالمشرعاعتمد Ǒرنسƽ2الÜ  األحكام القضائية Ƹذات الموقف بالنسبة لتبلي ǐالمشرع الجزائر Ǐوقد تبن
الميعاد من تاريƣ التبليƸ بالنسبة للمعلن إليǊ كما  ǐويجر 3ÜاǗداريةبموجƔ قانون اǗجراƇات المدنية و

  .4يجرǐ بالنسبة للمعلن
  

Ǒانƛال Ɣالمطل  
  ةأƙار الطعǅ باǗستئناƹ أمام مجلس الدول

  
يترتƔ علǏ اǙستئناف فǑ القضاƇ اǗدارƛƊ ǐار تختلف عنǌا فǑ اǙستئناف العادÜǐ فخǚفا     

للقاعدة العامة المعموý بǌا Ɗمام القضاƇ العادÜǐ فƎن اǙستئناف فǑ القضاƇ اǗدارǙ ǐ يوقف تنƽيذ 
دائية يستطيƴ فورا Ü والخƮم الذǐ كسƔ الدعوƊ ǎمام المحكمة اǗدارية اǙبت5الحكم اǗدارǐ المستƋنف

تنƽيذ الحكم المطعون فيǊ باǙستئناف ألن القاعدة المسلم بǌا Ɗن األحكام اǗدارية تعتبر واجبة التنƽيذ 
  .بمجرد Ʈدورǋا

وسيتضمن ǋذا المطلƔ قاعدة عدم وقف تنƽيذ القرارات واألوامر القضائية اǗدارية واǙستƛناƇات  
  :فǑ الƽرعين التاليين يǌاالواردة عل

  قاعدة عدم وقف تنƽيذ الحكم اǗدارǐ المستƋنف :ƽرع األوýال
Ǒانƛرع الƽيذ القرارات القضائية :الƽوقف تن  

  
ýرع األوƽال  

ƹنƉداري المستǕيذ الحكم اƻتن ƹقاعدة عدم وق  

                                                 
 .126، ص 2003ع،  مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، .مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قضية والي والية الجزائر ضد، خقرار   1

2André DE LAUBADERE, JC. VENEZIA, Y.GAUDEMET, traite de droit administratif, 15é édit, op.cit. p.598. 
 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 172-175. 

عن طريق محضر  يتم التبليغ الرسمي لألحكام  واألوامر إلى الخصوم في موطنهم :"من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 894تنص المادة  3
مر إلى الخصوم عن طريق أمانة يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة اإلدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو األ:"أنه  895؛ وتضيف المادة "قضائي
 ".الضبط

4 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.564. 
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إن ýƮƊ قاعدة األƛر ƹير الموقف لǚستئناف اǗدارǐ يرجƴ إلǏ نƲام الطعن فǑ القرارات      

Ʃمام مجلƊ داريةǗبعد ا Ǒيقض ǐوالذ Ǒرنسƽالدولة الǐدارǗيذ القرار اƽم جواز وقف تن Ǌ1المطعون في Ü
القرار وقيام اǗدارة   سريانǙ يحوý دون  فƎن رفƴ الدعوƊ ǎمام القضاƇ اǗدارǐ طبقا لǌذǉ القاعدة

ئية ومƌقتة تنƽيذǉ بƮورة  استƛنا ا لم تƋمر المحكمة اǗدارية بوقفبتنƽيذǉ حتǙ Ǐ يتوقف نشاط اǗدارة م
 .2بالنƲام العام اتنƽيذǉ متعلق  قفوبشرط ǙƊ يكون القرار اǗدارǐ المطعون فيǊ والمطلوƔ و

    Ɣالقاعدة بموج ǉذǋ Ǐعل Ǒرنسƽالمشرع ال ƭمن ا 48المادة وقد ن Ǒادر فƮجويلية  31ألمر ال
1945 ǊنƊ اǌفي Ƈجا Ǒال:"الت Ʃمام مجلƊ للعريضة Ʃلي ƭخا Ǒتشريع ƭر موقف ما لم يوجد نƛƊ دولة

  .3" ما لم يƋمر القسم القضائǑ بوقف التنƽيذ
 49اǗدارǐ المطعون فيǊ بالمادة  كما كرƩ المشرع المƮرǐ قاعدة عدم وقف تنƽيذ القرار    

القرار  وقف تنƽيذ Ǚ يترتƔ علǏ رفƴ الطلƔ إلǏ المحكمة:" التǑ تنƭ 4من قانون مجلƩ الدولة
كمة Ɗن تƋمر بوقف تنƽيذǉ إذا طلƔ ذلǁ فƮ Ǒحيƽة الدعوǎ ورƊت المطلوƔ إلƺاǉƇ علƊ Ǐن يجوز للمح

Ü وǋو ذات الحكم الذƊ ǐعتمدǉ المشرع الجزائرǐ حيƚ  تنƭ "المحكمة Ɗن نتائƝ التنƽيذ قد يتعذر تداركǌا
Ǚ توقف الدعوǎ المرفوعة Ɗمام : " من قانون  اǗجراƇات المدنية واǗدارية علƊ Ǐن 833المادة 

  .5"تنƽيذ القرار اǗدارǐ المتنازع فيǊ ما لم ينƭ القانون علǏ خǚف ذلǁ  المحكمة اǗدارية
    Ǒدارية التǗمية القرارات اǋƊ Ǐا إلǌدارية المطعون فيǗيذ القرارات اƽعدم وقف تن Ɣسب ƴويرج

ýƮ يتعتبر األداة التǑ تباشر بǌا السلطة التنƽيذية نشاطǌا وإلǏ خطورة األمر بوقف تنƽيذǋا والذǐ قد 
ǊائƺلƎمرتبة الحكم ب Ǐ6إل.  

    ǉادƽمستقر م Ǒقانون Ɗتطبيقا لمبد Ƈجا Ǌالمطعون في ǐدارǗيذ القرار اƽعدم  وقف تن Ɗإن مبد
Ɗن نشاط اǗدارة المتمýƛ فǑ القرارات اǗدارية النافذة يƮبƠ مǌددا بالتوقيف لو سمƠ بوقف تنƽيذ 

ارات التǑ تتمتƴ  بقرينة السǚمة حتǏ يƛبت القرارات اǗدارية لمجرد رفƴ دعوǎ اǗلƺاÜƇ تلǁ القر
Ʃرفاتو 7العكƮالت ýاية من كƺتعد ال Ǒلحة العامة التƮضمان تحقيق الم Ǒف Ǌمبررات Ɗذا المبدǋ يجد 

األýƮ الذǐ  :"العموميةÜ وقد ذǋبت المحكمة اǗدارية  العليا فǑ مƮر إلƊ Ǐن  التǑ تقوم بǌا  اǗدارة
لǏ تقريرǉ عمǚ بالمبادƏ العامة للقانون اǗدارǐ سواƇ فǑ الدستور Ɗو جرت المحكمة اǗدارية العليا ع

                                                 
1 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 208 
Gilles DARCY et M.PAILLET, op.cit, p.187. 
Gustave PEISER, contentieux administratif, op.cit, p.166. 
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3 l’article 48 de l’ordonnance n° 45- 1708 dispose :« sauf dispositions  législatives spéciales  la  requête  au  
Conseil  d’Etat  n’a point d’effet suspensif, s’il  n’en  est  autrement  ordonné par le Conseil d’ Etat ». 

 . المتعلق بمجلس الدولة، المرجع السابق 1972لسنة  47قانون رقم   4
ال يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر : " المتضمن  قانون  اإلجراءات المدنية تنص على أن 154-66من األمر رقم  170المادة كانت   5

 ".خالف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي موقف إال إذا  قرر بصفة استثنائية
 .721إبراهيم المنجي، قانون مجلس الدولة، المرجع السابق، ص . د 6
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 Ǒدارية التǗحة القرارات اƮمة وǚس Ưالدولة والمرافعات المدنية والتجارية افترا Ʃمجل Ǒقانون
تƮدر واجبة النƽاذ وإن مخاƮمة القرار اǗدارƊ ǐمام محاكم مجلƩ الدولة فǑ حد ذاتǙ Ǌ يوقف 

  .1"التنƽيذ
       Ǐا علǌدارية المطعون فيǗيذ القرارات اƽعدم وقف تن Ɗمبد Ǒرنسƽالدولة ال Ʃوقد طبق مجل

  .3وتبعǊ فǑ ذلǁ المشرع الƽرنسƊ2 Ǒحكام المحاكم اǗدارية
التقاضƊ Ǒمام  حكام اǗدارية يجد ƮƊلǊ فǑ نƲامفان األƛر ƹير الموقف لǚستئناف فǑ األ  

والقاضية بعدم  ون الموجǌة ضد القرارات اǗداريةبالنسبة للطع مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فالقاعدة المطبقة
 ǁيذ تطبق كذلƽاتوقف التنǌادرة من جƮحكام الǖدا بالنسبة لǗا Ƈالقضاǐالدولة  ر Ʃالتابعة لمجل

Ưو النقƊ ستئنافǙبطريق ا Ƈ4سوا.  
ية حيƚ وقد Ɗكد المشرع الجزائرǐ علǏ مبدƊ نƽاذ القرارات الƮادرة عن المحاكم اǗدار   

اǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة ليƩ :" من قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية علƊ Ǐن 908نƮت المادة 
  " لƛƊ Ǌر موقف

لتنƽيذ الحكم المستƋنف فǑ المواد اǗدارية نتائƝ  ئنافويترتƔ علǏ قاعدة عدم وقف اǙست     
ǖر موقف بالنسبة لƛƊ ستئنافǚن لƋدور الحكم 5حكام المدنيةمعاكسة للقاعدة القاضية بƮ فبمجرد Ü

اǗدارǐ يمكن للخƮم الذƮ ǐدر الحكم لƮالحǊ الشروع فǑ التنƽيذ حتǏ قبý انتǌاƇ مواعيد الطعن 
تنازÜ Ǚ كما Ɗن تنƽيذ المحكوم عليǊ لحكم المحكمة اǙبتدائية Ǚ يعدŇ قبوǙ للحكم كما Ǚ يعدŇ  6باǙستئناف

  .7افباǙستئن من جانبǊ عن حقǊ فǑ الطعن
  

Ǒانƛرع الƽال  
  وقƹ تنƻيذ القراراƖ القضائية

  
تنƽيذ فǑ إن قاعدة عدم وقف اǙستئناف للقرار القضائǑ ليست مطلقة إذ يجوز طلƔ وقف ال     

كما يƽعý  8وقف تنƽيذ Ɗحكام المحاكم اǗدارية مسƋلةفǑ يتشدد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ  إنو حاǙت معينة

                                                 
 .14، ص 2006، قضاء األمور اإلدارية المستعجلة، القاهرة، دار الكتب القانونية ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د 1

2  Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 208. 
3  Articles R.125, al.1er du CTA- C AA, R 811-14 du CJA. 
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5 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 209 

  .517الثالث، المرجع السابق، ص  المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء شيهوب مسعود،. د
 .106ص  المرجع السابق، بشير محمد،. د
 ."معارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر  بخالف  ذلكلل " :من القانون المتضمن لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  تنص على 954المادة  6

 ."ذلك
7 Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 210. 

 .107مرجع السابق، ص بشير محمد،  ال. د 
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Ɗ Ǒن طلƔ وقف تنƽيذ القرار القضائǋ Ǒو استƛناƇ من األýƮ يƽعý بالنسبة للقرارات اǗدارية ويقض
  . 1نعدام األƛر الواقف للطعن باǙستئنافاالعام الذǐ يقرر 

 Ǒرنسƽالمشرع ال Ơبوقد سمǑǋ تǙحا ƚǚƛ Ǒدارية فǗيذ األحكام اƽ2وقف تن:  
-   ƠريƮستئناف يتضمن التǙا ýيمكن للمحكمةإذا كان الحكم مح Üǐقرار إدار ƇاƺلƎن  بƊ ستئنافيةǗا

Ňجد ǎالدعو Ǒنف فƋيذ الحكم إذا كانت دفوع المستƽمر بوقف تنƋالحكمت Ƈاƺن تبرر إلƊ اǌية ومن طبيعت.  
المدعǑ فǑ  باǙستئناف مقدم من قبý شخƹ ƭير وǐ القضاƇ الكامý إذا كان الطعنبالنسبة لدعا -  

Ƈمر بناƋن تƊ ستئنافǙيمكن لمحكمة ا ǊنƎبتدائية فǙيذ الحكم  المحكمة اƽنف وقف تنƋالمست Ɣطل Ǐعل
المستƋنف إذا كان تنƽيذ الحكم يعرƯ الطاعن لخسارة مبلƸ  مالǑ بƽƮة نǌائية لن يبقǏ ملزما بǊ فيما 

  . 3إذا  قبý الطعن باǙستئناف
  .4والƺرƯ من الحكم  بوقف تنƽيذ القرار القضائǑ فǋ Ǒذǉ الحالة يتمýƛ فǑ حماية األمواý  العمومية

ر ǋاتين الحالتين وتطبيقا لنƩƽ األحكام الخاƮة بوقف التنƽيذ Ɗمام المحكمة اǙبتدائيةÜ يمكن وفƹ Ǒي -
Ňجد Ǌإذا كانت طلبات Ǒالطرف المعن Ɣطل Ǐعل Ƈيذ بناƽاألمر بوقف التن Ǐإل ǐدƌن تƊ اǌية ومن طبيعت

  .إلƺاƇ الحكم
فǚ بد من  انون الجزائرƊǐما بالنسبة لتطبيق قاعدة عدم وقف تنƽيذ القرارات القضائية فǑ الق  

  : لƮدورǉ ةلƮدور قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية و المرحلة الǚحقالمرحلة السابقة التمييز بين 
  

ǙوƊ :داريةǕالمدنية وا ƖجراءاǕا ǅصدور قانو üيذ القرار القضائي قبƻتن ƹوق  
لقرارات اǗداريةÜ فƎنǊ فǑ ن كان قد سمƠ لǖفراد بطلƔ وقف تنƽيذ اإƊما المشرع الجزائرǐ و  

ýƽƹƊ تنƲيم مسالة وقف تنƽيذ القرارات القضائية  علǏ اعتماد نƲام ازدواجية القضاƇالمرحلة السابقة 
 Ǒيقض ƠريƮ ƭم عدم وجود نƹر ǊنƊ Ǒالقانون Ǌقƽال ǎوير ÜبتدائيةǙدارية اǗادرة عن المحاكم اƮال

يستبعد إجراƇ وقف تنƽيذ القرارات  المشرع لمات القضائية اǗدارية فƎن بجواز وقف تنƽيذ القرار
 170الƽقرة األخيرة من المادة  خýǚ قراƇةÜ إذ يستنتƝ ذلǁ من 5القضائية نǌائيا إنما سمƠ بذلǁ ضمنيا

ƭتن Ǒات المدنية والتƇجراǗيذ:" من قانون اƽبوقف التن Ǌفي Ǒالقضائ Ʃمر المجلƋي ǐالقرار الذ   ýيقب
حكمة العليا خمسة عشر يوما من تاريƣ تبليǊƺ ويجوز لرئيƩ الƺرفة اǗدارية الطعن باǙستئناف Ɗمام الم

 ǉذǋ Ǒقتةبالمحكمة العليا فƌة مƽƮمر فورا وبƋن يƊ يذ الحالةƽحدا لوقف التن ƴن يضƊ."  

                                                 
 .13عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  1

2 article R.811-15,16 et 17 du code  de  la justice  administrative, ces trois  cas ont été  maintenus  par l’ article 
28 du décret d’application de  la  loi n° 2000- 597 du 30 juin  2000 relative au référé  devant les juridictions  
administratives. 
3  J.M AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, t 1er, op.cit, p. 970. 
4 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.1099-1100. 
C.E., 10 juin 1977, commune de Montolieu, R.D.P., 1978, p .293. 
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     Ʃدارية بالمجالǗرفة اƺادرة عن الƮستعجالية الǗن كان يتعلق باألوامر اƊو ƭذا النǋ إن 
 الجزائرǐ لم يƌكد علƊ Ǐن نية المشرع ة فƎنǊالقرارات اǗداري ات وقف تنƽيذالقضائية بخƮوƭ طلب

قبý مبدئيا كان ياألحكام اǗدارية اǙبتدائيةÜ وبما ƊنǊ  تنƽيذ إجراƇ وقفتنƮرف إلǏ رفƯ تطبيق 
قبý إجراƇ يفǌو بالضرورة  امر الƮادرة عن الƺرفة اǗداريةÜكاستƛناƇ عن القاعدة وقف تنƽيذ األوو

الƺرفة باعتبار Ɗن كý ما Ʈدر عنǌا من Ɗوامر  لقرارات القضائية الƮادرة عن ǋذǉتنƽيذ اوقف 
  . وقرارات يعد Ɗحكام قضائية ابتدائية

من  283الواردة فǑ الƽقرة الƛانية من المادة " القرارات المطعون فيǌا" كما يرǎ البعƊ Ưن عبارة 
اƇ اƇ كانت القرارات اǗدارية المطعون فيǌا باǗلƺيقƮد بǌا كý القرارات سو 1قانون اǗجراƇات المدنية

القضائية الƮادرة عن المجالƩ القضائية  ƈخر درجة Ɗو القراراتƊمام مجلƩ الدولة كقاضƊ Ǒوý و
  .2والمطعون ضدǋا باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة

حكمة العليا ويستند ǋذا الرǐƊ إلǏ اجتǌادات القضاƇ اǗدارǐ حيƚ طبقت الƺرفة اǗدارية بالم     
من  2- 283مبدƊ وقف تنƽيذ القرارات اǗدارية المطعون فيǌا باǗلƺاƇ والمنƮوƭ عليǌا فǑ المادة 

قانون اǗجراƇات المدنية علǏ األحكام والقرارات القضائية الƮادرة عن المجالƩ القضائية والمطعون 
 ƣا بتاريǌحكم Ǒستئناف وقررت فǙا باǌو:"  1997. 12. 01في ǊنƊ ƚحيǙا ýسبي Ǐو عل Ƈناƛست

بالمحكمة  فƎنǊ يسوƷ لرئيƩ الƺرفة اǗداريةمن قانون اǗجراƇات المدنية  2-283بموجƔ نƭ المادة 
  العليا Ɗن يƋمر بناƇ علǏ طلƮ ƔريƠ من المدعǑ بƎيقاف تنƽيذ القرار المطعون فيǊ الذǐ يمكن Ɗن

  .3"فيǊ عن طريق الطعن باألبطاýوإما قرارا إداريا مطعونا  قابǚ لǚستئناف ايكون إما قرار
- 2-19حكمة فǑ تاريƊ  ƣحكامǊ منǌا قد Ɗقر مجلƩ الدولة ǋذǉ القاعدة فǑ العديد منو    

حيƊ ƚنǊ من الƛابت Ɗن "  : والذǐ جاƇ فيƊÜƫ( Ǌ(فǑ قضية وزير السكن ضد ورƛة المرحوم  2002
ات قابلة للتنƽيذ رƹم الطعن فيǌا القرارات الƮادرة عن الƺرفة اǗدارية بالمجالƩ القضائية Ǒǋ قرار

يƊ ƚنǊ من الƛابت من قانون اǗجراƇات المدنيةÜ ح 3فقرة  171باǙستئناف Ɗو المعارضة طبقا للمادة 
قد حدŇ من ǋذǉ القابلية المطلقة للتنƽيذ بقوة القانون من خýǚ سنة مقتضيات المادة  كذلƊ ǁن المشرع

اǗدارية محý الطعن Ɗمام  وقف تنƽيذ القرارات القضائيةما لمن قانون اǗجراƇات المدنية نƲا 283
المطعون فيǌا باǙستئناف قابلة ألن  ت Ɗن القرارات القضائية اǗداريةمجلƩ الدولةÜ حيƊ ƚنǊ من الƛاب

  .4..."تكون محǚ لطلƔ وقف التنƽيذ Ɗمام مجلƩ الدولة
  

بيا من مسƋلة إجراƇ وقف تنƽيذ وبǌذا فƎن اǙجتǌاد القضائǑ فǑ الجزائر لم يتخذ موقƽا سل     
 Ʃوقرر مجل Üƴالتشري Ǒرة الموجودة فƺƛسد ال ýحاو ýب ƭالقرارات القضائية ولم يقف عند حرفية الن

                                                 
ثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، و يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة است:"... من قانون اإلجراءات المدنية تنص 2-283المادة  1

 ".تنفيذ القرار المطعون فيه،  بحضور األطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور بإيقاف
 .23، ص 2003،  4بن ناصر محمد، إجراءات  االستعجال في المادة  اإلدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد   2
 .77،ص 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد  األول، 188163المحكمة  العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم   3
 .174، ص 2003، الثالثالعدد  ،، مجلة مجلس الدولة013167مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  4



 

 Ǒف Ǌتطبيق  ýجع ǊنƊ Ǚإ Üيذ القرارات القضائيةƽعدم استبعاد وقف تن Ǒرنسƽال ǉيرƲكن ǐالدولة الجزائر
Ǒالنحو التال Ǐحدود معينة عل:  

  
Ɗ - يƻتن ƹحية مجلس الدولةوقǘص ǅالقضائية م Ɩذ القرارا   

وقف تنƽيذ الحكم المستƋنف Ǚ يملكǌا قاضǑ الدرجة األوý وإن كانت لǊ سلطة  وقف  إن سلطة     
Ü 1من قانون اǗجراƇات المدنية 170تنƽيذ القرارات اǗدارية المطعون فيǌا ƊمامǊ بمقتضƊ Ǐحكام المادة 

ستئنافية ǐƊ المطعون فيǌا باǙستئناف ǋو من اختƮاƭ المحكمة اǙتنƽيذ القرارات القضائية  فوقف
مجلƩ الدولةÜ وǙ تشاركǊ فيǊ المحاكم اǗداريةÜ وقد Ɗكد مجلƩ الدولة علƊ Ǐن وقف تنƽيذ القرارات 

 ƭاƮو من اختǋ ا والقضائيةǋستئنافية دون سواǗالمحكمة ا ƣمحكمة  بتاري Ǒ1999-02-01قرر ف 
Ɗ ما Ǐنعل" :ǊنƊ ƚالمادة حي ƭمن ن ƭقرة   283 يستخلƽن  2الƋات المدنية بƇجراǗمن قانون ا

بوقف تنƽيذ  قرار قضائǑ حيƊ ƚنǊ فعǚ  كمة العليا ǋو وحدǉ المختƭ لǖمرللمح Ʃ الƺرفة اǗداريةرئي
قد استنƽدت سلطتǌا القضائية وǙ يمكنǌا إذن وقف تنƽيذ قرار  لƺرفة اǗدارية لمجلƩ قضاƇ عنابةا

  .ǌ"...2اƮادر عن
  
Ɣ-  يجوز Ǘيذƻتن ƹمجلس الدولة وق ǅالقضائية الصادرة ع Ɩالقرارا  

إن وقف تنƽيذ القرارات القضائية يشكý حسƔ اǙجتǌاد لقضائǑ استƛناƇ للطابƴ التنƽيذǐ للقرارات      
الƮادرة عن جǌات قضاƇ الدرجة األولǏ وǙ يمكن األمر بǊ بالنسبة للقرارات التƮƊ Ǒبحت نǌائية 

بيقا لمبدƊ التقاضǑ علǏ درجتينÜ لذلǁ فƎن القرارات الƮادرة عن مجلƩ الدولة والƽاƮلة فǑ تط
والقرارات الƮادرة عنǊ باعتبارǉ محكمة ابتدائية ونǌائية Ǚ تكون من حيƚ المبدƊ  3الطعون باǙستئناف

  .4محǗ ǚجراƇ وقف التنƽيذ
  

  يقدم طلƒ وقƹ التنƻيذ مǅ المدعي  - جـ
      ýلقبو Ɣيج Ɣبطل Ǒن يتقدم المدعƊ ستئنافǙبا Ǌالمطعون في Ǒيذ القرار القضائƽوقف تن

ƮريƠ إلǏ مجلƩ الدولة يطلƔ فيǊ وقف تنƽيذ الحكم القضائǑ محý الطعن باǙستئناف ويجƊ Ɣن 
  .يتضمن الطلƔ األسباƔ التǑ دعت إلǏ طلƔ وقف التنƽيذ

  
  أǅ يƊسس طلƒ وقƹ التنƻيذ علǍ أسباƒ جدية  - د

                                                 
 .107بشير محمد، المرجع السابق، ص  1
 .105، ص 2002 ،، مجلة مجلس الدولة، العدد األول199000مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار 2
 .141 -140، ص 2003، الرابع، مجلة مجلس الدولة، العدد 2009- 09-30مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  3
 .229 -228، ص 2002، الثاني، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002- 04-30مجلس الدولة،  الغرفة الخامسة  4



 

ولة من ملف الدعوǎ وý طلƔ وقف تنƽيذ  القرارات القضائية Ɗن يتبين لمجلƩ الديجƔ لقب   
إلǏ نتائƝ من الƮعƔ إǚƮحǌا فǚ يكƊ Ǒƽن  ق ضررا جسميا بالمدعǑ وƊنǊ سيƌدǐالتنƽيذ قد يلح Ɗن

 ýذا  الضرر المحتمǋ ن يكونƊ ýب Ǒالمدع Ǐو بسيط  علƊ ǐوقوع ضرر عاد ýاحتما ǁناǋ يكون
Ǚجسميا و Ǌوقوع  ƔسباƊ Ɣإذا تضمن الطل Ǚإ Ǒيذ القرار القضائƽالدولة األمر بوقف تن Ʃيجوز لمجل

جدية ومǌمة من طبيعتǌا Ɗن  تبرر إلƺاƇ الحكم المستƋنفÜ وقد اعتمد مجلƩ الدولة ǋذين المعيارين 
والذÜ30 -4-2002  ǐ ومن تطبيقات ذلǁ حكمǊ بتاريƣ بات وقف تنƽيذ القرارات القضائيةلقبوý طل
يما ف لƊ ǏوجǊ جدية من شƋنǌا Ɗن تحدƚ شكوكايƌسƩ ع قف التنƽيذ ينبƊ ǑƺنحيƊ ƚن و:" يǊجاƇ ف

Ü وكذلǁ فيما يخƭ جسامǊ واستحالة  إƟǚƮ األضرار التǑ يمكن Ɗن يخƭ الýƮƽ النǌائǑ فǑ النزاع
  .1"تنجر عن تنƽيذ القرار

  
  ةواǕداري وقƹ تنƻيذ القرار القضائي بعد صدور قانوǅ اǕجراءاƖ المدنية: ƛانيا

كان Ǚجتǌاد مجلƩ الدولة ƛƊر ايجابǑ بالنسبة للقضاƇ اǗدارǐ إذ تبنǏ المشرع مبدƊ جواز وقف   
من شƋنƊ Ǌن يعرǋ  Ưذا القرار إذا كان تنƽيذ تنƽيذ القرار القضائǑ الƮادر عن المحكمة اǗدارية

ية اف تبدو من التحقيق جدŇالمستƋنف لخسارة مالية مƌكدة Ǚ يمكن تداركǌا Ɗو إذا كانت ƊوجǊ اǙستئن
Ǌو تعديلƊ Ǌالحكم المطعون في Ƈاƺإل Ǐإل ǐدƌن تƊ اǌنƋومن ش.  

بين وقف تنƽيذ القرار اǗدارǐ  ميŇز المشرع بموجƔ قانون اǗجراƇات المدنية واǗداريةوقد 
Ʋحية النǚƮ ýفجع ÜǐدارǗا Ǒيذ القرار القضائƽروبين وقف تن  ǐدارǗيذ القرار اƽوقف تن Ɣطل Ǒف

  .2لكý من المحاكم اǗدارية ومجلƩ الدولة طبقا لقواعد اǙختƮاƭ النوعǑ لكý منǌما
Ɗما وقف تنƽيذ القرارات القضائية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية فنƭ علǏ إمكانية طلƔ وقف 

  .3تنƽيذǋا علƊ Ǐن يكون اǙختƮاƭ لمجلƩ الدولة
  

ƚالƛال Ɣالمطل  
  ستئنافيةا سلطاƖ مجلس الدولة كمحكمة

  
       ýƮƽالدولة بسلطات واسعة عند ال Ʃمجل ƴعن طريق يتمت ǊمامƊ Ɵالنزاع المطرو Ǒف

المحكمة اǙبتدائية  الناقý بحيƚ تكون لǊ نƩƽ سلطاتبمقتضǏ األƛر  اǙستئنافÜ فقد يýƮƽ فǑ القضية

                                                 
، 2002،  2، العدد  مجلة مجلس الدولة خ،.لضرائب لوالية عنابة ضد د، مديرية ا009451مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم قرار  1

أن الدفع حيث : " ، وقد جاء فيه)32قرار غير منشور، فهرس (، 1999- 05-31، بتاريخ 001216، وكذلك مجلس الدولة، ملف رقم 224ص 
مكن إصالحها  في حالة إلغائه من طرف مجلس الدولة، سيتسبب في أضرار ال ي علما أن تنفيذ القرار المستأنف جّدي المثار من طرف المدعية

 ". مما يتعين وقف التنفيذ إلى غاية  الفصل في االستئناف المطروح أمامه
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 912، 911و  837إلى  833المواد   2
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 914 – 913المادتان   3



 

الدعوǎ بعد إلƺاƇ حكم محكمة Ɗوý  يتƮدǎ للýƮƽ فǑ موضوع وƊعند النƲر والýƮƽ فǑ الخƮومة 
  .جةدر

المحكمة اǗستئنافية فƎن  لم يتعرƯ لسلطات واǗدارية وإذا كان قانون اǗجراƇات المدنية 
Ƈالقضا  ǉذǋ ƴا نحو توسيǌالدولة حاليا اتج Ʃو مجلƊ دارية بالمحكمة العليا سابقاǗرفة اƺال ǐدارǗا

Ɗ ومةƮللخ ýر الناقƛعن طريق األ Ƈو ما سيتمالسلطات سواǋو ǐدƮو عن طريق حق الت  Ǌل Ưالتعر
  :فǑ الƽرعين التالين

ýرع األوƽستئناف: الǚل ýر الناقƛاأل  
Ǒانƛرع الƽلموضوع النزاع: ال ǐدƮالت Ǒالدولة ف Ʃحق مجل  

  
ýرع األوƽال  

ƹستئناǘل üر الناقƙاأل  
  

نقý القضية بحالتǌا التǑ كانت   l’Effet dévolutif de l’appelيقƮد باألƛر الناقý لǚستئناف       
قبƮ ýدور الحكم المستƋنف إلǏ الجǌة اǗستئنافية التǑ يكون لǌا سلطة الýƮƽ فيǌا من حيƚ عليǌا 

مرتبط إنما ǋو باألحكام اǗدارية فحسƔ و ايƩ خاƮاألƛر الناقý لǚستئناف لوÜ 1الوقائƴ والقانون
الحكم  ية تýƮƽ فƊǑو إداركانت ستئنافية عادية افكý محكمة بƽƮة عامة  بƎجراƇات استئناف األحكام

Ɣنف بموجƋالمست ýر الناقƛ2األ.  
  

ǙوƊ :داريǕا ƹستئناǘل üر الناقƙاأل üمجا  
من جديد Ɗمام مجلǎ  ƩالمقƮود باألƛر الناقý لǚستئناف اǗدارƊ ǐن يعاد طرƟ الدعو   

 Ǌييد الحكم المطعون فيƋا إما بتǌا شاملة ويلتزم بالحكم فيǌبالنسبة ل Ǌسلطت ƠبƮت ƚالدولة بحي
  .Ǌ3 كلƊ Ǌو بعضǊئناف وإما بالƺاباǙستئ

وإذا قرر مجلƩ الدولة إلƺاƇ الحكم المستƋنف فعليƊ Ǌن يحý نƽسǊ محý محكمة Ɗوý درجة          
  .4ويƮدر حكما جديدا فǑ النزاع وǋذا األƛر ملزما للمحكمة اǗستئنافية

                                                 
  .188راهيمي، المرجع السابق، ص محمد إب 1

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 339المادة 
  .393سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، المرجع سابق، ص . د
 .204حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص . د

2 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traite de droit administratif ,15é édit, op. cit, p 599. 
Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 251. 
3  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, pp 892 – 893 
Gustave PEISER, contentieux administratif, op.ci, p.167. 
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زاع فǚ يمكنǊ رد الدعوǎ لǚستئناف يقƴ علǏ مجلƩ الدولة واجƔ الýƮƽ فǑ الن ƛǖر الناقýل فاستنادا 
ƈخر وǙ يمكنǊ إحالة القضية إلǏ قاضǑ  واألطراف علǏ الحالة  التǑ كانوا عليǌا قبƮ ýدور الحكم

اǙبتدائية استنƽدت  كمةتحقيقا ألن المح ليحكم فيǌا Ɗو إلǏ المحكمة Ɗوý درجة لتجرƊ ǐو تستوفǑ فيǌا
  .1يدǋا كلية من نƲر النزاع

        Ǚا Ǒقاض ƴا ويتمتǌللقضية المطعون في ǉرƲعند ن Ǐالدرجة األول Ǒسلطات قاض Ʃƽستئناف بن
  .2باǙستئناف إذ يطرƊ ƟمامǊ ما سبق تقديمƊ Ǌمام القاضǑ اǙبتدائǑ من دفوع  وƊدلة

  
  حدود األƙر الناقü لǘستئناƛ: ƹانيا

     ǌستئناف قيدان استقر عليǙالطعون با Ǒف ǉرƲالدولة عند ن Ʃسلطات مجل Ǐيرد عل Ǌما فق
المرافعات المدنية واǗدارية يتمýƛ األوý فƊ ǑنǙ Ǌ يمكن للمحكمة اǗستئنافية الýƮƽ فǑ طلƔ لم 

فسلطتǌا ليست مطلقةÜ فǑǌ مقيدة دائما بحدود طلبات المستƋنف فǑ عريضة  يتضمنǊ اǙستئناف
 Ɣيحكم بما لم يطل ǙƊ Ɣيج Ǒن القاضƋتطبيقا  للقاعدة القاضية ب ǁستئناف وذلǙاǊإذا ما  3من Ƈناƛباست

ارتبطت الخƮومة بمسƋلة من المسائý التǑ تتعلق بالنƲام العام كحاǙت اǙختƮاƭ فƎنǊ يمكن 
  .4للمحكمة اǗستئنافية Ɗن تتƮدǎ لǌا ولو لم يطلبǌا المستƋنف

ويتمýƛ القيد الƛانǑ فƊ Ǒن اǙستئناف Ǚ يطرƟ علǏ مجلƩ الدولة إǙ الطلبات التǑ سبق  
Ü فǚ يمكن للخƮوم Ɗن يقدموا Ɗمام المحكمة اǙستئنافية طلبات جديدة 5م المحكمة اǗستئنافيةإبداǋƌا Ɗما

من قانون اǗجراƇات المدنية  341لم يتم عرضǌا علǏ محكمة الدرجة األولǏ وقد نƮت المادة 
استبعاد Ǚ تقبý الطلبات الجديدة فǑ اǙستئناف ما عدا الدفƴ  بالمقاƮة وطلبات " :واǗدارية علƊ Ǐن

 ". اǙدعاƇات المقابلة Ɗو الýƮƽ فǑ المسائý الناتجة عن تدخý الƺير Ɗو حدوƊ ƚو اكتشاف واقعة 

فƎنǊ يجوز إبداƇ  وý مرة Ɗمام المحكمة اǙستئنافيةوإذا كان Ǚ يجوز إبداƇ طلبات جديدة أل  
األخيرة  الجديدة فǌذǉالطلبات جديدة والوسائÜ  ý حيƚ ميز القضاƇ اǗدارǐ بين6وسائý قانونية جديدة

 ǐالعاد Ƈمام القضاƊ المعروفة Ɣستئنافية لذات األسباǗمام المحكمة اƊ مقبولة Ǐف األولǚخ Ǐن ألعل
 ǎر الدعوƲستئناف إنما ينǙا Ǒوقاض ýر الناقƛǖا تطبيقا لǌبرمت ǎالدعو Ǒر فƲستئناف إنما يعيد النǙا

                                                 
1  Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 273  

 .15أحمد محمد جمعة، المرجع السابق، ص . د 
2 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.570. 
3 J.M AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif T.2 op.cit, p.578. 
René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, P. 895.   
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5 M.B YAGLA, op.cit, p.157. 
Yves GAUDEMET, Appel, op.cit, n° 259.   
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Ǌفقط منطوق  الحكم المطعون في Ʃ1ولي Üوƭدارية  344ة الماد تنǗات المدنية واƇجراǗمن قانون ا
   ".يجوز للخƮوم التمسǁ بوسائý قانونية جديدة و تقديم مستندات وƊدلة جديدة تƋييدا لطلباتǌم: "  Ɗن

  
 الƻرƱ الƙاني

Ʊالنزا Ʊحق مجلس الدولة في التصدي لموضو 
Le droit d’évocation en appel  

 
 ستئنافيةبرمتǌا Ɗمام المحكمة اǙذǐ بمقتضاǉ يتم طرƟ الدعوǎ وال إن األƛر الناقý لǚستئناف      

 Üقد Ʈدر عن المحكمة اǙبتدائية حكم فاýƮ فǑ الخƮومة ǌا من جديد Ǚ يتحقق إǙ إذا كانلتýƮƽ في
Ɗما إذا لم تýƮƽ فǑ الخƮومة المطروحة Ɗمامǌا يعتبر الحكم الƮادر عنǌا قابý لǘبطاý لعدم 

 .2درجة الƛانية فǋ Ǒذǉ الحالة Ɗن يتƮدǎ  لموضوع النزاعمشروعيتÜǊ فيحق لقاضǑ ال

ويكون لǊ  تيارية يتمتƴ بǌا قاضǑ اǙستئناففسلطة التƮدǐ لموضوع النزاع Ǒǋ سلطة اخ    
ýƮƽن يƊ اǋالسلطة  بمقتضا ǉذǋ ستئنافǚل Ǒقاض Ʃويمار Ǌفي ýƮƽالحا للƮ الموضوع إذا كان Ǒف

مة اǙبتدائية ƹير مشروع مما يستتبƴ إلƺاǉƇ كƋن  يكون الحكم إذا تبين لƊ Ǌن الحكم الƮادر عن المحك
يكون حكم فاýƮ فǑ النزاع إƊ Ǚن المحكمة اǙبتدائية لم تحترم  Ɗو Ɗن Ǒ النزاعƹير فاýƮ ف

ǋذǉ  واعد الجوǋرية فǑ اǗجراƇاتÜ فǑƽوالق لǖشكاý ة كƋن يتضمن الحكم خرقااǗجراƇات القانوني
اف Ɗن يýƮƽ فǑ موضوع النزاع دون إحالتǊ إلǏ المحكمة اǙبتدائية التǑ الحالة يحق  لقاضǑ اǙستئن
  .ƮƊ3درت الحكم ƹير المشروع

   ƃن التƊ Ƈاǌقƽمن ال Ɣجان ǎلموضوع اوير ǐدƮýƮƽال ýالمحكمة  لنزاع قب ǎمستو Ǐعل Ǌفي
ضǑ إذ ينƲر قا جتين ومƴ األƛر الناقý لǚستئنافيتعارƯ مƴ قاعدة التقاضǑ علǏ در اǙبتدائية

ǐدƮستئناف عن طريق التǙا ǊوجƊ Ǒا قا فǌفي ýƮƽلم ي Ǒالنزاع التǑض  ǊنƊ حين Ǒف Ǐالدرجة األول
Ʈدǐ يجد إƊ Ǚن نƲام الت4Ü ƃالدعوǎ ا استئناف الحكم الƮادر فǑ موضوعمن حق الخƮوم دائم

عودة ƛانية مبرراتǊ فǑ الضرورة العملية المتمƛلة فǑ السرعة فǑ تحقيق العدالة بحيƚ يتجنƔ المدعǑ ال
ǎالدعو Ǒحكم ف Ǐسرع وقت علƊ Ǒف ýƮا ويحǌحكم ýدرجة بعد إبطا ýوƊ المحكمة Ǐ5إل.  
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      ýƮƊ ƴالمادة  ويرج Ǐا إلǌمجموع Ǒف ǐدƮرية القضائية للتƲات  473النƇجراǗمن قانون ا
ý فǑ قبý الƮƽ فǑ حالة استئناف األحكام الƮادرة " :والتǑ تنƭ 18061سنة الƽرنسǑ الƮادر المدنية 

بشرط Ɗن للýƮƽ فǑ الدعوǎ  إلƺاƇ الحكم Ɗن تتƮدǎ فǑ حالة ستئنافيةتستطيƴ المحكمة اǗ الموضوع
عدم وجود نƭ مماýƛ فǑ قانون مجلƩ الدولة فقد  ورƹم". فيǌا موضوعيا تكون الدعوƮ ǎالحة للحكم

مة اعترف ǋذا األخير لنƽسǊ بحق التƮدǐ بالنسبة للقضايا التǑ تدخý ضمن اختƮاǊƮ كمحك
  .2إستئنافية

    Ʃمجل ƚن كان  وقد ورƊ ذا التقليد منذǋ Ǒرنسƽنفالدولة الƋتست ǁالقرارات  مجلسا للمل ǊمامƊ
نƲم  Ʈدǐ كنƲام منتاسƴ عشر ǌƲر حق التƃمنذ Ɗوائý النƮف الƛانǑ من القرن الو اǗدارية

جراƇات العامة التǑ عد اǗاǗجراƇات اǗدارية نقǚ عن اǗجراƇات المدنية باعتبارǋا قاعدة من قوا
ƴيستطي  ƭا دون نǌتطبيق ǐدارǗا ǑالقاضƠذا الحق لم يتضǋ نƊ Ǚإ ÜǑات  تشريعƇجراǗا Ǒف

 Ǒادر فƮالمرسوم ال Ǐاستئناف بمقتض Ǒقاض Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل ƠبƮƊ نƊ منذ Ǚدارية إǗ30ا 
تئنافية علǏ التƮدÜ ǐ فمنذ ذلǁ التاريƣ جرǎ قضاƇ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ كǌيئة إس19533سبتمبر 

كانت  ت إلƺاƇ الحكم لعيƔ فǑ الشكý إذافǑ حاǙ 4لموضوع الدعوǎ إذا  كانت Ʈالحة لýƮƽ فيǌا
تشكيǚ باطǚ وفǑ حاǙت استئناف األحكام الƮادرة بعدم اǙختƮاƊ  ƭوý درجة مشكلةمحكمة 

ǎالدعو ýو بعدم قبوƊ Ǒو المحلƊ Ǒ5النوع.  
  Ʈفقد ن ǐام الجزائرƲالن Ǒما فƊ ات المدنية  346ت المادةƇجراǗمن قانون ا Ǐدارية علǗوا

ǊنƊ" :ƃستئناف التǙا Ǒيجوز لقاض ýللمسائ ǐدƮولحسن العدالة Ǌا إذا تبين لǌفي ýوƮƽير المƹ  Ƈإعطا
ƇقتضاǙتحقيق عند ا ƇجراƎبعد األمر ب ǁللنزاع وذل Ǒائǌن ýح" Ü ǐالمشرع الجزائر Ơمن ƭذا النǌب

  .الشروط المحددة قانونا ع النزاع متǏ تحققتƮدǐ لموضولطة التƃللمحكمة اǗستئنافية س
      
ǙوƊ :Ǘلغاء المحكمة اƋ درجةشرط üستئنافية  لحكم محكمة  أو  

Ǚ تتýƮ  األساسية للتƮدǐ لموضوع الدعوǎ إلƺاƇ حكم المحكمة اǙبتدائية ألسباƔ من الشروط     
موضوعا فǑ الخƮومة إǙ بعد إلƺاƇ الحكم  لقاضǑ اǙستئناف Ɗن يحكم بموضوع النزاع فǚ يحق

 ýن تكون قد حكمت بعدم  قبوƋالموضوع ك Ǒف ýƮƽدرجة لم ت ýوƊ ن المحكمةƊ Ɣبسب ǑبتدائǙا
إǙ  قبý الýƮƽ فǑ الموضوع Ɗو فýƮ فيƊ ÜǊو Ɗن يكون الحكم قد Ʈدر 6الدعوƊ ǎو بعدم اختƮاǌƮا

 .اƇاتƊنǊ كان معيبا فǑ اǙختƮاƊ ƭو فǑ الشكƊ ýو فǑ اǗجر
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ƺير بو كم الذǐ لم يتعرƯ لموضوع النزاعفحق التƮدǙ ǐ يمارƩ إǙ فǑ حالة إلƺاƇ الح      
ŇدƮبالضرورة ت ǁناǋ يكون Ǚ ذا الشرطǋ توفر.  

لمطعون ƊنǙ Ǌ يوجد تƮدŇ ما لم يكن إلƺاƇ الحكم ا مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ قراراتǊ وقد Ɗكد       
ة ǐƊ باǗطار الخارجǑ للدعوǎ وألسباǙ Ɣ تتýƮ بموضوع الخارجي فيǊ ألسباƔ تتýƮ بالشرعية

Ɗ Üما إذا كان إلƺاƇ الحكم المستƋنف يرجƴ ألسباǙ Ɣ تتعلق  باǗجراƇات وإنما تتعلق بباقǑ 1الخƮومة
ýƮتت Ǒر الحكم التƮعنا Ǒف Ƌالحالة يباشر  مباشرة بموضوع النزاع كالخط ǉذǋ Ǒƽتطبيق القانون ف

  .2بقا لƛǖر الناقý لǚستئنافقاƯ اǙستئناف اختƮاǊƮ ط
وƹƊلƔ الحاǙت التǑ تƮدǎ فيǌا القضاƇ اǗدارǐ الجزائرǐ لموضوع النزاع كانت       

ƭاƮختǙادرة بعدم اƮاستئناف األحكام ال ƭوƮ3بخ ýو بعدم القبوƊ4  Ǚ بتدائيةǙألن المحكمة ا
الدعوǎ وƊساƩ قبوý  الدعوƊ ǎو بعدم تýƮƽ فǑ الموضوع متǏ قضت بعدم اختƮاǌƮا بنƲر

 ƴيرج ǐدƮا إالتǌنƊ Ǚلو ǎموضوع الدعو Ǒف ýƮƽا الǌبتدائية كان يتعين عليǙن المحكمة اƊ Ǐل
ǎالدعو ýو قواعد قبوƊ ƭاƮختǙم قواعد اǌو فƊ سيرƽت Ǒت فƋخطƊ5.  

 ǊحكامƊ العديد من Ǒموضوع النزاع ف Ǐإل Ǌمنذ إنشائ ǐالدولة الجزائر Ʃمجل ǎدƮ6وقد تÜ 
الدرجة األولǏ مجلƩ الدولة بƋن  قضاة  Ǐمن معǊ قضوǙية الجزائر و والǑو  )ع.Ʃ(يةفǑƽ قض
 169المادة  المدعǑ لعدم احترامǊ مقتضياتطعن  قبوǑ ý تطبيق القانون عندما قضوا بعدمف Ɗخطئوا

بƋن الطعن المرفوع من  مكرر من قانون اǗجراƇات المدنية وقرر مجلƩ الدولة فǋ Ǒذǉ القضية
ýقب)Ʃ.ع (ýبو مقبو ǎدƮير مشروع وتƹ نحو Ǐعل ýƮف Ǌنف كونƋالقرار المست ǏƺلƊ النتيجة

Ǌالمطعون في ǐدارǗالقرار ا ýبطاƎب ǎ7لموضوع الدعو.  
  

  شرط أǅ تكوǅ الدعوǌ مǊيƉة للƻصü فيǊا:ƛانيا
لموضوع   ن للمحكمة اǗستئنافية حق التƮدǐإن إلƺاƇ حكم محكمة الدرجة األولǙ Ǐ يكǑƽ ليكو      

 ýاالنزاع  بǌفي ýضƽة  للƋيǌو مƊ الحةƮ ǎن تكون الدعوƊ Ɣ8يج.  
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Ɗمام  دفاعǌمفيǌا األطراف طلباتǌم الختامية وقدم  وتعتبر الدعوƮ ǎالحة للýƮƽ فيǌا إذا  
الدولة جميƴ  قيق فيǌا كافيا بحيƚ تتوفر لمجلƩالمحكمة اǙبتدائية Ɗو Ɗمام الجǌة اǗستئنافية وكان التح

Ʈƽر الضرورية للƮمالعنا Ǒف ýتخاذ وسيلة وضوعǙ دون حاجة ǎالتحقيق الدعو  ý1جديدة من وسائ.   
 Ǒيجوز لقاض Ǚ ǊنƎا فǌم فيǌبدوا دفاعƊا وǌقد تناولوا موضوع ǎطراف الدعوƊ ما إذا لم يكنƊ

  .2اǙستئناف التƮدǐ للدعوǎ فǋ Ǒذǉ الحالة
  

  شرط اختصاƫ مجلس الدولة بنظر الدعوƙ :ǌالƙا
لموضوع النزاع  فǚ يمكنƊ Ǌن يتƮدǎ ختƮاƭ مجلƩ الدولةيجƊ Ɣن تكون الدعوǎ من ا   
فƎذا ما ƊلǏƺ مجلÜ   Ʃيكن مختƮا بالنƲر والýƮƽ فǑ اǙستئناف ستئنافية ما لماقضائية  بوǊƽƮ جǌة
لموضوع الدعوǎ  لعدم اǙختƮاǙ ƭ يحق لǊ التƮدǐمحكمة Ɗوý درجة Ʈادرا عن   االدولة حكم

كما Ǚ يتعرƯ مجلƩ الدولة  اختƮاƭ القضاƇ اǗدارÜǐ إذا كانت ǋذǉ األخيرة تخرƜ عن نطاق
Ɗو جǌة قضائية Ǚ تخضƴ  الحكم المستƋنف Ʈادرا عن محكمةبالتƮدǐ لموضوع الدعوǎ إذا كان 

Ưبطريق الطعن بالنق Ǌل ƴستئناف كما لو كانت تخضǙبطريق ا ǊمامƊ ا للطعنǌحكامƊ3.  
ة لقاضǑ اǙستئناف فرƹم توفر كý والتƮدǐ لموضوع النزاع يبقǏ دائما سلطة اختياري    

يتƮدǎ لموضوع  بý يستطيƊ ƴن الشروط السابقة للتƮدǐ فǌو ƹير ملزم باستعماǋ ýذǉ السلطة
 Ǒالتقاض Ɗلمبد Ǚبتدائية إعماǙالمحكمة ا Ǐإحالة القضية إل Ǌللنزاع كما يمكن ƴسري ýلضمان ح ǎالدعو

بحسƔ قناعتǊ من Ɗن ǋذا الحƊ ýو ذاǋ ǁو ما  Ü فǌو يتمتƴ فǑ ذلǁ بسلطة تقديرية واسعة4علǏ درجتين
  .المذكورة ƊعÜ346 ǉǚ وبǌذا المعنǏ جاƇت مقتضيات المادة 5ما يحقق العدالة

 Ǒرنسƽال ǉيرƲكن ǐالدولة الجزائر Ʃإن مجل  ǐدƮحق الت ýاستعما Ǒف ƴوإن كان قد توس
ǌيƋة للýƮƽ فيǌا من لموضوع الدعوǎ متǏ توافرت األوضاع والشروط المحددة قانونا وكانت القضية م

  ýجƊإنجاز العدالة و Ǒمن تحقيق السرعة ف ǊمامƊ المنازعات المطروحة Ǒف ýƮƽال Ǒالمماطلة ف ǐادƽت
Ǐا إلǌإحالت Ƈجرا Ǐستئنافية  1قضاة الدرجة األولǙاختياريا يمكن للمحكمة ا ǐدƮاعتبر حق الت ǊنƎف

تقوم بƎلƺاƇ الحكم المطعون فيǊ وتحكم بمناسبة النƲر فǑ الدعوǎ ممارسة وƲيƽتǌا كقاضǑ استئناف ف
بالمبدƊ فقط علƊ Ǐن تحيý الدعوǎ بعد ذلǁ إلǏ المحكمة اǙبتدائية لتطبق المبدƊ علǏ وقائƴ الدعوǎ كما 

Ưالطعون بالنق Ǒتماما ف ƚ6يحد .  
                                                 

1 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.913 
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لتƮدǐ ومن القرارات التƊ Ǒكد بموجبǌا مجلƩ الدولة الجزائرǐ علǏ الطابƴ اǙختيارǐ ل
 ƣبتاري ǉو 1999-04-19قرار Ǌفي Ƈجا ǐن :" الذƊ ǉمما سبق ذكر Ơيتض ƚمحكمةحي  Ǐالدرجة األول

ǌخطت تكما فعل ابقضائƊ كون قدƋ تطبيق المادة ت Ǒات المدنية  169فƇجراǗمكرر من قانون ا
حيƊ ƚنǊ حتǙ Ǐ يحرم المستƋنف من درجة من درجتǑ  المعاد لǘلƺاÜƇ احينئذ قرارǋ توعرض
Ǒل التقاض ǊرفƮ يتعينǊة للمطالبة بحقوقƮة المختǌمام الجƊ ǁراد ذلƊ من جديد إذا Ǒ1"لتقاض.  
لقضائǑ فǋ Ǒذǉ القضية لم يتƮدǎ مجلƩ الدولة لموضوع النزاع إنما قرر إلƺاƇ القرار ا 

إحالة القضية إلǏ المحكمة اǙبتدائية لتýƮƽ فيǌا من جديد تطبيقا لمبدƊ المطعون فيǊ باǙستئناف و
Ɗحاý القضية إلǏ المحكمة اǙبتدائية دون Ʃ الدولة ذات المبدƊ وÜ كما طبق مجلالتقاضǑ علǏ درجتين

 ƣبتاري ǉقرار Ǒلموضوع النزاع ف ǐدƮالت Ǒف Ǌحق ý2000-5- 22إعما Ǌفي Ƈجا ǐيتبين :"والذ ƚحي
Ǚالدولة بعد ا ƩادلمجلƮنف الƋالقرار المست Ǐع علǚرط  ÜداريةǗرفة اƺال Üرانǋو Ƈقضا Ʃعن مجل

خرق األشكاý والقواعد الجوǋرية  اجة للتعرƯ لدفوع وطلبات األفرادجة األولǏ ودون حوملف الدر
تǑ توجƔ ال 3- 169المنƮوƭ عليǌا فǑ المادة  تعلقة بالƮلƠ فǑ المواد اǗداريةفǑ اǗجراƇات الم

للتحقيق والمرافعات  ر كمدة قƮوǎ كخطوة إجرائية سابقةخƛǚƛ ýǚة Ɗشǌ إجراƇ الƮلƠ بين األطراف
ǚا وعمƮن ýقضية الحا Ǒو األمر المنعدم فǋالقرار مما و Ƈاƺتلقائيا إل Ǌنف وإحالة ا يتعين معƋلمست

  .2"للقانون واألطراف علǏ نƩƽ المجلƩ للýƮƽ فǑ القضية طبقا القضية
  

ƚالƛال ƚالمبح  
ƭمجلس الـدولة محكــمة نق  

  
بƽƮة  األحكام الƮادرةجميƴ  يوجǊ ضد الطعن بالنقǋ Ưو طريق من طرق الطعن ƹير العادية      

ǐدارǗا Ƈات القضاǌائية من جǌن. 

  ƴحكام فجميƊيطعن في Ǚ Ǒالت ǐدارǗا Ƈات القضاǌاجǌ ال بطريق Ʃمام مجلƊ ستئنافǙدولة ا
التǑ  01- 98من القانون العضوǐ رقم  11طبقا للمادة بالنقƊ ƯمامǊ فيǌا Ǒǋ كقاعدة عامة قابلة للطعن

ƭالدول:"  تن Ʃمجل ýƮƽةي  Ǒف Ưالطعون بالنق Ǒائيا فǌادرة نƮدارية الǗات القضائية اǌقرارات الج
  ".الطعون بالنقƯ فǑ قرارات مجلƩ المحاسبة وكذا
اǗدارية  Ʋام وحدة القضاƇ تنƲر فǑ الدعاوǐوقد كانت الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا فýƲ Ǒ ن   

Ǚ ما بالنسبةƊ خر درجة وكمحكمة استئنافƈو ýوƊ فكانت ضيقة كمحكمة Ưا كمحكمة نقǌاتƮاƮخت
Ɗو المحددة  1كتلǁ التǑ نƭ عليǌا قانون الضرائƹ Ɣير المباشرة منحƮرة فǑ حاǙت نادرة و 3جدا

                                                 
 .103، ص2002، مجلة مجلس الدولة، العدد األول، سنة160507مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  1

ورد في ) قرار غير  منشورة(ي بن قادة، مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قضية جعفال الهواري ومن معه ضد أعضاء المستثمرة الفالحية س  2
 .339 -337مؤلف لحسين بن الشيخ آث ملويا، المتـقي في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 

  .483مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص . د 3



 

بالنقƊ Ưمام المحكمة العليا  والذǐ نƲم الطعن 2المتعلق بمجلƩ المحاسبة 02- 95بموجƔ القانون رقم 
Ʃذا المجلǋ ادرة عنƮضد القرارات ال.  

ريƩ نƲام ازدواجية القضاƇ وإنشاƇ مجلƩ الدولة ƮƊبحت كý القرارات الƮادرة عن وبعد تك    
المذكورة Ɗعǉǚ لرقابة  11الجǌات القضائية اǗدارية الƮادرة بالدرجة النǌائية تخضƴ طبقا للمادة 

Ưالدولة عن طريق الطعن بالنق Ʃمجل.  
 عون فيǊ بحيƚ يقوم مجلƩلحكم المطوƊوجǊ الطعن بالنقƊ Ǒǋ ƯوجǊ الخطƋ القانونǑ فǑ ا  

والقرارات  ألحكامالدولة بالنƲر والبحƚ فيما إذا كانت الجǌات القضائية اǗدارية قد طبقت القانون فǑ ا
الƮادرة عنǌاÜ فǌذا الطعن ليƩ مخǗ ƭƮعادة تƽحƭ النزاع من جديد Ɗمام مجلƩ الدولة كما ǋو 

قرار المطعون فيǊ استنادا إلǏ القواعد العامة الحاý بالنسبة للطعن باǙستئناف إنما يǌدف إلǏ فحƭ ال
 ǊنƊ القرار إذا تبين ýلقواعد العامة ولخالف مالمطبقة فيبط Ǒة القضائية التǌالج Ǐالقضية إل ýتحا

ǊƮعادة  فحǗ درت القرارƮƊ3.  
Ɗيا كان  الدنيا درة عن الجǌات القضائية اǗداريةحكام الƮاوعلǋ Ǐذا األساƩ فƎن كý األ   
باǙستئناف وإما بالنقƯ وعن طريق ǋذين الوجǌين من  الدولة إما خضƴ للطعن Ɗمام مجلƩنوعǌا ت

الدولة رقابتǊ علǏ كý المحاكم  يبسط مجلƩ ات اǗدارية القضائيةƊوجǊ الطعن فƊ Ǒحكام المحاكم والǌيئ
سجام فǑ وتوحيد اǙجتǌاد القضائǑ لما يحقق من ان 4اǗدارية الدنيا ويعمý علǏ تقويم عمý اǗدارة

ǐدارǗالقانون ا ƟرƮ  تطبيق القانون Ǒالمساواة ف Ɗ5وتحقيق مبد.  
ونƲرا ألǋمية الطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة فǑ تحقيق الرقابة القانونية علǏ األحكام والقرارات    

القرار شروط ǋذا المبحƚ إلǏ م التعرƯ فǑ تدنيا سيالƮادرة نǌائيا عن الجǌات القضائية اǗدارية ال
سلطات مجلƩ الدولة كمحكمة نقƯ وذلǁ فǑ ومواعيدǉ و إجراƇاتǊ  كما يتم التعرƯ إلǏ محý الطعن 

  :المطالƔ الƛǚƛة التالية
Ɣالمطل ýالطعنالشروط   :األو ýالمتعلقة بالقرار مح  

Ǒانƛال Ɣالمطل: Ưات و مواعيد الطعن بالنقƇإجرا  
 ƚالƛال Ɣالمطل: Ʃسلطات مجل Ưنق Ǒالدولة كقاض 

  
  Ɣ األوýالمطل

ǅالطع üالشروط المتعلقة بالقرار مح  
                                                                                                                                                         

 .316بق، ص رشيد خلوفي، القضاء اإلداري، المرجع السا. د  
من قانون الضرائب المباشرة تنص على أن القرارات الصادرة عن المجالس القضائية ال تخضع لالستئناف وال يمكن الطعن فيها  498المادة   1

 .إال عن طريق النقض
 ). 3، ص 39ج ر عدد ( ،1995-7-17الصادر  بتاريخ  2
 .163لسابق، ص جورج فودال وبيار ديلفولفيه، الجزء األول،  المرجع ا 3
 .193، ص 2تدخل السيد رئيس الجمهورية، المجلة القضائية، العدد  4

5  Bernard PACTEAU, contentieux administratif, op. cit, p 382. 
Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit.,576. 



 

  
الƮادرة عن  لƺاƇ القرارات القضائية النǌائيةالطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة يǌدف إلǏ إ

اǗدارية ويعد مبدƊ من مبادƏ القانون العام يتقرر بالنسبة لكƊ ýحكام المحاكم اǗدارية  القضائية األجǌزة
Ǚ Ǒا التǌحكامƊ نفƋمام مج تستƊالقانون Ǒف ƭخا ƭن Ǐدون حاجة إل ǁالدولة وذل Ʃ1ل.  

قبوý الطعن بالنقƯ فǑ القرارات الƮادرة عن بوجوƔ يقضǑ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ و 
من  ألǐ طعن حتǏ وإن وجد نƭ قانونǑ يقضǑ بعدم قابلية ǋذǉ القراراتالǌيئات القضائية اǗدارية 

  .Ɗ2وجǊ الطعن
من القانون العضوǐ المتعلق بمجلƩ الدولة Ɗن يكون  11للمادة ويشترط لقبوý الطعن بالنقƯ طبقا  

  وسيتم  Üاألجǌزة القضائية اǗدارية عن إحدǎالقرار محý الطعن قضائيا Ʈادرا بالدرجة النǌائية 
ƚالƛرع الƽة: الǌعن ج Ưالطعن بالنق ýدور القرار محƮ المحاسبة قضائية إدارية Ʃو مجلƊ.  

  
  

ýرع األوƽال  
  محü الطعǅ قضائيا أǅ يكوǅ القرار

  
الجزائرǐ حدد Ʈراحة ضرورة Ɗن يكون القرار محý الطعن بالنقƯ  إذا كان المشرع   

النǌائية عن جǌة إدارية ذات اختƮاƭ قضائǑ فƎنǊ لم يضƴ معيارا لتكييف  Ʈادرا بالدرجةقضائيا 
  .القرارات القضائية النǌائية الƮادرة عن ǋذǉ الجǌات

وقضائية نƭ علƊ Ǐن قراراتǌا نǌائية ي ين العنƮرين لǌيئة ما والمشرع Ʈراحة ǋذفقد يحدد  
 ر Ɗية مشكلةÜ إǙ انǊ قد يحدƊ ƚنوفǋ Ǒذǉ الحالة Ǚ تƛو يجوز الطعن فيǌا بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة

 Ǒالطعن الت ǊوجƊ يحدد Ǚا معينا وƽƮة وƮدارية القضائية الخاǗيئة اǌلل Ơيمن Ǚيسكت المشرع و
  .3قراراتǌايمكن Ɗن توجǊ ضد 

قضائية يعتبر قرارا  قضائياÜ فǑƽ  ليƩ كý قرار Ʈادر عن جǌة إدارية جǌة Ɗخرǎ ومن 
بالنقƊ Ưمام  فيǌا يقبý الطعن اختƮاƭ قضائǑ تƮدر قرارات بعضǌا فرنسا ǋناƊ ǁجǌزة إدارية ذات

يقبý  محكمة النقƯ والبعƯ اǓخر Ɗمام مجلƩ الدولةÜ كما قد تƮدر فǑ ذات الوقت قرارات إدارية

                                                 
1René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op. cit, p 928. 

  .88جورج فودال، بيار ديلفولفيه، الجزء األول، المرجع السابق، ص 
 .373ص  سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، المرجع  السابق،. د

2 «  le recours en  cassation est toujours  possible contre les  décisions des juridictions  administratives statuant 
en  dernier ressort : il est ainsi non  seulement en  l’absence d’un  texte le  prévoyant expressément, mais  aussi  
alors même  que  la  loi  a  prévu  que  la  décision ne  serait  susceptible d’aucun recours ».  
C.E, ASS 7 Fév. 1947, Dailliéres, rec. 50, G.A.J.A.op. cit, p. 401. 
Gustave PEISER, contentieux administratif, paris, Dalloz, 13é édit, 2004, p.230. 
3 Dib said, op. cit, p 114. 

 .121محمد طاهر عبد الحميد، المرجع السابق، ص . د 



 

لتمييز بينǊ وبين اإلƮ Ǐعوبة تحديد الحكم القضائǑ وǎ كý ذلƊ ǁدŇ 1الطعن فيǌا بدعوǎ تجاوز السلطة
ǐدارǗالقرار ا.  

قد حاوý الƽقǊ الƽرنسǑ التمييز بين القرارات اǗدارية والقرارات القضائية من خýǚ المعيار و 
ǐالعضو Ǒالشكل Ɗالمعيار و  Ǒالموضوع ǐالمادƊو المعيار ا وǋو Ɯعنلمزدو Ɲبين  النات ƴالجم

ǐوالماد Ǒالمعيارين الشكل.  
  :سيتم التعرƯ لǌذǉ المعايير الƽقǌية فيما يلǑو
  

ǙوƊ:  العضوي -الشكلي  المعيار  
مƮدر القرار  ية والقرارات اǗدارية علǏ الشخƭيعتمد ǋذا المعيار للتمييز بين القرارات القضائ      

بينما  بامتيازات السلطة العمومية إذا Ʈدر من ǋيئة إدارية تتمتƴ ا إداريافيعتبر التƮرف تƮرف
  .التƮرف القضائǋ Ǒو ذلǁ التƮرف الذǐ يƮدر عن جǌة  قضائية

ألن وƹير مانƴ جامƴ للتمييز بين التƮرف اǗدارǐ والتƮرف القضائǑ  يار ƹير دقيقƊن ǋذا المع 
Ü 2فǑ المحكمة ر رئيƩ المحكمة بتنƲيم العمýقراطبيعة إدارية ك الجǌة القضائية قد تƮدر قرارات ذات

  :مدرستين إلǏ الشكلǑ المعيار وانقسم ƊنƮار
  

  kELSEN et  Markel  3مدرسة  كلسǅ  وماركü -أ   
       ǉذǋ ارƮنƊ ǎير  ýشك Ǐيتكون عل Ǒالقانون Ƈن البناƊ المدرسة ýن كƊرم وǋ يئةǋ يئتينǌمن ال

إǌ4Ü  Ǚما فǑ تكوين القانوننة كý متتمýƛ وƲيƽفǋ Ǒذا البناƇ وحتý نƩƽ المرتبة توالقضائية  اǗدارية
  .منǌماالوƲيƽة التǑ تمارسǌا كý  من حيǋƚناǁ اختǚف بين الǌيئتين  Ɗن
تخضƴ لتعليمات وƊوامر وتوجيǌات السلطات عند ممارستǌا لمǌامǌا اǗدارية  ريةاǗدافاألجǌزة      

الوƮائيةÜ  الرئاسية Ɗوقرار اǗدارǐ وإنما تخضƴ للرقابة الرئاسية فǑǌ ليست مستقلة عند اتخاذǋا لل
لطة اتخاذ القرار دون الخضوع باǙستقýǚ ولǌا س عند ممارسة مǌامǌا القضائية بينما تتمتƴ المحاكم

ǐدارية ألǗنواع التبعية اƊ 5نوع من.  
Ǚ يخضعون إǙ  فǌم Ǝن القضاة مستقلون وǙ يخضعون ألية ǋيئة عليافǋذǉ المدرسة ألنƮار وفقا     

للقواعد القانونية التǑ يطبقونǌا وتعتبر القرارات الƮادرة عنǌم قرارات قضائيةƊ Üما الǌيئات اǗدارية 
Ʈت Ǒف ƴتخض ǑدرالتƮت Ǒǌا للسلطة الرئاسية فǌقرارات إدارية رفات.  

                                                 
1  Gustave PEISER, contentieux administratif, 13é édit, op.cit., p.25. 

 .26أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص . د 2
3 H.KELSEN, Théorie générale du droit et de l’état – la doctrine du droit naturel et du positivisme, Bruylant, 
LGDJ, 1927, réédition 1997, pp363 et s. 

 .22- 20ص حسين فريجة، المرجع السابق،.د 4
5  M. THEIS, Essai de recensement des juridictions  relevant du conseil d’état par  la  voie  du  recours  en  
cassation,  études  et documents du  conseil d’état, 1952, p.79. 

 .27أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص . د



 

  
   Ɣ-  ƚمدرسة  كاري  دي مالبر( Carre  de  Malberg)   
      ǉذǋ ارƮنƊ ǎن السلطة القضائية مسالمد يرƊ سلطات الدولة وعن  تقلة عنرسة Ǒا من باقǋيرƹ

إƊ ǙنǙ Ǌ يوجد فروق جذرية بين الطبيعة الذاتية لكý من العمý القضائǑ والعمý اǗدار1Ü  ÜǐالوƲائف
 ا الوƲيƽة التشريعية المتمƛلةفكý من رجý اǗدارة ورجý القضاƇ يقومان بالýƮƽ فǑ مسƋلة  قانونيةƊ Üم

 Ǒة فƽيƲتختلف عن الو Ǒǌلةسن القوانين فƛدارية المتمǗت ا Ǒدارية فǗة اƽيƲن الوƎف Ǌيذ القوانين وعليƽن
القانون فǌما فرعين لوƲيƽة واحدة Ǒǋ الوƲيƽة  القضائية من حيƊ ƚن كý منǌا يطبق تتƽق والوƲيƽة

  .التنƽيذية
كƛيرا ما فطبيعة واحدة  ائǑالتƮرف اǗدارǐ والتƮرف القض لكý منالبيرƜ فحسƔ كارý دǐ م    

فǑ مسائý قانونية مƛلما يƽعý القاضÜǑ إƊ Ǚن الƽرق الموجود بينǌما ǋو Ɗن اǗدارة  بالýƮƽتقوم اǗدارة 
Ǒا القرار القضائǌب ƴيتمت Ǒا بذات الضمانات التǌتحيط قرارات Ǚ لة قانونيةƋمس Ǒف ýƮƽعندما تÜ 

ý القانونية يدة واǙستقýǚ وǑǋ تطبق عند الýƮƽ فǑ المسائƊما الǌيئة القضائية فƋعضائǌا يتمتعون بالح 
  . 2للمتقاضǑ التǑ تشكý فǑ مجموعǌا ضمانة Ɗساسية لياتوالشك مجموعة من اǗجراƇات

فمعيار التمييز بين العمý اǗدارǐ والعمý القضائǑ وفقا لمدرسة كارý دǐ مالبيرƜ يǌƲر من      
  .3استقýǚ السلطة القضائية فǑ مواجǌة  اǗدارةالتǑ تضمن  لياتخýǚ اǗجراƇات والشك

  
    (chevalier)الƻقيǈ شوفالييǈ  - جـ    

       Ǐتبن Ǌشوفاليي ǊقيƽالƜمالبير ǐد ýكار ýتحلي Ǐاستنادا إل Ǒالشكل ǐ4المعيار العضو Üوǌن فƊ ǎير 
ÜǊ فتكون الǌيئة بý فǑ شكل ǗدارǙ ǐ يكمن فǑ مضمونǊ المادǐالعمý القضائǑ والعمý ابين التمييز 

 Ǐا ألية سلطة رئاسية وتتولǌعمل Ǒف ƴتخض Ǚ كانت مستقلة Ǐرفات قضائية متƮدر تƮقضائية ت
 Ǚإ ýيتم العم Ǚ اتƇجراǗلة القانونية وفقا لمجموعة من التشكيليات واƋالمس Ǒف ýƮƽاالǌتباعƎب  Ǚو

                                                 
1 R. CARRE DE  MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, T1, 1920, réédition CNRS 1985, 
P.784.  
JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T1, op.cit.301. 

 19- 17ص المرجع السابق، حسين فريجة،.د
2 « …l’acte administratif tranche fréquemment des questions de droit contesté ou incertain  en quoi il dit le droit, 
tout comme l’acte juridictionnel du juge…,la seule différence entre les deux sortes  d’actes est d’ordre organique 
et formel elle vient de la séparation établie entre les autorités administratives et les tribunaux, comme aussi de la 
diversité des formes procédurales dans lesquelles peut  ou doit s’exercer l’activité respective de ces autorités. 
C’est sous ce rapport qu’il est permis de dire de l’administration qu’elle est une activité libre par comparaison 
avec la juridiction ;celle-ci apparait comme enchainée , en tant qu’elle est soumise , soit pour l’instruction , soit 
pour le jugement de affaires litigieuses, à des formes strictes dont l’inobservation entraine l’invalidité ipso jure 
ou l’invalidation de ces actes, l’administration s’exerce dans des formes moins rigoureuses…,Le corps législatif, 
lui, n’administre point il légifère… », in CARRE DE   MALBERG, Confrontation de la théorie de la formation 
du droit par degrés, librairie du recueil SIREY, 1933, pp.44-45 ; Contribution à la théorie générale de l’Etat, p 
.766. 
3 Michel DEGOFFE, op.cit, n° 9. 
4J. CHEVALLIER, fonction contentieuse et fonction juridictionnelle mélanges stassinopoulous, paris, LGDJ, 
1974, p. 275. 



 

 Ɣرف يكتسƮإتباع الت Ɣبسب Ǚإ Ǒالمقض ƇǑاحترام وقوة الشǌيئة لǌما الƊ ÜاتƇجراǗالشكليات وا ǉذ
  .إذا لم تستخدم الǌيئة الشكý القضائǑ فتكون األعماý الƮادرة عنǌا  إدارية

إن المعيار العضوǐ الشكلǑ وإن كان ضروريا للتمييز بين العمý اǗدارǐ والعمý القضائǑ فƎن      
Ǒلتحديد القرار القضائ ǉير كاف وحدƹ ǊنƋب ǎير Ǌقƽمن ال Ɣة بع جانƮرت السلطات دخاǌƲ ما 

سلطة رئاسية Ɗو اǗدارية المستقلة التǑ تتمتƴ باǙستقǚلية وسلطة اتخاذ القرار دون الخضوع ألية 
ýƛا مǌلƛائية مƮليست و Ǒǌف ǁذل ƴيئات القضائية ومǌيئات  قضائية الǌا و 1بǌرفاتƮف تƮيمكن و Ǚ

   .2بƋنǌا تƮرفات قضائية
  
  لشكليموقƹ القضاء اǕداري مǅ المعيار ا -د

Ɗخذ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ فǑ بعƊ ƯحاكمǊ بشرط عدم الخضوع للسلطة الرئاسية للتمييز بين        
رفƯ منƠ الƽƮة القضائية للجنة ضم  (sieur Billard )الǌيئة اǗدارية والǌيئة القضائية فǑƽ قضية 

Ǒ3األراض commission de remembrement لم من قراراƲيمكن الت ǊنƊ ƩساƊ Ǐمام وزير علƊ اǌت
الǚƽحةÜ كما رفƯ منƠ الƽƮة القضائية للمجلƩ األعلǏ للكǌرباƇ والƺاز نƲرا لعدم تمتعǊ بسلطة 

قرير مƽوƯ التقرير إذ يمكن لرئيƩ المجلƊ Ʃن يحيý  القضية المطروحة ƊمامǊ للوزير وقد جاƇ فǑ ت
Ʈائƭ الǌيئة يتعارƯ وخ خضوع الǌيئة لسلطة رئاسية:" الحكومة فǋ Ǒذǉ القضية علƊ Ǐن

  . 4"القضائية
Ü فمنƠ لبعƊ5 Ưضاف إليǊ عناƮر ومعايير Ɗخرǎ إنمابالمعيار الشكلǑ بمƽردǉ  مجلƩ الدولة لم يƋخذ و

Ü بينما لم يعتبر بعƯ الǌيئات التǑ تضم ƹم Ɗنǌا Ǚ  تضم فǑ تشكيلǌا قضاةالǌيئات الƽƮة القضائية ر
ǁبعد من ذلƊ Ǐإل Ɣǋذ ýات  القضائية بǌن ال قضاة من الجƊ عتبرƋدر قرارات فƮيئة الواحدة قد تǌ

  .6قضائية وفǑ نƩƽ الوقت قد تƮدر قرارات ذات طبيعة إدارية ذات طبيعة
  

 الموضوعي -المعيار المادي : ƛانيا

                                                 
1 C.C., 23 Janv.1987, DC n° 224 à propos du conseil de concurrence, L.FAVOREU et L.PHILIP, op.cit., p.684 .  
C.C., 17 Janv.1989, DC n° 248 à propos du conseil supérieur de l’audiovisuel, L.FAVOREU et L.PHILIP, 
op.cit., p.667  
2 Michel DEGOFFE, op. cit, n° 12. 
3 Michel DEGOFFE, juridictions administratives spécialisées, rep. Cont. adm. Dalloz, tome 2, février 2002, mise 
à jour Mai 2006, n° 6. 
C.E, 27 janv. 1950, sieur billard, Rec., p.58. 
4  « ….la possibilité pour le président de ce conseil de renvoyer une affaire au ministre,… 
  (Une pareille disposition) est absolument incompatible avec le caractère d’un organisme  
 Juridictionnel ».  
C.E, 27  Mai 1955, in Michel  DEGOFFE op.cit, n° 7. 
5 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit.302. 
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 وكيانǊ المادǐ دون النƲر إلǏ كيƽية مýيقوم ǋذا المعيار بالنƲر إلǏ موضوع التƮرف Ɗو الع    
المعيار دوجÜǑ جيز و  بقتǊ ومن ƊنƮار ǋذااǗجراƇات واألشكاý التǑ ستشكيý الǌيئة التƮƊ ǑدرتƊ Ǌو 

  1بونار
  
  Leon  Duguitالƻقيǈ ليوǅ  دوجي  -أ

      ǎير Ǌقيƽال ǑندوجƊ Ǒرف القضائƮالت Ǐر إلƲالن Ɣيج Ǌ ر عن منƲالن Ưƺالناحية الموضوعية ب
 لقضائǋ Ǒو قرار ذات طبيعةا فالتƮرف Ɗو القرار Ɗ2و قضائية كانت الǌيئة التƮƊ ǑدرتǊ إدارية

 .3قانونية مركبة من ƛǚƛة عناƮر
      ŇدǗا Ǒف  ýر األوƮالعن  ýƛيتمƇعا une  pretention  Ǌقيƽيشترط ال Ǚو Ü Ǒدوج  Ɛن ينبƊ

 بين الخƮومÜ إنما يعتبر اǗدعاǐƊ Ƈ وجود إدعاƇات متعارضة litige اǗدعاƇ عن وجود خƮومة 
ƃموجودا كلƇمن القضا Ɣمعين للقاعدة القانونية ما طل ƴمطابقة وض ǎ4بيان مد.  

  ويتمýƛ العنƮر الƛانǑ فǑ حý المسƋلة القانونية Ɗو الýƮƽ فيǌا بواسطة موƲفǐƊÜ التقرير     
constatation ادر من القƮال ýحو Ǒاض ǎللقانون مطابقة األوضاع المعروضةمد Ǌ5علي ƚو يبحǌف Ü

ŇدǙحة اƮ و عدمƊ حةƮ ǎمد Ǒف ƚالمعيبح Ƈعا Ǒالمقض ƇǑذا التقرير قوة الشǌويكون ل Ǌعلي Ưرو
Ǌالحياة  6في Ǒاية فƺال ǉذǋ ن القرار يعتبر وسيلة لتحقيقƎف Ǒالقانون ýاية العمƹ وǋ وإذا كان التقرير

  .7العملية
    Ǒدور القرار من القاضƮ Ǒف ýƛفيتم ƚالƛر الƮما العنƊ  decision  ǐالذ ýلتطبيق الحǉاتخذ  Ǐعل

  .ونية المعروضة عليǊالمسƋلة القان
      ǎمد ƭمعين بعد فح Ƈإدعا Ǒدر فƮي ǐو القرار الذǋ Ǒليون دوج Ǌقيƽال Ɣحس Ǒالقضائ ýفالعم

  .8مطابقة وضƴ معين للقاعدة القانونية
       ýوالعم Ǒة للتمييز بين الحكم القضائƛǚƛر الƮالعنا ǉذǋ ƚالحدي Ǌقƽمن ال Ɣوقد اعتمد جان

ƫديبا ýم شارǌمن ǐدارǗا Ǒن 9وريتشƊ إذ يرون ƇدعاǗوم اǌƽم ýحو Ǒدوج ƴون مƽم يختلǌنƊ Ǚإ Ü
ƇدعاǗر دقة من اƛكƊ Ǒǋ و المنازعةƊ ǎ10الدعو.  

 

                                                 
 27سابق، صحسين فزيجة، المرجع ال.د 1

2    Léon DUGUIT, Droit constitutionnel, T2, Paris, Ancienne Librairie Fontemoig, 2é édit., 1923, p.326. 
3 Léon DUGUIT, Droit constitutionnel, op.cit, p.329. 
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5 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit. 301. 
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8 Léon DUGUIT, Droit constitutionnel, op.cit, p.331. 
9 Charles  DEBBASCH, et  RICCI, contentieux  administratif,  paris, Dalloz, 4e édit, 1985,p 193, in Michel  
DEGOFFE, op. cit. n° 15. 
10 « un jugement  par défaut ou réputé  contradictoire intervient, sans  qu’il  ait  eu  de  constatation active et  
pourtant,  il tranche un  litige », Michel  DEGOFFE, op.cit. n° 15. 



 

  Ɣ -   جيز ǈقيƻالJEZE 

يز Ǚ ينƲر إلǏ طبيعة التƮرف إنما يحدد الحكم القضائǑ انطǚقا من الǌدف الذǐ جالƽقيǊ إن       
ƮرفÜ فǌو يميز بين التƮرفات واألعماý التǑ تتخذ بǌدف تنƽيذ تبتƺيǊ الǌيئة عند اتخاذǋا لǌذا الت

  .1القانونية الحكم والذǐ تكون لǊ قوة الحقيقةالقوانين وتلǁ التǑ تǌدف إلǏ التقرير ǐƊ إƮدار 
فالعمý القضائǋ Ǒو التقرير الƮادر من القاضǑ حوý مطابقة حالة واقعية Ɗو قانونية للقانون       

 .2قة القانونية ǐƊ قوة الشƇǑ المقضǑ بǊويكون لǊ قوة الحقي

  
      Bonnardالƻقيǈ بونار  -جـ
الحكم  واعتبر Ɗن المعيار المادǐ بونار للتمييز بين الحكم القضائǑ والعمý اǗدارǐالƽقيǊ اعتمد     

   .Ɗ3نƊ Ǌعاد  تكييǌƽا الشƋن Ɗفكار دوجǑ إƴ Ǚ  فǋ ǑذاالقضائǑ يتكون من ƛǚƛة عناƮر واتب
   ýƛضرورة وجود مشكل يتم Ǒبونار ف Ɣحس ýر األوƮة قانونيةالعن Une question de droit Ü
   decisionالقرار فيتمýƛ فƊǑما العنƮر الƛالÜ  ƚالتقرير الذǐ يضƴ حدا للنزاع فǑالعنƮر الƛانǑ يتمýƛ و

 فƎذا كان دوجǑ يعتبر القرار Ɗو الحكم ÜالعنƮر األخير دوجǑ بخƮوǋ ƭذا عن ويختلف بونار   
فǌو قرارا  قضائيةعنƮرا جوǋريا فǑ العمý القضائÜǑ فبالنسبة للƽقيǊ بونار Ǚ تتضمن كý األعماý ال

ǊنƊ ǎمرا  يرƊ Ʃر ليƲذا النǋ نƎحسم حالة النزاع ف Ǒǋ Ǒالقضائ ýالعم Ǒكرة األساسية فƽوإن كانت ال
اعتداƇ علǏ حق  ضروريا فǑ العمý القضائǑ إذ ƛمة Ɗعماý قضائية تƽتقر إلǏ وجود خǚف ǐƊ وجود

Ǚ ǐالذ ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒبالنسبة للنزاع ف ýو الحاǋ كما ǑذاتǑƮحق شخ Ǐيعتبر نزاعا عل   Ǌإنما توج
Ǌالمطعون في ǐدارǗضد القرار ا ǎ4الدعو.  

  
  المعيار المادي مǅ موقƹ مجلس  الدولة  - د

Ɗ Ǒيا كانت األوضاع طبق مجلƩ الدولة الƽرنسǑ المعيار المادǐ لتحديد طبيعة التƮرف القانون       
مƽوƊ  Ưخذ 1943فبراير  19بتاريBugnet  ƣواألشكاý التǑ تƮدر بǌا القراراتÜ فǑƽ قضية 

الخاƮة بالمحاسبين  تقريرǉ بǌذا المعيار لتحديد ƽƮة اللجنة التƋديبية فǑ (Leonard )الحكومة ليونارد 
Ưوƽالم Ǌخذ بƊ كماgulonin   قضية Ǒف Union commercial de Bordeaux Bassens ƣ12بتاري 

Ü فǑƽ القضيتين اعتمد مƽوƯ الحكومة علǏ وجود إدعاƇ وعلǏ السلطة الممنوحة للǌيئة 19515يناير

                                                 
1 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit. 301. 
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2 Léon DUGUIT, Droit constitutionnel, op.cit, p.332. 
3JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit. 301. 
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الƽƮة القضائية للǌيئة مƮدرة  منƠلعليǌا للقانون  رير حوý مطابقة األوضاع المعروضةمن Ɗجý التق
  .1التƮرف

      Ʃمجل ǐتحديداوقد ساعد المعيار الماد Ǒلدولة ف  ǐدارǗا Ƈبين  القضا ǑئǙالو ƭاƮختǙلة اƋمس
ǐالعاد Ƈالدولة كمعيار وحيد  ولكن والقضا Ʃمجل Ǌعن Ǐذا المعيار تخلǌت لǌوج Ǒنتقادات التǚرا لƲن

ǐدارǗرف اƮوالت Ǒرف القضائƮللتمييز بين الت. 
 

 المعيار المختلط:  ƛالƛا
الشكلǑ  والموضوعǑ  ينجƔ الجمƴ بين المعيارƊنǊ ي Ʈاحǋ Ɣذا المعيار Guillienجوليان  الƽقيǊ  ير  

Ǒالقضائ ýوالعم ǐدارǗا ý2معا للتمييز بين العم.  
     Ǒالقضائ ýالسلطةفالعم ǉدرƮت ǐالقرار الذ ǁو ذلǋ  ƴرف Ƈو إدعاƊ ومةƮخ Ǒف ýƮƽالقضائية لل

Ǌب Ǒالمقض ƇǑالش Ǌبحجت ƴيتمت Ǌيجعل ǐا طبقا لقواعد المرافعات األمر الذǌ3إلي. 
 

 القضائي تحديد طبيعة القرارلعتمده مجلس الدولة ا المعيار الذي: ارابع
فǑ حالة سكوتǊ و ما األƊ ýƮن المشرع ǋو ƮاحƔ السلطة فǑ إضƽاƇ الƽƮة القضائية علǋ Ǐيئة     

  .4فعلǏ مجلƩ الدولة Ɗن يحدد ƽƮة ǋذǉ الجǌةÜ وفǋ Ǒذا الƮدد يوجد مبدƊين يحكمان ǋذǉ المسƋلة
     Ǒيقض  Ɗاألالمبد ýوƋة قضائيةبǌج ƇǏن ينشƊ دائما ƴن المشرع يستطي Ɗما المبدƊ  Ǒانƛال ǉادƽنفمƊ 

 Ǌيعدالمشرع بحكم سيادت  Ǐة القضائية علƽƮال Ǒƽن تضƊ ƴتستطي Ǒكقاعدة عامة السلطة الوحيدة الت
وفǋ Ǒذǉ الحالة يلتزم مجلƩ  5دون Ɗن تتقيد فǑ ذلǁ بǐƋ معيارو لرƹبتǌا  فقاالجǌاز الذǐ تنشئǊ و

علǏ النƭ القانونǑ الذƊ ǐضǏƽ الƽƮة القضائية للجǌاز جميƴ  ولة فǑ قضائǊ برƹبة المشرع ويرتƔلدا
اƛǓار بحيƚ يقبý النƲر فǑ الطعون بالنقƯ الموجǌة ضد القرارات النǌائية الƮادرة عن ǋذǉ الجǌات 

  .اǗدارية القضائية
Ɗن يتقǏƮ  وجƔ علǏ مجلƩ الدولة للǌيئة Ʈريحا إذا لم يكن الوƮف التشريعǑما  وفǑ حالة     

ǁذل Ǒو فǋالمشرع و Ưرƹ  جملة من المعايير الممكنة ǉاعتبار Ǒخذ فƋإنما ي Ǌمعيار بذات Ǐيعتمد عل Ǚ
 ǐla notion  de ويعتمد Ɗساسا علǏ عنƮر التقريرالمعيار المادإلǏ وفǑ الƺالƔ يميý  6بحسƔ الحالة

constatation ادر من القƮمطابقة األال ýحو Ǒالمعروضة عليوضاع اضǊ  ýللقانون لتحديد العم
  .7المعيار العضوǐ الشكلǑ كمكمý لǊ المعيار المادǐ بمƽردǉ بý يستعمǙý يستعمǊ  ýإƊ ǙنǑ القضائ

                                                 
1 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit. 303. 

  .30أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص . د 2
 .37ص المرجع السابق، حسين فريجة،.د 
 .46بشير محمد، المرجع السابق، ص . د  3
 .121محمد طاهر عبد الحميد، المرجع السابق، ص . د 4

5 JM.AUBY et R.DRAGO, traité de contentieux administratif, T 1, op.cit. 302. 
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  الجزائري مǅ تحديد طبيعة القرار القضائي موقƹ مجلس الدولة: خامسا

      Ʃة مجلƛبمعرفة المع إن حدا Ơتسم Ǚ ǐللتمييز بينيار الدولة الجزائر ǉيعتمد ǐرف  الذƮالت
من وطبيعة الǌيئة التƊ ǑنشǋƋا  ما إذا لم يوضƠ المشرع Ʈراحة القضائǑ والتƮرف اǗدارǐ فǑ حالة

  .والقضائǑ التƮرفين اǗدارǐ يميز بدقة بين لمنƊ Ǌخýǚ قضائǊ يتبين 
بالتحقق من  قضائية Ʃ الدولة يستخلƭ وƮف الجǌة بƋنǌافǑƽ المرحلة األولǗ ǏنشائǊ كان مجل     

 Ǌإذا تبين ل Ǒقرار قضائ ǊنƋيئة بǌف قرار الƮي Ǚ بينما Üاǌفي ýƮƽيئة الǌمن ال Ɣوجود منازعة يطل
Ɗنǌا تýƮƽ من تلقاƇ نƽسǌا دون Ɗن يكون ǋناǁ إدعاƇ من األطراف وإنǌا استندت فǑ عملǌا إلǏ مجرد 

 كƊ : "ýن 19981جويلية  27رر بتاريƣ اǗجراƇات اǗداريةÜ فقندات إدارية داخلية كالتحقيقات ومست

 تكون عندما Ɗو للقانون مخالƽة تتخذ عندما باǗبطاý فيǌا للطعن قابلة اǗدارǐ الطابƴ ذات القرارات

 التƋديبية القضايا فǑ الƽاýƮ للقضاƇ األعلǏ المجلƩ عن الƮادرة القرارات وƊن السلطة لتجاوز مشوبة

 يƛبت عندما باǗبطاý فيǌا للطعن قابلة تكون الƽƮة ذǉوبǌ كزيةمر إدارية سلطة عن Ʈادرة قرارات تعد

 كý مýƛ مƛلǊ القاضƊ Ǒن حيƚ السلطةÜ تجاوز بعيƔ مشوبة تكون عندما Ɗو للقانون مخالƽة اتخذت Ɗنǌا

  ."دستوريا مضمونة بحقوق وجوبا يستƽيد للدولة موƲف
Ʃ األعلǏ للقضاƇ واعتبرǋ ǉيئة ǋذا القرار رفƯ مجلƩ الدولة الƽƮة القضائية للمجلموجƔ ب    

إدارية مركزية دون Ɗن يحدد المعيار الذǐ بنǑ عليǊ قضائÜǊ فǌو لم يميز بين اǙختƮاƮات اǗدارية 
  .ذات طبيعة إدارية تǊ كǌيئة تƋديبية التǑ اعتبرǋاللمجلƩ األعلǏ للقضاƇ واختƮاƮا

. 01. 17حيƚ قرر بتاريƣ  2اƇوقد تƋكد موقف مجلƩ الدولة من قرارات المجلƩ األعلǏ للقض     
2000 Ǐعل ": Ǐا لتجاوز السلطة حتǌقرارات إدارية يطعن في Ǒǋ Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃن قرارات المجلƊ

ƭن ǁناǋ ولو لم يكن."  
      ǐدارǗوالقرار ا Ǒللتمييز بين القرار القضائ ǐالدولة المعيار الماد Ʃكما اعتمد مجل  Ưرف ƚحي

مستندا إلƊ Ǐن ǋذǉ األخيرة Ǚ تتخذ  تƮرفاتǌا بناƇ علǏ وجود  3مƮرفيةالقضائية للجنة ال منƠ الƽƮة
 ýƮƽيئات القضائية تǌن الƊ حين Ǒات المدنية فƇجراǗقواعد ا ƴتتب Ǚ اǌنƊ كما Üنزاع بين األطراف
دائما فǑ منازعات بين األطراف وفقا ǗجراƇات محددة فǑ قانون اǗجراƇات المدنيةÜ وقرر Ɗن اللجنة 

وƊنǌا  ة ǋ Ǒǋيئة إدارية ضابطة تتمýƛ مǌامǌا فǑ الرقابة وتوقيƴ الجزاƇات التƋديبية فحسƔالمƮرفي
Ǒǋ تƮرفات  يǊ فƎن تƮرفاتǌاتتخذ تƮرفاتǌا وفقا ǗجراƇات محددة بموجƔ قانونǌا الداخلÜǑ وعل

Ʃمام مجلƊ نǚا بالبطǌللطعن في ƴ4الدولة إدارية تخض.  
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رين القضائيين فيبدو Ɗن مجلƩ الدولة اعتمد المعيار العضوƊ ǐما فǑ قضية الƺرفة الوطنية للمحض   
ǉقرار Ǒف Ƈجا ƚحي Ǒرف القضائƮرفة الوطن :"لتحديد التƺنية  يةإن الǌمة مƲللمحضرين القضائيين من

 من ƛمة فƎن قراراتǌا تكتسǑ طابعاإدارية و عقوبات تƋديبية دون استشارة سلطةوطنية وǑǋ تتخذ 
ƊعƊ ǉǚمام مجلƩ  يǌا كما ǋو منƮوƭ عليǊ فǑ المادة المذكورة لطعن فقضائيا وبالنتيجة يمكن ا

  .1"الدولة
    ÜرفƮلية عند اتخاذ التǚستقǙفكرة ا Ǐيئة علǌة القضائية للƽƮال ƇاƽضǗ الدولة Ʃوقد اعتمد مجل
يئة ǋذǉ الǌ ع إلƊ Ǐية جǌة عليا رئاسية تعتبرقانونية دون الخضو حيƚ إذا ما فƮلت الǌيئة فǑ مسƋلةب

  ".تكتسǑ طابعا قضائيا"قضائية ويǌƲر ذلǁ جليا من خýǚ عبارة 
التكييف  م يرتƔ علǋ ǏذاإƊ Ǚن مجلƩ الدولة وإن كان قد اعترف للǌيئة بالطبيعة القضائية فƎنǊ ل   

كý اƛǓار القانونية وƊخلط بين الطعن بالنقƯ الذǋ ǐو مقرر بالنسبة لكý القرارات القضائية الƮادرة 
  .عن الǌيئات اǗدارية وبين الطعن لتجاوز السلطة المقرر ضد القرارات اǗدارية نǌائيا

      Ǝاستف ǎالدعو Ǒر فƲالن ýالقضية قب ǉذǋ Ǒالدولة ف Ʃالمادةن مجل Ǐالتاسعة من القانون  نادا إل
 المتعلقة بالنقƯ رƹم تقريرǉ بƋن التƮرف 11بدǙ من Ɗن يطبق Ɗحكام المادة  01- 98العضوǐ رقم 

الƮادر عن الƺرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ǋو تƮرف قضائƮ Ǒادر عن ǋيئة ذات طبيعة 
  .قضائية

وƊنǊ لم  التƮرف القضائǑ والتƮرف اǗدارǐكǋ ýذا يبين Ɗن مجلƩ الدولة الجزائرǐ يخلط بين      
طعن لتجاوز السلطة للتمييز بينǌما بƊ ýنǊ مازاý يخلط بين كý من ال حاسم يýƮ لحد اǓن Ǘيجاد معيار

Ưوالطعن بالنق.  
  

Ǒانƛرع الƽال  
  أǅ يكوǅ القرار محü الطعǅ نǊائيا

  
يشترط لقبوý الطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة Ɗن يوجǊ ضد القرارات النǌائية الƮادرة عن       

رية القضائية اǗدا األجǌزة القضائية اǗداريةÜ فالطعن بالنقǙ Ư يمكن تقديمǊ ضد قرارات األجǌزة
ƭƮمتخ ǐإدار Ƈمام قضاƊ وƊ الدولة Ʃمام مجلƊ ستئنافǙا باǌيجوز الطعن في Ǒ2الت.  

فالقرارات القضائية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية Ǚ تƮلƠ ألن تكون محǚ للطعن بالنقƊ Ưمام       
بلة قا 01-98من القانون العضوǐ رقم  2الƽقرة  10مجلƩ الدولة فǑǌ كقاعدة عامة طبقا للمادة 

  .للطعن فيǌا باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة
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      Ǒدارية فǗادر عن المحكمة اƮالحكم ال ýن يجعƋالمشرع ك ýتدخ Ǚالقاعدة إ ǉذǋ يحد من Ǚو
إنما يطعن فيǊ  مسƋلة معينة نǌائيا فيƮبƠ القرار الƮادر فǋ Ǒذǉ الحالة ƹير قابý للطعن فيǊ باǙستئناف

Ʃمام مجلƊ Ưنتخابيةالدولة كم بالنقǙالمنازعات ا Ưن بالنسبة لبعƋو الشǋ 1ا Ü المشرع ýجع ƚحي
تختƭ بالنƲر فǑ الطعون الموجǌة ضد قرارات رفƯ الترشƊ Ơو قائمة المرشحين  المحاكم اǗدارية

منƠ لǌا سلطة النƲر فǑ الطعون الموجǌة ضد  وبموجƊ Ɣحكام ƹير قابلة ألǐ شكý من Ɗشكاý الطعن 
ت لتýƮƽ فيǌا بموجƔ قرارات نǌائية قابلة للطعن فيǌا بالنقƊ Ưمام مجلƩ مشروعية عمليات التƮوي

Ƹالتبلي ƣمن تاري Ƈيام كاملة ابتداƊ عشرة ýǚالدولة خ.  
    Ǌسƽالدولة ن Ʃا مجلǋدرƮي Ǒضد األحكام الت ýمستحي Ưالقر2والطعن بالنق ýفك Ü ادرةƮارات ال

Ǚ تكون محǚ   01- 98ن القانون العضوǐ رقم م 9للمادة  Ɗوý وƈخر درجة طبقا عنǊ باعتبارǉ محكمة
من ذات القانون Ǚ  10للمادة  ما Ɗن القرارات الƮادرة عنǊ طبقاللطعن Ǚ باǙستئناف وǙ بالنقÜƯ ك

  .تكون قابلة للطعن بالنقƯ علƊ Ǐساسا Ɗن كǋ ýذǉ الطعون بنƲرǋا قاضǑ واحد وǋو مجلƩ الدولة
   ǊنƊ ǊحكامƊ Ǒالدولة ف Ʃضد  ":وقد قرر مجل Ǚالدولة إ Ʃمام مجلƊ Ưالطعن بالنق ƴيجوز رف Ǚ

قرارات مجلƩ المحاسبة Ɗو ضد القرارات الƮادرة نǌائيا عن الجǌات القضائية اǗدارية وƊنǙ Ǌ يمكن 
Ǌادر عنƮ الدولة ضد قرار Ʃمام مجلƊ Ưطعن بالنق ƴ3"رف.  
ƚالƛرع الƽال  

  صدور القرار محü الطعǅ بالنقƭ عǅ جǊة
  ة أو مجلس المحاسبةقضائية Ƌداري

  
يختلف نƲام الطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة عن الطعن ƊمامǊ باǙستئنافÜ إذ يتناوý الطعن      

ابتدائيةƊ Üما الطعن بالنقƯ  عن المحاكم اǗدارية كجǌة قضائيةباǙستئناف األحكام القضائية الƮادرة 
ائية اǗدارية والتǙ Ǒ يطعن فيǌا بطريق فيتناوý جميƴ األحكام النǌائية الƮادرة من الجǌات القض

علǏ اختƮاƭ  01- 98من القانون العضوǐ رقم  11اǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة حيƚ تنƭ المادة 
نǌائيا وكذا الطعون  لجǌات القضائية اǗدارية الƮادرةمجلƩ الدولة فǑ الطعون بالنقƯ فǑ القرارات ا

Ưالمحاسبة بالنق Ʃقرارات مجل Ǒف.  
  

ǙوƊ:الǅالقضائيةبا طع ƖاǊالج Ɩفي قرارا ƭدارية لنقǕا  

                                                 
 6المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم لألمر رقم  2004فبراير 7المؤرخ في  - 01 - 04من القانون العضوي رقم  18و 16، 15 المواد 1

 ). 21ص  09عدد .ج ر( والمتضمن القانون المتعلق بنظام االنتخابات،  1997مارس 
 .163بيار ديلفولفيه، الجزء األول، المرجع السابق، ص  جورج فيدل و 2
، مجلة مجلس الدولة، العدد 011052ملف رقم  2004-1-20؛ ومجلس الدولة، الغرفة األولى، 155، ص 2002، يالعدد الثانمجلس الدولة،  3

 .176 -175، ص 2006، الثامن



 

قارنة يمكن القوý من خýǚ الدراسة الموإن المشرع الجزائرǐ لم يعرف الǌيئات القضائية اǗدارية     
فƊ Ǒنǌا ǋيئات إدارية بحتة  تتميز من جǌة عن الجǌات القضائيةفǑǌ  1طبيعة مزدوجة Ɗنǌا ǋيئات ذات

كيلǌا وتتكون من ƊعضاƇ ينتمون لǘدارة العمومية العاملة يتم اختيارǋم يƺلƔ العنƮر اǗدارǐ فǑ تش
ƔنتخاǙو عن طريق اƊ 2إما عن طريق التعيينÜ  Ǒدارية البحتة فǗيئات اǌانية عن الƛ ةǌوتتميز من ج

 موضوع نشاطǌاÜ فالǌيئة اǗدارية البحتة تقوم بنشاط إدارƊ ǐساسا Ɗما الǌيئة القضائية اǗدارية وإن كان
لǌا نشاط إدارǐ إƊ Ǚن نشاطǌا القضائǋ Ǒو الƺالƔ ويتمýƛ فǑ اǗجراƇات المتبعة التǑ تسير الǌيئات 
طبقا لǌا وفǑ إتباع إجراƇات تقاضǑ تحيط الخƮوم بذات الضمانات التǑ يتمتعون بǌا Ɗمام جǌات 

سا بالقضاƇ وتعرف ǋذǉ الǌيئات فǑ فرن 3ÜالقضاƇ والتǑ تكýƽ لǌم السرعة فǑ البت فǑ منازعاتǌم
ÜƭƮالمتخ ǐدارǗاLes juridictions administratives spécialisés   Ǒبالطعن ف ƭاƮختǙوينعقد ا

  :جان فǑ فرنسا عديدة منǌاÜ وǋذǉ الل4ƃقراراتǌا بطريق النقƯ لمجلƩ الدولة
- Üللتربية Ǐاألعل Ʃا كالمجلǌنواعƊ Ǐديبية علƋالت Ʃالمجالconseil national de l’éducation            

ƚوالبح Ǒللتعليم العال Ǒالوطن Ʃوالمجل le conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherché الطعونال Ǒائية فǌحكام نƋب ýƮƽي ǐة ضد القرار ذǌستئناف الموجǙادرة عن باƮات ال
  .  5النقƯ لƩ الدولة عن طريقللطعن فيǌا Ɗمام مج الƽروع  التƋديبية للجامعات وتكون قراراتǊ قابلة

                     
-  ýالمسائ Ǒنية فǌالنقابات الم Ưالوطنية لبع Ʃة المجالƮƮيئات القضائية المتخǌوتعتبر ضمن ال

التƋديبيةÜ حيƚ تعتبر كý القرارات التƋديبية الƮادرة عن ǋذǉ الǌيئات قرارات قضائية نǌائية يطعن فيǌا 
Ɗما القرارات التǑ تتخذǋا ǋذǉ النقابات المǌنية بخƮوƭ القيد فǑ الجدوý  ةÜبالنقƊ Ưمام مجلƩ الدول

فليست لǌا الطبيعة القضائية وإنما تعد قرارات إدارية يقبý الطعن فيǌا Ɗمام مجلƩ الدولة لتجاوز 
  .6السلطة

- ƃو اللƊ ǁيئة قضائية إداريةلجنة مراقبة البنوǋ رفية تعدƮعقوبة جنة الم ƴدي عندما توقƋو عندما  بيةتƊ
Ňقتتقوم بتعين مسيƌ7ر م. 

المالية جلƩ اǙنضباط لتسيير الميزانية ومÜ و la cour des comptesكما يعد كý من مجلƩ المحاسبة  -
la cour de discipline budgétaire et financière يئاتǌة من الƮƮ8القضائية المتخ.  

لƩ الدولة بالنƲر فǑ الطعون بالنقƯ فƊ Ǒما المشرع الجزائرǐ فرƹم نǊƮ علǏ اختƮاƭ مج      
 2فƎنǊ لم يحدد ǋذǉ الǌيئات بý ذكرǋا بƽƮة ƹامضة 1قرارات الجǌات القضائية اǗدارية الƮادرة نǌائيا

                                                 
1  Gustave PEISER, contentieux administratif, 13é édit, op.cit, p.25. 
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خرƊ Ɯن قانون مجلƩ الدولة Ɗما يزيد المسƋلة ƹموضا ǋو و Ǚ تسمƠ بمعرفة المقƮود منǌا ƹ2امضة
نǊ يعتبر فǑ األنƲمة المقارنة من الǌيئات القضائية مƴ العلم Ɗ 3مجلƩ المحاسبة من نطاق ǋذǉ الǌيئات

  .اǗدارية
ǋذا وإن مجلƩ الدولة لم يساعد علǏ تحديد ǋذǉ المسƋلة حيƚ يستخلƭ من قضائƊ ǊنǊ يعتبر      

الǌيئة قضائية عندما يمنƠ لǌا المشرع ǋذǉ الƽƮة Ʈراحة وينƭ علƊ Ǐن قراراتǌا قابلة للطعن فيǌا 
لةƊ Üما فǑ حالة سكوت المشرع فƎن مجلƩ الدولة مازاý يخلط بين الطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدو

بالنقƯ والطعن لتجاوز السلطة ولم يطبق المعايير المعموý بǌا فǑ األنƲمة التǑ تƋخذ بنƲام ازدواجية 
  .القضاƇ كƽرنسا ومƮر

     ýاƛالم ýسبي Ǐالجزائر عل Ǒدارية فǗيئات القضائية اǌومن بين ال:  
والمǌندسين  طنية كمنƲمات المحامين واألطباƇطعن التƋديبية التابعة للمنƲمات المǌنية الولجان ال   

فǑ الطعون الموجǌة ضد  وƹيرǋا والتǑ تختƭ بالنƲر والýƮƽالمعماريين والمحضرين القضائيين 
  .القرارات التƋديبية الƮادرة عن المجالƩ التƋديبية

    ƃالل ǉذǋ يئات قضائية إداتعتبرǋ الطعن  تعدرية وجان ýيقب Ǒالقرارات القضائية الت ýا من قبيǌقرارات
Ɗ Üما التƮرفات والقرارات التǑ تتخذǋا المنƲمات المǌنية الوطنية 4فيǌا بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة

فǑǌ قرارات إدارية تخضƴ لرقابة مجلƩ  قبوý الترشيƠ والتسجيý فǑ الجدوýوالمتعلقة بدراسة و
   .01- 98من القانون العضوǐ رقم  9بالبطǚن طبقا للمادة  الدولة عن طريق الطعن

الƮادرة عن  رات اǗدارية والقرارات القضائيةويǚحƊ Ʋن المادة التاسعة Ɗعǉǚ لم تميز بين القرا     
 Ü إƊ Ǚن ǋذا األخير ونƲرا5المنƲمات المǌنية الوطنية مما ترǁ المجاý مƽتوحا Ǚجتǌاد مجلƩ الدولة

ƮاƮة اختƛرالحداƲون Ưنق Ǒكقاض Ǌ يرةƛالك Ǌالشب Ǌوالطعن لتجاوز  ألوج Ưبين الطعن بالنق
 واضحة وǋو مايتضƠ موقǊƽ من ǋذǉ المسƋلة بƽƮة جلية و السلطة فǌو مازاý يخلط بين الطعنين ولم

Ü وكذلǁ فǑ قضية وزارة العدý 6تƋكد فǑ قضية وزير العدý ضد الƺرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
ƭ ال. ضد ƭقƛ7مو Üقين فƛرفة الوطنية للموƺقرار ال Ǒستئناف فǙالقضية طعنت الوزارة با ǉذǋ Ǒƽ

ƭ قƛللمو ƣعقوبة التوبي Ǌبتوجي Ǒالقاض . Ƈاƺالموضوع إل Ǒوف Üǚستئناف شكǙا ýملتمسة قبو Üƭ
  .قرار الƺرفة الوطنية للموƛقين

                                                                                                                                                         
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص 903المادة   1

 ".درجة عن الجهات القضائية اإلدارية
 .165محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص .د 2
 .318ص ،القضاء اإلداري ،المرجع السابق،رشيد خلوفي . د 3
 67؛ والمادة )29ج ر عدد، ص (  المتضمن قانون المحاماة 1991- 1- 8المؤرخ في  04 -91من القانون رقم  64على سبيل المثال المادة 4

- 06من القانون رقم  63؛ والمادة )15ص  14ج ر عدد ( يتضمن تنظيم مهنة الموثق،  2006 -2-20المؤرخ في  02 -06من القانون رقم 
 ).21، ص 14ح ر عدد ( والمتضمن تنظيم مهنة المحضر لقضائي 2006 -2 -20المؤرخ في  - 02

 .170محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د 5
 .،  السابق الذكر2002 -06 -24قرار مجلس الدولة بتاريخ   6
 .237 -235، ص 2006 الثامن، مجلة مجلس الدولة العدد ،2005 -10-25، بتاريخ 27219مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  7



 

    Ǒالنحو التال Ǐالدولة عل Ʃقرار مجل Ƈن:" وجاƊ ƚحي Üýالشك Ǒمستوفيا  الطع ف Ƈجا Ǒن الحال
من  274والمادة  01- 98من القانون العضوǐ رقم  9األشكاý القانونية طبقا ألحكام المادة لǖوضاع و

 Ǒف Ƣرƌقين المƛرفة الوطنية للموƺقرار ال ýإبطا Üالموضوع Ǒوف Üات المدنيةƇجراǗ02-02قانون ا-
ديد Ɗمام نƩƽ الجǌة ليحاكم من جديد فǑ الخƮام من ج وإحالة المدخý 2005-01رقم  تحت 2005

  ".طبقا  للقانون
    Ǒƽف Ưالدولة يخلط بين الطعن لتجاوز السلطة والطعن بالنق Ʃالإن مجل ǉذǋ ةƽƮقضية اعترف بال

 Ǚإ Üاستئناف ǊنƊ Ǐالطعن عل Ǒر فƲلم ين ǊنƊ ýقين بدليƛرفة الوطنية للموƺائية لقرار الǌالقضائية النƊ Ǌن
والتǑ تحدد اختƮاǊƮ بالنƲر فǑ الطعون  01-98من القانون رقم  11كام المادة بدǙ من تطبيق Ɗح

فǑ نƩƽ الوقت ومن حيƚ الýƮƽ و بالنقƯ فǌو ƊسƩ اختƮاǊƮ استنادا للمادة التاسعة من ذات القانون
Ǒقرار قضائ ýوإبطا ƇاƺلƎوإنما قرر ب ǐقرار إدار ƇاƺلƎو لم يقرر بǌف ǎموضوع الدعو Ǒو ف  Ưنق

مطعون فيǊ وƊحاý القضية إلǏ نƩƽ الجǌة التƮƊ ǑدرتÜǊ وما كان ليýƮƽ بǌذǉ الطريقة لو القرار ال
ǐقرار إدار Ǒف ƇاƺلǗالطعن با Ǒر فƲدد النƮكان ب.  

 Ưكمحكمة نق ǊاتƮاƮالدولة اخت Ʃامة بالنسبة لممارسة مجلǋ ذا القرار خطوةǋ ويعتبر.  
  

                      الطعǅ بالنقƭ في قراراƖ مجلس المحاسبة     :ƛانيا
الذǐ نƭ عليǊ ضمن  1976تƋسƩ مجلƩ المحاسبة ألوý مرة فǑ الجزائر بموجƔ دستور       

الýƮƽ الخاƭ بوƲيƽة المراقبة باعتبارǋ ǉيئة مكلƽة بالرقابة علǏ المالية العامة للدولة والمجموعات 
ئية والتǑ تǌƲر من خÜ ýǚ منƠ لǊ المشرع الƽƮة القضا052- 80وبƮدور القانون رقم  1Üالمحلية

يخضƊ ƴعضاƇ مجلƩ المحاسبة :"منǊ علƊ Ǐن Ɗ21عضائǊ و تشكيǚت الحكم فيǊ حيƚ نƮت المادة 
Ɗعǉǚ للقانون األساسǑ للقضاÜƇ ويعينون بموجƔ مرسوم بناƇ علǏ اقتراƟ  13المشار إليǌم فǑ المادة 

  ". األساسǑ للقضاƇ من رئيƩ مجلƩ المحاسبةÜ ويƌدون اليمين كما نƭ عليǊ فǑ القانون
Ɗخضǋ ƴذا القانون قضاة مجلƩ المحاسبة  لذات الضمانات التǑ يخضƴ لǌا القضاة    العاديون و     

  .Ɗ3مام المجلƩ األعلǏ للقضاƇ عندما ينƲر فǑ المسائý التƋديبية
 Ü فقد مجلƩ المحاسبة الƽƮة القضائية1989الƮادر تطبيقا لدستور  324 -90وبƮدور قانون رقم    

وƮƊبƊ ƠعضاǙ ǉƌ يتمتعون بƽƮة القضاة وǙ يخضعون للقانون األساسǑ للقضاƇ بý وحتǏ  القضائية
  .Ʈ5يƺة اليمين التǑ يƌذونǌا ƮƊبحت تختلف عن Ʈيƺة اليمين التǑ يƌديǌا القضاة

                                                 
يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب   والمجموعات المحلية  : " تنص على أن 1976من دستور  190المادة  1

 ".والمؤسسات  االشتراكية  بجميع  أنواعها
 المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ةق بممارسة وظيفيتعل 1980مارس  1المؤرخ في  05-80قانون رقم  2
 .) 338، ص 10ج ر عدد( 
 .السابق الذكر 05 -80من القانون رقم  25و  24 المادتان 3
 ). 1690ص  53ج ر عدد ( يتعلق بمجلس الحاسبة  1990-12-4المؤرخ في  32 -90القانون رقم   4

 .234دارية، الجزء الثاني المرجع السابق، ص مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإل. د 5 



 

لمجلƩ المحاسبة مكانتǊ وجعلǊ جǌة قضائية إدارية حيƮƊ ƚبƠ   201 - 95ولقد Ɗعاد األمر رقم    
  . 2عون للقانون األساسǑ للقضاƇ الذǐ يحدد حقوقǌم وواجباتǌميتشكý من قضاة يخض

ختƮاƮاتǊ القضائية تخضƴ لرقابة مجلƩ مجلƩ المحاسبة ǙوƮƊبحت القرارات المتعلقة بممارسة    
Ưل3الدولة عن طريق النق ǐالدستور ýالتعدي ƭون Ü المحاسبة 1996سنة Ʃمجل Ǐعل  Ɣضمن البا

Ǚسسات اƌ4ستشاريةالمتعلق بالرقابة والم.  
    Ǌقرارات Ǒالمحاسبة وطرق الطعن ف Ʃات مجلƮاƮلتشكيلة واخت Ưوسيتم التعرǑفيما يل:  
 
  المحاسبة التشكيلة البشرية والمادية لمجلس  - أ

السابق الذكر من القضاة األتǑ  20 -95من األمر رقم  38 لمادةليتشكý مجلƩ المحاسبة طبقا     
  :ذكرǋم

  من جǌة Ü رƌساƇ الƽروعÜ المستشارون والمحتسبوننائƔ الرئيÜƩ رƌساƇ الƺرف    
  .جǌة ƛانيةمن  5والناƲر العام والنƲار المساعدون الذين يمƛلون النيابة العامة 

من ذات القانون علǏ مستخدمين ضروريين لعمý كتابة  40ويشمý مجلƩ المحاسبة وفقا للمادة    
  .الضƺط واألقسام التقنية والمƮالƠ اǗدارية

لǌياكý مجلƩ المحاسبة فتتمýƛ فǑ الƺرف والƽروع مجتمعة وƹرفة اǙنضباط فǑ مجاý تسيير Ɗما ا   
  .الميزانية والمالية ولجنة البرامƝ والتقرير

 للبت فǑ المسائý 6بتشكيلة كý الƺرف مجتمعة برئاسة رئيƩ المجلƩ اسبةيجتمƴ مجلƩ المح   
  .7المتخذة ائǑ والقواعد اǗجرائيةتǌاد القضوǗبداƇ الرǐƊ فǑ مسائý اǙج يǊالمحالة عل

من ذات األمر من ƛǚƛة قضاة علǏ األقý تƊ50  ýƮƽما الƺرفة وفروعǌا فǑǌ تتشكý حسƔ المادة     
فǑ النتائƝ النǌائية للتدقيقات والتحقيقات التǑ تقتضǑ ممارسة الǚƮحيات القضائية لمجلƩ المحاسبة 

 .والتابعة ǙختƮاǌƮا

 ضباط فǑ مجاý تسيير الميزانية والمالية من رئيƩ وستة مستشارين علǏ األقýوتتكون ƹرفة اǙن    
  .8وتختƭ بالبت فǑ الملƽات التǑ تخطر بǌا

    Ʃالرئي Ɣالمحاسبة ونائ Ʃمجل Ʃوالتقارير من رئي Ɲوتتكون لجنة البرام  Ƈساƌر العام ورƲوالنا
التشريعية  جمǌورية ورئيƩ الǌيئةلرئيƩ ال تكلف بƎعداد وتحضير التقرير السنوǐ الموجÜǊ الƺرف

                                                 
 ).3، ص 39ج ر عدد ( يتعلق  بمجلس  المحاسبة،  1995-8 -26المؤرخ في  20 - 95األمر  1
 ،48ر عدد .ج(  قضاة مجلس المحاسبةليتضمن القانون األساسي  1995-8-26مؤرخ في  23-95األمر رقم  2 
 ).11ص  
 .177المرجع السابق، ص  رشيد خلوفي، القضاء  اإلداري،. د 3
يؤسس  مجلس  محاسبة  يكلف  بالرقابة  البعدية  ألموال الدولة والجماعات  اإلقليمية والمرافق "  : من التعديل الدستوري تنص 17المادة   4

 ".العمومية، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
 . 20 - 95من األمر  رقم   32المادة  5
رئيس المحاسبة يرأس بتشكيلة كل الغرف مجتمعة،  تتكون هذه التشكيلة من نائب رئيس مجلس :" تنص 20 - 95من األمر  رقم  49المادة  6

 ".المحاسبة ورؤساء الغرف وقاض عن  كل غرفة يختار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف،حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي
 .من نفس األمر 48المادة  7
 .من نفس األمر  52و  51المادتان   8



 

ومشروع البرنامƝ السنوǐ لنشاط قانون التمǌيدǐ لضبط الميزانية والتقرير التقييمǑ لمشروع ال
Ʃ1المجل Ǒام الداخلƲا النǋيحدد Ǒحيات التǚƮال Ǐ2إضافة إل. 

 
ƒ -  مجلس المحاسبة Ɩاختصاصا  
قضائية كما Ɗخرǎ تƮاƮات إدارية واخ 20 -95من األمر رقم  3لمجلƩ المحاسبة طبقا  للمادة       

مواý الدولة والجماعات اǗقليمية تتعلق بالرقابة البعدية أل ذǉ اǙختƮاƮاتǋ وكǋ3 ýو الحاý فǑ فرنسا
  ).20المادة(اǗقليمية والمرافق العمومية 

 
  المحاسبة اǗختصاصاƖ اǕدارية لمجلس  -1
ت المحلية والمƌسسات  والمرافق يتدخý مجلƩ المحاسبة لمراقبة كý مƮالƠ الدولة والجماعا       

العمومية بمختلف Ɗنواعǌا والتǑ تسرǐ عليǌا قواعد المحاسبة العمومية  ويمارƩ الرقابة علǏ الǌيئات 
 Ʃتمار Ǒيئات العمومية التǌسسات والƌوالم ǐوالتجار ǑناعƮال ƴسسات العمومية ذات الطابƌوالم

لǌا Ɗو مواردǋا Ɗو رƌوƊ Ʃموالǌا كلǌا ذات طبيعة نشاطا Ʈناعيا Ɗو تجاريا Ɗو ماليا والتǑ تكون Ɗموا
Ʈناديق الضمان (عموميةÜ وكذلǁ الǌيئات المكلƽة بتسيير النƲم اǗجبارية  للتƋمين الحماية اǙجتماعية

ǑجتماعǙ4)اýاستعما Ɣكما يراق Ü  وƊ قليميةǗو الجماعات اƊ الدولة ýالمساعدات المالية الممنوحة من قب
لرقابة مجلƩ  المحاسبة Ǚ سيما فǑ شكý إعانات Ɗو  Ɗو كǋ ýيئة  Ɗخرǎ خاضعةلعموميةƊ Üو المرافق ا

الموارد التǑ تجمعǌا  مستƽيد منǌا ويراقƔ كذلǁ استعماýضمانات Ɗو رسوم شبǊ جبائية مǌما كان ال
والعلمية  م القضايا اǗنسانية واǙجتماعيةالǌيئات التǑ تلجƋ إلǏ التبرعات العمومية من Ɗجý دع

  .5ية Ɗو الƛقافية وذلǁ بمناسبة حمǚت التضامن الوطنǑوالتربو
يمكن Ɗن تسند مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعƯ المƮالƠ والǌيئات التǑ تدخý ضمن و     

  .6من األمر 13اختƮاƭ مجلƩ المحاسبة إلƊ Ǐجǌزة تƽتيƊ ƫو مراقبة متخƮƮة طبقا للمادة 
خƮوƭ المشاريƴ التمǌيدية للقوانين المتضمنة ضبط ويعد مجلƩ المحاسبة ǋيئة استشارية  ب     

الميزانية حيƚ تقوم الحكومة بƎرساý التقارير التقييمية التǑ يعدǋا المجلƩ لǌذا الƺرƯ مرفقة  
بمشروع القانون الخاƭ بǌاÜ كما يمكن استشارتǊ فǑ مشاريƴ النƮوƭ القانونية المتعلقة بالمالية 

  .ت إلزامية وإن ǋذǉ اǙستشارة ليس 7Üالعمومية
       ýترس Ǒالتقارير الت ýǚالمحاسبة من خ Ʃستشارية لمجلǙدارية واǗحيات اǚƮمية الǋƊ رǌƲوت

إلǏ رئيƩ الجمǌورية والتǑ تتولǏ تحضيرǋا وإعدادǋا لجنة التقارير يبين فيǌا  المجلƩ المعاينات 
                                                 

 .من نفس األمر 54 -53المادتان  1
  المتعلق بتحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة، 1995 -11 -20المؤرخ في  377 -95المرسوم الرئاسي رقم  2
 ).5، ص 72عدد .ج ر( 

3 Gustave PEISER, contentieux administratif, 13é édit, op.cit, pp 26- 27. 
 .20 -95من  األمر  رقم  10و 8، 7المواد   4
 .من  نفس األمر 12و  11المادة  5
 .كتتمثل هذه األجهزة والهيئات الخاصة في المفتشية العامة للمالية، مفتشية الضرائب، مفتشيات األسعار، مفتشية  الخزينة ومفتشية الجمار 6
 .20 -95من األمر رقم  19و  18ن االمادت 7



 

احات والتوƮيات التǑ يرǎ عن Ɗشƺاý تحرياتÜǊ ويضمنǌا  اǙقتر لمǚحƲات والتقييمات الناتجةوا
  .1ضرورة تقديمǌا

لكý من رئيƩ الجمǌورية ورئيƩ الحكومة ورئيƹ ƩرفتǑ  20 -95كما ƊعطǏ األمر رقم        
البرلمان ورئيسǑ الكتý البرلمانية ǚƮحية Ɗخطار المجلƩ بخƮوƭ ملف Ɗو مسƋلة ذات ǋƊمية 

ات بخƮوƭ الملف ويقدمǌا إلǏ الجǌات ويعد المجلƩ عند Ɗخطارǉ تقارير واقتراحات وتوƮي. وطنية
ƴالوض ƟǚƮǗ ا واتخاذ كافة التدابيرǌع عليǚطǘ2المذكورة ل .  

  
  المحاسبة اǗختصاصاƖ القضائية لمجلس -2
  Ʃرقابة مجل ýƛتتم Ǒالمحاسبة ف ýفيما المجا Ǒالقضائ Ǒيل:  
وفǋ Ǒذǉ الرقابة  العموميةÜ سيير الǌيئات واألجǌزةوǑǋ رقابة مدǎ فعالية  ت :رقابة نوعية التسيير -

يضƴ المجلƩ للǌيئات العمومية قواعد عمý وتنƲيم و يقيŇم مدǎ نجاعة ǋذǉ الǌيئات من خýǚ التƋكد من 
  .تسييرǉ ة واǗجراƇات المتخذة للحƽاƲ علǏ الماý العمومǑ وحسنƈليات الرقابة الداخلي

    ÜاتƇية جزاƊ رقابة نوعية التسيير Ǐالقانون عل Ɣولم يرت  Ʃن مجلƊ Ǚيعد تقريرا  المحاسبةإ
 Ǒمسئول Ǐإل ýيرس Üاǌإلي ýƮتو Ǒات والمعاينات والتقييمات التƲحǚالم Ǌا يضمنǌƮوƮبخ ǚƮƽم

  .3المƮالƠ والǌيئات العمومية وعند الحاجة إلǏ سلطاتǌم السليمة والوƮية
  
فƮ  Ǒرامةوال اǙنضباطاحترام الǌيئات لقواعد  يتƋكد المجلƩ من مدǎ :والصرامة رقابة اǗنضباط -

ƌالمس ýتسيير الميزانية ويحم ýسسةمجاƌم Ǒو عون فƊ ýمسئو ýولية  لك Ǌلرقابت ƴ4تخض  Ɣوقد رت
 Ɣو عون متسبƊ ýمسئو ýك Ǐعل ƴرامة عقوبات مالية توقƮنضباط والǙات قواعد اƽمخال Ǐالمشرع عل

Ƌالخط Ǒ5ف.  
  
- ǅالعموميي ǅحسابات ا: رقابة المحاسبي Ʃالمجل ƴيراج ÜاǌنƋحكاما بشƊ درƮلمحاسبين العموميين وي
  .يدقق فƮ Ǒحة العمليات المادية الموƮوفة ومدǎ مطابقتǌا لǖحكام التشريعية والتنƲيميةو

و إجراƇ التحقيق والحكم علǏ حسابات المحاسبين العموميين ǋو إجراƇ كتابǑ وحضورǐ يتم بحضور 
Ǒالعموم Ɣالمحاس.  
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 ".والتعويضات المدنية عند االقتضاء



 

سƌولية المحاسƔ العمومǑ الشخƮية والمالية فǑ حاǙت السرقة  ويقرر مجلƩ المحاسبة مدǎ م     
Ɗو ضياع األمواƊ ýو القيم التǑ يمكن المحاسƔ العمومƊ Ǒن يحتƝ  فيǌا  بعامý القوة  القاǋرة  Ɗو يƛبت 

ǊتƽيƲممارسة و Ǒف ýماǋو إƊ Ƌخط  ǐƊ Ɣلم يرتك ǊنƊ1.  
  
  المحاسبة  طرق الطعǅ في قراراƖ مجلس -جـ  
عن إجراƇات  لطبيعة القضائية إƊ Ǚن إجراƇات الطعن فيǌا تختلفا رات مجلƩ المحاسبةتكتسǑ قرا   

  20 -95الطعن فǑ القرارات واألحكام الƮادرة عن الجǌات القضائية العادية وقد Ɗخضƴ األمر رقم 
  .Ɗحكام مجلƩ المحاسبة إلƛǚƛ Ǐة Ɗنواع من الطعون

 
  )التماس Ƌعادة  النظر( الطعǅ بالمراجعة   - 1

يمكن Ɗن تكون قرارات مجلƩ المحاسبة محý مراجعة من طرف المتقاضǑ المعنƊ Ǒو السلطة    
لعمليات موضوع القرار محý السليمة Ɗو الوƮية التǑ يخضƴ لǌا Ɗو كان يخضƴ لǌا وقت وقوع ا

Üر العام الطعنƲو من الناƊ . تلقائيا طبقا Ǌدر القرار مراجعتƮƊ ǐرع الذƽو الƊ رفةƺللمادة كما يمكن لل
  . 20 - 95من األمر رقم  102

   Ɣو بسبƊ Üو التزويرƊ ýاƽƹǗا ÜƋالخط Ɣالمحاسبة موضوع مراجعة بسب Ʃوتكون قرارات مجل
 Ʃمجل Ʃرئي Ǐالمراجعة إل Ɣطل Ǌويوج ǁر جديدة تبرر ذلƮور عناǌƲ و عندƊ ÜƜالمزدو ýستعماǙا

تكون لطلبات وÜ  Ǚضوع الطعنالمحاسبة فƊ ǑجƊ ýقƮاǉ سنة واحدة من تاريƣ تبليƸ القرار مو
  .ƛƊ2ر موقف المراجعة وإجراƇاتǌا

2-   ƹستئناǗبا ǅالطع  
قرارات مجلƩ المحاسبة قابلة للطعن فيǌا باǙستئناف فƊ ǑجƊ ýقƮاǉ شǌر من تاريƣ  تبليƸ القرار    

ة ƺرفالمطعون فيÜǊ ويýƮƽ فǑ الطعن باǙستئناف Ɗمام المجلƩ بتشكيلة كý الƺرف مجتمعة ما عدا ال
وعلǏ عكƩ طلƔ المراجعة فƎن الطعن باǙستئناف يوقف تنƽيذ  التƮƊ Ǒدرت القرار موضوع الطعن

  .3القرار محý الطعن
  
  الطعǅ بالنقƭ في قراراƖ مجلس المحاسبة  -3

الƮادرة عن  المحاسبة تكون قرارات مجلƩ :"علƊ Ǐن 20- 95 من األمر رقم 110تنƭ المادة       
Üم وقد كان ǋذا الطعن "تمعة قابلة للطعن بالنقƯ طبقا لقانون اǗجراƇات المدنيةتشكيلة كý الƺرفة مج

المادة يƛير الƺموƯ حوý الجǌة المختƮة بالنƲر والýƮƽ فيÜǊ ف 1998إنشاƇ مجلƩ الدولة سنة  بýق
  .اǗدارية Ɗو الƺرفة المدنية كمة العليا فيما إذا كانت الƺرفةالمختƮة لدǎ المح لم تحدد الƺرفة 110
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   ýبد ويقوǙ ǊنƋب Ɣوǌرفة :" األستاذ الدكتور مسعود شيƺال ƭاƮاد يعلن اختǌاجت Ʃمن تكري
Ǘفا ÜداريةǗو  حالةاƊ Ǒالمدن ƭاƮختǙة اǌج ýحو Ưموƹ من ǉيرƛما ي Ǐات علƇجراǗقواعد ا Ǐإل

واعد اǗدارÜǐ يمكن تƽسيرǋا علƊ ǏساƊ Ʃن المقƮود بذلǋ ǁو Ɗن الطعن بالنقǋ Ưنا يتم حسƔ نƩƽ ق
الطعن بالنقƯ فǑ المواد المدنيةÜ ولكن Ɗمام الƺرفة اǗدارية ألن موضوع النزاع إدارǐ يتعلق بالرقابة  

  . 1"المالية
المتعلق بمجلƩ الدولة ƮƊبحت مسƋلة تحديد الجǌة  01 -98وبƮدور القانون العضوǐ رقم       

واضحة Ǚ تحتاƜ إلǏ اجتǌاد حيƚ القضائية المختƮة فǑ الطعن بالنقƯ فǑ قرارات مجلƩ المحاسبة 
  .الدولة ينعقد لمجلƩمن القانون Ɗعǉǚ علƊ Ǐن اǙختƮاƭ بالنƲر فǋ Ǒذǉ الطعون  Ɗ11كدت المادة 

والقرارات التǑ تكون قابلة للطعن فيǌا بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة Ǒǋ القرارات النǌائية الƮادرة    
  .الداخلية كالمراجعة واǙستئنافعن مجلƩ المحاسبة والتǑ استنƽدت كý طرق الطعن 

  
Ǒانƛال Ɣالمطل  
ǅومواعيد الطع ƖجراءاƋ ƭبالنق  

 
شكليات وإجراƇات الطعن بالبطǚن السابق  عن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة لذاتيخضƴ الط    

من قانون  905يجƊ Ɣن يقدم عن طريق محام معتمد لدǎ مجلƩ الدولة طبقا للمادة فإيضاحǌا 
اǗدارية و Ɗن يكون الطاعن طرفا فǑ الدعوǎ الƮادر فيǌا الحكم المطعون فيǊ و اǗجراƇات المدنية

 ƇسماƋوة عن الشروط والبيانات العامة المحددة قانونا والمتعلقة بǚعريضة الطعن ع ýن تشمƊو
سباƔ التǑ يبنǏ عليǌا الطعن وطلبات األوتاريخǊ وبيان  ان الحكم المطعون فيǊبيو الخƮوم وƽƮاتǌم

  .الطاعن
يجƔ تقديم الطعن  واǗدارية من قانون اǗجراƇات المدنية 956طبقا للمادة ف مواعيدلƊما بالنسبة ل    

 Ǒو فƊ Ǌسƽن ƭالشخ Ǐإل Ǌالحكم المطعون في Ƹتبلي ƣرين من تاريǌش ýǚالدولة خ Ʃمام مجلƊ Ưبالنق
  .د كاملةتحتسƔ المواعيوموطنǊ الحقيقƊ Ǒو المختار ما لم ينƭ القانون علǏ ميعاد ƈخر 

      ǉوتمديد Ǌƽالميعاد ووق ƴقط ƚمن حي ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒن القواعد المتعلقة بمواعيد الطعن فƊ كما
تطبق بالنسبة للطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة وǙ يسرǐ ميعاد الطعن بالنقƯ بالنسبة لكافة األحكام 

رتƔ علǏ انقضاƇ ميعاد الطعن يتو Ü 2الƺيابية إǙ من اليوم الذǐ تƮبƠ فيǊ المعارضة ƹير مقبولة
بالنقƯ السقوط فيما عدا حالة القوة القاǋرة ويقضǑ مجلƩ الدولة بعدم قبوý الطعن ǙنقضاƇ الميعاد 

  .من تلقاƇ نƽسǊ ويعتبر عدم القبوý من النƲام العام
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ƚالƛال Ɣالمطل  
ƭمجلس الدولة كقاضي نق Ɩسلطا  

  
انت الجǌات القضائية الدنيا قد طبقت األحكام والمبادƏ لǏ النƲر فيما إذا كإإن الطعن بالنقƯ يǌدف    

  .القانونية العامة بƽƮة سليمة فǑ القرارات واألحكام الƮادرة عنǌا
كما ǋو الحاý فǑ اǙستئناف وǙ يƮحƠ  كمحكمة نقǙ Ư يعيد تƽحƭ النزاع ومجلƩ الدولة   

تنحƮر مǌمتǊ فǑ التƋكد Ɗن  إنما فǌو ليƩ محكمة ƛالƚ درجة األخطاƇ المرتكبة من طرف القضاة
 Ǌوإذا  تبين ل Üجديدة ƔسباƊ لم  يتضمن ǊنƊالقانون و ýلة من مسائƋارة مسƛإ Ǐيقوم عل Ưالطعن بالنق
  .Ɗ1ن القرار ƹير مشروع يقوم  بنقضǊ ويحيý القضية إلǏ نƩƽ الجǌة  لتعيد النƲر فǑ النزاع من جديد

  :التاليةو سيتم التعرƯ لǌذǉ المسائý فǑ الƽروع الƛǚƛة 
  
  ƊوجǊ الطعن بالنقƯ :األوýالƽرع  
  شروط قبوƊ ýوجǊ الطعن بالنقƯ :الƛانǑ الƽرع 
  لحكم فǑ الطعن بالنقƯال:الƛالƚ الƽرع 
  
  
  

ýرع األوƽال  
ƭبالنق ǅالطع ǈأوج  

  
مجلƩ الدولة  نإالƽة القانون بمǌƽومǊ الواسƴ ويƌسƩ الطعن بالنقƯ كقاعدة عامة علǏ مخ        

 Ǒرنسƽالýضƽالقرارات القض وب Ǐعل Ǌرقابت ƴتوسي Ǒف Ǌبة منƹور Ǌتطور قضائ Ǌاألوج ýك ýائية لتشم
علǏ عيƔ  2إليǌا الطعن بالبطǚن ƮƊبƠ يبنǏ الطعن بالنقƯ مƛلǊ مýƛ الطعن بالبطǚن التǑ يستند

 ǐƊ ƴللواق ǐمراقبة الوجود الماد ýليشم Ǌنطاق ƴم اتسƛ ة القانونƽمخال Ɣوعي ýالشك Ɣوعي ƭاƮختǙا
  .3راقبة األسباƔ وكƽايتǌا Ɗو عدمǌا ƛم شمý تكييف الوقائƴ  بý وحتǏ عيƔ اǙنحرافم

                                                 
1 Jaques- Henri STAHL, Recours en cassation, rep. Cont. adm. Dalloz, Tome3, janvier 2003, mise à jour Mai 
2006, n° 53- 54. 
2  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.934. 
André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit, op.cit, pp 602- 
603. 

 .141محمد طاهر عبد الحميد، المرجع السابق، ص . د 3 



 

من  358بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة الجزائرǐ تجد Ɗساسǌا القانونǑ فǑ نƭ المادة  لطعنƊوجǊ ا و     
 من ƊوجǋǊذǉ األوجǊ نƲرا لخƮوƮية القضاƇ اǗدارǐ تقترƔ و 1قانون اǗجراƇات المدنية واǗدارية
  .الƽرنسǑ وتتشابǊ من حيƚ الجوǋر بƋوجǊ الطعن بالبطǚن النقƯ المطبقة Ɗمام مجلƩ الدولة

     Üو تجاوز السلطةƊ ƭاƮختǙا Ɣعي Ǒف ǐالدولة الجزائر Ʃمام مجلƊ Ưالطعن بالنق ǊوجƊ ýƛوتتم
  :علǏ النحو التالǑ لǌذǉ األوجǊوسيعرÜ  ƯوعيƔ الشكý واǗجراƇات وعيƔ مخالƽة القانون

 
ǙوƊ :أو  تجاوز السلطة ƫختصاǗعدم ا 
عدم اǙختƮاǋ ƭو وجǊ من األوجǊ التǑ يبنǏ عليǊ الطعن بالنقƯ وǋذا العيƔ من النƲام      

Ǌسƽن Ƈالدولة من تلقا Ʃمجل Ǌويحكم ب ýب ÜƯالنق Ǒمام قاضƊ مرة ýألو Ǌب ǁ2العام يمكن التمس Ü
 ƜويندرƭاƮختǙوم عدم اǌƽم Ǒخت فǙعدم ا Ɣت عيǙحا ƴجميǑوالمحل Ǒالنوع ƭاƮ3. 

فǑǌ تتمýƛ فǑ تعدǐ القاضǑ علǏ اختƮاƮات  Ɗ L’incompetence positiveÜما تجاوز السلطة
Ɗ Üو التعدǐ علǏ اختƮاƮات جǌة قضائية Ɗخرǎ كحالة عدم 4الǌيئة التشريعية Ɗو الǌيئة اǗدارية

ǐدارǗوا ǐالعاد Ƈالقضا Ǒتǌبين ج ƭاƮختǙا ƴ5احترام قواعد توزي.  
  

  مخالƻة قاعدة جوǉرية في اǕجراءاƖ أو ƻƷƋاü األشكاü الجوǉرية لǖجراءاƛ   : Ɩانيا
        ýƛيتمýالشك Ɣات  عيƇجراǗو القرار واƊ دار الحكمƮǗ زمةǚات الƇجراǗعدم احترام ا Ǒف

Ǒ6القضائ ǉكدƌي ƭدون حاجة لن Ưالنق Ǒمام قاضƊ Ǌارتƛيمكن إ Ưالطعن بالنق ǊوجƊ من Ǌووج Ü
Ʃات والشكلياتا وكان مجلƇجراǘة لƺمية بالǋƊ Ǒيول Ǒرنسƽر لدولة الǌاحترام ويس Ǐالقضاة عل  ýلك

والتنƲيمية وكذا المبادƏ العامة للقانون ذات القيمة التشريعية والقواعد  األحكام القانونية التشريعية
Ǚ Ǒوالت ǁف ذلǚخ Ǐراحة علƮ القانون ƭا ما لم ينǌتطبيق Ɣيج Ǒات والتƇجراǘالعامة ل  Ưتتعار

Ƈيم وسير القضاƲتن ƴ7مÜ اǌاحترام Ɣالدولة واوج Ʃا مجلǌƽاكتش Ǒالعامة الت  Əومن القواعد والمباد: 

  .8قضاƇ قاعدة احترام حقوق الدفاع وǑǋ من المبادƏ المتƽق عليǌا فقǌا و -
ت تكون إجراƇا طǚع علǏ األوراق والوƛائق وƊنباǗجراƇ وتمكينǌم من اǗ قاعدة إخطار الخƮوم -

حتǏ ملزم القاضǑ  قاعدة Ɗساسية فحواǋا Ɗنبǌذا الخƮوƭ  وقد وضƴ مجلƩ الدولة التحقيق حضورية
 ƭسكوت الن ƴبم ƴن يطلƊ ýمستند قب ǐƊ خذƋن يƊ Ǌيحق ل ǚف ǐتمكين األفراد من الدفاع الحضور

  .عليǊ الخƮوم
                                                 

من  358تطبق األحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة :"المدنية واإلدارية تنص على أن من قانون اإلجراءات 959المادة   1
 ".هذا القانون أمام مجلس الدولة

2  Jaques- Henri STAHL, op.cit, n°   73. 
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5 Jaques- Henri STAHL, op.cit, n° 74-75. 
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القاعدة من النƲام  د ǋذǉة مشكلة تشكيǚ قانونيا وتعيجƔ لƮحة اǗجراƇات Ɗن تكون الǌيئة القضائي -
قام بƋحد القضاة سبƔ من ƊسباƔ عدم الǚƮحية Ɗو الرد المنƮوƭ عليǌا فǑ قانون  فƎذا 1Üالعام

فǑ الحالة األولǏ وممنوعا من مباشرة الدعوǎ فǑ الحالة الƛانية وجاز  اǗجراƇات المدنية يعتبر Ʈالحا
ن يحضر ƊعضاƇ الǌيئة جميƴ الجلسات ويجƊ Ɣ 2ردǉ وإن مخالƽة ذلǁ يƌدǐ إلǏ بطǚن اǗجراƇات

ǎا الدعوǌرت فيƲن Ǒو التƊ الجلسات ƴمن حضر جمي Ǚيحضر المداولة إ Ǚضرورة ƴاحترام قاعدة  م
  .3سرية المداولة

جǌات القضاƇ ما لم يوجد نƭ  لǘجراƇات والمƽروضة علǏ جميƴ األساسية بين القواعد ومن -
 ويرتبط ارتباطا العيوƔ الشكلية عيƔ التسبيƔ من ǋƊميعد و ƮريƠ مخالف Ɗن تƮدر األحكام مسببة

Ü و يقƮد بعيƔ التسبيƔ كوجǊ من ƊوجǊ الطعن بالنقƯ انعدام التسبيƔ 4الƽة القانونخعيƔ مب كبيرا
  .من قانون اǗجراƇات المدنية و اǗدارية 358وقƮور التسبيƔ طبقا للمادة 

لǘجراƇات  ارǐ بمراعاة القواعد العامةضاƇ اǗدويجƔ طبقا  للمبدƊ العام الذǐ يلزم جميƴ جǌات الق -
 .5ذكر ƊسماƇ القضاة الذين حضروا المداولة

يƴ العدالة والتقاضǑ مƽروضة علǏ جم ƴ قواعد اǗجراƇات المقررة لƮالƠوكقاعدة عامة فƎن جمي -
 .6يقضǑ بخǚف ذلǁ ما لم يوجد نƭ القضاƇ اǗدارǐ دون حاجة إلǏ النƭ علǏ ذلƮ ǁراحة جǌات

ǁ6ذل. 

ƛاƛة: الƻمخال ƒعي ǅالقانو  
يعد عيƔ مخالƽة القانون الوجǊ األكƛر شيوعا وإƛارة Ɗمام مجلƩ الدولة كقاضǑ نقÜƯ يǌƲر ǋذا      

 داخلية Ɗو مخالƽا لǚتƽاقيات الدولية العيƔ عندما يƮدر الحكم محý الطعن بالنقƯ مخالƽا لقاعدة قانونية
   .7ن Ɗو فǑ تƽسيرƊǉو عندما يخطƐ قاضǑ الموضوع فǑ تطبيق القانو

يعتبر قاضǑ النقƯ قاضǑ قانون فǌو يراقƔ مدǎ احترام تطبيق القانون من طرف قاضǑ و    
ƴالوقائ Ǐالموضوع عل.  

استقر قضاƇ مجلƩ الدولة علǏ فرƯ رقابتǊ علǙ  Ǐرتباط تطبيق القانون بالوقائƴ نƲرا و 
  .8نونǑالوقائƴ سواƇ من حيƚ وجودǋا المادƊ ǐو من حيƚ تكييǌƽا القا

                                                 
 1 Jaques- Henri STAHL, op. cit, N° 79. 
C.E, 19 MAI 1961, GIANOTI, rec. 346. 
2 Jaques- Henri STAHL, op.cit, n° 79. 

 .411سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص. د
3  C.E., 17 nov.1922, Legillon, rec., p 849. 

4  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.587. 
 Jaques- Henri STAHL, op.cit., n° 86-90. 

 .43أحمد محمد جمعة، المرجع السابق، ص . د
5Jaques- Henri STAHL, op.cit, n° 94. 
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6  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.587. 
7 André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit. op.cit p.603. 
8  André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit. op.cit, 
pp.603- 604. 
Jaques- Henri STAHL, op.cit, n° 98- 99. 



 

 
  رقابة الوجود المادي للوقائƲ  - أ

يبحƚ فيما إذا كانت  علǏ خǚف محكمة النقÜƯ يراقƔ مجلƩ الدولة الوجود المادǐ للوقائƴ و    
بعيƔ مخالƽة القانون  وإن عدم وجودǋا يجعý الحكم معي1Ü Ɣقائمة فعǚ ومستخلƮة من األوراق الملف

  .قانونǑبسبƔ خطƋ فǑ الواقƴ الذǐ يرد عليǊ التطبيق ال
Ǒف Ƌن الخطƊ ýƮواأل ƴالواق Ɗ وداƮكان مق ƇسواǏإل ǐدƌن يƊ ǊنƋود من شƮير مقƹ ن  وǚبط

Ü وحدود رقابة قاضǑ النقǙ Ư تتعدǎ وƛائق ومستندات الملف التǑ كانت تحت نƲر قاضǑ 2الحكم
  .3الموضوع

  
 ƒ- Ʋالوقائ ƹتكيي  

المادǐ للوقائƴ فحسƔ إنما تمتد ليتحقق إن رقابة مجلƩ الدولة Ǚ تنحƮر فǑ التحقق من الوجود     
Ǌالمطعون في Ǒابتة تبرر من الناحية القانونية اتخاذ القرار القضائƛال ƴالوقائ ǉذǋ 4مما إذا كانتÜ  ذاƎف

خطƊ Ƌو فƹ Ǒير مقƮودǉ فƎنǊ يبين ǋذا الخطƋ  ة Ɗن محكمة الموضوع قد فǌمت النƭتبين لمجلƩ الدول
  . 5القانونǑ وينقƯ الحكم

رقابة مجلƩ الدولة للوقائǙ ƴ تنƮرف لتقدير الواقƴ إنما تقتƮر علǏ الوقائƴ الƺامضة Ɗو ƹير  وإن    
  .6المحددة دون Ɗن تتناوý رقابة التقدير الشخǑƮ لقاضǑ الموضوع للوقائƴ الواضحة

Ǒانƛرع الƽال  
ƭبالنق ǅالطع ǈأوج üشروط قبو  

  
ون ƊساƩ الطعن ƊمامǊ مسƋلة من مسائý يجƔ لممارسة مجلƩ الدولة رقابتǊ كمحكمة نقƊ Ưن يك    

 Ǒوم فƮالخ Ǌجديد يطرح Ɣسب ǐƊ يستبعد ƚالموضوع بحي Ǒقاض Ǐا علǌسبق عرض Ǒالقانون الت
  .7الطعن

محكمة  يسبق عرضƊ Ǌمام فǚ يجوز للخƮوم عرƯ وجǌا تدعيما للطعن بالنقƯ ما لم   
Üفالموضوع Ưالنق Ǒمام قاضƊ م تقديم مستند جديدǌعلي ƴا كما يمتنǋرƲن Ǒر  القضية بالحالة التƲو ينǌ

Üويسلط رقابتǊ فǑ حدود الوقائƴ والتقارير والمحاضر التǑ يشمý عليǌا الملف الذǐ 8قاضǑ الموضوع
                                                 

1  René  CHAPUS droit du contentieux administratif, op.cit, p.943. 
Jaques – Henri Stahl, op.cit, n° 104-105. 

 .45أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص . د 2
3  André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit. op.cit p.604. 

4  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit., pp 945-946. 
Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.591. 

5  Jaques- Henri STAHL, op.cit, n° 107- 112. 
6  René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit pp 947-950  

 .45جمعة،  المرجع السابق، ص أحمد محمود . د
7 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p.935. 
8Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.585. 



 

التǑ انتǏǌ  ضوع بƺرƯ التحقق Ɗن  ǋذǉ الوقائƮ ƴحيحة فعǚ ومƌدية إلǏ النتائƝكان Ɗمام قاضǑ المو
  .1إليǌا الحكم

التǑ تمƩ النƲام العام  والتǑ كان علǏ  باألوجǊ والوسائǁ ý ألوý مرةƴ ذلǁ فƎنǊ يجوز التمسوم    
Ǌسƽن Ƈا من تلقاǋن يقررƊ Ǒبالنسبة لعدم 2القاض ýو الحاǋ تعلق بعدم  كما Ƈسوا ƭاƮختǙا

اǙختƮاƭ النوعǑ للجǌة القضائية مƮدرة القرار المطعون فيƊ Ǌو عدم اختƮاƭ الجǌة اǗدارية 
القضائية مƮدرة القرار محý  محý طعن فيǊ باǗلƺاƊ Ƈمام الجǌةǐ كان مƮدرة القرار اǗدارǐ الذ

  .3بالنقƯ الطعن
  

ƚالƛرع الƽال  
ƭبالنق ǅالحكم في الطع  

  
     Ǌو موضوعا وإما بقبولƊ ǚشك Ưالطعن بالنق Ưالدولة إما برف Ʃمجل ýƮƽي.  
 

ǙوƊ  :قرار مجلس ǅالطع ƭالدولة برف  
لنقƯ شكǚ لعدم توافر شروط القبوý المحددة قانونا كƽوات قد يرفƯ مجلƩ الدولة الطعن با    

الميعاد القانونƊ Ǒو عدم توقيƴ محام معتمد لدǎ المجلƩ علǏ عريضة الطعنÜ كما قد يرفƯ الطعن من 
  . 4حيƚ الموضوع لعدم تƋسيسǊ قانونا

Ǌب  Ǒالمقض ƇǑقوة الش Ǌحيازة القرار المطعون في ǚشك Ưالطعن بالنق Ưرف Ǐعل Ɣويترت.  
  

  بالنقƭ الدولة مجلس قرار: ƛانيا
إذا قبý مجلƩ الدولة الطعنÜ ينقƯ القرار المطعون فيǊ كليا Ɗو جزئيا ويلتزم مبدئيا بƎحالة     

  .القضية إلǏ الجǌة القضائية مƮدرة القرار كما قد ينقƯ القرار دون إحالة
  

  النقƭ مƲ  اǕحالة  - أ
القضية فǑ  لمحكمة العليا فƊ Ǒن كليǌا  يحيýا ريتشابǊ دور مجلƩ الدولة كƽاضǑ نقƯ مƴ دو      

العليا الطعن ونقضت   Ɗ Ǚن اǙختǚف يكمن  فƊ ǑنǊ إذا قبلت المحكمةحالة إلƺاƇ الحكم المطعون فيÜǊ إ
ýا الحكم تحي Ǐعل ǎة االدعوǌدرتلجƮƊ Ǒمشكلة لقضائية الت Ưكما يمكن تشك الحكم المنقو Üخرƈ ǚي

                                                 
 .156محمد طاهر عبد الحميد، المرجع السابق، ص . د  1

2  Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.586 
André DE LAUBADERE, JC.VENEZIA, Y.GAUDEMET, traité de droit administratif, 15é édit, op.cit, p. 603. 

3  Jaques- Henri STAHL, op.cit. , n°65. 
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  .1وƯقالحكم المن الجǌة القضائية التƮƊ Ǒدرت ية Ɗخرǎ من نوع ودرجةيلǌا إلǏ جǌة قضائلǌا Ɗن تح
        Ǒة القضائية التǌذات الج Ǐيعيد القضية إل ǊنƎف Ưالطعن بالنق ýالدولة إذا ما قب Ʃما مجلƊ

Ǐƺدرت الحكم الملƮƊ2Ü  ن تطبقƊ Ưا القضية بعد النقǌعلي ýتحا Ǒة القضائية التǌالج Ǐعل Ɣويج
  .3ما يتعلق بالمسائý القانونية التǑ فýƮ فيǌا مجلƩ الدولةقرار اǗحالة في

  
ƒ -  حالةƋ ǅبدو ƭالنق  

 .4إذا فýƮ مجلƩ الدولة فǑ كý المسائý القانونية فƎنǊ ينقƯ الحكم دون إحالة     

كنƲيرǉ الƽرنسǑ يختƭ بالنƲر  النقƮƊ ƯبƠ مجلƩ الدولة الجزائرǐاستنادا لمبدƊ حق الطعن ب     
 Ưالطعون بالنق Ǒا فǌل Ơمن Ǒة القضائية والتƽƮدارية ذات الǗيئات  اǌة ضد قرارات الǌالموج

بقرار نǌائǑ  قضائيا للýƮƽ  فǑ بعƯ المنازعات اǗدارية المشرع بموجƔ نƮوƭ خاƮة اختƮاƮا
لطعن بالنقƯ ايكون ففيǊ باǙستئنافƊ  Üو يƮدر منǌا ويكون ƹير قابý للطعن يƮدر منǌا كدرجة ƛانية

  .القانون دولة ضمانة جوǋرية Ǚحترام مبدƊ المشروعية وسيادةƊمام مجلƩ  ال
  

كان  جلƩ الدولة جاƇ ليسد الƽراƷ الذǐالمشرع للطعن بالنقƊ Ưمام م الخƮǚة Ɗن تنƲيمو     
 قبǋ ýذا التاريƣ لم تكن الƺرفة اǗداريةفÜ 1998موجودا قبƮ ýدور قانون إنشاƇ مجلƩ الدولة سنة 

   .رة جدا  كما سبق  توضيحǊناد الطعون بالنقƯ إǙ فǑ حاǙتلعليا تنƲر فǑ بالمحكمة ا
ازاý الطعن بالنقƊ Ưمام مجلƩ الدولة رƹم ǋƊميتǊ من حيƚ رقابة العمý القضائÜǑ فǌو م إن 

بقرارات األجǌزة القضائية المتخƮƮة وقرارات مجلƩ المحاسبةÜ كما Ɗن مجلƩ   ضيقا جدا إذ يتعلق
ǐƊ معيار للتمييز بين األعماý اǗدارية  القرار القضائǑ ولم يطبق طبيعةالدولة مازاý مترددا فǑ تحديد 

لعý ذلǁ راجƴ لعدم تƽرǊƹ و عنǌاÜ الƮادرة عن الجǌات اǗدارية القضائية واألعماý القضائية الƮادرة
من الدستور ǋو دور  152لوƲيƽتǊ األساسية كمحكمة قانونÜ فدورǉ األƮلǑ طبقا لمقتضيات المادة 

Ưنق Ǒاستئنافو قاض Ǒدور قاض Ʃلي .  
المشرع بوضƴ حلوý تشريعية لتطبيق مبدƊ تعدد درجات التقاضǑ بƎعادة  لذلǁ يمكن مطالبة   

 Ƈة عامة عن طريق إنشاƽƮب ǐدارǗا Ǒيم القضائƲالتن Ǒالدولة وف Ʃات مجلƮاƮاخت Ǒر فƲالن
لطعون باǙستئناف الموجǌة Ü تختƭ بالنƲر فǑ ا5محاكم إدارية إستئنافية كما ǋو معموý بǊ فǑ فرنسا

فيƮبƠ مجلƩ الدولة محكمة  نقƯ بالنسبة  ية الƮادرة عن المحاكم اǗداريةÜضد القرارات القضائ
بحيƚ يǌدف Ü لقرارات المحاكم اǗستئنافية وقرارات الجǌات القضائية المتخƮƮة ومجلƩ المحاسبة

ن درجات التقاضǑ كما ǋو عليǊ التعديý فǑ التنƲيم القضائǑ اǗدارǐ الجزائرǐ إلǏ تحقيق ضما
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3 Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p.595. 
4 René   CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit, p  957 . 
5 Articles l 211-1, L211-2 et L211-3 du code de justice administrative. 



 

 ǏولƊ دارية كدرجةǗمام المحاكم اƊ رƲدارية تنǗا ǐالدعاو ýك ƠبƮفت Üǐالعاد Ƈمام القضاƊ ƴالوض
 .درجتين ئنافية تطبيقا لمبدƊ التقاضǑ علǏوتستƋنف Ɗحكامǌا Ɗمام المحاكم اǗدارية اǙست

لبناƇ دولة القانون لتحقيق العدالة و إن إنشاƇ محاكم إدارية استئنافية سيشكý دعامة إضافية      
ذǉ ن ǋأل يحمǑ الحرياتÜة القانون علǏ نحو يƮون الحقوق والقائمة علǏ مبدƊ المشروعية وسياد

فǑ حالة ما إذا استحدƛت ستعمý علǏ إرساǋ Ƈذا المبدƊ الذǐ تقوم عليǊ  المحاكم اǗدارية اǗستئنافية
  .كرسǊ من قواعد فǑ قراراتǌا كدرجة ƛانيةالدولة الديمقراطية المعاƮرة من خýǚ ما ست

كما Ɗن استحداƚ المحاكم اǗدارية اǗستئنافية سيمكن مجلƩ الدولة من ممارسة وƲيƽتǊ األƮيلة    
رية كمحكمة قانون ينƲر فǑ الطعون بالنقƯ الموجǌة ضد القرارات النǌائية الƮادرة عن المحاكم اǗدا

رية بدǙ من Ɗن ينƲر فǑ الدعاوǐ المطروحة ƊمامǊ كمحكمة الǌيئات القضائية اǗدااǗستئنافية و
موضوع فǑ استئناف األحكام الƮادرة عن المحاكم اǗداريةÜ فتتحقق بذلǁ وƲيƽتǊ كǌيئة مقومة 
ألعماý الجǌات القضائية اǗدارية بƽƮة Ɗكƛر فعالية ويƮبƠ دورǉ األساسǑ يتمýƛ فعǚ فǑ توحيد 

  .مبادƏ القانون اǗدارǐو قواعد ƇالقضائǑ وإرسااǙجتǌاد 
  
  
  
  
  
  
  
 

Ǒانƛال ýƮƽال  
  اختصاصاƖ مجلس الدولة اǗستشارية

 Ƈبنا Ǒف ýا دور فعاǌل Ǒالدولة والت Ʃا مجلǌيمارس Ǒات القضائية التƮاƮختǙا Ǐضافة إلǗبا
دولة القانون من خýǚ رقابة نشاط اǗدارة العمومية و إلزامǌا باحترام مبدƊ المشروعية فǑ كافة 

اتǌاÜ فقد عǌد لǊ المشرع باختƮاƮات استشارية Ǚ تقǋƊ ýميةÜ يساǋم بموجبǌا فǑ الحد من تƮرف
ويشارǁ فƮ Ǒنƴ التشريƴ إلǏ جانƔ السلطات األخرǎ وفǑ إƛراƇ المنƲومة  1المنازعات المحتملة

  .القانونية

                                                 
1  Jean Paul COSTA, le conseil d'Etat dans la société contemporaine, paris, Economica, 1993, p.48 ;  
Colloque du deuxième centenaire du conseil d'Etat, http://www.R.A.J.F, org/ article, PHP.  



 

لتعديý من ا 2فقرة  119يجد مجلƩ الدولة األساƩ القانونǑ لǚƮحياتǊ اǙستشارية فǑ المادة 
تعرƯ مشاريƴ القوانين علǏ مجلƩ الوزراÜƇ بعد Ɗخذ رǐƊ  :" والتǑ تنƭ 1996الدستورǐ لسنة 

Ǒالوطن Ǒالشعب Ʃالمجل Ɣالحكومة مكت Ʃا رئيǌم يودعƛ Üالدولة Ʃمجل."  

Ɗعǉǚ حدد المشرع الجزائرǐ مجاý اختƮاƭ مجلƩ الدولة  119واستنادا ألحكام المادة 
Ɣستشارية بموجǙة اƽيƲرقم من القانون  4المادة  بالو ǐالسابق الذكر و 01-98العضو ƭتن Ǒالت

يبدǐ مجلƩ الدولة رƊيǊ فǑ مشاريƴ القوانين حسƔ الشروط التǑ يحددǋا ǋذا القانون :"علƊ Ǐن 
Ǒالداخل ǊامƲيات المحددة ضمن نƽ1".والكي   

ý لمجلƩ من خǋ ýǚذǉ المواد يتضƊ Ơن لمجلƩ الدولة اختƮاƮات Ɗضيق نطاقا مما ǋو مخو
Ǒرنسƽمشروعات 2الدولة ال Ǒف ǐƊالر Ƈإبدا Ǒساسية فƊ ورةƮستشارية بǙا ǊتƽيƲر وƮر وتنحǌƲإذ ت Ü

  .القوانين التǑ تعرƯ عليǊ لمراجعتǌا طبقا ألحكام القانون والدستور

الرǐƊ فǑ مشروعات القوانين التǑ  بƎبداƇ 3فǌو يشارǁ فǑ وƲيƽة اǙقتراƟ الحكومǑ للقوانين
ن الحكومةÜ فيتولƮ Ǐياƹة النƮوƭ المطلوبة Ʈياƹة قانونية سليمة واقتراƟ التعديǚت تحاý عليǊ م

Ü كما يشارǁ فǑ وƲيƽة اǙقتراƟ من خýǚ التقارير السنوية التǑ يرفعǌا إلǏ 4التǑ يراǋا ضرورية
Ü ومن خýǚ اǓراƇ التƽسيرية التǑ يقدمǌا عندما يدرƩ النƮوƭ المعروضة عليǊ 5رئيƩ الجمǌورية

عندما يطلƔ الوزراƇ رƊيǊ حوý الƮعوبات التǑ تǌƲر بخƮوƭ مسƋلة قانونية معينة فǑ المجاƊ  ýو
ǐدارǗا.  

ولتحديد ǋƊمية الوƲيƽة اǙستشارية لمجلƩ الدولة ومعرفة مدǎ فعالية مشاركتǊ فǑ إƛراƇ المنƲومة   
Ü سيقسم ǋذا الýƮƽ القانونية من خýǚ مراجعة وƮياƹة مشروعات القوانين وإبداƇ المǚحƲات حولǌا

 Ǐينإلƛمبح:  

ýاألو ƚالمبح :Ǒالتشريع ýالمجا Ǒالدولة ف Ʃلمجل ǐستشارǙالدور ا  

Ǒانƛال ƚالمبح: ǗاتاƇجرا  ǐستشارǙا ýالمجا Ǒالدولة ف Ʃمام مجلƊ المتبعة  

                                                 
يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب األحكام المنصوص " :01 -98من القانون العضوي رقم  12 تنص المادة 1

 ". أعاله، ويقترح التعديالت التي يراها ضرورية 4عليها في المادة 
 . 182محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص . د2 
 . 23، ص 2002ة ومهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد األول، عبد الرزاق زوينة، الرأي االستشاري لمجلس الدولة، والدة كامل.د 3  

 . 01 -98من القانون العضوي رقم  2فقرة  12المادة   4
 . 01-98من القانون العضوي رقم  6المادة  5



 

üاألو Ƙالمبح  

  الدور اǗستشاري لمجلس الدولة في المجاü التشريعي

مجلƩ الدولة يقتƮر علǏ مشاريƴ القوانين التǑ يبادر بǌا رئيƩ إن مجاý اǙختƮاƭ اǙستشارǐ ل   
Ü ويتحدد اختƮاǊƮ فǑ مراجعة القوانين ذات الƽƮة التشريعية وحدǋا دون القرارات 1الحكومة

  . التنƲيمية رƹم Ɗنǌا من الناحية المادية تعتبر تشريعا وتتضمن قواعد عامة ومجردة

Ʈالدولة تنح Ʃستشارية لمجلǙة اƽيƲالتشريعة للحكومة فالو ƭوƮالن ƴمراجعة مشاري Ǒر ف
دون Ɗن تمتد ǋذǉ الوƲيƽة إلǏ مراجعة مشروعات النƮوƭ التنƲيمية كما ǋو  2وابداƇ الرǐƊ فيǌا

  .معموý بǊ فǑ الدوý التǑ تƋخذ بنƲام مجلƩ الدولة

رƹم عدم  3ويعتبر عرƯ مشروعات القوانين علǏ مجلƩ الدولة لمراجعتǌا إجراƇ جوǋريا  
يشارǁ من خýǚ  مجلƩ الدولةÜ ف4زام الحكومة بƎتباع ما ارتǉƉ المجلƩ من تعديý فƮ ǑياƹتǊالت

ƽيƲوǊإعداد القوانين ت Ǒستشارية فǙا.  

 مدǎوسيتم التعرƯ فǋ Ǒذا المبحƚ إلǏ حدود اǙختƮاƮات اǙستشارية لمجلƩ الدولة و    
  :المطالƔ الƛǚƛة التاليةفǑ  فǑ اǙقتراƟ التشريعǑ التشريعǑ ودورǉفǑ العمý  تǊمشارك

ýاألو Ɣالدولة: المطل Ʃستشارية لمجلǙات اƮاƮختǙحدود ا  

Ǒانƛال Ɣالمطل : ýالعم Ǒالدولة ف Ʃمشاركة مجل Ǒالتشريع  

ƚالƛال Ɣالمطل:  Ǒالتشريع ƟقتراǙا Ǒالدولة ف Ʃدور مجل  

  

  

  

                                                 
، فمجلس الدولة ال عالقة له يالحظ أن مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية تختلف عن اقتراحات القوانين التي يتقدم بها النواب 1

 . بمراجعة وصياغة هذه األخيرة
 . من الدستور 2فقرة  119المادة  2
يحدد أشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام  1998أوت  29المؤرخ في  161 - 98من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  3

 ) .  64ج ر عدد ( مجلس الدولة 
 .174، المرجع السابق، ص 2004لحلو، القضاء اإلداري، طبعة ماجد راغب ا. د 4



 

ýاألو Ɣالمطل  

  حدود اǗختصاصاƖ اǗستشارية لمجلس الدولة

  Ǚة اƽيƲإن الو Ǚإ ǊيƊر ǐيبد Ǚ وǌف Üالجزائر ضيقة ومحدودة جدا Ǒالدولة ف Ʃستشارية لمجل
Ü  01-98من القانون العضوǐ رقم  4و المادة   3فقرة  119بخƮوƭ مشاريƴ القوانين طبقا للمادة 

من الدستور فƎنǙ Ǌ يƌخذ بشƋنǌا رƊ124  ǐƊما األوامر الƮادرة عن رئيƩ الجمǌورية طبقا للمادة 
من الدستور  125لةÜ كما Ǚ تخضƴ مشاريƴ القرارات التنƲيمية الƮادرة طبقا للمادة مجلƩ الدو
 ǊستشارتǙ.  

    Ʃالمجل ǉبداƊ ǐالذ Ɛسير الخاطƽالت Ǐالدولة إل Ʃستشارية لمجلǙة اƽيƲالو ƭتقلي Ɣسب ƴويرج
ا ǋو معموý من الدستورÜ ذلǁ التƽسير الضيق الذǙ ǐ يتƽق مƴ م 3فقرة  119الدستورǐ بشƋن المادة 
  .بǊ فǑ األنƲمة المقارنة

ولتǌƽم ǋƊمية وضرورة توسيƴ اǙختƮاƮات اǙستشارية لمجلƩ الدولة سيتم التعرƯ فǋ Ǒذا     
 Ǒانƛرع الƽال ƭƮن يخƊ Ǐعل Üýرع األوƽال Ǒف Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلمجل ǐستشارǙالدور ا Ǐإل Ɣالمطل

الجزائر والنتائƝ  رية لمجلƩ الدولة فǑلدراسة رǐƊ المجلƩ الدستورǐ بخƮوƭ الوƲيƽة اǙستشا
Ǌالمترتبة علي. 

ýرع األوƽال  
  مجاü الوظيƻة اǗستشارية لمجلس الدولة الƻرنسي

يعتبر مجلƩ الدولة الƽرنسǑ منذ نشƋتǊ األولǏ بموجƔ دستور السنة الƛامنة للƛورة الƽرنسية        
 Ǒادر فƮدارة ال 22الǗيئة استشارية مستقلة عن اǋ Üفريمار ǉذǋ ýجƊ من Ƌنش ýب Üعمومية

المشورة للحكومة فǑ المسائý التشريعية ليكون جǌة مكلƽة بƎعطاƇ الرǐƊ و اǙختƮاƮات اǙستشارية
 .Ɗ1و الǚئحية

الƽرنسǑ باعتبارǋ ǉيئة استشارية تنحƮر Ɗساسا فǑ إعطاƇ  فكانت وƲيƽة مجلƩ الدولة    
من الدستور  52نƮت المادة  حيƚ 2ائý اǗداريةالمسǐƊ للقنýƮ فǑ الشƌون القانونية والرالمشورة و

 ǉǚعƊ"تÜ الدولة Ʃمجل ƭة مشروعات القوانين ويختƹياƮب ýƮدارة حت إشراف القناǗا Ơلوائ
ǐدارǗا ýالمجا Ǒر فǌƲت Ǒعوبات التƮال ýالعمومية وح ."  

                                                 
1 Gérard SAUTEL, op.cit.340. 
2 M.LETOURNEUR, J.BAUCHET, J.MERIC, op.cit., 22. 
 M. Alexandre PARODI, Le conseil d’état, son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, paris, 
CNRS, 1974, p.79. 



 

اتير وقد احتƲƽ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ باختƮاƮاتǊ اǙستشارية التǑ تضمنتǌا معƲم الدس    
Ü وبǌذا يعتبر اǙختƮاƭ اǙستشارǋ ǐو 1958ودستو 1852 الƽرنسية خاƮة منǌا دستور

ýقد احت Ʃللمجل Ǒالقضائ ƭاƮختǙوإن كان اÜǑرنسƽالدولة ال Ʃلمجل ýيƮاأل ƭاƮختǙالوقت  ا Ǒف
ويعد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ منذ نشƋتǊ . 1حجƔ اǙختƮاƭ اǙستشارǐالحاضر مكان الƮدارة و

لحكومة فǑ المسائý التشريعية والǚئحيةÜ وتشمǋ ýذǉ اǙستشارة كý األشكاý القانونية التǑ مستشارا ل
Ǒرم القانونǌا الǌو اختيارية 2يتضمنƊ إما إلزامية Ǒǋو  .  

ǙوƊ: رنسيƻلزامية لمجلس الدولة الǕستشارة اǗا l'avis obligatoire    

   Ǒادر فƮالدولة ال Ʃ1945يوليو  31إن قانون مجل ƭالمادة  ن Ǒ21ف  Ɣوجو Ǐعل Ǌمن
عرƯ مشروعات القوانين التǑ تقترحǌا الحكومة وكذا مشروعات األوامر واللوائƠ علǏ مجلƩ الدولة 

  .  Ǘ3بداƇ رƊيǊ فيǌا

Ü فƎنǊ لم يتضمن Ɗية إشارة لǚختƮاƮات اǙستشارية 1946ولما Ʈدر الدستور الƽرنسǑ لسنة     
للسلطة التشريعية لسحƔ اǙختƮاƮات التشريعية من المجلÜƩ  لمجلƩ الدولةÜمما ترǁ المجاý مƽتوحا

Ü إǙ "الجمعية الوطنية تƮوت وحدǋا علǏ القانون:"من الدستور الƽرنسǑ علƊ Ǐن 13حيƚ تنƭ المادة 
ƊنǊ من الناحية الواقعية والعملية وƲيƽة مجلƩ الدولة لم تكن محý منازعةÜ بý احتƲƽ بكافة 

  . Ü4 بý اتسعت مǌامǊ اǙستشارية بƽƮة ملموسة1945اختƮاƮاتǊ وفقا لقانون 

Ü تم النƮ ƭراحة علǏ اǙختƮاƮات اǙستشارية 1958وبƮدور الدستور الƽرنسǑ لسنة 
تتمýƛ  5لمجلƩ الدولة حيƚ تضمن ǋذا الدستور Ɗربƴ حاǙت ألخذ رǐƊ مجلƩ الدولة بƮورة إلزامية

Ǒفيما يل :  

Ɗ-  رن 2فقرة  39تقرر المادةƽالدولة بالنسبة من الدستور ال Ʃمجل ǐƊخذ رƊ ن يتمƊ Ǐعل Ǒس
من ǋذا الدستور ذات األمر  38لمشروعات القوانين قبý مناقشتǌا فǑ مجلƩ الوزراÜƇ وتقرر المادة 

                                                 
 .156سليمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري،الكتاب األول، قضاء اإللغاء ،المرجع السابق ،ص..د 1

2 Olivier GOHIN, institutions administratives, op.cit, p.147. 
 Jean RIVERO, Droit Administratives, op.cit, p.193.   
3 Georges MALEVILLE, Compétence du conseil d'Etat, Attributions non contentieuses, juris classeur, 1993, 
Fascicule 1071, 11, p 1. 
Marie -Christine KESSLER, op.cit, p 289.  

 .  71منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د  4
5  Olivier GOHIN, institutions administratives, op.cit, p.154.  
Pierre Laurent FRIER, Jacques PETIT, op.cit, p.122.  
M. Alexandre PARODI, op.cit.844. 
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Ü حيƚ تنƭ علǏ 1بالنسبة لمشروعات األوامر التǑ يجƊ Ɣخذ رǐƊ مجلƩ الدولة بشƋنǌا بƽƮة إلزامية
ǌاƊ Üن تطلƔ من البرلمان الترخيƭ لǌاÜ عن طريق إƮدار يجوز للحكومة من Ɗجý تنƽيذ برنامج:" Ɗن

مراسيمÜ باتخاذ إجراƇات تدخý عادة فǑ مجاý القانونÜ وǋذǉ المراسيم تƮدر فǑ مجلƩ الوزراƇ بعد 
  .Ɗ2خذ رǐƊ مجلƩ الدولة

Ɣ-  المادة Ưرƽالدولة فيما يتعلق بمشروعات المراسيم  2فقرة  37كما ت Ʃمجل ǐƊخذ رƊ
ƭوƮالن ýتعد Ǒالت  ýتتناو Ǒبالدستور الجديد والت ýالعم ýا قبǋتم إقرار Ǒالت Ǒالتشريع ýذات الشك

  .  3موضوعات Ǚئحية بموجǋ Ɣذا الدستور

Ɯ-  المادة ƭ37تن  ýالدولة كقاعدة عامة بالنسبة لك Ʃمجل ǐƊخذ رƊ Ɣوجو Ǐمن الدستور عل
  .المراسيم التنƲيمية

د يكون لǊ باǗضافة إلǏ األساƩ الدستورƊ ǐساسا بالنسبة لعرƯ المراسيم علǏ مجلƩ الدولةÜ ق   
  . 4تشريعيا

يتعين كذلƊ ǁخذ رǐƊ مجلƩ الدولة بالنسبة لكý مشروعات القوانين اǙستƛنائيةÜ سواƇ  - د
  .تعلقت بتعديý الدستور Ɗو القوانين المالية Ɗو قوانين خاƮة بالمƮادقة علǏ معاǋدة دولية Ɗو اتƽاقية

تشارة مجلƩ الدولة إلزامية عندما يقرر القانون ضرورة عرƯ النƭ وكقاعدة عامة تعتبر اس   
Ǌعلي Ǒئحǚو الƊ Ǒن يكون مقيدا و 5التشريعƊ يمكن Ǚ نƋذا الشǋ Ǒالدولة ف Ʃمجل ƭاƮإن اخت

 Ǐعل Ƈدر بناƮالدولة ت Ʃمجل ƇراƊ رƛكƊ ƴالواق Ǒƽف ÜƔالدستور فحس Ǒا فǌعلي ƭوƮت المنǙبالحا
 ÜئحيةǙو ýتشريعية ب ƭوƮا نǌيمية المطبقة لƲن المراسيم التنƊ Ǐالقوانين عل ƭيرا ما تنƛإذ ك
  .6تƮدر بعد Ɗخذ رǐƊ مجلƩ الدولة

   ƚالدولة حي Ʃستشارية لمجلǙة اƽيƲالو ýمجا ƴفرنسا توسي Ǒف ǐالدستور Ʃالمجل ƴوقد شج
Ǌحد قراراتƊ Ǒاألساسي:" 7 اعتبر ف Əضرار بالمبادǗا اǌنƋات يكون من شƇجراǗا Ưن بعƊ ة المتعلقة

                                                 
، حمدي أبو النور السيد عويسى، اإلدارة االستشارية ودور القضاء اإلداري في الرقابة عليها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان.د  1

 .  375 -374، ص 2003كلية الحقوق، 
2  Article 38 de la constitution française : "le gouvernement peut pour l'exécution de son programme demander 
au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi , les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil 
d'Etat".  
3 Article 37 Alinéa 2 de la constitution française : « les Textes de forme législative intervenus en ces matières 
peuvent être modifiés par décrets pris après avis du conseil d’état ».      

 . 75منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د  4
 . 376حمدي أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص   5
 . 76منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د  6

7  "…Considérant que les mesures énoncés ci-dessus sont de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux 
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et du régime de la propriété . que l'obligation de 



 

 ǐƊخذ رƊ ادر بعدƮ مرسوم Ǐإل Ƈلتزام باللجوǙوإن ا Üام الملكيةƲيئات المحلية ونǌبحرية إدارة ال
 ǉذǌيئات واألفراد المعنيين بǌساسية بالنسبة للƊ الحالة ضمانة ǉذǋ Ǒف ǉاعتبار Ɣيج ǐالدستور Ʃالمجل

السبƔ فƎن ǋذǉ النƮوƭ تدخý اǗجراƇات ويكون لǌم الحق بǌذا الوضƴ فǑ اǙعتراƯ عليǌا ولǌذا 
ضمن اختƮاƭ المشرع فيما لو نƮت علƮ Ǐدور المراسيم بعد Ɗخذ رǐƊ مجلƩ الدولة وحددت 

ƭوƮالن ǉذǋ دارƮǗ ا ما يدعوǌيوجد في Ǒن  ."الشروط واألوضاع التƊ Ơذا القرار يتضǋ Ǒوف
Ʋالدولة بالن Ʃستشارية لمجلǙة اƽيƲر الوƮفرنسا لم يح Ǒف ǐالدستور Ʃحكام الدستور المجلƊ Ǐر إل

بý اعترف للمشرع بحقǊ فǑ منǋ Ơذا اǙختƮاƭ لمجلƩ الدولةÜ ولم يعتبر ذلǁ مساسا بƋحكام 
  .الدستور ما دام اǗجراƇ اتخذ كضمانة Ɗساسية لǖفراد

ومƽاد اǙستشارة اǗلزامية ƊنǙ Ǌ يمكن للحكومة Ɗن تتخذ التƮرف قبƊ ýخذ رǐƊ مجلƩ الدولة  
 .ر ملزمة بمضمونǊبشƋنǊ إƊ Ǚنǌا ƹي

   l'avis Facultatif اǗستشارة اǗختيارية لمجلس الدولة: ƛانيا

    ÜستشارةǙا ǉذǋ Ưرƽي ƭحالة عدم وجود ن Ǒالدولة اختيارية كقاعدة عامة ف Ʃتكون استشارة مجل
بý وذلǁ سواƇ بالنسبة لمشروعات المراسيم البسيطةƊ Üو Ɗية مسƋلة قانونية يمكن طلƔ الرǐƊ فيǌا من ق

 .1اǗدارية المختلƽة وبات التǑ تواجǌǌم بخƮوƭ المسائýالوزراÜƇ وخاƮة فيما يتعلق بالƮع

كما يمكن للحكومة Ɗن تطلƔ رǐƊ المجلƩ اǙستشارǐ لتƽسير Ɗو شرƊ Ɵحكام دستورية بشƋن  
Ɗ Üو لتƽسير نƭ قانونƊ Ǒو ǗبداƇ رǐƊ فǐƊ Ǒ مشكلة قانونيةÜ و تشبƊ ǊراƇ المجلƩ 2مسƋلة معينة

Ü كما يمكن لمجلƩ الدولة Ɗن يبادر 3كامǊ فǌو يحدد المسƋلة القانونية و يجيƔ عليǌا بƋسباƔ مختƮرةƊح
 .4باقتراحات للسلطات العمومية حوý اǚƮǗحيات التشريعية والتنƲيمية التǑ يرǎ ضرورة إجراǋƇا

 

 

                                                                                                                                                         
recourir à un décret en conseil d'état doit, en l'espèce, être regardée comme constituant une garantie essentielle 
pour les collectivités et individus intéressés par ces actes et ayant, de ce fait, la faculté de s'y opposer, que pour 
ce motif, les dispositions susvisées ressortissent à la compétence du législateur en ce qu'elle prévoient 
l'intervention de décrets en conseil d'Etat et définissent les conditions dans les quelles il y aura lieu de prendre 
ces actes…" 
C.C., Décision N° 73-76 L du 20 Février 1973, Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'urbanisme, 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1973/7376l.htm ; 
  Anne – Jeannot. GASNIER, la contribution du conseil d'état à la fonction législative, Revue de droit public, n° 
4, 1998, p.1146.      
   
1  Jean RIVERO, Droit Administratif, op.cit, p.194.  

 . 376حمدي أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص . د  2
 .125ليل، المرجع السابق، ص عاطف خ. د 3

4  Jean RIVERO, Droit Administratif, op.cit, p.194.  



 

Ǒانƛرع الƽال  
üرأي المجلس الدستوري الجزائري حو  

  الدولةاǗختصاصاƖ اǗستشارية لمجلس 

    Ʃسير المجلƽت Ǐالجزائر إل Ǒالدولة ف Ʃمجل ƭاƮاخت ýتضييق مجا Ɣسب ƴيرج
من الدستور بمناسبة مراقبة تطابق القانون العضوǐ المتعلق  3فقرة  119الدستورǐ ألحكام المادة 

  .بمجلƩ الدولة ألحكام الدستور

Ü كان المشرع 1منǊ 4ادة فقبý رقابة المجلƩ الدستورǐ للقانون العضوǐ وإعادة Ʈياƹة الم    
 Ǌل Ơومن Ʃستشارية للمجلǙة اƽيƲمن نطاق الو ƴالدولة قد وس Ʃمشروع القانون المتعلق بمجل Ǒف
اختƮاƮات شاملة فǑ مجاý مراجعة القوانين بمǌƽومǌا الواسǐƊ ƴ كý القوانين والقرارات ذات الƽƮة 

كان مƮدرǋاÜ سواƇ كانت مشاريƴ التشريعية والتنƲيمية والتǑ تتضمن قواعد عامة ومجردة مǌما 
  .2قوانين Ɗو مشاريƊ ƴوامر Ɗو مشاريƴ مراسيم تنƲيمية بنوعيǌا رئاسية Ɗو تنƽيذية

من رƊيÜǊ استبعد المجلƩ الدستورǐ مشاريƴ األوامر  5و  4إƊ ǙنǊ بموجƔ الƽقرتين    
ǁوذل Üالدولة Ʃلمجل ǐستشارǙا ƭاƮختǙا ýيمية من مجاƲالمراسيم التن ƴة  ومشاريƹياƮ عادةƎب

منƹ Ǌير مطابقة للدستور مما  13من القانون العضوǐ المتعلق بمجلƩ الدولةÜ واعتبار المادة  4المادة 
اعتبار Ɗن المƌسƩ الدستورǐ : "وقد جاƇ فǑ تحليý المجلƩ الدستورǐ لرƊيǊ ما يلǑ. استوجƔ إلƺاǋƇا

عضوÜǐ كما ورد ذلǁ فǑ  بتخويý المشرع تحديد اختƮاƮات Ɗخرǎ لمجلƩ الدولة بموجƔ قانون
من الدستور كان يقƮد ترǁ المجاý للمشرع لتحديد اختƮاƮات قضائية Ɗخرǎ فǑ إطار  153المادة 

   3".' السلطة القضائية'الýƮƽ الƛالƚ من الدستور الوارد تحت عنوان 

 إن المجلƩ الدستورǐ اعتمد للتضييق من الوƲيƽة اǙستشارية لمجلƩ الدولة علƊ Ǐحكام المادة  
من الدستور إذ يرƊ ǎن ǋذǉ المادة تخوý المشرع تحديد اختƮاƮات Ɗخرǎ لمجلƩ الدولة ƹير  153

منƮوƭ عليǌا فǑ الدستور فيما يتعلق بالوƲيƽة القضائية دون اǙستشاريةÜ واعتبر ǋذǉ األخيرة 
:" يǊوقرر فǑ رƊ. من الدستور 3فقرة  119محددة حƮراÜ فǑ مراجعة مشاريƴ القوانين طبقا للمادة 

واعتبرا Ɗن اǙختƮاƮات اǙستشارية التƊ Ǒقرǋا المƌسƩ الدستورǐ علǏ سبيý الحƮر تتعلق 

                                                 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات  1998مايو  19، مؤرخ في 98./ د. ق. ر/ 06رأي المجلس الدستوري رقم  1

  ).9، ص 37ج ر عدد (مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور 
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين واألوامر : "قبل إعادة صياغتها محررة كالتالي 01-98من القانون العضوي رقم  4المادة  كانت

بها حسب الشروط التي يحددها القانون، والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره 
 ". ف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالةمن طر

 . 25عبد الرزاق زوينة، الرأي االستشاري لمجلس الدولة، المرجع السابق، ص . د 2
 .  21، ص 2000عربي، القضاء اإلداري، نصوص قانونية وتنظيمية، الجزائر، الملكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع، . م 3



 

بمشاريƴ القوانين دون سواǋا التǑ تعرƯ وجوبا علǏ مجلƩ الدولة ǗبداƇ الرǐƊ فيǌا قبý عرضǌا 
    1".الƽقرة األخيرة من الدستور 119علǏ مجلƩ الوزراƇ طبقا للمادة 

من رǐƊ المجلƩ الدستورǐ والذǐ انتǏǌ بموجبǌا إلǏ عدم دستورية  Ɗ5ما بخƮوƭ الƽقرة   
من القانون العضوǐ والتǑ كانت تنƭ علǏ إمكانية مجلƩ الدولة وبمبادرة منǊ جلƔ انتباǉ  13المادة 

 Ƈفقد جا Üعة العامةƽدارية ذات المنǗو اƊ يميةƲو التنƊ حات التشريعيةǚƮǗا ýالسلطات العمومية حو
الواردة تحت الýƮƽ الƛانǑ من القانون العضوǐ موضوع  13واعتبرا Ɗن المادة :" رةفǋ Ǒذǉ الƽق

ƭخطار تنǗالسلطات :"... ا ǉانتبا Ɣالدولة حق المبادرة بجل Ʃمجل ýن المشرع حين خوƊ واعتبارا
ǁ العمومية حوý اǚƮǗحات التشريعية  Ɗو التنƲيمية Ɗو اǗدارية ذات المنƽعة العامةÜ حتǏ وإن كان ذل

اختيارياÜ فƎنǊ يكون قد استند لǊ اختƮاƮا يتعدǎ نطاق اǙختƮاƮات اǙستشارية التǑ يقتƮر فيǌا 
تدخý مجلƩ الدولة علǏ إبداƇ الرǐƊ فǑ مشاريƴ القوانين دون سواǋا طبقا للƽقرة األخيرة من المادة 

  . 2"من الدستورÜ وبالتالǑ يكون قد Ɗخý بمقتضياتǌا 119

م يوفق فيما ذƔǋ إليǊ من تقليƭ دور الوƲيƽة اǙستشارية  لمجلƩ  إن المجلƩ الدستورǐ ل  
بمجلƩ الدولة  ألحكام الدستور مجرد  طابقة القانون العضوǐ المتعلقالدولةÜ حيƚ كانت رقابتǊ لمدǎ م

ǐ لتحديد رقابة  شكلية اعتمد فيǌا علǏ حرفية النƮوƭ دون البحƚ عن نية  المƌسƩ الدستور
من الدستورÜ فǌو لم يǌتم بروƟ  3فقرة   119الواردة فǑ المادة " القوانين يƴمشار"المقƮود بعبارة 

تƮاƮات مجلƩ النƭ وجوǋرÜǉ وتمسǁ بالمعنǏ الƲاǋرǐ والشكلǑ لǊ عندما قرر التضييق من اخ
حƮرǋا فǑ مجرد مراجعة القوانين بمعناǋا الضيق دون سواǋاÜ ويعتبر تƽسير الدولة اǙستشارية و
 ǐالدستور Ʃقانوناالمجل Ʃسƌير مƹ3 التالية  Ɣألسبا ǁوذل:  

  Ǘلم يراع :أو ǐالدستور Ʃن المجلƊ  ألحكام  المادة ǉسيرƽالقواعد القانونية عند ت Ɯ3-119فكرة تدر 
من الدستورÜ فƎذا كانت ǋذǉ األخيرة تمنƠ لمجلƩ الدولة ǚƮحية مراجعة  القوانينÜ فمن باƊ ƔولǏ إن 

من " ين األدنǏ مرتبة ǐƊ المراسيم التنƲيمية تطبقا لقاعدة المعروفة يكون لǚƮ Ǌحية مراجعة  القوان
ýاألق  ǁر يملƛاألك ǁ4"يمل.  

إن المجلƩ الدستورǐ تجاýǋ الطبيعة القانونية لǖوامر والتǑ تكتسƔ بعد المƮادقة عليǌا من : ƙانيا   
ǊانتƮوح Ǌوقوة القانون ومجال Ü5الطبيعة التشريعية.  

                                                 
 . 22لسابق ، ص ا المرجععربي، . م 1
 . 22م عربي، نفس المرجع ، ص  2
 .184محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، .  د 3
  .26عاد الرزاق زويته، الرأي االستشاري لمجلس الدولة،  المرجع السابق، ص . د 4
 .35، ص 2001أوت  - ، جويلية2رشيد  خلوفي، مجلس الدولة، مجلة الموثق، العدد . د
 .205نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، المرجع السابق، ص عمارعوابدي، . د 5



 

مشاريƴ األوامر Ǚ تختلف عن مشاريƴ القوانينÜ وكان من المƽروƯ تماشيا مƴ ما فبǌذا المعنǏ فƎن    
  .ǋو معموý بǊ فǑ األنƲمة المقارنةƊ Üن تخضƴ لمراجعة مجلƩ الدولة

من الدستور استنادا إلǏ المعيار الشكلÜǑ فحƮر  3فقرة  119إن مجلƩ الدستورǐ فسر المادة : ƙالƙا  
الƮادرة عن السلطة التشريعية متجاǚǋ المعيار المادÜǐ وإن موقǋ Ǌƽذا Ǚ القانون فǑ القاعدة القانونية 

  .يتƽق وتطور الƽقǊ القانونǑ بشƋن تعريف القانون

Ɗو  و العمýالمادية التǑ يتزعمǌا الƽقيǊ ليون دوجǑ فƎن العمý القانونǑ المشرع ǋ فوفقا للنƲرية    
ومن Ɗمƛلǌا  راكز  قانونية عامة ومجردةتخلق وتنشƐ مالتƮرف الذǐ يتضمن إنشاƇ قاعدة عامة 

  .1اللوائƠ  اǗدارية  باختǚف Ɗنواعǌا

ويقوƊ ýنƮار النƲرية المادية Ɗن التنƲيم يتضمن قواعد قانونية عامة مƛلǊ مýƛ التشريƴ فǌو يعتبر     
ة لǌما ة المƮدرفǑ الجǌ لوحيد بين التشريƴ والتنƲيم يكمنÜ وإن التميز ا2قانونا من الناحية المادية

  .3لكý منǌما والقوة اǗلزامية

الواردة بالمادة  "مشروعات القوانين"ومن ǋذا الجانƔ كان علǏ المجلƩ الدستورƊ ǐن يƽسر عبارة    
يترتƔ عليǊ كý اƛǓار القانونية بان واسعا يتماشǏ والƽقǊ القانونǑ و الدستور تƽسيرا من 3فقرة  119

  .التشريعية منǌا والتنƲيمية ة  شاملة لكý القوانيناǙستشاري يجعý اختƮاƮات مجلƩ الدولة

وفǑ األخير ونƲرا Ɗن القرارات واǓراƇ الƮادرة عن المجلƩ الدستورǐ محƮنة بالحجية     
Ü و Ɗن ǋذا  األخير ضيق من مجاý الوƲيƽة اǙستشارية لمجلƩ الدولة بما Ǚ يتƽق والمسلǁ 4المطلقة

Ǚ ǊنƎف Üمة المقارنةƲاألن Ǒضرورة  بد منالسائد ف Ǐعل ǐالدستور Ʃسƌحكام   دعوة المƊ ýلتعدي ýالتدخ
 ǁوذل ÜريحةƮة واضحة وƽƮالدولة ب Ʃستشارية لمجلǙية اƽيƲالو ýمن مجا ƴوالتوسي Üالدستور
بمنحǚƮ Ǌحية إبداƇ الرǐƊ فيما يتعلق بمشروعات األوامر والقرارات التنƲيميةÜ ليكون بمƛابة الحƮن 

                                                 
1Léon DUGUIT, leçons de droit public, Paris, E.boccard, 1926, pp.159- 160. 

  ابق،عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم  اإلدارة  العامة  والقانون اإلداري، المرجع الس عمار. د
 .46و  44ص  

2 "pour assurer l'exécutions des lois, le gouvernement fait des règlement complémentaires de la loi,  les 
règlements sont  du point  de  vue  matériel des actes législatifs", Léon DUGUIT, leçons de droit  public, op.cit, 
p.163. 
3  Jean RIVERO,  droit administratif, op.cit, p.56. 
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ما يجنƔ إجراƇات ǉ القرارات التنƲيمية بالطعن فيǌا Ɗمام القضاƇ اǗدارǐ ماألوý لتجنƔ إلƺاǋ Ƈذ
فورÜǐ واǋتزاز المراكز للمدعǑ من ƛƊر رجعƊ Ǒو  وما يترتƔ عليǌا  فǑ حالة الحكم التقاضǑ المعقدة

  .تبعا لذلǁ القانونية

Ʃ الدولة لǌا قبý وعليǊ فƎن تدعيم الرقابة السابقة علǏ المراسيم التنƲيمية من خýǚ مراجعة مجل 
ƮدورǋاÜ من شƋنǊ القليý والحد من حاǙت الحكم بعدم المشروعية فتتحقق بذلǁ مزايا كý من الرقابة 

 . السابقة والǚحقة ألعماý اǗدارة العمومية

Ǒانƛال Ɣالمطل  

  مشاركة مجلس الدولة في العمü التشريعي

نǑ متخƭƮ يتولǏ مراجعة Ʈياƹة يمارƩ مجلƩ الدولة وƲيƽتǊ اǙستشارية باعتبارǉ جǌاز ف   
 ýǚومن خ ÜǊفي ǊيƊر Ƈوإبدا Ǌلمراجعت Ǌعلي Ưالمعرو ƭرقابة نوعية مشروع الن ýǚمن خ Üالقوانين

  :البحƚ عن مدǎ مطابقتǊ مƴ القانون السائدÜ وسيعرƯ لǌذǉ الرقابة فǑ الƽرعين التاليين

ýرع األوƽرقابة : الƭنوعية مشروع الن Ǐالدولة عل Ʃمجل  

  رقابة مجلƩ الدولة حوý مدǎ توافق مشروع النƭ مƴ القانون :الƛانǑالƽرع 

ýرع األوƽال  
ƫالن Ʊنوعية مشرو Ǎرقابة مجلس الدولة عل  

   ƭمشروع الن Ǐعل Ǌلرقابت Ʃية بسط المجلƽالدولة كي Ʃالمتعلق بمجل ǐلم يبين القانون العضو
Ǒالداخل ǊامƲن نƊ كما Ǌعلي Ưة واضحة ودقي 1المعروƽƮلم يبين ب Ǚإ Üالرقابة ǉذǋ ية ممارسةƽقة كي

 Ǒة فƽالمختل Ɯستشارية مقتبسا من النماذǙا Ǌامǌالقيام بم ýجƊ اد منǌجتǙا ýالدولة حاو Ʃن مجلƊ
Ǒرنسƽالدولة ال Ʃمجل Ǒالمتبعة ف ýطريقة العم ƭوƮالخ Ǌوج Ǐوعل Üمة المقارنةƲ2األن .  

ينÜ يتمýƛ األوý فǑ مراجعة وتنƔƮ رقابة مجلƩ الدولة علǏ نوعية مشروع النƭ من جانب
 ÜǊا من عدمǌود منƮالمق ǐدƌكد مما إذا كانت تƋطلحات القانونية المستعملة والتƮالعبارات والم
ويتمýƛ الجانƔ الƛانǑ فǑ العمý علǏ عدم تعارƊ Ưو تنافر مشروع النƭ مƴ القواعد القانونية Ɗو 

                                                 
يندرج رأي مجلس الدولة ضمن مسار إعداد القانون وتنصب مراقبته بالخصوص على ما :" من النظام الداخلي لمجلس الدولة تنص 81المادة  1

م النص مع الدستور ومع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ التمفصل الداخلي للنص، المفاهيم القانونية المعتمدة ومطابقة انسجا: يلي
 .اللغات المستعملة

 . 27عبد الرزاق زوينة، الدور االستشاري لمجلس الدولة والدة كاملة ومهمة مبتورة ، المرجع السابق، ص . د 2



 

مجلƩ الدولة من Ɗن مشروع النƭ  ققيجƊ Ɣن يتحǐƊ Ü 1اللوائƊ Ơو القرارات األخرǎ المعموý بǌا
Ǒام القانونƲالن Ǒف Ǌيمكن إدراج ǊنƊو ÜǊواضعي Ɣدف المنشود من جانǌئم للǚمطابق وم.  

ǙوƊ :ابة الشكلية الرقـ  

يتمýƛ فǑ تحديد طبيعة نƮوƭ مشروع  بتƊǊوý ما يقوم بǊ مجلƩ الدولة وǋو يمارƩ رقا  
Ü وǙ تتوقف 2حيةÜ ويحدد الموضوع الذǐ تندرƜ فيǊالقانون المعروƯ عليǊ إن كانت تشريعية Ɗو Ǚئ
Ü يتýƮ بكƽالة Ʈياƹة إنما تشمý جانƊ Ɣكبر ǋƊميةرقابة مجلƩ الدولة عند مجرد المراجعة اللƺوية لل

Ɣ فيما بينǌا وتوحيد اتجاǋاتǌا التوفيق قدر المستطاع بين تشريعات الدولة ورفƴ احتماǙت التضار
  . 3من تعارƊ Ưو خلط التنبيǊ إلǏ ما قد يوجد بينǌاو

وإن رقابة نوعية الشكǙ ý يعنǑ فقط مسايرة مشروع النƭ للقانونÜ وإنما يقوم مجلƩ الدولة من   
خýǚ رقابتǊ بتذكير جǌة اǗدارة بضرورة الترابط بين القاعدة القانونية الجديدة والنƮوƭ الموجودة 

ا كانت ǋذǉ النƮوƭ المعروضة تحقق ويبحƚ فيما إذ 4من قبý والتǑ سوف تضاف إليǌا ǋذǉ القاعدة
  . األƹراƯ المنشودة منǌا و التǑ تقƮدǋا الحكومة

     ǉمستوا ƚمن حي ƭالن ýيكǌو يتعلق بǌدد الرقابة الشكلية فƮالدولة ب Ʃلمجل Ǒانƛال ýما العمƊ
 5مستخدموالخطة المعروضة فيǊ وطبيعة المواد القانونيةÜ وطريقة تسلسلǌا وترابطǌا والنƲام القانونǑ ال

من Ɗجý ضمان  Ü6 ويحرƭ مجلƩ الدولة علƊ Ǐن تكون النƮوƭ محررة فƊ ǑسلوƔ واضƠ ودقيق
إن :" وجود نƭ قانونǑ واضǙ Ơ يكتنǊƽ الƺموÜƯ ويقوý الدكتور سليمان محمد الطماوǐ بǌذا الشƋن

ن لبƩ ودون الƮياƹة Ǒǋ مجرد إفراƷ الحكم المقترƟ فǑ العبارة القانونية السليمة المƌدية للمعنǏ دو
  . 7"نقƊ ƭو زيادة

 Ǒالقانون ƭالن Ưتحقق عدم تعر Ǒضمانة من الضمانات الت Ǒǋالرقابة ضرورية و ǉذǋ وإن
 Ǐإل ǉدارƮامضةبعد إƹت متناقضة وǚويƋسيرات وتƽتÜ الحلو Ɣƹالدكتور ماجد را ýن :" ويقوƊ

ئǊ وإذا كان دور الƮياƹة Ʈياƹة التشريƴ تعد من األمور بالƺة األǋمية فǑ حماية ǋذا التشريƴ وبقا
يتمýƛ فǑ ترجمة مǌƽوم معين سبق اختبارÜǉ فƎن مدǎ دقة تحديد ǋذا المǌƽوم تحديدا جامعا كالتعريف 
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المنطقǙ ÜǑشǁ لǊ تƛƋيرǉ علǋ Ǐذا المǌƽوم نƽسÜǊ وكم من تشريƴ ولد معيƔ الƮياƹة فتناقضت 
لǁ يجƊ Ɣن يعǌد بمǌمة الƮياƹة تƽسيراتǊ ولم يƌد تطبيقǊ إلǏ إدراǁ الǌدف الذǐ يرمǑ إليÜǊلذ

   1".التشريعية إلǏ متخƮƮين ƊكƽاƇ من رجاý القانون

  ) تقدير المǘئمة(الرقابة علǍ الصƻاƖ الموضوعية : ƛانيا

وƯ عليǙ Ǌ تقتƮر علǏ الشرعية إن رقابة مجلƩ الدولة علǏ نوعية مشروع النƭ القانونǑ المعر   
ýب ǚتقدير م Ǒف ƚذا الدور للبحǋ ǎلحة العامةتتعدƮالم ƴم Ǌ2ئمت.  

     Ǒف Ʃا المجلǌيقوم ب Ǒر اتساعا من الرقابة التƛكƊ ن تكونƋذا الشǋ Ǒوإن رقابة مشروع القانون  ف
Ǌدارية المعروضة عليǗالمنازعات ا Ǒف ýƮƽالقضائية عندما ي ǊتƽيƲ3إطار و Ǒف Ǌمتǌإذ تبرز م Ü

رة فيما اتخذتǊ من تƮرفات لمبدƊ المشروعيةÜ الدعوǎ القضائية اǗدارية فǑ التحقق من احترام اǗدا
 Ǌستشارية فتكون لǙا ǊتƽيƲإطار و Ǒما فƊ Üǉرف المطعون ضدƮئمة التǚم ǎعن تقدير مد ƴويمتن

من حيƚ   4نƲرة واسعة فيبحƚ ويتطرق إلǏ مǚئمة مشروع النƭ المعروƯ للƲروف القائمة
لتǑ يراǋا ǋامة فيما يتعلق بمدǎ توافق فيبدǎ المǚحƲات ا 5تبريراتǊ اǙجتماعية واǙقتƮادية

Ü وǙ يتردد عند إبداƇ رƊيǊ فǑ مشروع القانون فǑ اǙبتعاد عن وجǌة النƲر 6النƮوƭ مǋƊ ƴدافǌا
 Ǌن تواجƊ يمكن Ǒتقييما للمزايا والعقبات الت ƴفيض ƴتقدير الوقائ ýمجا Ǐإل ýالقانونية البحتة للدخو

  . 7الية التعديý المطروƟ وإمكانية نجاحǊمشروع النƭ المعروƯ عليǊ ويتحقق من فع

    ǐيبد Ǚ وǌر إدارية عادية فƲة نǌا من وجǌمǌف Ɣالدولة يج Ʃا مجلǌيمارس Ǒئمة التǚو رقابة الم
 Ʃكد مجلƊ وقد Ɣا فحسǌختيارات السياسية للحكومة ولكن فيما يتعلق بطرق تطبيقǙفيما يتعلق با ǊرائƊ

Ʋ بحيادǉ السياسǑ عندما تعرƯ عليǊ مشاريƴ قوانين ذات ǋƊمية الدولة الƽرنسǑ علǏ ضرورة اǙحتƽا
سياسيةÜ فǚ يتعرƯ بالتعديý للجانƔ الموضوعǑ عند مراجعتǌا وǙ يبدƊ ǐرائǊ بخƮوƭ اǙختبارات 

Ü إƊ Ǚن مجلƩ الدولة Ǚ يمتنƴ عن مراجعة الجانƔ القانونǑ للنƭ الذǐ يعتبر فǑ نƲرǉ 8السياسية
و يسمƠ مجلƩ الدولة بƎرجاع ǐƊ نƭ للحكومة علƊ ǏساƊ ƩنǊ مجرد من  Ǒمتميز عن الجانƔ السياس
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8 Le conseil d'Etat doit concilier son rôle de conseiller du gouvernement avec le souci de conserver une complété 
complété neutralité politique, il se garde donc de modifier sur le fond des textes dont le caractère politique est 
très net et dont la légalité n'apparaît pas contestable…" 
Marie- Christine KESSLER, op.cit, p. 291.    



 

 Ǒالترابط الداخل Ƈاƽانت Ǐدت إلƊ قد ƭالن Ǐت الواردة علǚن التعديƊ ƩساƊ Ǐو علƊ ئمةǚالم
ƭوƮ1للن.  

Ǒانƛرع الƽال  
  رقابة مجلس الدولة حوü مدǌ توافق 

ǅالقانو Ʋم ƫالن Ʊمشرو  

ة لمجلƩ الدولة عندما يبحƚ فǑ مدǎ مطابقة مشاريƴ القوانين تǌƲر ǋƊمية الوƲيƽة اǙستشاري   
Ü وتǌƲر ǋذǉ الرقابة Ɗساسا فƛǚƛ Ǒة Ʈور Ǒǋ مدǎ مراعاة القواعد 2المعروضة عليǊ لمبدƊ الشرعية

Ǐمراعاة القواعد ذات القيمة األعل ǎومد ƭاƮختǙمراعاة قواعد ا ǎومد ÜجرائيةǗ3اÜ  

 Ʈال ǉذǋ ورة منƮ ýلك Ưوسيتم التعرǑور فيما يل: 

ǙوƊ : جرائيةǕرقابة القواعد ا  

يقوم مجلƩ الدولة الƽرنسǑ عند مراجعتǊ لمشروع النƭ المعروƯ عليǊ بتوضيƠ حاǙت عدم    
 Üو اختياريةƊ دد استشارة مسبقة إلزاميةƮفيتحقق إذا كان ب ÜاتƇجراǗالمشروعية المحتملة المتعلقة با

  .بموجƔ نƭ دستورƊ ǐو نƭ تشريعƊ Ǒو ǙئحǑ وإن كانت اǙستشارة اǗلزامية مƽروضة

    ýمعين قب Ƈإجرا ƴن الحكومة لم تتبƊ ǎƊإذا ر ƭمراجعة مشروع ن Ưالدولة يرف Ʃوإن مجل
 Ʃن مجلƎف Üلة ماƋمس ƭوƮة معينة بخǌج ǐƊذا كان القانون يلزم الحكومة باتخاذ رƎف ÜǊعلي Ǌعرض

حكومة عن القيام بǌذا اǗجراƊ Ƈو فǑ حالة الدولة يرفƯ مراجعة مشروع النƭ فǑ حالة امتناع ال
  .  4عرƯ النƭ علǏ المجلƩ قبý انتƲار الرǐƊ من الجǌة المعينة

وقد Ɗكد مجلƩ الدولة Ɗن المجلƩ األعلǏ للتربية الوطنية لم يƌخذ رƊيǊ حوƊ ýحد مشروعات     
مرƹوƔ فيǊ وƊن الطابƴ القوانين المتعلقة بالتعليم العالÜǑ واعتبر Ɗن ǋذا اƽƹǗاƊ ýمر مرفوƯ وƹير 

اǗستعجالǑ للمشروع موضوع المناقشة Ǚ يبرر إƽƹاý إجراƊ Ƈخذ رǐƊ المجلƩ األعلǏ للتربية بý وƊن 
ƭمشروع الن Ǒر الضرورية فƮيعد من العنا ƇجراǗذا اǋ5 بمناسبة مراجعة مشروع القانون ǊنƊ كما Ü

رة احترام اǗجراƇاتÜ حيƚ القانون المتعلق بتطوير مساǋمة و مشاركة ƊÜكد مجلƩ الدولة علǏ ضرو
 ǊنƊ ǉتقرير Ǒف Ƈام "جاƲمطابقة الن ǎمد ýا حوǌيƊر ƇبداǗ Ǒاللجنة األوروبية وجوب ýإذا كان تدخ
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3  Conseil d’Etat, Rapport public, Etudes et documents n°52 la documentation Française, paris, 2007, p 51.  

 . 129منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د 4
 .130منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د 5



 

للمعاǋدةÜ فكان علǏ الحكومة Ɗن تقوم بƎجراƇ تبليƸ النƭ لǌذǉ اللجنة حتǏ تتمكن من إبداƇ مǚحƲاتǌا 
  .      1"قبý عرضǊ علǏ مجلƩ الدولة

مجلƩ الدولة الƽرنسǑ عندما يكون مشروع النƭ متعلق بعدد من الوزارات Ɗن يكون كما يشترط    
Ǌعلي Ưالمعرو ƭيدا لمشروع النƌم ýو قرار تحكيم الوزير األوƊ Ƈاق الوزراƽ2.ات  

وقد Ɗكد مجلƩ الدولة الƽرنسǑ بمناسبة مراجعة مشروع القانون المتعلق بالموافقة علǏ اتƽاقية    
 Ǒف Ǒضرورة احترام التعاون القضائ Ǐينية علƮرنسية والحكومة الƽالجنائية بين الحكومة ال ýالمسائ

اǗجراƇاتÜ حيƚ جاƇ فǑ رƊيǊ بخƮوǋ ƭذا المشروع Ɗن التشريƴ المعموý بǊ فǑ الجمǌورية 
الƮينية Ǚ يحقق ضمانات كافية لحماية األفراد مýƛ التشريƴ الƽرنسÜǑ لذلǁ فƎن تحويý المعطيات 

لǌذǉ الدولة Ǚ يمكن Ɗن يتم إǙ وفقا للشروط المحددة بموجLes données personnelles  ƔالشخƮية 
ǐƊ Ü بموجƔ مرسوم متخذ بمجلƩ الدولة بعد Ɗخذ رǐƊ مسبƔ 19783جانǑƽ  6من قانون  69المادة 

 . 4من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات

نƠ لمجلƩ الدولة ǚƮحيات واسعة فǑ وتǌƲر ǋƊمية ǋذا النوع من الرقابة فǑ األنƲمة التǑ تم    
  المجاý اǙستشارǐ بحيƚ يبدǐ رƊيǊ فǑ مشروعات القوانين واألوامرÜ والمراسيم

Ɗما بالنسبة لمجلƩ الدولة الجزائرǐ الذǐ تتمǚƮ ýƛحياتǊ اǙستشارية فǑ مجرد مراجعة  
تƋكد من Ɗن اǗخطار مشروعات القوانين فƎن البحƚ فǑ مدǎ مراعاة القواعد اǗجرائية ينحƮر فǑ ال

 . 5ورد من الجǌة المختƮة ووفقا لǘجراƇات المحددة قانونا

  راقبة مدǌ مراعاة قواعد اǗختصاƛ : ƫانيا

من الدستور الجزائرǐ حددت مجاý تدخý السلطة التشريعيةÜ كما حددت المادة  122إن المادة   
تورǐ جعý الموضوعات المحددة منǊ نطاق اختƮاƭ السلطة التنƽيذيةÜ بمعنƊ Ǐن المƌسƩ الدس 125

والمجلƩ الدستورǋ ǐو المكلف بمراقبة    )الǚئحية(حƮرا للمشرع تخرƜ من مجاý السلطة التنƲيمية 
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  .ل مجلس الدولة بإبداء الرأي حول جميع مشاريع القوانينيتكف: "من النظام الداخلي لمجلس الدولة تنص 78المادة  5
يخطر مجلس الدولة من قبل رئيس الحكومة عن طريق األمين العام للحكومة الذي يسهر على إرسال جميع الوثائق المتعلقة بكل مشروع قانون 

 ". في نسختين على األقل



 

ƭوƮالن ǉذǋ تطبيق ǎ1مد Ưلمشروع القانون المعرو ǊƮفح ýǚالدولة من خ Ʃن مجلƎف ǁذل ƴوم Ü
  .لقواعد اǙختƮاƭ عليǊ فǑ إطار وƲيƽتǊ اǙستشاريةÜ يراقƔ مدǎ احترام الحكومة

فǑƽ حالة اعتداƇ التشريƴ علǏ مجاý الǚئحة فǑ مشروع القانون الذǐ تقدمǊ الحكومةÜ فƎن   
 ýشك Ǒحقا فǙ ǉدرƮن تƊ لمشروع القانون ويمكن للحكومة Ǌعند مراجعت ƴالوض ƠحƮالدولة ي Ʃمجل

نون فǋ Ǒƽذǉ الحالة Ǚ مرسومƊ Üما إذا كانت المسƋلة تتعلق بتعدǙ ǎئحة علǏ المجاý المحجوز للقا
يمكن تƮور تدخý مجلƩ الدولة الجزائرǐ باعتبار Ɗن مراجعة مشاريƴ المراسيم Ǚ تدخý ضمن 

  . ǚƮحياتǊ اǙستشاريةÜ إنما يبقǏ ذلǁ النƭ قابǚ لǘبطاƊ ýمام مجلƩ الدولة فǑ تشكيلتǊ القضائية

اǙختƮاƭ وعدم اعتداǐƊ Ƈ وإن مجلƩ الدولة الƽرنسǑ يحرƭ علǏ احترام الحكومة لقواعد     
مشروع مرسوم علǏ المجاý المحجوز للقانونÜ بý ويقضǑ حتما بƎلƺاǋ Ƈذا المرسوم فǑ حالة الطعن 

  :فǋ Ǒذا الƮدد قضائǑ وقد قررفيƊ Ǌمام القسم ال

Ɗن ǐƊ مرسوم Ǚ يمكن Ɗن يحدد ǐƊ جريمة ألن المشرع وحدǋ ǉو الذǐ يملǁ اǙختƮاƭ فǋ Ǒذا " 
وفǑ المقابý فƎنǊ كذلǙ ǁ يسمƠ بƋن يتعدǎ المشرع عل2Ü  Ǐ"من الدستور 34ادة المجاý بموجƔ الم

مشروعات القوانين عن النƮوƭ إذ يعمý مجلƩ الدولة دوما علǏ فýƮ  اختƮاƭ السلطة الǚئحية
  .3ذات الطبيعة الǚئحية

المادتين كما Ɗكد المجلƩ الدستورǐ الƽرنسǑ علǏ وجوƔ حماية مجاý الǚئحة موضحا Ɗن Ɗحكام    
منÜǊ إذ المادتين  2فقرة  37و  41من الدستور Ǚبد Ɗن تƽسر استنادا ألحكام المادتين  1فقرة  37و  34
لتƌديان إلǏ الحكم بعدم دستورية نƭ معين ذات طبيعة Ǚئحية مدرƜ فǑ قانون  1فقرة  37و  34

انƔ مجاý القانون معينÜ حيƊ ƚن ǋاتين المادتين تعترفان للسلطة الǚئحية بمجاý خاƭ إلǏ ج
Ü سلطة 41و  2فقرة  37وتخوǙن الحكومة عن طريق تطبيق اǗجراƇات الخاƮة الواردة بالمادتين 

  . 4ضمان حماية السلطة الǚئحية ضد التعدǐ المحتمý للقانون

  رقابة مدǌ مراعاة القواعد ذاƖ القيمة األعلƛ :Ǎالƛا

دǎ احترام الحكومة لقاعدة تدرƜ يراقƔ مجلƩ الدولة من خýǚ دراستǊ لمشروع النƭ م  
العمومية فǑ ممارسة Ɗعمالǌا مبدƊ   القواعد القانونية والتǑ مƽادǋا Ɗن تحترم مختلف السلطات والǌيئات

                                                 
ضافة إلى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل المجلس الدستوري، باإل: "من الدستور تنص 165المادة   1

يبدي المجلس الدستوري . العكسية= في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة 
 ". العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيا وجوبا في دستورية القوانين

2  C.E, 3 Février 1967, confédération générale des vignerons du midi ,Rec., p.55.  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 affriche juriadm. 
3 Anne Jeannot Gasnier, op.cit, p.1159.  
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 ǉلقاعدة تعلو ƭة مشروع النƽالدولة عند مراجعة القوانين من عدم مخال Ʃكد مجلƋفيت Üالقوانين Ɯتدر
يحرƭ علǏ احترام القواعد فǑ قمتǌا النƮوƭ الدستورية ووجد فǑ مدارƜ القواعد التشريعية والتǑ ت

  . الدستورية و تحقيق الƺاية منǌا

  ǐالدستور Ʃالمجل Ƈإطار مراعاة قضا Ǒكمستشار للحكومة ف Ǌمتǌالدولة م Ʃمجل Ʃ1ويمار 
فيقوم بتنبيǊ الحكومة حوý مشروعات النƮوƭ فǑ حالة عدم مطابقتǌا لمختلف القواعد الدستورية كما 

Ɗ Üو عدم مطابقة مشروع القانون 2انتباǌǋا فǑ حالة عدم مطابقة عادǐ للقوانين العضوية يلƽت
  .    3للمعاǋدات التǑ تم المƮادقة عليǌا والتǑ تكون لǌا قيمة ƊعلǏ من قيمة القوانين

مجلƩ الدولة الƽرنسǑ عند فحǊƮ لمشروعات القوانين Ǚ يراقƔ مدǎ احترام الحكومة و
وإنما يراقƔ مدǎ احترامǌا لكý المبادƏ ذات القيمة الدستورية والتǑ منƠ لǌا  Ɣألحكام الدستور فحس

المجلƩ الدستورǋ ǐذǉ القيمة كنƮوƭ إعǚن حقوق اǗنسان والمواطن والمبادƏ األساسية المعترف 
Ɗما مشروعات المراسيم  19464Üبǌا فǑ قوانين الجمǌورية والمبادƏ التǑ تتضمنǌا ديباجة دستور 

لمبدƊ الشرعية والذǐ يقƮد بǊ القواعد الدستورية والدولية والقوانين والمعاǋدات والمبادƏ فيخضعǌا 
 .Ü6 وبالتالǑ فƎن الشرعية ǋنا تكون Ɗوسƴ مجاǙ مقارنة بمشروعات القوانين5العامة للقانون

ƚالƛال Ɣالمطل  

  دور مجلس الدولة في اǗقتراƝ التشريعي

شروعات القوانين من خýǚ مراجعتǌا وƮياƹتǌا طبقا يختƭ مجلƩ الدولة بƎبداƇ الرǐƊ فǑ م  
السابقة الذكرÜ وǋو بذلǁ يقوم باǗشراف علǏ اǗعداد الƽنǑ  01- 98من القانون العضوǐ رقم  4للمادة 

 ýǚمن خ Ǒالتشريع ƟقتراǙا Ǒالدولة ف Ʃمجل ǁحية يشارǚƮال ǉذǋ Ɣجان Ǐوإل ÜƭوƮالن ǉذǌل
  . ƊساليƔ مختلƽة

ة فǑ اǙقتراƟ التشريعǑ من خýǚ اقتراƟ التعديǚت التǑ يراǋا ضرورية يساǋم مجلƩ الدول  
عند مراجعتǊ لمشروع النƭ المعروƯ عليÜǊ فقد منƠ لǊ المشرع ضمنيا حق المشاركة فǑ إعداد 

يبدǐ مجلƩ الدولة رƊيǊ فǑ :"علƊ Ǐن 01-98من القانون العضوǐ رقم  12التشريƴ إذ تنƭ المادة 
ƊعÜǉǚ ويقترƟ التعديǚت  4ارǉ بما حسƔ األحكام المنƮوƭ عليǌا فǑ المادة المشاريƴ التǑ يتم إخط

                                                 
 . 148منصور محمد أحمد، الرجع السابق، ص    1
 . القوانين العضوية التي يصدرها المشرع العادي بإجراءات أكثر دقة من إجراءات إصدار القوانين العادية  2
الدستور تسمو على  في عليها، حسب الشروط المنصوص يس الجمهوريةالمعاهدات التي يصادق عليها رئ:" من الدستور تنص 132المادة   3 

 .  القانون
 . 147منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص . د 4
 . 511- 510عبد العظيم عد السالم، عبد الحميد، المرجع السابق، ص . د 5
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Ü فيحق لمجلƩ الدولة طبقا لǌذǉ المادة Ɗن يضمن تقريرǉ النǌائǑ بخƮوƭ "التǑ يراǋا ضرورية
مشروع النƭ القانونǑ المعروƯ عليǊ كý اǙقتراحات التǑ ترمǑ إلǏ إƛرائǊ ولǊ من Ɗجý ذلƊ ǁن 

 ƭمشروع الن ýيعدǊحالة عدم مشروعيت Ǒف Ǌسحب Ǌكما يمكن ل ǉيرƺب Ǌاستبدال Ɵو يقترƊ1   .  

ويǚحƊ Ʋن اǙقتراحات التǑ يقدمǌا مجلƩ الدولة Ǚ تلزم الحكومةÜ التǑ تقرر وفقا لسلطتǌا 
 Ʃا مجلǌيقدم Ǒقتراحات التǙوا ƇراǓألن ا ÜǊت المقترحة من عدمǚئمة األخذ بالتعديǚم ǎالتقديرية مد

خƮوƭ مشروعات القوانين تبقǏ مجرد ƊراƇ استشارية للمجلƹ Ʃير ملزمة للحكومة من الدولة ب
  .الناحية القانونية

يساǋم كذلǁ مجلƩ الدولة فǑ اǙقتراƟ التشريعǑ من خýǚ التقارير السنوية التǑ يقدمǌا طبقا 
سنويا يرفعǊ يعد مجلƩ الدولة تقريرا عاما :" والتǑ تنƭ 01-98من القانون العضوǐ رقم  6للمادة 

إلǏ رئيƩ الجمǌورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجǌات القضائية اǗدارية التǑ رفعت إليÜǊ وكذا 
فاǙقتراحات التǑ يقدمǌا مجلƩ الدولة فǑ تقريرǉ السنوǐ الذǐ يرفعǊ إلǏ ". حƮيلة نشاطاتǊ الخاƮة

ة التǑ رفعت إليǊ وحƮيلة رئيƩ الجمǌورية تتضمن تقدير نوعية قرارات الجǌات القضائية اǗداري
نشاطاتÜǊ كما تتضمن مختلف المعاينات عن النقائƭ الموجودة فǑ مشروعات القوانين التǑ عرضت 

Ü فيبين ما كشƽت عنǋ Ǌذǉ المعاينات من نقƭ فǑ التشريعات القائمة Ɗو ƹموƯ فيǌا 2عليǊ خýǚ سنة
فمن خýǚ دراستǊ وتقديرǉ . ات الدوليةƊو مخالƽة للدستورƊÜو إǋدار ألحكام القانون الدولǑ واǙتƽاقي

لنوعية القرارات الƮادرة عن الجǌات القضائية اǗداريةÜ ومن خýǚ معاينتǊ لمشروعات القوانين 
 Ǒف ƭوجود نق ýمقترحات حو ǐالسنو ǉن يضمن قرارƊ الدولة Ʃيمكن لمجل ÜǊالمعروضة علي

Ǒالتشريع ƟقتراǙا ýذا يعد من قبيǋو Üالقائم ƴالتشري.  

ý اǙقتراحات المقدمة من خǋ ýǚذǉ التقارير والتǑ تدخý ضمن الǚƮحيات اǙستشارية فك
والǌدف من  Ɗعǉǚ تخوý لǊ حق اǙقتراƟ التشريعÜǑ 6المعترف بǌا لمجلƩ الدولة بموجƔ المادة 

 ƭالنقائ ýالسلطات العمومية حو ǉانتبا Ɣوجل Ǌالدولة ونشاطات Ʃو التعريف بمجلǋ ǐالتقرير السنو
وجودة فǑ المنƲومة القانونية وكيƽية معالجتǌاÜ كما ƊنǊ بالنسبة لمجلƩ الدولة وسيلة ǙقتراƟ الم

 .التعديǚت واǚƮǗحات الضرورية علǏ المنƲومة التشريعية

  

                                                 
يبدي مجلس الدولة رأيه في شكل تقرير نهائي يحرر باللغة العربية، وقد يكون مرفقا :" لمجلس الدولة تنص من النظام الداخلي 82المادة   1

  .بالترجمة إلى لغة أجنبية
 ".  يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما إلى إثراء النص وإما إلى تعديله وإما سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها

  . 48، ص 1999مين شريط، استقاللية القضاء، الندوة القانية حول استقاللية القضاء، دراسات ووثائق مجلس األمة، جوان ل. د 2
http://www.majliselouma.DZ/textes/autres doc /autres20% revue /istiklalia2.pdf   

  
.  



 

Ǒانƛال ƚالمبح  

  اǕجراءاƖ المتبعة أمام مجلس الدولة في المجاü اǗستشاري

من قانون إنشائǊ فǑ شكý جمعية عامة  Ɣ35 المادة يتداوý مجلƩ الدولة فǑ المجاý اǙستشارǐ حس   
  .1ونƲامǊ الداخلǑ 261- 98اƇات المحددة بموجƔ المرسوم رقم ولجنة دائمة وفقا للشكليات واǗجر

 Ǒالدولة ف Ʃستشارية لمجلǙيئات اǌات وقواعد سير الƇجراǗ Ưالتاليين مطلبينالوسيتم التعر: 

ýاألو Ɣالمطل  

  عية العامةقواعد وƋجراءاƖ سير الجم

بعد مƮادقة مجلƩ الحكومة علǏ مشروع القانون يخطر مجلƩ الدولة من قبý رئيƩ الحكومة   
 ýإرسا Ǐفيتول Üالدولة Ʃيعتبر وسيطا بين الحكومة ومجل ǐعن طريق األمين العام للحكومة الذ

      2.مشروع القانون وجميƴ الوƛائق المتعلقة بǊ إلƊ Ǐمانة مجلƩ الدولة

مشرع نوعية الوƛائق المتعلقة بمشروع القانون والتǑ يجƊ Ɣن ترفق بملف ولم يحدد ال  
 Ǐعل ƭبالن Ǐƽر ملف األخطار واكتƮالدولة لم يحدد عنا Ʃلمجل Ǒام الداخلƲن النƊ كما Üاألخطار

ýاألق Ǐنسختين عل Ǒمشروع قانون ف ýائق المتعلقة بكƛالو ƴجمي ýإرسا Ɣ3وجو .  

Ǘ4 Üخطار يسجلǊ مباشرة فǑ سجý خاƭ حسƔ ترتيبǊ الزمنǑبعد ما يستلم مجلƩ الدولة ǋذا ا  
ويقوم رئيƩ المجلƩ بƮƎدار Ɗمر يقضǑ بتعيين مقررا من بين مستشارǐ الدولة Ɗو مستشارǐ الدولة 

ويمكن لƊ Ǌن يعين إما تلقائيا وإما بناƇ علǏ طلƔ المستشار المقررÜ فوƜ عمý  5فǑ مǌمة ƹير عادية
ترسý نسخة من عناƮر الملف إلǏ محافƲ الدولة  ƛم مشروع القانون لمساعدة ǋذا األخير فǑ دراسة

 ǊاتƲحǚمام الجمعية العامة وتقديم مƊ اتƇجراǗبمتابعة ا ýƽليتك Ǌحد مساعديƊ يقوم بتعيين ǐالذ
  .6المكتوبة

                                                 
  ".تحدد أشكال وكيفيات اإلجراءات في المجال االستشاري عن طريق التنظيم:" تنص على أن 01- 98من القانون العضوي رقم  41مادة ال 1

يحدد أشكال اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري  1998أوت  29المؤرخ  في  261 - 98وصدر بهذا الخصوص المرسوم التنفيذي رقم 
تحدد قواعد اإلجراءات األخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال االستشاري في نظامه :"منه على أن 10صت المادة أمام مجلس الدولة، ون

 ".  01-98من القانون العضوي رقم  4الداخلي طبقا للمادة 
 . 261-98من المرسوم التنفيذي رقم  4إلى  2المادة   2
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 78المادة  3
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 79المادة  4
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 84، والمادة 261 - 98من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  5
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 85، والمادة 261- 98من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  6



 

يقوم المستشار المقرر لتسيير من Ɗجý تسيير األشƺاÜý  بتنƲيم اجتماعات وجلسات عمý مƴ و    
زير الذǐ بادر بمشروع القانون Ü ويعد لذلǁ جدوý األعماý التǑ تدوم عادة حسƔ طبيعة ممƛلǑ الو

Ü ولما ينǑǌ المستشار المقرر ƊشƺالǊ يطلƔ من رئيƩ 1وǋƊمية مشروع القانون موضوع اǙستشارة
Ǒائǌمشروع التقرير الن ýالمناقشة العامة حو ƇجراǗ الجمعية العامة Ƈالدولة استدعا Ʃفيقوم 2مجل Ü ذاǋ

األخير بتحديد جدوý األعماý و يتولǏ استدعاƊ ƇعضاƇ الجمعية العامة والوزير المعنǑ بمشروع 
  . 3القانون Ɗو ممƛلوǉ فƊ Ǒجý كاف قبý التاريƣ المحدد Ǚنعقاد الجلسة

يترƩƊ رئيƩ مجلƩ الدولة الجمعية العامة التǑ تضم نائƔ الرئيƩ ورƌساƇ الƺرف وخمسة   
Ǐالدولة عل ǐالدولة من مستشار Ʋكما تضم محاف ÜƩم الرئيǌيعين ýيحضر  4األق ǐوالذ Ǌحد مساعديƊو

  . Ü6 وǙ تƠƮ مداوǙت الجمعية إǙ بحضور األƹلبية البسيطة ألعضائǌا5الجلسات والمداوǙت

   ÜǑائǌمشروع التقرير الن Ưالدولة الجلسة ويدعو المستشار المقرر لعر Ʃمجل Ʃرئي Ơتƽي
Ü وبعد السماع إلǏ عرƯ 7شرة لمحافƲة الدولة المساعد لتقديم مǚحƲاتǊوتمنƠ الكلمة بعد ذلǁ مبا

 ǁيشار Ǒالمناقشة الت Ɣبا Ơتƽالدولة ب Ʃمجل Ʃيقوم رئي Üالدولة Ʋات محافƲحǚالمستشار المقرر وم
فيǌا القضاة والوزير المعنƊ Ǒو ممƛلوÜǉ ويتولǏ كاتƔ الضبط تدوين كý المǚحƲات التǑ يدلǑ بǌا 

ة العامةÜ وتختم المناقشة عن طريق اǙنتخاƔ باألƹلبية البسيطة ألعضاƇ الجمعية العامة ƊعضاƇ الجمعي
  . 8الحاضرين للمƮادقة وفǑ حالة تعادý األƮوات يكون Ʈوت الرئيƩ مرجحا

   Ʃرئي Ǌم يوقعƛ Ǌطبقا لقرار الجمعية العامة ويوقع Ǒائǌيدون المستشار المقرر التقرير الن
 Ü إƛر ذل10ǁمن قبý رئيƩ مجلƩ الدولة 9ذلǁ إلǏ األمانة العامة للحكومةمجلƩ الدولةÜ ويرسý بعد 

 ǎائق المتعلقة بالملف لدƛالو ƴالتقرير وجمي ýƮƊ Ʋƽويح ƭخا ýسج Ǒات فƇجراǗا ƴتدون جمي
 .المƮلحة المختƮة علǏ مستوǎ قسم اǙستشارة لمجلƩ الدولة

 

  

                                                 
 . دولةمن النظام الداخلي لمجلس ال 87المادة 

 .من نفس النظام الداخلي  88المادة  2
 . من القانون الداخلي 89، والمادة 261 - 98من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  3
 . من النظام الداخلي 91المادة  4
 . 261-98المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  5
 . من القانون الداخلي  91المادة  6
 . الداخلي من القانون 94و  93المادتان  7
 . من النظام الداخلي للمجلس 97، والمادة 261- 98من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  8
 . من النظام الداخلي 100إلى  98المواد  9

 . 261 - 98من المرسوم التنفيذي رقم  9المواد  10



 

Ǒانƛال Ɣالمطل  

Ɓسير الل ƖجراءاƋجنة الدائمةقواعد و  

خǚفا ألحكام المادة :" السابق الذكر علƊ ǏنǊ 01- 98من القانون العضوǐ رقم  38نƭ المادة ت  
36  Ǌينب Ǒنائية التƛستǙت اǙالحا Ǒالقوانين ف ƴتكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاري Üذا القانونǋ من

  ".رئيƩ الحكومة علǏ استعجالǌا

ية علǏ الطابƴ اǙستعجالǑ للمشروع فيمكن لرئيƩ الحكومة Ɗن ينبǊ فǑ الحاǙت اǙستƛنائ
  .موضوع المناقشةÜ وفǋ Ǒذǉ الحالة تتم دراستǊ من طرف اللجنة الدائمة لمجلƩ الدولة

 Ǒǋ اǌمامƊ مشروعات القوانين المعروضة ƭوƮمام اللجنة الدائمة بخƊ ات المتبعةƇجراǗإن ا
فǑ الƲرف اǙستعجالÜǑ حيƚ  نƩƽ اǗجراƇات المتبعة Ɗمام الجمعية العامةÜ واǙختǚف يكمن  فقط

يطلƔ من مجلƩ الدولة Ɗن يمارƩ وƲيƽتǊ اǙستشارية Ɗمام اللجنة الدائمة فǑ مواعيد قƮيرة جدا 
  .لدراسة النƮوƭ العاجلة

 Ǌطابع Ǐالحكومة عل Ʃرئي Ǌينب ǐالدولة بمشروع القانون الذ Ʃفبعدما يخطر مجل
ǑستعجالǙالملف 1ا ýرساƎالدولة ب Ʃمجل Ʃيقوم رئي Ü يقوم ǐاللجنة الدائمة الذ Ʃرئي Ǐإل ǚكام

ƃالل ƇعضاƊ حدƊ مر يتضمن تعيينƊ دارƮƎالدولة ب Ʋخبار محافƎكما يقوم ب Üجنة الدائمة مستشارا مقررا
  . 2الذǐ يعين Ɗحد مساعديǊ للمشاركة فƊ Ǒشƺاý اللجنة

جنة للƃيحدد رئيƩ اللجنة الدائمة مدة سير األشƺاý حسƔ حالة اǙستعجاý ويحضر ƊعضاƇ ا
 ƴجمي ƇقتضاǙبمشروع القانون عند ا Ǒلو الوزير المعنƛو ممƊ ýƛالدولة المساعد ومم Ʋومحاف

  .3الجلسات

 Ǐلبية البسيطة علƹالدولة المساعد باأل Ʋاللجنة الدائمة ومحاف ƇعضاƊ ادقƮبعد المداولة ي
ية ƮƊوات الحاضرين مƴ وتتخذ المداوǙت بƹƋلب 4التقرير النǌائǑ الذǐ يعدǉ ويقدمǊ المستشار المقرر
  .5ترجيƮ Ơوت الرئيƩ فǑ حالة تساوǐ األƮوات

     Ü الدولة Ʃمجل Ǐإل ýاللجنة الدائمة ويرس Ʃمن طرف المستشار المقرر ورئي Ǒائǌالتقرير الن ƴيوق
تدون جميǋ ƴذǉ العمليات فǑ سجý خاƭ ويحýƮƊ Ʋƽ التقرير والوƛائق المتعلقة بǊ لدǎ المƮلحة 

 .6لتقرير النǌائǑ ممضيا من رئيƩ مجلƩ الدولة إلǏ األمين العام للحكومةالمختƮةÜ ويرسý ا
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 الخـــاتمة
 

تناولت ǋذǉ الدراسة موضوع نƲام مجلƩ الدولة فǑ القضاƇ الجزائرÜǐ مجلƩ الدولة فǌكذا       
الذǐ يعد حجر الزاوية فǑ وجود نƲام قضائǑ إدارǐ مستقÜ ýو الذǐ ينƯǌ بدور ƊساسǑ فǑ حماية 

لمشروعية و سيادة القانون من اǙعتداƇات التǑ يمكن Ɗن تقƴ عليǊ من جانƔ السلطات العامة فǑ مبدƊ ا
 .الدولة

قد تعرضت ǋذǉ الدراسة لمجلƩ الدولة كǌيئة قضائية إدارية عليا مستحدƛة فǑ النƲام و
ألولǏ القضائǑ الجزائرǐ من حيƚ نشƋتǊ و تنƲيمǊ و اختƮاƮاتÜǊ و ǋدفت إلǏ تحقيق ƹايتين تتمýƛ ا

فǑ تحديد ǋƊمية و مكانة مجلƩ الدولة فǑ القضاƇ الجزائرǐ و ذلǁ من خýǚ النƮوƭ الدستورية و 
ÜǊمة لƲو القانونية المن Ǒوف ǉتعزيز سيادة القانون و تطوير Ǒف Ǌفعاليت ǎمعرفة مد Ǒف ýƛانية تتمƛال

ائý فǑ بابين Ü خƭƮ المساǋمة فǑ إنشاƇ قواعد ومبادƏ القانون اǗدارÜǐ و تمت معالجة ǋذǉ المس
ǊاتƮاƮختǙ Ǒانƛالدولة و ال Ʃلمجل Ǒام القانونƲلدراسة الن ýاألو.  

من خýǚ التعرƯ لنشƋة فتم التعرƯ لمǌƽوم مجلƩ الدولة كجǌة قضائية إدارية متخƮƮة    
تطور مƌسسة مجلƩ الدولة فǑ األنƲمة القضائية المقارنةÜ فكان من الضرورǐ استعراƯ مجلƩ و

Ǒǋ مǌد نشƋة القضاƇ التǑ اعتمدت مǋ ýƛذا النƲام ونسǑ باعتبار فرنسا تعد فǑ طليعة الدوý الدولة الƽر
Ǐعل ǊƮبت حقا حرƛƊ ذا األخيرǋ نƊ Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلمجل Ưالتعر ýǚكد من خƋو تم الت ǐدارǗا 

بادƏ و بƽضý اجتǌاداتǌƲ Ǌرت معƲم م الجماعيةحماية النƲام القانونǑ للحقوق والحريات الƽردية و
ǐدارǗالقانون ا.  

      ýمن الدو Ɯمة كنماذƲاألن Ưلبع Ưالدولة التعر Ʃة مجلƋعند دراسة نش ǐكما كان من الضرور
Ǒ جعلت لǊ وƲيƽة مزدوجة التƊ Ǒخذت بنƲام مجلƩ الدولة و التǑ كانت متƛƋرة بالنƲام الƽرنسǑ والت

 باعتبار ǐمƮراللتعرƯ لمجلƩ الدولة تم ا واستشارية سواƇ فǑ الدوý الƺربية Ɗو العربيةÜ قضائية و
من الدوý العربية الرائدة بخƮوƭ اعتماد نƲام ازدواجية القضاƇ و تƋسيƩ مجلƩ الدولة كجǌة  مƮر

  .قضائية مستقلة
تعرضت ǋذǉ الدراسة للسوابق التاريخية لمجلƩ الدولة الجزائرǐ فتم التطرق إلǏ و    

رǐ و مدǎ تطورǉ عقƔ األزمنة المتعاقبة إلƊ Ǐن تم المحطات المختلƽة التǑ مر بǌا القضاƇ اǗدا
Ü مما Ɗدǎ إلǏ القوý بƋن 1996اǗعǚن عن تƋسيƩ مجلƩ الدولة بموجƔ التعديý الدستورǐ لسنة 

اǙجتماعية التǑ عاشتǌا واǙقتƮادية والقضاƇ اǗدارǐ الجزائرǐ تƛƋر إلǏ حد بعيد بالƲروف السياسية 
تبين Ɗن ƮƊوý مجلƩ الدولة ترجƴ إلǏ قضاƇ المƲالم الذǐ ف يخǌاÜالبǚد فǑ فترات متǚحقة من تار

 Ƈام القضاƲعرفت الجزائر ن ƚحي Ǒرنسƽال ýǚحتǙا ýد األمير عبد القادر قبǌع Ǒكان مطبق ف
  .اǗدارǐ اǗسǚمǑ الذǐ كان يحرƭ علǏ حماية الشرعية و إرساƇ دعائم العدالة



 

 Ʃƽن ýǚحتǙا ƇناƛƊ ǐام الجزائرƲكما عرف ن Ǒف ǐدارǗا Ƈا القضاǌعرف Ǒت التǙالتطورات و التحو
فرنسا مƴ تسجيý بعƯ اǙختǚفات و التǑ ترجƴ للسياسة اǙستعمارية حيƚ كانت السلطات الƽرنسية 
تسعǏ قبý كý شƇǑ إلǏ حماية مƮالƠ اǗدارة اǙستعمارية علǏ حساƔ حقوق و حريات الرعايا 

  .الجزائيين
     ýǚستقǙما بعد اƊƹور Ü من الناحية Ƈام وحدة  القضاƲراحة اعتماد نƮ ن المشرعǚم إع

الشكلية  فƎنǊ اعترف بازدواجية المنازعة Ü و خƭ للدعاوǐ اǗدارية إجراƇات ذات طبيعة متميزة عن 
 Ǒام القضائƲيكلة النǋ عادƊ ǐن المشرع الجزائرƊ ýالقو Ǐإل ǎدƊ مما Ü ات القضائية العاديةƇجراǗا

مطبقا فǑ العǌد اǙستعمارǐ فƋنشƹ Ƌرف إدارية متخƮƮة لتحý محý المحاكم  المزدوƜ الذǐ كان
Ü مجلƩ الدولة الƽرنسǑو وǋرانÜ و اǗدارية السابقة التǑ كانت متواجدة بالجزائر العاƮمةÜ قسنطينة

  .وجعǋ ýذǉ الƺرف Ʈاحبة اǙختƮاƭ العام و الوǙية العامة بالنƲر و الýƮƽ فǑ المنازعات اǗدارية
سمƠ فǑ فƲ علǏ وحدة الǌياكý القضائية  وحا 1996فƎن المشرع بعد اǙستقýǚ  وإلƹ Ǐاية  بǌذاو

نƩƽ الوقت بƎنشاƇ قضاƇ متخƭƮ بالنƲر فǑ المنازعات اǗدارية سواƇ ما تعلق بقضاƇ اǗلƺاƊ Ƈو 
ƺو قد استطاعت ال Üالمشروعية ƭسير وفحƽالت Ƈو قضاƊ Ưالتعوي Ƈقضا Ʃدارية بالمجالǗرف ا

الƺرفة اǗدارية بالمحكمة العليا تكريƩ مبد Ɗسيادة القانون من خýǚ إخضاع اǗدارة لمبدƊ ئية والقضا
  .المشروعية
إƊ Ǚن المشرع الجزائرƊ ǐدرƊ ǁن جود القضاƇ اǗدارǐ بǌياكلǊ المختلƽة يعد ضرورة حتمية  

ǋم المƌسسات القضائية Ɗن مجلƩ الدولة يعد من Ɗت التǑ تكون اǗدارة طرفا فيǌا وللýƮƽ فǑ المنازعا
من التعديý  152المعاƮرة لحماية مبدƊ المشروعية وبناƇ دولة القانونÜ فƋعلن  بموجƔ المادة 

قضائية متخƮƮة ومستقلة عن جǌة  عن تƋسيƩ مجلƩ الدولة كمƌسسة 1996الدستورǐ لسنة 
تǑ تحرƭ علǏ تحقيق القضائية الالقضاƇ العادǐ لتتƇǚم مƴ حاجة الجزائر إلǏ المƌسسات القانونية و

كمبدƊ  1996والتعديý الدستورǐ لسنة  1989المبادƏ الجديدة التǑ تضمنǌا كý من دستور سنة  وتجسيد
 Ǐلضرورة إسناد الرقابة القضائية عل Ɣدعائم العدالة ولتستجي Ƈالمشروعية وسيادة القانون وإرسا

ون ضمانة حقيقية لحقوق ليك اǙستقýǚارة لقاضǑ متخƭƮ يتميز بالخبرة والنزاǋة وƊعماý اǗد
  .حرياتǌم األساسيةاألفراد و

  والبحƊ ƚساسا تم التركيزفتعرضت ǋذǉ الدراسة للطبيعة القانونية لقضاƇ مجلƩ الدولةÜ و    

اǗدارية كما تم ǌات القضائية المختلƽة العادية وعǚقاتǊ بالجمدǎ استقǚلǊ عن القضاƇ العادǐ وعن 
  .Ǐ تنƲيمǊالتعرƯ بنوع من التƮƽيý إل

ƮǗن اƊ Ǐالدراسة إل ǉذǋ من ýاألو Ɣالبا Ǒف ýƮتم التوƊالجزائر حقق مبد Ǒف Ǒالقضائ Ɵǚ 
جعý النƲر فǑ المنازعات و 1996جƔ التعديý الدستورǐ لسنة اǙزدواجية القضائية المكرسة بمو

Ǒǋ فǑ ن جǌة ومستقلة عن السلطتين التشريعية والتنƽيذية م اǗدارية من اختƮاƭ جǌة قضائية إدارية



 

مشكلة من مجلƩ الدولة فǑ القمة موضوعيا لة عن جǌة القضاƇ العادǐ عضويا ونƩƽ الوقت مستق
  .المحاكم اǗدارية فǑ القاعدةو

وجود مجلƩ الدولة كمƌسسة قضائية مستقلة بتƋسيƩ محكمة التنازع كجǌة  وقد تƋكد    
  .مجلƩ الدولةمة العليا وع اǙختƮاƭ بين المحكقضائية مستقلة للنƲر فǑ مشاكý تناز

Ü حيƚ وضƴ اكم القضاƇ العادǐ تƌكد استقǚلǊكما Ɗن تنƲيم عǚقات قضاƇ مجلƩ الدولة بمح 
الذǐ بمقتضاƭ ǉ القضاƇ اǗدارǐ و ǋو المعيار العضوǐ والمشرع معيارا عاما لتحديد نطاق اختƮا

من  800موجƔ المادة كý ما كان Ɗحد Ɗطراف النزاع شخƭ من Ɗشخاƭ القانون العام المحددة ب
ǐدارǗا Ƈللقضا ƭاƮختǙدارية ينعقد اǗات المدنية واƇجراǗقانون ا.  

قد تبين من خýǚ تحديد عǚقة مجلƩ الدولة بجǌات القضاƇ اǗدارƊ ǐنǊ يعد كقاعدة ǋذا و          
رد المشرع مƴ ذلǁ فقد Ɗوحكمة  ƛانǑ درجة Ɗو محكمة نقÜƯ وعامة الجǌة القضائية العلياÜ فǌو إما م

استƛناƇ علǋ Ǐذǉ القاعدة إذ منƠ لǊ فǑ بعƯ الحاǙت المحددة حƮرا  بنƭ القانون ǚƮحية النƲر  
  .فǑ الطعون كمحكمة Ɗوý و ƈخر درجة

  واǙستشارية وتحديد كما حقق المشرع استقǚلية مجلƩ الدولة من خýǚ تنƲيم ǋياكلǊ المختلƽة القضائية 
كذا من خýǚ وضƴ الضمانات القانونية Ǚستقýǚ و حيدة و تجرد ǋاÜ وحديد تشكيǚتǌا و قواعد سيروت

  .ƊعضائǊ بما يحقق Ʈيانة حقوق و حريات األفراد و حسن سير العدالة اǗدارية
ǋذǉ الدراسة لǚختƮاƮات القضائية التǑ يمارسǌا مجلƩ الدولة و التǑ لǌا دور  تعرضتو      

ة نشاط اǗدارة العمومية و إلزامǌا باحترام مبدƊ المشروعية فعاý فǑ بناƇ دولة القانون من خýǚ رقاب
  .فǑ كافة تƮرفاتǌا

 Ɣمرة بموج ýعرف ألو ǐالجزائر Ƈن القضاƊ ام القضائيةǌللم Ưالتعر ýǚوقد تبين من خ
من القانون المتعلق بمجلƩ الدولة طريق الطعن بالنقƯ فǑ المادة اǗداريةÜإƊ Ǚن ǋذا الطعن  11المادة

بينǊ وبين الطعن تǊ فǌو ضيق جدا وƊن مجلƩ الدولة نƲرا لحداƛة ǋذا الطعن مازاý يخلط رƹم ǋƊمي
ر عن الجǌات لتحديد طبيعة القرار القضائǑ الƮاد ƊنǊ لم يýƮ إلǏ إيجاد معيارلتجاوز السلطة و

  . ǐ الƮادر عن السلطات اǗداريةبين القرار اǗدارالقضائية المتخƮƮة و
اǙختƮاƮات القضائية لمجلƊ Ʃن سبƔ ذلǁ يرجƊ ƴساسا لتعدد  إلǏ توƮلت ǋذǉ الدراسةو

ýالدو Ǌفقد جعل Ưالطعون بالنق Ǒف ýƮƽال ýǚقانون من خ Ǒكقاض Ǌامǌممارسة م Ǐضافة إلǗو باǌف Ü
من  10المشرع محكمة ƛانǑ درجة بالنسبة لǖحكام اǙبتدائية الƮادرة عن المحاكم اǗدارية وفقا للمادة 

  .من ذات القانون 9ا جعلǊ محكمة Ɗوý و ƈخر درجة فǑ حاǙت Ɗخرǎ طبقا للمادة قانون إنشائÜǊ كم
      Ǒالدولة يعد المستشار القانون Ʃن مجلƊ ستشارية إذ تبينǙات اƮاƮختǚل Ưكما تم التعر

للحكومةÜ يراجƴ كý مشروعات القوانين قبý عرضǌا علǏ مجلƩ الوزراƇ و قبý إحالتǌا للبرلمانǋ Üذا 
 ƭاƮختǙحكم المادة ا Ǒف Ǒالقانون ǊساسƊ يجد ǐ119الذ  ýǚمن خ Ǌيمارس ǐمن الدستور والذ



 

 ǊرائƲن ƴالدولة ضيق جدا مقارنة م Ʃلمجل ǐستشارǙويعتبر الدور ا Üالجمعية العامة واللجنة الدائمة
  .فǑ األنƲمة القانونية المختلƽة

ة قضائية إدارية متخƮƮة يتمتƊ ƴن وجود قضاƇ مجلƩ الدولة كجǌ يتضƠمن خǋ ýǚذǉ الدراسة      
 Üلية و الحيادǚستقǙالمشروعية وبا Əمباد Ǒو يرسǋساسية للدولة القانونية وƊ سيادة القانون يعد ميزة

 Üالضمانة األساسية للحقوق والحريات العامة  
مǊ الواسÜƴ القاضǑ اǗدارǋ ǐو األداة الƽعالة Ǚلتزام السلطات اǗدارية فǑ الدولة بسيادة القانون بمǌƽوو

و الدولة الجزائرية كانت بحاجة ماسة إلǏ نƲام قضائǑ إدارǐ مستقý عن جǌة القضاƇ العادǐ يوجد 
 Ǒف Ǌاداتǌاجت ýǚحد بعيد من خ Ǐم إلǋات القضائية يساǌالج ýيئة مقومة ألعماǌالدولة ك Ʃمجل Ǌبقمت

ǐدارǗالقانون ا Əمباد Ƈإنشا.  
يم نƲام مجلƩ الدولة كركن من Ɗركان نƲام ازدواجية إن الجزائر عن طريق تƋسيƩ وتنƲو       

القضاƇ و كجǌة قضائية عليا لǚستئناف والنقƯ فǑ المنازعات اǗداريةÜ وكجǌة تقويم قضائǑ للمحاكم 
والمتخƭƮ والƽعاý فǑ مجاý ترسيƣ  بق نƲام القضاƇ اǗدارǐ العالمǑاǗداريةÜ قد حاولت Ɗن تط

 Ɗدولة القانون و حماية مبد ƩسƊ نƊ ا حاولتǌنƊ ǐƊ Üنسان والمواطنǗالشرعية وحقوق وحريات ا
ýذا المدخǋ Ǒف Ǒالوطن Ǒام القضائƲالن ýعƽرن و تƮتع.  

       ýح ýمجا Ǒالدولة ف Ʃيئات مجلǋزة وǌألج ǑجرائǗوا ǑيمƲوالتن Ǒيم القانونƲوإن عملية التن
ƚحدƊ دارية قد طبقتǗحكام المحاكم اƊ دارية وتقويمǗم  المنازعات اƲالنǁذل Ǒالقانونية ف Ɣو األسالي.  

وإن استقǚلية و تخƭƮ جǌات القضاƇ اǗدارǐƊ ǐ قضاƇ مجلƩ الدولة ǋنا ƹير واضحة   
Ü حيƊ ƚنǌم يخضعون لذات القانون األساسǑ العام للقضاÜ Ƈ كما Ʈة فيما يتعلق بقضاة مجلƩ الدولةخا

  . ƽولة بƽƮة واضحةƊن عوامý ومقومات تخƭƮ قضاة ǋذا النƲام القضائƹ Ǒير مك
تطبيقات نƲم القضاƇ اǗدارǐ اسة العلمية وعلǏ ضوƇ مقتضيات وويǚحƲ من خǋ ýǚذǉ الدر        

منطق تخǋ ƭƮذا النوع من القضاǋ Ƈو قلة إن لم نقý انعدام وجود رجاý و نساƇ والمقارن فǑ العالم 
Üالدولة Ʃيئات مجلǋزة وǌجƊ تǚتشكي Ǒدارة العامة فǗا  

ة فǑ فǌم طبيعة وƊسرار وخلƽيات وƊبعاد العمý اǗدارǐ وƊساليبǙ Ǌستعانة بخبرتǌم الناضجمن Ɗجý ا
إجراƇاتǊ التǑǋ Ǒ بطبيعتǌا بعيدة عن إحاطة جǌات القضاƇ وذلǁ حتǏ تكون رقابة مجلƩ الدولة و

  .Ɗكƛر فعالية و يقƲة
جǌات القضاǚ Ƈ وبالنسبة للمحاكم اǗدارية ƮƊاستئناف وإن مجلƩ الدولة كمحكمة نقƯ و     

  . المتخƮƮة استƛناǋ ÜƇذǉ الوƲيƽة تýƲ ناقƮة ما دامت المحاكم اǗدارية لم تنƔƮ بعد
       ýتزا Ǚ ةƮƮيئة قضائية متخǌالدولة ك Ʃن فعالية مجلƊ الدراسة ǉذǋ ýǚمن خ Ʋحǚكما ي

ائƭ و الƺƛرات ناقƮةÜ و ǋذا راجƴ بالدرجة األولǏ لحداƛة نƲام مجلƩ الدولة و إلǏ وجود بعƯ النق
Ǌمة لƲيمات المنƲالقوانين و التن Ǒف .  



 

تم الخروƜ منǌا بمجموعة تائƝ وولتƽعيý مجلƩ الدولة Ɗكƛر تم استخƭǚ مجموعة من الن  
Ǒا فيما يلǌيمكن إجمال Üالقرار ǐمتخذ ýا من قبǌقتراحات إذا تم األخذ بǙمن ا:  

Ɗبعادǋا بما يكýƽ حماية حقوق ولة القانون وولة فǑ ترسيƊ ƣسƩ دإن تدعيم دور قضاƇ مجلƩ الد -    
ǐالجزائر ƴلحة العامة للمجتمƮنسان والمواطن والمǗوحريات ا Ü  ƭƮمتخ Ǒوجود قاض Ɣيتطل

وازن بين تحقيق علǏ إقامة الت اقادر Ǐ تǌƽم مقتضيات اǗدارة العموميةيتميز بالخبرة والقدرة عل
  .والحريات األساسية فǑ المجتمƴ حماية النƲام القانونǑ للحقوقالمƮلحة العامة و

ذǉ المǌمة قضاة مجلƩ الدولة خاƮة يساǋمون فǑ تحقيق ǋوالقاضǑ اǗدارǐ بƽƮة عامة و
Ɗقدر علǏ التعامý مƴ السلطة العامة ممƛلة اǗدارةÜ إƊ Ǚن ǋذا  وتخǌƮƮم ألنǌمبحكم استقǚلǌم 

       .التخƭƮ مƽتقد لدǎ مجلƩ الدولة و المحاكم اǗدارية فǑ الجزائر
Ɗن فعالية قضاƇ مجلƩ الدولة Ǚ تتحقق إǙ إذا تƽرƷ لممارسة وƲيƽتǊ األساسية وفقا لمقتضيات  

المتمƛلة فǑ وƲيƽة اǙجتǌاد القضائǑ من خýǚ تقويم Ɗعماý الجǌات  من الدستور Ɗ152حكام المادة 
ختƮاƮات مجلƩ الدولة القضائية اǗدارية وǋذا األمر Ǚ يمكن تحقيقǊ إǙ من خýǚ إعادة النƲر فǑ ا

ƈخر درجة Ɗوý ووالتقليƭ من مǌامǊ كمحكمة  وحƮرǋا فǑ الطعون بالنقƯ باعتبارǉ محكمة قانون
  .ستئنافيةإكذا إعادة النƲر فǑ التنƲيم القضائǑ اǗدارǐ بƎنشاƇ محاكم إدارية و بالنƲر ألǋمية النزاع

  : قترǋ Ɵذǉ الدراسة ما يلǑبناƇ علǏ مجموع اǙستنتاجات و المǚحƲات السابقة يمكن Ɗن ت
Ǘجيات  :أوǌتعزيز من Ǐعل ýتطبيق كافة الطعون  تحكم قضاةالعم Ǒالدولة ف Ʃمجلǐوالدعاو  

  .اǗدارية األƮيلة والمتخƮƮة باعتبارǋا اǓليات الوحيدة لممارسة دور ǋذǉ المƌسسة القضائية
  

قرار بحق التقاضǑ للجميƴ بƺير قيود كƽالة ديمقراطية اللجوƇ إلǏ القضاǙ Ƈ من خýǚ مجرد اƙ: Ǘانيا
Ɗو استƛناƇات وإنما يتعين باǗضافة إلǏ ذلǁ تطبيق مبدƊ تقريƔ القضاƇ من المتقاضين وتطبيق قاعدة 

إنشاƇ محاكم إدارية Ʋر فǑ التنƲيم القضائǑ اǗدارǐ والتقاضǑ علǏ درجتين من خýǚ إعادة الن
  .استئنافية

  
  .Ǘدارية تدعيما Ǚستقýǚ القضاƇ اǗدارǐ عن القضاƇ العادǐالتعجيý بتنƮيƔ المحاكم ا  :ƙالƙا

  
اǙستناد فǑ تعريف المنازعة اǗدارية إلǏ د ضوابط اختƮاƭ القضاƇ اǗدارǐ وإعادة تحدي :رابعا

 ǐدارǗا Ǒيكون للقاض ƚبحي Ǒالمعيار الشكل Ɣجان Ǐإل ǐر باعتماد المعيار المادƮر من عنƛكƊ
  .د اǙختƮاƭ من خýǚ اجتǌاداتǊسلطات واسعة فǑ تحديد قواع

يƮبƠ لǊ لإدخاý إǚƮحات علǏ نƲام محافƲ الدولة باعتبارǉ األمين علǏ المنازعة اǗدارية  :خامسا
بǊ نƲيرǉ فǑ األنƲمة القانونية المقارنة التǑ تƋخذ بنƲام ازدواجية  ǏنƩƽ الدور الƽعاý الذǐ يحض

Ƈالقضا.  



 

ضاƇ بخلق فرع متخƭƮ للقانون اǗدارǐ بعد الجذع المشترǁ إعادة تنƲيم المدرسة العليا للق :سادسا
من Ɗجý تكوين القضاة اǗداريين بما يحقق لǌم التخƭƮ الضرورǐ وإعدادǋم اǗعداد القانونǑ الجيŇد 

Ü ذلƊ ǁنǙ Ǌ يستطيƴ حماية الحقوق والحريات الƽردية النǌوƯ بالدور المǌم الموكوý لǊ حتǏ يتمكن من
Ǚ يعرف خƮوƮية القانون اǗدارǐ و طبيعة اختƮاƮاتǊ كقاضǑ إدارÜǐ كما ضد تعسف اǗدارة من 

Ǚ يستطيƴ ذلǁ من Ǚ يǌƽم طبيعة ومقتضيات الوƲيƽة اǗدارية ومن Ǚ يستطيƴ إقامة التوازن بين 
مقتضيات اǗدارة العمومية المتمƛلة فǑ تحقيق المƮلحة العامة وضرورة حماية حقوق األفراد 

يمكن للقاضǑ اǗدارƊ ǐن يحقق ǋذǉ الƺاية ما لم يكن قادرا علǏ ابتداع الحلوý كما Ü Ǚ وحرياتǌم
  .القانونية لحماية ǋذǉ الحقوق فǑ مواجǌة اǗدارة

  
السلطة التنƽيذية يجƊ Ɣن يكون Ǘدارǐ عن كý من القضاƇ العادǐ ولضمان استقǚلية القضاƇ ا  :سابعا

  .ارǐنƲام قانونƊ ǑساسǑ خاƭ بسلǁ قضاة القضاƇ اǗد
  

من القانون العضوǐ المتعلق بمجلƩ الدولة بجعý  9ضرورة تدخý المشرع بتعديý المادة  :ƙامنا
ن الموجة ضد المراسيم الرئاسية نǌائية ينعقد بالنسبة للطعوƭ مجلƩ الدولة كمحكمة ابتدائية واختƮا

  التنƽيذية ƹ ǙيرÜ دون قرارات السلطات اǗدارية المركزية الƽردية و
بحيƚ تƮبƠ المحكمة اǗدارية  المنƲمات المǌنية الوطنيةÜالǌيئات الوطنية العمومية وارات قرو

الýƮƽ فǑ مǋ ýƛذǉ المنازعات بƋحكام ابتدائية قابلة للطعن ائر العاƮمة Ǒǋ المختƮة بالنƲر وللجز
اسية المتمƛلة فيǌا Ɗمام المحكمة اǗدارية اǙستئنافية فǑ حالة إنشائǌاÜ ويتƽرƷ مجلƩ الدولة لوƲيƽتǊ األس
  .فǑ الطعون بالنقƯ الموجǌة ضد القرارات النǌائية الƮادرة عن الجǌات القضائية اǗدارية

  
إدراƜ  من خýǚتوسيƴ المǌام اǙستشارية لمجلƩ الدولة بضرورة تدخý المƌسƩ الدستورǐ  :تاسعا

وعات األوامر نƮ ƭريƠ فǑ الدستور يمنƠ لǊ اختƮاƭ إبداƇ الرǐƊ بƮورة إلزامية بالنسبة لمشر
ية علƊ Ǐعماý اǗدارة العمومية والحد من ومشروعات المراسيم التنƲيمية تحقيقا لƽعالية الرقابة الوقائ

 .كضمانة Ɗساسية لǖفرادالمنازعات اǗدارية و
 

لو بالقدر اليسير فǑ مجاý الدراسات المتعلقة قد حاولت ǋذǉ الدراسة Ɗن تساǋم وفǑ األخير ف       
ارǐ بƽƮة عامة ونƲام مجلƩ الدولة خاƮة باعتبارǉ مƌسسة قضائية مستحدƛة فǑ بالقضاƇ اǗد

يد علǏ ضرورة حماية ǋذǉ الحقوق حرياتǌم وذلǁ بƺية التƋكيسǌر علƮ Ǐيانة حقوق األفراد و الجزائر
 .المحافƲة عليǌاو
 
 

                                                                                          " Ÿتمت بحمد ا"  
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   153.........................................................................المعيار الحديƚ : سادسا
  154.........................................معيار اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر: الفرع الثاني

ǙوƊ :ǐ155...........................................................................المعيار العضو  
Ɗ-  ات المدنيةƇجراǗا المادة السابعة من قانون اǌتقوم علي Ǒالت Ə157..........................المباد  
Ɣ-  المادة السابعة Ǐالمترتبة عل Ɲات المدنية النتائƇجراǗ164............................من قانون ا  
  171 ....................................................................المعيــار المــادƛ :ǐانيا

  اختصاص جهات القضاء العادي بالمنازعات: الفرع الثالث
Ǌدارة طرفا فيǗتكون ا Ǒ175.....................................................................الت  

ǙوƊ :ات الواردة  ضمن المادة السابعة مكررƇناƛستǙات المدنية اƇجراǗ176..............من قانون ا  
Ɗ- ات الطرقƽ176..............................................................................مخال  
Ɣ- المنازعات Ǘةالمتعلقة باƽ177.....................................................يجارات المختل  
Ɯ-  السيارات ƚعن األضرارالناشئة عن حواد Ư179............المنازعات المتعلقة بطلبات التعوي  

  216......................................اǙستƛناƇات  الواردة ضمن نƮوƭ قانونية  خاƮة : ƛانيا
Ɗ-  ǁ180.......................................................المنازعات المتعلقة  بحقوق  الجمار  
Ɣ-  Ƈمرفق القضا ýعماƊ ولية الدولة عنƌ180..................................................مس  
  جارǐ ومية ذات الطابƴ التالعم اختƮاƭ القضاƇ العادǐ بنƲر منازعات المƌسسات: ƛالƛا

ǑناعƮ181......................................................................................وال  
Ɗ-  Ǌقƽسسة الع منموقف الƌدارية والمǗسسةالعمومية اƌادية التمييز بين المƮقتǙ182........مومية ا  
Ɣ- التمييز بينا Ǒف ǐدارǗا Ƈاديةموقف القضاƮقتǙسسة العمومية اƌدارية  لمǗ183..............و ا  

  185...........................................اختƮاƭ القضاƇ العادǐ فǑ المسائý الƽرعية : رابعا
Ɗ-  داريةǗا ýسير األعماƽالمتعلقة بت ý186....................................................المسائ  
Ɣ- دارية المǗا ýشرعية األعما ǎمد ƭحƽالمتعلقة ب ý187..... ...............................سائ  

Ǒانƛال Ɣدارية: المطلǗالدولة بالمحاكم ا Ʃمجل Ƈقة قضاǚ188......................................ع  
  188...........................عملية توزيع االختصاص من المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة: الفرع األول

ǙوƊ- القضائية Ʃدارية بالمجالǗرف اƺال  ƭاƮ189...........................................اخت  
Ɗ- قضائية خمسة Ʃمجال ƭاƮدائرة اخت Ǒف ýتدخ Ǒ190.............................المنازعات الت 

Ɣ- ǚƛ قضائية Ʃمجال ƭاƮضمن اخت ýتدخ Ǒةالمنازعات التƛ................................190  



 

Ɯ- القضائية Ʃالمجال ýك ƭاƮضمن اخت ýتدخ Ǒ190...............................المنازعات الت  
  191.................................. 02 – 98اختƮاƭ المحاكم اǗدارية طبقا للقانون رقم  -ƛانيا

 193...............................اص بين جهات القضاء اإلداريعملية حل تنازع االختص: الفرع الثاني

ǙوƊ : الدولة Ʃا و بين مجلǌو بينƊ اǌداريةفيما بينǗبين المحاكم ا ƭاƮختǙ194.............تنازع ا  
  194............................................................................مسائý اǙرتباط: ƛانيا
  196.................................................................تسوية مسائý اǙختƮاƛ :ƭالƛا

  197.......................................................تنظيــم مجـــلس الدولة: المبحث الثالث

ýاألو Ɣا:المطلǌب ýام سير العمƲالدولة ون Ʃيئات مجلǋ.........................................198  

  198..........................................................تنظيم هيئات مجلس الدولة:  الفرع األول

ǙوƊ : الدولة Ʃيئات القضائية لمجلǌ198...........................................................ال  

  199.........................................................لمجلƩ الدولة  الǌيئات اǙستشارية: ƛانيا

Ɗ-  200..............................................................................الجمعية العامة  

Ɣ- 200...............................................................................اللجنة الدائمة  
  200...........................................................الǌيئات التنƲيمية لمجلƩ الدولة : ƛالƛا

  Ɗ...........................................................................200 مكتƔ مجلƩ الدولة 
Ɣ-  الدولة Ʃ202..................................................................كتابة ضبط مجل  

  203...........................................................................جـ األمـانة العـامة

  207.........................................قواعد سير الهيئات القضائية لمجلس الدولة: الفرع الثاني

ǙوƊ : ا العاديةǌتشكيلت Ǒيئات القضائية فǌ207..........................................قواعد سير ال  
  208.....................................قواعد سير الǌيئات القضائية فǑ تشكيلتǌا ƹير العادية : ƛانيا

Ǒانƛال Ɣالدولة: المطل Ʃالبشرية لمجل ýياكـǌ210.................................................ال 
  210.......................................................قضاة الحكم لدى مجلس الدولة: الفرع األول

ǙوƊ : الدولة Ʃمجل Ʃ211.......................................................................رئي  

  Ɗ......................................................................211 تعيين رئيƩ مجلƩ الدولة
  ǚƮ Ɣ...............................................................213حيات رئيƩ مجلƩ الدولة

  ........................................................................نائƔ مجلƩ الدولة : ƛانيا
  214..............................................................رƌساƇ الƺرف بمجلƩ الدولة : ƛالƛا



 

  215..................................................................رƌســاƇ األقســام : رابعا
  215.............................................................................المستشارون: خامسا

Ɗ-  خدمة عادية Ǒ215 ...........................................................مستشارو الدولة ف  
  Ɣ.......................................................216 مستشارو الدولة فǑ خدمة ƹير عادية 

  ǎ........................................................217 مجلƩ الدولة ممƛلو الوزارة لد: سادسا
  219.............................................................. هيئة محافظو الدولة: الفرع  الثاني

ǙوƊ : Ǒالقانون ǉالدولة ومركز Ʋ219..................................................التعريف بمحاف 
 Ɗ-  فرنسا Ǒالحكومة ف Ʋام محافƲة وتطور نƋ220...............................................نش  

Ǒالقانون ǉالدولة ومركز Ʋالتعريف بمحاف  Ɣ الجزائر Ǒ223........................................ف  
   229...............................................................اختƮاƮات محافǑƲ الدولة: ƛانيا

  Ɗ.......................................................229  اǙختƮاƮات القضائية لمحافǑƲ الدولة
  Ɣ..................................................231  اǙختƮاƮات اǙستشارية لمحافǑƲ الدولة

  ǎ.......................................233 لرئيǋ Ʃيئة محافǑƲ الدوýاǙختƮاƮات األخر  - جـ

ƚالƛال Ɣالمطل:ýالدو Ʃلقضاة مجل Ǒام القانونƲ234 ...............................................الن 
  234........................................اختيار أعضاء مجلس الدولة والنهوض بكفاءتهم:الفرع األول

ǙوƊ  :الدولة Ʃمجل ƇعضاƊ 235..............................................................اختيار  
Ɗ- ائف القضائيةƲالو Ǒات التعيين فƇ235.......................................................إجرا 

  Ɣ.............................................236  الشروط العامة للتعيين فǑ وƲائف مجلƩ الدولة
  239...................................دور السلطة التنƽيذية فǑ تعيين ƊعضاƇ القضاƇ اǗدارǐ - جـ 
  242........................................................الكƽاƇة المǌنية لقضاة مجلƩ الدولة:  ƛانيا
Ɗ-  ال ýالعم Ǒالخبرة فǑ244...................................................................قضائ  
Ɣ-  الدولة Ʃة لمجلƽت المختلǚبين التشكي ý246...............................................التنق 
  246........................................الدورات التدريبية و الندوات و المƌتمرات العلمية  - جـ

  247.............................................................د  تمكين القضاة من الوسائý العلمية
  247........................................................ضمانات أعضاء مجلس الدولة: الفرع الثاني

 ǙوƊ:Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃ248....................................................................المجل  
Ɗ-  Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃالمجل ý248..............................................................تشكي  
Ɣ-  Ƈللقضا Ǐاألعل Ʃحيات المجلǚƮ.........................................................249  
  251................................................................دم القابلية للعزýضمانات ع: ƛانيا

  Ɗ...........................253 ضمانة عدم القابلية للعزý بالنسبة ألعضاƇ مجلƩ الدولة فǑ الجزائر



 

Ɣ- بالنسبة ýوجود ضمانة عدم القابلية للعز ǎفرنسا مد Ǒف ǐدارǗا Ƈالقضا Ƈ254........... ألعضا   
  258..........................................................حياد أعضاء مجلس الدولة: الفرع الثالث

ǙوƊ :ير القضائيةƹ ýمن ممارسة األعما Ǒالقاض ƴ259............................................من  
 Ɗ- ǐدارǗا Ǒللقاض Ǒ259.............................................................الحياد السياس 

 Ɣ - ýعن القيام باألعما Ǒ261..................................................لتجارية إبعاد القاض 

  261.........................................................اǗجراƇات القضائية لحيدة القاضƛ :Ǒانيا
Ɗ-  رد الǎر الدعوƲعن ن Ǒ262...............................................................قاض  
Ɣ-القضاة Ǒ266................................................................................تنح  

  الباب الثاني
             268....................................................... اختصاصــات مجــلس الدولة 

üاألو üصƻالقضائية لمجلس الدولة  : ال ƖختصاصاǗ269 ................................. ا            

  270....................................................................... ة مجلس الدولة محكمة أول وأخر درج: المبحث األول
ýاألو Ɣخر درجة: المطلƈ و ýوƊ الدولة كمحكمة Ʃمجل ƭاƮ271........................نطاق اخت  
  272....................................اختصاص مجلس الدولة كمحكمة أول و آخر درجة: الفرع األول

ǙوƊ :داريةǗا ǎ272.................................................................تقسيمات الدعو  
Ɗ- داريةǗا  ǎللدعو  ǐ272..........................................................التقسيم  التقليد  
Ɣ- داريةǗا  ǎللدعو ƚ274..........................................................التقسيم  الحدي  
  275............................................ختلط  للدعوǎ  اǗداريةالتقسيم التوفيقƊ  Ǒو الم - جـ
  276................................................تقسيمات  المشرع الجزائرǐ للدعوǎ اǗدارية - د

  276..................الدعاوǐ اǗدارية التǑ يختƭ بǌا مجلƩ الدولة كمحكمة Ɗوý وƈخر درجة: ƛانيا
Ɗ- ƇاƺلǗا ǎ276..............................................................................دعـو  
Ɣ- المشروعية ƭسير وفحƽالت ǎ280..........................................................دعو  

مƮدر القرارات محý بالنƲر إلǏ . اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة: الفرع الثاني
  289..........................................................................................الطعن
ǙوƊ :دارية المركـزيةǗ290.........................................................السلطــات  ا  
Ɗ- Ǘادرة عن السلطات اƮردية  الƽ290..................................دارية  المركزيةالقرارات ال  
Ɣ- دارية المركزيةǗادرة عن السلطات اƮيمية العامةالƲدارية التنǗ294..................القرارات ا  
  306...........................................................الǌيئـات العمــومية  الوطنية: ƛانيا

 Ɗ-  يئǌ307...................................................................ة العمومية  الوطنيةال  
Ɣ- داريـة المستقلةǗيئـات اǌ310...............................................................ال  



 

  317.........................................................    جـ  المƌسسـات العمومية الوطنية
  319...........................................................................المنƲمات المǌنية: ƛالƛا
Ɗ- نيةǌمات المƲ319....................................................................تعريف المن  
Ɣ-   ǐنية الذǌمات المƲنشاط المن ǐدارǗا Ƈلرقابة القضا  ƴ320..............................يخض  
  321................................................منازعات  المنƲمات  المǌنية  فǑ الجزائر - جـ

Ǒانƛال Ɣالدولة: المطل Ʃمام مجلƊ داريةǗا ǎات الدعوƇو شروط وإجراƊ خر كمحكمةƈو ý
 323...........................................................................................درجة

  323...............................الشروط الشكلية لقبول دعوى اإللغاء أما مجلس الدولة:  الفرع األول
ǙوƊ :المسبق ǐدارǗ323..............................................................شرط القرار ا  
Ɗ-المسبق ǐدارǗقاعدة القرار ا ýƮƊ...........................................................324 

Ɣ- ǐالدولة الجزائر Ʃمام مجلƊ المسبق ǐدارǗ325..................................قاعدة القرار ا  

  326..............................................................شرط  النƲم اǗدارǐ المسبق: ƛانيا

Ɗ-  األمر رقم ýƲ Ǒالمسبق ف ǐدارǗلم اƲ326......................................... 154- 66الت  

Ɣ-  داريةǗات المدنية واƇجراǗقانون ا Ǒالمسبق ف ǐدارǗلم اƲ328..............................الت  

  328......................................قبوý الدعوǎ اǗدارية Ɗمام مجلƩ الدولةشرط  المدة ل: ƛالƛا
  Ɗ...........................................................................329 بداية  ميعاد  الطعن

  Ɣ..................................................................333  كيƽية حساƔ ميعاد  الطعن
  333. ...................................................................تمديد  ميعاد  الطعن  - جـ
  ƛƊ........................................................................335ار انقضاƇ  الميعاد  - د

  335....................................................................شرط  الƽƮة والمƭ: رابعا
ƇاƺلǗا ǎدعو Ǒلحة فƮشرط الم Ɗ.............................................................336  

 Ɣ...............................................................................336 الƮـƽـــة

Ǒانƛرع الƽالدولة  :ال Ʃمام مجلƊ ƇاƺلǗا ǎات دعوƇ338........................................إجرا  
ǙوƊ :داريةǗا ǎ338.....................................................مرحلة إعداد عريضة الدعو 

Ɗ- ǎة بالدعوƮة القضائية المختǌ338.......................................................ذكر الج 

Ɣ- ومةƮطراف الخƊ..........................................................................339  
Ɯ- Ǌيدة للحق فيƌ339.........................................تحديد موضوع النزاع والمستندات الم  
 340.......................................................وجوƔ توكيý محام Ɗمام مجلƩ الدولة - د

 341...................................مرحلة تقديم عريضة الدعوǎ اǗدارية وإعǚنǌا للخƮوم: ƛانيا



 

Ɗ- ǐدارǗا ǎ341........................................................مرحلة تقديم عريضة الدعو 

Ɣ-  ن عريضةǚداريةمرحلة إعǗا ǎ341.....................................................الدعو 

  343.....................................................مجلس الدولة محكمة استئناف: المبحث الثاني
ýاألو Ɣالدولة: المطل Ʃمام مجلƊ ستئنافǙالطعن با ý345................................شروط قبو  

  345............................................................األحكام القابلة لالستئناف: الفرع األول
ǙوƊ :ادرا عن محكمة إداريةƮ ن يكون الحكمƊ..................................................345 

  Ɗ...............................................346ن يكون الحكم محý اǙستئناف قرار قضائيا: ƛانيا

 Ɗ......................................................347ن يكون الحكم محý اǙستئناف ابتدائيا: ƛالƛا

  349.....................................................أشخاص الخصومة في االستئناف: الفرع الثاني

ǙوƊ :ƽƮستئنافشرط الǙا ý349..............................................................ة لقبو 
Ɗ- استئناف الحكم ƴتستطي Ǒدارية التǗة اǌ350...................................................الج 
Ɣ-  ستئنافǙا Ǒف ý351.......................................................................التدخ 
 357.............................المƮلحة كشرط لقبوý الطعن باǙستئناف فǑ األحكام اǗدارية:  ƛانيا
 358.................................................األǋلية  كشرط لقبوý  الطعن  باǙستئناف:  ƛالƛا

  359.......................... الستئناف في األحكام اإلداريةإجراءات ومواعيد الطعن با: الفرع الثالث
ǙوƊ :ستئنافǙات تقديم عريضة الطعن باƇ359.................................................إجرا 
  361.............................................مواعيد الطعن باǙستئناف Ɗمام مجلƩ الدولة:   ƛانيا
Ɗ- داريةمǗاألحكام ا Ǒستئناف فǙ361.........................................................يعاد ا  
Ɣ- ستئنافǙ361.....................................................................سريان ميعاد ا 

Ǒانƛال Ɣالدولة:المطل Ʃمام مجلƊ ستئنافǙار الطعن باƛƊ.........................................362 
 363...................................قاعدة عدم وقف تنفيذ الحكم اإلداري المستأنف:  الفرع األول
  365.....................................................وقف تنفيذ القرارات القضائية: الفرع الثاني

ǙوƊ :Ǒيذ القرار القضائƽوقف تن ýات قبƇجراǗدور قانون اƮ  داريةǗ366.................المدنية وا  
Ɗ - الدولة Ʃحية مجلǚƮ يذ القرارات القضائية منƽوقف تن Ƈ367..............................إجرا 
Ɣ- Ʃادرة عن مجلƮيذ القرارات القضائية الƽيجوز وقف  تن Ǚ................................367 
 368....................................................لمدعǑيقدم طلƔ وقف التنƽيذ من ا Ɗن  - جـ
 Ɗ..............................................368ن يƌسƩ طلƔ وقف التنƽيذ علƊ ǏسباƔ جدية  - د

  368..................وقف تنƽيذ القرار القضائǑ بعد Ʈدور قانون ǗجراƇات المدنية واǗدارية : ƛانيا
ƚالƛال Ɣالدولة  كمحكمة  إستئنافية : المطل  Ʃ369.....................................سلطات  مجل  



 

  369...............................................................األثر الناقل لالستئناف: الفرع األول
ǙوƊ :دارǗستئناف اǚل ýر الناقƛاأل ýمجاǐ......................................................370 
 370...............................................................حدود األƛر الناقý لǚستئناف: ƛانيا

  371......................................حق مجلس الدولة في التصدي لموضوع النزاع: الفرع الثاني
 373..................................شرط إلƺاƇ المحكمة اǗستئنافية  لحكم محكمة  Ɗوý درجة: ƊǙو
  374 ..................................................شرط Ɗن تكون الدعوǎ مǌيƋة للýƮƽ فيǌا:ƛانيا
 374...............................................شرط اختƮاƭ مجلƩ الدولة بنƲر الدعوƛ :ǎالƛا

ƚالƛال ƚالمبح :Ưالـدولة محكــمة نق Ʃ376.................................................مجل  
ýاألو Ɣالطعن:المطل ý377..............................................الشروط المتعلقة بالقرار مح  
  378..................................................اأن يكون القرار محل الطعن قضائي: الفرع األول

ǙوƊ  :ǐو العضوƊ Ǒ378...............................................................المعيار الشكل 
 381.............................................................المعيار المادƊ ǐو الموضوعƛ :Ǒانيا
 383...........................................................................المعيار المختلط:  ƛالƛا
  383...............قضائǑفǑ تحديد طبيعة القرار ال المعيار الذǐ يعتمدǉ مجلƩ الدولة الƽرنسǑ: رابعا
 384.........................موقف مجلƩ الدولة  الجزائرǐ من تحديد طبيعة القرار القضائǑ: خامسا

  386.................................................أن يكون القرار محل الطعن نهائيا: الفرع الثاني
  387..........أو مجلس المحاسبة صدور القرار محل الطعن بالنقض عن جهة قضائية إدارية: الفرع الثالث

ǙوƊ  :ǌقرارات الج  Ǒف Ưداريةالطعن  بالنقǗ387...................................ات القضائية  ا  
 389...............................................الطعن بالنقƯ فǑ قرارات مجلƩ المحاسبة:  ƛانيا
Ɗ- المحاسبة  Ʃ390..................................................التشكيلة البشرية والمادية لمجل 
Ɣ- المحاسبة Ʃات مجلƮاƮ391...............................................................اخت 
 393..............................................طرق  الطعن  فǑ قرارات مجلƩ  المحاسبة - جـ

Ǒانƛال Ɣالمطل : Ưات  ومواعيد  الطعن  بالنقƇ394............................................إجرا 
ƚالƛال Ɣالمطل :Ưنق Ǒالدولة كقاض Ʃ395.............................................سلطات مجل   
  396.................................................................أوجه الطعن بالنقض: الفرع األول

ǙوƊ :و  تجاوز السلطةƊ ƭاƮختǙ396.......................................................عدم ا  
  396..........مخالƽة قاعدة جوǋرية فǑ اǗجراƇات Ɗو إƽƹاý األشكاý الجوǋرية لǘجراƇات عيƛ:Ɣانيا
  398.....................................................................عيƔ  مخالƽة  القانون: ƛالƛا
Ɗ-  رقابة الوجودƴللوقائ ǐ398..................................................................الماد  
Ɣ- ƴ398..............................................................................تكييف الوقائ  

  399....................................................شروط قبول أوجه الطعن بالنقض: الفرع الثاني



 

  399..........................................................الحكم في الطعن بالنقض:  الفرع الثالث
ǙوƊ  :الطعن Ưالدولة برف Ʃ399.........................................................قرار مجل  
  400...............................................................قرار مجلƩ الدولة  بالنقƛ :Ưانيا
Ɗ-  حالةǗا ƴم Ư400...........................................................................النق  
Ɣ- بدون إحالة Ư400..........................................................................النق  
             402................................... اختصاصاƖ مجلس الدولة اǗستشارية :ƻصü الƙانيال

  404................................الدور االستشاري لمجلس الدولة في المجال التشريعي :المبحث األول
ýاألو Ɣالدولة :المطل Ʃستشارية لمجلǙات اƮاƮختǙ405...................................حدود ا  

  405......................................مجال الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة الفرنسي: الفرع األول
ǙوƊ :Ǒرنسƽالدولة ال Ʃلزامية لمجلǗستشارة اǙ406.................................................ا  
  408........................................................مجلƩ الدولةاǙستشارة اǙختيارية ل: ƛانيا

  409......اǙستشارية لمجلƩ الدولة  رأي المجلس الدستوري الجزائري حول االختصاصات: الفرع الثاني
Ǒانƛال Ɣالمطل :Ǒالتشريع ýالعم Ǒالدولة ف Ʃ412.......................................مشاركة مجل  
  412..........................................رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع النص: الفرع األول

ǙوƊ :413.........................................................................الرقــابة الشكلية  
  414..........................................................الرقابة علǏ الƽƮات الموضوعية: ƛانيا

  415.......................رقابة مجلس الدولة حول مدى توافق مشروع النص مع القانون: الفرع الثاني

ǙوƊ :جرائيةǗالقواعد ا ǎ415...............................................................رقابة مد 
  

  416....................................................اة قواعد اǙختƮاƭمراقبة مدǎ مراع: ƛانيا
  417..............................................رقابة مدǎ مراعاة القواعد ذات القيمة األعلƛ :Ǐالƛا

ƚالƛال Ɣالمطل :Ǒالتشريع ƟقتراǙا Ǒالدولة ف Ʃ418........................................دور مجل  
  420........................ اإلجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال االستشاري: المبحث الثاني
ýاألو Ɣات سير الجمعية العامة : المطلƇ420...........................................قواعد وإجرا  
Ǒانƛال Ɣات سير اللجنة الدائمة  : المطلƇ422............................................قواعد وإجرا  

 423.................................................................................ـاتمةـالخــ

   429................................................................................عالمراج قائمة

  460.................................................................................رســـالفه


